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بسم اهللا والحمد هللا الذي رزقني العقـل ووهبني التفكير وحسن التوكل          

عليه، ورزقني من العلم ما لم أكن أعلم، والذي سهل لي السبيل إلنجاز هذا  

  العمل  

  أتقدم بتشكراتي الخالصة إلى   

  " معيزي نجاة"األستاذة المشرفة    

  على نصائحها وتوجيهاتها القيمة  

  كما ال يفوتني أن أتقدم بتحياتي إلى كل من ساهم في إنجاز هذا العمل

 

 

 

   

  

 



 

  

  
  

 

 
  

  
   

  إلى التي جعل اهللا الجنة تحت أقدامها والتي غمرتني بعطفها              

وحنانها وأنارت لي درب حياتي بحبها، إلى التي لم تبخل علي يوما             

  أمي الغاليةبنصيحة أو دعوة صالحة إلى الصدر الحنون  

عرق جبينه منبر دربي إلى من اشترى لي    إلى كابد الشدائد وكان وكان  

أبي  أول قـلم ودفعني بكل ثقة لمعركة العلم وشجعني على خوض الصعاب إليك  

  حفظ اهللا العزيز

الذي أتمنى له أن ينال شهادة الدكتوراه في   )فوزي(إدريس  إلى أخي  

أتمنى أن ينير اهللا طريقهم في  ) نجوى(نجمة  و سارةالطب إلى أخواتي  

  الذكي حفظه اهللا وأنار طريقهمحمد  أخي    الدراسة إلى

  جابوني حفظه اهللا "أحمد"إلى أخي العزيز والدلوع صغير العائلة  

  إليكم جميعا أهدي بذرة عملي وثمرة جهدي
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  مقـــدمـــة



                                                                                  :مقدمة

 

 

  أ

وقد  أدركت معظم الدول القیمة الحقیقیة للسیاحة واعتباره قطاعا استراتیجیا في تدعیم االقتصاد الوطني

باعتباره موردا اقتصادیا واجتماعیا هاما یستوجب  ،تزاید االهتمام بهذا القطاع منذ بدایة القرن العشرین

یة وال شك أن قطاع السیاحة في الجزائر یتمتع بمواقع سیاح ،االهتمام به واستغالله على أحسن وجه ممكن

ومع زیادة المنافسة بین الدول إلى استقطاب أكبر عدد من السیاح سواء  ،ممن أكثر المواقع تمیزا في العال

لي والدولي،وفي ظل ما یشهده االقتصاد العالمي من تطور واتساع في تعریف المستهلك على المستوى المح

السیاحي بالمناطق السیاحیة، بات من الضروري إیجاد وسیلة تربط بین الوجهة السیاحیة والمستهلك السیاحي 

وتطویر من خالل التسویق السیاحي الذي یعتبر قضیة العصر الحالي التي تمكن المنظمات من تخطیها 

حیث یعتبر هذا  ،منتجاتها بما یتفق مع حاجات ورغبات السوق باالستعانة بعناصر المزیج التسویقي السیاحي

  .أحد الوسائل في تعریف صورة الوجهة السیاحیة لدى السائح األخیر

 :اإلشكالیة الرئیسیة - 1

  :استنادا إلى ما سبق عرضه نطرح التساؤل الرئیسي التالي

  ؟جیجلالمزیج التسویقي في تحسین صورة الوجهة السیاحیة بوالیة  ما مدى تأثیر عناصر

  :من هذه اإلشكالیة نطرح التساؤالت الفرعیة التالیة

 هل یؤثر عناصر المزیج التسویقي السیاحي في قرار اختیار السائح للوجهة السیاحیة جیجل؟ -

 انطباع عن الوجهة السیاحیة جیجل؟ هل یوجد لدى السیاح القادمین لوالیة جیجل -

 هل المزیج التسویقي السیاحي مهم في تحسین صورة الوجهة السیاحیة بوالیة جیجل؟ -

 هل تساهم مختلف المؤسسات السیاحیة في إعطاء انطباع ایجابي عن الوجهة السیاحیة جیجل؟  -

اإلجابة على  بني البحث على فرضیة رئیسیة ضمنها فرضیات فرعیة من أجل :فرضیة الدراسة - 2

  .اإلشكالیة المطروحة بصفة مؤقتة

لعناصر   0.05عند مستوى معنویة  یوجد تأثیر ذو داللة إحصائیة :الفرضیة الرئیسیة األولى -

 .المزیج التسویقي السیاحي في تحسین صورة الوجهة السیاحیة بجیجل

للمنتج السیاحي  0.05عند مستوى معنویة  یوجد تأثیر ذو داللة إحصائیة :الفرضیة الفرعیة األولى -

 . في تحسین صورة الوجهة السیاحیة بوالیة جیجل



                                                                                  :مقدمة

 

 

  ب

للتسعیر  0.05عند مستوى معنویة  یوجد تأثیر ذو داللة إحصائیة :الفرضیة الفرعیة الثانیة -

 .السیاحي في تحسین صورة الوجهة السیاحیة بوالیة جیجل

عند مستوى معنویة  اللة إحصائیة للترویج السیاحيیوجد تأثیر ذو د :الفرضیة الفرعیة الثالثة -

 .في تحسین صورة الوجهة السیاحیة بوالیة جیجل 0.05

عند مستوى معنویة  یوجد تأثیر ذو داللة إحصائیة للتوزیع السیاحي :الفرضیة الفرعیة الرابعة -

  .في تحسین صورة الوجهة السیاحیة بوالیة جیجل 0.05

 .لبحث من خالل العناصر التالیةتتجلى أهمیة ا :أهمیة الدراسة - 3

 .فهم العالقة القائمة بین التسویق السیاحي والوجهة السیاحیة -

 .المنافسة بین المؤسسات أدت إلى ضرورة االهتمام بسلوك السائح ورغباتهم -

 .تأكید أهمیة عناصر المزیج التسویقي السیاحي في التأثیر على الحركة السیاحیة -

 :تهدف الدراسة إلى :أهداف الدراسة - 4

 .توضیح أهمیة عناصر المزیج التسویقي السیاحي في تحسین صورة الوجهة السیاحیة -

 .التعریف بالوجهة السیاحیة وٕابراز أهمیتها لدى السائح -

 .معرفة فیما إذا كان هناك اهتمام بعناصر المزیج التسویقي السیاحي بوالیة جیجل -

  . تائج المتحصل علیها في البحثوضع بعض النتائج والتوصیات على ضوء الن -

  :أسباب اختیار الموضوع - 5

المزیج التسویقي السیاحي دورا محوریا في االقتصادیات الحدیثة، خاصة في ظل الثورة  یلعب

المعلوماتیة التي یستهدفها العالم وما نتج عنه من تطور كبیر في وسائل التعریف بالوجهات السیاحیة وكذلك 

  :لمجموعة من األسباب نذكر فیما یلي

 .يالسیاحتماشي الموضوع مع تخصص الدراسة اقتصاد وتسییر  -

 .أهمیة الموضوع بالنسبة للمؤسسات السیاحیة -

 .توفر الجزائر على مقومات سیاحیة متنوعة بالرغم من ذلك ال تزال بها السیاحة متخلفة -

 .قلة الدراسات والبحوث التي تناولت موضوع المزیج التسویقي السیاحي والوجهة السیاحیة -

 



                                                                                  :مقدمة

 

 

  ت

  :منهج البحث - 6

الموضوع قمنا باستخدام المنهج الوصفي من خالل أسلوب المسح من أجل معالجة مختلف جوانب 

المكتبي وذلك باالعتماد على عدة مراجع تمثلت في الكتب والرسائل وغیرها، كما تم استخدام المنهج الوصفي 

التحلیلي في الجانب التطبیقي، وذلك من أجل تحلیل البیانات المستقاة  من الدراسة المیدانیة عن طریق 

وتحلیل المعطیات باستخدام أدوات التحلیل اإلحصائیة ومعالجتها  ،اء الموجه إلى أفراد عینة الدراسةاالستقص

   spss. باستخدام برنامج

 :تتمثل حدود الدراسة في الحدود الزمانیة والمكانیة التالیة :حدود الدراسة - 7

 .2017وماي من سنة  لب التطبیقي انحصرت في شهري أفریتمتد هذه الدراسة فیما یتعلق بالجان -

تتخذ هذه الدراسة مكانیا دراسة أثر عناصر المزیج التسویقي في تحسین صورة الوجهة السیاحیة في  -

 .والیة جیجل

 :تقسیم الدراسة - 8

انطالقا من محاولة اإلجابة على األسئلة المتعلقة باإلشكالیة والفرضیات المقترحة في بناء األهداف 

تم تقسیم بحثنا إلى ثالث فصول حیث خصص الفصلین األولین للجانب النظري  ،التي نسعى إلى إیصالها

  .والفصل الثالث للجانب التطبیقي

استعرضنا في الفصل األول ثالثة مباحث حیث حاولت من خالل المبحث األول توضیح ماهیة 

التي تناولت هذا  السیاحة من خالل استعراض السیاق التاریخي وكیفیة تطورها والتطرق إلى أهم التعاریف

كما استعرضنا في المبحث  ،إضافة إلى حصر األنواع المختلفة للسیاحة والخصائص الممیزة لها ،المفهوم

الثاني أساسیات حول التسویق السیاحي وفي المبحث الثالث واألخیر فتمحور على عناصر المزیج التسویقي 

  .السیاحي

تهلك السیاحي وصورة الوجهة السیاحیة، حیث أما في الفصل الثاني فسنحاول دراسة سلوك المس

وكذلك العوامل المؤثرة علیه كما  ،سنتناول بدایة بعض المفاهیم األساسیة في سلوك المستهلك السیاحي

  .استعرضنا في المبحث الثاني مفهوم صورة الوجهة السیاحیة وكیف تساهم وتؤثر صورة الوجهة على السائح



                                                                                  :مقدمة

 

 

  ث

لتطبیقي حول أثر عناصر المزیج التسویقي في تحسین صورة وقد خصص الفصل الثالث للجانب ا

حیث قمت باستعراض مقومات الوالیة السیاحیة ثم تناولت منهجیة الدراسة  ،الوجهة السیاحیة في والیة جیجل

  .، واختبار الفرضیات وتحلیل الفروق المیدانیة وفي األخیر قمت بعرض وتحلیل بیانات الدراسة

إلي خاتمة الدراسة التي تضمنت أهم النتائج المتوصل إلیها علي المستویین وأخیرا وككل عمل سنصل 

قتراحات التي رأیتها مالئمة لتدارك النقائص التي لمسناها قي متبوعة بجملة من التوصیات واالالنظري والتطبی

  .وأخیرا آفاق الدراسة

 :دراسات سابقة - 9

الدراسات السابقة التي لها عالقة بالموضوع من  العدید من هذه الدراسة تم اإلطالع على من أجل إثراء

  :بینها

مور وهدي مهدي عایش تحت عنوان أثر عناصر المزیج التسویقي د الضمحاللباحثان هاني دراسة  -

في إدارة  المجلة األردنیة ،لي الصورة المدركة من قبل السیاحلخدمات فنادق خمس نجوم في األردن ع

ة إلي تحقیق أثر عناصر المزیج التسویقي الخدمي لفنادق الخمس نجوم الدراس ه، وهدفت هذ2005األعمال 

عالقة بین  وجدلت إلى نتیجة أنه تووص ،في األردن علي الصورة المدركة للسیاح العرب وغیر العرب

عناصر المزیج التسویقي الخدمي والصورة المدركة لدى السیاح العرب وغیر العرب المقیمین في هذه 

 .الفنادق

دراسة  -ء الزبون في المؤسسات الخدمیةأثر المزیج التسویقي على وال: نوانیخلف نجاح بعدراسة  -

حالة شركة موبیلیس باتنة، تطرقت هذه الدراسة إلى عناصر المزیج التسویقي وأهم النتائج والتوصیات التي 

 .الدراسة تعزیز االهتمام بعناصر المزیج التسویقي، المحافظة على مستوى الخدمة المقدمة اتوصلت إلیه

 :صعوبة الدراسة -10

  :لقد واجهت عدة صعوبات أثناء إعداد الدراسة أهمها

 .نقص المراجع المتعلقة بالوجهة السیاحیة -

الدراسة،  كون السیاحة في والیة جیجل موسمیة، حیث أن عدد السیاح كان محدود خالل فترة -

 .وبالتالي الحاجة إلى وقت أطول إلجراء المعاینة

 .عامل الوقت حیث أن الفترة المخصصة للدراسة غیر كافیة إلجراء الدراسة النظریة والتطبیقیة -



 

