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 االتجاهات الحدٌثة لصناعــة الضٌافة كمدخل إلى تطوٌر الصناعة السٌاحٌة فً الجزائر
 -دراسة مٌدانٌة باستخدام النمذجة بالمعادالت البنائٌة -

. 
 هبال عادل حدٌدي آدم

 

 

 ملخص:ال
 
الذي ٌزور دول الجوار بؤنها ال تمتلن من جمال الطبٌعة والمعالم السٌاحٌة إال الملٌل مما تتمتع  الجزابري ٌتفاجؤلد  

 2000كٌلومتر، وصحرابها التً تمتد على طول ٌتجاوز  1200ل طوعلى  ٌمتدالمترامٌة األطراؾ بساحلها الذي  الجزابر به
بلد  الجزابر كٌلومتر، إضافة إلى مناظر طبٌعٌة لل نظٌرها فً العالم، وأمام هول المفاجؤة، تترسخ لناعة فً الذهن مفادها أن

، وهً التً كانت لبلة للسواح فً عهد ؟إلى طرد سٌاحها بشكل ؼٌر مباشر الجزابر فلماذا تعمد .!!سٌاحً كبٌر بال سٌاح تمرٌبا
 الجزابرٌة الذهنٌاتهل المشكلة فً المنشآت والهٌاكل الماعدٌة أم فً  ستمالل،لالالفرنسً وإلى ؼاٌة السنٌن األولى  االحتالل

الثروة  أنبن البلد؟ أم أت ؼٌر المتجاوبة مع السابح، وؼٌر المتسامحة مع السابح بسلوكه المتحرر وتصرفاته التً تصطدم بمعتمدا
ً مما سبك، سنحاول بمدر اإلمكان؟.الطالوٌة التً جعلت البلد فً ؼنى عن دوالرات وٌوروهات األجانب أحدى تناول  انطاللا

الحدٌثة لصناعة الضٌافة، حٌث  االتجاهاتاآللٌات التً ٌمكن أن تساهم فً تطوٌر صناعة السٌاحة بالجزابر والمتمثلة فً 
فً التصادٌات البلدان السٌاحٌة، وما ٌإكد صحة هذا الكالم االنتشار الواسع  هاماألخٌرة صناعة عالمٌة تموم بدور أصبحت هذه 

والسرٌع لسالسل الفندلٌة والمطاعم العالمٌة فً أنحاء العالم، ناهٌن عن أمكانٌة انتمال السٌاح إلى أي منطمة سٌاحٌة أو منتجع 
لارة من لارات العالم  والتً أصبحت كمرٌة سٌاحٌة عبر شركات الطٌران.وتهدؾ هذه سٌاحً خالل ساعات معدودة وفً أي 

ومن ثم لٌاس دورها فً تطوٌر الصناعة السٌاحٌة متطلبات تطوٌرها، و على والع هذه الصناعة فً الجزابرالولوؾ الدراسة إلى 
فً مجال  المختصٌنطارات اإلتمصاء عٌنة من ذلن تم استخدام االستبانة كؤداة للبحث العلمً من خالل اسولفً الجزابر، 

الختبار فرضٌات كؤسلوب إحصابً  النمذجة بالمعادالت البنابٌة ، واالعتماد على برالسٌاحة، وكذا مدٌري الفنادق فً الجزا
 فًصناعة الضٌافة تساهم بشكل كبٌر فً نشر الموروث الثماوتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتابج أهمها أن الدراسة.

، إال أن هنان نمص فً المورد البشري المإهل فً هذا المجال الجزابر لتطوٌر الصناعة السٌاحٌة فًكمدخل وتعتبر الجزابري، 
، بصناعة الضٌافة فً الجزابر لتطوٌر المطاع السٌاحًوفً األخٌر خرجنا بمجموعة من التوصٌات أهمها ضرورة اهتمام 

 فً هذا المجال داخل الفنادق الجزابرٌة. تكوٌن وتؤهٌل إطارات خاصةوالحرص على 
 

 . النمذجة بالمعادالت البنابٌة، الفنادق الجزابرٌة، متطلبات صناعة الضٌافة، صناعة السٌاحة، صناعة الضٌافة :الكلمات المفتاحٌة
 

 
 

 :مقدمة
أهم مورد لم كما انها أوضحت منظمة السٌاحة العالمٌة أن السٌاحة فً المرن الحالً سوؾ تصبح أضخم صناعة فً العا 

ملٌون شخص حول العالم، وان ضرابب النشاط السٌاحً تمد الحكومات  200للعمالت الصعبة ، وتوفر هذه الصناعة أكثر من 
بمبات المالٌن من الدوالرات، ولال فرنسٌسكو فرندجٌالً سكرٌتٌر عام المنظمة أن تمرٌر النشاط السٌاحً الدولً األخٌر ٌإكد أن 

 وأمرٌكاملٌار دوالر وأن مناطك الشرق األوسط  455وبإنفاق تجاوز   سابحملٌون  675لم السٌاحٌة شهدت تدفك مناطك العا
المادمة  السنواتخالل فً عدد زوارها وأن الدراسات المستمبلٌة تتولع  ملحوظاالالتٌنٌة وشرق آسٌا والباسٌفٌن لد حممت نمواً 

 لوى سٌاحٌة بعد الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة.لمانٌا هً أكبر استمرار تزاٌد حركة السٌاحة الدولٌة وأن أ
كٌلومتر، وحتى الصحراء الكبرى، تحرٌن  1200لم تستطع الجبال وال الشرٌط الساحلً الممتد على طول فً حٌن  

الكثٌرون بـ"الدولة  عجلة السٌاحة فً الجزابر، التً فشلت حتى فً إؼراء الجزابرٌٌن أنفسهم على السفر داخل البالد، التً ٌصفها
خالل السنوات األخٌرة بالعمل على  الجزابرٌة لامت الدولةحٌث  .المارة"، المتربعة على مساحة أكثر من ملٌونً كٌلومتر

، وبهدؾ تدارن التؤخر المسجل فً المجال السٌاحً، لالستثمارالسٌاحً ومعالجتها لخلك مناخ مالبم  االستثمارتشخٌص معولات 
 2025وضع إستراتٌجٌة وطنٌة خاصة لتطوٌر المطاع تجسدت فً وضع المخطط التوجٌهً للتهٌبة السٌاحٌة آفاق لامت الدولة ب

 .2030والذي تم تمدٌد فترته إلى ؼاٌة 
 إشكالٌة الدراسة:
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فً الجزابر لم تلمى االهتمام  -الضٌافة –ن هذه الصناعة وتعتبر صناعة الضٌافة كرافد لتطوٌر صناعة السٌاحة، ولك
فً وضع المخطط التوجٌهً للتهٌبة السٌاحٌة  المتمثل فً اإلطار االستراتٌجً المرجعً  كافً من لبل السلطات الجزابرٌةال

فً الجزابر، لذلن سنحاول من خالل هذه الورلة البحثٌة تناول اإلشكالٌة نهوض بمطاع السٌاحة اللسٌاسة السٌاحة الجزابرٌة، و
 صناعة الضٌافة فً تطوٌر صناعة السٌاحة بالجزابر؟ إلى أي مدى ٌمكن أن تساهم اآلتٌة:

 هٌكل الدراسة:
سنحاول بمدر اإلمكان اإلجابة على إشكالٌة الدراسة وتحمٌك أهدافها من خالل تناول هذه الورلة البحثٌة فً ثالثة محاور 

 أساسٌة:
 ؛المحور األول: االتجاهات الحدٌثة لصناعــة الضٌافة 
 ٌ؛احٌة فً الجزابرالمحور الثانً: صناعة الس 
 المحور الثالث: دراســـــة مٌدانٌة 

 

 :المحور األول: االتجاهات الحدٌثة لصناعــة الضٌافة

 التصادٌا وانتعاشاالحدٌثة والمتطورة، وٌشكل نجاحها نجاحاً  االلتصادٌةإحدى المطاعات الخدمٌة تعتبر صناعة الضٌافة   
داٌة الحدٌث عن صناعة الضٌافة ٌجب أوالً أدارن الفرق بٌن كلمة أو مصطلح ولبل ب ،للبلدان التً تعتمد على هذه الصناعة

كحرفة ٌستخدم إلنتاج  Industryالصناعة كحرفة وصناعة الضٌافة كؤحد لطاعات الخدمات االلتصادٌة فمصطلح الصناعة 
جل والصناعة تعنً أٌضا  كل ما شًء ملموس ٌستخدم بهدؾ إشباع حاجات األفراد والجماعات لفترة محدودة أو لفترات طوٌلة األ

تشمله الصناعات التحوٌلٌة إلنتاج ناتج جدٌد ٌحتاجه الفرد والمجتمع، أما صناعة الضٌافة فما هً إال إحدى المطاعات الخدمٌة 
وهو ٌوضح النظرة االلتصادٌة لصناعة الضٌافة التً  Service Sectors in an Ecoomyااللتصادٌة نظام لطاع الخدمات 

 على لطاعٌن هامٌن: تشتمل

  المطاع األول: وٌدٌره شركات أو هٌبات أو أفراد ٌمدم )خدمة( اإلسكان أو اإللامة لتلبٌة احتٌاجات المسافر أو السابح
 سواء كانوا أفراد عادٌٌن أو رجال أعمال؛

 دمة األؼذٌة ٌختص بخ المطاع الثانً: وٌدٌره شركات ذات طبٌعٌة محددة لبعض المواد تعرؾ )بالمنتجات( وهو ما
 والمشروبات.

