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:ملخص

هتدف ىذه الدراسة إىل استعراض مدى أعلية ذبزئة األسواق السياحية يف صياغة الربامج و اخلطط التسويقية لدخول
 خدمة – تسعَت – ترويج – توزيع – األفراد-األسواق السياحية العادلية و استهداف شرائح زلددة دبزيج تسويقي خاص ( سوق
. و اجلهود ادلخصصة لتنمية القطاع، الوقت، و يف االقتصاد يف التكلفة،) – احمليط ادلادي – العمليات
توصلنا من خالل دراستنا إىل أن التوجو التسويقي ضلو أىداف زلددة سهلة التحكم يف توليفة مزغلها التسويقي فإنو
 كما ؽلكن أن يكون ىذا النوع السياحي ىو بؤرة للتوسع يف باقي أنواع السياحة،ؽلكن ربقيق ظلو يف استقطاب السياح نوعا وكما
. وقد اعتمدنا طريقة عرض لتجارب دولية ناجحة مع إجراء مقارنة بالسياحة اجلزائرية،عرب جغرافيا البلد
 سياحة دولية، إسًتاتيجية التميز، إسًتاتيجية الًتكيز، تسويق سياحي، ذبزئة األسواق السياحية:الكلمات المفاتيح
M00, Z32, L83:JEL

تصنيف

Abstract:
This study aims to review the extent to which the importance of the segmentation of tourist
markets in the formulation of programs and marketing plans to enter the tourist markets global and
target specific segments with greater marketing and in economy in cost, time, and efforts allocated to
the development sector.
Through our study we determined that the concentration of marketing towards segments of the
market and specific easy to mix in its marketing campaign can achieve growth in attracting tourists
rather and also, it can also be this type of tourism is the focus for the rest of the types of Tourism .We
have adopted a demonstration of successful international experiences with a comparison to Algerian
tourism.
Key words: Tourism market segmentation; Tourism Marketing; Focus strategy; The strategy of
excellence; International Tourism.
Jel Classification Codes: Z32, L83,M00
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مق ّدمة:

تتوقع ادلنظمة العادلية للسياحة التابعة لألمم ادلتحدة ظلو السياحة العادلية بنسبة  %3,9سنويا آفاق  2030كما
تتوقع ظلو ىذا القطاع خالل نفس الفًتة ب  % 4,4سنويا يف االقتصاديات الناشئة من بينها قطر ،اإلمارات العربية
ادلتحدة ،و األردن ،و ذلك لتبنيها اسًتاتيجيات سياحية تعتمد أساسا على تركيز رلهوداهتا على نوع سياحي معُت و
تقويتو و استهداف سوق سياحية زلددة تكون بؤرة للشمول السياحي.
ال ؽلكن للمؤسسات باختالف أنواعها أن تكون يف مركز تنافسي أفضل دون قدرهتا على مالحظة تباين
القطاعات السوقية واليت مل تليب احتياجاهتا ومتطلباهتا بالكامل بواسطة السلعة أو اخلدمة ادلقدمة إىل السوق حاليا.
بعد عملية دراسة و ربليل األسواق السياحية ؽلثل تقسيم السوق اخلطوة اذلامة يف عملية ربديد األسواق
ادلستهدفة ،وال ؽلكن أن تتم عملية التسويق السياحي دون ذبزئة ،وىذه اخلطوة ضرورية من أجل توفَت ادلعلومات الكافية
والدقيقة للمسوقُت وادلخططُت وصانعي القرار السياحي عن كافة عناصر السوق ادلراد دخولو .كما أن ىناك مراحل
لتقسيم األسواق و معايَت و شروط ،و يرتكز ربديد ادلزيج التسويقي السياحي بصفة أساسية على ىذا التقسيم.
يصعب على احلكومة اجلزائرية إصلاح ادلخططات التوجيهية للتهيئة السياحية ) (SDAT 2030دون دراسة
مسبقة للحركة السياحية العادلية و زلددات تلك احلركة و أنواع ادلستهلكُت السياحيُت و سلوكياهتم ،تكمن الصعوبة يف
استحالة االستجابة دلتطلبات كل الشرائح السوقية من سلع و خدمات سياحية و يف كل األنواع من السياحة ،و تكمن
كذلك يف تكلفة تغطية كل األسواق (تكلفة تصميم مزيج تسويقي سياحي مالئم لكل سوق).
إن تقسيم السوق إىل شرائح وأقسام تقسيم جغرايف أو دؽلغرايف أو جنسي أو عمري أو اجتماعي أو سلوكي تتيح
للبلد السياحي إنتاج خدمات دبا يتفق وحاجات كل قسم من أقسام السوق واستخدام رلهودات الًتويج والتوزيع و
التسعَت بأحسن طريقة شلكنة.
كما ؽلكنها من توجيو ادلوارد واجلهود الًتوغلية إىل األجزاء األكثر رحبية يف السوق من خالل تصميم مزيج تسويقي
سياحي يتفق وقدراهتم الشرائية وأذواقهم ادلتطورة.

إشكالية الدراسة:
رغم اجلهود ادلبذولة من أجل ترقية السياحة اجلزائرية و رغم ما أنفق على برامج و سلططات التهيئة السياحية
ومنها  ،SDAT 2030بقي القطاع السياحي يف اجلزائر يراود مكانو بل و يتأخر إذا ما أخذنا باحلسبان تطور السياحة
العادلية و تطور اإليرادات السياحية العادلية ،كانت كل ادلخططات و الربامج شاملة لكل أنواع السياحة و لكل اخلارطة
اجلغرافية و ىذا ما شتت اجلهود و مل ػلقق أي تقدم يف النمو ،لذلك ارتأينا طرح اإلشكالية التالية :ما مدى كفاءة
إسًتاتيجية الًتكيز السياحي كآلية للتميز يف ربقيق األىداف التسويقية السياحية يف القطاعات السياحية الناشئة ؟
يندرج ضمن التساؤل الرئيسي األسئلة الفرعية التالية:
 ما أعلية ذبزئة األسواق السياحية و ما ىي معايَت التجزئة؟ ما مدى صلاعة سياسات الًتكيز و التميز السياحي يف ربقيق إقالع و تنمية سياحية؟ كيف ؽلكن تطبيق إسًتاتيجية الًتكيز و التميز يف االقتصاديات ذات السياحة الناشئة كاجلزائر أو السياحاتادلتخلفة؟
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فرضيات الدراسة :
لإلجابة على إشكالية الدراسة و التساؤالت الفرعية سبت صياغة الفرضيات التالية:
 الفرضية األولى :تكمن أعلية ذبزئة األسواق السياحية يف ربديد متطلبات و احتياجات كل شرػلة و حصرىا وتسهيلدراسة اجلزء السوقي و معرفة خصائص أفراده و سلوكياهتم و ربديد ادلزيج التسويقي السياحي ادلالئم.
ىناك معايَت يتم على أساسها التقسيم منها ادلعيار اجلغرايف ،معيار السن ،معيار اجلنس ،معيار الطبقة االجتماعية ،معيار
اذلدف من السياحة ،معيار الوظيفة ،معيار ادلستوى العلمي... ،
 الفرضية الثانية :الًتكيز السياحي ؼللق التميز يف ادلنتج السياحي و اخلدمات السياحية و خصائصها و يوجو جهودادلؤسسة ادلالية و البشرية و الًتوغلية و التوزيعية و اإلنتاجية و الفكرية ضلو شرػلة معينة يليب رغباهتا و ػلقق ذلا اإلشباع
وؼللق فيها الوالء للوجهة السياحية ،ىذه الشرػلة قد تستخدم خدمات سياحية أخرى و قد تروج للسياحة ادلقصودة.
الًتكيز على نوع سياحي زلدد يعمل على توفَت بؤرة و منطلق سياحي يشمل باقي أنواع السياحة و بالتايل ؼللق إقالع
سياحي بوتَتة متسارعة يؤدي إىل تنمية شاملة للقطاع السياحي.