  

  

  للتسویق السیاحي النظرياإلطار : الفصل األول

  تمهید

 ماهیة السیاحة: المبحث األول

  أساسیات حول التسویق السیاحي: المبحث الثاني

   عناصر المزیج التسویقي السیاحي: المبحث الثالث

 خالصة
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  :تمهید

یشهد العالم الیوم العدید من التغیرات والتطورات على جمیع األصعدة التي مست مختلف نواحي الحیاة 

وامتدت تأثیراتها إلى جمیع دول العالم تقریبا، كما تعتبر السیاحة من األنشطة االقتصادیة الرائجة في العصر 

سات إتباع كافة الطرق الحدیث ومع ظهور تخصص العمل والمنافسة أصبح من الضروري على المؤس

والوسائل الممكنة من أجل تحقیق األرباح واالستمراریة، بحیث یشغل التسویق السیاحي مرتبة ال یستهان بها 

وهنا یظهر دور عناصر المزیج  ،في مجال صناعة السیاحة باعتباره عنصر التفاعل بین المؤسسة والزبون

لتعمق أكثر بالموضوع قمنا بتقسیم هذا الفصل إلى ثالثة ول ،التسویقي السیاحي بالتعریف بالمنتج السیاحي

  :مباحث

  .ماهیة السیاحة: المبحث األول

  .أساسیات حول التسویق السیاحي: المبحث الثاني

  .عناصر المزیج التسویقي السیاحي: المبحث الثالث
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  ماهیة السیاحة: المبحث األول

قطاع السیاحة من أكثر القطاعات نموا وتزداد أهمیته لدى أغلب االقتصادیات العالمیة وخاصة  یعد

 .وسائل الترفیه عن النفس ، كما یعتبر من أهموتحسن الدخول في أغلب الدول المطردفي ظل النمو 

  السیاق التاریخي لتطور السیاحة: المطلب األول

ن حركة االنتقال في فجر التاریخ كانت بسیطة وبدائیة في أإال لقد عرفت ظاهرة السیاحة منذ القدم 

ثم تطورت مع اإلنسان وسوف نستعرضها في أربعة مراحل من مراحل تطور . مظهرها وأسبابها ووسائلها

  :السیاحة وهي كاآلتي

  مرحلة الحضارات القدیمة: أوال

اإلنسان طبیعة كامنة فیه وقد دعت الحاجة باإلنسان إلى االنتقال منذ بدء  لدىإن حب االنتقال 

فلم تكن  ،وكان االنتقال في هذه المرحلة جزء ال یتجزأ من الحیاة وضرورة تحتمها طبیعة المجتمع ،الخلیقة

ن الطبیعة ولم تكن هناك قوانین تحكم تصرفاته وتحدد قوانیهناك حكومات توفر لإلنسان احتیاجاته الضروریة 

وكانت أهدافها االنتقال بهدف  ،، ومن أبرز مظاهرها استخدام الدواب في التنقل والسفن الشراعیة)1(وأحكامها 

كانوا یقطعون آالف " بوذا"الصینیین من أتباع إن  ،)2(التجارة واالنتقال بهدف زیارة األماكن المقدسة 

م .ق 776سنة أي في عام  2000ومنذ ما یزید عن الكیلومترات عبر مناطق صحراویة لغرض زیارة اآللهة 

لالشتراك في األلعاب األولمبیة أو " أولمبیا" كان الیونانیون یرحلون في جمیع أنحاء البالد ،میالدیة 393إلى 

  .لمشاهدتها

وعرف الیونانیون كما عرف الرومانیون المزایا العالجیة لبعض عیون المیاه المعدنیة والكبریتیة التي 

حیث كانوا یقومون برحالت من أجل الصحة إلى المدن التي تقع بها المیاه  ،یقصدونها ألغراض العالج كانوا

  )3(.ما یطلق علیه بالسیاحة العالجیة وكذلك للهو والتسلیة وهو ،المعدنیة

  

                                         

  .13، ص 2008، الطبعة األولى، دار الفكر الجامعي، اإلسكندریة، مدخل إلى علم السیاحة ،أحمد فوزي ملوخیة -  1
  .10، ص 2011، الطبعة األولى، دار النشر والتوزیع، األردن، مبادئ السیاحة ،مرزوق عابد القعید وآخرون -  2
  . 16 - 15، ص ص 2008، دون طبعة، دار زهران، األردن، صناعة السیاحةماهر عبد العزیز توفیق،   3
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  مرحلة العصور الوسطى: ثانیا

م حتى القرن الخامس، ومن المعروف  395هذه المرحلة من سقوط اإلمبراطوریة الرومانیة عام  تبدأ

أن اإلمبراطوریة الرومانیة تعد آخر إمبراطوریة في العصور القدیمة وكانت آنذاك مركز إشعاع ثقافي وفكري 

  .وتجاري وكان لها األثر األكبر في تطور حركة األسفار

إلى الدولة البیزنطیة، وشهدت العصور الوسطى تطور في النقل البحري  وبعد ذلك انتقلت التجارة

دول اإلسالمیة كقوة وحضارة ومنافسة وامتدادها إلى بیزنطة عاصمة البیزنطیین ال وكذلك ظهور ،األوربي

بهدف  ،وكذلك امتدادها في أوربا وآسیا وٕافریقیا جعل منها دولة ذات إشعاع فكري تطورت من خاللها األسفار

الحج إلى بیت المقدس ومكة المكرمة واشتهار عدد من الرحالة العرب مثل ابن بطوطة وابن جبیر المسعودي 

    )1(: والبالذري، وكان من أهم دوافع السفر في هذا العصر

 .دافع التجارة -

 .الدافع الدیني -

 ..دافع الترحال واالستكشاف -

 .دافع طلب العلم -

 .دافع توطید العالقات -

 .دافع االستشفاء -

  المرحلة الحدیثة: ثالثا

التي بدأت - تمتد بین القرن السادس عشر ونهایة القرن التاسع عشر المیالدي، وشهدت هذه المرحلة 

تتابع الرحالت األوربیة التي أدت إلى اكتشاف  - بعد بدء حركة الكشوف الجغرافیة خالل القرن الخامس عشر

ولتبدأ بعد . 1769، ونیوزیلندا عام 1605عام  وأسترالیا) 1522- 1519(كل من مضیق ماجالن البحري 

فیما عرف بقارات العالم الجدید حیث غطت رحالت اإلسبان  ،ذلك الرحالت القاریة داخل األقالیم المجهولة

في . 1783و  1513الالتینیة واألطراف الجنوبیة ألمریكا خالل الفترة الممتدة بین عامي  معظم أقالیم أمریكا

                                         

  .16، ص مرجع سبق ذكرهمرزوق عابد القعید،  -  1
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 1504خالل الفترة الممتدة بین عام  ،البرتغالیة في نطاق البرازیل الحالیة الكشفیة حین تركزت الرحالت

م زار من خاللها فنزویال1804و
 )1(

.  

یتضح من خالل العرض السابق أن حب المغامرة واالستطالع، مع الرغبة في الكشف والكسب وتزاید 

وربیة، ویمكن حصر أهم السمات المتعلقة وٕاضافة ممتلكات جدیدة للوطن كلها دوافع للرحالت األ ،المعارف

   )2(: بالسفر والسیاحة خالل هذه المرحلة الحضاریة فیما یلي

 .تبلور فكرة السیاحة بمفهومها الحدیث وهو السفر من أجل المتعة والراحة وألسباب دینیة أو صحیة -

النشاط السیاحي خالل معظم فترات هذه المرحلة الزمنیة، مركزا في معظمه في طبقة األغنیاء،  كان -

 .ورجال الدین والحكومیین

 .تزاید حجم حركة السیاحة بین الدول األوربیة -

شهدت هذه الفترة هول فترة العطلة السنویة وهي من العوامل التي أسهمت في نشاط الرحالت  -

 .السیاحیة

  المرحلة المعاصرة: رابعا

یمكن اعتبار السیاحة نشاطا دولیا بعد الحرب العالمیة الثانیة شأنها شأن جمیع التغیرات السیاسیة 

واالقتصادیة واالجتماعیة التي شهدها العالم بعد الحرب، وكانت هناك عوامل قد سهلت المواصالت وٕاحالل 

القتصادي والسیاسي، كما كان لها أثر كبیر في السالم وتبادل الخبرات والثقافات والتطور االجتماعي وا

تطور وازدیاد حركة السیاحة العالمیة، ونتیجة لتطور الفكر اإلنساني من حیث مستوى معیشة الفرد وزیادة 

فترات اإلجازات المدفوعة، وزیادة أوقات الفراغ نتیجة التقدم الصناعي، ظهرت السیاحة االجتماعیة والتي 

  )4(: ، وأهم ما یمیز هذه المرحلة هي)3(اس تعتبر سیاحة كافة الن

 .تطور حركة السیاحة العالمیة -

                                         

  .35، بتصرف، ص ص 2005، دون طبعة، دار المعرفة الجامعیة، اإلسكندریة، صناعة السیاحةمحمد خمیس الزوك،   -1

  .36المرجع نفسه، ص  -  2
  .24، ص 2001الطبعة األولى، دار المیسرة للنشر والتوزیع، عمان،  مبادئ السیاحة،نعیم الظاهر، سراب إلیاس،  -  3
 ، الطبعة األولى، الملتقى المصري لالبداع والتنمیة، مصراإلرشاد السیاحي، دراسة وبحوث في األنثروبولوجیا المتحافیسرى كبس،  -  4

  .97، ص 2006
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 .تطور العالقات بین البلدان -

 .تطور كبیر في وسائل النقل واالتصاالت خاصة النقل الجوي -

 .ارتفاع مستوى دخل األفراد خاصة في أوربا وأمریكا الشمالیة -

  .زیادة عدد السكان -

  مفهوم السیاحة والسائح: الثاني المطلب

التي ینظر إلیها مختلف الباحثین والمهتمین بموضوع هذه  وم السیاحة والسائح تباین الزاویةیتباین مفه

  .والسائح من حیث مختلف التعاریف التي قدمتالمفاهیم، لدى سوف نتناول مفهوم السیاحة 

  مفهوم السیاحة: أوال

اهرة السیاحة في الثمانینات من القرن التاسع عشر، إال أن أول بدأت المحاوالت األولى لتعریف ظ - 1

أعطى تعریفا مطوال للمیالد عندما  1905في عام " جوبیر فردیلر"یعود إلى األلماني تعریف محدد للسیاحة 

للسیاحة على أنها ظاهرة عصریة تنبثق من الحاجة المتزایدة إلى الراحة وٕالى التغییر وٕالى مولد اإلحساس 

. ل الطبیعة ونمو هذا اإلحساس وٕالى الشعور بالبهجة والمتعة واإلقامة في مناطق لها طبیعتها الخاصةبجما

وأیضا إلى نمو االتصاالت وعلى األخص بین الشعوب وهذه االتصاالت كانت ثمرة اتساع نطاق التجارة 

  )1(:تقدم وسائط النقل ویالحظ أن هذا التعریف یؤكد ،والصناعة كبیرة أو متوسطة أو صغیرة وثمرة

 .البعد االجتماعي الناتج من زیادة أوقات الفراغ والحاجة إلى الراحة وتغییر الهواء في هذا العصر -

 ..أهمیة التطور التكنولوجي ودوره في تطویر االتصاالت االجتماعیة -

 .أهمیة السیاحة في توطید العالقات اإلنسانیة بین الشعوب -

یرى البعض أن السیاحة ظاهرة اجتماعیة تشتمل على انتقال أشخاص من نطاق إقامتهم المعتادة  -2

 .إلى نطاق أماكن أخرى داخل أو خارج دولهم

                                         

  .29،30، صص مرجع سبق ذكرههر، سراب إلیاس، نعیم الطا -  1
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حة بأنها انتقال إلى نطاق وال شك أن هذا التعریف یشتمل على السیاحة الداخلیة عندما عرف السیا

الخارجیة عندما عرفها بأنها تشتمل على االنتقال إلى نطاق خارج كما تشتمل على السیاحة . داخل الدولة

   )1(.الدولة

السیاحة بأنها ظاهرة یتبعها مجموعة من العالقات القائمة على الرحالت  Pearseویعرف بیرس  - 3

لیة واإلقامة لمسافرین من أجل الترویح والترفیه وتتباین مدة اإلقامة بین أربعة لیال على األقل للسیاحة الداخ

 )2(.وأربعة وعشرون ساعة على األقل للسیاحة الدولیة

هي عملیة انتقال فرد أو مجموعة أفراد من منطقة إلى أخرى داخل اإلقلیم أو الدولة أو من دولة  - 4