الضٌوؾ أو المسافرٌن الذٌن ٌطلك علٌهم العمالء أو النزالء والذي ٌجب أن  استمبالعملٌة : تعتبر الضٌافة الضٌافةمفهوم  .1
ً بمنتجات األؼذٌة والمشروبات، فضالً عن العدٌد  - مكان اإللامة -ٌوفر لهم خدمة اإلسكان الخدمات من وأن ٌزودوا أٌضا

عملٌة ترحٌب وإشباع الحاجات والرؼبات وتمثل أٌضا  ،الزبون منذ وصوله وحتى ولت المؽادرة إلىً تمدم األخرى الت
ٌّما فٌما ٌتعلك باإللامة والطعام والشراب. كّل األنشطة التً توفر وتلبً طلبات ما ٌحتاج إلٌه  (1) األساسٌة للضٌوؾ وال س

ه خدمات األؼذٌة والمشروبات والترفٌه وتجعله ٌشعر بؤنه ال زال بٌن المسافر من إلامة تتمٌز بالراحة واألمان وتمّدم ل
، عملٌة استمبال الزوار أو الضٌوؾ واألجانب عشٌرته ووطنه وأصدلابه وهذا منذ وصوله، وأثناء إلامته، وحتى مؽادرته

صناعة إذا فالضٌافة بمثابة والتروٌح عنهم مع منحهم الحرٌة بالمودة، وتمدٌم خدمات الطعام والشراب والخدمات األخرى.  
 تحمٌك الرضا والمناعة لدى الضٌؾ، عن طرٌك تمدٌم خدمات متعددة ومتنوعة.  إلىتسعى  خدمٌة

:  رؼم أن صناعة الضٌافة عرفت تطورا كبٌرا فً العمود األخٌرة وخاصة فً الدول التً لمحة تارٌخٌة لصناعة الضٌافة .2
صناعة الضٌافة من ألدم الصناعات تارٌخٌاً، فمد كانت أعظم مآثر الحضارات  تعتمد على السٌاحة كمطاع استراتٌجً إال أن

المدٌمة وخاصة فً بلدنا الشرق المدٌمة حٌث كانت الضٌافة بها مجانٌة فاستمبال الضٌوؾ وإكرامهم هً من شٌم العرب ولعل 
ة الضٌافة بعد ظهور العملٌة المالٌة لبل هذا كان سبب فً تؤخر نشوء الفنادق فٌها. ولد تم تحدٌد االتجاهات األولٌة لصناع

ستة لرون لبل المٌالد ونشوء، الدفع الحمٌمً لناس والسفر والتجارة، ثم ازدادت وانتشرت حركة المسافرٌن والتنمل لهذا 
 ذاتٌة. بهاازدادت حاجتهم لإللامة والطعام والشراب  وهنا ظهرت الخانات والتً تتمثل فً مساكن شخصٌة كانت الخدمة 

 :(2)وٌمكن تمسٌم العصور التارٌخٌة التً مرت بها صناعة الضٌافة إلى ثالثة عصور كاألتً
صناعة الضٌافة فً العصور المدٌمة: ازدهرت صناعة الضٌافة فً حضارة وادي النٌل والرافدٌن وفلسطٌن الزدهار النشاط  .أ 

لؽرض البٌع والشراء فكانت هنان حاجة ماسة إلى التجاري فً تلن الحمبة، فمد كانت لوافل التجارة تؤتً إلى هذه المناطك 
توفٌر أماكن الراحة والطعام والشراب لهم ولحٌواناتهم، ولمد كان السبب فً تطور هذه الصناعة  بهذه الحمبة ٌعود إلى 

د كان الحال الحركة الدٌنٌة لزٌارة األماكن الممدسة فً فلسطٌن فظهرت الخانات بالمرب من هذه األماكن، أما عند اإلؼرٌك فم
مثل العرب الضٌافة مجانٌة لدٌهم العتمادهم بؤن كل ضٌؾ هو رسول اآللهة ومصدر سعادة لمن ٌستضٌفه، أما الضٌافة 
العامة أو المدفوعة فمد كانت بالمعابد أو بالمرب من ها، ولد كانت تجري بها االحتفاالت والمراسم الدٌنٌة وٌلجؤ إلٌها بعض 

 ركة سوؾ تحل علٌهم وٌشفون من أمراضهم.المرضى العتمادهم بان الب

81



9102( 5( اجمللد )6جملت  علميت حمكمت دوريت تصدر عن عمادة البحث العلمي و الدراساث العليا ملحق ) ,جملت  جامعت احلسني بن طالل للبحوث   

 
 
 

لمد كان تطور صناعة الضٌافة فً العصور الوسطى وخاصة الفنادق، حٌث صاحبت صناعة الضٌافة فً العصور الوسطى:  .ب 
تلن الفترة عوامل وظروؾ التصادٌة وتجارٌة وصناعٌة ساهمت فً تطوٌرها وأثرت علٌها كثٌراً، منها اكتشاؾ البخار 

ة والسٌارة والدراجة البخارٌة األمر الذي سهل عملٌة السفر وزاد من وسابل النمل وتطور الموصالت واختراق الماطر
إلى مسافات بعٌدة وفً زمن للٌل، وهنا تحولت الخانات الصؽٌرة بٌرة من المسافرٌن فً ولت واحد ووبالتالً نمل أعداد ك

 إلى فنادق كبٌرة وانتشارها فً المدن وطرق السفر.
: فً العصر الحدٌث أصبحت الضٌافة واحدة من أهم وأكبر الصناعات أسرعها نمواً فً ٌافة فً العصر الحدٌثصناعة الض .ج 

 العالم وٌرجع هذا إلى جملة من األسباب ٌمكن أن نوجز أهمها فً اآلتً:
 التطور الهابل والسرٌع فً وسابل السفر الذي أتاح للناس االنتمال من مكان إلى آخر بكل ٌسر وسهولة؛ 
 اعتراؾ الدول والحكومات بؤحمٌة كل مواطن بالحصول على إجازات مدفوعة األجر وحمهم بالترفٌه عن أنفسهم؛ 
 زٌادة أولات الفراغ لدى الناس والتً ٌمضونها خارج منازلهم؛ 
 لٌام الدول بعمل مشارٌع السٌاحة والترفٌة لمواطنٌها؛ 
 ٌسً لها؛اعتماد كثٌر من دول العالم على السٌاحة كمصدر دخل رب 
 تؤسٌس شبكة المواصالت من طرق وسكن حدٌد داخل الدول وفٌما بٌنها مما سهل عملٌة انتمال األشخاص؛ 
 التطور فً المستوى المعٌشً لدى معظم الشعوب أوجد لدٌهم المدرة والرؼبة فً السفر؛ 
 .ًظهور وكاالت السفر والسٌاحة لتكون الوسٌط بٌن الخدمة والمستهلن السٌاح 

أن صناعة الضٌافة عبارة عن مظلة تندرج تحتها أربعة لطاعات، التعارٌؾ لمد أجمعت معظم عة الضٌافة: مفهوم صنا .3
  :(3).وٌمكن أن نوجزها باختصار فً اآلتًالسفر، اإللامة، المطاعم وخدمة األؼذٌة والترفٌه

رات، العالج، وؼٌرها من : إن الناس ٌسافرون ألؼراض عدٌدة مثل: التجارة، الزٌارة، حضور المإتمTravelالسفر  .أ 
األسباب. ومن منطلك مفهوم الضٌافة هنان أناس ٌستمبلون المسافرٌن وٌمدمون لهم الخدمات والذٌن ٌمثلون مجتمعاتهم 

جٌد، وتوفٌر الراحة والعناٌة للمسافرٌن. كما وأن وسابل النمل المتطورة كالطابرات والبواخر  انطباعإلعطاء 
الٌة التً تلبً رؼبات المسافرٌن والتنافس من حٌث الخدمة الجٌدة والتعامل الجٌد والجو توفر الخدمات الر والمطارات

  المرٌح للمسافرٌن.

: تشمل الفنادق، الموتٌالت، الشمك المفروشة والمنتجعات. وتتمٌّز المإسسات الفندلٌة بكثافة رأس Lodgingاإللامة  .ب 
ذكر أن المإسسات الفندلٌة تتنافس بموة لتمدٌم الخدمة الجٌدة المال المستثمر، وكثافة عنصر العمل. ومن الجدٌر بال

 الضٌوؾ.  واحتٌاجاتفً الخدمات الممدمة، فضالً عن العمل الجاد على تلبٌة وإشباع رؼبات  واالبتكارللضٌوؾ، بل 

ا تشكل التصنٌفات وأماكنها، كما وإنه باختالؾ: ٌمثل أماكن تمدٌم األطعمة والمشروبات Restaurantesالمطاعم  .ج 
 جزءاً كبٌراً من صناعة الضٌافة. 

: ال تمتصر خدمات األؼذٌة على المطاعم والفنادق فمط، بل تشمل خدمة األؼذٌة فً Foodserviceخدمة التؽذٌة  .د 
 شركات الطٌران، المدارس والجامعات، المواعد العسكرٌة، المستشفٌات، دور الرعاٌة الصحٌة، الشركات والمصانع. 

: وهً األماكن التً ٌمصدها المسافرٌن للترفٌه عن أنفسهم، مثل الحدابك، مالهً األطفال، Entertainmentالترفٌه  .ه 
 صاالت األلعاب، المالعب الرٌاضٌة، المسارح ودور السٌنما. 

