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 دراسة تطبيقية عمى مدينة شحات: تسويقية لتنشيط السياحة الداخمية في ليبيا يجيةاسترات
 

 2نادية حسين ماهر   1إسالم محمود الجمال   ليمى ميالد بشير الكريوي
   قسم الدراسات السياحية، كمية السياحة والفنادق، جامعة قناة السويس                                 

                       
 الملخص         معلومات المقالة  

 ،تسويقية لتنشيط السياحة المحمية في مدينة شحات الميبية يجيةاستراتييدف ىذا البحث إلى دراسة 
م إجراء الدراسة الميدانية باستخدام أسموب االستقصاء عمى عينة عشوائية من السياح المترددين ت

ي وزارة السياحة والعاممين في الشركات السياحية واألكاديميين بالجامعات ومنتسب عمى مدينة شحات
تم التوصل إلى مجموعة من النتائج الميمة التي توضح أن ىناك توافقًا كبيرًا في آراء عينة  الميبية.

التسويقية المقترحة لتنشيط السياحة  يجيةستراتاالوالموظفين بقطاع السياحة حول أىمية  يناألكاديمي
 المحمية في مدينة شحات.

 :المرجعي االستعراض
 يجيةستراتاالمفهوم 

عبارة عن وجود رؤية وخطة مستقبمية  يجيةستراتاال، ومنيا عمى سبيل المثال أن يجيةستراتاالتعددت التعريفات التي تناولت 
دقيقة. وعمى تمك  حصاءاتوا  عمى رغبات أو حاجات مطموبة ووفق معطيات حقيقية ودراسات واقعية  سياحية، توضع بناءً 

وتوضع المخططات لترجمة تمك الرؤى إلى أىداف محددة، تسيم بدورىا في التنمية الوطنية، عبر  ،األسس تنشأ المشروعات
تأمين المصمحة العميا لمدولة والموارد المالية واالقتصادية، والحفاظ عمى القيم والممتمكات الثقافية والبيئية، وخمق فرص عمل 

تحديد  يتعنالتسويقية السياحية  يجيةستراتاال. (2102 ،حماد) وفي التنمية الوطنيةوتسيم في الدورة االقتصادية  ينلممواطن
مجموعة زبائن متجانسة تسعى الشركة في وتييئة المزيج التسويقي ليا، ويتمثل القطاع السوقي  ،األسواق السياحية المستيدفة

الذي يتضمن و المنيج العام المحدد ألي نشاط من األنشطة "بأنيا عرف كما ت  يم. السياحية لتمبية احتياجاتيم حسب رغبات
ولة أو القطاع السياسة العامة لمد وءبصورة عامة في ض يجيةستراتاالتحدد  . ىذااألىداف العامة واألساليب المختمفة لتحقيقيا

 .(2106 ،)حافظ
 يجيات التسويق السياحي:استرات

 ة الدفاعية التسويقي يجيةستراتاال. 1
بمعنى عدم  ،األخرى المنشآت الحفاظ عمى المركز التنافسي لممنظمة أو المنشاة السياحية بين المنظمات أو إلىتيدف 

إلى إنشاء عالقات  يجيةستراتاالىذه تتجو و تعرض المنشأة ووضعيا السوقي لالنييار أو الضعف أو الخروج من السوق. 
لممحافظة عمى نصيبيا السوقي التي حصمت عميو من األسواق السياحية المصدرة  ىاألخر المنظمات أو الشركات  معطيبة 

 ،الزغبييجيات التسويقية الدفاعية )ستراتاالوتشتمل  حتى ال تتعرض لمخاطر المنافسة القوية أو الخروج من السوق السياحي.
 عمى عدد من األنواع من أىميا:  (2105

 السعرية يجيةستراتاال. 1.1
حدى الشركات السياحية إالشركات السياحية إلى تخفيض أسعار برامجيا السياحية عن األسعار التي تقدميا تمجأ بعض 

  .(2105، الزغبي) متع بسمعة وثقة كبيرة من عمالئياالشركات الكبرى ألنيا تت فيوىذه ال توثر بشكل كبير . الكبرى
 التابعية يجيةاسترات. 1.1

الشركات الصغرى  ومثتابع وتمية العمالقة واآلخر مستقل تمثمو الشركات السياح أحدىمايرين غتعمى م يجيةستراتاالتعتمد تمك 
ل إلى اليدوء والرضا بما يوجودىا ونجاحيا ولكنيا تم لمدخول في منافسة قوية مع الشركات الكبرى حتى تيدد أتمج ال التي

 (. 2119، أبوعجيمة) وصمت إليو من مستوفي نشاطيا البيعي
                                                 

1 I.elgammal@tourism.suez.edu.eg 
2 Nadia@tourism.suez.edu.eg 
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 القدوة والمحاكاة يجيةاسترات. 1.1
ىي قيام بعض الشركات السياحية ذات اإلمكانيات المادية والبشرية المتواضعة بتقميد بعض الشركات السياحية التي حققت 

 األخرىنجاحًا كبيرًا في ىذا المجال دون أن تتكمف مشقة وكمفة الدراسات السوقية وبحوث الدوافع التي قامت بيا الشركات 
 (.2102 )عيد،
 المضادة يجيةستراتاال. 1.1