القائم أو ولیس بقصد اإلقامة الدائمة وال یدر ربحا لمصلحة  ،إلى أخرى على أن یكون هذا االنتقال مؤقتا

 .القائمین بالسیاحة

  )3(: ومن ذلك نستخلص الحقائق اآلتیة

 .تنشأ السیاحة نتیجة انتقال األفراد أو الجماعات وٕاقامتهم في أماكن مختلفة -

 .تتضمن السیاحة السفر واإلقامة وما یترتب علیهما من نشاطات وممارسات مختلفة -

 .إن االنتقال إلى المكان المقصود یكون قصیر ومحدود األجل -

 .قصودة تكون ألغراض غیر أغراض اإلقامة الدائمة أو العمل المأجورإن زیارة األماكن الم -

  :مفهوم السائح: ثانیا

   )4(: تعددت التعاریف حول السائح ومن بینها نذكر ما یلي

شهرا بهدف  11أي شخص یسافر إلى بلد غیر مكان إقامته المعتادة ال تزید عن : الزائر الدولي -1

 .العمل أو الكسب

                                         

    2008-2007، الطبعة األولى، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، اإلسكندریة، علم االقتصاد السیاحيأحمد عبد السمیع عالم،  -  1

  .15ص 
  .67، ص 2011، الطبعة األولى، دار أسامة للنشر والتوزیع، عمان، الجغرافیة السیاحیةآمنة أبو حجر،  -  2
  2004، دون طبعة، دار النشر والتوزیع، اإلسكندریة، أساسیات اإلشراف الداخلي بالفنادق والمنتجعاتلیلى محمد صابر الزالقي،  -   3

  .13ص 
      2008، الطبعة األولى، دار الحوز المعرفة  العلمیة للنشر والتوزیع، األردن، االستثمار والتسویق السیاحيرعد مجید العاني،  -  4

  .17ص 
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 .مقیم یسافر داخل البلد وخارج مكان إقامته المعتادة لغیر هدف العمل أو الكسبأي : الزائر الحالي

 .أي زائر یقضي لیلة أو أكثر في وسائل البیت الجماعیة أو الخاصة في المكان المزار: الزائر المبیت

  .المركب وطاقمأي زائر ال یقضي لیلة في وسائل البیت العابرین : زائر الیوم

السائح بأنه أي فرد یسافر إلى بلد غیر الذي یقیم فیه  تعرفلسیاحة العالمیة منظمة العالمیة لال - 2

ادة لمدة تتراوح بین لیلة واحدة في أدنى الحاالت وال تزید إقامته عن سنة، وال یكون هدفه من الزیارة ع

 )1(.الحصول على مكافأة أو أجر في البلد الذي یزوره

 )2(: وهناك من یقسمها إلى ثالثة أنواع - 3

زائر مؤقت یعبر حدود بالد غیر بالده األصلي أو محل إقامته الدائمة بهدف قضاء : لسائح الدوليا

 .ساعة وال یقوم بأعمال تعود علیه بالمنفعة 24أوقات الفراغ والمتعة والترویح لفترة أكثرها سنة واحدة وأقلها 

ویقیم في وسائل هو الشخص الذي یسافر داخل بلده لمكان غیر مكان إقامته المعتاد : السائح المحلي

إلخ شریطة ...الراحة التجاریة لفترة ال تزید عن ستة أشهر في المرة الواحدة ألسباب دینیة، اجتماعیة، تجاریة

 .أن ال یبحث أو ینوي اإلقامة الدائمة في المنطقة التي یزورها

ساعة في بلد غیر بلد إقامته  24ر بحثا عن الراحة والسعادة لمدة تقل عن أي شخص یساف: المتنزه

 .األصلي وال یمارس أي نشاط مأجور في البالد الذي یزوره

ساعة شریطة أن یكون كل توقف  24أي شخص یسافر في بلد غیر بلده لفترة أقل عن : الزائر العابر

 .لفترة زمنیة بسیطة وألسباب غیر سیاحیة

  دوافع وأنواع السیاحة: الثالمطلب الث

هناك دوافع مختلفة من شخص آلخر، حیث قد یقصد الناس للقیام برحلة لعدة أغراض كما یمكن 

تصنیف أنواع عدیدة للسیاحة وفقا لعدة أسس ومعاییر معینة، حیث تختلف هذه األنواع من بلد إلى آخر 

  :وسوف نتناولها كما یلي

  

  

                                         

  .16، ص 2008، بدون طبعة، دار الجامعة الجدیدة، اإلسكندریة، األمن السیاحي واألثريعصمت عدلى،  -  1
  .20، 19، ص ص 2003، الطبعة الثانیة، دار وائل للنشر، عمان، األردن، فن الداللة السیاحیةخالد مقابلة،  -  2
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  :دوافع السیاحة: أوال

  )1(: ه الدوافع ما یليومن أهم هذ

تكون لغرض السفر بدافع الحج إلى األماكن المقدسة مثل القدس والفاتیكان أو مكة  :دوافع دینیة - 1

 .المكرمة وزیارة أماكن مشهورة

تكون لمشاهدة بعض األحداث المهمة في العالم أو المهرجانات  :دوافع تاریخیة وثقافیة وتعلیمیة - 2

 .أو حفالت ثقافیة أو معارض

تكون بهدف حسن االستمتاع بأوقات الفراغ في األماكن  :دوافع الراحة واالستجمام والترفیه - 3

 .الهادئة أو على سواحل الشواطئ أو في مناطق جمیلة

تكون بهدف االبتعاد عن الجو البارد والتوجه إلى أماكن دافئة أو العكس صحیح  :دوافع صحیة - 4

 .أو السفر ألغراض العالج

من خالل تجدید الروابط األسریة كزیارة المیالد ) األصل(لزیارة البلد األم  تكون: دوافع عرقیة - 5

 .أو الرغبة في زیارة أماكن سبق وكان زارها األصدقاء في البلد األم وتركت انطباعا معینا لدیهم. مثال

 .تكون ألغراض مشاهدة مباراة معینة أو تشجیع فریق معین :دوافع ریاضیة - 6

على صفقات األعمال بالنسبة للصفقات غراض األعمال والحصول تكون أل: دوافع اقتصادیة - 7

 .التجاریة

سیاحة (تكون لغرض التذوق مثل تذوق الطعام، أو المخاطرة والمغامرة : دوافع متنوعة أخرى - 8

 .إلخ...أو للتفاخر والمباهاة) الشباب

  

  

  

  

                                         

  .35 -33، ص ص 2007بعة األولى، دار كنوز المعرفة العلمیة للنشر والتوزیع، عمان، ، الطصناعة السیاحةأحمد محمود مقابلة،  -  1
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  رسم توضیحي یبین دوافع السیاحة): 1(الشكل رقم 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  :أنواع السیاحة: ثانیا

على ضوء التصورات المختلفة للعلماء یمكننا أن نحدد األنواع المختلفة للسیاحة طبقا للمعاییر المختلفة 

  :التصنیف على النحو التالي

 )1(: وتشتمل ما یلي تقسیم السیاحة وفقا للجنسیة - 1

وتتضمن جمیع األجانب ما عدا مواطني أهل البلد، وتنظم الشركات السیاحیة  :سیاحة األجانب -

 .برامج خاصة لجذب السیاح األجانب بما یتالءم مع أذواقهم ورغباتهم

                                         

، ص ص 2007، الطبعة األولى، دار الكنوز المعرفة للنشر والتوزیع، عمان، فن إدارة الفنادق والنشاط السیاحيزید منیر عبوي،  -  1

43- 44.  

 دوافع استجمام دوافع دينية دوافع ثقافية

 السياحة والسفر

 دوافع اقتصادية

  دوافع

 عرقية

  دوافع

 صحية   

 دوافع رياضية دوافع أخرى

  .51، ص مرجع سبق ذكرهماهر عبد العزيز توفيق، : املصدر
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وهي سیاحة لهجرة المواطنین أي بلد ما لغرض الدراسة أو العمل : سیاحة المقیمین خارج البلد -

یمین في البالد الغریب الحنین إلى زیارة بلدهم األم فیتم تنظیم لهم وبالتأكید یصبح لدى هؤالء المواطنین المق

 .سفرات سیاحیة لغرض زیارة بلدهم األم

وهي سیاحة داخلیة والتي تنظم إلى زیارة مواطني الدولة في زیارة أماكن  :سیاحة مواطني الدولة -

 .أثریة وحضاریة في بلدهم نفسه

  )1(: قوفقا للمستوى االجتماعي أو مستوى اإلنفا - 2

 ).الطائرات، یخوت(سیاحة أصحاب المالیین الذین یسافرون بوسائلهم الخاصة  -

فنادق الخمس نجوم ومقاعد (التي تستخدم النوعیات الممتازة من الخدمات  :سیاحة الطبقة المتمیزة -

 ).الدرجة األولى في الطائرات وغیر ذلك

م هذه السیاحة على المشاركة من جانب السیاحة االجتماعیة أو العامة لدوي الدخل المحدود، وتقو  -

 .األفراد في وسائل محدودة باألسالیب التي تشجع على المشاركة وتجعلها ممكنة

 )2(: وتشتمل على عدة أنواع :حسب مدة اإلقامة - 3

ویستغرق هذا النوع من السیاحة عادة أیاما محددة یقضیها السائح في إطار : السیاحة لبضعة أیام -

 .بموسم معین معین وال یرتبط ذلك

ویرتبط هذا النوع من السیاحة بموسم سیاحي معین، ویتكرر كل سنة في نفس : السیاحة الموسمیة -

 :ونمیز هنا بینالوقت 

 .وترتبط باالستمتاع بشاطئ البحر أو الصید أو التصویر :السیاحة الصیفیة -

 .وترتبط بالتزلج على الثلج والتزحلق على الجلید أو بمناطق الدفء والشمس :السیاحة الشتویة -

 .وهي نوع یقوم به السائح فجأة ودون تخطیط مسبق: السیاحة العابرة -

كالجالیات التي تقیم في بلد ما إقامة شبه دائمة لغرض التعلیم أو التدریب : السیاحة شبه المقیمة -

 .أو ممارسة العمل

 

                                         

  .51، 50ى، دار الفجر للنشر والتوزیع، القاهرة، ص ص الطبعة األول االعالم السیاحي، محمد منیر حجاب،  -  1
، ص ص 2006، بدون طبعة، المكتب الجامعي الحدیث، اإلسكندریة، دور السیاحة في التنمیة االجتماعیةوفاء زكي ابراهیم،  -  2

152 - 153.  
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 :فقا للعددتقسیم السیاحة و  -4

هذه عبارة عن سیاحة فردیة وفي كثیر من األحیان غیر منظمة یقوم بها الشخص أو : سیاحة فردیة

مجموعة من األشخاص لزیارة بلد أو مكان ما وتتراوح مدة إقامتهم حسب تمتعهم بالمكان
 )1(

. 