: لمد شهدت صناعة الضٌافة تطور كبٌر وهام جداً فً الكثٌر من الدول التً تعتمد على السٌاحة أسباب تطور صناعة الضٌافة .4
 كمصدر ربٌسً لدخل،  وهذا راجع إلى مجموعة من األسباب ساهمت فً تطورها ٌمكن أن نلخص أهمها فٌما ٌلً:

   واالنتمال؛تطور وسابل النمل  
 صناعة: من متطلبات األعمال التجارٌة أنها تمتضً السفر، وبالتالً تطلب األمر وجود مشارٌع األعمال التجارٌة 

 ؛الضٌافة
 والترحال؛الجانب المادي فؤدى ذلن رؼبة السفر  ارتفاعمعٌشً: نتٌجة ربحٌة األعمال التجارٌة، الرلً فً المستوى ال  
 ؛التحصٌل العلمً: كان تحصٌل العلم ٌمتضً السفر زٌادة فً المعرفة والعلم واإلطالع  
 الحج؛المتطلبات الدٌنٌة: وذلن لزٌارة األماكن الدٌنٌة الممدسة و  
 نتمال؛واالتتطلب السفر  : الهجرة  
 ؛العالج أو بسبب صحً إلىالسفر طلباً : العالج 
 ؛تمتضً السفر للتمتع والترفٌه: والترفٌه االستجمام  
  لزٌارة العابالت واألصدلاء.االجتماعٌةالصلة : 

: تتمٌز صناعة الضٌافة بمجموعة من الخصابص  والتً تمٌزها عن بالً الصناعات األخرى ووالتً سمات صناعة الضٌافة .5
 :(4)من أخذها بعٌن االعتبار من أجل تطوٌرها؛ وهً البدا
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  ؛السٌاسً واالستمرارتتؤثر باألحداث السٌاسٌة 
  ؛.االلتصادٌةتتؤثر باألحداث  
 ؛تحمك التوازن المرضً بٌن أنماط الطلب بشكل عام والطلب السٌاحً بشكل خاص  
 ؛جدولة الموارد والطالة التشؽٌلٌة  
 تفٌد، ألنها خدمات آنٌة ومباشرة، لذا توجد هنان عاللة تفاعلٌة بٌن مورد الخدمة تمّدم خدمات الضٌافة بحضور المس

  ؛والمستفٌد منها
 ؛تمّدم الضٌافة على مدار السنة  
  احتٌاجاتهم؛تلبً رؼبات العمالء وتشبع  
  .تتطلب الضٌافة مزٌجاً مإتلفاً أو تركٌبة متداخلة من الخبرة التصنٌعٌة ومهارات تمدٌم الخدمة 

هنان مجموعة من المعولات والتحدٌات التً توجه صناعة الضٌافة   دٌات التً تواجه صناعة الضٌافة ومتطلبات نجاحها:التح .6
وخاصة فً الدول العربٌة، وكذلن بالممابل هنان ممومات ومتطلبان النهوض بهذه الصناعة وفٌما ٌلً نوجز  أهم التحدٌات 

 ٌام ٌها.التً تواجه صناعة الضٌافة وكذا متطلبات الم
التحدٌات التً تواجه صناعة الضٌافة:  ٌمكن أن نذكر أهم التحدٌات التً تواجه تطور صناعة الضٌافة فً  .أ 

 العناصر اآلتٌة:
  عدم االستمرار األمنً والسٌاسً حٌث أن هذا العنصر له أهمٌة بالؽة فً تطوٌر الساحة بصفة عامٌة وصناعة الضٌافة

 ار أمنً وسٌاسً  ٌإدي إلى انخفاض عدد المسافرٌن والسٌاحة؛بوجه الخصوص، الن عدم وجود استمر
 نمص العنصر البشري المإهل بالمهارات الخاصة والمطلوبة فً صناعة الضٌافة؛ 
  ارتفاع تكلفة التشؽٌل والمتمثلة فً تكلفة الطالة ومصارٌؾ التؤمٌن ببعض الدول بسبب الكوارث الطبٌعٌة، إضافة

 والرؼبة فً زٌادة حصة السوق، ارتفاع تكلفة البناء والتجدٌد... ألخ؛خدمات جدٌدة نتٌجة المنافسة 
 .التطور التكنولوجً  السرٌع واالستخدامات المتعددة للتكنولوجٌا  فً مجال األعمال وتمدٌم الخدمة 

 :(5)صناعة الضٌافة فً النماط اآلتٌة ٌمكن اختصار أهم متطلبات تطوٌر متطلبات تطوٌر صناعة الضٌافة: .ب 
 باإلضافة إلى التنبإ بحاجات الضٌوؾ إشباعها ثم تدرٌب بكل صؽٌرة وكبٌرةمام الكامل بالخدمة واالهت ،

 األولى لتشؽٌل لؽرسها فً أدابهم؛ األٌامالعاملٌن علٌها خاصة فً 
  ،ضرورة البدء فً اختٌار شرٌحة الضٌوؾ التً ٌتم خدمتها وبالتالً التفانً فً خدمة هإالء الضٌوؾ

الخدمات الممدمة لتحمٌك التمٌز واألفضلٌة، مع األٌمان بؤن التفانً فً تمدٌم وٌر وتجدٌد باإلضافة إلى تط
 الخدمة هو أساس النجاح؛

  فً العملٌات والخدمات الممدمة.التنوٌع 

 

 المحور الثانً: صناعة السٌاحٌة فً الجزائر

فً جاءت  الجزابردي العالمً أن الصادر عن المنتدى االلتصا 2019كشفت تمرٌر تنافسٌة السٌاحة والسفر لعام 
التمرٌر الذي ٌصدر كل عامٌن مرة، وكشؾ دولة،  140من بٌن  عالمٌا 116عربٌا وفً المرتبة ( 12المرتٌة الثانٌة عشر )

 وٌعتمد التمرٌر على أربعة مإشرات ربٌسٌة تعتمد على البٌبة التمكٌنٌة، السفر والسٌاحة فً نمطة تحول: وحمل عنوان
(Enabling  Environment)  وسٌاسة السفر والسٌاحٌة (Travel and tourism policy) والبنٌة التحتٌة 

(Infrastructure) وأخٌرا الموارد الطبٌعٌة والثمافٌة (Natural and Cultural Resources). 

كبٌر من الخبراء والباحثٌن والمهتمٌن بالسٌاحة، فتعددت هذه التعارٌؾ عدد صناعة السٌاحة  عرؾ تعرٌؾ صناعة السٌاحة: .1
 Jobertوتناولت مفهوم السٌاحة تبعا الختالؾ وجهات النظر. وأول تعرٌؾ للسٌاحة جاء على ٌد األلمانً "جوبٌر فروٌلر 

Freuler اٌدة للراحة وإلى تؽٌٌر م والذي اعتبرها "بؤنها ظاهرة من ظواهر عصرنا تنبثك من الحاجة المتز1905" عام
الهواء واإلحساس بجمال الطبٌعة، وإلى الشعور بالبهجة والمتعة من اإللامة فً مناطك لها طبٌعتها الخاصة، وأٌضا إلى نمو 
االتصاالت على األخص بٌن شعوب مختلفة من الجماعات اإلنسانٌة وهً االتصاالت التً كانت ثمرة التساع نطاق التجارة 

 وصؾ فٌه مهمة السٌاحة ودورها كصناعة .(6)ة تمدم وسابل النمل"والصناعة وثمر

من وجهة نظر أولبن السابحٌن ولكن من  لمهمة التً تموم بها السٌاحة والمدى الواسع التً تعمل فٌه كل فروعها ال ٌتضح فمط أنا
ٌن ٌنتمل إلٌها السابح وٌتجول فً بلدانهم وتكون التً ٌنفمها السابح وٌنتفع بها أولبن الذ الوجهة المالٌة أي من جهة األموال الوفٌرة

إلشباع رؼباته سواء من أجل التعلٌم أو  الفابدة مباشرة لصناعة الفنادق وؼٌر مباشرة عن طرٌك المصارٌؾ التً ٌنفمها السابح
 .(7)المتعة"
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 ممومات السٌاحة فً الجزابر  .2
 (8) وعة ومختلفة باختالؾ المناطك الجؽرافٌة للبالد.تزخر الجزابر بموارد سٌاحٌة طبٌعٌة متن الممومات الطبٌعٌة: .أ 

 كلم(، ٌتمٌز بارتفاعه و تكونه الصخري. أنجزت بالمرب من هذه  1200على طول )الساحل الجزابري ٌمتد  : الساحل
المرتفعات الساحلٌة عدة مدن أصبح البعض منها ٌكتسً أهمٌة كبٌرة فً السٌاحة الساحلٌة،كما أن البعض من هذه 

 .ن حضٌت بتجهٌزات سٌاحٌة مهمة من فنادق، لرى سٌاحٌة، ومخٌمات صٌفٌة، وؼٌرهاالمد
   المناطك الجبلٌة: تتمثل فً مرتفعات األطلس التلً الذي ٌمطع الجزابر من الشرق إلى الؽرب، حٌث أن هذه المرتفعات

ٌختلؾ عن سابمه فً تشكل فرصة كبٌرة لسٌاحة االستكشاؾ والراحة، باإلضافة إلى األطلس الصحراوي الذي 
 المناظر، المناخ، والنباتات؛

  ،الصحراء: تختلؾ المناطك الصحراوٌة عن المناطك الشمالٌة من حٌث طبٌعتها الجؽرافٌة، تضارٌسها، نباتاتها
، مناخها، كما تختلؾ وتتنوع هذه المناطك فٌما بٌنها. تكتنز هذه المناطك معالم أثرٌة ؼنٌة بالتماثٌل واألحجار المصمولة

 وصنفت العدٌد من هذه الموالع األثرٌة ضمن التراث العالمً؛
   ،الحمامات المعدنٌة: تزخر الجزابر بحمامات معدنٌة طبٌعٌة أثبتت التجارب العلمٌة أنها صالحة للعدٌد من األمراض

ري، ولد ، حٌث ٌسمح استؽاللها بتوسٌع العرض السٌاحً الجزاب1982منبع للمٌاه المعدنٌة سنة  202وتم إحصاء 
 شٌدت أمام هذه المٌاه مراكز صحٌة ومراكز استجمام وترفٌه. 

