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 ملخص الدراسة 
هدفت هذه الدراسة الى التعرف على مدى درجة توافر استرات�ج�ة متكاملة، تهدف لتطو�ر الس�احة  
الس�احة   تطو�ر  في  المقترحة  المجاالت  وعالقة  فلسطین،  في  التنافس�ة  المیزة  لتعز�ز  الخارج�ة 

المتغیرات   الى  �اإلضافة  الدراسة  حی  األخرى،الخارج�ة،  تبلور عنوان هذه  " نحو استرات�ج�ة  ث 
 :متكاملة لتطو�ر الس�احة الخارج�ة لتعز�ز المیزة التنافس�ة في القطاع الس�احي في فلسطین

نظر وجهة  من  تحلیل�ة  في  دراسة  العالقة"،    العاملین  ذات  الفنادق  القطاعات  على  �التطبیق 
و  واالهل�ة  الرسم�ة  والمؤسسات  الس�اح�ة  الخدمات والمطاعم  تقد�م  مجال  في  العاملة  القطاعات 

الس�اح�ة، مثل مكاتب الس�احة والسفر والمرشدین الس�احیین في فلسطین وخصوصا في المحافظات 
التحلیلي الوصفي  المنهج  استخدام  تم  حیث  والقدس،  الغر��ة  الضفة  مناطق  في  نظرًا    الشمال�ة 

  ) 144تم استرداد (؛ و استب�ان ) 231(وز�ع تم تلمالئمته ألغراض الدراسة وتحقیق أهدافها، حیث 
حجم مجتمع الدراسة، و�ناء على ذلك: أكدت النتائج التي تم  من  %)  62مما �مثل (  منها،  استب�ان 

الس�احة   لتطو�ر  شاملة  استرات�ج�ة  توافر  و  تطو�ر  في  ملموس  هناك ضعف  أن  إلیها  التوصل 
التنافس�ة على جم�ع االصعدة بدرجات متوسطة و متفاوتة ،  الخارج�ة الى فلسطین لتعز�ز المیزة  

�المستوى الرسمي هي االضعف مع فروقات �س�طة في المتغیرات   المتعلقة  النتائج  ولكن �انت 
غراف�ة و المجالت االخرى التي تم االعتماد علیها في الدراسة ، حیث جاءت التوص�ات لسد  و الد�م

من جم�ع القطاعات المرت�طة في الس�احة �شكل �امل و الثغرات بوضع استرات�ج�ة شاملة تتض
ل�س فقط وزارة الس�احة و االثار، ور�طها �األهداف العالم�ة للتنم�ة المستدامة ، �ما أوصى ال�احث  
�ضرورة توحید الخطاب الس�احي العالمي و تعز�ز دور المجتمع المحلي لتخطي العق�ات التي قد 

 المستدامة لقطاع الس�احة  في دولة فلسطین . �كون لها اثر في اعاقة التنم�ة
 التسو�ق الس�احي  الس�احة. االسترات�ج�ة. التنافس�ة.المیزة  المفتاح�ة:الكلمات 
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Abstract 

This study aimed to identify the degree of availability of an integrated 
strategy aimed to developing external tourism to enhance the competitive 
advantage in Palestine and the relationship of the proposed areas in the 
development of external tourism, in addition to other variables. Where the 
title of this study crystallized "Towards an integrated strategy for 
developing external tourism to enhance the competitive advantage in 
the tourism sector in Palestine; an analytical study from the point of 
view of workers in the relevant sectors." Applying to hotels and tourist 
restaurants in official and private institutions and sectors, working in the 
field of providing tourism services such as tourism and travel offices and 
tour guides in Palestine, especially in the northern governorates in the West 
Bank and Jerusalem regions, where the descriptive analytical approach was 
used due to its suitability for the purposes of the study and achieving its 
objectives. Where (231) questionnaires were distributed , retrieving  (144) 
questionnaires from them, which represents (62%) the size of the study 
population , Accordingly, the results that were reached confirmed that there 
is a tangible weakness in the development and availability of a 
comprehensive strategy for the development of external tourism to 
Palestine to enhance the competitive advantage at all levels to medium and 
varying degrees, but the results related to the official level were the weakest 
with minor differences in demographic variables and other fields Which 
was relied upon in the study, where recommendations came to fill the gaps, 
as it was recommended to develop a comprehensive strategy that includes 
all sectors related to tourism completely, not only the Ministry of Tourism 
and Antiquities, and linking them to the global goals of sustainable 
development. The researcher also recommended the need to unify the 
global tourism discourse and strengthen the role of society to overcome the 
obstacles that may have an impact on impeding the sustainable 
development of the tourism sector in the State of Palestine. 
 
Keywords: competitive advantage. The strategy. Tourism. Tourism 
Marketing
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 المقدمة:  1.1

  تعد تعتبر الس�احة من القطاعات االقتصاد�ة المهمة التي تنعش اقتصاد الدول، حیث انها          

وخصوصا الذین    ،  من إحدى القطاعات التي تؤثر �شكل ا�جابي على مستوى الدخل لدى األفراد 

وغیرها األثر�ة  واألماكن  والمرافق  والمطاعم  الفنادق  من  الس�اح�ة  الخدمات  مجال  في  ،  �عملون 

الدولة    وتعتبر إلى  األجنب�ة  العمالت  إلدخال  أساس�ا  مصدرا  مكانتها  ،  الس�احة  �عطیها  مما 

تعمل على ض�ط میزان المدفوعات أي الصادرات مقابل الواردات، وال تنحسر  �ما  االقتصاد�ة،  

رفع من  لبل لها أ�عاد �ثیرة تجعل منها فرصة إسترات�ج�ة ل  ،  فوائد الس�احة على هذه النقاط فقط

وهناك الكثیر من الدول التي تعتبر معالمها الس�اح�ة رمزا لها وا�قونة   ،  ق�مة الدول مكانا وماال  

تمیزها عن �اقي الدول، �برج ا�فل في فرنسا واألهرامات في مصر، والجزر الخضراء في المالد�ف  

 والكثیر من األمثلة. 

وللس�احة ارت�اط وثیق �القطاعات الصناع�ة واالقتصاد�ة والبیئ�ة، و�عتبر القطاع الس�احي         

من القطاعات الخص�ة، فهي في تطور دائم مما یؤدي ذلك إلى ظهور أنواع جدیدة من الس�احة  

ر،  في مختلف دول و�لدان العالم أجمع، �ما ان للقطاع الس�احي أثر �بیر وملموس على االستثما

في    وهذا ما یدفع العدید من المستثمر�ن  ،فاالستثمار الس�احي �ات من الفرص االستثمار�ة الجیدة

إلى االستثمار في القطاع الس�احي �الرغم من أن االستثمار الس�احي �عتبر    القطاع العام والخاص 

 ) 2017(حسنات.من االستثمارات الطو�لة األجل. 

 

الس�احي        تطو�ر  �بیر    أثروللتخط�ط  الس�احيو�عّرف    الس�احة،في  عمل�ة    التخط�ط  �أنه 

متناسقة تترا�ط مراحلها من خالل تسلسل منطقـي، فـالتخط�ط البد أن یتم في إطار شمولي تصاغ 
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وهذه الخطوات المرت�طة   ف�ه العالقات في ه�كل مترا�ط �شكل وحدة متجانسة �طلـق علیها النظام،

فالتخط�ط یتضمن رسم صورة مستقبل�ة للنشاط    ،دینام�ك�ة دائمة التبدل والتغیر�ه تعتمد على عمل�ة  

مع تحدید اهداف واضحة من أجل  أي �ما س�كون عل�ه الوضع في المستقبل  الدولة،الس�احي في 

 )2015كافي. (تنفیذها. 

 

الد�انات السماو�ة الثالث، ومهد   وتحظى دولة فلسطین بثروة س�اح�ة متنوعة وفر�دة، فهي مهد 

اإلنساني التراث  على  واضحة  �صمات  تر�ت  التي  الحضارات  من  و العدید  من صغر  ،  �الرغم 

لدولة بلغ الناتج المحلي اإلجمالي    2018في العام  ف  ،مساحتها إال إنها تشكل مصدر جذب للس�اح

 ). 2020ملیون دوالر أمر�كي (الجـهـاز الـمـر�ـزي لإلحصاء الـفلسطیني،   16277فلسطین  

 

ر الس�احة الدین�ة من أهم مقومات الس�احة في فلسطین، ومن أبرز مالمحها مدینة القدس، وتعتب

، اقتصاد القدس 2013و�شخص تقر�ر األمم المتحدة للتجارة والتنم�ة (األونكتاد) الصادر العام  

في عالم منفصل عن �ال االقتصادین اإلسرائیلي والفلسطیني اللذین یرت�ط بهما،   الشرق�ة �أنه "

فهو غیر مدمج في أي منهما، ومع ذلك فإنه �عتمد من الناح�ة البنیو�ة على اقتصاد الضفة الغر��ة  

 ).(UNCTAD, 2013لدعم إنتاجه، وتجارته في السلع والخدمات، وتوفیر فرص العمل 

الخارج�ة،  وفي نفس الوقت تعتبر مدینة القدس الشر�ف إحدى عوامل الجذب الرئ�س�ة للس�احة       

الى ان هناك سنوات   ،القدسرغم من تأثیر العامل الس�اسي على وضع الس�احة في مدینة  ف�ال

�شهد فیها قطاع الس�احة انتعاشًا �عوض �عض الخسائر، وفي �عض األح�ان �حقق وفرَا، ت�عا  

  171.200) "استضافت فنادق القدس الشرق�ة  2012ة القدس من الس�احة الوافدة، ففي العام (لحص

 )  2016حال�قة.(% س�احة خارج�ة". 91نز�ل، منهم  
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 للتعمق أكثر تقسم الس�احة ط�قا للمناطق الجغراف�ة إلى ثالث أقسام:و 

داخل�ة:  -1 الدولة    س�احة  انتقال مواطني  أي  نفسه  البلد  داخل  األفراد  انتقال  ومعناها 

النوع من الس�احة �حتاج إلى خدمات متنوعة وأسعار متنوعة    بلدهم، وهذانفسها داخل  

 وتشج�ع�ة لمواطني البلد و�عتبر من أهم أنواع الس�احة. 

مثل تر��ا ودول    وهي السفر والتنقل بین دول متجاورة تكون س�اح�ة  س�احة إقل�م�ة:  -2

 المغرب العر�ي دول جنوب شرق آس�ا وتتمیز �انخفاض التكلفة اإلجمال�ة.  

ومعناها استق�ال الس�اح األجانب في بلد ما وهذا النوع من الس�احة  الس�احة الخارج�ة:  -3

الصع�ة العملة  على  للحصول  تشج�عه  على  وتعمل  العالم  في  الدول  �ل  عنه    ، ت�حث 

و�لما تنوعت الخدمات   ،الس�احة خدمات مختلفة أي بن�ة تحت�ة �بیرة  و�تطلب هذا النوع من

الس�اح�ة من ناح�ة الجودة واألسعار و�ل ما تطورت البن�ة التحت�ة �ل ما زاد عدد الس�اح  

و�عتمد هذا النوع من الس�احة على توفیر الخدمات الس�اح�ة    ،األجانب الذین یزورون البلد 

 ) 2015، كافي( الس�اح.واالستقرار، واحترام األمن  توفر و  ،التحت�ة ةتطور البن�و 

 
  الدراسة:كلة مش 2.1

الصع�ة التي تع�شها الدولة الفلسطین�ة والقیود المفروضة على الشعب    الس�اس�ة   نظرا لألوضاع  

ظهرت حاجة ماسة لخلق مصادر دخل اضاف�ة تحقق نمو حق�قي    ،) االحتالل(الفلسطیني من قبل  

الفلسطیني ،   التعقیدات ف�الرغم من  في االقتصاد  الدولة  �ل  تع�شها  الس�احة تعتبر    ، فإن  التي 

تشكل  فلسطین  ن الس�احة في  أال س�ما  ، مستدام    فرصة استثمار�ة حق�ق�ة لبناء اقتصاد متین و

لكن و ،    الثالث   المتنوعة و �ونها مهد للد�انات السماو�ة  هاتلجغرافی  ًا  نقطة جذب س�اح�ة ممیزة نظر 
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الس�احة نفسها في نموها و ؛  ابرزها  من   العدید من المشاكل   یواجه االستثمار في القطاع الس�احي  

 .  الس�احة الخارج�ة موعندما نقول الوافدین نقصد به  ،الوافدین  تطورها و استقطابها للزوار

 

�عد ال�حث والتمح�ص رصدنا العدید من المشاكل التي تشكل عائقا امام تطور الس�احة في  و       

أن وزارة الس�احة واآلثار تر�ز في برامجها وخططها على  في    المشاكل،أبرز هذه    ت فلسطین، فكان

الداخل�ة و من  و�ظهر ذلك    س�احي،  �مر�ز جذب عالم�ا    ال تتطرق الى اسم فلسطین  الس�احة 

 ثلث الس�اح   حیث أن،    لدى وزارة الس�احة واالثار  : أنشطة التسو�ق  أهمهامؤشرات  عدة    خالل

ة  و�االت الس�اح   الخارج نظموا رحالتهم إلى فلسطین �أنفسهم، بینما اعتمد ال�اقي على  القادمین من

 ). 2014واالثار(الفالح. و السفر بینما لم تظهر الدراسة وجود جهود مذ�ورة للوزارة الس�احة 

 

مقارنة  ، ف اذا نظرنا الى الوضع من الجانب العقائدي فسوف نرى ا�ضا مشكلة  قائمةو         

�األماكن الثالث الفات�كان، ومكة، والقدس ، فالدالئل تشیر، بوضوح إلى الهوة القائمة بین اإلمكان�ات 

وخصوصا    ملموسا في مجال الس�احةو�ما نجد ان فلسطین ال تحقق تطورا    ،والواقع في فلسطین

؛ و�عود الخارج�ة  وهذا التخلف �عود لعدم وجود استرات�ج�ة شاملة لتطو�ر قطاع الس�احة    الدین�ة،

ذلك الى سببین وهما ، أوال : ضعف التخط�ط والتطو�ر في مراكز صنع القرار في فلسطین و  

: �سب إجراءات االحتالل التي �فرضها من اغالق  من  ثان�او یتمثل في وزارة الس�احة و االثار ،  

على االقتصاد الس�احة لها تأثیر ا�جابي    ةصناع ن  أ، �ما  طمس وتهو�د للهو�ة واالثار الفلسطین�ة   و 

و�مثال على ذلك معدل االنفاق  ،    مؤشرات   ةعد هذا االمر واضحا جدا وذلك من خالل  و�بدو  ،  

) ملیون دوالر امر�كي. 318.4(   2017عام    فلسطین  ، فقد بلغت ق�مة االنفاق على الس�احة في

    ) 2017. يالفلسطین  لإلحصاءالمر�زي  الجھاز(
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الس�احة    وحسب          السا�قة    واالثارتقار�ر شرطة  اعوام  الثالث  في  المبیت  ل�الي  عدد  بلغ 

�ق�مون في الفنادق    ) شخص 7,846.919من أصل (   ) شخص 1.631.204هو (  2019- 2017

ذلك لضعف جودة المنتوج    و�عود   )،الفلسطین�ة والجزء االكبر �فضل االقامة في الفنادق (االسرائیل�ة

 �شكل �بیر.  ذلك على وضع الس�احة یؤثر ا أخرى، ممالس�احي وعوامل 

 

          ) القدس  في  الدول�ة  الر�اع�ة  مكتب  دراسة  أشارت  القطاع  2013�ما  تنم�ة  �شأن   (

السائحین العابر�ن (س�اح لیوم واحد) یزورون المواقع األثر�ة والدین�ة  �بیر من  ن عددا  ، أ  الس�احي

ملیون زائر سنو�ًا ، حیث ال یتم جذب معظمهم لقضاء    1.8  عددهم  بلغ  ،حیث   واألثر�ة الفلسطین�ة 

لیلة واحدة على األقل في الفنادق الفلسطین�ة، فعدد الس�اح الذین �قضون لیلة واحدة على األقل في  

ملیون زائر سنو�ا �المقارنة مع البلدان المجاورة ، بلغ المعدل   0.5فنادق الضفة الغر��ة  ال یتجاوز  

زائر وفي األردن   ملیون   2.8ذین �قضون لیلة واحدة على األقل في (إسرائیل)  ال  للس�احالسنوي  

ملیون    271وأشارت الدراسة إلى أن إیرادات القطاع الس�احي الفلسطیني بلغت    ،ملیون زائر  5.4

ألف عامل �الرغم من شح میزان�ة التسو�ق التي ال تتجاوز نصف    15سنو�ًا، وأنه �شغل نحو    دوالر

 40  )إسرائیل(ملیون دوالر ، وتنفق    10، بینما تنفق األردن على التسو�ق الس�احي  ملیون دوالر  

 .)2016. ملیون دوالر لنفس الغرض (حال�قة

 

جانب ان    �مكننا   و�ذلك    ز�ارة    نض�ف  على  االحتالل  تقییدات  في  یتمثل  وهو  للمشكلة  اخر 

االثر�ة،  على االماكن    واالستیالءمن أبرزها ضرب السمعة    ،االمكان الس�اح�ة من خالل عدة طرق 

استرات�ج�ات وطن�ة شاملة تساهم في العمل على تطو�ر    ال یوجد المشكلة االساس�ة في انه    وتكمن

  الكوادر   واعداد المنتوج الس�احي    وتطو�رحیث التسو�ق الس�احي    فلسطین من   فيالس�احة الخارج�ة  



 
 

7 
 

تفتح االفاق لبناء قطاع س�احي قوي قادر على خلق االستدامة    تنافس�ة،مجتمعة میزة    ال�شر�ة لتشكل

 .قطاع الس�احةفي 

 أهم�ة الدراسة   3.1

واقع تطو�ر الس�احة الخارج�ة إلى فلسطین  تكمن أهم�ة الدراسة في �ونها تسلط الضوء على   

و�مكن تقس�م أهم�ة    ،القطاعات ذات العالقة  العاملین في كإسترات�ج�ة متكاملة من وجهة نظر

 الدراسة إلى ما یلي:  

 

 األهم�ة النظر�ة 

في انها تشكل مرجعا علم�ا في العدید من القضا�ا  تتجلى أهم�ة الدراسة من الناح�ة النظر�ة       

التي تتعلق في قطاع الس�احة، من ب�انات و�حصاءات، �ما تشكل أهم�ة إسترات�ج�ة لتنم�ة القطاع  

 الس�احي في فلسطین. 

 

 األهم�ة العمل�ة: 

 أهم�ة الدراسة الحال�ة تتمثل في اآلتي: أما من الناح�ة العمل�ة، فان     

لتطو�ر  - 1 التوص�ات  أهم  االعت�ار  �عین  لألخذ  القرار  وصانعي  للمسؤولین  راجعة  تغذ�ة  تقد�م 

 الس�احة الخارج�ة إلى فلسطین.

األهم�ة    -2 الس�احي    العمل�ةتشكل  القطاع  تطو�ر  في  الدراسة  تساعد   فيلهذه  فهي  فلسطین 

المعن�ةالهیئات   األعمال    ،والوزارات  ورجال  المستثمر�ن  تمكین  إلى  القرارات من  �اإلضافة  أخذ 

نقاط الضعف في مجال الس�احة تقی�م  والتخلص من العوائق، وتهیئة    ، االستثمار�ة والعمل على 

خارج�ة، ومن أهم األس�اب    وأ   اقل�م�ةالفرص لدفع عجلة التنم�ة الس�اح�ة، سواء �انت داخل�ة أم  
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وتغیر أنماط االستهالك في  ،نا  و ظهور فایروس �ور ،  دفعت ال�احث في دراسة هذا المجال    التي

�اإلضافة إلى أن هناك بیئة خص�ة للعمل في مجال الس�اح�ة وذلك لما تشكله فلسطین  ،    العالم

 من أهم�ة أثر�ة ودین�ة للعالم.

یتوقع أن تسهم هذه الدراسة في مساعدة ال�احثین في هذا المجال في المراحل الالحقة، وذلك   -3

 �االستفادة من النتائج والملخص والتوص�ات التي توصل إلیها ال�احث.  

 

 أهداف الدراسة:  4.1

 تسعى هذه الدراسة إلى تحقیق األهداف اآلت�ة:     

، فرصها، تهدیداتها) من  معوقاتهاحیث (ة إلى فلسطین من واقع الس�احة الخارج� علىالتعرف  أوًال:

 .وجهة نظر القطاعات ذات العالقة

من حیث (المنتوج الس�احي، المیزة  واقع تطو�ر الس�احة الخارج�ة إلى فلسطین على : التعرف ثان�اً 

القطاعات ذات   العاملین في من وجهة نظر  ال�شر�ة) تنم�ة الكوادر    الس�احي. التنافس�ة، التسو�ق  

 . العالقة

تطو�ر الس�احة الخارج�ة إلى فلسطین وتعز�ز المیزة  الوصول إلى توص�ات من شأنها  ثالثا:

 التنافس�ة  

اشتقاقها من أجل تعز�ز المیزة التنافس�ة   �مكنالتي   اإلسترات�ج�ة المضامینالتعرف على را�عا: 

 فلسطین. إلى  الخارج�ة الس�احة تطو�ربهدف 

 

 

 



 
 

9 
 

  الدراسة:أسئلة  5.1

  سعت هذه الدراسة لإلجا�ة عن السؤال الرئ�س اآلتي:

ما واقع تطو�ر الس�احة الخارج�ة إلى فلسطین لتعز�ز المیزة التنافس�ة في القطاع الس�احي من  

  وجهة نظر العاملین في القطاعات ذات العالقة؟

  اآلت�ة: األسئلة الرئ�س السؤال من و�تفرع     

من حیث (المنتوج الس�احي. التسو�ق   ما واقع تطو�ر الس�احة الخارج�ة إلى فلسطین السؤال األول:

في   االستثمار  ال�شر�ة،  الكوادر  تنم�ة  الرسم�ة،  المؤسسات  بین  والتنظ�م  التنسیق  الس�احي. 

   العالقة؟ التكنولوج�ا) من وجهة نظر القطاعات ذات 

من وجهة نظر   ما مستوى تعز�ز المیزة التنافس�ة في القطاع الس�احي في فلسطین السؤال الثاني:

  العاملین في القطاعات ذات العالقة؟

هل یوجد فروق ذات داللة إحصائ�ة بین متوسطات واقع تطو�ر الس�احة الخارج�ة   السؤال الثالث: 

القطاعات ذات العالقة تعزى لمتغیرات: الجنس، المؤهل  من وجهة نظر العاملین في  إلى فلسطین

  العلمي، عدد سنوات الخبرة في القطاع الس�احي، المؤسسة؟

هل یوجد فروق ذات داللة إحصائ�ة بین متوسطات مستوى تعز�ز المیزة التنافس�ة   السؤال الرا�ع:

لقطاعات ذات العالقة  ا  العاملین في  من وجهة نظر العاملین في في القطاع الس�احي في فلسطین

  ؟المدینةتعزى لمتغیرات: الجنس، المؤهل العلمي، عدد سنوات الخبرة في القطاع الس�احي، 

هل توجد عالقة ارت�اط�ة دالة إحصائ�ًا بین واقع تطو�ر الس�احة الخارج�ة وتعز�ز   السؤال الخامس:

العاملین في القطاعات    العاملین في  من وجهة نظر المیزة التنافس�ة في القطاع الس�احي في فلسطین

  ذات العالقة؟
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   فرض�ات الدراسة 6.1 

  ولإلجا�ة عن األسئلة (الثالث، الرا�ع، الخامس)، وضعت الفرض�ات اآلت�ة:      

بین متوسطات   )α≥.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائ�ة عند مستوى الداللة :الفرض�ة األولى

من وجهة نظر العاملین في القطاعات ذات العالقة   الخارج�ة إلى فلسطینواقع تطو�ر الس�احة  

  الجنس. تعزى إلى متغیر

بین متوسطات  )α≥.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائ�ة عند مستوى الداللة :الثان�ة الفرض�ة

العالقة  من وجهة نظر العاملین في القطاعات ذات   واقع تطو�ر الس�احة الخارج�ة إلى فلسطین

  .المؤهل العلمي تعزى إلى متغیر

بین متوسطات   )α≥.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائ�ة عند مستوى الداللة :الثالثة الفرض�ة

من وجهة نظر العاملین في القطاعات ذات العالقة   واقع تطو�ر الس�احة الخارج�ة إلى فلسطین

  . الس�احيعدد سنوات الخبرة في القطاع  تعزى إلى متغیر

من وجهة نظر العاملین في القطاعات   واقع تطو�ر الس�احة الخارج�ة إلى فلسطین الفرض�ة الرا�عة:

  .المدینة ذات العالقة تعزى إلى متغیر

الخامسة مستوى   :الفرض�ة  عند  إحصائ�ة  داللة  ذات  فروق  توجد  ال 

المیزة   بین )α≥.05( الداللة تعز�ز  مستوى  في  متوسطات  الس�احي  القطاع  في  التنافس�ة 

  .الجنس من وجهة نظر العاملین في القطاعات ذات العالقة تعزى إلى متغیر فلسطین

 

السادسة الداللة :الفرض�ة  مستوى  عند  إحصائ�ة  داللة  ذات  فروق  توجد  بین   )α≥.05(  ال 

وجهة نظر العاملین  من   متوسطات مستوى تعز�ز المیزة التنافس�ة في القطاع الس�احي في فلسطین

  إلى متغیر المؤهل العلمي. في القطاعات ذات العالقة تعزى 
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السا�عة: الداللة الفرض�ة  مستوى  عند  إحصائ�ة  داللة  ذات  فروق  توجد  بین   )α≥.05( ال 

من وجهة نظر العاملین   متوسطات مستوى تعز�ز المیزة التنافس�ة في القطاع الس�احي في فلسطین

  إلى متغیر عدد سنوات الخبرة في القطاع الس�احي.  القة تعزى في القطاعات ذات الع

 

بین متوسطات   )α≥.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائ�ة عند مستوى الداللة الفرض�ة الثامنة:

فلسطین في  الس�احي  القطاع  في  التنافس�ة  المیزة  تعز�ز  في   مستوى  العاملین  نظر  وجهة  من 

  .المدینةإلى متغیر  القطاعات ذات العالقة تعزى 

 

مستوى   التاسعة:  الفرض�ة عند  إحصائ�ة  داللة  ذات  ارت�اط  عالقة  توجد  ال 

واقع تطو�ر الس�احة الخارج�ة وتعز�ز المیزة التنافس�ة في القطاع الس�احي   بین )α≥.05( الداللة

  .من وجهة نظر العاملین في القطاعات ذات العالقة في فلسطین

 

بین    )≥05α.توجد عالقة ارت�اط ذات داللة إحصائ�ة عند مستوى الداللة (  الالعاشرة:  الفرض�ة  

وتعز�ز المیزة التنافس�ة في  درجة توافر استرات�ج�ة متكاملة لتطو�ر الس�احة الخارج�ة  متوسطات  

 .القطاع الس�احي في فلسطین 
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 الدراسة: حدود  7.1

 الحدود الموضع�ة:  -

إسترات�ج�ة متكاملة لتطو�ر قطاع الس�احة بهدف تعز�ز المیزة  إبراز أهم�ة وضع  .1

  .التنافس�ة وأثرها على قطاع الس�احة الخارج�ة

دور البرامج واالنشطة في تعز�ز المیزة التنافس�ة وأثرها على الس�احة الخارج�ة   .2

 وقدرتها على جلب المنفعة. 

لدراسة، نظرا إمكان�ات ال�حث متوفرة، أي ان هذا الموضوع قابل لل�حث وا .3

 إلمكان�ة الوصول الى نتائج ملموسة في هذا الموضوع.

لهاذا النوع من الدراسات لما تتضمنه البیئة   القطاع الس�احي في فلسطینحاجة  .4

 الفلسطین�ة من مغر�ات ومقومات للتوسع في صناعة الس�احة  

 

 الحدود ال�شر�ة: -

 واالهل�ة الحكوم�ة المؤسسات  -１

 ة  � والمشار�ع الس�احاصاحب الفنادق  -２

 مكاتب الس�احة والسفر  -３

 ین الس�احیین المرشد  -４

 2020/2021الدراسي  العالم الزمان�ة:الحدود  -

 

 الضفة الغر��ة والقدس المكان�ة:الحدود  -
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 : الدراسة أُنموذج 9.1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 متغیرات الدراسة   10.1

 المتغیرات المستقلة (المعالجة):  -أوالً 

 المدینة: وله س�ع مستو�ات (القدس، بیت لحم، رام هللا، أر�حا، نابلس، سلفیت، جنین). •

 الجنس: وله مستو�ان (ذ�ر، أنثى).  •

 المؤهل العلمي: وله ثالثة مستو�ات (دبلوم فأقل، �كالور�وس، دراسات عل�ا).   •

سنوات، من  5ع الس�احي: وله ثالثة مستو�ات (أقل من عدد سنوات الخبرة في القطا  •

 سنوات فأكثر)  10سنوات،  10أقل من   -5

الخارجیة الى فلسطین تطویر السیاحة   
  (المتغیر التابع)

 

 المتغیر المستقل 
 غرافیة  والعوامل الدیم

 
 

 أبعاد الدراسة
o  السیاحيجودة المنتوج 
o جودة التسویق السیاحي 
o  كفاءة التنسیق والتنظیم الرسمي 
o  تنمیة الكوادر البشریة 
o دور التكنلوجیا في تطویر السیاحة 
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المنشأة: وله خمسة مستو�ات (مؤسسة حكوم�ة، مؤسسة أهل�ة، منشأة س�اح�ة (فندق،  •

 مطعم، منتجع)، مكتب س�احة وسفر، دلیل س�احي). 

 المتغیرات التا�عة (النتاج):  -ثان�اً 

 توافر استرات�ج�ة تطو�ر الس�احة الخارج�ة.درجة  •

 مستوى المیزة التنافس�ة في القطاع الس�احي في فلسطین  •

 

 التعر�فات اإلجرائ�ة:  11.1

   مفهومین؛تعر�ف المنظمة العالم�ة للس�احة: �لمة الس�احة تحتوي على  حسب  الس�احة: 

ساعة على األقل �حیث أس�اب   24  ألكثر من  �ل زائر مؤقت �ق�م في البلد الذي یزوره  :السائح  -

الز�ارة تكون من أجل الترف�ه، الراحة، الصحة، قضاء العطل، الدراسة، الد�انة، الر�اضة، من أجل  

 . الق�ام �أعمال عائل�ة، حضور مؤتمرات ندوات علم�ة وثقاف�ة وس�اسة

 

ساعة على األكثر خارج مقر    24ر مؤقت ال تتجاوز مدة إقامته  كل زائ:  المتجول والمتنزه  -

ومنه �ستخلص ان مفهوم الس�احة له أساسین �ختص األول منها �ضرورة .   إقامته المعتاد 

انتقال اإلنسان من موطنه األصلي أو مقر عمله إلى دولة او منطقة أخرى لسبب معین یرتكز  

ني فیتمثل في عمل�ة االنتقال تكون مؤقتة وتتجاوز  على االنتفاع بوقت الفراغ أم األساس الثا

 . ساعة أي أن االنتقال ال �كون بهدف الهجرة أو اإلقامة الدائمة 24

 

الس�احة: - �لمة  والقد�مة،   أصل  الوسطى  القرون  نموذج  إلى  الس�احة  ظاهرة  جذور  وتعود 

فكلمة   الماضي،  في  ودین�ة  روح�ة  مصادر  من  تشكلت  للس�احة  األساس�ة  والخصائص 
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)tourist  () مصدرها من الكلمة الالتین�ةtornus  (  التي تعني "التزام الحجاج بز�ارة األماكن

 المقدسة في روما.

  الزائر.لرحلة الس�اح�ة التي تكون وجهتها الرئ�سة خارج بلد إقامة هي ا الس�احة الخارج�ة: -

 ) 2016الجهاز المر�زي لإلحصاء الفلسطیني. (

 

تحدید المنظمة ألهدافها وغا�اتها على  " �أنها : اإلسترات�ج�ة) Chandler( شاندلروعرف  -

و�ن عمل�ة تخص�ص  "،المدى ال�عید، وتخص�ص الموارد لتحقیق هذه األهداف والغا�ات 

 )2017 الشمیلي،( .الموارد أو إعادة تخص�صها تعد من مسؤول�ة اإلدارة العل�ا

 

على أنها خطط وأنشطة المنظمة التي یتم وضعها    اإلسترات�ج�ة:)  Thomasو�عرف ثوماس (  -

البیئة التي تعمل فیها   �ینو �طر�قة تضمن خلق درجة من التطابق بین رسالة المنظمة وأهدافها  

 ). 2017 الشمیلي.( .�صورة فعالة وذات �فاءة عال�ة

 

هو ترو�ج األفراد والمنّظمات لألنشطة    الس�احي:التسو�ق    Karen S. Johnson  عرف -

من الحدائق الوطنّ�ة، والمتاحف، والفنادق، والمسارح، وجهاتهم،  التي �قوم بها السائحین في  

 )smallbusiness.com.  2019(وغیر ذلك من خالل اإلعالنات ووسائل التسو�ق األخرى  

 

توصل المؤسسة الى اكتشاف طرق أكثر   هي  :حسب تعر�ف ما�كل بورتر  المیزة التنافس�ة -

االكتشاف   هذا  تجسید  �مقدورها  �كون  المنافسین، حیث  قبل  المستعملة من  تلك  من  فاعل�ة 

)2016. بوران (“.و�معنى اخر �مجرد احداث عمل�ة ابداع �مفهومه الواسع  میدان�ا،



 

16 
 

 

 لفصل الثاني 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة 

 

 النظري  اإلطار.1

 .الدراسات السا�قة2

 .التعقیب على الدراسات السا�قة 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

17 
 

   اإلطار النظري

 

 مقدمة اإلطار النظري  1.2

الس�احة ذاك النشاط االقتصادي والتنموي والذي �عتبر جزء ال یتجزأ من اقتصاد�ات الدول، والتي       

تعتبر من أكبر الصناعات نموا في العالم الحدیث، في هذا الفصل سنتعرف على ماه�ة الس�احة وما هو  

مكن من جني أكبر قدر تار�خ الس�احة وماهي انواع الس�احة وفوائدها وسنخوض في شرح تفصیلي لكي نت

 .من الفائدة

المحاور الرئ�س�ة  سنتعرف  كما    ،  و�عد أن نتعرف على مفهوم الس�احة سنتحدث عن وضع الس�احة في العالم

التي تساعدنا في بناء استرات�ج�ة شاملة بهدف تطو�ر الس�احة الخارج�ة الى فلسطین لتعز�ز المیزة التنافس�ة  

محاور   خمس  من  تتكون  الس�احيوالتي  المنتوج  في  تتثمل   ، الس�احي  ،رئ�س�ة  التسو�ق  دور     ،و  و 

�اإلضافة الى ذلك سوف نقوم �التعرف على أهم�ة الموارد ال�شر�ة في ،  التكنولوج�ا في تطو�ر الس�احة  

االسترات�ج�ات التي  و  سنتعرف على دور المؤسسات الرسم�ة  في تطو�ر الس�احة ،  ، �ما  تطو�ر الس�احة  

و�ناء على هذه المعط�ات سنقوم بدراسة وضع    ن  أجل تشج�ع  االستثمار في مجال الس�احة ،تت�عها م 

الس�احة في فلسطین وسنقوم �التطرق الى الوضع الس�اسي و القانوني في فلسطین والمتمثل في االحتالل  

�اإلضافة    ،    اإلسرائیلي �اإلضافة الى ذلك ، سنقوم في تحلیل نقاط القوة والضعف للس�احة في فلسطین

مقومات الس�احة في فلسطین من أجل الخروج �حقائق تمكننا من بناء استرات�ج�ة شاملة  على  الى التعرف  

 تهدف الى تطو�ر الس�احة الخارج�ة الى فلسطین لتعز�ز المیزة التنافس�ة. 
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 الس�احة   مفهوم 2.2

تحدثت عن    - التي  المصادر  من  العدید  تعر�ف    الس�احة،هناك  أبرزها  والتي عرفت   )كامبدیرج(ومن 

أو االكتشاف، وتتطلب الس�احة العمل   العالجالسفر من مكان الى اخر بهدف الترف�ه أو    �انها " الس�احة  

 ).Cambridge Dictionary.2020وغیرها ( وأماكن االیواءالنقل، مثل  الخدمات،على توفیر 

 

 

النشاط الذي "  :  ياما مفهوم الس�احة حسب تعر�ف الجهاز المر�زي لإلحصاء الفلسطیني ان الس�احة ه  -

�قوم �ه المسافر إلى وجهة رئ�س�ة خارج بیئته المعتادة، ألقل من عام، ألي غرض رئ�سي (العمل، أو  

یزوره، أو لغرض شخصي آخر) �استثناء ما �ستخدمه الشخص المق�م في البلد أو المكان الذي    الترف�ه،

 ) 2017.صاء الفلسطیني الزائر �أنه سائح أو زائر مبیت. (الجهاز المر�زي لإلح و�تم تصن�ف

 

 للس�احة: تعر�فا اصطالح�ا  نضع و�االطالع على التعر�فات السا�قة و�عض االدب�ات �مكن أن

هي انتقال االفراد و المجموعات من مكان االقامة الدائم الى مكان اخر مؤقت واالستفادة من   الس�احة:

داخل البلدة أو الدولة    كون االنتقال�و�مكن ان    معینة،الخدمات المقدمة والمخصصة بهدف قضاء حاجة  

دولة أخرى �سمى    دولة الىاما االنتقال من  ،  فاالنتقال داخل الدولة من بلدة الى اخر �سمى س�احة داخل�ة  

 .ال�احث)خارج�ة (س�احة 
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 تار�خ الس�احة  3.2

  ، التار�خ وعبر العصور ان ممارسة النشاط الس�احي أو نشاط الس�احة ل�س أمرا حدیثا، بل هو قد�م قدم  

ففي قد�م الزمان ومن نشأة االنسان األول بدأت رحلة الح�اة و�ان نشاط االنسان �عتمد على التنقل والترحال  

أالف سنة    5لجمع الطعام وال�حث عن الماء وذلك في بدا�ة المراحل االولى في العصور القد�مة وتعود لـ  

 قبل المیالد.

 

والتي بدأت فیها تظهر مالمح    ،الوسطى والتي تعود للقرن الخامس عشر  وتلیها مرحلة العصور       

في االزدهار حیث   والسفروفي أوج نمو الدولة الروم�ة حیث بدأت حر�ة التنقل    والمعرفة،العلم والفكر  

ال�حار في  السفن  تنقل  ال�حري وحر�ة  النقل  على  االنسان  الدولة    ،اعتمد  عهد  في  �قوة  ازدهرت  وحیث 

البیزنط�ة، و�ل�ه ظهور بذرة الحضارة االسالم�ة الى ان أص�حت الدولة االسالم�ة �قوة اقل�م�ة في العالم  

قة والتي �انت تتمثل في السفر بهدف اداء  في ذلك الوقت والتي بدورها خلقت حر�ة س�اح�ة غیر مسبو 

 )2020الشعائر الدین�ة في مواسم الحج والعمرة. (السید .

 

وتلیها مرحة أخرى  اطلق علیها عصر النهضة  في النصف الثاني من القرن الثامن عشر والتي           

ر الى تسارع وتیرة  مما ادى ذلك التطو  المواصالت شهدت نهضة في الصناعة مما ادى الى تطور وسائل 

مما أدى ذلك بدوره الى تطور الس�احة �شكل عام ، واستمر هذا التطور الى زماننا الحالي  ،  التنقل وسهولته  

سائل النقل و  و و الذي شهد قفزة نوع�ة في الس�احة والتي اعتمدت �شكل أساسي على وسائل التنقل أو  ،  

ادى الى ضخ    مماتج عن ذلك ازد�اد اعداد الطرق و  مثل الطیران و القطارات  ون   ،الحدیثة  المواصالت 

و   ،  مادي �بیر  َا  دماء جدیدة في عروق الس�احة لتشكل واحدة من ضمن أكبر االنشطة التي تحقق عائد 
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نلخص تار�خ الس�احة �شكل مختصر �مكننا أن  تحقق نمو اقتصادي ملموس لمعظم دول العالم ، واذا اردنا  

       :القول انها مرت بهذه المراحل 

  سنة قبل المیالد  5000 االولى:المرحلة 

 :م    395العصور الوسطى  المرحلة الثان�ة 

 :م    15عصر النهضة القرن  المرحلة الثالثة 

  :الحدیث.العصر المرحلة الرا�عة 

 )  2007(الخضیري،

 

 العالمیةالسیاحة  4.2

استرات�ج�اتها لما �شكله من مورد عل�ه  الس�احة نشاط عالمي وهو ذاك النشاط التي تبني الدول  

الى اهتمام  أدى  وهذا بدوره    ،�عض الدول تعتمد اعتماد �ل�ا على الس�احةف  القومي ،  أساسي للدخل

ن و إ  ،ات العالم وقار العالم في الس�احة والحرص على تنم�ة وتطو�ر قطاع الس�احة بین الدول و 

هذا االهتمام الكبیر في هذا القطاع أدى الى ظهور منظمات و مؤسسات تعنى بتطو�ر الس�احة  

تم تأس�س منظمة الس�احة العالم�ة و هي منظمة    1975نوفمبر من العام    1ففي  ،  في العالم  

المتعلقة �الطلب   تا�عة لألمم المتحدة تهتم �شؤون الدول من الناح�ة الس�اح�ة، وتصدر اإلحصائ�ات 

تم تأس�س المجلس  1990و في العام  ، والعرض الس�احي على مستوى العالم، ومقرها في مدر�د 

للسفر والس�احة   السفر والس�احة وهي مؤلفة من    (WTTC)العالمي  بـ منتدى لصناعة  ، و�عرف 

السفر   صناعة  حول  الوعي  لز�ادة  الحكومات  مع  وتعمل  العالمي  األعمال  مجتمع  من  أعضاء 

الصناعة في  أنواع  ومن المعروف أنه المنتدى الوحید لتمثیل القطاع الخاص في جم�ع  ،    والس�احة

 جم�ع أنحاء العالم. 
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على أهم�ة الس�احة سوف نقوم بتناول �عض االحصائ�ات و االرقام التي تثبت وللتأكید           

هذه الحق�قة ففي السنوات السا�قة القلیلة شهد العالم نمو قوي في عدد الوافدین الدولیین في الفترة  

الرغم من التفاوت عبر المناطق ، بلغ النمو في عدد الس�اح  و �،    2019من ینایر إلى سبتمبر  

مقارنة �الفترة نفسها من العام   2019٪ في الفترة من ینایر إلى سبتمبر  4الدولیین بنس�ة   الوافدین

في النمو   الماضي ، مع أداء مت�این بین مناطق العالم، بینما شهدت منطقة الشرق األوسط  ز�ادة

دول   ٪  بینما5بنحوفي النمو  ٪ ، و تلیها آس�ا والمح�ط الهادئ وأفر�ق�ا مجتمعتا ز�ادة  9  بنس�ة

وهي تعتبر ز�ادة معتدلة  ،  ٪   2شهدت ز�ادة بنس�ة    األمیر�یتان٪  أما  3أورو�ا شهدت ز�ادة بنس�ة  

فًقا ألسواق المصدر الرئ�س�ة   و   نمو الس�احة �شكل �بیر، و فیها  �عكس دول الشرق االوسط التي زاد  

، بدعم من الدوالر القوي، قادت الوال�ات المتحدة النمو في اإلنفاق الس�احي الدولي �الق�مة المطلقة  

وسجلت فرنسا أقوى ز�ادة بین األسواق العشرة األولى ، مما �عكس للعام الثاني على التوالي ارتفاًعا  

ز�ادة في الرحالت الخارج�ة بنس�ة  و  في الطلب ، بینما شهدت الصین ، أكبر سوق في العالم ،  

٪ مقارنًة �الر�ع  4نفاق بنس�ة  الرغم من انخفاض اإل �،    2019٪ في النصف األول من عام  14

 نفس الفترة من العام الماضي. في  2019األول من عام  

)UNWTO -2019 ( 

 

العالم�ة   الس�احة  على  الطلب  ازد�اد  تظهر حجم  التي  االحصائ�ات  على �عض  االطالع  و�عد 

متمثال في ازد�اد أعداد الس�اح و ازد�اد عائدات الس�احة ، هذا االمر أدى الى ازد�اد حجم المنافسة  

  وجلب،  العالم�ة على الس�احة �شكل عام حیث تتهافت الدول الى تطو�ر قطاع الس�احة لدیها  

وذلك بهدف االستفادة من  التنافس�ة ،  العدید من االستثمارات وذلك من أجل تحقیق  وخلق المیزة  

والتي تستهدف    ،عائدات الس�احة و�ناء على ذلك بنت هذه الدول استرات�ج�اتها على هذا النحو
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 واكبر  ،  مما أدى ذلك الى توس�ع نطاق االستثمار في مجال الس�احة،  خلق نشاط س�احي  قوي  

مثال على ذلك ظهور الشر�ات الدول�ة التي تعنى بذلك و أبرز مثال على ذلك شر�ات الطیران  

 العالم�ة والتي تشكل أنجح و أكبر المشار�ع االستثمار�ة .

 

هناك العدید من المعوقات  أن  ال  إ  ،و�الرغم من حزمة المزا�ا التي تنتجها االنشطة الس�اح�ة     

لتوسع أكثر في الس�احة وخصوصا الدول العر��ة  و االسالم�ة ، التي تواجه الدول في مجال ا

نموا ملحوظا في مجال الس�احة، و�الرغم    ت دول منطقة الشرق االوسط شهد أن  فكما ذ�رنا سا�قا ،  

فالدول العر��ة تستحوذ على نس�ة ضئیلة من مجموع الس�احة العالم�ة ، و �الرغم النمو  من ذلك  

تواتسجل  من �ونها   الدین�ة و خصوصا قضاء  ل  نت�جةللس�احة    ةفد جید معدالت  الشعائر  تأد�ة 

انه یوجد معوقات حق�ق�ة تواجه تطو�ر و تنم�ة قطاع الس�احة دعونا نتعرف  إال    ،فر�ضة الحج

   عل �عض هذه المعوقات :

 ) 2004(مجلة التعاون االقتصادي بین الدول االسالم�ة.

 

والثقاف�ة فهناك العدید   والتار�خ�ة نقص المقومات الس�اح�ة الذات�ة وتتمثل في الموارد الطب�ع�ة    أوال:

صد  اأو اراضي ذات تضار�س س�اح�ة جاذ�ة او حتى مق ،من الدول والتي ال تمتلك موارد طب�ع�ة

كل مع�قا امام  أو حتى ال تمتلك ثقافة ممیزة أو ملفتة، فعدم التواجد لهذه الموارد �ش  ةدین�ة وعقائد� 

 الدول. هذه 

 

نقص الوعي والمعرفة فهناك العدید من الدول التي تواجه أزمة معرف�ة تجعلها خلف ر�ب   ثان�ا:

الت  انقص الثورة المعرف�ة ینتج تخلفًا في �ثیر من المجفالدول التي تعمل في مجال الس�احة،  

 سواء �ان في الصناعة أو في تعز�ز المنتوج الس�احي. 
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وتساند في    تسو�ق�ة تساهماسترات�ج�ات  یتمثل في عدم وجود    والذي : ضعف النشاط الترو�جي  ثالثا

قد تكون بدورها تشكل نقطة جذب س�اح�ة الحتوائها    والتي  ،العر��ة  جذب الس�اح الى هذه المناطق

من ودة اال ان عدم وجود ترو�ج سل�م لهذه المعالم فهي �مثا�ة غیر موج اثري،معلم دیني أو على 

 العالم.في وجهة نظر الس�اح 

 

تدني االستثمارات في مجال الس�احة، ان وجود جهود �بیرة تر�ز على االستثمار في مجال  را�عا:

وجود    فعدم  ،الس�احة هذا االمر �ساعد في بناء قطاع س�احي قوي و�دوره �شكل نقطة جذب للس�اح

تشج�ع ودعم االستثمار    و�ن  ،في مجال الس�احة هذا بدوره �كون عائق لنمو هذا القطاع  استثمارات 

 علیها. من قبل الحكومات هو واجب یتحتم  

 

بن�ة    خامسا: وجود  الس�اح�ة    تحت�ة،عدم  والمرافق  الفنادق  توافر  النقل    و�فاءةان  ش�كات 

وان    ،�ساهم في دفع عجلة التطو�ر في مجال الس�احة  الصح�ة،وجودة الخدمات    والمواصالت 

 الدولة. تطو�ر الس�احة في هذه البلد أو  امانعدامها �شكل مع�قا حق�قا ام

�شكل مع�قا حق�ق�ا  مما  القرار    وصانعيعدم وجود استرات�ج�ات شاملة من قبل الحكومات    سادسا:

�صنع فوضى في وجه    وهذاالتخط�ط    وانعداموهذا �عني انعدام الس�اسات    الس�احة،  تطویر  امام

   .هذه الدولة ألهم�ة الس�احة إدراكعدم و�كشف عن   القطاع،هذا 
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أو    سا�عا: داخل�ة  نزاعات وصراعات  تعاني من  العر��ة  الدول  للس�اح فمعظم  توفر االمان  عدم 

م توفر االمان للحفاظ على سالمة الس�اح  مما �عني عد   �فلسطین،حدود�ة أو تعاني من االحتالل  

   السائح.وهذا االمر �شكل عائق امام  االجانب،

 ) 2004(مجلة التعاون االقتصادي بین الدول االسالم�ة.