وترتیب  یطلق علیها سیاحة األفواج أو المجموعات حیث تقوم الشركات بتنظیم: سیاحة جماعیة -

  )2(. مثل هذا النوع من السیاحة وكل سفر لها برنامج خاص ومحدد وسعر محدد

 )3( :طبقا لوسائل المواصالت - 5

 .سیاحة بحریة أو نهریة -

 ).الطائرات المختلفة(سیاحة جویة  -

 ).السیارات الخاصة، السكك الحدیدیة(سیاحة بریة  -

 :السیاحة حسب الجنس - 6

  )4(: السیاحة إلى حسب هذا المعیار تقسم

سنة وهي مرحلة  14إلى  7ویتعلق هذا النوع من السیاحة بالمراحل العمریة من : سیاحة الطالئع -

 .تعلیمیة یتم من خاللها األطفال باكتساب المعارف ومهارات وسلوكیات معینة

سنة،  21إلى  15وهذا النوع من السیاحة متعلق بالمرحلة العمریة الممتدة من : سیاحة الشباب -

 .ویمتاز هذا النوع من السیاحة بالبحث عن الحیاة االجتماعیة واإلثارة واالعتماد على النفس

سنة  55إلى  35ویتعلق هذا النوع من السیاحة بالمرحلة العمریة الممتدة من : سیاحة الناضجین -

 .وهي عبارة عن سیاحة استرخاء ومتعة

اع السیاحة التقلیدیة وغالبا ما یشارك فیها هذا النوع من السیاحة من أنو : سیاحة المتقاعدین -

 .المتقاعدین وكبار السن

 

                                         

  .191، ص مرجع سبق ذكرهزید منیر عبوي، _ 1

  .191مرجع نفسه، ص  -  2
  .47، ص مرجع سبق ذكرهمحمد منیر حجاب،  -  3
  .113، ص مرجع سبق ذكرهبس، عیسرى د -  4
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 )1(: إلى سبعة أشكال تصنف السیاحة حسب الدافع لها - 7

بهدف التسلیة والمرح وتغییر الهواء والبیئة وإلنعاش الجسم والعقل والتخلص من  :سیاحة ترفیهیة -

 .التوتر واالسترخاء

بمناخ خاص یساعد على الشفاء من بعض األمراض ة حیث تتمیز أماكن معین: سیاحة عالجیة -

 .مثل ینابیع المیاه المعدنیة

وذلك لممارسة ریاضة معینة أو تقوم أساسا على الدورات األولمبیة والبطوالت : سیاحة ریاضیة -

 .القاریة وغیرها حیث یتبادل الشباب المعرفة ویتنافسون ریاضیا

 .وعادات وآثار الشعوب التي یزور بالدهم حیث یتعرف السائح على تاریخ: سیاحة ثقافیة -

 .تقوم على زیارة األماكن المقدسة وٕاشباع العاطفة الدینیة: سیاحة دینیة -

كحضور اللقاءات أو االجتماعات أو الدورات التدریبیة أو العلمیة المرتبطة : سیاحة ألغراض العمل -

 .بالعمل

استضافة المؤتمرات وتنظیمها لما في ذلك  وتتسابق الدول المختلفة على: سیاحة المؤتمرات الدولیة -

 .من مكاسب سیاسیة واقتصادیة وعلمیة

  عناصر ومقومات الجذب السیاحي: المطلب الرابع

  :یتطلب قیام أي نشاط سیاحي توفر مقومات لها یمكن إبرازها فیما یلي

اضي ومن أمثلتها الموارد الطبیعیة أو خصائص هذه الموارد مثل األر : عناصر جذب طبیعیة - 1

وبالنظر إلى هذه ) األنهار والبحیرات(الزراعیة والصحراویة، والودیان والمراعي والحدائق، والمناطق المائیة 

 )2(.الموارد هي هبة من هبات اهللا سبحانه وتعالى

 كاآلثار التاریخیة، طریقة معیشة الشعوب وعاداتها وتقالیدها :عناصر جذب من صنع اإلنسان - 2

كما تضم هذه العناصر أیضا الكنوز األثریة والمادیة وصناعة التذكارات السیاحیة، والمناسبات الحضاریة 

                                         

  .14 -13، ص ص مرجع سبق ذكرهلیلى محمند صابر الزالقي،  -  1
والتوزیع ، الطبعة األولى، مؤسسة الوراق للنشر )مدخل استراتیجي(التخطیط السیاحي عبد اهللا أبو عیاش، حمید عبد النبي الطائي،  -  2

  .159، ص 2004األردن،  -عمان
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كذلك تبعا للدوافع والحاجات  ،ویتم تصنیف عناصر الجذب تبعا للخصائص الرئیسیة الممیزة لكل عنصر

 )1( :التي یشبعها هذا العنصر یمكن إیجازها فیما یلي

 .المناطق التاریخیة القدیمة وأماكن الحضارات وأماكن األحداث التاریخیةوتضم  :تاریخیة عناصر -

وتشتمل طریقة حیاة الشعوب ومعیشتهم، وقد یرى البعض أن هذا العنصر ال یعد  :ثقافیة عناصر -

من العناصر الجذابة للسیاحة كالعناصر األخرى، إال أنه قد لوحظ أن العدید من دوافع السائحین لزیارة بلد 

 .البالد ههو التعرف على عادات وتقالید شعب هذمعین 

وتعتبر المنتجعات العالجیة من أوائل المراكز العالجیة التي عرفت  :عالجیة واستشفائیةعناصر  -

كعنصر من عناصر الجذب السیاحي وتتمتع هذه المنتجعات العالجیة بتوافر كافة المقومات التي تخدم 

 .السیاحة العالجیة أو االستشفائیة

 .وتشمل المناطق الدینیة المقدسة وكذلك أماكن األحداث الدینیة :دینیة اصرعن -

مدن وعواصم الدول الصناعیة وخاصة وغالبا ما تتركز في المدن الكبرى  :األعمال عناصر -

 . الكبرى أو الدول المتقدمة حیث تتوافر كافة الخدمات والتسهیالت لرجال األعمال لعقد الصفقات

بینما تقوم عناصر الجذب بجلب الناس للمنطقة فإن التسهیالت تخدم حاجاتهم  :التسهیالت -

التسهیالت السیاحة عادة ما تدعم وتساند . ورغباتهم وتجعلهم یشعرون أن المنطقة هي بمثابة بلدهم الثاني

 )2(.زیادة النمو الشامل في المنطقة

الفرد إلى األمن والطمأنینة واالستقرار إذ یؤكد علم النفس السیاحي على حاجة  :عامل األمن واالستقرار

یشعر السیاح باالطمئنان على مالهم وأنفسهم وتمتعهم بحریة أثناء إقامتهم دون قیود أو خوف أو اضطراب 

.یمكن أن تحدث مما یعكر راحتهم
 )3(  

تعتبر الدول التي یتجانس شعبها فكریا وثقافیا ولغة وسلوكا في حسن استقبال  :الوعي السیاحي - 

التجاوب والتفاهم مع مختلف قومیاتهم وأدیانهم وجنسیاتهم یشكل عامال مهما في و السیاح ومساعدتهم 

  )4(. السیاحة

                                         

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

  .40 -39اإلسكندریة، ص ص 
  .27، ص مرجع سبق ذكرهخالد مقابلة،  -  2

  .25، بدون طبعة، دار زهران، عمان، ص السیاحيعلم النفس بنیهة صالح السامرائي،  -3

  .25المرجع نفسه، ص   -  4
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  أساسیات حول التسویق السیاحي :المبحث الثاني

التسویق السیاحي نشاطا متكامال یهم جمیع الجهود المبذولة لجذب انتباه السائحین الدولیین  یعد

مما یتطلب ضرورة . والمحلیین لزیارة المناطق السیاحیة بالدولة نظرا للتحول الجذري الذي یشهده العالم

  .ن صورة الوجهة السیاحیةاالهتمام بالنشاط التسویقي السیاحي الذي یهدف إلى إرضاء السیاح وبالتالي تحسی

  مفهوم التسویق السیاحي: المطلب األول

  .هناك العدید من التعاریف التي تناولت التسویق السیاحي وعلیه سنحاول تقدیم أهم التعاریف

  تعریف التسویق السیاحي: أوال

ة داخل التسویق السیاحي هو ذلك النشاط اإلداري والفني الذي تقوم به المنظمات والمنشآت السیاحی

الدولة وخارجها  لتحدید األسواق السیاحیة المرتقبة والتعرف علیها والتأثیر فیها، بهدف تنمیة الحركة السیاحیة 

  )1(.القادمة منها وتحقیق أكبر قدر من اإلیرادات السیاحیة

 التسویق السیاحي على أنه طریقة اإلدارة واستخدام المعرفة الفنیة التي تمكن Riddletonكما عرف 

ل مع هذه األسواق وأن تبني نظام اتصا ،الدولة أو المنشآت السیاحیة من تحدید األسواق المصدرة للسیاحة

وتحدید رغبات ودوافع السائحین والتأثیر فیها محلیا وٕاقلیمیا وقومیا ودولیا وأن تحقق  بقصد التعرف علیه

  )2(.اإلشباع لهذه الرغبات والدوافعبقصد الوصول إلى أقصى درجات  ،التالؤم بین هذه الرغبات والدوافع

التوجه نحو : أن التسویق السیاحي یتطلب االهتمام بثالثة عناصر أساسیة تتمثل في Jobberویرى 

الزبائن، توفیر المنظمة التي تقوم بترجمة وتنفیذ التوجه السابق وأخیرا تحقیق الرخاء االجتماعي لهؤالء الزبائن 

  )3(.على المدى الطویل

  أهمیة التسویق السیاحي: ثانیا

في عالم التجارة الحدیث ال یتعین على المنظمات أن تحمي كیانها فقط لكن علیها أن تظهر بالصورة 

الجیدة في أذهان الزبائن، وهذا ال شك یتطلب المهارات والخبرات العالیة التي یجب أن تتمتع بها المنظمات 

                                         

  .32، ص 2007، بدون طبعة، القاهرة، التسویق السیاحي والفندقيصبري عبد السمیع،  -  1
       2012ریة، ، الطبعة األولى، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، اإلسكندتسویق الخدمات السیاحیةأحمد الطاهر عبد الرحیم،  -   2

  .57ص 
، الطبعة األولى، دار صفاء للنشر والتوزیع، عمان )مدخل مفاهیمي(تسویق الخدمات السیاحیة العالجیة إیاد عبد الفتاح النسور،  -  3

  .42، ص 2008
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ویق الحدیث وحاجات السوق وتكمل أهمیة التسویق السیاحیة أو خصوصا إذا كانت مرتبطة بمفهوم التس

  )1(: السیاحي في اآلتي

خلق حالة من التوازن االقتصادي بین جمیع القطاعات االقتصادیة في البالد بحكم العالقة  -1

 .المتبادلة التي تربطه بالقطاع السیاحي

 .لضمان نقل الزبائنتشجیع االستثمارات في قطاع النقل المحلي والخارجي والعمل على تطویرها  -2

 .جذب الرأسمال األجنبي في ظل أرضیة قانونیة ومالیة -3

 .الحد من البطالة وضمان توفیر فرص عمل في قطاع السیاحة -4

دراسة سلوك الزبون للعالقة القویة بین الزبون والخدمة فمن السهل دراسة توقعاته وحاجاته  -5

 .ورغباته

 .ة التنظیمیة اإلداریةمساعدة المنظمات الخدماتیة في زیادة الفعالی -6

 .إدارة المعلومات بصورة جیدة من خالل زیادة المنافسة للمنظمة السیاحیة -7

  الفرق بین التسویق السیاحي والتسویق السلعي: المطلب الثاني

هناك اختالفات واضحة بین كال من السلع والسیاحة وبین السلع المادیة األخرى وذلك من حیث 

حیث التسویق فال شك أن األساس العلمي للتسویق واحد في كال االثنین، ذلك خاصیة السلعة نفسها فمن 

ألنه یقوم على أساس خلق وٕایجاد المنافع المختلفة للسلعة سواء كانت مادیة أو غیر مادیة، وزیادة الطلب 

سس علیها من جانب المستهلك لها سواء كانوا مستهلكین عادیین أو مستهلكین سیاحیین، ومع وجود هذه األ

إال أن هناك بعض االختالفات في الجانب التسویقي لهذین النوعین من السلع والفرق بین التسویق السیاحي 

   )2( :هي والتسویق السلعي إلى عدة اعتبارات

جمود عناصر العرض السیاحي في الدول المستقبلة للسائحین فالمقومات التاریخیة والحضاریة  - 1

 .لتي تعرضها الدول السیاحیة لزائریها ثابتة وال یمكن تغییرهاوالبیئیة والطبیعیة والخدماتیة ا

یتمیز الطلب على صناعة السیاحة بأنه طلب كبیر المرونة بالنسبة للعوامل المؤثرة فیه وخاصة  - 2

 .القوة الشرائیة

                                         

  .32،33ص ، ص 2011، بدون طبعة، دار الكتب القانونیة، القاهرة، دور المزیج التسویقي السیاحيمروان محمد نجیب،  -  1
  .63، 62، ص ص مرجع سبق ذكرهأحمد الطاهر عبد الرحیم،  -  2
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تأثر أیضا بكل من العوامل االجتماعیة یلم یتأثر الطلب السیاحي بالعوامل االقتصادیة فقط بل  - 3

  .والثقافیة واألمنیة والسیاسیة

شهاریة تبرز أهمیة دولة أو منطقة ما إ اعتماد التسویق السیاحي في نشاطه على وسائل إعالمیة و  - 4

 )1(.سیاحیا

تسویق السلع المادیة یهدف إلى انسیاب السلعة إلى المستهلك، بینما یكون هدف التسویق  - 5

 )2( .لى المكان موضوع التسویقیارتهم إالسیاحي هو استقطاب عدد كبیر من السیاح وز 

 .والجدول الموالي یوضح الفرق بین التسویق السیاحي والتسویق السلعي 

  .الفرق بین التسویق السلعي والتسویق السیاحي): 1(الجدول رقم 

  التسویق السلعي  رقم  التسویق السیاحي  رقم

01  
یقوم على إثارة الدوافع واالتجاهات لتحقیق غرض 

  . سیاحي معروف
01  

  .یقوم على بحث ودراسة حاجات ودوافع المشترین

  ).المرن والمطور بسهولة(یعتمد على المعروض   02  )عدم المرونة(یعتمد على العرض السیاحي   02