والدٌنٌة: تزخر الجزابر بعدة معالم تارٌخٌة وثمافٌة ودٌنٌة جدٌرة بؤن تلمى العناٌة واالهتمام التارٌخٌة، الثمافٌة  الممومات .ب 
حضارات مختلفة منها: الحضارة الفٌنٌمٌة الكافٌٌن من طرؾ الدولة وكذا السٌاح، فعلى مر العصور توالت على الجزابر عدة 

لرون،  5التً تمركزت فً المدن الساحلٌة، الحضارة المرطاجٌة، الحضارة الرومانٌة التً استمرت فً الجزابر لرابة 
 وأعطى هذا الؽزو لحضارة الجزابر بعدا كبٌرا بتحفٌز حركة عمرانٌة لوٌة توجد أثارها فً المناطك الداخلٌة للبالد، لتلٌها
الحضارة "الوندالٌة" و"البٌزنطٌة"، وفً األخٌر الحضارة اإلسالمٌة. هذا باإلضافة إلى التراث التملٌدي الجزابري الذي ٌعد 
بمثابة التؽٌرات الصادلة عن أنماط معٌشة الجزابرٌٌن، فالصناعات التملٌدٌة تختلؾ وتتنوع من منطمة ألخرى حسب العادات 

 هذه الجهات.والتمالٌد المختلفة التً مٌزت 
ال تمتصر الممومات السٌاحٌة على اإلمكانٌات الطبٌعٌة والحضارٌة والتارٌخٌة فحسب، بل تدعم هذه : الممومات المادٌة  .ج 

السابحٌن، وتتمثل اإلمكانٌات السٌاحٌة المادٌة فً توفٌر طالة فندلٌة باختالؾ  استفادةاإلمكانٌات بؤخرى مادٌة لتسهٌل 
للسابحٌن، إضافة إلى البنٌة التحتٌة كالطرلات، المطارات،  االلتصادٌةع مختلؾ المستوٌات تصنٌؾ وحداتها لتتناسب م

الموانا، وشبكة االتصاالت، والتً تساهم فً تدعٌم كل المطاعات ومنها لطاع السٌاحة، وما ٌترتب على ذلن من استمطاب 
ما ٌلً تطور الطالة الفندلٌة ) عدد األسرة(، وعدد مزٌد من السٌاح، وإطالة مدة إلامتهم بالبلد السٌاحً المضٌؾ. نعرض ٌ

 (.2017-1995اللٌالً السٌاحٌة للفترة )
  للوحدات الفندلٌة وكل المإسسات المعدة الستمبال السٌاح إلى  االستٌعابٌةالطالة الفندلٌة: تمثل الطالة الفندلٌة المدرة

واسطتها ٌمكن لٌاس مدى تمدم هذا المطاع فً البلد. بالنسبة الدولة السٌاحٌة، وتعد الطالة الفندلٌة أحد المإشرات التً ب
 للجزابر فمد عرفت طالات اإلٌواء السٌاحً التً تتوفر علٌها تطورات معتبرة، وهو ما ٌوضحه الجدول الموالً.

: تطور لدرت استٌعاب الفنادق بالجزابر.01الجدول رلم   

Source:WB, World Development Indicators (WDI) 
  فندق، وتتوزع هذه  1289إلى   2017حظٌرة الفنادق الوطنٌة: وصل عدد الفنادق فً الجزابر إلى ؼاٌة نهاٌة سنة

 الفنادق من حٌث طابعها  كما هو موضح فً الجدول الموالً: 
 .2017نهاٌة سنة  الوطنٌة الفندلٌة وضعٌة الحظٌرة :02الجدول رلم 
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 2017سنـــــــــــــة  الطابع

 عدد األسرة عدد الفنادق

 69861 949 حضري

 31326 239 ساحلً

 4928 59 صحراوي

 4266 23 حموي

 1883 19 مناخً

 112264 1289 المجموع

 .08، ص 2017التملٌدٌة لسنة المصدر: وزارة السٌاحة والصناعة التملٌدٌة، إحصابٌات السٌاحة والصناعة 
: ٌعتبر أداء المطاع السٌاحً فً الجزابر أداء ضعٌؾ جداً حٌث نجد مساهمته فً مإشرات أداء المطاع السٌاحً فً الجزابر .3

التنمٌة االلتصادٌة ضبٌلة جداً ممارنة باإلمكانٌات التً ٌزخر بها هذا المطاع  وٌمكن تلخٌصً أهم مإشرات أداء المطاع 
، مع العلم أن الباحثٌن وجود صعوبة فً الحصول 2018إلى ؼاٌة  2000فً الجزابر خالل الفترة الممتدة من السٌاحً 

 على المعلومات وخاصة فً السنوات األخٌرة وكذا التضارب فً هذه اإلحصابٌات من مصدر إلى آخر. 
 : مإشرات أداء المطاع السٌاحً  فً التنمٌة االلتصادٌة.03الجدول رلم 

اإلٌرادات السٌاحٌة   عدد السٌاح تالسنوا
 ملٌون دوالر

 
المساهمة المباشرة 
 فً الناتج المحلً

)%( 

حجم االستثمارات فً  المساهمة فً التشؽٌل
المطاع السٌاحً ملٌار 

العاملٌن  دوالر
 المباشرٌن

إجمالً 
 العاملٌن

2000 866000 102 3.1 154.7 392.4 0.297 

2001 901000 100 3.2 166.3 338.3 0.412 

2002 988000 111 3.3 180.5 379.3 0.628 

2003 1166000 112 3.4 180.4 402.8 0.850 

2004 1234000 178 3.6 227.5 518.1 1.840 

2005 1443000 184 3.9 258.9 528 1.640 

2006 1638000 220 3.3 239 576.3 1.840 

2007 1743000 219 3.2 225.4 546.2 2.260 

2008 1772000 323 3.1 227.7 515 2.080 

2009 1912000 246 3.7 269.2 593.2 1.770 

2010 2070000 246 3.4 254.1 539.4 1.554 

2011 2395000 209 3.3 266.6 535.4 1.664 

2012 2634000 217 3.3 292.2 583 1.774 

2013 2733000 367 3.6 321.4 634.5 1.814 

2014 2301000 347 3.3 305.9 604.4 1.991 

2015 1709 994 - 3.5 327.3 628.3 1.6089 

2016 2039 444 

2017 2450 785 

2018 2891926 

 المصدر:  من إعداد الباحثٌن باالعتماد على  عدة مراجع وموالع الكترونٌة.

 

 ةالمحور الثالث: دراســـــة مٌدانٌ

لا من الرؼبة فً معرفة الرأي اآلخر اتجاه موضوع الدراسة، من االستبانة أداة من أدوات جمع المعلومات، وذلن انطال تعد
خالل توزٌع استبانة بها مجموعة من األسبلة حول موضوع الدراسة على عٌنة الدراسة والتً تمثل المجتمع األصلً، من أجل 

باستخدام ٌاحٌة بالجزابر االتجاهات الحدٌثة لصناعة الضٌافة على تطوٌر الصناعة الس، وتم لٌاس أثر ٌك أهداؾ الدراسةتحم
 .Spss Amosوكذا برنامج  Spss اإلحصابٌةالنمذجة بالمعادالت البنابٌة وبالضبط تحلٌل المسار باستخدام  برنامج الحزم 
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نستعرض من خالل هذا الجزء عناصر الدراسة التً اختٌرت بناء على مالءمتها مع الموضوع، : مكونات ومنهجٌة الدراسة .1
 دراسة، والجزء محل الدراسة والمتمثل فً العٌنة.ممثلة فً مجتمع ال

من أجل تحمٌك أهداؾ الدراسة تم استخدام الدراسة الوصفٌة والدراسة التحلٌلٌة والتً تعرؾ بؤنها أدوات : منهجٌة الدراسة .أ 
من أدوات المنهج المسحً المرتكز على معلومات كافٌة ودلٌمة عن ظاهرة أو موضع محدد فً البحث حٌث تتناول 
أحداث وظواهر وممارسات موجودة ومتاحة للدراسة والمٌاس كما هً دون ندخل فً مجرٌاتها والتفاعل معها، بؽرض 

بالجزابر، وذلن باالعتماد  مساهمة االتجاهات الحدٌثة صناعة الضٌافة فً تطوٌر الصناعة السٌاحٌةالتعرؾ على مدى 
 على نوعٌن أساسٌن من البٌانات. 

