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 الملخص
 

هدددفه هددذد الدراسددة إىل إبددراز أقددد أهددم مقومددا  االددذج السددياقي بو يددة جيجددل   و الدددذي            
يتمثدددل يف القددديم السدددامدة يف ا تمدددع احمللدددي و دورهدددا يف بقيدددة االدددذج السدددياقي بالو يدددة   قيدددث اعتمددددنا         

لفصدل األول اطادار النيدري مدن  دالل يف دراستنا هلذا املوضوع على املنهج الوصفي التحليلي   تناولنا يف ا
مسح ملختلف التعاريف و املفاهيم اليت متس املوضوع و التطرق إىل بعض الدراسا  السابقة الديت هلدا عالقدة 

بانة تمن  الل بليل بياندا  اطسد  مبوضوعنا   يف الفصل الثاين قمنا بالتعلية و التعقيب على ما مت وصفه 
  –spssباسددتعمال برنددامج ا امددة اطقصددامية للعلددوم ا جتماعيددة  امح)ة( سدد 220املوجدده لعينددة تشددكله مددن 

و  لصدده الدراسددة إىل ةموعددة مددن النتددامج    بغيددة الوصددول إىل تشددخي  واقددع تطبيددة القدديم بو يددة جيجددل 
أمهها أن لقيم ا تمع احمللي دور عايل يف بقية االذج السدياقي بو يدة جيجدل   مدا عددا القديم ا قتصدادية 
الدديت جدداء دورهددا بشددكل متوسدد    و  رجدده الدراسددة مبجموعددة مددن ا قضاقددا  أمههددا ضددرورة وضددع مدونددة 

لتصدرفا  السدلبية سدواء أ القية تضب  النشاط السياقي   اعتماد    سا ن ملناقشة و اطبالغ عن كدل ا
 من السياح أو أفراد ا تمع احمللي. 

 

 الكلمات المفتاحية: السياحة، الجذب السياحي ، القيم ، المجتمعات المحلية ، والية جيجل
 

Abstract 
 
             This study aims to highlight one of the most important tourist attractions in the state 

of Jijel, which is the values prevailing in the local community and its role in achieving tourist 

attractions in the state. In this study we adopted the analytical descriptive approach. For the 

different definitions and concepts that affect the subject and to address some previous studies 

related to our subject, in the second chapter we commented on what was described by 

analyzing the data contained in the research related to the analysis of the sample-oriented data 

of a sample of 220 tourists, Easily The program of statistical package for social sciences 

(SPSS), in order to arrive at a diagnosis of the reality of the application of values in the state 

of Jijel The study concluded with a set of results, the most important of which is that the 

values of the local community have a high role in achieving tourist attractions in the state of 

Jijel , And reporting all negative behaviors, whether from tourists or members of the local 

community. 

 

Keywords: tourism, attractions, values, communities, Jijel 
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فقدد أضدحه    يعد منو السياقة من بني أهم اليواهر ا قتصادية و ا جتماعية يف القدرن ا دايل           
يف عديد الددول مدن دعدامم ا قتصداد القدومي و مصددراي رميسدياي مدن مصدادر الدد ل   كمدا أن النقدد األجند  

امح مبثابدة سدلعة تسدعى كدل الددول الدذين اعتداوا السد  الذي تدرد عليها أهم ما يشغل فكر رجال ا قتصداد 
 للحصول عليها و جذهبا بكافة الوسامل. 

 

مدن ناقيدة و تاايدد  ياحالسدعدا   جتدذاج يؤكد الوضع ا دايل اسدتمرار قددة املنافسدة بدني دول ال            
النامية الساعية لتطوير قطاعها السياقي من أجل ا صول على نصيب من السياقة الدولية من  عدد الدول

و املندددااة الددديت  ياحسدددناقيدددة أ دددرت   و تشدددا اكاهدددا  ا ركدددة السدددياقية العامليدددة إىل املندددااة الددديت ترسدددل ال
قدد تكدون هدذد   و  مدا ملكدان  ياحالسدتستقبلهم أي )املنشأ و املقصدد( الديت تتضدمن عوامدل و دوافدع ا تيدار 

املتاايد للصدناعة  امل أ رت   و على الرغم من النموالعوامل اجتماعية أو اقتصادية أو دينية أو ثقافية أو عو 
 فددارطر األ القددي يهدددد عالقددة التعددارف بددني  األ لقددةالسددياقية إ  أن النشددااا  املرتبطددة هبددا  اجددة إىل 

 .ام املتبادلالشعوج املفضض أن تقوم على أساس ا قض 
 

 سياقية وجها  على تتوفرها من البلدان الساعية إىل تطوير قطاعها السياقي   امر كغا ا اال            
 ك مقوما  سياقية مهمةلمتتاليت   و ية جيجللوجها  إقدت هذد ا   متمياة ذججمقوما   ذا 
املوقع كما أن    و االمال الضاث و  بالتاريخع ينبض نبو تارخيية يالواقع املو  بيئتها الطبيعية و ا ضاريةف

 العالقة يلام كل أارافا مم  من العوامل جيعل منها حمل اهتمام السياح  هاغا االغرايف واملناخ املعتدل و 
تبادل و فة لردما  املختا تقدمي و ضمان،  ة و صوهنا و محايتهايالسياق هاواردملمنيدم رشيد و  استغالل

 ذا وجبل   والسياح ا تمعا  احملليةا تصال املباشر بني  و يف التفاعل متميا أ القي يف إاار قا الالع
 .بني الطرفني قا  املتبادلةالالعر و هاليوا ا  والنشاادراسة 

 

 أوال: مشكلة الدراسة
 

علدى تاايدد النشداط السدياقي بو يدة جيجدل و السدعي إىل بسدني صدور ا دا ليدا و  ارجيدا  بناء            
من أجل جذج عدد أكا من السدياح   مدن  دالل اسدتغالل  تلدف مقوما دا )الطبيعيدة و البشدرية(  اصدة 

فيددة   الدينيددة تلددك املتعلقددة بددالقيم السددامدة يف ا تمددع احمللددي لو يددة جيجددل ذا  األبعدداد ا جتماعيددة   الثقا
 ه األ القدي قفاادا علدى هدذد القديم ا قتصادية و االمالية  وصو  إىل استهداف شرحية السدياح ذا  التوجد

التسدددا ل  قمندددا بالبحددث مدددن  ددالل  املتبددادل و دعددم عالقدددة التعددارف بدددني ا معددا  القاممدددة علددى ا قدددضام
 الرميسي: 
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 و ية جيجل ؟  بيف بقية االذج السياقي قيم ا تمع احمللي هل يوجد دور ل -
 

 لإلجابة عن التسا ل الرميسي قمنا بطرح األسئلة الفرعية التالية:
 

 و ية جيجل ؟بيف بقية االذج السياقي للمجتمع احمللي لقيم ا جتماعية دور ل يوجدهل  -
 و ية جيجل ؟بللمجتمع احمللي يف بقية االذج السياقي  اطقتصاديةلقيم يوجد دور لهل  -
 و ية جيجل ؟بللمجتمع احمللي يف بقية االذج السياقي  الثقافيةلقيم هل يوجد دور ل -
 و ية جيجل ؟بللمجتمع احمللي يف بقية االذج السياقي  الدينيةلقيم هل يوجد دور ل -
 و ية جيجل ؟بللمجتمع احمللي يف بقية االذج السياقي  االماليةلقيم هل يوجد دور ل -
 

 ثانيا: فرضيات الدراسة
 لإلجابة على التسا    املطروقة قمنا بصياغة الفرضيا  التالية             

               و يددة جيجددل بج السددياقي ذيف بقيددة االددقدديم ا تمددع احمللددي دور ل يوجددد:  الفرضــية الرسيســية ا ولــ  -
 . α=  0.05املعنوية مستوت عند 

 تتفرع هذد الفرضية إىل الفرضيا  الفرعية التالية           
 

                         و يدددددددددة جيجدددددددددل ببقيدددددددددة االدددددددددذج السدددددددددياقي يف ا جتماعيدددددددددة للمجتمدددددددددع احمللدددددددددي دور للقددددددددديم  يوجدددددددددد -
 α=  0.05املعنوية مستوت  عند
                         و يدددددددددة جيجدددددددددل ببقيدددددددددة االدددددددددذج السدددددددددياقي يف احمللدددددددددي للمجتمدددددددددع قتصدددددددددادية اط دور للقددددددددديم يوجدددددددددد -
 α=  0.05املعنوية مستوت  عند
                              و يددددددددددة جيجدددددددددددل بيف بقيددددددددددة االددددددددددذج السدددددددددددياقي الثقافيدددددددددددة للمجتمددددددددددع احمللدددددددددددي  دور للقدددددددددديم يوجددددددددددد -

 α=  0.05املعنوية مستوت  عند
                               و يدددددددددددة جيجدددددددددددلبيف بقيدددددددددددة االدددددددددددذج السدددددددددددياقي الدينيدددددددددددة للمجتمدددددددددددع احمللدددددددددددي  دور للقددددددددددديم يوجدددددددددددد -

 α=  0.05املعنوية مستوت  عند
                             و يددددددددددة جيجددددددددددل بيف بقيددددددددددة االددددددددددذج السددددددددددياقي االماليددددددددددة للمجتمددددددددددع احمللددددددددددي  دور للقدددددددددديم يوجددددددددددد -

 α=  0.05املعنوية مستوت عند 
توجددد فددروق ذا  د لددة إقصددامية بددني وجهددا  نيددر أفددراد العينددة )السددياح( :  الثانيــةالفرضــية الرسيســية  -

سدتوت التعليمدي  املو ية جيجدل تعدات إىل االدنس   بيف بقية االذج السياقي قيم ا تمع احمللي دور قول 
 .α=  0.05املعنوية مستوت عند ا الة العاملية   السن    ابيعة الو ية

 



مقدمة  ال  

  الصفحة د
 

 

احمللددي يف بقيددة توجددد فددروق ذا  د لددة إقصددامية بددني وجهددا  نيددر أفددراد العينددة قددول دور قدديم ا تمددع  -
 . α=  0.05املعنوية مستوت و ية جيجل تعات إىل االنس عند االذج السياقي ب

احمللددي يف بقيددة توجددد فددروق ذا  د لددة إقصددامية بددني وجهددا  نيددر أفددراد العينددة قددول دور قدديم ا تمددع  -
 . α=  0.05املعنوية مستوت و ية جيجل تعات إىل املستوت التعليمي عند االذج السياقي ب

يف بقيددة  لددي احمل توجددد فددروق ذا  د لددة إقصددامية بددني وجهددا  نيددر أفددراد العينددة قددول دور قدديم ا تمددع -
 . α=  0.05املعنوية مستوت و ية جيجل تعات إىل ابيعة الو ية عند االذج السياقي ب

يف بقيددة  احمللددي توجددد فددروق ذا  د لددة إقصددامية بددني وجهددا  نيددر أفددراد العينددة قددول دور قدديم ا تمددع -
 . α=  0.05املعنوية مستوت تعات إىل ا الة العاملية عند و ية جيجل االذج السياقي ب

يف بقيددة  احمللددي توجددد فددروق ذا  د لددة إقصددامية بددني وجهددا  نيددر أفددراد العينددة قددول دور قدديم ا تمددع -
 . α=  0.05املعنوية  مستوت  ية جيجل تعات إىل السن عنداالذج السياقي بو 

 

 أسباب اختيار الموضوع -
 

 نوجاها فيما يلي:هناك عدة أسباج دفعتنا   تيار دراسة هذا املوضوع           
 

 .من شأهنا جذج السياح حنو الوجهة السياقية للو ية قيم فاضلة بو ية جيجل سيادة  -
 .قلة الدراسا  و البحوث اليت تناوله موضوع القيم و دورها يف بقية االذج السياقي  -
 على قيم ا تمعا  احمللية.التطور الذي تشهدد السياقة يف العا  و ا كاد املتاايد حنو السياقة املبنية  -
أما عن السبب الدذا  فهدو حماولدة مندا طثدراء معارفندا قدول القديم السدامدة يف ا تمعدا  احملليدة وصدو  إىل  -

 تبين نيرة أ القية للسياقة تساعد على وضع اسضاكيا  سياقية تنموية مستقبلية سليمة.
 

 أهداف الدراسة -
 

 :بقية األهداف التاليةدف الدراسة إىل            
 
  التعرف على دور قيم ا تمعا  احمللية يف بقية االذج السياقي. -
بيدددان مسدددتوت اطملدددام بدددالقيم مدددن ادددرف السدددياح و دورهدددا يف بقيدددة االدددذج السدددياقي و بليلهدددا منطقيدددا  -

 .بالنتامج اطقصامية املتوصل إليها
التعرف على كل عامل من بني متغداا  البحدث يف ةدال قديم ا تمعدا  احملليدة و دورد يف بقيدة االدذج  -

 .السياقي
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 أهمية الدراسة –
                تعتدددا هدددذد الدراسدددة ذا  أمهيدددة بالغدددة كوهندددا تسدددل  الضدددوء علدددى القددديم السدددامدة يف ا تمدددع احمللدددي           

من  الل دراسة ميدانية تقييمية  دف إىل معرفة واقدع    و ية جيجلبو دورها يف بقية االذج السياقي 
سيادة القيم مبجتمع الدراسة   و الكشف عن العالقة املوجودة بينها و بدني السدياقة   و مدن  الهلدا معرفدة 

                     لبلددددورة العالقددددا  اطنسددددانية بددددني ا تمددددع احمللددددي و السددددياح  مدددددت إسددددهامها يف بقيددددة االددددذج السددددياقي
إذ تعتا رافدد مدن روافدد الدراسدا  السدياقية ا ديثدة   و تنبدع أمهيدة هدذد الدراسدة مدن التطدور العلمدي الدذي 

 . عرفته دراسة تسوية اردما  السياقية و العالقا  مع الابامن ) السياح ( 
 اسةحدود الدر  -

 

ققدددل الدراسدددة الدددذي يبحدددث فيددده املوضدددوع و املتمثدددل بو يدددة  متثلددده يف مكدددان* ا ددددود املكانيدددة :          
 تلدف الو يدا  )دا ليدة سداقلية و صدحراوية( باطضدافة مدن فئدا  قيدث وزعده اطسدتبانة علدى    جيجل

 مبحوث و مبحوثة  . 220على عينة متكونة  من  الكضونيا ببعض و يا  الواناطستبانة إىل توزيع 
                        2019مدددددداي( 05) مخسددددددةعلددددددى عينددددددة الدراسددددددة يف ة ا سددددددتبان قيددددددث وزعددددددهة : نيدددددد* ا ددددددود الام        

 . من نفس السنة ماي 25كاملة يف:   اسضد و 
يف القددددديم  حمصدددددورةدراسدددددة قددددديم ا تمدددددع احمللدددددي كانددددده ا ددددددود املوضدددددوعية ل  * ا ددددددود املوضدددددوعية :       

  . القيم االمالية والقيم الدينية م ا قتصادية   القيم الثقافية القي  ا جتماعية 
 ة منهج و أدوات الدراس -

مالمم بغرض  من أجل القيام بالدراسة على أمت وجه فإنه كان لااما إتباع إاار منهجي منسة و 
بناءا على ابيعة البيانا  اليت يراد مجعها  الوصول إىل األهداف املرجوة عند الشروع يف هذد الدراسة  و

املنهج  وأ ذا بعني ا عتبار الوقه املسموح به طجراء هذد الدراسة امليدانية واطمكانيا  املتاقة  وجدنا أن
قيث مسح ملختلف التعاريف و املفاهيم اليت متس املناسب للدراسة هو املنهج الوصفي التحليلي   من 

ما مت  التعلية و التعقيب علىو عالقة مبوضوعنا    هلابعض الدراسا  السابقة اليت  املوضوع و التطرق إىل
من أجل بقية أهداف  هاا عليأعتمدناليت فعالية المع املعلوما   األدوا  األكثر مالممة وأما    وصفه
)باستخدام برنامج  هابليلاليت من  الهلا مت مجع املعلوما  قول موضوع الدراسة    هي اطستبانة الدراسة
و دورد يف بقية ( بغية الوصول إىل تشخي  واقع تطبية القيم spssاطقصامية للعلوم ا جتماعية  ا ام

   . بو ية جيجلاالذج السياقي 



مقدمة  ال  

  الصفحة و
 

 هيكل الدراسة
           

لإلجابدددة علدددى التسدددا    الدددواردة يف اطشدددكالية و لتأكيدددد أو نفدددي الفرضددديا  الددديت بنيددده عليهدددا           
الدديت تعطددي ا هتمددام  IMRADالدراسددة   و ألجددل الوصددول إىل األهددداف املسددطرة اعتمدددنا علددى اريقددة 

بددالتوازن الشددكلي  ا هتمددامعلددى  طددوا  علميددة صددحيحة و ممنهجددة   و لدديس  با عتمددادملسددامهة الباقددث 
  و عليدده قسددمنا و التوجدده ا ددديث للبحددوث و الدراسددا  للبحددث علددى قسدداج سددالمة التحليددل العلمددي 

 و اآل ر تطبيقي. البحث إىل فصلني   فصل نيري 
 

           النيدددددري و التطبيقدددددي للدراسدددددة   قسدددددمناد إىل مبحثدددددني تطرقندددددا  اطادددددار ناولندددددا يف الفصدددددل األول ت          
ذا ذج السدياقي و كد  و مشدل عموميدا  قدول السدياقة و االداألول إىل اطاار النيري للدراسةيف املبحث 

  يف املبحدث الثداين تناولندا األدبيدا  التطبيقيدة للدراسدة مدن  دالل و عالقتهدا بالسدياقة قيم ا تمعا  احملليدة
مميدداا  الدراسددة ا اليددة عددن الدراسددا    و إبددراز السددابقة الدديت هلددا عالقددة مبوضددوعناعددرض بعددض الدراسددا  

 السابقة.
 

يف بقيدة االدذج السدياقي تناولنا فيه الدراسدة امليدانيدة لددور قديم ا تمدع احمللدي الفصل الثاين أما            
  أمدا املبحدث الثداين فتضدمن نتدامج ة و أدوا  الدراسة باملبحدث األولمن  الل عرض اريق  بو ية جيجل

 لها. و بلي الدراسة
 
  صعوبات الدراسة -
 

 من أهم الصعوبا  اليت واجهتنا يف اجناز  ثنا ما يلي:           
 

 عدم تناسب فضة الدراسة مع ذروة النشاط السياقي بالو ية. -        
 التحفظ من ارف بعض السياح يف اطجابة عن اطستبانة. -        
 ضية الوقه املخص  للدراسة. -        
 قلة الدراسا  اليت تعاجل املوضوع. -        

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصــل ا ول                                                                 

 و التطبيقي للجذب السياحي و قيم المجتمعات المحليةإلطار النظري ا        
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2الصفحة   
 

 
 تمهيد

دف مدددن  دددالل هدددذا الفصدددل إىل وضدددع بعدددض األسدددس العلميدددة و النيريدددة لكدددل مدددن االدددذج هنددد          
راء املفكرين   و معرفة النتامج اليت توصل إليها الباقثون من  الل الدراسا  آالسياقي و القيم من قيث 

 السابقة و مقارنتها بالدراسة ا الية.
 

 المبحث ا ول: اإلطار النظري للدراسة
 

سنتطرق من  دالل هدذا املبحدث إىل عموميدا  قدول السدياقة و االدذج السدياقي   بعددها إىل            
 قيم ا تمعا  احمللية و عالقتها بالسياقة.

 

 أوال: عموميات حول السياحة و الجذب السياحي
 

 أمهيتها: و   أنواعها السياقة تتضمن تعريف السياقةسنتطرق إىل مفاهيم عامة قول            

قركدددة مؤقتدددة أهندددا ( 1983ماتيسدددون و وال )فقدددد عرفهدددا   للسدددياقة تعددداريف عددددة  الســـياحة: تعريـــ  – 1
و إىل قيث تقدم هلم التسهيال  اليت تفي   ن عملهم و إقامتهم العادية كلألفراد إىل جها  بعيدة عن أما 

 اجا م   و دراسة السياقة هي دراسة األفراد بعيدا عدن مدواانهم األصدلية و املنشدل  الديت تلد  قاجدا م  
دوافدع و كدارج السدياح   كما تشدمل  عن هذا املطلب و الطبيعية الناكة ا جتماعية و ا قتصاديةو اآلثار 

  هدددذا فضدددال عدددن الددددور الدددذي تلعبددده تقبالسدددكان مندددااة ا سدددا  الددديت يقدددوم هبدددا و ا سدددتعداد و التوقعدددا 
 (6 5ص ص 2001الديب –صبحي).الوكا   و املراكا املتعددة اليت تقوم بالوسااة بني السامح و منااة ا ستقبال

 

السويسددري جالكسددمان علددى أهنددا لةموعددة العالقددا  املتبادلددة بددني الشددخ  الددذي  كمددا يعرفهددا          
 ( 59ص  2004دعبس  ) ل يوجد بصفة مؤقتة يف مكان إقامته و بني األشخاص الذين يقيمون هبذا املكان

 

 مكددان  ددارئ بيئتددهيف لاألنشددطة الدديت يقددوم هبددا الشددخ  علددى أهنددا عرفهددا مددؤمتر أوتددادا بكندددا و            
سدتبعد اهلجدرة املؤقتدة فر دا دل مكدان اطقامدة الكسدب   و تمن الس ملعتادة ملدة زمنية دون أن يكون غرضها

 ( 11ص  2007لصايف ا)  ملمارسة نشاط الكسب ل .
 

  قدددا  الدوليدددة السدددياقة هدددي اددداهرة اجتماعيدددة   أو اددداهرة اقتصدددادية   أو اددداهرة تنميدددة العالإذن            
ل املشدددتقة مدددن الكلمدددة TOURإنسدددانية أو ثقافيدددة   و يعدددود مفهدددوم السدددياقة لكلمدددة لسدددواء كانددده كاريدددة 

يتضدمن  و  ليدل على السفر مدن مكدان آل در  1643ل استخدم أول مرة املصطلح يف TORNالالتينية ل
 .(18ص  2013حممود عبد  –محاد ) .لتشبع ا اجا  املختلفة للمسافريناملفهوم كل املهن اليت معا 
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قسب مؤمتر األمم املتحدة للسياقة و السفر الدويل هي ااهرة اجتماعية و إنسانية تقوم على و           
شدهرا  12  و   تايدد عدن سداعة 24يف فدضة مؤقتدة   تقدل عدن انتقال الفرد من مكان إقامته إىل مكان آ ر 

 (.61ص  1998مسعد ) فيهية أو العالجية أو التارخيية.هبدف السياقة الض 
 
 

عرفتهددا املنيمددة العامليددة للسددياقة علددى أهنددا ل تشددمل أنشددطة األشددخاص الددذين يسددافرون إىل كمددا             
أمدداكن تقددع  ددارئ بيئددتهم املعتددادة   و يقيمددون فيهددا ملدددة   تايددد عددن سددنة بغددا انقطدداع للراقددة أو ألغددراض 

إقامته مضاف إليه كافة األماكن  أ رت   و تتألف البيئة املعتادة للشخ  من منطقة حمددة قريبة من مكان
 (09ص 2014مساعيين ) اليت ياورها بصورة مستمرة و متكررة . 

إ  أهنددا أضددافه بعددض املفدداهيم  OMT أمددا االاامددر فإهنددا تبندده تعدداريف املنيمددة العامليددة للسددياقة           
 (10 09ص  2014مساعيين ) :قيثح و املنشل  الفندقية يا اليت قدد ا وزارة السياقة و املتعلقة بتوافد الس

 .: كل مسافر تطأ أقدامه أرض االاامر )الضاج الواين(    ارئ منطقة العبورالداخل –
: كدل شددخ  يدد ل الددضاج الدواين   مهمددا كدان سدبب تنقلدده و دوافدع د ولدده  و مهمدا كاندده المسـافر –

الددذين يقيمددون يف بددوا رهم اددول مدددة ح يف ناهددة أو رقلددة  ريددة و يا جنسدديته و مكددان إقامتدده  باسددتثناء السدد
 . إقامتهم يف البالد

كدددل شدددخ  يدددد ل ا ددددود البحريدددة الوانيدددة و يغادرهدددا يف نفدددس السدددفينة             الجـــوال فـــي رحلـــة بحريـــة: –
 أو البا رة اليت د ل هبا   و اليت يقيم على متنها اول مدة إقامته.

 رس نشااا مأجورا و يشمل هذا التعريف:كل شخ  يد ل الضاج االاامري و   ميا  الزاسر: –
سداعة يف االاامدر   ألسدباج أو لدددوافع  24هدو زامدر مؤقده و لفدضة حمدددودة علدى األقدل  السـاس:: *         

 تلفددة منهددا املتعددة و الضفيدده   زيددارة األهددل و األقددارج   قضدداء العطلددة   الصددحة   الدراسددة  الدددين  الرياضددة  
 ...... اخلأشغال مهام   أعمال 

              العدددابر للجاامدددر باسدددتثناء املتجدددولني يف إادددار الناهدددة  املسدددافر  االدددوالهدددو السدددامح غيـــر المقـــيم:*          
 .أو الرقلة البحرية

ح يف ناهددة أو رقلددة  ريددة  فكددل االاامريددون يا هددو املسددافر باسددتثناء غددا املقيمددني و السدد المقــيم:*          
 مبا فيهم املقيمون يف ارارئ.يعتاون مقيمني 

ساعة مبا  24هو كل زامر مؤقه و له مدة إقامة حمدودة يف االاامر   تتجاوز  المتنزه )الجوال(: *          
و كدذا قدانون   يدد لون الدضاج االاامدري يف ذلك املسافر يف رقلة  رية   باستثناء املسافرين الدذين  كدم ال

 االاامر.سكان ا دود الذين يعملون ب
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من  الل هذا التعريدف و مبقارنتده بالتعداريف السدابقة   نالقدظ أن االاامدر تبنده نفدس التعداريف            

اليت قدد ا املنيمدة العامليدة للسدياقة باسدتثناء مفهدوم املقديم   فداالاامر تعتدا كدل االاامدريني مقيمدني مبدا فديهم 
أن املهددداجرين يعددداملون معاملدددة غدددا املقيمدددني باردددارئ   بينمدددا تدددن  أقكدددام املنيمدددة العامليدددة للسدددياقة علدددى 

 و هو ما يفسر إىل قد ما ا تالف اطقصاميا  املتعلقة بالسياقة االاامرية.  املقيمني 
 

 أنواع السياحة -2
ختتلف أنوع السياقة قسب الغرض منها   ا اجا  املراد إشباعها و هناك عدة معايا لتصنيفها             

 :وفة الشكل التايل سنقوم بعرض أمهها 
 أنواع السياقة : 01رقم شكل ال

 

 
 .23   22 ص صعدويدندان و عوينا   12ص  2013 بن قسانكل من   يجع وفة مر نيمن إعداد الباقثاملصدر:     
 من الشكل أعالد ميكن إدرائ أنواع السياقة وفة ما يلي :             
للهدف من الرقلة السياقية  و ميكن إدرائ ضمنها  نقصد به تصنيف السياقة وفة وفق الغرض:  -2-1

  ( 12ص  2013بن قسان )  : كل من
: هذا النوع من السياقة يهتم بشدرحية معيندة مدن السدامحني علدى مسدتويا   تلفدة مدن السياحة الثقافية -أ

الدول اليت تتمتع مبقوما  تارخييدة وقضدرية كثداة و جندد هدذاالثقافة و التعليم   قيث يتم الضكيا على زيارة 
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   ارة الفرعونيدة املصدرية القدميدة  و أشدهرها ا ضد ةالنوع من السدياقة متمثدل يف ا سدتمتاع با ضدارا  القدميد 
 و ا ضارا  اطغريقية و الرومانية وا ضارا  اطسالمية و املسيحية.

 

أنواع السياقة و أكثرها انتشارا   تكدون بغدرض ا سدتمتاع و الضفيده  هي من أقدم السياحة الترفيهية: -ب
   ركدة السدياقة الضفيهيدة  جألبديض املتوسد  مدن أكثدر املندااة جدذعن الدنفس   قيدث يعتدا قدوض البحدر ا

 ملا يتمتع به من مقوما  كثاة كاعتدال املناخ باطضافة إىل الشواائ االاذبة للسياح.
 

  ومن أشهر املواقدع تتمثل يف زيارة املواقع الدينية اليت تعتا من أقدم أنواع السياقة و الدينية:السياحة  -جـ
الدينية يف العا  جند مكة املكرمة و املدينة املنورة يف اململكة العربية السعودية   هذا النوع من السياقة يهتم 

 الديين و الثقايف.باالانب الروقي لإلنسان  و بالتايل فهي مايج من التأمل 
 

    تعتمددد علددى اسددتخدام املراكددا و املستشددفيا  ا ديثددة مبددا فيهددا مددن كهيدداا  ابيددة  الســياحة العيجيــة: -د
 و كوادر بشرية لديها من الكفاءة ما تساهم يف عالئ األفراد الذين يلجئون إىل هذد املراكا.

 

 ا  بني أغلب دول العا   و يعتمدد النهدوضارتب  هذا النوع من الساقة بالعالق سياحة المؤتمرات: -ه
هبددذا النددوع مددن السددياقة علددى تددوفر عوامددل عدددة منهددا اعتدددال املندداخ   و وجددود الفنددادق و القاعددا  ا هدداة 

 بقاعا  لعقد ا جتماعا  و القريبة من املطارا  الدولية.
 

 يقصددد هبددا ا نتقددال مددن مكددان اطقامددة إىل مكددان آ ددر يف دولددة أ ددرت لفددضة مؤقتددة الســياحة الرياضــية: -و
واع جنددد دورا  األلعدداج هبدددف ممارسددة األنشددطة الرياضددية املختلفددة أو ا سددتمتاع مبشدداهد ا   مددن هددذد األندد

 .و بطو   العا  املختلفة  األوملبية
اقة سدي  سياقي مثل سياقة ا وافا   سياقة التسوق باطضافة إىل أنواع قديثة عرفها النشاط ال          

 (23   22 ص صعدويدندان )  دوي ا قتياجا  اراصة.. اخل.
 
 

تقسددم السددياقة وفددة هددذا املعيددار إىل سددياقة دا ليددة و  ارجيددة   قيددث  وفــق الموقــج الجغرافــي: -2-2
  2013بددن قسددان ) تتوقددف علددى انتقددال السددياح دا ددل بلدددهم أو انتقددال السددياح األجانددب إىل بلددد غددا بلدددهم.

 (12ص

: تقسم السياقة قسب هددا املعيدار إىل ندوعني مهدا السدياقة الفرديدة و السدياقة وفق عدد السياح -2-3
 (12ص  2013بن قسان ) عيةاالما

: تقسم إىل سياقة داممة وسياقة مومسيدة قسدب الطلدب السدياقي الدذي يكدون وفق مدة اإلقامة -2-4
بدن قسدان )يف الفضا  املختلفة من السنة  كما جند ضمن هذا املعيار السياقة العدابرة والسدياقة لفدضة قصداة. 

 (12ص  2013
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أصددبحه للسددياقة أمهيددة كبدداة يف اقتصدداديا  الدددول ملسددامهتها يف  تلددف ةددا    أهميــة الســياحة: -3

 (136  131ص ص  2003أمحد  علي)  التنمية   و فيما يلي أمهتها:
 

مهة يف بقيدة املسدايف اسدتقطاج ر وس األمدوال األجنبيدة   السدياقة تسداهم  :االقتصـاديةا همية  -3-1
بدددني األقددداليم املختلفدددة   تدددوفا مناصدددب الشدددغل   بسدددني ميددداان  ا جتماعيدددةوالتنميدددة ا قتصدددادية و  التدددوازن

 املدفوعا  .
 

          تدداز أمهيددة السددياقة مددن الناقيددة ا جتماعيددة مددن  ددالل زيددادة الددوعي الثقددايف : االجتماعيــةا هميــة  -3-2
لدت السياح و ا تمعا  احمللية املستقبلة هلم على السواء   بسني املستوت املعيشي لألقداليم  ا جتماعيو 

 السياقية   رفع مستوت الشعور با نتماء الواين   التفاعل و ا قتكاك و التبادل الثقايف بني الشعوج.
 

ل العالقدا  الوديدة الديت يف بسني العالقا  بدني الددول بفضدالسياقة تساهم  ا همية السياسية: - 3-3
يف قددل العديددد مددن املشدداكل  ا جتماعيددةو  ا قتصدداديةكمددا تسدداهم النتددامج اطجيابيددة   تنشددأ بددني الشددعوج

 السياسية بني الدول و اليت تؤدي بدورها إىل تطوير الوعي السياسي الدويل.
 

تعد السياقة أداة ا تصدال الفكدري و تبدادل الثقافدا  و العدادا  بدني الشدعوج   ا همية الثقافية: -3-4
كما توفر التمويل الالزم للحفدا  علدى الدضاث و املواقدع التارخييدة و األثريدة الديت تعدد جداء مدن ذاكدرة و ثقافدة 

 البلدان املضيفة. 
 

تكمن األمهية البيئية للسياقة يف تاايد الوعي بأمهية   و ضرورة محاية البيئة نتيجة : ا همية البيئية - 3-5
 لألفراد و املؤسسا  للوصول إىل تنمية بيئية مستدامة بفظ ققوق األجيال القادمة. ا قتصاديةاملمارسة 

 

 الجذب السياحي -ثانيا
 

عناصددر )ديندداميكي متحددرك ( اطنسددان  03يشددمل النيددام السددياقي علددى : ب الســياحيذتعريــ  الجــ – 1
)السددامح( و العنصددر الثابدده املكددان )املوقددع السددياقي(   العنصددر الثالددث فهددو اددرق النقددل الدديت تددوفر امكانيددة 

 (115ص  2010أبو قجر) الوصول و الرب  بني اطنسان و املكان. 
 

