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إن الحمد هللا نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليك ونعود باهللا من شرور أنفسنا  

ومن سيئات أعمالنا، من يهدي اهللا فـال مضل له، ومن يضلل فـال هادي له، وأشهد أن ال  

إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فنتقدم بأسمى  

الذي  " عرجاني عبد العزيز: "

كما نتقدم بجزيل الشكر والعرفـان إلى جميع األساتذة الذين ساهموا في تقديم  

يد المساعدة لنا في هذه المذكرة وإلى كل من كان له الفضل في مساعدتنا سواء من  

  

 

   

  

  تشكرات

إن الحمد هللا نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليك ونعود باهللا من شرور أنفسنا  

ومن سيئات أعمالنا، من يهدي اهللا فـال مضل له، ومن يضلل فـال هادي له، وأشهد أن ال  

إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فنتقدم بأسمى  

: "نتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى األستاذ المشرف

  .كان عونا لنا في إنجاز هذه المذكرة

كما نتقدم بجزيل الشكر والعرفـان إلى جميع األساتذة الذين ساهموا في تقديم  

يد المساعدة لنا في هذه المذكرة وإلى كل من كان له الفضل في مساعدتنا سواء من  

  .قريب أو من بعيد ولو بكلمة طيبة

  .إلي كل هؤالء الشكر الجزيل

      

إن الحمد هللا نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليك ونعود باهللا من شرور أنفسنا  

ومن سيئات أعمالنا، من يهدي اهللا فـال مضل له، ومن يضلل فـال هادي له، وأشهد أن ال  

إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فنتقدم بأسمى  

  :الشكرعبارات  

نتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى األستاذ المشرف    

كان عونا لنا في إنجاز هذه المذكرة

كما نتقدم بجزيل الشكر والعرفـان إلى جميع األساتذة الذين ساهموا في تقديم      

يد المساعدة لنا في هذه المذكرة وإلى كل من كان له الفضل في مساعدتنا سواء من  

قريب أو من بعيد ولو بكلمة طيبة

  

  

  



  

  

  

  

  بمساعدة اهللا القدير الذي رسم لي طريق حياتي إستطعت أن أنجز هذا

  :العمل المتواضع الذي أهديه إلى

  إلى أغلى كنوز الدنيا منابع الحب والحنان والتضحية أمي الغالية أبي الحنون

  أطال اهللا في عمرهما وحفظهما

  .إلى أخواتي العزيزات سميرة، راضية، كاميليا حفظكن اهللا

  إلى الكتاكيت الصغار محمد براء، مسلم، منصف، نبراس، أنس منبع السعادة

  إلى عائلة الثانية أمي وإخوتي أطال اهللا في عمرهم وحفظهم

  منى، نورة، أمينة، سمية،  صديقـاتي  أعز  إلى

  إلى زميلتي في البحث شبيبة

  إلى كل من أعرفهم ولم أذكرهم لكنهم في

  قـلبي ولم يسعني حيز الورقة

  .ذكرهم

  

  

  

  

  

  

  رقیة                                                                                                                       
   



  

  

  

  

  إلى روح فؤادي التي احتوتني بعطفها وحبها وحنانها وإلى التي كرست

  حياتها وشبابها ألجلي وغمرتني برجائها ودعواتها المستجابة الصالحة

  روح قـلبي أطال اهللا في عمرها وأدامها فوق رأسي طول حياتي" أمي"

  الذي كرس حياته شبابه، قوته، شجاعته، ماله ليكون لي سندا قويا  إلى

  في هذا الوجود وإلى من تعب وتحمل مشاق الحياة من أجل أن أتعلم

  نور عيني وحياتي حفظه اهللا ورعاه وأطال في عمره" أبي"وأصل ما وصلت إليه  

  .وحفظه من كل سوء وبالء وجزاه اهللا خيرا في الدنيا واآلخرة

  وكانوا إلي عونا على غدر الزمانقـاسمت معهم حالوة الدنيا ومرارتها  إلى من ت

  والدنيا إخوتي وأخواتي أطال اهللا في عمرهم وحفظهم ورعاهم

  إلى كل أوالد أخواتي أيوية، ثوسورو، ميروش، أكرومة، شيروف، وأبنة أخي رهوفة  

  .أطال اهللا في عمرهم وأدام عليهم الصحة والعافية

  إلى من تقـاسمت معي مشاق هذا العمل رقية وإلى كل زميالتي وصديقـاتي الغاليات

  .كرهم قـلبي ونسيهم قـلميوإلى كل من يذ

  

  

  

  

  

    شبیبة                                                                                
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 الجداولقائمة : أوال 

  الصفحة  عنوان الجدول  الرقم

  Soncas 77مضمون كلمة   )01- 02(

  86  اإلحصائیات الخاصة باإلستبانة  )01- 03(

  88  )أهداف الترویج السیاحي(الصدق الداخلي لعبارات المحور األول  )02- 03(

على سلوك أثر الترویج السیاحي (الصدق الداخلي لعبارات المحور الثاني  )03- 03(

  )المستهلك

89  

  90  )اإلدراك(الصدق الداخلي لعبارات الفرع األول   )04- 03(

  91  )قرار شراء الخدمة(الصدق الداخلي لعبارات الفرع الثاني   )05- 03(

سلوك المستهلك من مدخل (اإلتساق البنائي لفروع المحور الثالث  )06- 03(

Soncas(  

91  

  92  محور من محاور الدراسةمعامل اإلرتباط بین كل   )07- 03(

  92  )ألفا كرونباخ(معامل الثبات   )08- 03(

  93  توزیع أفراد عینة الدراسة حسب الجنس  )09- 03(

  94  توزیع أفراد عینة الدراسة السن  )10- 03(

  95  توزیع أفراد عینة الدراسة المؤهل العلمي  )11- 03(
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  98  )أهداف الترویج السیاحي(تحلیل عبارات المحور األول   )16- 03(

أثر الترویج السیاحي على سلوك (الثاني تحلیل عبارات المحور   )17- 03(

  )المستهلك

100  
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113  

  114  لفروق المبحوثین بالنسبة لمتغیر المؤهل العلميT- test نتائج إختبار   )28- 03(

لفروق المبحوثین بالنسبة لمتغیر الحالة T- test نتائج إختبار   )29- 03(

  اإلجتماعیة

115  

  116  لفروق المبحوثین بالنسبة لمتغیر الوظیفةT- test نتائج إختبار   )30- 03(

  117  لفروق المبحوثین بالنسبة لمتغیر السكنT- test نتائج إختبار   )31- 03(

  118  لفروق المبحوثین بالنسبة لمتغیر مستوى الدخلT- test نتائج إختبار   )32- 03(



الجداول واألشكال قائمة  

 

  

  األشكالقائمة : ثانیا

  الصفحة  عنوان الشكل  الرقم
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  93  توزیع أفراد عینة الدراسة حسب الجنس  )01- 03(

  94  توزیع أفراد عینة الدراسة حسب السن  )02- 03(
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  95  توزیع أفراد عینة الدراسة حسب الحالة اإلجتماعیة  )04- 03(

  96  توزیع أفراد عینة الدراسة حسب الوظیفة  )05- 03(

  97  توزیع أفراد عینة الدراسة حسب السكن  )06- 03(

  97  توزیع أفراد عینة الدراسة حسب مستوى الدخل  )07- 03(

  



 

  

 مقدمة



 مقدمة

 

 
  أ

تمثلت في عصر النهضة والكشوف الجغرافیة  ،مراحل متمیزةشهدت السیاحة في العصر الحدیث         

التي دفعت بالسیاحة إلى آفاق بعیدة ونظرا للدور الفعال الذي یكسبه القطاع  ،الحدیثة في أنحاء العالم

حیث اهتمت به لضرورته، وذلك من خالل  ،السیاحي للعدید من الدول بكونها أكبر صناعة في العالم

السیاحة  استمرارتثمین المناطق السیاحیة والحفاظ على البیئة وتحسین الخدمات لفتح أسواق جدیدة ألجل 

لى مدار السنة وتقدیم برامج وخدمات سیاحیة ذات جودة عالیة، من خالل استخدام عناصر المزیج ع

 ،الترویجي السیاحي كأداة فعالة للترویج كاإلعالن والبیع الشخصي والعالقات العامة وتنشیط المبیعات

من أجل فتستخدمها المؤسسات السیاحیة في السوق  ،التي تعتبر مرتبطة ومكملة لبعضها البعض

وبطریقة تسمح بتلبیة حاجات ورغبات المستهلك المتنوعة كونه  ،المرغوبة االستجابةالحصول على 

فهو یتأثر بمجموعة من العوامل النفسیة والفیزیولوجیة وتحویلها  ،العنصر الرئیسي في العملیة الترویجیة

  .والرغباتالحاجات هم في إشباع لشراء الخدمات السیاحیة التي تسا إلى دوافع

تعامله مع  تحلیل وكیفیة ،الجدیرة باالهتمام من أهم سلوكات المستهلك Soncasكما یعتبر مدخل       

أو ذات أثر خارجي ...) اإلدراك، الحاجات،(اآلخرین وتأثره بمختلف العوامل سواء ذات أثر داخلي 

اصره على سلوك المستهلك وٕاقناعه ، باإلضافة إلى تأثیر الترویج السیاحي بمختلف عن...)األمن، المال،(

راء الخدمات السیاحیة، ولغرض معرفة اثر الترویج مع مراعاة سلوك المستهلك من مدخل  بإتخاد قرار ش

  :هذه االخیرة لهذا كان لزاما طرح التساؤل التالي

   ؟ Soncasتقییم أثر الترویج السیاحي على سلوك المستهلك من مدخل  كیف یتم

  :ولإلجابة على اإلشكالیة نطرح األسئلة الفرعیة التالیة      

 ؟ما هو تأثیر الترویج السیاحي على مستهلكي خدمات الوكاالت السیاحیة  - 

 مستهلكي خدمات الوكاالت السیاحیة؟على إدراك  Soncasما هو أثر  - 

 على قرار مستهلكي خدمات الوكاالت السیاحیة؟ Soncasما هو أثر  - 

 على سلوك مستهلكي الخدمات السیاحیة؟ Soncasما مدى تأثیر الترویج السیاحي من مدخل  - 

 : فرضیات الدراسة - 1

  : قصد الوصول إلى إجابة عن التساؤل الرئیسي إعتمدنا على الفرضیات التالیة      



 مقدمة

 

 
  ب

لسیاحي على للترویج ا 0,05یوجد أثر ذو داللة إحصائیة عند مستوى معنویة " :الفرضیة الرئیسیة األولى

  ".مستهلكي خدمات الوكاالت السیاحیة

لسوك المستهلك من  0,05یوجد أثر ذو داللة إحصائیة عند مستوى معنویة ": الفرضیة الرئیسیة الثانیة

  ". Soncasمدخل 

  :ومن خالل الفرضیة الرئیسیة یمكن وضع الفرضیات الفرعیة التالیة      

على  Soncasلمدخل  0,05یوجد أثر ذو داللة إحصائیة عند مستوى معنویة : "الفرضیة الفرعیة األولى

  ".إدراك مستهلكي خدمات الوكاالت السیاحیة

على  Soncasلمدخل  0,05یوجد أثر ذو داللة إحصائیة عند مستوى معنویة : "الفرضیة الفرعیة الثانیة

  ".قرار الشراء لمستهلكي خدمات الوكاالت السیاحیة

للترویج السیاحي من  0,05یوجد أثر ذو داللة إحصائیة عند مستوى معنویة : "الرئیسیة الثالثةالفرضیة 

  ".على سلوك مستهلكي الخدمات السیاحیة Soncasمدخل 

 :أهمیة الدراسة - 2

تكمن أهمیة هذه الدراسة في الدور الذي یلعبه الترویج السیاحي للوكاالت السیاحیة في جذب   - 

 .خدمة المقدمةالمستهلك للخدمة نحو ال

 .التعرف على دور الترویج السیاحي في التأثیر على سلوك المستهلك - 

 .إعطاء وتقدیم معلومات عن مفهوم وعالقة الترویج السیاحي بسلوك المستهلك - 

ألهمیة الكبیرة التي تحققها الوكاالت السیاحیة في الترویج السیاحي في مختلف ل محاولة التنبیه - 

 .العامة والخاصة وتأثیرها على سلوك المستهلكالقطاعات السیاحیة 

 .Soncasفهم العالقة القائمة بین الترویج السیاحي وسلوك المستهلك من مدخل  - 

 أهداف الدراسة - 3

  :تسعى هذه الدراسة إلى تحقیق األهداف التالیة

 .تنمیة الوعي السیاحي - 



 مقدمة

 

 
  ت

 .الوكالة السیاحیة المناسبة اختیارإبراز دور الترویج السیاحي في  - 

 .تحدید العوامل المؤثرة في سلوك المستهلك - 

 .معرفة مدى تأثر المستهلك بالترویج السیاحي في الوكاالت السیاحیة - 

 .معرفة الدور الذي تلعبه الوكاالت السیاحیة في جذب المستهلك - 

 .تعریف المستهلك بالخدمات السیاحیة المقدمة من طرف الوكاالت - 

 .راتنا على التحلیل والتعمق في مواضیع السیاحةالسعي لتنمیة معارفنا ومحاولة إبراز قد - 

 الموضوع اختیارأسباب  - 4

  :للموضوع ما یلي اختیارنامن بین أسباب       

 )تسویق سیاحي وفندقي(تماشي الموضوع مع التخصص  - 

 .Soncasقلة البحوث في هذا المجال خاصة فیما یتعلق بمدخل  - 

 .المستهلكأهمیة الترویج السیاحي وتأثیره علي سلوك  - 

 .محولة الربط بین الترویج السیاحي وسلوك المستهلك - 

 .ضوعو رغبة شخصیة في دراسة الم - 

 منهج الدراسة - 5

األنسب  باعتبارهلتحلیلي المنهج الوصفي ا باستخداممختلف جوانب الموضوع قمنا من أجل معالجة       

ماجستیر، دكتوراه، (لرسائل على العدید من المراجع تمثلت في الكتب وا باالعتمادللدراسة، وذلك 

في الجانب التطبیقي على المنهج اإلحصائي مستخدمین في ذلك األدلة  اعتمدنا، كما ...)مجالت،

  .spssفي تحلیلنا للبیانات اإلحصائیة برنامج  استعملنا، حیث االستبیانالمخصصة للدراسة والمتمثلة في 

 حدود الدراسة - 6

  : تتمثل حدود الدراسة في      

 .أجریت الدراسة المیدانیة على عینة من مستهلكین لخدمات وكاالت السیاحة: الحدود المكانیة - 

تمت الدراسة المیدانیة في الفترة الممتدة من شهر أفریل إلى غایة شهر جوان  :الحدود الزمانیة - 

2019 .  
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  :الدراسات السابقة - 7

  : من بین الدراسات التي قمنا باإلطالع علیها والتي تضمنت موضوع دراستنا ما یلي      

التخطیط السیاحي كأداة لتحقیق التنمیة السیاحیة ، دراسة بعنوان " بجاویة سهام"للباحثة : الدراسة األولى

 االقتصادیةمذكرة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم  - إسقاط على الجزائر–بتجربة تونس  استرشادیة

، وقد هدفت هذه الدراسة إلى إبراز أهمیة التخطیط السیاحي  2014/2015، تخصص اإلدارة التسویقیة، 

التي تساعد في تسریع وتطویر التنمیة السیاحیة باإلضافة  االقتراحاتوكیفیة تحقیق تنمیة سیاحیة وأهم 

طط سیاحیة لتحقیق التنمیة السیاحیة دون المساس بسالمة البیئة، وكذا كیفیة تحقیق هذه إلى كیفیة تنفیذ خ

الخطط السیاحیة في الواقع دون المساس بعادات وتقالید السكان ، وقد توصلت إلى أنه یجب تطویر 

یاحیة، فراد في مشاریع التنمیة السوتنویع المنتج السیاحي، وتطویر البناء المؤسسي للسیاحة، دمج األ

تحفیز اإلستثمارات السیاحیة وتطویر منشآت الخدمات السیاحیة، باإلضافة إلى تعزیز األمن واإلستقرار 

السیاحي، كما أوصت الدراسة بأنه لتحقیق تنمیة سیاحیة فعلیة یتطلب اإلستغالل األمثل للموارد المتاحة 

 جعله كعنصر فعال في بناء االقتصادمع الحفاظ على التراث الطبیعي والثقافي، بعث القطاع السیاحي و 

  .الوطني والدخل القومي

بعنوان دور التسویق السیاحي في إنعاش الصناعة " شنیني عبد الرحیم"للباحث : الدراسة الثانیة

، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في علوم التقلیدیة والحرفیة دراسة میدانیة حالة مدینة غردایة

، وقد هدفت الدراسة إلى توضیح المركز الحساس 2009/2010لخدمات، التسییر، تخصص تسویق ا

، إبراز أهمیة ودور التسویق السیاحي في ترقیة الصناعة التقلیدیة، االقتصاديللنشاط السیاحي على النمو 

إلى أن الوطني، وقد توصلت  االقتصادإعطاء اإلستراتیجیة التسویقیة للخدمات السیاحیة وبالتالي نمو 

المنتج السیاحي عنصر مهم في المزیج التسویقي السیاحي وله دور فعال في ترقیة الصناعة التقلیدیة 

السیاحیة لكنه غیر مستغل  بالمنتجاتوالمنتوج السیاحي ، الترویج عنصر مهم لجلب السیاح وتعریفهم 

بالسیاسات  االهتمامراسة إلى بصفة جیدة في إنعاش وتنمیة الصناعة التقلیدیة والسیاحیة، حیث أوصت الد

البوابة  استعمالاإلشهاریة لتسویق المنتجات التقلیدیة عبر جمیع وسائل اإلعالم المكتوبة والمرئیة، 

عالمیة في اإللكترونیة لترویج المنتجات التقلیدیة وجعلها أداة فعالة على مستوى الحرفیین وتجسید أرضیة إ

  .میادین الترویج والبیع
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دراسة میدانیة لعینة فنادق في محافظة أربیل وبغداد بعنوان " خلود ولید العكیلي"للباحثة : لثةالدراسة الثا

عن الكشف عن ، وقد هدفت هذه الدراسة 2011، العدد السابع والثمانون واالقتصادمجلة اإلدارة  والنجف،

المواقع اإللكترونیة أو شبكة األنترنت وقاعدة البیانات والمعلومات في الفنادق في العراق  استخداممدى 

وماهیة السیاسة الترویجیة لعناصر الترویج السیاحي المتمثلة في البیع الشخصي واإلعالنات والعالقات 

من إستخدام األنترنت وقد  العامة وتنشیط المبیعات وتقدیم النتائج اإلیجابیة التي تتحقق للمنظمات الفندقیة

توصلت الدراسة إلى أن ظهور األنترنت وتكنولوجیا المعلومات أحدث ثورة حقیقیة في السوق العالمیة 

وأصبح من الضروري إمتالك أي منظمة صغیرة كانت أم كبیرة لمواقع الویب واإلمیل وٕاعتماد أنظمة 

نادق والمواقع السیاحیة، وأوصت بضرورة إستخدام وبرامج في أقسامها والمعلومات الالزمة المعتمدة في الف

األنترنت بكافة وسائله وبرامجه وتدریب الكوادر المتخصصة وٕاستخدام التقنیات والبرمجیات بواسطة 

  .مهندسین ومحترفین بوسائل اإلتصال

 الخدمات السیاحیة وأثرها على سلوك المستهلكتحت عنوان " برنجي أیمن"للباحث : الدراسة الرابعة

، مذكرة مقدمة لنیل درجة الماجستیر في العلوم اإلقتصادیة، دراسة حالة مجموعة من الفنادق الجزائریة

، حیث هدفت الدراسة إلى محاولة التحسیس بالمكانة الهامة 2008/2009تخصص اإلدارة التسویقیة 

تراجع الخدمات  للخدمات السیاحیة والفندقیة خاصة في تنمیة اإلقتصاد الوطني، والوقوف على أسباب

السیاحیة والفندقیة في الجزائر، وقد توصل من خالل هذه الدراسة إلى أنه یغلب على الفنادق الجزائریة 

وغیاب الثقافة السیاحیة  %22بحوالي ة وتقدر في حین تبقى سیاحة الترفیه منخفض طابع سیاحة األعمال

یر السیاح من الجزائر الشيء الذي ساعد في لدى المواطنین ونقص الخیرة والتكوین السیاحي، ومن ثم تنف

ضعف وتراجع الخدمات السیاحیة والفندقیة، وأوصى بأنه یجب تشجیع التعاون وترقیة الشراكة في المجال 

السیاحي بین القطاع العام والخاص المحّلي واألجنبي، وزیادة التحفیزات اإلستثماریة واإلعفاءات الضریبیة 

المجتمع الجزائري وتشجیع السیاحة الداخلیة من جهة ومن أجل إیجاد توافق بین وٕارساء ثقافة سیاحیة لدى 

  .من جهة أخرىالسیاح المحلیین واألجانب 

دور الترویج في ترقیة الخدمات السیاحیة دراسة حالة بعنوان " محمدي وافیة"للباحثة  :الدراسة الخامسة

جستیر في العلوم التجاریة، تخصص إدارة وتسویق  ، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماالدیوان الوطني للسیاحة

، وقد هدفت هذه الدراسة إلى محاولة تحلیل السیاسة الترویجیة للدیوان الوطني 2011/2012الخدمات،

للسیاحة وما تتضمنه من أسالیب وتقنیات یعتمد علیها في برنامجه ونشاطه وكذا توضیح مدى فعالیة 
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أدوات الترویج في ترقیة الخدمات السیاحیة، وتوصلت إلى أن النشاط الترویجي للدیوان الوطني للسیاحة 

وغیاب إستراتیجیة واضحة غیر كافي تماما بتعریف المقصد الجزائري كوجهة سیاحیة مرغوبة محلیا ودولیا 

لسیاحي لكي تقوم بالدور المعارف ومحددة األهداف، كما أوصت الدراسة بدعم وتطویر أجهزة الترویج ا

المطلوب منها وضرورة اإلستفادة من المناسبات ومختلف التظاهرات الوطنیة والترویج لها محلیا وعالمیا 

  . لجذب العدید من السواح

 هیكل الدراسة - 8

إشكالیة الدراسة واإللمام بجوانب الموضوع، قمنا بتقسیم بحثنا هذا إلى ثالث فصول رئیسیة لمعالجة      

  : لین األول والثاني نظریین أما الفصل الثالث فهو تطبیقي نوردهم كما یليالفص

وقد تضمن هذا الفصل ثالثة مباحث " اإلیطار النظري للترویج السیاحي"الفصل األول تحت عنوان       

تحت عنوان أساسیات حول السیاحة، المبحث الثاني ماهیة الترویج السیاحي، أما رئیسیة، المبحث األول 

  .لمبحث الثالث فتناولنا فیه عناصر المیج الترویجي السیاحيا

حیث قسم هو  "Soncasاإلیطار المفاهیمي لسلوك المستهلك ومدخل "الفصل الثاني تناولنا فیه       

اآلخر إلى ثالثة مباحث رئیسیة، المبحث األول مدخل لدراسة سلوك المستهلك، المبحث الثاني العوامل 

عالقة الترویج السیاحي بسلوك المؤثرة على سلوك المستهلك، أما المبحث الثالث فقد تطرقنا فیه إلى 

  .Soncasالمستهلك ومدخل 

یة لتقییم أثر الترویج السیاحي على سلوك المستهلك من مدخل الفصل الثالث یتمثل في الدراسة المیدان

Soncas  حیث قسم إلى أربعة مباحث، المبحث األول تم التطرق فیه إلى مدخل إلى الوكاالت السیاحیة

أما المبحث الثاني تمثل في اإلجراءات المنهجیة واألسالیب اإلحصائیة المعتمدة في الدراسة، بالنسبة 

تطرقنا فیه إلى إختبار الفرضیات اولنا فیه تحلیل بیانات نتائج الدراسة، المبحث الرابع للمبحث الثالث تن

  .وتحلیل الفروق

 صعوبات الدراسة - 9

  :هناك عدة صعوبات واجهتنا في الدراسة من بینها      
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نقص المراجع بالنسبة لإلیطار النظري في مكتبة الجامعة والكلیة، خاصة فیما یتعلق بمدخل  - 

Soncas. 

، خاصة ضیق الوقت )المستهلك(ین من قبل المبحوثصعوبة الحصول على المعلومات الكافیة  - 

 .ف المستوى التعلیمي، رفض البعض التجاوب معناضع

 .وسلوك المستهلك Soncasصعوبة الربط بین مدخل  - 



   

 الفصل األول

 

  تمهید

  أساسیات حول السیاحة: المبحث األول -

  ماهیة الترویج السیاحي: المبحث الثاني -

  عناصر المزیج الترویجي السیاحي: المبحث الثالث -

 خالصة

 اإلیطار النظري للترویج السیاحي
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  تمهید

تعد السیاحة من أهم الظواهر الحدیثة التي لها تأثیر على المجتمع، كونها ظاهرة إجتماعیة وثقافیة       

إیصال صورة واضحة للسیاح وذلك من خالل  وٕاقتصادیة، فالسیاحة تعتمد على وسائل عدیدة من أجل

  .اإلعتماد على مختلف وسائل اإلعالم واإلتصال

یعتبر الترویج السیاحي من أهم الخطوات التي یتم اإلعتماد علیها في التعریف بالمنشأة السیاحیة       

  .لسیاحفالترویج عبارة عن مجموعة من الخطوات المتتالیة یهدف إلى توضیح صورة المنشأة لدى ا

من خالل اإلعتماد على عناصر المزیج الترویجي التي تؤثر على یتم تحقیق األهداف الترویجیة       

  .قرارات السیاح بطریقة إیجابیة كانت أم سلبیة نظرا للوسیلة المعتمد علیها في العملیة الترویجیة

تطرقنا في المبحث األول إلى وعلى هذا األساس قمنا بتقسیم الفصل األول إلى ثالث مباحث، حیث       

أساسیات حول السیاحة، أما المبحث الثاني فقد تناولنا فیه ماهیة الترویج السیاحي، والمبحث الثالث تضمن 

  .السیاحي عناصر المزیج الترویجي
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   أساسیات حول السیاحة : المبحث األول

تعتبر السیاحة من أهم الظواهر التي یعیشها اإلنسان وعاشها مند القدم، فقد تطورت بتطور مراحل       

الحیاة  حیث تعد نشاط ذو أهمیة كبیرة، فهي تحتل مكانة هامة في جمیع المجاالت كونها ظاهرة إنسانیة 

  .تعتمد على حب المعرفة واإلستكشاف والبحث عن مواطن الراحة وٕاجتماعیة 

    مفهوم السیاحة : المطلب األول

للسیاحة العدید من التعاریف إختلفت بسبب إختالف وجهات نظر الباحثین والهیآت الدولیة، وعلیه       

  .سنحاول تقدیم أهم التعاریف

  تعریف السیاحة: الفرع األول

السیاحة هي ظاهرة من ظواهر : "  FREULER.E.Gم لأللماني  1905ورد أول تعریف للسیاحة سنة       

بجمال الطبیعة ونمو عصرنا تنبثق من الحاجة المتزایدة إلى الراحة إلى تغییر الهواء، وٕالى مولد اإلحساس 

هذا اإلحساس، وٕالى الشعور بالبهجة والمتعة من اإلقامة في مناطق لها طبیعتها الخاصة، وأیضا إلى نمو 

  .1"اإلتصاالت في األخص بین شعوب مختلفة

م  1953لمیین عام جمعیة الدولیة لخبراء السیاحة العارئیس ال" هونزیمیر"ویعرف العالم السویسري       

مجموع العالقات والظواهر التي تترتب على سفر وٕاقامة مؤقتة لشخص أجنبي في مكان ما بحیث ال : "بأنها

  . 2"تتحول إلى إقامة دائمة وال ترتبط بنشاط یحقق ربحا للشخص األجنبي

السیاحة أنها مجموع العالقات واألعمال : ""Hunziker et Kraft"وعرفها اإلقتصادیین هانزیكر وكرافت        

الناتجة عن التنقل وأیام اإلقامة لألشخاص وذلك خارج أماكن إقامتهم المعتادة بحیث أن هذه التنقالت وأیام 

  .3"اإلقامة ال تكون بغرض الكسب  مهما كان

                                                           
1
، الطبعة األولى، عالم الریاضة للنشر ودار الوفاء لدنیا المبادئ والتطبیقات في المجال السیاحيالعالقات العامة بین هدى حفصى،   

  .12 :، ص2016 الطباعة، اإلسكندریة، مصر،
  .22، 21: ، ص ص2002، الطبعة األولى، دار الفجر للنشر والتوزیع، القاهرة، مصر، اإلعالم السیاحيمحمد منیر حجاب،   2
3
، أطروحة دكتوراه في العلوم اإلقتصادیة، جامعة أحمد بوقرة، التخطیط السیاحي كأداة لتحقیق التنمیة السیاحیة ،سهام بجاویة  

  .11 :، ص2015،بومرداس،الجزائر
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اإلصالح الذي یطلق : "م على أنها1910السیاحة عام  "هیرمان فون سولیرون"عرف العالم النمساوي       

على كل العملیات المتداخلة وخصوصا العملیات اإلقتصادیة المتعلقة بدخول األجانب وٕاقامتهم المؤقتة 

  .1"وانتشارهم داخل حدود منطقة أو والیة أو دولة معینة

ذلك النشاط الحضاري واإلقتصادي والتنظیمي بإنتقال األفراد إلى بلد غیر : "كما عرفت السیاحة بأنها      

  . 2"ساعة ألي غرض ما عدا العمل الذي یدفع أجره داخل البلد المزار 24بلدهم وٕاقامتهم فیه لمدة ال تقل عن 

التي یقوم بها أشخاص مثل مجموعة من النشاطات : "بأنها السیاحة منظمة السیاحة العالمیةعرفت 

نشاط السفر، واإلقامة في أماكن بعیدة أو خارج البیئة اإلعتیادیة التي یعیشون فیها لمدة ال تزید عن سنة 

متتالیة ویكون ذلك بهدف التسلیة أو العمل، أو أي نشاطات أخرى لیست ذات عالقة بالنشاط الذي یمارسه 

 .3"الشخص داخل بیته األصلیة

على تعریف منظمة السیاحة فإن هناك بعض المعاییر تم اإلعتماد علیها إلكمال ونضوج هذا وبناء       

 4:التعریف وتتمثل في

 إذ یشترط في العملیة السیاحیة اإلنتقال من مكان آلخر وبناء على ذلك یمكن تقسیم  :اإلنتقال

 :السیاحة إلى

                       اخلیة                     سیاحة د - 

  سیاحة خارجیة - 

  سیاحة قادمة        - 

          سیاحة مغادرة - 

أما لمسافة اإلنتقال التي تشترط قطعها یعود السائح سائحا فقد حددتها اللجنة السیاحیة الدولیة     

  .بخمسین میل، أما لجنة السیاحة الكندیة فقد حددتها بخمسة وعشرون میال

 یعد هدف الرحلة هو المحدد لنوع السیاحة، فهناك سیاحة دینیة وریاضیة، والمغامرات،  :الهدف

 .إلخ، وهذا سنوضحه بالتفصیل تحت بند أنواع السیاحة...والثقافیة ، والبئیة

                                                           
1 Ahmed Tessa : économice touristique et aménagement de territoirr ,OPU ,alger ,1993 ,p :21 . 

2
  .50 :، ص2016دار المناهج للنشر والتوزیع، سوریا، ، إقتصادیات السیاحة البیئیة والمحمیات الطبیعیة مصطفى یوسف كافي، 

3
الطبعة األولى، دار صفاء للنشر والتوزیع، عمان،  مدخل مفاهیمي، أسس تسویق الخدمات السیاحیة العالجیة،إیاد عبد الفاتح النسور،  

  .22 :، ص2008
4
  .20، 19: ، ص ص2008، دار الرایة للنشر والتوزیع، األردن، عمان، )األسس والمرتكزات(السیاحة البیئیة أكرم عاطف رواشدة،  
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 ساعة إلى أقل  24 فحتى تتحقق السیاحة فال بد أن تمتد كما یشیر التعریف أكثر من :المدة الزمنیة

یمكن وماذا لو زادت عن سنة؟ لإلجابة عن هذه األسئلة  ساعة؟ 24ا لو قلت المدة عن من سنة، ولكن ماذ

  :أن یوضحها المخطط التالي

  مفهوم عالقة السیاحة بالزمن): 01-01(الشكل                  

  

    إقامة           میو  365                 سیاحة  ساعة         24             نزهة 

                                                                هجرة                                                                            رحلة

، دار الرایة للنشر والتوزیع، عمان، )األسس والمرتكزات(السیاحة البیئیة أكرم عاطف رواشدة،  :المصدر

  .20: ، ص2008األردن، 

  1:نهأمن خالل ما تم التطرق إلیه فإنه یمكن تعریف السائح ب

 لترفیه أو العالج أو ألسباب أخرى؛الشخص الذاهب ل 

 ات ریاضیة دولیة أو المشاركة بها؛الشخص الذاهب إلجتماعات دولیة أو لحضور مباری 

 للدراسة أو التخصص في مجال معین الشخص الذاهب. 

  :على أن الشخص ال یعتبر سائحا في الحاالت التالیةومن هذا التعریف یستدل أیضا 

 نبیة ویعمل بها بعقد أو بغیر عقد؛الشخص الذاهب للعمل بدولة أج 

 الذي إرتحل إلیه وكان سائحا منه الشخص الذي یستوطن في المكان. 

  خصائص السیاحة: الفرع الثاني

 تعتبر السیاحة من أهم القطاعات التي تساهم في تحقیق النمو اإلقتصادي وهي تنطوي على عدد من        

 

                                                           
، الجزء الخامس، الطبعة األولى، دار مجدالوي للنشر، عمان، األردن، مختارات من اإلقتصاد السیاحيمروان السكر،   1

  .14: ، ص1999
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  1:الخصائص نذكر منها

 صناعیة (صادیة األخرى تشعب وتعدد مكونات النشاط السیاحي وارتباطها بالكثیر من األنشطة اإلقت

 ؛...)وخدمیة

  طلب المنتج السیاحي محلیا مدى مالئمة المناخ السیاحي بمفهومه الشامل من العوامل المؤثرة على

 ودولیا؛

  الطلب السیاحي ال یتوقف فقط على مدى توافر الموارد وتنوع المقومات والخدمات والتجهیزات

 میلیة؛السیاحیة األساسیة أو التك بل وعلى غیرها من العوامل كأسعار الخدماتالسیاحیة، 

  الطلب السیاحي یتوقف على وٕالى حد كبیر على القدرة المالیة للسائح، خاصة أن الطلب السیاحي

 ؛ضروریة بل یرتبط غالبا بإشباع حاجة كمالیة في جملته ال یرتبط بإشباع حاجة

  یتأثر الطلب السیاحي بمستوى الرفاهیة اإلقتصادیة في الدولة والتقدم التكنولوجي في وسائل

باإلضافة إلى عوامل ثقافیة وسیاسیة یصعب ) كالرواج والكساد(الت واإلتصال والتطلبات اإلقتصادیة المواص

 .على الدولة التأثیر والتحكم فیها

   أهمیة السیاحة : الفرع الثالث

  2:تتمثل أهمیة السیاحة في النقاط التالیة      

 من الخدمات التالیة االستفادةللبلد وتحدث هذه الزیادة من خالل  يزیادة الدخل القومي اإلجمال :

 اب، بضائع، هدایا، وقود، مشروبات؛شر إقامة، إطعام، 

  تساهم السیاحة في دعم االقتصاد المحلي والعالمي، وتعود األهمیة اإلقتصادیة لصناعة السیاحة إلى

 لبلد من عملة صعبة ورؤوس األموال؛ما تجذبه إلى ا

  لید العاملة والقضاء على البطالة؛السیاحة في تشغیل اتساعد 

  تزداد أهمیة السیاحة في الدول النامیة التي تهدف إلى تحقیق فائض أو موازنة مجال میزان

 ق صناعة سیاحة صادرة غیر منظورة؛وتحقیالمدفوعات وتحقیق فائض في مجال العملة الصعبة، 

                                                           
، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماجستیر في إدارة األعمال، اإلقتصادیة واإلجتماعیة في الجزائر دور السیاحة في التنمیةسماعیني نسیبة،   1

  . 21 :، ص2014جامعة وهران، الجزائر، 
2
  .16،17: ، ص ص2008، الطبعة األولى، دار الرایة للنشر والتوزیع، عمان، األردن، اإلقتصاد السیاحيزید منیر سلمان،   



 اإلطار النظري للترویج السیاحي                                  :الفصل األول

 

 

14 

  الدولة وخارجها فهي تتأثر وتؤثر في نشاط اإلنتاج، تشمل السیاحة جمیع األنشطة اإلقتصادیة في

ك، وعملیات التجارة الخارجیة اإلستهالك، النقل، الرحالت، اإلتصاالت، المطارات، الفندق، البنو 

 .إلخ...اخلیةوالد

  أثار السیاحة: الفرع الرابع

وتتمثل في األثار المباشرة  إقتصادیة وٕاجتماعیة، وثقافیة، مما یساعد في تطویر هذا القطاعللسیاحة أثار     

  1:وغیر المباشرة

  :تتمثل أثار السیاحة المباشرة في: أثار السیاحة المباشرة  - أ

 في میزان المدفوعات ضمن الصادرات غیر المنظورة تصنف السیاحة  :أثرها على میزان المدفوعات

وٕاعادة التوازن إلیه في حال كالـتأمین والمالحة، ویتجلى أثر السیاحة من خالل تعدیل میزان المدفوعات 

س أموال من حركة رأس المال سلبیة أي خروج رؤو  العجز أو التخفیف منه على األقل وبخاصة عندما تكون

 إلخ؛... وائد لإلستثمار في الخارجإلى الخارج من أجل وفاء قروض أو ف الدولة

 ك تنمیة السیاحة وتطورها تعتمد السیاحة بشكل رئیس على العنصر البشري ولذل :أثرها على العمالة

ینعكس إیجابیا على تشغیل العمالة وتدریبها وخلق فرص عمل للخرجین المتخصصین في المجال السیاحي 

 إلخ؛... ي كالمحاسبین والمهندسین وكذلك التخصصات والمهن األخرى التي لها عالقة بالنشاط السیاح

 ن اإلقتصادي بین مختلف مناطق الدولة تساعد على تحقیق التواز  :أثرها على إعادة توزیع الدخل

وذلك بإقامة المشاریع السیاحیة الجدیدة في المناطق األقل حظا في التنمیة كالمنطقة الجبلیة والصحراویة 

ین العاملین في بوالزراعیة التي تمتلك عناصر الجذب السیاحي، وكذلك توزیع الدخل بین الریف والمدینة و 

 .القطاعات األخرى

 2:تتمثل األثار غیر المباشرة في :أثار السیاحة غیر المباشرة   - ب

 لكل إنفاق سیاحي وجه أخر هو الدخل، ولذلك كل زیادة في  :األثر المضاعف لإلنفاق السیاحي

اإلنفاق یتولد عنها زیادة أكبر في الدخول عدة أضعاف، ویختلف أثر المضاعف اإلقتصادي والسیاحي في 

 ساوي في اإلقتصاد المفتوح؛الذي ی اإلقتصاد المغلق

                                                           
  .17 :، ص2008، دار كنوز المعرفة العلمیة للنشر والتوزیع، عمان، األردن، تكنولوجیا التنظیم السیاحيرعد مجید العاني،   1
  .17،18: ص ص المرجع ،نفس    2
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 بعض الدراسات أن السیاحة تعمل على زیادة شراء بعض السلع لقد أكدت  :أثرها على تسویق السلع

من قبل السائحین من دول سیاحیة معینة مثل شراء الساعات الثمینة والمنتجات المعدنیة والخشبیة المصدقة 

 داخل الدولة إلى خارجها؛ نتجات منوغیرها وكلما زادت حركة التصدیر لهذه الم

 تتطلب تنمیة بعض المرافق بل معظمها مثل الطرق إن تنمیة السیاحة  :أثرها على المرافق األساسیة

إلخ، حتى تساعد على ... العامة مشروعات الصرف الصحي ومیاه الشرب ووسائل النقل والمطارات والموانئ

الجذب السیاحي، والتطور السیاحي یوفر رؤوس األموال التي تساعد على تنمیة هذه المرافق التي تنعكس 

 بل على المواطنین في الدولة أیضا؛ إیجابیا لیس فقط على السیاح

 إن اإلستثمار السیاحي یتطلب في كثیر من  :اإلسهام في زیادة فرص اإلستثمار األجنبي والوطني

األحیان مبالغ كثیرة ورؤوس أموال ضخمة وغالبا ما یعجز عن توفیرها المستثمرون الوطنیون أو الحكومة 

نب والشركات المتعددة الجنسیة والتي تعمل في فتح المجال جالذلك یمكن فتح المجال أمام المستثمرین األ

والتي یمكنها عن طریق إستخدام أموالها إلى البلد زیادة اإلستثمار ) شركات السالسل( السیاحي والفندقي

تقوم بتحویل أرباحها إلى الخارج فتكون  السیاحي وتنمیته إال أن لها بعض األثار السلبیة ألن هذه الشركات

ت بالنسبة للدولة هامشیة، لذلك یفضل تشجیع الوطنیین على اإلستثمار السیاحي داخل بلدانهم لتكون العائدا

 .1رها إیجابیة علي اإلقتصاد القوميالتنمیة حقیقیة وآثا

  نشأة وتطور السیاحة : المطلب الثاني

  2:مراحل والمتمثلة فيلقد تطور مفهوم السیاحة ومعناها مع تطور المجتمعات من خالل المرور بثالث       