 ةىجومية يترتب عمييا التأثير في نصيب شركة أخرى بالسوق السياحي يجيةاستراتض الشركات السياحية إلى إتباع بع أقد تمج
مضادة دفاعًا عن نفسيا وحفاظًا عمى سمعتيا وكيانيا ووجودىا في  يجيةاستراتإلى استخدام األخرى فتضطر ىذه الشركة 

 (. 2119، يشحن) السوق
 ات التسويقية الهجوميةجيستراتاال. 1

مو بشكل يحقق االستفادة الكاممة من مختمف الفرص يوتدع ةفي السوق السياحي تقوية مركز ووضع الشركةتيدف إلى 
 (.2102 )عيد، المتاحةالتسويقية 

 التوسعية يجيةستراتاال. 1
، يجيةستراتاالالتي تقوم بيا الشركات السياحية التي تستخدم ىذه تجاه نحو التوسع في مختمف األنشطة السياحية بمعنى اال 

 .(0998 )الجالد، ًا أو داخمياً يوقد يكون ىذا التوسع خارج
 السيطرة عمى السوق يجيةاسترات. 1
يا فقط، بواسطة شركة أو مجموعة من تالسوق ليصب في مصمح احتكارعمى فرض السيطرة أو  يجيةستراتاالتقوم تمك  

 .(0998، )الجالد السياحية ذات اإلمكانيات الكبيرة الشركات
 ةاالبتكاري يجيةستراتاال. 5

عالنيةطية )دعائية يابتكار وسائل تنشتقوم عمى  ( جديدة لم تكن مستخدمة من قبل بواسطة شركات سياحية أخرى لمتأثير وا 
يقاظ الدوافع الكامنة فييم ياحفي الس  .(0998، )الجالد وا 

 لتنافسيةا يجيةستراتاال. 6
أن  غبصول لميدف التسويقي فكل شركة تر عمى المنافسة الشديدة بين الشركات السياحية المختمفة لمو  يجيةستراتاالتقوم ىذه 

 .(2105 وتحقيق شيرة كبيرة في أسرع وقت ممكن. )الزغبي، ،تحصل عمى أكبر نصيب في السوق السياحي
 منال طمعت يجيات التسويقية العامة:ستراتاال

 المغمقة يةيجستراتاالأ. 
المستيدفين في األسواق السياحية المختمفة دون االىتمام  ياحتعتمد عمى تسويق برنامج سياحي واحد عمى جميع الس

 .(2101، الزغبي) ا واحتياجاتيا ورغباتيا المتعددةومتطمباتي ياحبخصائص كل شريحة من شرائح الس
 التسويقية المفتوحة يجيةستراتاالب. 

عداد برامج سياحية متنوعة تبعًا يجية تعتمد استراتبأنيا  (2118) والتدريب الميني م الفنيمؤسسة التعميعرفتو  عمى تصميم وا 
 . يجيةستراتااللرغبات شرائح السوق المختمفة، مما يعطي فرصة تسويقية أكبر أمام الشركات السياحية التي تسير عمى ىذه 

 الكمفة يجيةاستراتت. 
أ وتمج .لتسويقية إلى أقل حد ممكن في المنشأة السياحية، أي ترشيد كمفة النشاط التسويقيتقوم عمى خفض تكمفة الجيود ا
 عند حدوث أزمات طارئة بيا.  يجيةستراتاالتباع ىذه ابعض الشركات السياحية إلى 

 االنكماش يجيةاستراتث. 
مثل انخفاض  اتتعرضيا لبعض المؤثر ، ونظرًا لةتمجًا بعض الشركات السياحية إلى تقميل حجم نشاطيا في السوق السياحي

 السيولة النقدية أو وجود نقص كبير في القوى العاممة فتدخل في مرحمة االنكماش باالنسحاب الجزئي من السوق.
 الترويج السياحي يجيةستراتالمفهوم العممي ال

األىداف المحدودة والفوز في مجال ىي أسموب العمل الذي يستخدم الموارد المتاحة والموارد الممكنة لتحقيق  يجيةستراتاال
 بالترويج السياحي. يجيةستراتاالالمنافسة مع تحميل الكمفة والمنفعة في إطار السياسة العامة ومن ىنا جاء ربط مفيوم 
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ويستخدم  .يعد الترويج أحد عناصر المزيج التسويقي ويتضمن كافة األنشطة التي تؤدي إلى تسييل عممية االتصال بالسياح
قناعيم بياالترو  فبعض الخدمات تقدم إلى األسواق بأسعار وجودة مناسبة ولكنيا ال تنجح  ؛يج إلعالم السياح عن الخدمة وا 

ل بيع والترويج ىو"التنسيق بين جيود البائع في إقامة منافذ معمومات وتسيي بسبب عدم معرفة الجميور بخصائصيا ومزاياىا.
 ".اد بقبول أو بإعادة شراء الخدمات"نشاط اتصالي ييدف إلى إقناع أو تذكير األفر  والترويج ىو "الخدمة أو قبول فكرة معينة