ر حمدددد )دورة قيدداة املنددتج( منددااة قصددد هلددا عمددلددس ا سددكتلندي للسددياقة علددى أندده عرفدده ا و            
ميكددن الوصددول إليهدددا دون   ثقافتدده وإدراكددهزيددادة الفدددرد وهبجتدده أو زيددادة متعددة  كتشددافها هددو الغددرض األساسددي 

 (116ص   2010ابو قجر ) ا اميع السياقية. من العديد  مجععلى هلا الفامدة  وا اجة إىل عمل قجا مسبة 
 

ديرها جهداز إداري مواقع سدياقية معروفدة اشدتهر  بتصدميمها الفريدد يد كما عرفه مديلتون: ل هو           
 (116ص  2010أبو قجر ) ف من وجودها زيادة ثقافة و متعة الفرد ل متخص  و اهلد
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عرفه ا ماي لمجيع املنتجا  البيئية و املياهر الطبيعية و البشرية و اردما  التكميلية املتدوفرة و           
            ضددمن اطقلددديم و هدددي تشدددمل علدددى البدددا الفوقيدددة و البدددا التحتيدددة باطضدددافة إىل  لدددي  معقدددد مدددن ارددددما  

 (116ص  2010ابو قجر )عودته إليهل و التسهيال  اليت حيتاجها السامح عند مغادرته مكان مكوثه و قىت
 

كمددا عددرف االددذج السددياقي مددن وجهتددني  تلفتددني : األوىل علددى أندده  اصددية ابيعيددة أو ثقافيددة           
  ختتلددف هدذد ارصددام  مددن ى أنده قددادر علددى ملدئ أوقددا  فدراغهمملكدان معددني  يعتداد األفددراد و السدياح علدد

  املسارح ن تكون  اصة مبكان معني كاملتاقف.. اخل   و ميكن أ املناخ   املناار الطبيعية مكان آل ر مثل
و الفنادق أما الوجهة الثانية فعرفه االدج السدياقي علدى أنده ميداا  قسدنة أو إجيابيدة ملنطقدة ذا  نشداط 

 2010 –دواح) أو وضع أنشطة كما يرغبها الابون مبا فيها ندوع الطعدام  الدديكور و النشدااا  الثقافيدة.  معني
 (113ص 

إذا االاذبية السياقية هي القدرة على جذج السدياح و املنشدل  السدياقية ملكدان معدني يف التنقدل           
                علدددى املسدددتوت احمللدددي و الددددويل   قيدددث تشدددكل إقددددت عناصدددر النيدددام السدددياقي و الدددذي بددددورد ينقسدددم 

            تمثددل العنصددر الددديناميكي املتمثددل يف اطنسددان ) السددامح ( و العنصددر الثابدده امل  إىل ثددالث عناصددر أساسددية
 و املكان. ()السامحسامل الرب  بني اطنسان( العنصر الثالث هو ارق التنقل و و )املوقع السياقي يف املكان

 

 عوامل الجذب السياحي – 2
أو قضدداء اطجددازا  و يددتم  توجيدده السددامح إىل منددااة معينددةتلعددب عوامددل االددذج دورا رميسدديا يف            
 : وفة الشكل التايل تصنيفها 

 عوامل الجذب السياحي:  02رقم شكل ال
 

 
                 حممدد صددبحيو  49ص  2004 دعدبس و 184،185،189 ص  ص ص 2009 بظــاظو)  جـ ان اعتمـادا علـى مر يمـن إعـداد البــاح :المصـدر

 ( 65،77 ص ص 2009 الديب –

 من الشكل أعالد ميكن تقسيم عوامل االذج السياقي إىل : 
 

عوامل جذب 
 طبيعية

الموقع 
 الجغرافي

توزيع اليابسة 
 و الماء

األشكال 
 الجيولوجية

 مظاهر السطح

 المناخ

عوامل جذب 
 بشرية

 اإلنسان 

و                 النقل
 المواصالت

و     تسهيالت اإلقامة
 الضيافة

 العقيدة الدينية
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 و تشمل ما يلي:  :عوامل الجذب السياحي الطبيعية -2-1
يشدددكل املوقدددع االغدددرايف عنصدددرا أساسددديا مدددن عناصدددر و مقومدددا  االدددذج السدددياقي        :الموقـــج الجغرافـــي -

 و حيدد اطاار االغرايف قيث يؤثر يف تطوير السياقة يف منطقة أو إقليم معني  و تاز أمهيته يف كونه ميثل
 ن جهدة مد  والصفا  الطبيعية وا جتماعيدة وا قتصدادية للمراكدا السدياقية الديت تقدع ضدمن قددودد للمنطقة

         و املسددافة الفاصددلة بددني أمدداكن انطددالق السددياح و منددااة اسددتقباهلم   و الوقدده الددالزم لقطددع هددذد املسددافة
 (49ص   2004دعبس ) . من جهة أ رت

اليابسدددة و املددداء علدددى األنشدددطة السدددياقية مدددن  دددالل ا تيدددار تلدددك  يدددؤثر توزيدددع توزيـــج اليابســـة و المـــا : -
السددواقل مواقددع جددذج سددياقية  فعنددد النيددر إىل  ريطددة العددا  جنددد أن أغلددب املراكددا السددياقية تكددون علددى 
اول تلك السواقل   و  صوصا سواقل احملي  اهلادي بسبب ضحالة املياد و نقاو ا و السيول السداقلية 

 (184ص  2009بيااو ) . السماءالكباة و صفاء 
جددداء ا هتمدددام هبدددذا العامدددل مدددن األنشدددطة السدددياقية متدددأ را رغدددم وجدددود ارتبددداط  :ا شـــكال الجيولوجيـــة -

واضح بينه و بني السياقة من قيث كون الضتيب االيولوجي املتمثل باألشدكال الطبيعيدة متميداة و تسدتحوذ 
 (129ص  03هارونأمحد ) . على اهتمام أعداد كباة من السياح

تشدكل ميداهر السدطح أهدم العوامدل الطبيعيدة املدؤثرة يف مجيدع األقداليم السدياقية العامليدة  مظاهر السـط:: -
  الددذي بدددورد يددؤثر علددى  صامصددها و ممياا ددا ويرافددة هددذد اهرهددا وأشددكاهلا ومنطيددة توزيعهدداالدديت تتبدداين يف مي

 (189ص 2009بيااو ) . بحاا  والسواقل واالار البحريةاملياهر املرتفعا  االبلية واألهنار والوديان وال
  و تدرتب  معهدا اليت يرتكا عليها النشداط السدياقييعد املناخ بعناصرد املختلفة من أهم األسس  المناخ: -

االاذبدة  ارتبااا كباا   و هو من أهم جوانب العدرض الطبيعدي يف السدياقة   فاملنداخ االيدد يعدد أهدم العوامدل
و بالتددددايل لكنهددددا تفتقددددر إىل املندددداخ املالمددددم  مواقددددع تتصددددف بإمكانددددا  سددددياقية متعددددددة و كللسددددياح   فهنددددا

أصدددبحه تلدددك اطمكانيدددا  بددددون قيمدددة تدددذكر   كمدددا أن هدددذد العناصدددر تدددؤثر يف اريقدددة و أمنددداط تصدددميم 
 (185ص 2009بيااو) .املنشل  السياقية تبعا لألشعة الشمسية ودرجا  ا رارة و غاها

 

 ( 77   65ص ص  2001الديب  –حممد صبحي)  :العوامل البشرية -2-2
 

إن العوامددل البشددرية املسددؤولة عددن النشدداط السددياقي هلددا أشددكال متعددددة و هددي مجيعهددا مددن صددنع           
الشددعوج و تقاليدددها و الصددناعا   اطنسددان   فا يدداة ا جتماعيددة و الثقافيددة و اطرث ا ضدداري و عددادا 

و مندداذئ السددكن الريفددي أو البدددوي مجيعهددا   اليدويددة ذا  الطددابع احمللددي و الطقددوس الدينيددة و ألددوان الطعددام 
 :من صنع اطنسان و تطورد ا ضاري   و ميكن تصنيف تلك العوامل إىل
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يعددد اطنسددان أهددم مكددون مددن مكونددا  السددياقة البشددرية   إذ يسددعى مددن وراء قيامدده بالنشدداط  :اإلنســا  -
السياقي إىل بقية مكاسب سياقية مهمة  و منها الراقة النفسية و االسددية و ممارسدة األنشدطة الرياضدية  

 . و ا هتمام باملنااة التارخيية و األثرية
يف تكنولوجيا  شهدته السياقة مؤ را بالتطور الكبا و السريع يرتب  التطور الذي النقل و المواصيت: -

سهولة الوصول و    و   تصبح املواقع السياقية جاذبة للسياح ااملا   تتوفر فيها إمكانيةالنقل و املواصال 
 وجد فيها من تسهيال  تقدم للسياح.بغض النير عما ت

بيدة للمنطقدة السدياقية فدان اطقبدال عليهدا يصدبح مهمدا كانده درجدة االاذ تسهييت اإلقامة و الضيافة: -
حمدددودا إذ مدددا   تتدددوفر فيهدددا التسدددهيال  األساسدددية الددديت يطلبهدددا السدددامح   و تضدددم هدددذد التسدددهيال  قطددداع 
الضيافة و هو خيتلف با تالف موقع االذج السياقي   كما أن الضيافة متثل أقد عوامل االذج و عليهدا 

فضدال عدن  ار و السدفر و األنشدطة الديت متدارسي و مدة البقداء و مند  األسدعيقع عبء ا تيار املوقع السياق
 .اطنفاق

مدددن العناصدددر الرميسدددة و االاذبدددة و املدددؤثرة يف النشددداط السدددياقي هدددي العقيددددة الدينيدددة          العقيـــدة الدينيـــة: –
و ا نتماء الديين   إذ يؤثر هذا العامل و  صوصا الديانا  اليت هلا مريددين و أتبداع كثداون ألداء الطقدوس 

  إذ تتحرك كتلدة بشدرية كبداة و املناسك املعروفة لدينهم   و هذا ما نالقيه يف مواسم ا ج عند املسلمني 
     مليددون قددائ مددن  تلددف بقدداع العددا  ألداء فريضددة ا ددج و التوجدده إىل مكددة املكرمددة 3 يتجدداوز عددددها علددى

 .و املدينة املنورة
 

 : قيم المجتمعات المحلية و عيقتها بالسياحةلثاثا
 

إن القيم هلا مفهوم واسع   ألهنا تشمل عالقا  النداس فيمدا بيدنهم   و متثدل االاندب السدلوكي  قيم:ال - 1
        كمدددا أهندددا مدددن املفددداهيم الددديت اهدددتم هبدددا الكثدددا مدددن البددداقثني يف ةدددا    تلفدددة كالفلسدددفة   لألفدددراد بدددا تمع 

      ا يدددداة لددددذا تعدددددد  تعريفا ددددا الضبيدددة و ا قتصدددداد و علددددم ا جتمدددداع   وعلددددم الددددنفس وغاهددددا مددددن ةددددا   و 
 .سدنتناول وجها  النير املختلفة قول القيمو 
 

 (.182   180ص ص  1984بدوي عبد الرمحان )  أقسام رميسية هي: 03يقسم أفالاون القيم إىل           
باملثدددل  األول يتجددده إىل البحدددث يف اردددا األمسدددى   و هدددو منسدددجم إىل ابعدددد ا ددددود مدددع نيريتددده املتعلقدددة -أ

فددالوجود ا قيقدددي عندددد أفالاددون هدددو وجدددود الصددور   فكدددل مدددا يتصددل هبدددذا الوجدددود إذن هددو وقددددد الوجدددود 
 .ا قيقي أما ما يتعلة بالوجود احملسوس فلن يكون  اا باملعا الصحيح
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الفضدامل   فالفضديلة قسدبه هدي العمدل ا دة  الثاين يتجه إىل بقية ارا األمسى يف جامياته عن ارية -ب
على أن يكون صادرا عن معرفة صحيحة بقيمة ا ة   و اليت تقوم على الروية و التفكا و فهم املبدأ الذي 

 ينبثة عنه السلوك.
الثالث يتجه إىل بقية ارا يف الدولة   و هو دو صلة بالسياسة   قيث يرت أهنا حماولة وضع قاعدة  -جـ

           فلسددفية ترتكددا عليهددا الدولددة سددواء مددا تعلددة بنيددام ا كددم أو الشددخ  ا دداكم ذاتدده و صددفاته و  صامصدده 
 مث كيف السبيل لتحقية مدينة فاضلة على أرض فاسدة.

 

  خيتلددف مددذهب أريسددطو يف نيرتدده قددول القدديم عددن أفالاددون  فددارا و السددعادة لديدده هددي  ا كمدد           
   فعدل اردا ل كلها ألفا  متعدد  دف إىل غاية واقدة يف األ الق اليونانية  إذ جنددد يقدول يف هدذا اطادار

 (122ص  الرمحانبدوي عبد )  .لبصيل السعادة كلها ألفا  متعددة تدل على معا واقد فحسبوالنجاح و 
القيم عند ابن مسكويه: إن القيم عند ابن مسكويه ليسه قيم نيرية كقيم اليونان فق  تكتفي بالتعريف  -

  و هبذا جعل ابن مسكويه م بكافة املوجودا  و خبالة الكونالكلي للفضيلة  و لكنها تسعى إىل العلم التا
  قيدددث يدددرت أنددده لمدددن رضدددي لنفسددده بصددديل السدددعادةمي األ دددالق و الوصدددول إىل للددددين أثدددرد الكبدددا يف تقدددو 

ا ألنده يصدا عبدد  و جعلها غايته و أقصى سعادته فقد رضدي بدأ س العبوديدة أل دس املدوايل اللذا  البدنية
          مسدكويه  ابدن. ) لنفسه الكرمية اليت يناسب هبا املالمكة عبدا للنفس الدنيئة اليت يناسب هبدا ارندازير و الديددانل

 .(15ص 

أندده يعدديص يف صددلب ةتمعددا   يددرت أن اطنسددان لدديس كددامن أ القددي   إ  دوركددامي: القدديم عنددد إميددانيوال -
و ليس مثة قيم بدون انضباط و   نفوذ   و النفوذ العقلي الوقيد هو السلطة اليت يتقلدها ا تمع يف قاممة 

        كددأخ  السوسدديولوجي ل إنددين قددني أ دي واجدد عالقتدده بأعضددامه   لددذلك جندددد يقددول يف كتابدده قواعددد املددنهج 
و علددى الددرغم مددن أن هددذد   أو زوئ أو مددواان..... أقددوم بددأداء واجبددا   ارجيددة قددددها العددرف و القددانون

الواجبدددا    تتعدددارض مدددع عدددواافي الشخصدددية )...( ألن هدددذد الضدددروج مدددن السدددلوك و التفكدددا   توجدددد 
قاهرة هي السبب يف أهنا تفرض نفسها علدى الفدرد شداء أم أ    ققدا   ارئ شعور الفرد بل متتاز أيضا بقوة

 (2015ماي  قالمني. )   أشعر هبذا القهر قني أستسلم له مبحض إراد ل  إين
عرفها اندري   ند يف املوسوعة الفلسفية علدى أهندا لةموعدة القواعدد السدلوكية  القيم عند اندري   ند: -

 ( 2015ماي  قالمني. )  املعتاة صا ة بال شرطل
ميكددن القددول أن القدديم هددي شددكل مددن أشددكال الددوعي اطنسدداين   كمددا تعتددا ةموعددة مددن املبدداد             

برك األشخاص و الشعوج كا قضام و األمانة و الصدق    يث ترقى إىل درجة أن تصبح مرجعية ثقافية 
 ج لتكدددوين سدددندا قانونيدددا تسدددتقي منددده الددددول األنيمدددة و القدددوانني   و هدددي السدددجايا و الطبددداع لتلدددك الشدددعو 
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ة اليت تدرك بالبصداة و الغريداة   و القديم هدي دراسدة إذ يقديم السدلوك اطنسداين علدى ضدوء يو األقوال الباان
التاامددا  و مبدداد  ميشددي القواعددد األ القيددة الدديت تضددع معددايا للسددلوك   يضددعها اطنسددان لنفسدده أو يعتاهددا 

 عليها و واجبا  تتم بدا لها أعماله   أو هي حماولة طزالة البعد املعنوي لعلم القيم.
 

  خصاسص القيم -1-2
 : (37   36 ص ص 2008 -جا  سعاد)  للقيم ةموعة من ارصام  نذكر منها          

               أي أهندددا غدددا حمسوسدددة   فالعددددل   نلمسددده و   نشددداهدد   لكدددن لددده مؤشدددرا  عليددده القـــيم مجـــردة : -أ
 و ميكن لإلنسان العادي أن يصف موقف معني أنه ينطوي على عدل   و آ ر ينطوي على الم.

  و هدذا مدا بينده قدديث الرسدول صدلى اهلل عليده و سدلم   القيم تكتسب من البيئة التي تحيط بالفرد -ب
 4809الاقيلددي قددديث رقددم: ) .للمدا مددن مولددود إ  يولددد علددى الفطددرة   فددأبواد يهوداندده أو ينصددرانه أو ميجسددانه 

  (صحيح مسلم
ــ  -ـجــ                 فقيمددة التعدداون هددي تعمددل بصددورة متكاملددة   و القــيم موجهــة لســلوت المجتمــج الــذي تســود في

 فالتعداون مدرتب  مبدا يفيدد الامجاتيةيف ا تمع اطسالمي يرتب  بالعبادة   أما يف ا تمع الذي يؤمن بالفلسفة 
ا تمع قىت لو كان على قساج ا تمعا  األ رت   فدالقيم منيومدة متكاملدة   و   تعمدل بصدورة منعالدة 

 عن غاها من القيم اليت تسود يف ذلك ا تمع.
و لدذلك جيدب معرفدة التنيديم اهلرمدي الدذي تسدود  قـيم فرعيـة(: -ة متدرجة )قيم أساسـية ذات طبيع -د 

 يف ةتمع معني.
 

  ( 18ص  2012سوسن  –أمحد سليمان  )  تصني  القيم -1-3
 :للقيم أصناف عدة كما هو موضح يف االدول            

  تصنيف القيم:  01 رقم دولاال

 
 18ص  2012سوسن  –أمحد سليمان باطعتماد على مرجع  نياملصدر : من إعداد الباقث

 
القيم تصنيف  
 

 
 

 

 

 

 القيم الجمالية

تلك القيم التي تتمثل بما هوو  

جميووول موووة ناحيوووة الشووو ل و 
 ووذلك ين وور الفوورد علوو  العووالم 
المحوويط بوور ن وورر تقوودير مووة 
ناحيووووووة الت وووووووية والتن ووووووي  

 والتواف  الش لي 

 

 
 

 

 

 

 

 القيم السياسية
تتمثل في اهتمام الفورد وميلور 
للحصووول علوو  القووور ، ومووة 
ثوووم فووورة الفووورد يهوووـدف علووو  
ال وووووووويطرر والووووووووتح م فووووووووي 
األشووووووووووواا   و األشووووووووووويا  
وتوجيووور مصووواهر نيووور  موووة 

  .الناس

 

 

 القيم االجتماعية
اهتمووووام الفوووورد وميلوووور علوووو  
نيوور  موووة النووواس وبالتوووالي 
التفاعووووووول مووووووو  محيطوووووووـر 
االجتمووواعي ، لوووذلك يتوجووور 
اهتمووام األفووراد نحووو ادمووة 
نيووور  وم ووواعدتهم ، وموووة 
ثم الن ر علـيهم علـ    اس 
 نهم نايوا  ولي ووا و واهل 

 لغايا   ارى 

 

 

 القيم االقتصادية
تتمثل في ميل الفرد واهتمامور 
عل  ما هو نواف  و ، يتاوذ موة 
العووووالم المحوووويط بووووـر و وووويلة 
للحصوووول علووو  الثووورور عوووة 
طريوووووو  اونتوووووواج وا ووووووتثمار 

  .األموال وا تهالك البضاه 

 

 القيم الـدينية
تتمثوووووول فووووووي توجيوووووور الفوووووورد 
اهتمامر وميلور علو  معرفوة موا 
ورا  العوووووووـالم ال وووووووـاهر  ، 
حيووووت يعتقوووود  ة هنوووواك  ووووور 
ت وووويطر علوووو  العووووالم الووووذ  
يعيش فير ، وهو يحاول ربوط 

 بهذ  القيمة رنف 

 

 
 

 

 

 

 القيم النظرية
تتمثل في اهتموام الفورد وميلور 
لل شوووف عوووة الحقووواه  متاوووذا 
فووي ذلووك اتجاهووا معرفيووا فووي 
العووووالم المحوووويط بوووور ، حيووووت 
يووووواية بووووية األشوووويا  علوووو  
  وووواس ماهيتهووووا ،  مووووا  نوووور 
ي ووووع  ورا  القوووووانية التووووي 
تح ووم هووذ  األشوويا  بعيوودا عووة 
 يمتها العملية  و عل  الصورر 

 لها الجمالية
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تعددددد تصدددنيفا  القددديم   و يعدددود هدددذا التندددوع بالدرجدددة األوىل إىل مدددن االددددول أعدددالد يتضدددح لندددا            
يف هدددذد الدراسددة  القدديم  وا ددتالف وجهدددا  النيدددر والتبدداين يف املدددا ل الفكريددة الدديت بدداول بليددل موضددوع 

 ااجنرسدددقيدددث صدددنف األملددداين   الضدددوء علدددى أقدددد منددداذئ تصدددنيف القددديم املختلفدددة مبدددا خيددددم املوضدددوع القيندددا
SPRANGER  القديم النيريددة   القديم   يف كتابه أمناط الرجال القيم إىل سدتة أصدناف هدي: القديم الدينيدة

 .القيم ا جتماعية   القيم السياسية  ا قتصادية   القيم االمالية 
        فدددراد يتمتعدددون تبعددددا هلددددذد األندددواع السدددتة األهدددذا التصدددنيف الدددذي أوردد سدددااجنر للقددديم   يعدددين أن            

من القيم توزيعا مفردا بل توجد ةتمعة يف كل فرد  غا أهنا تتباين يف تدرجها مدن فرد إىل آ ر  سب قو ا 
 ددل نفسددية الفددرد و احملددي  الددذي يعدديص فيدده بددل ينبغددي اطشدددارة أن إىل هددذد القدديم تعددد مبدداد  وضددعها دا و

 أساسية يف نيرد.
   مكونات القيم -1-4

 :(  49    48ص ص  2003 طاج )  مكونا  و هي 03ميكن تقسيم القيم إىل           
  القيم مكونا   : 02جدول رقم ال

 
 49   48ص ص  2003 طاج  باطعتماد على مرجع  املصدر : من إعداد الباقثني

  املسدجد  مجاعدة الرفداق وسدامل األسرة   املدرسدة -ميكن قصر مصادر القيم يف: : مصادر القيم -1-5
 اطعالم  و الثقافة كما هو موضح يف الشكل التايل:

 مصادر القيم: 03رقم شكل ال

   
 55،  50ص ص  2003خطاب باالعتماد على مرج   الباقثنيمن إعداد  المصدر : 

القيم مكونات  
 المكون السلوكي

معيوووار  الممار وووة و العمووول  و الفعووول و يشووومل الممار وووة 
الفعليووة للقيموووة  و الممار وووة علووو  نحووو يت ووو  مووو  القيموووة 
المنتقووار علوو   ة تت ووورر الممار ووة بصوووورر م ووتمرر فوووي 
 وضووام ماتلفووة  لمووا  ووومح  الفرصووة لووذلك ، و تت ووووة 

ترجموة القيموة علو  ممار وة و : الممار ة مة اطوتية هما
 .بنا  نمط  يمي

 المكون الوجداني

معيار  التقدير الذ  ينع س في التعلو  بالقيموة و االعتوياي 
بهووا و الشووعور بال ووعادر الاتيارهووا و الرنبووة فووي ععالههووا 
علووو  الموووي ، و يعتبووور التقووودير الم وووتوى الثووواني فوووي  ووولم 
الدرجا  المؤدية عل  القيم و يت وة مة اطوتية متتواليتية 
همووا الشووعور بال ووعادر الاتيووار القيمووة، ثووم ععووالة التم ووك 

 .بالقيمة عل  المي 

 

 المكون المعرفي

معيوووار  االاتيوووار الشوووعور     انتقوووا  القيموووة موووة بوووداهل 
بحيت ين ر الفرد في عوا ب انتقوا    ماتلفة بحرية  املة 

 ل بوديل و يتحمول م وؤولية انتقاهور ب املهوا ، و هوذا يعنوي 
 ة االاتيووار الالشووعور  ال يشوو ل ااتيووار يوورتبط بووالقيم ، 
حيووووت يعتبوووور االاتيووووار الم ووووتوى األول ل وووولم الوووودرجا  

هوي    المؤدية عل  القيم و يت وة مة ثالت اطوا  متتالية
ا ت شواف البوداهل المم نوة الن ور فوي عوا وب  ول بوديل ثوم 

 .االاتيار الحر

و العوادا   المعرفة و العقاهود والفوة واألاوال  والقوانوة و هي:الثقافة 

   .نيرها مة القدرا  والعادا  التي ي ت بها اون اة

معتقوودا  تووؤثر علوو   :وسااا ل اإلعااالم
 ااتياراتهم  و و اتجاهاتهم  األفراد و  يمهم

 و بشو ل تلقواهيتأثيرهوا : جماعاة الرفاا 
 وف  نموذج  لوك معية نير ر مي

 اجتماعية تتوول  عيصوال ةمؤ  المسجد 
 ووولوك دينوووي و توجيووور  مصووودرالقووويم ذا  

 لفردا

مؤ  ة عجتماعية تربويوة  المدرسة 
  دورها م مال لي رر 

  األسرة

 البيهة األول  التي تحتضة
 الفرد 

  بوور المؤ  ووا  االجتماعيووة 
توووأثيرا فوووي عمليوووة  التنشوووهة 

 االجتماعية 
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  عيقة القيم ببعض المفاهيم النفسية واالجتماعية -1-6
 : ترتب  القيم باملفاهيم النفسية و اطجتماعية كما هو موضح يف الشكل التايل           

 القيم ببعض المفاهيم النفسية و االجتماعية  عالقة:  04الشكل رقم 

 
 87   72ص ص  2014ةلة الدراسا  و البحوث ا جتماعية  33،  32ص ص سوسن عبد الفتاح ج  امر الباإلعتماد  الباقثنيمن إعداد املصدر : 

ةلدة الدراسدا  من الشكل أعالد ميكن توضيح عالقة القيم باملفاهيم النفسية و اطجتماعية كالتدايل : )          
 ( 33،  32ص ص سوسن عبد الفتاح  - 87   72ص ص  2014البحوث ا جتماعية  و

 

توجد ا اجة لدت اطنسان و سامر الكامنا  و تضتب هرميا لدت اطنسان بناء علدى  القيم و الحاجة: -أ
أمهيدددة األشدددياء الددديت تسدددعى إىل بقيقهدددا   و لدددذلك حيدددول الشدددخ  قاجتددده إىل قددديم بصدددورة يقبلهدددا ةتمعددده 

 .يةويصبح من السهل تايرها والدفاع عنها و بالتايل جند العالقة بني القيم و ا اجا  هي عالقة سبب
ـــدوافج: -ب         الددددافع هدددو قالدددة تدددوتر أو اسدددتعداد دا لدددي يسدددهم يف توجيددده السدددلوك حندددو غايدددة القـــيم و ال

 أو هدف معني أما القيمة فهي عبارة عن التصور القامم  لف هذا الدافع .
القدديم هدي احملدور الدذي تبددا عليده ةموعدة مدن ا كاهددا  توجده األشدخاص حنددو  القـيم و االتجاهـات: -جــ

 غايددا  و وسددامل لتحقيقهددا أو أمندداط سددلوكية خيتارهددا و يفضددلها هددؤ ء األشددخاص ألهنددم يؤمنددون بصددحتها
 فالقيم تتضمن التفضيال  اطنسانية.

السلوك هو املؤشر األساسي للقيم   فعندما خيتار املرء سلوكا دون اآل در فإنده يفعدل  القيم و السلوت: -د
بتحقيقهدا أكثدر مدن غاهدا   فدالقيم عبدارة عدن تصدورا  مدن شدأهنا أن ذلك انطالقا من قيمة يتبناها و يهدتم 

تفضي إىل سلوك تفضيلي  كمدا أهندا تعتدا مبثابدة معدايا لال تيدار مدن بدني البددامل السدلوكية املتاقدة للفدرد يف 
  .موقف ما و من مث فإن اقتضان الفرد لقيم معينة يعين توقع ممارسته ألنشطة سلوكية تتسة مع تلك القيم

 

 القــيم

 الحاجة

(عالقة سببية)  

 الدوافع

التصور القاهم )
(الف هذا الداف   

   السلوك     

لو ية   نشطة )

 (  القيم م   تنات

 االتجاهات 

التفضيال  )
 (اون انية
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 المجتمعات المحلية -2
   يشدا مصدطلح ا تمدع احمللدي إىل مم ةموعدة مدن الندداس الدذين يقيمدون غالبدا علدى رقعدة مددن األرض          

     و تدربطهم عالقدا  داممدة نسدبيا و ليسده مدن الندوع العدارض املؤقده   و هلدم نشداط كدال مدنيم وفدة قواعدد
العده ) ''ا تمدعو أساليب و أمناط متعدارف عليهدا   و تسدود بيدنهم روح مجعيدة تشدعرهم بدأهنم ينتمدون هلدذا 

 (05ص 2001حممود 
 

كما يشا يف اطاار نفسه أمحد زكي بدوي إىل أن ا تمع هو مم مجاعة من الناس يعيشون معا يف            
 تلفدددة عدددن غاهدددا   و شدددعور بالوقددددة   كمدددا ينيدددرون إىل منطقدددة معيندددة   و كمدددع بيدددنهم ثقافدددة مشدددضكة و 

تتبدع األدوار املتصدلة ببعضدها و الديت  أنفسهم ككيان متميا   و يتميدا ا تمدع بتجميدع االماعدا  ببنيدان مدن
يف سدددلوكها املعدددايا ا جتماعيدددة   و يتضدددمن ا تمدددع مجيدددع الدددنيم ا جتماعيدددة األساسدددية ملواجهدددة ا اجدددا  

 (4ص 1933أمحد زكي)سية  وهو مشتمل   مبعا مشوله الميع األشكال التنييمية الضرورية لبقامهلالبشرية األسا
 

إذن ا تمع احمللدي بشدكل عدام هدو ةموعدة مدن النداس يقيمدون يف منطقدة جغرافيدة حمدددة يشدضكون           
بينهم وقدة اجتماعية تسودها قديم يف األنشطة السياسية و ا قتصادية و ا جتماعية   و يّكونون فيما  معاي 

و علددى  و القريددةدينددة الصددغاة   عامددة يشددعرون با نتمدداء إليهددا   و مددن أمثلددة ا تمددع احمللددي: املدينددة   و امل
      الدددرغم مدددن أن ا تمدددع احمللدددي يشدددكل وقددددة جغرافيدددة حمليدددة   و يدددوفر لسدددكانه السدددلع و ارددددما    فلددديس 

قانونيددة   كمددا هددو ا ددال يف املدينددة   و لدديس بالضددرورة أيضدداي أن ميثددل كياندداي مددن الضددروري أن يتحدددد  دددود 
يم التنيد  ا تمع :مرادفاي ملصطلحا  أ رت مثلا تمع احمللي لو قد ُيستخدم مصطلح ل    اي مستقالي سياسي

النسة ا جتماعي   إ  أن كثااي مدن الدارسدني يتفقدون علدى أنده يشدا إىل منطقدة حمليدة حمدددة    ا جتماعي
ح اهدور األنشدطة اليوميدة أي أن ا تمع احمللي كمع الفداعلني يف منطقدة حمدددة بصدورة تتدي  هلا اابع  اص 

النفسدددي و األ القدددي   إىل جاندددب  عيدددة تشدددتمل علدددى قددددر مدددن التكامدددلا  قيدددث أن ا يددداة االم املشدددضكة
 .) من إعداد الباقثني ( التكامل التكافلي أو املعيشي

 

 

 عيقة القيم بالسياحة – 3
تنميتهدددا التعدددرف علدددى الدددنيم و  إنسددداين اجتمددداعي يتطلدددب تنشددديطها و تسدددويقهاالسدددياقة كنشددداط            

القانونيدة واأل القيدة باطضدافة إىل العددادا  و عالقتهدا باألنيمدة ا قتصددادية والسياسدية و ا جتماعيدة القاممدة 
الماعددا  ج الديت سداعد  علددى تكوينهدا وسددلوك األفدراد وا  و األسددباالتقاليدد السدامدة يف ا تمعددا  احملليدةو 

                   العوامددددل الدددديت تسددددببه فيهددددا و    و الدددددوافع ورامهددددا و أهددددم املشددددكال  ا جتماعيددددةمددددن االنسدددديا  املختلفددددة
ا تمعدددددددددددددددددا و  حيا و ارصددددددددددددددددام  املشددددددددددددددددضكة و التددددددددددددددددأثاا  و العالقددددددددددددددددا  املتبادلددددددددددددددددة بددددددددددددددددني السدددددددددددددددد

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9
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  و   ميكدن ا مسدتقال عدن بعدد القديم يف بلدد مدا إذ   ميكن  ال السياقة أن يكدون ميدداناي اقتصداديّ  احمللية 
     و عالقدددا  عالقدددا  مدددع املدددوارد السدددياقية  عالقدددا  مدددا بدددني البشدددر لنكدددران هيمندددة الطدددابع العالقدددا  فيهدددا 

 .ل مع الطبيعة
            
ضديها عتبدار بعدد القديم يف السدياقة لديس ةدرد مقصدد بسديين   بدل هدو ضدرورة يقتمن جهدة ثانيدة ا          

منطة الفطرة يف العالقا  البشرية الذي يقوم على أساس اقضام ثقافة اآل ر   و لذلك فإنه من األمهيدة مبدا  
كددددان أن جيددددد النقددددا  قددددول أدبيددددا  السددددياقة مسددددارد إىل التطبيددددة   و لعددددل أول املعنيددددني هبددددذد املسددددؤولية 

ا تُددرب  مسددألة القدديم بالسددياقة مددن  ددالل و كثدداا مددو التنفيذيددة يف البلدددان السددياقية    السددلطا  التشددريعية
ممارسا  السياح الوافدين مدن مندااقهم األصدلية إىل املقاصدد السدياقية   و ذلدك بسدبب تبداين القديم و هدو 

فضال عن مسألة تنيديم األنشدطة السدياقية   ما ال يطرح إشكا   عميقة متس جبوهر السياقة و غايا ا 
ة العديددد مددن البدداقثني لطددرح أسددس لسددياقة بديلددةل و انبثقدده عددن تلدددك يف املنددااة املضدديفة   ممددا أثددار مه دد

و هدو مدا تدوئ بإصددار  جديدة لسياقة مسؤولةل   لسياقة عادلةل ولسياقة تضدامنيةل مصطلحا االهود 
إضدددافة إىل    2001املدوندددة العامدددة أل القيدددا  السدددياقة مدددن ادددرف املنيمدددة العامليدددة للسدددياقة يف ديسدددما 

   غا أن تلك النداءا  و املدونا  على نبل حمتواها     تكن لتغا الواقع بل   املدونا  القطريةمن  العديد
و إن بعض املمارسا  السدياقية أضدحه مددمرة للثقافدا  احملليدة   و األسدوأ أّن بعضدها اآل در أ دذ أبعدادا 

 و بنداءي عليده كدان  بدد مدن البحدثمنحرفة مما وّلد نيرة سلبية كاد السياقة عمومدا يف ا تمعدا  املضديفة   
و تنييميدة متّكدن مدن ضدب  األنشدطة السدياقية   و تسدمح بتحقدة التدوازن بدني  عن آليا  و تددابا تشدريعية

 الثقايف و الديين من ناقية ثانية. -البعد ا قتصادي للسياقة من ناقية و بعدها ا جتماعي
           
تقييم تطبية تلك املباد  املتضمنة  -بل من املستحيل  -الوقه ا ايلو لئن كان من الصعب يف           

                   السدددددياح  يف تلددددك الوثدددددامة إ  أنددددده   مددددانع مدددددن اسدددددتخدام لالسددددياقة التضدددددامنيةل كدددددأداة تسددددويقية الدددددذجل
 (2014جانفي  رقيم قسني) ذو التوجها  األ القيةل و لو يف غياج مسار ققيقي يف هذا ا كاد.