سنحاول إن من الصعب اإللمام بتاریخ السیاحة في كافة العصور القدیمة لكننا : العصور القدیمة  - أ

توضیح بعض الحقائق واألمور بصورة مختصرة، إن غریزة التنقل والترحال من مكان آلخر قدر المستطاع ب

المعیشیة ومن أجل حیاة أفضل، فلم تكن  كانت موجودة عند اإلنسان مند نشأته األولى سعیا إلى الظروف

هناك منظمات أو جهات رسمیة توفر لإلنسان إحتیاجاته الضروریة فكان علیه أن یسعى إلى توفیرها بنفسه 

ف تحد أو تحكم تصرفاته وٕالتزاماته سوى قوانین الطبیعة نفسها، طبعا لم تكن اولم تكن هناك قوانین وأعر 

وكانت وسیلة الحصول على  تستطیع أن توفر له النقل المربح والمأمولهناك وسائل نقل سریعة ومنظمة 

                                                           
1
  .19 :ص المرجع السابق،   

  .15، 14: ، ص ص2008، دار زهران للنشر والتوزیع، عمان، األردن، صناعة السیاحةماهر عبد العزیز،    2
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قایضة أو المبادلة أو أن اإلنسان كان یحصل على خدماته بنفسه ولم یكن مالخدمات هي عن طریق ال

 .عنصر الوقت ذو أهمیة كبیرة لإلنسان ولم تكن هناك طرق مأمونة ومبعدة

  : یلي ا اإلنسان في عصور ما قبل المیالد فكانت ترتكز على مافمن أهم أنواع الرحالت التي قام به      

 كانت عبارة عن خلق عالقات متبادلة بین القبائل والدویالت المختلفة والتي تكون  :تحقیق الفائدة

أحیانا متجاورة وقد تكون بعیدة، وكان هذا التفاعل له تأثیر عمیق في مصیر األقالیم المتجاورة من حیث 

 .رب، وكذلك كان حافز الكسب كبیر للتجار إلى القیام برحالت بعیدة بحثا عن السلع النادرةالتجارة والح

 أدى هذا الدافع لدى الناس بمعرفة عادات وتقالید الشعوب األخرى إلى القیام : حب اإلستطالع

 .برحالت طویلة لغرض التعرف على عادات وطرق معیشة الناس 

مثاال على ذلك وأحیانا البرهان الوحید " هیرودوت"بر روایات السواح األوائل مثل المؤرخ اإلغریقي توتع

المتوفر عن قیام دویالت ومدن عظیمة إختلفت حالیا، ألن طبیعة اإلنسان هي حب المعرفة والفضول إلى 

  .معرفته عادات وتقالید الشعوب األخرى

 إلى القیام برحالت بعیدة لغرض زیارة األماكن المقدسة، فأن دفع هذا الشعور الناس  :الدافع الدیني

 .كانوا یقطعون أالف الكیلومترات عبر مناطق صحراویة لغرض زیارة اآللهة" بودا"الصین من أتباع 

ینحصر إما في التجارة أو زیارة األماكن من خالل هذه المرحلة یتضح أن الهدف من إنتقال البشر       

، أو التمتع بالطبیعة الساحرة بحثا عن الثالث الشمس، البحر، )دینة المنورة، القدسمكة، الم(المقدسة 

  .1الرمال

زاد فیها انتقال البشر نتیجة إلختراع القطار وتطور سعة وسرعة هذه المركبات  :العصور الوسطى  -  ب

 .البشروتطور وسائل النقل البحري إلى السفن الكبیرة العمالقة وبدء تنظیم عملیات إنتقال 

زادت بتنظیم رحالت جماعیة لهم بعض األفراد بإستثمار وٕاستغالل ظواهر انتقال البشر التي بدأ قیام        

وقد نظم رحالت جماعیة بالقطار داخل إنجلترا " توماس كوك اإلنجلیزي"وكان أول من برز في هذا المضمار 

  .والدول األوروبیة ونظم رحالت بحریة إلى أمریكا

                                                           
1
، الطبعة األولى، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، مقدمة في اإلعالم السیاحيعصمت عدلى، منال شوقي عبد المعطى أحمد،   

  .13 :، ص2011اإلسكندریة، مصر، 
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حیث وصل إلى بالد الشرق والتي ) Grand tour(م توماس كوك أولى الرحالت الطویلة األولى نظ       

      ).East tern land of bible(سمیت 

المفاهیم الجدیدة للسیاحة الحدیثة حیث قام منظم الرحلة بمسؤولیة تدبیر وسائل وبهذه الرحالت بدأت       

  .1ألخرى وتدبیر وسائل اإلقامة والتنقل داخل الدول التي تتم زیارتها السفر البریة والبحریة، واإلنتقال من دول

بعد عصر النهضة وظهور المخترعات وتطورها وتعبید الطرق وارتفاع : السیاحة في العصر الحدیث -ج

  .لتحقیق رغباته وسیلة لإلنسان رمستویات المعیشة لألفراد، أصبح السف

ادي أي أنه یحاول دائما الحصول على فائدة أثناء السیاحة مما ساد سفریات اإلنسان الطابع الملقد     

  .مثال التي تجمع بین العمل والترفیهیضاعف متعته أي أن أسفاره أصبحت مركبة مثل أسفار رجال األعمال 

التي قامت علیها صناعة السیاحة في العصر الحدیث أخذت تستر على انتباه وهذه التحركات واألسفار       

وبدأت تقدر أحوالها الحضاریة والثقافیة واالقتصادیة والسیاسیة ونظم الدعایة السیاحیة لبالدها بصفة  ،الدول 

  .رسمیة وٕامكانیات ضخمة

جدیر بالذكر أن الدول والمنظمات السیاحیة تعمل على إبراز وتطویر مجاالت سیاحیة تقلیدیة مثل وال      

ى خلق مجاالت سیاحیة جدیدة لتوسیع نطاق هذه الصناعة والعمل كما تعمل علالمجاالت الثقافیة والترفیهیة، 

  .2على تنمیة أصول سیاحیة جدیدة لم تكن موجودة من قبل

  العوامل المؤثرة في السیاحة: المطلب الثالث

  :عوامل التي لها تأثیر على السیاحة من طبیعیة واجتماعیة، وثقافیة، وتكون كما یليهنالك العدید من ال      

  3:تتمثل في مجموعة من العوامل المتعلقة بالمنطقة السیاحیة أهمها :العوامل الطبیعیة

 یعتبر المناخ ذو أهمیة بالغة في تنمیة المناطق السیاحیة، من حیث متوسط درجات الحرارة  :المناخ

في مختلف الفصول والمواعید المناسبة لكل نوع من السیاحة، والریاح وسرعتها وأوقات هبوبها واألمطار 

                                                           
1
  .17، 16 :،ص ص2000، الطبعة األولى، مجموعة النیل العربیة، القاهرة، مصر، مبادئ السیاحةماهر عبد الخالق السیسي،   

2
، 2007، الطبعة األولى، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، اإلسكندریة، مصر، إدارة التسویق السیاحي والفندقيمحمد حافظ حجازي،   

  .51،52 :ص ص
في العلوم االفتصادیة، جامعة الجزائر،  ، أطروحة دكتوراهأهمیة السیاحة في ظل التحوالت اإلقتصادیة حالة الجزائرخالد كواش،   3

  .25، 24 :، ص ص2004
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ة إلستقبال السیاح ومواعید هطولها وحجم هذه األمطار، فكل هذه العوامل مهمة في تحدید المواعید المناسب

 ونوع السیاحة الواجب تنمیتها

 وطبیعة التربة والشواطئ ) جبال، هضاب، ودیان(تتمثل في طبیعة ونوع األرض  :الطبوغرافیا

صخریة أو رملیة، ظاهرة المد والجزر، فالخریطة الطبوغرافیة لمنطقة معینة تؤثر في إختیار األماكن المناسبة 

 .لعناصر المشروع السیاحي

 تتمثل في اإلطار الخارجي الذي یضم جمیع العناصر الطبیعیة والبیولوجیة الحضاریة  :یئةالب

 ، والتي یعیش فیها اإلنسان مع الكائنات األخرى من نبات وطیور، وحیوانات)مناخ، أرض، جبال(والتاریخیة 

ء السیاحة البیئیة في تكامل وتجانس وٕانسجام وتوازن یساعد على استمرار الحیاة وبقائها، وقد إهتم خبرا

الطبیعیة للدول السیاحیة والتفاعالت المختلفة التي تحدث بینها وبین األنشطة السیاحیة المختلفة، في هذه 

 :التفاعالت تأخذ شكلین

 وهي أن السیاحة تحدث تطورا كبیرا في العناصر البیئیة المختلفة نتیجة اإلهتمام بها  :إتجاه إیجابي

ضد التلوث الهوائي والمائي وذلك لتحقیق تنمیة سیاحیة متزایدة ألن البیئة النظیفة  وحمایتها والمحافظة علیها

  .تعني سیاحة ناجحة

 ویظهر في حالة إقامة مشاریع سیاحیة في مناطق قد تكون في حد ذاتها سببا رئیسیا  :إتجاه سلبي

 .في تدهور العناصر البیئیة في هذه المناطق

 1:العوامل البشریة

تشكل المقومات غیر البشریة الشق الثاني من عناصر ومقومات العملیة السیاحیة حیث تلعب العوامل        

البشریة التي هي من صنع اإلنسان دورا هاما في قیام بیئة سیاحیة لها أشكال متعددة، فالحیاة االجتماعیة 

یدویة والحرفیة ذات الطابع والثقافیة والتطور الحضاري وعادات وتقالید وأطباع الشعوب، والصناعات ال

الشعبي والفنون الشعبیة الفلكلوریة ونماذج السكن المختلفة تعد كلها مقومات بشریة من صنع اإلنسان عبر 

  .مسیرته التاریخیة في مراحل تطوره الحضاري

 :ویمكن تقسیم المقومات البشریة إلى      

  ح الممیزة، كالتسامح أو حسن الضیافة من حیث العدد والمستوى الثقافي والسمات والمال :السكان

والحمیمیة، مثل اتصافه بأنه شعب ودود، وقدرة السكان على تلبیة متطلبات النشاطات والخدمات السیاحیة 

 :من حیث وجود كوادر مدربة، ویمكن توضیح السمات العامة للسكان ب

                                                           
  .75،76 :، ص ص2011، الطبعة األولى، إثراء للنشر والتوزیع، عمان، األردن، مبادئ السیاحة مرزوق عاید العقید وأخرون،   1
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 للعمل في قطاع السیاحة والفندقة؛ رغبة السكان المحلیین 

  مهرة والقدرات اإلداریة المتوفرة؛العاملین العدد 

 تدریب والتأهیل السیاحي والفندقي؛مراكز التعلیم وال 

 دمة والتضییف لدى السكان المحلیین؛اإلستعداد للخ 

 شاعر الود واإلحترام تجاه السیاح؛م 

 القدرة على إشعار السیاح باألمان واإلطمئنان وعدم استغالل السیاح. 

  ویقصد بها المواقع األثریة والتاریخیة التي قام اإلنسان بتشییدها،  :والتاریخیةالمقومات األثریة

وأصبح ینظر إلى هذه األثار والمواقع على أنها ثروة إنسانیة ملك للبشریة یجب المحافظة علیها وصونها من 

 .العبث بما تشكله من محطات تؤثر على التطور الحضاري والثقافي لدى الشعوب

جدیر بالذكر أن شدة وقوة الجذب السیاحي لهذه المواقع یعتمد أساسا على الحقبة الزمنیة أو ومن ال      

  .الحضاریة التي تمثلها والحالة العامة التي هي علیها اآلن باإلضافة إلى طرازها المعماري

 ا تشكل السیاحة الدینیة عنصرا هاما في حجم الحركة السیاحیة الدولیة، كونه :المقومات الدینیة

ترتبط بالعاطفة الدینیة للمواقع المقدسة لدى بعض الناس، فإن ظاهرة الحج اإلسالمي إلى مكة المكرمة 

 .والمدینة المنورة أكبر الشواهد على أهمیة وجود هذه المقومات

 تنوع المقومات الثقافیة بتنوع أشكال الحیاة المختلفة وأنماط المعیشة من المدن  :المقومات الثقافیة

ز الحضاریة والغرب والمناطق الریفیة بما ینعكس على العادات المختلفة واإلحتفاالت والمالبس والمراك

والفلكلور الشعبي والموسیقى والغناء والحرف الیدویة فالتنوع في المحتوى الثقافي ألي بلد یستهوي فئات كثیرة 

 .من السیاح من عشاق الثقافات البشریة

  :  المقومات المساعدة والتكمیلیة

رتكز المقومات المساعدة والتكمیلیة على قدرة البنیة التحتیة والفوقیة في إستیعاب الحركة السیاحیة، ت     

فالمنطقة السیاحیة الناجحة تتكون من مجموعة من عناصر الجذب السیاحي الطبیعیة والبشریة، ومراكز 

  . 1ى األنشطة التكمیلیة وجمیع هذه العناصر تؤثر وتتأثر ببعضها البعضاإلیواء وأنشطة النقل باإلضافة إل

  

                                                           
1
  .76،77: صالمرجع السابق، ص   
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  أنواع السیاحة: المطلب الرابع

للسیاحة العدید من األنواع نظرا لتنوع رغبات األفراد وتعددها وهذا النوع ساعد في ظهوره التطور       

  1:العلمي واإلقتصادي من بین أنواع السیاحة نجد

 وینقسم إلى نوعین سیاحة فردیة، سیاحة جماعیة :وفقا لعدد السیاح. 

 .یقوم السائح بالحصول على خدمات والتسهیالت السیاحیة مباشرة :السیاحة الفردیة -

تقوم الشركات السیاحیة المختصة بتنظیم رحالت في أنواع سیاحة شاملة لكل : السیاحة الجماعیة -

 .عناصر الرحلة مهما كان هدف الرحلة

 2:یوجد العدید من أنواع السیاحة وفقا للغرض منها وتتجلى في ما یلي: حيوفقا للغرض السیا 

وهي السیاحة التي یقصد بها أوقات استمتاع السائح خاصة، وذلك من خالل  :سیاحة اإلستجمام - 

 .إنتقاله إلى أماكن جذابة طبیعیة، مثل مناطق البحر األحمر أي أنها سیاحة المناطق الهادئة

وهي السیاحة إلى المناطق التي تزخر بالحضارات القدیمة والحدیثة، وتعتبر ترویجا  :سیاحة ثقافیة - 

 .للفكر والنفس، وعلى خریطة مصر الفرعونیة واإلغریقیة والرومانیة واإلسالمیة

: والغرض منها تهیئة الظروف لممارسة جمیع األلعاب الریاضیة مثل :السیاحة الریاضیة - 

 .ق المائي، حیث توافر الشواطئ الجمیلةالغطس،ورحالت الیخوت، واإلنزال

هذا النوع من السیاحة یهدف إلى اإلهتمام بالناحیة الصحیة والعالجیة للسائحین :السیاحة العالجیة - 

 .من خالل مناطق للعالج الطبیعي

هي اإلنتقال إلى األماكن الدینیة القدیمة، التي یتفاعل معها اإلنسان بمشاعر  :السیاحة الدینیة - 

 .تریح النفس البشریة، وهذه األماكن كثیرة على خریطة مصر اإلسالمیة روحانیة

وهي نوع جدید من السیاحة برز في القرن الماضي ویتمثل في عقد  :سیاحة رجال األعمال - 

المؤتمرات لزیادة األسواق والمعارض التي تتضمن قطع أثریة وتحف ال تقدر بثمن، كذا حضور المؤتمرات 

 .میع التوجهات السیاحیة الدولیةالدولیة التي تتضمن ج

من أقدم األنواع السیاحیة وأكثرها إنتشارا، حیث وصلت نسبة السیاحة الدولیة بها  :السیاحة الترفیهیة - 

وتعتبر دول حوض البحر األبیض المتوسط من أكثر المناطق إجتذابا لحركة السیاحة الترفیهیة لما  %50 إلى

                                                           
1
  .18 :، ص، مرجع سبق ذكرهإیاد عبد الفتاح النسور  
: ص ص ،2008، الطبعة األولى، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، اإلسكندریة، مصر، اإلقتصاد السیاحيأحمد عبد السمیع عالم،   2

26،28،29.  
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لمناخ، باإلضافة إلى الشواطئ الخالبة، وقد تفرعت منها أنواع أخرى تتمتع به من مقومات كثیرة كإعتدال ا

 .من السیاحة منها السیاحة الریاضیة، والعالجیة وغیرها

ویقصد بالسیاحة الترفیهیة هي اإلنتقال من مكان اإلقامة لمكان أخر لفترة قصیرة قد تكون یوما واحدا       

  .لغرض اإلستمتاع والترویح عن النفس

كذلك بالسیاحة البحثیة، وهي التي تشمل الدراسات والبحوث العلمیة  ویطلق علیها :العلمیة السیاحة -

  .، وكذلك دراسة حركة الطیور وهجرتها العالمیة)الفلورا، الفلونا(خاصة تلك التي بالبیئة النباتیة والحیوانیة 

ساحلیة جذابة و بها تنتشر هذه السیاحة في الدول التي تتوافق بها مناطق  :السیاحة الشاطئیة -

شواطئ رملیة ناعمة ومیاه صافیة خالیة من الصخور، وتوجد في الكثیر من دول العالم مثل دول حوض 

 .البحر المتوسط

، ...تطبق على سباقات السیارات والدراجات والمهرجانات السینمائیة :سیاحة السباقات والمهرجانات -

المشاركین والسیاح، كما یرتبط بها كرنفاالت واسعة لألزیاء ویشهد هذا النوع من السیاحة إقباال هائال من 

 . 1والفنون الشعبیة

 2:وتشمل ما یلي: وفقا للعمر  

سنة، وتمتاز بالبحث عن الحیاة اإلجتماعیة  21 و 15یتعلق بالمرحلة العمریة بین : سیاحة الشباب -

 .أو اإلختالط باألخرى واإلعتماد عن النفس، ویعتمد هذا النوع من السیاحة في أمریكا

سنة وهي مرحلة تعلیمیة یتم خاللها األطفال  14 - 7 ویتعلق بالمراحل العمریة من :سیاحة الطالئع -

 .بإكتساب معارف ومهارات وسلوكیات معینة

سنة وهي سیاحة لإلسترخاء والمتعة  55 -35وتتضمن المرحلة العمریة من : سیاحة الناجحین -

 .والهروب من جو العمل الروتیني

وهي سیاحة للمتقاعدین وكبار السن قد تكون من أسبوعین إلى شهرین، وتمتاز : سیاحة المتقاعدین -

إلقامة والنقل وتمتاز هذه الرحالت بأنها ذو بإرتفاع أسعارها وتقدیم أفضل الخدمات السیاحیة وأفضل أنواع ا

 .فترات طویلة تتراوح بین أسبوعین إلى شهرین

 

                                                           
1
  .71، 67، 61، 60 :، ص ص2014، دار البازوري العلمیة للنشر والتوزیع، عمان األردن، الجغرافیة السیاحیةفؤاد بن غضبان،   

2
، 41 :،ص ص2007، الطبعة األولى، دار كنوز المعرفة العلمیة للنشر والتوزیع، عمان، األردن، صناعة السیاحةأحمد محمود مقابلة،   

42.  
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 1:وتنقسم السیاحة تبعا لهذا المعیار إلى نمطین رئیسیین هما: وفقا لفترة اإلقامة 

غالبا ما  -یقصد بها األنشطة السیاحیة التي تتم خالل فترات محددة من السنة :السیاحة الموسمیة -

وتتناقص أو تختفي خالل فترات أخرى، وفي معظم األحوال تعد خصائص المناخ هي  - تكون قصیرة المدة

 .السبب األساسي في وجود هذا النمط من أنماط السیاحة تبعا لفترة وطول مدة اإلقامة السیاحیة

ویقصد بها األنشطة السیاحیة غیر المرتبطة بفترة محددة من السنة حتى تمارس : السیاحة الدائمة -

على طول مدار العام وٕان تباین حجمها أحیانا من فترة ألخرى تبعا لعوامل متعددة تشتمل على مدى الجذب 

الرئیسیة المصدرة للسیاح،  السیاحي، مستوى األسعار السائدة، عوامل المنافسة، الظروف السائدة في األسواق

 .أحوال العالم االقتصادیة والسیاسیة

 2:وتشمل ما یلي: وفقا للجنسیة 

وتتضمن جمیع األجانب ماعدا مواطني أهل البلد، وتنظم الشركات السیاحیة برامج : سیاحة األجانب -

السیاحة زیارة أفواج  خاصة لجذب السواح األجانب بما یتالئم مع أذواقهم ورغباتهم ومثال على هذا النوع من

 .سیاحیة أمریكیة إلى دولة عربیة

وهي سیاحة لهجرة المواطنین أي بلد ما لغرض الدراسة أو العمل : سیاحة المقیمین خارج البلد -

وبالتأكید یصبح لدى هؤالء المواطنین المقیمین في البلد الغریب حنین إلى زیارة بلدهم األم فیتم تنظیم لهم 

 .بلدهم األم سفرات سیاحیة زیارة

وهي سیاحة داخلیة والتي تنظم إلى زیارة مواطني الدولة ألماكن أثریة : سیاحة مواطني الدولة -

 .وتاریخیة وحضاریة في بلدهم نفسه

 3:وتنقسم إلى: وفقا للمناطق الجغرافیة 

فترة وهي الخاصة بالسیاح الذین یقیمون عادة في بلد معینة ویغادرونها لقضاء : السیاحة الخارجیة -

 .مؤقتة في بلد أخرى

في هذه الحالة یسافر مواطنوا بلد معینة ألغراض سیاحیة إلى أماكن أخرى داخل  :السیاحة الداخلیة -

  .حدود بلدهم

 

                                                           
1
  .19، 18 :ص ص ،مرجع سبق ذكره،عصت عدلى، منال شوقي عبد المعطي أحمد  

2
  .44، 43: قابلة، مرجع سبق ذكره، ص صأحمد محمود م  

  . 46 :، ص2007، دار الفكر الجامعي، اإلسكندریة، مصر، إقتصادیات السیاحةأحمد فوزي ملوخیة،   3
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 1:ویتمثل في: المعیار اإلجتماعي 

تقدم خدمات ممتازة ذات سعر مرتفع، عدد السیاح محدود ذو إمكانیات كبیرة : السیاحة الراقیة -

 .لألجانب وخاصة

یغلب علیها الطابع المحدود والمتوسط لنوعیة الخدمات السیاحیة والترویجیة إال  :السیاحة الشعبیة -

 .أن حجم سوقها أكبر من األول

  ماهیة الترویج السیاحي: المبحث الثاني  

ل كافة یعد الترویج السیاحي من أهم العناصر المؤثرة على المستهلك للخدمة السیاحة، وذلك من خال     

الجهود واألنشطة الترویجیة لمختلف عناصر المزیج التسویقي السیاحي، ونجاح البرنامج التسویقي ألي منشأة 

  .سیاحیة یعود إلى قدرة المنشأة على الترویج وٕاحداث تفاعل إیجابي مع السائح

  تعریف الترویج السیاحي: المطلب األول 

  .البّد من تعریف الترویج عامالتطرق إلى تعریف الترویج السیاحي قبل      

  تعریف الترویج: الفرع األول

إذن كلمة ترویج " نفقته: نفق، وروجته ترویجاً  :رواجاً  - راجَ :رّوج"كلمة الترویج باللغة العربیة تعني   - 

تعني تنفیق الشيء، وحتى ینفق هذا الشيء البّد من اإلتصال باآلخرین وتعریف الناس بالسلع والخدمات 

  .یمتلكها البائعالتي 

التنسیق بین جهود البائع في إقامة منافذ للمعلومات وفي تسهیل بیع السلعة أو : "ویعرف الترویج بأنه     

  .2"الخدمة أو فهي قبول فكرة معینة

عملیة تعریف المستهلك بالمنتج وخصائصه ووظائفه ومزایاه وكیفیة إستخدامه وأماكن :"الترویج هو - 

 .3"باإلضافة إلى محاولة التأثیر على المستهلك وحثه وٕاقناعه بشراء المنتج وجوده بالسوق وأسعاره

                                                           
1
  .18:الفاتح النسور، مرجع سبق ذكره، صإیاد عبد   

، الطبعة العربیة، دار )مدخل متكامل(الترویج واإلعالن التجاري،أسس، نظریات، تطبیقاتبشیر عباس العالق، علي محمد ربابعة،   2

  .9: ، ص2007البازوري العلمیة للنشر والتوزیع، عمان، األردن، 
3
، مؤسسة حورس الدولیة للنشر والتوزیع، )النظریة والتطبیق(المفاهیم، األستراتیجیات، العملیات : الترویجعصام الدین أمین أبو عفلة،   

  .35: ، ص2002القاهرة، مصر، 
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عملیة إتصال مباشر أو غیر مباشر موجهة إلى المستهلك الحالي أو : "ومن تعریف آخر للترویج هو - 

المرتقب، كما قد یكون موجها إلى جماعات أخرى وٕایجاد مناخ مالئم لتلبیة وتعزیز مركز المؤسسة، أو هو 

یة توعیة المستهلك وٕاقناعه وحثه على الحصول على المنتجات التي من شأنها أن تعیده إلى حالته عمل

 .1"الطبیعیة وحمایته من إحتمال تعرضه ألي مؤثر یغیر من طبیعة سلوكه

بالمستهلك لتعریفه بمنتوج ) غیر مباشر/مباشر(عملیة إتصال " یعرف الترویج بأنه: وفي تعریف آخر 

  .2"ولة إقناعه بأنه یحقق حاجاته ورغباته وحمایته من اإلستغاللالمنظمة، ومحا

وینظر للترویج على أنه عملیة إتصال مباشر أو غیر مباشر موجهة إلى المستهلك الحالي أو "

  .3"المرتقب كما قد یكون موجها إلى جماعات أخرى إلیجاد مناخ مالئم لتنمیة وتعزیز مركز المؤسسة

 الترویج السیاحيتعریف : الفرع الثاني

كافة الجهود المباشرة وغیر المباشرة التي تهدف إلى تحقیق األهداف "یعرف الترویج السیاحي بأنه 

المحددة بها في اإلستراتیجیة التسویقیة السیاحیة العامة لهذا البلد أو هذا الموقع أو حتى هذا الفندق أو ذاك 

الت تتصل بعادات الوسیلة تم تنفیذه وفق أولویات وتفصیالذي یبإستخدام المزیج الترویجي األكثر مالئمة و 

  .4"الترویجیة لدى منافذ التوزیع السیاحیة وصوال إلى المستهلك أو المستخدمین للمنتجات السیاحیة

عرف یعتبر الترویج من أهم عناصر المزیج التسویقي، فنجاح المنشأة السیاحیة یعتمد على الترویج، ی 

یكون ضمن إطار الجهود التسویقیة للوصول إلى عملیة إتصال إقناعیة للمستهلك  الذيالنشاط "الترویج  بأنه 

  .5"من خالل أحداث المعرفة لدى السائح عن البرنامج السیاحي

مجوعة متكاملة من العناصر المستخدمة من أجل التعریف : "ویعرف الترویج السیاحي أیضا على أنه

  .6"تملین وترغیبهم بشرائهبالمنتج السیاحي، وٕاقناع السائحین المح

                                                           
1
  .66 :، ص2010، الطبعة األولى، دار أسامة للنشر والتوزیع، عمان، األردن، اإلدارة الفندقیة والسیاحیةعبد الحكیم حافظ،   

، الطبعة الثانیة، دار وائل إستراتیجیات التسویق، المفاهیم، األسس، الوظائفنزار عبد المجید البروازي، أحمد محمد فهمي البرزنجي،   2

  .215 :، ص2008للنشر والتوزیع، عمان، األردن، 
  .87 :، ص2006، الطبعة األولى، دار كنوز المعرفة العلمیة للنشر والتوزیع، عمان، األردن، إدارة الفنادق والسیاحةمحمد الطائي،   3
4
، 2011، الطبعة األولى، دار أسامة للنشر والتوزیع، عمانن األردن، التسویق السیاحي في المنشآت السیاحیةهباس رجاء الحربي،   

  .75: ص
  .99: ، ص2011، الطبعة األولى، مؤسسة الوراق للنشر والتوزیع، عمان، األردن، التسویق الفندقيعمر جوابرة الملكاوي،    5
6
                                                                                                                                                       Abu.edu.iq 

دراسة میدانیة على عینة من ، أثر المزیج الترویجي للخدمات السیاحیة في تحقیق رضا الزبونأحمد كاظم بریس، بشار عباس الحمیري، 

  .  21:54مارس،  07، 2019ت، كربالء، العراق، المنشآت السیاحیة في محافظة كربالء، جامعة أهل البی
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الحالیین ) السواح(هو عملیة إتصال مباشرة أو غیر مباشرة موجهة للمستفیدین :" وفي تعریف آخر

  .1"والمرتقبین، كما قد تكون موجهة إلى جماعات أخرى

  : ومن خالل التعریفات السابقة فإن

رامج التي تقدمها كذلك وأن الترویج الترویج السیاحي سیزود السائح بمعلومات عن الشركة السیاحیة والب"

العلمي السلیم یعمل على تحفیز وتشجیع السائحین إلى التعاقد على أحد البرامج السیاحیة التي تقدمها الشركة 

أو أخیرا إلى اإلقناع ) الفهم واإلدراك(فمن خالل أسالیب الترویج یتم التدرج بالسائح من المعرفة إلى اإلهتمام 

 .2"امج سیاحي معینبالتعاقد على برن

  أهمیة الترویج السیاحي: المطلب الثاني

  3:هناك العدید من العوامل ساهمت في زیادة الحاجة إلى القیام بالنشاط الترویجي من بینها      

 أنه لم یعد هناك مسافة معینة تفصل بین البائع والمشتري وٕانما إتسعت الدائرة لتشمل أسواق واسعة؛ 

  المباشر بین المنتج والمستهلك ألسباب مختلفة؛تعذر اإلتصال 

 زیادة حجم اإلنتاج أدى إلى الحاجة إلى القیام بالنشاط الترویجي ؛ 

  التطور التكنولوجي في مجال اإلتصاالت جعلته من النشاط الترویجي أمرا في غایة السهولة ومقترنة

 بنجاح كبیر في التعریف بالشركات والمؤسسات؛

 على قرار الشراء لدى المستهلك وتزید أهمیة المزیج ي یؤثر بشكل مباشر إن النشاط الترویج

الترویجي في قطاع السیاحة، ذلك أن المنتج یتكون من مزیج من الخدمات المتكاملة التي یجب أن تروج 

 بإستخدام وسائل وأدوات مقبولة ومرغوبة من قبل المستهلك، كما أن أغلب اإلستراتیجیات التسویقیة السیاحیة

    .الخاصتشترك فیها أجهزة الدولة والمؤسسات السیاحیة في القطاع 

  أهداف الترویج السیاحي: لب الثالثالمط

   4:تتمثل أهداف الترویج السیاحي في النقاط التالیة 

                                                           
  .238 :، ص2006، الطبعة األولى، دار المناهج للنشر والتوزیع، عمان، األردن، تسویق الخدمات وتطبیقاتهزكي خلیل المساعد،   1
2
  .285: ، ص2009، الطبعة األولى، دار كنوز المعرفة العلمیة للنشر والتوزیع، جامعة سكیكدة، الجزائر، الخدماتتسویق فرید كورتل،   

3
  .75،76: هباس رجاء الحربي، مرجع سبق ذكره، ص ص  

غردایة، مذكرة مقدمة ، دراسة میدانیة حالة مدینة دور التسویق السیاحي في إنعاش الصناعة التقلیدیة والحرفیةشنیني عبد الرحیم،   4

  .73 :، ص2010 - 2009 لنیل شهادة الماجستیر في علوم التسییر، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان،
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 الحالیین ) السیاح(ویقصد به إتاحة المعلومات والبیانات عن المنتج السیاحي للعمالء  :اإلعالم

 المرتقبین؛و 

 محاولة إقناع السیاح المستهدفین والمحتملین بالتركیز على المنافع والفوائد التي سیحصلون  :اإلقناع

 شباع حاجاتهم ورغباتهم بشكل مرضي؛علیها من إستعمال المنتج والتي تحقق إ

 یعني تذكیر السیاح من وقت آلخر بالمنتج السیاحي حتى ال ینسونه، ومن أجل الوصول  :التذكیر

 ال یتجهون إلى منتجات المنافسین؛ ق مستوى الوالء النسبي للعمالء، وحتىإلى تعمی

 وتعني تدعیم مواقف اآلراء الحالیة اإلیجابیة للسیاح نحو المنتج السیاحي، لتقویة الشعور  :التعزیز

 الشراء ولتكرار الشراء بإستمرار؛ بالرضا بعد

 وتكوین صورة جیدة عن المؤسسة والمنتجإثارة إهتمام السیاح المستهدفین والحالیین،  :اإلهتمام. 

  للمنافسین، وزیادة حجم المبیعات؛مقاومة الجهود الترویجیة 

 ة بذل الجهد من أجل التأثیر في اآلراء والمواقف السلوكیة السلبیة للعمالء وتحویلها إلى مواقف إیجابی

 إتجاه المنتج السیاحي والمؤسسة؛

 حاجات السوق المستهدفة التي تعتبر هدفا مرحلیا لخدمة  التوسع في تقدیم الخدمات السیاحیة حسب

الترویج لمنتج السیاحة العالجیة في مواسم معینة، كعطلة المدارس وذلك من : العمیل في المدى البعید، مثال

خالل تعریف وتذكیر السیاح المستهدفین، وحثهم على تجربة هذا المنتج السیاحي وٕاقناعهم بقدرته على إشباع 

  .لقضاء وقت فراغهم حاجاتهم

  إستراتیجیات الترویج السیاحي: المطلب الرابع

  .قبل التطرق إلى اإلستراتیجیات الترویجیة البّد من تقدیم تعرف لإلستراتیجیة      

  المنهج العام المحدد ألي نشاط من األنشطة الذي یتضمن األهداف له : "تعرف اإلستراتیجیة بأنها -    

  .1"لتحقیقهاواألسالیب المختلفة 

    كافة الجهود المباشرة وغیر المباشرة التي تهدف إلى تحقیق : "أما اإلستراتیجیة الترویجیة فتعرف بأنها     

 األهداف المحددة لها في اإلستراتیجیة التسویقیة السیاحیة العامة لهذا البلد، وذاك بإستخدام المزیج الترویجي

                                                           
1
  .138 :، ص2013، الطبعة األولى، دار المیسرة للنشر والتوزیع، عمان، األردن، التسویق السیاحي والفندقيعلي فالح الزعبي،   
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أولویات وتفصیالت تتصل  بمعدات الوسیلة الترویجیة لدى منافذ التوزیع األكثر مالئمة والذي یتم تنفیذه وفق 

  1"السیاحیة وصوال إلى المستهلك أو المستخدمین للمنتجات السیاحیة

  2:وتتمثل اإلستراتیجیات الترویجیة السیاحیة في     

 التعامل مع تتمثل في تلك السیاسات المصممة لتحریك دافعیة الوسطاء نحو  :إستراتیجیة الدفع

المؤسسة السیاحیة وبالتالي قیامهم بالتأثیر على الزبائن المستهدفین لشراء منتجات المؤسسة، حیث نجد 

الكثیر من المؤسسات السیاحیة تقوم من خالل مسؤولي البیع بترغیب ما یمكن أن نطلق علیهم وسطاء البیع 

ومكافآت أو تخفیضات في األسعار، حیث لجان الرحالت في المؤسسات المختلفة من خالل تقدیم عموالت 

الزبائن والمتمثلین في السیاح الدین تجلبهم تلك المؤسسات أو الموظفین العاملین  یقوم هؤالء الوسطاء بإقناع

  :، والشكل التالي یوضح ذلكخدماتها السیاحیة بهذه المؤسسات بشراء

  إستراتیجیة الدفع): 02 -01(الشكل                      

       

  

  

   إتصاالت

وافیة محمدي، دور الترویج في ترقیة الخدمات السیاحیة، رسالة ماجستیر في العلوم التجاریة، : المصدر

 .65: ، ص2012، الجزائر، 03منشورة، جامعة الجزائر 

 بطلب مباشر من السائح عن طریق الترویج المكثف تقوم المؤسسات السیاحیة  :إستراتیجیة الجذب

سة من خالل الوسطاء، فقیام المؤسسة السیاحیة بجهود ترویجیة وبالتالي قیامهم بطلب التعامل مع المؤس

یخلق الطلب على خدماتها السیاحیة، ویترجم ذلك في قیام هؤالء السیاح بمخاطبة وسائطهم وذلك بالتعبیر 

عن رغبتهم في التعامل مع المؤسسة، حیث یقوم هؤالء الوسطاء باإلتصال بالمنطقة السیاحیة لشراء خدماتها، 

                                                           
  .75 :هباس رجاء الحربي، مرجع سبق ذكره، ص  1
2
، الجزائر، 03، رسالة ماجستیر في العلوم التجاریة، منشورة، جامعة الجزائر دور الترویج في ترقیة الخدمات السیاحیةوافیة محمدي،   

  .65 :، ص2012

  المستهلك

 )السائح(

  األدالء 

السیاحیین، 

 المترجمین

تجار الجملة 

 كالوكاالت السیاحیة

الدولة ( المصنع 

 )السیاحیة
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مالحظ أن معظم المؤسسات التي تقدم الخدمات السیاحیة تتبنى هذه السیاسة الترویجیة حیث تنفق ومن ال

مبالغ ضخمة للترویج وذلك إلقناع السیاح المحتملین بأن خدماتها السیاحیة أفضل من خدمات المؤسسة 

 :المنافسة، والشكل التالي یوضح ذلك

  إستراتیجیة الجذب): 03 - 01(الشكل                               

  طلب

  

  

  

  المنتجات                  إتصاالت          

 .65 :المرجع السایق، ص: المصدر

 تعتمد هذه الفكرة على تكرار الرسالة الترویجیة بصورة دائمة أي نفس الرسالة  :اإلستراتیجیة العنیفة

الترویجیة تستخدم لفترة طویلة في جمیع الوسائل اإلعالنیة، وتستخدم المؤسسة السیاحیة أسلوب الضغط على 

الخدمة  المستهلك وتحاصره في كل مكان بالرسالة الترویجیة، وهناك یقبل مقدم الخدمة رفض المستفید من

ویقوم بإقناعه من العدول عن فكرة الرفض، وقد تستخدم المؤسسة التي تتبع هذه اإلستراتیجیة بعض الوسائل 

والفكرة هنا أن " ستدفع غدا مقابل أكبر"أو " إدفع اآلن" و" اآلن فقط" و "...استفد اآلن " اإلعالنیة مثل 

  .   عملیة الشراء ضروریة ال مفر منها

 تعتمد هذه اإلستراتیجیة على إقناع المستهلك بأنه من األفضل له أن یقوم  :لینةاإلستراتیجیة ال

ا تركز على باإلستفادة من الخدمة محل الترویج لها، بحیث ال نشیر إلى عملیة الشراء بصورة مباشرة ولكنه

یستفید بها المستهلك من مجرد استخدامه للسلطة أو الخدمة، وهذا األسلوب یساعد  المنافع التي یمكن أن

المؤسسة السیاحیة في إعداد الدراسة الترویجیة وهو األسلوب الضمني وتكرار هذه الرسالة بداللة األسلوب 

  .1المستخدم في اإلستراتیجیة السابقة

                                                           
  .65،66 :ع السابق، ص صالمرج  1

  المستهلك

 )السائح(

  تجار التجزئة

 األدالء السیاحیین

  تجار الجملة

 كالوكاالت السیاحیة

  المصنع الدولة

 السیاحیة
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  عناصر المزیج الترویجي السیاحي : لمبحث الثالثا

مجموعة من أدوات اإلتصال التي یمكن لمدیر التسویق السیاحي أو أي : "الترویجي السیاحي هو المزیج     

على مستوى الطلب على السلع والخدمات السیاحیة موظف داخل الفندق من استخدامها في محاولة للتأثیر 

  . 1"والفندقیة

یمثل المزیج الترویجي مجموعة األدوات التي یستخدمها التسویق بصفة عامة والتسویق السیاحي "      

بصفة خاصة، لخلق قنوات إتصال بین المسوق والجمهور المستهدف، جمهور السائحین بوحدات التأثیر 

  .2"طلوبمال

للمنتج السیاحي أو الخدمة  التي تستخدم لتحقیق األهداف الترویجیةویطلق على العناصر األساسیة      

  : السیاحیة إصطالح المزیج الترویجي، حیث یتكون من العناصر التالیة

    .اإلعالن السیاحي، البیع الشخصي السیاحي، تنشیط المبیعات السیاحیة والعالقات العامة السیاحیة

  اإلعالن السیاحي: المطلب األول

  .السیاحي البّد من التعریف باإلعالن عامةقبل التطرق إلى تقدیم تعریف لإلعالن      

إتصال غیر مباشر وغیر شخصي لنقل المعلومات إلى المستفیدین عن طریق وسائل مملوكة : "اإلعالن هو

  .3"للغیر مقابل أجر معین مع اإلفصاح عن شخصیة المعلن

 تعریف اإلعالن السیاحي: الفرع األول

خدمة السیاحیة فقد تم إستخدامه مند سنوات طویلة من قبل إن اإلعالن لیس جدیدا على مؤسسات ال"     

اإلسكان، الترفیه، النقل، والفنون والتأمین، إال أن الجدید في األمر هو األموال الهائلة : قطاعات خدمیة مثل

  .4..."المطاعم السیاحیة والسفر، فنادق: التي صارت تنفق على اإلعالن في بعض الصناعات الخدمیة مثل

                                                           
  . 160: ي فالح الزعبي، مرجع سبق ذكره، صعل  1
، الطبعة األولى، عالم التسویق السیاحي والتخطیط للحمالت الترویجیة في عصر تكنولوجیا اإلتصاالتفؤادة عبد المنعم البكري،   2

  .39: ، ص2007الكتب ، نشر، توزیع، طباعة، القاهرة، مصر، 
  .243 :د، مرجع سبق ذكره، صزكي خلیل المساع  3
  .29 :، ص2007، دار زهران للنشر والتوزیع، عمان، األردن، ترویج الخدمات السیاحیةصفاء أبوغزالة،   4
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تلك المساحة المدفوعة القیمة في الصحف الیومیة أو المجالت األسبوعیة : "یمكن تعریف اإلعالن بأنه     

وكذلك في الشوارع والمیادین العامة باإلضافة إلى أنه یمثل الوقت المدفوع والشهریة والعامة والمتخصصة، 

ور وحثه على إتخاد قرار شراء المنتج األجر بالنسبة لإلذاعة والتلفزیون لتحقیق هدف معین والتأثیر في الجمه

  .1"السیاحي

  خصائص اإلعالن السیاحي: الفرع الثاني

  2:تتمثل خصائص اإلعالن السیاحي في النقاط التالیة      

 ن السیاحي حول موضوع محدد ومعین؛یركز اإلعال 

 أن تكون رسالته صادقة وحقیقیة؛ 

 الزاهیة والرسوم لجذب اإلنتباه؛ن اإلستعانة بالطرق الحدیثة للطباعة واأللوا 

  المستهلك السائح على العمومأن یفهم واقع ورغبات. 