  .تحقیق رقم محدد من المبیعات خالل زمن ما  03  .یهدف إلى زیادة معدل الحركة السیاحیة سنویا  03

04  
العملیة التسویقیة تتم التسویق السیاحي مختلف ألن 

  .في أي وقت
04  

  ).لطبیعة السلع(تحقیق منفعة زمانیة 

  .تحقیق منفعة الحیازة  05  .ال یحقق منفعة الحیازة فكل شخص یستخدمها  05

  .رغبة المشتري ضروریة  06  .العالقة المباشرة ضروریة  06

زیع األولى، دار المیسرة للنشر والتو ، الطبعة التسویق السیاحي والفندقيعلي فالح الزعبي، : المصدر

  .100، ص 2013والطباعة، عمان، 

  

  

                                         

، رسالة مقدمة ضمن متطلبات نیل شهادة الماجستیر في دور التسویق في تطویر النشاط السیاحي في الجزائرعبد الحفیظ مسكین،  -  1

  .82، ص 2010-2009العلوم التجاریة، جامعة منتوري قسنطینة، 
  . 82ص  المرجع نفسه، -  2
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  أهداف التسویق السیاحي: المطلب الثالث

یهدف التسویق السیاحي إلى تحقیق العدید من األهداف سواء منها ما یتعلق بالدولة السیاحیة المستقبلة 

د أهدافه وتأثیراته إلى جمیع األطراف أو بالسائح نفسه، فالتسویق العلمي للمنتج السیاحي یجب أن یمت

 )1(:المشتركة في صناعة السیاحة وعلیه یمكن حصر أهداف التسویق السیاحي في النقاط التالیة

 .الحاجات عند السائحین من خالل تحسین مستوى الخدمات السیاحیة وٕاشباعتحقیق الرضا  - 1

 .زیادة الدخل السیاحي والحركة السیاحیة - 2

 .سمعة طیبة وتوفیر خدمات سیاحیة ذات جودة عالیة ومتطورة تحقیق - 3

 )2(.یؤثر التسویق السیاحي تأثیرا إیجابیا على الرفاهیة االقتصادیة للمجتمع من خالل عملیة التبادل - 4

) سیاحة داخلیة(یساهم التسویق السیاحي في زیادة درجة الوعي والمعرفة الثقافیة لدى أفراد المجتمع  - 5

 )3(.السائح األجنبي وهو ما یعني التأثیر اإلیجابي للتسویق السیاحي على ثقافة المجتمعات ولدى

 )4(.وذلك یستلزم االستغالل األمثل للموارد: جعل االقتصاد التشغیلي ممكنا - 6

 )5(.إن من أهداف التسویق السیاحي مساعدة المؤسسة في تحقیق األرباح: تحقیق األرباح - 7

هذا النوع من األهداف بتحقیق أهداف معینة حددتها الشركات والمنشآت یرتبط : األهداف الخاصة - 8

 )6(.السیاحیة لنفسها بشكل خاص یختلف في معظم األحیان عن أهداف كثیر من المنشآت السیاحیة األخرى

  استراتیجیات التسویق السیاحي: المطلب الرابع

الصعبة التي یواجهها مدیرو التسویق في المنشآت السیاحیة یعتبر هذا النوع من األعمال أو القرارات 

المختلفة، ألنه یتوقف علیها إتباع إستراتیجیة تسویقیة معینة فإما تكون ناجحة وٕاما أنها ال تحقق الهدف 

                                         

  .100، ص مرجع سبق ذكرهعلي فالح الزعبي،  -  1
، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل شهادة الماجستیر في العلوم التسویق السیاحي ودوره في تفعیل قطاع السیاحةزهیر بوعكریف،  -  2

  .73، ص 2012-2011التجاریة، جامعة منتوري قسنطینة، 
  .73المرجع نفسه، ص  -  3
  .13، ص مرجع سبق ذكرهبلة، عالء السرابي، خالد مقا -  4
  .14المرجع نفسه، ص   5
  .41، ص مرجع سبق ذكرهصبري عبد السمیع،  -  6
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المطلوب، وبصفة عامة فإن المخططین السیاحیین یرون أن هناك ثالثة أنواع من اإلستراتیجیات التسویقیة 

  :التي یفاضلون بینها الختیار األنسب منهاالسیاحیة 

  اإلستراتیجیة التسویقیة الدفاعیة: أوال

تهدف هذه اإلستراتیجیة إلى المحافظة على المركز التنافسي للمنشأة السیاحیة بین المنشآت األخرى     

اجهة بمعنى عدم تعرض مركز المنشأة ووضعها السوقي لالنهیار أو الضعف أو الخروج من السوق في مو 

المشروعات السیاحیة األخرى، وتمیل هذه اإلستراتیجیة إلى المهادنة وتجنب الدخول مع الشركات السیاحیة 

   )1( :األخرى وتشتمل اإلستراتیجیة التسویقیة الدفاعیة على عدة أنواع أهمها

 تلجأ بعض الشركات السیاحیة إلى تخفیض أسعار برامجها السیاحیة عن: اإلستراتیجیة السعریة - 1

، ولكن مع تخفیض في مستوى جودة الخدمات التي األسعار التي تقدمها إحدى الشركات السیاحیة الكبرى

 .تشتمل علیها وذلك بهدف تحقیق أكبر دعم من الحركة السیاحة

تعتمد هذه اإلستراتیجیة على متغیرین أحدهما مستقل وتمثله الشركات  :اإلستراتیجیة التابعة - 2

السیاحیة العمالقة واآلخر تابع وتمثله الشركات السیاحیة الصغیرة، لذلك فإن الشركات التي تتبع هذه 

اإلستراتیجیات تكون في مواقف التابع للشركات السیاحیة الكبرى حسب ما تسمح به هذه الشركات من حصة 

ب في السوق السیاحي وال تلجأ الشركات الصغرى إلى الدخول في منافسة قویة مع الشركات الكبرى أو نصی

التي تهدد وجودها ونجاحها، ویتحدد نصیبها في السوق السیاحي إما حسب شرائح سوقیة أو طبقة اجتماعیة 

 )2( .أو منطقة جغرافیةمعینة 

اتیجیة هو قیام بعض الشركات ذات اإلمكانیات یقصد بهذه اإلستر  :إستراتیجیة القدوة أو المحاكاة - 3

المادیة والبشریة المتواضعة بتقلید بعض الشركات السیاحیة التي حققت نجاحا كبیرا في هذا المجال من حیث 

أنشطتها وأعمالها المختلفة والبرامج السیاحیة التي تقدمها والسیاسات التسویقیة التي تتبعها كسیاسة التسعیر 

ط وذلك بتصمیم وعرض نفس هذه البرامج التي القت إقباال كبیرا من السائحین دون أن تتكلف وسیاسة التنشی

 )3(.مشقة وتكلفة الدراسة السوقیة وبحوث الدوافع التي قامت بها الشركات األخرى

                                         

  .264 -263، ص ص مرجع سبق ذكرهصبري عبد السمیع،  -  1
  .265المرجع نفسه، ص  -  2
  .109، ص مرجع سبق ذكرهزهیر بوعكریف،  -  3
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نتیجة لتوفر عامل المرونة في وضع اإلستراتیجیة التسویقیة السیاحیة  :اإلستراتیجیة المضادة - 4

فقد تلجأ بعض الشركات إلى ) الدفاعیة، الهجومیة(تمل في تطبیق أحد اإلستراتیجیات المختلفة والتحول المح

إتباع إستراتیجیة هجومیة یترتب علیها التأثیر في نصیب شركة أخرى في السوق السیاحي فتضطر هذه 

 )1( .الشركة إلى استخدام إستراتیجیة مضادة

تهدف هذه اإلستراتیجیة إلى السیطرة على األسواق السیاحیة وٕالى : اإلستراتیجیة التسویقیة الهجومیة: ثانیا

التوسع في مختلف األنشطة السیاحیة وٕالى تحقیق زیادة مستمرة في حجم الطلب السیاحي وٕالى زیادة القوة 

 على المبدأ أو المبادرة التي تقوم بها المنظمات السیاحیة ذاتالتنافسیة، ویعتمد استخدام هذه اإلستراتیجیة 

الطابع الهجومي في السوق السیاحي والتي تمتلك إمكانیات مادیة وبشریة وتنظیمیة ضخمة وفیما یلي أهم 

  )2( :اإلستراتیجیات التسویقیة الهجومیة

تهدف هذه اإلستراتیجیة إلى فرض السیطرة على السوق : إستراتیجیة السیطرة على السوق - 1

 :الشركات السیاحیة ذات اإلمكانیات الضخمة عن طریقالسیاحي بواسطة منظمة أو شركة أو مجموعة من 

تقدیم برامج سیاحیة متمیزة وبأسعار منافسة ال تستطیع الشركات السیاحیة األخرى أن تنافس هذه  -

 .األسعار

 .ابتكار وسائل ترویجیة جدیدة تساعد في جذب أكبر عدد ممكن من السیاح المرتقبین -

 .في السوقحسن استغالل الفرص التسویقیة المتاحة  -

تهدف هذه اإلستراتیجیة إلى التوسع في مختلف األنشطة السیاحیة في  :اإلستراتیجیة التوسعیة - 2

 : الداخل والخارج وبالتالي تحقیق زیادة الحركة السیاحیة عن طریق

 .إثارة دوافع الطلب السیاحي في األسواق السیاحیة -

 .اختراق أسواق سیاحیة جدیدة -

 .سیاحیة مع المنظمات السیاحیة الكبرىالتوسع في إبرام العقود ال -

 .لحاجات ورغبات السیاحتقدیم البرامج السیاحیة التي تحقق أعلى درجة إشباع  -

                                         

  .110زهیر بوعكریف، نفس المرجع، ص  -  1
  .162 -161، ص ص مرجع سبق ذكرهإیاد عبد الفاتح النسور،  -  2
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جدیدة ) دعائیة وٕاعالنیة(یقصد بهذه اإلستراتیجیة ابتكار وسائل تنشیطیة  :اإلستراتیجیة االبتكاریة - 3

أثیر في نفسیة السائحین وٕایقاظ الدوافع لم تكن مستخدمة من قبل بواسطة الشركات السیاحیة األخرى للت

الكامنة فیهم، بحیث یؤدي استخدام هذه الوسائل إلى جذب أكبر عدد ممكن من السائحین المرتقبین من 

مختلف دول العالم، مما یعطي الشركة التي تعتمد على هذه اإلستراتیجیة مركزا قیادیا وشهرة كبیرة لدى هؤالء 

قدرة إداریة ومالیة عالیة ومهارة فنیة في توجیه وقیادة النشاط التسویقي  السائحین، وهذا یتطلب بدوره

 )1( .السیاحي

تقوم هذه اإلستراتیجیة على المنافسة الشدیدة والتصارع بین الشركات  :اإلستراتیجیة التنافسیة - 4

السیاحیة المختلفة للوصول إلى الهدف التسویقي المخطط والسیطرة على السوق السیاحي، حیث تتكافأ هذه 

اد المالیة والتسویقیة بشكل یجعل المنافسة بینهم تزدالشركات مع بعضها البعض من حیث قدراتها وٕامكانیاتها 

حدة وقوة، فكل شركة ترید أن تحصل على أكبر نصیب في السوق السیاحي وتحقق شهرة كبیرة في أسرع 

 )2( :وقت ممكن، ویتم ذلك من خالل اآلتي

تقدیم البرامج السیاحیة الجیدة التي تحقق أعلى درجة من اإلشباع وتتفق مع رغبات وحاجات  -

 .السائحین

 .ة في السوقحسن استغالل الفرص التسویقیة المتاح -

 .استغالل نقاط الضعف في الشركات السیاحیة المنافسة -

  اإلستراتیجیة التسویقیة العامة: ثالثا

المختلفة لإلستراتیجیات  اتتأخذ هذه اإلستراتیجیة شكال خاصا مختلفا إلى حد ما عن التصور  

  : التسویقیة الدفاعیة والهجومیة وأهم هذه اإلستراتیجیات هي

یعتمد وفق هذه اإلستراتیجیة على تسویق برنامج سیاحي واحد عن  :التسویقیة المغلقةاإلستراتیجیة  - 1

بخصائص كل شریحة من شرائح  االهتمامجمیع السائحین المستهدفین في األسواق السیاحیة المختلفة دون 

                                         