           
              كمددددددددا أن السددددددددفر ممكددددددددن أن حيقددددددددة نددددددددوع جديددددددددد مددددددددن األ القيددددددددا ) أ القيددددددددا  الالعمددددددددل(          

(no work ethics)  السدفر  –عدن الضدواب  و القيدود   أو السدفر بأسدلوج التشدرد  ا بتعدادو التحلدل  و
علددى اطنسددان و ميتلكدده   فيتحددول إىل هددامم و مسددافر دامددم قيددث  ذالددر ي  جدددا   و الددذي بدددورد يسددتحو 

 .(48ص  2013 –ا وري )  . قياته يتغدت السفر على

http://giem.kantakji.com/writer/details/ID/161
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 الثاني: ا دبيات التطبيقية للدراسة  المبحث
 

 

 أوال: الدراسات السابقة          
 

 

  ( بعنوا 2006شريفي خيرة  -دراسة )غرازي عمر  -
 دراسة السلوت ا خيقي لموظفي الوكاالت السياحية كدافج إلرضا  الزباسن

 

هدددددفه هددددذد الدراسددددة إىل بديددددد ابيعددددة أثددددر السددددلوكيا  األ القيددددة للمددددوافني علددددى مسددددتوت            
الوكا   السياقية االاامرية اليت مت قياسها من  الل تقييم الابدامن للسدلوك األ القدي للمدوافني بالوكدا   

اء الابددامن الددذين و بديددد أثددر السددلوك األ القددي للمددوافني بوكددا   السددياقة يف إرضدد  السددياقية االاامريددة 
يطلبدددون  ددددما م   قيدددث اعتمدددد  علدددى إسدددتبانة وزعددده علدددى ةتمدددع دراسدددة متكدددون مدددن أهدددم الوكدددا   

)سياح   مرضى  البة  رجال أعمال السياقية اليت تنش  يف االاامر الذين يتعاملون بصفة داممة مع الابامن 
        فدددرد   توصدددله الدراسدددة إىل ةموعدددة   350قجدددائ (   مشدددل ةتمدددع الدراسدددة عيندددة عشدددوامية متكوندددة مدددن

مددن النتددامج أمههددا وجددود صددلة قويددة لصدددق املددوافني بوكددا   السددياقة و بملهددم املسددؤولية يف املعلومددا  
املقدمددة و إلدداامهم باملواعيددد املامددة يف نيددل رضددا الابددامن   و وجددود صددلة بددني السددلوك األ القددي للمددوافني 

نصداف و ا قدضام و ا نفتداح( يف بقيدة الرضدا ملختلدف الابدامن و  لصده بوكا   السياقة وفة بعدد )اط
و كددذا قددي و ثقافددة التعامددل مددع اآل ددرين بتوصدديا  أمههددا ضددرورة تكددوين املددوافني يف ةددال السددلوك األ ال

إمكانية استفادة املنيما  العربية من وجهة النير اطسالمية فيما يتعلة بأ القيا  األعمال الديت تضدم كدم 
  و ا تيدار املدوافني بوكدا   السدياقة جيدب أن يكدون وفدة قديم ن املعارف ذا  الصلة هبذا االاندبهامل م

  مدع ضدرورة تدوفا دورا  تدريبيدة متخصصدة قسب مهدارا  وايفيدة و شخصدية راسدخةو   ومباد  واضحة
 .يف التنمية البشرية

 

 ( بعنوا 2010سالم حميد سالم  –دراسة) طارق سلما  جواد  -
 قيات الخدمة السياحية في ضو  متغيرات العصرأخي

 
هددددفه الدراسدددة إىل معرفدددة مبددداد  و مضدددامني األ دددالق العامليدددة و احملليدددة السدددامدة ذا  العالقدددة            

و حماولددة الوصددول إىل السددبل الدديت تسددهم يف صددياغة أ القيددا  حمليددة ترفددع بالنشدداط السددياقي و الفندددقي  
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مسدددتوت األداء لددددت العددداملني يف املؤسسدددا  السدددياقية و الفندقيدددة   قيدددث اعتمدددد  الدراسدددة علدددى مدددنهج 
ا سدددتقراء الوصدددفي يف بلدددورة توجهدددا  ختددددم يف تطبيدددة األ القيدددا  العامليدددة للبيئدددة احملليدددة   و توصدددله إىل 

ا  منيمة للسدلوك من النتامج أمهها انه من أجل بقيدة أهددداف حمدددة مسبقدا جيب اعتماد أ القي ةموعة
اة مدددع ابيعدددة   و إعدددالن بعدددض املنيمدددا  عدددن أ القيدددا   اصدددة هبدددا تكدددون منسدددجمة بصدددورة كبدددالدددوايفي

ة أ القيددا    كمددا بقددة املنيمددا  السددياقة الدديت تطبددالنشدداط الددذي متارسدده  و متياهددا عددن بدداقي املنيمددا 
 و رفع كفاءة العاملني  نوعية اردما  املقدمة من قبلها عالية يف ةال ا تصاصها فرص لالرتقاء مبستوت و

و قواعدد تنسدجم مدع اللدوامح  لديها  و  لصده إىل ةموعدة مدن التوصديا  أمههدا ضدرورة اعتمداد أ القيدا 
 القطاع السياقي و الفندقي با هتمام بنوعية اردمة املقدمة للسياح  التاامالعاملية للمؤسسا  السياقية   
مبددا   يتعددارض مددع األ القيددا  و السددلوكيا  ري و الثقددايف و اطنسدداين للبلددد الدديت تعكددس املسددتوت ا ضددا

   اراصة باملؤسسا  السياقية العاملية   ا لتاام باملبداد  اطرشدادية  مايدة املسدتهلكني و السدياح يف قدا
الغص و التيليل التجاري و الصدناعي و اطعالمدي يف ارددما  السدياقية و الفندقيدة   احملافيدة علدى املدوارد 
 الطبيعية و املوروثا  ا ضارية مبدا يضدمن اسدتثمارها  يداة أادول و لألجيدال القادمدة   و ختفديض مسدتويا  

 . و معد   التلوث
 

 بعنوا ( 2010 زاوي صورية جامعة -دراسة ) خا  أحيم  -
 السياحة البيئية و أثرها عل  التنمية في المناطق الريفية

 

  و دمددج املنددااة الريفيددة ضددمن هددذد العمليددة إىل إبددراز أمهيددة السددياقة البيئيددةهدددفه هدددد الدراسددة           
   وتنعكس إجيابا لصاحل رد متد السياقة بعناصر جذج ممياةهبدف التنمية فيها  و استثمار ما فيها من موا

البيئددة و السددكان احملليددني علددى الصددعيد املددادي ا قتصددادي   الثقددايف و ا جتمدداعي   ممددا يددؤدي إىل قدددوث 
تنميددة مسددتدامة مددع ضددمان ا فددا  علددى الددضاث الثقددايف و الطبيعددي   قيددث ألقدده الضددوء علددى أهددم عوامددل 

سياقي و هدي مصدادر الدضاث الثقدايف و الطبيعدي أو مدا يعدرف باسدم السدياقة البيئيدة بدالضكيا علدى االذج ال
الدددضاث سدددواء الثقدددايف أو الطبيعدددي   الددداوار و السدددكان احملليدددني   يف وسددد  اجيدددا  يكفدددل  –مقومدددا  ثدددالث 

ج الوصفي   و  لصه مصلحة االميع يف عالقة تكاملية و تبادلية و متوازنة   اعتمد  الدراسة على املنه
إىل عدددد  توصددديا  أمههدددا ضدددرورة اسدددتخدام السدددياقة كمحدددرك حيقدددة التنميدددة اطقليميدددة املتوازندددة و النهدددوض 
باملسددددتوت املعيشددددي للمنددددااة الريفيددددة الدددديت متتلددددك املصددددادر و املددددوارد السددددياقية   و األ ددددذ مببدددددأ التخطددددي 
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من  الل األ ذ بلراء املسؤولني يف أجهاة الدولة  السياقي لتحقة التكامل يف التنمية بني كافة القطاعا   
 دعدمنشدر الدوعي السدياقي هبددف لكل قسب ختصصه   و أيضيا ممثلي القطاع اراص و ا تمعدا  احملليدة 

         قسددددن اسددددتقبال السددددامحني   السددددلوك االمدددداهاي السددددليم الددددذي يتفددددة مددددع متطلبددددا  الضغيددددب السددددياقي 
مددن   واناملددواانني للمحافيددة علددى البيئددة يف املنددااة السددياقية   محايددة الددضاث الددو معدداملتهم و توجيدده عنايددة 

         ح يا كددددل مددددا يتعددددرض لدددده مددددن سددددرقة و تدددددهور   تبسددددي  اطجددددراءا  االمركيددددة للبضددددامع الدددديت حيتاجهددددا السدددد
 اخل...أو البضامع اليت بتاجها صناعة التنمية السياقية مثل األجهاة يف الفنادق واألثاث

 ( بعنوا 2010محبـوب مـراد  -راسة )صـول: سمـاح د -
 ضغـوط السياحـة عل  قيـم و ثقافـة و تقاليـد المجتمـج

هدددددفه هددددذد الدراسددددة إىل البحددددث يف مدددددت مالممددددة أو عدددددم مالممددددة التصدددددرفا  السددددياقية مددددع           
  ا عتبددارا  األ القيدددة للمجتمدددع احملدددلي املضدديف مددن  ددالل دراسددة إدارة أ القيددة للسددياقة البيئيددة املسددتدامة 

  و القيددادة إىل بعددض النتددامج أمههددا أن التخطدديعلددى املددنهج الوصددفي  و توصددله  الدراسددة اعتمددد قيددث 
  و ذلك بفعل توازهنا للجموح حنو مصلحة واقدة -لفردية التخطي  و القيادة ا -االماعية أقل عرضة من 

الددا لي و مسدؤوليتها املشدضكة و روح الفريدة   ألن التمثيدل املتعدددد ألادراف املصدلحة يعمدل بشدكل أفضددل 
     و  لصددده   مدددن املمارسدددا  الالأ القيدددة مدددن أجدددل املسدددؤولية ا جتماعيدددة بصددديغة تدددوازن املصددداحل   و حيدددد 

  إىل ةموعددة مددن ا قضاقددا  أمههددا: ضددرورة ا فددا  علددى قدديم و ثقافددة و هويددة ا تمددع و املسددامهة يف جعلهددا 
       هدددي مددددن يضددددغ  علددددى بسددددني أ القيددددا  العمدددل السددددياقي   ثقافددددة املؤسسددددة أو ا تمددددع السددددياقي جيددددب 

الضكيددا علدددى القطاعددا  األساسدددية والدديت مدددن بينهددا قطددداع     السدددياقة أن تكددون أكثددر اسدددتجابة أل القيددا
 فة ما متليه اهلوية الثقافية للشعوج.لديها و  ا لتاامو تنمية ثقافة  السياقة  

 بعنوا ( 2010/2011 –و آخرو  -محمد فقي )دراسة  -
 فلسطين نابلس/معوقات الجذب السياحي داخلياً و دورها في بنا  إستراتيجية تسويقية سياحية 

       و دورهددا دا ليدداي )بفلسددطني( السددياقي االددذج معوقددا  إىل التعددرف إىل الدراسددة هددذد هدددفه                   
أجددل  و مددن   و السددياح السددياقية املكاتددب أصددحاج نيددر وجهددة مددن سددياقية تسددويقية بندداء إسددضاتيجية يف

 املكاتب أصحاج مبحوث( من100) من مؤلفة عينة على توزيعها متة استبان الباقثون استخدم ذلك بقية
 باسددتخدام اطقصددامي التحليددل عمليددة وبعددد إجددراء الغربيددة   الضددفة يف الفلسددطينية احملافيددا  يف السددياقية

 :يلي كما الدراسة نتامج ( جاء (SPSSا جتماعية للعلوم اطقصامية امةا 
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السدياقة  لتشدجيع تسويقية إسضاتيجية فإن بناء و السياح السياقية املكاتب أصحاج نير وجهةقسب  -
 ا قتصددادية األوضدداع- ( 65%)بلغدده  بنسددبة السددياقي االددذج مقومددا -فلسددطني يتددأثر بددد:  يف الدا ليددة
             ((78.6% بنسدددبة ا جتماعيدددة األوضددداع-(   (74.6%بنسدددبة السياسدددية األوضددداع-  (51.4 %) بنسدددبة

 سدعي أمههدا ضدرورة توصديا  و  رجده الدراسدة بعددة  77.4%)) بنسدبة السياقي لألداء العلمي التأهيل–
  عليهددا السدياقي و احملافيدة االدذج مبقومدا  التعريدف السدياقة يف مكاتدب مدع بالتعداون الفلسدطينية السدلطة

 تقدددوم الفلسدددطينية األراضدددي يف الدا ليدددة للسدددياقة داعمدددة و حمفددداة منيمدددا  ضدددرورة وجدددود -و تطويرهدددا   
 الفلسطينية. األراضي يف السياقي االذج مقوما  على ا فا  يف بدورها

 بعنوا ( 2015سالم حميد سالم  -دراسة )خليل المشهداني  -
 دور القيم ا خيقية في الخدمة السياحية

 

هدفه هدد الدراسة إىل إبراز ا تالف تقدير دور عوامل البيئة ارارجيدة يف بنداء القديم األ القيدة            
ْنِتجني و 

ُ
  و مدن مث انعكداس ذلدك علدى عمليدا  التفاعدل والتبدادل السياح بصورة ةتمعدة أو انفراديدةلدت امل

ْنددددِتج   و انعكاسددددا  ا لتدددداام بددددالقيم و ا قتصددددادي و الثقددددايف و غاهدددداا جتمدددداعي 
ُ
األ القيددددة مددددن قبددددل امل

   أمددا أمهيددة الدراسددة فتيهددر جليددا مددن  دداللردمددة السددياقية و بليلهددا منطقيدداالسددياقي يف عمليددا  إنتددائ ا
  و بني املندتج نية بني املنتج السياقي و السياح  و دورها يف العالقا  اطنساتناوهلا ملوضوع القيم األ القية

     متثلدده أدوا  الدراسدة يف املالقيددة املباشدرة و اطسددتبانةمدن جهددة أ درتاملسددوقني  السدياقي و املدوردين و
قيدددث مشدددل ةتمدددع   لسدددجال  املتعلقدددة بددداملنتج السدددياقيو املقابلدددة املوجهدددة و غدددا املوجهدددة و املصدددادر و ا

  ليتوصددل الباقثددان إىل نتدامج أمههددا أن القدديم األ القيددة تشددكل احملددددا   و مبحوثددة مبحددوث 190الدراسدة 
للتحقدددة مدددن مددددت ا لتددداام سدددلوك املندددتج السدددياقي يف تفاعلددده مدددع ا تمدددع   لتكدددون مبثابدددة معدددايا مهمدددة ل

داقية و العدالة وعيه السياقي بأمهية قيم املصاألعراف الدينية و ا جتماعية و  و التقاليد و الثقافة بالعادا  
اقي بدراسددة شددبكة العالقددا  ا جتماعيددة   كمددا تددرتب  دراسددة القدديم األ القيددة للمنددتج السدديالنااهددة و غاهددا

األساس يف فهم الواامف    بوصفهافية متباينة لدت ا تمع السياقي الثقافية من عادا  وتقاليد وأمناط ثقا
يرفضدددون بصدددورة متواصدددلة و توصدددله إىل ةموعدددة مدددن أو الكامندددة للسدددياح فيمدددا يفضدددلون و النفسدددية اليددداهرة 

م بالانامج التسويقي الذي يعتمدد علدى القديم األ القيدة ممدا ميكدن مدن إنتدائ : ضرورة ا لتااأمهها ا قضاقا 
     دددما  سددياقية متميدداة   وجددود لددوامح إرشددادية و أ القيددة  اصددة بالنشدداط السددياقي الدديت توجدده العدداملني
يف اجندددداز الفعاليددددا  السددددياقية مددددن شددددأنه أن ينمددددي الددددوعي األ القددددي بأمهيددددة السددددياقة كنشدددداط اجتمدددداعي
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  و تتبدوأ القديم األ القيدة يف شخصدية املندتج السدياقي و اقتصادي و ثقايف و قضاري  و سلوكي          
ي اجتمداعي أمهية بالغة بوصفها تتفاعل مع سلوكيا   تلفة األجناس و األعراق و األديان يف تبادل قضار 

 اقتصادي ديين أو غاها.
 

 بعنوا  (Tanja Šalamon / Marko Koščak / BorutVojinovićInfluencing. 2015) دراسة -

collective moral judgment by changing ethical culture in tourism industry: The case of Slovenia            

أجريه الدراسة يف سلوفينيا استنادا إىل نيام قيمها الوانية ) وضعه سلوفينيا من بدني ا تمعدا            
 مانية و ليس بني ا تمعا  الكاثوليكية التقليدية (.األكثر عل

هدددددفه الدراسددددة إىل ا صددددول علددددى إجابددددة ملسددددألة الثقافددددة األ القيددددة و تددددداعيا ا علددددى ا كددددم            
ا تمع  قية للمشاركني اآل رين )املوردين وتأثا املشكال  األ ال  األ القي االماعي للمنشل  السياقية 

احمللي ...اخل( علدى العمدل مدع الضديوف )السدياح(  اعتمدد  الدراسدة باطضدافة إىل املدنهج الوصدفي  املدنهج 
 248التجري  الكمي من  الل مجع البيانا  و بليها إقصاميا  إذ مت إجراء البحث على عينة متكونة من 

  مجعدده يف سددلوفينيا ا   السددياقية(الفنددادق واملنتجعددا  الصددحية و الوكدد(منشددأة سددياقية  38مواددف مددن 
  مددع اريقددة إجددراء املقددابال  عددا الايددد اطلكددضوين باسددتخدام 2015البيانددا  إلكضونيددة  ددالل صدديف عددام 

 بيدان لقيداس الثقافدة األ القيدة و ا كدم األ القدي  58مت استخدام أداة قياس مدع    ا ستبيانا  اطلكضونية
ثقافدددة األ القيدددة لا بددده ميكدددن أن تتدددأثر كدددم األ القدددي للعمدددال السدددياقينيو توصدددله إىل نتدددامج أمههدددا أن ا 

بينمددا   ميكددن    كمددا أن العمددال السددياقيني هددم  اجددة لدددعم الثقافددة األ القيددة لددديهم للشددركا  السددياقة
  قيددةاعتبددار صددناعة السددياقة متجانسددة مددن قيددث التوجدده األ القددي ) املشددتغلون بالسددياقة البيئيددة أكثددر أ ال

جددوج وضددع مدونددة أ القيددة بوضددوح كو   ا قضاقددا عددض بو  لصدده إىل   تغلي السددياقة اآل ددرين(مشدد مدن
 يث   تضك أي غموض بالنسبة للشركا  اليت تنش  يف ا ال السياقي  اصدة البيئيدة منهدا   ضدرورة  تام

  القيددة املختلفددة ددل املشدداكل األ إنشدداء مددا يسددمى بددد لاردد  السددا ن األ القدديل لضددمان لقابليددة املناقشددةل
األ القيددة لضددمان البعددد األ القددي  اختدداذ إجددراءا  تأديبيددة عنددد الضددرورة لثددين مجيددع أنددواع السددلوكيا  غددا
للمدديرين ألهندم هدم الدذين يسدامهون  الكايف للثقافة لاالااميةل   بميل املسؤولية األساسية عن ا كم السليم

رة مسددددامهة املنيمددددا  السددددياقية الوانيددددة يف ا كددددم ضددددرو   القيددددة للمنيمددددا  السددددياقية  يف  لددددة ثقافددددة أ
         ممددددا ميكددددن  األ القددددي االمدددداعي كتنيدددديم التعلدددديم يف ةددددال األ ددددالق للمددددديرين أو املددددوارد البشددددرية احملضفددددني

 .من بديد املباد  األ القية لصناعة السياقة على املستوت الواين



 الفصــل ا ول: ا دبيات النظرية و التطبيقية للجذب السياحي و قيم المجتمعات المحلية
 

 

21الصفحة   
 
 
 
 

 ثانيا: مميزات الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة
 

 مقارنة بين الدراسة الحالية و الدراسات السابقة -1
من  الل املقارنة بدني دراسدتنا و الدراسدا  السدابقة يتضدح لندا التطدابة مدن قيدث ا نطدالق مدن            

املفهوم األ القي يف النشاط السياقي   و ا عتماد علدى املنهجدني الوصدفي التحليلدي مدن  دالل اسدتخدام 
ليلهدا باسدتخدام عدة ارق كمية   و مجدع البياندا  مدن  دالل توزيدع ا سدتبيانا  علدى عيندة الدراسدة   و ب

   و من مث الوصول إىل نتامج الدراسة. ا جتماعيةبرنامج ا ام اطقصامية للعلوم 
 

      يف قدددني ختتلدددف دراسدددتنا عدددن الدراسدددا  السدددابقة مدددن قيدددث نيرتندددا إىل قددديم ا تمعدددا  احملليدددة            
    ابقة)قسدددب علدددم الباقثدددان(يف بقيدددة االدددذج السدددياقي   بينمدددا تراوقددده الدراسدددا  الس دورهدددامدددن زاويدددة 

 على دور القيم األ القية يف اردمة السياقية و السلوك األ القي ملوافي الوكا   السياقية و السياقة 

البيئيدددة و أثرهدددا علدددى ا تمعدددا  احملليدددة   كمدددا ختتلدددف دراسدددتنا عدددن الدراسدددا  السدددابقة مدددن قيدددث متغددداا  
لكدن ختتلدف دراسدتنا عنهدا مدن قيدث   سدا  محيدد سدا   – ليل املشدهداين -راسة للقيم ما عدا دراسة الد

أمددا دراسددتنا فتناولدده دور القدديم يف االددذج   تندداول هددذد األ دداة دور القدديم األ القيددة يف اردمددة السددياقية
يا و ختتلف من قيث البيئة املكانية للدراسة   قيث اجنا  الدراسا  السابقة بالعراق و سلوفين  السياقي 

و فلسددطني و مدددن جاامريددة كبسددكرة و البليدددة و املديددة   بينمددا دراسددتنا متدده بو يددة جيجددل )االاامددر(   كمددا 
 (2015   2011   2010  2006ختتلف عنها من قيث البيئة الامنيدة إذ معيدم الدراسدا  كانده سدنوا  )

 .2018/2019بينما كانه دراستنا  الل السنة الدراسية 
 

 الدراسة الحاليةخصوصيات  -2
القدديم السددامدة يف ا تمددع احمللددي لو يددة جيجددل يف بقيددة االددذج  دورهدددفه دراسددتنا إىل معرفددة            

عينددة الدراسددة املتكونددة مددن  أفددرادالسددياقي   إذ ركددا  علددى االانددب امليددداين مددن  ددالل توزيددع اسددتبانة علددى 
   الدا لية و الصحراوية.مبحوث و مبحوثة من بعض و يا  الوان الساقلية  220

هذا و تتميا دراستنا عن سابقتها كوهندا األوىل وانيدا )قسدب قددود علدم الباقثدان( و الديت تركدا            
 أساسا على تقييم دور قيم ا تمعا  احمللية يف بقية االذج السياقي.
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  خيصة الفصل
 

لسدياقة و االدذج السدياقي مدن جهدة قاولنا من  الل هذا الفصل إبراز املفاهيم النيرية قول ا           
إذ اعتمددنا علدى تصدنيف للقديم  و القيم السامدة يف ا تمعا  احملليدة وعالقتهدا بالسدياقة مدن جهدة أ درت  

يناسدب دراسددتنا )قدديم اجتماعيددة   قدديم اقتصددادية   قدديم ثقافيددة   قدديم دينيددة   قدديم مجاليددة( و دورهددا يف بقيددة 
         و كدذا اسددتعراض الدراسدا  السددابقة و أوجدده التشدابه و ا  ددتالف بينهدا و بددني دراسددتنا  االدذج السددياقي  

 .اة و ما ميكن أن تضيفه هذد األ 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يــل الثانـالفص                                                         
 

 والية جيجل ب في تحقيق الجذب السياحياسة الميدانية لدور قيم المجتمج المحلي الدر 
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 تمهيد
بعددد تطرقنددا يف الفصددل األول إىل اطاددار النيددري للدراسددة باطضددافة إىل عددرض الدراسددا  السددابقة           

يف ا تمددع  القدديم السددامدة دورسددنعرض يف هددذا الفصددل نتددامج الدراسددة امليدانيددة  موعددة مددن السددياح ملعرفددة 
 و ية جيجل.يف بقية االذج السياقي باحمللي 

 

 اإلجرا ات المنهجية للدراسة: المبحث ا ول
عددرض فيمددا يلددي املنهجيددة املتبعددة للتحقددة مددن صددحة فرضدديا  البحددث  واريقددة مجددع املعلومددا  ن           

 .وأدوا  القياس املستخدمة يف الدراسة
 تخطيط الدراسة الميدانية أوال:
قيث مت توزيع   و ية جيجلا تيار عينة عشوامية من السياح الذين زاروا مت : الدراسةو عينة  مجتمج -1

 .استبانة من ةتمع الدراسة الكلي 220و مجع 
قسدمه علدى سدتة فقدرة  63تتكدون مدن ة نابللدراسة مت إعداد است زمةالالالمع البيانا   :أداة الدراسة -2

 حماور كما يلي:
 ( عبارة .12: القيم ا جتماعية و تتضمن )احملور ا ول  -
 ( عبارة .11و تتضمن ) ا قتصاديةاحملور الثاين : القيم  -
 ( عبارا  .09احملور الثالث : القيم الثقافية و تتضمن ) -
 ( عبارة.11احملور الرابع : القيم الدينية و تتضمن ) -
 ( عبارة.11احملور ارامس: القيم االمالية و تتضمن ) -
 ( عبارا .09تتضمن ) جيجل وو ية احملور السادس: جاذبية السياقة لقيم ا تمع احمللي ب -

 

 

ذي ارمدس درجدا   قيدث يسدمح " échelle de Likert " وقدد مت اسدتخدام مقيداس ليكدر            
اطسدددتبانة كمدددا هدددو مبدددني يف للمجيدددب بتحديدددد درجدددة موافقتددده أو عددددم موافقتددده علدددى العبدددارا  املدددذكورة يف 

 االدول التايل:
 

  ذي ارمس درجا " échelle de Likert " مقياس ليكر :  3 مدول رقاال
 

 
 

 غير موافق بشدة غير موافق ال أدري موافق موافق بشدة اإلجابة
 1 2 3 4 5 درجة املقياس

 الباقثنياملصدر  : من إعداد 
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  متغيرات الدراسة -3
 

 (الباقثنين إعداد مالدراسة ) متغاا :  5ل رقم كشال
 
 
 

 
 
 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــر  المتغي
 المستقل
تمـــج قـــيم المج

المحلـي لواليـة 
 جيجل

 
 
 

{ 
القيم  -

 االجتماعية
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 المتغير التابج
 االذج السياقي

 

القيم  -
 االقتصادية

م ــــــــــــــــــــالقي -
 الدينية

  
 
 
 
 
 

م ـــــــــــــــــالقي -
 الثقافية

 

 
 القيم الجمالية

 
 

 ةصاسية المستخدمة في الدراسحا ساليب اإل : ثانيا
 

 

بعدددد مددن  سددتعانة احصددل عليهددا وا تبددار صددحة فرضدديا  البحددث  مت تلغددرض بليددل البيانددا  امل           
 و هي: –spssا جتماعيةبرنامج ا امة اطقصامية للعلوم  باستعمالو ذلك صامية قطدوا  األا
 

معامددل الثبددا  و    لددألداة و الصدددق البنددامي الدددا لي ا تسدداقلقيدداس صدددق  باسددون ا رتبدداطمعامددل  -
 ا حنرافا مث قساج املتوسطا  ا سابية و   األداة  ل بغرض قياس ثباAlpha Cronbachلخكرونبا ألفا 

يف بقيدة االدذج قديم ا تمدع احمللدي  دورمعرفدة الدراسدة و  أفدرادو ذلك مدن اجدل قيداس أراء عيندة   املعيارية 
 . تبار فرضيا  الدراسة  لT-testستيودنه لبا تبار   كما قمنا و ية جيجل السياقي ب
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  الدراسة أداة صدق:  ثالثا
مت التحقة من ا تساق الدا لي لفقرا  ا ستمارة  : لألداةالداخلي  ساقاالتصدق  جداول -1

مفردة وذلك  220عينة الدراسة البالغة من قجم  ةمفرد 20بتطبيقها على عينة كريبية مكددددددددددونة من 
توضح  ةكل فقرة والدرجة الكلية للمحور التابعة له  واالداول املواليبني   ساج معامال  ا رتباط 

 ذلك:
 والية جيجلل: قيم المجتمج المحلي  البعد ا ول -

 

  القيم ا جتماعيةقياس صدق ا تساق الدا لي لعبارا  احملور األول :  4دول رقم اال

 SPSSبا عتماد على  رجا   الباقثنياملصدر: من إعداد     
  

  القيم ا قتصاديةالثاين قياس صدق ا تساق الدا لي لعبارا  احملور :  5دول رقم اال
 مستوى المعنوية االرتباط معامل العبارات الرقم
 000, **897, يحرص المجتم  المحلي على الترويج للوجهة السياحية المحلية 13

 000, **830, ُيشارك أفراد المجتم  المحلي في األنشطة السياحية وفي المناف  االقتصادية الناجمة عنها 14

 000, **845, يستغل المجتم  المحلي الموارد السياحية المتاحة من أجل زيادة أرباحهم 15

 000, **711, فنادق...( معلومات دقيقة و صحيحة –ُيقدم لي المنتجون المحليون)مطاعم  16

 000, **785, ُتطابق مواصفات المنتج السياحي لما تم الترويج له 17

 000, **800, زاد إعجابي بالوجهة السياحية من خالل ضمان عدم تعرضي لحاالت الغش أو الخداع 18

 000, **839, رف  األسعار عند التعامل معي يلتزم التجار بعدم 19

 000, **837, يتعامل التجار بمساواة و بدون تمييز بيني و بين اآلخرين 20

 000, **902, المعارض التجارية بالوالية كافية و مفيدة 21

 000, **974, يزيد ارتياحي عند تواجدي بالوالية من خالل سهولة الحصول على السل  و الخدمات 22

 000, **924, أقتني منتجات تقليدية محلية عند مغادرتي المنطقة 23

 SPSSبا عتماد على  رجا   الباقثنياملصدر: من إعداد     
 

 مستوى المعنوية االرتباط معامل العبارات الرقم
780, يرى أفراد المجتم  المحلي تواجدي بينهم أمر عادي 01

**
 ,000 

909, أشعر بالمساواة في المعاملة م  السكان المحليين 02
**
 ,000 

849, يتعامل سكان الوالية معي بلباقة 03
**
 ,000 

728, يتجاوز المجتم  المحلي عن بعض التصرفات السلبية للسياح 04
**
 ,000 

838, يتواصل أفراد المجتم  المحلي معي بشكل جيد 05
**
 ,000 

765, ُيقدم لي أفراد المجتم  المحلي المساعدة عند الحاجة 06
**
 ,000 

559, ُتحترم عاداتي و تقاليدي من طرف المجتم  المحلي 07
*
 ,010 

614, االنتظارأشاهد حرص أفراد المجتم  المحلي  على احترام الطابور و صفوف  08
**
 ,004 

483, تتوفر الوالية على أماكن إقامة محترمة   09
**
 ,031 

472, يشج  الجو العام بالوالية السياحة العائلية 10
*
 ,036 

664, أشعر باالرتياح لقلة المتشردين بالوالية 11
**
 ,001 

590, بالوالية باطمئنان العتقادي بأني لن أتعرض للسرقة أو االعتداءأتجول  12
**
 ,006 
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 القيم الثقافية الثالث قياس صدق ا تساق الدا لي لعبارا  احملور :  6دول رقم اال

 مستوى المعنوية االرتباط معامل العبارات الرقم
 000, **753, يحافظ المجتم  المحلي على الحرف التقليدية و التراث الشعبي 24

 000, **905, يحافظ المجتم  المحلي على المواق  السياحية و األماكن األ رية 25

بها يتم التساهل معي حين أتطل  إلى اكتشاف موارد السياحية للوالية و االستمتاع  26
 بصورة مباشرة و شخصية

,576** ,008 

 018, *524, أعتقد أن عدد المكتبات الموجودة في الوالية كافية 27

 000, **742, ياد اهتمامي بتح ية  لو ي في التعامل م  األما ة ال ياحية مة االل ييارتي للوالية 28

 000, **763, من السياح تؤدي التظاهرات ال قافية بالوالية إلى زيادة توافد عدد كبير 29

 001, **667, تساهم المعارض المقامة بالوالية في توافد السياح 30

 035, *472, السهرات الفنية الموجهة للعائالت بالوالية محترمة و بعيدة عن الصخب 31

 012, *551, تساهم الجمعيات ال قافية في إنجاح الموسم السياحي 32

 SPSSبا عتماد على  رجا   الباقثنياملصدر: من إعداد        
 

 القيم الدينيةالرابع قياس صدق ا تساق الدا لي لعبارا  احملور :  7دول رقم اال
 معامــل العبارات الرقم

 االرتباط
مســـــــــــتوى 
 المعنوية

 000, **818, يتحلى المجتم  المحلي للوالية باألمانة و الصدق 33

 000, **738, ينصحني أفراد المجتم  المحلي بالتوجه إلى منطقة سياحية معينة    34

 000, **776, زاد إعجابي بالوالية من خالل التزام المجتم  المحلي بلباس محتشم 35

 001, **677, تساهم دور العبادة)األئمة و الجمعيات الدينية( في دعم تحسين الوجهة السياحية للوالية                   36

 000, **787, زاد إعجابي بالوالية من خالل التزام المجتم  المحلي باأللفاظ المهذبة 37

 001, **681, بالنصيحةيلتزم أفراد المجتم  المحلي 38

 002, **654, زاد إعجابي بالوالية من خالل االعتماد على العنصر النسوي بالمحالت المحلية الخاصة بالمنتجات النسائية 39

 000, **808, توزي  المساجد بالنسبة للمواق  السياحية المحلية مالئم 40

 000, **824, تتميز المساجد بالوالية بالنظافة و الهدوء 41

 000, **879, يتمت  أئمة المساجد بالكفاءة و االعتدال 42

 000, **873, يحافظ أفراد المجتم  المحلي على اآلداب العامة 43

 SPSSبا عتماد على  رجا   الباقثنياملصدر: من إعداد         

 القيم االماليةارامس قياس صدق ا تساق الدا لي لعبارا  احملور :  8دول رقم اال
مســـــــــــــــــتوى  االرتباط معامل العبارات الرقم

 المعنوية
 000, **780, ُيحافظ أفراد المجتم  المحلي على نظافة األحياء و الساحات العمومية 44

 000, **753, ُيحافظ أفراد المجتم  المحلي على نظافة الشواطئ و األماكن السياحية 45

 000, **751, يظهر أفراد المجتم  المحلي بمظهر الئق و نظيف 46

 000, **772, يك ر بالوالية التشجير و المساحات الخضراء 47

 000, **780, األطباق المقدمة من طرف طهاة الوالية راقية و نظيفة 48

 002, **646, أماكن اإليواء بالوالية مناسبة و نظيفة 49

أحُس أن البيئة )الهواء، البيئة البحرية، مياه الشرب، الغابات   50
 الحدائق( بشكل عام غير ملو ة في الوالية

,655** ,002 

 001, **693, يحافظ أفراد المجتم  المحلي على الطاب  العمراني للوالية 51

 009, **570, األرصفة بالوالية واسعة و غير معرقلة للسيرأرى  52

 000, **793, أعتقد أن اإلنارة العمومية متوفرة ليال بالوالية 53

 009, **571, حظائر السيارات بالوالية كافيةأعتقد أن  54

 SPSSبا عتماد على  رجا   الباقثنياملصدر: من إعداد      
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 جاذبية السياحة لقيم المجتمج بوالية جيجل البعد الثاني: -
 جاذبية السياقة لقيم ا تمع بو ية جيجلقياس صدق ا تساق الدا لي لعبارا  احملور السادس  : 9دول رقم اال
 معامــل العبارات الرقم

 االرتباط
مســـــــــــــــــتوى 

 المعنوية
 006, **596, للسياح بسبب القيم السائدة بها تشهد الوالية إقبال 55

 001, **701, تقام بالوالية تظاهرات فنية و  قافية عائلية محترمة 56

 006, **587, يتمسك أفراد المجتم  المحلي للوالية بعاداتهم و تقاليدهم 57

 032, *481, المقاصد السياحية األخرى عبر الوطنيمتاز أفراد المجتم  المحلي بميزة أخالقية ينفردون بها عن العديد من  58

 000, **890, تعتبر قيم المجتم  المحلي للوالية أحد األمور التي تشجعني على زيارة المنطقة 59

 002, **658, أسلوب تعامل أفراد المجتم  المحلي م  السياح أحد أسباب اختياري للوالية 60

 000, **822, من طرف أحد األصدقاءزيارتي األولى للوالية كانت بنصح  61

 000, **829, أفكر أك ر في إعادة قضاء العطلة بالوالية 62

 000, **890, أصبحت أنصح اآلخرين بالسفر للوالية بغرض السياحة 63

 SPSS با عتماد على  رجا  نياملصدر: من إعداد الباقث       
 

  فقرة من فقرا  كل حمور والدرجة الكلية لفقراته أعالد معامال  ا رتباط بني كلتبني االداول   
  وبالتايل فإن فقرا  0.01معامال  ا رتباط دالة عند مستوت معنوية أغلب قيث أاهر  النتامج أن 

 .صادقة يف ما وضعه لقياسه الستةاحملاور 

 لمحاور الدراسة  الصدق البناسي -2
 األداة تريدد الديت األهدداف بقدة مددت قديسي الدذي األداة صددق مقداييس أقدد البندامي الصدق يعتا       
  .ةمار ستا  لفقرا  الكلية بالدرجة الدراسة ةا   من ةال كل ارتباطت مد يبني و   إليها الوصول

 

 حملاور الدراسة  الصدق البنامي : 10دول رقم اال
 

 مستوى المعنوية االرتباط معامل محاور الدراسة الرقم
 000, **749, ا جتماعية القيم 01

 000, **791, ا قتصادية القيم 02

 000, **725, الثقافية لقيما 03

 000, **809, القيم الدينية 04

 000, **504, االمالية القيم 05

 000, **956, ككل  القيم 06

 000, **950, درجة جاذبية السياقة لقيم ا تمع بو ية جيجل 07

 SPSS با عتماد على  رجا  املصدر: من إعداد الباقثني           

          
     الدرجددة الكليددة لعبددارا  اطسددتبانة بمددن حمدداور الدراسددة ول أعددالد مدددت ارتبدداط كددل حمددور االددديبددني          

 . 0.1لدراسة عند مستوت املعنوية ا فدهبإذ أن حمتوت كل حمور له عالقة قوية 
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خرائ تو مدن مث اسد   كرونبداخ ألفدامت إجدراء  طدوا  الثبدا  باسدتخدام معامدل : الدراسة  أداةثبات  - 3
 .معامل الثبا 

 الدراسة  أداةثبا   : 11دول رقم اال
 معامل ال بات كرونباخ ألفامعامل  عدد العبارات  محاور الدراسة الرقم
 94, 899, 12 ا جتماعية القيم 01
 97, 958, 11 ا قتصادية القيم 02
 91, 838, 9 الثقافية القيم 03
 96, 928, 11 الدينية القيم 04
 94, 897, 11 االمالية القيم 05
 98, 969, 54 ككل  القيم 06
 90, 816, 9 جاذبية السياقة لقيم ا تمع بو ية جيجل 07

 98, 972, 63 املدحددددددددداورإجدمدددددددددددددايل               
 

 SPSS با عتماد على  رجا  صدر: من إعداد الباقثنيملا      

يتبدني أن معددامال  الثبدا  هدذد تدددل علدى متتددع األداة مبعامدل ثبددا   مدن  دالل نتددامج االددول أعددالد          
 .بقية أهداف الدراسة  وهو ما يدل على قدرة األداة يف ( 98,= معامل الثبا  اطمجايل) عال

 

     المبحث الثاني: نتاسج التحليل اإلحصاسي و اختبار الفرضيات
 

مددن  ددالل هددذا املبحددث سددنحاول بليددل السددما  الشخصددية لعينددة الدراسددة و بليددل املتوسددطا             
و ية جيجل وا تبار بيف بقية االذج السياقي قيم ا تمع احمللي  دوراملعيارية لتقييم  ا حنرافا و  ا سابية

 فرضيا  الدراسة.