  أهداف اإلعالن السیاحي: الفرع الثالث

  3:تكمن أهداف اإلعالن السیاحي في      

 ائحین والمهتمین بالنشاط السیاحي؛جذب إنتباه جمهور الس 

 یة؛تأكید الثقة في الدولة أو الشركة السیاح 

  الحركة السیاحیة الوافدة؛زیادة 

 تحقیق أكبر قدر من المبیعات السیاحیة. 

 وسائل اإلعالن السیاحي: الفرع الرابع

  4:من بین الوسائل اإلعالنیة المستخدمة في السیاحة نذكر      

                                                           
1
بحوث (، منشورات المنظمة العربیة للتنمیة اإلداریة التسویق السیاحي والفندقي، أسس علمیة وتجارب عربیةصبري عبد السمیع،   

  .248 :، ص2006، القاهرة، مصر، )ودراسات
: ، ص2011، 87، مجلة اإلدارة واإلقتصاد، العدد،فنادق في محافظة أربیل، وبغداد والنجفدراسة میدانیة لعینة خلود ولید العكیلي،   2

119.  
  .250 :ري عبد السمیع، المرجع السابق، صصب  3
  .102،103 :رة الملكاوي، مرجع سبق ذكره، ص صعمر جواب  4
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  :وهي الوسیلة التي تستخدم حاسة السمع لدى السائح وهي  :وسائل صوتیة: أوال

 الندوات؛ - 

 المؤتمرات؛ - 

 عة؛اإلذا - 

 .CDالكاسیت و  - 

  :وتتضمن جمیع الوسائل المكتوبة مثل :الوسائل المطبوعة: ثانیا

 الصحف والمجالت والدوریات؛ - 

 الكتب؛ - 

 النشرات الدعائیة؛ - 

 .الملصقات والالفتات السیاحیة - 

  :وهي الوسیلة التي تستخدم حاسة النظر للسائح ومنها :الوسائل المرئیة: ثالثا

 المعارض السیاحیة؛ - 

 الضوئیة؛اإلعالنات  - 

 األزیاء الوطنیة والتقلیدیة؛ - 

 .النماذج السیاحیة - 

وهي الوسیلة التي تستخدم حاسة النظر والسمع في آن واحد ومن هذه   :الوسائل الصوتیة والمرئیة: رابعا

  :الوسائل

 التلفاز؛ - 

 األنترنت؛ - 

 مائیة؛األفالم السین - 

 .المسابقات الریاضیة - 
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یجب أن یركز علیها اإلعالن لزیادة االنضمام لشراء البرامج العناصر األساسیة التي : الفرع الخامس

لتحقیق زیادة في الطلب على البرامج السیاحیة یجب أن تراعي وكالة اإلعالن األولویة لهذه  :السیاحیة

  1:العناصر وهي على النحو التالي

 حتى یمكن تحقیق الهدف من اإلعالن یجب التأكید من وصول الرسالة  :تصمیم الرسالة اإلعالنیة

اإلعالنیة إلى الجمهور المستهدف، ومن حتى یمكن تحقیق الهدف من اإلعالن یجب التأكید من وصول 

وٕادراكه لها، لهذا یجب أن یتم تصمیم الرسالة الرسالة اإلعالنیة إلى الجمهور المستهدف، ومن إستعابه 

بحیث یسهل على مستقبلها  دید الفكرة والهدف الرئیسي منها وحسن إختیار الصورة والرموزاإلعالنیة وتح

  .فهمها، وذلك للوصول إلى اإلستجابة المطلوبة

 حیث تعتبر الوقت من أهم العناصر التي تحدث تأثیر قوي في الوصول إلى إستجابة سلوكیة : الوقت

عملیة إعداد الرسالة اإلعالنیة بإختیار الوقت المناسب  من قبل السائح، یجب على المعلن مراعاة الدقة في

حتى یكون هناك تأثیر أفضل لتحقیق الهدف الرئیسي من وراء بث اإلعالن، وهو جذب وتعریف أكبر عدد 

 .ممكن من السائحین بالبرامج والمواقع السیاحیة

 بأوقات غیر متباعدة،والمقصود هنا في التكرار هو بث الرسالة اإلعالنیة بشكل متكرر  :التكرار 

حیث أن اإلعالن الذي ال یثبت إال مرة واحدة سیكون مصیره النسیان وعدم الثبات في ذاكرة الجمهور 

  .المستهدف، وعملیة التكرار تسهم في تحقیق ثالث غیابات رئیسیة

  التكرار یعمل على تثبیت معلومات ومحتوى الرسالة اإلعالنیة في ذهن السائح، مما یساعده على

 إسترجاعها حین وجود الحاجة إلیها؛سهولة 

 قبل المعلومة المراد التكرار یعمل على إحداث نوع من اإللحاح على السائح، وهذا یسهم بدفعه لت

 الترویج لها؛

  التكرار وبث الرسالة اإلعالنیة بأوقات غیر متباعدة، یسهم أیضا في إعطاء فرصة لمستهلكین جدد

  .على زیادة الحصة السوقیةبرؤیة هذا اإلعالن مما یعمل 

  

  

                                                           
1
، الطبعة األولى، دار جریر للنشر والتوزیع، والفندقیةالتسویق والمبیعات السیاحیة عالء حسین السرابي، سلیم محمد حنفر وآخرون،   

  .208 :، ص2010عمان، األردن، 
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  البیع الشخصي السیاحي: المطلب الثاني

لشراء اإلتصاالت الشخصیة إلخبار وٕاقناع المستهلك المحتمل : "كن تعریف البیع الشخصي على أنهیم      

  .1"سلعة، خدمة، فكرة، أو أي شيء یمكن أن یحقق إشباع لحاجاته وٕارضاءه

 السیاحيتعریف البیع الشخصي : الفرع األول

لیعرفه بالمنتج ) السائح(عملیة إتصال مباشر بالمستهلك : "یعرف البیع الشخصي السیاحي على أنه     

  .2"بشرائهوٕاقناعه 

العملیة المتعلقة بتوفیر المعلومات للسائح الحالي أو المرتقب : "ویعرف البیع الشخصي السیاحي بأنه      

  .3"السیاحیة من خالل اإلتصال الشخصيوٕاثارة رغبته وٕاقناعه بشراء الخدمات 

تلف مفهوم البیع الشخصي عن مفهوم عناصر المزیج التسویقي السیاحي األخرى، ألنه یشتمل على یخ      

جهود تسویقیة وبیعیة في نفس الوقت، أما العناصر األخرى فإنها تقتصر على تقدیم األفكار التسویقیة 

تقبین وتولید الرغبة لدیهم وٕاقناعهم على اتخاذ قرار شراء البرنامج العمالء المر وترویجها إلثارة إهتمام 

  . 4"السیاحي

  أهداف البیع الشخصي السیاحي: الفرع الثاني 

  5:تتمثل أهداف البیع الشخصي السیاحي في      

 تتمثل األهداف النوعیة للبیع الشخصي السیاحي في النقاط التالیة: أهداف نوعیة : 

 ؛كاملةالقیام بعملیة بیع  -

 ؛خدمة السواح الحالیین -

 ؛البحث عن مستفیدین جدد -

 ؛تقدیم المشورة -

                                                           
  .252 :، ص2006، الطبعة األولى، دار الحامد للنشر والتوزیع، عمان، األردن، اإلتصاالت التسویقیة والترویجثامر البكري،   1
  .219: ذكره، ص همي البرونجي، مرجع سبقنزار عبد المجید البراوي، أحمد محمد ف  2
3
  .96 :ص ، الطبعة األولى، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، اإلسكندریة، مصر،تسویق الخدمات السیاحیةهر عبد الرحیم، أحمد الطا  
   .253 :ري عبد السمیع، مرجع سبق ذكره، صصب 4

  .120 :خلود ولید العكیلي، مرجع سبق ذكره، ص  5



 اإلطار النظري للترویج السیاحي                                  :الفصل األول

 

 

34 

 ؛المساعدة في تدریب رجال البیع -

 ؛تجمیع المعلومات ورفعها لإلدارة العلیا -

 .دین بالتغیرات التي تطرأ للمنتوجإبالغ المستفی -

 تتمثل في: أهداف كمیة: 

 تحقیق ربحیة؛ - 

 إلحتفاظ بمستوى معین من المبیعات؛ا - 

 فة البیع الشخصي داخل حدود معینة؛اإلبقاء على تكل - 

 .الحصول على حصة سوقیة واإلحتفاظ بها - 

 ممیزات البیع الشخصي السیاحي: الفرع الثالث

ینفرد البیع الشخصي السیاحي بعدة ممیزات ال تتوفر في غیره ال تتوفر في عدة وسائل وجهود البیع       

  1:غیر الشخصیة وهي كما یلي

 السائح؛-مباشر بین البائع والعمیلال اإلتصال  - 

 ترسیخ الثقة بین البائع والعمیل؛ - 

 اته والتصرف معه على هذا األساس؛من حیث رغباته وحاجاته وٕامكان - السائح- معرفة نوعیة العمیل - 

 میع استفساراته بشكل مباشر ومقنع؛والّرد على ج -السائح–معرفة رد فعل العمیل  - 

 لى وضع سیاسة البیع موضع التنفیذ؛القادرین ع إستخدام موظفي البیع األكفاء - 

معرفة معلومات مفیدة عن السوق وعن العمالء وتتمثل المعلومات المرتدة التي تفید في اإلعداد الجید  - 

 . والتهذیب للسیاسات المستمرة

  أنواع البیع الشخصي السیاحي: الفرع الرابع

  2:بصناعة السیاحة تتمثل في الشخصي السیاحي ثالث أنواع رئیسیة خاصةللبیع       

  وهو الجهود البیعیة التي تتم خارج مؤسسات الضیافة والسفر من خالل  ):الخارجي(البیع المیداني

من اإلتصال الشخصي والمكالمات الهاتفیة التي یقوم بها مندوبو المبیعات في هذه المؤسسات مع المسؤولین 

المثال أو ممثلي الطیران مع مخططي البرامج السیاحیة، التخطیط وتنظیم المؤتمرات والندوات على سبیل 
                                                           

1
    . 142، 141 :حجازي مرسي، مرجع سبق ذكره، ص ص محمد حافظ 

2
  .255، 254 :عبد السمیع، مرجع سبق ذكره، ص ص صبري  
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ویعتبر هذا النوع من أكثر أنواع البیع الشخصي تكلفة ألنه یتطلب موارد مالیة عالیة لتغطیة نفقات اإلنتقال 

  ؛میدانیا إلى منافذ البیع

 المهمة عنهم یعتبر الهاتف ذات كفاءة عالیة في تحدید المستهلكین وجمع المعلومات : البیع بالهاتف

ویلجأ لهذا األسلوب بعض مؤسسات السیاحة غیر القادرة على تحمل التكالیف للقائمین به وتدریبهم حتى 

  ؛یستطیعوا التعامل بنجاح مع المكالمات الهاتفیة

 من خالل الجهود التي تبدل من داخل المؤسسة السیاحیة لزیادة ربحیة المبیعات وال : البیع الداخلي

بین البیع الداخلي وبین مستوى الخدمة السیاحیة، حیث یلجأ العاملون بها إلى غرض السیاحة یوجد ارتباط 

مرتفعة القیمة أوال مما یعطي فرصة لزیادة المبیعات بهذا األسلوب الذي یهدف إلى حث العمالء على شراء 

  .مرة أخرى الخدمات السیاحیة المعروضة وتشجیعهم على زیادة إنفاقهم أو زیارة المقصد السیاحي

  خطوات البیع الشخصي السیاحي: الفرع الخامس

  1:توجد خطوات تساعد على تسییر عملیات البیع تشتمل على ما یلي      

 تحدیدهم من خالل الوسائل المعنیة؛و البحث عن الضیوف  - 

 ل بالضیوف وتحدید موعد مقابالتهم؛اإلتصا - 

 ح المغریات وعوامل الجذب السیاحي؛شرح وتوضی - 

 .من عملیات الحدیث البیعي وهو في سبیله إلتمام التعاقد وعملیة البیع اإلنتهاء - 

  تنشیط المبیعات السیاحیة: المطلب الثالث

بخالف اإلعالن، البیع الشخصي والعالقات –من جمیع األنشطة الترویجیة یتكون تنشیط المبیعات  

التي تعمل على تحفیز المستهلك ودفعه للشراء، والتي قد یكون من شأنها أیضا زیادة فعالیة  - العامة

الموزعین الدین الذین یتعاملون في المنتجات التي تقدمها الشركة إلى السوق، ویستخدم تنشیط المبیعات 

على تحفیز وزیادة الطلب في األجل القصیر، كما یالحظ أن وسائل بصفة عامة كأداة یمكنها أن تعمل 

  .یتم توجیهها إلى المستهلك النهائي أو إلى المشتري التجاريتنشیط المبیعات یمكن أن 

                                                           
1
  .263 :ي فالح الزعبي، مرجع سبق ذكره، صعل  
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وینطوي تنشیط المبیعات على بعض الوسائل مثل تقدیم العینات المجانیة، والجوائز والمكافآت،  

والهدایا، وعادة ما تستخدم الحمالت الترویجیة العدید من تلك األدوات التي والعروض التجاریة، والكوبونات، 

لتحسین فعالیة أداء العناصر والمكونات األخرى للمزیج الترویجي  ینطوي علیها نشاط تنشیط المبیعات

  .1وبصفة خاصة اإلعالن والبیع الشخصي

واإلعالن، خاصة بالنسبة لتنسیق تنشیط المبیعات یعتبر بمثابة جسر العبور بین البیع الشخصي " 

  .2"الجهود الخاصة بها

  تعریف تنشیط المبیعات السیاحیة: الفرع األول

من خالل مجموعة مختلفة من الوسائل المتاحة ذات التأثیر :" تبرز عملیة تنشیط المبیعات السیاحیة       

  .3"السیاحیة من التدفقات السیاحیةالمباشر والغیر المباشر على تنشیط المبیعات لزیادة حصة المنشآت 

أسلوب یتكون من أنشطة تسویقیة غیر : "كما عرفت الجمعیة األمریكیة للتسویق تنشیط المبیعات بأنه      

البیع الشخصي واإلعالن، والتي تستمیل السلوك الشرائي للمستهلك وترفع من الكفاءة التوزیعیة للخدمات 

  .4"رض وغیرها من األنشطة الترویجیةوتتضمن طرق العرض المختلفة كالمعا

والتي مختلف الجهود المبذولة  عبارة عن تفصیل وتنسیق: "ویعرف تنشیط المبیعات السیاحیة بأنه  

والمرتقب على إتمام عملیة اإلنضمام وشراء برامج سیاحیة خالل فترة زمنیة  تهدف إلى تشجیع السائح الحالي

  .5"قصیرة من خالل إغرائه بمنافع وفوائد ستعود علیه حین شرائه للخدمات السیاحیة

  أهداف تنشیط المبیعات السیاحیة: الفرع الثاني

   6:ومن األهداف المختلفة التي یحققها تنشیط المبیعات السیاحیة ما یلي 

                                                           
، الدار الجامعة، كلیة التجارة، جامعة اإلسكندریة، اإلتصاالت التسویقیة آلیات اإلعالن والترویج المعاصرمحمد عبد العظیم أبو النجا،   1

  .36 :، ص2011مصر، 
2
  .51 :، ص2001، مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنیة، اإلسكندریة، مصر، هندسة اإلعالن والعالقات العامةعبد السالم أبو قحف،   

  .105: برة الملكاوي، مرجع سبق ذكره، صعمر جوا  3
  .122 :ربابعة، مرجع سبق ذكره، ص، محمد بشیر عباس العالق  4
 :، ص2001، الطبعة األولى، دار وائل للنشر والتوزیع، عمان، األردن، التسویق السیاحي الحدیثخالد مقابلة، عالء حسین السرابي،   5

256.  
  .226، 225 :رابي وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص صعالء حسین الس  6
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  جذب إنتباه السائح من خالل تخفیض تحفیز وتشجیع السائح على الشراء، حیث یمكن

 تشجع العمیل على طلب هذه الخدمات؛أسعار البرامج السیاحیة أو أسعار الغرف الفندقیة فی

  المحافظة على السائحین الحالیین والغرض من هذه هو حمایة حصتها السوقیة والمحافظة

ویتم هذا من خالل زیادة عدد مرات زیارة السائح إلى الموقع السیاحي وبنفس الفترة على حجم مبیعات محدد، 

 سابقة من خالل منحه زیارة مجانیة؛ال

 ؛.من الوالء لعالمة تجاریة معینة تحفیز الوسطاء وٕاثارة إهتمامهم لزیادة تعاملهم وخلق نوع 

 بإریاحیة هذه اعهم حث رجال البیع على زیادة جهودهم خالل فترات إنخاض الطلب وٕاقن

 المنتجات؛

 الحد من تأثیر جهود المنافسین؛ 

 ة جمیع الجهود التسویقیة األخرى؛تعزیز مصداقی 

  زیادة الحصة السوقیة من خالل العمل أوال على إستقراء الطلب وكذلك السائحین بالمزایا

  .والتعدیالت الجدیدة على البرامج السیاحیة من وقت آلخر

  تنشیط المبیعات السیاحیةوسائل : الفرع الثالث

وسائل لتنشیط المبیعات والتي یكون لها تأثیر كبیر في تحقیق األهداف التسویقیة ویمكن  عدة هناك      

   1:حصر هذه الوسائل في

 وهي من أهم طرق تنشیط المبیعات نظرا لما تحتویه من مواد للعرض وكذلك لإلقبال  :المعارض

  .الجماهیري علیها

  وهي من الوسائل الناجحة والمستخدمة في مجال التنشیط السیاحي  :الدولیة السیاحیةالمهرجانات

المهرجانات األدبیة، : وعادة ما تكون هذه المهرجانات سنویة وفي مواعید ثابتة من السنة مثل

  .إلخ...السیاحیة

 ویمنح  تقوم بعض المنظمات السیاحیة بتصمیم مسابقات تبث من خالل وسائل اإلتصال :المسابقات

ویفضل استخدام هذه الفائزون فیها جوائز نقدیة أو عینیة والهدف منها زیادة معدل شراء البرامج السیاحیة، 

  .الطریقة عند إنخفاض الطلب على الخدمات السیاحیة

                                                           
  .100-98 :عبد الرحیم، مرجع سبق ذكره، ص ص أحمد الطاهر  1
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 تقوم بعض المنظمات السیاحیة باإلعتماد على الكوبونات الترویجیة لتنشیط مبیعاتها  :الكوبونات

  .تكون في شكل منح وخصومات سعریة في حالة تقدیم السائح للكوبوناتوهي غالبا ما 

 تتیح الندوات السیاحیة الفرصة للمداخالت والمناظرات مما یوضح الكثیر من  :الندوات السیاحیة

وكلما كانت الندوات موضوعات سیاحیة ساخنة كلما كانت مشوقة وذات جاذبیة لجذب المواقف الغامضة، 

 .جلساتهادوات على حسن اإلعداد لها وٕادارة ائحین ویتوقف نجاح هذه النجمهور جدید من الس

 والتي تقوم بها المنظمات السیاحیة الناجحة لمندوبي ورجال البیع والوكالء  :المؤتمرات السیاحیة

السیاحیین للتعریف بالبرامج السیاحیة الجدیدة والشروط البیعیة وعادة ما یقوم مندوبي اإلذاعات ومحرري 

  .حف بتغطیة هذه المؤتمراتالص

 تقوم بعض المنظمات السیاحیة بمنح خصومات للسائحین وخصومات  :الخصومات السعریة

  .م معینةدید أسعار مخصصة لبرامجها في مواسللوسطاء، وكذلك تح

 1:هناك نوعین من الهدایا وتعتبران من وسائل تنشیط المبیعات وهما: االهدای   

المیدالیات، : مثلتتمثل بأشكال عدة تقدمها المنظمات السیاحیة مجانا للسائح : الهدایا التذكاریة -

 .وأماكن تواجدهمق یالتقویم، األفالم، ویراعى كتابة إسم المنظمة السیاحیة أو الفندق علیها وأرقام المواث

تتمثل في األشیاء التي تقدمها اإلدارة الفندقیة والسیاحیة للسائح عند ارتیادهم  :الهدایا الترویجیة -

الفندق بشكل مستمر لتنشیط مبیعاته والمحافظة على زبائنه مثل تنظیم زیارة مجانیة لموقع سیاحي مشهور 

  .في حال شراء برنامج سیاحي لفترة زمنیة طویلة

  خطوات عملیة تنشیط المبیعات :الفرع الرابع

المصاحبة إلستخدام هذا العنصر الترویجي ولتعدد أشكال وطرق تنشیط المبیعات نظرا للتكلفة الحالیة   

وإلختالف األهداف الممكن تحقیقها، ظهر اإلهتمام المتزاید من قبل اإلدارة التسویقیة على هذا العنصر 

للجهود المبذولة ومعرفة الخلل ومعالجته أي ضیاع الترویجي ومراقبته ومعرفة المبالغ المصروفة علیه لتفادي 

  :2بأسرع وقت ممكن وفق الخطوات األساسیة لتخطیط حملة تنشیط مبیعات فاعلة وتتمثل هذه الخطوات في

وراء استخدام هذا العنصر الترویجي وهناك أهداف  هدف معین ال یوجد هناك :تحدید األهداف -

ما الهدف الرئیسي وراء هذه الحملة هل زیادة في  عدیدة یجب أن تحدد اإلدارة التسویقیة بشكل دقیق

                                                           
  .227 :سرابي، وآخرون، مرجع سبق ذكره، صعالء حسین ال  1
  .229،230: ، ص صالمرجع السابق  2
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أم تعریف السائحین بمزایا وخصائص جدیدة للمنتجات إذن الحصص السوقیة، هل هو التأثیر على الوسطاء 

 .في حال تحدید الهدف بشكل دقیق یتسنى لإلدارة إختیار الطرق المناسبة لتنشیط المبیعات

الخطوة الثانیة وبعد معرفة الهدف األساسي من وراء  :جمع معلومات كافیة عن السیاح والسوق -

عملیة تنشیط المبیعات هي الحصول على معلومات دقیقة وسلیمة عن العادات الشرائیة للسیاح ومعرفة 

دوافعهم الشرائیة ومعرفة خصائصهم الدیموغرافیة، وكذلك المزید من المعلومات عن طبیعة السوق وحجم 

 .المنافسة الموجودة فیه

هي تحدید المخصصات الكافیة بعد معرفة الهدف وجمع المعلومات الالزمة  :دید الموازنة الالزمةتح -

 .لتغطیة هذا البرنامج ومواجهة المصاریف التي تطرأ علیه

ومن خالل معرفة الموازنة المخصصة لتنشیط المبیعات نستطیع تحدید طریقة التنشیط فإذا كانت هناك مبالغ 

ریقة ذات تكلفة عالیة والعكس صحیح هنا یفضل تحدید فترة بدء ونهایة برنامج تنشیط وفیرة یمكن إستخدام ط

  . المبیعات

بعد تحدید الموازنة المخصصة ومعرفة القدرات المادیة تستطیع : إختیار وسیلة تنشیط المبیعات -

شریة اتها المادیة والبتالءم مع إمكانیاإلدارة التسویقیة تحدید وٕاختیار وسیلة تنشیط المبیعات المناسبة بما ی

 .حیث تختلف األهداف المحققة من وراء استخدام كل وسیلة عن األخرى

لحملة تنشیط المبیعات أي تحدید فترة البدایة والنهایة  :تحدید الفترة الزمنیة لحملة تنشیط المبیعات -

الفترة الزمنیة یمكن حتى یمكن معرفة النتائج وقیاسها وتقییمها بشكل علمي وموضوعي، ومن خالل تحدید 

 .معرفة المصاریف الالزمة لعملیة تنشیط المبیعات

بعد التأكد من جمیع الخطوات السابقة تسعى اإلدارة التسویقیة إلى تنفیذ  :تنفیذ الحملة وتقییمها -

الحملة ضمن الفترة الزمنیة المحددة، ثم قیاس وتقییم النتائج ومعرفة فاعلیة هذه الخطوات في تحقیق الهدف 

 .الرئیسي منها

  العالقات العامة السیاحیة : المطلب الرابع

لرابع من عناصر المزیج الترویجي السیاحي، فالعالقات العامة تهدف العالقات العامة هي العنصر ا      

  .إلى إبقاء صورة إیجابیة عن المنشأة السیاحیة، وما تقدمه من خدمات ومنتجات للسواح
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  تعریف العالقات العامة السیاحیة: الفرع األول

وظیفة إداریة ذات طابع : "قد قامت جمعیة العالقات العامة الدولیة بتعریف العالقات العامة على أنها      

إلى كسب تفاهم وتعاطف  - بإختالف أنواعها وأوجه نشاطها–مخطط ومستمر، تهدف من خاللها المنظمات 

أي العام وقیاسه للتأكد من توافقه وتأیید الجماهیر الداخلیة والخارجیة، والحفاظ على إستمراره، وذلك بدراسة الر 

  .1"مع سیاسات المؤسسة وأوجه نشاطها، وتحقیق المزید من التعاون الخالق واآلداء الفعال للمصالح

حلقة إتصال لتوجیه وتنمیة عالقات المهتمین : "على أنها وتعرف العالقات العامة في المجال السیاحي      

ن بلدین أو أكثر وتغذیة كل طرف بالمعلومات السیاحیة الصحیحة والمنتفعین بالسیاحة في بلد ما أو بی

  .2"بأصلح الطرق مع العمل على تنمیة وتحسین اإلستمرار هذه العالقات مما ینتج عنه زیادة في عدد السیاح

العالقات العامة في مجال السیاحة هي التي تعمل على تحقیق أهداف السیاحة وهي األداة أو حلقة       

التي تعمل على تقویة وتنمیة العالقات بین المهتمین أو المنتفعین بالسیاحة داخل البلد أو خارجها  اإلتصال

سواء كان ذلك بین بلدین أو أكثر وسواء كان إتجاه السیاح من جهة ما أقوى أو أضعف عنه في الجهة 

سیاحیة الصحیحة مع األخرى أو كان متوازنا كما تعمل على تغذیة كل طرف للطرف اآلخر بالمعلومات ال

على تنمیة وتحسین واستمرار هذه العالقات مما ینتج عنه زیادة في عدد السیاح في اإلتجاهین أو العمل 

أحدهما، وتعمل العالقات العامة على نشر الوعي السیاحي وتنمیة روح المعرفة بكل ما یتعلق بالسیاحة، 

المهتمین بالسیاحة داخلیا وبین الجمهور أو  والعالقات العامة في أي جهة سیاحیة هي التي تجمع بین

سیاحیة قویة تكون نواة لحمالت إعالمیة سیاحیة المواطنین أو المهتمین خارجیا وتهدف إلى بناء لبنة دعائیة 

  :في الداخل والخارج ولها قسمان

 بالدولة  وتمثلها هیئة أو مصلحة أو وزارة تعاونها مكاتب الهیئة أو الوزارة المنتشرة :داخل الدولة

 .والخاصة باألماكن السیاحیة أو جهة مختصة تعاونها هیئات أو إدارات أو فروع لها

 وتتمثل في مكاتب السیاحة وشركاتها ووكالء السفر وغیرهم وفي السفارات والقنصلیات: خارج الدولة.  

                                                           
، 311: ، ص ص2011، الطبعة األولى، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان،األردن، إدارة الترویج واإلتصاالتغبر إبراهیم شالش،   1

312.  
  .111 :حمد منیر حجاب، مرجع سبق ذكره، صم  2
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بال، تودیع، تصاریح، إستق: (ویتراوح دور العالقات العامة في السیاحة بداء من تقدیم التسهیالت الالزمة من

  .1)كاملة استضافةزیارة، 

  أهداف العالقات العامة السیاحیة: الفرع الثاني

  2:تكمن أهداف العالقات العامة السیاحیة في     

 هذه األهداف تخص الجماهیر الداخلیة والتي نقصد بها  :أهداف العالقات العامة السیاحیة الداخلیة

البلد السیاحي والمقیمین به، إن أهداف العالقات العامة السیاحیة تتبلور  داخلمجموعة الجماهیر المتواجدین 

  :حولها كافة الجهود اإلعالمیة واإلتصالیة والتي تسعى إلى

  إبراز اآلثار اإلقتصادیة للسیاحة من خالل الدور الذي تلعبه في التنمیة اإلقتصادیة ولما توفره من

 الدخل، توفیر فرص العمل؛ر، زیادة زیادة اإلستثما: مثل المزایا

 إبراز اآلثار اإلجتماعیة للسیاحة؛ 

  الواحد؛العمل على رفع مستوى الوعي السیاحي بین أفراد المجتمع 

 یحة حول مقاومة الشائعات لما لها من إنعكاسات على إقبال السائحین، وتقدیم المعلومات الصح

 األوضاع األمنیة والصحیة؛

 جل الحد من التدفق السیاحي نحو البلدان األخرى، الرفع من الطلب مواجهة المنافسة الخارجیة من أ

 .السیاحي الداخلي

 األهداف على هذا المستوى فيتتمثل : أهداف العالقات العامة على المستوى الخارجي:  

  اإلعالم بعناصر الجذب والمقومات السیاحیة للبلد وذلك بإبراز مختلف العناصر المكونة للعرض

المعالم التاریخیة والحضاریة، الطبیعیة، العادات والتقالید أو : كانت عناصر أساسیة مثلالسیاحي سواء 

 .المرافق والبنى التحتیة: العناصر المكملة، مثل

  مناقشة الواقع السیاحي واألمني للمجتمع وٕابراز مختلف الجهود المبذولة للوصول إلى اإلستقرار

 .والواقعة فعالوكذلك التخفیض من اآلثار السلبیة 

     .وهكذا فأهداف العالقات العامة هي أهداف إقتصادیة، تجاریة، ثقافیة، إجتماعیة وسیاسیة

  
                                                           

1
  .49، 48: فؤادة عبد المنعم البكري، مرجع سبق ذكره، ص ص  

2
  .96، 95 :فصى، مرجع سبق ذكره، ص صهدى ح  
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  وظائف العالقات العامة السیاحیة: الفرع الثالث

    1:للعالقات العامة السیاحیة ونذكر منها هناك وظائف عدة      

  السیاحیة التي یقدمها الفندق إلثارة إهتمام السائح نشر األخبار والبیانات المتعلقة بالمنتج والخدمة

 إذا كان للفندق موقع ویب خاص به؛ وعبر الوسائل اإلعالمیة وشبكة األنثرنت وخاصة

 ترنت تدعیم سمعة وشعبیة الخدمة أو المنتج وتحسینها من خالل اإلعالنات والوسائل اإلعالمیة واألن

 أو موقعه وبریده اإللكتروني؛

 بیة أو إیجابیة على صعید سواء سل انتقاداتارات لإلدارات العلیا حول ما یطرح من تقدیم اإلستش

 المجتمع؛

 یر في المجتمع؛إقامة عالقات وثیقة مع رجال األعمال والمشاه 

  إعتماد تكنولوجیا المعلومات والبیانات ووضع سیاسات وخطط منظورة من خالل اإلتصال بالمجتمع

 .والمنظمات السیاحیة

  مبادئ العالقات العامة السیاحیة: رابعالفرع ال

  2:تتمثل أسس العالقات العامة السیاحیة في النقاط التالیة  

 اإلنطالق من داخل المؤسسة؛ - 

 الدیمومة واإلستمراریة؛ - 

 التعاون المتبادل بین المؤسسات؛ - 

 شمولیة العالقات العامة؛ - 

 ینامیكیة وحیویة العالقات العامة؛د - 

 .العامة أخالقیة إنسانیة العالقات - 

 

  

                                                           
1
  .121 :ولید العكیلي، مرجع سبق ذكره، ص خلود  

2
  .92،93 :هدى حفصى، مرجع سبق ذكره، ص ص  



 اإلطار النظري للترویج السیاحي                                  :الفصل األول

 

 

43 

  :الخالصة

تتنوع من خالل هذا الفصل یتضح لنا أن السیاحة ظاهرة إجتماعیة وثقافیة نشأت مند القدم       

بتنوع حاجات ورغبات األفراد والوسیلة التي تؤثر على قراراتهم كالترویج مثال، الذي یعتبر من أهم 

العناصر المؤثرة على السیاح من مجموعة متكاملة من العناصر المستخدمة من أحل التعریف 

ا أیضا إلى بالمنتج السیاحي وٕاقناع السائحین المحتملین وتحویلهم إلى سیاح فعلیین، كما تطرقن

مجموعة من األدوات یتم استخدامها في التسویق السیاحي بصفة خاصة لخلق عالقة بین المسوق أو 

حیث تستخدم عناصر المزیج الترویجي السیاحي، من  -السائح–المنشأة السیاحیة وبین المستهدف 

ات العامة اإلعالن السیاحي، البیع الشخصي السیاحي، تنشیط المبیعات السیاحیة وكذا العالق

  .السیاحیة، الذي تعتمد علیه المنشأة السیاحیة بالدرجة األولى للوصول إلى الجمهور المستهدف

 

 

 

 

  



   

 

   

 ثانيالالفصل 

 

  تمهید

  مدخل لدراسة سلوك المستهلك : المبحث األول -

  العوامل المؤثرة في سلوك المستهلك: المبحث الثاني -

  Soncasسلوك المستهلك من مدخل : المبحث الثالث -

 خالصة

المفاهیمي لسلوك المستهلك من مدخل اإلیطار 

Soncas 
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  تمهید

یعد المستهلك الوحدة األساسیة التي یتشكل منها المجتمع، فهو یؤثر ویتأثر بمختلف التغیرات       

   .علیهالمعرفة مختلف حاجاته ورغباته المتزایدة والعمل على إشباعها والحفاظ المحیطة به ویجب تداركها 

حیث یتعرض سلوك المستهلك لمجموعة من العوامل التي تؤثر على حیاته الیومیة وهي متنوعة       

ومتعددة یختلف تأثیرها من شخص آلخر وهي عوامل إجتماعیة وعوامل ثقافیة، عوامل نفسیة، وعوامل 

  .شخصیة

وك المستهلك وتغییر وجهته وقراره كما تلعب عناصر المزیج الترویجي دورا كبیرا في التأثیر على سل      

من أهم الطرق التي یتم اإلعتماد علیها في تحلیل ومعرفة دوافع  Soncasالشرائي، كما یعتبر مدخل 

  .اآلخرین

وعلى هذا األساس قمنا بتقسیم الفصل الثاني إلى ثالث مباحث تطرقنا في المبحث األول إلى       

ث الثاني فقد تضمن العوامل المؤثرة على سلوك المستهلك، أما مدخل لدراسة سلوك المستهلك، أما المبح

مبحث الثالث فقد تناولنا فیه كل من تأثیر الترویج على سلوك المستهلك، عملیة اإلدراك باإلضافة في ال

  .Soncasإلى مدخل 
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  مدخل لدراسة سلوك المستهلك: المبحث األول

یعتبر المستهلك العنصر األساسي والفعال في المجتمعات، لذا فقد زادت الحاجة إلى دراسة سلوكاته       

ق إلى تقدیم مفهوم سلوك المستهلك ومبررات تصرفاته، لنظرا لزیادة حاجاته وتنوعها، وفي ما یلي سنتطر 

  .نشأة وتطور سلوك المستهلك، أنواعه، وٕاتخاد القرار الشرائي

  مفهوم سلوك المستهلك: األولالمطلب 

  تعریف سلوك المستهلك: الفرع األول

م السلوك والمستهلك على قبل التطرق إلى مفهوم سلوك المستهلك البّد من اإلشارة إلى كل من مفهو       

  .حدى

جمیع األفعال والتصرفات المباشرة وغیر المباشرة التي یأتیها ویقوم بها األفراد من "السلوك هو   - 

  ."أجل التكیف مع متطلبات البیئة والحیاة المحیطة بهم

هذا التعریف هو محصلة تفاعل مجموعة عوامل بیئیة وشخصیة،  خارجیة وداخلیة  فالسلوك حسب       

  .الل فترة زمنیة معینةتؤثر في الفرد وتتأثر به خ

الهدف یسعى إلیه منتج السلعة أو مقدم الخدمة والذي تستقر عنده السلعة أو "أما المستهلك هو   - 

 "أي هو محطة أنظار من یعمل في مجال التسویقیتلقى الخدمة، 

فقد یكون المستهلك شخص طبیعي أو معنوي یقوم بشراء منتجات إما إلستهالكه الشخصي أو    

  .1"، وٕانتاج سلعا وخدمات أخرى أو اإلستعانة بها في أداء عمله)المستهلك األخیر(أفراد أسرته  إستعمال

یعد سلوك المستهلك من المفاهیم الجدیدة، كون أن المستهلك هو حجر الزاویة في التسویق الحدیث       

  :حیث قسم المستهلك إلى فئتین هما

لخدمات لإلستعمال الشخصي أو اإلستهالك الجماعي الذین یقومون بعملیة شراء السلع وا: األفراد - 

 .مثل العائلة

                                                           
دراسة حالة مجموعة من الفنادق الجزائریة، مذكرة مقدمة لنیل  وأثرها على سلوك المستهلك،الخدمات السیاحیة برزنجي أیمن،   1

  .111: ، ص2009درجة الماجستیر في العلوم اإلقتصادیة، جامعة أحمد بوقرة، بومرداس، الجزائر، 
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المنظمات أو مؤسسات األعمال أو المستهلكین الصناعیین سواء كانت هذه المنظمات تهدف إلى  - 

 .الربح أو غیر هادفة

دراسة المستهلكون عندما یقومون بتبادل شيء ذي قیمة للسلعة : "لك إلىتهویشیر مفهوم سلوك المس      

وبذلك نمو یشمل السلوك الذي یقوم به المستهلك لتلبیة رغباته وحاجاته من أو الخدمة التي تشبع حاجاتهم 

البدائل المعروفة في السوق، وهو یقوم بممارسة هذا الدور من خالل اإلختبار، وتخصیص الوقت للشراء 

  .1"التفكیر وٕانفاق النقود أو

التصرفات واألفعال التي یسلكها الفرد من تخطیط وشراء المنتج : "لقد عرف سلوك المستهلك بأنه      

  .)"بمعنى قبل وخالل وبعد الحصول على المنتج" (وحتى إستهالكه وٕاستخدامه

تفاع من السلعة أو الخدمة الفعل المحقق من قبل الفرد في شراء وٕاستخدام واإلن": وعرف على أنه      

الفعل الشخصي الذي یقوم في جوهره على اإلنتفاع "، وعرف أیضا على أنه "وصوال إلى تحقیق الفعل

  .2"واإلستخدام للسلع والخدمات متضمنة عدة عملیات وصوال إلى تحقیق القرار لذلك الفعل

التصرفات التي یتبعها األفراد بصورة مباشرة للحصول على " :سلوك المستهلك بأنه  Howardعرف       

  .3"إستعمال السلع والخدمات اإلقتصادیة بما في ذلك القرارات التي تسبق وتحدد هذه التصرفات

النقطة النهائیة لسلسة من اإلجراءات التي تتم داخل المستهلك : "على أنه  Engelكما عرفه الباحث      

وأن هذه اإلجراءات تمثل اإلحتیاجات واإلدراك والدوافع والذكاء، حیث أن عملیة التفاعل ما بین المستهلك 

افز والبیئة المحیطة به تؤدي إلى تكوین المخرجات التي حّددها وأسماها بالجوانب وهي العادات والحو 

  .4"والصور والمواقف والقرار ورد الفعل

                                                           
  .209: ، ص2013، األردن، ، الطبعة األولى، دار صفاء للنشر والتوزیع، عمانإدارة التسویقإیاد عبد الفاتح النسور،   1
، الطبعة األولى، دار صفاء للنشر والتوزیع، )مدخل تطبیقي إستراتیجي(إدارة الترویج واإلتصاالت التسویقیة علي فالح الزعبي،   2

