التسوٌق السٌاحً
مقدمة
ً
تطورت صناعة السٌاحة تطوراً كبٌراً
وخاصةًً ًً فً العقدٌن األخٌرٌن  ،ولع ّل السبب األكبر
ٌعود إلى تطور وسائل النقل والمواصالت واالتصاالت ،وتحول العالم إلى قرٌة كونٌة صغٌرة
باإلضافة إلى ذلك االهتمام الكبٌر الذي بدأت تولٌه الدول للقطاع السٌاحً وإدراك أهمٌته الكبٌرة فً
تنشٌط قطاعات االقتصاد الوطنً المختلفة لما له من تؤثٌر مباشر أو غٌر مباشر فً هذه القطاعات ،
ولما ٌحقق للدول من فوائد كبٌرة سواء من حٌث تشغٌل الٌد العاملة أو من خالل العائدات الكبٌرة التً
تحصل علٌها الدول من هذا القطاع .
أ صبح التسوٌق السٌاحً من العناصر األساسٌة التً تعتمد علٌها الولة السٌاحٌة بشكل عام
والشركات السٌاحٌة بشكل خاص لزٌادة نصٌبها من الحركة السٌاحٌة الدولٌة التً تتزاٌد وتتنامً عام
بعد عام ،وأصبح التسوٌق فرعا مستقالً عن التسوٌق العام نظراً للطبٌعة المتمٌزة للنشاط السٌاحً
المختلفة ،ونظراً لألهمٌة التً أكتسبها التسوٌق السٌاحً مع زٌادة شدة المنافسة بٌن الدول السٌاحٌة
لألستحواذ على أكبر نصٌب ممكن من األسواق المصدرة للسائحٌن أصبح نجاح التسوٌق السٌاحً
مقٌاس نجاح الدولة السٌاحٌة فً تحقٌق اهدافها السٌاحٌة المتنوعة مع تنامً دور التسوٌق السٌاحً
ظهرت الحاجة لدراسة التسوٌق السٌاحً كفرع مستقل عن التسوٌق العام حتى ٌمكننا أن نضع تصوراً
واضحا ً لدور التسوٌق السٌاحً داخل المنشؤة السٌاحٌة.