 تحليل السمات الشخصية لعينة الدراسة -أوال

 ميكن توضيح  صام  ومسا  عينة الدراسة من  الل االداول التالية:     

 الجنس -1
 توزيع أفراد العينة قسب االنس :12دول رقم اال
 (%النسبة المئوية) التكرار الجنس
 66,8 147 ذكر

 33,2 73 أنثى

 100,0 220 ا موع

 SPSS باطعتماد على  رجا  املصدر: من إعداد الباقثني                  



 الدراسة الميدانية لدور قيم المجتمج المحلي في تحقيق الجذب السياحي بوالية جيجل : الثانيالفصــل 
 

30الصفحة   
 

بينمدددا متثدددل فئدددة   66% الفئدددة األكدددا للمسدددتجوبني تغلدددب عليهدددا فئدددة الدددذكور بنسدددبة أن أعدددالد دولاالددد يبدددني
 ضدعذي يالد معددددددددا ت ابيعدة إىل يرجدع  اصدة التفداو  أن هدذا انويدرت الباقثد   %233,اطناث مدا نسدبته  

و أن الددذكور هددم األكثددر سددياقة  عددام لبشددكا جتماعيددة يدداة ا ادين ميدد يف املددرأة تواجددد علددى القيددود بعددض
 مقارنة باطناث .

  المستوى التعليمي: -2
 توزيع أفراد العينة قسب املستوت التعليمي : 13دول رقم اال

 (%النسبة المئوية) التكرار المستوى التعليمي
 6,4 14 ابتدامي

 9,5 21 متوس 

 25,5 56 ثانوي

 58,6 129 جامعي

 100,0 220 ا موع

 SPSSعلى  رجا   با عتماد املصدر: من إعداد الباقثني                          
 

 58.60 % بنسدبة الدامعنيتشا نتامج االدول أعالد أن النسبة األكا ألفراد عينة الدراسة هي فئدة ا            
  %6,4ةنسب كانهعلى التوايل  يف قني    %9,5و  %25,5نسبة  ويني الثانوي و املتوس تاملسبينما بلغه فئة 

             السياسدددة التعليميدددة املنتهجدددة إىل يرجدددع  اصدددة التفددداو  أن هدددذا انويدددرت الباقثددد   لفئدددة املسدددتوت ا بتددددامي
 و اليت تتيح للجميع فرصة التعليم. ستقاللاطمن ارف الدولة منذ 

 

  الوالية طبيعة -3
 توزيع أفراد العينة قسب ابيعة الو ية : 14دول رقم اال

 

 (%النسبة المئوية) التكرار طبيعة الوالية
 18,6 41 ساقلية

 47,7 105 دا لية

 33,6 74 صحراوية

 100,0 220 ا موع

 SPSSعلى  رجا   با عتماد املصدر: من إعداد الباقثني                         
الو يدا  الدا ليدة بنسدبة تشا نتامج االدول أعالد أن النسبة األكا ألفراد عينة الدراسة هي فئة            

ويدددرت  علدددى التدددوايل  %18,6و %33,6نسدددبة ب صدددحراوية و السددداقليةالدددو يتني البينمدددا بلغددده فئدددة  %47,7
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قدرج بعدض الو يدا  الدا ليدة مدن و يدة جيجدل الدذين يعتداون   إىل يرجع  اصة التفاو  أن هذا انالباقث 
 .كسياح داممني باطضافة إىل فئة الو يا  الصحراوية اليت بتل املرتبة الثانية من قيث البعد االغرايف

 

  الحالة العاسلية -4
 توزيع أفراد العينة قسب ا الة العاملية : 15دول رقم اال

 (%النسبة المئوية) التكرار الحالة العائلية
 50,9 112 متاوئ)ة(

 40,0 88 أعاج)عاباء(

 5,5 12 مطلة )ة(

 3,6 8 أرمل)ة(

 100,0 220 ا موع

 SPSSعلى  رجا   با عتماد املصدر: من إعداد الباقثني                     
 

 50,9%املتداوجني بنسدبة تشا نتامج االددول أعدالد أن النسدبة األكدا ألفدراد عيندة الدراسدة هدي فئدة           
اهتمدددام فئدددة  إىل يرجدددع  اصدددة التفددداو  أن هدددذا انويدددرت الباقثددد    %40,0نسدددبة العدددااجبينمدددا بلغددده فئدددة 

             و جدداء  نسددبة املطلقددني و األرامددل  يبحثددون عددن سددياقة حمضمددة كددوهنم عددادةاملتدداوجني بالوجهددة السددياقية  
هدداتني الفئتددني ليسدده هلمددا اهتمددام كبددا بالسددياقة و السددفر ألسددباج  و الدديت عددادة،  3,6و  %5,5علددى التددوايل
 .اجتماعية

  السن -5
 توزيع أفراد العينة قسب السن : 16دول رقم اال

 

 (%النسبة المئوية) التكرار السن
 11,8 26  نة 25 مة ا ل

 48,6 107  نة 35 عل   نة 25 مة

 39,5 87  نة 35 مة   ثر

 100,0 220 ا موع

 SPSSعلى  رجا   با عتماد املصدر: من إعداد الباقثني                     

 35سددنة إىل  25)مددن تشدا نتددامج االدددول أعددالد أن النسدبة األكددا ألفددراد عينددة الدراسدة هددي فئددة            

 %  39,5نسدبةسدنة( علدى التدوايل  25سدنة( )أقدل مدن  35يت)أكثدر مدن بينمدا بلغده فئ ،48,6%سدنة( بنسدبة 
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و كدذا فئدة  سدنة 35إىل سدنة 25مدناهتمدام فئدة  إىل يرجع  اصدة التفاو  أن هذا انويرت الباقث،  11,8%و 
و أمدا فئدة    (اخلي مدا يل )سدواء مدوافني   كدار ...ذو  ةبالوجهة السياقية كوهنم عادسنة  35من  أكثر

 .مادية للسفر و السياقة إمكانيا هلا  ليس سنة عادة 25أقل من 
 

  ثانيا: التحليل الوصفي لمتغيرات الدراسة
و أمهية الفقرة من  الل    املعيارية ا حنرافا املتوسطا  ا سابية و  نا يف هذد الدراسةتخدماس           

جدددا  الدددور العددايلجدا(/ الدددور املددنخفض –جدددا الدددور العددايلالقيم=) دوريم وفددة مددا يلددي: القدد دورا كددم علددى 
 و منه ةا   ا كم تكون مقسمة وفة ما يلي: 0.80= 5(/1-5= ) الدورأي:  

 جدا فضمنخ دور 1.80إىل  1.00-
 منخفض دور 2.61إىل  1.81 -
 متوس  دور 3.42إىل  2.62 -
 عايل دور 4.23إىل  3.43 -
 جدا عايل دور 5.00إىل  4.24 -

 و فيما يلي نتامج كل حمور:
 

 والية جيجل بتحقيق الجذب السياحي في للمجتمج المحلي االجتماعية القيم  دور -
 و ا حنرافا  املعيارية املتعلقة مبحور القديم ا جتماعيدةاالدول أسفله يوضح املتوسطا  ا سابية            

 االذج السياقي بقيةيف دورها و    للمجتمع احمللي لو ية جيجل
يف بقية االذج السياقي ا سابية و ا حنرافا  املعيارية لدور القيم ا جتماعية للمجتمع احمللي  املتوسطا  :17دول رقم اال

 و ية جيجل ب
المتوســــــــــــط  األولعبارات المحور  الرقم

 الحسابي
 االنحــــــــــــــــراف

 المعياري
 الـــــــــــــــــــــــــوزن

 لنسبي ا
أهميــــــــــــة 

 العبارة
 الدور

 عالي 5 78,60 865, 3,93 يرى أفراد المجتم  المحلي تواجدي بينهم أمر عادي 01
 عالي 8 74,00 1,047 3,70 المحليأفراد المجتم  أشعر بالمساواة في المعاملة م   02
 عالي 3 79,20 911, 3,96 يتعامل سكان الوالية معي بلباقة 03
 عالي 11 65,80 1,146 3,29 يتجاوز المجتم  المحلي عن بعض التصرفات السلبية للسياح 04
 عالي 6 77,40 892, 3,87 يتواصل أفراد المجتم  المحلي معي بشكل جيد 05
 عالي 2 81,00 717, 4,05 أفراد المجتم  المحلي المساعدة عند الحاجةُيقدم لي  06
 عالي 4 78,80 814, 3,94 ُتحترم عاداتي و تقاليدي من طرف المجتم  المحلي 07
أشاهد حرص أفراد المجتم  المحلي  على احترام الطابور و صفوف  08

 12 65,60 1,111 3,28 االنتظار
 متوسط

 عالي 9 73,20 1,071 3,66 تتوفر الوالية على أماكن إقامة محترمة   09
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 عالي 1 83,20 871, 4,16 يشج  الجو العام بالوالية السياحة العائلية 10
 عالي 10 73,00 870, 3,65 أشعر باالرتياح لقلة المتشردين بالوالية 11
 عالي 7 76,80 979, 3,84 باطمئنان العتقادي بأني لن أتعرض للسرقة أو االعتداء أتجول بالوالية 12

 جميـــ  عبـــــــارات المحـــــور
 عالي ـــــ 75,568 53224, 3,7784

 SPSSعلى  رجا   با عتماد املصدر: من إعداد الباقثني

 :  إىلالدراسة  عينةأراء أفراد  أعالد وفةنتامج االدول  تشا
عدددايل و ذلدددك  دورهدددا يف اسدددتقطاج السدددياح  قيدددث لمجتمدددع احمللدددي لو يدددة جيجدددلل ا جتماعيدددة القددديم -

 .75.568%و وزن نس  قدرد 3,7784بوس  قسا  قدرد 
 األوىليف جدددذج السدددياح فاقتلددده املرتبدددة  ا جتماعيدددةالقددديم  دورراء أفدددراد العيندددة قدددول عبدددارا  تبايندده آ -

يف املدرتبتني الثانيدة  3و  6ل   فيما جاء  العبدارتني بالو ية السياقة العامليةيشجع االو العام ل10عبارة رقم 
و التعامدل  تقدمي افراد ا تمع احمللدي لو يدة جيجدل املسداعدة للسدياحو الثالثة على التوايل اللتان تنصان على 

ا تمدع احمللدي  أفدرادعلدى اقدضام  الديت تدن إىل العبدارة رقدم مثانيدة و  األ داة  فيما عاد  املرتبدة بلباقة معهم 
 ار.لطوابا ا نتي

 أفددرادو ابتعادهددا عددن املتوسددطا  ا سددابية دليددل علددى اتسدداق إجابددا  اخنفدداض قيمددة ا حنرافددا  املعياريددة  -
 .األولعينة الدراسة قول العبارا  املختلفة للمحور 

 

فعدال  دور احمللدي لو يدة جيجدلللمجتمدع  ا جتماعيدةلقديم قدول أن لميكدن ال على ضوء هذد النتامج
و تقدمي يد املسداعدة مدن    من  الل مالممة االو العام بالو ية تبين السياقة العاملية ستقطاج السياحيف إ

الوقده املخصد  نتيدار مدن شدأنه أن حيدد مدن قضامهم لطوابا اطعدم إ  بينما  ارف ا تمع احمللي للسياح
السياح باملقاصد السياقية من  الل إضاعة وقه اويل يف باملرافة العامة املتواجدة على مستوت  طستمتاع

 .هم هتمام بتحسني سلوكتوعية أفراد ا تمع احمللي باطالدراسة بضرورة  توصيالو ية   و بالتايل 
 

 والية جيجل بتحقيق الجذب السياحي في للمجتمج المحلي  القيم االقتصادية دور -
 ا قتصداديةاالدول أسفله يوضح املتوسطا  ا سابية و ا حنرافا  املعيارية املتعلقدة مبحدور القديم            

 .االذج السياقي بقية يف دورهاو    للمجتمع احمللي لو ية جيجل
يف بقية االذج السياقي ا سابية و ا حنرافا  املعيارية لدور القيم ا قتصادية للمجتمع احمللي  املتوسطا  :18دول رقم اال

 و ية جيجل ب
 

المتوســـــــــــــــــــط  عبارات المحور ال اني الرقم
 الحسابي

 االنحـــــــراف
 المعياري

الـــــــــــــــــوزن 
 النسبي 

ــــــة  أهمي
 العبارة

 الدور

يحرص المجتم  المحلي على الترويج للوجهة  01
 5 69,20 1,12 3,46 المحليةالسياحية 

 عالي



 الدراسة الميدانية لدور قيم المجتمج المحلي في تحقيق الجذب السياحي بوالية جيجل : الثانيالفصــل 
 

34الصفحة   
 

ُيشارك أفراد المجتم  المحلي في األنشطة السياحية  02
 3 71,60 920, 3,58 وفي المناف  االقتصادية الناجمة عنها

 عالي

يستغل المجتم  المحلي الموارد السياحية المتاحة  03
 1 76,20 1,007 3,81 من أجل زيادة أرباحهم

 عالي

فنادق...(  –ُيقدم لي المنتجون المحليون)مطاعم  04
 7 67,80 1,056 3,39 معلومات دقيقة و صحيحة

 متوسط

 متوسط 9 62,40 1,018 3,12 ُتطابق مواصفات المنتج السياحي لما تم الترويج له 05
زاد إعجابي بالوجهة السياحية من خالل ضمان  06

 4 71,20 1,007 3,56 الغش أو الخداععدم تعرضي لحاالت 
 عالي

 متوسط 11 55,40 1,129 2,77 يلتزم التجار بعدم رف  األسعار عند التعامل معي 07
يتعامل التجار بمساواة و بدون تمييز بيني و بين  08

 8 63,80 1,090 3,19 اآلخرين
 متوسط

 متوسط 10 58,00 1,092 2,90 المعارض التجارية بالوالية كافية و مفيدة 09
يزيد ارتياحي عند تواجدي بالوالية من خالل سهولة  10

 6 69,00 913, 3,45 الحصول على السل  و الخدمات
 عالي

 عالي 2 75,80 919, 3,79 أقتني منتجات تقليدية محلية عند مغادرتي المنطقة 11
 جميـــ  عبـــــــارات المحـــــور

 متوسط ـــــ 67,314 63577, 3,3657
 SPSSعلى  رجا  با عتماد املصدر: من إعداد الباقثني

 
 

 الدراسة إىل:   عينةتشا نتامج االدول أعالد وفة أراء أفراد 
و ذلددك  متوسدد يف اسددتقطاج السددياح  دورهددا  قيددث  لمجتمددع احمللددي لو يددة جيجددلل ا قتصددادية القدديم -

 .%67.314و وزن نس  قدرد  3,3657 بوس  قسا  قدرد
 

 األوىليف جدددذج السدددياح فاقتلددده املرتبدددة  ا جتماعيدددةالقددديم  راء أفدددراد العيندددة قدددول عبدددارا  دورتبايندده آ -
 اقتنددداءل 11  تليهددا العبدددارة  لاسددتغالل ا تمدددع احمللددي لو يدددة جيجددل للمدددوارد السددياقية املتاقدددةل 3عبددارة رقدددم 

الديت  العبدارة السدابعة يف املرتبدة األ داة ول   فيمدا جداء  السياح منتجا  تقليديدة حمليدة عندد مغدادرة املنطقدة
 على اعتقاد السياح بعدم رفع التجار احمللني األسعار عند التعامل معهم. تن 

 

و ابتعادهدددا عدددن املتوسدددطا  ا سدددابية دليدددل علدددى اتسددداق  نوعدددا مدددا  اخنفددداض قيمدددة ا حنرافدددا  املعياريدددة  -
 .الثاينللمحور عينة الدراسة قول العبارا  املختلفة  أفرادإجابا  

 
 دورللمجتمدددع احمللدددي لو يدددة جيجدددل  ا قتصددداديةلقددديم قدددول أن لميكدددن ال النتدددامجعلدددى ضدددوء هدددذد   
الدديت يددتم  منتجددا  تقليديددة حمليددة اتددوفاسددتغالل املددوارد املتاقددة و  مددن  ددالل اسددتقطاج السددياحيف  متوسدد 

اقتنامها من ارف السياح و هذا ما يضتب عنه ترويج ةاين للوجهة السياقية  بالرغم من عدم التداام التجدار 
 منتجا م عند تعامال م مع السياح. أسعاراحملليني بضب  
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 والية جيجل تحقيق الجذب السياحي ب فيللمجتمج المحلي  الثقافيةالقيم دور  -
للمجتمدددع  الثقافيددةاالدددول أسددفله يوضددح املتوسدددطا  ا سددابية و ا حنرافددا  املعياريددة املتعلقدددة مبحددور القدديم 

 بقية االذج السياقي.يف  دورهاو    احمللي لو ية جيجل
 

و ية بيف بقية االذج السياقي ا سابية و ا حنرافا  املعيارية لدور القيم الثقافية للمجتمع احمللي  املتوسطا  :19دول رقم اال
 جيجل 

 

المتوســـــط  ال الثعبارات المحور  الرقم
 الحسابي

 االنحــراف
 المعياري

ـــــــــــــــــوزن  ال
 النسبي 

أهميــــــــة 
 العبارة

 الدور

 عالي 3 2077, 846, 3,86 الشعبييحافظ المجتم  المحلي على الحرف التقليدية و التراث  01
 عالي 4 76,20 993, 3,81 يحافظ المجتم  المحلي على المواق  السياحية و األماكن األ رية 02
يتم التساهل معي حين أتطل  إلى اكتشاف موارد السياحية للوالية و  03

 5 75,40 851, 3,77 االستمتاع بها بصورة مباشرة و شخصية
 عالي

 متوسط 9 59,20 901, 2,96 عدد المكتبات الموجودة في الوالية كافيةأعتقد أن  04
زاد اهتمامي بتحسين سلوكي في التعامل م  األماكن السياحية من  05

 6 74,80 778, 3,74 خالل زيارتي للوالية
 عالي

تؤدي التظاهرات ال قافية بالوالية إلى زيادة توافد عدد كبير من  06
 2 77,60 939, 3,88 السياح

 عالي

 عالي 1 78,80 825, 3,94 تساهم المعارض المقامة بالوالية في توافد السياح 07
و بعيدة عن  السهرات الفنية الموجهة للعائالت بالوالية محترمة 08

 7 73,00 1,081 3,65 الصخب
 عالي

 متوسط 8 68,40 979, 3,42 تساهم الجمعيات ال قافية في إنجاح الموسم السياحي 09
 جميـــ  عبـــــــارات المحـــــور

 عالي ــــــــ  73,414 57826, 3,6707

 SPSSعلى  رجا   با عتماد املصدر: من إعداد الباقثني
 

 الدراسة إىل:   عينةتشا نتامج االدول أعالد وفة أراء أفراد 
يف اسددتقطاج السددياح عددايل و ذلددك بوسدد   دورهدداالقدديم الثقافيددة للمجتمددع احمللددي لو يددة جيجددل   قيددث  -

 .73,414%و وزن نس  قدرد  3,6707قسا  قدرد  
عبددارة  األوىلالقدديم الثقافيددة يف جددذج السددياح فاقتلدده املرتبددة  دورتبايندده آراء أفددراد العينددة قددول عبددارا   -

ل   و جددداء  العبدددارة الرابعدددة يف املرتبدددة األ ددداة          تسددداهم املعدددارض املقامدددة بالو يدددة يف توافدددد السدددياح ل7رقدددم 
 .أن عدد املكتبا  املوجودة يف الو ية كافية السياح داقتعو الناصة على ا

 أفدراد  و ابتعادها عن املتوسدطا  ا سدابية دليدل علدى اتسداق إجابدا   خنفاض قيمة ا حنرافا  املعياريةا -
 .لثة للمحور الثاعينة الدراسة قول العبارا  املختلف

 

                عدددال دورللمجتمدددع احمللدددي لو يدددة جيجدددل  لقددديم الثقافيدددةقدددول أن لميكدددن ال النتدددامجعلدددى ضدددوء هدددذد 
 خنفدداض اباملقابددل   مسددامهة املعددارض املقامددة بالو يددة يف زيددادة توافدددهم يف اسددتقطاج السددياح مددن  ددالل 

 .يعد عامقا الذج السياح يف عدد املكتبا  و فضاءا  املطالعةلحو  امل
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 والية جيجل ب تحقيق الجذب السياحيفي للمجتمج المحلي  الدينيةالقيم  دور -
 الدينيدددةاالددددول أسدددفله يوضدددح املتوسدددطا  ا سدددابية و ا حنرافدددا  املعياريدددة املتعلقدددة مبحدددور القددديم            

 .االذج السياقي بقيةيف  جل   و دورهاجيللمجتمع احمللي لو ية 
و ية بيف بقية االذج السياقي ا سابية و ا حنرافا  املعيارية لدور القيم الدينية للمجتمع احمللي  املتوسطا  :20دول رقم اال

 جيجل 
 

المتوسط  الراب عبارات المحور  الرقم
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

الوزن 
 النسبي

أهمية 
 العبارة

 الدور

 عالي 7 75,20 911, 3,76 يتحلى المجتم  المحلي للوالية باألمانة و الصدق 01
 عالي 7 75,20 891, 3,76 ينصحني أفراد المجتم  المحلي بالتوجه إلى منطقة سياحية معينة    02
 عالي 2 83,20 880, 4,16 زاد إعجابي بالوالية من خالل التزام المجتم  المحلي بلباس محتشم 03
 عالي 9 74,80 902, 3,74 تساهم دور العبادة)األئمة و الجمعيات الدينية( في دعم تحسين الوجهة السياحية للوالية                   04
 عالي 4 80,20 941, 4,01 زاد إعجابي بالوالية من خالل التزام المجتم  المحلي باأللفاظ المهذبة 05
 عالي 5 79,80 3,546 3,99 بالنصيحةيلتزم أفراد المجتم  المحلي 06
زاد إعجابي بالوالية من خالل االعتماد على العنصر النسوي بالمحالت المحلية الخاصة  07

 11 74,20 1,037 3,71 بالمنتجات النسائية
 عالي

 عالي 10 74,60 915, 3,73 توزي  المساجد بالنسبة للمواق  السياحية المحلية مالئم 08
 عالي 1 84,40 734, 4,22 المساجد بالوالية بالنظافة و الهدوءتتميز  09
 عالي 6 78,80 789, 3,94 يتمت  أئمة المساجد بالكفاءة و االعتدال 10
 عالي 3 81,00 820, 4,05 يحافظ أفراد المجتم  المحلي على اآلداب العامة 11

 جميـــ  عبـــــــارات المحـــــور
3,9165 ,66907 78,33 

 
 عالي ــــــ   

 

 SPSSعلى  رجا   با عتماد املصدر: من إعداد الباقثني
 

 الدراسة إىل:   عينةتشا نتامج االدول أعالد وفة أراء أفراد 
 

يف اسدتقطاج السددياح عدايل و ذلددك بوسدد   دورهدداالقديم الدينيددة للمجتمدع احمللددي لو يدة جيجددل   قيدث  -
 .78,33%و وزن نس  قدرد  9165, 3قسا  قدرد  

عبدارة  األوىلالقديم الدينيدة يف جدذج السدياح   فاقتلده املرتبدة  دورتباينه آراء أفراد العينة قدول عبدارا   -
مسدداجد املالمددم للزيددع التو لالثامنددة  وء ل   بينمددا جدداء  العبددارةتتميددا مسدداجد الو يددة بالنيافددة و اهلددد ل9رقددم 

على  يت تن عادة إىل العبارة السابعة الاملرتبة األ اة األ اة   و ل يف املرتبة ما قبل بالنسبة للمواقع السياقية
بالو ية من  دالل ا عتمداد علدى العنصدر النسدوي بداحملال  احملليدة اراصدة باملنتجدا  السياح إعجاج زيادة 
 .النسامية

 أفدرادإجابدا   اخنفاض قيمة ا حنرافا  املعيارية   و ابتعادها عن املتوسدطا  ا سدابية دليدل علدى اتسداق -
 .الرابععينة الدراسة قول العبارا  املختلفة للمحور 
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          فعددال دورللمجتمددع احمللددي لو يددة جيجددل  الدينيددةلقدديم النتددامج ميكددن القددول أن لعلددى ضددوء هددذد   
لكددن باملقابددل   قددرص أفددراد هددذا األ ددا علددى نيافددة املسدداجد و هدددومها يف اسددتقطاج السددياح مددن  ددالل 

        التواجدددد الكثيدددف للعنصدددر النسدددوي يف احملدددال  التجاريدددة بالو يدددة قلددد   سدددب للمسددداجد واالتوزيدددع غدددا املن
 .االذج السياقيمن مسامهة القيم الدينية يف 

 

 والية جيجل ب السياحي تحقيق الجذبفي للمجتمج المحلي  القيم الجمالية دور -
 االدددول أسددفله يوضددح املتوسددطا  ا سددابية و ا حنرافددا  املعياريددة املتعلقددة مبحددور القدديم االماليددة           
 االذج السياقي.بقية يف  احمللي لو ية جيجل   و دورها للمجتمع

يف بقية االذج السياقي ا سابية و ا حنرافا  املعيارية لدور القيم االمالية للمجتمع احمللي  املتوسطا  : 21دول رقم اال
 و ية جيجل ب

 
 

 الدور أهمية العبارة الوزن النسبي المعياري االنحراف المتوسط الحسابي عبارات المحور الخامس الرقم
 الساحات العموميةُيحافظ أفراد المجتم  المحلي على نظافة األحياء و  01

3,58 1,033 71,60 5 
 عالي

 ُيحافظ أفراد المجتم  المحلي على نظافة الشواطئ و األماكن السياحية 02
3,38 1,193 67,60 8 

 متوسط
 يظهر أفراد المجتم  المحلي بمظهر الئق و نظيف 03

3,92 ,854 78,40 2 
 عالي

 يك ر بالوالية التشجير و المساحات الخضراء 04
3,87 ,961 77,40 3 

 عالي
 األطباق المقدمة من طرف طهاة الوالية راقية و نظيفة 05

3,70 ,875 74,00 4 
 عالي

 أماكن اإليواء بالوالية مناسبة و نظيفة 06
3,48 ,981 69,60 6 

 عالي
 بشكل عام غير ملو ة في الوالية أحُس أن البيئة 07

3,93 ,794 78,60 1 
 عالي

 المحلي على الطاب  العمراني للواليةيحافظ أفراد المجتم   08
3,35 1,011 67,00 9 

 متوسط
 أرى األرصفة بالوالية واسعة و غير معرقلة للسير 09

3,14 1,166 62,80 10 
 متوسط

 أعتقد أن اإلنارة العمومية متوفرة ليال بالوالية 10
3,46 1,035 69,20 7 

 عالي
 حظائر السيارات بالوالية كافيةأعتقد أن  11

2,67 1,100 53,40 11 
 متوسط

ـــور         ـــــــــ          69,966 61850, 3,4983 جميـــ  عبـــــــارات المحــ  عالي 

 SPSSعلى  رجا  با عتماد املصدر: من إعداد الباقثني
 

 الدراسة إىل:   عينةتشا نتامج االدول أعالد وفة أراء أفراد 
و ذلك بوس    عايل يف استقطاج السياح  دورهاالقيم االمالية للمجتمع احمللي لو ية جيجل   قيث  -

 .69,966% و وزن نس  قدرد3,4983 قسا  قدرد
 

وىل عبدارة يف جذج السياح   فاقتلده املرتبدة األ االماليةالقيم  دورتباينه آراء أفراد العينة قول عبارا   -
 يت تدن الداملرتبدة األ داة ة ا اديدة عشدر يف ل   و جداء  العبدار بشكل عام غا ملوثدة بالو ية البيئة  ل7رقم 
 .لعدد قيامر السيارا  بالو ية كافيةلأن على 
 أفدراداخنفاض قيمة ا حنرافا  املعيارية   و ابتعادها عن املتوسدطا  ا سدابية دليدل علدى اتسداق إجابدا   -

 .امسعينة الدراسة قول العبارا  املختلفة للمحور ار
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        فعددال دورللمجتمددع احمللددي لو يددة جيجددل االماليددة لقدديم النتددامج ميكددن القددول أن لعلددى ضددوء هددذد 
               عليهددا مددن التلددوث  محايددة البيئددة و احملافيددةيف اسددتقطاج السددياح مددن  ددالل قددرص أفددراد هددذا األ ددا علددى 

 السياح. استقطاجيف للسيارا  يعتا كعامة  املهيأةالنق  الكبا  يامر إ  أن 
 

 ية جيجل والب في تحقيق الجذب السياحيقيم المجتمج المحلي  دور -
ا تمدددع احمللدددي بددددور االددددول أسدددفله يوضدددح املتوسدددطا  ا سدددابية و ا حنرافدددا  املعياريدددة املتعلقدددة            

 لو ية جيجل يف بقية االذج السياقي.
 و ية جيجل بيف بقية االذج السياقي املتوسطا  ا سابية و ا حنرافا  املعيارية لدور قيم ا تمع احمللي  : 22دول رقم اال

 

 المتوسط محاور الدراسة الرقم
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

ــــــــــــــــــــوزن  ال
 النسبي 

أهمية 
 العبارة

 الدور

 78,33 66907, 3,9165 القيم الدينية 01
 
1 

 عالي
 عالي 2 75,568 53224, 3,7784 القيم االجتماعية 02
 73,414 57826, 3,6707 القيم ال قافية 03

 
3 

 عالي
 عالي 4 69,966 61850, 3,4983 القيم الجمالية 04
 متوسط 5 67,314 63577, 3,3657 القيم االقتصادية 05

 القيم ككل             
 عالي ـــــــ 80,666 5, 4,0333

 SPSSعلى  رجا  با عتماد املصدر: من إعداد الباقثني     
 الدراسة إىل:   عينةتشا نتامج االدول أعالد وفة أراء أفراد 

عايل و ذلدك بوسد  قسدا   بقية االذج السياقييف  دورهاقيم ا تمع احمللي لو ية جيجل   قيث  -
 .80,666%و وزن نس  قدرد  4,0333 قدرد

 

تبايندده آراء أفددراد العينددة قددول حمدداول دور قدديم ا تمددع احمللددي لو يددة جيجددل يف بقيددة االددذج السددياقي   -
 ا قتصداديةل فيما جاء احملور الثداين املتعلدة بدالقيم  القيم الدينيةل بدداملتعلة  04فاقتل املرتبة األوىل احملور رقم 

 يف املرتبة األ اة.
 

 أفدراد اخنفاض قيمة ا حنرافا  املعيارية   و ابتعادها عن املتوسدطا  ا سدابية دليدل علدى اتسداق إجابدا  -
 .عينة الدراسة قول احملاور

 

بقية االذج فعال يف  دورقيم ا تمع احمللي لو ية جيجل لميكن القول أن  النتامجعلى ضوء هذد 
 مدن شدأنه إضدعاف لددت أفدراد ا تمدع احمللدي ا قتصداديةقديم لل املسدامهة املتوسدطة باملقابل  للو ية السياقي 

عار مدددن  دددالل رفدددع أسددد فاسدددتغالل قاجدددا  السدددياح املختلفدددة مدددن ادددرف التجدددار احملليدددني   درجددة جاذبيتهدددا
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ورة الذهنيددة السددياقية سددينعكس سددلبا علددى الصدد الددذروةلسددلع و اردددما  السددياقية املختلفددة  ددالل مواسددم ا
 عن الوجهة السياقية للو ية. اليت حيملوهنا

 

 ثالثا: اختبار فرضيات الدراسة
 سيتني تبعا ملا يلي:الفرضيتني الرميميكن ا تبار 

 الفرضية الرسيسية ا ول  -1
           و يددة جيجددل يف بقيددة االددذج السددياقي بقدديم ا تمددع احمللددي ل يوجددد دور   :(H0)الصــفريةالفرضــية  -

 .α= 0.05 عند مستوت املعنوية
يف بقيددددة االددددذج السددددياقي بو يددددة جيجددددل               ا تمددددع احمللددددي لقدددديم  يوجددددد دور :(H1)الفرضــــية البديلــــة -

 .α= 0.05عند مستوت املعنوية 
 نقوم با تبار الفرضيا  الفرعية التالية: الرميسيتني صحة الفرضيتنيار ب  ت

 الفرضية الفرعية ا ول  -أ
يف بقيدددة االدددذج السدددياقي للمجتمدددع احمللدددي  ا جتماعيدددةلقددديم  يوجدددد دور  :(H0)الفرضـــية الصـــفرية -

 .α= 0.05عند مستوت املعنوية بو ية جيجل 
يف بقيدة االدذج السددياقي للمجتمدع احمللددي  ا جتماعيدةالقديم لقدديم  يوجدد دور :(H1)البديلـةالفرضـية  -

 .α= 0.05عند مستوت املعنوية  بو ية جيجل
 

 .و ية جيجلبيف بقية االذج السياقي لمجتمع احمللي ل ا جتماعيةدور لقيم  وجودفرضية  نتامج ا تبار:  23االدول رقم 
 

المتوسط  الفرضية األولى
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 Tقيمة  درجة الحرية 

 المحسوبة

 T قيمة 
 المجدولة

مستوى 
 المعنوية

للمجتم   االجتماعيةيم الق دور
تحقيق الجذب في المحلي 
 والية جيجل ب السياحي

3,7784 ,53224 219 21 ,693 1 ,96 ,000 

 

 SPSS با عتماد على  رجا  املصدر: من إعداد الباقثني
 

يف بقيددة االددذج دور للمجتمددع احمللددي ا جتماعيددة لقدديم ل نسددتنتج أن أعددالداالدددول نتددامج مددن             
و هي دالة إقصاميا عند مستوت املعنوية  21.693احملسوبة  T  قيث بلغه قيمة و ية جيجل بالسياقي 

0.05 =α  1.96إذا ما قارناها مع القيمة االدولية البالغة. 



