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امللخص :هدفت الدراسة إىل إظهار دور املشاريع املقاولية يف تفعيل التسويق السياحي للمسامهة الفعلية يف حتقيق التنمية املستدامة

 ،وذلك من خالل التعرف على واقع هذه املشاريع مبنطقة بشار  .وقد مشلت الدراسة عينة مالئمة من املقاولني ممثلني يف الوكاالت
السياحية يف منطقة بشار  ،كما متت دراسة عينة من السياح لغرض التعرف على مدى رضاهم عن مستوى اخلدمات السياحية املقدمة
هلم ،وقد مجعت بياانت هذه الدراسة من خالل ( )69إستبانة.
وتوصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج من أمهها :عدم قدرة املقاولني مبنطقة بشار على توفري خدمات سياحية ذات جودة
عالية قادرة على تلبية حاجات السائحني ،وذلك لعدم إملامهم آبليات التسويق السياحي.
ايكلنات املفتاحية  :املشاريع املقاولية ،التسويق السياحي ،السياحة ،التنمية املستدامة ،اخلدمات السياحية.

Abstract: This study aim is to show the importance of entrepreneurship projects to activate
tourism marketing to contribute effectively in achieving sustainable development, by recognizing
the reality of these projects among entrepreneuer in Bachar area. The sample studied included
entrepreneurs representing by travel agencies in Bachar area, that provides travel and tourism
related services to the public on behalf of suppliers such as :obtaining visas, booking tickets,
)hotel reservations, and a sample of tourists. The necessary data collected from (96
questionnaires. Therefore, the study has reached a number of results, such as: the inability of the
contractors in the area of Bashar to provide high-quality tourism services for tourists because
they don't use tourism marketing.
Keywords: entrepreneurship projects, tourism marketing, tourism, sustainable development,
tourism services.

املادمة  :تلعب املشاريع املقاولية دورا مهما يف تنمية اقتصادايت الدول النامية ،حيث أتكدت أمهية هذه املشاريع من خالل

فشل جتربة الرتكيز على إسرتاتيجية الصناعة الثقيلة اليت أدت هبا إىل احتياج كبري للتمويل ضمن ظروف العسر املايل وتطور أزمة
املديونية  .لذلك تبنت هذه الدول مجلة من اإلصالحات االقتصادية ومن بينها وضع آليات للمساعدة على إنشاء وترقية
املشاريع االستثمارية يف جمال الصناعات الصغرية واملتوسطة ،ابعتبارها متثل نسيجا قطاعيا مميزا له القدرة على التأقلم وسرعة
التغيري ،إضافة إىل دورها املهم يف تدعيم ابقي القطاعات االقتصادية األخرى،حيث أن درجة تقدم و ازدهار الدول تعتمد
ابلدرجة األوىل على مدى حتكمها هبذه القطاعات االقتصادية ،أين يعد قطاع اخلدمات القطاع الذي تعتمد عليه معظم الدول
ملا له من أمهية سواء للمجتمع أو لالقتصاد ككل ،حيث تعد السياحة من أهم األنشطة املدرجة ضمن قطاع اخلدمات و الذي
تويل هلا االهتمام العديد من دول العامل  ،ابعتبارها من أهم الصناعات املتنامية يف العامل وذلك بسبب حركة السياح املتزايدة
سنواي ،إذ بعد أن كان عدد السياح ال يتجاوز  872مليون سنة  ،0621ارتفع ليبلغ  976مليون سن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة  ،8111مث
0
ليبلغ  0.8.1مليار سنة .8109
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وتنبع أمهية السياحة من مسامهتها الفعالة يف زايدة الدخل القومي بفضل االرتفاع املستمر إليرادااها اليت بلغت عامليا 690
مليار دوالر و  0.881مليار دوالر سنيت  8101و  ،8 8109وهي بذلك تساهم بنسبة  %01من الناتج احمللي اإلمجايل
العاملي  -وفقا إلحصائيات  ،-8109وكذا توفريها فرصا للتشغيل – ابعتبارها توفر منصب شغل واحد من بني كل 01
مناصب شغل ،.إضافة إىل تنميتها للقطاعات االقتصادية املرتبطة هبا كقطاع النقل والفنادق واإلطعام وغريها ،وابلتايل املسامهة
يف حتقيق التنمية املنشودة.
ومع حترير جتارة اخلدمات ضمن االتفاقية العاملية للتجارة يف اخلدمات ( )GATSيف سنة  ، 1994وإدراج
اخلدمات السياحية يف هذه االتفاقية من جهة ،وتطور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من جهة اثنية ،اشتدت املنافسة بني
الدول جلذب السياح الذين مل يعد استقطاهبم مرتكزا على توفر مناطق اجلذب السياحي والسيما يف ظل تعدد الوجهات
السياحية ،بل أصبح ذلك متوقفا على دراسة السوق السياحي وتشخيص الفرص التسويقية املتاحة فيه ،وكذا تشخيص
خصائص ومواصفات الزبون السياحي عن طريق دراسة احتياجاته ورغباته وقدراته املالية لغرض تصميم مزيج خدمات يتوافق مع
رغباته وقدراته املالية ،إضافة إىل متابعة مدى رضاه عن اخلدمات املقدمة له وإمكانية تطويرها ،6وكل ذلك يدخل ضمن التسويق
السياحي الذي ميكن من الوصول بسهولة إىل الزابئن احلاليني واملرتقبني بفضل وسائله املتطورة واليت يف مقدمتها االنرتنت.
وتعد اجلزائر من الدول اليت متتلك كافة املقومات السياحية اليت تؤهلها لتصبح مركزا سياحيا عامليا ابعتبار موقعها اجلغرايف
االسرتاتيجي الذي يطل على البحر األبيض املتوسط ،ومساحتها الشاسعة اليت تبلغ  8.20760كلم ، 8ومقومااها الطبيعية
مثل وجود التنوع البيئي واحليوي ،واملناخ املومسي ،والصحراوي واجلبلي ،والتنوع التضاريسي وطول سواحلها اليت تبلغ 0811
كم ،فضالا عن العوامل التارخيية وما تزخر به من معامل وآاثر وحضارة عريقة متتد جذورها يف أعماق التاريخ ،إضافة إىل تبنيها
للمخطط التوجيهي للتنمية السياحي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ( ) 8181املتضمن كافة املبادرات الوطنية اليت اهدف إىل ترقية القطاع السياحي
وتنميته .وابلرغم من هذه املقومات و اجلهود املبذولة تبقى مؤشرات القطاع السياحي ضعيفة مقارنة بدول اجلوار ،فقد بلغ
عدد السياح الوافدين إىل كل من تونس واملغرب سنة  8101حوايل  1.16و  01007مليون سائح إبمجايل إيرادات قدره
 0.20و 7.76مليون دوالر على الرتتيب ،يف حني مل يتجاوز عددهم  0701مليون سائح يف اجلزائر وإبيرادات قدرها
 .12مليون دوالر ،مث إن املتبع لتطور عدد السياح يف هذه األخرية جيد أن هذا املؤشر يف اخنفاض مستمر ،إذ اخنفض من
 8171مليون إىل  0701مليون سائح خالل الفرتة املمتدة مابني  8101و ، 1 8101األمر الذي يستدعي إعادة النظر يف
اإلسرتاتيجية املنتهجة للنهوض هبذا القطاع.
وضمن هذا السياق اهدف هذه الدراسة إىل إبراز أمهية تسويق املنتوج السياحي يف تثمني و تلميع صورة اجلزائر
السياحية دوليا ،وكذا إظهار أمهية الدور الذي ميكن أن تضطلع به املشاريع املقاولية يف توفري اخلدمات الكفيلة إبشباع حاجات
ورغبات السياح  ،ومن مث املسامهة يف حتقيق التنمية– دراسة حالة منطقة بشار ،-حيث حتاول هذه الدراسة حتقيق هذا اهلدف
من خالل اإلجابة على السؤال اآليت :كيف تساهم املاايعع املااليية يف تفعيل ايتسوعق ايسياحي لم مث حتايق ايتننية ؟.
وتبز أمهية الدراسة يف إبراز الواقع السياحي اجلزائري من أجل وضع تصور لتنمية السياحة اجلزائرية مب ي على أسا الدور
الذي ميكن أن تؤديه املشاريع املقاولية يف التحسني املستمر يف مستوى اخلدمات السياحية املقدمة ،مما يع ي تفعيل النشاط
السياحي واالرتقاء به إىل مستوى املنافسة العاملية ،وابلتايل إمكانية زايدة الدخل وجلب العملة الصعبة وتوفري مناصب الشغل
ومن مث حتقيق التنمية ،وهذا بتطبيق أحد البدائل اإلسرتاتيجية املتمثل يف التسويق السياحي.
ومن هذا املنطلق مت تقسيم الدراسة إىل ثالثة أقسام ،خصص القسم األول للتعرف على املشاريع املقاولية وأمهيتها يف تنمية
السياحة ومن مث حتقيق التنمية ،يف حني خصص القسم الثاين للتعرف على ماهية التسويق السياحى ومدى أمهيته يف حتقيق
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التنمية ،أما القسم الثالث فقد خصص للدراسة امليدانية اليت مشلت عينة من املشاريع املقاولية ممثلني يف الوكاالت السياحية يف
منطقة بشار  ،كما متت دراسة عينة من السياح لغرض التعرف على مدى رضاهم عن مستوى اخلدمات السياحية املقدمة هلم،
وذلك هبدف التعرف على مدى مسامهة هذه الوكاالت يف تنمية السياحة ومن مث حتقيق التنمية.