 أنواع البٌانات: .ب 
 ٌتم إعداد استبانة الدراسة وتوزٌعها على عٌنة الدراسة، لؽرض تجمٌع البٌانات الالزمة حول موضوع : انات األولٌةالب

واستخدام االختبارات اإلحصابٌة المناسبة بهدؾ  Spssالبحث ومن ثم تفرٌؽها وتحلٌلها باستخدام برنامج اإلحصاء 
 سة.الوصول لدالالت ذات لٌمة، ومإشرات تدعم موضوع الدرا

 وتتم من خالل مراجعة الكتب والدورٌات واستخدام الموالع اإللكترونٌة، واألبحاث السابمة التً تساهم : البٌانات الثانوٌة
 فً إثراء هذه الدراسة.

(، حٌث ٌمثل الشكل مجموعة من المتؽٌرات التابعة 01ٌمكن توضٌح نموذج الدراسة من خالل الشكل ): نموذج الدراسة .ج 
، بٌنما االتجاهات الحدٌثة لصناعة الضٌافةنظرا لطبٌعة الدراسة، حٌث تتمثل المتؽٌرات المستملة فً  والمستملة وذلن

 .تطوٌر الصناعة السٌاحٌةالمتؽٌرات التابعة هً كل من المإشرات 

 نموذج الدراسة.أ(: 01الشكل )

المتؽٌر التابع                                                 المتؽٌر المستمل                             

 

 

 

 

 المصدر: من إعداد الباحثٌن.

الدراسة فتتمثل فً مجموعة من ، أما بالنسبة لعٌنة الفنادق الجزابرٌةٌتمثل مجتمع الدراسة فً : مجتمع وعٌنة الدراسة.د 
عٌنة من اإلطارات المختصٌن فً مجال السٌاحة، وكذا حٌث تم استمصاء رأي   بعض الوالٌاتالعاملة فً  الفنادق 

من المجموع الكلً  شخص 383وبلػ عددهم  مدٌري الفنادق  والمسإولٌن عن المطاعم والكافٌترٌات فً الجزابر
حٌث اعتمد الباحثان فً توصٌل استمارات االستبٌان إلى عٌنة فندق،  1289لػ عددها لجزابر والباالفنادق العاملة با

العٌنة المناسبة للمجتمع من خالل الحد األدنى ولمد تم حساب  أو عن طرٌك البرٌد اإللكترونً الدراسة بالتسلٌم المباشر،
 (.02ا هو موضح فً الشكل )كموتبٌن أن العٌنة تمثل المجتمع معادلة رٌتشارد جٌجر، وعن طرٌك اإلكسل 

 (: طرٌمة حساب العٌنة الممثلة أو المناسبة للمجتمع عن طرٌك معادلة رٌتشارد جٌجر.02الشكل )

 فً الخلٌة الممابلة Nادخل حجم المجتمع  1289

296,1332887 
 

 حجم العٌنة   =      ______________إذاً 

0.05 1.96 39.2 1536.64 0.002646 

 

 

 

  دلة رٌتشارد جٌجر معا
 
 
 
 
 

 .باالعتماد على معادلة رٌتشارد جٌجر المصدر: من إعداد الباحثٌن

 السفر

 اإللامة
 المطاعم وخدمة التؽذٌة

 الترفٌة

 عدد السٌاحزٌادة 

 المساهمة فً الناتج 
 التشؽٌلالمساهمة فً 

 األثـــــر

 تطوير الصناعة الس ياحية صناعة الضيافة
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 تفرٌػ بٌانات االستبٌان ومعالجتها إحصابٌا : .2
 أداة الدراسة: تم إعداد االستبانة كما ذكرنا سالفا وكان ذلن على النحو التالً: .أ 

 إعداد استبانة أولٌة من أجل استخدامها فً جمع البٌانات والمعلومات؛ 

 ؛ عرض االستبانة على مجموعة من المحكمٌن والذٌن لاموا بدورهم بتمدٌم النصح واإلرشاد وتعدٌل وحذؾ ما ٌلزم 

 ؛ إجراء دراسة اختبارٌة مٌدانٌة أولٌة لالستبانة وتعدٌل حسب ما ٌناسب 

 ٌع أفراد العٌنة لجمع البٌانات الالزمة للدراسة.توزٌع االستبانة على جم 
المجموعة األولى تتكون من البٌانات الشخصٌة لعٌنة الدراسة وتتكون من : ولمد تم تمسٌم االستبانة إلى ثالثة مجموعات

تطوٌر مإشرات  أبعاد، أما المجموعة الثالثة فهً أربعة تم تمسٌمها إلى  صناعة الضٌافةفمرات، والمجموعة الثانٌة تتناول  5
 (. 04وتم تمسٌمها إلى ثالثة أبعاد سنوجزها فً الجدول )الصناعة السٌاحٌة 

 

 

 

 (: جدول تمسٌم األبعاد.04الجدول )

 عدد الفمرات المحتوى األبعاد 

 05 بالمجٌببٌانات خاصة  / المجموعة  األولى

 المجموعة الثانٌة
 

 05 السفر األولالبعد 

 06 اإللامة البعد الثانً

 08 المطاعم وخدمة التؽذٌة الثالث البعد

 05 الترفٌة الرابع البعد

 05 عدد السٌاح البعد األول المجموعة الثالثة

 04 المساهمة فً الناتج  البعد الثانً

 06 التشؽٌل الثالث البعد

 المصدر: من إعداد الباحثٌن
 ن صدق وثبات فمراتها كالتالً :تم تمنٌن االستبانة وذلن للتؤكد م: صدق وثبات االستبٌان .ب 
 تم التؤكد من صدق فمرات االستبٌان عن طرٌك التحكٌم وكذا االتساق الداخلً والبنابً من خالل : صدق فمرات االستبٌان

 استخدام كل من معامل االرتباط سٌبرمان فٌما ٌخص االتساق الداخلً وكذا معامل بٌرسون بالنسبة لالتساق البنابً.
 ستبٌانثبات فمرات اال :( تم التحمك من الثبات بطرٌك معامل الثباتCronbach Alpha إذ لام الباحثان بإجراء ،)

( Cronbach Alphaاختبار مدى االتساق الداخلً لفمرات الممٌاس، حٌث تم تمٌٌم الممٌاس بحساب معامل الثبات )
رتباط والتماسن بٌن فمرات الممٌاس، إضافة ألنه ٌعتمد على اتساق أداء الفرد من فمرة ألخرى، وهو ٌشٌر إلى لوة اال

( Cronbach Alphaلذلن فإنه ٌزود بتمدٌر جٌد للثبات وللتحمك من ثبات أداة الدراسة، بهذه الطرٌمة طبمت معادلة )
(، وبالنسبة Alphaعلى درجات أفراد الثبات. وعلى الرؼم من عدم وجود لواعد لٌاسٌة بخصوص المٌم المناسبة لـــ )

ألداة الدراسة، وهذا ما ٌوضحه  ممتازة% وهً نسبة ثبات 95.9، أي 0.959ثبات االستبانة بلػ ألؾ كرونباخ لمعامل 
 (.05الجدول )

 (: معامل الثبات )بطرٌمة ألفا كرونباخ(.05الجدول )

 معامل ألفا كرونباخ عدد الفمرات

39 0.959 

 Spss. اإلحصابً  المصدر: من إعداد الباحثٌن باالعتماد على مخرجات البرنامج

اعتمد الباحثان فً عملٌة التحلٌل اإلحصابً للبٌانات على أسالٌب نمذجة المعادلة البنابٌة  أدوات وأسالٌب تحلٌل الدراسة: .ج 
(SEM )Modeling Equation Structural وبالتحدٌد استخدام تحلٌل المسار، لما ٌتمتع به هذا األسلوب من ،

 راسة فً هذا البحث، وفٌما ٌلً عرض مختصر لهذا األسلوب ومبررات استخدامه:عدة مزاٌا تتناسب مع طبٌعة الد
 ( تحلٌل المسارPath Analysis) : وهو أحد أسالٌب نمذجة المعادلة البنابٌة، والتً تعنى بدراسة وتحلٌل العاللات بٌن

طعة، متؽٌر أو أكثر من ، سواء كانت هذه المتؽٌرات مستمرة أو متمIVsمتؽٌر أو أكثر من المتؽٌرات المستملة 
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، أو العوامل التً ٌكون لها تؤثٌر على المتؽٌر أو المتؽٌرات التابعة، حٌث أن نمذجة المعادلة DVsالمتؽٌرات التابعة 
  (10): حٌث ٌبدو الهٌكل البنابً للمعادالت كما ٌلً (9)البنابٌة تجمع بٌن أسلوب تحلٌل االنحدار المتعدد والتحلٌل العاملً،

Y1=X11+X12+X13+……+X1n 

Y2=X21+X22+X23+……+X2n 

Ym=Xm1+Xm2+Xm3+……+Xmn 

 مماٌٌس ترتٌبٌة على األلل                         ممٌاس فترة على األلل

وٌستخدم تحلٌل المسار فٌما ٌماثل األؼراض التً ٌستخدم فٌها تحلٌل االنحدار المتعدد، حٌث أن تحلٌل المسار ٌعتبر 
دار المتعدد، ولكن تحلٌل المسار أكثر فعالٌة حٌث أنه ٌضع فً الحسبان نمذجة التفاعالت بٌن المتؽٌرات امتدادا لتحلٌل االنح

The Interactions of modeling وعدم الخطٌة ،Nonlinearities وأخطاء المٌاس، واالرتباط الخطً المزدوج ،
Multicollinearity (12) المسار عن تحلٌل االنحدار المتعدد فٌما ٌلً كما ٌختلؾ تحلٌل   (11) بٌن المتؽٌرات المستملة:  