  .269صبري عبد السمیع، مرجع سبق ذكره، ص  -  1
  .269المرجع نفسه، ص  -  2
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اسب هذه موجه إلى جمیع السائحین وتنالسوق وهذا یعني أن هذه اإلستراتیجیة ترتبط ببرنامج سیاحي مغلق 

 )1(. اإلستراتیجیة الشركات السیاحیة ذات اإلمكانیات المحدودة

تهدف هذه اإلستراتیجیة إلى تصمیم برامج سیاحیة متنوعة تبعا  :اإلستراتیجیة التسویقیة المفتوحة - 2

لحاجات ورغبات الشرائح السوقیة المختلفة بدال من االعتماد على برنامج سیاحي واحد مما یعطي الشركة 

 )2(.حیة فرصة تسویقیة أكبرالسیا

هي اإلستراتیجیة التي تقوم على خفض تكلفة الجهود التسویقیة إلى أقل حد  :إستراتیجیة الكلفة - 3

ممكن وعدم التوسع في التكلفة التي ال یترتب علیها أي عائد مادي كبیر، وتلجأ بعض المؤسسات السیاحیة 

 )3(.إلى إتباع هذه اإلستراتیجیة عند حدوث أزمة طارئة

  

تلجأ بعض الشركات السیاحیة إلى تقلیل حجم نشاطها في السوق السیاحي،  :إستراتیجیة االنكماش - 4

نظرا لتعرضها لبعض الظروف المؤثرة مثل انخفاض السیولة النقدیة أو وجود نقص كبیر في القوى 

 )4(.العاملة

  

  

  

  

  

  

  

                                         

  .111، ص مرجع سبق ذكرهزهیر بوعكریف،  -  1
  .164، ص مرجع سبق ذكرهإیاد عبد الفاتح النسور،  -  2
  .146، ص كرهمرجع سبق ذعلي فالح الزعبي،  -  3
  .271، ص مرجع سبق ذكرهصبري عبد السمیع،  -  4
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  عناصر المزیج التسویقي السیاحي: المبحث الثالث

یعد المزیج التسویقي السیاحي من أهم العناصر التي تساهم بشكل كبیر في نجاح العملیة التسویقیة 

الزبون والمحافظة في مجال السیاحة التي تعمل على التأثیر على سلوك المستهلك السیاحي وبالتالي إرضاء 

السیاحي، التوزیع السیاحي في المنتج السیاحي ، والتسعیر السیاحي، الترویج  علیه وتتمثل هذه العناصر

قي السیاحي التي یمكن أن تعتمد علیها الدولة التي ترید أن تسوق یوكذلك العناصر المستخدمة للمزیج التسو 

  .منتجها السیاحي

  المنتج السیاحي: المطلب األول

  .تعتبر المنتجات السیاحیة العنصر األول واألهم بالنسبة لعناصر المزیج التسویقي السیاحي

  تعریف المنتج السیاحي: أوال

هو العنصر األول من عناصر المزیج التسویقي السیاحي وهو خلیط من الظروف الطبیعیة والجغرافیة 

والبیئیة والمناخیة والدینیة و االجتماعیة والجغرافیة باإلضافة إلى الخدمات والتسهیالت السیاحیة مثل المرافق 

 المتوفرة في الدولة وتكون بمثابة مصادر جدب سیاحیة هامة رالعامة األساسیة وهو مجموعة من العناص

  )1(.وتثیر الطلب السیاحي الخارجي

كما یعرفه البعض اآلخر ، المنتج السیاحي هو الخدمات واألفكار التي تقوم المنظمة السیاحیة بتقدیمه 

لسیاحیین وتحقق لهم لألسواق المختلفة وفقا لمواصفات وخصائص معینة تلبي حاجات ورغبات المستهلكین ا

  )2(.اإلشباع والرضا

  

  

  

                                         

 .116ص  مرجع سبق ذكره،علي فالح الزعبي،  - 1
، الطبعة األولى، دار المیسرة للنشر والتوزیع والطباعة، األردن تسویق الخدماتمحمود جاسم الصمیدعي، ردینة عثمان یوسف،  -  2

 . 80، ص 2010
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  خصائص المنتج السیاحي: ثانیا

  )1( :للمنتوج السیاحي خصائص تمیزه عن باقي المنتجات األخرى نذكر منها

مكان  إلى )السائح(بالنسبة للنقل فإنه یتم نقل المستهلك  :استحالة نقل أو خزن المنتوج السیاحي - 1

ولیس العكس في حالة التوجهات المادیة وحتى بعض الخدمات كما أن معظم مكونات المنتوج السیاحي ال 

 .أو مقاعد الطائرة أو مقاعد المطعمیمكن خزنها كالطاقات اإلیوائیة 

حیث یطلق علیه موسم الذروة وهو موسم الطلب السیاحي  :تأثیر السوق السیاحیة بالموسمیة - 2

وقد ینعدم نهائیا وأیضا موسم  سیاح وأیضا موسم الكساد الذي ینخفض فیه الطلب السیاحيوازدیاد عدد ال

وسط والذي یتذبدب فیه الطلب من یوم إلى آخر ومدى مناطق معینة من العالم إذ یكون الجو معتدل على 

 )2(.مدار السنة

ستهالك المنتج حیث یتم إنتاج أو استخدام أو ا :عدم إمكانیة إنتاج المنتج السیاحي مسبقا - 3

 )3(.السیاحي في الموقع الذي یتواجد فیه السائح

باعتبار أن السیاحة لم تصبح من ضروریات الحیاة، فالمنتج السیاحي یتأثر  :مرن اقتصادیة - 4

بدرجة كبیرة جدا بسبب أي تغییر یحدث في األسعار، وبالنسبة ألي عنصر من عناصر المركب أو الكل 

 )4(.المسمى المنتج السیاحي

تتكون الخدمة السیاحیة من عدد من الخدمات السیاحیة الفرعیة  :تكامل الخدمة  السیاحیة - 5

 )5(.والتقسیم واالنفصال المترابطة والمتكاملة والتي تتصف بصعوبة قابلیتها للتجزئة

یعتمد المنتج السیاحي على عنصرین أساسیین هما  :االعتماد على العناصر الطبیعیة والبشریة - 6

 )6(.یعیة والمتمثلة في الموقع الجغرافي والمنافع وجمال الطبیعة وكذلك طبیعة األرضالعناصر الطب

 

                                         

 .142، ص مرجع سبق ذكرهعبد العزیز توفیق،  ماهر - 1
 .56، ص مرجع سبق ذكرهأحمد محمود مقابلة،  - 2
 .48، ص 2009الطبعة األولى، دار الرایة للنشر والتوزیع، األردن،  والفندقي،  التسویق والترویج السیاحيعصام حسن السعیدي،  - 3
     2007، الطبعة األولى، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، مصر، فندقيإدارة التسویق السیاحي والمحمد حافظ حجازي مرسي،  - 4

 .79ص 
 .75، ص 2009الطبعة األولى، دار الحامد للنشر والتوزیع، األردن،  إستراتیجیات التسویق،محمود جاسم الصمعیدي،  - 5
 .75المرجع نفسه، ص  - 6
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  :دورة حیاة المنتوج السیاحي: ثالثا

  )1(: تمر المنتجات السیاحیة بدورة حیاة خالل عدة مراحل عبر الزمن وهذه المراحل هي

في هذه المرحلة تكون الخدمة السیاحیة في تطور مستمر وتصبح  ):النمو المبكر(مرحلة التقدم  - 1

 .بمشاهدة صورة هذا المكان ألول مرةمتیسرة للمستفیدین منها، وفي هذه المرحلة یبدأ المواطنین 

وتتصف هذه المرحلة بانخفاض حجم المبیعات بسبب جهل السواح بالمكان السیاحي الجدید، واألهم 

 واستخداماتهامن حیث شكلها ومزایاها )المكان السیاحي(السواح على هذه السلعة في هذه المرحلة أن یتعرف 

  .وأماكن بیعها وغیر ذلك

تتمیز هذه المرحلة بتسارع مبیعات المنتج السیاحي حیث یزداد إدراك  :السریع مرحلة النمو - 2

بالصعود السریع، وحصة التسوق من السواح ، وتبدأ األرباح )2( المستهلكین السیاحیین بوجود المكان السیاحي

األرباح بالصعود السریع، وجهة السوق من السواح والبیع یزداد بصورة  والبیع یزداد بصورة سریعة ، وتبدأ

 )3(.سریعة، وتبدأ الخدمات بالتوسع أكثر وتبدأ األسعار باالستقرار

اض المبیعات واألرباح یشار النصف الثاني من هذه المرحلة ببدایة انخف :مرحلة النضوج - 3

وانخفاض حصة السوق من السواح بسبب ازدیاد حجم المنافسة، وتبدأ الشركات السیاحیة بتنویع خدماتها 

للمحافظة على األرباح وحصة السوق من خالل إدخال تعدیالت على منتجاتها واالهتمام باإلعالن وتخفیض 

 )4(.األسعار

حیاة المنتوج السیاحي، وتشهد هذه المرحلة في دورة  المرحلة النهائیةتعتبر  :مرحلة االنحدار - 4

انخفاضا سریعا في المبیعات وقد تصل إلى أدنى المستویات، حیث ینتج عن ذلك تعرض المنظمة السیاحیة 

 )5(.إلى تحقیق خسائر تصعب علیها مواجهتها في الفترة المقبلة

 

                                         

الطبعة األولى، دار مؤسسة رسالن للطباعة والنشر والتوزیع، سوریا  ،صناعة السیاحة واألمن السیاحيمصطفى یوسف كامل،  - 1

 .115، ص 2009
 .69، ص 2012، الطبعة األولى، إثراء للنشر والتوزیع، األردن، تسویق الخدمات المصرفیةأحمد محمود الزامل،  - 2
 .55، ص مرجع سبق ذكرهأحمد محمود قابلة،  - 3
 .20، ص 2002، الطبعة األولى، دار المیسرة للنشر والتوزیع، عمان، تسویق الخدمات تاسیاحیةسراب إلیاس وآخرون،  - 4
 .123، ص 2001، الطبعة األولى، دار وائل للنشر والتوزیع، عمان، التسویق السیاحي الحدیثخالد مقابلة، عالء السرابي،  - 5
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  التسعیر السیاحي: المطلب الثاني

السعر دورا هاما ومؤثرا في عناصر المزیج التسویقي السیاحي لما له من أثر كبیر على سلوك  یلعب

 .المستهلك السیاحي

  تعریف التسعیر السیاحي: أوال 

یعرف السعر بأنه القیمة التي یدفعها المستهلك لبائع الخدمة المعروضة لقاء الحصول علیها ومنه فإن 

و خدمة معینة والتي یتم التعبیر عنها في شكل نقدي، فالمنفعة التي یحصل السعر هو القیمة المعطاة لسلعة أ

  )1(.علیها المستهلك السیاحي من شراء خدمة سیاحیة معینة

كما یعرفه البعض اآلخر فإن السعر ألي منتج سیاحي أو أي عنصر آخر سیاحي یمثل ذلك المقابل 

للمكان أو الموقع للسلعة المادیة نفسها وأیة خدمات المادي المعقول والمقبول من المستخدم أو المستهلك 

  )2(.أخرى مرافقة

  أهداف التسعیر السیاح: ثانیا

لمنتجي الخدمات السیاحیة ومقدمیها التحكم فیها یعتبر التسعیر أحد أهم العوامل المتغیرة التي یمكن 

ق السیاحیة، لذلك فإن تحدید كما أن السعر یمثل أحد المكونات الرئیسیة إلستراتیجیة التسوی. إلى حد ما

السعر البد أن یرتبط بعناصر المزیج التسویقي األخرى وباألهداف التي تسعى المنشآت واألجهزة السیاحیة 

   :إلى تحقیقها من خالل التسعیر، ومن هذه األهداف ما یلي

 )3( :وتتضمن األهداف الربحیة: أهداف ربحیة - 1

 .السیاحيهدف تحقیق نسبة ربح على حجم النشاط  -

 .هدف تحقیق عائد معین على االستثمارات السیاحیة -

 

                                         

 .92، ص 2010بعة، دار المناهج للنشر والتوزیع، عمان، ، بدون طالتسویق اإلستراتیجي للخدماتمحمد محمود مصطفى،  - 1
 .80، ص 2008، الطبعة الثالثة، دار وائل للنشر، عمان، التسویق السیاحيمحمد عبیدات،  - 2
 .81، ص 2010، مشكالت التسویق السیاحيطه أحمد عبید،   - 3
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تحقیق إیرادات مستمرة من أجل تغطیة النفقات المتكررة إلدارة الموقع وصیانته، كما أن تحقیق  - 2