 الدراسة الميدانية لدور قيم المجتمج المحلي في تحقيق الجذب السياحي بوالية جيجل : الثانيالفصــل 
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 يوجددد دور" (H1)و نقبددل الفرضددية البديلددة  (H0)بندداءا علددى مددا سددبة نددرفض الفرضددية الصددفرية            
 لα= 0.05و ية جيجل عند مستوت املعنوية ب بقية االذج السياقييف للمجتمع احمللي  ا جتماعيةلقيم ل
 

 الثانيةالفرضية الفرعية  -ب
 بقيدددة االددذج السدددياقييف للمجتمددع احمللددي  ا قتصددداديةللقدديم  يوجدددد دور  :(H0)الفرضــية الصــفرية -
 .α= 0.05عند مستوت املعنوية و ية جيجل ب
و يدة ب بقيدة االدذج السدياقييف للمجتمدع احمللدي  ا قتصداديةللقيم  يوجد دور :(H1)البديلةالفرضية  -

 .α= 0.05ند مستوت املعنويةعجيجل 
 

 و ية جيجل بيف بقية االذج السياقي ا تمع احمللي  ا قتصاديةالقيم دور وجود نتامج ا تبار فرضية  : 24االدول رقم 
 

المتوسط  ال انيةالفرضية 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 Tقيمة  درجة الحرية 

 المحسوبة

 T قيمة 
 المجدولة

مستوى 
 المعنوية

للمجتم   االقتصاديةيم الق دور
تحقيق الجذب في المحلي 
 والية جيجل ب السياحي

3,3657 ,63577 219 8,532 1,96 ,000 

 

 SPSS با عتماد على  رجا  املصدر: من إعداد الباقثني
 

دور يف بقيدددة االدددذج للمجتمدددع احمللدددي ا قتصدددادية لقددديم نسدددتنتج أن ل االددددول أعدددالدنتدددامج مدددن            
و هدي دالدة إقصداميا عندد مسدتوت املعنويدة  8,532احملسوبة  Tقيث بلغه قيمة  و ية جيجل  السياقي ب

0.05 =α  1.96إذا ما قارناها مع القيمة االدولية البالغة. 
 

 دور يوجددد "(H1)و نقبددل الفرضددية البديلددة  (H0)بندداءا علددى مددا سددبة نددرفض الفرضددية الصددفرية            
 لα= 0.05و ية جيجل عند مستوت املعنوية ب بقية االذج السياقييف للمجتمع احمللي  ا قتصاديةالقيم 

 

 الثالثةالفرضية الفرعية  -د
 

و يدة ب بقيدة االدذج السدياقييف لقديم الثقافيدة للمجتمدع احمللدي ل يوجدد دور  :(H0)الفرضية الصـفرية -
 .α= 0.05عند مستوت املعنوية جيجل 

و يدددة ب بقيدددة االدددذج السدددياقييف الثقافيدددة للمجتمدددع احمللدددي للقددديم  يوجدددد دور :(H1)البديلـــةالفرضـــية  -
 .α= 0.05عند مستوت املعنوية جيجل 
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 .و ية جيجلببقية االذج السياقي يف لقيم الثقافية ا تمع احمللي ل وجود دورنتامج ا تبار فرضية :  25دول رقم اال

 
 

المتوسط  الفرضية األولى
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 Tقيمة  درجة الحرية 

 المحسوبة

 T قيمة 
 المجدولة

مستوى 
 المعنوية

للمجتم   ال قافيةيم الق دور
تحقيق الجذب في المحلي 
 والية جيجل ب السياحي

3,6707 ,57826 219 17.204 1,96 ,000 

 SPSSبا عتماد على  رجا   الباقثنياملصدر: من إعداد 
 

بقيددددة االددددذج دور يف للمجتمددددع احمللددددي  الثقافيددددةلقدددديم نسددددتنتج أن ل االدددددول أعددددالدنتددددامج مددددن            
و هي دالة إقصاميا عند مستوت املعنوية  17.204احملسوبة  Tقيث بلغه قيمة   و ية جيجل ب السياقي
0.05 =α  1.96إذا ما قارناها مع القيمة االدولية البالغة. 

 

 يوجددد دور" (H1)و نقبددل الفرضددية البديلددة  (H0)بندداءا علددى مددا سددبة نددرفض الفرضددية الصددفرية            
 ل. α= 0.05و ية جيجل عند مستوت املعنوية ب بقية االذج السياقييف لقيم الثقافية للمجتمع احمللي ل
 
 الرابعةالفرضية الفرعية  -هـ
و يددة ب بقيددة االددذج السددياقييف لقدديم الدينيددة للمجتمددع احمللددي ل يوجددد دور  :(H0)الفرضــية الصــفرية -

 .α= 0.05عند مستوت املعنوية جيجل 
و يدددة ب بقيدددة االدددذج السدددياقييف الدينيدددة للمجتمدددع احمللدددي للقددديم  يوجدددد دور :(H1)البديلـــةالفرضـــية  -

 .α= 0.05عند مستوت املعنوية جيجل 
 

 بقية االذج السياقييف  الدينية ا تمع احمللي لو ية جيجليوجد دور للقيم نتامج ا تبار فرضية  : 26االدول رقم 
 

 

المتوسط  الفرضية األولى
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 Tقيمة  درجة الحرية 

 المحسوبة

 T قيمة 
 المجدولة

مستوى 
 المعنوية

القيم الدينية للمجتم   دور
 الجذب تحقيقفي المحلي 
 والية جيجل بالسياحي 

3,9165 ,67 219 20,318 1,96 ,000 

 

 SPSSبا عتماد على  رجا   الباقثنياملصدر: من إعداد     
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 بقية االذج السياقيدور يف للمجتمع احمللي الدينية  لقيملنستنتج أن  االدول أعالدنتامج من            
= 0.05و هدي دالدة إقصداميا عندد مسدتوت املعنويدة  20,318احملسوبة  Tقيث بلغه قيمة   و ية جيجل ب

α  1.96إذا ما قارناها مع القيمة االدولية البالغة. 
 

 يوجددد دور " (H1)و نقبددل الفرضددية البديلددة  (H0)بندداءا علددى مددا سددبة نددرفض الفرضددية الصددفرية           
 ل. α= 0.05و ية جيجل عند مستوت املعنوية ب االذج السياقي بقيةيف الدينية للمجتمع احمللي للقيم 

 

 الخامسةالفرضية الفرعية  -و
و يدة ب بقيدة االدذج السدياقييف االماليدة للمجتمدع احمللدي للقيم  يوجد دور  :(H0)الفرضية الصفرية -

 ل. α= 0.05عند مستوت املعنوية جيجل 
و يددة ب بقيددة االددذج السددياقييف االماليددة للمجتمددع احمللددي للقدديم  يوجددد دور :(H1)البديلــةالفرضــية  -

 ل. α= 0.05عند مستوت املعنوية جيجل 
 و ية جيجل.ب يف بقية االذج السياقي القيم االمالية ا تمع احملليوجود دور نتامج ا تبار فرضية  :27االدول رقم 

 
 
 

المتوسط  الفرضية األولى
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 Tقيمة  درجة الحرية 

 المحسوبة

 T قيمة 
 المجدولة

مستوى 
 المعنوية

فـــــي القـــــيم الجماليـــــة للمجتمـــــ  المحلـــــي  دور
 والية جيجل ب السياحي تحقيق الجذب

3,4983 ,61850 219 11,951 1,96 ,000 

 SPSبا عتماد على  رجا   الباقثنيملصدر: من إعداد ا
 

 بقية االذج السياقييف  دور للمجتمع احمللي االمالية لقيملنستنتج أن  االدول أعالدنتامج من           
                         و هدددددددي دالدددددددة إقصددددددداميا عندددددددد مسدددددددتوت  11,951احملسدددددددوبة  Tقيدددددددث بلغددددددده قيمدددددددة بو يدددددددة جيجدددددددل   

 .1.96مع القيمة االدولية البالغة  ا إذا ما قارهنα= 0.05املعنوية 
 

 يوجددد دور" (H1)و نقبددل الفرضددية البديلددة  (H0)بندداءا علددى مددا سددبة نددرفض الفرضددية الصددفرية            
 ل. α= 0.05و ية جيجل عند مستوت املعنوية ب بقية االذج السياقييف للمجتمع احمللي  االماليةلقيم ل
 

 الفرضية الرسيسية الثانية -2
 

 وجدود ة قولإقصامية بني وجها  نير أفراد العينتوجد فروق ذا  د لة :   (H0الفرضية الصفرية ) -
و يددة جيجدل تعددات إىل االدنس   السددن  ا الدة العامليددة بيف بقيدة االددذج السدياقي قديم ا تمدع احمللددي ل دور

 .α= 0.05عند املعنوية  مستوت التعليمي   ابيعة الو ية
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 دوروجدود ة قدول توجد فروق ذا  د لة إقصدامية بدني وجهدا  نيدر أفدراد العيند:(H1)البديلةالفرضية  -
ا الدددة العامليدددة   و يدددة جيجدددل تعدددات إىل االدددنس   السدددن بيف بقيدددة االدددذج السدددياقي قددديم ا تمدددع احمللدددي ل

 .α= 0.05عند املعنوية  مستوت التعليمي   ابيعة الو ية
 نقوم با تبار الفرضيا  الفرعية التالية: الرميسيتني ار صحة الفرضيتنيب  ت           

 

 الفرضية الفرعية ا ول  -أ
 وجدود   توجد فروق ذا  د لة إقصامية بني وجها  نير أفدراد العيندة قدول: (H0)الفرضية الصفرية -

                       مسدددددددتوتعندددددددد  إىل االدددددددنستعدددددددات و يدددددددة جيجدددددددل السدددددددياقي باالدددددددذج بقيدددددددة يف احمللدددددددي ا تمدددددددع  قددددددديملدور 
 .α= 0.05املعنوية

دور وجدود توجد فروق ذا  د لة إقصامية بني وجها  نير أفراد العيندة قدول : (H1)الفرضية البديلة -
 .α= 0.05عند مستوت املعنوية و ية جيجل تعات إىل االنسبيف بقية االذج السياقي ا تمع احمللي  قيمل
 

للفروق بني متوسطي عينتني مستقلتني كما هو  Tا تبار   تبار هذد الفرضية نعمد إىل تطبية            
 موضح يف االدول التايل:

يف بقية قيم ا تمع احمللي لدور وجود وجود فروق ذا  د لة إقصامية بني وجها  نير أفراد العينة قول  : 28االدول رقم 
 االنسو ية جيجل تعات إىل باالذج السياقي 

 

مستوت  Tقيمة  املتوس  ا سا  الفرضية األوىل
 أنثى ذكر املعنوية

وجود فروق وجها  نير أفراد عينة الدراسة قول 
يف بقيددددددددددة االددددددددددذج ا تمددددددددددع احمللددددددددددي  قدددددددددديملدور 

 االنس إىلو ية جيجل تعات بالسياقي 

3,6734 3,7853 -1,581 ,257 

 spssبا عتماد على  رجا   الباقثنياملصدر من إعداد  
 

( 05,( غا دالة إقصاميا ألهندا أكدا مدن ) 257,تشا نتامج االدول أعالد إىل أن قيمة املعنوية )           
أفدراد العيندة  ذا  د لدة إقصدامية بدني وجهدا  نيدر فرية القاملة بأنده   توجدد فدروقو منه نقبل الفرضية الص

               عندد مسدتوت  االدنس إىلو ية جيجل تعات بيف بقية االذج السياقي ا تمع احمللي  قيموجود دور ل قول
 .α= 0.05 املعنوية
 الفرضية الفرعية الثانية -ب

 

وجدود   توجد فروق ذا  د لة إقصامية بني وجها  نير أفدراد العيندة قدول : (H0)الفرضية الصفرية -
عندد مسدتوت  و يدة جيجدل تعدات إىل مسدتوت التعليمديبيف بقيدة االدذج السدياقي ا تمدع احمللدي  قيمدور ل

 .α= 0.05املعنوية 
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وجدود دور توجد فروق ذا  د لة إقصامية بني وجها  نير أفراد العيندة قدول : (H1)الفرضية البديلة -
عند مستوت املعنوية  و ية جيجل تعات إىل مستوت التعليميبيف بقية االذج السياقي ا تمع احمللي  قيمل

0.05 =α. 
 

 لone way anovaبليل التباين األقادي ل ا تبار  تبار هذد الفرضية نعمد إىل تطبية            
 
يف ا تمع احمللي  وجود دور لقيمعينة الدراسة قول  أفرادنتامج ا تبار بليل التباين األقادي بني وجها  نير  : 29دول رقم اال

 .املستوت الدراسيو ية جيجل تعات إىل ببقية االذج السياقي 
 

مجموع  مصدر التباين محاور الدراسة
 المربعات

متوسط  درجة الحرية 
 المربعات

 Fقيمة 
 المجدولة

مستوى 
 المعنوية

 القيم االجتماعية : 1المحور
 1,983 3 5,948 بين المجموعات

7,636 
 

,000 
 

 260, 216 56,089 المجموعات داخل

  219 62,038 المجموع

 القيم االقتصادية : 2المحور
 2,345 3 7,036 بين المجموعات

6,217 
 

,000 
 

 377, 216 81,484 المجموعات داخل

  219 88,520 المجموع

 القيم ال قافية : 3المحور 
 1,959 3 5,878 بين المجموعات

6,284 
 

,000 
 

 312, 216 67,353 المجموعات داخل

  219 73,231 المجموع

 القيم الدينية : 4المحور
 2,469 3 7,406 بين المجموعات

5,883 
 

,001 
 

 420, 216 90,632 المجموعات داخل

  219 98,037 المجموع

 القيم الجمالية : 5المحور
 1,540 3 4,620 بين المجموعات

4,202 
 

,006 
 

 366, 216 79,156 المجموعات داخل

  219 83,776 المجموع

 إجمالي المحاور
 1,981 3 5,942 بين المجموعات

 222, 216 47,978 المجموعات داخل 000, 8,916

  219 53,920 المجموع

 SPSSبا عتماد على  رجا   الباقثنياملصدر: من إعداد 
 

ندددرفض الفرضدددية  و منددده( 0.05نالقدددظ أن مسدددتوت املعنويدددة أقدددل مدددن )مدددن نتدددامج االددددول أعدددالد            
لتوجددد فددروق ذا  د لددة إقصددامية بددني  أندده علددى الدديت تددن ( H1)ونقبددل الفرضددية البديلددة (H0)الصددفرية 

و يدة جيجددل بيف بقيددة االدذج السددياقي ا تمدع احمللدي  قدديموجدود دور لوجهدا  أفدراد عينددة الدراسدة قددول 
 .ل α= 0.05إىل املستوت الدراسي عند مستوت املعنوية  تعات
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 scheffeاستعنا با تبار شيفيه  لتبيان ملن كانه الفروقاملعرفة            
 

 تعات إىل املستوت التعليمي  للفروق املتعددة scheffeنتامج ا تبار  :30دول رقم اال
 

 جامعي  انوي متوسط ابتدائي الفرق محاور الدراسة

  االجتماعيةالقيم : 1المحور

 14000, 25000,- 00794, ـــــــــــ   ابتدائي

 13206, 25794,- ـــــــــــ 00794,- متوسط

 *39000, ـــــــــــ 25794, 25000,  انوي

 ـــــــــــ *39000,- 13206,- 14000,- جامعي

  االقتصاديةالقيم : 2المحور

 23553, 18182,- 03680, ـــــــــــ   ابتدائي

 19873, 21861,- ـــــــــــ 03680,- متوسط

 *41735, ـــــــــــ 21861, 18182,  انوي

 ـــــــــــ *41735,- 19873,- 23553,- جامعي

 القيم ال قافية : 3المحور

 21822, 12302,- 14021,- ـــــــــــ ابتدائي

 35843, 01720, ـــــــــــ 14021, متوسط

 *34124, ـــــــــــ 01720,- 12302,  انوي

 ـــــــــــ *34124,- 35843,- 21822,- جامعي

 القيم الدينية : 4المحور

 *53634, 19318, 26190, ـــــــــــ ابتدائي

 27444, 06872,- ـــــــــــ 26190,- متوسط

 *34316, ـــــــــــ 06872, 19318,-  انوي

 ـــــــــــ *34316,- 27444,- *53634,- جامعي

 القيم الجمالية : 5المحور

 25214, 06331,- 00216,- ـــــــــــ ابتدائي

 25430, 06115,- ـــــــــــ 00216, متوسط

 *31545, ـــــــــــ 06115, 06331,  انوي

 ـــــــــــ *31545,- 25430,- 25214,- جامعي

 جمي  المحاور

 27034, 09761,- 01679, ـــــــــــ ابتدائي

 25355, 11441,- ـــــــــــ 01679,- متوسط

 *36795, ـــــــــــ 11441, 09761,  انوي

 ـــــــــــ *36795,- 25355,- 27034,- جامعي
 SPSSبا عتماد على  رجا   الباقثنيصدر: من إعداد امل           

 

القظ أن مجيع احملاور مبدا يف ذلدك احملداور ةتمعدة توجدد هبدا فدروق ذا  من نتامج االدول أعالد ن           
د لة إقصامية لصاحل فئدة لاملسدتوت الثدانويل علدى قسداج فئدة لاملسدتوت االدامعيل   قيدث يراهدا الباقثدان 

االددذج السددياقي مددن فئددة إىل أ ددرت               بقيددة يف دورهدداقددول  اآلراءفددروق ابيعيددة إذ أن القدديم نسددبية ختتلددف 
قديم ا تمدع  دورمقيداس مرجعدي ملعرفدة  أن املستوت التعليمي العايل ليسإ     املستوت التعليميعلى أساس 

 .يف بقية االذج السياقياحمللي 
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46الصفحة   
 

 

 الثالثةالفرضية الفرعية  -جـ
وجدود ة قدول توجد فروق ذا  د لدة إقصدامية بدني وجهدا  نيدر أفدراد العيند  :(H0)الصفريةالفرضية  -

 .و ية جيجل تعات إىل ابيعة الو يةبيف بقية االذج السياقي ا تمع احمللي  قيمدور ل
وجدود دور ة قدول توجد فروق ذا  د لة إقصدامية بدني وجهدا  نيدر أفدراد العيند:(H1)البديلةالفرضية  -
 .و ية جيجل تعات إىل ابيعة الو يةبيف بقية االذج السياقي ا تمع احمللي  قيمل
 

 لone way anovaبليل التباين األقادي ل ا تبار  تبار هذد الفرضية نعمد إىل تطبية           
 

         تمع احملليعينة الدراسة قول وجود دور لقيم  أفرادنتامج ا تبار بليل التباين األقادي بني وجها  نير  : 31دول رقم اال
 و ية جيجل تعات إىل ابيعة الو ية.بيف بقية االذج السياقي 

 

مجموع  مصدر التباين محاور الدراسة
 المربعات

متوسط  درجة الحرية 
 المربعات

 Fقيمة 
 المجدولة

مستوى 
 المعنوية

 القيم االجتماعية : 1المحور
 2,608 2 5,215 بين المجموعات

9,958 
 

,000 
 

 262, 217 56,823 المجموعات داخل

  219 62,038 المجموع

 القيم االقتصادية : 2المحور
 5,270 2 10,541 بين المجموعات

14,667 
 

,000 
 

 359, 217 77,979 المجموعات داخل

  219 88,520 المجموع

 القيم ال قافية : 3المحور
 1,690 2 3,380 بين المجموعات

5,250 
 

,006 
 

 322, 217 69,851 المجموعات داخل

  219 73,231 المجموع

 القيم الدينية : 4المحور
 128, 2 256, بين المجموعات

,284 
 

,753 
 

 451, 217 97,781 المجموعات داخل

  219 98,037 المجموع

 القيم الجمالية : 5المحور
 4,856 2 9,712 بين المجموعات

14,227 
 

,000 
 

 341, 217 74,065 المجموعات داخل

 219 83,776 المجموع
 

 جمي  المحاور
 2,154 2 4,307 بين المجموعات

 229, 217 49,612 المجموعات داخل 000, 9,420

  219 53,920 المجموع

 SPSSبا عتماد على  رجا   الباقثنياملصدر: من إعداد 
 

       أقددددل احملدددداور مبددددا يف ذلددددك احملدددداور ةتمعددددة عنويددددةنالقددددظ أن مسددددتوت ممددددن نتددددامج االدددددول أعددددالد                
فروق  على لتوجد ( اليت تن H1)و نقبل الفرضية البديلة(H0)نرفض الفرضية الصفرية  و منه( 0.05من )

يف بقيدة االدذج قديم ا تمدع احمللدي ل عينة الدراسدة قدول وجدود دور فرادذا  د لة إقصامية بني وجها  أ
مدددا عددددا احملدددور الرابدددع  ل α= 0.05عندددد مسدددتوت املعنويدددة  ابيعدددة الو يدددةتعدددات إىل  و يدددة جيجدددلبالسدددياقي 
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47الصفحة   
 

 

       و بالتدددايل (0.05املتعلدددة بدددالقيم الدينيدددة للمجتمدددع احمللدددي لو يدددة جيجدددل الدددذي مسدددتوت معنويتددده أكدددا مدددن )
  توجد فروق ذا  د لة إقصامية خبصوصده بدني وجهدا  نيدر أفدراد عيندة الدراسدة تعدات إىل ابيعدة الو يدة  
         و ذلددددك كددددون كددددل و يددددا  الددددوان بغددددض النيددددر عددددن ابيعتهددددا تدددددين بالدددددين اطسددددالمي ا نيددددف و الددددذي 

 الدينية.  هاهو مصدر الرميسي لقيم
 

  scheffeاستعنا با تبار شيفيه  الفروقلتبيان ملن كانه املعرفة            
 

 تعات إىل ابيعة الو ية للفروق املتعددة scheffeنتامج ا تبار  : 32دول رقم اال
 

 صحراوية داخلية  ساحلية الفرق محاور الدراسة

  االجتماعيةالقيم : 1المحور 
30941,- 02226, ـــــــــــــــــ ساحلية

*
 

33167,- ـــــــــــــــــ 02226,- داخلية
*
 

30941, صحراوية
*
 ,33167

*
 ـــــــــــــــــ 

  االقتصاديةالقيم :2المحور 
49904,- 05216,- ـــــــــــــــــ ساحلية

*
 

44688,- ـــــــــــــــــ 05216, داخلية
*
 

49904, صحراوية
*
 ,44688

*
 ـــــــــــــــــ 

 القيم ال قافية : 3المحور 
33198,- 12087,- ـــــــــــــــــ ساحلية

*
 

 21111,- ـــــــــــــــــ 12087, داخلية

33198, صحراوية
*
 ـــــــــــــــــ 21111, 

 القيم الجمالية : 5المحور 
53002,- 13635,- ـــــــــــــــــ ساحلية

*
 

39367,- ـــــــــــــــــ 13635, داخلية
*
 

53002, صحراوية
*
 ,39367

*
 ـــــــــــــــــ 

 جمي  المحاور
32694,- 04578,- ـــــــــــــــــ ساحلية

*
 

28116,- ـــــــــــــــــ 04578, داخلية
*
 

32694, صحراوية
*
 ,28116

*
 ـــــــــــــــــ 

 SPSSبا عتماد على  رجا   الباقثنياملصدر: من إعداد 
 

         الثدداين)القيم ا قتصددادية(و  األول)القدديم ا جتماعيددة(ور ااحملددمددن نتددامج االدددول أعددالد نالقددظ أن           
مبدددا يف ذلدددك احملددداور ةتمعدددة توجدددد هبدددا فدددروق ذا  د لدددة إقصدددامية لصددداحل فئدددة  اردددامس )القددديم االماليدددة( و
كمدا توجدد فدروق ذا  د لدة    لالو يدا  السداقلية و الدا ليدةل يتل علدى قسداج فئدالو يا  الصحراويةل

قيددث    3بدداحملور رقددم الو يددا  السدداقليةل ل ةل علددى قسدداج فئددالو يددا  الصددحراويةلإقصددامية لصدداحل فئددة 
يف االددذج السددياقي مددن فئددة إىل دورهددا قددول  اآلراءيراهددا الباقثددان فددروق ابيعيددة إذ أن القدديم نسددبية ختتلددف 

خيديم علدى العالقدا   الطدابع البددوي للو يا  الصحراوية اليت   زالابيعة الو ية   فبالنسبة أ رت قسب 
 دورثر علددى أرامهددم يف هدذا مددا يددؤ و   هبددا ا لتدداام يفدرض علددى االميددع احمللددي  بددني أفددراد ةددتمعهما جتماعيدة 

ية بدالقيم عمومدا لددت ا تمعدا  السداقل ا لتداامهذد األ اة يف بقية االذج السياقي   بينما تقدل درجدة 
 . ا جتماعيةمنحى قضري   تتالشى معه تدرجييا الرواب   اختذ و الدا لية اليت 
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48الصفحة   
 

 

 الرابعةالفرضية الفرعية  -د
وجدود   توجد فروق ذا  د لة إقصامية بني وجها  نير أفدراد العيندة قدول : (H0)الفرضية الصفرية -
 و ية جيجل تعات إىل ا الة العاملية.بيف بقية االذج السياقي قيم ا تمع احمللي ل دور
وجدود دور توجد فروق ذا  د لة إقصامية بني وجها  نير أفراد العيندة قدول : (H1)الفرضية البديلة -
 و ية جيجل تعات إىل ا الة العاملية.بيف بقية االذج السياقي قيم ا تمع احمللي ل

      

 لone way anovaبليل التباين األقادي ل ا تبار  تبار هذد الفرضية نعمد إىل تطبية          
 

  قيم ا تمع احمللي ل وجود دورعينة الدراسة قول  أفرادنتامج ا تبار بليل التباين األقادي بني وجها  نير :  33دول رقم اال
 .ا الة العامليةو ية جيجل تعات إىل بيف بقية االذج السياقي 

 

مجموع  مصدر التباين محاور الدراسة
 المربعات

متوسط  درجة الحرية 
 المربعات

 Fقيمة 
 المجدولة

مستوى 
 المعنوية

 : القيم االجتماعية 1المحور 
 610, 3 1,831 بين المجموعات

2,189 
 

,090 
 

 279, 216 60,207 داخل المجموعات

  219 62,038 المجموع

 : القيم االقتصادية 2المحور 
 296, 3 888, بين المجموعات

,729 
 

,536 
 

 406, 216 87,632 داخل المجموعات

  219 88,520 المجموع

 : القيم ال قافية 3المحور 
 117, 3 351, بين المجموعات

,347 
 

,791 
 

 337, 216 72,880 داخل المجموعات

  219 73,231 المجموع

 : القيم الدينية 4المحور 
 1,222 3 3,667 بين المجموعات

2,797 
 

,041 
 

 437, 216 94,371 داخل المجموعات

  219 98,037 المجموع

 : القيم الجمالية 5المحور 
 

 316, 3 949, بين المجموعات
,825 

 
,481 

 383, 216 82,827 داخل المجموعات 

  219 83,776 المجموع

 جمي  المحاور
 310, 3 930, بين المجموعات

 245, 216 52,990 داخل المجموعات 288, 1,263

  219 53,920 المجموع

 SPSSبا عتماد على  رجا   الباقثنياملصدر: من إعداد 
 

            نالقدددظ أن مسدددتوت معنويدددة احملددداور مبدددا يف ذلدددك احملددداور ةتمعدددة أكدددا مدددن نتدددامج االددددول أعدددالد            
وجدد عددم  على ل اليت تن  (H0)الصفرية و نقبل الفرضية (H1)البديلةنرفض الفرضية  و منه( 0.05من )

يف بقيددة قدديم ا تمددع احمللددي ل وجددود دورفددروق ذا  د لددة إقصددامية بددني وجهددا  أفددراد عينددة الدراسددة قددول 
  مددا عدددا احملددور  ل α= 0.05عنددد مسددتوت املعنويددة  ا الددة العامليددةو يددة جيجددل تعددات إىل باالددذج السددياقي 
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و بالتدايل  (0.05الرابع املتعلة بالقيم الدينية للمجتمع احمللدي لو يدة جيجدل الدذي مسدتوت معنويتده أقدل مدن )
 الة العاملية.أفراد عينة الدراسة تعات إىل ا  توجد فروق ذا  د لة إقصامية خبصوصه بني وجها  نير

 
 scheffeاستعنا با تبار شيفيه لتبيان ملن كانه الفروق املعرفة و            

 

 للقيم الدينية تعات إىل ا الة العاملية للفروق املتعددة scheffeنتامج ا تبار  : 34دول رقم اال
 

 

 مطلق)ة( أرمل)ة( أعزب/ عزباء متزوج)ة( الفرق محاور الدراسة

 : القيم الدينية 4المحور 

 15828, 48566,- 08803, ـــــــــــــــــ متزوج)ة(

57369,- ـــــــــــــــــ 08803,- أعزب/ عزباء
*

 ,07025 

57369, 48566, أرمل)ة(
*

 64394, ـــــــــــــــــ 

 ـــــــــــــــــ 64394,- 07025,- 15828,- مطلق)ة(

 SPSSبا عتماد على  رجا   الباقثنياملصدر: من إعداد   
 

فددروق ذا  د لددة إقصددامية لصدداحل فئددة  هددذا احملددور توجددد بددهمددن نتددامج االدددول أعددالد نالقددظ أن            
نسددبية الدينيددة قيددث يراهددا الباقثددان فددروق ابيعيددة إذ أن القدديم   أعدداج )ة( لل ةل علددى قسدداج فئددأرمددل)ة(ل

فبالنسدبة    ا الدة العامليدةيف االدذج السدياقي مدن فئدة إىل أ درت قسدب  وجدود دور هلداقول  اآلراءختتلف 
إىل التقيدددد بدددالقيم الدينيدددة جدددراء فقددددان رفقددداء درهبدددم ممدددا يدددد لهم يف عدددا  روقددداين  لفئدددة األرامدددل متيدددل عدددادة

لقددديم الدينيدددة ل وجدددود دوررامهدددم يف آ  و هدددذا مدددا يدددؤثر علدددى كدددل مدددا لددده عالقدددة بالددددين   حيبدددذونفيصدددبحون 
عمومدا الدينية بالقيم  ا لتاامتقل درجة  يف قني   و ية جيجليف بقية االذج السياقي بللمجتمع احمللي 

 هدذد الفئدة قدول وجدود دورالعااج الذين مييلون إىل قب املرح و اللهو   و هذا بددورد يدؤثر علدى أراء لدت 
 .   يف بقية االذج السياقي ذد األ اةهل
 

 الخامسةالفرضية الفرعية  -هـ
 

وجدود   توجد فروق ذا  د لة إقصامية بني وجها  نير أفدراد العيندة قدول : (H0)الفرضية الصفرية -
 و ية جيجل تعات إىل السن.بيف بقية االذج السياقي قيم ا تمع احمللي ل دور

 

وجدود دور توجد فروق ذا  د لة إقصامية بني وجها  نير أفراد العيندة قدول : (H1)الفرضية البديلة -
 و ية جيجل تعات إىل السن.بيف بقية االذج السياقي قيم ا تمع احمللي ل
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 لone way anovaبليل التباين األقادي ل ا تبار  تبار هذد الفرضية نعمد إىل تطبية 
  

 قيم ا تمع احمللي ل وجود دورعينة الدراسة قول  أفرادنتامج ا تبار بليل التباين األقادي بني وجها  نير  : 35دول رقم اال
 .السن و ية جيجل تعات إىلبيف بقية االذج السياقي 

 

مجموع  مصدر التباين محاور الدراسة
 المربعات

متوسط  درجة الحرية 
 المربعات

 Fقيمة 
 المجدولة

مستوى 
 المعنوية

 : القيم االجتماعية 1المحور 
 202, 2 404, بين المجموعات

,712 
 

,492 
 

 284, 217 61,633 المجموعات داخل

  219 62,038 المجموع

 : القيم االقتصادية 2المحور 
 135, 2 269, بين المجموعات

,331 
 

,719 
 

 407, 217 88,251 المجموعات داخل

  219 88,520 المجموع

 : القيم ال قافية 3المحور 
 360, 2 720, بين المجموعات

1,078 
 

,342 
 

 334, 217 72,511 المجموعات داخل

  219 73,231 المجموع

 : القيم الدينية  4المحور 
 369, 2 739, بين المجموعات

,824 
 

,440 
 

 448, 217 97,299 المجموعات داخل

  219 98,037 المجموع

 : القيم الجمالية  5المحور 
 345, 2 691, بين المجموعات

,902 
 

,407 
 383, 217 83,086 المجموعات داخل 

  219 83,776 المجموع

 جمي  المحاور
 019, 2 039, بين المجموعات

 248, 217 53,881 المجموعات داخل 925, 078,

  219 53,920 المجموع

 SPSSبا عتماد على  رجا   الباقثنياملصدر: من إعداد 
 

(      05,( غا دالة إقصاميا ألهنا أكا من ) 925,)تشا نتامج االدول أعالد إىل أن قيمة املعنوية           
أفدراد العيندة  ذا  د لة إقصامية بني وجهدا  نيدر فرية القاملة بأنه   توجد فروقو منه نقبل الفرضية الص

السن عندد مسدتوت  إىلو ية جيجل تعات بيف بقية االذج السياقي قيم ا تمع احمللي وجود دور ل قول
 . α= 0.05املعنوية 
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 الفصل خيصة
 
( سدامح ملعرفدة دور قديم ا تمدع 220قاولنا من  الل دراستنا امليدانية اليت كانه على عينة من )           

علدى أفدراد العيندة و الديت  هو ية جيجل   و ذلك باستخدام استبانة وزعدبيف بقية االذج السياقي احمللي 
  الثقافية   الدينية و االمالية للمجتمع احمللي  ا قتصادية   ا جتماعيةالقيم حماور   مشله  مخسة تضمنه

 االاذبية السياقية لقيم ا تمع احمللي لو ية جيجل.السادس املتعلة ب و ربطها باحملور   لو ية جيجل
       

        و بعدددد الدراسدددة و التحليدددل لكدددل البياندددا  الددديت مت مجعهدددا مدددن تفريددد  اطسدددتبانا    ميكدددن القدددول            
يف بقية االذج السياقي  هلا دور عايلأثبه أن القيم السامدة با تمع احمللي لو ية جيجل  ا  تبارا أن 

لقديم وجدود دور لفيما مت إثبا  فرضديا     بشكل متوس  دورها اليت جاء ا قتصاديةما عدا القيم  بالو ية
كما     من  الل الفرضية الرميسية األوىل و ية جيجلب يف بقية االذج السياقي السامدة يف ا تمع احمللي

ذا  د لدة إقصدامية بدني وجهدا  نيدر أفدراد  دم وجدود فدروقإثبدا  عدمت من  الل الفرضية الرميسية الثانيدة 
و يدة جيجدل تعدات إىل السدن يف بقيدة االدذج السدياقي بقيم ا تمع احمللي ل وجود دورعينة الدراسة قول 

وجدود عينة الدراسدة قدول  أفرادبني وجها  نير  ذا  د لة إقصامية وجود فروق إىل س   باطضافةو االن
تعددات إىل ا الددة العامليددة لصدداحل و يددة جيجددل ب يف بقيددة االددذج السدياقيللمجتمددع حمللددي لدينيددة لقديم ا دور

قدديم ل وجددود دورفئددة األرامددل علددى قسدداج فئددة العددااج   يف قددني توجددد فددروق ذا  د لددة إقصددامية قددول 
حل فئددة املسددتوت و يددة تعددات إىل كددل مددن املسددتوت التعليمددي لصددايف بقيددة االددذج السددياقي بالا تمددع احمللددي 

لصدداحل فئددة الو يددا  الصددحراوية علددى قسدداج الثددانوي علددى قسدداج املسددتوت االددامعي   و ابيعددة الو يددة 
 القيم الدينية اليت   توجد فروق هبا ذا  د لة إقصامية. باستثناءالو ية الساقلية و الدا لية 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ةــاتمــالخ                                     
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وتكددون    مددع السددياح لهميف تفدداع أفددراد ا تمعددا  احملليددةوك لمددة لسددهشددكل القدديم احملددددا  املت            

ة يدأمهالسدياقي ب هموعدي و   عدراف بالعادا  والتقاليدد والثقافدة واأل همتحقة من مدت التااملمبثابة معايا  ل
تددرتب  دراسددة   كمددا جتمدداعيا ا يف التفاعددل والتبددادل هددالنيافددة وغا مانددة و ألة واهددوالعدالددة والناا الصددداقةقدديم 

           و الدينيدة الثقافيدةو  جتماعيدة اقدا  البدراسدة شدبكة العلسامدة يف ةتمع املقصدد السدياقي للسدياقة القيم ا
م هددسداس يف فألاه بوصددف احمللديمدن عددادا  وتقاليدد وأمندداط ثقافيدة متباينددة لددت ا تمددع  ...إخل   اقتصداديةو 

 .ةلبصورة متواص يرفضون و ون ولضسياح فيما يفلالكامنة لرة أو هالواامف النفسية اليا
 

يف بيدة االدذج بناءا علدى مدا سدبة ذكدرد   و مدن  دالل حماولتندا دراسدة دور قديم ا تمدع احمللدي             
 نوردها فيما يلي: ا قضاقا و ية جيجل   استخلصنا ةموعة من النتامج و السياقي ب

 

 أوال: النتاسج
 
يف بقيدددة الدينيدددة و االماليدددة للمجتمدددع احمللدددي   الثقافيدددة   ا جتماعيدددةكدددل مدددن القددديم يوجدددد دور عدددايل ل -

 و ية جيجل.االذج السياقي ب
 و ية جيجل.يف بقية االذج السياقي بللمجتمع احمللي  ا قتصاديةلقيم متوس  ل يوجد دور -
يف بقية عينة الدراسة خبصوص دور قيم ا تمع احمللي أفراد بني آراء  فروق ذا  د لة إقصامية  توجد  -

 .و السن و ية جيجل تعات إىل االنساالذج السياقي ب
يف بقيدددة عيندددة الدراسدددة قدددول دور قددديم ا تمدددع احمللدددي أفدددراد آراء  بدددني ذا  د لدددة إقصدددامية فدددروقوجدددد ت -

ت الثدانوي علدى قسداج املسدتوت لصداحل مسدتو  التعليمديو يدة جيجدل تعدات إىل املسدتوت االذج السدياقي ب
 االامعي.