 الفرضية الثالثة :ؽلكن تطبيق إسًتاتيجية الًتكيز السياحي باإلستثمار يف نقاط القوة من مقومات سياحية بدراسة ادليزةالتنافسية للمنافسُت يف النوع ادلشًتك و السوق احملتمل و بتحديد ما نتميز بو من مقومات عن غَتنا مث الًتكيز على تلك
ادلقومات و تطويرىا و تثمينها و تركيز استثماراتنا فيو.
أهمية الدراسة:

تنبع أعلية الدراسة يف كوهنا تسلط الضوء على ذبارب دولية ناجحة يف رلال السياحة و ىذه التجارب ليست
الواليات ادلتحدة األمريكية أو الصُت أو أدلانيا أو اليابان أو فرنسا أو إسبانيا رغم أن ىذه الدول ىي األوىل يف التصنيف
العادلي للسياحة و منذ عقود طويلة ،بل سلطت الضوء على ذبارب سياحية ناشئة نسبة ظلو اإليرادات السياحية هبا تفوق
نسبة ظلو اإليرادات السياحية العادلية سبكنت من ربقيق أرقام كبَتة يف اجملال السياحي بفضل تبنيها إسًتاتيجية الًتكيز
السياحي و ىذه البلدان ىي األردن و زبصصها يف السياحة العالجية ،اإلمارات العربية ادلتحدة و زبصصها يف السياحة
الفاخرة ،قطر و توجهها ضلو التميز يف السياحة الرياضية.
كما أن الدراسة زبلص إىل التأكيد على أن تقسيم األسواق السياحية و استهداف جزء صغَت منو سيمكننا من
صناعة سياحة متكاملة يف الكيف و الكم.
كما تكمن أعلية الدراسة يف توضيح أعلية ذبزئة األسواق السياحية و شروطها و أعلية تبٍت أحد االسًتاتيجيات
التسويقية و ىي إسًتاتيجية الًتكيز و التميز مع تقدمي أرقام و نسب ذلا داللة يف إثبات نظريتنا.

أهداف الدراسة :ىدفت الدراسة إىل:

 كيف ؽلكن تطبيق إسًتاتيجية الًتكيز و التميز يف االقتصاديات ذات السياحة الناشئة كاجلزائر أو ادلتخلفة؟ توضيح مدى كفاءة تقسيم األسواق السياحية العادلية حسب معايَت مدروسة وفق مقومات البلد السياحية اجلغرافيةو الثقافية و االجتماعية و االقتصادية ،و ادلالية و البشرية ،مع توضيح أعلية توحيد معايَت التجزئة و إشراك كل
الشرائح ادلستهدفة يف نفس ادلعيار .
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 التوضيح كيف أن استهداف جزء صغَت و ضيق من ىذه السوق الواسعة دبنتج سياحي زلدد و دبزيج تسويقيسياحي مركز و خاص ؼللك سبيز يف الوجهة السياحية ستكون لو انعكاسات دعائية و تسويقية إغلابية مستقبال من
خالل أن السائح و من يرافقو ضلو وجهة معينة سيستهلكون خدمات سياحية رئيسية ربدث إقالع تنموي سياحي
و أخرى ثانوية قد تكون مستقبال رئيسية و بالتايل تشمل التنمية بالتدريج كافة القطاع السياحي.
 اذلدف الرئيسي من الدراسة ،ىو تبيان أعلية تبٍت إسًتاتيجية الًتكيز السياحي والتميز بالنسبة للقطاعات السياحيةالناشئة ،كالسياحة اجلزائرية  ،وذلك بالنظر إىل تكلفة و الوقت و اجلهد غَت الكافيُت لتنمية شاملة للقطاع.
و بالتايل توجيو منتج سياحي زلدد ضلو شرػلة سوقية زلددة و ضيقة و التمكن يف ذلك بالتخصص.
 التأكيد على عدم صلاعة السياسات السياحية العامة و غَت ادلوجهة بدقة ضلو سوق زلدد (سلططات التهيئة السياحيةاجلزائرية  SDAT 2030مثال .
منهجية الدراسة:
قمنا يف دراستنا بعرض جانب نظري حول اسًتاتيجيات التسويق السياحي ،و خصصنا الدراسة حول
إسًتاتيجية الًتكيز و أعليتها يف خلق ادليزة التنافسية و سلتلف ادلفاىيم ادلتعلقة بادلوضوع ،كما قمنا بعرض ذبارب دولية يف
التنمية السياحية و عرض بعض اإلحصائيات و البيانات و ربليلها من أجل اختبار الفرضيات و الوصول إىل نتائج ؽلكن
إسقاطها على السياحة باجلزائر ،حيث مت اجلمع يف ورقتنا البحثية بُت ادلنهج الوصفي و التحليلي.
 -Iتجزئة األسواق السياحية  ،أهميتها ،شروطها:
ؽلثل السوق ادلستهدف كافة األفراد الذين يسعون إلشباع احلاجات والرغبات السياحية من أماكن سياحية
أخرى ،كما يتوسع مفهوم ذبزئة السوق إىل كافة اإلجراءات ادلؤدية لتقسيم السوق السياحي الكلي إىل أسواق فرعية ،ؽلتاز
كل منها خبصائص ومواصفات معينة سواء كانت تلك ادلواصفات نفسية أو دؽلوغرافية ،أو ثقافية ،أو اجتماعية ،أو
سيكولوجية...اخل ،وذلك هبدف اختيار األسواق ادلناسبة ( .النسور ،2008 ،ص)178
 -1-Iمفهوم تجزئة األسواق السياحية و خصائصها:
 -1-1-Iمفهوم تجزئة األسواق السياحية:
بدون توفر بيانات ومعلومات كافية ودقيقة عن سلتلف أجزاء السوق السياحي الكلي ال ؽلكن للمؤسسات أن
ربدد ما غلب إنتاجو وتسويقو بنجاح وبناء عليو فإن دراسات ذبزئة السوق تعترب ذات أعلية كبَتة (عبيدات،
،2008ص )246و تعرف ذبزئة السوق بأهنا عبارة عن رلموعة من اإلجراءات اخلاصة بتقسيم السوق الكلي إىل رلاميع
وقطاعات سوقية كل واحدة من ىذه اجملاميع تضم رلموعة من الناس (السياح احملتملُت) ذلم حاجات مشًتكة ،وبقصد
تصميم مزيج تسويقي بشكل دقيق ويشمل حاجات األفراد ادلتنوعة( .العسكري ،2000 ،ص)117
ؽلكن فهم ذبزئة األسواق السياحية بأهنا كافة اإلجراءات اذلادفة إىل تقسيم السوق الكلي إىل عدة أسواق فرعية
لتوجيو مزيج خدمي مناسب ألذواق وإمكانات ادلستهلكُت(السياح) ادلستهدفُت فيها.
 -2-1-Iخصائص تجزئة األسواق السياحية:
ضلقق بتجزئة األسواق السياحية إىل شرائح عدة مزايا أعلها( :العسكري ،2000 ،ص)117
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 أن تقسيم السوق إىل شرائح وأقسام تتيح لإلدارة أمر إنتاج السلع واخلدمات دبا يتفق وحاجات كل قسم من أقسامالسوق واستخدام رلهودات الًتويج والتوزيع بأحسن طريقة شلكنة.
 إنو عند اشتداد ادلنافسة فإن ادلؤسسة ؽلكن أن تستفيد من خدمة قطاعات فرعية من السوق ال ؽلكن إشباع رغباتكل منها إشباعا كامال عن طريق برنامج تسويقي سياحي عام موجو إىل السوق الكلي.
وىذا يعٍت إن ادلؤسسة تكون يف مركز تنافسي أفضل وذلك من خالل قدرهتا على مالحظة تلك القطاعات
السوقية واليت مل تليب احتياجاهتا ومتطلباهتا بالكامل بواسطة اخلدمة ادلقدمة إىل السوق حاليا.
 ذبزئة األسواق السياحية الكلية وربويلها إىل قطاعات متجانسة يسهل على ادلؤسسة تعريف وتقييم الفرص ادلتاحةأمامها يف األسواق واليت كان من ادلمكن عدم اكتشافها أو مالحظتها لو مل يتم ىذا التقسيم وتلك التجزئة.
 يساعد تعريف القطاعات السوقية وربديدىا على التوفيق بُت كل من السلع واخلدمات من جانب وحاجات السوقمن جانب آخر.
 توجيو ادلوارد واجلهود الًتوغلية إىل األجزاء األكثر رحبية يف السوق.كما أن دراسات ذبزئة السوق تفيد ادلؤسسات ادلعاصرة من خالل البيانات اليت يتم مجعها فيما يلي( :عبيدات،
،2008ص)246
 زبطيط ادلواصفات واخلصائص األكثر قبوال يف من قبل السياح ادلستهدفُت.