  .92: ، ص2009عمان، األردن، 
، 2006، الطبعة الثانیة، دار المناهج للنشر والتوزیع، عمان، األردن، التسویقمحمود جاسم الصمیدعي، ردینة عثمان یوسف،   3

  .238: ص
، 2007، الطبعة الثانیة، دار المناهج للنشر والتوزیع، عمان، األردن، إدارة التسویقمحمود جاسم الصمیدعي، محمد رشاد یوسف،   4

  .117: ص
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ذلك التصرف الذي یبرزه المستهلك في البحث عن شراء أو إستخدام "وعلیه یعتبر سلوك المستهلك       

السلع والخدمات أو األفكار أو الخبرات التي یتوقع أنها ستشبع رغباته أو رغباتها أو حاجاته أو حاجاتها 

لذا فإن دراسة سلوك المستهلك ترتبط بالكیفیة التي یقوم بها فرد ما " لمتاحةوحسب اإلمكانات الشرائیة ا

على سلع أو خدمات ) أعمال، الوقت، الجهة( اق الموارد المتاحة لدیه بإتخاذ قراراته المتعلقة بتوزیع وٕانف

  .1"مرغوبة ومقبولة لدیه

وبالنظر من زاویة تسویقیة ولكون المستهلك یعتبر لب النشاط التسویقي فإن كل الجهود التسویقیة       

تنصب لدراسة سلوكه، وهكذا اإلتجاهات والمؤثرات قصد تحدید ومعرفة المثیرات األكیدة المؤثرة في عملیة 

  2:الشراء، ومن خالل هذا یتضح لنا أن سلوك المستهلك یتخذ شكالن وهما

هو الذي یكون إیجابیا سواء كان قام المستهلك بعملیة الشراء أم إمتنع عنها، : السلوك الرشید - 

وهذا بإقتناء وشراء منتجات تحقق رغباته وتتطابق منافعها مع خصائصه، وتجنبه منتجات أخرى غیر 

ات الموجودة مالئمة ویتم هذا بناءا على معلومات صحیحة وتامة ینتقیها المستهلك بدقة من بین المثیر 

غالبا عند المستهلك النهائي الذي یتخذ قرارات موضوعیة حسب حاجاته الحقیقیة أمامه، ونجد هذا السلوك 

 .وتوافر معلومات كافیة حول منتجات مختلفة

ینجم عن شراء أو إقتناء منتجات دون توافر معلومات كافیة  :)غیر رشید(السلوك العشوائي  - 

بیة لدى المستهلك، نجد هذا النوع بكثرة لدى المستهلك الذي یندفع لتلبیة فیخلف إنعكاسات وٕانطباعات سل

منتج محدد، حاجاته في أقرب وقت أو نتیجة إغرائه أو تأثره بإعالن ما عن منتج معین أو قصد تجریب 

  .وغالبا ما یكون سبب هذا السلوك هو عدم إعداد دراسة دقیقة وفحص تام لموقف أو معلومات مطروحة

   خصائص سلوك المستهلك: الثانيالفرع 

  إن كل سلوك أو تصرف للمستهلك البّد أن یكون وراءه دافع أو سبب قد یكون ظاهرا أو مبطنا ومن       

  

                                                           
 :، ص2004الطبعة الرابعة، دار وائل للنشر والتوزیع، عمان، األردن، ) مدخل إستراتیجي(سلوك المستهلك محمد إبراهیم عبیدات،   1

13.   
، الطبعة الثانیة، دار صفاء للنشر )مدخل متكامل(المستهلك وٕاتخاد القرارات الشرائیة  ، سلوكمحمد منصور أبو جلیل وآخرون  2

  .25: ، ص2011والتوزیع، عمان، األردن، 
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  1 :بین خصائص سلوك المستهلك ما یلي

  هو نتیجة لشيء مسبب وال یظهر من فراغ، حیث أنه البّد أن یكون وراء كل سلوك سببا أو باعثا

 وقد یرتبط السبب بالهدف؛ على السلوك،

  هو سلوك هادف بمعنى أنه یهدف إلى إشباع حاجة معینة، فاإلنسان ال یتصرف دون وجود

هدف مهما كانت أنماط وأشكال السلوك أو اإلستجابة التي تبدو لنا، ومهما كان تفسیرنا البّد أن یحكم هذا 

ه السلوك السلوك إلى هدف معین قد یكون ظاهرا أو ضمنیا وبشكل عام الهدف الرئیسي الذي یترتب علی

 هو تحقیق التوازن العام لشخصیته؛ 

  هو سلوك مرن فابل للحفز والتعدیل وذلك تبعا للظروف والمواقف المختلفة، علما بأن المرونة

فالفرد نسبیة من شخص آلخر وذلك طبقا إلختالف مقومات الشخصیة والظروف البیئیة المحیطة بها، 

ودة التي تتولد من حوله في بیئته العامة، فیتأثر بها ویعمل بقدر ما یتأثر بالعوامل والمؤثرات غیر المقص

على تعدیل إستجابته وسلوكیاته وقناعاته، بقدر ما یتأثر بالعوامل والمؤثرات المقصودة التي تستهدف إثارة 

 بواعث ودوافع تعمل على تعدیل أو تغییر سلوكیاته وٕاستجایاته؛

 2:التاليوهي ك ن خاللها عملیة الشراءسلوك المستهلك عبارة عن خطوات متتالیة تمر م 

  خطوات عملیة إتخاد قرار الشراء ): 01-02(الشكل                      

  مرحلة القیام بعملیة الشراء            مرحلة ما بعد الشراء           مرحلة ما قبل الشراء       

  

  

  

  

رة برنجي أیمن، الخدمات السیاحیة وأثرها على سلوك المستهلك دراسة حالة مجموعة من الفنادق الجزائریة،مذك :المصدر

  .121:  ، ص2009العلوم اإلقتصادیة، جامعة أحمد بوقرة، بومرداس، الجزائر، مقدمة لنیل درجة الماجستیر في 

                                                           
  )بتصرف(.63 ،62 :، ص ص2013ر، دیوان المطبوعات الجامعیة، عمان، األردن، المعاص، سلوك المستهلك ورينمنیر  1

  

  الشعور بالمشكلة- 

  البحث عن المعلومات- 

  تقییم البدائل المتاحة- 

 إختیار أفضل بدیل- 

  الشعور الالحق للشراء- 

 التخلص من المنتج- 

  قرار الشراء-

 طریقة الشراءكیفیة أو 
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  أهمیة دراسة سلوك المستهلك: الفرع الثالث

إن لدراسة سلوك المستهلك أهمیة بالغة بالنسبة لكل من رجال األعمال ومسؤولي التسویق وكذا       

  :على حدا كما یليبالنسبة للمستهلك والطالب وسنتطرق إلبراز أهمیته لكل طرف 

 1:وهي كما یلي :أهمیة دراسة سلوك المستهلك بالنسبة لرجال األعمال  

 إكتشاف الفرص التسویقیة المواتیة؛ - 

 تجزئة السوق وتقییمه وٕاختیار القطاعات المربحة بهدف إستهدافها؛ - 

 اإلستجابة السریعة للتغیرات في حاجات وخصائص المستهلك؛ - 

 .تقدمها المنظمة لعمالئهاتطویر وتحسین الخدمات التي  - 

 أهمیة دراسة سلوك المستهلك بالنسبة لمسؤولي التسویق : 

یحتاج مدیر التسویق إلى جمع وتحلیل كمیات من البیانات واإلحصائیات والمعلومات عن       

امل المستهلكین بصفة مستمرة، وال شك أن اإلستراتیجیات التسویقیة والقرارات اإلداریة المبنیة على تفهم ك

سلوك المستهلك وخصائصه وٕاحتیاجاته تؤدي إلى تدعیم المركز التنافسي للمنظمة في السوق وٕالى زیادة 

 مبیعاتها؛

 2:أهمیة دراسة سلوك المستهلك بالنسبة للمستهلكین 

والبیانات التي تشكل ذخیرة تفید دراسة سلوك المستهلك الفرد من خالل إمداده بكافة المعلومات       

تساعده في إتخاد قرارات الشراء الناجحة التي تشبع حاجاته وتتوافق مع إمكاناته الشرائیة ومیوله أساسیة 

وأذواقه یضاف إلى ذلك أن نتائج دراسة سلوك المستهلك تقدم للفرد التسهیالت في تحدید إحتیاجاته 

حیطة به من جهة ورغباته وحسب األولویات التي تحددها موارده المالیة من جهة وظروفه البیئیة الم

  أخرى؛

 

 

                                                           
1
، 118: ، ص ص2010، الطبعة األولى، دار صفاء للنشر والتوزیع، عمان، األردن، مبادئ وأسالیب التسویقعلي فالح الزعبي،   

119.  
: ، ص2006، الطبعة األولى، دار حامد للنشر والتوزیع، عمان، األردن، )مدخل اإلعالن(سلوك المستهلك كاسر نصر المنصور،  2

64.  
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 دراسة سلوك المستهلك بالنسبة للطالب: 

تفید دراسة سلوك المستهلك الطلبة في فهم العالقة بین العوامل البیئیة والشخصیة التي تؤدي       

بتفهم سلوك اإلنسان مجتمعة إلى التأثیر في سلوك الفرد وتدفعه إلتخاذ تصرف معین كما تسمح لهم 

  .سلوك المستهلك هو جزء من السلوك اإلنساني العامكمعلم حیث أن 

  أسباب دراسة سلوك المستهلك: الفرع الرابع 

  1:هناك مجموعة من العوامل أّدت إلى زیادة اإلهتمام بدراسة سلوك المستهلك وهي      

 طبیعة العملیة اإلقتصادیة حیث یعتبر المستهلك عامال حیویا فیها؛ -

 التسویقي وٕاعتبار أن المستهلك وحاجاته نقطتا التركیز في التسویق؛إنتشار وتقبل المفهوم  -

التابعین للمنظمات إرتفاع معدل فشل الكثیر من السلع الجدیدة نتیجة عدم فهم سلوك المستهلكین  -

 بدقة؛

 .عوامل المحیط التي تؤثر على المنظمات وتحدد بقائها في السوق في أغلب األحیان -

  ر سلوك المستهلك نشأة وتطو : المطلب الثاني

علما جدیدا نسبیا للبحث، ولم یكن له جذورا أو أصول تاریخیة، وقد تعتبر دراسة سلوك المستهلك        

نشأ في الوالیات المتحدة األمریكیة خالل السنوات التي تبعت الحرب العالمیة الثانیة بحیث بدأ اإلهتمام 

، في حین بدأ اإلهتمام بدراسة سلوك المشتري بدراسة سلوك المشتري النهائي في منتصف الخمسینات

  الستینات؛الصناعي في منتصف 

وهناك صعوبة في وضع قواعد یمكن اإلعتماد علیها لدراسة سلوك المشتري النهائي، كما ال یمكن       

تعمیم أیة نتائج أمكن الوصول إلیها بشأن هذه الدراسات، أما فیما یتعلق بالمشتري الصناعي فإن هناك 

من حیث سلوكها لفهم خصائص المنظمات الصناعیة صعوبات إضافیة فعادة ما یقترن وجود صعوبات 

الشرائي عند إجراء بحوث في مجال السلوك الشرائي، لذا فقد أصبح على الباحثین اإلعتماد على إطار 

نظري كمرجع یساعدهم في فهم التصرفات واألفعال التي تصدر عن المستهلك في كل مرحلة من مراحل 

                                                           
1
، الطبعة الثانیة، الجزء الثاني ، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  سلوك المستهلك، عوامل التأثیر النفسیةعنابي بن عیسى،   

  .21: ، ص2010
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مل الشخصیة أو النفسیة والبیئیة إتخاد القرار الشرائي أو اإلستهالكي، وكذلك في التعرف على كل العوا

وقد مثلت المفاهیم العلمیة المأخوذة من بعض المؤثرة في سلوك المستهلك وتدفعه إلى إتخاد قرار معین 

علم اإلجتماع، علم األنتربولوجیا الثقافیة، علم اإلقتصاد ) الفردي واإلجتماعي( العلوم مثل علم النفس

دها على تفسیر سلوك المستهلك وٕانما یتطلب من رجال التسویق المرجع األساسي إال أنها ال تكفي لوح

  اإلعتماد على خبراتهم وأحكامهم الخاصة؛

وأمام هذا المجال الواسع أصبحت مهمة رجال التسویق تتمثل في فهم وحصر كل المفاهیم       

میم نموذج والنظریات التي لها عالقة بسلوك المستهلك وربطها ببعضها البعض بهدف الوصول إلى تص

علمي خاص بمعالجة كل مشكل تسویقي على حدى، وقد شهد البحث العلمي في هذا المجال في ذلك 

للمؤلف " عملیات القرار اإلستهالكي"م بعنوان 1966الوقت ظهور الكتاب األول في سلوك المستهلك سنة 

أنقل كولیت وبالكوال  م من تألیف كل من1968في سنة " سلوك المستهلك"وبعده كتاب  ،Nicosiaنیكوزیا 

Engel Kollat and Blackwell ، م 1969في سنة " سلوك المشتري نظریة"وتلى ذلك ظهور كتاب بعنوان

  ؛Howard and Shettومن تألیف هوارد وشیت 

وقد بدأ بعض الباحثین العرب مؤخرا في اإلهتمام بهذا الحقل، ومن بین المراجع العربیة المهمة نجد       

رشاد الساعد، .أحمد الغدیر ود. م من تألیف د1996في سنة  - مدخل متكامل- سلوك المستهلك"كتاب 

من  - بیئي إجتماعي منهج–سلوك المستهلك واإلستراتیجیات التسویقیة "م كتاب 1998وتلى ذلك في عام 

من " سلوك المستهلك بین النظریة والتطبیق"م ظهر كتاب 2000 عایدة نخلة، وأخیرا وفي سنة. تألیف د

 .1أحمد علي سلیمان.تألیف د

  أنواع سلوك المستهلك: المطلب الثالث

إن أنواع سلوكیات وتصرفات اإلنسان كغیرها من حقول المعرفة كثیرة ومتعددة وذلك حسب رؤیة       

كل باحث وأهدافه أو كل مدرسة من مدارس السلوك اإلنساني وأهدافها، وكذلك الفترة الزمنیة التي ظهرت 

  2: فیها تلك اآلراء واألفكار ومن أهم هذه التقسیمات ما یلي

                                                           
 .114، 113: برنجي أیمن، مرجع سبق ذكره، ص ص  1
2
، الطبعة )المؤثرات اإلجتماعیة والثقافیة والنفسیة والتربویة(سلوك المستهلك إیاد عبد الفاتح النسور، مبارك بن فهد القحطافي،   

    .60، 59 :، ص ص2013األولى، دار صفاء للنشر والتوزیع، عمان، األردن، 
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 :ویقسم السلوكیات إلى :لسلوكحسب شكل ا: أوال

وهو التصرفات واألفعال الظاهرة والتي یمكن مالحظتها من الخارج مثل األكل  :السلوك الظاهر  -

  والنوم والشرب؛

وهو السلوك الذي ال یمكن مشاهدته أو مالحظته بشكل مباشر بل یمكن : السلوك الباطن -

 لسلوك وتصرفات األفراد الظاهرة؛اإلستدالل علیه من خالل مالحظة األوجه المختلفة 

  :ویقسم تصرفات األفراد إلى ما یلي: حسب طبیعة السلوك: ثانیا

وهو السلوك الذي غالبا ما یصاحب اإلنسان من والدته ومن دون الحاجة إلى : السلوك الفطري -

أن التعلم أو التدریب، وبعض دوافع هذه التصرفات یكون إستعدادا للعمل مند وقت مبكر، في حین 

 البعض اآلخر من هذه السلوكیات یأخذ القیام بها إلى وقت معین؛

القراءة : وهو السلوك الذي یتعلمه الفرد بوسائل التعلم أو التدریب المختلف مثل: السلوك المكتسب -

 والكتابة والسیاحة؛

  :ویقسم سلوكیات األفراد إلى ما یلي :حسب العدد: ثالثا

یتعلق بالفرد وما یتعرض له من مواقف خالل ساعات حیاته وهو السلوك الذي  :السلوك الفردي -

 الیومیة؛

وهو السلوك الذي یتعلق بمجموعة من األفراد ولیس فردا واحدا وعلیه فهو  :السلوك الجماعي -

یمثل عالقة الفرد بغیره من األفراد كأفراد الجماعة التي ینتمي إلیها في المنزل أو المدرسة أو النادي، فهذا 

في الفرد ة النوع من السلوك یعبر عن عالقة تبادل من حیث التأثیر والتأثر وٕان كانت درجة تأثیر الجماع

 ؛في العادة أقوى بكثیر من تأثیر الفرد في الجماعة

  :وبموجب هذا المعیار قد یكون السلوك :حسب حداثة السلوك :رابعا

 فقد یمثل سلوك الفرد حالة جدیدة أو مستحدثة بإعتباره یحدث ألول مرة؛: السلوك الجدید -

 .لما سبقه من تصرفات أو أفعال قد یكون السلوك مكررا ومعادا وقد یكون قریب :السلوك المكرر -
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  ئيالمستهلك وٕاتخاد القرار الشرا :المطلب الرابع

یقوم المستهلك في حیاته الیومیة بإتخاد العدید من القرارات الشرائیة من أجل إشباع حاجاته ورغباته       

تختلف حسب نوعیة الشراء والظروف المرتبطة ولیس هناك شك في أن المخاطرة المرتبطة بقرار الشراء 

ولكنها مخاطرة محسوبة، وتأتي المخاطرة من المستهلك عادة ال تكون لدیه الخبرة الفنیة بعملیة الشراء 

من السلع المشتراة ومكوناتها ومستقبلها، ومن الضروري معرفة رجل الكافیة أو المعروفة بكل جزئیة 

تهلك أن یتبعها حتى یقوم بشراء السلع والخدمات وما هي الخطوات التي التسویق الكیفیة التي یمكن المس

  .1یصل المستهلك إلى قرار خاص بشراء المنتج

  2:ویتم إتخاد القرار الشرائي من خالل المراحل التالیة      

 وتعتبر هذه المرحلة نقطة البدأ في عملیة الشراء حیث یرغب الفرد : مرحلة الشعور بالحاجة

بشراء السلع والخدمات، وطبقا للمفهوم الحدیث للتسویق فإن السلع والخدمات ما هي إال وسیلة بإشباعها 

 إلشباع اإلحتیاجات الظاهرة والكامنة لدى الفرد؛

 ال یقوم بشراء السلع والخدمات التي تشبع إحتیاجاته ورغباته فور الشعور : مرحلة جمع المعلومات

 بین ذلك وبین القیام بالشراء؛بالحاجة ولكن غالبا ما یمر وقت معین 

 یبدأ المستهلك بدراسة هذه المعلومات وٕاتخاد عدد من بعد جمع المعلومات : مرحلة تقییم البدائل

القرارات النوعیة والتي تمثل التقییم لمختلف البدائل المتاحة وهذه القرارات الفرعیة تساعد على إتخاد القرار 

 النهائي للشراء؛

 الذي یحقق للمستهلك أقصى في هذه المرحلة یتم إتخاد القرار ): اإلختیار:(مرحلة إتخاد القرار

بأقل تكلفة وأقل درجة مخاطرة وعلى مسؤولي التسویق تسهیل مهمة المستهلك بإتخاد منفعة وٕاشباع ممكن 

 قراره وذلك بتوفیر بیانات كافیة حتى یتمكن من إتخاد القرار بثقة كبیرة؛

                                                           

، رسالة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه سلوك المستهلك الجزائريإتجاه  العوامل اإلجتماعیة والثقافیة وعالقتها بتغییرلونیسي علي،  1 

، جامعة منتوري، النفس والعلوم التربویة األرطفونیفي علم النفس العمل والتنظیم، كلیة العلوم اإلنسانیة والعلوم اإلجتماعیة، قسم علم ا

  .72: ، ص2007قسنطینة، الجزائر، 
، ص 1997، الطبعة الثانیة، دار صفاء للنشر والتوزیع، عمان، األردن، إلى المستهلكالتسویق من المنتج طارق الحاج وآخرون،  2

  .51، 50: ص
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 یجب على مسؤولي التسویق دراسة أحاسیس المستهلك النهائي أو المشتري : الشراء بعدا مرحلة م

النهائي بعد شرائه السلعة والتعرف على مدى رضاه عنها ومدى إشباع السلع لحاجاته ومالئمتها لتوقعاته 

   .منها قبل الشراء

   العوامل المؤثرة على سلوك المستهلك: المبحث الثاني

إن سلوك المستهلك یتأثر بمجموعة من العوامل نتیجة لمجموعة من المتغیرات التي تطرأ على       

  .نظرا لزیادة حاجاته ورغباتهحیاته الیومیة وهي في تزاید مستمر 

  العوامل اإلجتماعیة: المطلب األول

  1:تتمثل العوامل اإلجتماعیة لسلوك المستهلك في      

  : األسرة -

األسرة لها دور أساسي في وضع اللبنات األساسیة لبناء شخصیة الفرد وتعلیمه الكثیر من إن       

العادات والتقالید واألنماط اإلستهالكیة األكثر أهمیة في المجتمع، وعلینا معرفة دور كل فرد في إتخاد 

  :قرار الشراء، وأدوارهم حسب رجال التسویق هي

 المقترح لشراء منتج ما؛ -

 المعلومات عن المنتج؛جامع  -

 المؤثر على اآلراء؛ -

 المشتري؛ -

 .المستهلك -

ویمكن ألفراد األسرة أن یؤثروا بقوة على السلوك الشرائي للفرد فاألسرة تعتبر أكثر المؤسسات       

اإلجتماعیة تأثیرا على توجیهها لذلك السلوك، وتحدیدا النمط الذي یمكن أن یكون علیه، ویعتاد الفرد القیام 

                                                           
: ، ص ص2012، الطبعة األولى، الدار الجامعة، اإلسكندریة، مصر، مبادئ دراسة سلوك المستهلكمحمد عبد العظیم أبو النجا،   1

33 ،34.  
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، لذلك یهتم رجال التسویق باألوار والتأثیرات التي یمكن أن یقوم بها أعضاء األسرة كالزوج والزوجة به

  .واألوالد في شراء مختلف السلع والخدمات

دور الزوج أو الزوجة أو األوالد في شراء السلع –ویالحظ أن أدوار الشراء التي یتحدث عنها       

بإختالف طبیعة المنتج ومرحلة إتخاد قرار الشراء، فبصورة تقلیدیة نجد أن  تختلف بشكل كبیر - والخدمات

الزوجة كانت تقوم بدور وكیل أو مدیر الشراء داخل األسرة، وبصفة خاصة عند الحدیث عن بعض السلع 

مثل الطعام، والمنتجات المنزلیة والمالبس، وعلى الرغم من ذلك فقد حدث تغیر كبیر في ذلك الدور 

دي عندما بدأت المرأة الدخول في میدان العمل، فعلى سبیل المثال أصبحت المرأة تلعب دورا مؤثرا التقلی

أي دور في في بعض أنواع السلع والخدمات التي لم یكن لها  - إن لم یكن دورها صانع القرار–جدا 

غیرها من السلع السیارات وأجهزة الحاسب اآللي والخدمات المصرفیة والقانونیة و : شؤونها من قبل مثل

  .والخدمات األخرى

الجدیر بالذكر أیضا إختالف الدور الذي یمكن أن یلعبه أعضاء األسرة الواحدة بإختالف المرحلة      

التي یمرون بها وهم بصدد إتخاد قرار الشراء، فهناك الدور الذي یتعلق بإظهار وجود المشكلة أو الحاجة 

الذي یتعلق بتجمیع المعلومات عن بدائل المنتجات التي یمكنها  إلى سلعة أو خدمة معینة، وهناك الدور

أن تقضي على تلك المشكلة أو تشبع هذه الحاجة وكذلك یكون هناك دور لتقییم تلك المعلومات التي تم 

    .جمعها وأخیرا یأتي دور إتخاد قرار الشراء لعالمة معینة

سرة الخاصة بشراء السلع والخدمات حیث تتوافر ویؤثر األطفال أیضا بشكل كبیر على قرارات األ      

لهم قدرات أكبر على حفظ وتذكیر أسماء العدید من العالمات التجاریة الخاصة بالكثیر من السلع مثل 

السیارات واألجهزة المنزلیة والواجبات الغذائیة نتیجة طول الفترات التي یشاهدون فیها التلفزیون ویدخلون 

  .ث ویتعرضون من خالل اإلعالنات تلك السلع والخدماتفیها على شبكة األنترن

  : الجماعات المرجعیة -

  مجموعات عدیدة تؤثر على الفرد وسلوكه وتعرف المجموعات المرجعیة بأنها المجموعاتهناك       

التي لها تأثیر مباشر أو غیر مباشر في سلوكه وتصرفه، والمجموعات التي تؤثر مباشرة على سلوك الفرد 

وتصرفه، وهذه هي المجموعات التي ینتمي لها الفرد وتعامل مثل األسرة واألصدقاء، والجیران والذین 
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لها أثر مباشر في سلوك  یعمل معهم، أما المجموعة األولیة أو الثانویة هي تلك المجموعات التي لیس

حتى وٕان لم الناس بالمجموعات األخرى یتأثر  مجموعات النقابة، في بعض األحیان: الفرد وتصرفه مثل

  .ها وهذه تعرف بمجموعات الطموحیكونوا أفرادا أو أعضاء فی

  :الطبقة اإلجتماعیة -

إن الطبقات اإلجتماعیة تعني الترتیبات أو التقسیمات ثابتة نسبیا حیث أن أعضاء الطبقة الواحدة       

یشتركون في قیم واهتمامات الضمانات والسلوكیات المتنامیة، والمجتمعات تختلف من حیث تركیب 

ولكن یتم قیاسها ال یعتمد على عامل واحد فقط وهو الدخل الطبقات اإلجتماعیة وتقسیمها وتحدیدها 

  .الوطنیة، المستوى التعلیمي، الدخل، الثروة: بواسطة مجموعة من العوامل مثل

إن تقسیم المجتمع إلى طبقات ال یعني أن هناك حدود، ومانعة بالشكل الذي ال یسمح بإنتقال األفراد      

أي فرد أن ینتقل من ما بین الطبقات ولكن على العكس فإن هذه الطبقات لیست ثابتة وصلبة وٕان بإمكان 

السیمات المشاركة لكل طبقة طبقة إلى أخرى إن ما بهم رجال التسویق هو معرفة الطبقات اإلجتماعیة و 

والتي تعني إشتراكهم في بعض السلوكیات ومنها األنماط أو السلوك اإلستهالكي الذي قد یختلف من 

 .1طبقة إلى أخرى

 لقد إستخدمت العدید من التقسیمات التي تبرز مفهوم الطبقة اإلجتماعیة، ومن أكثر التقسیمات ش      

   2 :یوعا واستخداما هو كما یلي

 الطبقة الدنیا األدنى، والطبقة الدنیا : وهي بدورها تنقسم إلى ثالث أقسام وهي: لطبقة الدنیاا

 الوسطى، والطبقة الدنیا األعلى؛

 وتنقسم إلى ثالثة طبقات الطبقة الوسطى األدنى، الطبقة الوسطى الوسطى،  :الطبقة الوسطى

 الطبقة الوسطى األعلى؛

 الطبقة العلیا األدنى، الطبقة العلیا الوسطى، والطبقة : وتنقسم إلى ثالث طبقات  :الطبقة العلیا

 .العلیا األعلى

                                                           
، الطبعة العربیة، دار الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع، )مدخل شامل(الحدیث األسس العلمیة للتسویق حمید الطائي وآخرون،   1

  .144: ، ص2006عمان، األردن، 
2
  .212: ، ص، مرجع سبق ذكرهإدارة التسویقإیاد عبد الفاتح النسور،   
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وفي الحقیقة فإن لمفهوم الطبقة اإلجتماعیة مقاییس ضروریة في مجال التسویق والسلوك       

بیعي اإلستهالكي، حیث إن تقسیم المجتمع إلى طبقات من شأنه أن یزود مدیر التسویق بأساس ط

یستطیع اإلعتماد علیه عند تطبیق مفهوم تجزئة السوق بالنسبة للكثیر من السلع والخدمات، ففي كثیر من 

األحیان یستطیع مدیر التسویق أن یصمم سلعة أو قناته التوزیعیة أو حتى حملته الترویجیة، على أساس 

من الطبقة اإلجتماعیة تسویقیا  حاجات ورغبات وتفضیالت أفراد طبقة إجتماعیة معینة، ویمكن اإلسفادة

في أنها تعطي تفضیالت متمیزة حول الطبقة والمنتج كاللباس مثال ونوع األثاث، ونشاطات التسلیة 

  .والسیارات وتشكیل وترتیب المنازل

  العوامل الثقافیة: المطلب الثاني

تم یحتاج رجال التسویق بشكل كبیر على سلوك المستهلك، ومن  - الحضاریة- تؤثر العوامل الثقافیة       

عوامل مثل الثقافة، الثقافة الفرعیة والطبقات اإلجتماعیة في التأثیر على األفراد إلى فهم الدور الذي تلعبه 

  1.عند شرائهم للسلع والخدمات المتاحة في األسواق

 :الثقافة -

من أكثر العوامل تأثیرا على حاجات الفرد وسلوكه، فالسلوك اإلنساني یتم تشكیله تعتبر الثقافة       

وتكوینه بصورة متنامیة داخل بوتقة المجتمع المحیط به من خالل المعلومات واألشیاء التي یتعلمها الفرد 

اسیة له ویتم األسویتلقاها داخله، ویتضح ذلك بصورة جلیة إذا نظرنا إلى الطفل الذي یتعلم ویكسب القیم 

تنمیة مدركاته، وحاجاته، وسلوكاته من خالل أسرته التي ینتمي إلیها وجمیع المؤسسات العامة األخرى 

مجموعة القیم والعادات "الموجودة داخل المجتمع الذي یعیش فیه، ولذلك تعرف الثقافة على أنها 

أفراد المجتمع من خالل األسرة والمدركات والسلوكیات األساسیة والمشتركة التي یتعلمها ویكتسبها 

  .والمؤسسات األخرى الهامة الموجودة داخله

وتملك كل جماعة أو مجتمع ثقافة خاصة، ومن تم تتباین التأثیرات الثقافیة على السلوك الشرائي      

بشكل كبیر من دولة إلى دولة أخرى، أو من منطقة جغرافیة معینة إلى منطقة جغرافیة أخرى، فعلى للفرد 

في بعض األحیان إلى إختالف معاني ودالالت األلوان، فاللون سبیل المثال تؤدي اإلختالفات الثقافیة 

                                                           
  .30، 29 :مرجع سبق ذكره، ص ص ،مبادئ دراسة سلوك المستهلك محمد عبد العظیم أبو النجا،  1
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یر إلى الموت في األبیض الذي عادة ما یرتبط بمعاني النقاء والصفاء في الكثیر من الدول، نجده یش

بعض الدول اآلسیویة، ویعني هذا أنه على المسوقین الدولیین فهم الثقافة الخاصة بكل سوق یعلمون 

داخله بشكل یمكنهم من إجراء التعدیالت الالزمة على إستراتیجیاتهم التسویقیة التي یقومون بإستخدامها 

  .في هذا السوق

  1:وتنقسم الثقافة إلى     

  كل ثقافة البّد لها من مكونات ثقافیة جزئیة وهذه الثقافة توفر وتحدد نوعیة  :الجزئیةالثقافة

الجزئیة من الثقافة تأخذ المجموعات العرقیة أو المجموعات القومیة التعامل اإلجتماعي للفرد، فمثال هذه 

مجموعة الدینیة أو الثقافة إلخ، كذلك یمكن أن تأخذ ال...القومیة اإلرلندیة، اإلیطالیة، البرتوریكالیة،: مثل

إلخ، وكذلك یمكن أخد المجموعة العنصریة التي توجد ...الكاثولیكیة أو الیهودیة: الدینیة اإلسالمیة مثال

ونیو إنجلترا التي تحتوي نوعیة الحیاة التي یعیشها الفرد وبالتالي في أقصى الجنوب في كالیفورنیا مثال 

 .تؤثر بصورة مباشرة في سلوكه كمشتري

 من الواضح جدا أن اإلنتماء لتلك القبیلة أو هذه یحدد بالضرورة : الوضع اإلجتماعي الطبقي

نوعیة السلوك الفردي وهذا اإلنتماء ودرجة وضع هذه الفئة إجتماعیا هو الذي یشعر الفرد بأهمیة هذا 

 .اإلنتماء أو عدمه

المعین متجانسة وتكون لهذه  وغالبا ما تكون المجموعة اإلجتماعیة ذات الوضع اإلجتماعي      

المجموعة قیم مشتركة وأشیاء مشتركة كالرغبات والطموحات وما إلى ذلك وبالتالي فإن سلوكها سوف 

عدد من الطبقات اإلجتماعیة حیث الطبقة اإلجتماعیة یكون متشابها محددا، وقد حدد علماء اإلجتماع 

لسلوك  اإلجتماعي فمثال طبقة العمال لها عادة ما تكون شریحة من المجتمع تمتاز بنفس القیم وا

سلوكیات وقیم مختلفة من طبقة البرجوازیة وشرائح المجتمع الراقیة، وعموما نجد تحدیدا أن الطبقات 

  .اإلجتماعیة یصل عددها إلى سبع طبقات

وقد وجد أن هذه الطبقات واإلنتماء لها یحدد نوعیة مشتریات تلك الطبقة مثل الملبوسات وأثاث      

المنازل والنشاطات التي تمأل الفراغ والمسلیات والسیارات الفخمة وهكذا، فمثال المطاعم الراقیة في مانهاتن 

                                                           
  .121 :محمود جاسم الصمیدعي، رشاد یوسف الساعد، مرجع سبق ذكره، ص  1
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الشعبیة في مانهاتن السفلى تنظر  أو أفراد المجتمعات الراقیة، في حین أن المطاعمتنظر إلى الطبقات 

  .وتعتمد بالضرورة على المستهلكین من الطبقات الوسطى ودون الوسط

  1:الثقافة الفرعیة -

الصغیرة والفرعیة وهي في أي مجتمع على العدید من المجموعات الثقافیة الثقافة العامة تحتوي       

شمل هذه الثقافات الجنس والدین، التي تعطي هویة أو خاصیة إجتماعیة محددة ألعضائها، وت

حتى داخل الدولة الواحدة فهناك ثقافات فرعیة یتمیز بها سكان والمجموعات العرقیة، واألقالیم الجغرافیة 

كل إقلیم أو منطقة معینة في المأكل والملبس، وبعض هذه الثقافات تجعل هناك إمكانیة لتجزئة السوق، 

المنتجات والحاجات والبرامج التسویقیة التي تناسب كل سوق على رجال التسویق بتطویر حیث یقوم 

  .حدى

قائمة من المجموعات الصغیرة التي تعیش داخل المجتمع التي تشترك في وتعتبر الثقافة الفرعیة ال     

مجموعة من القیم الولیدة الناجمة عن التجارب الشخصیة والسلوكیة والحیاتیة، أو من خالل الظروف 

التي تواجههم ولهذه المجموعات إحتیاجات مختلفة وأنماط سلوكیة وعادات شرائیة معینة وهنا یأتي الطارئة 

دور رجال التسویق في إختیار واحد أو أكثر من هذه الثقافات كأسواق مستهدفة لهم، وهو ما یشكل مفتاحا 

  .لدخول الثقافة األخرى

ل رجال التسویق یضعون في إهتمامهم التغیرات لقد تغیرت القیم الثانویة عبر الزمن وهو ما جع      

أن على أعمالهم، وهنا یمكن القول أو قد تشكل تهدیدات الثقافیة التي توفر لهم فرص تسویقیة جدیدة، 

سیس، وكان للتغیر الزمني التطور التكنولوجي في مجال الطلب، أّدى إلى ظهور عملیات التجمیل والتخ

  .دات الثانویة للنساء خاصة األثریاء منهمدور مهم في تغییر القیم والمعتق

 :الظروف الخارجیة -

والركود، واإلزدهار اإلقتصادي والبطالة، وكلها عوامل تؤثر بشكل غیر تكمن أساسا في التضخم       

  ؛مباشر في السلوك الشرائي للمستهلكین

 

                                                           
1
  .212 :مرجع سبق ذكره، ص ،إدارة التسویق إیاد عبد الفاتح النسور،  
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 :وسائل التسویق -

الهدایا، وكل المغریات التي یقدمها رجال مثل اإلعالنات، الدعایة، البیع الشخصي، الحسومات،       

 البیع والتسویق للمستهلك الشرائي؛

 : التأثیرات الوصفیة -

وهي مؤثرات یجد المستهلك نفسه تحت تأثیرها في وقت محدد وفترة زمنیة قصیرة والبّد من إتخاد       

قرار وتحصل عادة أثناء التجوال في المعارض واألسواق الكبیرة أین یجد المستهلك نفسه أمام مغریات 

  .وصفیة ال یمكن مقاومتها فیتخذ قرارا فوریا بالشراء

 : قادة الرأي -

یعتمد نجاح العدید من السلع على ما یسمى باإلتصال عن طریق الفم ویعني هذا المفهوم إنتقال       

المعلومات الخاصة بالسلعة أو الخدمة من مستهلك إلى آخر وترجع أهمیة هذه الوسیلة اإلتصالیة إلى 

ة اإلتصالیة التجاریة إفتراض مؤاده بأن الفرد یتلقى هذه المعلومات بدرجة كبیرة من الصدق عن الوسیل

  .فنجد مثال قادة الرأي في تسویق المعدات الطبیة واألدویة

  العوامل النفسیة: المطلب الثالث

  .تتضمن العوامل النفسیة كل من، الحاجات، الدوافع، اإلدراك، التعلم، الشخصیة      

 :الحاجات -

من المعلوم أن الفرد ال یشتري أشیاءه بالصدفة، بل أن كل سلعة یستهلكها أو خدمة یستخدمها إال       

  .1"متطلبات طبیعیة أو مكتسبة من الحیاة اإلجتماعیة: "وتلبي حاجة من حاجاته، وتعرف الحاجات بأنها

ل كلي أو جزئي، وهي رد إلى إشباعها بشكحاجة ما یسعى الف: "كما تعرف الحاجات على أنها      

  :نقص شيء ما ذا قیمة ومنفعة لدى المستهلك، وتصنف الحاجات إلى صنفین هما

 وتتمثل في الحاجات الفطریة وهي الحاجات التي تكون مع اإلنسان مند والدته؛: الحاجات األولیة -

 

                                                           
1 Denis Darpy ,Pierre Volle :Comportement de consommateur «coccept et outils» ,DUNOP, Paris, 2003, p24 .  
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نواحي وتتمثل بالحاجات المكتسبة، وهي الحاجات التي تكتسب في معظم : الحاجات الثانویة -

 .1"الحیاة

والموضحة في الشكل " ماسلو"ومن أشهر النظریات التي تصف تدرج الحاجات اإلنسانیة هي نظریة       

  : التالي

  هرم ماسلو لتدرج الحاجات اإلنسانیة ): 02 - 02(الشكل                         

  

 

 

 

 

  الحاجة للتقدیر                                       

  الحاجة إلى اإلنتماء اإلجتماعي    

  الحاجة إلى األمن         

                          الحاجات البیولوجیة                                      

  Source :Daniel Durafour ,Marketing ,Durod Editeur , Paris , 2001, p16 .   