يف بقيدددة الدراسدددة قدددول دور قددديم ا تمدددع احمللدددي  ةعيندددأفدددراد  أراءبدددني  فدددروق ذا  د لدددة إقصددداميةوجدددد ت -
و ية جيجدل تعدات إىل ابيعدة الو يدة لصداحل الو يدا  الصدحراوية علدى قسداج الو يدا  االذج السياقي ب

 ما عدا القيم الدينية اليت   يكن فيها ا تالف.  الساقلية و الدا لية 
و يددة يف بقيددة االددذج السددياقي ب  يوجددد ا ددتالف يف آراء عينددة الدراسددة قددول دور قدديم ا تمددع احمللددي  -

كدددان فيهدددا ا دددتالف لصددداحل فئدددة األرامدددل علدددى   الددديتجيجدددل تعدددات إىل ا الدددة العامليدددة   ماعددددا القددديم الدينيدددة 
 قساج فئة العااج.
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 قتراحاتاإلثانيا: 
 

 أمهها: ا قضاقا من  الل النتامج املتحصل عليها ميكن ارروئ مبجموعة من            
 

ضدب  النشداط السدياقي ل)من ارف كل الفاعلني يف امليدان السدياقي( العمل على وضع مدونة أ القية  -
 احمللي لضمان تنمية سياقية مستدامة.الواين و 

كانه للسياح أم ألفراد ا تمع احمللي   سواءالسلبية   السلوكياالعمل على تفعيل    سا ن ملعاالة كل  -
 اليت من شأهنا إعطاء صورة قامتة عن الو ية.

لضدمان عددم  األسدعاراطيدواء و مراقبدة  ااقدةللسدياقة بالو يدة مدن  دالل رفدع  ا قتصداديضب  النشداط  -
 .املراقبة الدورية و معاقبة املخالفني   و دي املضاربنيأيوقوع السياح ب

وي التوجهدا  شرحية السدياح ذاف ة السياقية للو ية من  الل استهدالعمل على الضويج الفعال للوجه -
 األ القية.

وضدع شدروط و معدايا  مدعبالواامف ذا  العالقة بالنشاط السدياقي  لاللتحاقتعايا إجراءا  التوايف  -
 .حمددة بالضكيا على الساة و سلوك إىل جانب اراة املهنية و املؤهل العلمي و املهارا  الشخصية

 
  أفاق الدراسة

 
قاولنا من  الل دراستنا اطملام جبوانب املوضوع قسب مدا أتديح لندا مدن معلومدا    و إميدان مندا           
البحدددث العلمدددي فإنندددا نعتدددا دراسدددتنا كمفتددداح لدراسدددا   ققدددة قدددد تكدددون هلدددا عالقدددة باالدددذج  باسدددتمرارية

 السياقي أو القيم السامدة با تمع احمللي لو ية جيجل.
 

 الباقثني: اهتمامو هذد بعض املواضيع املقضقة آملني أن تثا            
 

 معوقا  االذج السياقي بو ية جيجل. -
 .قيم ا تمع احمللي لو ية جيجل على ضغوط السياقة -
ا تمددع احمللددي  أفددراد وجهددة نيددرمددن  -دور قدديم ا تمددع احمللددي لو يددة جيجددل يف بقيددة االددذج السددياقي -

 .نفسهم
 .إقدت البلديا  السياقية منوذجا -دور قيم ا تمع الريفي لو ية جيجل يف بقية االذج السياقي -



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 جــــــة المراجــــاسمـــق
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 الكتب: -أ
 2012 –عمان  –قيم و أ القيا  األعمال دار زمام  -الرضا و الو ء الوايفي -سوسن عبد الفتاح وهب –أمحد سليمان  -1

 1933 -مكتبة لبنان  -العلوم ا جتماعية  أمحد زكي بدوي معجم مصطلحا  - 2

  2010عمان  –دار أسامة للنشر  –االغرافيا السياقية  –قجر  أبوآمنة  - 3

 2009األردن  –الوراق للنشر و التوزيع  -االغرافيا و املعا  السياقية – ليل بيااو إبراهيم- 4

 11/02/2019اطثنني:  - ديب األ الق و تطها األعراق  -ابن مسكويه  - 5

 1984املؤسسة العربية للدراسا  والنشر باو   - األولموسوعة الفلسفة االاء  –بدويعبد الرمحان  - 6

 1998املكتب العر  ا ديث مصر  -حممد مسعد حمي اطاار القانوين للنشاط السياقي و الفندقي  - 7

 2001مصر  –الطبعة الثانية  –جغرافيا السياقة  -محدي أمحد الديب وحممد صبحي عبد ا كيم  - 8

   2013دار الوراق للنشر و التوزيع األردن  –مثا اه ا وري  - 9

 2007الطبعة األوىل  –اطسكندرية  –دار الفكر االامعي  -التخطي  السياقي–حممد الصايف  -10

 2001 اطسكندرية -ب االامعي ا ديث املكت -منال العه حممود التنمية و ا تمع  -11

 .2013مد ل إىل االغرافيا السياقية دار الوراق للنشر و التوزيع األردن  –ناصر حممود عبد و عبد القادر ابراهيم محاد  -12

 2003القاهرة  –دار الفكر العر   ا قتصاديةأسس االغرافيا  –علي أمحد هارون  -13

 2015سلسلة احملاضرا  العلمية لبنان ارابلس ماي  - الفلسفة و األ الققالمني صباح حماضرا  يف  -14

 2003القيم السياسية إيضاك للطباعة و النشر و التوزيع مصر  –مسا  طاج  -15

  2008القيم العاملية وأثرها على السلوك اطنساين دار جدار للكتاج العاملي عمان  -سعاد جا سعيد -16

  . 15/02/2019االمعدددددددددة  - 1996ة دار السدددددددددالم القددددددددداهر  - مسدددددددددلم بشدددددددددرح اطمدددددددددام الندددددددددووي صدددددددددحيح ة الاقيلددددددددديوهبددددددددد -17

https//link.qnl.qa/port/0/  -LWXnlak  -املسمى   ا جائ بن - مسلم –صحيح  –شرح  –يف  –املنهائ 

البيطددددا  سددددنض للنشددددر و التوزيددددع  -الصددددناعة التقليديددددة و االددددذج السددددياقي يف البحددددر األبدددديض املتوسدددد   -دعددددبس  يسددددرت -18

 2004 –اطسكندرية مصر 

https//upload.wekimedia.org/wikisource/ar/b/b7/األعراق- األ الق و تطها   -  pdf- ديب  
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 المذكرات -ب 
مددذكرة مكملددة لنيددل درجددة ماجسددتا يف التسدديا الدددويل جامعددة  –دراسددة جاذبيددة املنطقددة السددياقية يف االاامددر  –دواح عامشددة  -1

 . 2010تلمسان 

دور السدددياقة يف التنميدددة ا قتصدددادية و ا جتماعيدددة يف االاامدددر مقدمدددة لنيدددل درجدددة املاجسدددتا ختصددد  إدارة  -مسددداعيين نسددديبة  -2
 2014أعمال  جامعة وهران 

فددددي ادددل اطسدضاتيدجيددة السدددياقية  )2025-2000السيداقدددة فددددي الدجدددداامددددددددر اطمددكدانديددا  والدمدعددوقددددا ) -عدويدنددان عددبد القدددادر  -3
 (03  أادروقددددة دكدتددددورة فددددي الدعددددلوم ا قدتدصاديدددددة جامعدددة االاامدددر )SDAT2025االدددددديدة للمخطددد  التدددوجيهي للتهيئدددة السدددياقية 

2013 

 :المجيت -ج 

 2013سنة  01ةلد  28العدد  03ةلة علوم ا قتصاد و التسيا و التجارة جامعة االاامر  -بن قسان قكيم  -01
ةلدددة ا قتصددداد العددداملي  -أ لقدددة األنشدددطة السدددياقية معدددا  أساسدددية ملدوندددة إسدددالمية أل القيدددا  السدددياقة - رقددديم قسدددني  -02

 2014 جانفي 20العدد  -اطسالمية
 2014القيم ا جتماعية  مقاربة نفسية اجتماعية سبتما  - 08ةلة الدراسا  والبحوث ا جتماعية العدد  -03

 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://giem.kantakji.com/writer/details/ID/161
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 11 تصنيف القيم 01

 12 مكونا  القيم  02
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 26 القيم ا قتصادية -قياس صدق ا تساق الدا لي لعبارا  احملور الثاين  05

 27 القيم الثقافية -قياس صدق ا تساق الدا لي لعبارا  احملور الثالث  06

 27 القيم الدينية -قياس صدق ا تساق الدا لي لعبارا  احملور الرابع  07

 27 القيم االمالية -قياس صدق ا تساق الدا لي لعبارا  احملور ارامس  08

09 
جاذبية السياقة لقيم –قياس صدق ا تساق الدا لي لعبارا  احملور السادس 

 ا تمع احمللي لو ية جيجل  
28 

 28 الصدق البنامي حملاور الدراسة 10

 29 ثبا  أداة الدراسة قياس 11

 29 االنس قسب العينة أفراد توزيع 12

 30 املستوت التعليمي  قسب العينة أفراد توزيع 13

 30 ابيعة الو ية قسب العينة أفراد توزيع 14

 31 ا الة العاملية  قسب العينة أفراد توزيع 15

 31 السن قسب العينة أفراد توزيع 16

17 
القيم ا جتماعية للمجتمع احمللي  لدور املتوسطا  ا سابية و ا حنرافا  املعيارية 

 و ية جيجل بيف بقية االذج السياقي 
32 

18 
  للمجتمع احمللي ا قتصاديةالقيم  لدوراملتوسطا  ا سابية و ا حنرافا  املعيارية 

 و ية جيجل بيف بقية االذج السياقي 
33 

19 
            القيم الثقافية للمجتمع احمللي  لدوراملتوسطا  ا سابية و ا حنرافا  املعيارية 

 و ية جيجل بيف بقية االذج السياقي 
35 

20 
              القيم الدينية للمجتمع احمللي  لدوراملتوسطا  ا سابية و ا حنرافا  املعيارية 

 و ية جيجل بيف بقية االذج السياقي 
36 

21 
               القيم االمالية للمجتمع احمللي لدوراملتوسطا  ا سابية و ا حنرافا  املعيارية 

 و ية جيجل بيف بقية االذج السياقي 
37 
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22 
يف بقية االذج  لدور قيم ا تمع احمللياملتوسطا  ا سابية و ا حنرافا  املعيارية 

 و ية جيجل بالسياقي 
38 

23 
يف بقية االذج السياقي تمع احمللي للمج ا جتماعيةالقيم  دورنتامج ا تبار فرضية 

 و ية جيجل ب
39 

24 
يف بقية االذج السياقي القيم ا قتصادية للمجتمع احمللي  دورنتامج ا تبار فرضية 

 و ية جيجل ب
40 

25  
يف بقية االذج السياقي القيم الثقافية للمجتمع احمللي  دورنتامج ا تبار فرضية 

 41 و ية جيجل ب

26  
و ية بيف بقية االذج السياقي القيم الدينية للمجتمع احمللي  دورنتامج ا تبار فرضية 

 جيجل 
41 

27 
يف بقية االذج السياقي احمللي  القيم االمالية للمجتمع  دورنتامج ا تبار فرضية 

 و ية جيجل ب
42 

28 
قيم ا تمع  دوروجها  نير افراد عينة الدراسة قول  بني نتامج ا تبار فرضية الفروق

 و ية جيجل تعات إىل االنس بيف بقية االذج السياقي  احمللي 
43 

29 
قيم  دوروجها  نير افراد عينة الدراسة قول  بنينتامج ا تبار بليل التباين األقادي 

 44 إىل املستوت التعليمي  و ية جيجل تعاتبيف بقية االذج السياقي ا تمع احمللي 

30 
املستوت  تعات إىلللفروق املتعددة بني املتوسطا   Scheffeنتامج ا تبار شيفيه 

 التعليمي 
45 

31 
وجود وجها  نير افراد عينة الدراسة قول  بنينتامج ا تبار بليل التباين األقادي 

 و ية جيجل تعات إىل ابيعة الو يةبيف بقية االذج السياقي قيم ا تمع احمللي  دور
46 

 47 ابيعة الو ية تعات إىلللفروق املتعددة بني املتوسطا   Scheffeنتامج ا تبار شيفيه  32

33  
قيم  دوروجها  نير افراد عينة الدراسة قول  بنينتامج ا تبار بليل التباين األقادي 

 و ية جيجل تعات إىل ا الة العامليةبيف بقية االذج السياقي  ا تمع احمللي 
48 

34 

للفروق املتعددة بني املتوسطا  وجها  نير أفراد عينة  Scheffeنتامج ا تبار شيفيه 
و ية دور القيم الدينية للمجتمع احمللي يف بقية االذج السياقي بالدراسة قول 

 ا الة العاملية تعات إىلجيجل 
49 

35 
قيم دور وجها  نير افراد عينة الدراسة قول  بنينتامج ا تبار بليل التباين األقادي 

 و ية جيجل تعات إىل السنتمع احمللي يف بقية االذج السياقي با 
50 
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 الجداولقاسمــة 
 الصفحة الجدولعنوا   الرقم

 04 أنواع السياقة 01

 07 عوامل االذج السياقي  02

 12 مصادر القيم 03

 13 جتماعيةعالقة القيم ببعض املفاهيم النفسية و ا  04

 25 الدراسة متغاا   05
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 ( قبل التحكيم) : استمارة الدراسة 1امللحة رقم                                  
 محمد الصديق بن يحيى جيجلجامعة 

 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
 التجاريةعلوم القسم 

 
 تحية طيبة وبعد،،

" جاذوالية جيجل نمو  -تحقيق الجذب السياحيدور قيم المجتمعات المحلية في نض  بين أيديكم استبانة لدراسة "
وبيان الرأي بتأشير اإلجابة المناسبة من وجهة نظركم، حيث أن استكمال اإلجابة عن كافة  باالطالعراجين التفضل 

عبارات االستمارة والدقة في اإلجابة ستنعكس بالتأكيد على دقة النتائج التي سيتم التوصل لها، علما بأن كافة المعلومات 
 الواردة في االستمارة لن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي.

 
 رين لكم تعاونكم مع التقديرشاك
 نبيل منيع / رابح العايب: انالباحث

 

 المعلومات الشخصية .1
 

 أنثى             ذكـــر                           سالجن    -  
 جامعي                       ثانوي              متوسط               ابتدائي                المستوى الدراسي       -       

 صحراوية       داخلية           ساحلية                    السكن)الوالية(:       -         
 مطلق)ة(               أرمل)ة(            )عزباء(أعزب          متزوج)ة(                     الحالة العائلية:       -         

 سنة 35أكثر من        سنة 35سنة إلى  25من              سنة 25أقل من                                 السن:      -     
 
 
 محاور الدراسة -2
 بالقيم االجتماعيةالمحور األول: األسئلة الخاصة  -

ــرة الرقم  الفقــــــــــــــــــــــــ

مدى قياس الفقرة 
 للبعد

إنتماء الفقرة 
 للبعد

الصياغة 
 اللغوية

 اقتراحكم

 تقيس 
 منتمية تقيسال  

 غير 

غير  سليمة منتمية
 سليمة

يتقبل وجودي باألحياء السكنية المحليـة للواليـة بصـفة  01
 عادية

    
   

ود تمييـــز فـــي المعاملـــة بينـــي و بـــين أالحـــظ عـــدم وجـــ 02
  أفراد المجتم  المحلي

    
   

        يتعامل معي سكان الوالية بلباقة  03
        بالواليةيتجاوز عن بعض التصرفات السلبية للسياح  04
        أعامل بالوالية بتواض  05
         يتواصل معي بالوالية بشكل جيد 06
        تقدم لي بالوالية يد المساعدة عند الحاجة 07
        تحترم عاداتي و تقاليدي من طرف المجتم  المحلي 08
        يتم احترام الطابور و انتظار الدور  09
          تتوفر الوالية على أماكن إقامة محترمة 10
        يشج  الجو العام بالوالية السياحة العائلية 11
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 بالقيم االقتصادية: األسئلة الخاصة الثاني المحور -

 

 

        تساهم الجمعيات في تنشيط الحركة السياحية بالوالية  12

13 
يهتم المجتم  المحلي بالحقوق الفردية للسياح األك ـر 
قابلية للتعرض لألخطار، ال سيما األطفـال و الشـيوخ 

 و المعاقين.

   

 
   

        أشعر باالرتياح لقلة المتشردين بالوالية  14

أتجــول باطمئنــان إلعتقــادي بــأني لــن أتعــرض للســرقة  15
 أو االعتداء 

   
 

   

زادت مراعـــــاتي ألعـــــراف وعـــــادات وقـــــيم المجتمعـــــات  16
 المختلفة بعد تعاملي م  السكان المحليين

   
 

   

ــرة الرقم  الفقــــــــــــــــــــــــ

مدى قياس الفقرة 
 للبعد

إنتماء الفقرة 
 للبعد

الصياغة 
 اللغوية

 اقتراحكم

 تقيس 
 منتمية ال تقيس 

 غير 

غير  سليمة منتمية
 سليمة

        يروج المجتم  المحلي للوجهة السياحية المحلية 17

18 
يشـــــارك أفـــــراد المجتمـــــ  المحلـــــي فـــــي األنشـــــطة 
 السياحية وفي المناف  االقتصادية الناجمة عنها

    
   

19 
يســـتغل المجتمـــ  المحلـــي كـــل المـــوارد الســـياحية 

 المتاحة من أجل زيادة أرباحهم
    

   

20 
 –يقــــــــــــــــــــدم المنتجــــــــــــــــــــون المحليون)مطــــــــــــــــــــاعم 
 فنادق...(معلومات دقيقة و صحيحة للسياح

    
   

21 
ــــــم  ــــــتج الســــــياحي لمــــــا ت تطــــــابق مواصــــــفات المن

 عليهاالتفاق 
    

   

22 
زاد إعجابي بالوجهة السياحية من خـالل ضـمان 

 عدم تعرضي لحاالت الغش أو الخداع
    

   

23 
يلتزم التجار بعدم رف  األسعار عنـد التعامـل مـ  

 السياح
    

   

24 
يتعامل التجار بمساواة و بدون تمييـز مـ  متلقـي 

 الخدمة
    

   

        المعارض التجارية بالوالية كافية و مفيدة 25

26 
يزيـــــــد ارتيـــــــاحي بالواليـــــــة مـــــــن خـــــــالل ســــــــهولة 

 الحصول على السل  و الخدمات 
    

   

        تكاليف النقل و اإليواء بالوالية معقولة  27

28 
أقتنـــــي منتجـــــات تقليديـــــة محليـــــة عنـــــد مغـــــادرتي 

 المنطقة
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 الثقافيةبالقيم : األسئلة الخاصة الثالث المحور -

 
 الدينيةبالقيم : األسئلة الخاصة الرابع المحور -

ــرة الرقم  الفقــــــــــــــــــــــــ

مدى قياس الفقرة 
 للبعد

إنتماء الفقرة 
 للبعد

الصياغة 
 اللغوية

 اقتراحكم

 تقيس 
 منتمية ال تقيس 

 غير 

غير  سليمة منتمية
 سليمة

        للمجت  المحلي االستعداد الستقبال السياح و التعامل معهم 29
        يًلم المجتم  المحلي بالمعلومات عن الوجهة السياحية 30

ـــى الحـــرف التقليديـــة و التـــراث  31 يحـــافظ المجتمـــ  المحلـــي عل
 الشعبي 

       

يحافظ المجتم  المحلي على المواق  السياحية            و  32
 األماكن األ رية

       

يتم التساهل معـي حـين أتطلـ  إلـى اكتشـاف مـوارد السـياحية  33
 للوالية و االستمتاع بها بصورة مباشرة وشخصية

       

        أرى أن عدد المكتبات الموجود في الوالية كافية 34

زاد اهتمــــامي بتحســــين ســــلوكي فــــي التعامــــل مــــ  األمــــاكن  35
 السياحية من خالل زيارتي للوالية.

       

        تؤدي التظاهرات ال قافية بالوالية إلى زيادة توافد السياح 36
        تساهم المعارض المقامة بالوالية في توافد السياح  37

الســـــــهرات الفنيــــــــة الموجهــــــــة للعـــــــائالت بالواليــــــــة محترمــــــــة            38
 و بعيدة عن الصخب

       

تــــؤدي الجمعيــــات ال قافيـــــة دور فعــــال فـــــي إنجــــاح الموســـــم  39
 السياحي

       

يتعــزز مكــو ي بالواليــة مــن خــالل تناســب زيــارتي مــ  وجــود  40
 مشاهير و فانين 

       

ــرة الرقم  الفقــــــــــــــــــــــــ

مدى قياس الفقرة 
 للبعد

إنتماء الفقرة 
 للبعد

الصياغة 
 اللغوية

 اقتراحكم

 تقيس 
 منتمية ال تقيس 

 غير 

غير  سليمة منتمية
 سليمة

        يتحلى المجتم  المحلي للوالية باألمانة و الصدق 41

ينصـــحني أفـــراد المجتمـــ  المحلـــي بالتوجـــه مـــن عدمـــه إلـــى  42
 منطقة سياحية معينة   

       

زاد إعجابي بالوالية من خالل التزام المجتم  المحلـي بلبـاس  43
 محتشم 

       

44 
يبـذل أفـراد المجتمـ  المحلـي مـا فـي وسـعهم للمسـاهمة فــي   

إشباع الرغبـات الروحيـة لـدى السـائحين و ممارسـة شـعائرهم 
 الدينية.

    
   

الســياحية تسـاهم لجنــة دور العبـادة فــي دعـم تحســين الوجهـة  45
 للوالية ) األئمة و الجمعيات الدينية (

       

زاد إعجابي بالوالية من خـالل التـزام المجتمـ  المحلـي  -46 46
 باأللفاظ المهذبة 
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 الجماليةبالقيم : األسئلة الخاصة الخامس المحور -
 

 

 
 
 
 
 
 

يلتزم أفراد المجتم  المحلـي بـاألمر بـالمعروف و النهـي عـن  47
 المنكر

       

زاد إعجـــــابي بالواليـــــة مـــــن خـــــالل وجـــــود العنصـــــر النســـــوي  48
 بالمتاجر المحلية الخاصة بالمنتجات النسائية

       

        توزي  المساجد بالنسبة للمواق  السياحية المحلية مالئم 49
        تتميز المساجد بالوالية بالنظافة و الهدوء 50
        يتمت  أئمة المساجد بالكفاءة و االعتدال 51

يســــــــاهم األئمــــــــة و الهياكــــــــل الدينية)المســــــــاجد و المركـــــــــز  52
 اإلسالمي( في توعية السياح

       

        يحافظ أفراد المجتم  المحلي على اآلداب العامة 53

ــرة الرقم  الفقــــــــــــــــــــــــ

مدى قياس الفقرة 
 للبعد

إنتماء الفقرة 
 للبعد

الصياغة 
 اللغوية

 اقتراحكم

 تقيس 
 منتمية ال تقيس 

 غير 

غير  سليمة منتمية
 سليمة

يحـــافظ المجتمـــ  المحلـــي علـــى نظافـــة األحيـــاء و الســـاحات  53
 العمومية 

       

يحـــافظ المجتمـــ  المحلـــي علـــى نظافـــة الشـــواطئ و األمـــاكن  54
 السياحية

       

        يظهر السكان المحليين بمظهر الئق و نظيف 55
        يسود التشجير األماكن العامة بالوالية  56
        األطباق المقدمة من طرف طهاة الوالية راقية 57
        أماكن اإليواء بالوالية مناسبة و نظيفة 58

اعتبر أن البيئة )الهواء، البيئة البحرية مياه الشرب،  59
 الغابات، الحدائق( بشكل عام غير ملو ة في الوالية

       

تتوفر اللوحات واإلرشادات و الكتيبات و النشرات التعريفية  60
 بالخدمة السياحية بالوالية)الكترونيًا أو ورقيًا(

       

        يتم المحافظة على الطاب  العمراني بالوالية 61

يراعي التوس  العمراني بالوالية الشواطئ و المناطق  62
 السياحية 

       

        األرصفة بالوالية واسعة و غير معرقلة 63
        توفر اإلنارة العمومية بالوالية بشكل كاف 64
        ائر السيارات بشكل كاف ظتوفر ح 65
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 جاذبية السياحة لقيم المجتمع المحلي لوالية جيجل: السادس المحور -

 

ــرة الرقم  الفقــــــــــــــــــــــــ

مدى قياس الفقرة 
 للبعد

إنتماء الفقرة 
 للبعد

الصياغة 
 اللغوية

 اقتراحكم

 تقيس 
 منتمية ال تقيس 

 غير 

غير  سليمة منتمية
 سليمة

        تسود بالوالية قيم فاضلة ال بأس بها 66
        تشهد الوالية إقبال للسياح بسبب القيم السائدة بها 67
        محترمةتقام بالوالية تظاهرات فنية و  قافية عائلية  68
        يتمسك سكان الوالية بعاداتهم و تقاليدهم 69

عــن العديــد يمتــاز ســكان الواليــة بميــزة أخالقيــة ينفــردون بهــا  70
 من المقاصد السياحية عبر الوطن

       

تعتبر قيم المجتم  المحلي للوالية أحـد األمـور التـي تجـدنني  71
 لزيارة المنطقة

       

ـــين مـــ  الســـياح أحـــد أســـباب  72 أســـلوب تعامـــل الســـكان المحلي
 اختياري للوالية

       

        أفكر أك ر في قضاء العطلة بالوالية 73
         السياحةأصبحت أنصح اآلخرين بالسفر للوالية بغرض  74
        تسود بالوالية قيم فاضلة ال بأس بها 75
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 ) بعد التحكيم ( : استمارة الدراسة2امللحة رقم 
 محمد الصديق بن يحيى جيجلجامعة 

 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
 التجاريةعلوم القسم 

 

 تحية طيبة وبعد،،
" جاذنمو والية جيجل  -دور قيم المجتمعات المحلية في تحقيق الجذب السياحينض  بين أيديكم استبانة لدراسة "

وبيان الرأي بتأشير اإلجابة المناسبة من وجهة نظركم، حيث أن استكمال اإلجابة عن كافة  باالطالعراجين التفضل 
عبارات االستمارة والدقة في اإلجابة ستنعكس بالتأكيد على دقة النتائج التي سيتم التوصل لها، علما بأن كافة المعلومات 

 إال ألغراض البحث العلمي.الواردة في االستمارة لن تستخدم 
 

 شاكرين لكم تعاونكم مع التقدير
 نبيل منيع / رابح العايب: انالباحث

 

 المعلومات الشخصية .2
 

 أنثى                          ذكـــر                              سالجن    -  
 جامعي              ثانوي             متوسط                        ابتدائي                المستوى الدراسي       -       

 صحراوية                داخلية                         ساحلية                     السكن)الوالية(:       -         
 مطلق)ة(                أرمل)ة(                                 )عزباء(أعزب                     متزوج)ة(                     الحالة العائلية:       -         

 سنة 35أكثر من       سنة 35سنة إلى  25من                                                سنة 25أقل من                السن:      -     
 

 محاور الدراسة -2
 

 االجتماعيةبالقيم المحور األول: األسئلة الخاصة  -
 

ــرة الرقم موافق  الفقــــــــــــــــــــــــ
غير  ال أدري موافــق بشدة

 موافق
غير موافق 

 بشدة
      تواجدي بينهم أمر عادييرى أفراد المجتم  المحلي  01
      أشعر بالمساواة في المعاملة م  السكان المحليين 02
      معي بلباقة أفراد المجتم  المحلييتعامل  03
      يتجاوز المجتم  المحلي عن بعض التصرفات السلبية للسياح 04
      يتواصل أفراد المجتم  المحلي معي بشكل جيد 05
      ُيقدم لي أفراد المجتم  المحلي المساعدة عند الحاجة 06
      ُتحترم عاداتي و تقاليدي من طرف المجتم  المحلي 07
          أشاهد حرص أفراد المجتم  المحلي  على احترام الطابور 08

 االنتظارو صفوف 
     

      تتوفر الوالية على أماكن إقامة محترمة   09
      يشج  الجو العام بالوالية السياحة العائلية 10
      أشعر باالرتياح لقلة المتشردين بالوالية 11
               أتجول بالوالية باطمئنان العتقادي بأني لن أتعرض للسرقة  12

 أو االعتداء
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 االقتصاديةبالقيم : األسئلة الخاصة الثاني المحور -  
 

ــرة الرقم موافق  الفقــــــــــــــــــــــــ
ال  موافــق بشدة

 أدري
غير 
 موافق

غير موافق 
 بشدة

      يحرص المجتم  المحلي على الترويج للوجهة السياحية المحلية 01
      ُيشارك أفراد المجتم  المحلي في األنشطة السياحية وفي المناف  االقتصادية الناجمة عنها 02
      يستغل المجتم  المحلي الموارد السياحية المتاحة من أجل زيادة أرباحهم 03
      فنادق...( معلومات دقيقة و صحيحة –ُيقدم لي المنتجون المحليون)مطاعم  04
      ُتطابق مواصفات المنتج السياحي لما تم الترويج له 05
      زاد إعجابي بالوجهة السياحية من خالل ضمان عدم تعرضي لحاالت الغش أو الخداع 06
      يلتزم التجار بعدم رف  األسعار عند التعامل معي 07
      يتعامل التجار بمساواة و بدون تمييز بيني و بين اآلخرين 08
      المعارض التجارية بالوالية كافية و مفيدة 09
      يزيد ارتياحي عند تواجدي بالوالية من خالل سهولة الحصول على السل  و الخدمات 10
      أقتني منتجات تقليدية محلية عند مغادرتي المنطقة 11

 

 بالقيم الثقافية: األسئلة الخاصة الثالث لمحورا -
 

ــرة الرقم  الفقــــــــــــــــــــــــ
موافق 
 بشدة

 ال أدري موافــق
غير 
 موافق

غير موافق 
 بشدة

      الشعبييحافظ المجتم  المحلي على الحرف التقليدية و التراث  01
      يحافظ المجتم  المحلي على المواق  السياحية و األماكن األ رية 02
يتم التساهل معي حين أتطل  إلى اكتشاف موارد السياحية للوالية و االستمتاع بها  03

      بصورة مباشرة و شخصية
      الموجودة في الوالية كافيةأعتقد أن عدد المكتبات  04
      زاد اهتمامي بتحسين سلوكي في التعامل م  األماكن السياحية من خالل زيارتي للوالية 05
      تؤدي التظاهرات ال قافية بالوالية إلى زيادة توافد عدد كبير من السياح 06
      بالوالية في توافد السياحتساهم المعارض المقامة  07
      السهرات الفنية الموجهة للعائالت بالوالية محترمة و بعيدة عن الصخب 08
      تساهم الجمعيات ال قافية في إنجاح الموسم السياحي 09

 

 الدينيةبالقيم : األسئلة الخاصة الرابع المحور -
ــرة الرقم موافق  الفقــــــــــــــــــــــــ

ال  موافــق بشدة
 أدري

غير 
 موافق

غير موافق 
 بشدة

      يتحلى المجتم  المحلي للوالية باألمانة و الصدق 01
      ينصحني أفراد المجتم  المحلي بالتوجه إلى منطقة سياحية معينة    02
      زاد إعجابي بالوالية من خالل التزام المجتم  المحلي بلباس محتشم 03
      تساهم دور العبادة)األئمة و الجمعيات الدينية( في دعم تحسين الوجهة السياحية للوالية                   05
      خالل التزام المجتم  المحلي باأللفاظ المهذبة زاد إعجابي بالوالية من 06
      بالنصيحةيلتزم أفراد المجتم  المحلي 07

زاد إعجابي بالوالية من خالل االعتماد على العنصر النسوي بالمحالت المحلية  08
      الخاصة بالمنتجات النسائية

      توزي  المساجد بالنسبة للمواق  السياحية المحلية مالئم 09
      تتميز المساجد بالوالية بالنظافة و الهدوء 10
      يتمت  أئمة المساجد بالكفاءة و االعتدال 11
      يحافظ أفراد المجتم  المحلي على اآلداب العامة 12
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 الجماليةبالقيم : األسئلة الخاصة الخامس لمحورا -
ــرة الرقم موافق  الفقــــــــــــــــــــــــ

ال  موافــق بشدة
 أدري

غير 
 موافق

غير موافق 
 بشدة

      المجتم  المحلي على نظافة األحياء و الساحات العموميةُيحافظ أفراد  01
      المحلي على نظافة الشواطئ و األماكن السياحيةُيحافظ أفراد المجتم   02
      المحلي بمظهر الئق و نظيفيظهر أفراد المجتم   03
      يك ر بالوالية التشجير و المساحات الخضراء 04
      طهاة الوالية راقية و نظيفة األطباق المقدمة من طرف 05
      مناسبة و نظيفة أماكن اإليواء بالوالية 06
الحدائق( بشكل عام غير ملو ة  ،ئة البحرية، مياه الشرب، الغابات)الهواء، البيأحُس أن البيئة  07

      في الوالية
      يحافظ أفراد المجتم  المحلي على الطاب  العمراني للوالية 08
      أرى األرصفة بالوالية واسعة و غير معرقلة للسير 09
      أعتقد أن اإلنارة العمومية متوفرة ليال بالوالية 10
      حظائر السيارات بالوالية كافيةأعتقد أن  11

 

 : األسئلة الخاصة درجة الجاذبية السياحية لقيم المجتمع المحلي بجيجلالسادسلمحور ا -
ــرة الرقم موافق  الفقــــــــــــــــــــــــ

ال  موافــق بشدة
 أدري

غير 
 موافق

غير موافق 
 بشدة

      تشهد الوالية إقبال للسياح بسبب القيم السائدة بها 01
      تقام بالوالية تظاهرات فنية و  قافية عائلية محترمة 02
      يتمسك أفراد المجتم  المحلي للوالية بعاداتهم و تقاليدهم 03

المحلي بميزة أخالقية ينفردون بها عن العديد من المقاصد السياحية يمتاز أفراد المجتم   04
      األخرى عبر الوطن

      تعتبر قيم المجتم  المحلي للوالية أحد األمور التي تشجعني على زيارة المنطقة 05
      المجتم  المحلي م  السياح أحد أسباب اختياري للواليةأسلوب تعامل أفراد  06
      زيارتي األولى للوالية كانت بنصح من طرف أحد األصدقاء 07
      أفكر أك ر في إعادة قضاء العطلة بالوالية 08
      أصبحت أنصح اآلخرين بالسفر للوالية بغرض السياحة 09

 

 شكرا لتعاونكم...
 القاممة اطمسية لألعضاء احملكمني طستبانة الدراسة:  3امللحة رقم 

 

 الجامعة اإلسم و اللقب

 جامعة محمد الصديق بن يحي جيجل سامي حمودة
 جامعة محمد الصديق بن يحي جيجل بالل هري 

 جامعة محمد الصديق بن يحي جيجل فنيطسفيان 
 جامعة محمد الصديق بن يحي جيجل وردة عرود

 جامعة محمد الصديق بن يحي جيجل صالح حميمدات
 جامعة محمد الصديق بن يحي جيجل سامية بولعسل 
 جامعة فرحات عباس سطيف صالح دباش

 جامعة محمد الصديق بن يحي مسعود بوسعدية
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 spssمخرجات تحليل اإلستبانة باستخدام برنامج  : 04الملحق رقم 
 أوال: قياس صدق االتساق الداخلي لعبارات محاور الدراسة   
 (االجتماعيةالقيم صدق االتساق الداخلي لفقرات المحور ا ول) -1