 ؛ أنه نموذج الختبار عاللات معٌنة، بٌن مجموعة متؽٌرات، ولٌس للكشؾ عن العاللات السببٌة  

 ؛ ٌفترض العاللات الخطٌة البسٌطة بٌن كل زوج من المتؽٌرات، بٌن هذه المتؽٌرات 

 ؛ إن المتؽٌر التابع ٌمكن أن ٌتحول إلى متؽٌر مستمل بالنسبة لمتؽٌر تابع آخر 

 ؛ ٌمكن أن ٌكون فً النموذج متؽٌرات وسٌطة باإلضافة إلى المتؽٌرات المستملة والمتؽٌرات التابعة 

 تحلٌل المسار وسٌلة لتلخٌص ظاهرة معٌنة ووضعها فً شكل نموذج مترابط، لتفسٌر العاللات بٌن متؽٌرات  ٌعد نموذج
 ؛ هذه الظاهرة، مما ٌتطلب من الباحثٌن تفسٌر السببٌة واتصال المتؽٌرات ببعضها البعض والتً تسمى بالمسارات

 .معامالت المسارات فً النموذج تكون معٌارٌة 
 :(13)فإنه ٌوجد عدة نماذج أو أشكال لتحلٌل المسار، نذكر منها  باإلضافة لما سبك،

 وهو ذلن النموذج الذي ٌشتمل على أسهم )مسارات( تتجه من المتؽٌرات المستملة إلى المتؽٌر : نموذج ذو اتجاه واحد
 التابع، لدراسة التؤثٌرات المباشرة لهذه المتؽٌرات على المتؽٌر التابع.

 ًالنموذج الذي ٌشتمل على عدة متؽٌرات تابعة ترتبط بنفس مجموعة المتؽٌرات المستملة، وهو ذلن : نموذج جماع
 وٌسمح هذا النموذج بدراسة التؤثٌرات المباشرة والتؤثٌرات ؼٌر المباشرة على المتؽٌرات التابعة.

 ًبٌن لتبادلٌة فً االعتبار العاللات احٌث ٌجمع هذا النموذج بٌن النموذجٌن السابمٌن، باإلضافة إلى أخذ : نموذج تبادل
المتؽٌرات المستملة، حٌث ٌشتمل هذا النموذج على مسارات ثنابٌة االتجاه، لمٌاس التؽاٌر بٌن كل زوج من المتؽٌرات 
المستملة. وسوؾ ٌعتمد الباحثان على هذا النوع من النماذج فً هذه الدراسة، حٌث ٌتالبم مع طبٌعة العاللات بٌن 

 .متؽٌرات هذه الدراسة
 (14)تبدو الصٌؽة العامة لنموذج تحلٌل المسار، على الشكل التالً: نموذج البنابً لتحلٌل المسار: 

+e X R Y+ B Y 

Px1 Qx1 Pxq Px1 PxP Px1 

 حٌث أن :
Y 

 عدد المتؽٌرات التابعة.  pمصفوفة المتؽٌرات التابعة،
Px1 
B 

 رات أخرى، والتً تعتبر معامالت المسارات.مصفوفة التؤثٌرات المباشرة للمتؽٌرات التابعة، على متؽٌ
PxP 
R  مصفوفة التؤثٌرات المباشرة للمتؽٌرات المستملة، على متؽٌرات أخرى، والتً تعتبر معامالت المسارات، حٌثq  عدد

 Pxq المتؽٌرات المستملة
X 

 مصفوفة المتؽٌرات المستملة.
Qx1 
E 

 مصفوفة األخطاء.
Px1 

المربعات الصؽرى فً تمدٌم معالم النموذج، كما ٌستدل على مدى جودة النموذج الممترح للنموذج  حٌث تستخدم طرٌمة
 الممترح لبٌانات العٌنة، من خالل مإشرات جودة المطابمة فً التحلٌل العاملً التوكٌدي.

 اختبار جودة مطابمة النموذج عن طرٌك مإشرات المطابمة : .د 
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ا التصنٌؾ الذي ٌمسم مإشرات المطابمة على اختالفها وتباٌنها إلى ثالث أصناؾ لعل التصنٌؾ األكثر استخداما وشٌوع
 أو مجموعات كبرى، وهً:

 المجموعة األولى :( مإشرات المطابمة المطلمةAbsolute Fit Indices) : سمٌت مطلمة ألنها ال تموم على ممارنة
 مطلمة للنموذج المفترض بنماذج أخرى ممٌدة كما سنرى.

 مإشرات المطابمة الممارنة أو التزاٌدٌة ): لثانٌةالمجموعة اComparative Fit Indices/Incremental Fit 
Indices) : وهً المإشرات التً تمدر ممدار التحسن النسبً فً المطابمة التً ٌتمتع بها النموذج المفترض )نموذج

اعدي فً الؽالب فً النموذج ذي المتؽٌرات (. وٌتمثل النموذج المBaseline Modelالباحثٌن( ممارنة بنموذج لاعدي )
( الذي ٌموم Null Model( أو نموذج العدم )Independent Modelالمستملة، وٌدعى اختصارا بالنموذج المستمل )

على افتراض أن تؽاٌر المتؽٌرات المالحظة على مستوى المجتمع تساوي صفرا أو منعدمة وال تبمى إال لٌم تباٌن هذه 
 المتؽٌرات.

 مجموعة الثالثةال :( مإشرات تصحٌح االفتمار لاللتصادParsimony Correction Indices أو المإشرات )
( SRMSااللتصادٌة: تختلؾ هذه المإشرات عن مإشر مربع كاي ومإشر جذر متوسط مربعات البوالً المعٌارٌة )

معلمات حرة للنموذج بدون جدوى،  ( عند تحرٌر أو إضافةPenalty Functionوؼٌرها بانطوابها على دالة عمابٌة )
أي بدون أن ٌرافك ذلن تحسن فً مطابمة النموذج المفترض. وهو الوضع الذي ٌسمى باالفتمار لاللتصاد فً المتؽٌرات أو 

( ٌبٌن أهم مإشرات المطابمة 06(. والجدول )Poor Parsimonyالمعلمات الحرة ؼٌر الممٌدة التً تحتاج إلى تمدٌر )
 (: مإشرات المطابمة.06الجدول )                              ة المطابمة.مع محاكات جود

االختصار الذي 
 ٌعرؾ به المإشر

 لٌم المإشر الدالة على وجود مطابمة )لٌم المإشر النموذجٌة( الترجمة العربٌة له

 Absolute Fit indicesمإشرات المطابمة المطلمة 

2 
 أو

CMIN 

 مربع كاي
 دالة. أن تكون ؼٌر -
 إذا كان ٌساوي صفرا ٌدل على مطابمة تامة. -

RMR 
مإشر جذر متوسط مربعات 

 البوالً
 (0,1ٌنبؽً أن تكون دون) -

Normed Chi-
square (NC) 

مربع كاي المعٌاري أو مربع كاي 
 النسبً

تدل على مطابمة ردٌبة. وإذا  1.0إذا كانت المٌمة أصؽر من 
ؼٌر كافٌة. وإذا  تدل على مطابمة 5.0كانت أعلى من 
تدل على وجود مطابمة وٌفضل  5إلى  1تراوحت المٌمة من 

 .3و 1أن تكون بٌن 

SRMR 
مإشر جذر متوسط مربعات 

 البوالً المعٌارٌة
 (0,1ٌنبؽً أن تكون دون) -

 (.0,08وٌفضل أن تكون أصؽر من )

GFI مإشر حسن المطابمة 
 (0,90ٌساوي أو أكبر من ) -

 (.0,95بر من )وٌفضل أن تساوي أو أك

AGFI (0,90ٌساوي أو أكبر من ) - مإشر حسن المطابمة المصحح 

RMSEA 
الجذر التربٌعً لمتوسط خطؤ 

 االلتراب

 ( ٌدل على مطابمة ممتازة0,05المإشر دون) -
 ( ٌدل على مطابمة جٌدة0,08-0,05المإشر بٌن ) -
( ٌدل على مطابمة ال بؤس 0,10-0,08المإشر بٌن ) -
 mediocreبها
 ( ٌدل على سوء المطابمة.0,10المإشر أعلى من  ) -

% الدالة على المطابمة ٌجب أن تتراوح 90حدود الثمة عند 
، أي أن الحد األصؽر ٌجب أن ٌكون 0.08من الصفر إلى 

بكثٌر، أي لرٌبة من الصفر، أما الحد األكبر  0.05دون 
 0.08فٌجب أال ٌتعدى 

P-Value for 
Close Fit 

 0.50ٌجب أن تكون لٌمته أكبر من  حصابٌة للمطابمة المرٌبةالداللة اإل

 Parsimony Correction Indicesمإشرات االفتمار لاللتصاد 

(PGFI) مإشر حسن المطابمة االلتصادي 
 0.50ٌنبؽً أن ٌكون أكبر من  -

 0,6واألفضل أن ٌتعدى 
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(PCFI) 
مإشر المطابمة الممارن 

 االلتصادي
( تدل على مطابمة معمولة، 0,5ن )لٌمة المإشر أعلى م -

 (.0,6وٌفضل أن ٌكون أكبر من )

(PNFI) 
مإشر المطابمة المعٌاري 

 االلتصادي
( تدل على مطابمة معمولة، 0,5لٌمة المإشر أعلى من ) -

 (.0,6وٌفضل أن ٌكون أكبر من )

ECVI مإشر الصدق التماطعً المتولع 
ؽر من لٌمة ٌجب أن تكون لٌمة المإشر للنموذج الحالً أص

 المإشر للنموذج المستمل أو الصفري.