 

 

 انواع السیاحة 5.2

عن الس�احة مفهوما وتعر�فها، و�ان جوهر هذه التعار�ف هو التنقل   في الفقرات السا�قة تحدثنا مطوالٌ 

أو لغرض   ةوان الهدف من هذا التنقل هو قضاء حاجة معین  اخرى،من مكان الى اخر أو من دولة الى  

ا أكثر للتعرف على أنواع وأشكال الس�احة، ف�مكن ان تكون الس�احة  نهذه التعار�ف تأخذ وُجملة    ،معین

أو من اجل    ،أجل قضاء عطلةمن  او تكون خارج الدولة،    نفسها،داخل البلد نفسه أو داخل الدولة  

 .وأشكالهافي هذا القسم سوف نقوم �التعرف على االنواع االساس�ة للس�احة و  التعل�م،أو  العمل،

الع           االدب�ات  هناك  العدید من  وال�احثیندید من  للس�احة، وشملت  تقس�مات    الذین وضعوا 

ومنهم حسب    ،حسب الجنس  ومنهم  العمر،فمنهم من قام بتقس�م الس�احة حسب    والتشكیالت التقس�مات  

و�ناء   وواضح،في هذ القسم سنتعرف على أنواع الس�احة �شكل م�سط    النشاط،ومنهم حسب    ،الجغراف�ة

قسمین   الى  بتقس�مها  نقوم  سوف  حسب    أساسیین،عل�ه  الس�احة  حسب    الجغراف�ة، وهما  والس�احة 

 وهما: تقسم الس�احة حسب الجغراف�ة الى قسمین أساسیین و  الغرض،

وهذا المصطلح �طلق على الس�احة التي تكون داخل حدود الدولة أي �قوم    السیاحة الداخلیة : -1

وا�ضا هذا النوع �قوم �ه أهل   ،ة الى اخرى أو من محافظة أو اقل�م الى أخراالفراد �التنقل من مدین

معالم بالدهم والسفر داخلها للتعرف على مدنها المختلفة ، بهدف قضاء حاجة   ةالبالد أنفسهم بز�ار 
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وال �قوم بتخطي حدود هذه الدولة ، وهذا النشاط �طلق عل�ه الس�احة الداخل�ة ، حتى لو أقام    ةمعین

في نفس الدولة   المالفندق أو أشترى منتجات س�اح�ة , فالنقطة االساس�ة تكمن في انه أنفق  في  

ان هذا النشاط �كل تأكید �ساعد في تنش�ط اقتصاد هذه   و،    هذه الدولة  هذه المال  و�ان مصدر

 )2017.  الدولة .(جهاز االحصاء المر�زي الفلسطیني 

: في هذا النوع �قوم االفراد �السفر من دولة الى دولة أخرى بهدف قضاء حاجة  الس�احة الخارج�ة   -2

أخر  وقوانین  تحكمها س�اسات  دولة أخرى  الى  یذهبون  االفراد  ان  اي   ، فیهمعینة  و�عتبرون    ا ى 

و في غالب االح�ان �كون البلد االخر �حتوي على ثقافة اخرى و جغراف�ة أخرى ور�ما    ،كأجانب 

وقد �ختلف أي الهدف من السفر الى هذا البلد من حیث الغرض , فر�ما �كون الهدف ،  لغة أخرى  

، م أو العالج  �لتعل او �كون الهدف من أجل ا  ،تمتع في هذه المنطقةلاجازة ل و أخذ  هو االستجمام  

إن    �اختصار  االنواع التي تدعم الس�احة الخارج�ة،  أكثر  و هو من  ،  وقد �كون دین�ا وعقائد�ا  

وفـي جمیـع ،    اقامة مؤقتة  مواطنین أجانب داخـل حـدود دولـة اخـرى �م  �ق أن  الس�احة الخارج�ة هي  

اجنبیـة صـع�ة خـالل فتـرة السـ�احة وتقسم الى  الحـاالت یـتم اجتیـاز الحـدود الدولیـة وصـرف عملـه  

تحصـل عنـدما ؛  موجبـة ،تحصل عندما یذهب مواطنون البالد للس�احة في الخارج ؛سال�ة : نوعین

�حضـر مواطنـون أجانـب الـى دولـة معینـة و�نفقـون عملـة صـع�ة تساعد في ز�ادة الدخل الوطني 

 )2019ة. القرن( وهذا الذي ت�حث عنه اغلب الدول

 الغرض:انواع السیاحة حسب  6.2

للس�احة أنواع �ثیرة، وال �سافر الكثیر من السائحین من بلد إلى آخر لنفس الهدف؛ إنما تختلف أغراض  

من �سافر إلى أغراض تعل�م�ة وآخر للترف�ه وآخر  فهناكالس�احة من سائح إلى آخر، وتتعدد انوعها 

ف على أشهر أنواع  دعونا نتعر  األغراض،من  اوغیرهالدین�ة، �سافر بهدف العالج أو قضاء الشعائر 

 الس�احة من حیث الغرض.
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 واالثر�ة: الس�احة الدین�ة  .1

وهذا النوع من الس�احة یهدف إلى ز�ارة المعالم األثر�ة الدین�ة في بالد أخرى �غرض تأد�ة الشعائر الدین�ة  

وتعر�ف�ة لدین  والع�ادات، أو بهدف الدعوة إلى دین آخر، أو الق�ام �أعمال خیر�ة و�قامة ندوات تطوع�ة  

و �ن�سة المهد في بیت    ،معین، ومن أمثلة تلك األماكن المسجد االقصى في فلسطین في مدینة القدس

ومن االمثلة    ،ور�ما �عتبر هذه النوع من انواع الس�احة الداخل�ة حسب الجغراف�ة ،  ور�ما �كون خارج�ا  ،لحم

السعود  العر��ة  المملكة  في  والعمرة  الحج  فر�ضة  ذلك  ,  على  أوضحت  �ة  لإلحصاء  فقد  العامة  الهیئة 

تقر��ا  ملیون حاج    95من  أكثر  �السعود�ة أن إجمالي أعداد الحجاج خالل األعوام الخمسین الماض�ة بلغ  

 . )stats.gov.sa( 2019عام    ، وقد تجاوزت أعداد الحجاج حاجز الملیونین حاج  في

 

عدد أت�اعها  یبلغ  والتي    العالم،ا�ضا تعتبر مر�ز الق�ادة الروح�ة للكن�سة الكاثول�ك�ة في    ؛الفات�كانو       

مل�ار نسمة، �ونها تحفظ في متاحفها وأرش�فها مجموعة من أرقى المنتوجات الفن�ة للجنس    1.147حوالي  

) ،   (wikipedia.orgالتي تدافع عنها واألخالق�ة،ال�شري على مر العصور، فضًال عن القضا�ا السلم�ة 

س�اب التي  احدى األ  هذا االمر ینطبق على دول �ثیر ممكن تكون المرافق االثر�ة والدین�ة و التار�خ�ة و 

 )2020(ر�هام السید..تشكل نشاط س�احي في هذه الدولة 

 

 

  العالج�ة:الس�احة  .2

فـي الحاجة للعـالج سـواء �ـان   و�تمثل شفائي  وهذا النوع من الس�احة �كون الغرض منه عالجي أو  

وغیـــره مـــن األمـــراض لـــدى المـــواطنین وعـــادة مـــا تمــارس    ،العـالج النفســـيأو  العـالج الجسـمي  

 . )2020السید.(مـــن اجـــل الشـــفاء التـــام والتخف�ف من اآلالم 
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   الترفیه�ة:الس�احة  .3

الحالي، حیث  في الوقت  وأص�حت من أنواع الس�احة المنتشرة  "  س�احة االجازات " بـ  الترفیه�ة  تسمى الس�احة  

وتوفیر أماكن إقامة ذات أسعار مناس�ة أو إقامة المعسكرات   ،یتم تنظ�م الكثیر من الرحالت المخفضة الثمن

والتي ال تتكلف الكثیر من المال ، ومن  االمثلة علیها في فلسطین س�احة المسارات والتي تنتشر    ،الش�اب�ة

واالنضمام ال�ه لز�ارة وجه معین بهدف    ،محدد مس�قا  �شكل �بیر ، حیث تقوم على أساس تحدید مسار

ومن  أشهر هذه المجموعات في  ،  ء الوقت ، وخلق ش�كة من العالقات مع االفراد و الطب�عةالترف�ه وقضا

 ).فلسطین( عال�سكلیت, ومسارات فلسطین

 ) 2020السید.(

 

 الس�احة الثقاف�ة: .4

�ما أنها س�احة ذات طب�عة    ومعالمها األثر�ة،  على ثقافة الدولةالتعرف  �غرض    التي تقوموهي الس�احة  

ان   وتقالیدهم، �ماعلى تار�خهم وعاداتهم  جدیدة لالطالعذهن�ة تهدف للتعرف على أشخاص جدد وأش�اء 

ال سـ�ما ان   السـ�احي،الجانب الثقافي في هذا النمط الس�احي یؤدي دورا ا�جاب�ا فـي ز�ـادة حجـم التـدفق  

السـ�احة هـو   الیهـا السـائحون والمتمثلة  الغـرض االساسـي مـن هـذه  �االطالع  تحقیـق الرغبـة التـي �سـعى 

 ) 2016المغر�ي.( .وز�ادة المعرفة

 

 الس�احة الر�اض�ة: .5

وال�طوالت   �الدورات  المشار�ة  بهدف  أخرى  إلى  بلد  من  السفر  أجل  من  �كون  الس�احة  من  النوع  وهذا 

الر�اض�ة المختلفة، أو من أجل مشاهد ال�طوالت العالم�ة ألنواع  متعددة من الر�اضات ومن أشهرها �طولة  
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دوالرات واكبر مثال على ذلك  وهي تدر مالیین ال  ،حیث تقام  �ل أر�ع سنین مرة ، كأس العالم لكرة القدم  

  حیث �شفت رئ�سة را�طة و�الء الس�احة الروس�ة "ما�ا لومیدزه"    2018ال�طولة التي أق�مت في روس�ا لعام  

مل�ار دوالر) ،    13.5مل�ار رو�ل (  850، عن تجاوز إیرادات االقتصاد الروسي من �طولة �أس العالم  

ستمتاع �ممارسة �عض األنشطة الر�اض�ة �الغوص والصید  وا�ضا قد تكون الس�احة الر�اض�ة من أجل اال

 )(www.aa.com والتزحلق على الجلید. 

 

 

 الس�احة البیئ�ة:  .6

وتعد من احدى أنواع الس�احة الحدیثة، وتكون بداعي السفر للتعرف على المواقع الطب�ع�ة بهدف االستمتاع  

�الطب�عة و�دافع من المسؤول�ة للحفاظ على المعالم البیئ�ة المختلفة وعدم المساس بها , مثل الغا�ات وانواع  

في  ، و التعرف على مناخات جدیدة    معینة من الحیوانات و المح�طات ولألنهار وقد تكون أ�ضا بهدف

�مثال   االخیرة  و    ؛ اآلونة  بیئة  الشمالي ألغراض  القطب  من  المتجمدة  المناطق  الى  الرحالت  عدد  زاد 

ر�اض�ة أ�ضا , �ما أن ظهور من الجمع�ات والمؤسسات التي تعتني في الحما�ة و الحفاظ على البیئة، 

،  ذین �جذبهم هذا االهتمام �السفر من أجل مواض�ع البیئة  كان لها أثر ا�جابي في ز�ادة اعداد الس�اح ال

 ) United Nations Environment Program - UNEP"برنامج األمم المتحدة للبیئة (  اومن أشهره

و�ساعد البلدان النام�ة في تنفیذ الس�اسات  ،  هو برنامج تا�ع لألمم المتحدة، ینسق األنشطة البیئ�ة للمنظمة  و 

بیئً�ا،والممارسات الس و الكثیر من المنظمات والمؤسسات التي تعمل في هذا المجال وهي بدورها    ل�مة 

 ) (wikipedia.org تشكل نشاط س�احي حیوي.

 

http://www.aa.com)/
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 أهم�ة الس�احة   7.2

�عد التعرف على أنواع الس�احة من حیث الغرض و الجغراف�ا والطالع علیها �شكل مفصل , وجدنا ان 

ومن هذا المنطلق یتوجب على السائح الذي �قوم بز�ارة منطقة  ، الس�احة نشاط قائم على التنقل و االقامة 

، مكان لإلقامة  استئجار  أو    ،أن �قوم �شراء السلع والخدمات و تناول الطعام و المبیت في الفندق  ةمعین

والمنتجات  الخدمات  هذه  مقابل  المال  ینفق  ان  عل�ه  یتوجب  ذلك  على  نشاط    ،و�ناء  �شكل  بدوره  وهذا 

 ،  �اإلضافة الى الدور اال�جابي الذي تحققه الس�احة في االقتصاد   ، اقتصادي قوي لهذه البلدة أو الدولة  

یر اجتماعي و ثقافي ولها أ�ضا تأثیر س�اسي و�یئي  فلها تأث  فهي أ�ضا تنعكس على المجالت االخرى ،

من شأنها أن تجعل هذه الدولة قو�ة لما لها  والتي ،في الفقرات القادمة وتأثیرات اخرى سوف نتعرف علیها

نقطة جذب س�اح�ة تجعلها    ُمشكلة ،  من اهم�ة متمیزة في مح�طها لكونها محط انظار الس�اح  في العالم  

في هذا السوق الضخم ، وفي هذه القسم سوف نقوم �التعرف على فوائد  وأهم�ة الس�احة   قادرة على المنافسة  

) والذي یبین عائدات الس�احة  1�شكل مفصل ، ولكن قبل ذلك دعونا نلقي نظرة على الشكل التالي  شكل (

 الدول�ة والناتج المحلي اإلجمالي العالمي  للس�احة : 
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       2019: المنظمة العالمیة للسیاحة وصندوق النقد الدولي ) المصدر 1الشكل ( 

 

مل�ار    1.4) انه بلغ عدد إجمالي عدد الس�اح الدولیین الوافدین  1ر الرسم الب�اني �ما في الشكل رقم (یو�ش

�ما �شر الجدول الى    والنقل،تر�لیون دوالر أمر�كي إجمالي صادرات الس�احة في الخدمات    1.7وسائح  

في   واالنخفاض  االرتفاعو�ما تشیر االرقام الب�ان�ة الى  العالمي،على صعید االقتصاد   ملحوظ وسر�عنمو 

بل   تماما،كس  اندثار قطاع الس�احة بل على العأو  ولكن هذه االمر ال یدل على ضعف    الس�احي،النمو  

 ). Unwto-2019( واالستمرار.�شیر الى مدة مرونة القطاع الس�احي وقدرته على النمو 
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   للس�احة: االهم�ة االقتصاد�ة  1.7.2

االقتصاد  على  ا�جاب�ا  تأثیرا  الس�احة  لقطاع  في    ،ان  تتأثر  التي  القطاعات  أكثر  من  القطاع  هذا  و�عد 

الس�احة، فاالستثمار في قطاع الس�احة �عد من أكبر الصناعات في العالم التي تساهم في دعم االقتصاد  

التأثیر  الس�احة  في دعم االقتصاد من خالل  �ما تساهم  والتي تساهم في تحقیق التنم�ة الشاملة للدولة ،  

مثل توفیر فرص العمل و ز�ادة الناتج القومي حیث تأتي الس�احة في المرت�ة  ،  واملعلى العدید من الع

دعونا نتعرف �شكل مفصل على االهم�ة االقتصاد�ة للس�احة    االقتصاد�ةالثان�ة اقتصاد�ا من حیث االهم�ة  

 : 

" سجل �عرف میزان المدفوعات انه    :of payments Balanceالمدفوعات  التأثیر في میزان   -1

مكونات: الحساب    ثالثجم�ع المعامالت التجار�ة والمال�ة الدول�ة التي أجراها سكان البلد وله  

المال   المالي وحساب رأس  والحساب  الدول�ة وصافي    و�ق�س الجاري  التجارة  الجاري  الحساب 

الي التغیر في الملك�ة الدول�ة  الحساب الم و�صفالدخل على االستثمارات والمدفوعات الم�اشرة 

لألصول والذي یتضمن حساب رأس المال أي معامالت مال�ة أخرى ال تؤثر على الناتج االقتصادي 

 ).(صندوق النقد الدولي للدولة "

 

میزان حیث    القتصاد   یت�ح  التنافس�ة  القدرة  على  الوقوف  إمكان�ة  القرار  لصناع  ات  �المدفوعات 

عدة مجاالت  في  الخارج  مع  الم�ادالت  في  المؤثرة  العموم�ة  س�اساتهم  وتقی�م  الس�اسة    بلدانهم، 

وتساهم الس�احة    ،التجار�ة، والس�اسة الصناع�ة، والس�اسة النقد�ة، واستقطاب االستثمارات األجنب�ة

والتي یتم تحصیلها    الدولة،االجنب�ة الى    تدفق العمالت في التأثیر على میزان المدفوعات من خالل  

میزان المدفوعات   في دعم لها أثر �بیر    والتيمن السائحین لتساهم تدفق رؤوس االموال االجنب�ة  

 )2018(الغض�ان.  للدولة.ه �حقق میزة تنافس�ة ر الذي بدو 
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ف  -2 ال�طالة:  توفیر  مشكلة  العمل وحل  االنشطة  رص  و  الس�احة  منتجات  على  الطلب  ازد�اد  ان 

المرت�طة بها من خدمات و سلع و غیرها , �ساهم في ز�ادة الطلب على الوظائف التي تتعلق في  

في العام الواحد �أتون  لمنطقة ما،  ،  االف سائح وافد    10انه �ان هناك    لو  الس�احة ، فمقارنة

الف سائح في العام الواحد فمن المؤ�د ان حجم العمالة في الحالة   20االخر هناك    وفي الجانب 

وذلك الزد�اد حجم ومقدار  ، وسوف تز�د نس�ة التشغیل في الدولة ،  الثان�ة سوف �كون مضاعفا 

وان   مثل خدمات الموصالت والفنادق وغیرها من الوظائف ،    ،الخدمات المقدمة لهؤالء الس�اح  

من شأنها التقلیل من  ،  االزد�اد في عدد الس�اح  بدوره ینتج عنه خلق فرص عمل اضاف�ة وجدیدة  

نس�ة ال�طالة أو قد تكون سبب في حل مشكلة ال�طالة نهائ�ا ، فصناعة الس�احة تساهم ز�ادة نس�ة  

�النس�ة  العمل الى أر�ع أضعاف  مقارنة في القطاعات االخرى �صناعة الس�ارات و عشر أضعاف  

 )2016المغر�ي.(.لقطاع البناء

ان �كون هذا البلد س�اح�ا فهاذا �عني انه �شكل نقطة جذب ل�س للس�اح   جذب رؤوس االموال: -3

فقط ، فهو �شكل فرصة استثمار�ة ممیزة لرؤوس االموال في العالم ، حیث یتهافت المستثمرون  

تشكل سوق خص�ة لالستثمار تمیزها عن    لالستثمار في هذا البلد ، وهذا �عني ان الدولة الس�اح�ة

، وهذا بدوره �ساهم في تدفق االیرادات للحكومات و خلق فرص عمل جدیدة  ،  الدول االخرى  

و   للس�اح  الیومي  االنفاق  جراء  االموال  تدفق  خالل  من  وذلك   ، االقتصاد  تطو�ر  في  و�ساهم 

،و�مث التقلید�ة  الصناعات  تنم�ة  و  العمالت  فروق  من  فنادق  االستفادة  مجموعة  ذلك  على  ال 

  التجاریة عالمات  ال شر في العالم والتي بلغ عدد  توالتي تن   1919الهیلتون التي تأسست في عام  

عددها   وال�الغ  الشر�ة  تملكها  من    18التي  أكثر  في  تجار�ة  حول    6000عالمة  فندق 
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حول   (hilton.comالعالم  االموال  و رؤوس  المستثمر�ن  من  والكثیر   ، الذی)  یوجهون    نالعالم 

 ) 2018استثماراتهم نحو الس�احة لكونها اكبر الصناعات في الوقت الحاضر (الغض�ان .  

 

 االهم�ة االجتماع�ة للس�احة:  2.7.2

و�ما تحدثنا في القسم السابق عن االهم�ة االقتصاد�ة للس�احة وأثرها على االقتصاد �جب ان نتحدث أ�ضا  

�الثقافات    تتأثر الح�اة االجتماع�ة  ،الدولةالمجتمع أو المجتمعات التي تع�ش في هذه    الس�احة على عن اثر  

و�نتج    ،في الثقافات االخرى   لالحتكاكنت�جة  التغییر  �شكل �بیر في البلدان الس�احة و �حدث هذا     االخرى 

على االستفادة من  حدیثة قائمة  الى أفكار  عن ذلك تغیر في االفكار فتتبدل االفكار السائدة في المجتمع  

الفرص المتاحة من خالل االستثمار في قطاع الس�احة من حیث العمل و القطاعات المرت�طة في الس�احة  

  و�نتج عن  ذلك  تحوالت ط�ق�ة في المجتمع ف�ص�ح هذا المجتمع اكثر ثقافة و أصالة و�سعى �شكل ،  

تفاعل والتأثر في المجتمعات االخرى ، التحدیث والتطو�ر من خالل االندماج االجتماعي والمستمر الى  

وعي نت�جة النخفاض نس�ة ال�طالة و الفقر وهذا بدوره ، یهیئ لظهور بیئة اجتماع�ة خال�ة  كما �ص�ح أكثر  

  ، االجتماع�ة  واالمراض  والمشاكل  الجرائم  الخارجي.  فمن  العالم  على  منفتح  مجتمع  ذلك  عن  ینتج 

 )2009(كافي.

 

 واألثار: االهتمام �التراث  3.7.2

ان للتراث أهم�ة �الغة �اعت�اره ذاكرة االمم ، فإن ز�ارة المواقع االثر�ة هو احدى عومل الجذب الس�احي في  

العالم ، وهذا بدوره یدفع القائمین على المناطق االثر�ة الى الحفاظ  واالهتمام بهذه االثار والحرص على  

  في فلسطین   یوم ، ومن االمثلة على المواقع االثر�ةترم�مها واكتشاف مواقع اثر�ة جدیدة وهذا �حدث �ل  
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قصر هشام في مدینة أر�حا و المسجد االقصى في القدس و�ن�سة المهد في بیت لحم و الكثیر من المواقع 

والبتراء    ،على الصعید العر�ي و العالمي ، األهرامات في مصرمن المواقع االثر�ة    و،  االثر�ة في فلسطین  

�ما تكمن اهم�ة الس�احة �ونها تشكل مصدرا مهما لحما�ة المواقع االثر�ة و القطع  ،  وغیرها    في االردن

�اإلضافة الى ذلك تساهم الس�احة في خلق مجتمع واعي متمسك في التراث   ،  االثر�ة من السرقة أو الطمس 

والتقالید،   العادات  یدفع  دائما  التراث  و  و  الس�احي ، وهذا بدوره  الجذب  سكان هذه  �كون احدى عوامل 

المنطقة الى ابراز تراثهم �شكل افضل لكونه �شكل مصدر لالعتزاز في ثقافتهم و المحافظة على عاداتهم  

في انه �شكل منتج س�احي ل�عض الثقافات ، فمثال لو ذهبنا  بتمثل  وتقالیدهم ، و�ما ان للتراث دور اضافي  

وال �جب ا�ضا ان  ،  منحوتات و التحف  الى فلسطین سوف نجد الكثیر من  منتجات شجرة الز�تون مثل ال

والتي تشكل جزء ،  ننسى الرقصات و النشاطات  (الد�كة الشعب�ة) التي �سعون الى تجسیدها �شكل مستمر  

لحفاظ على التراث و العادات والتقالید افي    بدرجة �بیرة  الس�احةتساهم    لذلك أساسي من عادتهم وتقالیدهم ،  

 ) 2019(القرنة .  في هذه الدولة 

 

 للس�احة: ة �االهم�ة الس�اس  4.7.2

فالدولة التي تتملك نشاط س�احي قوي , �ساهم ذلك في  ،    للس�احة أثر �بیر على الس�اسة العامة للدولة  

الدول ، لكونها تشكل ممر للمصالح المشتر�ة تحسین العالقات الدول�ة و�ساهم في خلق روا�ط متینة بین  

وذلك من خالل المحافظة    ، فإن الممارسات الصح�حة للس�اسة هي نت�جة الستقرار الس�اسي في الدولة ،

السمعة الطی�ة وهذا بدوره �ساعد على تحقیق السالم وحل المشكالت في المنطقة ،    البیئة الدول�ة و  ىعل

اال المتطل�ات  احدى  هي  للس�احفاألمان  جدیدة   ةساس�ة  ومصطلحات  مفاه�م  وظهور  االمان  فانعدام   ،

 ) 2009كاإلرهاب والتنظ�مات �حول دون قدوم الس�اح لهذه المنطقة  (كافي.
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 تطو�ر الس�احة:  8.2

من الجانب االقتصادي   اً مما ال شك ف�ه أن عمل�ة تطو�ر الس�احة في أي دولة هي خطوة مهمة جد 

لعمل على جمع الب�انات واالهتمام �مناطق ضعف النشاط الس�احي في واالجتماعي، ولذلك فإن ا

هناك العدید من العوامل التي ساهمت في توس�ع و   أي مجتمع، هو عمل له أهم�ة �بیرة للغا�ة،

 العوامل:ومن اهم هذه  الخارج�ة، وتطو�ر قطاع الس�احة

 تطور االسواق الس�احة وظهور منتجات جدیدة   -1

 . انماط الح�اة من حیث الرفاه�ة وعدد االجازات والعطل وعدد الرحالت التغیر في  -2

في انظمة العمل   واتصالها  (GIS) وانظمة ظهور التكنولوج�ا الحدیثة مثل ش�كات االنترنت   -3

 الفنادق.في 

تطور وسائل النقل مثل النقل ال�حري والجوي وغیرها وارت�اطها في التكنولوج�ا �اإلضافة الى  -4

 لتحت�ة. اتطور البن�ة 

التكن -5 والطلب وتطور  �العرض  لعدة عوامل مرت�طة  االستجا�ة  نت�جة  التكلفة  لوج�ا  و انخفاض 

 وغیرها من العوامل.

من الفوائد التي تحدثنا    وغیرها  واالجتماع�ةاالهم�ة الكبیرة لفوائد الس�احة االقتصاد�ة    إدراك -6

 السابق. عنها في القسم 

الوعي   -7 العلمي وز�ادة  العالم�ة   واالستقرارة من االمان  حال  وظهورالتقدم  الحرب  انتهاء  �عد 

   )2020السید .الثان�ة (
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 التنافس�ة الس�اح�ة   9.2

ة و التكنولوج�ا  �والصناع   ، والس�اس�ة،االقتصاد�ةالمجاالت ،  �شهد العالم  تطورا �بیر في �افة  

، المنافسة من أجل ال�قاءو ان هذا التطور فرض سوق محتدمة  ،  االت المجوغیرها  الكثیر من  

فعند ظهور الس�احة �نشاط  ،  وتعد الس�احة من احدى أكبر المجاالت التي دخلت میدان المنافسة

االهتمام �شكل متزاید في هذا  بدأ على الدول المالیین بل المل�ارات  من الدوالرات  ُیدر اقتصادي 

فالمنافسة الشدیدة في ،  دول العالم   لما له من اهم�ة ا�جاب�ة على الكثیر من العوامل في    ،  القطاع

 قواعد جدیدة ، فأص�ح السائح أمام خ�ارات �ثیرة ومتعددة وامام قائمة �بیرة ،   ت هذا القطاع فرض

فروق  �االماكن الس�اح�ة التي قد تكون وجهته الس�اح�ة القادمة  من الخ�ارات و    ،�بیرة جدا    بل

�س�طة ، فهناك الكثیر من المعاییر التي قد تحدد ان یزورك السائح ، مثل الخدمات ، االقامة ، 

 ،النقل ، جودة المنتج الس�احي ، االمن ، والسعر ، ومدى معرفة وادراك السائح لكل هذه الخدمات 

ترسم  فكلها  دولة ,  أي نقصد التسو�ق الس�احي و الترو�ج لهذه المیزات لرفع مستوى الس�احة لهذه ال

قواعد المنافسة في السوق، فالتنافس�ة الس�اح�ة هي قدرة الشر�ات والدولة على ب�ع وتور�د السلع  

وتقد  عال�ة  �جودة  تنتجها  التي  العالم�ة  �والخدمات  و  المحل�ة  األسواق  في  منافسة  �أسعار  مها 

 )2016(صندوق النقد العر�ي، 

 المیزة التنافس�ة:  10.2

تز�د    للمستهلكین،من خاللها تقد�م ق�مة أكثر    نستط�عتنافس�ة هي الطرق واالسترات�ج�ات التي  ان المیزة ال

المنافس �قدمها  الق�مة التي  التعار�ف  ،    وتتغلب على  التنافس�ة بین  والمفاه�م  وقد تعددت  النظر�ة للمیزة 

الذي تطوره المنظمة مقابل  " الموقع الفر�د  �أنها     Hofer & Schendel عرفها  فقد الكتاب وال�احثین،  

اذ اعتبرها هدفا استرات�ج�ا ول�س    :، وأ�ضا جاء ذلك في تعر�ف بورتر  "منافسیها عن طر�ق نشر الموارد  

شیئا �ستخدم ضمن االسترات�ج�ة و قد وصفها أ�ضا انها تن�ع من داخل المؤسسة ، وتحقق ق�مة لها وتحقق  
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، حیث ان المیزة التنافس�ة تنشأ �مجرد �سرعة عندما یتم تطو�رها و تجدیدهالمدة زمن�ة طو�لة وال تزول  

اكتشاف المؤسسة طرق اكثر من تلك المستعملة من قبل المنافسین ، حیث �مكنها من احداث عمل�ة ابداع  

 ) 2019.  بوران( �مفهومه الواسع.

 

ان المیزة    نستط�ع القولواالدب�ات  و�عد االطالع على العدید من التعر�فات    ال�احث،وحسب وجهة نظر  

من وجهة    ملموسة،نقطة تمیز    وتسخیرها لتحقیق  لنقاط قوتها التنافس�ة هي استغالل الشر�ة أو المؤسسة  

 المطروحةوالمنتجات  عن �اقي الخدمات    و�فضلهاتجعله �فضل التعامل مع هذه الشر�ة    المستهلك،نظر  

 االسواق.في  والمعروضة

 

المیزة التنافس�ة �عض الخصائص    انه یندرج عن و�اإلمعان أكثر في دراسة المیزة التنافس�ة نستط�ع القول  

 التالي:وهي تتمثل في 

الشر�ة من حیث التفضیالت في الحصول على المنتج وشراء    وجمهورتوثر في سلوك المستهلكین   -

 الخدمة.

 للشر�ة او المنظمة   وحقیقي�ة تحقق نجاح ملموس ان المیزة التنافس -

جعلتها   ان امتالك المیزة التنافس�ة �عني قدرة الشر�ة على تقد�م خدمات ومنتجات فائقة الجودة   -

 منافسیها. تتمیز عن 

 ان المیزة التنافس�ة تع�ش لمدة طو�لة في الشر�ات ما دامت قید المتا�عة   -

 .قارنة ول�س �المطلقانها نسب�ة، �معنى أنها تتحقق �الم -

تندرج تحت مفهوم المیزة التنافس�ة والتي    والتي في الفقرة السا�قة تعرفنا على الخصائص األساس�ة  

الى رصید   التنافس�ة �مزا�ا اضاف�ة تضاف  المیزة  الحدیث عن  من خدمات   الشر�ة،تمثلت في 
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 تعد فرصةجانب اخر    ومنمن جانب    ، وهي بدورها تمثل استمرار�ة ود�مومة للمنظمة  ومنتجات 

التي تهدف الیها الشر�ات عن طر�ق  بدوره من أكبر السمات و  الشر�ة، وهذاللتطو�ر المستمر في 

 التنافس�ة. خلق المیزة 

   :أنواع المیزة التنافسیة 2.10.1

 االقل: میزة التكلفة  -1

منتج أقل تكلفة �المقارنة مع الشر�ات خدمة أو  معناها أن الشر�ة تعمل على تصم�م، وتصن�ع، وتسو�ق  

أكبر ، و�هذا االمر تسط�ع الشر�ة    وأر�اح  مما یؤدي في النها�ة إلى تحقیق عوائد   في السوق ،  المنافسة

�م المستمر للسوق ، و ذلك  یتحقیق استرات�ج�ات التمیز على اساس التكلفة االقل ، و�أتي ذلك نت�جة التق 

التكلفة االقل  من خالل مراق�ة الحج م و  یتطلب من المؤسسة تحقیق عدة لشروط لضمان تطبیق میزة 

الى ذلك �جب على المؤسسة   �اإلضافةالتشكیل في المنتجات والتحدیث في خطوط االنتاج واالبتكار ،  

تبني استرات�ج�ات التعلم المستمر عن طر�ق المقارنة و لتحقیق میزة التكلفة االقل �جب ا�ضا مراق�ة الروا�ط  

 ) 2016 بوران.( على المنتجات . وهي تعني االخت�ار الدقیق لمكونات المنتج لتخف�ض أنشطة الرقا�ة 

 التمیز:میزة  -2

جودة أعلى    مثال:وهي قدرة الشر�ة على تقد�م منتج متمیز وفر�د وله ق�مة مرتفعة من وجهة نظر المستهلك  

مما �جعل الشر�ة    وغیرها،  السمعة  و�دارةخدمة الز�ائن    الب�ع،مثل خدمات ما �عد   وخصائص خاصة �المنتج

منتجاتها   في  تتفرد  المؤسسة  �ساهم    وخدماتهاأو  ملحوظ  تمیز  تتمیزفي  لتحقق  من    جعلها  غیرها  عن 

 . )2016  –(بوران  التنافس�ة.الشر�ات والمنظمات وهو �شكل تلقائي �ساهم في تعز�ز المیزة 
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 : دورة حیاة المیزة التنافسیة 10.22.

ولكن �الرغم من أن    طو�لة،خصائص المیزة التنافس�ة قد تدوم لمدة    نأالسابقة  كما تحدثنا في الفقرات  

فهناك أ�ضا    حیاة،  دورةان للمنتجات    و�ماتموت،  المیزة التنافس�ة قد تع�ش طو�ال ففي النها�ة قد  

 للمیزة التنافس�ة دورة ح�اة فهي تتكون من المراحل التال�ة:

 

 

  

 

 

 

 

لكونها تحتاج الكثیر من    المنشأة،  للشر�ة أوتمثل أطول المراحل والفترات �النس�ة  وهي    مرحلة التقد�م: .1

�كثیر، و�رجع  أكثر الموارد والتحضیر المادي والمالي، وتعرف المیزة التنافس�ة مع مرور الزمن انتشارا 

 والز�ائن.  ذلك للقبول الذي تناله من قبل عدد متزاید من العمالء

بدأوا یر�زون   قد   المیزة نوعا من االستقرار من حیث االنتشار، ألن المنافسین   : هنا تعرفمرحلة التبني .2

 هنا أقصى ما �مكن  رات فو الوعلیها، وتكون 

یتراجع حجم المیزة وتتجه تدر�ج�ا إلى الر�ود لكون المنافسین قاموا بتقلید میزة الشر�ة،  مرحلة التقلید: .3

 ي الوفورات.و�التالي یتراجع تفوقها علیهم ومن ثم انخفاض ف

هنا تظهر ضرورة تحسین المیزة الحال�ة وتطورها �شكل سر�ع، أو إنشاء میزة جدیدة   مرحلة الضرورة: .4

 ) 2016(حامد. .على أساس مختلف تماما عن المیزة الحال�ة

 التنافسيةحجم امليزة 

ميزة تنافسية  ميزة تنافسية 
 انبعاث

 املرحلة
 الضرورة التقليد التبين التقدمي

 ) : دورة حياة امليزة التنافسية2الشكل رقم (

 )2016.(حامد املصدر:
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 بناء استرات�ج�ة متكاملة في مجال الس�اح�ة: 11.2

ان تنم�ة وتطو�ر أي قطاع  وخصوصا قطاع الس�احة �عتمد على بناء استرات�ج�ة محكمة مبن�ة على   

�شكل عام تتكون من مجموعة    فاالسترات�ج�ةرؤ�ة ورسالة المؤسسة ,  لو محددة  ،  تحلیالت  حق�قة للبیئة  

و التي تضمن تحقیق االهداف العامة ، ولكي نتمكن من بناء استرات�ج�ة محكمة  ،    والبرامج  من االنشطة 

�جب أن نتعرف على االر�ان والعناصر االساس�ة التي بدورها تشكل مكونات أو أر�ان هذه االسترات�ج�ة  

ففي مجال الس�احة تكمن االسترات�ج�ة  ،  بهدف تحقیق میزة تنافس�ة على المستوى الخارجي والداخلي  ،  

في ضوء  التنافس�ة  المیزة  تحقیق  في  االساس�ة  واالر�ان  الجوانب  تغط�ة  مدى  في  المتكاملة  و  الناجحة 

 ). 2016حافظ ، الس�اسة العامة للدولة أو القطاع أو الشر�ة (

 

 

تحقیق          تساهم في  التي  االساس�ة  االر�ان  القسم سنتعرف على  هذا  تنافس�ة في مجال الفي  میزة 

ومدى �فاءة    ،خمس أر�ان أساس�ة تتمثل في جودة الخدمات والمنتوج الس�احيتتكون من  ي  الس�احة ، والت

دور المؤسسات الرسم�ة في الدولة في التنسیق بین القطاعات والمؤسسات   ةمدى �فاء  و ،  الموارد ال�شر�ة

و الس�احة  الت  لتطو�ر  واالسترات�ج�ات  الخطط  دور  عن  سنتحدث  �ما  التنافس�ة،  المیزة  سو�ق�ة  تعز�ز 

تنافس�ة ، �ما سنتطرق أكثر الى الس�احة التحقیق المیزة  أجل  والترو�ج�ة ودورها في تطو�ر الس�احة من  

ومدى مساهمتها   ،وفي نها�ة القسم سوف  نتحدث عن دور التكنولوج�ا ،الخارج�ة لكونها موضوع  دراستنا

�ل قسم والتي  في  بوضع مجموعة من االقتراحات    قمنافي تطو�ر الس�احة الخارج�ة، �اإلضافة الى ذلك  

 من شانها المساهمة في تعز�ز بناء االسترات�ج�ة . 
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 المنتوج الس�احي  أوال: 1.11.2

متعددة تتكامل مع �عضها العناصر  من ال  مز�ج مشكل من مجموعةو  منتج مر�ب    هو  المنتج الس�احي

�مثل العنصر االول من عناصر  فالمنتج  تتأثر في القطاعات االخرى في المجتمع  ،    ال�عض وتأثر و

فالس�اح �ستهلكون مجموعة من السلع والخدمات منها التي تب�عها المنشئات الس�اح�ة    للمز�ج التسو�قي ،

و المتنزهات وغیرها وقد   ،دور اللهو والحدائق  و،و الهدا�ا التذ�ارات    ،و النقل  ،و الطعام  ،�اإلقامة،  

أ�ضا  �المنسوجات و ،  تكون أ�ضا �عض المنتوجات الس�اح�ة التي تحاكي الثقافة العامة للدولة الس�اح�ة  

 )2019منها ما یتعلق بتسهیالت البن�ة االساس�ة والخدمات االخرى في البلد المض�ف  (القرنة .

 

 

 المنتوج الخدماتي   .أ

ان المنتوج الس�احي یتمثل في مجموعة الخدمات المقدمة للس�اح والتي    ،�قةاذا و�ما تناولنا في الفقرة السا

التغذ�ة و  واالیواء  الصحة  و  النقل  في  �شكل مختصر  المنتج  ،  تتمثل  في  االساس�ة  السمة  تبرز  هنا  و 

أي �قوم أو یتضمن الجزء االكبر منه على تقد�م الخدمات سواء �انت في ، الس�احي في انه منتج خدمي 

وهذا �عني ، انه �صعب على    توصف الخدمات في انها غیر ملموسة    ، وهنا    هاالفنادق او المطاعم وغیر 

العمیل فهم وتقی�م الخدمات مثلما �قوم بتقی�م السلع ، لذلك  یتعین على مسوقي الخدمات اتخاذ قرار �شأن  

 مز�ج الخدمات من أجل العمل تطو�ر الخدمات جدیدة.

 ) 2016(المغر�ي.

ز�ادة العاملین في القطاع  ؛  والتي تتمثل في    ،  �حقق العدید من المزا�اأنه  من أهم�ة المنتج الخدمي في  وتك 

و ارتفاع معدل الدخل لدى االفراد في المناطق الس�اح�ة و   ،وأ�ضا ز�ادة أعداد السلع والخدمات ،  الخدمي 
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، لتي یتلقاها االفراد في تلك المنطقة  و من خالل تغیر نوع�ة األفكار ا،  ا�ضا یت�عها تغیرات في الثقافة  

السلع  تلقي  تغیرات �بیرة على االفراد في  العالم �شكل متسارع ، طرأ هناك  �ع�شها  التي  التغیرات  ومع 

في    في التأثر  بدأوا الناس  �كون �شكل أكبر على طلب الخدمات وذلك �سبب أن  التغییر  والخدمات و هذا  

 ي ازد�اد الطلب على الخدمات وذلك لعدة أس�اب من أهمها : و هذا التأثر ساهم ف هذه التغیرات 

ان  أو  ، : و الذي ساهم في عمل�ة الحصول على الخدمات وتنش�ط الس�احة التطور التكنولوجي  -

التكنولوج�ا �حد ذاتها أص�حت من الخدمات األساس�ة مثل خدمة االنترنت واالتصاالت و خدمات 

التلفز�ون االلكتروني , وأ�ضا یتمثل التطور التكنولوجي في انه سهل علم�ة طلب الخدمات من 

خدمات خالل التطب�قات و المواقع  االلكترون�ة , حیث ان الشر�ات تت�ع هذه الوسائل في تقد�م ال

ما و طلب خدمة  إلكتروني  و الترو�ج لها، حیث في مدة قلیلة من الزمن تسط�ع الدخول الى موقع  

عمل�ة الدفع وت�ادل النقود قد تكون قد إن  ما ، وفي وقت قلیل تكون قد حصلت على الخدمة حتى  

 ) 2019 القرنة.. (  الحدیثة  تمت من خالل وسائل وتطب�قات التكنولوج�ا

 

ا - مستوى  :  تحسن  السلع لمع�شة  من  جدیدة  أنواع  وظهور  والصناعي  التكنولوجي  التطور  ان 

والخدمات , ادى ذلك الى حدوث تغیر في أنماط االستهالك وجاء ذلك نت�جة لحدوث تغیرات في 

طلب مجهود توالتي ت ،  انماط الح�اة أو طر�قة الع�ش من ظهور وظائف جدیدة و اعمال جدیدة  

ت قد حلت  المعدات واآل  أنالعمل في االرض أو  عن  ى أغلب الناس  أقل و وقت أقل , فقد أستغن

وهذا االمر جعل االنسان �عتاد على نمط ح�اة �میل الى الراحة والرفاه�ة وال�حث  ،  اإلنسان  مكان  

المتعة �شكل   الى  �ما أن    أكبر ،عن  الر�ف  الطلب على ازد�اد  الى  أدى    المدینةاالنتقال من 

مثل خدمات   اإل الخدمات  و  الخدمات    واءیالطعام  من  وغیرها  التدفئة  و  هذه والتكی�ف  إن  و   ،

التغیرات أدت الى ز�ادة الطلب على المنتجات الخدم�ة وظهور أنواع جدیدة من الخدمات و التي  
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والتي تمثل الشر�ان  الس�اح�ة  بدورها ساهمت في تنم�ة العمل في مجال تقد�م  منتجات الخدمات  

 . )2017(سعد، لس�احياألساسي في القطاع ا

 

 

 تطو�ر المنتوج الس�احي    .ب

في    للس�اح،یتمثل في الخدمات المقدمة    والذيتعرفنا في الفقرات السا�قة على اهم�ة المنتوج الس�احي  

طو�ر شاملة  تالتي �مكن من خاللها الق�ام �عمل�ة    واالسالیب تعرف على الطرق  الهذه الفقرة سوف نقوم � 

وان تطو�ر المنتوج الس�احي �جب ان    الدولة،هذه    السیاحة فيتطور في قطاع  لتحقیق  للمنتوج الس�احي  

على    یٌركز من حیث المنتوج الس�احي حیث ان التطو�ر �جب ان    المقومات الرئ�س�ة یتر�ز في تطو�ر  

  في:مجموعة من المجاالت وتتمثل 

 

الر�ائز االساس�ة في صناعة منتوج س�احي    أحد من  والمواصالت  �عتبر نشاط النقل    :والمواصالت  النقل -1

على المنافسة، ف�مثل التنقل �النس�ة للسائح هو احدى الخدمات األساس�ة التي یتلقها اثناء    قوي قادر

�ة تحت�ة  ضمنه من بنتت  الس�اح�ة، �ما وله عالقة م�اشرة مع التنم�ة   قضاءه لفترة االقامة في هذه الدولة

 .)2015(كافي. الس�احة.تعتبر العنصر الحیوي في صناعة  والتيصالت االطرق والمو وش�كات 

 

بوضع مجموعة من    (الباحث)في مجال الس�احة قام    والمواصالت �قطاع النقل    أجل النهوض ومن  

 �التالي: وهي  السیاحي، صالت بهدف تطو�ر جودة المنتوج ااالقتراحات لتطو�ر أنشطة النقل والمو

حیث �ما ذ�رنا ان التنقل هو احدى االنشطة االساس�ة التي �مارسها الزائر    تحسین تجر�ة الزائر: .１

سائح وذلك من  لتجر�ة ممیزة ل �جب ان تتكاتف الجهود لتوفیر  لذلك    التنقل،معظم وقته في  �قضي  
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  ومر�حة، خالل جودة وسائل النقل، وتوفیر وسائل الراحة في التنقل مثل ان تكون المر��ات حدیثة  

  وغیرها من المیزات التي تساعد في تحسین تجر�ة الزائر   والتبر�د،وتتوفر فیها انظمة االمان والتدفئة  

 .  والمواصالت استخدامه وسائل النقل   أثناء

 

في أغلب الرحالت الس�اح�ة  یتواجد الس�اح في مناطق خاصة  االنظمة الخاصة �العبور :    تحسین .２

وقد  ،  والتي یتم من خاللها توثیق دخول أو مغادرة السائح من والى بلد ما  ،  تسمى نقاط العبور  

وذلك یتضمن الكثیر من العمل�ات   ،  الى حین ان �أتي دوره  باالنتظارم  یتوجب على السائح ان �قو 

الب�انات وغیرها من االجراء التأكد من  التفت�ش , وات�اع انظمة الجمارك و  التي   ،  ات من ضمنها 

وذلك من اجل تحسن  ،  تتطلب حرص ودقة عال�ة في تطب�قها والحرص على اداءها �حرص عالي  

ح�ة التي �قوم بها و ذلك یتضمن  لكي ال تكون عائق امام السائح في الجوالت الس�ا  ،هذه التجر�ة

وذلك یتضمن الكثیر من النشاطات  ،  صاالت االنتظار التي �قضیها السائح في انتظار موعد الطائرة  

 (ال�احث)   .لضمان تحسین أنظمة العبور التي �جب الحرص علیها �شكل �بیر

 

من    لةالتي �ع�شها في تلك الدو تتمثل تجر�ة الزائر في انها الذاكرة الح�ة  :    تجربة السائحاثراء    .３

, والتي من خاللها  الناس فیها  منطقة و ممارسة االنشطة و االختالط في ثقافة  الخالل تواجده في  

یتكون لد�ه انط�اع ما من خالل ممارسة هذه االنشطة ، فبناء على ذلك �جب الحرص على بناء  

ذلك   و  للسائح  ممیزة  التجر�ة من خالل طر�قة  لتجر�ة  و  تعز�ز  والق�م  االحترام  تجسید  و  التعامل 

السائح    ،  االخالق اثراء تجر�ة  تتمثل عمل�ة  السلع   عن    ومن جانب اخر  المنتجات و  ب�ع  طر�ق 

الدولة من خالل المعارض و�مثل ذلك ق�مة اضاف�ة  هذه  المحل�ة التي تعبر عن ثقافة  وعادات وتقالید  
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الدولة والسائح القادم الى هذه الدولة ، ف�جب دائما  للسائح ، �ما انه �خلق روا�ط ملموسة بین هذه  

 ) 2016الحرص على اثراء تجر�ة السائح الى اقصى حد ممكن. (المغر�ي .