ألال :املاايعع املااليية خياي اسرتاتيجي يتننية ايسياحة لحتايق ايتننية  :تشكل املشاريع املقاولية اخلالاي األساسية والفعالة
للنسيج االقتصادي ألي بلد وبقدر سالمة هذه املشاريع ومتاسكها  ،فإن االقتصاد الوط ي يكون قوي ومتني  .وقد تعددت
تعاريف املقاولة رغم وجود الكثري من أوجه التقارب فيما بينها من حيث املعىن العام الذي يشري إىل أن املقاولة هي القدرة والرغبة
يف تنظيم وإدارة األعمال ذات الصلة هبا  ،ابإلضافة إىل مشوهلا على بعض املفاهيم اجلديدة مثل :االبتكار والقدرة على حتمل
املخاطرة.
وقد عرف املشرع اجلزائري عقد املقاولة يف املادة  166من القانون املدين اجلزائري أبهنا" :عقد يتعهد مبقتضاه أحد املتعاقدين أن
9
يصنع شيئا أو أن يؤدي عمال مقابل أجر يتعهد به املتعاقد اآلخر".
كما ينظر إىل املقاولة على أهنا عملية إنشاء شيء جديد ذو قيمة  ،وختصيص الوقت واجلهد واملال الالزم للمشروع ،وحتمل
املخاطر املصاحبة واستقبال املكافأة الناجتة،أي أهنا عملية ديناميكية لتأمني تراكم الثروة ،وهذه الثروة تقدم عن طريق األفراد
الذين يتخـذون املخاطر يف رؤو أمواهلم وااللتزام ابلتطبيق لكي يضيفوا قيمة إىل بعض املنتجات أو اخلدمات ،وهذه األخرية
قد تكون أو ال تك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون جديدة أو فريدة  ،لكن جيب أن يضيف املقاول هلا قيمة من خالل ختصيص املوارد واملهارات
الضرورية ،وانطالقا من ذلك ميكن حتديد أربعة عناصر رئيسية تقوم عليها املقاولة احلديثة  :عملية إنشاء شيء جديد ذو قيمة،
7
ختصيص الوقت ،اجلهد واملال ،تقبل املخاطر املختلفة ،واستقبال املكافآت الناجتة.
فاملقاولة إذن هي العملية اليت من خالهلا يستخدم فرد أو جمموعة من األفراد جهدا منظم ا ،ووسائل السعي وراء الفرص
لتأمني قيمة ،والنمو للمشروع ابلتجاوب مع الرغبات واحلاجات من خالل اإلبداع والتميز.
8
وتظهر األمهية االقتصادية للمشاريع املقاولية من خالل خصائصها اليت نوردها على النحو اآليت:
قدرة هذه املشاريع على االستفادة من املواد األولية املتوفرة ومنتجات الصناعات األخرى إلنتاج سلع اتمة الصنع ومن
أ-
مث املسامهة يف تلبية احتياجات وأذواق املستهلكني.
ب -قدرة هذه املشاريع على إنتاج الصناعات احلرفية وإنتاج السلع الغذائية واالستهالكية الصغرية اليت يتم استريادها وابلتايل