AIC محن المعلومات ألٌكٌن 
ٌجب أن تكون لٌمة المإشر للنموذج الحالً أصؽر من لٌمة 

 المإشر للنموذج المستمل أو الصفري.

CAIC محن المعلومات المتسك ألٌكٌن 
ٌجب أن تكون لٌمة المإشر للنموذج الحالً أصؽر من لٌمة 

 ج المستمل أو الصفري.المإشر للنموذ

  / Fit Indices incrementalComparativeمإشرات المطابمة الممارنة أو التزاٌدٌة 

CFI مإشر المطابمة الممارن 
 ( تدل على مطابمة معمولة0,90لٌمة المإشر أعلى من ) -

 (.0,95وٌفضل أن تساوي أو أكبر من )

NNFI 
 أو

TLI 

 مإشر المطابمة ؼٌر المعٌاري
 لوٌس -ر تاكرأو مإش

 Tucker-Lewis Index 

 ( تدل على مطابمة معمولة0,90لٌمة المإشر أعلى من ) -
 (.0,95وٌفضل أن تساوي أو أكبر من )

NFI مإشر المطابمة المعٌاري 
 ( تدل على مطابمة معمولة0,90لٌمة المإشر أعلى من ) -

 (.0,95وٌفضل أن تساوي أو أكبر من )

 .باالعتماد على مجموعة من الممراحع نالمصدر: من إعداد الباحثٌ
 تطبٌك النموذج الممترح : .3

 Spssاعتمد الباحثان فً الدراسة التطبٌمٌة على إجراء التحلٌل اإلحصابً باستخدام برنامج : النموذج البنابً الممترح .أ 
Amos(. وٌتضح 03ل )، لتمدٌر معامالت نموذج تحلٌل المسار، ومإشرات جودة النموذج، على النحو المبٌن فً الشك

 نموذج البنابً الممترح.أ(: 03الشكل رلم )                     من الشكل أن:

 
 Spss Amos.المصدر: من إعداد الباحثٌن باستخدام برنامج 

  ؛ األسهم المتبادلة ذات االتجاهٌن بٌن المتؽٌرات المستملة، تمٌس لٌمة التؽاٌر بٌن كل زوج من هذه المتؽٌرات 

 االتجاه الواحد بٌن المتؽٌرات المستملة والمتؽٌر التابع، تمٌس ممدار التباٌن ؼٌر المباشر الذي تفسره  األسهم ذات
 المتؽٌرات المستملة للمتؽٌر التابع.

من مخرجات التحلٌل اإلحصابً، مإشرات جودة المطابمة للنموذج البنابً الممترح مع : نموذج البنابً الممترحأجودة  .ب 
 (.07مفترض لبٌانات العٌنة، ٌمكن تلخٌصها فً الجدول )النموذج البنابً ال

نموذج الممترح.أ(: مإشرات مطابمة 07الجدول )  

AIC Saturated 
model 

AIC* GFI NFI CFI* TLI Chi2 RMSEA SRMR* 

1922.67 221.898 0.893 0.910 0.911 0.374 171.898 0.384 0.0546 
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 .Amos Spss خرجات البرنامج اإلحصابً المصدر: من إعداد الباحثٌن اعتماداً على م

 *مإشر مهم جدا ال بدا أن ٌتحمك 

النموذج : أن( 06وبالممارنة بٌن المٌمة المرجعٌة لكل مإشر المذكورة سابما فً الجدول رلم ) (07ٌالحظ من الجدول )
وهذا مإشر لسوء  ودالة 171.898 مساوٌة لـ  Chi2كانت لٌمة كا مربع الممترح ؼٌر مطابك للنموذج المفترض لبٌانات العٌنة،

( وٌفضل أن تساوي أو ٌكون 0.911مإشر حسن المطابمة تساوي ) GFIوكانت لٌمة  المطابمة بحٌث ٌجب أن تكون ؼٌر دالة،
( 0910مإشر المطابمة المعٌاري لٌمته تساوي ) NFI( وهذا ٌدل على عدم حسن المطابمة، وفٌما ٌخص مإشر 0,95أكبر من )

من  ألل( وهً 0.911لٌمته ) وهو مإشر مهم مإشر المطابمة الممارن CFI، ال بؤس بها( وعلٌه فالمطابمة 0,95من ) للوهً أ
( 0.374فكانت تساوي ) Lewis Index Tucker-لوٌس-تاكر TLI، أما فٌما ٌخص مإشر ٌدل على عدم المطابمة (0,95)

مإشر جذر متوسط مربعات البوالً  SRMRأما  ( وهذا ٌدل على عدم المطابمة،0,95وٌفضل أن تساوي أو أكبر من )
( وهذا 0,08وحسب مدلول هذا المإشر ٌفضل أن تكون أصؽر من ) وهو من المإشرات المهمة جدا (0.0546المعٌارٌة لٌمته )

محن  ( وهً أصؽر من لٌمة221.898فجاءت لٌمتها ) AICأما لٌمة محن المعلومات  دلٌل آخر على عدم مطابمة النموذج.
 .1922.67والذي بلؽت لٌمة  AIC Saturated model ومات لنموذج المستملالمعل

مع مإشرات المطابمة، مما ٌدل بشكل جٌد المالحظ من الجدول أن أؼلب المإشرات لٌمتها ال تتوافك أو ال تتطابك  إذاً  
لها أهمٌة والمتمثلة فً كل من  على أن النموذج الممترح ؼٌر مطابك للنموذج المفترض لبٌانات العٌنة، خاصة المإشرات التً

AIC وCFI وSRMR.أي أن النموذج ٌحتاج إلى تعدٌل ، 

أنه ٌمترح تعدٌالت لضمان جودة تطابك أحسن، إال أنه ال بد أن تكون هذه  Spss Amos برنامج من خصابص
أو خلفٌة نظرٌة لمبول هذا التعدٌل، التعدٌالت التً ٌمدمها البرنامج تتماشى مع النظرٌة االلتصادٌة، أي ال بد أن ٌكون لها سند 

 (.08حٌث أن البرنامج لدم لنا تعدٌالت ٌمكن تحدٌدها من خالل الجدول )

 Amos Spss(: التعدٌالت الممترحة من لبل برنامج 08الجدول )

   M.I. Par Change 

Y3 <--- Y2 46,850 ,244 

Y2 <--- Y3 59,099 ,261 

Y2 <--- Y1 13,220 ,124 

Y1 <--- Y3 5,448 ,073 

Y1 <--- Y2 14,633 ,115 

 .Amos Spssمخرجات برنامج المصدر: 
 ٌمكن توضٌح الرموز الموجد فً الجدول أعاله بحٌث:  

Y1:  الزٌادة فً عدد السٌاح؛ 
Y2: ؛الناتج المحلً فً عدد المساهمة 
Y3:  ًالتشؽٌل.الزٌادة ف 
إلى  Y2 أن أهم تعدٌل الذي ٌكون لدٌه تفسٌر نظري هو ربط السهم من : (08المالحظ من التعدٌالت الممترحة من الجدول ) 
Y3  وكذالن التعدٌل األخر ٌتمثل فً ربط السهم من  فً الناتج المحلٌة ٌإدي إلى زٌادة التشؽٌل المساهمة فًأي أنY3  إلىY2  

أي زٌادة عدد  Y2و  Y1 من السهم  بطومن بٌن التعدٌالت الممترحة أٌضا هو ر أي أن زٌادة التشؽٌل تساهم الناتج المحلً،
وبالتالً سٌكون النموذج النظرٌة االلتصادٌة تمر بذالن بحٌث أن  ةمنطمٌه التعدٌالت وهذ سٌإدي إلى زٌادة الناتج المحلً،السٌاح  

  (.04المعدل كما هو فً الشكل )

 

 

 

 موذج البنابً المعدل.أن(: 04الشكل رلم )
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 Spss Amos.استخدام برنامج المصدر: من إعداد الباحثٌن ب

من مخرجات التحلٌل اإلحصابً، مإشرات جودة المطابمة للنموذج البنابً المعدل مع : جودة النموذج البنابً المعدل .ج 
 (.09النموذج البنابً المفترض لبٌانات العٌنة، ٌمكن تلخٌصها فً الجدول )

.البنابً المعدلنموذج أ(: مإشرات مطابمة 09الجدول )  

AIC Saturated 
model 

AIC* GFI NFI CFI* TLI Chi2 RMSEA SRMR* 

1922.67 56 1.000 1.000 1.000 / 0.000 0.485 0.000 

 .Amos Spss المصدر: من إعداد الباحثٌن اعتماداً على مخرجات البرنامج اإلحصابً 

 Chi2العٌنة،كانت لٌمة كا مربع ( النموذج المعدل متطابك تماماً مع النموذج المفترض لبٌانات 09ٌالحظ من الجدول )

تدل على المطابمة التامة وخاصة المإشرات المهمة  المإشرات وكذلن كل، ٌدل على مطابمة تامةوهذا  (0.000) لـصفر مساوٌة
المٌمة المرجعٌة، وبلػ مإشر جذر متوسط مربعات البوالً  0.95وهو أكبر من  1مإشر المطابمة الممارن  CFIحٌث بلػ  
( وهً اصؽر 56بلؽة لٌمة ) AICمحن المعلومات  مإشر، أما 0.08( وهً أصؽر من 0.000) لٌمته SRMR المعٌارٌة