 

 

من المجالت االساس�ة والتي تساهم في بناء منتوج س�احي قوي وفعال هي  جاذ�ة للس�اح:    مواقع .４

كن التي تشكل نقطة جذب للسائح والتي  نقاط الجذب ، وهي التي تتمثل في المواقع و المرافق  واالما

التعرف على هذا الشيء والتي �مكن ان تتمثل في المواقع االثر�ة و االماكن  أجل  تدفعه للسفر من  

، وأ�ضا هناك   والشواطئالدین�ة و الثقاف�ة والمنتجعات والمتنزهات واالمكان الطب�ع�ة مثل الغا�ات  

مثل الم�ار�ات  و ة للس�اح مثل المهرجانات و المسا�قات  الكثیر من المقومات التي تشكل مواقع جاذ�

 . ).2015(كافي   والتي تشكل نقطة جذب للسائحالر�اضة والماراثونات وغیرها من االنشطة 

 

التي تتمثل في    ضمن المجالت االساس�ة في عناصر المنتوج الس�احي و من  وهو ا�ضا    اإلیواء: .５

الفنادق والشقق السكن�ة و االماكن التي �ق�م فیها السائح و تتمثل في انها منطقة للمبیت و الراحة و  

�جودة عال�ة قادرة على    ممیزة تتمتع وهذا یتطلب جهود �بیر من اجل توفیر اماكن    المؤقت،االستقرار  

من اجل خلق   المرافق، رتیب وجودة  المنافسة في تقد�م افضل خدمة للز�ائن من حیث النظافة والت

 )2015(كافي   الخدمة.لدى السائح والتي تمكنه من استشعار الفرق في تلقي إ�جاب�ة تجر�ة 

 

خدمات الطعام والشراب من الخدمات االساس�ة التي یتلقاها السائح اثناء ز�ارته لبلد   الطعام: خدمات  .６

حیث    السائح، منلدى    فرقحیث ان جودة الطعام المقدمة �جب ان تكون قادرة على صناعة    ما،

 لدى السائح   الفرق من المواصفات التي تصنع  وغیرهاوالتقد�م  والسالمة، ،الطعم
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فإن   ،)ماسلو(هرم الحاجات الذي وضعه  أسفل  من والصحة في  األ  یتر�ع  الصح�ة:  والرعا�ةاألمان   .７

و�ناء على ذلك   س�اح�ة،المقارنة للق�ام برحلة  عمل�ة  انعدام االمان للسائح �شكل نقطة اساس�ة في  

 الصح�ة. �اإلضافة الرعا�ة   مستمر،دائما ان یتوفر االمن للسائح �شكل �جب 

 

 الموارد ال�شر�ة في قطاع الس�احة   2.11.2

�اعت�ارها أهم عنصر من عناصر  ،  تحتل الموارد ال�شر�ة المرت�ة االولى في االهتمام على مستوى العالم المعاصر  

سواء �انت دول متقدمة او  من  ،    أهم�ة قصوى في جم�ع الدول �غض النظر عن مستوى التقدم  تعتبر  حیث    ، التنم�ة  

فهي    ، أهم�ة قصوى لجم�ع الدول    ذات    ال�شر�ة تعتبر لموارد  ا   تنم�ة   ن وضع الخطط المتعلقة في إ دول العالم الثالث ف 

في احداث التنم�ة الشاملة في البالد وخصوصا في  ألثره الكبیر    وذلك في رأس المال ال�شري    األمثل   االستثمار   تعتبر 

حله  ,  فتعتبر الموارد ال�شر�ة من احدى العناصر االساس�ة في تطو�ر  هذا القطاع  في جم�ع مرا     مجال الس�احة 

�ما ان للموارد ال�شر�ة  دور �بیر جدا في تطو�ر الس�احة الى حد �بیر في  ،  لكونها المشغل االساسي لقطاع الس�احة  

تعني " التر�یز على  فالموارد ال�شر�ة  ،    بلد ما ، وقبل الخوض في التفاصیل دعونا نتعرف على مفهوم الموارد ال�شر�ة  

تقس�م الشر�ة وفقًا لمجموعة من األنشطة التي تشمل التدر�ب، وتوظ�ف الموظفین  المهام الخاصة �الموظفین؛ من خالل  

 . )  Business Dictionary.2020الُجدد، وتوج�ه األفراد، وتوفیر االستحقاقات الخاصة �الموظفین" ( 

 
ان الموارد ال�شر�ة هي ع�ارة عن االفراد العاملین في المؤسسة أو الشر�ة والتي  "  ان خالصة القول    ال�احث و�رى  

وذلك من خالل   المؤسسة، تقتصر وظ�فتهم على اداء االعمال واالنشطة �غرض تحقیق االهداف التي تضعها ادارة 

 تدر�ب وتهیئة الموظفین للق�ام �أعمالهم على أكمل واجب. 
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 الس�احة:  تطو�ر الموارد ال�شر�ة في مجال -

تحدثنا في الفقرات السا�قة عن أهم�ة العنصر ال�شري  او االنسان  في تطو�ر منظمات االعمال والدول  

ن السائح الذي یزور دولة ما ،  إ، وتظهر أهم�ة العنصر ال�شري  في مجال الس�احة �شكل �بیر ، ف

مع موظفین الفنادق و السائقین  ، فسیتعامل  التعامل الم�اشر س�كون مع العنصر ال�شري �شكل م�اشر  ف

وذلك یدل     ،و ال�ائعین و رجال االمن والشرطة  و�افة الموظفین الذین �عملون في مجال الس�احة  

ل تنم�ة المهارات  ان مستقبل الس�احة  �شكل رئ�سي �كفاءة التعل�م الفندقي الس�احي  وذلك من خال على  

و �ما تحدثنا في الفقرات السا�قة ان المنتوج الس�احي هو منتوج خدماتي    واكسابهم خبرات جدیدة ،

�معنى انه �عتمد على الخدمات الى حد �بیر جدا , لذلك ومن أجل تحقیق میزة تنافس�ة في قطاع  

ال�شر�ة لكي تكون مهیئة    ،  د تنم�ة وتطو�ر الموار على   الس�احة �جب ان یتم التر�یز الى حد �بیر  

لتقد�م خدمات س�اح�ة عال�ة الجودة لتتمكن من تحقیق میزة تنافس�ة مجال الس�احة (�ظاظو.    ة وجاهز 

2020( 

أدرنا ان نبني نظام فعال إلدارة الموارد ال�شر�ة �جب علینا ان نقوم �التر�یز    إذاانه  )  (ال�احث و�رى  

 على عدة أمور أهمها:  

 ال�شر�ة،الموارد    إلدارة�عتبر التعل�م من أحد األس�اب الرئ�سة لبناء نظام فعال    التعل�م: -１

وذلك من   الس�احة،المتخصصة في مجال    والجامعات   والكل�ات هد  عاعلى الم  یتم التر�یزأن  ف�جب  

سواء �ان في مجال المطاعم والفنادق    الس�احة،في مجال  أجل تخر�ج عنصر �شري متخصص  

 الس�احة. و�ل ما �ختص في مجال الس�احیین  المرشدین  وحتىالس�احي  و�قوالتساإلدارة أو 
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بناء فعال إلدارة الموارد ال�شر�ة،   التدر�ب: -２ التعل�م هو من المراحل األساس�ة في  �عتبر 

تدر�ب الكوادر ال�شر�ة لیتمتعوا �المهارات تمكین    تكمن في  ولكن �جب ان تت�عه خطوه مهمة جدا

 تقد�م خدمة عال�ة الجودة بدون أخطاء أو تجاوزات. الالزمة من أجل 

مستمر من أن یتم تطو�ر نظام إدارة الموارد ال�شر�ة لمواك�ة التطور   و�شكل  البد   التطو�ر: -３

�كافة األنظمة    وتزو�دهمیتم اعطائهم التدر��ات المستمرة  �جب ان  حیث    التنافس�ة،المیزة    وتعز�ز

 ذاتها.حداث تغییرات حق�قة تشكل میزة تنافس�ة �حد لكي یتمكنوا من ا والخبرات  والمهارات 

 

المت�عة في احداث تغییرات حق�قة في  والطرق الوسائل  إحدى�عتبر التحفیز من  التحفیز:  -４

و�قسم التحفیز    اإلنتاج�ة، تغییر في سلوك الموارد ال�شر�ة من أجل تحقیق اقصى حد ممكن من  

النوع    ، اماوالتشج�ع  والمدحالى قسمین أساسیین (التحفیز المعنوي والذي �كون عن طر�ق االثراء  

المادي   التحفیز  فهو  تق  والذيالثاني  ع�ارة عن  المكافئات  �كون  �المال    واالغراءات د�م  الماد�ة 

التحفیز احدى    ،والمنصب  ال�شر�ة �جب ان �كون  الموارد  إدارة  فاذا أردنا ان نحدث تطو�ر في 

 التنافس�ة.االسالیب المت�عة لتحقیق میزة 

 

البد �شكل دائم ومستمر ان �كون هناك لوائح وس�اسات تضمن نشاط   اللوائح والس�اسات: -５

حق�ق�ة في مجال الخدمات الس�اح�ة التي �قدمها    ةلتكون �مثا�ة ضا�ط لتحقیق جود   �ة،ال�شر الموارد  

 العاملین. 
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ان دورة الموارد ال�شر�ة ال �قتصر على مجال الخدمات المقدمة في    :والتخص�صالتنوع   -６

فعند   الوظائف،من    والكثیر  والسائقلكن یتعدى ذلك رجل االمن    فقط،الس�اح�ة    والمرافقالفنادق  

العمل على بناء نظام لتطو�ر    وعند العمل على تطو�ر الموارد ال�شر�ة �جب التنو�ع والتخص�ص  

شامل  �ضمن التنو�ع لتطو�ر �افة القطاعات ال�شر�ة �ما �ضمن تطو�ر  �جب ان  الموارد ال�شر�ة  

 ال�شر�ة.الموارد   لكافة

ئم ألداء إدارة الموارد ال�شر�ة بهدف �جب ان �كون هناك تقی�م مستمر ودا  التقی�م المستمر: -７

 تحدید االنحرافات وتصح�حها من اجل تحقیق میزة تنافس�ة. 

 

الغیر: -８ تجارب  من  المجاورة وخاصة    االستفادة  الدول  تجارب  من  االستفادة  دائما  �جب 

في تحدید  المت�عة    واألسالیب المنافسین في مجال الس�احة وذلك بهدف التعرف على االسترات�ج�ات  

 .نصر ال�شري بهدف تعز�ز المیزة التنافس�ةعونوع الخدمات المتعلقة في ال ةجود 

 

 الس�احي  التسو�ق  11.23.

هناك  قبل الخوض في مفهوم التسو�ق الس�احي دعونا نتعرف في البدا�ة مفهوم التسو�ق المتكامل،  

التي �حققها في رفع ق�مة المشار�ع    والمزا�االعدید من المراجع التي تحدثت و�شكل معمق عن التسو�ق  

التنافس�ة دعونا نتعرف   ال  و  التسو�ق،على    أكثروتحقیق المیزة  التعر�فات  تي تحدثت عن  من أبرز 

التسو�ق االمر�ك�ة حیث قالت انه " عمل�ة تخط�ط و تنفیذ وتكو�ن مفهوم،    تعر�ف جمع�ةالتسو�ق  

والتوز�ع ألفكار، والسلع والخدمات من أجل ت�ادالت تحقق غا�ات االفراد والمنظمات   الترو�ج،التسعیر،  

) "ASTM.2020 ( 
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واذا رجعنا قلیال الى الخلف نستط�ع    ،  �احياذا أردنا الحدیث �شكل م�سط عن ما ه�ة التسو�ق الس

القول ان التسو�ق الس�احي هو ذاك التسو�ق الذي �ختص اكثر في قطاع الس�احة أي انه ذاك المجال  

سواء كان داخل ،  الذي یدرس االنشطة و العمل�ات المتعلقة �الس�احة و الخدمات الس�اح�ة �شكل عام  

ویمكن    ،  الزبائن ضمن مجموعة االستراتیجیات المقترحة  الدولة أو خارجھا وھو یضمن تحقیق رضا

هو مكان التقاء الطلب الس�احي �العرض الس�احي سواء �الدول المصدرة  : القول أن التسویق السیاحي

للسائحین أو الدول المستوردة لهم، ومعنى ذلك أن التقاء الطلب الس�احي �العرض الس�احي یتم في  

، أي ان التسو�ق الس�احي  هو عمل�ة التي �كون فیها بن�ة الطلب مسبوقة ومش�عة   مكانین مختلفین

عن طر�ق تصم�م المنتج او الخدمة وتوز�عها وتحدید ق�مة ت�ادلها والذي �صب في مصلحة المنظمة  

 )2016و المستهلك .(المغر�ي.

 

یلتقي المشترون للسلعة أو الخدم        للسائحین ،  �ائعي هذه ففي الدول المصدرة  ة الس�اح�ة مع 

التي   الس�اح�ة  والتنش�ط�ة  التسو�ق�ة  العمل�ات  لهم من خالل  المستقلة  الدول  الخدمة أو و�الهم من 

أو عمل�ات التعاقدات الس�اح�ة التي تتم بین رجال المب�عات الس�اح�ة والسائحین أنفسهم  بها    �قومون  

وفي الدول المستوردة للسائحین ، حیث یلتقي أ�ضا  أو الشر�ات و الو�االت الس�اح�ة �الدول االخرى ،  

لسائحین مع المنظمات الس�اح�ة المختلفة التي تمثل العرض الس�احي من خالل  �االسائحون المشترون  

الخدمات الس�اح�ة التي تقدم للمستهلكین الس�احیین في مختلف المناطق والمزارات الس�اح�ة و�سمى  

الدول النام�ة التي تعتمد   س�احي الداخلي و�ضم عددا �بیرا من  السوق ال  ،    الشكل  من هذاالسوق  

 ) 2013(الزعبي. على الس�احة اعتمادا رئ�س�ا "
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ز �شكل أساسي على الترو�ج للخدمات ر�هو ذاك العلم الذي یالس�احي:  و�عرف ال�احث ان التسو�ق  

للسائح سواء �انت س�احة داخل�ة  الس�اح�ة من دراسة السوق الس�احي ومدى �فاءة الخدمات المقدمة  

والعمل   الس�اح�ة المنافسة وا�ضا �قوم التسو�ق الس�احي بدراسة العنصر ال�شري و االسواق    ،ام خارج�ة

النهوض �قطاع الس�احة �شكل عام و تعز�ز المیزة التنافس�ة  حیث یتضمن  على تنوع المنتجات الس�اح�ة  

 الدولة. لهذه 

 

 �احي  عناصر المز�ج التسو�قي الس  .أ

عناصر اساس�ة للمز�ج التسو�قي �شكل  أر�ع  نجد ان هناك    ،في الحدیث عن علم التسو�ق المتكامل

قالوا ان المز�ج التسو�قي  خرى  وفي مدارس    والمكان،  والترو�ج  والتسعیرالمنتج    ؛تتكون من  أساسي،

 إذا لكن و      ، والخدمات ةالماد�  والبیئةیتكون من ثالث عناصر اضاف�ة تتمثل في الناس واالجراءات 

هذه العناصر متشا�ه الى حد  أن  نجد  فسوف  ان نتحدث عن عناصر المز�ج التسو�قي الس�احي    أردنا

العناصر التي تالمس النشاط الس�احي    �اإلضافة الى �عض الس�احة  تخصصا في قطاع    أكثر  ما، لكنها 

  )2020الطائي.( �التالي:عناصر اساس�ة  7  في وهي تتمثل

 ) المزیج التسویقي3شكل رقم (
 السیاحي

 

المنتج
السیاحي

التسعیر
السیاحي

الترویج
السیاحي

التوزیع
السیاحي

العنصر
البشري

العنصر 
الخدمي

العنصر 
المادي
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وهو ع�ارة عن مجموع الخدمات والمنتجات الس�اح�ة المقدمة للسائح وذلك   الس�احي:المنتج   .1

و   �البیئة  �السائح  المح�طة  الظروف  جم�ع  والمناخیتضمن  االجتماع�ة    الثقافة  والتر�ی�ة 

 والدین�ة. 

في مستوى سعر التكلفة التي یدفعها السائح حیث �مثل یتمثل  هو الذي    الس�احي:التسعیر   .2

 تنافس�ة في عمل�ة اتخاذا قرار السفر لدولة دون أخرى. السعر میزة 

التعر�ف    الس�احي:الترو�ج   .3 التي تستخدم في  الوسائل  عن االمكان    والترو�ج وهو یتضمن 

واالنشطة الس�اح�ة وذلك بهدف جعلها نقطة جذب للس�احة وهناك الكثیر من االسالیب مثل 

ة ومع التطور التكنولوجي ظهرت وسائل جدیدة والنشرات واالعالنات التقلید�   واالعالمالتلفز�ون  

التقن�ات التي   وغیرها من   والسینماالتواصل االجتماعي    ووسائلوأكثر �فاءة مثل االنترنت  

 للس�احة.تستخدم في الترو�ج 

بها النقطة االخیرة في تلقي الخدمات الس�اح�ة من خالل القنوات   و�قصد   الس�احي:التوز�ع   .4

غال�ا نقاط الب�ع والتعامل مع مقدمي الخدمات او من خالل االستثمار  المتعددة التي قد تكون  

 االلكترون�ة.المواقع  عبر في التكنولوج�ا  

حیث �مثل العنصر   ،العناصر االساس�ة في المز�ج التسو�قيأهم  وهو من    ال�شري:العنصر   .5

على  أساسي ن المنتج الس�احي �عتمد �شكل ال�شري نقطة فاصلة في مجال الس�احة وذلك أل 

الخدمات المقدمة من قبل العنصر ال�شري وذلك �سبب طب�عة القطاع ألنه قطاع خدماتي  

 ممیز. موارد �شر�ة إدارة حد وذلك یتطلب بناء نظام أ�عد �حت الى 

الخدمات تقدم ف�ه  الذي  المكان  أو    الجغرافیةالمنطقة  أو  وهو یتمثل في البیئة    : العنصر المادي .6

لتطو�ر    ودائماالس�اح�ة   والخطط  البرامج  تقوم في وضع  نفسها حیث  الدولة  یتمثل في  ما 
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م خدمات �ذلك من خالل دراسة السوق وتحدید االحت�اجات والرغ�ات من اجل تقد   و�تمالس�احة  

تحقق میزة تنافس�ة وسوق س�احي فعال وذلك یتضمن جم�ع المرافق والقطاعات مثل الفنادق 

 الس�اح�ة.  واالمكان والسفروشر�ات الس�احة 

:العنصر   .7 أ�ضًا  وه    الخدمي  و�تضمن   , السائح  الى  المقدمة  الخدمات  یتمثل في جودة  و 

في مستوى الخدمات المقدمة من اجل   البرامج واألنشطة التي یتم وضعها للتطو�ر و االرتقاء

 خلق میزة تنافس�ة . 

 

 أهم�ة التسو�ق الس�احي   . ب

  إذالواقع  أرض  هناك العدید من المزا�ا التي �حققها التسو�ق الس�احي والتي تحقق نجاح فعلي على  

دعونا نتعرف   دولة،�ات استخدام التسو�ق الس�احي من العناصر االساس�ة لتشج�ع الس�احة في أي  

 على أهم هذه المزا�ا:  

أثر  له الس�احة ، الدولة االسترات�ج�ات التسو�ق�ة المختلفة للترو�ج إن إت�اع  الدولة:أهم�ة تعود على  .1

  ، صعدة ثیر من المنافع والموارد على �افة األكبیر من المنفعة التي ستجنیها والتي سوف تعطیها الك 

 .على میزان المدفوعات في الدولةوخصوصا 

 ) 2016(المغر�ي.

 

ان استخدام االسترات�ج�ات التسو�ق�ة �كافة اشكالها �فتح المجال لتنش�ط الوضع    اقتصاد�ة : أهم�ة   .2

الى  إضافة  ا على مستوى الدخل الفردي والدخل الحكومي  �االقتصادي في الدولة مما ینعكس ا�جاب 

  ت ، مثل االستثمارا   خلق بیئة استثمار�ة حیو�ة تشجع المستثمر�ن الدولیین الى االستثمار في هذه الدولة



 

54 
 

االرتفاع في   فمثال الز�ادة و، االقتصادي المنافع  د تتعد  و  في مجال الفنادق ، والمطاعم ، والض�افة 

تقلیل نس�ة ال�طالة ،  على  ،  وا�جابي  �شكل م�اشر  یؤثر  نس�ة الس�احة الوافدة وخصوصا الخارج�ة  

إ�جابي على اقتصاد الدولة مما �عني الز�ادة في االنفاق وخوصا الس�احة الخارجة مما ، یؤثر �شكل  

 ) 2019.الطائي( .

 

 

ناح�ة جودة   االسواق من�الط�ع �ساهم التسو�ق الس�احي و�شكل �بیر في تطو�ر    الس�احة:تطو�ر   .3

من خالل ز�ادة    جدیدة،أو استثمارات  جدیدة  من ناح�ة فتح اسواق    الس�احي، وا�ضاالخدمات والمنتوج  

حیث    النقل، أو  سواء �ان ذلك في مجال العمران او االفراد    واالجتماع�ة والبیئ�ة،  ةالفوائد االقتصاد� 

التسو�ق�ة    والدراسات ذلك �فضل ال�حوث    و�رجعینطبق ذلك على جم�ع مكونات المنتوج الس�احي،  

 المستهلك،والتي تسعى من خاللها الى التعرف على احت�اجات ورغ�ات    ،التي تجر�ها ادارة التسو�ق

 )2017المنافسة. (حسنات. لتجارب من االسواق واخذ ا

 

�عد حد ممكن في أ  دور التسو�ق الس�احي �ساهم الىأن  من الواضح جدا  إنه    التنافس�ة:تعز�ز المیزة   .4

في هذه الدولة من حیث    الس�احةو�أتي ذلك من خالل رفع مستوى    الدولة،لهذه  التنافس�ة  تعز�ز المیزة  

الدول   دونالدولة مقصدا للسائح و�ختارها  هذه  الق�مة السعر�ة لتشكل   وتدنيجودة الخدمات والمرافق  

 االخرى. 

إ�جاب�ة  �عد التعرف �شكل مقتضب على دور التسو�ق الس�احي في تطو�ر قطاع الس�احة و تحقیق نتائج  

في   تساهم  التنافس�ة  ،  المیزة  وتعز�ز  واسترات�ج�ات ،  خلق  في وضع خطط  االستثمار  وذلك من خالل 
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القسم التالي  تهدف الى تطو�ر االسواق و خلق منتجات و اسوق جدیدة ، سوف نقوم في    ،تسو�ق�ة محكمة

تطو�ر   في  المساهمة  شانها  من  اضاف�ة  منافع  تحقیق  في  وتطب�قاتها  التكنولوج�ا  دور  عن  الحدیث  في 

الس�احة في دولة ما وذلك بهدف خلق وتعز�ز المیزة التنافس�ة ، سوف نقوم �طرح العدید من التقن�ات و  

الس�احة   �ساهم في تطو�رمستوى عالي  التطب�قات التكنولوج�ة و التي اثبتت �فاءتها في تحقیق ق�م ذات 

 و منتجاتها. 

 

   . التكنولوج�ا في تعز�ز التنافس�ة الس�اح�ة دور 4.11.2

تلعب التكنولوج�ا دورا مهما في تنم�ة قطاع الس�احة ، لما لها من تطب�قات �بیرة في هذا العصر    

االستعانة في تطب�قات التكنولوج�ا في جم�ع  فدائما یتم  ،فلقد �اتت التكنولوج�ا أحد المكونات االساس�ة

مستو�ات الرحالت الس�اح�ة ابتداء من ظهور الحاجة مرورا �مرحلة الوعي والتي تتبنى التكنولوج�ا هذه  

من خالل  و المرحلة من خالل التقن�ات الحدیثة مثل المواقع االلكترون�ة وش�كات التواصل االجتماعي  

منشورة على هذه المنصات لتشكل مرحلة الوعي لدى السائح ، یلیها مرحلة التنفیذ المواد المصورة و ال

و التي تكون التكنولوج�ا جزء اساس�ا في هذه المرحلة ، حیث �ستخدم السائح المواقع االلكترون�ة لحجز  

مثل حجز رحالت الطیران و  ،  وهذا االمر یتسع الى حد �بیر وعلى مستو�ات متعددة  ،  الرحالت  

نادق وغیرها من المرافق والتي تكون التكنولوج�ا مرافقة لها في طوال الرحلة وحتى �عد انتهاء الرحلة  الف

التجر�ة   هذه  اتمام  في  الكبیر  االثر  للتكنولوج�ا  �ان  ذ�ر�ات  و  راجعة  تغذ�ة  من  تحمله  ف�ما 

 .)2015(كافي.

في تطو�ر قطاع الس�احة وتعز�ز المیزة التنافس�ة، ففي دراسة    دور أساسي  التكنولوج�اتلعب              

والتي تحدثت عن دور تكنولوج�ا المعلومات واالتصال في تطو�ر    الشلف  -اجرتها جامعة حسی�ة بن بوعلي  

النشاط الس�احي حیث أظهرت نتائج هذه الدراسة ان استخدام تكنولوج�ا المعلومات واالتصال في المجال 
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واست  الس�احیین  الس�احي  الموردین  عمل  تفعیل  على  �عمل  الوسائط  من  وغیرها  االنترنت  تقن�ات  خدام 

مهم جدا العمل على هذا القطاع و  وأنه من الوالوصول الى تسهیالت أكثر فعال�ة للمستهلكین للس�احة  

 و،  �اح�ة  الى تطو�ر الخدمات السیؤدي  استخدام التكنولوج�ا  ان  تطو�ره ، �ما أظهرت نتائج الدراسة أ�ضا  

(فضیلة.   العالم.نظرا للمكانة العالم�ة للتكنولوج�ا في الس�احة فهي تمثل نموذجا في مواك�ة التطورات في  

2015( 

 

 الس�احة اإللكترون�ة:    . أ

ف�ه عروض تتالقى  حیث    واالنترنت،  ةهي مجموع الخدمات الس�اح�ة المرت�طة، �التجارة اإللكترون� 

عبر    المقدمةالس�اح�ة    قبول هذه الخدمات   فيالخدمات الس�اح�ة و رغ�ات جموع السائحین الراغبین  

وتشكل الس�احة االلكترون�ة القسم األكبر من حجم التجارة االلكترون�ة، حیث تخطى    األنترنت،ش�كة  

االلكترون�ة في العام  ، حیث ظهر مفهوم الس�احة  2004مل�ار في العالم سنة    89دخول هذا القطاع  

مع ظهور االنترنت ودخوله سوق التجارة العالم�ة، وان ظهور التكنولوج�ا والس�احة أدى الى   1990

 )2020(لموشي. سمي �الس�احة االلكترون�ة ،والدة قطاع جدید مشجع

" هي تلك الخدمات التي االلكترون�ة:المنظمة الدول�ة للس�احة  �حسب    الس�احة اإللكترون�ة  اإذ       

عبر مختلف   والفندق�ةتوفرها تكنولوج�ا المعلومات واالتصال �غرض انجاز وترو�ج الخدمات الس�احة  

�االعتماد على م�ادئ واسس التجارة اإللكترون�ة و�تعدى مفهومها ل�شمل    والمغلقةالش�كات المفتوحة  

المستخدمة الس�احة   الجوا  المتنقلة  االلكترون�ة  االلكترون�ة  لألجهزة  والمفكرات  المحمول  �الهاتف  لة 

 ).2014.  ع�شانيوغیرها (المحمولة 
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 اإللكترون�ةالس�احة  عناصر . ب

 ثالثة:   اإللكترون�ةس�احة لأن العناصر الرئ�س�ة ل 

 العرض.جهة  و�مثلون  الس�اح�ة،أي الشر�ات والمنشآت  :الموردون و ال�اعة - 1

من   إل�هوما تفضي  جدیدة،أداوت ووسائل وسبل  وما توفره من واالتصاالت  المعلوماتتكنولوج�ا   - 2

 جدد. وسطاء 

 ) 2017الحسیني. (الطلب.  الس�اح و�مثلون جهة أي :والز�ائنالمشترون  -3

 وسائل الس�احة االلكترون�ة:  .ت

 االنترنت  أوال:   

تع�ش على  وأص�حت  فراد  واألعمال  فتحولت األ   ،في السنوات الماض�ة القلیلة �ات العالم �ع�ش افتراض�ا 

في االنترنت وتقن�اته ، وهذا االمر ینطبق أ�ضا على  اندماجا  ومع التقدم التكنولوجي یزداد ال�شر    االنترنت،

  قطاع الس�احة العالم�ة ، فاإلنترنت جزء أساسي في تنم�ة القطاع الس�احي ، فما هو االنترنت �كل �ساطة 

هو نظام اتصال عالمّي لنقل الب�انات عبر أنواع مختلفة من الوسائط، وُ�مكن وصفه �أنه    اإلنترنت:    ؛

أو   أكاد�مّ�ة،  أو  تجارّ�ة،  أو  عاّمة،  أو  خاّصة،  �انت ش�كات  تر�ط ش�كات مختلفة سواء  عالمّ�ة  ش�كة 

في اإلرسال /  حكومّ�ة بواسطة تقنّ�ات السلك�ة أو أل�اف ضوئ�ة، و�ستخدم الكمبیوتر بروتو�ول التحكم  

) الذي یزّوده �مض�ف ُ�مّكنه من الوصول إلى اإلنترنت، وقد TCP / IPبروتو�ول اإلنترنت (�اإلنجلیزّ�ة:  

 ) . techopedia.comرفعت ش�كة اإلنترنت معاییر الش�كات العادّ�ة إلى المعاییر العالم�ة (

لك لما له من مزا�ا عدیدة أهما : المرونة  اذا االنترنت وتطب�قاته �ساهم في تنم�ة قطاع الس�احة وذ         

في العرض و الطلب والسرعة و التكلفة المنخفضة لإلعالن والنشر وا�ضا تكمن المیزة االساس�ة لألنترنت 

فقا للمقولة الشهیرة التي تقول أن العالم أص�ح قر�ة صغیرة ، �قدم االنترنت الكثیر  و   و،  في امكان�ة الوصول  
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مثل (البر�د اإللكتروني، خدمات  ،  ت تشكل جزء اساسي من حر�ة االعمال في العالم  من الخدمات التي �ات

الملفات،  مشار�ة  و  الب�انات  نقل  واأللعاب،  األفالم  وتحمیل  مشاهدة  المرئ�ة،  و  الصوت�ة  المؤتمرات 

والخدمات   والرسائل أو الدردشة الفورّ�ة، التسوق عبر االنترنت،  المنتد�ات، و منصات التواصل االجتماعي ،

 . وغیرها  السحابیة المال�ة ، والخدمات 

و��ف    الس�احة،ك�ف �مكن للتواجد الرقمي ان �عمل لصالح تطو�ر  :    التواجد الرقميثان�ا :  

�مكنه تعز�ز المیزة التنافس�ة، دعونا نتعرف �شكل م�سط عن مفهوم التواجد الرقمي ، �مثل التواجد 

على اإلنترنت ، أي إنه ما �جده الناس عندما ی�حثون  نشاطك الس�احي  الرقمي ب�ساطة ��ف�ة ظهور  

ف�ه ، مثل  عن عملك أو شر�تك على اإلنترنت، و�تضمن التواجد الرقمي المحتوى الذي تتحكم  

الخاص �ك وملفات تعر�ف الوسائط االجتماع�ة ، ولكن أ�ًضا المحتوى الذي ال االنترنت  موقع  

، و�ن والصور , الوسائط المتعددة  ،    تتحكم ف�ه ، مثل المراجعات عبر اإلنترنت وتقی�مات الز�ائن

ب من  �عتبر  إذ  الس�اح�ة،  المنتجات  على  الطلب  ز�ادة  في  �ساهم  الرقمي  القرن  التواجد  دیه�ات 

 ).websurge.com( .الحالي

 

 أكشاك الخدمة الذات�ة ثالثا: 

 اف الصر   علىتنصب في المطارات    تلك األجهزة التيالخدمة الذات�ة إلى    كح أكشال�شیر مصط 

إجراءات   ،ATMالذاتي     ا فاعلیتهأثبتت    كأكشاوهي    الطیران،شر�ات    لمصلحةالسفر    لتسهیل 

 ذهبتما    وهذا  ،مع تأمین مستوى عال من الدقة  هذه المعامالت في تسر�ع انجاز مثل    اوجدارته

حیث   االكشاك،هذه  حول أداء و�فاءة    IATAالجوي    للنقلالدولي    االتحاد   هادراسة حدیثة أجرا   ال�ه

 ) 2017(الحسیني.   .30%  السفر بنس�ة    معامالت  إلجراء  الالزمالوقت    تقل�ص في    تساهم  أنهاتبین  
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 أهم�ة الس�احة االلكترون�ة:  . ث

 سوف نقوم �التحدث عن فوائد   ووسائلهاااللكترون�ة، عناصرها،  �عد أن قمنا �التحدث عن مفهوم الس�اح�ة  

 وهي: فوائد أساس�ة للس�احة االلكترون�ة  أر�عهناك ف الس�احة االلكترون�ة

 وسر�عة.المساهمة في ز�ادة أعداد الس�اح وتقد�م التسهیالت لحجوزات آمنة  -1

تلقائ�ا إلى تنش�ط �ق�ة فروعها �النقل والفندقة التي ستهتم أكثر  إالس�احة  تنش�ط   -2 لكترون�ا یؤدي 

  .م خدمات ذات جودة عال�ةبتقد�

مما یؤدي   ،التسو�ق الس�احيف�ض تكال�ف الخدمات الس�اح�ة بدا�ة من اإلنتاج إلى التوز�ع إلى  تخ -3

 ى انخفاض أسعار هذه الخدمات. إل

لتنظ�م    تعدد  -4 الالزمة  المعلومات  على  الحصول  �إمكانهم  أص�ح  الذین  للس�اح  �النس�ة  الخ�ارات 

 ) 2020ورحالتهم. (یدو.  عطلهم

 التنظ�م والتنسیق بین المؤسسات الرسم�ة بهدف تطو�ر الس�احة.  5.11.2

وان ما �میز هذا القطاع انه قطاع متداخل مع   الدولة،التنم�ة في أعمدة حد أ�عتبر قطاع الس�احة         

ولكي نضمن قطاع س�احي    االنشطة،عالقات م�اشرة تر�طه في أغلب    الدولة، ولهجم�ع االنشطة داخل  

وره �شكل میزة  المرت�طة في الس�احة وهذا االمر بد   واالنشطةنضمن سالمة جم�ع القطاعات أن كفؤ �جب 

 .على جم�ع االصعدة  الس�احة،من شأنها تحقیق تطور ملموس في مجال  ،استرات�ج�ة

لذلك �جب ان �كون التخط�ط  ر�یزة أساس�ة و واسعة  تدفع الحكومات للتفكیر نظام�ا �التأثیرات الشاملة     

  المؤسسات �قتصر على    ال  تجاهلها، و ان تطو�ر الس�احة   ن المتعلقة �الس�احة ، فأهم�ة التخط�ط ال �مك

الخاص   القطاع  بها  �قوم  واألنشطة  الخدمات  فمعظم  فقط،  الس�اح�ة  ب  �قومالذي  العامة  التجهیزات  بناء 

تتألف من مجموعة من الوزارات والتي بدورها تكون مسئولة عن  الدولة    للخدمات و األنشطة ، و�ما نعلم  
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شؤون قطاع معین �ما �شمل تنظ�مه و تطو�ره وخلق االستدامة، و�النس�ة للس�احة فدائما ما تكون  إدارة  

وتنظ�م وتطو�ر قطاع الس�احة في هذه الدولة، وهي بدورها  إدارة  وزارة الس�احة هي الجهة المسؤولة عن  

وعادة ما تكون الحكومة هي التي تتمتع �القدرة االجتماع�ة والس�اس�ة المطلو�ة والشرع�ة    ،  تمثل الحكومة

لجمع وتنسیق أنشطة مجموعة المصالح المتنوعة والمختلفة التي تشارك في تنم�ة الس�احة، و�ذلك  إنشاء  

 ) 2019.القرنة ( . المقدمة مستوى  المطلوب من جودة الخدمات ال

 

هو الحال على األرجح في معظم البلدان األقل تقدًما حیث تعد الس�احة    لصدد �مااو في هذا          

لذلك �جب على الحكومات تطو�ر    رئ�سً�ا اذا توفرت لدیها المقومات الس�اح�ة،نشاًطا اجتماعً�ا اقتصادً�ا  

�مكن    وظائف التخط�ط والس�اسة، �ما ان  للحكومة دور مطلق في صناعة الس�احة، فالس�اسة الس�اح�ة

ن توجد ضمن مستو�ات حكوم�ة متعددة ، لكنها على المستوى الوطني تبدوا أشمل، ووجود وزارة وطن�ة  أ

أ�ضا  أو إدارة متخصصة في الس�احة، تكون مهمتها األساس�ة تطو�ر الس�احة ورفع دورها في االقتصاد، و 

الس�احة، وهذا النظام �جب ان �كون  الوزارات �جب ان �كون لها جهازها ونظامها الخاص لتطو�ر أنشطة  

 ) 2018متكامل . (كافي.

 

 الس�احة في فلسطین  12.2

ملیون ز�ارة للمواقع الس�اح�ة  وخصوصا في الضفة    2.65بلغ عدد الس�احة الوافدة الى فلسطین حوالي  

ال�قعة    فلسطین هذه  (الجهاز المر�زي لإلحصاء الفلسطیني)،   2015الغر��ة خالل النصف األول من العام  

الجغراف�ة والتي تمثل جزءا صغیرا على الخر�طة مقارنة في الدول االخرى ،لكن �الرغم من المع�قات التي  

تواجه هذه الدولة وخصوصا المع�قات الس�اس�ة والتي تتمثل في (االحتالل) ، اال انها وفي نفس الوقت  

استرات�ج�ا للكثیر من الناس ولما   تشكل نقطة جذب س�اح�ة لما تمتلك من مقومات متعددة تجعلها خ�ار
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تمثله من ق�مة دین�ة و أثر�ة وجغراف�ة وغیرها، وعلى مدار سنوات �ثیرة ، وتشیر ب�انات حسا�ات الس�احة  

الذي صدر في أذار  في فلسطین حسب الجهاز المر�زي لإلحصاء الفلسطیني في  )2018(الفرع�ة للعام 

�ان    2017في العام  و   985,047بلغ    2018إلى أن عدد الزوار الوافدین مع مبیت للعام    )  2020(

  2018في العام    2,443,616و�لغ عدد الزوار الوافدین دون مبیت (زوار الیوم الواحد)    928,904عددهم  

 . 2017في العام   2,263,180�ان عددهم و 

 الزوار الوافدین دون مبیت (زوار الیوم الواحد)عدد  عدد الزوار الوافدین مع مبیت* السنة

2018 985,047 2,443,616 

2017 928,904 2,263,180 

2016 879,808 2,204,255 

2014 1,036,389 2,350,688 

2012 698,192 2,274,553 

2009 611,921 1,186,456 

مبیت �استضافة أسر فلسطین�ة، والزوار  * تشمل الزوار األجانب مع مبیت في الفنادق المحل�ة، والزوار مع  

 مبیت في بیت ملك. 

 2020آذار   الفلسطیني.)   * الجهاز المر�زي لإلحصاء 3(جدول رقم  

 

و ان هذه النس�ة في تزاید مستمر    ،  وتشیر االرقام الى ان فلسطین تشكل نقطة جذب للس�احة العالم�ة

فلسطین تزایدا ملحوظا في عدد الس�اح الوافدین من الخارج ، وان    ت وعلى مدار السنوات الماض�ة شهد 

و انها �ادرة جیدة لق�ام حر�ة التطو�ر  ،  ینبئ �مستقبل الس�احة في فلسطین    اا�جاب�  امؤشر تمثل  هذه االرقام  

  ولكن هذا االمر �حتاج الى جهود حثیثة من أجل تطب�قه على   ،  یق میزة تنافس�ةق و التنم�ة الس�احة و تح

أمر الواقع  ، فمعظم اعداد الس�احة الوافدة �انت ع�ارة عن ز�ارة ش�ه عشوائ�ة أو غیر منظمة وفق خطط  
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واسترات�ج�ات تم وضعها من قبل صانعي القرار، ففي دراسة الفالح والتي تظهر �أن  ثلث الس�اح القادمین  

هذه    و�ناء على�االت الس�احة،  إلى فلسطین �أنفسهم، بینما اعتمد ال�اقي على و   رحلمن الخارج نظموا  

�أن و�االت الس�احة الفلسطین�ة تلعب دورا صغیرا في توس�ع الس�احة القادمة من الخارج.  �ظهر    النتائج  

ف�ما شكلت توص�ة األصدقاء والمعارف العامل الرئ�سي وراء قرار الس�اح ز�ارة فلسطین وفي هذا الس�اق، 

س�كررون  منهم  %  87  ان  ائهم بز�ارة فلسطین، ف�ما أفاد سینصحون أصدقمنهم  %  91  الفالح ان   أشار

%منهم �أنها ل�ست المرة األولى التي �قومون بها  45ز�ارتهم لفلسطین إن سنحت الفرصة لذلك، ف�ما أشار

 ).2014ز�ارة فلسطین (الفالح.

 

 د�انات للموطن    تار�خ وثقافة یتمیزان �الغنى والتنوع، فهي  ان فلسطین بوصفها ملتقى للحضارات،          

من       االالف�ما أن تار�خها �متد ألكثر من ملیون عام، وفیها  ،    ، ومكان مولد السید المس�ح السماو�ة

، �ما �شمل من مصنوعات   التراث الشعبي الفلسطیني    جانب ذلك  إلى  ،  والطب�عيمواقع التراث الثقافي  

والتي تمثل    حرف�ة �خشب الز�تون، والصدف، والفخار، و�ذلك الموروث الشفوي، الموس�قى، والعادات،  

المتنوعة،   الوطن�ة  الثروة  هذه  من  مقومات    فيوجزءا  على  �التعرف  نقوم  الدراسة سوف  من  القسم  هذا 

 مساهمة في تطو�ر الس�احة في فلسطین. الس�احة في فلسطین �اإلضافة الى الفرص التي من شانها ال

 

 لس�احة في فلسطین ل  المزا�ا التنافس�ة 13.2

فلسطین بتار�خها العر�ق و مكانتها الدین�ة الكبیرة في قلوب الكثیر من الد�انات السماو�ة، �اتت احدى  

فهي    ،  والع�اد المقاصد الس�اح�ة في العالم ، فمنذ االف السنین �انت فلسطین نقطة جذب للحجاج  

تضم االماكن الدین�ة و المقدسة ألكبر الد�انات على وجه االرض �الد�انة االسالم�ة و المس�ح�ة و  

الیهود�ة ، وتضم االثار القد�مة للكثیر من الحضارات ال�شر�ة القد�مة �الحضارة الكنعان�ة و غیرها من  
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ا س�اح�ا للعدید من الس�اح الذین �عتبروه  الحضارات ، و �ما تعتبر الجغراف�ة والمناخ في فلسطین مقصد 

العطل و االجازات، �م الثقاف�ة و    امص�فا و فترة استجمام في  للمقومات  العدید من  تضم فلسطین 

 التراث�ة و العلم�ة ، دعونا نتحدث على المقومات الس�احة في فلسطین �شكل مفصل :

 المقومات الدین�ة:   -1

ق�ام الفرد �االنتقال من مكان إقامته إلى أماكن أخرى بهدف ز�ارة  ان الس�احة الدین�ة �كل �ساطة تعني  

�ز�ارة المساجد والكنائس واألضرحة وأماكن الع�ادة،    الدین�ة،واداء الشعائر    فیها،األماكن الدین�ة و المقدسة  

الروحي ، الجانب  الدیني و�نعاش  الوازع  أقدس  إحدى  فلسطین    وتعتبر  لتقو�ة  التي تضم  الجغراف�ة  ال�قع 

االماكن و االثار الدین�ة االسالم�ة و المس�ح�ة و غیرها من الد�انات السماو�ة ، فهي تعتبر من االراضي  

في فلسطین إلى أن عدد الزوار    2018وتشیر ب�انات حسا�ات الس�احة الفرع�ة للعام    ،  ة�المقدسة والم�ار 

و�لغ عدد الزوار    928,904�ان عددهم    2017في العام    985,047بلغ    2018الوافدین مع مبیت للعام  

في العام    2,263,180�ان عددهم    2018في العام    2,443,616یوم واحد)  ل  زائرالوافدین دون مبیت (

تستقطب الس�اح الوافدین من      والتيهذه االماكن    أشهرفي هذا القسم سنتعرف على أبرز و  و    ،2017

 ) 2020.الفلسطیني لإلحصاءالجهاز المر�زي ( جم�ع أنحاء العالم.

 

 لمدن والبلدات ا أوًال:

 القدس الشر�ف )1

تعتبر مدینة القدس من أهم المدن الفلسطین�ة لما تمثله من أهم�ة دین�ة و أثر�ة وثقاف�ة للعدید من اجناس     

من �افة دول   رونهمقصد س�احي �قصده الناس و�زو و أول  ال�شر وتعتبر مدینة القدس عاصمة لفلسطین  

،  2014العالم والس�ما الدول العر��ة و االورو��ة وتشیر معط�ات �تاب القدس اإلحصائي السنوي للعام  
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% من مجموع  22.7تستوعب  و   منشآت تعمل في مجال التجارة والمطاعم وأنشطة الفنادق،  608إلى وجود  

القدس ( العاملة في محافظة  تقول االp14 (UNCTAD.20.143القوى  أن ر�ع عدد ، �ما  حصاءات 

هم    ، وأن نصف عدد النزالء تقر��ا  في فنادق القدس الشرق�ة    النزالء في الفنادق الفلسطین�ة تقر��ا �ق�مون 

 من الدول األورو��ة والغر��ة .

 

الدینیة    لمكانتھاتظھر مدى أھمیة مدینة القدس كنقطة جذب سیاحي وذلك نظرا    واالحصاءات وھذ االرقام  

وان ھذه المیزة تعتبر فرصة ذھبیة لتطویر وتنمیة قطاع السیاحة في القدس   السابق،واالثریة كما قلنا في  

 بشكل عام لخلق میزة تنافسیة.  وفلسطین

 بیت لحم   )2

سنة قبل المیالد، وهي المدینة التي شهدت والدة    3000تار�خها إلى  مدینة بیت لحم مدینة �نعان�ة �عود  

الملك داود ثم والدة المس�ح عل�ه السالم في مغارتها مما أدى إلى شهرتها في سائر انحاء المعمورة، �ونها  

وقبلة   السالم  عل�ه  المس�ح  لحم مهد  بیت  مدینة  وتعتبر  المس�ح�ة  الطوائف  لدى  العالم  المدن في  أقدس 

�افة أنحاء العالم خصوصا في فترة االع�اد والتي �أتي إلیها أبناء الد�انة المس�ح�ة ألداء    فيس�حیین  الم

الشعائر الدین�ة �ونها تحتوي على الكثیر من المقدسات المس�ح�ة و أشهرها �ن�سة المهد ، "حیث بلغت  

بنس�ة   لحم  بیت  الوافدین في محافظة  الس40نس�ة  ز�ارات  أجمالي حجم    2015�احة في عام  % من 

"(الجهاز المر�زي لإلحصاء الفلسطیني) ، و�النس�ة للنشاط االقتصادي في مدینة بیت لحم فهي تشتهر  

�المصنوعات الخشب�ة والصدف�ة والتحف التذ�ار�ة وأعمال التطر�ز التي ت�اع للس�اح والحجاج الذین �قومون  

 )2013توزیع النزالء في الفنادق في القدس والضفة الغربیة حسب الجنسیة ( * 
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المدینة بیت لحم في  صناع   ،  بز�ارة   المعدن�ة، ونظرا   �ما تشتهر مدینة  الحجر والرخام والصناعات  ة 

والتار�خ�ة   الدین�ة  لحم  بیت  تعتبر  فلها  ألهم�ة  إذ  الس�احي،  القطاع   وتطو�ر   تنم�ة  في  الكبیر  األثر 

الصناعات الس�اح�ة فیها من أحد أهم  المصادر األساس�ة لدخل السكان في مدینة بیت لحم ، وذلك نظرا   

ألثر�ة في بیت لحم وأهمها �ن�سة المهد، و�بلغ عدد اللذین �عملون في هذا القطاع  لوجود األماكن الدین�ة وا

  ).wafa.ps% من السكان (28ما �قارب  

 الخلیل  )3

بناها الكنعانیون قبل    فلسطینیةالخلیل و�طلق علیها خلیل الرحمن ، مدینة الخلیل هي مدینة  

القد�مة �الحضارة   6000 الحضارات  العدید من  تار�خ�ة  شهدت  و هي مدینة  االف سنة 

�م إلى    33تقع  مدینة الخلیل على �عد  الكنعان�ة والرومان�ة واالسالم�ة وغیرها من الحضارات ،  

لها َ�سرت  قصیرة    �م عن مدینة بیت لحم  وتقع على مسافة  25الجنوب من بیت المقدس ، وعلى �عد  

  2010االتصال �مدن عسقالن والرملة و�افا ناح�ة الجنوب أ�ضا (الجهاز المر�زي لإلحصاء الفلسطیني، 

مدینة الخلیل مدینة تار�خ�ة تحوي على الكثیر من االماكن الدین�ة و االثر�ة العر�قة  �ما تعتبر  ) ،  29،ص 

و�لة وتظهر التنقی�ات األثر�ة ط�قات متعددة من  منذ قدم الزمن فهي �ما ذ�رنا مدینة قد�مة من عصور ط

ق.م) وصوال إلى العصر األموي    3200-4500مساكن �عود تار�خها إلى العصر الحجري النحاسي (نحو  

وخالل  ،  م) ، وقد ُعرفت المدینة �أنها مكان دفن األنب�اء إبراه�م و�سحاق و�عقوب وزوجاتهم750- 661(

ق.م) جدارا ضخما حول المغارة التي تحوي قبور األنب�اء    4- 73بیر (الفترة الرومان�ة بنى هیرودس الك

 . (وزارة الس�احة واالثار الفلسطین�ة)

مدینة الخلیل را�ع معلم فلسطیني یدرج على الئحة  �ما تعتبر  أقدم المدن في العالم  من  وتعتبر مدینة الخلیل  

فة (یون�سكو) ، و�ما ذ�رنا في السابق فإن مدینة  التراث العالمي لمنظمة األمم المتحدة للتر��ة والعلوم والثقا 
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المس�ح�ة التي تعتبر مقصدا ونقطة جذب للس�احة الخارج�ة    الخلیل تضم العدید من المقدسات االسالم�ة  و

و الداخل�ة فهي تضمم المجسد االبراه�مي و�ن�سة المسكو��ة والعدید من االثار والمقدسات ، �ما ال �سعنا  

العاصمة   تعتبر  الخلیل  فمدینة  الخلیل  لمدینة  االقتصاد�ة  االهم�ة  نتحدث عن  ان  الى  الموضع  هذا  في 

لفل جذب  االقتصاد�ة  ونقطة  مقصدا  تجعلها  جدا  �بیرا  وصناع�ة  اقتصاد�ة  حر�ة  من  تشهده  لما  سطین 

للس�احة الداخل�ة والخارج�ة وتعتبر مقوما من مقومات الس�احة في فلسطین وفرصة لتنم�ة وتطو�ر الس�احة  

 التنافس�ة.الخارج�ة بهدف تعز�ز المیزة 

 نابلس  )4

،  عن سطح ال�حر و�متد عمرانها بین سفحي جبلین  متر 550نابلس عروس فلسطین ترتفع مدینة نابلس  

والجدیر �الذ�ر ان نابلس  ، �م عن مدینة القدس   70 نابلس  وجرز�م جنو�ا وت�عد مدینة عی�ال شماالً جبل 

مدینة �نعان�ة أسسها الكنعانیون الذین هاجروا مع الموجات السام�ة األولى من الجز�رة العر��ة، و�نوا  

  وتعود الى أطلقوا علیها اسم "شك�م" وتعتبر من أقدم مدن العالمو مسمى تل بالطة المدینة في الموقع ال

حافظت المدینة على مكانتها طوال العصر البرونزي المتأخر وفي العصر الحدیدي،   ، عام ق.م 4000

ثم   ، .معام ق722حوالي  من خضعت للملكة الشمال�ة في فلسطین التي س�طر علیها اآلشور�ون 

على  المدن مقصدا للس�احة لكونها تحوي أكبر الفارسي و تعتبر مدینة نابلس احدى  خضعت للحكم

مدینة نابلس القد�مة و االثر�ة   على  نابلس ا�ضامدینة  مجموعة من االثار القد�مة والتار�خ�ة �ما تحوي 

فهي تحوي على العشرات  من االثار القد�مة نظرا لقدمها و غناها التار�خي فهي تضم العدید من  

المساجد والكنائس والمناطق االثر�ة العر�قة �س�سط�ة و المسرح ومدینة شك�م �ما تضم العدید من  

تتضمنه  النشاط االقتصادي القوي و الغني التي  ذلك  �اإلضافة الىو االضرحة و المزارات  و غیرها ، 

الصابون النابلسي و الكنافة النابلس�ة   صناعة  وغیرها مثلنابلس من صناعات أثر�ة وثقاف�ة  مدینة
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العلم�ة �الجامعات و الكل�ات والمعاهد والتي  صروحال�ما تضم مدینة نابلس احدى أعرق ، الشهیرة 

لك على مستوى الس�احة الدینة أو االثر�ة أو التعل�م�ة و الثقاف�ة  جعلتها نقطة جذب س�اح�ة سواء �ان ذ 

وغیرها من  ال�اذان تضمم االحراش واالود�ة �واد   مدینة فالس�اح�ة الترفیه�ة بهدف االستجمام لن ننسى  و

 . المواقع الس�اح�ة

ل مناطق الضفة الغر��ة  فقد بلغت نس�ة الز�ارات من مجم  لس�اح الوافدة الى مدینة نابلسلو�النس�ة           

  جیدة، وهي % وهي تشكل نس�ة  13وهي    2018حسب تقار�ر الجهاز المر�ز لإلحصاء الفلسطیني لعام  

 الوافدة، % من مجمل نسب الس�احة الكل�ة  35بیت لحم    ومدینة%  30والتي بلغت  تأتي �عد مدینة أر�حا  

وهذه االرقام تبین مدى اق�ال الس�اح وخصوصا االجانب على الس�احة في مدینة نابلس وما تتمتع �ه من  

لتنم�ة وتطو�ر القطاع الس�احي بهدف تعز�ز الس�احة واهمها   مقومات س�اح�ة فهي تعتبر فرصة ذهب�ة 

 ) 2020.الفلسطیني لإلحصاءالجهاز المر�زي (  الخارج�ة.الس�احة 

 جنین   )5

بن عامر  شرف  تُ    بناها  وتكثر  مدینة جنین على سهل مرج  �نعان�ة  مدینة  وال�ساتین وهي  الجنان  فیها 

مترًا ، ولمدینة جنین مكانة دین�ة في قلوب   250– 125ترتفع المدینة عن سطح ال�حر من و  الكنعانیون ،

وهو في طر�قه من    قد مر �جنین أو �القرب منها السید المس�ح عل�ه السالم أكثر من مرةف�قال انه  الناس  

الناصرة إلى القدس، و�قال إنه شفى عشرة من المجذومین في قر�ة برقین غر�ي المدینة وتخلیدًا لهذا الحدث  

شیدت �ن�سة في القر�ة ما زالت آثارها �اق�ة حتى الیوم و�قصدها العدید من الس�اح من ارجاء العالم وتعتبر  

الزراع�ة القمح، الشعیر، السمسم، الز�تون، ال�ط�خ وغیرها    ، وأهم محصوالتها  مدینة جینین منطقة زراع�ة

من المحاصیل الزراع�ة ، �ما تضم جنین العدید من المعالم االثر�ة و الس�اح�ة ومن أشهرها �ن�سة برقین 

و الجامع الكبیر وغیرها الكثیر من المعالم الدین�ة واالثر�ة والغا�ات والخرب و الود�ان ، وما تتمتع �ه من  
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لتنم�ة وتطو�ر القطاع الس�احي بهدف تعز�ز الس�احة واهمها  مق ومات س�اح�ة فهي تعتبر فرصة ذهب�ة 

 الس�احة الخارج�ة. 