املسامهة يف سد احتياجات السوق من هذه السلع وختفيض عجز ميزان املدفوعات.
ت -تتسم هذه املشاريع بسهولة أتسيسها لعدم حاجتها إىل رأ مال كبري أو تكنولوجيا متطورة إضافة إىل قدراها على اإلنتاج

والعمل يف خمتلف اجملاالت فتساهم بذلك يف توفري املزيد من فرص العمل سواء للمؤسسني أو الشركاء أو العاملني.
ث -قدرة هذه املشاريع على التكيف مع خمتلف األوضاع والظروف خاصة احمللية اليت قد ال تتوفر فيها يف بعض األحيان مرافق

متطورة للبنية األساسية مما خيفض العبء على ميزانية الدولة ،إضافة إىل قدراها على االستفادة من خمتلف الصناعات الكبرية
وسهولة التخلص من النفاايت امللوثة للبيئة.
سرعة االستجابة حلاجيات السوق ألن صغر احلجم وقلة رأ املال وعدد العمال كلها عوامل تسمح بتغري درجة
ج-

ومستوى النشاط أو طبيعته.
قلة التدرج الوظيفي هبذه املشاريع لقلة العاملني مما يساعد على سرعة انتقال املعلومات واختاذ القرارات.
ح-
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وتنبع األمهية االقتصادية للمشاريع املقاولية يف اجملال السياحي انطالقا من أهنا اجلهة املسؤولة عن تقدمي املنتوج السياحي
للسائح من خالل وكاالت السياحة و األسفار ،دواوين و مجعيات ،مطاعم وفنادق ،ووسائل نقل واتصاالت ،حيث أهنا تساهم
يف تنمية القطاع السياحي انطالقا مما يلي:
تلعب املشاريع املقاولية على هيئة وكاالت السياحة واألسفار دورا رئيسا يف حتريك النشاط السياحي ابعتبارها تقوم
أ-
ابألعمال واخلدمات املتعلقة ابلسفر ،وتوفري أسباب الطمأنينة للسياح خالل عمليات التنقل والزايرات واإلقامة ،وهذا ما أكدته
العديد من التقارير و الدراسات التطبيقية ومن بينها  :تقرير اجمللس العاملي للسياحة واألسفار لسنة  ،66102وكذا دراسة "

" Carmen Pastiuلآخرلن  4102اليت مشلت دراسة عينة من وكاالت األسفار والسياحة يف رومانيا  ،واليت توصلت إىل أن
كل هذه الوكاالت هي عبارة عن مؤسسات صغرية ،وأهنا تؤدي دورا فعاال يف تنشيط السياحة انطالقا من أتثريها املباشر على
الطلب االستهالكي للسياح ،فهي ليست جمرد وسيط بل هي مبثابة الواجهة بني العرض والشرائح املختلفة للطلب ،حبكم
عالقااها الواسعة مع كل من شركات الطريان  ،شركات الرحالت القصرية ،شركات النقل البي(حافالت)،شركات إجيار
01
السيارات ،الفنادق ،وغريها .
تؤدي املشاريع املقاولية ممثلة يف شركات النقل دورا فعاال يف تسهيل احلركة السياحية  ،على اعتبار أن السياحة تعتمد
ب-

على انتقال األشخاص بني األماكن السياحية (األثرية ،الرتفيهية ،التسويقية ،)...وهذا ما أكدته العديد من الدراسات ومن بينها
دراسة "هيثم انعس "  4112اليت مشلت دراسة أمهية قطاعي النقل والسياحة يف استثمار املوارد البشرية واالقتصادية وتنميتها يف

مدينيت دمشق والزبداين ،واليت توصلت إىل أن توفر وسائل النقل املختلفة والبىن التحتية اجليدة قد ساهم يف تنشيط السياحة
11
مبدينة دمشق مقارنة مبدينة الزبداين  ،ودراسة "  "Tan Khee Giapو " 4102 "Sasidaran Gopalan and Ye Ye
اليت مشلت دراسة عوامل ازدهار القطاع السياحي يف ماليزاي ،و توصلت إىل أن توفر تسهيالت و وسائل النقل املختلفة والبىن
التحتية تؤثر اجيابيا على قطاع السياحة.12
تعد املشاريع املقاولية ممثلة يف الفنادق السياحية إحدى الركائز األساسية اليت تعتمد عليها البامج السياحية ابعتبارها
ت-

الواجهة احلضارية للدولة املضيفة ،والنافذة اليت يطل عليها السائح على نوعية التسهيالت واخلدمات املقدمة إلقامة وراحة
النزالء ،وقد أثبتت العديد من الدراسات التطبيقية ومن بينها دراسة " جويج حمفوظ"و " عوسف عبد ايسالم"

4102

اليت

مشلت دراسة عينة من الفنادق ذات ثالثة ،أربعة ومخسة جنوم يف مدينة دمشق ،وتوصلت إىل أنه كلما كانت نوعية اخلدمة
13
املقدمة للسائح عالية اجلودة،ساعد ذلك على زايدة الرواج السياحي والعكس صحيح.
كما تساهم املشاريع املقاولية يف توفري املطاعم اليت توفر الوجبات الغذائية الكفيلة بتلبية أذواق خمتلف السياح ،مع
ث-