 .1922.67 بكثٌر من لٌمة النموذج المستمل والذي تبلػ 

نمبل فرضٌة الدراسة وٌمكن  وعلٌه ٌدل على أن النموذج المعدل مطابك تماما للنموذج المفترض لبٌانات العٌنة وهذا ما
  صناعة الضٌافة تساهم فً تطوٌر الصناعة السٌاحٌة بالجزابر. المول أن

معٌاري لنموذج تحلٌل المسار ( ٌمكن تحدٌد معامالت االنحدار ال10من خالل الجدول ): تحلٌل نتابج النموذج البنابً المعدل .4
 .لدور صناعة الضٌافة فً تطوٌر الصناعة السٌاحٌة بالجزابر

 نحدار المعٌاري(: معامالت معادلة اال10الجدول )

   Estimate 

Y1 <--- X1 ,063 
Y1 <--- X2 ,225 
Y1 <--- X3 ,026 
Y1 <--- X4 ,565 
Y2 <--- X1 ,151 
Y3 <--- X1 ,005 
Y2 <--- X2 ,235 
Y3 <--- X2 ,110 
Y2 <--- X3 -,087 
Y3 <--- X3 -,033 
Y2 <--- X4 ,274 
Y3 <--- X4 ,160 
Y2 <--- Y1 ,320 
Y3 <--- Y2 ,610 
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Y2 <--- Y3 ,002 

 .Amos Spss المصدر: من إعداد الباحثٌن اعتماداً على مخرجات البرنامج اإلحصابً 

، المساهمة السٌاحزٌادة عدد من خالل ما سبك، ٌمكن صٌاؼة معادلة االنحدار المعٌاري لنموذج تحلٌل المسار لكل من 
 كاآلتً : متؽٌرات صناعة الضٌافة بداللة فً الناتج المحلً، المساهمة فً التشؽٌل

Y1= 0.063x1 + 0.225x2 + 0.026x3 + 0.565x4 + ei 

Y2= 0.151x1 + 0.235x2 - 0.087x3 + 0.274x4 +0.320Y1+ 0.002Y3 +  ei 

Y3= 0.005x1 + 0.110x2 - 0.033x3 + 0.160x4 + 0.610Y3 +  ei 

 )المساهمة فً التشؽٌل(. Y3)المساهمة فً الناتج المحلً(؛  Y2 ؛(زٌادة عدد السٌاح ) Y1 ات التابعـة:المتؽٌر حٌث أن:

 :المتؽٌرات المستملة X1   السفر(؛(X2 (اإللامة)؛ X3 (؛  المطاعم وخدمة التؽذٌة)X4 (الترفٌه). 

 الخاتمة:

ى تعتبر صناعة الضٌافة والسٌاحة من ألدم الصناعات فً العالم وأكثرها نمواً وتطوراً واعتماد هذه الصناعة عل
حها  ٌمود إلى انتعاش التصادي فً الكثٌر من الدول التً تعتمد على هذه الصناعة  كؤحد أهم مصادر الدخل، أخرى لنجا صناعات

من الناتج  %11عالمً ٌإثر بشكل مباشر فً زٌادة فً حدود  كالتصادحٌث أكدت منظمة السٌاحة العالمٌة أن السٌاحة والسفر 
ً الحد من مشكل البطالة. ولكن رؼم اإلمكانٌات الكبٌرة التً تزخر بها الجزابر فً مجال المحلً، كما ٌساهم بشكل كبٌر ف

تربطها صلة وصناعة الضٌافة  السٌاحة إال أن مساهمة هذه األخٌرة فً الناتج المحلً كبعٌد كل البعد ممارنة بالممومات الهابلة لها.
لتطوٌر السٌاحة بالجزابر. كمحرن  السلطات الجزابرٌة بهذه الصناعةلوٌة عبر التارٌخ بالسفر والسٌاحة ولكن لألسؾ لم تهتم 

 ومن خالل هذه الدراسة حاولنا الخروج بمجموعة من النتابج والتوصٌات نوجز أهماه فً ماٌلً:

 نتائج الدراسة: .1

  الكثٌر من دول تعتبر السٌاحة من ألدم الصناعات فً العالم وأكثرها نمواً وتطوراً، وتعتبر كؤحد أهم مصادر الدخل ف ً
 العالم بما فٌها الدول العربٌة؛

  التصادٌا وانتعاشاالحدٌثة والمتطورة، وٌشكل نجاحها نجاحاً  االلتصادٌةإحدى المطاعات الخدمٌة تعتبر صناعة الضٌافة 
 ؛للبلدان التً تعتمد على هذه الصناعة

 ؛تمدٌم خدمات متعددة ومتنوعة تحمٌك الرضا والمناعة لدى الضٌؾ، عن طرٌك إلى صناعة الضٌافة  تسعى 

  أدى إلى تطوٌر  من مكان آلخر بسهولة وٌسر االنتمالالتطور الهابل والسرٌع فً وسابل السفر التً أتاحت للناس أن
 لطاع السٌاحة وصناعة الضٌافة؛

  الدخل و الناتج صناعة الضٌافة ذات دور هام فً النمو االلتصادي للعدٌد من دول العالم وفً بعض مناطك العالم ٌعتبر
 من هذه الصناعة ٌشكل أهمٌة كبرى فً التنمٌة االلتصادٌة وذلن من خالل:

  توفٌر العدٌد من فرص العمل للسكان المحلٌٌن مثل العمل فً الفنادق والمطاعم وشركات النمل بؤنواعه المختلفة
 أو محالت التجزبة وهو ما ٌعمل على الحد من مشكلة البطالة؛

 بٌرة فً تموٌل الناتج المحلً اإلجمالً سواء على مستوى المنطمة أو على مستوى الدولة ككل المساهمة بنسبة ك
 وذلن ٌعزز لدرة الدولة المالٌة وٌحد من معدالت التضخم؛

  ًالحصول على العمالت األجنبٌة من خالل بٌع وتزوٌد الزوار األجانب بالسلع والخدمات المختلفة وهذا ٌسهم ف
دفوعات للدولة حٌث أن الدولة تحتاج للعمالت األجنبٌة بشكل كبٌر خالل عملٌة االستٌراد تحسٌن وضع مٌزان الم

 وشراء البضابع من الخارج؛

  .تطوٌر البنٌة التحتٌة والفولٌة والعمل على تطوٌر مفهوم صناعة الضٌافة داخل الدولة 

 ر صناعة الضٌافة؛استوجب تطوٌ كثٌر من دول العالم على السٌاحة كمصدر دخل ربٌس لها اعتماد  

 والممومات  اإلمكانٌاترؼم  الدور التنموي لهذا المطاع عن تطلعات مفهوم صناعة الضٌافة فً الجزابر بعٌد كل البعد
 ؛الهابلة لها فً هذا المجال

  والذي تم تمدٌد  2025وضع المخطط التوجٌهً للتهٌبة السٌاحٌة آفاق ؼٌاب إستراتٌجٌة تطوٌر صناعة الضٌافة عند
 ؛2030ته إلى ؼاٌة فتر

93



9102( 5( اجمللد )6جملت  علميت حمكمت دوريت تصدر عن عمادة البحث العلمي و الدراساث العليا ملحق ) ,جملت  جامعت احلسني بن طالل للبحوث   

 
 
 

  .من خالل الدراسة المٌدانٌة أكدت عٌنة الدراسة أن صناعة الضٌافة تساهم فً تطوٌر الصناعة السٌاحٌة بالجزابر 

   ؛صناعة الضٌافة تساهم بشكل كبٌر فً نشر الموروث الثمافً الجزابريأكدت عٌنة الدراسة أن 

 طوٌر الصناعة السٌاحٌة فً الجزابرتعتبر كمدخل لت أكدت عٌنة الدراسة أن صناعة الضٌافة. 

 ت الدراسة:توصٌا .2

   البد من تشخٌص معولات االستثمار السٌاحً فً الجزابر ومعالجتها لخلك مناخ مالبم لالستثمار، وبهدؾ تدارن التؤخر
 المسجل فً المجال السٌاحً؛

  لسٌاحً؛ بصناعة الضٌافة فً الجزابر لتطوٌر المطاع االفنادق الجزابرٌة  ضرورة اهتمام 

  ًبصناعة الضٌافة ومدى ترابطها بتطوٌر المطاع السٌاحً؛ االهتمامٌجب على السلطات الجزابرٌة أن تول 

  البد من تطوٌر البنٌة التحتٌة والفولٌة والعمل على تطوٌر مفهوم صناعة الضٌافة داخل الدولة؛ 

  تموم صناعة الضٌافة دور محرن للمطاع السٌاحً بالجزابر؛ أنٌجب 

 صناعة الضٌافة ٌلزم السلطات الجزابرٌة بخلؾ فرص تكوٌن ومعاهد  نمص فً المورد البشري المإهل فً مجال هنان
 ؛خاصة بهذا المجال والحرص على تكوٌن وتؤهٌل إطارات خاصة فً هذا المجال داخل الفنادق الجزابرٌة

  تطوٌرها فً السٌاحة الجزابرٌة.تنظٌم أٌام دراسٌة ومإتمرات علمٌة خاصة بصناعة الضٌافة والبحث عن آلٌات 
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