 رام هللا والبیرة )6

و�عود   ،م فوق مستوى سطح ال�حر900�م شمال القدس، فوق تالل ترتفع    16تقع مدینة رام هللا على �عد  

مدینة استرات�ج�ة نظرا   هللا  تار�خها الكنعاني إلى القرن الخامس والثالثین قبل المیالد ، وتعتبر مدینة رام

لوجودها في مناطق التقاطع التجاري ، �ما تعد منتجًعا ص�فً�ا مفضال منذ فترة طو�لة ، ألن الطقس فیها  

حصنا قوً�ا في القرن الثاني عشر، وما تزال �قا�ا   لهم فیها  الفرنجةوقد بنى ، لط�ف ومناخها �ارد ومعتدل 

، و�مكن مشاهدته حتى اآلن في الجزء القد�م من المدینة  (وزارة الس�احة    البرج موجودة في منطقة الطیرة

 .واالثار الفلسطین�ة)

تضم الكثیر  أنها  حیث    ةوتعد مدینة رام هللا من احدى المدن الحدیثة من الناح�ة العمران�ة واالقتصاد�       

العدید من الفنادق الس�اح�ة الفخمة و المصنفة    هللا  تضم مدینة رام �ما  من المناطق و المرافق الس�اح�ة ،  

مر�زا   ضمن تصن�فات عالم�ة �اإلضافة مجموعة من المطاعم والمراكز التجار�ة الضخمة و التي تجعلها

البیرة العدید من المعالم الس�اح�ة واالثر�ة من  للتسوق ومقصدا لحر�ة الس�احة ، �ما تضم مدینة رام هللا و 

أهمها البلدة القد�مة ومقام ابراه�م الخلیل والمحكمة العثمان�ة وخر�ة الطیرة والعدید من المعالم والمقومات 

 الس�اح�ة التي تجعلها نقطة جذب س�اح�ة وفرصة لتطو�ر الس�احة الخارج�ة .

 أر�حا  )7

القمر ،  مدینة أر�حا و�طلق علیه          المدن على وجه  و ا مدینة  أقدم  تعتبر مدینة أر�حا من أحدى 

ت�عد   االف قرن قبل المیالد و  7یرجع أصل مدینة أر�حا الى العصور الحجر�ة القد�مة الى  ، حیث  االرض  

مترًا تحت سطح    250�یلو مترًا " و تقع مدینة أر�حا عند مستوى    38مدینة أر�حا عن القدس حوالي "
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جید في فصل الشتاء ،  مص�ف  ال�حر، وال یوجد  أ�ة مدینة أخرى في العالم بهذا المستوى ، فهي تعد  

وتحتوي مدینة أر�حا على الكثیر من المواقع التار�خ�ة واألثر�ة المنتشرة في �ل مكان تقر��ًا في المدینة  

  نها تل السلطان، وخر�ة قمران كم مر�عا تتر�ز �عض أهم المواقع األثر�ة، ومن بی 20وحولها، فعلى مساحة 

" والكثیر من الكنائس والقصور والمساجد وغیرها ، وتكثر في أر�حا المتنزهات   قرنطل  ، وجبل التجر�ة "

والمطاعم والفنادق التي أفتتح العدید منها حدیثًا، و�ما أن شوارعها واسعة وأهلها �رماء معتادون على وجود 

 .) wafa.ps( الس�اح في بلدهم

 

 

 والمعالم)  (االماكن  ة� الدین المقومات 14.2

 المسجد االقصى: .1

أقدس  و هو أول القبلتین وثالث الحرمین الشر�فین وهو من بین ، �قع المسجد االفي مدینة القدس الشر�ف 

االماكن الدین�ة التي لها مكانة في قلوب المسلمین ، ومنذ قد�م الزمان �ان المسجد االقصى مقصدا دین�ا  

حیث جاء في القرآن الكر�م قوله تعالى: "س�حان الذي أسرى �عبده لیال من   المسلمین حول العالم ،یزوره  

المسجد الحرام إلى المسجد األقصى الذي �ار�نا حوله لنر�ه من آ�اتنا إنه هو السم�ع ال�صیر" (سورة االسراء  

شر�فین، وثواب الصالة ف�ه تعادل )، فالمسجد األقصى هو أول القبلتین وثاني المسجدین وثالث الحرمین ال

غیره من المساجد، وهو من أحد ثالثة مساجد تشد إلیها فقبل ان تكون الكع�ة المشرفة عن  خمسمائة صالة  

في مكة المكرمة قبلة للمسلمین ، �ان المسجد االقصى هو قبلة المسلمین قبل ان �عرج الرسول الكر�م  

، لذلك فهو �عتبر من االماكن التي لها مكانة عال�ة في    ىالسموات العلمحمد صل هللا عل�ه وسلم الى  
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قلوب المسلمین أجمع ، فز�ارة المسجد االقصى لها أهم�ة �بیرة في قلوب المسلمین مما �جعله احد أهم  

 االماكن التي تشكل نقطة جذب س�اح�ة.  

 

الصخرة، والمسجد القد�م، معلم أثري ودیني من أبرزها ق�ة    200�حتوي المسجد األقصى على          

بنى المسجد األقصى القائم حال�ا الخل�فة األموي عبد الملك بن  وقد    والمصلى المرواني، وحائط البراق،

 هجري).  96هجري حتى  66عام (من  30مروان وأتم بناؤه ابنه الولید بن عبد الملك واستغرقت عمل�ة البناء  

 

 

 ) �ن�سة الق�امة: 2

األعرق واألهم واألكثر قدس�ة لدى العالم المس�حي، والتي بنیت على    الكنائس منكن�سة الق�امة وهي تعد  

حین زارت و عاما،    11میالدي واستغرق بناؤها    14قبر السید المس�ح، و�عود تار�خ بناء الكن�سة إلى القرن  

الروماني    )هیالنة(الملكة   المقدسة    )قسطنطین(  أم اإلمبراطور  ببناأعطت  األراضي  ء �ن�سة  التعل�مات 

الق�امة في المكان الذي �عتقد أنه شهد حادثة صلب السید المس�ح ومن ثم ق�امه من بین الموتى ، فاستجاب 

اإلمبراطور الى رغ�ة والدته ولم یوفر ماال وال حرفیین أو خبراء إال وسخرهم في سبیل بناء الكن�سة وأشرف  

ورجل دین من رجال الكن�سة اطلق عل�ه اسم     على البناء مهندس من جنس�ة سور�ة �ان اسمه (ز�نو�یوس)

(یوستاثیوس) و�عد االنتهاء من عمل�ة البناء، توجه األساقفة الذین �انوا �حفرون مجمعا محل�ا في البیت 

المقدس للمشار�ة في حفل التكر�س الذي أعلنت ف�ه قدس�ة �ن�سة الق�امة أو الضر�ح المقدس ، وتعتبر  

الجذب الس�اح�ة وخصوصا من ابناء الد�انة المس�ح�ة و التي �قصدونها    كن�سة الق�امة احدى اهم نقاط

 . بهدف اداء الشعائر الدین�ة و الروحان�ة والتي تعد فرصة ممیزة لتطو�ر الس�احة الخارج�ة الى فلسطین 
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 االبراه�مي: ) المسجد 3

ترقى الى العالم�ة من حیث القدم  �قع المسجد اإلبراه�مي في مدینة الخلیل و هو من الم�اني التار�خ�ة التي  

سنة, فهو صرحًا معمار�ًا یدل على أهم�ة هذا الموقع منذ قد�م   2000والقدس�ة , فعمره یتجاوز أكثر من  

الزمان , و�الرغم مما عاشته المنطقة من أحداث تار�خ�ة وتعاقب الدول والشعوب إال أن البناء قد حافظ  

م) وأقاموا مسجدا داخل الحي ، وتعاقبت 750  –  660األمو�ون (  على تكو�نه وجمال عمارته, الى أن جاء

الدول اإلسالم�ة على المدینة محافظة على مكانته وأهمیته �أحد أهم مساجد العالم اإلسالمي و�عتبر المسجد  

االبراه�مي من أحدى االماكن الدین�ة و االثر�ة والتي لها مكانة �بیرة جدا في قلوب المسلمین ، و�عتبر  

سجد االبراه�مي احدى نقاط الجذب الس�اح�ة التي �قصدها الس�اح و الع�اد بهدف اداء الشعائر الدین�ة  الم

والتعرف على التراث والحضارة االسالم�ة العر�قة ، و وجود مثل هذا المعلم التار�خي واالسالمي ما هو  

ت س�اح�ة  ام خارج�ة ، بهدف الى فرصة �بیرة وممیزة لتنم�ة وتطو�ر قطاع الس�احة في فلسطین سواء �ان

 تحقیق میزة تنافس�ة.

 

 ) �ن�سة المهد: 4
 

تقع �ن�سة المهد في مدینة بیت لحم، وتعتبر �ن�سة المهد هي أحدى المقدسات المس�ح�ة التي         

یزورها الس�اح و الع�اد من جم�ع انحاء العالم بهدف أداء الفرائض و الشعائر الدین�ة ، وقد بنیت فوق 

و�النس�ة للبناء فقد أقام هذا   ،  تحت سطح ارض الكن�سة  مارة التي ولد فیها السید المس�ح عل�ه السال المغ

میالدي، وقام اإلمبراطور    4في القرن  (  قسطنطین(والدة االمبراطور  (  هیالنة(البناء األصلي للكن�سة الملكة  

�عد أن هدمها السامر�ون، وتضم �ن�سة المهد ما   540�إعادة بنائها �شكلها الحالي في عام  )   جوستین�ان(

�عرف �كهف میالد المس�ح وأرض�ات من الرخام األب�ض و�ز�ن الكهف أر�عة عشرة قندیال فض�ا والعدید  

أتي الس�اح  �النس�ة للس�احة ففي �ل عام من فترة االع�اد المس�ح�ة �و  من صور وأ�قونات القد�سین ،  
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المس�حیین من �افة أنحاء العالم الى �ن�سة المهد بهدف اداء الع�ادات و  الفرائض الدین�ة ، وتعتبر �ن�سة  

المهد في مدینة بیت لحم نقطة جذب س�اح�ة حیث �أتي الس�اح من أجلها ، �ما تعتبر �ن�سة المهد من 

هندسي غا�ة في الجمال واالتقان ، فكن�سة    ع  ني وابدا ااتقان عمر   على  وي تاحدى االثار العر�قة والتي تح

 المهد تعتبر فرصة لتنم�ة وتطو�ر الس�احة الى فلسطین .

 

 المقومات االثر�ة  .2

تحتوي فلسطین على الكثیر من االثار حیث انه في �ل مدینة أو قر�ة سوف تجد أثار قد�مة وعر�قة فهنالك  

موقع أثري مسجل في الضفة الغر��ة ، لكن أغلبها �قع في مناطق مصنفة "ج" أي تخضع    6963حوالي  

وان ،    خارج�ة والمغتر�ین )  (وزارة ال  1993لس�طرة أمن�ة و�دار�ة إسرائیل�ة �املة �حسب اتفاق�ة اوسلو عام  

الكنعانیون و �دل هذا فهوة یدل على غنى دولة فلسطین   التار�خ�ة ، ففلسطین بناهنا    المواقع االثر�ة و 

عدد   واكبتها العدید من الحضارات و الثقافات الغر��ة و االسالم�ة  فهي تعد بلد غن�ة �األثار حیث ان "

أولها هي الحضارة الكنعان�ة وال تزال هناك اثار   رة، وحضا  22الحضارات التي مرت في فلسطین هي  

فلسطین"   في  المس�ح�ة  اآلثار  من  الكثیر  نجد  لهذا  �بیرة  مس�ح�ة  نس�ة  فلسطین  وفي  هذا  یومنا  حتى 

 .  (و�كیبید�ا) 

 

االطالع والتعرف على االثار والحضارات القد�مة الموجودة  ، بهدف    اً تعتبر فلسطین مقصدا س�اح�     

العدید من الز�ارات  التعلم واجراء الدراسات واال�حاث    ، و�اإلضافة الى ذلك �كون الهدف الىلسطین  داخل ف

المتعلقة في االثار الموجودة في القرى والمدن الفلسطین�ة ، �ما تحتوى فلسطین على الكثیر من المتاحف  

�ما تحتوي فلسطین على التحف التار�خ�ة واألثر�ة والتي تعد   ، والقصور مثل قصر هشام في مدینة أر�حا

االثر�ة في فلسطین تشكل نقطة جذب س�اح�ة للكثیر    األماكنو و�مكننا القول أن    ،كثیرمطمع ومكسب لل
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وأنها تشكل فرصة ذهب�ة لتطو�ر و تنم�ة الس�احة الخارج�ة الى فلسطین بهدف تعز�ز المیزة التنافس�ة وانه  

الحكو  المؤسسات  تضعها  التي  واالسترات�ج�ات  الخطط  ضمن  االثر�ة  المقومات  تكون  ان  و  �جب  م�ة 

 .الخاصة

  

 المقومات ال�شر�ة   .3

تعتبر المقومات ال�شر�ة من إحدى أهم المقومات التي تحقق میزة تنافس�ة في مجال الس�اح�ة فالمجتمعات 

أو �ان على   المقدمة  الس�اح�ة  الخدمات  بثقافة عال�ة ومتنوعة سواء �ان على صعید  تتمتع  الفلسطین�ة 

العدید م والتراث فهناك  الثقافة  للثقافات االخرى مثل االغاني  صعید  اهتمام  نقطة  تمثل  التي  ن االنشطة 

الشهیرة   الفلسطین�ة  �الرقصات  الفن  صعید  وعلى  �الفخار  الیدو�ة  والصناعات  والمنسوجات  الفلسطین�ة 

 والمعروفة �الد�كة الفلسطین�ة وغیرها من النشاطات ال�شر�ة التي تشكل مقوما للس�احة في فلسطین. 

 

الجوانب التي تتمیز بها المجتمعات الفلسطین�ة هي التوافق واالمن السلمي بین العائالت    ومن          

الفلسطین�ة و التكاتف االجتماعي ، �اإلضافة التعا�ش بین الد�انات أو االد�ان فلم �حدث قط أن حدثت 

اء متسامحة متحا�ة ، نزاعات عنصر�ة أو اقتتال بین الد�انة االسالم�ة والمس�ح�ة فاألجواء الفلسطین�ة أجو 

ومن االمور اال�جاب�ة والتي تتمیز بها المجتمعات الفلسطین�ة والتي قد تكون �س�طة ولكن لها أثر �بیر في  

قلوب السائحین والتي تجعلهم سعداء وهي طر�قة التعامل مع الس�اح من حیث اللطف و الل�اقة في الحدیث 

لسائحین یثنون على هذه الصفات  والتي تصنع فرقا �بیر  ، وأ�ضا �رم الض�افة واالستق�ال فالكثیر من ا

لدیهم �ما �قولون ، ومما ال شك �ه ان للمقومات ال�شر�ة أثر �بیر في تنم�ة وتطو�ر الس�احة وخصوصا  

تدرج ضمن الخطط والبرامج واالسترات�ج�ات  التي تضعها  أن  الس�احة الخارج�ة الى فلسطین ، والتي �جب  

 . و الخاصة بهدف تطو�ر الس�اح�ة الخارج�ة الى فلسطین بهدف تعز�ز المیزة التنافس�ةالمؤسسات الحكوم�ة  
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 المقومات الجغراف�ة والطب�ع�ة  .4

 

 الموقع: أوال: 

فلسطین هي المنطقة الواقعة بین نهر االردن شرقا وال�حر األب�ض المتوسط غر�ا وال�حر االحمر وسیناء 

شرق   35ْ"،14و  34"،ْ 15جنو�ا ولبنان وسور�ا شماال و�النس�ة للموقع الفلكي فهي تقع بین خطي طول  

دائرتي عرض   و�ین  اثر  33"،ْ 15و  29"، ْ 30خط غر�نتش  له  مما  االستواء،  م�اشر على    شمال خط 

الحولة ونصف  و�حیرة    طبر�ا و�حیرة  �یلو متر مر�ع �ما في ذلك    27.027المناخ و تبلغ مساحة فلسطین  

مساحة ال�حر المیت، أما مساحة الضفة الغر��ة �ما في ذلك الجزء التا�ع لها من ال�حر المیت؛ فتبلغ 

 .ر�ع �یلو متر م 365، ف�ما تبلغ مساحة قطاع غزة   �یلو متر مر�ع 5842

 

�النس�ة للس�احة فان موقع فلسطین �شكل موقع استرات�جي لدول العالم اجمع ،و�عد الموقع الجغرافي  و        

من أهم عناصر البیئة الطب�ع�ة المؤثرة  في شكل وخصائص  وامكانات اي اقل�م ، حیث الموقع الجغرافي  

ي دراسة األقال�م الس�اح�ة ، وغال�ا ما یبدأ  والفلكي من األسس الطب�ع�ة الهامة التي یهتم بها الجغرافي ف

بتحدید الموقع الجغرافي وترجع أهمیته الى انه یوثر �صورة م�اشرة في المظاهر ال�شر�ة و الحضار�ة ، 

وخاصة ما یتعلق �التوز�ع الجغرافي للس�اح القادمین ، وغال�ا �كون العنصر الجغرافي في الس�احة غیر  

ا التطور التكنولوجي �تطور وسائل النقل و الموصالت ، اضافة الى انعدام  ثابت وذلك لعدة عوامل أهمه

 ) 2020االستقرار االمني الذي ی�طل أهم�ة العنصر الجغرافي في الس�اح�ة .(�ظاظو.
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 المناخ  ثان�ا: 

میز فلسطین �مناخها المعتدل، ألنها تقع على حوض ال�حر األب�ض المتوسط. وتنبت فیها في شهر  تت

ن�سان وأ�ار �عض الزهور البر�ة األكثر جماال في العالم ، وتتز�ن سفوح التالل �األلوان خالل فصل الر��ع  

وتسقط   �الح�اة،  النا�ضة  الزهور  أنواع  من  والسوسن وغیرها  والنرجس  البري  الزعتر  فیها  و�نبت  القصیر 

ج في �عض األح�ان، ولكنها ال  األمطار في فلسطین ما بین شهري تشر�ن الثاني ون�سان، وتتساقط الثلو 

ت�قى لفترة طو�لة (وزارة الس�احة واالثار الفلسطین�ة) ، فالس�احة احدى تلك االنشطة التي یلعب المناخ دورا  

هاما فیها  ، خاصة في المناطق التي ال یتوفر فیها المناخ الس�احي المالئم والمر�ح الذي �شكل مطل�ا  

ي الس�احة العامل األكثر أهم�ة في اخت�ار المواقع الس�اح�ة ، فهو الذي ف�مثل المناخ ف  جوهر�ا لإلنسان ،

 )2016�حسم الجدوى االقتصاد�ة الي مشروع س�احي . (العبد. 

 

فالسائح و�شكل مستمر �قوم بتحدید وجهة رحلته الى االماكن التي �فتقدها  ، ودائما ما �كون المناخ       

المكان المالئم للسائح ، فكون فلسطین تتمیز �مناخ معتدل فهي تعتبر وجه  المعتدل و الطب�عة الخال�ة هي  

مناس�ة لهذا السائح ، فهدف الس�احة وخصوصا س�احة االستجمام �كون االعتدال شرطا أساس�ا ، وهذا  

فمثال في    ،االمر �ختلف عن الس�احة الدین�ة ، فال �كترث السائح �المناخ اذا �ان الهدف والمقصد دیني

و المناخ غیر معتدل لكن یذهب الس�اح  جدا    المكرمة وفي موسم الحج والعمرة تكون االجواء حارة    مكة

ن هدف هذه الز�ارة �كون دیني �حت ، ولكن االمر �ختلف �النس�ة لس�احة  الى هذه المواقع او األماكن أل

ز فلسطین و�جعل المناخ احد  االستجمام والترف�ه فدائما ما �كون المناخ المعتدل هو االفضل ، وهذا ما �می

 احة الى فلسطین وخصوصا الخارج�ة  �المقومات الس�اح�ة والتي من شانها اعطاء الفرصة لتنم�ة وتطو�ر الس
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 ة ثالثا: الجغراف�

 والتطور إن الموقع الجغرافي هو احدى المقومات االساس�ة التي تلعب دورا أصیل في تحدید مستوى الس�احة  

  والتضار�س له أهم�ة �بیر في تحدید المقصد الس�احي لدى الزائر من حیث االماكن  الس�احي في أي دولة و 

الطب�ع�ة المتنوعة والتي تشكل نقطة جذب س�اح�ة، �اإلضافة انه �فتح المجال الى تعدد االنماط الس�اح�ة،  

 دعونا نتعرف على أبرز مظاهر الجغراف�ة والتضار�س في فلسطین: 

  والذيیوجد في فلسطین مناطق سهل�ة متنوعة من اهمها السهل الساحلي من الجهة الغر��ة    السهول: -1

�ما تتمیز فلسطین  ،  وتتمیز �االنحدار التدر�جي الى الغرب المتوسط  �م،  7�م وعرض    54یبلغ طوله  

�م ومن أبرز هذه السهول سهل حوارة وعرا�ة    84�السهول الداخل�ة من الشرق والتي �صل طولها  

 ) wafa.ps.2021( وعسكر. والفارعةجنین و 

 

على مناطق الضفة الغر��ة حیث تصل    تتر�ع الج�ال والهضاب في فلسطین وخصوصا  المرتفعات: -2

متر فوق مستوى سطح ال�حر، �ما تضم تضار�س فلسطین مجموعات    1020المرتفعات الجبل�ة لحولي  

 والجرمق  وعی�الوأبرز الج�ال في فلسطین ج�ال جرز�م    جمیال،من السالل الجبل�ة التي تعطیها مظهرا  

 الخلیل. وج�ال 

 

غذائ�ة    وسلة والتي تشكل منطقة حیو�ة    واالغوارتتمیز فلسطین �المنخفضات    :المنخفضات واالغوار -3

 أر�حا، لألراضي الفلسطین�ة والتي تعطي تنوعا مناخ�ا ومناطق جمال�ة، وخصوصا منطقة االغوار في 

متر    250حیث تعتبر أكثر نقطة منخفضة تحت مستوى سطح االرض في العالم حیث تصل الى  

 یث تعطي تنوعا مناخ�ا ومص�فا س�اح�ا خالل فصل الشتاء.تحت مستوى سطح ال�حر ح 
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تحتوي فلسطین على شواطئ �بیرة وممتدة على طوال حدود البالد خصوصا من   الشواطئ وال�حار: -4

المیت    وال�حرمنطقة الشمال على ضفاف ال�حر االب�ض المتوسط �اإلضافة الى شواطئ ال�حر االحمر  

نقطة جذب س�اح�ة وحیو�ة لجم�ع الس�اح من �افة انحاء    ال�حارو حیث تمثل الشواطئ    طبر�ا،و�حیرة  

و�عضها �خضع    )، تخضع معظم هذه الشواطئ لس�طرة االحتالل (اإلسرائیلي  ولألسف،لكن    العالم،

 غزة. للس�طرة الفلسطین�ة �شواطئ 

 

 

تحتوي التضار�س الفلسطین�ة على مجموعة �بیرة من األود�ة والتي تن�ع من ج�ال فلسطین    االود�ة: -5

السلقة   وواديومنطقة بئر الس�ع والعدید من االود�ة مثل وادي غزة    الخلیل،من السفوح الغر��ة لج�ال  

 �ة. س�اححیث تشكل الود�ان مناطق طب�عة وجمال�ة تكون نقطة جذب  ،وال�اذانبیت حانون  ووادي

 

 

تشكل الصحاري تقر��ا  نصف مساحة فلسطین ومن أبرزها منطقة النقب الكث�ان الرمل�ة والصحاري:   -6

والتي تشكل نحو نصف مساحة فلسطین، وتتخذ شكل المثلث بین خل�ج العق�ة جنو�ًا وغزة و�ئر الس�ع  

المعدن�ة واالم  الثروات  أنها منطقة هامة من ناح�ة  الزراع�ة و  شماًال، وهي منطقة جافة إال  كان�ات 

مناطق للجذب الس�احي ،  وتعد الس�احة الصحراو�ة من أبرز أنواع الترف�ه التي شهدت تطوًرا متصاعًدا  

األخیرة   السنوات  مناطق جغراف�ة  وتحصل  في  اكتشاف  ی�حثون عن  الذین  الس�اح  متزایًدا من  إق�اًال 

 صادر التنم�ة المستدامة .وتار�خ�ة مغایرة لما ألفوه وعرفوه ، حیث تعتبر مصدر  من م
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 الس�اس�ة والقانون�ة (االحتالل) وأثرها على الس�احة الخارج�ة   البیئ�ة 251.

لقد تحدثنا في األقسام السا�قة عن مقومات الس�احة في فلسطین وتحدثا عن �عض المدن والبلدان           

لكن المطلع    فلسطین،الفلسطین�ة و االماكن االثر�ة و الدین�ة والتي تعتبر جزء من المقومات الس�احة في  

الس�اح�ة �الرغم من    على الوضع الفلسطیني عن قرب �جد أننا لم نتحدث �إسهاب عن �ل المدن واالماكن

هناك دائما المعیق االساسي لحر�ة الس�احة  �كمن  ولكن    ،أنها تشكل مقومات س�اح�ة ذات مستوى عالي  

على الس�احة في فلسطین �اإلضافة الى    )اإلسرائیلي(في فلسطین و الذي یتمثل في تضی�ق�ات االحتالل  

الفلسطین�ة ، �افا   یتمثل في الس�طرة واحتالل االراضي  المعیق االساسي وهو االحتالل �حد ذاته والذي 

% من أراضي فلسطین التار�خ�ة ، �ما �قوم االحتالل و�شكل مستمر  في سرقة االثار 85وح�فا وحوالي  

 وحتى االن .  1948دا�ات عام  ومحاولة طمس الهو�ة الفلسطین�ة منذ ب

 

 )،(االحتالل االسرائیلي  في  الس�اس�ة والقانون�ة والتي تتمثل  في هذا القسم سوف �التحدث عن المع�قات    

�ما سوف نتحدث عن المضا�قات   فلسطین،وأثرها على الس�احة وتطو�ر قطاع الس�احة في فلسطین والى 

بهدف اضعاف المناطق الفلسطین�ة    فلسطین،الس�احة في  التي یتبناها االحتالل في سبیل القضاء على  

 �التالي:ضع�فة وفقیرة ومنقادة حول س�اسات االحتالل ومن أبرز هذه المع�قات  وجعلها

الفلسطین�ة   -1 الحدود  على  فلسطین من خالل س�طرته  في  الس�احة  مفاصل  على  یده  االحتالل  �ضع 

الى   �اإلضافة  االجانب،  الس�اح  دخول  على  الحواجز  و�شرافه  الحیو�ة    والمعابرنشر  المناطق  في 

 واالسترات�ج�ة في فلسطین. 

ضرب سمعة الس�احة في فلسطین من خالل نشر االشاعات التي توحي �عدم توفر االمن واالستقرار   -2

 الفلسطین�ة. في المناطق  وعدم توافر اماكن لإلقامة والتسوق �النس�ة للس�اح االجانب 
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االثر�ة    واالماكنسرقة التراث واالثار والكنوز الفلسطین�ة وفرض االغالق والس�طرة على المواقع   -3

 الفلسطین�ة والتي تعتبر مناطق جذب س�اح�ة. 

مح�طه   -4 عن  االقصى  والمسجد  الشر�ف  القدس  مدینة  التعقیدات   وعنعزل  وز�ادة  العالم  دول 

لسطینیین نفسهم الى القدس اال بتصار�ح معینة  وحتى الف  والعرب والتضی�ق�ات لمنع دخول المسلمین  

 والى فئة قلیل�ه. 

حتى ترم�م المناطق االثر�ة خصوصا في المناطق    و أعدم السماح للفلسطینیین في البناء واالستثمار   -5

 التي تخضع الى تصن�فات االحتالل. 

لك بهدف طمس التراث تدمیر االثار الفلسطین�ة، لقد قام االحتالل بتدمیر مدن أثر�ة ومواقع دین�ة وذ  -6

 الفلسطیني بهدف تدمیر قطاع الس�احة الى فلسطین. 

الس�طرة على المناطق الحیو�ة والطب�ع�ة والمناطق الجمیلة من خالل بناء المغتص�ات والمستوطنات  -7

 الصهیون�ة خصوصا في المناطق المرتفعة ومناطق الم�اه وشواطئ ال�حار.

 والسفر وتضلیل الس�اح لدفعهم الى عدم ز�ارة المناطق الفلسطین�ة. التضیق على مكاتب الس�احة  -8

السماح لهم في االستثمار في    وعدمتضیق الخناق على المستثمر�ن الفلسطینیین في مجال الس�احة   -9

اعطاءهم التراخ�ص    وعدمالس�اح�ة    والمنتجعات الس�احة من خالل عدم السماح لهم في بناء الفنادق  

 نظرهم. من وجهة  البن�ة المخالفةالالزمة وحتى هدم ا

المضا�قات التي یتعرض لها الس�اح خصوصا في مناطق الع�ادة خصوصا في الحرم اإلبراه�مي   -10

 والتي تدفع الس�اح االجانب الى عدم العودة الى هذه االماكن. 

�قوم االحتالل دائما بتحذیر الس�اح خاصة المس�حیین قبل دخولهم فلسطین و�طلب منهم التوق�ع   -11

على تعهدات �أن دخلوهم المناطق الفلسطین�ة �كون على مسؤول�اتهم الشخص�ة مما یدفع الكثیر�ن  

 للتردد في الز�ارة. 
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 نقاط القوة والضعف للس�احة في فلسطین    SWOTتحلیل   2.61

القوة   نقاط  فلسطین من حیث  في  الس�احة  بتحلیل وضع  نقوم  النموذج سوف  هذا    ونقاط من خالل 

، وسوف �ساعدنا هذا التحلیل في اتخاذا القرارات ووضع  والتهدیدات على الفرص    والتعرفالضعف  

 فه�ا بنا.  واالسترات�ج�ات الخطط 

 

  نقاط القوة:

وتنوع المواقع الس�اح�ة، وغیرها من المقومات التي   والدین�ة: المقومات االثر�ة المقومات الس�اح�ة .1

 فلسطین.تشكل احدى نقاط القوة والتي بدورها تساهم في تطو�ر الس�احة الخارج�ة الى 

 

للمزا�ا التي تحققها الس�احة في ظل    وذلك نظرا  :الس�احةوجود اق�ال على االستثمار في قطاع   .2

 العالم.احة حول تطور صناعة الس�

تساهم في خلق حالة من الوعي حول أهم�ة    والتي :  دورة المؤسسات االهل�ة والمؤسسات الخاصة .3

تنم�ة االقتصاد والمجتمع   من خالل اقامة المهرجانات   والدولةالس�احة وما تحققه من مزا�ا في 

 واالحتفاالت وغیرها من االنشطة الس�احة  

الس�احة واالثار:   .4 القدرة على ض�ط االمن واالستقرار  وجود دور فعال لشرطة  وذلك من خالل 

 واالثار. للحفاظ على سالمة الس�اح  

  والتي   والبرامج في السنوات القلیلة االخیرة ظهرت العدید من الم�ادرات    التكنولوج�ا:االستثمار في   .5

من خالل االنترنت وأنظمة الحجز والترو�ج    استخدمت التكنولوج�ا في االستثمار في قطاع الس�احة

 االجتماعي.وش�كات التواصل 
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الفلسطینیین في الحصول   المستثمرینبدأ  في الفترات االخیرة    عالم�ة:الحصول على تصن�فات   .6

الى جلب و�االت التسوق العالم�ة الى   والمطاعم، �اإلضافةالتصن�فات العالم�ة في مجال الفنادق  

 البالد.

 الضعف:نقاط 

النقص في الموارد المال�ة المرصودة بهدف تطو�ر قطاع الس�احة والمنتوج    :المال�ةالنقص في الموارد   .1

  وتأهیل مثل ترم�م المواقع االثر�ة    فلسطین،الس�اح�ة في    والمعالمالس�احي والحفاظ على المناطق  

 حدیثا. وترم�م المناطق المكتشفة 

تعاني البلدات والمدن من ضعف في البن�ة التحت�ة من حیث تطو�ر الشوارع   التحت�ة:ضعف البن�ة   .2

 الس�احة. العامة لما لها أثر �بیر على  والنظافة  والسكن�ةوالمناطق الس�احة 

یوثر �شكل سلبي على وضع الس�احة مما    الدق�قة:عدم توفر الب�انات واالحصاءات   .3 وهذا االمر 

نظر لنقص المعلومات والدراسات واال�حاث في هذا  والسل�مةئ�ة �ساهم في عدم اتخاذ القرارات الصا

 المجال.

�عتبر احدى نقاط الضعف    والقوانینإن الضعف في الس�اسات    والقوانین:ضعف في الس�اس�ات    .4

وهذا االمر یؤثر �شكل سلبي على حر�ة الس�احة وما یت�عها من تعامالت واستثمارات وتعدي على 

 الس�احة.  وانشطةاالثار 

هناك ضعف ملموس في قدرات الطواقم ال�شر�ة المؤهلة سواء �ان للتعامل    ال�شر�ة:ضعف الطواقم    .5

  والتخط�ط�ةة  �التدر�ب   والقدرات مع الس�اح أو المشار�ة في مهمة تطو�ر الس�احة من حیث الخبرات  

  واللوجست�ة.

وجود    .6 وأنشطة:عدم  وجود    برامج  وأنشطةعدم  تطو�ر   برامج  في  تساهم  مثل    الس�احة،  �اف�ة 

 وغیرها.المهرجانات والنشاطات والمؤتمرات 
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ضعف التنسیق بین المؤسسات الرسم�ة �ساهم في الحد   الرسم�ة:ضعف التنسیق بین المؤسسات   .7

 القطاع. و�ساهم ا�ضا في احداث فوضى لهاذا  الس�احة،من تنم�ة قطاع 

  والمؤسساتن قبل الشر�ات  خصوصا م  مجال الس�احةضعف االستثمارات في  ضعف االستثمارات:    .8

 الخاصة.

ونقصد هنا انه �الرغم من وجود مناطق س�اح�ة    الس�اح�ة نفسها:ضعف االستثمار في المناطق    .9

 المناطق. معروفة ومأهولة الى انه ال یوجد استثمار �افي لسد الفجوة في هذه 

قطاعات س�اح�ة   .10 الترفیه�ة    فمثال  معینة:تهم�ش  الس�احة  وترك  الدین�ة  الس�احة  في  االستثمار 

 القطاعات.وغیرها من 

وذلك �سب عدم االستقرار وعدم القدرة على جلب   :واألجنبيضعف االستثمار الس�احي المحلي  .11

المستثمر االجنبي نظرا الرتفاع نس�ة المخاطر �غض النظر عن عدم االستقرار بل یرجع ذلك 

 ما یؤثر على جودة المنتج الس�احي. االسواق؛ تنم�ةو االستثمار  ألمور اخرى تتعلق في

 

  والمضا�قات التيوذلك �سب القیود  اإلسرائیل�ة:عدم القدرة على منافسة الشر�ات الس�اح�ة  .12

 . االحتالل�فرضها 

 

في  وذلك یوثر �شكل سلبي والى حد �بیر ضعف التسو�ق الخارجي للس�احة الفلسطین�ة:   .13

وهذا بدوره �عطي رسالة الى العالم انه ال یوجد س�احة في هذه  ي،قطاع الس�اح التنم�ة وتنش�ط 

المزا�ا والفوائد لعدم وصول الرسالة  إدراك وعدمنظرا لعدم توفر المعلومات والوعي  ،ال�قعة الجغراف�ة

 العالم.الى 
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 الفرص:

 االستثمار في التكنولوج�ا الى أقصى حد ممكن    .1

 االعتراف في الس�ادة الفلسطین�ة   .2

 مما هو عل�ه    أكبربناء مرافق س�اح�ة حائزة على تصن�فات عالم�ة �شكل  .3

 العمل على اعادة اح�اء المناطق الس�اح�ة  .4

 التهدیدات:

الس�احة في فلسطین من خالل القیود  �عد االحتالل اإلسرائیلي من أكبر التهدیدات التي تواجه قطاع  

التي یتخذها �حق الس�اح أو مقدمي الخدمات   ات من خالل االجراء  التي �فرضها على الس�احة أو

والذي یتحدث عن البیئ�ة الس�اس�ة والقانون�ة   3.19الس�اح�ة �ما تم ذ�ره في اإلطار النظري في قسم 

العدید من الس�اح    وهو عزوف  ملف التطب�ع:ضافة الى  ، �اإل (االحتالل) وأثرها على الس�احة الخارج�ة

ز�ارة االمكان الفلسطین�ة عن طر�ق الدخول عبر المطارات (اإلسرائیل�ة)  حیث تندرج لدى الكثیر�ن  من  

الفلسطینیین   وخصوصا  للوطن  الس�اح  لقدوم  عائقا  �كون  مما  االحتالل  مع  التطب�ع  مفهوم  تحت 

 .المغتر�ین

 

   . وأثرها على الس�احة الخارج�ة (االحتالل)  مع�قات��ف �مكن التغلب  271.

�ما ورد في الفقرات السا�قة    :التغلب على المع�قات التي تتعلق �ضرب سمعة الس�احة في فلسطین  -1

أن االحتالل یلجأ الى التضییق على الس�احة الخارج�ة من خالل عدة أمور من أهمها، ضرب السمعة من 

خالل اختالق الروا�ات التي تتعلق �عدم االستقرار األمني، وعدم توافر معایر السالمة العامة، �اإلضافة  
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�المبیت   للزوار  السماح  عدم  على  العمل  االغالق  الى  س�اسات  ات�اع  وأ�ضا،  الفلسطین�ة،  الفنادق  في 

 وفا) وللعمل على إ�جاد حلول لهذه المشاكل نقترح اآلتي: (والمصادرة لالماكن واالثار.  

  عبر   الخارج�ة،دحض الروا�ة الصهیون�ة من خالل وضع برامج إعالم�ة منظمة تستهدف الس�احة   .أ

على االنترنت    لمحتوى الرقميوأ�ضا العمل على إثراء ا  المصورة،األفالم والقصص    الصحف�ة،المقاالت  

 . والشخص�ات المؤثرة االجتماعي،وش�كات التواصل 

 

تام للتسوق الس�احي والذي �جب   إنعاش�جب ان تضمن الخطة الشاملة �ما اوصینا، والتي تضمن   .ب 

ان �صب في الترو�ج لفلسطین �عالمة تجار�ة من خالل االستفادة من المقومات والمزا�ا التنافس�ة،  

و �ان �شكل  حالة االستقرار التي تع�شها البالد، حتى ل  واظهاروالتعر�ف الس�اح �المرافق الس�اح�ة،  

نسبي، �ما ین�غي تكث�ف الجهود الستقطاب الس�اح من جم�ع األعراق، من خالل مخاطبتهم بلغاتهم،  

 فقط. (ال�احث) والعر��ةول�س اإلنجلیز�ة 

 

 وقدوم الس�اح من خالل مطارات االحتالل:   )التطب�ع(التغلب على المع�قات التي تتعلق �ملف  .2

تعمل على االشراف استقطاب الس�اح   واالثار،�مكن العمل على انشاء دائرة خاصة في وزارة الس�احة  

دائرة    الذین، الوقوع تحت  المملكة األردن�ة   التطب�ع،�خشون  انشاء مراكز متخصصة في  من خالل 

مع االحتالل والتي قد   ةاستغالل االتفاق�ات الموقع  �ما �جب   فلسطین،تنظم دخولهم الى    الهاشم�ة،

 فلسطین. تساعد في تنش�ط الس�احة في 
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تصور عام االسترات�ج�ة الشاملة لتطو�ر الس�اح�ة الخارج�ة لتعز�ز المیزة التنافس�ة    281.

   في القطاع الس�احي في فلسطین.  

، وان العمل على تحقیق  ةأهداف استرات�ج� دائما ما توضع الخطط االسترات�ج�ة من اجل ضمان تحقیق  

ذلك االمر   وان  ر،التطو�المیزة التنافس�ة في الس�احة �عني تطو�ر الس�احة وتحقیق نتائج عال�ة في عمل�ة  

�حتاج الى وضع خطة استرات�ج�ة حیث تتضمن هذه الخطة ضمان تحقیق اقصى العوائد من أجل تحقیق  

و�س�ط لالسترات�ج�ة الشاملة    تصور مختصرالقسم سوف نقوم بوضع  في هذه    المنشود،الهدف االسترات�جي  

وذلك یتم من خالل    فلسطین، لتطو�ر الس�احة الخارج�ة لتعز�ز المیزة التنافس�ة في القطاع الس�احي في  

 مراحل: عدة 

 الخطة:  لمرحلة ما قب .3

 تشكیل فر�ق التخط�ط  .1

 وز�ر الس�احة  .4

 والعام. مختصین في التخط�ط من القطاع الخاص  .5

 قانونیین خبراء  .6

 خبراء مالیین   .7

 وضع األهداف االسترات�ج�ة   .2

 تطو�ر الس�احة الخارج�ة لتعز�ز المیزة التنافس�ة   .8

 التخلص من قیود االحتالل ف�ما یتعلق �قطاع الس�احة.  .9

تحلیل البیئة الداخل�ة والخارج�ة، وذلك یتضمن بیئة االحتالل ودراسة التوقعات والخطط التي �سعى   .3

 الیها المستقبل، وذلك بناء على ب�انات دق�قة تم اخت�ار صدقها. 

 :تتضمن و  الخطة االسترات�ج�ة .4
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  تصور عام االسترات�ج�ة الشاملة لتطو�ر الس�اح�ة الخارج�ة لتعز�ز المیزة التنافس�ة في القطاع الس�احي في فلسطین 

 

 

 التحلیل اإلسترات�جي  بناء اإلسترات�ج�ة  تنفیذ اإلسترات�ج�ة  التقو�م والرقا�ة 

 األداء  •

 المخرجات الفعل�ة 

 مقارنة االسترات�ج�ات 

 

 مقارنة األهداف 

 

 رقا�ة مستمرة 

 

 ةاتخاذا إجراءات تصح�ح�

 

 نظام عقو�ات

 نظام حوافز

 نظام ترق�ات

 البرامج   •

االسترات�ج�ا تنفیذ  لضمان  مختصة  یتم   تبرامج  الفرع�ة، 

تجهیزها ومرجعتها، ومن ثم یتم تصد�قها، للبدئ في العمل  

 فیها. 

 

 الموازنات   •

البرامج، ضمن نسخ متعددة تتضمن مقترحات التكلفة تكلفة  

 في اطار ، منخفضة ، متوسطة ، عال�ة ، مع ب�ان الفروق 

 

 اإلجراءات   •

العمل   والمهام، تتضمن وقت محدد  خطوات تتا�ع�ة إلنجاز 

،  كلي،   توقعات  و  شهر�ة،  تقار�ر  مع  برنامج  لكل  وجزئي 

 وتحلیل للفرص .

 الرسالة   •

متكامل استرات�ج�ة  المیزة    ةنحو  لتعز�ز  الخارج�ة  الس�احة  لتطو�ر 
 التنافس�ة في فلسطین 

 األهداف اإلسترات�ج�ة   •
 تطو�ر المنتوج الس�احي والخدمي .10
 تطو�ر الموارد ال�شر�ة .11
 تطو�ر التسو�ق الس�احي .12
 دور التكنولوج�ا في الس�اح�ة تعز�ز  .13
 ضمان التكامل والتنسیق الرسمي لتطو�ر الس�احة  .14
إ�جاد الحلول إلجراءات االحتالل ف�ما یتعلق �ضرب  .15

 الس�احة الفلسطین�ة.

 اإلسترات�ج�ات   •
 وضع خطة منفردة لكل هدف تضمن تحقیق الرسالة.

 تطو�ر المنتوج الس�احي والخدمي .16

التدر�ب، الوعي، التطو�ر، الفنادق النقل،  (الترم�م، االكتشاف،  
 الض�افة، التراث، االعمال الیدو�ة)

 تطو�ر الموارد ال�شر�ة .17
 ي (التعل�م، االمن، التثق�ف، الوع

 تطو�ر التسو�ق الس�احي، .18
الترو�ج،   الدفع،  أنظمة  االلكترون�ة،  (الس�احة 
الرقمي،   التسو�ق  االنترنت،  المهرجانات،  المؤتمرات، 

الرق استغالل التواجد  بلغته،  العالم  مخاط�ة  مي، 
السفارات والقنصل�ات، اظهار جمال�ة المقومات، صور  

 أفالم، وغیرها..) 
 تعز�ز دور التكنولوج�ا في الس�اح�ة.  .19

 ) ة.الخدمات، الحجز، الدفع. المواك�GPS(خرائط 
 ضمان التكامل والتنسیق الرسمي لتطو�ر الس�احة  .20

 ة. س�اسات)(بروتكوالت، تقار�ر شهر�ة، خطط مقترح 
إ�جاد الحلول إلجراءات االحتالل ف�ما یتعلق �ضرب  .21

 الس�احة الفلسطین�ة.
(استغالل االتفاق�ات، خلق شراكات. التوجه للمنظمات 

 العالم�ة ...) 