 

Corrélations 

  فراد يرى 
 المجتم 
 المحلي
 توجد 
  مر بينهم

 عاد 

  شعر
 في بالم اوار
 م  المعاملة
 ال  اة
 المحليية

   اة يتعامل
 معي الوالية

 بلبا ة

 يتجاوي
 المجتم 
 عة المحلي
 بعض

 التصرفا 
 ال لبية
 لل ياح

  فراد يتواصل
 المجتم 
 معي المحلي
 جيد بش ل

  فراد لي ُيقدم
 المجتم 
 المحلي
 عند الم اعدر
 الحاجة

 عاداتي ُتحترم
 مة تقاليد  و

 طرف
 المجتم 
 المحلي

 حر   شاهد
 المجتم   فراد
 عل   المحلي

 احترام
 و الطابور
 صفوف
 االنت ار

 الوالية تتوفر
  ما ة عل 
 محترمة ع امة

 الجو يشج 
 بالوالية العام

 ال ياحة
 العاهلية

  شعر
 لقلة باالرتياح

 المتشردية
 بالوالية

 بالوالية  تجول
 باطمهناة
 لة بأني العتقاد 
 لل ر ة  تعرض
 االعتدا   و

MS 

  فراد يرى
 المجتم 
 المحلي
 بينهم توجد 
 عاد   مر

Corrélation 
de Pearson 

1 ,898
**
 ,715

**
 ,679

**
 ,699

**
 ,551

*
 ,488

*
 ,267 ,285 ,412 ,198 ,091 ,780

**
 

Sig. 
(bilatérale) 

 
,000 ,000 ,001 ,001 ,012 ,029 ,256 ,224 ,071 ,402 ,703 ,000 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

  شعر
 في بالم اوار
 م  المعاملة
 ال  اة
 المحليية

Corrélation 
de Pearson 

,898
**
 1 ,791

**
 ,673

**
 ,816

**
 ,701

**
 ,438 ,452

*
 ,316 ,467

*
 ,467

*
 ,370 ,909

**
 

Sig. 
(bilatérale) 

,000 
 

,000 ,001 ,000 ,001 ,053 ,045 ,175 ,038 ,038 ,109 ,000 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

   اة يتعامل
 معي الوالية

 بلبا ة

Corrélation 
de Pearson 

,715
**
 ,791

**
 1 ,722

**
 ,720

**
 ,674

**
 ,641

**
 ,257 ,329 ,210 ,541

*
 ,431 ,849

**
 

Sig. 
(bilatérale) 

,000 ,000 
 

,000 ,000 ,001 ,002 ,275 ,157 ,375 ,014 ,058 ,000 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
 يتجاوي
 المجتم 
 عة المحلي
 بعض

 التصرفا 
 ال لبية
 لل ياح

Corrélation 
de Pearson 

,679
**
 ,673

**
 ,722

**
 1 ,722

**
 ,802

**
 ,361 ,165 ,224 -,028 ,304 ,304 ,728

**
 

Sig. 
(bilatérale) 

,001 ,001 ,000 
 

,000 ,000 ,118 ,486 ,341 ,908 ,192 ,192 ,000 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

 يتواصل
  فراد
 المجتم 
 معي المحلي
 جيد بش ل

Corrélation 
de Pearson 

,699
**
 ,816

**
 ,720

**
 ,722

**
 1 ,671

**
 ,477

*
 ,535

*
 ,121 ,134 ,536

*
 ,402 ,838

**
 

Sig. 
(bilatérale) 

,001 ,000 ,000 ,000 
 

,001 ,034 ,015 ,612 ,573 ,015 ,079 ,000 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
 لي ُيقدم

  فراد
 المجتم 
 المحلي
 الم اعدر

 الحاجة عند

Corrélation 
de Pearson 

,551
*
 ,701

**
 ,674

**
 ,802

**
 ,671

**
 1 ,179 ,358 ,305 ,151 ,439 ,439 ,765

**
 

Sig. 
(bilatérale) 

,012 ,001 ,001 ,000 ,001 
 

,450 ,121 ,191 ,525 ,053 ,053 ,000 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

 ُتحترم
 و عاداتي
 مة تقاليد 
 طرف
 المجتم 
 المحلي

Corrélation 
de Pearson 

,488
*
 ,438 ,641

**
 ,361 ,477

*
 ,179 1 ,255 ,254 ,162 ,332 ,162 ,559

*
 

Sig. 
(bilatérale) 

,029 ,053 ,002 ,118 ,034 ,450 
 

,278 ,281 ,495 ,152 ,495 ,010 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

  شاهد
  فراد حر 

 المجتم 
  المحلي

 احترام عل 
 و الطابور
 صفوف
 االنت ار

Corrélation 
de Pearson 

,267 ,452
*
 ,257 ,165 ,535

*
 ,358 ,255 1 ,323 ,406 ,502

*
 ,502

*
 ,614

**
 

Sig. 
(bilatérale) 

,256 ,045 ,275 ,486 ,015 ,121 ,278 
 

,165 ,076 ,024 ,024 ,004 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

 الوالية تتوفر
  ما ة عل 

 ع امة
 محترمة

Corrélation 
de Pearson 

,285 ,316 ,329 ,224 ,121 ,305 ,254 ,323 1 ,473
*
 ,214 ,214 ,483

*
 

Sig. 
(bilatérale) 

,224 ,175 ,157 ,341 ,612 ,191 ,281 ,165 
 

,035 ,365 ,365 ,031 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

 الجو يشج 
 بالوالية العام

 ال ياحة
 العاهلية

Corrélation 
de Pearson 

,412 ,467
*
 ,210 -,028 ,134 ,151 ,162 ,406 ,473

*
 1 ,281 ,281 ,472

*
 

Sig. 
(bilatérale) 

,071 ,038 ,375 ,908 ,573 ,525 ,495 ,076 ,035 
 

,231 ,231 ,036 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
  شعر
 باالرتياح
 لقلة

 المتشردية
 بالوالية

Corrélation 
de Pearson 

,198 ,467
*
 ,541

*
 ,304 ,536

*
 ,439 ,332 ,502

*
 ,214 ,281 1 ,856

**
 ,664

**
 

Sig. 
(bilatérale) 

,402 ,038 ,014 ,192 ,015 ,053 ,152 ,024 ,365 ,231 
 

,000 ,001 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
  تجول
 بالوالية
 باطمهناة
 العتقاد 
 لة بأني

  تعرض
  و لل ر ة

 االعتدا 

Corrélation 
de Pearson 

,091 ,370 ,431 ,304 ,402 ,439 ,162 ,502
*
 ,214 ,281 ,856

**
 1 ,590

**
 

Sig. 
(bilatérale) 

,703 ,109 ,058 ,192 ,079 ,053 ,495 ,024 ,365 ,231 ,000 
 

,006 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

MS 
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Corrélation 
de Pearson 

,780
**
 ,909

**
 ,849

**
 ,728

**
 ,838

**
 ,765

**
 ,559

*
 ,614

**
 ,483

*
 ,472

*
 ,664

**
 ,590

**
 1 

Sig. 
(bilatérale) 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,010 ,004 ,031 ,036 ,001 ,006 
 

 N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

 
 (القيم االقتصادية)الثانيصدق االتساق الداخلي لفقرات المحور  -2

Corrélations 

 المجتم  يحر  
 عل  المحلي
 للوجهة الترويج
 المحلية ال ياحية

  فراد ُيشارك
 المحلي المجتم 
 األنشطة في

 وفي ال ياحية
 اال تصادية المناف 

 عنها الناجمة

 ي تغل
 المجتم 
 المحلي
 الموارد
 ال ياحية
 مة المتاحة
 ييادر  جل

  رباحهم

 لي ُيقدم
 المنتجوة
مط)المحليوة
 – اعم
 (...فناد 

 معلوما 
 و د يقة

 صحيحة

 ُتطاب 
 مواصفا 
 المنتج
 لما ال ياحي

 لر الترويج تم

 ععجابي ياد
 بالوجهة
 مة ال ياحية
 ضماة االل
 تعرضي عدم

 الغش لحاال 
 الادام  و

 التجار يلتيم
 رف  بعدم
 عند األ عار
 معي التعامل

 التجار يتعامل
 و بم اوار
 تمييي بدوة
 بية و بيني

 اآلارية

 المعارض
 التجارية
  افية بالوالية
 مفيدر و

 عند ارتياحي يييد
 بالوالية تواجد 

  هولة االل مة
 عل  الحصول

 الادما  و ال ل 

 منتجا    تني
 عند محلية تقليدية

 المنطقة مغادرتي

ME 

 المجتم  يحر 
 الترويج عل  المحلي
 ال ياحية للوجهة

 المحلية

Corrélation 
de Pearson 1 ,923

**
 ,693

**
 ,559

*
 ,782

**
 ,655

**
 ,636

**
 ,632

**
 ,765

**
 ,896

**
 ,813

**
 ,897

**
 

Sig. 
(bilatérale) 

 ,000 ,001 ,010 ,000 ,002 ,003 ,003 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
  فراد ُيشارك
 في المحلي المجتم 
 ال ياحية األنشطة
 المناف  وفي

 الناجمة اال تصادية
 عنها

Corrélation 
de Pearson ,923

**
 1 ,611

**
 ,623

**
 ,715

**
 ,569

**
 ,532

*
 ,537

*
 ,710

**
 ,848

**
 ,655

**
 ,830

**
 

Sig. 
(bilatérale) ,000  ,004 ,003 ,000 ,009 ,016 ,015 ,000 ,000 ,002 ,000 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

 المجتم  ي تغل
 الموارد المحلي
 مة المتاحة ال ياحية
  رباحهم ييادر  جل

Corrélation 
de Pearson ,693

**
 ,611

**
 1 ,648

**
 ,561

*
 ,651

**
 ,813

**
 ,724

**
 ,698

**
 ,812

**
 ,823

**
 ,845

**
 

Sig. 
(bilatérale) ,001 ,004  ,002 ,010 ,002 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 ,000 
N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

 المنتجوة لي ُيقدم
 – مطاعم)المحليوة
 معلوما  (...فناد 
 صحيحة و د يقة

Corrélation 
de Pearson ,559

*
 ,623

**
 ,648

**
 1 ,379 ,466

*
 ,490

*
 ,518

*
 ,750

**
 ,690

**
 ,533

*
 ,711

**
 

Sig. 
(bilatérale) ,010 ,003 ,002  ,099 ,039 ,028 ,019 ,000 ,001 ,016 ,000 
N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

 مواصفا  ُتطاب 
 لما ال ياحي المنتج
 لر الترويج تم

Corrélation 
de Pearson ,782

**
 ,715

**
 ,561

*
 ,379 1 ,532

*
 ,616

**
 ,560

*
 ,668

**
 ,764

**
 ,718

**
 ,785

**
 

Sig. 
(bilatérale) ,000 ,000 ,010 ,099  ,016 ,004 ,010 ,001 ,000 ,000 ,000 
N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

 بالوجهة ععجابي ياد
 االل مة ال ياحية
 تعرضي عدم ضماة

  و الغش لحاال 
 الادام

Corrélation 
de Pearson ,655

**
 ,569

**
 ,651

**
 ,466

*
 ,532

*
 1 ,731

**
 ,674

**
 ,642

**
 ,780

**
 ,803

**
 ,800

**
 

Sig. 
(bilatérale) ,002 ,009 ,002 ,039 ,016  ,000 ,001 ,002 ,000 ,000 ,000 
N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

 بعدم التجار يلتيم
 عند األ عار رف 

 معي التعامل

Corrélation 
de Pearson ,636

**
 ,532

*
 ,813

**
 ,490

*
 ,616

**
 ,731

**
 1 ,828

**
 ,700

**
 ,752

**
 ,845

**
 ,839

**
 

Sig. 
(bilatérale) ,003 ,016 ,000 ,028 ,004 ,000  ,000 ,001 ,000 ,000 ,000 
N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

 التجار يتعامل
 بدوة و بم اوار
 بية و بيني تمييي

 اآلارية

Corrélation 
de Pearson ,632

**
 ,537

*
 ,724

**
 ,518

*
 ,560

*
 ,674

**
 ,828

**
 1 ,742

**
 ,771

**
 ,812

**
 ,837

**
 

Sig. 
(bilatérale) ,003 ,015 ,000 ,019 ,010 ,001 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 
N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

 التجارية المعارض
 و  افية بالوالية

 مفيدر

Corrélation 
de Pearson ,765

**
 ,710

**
 ,698

**
 ,750

**
 ,668

**
 ,642

**
 ,700

**
 ,742

**
 1 ,887

**
 ,796

**
 ,902

**
 

Sig. 
(bilatérale) ,000 ,000 ,001 ,000 ,001 ,002 ,001 ,000  ,000 ,000 ,000 
N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

 عند ارتياحي يييد
 مة بالوالية تواجد 
  هولة االل
 ال ل  عل  الحصول
 الادما  و

Corrélation 
de Pearson ,896

**
 ,848

**
 ,812

**
 ,690

**
 ,764

**
 ,780

**
 ,752

**
 ,771

**
 ,887

**
 1 ,877

**
 ,974

**
 

Sig. 
(bilatérale) ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 
N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

 منتجا    تني
 عند محلية تقليدية

 المنطقة مغادرتي

Corrélation 
de Pearson ,813

**
 ,655

**
 ,823

**
 ,533

*
 ,718

**
 ,803

**
 ,845

**
 ,812

**
 ,796

**
 ,877

**
 1 ,924

**
 

Sig. 
(bilatérale) ,000 ,002 ,000 ,016 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 
N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

ME 

Corrélation 
de Pearson ,897

**
 ,830

**
 ,845

**
 ,711

**
 ,785

**
 ,800

**
 ,839

**
 ,837

**
 ,902

**
 ,974

**
 ,924

**
 1 

Sig. 
(bilatérale) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 

 
 

 
 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 



 المالحق
 

73الصفحة   

 (القيم الثقافية)الثالث صدق االتساق الداخلي لفقرات المحور  -3
  

Corrélations 

 المجتم  يحاف  
 عل  المحلي
 التقليدية الحرف

 الشعبي الترات و

 يحاف 
 المجتم 
 عل  المحلي

 الموا  
 و ال ياحية
 األما ة
 األثرية

 الت اهل يتم
 حية معي
 عل   تطل 

 ا تشاف
 موارد
 ال ياحية
 و للوالية
 بها اال تمتام
 بصورر
 و مباشرر

 شاصية

 عدد  ة  عتقد
 الم تبا 
 في الموجودر
  افية الوالية

 اهتمامي ياد
 بتح ية
 في  لو ي
 م  التعامل
 األما ة
 مة ال ياحية
 ييارتي االل

 للوالية

 الت اهرا  تؤد 
 بالوالية الثقافية
 توافد ييادر عل 
 مة  بير عدد

 ال ياح

 المعارض ت اهم
 بالوالية المقامة
 ال ياح توافد في

 الفنية ال هرا 
 للعاهال  الموجهة
 و محترمة بالوالية
 الصاب عة بعيدر

 الجمعيا  ت اهم
 عنجاح في الثقافية
 ال ياحي المو م

MC 

 المجتم  يحاف 
 الحرف عل  المحلي
 الترات و التقليدية

 الشعبي

Corrélation 
de Pearson 1 ,633

**
 ,555

*
 ,525

*
 ,647

**
 ,372 ,302 -,024 ,374 ,753

**
 

Sig. 
(bilatérale) 

 ,003 ,011 ,017 ,002 ,106 ,196 ,922 ,104 ,000 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

 المجتم  يحاف 
 الموا   عل  المحلي
 األما ة و ال ياحية

 األثرية

Corrélation 
de Pearson ,633

**
 1 ,477

*
 ,376 ,656

**
 ,695

**
 ,656

**
 ,467

*
 ,422 ,905

**
 

Sig. 
(bilatérale) ,003  ,033 ,103 ,002 ,001 ,002 ,038 ,064 ,000 
N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

 معي الت اهل يتم
 عل   تطل  حية

 موارد ا تشاف
 و للوالية ال ياحية

 بها اال تمتام
 و مباشرر بصورر

 شاصية

Corrélation 
de Pearson ,555

*
 ,477

*
 1 ,426 ,404 ,232 ,081 ,279 ,154 ,576

**
 

Sig. 
(bilatérale) ,011 ,033  ,061 ,077 ,324 ,735 ,234 ,516 ,008 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

 عدد  ة  عتقد
 الموجودر الم تبا 
  افية الوالية في

Corrélation 
de Pearson ,525

*
 ,376 ,426 1 ,424 ,192 -,061 ,231 ,062 ,524

*
 

Sig. 
(bilatérale) ,017 ,103 ,061  ,063 ,417 ,800 ,328 ,794 ,018 
N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

 اهتمامي ياد
 في  لو ي بتح ية
 األما ة م  التعامل
 االل مة ال ياحية
 للوالية ييارتي

Corrélation 
de Pearson ,647

**
 ,656

**
 ,404 ,424 1 ,454

*
 ,467

*
 ,061 ,343 ,742

**
 

Sig. 
(bilatérale) ,002 ,002 ,077 ,063  ,044 ,038 ,800 ,139 ,000 
N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

 الت اهرا  تؤد 
 عل  بالوالية الثقافية
 عدد توافد ييادر
 ال ياح مة  بير

Corrélation 
de Pearson ,372 ,695

**
 ,232 ,192 ,454

*
 1 ,858

**
 ,467

*
 ,274 ,763

**
 

Sig. 
(bilatérale) ,106 ,001 ,324 ,417 ,044  ,000 ,038 ,242 ,000 
N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

 المعارض ت اهم
 في بالوالية المقامة
 ال ياح توافد

Corrélation 
de Pearson ,302 ,656

**
 ,081 -,061 ,467

*
 ,858

**
 1 ,303 ,343 ,667

**
 

Sig. 
(bilatérale) ,196 ,002 ,735 ,800 ,038 ,000  ,195 ,139 ,001 
N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

 الفنية ال هرا 
 للعاهال  الموجهة
 و محترمة بالوالية
 الصاب عة بعيدر

Corrélation 
de Pearson -,024 ,467

*
 ,279 ,231 ,061 ,467

*
 ,303 1 ,151 ,472

*
 

Sig. 
(bilatérale) ,922 ,038 ,234 ,328 ,800 ,038 ,195  ,525 ,035 
N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

 الجمعيا  ت اهم
 عنجاح في الثقافية
 ال ياحي المو م

Corrélation 
de Pearson ,374 ,422 ,154 ,062 ,343 ,274 ,343 ,151 1 ,551

*
 

Sig. 
(bilatérale) ,104 ,064 ,516 ,794 ,139 ,242 ,139 ,525  ,012 
N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

MC 

Corrélation 
de Pearson ,753

**
 ,905

**
 ,576

**
 ,524

*
 ,742

**
 ,763

**
 ,667

**
 ,472

*
 ,551

*
 1 

Sig. 
(bilatérale) ,000 ,000 ,008 ,018 ,000 ,000 ,001 ,035 ,012  

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 
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 المالحق
 

74الصفحة   

 (القيم الدينية)الرابج صدق االتساق الداخلي لفقرات المحور  -4
Corrélations 

 يتحل  
 المجتم 
 المحلي
 للوالية
 و باألمانة
 الصد 

 ينصحني
 المجتم   فراد

 المحلي
 عل  بالتوجر
 منطقة
 معينة  ياحية

 ععجابي ياد
 مة بالوالية
 التيام االل

 المجتم 
 بلباس المحلي

 محتشم

 دور ت اهم
 األهمة)العبادر

 الجمعيا  و
 في (الدينية
 تح ية دعم

 الوجهة
 ال ياحية
 للوالية

 ععجابي ياد
 مة بالوالية
 التيام االل

 المجتم 
 المحلي
 باأللفا 
 المهذبة

  فراد يلتيم
 المجتم 
 المحلي
 بالنصيحة

 ععجابي ياد
 مة بالوالية
 االل
 عل  االعتماد

 العنصر
 الن و 
 بالمحال 
 المحلية
 الااصة
 بالمنتجا 
 الن اهية

 تويي 
 الم اجد
 بالن بة
 للموا  
 ال ياحية
 مالهم المحلية

 الم اجد تتميي
 و بالن افة بالوالية

 الهدو 

  همة يتمت 
 الم اجد
 و بال فا ر

 االعتدال

  فراد يحاف 
 المجتم 
 عل  المحلي
 العامة اآلداب

M
R 

 المجتم  يتحل 
 للوالية المحلي

 و باألمانة
 الصد 

Corrélation 
de Pearson 

1 ,584
**
 ,738

**
 ,572

**
 ,654

**
 ,389 ,482

*
 ,494

*
 ,610

**
 ,741

**
 ,730

**
 ,818

**
 

Sig. 
(bilatérale) 

 ,007 ,000 ,008 ,002 ,090 ,031 ,027 ,004 ,000 ,000 ,000 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
  فراد ينصحني

 المجتم 
 بالتوجر المحلي
 منطقة عل 

 معينة  ياحية

Corrélation 
de Pearson 

,584
**
 1 ,672

**
 ,422 ,605

**
 ,453

*
 ,435 ,478

*
 ,523

*
 ,670

**
 ,489

*
 ,738

**
 

Sig. 
(bilatérale) 

,007  ,001 ,064 ,005 ,045 ,056 ,033 ,018 ,001 ,029 ,000 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
 ععجابي ياد

 مة بالوالية
 التيام االل

 المجتم 
 بلباس المحلي

 محتشم

Corrélation 
de Pearson 

,738
**
 ,672

**
 1 ,599

**
 ,546

*
 ,264 ,559

*
 ,446

*
 ,478

*
 ,669

**
 ,754

**
 ,776

**
 

Sig. 
(bilatérale) 

,000 ,001  ,005 ,013 ,261 ,010 ,049 ,033 ,001 ,000 ,000 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

 دور ت اهم
 و األهمة)العبادر

 الجمعيا 
 دعم في (الدينية
 الوجهة تح ية

 ال ياحية
 للوالية

Corrélation 
de Pearson 

,572
**
 ,422 ,599

**
 1 ,431 ,382 ,269 ,485

*
 ,473

*
 ,565

**
 ,570

**
 ,677

**
 

Sig. 
(bilatérale) 

,008 ,064 ,005  ,058 ,096 ,252 ,030 ,035 ,009 ,009 ,001 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

 ععجابي ياد
 مة بالوالية
 التيام االل

 المجتم 
 باأللفا  المحلي

 المهذبة

Corrélation 
de Pearson 

,654
**
 ,605

**
 ,546

*
 ,431 1 ,736

**
 ,271 ,622

**
 ,546

*
 ,622

**
 ,631

**
 ,787

**
 

Sig. 
(bilatérale) 

,002 ,005 ,013 ,058  ,000 ,247 ,003 ,013 ,003 ,003 ,000 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

  فراد يلتيم
 المجتم 

 المحليبالنصيحة

Corrélation 
de Pearson 

,389 ,453
*
 ,264 ,382 ,736

**
 1 ,179 ,592

**
 ,528

*
 ,676

**
 ,508

*
 ,681

**
 

Sig. 
(bilatérale) 

,090 ,045 ,261 ,096 ,000  ,451 ,006 ,017 ,001 ,022 ,001 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
 ععجابي ياد

 مة بالوالية
 االعتماد االل
 العنصر عل 

 الن و 
 بالمحال 
 المحلية
 الااصة
 بالمنتجا 
 الن اهية

Corrélation 
de Pearson 

,482
*
 ,435 ,559

*
 ,269 ,271 ,179 1 ,679

**
 ,559

*
 ,453

*
 ,669

**
 ,654

**
 

Sig. 
(bilatérale) 

,031 ,056 ,010 ,252 ,247 ,451  ,001 ,010 ,045 ,001 ,002 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

 الم اجد تويي 
 للموا   بالن بة

 ال ياحية
 مالهم المحلية

Corrélation 
de Pearson 

,494
*
 ,478

*
 ,446

*
 ,485

*
 ,622

**
 ,592

**
 ,679

**
 1 ,780

**
 ,571

**
 ,644

**
 ,808

**
 

Sig. 
(bilatérale) 

,027 ,033 ,049 ,030 ,003 ,006 ,001  ,000 ,008 ,002 ,000 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

 الم اجد تتميي
 بالوالية
 و بالن افة
 الهدو 

Corrélation 
de Pearson 

,610
**
 ,523

*
 ,478

*
 ,473

*
 ,546

*
 ,528

*
 ,559

*
 ,780

**
 1 ,780

**
 ,754

**
 ,824

**
 

Sig. 
(bilatérale) 

,004 ,018 ,033 ,035 ,013 ,017 ,010 ,000  ,000 ,000 ,000 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

  همة يتمت 
 الم اجد
 و بال فا ر

 االعتدال

Corrélation 
de Pearson 

,741
**
 ,670

**
 ,669

**
 ,565

**
 ,622

**
 ,676

**
 ,453

*
 ,571

**
 ,780

**
 1 ,751

**
 ,879

**
 

Sig. 
(bilatérale) 

,000 ,001 ,001 ,009 ,003 ,001 ,045 ,008 ,000  ,000 ,000 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

  فراد يحاف 
 المجتم 
 عل  المحلي
 العامة اآلداب

Corrélation 
de Pearson 

,730
**
 ,489

*
 ,754

**
 ,570

**
 ,631

**
 ,508

*
 ,669

**
 ,644

**
 ,754

**
 ,751

**
 1 ,873

**
 

Sig. 
(bilatérale) 

,000 ,029 ,000 ,009 ,003 ,022 ,001 ,002 ,000 ,000  ,000 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

MR 

Corrélation 
de Pearson 

,818
**
 ,738

**
 ,776

**
 ,677

**
 ,787

**
 ,681

**
 ,654

**
 ,808

**
 ,824

**
 ,879

**
 ,873

**
 1 

Sig. 
(bilatérale) 

,000 ,000 ,000 ,001 ,000 ,001 ,002 ,000 ,000 ,000 ,000  

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 

 
 
 
 
 
 



 المالحق
 

75الصفحة   
 

 (القيم الجمالية)الخامس صدق االتساق الداخلي لفقرات المحور  -5
Corrélations 

  فراد ُيحاف  
 المجتم 
 عل  المحلي
 األحيا  ن افة
 ال احا  و

 العمومية

  فراد ُيحاف 
 المجتم 
 عل  المحلي
 ن افة
 و الشواطئ
 األما ة
 ال ياحية

  فراد ي هر
 المجتم 
 المحلي
 اله  بم هر
 ن يف و

 بالوالية ي ثر
 و التشجير

 الم احا 
 الاضرا 

 األطبا 
 مة المقدمة
 طهار طرف
 را ية الوالية
 ن يفة و

 اويوا   ما ة
 بالوالية
 و منا بة
 ن يفة

  ة  حسُ 
 البيهة

 الهوا ،)
 البيهة
 ميا  البحرية،
 الشرب،
  الغابا 
 (الحداه 
 عام بش ل
 ملوثة نير
 الوالية في

  فراد يحاف 
 المجتم 
 عل  المحلي

 الطاب 
 العمراني
 للوالية

  رى
 األرصفة
 بالوالية
 نير و وا عة
 لل ير معر لة

  ة  عتقد
 اونارر
 العمومية
 ليال متوفرر

 بالوالية

 ح اهر  ة  عتقد
 بالوالية ال يارا 

  افية

MB 

  فراد ُيحاف 
 المحلي المجتم 

 األحيا  ن افة عل 
 العمومية ال احا  و

Corrélation 
de Pearson 1 ,730

**
 ,673

**
 ,712

**
 ,589

**
 ,514

*
 ,603

**
 ,313 ,097 ,473

*
 ,443 ,780

**
 

Sig. 
(bilatérale) 

 ,000 ,001 ,000 ,006 ,021 ,005 ,179 ,684 ,035 ,050 ,000 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
  فراد ُيحاف 
 المحلي المجتم 
 ن افة عل 
 األما ة و الشواطئ

 ال ياحية

Corrélation 
de Pearson ,730

**
 1 ,658

**
 ,530

*
 ,576

**
 ,530

*
 ,386 ,447

*
 ,282 ,506

*
 ,201 ,753

**
 

Sig. 
(bilatérale) ,000  ,002 ,016 ,008 ,016 ,093 ,048 ,229 ,023 ,395 ,000 
N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

 المجتم   فراد ي هر
 اله  بم هر المحلي
 ن يف و

Corrélation 
de Pearson ,673

**
 ,658

**
 1 ,573

**
 ,474

*
 ,274 ,632

**
 ,427 ,194 ,553

*
 ,486

*
 ,751

**
 

Sig. 
(bilatérale) ,001 ,002  ,008 ,035 ,242 ,003 ,061 ,413 ,012 ,030 ,000 
N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

 بالوالية ي ثر
 و التشجير
 الاضرا  الم احا 

Corrélation 
de Pearson ,712

**
 ,530

*
 ,573

**
 1 ,501

*
 ,453

*
 ,446

*
 ,503

*
 ,326 ,534

*
 ,328 ,772

**
 

Sig. 
(bilatérale) ,000 ,016 ,008  ,024 ,045 ,049 ,024 ,161 ,015 ,158 ,000 
N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

 مة المقدمة األطبا 
 الوالية طهار طرف

 ن يفة و را ية

Corrélation 
de Pearson ,589

**
 ,576

**
 ,474

*
 ,501

*
 1 ,759

**
 ,393 ,462

*
 ,404 ,605

**
 ,288 ,780

**
 

Sig. 
(bilatérale) ,006 ,008 ,035 ,024  ,000 ,087 ,040 ,078 ,005 ,217 ,000 
N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

 اويوا   ما ة
 و منا بة بالوالية

 ن يفة

Corrélation 
de Pearson ,514

*
 ,530

*
 ,274 ,453

*
 ,759

**
 1 ,205 ,434 ,149 ,536

*
 ,107 ,646

**
 

Sig. 
(bilatérale) ,021 ,016 ,242 ,045 ,000  ,387 ,056 ,530 ,015 ,655 ,002 
N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

 البيهة  ة  حسُ 
 البيهة الهوا ،)

 ميا  البحرية،
  الغابا  الشرب،
 عام بش ل (الحداه 
 في ملوثة نير

 الوالية

Corrélation 
de Pearson ,603

**
 ,386 ,632

**
 ,446

*
 ,393 ,205 1 ,219 ,249 ,663

**
 ,546

*
 ,655

**
 

Sig. 
(bilatérale) ,005 ,093 ,003 ,049 ,087 ,387  ,353 ,291 ,001 ,013 ,002 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

  فراد يحاف 
 المحلي المجتم 
 الطاب  عل 

 للوالية العمراني

Corrélation 
de Pearson ,313 ,447

*
 ,427 ,503

*
 ,462

*
 ,434 ,219 1 ,693

**
 ,368 ,251 ,693

**
 

Sig. 
(bilatérale) ,179 ,048 ,061 ,024 ,040 ,056 ,353  ,001 ,111 ,287 ,001 
N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

 األرصفة  رى
 و وا عة بالوالية
 لل ير معر لة نير

Corrélation 
de Pearson ,097 ,282 ,194 ,326 ,404 ,149 ,249 ,693

**
 1 ,484

*
 ,398 ,570

**
 

Sig. 
(bilatérale) ,684 ,229 ,413 ,161 ,078 ,530 ,291 ,001  ,031 ,082 ,009 
N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

 اونارر  ة  عتقد
 متوفرر العمومية
 بالوالية ليال

Corrélation 
de Pearson ,473

*
 ,506

*
 ,553

*
 ,534

*
 ,605

**
 ,536

*
 ,663

**
 ,368 ,484

*
 1 ,568

**
 ,793

**
 

Sig. 
(bilatérale) ,035 ,023 ,012 ,015 ,005 ,015 ,001 ,111 ,031  ,009 ,000 
N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

 ح اهر  ة  عتقد
 بالوالية ال يارا 

  افية

Corrélation 
de Pearson ,443 ,201 ,486

*
 ,328 ,288 ,107 ,546

*
 ,251 ,398 ,568

**
 1 ,571

**
 

Sig. 
(bilatérale) ,050 ,395 ,030 ,158 ,217 ,655 ,013 ,287 ,082 ,009  ,009 
N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

MB 

Corrélation 
de Pearson ,780

**
 ,753

**
 ,751

**
 ,772

**
 ,780

**
 ,646

**
 ,655

**
 ,693

**
 ,570

**
 ,793

**
 ,571

**
 1 

Sig. 
(bilatérale) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,002 ,002 ,001 ,009 ,000 ,009  

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 
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 )درجة جاذبية السياحة للقيم المجتمج المحلي لوالية جيجل(صدق االتساق الداخلي لفقرات المحور السادس  -6
Corrélations 

 ع بال الوالية تشهد 
 القيم ب بب لل ياح

 بها ال اهدر

 بالوالية تقام
 و فنية ت اهرا 
 عاهلية ثقافية

 محترمة

  فراد يتم ك
 المحلي المجتم 
 و بعاداتهم للوالية

 تقاليدهم

  فراد يمتاي
 المحلي المجتم 
  اال ية بميير
 عة بها ينفردوة
 المقاصد مة العديد

 األارى ال ياحية
 الوطة عبر

 المجتم   يم تعتبر
 للوالية المحلي

 التي األمور  حد
 عل  تشجعني
 المنطقة ييارر

 تعامل   لوب
 المجتم   فراد
 ال ياح م  المحلي
   باب  حد

 للوالية ااتيار 

 األول  ييارتي
  ان  للوالية
 طرف مة بنصح
 األصد ا   حد

 في   ثر  ف ر
  ضا  ععادر
 بالوالية العطلة

  نصح  صبح 
 بال فر اآلارية
 بغرض للوالية

 ال ياحة

MG 

 ع بال الوالية تشهد
 القيم ب بب لل ياح

 بها ال اهدر

Corrélation de 
Pearson 1 ,606

**
 ,609

**
 ,326 ,440 ,000 ,410 ,244 ,304 ,596

**
 

Sig. (bilatérale)  ,005 ,004 ,160 ,052 1,000 ,073 ,299 ,192 ,006 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

 بالوالية تقام
 و فنية ت اهرا 
 عاهلية ثقافية

 محترمة

Corrélation de 
Pearson ,606

**
 1 ,392 ,182 ,642

**
 ,147 ,514

*
 ,448

*
 ,606

**
 ,701

**
 

Sig. (bilatérale) ,005  ,087 ,442 ,002 ,537 ,020 ,048 ,005 ,001 
N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

  فراد يتم ك
 المحلي المجتم 
 و بعاداتهم للوالية

 تقاليدهم

Corrélation de 
Pearson ,609

**
 ,392 1 ,042 ,495

*
 ,159 ,265 ,495

*
 ,422 ,587

**
 

Sig. (bilatérale) ,004 ,087  ,860 ,026 ,503 ,259 ,026 ,064 ,006 
N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

 المجتم   فراد يمتاي
 بميير المحلي
 بها ينفردوة  اال ية
 مة العديد عة

 ال ياحية المقاصد
 الوطة عبر األارى

Corrélation de 
Pearson ,326 ,182 ,042 1 ,279 ,443 ,407 ,279 ,326 ,481

*
 

Sig. (bilatérale) ,160 ,442 ,860  ,234 ,051 ,075 ,234 ,160 ,032 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

 المجتم   يم تعتبر
  حد للوالية المحلي
 تشجعني التي األمور
 المنطقة ييارر عل 

Corrélation de 
Pearson ,440 ,642

**
 ,495

*
 ,279 1 ,663

**
 ,616

**
 ,780

**
 ,831

**
 ,890

**
 

Sig. (bilatérale) ,052 ,002 ,026 ,234  ,001 ,004 ,000 ,000 ,000 
N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

  فراد تعامل   لوب
 م  المحلي المجتم 
   باب  حد ال ياح

 للوالية ااتيار 

Corrélation de 
Pearson ,000 ,147 ,159 ,443 ,663

**
 1 ,534

*
 ,663

**
 ,590

**
 ,658

**
 

Sig. (bilatérale) 1,000 ,537 ,503 ,051 ,001  ,015 ,001 ,006 ,002 
N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

 األول  ييارتي
 بنصح  ان  للوالية
  حد طرف مة

 األصد ا 

Corrélation de 
Pearson ,410 ,514

*
 ,265 ,407 ,616

**
 ,534

*
 1 ,616

**
 ,788

**
 ,822

**
 

Sig. (bilatérale) ,073 ,020 ,259 ,075 ,004 ,015  ,004 ,000 ,000 
N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

 ععادر في   ثر  ف ر
 العطلة  ضا 

 بالوالية

Corrélation de 
Pearson ,244 ,448

*
 ,495

*
 ,279 ,780

**
 ,663

**
 ,616

**
 1 ,831

**
 ,829

**
 

Sig. (bilatérale) ,299 ,048 ,026 ,234 ,000 ,001 ,004  ,000 ,000 
N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

  نصح  صبح 
 بال فر اآلارية
 بغرض للوالية

 ال ياحة

Corrélation de 
Pearson ,304 ,606

**
 ,422 ,326 ,831

**
 ,590

**
 ,788

**
 ,831

**
 1 ,890

**
 

Sig. (bilatérale) ,192 ,005 ,064 ,160 ,000 ,006 ,000 ,000  ,000 
N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

MG 

Corrélation de 
Pearson ,596

**
 ,701

**
 ,587

**
 ,481

*
 ,890

**
 ,658

**
 ,822

**
 ,829

**
 ,890

**
 1 

Sig. (bilatérale) ,006 ,001 ,006 ,032 ,000 ,002 ,000 ,000 ,000  

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 

 الصدق البناسي لمحاور الدراسة -7

Corrélations 

 MS ME MC MR MB MG MMV MT 

MS 

Corrélation de Pearson 1 ,637
**
 ,510

*
 ,525

*
 ,176 ,680

**
 ,750

**
 ,749

**
 

Sig. (bilatérale)  ,003 ,022 ,018 ,459 ,001 ,000 ,000 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 

ME 

Corrélation de Pearson ,637
**
 1 ,762

**
 ,670

**
 ,249 ,642

**
 ,873

**
 ,791

**
 

Sig. (bilatérale) ,003  ,000 ,001 ,290 ,002 ,000 ,000 
N 20 20 20 20 20 20 20 20 

MC 

Corrélation de Pearson ,510
*
 ,762

**
 1 ,723

**
 ,321 ,552

*
 ,839

**
 ,725

**
 

Sig. (bilatérale) ,022 ,000  ,000 ,168 ,012 ,000 ,000 
N 20 20 20 20 20 20 20 20 

MR 

Corrélation de Pearson ,525
*
 ,670

**
 ,723

**
 1 ,557

*
 ,842

**
 ,890

**
 ,908

**
 

Sig. (bilatérale) ,018 ,001 ,000  ,011 ,000 ,000 ,000 
N 20 20 20 20 20 20 20 20 

MB 

Corrélation de Pearson ,176 ,249 ,321 ,557
*
 1 ,420 ,544

*
 ,504

*
 

Sig. (bilatérale) ,459 ,290 ,168 ,011  ,065 ,013 ,024 
N 20 20 20 20 20 20 20 20 

MG 

Corrélation de Pearson ,680
**
 ,642

**
 ,552

*
 ,842

**
 ,420 1 ,816

**
 ,956

**
 

Sig. (bilatérale) ,001 ,002 ,012 ,000 ,065  ,000 ,000 
N 20 20 20 20 20 20 20 20 

MMV 

Corrélation de Pearson ,750
**
 ,873

**
 ,839

**
 ,890

**
 ,544

*
 ,816

**
 1 ,950

**
 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000 ,000 ,013 ,000  ,000 
N 20 20 20 20 20 20 20 20 

MT 

Corrélation de Pearson ,749
**
 ,791

**
 ,725

**
 ,908

**
 ,504

*
 ,956

**
 ,950

**
 1 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000 ,000 ,024 ,000 ,000  

N 20 20 20 20 20 20 20 20 
**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 
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 طريقة ألفا كرونباخ مباستخدا ثانيا: قياس ثبات اإلستبانة
 

Echelle :                                          القيم االقتصادية  Echelle :  اإلجتماعيةالقيم  
 

 

 

 

 

 
 
 

 

Echelle:                                               القيم الدينية Echelle :   الثقافية القيم  
 

 
 

 
 

 
 
 

Echelle:                           جاذبية السياحة لقيم المجتمع المحلي لوالية جيجل Echelle :    الجماليةالقيم  

 
 
 

 
 

Echelle :                                                         إجمالي المحاور  Echelle :   كل القيم  
 

 
 
 

 
 

 

Récapitulatif de traitement des observations 

 N % 

Observations 

Valide 20 100,0 

Exclus
a
 0 ,0 

Total 20 100,0 
a. Suppression par liste basée sur toutes les variables de la procédure. 