 تنشيط السياحة الداخمية فيالترويج السياحي  يجيةاستراتأثر 
أو فكرة أو  في تعريف المستيمك بالمنتج سواء أكان ىذا المنتج سمعة أو خدمة أو منظمة أو شخصاً  ميماً  يمعب الترويج دوراً 

بل ىو مفيوم أكثر  فحسب،عالني اإلصر عمى النشاط توالترويج ال يق .إقناعو وحثو عمى قبولو إذا ما خطط لو بميارة ،مكاناً 
اتساعا من ذلك حيث يقصد بو كل صور االتصال النابعة من مقدم الخدمة أو السمعة والموجية نحو السوق والتي يتمثل 

فراد بغرض الذي يتعمق بالحركة والتنقل يقوم بو فرد أو مجموعة أ اإلنساني بأنيا ""ذلك النشاطعرف كما ت  دورىا في اإلقناع. 
 ،أو لمعالج واالستشفاءألسباب اجتماعية أو ترفييو أو قضاء اإلجازات أو لحضور المؤتمرات  خرآاالنتقال من مكان إلى 

التي يوجد  بمدنياطني الدولة اتم من مو أنيا النشاط الذي يب. وتعرف السياحة الداخمية س بغرض العمل واإلقامة الدائمة"ولي
بيا جذب سياحي أو معالم سياحية تستحق الزيارة. أي أن السياحة الداخمية ىي صناعة تكون داخل حدود الدولة وال تخرج 

  .SPSS24 ةباستخدام الحزمة اإلحصائي اإلحصائيةتمت المعالجات و  (.2102، اليباشة وآخرون) نطاقياعن 
  منهج البحث

م المنيج الوصفي التحميمي لما ليذا المنيج من خصائص تناسب طبيعة الدراسة الذي يعتمد عمى دراسة وتحميل الواقع استخد
 كما يعتمد عمى وصف الظاىرة موضوع الدراسة.

 البحث مجتمع
الشركات  يتكون مجتمع الدراسة من السياح المترددين عمى مدينة شحات الميبية، ومنتسبي وزارة السياحة والعاممين في

 ن بالجامعات الميبية.يالسياحية، واألكاديمي
 النتائج

التعرف عمى آراء أفراد عينة الدراسة إلى  الب عدفقرات ىذا  تيدفإذ ، معوقات استخدام المفيوم التسويقي الحديثاألول:  الُبعد
 يمي:فقرات كما  8ويتضمن  الحديث،من الخبراء )األكاديميين والموظفين( حول معوقات استخدام المفيوم التسويقي 

 (91 معوقات استخدام المفهوم التسويقي )ن= :(1جدول )
الوسط  العبارة م

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 الترتيب النسبي

 5 1.85 1.66 4.25 التسويقية األىدافعدم وضوح  0
 4 1.856 1.58 4.28 ضعف الدعم والتأييد الحكومي 2
 6 1.848 1.62 4.24 حعدم وضوح النظرة لمسائ 3
 0 1.89 1.6 4.45 الفيم غير الصحيح لممفيوم الحديث لمتسويق 4
 7 1.76 1.75 3.8 القناعة بالوضع الراىن وعدم الرغبة في المخاطرة 5
 2 1.86 1.68 4.3 الطويل األجليجيات التسويقية في ستراتعدم االىتمام باال 6
 3 1.862 1.68 4.30 صعوبة تصوير ميزانية التسويق 7
 5 1.85 1.76 4.25 صعوبة جمع وتحميل بيانات العمالء والمنافسين 8

  7.81 7.7 1.1 اإلجمالي
 :ما يمي (1) يالحظ من جدول

رتفاع المتوسطات الحسابية آلراء عينة األكاديميين والموظفين بقطاع السياحة حول وجود معوقات تواجو استخدام المفيوم ا -
، حيث بمغ المتوسط الحسابي الستجابات أفراد ة في مدينة شحات الميبيةويق الخدمات السياحيالتسويقي الحديث في تس
( وتشير 1.82، وبانحراف معياري )( وبدرجة موافق82( بوزن نسبي )%4.01مجتمعة ) الب عدالعينة عمى فقرات ىذا 

 .الب عدعينة الدراسة حول فقرات ىذا  لى عدم وجود تباين في آراءإمعامالت االنحراف التي تقترب من الواحد الصحيح 
مى متوسط حسابي كان أعو (، 3.81 :4.45 بين ) الب عدفقرات ىذا  نالمتوسطات الحسابية آلراء عينة الدراسة عتراوحت  -

(، بوزن نسبي 1.61( وبانحراف معياري )4.45( إذ بمغ )ر الصحيح لممفيوم الحديث لمتسويق: )الفيم غي( ونصيا4لمفقرة )
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( ونصيا )القناعة بالوضع الراىن وعدم الرغبة 5بينما كان أقل متوسط حسابي لمفقرة ) ،( وبدرجة موافق تماماً 89بمغ )%
(، وبدرجة موافق 76( وبوزن نسبي بمغ )%1.75(، وبانحراف معياري )3.81في المخاطرة( حيث بمغ متوسطيا الحسابي )