       2:حیث یتضح من سلم الحاجات بأن      

همیة األقل وهكذا تجاه إشباع الحاجات األكثر أهمیة ثم ینتقل إلى الحاجات ذات األالفرد یتحفز       

وعلیه فقد أخذت شكل هرمي تقریبا تكون الحاجات األساسیة في القاعدة واألقل أهمیة تكون في المستوى 

  : األعلى وهذه الحاجات هي

                                                           
  .25: ، ص2011، دار الرایة للنشر والتوزیع، عمان، األردن، المعلومات التسویقیةنظم سید سالم عرفة،   1
2
  ).بتصرف.(86 :مرجع سبق ذكره، ص، )أسس ومفاهیم معاصرة(التسویق  ثامر البكري،  

 الحاجة

لتحقیق الذات    
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  األكل والشرب، المالبس، المسكن؛: ومثل ذلك): البیولوجیة(الحاجات الطبیعیة 

 مایة؛اإلستقرار العائلي، األمان، الح: الحاجة إلى األمن 

 التمیز باإلنتماء إلى الجماعة، والقبول : الحاجات اإلجتماعیة أو الحاجة إلى اإلنتماء اإلجتماعي

 من قبلها؛

 اإلحترام والتقدیر، المكانة الشخصیة، المركز اإلجتماعي؛: التمیز أو الحاجة للتقدیر 

 ص أخر من یتمثل بالعمل على تحقیق وٕانجاز ما ال یستطیع أي شخ: الحاجة لتحقیق الذات

 إنجازه لبلوغ المستوى األعلى؛

وما یفیدنا هنا أن الفرد في سلوكه یبحث عن شراء الحاجات من السلع والخدمات التي هي أكثر       

حاجة إلیها، ألنها تمثل بحقیقتها إستقرار لوجوده، ومن تم یأتي بالبحث عن تلبیة الحاجات األخرى ذات 

فراد یختلفون بعضهم إلى البعض اآلخر في ترتیب تلك الحاجات األهمیة األقل ولكن مع ذلك فإن األ

  .وٕاعتبارها كحوافز لهم

 :الدوافع -

تشیر النتائج التي أسفرت عنها الدراسات التي قام بها علماء النفس إلى أن سلوك اإلنسان یوجه       

  ناحیة إشباع الحاجات األساسیة؛

وال یعني هذا أن كل فرد یتصرف في نفس اإلتجاه، ویعتمد ذلك على طبیعة هذه الحاجات وعلى       

  المجتمع المحیط والظروف السائدة؛

وسنجد الكثیر من التطبیقات لموضوع الدوافع في میدان التسویق، ویعتمد نجاح تسویق سلعة معینة       

  عة واحدة؛الكثیر من الحاجات دفعلى قدرتها على إشباع 

ولقد تقدمت طرق البحث في موضوع الدوافع فتمكن في تحدید قوة وضعف عالمة معینة على ضوء       

ما تحققه من إشباع، وبالتالي أصبح موضوع الدوافع سواء كانت أساسیة أو مكتسبة في منتهى األهمیة 

  .1بالنسبة للنشاط التسویقي

                                                           
1
  .254: ، ص2009 عمان، األردن، ، الطبعة األولى، دار الرایة،مفاهیم تسویقیة حدیثةزاهر عبد الرحیم عاطف،   
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عنصر إنفعالي یعمل على  توجیه : "ن تعریف الدوافع بأنهاومن خالل ما تم التطرق إلیه فإنه یمك      

هنا یصبح الدافع هدفا یعمل سلوك الفرد نحو تحقیق بعض األغراض، وقد یكون هذا العنصر خارجیا 

الفرد على تحقیق رغبة في الوصول إلى حالة التوازن النفسي وقد یكون داخلیا وهنا یصعب تحدي معناه 

  . 1"العوامل الداخلیة للفرد نظرا إلرتباطه بمجموعة من

  :ویمكن توضیح عملیة الدوافع من خالل الشكل التالي      

  نموذج عملیة الدوافع): 03 - 02(الشكل                        

  

  

  

  

  

  

  

، دار ومكتبة الحامد للنشر والتوزیع، )مدخل لإلعالن(كاسر ناصر المنصور، سلوك المستهلك  :المصدر

  .                                           107: ، ص2006عمان األردن، 

  2:تنقسم الدوافع إلى      

 یضم هذا القسم ثالث أنواع :القسم األول:  

                                                           
  .32: عنابي بن عیسى، مرجع سبق ذكره، ص  1

  .34 :نفس المرجع ، ص  2

 نموذج عملیة الدوافع

  حالة نفسیة حافز سلوك

 )توتر(

 عملیات إدراكیة

هدف أو 

 إشباع حاجة

  تقلیل التوتر

  رغبة/ حاجة

 غیر مشبعة
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 هي الدوافع التي تدعوا المستهلك األخیر لشراء سلع أو خدمة معینة بغض النظر  :الدوافع األولیة

فهي إذن تتضمن الشعور بالحاجة أو  ،عن الماركات التجاریة المختلفة لها أو األماكن التي تباع فیها

 المیل نحو سلعة أو خدمة معینة،

 هي األسباب الحقیقیة التي تدفع المستهلك النهائي إلى شراء ماركة معینة  :یةدوافع شراء إنتقائ

من السلع أو الخدمات دون الماركات األخرى، وعلیه فإن دوافع الشراء اإلنتقائیة تتطلب إجراء مقارنات 

 بین مزایا وعیوب الماركات المختلفة المعروضة للبیع في السوق،

 وینقسم إلى :القسم الثاني: 

 أي الرغبة في اإلستمتاع بالحیاة؛ :الدوافع المتعیة 

 أي الرغبة في عمل الخیر؛ :الدوافع لتكریس الذات 

 أي الرغبة في توضیح األفكار :دوافع التعبیر الذاتي.  

 :اإلدراك -

اإلدراك من وجهة النظر التسویقیة هي العملیة التي تشكل إنطباعات ذهنیة لمؤثر معین داخل 

  المستهلك؛حدود معرفة 

ویدرك المستهلك سلعة معینة ویدرك خصائصها عندما یجرب هذه السلعة، كما أن لتصمیم 

  .1السلعة وتغلیفها تأثیر واضح عند اإلختیار

عملیة ذهنیة تنطوي على إستقبال المعلومات الواردة عن منبه حسي معین : "ویعرف اإلدراك بأنه

المعلومات وتفسیرها أو هي العملیة التي یقوم الفرد  وتكوین صورة واضحة عنه في الذهن وترتیب تلك

بإختیارها وتنظیمها وتفسیر كل ما تحصل علیه من المعلومات لخلق أو إیجاد صورة ذات معنى عن 

  .2"العالم واألشیاء المحیطة به

  :وتوضح عملیة اإلدراك في الشكل التالي

  

                                                           
  .255 :زاهر عبد الرحیم عاطف، مرجع سبق ذكره، ص  1

2
  .86 :عنابي بن عیسى، مرجع سبق ذكره، ص  
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  عملیة اإلدراك): 04-02(الشكل                 

  

  

الطبعة الثانیة، الجزء الثاني، دیوان  - عوامل التأثیر النفسیة–سلوك المستهلك  عنابي بن عیسى،: المصدر

  .86: ، ص2010المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

 :التعلم -

اإلعالنات  جمیع التغیرات التي تطرأ على السلوك لمواقف مشابهة وتعتبر: "أنهعرف التعلم على       

  .1"مد علیها رجال التسویقأهم المؤثرات التي یعت

 المبادئ األساسیة للتعلم: 

  2:تتمثل المبادئ األساسیة للتعلم في      

 الحاجات واألهداف دور تشكل الدوافع نقطة اإلنطالق األولى لحدوث التعلم، حیث تلعب  :الدوافع

 المنبه،

فمن المعروف أن وراء كل سلوك شرائي أو حاجات أو رغبات دافع أو أكثر مع إعتبار أن        

دافع الشراء أو اإلستهالك لدى األفراد تختلف إلختالف أهدافهم وأنماطهم الشخصیة وٕامكانیاتهم 

  ؛الشرائیة

 ع كونها تعمل كقوة رئیسیة إلستمالة األفراد للتعلم للدوافتقوم اإلیحاءات بدور الموجة  :اإلیحاءات

السعر، نوعیة : وقد تتمثل اإلیحاءات في أمور ترتبط بالماركة السلعیة أو الخدمیة، من خالل منبهات مثل

إلخ، ویكمن دور اإلیحاءات بشكل عام في مساعدة األفراد على اإلنتباه واإلهتمام من قبلهم ...اإلعالن

 إلشباع حاجاتهم؛

 تحدد كیفیة تصرف الفرد نحو المنبه الذي تعرض إلیه نوع اإلستجابة لدیه والحاجة  :إلستجابةا

 التي یتم التعلم فربما حتى ولو كانت إستجابة غیر ملموسة أو ظاهرة للعیان؛

                                                           
  .255 :زاهر عبد الرحیم، مرجع سبق ذكره، ص  1
2
  ).بتصرف.(113 -111: محمد إبراھیم عبیدات، مرجع سبق ذكره، ص ص  

السلوك  المثیرات

 اإلستجابي

دراك التنظیم إ

 وتفسیر المثیرات

إختیار الحواس 

 للمثیر
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 من المعروف أن التعزیز یزید من إحتمال حدوث إستجابة معینة في المستقبل كنتیجة  :التعزیز

  .إلیحاء أو منبه مثیر أیقض أو أنتج دافعا معینا

 :الشخصیة -

مجموعة من الخصائص النفسیة الممیزة للفرد والتي تقوده إلى : "على أنها یمكن تعریف الشخصیة      

الثقة : ، ویمكن وصف الشخصیة من خالل بعض السمات مثل"لهاإستجابات محددة للبیئة التي یتعرض 

بالنفس، السیطرة، اإلستقاللیة، اإلختالف، الخامیة اإلجتماعیة، إمكانیة التأقلم أو النكیف، اإلستقرار 

العاطفي، اإلنجاز، العدوانیة، اإلبداع وغیرها من السمات، ویحاول المسوقون إیجاد عالقات تربط بین 

  .1من الشخصیات واإلختبارات المتعلقة بالمنتج أو الماركةأنواع معینة 

  العوامل الشخصیة: المطلب الرابع

تؤثر العوامل الشخصیة على السلوك الشرائي للفرد وتتضمن عمر المشتري، المرحلة التي یمر فیها       

  2:الحالة اإلقتصادیة، ونمط الحیاة وسنتطرق إلیها كما یلي أثناء دورة حیاته، الوظیفة التي یشغلها،

 :دورة الحیاة ومراحل العمر -

الطفولة، سن (ترتبط عملیة إختیار السلع والخدمات بالفئات العمریة المختلفة أثناء حیاة الفرد       

ى السلوك الشرائي ، كما تؤثر مراحل دورة الحیاة عل)المراهقة، مرحلة الشباب، الرجولة ومن تم الشیخوخة

وحیدون، عائالت دون أطفال، عائالت مع "وهي المراحل التي تمر من خاللها العائلة في تطورها 

وفي كل مرحلة وفئة عمریة هنالك سلوك شرائي " األطفال، مطلقون من دون أطفال، مطلقون مع أطفال

إلعتبار من خالل هذه مختلف عن المراحل األخرى، ویجب على المسوقین أخد هذه المراحل بعین ا

  :األسئلة المستقلة التي قد تستدعي إستخدام إستراتیجیات مختلفة في كل مرحلة

 من الذي یؤثر على قرار الشراء؟ 

 من یتولى عملیة الشراء الفعلیة؟ 

                                                           
، الطبعة الثالثة، مركز یزید للخدمات الطالبیة، عمان، األردن، )مفاهیم أساسیة(مبادئ التسویقفهد الخطیب، محمد عواد،   1

  .67: ، ص2004
2
، الطبعة األولى، دار المیسرة للنشر والتوزیع، عمان، )بین النظریة والتطبیق(مبادئ التسویق الحدیث زكریا عزام، وآخرون،   

  .140، 139: ، ص ص2008األردن، 
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 من یتخذ قرار الشراء؟ 

 من یستخدم السلعة؟ 

على أسرة مكونة من زوجین  بیافالعائلة المكونة من أب وأم تختلف في إحتیاجاتها ورغباتها نس      

  وأطفال؛

 :الوظیفة -

یؤثر نوع العمل على السلوك الشرائي للفرد بإختیاره للسلع والخدمات التي یحتاجونها ومدى مالئمتها       

لوظائفهم، ویحاول المسوقون تحدید الجماعات الوظیفیة التي یكون لها إهتمام واضح بمنتجاتهم وخدماتهم 

  حددة؛وتستطیع الشركات أن تخصص بإنتاج السلع لتلك الجماعات المهنیة الم

 :الحالة اإلقتصادیة -

یتأثر إختیار الفرد بالحالة اإلقتصادیة، وهي تتكون من الدخل القابل لإلنفاق، ولذلك فإن الفرد الذي       

یرغب في شراء سلعة ما سیقوم بشرائها إذا كان لدیه دخل قابل لإلنفاق، ویقوم مسوقوا السلع الحساسة 

 ؛ت مالئمة لألسواق المستهدفةمستهلكین حیث تبقى المنتجاللدخل بمراقبة مستویات الدخل الشخصي لل

 :نمط الحیاة -

التفاعالت التي یقوم بها الفرد على بیئته، فهو إعطاء لمحة أو صورة شاملة یصف نمط الحیاة جمیع      

، ویمكن قیاس نمط )نشاطاته، إهتماماته، وآرائه(لطریقة وجود الفرد وتفاعله مع العالم حوله من خالل 

العمل، الهوایات، الوظیفة، (الحیاة من خالل مجموعة من األسئلة المتعلقة باألبعاد األساسیة للنشاطات 

أي األفراد بأنفسهم، القضایا اإلجتماعیة، ر (، واآلراء )الرحالت، األزیاء، الطعام، الوسائل اإلعالمیة

  ).السیاسة، التجارة، اإلقتصاد، التعلیم، المنتجات، المستقبل، الثقافة
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  Soncasسلوك المستهلك من مدخل  :المبحث الثالث

المستهلك من المواضیع الحساسة التي تتأثر بمختلف العوامل الداخلیة والخارجیة، كما أن  سلوك      

عناصر المزیج الترویجي لها دور في تغییر إتجاه المستهلك نحو إقتناء السلعة أو الخدمة وعلى سنتطرق 

  .Soncasإلى دراسة عناصر المزیج الترویجي، عملیة اإلدراك إضافة إلى مدخل 

  تأثیر عناصر المزیج الترویجي على سلوك المستهلك: ولالمطلب األ 

  1:لى سلوك المستهلك من خالل كل منتؤثر عناصر المزیج الترویجي ع      

  تأثیر اإلعالن على سلوك المستهلك: الفرع األول

یعتبر اإلعالن من أهم الوسائل الترویجیة التي تساهم في تغییر إتجاه المستهلك وٕاقناعه بشراء       

السلع وٕاستعمالها، كما یعتبر اإلعالن أحد العناصر األساسیة في خلق الصورة الذهنیة، حیث یشیر 

Keller  عملیات الشراء، وتحفیز ) بالماركة(إلى دور اإلعالن في تقییم المنتجات وزیادة وعي المستهلك

إلى دور اإلعالن في تخفیض حساسیة المستهلك للسعر في األجل الطویل  Melaوفي نفس اإلتجاه یشیر 

إلى أهمیة اإلعالن بإعتباره  Naroyanaمما یجنب الشركات مشاكل التعرض للمنافسة السعریة، كما یشیر 

وأسبابها بما یعزز من قدرة الشركات  أحد وسائل تغییر اإلتجاه، وعلیه فإنه یوصي بدراسة هذه العالقة

  .على تحقیق التأثیر المطلوب في السلوك الشرائي للمستهلك

ومن المنطقي أن یعتمد المستهلك على المنطق والعاطفة في نفس الوقت، وبالتالي یجب أن یصمم       

إلى أن  Mitchell et Olson  اإلعالن بحیث یأخذ في الحسبان كال البعدین ومن هذا المنطلق یشیر

وفي معتقداته عن ) الوجدان(التعرض لإلعالن یترتب علیه التأثیر في تجاهات الفرد نحو هذا اإلعالن 

  .وكالهما یؤثر في النهایة على معتقداته وٕاتجاهاته نحو الماركة والسلوك الشرائي له) المعرفة(المنتج 

  :والشكل الموالي یوضح هذه الفكرة

  

                                                           
1
، منشورات المنظمة العربیة للتنمیة المستهلكین نحو دولة المنشأ وأثرها على تصمیم المزیج التسویقي إتجاهات هبة فؤاد علي  

  ).تصرف(.143، 136: ، ص ص2004اإلداریة، القاهرة، مصر، 



 SONCASطار المفاهیمي لسلوك المستهلك ومدخل اإل         :الفصل الثانيا

 

 
71 

  تأثیر المحتوى اإلعالني على سلوك المستهلك): 05- 02(الشكل        

  

  

  

  

  

هبة فؤاد علي، إتجاهات المستهلكین نحو دولة المنشأ وأثرها على تصمیم المزیج التسویقي،  :المصدر

  .143:، ص2004منشورات المنظمة العربیة للتنمیة اإلداریة، القاهرة، مصر، 

  تأثیر تنشیط المبیعات على سلوك المستهلك: الفرع الثاني

نظمة في األجل القصیر من خالل تنشیط وحث یهدف نشاط تنشیط المبیعات إلى زیادة مبیعات الم      

المستهلكین المداومین على تجزئة السلع الجدیدة وتقدیم الحوافز للمستهلكین الجدد على إستهالك سلعة 

المنظمة لزیادة معدالت اإلستخدام، كما یستخدم لتحفیز الموزعین، ورجال البیع على تصریف المنتجات 

یتم إستخدام تنشیط المبیعات بمفرده كنشاط، بل یستخدم إلى جانب اإلعالن وزیادة فعالیة آرائهم ونادرا ما 

  والبیع الشخصي؛

تنشیط المبیعات تستعمل كحافز لتشجیع المستهلكین على شراء سلعة المنظمة المروحة في المدى       

  القصیر، ویتكرر إستعمالها كلما دعت الحاجة إلى ذلك؛

ریع المبیعات في األجل القصیر من خالل تنشیط وتشجیع یهدف تنشیط المبیعات إلى تس      

المستهلكین الجدد على تجربة المنتجات الجدیدة وتقدیم الحوافز للمستهلكین المداومین على إستهالك منتج 

المنظمة بزیادة معدالت اإلستخدام، كما یستخدم لحفز الموزعین وتشجیعهم على التعامل بالمنتجات 

تنشیط المبیعات حسب الغرض منها، وحسب الجهة عالیة آدائهم، وبذلك تختلف تقنیة المروج لها، وزیادة ف

  المستهدفة لهذا النشاط؛ 

 اإلتجاه نحو اإلعالن

 التعرض إلعالن

المعتقدات الخاصة 

 بخصائص المنتج

  الماركةاإلتجاه نحو 

اإلتجاه نحو 

التصرف بالشراء 

 وٕاستخدام الماركة

 السلوك
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  : وعلیه تنشیط المبیعات تصمم لتحقیق األهداف الرئیسیة التالیة      

 تغییر العادات الشرائیة لدى المستهلكین؛ 

  لتغییر الماركات والدین یبحثون عن حسومات السعر تجلب مستهلكین جدد لدیهم من اإلستعداد

 سعر منخفض ونوعیة جیدة؛

 العروض الخاصة تدفع األفراد إلى إتخاد قرار الشراء؛ 

  الحصول على سلعة إضافیة من نفس النوع عند شراء كمیة معینة تدفع المستهلك إلى شراء هذه

 السلعة؛

 1الحصول على سلعة أخرى تختلف عن السلعة المشتراة. 

  تأثیر البیع الشخصي على سلوك المستهلك: ثالفرع الثال

یعتبر البیع الشخصي من عناصر اإلتصال الفعالة، حیث یمارس رجال البیع أنشطتهم بشكل       

مباشر قصد حث وٕاقناع المستهلكین على الشراء ومساعدتهم في إتخاد قرارهم من خالل تقدیم النصح 

  وتزویدهم بالمعلومات وتحلیل طرفي التعامل؛

  :تحلیل طرفي التعامل      

ذالك النشاط الذي یتضمن مقابلة رجل البیع للمستهلك وجها "یمكن تعریف البیع الشخصي على أنه       

وبالتالي فإن فن البیع الشخصي هو مهارة خاصة " لوجه بغرض تعریفه بخصائص السلعة وٕاقناعه بشرائها

إقناع العمیل المرتقب بشراء المنتجات التي یرید بیعها له ینبغي أن یمتلكها البائع والتي تجعله قادرا على 

  خاصة في حالة المنتجات الخاصة وٕالى حد ما منتجات التسویق؛

كافیا في دراسة طبیعي البیع الشخصي التركیز على طرف واحد فقط من طرفي لذلك لم یعد       

لعملیة كما أن نتیجة هذه العملیة تعتمد الصفقة البیعیة، ألن كال من البائع والمشتري متشاركان في هذه ا

  بدرجة كبیرة على الكیفیة التي یرى فیها أحد الطرفین الطرف اآلخر وعلى كیفیة التعامل معه؛

  :وتتم عملیة التفاعل على ثالث مراحل وهي      

                                                           
  )بتصرف.(303، 302، 300:منیر نوري، مرجع سبق ذكره، ص ص  1
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 تكون قصیرة المدة، یتم خاللها إطالع البائع على رغبات المستهلك، كما  :مرحلة اإلستكشاف

 فیها المستهلك على موجودات المحل؛ یطلع

 یتم فیها مناقشة البدائل المتاحة وٕامكانیة إختیارها فما إن یتعرف البائع على : مرحلة التقییم

متطلبات المستهلك حتى یتلقى البدائل التي یمكن أن تواجه هذه المتطلبات من المنتجات لدیه ویستخدم 

 توجیه المستهلك نحو البدائل المتاحة لدیه؛بهدف معلوماته وخبراته في هذا المجال 

 في هذه المرحلة یكون رأي المستهلك قد إستقر في إختیار المنتج الذي :مرحلة إتخاد قرار الشراء

طریقة : سیشتریه والعالمة المفضلة لدیه، ویقر بالتالي إتمام عملیة الشراء حیث یناقش أمورا معینة مثل

 .1المسكن ووقت اإلستالمالدفع، إمكانیة التوصیل إلى 

  تأثیر العالقات العامة على سلوك المستهلك: الفرع الرابع

إلبراز دور العالقات العامة في بلوغ أهداف المنظمة وٕانجاز مهمتها، حیث تقوم إدارة العالقات       

وجهة بقیاس نتائج أنشطتها الموجهة إلى الجماهیر المختلفة عموما بما في ذلك األنشطة المالعامة 

للمستهلك النهائي، وهذا من خالل إستخدامها ألدوات وأسالیب دقیقة مبنیة على اإلختبار واإلستقصاء، 

كما تمثل العالقات العامة الوسیلة اإلتصالیة األكثر نجاعة في تحسین سمعة المنظمة وتكوین صورة 

  .2إیجابیة وصادقة عنها

  مفهوم اإلدراك: المطلب الثاني

  اإلدراك تعرف: الفرع األول

یعرف اإلدراك بأنه عملیة إستقبال المثیرات الخارجیة وتفسیرها من قبل الفرد تمهید لترجمتها إلى       

إستجابة مطلوبة أو مقصودة أو هي مجموعة من العملیات التي من خاللها یستطیع الفرد أن یعي 

  .3المعلومات الواردة من البیئة بحیث یكون قادرا على فهمها وتفسیرها

عملیة إستقبال وتنظیم وٕاختیار وترجمة المنبهات وتحویلها إلى معلومات بهدف الحصول "اإلدراك       

على معنى لها، وهذه العملیة تتم بإسقبال المنبهات من خالل الحواس وتنظیمها بهدف فهم الواقع بشكل 

                                                           
1
  ).بتصرف(. 284-281 :السابق، ص صالمرجع   

  ).بتصرف. (310 -305: نفس المرجع، ص ص  2

  .382 :بشیر عباس العالق، علي سعید ربابعة، مرجع سبق ذكره، ص  3
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وتنظیمه ضمن صورة مستمر األمر الذي یتطلب من الشخص مستقبل المنبهات أن یختار المنبه الحسي 

  .1"متكاملة ذات معنى ومضمون

إتجاه شيء معین یعرف اإلدراك على أنه اإلنطباعات واألفكار والمعتقدات التي تحصل علیها الفرد       

  واألشیاء المحیطة به وذلك من خالل الحواس الخمسة؛

ختالف الخبرات المتراكمة ویختلف اإلدراك من شخص آلخر تبعا للمواهب والمهارات، كما یختلف بإ      

  .2لدى المستهلكین إضافة إلى إختالفه بین المستهلكین أنفسهم من حیث درجته وصحته وتعقیده ووضوحه

عملیة إختیاریة فالمستهلك النهائي ال یدرك إال قدرا محدودا جّدا من المثیرات الهائلة : "اإلدراك هو      

في الوسائل اإلعالنیة المختلفة، ولكنه في الواقع اإلعالنیة التي توجد حوله، فهو یتعرض لمئات الوسائل 

ال یدرك قدرا محدودا جّدا من هذه الوسائل اإلعالنیة، األمر الذي یفرض على رجل التسویق أن یفكر 

  .3"بطریقة تجعل المستهلك النهائي یدرك اإلعالنات التي یقوم بها

المعنى الذي یعطیه الفرد لحافز أو منبه بمعنى إستقبله بحواسه الخمس إو إستقبال أو : "اإلدراك هو      

  .4"یجب أن یكون مدركا وواعیا لوجوده أوالتفسیر منبه حسي، فقبل أن یشتري المستهلك منتجا معینا 

  خصائص اإلدراك: الفرع الثاني

  5:لإلدراك العدید من الخصائص نوضحها في ما یلي     

 حیث أن الفرد ال یمكن أن یدرك الكل وٕانما یقوم بإختیار ما یمكن أن یدركه : محدودیة النطاق

فعندما تقع عیناه على مشهد معین یحتوي على العدید من األجزاء فإن الفرد ال یمكن أن یدرك كل ما 

 األولى؛یتضمنه هذا المشهد مند النظرة 

                                                           
  .130 :كاسر نصر المنصور، مرجع سبق ذكره، ص  1

2
  .26: ، صمرجع سبق ذكرهسید سالم عرفة،   

، 134 :، ص ص2012، الطبعة األولى، مؤسسة الوراق للنشر والتوزیع، عمان، األردن، أسس التسویقأمین السید علي، محمد   3

135.  

4
، الطبعة الثانیة، دار الحامد للنشر والتوزیع، عمان، األردن، صرةاالتسویق مفاهیم معنظام موسى سویدان، شفیق إبراهیم حدار،   

  .154: ص

  .86: عنابي بن عیسى، مرجع سبق ذكره، ص  5
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 حیث أن الفرد یتعرض لمثیرات مختلفة والتي تؤدي بما : إعتماده على المثیرات أو المنبهات

 یسمى باإلحساس وبالتالي إدراك الغیر یتوقف على نوعیة هذه المثیرات؛

 یتأثر بقدرات الفرد وخبراته وذاكرته؛ فاإلدراك :إعتماده على الشخصیة 

  األجهزة الحسیة للفردإعتماده على المعلومات القادمة إلى. 

  مراحل العملیة اإلدراكیة للمستهلك: الفرع الثالث

یسعى المستهلك عادة إلى تحقیق التوازن النفسي الذي یأتي من وجود إختبار في كل مرحلة من       

 Attention، اإلنتباه Exposureالتعرض : مراحل العملیة اإلدراكیة والتي تتلخص في أربع خطوات وهي

  : وهي موضحة كما یلي Retentionوالحفظ في الذاكرة  Coprehensionعلى التعلم وفهم األمور  القدرة

  التعرضExposure :وهو ما یؤثر على الناس فیما یختارون اإلستماع أو القراءة أو المشاهدة ؛ 

  اإلنتباهAttention : وینتج ذلك عن طریق حرص المستهلك على اإلنتباه لإلعالنات المتضمنة

لمعلومات تهمه وتساعده لشراء الصنف المقبول وبالتالي فهو ال یهتم باإلعالنات المعارضة والتي تخص 

  . 1األصناف المرفوضة

  أشكال اإلدراك: الفرع الرابع

  2:وبالتالي الفهم للواقع واألحداث من حولنا تأخذ شكلین هماإن عملیة اإلدراك       

 بشكل مجرد من خالل المحاكاة والتحلیالت العقلیة  للعالمهو عملیة فهمنا  :اإلدراك المجرد

المجردة والبعیدة إلى حد ما عن األحداث والوقائع المباشرة للحیاة كإكتشاف الجاذبیة أو النسبیة وغیرها، 

 ویبقى هذا النوع من اإلدراك محدود في مجال الواقع ویتبعه سلوك مستتر ضمني؛

 ي بأنه عملیة فهم األحداث والوقائع الحیاتیة في عالمنا من یعرف اإلدراك الحس :اإلدراك الحسي

خالل عناصر اإلدراك الحسي السمع، البصر، الذوق، ویكون موضوعه أحداث ووقائع حقیقیة تؤثر على 

سلوك الشخص، وكما یعرف اإلدراك الحسي بأنه األثر الداخلي الذي یحدث نتیجة لوجود مؤثر ینتقل إلى 

                                                           
1
  .145: ، صمرجع سبق ذكره ، زكریا أحمد عزام، وآخرون  

2
  .132: مرجع سبق ذكره، ص: كاسر نصر المنصور  
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لمخ من خالل أعصاب خاصة فتترجم إلى حاالت شعوریة كاإلحساس باأللوان المراكز العصبیة في ا

 .إلخ...واألصوات والروائح والطعم والحرارة والجوع

   مكونات اإلدراك: الفرع الخامس

تفسیرات لمكونات اإلدراك، التفسیر األول جاءت به النظریة القدیمة في العلوم السلوكیة، أما هناك      

التفسیر الثاني فهو نتاج النظریة الحدیثة لإلدراك، فالنظریة القدیمة في العلوم السلوكیة تفترض أن اإلدراك 

  : یعتمد على نوعین من العوامل هما

 مادیة لهذا المثیر كاللون والحجم والحركة، فعندما یرى وتتعلق بالخصائص ال :مواصفات المثیر

فرد ما إعالن في صحیفة، وكان هذا اإلعالن بحجم صغیر والبیانات مكتوبة بأحرف صغیرة فإن إدراكه 

لهذا اإلعالن سیكون مختلفا مقارنة بإعالن یكون على مساحة صفحة وباأللوان وتكون البیانات مكتوبة 

 بأحرف كبیرة؛

 من تختلف هذه المواصفات من شخص إلى آخر، حیث یدخل فیها العدید  :لفردمواصفات ا

 إلخ؛...الذكاءودرجة  االجتماعيالعوامل مثل الخبرة، الحاجة، الشخصیة، والمركز 

إن جمیع هذه العوامل تتعامل مع مواصفات المثیر لكي تعطي معنى لهذا المثیر یختلف عما       

  مواصفاته، یعطیه من معنى لشخص آخر تختلف

أما النظریة الحدیثة لإلدراك فهي تفرض أن العملیة اإلدراكیة هي عملیة دینامیكیة ینتج عنها        

إنطباعات تختلف عن اإلنطباعات التي كان من المتوقع أن تنتج إذا تم أخذ كل جزء من أجزاء المثیر 

إلدراك الذي یحصل لدیه والذي یدفعه عندما یرید أحد المستهلكین شراء قمیص فإن ا: على إنفراد، فمثال

  .1للشراء هو لیس فقط القمیص كسلعة وٕانما اللون، المودیل، ونوعیة القماش والسعر

  

  

                                                           
، الطبعة العربیة، دار الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع، عمان، )مدخل شامل(مبادئ التسویق الحدیثحمید الطائي، بشیر العالق،   1

  .84، 83: ص ص 2010األردن،
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      Soncasمدخل : المطلب الثالث

  1:التحلیل النفسي لدوافع اآلخرین

بغرض معرفة وتحلیل دوافع اآلخرین وتصنیفها ظهرت أفضل طریقة للرد على إعتراضات اآلخرین       

كدفاع متقدم ببراهین حقیقیة ستسمح لك بإستخدام الكلمات األصح في الوقت األصح مع السلوك األصح 

  .Soncasریقة وذلك لتجنب النقاش الحیادي مع اإلستفادة من حوار دقیق جّدا وسمیت هذه الطریقة بط

  :Soncasمعنى كلمة  

  : هي مشتقة من الكلمات التالیة      

 Sécuritéاألمن                   

      Orgueilالفخر                    

  Nouveauté               الحداثة

  Confortالرفاهیة                  

  Argentالمال                     

  Sympathie   وّدي               

  :Soncasمضمون كلمة وفي ما یلي جدول یبن       

 

 

 

                                                           
1 Patrk David, La Négociation commerciale en pratique, quateriame ediont, Eyrolles Editions d àrganition, 

paris , 2008.p-p : 24-27. 
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 Soncas مضمون كلمة): 01- 02(الجدول 

  السلوك المطلوب    الكلمات السلبیة  الكلمات االیجابیة   كیف تتعرف علیه  

Sécurité   یحب التفكیر  ناألم .

. متشائم. یجرب

. مخلص لموردیه

  نادرا ما یقرر وحده

  

. التامینات.المعاببر

. الضمانات

. مبرهنة. التجربة

  .الموثوقیة. المتانة

  

. الخطر. التغییر

  .الحداثة

. ان تكون واثق

 تتكلم عن

 الضمانات

  الموثوقیة

Orgueil   فخور بالسلطة   الفخر

. بالقوة بالجمال

 .  یحب التمیز

  

. االول. انتم

. الحصري. الوحید

. مشخص. االناقة

 . تصبح مرجع

  

. التفاصیل. النقد

  .عادي. االنتظار

  

 . اعطائه قیمة

  

Nouveauté  

  الحداثة
یبحث عن 

. التغییر. االصلي

  ال یحب الروتین

آخر . التكنولوجیا

. مختلف. صیحة

  تغییر جذري

. العادات. الروتین

  تقییس

  

. مبدع. االختالف

  تخیلي

Confort     

  الرفاهیة
یحب كل . هادئ

  ما هو عملي

  

. بسیط. عملي

 .سهل

  یصلح.مساعد

  

. مركب. معقد

  .خطر. مغامرة

 . مساعد. سهل

  

Argent        

  المال

یبحث عن . مادي

یحب . الربح

  التحلیل.  المقارنة

  

. االقتصاد

. السعر. التخفیض

. الربح. الدخل

  مجاني. الهامش

  

منتجات . الغموض

 . الجودة العالیة

  

. االرقام. المقارنة

  احتساب العوائد

Sympathie  

  ودي
 . التمتع

  

. مقبول. لجمیع

. یتحدث

العالقات .هدیة

 .الثقة. االنسانیة

. قول ال. العنف

. الحكم السيء

. التقنیة. الوحدة

االختالف عن 

. یعیش حیاته

  یتمتع
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  الزیارات. الشركاء

  

  اآلخرین

  

Sourse : Patrk David, La Négociation commerciale en pratique, quateriame ediont, Eyrolles Editions d 

àrganition, paris , 2008.p ,25. 

  :أنواع یمكن تكاملها

 Confort       الرفاهیة  Sécurite    األمن

 Nouveauté   الحداثة              Orgueil      الفخر

 Sympathieوّدي               Confort  الرفاهیة   

 أنواع یمكن تعارضها: 

  Sécurité  األمن         Nouveaute الحداثة

 Confort الرفاهیة     Nouveaute الحداثة    
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  : الخالصة

خالل ما تطرقنا إلیه سابقا یتضح لنا أن سلوك المستهلك هو عبارة عن أفعال وتصرفات  من       

األفراد للحصول أو إستخدام مختلف السلع والخدمات لكن بطریقة إقتصادیة صحیحة بما في ذلك عملیة 

  .إتخاد القرارات التي یجب أن تسبق وتقرر تلك األفعال والتصرفات

عرضة لمختلف العوامل المؤثرة على حیاته الیومیة التي تكون متغیرة  وأن سلوك المستهلك هو      

  .بإستمرار ومتزایدة وهذه العوامل قد تكون عوامل إجتماعیة، ثقافیة، نفسیة وشخصیة

كما سلوك المستهلك یتأثر بعناصر المزیج الترویجي سواء بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة، كونها       

  .إتجاه السلعة أو الخدمةو سلبیة لق ردة فعل إیجابیة أخت

  .وتحلیلھا   Soncasكما تطرقنا من خالل هذا الفصل إلى معرفة معنى كلمة       

  

 



   

  لثثاالالفصل 

  

  تمهید

  مدخل إلى الوكاالت السیاحیة: األول المبحث -

اإلجراءات المنهجیة واألسالیب : الثاني المبحث -

  اإلحصائیة المعتمدة في الدراسة

    تحلیل بیانات ونتائج الدراسة:لثالمبحث الثا -

  إختبار الفرضیات وتحلیل الفروق: رابعالمبحث ال -

 خالصة

الدراسة المیدانیة لتقییم أثر الترویج السیاحي على 

 Soncasسلوك المستهلك من مدخل 
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  تمهید

إلى إسقاط كل من الفصل األول والثاني على الدراسة التطبیقیة من أجل سنتطرق في هذا الفصل       

الربط بینهما، وذلك من أجل التوضیح وفهم العالقة بین الترویج السیاحي وسلوك المستهلك من مدخل 

Soncas  وأهم األمور المتعلقة بها، حیث قمنا بدراسة أثر الترویج السیاحي على سلوك المستهلك في

إقتناء خدمات الوكاالت السیاحیة وتأثره بعناصر المزیج الترویجي السیاحي، وذلك بتوضیح متغیرات 

یق الهدف من هذه الدراسة المستقلة والمتغیر التابع، من أجل اإلجابة على الفرضیات المطروحة ولتحق

الدراسة قمنا بتقسیم الفصل إلى أربعة مباحث حیث في المبحث األول تناولنا مدخل إلى الوكاالت 

السیاحیة، أما المبحث الثاني فتضمن اإلجراءات المنهجیة واألسالیب اإلحصائیة المعتمدة في الدراسة، 

ة، أما المبحث الرابع فكان حول إختبار كما تطرقنا في المبحث الثالث إلى تحلیل بیانات ونتائج الدراس

  .الفرضیات وتحلیل الفروق
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  مدخل إلى الوكاالت السیاحیة: المبحث األول

تعتبر الوكاالت السیاحیة من أهم الوسائط بین المستهلكین للخدمة السیاحیة والخدمة، نظرا ألن       

  .الوكالة ذات تأثیر كبیر على المستهلك

    تعریف وكاالت السیاحة: األولالمطلب 

جهة تساعد الناس على تنظیم الرحالت والعطل، عن طریق عمل : "تعرف الوكاالت السیاحیة بأنها      

تدابیر إلستعدادهم للسفر فهي تحجز لهم غرف في الفنادق ومقاعد في سائل النقل كما تنظم لهم رحالت 

على جوازات السفر والتأشیرات التي یحتاج إلیها  سیاحیة وتعین لهم مرشدین یساعدونهم في الحصول

  .1"المسافرون إلى البالد األخرى، وتنظیم الرحالت السیاحیة لألفراد والجماعات

شركات تنظم وتنتج وتبیع للسكان المحلیین وغیر المحلیین بضاعتها : "وكاالت السیاحة هي      

بیع الخدمات اإلضافیة المرتبطة بها أو تكون  الخاصة أو الرحالت السیاحیة الفردیة وكذلكالجماعیة 

  .2"وسیلة عند بیع الرحالت السیاحیة من الخدمات والبضائع المنتجة من قبل شركة أخرى

  3:وتنقسم وكاالت السیاحة إلى      

 قسم السیاحة الداخلیة - 

 قسم السیاحة الخارجیة - 

، وهناك )، الحج والعمرة)الدینیةالعالقات العامة، السیاحة (طیران، بواخر، فنادق(قسم الحجز  - 

 .أقسام أخرى توجد في البعض وال توجد في البعض اآلخر

  األعمال األساسیة لوكاالت السیاحة : المطلب الثاني

 4:تتمثل األعمال األساسیة لوكاالت السیاحة والسفر في      

  

                                                           
1
 https://ar.wikipedia.arg. 14/05/2019, 08 :40. 

2
 www. Mangol.com.topic/?t 2645/14/05/2019.08 :40. 