تعرٌف التسوٌق
تتباٌن تعارٌف التسوٌق بدرجة كبٌرة حتى ال نكاد نجد تعرٌفا واحدا متفقا علٌه بٌن الباحثٌن و الكتاب
،و لذلك سوف نتطرق إلى مجموعة من التعارٌف لمختلف الكتاب الدٌن تناولوا موضوع التسوٌق
بالدراسة و البحث .
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 .1عرفت الجمعٌة األمرٌكٌة (  ) AMAالتسوٌق بؤنه :
"العملٌة الخاصة بتخطٌط و تنفٌذ  ،و خلق  ،و تسعٌر  ،و تروٌج  ،و توزٌع األفكار أو الخدمات
الالزمة ال تمام عملٌات التبادل و التً تإدي إلى إشباع حاجات األفراد و تحقٌق أهداف المنظمات ".
ٌتضح من خالل هذا التعرٌف أن ٌركز على األنشطة التً تتضمنها وظٌفة التسوٌق  ،إال أنه ال ٌعبر
عند بعض الباحثٌن عن أبعاد و جوانب أساسٌة للتسوٌق مثل أهدافه ودوره االجتماعً كما ال ٌوضح
النطاق الحقٌقً له  .حٌث ٌفهم من التعرٌف أن التسوٌق وظٌفة الحقة  ،تبدأ بعد اإلنتهاء من أداء
األعمال الفنٌة المتعلقة بإنتاج السلعة أو إعداد الخدمة  ،بٌنما هو ٌبدأ فً الواقع قبل هذه األعمال و
أثناءها و ٌستمر بعدها  ،فالتسوٌق وظٌفة شاملة.
ٌ .2عرف  PHILIP KOTTERالتسوٌق كما ٌلً :
" المٌكانٌزم االقتصادي و االجتماعً الذي عن طرٌقه تلبى و تشبع حاجات و رغبات األفراد و
الجماعات بوسٌلة إنتاج و تبادل المنتوجات و األشٌاء األخرى التً لها قٌمة عند الغٌر" .
أضاف كوتلر فً تعرٌفه بعدا هاما للتسوٌق و هو البعد االجتماعً و ما اشتمل علٌه من بٌان هدف
العملٌة التسوٌقٌة و هو إشباع حاجات األفراد و الجماعات من خالل خلق و تبادل المنتجات و القٌم
مع اآلخرٌن  .غٌر أنه لم ٌتضمن هذا التعرٌف األبعاد األساسٌة التً ٌتضمنها من الجوانب االقتصادٌة
و القانونٌة و الثقافٌة  .و كذ ا عالقته بالوظائف األخرى التً تتم فً منشآت األعمال كعملٌة الشراء و
اإلنتاج و الوظٌفة المالٌة و غٌرها .إضافة إلى عدم اإلشارة للظروف البٌئٌة ذات التؤثٌر على العملٌة
التسوٌقٌة فً وحدات اإلنتاج.
ٌ .3عرف  Mc. CARTHYالتسوٌق بؤنه " :العملٌة االجتماعٌة التً توجه التدفق االقتصادي
للمنتجات و الخدمات من المنتج إلى المستهلك بطرٌقة تضمن التطابق بٌن العرض و الطلب و
تإدي إلى تحقٌق أهداف المجتمع ".
أما  LAUFER and LINDON ،LENDREVIEفقد عرفوا التسوٌق
.4
بؤنه  :مجموعة الوسائل المتاحة للمإسسات من أجل خلق الحفاظ و تنمٌة أسواقها أو مستهلكٌها أو
زبائنها .
ٌ .5عرف " " PAUL MAZURالتسوٌق بؤنه  " :تقدٌم مستوى أفضل للمعٌشة " .
ٌشٌر هذا التعرٌف إلى الدور االجتماعً و االقتصادي للجهد التسوٌقً و ذلك من خالل إثارة الشعور
بحاجات جدٌدة ثم توجٌه النظام اإلنتاجً نحو إنتاج السلع و الخدمات التً تشبع هذه الحاجات و
ترشٌد استخدام هذه السلع و الخدمات وصوال إلى مجتمع متكامل البناء من الناحٌتٌن اإلقتصادٌة و
االجتماعٌة  .و فً إطار تعدد هذه التعارٌف للتسوٌق فإن ذلك ٌرجع إلى العوامل التالٌة :
أ -حداثة التسوٌق كعلم و ظهوره فً أوائل القرن الحالً فهو ٌمر بمرحلة التطور و االرتقاء  .و بالتالً
ٌمثل مجاال واسعا لالجتهاد و االبتكار .
ب -اختالف جهة نظر الباحثٌن للتسوٌق  ،فهناك من ٌرى أنه علم له قواعده و نظرٌاته المحددة  ،و
هناك من ٌعتبره فنا ٌتصل بالجانب التطبٌقً أكثر من ارتباطه باألسس النظرٌة  ،و هناك من ٌنظر إلٌه
كمزٌج من العلم و الفن .
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ج -تعدد التخصصات و مجاالت المعرفة األساسٌة التً ٌنتمً إلٌها الباحثون فً التسوٌق .
د -اختالف مداخل دراسة التسوٌق  ،فهناك مدخل الوظائف فهو ٌركز على الوظائف التً ٌتضمنها
التسوٌق و المدخل السلعً الذي ٌدرس التسوٌق فٌه وفق متطلبات السلعة التً ٌتم إنتاجها  ،و هناك
مدخل المنشآت و فٌه ٌتم تدرٌس التسوٌق من خالل دراسة طبٌعة و أنواع المنظمات التً تشترك فً
القٌام به.
ه -تبنً بعض الكتاب وجهة نظر كلٌة لتعرٌف التسوٌق  ،و تبنً البعض اآلخر وجهة نظر جزئٌة
للتسوٌق  .فؤما أصحاب النظرة الجزئٌة ٌرون أن التسوٌق هو مجموعة من األنشطة و التقنٌات فً
إطار إداري و التً تإدي إلى إشباع إحتٌاجات المستهلكٌن و تحقٌق أهداف المشروع من خالل تخطٌط
المنتوج و التسعٌر و التروٌج و التوزٌع و التً تساهم فً تحقٌق اإلشباع المطلوب  ،و من أجل ذلك
ٌرتكز تحلٌلهم على المشروع و ما ٌ حٌط به  .أما أصحاب النظرة الكلٌة للتسوٌق فٌنطلقون من أن
التسوٌق عملٌة اجتماعٌة و اقتصادٌة تهدف إلى تحقٌق أهداف المجتمع من خالل الموائمة بٌن
المعروض غٌر المتجانس من السلع المقدمة بواسطة المنتجٌن  ،و بٌن الطلب غٌر المتجانس على السلع
من جانب المستهلكٌن  ،و من أجل ذلك ٌرتكز تحلٌل أصحاب النظرة الكلٌة على الوظائف التسوٌقٌة
المإداة على مستوى المجتمع لسد الفجوة بٌن المعروض و المطلوب أي ٌرون التسوٌق على أنه خلق
و تسلٌم مستوى معٌشً أفضل .
تلك أهم األسباب التً أدت إلى تعدد تعارٌف التسوٌق  ،و قد حقق هذا التعدد الكثٌر من المزاٌا  ،فهو
من ناحٌة ساعد على إبراز الجوانب األساسٌة التً ٌتضمنها التسوٌق  ،كما جعل هذا التعدد التسوٌق
مجاال متشبعا ٌتطلب المزٌد من العناء لإلحاطة بكل جوانبه  ،لذلك فإننا نرى أن هذه التعارٌف تتكامل
مع بعضها البعض لما تبرزه من األطر العامة للتسوٌق و أهدافه و خصائصه.
أهمٌة التسوٌق
ٌمكن إٌجاز أهمٌة التسوٌق فً النقاط التالٌة:
.1
.2
.3
.4
.5

تمكن رجال األعمال والمنظمات من استكمال دورة راس المال من خالل تحوٌل المنتج من السلع
والمنتجات إلى نقود .
خلق فرص عمل كبٌرة من خالل أداء الوظائف التسوٌقٌة والخدمات والمإسسات والهٌئات
العاملة فً مجال التسوٌق .
ٌساعد على اإلنتاج الكبٌر والتخصص وتحسٌن جودة ونوعٌة السلع والخدمات والمنتجات من
خالل العملٌات التسوٌقٌة .
خلق المنفعة الزمنٌة للسلع والخدمات وذلك من خالل التخزٌن فً الوقت الذي ٌرغب فٌه
المستهلك لتلك السلع .
خلق ال منفعة المكانٌة للسلع والمنتجات من خالل عملٌات نقل السلع من مكان إلى مكان آخر
سواء داخل الدولة أو خارجها لتصل إلى المستهلك النهائً .
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.6
.7
.8
.9

خلق المنفعة الشكلٌة للسلع عن طرٌق التصنٌع أو التعبئة بما ٌتفق وذوق المستهلك .
خلق المنفعة التملكٌة (حٌازة السلع) للسلع .وذلك من خالل إتمام صفقات البٌع والشراء سواء
بٌن المنتج والمستهلك أو الوسطاء .
زٌادة االشباعٌه للمستهلك النهائً وإشباع رغباته وحاجاته وفقا لمٌوله وذوقه .
ٌإدي النظام التسوٌقً األكثر كفاءة إلى زٌادة الدخل القومً ورفع مستوى المعٌشة لألفراد
داخل المجتمع .