Récapitulatif de traitement des observations 

 N % 

Observations 

Valide 20 100,0 

Exclus
a
 0 ,0 

Total 20 100,0 

a. Suppression par liste basée sur toutes les variables de la procédure. 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de Cronbach Nombre d'éléments 

,958 11 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de Cronbach Nombre d'éléments 

,899 12 

Récapitulatif de traitement des observations 

 N % 

Observations 

Valide 20 100,0 

Exclus
a
 0 ,0 

Total 20 100,0 

Récapitulatif de traitement des observations 

 N % 

Observations 

Valide 20 100,0 

Exclus
a
 0 ,0 

Total 20 100,0 
a. Suppression par liste basée sur toutes les variables de la procédure. 

 
Statistiques de fiabilité 

lpha de Cronbach Nombre d'éléments 

,928 11 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de Cronbach Nombre d'éléments 

,838 9 

Récapitulatif de traitement des observations 

 N % 

Observations 

Valide 20 100,0 

Exclus
a
 0 ,0 

Total 20 100,0 
a. Suppression par liste basée sur toutes les variables de la procédure. 

Récapitulatif de traitement des observations 

 N % 

Observations 

Valide 20 100,0 

Exclus
a
 0 ,0 

Total 20 100,0 
a. Suppression par liste basée sur toutes les variables de la procédure. 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de Cronbach Nombre d'éléments 

,897 11 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de Cronbach Nombre d'éléments 

,816 9 

Récapitulatif de traitement des observations 

 N % 

Observations 

Valide 20 100,0 

Exclus
a
 0 ,0 

Total 20 100,0 
a. Suppression par liste basée sur toutes les variables de la procédure. 

Récapitulatif de traitement des observations 

 N % 

Observations 

Valide 20 100,0 

Exclus
a
 0 ,0 

Total 20 100,0 
a. Suppression par liste basée sur toutes les variables de la procédure. 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de Cronbach Nombre d'éléments 

,969 54 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de Cronbach Nombre d'éléments 

,972 63 
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 ثالثا: توزيج أفراد العينة حسب السمات الشخصية:
 

 الجنس

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 
valide 

Pourcentage 
cumulé 

Valide 

 66,8 66,8 66,8 147 ذ ر

 100,0 33,2 33,2 73 انث 

Total 220 100,0 100,0  

 
الدراسي المستوى  

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 
valide 

Pourcentage 
cumulé 

Valide 

 6,4 6,4 6,4 14 ابتداهي

 15,9 9,5 9,5 21 متو ط

 41,4 25,5 25,5 56 ثانو 

 100,0 58,6 58,6 129 جامعي

Total 220 100,0 100,0  

 
(الوالية) السكن  

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 
valide 

Pourcentage 
cumulé 

Valide 

 18,6 18,6 18,6 41  احلية

 66,4 47,7 47,7 105 داالية

 100,0 33,6 33,6 74 صحراوية

Total 220 100,0 100,0  

 

 
العا لية الحالة  

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 
valide 

Pourcentage 
cumulé 

Valide 

 50,9 50,9 50,9 112 (ر)متيوج

 90,9 40,0 40,0 88 عيبا  /اعيب

 96,4 5,5 5,5 12 (ر)ارمل

 100,0 3,6 3,6 8 (ر)مطل 

Total 220 100,0 100,0  

 
 السن

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 
valide 

Pourcentage 
cumulé 

Valide 

 11,8 11,8 11,8 26  نة 25 ا لمة

 60,5 48,6 48,6 107  نة 35 ال   نة 25 مة

 100,0 39,5 39,5 87  نة 35 مة ا ثر

Total 220 100,0 100,0  
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 رابعا: المتوسطات الحسابية و االنحرافات المعيارية لعبارات الدراسة
 المتوسطات الحسابية و االنحرافات المعيارية لعبارات محور القيم االجتماعية -1

 

Statistiques 
 

  فراد يرى
 المجتم 
 المحلي

 جد اتو
  مر بينهم

 عاد 

  فراد يرى
 المجتم 
 المحلي

 جد اتو
  مر بينهم

 عاد 

  فراد يرى
 المجتم 
 المحلي

 جد اتو
  مر بينهم

 عاد 

  فراد يرى
 المجتم 
 المحلي

 بينهم جد اتو
 عاد   مر

  فراد يرى
 المجتم 
 المحلي

 جد اتو
  مر بينهم

 عاد 

  فراد يرى
 المجتم 
 المحلي

 بينهم جد اتو
 عاد   مر

  فراد يرى
 المجتم 
 المحلي

 بينهم جد اتو
 عاد   مر

 المجتم   فراد يرى
 جد اتو المحلي
 عاد   مر بينهم

  فراد يرى
 المجتم 
 المحلي

 جد اتو
  مر بينهم

 عاد 

  فراد يرى
 المجتم 
 المحلي

 جد اتو
  مر بينهم

 عاد 

  فراد يرى
 المجتم 
 المحلي

 بينهم جد اتو
 عاد   مر

  فراد يرى
 المحلي المجتم 

  مر بينهم جد اتو
 عاد 

N 
Valide 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 

Manquante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Moyenne 3,93 3,70 3,96 3,29 3,87 4,05 3,94 3,28 3,66 4,16 3,65 3,84 

Ecart-type ,865 1,047 ,911 1,146 ,892 ,717 ,814 1,111 1,071 ,871 ,870 ,979 
  

 
 

المتوسطات الحسابية و االنحرافات المعيارية لعبارات محور القيم االقتصادية -2  
 

Statistiques 
 

 المجتم  يحر 
 عل  المحلي
 للوجهة الترويج
 المحلية ال ياحية

 المجتم  يحر 
 الترويج عل  المحلي

 ال ياحية للوجهة
 المحلية

 المجتم  يحر 
 الترويج عل  المحلي

 ال ياحية للوجهة
 المحلية

 المجتم  يحر 
 عل  المحلي
 للوجهة الترويج
 المحلية ال ياحية

 المجتم  يحر 
 عل  المحلي
 للوجهة الترويج
 المحلية ال ياحية

 المجتم  يحر 
 الترويج عل  المحلي

 ال ياحية للوجهة
 المحلية

 المجتم  يحر 
 عل  المحلي
 للوجهة الترويج
 المحلية ال ياحية

 المجتم  يحر 
 عل  المحلي
 للوجهة الترويج
 المحلية ال ياحية

 يحر 
 المجتم 
 عل  المحلي

 الترويج
 للوجهة
 ال ياحية
 المحلية

 المجتم  يحر 
 الترويج عل  المحلي

 ال ياحية للوجهة
 المحلية

 يحر 
 المجتم 
 عل  المحلي

 الترويج
 للوجهة
 ال ياحية
 المحلية

N 
Valide 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 

Manquante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Moyenne 3,46 3,58 3,81 3,39 3,12 3,56 2,77 3,19 2,90 3,45 3,79 
Ecart-type 1,124 ,920 1,007 1,056 1,018 1,007 1,129 1,090 1,092 ,952 ,913 

 
 

المتوسطات الحسابية و االنحرافات المعيارية لعبارات محور القيم الثقافية -3  
 

Statistiques 

 المحلي المجتم  يحاف  
 التقليدية الحرف عل 
 الشعبي الترات و

 المحلي المجتم  يحاف 
 التقليدية الحرف عل 
 الشعبي الترات و

 الحرف عل  المحلي المجتم  يحاف 
 الشعبي الترات و التقليدية

 المجتم  يحاف 
 عل  المحلي
 و التقليدية الحرف
 الشعبي الترات

 المحلي المجتم  يحاف 
 و التقليدية الحرف عل 

 الشعبي الترات

 المحلي المجتم  يحاف 
 التقليدية الحرف عل 
 الشعبي الترات و

 المحلي المجتم  يحاف 
 التقليدية الحرف عل 
 الشعبي الترات و

 المحلي المجتم  يحاف 
 التقليدية الحرف عل 
 الشعبي الترات و

 المحلي المجتم  يحاف 
 التقليدية الحرف عل 
 الشعبي الترات و

N 
Valide 220 220 220 220 220 220 220 220 220 

Manquante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Moyenne 3,86 3,81 3,77 2,96 3,74 3,88 3,94 3,65 3,42 
Ecart-type ,846 ,993 ,851 ,901 ,778 ,939 ,825 1,081 ,979 

 

 

 

المعيارية لعبارات محور القيم الدينية االنحرافاتالمتوسطات الحسابية و  -4  
 

Statistiques 

 يتحل  
 المجتم 
 المحلي
 للوالية
 باألمانة
 والصد 

 المجتم  يتحل 
 للوالية المحلي
 والصد  باألمانة

 المجتم  يتحل 
 للوالية المحلي
 والصد  باألمانة

 المحلي المجتم  يتحل 
 باألمانة للوالية

 والصد 

 المحلي المجتم  يتحل 
 باألمانة للوالية

 والصد 

 يتحل 
 المجتم 
 المحلي
 للوالية
 باألمانة
 والصد 

 للوالية المحلي المجتم  يتحل 
 والصد  باألمانة

 المجتم  يتحل 
 للوالية المحلي

 باألمانة
 والصد 

 يتحل 
 المجتم 
 المحلي
 للوالية
 باألمانة
 والصد 

 يتحل 
 المجتم 
 المحلي
 للوالية
 باألمانة
 والصد 

 المجتم  يتحل 
 للوالية المحلي
 والصد  باألمانة

N 
Valide 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 

Manquant
e 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Moyenne 3,76 3,76 4,16 3,74 4,01 3,99 3,71 3,73 4,22 3,94 4,05 
Ecart-type ,911 ,891 ,880 ,902 ,941 3,546 1,037 ,915 ,734 ,789 ,820 

 
 

 المتوسطات الحسابية و االنحرافات المعيارية لعبارات محور القيم الجمالية-5
 

Statistiques 

 

  فراد ُيحاف 
 المحلي المجتم 
 ن افة عل 
 وال احا  األحيا 

 العمومية

  فراد ُيحاف 
 المحلي المجتم 
 ن افة عل 
 وال احا  األحيا 

 العمومية

  فراد ُيحاف 
 المجتم 
 عل  المحلي
 األحيا  ن افة

 وال احا 
 العمومية

  فراد ُيحاف 
 المجتم 
 عل  المحلي
 األحيا  ن افة

 وال احا 
 العمومية

  فراد ُيحاف 
 المحلي المجتم 
 ن افة عل 
 وال احا  األحيا 

 العمومية

 ُيحاف 
  فراد
 المجتم 
 المحلي
 عل 
 ن افة
 األحيا 
وال احا
  

 العمومية

 المجتم   فراد ُيحاف 
 األحيا  ن افة عل  المحلي

 العمومية وال احا 

  فراد ُيحاف 
 المحلي المجتم 
 ن افة عل 
 وال احا  األحيا 

 العمومية

  فراد ُيحاف 
 المحلي المجتم 
 ن افة عل 
 وال احا  األحيا 

 العمومية

  فراد ُيحاف 
 المجتم 
 عل  المحلي
 األحيا  ن افة

 وال احا 
 العمومية

  فراد ُيحاف 
 المحلي المجتم 
 ن افة عل 
 وال احا  األحيا 

 العمومية

N 
Valide 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 

Manquante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Moyenne 3,58 3,38 3,92 3,87 3,70 3,48 3,93 3,35 3,14 3,46 2,67 
Ecart-type 1,033 1,193 ,854 ,961 ,875 ,981 ,794 1,011 1,166 1,035 1,100 
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محور درجة الجاذبية لقيم المجتمج المحلي لوالية جيجلالمتوسطات الحسابية و االنحرافات المعيارية لعبارات  -6  
 

 

 

 

 المتوسطات الحسابية و االنحرافات المعيارية لمحاور الدراسة -7
 

Statistiques 

 MS ME MC MR MB MG 

N 
Valide 220 220 220 220 220 220 

Manquante 0 0 0 0 0 0 
Moyenne 3,7784 3,3657 3,6707 3,9165 3,4983 4,0333 
Ecart-type ,53224 ,63577 ,57826 ,66907 ,61850 ,57790 

 
 خامسا: نتاسج اختبار فرضيات الدراسة

 

 للمجتمج المحلي لوالية جيجل في تحقيق الجذب السياحي االجتماعيةلقيم وجود دور لنتاسج اختبار فرضية  -1

 
 

Statistiques sur échantillon unique 

 N Moyenne Ecart-type Erreur standard 
moyenne 

MS 220 3,7784 ,53224 ,03588 
 

 
Test sur échantillon unique 

 Valeur du test = 3 

t ddl Sig. 
(bilatérale) 

Différence moyenne Intervalle de confiance 95% de la différence 

Inférieure Supérieure 

MS 21,693 219 ,000 ,77841 ,7077 ,8491 

 
 

 االقتصادية للمجتمج المحلي لوالية جيجل في تحقيق الجذب السياحيلقيم وجود دور لنتاسج اختبار فرضية -2

 
Statistiques sur échantillon unique 

 N Moyenne Ecart-type Erreur standard 
moyenne 

ME 220 3,3657 ,63577 ,04286 

 

 
Test sur échantillon unique 

 Valeur du test = 3 

t ddl Sig. (bilatérale) Différence moyenne Intervalle de confiance 95% de la différence 

Inférieure Supérieure 

ME 8,532 219 ,000 ,36570 ,2812 ,4502 

 

 

 

Statistiques 
 

 الوالية تشهد
 لل ياح ع بال
 القيم ب بب
 بها ال اهدر

 الوالية تشهد
 لل ياح ع بال
 القيم ب بب
 بها ال اهدر

 ع بال الوالية تشهد
 القيم ب بب لل ياح

 بها ال اهدر

 ع بال الوالية تشهد
 القيم ب بب لل ياح

 بها ال اهدر

 ع بال الوالية تشهد
 القيم ب بب لل ياح

 بها ال اهدر

 ع بال الوالية تشهد
 القيم ب بب لل ياح

 بها ال اهدر

 الوالية تشهد
 لل ياح ع بال
 القيم ب بب
 بها ال اهدر

 تشهد
 الوالية
 ع بال
 لل ياح
 القيم ب بب
 بها ال اهدر

 ع بال الوالية تشهد
 القيم ب بب لل ياح

 بها ال اهدر

N 
Valide 220 220 220 220 220 220 220 220 220 
Manquante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Moyenne 4,20 3,91 4,11 4,11 4,20 3,81 3,73 4,05 4,18 
Ecart-type ,793 ,811 ,707 ,792 ,762 ,949 1,114 ,781 ,796 
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 الثقافية للمجتمج المحلي لوالية جيجل في تحقيق الجذب السياحيلقيم وجود دور ل نتاسج اختبار فرضية -3
 

Statistiques sur échantillon unique 

 N Moyenne Ecart-type Erreur standard 
moyenne 

MC 220 3,6707 ,57826 ,03899 

 
Test sur échantillon unique 

 Valeur du test = 3 

t ddl Sig. (bilatérale) Différence moyenne Intervalle de confiance 95% de 
la différence 

Inférieure Supérieure 

MC 17,204 219 ,000 ,67071 ,5939 ,7475 

 

 الدينية للمجتمج المحلي لوالية جيجل في تحقيق الجذب السياحيلقيم وجود دور لنتاسج اختبار فرضية  -4
 

Statistiques sur échantillon unique 

 N Moyenne Ecart-type Erreur standard 
moyenne 

MR 220 3,9165 ,66907 ,04511 

 

Test sur échantillon unique 

 Valeur du test = 3 

t ddl Sig. (bilatérale) Différence moyenne Intervalle de confiance 95% de la différence 

Inférieure Supérieure 

MR 20,318 219 ,000 ,91653 ,8276 1,0054 
 

 السياحيلقيم الجمالية للمجتمج المحلي لوالية جيجل في تحقيق الجذب وجود دور لنتاسج اختبار فرضية  -5
 

Statistiques sur échantillon unique 

 N Moyenne Ecart-type Erreur standard 
moyenne 

MB 220 3,4983 ,61850 ,04170 
 

 

 

 سادسا: فرضيات الدراسة
 الجنس إل عينة الدراسة حول دور قيم المجتمج المحلي لوالية جيجل في تحقيق الجذب السياحي تعزى  أرا في  فروقفرضية وجود  -1

 

Statistiques de groupe 

 
 N Moyenne Ecart-type Erreur standard الجنس

moyenne 

MMV 
 04195, 50859, 3,6734 147 ذ ر

 05438, 46463, 3,7853 73 انث 
 

Test d'échantillons indépendants 

 Test de Levene 
sur l'égalité des 

variances 

Test-t pour égalité des moyennes 

F Sig. t ddl Sig. 
(bilatérale) 

Différence 
moyenne 

Différence 
écart-type 

Intervalle de confiance 95% 
de la différence 

Inférieure Supérieure 

MMV 

Hypothèse de 
variances égales 

1,289 ,257 -1,581 218 ,115 -,11192 ,07080 -,25146 ,02763 

Hypothèse de 
variances inégales 

  
-1,630 155,946 ,105 -,11192 ,06868 -,24758 ,02375 

 

Test sur échantillon unique 

 Valeur du test = 3 

t ddl Sig. (bilatérale) Différence moyenne Intervalle de confiance 95% de la différence 

Inférieure Supérieure 

MB 11,951 219 ,000 ,49835 ,4162 ,5805 
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 عينة الدراسة حول دور قيم المجتمج المحلي لوالية جيجل في تحقيق الجذب السياحي تعزى ال  المستوى الدراسي أرا في  فروقفرضية وجود  -2

 

ANOVA à 1 facteur 

 Somme des carrés ddl Moyenne des carrés F Signification 

MS 

Inter-groupes 5,948 3 1,983 7,636 ,000 

Intra-groupes 56,089 216 ,260   

Total 62,038 219    

ME 

Inter-groupes 7,036 3 2,345 6,217 ,000 
Intra-groupes 81,484 216 ,377   
Total 88,520 219    

MC 

Inter-groupes 5,878 3 1,959 6,284 ,000 
Intra-groupes 67,353 216 ,312   
Total 73,231 219    

MR 

Inter-groupes 7,406 3 2,469 5,883 ,001 
Intra-groupes 90,632 216 ,420   
Total 98,037 219    

MB 

Inter-groupes 4,620 3 1,540 4,202 ,006 
Intra-groupes 79,156 216 ,366   
Total 83,776 219    

MMV 

Inter-groupes 5,942 3 1,981 8,916 ,000 

Intra-groupes 47,978 216 ,222 
  

Total 53,920 219    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Comparaisons multiples 

Scheffe 

Variable 
dépendante 

(I) الم توى 
 الدرا ي

(J) الم توى 
 الدرا ي

Différence de moyennes (I-
J) 

Erreur standard Signification Intervalle de confiance à 95% 

Borne inférieure Borne supérieure 

MS 

تداهياب  

 5033, 4875,- 1,000 17582, 00794, متو ط

 1790, 6790,- 443, 15227, 25000,- ثانو 

 5440, 2640,- 813, 14339, 14000, جامعي

 متو ط

 4875, 5033,- 1,000 17582, 00794,- ابتداهي

 1095, 6253,- 274, 13039, 25794,- ثانو 

 4699, 2058,- 750, 11991, 13206, جامعي

 ثانو 

 6790, 1790,- 443, 15227, 25000, ابتداهي

 6253, 1095,- 274, 13039, 25794, متو ط

39000, جامعي
*
 ,08155 ,000 ,1602 ,6198 

 جامعي

 2640, 5440,- 813, 14339, 14000,- ابتداهي

 2058, 4699,- 750, 11991, 13206,- متو ط

39000,- ثانو 
*
 ,08155 ,000 -,6198 -,1602 

ME 

 ابتداهي
 6339, 5603,- 999, 21192, 03680, متو ط
 3353, 6989,- 806, 18353, 18182,- ثانو 
 7225, 2514,- 603, 17283, 23553, جامعي

 متو ط
 5603, 6339,- 999, 21192, 03680,- ابتداهي
 2242, 6614,- 587, 15716, 21861,- ثانو 
 6060, 2085,- 596, 14453, 19873, جامعي

 ثانو 
 6989, 3353,- 806, 18353, 18182, ابتداهي
 6614, 2242,- 587, 15716, 21861, متو ط
41735, جامعي

*
 ,09829 ,001 ,1404 ,6943 

 جامعي
 2514, 7225,- 603, 17283, 23553,- ابتداهي
 2085, 6060,- 596, 14453, 19873,- متو ط
41735,- ثانو 

*
 ,09829 ,001 -,6943 -,1404 

MC 

 ابتداهي
 4027, 6831,- 912, 19267, 14021,- متو ط
 3471, 5932,- 909, 16686, 12302,- ثانو 
 6610, 2245,- 588, 15713, 21822, جامعي

 متو ط
 6831, 4027,- 912, 19267, 14021, ابتداهي
 4198, 3854,- 1,000 14289, 01720, ثانو 
 7287, 0118,- 062, 13140, 35843, جامعي

 ثانو 
 5932, 3471,- 909, 16686, 12302, ابتداهي
 3854, 4198,- 1,000 14289, 01720,- متو ط
34124, جامعي

*
 ,08936 ,003 ,0895 ,5930 

 جامعي
 2245, 6610,- 588, 15713, 21822,- ابتداهي
 0118, 7287,- 062, 13140, 35843,- متو ط
34124,- ثانو 

*
 ,08936 ,003 -,5930 -,0895 

MR 

 ابتداهي
 8916, 3678,- 712, 22350, 26190, متو ط
 7386, 3522,- 802, 19356, 19318, ثانو 
53634, جامعي

*
 ,18227 ,037 ,0228 1,0499 

 متو ط
 3678, 8916,- 712, 22350, 26190,- ابتداهي
 3983, 5358,- 982, 16575, 06872,- ثانو 
 7039, 1550,- 358, 15242, 27444, جامعي

 ثانو 
 3522, 7386,- 802, 19356, 19318,- ابتداهي
 5358, 3983,- 982, 16575, 06872, متو ط
34316, جامعي

*
 ,10366 ,013 ,0511 ,6352 

 جامعي
53634,- ابتداهي

*
 ,18227 ,037 -1,0499 -,0228 

 1550, 7039,- 358, 15242, 27444,- متو ط
34316,- ثانو 

*
 ,10366 ,013 -,6352 -,0511 

MB 

 ابتداهي
 5864, 5907,- 1,000 20887, 00216,- متو ط
 4464, 5730,- 989, 18089, 06331,- ثانو 
 7321, 2278,- 535, 17034, 25214, جامعي

 متو ط
 5907, 5864,- 1,000 20887, 00216, ابتداهي
 3753, 4976,- 984, 15490, 06115,- ثانو 
 6557, 1471,- 366, 14245, 25430, جامعي

 ثانو 
 5730, 4464,- 989, 18089, 06331, ابتداهي
 4976, 3753,- 984, 15490, 06115, متو ط
31545, جامعي

*
 ,09688 ,016 ,0425 ,5884 

 جامعي
 2278, 7321,- 535, 17034, 25214,- ابتداهي
 1471, 6557,- 366, 14245, 25430,- متو ط
31545,- ثانو 

*
 ,09688 ,016 -,5884 -,0425 

MMV 

 ابتداهي

 4750, 4414,- 1,000 16261, 01679, متو ط

 2992, 4944,- 923, 14083, 09761,- ثانو 

 6440, 1033,- 248, 13262, 27034, جامعي

 متو ط

 4414, 4750,- 1,000 16261, 01679,- ابتداهي

 2254, 4542,- 825, 12060, 11441,- ثانو 

 5660, 0589,- 159, 11090, 25355, جامعي

 ثانو 

 4944, 2992,- 923, 14083, 09761, ابتداهي

 4542, 2254,- 825, 12060, 11441, متو ط

36795, جامعي
*
 ,07542 ,000 ,1554 ,5805 

 جامعي

 1033, 6440,- 248, 13262, 27034,- ابتداهي

 0589, 5660,- 159, 11090, 25355,- متو ط

36795,- ثانو 
*
 ,07542 ,000 -,5805 -,1554 

*. La différence moyenne est significative au niveau 0.05. 
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 عينة الدراسة حول دور قيم المجتمج المحلي لوالية جيجل في تحقيق الجذب السياحي تعزى ال  السكن )الوالية( أرا في  فروقفرضية وجود  -03
 

ANOVA à 1 facteur 

 Somme des 

carrés 

ddl Moyenne 

des carrés 

F Signification 

MS 

Inter-groupes 5,215 2 2,608 9,958 ,000 

Intra-groupes 56,823 217 ,262   

Total 62,038 219    

ME 

Inter-groupes 10,541 2 5,270 14,667 ,000 

Intra-groupes 77,979 217 ,359   

Total 88,520 219    

MC 

Inter-groupes 3,380 2 1,690 5,250 ,006 

Intra-groupes 69,851 217 ,322   

Total 73,231 219    

MR 

Inter-groupes ,256 2 ,128 ,284 ,753 

Intra-groupes 97,781 217 ,451   

Total 98,037 219    

MB 

Inter-groupes 9,712 2 4,856 14,227 ,000 

Intra-groupes 74,065 217 ,341   

Total 83,776 219    

MMV 

Inter-groupes 4,307 2 2,154 9,420 ,000 

Intra-groupes 49,612 217 ,229   

Total 53,920 219    

  

 

 
Comparaisons multiples 

Scheffe 

Variable 
dépendant
e 

(I) 
 الوالية)ال  ة

(J) 
 الوالية)ال  ة

Différence 
de 

moyennes (I-
J) 

Erreur 
standar

d 

Significati
on 

Intervalle de confiance à 
95% 

Borne 
inférieure 

Borne 
supérieure 

MS 

  احلية
 2545, 2100,- 972, 09424, 02226, داالية

30941,- صحراوية
*
 ,09963 ,009 -,5550 -,0639 

 داالية
 2100, 2545,- 972, 09424, 02226,-  احلية

33167,- صحراوية
*
 ,07767 ,000 -,5231 -,1402 

 صحراوية
30941,  احلية

*
 ,09963 ,009 ,0639 ,5550 

33167, داالية
*
 ,07767 ,000 ,1402 ,5231 

ME 

  احلية
 2199, 3243,- 894, 11039, 05216,- داالية
49904,- صحراوية

*
 ,11671 ,000 -,7867 -,2114 

 داالية
 3243, 2199,- 894, 11039, 05216,  احلية
44688,- صحراوية

*
 ,09099 ,000 -,6711 -,2226 

 صحراوية
49904,  احلية

*
 ,11671 ,000 ,2114 ,7867 

44688, داالية
*
 ,09099 ,000 ,2226 ,6711 

MC 

  احلية
 1367, 3784,- 513, 10448, 12087,- داالية
33198,- صحراوية

*
 ,11046 ,012 -,6042 -,0597 

 داالية
 3784, 1367,- 513, 10448, 12087,  احلية
 0011, 4234,- 052, 08611, 21111,- صحراوية

 صحراوية
33198,  احلية

*
 ,11046 ,012 ,0597 ,6042 

 4234, 0011,- 052, 08611, 21111, داالية

MR 

  احلية
 3096, 2998,- 999, 12362, 00488, داالية
 2535, 3907,- 871, 13069, 06859,- صحراوية

 داالية
 2998, 3096,- 999, 12362, 00488,-  احلية
 1777, 3246,- 771, 10189, 07346,- صحراوية

 صحراوية
 3907, 2535,- 871, 13069, 06859,  احلية
 3246, 1777,- 771, 10189, 07346, داالية

MB 

  احلية
 1288, 4015,- 449, 10759, 13635,- داالية
53002,- صحراوية

*
 ,11374 ,000 -,8104 -,2497 

 داالية
 4015, 1288,- 449, 10759, 13635,  احلية
39367,- صحراوية

*
 ,08867 ,000 -,6122 -,1751 

 صحراوية
53002,  احلية

*
 ,11374 ,000 ,2497 ,8104 

39367, داالية
*
 ,08867 ,000 ,1751 ,6122 

MMV 

  احلية
 1713, 2628,- 874, 08806, 04578,- داالية

32694,- صحراوية
*
 ,09309 ,002 -,5564 -,0975 

 داالية
 2628, 1713,- 874, 08806, 04578,  احلية

28116,- صحراوية
*
 ,07257 ,001 -,4600 -,1023 

 صحراوية
32694,  احلية

*
 ,09309 ,002 ,0975 ,5564 

28116, داالية
*
 ,07257 ,001 ,1023 ,4600 

*. La différence moyenne est significative au niveau 0.05. 
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 عينة الدراسة حول دور قيم المجتمج المحلي لوالية جيجل في تحقيق الجذب السياحي تعزى ال  الحالة العاسلية أرا في  فروقفرضية وجود  -04
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فرضية وجود فروقات في أرا  عينة الدراسة حول دور قيم المجتمج المحلي لوالية جيجل في تحقيق الجذب السياحي تعزى ال  السن- -05

 

ANOVA à 1 facteur 

 Somme des 

carrés 

ddl Moyenne des 

carrés 

F Signification 

MS 

Inter-groupes ,404 2 ,202 ,712 ,492 

Intra-groupes 61,633 217 ,284   

Total 62,038 219    

ME 

Inter-groupes ,269 2 ,135 ,331 ,719 

Intra-groupes 88,251 217 ,407   

Total 88,520 219    

MC 

Inter-groupes ,720 2 ,360 1,078 ,342 

Intra-groupes 72,511 217 ,334   

Total 73,231 219    

MR 

Inter-groupes ,739 2 ,369 ,824 ,440 

Intra-groupes 97,299 217 ,448   

Total 98,037 219    

MB 

Inter-groupes ,691 2 ,345 ,902 ,407 

Intra-groupes 83,086 217 ,383   

Total 83,776 219    

MMV 

Inter-groupes ,039 2 ,019 ,078 ,925 

Intra-groupes 53,881 217 ,248   

Total 53,920 219    

 

 

Comparaisons multiples 

Variable dépendante: MR  

Scheffe 

(I) العاهلية الحالة (J) العاهلية الحالة Différence de 

moyennes (I-J) 

Erreur 

standard 

Significati

on 

Intervalle de confiance à 95% 

Borne 

inférieure 

Borne 

supérieure 

 (ر)متيوج

 3533, 1773,- 832, 09416, 08803, عيبا  /اعيب

 0800, 1,0514- 122, 20077, 48566,- (ر) رمل

 8399, 5233,- 934, 24190, 15828, (ر)مطل 

 عيبا  /اعيب

 1773, 3533,- 832, 09416, 08803,- (ر)متيوج

57369,- (ر)ارمل
*

 ,20340 ,050 -1,1468 -,0006 

 7580, 6175,- 994, 24409, 07025, (ر)مطل 

 (ر) رمل

 1,0514 0800,- 122, 20077, 48566, (ر)متيوج

57369, عيبا  / عيب
*

 ,20340 ,050 ,0006 1,1468 

 1,4940 2061,- 211, 30170, 64394, (ر)مطل 

 (ر)مطل 

 5233, 8399,- 934, 24190, 15828,- (ر)متيوج

 6175, 7580,- 994, 24409, 07025,- عيبا  /اعيب

 2061, 1,4940- 211, 30170, 64394,- (ر)ارمل

 

 

ANOVA à 1 facteur 

 Somme des 
carrés 

ddl Moyenne des 
carrés 

F Signification 

MS 

Inter-groupes 1,831 3 ,610 2,189 ,090 

Intra-groupes 60,207 216 ,279   

Total 62,038 219    

ME 

Inter-groupes ,888 3 ,296 ,729 ,536 
Intra-groupes 87,632 216 ,406   
Total 88,520 219    

MC 

Inter-groupes ,351 3 ,117 ,347 ,791 
Intra-groupes 72,880 216 ,337   
Total 73,231 219    

MR 

Inter-groupes 3,667 3 1,222 2,797 ,041 
Intra-groupes 94,371 216 ,437   
Total 98,037 219    

MB 

Inter-groupes ,949 3 ,316 ,825 ,481 
Intra-groupes 82,827 216 ,383   
Total 83,776 219    

MMV 

Inter-groupes ,930 3 ,310 1,263 ,288 

Intra-groupes 52,990 216 ,245   

Total 53,920 219    