 واحتمت المرتبة األخيرة.
ر الفيم غيف الدعم الحكومي، عدم وضوح النظرة إلى السائح، ضعفي مدينة شحات،  األىداف التسويقيةعدم وضوح  -

يجيات طويمة ستراتاالتمام بعدم االىن وعدم الرغبة في المخاطرة، القناعة بالوضع الراىالصحيح لممفيوم الحديث لمتسويق، 
ىناك معوقات تواجو  أنالي يشير ذلك إلى وبالت وصعوبة جمع وتحميل البيانات التسويقية. ، قصور ميزانية التسويقاألجل

معوقات استخدام المفيوم ومن  استخدام المفيوم التسويقي الحديث في التسويق لمخدمات السياحية في مدينة شحات الميبية.
ىذا السؤال بالموافقة من الجميع عمى أنو ال توجد  نع اإلجابةكانت  ، إذعدم وضوح األىداف التسويقيةىي التسويقي 

 (.4.01 : 4.81ما بين )إلى  ئيمآرا وصمتبمغت داف تسويقية تخدم التطوير وتحسن الوضع التسويقي ليذه المدينة أى
 المفيوم الحديث لمتسويق يعتمد عمى ركائز ثالث ىي: أن( عمى 2118عبيدات )محمد كما أكد 

 ؛وخارجياً  لمستيدفة لمسمع والخدمات محمياً دراسة الحاجات والرغبات المتصمة بالمستيمكين أو المستخدمين في األسواق ا. 0
من تمك الحاجات والرغبات واألذواق  اً إنتاجية أو تسويقية أو كالىما معالقدر من اإلشباع الذي تقدر عميو مؤسسة تحديد . 2

السياحية  وبالنسبة لمتسويق السياحي فيو نشاط مشترك بين المنظمات .المحددة من قبل العاممين أو الممارسين التسويقيين
(، كما أنو نشاط احية، الشركات الفندقية، شركات النقل السياحيالمختمفة وبين المنشآت السياحية المتعددة )الشركات السي

نما ينبع أساسًا من داخل الدولة ألنيا تمثل المصدر مى العمل التسويقي في الخارج فقطمتعدد الجوانب ال يقتصر ع ، وا 
وافر مقوماتو المختمفة واإلمكانيات المادية والبشرية الالزمة لو. وييدف النشاط التسويقي السياحي الرئيسي ليذا النشاط حيث تت

، وزيادة حجم الطمب السياحي من ىذه األسواق. ويقوم ة إلثارة الدوافع المختمفة لدييمإلى التعرف عمى األسواق المختمف
، ويعتمد التسويق السياحي لم لزيارة دولة ومنظمة معينةأنحاء العا التسويق عمى إثارة الدوافع لدى السياح المرتقبين من شتى

في الدولة المستقبمة لمسياحة عمى العرض، إال أن مكونات ىذا العرض تتصف بالجمود، وعدم قابميتيا لمتغيير عمى المدى 
من  المزايا التي تتمتع بيا الدولةالقصير، كما يعتمد التسويق السياحي في نشاطو عمى الوسائل اإلعالنية المختمفة التي تبرز 

 (.2118، الزواغي) الوجية السياحية
والتي لدييا الخبرة في ىذا المجال  ،ىناك تدنيًا في مستوى ميارات العاممين في مجال التسويق السياحي أن لذا ترى الباحثة

السياحي المتطورة والمتغيرة حسب شدة والتي تساعد عمى تطوير المنظمات السياحية وبالتالي كيفية أتباع أساليب التسويق 
 .المنافسة وحسب ما يالئم الوضع الراىن والواقع في ىذه المدينة وكيفية تطورىا بشكل حديث ومواكبة التطورات

 السياحة الداخمية في مدينة شحاتيجيات التسويقية المقترحة لتنشيط ستراتاال
يجيات التسويقية ستراتاالينة الدراسة )األكاديميين والموظفين( حول عمى آراء أفراد ع التعرفإلى  الب عدتيدف فقرات ىذا 

 كما يمي: المقترحة لتنشيط السياحة الداخمية في مدينة شحات
 (91يجيات التسويقية المقترحة لتنشيط السياحة الداخمية )ن=ستراتاال :(1) جدول

الوسط  العبارة م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 الترتيب النسبي

 0 1.918 1.76 4.54 .كمفةترشيد ال 0
 6 1.87 1.77 4.35 تميز المنتجات والخدمات السياحية عن المنافسين. 2
 4 1.882 1.80 4.40 توفير وسائل ترفييية متنوعة. 3
 3 1.884 1.86 4.42 التركيز عمى الشرائح السوقية المربحة. 4
 8 1.848 1.77 4.24 تطوير المنتجات والخدمات السياحية. 5
 00 1.84 1.79 4.2 التركيز عمى تطبيقات التكنولوجيا في تحقيق جودة المنتج السياحي. 6
 9 1.844 1.88 4.22 السياحية. األنماطتطوير عناصر الجذب السياحي لتنويع  7
 5 1.874 1.84 4.37 وتطويرىا. اإلقامة أماكنالتوسع في  8
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 08 