وبصفة عامة ٌمكن القول بؤن االرتقاء بالخدمات والوظائف التسوٌقٌة وكفاءة النظام التسوٌقً ٌعد
مإشرا من مإشرات التحضر والتنمٌة وتقدم الدول.

تعرٌف التسوٌق السٌاحً
هناك عدة تعرٌفات للتسوٌق السٌاحً تنبع من اتعرٌف السابق للتسوٌق بوجه عام وتتماشى مع ُه فً
بعض الجوانب وتختلف مع ُه الجوانب أخرى ،فالبعض ٌنظر للتسوٌق السٌاحً على أنه ذلك النشاط
الذي ٌهتم بعملٌة تبادل المنتج السٌاحً ،فً حٌن ٌرى البعض األخر على أنه ذلك النشاط الذي ٌحقق
محموعة المنافع ألطراف العملٌة التسوٌقٌة فً المجال السٌاحً .وعموما ً ٌمكن التعرٌف التسوٌق
السٌاحً :
 ( .1النشاط الذي ٌهتم بعملٌة التبادل بٌن المنظمات والهٌئات السٌاحٌة ـ سواء داخل داخا أو خارج
الدولة من ناحٌة والمستفٌدٌن من الخدمات السٌاحٌة ـ سوءاً داخل أو خارج الدولة من ناحٌة أخرى
بالشكل الذي ٌحقق منافع ورضاء الطرفٌن وذلك فً إطار مجموعة من السٌاسات واألستراتٌجٌات
الالزمة لتحقٌق ذلك).
 ( .2ذلك النشاط األداري والفنً الذي ٌقوم به المنظمات والمشؤت السٌاحٌة داخل الدولة وخارجها
لتحدٌد األسواق السٌاحٌة المرتقبة والتعرف علٌها واتؤثٌر فٌها بهدف التنمٌة وزٌادة الحركة
السٌاحٌة القدمة منها وتحقٌق التو افق بٌن المنتج السٌاحً وبٌن الرغبات والدوافع للشرائح السوقٌة
المختلفة).
أهداف التسوٌق السٌاحً
ٌلعب التسوٌق السٌاحً دوراً هاما ً فً أقتصادٌات الدول ـ النامً منها والمتقدم على وجه ـ السما تلك
الول التً تتمتع بمقومات سٌاحٌة طبٌعٌة تجعلها مناطق جذب للسائحٌن .ولقد زاد األهتمام بالتسوٌق
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السٌاحً مع تزاٌد حدة المنافسة بٌن الدول لجذب أكبر عدد من السائحٌن إلٌها من الخارج كذلك زا َد
األهتمام بهذا الفرع من العرفة نظراً لتعدد أنواع السٌاحة (عالجٌة ،رٌاضٌة،ثقافٌة،دٌنٌة...الخ)الموجودة
بالسوق السٌاحً وإبما على مستوى البلد الواحد.
وعموما ً ٌمكن أٌجاز أهداف التسوٌق السٌاحً فً عدد من النقاط ٌتمثل أهمها فٌما ٌلً :
.1
.2
.3
.4
.5

ٌلعب التسوٌق السٌاحً دوراً هاما ً فً نمو وتطوٌر وتوسٌع منشؤت األعمال فً مجال السٌاحة
وهوماٌساعد فً دفع حركة التنمٌة على مستوى الدولة .
ٌساهم التسوٌق السٌاحً فً إشباع رغبات طرفً عملٌة التبادل (المنشؤت السٌاحٌة،السائحٌن)بما
ٌساعد على ،وٌحقق منافع مادٌة ومعنوٌة للطرفٌن.
ٌإثر التسوٌق السٌاحً تؤثٌراً إٌجابٌا ً على الرفاهٌة األقتصادٌة للمجتمع من خالل عملٌة التبادل.
ٌساهم التسوٌق السٌاحً فً رسم صورة ذهنٌة اٌجابٌة عن المجتمع بوجه عام والسوق السٌاحً
بوجه خاص مما ٌسهل تدفق حركة السائحٌن إلٌه.
ٌساهم التسوٌق السٌاحً فً زٌادة درجة الوعً الثري والثقافً لدى أفراد المجتمع (سٌاحة داخلٌة
) ،ولدى السائح الخارجً (سٌاحة خارجٌة) وهو ماٌعنً التؤثٌر األٌجابً للتسوٌق السٌاحً على
ثقافة المجتمعات.
فرق بٌن التسوٌق السلعً والتسوٌق السٌاحً