 )1(.اإلیرادات یدعم مشروعیة اإلنفاق

واإلقامة في الفنادق إذ ال یمكن أن یتم استقبال السواح لزیارة المواقع السیاحیة : البقاء واالستمراریة - 3

 وغیرها من الخدمات بدون وضع أسعار تنافسیة بالمقارنة مع ما تفعله البلدان المنافسة،إقامة كاملة أو جزئیة 

 )2(.لذا تتم عملیة التسعیر ألي خدمة من أجل البقاء واالستمراریة 

أو إقامة قرى ذلك أن ترمیم وصیانة المواقع السیاحیة : تحقیق عائد معقول على االستثمارات - 4

سیاحیة باإلضافة إلى ما یتم استثماره في الفنادق البد له أن یوفر عائدا معقوال على االستثمارات التي تم 

ضخها واستخدامها النجاز ما أشرنا إلیه أعاله في هذه النقطة، ذلك أن صاحب رأس المال یتوقع عائدا 

  )3(.مجزیا على أمواله التي قام باستثمارها

  وامل المؤثرة على التسعیر السیاحيالع: ثالثا

  )4(:هناك نوعین من العوامل التي تؤثر على تسعیر المنتج السیاحي وهي

 :العوامل الداخلیة -1

یتأثر سعر المنتج السیاحي بالمراحل المختلفة من دورة حیاته  :مرحلة دورة حیاة المنتج أو الخدمة -

ى معین من األسعار، فهي تبدأ منخفضة في مرحلة فلكل مرحلة من مراحل دورة حیاة المنتج السیاحي مستو 

التقدیم ثم تبدأ في االرتفاع إلى أن تصل إلى مرحلة النضوج ثم تبدأ في االنخفاض إلى أن تصل إلى مرحلة 

 .التدهور

تقوم بعض المنشآت السیاحیة بتسعیر خدماتها على أساس األسعار المنافسة ولیس من  :التكالیف -

الضروري أن تطبق نفس السعر الذي یستخدمه المنافسون بل قد تعتمد إلى تخفیض أو رفع أسعار منتجاتها 

 .على المنافسین بالنسب التي تراها مناسبة لظروف السوق األخرى

                                         

 .49، ص مرجع سبق ذكرهیدي، عصام حسن الصع - 1
 .86، ص سبق ذكرهمرجع محمد عبیدات،  - 2
 .87المرجع نفسه، ص  - 3
 .88، ص 2010إلسكندریة، ر الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، ا، بدون طبعة، داتسویق الخدمات السیاحیةأحمد الطاهر عبد الرحیم،  - 4



 اإلطار النظري للتسویق السیاحي                                    :الفصل األول

 

 

32 

اسب یتوقف في كثیر من األحیان على األهداف التي یسعى إن تحدید السعر المن :األهداف -

التسعیر إلى تحقیقها والمشاركة في تحقیق أهداف المنظمة فإن هدف زیادة الحصة السوقیة قد یدفع الشركة 

 .إلى تحدید سعر منخفض لمنتجاتها بعكس هدف تعظیم األرباح الذي یصاحبه عادة سعر مرتفع للسلعة

كلما كانت منتجات الشركة متمیزة ومنفردة بمزیا تختلف عن منتجات  :عةدرجة االختالف في السل -

  د أسعارها فكثیرا ما نجد أن شركة معینة تتمیز باسم تجاري معروفیالمنافسین كلما كانت أكثر حریة في تحد

 )1(.في السوق ویتمیز منتجها بخصائص فریدة في األداء والجودة عادة ما تطلب أسعار أعلى من منافسیها 

 :مل الخارجیةاالعو  -2

حیث أن من األمور المهمة هنا هو تحدید أسعار لمختلف : العوامل التشریعیة واألنظمة الحكومیة -

المنتجات السیاحیة، وأن العوامل التشریعیة واألنظمة الحكومیة هي ملزمة بتنفیذ منتجي ومسوقي المنتجات 

 )2(.السیاحیةوالخدمات السیاحیة ضمن األهداف العامة لإلستراتیجیة 

ومن مختلف المستویات ذلك أن القدرات الشرائیة للسواح : القدرة االقتصادیة والشرائیة للسواح -

المحلیین تكون أضعف بكثیر من القدرات الشرائیة للسواح اإلقلیمیین أو الدولیین، لذا فإنه قد یبدو منطقا أن 

 )3(.یتم اعتبار هذا االختالف في القدرات الشرائیة بین السواح

الهیكلة السعریة للمنتج من انتعاش أو رواج أو كساد في تخطیط  :تأثیر الظروف االقتصادیة -

 )4(.السیاحي

المنتج یعتبر ممیز إلى حد یمكن بیعه بسعر أعلى أو أقل من المنافسین دون أن یحدث  :المنافسة -

 )5(.تغییر في أسعارهم

  

 

                                         

 .96، 95، ص ص مرجع سبق ذكرهمحمد محمود مصطفى،  - 1
 .49، ص مرجع سبق ذكرهعصام حسن السعیدي،  - 2
 .82، ص مرجع سبق ذكرهمحمد عبیدات،   - 3
 .83المرجع نفسه، ص  - 4
، ص 2011الطبعة األولى،  دار جریرللنشر والتوزیع، عمان،  التسویق والمبیعات السیاحیة والفندقیة،عالء حسین السرابي وآخرون،  - 5

158. 
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  الترویج السیاحي: المطلب الثالث

من الحقول الهامة في السیاحة إذ أن بقاء واستمراریة أي منظمة وقدرتها على تحقیق یعتبر الترویج 

أهدافها یرتبط ارتباطا وثیقا بمدى قدرتها على تسویق منتجاتها وخدماتها وأفكارها إلى عمالئها المستهدفین 

  .لبرنامجكما أن نجاح أي برنامج سیاحي یتوقف على قدرة إدارة المنظمة على تسویق وترویج هذا ا

  تعریف الترویج: أوال

یعرف الترویج بأنه عملیة تعریف المستهلك بالمنتج وخصائصه ووظائفه ومزایاه وكیفیة استخدامه 

  )1(.وأماكن وجوده في السوق وأسعاره باإلضافة إلى محاولة التأثیر على المستهلك

ي تهدف إلى تحقیق األهداف كما یعرفه البعض اآلخر بأنه كافة الجهود المباشرة وغیر المباشرة الت

المحددة لها في اإلستراتیجیة التسویقیة السیاحیة العامة لهذا البلد أو هذا الموقع وذلك باستخدام المزیج 

  )2(.الترویجي األكثر مالئمة والذي یتم تنفیذه وفق أولویات وتفضیالت

بالمستهلك واألعمال التي تبدل في سبیل االتصال  كما یعرف الترویج السیاحي بأنه المجهودات

المستهدف عن طریق قنوات االتصال الشخصیة وغیر الشخصیة التي تحمل له رسالة معینة بغرض إثارة 

  )3(.اهتماماته وٕاقناعه بتفضیل المنتج أو الشركة على ما تقدمه الشركات األخرى ثم إقناعه بشرائه

  أهداف الترویج السیاحي: ثانیا

دف الترویج السیاحي إلى حل مشكلة عدم توفر المعلومات لدى السائح حول الخدمات وأسعارها یه

وكیفیة الحصول علیها لتوفیر حالة إیجابیة یتقبل من خاللها السائح ما یقدم إلیه من خدمات ویمكن تحدید 

  )4(: أهداف الترویج بصورة عامة باألهداف التالیة

                                         

، مذكرة ماجستیر، كلیة العلوم یة السیاسة الترویجیة للمؤسسةأثر دراسة السلوكات الشرائیة للمستهلكین على فاعلجباري عبد الوهاب،  -  1

 .60، ص 2006المسیلة،  -االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة محمد بوضیاف
 .140، ص مرجع سبق ذكرهمحمد عبیدات،  - 2
 .86، ص مرجع سبق ذكرهطه أحمد عبید،  - 3
درجة المزیج الترویجي على اتجاهات السیاح نحو السیاحة المحلیة في لیبیا، أثر عناصر أبو عجیلة حاجي أبو عجیلة خیش،   - 4

 .45 - 44، ص ص 2009ماجستیر إدارة األعمال، جامعة الشرق األوسط، 
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وتوضیح طبیعة األنشطة السیاحیة وٕاخبار السیاح وتزویدهم توفیر معلومات عن المنتجات  -1

 .بالمعلومات الالزمة عن الخدمات المطروحة

توفیر قنوات للتغذیة العكسیة حول الخدمات السیاحیة المقدمة حیث تمثل عملیة االتصال  -2

اعل بین المنظمة الترویجي عالقة مع عناصر التسویق األخرى ومع البیئة الخارجیة ویمثل حالة التبادل والتف

 .السیاحیة والسیاح من خالل عملیة تبادلیة للمعلومات التسویقیة

 .التأثیر إیجابیا على سلوك السیاح من خالل تغییر أو تعدیل قناعاتهم عن الخدمات المقدمة -3

 .تذكیر السیاح وحملهم على معاودة طلب الخدمة -4

 .المواقف اإلیجابیة اتجاه الخدماتزیادة مستوى الوالء نحو الخدمات المقدمة فضال عن تعمیق  -5

 .تستخدم المنظمات السیاحیة الترویج لمواجهة المنافسین -6

تعزیز مكانة الخدمة وصورتها في أذهان السیاح من خالل البقاء على اتصال دائم معهم  -7

 .وتزویدهم بالمعلومات الجدیدة حول الخدمات المقدمة

  عناصر المزیج الترویجي السیاحي: ثالثا

الترویجي السیاحي هو خلیط من مجموعة عناصر یساهم كل منها في تحقیق أهداف الترویج المزیج 

  )1(:السیاحي وهذه العناصر هي

یعرف اإلعالن بأنه وسیلة اتصال غیر شخصیة موجهة إلى الجمهور الكبیر  :اإلعالن السیاحي - 1

بر اإلعالن أكثر عناصر المزیج المستهدف لجذب اهتمامه واستشارة رغباته وٕاقناعه بالشيء المعلن عنه ویعت

الترویجي أهمیة، فهو الذي یقدم السلع والخدمات إلى المستهلكین ویشجعهم على شرائها بخلق اإلدراك 

 : والرغبة في الحصول على منتجات المنظمة وخدماتها ومن أهم وسائل اإلعالن السیاحي

 الرادیو –.                                             التلفزیون -

 المجالت العامة والمتخصصة - الصحف                                               -

 .البطاقات البریدیة - البرید المباشر                                           -

تعرف العالقات العامة على أنها نشاط إداري وفني یقوم على تحقیق العالقة القویة  :العالقات العامة - 2

بین الدولة أو الشركة السیاحیة من جهة وجمهور المتعاملین معهم داخلیا وخارجیا بشكل یحقق األهداف 

                                         

 .93 -91-90، ص ص ص مرجع سبق ذكرهطه أحمد عبید،  - 1
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حیث تساعد العالقات العامة السیاحیة في ترسیخ صورة المنظمة السیاحیة . المنشودة للطرفین من جهة أخرى

العدید من النشاطات التي تهدف الذهنیة في أذهان السیاح المستهدفین وتشمل وظیفة العالقات العامة على 

 )1(.سوق المستهدفبالدرجة األولى إلى تحسین صورة المنظمة السیاحیة في أذهان ال

موظفون متخصصون مستهدفون من  وهو مجموعة من الممارسات التي یقوم بها :البیع الشخصي - 3

أجل التوضیح لمنتجات المنظمة واإلقناع بشرائها لمتلقین الحالیین ومرتقبین ومن تم عملیة التبادل ودور البیع 

الشخصي یتمثل في التوقعات السلوكیة التي تساعد على إنجاح الصفقة البیعیة وهناك أنواع للبیع الشخصي 

لي والبیع غیر المباشر وتوجد خطوات تساعد على تیسیر عملیة البیع تشتمل تتمثل في البیع المیداني والداخ

 )2( :على ما یلي

 .البحث عن الضیوف وتحدیدهم من خالل الوسائل المعنیة -

 .االتصال بالضیوف وتحدید موعد مقابلتهم -

 .شرح وتوضیح المغریات وعوامل الجذب السیاحي -

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

الخدمات السیاحیة عن طریق نشر  إبرازهي عملیة غیر شخصیة تهدف إلى  :الدعایة السیاحیة - 4

المعلومات في الوسائل اإلعالمیة المتنوعة وبدون دفع أي مقابل مادي مقابل النشر بعكس اإلعالن السیاحي 

عالقة وثیقة بمحرري ومسؤولي وسائل اإلعالم المختلفة وذلك من هنا تكمن أهمیة رجال التسویق في خلق 