 (91المقترحة لتنشيط السياحة الداخمية )ن= يجيات التسويقيةستراتاال :(1جدول )تابع 
 00 1.84 1.72 4.2 تطوير خدمات الشركات والمنشآت السياحية. 9
 7 1.866 1.78 4.33 وفقا لظروف السوق. األسعارتحديد  01
 2 1.916 1.8 4.53 الخدمات السياحية وفقا لمشرائح السوقية. أسعارتعدد  00
 3 1.884 1.85 4.42 الخدمات السياحية.التنافسية لممنتجات و  اإلدارة 02
 6 1.87 1.82 4.35 زيادة الوعي الثقافي السياحي لدى السكان المحميين 03
 01 1.842 1.80 4.20 الميرجانات والمعارض السياحية. إقامةالتوسع في  04
 8 1.848 1.94 4.24 تحسين جودة وسائل النقل والمواصالت. 05

  7.868 7.71 1.11 اإلجمالي
 ( ما يمي:1يالحظ من جدول )

يجيات التسويقية المقترحة لتنشيط ستراتاالارتفاع المتوسطات الحسابية آلراء عينة األكاديميين والموظفين بقطاع السياحة حول 
 %(86.8( بوزن نسبي )4.34مجتمعة ) الب عدفقرات ىذا لبمغ المتوسط الحسابي الستجابات أفراد العينة إذ  الداخمية،السياحة 

( وتشير معامالت االنحراف والتي تقترب من الواحد الصحيح عمى عدم وجود 1.74وبدرجة موافق تماما وبانحراف معياري )
 الب عدفقرات ىذا  عنالمتوسطات الحسابية آلراء عينة الدراسة تراوحت و  .الب عدتباين في آراء عينة الدراسة حول فقرات ىذا 

( بانحراف معياري 4.54( إذ بمغ )كمفة: )ترشيد ال( ونصيا0توسط حسابي لمفقرة )مى م(، فكان أع4.21 : 4.54بين )
( ونصيا )تطوير خدمات 9بينما كان أقل متوسط حسابي لمفقرة ) %( وبدرجة موافق تماماً 91.8(، بوزن نسبي بمغ )1.76)

%(، وفي 84( وبوزن نسبي بمغ )1.72، بانحراف معياري )(4.21بمغ متوسطيا الحسابي )إذ  الشركات والمنشآت السياحية(
 درجات الموافق واحتمت المرتبة األخيرة. أخر

ترشيد  ىييجيات التسويقية المقترحة لتنشيط السياحة الداخمية في مدينة شحات ستراتاالأن أىم إلى ( 2تشير نتائج جدول )
ز عمى الشرائح السوقية ، التركيمتنوعةوالخدمات السياحية عن المنافسين، توفير وسائل ترفييية  ، تميز المنتجاتكمفةال

اإلقامة وتطويرىا، تحديد ، التوسع في أماكن السياحية، تطوير عناصر الجذب السياحي، تطوير المنتجات والخدمات المربحة
، التوسع في إقامة افي السياحي لدى السكان المحميينالثق الوعي، زيادة لمظروف السوقية، اإلدارة التنافسية اً األسعار وفق

في  اً كبير  اً ىناك توافق أنوبالتالي يشير ذلك إلى  تحسين جودة وسائل النقل والمواصالت.و  ميرجانات والمعارض السياحيةال
 يجيات التسويقية المقترحة لتنشيط السياحة الداخمية.ستراتاالآراء عينة األكاديميين والموظفين بقطاع السياحة حول 

التسويقية المقترحة من قبل الباحثة حيت يتراوح  يجيةستراتاالبين آراء العينة عمى  اً ( أن ىناك اتفاق2)جدول  يتضح منكما 
، إذن نالحظ أن الخبراء واألكاديميين عالية قيمىي و ( 4.54، 4.40 ،4.32 ،2.21المتوسط الحسابي العينة بين )
 يجيةاستراتي مدينة شحات يكون عن طريق تطوير أن الحل في تنشيط السياحة ف ونالمختصين بالتسويق السياحي ير 

في توفير العمل  ميماً التسويقية تمعب دور  يجيةستراتاال. كما تؤكد الباحثة عمى أن يقية لتنشيط السياحة الداخمية بوتسو 
 ة.وفق رؤية واضحة ذات أىداف محددالمتقن وىيكمة صناعة السياحة بشكل صحيح والتخطيط لنموىا وتطورىا 

 ة بمدينة شحاتيجيات التسويقية في تنشيط السياحة الداخميستراتاالتأثير 
يجيات التسويقية في ستراتاالالتعرف عمى آراء أفراد عينة الدراسة )األكاديميين والموظفين( حول تأثير  الب عدتيدف فقرات ىذا 

 فقرة كما في الجدول التالي: 21، ويتضمن يط السياحة الداخمية بمدينة شحاتتنش
 (91تنشيط السياحة الداخمية بمدينة شحات )ن=ليجيات التسويقية ستراتاال: (1ل )جدو