توفري خدمات التوصيل ،إضافة إىل توفري املرشدين السياحيني  ،وكذا توفري اهلدااي التقليدية كاألزايء التقليدية ،الصور املصنوعة
من الرمل..... ،وغريها.
هذه العوامل وغريها تؤهل املشاريع املقاولية لتؤدي دورا فعاال يف النهوض ابلقطاع السياحي  ،وحتقيق التنمية املنشودة.
اثنيا  :ايتسوعق ايسياحي لأمهيته يف ايتننية ايسياحية  :يعد التسويق السياحي وظيفة أساسية تعتمد على حتديد ودراسة
حاجات ورغبات الزابئن ،هبدف تصميم وتقدمي خدمات تتوافق مع تطلعات الزبون ،وبذلك يشكل األداة الرئيسية خللق وتطوير
الطلب على املنتجات السياحية .وقد أحيط التسويق السياحي بتعاريف عديدة  ،فقد عرفه "  "Krid Bendrofعلى أنه
يتمثل يف  " :التنفيذ العملي املنسق لسياسة األعمال من قبل املشاريع السياحية ،سواء كانت خاصة أم عامة ،على املستوى
احمللي أو اإلقليمي أو الدويل ،وهذا بغرض حتقيق اإلشباع جملموعة من املستهلكني (السياح) ،ومبا حيقق عائدا مالئما يضمن
استمرارية النشاط" .14كما عرفه "  "Bartlesعلى أنه " :عملية موجهة حنو السائحني اهدف إىل أتمني وتلبية احتياجااهم
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االستهالكية ،وذلك عب القنوات التوزيعية للمؤسسات السياحية املختلفة اليت تتفاعل مع هؤالء السائحني حتت ضغط وقيود
البيئة اخلارجية اليت تنشط فيها هذه املؤسسات".01
كما عرفه "  "Kotlerو "  "Armstrongأبنه " :العملية اليت ميكن من خالهلا حتقيق التوازن بني احتياجات السائحني
وأهداف املؤسسة أو املنطقة السياحية".09
ومن خالل هذه التعاريف يتضح لنا أن التسويق السياحي هو عملية إدارية متكن املؤسسات السياحية من حتديد زابئنها
احلاليني واحملتملني  ،من أجل التواصل معهم قصد حتديد احتياجااهم والتأثري على رغبااهم ودوافعهم على املستوى احمللي أو
اإلقليمي أو الوط ي أو الدويل،وذلك من أجل صياغة وتكييف منتجااها من أجل حتسني الرضا السياحي وحتقيق أقصى قدر من
أهدافها التنظيمية .
وتظهر أمهية التسويق السياحي من كونه عامل أساسي لتحقيق التنمية السياحية من خالل الوظائف اليت يؤديها ،إذ أنه
يساهم من خالل الدعاية واإلعالن اليت تعد أمرا ضروراي يف هذا اجملال ،ويعتمد على حتقيق الرضا النفسي واملتعة من أجل خلق
رغبات ودوافع الستهالك املنتوج السياحي وتوسيع السوق السياحية وجذب أكب عدد ممكن من طاليب هذه اخلدمات .
مث إن الدراسات املتعلقة مبدى رواج املنتجات السياحية ال تقل أمهية يف هذا اجملال ،على اعتبار أن التسويق الناجح هو
الذي خيلق االتصال املستمر بني صناعة السياحة ومستهلكيها ،مما يقتضي إجياد خطة شاملة للتسويق السياحي ترتكز على
اجلهود املبذولة على املستوى الفردي من خالل املؤسسات السياحية والفندقية ،وكذا اجلهود املشرتكة بني املستوى احلكومي
07
وعلى مستوى األهايل خاصة يف املناسبات كاملهرجاانت اليت تلعب دورا هاما يف ترويج املنتوج السياحي.
كما تظهر أمهية التسويق السياحي عب القنوات اإلعالمية املطلوبة – والسيما االنرتنت-واليت تتميز إبقبال مجاهريي واسع،
يشكل أحد املرتكزات اإلسرتاتيجية اليت يعتمد عليها القطاع واحلركة السياحيني ،فالسياحة مبختلف أنواعها ال تستغ ي عن
تسويقها إعالميا ،فسرعة وصول املعلومات وسرعة أتثريها وصداها احتلت مكانة مرموقة يف عصران احلايل املوسوم بتطور
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
.III

دياسة تطبياية ملنطاة بااي :تزخر والية بشار مبنتوجات سياحية مهمة حمليب السياحة الصحراوية ،تستطيع الرقي

هبا وحتقيق التنمية السياحية  ،واجلدول اآليت يتضمن أهم املعامل األثرية فيها:

اجلدلل ( :)0املعامل ايسياحية لاألثرعة مبنطاة بااي

املصدي  :مديرية السياحة ملنطقة بشار
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كما تتميز منطقة بشار ابلصناعات التقليدية واحلرفية اليت توفر منتوجات مميزة تليب احتياجات وأذواق كافة الزابئن ،
واملتمثلة أساسا يف  :فن الرتميل ،صناعة اآلالت املوسيقية ،الفخار التقليدي ،صناعة السالل ،النسيج التقليدي وغريها ،واليت
نوردها يف اجلدول اآليت:

اجلدلل ( :)8ايصناعات ايتاليدعة لاحلرفية مبنطاة بااي

املصدي  :مديرية السياحة ملنطقة بشار
 -0منهجية ايبحث  :من أجل الوصول إىل حتقيق األهداف املتوخاة من الدراسة  ،فقد كان من الضروري حتديد
األسلوب وطبيعة املنهج األكثر مالءمة لتحقيق تلك األهداف واملتمثل يف املنهج امليداين الذي جيمع بني األسلوب الوصفي
واألسلوب التحليلي لبياانت الدراسة وهو املنهج الذي يعد مالئما لطبيعة البياانت األولية اليت مت مجعها ميدانيا  ،إضافة إىل
إتباع اخلطوات العلمية يف اختيار عينة الدراسة املمثلة للمجتمع املستهدف  ،ويف هذا اإلطار فقد مت استهداف جمتمع املقاولني
الناشطني يف جمال السياحة ممثلني يف الوكاالت السياحية يف منطقة بشار ،على اعتبار أن هذه األخرية تقوم ابألعمال
واخلدمات املتعلقة ابلسفر(احلصول على التأشرية ،حجز تذاكر السفر ،احلجز يف الفنادق) ،وكذا توفري عمليات التنقل ،وذلك
لغرض معرفة مدى تبنيهم للتسويق السياحي ،كما متت دراسة عينة من السياح لغرض التعرف على مدى رضاهم عن مستوى
اخلدمات السياحية املقدمة هلم .ولغرض احلصول على البياانت األولية املطلوبة فقد كان من األمهية مبكان  ،حتديد أداة البحث "