 زبطيط ادلواصفات الشكلية للخدمة السياحية األكثر مالئمة من قبل األسواق ادلستهدفة.
 زبطيط سياسات التسعَت للخدمة األكثر جاذبية للمستهلكُت ادلستهدفُت.

 زبطيط منافذ التوزيع األكثر مالئمة لتوزيع اخلدمات السياحية على األسواق ادلستهدفة.
 زبطيط ووضع ادلزيج الًتوغلي الفعال واذلادف إىل إقناع السياح بتبٍت وجهتنا السياحية.
كما أن بعض الباحثُت قاموا بتحديد أىم ىذه الفوائد كما يلي( :اجليوسي ،2009 ،ص)200
خفض التكلفة من خالل ادلواءمة الدقيقة بُت إمكانياتنا السياحية ومتطلبات السوق ادلستهدف. ربقيق أقصى إشباع شلكن للسياح يف األسواق ادلستهدفة وبالتايل زيادة وتعزيز رضا العمالء - .ؽلكن اختيار بعضرلموعات العمالء(السياح) ادلتميزة عن اآلخرين .بذلك تستطيع ادلؤسسة تركيز جهودىا على ىدف زلدد وضيق ،وىذا
بدوره ؽلكنها من احلصول على معرفة وخربة متخصصتُت حباجات ورغبات السياح يف تلك األجزاء السوقية.
 تقدير متطلبات العمالء اجلدد .ويتم ذلك من خالل تطبيق خصائص السوق ادلعروفة على العمالء اجلدد و/أواحملتملُت.
 تزويد ادلؤسسة السياحية بإطار عام دلا غلب أن يكون عليو نظام التوزيع اخلاص خبدماهتا. قد يتغَت دور الًتويج نتيجة ذبزئة السوق .فمن خالل دراسة سلوك الوسيلة اإلعالنية لعمالء ادلؤسسات السياحية منسلتلف فئاهتم ؽلكن معرفة وربديد أكثر الوسائل الًتوغلية واإلعالنية استخداما وقبوال ذلؤالء السياح يف األسواق ادلستهدفة.
 -2-Iإجراءات و أساليب تجزئة األسواق السياحية:
 -1-2-Iإجراءات تجزئة األسواق السياحية:
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تتكون إجراءات تقسيم السوق من اخلطوات الثالث التالية( :الصميدعي ،2007 ،ص)100

 -مرحلة المسح :يقوم الباحث بعمل مقابالت رمسية ويركز على رلموعات من ادلستهلكُت ألخذ فكرة عن دوافعهم

وسلوكهم وتصرفاهتم و شليزاهتم.

 مرحلة التحليل :يطبق الباحث ربليل العوامل على ادلعلومات حىت يتخلص من ادلتغَتات شديدة الًتابط ،مث يستخدمالتحليل التجميعي ليتمكن من خلق عدد زلدد من الشرائح ادلختلفة.
 مرحلة تكوين الفكرة :اآلن كل رلموعة قد مت تصويرىا وأخذت فكرة عنها من ناحية ما ؽليزىا من سلوكيات،ودؽلوغرافيا وعوامل سيكولوجية وعادات استهالكية.
وإحدى الوسائل الكتشاف شرائح جديدة ىي دراسة ىرم ادلميزات اليت ينظر ذلا ادلستهلكون أثناء تفكَتىم يف اختيار
صنف معُت يف الستينات كان معظم مشًتي السيارات يقولون من ىو الصانع مث يتم اختيار ادلوديالت أو أنواع السيارات
اليت ينتجها ،ويف وقت من األوقات كان ادلستهلكون ؼلتارون البلد أوال مث نوع ادلوديل ونوع السيارة "كريسيدا
فورد...اخل" ،وتغَت ىذا ادلفهوم فيما بعد إىل اجلودة فقط .فادلؤسسة البد ذلا من مراقبة التغَتات يف ىرم شليزات و
أفضليات السياح وأن تعدل خدماهتا وفقا لذلك.
 -2-2-Iأساليب تجزئة األسواق السياحية:

ؽلكن تقسيم األسواق السياحية أو ذبزئتها حسب ما يلي( :عبيدات ،2005 ،ص)46

 ذبزئة األسواق السياحية حسب فئة السن وخاصة فئيت السن الصغرى والكربى وعلى سبيل ادلثال ،فئة األطفال قدتكون سوقا مستهدفة للسياحة الداخلية ،كما أن فئة الشباب سبثل سوقا كبَتة ومرحبة للسياحة الداخلية واإلقليمية والدولية
وخاصة من فئة السن ما بُت  20-18سنة وؽلثل عامل السن كعامل ذبزئة فرصة تسويقية ؽلكن استهدافها بواسطة مزيج
تروغلي غَت مكلف إذ ؽلكن االتصال بفئة الشباب من خالل ادلدارس أو ادلعاىد أو اجلامعات أو ادلؤسسات اليت يعملون
هبا ومن خالل تصميم مزيج تسويقي سياحي يتفق وقدراهتم الشرائية وأذواقهم ادلتطورة.
 ذبزئة األسواق السياحية حسب ادلنافع ادلرجوة أو احلوافز اليت قد يسعى السياح إىل ربقيقها. ذبزئة األسواق السياحية حسب ادلهنة اليت ؽلتهنها القادمون ،وبناء على ىذا العامل من ذبزئة األسواق السياحية فإنىناك العديد من السياح شلن ؽلتهنون السياسة ،الطب ،اذلندسة ،التجارة والتسويق وغَتىا.
 أسلوب ذبزئة األسواق السياحية على أساس مستوى الدخل ويعترب ىذا األسلوب من أكثر األساليب استخداما منقبل ادلؤسسات السياحية لتسويق منتجاهتا  ،وذبدر اإلشارة ىنا إىل أن ىناك عددا من البلدان كًتكيا أو اإلمارات العربية
(اليت عرضناىا كتجربة دولية يف حبثنا) سبتاز هبذا النوع من السياحة اليت تستقطب السياح من ذوي الدخل العايل.
 أسلوب ذبزئة األسواق السياحية حسب نوع السياحة ادلطلوبة  ،و ىذا النوع معمول بو كثَتا يف البلدان السياحية. -3-Iمتطلبات التجزئة الفعالة األسواق السياحية :من أجل ضمان ذبزئة ناجحة وفعالة لسوق سياحية ،فإن ىناك
رلموعة من ادلتطلبات الالزمة ،كما يلي( :معال ،2008 ،ص)73

 إمكانية التحديد :ونقصد بقابلية التحديد ،إمكانية ربديد القطاع وقياسو .فإذا مل نستطع ربديد السوق ،فإننا لننستطيع قياسو ،وعندئذ يصعب تقدير ادلبيعات ادلستقبلية.
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 حجم القطاع :أي أن حجم السوق غلب أن يكون كافيا لدعم اجلهود والنشاطات التسويقية من قبل ادلؤسسة.فكثَت من األسواق تكون صغَتة حبيث إن تطوير مزيج التسويق فيها يكون غَت اقتصادي ،وغَت مربح.
 إمكانية الوصول إلى القطاع :إن قابلية القطاع للقياس ليست وحدىا كافية للتجزئة بل إن الوصول إليو غلب أنيكون شلكنا ،وذلك عن طريق وسائل الًتويج ،وبتكاليف معقولة.
ؽلكن ذكر شروط أخرى لتكون التجزئة ناجحة و فعالة و ىي( :معال ،2008 ،ص)73
 وجود درجة عالية من الالذبانس ،فكلما كان االختالف كبَتا ،فإن إمكانية التجزئة تكون أكرب (حيث ؽلكن التمييزبوضوح بُت القطاعات السوقية السياحية ادلختلفة) .أما إذا كان االختالف بسيطا ،وكانت احلاجات متشاهبة ،فال داعي
للتجزئة.
 توفر رلموعة من األسس اليت ؽلكن استخدامها للتمييز بُت القطاعات بشكل دقيق. سهولة ادلقارنة بُت القطاعات من أجل اختيار القطاع (أو القطاعات) األكثر رحبية.والستخدام أسلوب ذبزئة السوق ،غلب على ادلؤسسة السياحية أن تكون قادرة على الوصول إىل القطاع ادلختار ،وإال فال
فائدة من التجزئة.
 إمكانية االتصال باألسواق السياحية و الشرائح ادلستهدفة فيجب على ادلؤسسة التعرف على وسائل اإلعالم واالتصالاليت يستخدموهنا ،واليت عن طريقها ؽلكن الوصول إىل السياح.
إن اختالف خصائص السياح تؤثر على الرسالة اإلعالنية فاختالف األفراد من حيث السن ،أو الدخل ،أو
ادلوقع اجلغرايف قد تؤدي إىل اختالف ردود أفعاذلم ذباه عمليات االتصال ،كذلك اختالف كثَتا من العوامل النفسية بُت
رلموعات ادلستهلكُت مثل الشخصية ،ظلط ادلعيشة أو احلياة لألفراد و تفضيالت األفراد واذباىات األفراد وغَتىا تؤثر
على استجابة األفراد لالتصال .وال شك أن ذلك االختالف ينعكس على الرسالة اإلعالنية (السيد ،2002 ،ص)164
غلب أن يويف كل جزء مت ربديده معايَت الفعالية اإلسًتاتيجية واليت يشار إليها يف اجلدول التايل:
الجدول رقم ( :)01الفعالية اإلستراتيجية لتجزئة األسواق السياحية.

التجانس
سهولة ادلنال

غلب أن ؽلتلك السياح الذين ينتمون إىل نفس اجلزء خصائص متقاربة جدا .ويسمح ىذا الشرط بإعداد مزيج
تسويقي سياحي خاص بكل جزء ويسمح أيضا بالتخفيف من خطر احتالل منتج حلصة منتج آخر من السوق.
يكون كل جزء سهل ادلنال بواسطة االتصال أو بتوزيع سياحي خاص.

االستقرار

االستقرار يف كل جزء سوقي مستهدف ،األمر الذي يفًتض استدامة سياحية.

اجلوىرية

يقودنا ىذا البعد إىل حجم اجلزء دبفهوم قيمة اإليرادات ادلنتظرة.

ادلالءمة

تتوقف ادلالءمة على قدرة معايَت التجزئة اليت وقع عليها االختيار يف شرح ادلتغَت السلوكي األساسي

إمكانية القياس

تفًتض "إمكانية القياس" إمكانية ربديد خصائص التجزئة وقياسها بسهولة .ومن أىم ىذه اخلصائص معرفة أىم
ادلتغَتات
المصدر( :فيو ،2008 ،ص.)112
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ؽلكن اعتبار أي جزء وقع عليو االختيار ىدفا وجب ربقيقو بواسطة مزيج تسويقي خاص .وبينما تكون
األىداف يف السوق كثَتة فإن اذلدف فريد يف اجلزء .وتسمح التجزئة التسويقية للمؤسسة جبلب اجلواب األنسب لرغبات
السائح كما تًتجم بزيادة يف ادلبيعات يف حال صلاحها.
 -IIالتركيز السياحي و إستراتيجية التميز:

تأخذ إسًتاتيجية ادلؤسسات السياحية و ادلخططات احلكومية أو ما قد يعرب عنو باإلسًتاتيجية التنافسية عدة
أشكال أبرزىا إسًتاتيجية القيادة يف التكلفة ،وإسًتاتيجية التنويع  ،وإسًتاتيجية الًتكيز هبدف التميز ،ما نسعى للتطرق
إليو ىو الًتكيز السياحي و ما مدى أعليتو يف التسويق السياحي الذي ؼللق على ادلدى ادلتوسط و البعيد ميزة تنافسية
تتموقع هبا الوجهة السياحية يف األسواق العادلية:

 -1-IIإستراتيجية التركيز السياحي:

تعتمد ادلؤسسات االقتصادية اليت تعتزم بث منتج أو خدمة جديدة يف األسواق ادلستهدفة على سياسات
إنتاجية و تروغلية و تسعَتية مضبوطة تقلل هبا من تكاليف مرحلة االنطالق و من طول مدهتا و تصل هبا إىل ظلو مرتفع
يف احلصة السوقية.
طبقا ذلذه اإلسًتاتيجية يتم النظر للسوق على أساس كلي والًتكيز على اخلصائص ادلتشاهبة بُت األفراد
ويستخدم مزيج تسويقي واحد (سعر واحد -منتج واحد -أسلوب توزيع واحد -مزيج تروغلي واحد)( .توفيق،2004 ،
ص)29
 -1-1-IIمفهوم إستراتيجية التركيز السياحي :ؽلكن تعريف إسًتاتيجية الًتكيز السياحي على أهنا إسًتاتيجية
تنافسية موجهة إىل قطاع زلدود من السوق ادلستهدف ،أو إىل رلموعة معينة من ادلشًتين دون غَتىم ،وذلك بدالً من
التعامل مع السوق ككل .وتسعى ادلؤسسة اليت تتبع ىذه اإلسًتاتيجية إىل االستفادة من ميزة تنافسية يف قطاع السوق
ادلستهدف من خالل تقدمي منتجات ذات أسعار أقل من ادلنافسُت بسبب الًتكيز على خفض التكلفة ،أو من خالل
تقدمي منتجات متميزة من حيث اجلودة أو ادلواصفات ،أو
خدمة العمالء ....إخل بسبب الًتكيز على التمايز.
-2-1-IIأهمية إستراتيجية التركيز السياحي :تكمن فيما يلي:
 اختصار الوقت و اجلهد يف الوصول إىل السياح احملتملُت ،حيث كلما زاد التباين بُت الشرائح سهل دراستها و ربديدسلوكها السياحي.
 استخدام وسيلة اتصال زلددة يف إيصال الرسائل التسويقية وفق نوع السوق. االنتقال من الًتكيز على كمية السياح الوافدين إىل الًتكيز على نوعية السياح الوافدين. الرفع ادلستدام من حصة إنفاق السائح الواحد مع ارتفاع أقل يف عدد السياح. النتائج تكون دقيقة و احتمالية ربقيقها أكيدة و ذلك بسبب التحكم يف دراسة السوق. خلق الوالء لدى الشرػلة ادلستهدفة بتوفَت اخلدمة ادلالئمة و ادلتميزة عن ادلنافسُت. -توجيو ادلوارد واجلهود الًتوغلية إىل األجزاء األكثر رحبية يف السوق السياحي.
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-3-1-IIأشكال استراتيجية التركيز السياحي :ىناك شكلُت من أشكال إسًتاتيجية الًتكيز ،وعلا إسًتاتيجية الًتكيز
مع خفض التكلفة ،وإسًتاتيجية الًتكيز مع التمايز اليت نرى أهنا األنسب لتنمية السياحة اجلزائرية كون اجلزائر أسعارىا
السياحية مقبولة حسب تقرير) (world economic forum, 2019الذي حازت فيو على مؤشر  6,2وذلك
يف الًتتيب األول يف كل من مشال إفريقيا و الشرق األوسط.
 الًتكيز مع خفض الكلفة :وىي إسًتاتيجية تنافسية تعتمد على خفض التكلفة للمنتج  ،وذلك من خالل الًتكيز علىقطاع معُت من السوق  ،أو على رلموعة من السياح ،والذين يتم خدمتهم فقط كقطاع صغَت وليس السوق ككل ،ويف
حالة استخدام ىذه اإلسًتاتيجية فإن احلكومة أو ادلؤسسة السياحية تسعى إىل ربقيق ميزة يف قطاع السوق ادلستهدف
تعتمد على التكلفة ادلنخفضة .
 الًتكيز مع التمايز :وىي إسًتاتيجية تنافسية تعتمد على التمايز يف ادلنتج وادلوجهة إىل قطاع زلدود مستهدف منالسوق وليس كل السوق.تسعى ادلؤسسة السياحية عند استخدام ىذه اإلسًتاتيجية إىل ربقيق ميزة تنافسية يف األسواق
السياحية ادلستهدفة تعتمد على التمايز يف منتجاهتا وخلق الوالء لوجهتها السياحية.
 -4-1-IIمعوقات تطبيق إستراتيجية التركيز بالنسبة للقطاعات السياحية الناشئة:

ىناك بعض ادلعوقات اليت ربول دون تطور القطاعات السياحية الناشئة منها ( :النسور ،2008 ،ص)178
 تكلفة البحث و التطوير و دراسة األسواق السياحية و الوصول إىل نتائج بناءا على مقومات و إمكانيات البلدالسياحية تكلفة جد مرتفعة و تستلزم وقت أطول.
 تعدد القطاعات السوقية و األسواق السياحية يصعب صلاح إسًتاتيجية الًتكيز السياحي. التغَتات السريعة يف أذواق السياح احملليُت و األجانب  ،ويف التكنولوجيا و أساليب الدعاية و الًتويج السياحيُت . البحوث ادلستمرة للمنافسُت خلرق أسواقنا بتوليفات تسويقية سياحية رباكي ما نتميز بو يزيد من التكلفة و يتطلبالرفع من وتَتة االبتكار و التميز السياحي.
 -2- IIإستراتيجية التميز السياحي:
تعٍت ىذه اإلسًتاتيجية قدرة ادلؤسسة السياحية على توفَت قيمة منفردة وعالية للسائح يف خدمة ذات جودة عالية،
أو مواصفات خاصة شليزة ،وىذا التميز غلعلنا نفرض األسعار اليت نراىا مناسبة ،وننمي والء السياح لوجهتنا السياحية.
 -1-2- IIالمزايا التنافسية إلستراتيجية التميز السياحي pubdoc › www.uobabylon.edu.iq( :
)2015 ،
 خلق والء لدى ادلستهلك ضلو ادلنتج  ،شلا ػلمي ادلؤسسة من ادلنافسُت . سعر ادلنتج ادلتميز أعلى من السعر احلقيقي . التميز ؼللق حواجز سبنع ادلنافسُت اجلدد من الدخول . زيادة قوة ادلؤسسة يف مواجهة ادلنافسُت . إشباع لرغبات وحاجات ادلستهلك . -2-2- IIمعوقات تطبيق إستراتيجية التميز السياحي:
ىناك بعض ادلشاكل اليت تعيق تطبيق إسًتاتيجية التميز السياحي أبرزىا:
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 صعوبة احلفاظ على ادليزة التنافسية على ادلدى الطويل . إرتفاع تكاليف اخلدمات السياحية ادلتميزة شلا يؤدي إىل حبث السائح عن الوجهات السياحية الرخيصة . القدرة على تقليد ادلعروض السياحي ادلميز بسهولة من طرف ادلنافسُت و خاصة إن كانت البلدان ادلنافسة سبلك نفسادلقومات.
 التبدالت اليت تطرأ على أذواق ادلستهلكُت السياحيُت و كذلك صعوبة إقناع الزائر بالزيارة مرة أخرى رغم رضاه التام وإعجابو أو انبهاره بالتميز و بالوجهة السياحية ،و ذلك لرغبتو يف ذبربة سياحية جديدة.
 - III.تجارب دولية لقطاع سياحي ناشئ يحقق نمو بفضل تبني إستراتيجية التركيز و التمايز:
حققت بعض الدول ذات االقتصاديات الناشئة معدل ظلو مرتفع يف القطاع السياحي بفضل اعتمادىا على استهداف
شرائح سوقية ضيقة تتشابو يف ادلواصفات اليت تسهل صياغة مزيج تسويقي موحد و سهلة يف التحكم و االتصال.
سنعرض يف ىذا اجلزء من حبثنا ثالث ذبارب ؽلكن أن طللص من خالذلا إىل أن االعتماد على نوع سياحي واحد
موجو لشرػلة سوقية واحدة أصلع بكثَت يف ربقيق تنمية سياحية من وضع سلططات شاملة و مكلفة جدا مقارنة بعوائدىا.
من ىذه التجارب نذكر ذبربة األردن يف الًتكيز على السياحة العالجية ،ذبربة اإلمارات يف تبٍت إسًتاتيجية الًتكيز على
السياحة الفاخرة ،ذبربة قطر النامية يف تطوير السياحة الرياضية و إيالئها أعلية بالغة يف تنمية القطاع السياحي.
قبل ذلك نعرج على بعض األرقام حول السياحة اجلزائرية و ادلتمثلة يف تطور عدد الوافدين من السياح إىل اجلزائر و
مقارنتها مع تطور إيرادات القطاع و ذلك قصد استنتاج فكرة حول صلاعة ادلخططات و برامج الًتقية السياحية ،و
الشكل ادلوايل يوضح ذلك:
الشكل رقم ( :)01تطور عدد الوافدين من السياح إلى الجزائر و مقارنتها مع تطور إيرادات القطاع()2018-2007
4
3,5
3
2,5
عدد الوافدين (مليون)°
المداخيل(مليار دوالر)