 الس�اسات   •

القرارات التخاذ  إرشاد�ة  قواعد  أو  عر�ضة  حدود   خطوط  ضمن 

 ة االسترات�ج�

 الخارج�ة: البیئة 

 للس�احة الطلب العالمي 

 الس�احة المستهدفون 

 عومل الجذب 

 عوامل الرفض 

 البیئة الداخل�ة 

SWOT 

 الموارد ال�شر�ة

 المقومات الس�اح�ة

 الى أخره..... 
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 السا�قة: الدراسات 

 

 العر��ة   الدراسات .119.2

   2021دراسة القرشي  •

الشراء   اإللكتروني،  (التسو�ق  �أ�عاده  اإللكتروني  االستهالكي  السلوك  أثـر  على  للتعرف  الدراسة  هدفت 

اإللكتروني، الدفع اإللكتروني الم�اشر، الدفع اإللكتروني غیـر الم�اشر) على تحسیـن  التنافس�ة �عناصرها  

، الوقت) في قطاع الخدمات الس�اح�ة  (ثقة المستهلك �المنتج، تحقیق األمان للمستهلك، ث�ات جودة المنتج

) است�انة على عینة مالءمة  478في األردن، استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحلیلي، وزعت الدراسة (

) است�انة خضعت جم�عها للتحلیل اإلحصائي �ما  388ممن تنطبق علیهم شروط العینة، تم استـرجاع ( 

) الموزعة،81نسبته  االست�انات  مجموع  من  بـرنامج    %)  الدراسة حسب  ب�انات  معالجة  ،    SPSSوتم 

وخرجت الدراسة �مجموعة من النتائج من أهمها: وجود أثـر ذو داللة إحصائ�ة لسلوك المستهلك اإللكتروني  

على تحسیـن المیـزة التنافس�ة في قطاع الخدمات الس�اح�ة في األردن، وأن المتوسط الحسابي العام لجم�ع  

أظهرت الدراسة أن ُ�عد التسو�ق  �ما  ) �مستوى عالي،  3.77لك اإللكتروني قد بلغ (محاور سلوك المسته

قدمت الدراسة توص�ات    حیث   ) ،4.01اإللكتروني قد جاء في المرت�ة األولى حیث بلغ متوسطة الحسابي ( 

ا هو  عدیدة منها: ضرورة ز�ادة اهتمام الشر�ات الس�اح�ة في سلوك المستهلك اإللكتروني �شكل  أفضل مم

عل�ة حالً�ا، وتطو�ـر تطب�قات التـرو�ج والمواقع اإللكترون�ة الخاصة في القطاع الس�احي، وز�ادة الوعي  

 الثقافي اإللكتروني لما له من أهم�ة �الغة على السلوك االستهالكي اإللكتروني.
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 2020 -دراسة شاف�ة  •

الس�احي في تطو�ر الس�احة في الجزائر �اعت�ار  مساهمة التسو�ق  "  هدفت هذه الدراسة الى التعرف على

  ان الس�احة هي نشاط �قوم �ه الفرد لالنتقال من مكان آلخر قصد الحصول على الراحة واالستجمام، و 

مساهمة التسو�ق الس�احي في تطو�ر الس�احة في الجزائر �ما �عتبر التسو�ق الس�احي العامل األساسي  

  ، ل تعر�فه �المنتجات الس�اح�ة ومعرفة رغ�ات السائح واهم احت�اجاتهفي تنش�ط القطاع الس�احي من خال

  2030�القدرات الس�اح�ة التي تزخر بها البالد وهذا ما جسده المخطط التوجیهي آلفاق  ف  واعتمد على التعر 

الذي �حدد خطة تسو�ق المنتج الس�احي في الجزائر و�انت أبرز  نتائج الدراسة ان الس�احة هي الر�یزة  

االساس�ة لالقتصاد العالمي و بینت وجود خلل في المؤسسات الس�اح�ة في الجزائر  و افتقاد الجزائر الى  

س�اس�ات تسو�ق�ة ناجحة، و�ناء على ذلك �انت أبرز التوص�ات والتي تمثلت في ، تحسین صورة الجزائر  

الوسائل الحدیثة ف�ه والمشار�ة الس�اح�ة على الصعید الدولي ، و انعاش التسو�ق الس�احي وتنظ�مه وادخال  

في المعارض الدول�ة وتحسین نوع�ة الخدمات الس�اح�ة ، وترق�ة صورة الجزائر في الخارج لتعز�ز مكانتها  

 في األسواق الس�احة الدول�ة .

   2020  -دارسة محمد  •

لة الس�اح�ة "،  هل �ساهم التسو�ق الس�احي في تنم�ة المیزة التنافس�ة للو�ا"  هدفت الدراسة للتعرف على  

إبراز العالقة الوطیدة بین التسو�ق الس�احي والخدمة الس�اح�ة، و��ف�ة مساهمة التسو�ق الس�احي ز�ادة 

جمع الب�انات من مصادرها المختلفة، وقد تم  المیزة التنافس�ة للو�االت الس�اح�ة. ولتحقیق أهداف الدراسة  

المنهج الوصفي إلجراء الدراسة، واالستب�ان �أداة رئ�س�ة لجمع المعلومات وقد أظهرت الدراسة   مااستخد تم 

مجموعة من النتائج، من أهمها أن أفراد العینة یوافقون على أن �ساهم التسو�ق الس�احي في تنم�ة المیزة  
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رة األخذ �المفهوم العلمي  التنافس�ة للو�الة الس�اح�ة، �ما اقترحت مجموعة من التوص�ات، من أهمها ضرو 

 الحدیث للتسو�ق الس�احي عند تصم�م و�عداد اإلسترات�ج�ة التسو�ق�ة المناس�ة للخدمات الس�اح�ة. 

 

 2019-دراسة حسین  •

هدفت هذه الدراسة للتعرف على جودة الخدمات الّس�اح�ة �اعت�ارها آل�ة لتحقیق المیزة التَّنافس�ة للمؤسسات  

ل التطرق إلى المقار�ات المفاه�م�ة لكل من متغیري ال�حث وما یتعلق بهما، فجودة  الّس�اح�ة، وذلك من خال

الخدمات الّس�اح�ة تؤدي دورًا مهمًا في تصم�م منتج الخدمة وتسو�قه، حیث إنها ذات أهم�ة لكل من مقدمي 

ي تحقیق  الخدمات والمستفیدین، وقد ازداد إدراك مؤسسات الخدمة ألهم�ة ودور تطبیق مفهوم الجودة ف

المیزة التَّنافس�ة. التي تعتبر أحد الر�ائز األساس�ة في الس�اق التَّنافسي. ومن خالل هذه الدراسة و�االعتماد  

التَّنافس�ة   والمیزة  الّس�اح�ة  الخدمات  جودة  بین  طرد�ة  عالقة  وجود  لنا  تبیَّن  و  االستقرائي  المنهج  على 

�لما أهل هذا المؤسسة الّس�اح�ة المتالك میزة تنافس�ة ذات   فكلما �انت الجودة مرتفعة  الّس�اح�ة،للمؤسسة  

 مرتفعة.مرت�ة 

 

 2019 –دراسة عرقاوي   •

دور إدارة المعرفة في تحسین مستوى أداء المنشآت الس�اح�ة الفلسطین�ة  هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على  

وخصوصا في قطاع غزة ، وقد تم استخدام المنهج  ،  �التطبیق على الفنادق والمطاعم الس�اح�ة في فلسطین  

است�انة واسترداد   )100الوصفي التحلیلي وأسلوب الحصر الشامل نظرا لصغر مجتمع الدارسة، وتم توز�ع (

) است�انة منها ,وقد توصلت الدراسة إلى نتائج عدة أهمها توافر إدارة المعرفة في المؤسسات الس�اح�ة  85(

أ�ضا هناك و )  71.232) وان اداء المؤسسات الس�اح�ة مرتفع بوزن نسبي (79.658بدرجة �بیرة و وزن (
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وعدم وجود فروق إحصائ�ة    ،  س�اح�ة الفلسطین�ةعالقة وأثر بین إدارة المعرفة وتحسین أداء المنشآت ال 

هناك بین متوسطات استجا�ات الم�حوثین حول دور إدارة المعرفة في تحسین أداء المؤسسات الس�اح�ة  

 الوظ�فة، والمؤهل العلمي، وسنوات الخدمة). تعزى لمتغیر (

ح�ة في فلسطین لما لها من  و�ان من أهم التوص�ات العمل على تعز�ز إدارة المعرفة في المؤسسات الس�ا

أثر جید في تحسین مستوى أدائها، مع التر�یز على نشر المعرفة من خالل تعز�ز ش�كة المعلومات الداخل�ة 

في ت�ادل المعلومات بینهم و�ین االخر�ن، وضرورة تحسین أداء المؤسسات الس�اح�ة    ینوالتي تساعد العامل

ه بناء على مواصفات وظ�ف�ة معتمدة، وتدر��ه وتطو�ره لز�ادة  من خالل االهتمام �العنصر ال�شري واخت�ار 

 .المخزون المعرفي لدیهم

 2018-دراسة شع�ان •

الطب�ع�ة وال�شر�ة في    وتقی�م األماكن ذات اإلمكانات الس�اح�ة  رهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على حص

د اسُتْخدم فیها المنهج االستقرائي الوصفي  ن في جاذب�ة المواقع الس�اح�ة، وقی منطقة حائل، وتقی�م درجة التَّ�ا

فردًا من مجتمع    763) است�انة، وُط�ِّقت الدراسة على عینة عشوائ�ة بلغت  1000توز�ع (  التحلیلي، وتمَ 

في تحلیل ب�انات  و ،    الدراسة؛ بهدف معرفة درجة جاذب�ة المواقِع الس�اح�ة (عال�ة، متوسطة، منخفضة) 

َتمَّ   والتكرارات، الدراسة  األحادي،  والت�این  �اي)،  (اخت�ار  مثل:  اإلحصائ�ة،  االخت�ارات  �عض  استخداُم 

الجغراف�ة  المعلومات  نظم  أداة  استخدام  تم  �ما  الب�ان�ة،  والرسوم  �الجداول  تمثیُلها  وتم  المئو�ة،  والنسب 

)GISنوع فیها األماكن الس�اح�ة  ) لتحدید المواقع الس�اح�ة، و�ان من أبرز نتائج الدراسة: أن المنطقة تت

) موقعا س�اح�ا ذو  11الطب�ع�ة وال�شر�ة، و�تحدید درجة جاذب�ة هذه المواقع تم التوصل إلى أن هناك (

) من المواقع منخفضة الجاذب�ة، وأن المنطقة ذات 2) موقعًا �جاذب�ة متوسطة، و(25جاذب�ة عال�ة، و(

الس�اح  جاذب�ة  نس�ة  بلغت  حیث  عائلي؛  س�احي  األسرة    جذب  ب�عض  67مع  الدراسة  ختمت  �ما   ،%

 التوص�ات.  
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 2017- دراسة عبد هللا •

هدفت الدراسة إلى التعرف على جانب االعالم الس�احي و التسو�ق الس�احي وعالقته �العالقات العامة، 

والتعرف على الطرق المثلى للر�ط بین أدوات العالقات العامة واالعالم الجدید من أجل تسو�ق س�احي  

جح، �اإلضافة إلى الوقوف على تفاصیل تجر�ة دبي في المجال الس�احي خاصة ف�ما یتعلق �العالقات نا

العامة وأنشطتها وأدوارها وما حققته في سبیل ذلك، واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحلیلي للوصول  

موظف    40صد�ة تمثلت في  إلى هدف الدراسة، �ما استخدمت االست�انة �أداة لجمع المعلومات من عینة ق

االتصال    و  وقد توصلت الدراسة إلى أن إدارة العالقات العامة في دائرة الس�احة والتسو�ق التجاري في دبي ،

أثبتت و تساهم في نشر سمعة طی�ة عن القطاع الس�احي في دبي، وتحسین الصورة الذهن�ة لدى الجمهور،  

في تطو�ر التسو�ق الس�احي �الدائرة ،    لالعامة واالتصاات  النتائج أن هناك دور �بیر تؤد�ه إدارة العالق

متمثال في االنشطة التسو�ق�ة الس�اح�ة و�ذلك إدارة االعالم الس�احي و العالقات العامة الس�اح�ة عبر  

و�ناء على تلك النتائج فقد أوصت   توظ�ف �افة الوسائل االتصال�ة الحدیثة من أجل تحقیق نجاحات أكثر،

التكث�ف من استخدام المؤتمرات الصحف�ة �أحد  �الدراسة �ضرورة ق�ام إدارة العالقات العامة بدائرة التسو�ق  

وسائل االتصال الحدیثة، وضرورة االعتماد على ال�حوث التقو�م�ة واالستطالع�ة لما لها من دور �بیر في  

  .الدائرة تطو�ر أداء العالقات العامة في

 

 ) 2017 -(سل�مان دراسة  •

هدفت الدراسة للتعرف على الدور الذي تقوم �ه إدارة العالقات العامة بوزارة الس�احة السودان�ة في التخط�ط  

لتنش�ط برامجها من أجل التعر�ف �المناطق الس�اح�ة، ومعرفة مدى ارتكاز الخطط التي تقوم بوضعها إدارة 

س العلم�ة، ومدى االهتمام �التخط�ط والتدر�ب للكفاءات ال�شر�ة العاملة في إدارة العالقات العامة على االس

العالقات العامة بوزارة الس�احة السودان�ة، واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحلیلي، وقام ال�احث  
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الس�احة وعددهم   والعاملین في وزارة  االدار�ین  است�انة على جم�ع  توصلت  وق ،    موظف  115بتوز�ع  د 

الدراسة إلى فشل وسائل االعالم �صفة عامة و�رامج العالقات العامة �صفة خاصة في الترو�ج الس�احي،  

وان الوزارة ال تمتلك خطط لبرامج العالقات العامة في المجال الس�احي �الوزارة، �ما توصلت لعدم وجود  

 ة تخط�ط ألنواع الس�احة �إدارة العالقات العامة في وزارة الس�اح

 

 ) 2017 - أحمد(دراسة  •

والیة الخرطوم في  تواجھ الشركات والوكاالت السیاحیة في    التيتحلیل المشاكل  ھدفت الدراسة الى         

على  السودان   والوقوف  وكاالت  أ ،  ونشاط  السفر داء  و  والفرص   السیاحة  والضعف  القوه  جانبي  من 

والمساعدة في نشر الوعي في مجال الشركات والوكاالت السیاحیة بتطبیق العلوم اإلداریة    ،والمھددات  

تسویق المواقع والخدمات      كما تھتم الدراسة بتوضیح دور شركات ووكاالت السفر والسیاحة في،الحدیثة  

ة واإلقلیمیة ومعالجة  السیاحیة ، وتبین الدراسة أھمیة اإلستراتیجیات التسویقیة لكسب أسواق السیاحة العالمی

والسفر   السیاحة  وشركات  وكاالت  أداء  في  والتحلیلي    انتھجت وقد  ،  الخلل  الوصفي  المنھج  الدراسة 

الفرضیات   وإثبات  المعلومات  جمع  في  وھم   اختیاروتم  ،  والتاریخي  الدراسة  عینة  في  عشوائیة  عینة 

ثم   والسیاحة  السفر  توزیع    الموظفین في شركات ووكاالت  تفید   استبانة  70  عدد تم  لمعلومات   للوصول 

والسفر ، ضعف األداء التسویقي لوكاالت السیاحة    ؛ أوال:وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالیة  الدراسة ،  

عدم وجود مواد بالتشریعات السیاحیة  ،ثالثا : عدم مواكبة التشریعات السیاحیة لحركة السیاحة العالمیة    ثانیا:

تقاطع  ، رابعا :  السیاحة الوافدة والمحلیة    الت والشركات السیاحیة على العمل فيتفرض على أصحاب الوكا 

عدم وعي العاملین بالوكاالت بأھمیة ، خامسا:  تنظم النشاط السیاحي وحركة العمل    التيالقوانین واللوائح  

ال للتسویق  تحول دون التطبیق الفع  التيولمعالجة المعوقات  ،  التسویق السیاحي ودوره في جلب السیاح  

تعدیل اللوائح الخاصة بتنظیم أعمال وكاالت ؛ أوال : أھمھا    ت التوصیاقدم الباحث عدد من  ,حیق  السیاحي  

المستجدات  مواكبة  بغرض  والسفر  السیاحة  :  وشركات  ثانیا  جھات  ،  تعمل  وضع    االختصاص أن  على 

 للعمل .  ھاھإستراتیجیة للتسویق السیاحي للوكاالت والشركات تكون موج
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 الدراسات االجنب�ة:  220.

• Nivruti and Rathod – 2019 

الهند�ة والتي تذخر    ) ناش�ك(وقد هدفت الدراسة إلى محاولة تقی�م التنم�ة الس�اح�ة والتخط�ط في مدینة  

أماكن س�اح�ة أجر�ت علیها الدراسة،   10س�ما الدین�ة منها، و�دراسة حالة تم اخت�ار  ال  �األماكن الس�اح�ة  

الس�اح�ة   المراكز  ز�ارة  خالل  من  جمعها  تم  التي  والثانو�ة  االول�ة  الب�انات  على  الدراسة  هذه  استندت 

والمعلومات التي تم الحصول علیها من منظمي الرحالت الس�اح�ة والو�االت الحكوم�ة الس�اح�ة وأصحاب  

دین�ة وزراع�ة  منها    ،ة ومختلفةتحظي �مقومات س�اح�ة �بیر   )ناش�ك(واستنتجت الدراسة �ان مدینة   ،الفنادق

وطب�ع�ة ومناخ معتدل وأماكن س�اح�ة عدیدة �اإلضافة لسهولة التنقل، �ما توصلت الدراسة إلى أن تطو�ر  

 12وهو موسم حج هندوسي �حدث �ل )  �وم�ه م�ال(  البن�ة التحت�ة للس�احة في المدینة و�عود سب�ه إلى  

الدلیل الس�احي المدرب، و أوصت الدراسة �ضرورة الترو�ج الس�احي للمراكز  ، وتفتقر المدینة لوجود    عام

الس�اح�ة �المدینة، �اإلضافة لتوفیر الفنادق الالزمة إلقامة السائحین �أسعار معقولة، �اإلضافة للعمل على 

   .أن تكون المدینة وجهة س�اح�ة دین�ة

• John Wiley & Sons - 2017 

الدور الذي تؤد�ه الحكومة في القدرة التنافس�ة للس�احة وفهم العالقة القائمة    لىع هدفت هذه الدراسة للتعرف  

�ن القدرة التنافس�ة للس�احة ال تتأثر �قرارات الحكومات فحسب  و   ،على نموذج دورة ح�اة المناطق الس�اح�ة

تعتمد على الس�احة    وستظهر البلدان التي تتسم �أنها   ،، بل تتأثر أ�ضًا �مرحلة التنم�ة الس�اح�ة في البلد 

دراسة   الدراسة على منهج   ت واعتمد  ،مستو�ات مشار�ة حكوم�ة أعلى من تلك األقل اعتمادا على الس�احة

وتشیر النتائج إلى أن الدور الذي تلع�ه الحكومة في القدرة    ،حالة إفراد�ة �استخدام تحلیل السالسل الزمن�ة
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التنافس�ة في مجال الس�احة قد ال �عتمد على مستوى الحر�ة المقدمة فحسب ، بل وأ�ضًا على مرحلة تطو�ر  

 الوجهات الس�اح�ة. 

 

• Petkovka, Marinov - 2014  

عة و دراسة حالة للوجھة السیاحیة، بلدیة  ھدفت الدراسة الى التعرف على تطویر المنتجات السیاحیة المتنو 

الهدف من هذه الورقة هو الكشف عما إذا �ان العاملین في مجال الس�احة في صوف�ا و   بلغاریافي  صوفیا،  

یدر�ون إمكان�ات الجمع بین مختلف أنواع الس�احة وتشج�ع المنتج الس�احي المتنوع بین الس�اح االجانب  

: والتي تكون ألغراض ثقاف�ة    س�احة حضر�ةأنواع الس�احة إلى نوعین،  والمحلیین، حیث قسمت الدراسة  

: بهدف التزلج والمشي وز�ارة االماكن الطب�ع�ة،  وس�احة غیر حضر�ة والحفالت الموس�ق�ة،   كالمؤتمرات 

مدیرون  واعتمدت فندقا للمستجیبین ما بین مالكً  الدراسة على المقابالت واالست�انات، وشملت عینة الدراسة  

عامون وموظفین، وأشارت نتائج الدراسة إلى أن العاملین في مجال الس�احة یدر�ون ان بلد�ة صوف�ا تتوفر 

لدیها مقومات أنواع مختلفة من الس�احة، مع وجود مقومات الس�احة الحضر�ة �صورة أكبر من مقومات  

ت �إمكانها  بلد�ة صوف�ا  �ان  الم�حوثین  و�درك  الحضر�ة،  أنواع مختلفة من  الس�احة غیر  منتجات  طو�ر 

أنواع   جم�ع  بتطو�ر  بلد�ة صوف�ا  اهتمام  �ضرورة  الدراسة  أوصت  فقد  النتائج  تلك  على  و�ناء  الس�احة، 

 الس�احة حیث تتوفر لدیهم االمكان�ات الكبیرة وان تعمل على توفیر المز�د من المنتجات الس�اح�ة. 

• Brokaj - 2014  

الى التعرف على دور الحكومة المحل�ة في تطو�ر الس�احة المستدامة و الوصول إلى    هدفت هذه الدراسة

فهم أفضل حول العمل�ات التطور�ة للتنم�ة الس�اح�ة نحو االستدامة في أل�ان�ا وفقا ألصحاب المصلحة 

لتحد�ات الرئ�سیین: الحكم المحلي، والمؤسسات الس�اح�ة والمجتمع المحلي، مع التر�یز في الغالب على ا

�مقصد س�احي مهم      ونقاط الضعف التي تتوسع داخل وخارج حدود الحكومة المحل�ة وتعیق تعز�ز "فلورا"
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في أل�ان�ا، واعتمدت الدراسة في جمع الب�انات من االدب�ات والوثائق والمشار�ع المتعلقة بتنم�ة الس�احة  

أشارت نتائج هذه الدراسة  ، حیث   ةحكومة محل�  12�اإلضافة ألجراء ثالث مقابالت منظمة مع ممثلي  

إلى أن هناك مجموعة واسعة من العوامل التي تقید صناعة الس�احة في فلورا، و�ان دور الحكومة المحل�ة 

محدود في إدارة موارد التراث الثقافي، وان هناك فجوة ما بین الوعي وتحو�ل ذلك الوعي إلى شيء عملي 

�ة والتي اتفق جم�ع الم�حوثین أن دورها هي ق�ادة االجندة التنمو�ة  ونتائج ملموسة من قبل الحكومات المحل

الس�احة   تنم�ة  في  �ستثمرون  الذین  المصلحة  الس�اح�ة أصحاب  المؤسسات  أن  �ما  فلورا،  في  للس�احة 

أوصت الدراسة �ضرورة ق�ام الحكومات المحل�ة مع أصحاب   و المستدامة �اعت�ارها مسؤول�ة القطاع العام

ن الشر�ات المحل�ة �االستثمار في التنم�ة الس�اح�ة المستدامة �اعت�ارها مستقبل فلورا، وضرورة  المصلحة م

 وضع الخطط واالدوات االسترات�ج�ة لذلك �التعاون بین الحكومة المحل�ة وجم�ع االطراف صاح�ة المصلحة. 

• Fokke -2012 

الى التعرف الى خلق س�احة مستدامة في مراكز المدن في ال�قا�ا االثر�ة , وهو      ولقد هدفت هذه الدراسة

العدید من مراكز المدن  ،  انه في العقود االخیرة    دراسةما س�جلب مدیري االثار والمخططین معا, وتناولت ال

هذا �مكن    ة واالورو��ة شهدت نمو متسارع للسكان , وخالل عمل�ات الحفر والبناء یتم اكتشاف �قا�ا أثر� 

ان �عمل على تأخیر مشار�ع البناء �شكل ملحوظ ، بهدف حما�ة المواقع االثر�ة , �ما ان الحاجة الى  

التنم�ة العمران�ة والحضر�ة  ادت الى عالقة متوترة نوعا ما بین مخططي المدن و مسؤولي التراث ، وفي  

ون بین الجهات المعن�ة ، وتذ�ر الدراسة ار�ع هذه الدراسة یتم استكشاف النظر�ات و المفاه�م لتحسین التعا

معتقدات مهمة حول الماضي و الحاضر ، وهي ان المواقع االثر�ة أصل�ة مما �جعلها مختلفة عن المز�ف  

والمواقع االثر�ة في خطر الدمار من    ،وال �مكن االستغناء عنها حیث ال �مكن العودة للماضي إلعادتها

التغییرات المختلفة من   یتم حفظه ل�ستط�ع    ،تنم�ة وحروب وغیرهخالل  فهي تعتبر السجل االثري الذي 

 الجیل القادم ان �قدر الماضي.
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منها الدراسات العر��ة والدراسات االجنب�ة والتي    بعد االطالع على العدید من الدراسات السابقة          

وتقن�ات   تدامة في مجال الس�اح�ةكانت تتحدث عن القطاع الس�احي وتنم�ة الس�احة , و التنم�ة أو االس

وجود أثـر  ) والتي أثبتت  2021-دراسة (القرشي  حیث �انت نتائج الدراسات �التالي :  ,  التسو�ق الحدیثة

ذو داللة إحصائ�ة لسلوك المستهلك اإللكتروني على تحسیـن المیـزة التنافس�ة في قطاع الخدمات الس�اح�ة  

دور التسو�ق الس�احي في تنم�ة المیزة  ) للتعرف على  2020-(محمد   تطرقت دراسة�ما قد    في األردن،

والتي هدفت  على  التعرف على دور   )  2017  -(عبدهللا ، و أ�ضا دراسة    التنافس�ة للو�الة الس�اح�ة

التسو�ق الس�احي في مدینة دبي واثر العالقات العامة في تعز�ز وتنم�ة النشاط الس�احي وهذا في دوره  

في موضوع مشكلتنا ال�حث�ة والتي نسعى من خاللها لوضع استرات�ج�ة متكاملة لتطو�ر قطاع  �شكل تشا�ه  

) والتي من خاللها  2018-الس�احة الخارج�ة في فلسطین , و�اإلضافة الى ذلك اطلعنا في دراسة (شع�ان  

حیث الطب�عة    ) في التعرف على االماكن االكثر جذب منGISتعرفنا على دورة نظم المعلومات الجغراف�ة (

بناء علیها الخروج بتوص�ات تساعدنا في اجراء التحسینات ،   الد�موغراف�ة و  الجغراف�ة و�عض العوامل 

, وفي دراسة    GISاست�انة) �اإلضافة الى  1000حیث ان الدراسة اعتمدت االستب�انات والتي بلغ عددها ( 

المعرفة)  2019-عرقاوي ( إدارة  دور  على  التعرف  إلى  هدفت  المنشآت   والتي  أداء  مستوى  تحسین  في 

الس�اح�ة الفلسطین�ة �التطبیق على الفنادق والمطاعم الس�اح�ة في فلسطین وخصوصا في قطاع غزة والتي  

  ، ة �اإلضافة الى تدر�ب العنصر ال�شري � اكدت على اهم�ة ادرأه المعرفة في تطو�ر قطاع المنشئات الس�اح

) 2017ل عام والفنادق �شكل خاص أما في دراسة سل�مان (مما لذلك أثر �بیر في تطو�ر الس�احة �شك

هدفت للتعرف على الدور الذي تقوم �ه إدارة العالقات العامة بوزارة الس�احة السودان�ة في التخط�ط  والتي  

, وقد توصلت الدراسة إلى فشل وسائل االعالم �صفة    لتنش�ط برامجها من أجل التعر�ف �المناطق الس�اح�ة

العالقات العامة �صفة خاصة في الترو�ج الس�احي  �اإلضافة الى الضعف في التخط�ط ,    عامة و�رامج

الى تحلیل المشاكل التي تواجه الشر�ات والو�االت الس�اح�ة في    والتي هدفت )  2017(أحمد وفي دراسة  
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القوه والضعف  وال�ة الخرطوم في السودان ، والوقوف على أداء ونشاط و�االت الس�احة و السفر من جانبي  

والمهددات  اھم      ،  والفرص  بتنظ�م أعمال و�االت وشر�ات    ،التوص�ات حیث كانت  الخاصة  اللوائح  تعدیل 

أن تعمل جهات االختصاص على وضع إسترات�ج�ة للتسو�ق  و الس�احة والسفر �غرض مواك�ة المستجدات ،  

للعمل .    تكون موجهها  للو�االت والشر�ات  د الس�احي  الى  فقد �انت  2020راسة شاف�ة (، و�النس�ة   (

الهدف منها التعرف على مساهمة التسو�ق الس�احي في تطو�ر الس�احة في الجزائر و�انت أبرز نتائجها  

ان الس�احة هي الر�یزة االساس�ة لالقتصاد العالمي و بینت وجود خلل في المؤسسات الس�اح�ة في الجزائر   

حة، و�ناء على ذلك �انت أبرز التوص�ات والتي تمثلت في ،  و افتقاد الجزائر الى س�اس�ات تسو�ق�ة ناج

تحسین صورة الجزائر الس�اح�ة على الصعید الدولي ، و انعاش التسو�ق الس�احي وتنظ�مه وادخال الوسائل 

الحدیثة ف�ه والمشار�ة في المعارض الدول�ة وتحسین نوع�ة الخدمات الس�اح�ة ، وترق�ة صورة الجزائر في  

،  �التالي  النتائج    �انت   �ةاألجنبوبالنسبة للدراسات  ،  �ز مكانتها في األسواق الس�احة الدول�ة  الخارج لتعز 

للتعرف على الدور الذي تؤد�ه الحكومة في    )John Wiley & Sons.2017  (فقد تم التطرق في دراسة

المناطق الس�اح�ة، و�ن القدرة التنافس�ة  القدرة التنافس�ة للس�احة وفهم العالقة القائمة على نموذج دورة ح�اة  

, وفي نفس   للس�احة ال تتأثر �قرارات الحكومات فحسب ، بل تتأثر أ�ضًا �مرحلة التنم�ة الس�اح�ة في البلد 

والتي اكدت على دور التخط�ط الس�احي في مدینة    )- 2019(ن�فروتي و راثودالس�اق وفي دراسة ل  

للدراسة وتبین من خاللها ان البن�ة التحت�ة من مرافق وفنادق وتوائمها    مدن �وجهة  10والتي اخذت    )ناش�ك(

النقاط   تعتبر من  الدین�ة  الدراسة ان االماكن واألنشطة  السائحین امر ضرواي و�ما اظهرت  مع قدرات 

الدین�ة �نقاط جذب في   التأكید على دور االماكن  یدفعنا ومن خالل دراستنا على  للس�احة مما  الجاذ�ة 

ر استرات�ج�ة س�اح�ة متكاملة لتطو�ر الس�احة الخارج�ة  الى فلسطین  بهدف تعز�ز المیزة التنافس�ة ,  تطو�

) في دراسته الى دور الحكومات و الهیئات ودورها في تطو�ر او اعاقة تطو�ر    2014  –كما اشار (برو�اء  

احدى النماذج و )  فلورا    (  انالس�احة المستدامة من خالل تذلیل العوائق وتطو�ر البن�ة التحت�ة حیث �
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التي اظهرت ان تطو�ر المقومات و البن�ة التحت�ة و تطو�ر و تدر�ب العاملین له دور اساسي في التنم�ة  

   -(Petkovaفي دراسة ل  و و هذا االمر �مثل جزء اساسي من موضوع دراستنا ,  ،  الس�اح�ة المستدامة  

) والتي هدفت الى الكشف عما إذا �ان العاملین في مجال الس�احة في صوف�ا یدر�ون إمكان�ات  2014

الجمع بین مختلف أنواع الس�احة وتشج�ع المنتج الس�احي المتنوع بین الس�اح االجانب والمحلیین ، وقد 

تتوفر لدیها مقومات    ) صوف�ا(نتائج الدراسة إلى أن العاملین في مجال الس�احة یدر�ون ان بلد�ة  أظهرت  

بتطو�ر جم�ع أنواع الس�احة    )صوف�ا(أوصت الدراسة �ضرورة اهتمام بلد�ة  ، وقد    أنواع مختلفة من الس�احة

، وفي دراسة    حیث تتوفر لدیهم االمكان�ات الكبیرة وان تعمل على توفیر المز�د من المنتجات الس�اح�ة

)2012-  (Fokke  مة في مراكز المدن في ال�قا�ا االثر�ة , وهو ما  التي هدفت الى خلق س�احة مستدا  و

انه في العقود االخیرة العدید من مراكز الدراسة س�جلب اهتمام  مدیري االثار والمخططین معا  , وتناولت 

و�ان    شهدت نمو متسارع للسكان , وخالل عمل�ات الحفر والبناء یتم اكتشاف �قا�ا أثر�ة  المدن األور��ة

الثار والتي هدفت الى خلق تعاون ما بین الجهات المختلفة من اجل اال�قاء على المعالم  الهدف حما�ة هذه ا

 التار�خ وخلق االستدامة من اجل المستقبل مما لذلك اثر �بیر على الس�احة في تلك المدن. 

  , انها سوف تكون دراسة شاملة تر�ز على جمع نقاط   ز دراستنا عن الدراسات السا�قة اعالهایان ما �م 

القرار  القوة التي من شأنها مساع الى  الخارج�ة    لتطو�ر الس�احة    شاملة  استرات�ج�ةوضع  في  دة صناع 

�مان اننا سنر�ز على الجهات ذات العالقة والتي تمثل مصدر    بهدف تعز�ز المیزة التنافس�ة ،  فلسطین

للس�اسات و القوانین التي بدورها ستمثل خطة متكاملة لتطو�ر الس�احة الى فلسطین �ما تشمل الدراسة  

و الوقوف عند خطة شاملة هدفها وضع استرات�ج�ة متكاملة لتطو�ر الس�احة    مر�ن في قطاع الس�احة  ثالمست

الى التنافس�ة  فلسطین  الخارج�ة  المیزة  تعز�ز  وترو�ج�ة  بهدف  تسو�ق�ة  استرات�ج�ات  و  خطط  تتضمن   ,

لتشكل فلسطین نقطة جذب س�اح�ة  على المستوى االقل�مي والعالمي  �م تزخر �ه من مقومات س�اح�ة  

 دین�ة و اثر�ة و بیئ�ة و غیرها من المقومات والتي سنتعرف علیها تفصیال في دراستنا . 
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 الفصل الثالث 

 الطر�قة واإلجراءات

الدراسة   نتعرف من خالل هذا الفصل على �ل من منهج ومجتمع وعینة الدراسة و��ف�ة بناء أدوات 

 حث والتحقق من صدقها وث�اتها، �ما و�تضمن إجراءات الدراسة والمعالجة اإلحصائ�ة التي استخدمها ال�

 في استخالص نتائج الدراسة وتحلیلها. 

 منهج�ة الدراسة  1.3

الوصفي   المنهج  المعلومات   وهو  التحلیلياعتمد  وتصن�ف  وتلخ�ص  �جمع  یهتم  الذي  المنهج 

والحقائق المدروسة المرت�طة �سلوك عینة من الناس أو وضعیتهم، أو عدد من األشـ�اء، أو سلسلة من  

نوع آخر من الظواهر أو القضا�ا، أو المشكالت التي یرغب ال�احث   األحداث، أو منظومة فكر�ة، أو أي

(حر�زي وغر�ي،    فـي دراستها، لغرض تحلیلها وتفسیرها وتقی�م طب�عتها للتنبؤ بها وض�طها أو التحكم فیها

2013(. 

وقد استخدم هذا المنهج نظرًا لمالئمته ألغراض الدراسة وتحقیق أهدافها، وذلك لمعرفة واقع تطو�ر          

في    الس�احة الخارج�ة إلى فلسطین لتعز�ز المیزة التنافس�ة في القطاع الس�احي من وجهة نظر العاملین

ومكاتب س�احة وسفر، وأدالء القطاعات ذات العالقة من (مؤسسات حكوم�ة، وأهل�ة، ومنشآت س�اح�ة،  

 . الس�احة) في فلسطین

 مجتمع الدراسة   2.3

الدراسة   مجتمع  واألهل�ة،  تكون  حكوم�ة،  (المؤسسات  المنشآت  في  العالقة  ذوي  العاملین  من 

)  231(والمنشآت الس�اح�ة، ومكاتب الس�احة والسفر، وأدالء الس�احة) في الضفة الغر��ة والقدس وال�الغ  

 ). 2021 ،الجهاز المر�زي لإلحصاء(منشأة، حسب إحصائ�ات الجهاز المر�زي لإلحصاء 
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 عینة الدراسة  3.3
العاملین ذوي العالقة في المنشآت (المؤسسات حكوم�ة، واألهل�ة،  ) 144(من  تكونت عینة الدراسة             

والمنشـــآت الســـ�اح�ة، ومكاتب الســـ�احة والســـفر، وأدالء الســـ�احة) في الضـــفة الغر��ة والقدس، وتم اخت�ار  

،  نشــآت إلكترون�ًا عن طر�ق اال�میل أحد العاملین ذوي العالقة في المنشــأة لتعبئة االســت�انة �عد مراســلة الم

ــاب حجم العینة  وتم ــتخدام  حسـ ــون   رو�رت  معادلة  �اسـ ــحة  ماسـ ــكل في  والموضـ ــالیب  وفقا )،1.3(  رقم الشـ   لألسـ

  عینة  أفراد  عدد   احتسـاب  في  EXCEL)(  برنامج واسـتخدم  االحتمال�ة،  العینة  اخت�ار في  اإلحصـائ�ة  والخطوات 

  (Robert, 1989).الدراسة

 معادلة رو�رت ماسون لتحدید عدد أفراد العینة) 1.3( الشكل رقم

 231= في الخل�ة المقابلة  Nادخل حجم المجتمع   
 n  =144حجم العینة 

 معادلة روبیرت ماسون لتحدید حجم العینة  

  
  
  
  
  

N   حجم المجتمع     

S   0.05على معدل الخطأ  1.96أي قسمة   0.95قسمة الدرجة المعیاریة المقابلة لمستوى الداللة 

P  0.50نسبة توافر الخاصیة وھي    
Q   0.50النسبة المتبقیة للخاصیة وھي     

 
الحكوم�ة، واألهل�ة،  من العاملین ذوي العالقة في المنشآت من (المؤسسات  )  144(  العینة  أفراد  عدد  بلغ        

  حسب   وذلك   ،والمنشآت الس�اح�ة، ومكاتب الس�احة والسفر، وأدالء الس�احة) في (الضفة الغر��ة والقدس)

وقد تم توز�ع االست�انة على أفراد العینة    الدراسة،  مجتمع  حجم  من  %)62(  بنس�ة  أي  ماسون   رو�رت   معادلة

 . �شكل عشوائي �س�ط

الشخص�ة    متغیرات   حسب   الدراسة  ةلعین  وصف  یلي  وف�ما          )  144(  استرداد   تم  �أنه  علماً المعلومات 

 . اإلحصائي للتحلیل صالحة وجم�عها است�انة
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 : المعلومات الشخص�ةمتغیرات : أوالً 

 الب�انات الشخص�ة والعامة متغیرات  توز�ع عینة الدراسة حسب ):1.3( جدول
 المئو�ة % النس�ة  التكرار المستوى  المتغیرات  

 المدینة

 %28 41 بیت لحم

 %33 47 رام هللا 

 %6 9 أر�حا

 %12 17 نابلس 

 %6 8 سلفیت 

 %10 14 جنین

 %6 8 القدس

 الجنس 
 %67 96 ذ�ر

 %33 48 أنثى

 المؤهل العلمي
 

 %8 12 دبلوم فأقل 

 %77 111 �كالور�وس 

 %15 21 دراسات عل�ا

 في القطاع الس�احي  عدد سنوات الخبرة
 %28 40 سنوات  5اقل من  

 %32 46 سنوات 10أقل من  -5من 

 %40 58 سنوات فأكثر 10

 المنشأة

 %17 25 مؤسسة حكوم�ة 

 %19 27 مؤسسة اهل�ة

 %48 69 منشأة س�اح�ة (مطعم، فندق، منتجع)

 %8 12 مكتب س�احة وسفر

 %8 11 دلیل س�احي
 

عینة الدراسة من المنشآت موجودة في مدینة رام هللا،    من  %)33(  ) أن1.3(  الجدولیتبین من خالل       

  �حملون درجة ال�كالور�وس، منهم  %)  77(  ،من العینة من الذ�ور  %)67(في مدینة بیت لحم،    %)28(

عدد  %)  40( (  خبرةالسنوات  لدیهم  الس�احي  القطاع  من    %)48(  ،فأكثر  سنوات )  10في  المنشآت  من 

 (المطاعم، فنادق، منتجعات).
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 أداة الدراسة  4.3

 ألداة (االستبانة)لاالختبار المسبق 

 خضعت أداة الدراسة لعدة خطوات أثناء تطو�رها ولمجموعة من االخت�ارات قبل اعتمادها للدراسة منها:      

 الدراسة االستطالع�ة (االستكشاف�ة) 1.4.3

�صورتها األول�ة تم تطب�قها على عینة استطالع�ة مكونة    )االست�انةاألداة (�عد االنتهاء من ص�اغة       

على المشتر�ین من مجتمع الدراسة وخارج العینة، وذلك   وزعت ،  المنشآت   ذوي العالقة في  ) من15من (

ى فهم الم�حوثین  من أجل تطو�ر االست�انة وجعلها تحقق أكبر قدر من الدقة، و�هدف التعرف على مد 

لفقرات االست�انة، والكشف عن أي مشاكل تظهر خالل إجراء الدراسة، وفحص إمكان�ة تطب�قها، والحصول  

على معلومات متعلقة �صدق األداة وث�اتها، ومن خالل العینة االستطالع�ة تم احتساب معامل االرت�اط، 

اط للفقرات مع الدرجة الكل�ة جاء أكبر من  واتضح من خالل نتائج العینة االستطالع�ة أن معامل االرت�

 ,Garcia & Gonzalez)، وقورنت �المع�ار المعتمد لقبول الفقرة حسب ما جاء في جارس�ا وجونزالس ( 40.(

)، و�ذلك تكون جم�ع الفقرات مقبولة إحصائ�ا، مما یؤ�د انسجام فقرات االست�انة مع مجاالتها وعلى  2006

صدق البناء. أما �النس�ة لث�ات األداة لدى العینة االستطالع�ة فقد اتضح من خالل ق�مة معامل �رون�اخ  

داة الدراسة، أي إمكان�ة الحصول  ، وهذا یؤ�د ث�ات أ)70.( نه أكبر منأألفا للدرجة الكل�ة وللمجاالت على  

 على نفس النتائج في حال تم استخدام نفس األداة مرة أخرى. 

 

 تطویر السیاحة الخارجیة   استراتیجیة مق�اس 2.4.3

المق�اس �ما   طور  ،تطو�ر الس�احة الخارج�ة  استرات�ج�ة�عد االطالع على األدب التر�وي لمق�اس 

اإل�جابي، وقد استخدم مق�اس   یتالءم مع البیئة الفلسطین�ة، وص�غت جم�ع الفقرات لهذا المق�اس �االتجاه

 وصححت   ،تطو�ر الس�احة الخارج�ة بین أفراد عینة الدراسة  توافر استرات�ج�ة  درجةالخماسي لق�اس    ل�كرت 
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  معارض نقاط،    ) 3(  محاید نقاط،    ) 4(  موافقنقاط،    )5(   موافق �شدةهذا المق�اس على النحو التالي: (  فقرات 

وزعت على المجاالت    فقرة) 38وقد بلغ عدد فقرات هذا المق�اس ( .نقطة واحدة)  معارض �شدةنقطة،  )2(

 التال�ة: 

 ) فقرات. 7وشملت (  جودة المنتوج الس�احي -1

   ) فقرات 8جودة التسو�ق الس�احي وشملت ( -2

   ) فقرات 6وشملت ( �فاءة التنسیق والتنظ�م الرسمي -3

 ) فقرة11تنم�ة الموارد ال�شر�ة في قطاع الس�احة وشملت (  -4

  ) فقرات 6االستثمار في التكنولوج�ا في قطاع الس�احة وشملت ( -5

 تطویر السیاحة الخارجیة  استراتیجیةمق�اس  صدق - أوالً 

 �طر�قتین، هما:  تطو�ر الس�احة الخارج�ة استرات�ج�ةفحص الصدق لمق�اس      

) من المختصین  8عرضت أداة الدراسة على مجموعة من المحكمین بلغ عددهم (   صدق المحكمین:  -1

أهداف  ق�اس  على  وقدرتهما  ومدى وضوحهما  األداة  فقرات  حول  آرائهم  لمعرفة  وذلك  (ث)،  ملحق 

معرفة صحة الفقرات من ناح�ة سالمة ص�اغتها ومالئمتها للغرض الذي    الدراسة. هذا �اإلضافة إلى

الفقرات وحذفت أخرى وأض�فت فقرات لم تكن موجودة، واتفق   وضعت من أجله، وقد عدلت �عض 

 ) مما جاء في فقرات األداة. %85المحكمون على (

 

 الصدق �طر�قة البناء الداخلي:  -2

للتحقق من صدق بناء المقای�س، استخدم معامل ارت�اط بیرسون الستخراج ق�م معامالت ارت�اط الفقرات      

 Garciaالذي تنتمي إل�ه، وقورنت �المع�ار المعتمد لقبول الفقرة حسب ما جاء في جارس�ا وجونزالس (  �المجال

& Gonzalez, 2006وتعتبر متوسطة إذا 0.30من ( )، وتعتبر ق�مة معامل االرت�اط ضع�فة إذا �انت أقل ،(
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بین ( أو �ساوي    -0.30تراوحت  إذا زادت عن (0.70أقل من    یبین   )4.3الجدول (  ).0.70)، وتعتبر قو�ة 

 . تطو�ر الس�احة الخارج�ة  لمق�اس استرات�ج�ةمعامالت االرت�اط لكل فقرة والدرجة الكل�ة 

 تطو�ر الس�احة الخارج�ة لمق�اس استرات�ج�ةمعامالت االرت�اط لكل فقرة والدرجة الكل�ة ): 2.3( جدول
 معامل االرت�اط رقم الفقرة  معامل االرت�اط رقم الفقرة 

1 .71** 20 .75** 
2 .77** 21 .77** 
3 .88** 22 .72** 
4 .85** 23 .76** 
5 .74** 24 .80** 
6 .80** 25 .71** 
7 .83** 26 .77** 
8 .77** 27 .77** 
9 .75** 28 .79** 
10 .81** 29 .81** 
11 .72** 30 .83** 
12 .80** 31 .80** 
13 .70** 32 .84** 
14 .72** 33 .77** 
15 .76** 34 .72** 
16 .74** 35 .76** 
17 .74** 36 .80** 
18 .73** 37 .80** 
19 .76** 38 .76** 

     01.)مستوى (** دال إحصائ�ًا عند 
        
  تطو�ر الس�احة الخارج�ة   لمق�اس استرات�ج�ة) أن معامل االرت�اط للفقرات التا�عة  3.2(  یتضح من الجدول     

معامل  �  "المستخدمة جمال�ة وأهم�ة المواقع الس�اح�ة   ةتبرز الوسائل الترو�ج� "  )13(  ) للفقرة70.تراوح ما بین (

تعمل المنشأة على تنو�ع الخدمات المقدمة للس�اح وادراج خدمات جدیدة  ) "3(   ) للفقرة88.و(  ،قوي ارت�اط  

هذا المق�اس دالة    االرت�اط لجم�ع فقرات   ت �تضح أن معامالو ،  �معامل ارت�اط قوي   "لتلب�ة احت�اجات الس�اح

 )01.( مستوى الداللة  إحصائ�ًا عند 
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 تطویر السیاحة الخارجیة  استراتیجیة مق�اس ث�اتثان�ًا: 

وللتحقق    �قصد بث�ات األداة إمكان�ة الحصول على نفس النتائج في حال تم استخدام نفس األداة مرة ثان�ة      

الكل�ة    للمجاالت والدرجة  من ث�ات أداة الدراسة تم حساب معامل الث�ات �رون�اخ ألفا وذلك حسب الدرجة

 ) 3.3( لجم�ع الفقرات �ما یوضحه الجدول

 معامل ث�ات �رون�اخ ألفا حسب المجاالت والدرجة الكل�ة لفقرات األداة )3.3(جدول رقم 
 الداللة  )αمعامل �رون�اخ ألفا ( البنود   عدد المجال 

 **00. 85. 7 جودة المنتوج الس�احي 

 **00. 86. 8 جودة التسو�ق الس�احي 

 **00. 91. 6 كفاءة التنسیق والتنظ�م الرسمي 
 **00. 86. 11 تنم�ة الموارد ال�شر�ة في قطاع الس�احة 

 **00. 77. 6 االستثمار في التكنولوج�ا في قطاع الس�احة  

 **00. 95. 38 الدرجة الكل�ة
     01.)** دال إحصائ�ًا عند مستوى (

الجدول        من  مق�اس    )3.3(یتضح  لفقرات  الكلي  ألفا  �رون�اخ  معامل  الس�احة    استرات�ج�ةأن  تطو�ر 
الق�مة   )95.(بلغ    الخارج�ة والفهم  01.دالة إحصائ�ًا عند مستوى (  وهذه  الفقرات  )، وهو ما یؤ�د وضوح 

 لمضمون الفقرات.  
 