استناية االستبيان " اليت تعد مبثابة الوسيلة املناسبة جلمع البياانت الالزمة بعد إجراء االختبارات الضرورية املتعلقة ابلتحقق من
صدق وثبات األداة .
 -8عينة ايبحث لارعاة اختيايها  :تطلب إجراء الدراسة امليدانية ما يلي :
أ -ابينسبة يوكاالت ايسياحة لاألسفاي  :متت دراسة كل اجملتمع واملؤلف من ست وكاالت هي  :صحراء سياحة،
لطفي ،هبجة تور ،الساورة ،األنصار ،قروز تور.
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ب -ابينسبة يلسياح :لغرض احلصول على عينة من مفردات اجملتمع املستهدف كبديل عملي عن استخدام طريقة احلصر
الشامل  ،مت اختيار " عينة عشوائية بسيطة " وهي إحدى العينات االحتمالية حجمها ( )011مفردة  ،مت سحبها من اجملتمع
()02
اإلحصائي املشمول ابلدراسة  .وقد مت اختيار عينة الدراسة وفق اخلطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوات اآلتية :
n=((Z2 ) p*q) / d2

حيث أن Z :متثل قيمة اإلحصاء  Zعند مستوى ( )αو ( P،)βمتثل نسبة الظ ــاهرة يف اجملتم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع ،) 1-p( : q،وd
هو مقدار اخلطأ املسموح به .
ونظرا ألن (  )pو ( )qمؤشرات جمهولة القيمة فإنه ميكن إحالهلا بتقدير هلما من العينة يكون معلوما مسبقا من واقع اخلبة
الطويلة السابقة أو اعتماد ( ، ) 1,1ولتحديد حجم العينة املنـ ـ ـ ـ ـ ــاسب  ،وبتحديد ( )α = %1و(  )β = %01ومقدار
اخلطأ املسموح به (  ) %1كانت النتائــج أن حجم العينة هو ( )011مفردة .
 -3تصنيم االستبيان :مت مجع البياانت األولية عن طريق املقابلة الشخصية واستمارات االستبيان  ،اليت تضمنت عددا من
األسئلة هدفها احلصول على إجاابت عن تساؤالت الدراسة  ،وقد قسمت قائمة االستبيان إىل :

أ-

ابينسبة يوكاالت ايسياحة لاألسفاي  :تتألف من ثالثة أقسام:

اياسم األلل  :ويتعلق ابملعلومات اخلاصة ابلوكالة السياحة وقد تضمنت عدد العمال ومدة اخلبة املهنية إضافة واخلدمات
املقدمة من طرف الوكالة ،وأسباب مزاولة النشاط.

اياسم ايثاين  :تضمن جمموعة من األسئلة اهدف إىل حتديد نوعية النشاطات التجارية و التسويقية وآليات تنظيمها واملسؤول
عنها وامليزانية املخصصة هلا.

اياسم ايثايث  :تضمن جمموعة من األسئلة اهدف إىل حتديد أمهية التسويق السياحي ومزجيه يف الوكالة والعوامل املؤثرة عليه.

ب-

ابينسبة يلسياح  :تتألف من ثالثة أقسام:

اياسم األلل  :ويتعلق ابملعلومات اخلاصة ابملستجوب وقد تضمنت اجلنس والسن واملستوى التعليمي وجمال النشاط والدخل

الشهري.

اياسم ايثاين  :تضمن جمموعة من األسئلة اهدف إىل حتديد الغرض من السياحة ،واملدينة السياحية املستهدفة ونوعية اخلدمات

السياحية املقدمة.

اياسم ايثايث  :تضمن جمموعة من األسئلة اهدف إىل حتديد الصعوابت اليت يواجهها السائح وآليات تالفيها.

 -4صدق لثبات أداة ايدياسة  :لغرض التحقق من صدق أداة الدراسة من حيث صحة حمتواياها ابلنسبة لألسئلة ومدى
متثيلها ملتغريات الدراسة  ،فقد مت حتكيم أداة الدراسة من خالل عرضها على عينة اختبارية من النموذج األول حجمها ( ).من
النموذج األول (الوكاالت السياحية) ،وعينة اختبارية حجمها ( )01من النموذج الثاين (السياح)  ،بغرض التعرف على مدى
وضوح حمتواياها من األسئلة والعبارات وفهمهم هلا  ،وكذلك حتديد الوقت الالزم لإلجابة عليها .
ولغرض التأكد من ثبات أداة الدراسة فقد مت استخدام ما يعرف بطريقة االختبار وإعادة االختبار من خالل تقدميها
لعينة من جمتمع الدراسة األصلي حمتواها ( ) .و ( )01على الرتتيب (من الوكاالت ومن السياح) مرتني متتاليتني تفصل بينهما
فرتة زمنية قدرت أبسبوعني  ،وقد أظهرت نتائج اختبار معامل ارتباط سبريمان للرتب إلجاابت العينة يف املرتني على جمموعة
األسئلة الواردة يف االستبيان  ،أن قيمة معامل االرتباط للوكاالت تساوي ( ) 1,79والستبيان السياح ( )1,76مما يدل على
وجود ثبات مناسب ألداة القيا املستخدمة .
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كما يعزز من النتيجـة السابقـة أن قيمة معامل الثبـات ابستخـدام أسلوب " أيفاكرلنباغ " Alfa " ،

 " Cronbackتساوي ( )1,26الستبيان الوكاالت و ( )1,92الستبيان السياح  ،وهذا يعـد دليال آخر على وجود
اتفـاق داخـلي بني فقـرات تلك األسئلة وابلتـايل احلكم على ثبـات أداة االستبيـان للنموذجني إىل احلد الذي جيعل من املمكن
االعتماد عليها .

 -5مجع ايبياانت لمعاجلتها لحتليلها :لقد مت االلتقاء مباشرة مع املستجوبني وبعد شرح أمهية هذا البحث هلم واألهداف
املرجوة منه  ،طلب منهم مأل االستمارات واإلجابة على كل األسئلة الواردة فيها  .وبعد مجع االستمارات واليت بلغ عددها 9
استمارات للوكاالت السياحية ،و 61استمارة للسياح ،مت تفريغها ابستخدام احلزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية
(،)SPSSكما متت معاجلة هذه البياانت بواسطة جمموعة من األساليب اإلحصائية كالتحليل الوصفي.
 -0نتائج االستبيان  :متثل اهلدف من استبيان الدراسة يف اختبار ايفرمية اآلتية " :تتمتع املشاريع املقاولية ممثلة يف الوكاالت
السياحية واألسفار مبنطقة بشار مبجموعة من املميزات اليت تؤهلها للنجاح ،ولكن ينقصها تب ي إسرتاتيجية فعالة للتسويق
السياحي متكنها من تقدمي خدمات سياحية ابملستوى املطلوب من قبل زابئنها لضمان بقاءها ومنوها ومن أجل املسامهة يف
حتقيق التنمية".
لقد أظهرت اينتائج أن  :معظم الوكاالت السياحية – حمل الدراسة -ال تعتمد التقنيات احلديثة لتسويق خدمااها