 الترتيب الوزن النسبي االنحراف المعياري الوسط الحسابي العبارة م
 2 1.808 0.14 4.19 السعرية يجيةستراتاال 0
 09 1.614 1.88 3.12 التابعية يجيةستراتاال 2
 5 1.792 1.87 3.96 القدوة والمحاكاة يجيةاسترات 3
 07 1.606 0.10 3.18 المضادة يجيةستراتاال 4
 02 1.688 1.90 3.44 التوسعية يجيةستراتاال 5
 05 1.642 1.97 3.20 السيطرة عمى السوق يجيةاسترات 6
 0 1.844 1.76 4.22 االبتكارية يجيةستراتاال 7
 06 1.638 1.99 3.09 التنافسية يجيةستراتاال 8
 08 1.604 1.85 3.17 المغمقة جيةيستراتاال 9
 6 1.78 0.13 3.9 المفتوحة يجيةستراتاال 01
 00 1.716 0 3.53 التكمفة يجيةاسترات 00
 04 1.664 0.13 3.32 االنكماش يجيةاسترات 02
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 08 

 (91يجيات التسويقية لتنشيط السياحة الداخمية بمدينة شحات )ن=ستراتاال: (1جدول )تابع 
 4 1.794 1.88 3.97 تخالص السريعاالس يجيةاسترات 03
 01 1.74 1.98 3.7 طئاالستخالص الب يجيةاسترات 04
 3 1.818 1.98 4.14 التغمغل السريع يجيةاسترات 05
 8 1.76 0.12 3.8 تعديل السوق يجيةاسترات 06
 03 1.674 0.02 3.37 الدفع يجيةاسترات 07
 7 1.776 1.99 3.88 السحب يجيةاسترات 08
 2 1.808 1.99 4.19 الضغط يجيةاسترات 09
 9 1.752 0.14 3.76 االحتواء يجيةاسترات 21

  7.718 1.71 1.61 اإلجمالي
 ( ما يمي:1يالحظ من جدول )

يجيات التسويقية في تنشيط ستراتاال، حول تأثير اديميين والموظفين بقطاع السياحةأن المتوسطات الحسابية آلراء عينة األك
حيث بمغ المتوسط الحسابي الستجابات أفراد  ة بمدينة شحات قد توزعت بين موافق ومحايد وموافق تماماً السياحة الداخمي

( 0.14%( وبدرجة تؤثر إلى حد ما، وبانحراف معياري )72.8( بوزن نسبي )3.64مجتمعة ) الب عديجيات ىذا ستراتالالعينة 
لى عدم وجود تباين في آراء عينة الدراسة حول فقرات ىذا حيح إوالتي تقترب من الواحد الص ،كوتشير معامالت االنحراف تم

قد تراوحت بين  الب عديجيات ىذا استرات ن( أن المتوسطات الحسابية آلراء عينة الدراسة ع3كما يالحظ من جدول ) .الب عد
إذ بمغ المتوسط الحسابي االبتكارية(  يجيةستراتاال( وىي )7رقم ) يجيةسترات(، فكان أعمى متوسط حسابي لال3.12 -4.22)
( وىي 2رقم ) يجيةسترات%(، بينما كان أقل متوسط حسابي لال84.4(، ووزن نسبي )1.76( بانحراف معياري )4.22)
%(، وبدرجة 61.4( وبوزن نسبي )1.88(، بانحراف معياري )3.12التابعية( حيث بمغ متوسطيا الحسابي ) يجيةستراتاال)

 بة األخيرة.تؤثر إلى حد ما، واحتمت المرت
يجيات ستراتاالفي آراء عينة األكاديميين والموظفين بقطاع السياحة حول تأثير  اً كبير  اً ىناك توافق أنوبالتالي يشير ذلك إلى 

يط السياحة ( في تنش21، 09، 08، 06، 05، 04، 03، 01، 7، 3، 0) األرقاميجيات ذات ستراتاالالتسويقية ممثمة في 
 .منيا في تنشيط السياحة الداخمية بمدينة شحات إييسيم تبني  أنوبالتالي يمكن ، الداخمية بمدينة شحات

(، من خالل ىذه النسب نالحظ أن آراء 4.20:4.54ارتفاع النسب حيت تتراوح ما بين ) أيضاً يالحظ من الجدول السابق 
يط السياحة الداخمية في مدينة شحات المقترحة لتنش يجيات التسويقيةستراتاالاألكاديميين والموظفين بقطاع السياحة حول 

( 3.91المفتوحة إلى ) يجيةستراتاال( بينما تصل 4.22) إلىاالبتكارية حيث تصل النسبة  يجيةستراتاالجانب  فيكانت 
من المستحسن أن  وأنعمى ىي أقل نسبة في الجدول حيث أتفاق األكاديميين والخبراء و ( 3.18المضادة ) يجيةستراتاالكانت و 

يجيات التسويقية ستراتااليتضح أن أىم و  يجيات لتحسين الوضع الراىن في المدينة شحات الميبية.ستراتاالأحدي ىذه تطبق 
 يجيةاستراتاالبتكارية،  يجيةستراتاالالسعرية،  يجيةستراتاال ىي تنشيط السياحة الداخمية في شحات التي يمكن أن تساعد عمى

   الضغط. يجيةاستراتو التغمغل السريع 
المكان المراد تنشيطية  ترتبط بدراسةتطبق عمى ىذه المدينة أو غيرىا يجب أن  يجيةاستراتأفضل  ري الباحثة أنتبينما 