ٌ .1قوم التسوٌق السٌاحً على إثارة الدوافع واألتجاهات لدى السائحٌن المرتقبٌن من شتى أنحاء
العالم لزٌارة دولة أو المنطقة معٌنة لغرض من اغراض السٌاحٌة المعروفة بٌنما التسوٌق
السلعً ٌعتمد على بحث ودراسة حاجات المشترٌن ودوافعهم بهدف إنتاج وعرض السلع التً
تتفق وهذه الحاجات والرغبات والدوافع وبذلك ٌختلف األسلوب التسوٌقً للسلع المادٌة عن
السلع السٌاحٌة.
 .2التسوٌق السٌاحً فً الدولة المستقبلة للسائحٌن (دولة الزٌارة) ٌعتمد على العرض السٌاحً
الذي تتصف مكوناته بالجمود وعدم المرونة وعدم القبلٌة للتغٌر فً المدى القصٌر بٌنما فً
حالة السلع المادٌة فإن المعروض منها ٌتصف بالمرونة والقابلٌة للتغٌر والتعدٌل والتطوٌر
بسهولة نظراً لطبٌعة مكوناته وإمكانٌة إنتاج سلع ومنتجات جدٌدة تتفق وأحتٌاجات األسواق
التً تتعامل معها وبذلك فإن تسوٌق السلع السٌاحٌة ٌختلف عن تسوٌق السلع المادٌة الملموسة
من حٌث حجم الجهود التسوٌقٌة المبذولة وطبٌعة األسواق الوجه إلٌها هذه الجهود والمنهج
المستخدم فً العملٌة التسوٌقٌة فالتسوٌق السلعً ٌعتمد اعتماداً أساسٌا ً على أستخدام العٌنات
ونقل السلع وتدلها على سبٌل التجربة والدعاٌة بٌنما هذا الٌمكن تحقٌقه أوتنفٌذه فً مجال
التسوٌق السٌاحً هذا باألضافة إلى اختالف وسائل الدعاٌة األعالن المستخدمة فً مجال
التسوٌق فً كل منهما.
 .3التسوٌق السلعً ٌهدف الى تحقٌق رقم محدد من المبٌعات وهذا الرقم قد ٌكون خالل فترة معٌنة
كعام مثالً او شهر أما التسوٌق السٌاحً فٌهدف إلى إبراز الصورة السٌاحٌة والتركٌز على
معالم الولة ومناطقها السٌاحٌة المتعددة وبالتالً زٌادة معدل الحركة السٌاحٌة سنوٌا ً وذلك
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بؤستخدام الوسائل المختلفة للتنشٌط السٌاحٌة كالدعاٌة واألعالن والعالقات العامة هذا على
مستوى التسوٌق السٌاحً لألجهزة السٌاحً الرسمٌة بالدولة أما على مستوى الشركات السٌاحٌة
العامة والخاصة فإن أهدافها التسوٌقٌة تنحصر فٌما تحققه هذه الشركات من أرباح سنوٌة ناتجة
عن مختلف أنواع األنشطة التً تمارسها.
 .4تسوٌق السلع المادٌة الملموسة ٌحقق منفعة زمانٌة نتٌجة لطبٌعة هذه السلع حٌث ٌمكن القٌام
بجهود تسوٌقٌة لسلع تم إنتاجها فعال وموجودة فً المخازن او لسلع سوف ٌتم إنتاجها فً
المستقبل لذلك فإن هذا النوع من التسوٌق ٌحتاج غلى مهارات وقدرات معٌنة للتؤثٌر فً
قرارات الشراء لدى المستهلك أما فً حالة التسوٌق السٌاحً فإنه مختلف ألن السلعة السٌاحٌة
أو المنتج السٌاحً موجود بطبٌعة فً الدولة فً كل الوقت ومكان وبذلك فإن العملٌة التسوٌقٌة
ٌمكن أنتتم فً أي وقت من األوقات خالل العام.
 .5التسوٌق السلعً ٌحقق منفعة الحٌازة للسلع المادٌة بصورة مباشرة بمجرد أنتقالها من المنتج أو
البائع إلى المشتري أو المستهلك اما بالنسبة للتسوٌق السٌاحً فؤنه الٌحقق هذا النوع من المنفغة
الن السلع السٌاحٌة التخضع لحٌازة شخص معٌن بذاته وال تنتقل إلٌه مقابل ماٌقوم بدفعه من
مال كثمن له او غٌر ذلك ولكن ٌمكن أن ٌستخدمها وٌستمتع بها اكثر من شخص فً وقتا ً واحد
ولذلك ٌختلف تسوٌق فً كال الحالتٌن حٌث ٌحتاج فً الحالة األولى إلى فهم كامل فً طبٌعة
وتفصٌالت وخصائص السلعة التً ٌتم التسوٌق لها أما فً الخالة الثانٌة فال ٌحتاج لذلك.
 .6التسوٌق السٌاحً ٌعتمد على وجود عالقة مباشرة بٌن المنشؤة السٌاحٌة التً تقدم الخدمة
وبٌن العمٌل الذي ٌشترٌه فشراء الخدمة السٌاحٌة ٌتطلب دائما ً فً كل مرة حضور المشتري
وتعامل ُه مع متجً الخدمة او الفرد الذي ٌإدٌها مثل موظف األستقبال والعاملٌن فً الشركات
والمكاتب السٌاحٌة وموظفً شركات الطٌران وكل من ٌتعامل معهم السائح وٌقدمون له
خدمات معٌنة فً نطاق رحلته السٌاحٌة أما التسوٌق السلعً فإنه ٌقوم اساسا ً على وجود رغبة
معٌنة لدى المشتري ٌتم إشباعها له من خالل شرائه للسلعة التً تحقق له ذلك اي إن العالقة فً
هذه الحالة تكون بٌن المشتري وبائع السلعة الذي الٌكون فً معظم األحٌان المنتج لها.

المنتج السلعً

المنتج السٌاحً

ملموس
ٌوجد فارق زمنً بٌن إنتاجه وأستهالكه (خاصٌة
األنفصال)
قابل للتخزٌن
قابل للتنمٌط
إمكانٌة وضع معاٌٌر للحكم على جودته
مستوى الجودة غٌر مرتبط بمن ٌقدمه

غٌر الملموس
إنتاجه ٌتم فً وقت استهالكه (خاصٌة التالزم)
غٌر قابل للتخزٌن
غٌر قابل للتنمٌط
صعوبة وضع معاٌٌر للجودة
مستوى الجودة مرتبطة بمن ٌقدمه
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األسواق السٌاحٌة
تعرٌف سوق بوجه العام
الٌوجد تعرٌف محدد للسوق ،حٌث ٌختلف تعرٌفه بؤختالف تخصص من ٌقوم بذلك .فالمهتمٌن
بالتسوٌق ٌعرفون السوق بوجه عام بطرٌقة مختلفة عن المهتمٌن باإلقتصاد  .فالمسوقٌن ٌنظرون غلى
السوق على انه (مجموعة من العمالء ـ الحالٌٌن والمرتقبٌن ـ والمنظمات التً تهتم بتبادل مجموعة
من السلع والخدمات فً غطار مستوى معٌن من المعرفة) ،بٌنما ٌنظر األقتصادٌون للسوق على أن ُه
(مكان ٌلتقى فٌه البائعون والمشترون).
وعموما ً فؤن تعرٌف السوق بنا ًء على ماسبق ٌركز على العناصر التالٌة:





العمالء بؤعتبارهم الطرف األول لعملٌة التبادل بشرط توافر القدرة على الشراء والرغبة فٌه.
المنظمات (البائعٌن  /المنتجٌن) باعتبارهم الطرف الثانً لعملٌة التبادل.
المنتجات باعتبارها محور عملٌة التبادل بٌن الطرفٌن.
المعلومات باعتبارها ضرورٌة إلتمام عملٌة التبادل.
مفهوم السوق السٌاحً

ٌُعرف السوق بؤنه المكان الذي ٌلتقً فٌه الطلب بالعرض مع األخذ بعٌن االعتبار كل العوامل
التً تإثر فً تحقٌق هذا اللقاء .والسوق السٌاحً ال ٌخرج عن ذلك المفهوم فسوق الخدمات السٌاحٌة
هً المكان الذي ٌتقابل فٌه الطلب السٌاحً باختالف أشكاله وفئات السائحٌن بالعرض السٌاحً سواء
بشكله الخام أي ما ٌتوافر للبلد من خامات سٌاحٌة من بحر وجبال وغابات وصحراء وأشعة الشمس
وأماكن أثرٌة ودٌنٌة وموقع هام ...الخ أو بشكله االصطناعً وهو ما تقدمه الدولة والقطاع الخاص
من خالل المإسسات والشركات المختلفة العاملة فً مجال تقدٌم الخدمات السٌاحٌة .وسٌتم التركٌز فً
دراستنا على الشق الثانً من العرض السٌاحً وعامة ٌمكن النظر إلى العرض السٌاحً بمفهومه
الواسع والذي ٌتجدد بمجموعة من العناصر منها:
 .1مقومات العرض السٌاحً :وهً مجموعة المقومات التً تشكل القاعدة العامة الالزمة لصناعة
السٌاحة ومنها:
 مقومات طبٌعٌة.
 التراث التارٌخً والثقافً.
 الفنون الشعبٌة.
 .2الوضع االجتماعً واالقتصادي والسٌاسً واألمنً.
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 .3إسهام السٌاحة فً اقتصاد البلد ومن هنا ٌبرز دور الدولة والقطاع الخاص فً توفٌر كل ما ٌلزم
للسائح من تجهٌـز منشآت المبٌت،إلـى المطاعـم إلـى ،األنشطة السٌاحٌة المختلفة ،إلى التسـهٌالت
السٌاحٌة سواء تسهٌالت الدخول والخـروج واإلقامة للسائح ،إلـى نظام إدخـال السٌارات
وإخـراجها ونظام المناطق الحرة والصٌرفة وأسعار الصرف ،وأنظمة عمل األجهزة خاصــة
بالسائح كاألدالء والمرافقٌن والجمـعٌات السٌاحٌة ومـكاتب السـفر والسٌاحة.
 .4تؤمٌن وسائل النقل والمواصالت المرٌحة والسرٌعة والتً تشبع حاجات السائح ورغباته باإلضافة
إلى توفٌر البنٌة التحتٌة ككل.
 .5اإلدارة السٌاحٌة  :إن من أهم عناصر العرض السٌاحً التً تحتاج إلى دراسة وتحلٌل هً الفنادق
بمختلف درجاتها وبما تشمله من غرف وأسرة ،وعدد اللٌالً السٌاحٌة التً ٌمكن توفرها للسائح.

تعرٌف سوق السٌاحً
من التعرٌفات السابقة ٌمكن تعرٌف السوق السٌاحً بؤنه (نقطة التقاء مجموعة من رغبات وحاجات
السائحٌن ـ الداخلٌن والخارجٌن ـ مقرونة بقدراتهم الشرائٌة مع المنظمات السٌاحٌة للحصول على
المنتجات السٌاحٌة االزمة إلشباع تلك الحاجات فً إطار مستوى معٌن من المعلومات).لذلك فإن
تعرٌف السوق السٌاحً ٌركز على ما ٌلً:





السائحٌن .
المنظمات السٌاحٌة.
المنتج السٌاحً .
المعلومات المتبدالة بٌن السائحٌن والمنظمات على أعتبار أنه الٌمكنهما االلتقاء وإشباع
حاجاتهم بدون تلك المعلومات.

أنواع األسواق السٌاحٌة
تعدد أنوا ع األسواق السٌاحٌة بتعدد دوافع السائحٌن ،وبتعدد المساحة الجغرافٌة التً ٌخدمها السوق
السٌاحً الذي ٌمتد أحٌانا ً خارج حدود الدولة  .وعموما ٌمكن أستخدام أساسٌن لتحدٌد أنواع األسواق
السٌاحٌة وذلك عل سبٌل مثال ال الحصر :
 .1حسب دوافع السائحٌن :
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 سوق السٌاحة العالجٌة.
 سوق السٌاحة الترفٌهٌة.
 سوق السٌاحة السفاري.
 سوق السٌاحة الدٌنٌة.
 سوق السٌاحة األجتماعٌة.
 سوق السٌاحة الثقافٌة.
 سوق السٌاحة المإتمرات.
 .2حسب المناطق الجغرافٌة للسوق :
 سوق محلً .
 سوق أقلٌمً.
 سوق دولً (عالمً).