السياحية ( معظم الوكاالت ليس لديها مواقع إلكرتونية بنسبة  %99.97مقابل  %.....فقط متلك موقعا إلكرتونيا) ،بل
مازالت تعتمد على الوسائل التقليدية لالتصال ( كل الوكاالت تستعمل اهلاتف الثابت والفاكس ) .كما أن معظم الوكاالت
السياحية  -حمل الدراسة – تقدم خدمات سياحية متواضعة ال تليب حاجات ورغبات السياح( كل الوكاالت السياحية توفر
خدمة احلجز يف الفنادق الوطنية والدولية ،غري أن  %9منها فقط تقوم إبجراءات احلصول على التأشرية جلميع الدول ،واألقلية
من الوكاالت أي ما يعادل  %0.فقط تقوم ابستقبال السياح  ،و  %7منها فقط توفر خدمة إجيار السيارات وتنظيم
الرحالت السياحية.
وفيما خيص دراسة السوق جند أن معظم الوكاالت السياحية بنسبة  %22.26ال تقوم بدراسة السوق السياحي ملعرفة
حاجات زابئنها وكذا العروض املقدمة من طرف منافسيها .وفيما خيص عناصر املزيج التسويقي فإن  :كل الوكاالت السياحية
تقوم بتوفري خدمااها يف مجيع األوقات وابجلودة املطلوبة ،غري أن معظمها أي ما يعادل  %7...ال يهتمون بتنويع خدمااهم
وجتديدها ،كما أن أغلبها بنسبة  %22.26حياولون مالئمة األسعار مع نوعية اخلدمات املقدمة ،ويقدمون امتيازات
وختفيضات لزابئنهم الدائمني بنسبة .%99.97وفيما خيص التوزيع و الرتويج للخدمات فنجد أن كل الوكاالت جتمع على أن
لديها مواقع معروفة ميكن الوصول إليها بسهولة ،كما أن معظمها ال تستعمل أي وسيلة لإلعالم مبختلف منتوجااها السياحية
بنسبة .%99.97
وفيما خيص السياح حمل الدراسة فنجد أن معظمهم يرون أن نوعية اخلدمات املقدمة متوسطة اجلودة فقط ( أي ما يعادل
 % 91منهم يرون أبن اخلدمات اليت استفادوا منها عموما متوسطة اجلودة  ،والبعض اآلخر أي ما يعادل  % .8منهم يرون
أبن هذه اخلدمات منخفضة اجلودة) ،ويرجع ذلك أساسا إىل  :غياب وسائل الراحة ،عدم توفر وسائل النقل واملواصالت،
ارتفاع أسعار السلع واخلدمات ( % 66منهم يعانون من غياب وسائل الراحة املناسبة  ،و عدم توفر وسائل النقل واملواصالت
بنسبة  ، % .8و ارتفاع أسعار السلع واخلدمات خاصة يف أوقات السياحة املومسية بنسبة .)%02
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وهذا ما يثبت صحة فرضية الدراسة القائلة أبن الوكاالت السياحية واألسفار مبنطقة بشار لديها بعض املميزات اليت تؤهلها
للنجاح ،ولكن ينقصها تب ي إسرتاتيجية فعالة للتسويق السياحي متكنها من تقدمي خدمات سياحية تتالءم مع حاجات ورغبات
زابئنها  ،وابلتايل املسامهة يف حتقيق التنمية.

 -7حتليل نتائج ايدياسة :

 0-7اخلصائص ايوصفية يلعينة :

أ -ابينسبة يوكاالت ايسياحة لاألسفاي  :تبني من خالل تفريغ نتائج االستبيان أن مسريي كل الوكاالت حمل الدراسة هم
ذكور  ،وأهنم من فئة الشباب الذين ترتاوح أعمارهم ما بني  .1إىل  61سنة ،وأن عدد عماهلا ال يتجاوز تسعة عمال وذلك
بنسبة  ،%78,88وأن اختيارهم للنشاط كان على أسا رحبي بنسبة  ،%11وأن أغلبيتهم لديهم خبة تفوق مخس سنوات
بنسبة .%2.,..

ب -ابينسبة يلسياح  :من خالل تفريغ نتائج االستبيان نالحظ أن أغلب السياح حمل الدراسة هم ذكور حبيث متثل نسبتهم
 ، % 96وأهنم من فئة الشباب الذين ترتاوح أعمارهم ما بني  .1إىل  61سنة ،أما من حيث احلالة العائلية فإن أغلبيتهم أي
ما يعادل  %12عزاب تليها فئة املتزوجني بنسبة  .%68ومن حيث املستوى التعليمي فإن معظمهم لديهم شهادات جامعية
بنسبة .%79
يف حني أن توزيع السياح حسب جمال النشاط  ،يوضح أن أكثر من نصفهم موظفني بنسبة  ، %91و %.0منهم
جتار ،والباقي هم طلبة .ومن حيث الدخل الشهري جند أن أغلبية السياح يفوق دخلهم 11111دج بنسبة  ،%76مما يؤكد
أن الدخل يؤدي دورا مهما يف تشجيع األفراد على القيام برحالت سياحية.

 8-7اينتائج ايتفصيلية يلدياسة ايتطبياية  :بينت نتائج الدراسة ما يلي:

أ -ابينسبة يوكاالت ايسياحة لاألسفاي  :بينت نتائج الدراسة أن معظم الوكاالت تتمتع ببعض اخلصائص واملتمثلة أساسا يف

:

 تانيات االتصال لاإلعالم  :لقد أوضحت نتائج الدراسة أن كل الوكاالت حمل الدراسة يتوفر لديها هاتف وفاكس وبريد
الكرتوين للتواصل مع زابئنها.


توفري خدمة احلجز يف ايفنادق :بينت نتائج الدراسة أن كل الوكاالت حمل الدراسة تقوم ابحلجز



تديعب ايعنال لحتفيزهم :بينت نتائج الدراسة أن نصف الوكاالت حمل الدراسة اهتم بتدريب عماهلا



م حيث عناصر املزعج ايتسوعاي :بينت نتائج الدراسة أن كل الوكاالت السياحية تقوم بتوفري

لزابئنها يف فنادق وطنية ودولية.