3
 https://w.madar.ca/detial. 14/05/2019. 08:50 

4
 www. Mangol.com.topic/?t2645. 
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  :عملیات تنظیمیة إنتاجیة 

والسفر تتمثل في كل عملیة لتحضیر اإلعداد للرحالت لوكاالت السیاحة العملیات التنظیمیة       

تأمین المواصالت : الجماعیة أو الفردیة السیاحیة مقابل سعر موحد، وتشمل بعض أو كل األساسیات مثل

والطعام واألوثیل، وتشمل أیضا الخدمات اإلضافیة وهذه الرحالت یمكن أن تكون متخصصة للسكان 

مكان الشركة السیاحیة في  ممكن أیضا أن تقام أیضا هذه الرحالت فيالمحلیین أو للسائحین األجانب و 

  .الخارج

المواصالت والفنادق وقطاع الخدمات : والشركة السیاحیة بمشاركة المرافق السیاحیة األساسیة مثل      

اإلضافیة تنتج إنتاجها الخاص والذي یتمثل في عمل رحلة جماعیة مقابل سعر موحد والرحالت الجماعیة 

  : للشركات السیاحیة تنقسم إلى قسمین

 رحالت جماعیة تنظم حسب رغبة الزبائن، - 

 .ت جماعیة تنظم حسب البرامج الخاصة لشركات السیاحة والسفررحال - 

  :عملیات وسیطیة

قطاع المواصالت وقطاع : تتمثل في تأمین الربط بین السائحین والمنشآت السیاحیة األخرى مثل      

  .الفندقة وهنا تعمل مقابل عمولة

  :سیاحة یأتي من عدة عواملوضرورة وجود وسیط عند السفر واإلقامة في مكان غریب أثناء ال      

الجزء األكبر من العرض السیاحي یتمثل في تقدیم الخدمات، وهذه الخدمات مرتبطة بالموقع  :أوال

وال یمكن إستهالكها إال هناك وهذه الخدمات ال یمكن نقلها لمكان آخر لذلك تظهر الحاجة السیاحي 

واإلعالن تقدم بتعریف السائح بها وهو الزال  لوكاالت السیاحة التي من خالل تقدیم المعلومات والدعایة

  .موجود في مكان سكنه األصلي

عادة القسم األكبر من السائحین لیس لدیهم المعرفة الكافیة والتجربة والوقت لكي یستطیعوا حل كل  :ثانیا

  . المسائل المتعلقة بسفرهم وٕاقامتهم بعیدا عن سكنهم األصلي
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  : عملیات أخرى للوكاالت السیاحیة

األعمال األخرى لوكاالت السیاحة والسفر كثیرة ومتنوعة وتشمل عملیات تبدیل وبیع التذاكر وتبدیل       

العمالت الصعبة وبیع الخرائط الجغرافیا السیاحیة وٕارسال األمتعة كل هذه العملیات تساعد وكاالت 

  .األرباح السیاحة في تغطیة نفقاتها والحصول على

  مصدر دخل الوكاالت السیاحیة : المطلب الثالث

ركة تأجیر یأتي معظم دخل وكاالت السیاحة والسفر من العموالت التي تدفعها الخطوط الجویة وش      

التي تخدم المسافرین، وتدفع هذه المؤسسات عمولة على كل حجز تقوم به ؤسسات السیارات والفنادق والم

یة تذكرة تبیعها وال یدفع المسافرون أي مبلغ على معظم الخدمات التي تقدم لهم ولكن أیة وكالة سفر أو أ

ة تستلزم وكاالت السفر یمكن أن تتقاضى قسطا من المال مقابل التخطیط لرحالت سیاحیة فردیة خاص

  الكثیر من وقتها وجهدها؛

في بعض األحیان جهات  وتعمل وكاالت السیاحة في معظم أقطار العالم وتكون مسؤولة عنها      

خاصة إال أن الحكومات في بعض الدول تملك كل وكاالت السفر وتدیر أعمالها وال شك أن األنظمة 

التي أملتها الصناعة نفسها قد ساعدت في تأسیس مقاییس للسلوك الخلقي یلتزم بها أصحاب وكاالت 

  .1السیاحة

   اإلحصائیة المعتمدة في الدراسةاإلجراءات المنهجیة واألسالیب : المبحث الثاني

تتمثل أهم الخطوات واإلجراءات المعتمد علیها من خالل توضیح منهجیة الدراسة، مجتمع الدراسة،       

  .عینة الدراسة، لمختلف األدوات اإلحصائیة

      منهجیة الدراسة: المطلب األول

تعتبر منهجیة الدراسة المحور األساسي الذي یتم االعتماد علیه في إنجاز الجانب التطبیقي، ومن       

خاللها یتم الحصول على البیانات المطلوبة إلجراء التحلیل اإلحصائي إلى النتائج المراد تفسیرها في 

ییم أثر الترویج السیاحي على تق"ضوء موضوع الدراسة، وقد تم استخدام منهج الدراسة المیدانیة لدراسة 

                                                           
1
 https://w.madar.ca/detial. 
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وهذا بغرض الوصول إلى النتائج تزید من المستوى المعرفي " soncasسلوك المستهلك من مدخل 

  .للموضوع

  :مجتمع الدراسة

  .في مستهلكي خدمات الوكاالت السیاحیةیتمثل مجتمع الدراسة       

  عینة الدراسة

أثر الترویج "بناءا على ما سبق تم إستهداف مجموعة من المستهلكین وهذا من أجل معرفة       

  ".السیاحي على سلوك المستهلك خدمات الوكاالت السیاحیة

  .ویمثل الجدول التالي عدد اإلستمارات الموزعة والمسترجعة على المستهلكین      

  اإلستبانةاإلحصائیات الخاصة ب): 01-03(الجدول        

  النسبة  التوزیع التكراري  اإلستبانة

  اإلستبانة المسترجعة 

  اإلستبانة غیر المرجعة

  اإلستبانة الكلیة

80  

0  

80  

100%  

0  

100%  

  من إعداد الطالبتین :المصدر

  أداة الدراسة

بغرض إتمام ما تم التطرق إلیه في الجانب النظري واإلحاطة بكافة جوانب الموضوع من الناحیة       

تم جمع البیانات بواسطة اإلستبانة والتي تعتبر أداة مضبوطة وأكثر دقة لجمع بیانات الدراسة من العلمیة 

  :والتي تتكون منخالل مجموعة من األسئلة موجهة ألفراد عینة الدراسة وقد تم إعداد اإلستبانة 

  أهداف الترویج السیاحي: المحور األول

  السیاحي على سلوك المستهلك الترویجتأثیر  :المحور الثاني

  Soncasسلوك المستهلك من مدخل : المحور الثالث
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  :األبعاد التالیة وینقسم إلى

  اإلدراك: البعد األول

  قرار شراء الخدمة: البعد الثاني

موافق بدرجة عالیة أما  تعني" 5"نقاط، حیث الدرجة  5المتدرج من وقد تم استخدام سلم لكارث       

  .فتعني غیر موافق بدرجة عالیة جّدا" 1"الدرجة 

 األسالیب اإلحصائیة المعتمدة: المطلب الثاني

الحزم اإلحصائیة للعلوم من أجل تحقیق أهداف الدراسة وتحلیل بیانات اإلستبانة تم إستخدام برنامج       

، حیث یحتوي )SPSS(ویرمز له بالرمز ) Statistical Package for Sociel Sciences(اإلجتماعیة 

  :البرنامج على مجموعة من اإلختبارات اإلحصائیة مثل

یستخدم بشكل أساسي لمعرفة فئات متغیر ما، : النسب المئویة والتكرارات والمتوسط الحسابي - 

 .منها في وصف عینة الدراسة ویتم اإلستفادة

 .یتم حسابه لمعرفة ثبات عبارات اإلستبانة: كرونباخ ألفا - 

یقوم هذا اإلختبار بدراسة العالقة بین متغیرین، : بیرسون لقیاس درجة اإلرتباطمعامل اإلرتباط  - 

 .ویتم إستخدامه لحساب اإلتساق الداخلي والصدق البنائي لإلستبانة

لمعرفة ما إذا كانت هناك فروق ذات داللة  :األحادي ذو اإلتجاه الواحداختبار تحلیل التباین  - 

 .إحصائیة بین مجموعات البیانات

 .تم استخدامه في تحلیل الفرضیة :في حالة عینة واحدة) T(إختبار - 

  صدق وثبات اإلستبیان : أوال

  :ذلك علىیقصد بصدق اإلستبانة أن تقیس أسئلتها ما وضعت لقیاسه وتم اإلعتماد في       

 عرضت اإلستبانة على مجموعة من األساتذة في كلیة العلوم اإلقتصادیة  :صدق المحكمین

والتجاریة بجامعة محمد الصدیق بن یحیى، واستنادا على المالحظات والتوجیهات التي قدمها المحكمون 

 .حیث أجریت التعدیالت وتم صیاغة العبارات وحذف وٕاضافة أخرى منها
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 تم حساب الصدق الداخلي على عینة الدراسة البالغة : صدق اإلتساق الداخلي لعبارات اإلستبیان

  .مفردة وذلك بحساب معامالت اإلرتباط بین كل عبارة والدرجة الكلیة للمحور التابع لها 80

 أهداف الترویج السیاحي: الصدق الداخلي لعبارات المحور األول - 1

  لصدق الداخلي لعبارات المحور األولویمثل الجدول التالي ا       

 )أهداف الترویج السیاحي(الصدق الداخلي لعبارات المحور األول ): 02-03(الجدول 

  القیمة اإلحتمالیة  معامل اإلرتباط  العباراة  الرقم

تقوم الوكاالت السیاحیة بإتاحة المعلومات عن   1

  الخدمة السیاحیة

0,568  0,000  

یتم إقناع السیاح بالتركیز على المنافع التي   2

  یحصلون علیها من الوكاالت السیاحیة 

0,752  0,000  

تقوم الوكاالت بتدعیم مواقف اآلراء الحالیة للسیاح   3

  نحو الخدمة السیاحیة

0,676  0,000  

تقویة الشعور بالرضا نحو الخدمة المقدمة من قبل   4

الوكاالت السیاحیة یزید من تكرار عملیة إقتناء 

  الخدمات 

0,562  0,000  

تقوم الوكاالت السیاحیة بإثارة إهتمام المستهلكین   5

  بتكوین صورة جیدة عن الوكالة المقدمة للخدمة

0,594  0,000  

یجعلك تشعر أن كثرة الترویج للوكاالت السیاحیة   6

  الوكالة قریبة منك

0,772  0,000  

  .SPSSمن إعداد الطالبتین باإلعتماد على إجابات أفراد العینة ومخرجات :المصدر

معامالت اإلرتباط بین عبارات المحور األول مع المعدل الكلي لفقراته ) 02- 03(یبین الجدول       

حیث أن القیمة اإلحتمالیة لكل  0,05والذي بین أن معدالت اإلرتباط المبنیة دالة عند مستوى الداللة 

  .هما یدل أن عبارات المحور األول صادقة لما وضعت لقیاس 0,05العبارات أقل من 

  أثر الترویج السیاحي على سلوك المستهلك :الصدق الداخلي لعبارات المحور الثاني - 2

  ویمثل الجدول التالي الصدق الداخلي لعبارات المحور الثاني      
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        أثر الترویج السیاحي على سلوك (الصدق الداخلي لعبارات المحور الثاني ): 03-03(الجدول 

  )المستهلك

  القیمة اإلحتمالیة  معامل اإلرتباط  العبارات  الرقم

ساعدتني اإلعالنات في اختیار الوكالة السیاحیة   1

  األفضل

0,668  0,000  

یتیح اإلعالن اإلطالع علي أسعار الخدمات   2

  بدقة

0,617  0,000  

اإلعالن یؤثر إیجابا أو سلبا في تصوري   3

  للخدمات المقدمة

0,294  0,000  

الوكاالت السیاحیة تقدم عروض خاصة تشجع   4

  الخدمةعلى اقتناء 

0,661  0,000  

  0,000  0,603  الوكالة تقدم النصائح في اقتناء الخدمات   5

المكلفین بالمبیعات یساهمون في اقتنائي   6

  للخدمات 

0,681  0,000  

  0,000  0,496  صدق المعلومات یجعلك تختار األفضل  7

عالقاتك الجیدة مع أصحاب الوكاالت السیاحیة   8

  والمكلفین یسهل من تعاملك معهم 

0,673  0,000  

الوكاالت السیاحیة تفتح الحوار معك لتقدیم   9

  خدماتها

0,687  0,000  

الوكاالت تمنح فرص اإلستفسار عن كل   10

  الخدمات المقدمة

0,142  0,000  

  .SPSSباإلعتماد على إجابات أفراد العینة ومخرجات من إعداد الطالبتین : المصدر

معامالت اإلرتباط بین عبارات المحور الثاني مع المعدل الكلي لعباراته ) 03-03(یبین الجدول       

حیث أن القیمة اإلحتمالیة لكل  0,05والذي بین أن معامالت اإلرتباط المبنیة دالة عند مستوى داللة 

  .ما یدل أن عبارات المحور الثاني صادقة لما وضعت لقیاسه 0,05العبارات أقل من 

 Soncasسلوك المستهلك من مدخل : الصدق الداخلي لعبارات المحور الثالث - 3

 اإلدراك: صدق الداخلي لعبارات الفرع األولال  
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  یمثل الجدول التالي الصدق الداخلي لعبارات الفرع األول حول اإلدراك      

  )اإلدراك(لداخلي لعبارات الفرع األول الصدق ا) 04-03(الجدول 

  القیمة اإلحتمالیة  معامل اإلرتباط  العبارات  الرقم

توفر الوكاالت السیاحیة كل وسائل األمان ما یسهل   1

  التعامل معها 

0,587  0,000  

إهتمام الوكالة بالعوامل المؤثرة في شخصیتي یجعلني   2

  فخورا بها

0,731  0,000  

  0,000  0,661  اإلداري للوكالة یزید من إدراكي للخدماتحداثة الجهاز   3

رفاهیة الخدمات المقدمة من قبل الوكالة یجعلني أدرك   4

  أهمیة التعامل معها 

0,678  0,000  

إدراكي للخدمة یعتمد على األفكار المقدمة من قبل   5

  الوكالة

0,653  0,000  

توفیر الوكاالت السیاحیة لرحالت سیاحیة ترفیهیة   6

  تجعلني أدرك أهمیة التمتع بخدماتها

0,574  0,000  

  .SPSS من إعداد الطالبتین باإلعتماد على إجابات أفراد العینة ومخرجات: المصدر

معامالت اإلرتباط بین عبارات المحور الثالث للفرع األول مع المعدل ) 04- 03(یمثل الجدول       

حیث أن القیمة  0,05الكلي لعباراته والذي بین أن معامالت اإلرتباط المبنیة دالة عند مستوى الداللة 

  .      ما وضعت لقیاسهمما یدل على أن عبارات الفرع صادقة ل 0,05اإلحتمالیة لكل العبارات أقل من 

  قرار شراء الخدمة(الصدق الداخلي لعبارات الفرع الثاني( 

  یمثل الجدول عبارات الفرع الثاني حول قرار شراء الخدمة      

  )قرار شراء الخدمة(الصدق الداخلي لعبارات الفرع الثاني ) 05-03(الجدول 

  القیمة الحالیة  معامل اإلرتباط  العبارات  الرقم

  0,000  0,527  األمان مهم في قرار شرائي للخدمات السیاحیة  1

  0,000  0,594  الخدمة تقیس المكانة التي أحتلها في الوكالة  2

  0,000  0,381  الحداثة ضروریة في الوكاالت التي أطلبها   3
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الراحة النفسیة اتجاه الوكالة تساعد من عملیة تكرار   4

  اقتناء الخدمة

0,623  0,000  

األسعار مهمة في قرار شرائي لخدمات الوكاالت   5

  السیاحیة 

0,500  0,000  

توفیر الوكاالت السیاحیة لكافة العوامل التي أحتاجها   6

  تجعلني أتمتع بخدماتها

0,584  0,000  

  .SPSSمن إعداد الطالبتین باالعتماد على إجابات أفراد العینة ومخرجات : المصدر

معامالت اإلرتباط بین عبارات المحور الثالث من الفرع الثاني للمحور ) 05-03(یبین الجدول       

حیث  0,05الثالث مع المعدل الكلي لعباراته  والذي بین أن معامالت اإلرتباط المبنیة عند مستوى الداللة 

  .ات صادقة لما وضعت لقیاسهمما یدل على أن العبار  0,05أن القیمة اإلحتمالیة لكل العبارات أقل من 

 سلوك المستهلك من مدخل : اإلتساق البنائي لعبارات المحور الثالثSoncas  

 Soncasاإلتساق البنائي لفروع المحور الثالث حول سلوك المستهلك من مدخل یمثل الجدول التالي 

  )  Soncasمدخلسلوك المستهلك من (ساق البنائي لفروع المحور الثالث اإلت) 06-03(الجدول      

  القیمة اإلحتمالیة  معامل اإلرتباط  الفروع  الرقم

  0,000  0,911  اإلدراك  1

  0,000  0,742  قرار شراء الخدمة  2

  .SPSSمن إعداد الطالبتین باالعتماد على إجابات أفراد العینة ومخرجات  :المصدر

معامالت اإلرتباط بین فرعي المحور الثالث مع المعدل الكلي للفرع والذي ) 06- 03(یبین الجدول       

لمعدالت حیث أن القیمة اإلحتمالیة  0,05بین أن معامالت اإلرتباط المبنیة دالة عند مستوى الداللة 

  .قیاسهما یدل على أن فروع المحور الثالث صادقة لما وضعت ل 0,05الفرعین أقل من 

 صدق اإلتساق البنائي لمحاور الدراسة 

  یمثل الجدول التالي معامل اإلرتباط بین معدل كل محور من محاور الدراسة      
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     معامل االرتباط بین كل محور من محاور الدراسة مع المعدل الكلي لعبارات ) 07-03(الجدول   

  اإلستبانة                                            

  القیمة اإلحتمالیة  معامل اإلرتباط  العبارة  المحاور

  0.000  0.900  أهداف الترویج السیاحي   األول

  0.000  0.934  أثر الترویج السیاحي على سلوك المستهلك  الثاني

  Soncas 0.813  0.000سلوك المستهلك من مدخل   الثالث

  .SPSSمن إعداد الطالبتین باالعتماد على إجابات أفراد العینة ومخرجات : المصدر

معامالت اإلرتباط بین كل محور من محاور الدراسة مع المعدل الكلي ) 07-03(یبین الجدول       

مة حیث أن القی 0,05لعبارات اإلستبانة والذي بین أن معامالت اإلرتباط المبنیة دالة عند مستوى داللة 

  .، ما یدل على أن محاور الدراسة صادقة لما وضعت لقیاسه0,05أقل من اإلحتمالیة لكل العبارات 

 تم إستخدام معامل الثبات ألفا كرونباخ لقیاس الثبات على نفس العینة : ثبات عبارات اإلستبانة

 .اإلستطالعیة والجدول التالي یمثل معامل الثبات لكل محور

  )طریقة ألفا كرونباخ(الثبات معامل ) 08-03(الجدول 

  معامل ألفا كرونباخ  العبارة  المحور

  0.794  أهداف الترویج السیاحي   األول

  0.844  أثر الترویج السیاحي على سلوك المستهلك  الثاني

  Soncas 0.943سلوك المستهلك من مدخل   الثالث

  .SPSSمن إعداد الطالبتین باإلعتماد على مخرجات : المصدر

أن معامالت الثبات ) 08- 03(وقد بین الجدول إستخدمنا طریقة ألفا كرونباخ لقیاس ثبات اإلستبانة       

                                           .مرتفعة مما طمأننا على إستخدام اإلستبانة

  تحلیل بیانات نتائج الدراسة: المبحث الثالث

لتحلیل البیانات والوقوف على متغیرات الدراسة، وخصائص العینة عرض سنتناول في هذا المبحث       

  .وٕاستعراض أبرز نتائج اإلستبانة والتي تم الوصول إلیها من خالل تحلیل عباراتها
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  توزیع أفراد عینة الدراسة): 01

  حسب الجنس

 
 

  .SPSS من إعداد الطالبتین باإلعتماد على إجابات أفراد العینة ومخرجات

لكال  %50نالحظ من الجدول والشكل أن نسبة الذكور تتساوى مع نسبة اإلناث، حیث تقدر بنسبة 
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  تحلیل البیانات الشخصیة لعینة الدراسة

  : تتمثل البیانات الشخصیة للدراسة في

: ویمكن توضیح خصائص عینة الدراسة من حیث الجنس كما یلي

01- 03(الشكل             توزیع أفراد عینة الدراسة 

حسب الجنس            حسب الجنس

 

من إعداد الطالبتین باإلعتماد على إجابات أفراد العینة ومخرجات

نالحظ من الجدول والشكل أن نسبة الذكور تتساوى مع نسبة اإلناث، حیث تقدر بنسبة 

  .فردا للجنسین

  :یمكن توضیح خصائص عینة الدراسة من حیث السن كما یلي

  النسبة  التكرار

40  50%  

40  50%  

80  100%  

الدراسة المیدانیة لتقییم أثر الترویج السیاحي على سوك المستهلك من مدخل : الفصل الثالث

تحلیل البیانات الشخصیة لعینة الدراسة: المطلب األول

تتمثل البیانات الشخصیة للدراسة في      

 الجنس 

ویمكن توضیح خصائص عینة الدراسة من حیث الجنس كما یلي      

توزیع أفراد عینة الدراسة ) 09-03(الجدول

حسب الجنس             

من إعداد الطالبتین باإلعتماد على إجابات أفراد العینة ومخرجات: المصدر

نالحظ من الجدول والشكل أن نسبة الذكور تتساوى مع نسبة اإلناث، حیث تقدر بنسبة       

فردا للجنسین 40الطرفین أي 

 السن 

یمكن توضیح خصائص عینة الدراسة من حیث السن كما یلي      

  

  

التكرار  الجنس

40  ذكر

40  أنثى

80  المجموع
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  توزیع أفراد عینة ادراسة): 02

  حسب السن

  .SPSSمن إعداد الطالبتین باإلعتماد على إجابات أفراد العینة ومخرجات 

سنة، حیث  50نالحظ من خالل الجدول والشكل أن أغلب أفراد العینة هم الفئة العمریة أكثر من 

فردا  24عددهم سنة حیث بلغ  50

حیث جاء في المرحلة األخیرة الفئة 

، ومن خالل هذه التنائج یتبین لنا أن فئة 
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02- 03(الشكل          توزیع أفراد عینة الدراسة 

حسب السن    

من إعداد الطالبتین باإلعتماد على إجابات أفراد العینة ومخرجات 

نالحظ من خالل الجدول والشكل أن أغلب أفراد العینة هم الفئة العمریة أكثر من 

50إلى  41، ثم الفئة العمریة من %40فردا قدرت بنسبة 

حیث جاء في المرحلة األخیرة الفئة  %20فردا وبنسبة   16سنة ب  30، ثم الفئة األقل من 

، ومن خالل هذه التنائج یتبین لنا أن فئة %10فردا وبنسبة  8سنة حیث قدر عددهم ب 

  .سنة  هم األكثر طلبا لخدمات الوكاالت السیاحیة

النسبة   التكرارات

  المئویة

16  20%  

8  10%  

24  30%  

32  40%  

80  100%  

الدراسة المیدانیة لتقییم أثر الترویج السیاحي على سوك المستهلك من مدخل : الفصل الثالث

توزیع أفراد عینة الدراسة ): 10-03(الجدول

  حسب السن       

  

من إعداد الطالبتین باإلعتماد على إجابات أفراد العینة ومخرجات : المصدر

نالحظ من خالل الجدول والشكل أن أغلب أفراد العینة هم الفئة العمریة أكثر من       

فردا قدرت بنسبة  32بلغ عددهم 

، ثم الفئة األقل من %30بنسبة 

سنة حیث قدر عددهم ب  40إلى  30من 

سنة  هم األكثر طلبا لخدمات الوكاالت السیاحیة 50أكثر من 

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفئة العمریة

  سنة 30أقل من 

  سنة40إلى 30من 

  سنة50إلى41من 

  سنة 50أكثر من 

  المجموع
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  توزیع أفراد عینة الدراسة):

  حسب المؤهل العلمي

  .SPSSمن إعداد الطالبتین باإلعتماد على إجابات أفراد العینة ومخرجات 

فردا  43من خالل الجدول والشكل أن أغلب أفراد العینة هم جامعیین حیث بلغ عددهم 

فردا، ثم تلیها فئة المتوسط ب      20

  .%2,5فرد ونسبة  2، وأخیرا فئة مستوى إبتدائي وهي األدنى قدرت ب

  : یمكن توضیح خصائص عینة الدراسة من حیث الحالة اإلجتماعیة كما یلي

  توزیع أفراد عینة الدراسة ): 04- 

  حسب الحالة اإلجتماعیة

  .SPSSمن إعداد الطالبتین باإلعتماد على إجابات أفراد العینة ومخرجات 

الدراسة المیدانیة لتقییم أثر الترویج السیاحي على سوك المستهلك من مدخل 
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):03- 03(الشكل       توزیع أفراد عینة الدراسة

حسب المؤهل العلمي                                    

 

من إعداد الطالبتین باإلعتماد على إجابات أفراد العینة ومخرجات 

من خالل الجدول والشكل أن أغلب أفراد العینة هم جامعیین حیث بلغ عددهم 

20قدرت ب   %25، ثم تلیها فئة المستوى ثانوي بنسبة 

، وأخیرا فئة مستوى إبتدائي وهي األدنى قدرت ب%

 الحالة اإلجتماعیة

یمكن توضیح خصائص عینة الدراسة من حیث الحالة اإلجتماعیة كما یلي

- 03(الشكل    راسة یوضح توزیع أفراد عینة الد

حسب الحالة اإلجتماعیة                                      حسب الحالة اإلجتماعیة

 

من إعداد الطالبتین باإلعتماد على إجابات أفراد العینة ومخرجات 

  النسب  التكرارات

2  2،5%  

15  18،75%  

20  25%  

43  53,75%  

80  100%  

  النسب  التكرارات 

35  43,8%  

36  45%  

9  11,2%  

80  100%  

الدراسة المیدانیة لتقییم أثر الترویج السیاحي على سوك المستهلك من مدخل : الفصل الثالث

توزیع أفراد عینة الدراسة): 11-03(الجدول 

                                    حسب المؤهل العلمي

من إعداد الطالبتین باإلعتماد على إجابات أفراد العینة ومخرجات :صدرالم

من خالل الجدول والشكل أن أغلب أفراد العینة هم جامعیین حیث بلغ عددهم  نالحظ      

، ثم تلیها فئة المستوى ثانوي بنسبة %53,8بنسبة 

%18,8فردا بنسبة  15

 الحالة اإلجتماعیة

یمكن توضیح خصائص عینة الدراسة من حیث الحالة اإلجتماعیة كما یلي      

یوضح توزیع أفراد عینة الد): 12-03(الجدول 

حسب الحالة اإلجتماعیة

من إعداد الطالبتین باإلعتماد على إجابات أفراد العینة ومخرجات  :المصدر

التكرارات  المؤهل العلمي

  إبتدائي

  متوسط

  ثانوي

  جامعي

  المجموع

  الحالة اإلجتماعیة 

  متزوج

  أعزب

  أخرى

  المجموع
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 36نالحظ من خالل الجدول والشكل أن أغلب أفراد العینة هم غیر المتزوجین حیث بلغ عددهم 

، أما فئة حالة أخرى تتمثل في %

 

  توزیع أفراد عینة الدراسة ): 

  

 

   .SPSSمن إعداد الطلبة باإلعتماد على إجابات أفراد عینة الدراسة ومخرجات 

فردا  35نالحظ من خالل الجدول والشكل أن أغلب أفراد العینة هم طالب جامعیین بلغ عددهم 

 12فردا، ثم فئة األعمال الحرة ب 

 %8,75فردا و7، أما فئتي بدون عمل ومتقاعد لهما نفس المستوى ب

لكالهما، وهذا یدل على أن فئة الطلبة هم من یستهلكون خدمات الوكاالت السیاحیة من خالل تنظیم 
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نالحظ من خالل الجدول والشكل أن أغلب أفراد العینة هم غیر المتزوجین حیث بلغ عددهم 

%43,8فردا بنسبة  35، في حین بلغ عدد المتزوجین 

  .%11,2فردا بنسبة  9إلخ، والتي بلغ عددهم 

 : یمكن توضیح خصائص عینة الدراسة من حیث الوظیفة ما یلي

): 05- 03(الشكل  توزیع أفراد عینة الدراسة      

  حسب الوظیفة                     حسب الوظیفة               

 

من إعداد الطلبة باإلعتماد على إجابات أفراد عینة الدراسة ومخرجات 

نالحظ من خالل الجدول والشكل أن أغلب أفراد العینة هم طالب جامعیین بلغ عددهم 

فردا، ثم فئة األعمال الحرة ب  19بلغ عددهم  %23,8، تلیها فئة الموظفین بنسبة 

، أما فئتي بدون عمل ومتقاعد لهما نفس المستوى ب%15فردا وبنسبة قدرت ب

لكالهما، وهذا یدل على أن فئة الطلبة هم من یستهلكون خدمات الوكاالت السیاحیة من خالل تنظیم 

 . رحالت داخلیة متمثلة في السیاحة الجبلیة

  النسب  التكرارات

35  43,75%  

19  23,75%  

  8,75%  

12  15%  

  8,75%  

80  100%  

الدراسة المیدانیة لتقییم أثر الترویج السیاحي على سوك المستهلك من مدخل : الفصل الثالث

نالحظ من خالل الجدول والشكل أن أغلب أفراد العینة هم غیر المتزوجین حیث بلغ عددهم       

، في حین بلغ عدد المتزوجین %45فردا بنسبة 

إلخ، والتي بلغ عددهم ...مطلق،األرمل، ال

 الوظیفة 

یمكن توضیح خصائص عینة الدراسة من حیث الوظیفة ما یلي      

توزیع أفراد عینة الدراسة      ): 13-03(الجدول 

حسب الوظیفة               

  

من إعداد الطلبة باإلعتماد على إجابات أفراد عینة الدراسة ومخرجات : المصدر

نالحظ من خالل الجدول والشكل أن أغلب أفراد العینة هم طالب جامعیین بلغ عددهم       

، تلیها فئة الموظفین بنسبة %43,75بنسبة 

فردا وبنسبة قدرت ب

لكالهما، وهذا یدل على أن فئة الطلبة هم من یستهلكون خدمات الوكاالت السیاحیة من خالل تنظیم 

رحالت داخلیة متمثلة في السیاحة الجبلیة

  

    

  

التكرارات  الوظیفة

35  طالب 

19  موظف

  7  بدون عمل

12  أعمال حرة

  7  متقاعد

80  المجموع
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  توزیع أفراد عینة الدراسة): 06

  حسب السكن

  .SPSS من إعداد الطلبة باإلعتماد على إجابات أفراد العینة ومخرجات

 63نالحظ من خالل الجدول والشكل أن أغلب أفراد العینة هم من داخل الوالیة حیث بلغ عددهم 

أما فئة خارج الوطن  %15فردا بنسبة 

  .فردا وهم سكان محلیین كانوا مقیمین بالخارج

 :  

  توزیع أفراد عینة الدراسة): 07- 

  توى الدخلحسب مس
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  :یمكن توضیح خصائص عینة الدراسة من حیث السكن كما یلي

06- 03(الشكل  ع أفراد عینة الدراسة          توزی

حسب السكن            

 

من إعداد الطلبة باإلعتماد على إجابات أفراد العینة ومخرجات

نالحظ من خالل الجدول والشكل أن أغلب أفراد العینة هم من داخل الوالیة حیث بلغ عددهم 

فردا بنسبة  12، أما فئة خارج الوالیة فبلغ عددهم %

فردا وهم سكان محلیین كانوا مقیمین بالخارج 5وبلغ عددهم  6,25%

 مستوى الدخل

: یمكن توضیح خصائص أفراد العینة على مستوى الدخل كما یلي

- 03(الشكل    توزیع أفراد عینة الدراسة           

حسب مس                                          حسب مستوى الدخل

 

  النسب  التكرارات

63  78,75%  

12  15%  

5  6,25%  

80  100%  

  النسب  التكرارات  

  39  48,8%  

35000   19  23,8%  

50000  14  15,5%  

  %11,9  7  فما فوق

80  100%  

الدراسة المیدانیة لتقییم أثر الترویج السیاحي على سوك المستهلك من مدخل : الفصل الثالث

 السكن 

یمكن توضیح خصائص عینة الدراسة من حیث السكن كما یلي      

توزی): 14-03(الجدول 

  حسب السكن        

من إعداد الطلبة باإلعتماد على إجابات أفراد العینة ومخرجات: المصدر

نالحظ من خالل الجدول والشكل أن أغلب أفراد العینة هم من داخل الوالیة حیث بلغ عددهم       

%78,75فردا بنسبة 

6,25فقدرت نسبتهم ب 

 مستوى الدخل

یمكن توضیح خصائص أفراد العینة على مستوى الدخل كما یلي      

توزیع أفراد عینة الدراسة           ):15-03(الجدول

حسب مستوى الدخل      

التكرارات  السكن

  داخل الوالیة

  خارج الوالیة

  خارج الوطن

  المجموع

  الدخلمستوى 

  18000أقل من 

35000إلى أقل من18000

50000إلى أقل من 35000

فما فوق 50000 

  المجموع
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  .SPSSمن إعداد الطلبة باإلعتماد على إجابات أفراد العینة ومخرجات : المصدر

دج حیث بلغ 18000نالحظ من خالل الجدول والشكل أن معظم أفراد العینة دخلهم أقل من       

دج بنسبة 35000إلى أقل من  18000، ثم تلیها الفئة التي دخلها من %48,8فردا بنسبة  39عددهم 

دج فبلغ 50000إلى أقل من  35000فردا، ثم الفئة ذات الدخل من  19، حیث بلغ عددهم 23,8%

بلغ  %11,9دج فما فوق بنسبة 50000، ثم الفئة ذات الدخل %15,5فردا بنسبة  14أفرادها  عدد

  .منخفض جّدا ألنهم من الطلبةفردا، وعلیه یمكن القول أن أغلب أفراد العینة دخلهم  8عددهم 

  تحلیل نتائج الدراسة: المطلب الثاني

  :یتم تحلیل نتائج الدراسة كما یلي      

  : تحلیل عبارات اإلستبانة

وهذا لمعرفة ما إذا كانت درجة الموافقة تزید أو تنقص عن  )T (لتحلیل البیانات تم إستخدام إختبار      

ومقارنتها مع المحسوبة ) t(حیث سنقوم بدایة بتحدید المتوسط الحسابي للعبارة ثم قیمة  ،الدرجة المتوسطة

)t ( نقبل العبارة، أما في حالة العكس فهذا یعني أن إجابات  0,05الجدولیة والقیمة اإلحتمالیة أصغر من

أفراد العینة تؤول إلى الرفض، ویتم تحدید المجال الذي ینتمي إلیه المتوسط الحسابي لمعرفة درجة القبول 

یتم أخده على فإن القرار النهائي  أو الرفض، أما إذا كان المتوسط الحسابي ینتمي إلى المجال المتوسط،

  .المحسوبة والقیمة اإلحتمالیة) t(أساس قیمة 

   أهداف الترویج السیاحي: تحلیل عبارات المحور األول: أوال

  یمثل الجدول التالي تحلیل عبارات المحور األول حول أهداف الترویج السیاحي 

  )أهداف الترویج السیاحي(األول تحلیل عبارات المحور ): 16- 03(الجدول             

المتوسط   العباراة  الرقم

  الحسابي

اإلنحراف 

  المعیاري

 tقیمة 

  المحسوبة

القیمة 

  اإلحتمالیة

تقوم الوكاالت السیاحیة بإتاحة   1

  المعلومات عن الخدمة السیاحیة

4,300  0,644  18,045  0,000  

یتم إقناع السیاح بالتركیز على المنافع   2

التي یحصلون علیها من الوكاالت 

  السیاحیة 

4,162  0,920  11,300  0,000  

تقوم الوكاالت بتدعیم مواقف اآلراء   3

  الحالیة للسیاح نحو الخدمة السیاحیة

3,862  0,822  9,375  0,000  
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تقویة الشعور بالرضا نحو الخدمة   4

السیاحیة یزید  المقدمة من قبل الوكاالت

  من تكرار عملیة إقتناء الخدمة

4,512  0,674  20,044  0,000  

السیاحیة بإثارة إهتمام تقوم الوكاالت   5

المستهلكین بتكوین صورة جیدة عن 

  الوكالة المقدمة للخدمة

4,550  0,575  20,967  0,000  

كثرة الترویج للوكاالت السیاحیة یجعلك   6

  تشعر أن الوكالة قریبة منك 

4,275  0,954  11,950  0,000  

  . SPSSمن إعداد الطالبتین باإلعتماد على إجابات أفراد العینة ومخرجات : المصدر

 ]5- 4,2[وهي محصورة في المجال  4,300بلغت قیمة المتوسط الحسابي ) 1(في العبارة  :العبارة األولى

والقیمة اإلحتمالیة  2,048 والتي تساوي الجدولیةt وهي أكبر من  18,045المحسوبة فبلغت قیمتها  tأما 

وهذا ما یدل على أن الوكاالت السیاحیة تقوم بإتاحة المعلومات عن  0,05وهي أقل من  0,000تساوي 

  .  الخدمة السیاحیة

-3,6[وهي محصورة في المجال  4,162بلغت قیمة المتوسط الحسابي ) 2(في العبارة : العبارة الثانیة

والقیمة  2,048الجدولیة والتي تساوي  tوهي أكبر من  11,300فبلغت قیمتها  المحسوبة tأما  ]4,2

، وهذا یدل على أنه یتم إقناع السیاح بالتركیز على المنافع 0,05وهي أقل من  0,000اإلحتمالیة تساوي 

  .التي یحصلون علیها من الوكاالت السیاحیة

- 3,6[وهي محصورة في المجال  3,862سابي الحبلغت قیمة المتوسط ) 3(في العبارة : العبارة الثالثة

والقیمة  2,048الجدولیة والتي تساوي  tوهي أكبر من  9,375المحسوبة فبلغت قیمتها  tأما  ]4,2

، وهذا یدل على أن الوكاالت تقوم بتدعیم مواقف اآلراء 0,05وهي أقل من  0,000اإلحتمالیة تساوي 

  . الحالیة للسیاح نحو الخدمة السیاحیة

 ]5- 4,2[وهي محصورة في المجال 4.512حسابي بلغت قیمة المتوسط ال) 4(في العبارة : لعبارة الرابعةا

والقیمة اإلحتمالیة  2,048الجدولیة التي قیمتها  tوهي أكبر من  20,044المحسوبة فبلغت قیمتها  tأما 

، وهذا ما یدل على أن تقویة الشعور بالرضا نحو الخدمة المقدمة من 0,05وهي أقل من  0,000تساوي 

  .قبل الوكاالت السیاحیة یزید من تكرار عملیة إقتناء الخدمة

- 4,2[وهي محصورة في المجال 4,550بلغت قیمة المتوسط الحسابي ) 5(في العبارة  :العبارة الخامسة

والقیمة  2,048الجدولیة التي قیمتها  tوهي اكبر من  20,967المحسوبة فبلغت قیمتها  tأما  ]5
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، وهذا ما یدل على أن الوكاالت السیاحیة تقوم بإثارة 0,05وهي أقل من  0,000اإلحتمالیة تساوي 

  ,للخدمة إهتمام المستهلكین بتكوین صورة جیدة عن الوكالة المقدمة

-4,2[وهي محصورة في المجال  4,275بلغت قیمة المتوسط الحسابي ) 6(في العبارة : العبارة السادسة

والقیمة  2,048الجدولیة التي تساوي  tوهي أكبر من  11,950المحسوبة فبلغت قیمتها  tأما  ]5

ي یجعلك تشعر أن ، وهذا یدل أن كثرة الترویج السیاح0,05وهي أقل من  0,000اإلحتمالیة تساوي 

  . الوكالة قریبة منك

  أثر الترویج السیاحي على سلوك المستهلك : تحلیل عبارات المحور الثاني: ثانیا

  یمثل الجدول التالي تحلیل عبارات المحور الثاني حول أثر الترویج السیاحي على سلوك المستهلك 

  )السیاحي على سلوك المستهلكأثر الترویج (تحلیل عبارات المحور الثاني ): 17-03(الجدول 

المتوسط   العبارة  الرقم

  الحسابي

اإلنحراف 

  المعیاري

 t قیمة 

 المحسوبة

القیمة 

  اإلحتمالیة

ساعدتني اإلعالنات في إختیار الوكالة   1

  السیاحیة األفضل

4,262  0,775  14,565  0,000  

یتیح اإلعالن اإلطالع على أسعار   2

  الخدمات بدقة

3,850  0,982  7,741  0,000  

اإلعالن یؤثر إیجابا أو سلبا في تصوري   3

  للخدمات المقدمة

4,425  0,568  22,412  0,000  

الوكاالت السیاحیة تقدم عروض خاصة   4

  تشجع على إقتناء الخدمة

4,150  0,872  11,783  0,000  

  0,000  8,548  0,810  3,775  الوكالة تقدم النصائح في إقتناء الخدمات  5

بالمبیعات یساهمون في إقتنائي المكلفین   6

  للخدمات

3,575  0,924  5,562  0,000  

  0,000  19,345  0,693  4,500  صدق المعلومات یجعلك تختار األفضل  7

عالقاتك الجیدة مع أصحاب الوكاالت   8

السیاحیة والمكلفین یسهل من تعاملك 

  معهم 

4,262  0,807  13,987  0,000  

معك الوكاالت السیاحیة تفتح الحوار   9

  لتقدیم خدماتها

3,737  0,822  8,017  0,000  
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الوكاالت تمنح فرص اإلستفسار عن كل   10

  الخدمات المقدمة

3,987  0,864  10,222  0,000  

  .SPSSمن إعداد الطالبتین باإلعتماد على إجابات أفراد العینة ومخرجات : المصدر

-4,2[وهي محصورة في المجال  4,262بلغت قیمة المتوسط الحسابي ) 1(في العبارة : العبارة األولى 

، والقیمة اإلحتمالیة 2,048الجدولیة التي قیمتها  tوهي أكبر من قیمة  14,565المحسوبة فبلغت tأما  ]5

، وهذا ما یدل على أن اإلعالنات تساعد في إختیار الوكالة 0,05وهي أصغر من  0,000تساوي 

  .احیة األفضلالسی

-3,4[وهي محصورة في المجال  3,850بلغت قیمة المتوسط الحسابي ) 2(في العبارة : العبارة الثانیة

والقیمة  2,048الجدولیة التي قیمتها tوهي أكبر من قیمة  7,741أما  المحسوبة فبلغت قیمتها  ]4,2

عالن یتیح اإلطالع على ، وهذا ما یدل على أن اإل0,05وهي أصغر من  0,000اإلحتمالیة تساوي 

  .أسعار الخدمات بدقة

 ]5- 4,2[وهي محصورة في المجال  4,425بلغت قیمة المتوسط الحسابي ) 3(في العبارة  :العبارة الثالثة

والقیمة اإلحتمالیة  2,048الجدولیة والتي تساوي  tوهي أكبر من  22,412المحسوبة فبلغت قیمتها  tأما 

، وهذا ما یدل على أن اإلعالن یؤثر إیجابا أو سلبا في تصوري 0,05وهي أصغر من  0,000تساوي 

  .للخدمات المقدمة

- 3,4[وهي محصورة في المجال  4,150بلغت قیمة المتوسط الحسابي ) 4(في العبارة : العبارة الرابعة

والقیمة  2,048الجدولیة التي تساوي  tوهي أكبر من قیمة  11,783وبة فبلغت قیمتها المحس tأما  ]4,2

، وهذا ما یدل على أن الوكاالت السیاحیة تقدم عروض 0,05وهي أصغر من  0,000اإلحتمالیة تساوي 

  .تشجع على إقتناء الخدمةخاصة 

- 3,4[وهي محصورة في المجال  3,775بلغت قیمة المتوسط الحسابي ) 5(في العبارة : العبارة الخامسة

والقیمة  2,048الجدولیة التي تساوي  tوهي أكبر من قیمة  8,548المحسوبة فبلغت قیمتها  tأما  ]4,2

، وهذا ما یدل على أن الوكالة تقدم النصائح في إقتناء 0,05وهي أصغر من  0,000اإلحتمالیة تساوي 

  .الخدمات

- 3,4[وهي محصورة في المجال  3,575بلغت قیمة المتوسط الحسابي ) 6(في العبارة : العبارة السادسة

والقیمة اإلحتمالیة  2,048الجدولیة التي تساوي  tوهي أكبر من  5,562المحسوبة فبلغت  tأما  ]4,2
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، وهذا ما یدل على أن المكلفین بالمبیعات یساهمون في إقتنائي 0,05وهي أصغر من  0,000تساوي 