الهٌكل التنظٌمً إلدارة التسوٌق فً المنظمات السٌاحٌة
ٌقصد بذلك تجمٌع األنشطة التسوٌقٌة فً وظائف ذات عالقة منطقٌة ببعضها البعض وتخضع بشكل
مباشر لمدٌر التسوٌق .حٌث ٌمكن تجمٌع األنشطة التسوٌقٌة المختلفة فً المنظمة السٌاحٌة وفقا ً ألكثر
من أساس .إن تبنً أساس دون أخر ٌتوقف غلى الفلسفة التسوٌقٌة السائدة ،ومدى قناعة اإلدارة العلٌا
بهذا األساس ي تسهٌل العمل ،بل إن وضع التسوٌق كنشاط فً المنظمة السٌاحٌة ٌتوقف على مدى
قناعة اإلدارة العلٌا بالنشاط نفسه،ومن ثم فإن هٌكله التنظٌمً ٌتوقف على الفلسفة التنظٌمٌة السائدة فً
المنظمة.
الهٌكل التنظٌمً إلحدى الشركات السٌاحٌة وموقع التسوٌق السٌاحً
رئٌس مجلس
اإلدارة

بها
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الهٌكل التنظٌمً للتسوٌق السٌاحً

الهٌكل التنظٌمً لقسم التسوٌق والمبٌعات ٌتغٌر حجمه وحجم األعمال التً ٌقوم بها وفقا لعدة
متغٌرات من أهمها حجم العمل داخل الشركة السٌاحٌة وكذلك القدرة المالٌة للشركة السٌاحٌة فمع
أنخفاض حجم العمل أو القدرة المحدودة للشركة ٌنخفض دور التسوٌق السٌاحً وفً حالة زٌادة حجم
العمل وأرتفاع القدرة المالٌة للشركة السٌاحٌة ٌتعاظم دور التسوٌق.

المزٌج التسوٌقً فً مجال السٌاحً
إن نجاح المنظمات السٌاحٌة فً تحقٌق اهدافها الموضوعة سلفا ً ٌتوقف إلى حد كبٌر على أخٌارها
العناصر المناسبة للمزٌج التسوٌقً  ،وما ٌرتبط بهذه العناصر من استراتٌجٌات تسوٌقٌة وذلك على
أعتبارها أن هذه العناصر تعتبر أدوات هامة تستخدمها إدارة المنظمة السٌاحٌة فً التاثٌر على الوضع
التنافسً لها وما ٌرتبط بهذا الوضع التنافسً من قدرة على جذب أعداد السائحٌن سواء على مستوى
السوق الداخلً أوالخارجً بل ورضائهم عن خدماتها.
ومن الجدٌر بالذكر أنه الٌوجد تشكٌلة مثلى ومعٌارٌة ٌمكن األعتماد علٌها واختٌارها من قبل جمٌع
المنظمات السٌاحٌة  ،وإنما ٌختلف عدد عناصر داخل المزٌج التسوٌقً فً المجال السٌاحً على
ظروف الشركة المادٌة واتنافسٌة وغٌرها من العوامل .وتتمثل عناصر المزٌج التسوٌقً للمنظمات
السٌاحٌة أو ماٌسمى بال (.)7Ps
.1
.2
.3

المنتج السٌاحً (.)Produced
السعر(. )Price
التروٌج (. )Promotion
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.4
.5
.6
.7

التوزٌع (المكان) (. )Place
الموظفٌن (. )Personnel
التسهٌالت المادٌة ( .)Physical Facilities
إدارة العملٌة(. )Process Management
أهمٌة نظام المعلومات التسوٌقً فً التسوٌق السٌاحً