داخليا على كيفية التعامل مع الزابئن ،وحتفزهم ماداي ومعنواي بنسبة  %99.97لتقدمي خدمات ذات جودة عالية لزابئنها.

خدمااها يف مجيع األوقات وابجلودة املطلوبة  ،كما أن أغلبها بنسبة  %22.26حتاول حتديد األسعار مع مراعاة نوعية
اخلدمات املقدمة ،ومتنح امتيازات وختفيضات لزابئنها الدائمني بنسبة .%99.97وفيما خيص التوزيع و الرتويج فنجد أن كل
الوكاالت جتمع على أن لديها مواقع معروفة ميكن الوصول إليها بسهولة.
غري أنه مازال ينقص هذه الوكاالت اكتساب بعض الكفاءات التسويقية لتتمكن من تقدمي خدمات متنوعة و ذات
جودة عالية  ،واليت نوجزها كمايلي:
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ايتانيات احلدعثة يلتسوعق ايسياحي :فقد بينت نتائج الدراسة أن معظم الوكاالت السياحية حمل الدراسة ليس

لديها مواقع إلكرتونية بنسبة  %99.97مقابل  %.....فقط متلك موقعا إلكرتونيا.


اخلدمات ايسياحية املادمة  :بينت الدراسة أن معظم الوكاالت السياحية  -حمل الدراسة – تقدم خدمات سياحية

متواضعة ال تليب حاجات ورغبات السياح  ،حيث أن  %9منها فقط تقوم إبجراءات احلصول على التأشرية جلميع الدول،
واألقلية من الوكاالت أي ما يعادل  %0.فقط تقوم ابستقبال السياح  ،و  %7منها فقط توفر خدمة إجيار السيارات وتنظيم
الرحالت السياحية.


امليزانية املخصصة يلتسوعق ايسياحي :أوضحت نتائج الدراسة أن معظم الوكاالت أي ما يعادل  % 6....تقوم

ابألنشطة التجارية فقط(بيع خدمااها) ،مقابل  %9.97فقط تقوم ابألنشطة التسويقية ،وأن هذه األخرية ختصص  %07فقط
من ميزانيتها لألنشطة التسويقية.


دياسة ايسوق :بينت نتائج الدراسة أن معظم الوكاالت السياحية بنسبة  %22.26ال تقوم بدراسة السوق

السياحي ملعرفة حاجات زابئنها وكذا العروض املقدمة من طرف منافسيها ،وعليه فإهنا تصمم خدمااها عشوائيا دون مراعاة
ضرورة توافقها مع حاجات ورغبات الزابئن.


م حيث عناصر املزعج ايتسوعاي :ابلنسبة للمنتوج السياحي فإن معظم الوكاالت أي ما يعادل  %7...ال اهتم

بتنويع خدمااها وجتديدها ،اليت تعتب متواضعة جدا مقارنة مبثيالاها يف الدول اجملاورة ،كما أن أغلبها بنسبة  %22.26حتاول
مالئمة األسعار مع نوعية اخلدمات املقدمة دون دراسة فعلية للسوق من حيث الطلب والعرض السياحي.وفيما خيص التوزيع و
الرتويج فنجد أن كل الوكاالت توزع خدمااها عن طريق وكاالاها فقط دون االستعانة بقنوات توزيعية أخرى ،كما أن معظمها ال
تستعمل أي وسيلة لإلعالم مبختلف منتوجااها السياحية بنسبة .%99.97

ايصعوابت اييت تواجهها :أوضحت الدراسة أن معظم الصعوابت اليت تواجهها الوكاالت حمل الدراسة هي معوقات

قانونية وإدارية بنسبة  ،%6.تليها صعوبة عدم توفر اإلطارات والكفاءات املؤهلة يف جمال تسويق اخلدمات السياحية بنسبة
 ،%86تليها املعوقات املتعلقة ابرتفاع الضرائب والرسوم واملنافسة الشديدة.
ب-

ابينسبة يلسياح  :ميكن تلخيص نتائج الدراسة على النحو اآليت:

معظم السياح حمل الدراسة أي ما يعادل  %67منهم تعرفوا على املنطقة عن طريق التنقل للعمل ابملنطقة ،أو عن

طريق البامج التلفزيونية بنسبة  ،%..أو عن طريق االنرتنت بنسبة  ،%06أو عن طريق الوكاالت السياحية بنسبة .%9
معظم السياح حمل الدراسة أي ما يعادل  %66منهم يفضلون استعمال االنرتنت للحصول على املعلومات عن

اخلدمات السياحية ،والبعض اآلخر يفضل احلصول عليها من الوكاالت السياحية بنسبة  ،%61أما األقلية تفضل السفر
واالستكشاف بنسبة .%9
كل السياح حمل الدراسة يفضلون السياحة الصحراوية لزايرة املناطق األثرية وحضور املهرجاانت ،إذ أن معظمهم أي ما

يعادل  %11منهم زايرة بلدية اتغيت لشهراها ابملعامل األثرية ورماهلا الذهبية ،تليها بلدية ب ي عبا لزايرة القصور القدمية
والواحات بنسبة  ،%.1أما البقية فتفضل زايرة قصور الشمال (حلمر ،بوكايس وموغل).


م حيث مكان االقامة :معظم السياح حمل الدراسة أي ما يعادل  %91منهم تعرفوا على الفنادق اليت يقيمون هبا

عن طريق الوكاالت السياحية ،والبعض اآلخر من خالل األصدقاء نسبة .%.1
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م حيث نوعية اخلدمات املادمة :معظم السياح حمل الدراسة أي ما يعادل  % 91منهم يرون أبن اخلدمات اليت

استفادوا منها عموما متوسطة اجلودة  ،والبعض اآلخر أي ما يعادل  % .8منهم يرون أبن هذه اخلدمات منخفضة اجلودة ،أما
البقية فريون أبهنا مرتفعة اجلودة.