  .دماتللخ

- 4,2[وهي محصورة في المجال  4,500بلغت قیمة المتوسط الحسابي ) 7(في العبارة : العبارة السابعة

والقیمة  2,048الجدولیة والتي تساوي  tوهي أكبر من  19,545المحسوبة فبلغت قیمتها  tأما  ]5

ك تختار ، مما یدل على أن صدق المعلومات یجعل0,05وهي أقل من  0,000اإلحتمالیة تساوي 

  .األفضل

- 4,2[وهي محصورة في المجال  4,262بلغت قیمة المتوسط الحسابي ) 8(في العبارة : العبارة الثامنة

والقیمة  2,048الجدولیة التي تساوي  tوهي أكبر من  13,987المحسوبة فبلغت قیمتها  tأما  ]5

، وهذا ما یدل على أن عالقاتك الجیدة مع أصحاب 0,05وهي أقل من  0,000اإلحتمالیة تساوي 

  .الوكاالت السیاحیة والمكلفین یسهل من تعاملك معهم

- 3,4[وهي محصورة في المجال  3,737بلغت قیمة المتوسط الحسابي ) 9(في العبارة : العبارة التاسعة

والقیمة  2,048الجدولیة والتي تساوي  tوهي أكبر من  8,017المحسوبة فبلغت قیمتها  tأما  ]4,2

، وهذا یدل على أن الوكاالت السیاحیة تفتح الحوار معك 0,05وهي أقل من  0,000اإلحتمالیة تساوي 

  .لتقدیم خدماتها

- 3,4[وهي محصورة في المجال  3,987بلغت قیمة المتوسط الحسابي ) 10(في العبارة : العبارة العاشرة

والقیمة  2,048الجدولیة والتي تساوي  tوهي أكبر من  10,222المحسوبة فبلغت قیمتها  tأما  ]4,2

، وهذا ما یدل على أن الوكاالت تمنح فرص لإلستفسار عن كل 0,05وهي أقل من  0,000اإلحتمالیة 

  .الخدمات المقدمة

 Socasسلوك المستهلك من مدخل : تحلیل عبارات المحور الثالث: ثالثا 

 اإلدراك: تحلیل عبارات الفرع األول - 1

  یمثل الجدول التالي تحلیل عبارات الفرع األول حول اإلدراك      
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  )اإلدراك(تحلیل عبارات الفرع األول ): 18- 03(الجدول                      

المتوسط   العبارة  الرقم

  الحسابي

اإلنحراف 

  المعیاري

 tقیمة 

 المحسوبة

القیمة 

  اإلحتمالیة

توفر الوكاالت السیاحیة كل وسائل   1

  األمان ما یسهل التعامل معها

4,187  0,942  11,268  0,000  

إهتمام الوكالة بالعوامل المؤثرة في   2

  شخصیتي یجعلني فخورا بها

3,837  0,892  8,396  0,000  

حداثة الجهاز اإلداري للوكالة یزید من   3

  إدراكي للخدمات 

4,050  0,809  11,598  0,000  

رفاهیة الخدمات المقدمة من قبل الوكالة   4

  یجعلني أدرك أهمیة التعامل معها 

4,250  0,626  11,848  0,000  

إدراكي للخدمة یعتمد على األفكار   5

  المقدمة من قبل الوكالة 

4,012  0,803  11,273  0,000  

توفیر الوكاالت السیاحیة لرحالت سیاحیة   6

ترفیهیة تجعلني أدرك أهمیة التمتع 

  بخدماتها

4,075  0,807  11,903  0,000  

  .SPSSإجابات افراد العینة ومخرجات من إعداد الطالبتین باإلعتماد على : المصدر

 ]5- 4,2[وهي محصورة في المجال  4,187بلغت قیمة المتوسط الحسابي ) 1(في العبارة  :العبارة األولى

والقیمة اإلحتمالیة  2,048الجدولیة والتي تساوي  tوهي أكبر من  11,268المحسوبة فبلغت قیمتها  tأما 

 األمان مایة توفر كل وسائل ، وهذا ما یدل على أن الوكاالت السیاح0,05وهي أقل ما  0,000تساوي 

                         .یسهل التعامل معهم

-3,4[وهي محصورة في المجال  3,837بلغت قیمة المتوسط الحسابي ) 2(في العبارة : العبارة الثانیة

والقیمة  2,048الجدولیة والتي تساوي  tوهي أكبر من  8,396المحسوبة فبلغت قیمتها  tأما  ]4,2

على أن إهتمام الوكالة بالعوامل المؤثرة في ، وهذا یدل 0,05هي أقل من و  0,000اإلحتمالیة تساوي 

  .شخصیتي یجعلني فخورا بها

- 3,4[وهي محصورة في المجال  4,050بلغت قیمة المتوسط الحسابي ) 3(في العبارة : العبارة الثالثة

والقیمة  2,048الجدولیة والتي تساوي  tوهي أكبر من  11,598المحسوبة فبلغت قیمتها  tأما  ]4,2
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، وهذا یدل على أن حداثة الجهاز اإلداري للوكالة یزید من 0,05وهي أقل من  0,000اإلحتمالیة تساوي 

  .إدراكي للخدمات

 ]5- 4,2[وهي محصورة في المجال  4,250بلغت قیمة المتوسط الحسابي ) 4(في العبارة : العبارة الرابعة

والقیمة اإلحتمالیة  2,048الجدولیة والتي تساوي  tوهي أكبر من  17,848غت قیمتها المحسوبة فبل tأما 

، وهذا یدل على أن رفاهیة الخدمات المقدمة من قبل الوكالة یجعلني 0,05وهي أقل من  0,000تساوي 

  .أدرك أهمیة التعامل معها

- 3,4[وهي محصورة في المجال  4,012بلغت قیمة المتوسط الحسابي ) 5(في العبارة : العبارة الخامسة

والقیمة  2,048الجدولیة والتي تساوي  tوهي أكبر من  11,273المحسوبة فبلغت قیمتها t أما  ]4,2

، وهذا ما یدل على إدراكي للخدمة یعتمد على األفكار 0,05وهي أقل من  0,000اإلحتمالیة تساوي 

  .المقدمة من قبل الوكالة

- 3,4[وهي محصورة في المجال  4,075بلغت قیمة المتوسط الحسابي ) 6(في العبارة : العبارة السادسة

والقیمة  2,048الجدولیة التي تساوي  tوهي أكبر من  11,903المحسوبة فبلغت قیمتها  tأما  ]4,2

، وهذا یدل على أن توفیر الوكاالت لرحالت سیاحیة 0,05وهي أقل من  0,000اإلحتمالیة تساوي 

  .یجعلني أدرك أهمیة التمتع بهاترفیهیة 

 قرار شراء الخدمة: تحلیل عبارات الفرع الثاني - 2

  تالي تحلیل عبارات الفرع الثاني حول قرار شراء الخدمةیمثل الجدول ال

  )قرار شراء الخدمة(تحلیل عبارات الفرع الثاني ): 19-03(الجدول 

المتوسط   العبارة  الرقم

  الحسابي

اإلنحراف 

  المعیاري

 tقیمة 

  المحسوبة

القیمة 

  اإلحتمالیة

في قرار شرائي للخدمات األمان مهم   1

  السیاحیة

4,700  0,560  27,138  0,000  

الخدمة تقیس المكانة التي أحتلها في   2

  الوكالة

3,962  0,770  11,175  0,000  

  0,000  15,244  0,689  4,175الحداثة ضروریة في الوكاالت التي    3
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  أطلبها 

اتجاه الوكالة تساعد من الراحة النفسیة   4

  عملیة تكرار اقتناء الخدمة

4,612  0,539  26,737  0,000  

األسعار مهمة في قرار شرائي لخدمات   5

  الوكاالت السیاحیة 

4,662  0,594  25,027  0,000  

توفیر الوكاالت السیاحیة لكافة العوامل   6

  التي أحتاجها تجعلني أتمتع بخدماتها

4,650  0,505  29,185  0,000  

  .SPSSمن إعداد الطالبتین باإلعتماد على إجابات أفراد العینة ومخرجات : المصدر

 ]5-4,2[وهي محصورة في المجال  4,700بلغت قیمة المتوسط الحسابي ) 1(في العبارة : العبارة األولى

والقیمة اإلحتمالیة  2,048الجدولیة التي تساوي  tوهي أكبر من  27,138المحسوبة فبلغت قیمتها  tأما 

، وهذا ما یدل على أن األمان مهم في قرار شرائي للخدمات 0,05وهي أقل من  0,000تساوي 

  .السیاحیة

- 3,4[وهي محصورة في المجال  3,962بلغت قیمة المتوسط الحسابي ) 2(في العبارة : العبارة الثانیة

والقیمة  2,048الجدولیة التي تساوي  tوهي أكبر من  11,175المحسوبة فبلغت قیمتها  tأما  ]4,2

، وهذا ما یدل على أن الخدمة تقیس المكانة التي أحتلها 0,05وهي أقل من  0,000اإلحتمالیة تساوي 

  .في الوكالة

- 3,4[في المجال وهي محصورة  4,175بلغت قیمة المتوسط الحسابي ) 3(في العبارة : العبارة الثالثة

والقیمة  2,048الجدولیة التي تساوي  tوهي أكبر من  15,244المحسوبة فبلغت قیمتها  tأما  ]4,2

، وهذا یدل على أن الحداثة ضروریة في الوكاالت التي 0,05وهي أقل من  0,000اإلحتمالیة تساوي 

  .أطلبها

 ]5- 4,2[وهي محصورة في المجال  4,612 المتوسط الحسابيبلغت قیمة ) 4(في العبارة : العبارة الرابعة

والقیمة اإلحتمالیة  2,048الجدولیة والتي تساوي  tوهي أكبر من  26,737المحسوبة فبلغت قیمتها  tأما 

، وهذا ما یدل على أن الراحة النفسیة اتجاه الوكالة تساعد من عملیة 0,05وهي أقل من  0,000تساوي 

  .تكرار واقتناء الخدمة
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- 4,2[وهي محصورة في المجال  4,662بلغت قیمة المتوسط الحسابي ) 5(في العبارة : العبارة الخامسة

والقیمة  2,048الجدولیة والتي تساوي  tوهي أكبر من  25,027المحسوبة فبلغت قیمتها  tأما  ]5

لخدمات  ، وهذا ما یدل على أن األسعار مهمة قي قرار شرائي0,05وهي أقل من  0,000اإلحتمالیة 

  .الوكاالت السیاحیة

-4,2[وهي محصورة في المجال  4,650بلغت قیمة المتوسط الحسابي ) 6(في العبارة : العبارة السادسة

والقیمة  2,048الجدولیة والتي تساوي  tوهي أكبر من  29,185المحسوبة فبلغت قیمتها  tأما  ]5

توفیر الوكاالت السیاحیة لكافة العوامل  ، وهذا ما یدل على أن0,05وهي أقل من  0,000اإلحتمالیة 

  .التي أحتاجها یجعلني أتمتع بخدماتها

  إختبار الفرضیات وتحلیل الفروق: المبحث الرابع

ترویج السیاحي على سیتم في هذا المطلب إختبار الفرضیة الرئیسیة األولى المتعلقة بوجود أثر لل      

وجود أثر المتمثلة في  إلى إختبار الفرضیة الرئیسیة الثانیةمستهلكي خدمات الوكاالت السیاحیة، إضافة 

رضیة الرئیسیة الثالثة فمتعلقة بوجود أثر للترویج السیاحي ف، أما ال Soncasلسلوك المستهلك من مدخل 

على سلوك مستهلكي خدمات الوكاالت السیاحیة، كما سیتم التحقق من وجود فروق  Soncasمن مدخل 

  .الدراسة تغزى للمتغیرات الشخصیة من عدمها من متغیري

  إختبار الفرضیات : المطلب األول

ووفقا لنظریة النهایات المركزیة فإن أغلب القوانین اإلحتمالیة تؤول  30بما أن العینة أكبر من       

للقانون الطبیعي إضافة إلى أن بعض اإلختبارات القویة ال تتأثر بعدم كون البیانات تخضع للتوزیع 

  . عي مثل إختبار ستیودنتالطبی

  إختبار الفرضیة الرئیسیة األولى: أوال

للعبارات الخاصة بتأثیر  tإلستخراج قیمة   T-testاختبرنا صدق الفرضیة األولى بإستخدام       

  : الترویج السیاحي لمستهلكي خدمات الوكاالت السیاحیة، وكانت النتائج كما یلي
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  للفرضیة الرئیسیة األولى T-testنتائج إختبار ): 20-03(الجدول 

المتوسط   الفرضیة

  الحسابي

اإلنحراف 

  المعیاري

t  

  المحسوبة

tمستوى الداللة   الجدولیة

  المحسوبة

الحكم على 

  الفرضیة

الترویج 

  السیاحي

  مقبول  0,000  2,048  18,526  0,508  4,052

  .SPSSمن إعداد الطالبتین باالعتماد على إجابات أفراد العینة ومخرجات : المصدر

ومستوى المعنویة أقل  2,048الجدولیة  tوهي أكبر من  18,526المحسوبة تساوي  tبما أن قیمة       

  : ، فإنه نستنتج أن الترویج السیاحي یؤثر على مستهلكي خدمات الوكاالت السیاحیة وعلیه0,05من 

  .H0ورفض  H1ل یتم قبو 

  	إختبار الفرضیة الرئیسیة الثانیة: ثانیا

�	یوجد أثر ذو داللة إحصائیة عند مستوى الداللة : "الفرضیة الرئیسیة الثانیة = لسلوك  0,05

  ".Soncasالمستهلك من مدخل 

�تنص الفرضیة على أن هناك أثر ذو داللة إحصائیة عند مستوى المعنویة         = لسلوك  0,05

لمعرفة تأثر سلوك المستهلك  T-testوسیتم إختبار هذه الفرضیة بإستخدام   Soncasمن مدخل المستهلك 

  :وعلیه Soncasبمدخل 

H0 : لیس هناك أثر ذو داللة إحصائیة عند مستوى المعنویة� = لسلوك المستهلك من مدخل  0,05

Soncas .  

H1 :نویة هناك أثر ذو داللة إحصائیة عند مستوى المع� = لسلوك المستهلك من مدخل  0,05

Soncas .  

  والجدول التالي یوضح نتیجة اإلختبار      
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  للفرضیة الرئیسیة الثانیة T-testنتائج إختبار ): 21- 03(الجدول                 

المتوسط   الفرضیة

  الحسابي

اإلنحراف 

  المعیاري

t محسوبةال  t مستوى   الجدولیة

  الداللة

الحكم على 

  الفرضیة

سلوك المستهلك 

من مدخل 

Soncas  

   

4,264  

  

0,323  

  

31,470  

  

2,048  

  

  

0,000  

  

  

  مقبول

  .SPSSمن إعداد الطالبتین باإلعتماد على إجابات أفراد العینة ومخرجات : المصدر

من خالل الجدول أعاله نالحظ نتائج الفرضیة الرئیسیة الثانیة حول تأثر سلوك المستهلك بمدخل       

Soncas وهو إتجاه إیجابي بدرجة 0,323واإلنحراف المعیاري  4,264، حیث بلغ المتوسط الحسابي ،

، ومستوى 2,048الجدولیة التي تساوي  tوهي أكبر من قیمة  31,470المحسوبة فبلغت  tمرتفعة أما 

  :منهو  0,05وهي أصغر من مستوى الداللة المحسوبة  0,000الداللة 

 .على سلوك المستهلك Soncasالتي تثبت وجود أثر لمدخل  H1نقبل الفرضیة  -

 .على سلوك المستهلك Soncasالتي تدل على أنه ال بوجد أثر لمدخل  H0رفض الفرضیة  -

�	یوجد أثر ذو داللة إحصائیة عند مستوى الداللة ": الفرضیة الفرعیة األولى = " Soncasلمدخل  0,05

  ".السیاحیةخدمات الوكاالت على إدراك مستهلكي 

�تنص الفرضیة على أن هناك أثر ذو داللة إحصائیة عند مستوى المعنویة         = لسلوك  0,05

على إدراك  Soncasمدخل ل T-testوسیتم إختبار هذه الفرضیة بإستخدام   Soncasالمستهلك من مدخل 

  :مستهلكي خدمات الوكاالت السیاحیة وعلیه

H0 :ة عند مستوى المعنویة لیس هناك أثر ذو داللة إحصائی� = على إدراك  Soncasمدخل ل 0,05

   .مستهلكي خدمات الوكاالت السیاحیة

H1 : هناك أثر ذو داللة إحصائیة عند مستوى المعنویة� = على مستهلكي  Soncasمدخل ل 0,05

   .خدمات الوكاالت السیاحیة

  والجدول التالي یوضح نتیجة اإلختبار      
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  الفرعیة األولى للفرضیة T-testنتائج إختبار  ):22- 03( الجدول                

المتوسط   الفرضیة

  الحسابي

اإلنحراف 

  المعیاري

t محسوبةال  t مستوى   الجدولیة

  الداللة

الحكم على 

  الفرضیة

اإلدراك  من 

 Soncasمدخل 

  

4,068  

  

0,525  

  

18,190  

 

2,048 

  

 

0,000  

  

  مقبول

  .SPSSمن إعداد الطالبتین باالعتماد على إجابات أفراد العینة ومخرجات :المصدر

على إدراك  Soncasمن الجدول أعاله نالحظ نتائج الفرضیة الفرعیة األولى حول أثر مدخل       

 0,525واإلنحراف المعیاري  4,068مستهلكي خدمات الوكاالت السیاحیة، حیث بلغ المتوسط الحسابي 

الجدولیة التي تساوي  tوهي أكبر من  18,190المحسوبة فبلغت  tوهو إتجاه إیجابي بدرجة مرتفعة أما 

  :یهوهي أصغر من مستوى الداللة المحسوبة وعل 0,000ومستوى الداللة  2,048

 .مستهلكي خدمات الوكاالت السیاحیةإدراك على  Soncasالتي تثبت وجود أثر لمدخل  H1نقبل  - 

على إدراك مستهلكي خدمات  Soncasالتي تدل على أنه لیس هناك أثر لمدخل  H0رفض - 

 .الوكاالت السیاحیة

�	یوجد أثر ذو داللة إحصائیة عند مستوى الداللة ": الفرضیة الفرعیة الثانیة = " Soncasلمدخل  0,05

  ".على قرار شراء الخدمات لمستهلكي خدمات الوكاالت السیاحیة

�تنص الفرضیة على أن هناك أثر ذو داللة إحصائیة عند مستوى المعنویة         = لسلوك  0,05

على قرار  Soncasلمدخل  T-testوسیتم إختبار هذه الفرضیة بإستخدام   Soncasالمستهلك من مدخل 

  :شراء الخدمات لمستهلكي خدمات الوكاالت السیاحیة وعلیه

H0 : لیس هناك أثر ذو داللة إحصائیة عند مستوى المعنویة� = على قرار  Soncasلمدخل  0,05

  . شراء الخدمات لمستهلكي خدمات الوكاالت السیاحیة

H1 : هناك أثر ذو داللة إحصائیة عند مستوى المعنویة� = على قرار شراء  Soncas لمدخل 0,05

  . الخدمات لمستهلكي خدمات الوكاالت السیاحیة
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  والجدول التالي یوضح نتیجة اإلختبار      

  الفرعیة الثانیة للفرضیة T-testنتائج إختبار  ):23-03(الجدول 

المتوسط   الفرضیة

  الحسابي

اإلنحراف 

  المعیاري

t محسوبةال  t مستوى   الجدولیة

  الداللة

الحكم على 

  الفرضیة

قرار شراء 

الخدمة من 

  Soncasل مدخ

  

4,460  

  

0,323  

  

40,320  

 

2,048 

  

  

0,000  

  

  مقبول

  .SPSSمن إعداد الطالبتین باإلعتماد على إجابات أفراد العینة ومخرجات : المصدر

قرار شراء  على Soncasمن الجدول أعاله نالحظ نتائج الفرضیة الفرعیة الثانیة حول أثر مدخل       

      واإلنحراف المعیاري  4,460الخدمات لمستهلكي خدمات الوكاالت السیاحیة، حیث بلغ المتوسط الحسابي

الجدولیة التي  tوهي أكبر من  40,320المحسوبة فبلغت  tهو إتجاه إیجابي بدرجة مرتفعة أما و  0,323

  :المحسوبة وعلیه وهي أصغر من مستوى الداللة 0,000ومستوى الداللة  2,048تساوي 

مستهلكي خدمات قرار شراء الخدمات لعلى  Soncasالتي تثبت وجود أثر لمدخل  H1نقبل  - 

 .الوكاالت السیاحیة

مستهلكي قرار شراء الخدمات لعلى  Soncasالتي تدل على أنه لیس هناك أثر لمدخل  H0رفض - 

 .خدمات الوكاالت السیاحیة

�	یوجد أثر ذو داللة إحصائیة عند مستوى الداللة  " :الفرضیة الرئیسیة الثالثة = للترویج  0,05

  ".على سلوك مستهلكي الخدمات السیاحیة" Soncasالسیاحي من مدخل 

�تنص الفرضیة على أن هناك أثر ذو داللة إحصائیة عند مستوى المعنویة         = للترویج  0,05

  :كما یلي T-testة بإستخدام وسیتم إختبار هذه الفرضی  Soncasالسیاحي  من مدخل 

H0 : لیس هناك أثر ذو داللة إحصائیة عند مستوى المعنویة� = للترویج السیاحي من مدخل  0,05

Soncas على سلوك مستهلكي الخدمات السیاحیة .  
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H1  : هناك أثر ذو داللة إحصائیة عند مستوى المعنویة� = للترویج السیاحي من مدخل  0,05

Soncas على سلوك مستهلكي الخدمات السیاحیة .  

  الرئیسیة الثالثة للفرضیة T-testنتائج إختبار  ):24-03(الجدول               

المتوسط   الفرضیة

  الحسابي

اإلنحراف 

  المعیاري

t محسوبةال  t مستوى   الجدولیة

  الداللة

الحكم على 

  الفرضیة

أثر الترویج 

السیاحي من 

 Soncasمدخل 

على سلوك 

  المستهلك

  

  

4,186  

  

  

0,409  

  

  

25,949  

  

  

2,048  

  

  

0,000  

  

  

  مقبول

  .SPSSمن إعداد الطالبتین باالعتماد على إجابات أفراد العینة ومخرجات : المصدر

الترویج السیاحي من مدخل  حول أثر من الجدول أعاله نالحظ نتائج الفرضیة الرئیسیة الثالثة      

Soncas واإلنحراف  4,186على  سلوك مستهلكي الخدمات السیاحیة، حیث بلغ المتوسط الحسابي

الجدولیة  tوهي أكبر من  25,949المحسوبة فبلغت tوهو إتجاه إیجابي بدرجة مرتفعة أما  0,409المعیار

  :وهي أصغر من مستوى الداللة المحسوبة وعلیه 0,000ومستوى الداللة  2,048التي تساوي 

على سلوك مستهلكي  Soncasالتي تثبت وجود أثر للترویج السیاحي من مدخل  H1نقبل  - 

 .الخدمات السیاحیة

على سلوك  Soncasالتي تدل على أنه لیس هناك أثر للترویج السیاحي من مدخل  H0رفض - 

  .مستهلكي الخدمات السیاحیة

  إختبار الفروق: المطلب الثاني

إلختبار الفروق في آراء عینة   One Way Analysis of ANOVA یتم إستخدام إختبار تحلیل الثبات      

تعود إلى المتغیرات " Soncasتقییم أثر الترویج السیاحي على سلوك المستهلك من مدخل "الدراسة حول 

�الشخصیة عند مستوى الداللة  = 0,05.  
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  إختبار الفروق بالنسبة لمتغیر الجنس: أوال

H0 : ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى المعنویة� = وبین إجابات أفراد العینة  0,05

  .تعود إلى متغیر الجنس" Soncasتقییم أثر الترویج السیاحي لسلوك المستهلك من مدخل " حول 

H1 : توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى المعنویة� = " ل وبین إجابات أفراد العینة حو  0,05

  .تعود إلى متغیر الجنس" Soncasتقییم أثر الترویج السیاحي لسلوك المستهلك من مدخل 

  یمثل الجدول التالي نتائج إختبار لفروق المبحوثین بالنسبة لمتغیر الجنس      

  لفروق المبحوثین بالنسبة لمتغیر الجنس tنتائج إختبار ): 25- 03(الجدول              

  

جمیع 

  المحاور

المتوسط   العدد  الجنس

  الحسابي

اإلنحراف 

  المعیاري

القیمة 

  اإلحتمالیة

  0,000  0,409  4,208  40  ذكر

  4,165  40  أنثى

  .  SPSS من إعداد الطالبتین باإلعتماد على إجابات أفراد العینة ومخرجات : المصدر

 0,05وهي أقل من  0,000من خالل الجدول نالحظ أن القیمة اإلحتمالیة لجمیع المحاور تساوي       

مما یدل على وجود فروق ذات داللة إحصائیة آلراء أفراد العینة یعزى لمتغیر الجنس عند مستوى داللة 

0,05.  

 إختبار الفروق بالنسبة للسن: ثانیا

H0 :عند مستوى المعنویة ة ال توجد فروق ذات داللة إحصائی� = وبین إجابات أفراد العینة  0,05

  .تعزى إلى متغیر السن"  Soncasتقییم أثر الترویج السیاحي على سلوك المستهلك من مدخل "حول 

H1 : توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى المعنویة� = وبین إجابات أفراد العینة حول  0,05

  .تعزى إلى متغیر السن"  Soncasتقییم أثر الترویج السیاحي على سلوك المستهلك من مدخل "

  والجدول التالي یمثل نتائج إختبار فروق المبحوثین بالنسبة لمتغیر السن
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  السن لفروق المبحوثین بالنسبة لمتغیر tنتائج إختبار  ):26-03(الجدول 

مصدر   العنوان

  التباین

مجموع 

  المربعات

درجة 

  الحریة

متوسط 

  المربعات

القیمة  Fقیمة 

  اإلحتمالیة

تقییم أثر الترویج 

السیاحي على سلوك 

 المستهلك من مدخل

Soncas  

داخل 

  المجموعات

0,142  3  0,714    

  

4,898  

  

  

بین   0,04

  المجموعات

11,081  76  0,146  

    79  13,223  المجموع

  .SPSSمن إعداد الطالبتین باالعتماد على إجابات أفراد العینة ومخرجات : المصدر

مما یدل  0,05وهي أقل من  0,04لجمیع المحاور تساوي من الجدول نالحظ أن القیمة اإلحتمالیة       

ومن أجل معرفة أي الفئات العمریة  0,05على وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة 

ا هذه الفروق، تم اإلعتماد على المتوسط الحسابي واإلنحراف المعیاري ویمكن توضیح ذلك في تكمن فیه

  .الجدول الموالي

  المتوسط الحسابي واإلنحراف المعیاري لفروق المبحوثین بالنسبة لمتغیر السن ): 27-03(الجدول   

  سلوك المستهلك  السن

  

  سنة 30أقل من 

  4,035  المتوسط الحسابي

N 42  

  0,485  اإلنحراف المعیاري

  

  سنة 40إلى  30من 

  4,300  المتوسط الحسابي

N 19  

  0,221  اإلنحراف المعیاري

  

  سنة 50إلى  41من 

  4,428  المتوسط الحسابي

N  9  

  0,144  اإلنحراف المعیاري

  

  سنة فما فوق 50من 

  4,389  المتوسط الحسابي

N  10  
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  0,202 اإلنحراف المعیاري

  .SPSSمن إعداد الطالبتین باإلعتماد على إجابات أفراد العینة ومخرجات : المصدر

یتضح من خالل الجدول أن وجود فروق في سلوك المستهلك تعزي للسن یعود بالدرجة األولى إلى       

، في حین بلغ 0,144وٕانحراف معیاري قیمته  4,428سنة بأعلى متوسط حسابي  50إلى  41الفئة من 

، 0,202بإنحراف معیاري  4,389سنة فما فوق ما قیمته  50لفئة سابي لسلوك المستهلك المتوسط الح

، تبقى فئة أقل 0,221وٕانحراف معیاري  4,300سنة بلغ المتوسط الحسابي  40إلى  30أما الفئة من 

   .0,485وٕانحراف معیاري  4,035سنة بمتوسط حسابي قدره  30من 

  ل العلميإختبار الفروق بالنسبة للمؤه: ثالثا

H0 : تقییم "وبین إجابات أفراد العینة حول  0,05ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى المعنویة

  .تعزى إلى متغیر المؤهل العلمي" Soncasأثر الترویج السیاحي على سلوك المستهلك من مدخل 

H1 : تقییم "وبین إجابات أفراد العینة حول  0,05توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى المعنویة

 .تعزى إلى متغیر المؤهل العلمي" Soncasأثر الترویج السیاحي على سلوك المستهلك من مدخل 

 یمثل الجدول التالي نتائج إختبار لفروق المبحوثین بالنسبة لمتغیر المؤهل العلمي    

  المؤهل العلمي لفروق المبحوثین بالنسبة لمتغیر tنتائج إختبار  ):28-03(لجدول ا

مصدر   العنوان

  التباین

مجموع 

  المربعات

درجة 

  الحریة

متوسطات 

  المربعات

القیمة  Fقیمة 

  اإلحتمالیة

تقییم أثر الترویج 

السیاحي على 

سلوك المستهلك 

من مدخل 

Soncas  

داخل 

  المجموعات

 1,156  3  0,385    

  

2,427  

  

  

بین   0,072

  المجموعات

12,067  76  0,159  

    79  13,223  المجموع

  .SPSSمن إعداد الطالبتین باالعتماد على إجابات أفراد العینة ومخرجات : المصدر
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 0,05من  وهي اقل من  0,072من الجدول نالحظ أن القیمة اإلحتمالیة لجمیع المحاور تساوي       

داللة إحصائیة في أراء أفراد العینة یعزى لمتغیر المؤهل العلمي عند مستوى داللة أي وجود فروق ذات 

0,05.  

 إختبار الفروق بالنسبة للحالة اإلجتماعیة: رابعا

H0 : : وبین إجابات أفراد العینة حول  0,05ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى المعنویة

الحالة تعزى إلى متغیر " Soncasتقییم أثر الترویج السیاحي على سلوك المستهلك من مدخل "

  .اإلجتماعیة

H1 : تقییم "لعینة حول وبین إجابات أفراد ا 0,05توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى المعنویة

 .تعزى إلى متغیر  الحالة اإلجتماعیة" Soncasأثر الترویج السیاحي على سلوك المستهلك من مدخل 

  .یمثل الجدول التالي نتائج إختبار لفروق المبحوثین بالنسبة لمتغیر الحالة اإلجتماعیة    

 الحالة اإلجتماعیة لفروق المبحوثین بالنسبة لمتغیر tنتائج إختبار  ):29-03(الجدول       

مصدر   العنوان

  التباین

مجموع 

  المربعات

درجة 

  الحریة

متوسطات 

  المربعات

القیمة  Fقیمة 

  اإلحتمالیة

تقییم أثر الترویج 

السیاحي على 

سلوك المستهلك 

من مدخل 

Soncas  

داخل 

  المجموعات

  1,974    2  0,987     

  

 3,756  

  

  

بین   0,02 

  المجموعات

11,249   77   0,146   

    79   13,223  المجموع

  .SPSSمن إعداد الطالبتین باالعتماد على إجابات أفراد العینة ومخرجات  :المصدر

أي  0,05وهي اقل من   0,02من الجدول نالحظ أن القیمة اإلحتمالیة لجمیع المحاور تساوي       

وجود فروق ذات داللة إحصائیة في أراء أفراد العینة یعزى لمتغیر  الحالة اإلجتماعیة عند مستوى داللة 

0,05.  
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  إختبار الفروق بالنسبة للوظیفة: خامسا

H0 : تقییم "وبین إجابات أفراد العینة حول  0,05ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى المعنویة

  .تعزى إلى متغیر الوظیفة" Soncasأثر الترویج السیاحي على سلوك المستهلك من مدخل 

H1 : تقییم "وبین إجابات أفراد العینة حول  0,05توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى المعنویة

  .تعزى إلى متغیر  الوظیفة" Soncasأثر الترویج السیاحي على سلوك المستهلك من مدخل 

  .یمثل الجدول التالي نتائج إختبار لفروق المبحوثین بالنسبة لمتغیر الوظیفة    

  الوظیفة لفروق المبحوثین بالنسبة لمتغیر tنتائج إختبار  ):30- 03(الجدول           

مصدر   العنوان

  التباین

مجموع 

  المربعات

درجة 

  الحریة

متوسطات 

  المربعات

القیمة  Fقیمة 

  اإلحتمالیة

تقییم أثر الترویج 

السیاحي على 

سلوك المستهلك 

من مدخل 

Soncas  

داخل 

  المجموعات

 2,365   4   0,591    

  

  4,084  

  

  

بین   0,05 

  المجموعات

 10,858  75   0,145   

    79   13,223    المجموع

  .SPSSمن إعداد الطالبتین باإلعتماد على إجابات أفراد العینة ومخرجات : المصدر

  0,05 متساویة معوهي  0,05من الجدول نالحظ أن القیمة اإلحتمالیة لجمیع المحاور تساوي       

  .0,05عند مستوى داللة  الوظیفةیعزى لمتغیر  كانت محایدة أراء أفراد العینة وهذا یعني أن

  لسكنإختبار الفروق بالنسبة ل: ساساد

H0 : تقییم "وبین إجابات أفراد العینة حول  0,05ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى المعنویة

  .تعزى إلى متغیر السكن" Soncasأثر الترویج السیاحي على سلوك المستهلك من مدخل 

H1 : تقییم "بین إجابات أفراد العینة حول و  0,05توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى المعنویة

  .تعزى إلى متغیر السكن" Soncasأثر الترویج السیاحي على سلوك المستهلك من مدخل 

  .یمثل الجدول التالي نتائج إختبار لفروق المبحوثین بالنسبة لمتغیر السكن    
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  السكن لفروق المبحوثین بالنسبة لمتغیر tنتائج إختبار  ):31- 03(الجدول           

مصدر   العنوان

  التباین

مجموع 

  المربعات

درجة 

  الحریة

متوسطات 

  المربعات

القیمة  Fقیمة 

  اإلحتمالیة

تقییم أثر الترویج 

السیاحي على 

سلوك المستهلك 

من مدخل 

Soncas  

داخل 

  المجموعات

  0,912   2  0,456     

  

 2,853  

  

  

بین   0,064 

  المجموعات

12,311   77    0,160   

      79  13,223   المجموع

  .SPSSمن إعداد الطالبتین باإلعتماد على إجابات أفراد العینة ومخرجات : المصدر

أي  0,05وهي أكبر من  0.064من الجدول نالحظ أن القیمة اإلحتمالیة لجمیع المحاور تساوي        

  .0,05عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة في أراء أفراد العینة یعزى لمتغیر السكن عند مستوى داللة 

  إختبار الفروق بالنسبة لمستوى الدخل: سابعا

H0 :تقییم "وبین إجابات أفراد العینة حول  0,05ئیة عند مستوى المعنویة ال توجد فروق ذات داللة إحصا

  .تعزى إلى متغیر مستوى الدخل" Soncasأثر الترویج السیاحي على سلوك المستهلك من مدخل 

H1 : تقییم "وبین إجابات أفراد العینة حول  0,05توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى المعنویة

  تعزى إلى متغیر مستوى الدخل" Soncasي على سلوك المستهلك من مدخل أثر الترویج السیاح

  .یمثل الجدول التالي نتائج إختبار لفروق المبحوثین بالنسبة لمتغیر الدخل    
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  مستوى الدخل لفروق المبحوثین بالنسبة لمتغیر tنتائج إختبار  :)32-03(الجدول   

مصدر   العنوان

  التباین

مجموع 

  المربعات

درجة 

  الحریة

متوسطات 

  المربعات

القیمة  Fقیمة 

  اإلحتمالیة

تقییم أثر الترویج 

السیاحي على 

سلوك المستهلك 

من مدخل 

Soncas  

داخل 

  المجموعات

   1,408   4  0,352     

  

  2,234  

  

  

بین   0,073 

  المجموعات

11,815   75     0,158    

       79   13,223  المجموع

  .SPSSمن إعداد الطالبتین باإلعتماد على إجابات أفراد العینة ومخرجات : المصدر

أي عدم  0,05وهي أكبر من  0,073من الجدول نالحظ أن القیمة اإلحتمالیة لجمیع المحاور تساوي  

وجود فروق ذات داللة إحصائیة في أراء أفراد العینة یعزى لمتغیر مستوى الدخل عند مستوى داللة 

0,05.  
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  خالصة

من خالل الدراسة التطبیقیة حاولنا إعطاء صورة شاملة حول الترویج السیاحي وسلوك المستهلك       

، وذلك بإستقصاء عینة منه وتوصلنا إلى أن عناصر المزیج الترویجي Soncasوكیف تتأثر من مدخل 

نها غیر كافیة هي في حّد ذاتها ألنها في إختیار الوكالة السیاحیة لكالسیاحي لها تأثیر على المستهلك 

في إتخاذ قرار شراء الخدمات من حیث إدراكها للخدمة المقدمة ومدى قبول أو  Soncasتتأثر بمدخل 

رفض هذه الخدمة في إشباع مختلف الحاجات والرغبات ومن أجل معرفة مدى تأثر المستهلك بمختلف 

ى عینة من األفراد المتعاملین مع الوكاالت السیاحیة ومن العوامل المحیطة به قمنا بإستخدام اإلستبیان عل

، وبإستعمال مجموعة من األسالیب SPSSأجل تحلیل هذه النتائج إعتمدنا على البرنامج اإلحصائي 

اإلحصائیة كمعامل بیرسون وآلفا كرونباخ تم تحلیل نتائج الدراسة وٕاختبار الفرضیات الموضوعة وٕاثبات 

  .صحتها
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یعتبر القطاع السیاحي من أهم القطاعات الفاعلة بشكل كبیر في اآلونة األخیرة، وذلك لما له من       

عوائد على القطاع السیاحي بصفة خاصة واإلقتصاد الوطني بصفة عامة، ومن أهم العوامل المساهمة 

ة في كل من في تحسین وتطویر القطاع السیاحي نجد عناصر المزیج الترویجي السیاحي والمتمثل

اإلعالن، تنشیط المبیعات، البیع الشخصي باإلضافة إلى العالقات العامة، التي تلعب دورا مهما في 

توفیر المعلومات والتعریف بالمقصد السیاحي، من أجل تحقیق النجاح ولتنشیط المجال السیاحي ال بّد من 

القطاع السیاحي كون المستهلك الركیزة اإلهتمام بسلوك مستهلك الخدمات السیاحیة، لما له من أهمیة في 

  .األساسیة في صناعة السیاحة

من خالل الدراسة التي قمنا بها وباإلعتماد على تحلیل النتائج توصلنا إلى إثبات الفرضیات         

  : التالیة

  .وجود أثر مرتفع للترویج السیاحي على مستهلكي الخدمات السیاحیة: الفرضیة الرئیسیة األولى

  .Soncasوجود أثر مرتفع  حول تأثر سلوك المستهلك من مدخل : ضیة الرئیسیة الثانیةالفر 

على إدراك مستهلكي خدمات الوكاالت  Soncasوجود أثر مرتفع لمدخل : الفرضیة الفرعیة األولى

  .السیاحیة

لمستهلكي خدمات  على قرار شراء الخدمات   Soncasوجود أثر مرتفع لمدخل: الفرضیة الفرعیة الثانیة

  .الوكاالت السیاحیة

على مستهلكي  Soncasوجود أثر مرتفع للترویج السیاحي من مدخل : الفرضیة الرئیسیة الثالثة

  . الخدمات السیاحیة

ما هو تقییم أثر الترویج السیاحي على "من خالل نتائج التحلیل توصلنا لإلجابة على اإلشكالیة       

إلى أنه هناك أثر مرتفع للترویج السیاحي على سلوك المستهلك  " Soncasسلوك المستهلك من مدخل 

  . H0ورفض الفرضیة البدیلة    H1من خالل قبول الفرضیة  Soncasمن خالل مدخل 
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 :نتائج الدراسة - 1

  :من خالل الدراسة المنجزة تم التوصل لجملة من النتائج المتمثلة في      

  :نتائج الدراسة النظریة: أوال

  :من خالل الجزء النظري توصلنا إلى النتائج التالیة      

 .السیاحة مجموعة من النشاطات التي یقوم بها األشخاص من أجل الراحة واإلستجمام - 

 .إرتباط القطاع السیاحي بالعدید من القطاعات األخرى - 

 .الترویج السیاحي یوفر كل المعلومات والبیانات عن المنتج السیاحي - 

السیاحي یحاول إقناع السیاح بالتركیز على الفوائد والمنافع التي یحصلون علیها من الترویج  - 

 .إستعمال المنتج السیاحي وتحقیق كافة الحاجات والرغبات

 الترویج السیاحي یهدف إلى تعمیق الوالء للسیاح إتجاه الخدمة السیاحیة - 

 .یهدف الترویج السیاحي إلى الوصول لجمیع فئات السیاح - 

لترویج السیاحي بالتعریف بكافة الخصائص والمواصفات المتعلقة بالمنتج السیاحي قبل یساهم ا - 

 .زیارته والتذكیر به من طرف السیاح

اإلعالن، تنشیط المبیعات، البیع الشخصي، العالقات (تعتبر عناصر المزیج الترویجي السیاحي  - 