2
1,5
1
0,5
0

ادلصدر)2019 ،)World Tourism Organization (UNWTO( :

من خالل الشكل أعاله نالحظ تطور طفيف جدا يف عدد السياح الوافدين إىل اجلزائر خالل  12سنة األخَتة
و ىذا التطور كان دبعدل أقل من معدل ظلو احلركة السياحية العادلية و ادلقدر ب  %3,9سنويا (حسب التقرير السنوي
 ،)TRAVEL & TOURISM ECONOMIC IMPACT 2019 WORLD ; Worldرغم ارتفاع عدد الوافدين إال أن
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ادلداخيل تراجعت عكس التجربة اإلماراتية اليت سنتناوذلا الحقا و ىذا يؤشر إىل اطلفاض اإليرادات احملصلة من السائح
الواحد ،فيمكن القول بأن ارتفاع عدد السياح ليس مؤشر جيد على قياس جاذبية القطاع السياحي بل مؤشر على
اطلفاض األسعار.
من خالل ما سبق ؽلكن القول بأن ادلخططات السياحية اجلزائرية ال هتدف إىل استقطاب سائح شليز بل تسعى
إىل الرفع فقط من عدد السياح فلم تنل ال حصتها من احلركة السياحية العادلية و ال حصتها من اإليرادات.
و ؽلكن إضافة مالحظات أخرى نستنتجها من ادلنحٌت البياين و ىي أن عدد السياح الوافدين إىل اجلزائر بدأ يف
ارتفاع متصاعد بداية من سنة  2011و ؽلكن أن نفسر ذلك بأن السياح ادلتسيبنب (الذين غَتوا الوجهة ألسباب معينة)
من تونس و مصر جراء األزمات السياسية و األمنية بعضهم اختار اجلزائر كوجهة بديلة تتشابو يف ادلناخ و األجواء مع
تونس و مصر ،مث نالحظ بأن ادلنحٌت سرعان ما بدأ يتنازل بشدة بداية من  2014إاىل  2016و ىذا راجع إىل عودة
استتباب األمن و رجوع اإلستقرار السياسي إىل البلدان ادلنافسة ( تونس و مصر).
حىت األزمات و ال صليد استغالذلا من أجل تطوير السياحة اجلزائرية ،فيعترب التسويق وقت األزمات من أصلع الطرق
للدعاية و ؽلكن أن نضرب مثاال األزمة الصحية يف الصُت أو أزمة وباء الكورونا حيث انشدت أنظار العامل كلها ضلو
الصُت دبا فيها اإلعالم العادلي و مواقع التواصل االجتماعي فاستغلت الصُت األزمة للتسويق لتفوقها اذلندسي و
التكنولوجي ببناء مستشفى كبَت جدا يف وقت جد قياسي قدره  10أيام  ،لينبهر العامل بالسرعة و التقنية الفائقة ،و
بذلك قامت الصُت بالًتويج لشركات البناء الصينية ،و التجارب ادلوالية ستبُت أعلية تبٍت إسًتاتيجية الًتكيز بالنسبة
للقطاعات السياحية الناشئة.
 -1- IIIالسياحة العالجية في األردن:
يعمل األردن على الًتكيز على السياحة العالجية و يعتمد عليها بنسبة كثَتة يف إيراداتو رغم توفره على بعض
أقدم و أكثر ادلناطق التارؼلية و األثرية ندرة يف العامل ،تصنف األردن كأحسن وجهة عالجية عربية و كخامس وجهة
عالجية عادلية ،تستهدف بتسويق خدماهتا العالجية الدول العربية (اخلليج العريب و ادلغرب العريب) حبيث ربتوي على
 103مستشفى خبدمات عالجية فائقة اجلودة و دبهارة و خربة متميزة و استثمارات يف القطاع تقدر ب  3,6مليار
دوالر يف سنة .2018
يستقبل األردن  300ألف زائر سنويا بغرض العالج و ما يفوق  500ألف مرافق يستهلكون كلهم منتجات
وخدمات سياحية ،و ىكذا ربقق السياحة العالجية يف األردن بؤرة توسع ضلو األنواع السياحية األخرى دون الًتكيز
عليها.
تدر السياحة يف األردن عائدات مالية قدرت ب 7,2مليار دوالر سنة  2018حسب التقرير السنوي ل
) (World Tourism Organization (UNWTO), 2019ب  4,15مليون سائح ،كما يساىم
القطاع السياحي األردين بنسبة  %13من الناتج احمللي اإلمجايل.
ؽلكن االستفادة من قراءة التجربة األردنية يف رلال التخصص السياحي يف إعادة النظر إىل مقوماتنا السياحية
العالجية ،فاجلزائر ربتوي على ما يفوق  200منبع مياه ساخنة و محامات معدنية ؽلكن استغالذلا لبدء السياحة العالجية
الطبيعية و توسيع ذلك إىل أنواع عالج أخرى و قد تستهدف أي سوق يف العامل  ،كما ؽلكن استغالل العالج يف حرارة
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رمال الصحراء أو نقاوة ىواء ادلرتفعات ،لكن ال غلب أن نبقى نعتمد على العالج الطبيعي فحسب بل ننتقل من خاللو
تدرغليا إىل امتالك التكنولوجيا الطبية و العالجية و مراكز متخصصو و كوادر بشرية مؤىلة تكسبنا مكانة يف السوق
السياحية العادلية و صورة تسويقية سياحية.
 -2- IIIالسياحة الفاخرة في اإلمارات العربية المتحدة:

صلحت التجربة اإلماراتية صلاحا باىرا ،يف السياحة حبيث حققت صورة ذىنية عادلية ،عن السياحة الفاخرة اليت
ؽلارسها أصحاب الدخول ادلرتفعة ،و رجال األعمال و ادلشاىَت و كبار الالعبُت و الفنانُت.
تطورت فكرة من جذب أكرب عدد من السياح إىل استقطاب أكرب عدد من السياح الذين ينفقون أكثر ،أي التوجو من
الكم إىل النوع ،والشكل ادلوايل يبُت تطور إيرادات القطاع السياحي باإلمارات مقارنة بتطور عدد السياح:
الشكل رقم (:)02مقارنة تطور عدد السياح الوافدين إلى اإلمارات العربية المتحدة مع تطور إيرادات القطاع السياحي
25
20

عدد الوافدين (مليون)

15

المداخيل السياحية (مليار
دوالر)

10
5
0

المصدر)2019 ،)World Tourism Organization (UNWTO( :

من خالل البيان السابق يتضح لنا جليا التباعد بُت ادلنحنيُت مع التقدم يف السنوات حبيث نالحظ أن عدد
السياح الوافدين إىل اإلمارات العربية ادلتحدة يف تطور مستمر خالل الفًتة ادلمتدة من  2008إىل  2018و أن
اإليرادات السياحية لإلمارات خالل نفس الفًتة تتطور بوتَتة أعلى (تسارع أكرب) ،و ؽلكن تفسَت ذلك بأن نوعية السائح
الزائر لإلمارات تغَتت بتطور نوع السياحة أكثر ضلو السياحة الفاخرة ،حيث أصبح الزائر الواحد لإلمارات ينفق
 1342,65دوالر سنويا سنة 2018حسب إحصائيات ادلنظمة العادلية للسياحة لسنة  2019بعدما كان ينفق
 1079,27دوالر سنويا سنة  ،2009و ىذا ما يدل على الًتكيز على السياحة الفاخرة.
ل ووو نأخ ووذ مقارن ووة بس وويطة ب ووُت ادلنحني ووُت أو الش ووكلُت رق ووم ( )01اخل وواص ب (تط ووور ع وودد الواف وودين م وون الس ووياح إىل اجلزائ وور
ومقارنتها موع تطوور إيورادات القطواع) و الشوكل رقوم ( )02اخلواص ب(مقارنوة تطوور عودد السوياح الوافودين إىل اإلموارات العربيوة
ادلتحوودة مووع تطووور إيورادات القطوواع السووياحي ) لالحظنووا الثبووات يف تطووور الشووكل  2و االضووطراب يف تطووور الشووكل اخلوواص
بالسياحة اجلزائرية ،شلوا يؤشور إىل عودم صوالبة السياسوات ادلتخوذة يف تطووير القطواع السوياحي اجلزائوري ،وحساسوية القطواع
ادلفرطة.
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من التجربة اإلماراتية ؽلكن أن طللص إىل أن نوعية السائح مهمة جدا و ىي أكثر أعلية من عدد السياح فاإلمارات ركزت
على شرػلة مون السوياح ذوي الودخل ادلرتفوع و وفورت ذلوم سوياحة فواخرة ،أموا بالنسوبة للجزائور فاألسوواق ادلسوتهدفة ليسوت
واضحة بعد و ليست زلددة بدقة.
و أغلب السياح من ذوي الدخول ادلتوسطة و الذين يتميزون بإمساكهم للمال و عدم إنفاقهم إال على الضروريات.
 -3- IIIالسياحة الرياضية في قطر:
تعمل قطر على تطوير كل الرياضات دبوا فيهوا رياضوة كورة القودم باحًتافيوة األنديوة و الالعبوُت ،كموا صواحب ىوذا
التطور تطور كبَت يف رلوال اإلعوالم الرياضوي الوذي يتضومن أىوداف تسوويقية سوياحية ،تسوتهدف قطور جوذب  5,6مليوون
سووائح حبلووول  2023و هتوودف إىل رفووع مسوواعلة السووياحة يف النوواتج احمللووي اإلمجووايل يف  2023موون  5,4مليووار دوالر إىل
 11,3مليار دوالر حبيث تساىم السياحة ب  %6,7من الناتج احمللي اإلمجايل.
من ادلتوقع أن ػلودث مونوديال  2022طفورة سوياحية بقطور ،بعوده ستصوبح قطور وجهوة عادليوة رائودة يف السوياحة
الرياضية ،حيث ستستضيف أبرز البطوالت الرياضية اليت تلعب دور يف تعزيز مداخيل القطاع الفندقي.
كما تسعى قطر وفق رؤية مستقبلية إىل توفَت ذبارب رياضية بديلة كاأللعاب الذىنية و األلعاب اإللكًتونية.
سبلووك اجلزائوور موون مقومووات تفوووق قطوور بعشورات ادلورات و ؽلكنهووا الًتكيووز علووى نوووع موون أن وواع السووياحة الرياضووية قوود يكووون
سياحة التسابق بالدراجات النارية أو سياحة ادلغامرة أو الغوص أو حىت ألعاب أودلبية أو منافسات لعبة كرة القدم.
 خاتمة :مع اشتداد حدة ادلنافسة الدولية يف اجملال السياحي فإنو ؽلكن أن نستفيد مون خدموة قطاعوات فرعيوة مون السووق
ال ؽلكوون إشووباع رغبووات كوول منهووا إشووباعا كووامال عوون طريووق برنووامج تسووويقي عووام موجووو إىل السوووق الكلووي .و إن تقسوويم
السوق إىل شرائح وأقسام تتيح لإلدارة السياحية أمر إنتاج السلع واخلدمات دبا يتفق وحاجات كل قسم من أقسام السوق
واستخدام رلهودات الًتويج والتوزيع و التسعَت بأحسن طريقة شلكنة.
كم ووا يس وواعد تعري ووف القطاع ووات الس وووقية وربدي وودىا عل ووى التوفي ووق ب ووُت ك وول م وون الس وولع واخل وودمات م وون جان ووب
وحاجات السوق من جانب آخر .و يعمل على توجيو ادلوارد واجلهود الًتوغلية إىل األجزاء األكثر رحبية يف السوق.
 -اختبار الفرضيات:

 -اختبار الفرضية األولى :مت التوصل إىل أن ذبزئة األسوواق السوياحية ىوي دراسوة األسوواق العادليوة موع ربديود متطلبوات