من قبل خبراء متخصصين ليم  يجيةستراتاالثم تعد دراسة دقيقة وشاممة ومعرفة أماكن القوة والضعف والفرص والتيديدات 
يرى  يالذ (2102 ،حماد)ويتفق رأى الباحثة مع  ،المدينة أو المكان السياحي ي ىذهمنيوض بمستوى السياحة فلكافية خبرة 
، توضع بناء عمى رغبات أو حاجات مطموبة ووفق معطيات وجود رؤية وخطة مستقبمية سياحية عبارة عن يجيةستراتاال أن

حصاءات دقيقو وعمى تمك األسس تنش ت لترجمة تمك الرؤى إلى وتوضع المخططا روعاتالمش أحقيقية ودراسات واقعية وا 
 بدورىا في التنمية الوطنية. ة تسيمأىداف محدد

 الترويج السياحي: يجيةاستراتإطار مقترح يوضح كيف يمكن تنشيط السياحة الداخمية في ظل 
 في ضوء ما تم استعراضو في السابق من أبعاد لمشكمة الدراسة والدراسة االستطالعية والمقابالت الشخصية التي أجرتيا

ما تم عرضو من أدبيات و ، لدراسات السابقة التي تم تحميمياالباحثة مع بعض المسئولين في مجال السياحة وكذلك ا
 ن اإلطار المقترح يتكون من المراحل اآلتية:إف .ةيجيات التسويق السياحي التي تم دراستيا من قبل الباحثاسترات

 :األولىمرحمة ال
 يط السياحة الداخمية من بيانات متكاممة وحديثة ودقيقة تستجيب لمتطورات الحديثة.تسويقية لتنش يجيةاستراتإنشاء . 0
 يتيا وتنميتيا وتطويرىا.الحم الموقع لوضع خطة تأىيمو امموقع الجذب السياحي وتقييم حالة ىذلإجراء مسح تفصيمي . 2
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 01 

 ستثمار أمام المستثمرين.توفير المبالغ المالية الالزمة لتييئة المنطقة المراد تطويرىا وفتح اال. 3
 بصناعة السياحة. ةتسييل اإلجراءات التشريعية والضريبية من جيات ذات العالقة باتخاذ القرارات المنوط. 4
 إعداد كوادر ذات كفاءة عالية في مجال السياحة.. 5
 توفير البيئة التحتية المالئمة.. 6
 السياح. العمل عمى توفير االستقرار السياسي و األمني الجذب. 7
 توفير التكنولوجيا الالزمة )المادية والمعموماتية والفنية(. . 8
 السياحة. ةاستحداث أو تحسين النظم اإلدارية في وزار . 9

 رفع مستوي الوعي بأىمية السياحة لمسكان المحميين.. 01
 الترويج السياحية يجيةاستراتالتخطيط لتطبيق  :الثانيةالمرحمة 

، ، المنافسةياح، رغبات السحي منيا زيادة األرباح والمبيعاتالترويج السيا يجيةستراتالعامة وفرعية وضع أىداف محددة و . 0
 نظام معموماتي تسويقي.

 د عمى قابمية األىداف لمقياس.يالتأك. 2
 االستقرار السياسي واألمني.و توفير التكنولوجيا  الماىرة،توصيف الوضع الحالي حول توفير العمالة . 3
 الترويج السياحي. يجيةستراتد األنشطة المتعمقة بترسيخ التحدي. 4
 الترويج السياحي. يجيةستراتاالأخذ آراء ومقترحات ذوي االختصاص العممية التعديل . 5
 .أجراءتياالترويج السياحي بسياساتيا  يجيةاستراتوضع نظام دقيق لمراجعة . 6

 السياحي لتنشيط السياحة الداخميةلترويج ا يجيةاستراتتوفير مقومات ودعائم  الثالثة:المرحمة 
 تحسين السياحة الداخمية يتطمب توفير مجموعة من الدعائم المناسبة تتمخص في اآلتي:

 توفير المتطمبات المادية والمالية. -2      تعديل القوانين والتشريعات الداعمة السياحة.و وضع  -0
 توافر البيانات والمعمومات في الوقت المناسب. -4                   المتخصصة.توفير المتطمبات البشرية  -3
 وجود استقرار سياسي وأمني. -6                            بيئة تحتية وتكنولوجيا حديثة. -5
 ير عممية تحقيق األىداف وتصميم الرسالة الترويجية. يفريق عمل قائم عمى تس -7

 ويج السياحي الدعم السياحيةالتر  يجيةاتاستر المرحمة الرابعة: تطبيق 
 ثم التنفيذ الفعمي مع مراعاة ما يمي: الخطة، ىاتتضمن ىذه المرحمة وضع الخطة موضع التنفيذ وتحديد مراحل تنفيذ

 الترويج. يجيةاستراتتحديد مرحمة تنفيذ  -0
 الترويج السياحي. يجيةستراتتنفيذ الفعمي الال -2
باستخدام كافة الوسائل  عرضًا شائقاً تكون لدييا مغريات متنوعة وعرضيا زة صميم رسالة ترويجية مميالحرص عمى ت -3

تحتويو من معمومات عن خصائصيا الخدمية وأسعارىا ومنافذ  بما واضحةاإلعالمية واالتصالية المناسبة وتكون 
 توزيعيا.