م حيث املااكل املصادفة أثناء ايزايية :معظم السياح حمل الدراسة أي ما يعادل  % 66منهم يعانون من غياب

وسائل الراحة املناسبة  ،تليها مشكلة عدم توفر وسائل النقل واملواصالت بنسبة  ، % .8مث تليها مشكلة ارتفاع أسعار السلع
واخلدمات خاصة يف أوقات السياحة املومسية بنسبة  ،%02تليها والباقي يعود إىل عوامل أخرى غري مصرح عنها.
اخلامتة  :لقد توصلنا من خالل الدراسة إىل جمموعة من النتائج نوجزها يف النقاط اآلتية :

إن ترقية القطاع السياحي يف اجلزائر ميثل ضرورة ملحة للمسامهة يف حتقيق التنمية املستدامة نظرا الرتباط صناعة

السياحة بفروع و قطاعات أخرى من شأهنا توفري عدد كبري من مناصب العمل املباشرة و غري املباشرة من جهة  ،وضرورة تنويع
االقتصاد يف ظل حمدودية اإليرادات احملصلة من تصدير املوارد غري املتجددة من جهة أخرى.
 إن املشروعات االستثمارية تشكل اخلالاي األساسية والفعالة للنسيج االقتصادي ألي بلد وبقدر سالمة هذه املشاريع
ومتاسكها  ،فإن االقتصاد الوط ي يكون قوي ومتني وحيقق معدالت منو عالية ومن مث حيقق التنمية املنشودة.وميكن أن تؤدي هذه
املشاريع دورا رئيسيا يف النهوض ابلقطاع السياحي بفضل خصوصيااها (عدد عمال قليل ،مركزية القرار ،سهولة انتقال
املعلومات )...،اليت تؤهلها بسرعة للتكيف مع تغري بيئة األعمال وظروف املنافسة من جهة ،ولكوهنا قادرة على توفري اخلدمات
املالئمة الحتياجات ورغبات السياح املختلفة من حيث مؤسسااها املتمثلة أساسا يف  :وكاالت السياحة واألسفار ،الفنادق،
املطاعم ،شركات إجيار السيارات ،املؤسسات احلرفية اليت توفر اهلدااي التذكارية التقليدية من جهة أخرى.
 يلعب التسويق السياحي دورا فعاال يف التعريف ابملنتوج السياحي – الذي هو عبارة عن اخلدمات اليت تشبع احتياجات
ورغبات السائح ،واليت تتألف من مستويني :األول يتمثل يف اخلدمات اجلوهرية اليت تشبع احلاجات األساسية للسائح مثل
خدمات الفندقة والنقل واإلطعام ،بينما املستوى الثاين يتشكل من اخلدمات التكميلية وهي اخلدمات اليت تسعى إىل تسهيل
اخلدمات األساسية مثل استالم الطلبيات وإعداد الفواتري ، -وعليه فإن جناح إسرتاتيجية التسويق السياحي مرتبط بنجاح
السياسات التسويقية لألنشطة املختلفة املكونة للمنتوج السياحي.
على الرغم من أمهية املشاريع املقاولية ومسامهتها يف القطاع السياحي  ،إال أهنا الزالت مل ترق إىل املستوى املطلوب

لتطلع بدورها الرئيسي املتمثل يف املسامهة يف تنمية السياحة ومن مث حتقيق التنمية املستدامة  ،ويعزى ذلك إىل عدم قدراها على
توفري خدمات سياحية ذات جودة عالية قادرة على تلبية حاجات ورغبات السائحني ،وذلك لعدم إملامها ابلسياسات التسويقية
املنتهجة يف هذا اجملال من دراسة السوق والتعرف على الزابئن وتقسيمهم وفقا لعدة خصائص قصد توفري اخلدمات املالئمة لكل
فئة ،وكذا متابعة مدى رضا الزابئن عن اخلدمات املقدمة وإمكانية حتسينها وجتديدها  ،إضافة إىل عدم استعماهلا لتقنيات
االتصال احلديثة للتعريف مبنتجااهم السياحية.
على الرغم من أمهية تطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف زايدة منو السياحة داخل الدولة ،فمن خالهلا ميكن

التواصل مع السياح وتزويدهم مبختلف املعلومات والعروض السياحية ومتكينهم من احلجز عن بعد  ،وصوال إىل الدفع عن بعد
بواسطة وسائل الدفع االلكرتوين ،إال أهنا مازالت غري معتمدة يف اجلزائر لعدة أسباب أمهها ضعف االستثمار يف البنية التحتية
لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،وعدم توفر الكفاءات البشرية املؤهلة الستعماهلا.
وقد خلصت الدراسة إىل جمموعة من التوصيات نوجزها فيما يلي :
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 ضرورة إعادة النظر يف اعتماد العمل املقاويل مبنطقة بشار جلعله يرقى أكثر إىل معايري التفوق امله ي والتأهيل مبستوى اجلودة
الشاملة املطلوبة لتحقيق التنمية املستدامة  ،وذلك من خالل االهتمام بنوعية البامج التدريبية اليت تقدمها اجلهات املعنية
للمقاولني هبذه املنطقة  ،واليت جيب أن تتماشى مع احتياجااهم .
 تكثيف البامج التدريبية املتعلقة جبوانب النقص املوجودة لدى املقاولني  -مبنطقة بشار  -فيما خيص سياسات التسويق
السياحي  ،وكذا توعيتهم أبمهية اإلطالع املستمر على أحدث التغريات يف بيئة األعمال ابعتبارها تؤثر على منو مشاريعهم
وتوسعها ،كما تضمن هلم مواكبة أحدث التغريات ،وإاثرة األفكار اجلديدة املتعلقة مبنتجااهم أو خدمااهم ،واالطالع على
حاجات املستهلكني وأوضاع املنافسني.
 توعية املقاولني – مبنطقة بشار -أبن تطور مشاريعهم وعدم تراجعها مرهون مبدى توفر الكفاءات واملؤهالت التسويقية
لديهم ابعتبارها متكنهم من القيام ابلوظيفة املقاولية على أحسن وجه ،وتكسب مؤسسااهم مكانة مرموقة داخل اجملتمع لتشكل
احملرك احلقيقي يف النشاط االقتصادي  ،وتساهم يف حتقيق التنمية مبنطقتهم.
 ضرورة االستفادة من جتارب الدول السياحية املتقدمة ككندا وتركيا يف تدعيم املشاريع املقاولية يف قطاع السياحة يف جمال
جودة اخلدمات  ،االبتكار ،التدريب وتنمية املهارات ،على اعتبار أن هذه املشاريع من شأهنا إشباع حاجات ورغبات الزابئن
06

املختلفني بفضل خدمااها املرتكزة على االستخدام الواسع لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
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