 المیزة التنافس�ة  مق�اس 3.4.3

، طور  �مق�اس المیزة التنافس�ةوالدراسات السا�قة المتعلقة  �عد االطالع على األدب التر�وي       

هذا  ، وص�غت جم�ع فقرات �ما یتالءم مع أهداف الدراسة والبیئة الفلسطین�ة  المیزة التنافس�ة وقنن مق�اس  

�االتجاه مق�اس   المق�اس  استخدم  وقد  لق�اس    ل�كرت اإل�جابي.  المیزة    مق�اس  فقرات   مستوى الخماسي 

التالي: (  فقرات   وصححت   ،التنافس�ة نقاط،   )4(  موافقنقاط،    )5(  موافق �شدةهذا المق�اس على النحو 

)  15نقطة واحدة)، وقد بلغ عدد فقرات هذا المق�اس ( معارض �شدةنقطة،  )2(  معارض نقاط،  )3( محاید 

 .فقرة
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 المیزة التنافس�ة  مق�اس صدقأوًال: 

 �طر�قتین:  المیزة التنافس�ةفحص الصدق لمق�اس       

) من المتخصصین،  8عرضت أداة الدراسة على مجموعة من المحكمین بلغ عددهم (  صدق المحكمین:-1

). وذلك لمعرفة آرائهم حول فقرات األداة، ومدى وضوحها، وقدرتها على ق�اس أهداف الدراسة. ت ملحق (

الفقرات من ناح�ة سالمة ص�اغتها، ومالئمتها للغرض الذي وضعت من هذا �اإلضافة إلى معرفة صحة  

وأض�فت فقرات لم تكن موجودة، واتفق المحكمون على    أجله، وقد عدلت �عض الفقرات، وحذفت أخرى،

 مما جاء في فقرات األداة. )85.(

 

الداخلي-2 االتساق  �طر�قة  ار :  الصدق  معامل  استخدم  المقای�س،  بناء  صدق  من  بیرسون  للتحقق  ت�اط 

الستخراج ق�م معامالت ارت�اط الفقرات �المجال الذي تنتمي إل�ه، وقورنت �المع�ار المعتمد لقبول الفقرة حسب  

)، وتعتبر ق�مة معامل االرت�اط ضع�فة إذا Garcia & Gonzalez, 2006ما جاء في جارس�ا وجونزالس (

)، وتعتبر قو�ة  0.70أقل من أو �ساوي    -0.30)، وتعتبر متوسطة إذا تراوحت بین (0.30كانت أقل من (

) عن  زادت  (0.70إذا  الجدول  لمق�اس  4.3).  الكل�ة  والدرجة  فقرة  لكل  االرت�اط  معامالت  یبین  المیزة  ) 

 .التنافس�ة
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 المیزة التنافس�ة  مق�اسلوالدرجة الكل�ة  الفقرات بین): معامالت االرت�اط 34.جدول (
 معامل االرت�اط رقم الفقرة  االرت�اطمعامل  رقم الفقرة 

 1 .83** 9 .85** 
2 .88** 10 .76** 
3 .85** 11 .86** 
4 .88** 12 .80** 
5 .89** 13 .86** 
6 .93** 14 .90** 
7 .91** 15 .89** 
8 .88**   

     01.)** دال إحصائ�ًا عند مستوى (

تراوح ما بین    المیزة التنافس�ة) أن معامل االرت�اط للفقرات التا�عة لمق�اس  3.4یتضح من الجدول (     

للفقرة ( 76.( "تقوم 10)  للفقرة ( 91.الجدیدة"، و( ز�ائنها �حزمة خدماتها المنشأة �إعالم )  ) "تحرص 7) 

ت�اط  مرة وتفادي األخطاء"، و�تضح أن معامل االر  من أول صح�حة �طر�قة الخدمات  تقد�م المنشأة على

 ). 01.لجم�ع فقرات هذا المق�اس قو�ة، وأنها دالة إحصائ�ًا عند مستوى الداللة (

 

 المیزة التنافس�ة  ث�ات مق�اسثان�ًا: 

 )5.3( �ما یوضحه الجدول المیزة التنافس�ةمق�اس لتم حساب معامل الث�ات �رون�اخ ألفا      

 لمق�اس المیزة التنافس�ة معامل ث�ات �رون�اخ ألفا  )5.3(جدول رقم 

 الدرجة الكل�ة
 الداللة  )αمعامل �رون�اخ ألفا ( البنود   عدد

15 .94 .00** 
      01.)** دال إحصائ�ًا عند مستوى (        

) وهي  94.بلغ (المیزة التنافس�ة  أن معامل �رون�اخ ألفا الكلي لفقرات مق�اس    )5.3یتضح من الجدول (
 )، وهو ما یؤ�د وضوح الفقرات والفهم لمضمون الفقرات.  01.ق�مة دالة إحصائ�ًا عند مستوى (
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 متغیرات الدراسة  5.3

   :)الد�مغراف�ةالمستقلة ( المتغیرات -أوالً 

 . (القدس، بیت لحم، رام هللا، أر�حا، نابلس، سلفیت، جنین)وله س�ع مستو�ات المدینة:  •

 ). ذ�ر، أنثى( الجنس: وله مستو�ان •

 ).  ، دراسات عل�ا�كالور�وس ،دبلوم فأقل(وله ثالثة مستو�ات المؤهل العلمي:  •

أقل من   -5سنوات، من    5: وله ثالثة مستو�ات (أقل من  في القطاع الس�احي  الخبرةعدد سنوات   •

 أكثر)فسنوات  10سنوات،  10

مطعم،  • (فندق،  س�اح�ة  منشأة  أهل�ة،  مؤسسة  حكوم�ة،  (مؤسسة  مستو�ات  خمسة  وله  المنشأة: 

 . منتجع)، مكتب س�احة وسفر، دلیل س�احي)

 ): النتاج( التا�عة المتغیرات -ثان�اً 

 تطو�ر الس�احة الخارج�ة.  درجة توافر استرات�ج�ة •

 القطاع الس�احي في فلسطین مستوى المیزة التنافس�ة في  •

 إجراءات تنفیذ الدراسة  6.3

 : ُنفذت الدراسة وفق الخطوات اآلت�ة       

 جمعت الب�انات الثانو�ة من خالل مراجعة الدراسات السا�قة والنشرات التي تتعلق �موضوع الدراسة.. 1

وذلك �عرضها على مجموعة من المحكمین    الدراسة، والتأكد من صدقها،  أداة �عد االنتهاء من مراجعة  .  2

 الدراسة.  أداة   من المتخصصین، قام المحكمون �إضافة وتعدیل وحذف مجموعة من فقرات   )8(عددهم  

 الدراسة �الصورة النهائ�ة �عد تعدیلها بناًء على مالحظات المحكمین.  اة أُعدت أد  .3

الدراسة،   أداة تمر بها فلسطین، صممت است�انة الكترون�ة تمثل فقرات  �سبب األوضاع الصح�ة التي    .4

 عینة الدراسة.ووزع الرا�ط على 
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واعتمدت جم�عاً   )144(  استردت.  10 الكترون�ًا  تدق�قها    است�انة  أنها جم�عهاإ�عد  وتبین  قابلة    لكترون�ًا 

 . للتحلیل

)، حتى �ان  SPSS25(إلى ملف  )  Excel sheetعولج الملف المستلم إلكترون�ًا �حیث حول من (.  11

 جاهزًا للتحلیل واإلجا�ة على أسئلة الدراسة وفحص فرض�اتها.

12  .) برنامج  و�استخدام  التي جمعت  الب�انات  لإلجا�ة عن  )  SPSS25�االعتماد على  الب�انات  حللت 

 . أسئلة الدراسة وفرض�اتها

 .نوقشت النتائج وفسرت وصوًال إلى التوص�ات . 13

 المعالجات اإلحصائ�ة   7.3

اإلحصائ�ة    الذي من خالله استخدمت مجموعة من التحلیالت )  SPSS25استخدم البرنامج اإلحصائي (     

 : اآلت�ة

الد�مغراف�ة، والمتوسطات الحساب�ة، واالنحرافات المع�ار�ة لكل    التكرارات والنسب المئو�ة للمتغیرات  .1

 فقرة من فقرات األداة. 

(ت استخدم   .2 (اخت�ار   (Independent Sample t-test المتوسطات بین  المعنو�ة  الفروق  الخت�ار   (

 الحساب�ة، وذلك حسب المتغیر المستقل ذي المستو�ین مثل الجنس.  

الخت�ار الفروق المعنو�ة بین المتوسطات )  One Way Anova(استخدم اخت�ار تحلیل الت�این األحادي   .3

سنوات الخبرة في   عدد   مثال ذلك  المستو�ات فأكثر،  ثالث   ذيالحساب�ة حسب المتغیر المستقل  

 . قطاع الس�احة

إحصائي اخت�ار ش�ف�ه للمقارنات ال�عد�ة لمعرفة داللة الفروق للمتغیرات   دال فرق  أقل استخدم اخت�ار .4

 المستقلة التي تز�د مستو�ات متغیراتها عن متغیر�ن. 

ارت�اط   .5 معامل  بین    Person Correlation)بیرسون  (استخدم  العالقة  داللة  توافر  لمعرفة  درجة 

 فلسطین.  في  الس�احي القطاع في التنافس�ة المیزة وتعز�ز الخارج�ة استرات�ج�ة لتطو�ر الس�احة
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 الفصل الرا�ع 

 الدراسة عرض نتائج 

 النتائج المتعلقة �أسئلة الدراسة  1.4

 نتائج السؤال األول  1.1.4

 نتائج السؤال الثاني  2.1.4

 الثالثالنتائج المتعلقة �السؤال  3.2.4

 الرا�عالنتائج المتعلقة �السؤال  4.2.4

 الخامسالنتائج المتعلقة �السؤال  5.2.4
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 نتائج الدراسة :الفصل الرا�ع

 
الرزم        برنامج  �استخدام  أدخلت  التي  الكم�ة  اإلحصائ�ة  للب�انات  عرضا  الفصل  هذا  یتناول 

االجتماع�ة   للدراسات  بتحلیل  )SPSS25(اإلحصائ�ة  المتمثلة  الدراسة  أداة  عبر  وجمعت  "نحو  ، 

الس�احي   القطاع  في  التنافس�ة  المیزة  لتعز�ز  الخارج�ة  الس�احة  لتطو�ر  متكاملة  في استرات�ج�ة 

نظ وجهة  من  تحلیل�ة  دراسة  في  رفلسطین  العالقة  العاملین  ذات  مجاالت  "القطاعات  وحسب   ،

، عدد سنوات الخبرة في القطاع  الجنس، المؤهل العلميالمدینة،  : "ت�عًا للمتغیرات الد�مغراف�ة و  الدراسة،

التي  المنشأة"  الس�احي، الفرض�ات  وفحص  الدراسة  أسئلة  عن  ال�حث  أجاب  وذلك  .  عنها،  انبثقت 

 الستخالص نتائج الدراسة. 

 
 الدراسة  النتائج المتعلقة �أسئلة 1.4

 
 النتائج المتعلقة �السؤال األول  1.1.4

في القطاع الس�احي في فلسطین من وجهة    استرات�ج�ة متكاملة لتطو�ر الس�احة الخارج�ةدرجة توافر  ما  

      ؟ نظر العاملین في القطاعات ذات العالقة

  اسُتخدمت المتوسطات الحساب�ة لكل فقرة، وعلى الدرجة الكل�ة عند العینة.  لإلجا�ة عن السؤال األول،     

والخاصة   إحصائ�ًا  المعتمدة  اآلت�ة  الموزونة  الحساب�ة  المتوسطات  اعتمدت  النتائج  تفسیر  أجل  ومن 

 �االستجا�ة على الفقرات �اآلتي: 

 .) مستوى منخفض فأدنى 2.33( -

 . متوسط مستوى ) 3.67 من أقل -2.34 من( -

 . مرتفع مستوى ) فأعلى 3.67( -
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عن طر�ق قسمة    استرات�ج�ة متكاملة لتطو�ر الس�احة الخارج�ةبدرجة توافر  وُحسبت الفترات الخاصة       

 ، لذلك نجد أن الفئة األولى)1.33(تم استخراج طول الفئة    ،)3(على عدد الفترات    )4=1-5(  المدى=

 و�مكن استخراج �اقي الفئات بنفس الطر�قة.  ،)1(الى الحد األدنى  )1.33(�إضافة ) فأدنى 2.33(

في القطاع الس�احي في فلسطین    استرات�ج�ة متكاملة لتطو�ر الس�احة الخارج�ةدرجة توافر  ولب�ان       

، التالي الذي یوضح ذلك  )1.4من إدراج الجدول (  من وجهة نظر القطاعات ذات العالقة، �ان ال بد 

 والدرجة الكل�ة. المجاالت لكل من 

استرات�ج�ة متكاملة لتطو�ر  توافر  لدرجة): المتوسطات الحساب�ة واالنحرافات المع�ار�ة 1.4جدول (
 في القطاع الس�احي في فلسطین  الس�احة الخارج�ة

الرقم في 
 االست�انة

 المجال  الترتیب
المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف  
 المع�اري 

درجة  
 التوافر 

 متوسطة  73. 3.58 جودة المنتوج الس�احي  1 1

 متوسطة  73. 3.11 جودة التسو�ق الس�احي  3 2

 متوسطة  84. 2.59 كفاءة التنسیق والتنظ�م الرسمي  5 3

4 2 
تنم�ة الموارد ال�شر�ة في قطاع  

 الس�احة  
 متوسطة  59. 3.24

5 4 
االستثمار في التكنولوج�ا في 

 قطاع الس�احة  
 متوسطة  65. 3.09

 متوسطة  56. 3.15 الدرجة الكل�ة
 

الجدول      في  الواردة  الب�انات  خالل  من  توافر  أن  )  1.4(  نالحظ  لتطو�ر  درجة  متكاملة  استرات�ج�ة 

القطاعات ذات العالقة  العاملین في  في القطاع الس�احي في فلسطین من وجهة نظر    الس�احة الخارج�ة

. �ما نالحظ من خالل الب�انات الواردة  )3.15(، وذلك بداللة المتوسط الحسابي الذي بلغ  متوسطاً   جاء

اع  في القط  استرات�ج�ة متكاملة لتطو�ر الس�احة الخارج�ةدرجة توافر  ترتیب مجاالت  )  1.4(  في الجدول

، على أعلى المتوسطات الحساب�ة،  "جودة المنتوج الس�احي"  الس�احي في فلسطین، فقد حصل مجال

"كفاءة مجال  أما  .  و�درجة توافر متوسطة  ،)73.(، واالنحراف المع�اري  )3.58( و�لغ المتوسط الحسابي له  
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إذ حصل على متوسط    ؛)متوسطًا حساب�اً (التنسیق والتنظ�م الرسمي"، فقد حصل على أقل المجاالت  

 . و�درجة توافر متوسطة، )84.(وانحراف مع�اري  ،)2.59(حسابي 

   
في القطاع الس�احي    استرات�ج�ة متكاملة لتطو�ر الس�احة الخارج�ةدرجة توافر  وف�ما یلي نستعرض       

 في فلسطین حسب مجاالت الدراسة:

 أ) مجال جودة المنتوج الس�احي:
في   جودة المنتوج الس�احيلدرجة توافر المتوسطات الحساب�ة واالنحرافات المع�ار�ة ): 2.4(جدول 

 القطاع الس�احي في فلسطین
الرقم في 
 االست�انة

 الفقرات
الوسط 
 الحسابي 

االنحراف  
 المع�اري 

 درجة    
 التوافر   

1 
مثل  الخدمات عند تقد�م للسائح بوعودها المنشأة تلتزم

 خدمات الفنادق
 مرتفعة 66. 4.15

2 
للس�اح   المقدمة  الخدمات  تنو�ع  على  المنشأة  تعمل 

 وادراج خدمات جدیدة لتلب�ة احت�اجات الس�اح 
3.88 .90 

 مرتفعة

3 
على سرعة معالجة الشكاوى المقدمة   المنشأة تحرص
 السائح  من قبل

3.86 .99 
 مرتفعة

4 
وتأهیل   على ترم�م واآلثار تحرص وزارة الس�احة

 لالماكن االثر�ة �استمرار
 متوسطة  39. 2.88

5 
تعتبر خدمات النقل المقدمة للسائح ذات جودة عال�ة  

 مثل خدمات التاكسي والسیرف�س 
 متوسطة  65. 3.16

 مرتفعة 80. 3.67 الخدمات المقدمة ذات جودة عال�ة مثل خدمات الطعام  6

7 
 والتطو�ر المستمر لعمل�ةتعمل المنشأة على التحسین  

 تقد�م الخدمات الس�اح�ة
3.47 .16 

 متوسطة 

 متوسطة  73. 3.58 الدرجة الكل�ة
  

الس�احي    جودة المنتوجلتوافر  أن الدرجة الكل�ة  )  2.4(  نالحظ من خالل الب�انات الواردة في الجدول     

، وذلك بداللة  متوسطاً جاء    العالقةالقطاعات ذات  العاملین في  لدى    في القطاع الس�احي في فلسطین 

  أن الفقرة )  2.4(  كما نالحظ من خالل الب�انات الواردة في الجدول).   3.58(المتوسط الحسابي الذي بلغ  

 حصلت   ،"مثل خدمات الفنادق الخدمات  عند تقد�م للسائح بوعودها المنشأة تلتزم   "  التي تتحدث عن)  1(
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و�درجة ،  )66.(، واالنحراف المع�اري  )4.15(  و�لغ المتوسط الحسابي لها  الحساب�ة،على أعلى المتوسطات  

،  " وتأهیل لالماكن االثر�ة �استمرار  على ترم�م واآلثار تحرص وزارة الس�احة) "4(  ، أما الفقرةتوافر مرتفعة

، )39.(وانحراف مع�اري    ،)88.2(إذ حصلت على متوسط حسابي    ؛)متوسطًا حساب�اً (فهي أقل الفقرات  

 . و�درجة توافر متوسطة

 :التسو�ق الس�احي) مجال جودة ب
في   الس�احي التسو�قجودة لدرجة توافر المتوسطات الحساب�ة واالنحرافات المع�ار�ة ): 3.4(جدول 

 القطاع الس�احي في فلسطین
الرقم في 
 االست�انة

 الفقرات
الوسط 
 الحسابي 

االنحراف  
 المع�اري 

 درجة    
 التوافر   

1 
الصعید   على  واالسترات�ج�ات  الخطط  وضع  یهدف 

 الدولي الستقطاب الس�اح األجانب
 متوسطة  55. 3.61

2 
داخل   للس�احة  للترو�ج  المرصودة  المیزان�ات  توظف 

 فلسطین  
 متوسطة  80. 2.88

3 
لالماكن   الترو�ج  في  االنترنت  في  �ستخدم  الس�اح�ة 

 فلسطین على الصعید الدولي. 
 متوسطة  65. 2.96

4 
تستهدف وزارة الس�احة في الخطط التسو�ق�ة استقطاب 

 الس�اح االجانب 
 متوسطة  70. 2.91

5 
تتنوع وسائل الترو�ج الحدیثة من حیث الصور واالفالم  

 والمطبوعات واالنترنت 
 متوسطة  94. 3.15

6 
وأهم�ة  جمال�ة  المستخدمة  الترو�ج�ة  الوسائل  تبرز 

 المواقع الس�اح�ة  
 متوسطة  93. 3.25

7 
للمعلومات �مكن من   یتوفر لدى وزارة الس�احة مر�ز 

 متوسطة  77. 2.97  خالله التعرف على المناطق الس�اح�ة في فلسطین

 متوسطة  83. 3.13 تقام المعارض والمهرجانات الس�اح�ة �شكل مستمر   8
 متوسطة  73. 3.11 الدرجة الكل�ة

  
الس�احي    التسو�قجودة  لتوافر  أن الدرجة الكل�ة  )  3.4(  نالحظ من خالل الب�انات الواردة في الجدول     

، وذلك بداللة  متوسطاً جاء    العالقةالقطاعات ذات  العاملین في  لدى    في القطاع الس�احي في فلسطین 

  أن الفقرة )  3.4(  كما نالحظ من خالل الب�انات الواردة في الجدول).   3.11(المتوسط الحسابي الذي بلغ  
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تتحدث عن)  1( الس�اح  "   التي  الستقطاب  الدولي  الصعید  على  واالسترات�ج�ات  الخطط  یهدف وضع 

المتوسطات    حصلت   ،"األجانب  أعلى  لها  الحساب�ة،على  الحسابي  المتوسط  واالنحراف )3.61(   و�لغ   ،

توظف المیزان�ات المرصودة للترو�ج للس�احة  ) "2(  ، أما الفقرةو�درجة توافر متوسطة،  )55.(المع�اري  

وانحراف   ،)88.2(إذ حصلت على متوسط حسابي    ؛)متوسطًا حساب�اً (، فهي أقل الفقرات  "داخل فلسطین

 . توافر متوسطة و�درجة، )80.(مع�اري 

 ) مجال �فاءة التنسیق والتنظ�م الرسمي: ج
�فاءة التنسیق والتنظ�م لدرجة توافر المتوسطات الحساب�ة واالنحرافات المع�ار�ة ): 4.4(جدول 

 في القطاع الس�احي في فلسطین   الرسمي
الرقم في 
 االست�انة

 الفقرات
الوسط 
 الحسابي 

االنحراف  
 المع�اري 

 درجة    
 التوافر   

1 
المستوى   على  الس�احة  في  االستثمار  تشج�ع  یتم 

 الرسمي 
 متوسطة  38.  2.85

2 
یتم التنسیق بین الوزرات والهیئات والمؤسسات الرسم�ة 

 المعن�ة لوضع الخطط الس�اح�ة
 متوسطة  97. 2.63

3 
یتم وضع الخطط والبرامج قبل الجهات الرسم�ة لتعز�ز 

 �استمرارالس�احة إلى فلسطین 
 متوسطة  73. 2.83

 متوسطة  14. 2.58 یتم تنفذ الخطط والبرامج في مجال الس�احة �شكل دقیق   4

5 

مثل   الرسم�ة  المؤسسات  تبذل  الدولي  الصعید  على 
السفارات والقنصل�ات الفلسطین�ة الجهود بهدف جذب  

 الس�اح االجانب الى فلسطین 
 منخفضة 94. 2.24

6 
توفیر الدعم واالسناد للمنشئات الس�اح�ة على المستوى  

 الرسمي 
 متوسطة  80. 2.44

 متوسطة  84. 2.59 الدرجة الكل�ة
  

�فاءة التنسیق والتنظ�م  لتوافر  أن الدرجة الكل�ة  )  4.4(  نالحظ من خالل الب�انات الواردة في الجدول      

، متوسطاً جاء    القطاعات ذات العالقةالعاملین في  لدى    الس�احي في القطاع الس�احي في فلسطین  الرسمي

بلغ   الب�انات الواردة في الجدول).   2.59(وذلك بداللة المتوسط الحسابي الذي    كما نالحظ من خالل 

  حصلت   ،"المستوى الرسميیتم تشج�ع االستثمار في الس�احة على  "  التي تتحدث عن)  1(  أن الفقرة)  4.4(
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و�درجة ،  )38.(، واالنحراف المع�اري  )2.85(  و�لغ المتوسط الحسابي لها  على أعلى المتوسطات الحساب�ة،

على الصعید الدولي تبذل المؤسسات الرسم�ة مثل السفارات والقنصل�ات  ) "5( ، أما الفقرةتوافر متوسطة

إذ   ؛)متوسطًا حساب�اً (، فهي أقل الفقرات  "االجانب الى فلسطین الفلسطین�ة الجهود بهدف جذب الس�اح  

 .و�درجة توافر منخفضة، )94.(وانحراف مع�اري  ،)24.2(حصلت على متوسط حسابي 

 

 

 

 

 :تنم�ة الموارد ال�شر�ة في قطاع الس�احة) مجال د
تنم�ة الموارد ال�شر�ة في  لدرجة توافر المتوسطات الحساب�ة واالنحرافات المع�ار�ة ): 5.4(جدول 

 في فلسطین  قطاع الس�احة
الرقم في 
 االست�انة

 الفقرات
الوسط 
 الحسابي 

االنحراف  
 المع�اري 

 درجة    
 التوافر   

1 
رغ�ات   تلب�ة  الى  الس�اح�ة  الخدمات  مقدمو  �سعى 

 السائح 
 متوسطة  87. 3.65

2 
تقد�م  �مهارة  الس�احة  مجال  في  العاملون  یتمتع 

 الخدمات للس�اح
 متوسطة  80. 3.46

3 
وحسن   �الل�اقة  یتمتعون  الس�احة  مجال  في  العاملون 

 التعامل 
 متوسطة  94. 3.33

 متوسطة  86. 3.06 یتمیز العاملون في مجال الس�احة بثقافة عال�ة  4

 متوسطة  87. 3.18 �إتقان عدة لغات. یتمیز العاملون في مجال الس�احة  5

6 
یلتزم العاملون في مجال الس�احة �القوانین المنصوص  

 علیها
 متوسطة  99. 3.20

7 
تدر�ب�ة  لدورات  الس�احة  مجال  في  العاملون  �خضع 

 بهدف تطو�ر مهاراتهم.
 متوسطة  91. 3.14

8 
تقوم المعاهد والجامعات في التر�یز على الس�احة في  

 تخصصاتها و�رامجها 
 متوسطة  85. 3.19

9 
�متلك العاملون في مجال الس�احة برؤ�ة هدفها تطو�ر 

 قطاع الس�احة الخارج�ة  
 متوسطة  95. 3.01
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الرقم في 
 االست�انة

 الفقرات
الوسط 
 الحسابي 

االنحراف  
 المع�اري 

 درجة    
 التوافر   

10 
التي   الكاف�ة  واالرشادات  التوجیهات  العاملون  یتلقى 

 تتعلق في بروتو�ول التعامل مع الس�اح االجانب. 
 متوسطة  92. 3.19

11 
قادة   قطاع یوجد  تطو�ر  في  االستثمار  على  قادر�ن 

 الس�احة الخارج�ة الى فلسطین 
 متوسطة  98. 3.26

 متوسطة  59. 3.24 الدرجة الكل�ة
  

تنم�ة الموارد ال�شر�ة في لتوافر  أن الدرجة الكل�ة  )  5.4(  نالحظ من خالل الب�انات الواردة في الجدول     

، وذلك بداللة المتوسط  متوسطاً جاء    القطاعات ذات العالقةالعاملین في  لدى    في فلسطین  قطاع الس�احة

التي  )  1(  أن الفقرة)  5.4(  كما نالحظ من خالل الب�انات الواردة في الجدول).   3.24(الحسابي الذي بلغ  

على أعلى المتوسطات    حصلت   ، "�سعى مقدمو الخدمات الس�اح�ة الى تلب�ة رغ�ات السائح"   تتحدث عن

، أما  و�درجة توافر متوسطة،  )87.(، واالنحراف المع�اري  )3.65(  و�لغ المتوسط الحسابي لها  ة،الحساب�

، فهي أقل "�متلك العاملون في مجال الس�احة برؤ�ة هدفها تطو�ر قطاع الس�احة الخارج�ة) " 9(  الفقرة

و�درجة  ،  )95.(وانحراف مع�اري    ،)01.3(إذ حصلت على متوسط حسابي    ؛)متوسطًا حساب�اً (الفقرات  

 .توافر متوسطة

 :االستثمار في التكنولوج�ا في قطاع الس�احة) مجال ه
لدرجة توافر االستثمار في التكنولوج�ا في  المتوسطات الحساب�ة واالنحرافات المع�ار�ة ): 6.4(جدول 

 في فلسطین  قطاع الس�احة
الرقم في 
 االست�انة

 الفقرات
الوسط 
 الحسابي 

االنحراف  
 المع�اري 

 درجة    
 التوافر   

1 
الس�احة   تطو�ر  في  الحدیثة  التكنولوج�ا  تستخدم 

 الخارج�ة الى فلسطین 
 متوسطة  96. 3.11

2 
تستخدم تقن�ات التسو�ق االلكتروني في تطو�ر قطاع 

 الس�احة  
 متوسطة  89. 3.08

3 
الس�اح   الواقع    تتماشى GPSخرائط  �ستخدم  مع 

 الفلسطیني 
 متوسطة  97. 2.89

 متوسطة  99. 2.92 یتم توفیر االنترنت وخدمات االتصال للس�اح االجانب  4
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الرقم في 
 االست�انة

 الفقرات
الوسط 
 الحسابي 

االنحراف  
 المع�اري 

 درجة    
 التوافر   

 متوسطة  91. 3.37 �ستخدم السائح المنصات االلكترون�ة للحجز   5

6 
لتعز�ز  إلكترون�ة  رؤ�ة  الس�اح�ة  المنشئات  تتبنى 

 االستثمار في قطاع الس�احة  
 متوسطة  99. 3.17

 متوسطة  65. 3.09 الدرجة الكل�ة
  

االستثمار في التكنولوج�ا  لتوافر  أن الدرجة الكل�ة  )  6.4(  نالحظ من خالل الب�انات الواردة في الجدول      

الس�احة في فلسطین العالقةالعاملین في  لدى    في قطاع  بداللة متوسطاً جاء    القطاعات ذات  ، وذلك 

  أن الفقرة )  6.4(  كما نالحظ من خالل الب�انات الواردة في الجدول).   3.09(المتوسط الحسابي الذي بلغ  

على أعلى المتوسطات    حصلت   ، "�ستخدم السائح المنصات االلكترون�ة للحجز"   التي تتحدث عن)  5(

، أما  و�درجة توافر متوسطة،  )91.(، واالنحراف المع�اري  )3.37(  غ المتوسط الحسابي لهاو�ل  الحساب�ة،

الس�اح خرائط) "3(  الفقرة الفلسطیني    GPS�ستخدم  الواقع  الفقرات  "تتماشى مع  أقل  متوسطًا  (، فهي 

 .متوسطةو�درجة توافر ، )97.(وانحراف مع�اري  ،)89.2(إذ حصلت على متوسط حسابي  ؛)حساب�اً 

         
 النتائج المتعلقة �السؤال الثاني  2.1.4       

العاملین في القطاعات   ما مستوى تعز�ز المیزة التنافس�ة في القطاع الس�احي في فلسطین من وجهة نظر

 ذات العالقة؟   

القطاعات ذات  تعز�ز المیزة التنافس�ة في القطاع الس�احي في فلسطین من وجهة نظر  مستوى  ولب�ان       

 .فقرات هذا المحور، التالي الذي یوضح ذلك لكل من )7.4من إدراج الجدول ( كان ال بد  العالقة،

تعز�ز المیزة التنافس�ة في القطاع لمستوى المتوسطات الحساب�ة واالنحرافات المع�ار�ة ): 7.4(جدول 
 الس�احي في فلسطین 
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الرقم في 
 االست�انة

 الفقرات
الوسط 
 الحسابي 

االنحراف  
 المع�اري 

 المستوى    

1 
أجل    المنشأةتت�ح   من  للتواصل  الوسائل  مختلف 

 حول الخدمات المقدمة  االستفسار
 متوسط  81. 3.50

2 
في    السائحبتقل�ص الوقت الذي �ستغرقه    المنشأة تهتم

 الخدمات المقدمة انتظار
 متوسط  94. 3.43

3 
تحسین    المنشأةتعمل   لعمل�ةعلى  تقد�م   المستمر 

 الخدمات الس�اح�ة 
 متوسط  89. 3.49

 متوسط  95. 3.52 دون تأخیر  الز�ائن لطل�ات المنشأة وموظف  �ستجیب 4

5 
على سرعة معالجة الشكاوى المقدمة    المنشأة تحرص
 الز�ائن  من قبل

 متوسط  88. 3.44

6 
 الخدمات تقد�م  عند للز�ائن بوعودها  المنشأة إدارة تلتزم

 الس�اح�ة
 متوسط  92. 3.61

7 
 صح�حة �طر�قة الخدمات تقد�م على المنشأةتحرص 
 مرة وتفادي األخطاء  من أول

 متوسط  66. 3.35

8 
الخدمات  المنشأةتحرص   ث�ات مستوى  في �ل  على 

 مرة یتم تقد�مها  
 مرتفع  97. 3.76

 مرتفع  94. 3.71 المنشأة على توفیر بیئة امنة وسل�مة للسائح  تحرص  9
 متوسط  55. 3.50 الجدیدة  �حزمة خدماتها ز�ائنها �إعالم المنشأة تقوم 10

11 
ثقة �مهارات  المنشأة  وموظف یتمتع من  تز�د   عال�ة 

 الز�ائن في الخدمات المقدمة 
 متوسط  93. 3.41

12 
 مع التفاعل �سهل منظم  داخلي بتصم�م  المنشأةتتمیز  
 الخدمات مقدمي

 متوسط  89. 3.52

13 
الحدیثة لتقد�م  اوالتكنولوج�  األجهزة  المنشأة  لدى  وفریت

 الخدمات
 متوسط  87. 3.66

 متوسط  82. 3.59 لراحة للز�ائن  االنتظار قاعات المنشأةتوفر  14
 مرتفع  87. 3.81 موظفیها على حسن مظهر  المنشأةتحرص إدارة  15

 متوسط 70. 3.55 الدرجة الكل�ة
  

تعز�ز المیزة التنافس�ة  لمستوى  أن الدرجة الكل�ة  )  7.4(  نالحظ من خالل الب�انات الواردة في الجدول     

كما ).   3.55(، وذلك بداللة المتوسط الحسابي الذي بلغ  متوسطاً في القطاع الس�احي في فلسطین جاء  

  المنشأة تحرص إدارة  "  التي تتحدث عن )  15(  أن الفقرة)  7.4(  الواردة في الجدولنالحظ من خالل الب�انات  
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موظفیها  مظهر  الحساب�ة،  حصلت   ،"على حسن  المتوسطات  أعلى  لها   على  الحسابي  المتوسط    و�لغ 

المع�اري  )3.81( واالنحراف  و�مستوى  )87.(،  الفقرةمرتفع ،  أما   ،  )7"  تقد�م على  المنشأةتحرص  ) 

إذ حصلت   ؛)متوسطًا حساب�اً (، فهي أقل الفقرات  " مرة وتفادي األخطاء  من أول صح�حة �طر�قة  الخدمات 

 . متوسط، ومستوى )66.(وانحراف مع�اري  ،) 3.35(على متوسط حسابي 

 الثالثالنتائج المتعلقة �السؤال  3.2.4

  استرات�ج�ة متكاملة لتطو�ر الس�احة الخارج�ة درجة توافر  متوسطات  ذات داللة إحصائ�ة بین  هل توجد فروق  

تعزى لمتغیرات (المدینة، والجنس،    في القطاع الس�احي في فلسطین من وجهة نظر القطاعات ذات العالقة

      ؟ والمؤهل العلمي، وعدد سنوات الخبرة في قطاع الس�احة، والمنشأة)

 لتال�ة: ولإلجا�ة عن السؤال الثالث، �ان ال بد من فحص الفرض�ات ا

ال توجد فروق ذات داللة إحصائ�ة عند مستوى الداللة  : النتائج المتعلقة �الفرض�ة األولى 1. 3.2.4     
في القطاع   استرات�ج�ة متكاملة لتطو�ر الس�احة الخارج�ةدرجة توافر متوسطات ) بین α≤.05اإلحصائ�ة (

 .المدینةتعزى إلى متغیر  العالقةالس�احي في فلسطین من وجهة العاملین في نظر القطاعات ذات 
 

في القطاع    استرات�ج�ة متكاملة لتطو�ر الس�احة الخارج�ةتوافر  درجة  لاستخرجت المتوسطات الحساب�ة       

 اخت�ار واستخدم ، و�ذلك االنحرافات المع�ار�ة،الس�احي في فلسطین من وجهة نظر القطاعات ذات العالقة

مستقلتین،  One Way ANOVA)(  األحادي الت�این تحلیل مجموعتین  من  هو    ألكثر  �ما  النتائج  وجاءت 

 ).8.4( موضح �الجدولین

استرات�ج�ة متكاملة لتطو�ر الس�احة توافر درجة  المتوسطات الحساب�ة لمجاالت ):8.4جدول (
 المدینة لمتغیر  تعزى في القطاع الس�احي في فلسطین  الخارج�ة

 القدس  جنین  سلفیت  نابلس  أر�حا رام هللا  بیت لحم  المجال 
جودة المنتوج  

 الس�احي  
3.84 3.27 4.02 3.63 3.29 3.66 3.63 

جودة التسو�ق 
 الس�احي  

3.16 2.90 3.24 3.22 2.78 3.54 3.25 
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كفاءة التنسیق 
 والتنظ�م الرسمي  

2.83 2.37 2.57 2.64 2.17 3.30 1.88 

تنم�ة الموارد  
ال�شر�ة في  

 قطاع الس�احة  
3.47 3.04 3.14 3.20 3.40 3.53 2.84 

االستثمار في 
التكنولوج�ا في 
 قطاع الس�احة  

3.09 2.87 3.30 3.19 2.83 3.43 3.60 

 3.04 3.50 2.96 3.19 3.26 2.92 3.31 الدرجة الكل�ة
  

ال توجد فروق ذات داللة  نقبل الفرض�ة الصفر�ة، أي انه )8.4من خالل الب�انات الواردة في الجدول (    

) بین متوسطات درجة توافر استرات�ج�ة متكاملة لتطو�ر α≤.05إحصائ�ة عند مستوى الداللة اإلحصائ�ة (

العاملین في نظر القطاعات ذات العالقة  الس�احة الخارج�ة في القطاع الس�احي في فلسطین من وجهة 

 نة. تعزى إلى متغیر المدی 

استخرجت المتوسطات الحساب�ة لدرجة توافر استرات�ج�ة متكاملة لتطو�ر الس�احة الخارج�ة في القطاع       

الس�احي في فلسطین من وجهة نظر القطاعات ذات العالقة، و�ذلك االنحرافات المع�ار�ة، واستخدم اخت�ار  

ألكثر من مجموعتین مستقلتین، وجاءت النتائج �ما هو    One Way ANOVAتحلیل الت�این األحادي ((

 ). 9.4)، (8.4موضح �الجدولین (
   

توافر  درجة الفروق ل داللة مستوى  الخت�ار األحادي، الت�این تحلیل اخت�ار نتائج ):9.4( جدول
 المدینة لمتغیر  تعزى في القطاع الس�احي في فلسطین  استرات�ج�ة متكاملة لتطو�ر الس�احة الخارج�ة

 مصدر الت�این  المجال 
مجموع  
 المر�عات 

درجات 
 الحر�ة

متوسط 
 المر�عات 

 ف
 مستوى 
 الداللة  

جودة المنتوج  
 الس�احي

 1.62 6 9.74 بین المجموعات
3.35 

 
0.00 

 0.49 137 66.45 داخل المجموعات  

  143 76.19 المجموع

 1.97 1.01 6 6.05 بین المجموعات
 

0.07 
 0.51 137 70.16 داخل المجموعات  
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 مصدر الت�این  المجال 
مجموع  
 المر�عات 

درجات 
 الحر�ة

متوسط 
 المر�عات 

 ف
 مستوى 
 الداللة  

التسو�ق جودة 
 الس�احي

 المجموع
76.21 143  

كفاءة التنسیق 
 والتنظ�م الرسمي

 2.87 6 17.21 بین المجموعات
4.76 

 
0.00 

 0.60 137 82.66 داخل المجموعات  

  143 99.87 المجموع

الموارد  تنم�ة 
ال�شر�ة في قطاع  

 الس�احة 

 1.13 6 6.77 بین المجموعات
3.64 

 
0.00 

 0.31 137 42.44 داخل المجموعات  

  143 49.21 المجموع

االستثمار في 
التكنولوج�ا في 
 قطاع الس�احة 

 1.17 6 7.02 بین المجموعات
3.01 

 
0.01 

 0.39 137 53.26 داخل المجموعات  

  143 60.27 المجموع

 الدرجة الكل�ة
 0.96 6 5.76 بین المجموعات 

3.34 
 

0.00 
 0.29 137 39.42 داخل المجموعات  

  143 45.18 المجموع
ً  دال*   α≤.05 مستوى عند  إحصائیا

 

�معنى أنه توجد فروق ذات    نرفض الفرض�ة الصفر�ة،) 9.4من خالل الب�انات الواردة في الجدول (

متوسطات درجة توافر استرات�ج�ة متكاملة  ) بین  ≥05α.داللة إحصائ�ة عند مستوى الداللة اإلحصائ�ة (

لتطو�ر الس�احة الخارج�ة في القطاع الس�احي في فلسطین من وجهة نظر العاملین في القطاعات ذات  

راوح مستوى الداللة لها تعزى إلى متغیر المدینة، حسب الدرجة الكل�ة وعلى جم�ع المجاالت، فقد ت  العالقة

 ).  05.)، وهذه الق�م جم�عها أقل من مستوى الداللة (01.-00.ما بین (

نقبل الفرض�ة الصفر�ة وذلك الن مستوى الداللة    فإنناأما �خصوص مجال جودة التسو�ق الس�احي  

 ).0.05وهو أكبر من مستوى الداللة (0.07) له �ساوي (

 وجهتها، وتحدید  ،لمستوى متغیر المدینة ت�عاً الدرجة الكل�ة والمجاالت  الفروق حسب   مواطن إلى وللتعرف

ال�عد�ة، و�انت النتائج �ما هي موضح في   إحصائي (ش�ف�ه)، للمقارنات  دال فرق  أقل اخت�ار ُأستخدم فقد 

 ).  10.4( الجدول
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المجاالت والدرجة ال�عد�ة حسب  إحصائي (ش�ف�ه)، للمقارنات دال فرق  أقل اخت�ار ):10.4جدول (
  في القطاع الس�احي في فلسطین استرات�ج�ة متكاملة لتطو�ر الس�احة الخارج�ةتوافر درجة لالكل�ة 

 المدینة تعزى إلى متغیر 
 الفرق في المتوسطات  المدینة  (J) المدینة  (I) المجال 

 جودة المنتوج الس�احي

 *56617. رام هللا  بیت لحم
 *55401. سلفیت   

 *74232. رام هللا  أر�حا
 *73016. سلفیت   

  كفاءة التنسیق والتنظ�م الرسمي

 *45996. رام هللا  بیت لحم
 *65854. سلفیت   
 *95020. القدس   

تنم�ة الموارد ال�شر�ة في قطاع  
 الس�احة 

 *42916. رام هللا  بیت لحم
 *62694. القدس   

 *55682. القدس  
 *48729. هللا رام  جنین
 *68506. القدس   

االستثمار في التكنولوج�ا في قطاع 
 الس�احة 

 *55623. رام هللا  جنین
 *59524. سلفیت   

 *51880. بیت لحم  القدس
 *73183. رام هللا   
 *77083. سلفیت   

 الدرجة الكل�ة
 *38888. رام هللا  بیت لحم
 *58139. رام هللا  جنین

 *53806. سلفیت  
 

استرات�ج�ة متكاملة لتطو�ر الس�احة  درجة توافر  متوسطات   بین الفروق مواطن   أن إلى  )410.(�شیر الجدول  

، ت�عًا لمتغیر المدینة  في القطاع الس�احي في فلسطین من وجهة نظر القطاعات ذات العالقة   الخارج�ة

لحم، جنین للدرجة الكل�ة، ولصالح �ل من  لح مدن بیت  لصا حسب الدرجة الكل�ة وعلى المجاالت، �انت 

، ولصالح بیت لحم وجنین في مجال  االستثمار في التكنولوج�ا في قطاع الس�احة  جنین والقدس في مجال

، �فاءة التنسیق والتنظ�م الرسمي، ولصالح بیت لحم في مجال  تنم�ة الموارد ال�شر�ة في قطاع الس�احة

 لمنتوج الس�احي. ولصالح بیت لحم وأر�حا لمجال جودة ا
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�الفرض�ة    3.2.4.2 المتعلقة  الداللة :  الثان�ةالنتائج  مستوى  عند  إحصائ�ة  داللة  ذات  فروق  توجد  ال 

متوسطات درجة توافر استرات�ج�ة متكاملة لتطو�ر الس�احة الخارج�ة في القطاع  ) بین  ≥05α.اإلحصائ�ة (

 تعزى إلى متغیر الجنس. العالقةالس�احي في فلسطین من وجهة نظر القطاعات ذات 

 

توافر استرات�ج�ة متكاملة لتطو�ر الس�احة الخارج�ة في القطاع  استخرجت المتوسطات الحساب�ة لدرجة       

، و�ذلك االنحرافات المع�ار�ة، واستخدم اخت�ار  الس�احي في فلسطین من وجهة نظر القطاعات ذات العالقة

)، وجاءت النتائج �ما هو موضح �الجدول  Independent Sample t-test(ت) لمجموعتین مستقلتین ( 

)11.4.( 

 

توافر  درجة لنتائج اخت�ار(ت) لعینتین مستقلتین الخت�ار مستوى داللة الفروق  ):11.4( الجدول
 الجنس في القطاع الس�احي في فلسطین ت�عا لمتغیر  استرات�ج�ة متكاملة لتطو�ر الس�احة الخارج�ة

مستوى  )ت( ق�مة أنثى ذ�ر  المجال 
المتوسط  الداللة 

 الحسابي 
االنحراف  
 المع�اري 

المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف  
 المع�اري 

 0.52 0.65- 0.78 3.64 0.71 3.55 جودة المنتوج السیاحي 

 0.84 0.20- 0.76 3.13 0.72 3.10 جودة التسویق السیاحي 

كفاءة التنسیق والتنظیم  
 0.25 1.17- 0.95 2.71 0.77 2.54 الرسمي

تنمیة الموارد البشریة  
 0.14 1.49- 0.64 3.34 0.55 3.19 في قطاع السیاحة 

االستثمار في  
التكنولوجیا في قطاع  

 السیاحة 
3.05 0.62 3.18 0.70 -1.15 0.25 

 0.26 1.14- 0.63 3.23 0.52 3.11 الدرجة الكل�ة
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) نقبل الفرض�ة الصفر�ة، �معنى أنه ال توجد فروق ذات 11.4من خالل الب�انات الواردة في الجدول (

متوسطات درجة توافر استرات�ج�ة متكاملة  ) بین  ≥05α.داللة إحصائ�ة عند مستوى الداللة اإلحصائ�ة (

تعزى    وجهة نظر القطاعات ذات العالقةلتطو�ر الس�احة الخارج�ة في القطاع الس�احي في فلسطین من  

- 14.إلى متغیر الجنس، حسب الدرجة الكل�ة وعلى جم�ع المجاالت، تراوح مستوى الداللة لها ما بین (

 ).05.، وهذه الق�م جم�عًا أكبر من مستوى الداللة ((84.

مستوى الداللة    ال توجد فروق ذات داللة إحصائ�ة عند النتائج المتعلقة �الفرض�ة الثالثة:    3.2.4.3

متوسطات درجة توافر استرات�ج�ة متكاملة لتطو�ر الس�احة الخارج�ة في القطاع  ) بین  ≥05α.اإلحصائ�ة (

 تعزى إلى متغیر المؤهل العلمي. الس�احي في فلسطین من وجهة نظر القطاعات ذات العالقة

في القطاع    متكاملة لتطو�ر الس�احة الخارج�ةاسترات�ج�ة  توافر  درجة  لاستخرجت المتوسطات الحساب�ة       

 اخت�ار واستخدم ، و�ذلك االنحرافات المع�ار�ة،الس�احي في فلسطین من وجهة نظر القطاعات ذات العالقة

مستقلتین،  One Way ANOVA)(  األحادي الت�این تحلیل مجموعتین  من  هو    ألكثر  �ما  النتائج  وجاءت 

 ).13.4)، (12.4( موضح �الجدولین

استرات�ج�ة متكاملة لتطو�ر الس�احة  توافر درجة  المتوسطات الحساب�ة لمجاالت ):12.4جدول (
 المؤهل العلميلمتغیر  تعزى في القطاع الس�احي في فلسطین  الخارج�ة

 ماجستیر فأعلى  �كالور�وس  دبلوم فأقل  المجال 
 3.58 3.54 3.96 جودة المنتوج الس�احي 

 3.18 3.05 3.54 جودة التسو�ق الس�احي 

 2.03 2.63 3.21 كفاءة التنسیق والتنظ�م الرسمي 

 3.00 3.25 3.56 تنم�ة الموارد ال�شر�ة في قطاع الس�احة 

 3.06 3.05 3.50 االستثمار في التكنولوج�ا في قطاع الس�احة  

 3.00 3.13 3.57 الدرجة الكل�ة
 

توافر  درجة الفروق ل داللة مستوى  الخت�ار األحادي، الت�این تحلیل اخت�ار  نتائج ):13.4( جدول
المؤهل  لمتغیر  تعزى في القطاع الس�احي في فلسطین  استرات�ج�ة متكاملة لتطو�ر الس�احة الخارج�ة

 العلمي
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 مصدر الت�این  المجال 
مجموع  
 المر�عات 

درجات 
 الحر�ة

متوسط 
 المر�عات 

 ف
 مستوى 
 الداللة  

المنتوج  جودة 
 الس�احي

 0.97 2 1.95 بین المجموعات
1.85 

 
0.16 

 0.53 141 74.25 داخل المجموعات  

  143 76.19 المجموع

جودة التسو�ق 
 الس�احي

 1.39 2 2.77 بین المجموعات
0.66 

 
0.73 

 0.52 141 73.44 داخل المجموعات  

  143 76.21 المجموع

كفاءة التنسیق 
 والتنظ�م الرسمي

 5.67 2 11.34 بین المجموعات
0.03 

 
0.56 

 0.63 141 88.53 داخل المجموعات  

  143 99.87 المجموع

تنم�ة الموارد  
ال�شر�ة في قطاع  

 الس�احة 

 1.23 2 2.46 بین المجموعات
0.72 

 
0.74 

 0.33 141 46.74 داخل المجموعات  

  143 49.21 المجموع

االستثمار في 
التكنولوج�ا في 
 قطاع الس�احة 

 1.11 2 2.21 بین المجموعات
0.68 

 
0.55 

 0.41 141 58.06 داخل المجموعات  

  143 60.27 المجموع

 الدرجة الكل�ة
 1.29 2 2.58 بین المجموعات 

0.27 
 

0.66 
 0.30 141 42.60 داخل المجموعات  

  143 45.18 المجموع
 

توجد فروق ذات  ال  �معنى أنه    الصفر�ة،  الفرض�ة  نقبل)  13.4(من خالل الب�انات الواردة في الجدول  

استرات�ج�ة متكاملة  درجة توافر  متوسطات  ) بین  α≤.05داللة إحصائ�ة عند مستوى الداللة اإلحصائ�ة (

تعزى    القطاعات ذات العالقةفي القطاع الس�احي في فلسطین من وجهة نظر    لتطو�ر الس�احة الخارج�ة

المجاالت، فقد تراوح مستوى الداللة لها ما  جم�ع  ، حسب الدرجة الكل�ة وعلى  المؤهل العلميإلى متغیر  

 ).  05.(من مستوى الداللة  أكبر، وهذه الق�م جم�عها )74.-16.بین (

الرا�عة:    4. 3.2.4 �الفرض�ة  المتعلقة  الداللة النتائج  داللة إحصائ�ة عند مستوى  ذات  توجد فروق  ال 

متوسطات درجة توافر استرات�ج�ة متكاملة لتطو�ر الس�احة الخارج�ة في القطاع  ) بین  ≥05α.اإلحصائ�ة (
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العالقة القطاعات ذات  الخبرة في    الس�احي في فلسطین من وجهة نظر  إلى متغیر عدد سنوات  تعزى 

 القطاع الس�احي. 