امة، البيع الشخصي، تنشيط ات الع، العالقاإللكترونيعالن االكعالم بصفة عامة حديد وسائل الترويج المناسبة )اإلت -4
 تحديد تكرارىا. و ( في الوقت المناسب لتنفيذ أنشطة الحممة الترويجية المبيعات وغيرىا

 محممة الترويجية.لتحديد الموازنة من المبالغ المالية المخصصة  -5
لمحكم  ومعايير يمكن االعتماد عميبمثابة تنفيذ وتقييم الحممة الترويجية في ضوء األىداف التي تم تحديدىا سمفًا وىي  -6

 عمى األنشطة الترويجية.
 تقييم النتائج المرحمة الخامسة:

الترويج السياحي عمى تحقيق األىداف المنشودة وتحديد أىم الصعوبات  يجيةاستراتتيدف ىذه المرحمة إلى التأكد من مدى قدرة 
ي النتائج والعمل عمى تصحيح تمك االنحرافات، ومدى وجود خطة التي قد تواجو عممية التنفيذ وتحديد االنحرافات الموجودة ف

 واضحة لممتابعة والتقييم. ويمكن تحديد مدى جودة النتائج المحققة من خالل ما يمي:
 عمى تحقيق النتائج المنشودة. يجيةستراتاالالتأكد من مدى قدرة  -0
 تغمب عمييا.تحديد الصعوبات الميمة التي تعوق عممية التنفيذ وكيفية ال -2
 الترويج السياحي. يجيةاستراتالمساىمة في تحسين خطط وبرامج  -3
 تطوير التكنولوجيا المستخدمة )خفض كمفة إنتاج الرسالة، إنتاج رسالة جديدة ومميزة ومبتكرة وجذابة وبكفاءة وجودة عالية(. -4
 الترويج السياحي. يجيةاستراتالعائد الناتج من تطبيق  -5
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 ة ذات كفاءة عالية وميارة وجودة.وجود عمال -6
 توصيل الرسالة )المادة الترويجية( إلى السائح بشكل مناسب وفي الوقت المناسب سواء كانت مكتوبة أو مقروءة.  -7
 استجابة السائح لعممية االتصال وعدم فيم الرسالة بطريقة غير تمك المستيدفة. -8
دف السوقي يتوقع استجابة الرسالة بشكل إيجابي وذلك عن طريق إثارة اىتمامو المعنيون )السياح( لعممية االتصال وىو الي -9

 ورغبتو ودفعو نحو اتخاذ القرار لطمب الخدمة السياحية. 
وقياس حجم المبيعات وتقرير ، عن طريق قياس مدي استجابة الشرائح السوقية المستيدفة من إعداد السياح :التغذية العكسية

 زيادة األرباح و زيادة الطمب عمى الخدمة.  مندوبي المبيعات ومدي

 
 
 

 التوصيات
 ت واالتصاالت تضمن معمومات دقيقةضرورة إنشاء مركز لممعمومات السياحية وفق أحدث تطورات تكنولوجيا المعموما. 
 يط السياحة الداخمية في عقد دورات تدريبية لكيفية التعامل مع األساليب الترويجية لتزويد السائح الميبي بالمعمومات الالزمة لتنش

 مدينة شحات. 
  أن تكون الحكومة الميبية قادرة عمى توفير معاىد وكميات لتدريب وتنمية ميارات الكوادر البشرية بمجتمع شحات ضرورة

المحمي في مجال السياحة المحمية حتى يتمكن من استكشاف واستغالل اإلمكانات السياحية من خالل إنتاج اليدايا التذكارية 
 وتشجيع األشغال اليدوية وترويجيا لتحسين وضع السكان المحميين.

 سبقونا في ىذا  ناالىتمام المستمر بالدراسات والبحوث الحديثة في مجال التسويق السياحي المتطور والمتجدد واالستفادة مم
 العممية.المجال لكي يتم تنشيط السياحة الداخمية بشكل صحيح وحديث ودقيق ويواكب الثورة السياحية 

 ىوموسمية لممارسة السياحة الداخمية ولتخفيف الظروف الحالية عم ةعييتحفيز الشركات السياحية عمى القيام بعروض تشج 
 المحميين. ياحالس

 القائمة عن طريق كالت، ينبغي تحسينيا إلدارة المشمن المعوقات السياحية ا، وغيرىسبب محدودية الكيرباء واالتصاالتب 
 تشجيع االستثمار وتقديم عروض وتسييالت جيدة ليم. ،جذب المستثمرينبين الطمب والعرض،  حقيق التوازنت
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This study concerns a marketing strategy to promote domestic tourism in 
Shahat city of Libya. The field study used the survey method on a random 
sample of the visitors of Shahat city and of the Ministry of Tourism 
employees and the workers in tourist companies beside academics in the 
Libyan universities. The results show a general consensus of the opinion of 
the academic sample and employees in the tourism sector about the 
importance of the proposed marketing strategy to the local tourism activator 
Shahat city. 
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