إن آلٌة نظام المعلومات التسوٌقً تدخل فً تصمٌم توفٌر وإتاحة معلومات متعدددة اإلبعداد لمنظمدة مدا،
وذلددك بهدددف صددناعة القددرارات التسددوٌقٌة الفعالددة الحساسددة  .وتسددتمد معظددم المنظمددات مددن اسددتخدام
وتطوٌر نظام المعلومات التسوٌقً كم تحتاج المإسسات السدٌاحٌة أٌضدا إلدً معلومدات مختلفدة متبادلدة
لزٌادة حساسٌة قراراتها التسوٌقٌة  .إن التطورات المتنامٌة فً الددول المضدٌفة  ،تسدهٌالت التؤشدٌرات
والهجددرة  ،المحظددورات والمسدددموحات  ،تعلٌمددات  ،اسددتبدال العمدددالت األجنبٌددة لصددعبة  ،الخددددمات
والتسهٌالت المتقدمة للسائح واألماكن السٌاحٌة  ،جودة ونوعٌة الخدمات المتقدمة فدً الفندادق خددمات
االتصدداالت والموصددالت الحدٌثددة  ،المواقددف التددً ٌعتبددر فٌهددا النظددام والقددانون  ،تددؤثٌر السددٌاحً علددً
البٌئة والنزاعات وعدم االستقرار اإلقلٌمً .......الخ جمٌع ما سبق ٌشدمل علدً بعدض أهدم المعلومدات
والتً بددونها ال ٌمكدن ابتدداع قدرار تسدوٌقً ،هدذا ٌوضدح أن المإسسدات السدٌاحٌة إذا اسدتخدمت نظدام
المعلومات ألتسوٌقً وطورته فإنها بالطبع ستكون ناجحة فً موازنة قراراتها .
الحاجة إلً نظام للمعلومات التسوٌقٌة السٌاحٌة
تنبع الحاجة إلً نظام للمعلومات التسوٌقٌة السٌاحٌة من عدة أسباب فً مقدمتها :
1ـ قصر الفترة الزمنٌة المتاحة التخاذ القرار كما هو معروف
أن دورة حٌاة المنتج السٌاحً أصبحت اقصر مما كانت علٌدة كمدا أن هنداك ضدغطا علدً المشدارٌع
السٌاحٌة لتقصٌر الوقت الذي تستغرقه عملٌة تطوٌر المنتجات السٌاحٌة الجدٌدة .
 2ـ زٌادة تعقد النشاط التسوٌقً السٌاحً  .واتسداع نطاقه،فالمشدارٌع السدٌاحٌة توسدع أسدواقها حتدى
إلً المستوي الدولً  ،وعلً الرغم من أن معرفتنا بسلوك السائح مازالت محدودة فإنهدا غٌدر كافٌدة
لكً تعرفنا إن هناك عالما من البٌانات التً نحتاج إلٌها وإلً ضرورة فهمها .
3ـ نقص الطاقة والموارد األولٌة األخرى  ،وهذا معناه ضرورة استخدام مواردندا وطاقتندا البشدرٌة
بدرجة ،كما ٌعنً حاجة المشروع السٌاحً إلً معرفة المنتجات السٌاحٌة المربحة وتلك التً ٌنبغدً
استبعادها .
4ـ النمو المتزاٌد الستٌاء المنتفعٌن من المنتجات السٌاحٌة  ،وٌرجع هدذا فدً جدزء منده إلدً احتقدار
معظم اإلدارات السٌاحٌة إلً البٌانات الدقٌقة عن بعض جوانب برامجها التسوٌقٌة السٌاحٌة .
 5ـ ثورة المعلومدات  ،فكمٌدة المعلومدات والبٌاندات السدٌاحٌة المتاحدة أو التدً ٌمكدن الحصدول علٌهدا
تفوق ما هو مطلوب منها ،وهذا ٌحتاج ببساطة ألً تحدٌد المطلوب منها إدارة هذه المعلومات.
دور تقنٌات المعلومات واالتصاالت فً التسوٌق السٌاحً
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شهد العالم ثورة هائلة فً معمار تقنٌات المعلومات واالتصاالت حٌدث أحددثت هدذه الثدورة النوعٌدة
تغٌرات وتحوالت جوهرٌة فً كل جزء من أجزاء اإلعمدال دون اسدتثناء ومدن المالحدظ أن الواقدع
األكبر لهذه الثورة ٌجد أصداه فدً مٌددان التسدوٌق بشدكل عدام  ،والتسدوٌق السدٌاحً بشدكل خداص،
حٌث تسدارع خطدا المإسسدات علدً اخدتالف أنواعهدا إلعدادة هندسدة وظدائف التسدوٌق التقلٌدٌدة ،
وعناصر مزٌجه بما ٌتناسب ومتطلبات وضغوط هذه الثورة الهائلة .
ولقددد وصددف جددل المددراقبٌن إن تعدددد وتنددوع إمكانٌددات شددبكة المعلومددات العالمٌددة (االنترنددت )
ٌمثل القوي الخفٌة التً تدفع النشاط التسوٌقً  ،فالطبٌعة التفاعلٌة لشبكة االنترنت قد أتاحت وسدطا
مثالٌددا لالتصددال بددٌن المنددتج والمسددتهلك السددٌاحً وذلددك الن المجهددود الددذي ٌبذلدده األخٌددر باسدتخدام
شددبكة المعلومددات العالمٌددة أقددل مددن ذلددك المجهددود المبددذول فددً حالددة االتصددال التقلٌدددي إضددافة إلددى
إمكانٌددة االنتقدداء حٌددث ٌسددتطٌع المسددتهلك أن ٌختددار المعلومددات التددً ٌحتاجهددا نوعددا وكمددا  ،حٌددث
تزاوج الشبكة والبرٌد االلكترونً بخلق نظامدا جدٌددا ٌعدزز وٌددعم إمكانٌدات االتصدال مدن شدخص
ألً آخر أو من شخص إلً مجموعة أشخاص  ،وقد اجتهدد الكثٌدر مدن البداحتٌن فدً إٌجداد تغٌدرات
لعالقة االنترنت .
لقد أصبح الٌوم من أهم التحدٌات الجوهرٌدة التدً تواجده اإلدارة الحدٌثدة ألي مإسسدة ضدرورة
العمل الدقٌق والمنهجدً مدن اجدل تحقٌدق تكامدل بدٌن تقنٌدات المعلومدات ونظمهدا واإلدارة والدنظم ،
وذلددك إلكسدداب مٌددزة تنافسددٌة مإكدددة فدداإلدارة الحدٌثددة معنٌددة كثٌددرا بتددؤثٌر قراراتهددا علددً التقنٌددة ،
وتؤثٌر تقنٌات نظم المعلومات علً اإلدارة وقراراتها .
أدوات التنشٌط التسوٌق السٌاحً
تتعدد ادوات التنشٌط السٌاحً وٌمكن أن نصنفها فً شكلٌن :
 .1أدوات التقلٌدٌة :
وهً األدوات المتعارف على أستخدامها فً التنشٌط بشكل عام سواء كان تنشٌط سٌاحً أو سلعً
أوغٌره ولألدوات التقلٌدٌة فعالٌتها ولكن تختلف مدى فعالٌتها وفقا ً لإلستخدام األمثل لها فإستخدام
األداة المناسبة فً الوقت المناسب وللفئة أو الشرٌحة المستهدفة ٌعنً النجاح ومع وجود أي خلل فً
أي من العناصر السابقة ٌتؤرجح مابٌن نجاح وفشل  .واألدوات التقلٌدٌة تنقسم إلى ثالثة أنواع :
أ .الدعاٌة :
تعتبر الدعاٌة أهم الوسائل التقلٌدٌة المستخدمة فً مجال التنشٌط السٌاحً وتهدف إلى تحقٌق
األلتقاء أو التقرٌب بٌن العرض السٌاحً والطلب السٌاحً بتوجٌه الطلب السٌاحً إلى مناطق
العرض السٌاحً المستهدفة وتقدٌم المعلومات والبٌانات الوافٌة عن طبٌعة وظروف ومكونات
العرض السٌاحً .وتنقسم الوسائل الدعائٌة السٌاحٌة الى :
 .1الدعاٌة المكتوبة.
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 .2الدعاٌة المصورة.
 .3الدعاٌة المسموعة.