توافر استرات�ج�ة متكاملة لتطو�ر الس�احة الخارج�ة في القطاع  استخرجت المتوسطات الحساب�ة لدرجة       

 اخت�ار واستخدم ، و�ذلك االنحرافات المع�ار�ة،الس�احي في فلسطین من وجهة نظر القطاعات ذات العالقة

ألكثر من مجموعتین مستقلتین، وجاءت النتائج �ما هو    One Way ANOVA)األحادي ( ن الت�ای تحلیل

 ). 15.4)، (14.4(موضح �الجدولین 

استرات�ج�ة متكاملة لتطو�ر الس�احة  توافر درجة  المتوسطات الحساب�ة لمجاالت ):14.4جدول (
 الخبرة في القطاع الس�احي عدد سنوات لمتغیر  تعزى في القطاع الس�احي في فلسطین  الخارج�ة

 سنوات فأكثر  10 سنوات  10أقل من  -5من  سنوات  5أقل من  المجال 
 3.84 3.50 3.30 جودة المنتوج الس�احي 
 3.26 3.21 2.77 جودة التسو�ق الس�احي 

 2.51 2.78 2.51 كفاءة التنسیق والتنظ�م الرسمي 
 3.21 3.26 3.27 تنم�ة الموارد ال�شر�ة في قطاع الس�احة 

 3.28 2.99 2.93 االستثمار في التكنولوج�ا في قطاع الس�احة  
  3.24 3.17 2.99 الدرجة الكل�ة

توافر  درجة الفروق ل داللة مستوى  الخت�ار األحادي، الت�این تحلیل اخت�ار  نتائج ):15.4( جدول
عدد  لمتغیر  تعزى في القطاع الس�احي في فلسطین  متكاملة لتطو�ر الس�احة الخارج�ةاسترات�ج�ة  

 سنوات الخبرة في القطاع الس�احي 

 مصدر الت�این  المجال 
مجموع  
 المر�عات 

درجات 
 الحر�ة

متوسط 
 المر�عات 

 ف
 مستوى 
 الداللة  

جودة المنتوج  
 الس�احي

 3.75 2 7.50 بین المجموعات
7.70 

 
0.00 

 0.49 141 68.69 داخل المجموعات  

  143 76.19 المجموع

جودة التسو�ق 
 الس�احي

 3.16 2 6.32 بین المجموعات
6.38 

 
0.00 

 0.50 141 69.89 داخل المجموعات  

  143 76.21 المجموع

كفاءة التنسیق 
 والتنظ�م الرسمي

 1.12 2 2.23 بین المجموعات
1.61 

 
0.20 

 0.69 141 97.64 المجموعات داخل  

  143 99.87 المجموع
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 مصدر الت�این  المجال 
مجموع  
 المر�عات 

درجات 
 الحر�ة

متوسط 
 المر�عات 

 ف
 مستوى 
 الداللة  

تنم�ة الموارد  
ال�شر�ة في قطاع  

 الس�احة 

 0.05 2 0.10 بین المجموعات
0.15 

 
0.86 

 0.35 141 49.10 داخل المجموعات  

  143 49.21 المجموع

االستثمار في 
التكنولوج�ا في 
 قطاع الس�احة 

 1.84 2 3.69 بین المجموعات
4.59 

 
0.01 

 0.40 141 56.59 داخل المجموعات  

  143 60.27 المجموع

 الدرجة الكل�ة
 0.72 2 1.44 بین المجموعات 

2.32 
 

0.10 
 0.31 141 43.74 داخل المجموعات  

  143 45.18 المجموع
ً  دال*   α≤.05 مستوى عند  إحصائیا

فروق ذات     توجد ال  �معنى أنه    الصفر�ة،  الفرض�ة  نقبل)  15.4(من خالل الب�انات الواردة في الجدول  

استرات�ج�ة متكاملة  درجة توافر  متوسطات  ) بین  α≤.05داللة إحصائ�ة عند مستوى الداللة اإلحصائ�ة (

تعزى    القطاعات ذات العالقةفي القطاع الس�احي في فلسطین من وجهة نظر    لتطو�ر الس�احة الخارج�ة

كفاءة التنسیق  (  ، حسب الدرجة الكل�ة وعلى المجاالت عدد سنوات الخبرة في القطاع الس�احيإلى متغیر  

- 10.، فقد تراوح مستوى الداللة لها ما بین ()تنم�ة الموارد ال�شر�ة في قطاع الس�احة  ،والتنظ�م الرسمي

 ).  05.(داللة من مستوى ال أكبر، وهذه الق�م جم�عها )86.

(جودة المنتوج الس�احي، جودة التسو�ق الس�احي، االستثمار  المجاالت  الفروق حسب   مواطن إلى وللتعرف

 وتحدید  ،لمستوى متغیر عدد سنوات الخبرة في القطاع الس�احي ت�عاً   في التكنولوج�ا في قطاع الس�احة)

للمقارنات إحصائي   دال فرق  أقل اخت�ار ُأستخدم  فقد  وجهتها، النتائج �ما هي   (ش�ف�ه)،  ال�عد�ة، و�انت 

 ).  16.4( موضح في الجدول

المجاالت والدرجة ال�عد�ة حسب  إحصائي (ش�ف�ه)، للمقارنات دال فرق  أقل اخت�ار ):16.4جدول (
في فلسطین  في القطاع الس�احي  استرات�ج�ة متكاملة لتطو�ر الس�احة الخارج�ةتوافر درجة لالكل�ة 

 عدد سنوات الخبرة في القطاع الس�احي تعزى إلى متغیر 

 المجال 
عدد سنوات الخبرة في  

 (I)القطاع السیاحي
عدد سنوات الخبرة في  

 الفرق في المتوسطات  (I)القطاع السیاحي
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 جودة المنتوج الس�احي
 *54617. سنوات  5أقل من   سنوات فأكثر 10

 *34401. سنوات 10من  أقل  5من   
 *49996. سنوات  5أقل من   سنوات فأكثر 10  جودة التسو�ق الس�احي

االستثمار في التكنولوج�ا في قطاع 
 الس�احة 

 سنوات فأكثر 10
  

 *35623. سنوات  5أقل من  
 *29524. سنوات 10أقل من   5من 

 
استرات�ج�ة متكاملة لتطو�ر الس�احة  درجة توافر  متوسطات   بین الفروق مواطن   أن إلى  )416.(�شیر الجدول  

ت�عًا لمتغیر عدد سنوات   في القطاع الس�احي في فلسطین من وجهة نظر القطاعات ذات العالقة  الخارج�ة

(جودة المنتوج الس�احي، جودة التسو�ق الس�احي، االستثمار    ، حسب المجاالت الخبرة في القطاع الس�احي

 سنوات فأكثر. 10لح من لدیهم خبرة لصا لس�احة)، �انت في التكنولوج�ا في قطاع ا

ال توجد فروق ذات داللة إحصائ�ة عند مستوى الداللة الخامسة:  النتائج المتعلقة �الفرض�ة    3.2.4.5

متوسطات درجة توافر استرات�ج�ة متكاملة لتطو�ر الس�احة الخارج�ة في القطاع  ) بین  ≥05α.اإلحصائ�ة (

 تعزى إلى متغیر المنشأة. فلسطین من وجهة نظر القطاعات ذات العالقةالس�احي في 

توافر استرات�ج�ة متكاملة لتطو�ر الس�احة الخارج�ة في القطاع  استخرجت المتوسطات الحساب�ة لدرجة       

 اخت�ار واستخدم ، و�ذلك االنحرافات المع�ار�ة،الس�احي في فلسطین من وجهة نظر القطاعات ذات العالقة

ألكثر من مجموعتین مستقلتین، وجاءت النتائج �ما هو    One Way ANOVA)األحادي ( الت�این  تحلیل

 ). 18.4)، (17.4(موضح �الجدولین 

استرات�ج�ة متكاملة لتطو�ر الس�احة  توافر درجة  المتوسطات الحساب�ة لمجاالت ):17.4جدول (
 المنشأةلمتغیر  تعزى في القطاع الس�احي في فلسطین  الخارج�ة

 

 المجال 
مؤسسة 
 حكوم�ة

مؤسسة 
 اهل�ة 

منشأة س�اح�ة  
(مطعم، فندق، 

 منتجع)

مكتب 
س�احة  
 وسفر 

 دلیل س�احي 

 2.79 3.79 3.84 3.53 3.17 جودة المنتوج الس�احي

 2.49 3.06 3.27 3.19 2.86 جودة التسو�ق الس�احي

 2.39 2.75 2.63 2.84 2.25 والتنظ�م الرسميكفاءة التنسیق 
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تنم�ة الموارد ال�شر�ة في قطاع  
 الس�احة 

2.84 3.19 3.35 3.55 3.23 

االستثمار في التكنولوج�ا في قطاع 
 الس�احة 

2.86 2.94 3.33 2.86 2.71 

 2.78 3.26 3.31 3.16 2.81 الدرجة الكلیة 
 

توافر  درجة الفروق ل داللة مستوى  الخت�ار األحادي، الت�این تحلیل اخت�ار  نتائج ):18.4( جدول
 المنشأة لمتغیر  تعزى في القطاع الس�احي في فلسطین  استرات�ج�ة متكاملة لتطو�ر الس�احة الخارج�ة

 مصدر الت�این  المجال 
مجموع  
 المر�عات 

درجات 
 الحر�ة

متوسط 
 المر�عات 

 ف
 مستوى 
 الداللة  

جودة المنتوج  
 الس�احي

 4.07 4 16.26 المجموعاتبین 
9.43 

 
0.00 

 0.43 139 59.93 داخل المجموعات  

  143 76.19 المجموع

جودة التسو�ق 
 الس�احي

 1.97 4 7.90 بین المجموعات
4.02 

 
0.00 

 0.49 139 68.31 داخل المجموعات  

  143 76.21 المجموع

كفاءة التنسیق 
 والتنظ�م الرسمي

 1.36 4 5.46 المجموعاتبین 
2.01 

 
0.10 

 0.68 139 94.42 داخل المجموعات  

  143 99.87 المجموع

تنم�ة الموارد  
ال�شر�ة في قطاع  

 الس�احة 

 1.52 4 6.07 بین المجموعات
4.89 

 
0.00 

 0.31 139 43.14 داخل المجموعات  

  143 49.21 المجموع

االستثمار في 
التكنولوج�ا في 
 قطاع الس�احة 

 2.04 4 8.15 بین المجموعات
5.43 

 
0.00 

 0.38 139 52.13 داخل المجموعات  

  143 60.27 المجموع

 الدرجة الكل�ة
 1.55 4 6.18 بین المجموعات 

5.51 
 

0.00 
 0.28 139 39.00 داخل المجموعات  

  143 45.18 المجموع
ً  دال*   α≤..01 مستوى عند  إحصائیا

فروق ذات   �معنى أنه توجد  الصفر�ة، الفرض�ة نرفض) 18.4(من خالل الب�انات الواردة في الجدول  

استرات�ج�ة متكاملة  درجة توافر  متوسطات  ) بین  α≤.05داللة إحصائ�ة عند مستوى الداللة اإلحصائ�ة (

تعزى    نظر القطاعات ذات العالقةفي القطاع الس�احي في فلسطین من وجهة    لتطو�ر الس�احة الخارج�ة
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، )كفاءة التنسیق والتنظ�م الرسميما عدا (  المجاالت   جم�ع  ، حسب الدرجة الكل�ة وعلىالمنشأةإلى متغیر  

 ).   05.(من مستوى الداللة  أقل ة، وهذه الق�م)00.مستوى الداللة لها ( بلغفقد 

والمجاالت    الفروق حسب  مواطن إلى وللتعرف الكل�ة  المنشأة ت�عاً الدرجة   فقد  وجهتها، وتحدید  ،لمتغیر 

للمقارنات  دال فرق  أقل اخت�ار ُأستخدم النتائج �ما هي موضح في   إحصائي (ش�ف�ه)،  و�انت  ال�عد�ة، 

 ).  19.4( الجدول

المجاالت والدرجة ال�عد�ة حسب  إحصائي (ش�ف�ه)، للمقارنات دال فرق  أقل اخت�ار ):19.4جدول (
في فلسطین  في القطاع الس�احي  استرات�ج�ة متكاملة لتطو�ر الس�احة الخارج�ةتوافر درجة لالكل�ة 

 المنشأة تعزى إلى متغیر 

 ) Jالمنشأة ( ) Iالمنشأة (  المجال 
الفرق في  

 المتوسطات 
 *66915. مؤسسة حكوم�ة  منشأة س�اح�ة  جودة المنتوج الس�احي

 *31148. اهل�ةمؤسسة     
 *1.04837 دلیل س�احي    
 *61429. مؤسسة حكوم�ة  مكتب س�احة وسفر  
 *99351. دلیل س�احي    

 جودة التسو�ق الس�احي
منشأة س�اح�ة (مطعم، فندق، 

 *41674. مؤسسة حكوم�ة  منتجع) 
 *78310. دلیل س�احي    

تنم�ة الموارد ال�شر�ة في قطاع  
 الس�احة 

س�اح�ة (مطعم، فندق، منشأة 
 *51078. مؤسسة حكوم�ة  منتجع) 

 *70939. مؤسسة حكوم�ة  مكتب س�احة وسفر  
االستثمار في التكنولوج�ا في 

 قطاع الس�احة 
منشأة س�اح�ة (مطعم، فندق، 

 *47092. مؤسسة حكوم�ة  منتجع) 
 *39265. مؤسسة اهل�ة    
 *46981. مكتب س�احة وسفر    
 *61880. س�احيدلیل     

 الدرجة الكل�ة 
  
  
  

منشأة س�اح�ة (مطعم، فندق، 
 *49342. مؤسسة حكوم�ة  منتجع) 

 *52826. دلیل س�احي  
 *44184. مؤسسة حكوم�ة  مكتب س�احة وسفر
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 *47667. دلیل س�احي  
 

استرات�ج�ة متكاملة لتطو�ر الس�احة  درجة توافر  متوسطات   بین الفروق مواطن   أن إلى  )419.(�شیر الجدول  

،  ت�عًا لمتغیر المنشأة  في القطاع الس�احي في فلسطین من وجهة نظر القطاعات ذات العالقة  الخارج�ة

 ومكتب س�احة وسفر.   منشأة س�اح�ة (مطعم، فندق، منتجع)لح  لصا المجاالت، �انت الدرجة الكل�ة و حسب  

 الرا�عالنتائج المتعلقة �السؤال  4.2.4
مستوى تعز�ز المیزة التنافس�ة في القطاع الس�احي في متوسطات  ذات داللة إحصائ�ة بین  هل توجد فروق  

تعزى لمتغیرات (المدینة، والجنس، والمؤهل   فلسطین من وجهة نظر العاملین في القطاعات ذات العالقة

        ؟ العلمي، وعدد سنوات الخبرة في قطاع الس�احة، والمنشأة) 

 ولإلجا�ة عن السؤال الرا�ع، �ان ال بد من فحص الفرض�ات التال�ة:      

الداللة ال توجد فروق ذات داللة إحصائ�ة عند مستوى  الخامسة:  النتائج المتعلقة �الفرض�ة    4.2.4.5

مستوى تعز�ز المیزة التنافس�ة في القطاع الس�احي في فلسطین من  متوسطات ) بین ≥05α.اإلحصائ�ة (

 وجهة نظر العاملین في القطاعات ذات العالقة تعزى إلى متغیر المدینة. 

استخرجت المتوسطات الحساب�ة لمستوى تعز�ز المیزة التنافس�ة في القطاع الس�احي في فلسطین من       

 الت�این تحلیل  اخت�ار واستخدم وجهة نظر العاملین في القطاعات ذات العالقة، و�ذلك االنحرافات المع�ار�ة،

) النتا  One Way ANOVA)األحادي  وجاءت  مستقلتین،  مجموعتین  من  موضح  ألكثر  هو  �ما  ئج 

 ).21.4)، (20.4( �الجدولین 

 

مستوى تعز�ز المیزة التنافس�ة في القطاع الس�احي في  لالمتوسطات الحساب�ة  ):20.4جدول (
 المدینة لمتغیر  تعزى فلسطین 

 القدس  جنین  سلفیت  نابلس  أر�حا رام هللا  بیت لحم  الدرجة الكل�ة
3.69 3.16 3.86 3.80 3.30 3.86 3.97  
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مستوى تعز�ز  الفروق ل داللة مستوى  الخت�ار األحادي، الت�این تحلیل اخت�ار  نتائج ):21.4( جدول
 المدینة لمتغیر  تعزى المیزة التنافس�ة في القطاع الس�احي في فلسطین  

 الدرجة الكل�ة

 مصدر الت�این 
مجموع  
 المر�عات 

درجات 
 الحر�ة

متوسط 
 المر�عات 

 ف
 مستوى 
 الداللة  

 2.19 6 13.13 المجموعات بین 
5.33 

 
0.00 

 0.41 137 56.21 داخل المجموعات  

  143 69.34 المجموع
ً  دال*   α≤.01 مستوى عند  إحصائیا

 

�معنى أنه توجد فروق ذات   الصفر�ة، الفرض�ة نرفض) 21.4(من خالل الب�انات الواردة في الجدول  

مستوى تعز�ز المیزة التنافس�ة في  متوسطات  ) بین  α≤.05اإلحصائ�ة (داللة إحصائ�ة عند مستوى الداللة  

  المدینة تعزى إلى متغیر    القطاع الس�احي في فلسطین من وجهة نظر العاملین في القطاعات ذات العالقة

 ).   05.(من مستوى الداللة  أقل ة، وهذه الق�م)00.مستوى الداللة لها ( بلغ فقد 

 

 دال فرق  أقل اخت�ار ُأستخدم فقد  وجهتها، وتحدید  ،لمستوى متغیر المدینة ت�عاً الفروق   مواطن إلى وللتعرف

 ). 22.4( ال�عد�ة، و�انت النتائج �ما هي موضح في الجدول إحصائي (ش�ف�ه)، للمقارنات 

مستوى تعز�ز المیزة لال�عد�ة  إحصائي (ش�ف�ه)، للمقارنات دال فرق  أقل اخت�ار ):22.4جدول (
 المدینة لمتغیر  تعزى التنافس�ة في القطاع الس�احي في فلسطین 

 
 
 
 
 
 الدرجة الكل�ة 

(I)  المدینة (J)  الفرق في المتوسط الحسابي المدینة 
 *53098. رام هللا  بیت لحم
 *69756. رام هللا  أر�حا
 *64222. رام هللا  نابلس 

  جنین

 *70020. رام هللا 
 *56190. سلفیت 

  القدس

 *80496. رام هللا 
 *66667. سلفیت 
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متوسطات مستوى تعز�ز المیزة التنافس�ة في القطاع   بین  الفروق مواطن   أن إلى  )22.4(�شیر الجدول       

، حسب  المدینةتعزى إلى متغیر    الس�احي في فلسطین من وجهة نظر العاملین في القطاعات ذات العالقة

 لح مدن بیت لحم، جنین، نابلس، أر�حا، القدس.لصا الدرجة الكل�ة، �انت 

 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائ�ة عند مستوى الداللة  النتائج المتعلقة �الفرض�ة السادسة:    4.2.4.6

مستوى تعز�ز المیزة التنافس�ة في القطاع الس�احي في فلسطین من  متوسطات ) بین ≥05α.اإلحصائ�ة (

 وجهة نظر العاملین في القطاعات ذات العالقة تعزى إلى متغیر الجنس. 

استخرجت المتوسطات الحساب�ة لمستوى تعز�ز المیزة التنافس�ة في القطاع الس�احي في فلسطین من       

(ت)   اخت�ار  واستخدم  المع�ار�ة،  االنحرافات  و�ذلك  العالقة،  ذات  القطاعات  في  العاملین  نظر  وجهة 

(  لمجموعتین �الجدول Independent Sample t-testمستقلتین  موضح  هو  �ما  النتائج  وجاءت   ،(

)23.4.( 

مستوى تعز�ز  لنتائج اخت�ار(ت) لعینتین مستقلتین الخت�ار مستوى داللة الفروق  ):23.4( الجدول
 الجنسالمیزة التنافس�ة في القطاع الس�احي في فلسطین في فلسطین ت�عا لمتغیر 

مستوى  )ت( ق�مة أنثى ذ�ر  المجال 
المتوسط  الداللة 

 الحسابي 
االنحراف  
 المع�اري 

المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف  
 المع�اري 

 84. 20.- 0.66 3.57 0.72 3.54 الدرجة الكل�ة
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ال توجد فروق ذات    الفرض�ة الصفر�ة، �معنى أنه  نقبل)  4.23(  خالل الب�انات الواردة في الجدولمن       

مستوى تعز�ز المیزة التنافس�ة في  متوسطات  ) بین  α≤.05داللة إحصائ�ة عند مستوى الداللة اإلحصائ�ة (

،  الجنستعزى إلى متغیر    العالقةالعاملین في نظر القطاعات ذات    القطاع الس�احي في فلسطین من وجهة 

 .)05.(من مستوى الداللة  أكبر ة، وهذه الق�م)84.مستوى الداللة لها (، و�لغ حسب الدرجة الكل�ة

 

�الفرض�ة    4.2.4.7 المتعلقة  الداللة  :  السا�عةالنتائج  داللة إحصائ�ة عند مستوى  ال توجد فروق ذات 

تعز�ز المیزة التنافس�ة في القطاع الس�احي في فلسطین من  مستوى متوسطات ) بین ≥05α.اإلحصائ�ة (

 وجهة نظر العاملین في القطاعات ذات العالقة تعزى إلى متغیر المؤهل العلمي. 

استخرجت المتوسطات الحساب�ة لمستوى تعز�ز المیزة التنافس�ة في القطاع الس�احي في فلسطین من       

 الت�این تحلیل  اخت�ار واستخدم وجهة نظر العاملین في القطاعات ذات العالقة، و�ذلك االنحرافات المع�ار�ة،

) النتا  One Way ANOVA)األحادي  وجاءت  مستقلتین،  مجموعتین  من  موضح  ألكثر  هو  �ما  ئج 

 ).25.4)، (24.4( �الجدولین 

 

 

مستوى تعز�ز المیزة التنافس�ة في القطاع الس�احي في  لالمتوسطات الحساب�ة  ):24.4جدول (
 المؤهل العلمي لمتغیر  تعزى فلسطین 

 دراسات عل�ا  �كالور�وس  دبلوم فأقل  الدرجة الكل�ة
3.74 3.57 3.37  

مستوى تعز�ز  الفروق ل داللة مستوى  الخت�ار األحادي، الت�این تحلیل اخت�ار  نتائج ):25.4( جدول
 المؤهل العلمي لمتغیر  تعزى المیزة التنافس�ة في القطاع الس�احي في فلسطین  
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 الدرجة الكل�ة

 مصدر الت�این 
مجموع  
 المر�عات 

درجات 
 الحر�ة

متوسط 
 المر�عات 

 ف
 مستوى 
 الداللة  

 0.59 2 1.18 بین المجموعات 
1.22 

 
0.30 

 0.48 141 68.16 داخل المجموعات  

  143 69.34 المجموع
 

�معنى أنه ال توجد فروق ذات    الصفر�ة،  الفرض�ة  نقبل)  25.4(من خالل الب�انات الواردة في الجدول  

التنافس�ة في  مستوى تعز�ز المیزة  متوسطات  ) بین  α≤.05داللة إحصائ�ة عند مستوى الداللة اإلحصائ�ة (

المؤهل  تعزى إلى متغیر    القطاع الس�احي في فلسطین من وجهة نظر العاملین في القطاعات ذات العالقة

 ).   05.(من مستوى الداللة  أكبر ة، وهذه الق�م)30.مستوى الداللة لها ( بلغ فقد  العلمي

�الفرض�ة    4.2.4.8 المتعلقة  ذات  الثامنة:  النتائج  فروق  توجد  الداللة  ال  مستوى  عند  إحصائ�ة  داللة 

مستوى تعز�ز المیزة التنافس�ة في القطاع الس�احي في فلسطین من  متوسطات ) بین ≥05α.اإلحصائ�ة (

 وجهة نظر العاملین في القطاعات ذات العالقة تعزى إلى متغیر عدد سنوات الخبرة في قطاع الس�احة.

استخرجت المتوسطات الحساب�ة لمستوى تعز�ز المیزة التنافس�ة في القطاع الس�احي في فلسطین من       

 الت�این تحلیل  اخت�ار واستخدم وجهة نظر العاملین في القطاعات ذات العالقة، و�ذلك االنحرافات المع�ار�ة،

) النتا  One Way ANOVA)األحادي  وجاءت  مستقلتین،  مجموعتین  من  موضح  ألكثر  هو  �ما  ئج 

 ).27.4)، (26.4( �الجدولین 

 
مستوى تعز�ز المیزة التنافس�ة في القطاع الس�احي في فلسطین  لالمتوسطات الحساب�ة  ):26.4جدول (

 عدد سنوات الخبرة في قطاع الس�احة لمتغیر  تعزى 

 سنوات فأكثر 10 سنوات 10أقل من  -5من  سنوات  5اقل من   الدرجة الكل�ة
3.37 3.44 3.76 
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مستوى تعز�ز  الفروق ل داللة مستوى  الخت�ار األحادي، الت�این تحلیل اخت�ار  نتائج ):27.4( جدول
 عدد سنوات الخبرة في قطاع الس�احةلمتغیر  تعزى المیزة التنافس�ة في القطاع الس�احي في فلسطین  

 الدرجة الكل�ة

 مصدر الت�این 
مجموع  
 المر�عات 

درجات 
 الحر�ة

متوسط 
 المر�عات 

 ف
 مستوى 
 الداللة  

 2.23 2 4.47 بین المجموعات 
4.86 

 
0.01 

 0.46 141 64.87 داخل المجموعات  

  143 69.34 المجموع
 
 

�معنى أنه توجد فروق ذات   الصفر�ة، الفرض�ة نرفض) 27.4(من خالل الب�انات الواردة في الجدول  

مستوى تعز�ز المیزة التنافس�ة في  متوسطات  ) بین  α≤.05الداللة اإلحصائ�ة (داللة إحصائ�ة عند مستوى 

عدد تعزى إلى متغیر    القطاع الس�احي في فلسطین من وجهة نظر العاملین في القطاعات ذات العالقة

من مستوى الداللة    أقل  ة، وهذه الق�م)01.مستوى الداللة لها (  بلغ  فقد   سنوات الخبرة في قطاع الس�احة

).05  .( 

لمستوى متغیر عدد سنوات الخبرة في القطاع   ت�عاً الدرجة الكل�ة  الفروق حسب   مواطن إلى وللتعرف     

ال�عد�ة، و�انت   إحصائي (ش�ف�ه)، للمقارنات  دال فرق  أقل اخت�ار ُأستخدم فقد  وجهتها، وتحدید  ،الس�احي

 ).  28.4( النتائج �ما هي موضح في الجدول

 

الدرجة الكل�ة ال�عد�ة حسب  إحصائي (ش�ف�ه)، للمقارنات دال فرق  أقل اخت�ار ):28.4جدول (
عدد مستوى تعز�ز المیزة التنافس�ة في القطاع الس�احي في فلسطین في فلسطین تعزى إلى متغیر ل

 سنوات الخبرة في القطاع الس�احي 

 الدرجة الكل�ة

عدد سنوات الخبرة في  
 (I)القطاع السیاحي

الخبرة في  عدد سنوات 
 الفرق في المتوسطات  (I)القطاع السیاحي

 *39437. سنوات  5أقل من   سنوات فأكثر 10
 *31944. سنوات 10أقل من   5من   
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الجدول   القطاع  مستوى  متوسطات   بین الفروق مواطن   أن إلى  )28.4(�شیر  التنافس�ة في  المیزة  تعز�ز 

عدد سنوات  تعزى إلى متغیر    العاملین في القطاعات ذات العالقة  الس�احي في فلسطین من وجهة نظر

 سنوات فأكثر. 10لح من لدیهم خبرة  لصا ، �انت الخبرة في قطاع الس�احة

�الفرض�ة    4.2.4.9 المتعلقة  الداللة  التاسعة:  النتائج  داللة إحصائ�ة عند مستوى  ال توجد فروق ذات 
تعز�ز المیزة التنافس�ة في القطاع الس�احي في فلسطین من  مستوى  متوسطات  ) بین  α≤.05اإلحصائ�ة (

 . المنشأةتعزى إلى متغیر  وجهة نظر العاملین في القطاعات ذات العالقة
مستوى تعز�ز المیزة التنافس�ة في القطاع الس�احي في فلسطین من  لاستخرجت المتوسطات الحساب�ة       

 الت�این تحلیل اخت�ار واستخدم و�ذلك االنحرافات المع�ار�ة،وجهة نظر العاملین في القطاعات ذات العالقة،  

  وجاءت النتائج �ما هو موضح �الجدولین   ألكثر من مجموعتین مستقلتین،  One Way ANOVA)(  األحادي

)29.4) ،(30.4 .( 

مستوى تعز�ز المیزة التنافس�ة في القطاع الس�احي في  لالمتوسطات الحساب�ة  ):29.4جدول (
 المنشأةلمتغیر  تعزى فلسطین 

الدرجة 
 الكل�ة

 مؤسسة اهل�ة مؤسسة حكوم�ة 
منشأة س�اح�ة 
(مطعم، فندق، 

 منتجع) 

مكتب س�احة 
 وسفر

 دلیل س�احي

3.07 3.24 3.87 3.86 3.06  
) α≤.05إحصائ�ة عند مستوى الداللة اإلحصائ�ة (ال توجد فروق ذات داللة  انه    )29.4(�شیر الجدول  

مستوى تعز�ز المیزة التنافس�ة في القطاع الس�احي في فلسطین من وجهة نظر العاملین  متوسطات  بین  
 المنشأة تعزى إلى متغیر  في القطاعات ذات العالقة

مستوى تعز�ز  الفروق ل داللة مستوى  الخت�ار األحادي، الت�این تحلیل اخت�ار  نتائج ):30.4( جدول
 المنشأةلمتغیر  تعزى المیزة التنافس�ة في القطاع الس�احي في فلسطین  

 الدرجة الكل�ة

 مصدر الت�این 
مجموع  
 المر�عات 

درجات 
 الحر�ة

متوسط 
 المر�عات 

 ف
 مستوى 
 الداللة  

 4.85 4 19.39 بین المجموعات 
13.49 

 
0.00 

 0.36 139 49.95 داخل المجموعات  

  143 69.34 المجموع
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�معنى أنه توجد فروق ذات   الصفر�ة، الفرض�ة نرفض) 30.4(من خالل الب�انات الواردة في الجدول  

مستوى تعز�ز المیزة التنافس�ة في  متوسطات  ) بین  α≤.05داللة إحصائ�ة عند مستوى الداللة اإلحصائ�ة (

  المنشأة تعزى إلى متغیر    القطاعات ذات العاملین في العالقةالقطاع الس�احي في فلسطین من وجهة نظر  

 ).   05.(من مستوى الداللة  أقل ة، وهذه الق�م)00.مستوى الداللة لها ( بلغ فقد 

 اخت�ار ُأستخدم فقد  وجهتها، وتحدید  ،لمتغیر المنشأة ت�عاً الدرجة الكل�ة  الفروق حسب   مواطن إلى وللتعرف

 ).  31.4( ال�عد�ة، و�انت النتائج �ما هي موضح في الجدول (ش�ف�ه)، للمقارنات إحصائي  دال فرق  أقل

الدرجة الكل�ة ال�عد�ة حسب  إحصائي (ش�ف�ه)، للمقارنات دال فرق  أقل اخت�ار ):31.4جدول (
 المنشأةمستوى تعز�ز المیزة التنافس�ة في القطاع الس�احي في فلسطین تعزى إلى متغیر ل

 الدرجة الكل�ة

 الفرق في المتوسطات  (j)المنشأة  (I)المنشأة 

 منشأة س�اح�ة (مطعم، فندق، منتجع)
 

 *80506. مؤسسة حكوم�ة 
 *63242. مؤسسة اهل�ة
 *81379. دلیل س�احي

 وسفرمكتب س�احة 
 

 *79178. مؤسسة حكوم�ة 
 *61914. مؤسسة اهل�ة
 *80051. دلیل س�احي

 
تعز�ز المیزة التنافس�ة في القطاع  مستوى  متوسطات  بین الفروق مواطن  أن إلى )31.4(�شیر الجدول      

 ، �انت المنشأةتعزى إلى متغیر    الس�احي في فلسطین من وجهة نظر القطاعات العاملین في ذات العالقة

 . مكتب س�احة وسفر، و منشأة س�اح�ة (مطعم، فندق، منتجع)لح �ل من لصا

 الخامسالنتائج المتعلقة �السؤال  5.2.4

توجد عالقة   إحصائ�اً هل  دالة  توافر  متوسطات  بین    ارت�اط  الس�احة  درجة  لتطو�ر  متكاملة  استرات�ج�ة 

     ؟ التنافس�ة في القطاع الس�احي في فلسطینتعز�ز المیزة و  الخارج�ة

 ولإلجا�ة عن السؤال الخامس، �ان ال بد من فحص الفرض�ة التال�ة:     

 العاشرة:  النتائج المتعلقة �الفرض�ة  5.2.4.10
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استرات�ج�ة  درجة توافر  متوسطات    بین  )α≤.05(ال توجد عالقة ارت�اط ذات داللة إحصائ�ة عند مستوى الداللة    

 . تعز�ز المیزة التنافس�ة في القطاع الس�احي في فلسطینو  متكاملة لتطو�ر الس�احة الخارج�ة

  استرات�ج�ة متكاملة لتطو�ر الس�احة الخارج�ة درجة توافر  متوسطات  بین    )بیرسون (استخرج معامل االرت�اط       

 : ) یوضح ذلك 432.تعز�ز المیزة التنافس�ة في القطاع الس�احي في فلسطین، الجدول (و 

استرات�ج�ة متكاملة  درجة توافر معامل ارت�اط (بیرسون) �طر�قة (ماتر�كس) بین متوسطات ): 32.4جدول (
 المیزة التنافس�ة في القطاع الس�احي في فلسطینتعز�ز و  لتطو�ر الس�احة الخارج�ة

تعزیز  
المیزة 
 التنافسیة 

 استرات�ج�ة متكاملة لتطو�ر الس�احة الخارج�ةمجاالت درجة توافر 
الدرجة الكلیة لتوافر  
استراتیجیة متكاملة 

لتطویر السیاحة  
 الخارجیة

جودة المنتوج  
 الس�احي

جودة التسو�ق 
 الس�احي

التنسیق كفاءة 
والتنظ�م 
 الرسمي

تنم�ة الموارد  
ال�شر�ة في  

قطاع 
 الس�احة 

االستثمار في 
التكنولوج�ا في 
 قطاع الس�احة 

.63** .60** .35** .55** .61** .67** 
 

ً  دال* *        α≤.01 مستوى عند إحصائیا

عالقة  نرفض الفرض�ة الصفر�ة، �معنى أنه توجد    (32.4)الجدول من خالل الب�انات الواردة في           

درجة توافر استرات�ج�ة متكاملة  متوسطات  بین    )≥05α.ارت�اط ذات داللة إحصائ�ة عند مستوى الداللة (

 وتعز�ز المیزة التنافس�ة في القطاع الس�احي في فلسطین؛ و�تبین أنها عالقةلتطو�ر الس�احة الخارج�ة  

درجة توافر استرات�ج�ة متكاملة لتطو�ر الس�احة الخارج�ة  بلغ معامل االرت�اط بین  ،  موج�ة ارت�اط خط�ة

إ�جاب�ة   ارت�اط خط�ة عالقة وجود  )، و�تضح67.وتعز�ز المیزة التنافس�ة في القطاع الس�احي في فلسطین ( 

في القطاع الس�احي    وتعز�ز المیزة التنافس�ة توافر استرات�ج�ة متكاملة لتطو�ر الس�احة الخارج�ة  مجاالت   بین

) لمجال جودة المنتوج  63.) لمجال �فاءة التنسیق والتنظ�م الرسمي و(35.في فلسطین تراوحت ما بین (

  توافر استرات�ج�ة متكاملة لتطو�ر الس�احة الخارج�ة زاد   كلما الس�احي وجم�عها دالة إحصائ�ًا، مما �عني أنه

 ي في فلسطین والعكس صح�ح. زاد تعز�ز المیزة التنافس�ة في القطاع الس�اح
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 الدراسة:نتائج  مناقشة 

ومقارنتها بنتائج دارسات نوع�ة خضوعها للتحلیل االحصائي  عد  �و نتائج الدراسة    االطالع على�عد  

ال�حث�ة �اإلجا�ة على أسئلة الدراسة    لم�ة نتائج العالنعرض عل�كم   الس�احة،وعالم�ة اجر�ت في مجال  

 . وفرض�اتها

متكاملة لتطو�ر الس�احة  ان درجة توافر استرات�ج�ة  لسؤال األول:  �ا  المتعلقة   النتائجأظهرت  .  1 -

الخارج�ة في القطاع الس�احي في فلسطین من وجهة نظر العاملین في القطاعات ذات العالقة  

 " جودة المنتوج الس�احي" مجال حصلفقط  االخرى  أما على صعید المجاالت ، متوسطة ت جاء

) له  الحسابي  المتوسط  و�لغ  الحساب�ة،  المتوسطات  أعلى  المع�اري  )،  3.58، على  واالنحراف 

) والتي  Nivruti.2019و قد تشابهت هذه النت�جة مع دراسة (  ،)، و�درجة توافر متوسطة0.73(

هدفت إلى محاولة تقی�م التنم�ة الس�اح�ة والتخط�ط في مدینة (ناش�ك) الهند�ة والتي تذخر �األماكن  

تي اتخذت �حاالت دراس�ة تفتقر  الدراسة ان المدن ال  ت الس�اح�ة ال س�ما الدین�ة منها، والتي اكد 

لوجود منتجات س�اح�ة ، وقد أوصت الدراسة �ضرورة الترو�ج الس�احي للمراكز الس�اح�ة �المدینة،  

�اإلضافة لتوفیر الفنادق الالزمة إلقامة السائحین �أسعار معقولة ، �اإلضافة للعمل على أن تكون  

  ) Petkovka.2014هذه النت�جة مع دراسة (  ت تعارضالمدینة وجهة س�اح�ة دین�ة ، وا�ضا لقد  

والتي  هدفت الى التعرف على تطو�ر المنتجات الس�اح�ة المتنوعة و دراسة حالة للوجهة الس�اح�ة،  

بلغار�ا بلغار�ا     بلد�ة صوف�ا، في  بلد�ة صوف�ا، في  تتوفر لدى   أنه  نتائجها ،  ، حیث أظهرت 

قد أوصت الدراسة �ضرورة اهتمام بلد�ة صوف�ا  مقومات و أنواع مختلفة من الس�احة و�دورها ف

بتطو�ر جم�ع أنواع الس�احة حیث تتوفر لدیهم االمكان�ات الكبیرة وان تعمل على توفیر المز�د من  

المنتجات الس�اح�ة ، وهذه التوص�ات تؤ�د ان تحقیق المیزة التنافس�ة �جب ان �س�قه منتوج س�احي  
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هدفت إلى التعرف .شع�ان) والتي  2018التنج�ة مع دراسة ( وأ�ضا لقد اختلفت هذه    قوي ومنافس ،

على حصر وتقی�م األماكن ذات اإلمكانات الس�اح�ة الطب�ع�ة وال�شر�ة في منطقة حائل، وتقی�م  

التَّ�اُین في جاذب�ة المواقع الس�اح�ة، النت�جة    درجة  تتنوع فیها األماكن  حیث �انت  أن المنطقة 

"كفاءة التنسیق  أما مجال    ، وأن المنطقة ذات جذب س�احي عائلي؛الس�اح�ة الطب�ع�ة وال�شر�ة  

الرسمي" إذ حصل على متوسط  والتنظ�م  (متوسطًا حساب�ًا)؛  المجاالت  أقل  فقد حصل على   ،

تشابهت   ، حیث ان هذه النت�جة  )، و�درجة توافر متوسطة84)، وانحراف مع�اري (.2.59حسابي (

ولقد هدفت هذه الدراسة  الى التعرف على دور الحكومة المحل�ة      Brokaj (2014مع دراسة (

في تطو�ر الس�احة المستدامة و الوصول إلى فهم أفضل حول العمل�ات التطور�ة للتنم�ة الس�اح�ة  

نحو االستدامة في أل�ان�ا وفقا ألصحاب المصلحة الرئ�سیین: الحكم المحلي، والمؤسسات الس�اح�ة  

هناك مجموعة واسعة من العوامل التي تقید  أن  أظهرت نتائج الدراسة    والمجتمع المحلي ، حیث 

صناعة الس�احة في فلورا، و�ان دور الحكومة المحل�ة محدود في إدارة موارد التراث الثقافي، وان 

هناك فجوة ما بین الوعي وتحو�ل ذلك الوعي إلى شيء عملي ونتائج ملموسة من قبل الحكومات 

م�ع الم�حوثین أن دور الحكومة هو ق�ادة االجندة التنمو�ة للس�احة في فلورا،  المحل�ة والتي اتفق ج

كما أن المؤسسات الس�اح�ة و أصحاب المصلحة الذین �ستثمرون في تنم�ة الس�احة المستدامة  

هي  مسؤول�ة القطاع العام ، وقد أوصت الدراسة �ضرورة ق�ام الحكومات المحل�ة مع أصحاب  

ت المحل�ة �االستثمار في التنم�ة الس�اح�ة المستدامة �اعت�ارها مستقبل فلورا، المصلحة من الشر�ا

وضرورة وضع الخطط واالدوات االسترات�ج�ة لذلك �التعاون بین الحكومة المحل�ة وجم�ع االطراف  

أن الدرجة الكل�ة تبین    فقد   ""جودة التسو�ق الس�احي    أما على صعید مجال  ،صاح�ة المصلحة

العاملین في القطاعات ذات الس�احي في القطاع الس�احي في فلسطین لدى    لتوافر جودة التسو�ق

الى التعرف   والتي هدفت   )2020وقد تشابهت هذه الدراسة مع دراسة (شاف�ة.  جاء متوسطًا،  العالقة
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ة على مساهمة التسو�ق الس�احي في تطو�ر الس�احة في الجزائر ، حیث أظهرت نتائج هذه الدراس

في المؤسسات الس�اح�ة في الجزائر وافتقار الجزائر الى س�اسات و استرات�ج�ات   الى وجود خلل

) والتي هدفت إلى 2017تسو�ق�ة ناجحة ، وأ�ضا لقد اختلفت هذه الدراسة مع دراسة (عبدهللا.

التعرف على جانب االعالم الس�احي و التسو�ق الس�احي وعالقته �العالقات العامة في دبي ،  

حیث أظهرت نتائج هذه الدراسة : أن إدارة العالقات العامة و االتصال تساهم في نشر سمعة  

طی�ة عن القطاع الس�احي في دبي، وتحسین الصورة الذهن�ة لدى الجمهور، وأثبتت النتائج أن  

هناك دور �بیر تؤد�ه إدارة العالقات العامة واالتصال في تطو�ر التسو�ق الس�احي في الدائرة ، 

) والتي  هدفت للتعرف على الدور الذي 2017وأ�ضا لقد تشابهت هذه النتائج مع دراسة (سل�مان.

أجل  برامجها من  لتنش�ط  التخط�ط  السودان�ة في  الس�احة  بوزارة  العامة  العالقات  إدارة  �ه  تقوم 

�رامج  التعر�ف �المناطق الس�اح�ة ، حیث �انت النت�جة انه إلى فشل وسائل االعالم �صفة عامة و 

العالقات العامة �صفة خاصة في الترو�ج الس�احي، وان الوزارة ال تمتلك خطط لبرامج العالقات 

العامة في المجال الس�احي �الوزارة، �ما توصلت لعدم وجود تخط�ط ألنواع الس�احة �إدارة العالقات 

)  والتي هدفت 2010، وأ�ضا لقد تشابهت هذه النتائج مع دراسة (نمر.   العامة في وزارة الس�احة

للتعرف على دور اإلدارة التسو�ق�ة في رفع �فاءة أداء الخدمات الس�اح�ة في األردن ، حیث �انت 

النت�جة ضعف البن�ة التحت�ة في األردن �صفة عامة وفي المناطق التي �مكن أن تكون جاذ�ة  

أن الدرجة   فقد تبینشر�ة:  أما المجال المتعلق في تنم�ة الموارد ال�للس�احة واالستثمار الس�احي ،  

العاملین في القطاعات في فلسطین لدى    تنم�ة الموارد ال�شر�ة في قطاع الس�احةالكل�ة لتوافر  

، حیث اختلفت هذه  )3.24جاء متوسطًا، وذلك بداللة المتوسط الحسابي الذي بلغ (  ذات العالقة

ر إدارة المعرفة في تحسین  ) والتي هدفت إلى التعرف على دو 2019النتائج مع دراسة (عرقاوي.

مستوى أداء المنشآت الس�اح�ة الفلسطین�ة �التطبیق على الفنادق والمطاعم الس�اح�ة في فلسطین  
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، حیث �انت النتائج  أهمها توافر إدارة المعرفة في المؤسسات الس�اح�ة بدرجة �بیرة وان اداء 

ارة المعرفة وتحسین أداء المنشآت  المؤسسات الس�اح�ة مرتفع وأ�ضا أن هناك عالقة وأثر بین إد 

حیث �ان    )Petkovka.2014الس�اح�ة الفلسطین�ة ، , وا�ضا اختلفت هذه النتائج مع دراسة (

الهدف من هذه الدراسة هذه الورقة هو الكشف عما إذا �ان العاملین في مجال الس�احة في صوف�ا  

یدر�ون إمكان�ات الجمع بین مختلف أنواع الس�احة وتشج�ع المنتج الس�احي المتنوع بین الس�اح  

العاملین في مجال الس�ا حة یدر�ون ان االجانب والمحلیین، ولقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن 

االستثمار    المتعلق في  أما المجالبلد�ة صوف�ا تتوفر لدیها مقومات أنواع مختلفة من الس�احة ،  

االستثمار في التكنولوج�ا في  أن الدرجة الكل�ة لتوافر    فقد تبین:  في التكنلوج�ا في مجال الس�احة

ء متوسطًا، وذلك بداللة جا  العاملین في القطاعات ذات العالقةلدى    قطاع الس�احة في فلسطین

)  2021، حیث  اختلفت هذه النتائج مع دراسة (القرشي.  )3.09المتوسط الحسابي الذي بلغ (

والتي هدفت للتعرف على أثـر السلوك االستهالكي اإللكتروني �أ�عاده (التسو�ق اإللكتروني، الشراء 

الم�اشر) على تحسیـن  التنافس�ة  اإللكتروني، الدفع اإللكتروني الم�اشر، الدفع اإللكتروني غیـر  

�عناصرها (ثقة المستهلك �المنتج، تحقیق األمان للمستهلك، ث�ات جودة المنتج، الوقت) في قطاع  

لسلوك   إحصائ�ة  داللة  ذو  أثـر  وجود  نتائجها  اهم  �ان  حیث  األردن،  في  الس�اح�ة  الخدمات 

�ما   الخدمات الس�اح�ة في األردن،    المستهلك اإللكتروني على تحسیـن المیـزة التنافس�ة في قطاع

) دراسة  مع  الس�اق  هذه  في  النتائج  على  Giles.2004تشابهت  التعرف  الى  والتي هدفت    (

وجود عجز في تطب�قات نظم المعلومات الجغراف�ة في التخط�ط الس�احي ، حیث أظهرت النتائج 

 .مستوى مكانيالتخط�ط الس�احي في تحقیق التنم�ة الس�اح�ة المستدامة على 

عدم وجود استرات�ج�ة متكاملة لتعز�ز المیزة التنافس�ة ، و ان و�عزو ال�احث هذه النتائج الى    -

المنتوج   (جودة  الخمسة  الرئ�سة  المجالت  في  یتعلق  ف�ما  متوسطة  جاءت  النتائج   جم�ع 
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الر  والتنظ�م  والتنسیق  ال�شر�ة،  الموارد  وتنم�ة  الس�احي،  التسو�ق  وجودة  سمي،  الس�احي، 

متفاوتة، ولكن  نتائج متوسطة في درجات  التكنولوج�ا) جم�عها حصلت على  في  واالستثمار 

ومن  ،  "التنسیق والتنظ�م الرسمي  �فاءة    "كانت النس�ة االكثر تدن�ًا وهي التي تتعلق في مجال

وجهة نظر ال�احث ان هذه النتائج هي نت�جة حتم�ة حیث أن تطو�ر استرات�ج�ة شاملة �ساهم  

تطو�ر صناعة الس�احة بهدف تعز�ز المیزة التنافس�ة ، و�ن أثر عدم وجود استرات�ج�ة شاملة  في  

استرات�ج�ة   أثر عدم وجود  هناك  �ظهر  وأ�ضا  المتوسطة،  المعدالت  لهذه  متوقعة  نت�جة  هو 

شاملة في المحور ، ومن منظور أخر �فسر تفوق المحاور األخرى قلیال هو نت�جة لجهود  

نفسها من أجل االستمرار�ة في السوق، وان المستوى الرسمي هو مجرد ه�كل  المؤسسات تجاه  

تطو�ر   في  الجوانب  المؤسسات على جم�ع  تنظ�مي رسمي مؤسساتي ،  و�نعكس دور هذه 

الس�احة في �عالقة طرد�ة أي انه �لما زادت درجة و�فاءة اداء المهام على المستوى الرسمي  

الس�احة ، وان تطو�ر الس�اح�ة �شكل عام ال �قتصر على  أي انه ستنعكس ا�جاب�ا على تطو�ر  

المستوى الرسمي بل یتضمن دور المؤسسات االهل�ة والمجتمع المحلي ، حیث أكد على ذلك  

) في مناطق من االردن و�التحدید في منطقة عجلون " انه 2018في دراسة اجرها (ع�ا�ة.

شاط الس�احي في محافظة عجلون من یوجد تقصیر من قبل الحكومة نحو تلب�ة احت�اجات الن

حیث متا�عة الحكومة لتطو�ر وتحدیث المرافق الس�اح�ة، وتوفیر ش�كة طرق حدیثة وشواخص  

أماكن   في  للزوار  توض�ح�ة  ونشرات  خرائط  توفیر  وأ�ضا  الس�احي،  للقطاع  مناس�ة  إرشاد�ة 

 ) 2018الجذب الس�احي مما یوثر ذلك على تطو�ر الس�احة في االردن  (ع�ابنة.
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التنافس�ة في    فقد تبین الثاني:  النتائج المتعلقة �السؤال  .  2 • الكل�ة لمستوى تعز�ز المیزة  أن الدرجة 

و�رى ,    )3.55القطاع الس�احي في فلسطین جاء متوسطًا، وذلك بداللة المتوسط الحسابي الذي بلغ (

 استرات�ج�ة متكاملة لتطو�ر الس�احة الخارج�ة توافر  زاد   ال�احث ان هذه النت�جة تدل على أنه �لما

زاد تعز�ز المیزة التنافس�ة في القطاع الس�احي في فلسطین والعكس صح�ح ، فوضع خطة استرات�ج�ة  

االمثل   الس�اح�ة و�ساعد على االستغالل  تنم�ة  في  المجالت االساس�ة  �ساهم في ض�ط  محكمة 

و�ثبت هذه  للموارد والطاقات مما یدفعها الى االبتكار وز�ادة االستثمار لتحقیق المیزة التنافس�ة ،  

) حیث قال "ان حتم�ة التحول من المیزة النسب�ة 2018النت�جة الدراسة التي اجرها (عبد المعطي.