واحتياجات كل سوق و معرفة خصائص أفراده و سلوكياهتم و تصميم ادلزيج التسويقي السياحي ادلناسب.
يتم ذبزئة األسواق على أساس اجلغرايف ،عمري ،اجنسي ،اجتماعي ... ،و منو نؤكد صحة الفرضية.
 اختباار الفرضاية الثانياة :مون خوالل عرضونا لتجوارب الودول الرائودة سوياحيا و باألرقوام و التحليول مت التوصول إىل أنالًتكيز السياحي ؼللق التميوز يف ادلنوتج السوياحي و خصائصوها و يوجوو جهوود ادلؤسسوة ضلوو شورػلة معينوة يلويب رغباهتوا
وػلقق ذلا اإلشباع و ؼللق فيها الوالء للوجهة السياحية ،كما أن الًتكيز على نوع سياحي زلدد يعمل على توفَت بؤرة
و منطلووق سووياحي يشوومل بوواقي أنوواع السووياحة و بالتووايل ؼللووق إقووالع سووياحي بوووتَتة متسووارعة يووؤدي إىل تنميووة شوواملة
للقطاع السياحي كما بينتو األرقام و البيانات و التحاليل  ،و منو ؽلكن القول أن الفرضية صحيحة.
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 اختبااار الفرضااية الثالثااة :ؽلكوون تعموول بعووض البلوودان باإلسووتثمار يف نقوواط القوووة موون مقومووات سووياحية و تطبيووقإس وًتاتيجية الًتكيووز السووياحي بدراسووة ادلنافسووُت يف نفووس السوووق مث الًتكيووز علووى تلووك ادلقومووات و تطويرىووا و تركيووز
االسووتثمارات فيهو ا ،موون بووُت ىووذه البلوودان اإلمووارات العربيووة ادلتحوودة  ،قطوور ،األردن  ،و ىنوواك بلوودان أخوورى مل نتنوواول
ذبارهبا مثل ذبربة السعودية يف السياحة الدينية أو ذبربة باريس يف سياحة ادلدن أو ذبربة لندن يف سياحة األطفال ،منو
ؽلكن القول بأن الفرضية الثالثة صحيحة.
 نتائج الدراسة:توصلنا من خالل دراستنا إىل رلموعة من النتائج أعلها:
 إن تقس وويم الس وووق إىل شو ورائح تقس وويم جغو ورايف أو دؽلغو ورايف أو جنس ووي أو عم ووري أو اجتم وواعي أو س وولوكي تت وويح للبل وودالسياحي إنتاج خدمات دبا يتفق وحاجات كل قسم مون السووق واسوتخدام رلهوودات الوًتويج والتوزيوع و التسوعَت بأحسون
طريقة شلكنة ؽلكنها من توجيو ادلوارد واجلهود الًتوغلية إىل األجزاء األكثر رحبية يف السوق السياحي.
 من أجل ذبزئوة فعالوة لألسوواق السوياحية وجوب مراعوات حجوم القطواع ،إمكانيوة الوصوول إىل القطواع ،وجوود ذبوانس يفمكونات السووق ،سوهولة ادلقارنوة بوُت القطاعوات مون أجول اختيوار األكثور رحبيوة ،إمكانيوة االتصوال باألسوواق السوياحية أو
الشرائح ادلستهدفة.
 رغووم أن سلطووط عموول احلكومووة  2019أكوود علووى أن القطوواع السووياحي ىووو أحوود القطاعووات الثالثووة األساسووية للنهوووضباالقتصاد ،ورغم الوربامج اذلاموة والويت ؽلثول ادلخطوط التووجيهي للتهيئوة السوياحية  2030أعلهوا ،إال أن القطواع موازال يعواين
زبلفا كبَتا و بكل ادلقاييس.
-

االقتراحات و التوصيات:
خلصنا من خالل دراستنا إىل اقًتاح ما يلي:
قبوول ربديوود ادل وزيج التسووويقي ادلالئووم وجووب جوورد ادلقومووات ادلتوووفرة بالبلوود مووع نقوواط القوووة و نقوواط الضووعف و دراسووة
احتياجات األسواق و إمكانيات تقسيمها و إمكانية استهدافها.
غلب ربديد السووق ادلمكون غوزوه و ذبزئتوو ذبزئوة مدروسوة وفوق معوايَت تسوتند إىل إمكانياتنوا التسوويقية و نووع السوياحة
ادلخصص.
غلوب ربقيووق أقصووى إشووباع شلكوون للعموالء يف األسوواق ادلسووتهدفة وبالتووايل زيووادة وتعزيوز رضووا السووياح .ويووتم ذلووك عوون
طريق التعرف إىل حاجات ورغبات وتوقعات وإمكانيات سلتلف فئات السياح يف األسواق السياحية اليت مت اختيارىا.
ؽلكن اختيار بعض رلموعات السياح ادلتميزة عن اآلخرين .بذلك تستطيع ادلؤسسة تركيز جهودىا علوى ىودف زلودد
وضيق.
قد يتغَت دور الًتويج نتيجة ذبزئة السوق .فمن خالل دراسة سلوك الوسيلة اإلعالنية للسياح من سلتلف فئواهتم ؽلكون
معرفة وربديد أكثر الوسائل الًتوغلية واإلعالنية استخداما وقبوال ذلؤالء السياح يف األسواق ادلستهدفة.
حل إشكالية الفجوة السولبية بوُت عودد ادلغوادرين و الوافودين إىل اجلزائور يكوون بوالًتكيز علوى وجهوي ادلشوكلة :ترغيوب
ادلغووادرين يف البقوواء موون خووالل ترقيووة السووياحة الداخليووة و تطوووير التسوويَت السووياحي ادلتعلووق هبووا موون جهووة ،و موون جهووة
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أخوورى ترغيووب السووائح األجنبوويب وذلووك بدراسووة األسوواق السووياحية و الًتكيووز علووى شورائح زلووددة و اسووتهدافها دب وزيج
تسويقي مالئم.
 ضرورة االىتمام أكثر دبجايل اخلدمة وترقيوة الوجهوة السوياحية باعتبارعلوا أىوم موثمن دلوا مت ربقيقوو مون منشوآت وىياكولسياحية  ،أما بالنسوبة لألسوعار فواجلزائر حوازت علوى نقطوة  6,2وفوق مؤشور التنافسوية لألسوعار بالشورق األوسوط و
مشال إفريقيا و ىو مؤشر جيد يدل على تنافسية أسعار اخلدمات السياحية.
 علينووا الًتكيووز علووى اإلعووالم الوووطٍت والوودويل وعلووى ادلالحووق الدبلوماسووية للتعريووف بوادلنتج السووياحي اجلزائووري ،باعتبارعلوواالركيزتُت األساسيتُت لدعاية سياحية و ترويج سياحي ناجع.
 ضرورة زبطيط سياسات التسعَت األكثر جاذبية للمستهلكُت ادلستهدفُت.
 ضرورة زبطيط منافذ التوزيع األكثر مالئمة لتوزيع اخلدمات السياحية على األسواق ادلستهدفة.

 زبطيط ووضع ادلزيج الًتوغلي الفعال واذلادف إىل نقل فوائد ومنافع اخلدمة إىل السياح وإقناعهم لتبٍت الوجهة موضوع
االىتمام.
 وجب خفض التكلفة من خالل ادلواءمة الدقيقة بُت مقوماتنا السياحية ومتطلبات السوق ادلستهدف. وجووب وضووع سلتصووُت يف القطوواع السووياحي موون الناحيووة النظريووة و يف ادليوودان موون أجوول زبطوويط برنووامج سووياحي فعووالقابل للتطبيق و نتائجو قابلة للقياس مع تبٍت اخلوصصة و الشراكة مع األجانب.
ؽلكننووا ربقيووق نتووائج إغلابيووة يف ظوول اإلمكانيووات السووياحية اذلائلووة الوويت تتوووفر عليهووا اجلزائوور ،و يووأ ذلووك بالتنسوويق بووُت
سلتلف القطاعات و كذلك اعتماد القطاع السياحي إلسًتاتيجية تُبٌت على البحث و دراسة األسواق السياحية العادلية.
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