ب .اإلعالن :
ٌمكن تعرٌف اإلعالن ب أنه المساحة المدفوعة القٌمة فً الصحف الٌومٌة أو المجالت افسبوعٌة
والشهرٌة العامة والمتخصصة وكذلك فً الشوارع والمٌادٌن العامة باألضافة إلى أنه ٌمثل الوقت
المدفوع األجر بالنسبة لألذاعة والتلفٌزٌون لتحقٌق هدف معٌن .
الوسائل اإلعالنٌة :
 .1التلفزٌون.
 .2الرادٌو.
 .3المجالت.
 .4الصحف.
 .5اإلعالنات الحرة.
ت .العالقات العامة:
تعتمد هذه الوسٌلة اإلعالنٌة على اإلتصال الشخصً بٌن األجهزة والمنشؤة السٌاحٌة المختلفة وبٌن
الوكالء السٌاحٌٌن وشركات السٌاحة والسائحٌن المرتقبٌن وكذلك الجمعٌات والنقابات والتجمعات
العالمٌة والعلمٌة والمهن ٌة الموجودة باألسواق الخارجٌة وتهدف إلى توضٌح الصورة السٌاحٌة للدولة
وإظهارها بشكل جٌد للتؤثٌر فٌهم وجذب أنتباههم لزٌارة الحركة السٌاحٌة القادمة وٌتم ذلك بعدة وسائل
هامة مثل :
.1
.2
.3
.4
.5

عقد المإتمرات السٌاحٌة الدولٌة التً تقدم فٌها البحوث العلمٌة المرتبطة بالعمل السٌاحً
ومشكالت باإلضافة إلى أهمٌتها فً التروٌج السٌاحً.
إقامة األسابٌع السٌاحٌة فً دول السوق السٌاحً المصدرة.
إقامة المعارض السٌاحٌة التً تعرض فٌها أفالم دعائٌة تلفزٌونٌة وسٌنمائٌة وتوزع بها
النشرات والكتٌبات السٌاحٌة كما أن تعرض بها نماذج مصغرة عن العالم السٌاحٌة البارزة فً
الدولة لجذب أنتباه السائحٌن.
عقد الندوات السٌاحٌة لتنشٌط حركة المبٌعات السٌاحٌة من البرامج المختلفة وذلك فً الداخل
والخارج.
غقد المإتمرات الصحفٌة فً الخارج التً تضم الصحفٌن العالمٌٌن والمهتمٌن بشإن السٌاحة
فً العالم على مستوى األجهزة الرسمٌة ومستوى الشركات والوكاالت السٌاحٌة إللقاء الضوء
على الجوانب المرتبطة بالسٌاحة فً الدولة لكسب الرأي العام العالمً والتؤثٌر فٌه مما ٌعمل
على توفٌر مناخ سٌاحً مناسب وعالقات عامة طٌبة.
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 .2أدوات غٌر تقلٌدٌة :
تعتمد المنشؤت التسوٌقٌة السٌاحٌة والدولة ككل وكذلك الشركات السٌاحٌة فً تسوٌقها على األدوات
غٌر التقلٌدٌة لما لها أكبر األثر وذلك ٌعد أستكماالً إلستخدام األدوات التقلٌدٌة السابقة شرحها حتى
تصل األهداف غٌر التقلٌدٌة المستخدمة ،وتتنوع األدوات واألسالٌب غٌر التقلٌدٌة المستخدمة فً
مجال التنشٌط السٌاحً وٌمكن أستعراض بعض منها:
أ .إقامة المهرجانات السٌاحٌة الدولٌة .
ب .إقامة المإتمرات السٌاحٌة المهنٌة.
ت .إقامة المعارض الجماهٌرٌة.
ث .تنظٌم القوافل السٌاحٌة.
ج .إقامة مإتمرات النقل الجوي.
المصادر
 .1إستراتٌجٌة التسوٌق وتحدٌات المنافسة الدولٌة ـ عمان ـ المملكة األردنٌة الهاشمٌة ـ أٌار
2113ـ عبد الرحمان بن عنتر.
 .2نظم معلومات التسوٌق السٌاحً وبحوث التسوٌق السٌاحً ـ إعداد الطالبٌ /وسف عبد القادر
دردٌرة ـ خرٌف ـ  2002ـ الجماهٌرٌة العربٌة اللٌبٌة .
 .3تخصص سفر والسٌاحة ـ تسوٌق السٌاحً ـ 272سفر ـ المملكة العربٌة السعودٌة ـ المإسسة
العامة للتدرٌب التقنً والمهنً ـ اإلدارة العامة لتصمٌم وتطوٌر المناهج ـ طبعة . 1429
 .4تخصص سفر والسٌاحة ـ تسوٌق السٌاحً ـ 282سفر ـ المملكة العربٌة السعودٌة ـ المإسسة
العامة للتدرٌب التقنً والمهنً ـ اإلدارة العامة لتصمٌم وتطوٌر المناهج .
 .5تقوٌم كفاءة التسوٌق السٌاحً فً سورٌة ـ الدكتور أدٌب برهوم ـ مجلة جامعة تشرٌن
للدراسات والبحوث العلمٌة ـ سلسلة العلوم االقتصادٌة والقانونٌة المجلد ( )29العدد
(.2117)2
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