الضرورة  من  أص�ح  واالستدامة  التنموي  المردود  لتحقیق  الس�احي  للمقصد  التنافس�ة  المیزة  إلى 

لى المیزات النسب�ة  الحتم�ة ،و التحول من االفق الضیق لبرامج وخطط التنم�ة الس�اح�ة المرتكزة ع

للمقاصد الس�اح�ة ، من خالل تكث�ف االستغالل  للموارد واإلمكانات واألصول ، الى المیزات التنافس�ة  

القائمة على تحقیق المتطل�ات األساس�ة للمقاصد وتحقیق �فاءة وجودة المنتج الس�احي والخدمات 

االكتساب  المكملة وتحفیز االبتكار والتطو�ر العالم�ة وتحقیق    الدائم، وذلك  المنافسة  القدرة على 

المردود التنموي المرجو وطن�ا و�قل�م�ا ومحل�ا ، �ما تساعد المیزة التنافس�ة للمقصد الس�احي على  

توفیر بیئة مناس�ة لتحقیق الكفاءة وتحفیز اإلبداع والتطو�ر واالبتكار وتحسین مستوى الخدمات  

كملة لصناعة الس�احة، بهدف ا�جاد نموذج س�احي  وجودة المنتج الس�احي وجودة الخدمات الم

 ). 2018متمیز یلبي رغ�ات للسائحین واحت�اجاتهم المتغیرة . (عبد المعطي .
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ال توجد فروق ذات داللة إحصائ�ة عند مستوى الداللة اإلحصائ�ة    النتائج المتعلقة �السؤال الثالث:.  3

)α≤.05  استرات�ج�ة متكاملة لتطو�ر الس�احة الخارج�ة في القطاع الس�احي  متوسطات درجة توافر  ) بین

 تعزى إلى متغیر المدینة. في فلسطین من وجهة نظر القطاعات ذات العالقة

درجة توافر استرات�ج�ة متكاملة لتطو�ر الس�احة  المتوسطات الحساب�ة لمجاالت ):8.4جدول (

 تعزى لمتغیر المدینة الخارج�ة في القطاع الس�احي في فلسطین 

 القدس  جنین  سلفیت  نابلس  أر�حا  رام هللا بیت لحم  المجال 

جودة المنتوج  

 الس�احي 
3.84 3.27 4.02 3.63 3.29 3.66 3.63 

جودة التسو�ق 

 الس�احي 
3.16 2.90 3.24 3.22 2.78 3.54 3.25 

كفاءة التنسیق 

 والتنظ�م الرسمي  
2.83 2.37 2.57 2.64 2.17 3.30 1.88 

تنم�ة الموارد  

ال�شر�ة في قطاع  

 الس�احة  

3.47 3.04 3.14 3.20 3.40 3.53 2.84 

االستثمار في 

التكنولوج�ا في 

 قطاع الس�احة  

3.09 2.87 3.30 3.19 2.83 3.43 3.60 

 3.04 3.50 2.96 3.19 3.26 2.92 3.31 الدرجة الكل�ة 
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) نقبل الفرض�ة الصفر�ة، أي انه ال توجد فروق ذات داللة 8.4(من خالل الب�انات الواردة في الجدول  

) بین متوسطات درجة توافر استرات�ج�ة متكاملة لتطو�ر α≤.05إحصائ�ة عند مستوى الداللة اإلحصائ�ة (

العاملین في نظر القطاعات ذات العالقة  الس�احة الخارج�ة في القطاع الس�احي في فلسطین من وجهة 

 المدینة. تعزى إلى متغیر 

ومن أجل فحص صحة الفرض�ة المتعلقة �متغیر المدینة فقد استخدم االنحراف المع�اري واخت�ار  

األحادي مبین في   (ANOVA way one) الت�این  النتائج �ما هو  و�انت  المستقلة  للعینات 

 ).9.4)، (8.4(الجدولین رقم 

داللة الفروق لدرجة توافر   مستوى  الخت�ار األحادي، الت�این تحلیل اخت�ار نتائج ):9.4( جدول

 استرات�ج�ة متكاملة لتطو�ر الس�احة الخارج�ة في القطاع الس�احي في فلسطین تعزى لمتغیر المدینة 

 مصدر الت�این  المجال 
مجموع  

 المر�عات 

درجات 

 الحر�ة

متوسط 

 المر�عات 
 ف

 مستوى 

 الداللة  

جودة المنتوج  

 الس�احي

 1.62 6 9.74 بین المجموعات

3.35 

 

0.00 

 
 0.49 137 66.45 داخل المجموعات 

  143 76.19 المجموع

جودة التسو�ق 

 الس�احي

 1.01 6 6.05 بین المجموعات

1.97 

 

0.07 

 
 0.51 137 70.16 داخل المجموعات 

  143 76.21 المجموع

كفاءة التنسیق 

 والتنظ�م الرسمي

 2.87 6 17.21 بین المجموعات

4.76 

 

0.00 

 
 0.60 137 82.66 داخل المجموعات 

  143 99.87 المجموع



 

151 
 
 

 مصدر الت�این  المجال 
مجموع  

 المر�عات 

درجات 

 الحر�ة

متوسط 

 المر�عات 
 ف

 مستوى 

 الداللة  

تنم�ة الموارد  

ال�شر�ة في قطاع  

 الس�احة 

 1.13 6 6.77 بین المجموعات

3.64 

 

0.00 

 
 0.31 137 42.44 داخل المجموعات 

  143 49.21 المجموع

االستثمار في 

التكنولوج�ا في 

 قطاع الس�احة 

 1.17 6 7.02 المجموعاتبین 

3.01 

 

0.01 

 
 0.39 137 53.26 داخل المجموعات 

  143 60.27 المجموع

 الدرجة الكل�ة

 0.96 6 5.76 بین المجموعات 

3.34 

 

0.00 

 
 0.29 137 39.42 داخل المجموعات 

  143 45.18 المجموع

�معنى أنه توجد فروق ذات داللة    الصفر�ة،  الفرض�ة  نرفض )  9.4(من خالل الب�انات الواردة في الجدول  

استرات�ج�ة متكاملة لتطو�ر  درجة توافر  متوسطات  ) بین  α≤.05إحصائ�ة عند مستوى الداللة اإلحصائ�ة (

  العاملین في القطاعات ذات العالقة في القطاع الس�احي في فلسطین من وجهة نظر    الس�احة الخارج�ة

فقد تراوح مستوى الداللة لها ما بین  ،  المجاالت جم�ع  ، حسب الدرجة الكل�ة وعلى  المدینةتعزى إلى متغیر  

 ).  05.(من مستوى الداللة  أقل، وهذه الق�م جم�عها )01.-00.(

أما �خصوص مجال جودة التسو�ق الس�احي فإننا نقبل الفرض�ة الصفر�ة وذلك الن مستوى الداللة  

 ).0.05وهو أكبر من مستوى الداللة (0.07)(له �ساوي 

 وجهتها، وتحدید  ،لمستوى متغیر المدینة ت�عاً الدرجة الكل�ة والمجاالت  الفروق حسب   مواطن إلى وللتعرف

ال�عد�ة، و�انت النتائج �ما هي موضح في   إحصائي (ش�ف�ه)، للمقارنات  دال فرق  أقل اخت�ار ُأستخدم فقد 

 ).  10.4( الجدول
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الجذب الس�احي في المناطق    ودرجةو�عزو ال�احث هذه النتائج الى تفاوت القدرات ال�شر�ة    "

   الس�احة. والمختصین في    والخبراءللس�اح  نقطة جذب    للس�اح،حیث تشكل المدن الجاذ�ة    ،والمدن

 

 

ات الخامسة  فحص الفرض�على السؤال الرا�ع �ان البد من    لإلجا�ة  الرا�ع:النتائج المتعلقة �السؤال  .  4 •

 والمؤهل الجنس  المدینة  متغیر  في (وتصاعد�ا  وهي تمثل �الترتیب  التاسعة  و والثامنة    والسا�عةوالسادسة  

 كالتي:   حیث �انت النتائج )والمنشأةوعدد سنوات الخبرة  العلمي

 

رفض الفرضیة بمعنى انھ توجد فروق ذات داللة   المدینة: تم متغیر  الفرض�ة الخامسة وهي تمثل    4.1

مستوى تعز�ز المیزة التنافس�ة في القطاع  متوسطات  ) بین  ≥05α.مستوى الداللة اإلحصائ�ة (احصائیة  

المتعلقة �متغیر    ،فلسطینالس�احي في   فقد استخدم االنحراف    المدینةومن أجل فحص صحة الفرض�ة 

للعینات المستقلة و�انت النتائج �ما هو موضح   (ANOVA way one) الت�این األحادي  واخت�ارالمع�اري  

 ).21.4)، (20.4�الجدولین ( 

المتوسطات الحساب�ة لمستوى تعز�ز المیزة التنافس�ة في القطاع الس�احي في فلسطین   ):20.4جدول (

 تعزى لمتغیر المدینة 

 الدرجة الكل�ة
 القدس  جنین  سلفیت  نابلس  أر�حا رام هللا  بیت لحم 

3.69 3.16 3.86 3.80 3.30 3.86 3.97 
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داللة الفروق لمستوى تعز�ز   مستوى  الخت�ار األحادي، الت�این تحلیل اخت�ار  نتائج ):21.4( جدول

 المیزة التنافس�ة في القطاع الس�احي في فلسطین تعزى لمتغیر المدینة 

 الدرجة الكل�ة

 مصدر الت�این 
مجموع  

 المر�عات 

درجات 

 الحر�ة

متوسط 

 المر�عات 
 ف

 مستوى 

 الداللة  

 2.19 6 13.13 بین المجموعات 

5.33 

 

0.00 

 
 0.41 137 56.21 المجموعات داخل 

  143 69.34 المجموع

 

مستوى  تم رفض الفرضیة بمعنى انھ توجد فروق ذات داللة احصائیة  و�ناء على المعط�ات السا�قة  

مستوى تعز�ز المیزة التنافس�ة في القطاع الس�احي في  متوسطات  ) بین  ≥05α.الداللة اإلحصائ�ة (

القطاعات ذات العالقة تعزى إلى متغیر المدینة فقد بلغ مستوى الداللة لها  فلسطین من وجهة نظر  

 ).   05.(، وهذه الق�مة أقل من مستوى الداللة )00.(

 

وهنا نقبل الفرض�ة الصفر�ة، �معنى أنه ال توجد فروق  الجنس:متغیر وهي تمثل  السادسةالفرض�ة  4.2

مستوى تعز�ز المیزة التنافس�ة  متوسطات  ) بین  ≥05α.اإلحصائ�ة (ذات داللة إحصائ�ة عند مستوى الداللة  

ومن أجل    الجنس،في القطاع الس�احي في فلسطین من وجهة نظر القطاعات ذات العالقة تعزى إلى متغیر  

�متغیر   المتعلقة  الفرض�ة  الحساب�ة واستخدم اخت�ار (ت) فقد    الجنسفحص صحة  المتوسطات  استخراج 

 ).23.4(وجاءت النتائج �ما هو موضح �الجدول  ،)Independent Sample t-test( مستقلتینلمجموعتین 

نتائج اخت�ار(ت) لعینتین مستقلتین الخت�ار مستوى داللة الفروق لمستوى تعز�ز   ):23.4( الجدول

 المیزة التنافس�ة في القطاع الس�احي في فلسطین في فلسطین ت�عا لمتغیر الجنس
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مستوى  )ت( ق�مة أنثى ذ�ر  المجال 

المتوسط  الداللة 

اب   الح

االنحراف  

ي   المع�ا

المتوسط 

اب   الح

االنحراف  

ي   المع�ا
 84. 20.- 0.66 3.57 0.72 3.54 الدرجة الكل�ة

 

وهنا قمنا �قبول الفرض�ة الصفر�ة، �معنى أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائ�ة عند مستوى  

مستوى تعز�ز المیزة التنافس�ة في القطاع الس�احي  متوسطات  ) بین  ≥05α.الداللة اإلحصائ�ة (

 الجنس.في فلسطین من وجهة نظر القطاعات ذات العالقة تعزى إلى متغیر 

�معنى أنه توجد فروق    الفرضة الصفریة   قبول  تم العلمي:  متغیر المؤهل    الفرض�ة السا�عة وهي تمثل  4.3

مستوى تعز�ز المیزة التنافس�ة  متوسطات  ) بین  ≥05α.ذات داللة إحصائ�ة عند مستوى الداللة اإلحصائ�ة (

  العلمي، الى متغیر المؤھل    في القطاع الس�احي في فلسطین من وجهة نظر القطاعات ذات العالقة تعزى 

  واخت�ار استخدم االنحراف المع�اري    العلمي فقد ومن أجل فحص صحة الفرض�ة المتعلقة �متغیر المؤهل  

وجاءت النتائج �ما هو موضح    ألكثر من مجموعتین مستقلتین، (ANOVA way one) الت�این األحادي

 ).25.4)، (24.4( �الجدولین

المتوسطات الحساب�ة لمستوى تعز�ز المیزة التنافس�ة في القطاع الس�احي في   ):24.4جدول (

 فلسطین تعزى لمتغیر المؤهل العلمي 

 الدرجة الكل�ة
 دراسات عل�ا  �كالور�وس  دبلوم فأقل 

3.74 3.57 3.37 

لمستوى تعز�ز المیزة  داللة الفروق  مستوى  الخت�ار األحادي، الت�این تحلیل اخت�ار  نتائج ):25.4( جدول

 التنافس�ة في القطاع الس�احي في فلسطین تعزى لمتغیر المؤهل العلمي 
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 الدرجة الكل�ة

 مصدر الت�این 
مجموع  

 المر�عات 

درجات 

 الحر�ة

متوسط 

 المر�عات 
 ف

 مستوى 

 الداللة  

 0.59 2 1.18 بین المجموعات 

1.22 

 

0.30 

 
 0.48 141 68.16 داخل المجموعات 

  143 69.34 المجموع

 

تم قبول الفرضة الصفر�ة �معنى أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائ�ة عند مستوى الداللة اإلحصائ�ة   

).05α≤ مستوى تعز�ز المیزة التنافس�ة في القطاع الس�احي في فلسطین من وجهة نظر  متوسطات ) بین

)، وهذه الق�مة  30.العلمي، فقد بلغ مستوى الداللة لها (الى متغیر المؤهل    القطاعات ذات العالقة تعزى 

 ).  05.أكبر من مستوى الداللة (

 

 

�معنى    فقد تم رفض الفرض�ة الصفر�ة،  متغیر عدد سنوات الخبرة :  الفرضیة الثامنة وھي تمثل   .5

مستوى  متوسطات  ) بین  ≥05α.أنه توجد فروق ذات داللة إحصائ�ة عند مستوى الداللة اإلحصائ�ة (

تعز�ز المیزة التنافس�ة في القطاع الس�احي في فلسطین من وجهة نظر القطاعات ذات العالقة تعزى  

ومن أجل فحص صحة الفرض�ة المتعلقة �متغیر    إلى متغیر عدد سنوات الخبرة في قطاع الس�احة

 (ANOVA way one) فقد استخدم االنحراف المع�اري و اخت�ار الت�این األحادي  سنوات الخبرة

 ). 27.4)، (26.4( وجاءت النتائج �ما هو موضح �الجدولین ألكثر من مجموعتین مستقلتین،

داللة الفروق لمستوى تعز�ز   مستوى  الخت�ار األحادي، الت�این تحلیل اخت�ار  نتائج ):27.4( جدول

 الخبرة في قطاع الس�احةالمیزة التنافس�ة في القطاع الس�احي في فلسطین تعزى لمتغیر عدد سنوات 
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 الدرجة الكل�ة

 مصدر الت�این 
مجموع  

 المر�عات 

درجات 

 الحر�ة

متوسط 

 المر�عات 
 ف

 مستوى 

 الداللة  

 2.23 2 4.47 بین المجموعات 

4.86 

 

0.01 

 
 0.46 141 64.87 داخل المجموعات 

  143 69.34 المجموع

 

�معنى أنه توجد فروق ذات    نرفض الفرض�ة الصفر�ة،)  27.4(من خالل الب�انات الواردة في الجدول  و 

مستوى تعز�ز المیزة التنافس�ة في  متوسطات  ) بین  α≤.05داللة إحصائ�ة عند مستوى الداللة اإلحصائ�ة (

متغیر عدد سنوات الخبرة القطاع الس�احي في فلسطین من وجهة نظر القطاعات ذات العالقة تعزى إلى  

 ).  05.(، وهذه الق�مة أقل من مستوى الداللة )01.في قطاع الس�احة فقد بلغ مستوى الداللة لها (

 

تمثل    4.5 التاسعة وهي  الفرض�ة    المنشأة:متغیر  الفرض�ة  أنه   الصفر�ة،نرفض  �معنى 

) اإلحصائ�ة  الداللة  مستوى  عند  إحصائ�ة  داللة  ذات  فروق  بین  α≤.05توجد   (

مستوى تعز�ز المیزة التنافس�ة في القطاع الس�احي في فلسطین من وجهة متوسطات  

)، 00.نظر القطاعات ذات العالقة تعزى إلى متغیر المنشأة فقد بلغ مستوى الداللة لها (

   )05.وهذه الق�مة أقل من مستوى الداللة (

الت�این    واخت�ارفقد استخدم االنحراف المع�اري    المنشأةومن أجل فحص صحة الفرض�ة المتعلقة �متغیر  

موضح   (ANOVA way one) األحادي هو  �ما  النتائج  وجاءت  مستقلتین،  مجموعتین  من  ألكثر 

 )30.4)، (29.4�الجدولین ( 

 المتوسطات الحساب�ة لمستوى تعز�ز المیزة التنافس�ة في القطاع الس�احي   ):29.4جدول (
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 شأة في فلسطین تعزى لمتغیر المن

الدرجة 

 الكل�ة

 مؤسسة اهل�ة مؤسسة حكوم�ة 

منشأة س�اح�ة 

(مطعم، فندق، 

 منتجع) 

مكتب س�احة 

 وسفر
 دلیل س�احي

3.07 3.24 3.87 3.86 3.06 

 
) α≤.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائ�ة عند مستوى الداللة اإلحصائ�ة (انه    )29.4(�شیر الجدول  

المیزة التنافس�ة في القطاع الس�احي في فلسطین من وجهة نظر العاملین  مستوى تعز�ز  متوسطات  بین  
 . المنشأةتعزى إلى متغیر  في القطاعات ذات العالقة

 

داللة الفروق لمستوى تعز�ز   مستوى  الخت�ار األحادي، الت�این تحلیل اخت�ار  نتائج ):30.4( جدول

 تعزى لمتغیر المنشأةالمیزة التنافس�ة في القطاع الس�احي في فلسطین  

 الدرجة الكل�ة

 مصدر الت�این 
مجموع  

 المر�عات 

درجات 

 الحر�ة

متوسط 

 المر�عات 
 ف

 مستوى 

 الداللة  

 4.85 4 19.39 بین المجموعات 

13.49 

 

0.00 

 
 0.36 139 49.95 داخل المجموعات 

  143 69.34 المجموع

�معنى أنه توجد فروق ذات    نرفض الفرض�ة الصفر�ة،)  30.4(من خالل الب�انات الواردة في الجدول  و 

مستوى تعز�ز المیزة التنافس�ة في  متوسطات  ) بین  α≤.05داللة إحصائ�ة عند مستوى الداللة اإلحصائ�ة (

لمنشأة فقد بلغ  القطاع الس�احي في فلسطین من وجهة نظر القطاعات ذات العالقة تعزى إلى متغیر ا

 ).  05.(، وهذه الق�مة أقل من مستوى الداللة )00.مستوى الداللة لها (
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الجذب الس�احي في المناطق    ودرجةو�عزو ال�احث هذه النتائج الى تفاوت القدرات ال�شر�ة  

الجاذ�ة    ،والمدن المدن  تشكل  جذب    للس�اح،حیث  في    والخبراءللس�اح  نقطة  والمختصین 

بینما    فقط،الجنس    غراف�ة مثل و الد�محیث انه ال توجد فروق على مستوى المتغیرات    الس�احة،

  والمنشاء تبین انه یوجد فروق على المتغیرات االخرى المتمثلة في المدینة وسنوات الخبرة  

 العلمي. والمؤهل

 

على السؤال الخامس قمنا بتفحص الفرضیة    الخامس: ولإلجا�ة �السؤال  ما �النس�ة للنتائج المتعلقة   -1

عالقة ارت�اط ذات داللة نرفض الفرض�ة الصفر�ة، �معنى أنه توجد  من خاللھا أننا    والتي تبین   العاشرة

درجة توافر استرات�ج�ة متكاملة لتطو�ر الس�احة  متوسطات  بین    ) ≥05α.إحصائ�ة عند مستوى الداللة (

، وان هذه النتائج تشابهت مع دراسة    في القطاع الس�احي في فلسطینوتعز�ز المیزة التنافس�ة  الخارج�ة  

)، والتي هدفت للتعرف على " دور التسو�ق الس�احي في تنم�ة المیــزة التنافس�ة للو�الة  2020(محمد.

الس�اح�ة"، حیث �انت النتائج ا�جاب�ة حیث انهم یوافقون على أن التسو�ق الس�احي �ساهم في تنم�ة  

وقد تشابهت هذه النتائج أ�ضا مع دراسة حسین والتي هدفت للتعرف  المیزة التنافس�ة للو�الة الس�اح�ة

على "جودة الخدمات الّس�اح�ة �اعت�ارها آل�ة لتحقیق المیزة التَّنافس�ة للمؤسسات الّس�اح�ة " حیث �انت  

لمیزة التَّنافس�ة للمؤسسة الّس�اح�ة،  أبرز نتائجها انه یوجد عالقة طرد�ة بین جودة الخدمات الّس�اح�ة وا

فكلما �انت الجودة مرتفعة �لما أهل هذا المؤسسة الّس�اح�ة المتالك میزة تنافس�ة ذات مرت�ة مرتفعة   

لها دور حیوي �ساهم في    وجود استرات�ج�ة شاملة  ان  ، و�النظر الى هذه النتائج فإن ال�احث یؤ�د  

ني وجود استرات�ج�ات  بلضروري جدا ان تقوم الجهات المسؤولة بت تعز�ز المیزة التنافس�ة ، وأنه من ا

 . التنافس�ة ة بهدف تعز�ز المیزة اح شاملة تصنع تغییرا حق�ق�ا في مجال الس�
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 التوص�ات:

السابقة والتي تحدث بشكل مفصل عن تطویر    والدراسات االدبیات    واالطالع علىبعد جمع المعلومات  

  ة االستبیانات واالطالع على نتائج الدراس  ونتائجتحلیل البیانات الواردة    تم  التنافس�ة،المیزة    وتحقیقالسیاحة  

خطة    وضععلى  العمل    شأنھامن    والتيتم الخروج بعدة توصیات من قبل الباحث    ومناقشتها،  وتحلیلھا

فلسطین   في  السیاحي  القطاع  في  التنافسیة  المیزة  لتعزیز  الخارجیة  السیاحة  لتطویر  متكاملة  استراتیجیة 

العالقة في   البدایة ألصحاب  نقطة  السیاحیة    تحقیقوالتي تضع  التنافسیة  اھم ھذه    لفلسطین،المیزة  ومن 

 التوص�ات: 

 

العمل على وضع استراتیجیة شاملة تتضمن جمیع القطاعات المرتبطة وذات العالقة في قطاع  -1

واالثار  ولیسالسیاحیة   السیاحة  تحقیق فقط وزارة  الى  تسعى  ان  یجب  االستراتیجیة  وان ھذه   ،

والتي  في المجالت التي تساھم في صناعة السیاحة    واالبتكارالمیزة التنافسیة من خالل التطویر  

المنتوج السیاحي، وجودة التسویق السیاحي، وتنمیة الموارد البشریة، والتنسیق    (جودةثل في:  تتم 

التكنولوجیا) في  واالستثمار  الرسمي،  لالستراتیجیة  والتنظیم  مبسط  تصور  وضع  تم  حیث   ،

 المقترحة. 

 

تشجیع وتحفیز االستثمار في قطاع السیاحیة من خالل وضع خطط وبرامج حكومیة  العمل على   -2

السوق    ومواءمةتقدم الدعم واالرشاد في االستثمار في ھذه المجال من خالل عقد الشركات الدولیة  

من خالل مع االهداف العالم�ة للتنم�ة المستدامة    ور�طهاالعالمي  السیاحي الفلسطیني مع السوق  

التي تضمن تشجیع االستثمار وزیادة الطلب على سوق السیاحیة    والقوانین  السیاسیات  واللوائح 

 .واالستمراریةالفلسطیني لضمان التطور 
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وادخاالھا في مجال    والمكتشفة وترمیمھااالماكن والمرافق السیاحیة الجدیدة    الستغاللوضع خطط   -3

الطبیعیة   كالسیاحة  جدیدة  سیاحیة  ادخال خدمات  أو حتى  االنواع  ووغیرهاالخدمة    والمواقع   من 

 اضاف�ة. بھدف تحقیق نقاط جذب 

 

خلق خطاب   الى  ة عن االستراتیجیة الشاملة والتي تسعىقوضع استراتیجیة تسویق متكاملة منبث -4

السیاحي في فلسطین    تطویر القطاعالى  سعى  عالمیة مشتركة ت  فلسطینیة  ةسیاحي موحد یحمل رؤی

الدولیة   المؤتمرات  للمراكز    والعالقات من خالل  السفارات  والدبلوماسیة  في  لفلسطین  الممثلین 

 ، صنع القرار ومناطق والقنصلیات 
 

لوجي في المجال الرقمي في عملیة الترویج للسیاحة الخارجیة الى واالستغالل االمثل للتطور التكن -5

من المقومات   وغیره عراقة المنتوج السیاحي الدیني  ابراز  التنافسیة من خالل    وإظھارفلسطین  

 الخارج. التي تشكل نقطة جذب للسائح الوافد من 

ال -6 مثل  الشاملة  االسترات�ج�ة  في  المحلي  المجتمع  اشراك  اعادة  على  االهل�ة  العمل  مؤسسات 

 الدراسة. حیث لمس ال�احث هذه النت�جة خالل عمل�ة اجراء  ضئیل،دورها   والتي �عد  والجمع�ات 

من   -7 رؤیة    لدول  الناجحة  التجارب االستفادة  مثل  فلسطین  الى  السیاحة  تطویر  في  المملكة  الغیر 

السعود�ة    ورؤ�ة   ،2025االردن�ة   العر��ة  العر��ة    على  2030المملكة  الدولة   والتجر�ة صعید 

 التر��ة على الصعید الدولي.

 ة كفاء  والحرص   الس�احة،العمل على ترم�م جهاز المعلومات من اال�حاث والدراسات في مجال   -8

الشاملة    التنم�ةفي  �بیر    أثرالمحلي لما له    والمجتمعنظام االتصاالت في جم�ع مؤسسات الدولة  

 العلمي.لمهمة ال�حث  وتسهیل
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تطو�ر استرات�ج�ة منبثقة عن االسترات�ج�ة الشاملة تختص في التعامل مع المع�قات الناجمة عن   -9

ق ارغام االحتالل بتنفیذ بنود االتفاق�ات الموقع علیها، �عن طر   جهتها سواءامو   و��ف�ةاالحتالل  

 ة ودحرها �طرق مدروسة ضمن االسترات�ج�ة. والتعامل مع االلة االعالم�ة الصهیون� 

حق�قة وفعالة ف�ما یتعلق بز�ارة الس�اح الى االمكان الفلسطین�ة عن طر�ق المطارات    وضع حلول -10

تندرج لدى الكثیر�ن تحت مفهوم التطب�ع مع االحتالل مما �كون عائقا لقدوم الس�اح    اإلسرائیل�ة) حیث (

 المغتر�ین. للوطن وخصوصا الفلسطینیین 

 انتهت الدراسة 
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 المالحق: قائمة 
 

 قبل التحكیم.  ة االستبان
 
 

 
 
 

 جامعة القدس المفتوحة  
 العلمي والبحث العلیا الدراسات عمادة           

  استراتیجیة   نحو  تحت عنوان "    وموضوعي   صریح   بشكل   االستبیان   ھذا  تعبئة  نرجوا  بتمیز  لخدمتك
  دراسة   فلسطین  في  السیاحي  القطاع  في  التنافسیة  المیزة  لتعزیز  الخارجیة  لتطویر السیاحة  متكاملة
  سري   بشكل   االستبیان   ھذا  معاملة   سیتم   انھ   العلم  مع     العالقة "   ذات  القطاعات  نظر  وجھة   من  تحلیلیة
بمستوى السیاحة الخارجیة الى    واالرتقاء  الضعف  نقاط  معالجة  لیتم  للنتائج  احصائیة   دراسة  عمل  وسیتم 

 فلسطین . 
   الدراسة ھذه  اھداف تحقیق في  ومساھمة  العلمي، للبحث  دعم االستبانة  ھذه تعبئة   في مساھمتكم 

 للطالب: محمد زیاد رشید سلیمان
 اشراف الدكتور: أمجد القاضي . 

 االستراتیجیة واالدارة القیادة ماجستیر
 

 تقسم االستبانة الى خمس مجاالت كتالي: 
 السیاحي  المنتوج جودةالمجال االول: المتعلق بمدى 
 السیاحي التسویق المجال الثاني: المتعلق بجودة

 الرسمي  والتنظیم التنسیق المتعلق بكفاءةالمجال الثالث: 
   البشریة الموارد المتعلق في تنمیةالمجال الرابع: 

 المجال الخامس: المتعلق في االستثمار في التكنولوجیا 
 المجال السادس : المتعلق في تعزیز المیزة التنافسیة 

 
 القسم االول:   (اختیاري)

 ................................                                      مكان العمل: ............................االسم : 
 رقم الھاتف:............................                                      المسمى الوظیفي: .......................

 القسم الثاني:  
 امام العبارة التي تمثلك:  )Xضع إشارة (

 انا أمثل:
 مؤسسة رسمیة تعنى بالسیاحة �
 صاحب منشئة سیاحیة (فندق. مطعم. منتجع. مستثمر)  �
 مكتب سیاحة وسفر   �
 دلیل سیاح �
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 ) امام العبارة التي تمثلك : Xضع إشارة ( القسم الثاني :
موا  موافق  محاید  معارض  معارض بشدة  الوصف  الرقم 

فق 
 بشدة 

 السیاحي  المنتوج جودةالمجال االول: المتعلق بمدى 
یتم وضع الخطط بشكل مستمر للمساھمة في تطویر   1

المنتوج السیاحي من حیث (النقل. المطاعم. الفنادق 
 والمنتجعات. والمواقع االثریة.

     

تقدر أسعار الخدمات السیاحیة في فلسطین بأنھا أقل   2
 المجاورة والمشابھة لھا من حیث المقصد.وتنافس الدول 

     

      تمتاز خدمات النقل السیاحي في فلسطین بأنھا متنوعة  3
تمتاز الخدمات المقدمة للسائحین في فلسطین في أن   4

 جودتھا عالیة وتحقق قیمة للسائح. 
     

      خدمات التسوق والشراء متنوعة وفي متناول االیدي  5
      خدمات االقامة والمبیت مناسبة للسیاح. أسعار  6
      یشتري السائح المنتجات المحلیة باستمرار.  7
تتوفر الخدمات السیاحیة في فلسطین بسھولة وفي أي   8

 وقت.
     

دائما نبحث عن المواقع االثریة والسیاحیة مھما كانت   9
قیمتھا ونقوم بترمیمھا و الترویج لھا وجعلھا مقصد 

 سیاحي.  

     

      تتوفر أماكن المبیت واالقامة للسائح بكل سھولة.  10
 السیاحي  التسویق  جودةالمجال الثاني: المتعلق  ب 

یتم وضع الخطط واالستراتیجیات الترویجیة بشكل دائم  11
 ومستمر  

     

یتم وضع الخطط واالستراتیجیات على الصعید الدولي  12
 بھدف استقطاب سیاح أجانب الى فلسطین.

     

یتم رصد المیزانیات بمبالغ كبیرة من اجل توظیفیھا   13
 للترویج للسیاحة الى داخل فلسطین من الخارج 

     

یستخدم االنترنت في الترویج لالماكن السیاحیة في   14
 فلسطین على الصعید الدولي.

     

تقوم المنشئات السیاحیة مثل: المطاعم الفنادق و وسائل  15
النقل بالترویج واالعالن لمنتجاتھا و خصوصا السیاح 

 االجانب من حیث اللغة و الثقافة .

     

وخصوصا وزارة السیاحة تضع المؤسسات الحكومیة  16
الخطط التسویقیة وتنفق علیھا من أجل استھداف السیاح  

 االجانب الى داخل فلسطین. 

     

تتنوع وسائل الترویج الحدیثة من حیث الصور واالفالم   17
 والمطبوعات واالنترنت 
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المستخدمة تبرز جمالیة وأھمیة   ةالوسائل الترویجی 18
 السیاحیة في فلسطین على الصعید الدولي.المواقع 

     

یوجد لدینا مركز للمعلومات وبأكثر من لغة یمكن من   19
 خاللھ التعرف على جمیع المناطق السیاحیة في فلسطین 

     

 الرسمي  والتنظیم  التنسیق  المتعلق بكفاءةالمجال الثالث: 
تتعلق في یتم التنسیق ووضع الخطط المشتركة والتي  20

مجال السیاحة بین الوزرات والھیئات و المؤسسات  
 الرسمیة بشكل دائم ومستمر. 

     

على المستوى الرسمي وفي كل وزارة أو مؤسسة یتم   21
وضع اھداف تتعلق في تنشط وتطویر السیاحة الخارجیة 

 من خالل برامجھا وخطتھا.

     

السیاحة دائما عند تنفیذ الخطط والبرامج التي تتعلق في  22
 ما یتم تنفیذھا بشكل دقیق . 

     

عند تنفیذ الخطط والبرامج التي تتعلق في السیاحة دائما  23
 ما یتم االخذ بعین االعتبار السیاح االجانب. 

     

تبذل المؤسسات الرسمیة الجھود الدبلوماسیة على   24
 الصعید الدولي بھدف جذب السیاح االجانب الى فلسطین.

     

یتم توفیر الدعم واالسناد للمنشئات السیاحیة على  25
المستوى الرسمي و على جمیع االصعدة بھدف تشجیع  

 االستثمار في مجال السیاحة.

     

 البشریة  الموارد  المتعلق في تنمیة المجال الرابع: 
یتمتع العاملون في مجال السیاحة بحرفیة عالیة في ما  26

 الخدمات للسیاح.یتعلق في تقدیم 
     

العاملون في مجال السیاحة یتمتعون باللباقة و حسن   27
 التعامل .

     

      یتمیز العاملون في مجال السیاحة بثقافة عالیة.  28
یتمیز العاملون في مجال السیاحة بإتقان لغات اضافیة   29

 وخصوصا اللغة االنجلیزیة. 
     

السیاحة باألخالق الحسنة  یتمتع العاملون في مجال  30
 وااللتزام في القوانین.

     

یخضع العاملون في مجال السیاحة بدورات تدریبیة   31
 مستمرة ودائمة بھدف تطویر مھاراتھم. 

     

تقوم المعاھد والجامعات في التركیز على السیاحة في   32
 تخصصاتھا وبرامجھا. 

     

السیاحة والسفر رؤیة مشتركة یمتلك العاملون في مجال  33
ھدفھا االكبر تطویر قطاع السیاحة الخارجیة الى  

 فلسطین. 

     

یتلقى الفرد العامل في مجال السیاحة التوجیھات   34
واالرشادات الكافیة التي تتعلق في بروتوكول التعامل مع 

السیاح االجانب، سواء كان شرطي أو سائق أو مقدم  
 خدمة سیاحیة. 
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یوجد قادة ومدراء قادرین على االستثمار في تطویر   35
 قطاع السیاحة الخارجیة الى فلسطین. 

     

یسعى مقدمى الخدمات السیاحیة دائما الى تلبیة رغبات  36
 الزبون. 

     

 المجال الخامس : المتعلق في االستثمار في التكنلوجیا 
تطویر السیاحة یتم استخدام التكنولوجیا الحدیثة في مجال  37

 الخارجیة الى فلسطین. 
     

یتم استخدام تقنیات التسویق االلكتروني في تطویر قطاع  38
السیاحة مثل التسویق على منصات التواصل االجتماعي 

 ومحركات البحث والبرید االلكتروني وغیرھا. 

     

تتماشى مع الواقع الفلسطیني   GPSیتم تطویر خرائط  39
 استخدامھا من السیاح وخصوصا االجانب. وذلك بھدف 

     

یتم توفیر االنترنت وخدمات االتصال للسیاح االجانب   40
 بطریقة سھلة وغیر معقدة وبجودة عالیة. 

     

یتم استخدام خدمات الحجز االلكتروني للسائح بشكل   41
شامل وذلك من خالل االنترنت وخصوصا السیاح  

 االجانب. 

     

جمیع المنشئات السیاحیة رؤیة شاملة مبنیة على  تتبنى  42
االستثمار في التكنولوجیا وذلك لتطویر السیاحة الخارجیة 

 الى فلسطین. 

     

       
ھناك تواجد رقمي حقیقي وملموس للجھات المسئولة عن  43

السیاحة في فلسطین والذي یھدف الى الترویج للسیاحة  
 الصعید الدولي.الخارجیة الى فلسطین على 

     

 المجال السادس : المتعلق في المیزة التنافسیة 
تسعى المؤسسات الرسمیة بشكل مستمر الى تحقیق   44

 المیزة التنافسیة بشكل دائم 
     

الخطط واالستراتیجیات الموضوعة من قبل المؤسسات  45
 الرسمیة تساھم في تعزیز المیزة التنافسیة 

     

تستلھم المنظمات السیاحیة من تجارب الدولة دائما ما  46
 المجاورة في تطویر السیاحة 

     

تمتلك المنظمات الفلسطینیة میزة تنافسیة لكنھا تحتاج الى  47
 تعزیز 

     

المقومات السیاحیة المتاحة ال تعطي فرصة الى تحقیق   48
 المیزة التنافسیة 

     

السیاحة في فلسطین صعبة  المیزة التنافسیة في قطاع  49
 التحقیق بسبب عدم وجود كفاءات تقود تطویر السیاحة 

     

المیزة التنافسیة في قطاع السیاحة في فلسطین صعبة   50
 التحقیق بسبب اجراءات االحتالل.

     

نمتلك المقومات السیاحیة التي تساندنا في تحقیق المیزة   51
 التنافسیة 

     



 

176 
 
 

 
ھل ترید ان تضیف مالحظة ، سوف نكون سعداء بذلك  

. ............................................................................................................................: ........................................................................

........................................................... ............................................................................................................................. ...............

.................................................................................................................... . ...... 

 
 
 
 

 مع الشكر الجزیل.
 

 

 

 

 

 

 

جودة الخدمات السیاحیة المقدمة تساھم في تعزیز المیزة   52
 التنافسیة 

     

مستوى أسعار الخدمات السیاحة تساھم في تعزیز المیزة   53
 التنافسیة.

     

األسالیب التسویقیة والترویجیة تساھم في تعزیز المیزة   54
 التنافسیة 

     

الحكومیة المعتمدة تساھم في تعزیز المیزة  ت اإلجراءا 55
 التنافسیة 

     

درجة استخدام التكنلوجیا في قطاع السیاحة في فلسطین   56
 تساھم في تحیق المیزة التنافسیة  
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 قائمة المحكمین: 

 الرقم  االسم   الجامعة المسمى الوظیفي
 1 عریقات  د. أسماعیل جامعة بیرزیت  كلیة الحقوق واالدارة العامة مساعد، استاذ 
 2 د. عبد الرحمن السلوادي   جامعة القدس المفتوحة األعمال   إدارة قسم رئیس
 3 ا.د. ذیاب جرار   جامعة القدس المفتوحة األعمال وسیاسات  االستراتیجي التخطیط استاذ
 4 عالونة لد. جمی جامعة القدس المفتوحة مالیة وتمویل  إدارةمساعد.  أستاذ
 5  ةد. جعفرعباھر جامعة النجاح الوطنیة مساعد، تخطیط سیاحي   أستاذ

 6 د. مجید منصور  الجامعة العربیة االمریكیة  مشارك، أدارة االعمال والتسویق أستاذ 
 7 ا. مروان زھد  وزارة التربیة والتعلیم خبیر احصائي 
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 االستبانة بعد التحكیم: 

 

 

 

 جامعة القدس المفتوحة 

 عمادة الدراسات العلیا والبحث العلمي

 الفاضلة  الفاضل/

 و�عد، تح�ة طی�ة 

  لتعزیز   الخارجیة   لتطویر السیاحة  متكاملة   استراتیجیة   نحو   " قوم ال�احث في هذه الدراسة �التعرف إلى  �

  العالقة   ذات  القطاعات  نظر  وجھة  من  تحلیلیة  دراسة  فلسطین  في   السیاحي  القطاع  في   التنافسیة  المیزة

ال�حث نرجو تعاونكم ومساعدتكم في تعبئة االست�انة بدقة    لذا أعدت هذه االست�انة والمتعلقة �موضوع  "،

وعنا�ة وموضوع�ة، علمًا �أن المعلومات التي نحصل علیها ستعالج �سر�ة تامة ولن تستخدم إال ألغراض  

 ال�حث العلمي.

 لكم حسن تعاونكم  اً شاكر 
 

  سلیمانمحمد زیاد رشید الباحث: 
 

 أمجد القاضي. د: بإشراف

 الب�انات الشخص�ة والعامة  -األول الجزء

 
 

        
 

            
 

A1 المدینة  

A2  أنثى                                  (   )    ذكر الجنس        (   ) 

A3 دراسات عل�ا (   )                       (   )      �كالور�وس             (   )    دبلوم فأقل  المؤهل العلمي 
A4 سنوات فأكثر ( )  10سنوات ( )    10أقل من  -5سنوات ( ) من  5أقل من  في القطاع الس�احي عدد سنوات الخبرة 
A5 دلیل س�احي (   ) مكتب س�احة وسفر (   )   منشئة س�اح�ة(   )  مؤسسة حكوم�ة المنشأة  (   )       
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 المناسب  المربع في)  X( إشارة بوضع  التكرم أرجو         
 

تطویر السیاحة الخارجیة  استراتیجیة -الثاني الجزء               

 الفقرة  الرقم 
موافق 
 معارض �شدة معارض محاید  موافق �شدة 

الس�احي جودة المنتوج  المجال األول:  

تقد�م للسائح بوعودها المنشأة تلتزم  .1 مثل  الخدمات عند 
           خدمات الفنادق

المقدمة    .2 الخدمات  تنو�ع  على  المنشأة  للسیاح تعمل 

           احت�اجات الس�اح  جدیدة لتلبیةخدمات  وادراج

3.  
على سرعة معالجة الشكاوى المقدمة من   المنشأة تحرص

            السائح  قبل

4.  
وتأھیل   على ترمیم واآلثار وزارة السیاحة تحرص

 لالماكن االثریة باستمرار
     

ذات جودة عال�ة   المقدمة للسائحتعتبر خدمات النقل   .5
       والسیرفیس مثل خدمات التاكسي 

      الخدمات المقدمة ذات جودة عال�ة مثل خدمات الطعام    .6

 المستمر لعمل�ة  والتطو�ر  تحسینالعلى    المنشأةتعمل    .7
      تقد�م الخدمات الس�اح�ة

جودة التسو�ق الس�احي : الثانيالمجال   

یهدف وضع الخطط واالسترات�ج�ات على الصعید الدولي    .8
      الستقطاب الس�اح األجانب 

داخل    .9 للس�احة  للترو�ج  المرصودة  المیزان�ات  توظف 
      فلسطین  

في    .10 الس�اح�ة  لالماكن  الترو�ج  في  االنترنت  �ستخدم 
           فلسطین على الصعید الدولي. 

تستهدف وزارة الس�احة في الخطط التسو�ق�ة استقطاب    .11
           الس�اح االجانب 

تتنوع وسائل الترو�ج الحدیثة من حیث الصور واالفالم    .12
      والمطبوعات واالنترنت 

المستخدمة جمال�ة وأهم�ة المواقع    ةتبرز الوسائل الترو�ج�  .13
      الس�اح�ة  
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 الفقرة  الرقم 
موافق 
 معارض �شدة معارض محاید  موافق �شدة 

14.  
من  �مكن  للمعلومات  مر�ز  الس�احة  وزارة  لدى  یتوفر 

  خالله التعرف على المناطق الس�اح�ة في فلسطین
     

 الس�اح�ة �شكل مستمر   والمھرجاناتتقام المعارض   .15
     

�فاءة التنسیق والتنظ�م الرسمي  المجال الثالث:  
      یتم تشج�ع االستثمار في الس�احة على المستوى الرسمي    .16

التنسیق بین الوزرات والهیئات والمؤسسات الرسم�ة   .17   یتم 
      المعن�ة لوضع الخطط الس�اح�ة

یتم وضع الخطط والبرامج قبل الجهات الرسم�ة لتعز�ز   .18
      الس�احة إلى فلسطین �استمرار

       دقیق �شكل في مجال الس�احة  والبرامجتنفذ الخطط یتم   .19

20.  
الدولي الصعید  الرسم�ة    على  المؤسسات  مثل  تبذل 

الفلسطین�ة   والقنصل�ات  جذب  السفارات  بهدف  الجهود 
           فلسطین. الس�اح االجانب الى 

توفیر الدعم واالسناد للمنشئات الس�اح�ة على المستوى    .21
      الرسمي 

تنمیة الموارد البشریة في قطاع السیاحة المجال الرا�ع:   
           �سعى مقدمو الخدمات الس�اح�ة الى تلب�ة رغ�ات السائح   .22

یتمتع العاملون في مجال الس�احة �مهارة تقد�م الخدمات   .23
      للس�اح

وحسن    .24 �الل�اقة  یتمتعون  الس�احة  مجال  في  العاملون 
           التعامل 

      یتمیز العاملون في مجال الس�احة بثقافة عال�ة   .25
      یتمیز العاملون في مجال الس�احة �إتقان عدة لغات.   .26

المنصوص    .27 �القوانین  الس�احة  العاملون في مجال  یلتزم 
           علیها

العاملون في مجال الس�احة لدورات تدر�ب�ة بهدف �خضع    .28
      تطو�ر مهاراتهم.

في    .29 الس�احة  على  التر�یز  في  والجامعات  المعاهد  تقوم 
      تخصصاتها و�رامجها 
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 الفقرة  الرقم 
موافق 
 معارض �شدة معارض محاید  موافق �شدة 

�متلك العاملون في مجال الس�احة برؤ�ة هدفها تطو�ر    .30
      قطاع الس�احة الخارج�ة  

یتلقى العاملون التوجیهات واالرشادات الكاف�ة التي تتعلق   .31
      في بروتو�ول التعامل مع الس�اح االجانب.

قطاع   .32 تطو�ر  في  االستثمار  على  قادر�ن  قادة  یوجد 
      فلسطین الس�احة الخارج�ة الى 

 االستثمار في التكنولوجیا في قطاع السیاحة : الخامسالمجال 

تستخدم التكنولوج�ا الحدیثة في تطو�ر الس�احة الخارج�ة    .33
      الى فلسطین

قطاع    .34 تطو�ر  في  االلكتروني  التسو�ق  تقن�ات  تستخدم 
      الس�احة  

خرائط     .35 الس�اح  الواقع     GPS�ستخدم  مع  تتماشى 
      الفلسطیني 

      یتم توفیر االنترنت وخدمات االتصال للس�اح االجانب   .36
      �ستخدم السائح المنصات االلكترون�ة للحجز    .37

لتعز�ز    .38 إلكترون�ة  رؤ�ة  الس�اح�ة  المنشئات  تتبنى 
      االستثمار في قطاع الس�احة  

 
 

 
 

 المیزة التنافسیة  -الثالث لجزءا         

 الفقرات الرقم
موافق 
 معارض محاید  موافق �شدة 

معارض 
 �شدة 

حول   االستفسارمختلف الوسائل للتواصل من أجل    المنشأة تت�ح    .39
 الخدمات المقدمة. 

     

�ستغرقه    المنشأة تهتم  .40 الذي  الوقت   انتظارفي    السائحبتقل�ص 
 .الخدمات المقدمة

     

لعمل�ة  المنشأةتعمل    .41 المستمر  تحسین  الخدمات  على  تقد�م 
 الس�اح�ة.

     

      دون تأخیر.  الز�ائن لطل�ات المنشأة وموظف  �ستجیب  .42
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قبل  المنشأة تحرص  .43 من  المقدمة  الشكاوى  معالجة  سرعة   على 
 .الز�ائن

     

      الس�اح�ة.  الخدمات تقد�م عند للز�ائن بوعودها المنشأة إدارة تلتزم  .44
مرة  من أول صح�حة �طر�قة الخدمات تقد�م على  المنشأةتحرص    .45

 وتفادي األخطاء. 
     

      في �ل مرة یتم تقد�مها.  على ث�ات مستوى الخدمات  المنشأةتحرص    .46
      للسائح.  وسل�مةالمنشأة على توفیر بیئة امنة تحرص   .47
      الجدیدة.  �حزمة خدماتها ز�ائنها �إعالم المنشأة تقوم  .48
ثقة  �مهارات  المنشأة  وموظف یتمتع  .49 من  تز�د  في  عال�ة  الز�ائن 

 الخدمات المقدمة. 
     

 مقدمي مع التفاعل �سهل منظم  داخلي بتصم�م  المنشأةتتمیز    .50
 .الخدمات

     

      الحدیثة لتقد�م الخدمات. اوالتكنولوج� األجهزة المنشأة لدى وفریت  .51
      لراحة للز�ائن.  االنتظار قاعات المنشأةتوفر   .52
      . موظفیهاعلى حسن مظهر  المنشأةتحرص إدارة   .53
  

 
 االست�انة انتهت 
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