 .الركیزة األساسیة التي یقوم علیها الترویج السیاحي) العامة

 .عد مستهلك الخدمات السیاحیة أهم عنصر في العملیة الترویجیةی - 

 .مستهلكي الخدمات السیاحیة قد یكون فردا أو مؤسسة - 

إجتماعیة، ثقافیة، نفسیة، باإلضافة إلى العوامل یتأثر المستهلك بالعدید من العوامل قد تكون  - 

 .الشخصیة

 .نحو السعر یتأثر المستهلك باإلعالن من خالل دوره في تخفیض حساسیته - 

 .تستخدم تنشیط المبیعات كحافز لتشجیع المستهلكین على شراء السلعة في المدى القصیر - 

 .یستخدم البیع الشخصي بشكل مباشر في التأثیر على قرارات مستهلكي الخدمات السیاحیة - 

 .تهدف العالقات العامة إلى قیاس نتائج األنشطة الموجهة إلى المستهلك النهائي - 
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كونه یحتوي على عوامل تساعد في إختیار  Soncasیتأثر مستهلك الخدمات السیاحیة بمدخل  - 

 .الوكالة السیاحیة المناسبة

  نتائج الدراسة التطبیقیة: ثانیا

  :من خالل الجزء التطبیقي توصلنا إلى النتائج التالیة      

 .الوكالة السیاحیة أهم وسیط بین المستهلك والخدمة - 

 .مرتفع للترویج السیاحي على مستهلكي خدمات الوكاالت السیاحیةوجود أثر  - 

 .Soncasوجود أثر مرتفع حول تأثر سلوك المستهلك من مدخل  - 

 .على إدراك مستهلكي خدمات الوكاالت السیاحیة Soncasوجود أثر مرتفع لمدخل  - 

 .على قرار شراء الخدمات لمستهلكي خدمات الوكاالت السیاحیة Soncasوجود أثر مرتفع لمدخل  - 

 .على مستهلكي الخدمات السیاحیة Soncasوجود أثر مرتفع للترویج السیاحي من مدخل  - 

تعزى لمتغیر السن  Soncasتوجد فروق ألثر الترویج السیاحي على سلوك المستهلك من مدخل  - 

 .سنة 50إلى  41لصالح الفئة من 

تعزى لمتغیر  Soncasثر الترویج السیاحي على سلوك المستهلك من مدخل توجد فروق أل - 

 .الجنس

تعزى لمتغیر المؤهل  Soncasتوجد فروق ألثر الترویج السیاحي على سلوك المستهلك من مدخل  - 

 .العلمي

تعزى لمتغیر الحالة  Soncasتوجد فروق ألثر الترویج السیاحي على سلوك المستهلك من مدخل  - 

 .اإلجتماعیة

تعزى لمتغیر  Soncasهناك آراء محایدة ألثر الترویج السیاحي على سلوك المستهلك من مدخل  - 

 .الوظیفة

تعزى لمتغیر  Soncasال توجد فروق ألثر الترویج السیاحي على سلوك المستهلك من مدخل  - 

 .السكن

تعزى لمتغیر  Soncasال توجد فروق ألثر الترویج السیاحي على سلوك المستهلك من مدخل  - 

 .الدخل
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 .الراحة النفسیة اتجاه الوكالة السیاحیة تساعد من عملیة تكرار إقتناء الخدمة - 

 .حداثة الجهاز اإلداري للوكاالت السیاحیة مهم في الوكالة المتعامل معها - 

 : اإلقتراحات - 2

  :بعد اإلطالع على أهم النتائج التي توصلت إلیها الدراسة فإننا تقدم عدد من اإلقتراحات تتمثل في      

 .إعطاء قطاع السیاحة أهمیة أكبر لجلب عدد أكبر من السیاح - 

 .االهتمام بالعوامل الترویجیة المؤثرة في سلوك المستهلك للخدمة السیاحیة - 

 .كاالت السیاحیةمان في الو توفیر وسائل الراحة واأل - 

تكثیف الحمالت اإلعالنیة حول الخدمات المقدمة عبر مختلف الوسائل اإلعالنیة وذلك في فترات  - 

 .الذروة

 .حداثة الجهاز اإلداري للوكاالت السیاحیة للحصول على الخدمات بطریق أسهل - 

 .إقامة مشاریع وبرامج سیاحیة للنهوض بالسیاحة إلى آفاق واعدة - 

 .ت تحسیسیة وحمالت إعالنیة لترشید المستهلكین نحو الخدمة السیاحیةعقد مؤتمرات وندوا - 

 ).Soncas(إجراء دورات تدریبیة حول فن التعامل مع اآلخرین  - 

 :آفاق الدراسة - 3

 Soncasمن خالل معالجتنا لموضوع تقییم أثر الترویج السیاحي لسلوك المستهلك من مدخل       

  : مواضیع أخرى ذات صلة به ویمكن التطرق إلیها كمواضیع جدیدة من بینهاتبادرت إلى أدهاننا 

 .تأثیر عناصر المزیج الترویجي السیاحي للخدمات السیاحیة على سلوك المستهلك - 

 .على سلوك المستهلك السیاحي Soncasتأثیر مدخل  - 

 .على عناصر المزیج الترویجي السیاحي اإللكتروني Soncasتأثیر مدخل  - 

 .المنطوقة وأثرها في إختیار الوكالة السیاحیةالكلمة  - 
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  المراجع باللغة العربیة: أوال 

 : الكتب  - أ

، الدار )آلیات اإلعالن والترویج المعاصرة(اإلتصاالت التسویقیة ، محمد عبد العظیم أبو النجا.1

  .2011الجامعة، كلیة التجارة، جامعة اإلسكندریة، مصر، 

، الطبعة األولى، الدار الجامعة، اإلسكندریة، مبادئ دراسة سلوك المستهلكأبو النجا عبد العظیم، .2

  .2012مصر، 

، الطبعة )مدخل متكامل(سلوك المستهلك وٕاتخاد القرارات الشرائیة أبو جلیل محمد منصور وآخرون، .3

  .2011الثانیة، دار صفاء للنشر والتوزیع، عمان، األردن، 

، )النظریة والتطبیق(المفاهیم، اإلستراتیجیات، العملیات : الترویجأبو عفلة عصام الدین أمین، .4

  .2002مؤسسة حورس الدولیة للنشر والتوزیع، القاهرة، مصر، 

  .2007، دار زهران للنشر والتوزیع، عمان، األردن، ترویج الخدمات السیاحیةأبو غزالة صفاء، .5

، مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنیة للنشر هندسة اإلعالن والعالقات العامةأبو قحف عبد السالم، .6

  .2001والتوزیع، اإلسكندریة، مصر، 

المفاهیم، األسس، (إستراتیجیات التسویق البراوي نزار عبد المجید، أحمد محمد فهمي البرزنجي، .7

  .2008الطبعة الثانیة، دار وائل للنشر والتوزیع، عمان، األردن،  ،)الوظائف

، الطبعة األولى، دار الحامد للنشر والتوزیع، عمان، اإلتصاالت التسویقیة والترویجالبكري ثامر، .8

  .2006األردن، 

، الطبعة األولى، دار الیازوري العلمیة للنشر )أسس ومفاهیم معاصرة(التسویق البكري ثامر یاسر، . 9

  .2006والتوزیع، عمان، األردن، 

التسویق السیاحي والتخطیط للحمالت الترویجیة في عصر تكنولوجیا لمنعم، البكري فؤاد عبد ا.10

  .2007، الطبعة األولى، عالم الكتب، نشر، توزیع، طباعة، القاهرة، مصر،اإلتصاالت
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، الطبعة الثانیة، دار صفاء للنشر التسویق من المنتج إلى المستهلكالحاج طارق وآخرون، .11

  .1997والتوزیع، عمان، األردن، 

، الطبعة األولى، دار أسامة للنشر التسویق السیاحي في المنشآت السیاحیةالحربي رجاء هباس، .12

  .2011والتوزیع، عمان، األردن، 

، الطبعة الثالثة، مركز یزید للخدمات )مفاهیم أساسیة(مبادئ التسویق الخطیب فهد، محمد عواد، .13

  .2004الطالبیة، عمان، األردن، 

، دار الرایة للنشر والتوزیع، عمان، )األسس والمرتكزات(السیاحة البیئیة رم عاطف، الرواشدة أك.14

  . 2008األردن، 

، الطبعة )مدخل تطبیقیى إستراتیجي(إدارة الترویج واإلتصاالت التسویقیة الزعبي علي فالح، .15

  .2009األولى، دار صفاء للنشر والتوزیع، عمان، األردن، 

، الطبعة األولى، دار صفاء للنشر والتوزیع، عمان، مبادئ وأسالیب التسویقالزعبي علي فالح، .16

  .2010األردن، 

، الطبعة األولى، دار المیسرة للنشر والتوزیع، عمان، التسویق السیاحي والفندقيالزعبي علي فالح، .17
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  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

  - جیجل–جامعة محمد الصدیق بن یحیى 

  كلیة العلوم اإلقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر

 

  العلوم التجاریة :قسم

  تسویق سیاحي وفندقي :تخصص

  إستبیان

  :السالم علیكم ورحمة اهللا تعالى وبركاته، تحیة طیبة وبعد

تقییم "في إطار إتمام مذكرة الماستر علوم تجاریة تخصص تسویق سیاحي وفندقي حول موضوع       

  ".soncasالترویج السیاحي على سلوك المستهلك من مدخل  أثر

نتشرف بوضع هذا اإلستبیان تحت تصرفكم، راجین منكم أن تتفضلوا باإلجابة على األسئلة الواردة       

ألن نتائج الدراسة تتوقف على مدى صحة إجابتكم، علما أن المعلومات التي سیتم  فیه بكل دقة وٕاهتمام،

  .اإلدالء بها تستخدم لغرض البحث العلمي فقط، شاكرین لكم تعاونكم مسبقا

  .وأخیرا تقبلوا منا فائق التقدیر واإلحترام وشكرا على تعاونكم      

  :إشراف األستاذ                                               :من إعداد الطالبتین      

 بودادي رقیة                                                   عرجاني عبد العزیز 

 حناش شبیبة  
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  البیانات الشخصیة: أوال

  : في الخانة المناسبة) x(یرجى وضع العالمة 

  ذكر                أنثى : الجنس

  سنة  50إلى  41سنة          من  40إلى  30سنة          من 30أقل من  :السن

  سنة فما فوق  50                

  متوسط            ثانوي             جامعي           إبتدائي : المؤهل العلمي

  متزوج           أعزب           أخرى  :الحالة اإلجتماعیة

  أعمال حرة           طالب           موظف            بدون عمل   :الوظیفة

  متقاعد                  

  ) أجنبي(داخل الوالیة             خارج الوالیة            خارج الوطن    :السكن

  دج35000دج إلى أقل من 18000دج           من 18000أقل من : مستوى الدخل

  دج فما فوق 50000دج                  50000دج إلى أقل من 35000من   

  ال  نعم              :     تعاملت من قبل مع وكالة سیاحیةهل سبق لك من قبل و 
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  أهداف الترویج السیاحي: ثانیا

  :في الخانة المناسبة) x(یرجى وضع العالمة 

موافق   العبارات

  تماما

غیر   محاید  موافق

  موافق

موافق  غیر

  تماما

تقوم الوكاالت السیاحیة بإتاحة المعلومات    1

  عن الخدمة السیاحیة

          

یز على المنافع التي یتم إقناع السیاح بالترك  2

  من الوكاالت السیاحیة  یحصلون علیها

          

تقوم الوكاالت بتدعیم مواقف اآلراء الحالیة   3

  نحو الخدمة السیاحیةللسیاح 

          

تقویة الشعور بالرضا نحو الخدمة المقدمة   4

من قبل الوكاالت السیاحیة یزید من تكرار 

  إقتناء الخدمات عملیة 

          

 بإثارة إهتمام السیاحیة  تقوم الوكاالت  5

 المستهلكین بتكوین صورة جیدة عن الوكالة

  المقدمة للخدمة

          

یجعلك تشعر  الترویج للوكاالت السیاحیةكثرة   6

    أن الوكالة قریبة منك 

          

 

  السیاحي على سلوك المستهلك تأثیر عناصر الترویج: ثالثا 

موافق   العبارات 

  تماما

غیر   محاید  موافق

  موافق 

غیر موافق 

  تماما

الوكالة  اختیارفي ساعدتني اإلعالنات   1

  األفضل  السیاحیة

          

 الخدماتیتیح اإلعالن اإلطالع على أسعار   2

   بدقة 

          

          إیجابا أو سلبا في تصوري  اإلعالن یؤثر  3
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 لخدمات المقدمةل

  

الوكاالت السیاحیة تقدم عروض خاصة   4

  تشجع على إقتناء الخدمة

          

            الوكالة تقدم النصائح في إقتناء الخدمات   5

بالمبیعات یساهمون في إقتنائي المكلفین   6

  للخدمات 

          

            المعلومات یجعلك تختار األفضلصدق   7

مع أصحاب الوكاالت  عالقاتك الجیدة  8

  معهم لسیاحیة والمكلفین یسهل من تعاملكا

          

لتقدیم  الحوار معك الوكاالت السیاحیة تفتح   9

  خدماتها

          

الوكاالت تمنح فرص اإلستفسار عن كل   10

  الخدمات المقدمة

          

  Soncasسلوك المستهلك من مدخل : رابعا

موافق   عبارة اإلدراك

  تماما

غیر   محاید  موافق

  موافق

غیر موافق 

  تماما

كل وسائل األمان   الوكاالت السیاحیةتوفر   1

  یسهل التعامل معها  ما 

          

 شخصیتي إهتمام الوكالة بالعوامل المؤثرة في   2

  یجعلني فخور بها

          

حداثة الجهاز اإلداري للوكالة یزید من إدراكي   3

  للخدمات 

          

رفاهیة الخدمات المقدمة من قبل الوكالة   4

  یجعلني أدرك أهمیة التعامل معها 

          

مة یعتمد على األفكار المقدمة إدراكي للخد  5

  الوكالة من قبل

          

توفیر الوكاالت السیاحیة لرحالت سیاحیة   6

  اتها أدرك أهمیة التمتع بخدمیة تجعلني ترفیه
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موافق   عبارة قرار شراء الخدمة

  تماما

غیر   محاید  موافق

  موافق

غیر موافق 

  تماما

األمان مهم في قرار شرائي للخدمات   1

  السیاحیة

          

            في الوكالة  التي أحتلها الخدمة تقیس المكانة  2

            الحداثة ضروریة في الوكاالت التي أطلبها  3

الوكالة تساعد من عملیة  اتجاهالراحة النفسیة   4

  الخدمة اقتناءتكرار 

          

األسعار مهمة في قرار شرائي لخدمات   5

  الوكاالت السیاحیة

          

توفیر الوكاالت السیاحیة لكافة العوامل التي   6

  أحتاجها تجعلني أتمتع بخدماتها

          

  :قائمة األساتذة المحكمین

  الجامعة  اللقب  اإلسم  الرقم

  - جیجل–جامعة محمد الصدیق بن یحیى   عرجاني  عبد العزیز.أ  01

  - جیجل–جامعة محمد الصدیق بن یحیى   حمودة  سامي.أ  02

  - جیجل–جامعة محمد الصدیق بن یحیى   سعیود  عریف.أ  03

  - جیجل–جامعة محمد الصدیق بن یحیى   حناش  إلیاس.أ  04

  - جیجل–جامعة محمد الصدیق بن یحیى   درویش  صفیة.أ  05
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 الصدق الداخلي للمحور األول

Corrélations 

 أھداف 6س 5س 4س 3س 2س 1س 

 الترویج

 السیاحي

 1س

Corrélation de Pearson 1 ,258
*
 ,341

**
 ,049 ,293

**
 ,399

**
 ,568

**
 

Sig. (bilatérale)  ,021 ,002 ,663 ,008 ,000 ,000 

N 80 80 80 80 80 80 80 

 2س

Corrélation de Pearson ,258
*
 1 ,398

**
 ,333

**
 ,345

**
 ,496

**
 ,752

**
 

Sig. (bilatérale) ,021  ,000 ,003 ,002 ,000 ,000 

N 80 80 80 80 80 80 80 

 3س

Corrélation de Pearson ,341
**
 ,398

**
 1 ,311

**
 ,210 ,355

**
 ,676

**
 

Sig. (bilatérale) ,002 ,000  ,005 ,062 ,001 ,000 

N 80 80 80 80 80 80 80 

 4س

Corrélation de Pearson ,049 ,333
**
 ,311

**
 1 ,314

**
 ,289

**
 ,562

**
 

Sig. (bilatérale) ,663 ,003 ,005  ,005 ,009 ,000 

N 80 80 80 80 80 80 80 

 5س

Corrélation de Pearson ,293
**
 ,345

**
 ,210 ,314

**
 1 ,375

**
 ,594

**
 

Sig. (bilatérale) ,008 ,002 ,062 ,005  ,001 ,000 

N 80 80 80 80 80 80 80 

 6س

Corrélation de Pearson ,399
**
 ,496

**
 ,355

**
 ,289

**
 ,375

**
 1 ,772

**
 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,001 ,009 ,001  ,000 

N 80 80 80 80 80 80 80 

 السیاحي الترویج أھداف

Corrélation de Pearson ,568
**
 ,752

**
 ,676

**
 ,562

**
 ,594

**
 ,772

**
 1 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  

N 80 80 80 80 80 80 80 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

 

 الصدق الداخلي للمحور الثاني

Corrélations 

 أثر 16س 15س 14س 13س 12س 11س 10س 9س 8س 7س 

 الترویج

 السیاحي

 7س

Corrélation 

de Pearson 
1 ,435

**
 ,117 ,446

**
 ,317

**
 ,405

**
 ,247

*
 ,455

**
 ,328

**
 ,345

**
 ,668

**
 

Sig. 

(bilatérale) 

 
,000 ,301 ,000 ,004 ,000 ,027 ,000 ,003 ,002 ,000 

N 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 
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 8س

Corrélation 

de Pearson 
,435

**
 1 ,229

*
 ,292

**
 ,259

*
 ,249

*
 ,112 ,258

*
 ,468

**
 ,371

**
 ,617

**
 

Sig. 

(bilatérale) 
,000 

 
,041 ,009 ,020 ,026 ,325 ,021 ,000 ,001 ,000 

N 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 

 9س

Corrélation 

de Pearson 
,117 ,229

*
 1 ,227

*
 -,037 ,227

*
 ,128 -,026 ,052 ,140 ,294

**
 

Sig. 

(bilatérale) 
,301 ,041 

 
,043 ,744 ,042 ,256 ,822 ,646 ,216 ,008 

N 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 

 10س

Corrélation 

de Pearson 
,446

**
 ,292

**
 ,227

*
 1 ,299

**
 ,174 ,167 ,518

**
 ,390

**
 ,540

**
 ,661

**
 

Sig. 

(bilatérale) 
,000 ,009 ,043 

 
,007 ,123 ,138 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 

 11س

Corrélation 

de Pearson 
,317

**
 ,259

*
 -,037 ,299

**
 1 ,428

**
 ,293

**
 ,362

**
 ,347

**
 ,393

**
 ,603

**
 

Sig. 

(bilatérale) 
,004 ,020 ,744 ,007 

 
,000 ,008 ,001 ,002 ,000 ,000 

N 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 

 12س

Corrélation 

de Pearson 
,405

**
 ,249

*
 ,227

*
 ,174 ,428

**
 1 ,375

**
 ,457

**
 ,450

**
 ,405

**
 ,681

**
 

Sig. 

(bilatérale) 
,000 ,026 ,042 ,123 ,000 

 
,001 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 

 13س

Corrélation 

de Pearson 
,247

*
 ,112 ,128 ,167 ,293

**
 ,375

**
 1 ,237

*
 ,277

*
 ,349

**
 ,496

**
 

Sig. 

(bilatérale) 
,027 ,325 ,256 ,138 ,008 ,001 

 
,034 ,013 ,002 ,000 

N 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 

 14س

Corrélation 

de Pearson 
,455

**
 ,258

*
 -,026 ,518

**
 ,362

**
 ,457

**
 ,237

*
 1 ,334

**
 ,477

**
 ,673

**
 

Sig. 

(bilatérale) 
,000 ,021 ,822 ,000 ,001 ,000 ,034 

 
,002 ,000 ,000 

N 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 

 15س

Corrélation 

de Pearson 
,328

**
 ,468

**
 ,052 ,390

**
 ,347

**
 ,450

**
 ,277

*
 ,334

**
 1 ,494

**
 ,687

**
 

Sig. 

(bilatérale) 
,003 ,000 ,646 ,000 ,002 ,000 ,013 ,002 

 
,000 ,000 

N 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 

 16س
Corrélation 

de Pearson 
,345

**
 ,371

**
 ,140 ,540

**
 ,393

**
 ,405

**
 ,349

**
 ,477

**
 ,494

**
 1 ,742

**
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Sig. 

(bilatérale) 
,002 ,001 ,216 ,000 ,000 ,000 ,002 ,000 ,000 

 
,000 

N 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 

 السیاحي الترویج أثر

Corrélation 

de Pearson 
,668

**
 ,617

**
 

,294
*

*
 

,661
**
 ,603

**
 ,681

**
 ,496

**
 ,673

**
 ,687

**
 ,742

**
 1 

Sig. 

(bilatérale) 
,000 ,000 ,008 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

 

N 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 

 

 لفروع المحور الثالثالصدق الداخلي 

Corrélations 

 اإلدراك 22س 21س 20س 19س 18س 17س 

 17س

Corrélation de Pearson 1 ,368
**
 ,153 ,370

**
 ,281

*
 -,002 ,587

**
 

Sig. (bilatérale)  ,001 ,174 ,001 ,012 ,985 ,000 

N 80 80 80 80 80 80 80 

 18س

Corrélation de Pearson ,368
**
 1 ,449

**
 ,345

**
 ,409

**
 ,193 ,731

**
 

Sig. (bilatérale) ,001  ,000 ,002 ,000 ,087 ,000 

N 80 80 80 80 80 80 80 

 19س

Corrélation de Pearson ,153 ,449
**
 1 ,424

**
 ,194 ,381

**
 ,661

**
 

Sig. (bilatérale) ,174 ,000  ,000 ,085 ,000 ,000 

N 80 80 80 80 80 80 80 

 20س

Corrélation de Pearson ,370
**
 ,345

**
 ,424

**
 1 ,270

*
 ,363

**
 ,678

**
 

Sig. (bilatérale) ,001 ,002 ,000  ,015 ,001 ,000 

N 80 80 80 80 80 80 80 

 21س

Corrélation de Pearson ,281
*
 ,409

**
 ,194 ,270

*
 1 ,369

**
 ,653

**
 

Sig. (bilatérale) ,012 ,000 ,085 ,015  ,001 ,000 

N 80 80 80 80 80 80 80 

 22س

Corrélation de Pearson -,002 ,193 ,381
**
 ,363

**
 ,369

**
 1 ,574

**
 

Sig. (bilatérale) ,985 ,087 ,000 ,001 ,001  ,000 

N 80 80 80 80 80 80 80 

راكاإلد  

Corrélation de Pearson ,587
**
 ,731

**
 ,661

**
 ,678

**
 ,653

**
 ,574

**
 1 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  

N 80 80 80 80 80 80 80 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 
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 الصدق الداخلي للفرع الثاني 

Corrélations 

 شراء قرار 28س 27س 26س 25س 24س 23س 

 الخدمة

 23س

Corrélation de 

Pearson 
1 ,003 -,059 ,322

**
 ,224

*
 ,384

**
 ,527

**
 

Sig. (bilatérale)  ,979 ,603 ,004 ,045 ,000 ,000 

N 80 80 80 80 80 80 80 

 24س

Corrélation de 

Pearson 
,003 1 ,156 ,239

*
 ,083 ,193 ,594

**
 

Sig. (bilatérale) ,979  ,168 ,033 ,466 ,086 ,000 

N 80 80 80 80 80 80 80 

 25س

Corrélation de 

Pearson 
-,059 ,156 1 -,054 ,022 -,040 ,381

**
 

Sig. (bilatérale) ,603 ,168  ,637 ,844 ,725 ,000 

N 80 80 80 80 80 80 80 

 26س

Corrélation de 

Pearson 
,322

**
 ,239

*
 -,054 1 ,219 ,425

**
 ,623

**
 

Sig. (bilatérale) ,004 ,033 ,637  ,051 ,000 ,000 

N 80 80 80 80 80 80 80 

 27س

Corrélation de 

Pearson 
,224

*
 ,083 ,022 ,219 1 ,107 ,500

**
 

Sig. (bilatérale) ,045 ,466 ,844 ,051  ,343 ,000 

N 80 80 80 80 80 80 80 

 28س

Corrélation de 

Pearson 
,384

**
 ,193 -,040 ,425

**
 ,107 1 ,584

**
 

Sig. (bilatérale) ,000 ,086 ,725 ,000 ,343  ,000 

N 80 80 80 80 80 80 80 

 الخدمة شراء قرار

Corrélation de 

Pearson 
,527

**
 ,594

**
 ,381

**
 ,623

**
 ,500

**
 ,584

**
 1 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  

N 80 80 80 80 80 80 80 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 
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  اإلتساق البنائي للبعدین

 

Corrélations 

 البعدین تساق الثاني البعد األول البعد 

 األول البعد

Corrélation de Pearson 1 ,398
**
 ,911

**
 

Sig. (bilatérale)  ,000 ,000 

N 80 80 80 

 الثاني البعد

Corrélation de Pearson ,398
**
 1 ,742

**
 

Sig. (bilatérale) ,000  ,000 

N 80 80 80 

 البعدین تساق

Corrélation de Pearson ,911
**
 ,742

**
 1 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000  

N 80 80 80 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

 

  صدق اإلتساق البنائي لمحاور الدراسة

 

Corrélations 

 المحاور أتساق البعدین تساق الثاني المحور األول المحور 

 األول المحور

Corrélation de Pearson 1 ,764
**
 ,567

**
 ,900

**
 

Sig. (bilatérale)  ,000 ,000 ,000 

N 80 80 80 80 

 الثاني المحور

Corrélation de Pearson ,764
**
 1 ,685

**
 ,934

**
 

Sig. (bilatérale) ,000  ,000 ,000 

N 80 80 80 80 

 البعدین تساق

Corrélation de Pearson ,567
**
 ,685

**
 1 ,813

**
 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000  ,000 

N 80 80 80 80 

 المحاور أتساق

Corrélation de Pearson ,900
**
 ,934

**
 ,813

**
 1 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000  

N 80 80 80 80 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
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 ألفا كرونباخ للمحور األول

 

 

 

 

  

  ألفا كرونباخ للمحور الثاني

 

 
 

 

 

 

كرونباخ للمحور الثالثألفا   

  

 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,826 12 

 
 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,794 6 

Récapitulatif de traitement des observations 

 N % 

Observations 

Valide 10 100,0 

Exclus
a
 0 ,0 

Total 10 100,0 

a. Suppression par liste basée sur toutes les 

variables de la procédure. 

Récapitulatif de traitement des observations 

 N % 

Observations 

Valide 10 100,0 

Exclus
a
 0 ,0 

Total 10 100,0 

a. Suppression par liste basée sur toutes les 

variables de la procédure. 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,844 10 

Récapitulatif de traitement des observations 

 N % 

Observations 

Valide 10 100,0 

Exclus
a
 0 ,0 

Total 10 100,0 

a. Suppression par liste basée sur toutes les 

variables de la procédure. 
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  البیانات الشخصیة

 
 
 
 

 الجنس

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 50,0 50,0 50,0 40 ذكر

 100,0 50,0 50,0 40 أنثى

Total 80 100,0 100,0  

 
 

 السن

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 52,5 52,5 52,5 42 30 من أقل

 76,3 23,8 23,8 19 40 إلى 30 من

 87,5 11,3 11,3 9 50إلى 41 من

 100,0 12,5 12,5 10 فوق فما 50

Total 80 100,0 100,0  

 
 

 المؤھل

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 2,5 2,5 2,5 2 إبتدائي

 21,3 18,8 18,8 15 متوسط

 46,3 25,0 25,0 20 ثانوي

 100,0 53,8 53,8 43 جامعي

Total 80 100,0 100,0  

 

 
 الحالة

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 43,8 43,8 43,8 35 متزوج

 88,8 45,0 45,0 36 أعزب

 100,0 11,3 11,3 9 أخرى

Total 80 100,0 100,0  
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 السكن

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 78,8 78,8 78,8 63 الوالیة داخل

 93,8 15,0 15,0 12 الوالیة خارج

 100,0 6,3 6,3 5 الوطن خارج

Total 80 100,0 100,0  

 

 

 

  تحلیل عبارات المحور األول

 

Statistiques sur échantillon unique 

 N Moyenne Ecart-type Erreur standard 

moyenne 

 07204, 64435, 1,7000 80 1س

 10288, 92015, 1,8375 80 2س

 09200, 82283, 2,1375 80 3س

 07546, 67494, 1,4875 80 4س

 الصفة

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 43,8 43,8 43,8 35 طالب

 67,5 23,8 23,8 19 موظف

 76,3 8,8 8,8 7 عمل بدون

 91,3 15,0 15,0 12 حرة أعمال

 100,0 8,8 8,8 7 متقاعد

Total 80 100,0 100,0  

 الدخل

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 48,8 48,8 48,8 39 دج18000 من أقل

 72,5 23,8 23,8 19 دج35000 من أقل إلى دج18000 من

 90,0 17,5 17,5 14 دج50000 من أقل إلى دج35000 من

 98,8 8,8 8,8 7 فوق فما دج50000

5,00 1 1,3 1,3 100,0 

Total 80 100,0 100,0  
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 06439, 57589, 1,6500 80 5س

 10670, 95434, 1,7250 80 6س

 
 

Test sur échantillon unique 

 Valeur du test = 3 

t ddl Sig. (bilatérale) Différence 

moyenne 

Intervalle de confiance 95% de la 

différence 

Inférieure Supérieure 

 1,1566- 1,4434- 1,30000- 000, 79 18,045- 1س

 9577,- 1,3673- 1,16250- 000, 79 11,300- 2س

 6794,- 1,0456- 86250,- 000, 79 9,375- 3س

 1,3623- 1,6627- 1,51250- 000, 79 20,044- 4س

 1,2218- 1,4782- 1,35000- 000, 79 20,967- 5س

 1,0626- 1,4874- 1,27500- 000, 79 11,950- 6س

 

  تحلیل عبارات المحور الثاني

 

Statistiques sur échantillon unique 

 N Moyenne Ecart-type Erreur standard 

moyenne 

 08668, 77531, 4,2625 80 7س

 10980, 98212, 3,8500 80 8س

 06358, 56870, 4,4250 80 9س

 09760, 87294, 4,1500 80 10س

 09066, 81092, 3,7750 80 11س

 10338, 92470, 3,5750 80 12س

 07754, 69355, 4,5000 80 13س

 09026, 80730, 4,2625 80 14س

 09200, 82283, 3,7375 80 15س

 09661, 86410, 3,9875 80 16س

 
 

Test sur échantillon unique 

 Valeur du test = 3 

t ddl Sig. (bilatérale) Différence 

moyenne 

Intervalle de confiance 95% de la 

différence 

Inférieure Supérieure 

 1,4350 1,0900 1,26250 000, 79 14,565 7س

 1,0686 6314, 85000, 000, 79 7,741 8س

 1,5516 1,2984 1,42500 000, 79 22,412 9س
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 1,3443 9557, 1,15000 000, 79 11,783 10س

 9555, 5945, 77500, 000, 79 8,548 11س

 7808, 3692, 57500, 000, 79 5,562 12س

 1,6543 1,3457 1,50000 000, 79 19,345 13س

 1,4422 1,0828 1,26250 000, 79 13,987 14س

 9206, 5544, 73750, 000, 79 8,017 15س

 1,1798 7952, 98750, 000, 79 10,222 16س

 

  تحلیل عبارات الفرع األول

 

Statistiques sur échantillon unique 

 N Moyenne Ecart-type Erreur standard 

moyenne 

 10538, 94258, 4,1875 80 17س

 09975, 89221, 3,8375 80 18س

 09053, 80975, 4,0500 80 19س

 07004, 62642, 4,2500 80 20س

 08982, 80338, 4,0125 80 21س

 09031, 80779, 4,0750 80 22س

 
 

Test sur échantillon unique 

 Valeur du test = 3 

t ddl Sig. (bilatérale) Différence 

moyenne 

Intervalle de confiance 95% de la 

différence 

Inférieure Supérieure 

 1,3973 9777, 1,18750 000, 79 11,268 17س

 1,0361 6389, 83750, 000, 79 8,396 18س

 1,2302 8698, 1,05000 000, 79 11,598 19س

 1,3894 1,1106 1,25000 000, 79 17,848 20س

 1,1913 8337, 1,01250 000, 79 11,273 21س

 1,2548 8952, 1,07500 000, 79 11,903 22س
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  إختبار الفرضیات 

 

Statistiques sur échantillon unique 

 N Moyenne Ecart-type Erreur standard 

moyenne 

 05726, 51212, 4,2438 80 األول المحور

 05681, 50816, 4,0525 80 الثاني المحور

 05875, 52551, 4,0688 80 األول البعد

 03622, 32397, 4,4604 80 الثاني البعد

 04018, 35942, 4,2646 80 البعدین تساق

 
 

Test sur échantillon unique 

 Valeur du test = 3 

t ddl Sig. (bilatérale) Différence 

moyenne 

Intervalle de confiance 95% de la 

différence 

Inférieure Supérieure 

 1,3577 1,1298 1,24375 000, 79 21,722 األول المحور

 1,1656 9394, 1,05250 000, 79 18,526 الثاني المحور

 1,1857 9518, 1,06875 000, 79 18,190 األول البعد

 1,5325 1,3883 1,46042 000, 79 40,320 الثاني البعد

 1,3446 1,1846 1,26458 000, 79 31,470 البعدین تساق

 

  

 

Statistiques sur échantillon unique 

 N Moyenne Ecart-type Erreur standard 

moyenne 

 04574, 40912, 4,1869 80 المحاور أتساق

 
 

Test sur échantillon unique 

 Valeur du test = 3 

t ddl Sig. (bilatérale) Différence 

moyenne 

Intervalle de confiance 95% de la 

différence 

Inférieure Supérieure 

 1,2780 1,0959 1,18694 000, 79 25,949 المحاور أتساق
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  إختبار الفروق

 إختبار الفروق بالنسبة لمتغیر الجنس -

-  

ANOVA à 1 facteur 

  

 Somme des 

carrés 

ddl Moyenne des 

carrés 

F Signification 

Inter-groupes ,036 1 ,036 ,211 ,647 

Intra-groupes 13,187 78 ,169   

Total 13,223 79    

-  

-  

Statistiques de groupe 

 
 N Moyenne Ecart-type Erreur standard الجنس

moyenne 

 األول المحور
 06712, 42448, 4,2958 40 ذكر

 09294, 58780, 4,1917 40 أنثى

 الثاني المحور
 06858, 43376, 4,0825 40 ذكر

 09125, 57712, 4,0225 40 أنثى

 األول البعد
 08241, 52119, 4,0625 40 ذكر

 08481, 53636, 4,0750 40 أنثى

 الثاني البعد
 04881, 30868, 4,4292 40 ذكر

 05369, 33958, 4,4917 40 أنثى

-  

 إختبار الفروق بالنسبة لمتغیر السن -

Descriptives 

 المحاور أتساق

 N Moyenn

e 

Ecart-type Erreur 

standard 

Intervalle de confiance à 95% 

pour la moyenne 

Minimum Maximum 

Borne inférieure Borne 

supérieure 

 4,80 2,62 4,1869 3,8843 07492, 48551, 4,0356 42 30 من أقل

 إلى 30 من

40 
19 4,3006 ,22120 ,05075 4,1940 4,4072 3,88 4,67 

 41 من

 50إلى
9 4,4284 ,14494 ,04831 4,3170 4,5398 4,20 4,58 

 4,61 4,08 4,5340 4,2449 06390, 20207, 4,3894 10 فوق فما 50

Total 80 4,1869 ,40912 ,04574 4,0959 4,2780 2,62 4,80 
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ANOVA à 1 facteur 

 المحاور أتساق

 Somme des 

carrés 

ddl Moyenne des 

carrés 

F Signification 

Inter-groupes 2,142 3 ,714 4,898 ,004 

Intra-groupes 11,081 76 ,146   

Total 13,223 79    

 يللمؤهل العلمإختبار الفروق بالنسبة  -

-  

Descriptives 

 المحاور أتساق

 N Moyenne Ecart-type Erreur 

standard 

Intervalle de confiance à 95% 

pour la moyenne 

Minimum Maximum 

Borne 

inférieure 

Borne 

supérieure 

 4,56 4,08 7,3195 1,3194 23611, 33391, 4,3194 2 إبتدائي

 4,61 3,61 4,3593 4,0481 07254, 28094, 4,2037 15 متوسط

 4,67 3,88 4,4742 4,2731 04804, 21482, 4,3736 20 ثانوي

 4,80 2,62 4,2381 3,9381 07431, 48730, 4,0881 43 جامعي

Total 80 4,1869 ,40912 ,04574 4,0959 4,2780 2,62 4,80 

-  

-  

ANOVA à 1 facteur 

 المحاور أتساق

 Somme des 

carrés 

ddl Moyenne des 

carrés 

F Signification 

Inter-groupes 1,156 3 ,385 2,427 ,072 

Intra-groupes 12,067 76 ,159   

Total 13,223 79    

-  

 إختبار الفروق بالنسبة للحالة اإلجتماعیة  -

-  

ANOVA à 1 facteur 

 المحاور أتساق

 Somme des 

carrés 

ddl Moyenne des 

carrés 

F Signification 

Inter-groupes 1,974 2 ,987 6,756 ,002 

Intra-groupes 11,249 77 ,146   

Total 13,223 79    



 مالحقال
 

-  

 إختبار الفروق بالنسبة للوظیفة -

-  

ANOVA à 1 facteur 

  

 Somme des 

carrés 

ddl Moyenne des 

carrés 

F Signification 

Inter-groupes 2,365 4 ,591 4,084 ,005 

Intra-groupes 10,858 75 ,145   

Total 13,223 79    

-  

 إختبار الفروق بالنسبة للسكن -

-  

ANOVA à 1 facteur 

 المحاور أتساق

 Somme des 

carrés 

ddl Moyenne des 

carrés 

F Signification 

Inter-groupes ,912 2 ,456 2,853 ,064 

Intra-groupes 12,311 77 ,160   

Total 13,223 79    

-  

 إختبار الفروق بالنسبة لمستوى الدخل -

-  

ANOVA à 1 facteur 

 المحاور أتساق

 Somme des 

carrés 

ddl Moyenne des 

carrés 

F Signification 

Inter-groupes 1,408 4 ,352 2,234 ,073 

Intra-groupes 11,815 75 ,158   

Total 13,223 79    

-  

  



  الملخص

یعتبر الترویج السیاحي من أهم العناصر المؤثرة في سلوك المستهلك وتحفیزه على إقتناء الخدمة        

السیاحیة، حیث یوجهه إلى إختیار مختلف الطرق والوسائل إلشباع حاجاته ورغباته من خالل توفر كل 

  .العوامل المساعدة على ذلك

وتحقیق  Soncasحیث هدفت الدراسة إلى معرفة أثر الترویج السیاحي على سلوك المستهلك من مدخل  

زمة وتوزیع اإلستبیان واإلعتماد على الدراسات السابقة بار فرضیاتها تم جمع البیانات الالختإلأهدافها و 

لك وقد إستخدم منهج مسته 80ة لمستهلكي خدمات الوكاالت السیاحیة مكونة من ئیاعشو واختبار عینة 

  .SPSSلوصول إلى النتائج وذلك باستخدام دراسة الحالة ل

 Soncasوتوصلت الدراسة إلى وجود تأثیر مرتفع للترویج السیاحي على سلوك المستهلك من مدخل  

التي لها دور في تأثر المستهلك بالترویج  وبناءا على نتائج الدراسة تم تقدیم مجموعة من اإلقتراحات

  .Soncasالسیاحي من مدخل 

السیاحة، الترویج السیاحي، عناصر المزیج الترویجي السیاحي، سلوك المستهلك، : الكلمات المفتاحیة

  .Soncasمدخل  

Le résume : 

      La promotion du tourisme est consédéreé l un des élément les plus 

importants qui affectent le comportement des consommateurs et stimuler 

làcquisition de services touristiques, et de tester les différents moyens dàssouvrir 

ses besoins et de ses désirs grâce à la disponsabilité de tous les facteurs ayant 

contribué. 

      L étnde visait à conncutre  l impact de la promotion du tourisme sur le 

comportement du consommateur à partir de l éntrée Soncas, et pour atteindre ses 

objetifs et tester ses  hypothéses, de donnés nécessaires ont été recueillies, et à 

dévélopper un questtionaire ont bansé sur des étndes précédantes et de la 

sélection de l échantillon de consonnateurs de services d àgences de tourisme, 

composé de 80 consommateur, il a été utilisé pour étndier systématiquement le 

cas de l àccés aux résultats à l àide de SPSS. 



      L étende a constaté la présence d un effet éleve de la promotion du tourisme 

sur le comportement du consommateur à partir de l éntreé de Soncas, et sur la 

base des résultats de l étude ont présenté un ememble de suggestions 

(propositions) qui a un role avec l émotion du consommateur pour pronouvoir le 

tourisme à partir de l éntrée de Soncas. 

Les mots cles : 

- Le tourisme 

- La promotion du tourisme 

- Les éléments de la promotion du tourisme 

- Le compartement du consmmateur 

- L éntreé de Soncas.  
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