 )3(:خالل

 .إیجاد عالقات وثیقة مع محرري وسائل اإلعالم -

 .الرسالة اإلعالمیة للجمهور إیصالاختیار الوسیلة المناسبة والقادرة على  -

العالمي أو اختیار الوقت المناسب من خالل نشر األخبار السیاحیة في مناسبات مثل یوم السائح  -

 .األعیاد الدینیة أو المناسبات الوطنیة

للتنشیط دور في التسویق السیاحي وفي المسابقات والحفالت والمهرجانات وغیرها  :التنشیط السیاحي - 5

من وسائل تنشیط السوق وقد یصل التنشیط إلى نصف موازنة الترویج المخصصة لنوع جدید من الخدمات 

                                         

 .100، ص مرجع سبق ذكرهأحمد الطاهر عبد الرحیم،  - 1
 .263 -262، ص ص سبق ذكره مرجععلي فالح الزعبي،  - 2
 .105، ص مرجع سبق ذكرهمحمد محمود مصطفى،  - 3
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التسویق السیاحي أنواع عدیدة من النشاطات كاستخدام شهادات التقدیر السیاحیة وقد تظهر في مجال 

 )1(.والمیدالیات

  إستراتیجیات الترویج السیاحي: رابعا

:تنقسم استراتیجیات الترویج السیاحیة إلى إستراتیجیتین هما
 )2(  

 : إستراتیجیة الجذب والدفع -1

تهدف هذه اإلستراتیجیة إلى جذب السائح وٕاقناعه بزیارة المقصد السیاحي بحیث  :إستراتیجیة الجذب -

یترتب على ذلك وجود طلب سیاحي فعال وتعتمد هذه اإلستراتیجیة على إعالن واسع االنتشار الذي یتم 

هذه اإلستراتیجیة زیادة اإلنفاق على اإلعالن وخاصة في  إتباعتوجیهه إلى السائح المحتمل ویترتب على 

 .االنتشارالوسائل واسعة 

تعتمد هذه اإلستراتیجیة على الوسائل الشخصیة مثل البیع الشخصي والعالقات  :إستراتیجیة الدفع -

العامة بدرجة كبیرة حیث تتم محاولة إقناع منظمي الرحالت السیاحیة بالتعامل مع المقصد السیاحي 

الحصول على تأكیدات بذلك التعامل وهو بدورهم سوف یقومون بالترویج للمقصد السیاحي لدى وكالئهم أو و 

لدى شركات سیاحیة أخرى وتتبع هذه اإلستراتیجیة في الترویج للمقاصد السیاحیة التي ال تتوفر عنها 

ص السیاحي لوسطاء معلومات كافیة في السوق المصدرة للسائحین وتتطلب إبراز خصائص وممیزات المق

 )3(.السیاحة في الخارج

یستخدم الكثیر من رجال التسویق هاتین اإلستراتیجیتین : إستراتیجیة الضغط وٕاستراتیجیة اإلیحاء - 2

وغیره من السیاسات وٕاستراتیجیة كأسلوبین للبیع أكثر من كونهما إستراتیجیات ترویجیة تستخدم في البیع 

سلوب العدائي القوي في اإلقناع وهو األسلوب األمثل في إقناع األفراد ستراتیجیة تبنى على األلضغط هي إا

في قضیة المنشأة وسلعها وخدماتها وتعریفهم بالمنافع الحقیقیة لتلك المنتجات وبحیث یتكرر هذا األسلوب في 

 لحقائق وهي فهي أسلوب اإلقناع المبسط القائم على ا اإلیحاءكافة أسالیب الترویج المستخدمة أما إستراتیجیة 

                                         

 .244، ص 2006الطبعة األولى، دار المناهج للنشر والتوزیع، عمان، تسویق الخدمات وتطبیقاته، زكي خلیل المساعدة،  - 1
2-  

  .88 -87، ص ص مرجع سبق ذكرهطه أحمد عبید، 
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لیست بالضغط على الجوانب الدافعة المتبطلة في قضیة المنتجات ولكنه یعتمد على المنطلقة الرمادیة في 

 )1(.أذهان المستهلكین ویحاول أن یجذبهم بلغة الحوار الطویل اآلجل واتخاذ قرار الشراء بقناعة تامة

  التوزیع السیاحي: المطلب الرابع

 األنشطةالتوزیع أحد العناصر األساسیة في اإلستراتیجیة التسویقیة السیاحیة وذلك بسبب تكاملیة  یعتبر

  .التي تمارس من خالل التوزیع مع األنشطة األخرى لعناصر المزیج التسویقي السیاحي

  تعریف التوزیع السیاحي: أوال

كافة األطراف ذات الصلة ومن أجل  ویمكن التعبیر عنه بأنه كافة األنشطة التي یتم ممارستها من قبل

  )2(.أن یتاح للسائح ما یریده من منافع مكانیة وزمانیة وغیرها بالوقت والوضع المناسب له

  منافذ توزیع المنتج السیاحي: ثانیا

  )3(:یمكن تحدید منافذ التوزیع في النقاط التالیة

الخدمة ویتم عند حجز غرفة أو  وهي االتصال المباشر بین السائح ومقدم :قنوات التوزیع المباشر - 1

طالة طعام أو صالة مؤتمر یتم إما عن طریق اتصال هاتفي أو الفاكس أو رسالة إلكترونیة أو عن طریق 

 .الحضور الشخصي

 :هناك عدة أشكال لقنوات التوزیع غیر المباشرة وهي :قنوات التوزیع غیر المباشرة - 2

والسیاحة دورا كبیرا فهي أنها تعتبر وسیطا بین تلعب وكاالت السفر : وكاالت السفر والسیاحة -

المسافرین وشركات النقل الجوي وكذلك بین السیاح والمؤسسات الفندقیة المختلفة حیث تعتمد المنشآت 

 .السیاحیة بشكل كبیر

                                         

 ، الطبعة األولى، دار اإلعصار العلمي للنشر والتوزیع، عمانتسویق الخدماتتوفیق الحاج أحمد، سمیر حسین محمود عوده،  علي - 1

 .134، ص 2011
 .91، ص مرجع سبق ذكرهمحمد عبیدات،  - 2
 .105 -104 - 103، ص مرجع سبق ذكرهأحمد الطاهر عبد الرحیم،  - 3



 اإلطار النظري للتسویق السیاحي                                    :الفصل األول

 

 

38 

رحلة  إلعدادتتمثل طبیعة عمل منظمي الرحالت في القیام بعملیة تجمیع الخدمات  :منظمو الرحالت -

ة إلى السوق المتعة ألغراض التسلیة والترفیه، وتتضمن هذه الرحلة النقل الجوي أو البري أو أو سفر موجه

 .والخدمات الترفیهیةالبحري 

مندوب مبیعات الفندق في تمثیل الفندق في سوق معینة قد  دور یتركز :مندوبو مبیعات الفنادق -

 .خرىیتواجد به الفندق والخدمات األ الذيتكون داخل أو خارج البلد 

هي التي تلعب دورا هاما في عملیتي الترویج والتوزیع  :أو الجمعیات السیاحیة الحكومیة االتحادات -

داخل وخارج البلد نظرا لما تمتلكه من بیانات ومعلومات تفصیلیة عن مقومات الجذب السیاحي للبلد وكذلك 

 .الخدمات الفندقیة

  إستراتیجیات التوزیع السیاحي : ثالثا

  )1( :وتنقسم إلى ثالثة إستراتیجیات أساسیة هي

تعني هذه اإلستراتیجیة قیام مقدم الخدمات السیاحیة باالتصال  :إستراتیجیة التوزیع المباشر - 1

المباشر بالسائح من مقره الرئیسي أو من خالل فروعه أو مندوبي المبیعات التابعین له حیث تقوم الفروع أو 

 ویتم إتباع هذه اإلستراتیجیة التوزیعیة وٕاقناعهم بالتعاقد مع الخدمات المقدمةن باالتصال بالسیاح و المندوب

عندما تكون السوق السیاحة محدودة وقریبة حیث یمكن تقدیم الخدمات السیاحیة بصورة مباشرة وبدون 

ات وسطاء عن طریق فروع المنشآت التي تقدم الخدمات والتي تقوم بالتعاقد مباشرة مع السائح على الخدم

 .التي تقدمها

تقوم هذه اإلستراتیجیة على تحقیق االتصال غیر المباشر  :إستراتیجیة التوزیع غیر المباشر - 2

بین المنظمة السیاحیة األم صاحبة البرامج وبین السائحین من خالل عدد من الوسطاء تتعامل معهم وقد 

 )2(.الجغرافیة بین المنظمة والسائحتكون قناة التوزیع قصیرة، وقد تكون طویلة ویتوقف ذلك على المسافة 

تعتمد هذه اإلستراتیجیة على محورین هما  :اإلستراتیجیة المختلطة في التوزیع السیاحي - 3

االتصال المباشر بین المنظمة السیاحیة المنتجة وبین السائح والثاني هو تحقیق هذا االتصال عن طریق 

                                         

 .104ص ، مرجع سبق ذكرهطه أحمد عبید،  -  1
 .137ص مرجع سبق ذكره، محمد حافظ حجازي مرسي،  - 2
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التوزیع بین الطول والقصر، وذلك بسبب المسافة الجغرافیة الوسطاء الذین تتعامل معهم ویتراوح طول قناة 

  )1(.بین المنظمة والسائح

  العناصر المستحدثة للمزیج التسویقي السیاحي: المطلب الخامس

یتكون المزیج التسویقي السیاحي باإلظافة إلى عناصره التقلیدیة على عناصر أخرى خاصة بالخدمة   

  .بشري والدلیل المادي وعملیة تقدیم الخدماتالسیاحیة المتمثلة في العنصر ال

  العنصر البشري : أوال

السیاحة من تخطیط وتسویق وبیع وٕادارة وغیرها وهو الذي یقوم هو المحور األساسي في كل أنشطة       

بكل الخدمات السیاحیة من فنادق وشركات سیاحیة وشركات سفر، وشركات نقل فهو العنصر اإلنتاجي الهام 

وعلیه البد من اإلشراف علیه وتدریبه وحسن اختیاره، مع التركیز على المهارات والقدرات والخبرات التي یجب 

ر في العاملین في قطاع السیاحة، ویعتبر العنصر البشري المحور األساسي الذي یدور حوله النشاط أن تؤث

السیاحي في كل مراحله المختلفة التخطیطیة والتسویقیة والبیعیة، مما یتطلب من القائمین على النشاط 

  )2(.السیاحي أن یركزوا جهودهم على االهتمام بهذا العنصر اإلنتاجي الهام

  )الدلیل المادي(العنصر المادي : یاثان 

وتعني البیئة التي تؤدي بها الخدمات وكذا المناخ الذي یتفاعل فیه المؤسسة والمستهلك وهي تتكون     

من عناصر مثل التأثیث، النظافة، األلوان، اإلزعاج، التصمیم الداخلي، الدیكور ومواقف السیارات وأشیاء 

ة والتعریف بها یالحظ أن عناصر المزیج التسویقي السابقة الذكر واحدة مادیة یمكنها أن تسهل آداء الخدم

  )3(.سواء تقوم بتقدیم السلع أو الخدمات ظمةألي منبالنسبة 

  

  

                                         

 .135، ص مرجع سبق ذكرهصبري عبد السمیع،  - 1
 .117، ص مرجع سبق ذكرهعلي فالح الزعبي،  - 2
تسییر، جامعة ، مذكرة ماجستیر، كلیة العلوم االقتصادیة التجاریة وعلوم الإشكالیة التسویق السیاحي في الجنوبأونیس فاطمة الزهراء،  -  3

 .42، ص 2016، -2-وهران 
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   عملیة تقدیم الخدمة: ثالثا

إن المراحل والكیفیة التي یتم تقدیم الخدمة من خاللها تعد هامة جدا للمؤسسات الخدمیة وعملیة تقدیم     

تضمن كافة اإلجراءات والطرق والسیاسات واألسالیب المتبعة من قبل مزود الخدمة لضمان تقدیم الخدمة 

الخدمة إلى المستفیدین، كما تشمل هذه العملیة على تعقید مراحل البیع واستخدام اإلعالم اآللي وصالحیة 

  )1(.من اهتمامات اإلدارةعمل الموظفین، درجة اشتراك الزبون تدفق المعلومات والحجوزات واالنتظار كلها 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                         

 .42المرجع نفسه، ص  ،أونیس فاطمة الزهراء - 1
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  :خالصة

یتضح من سیاق الفصل األول أن المزیج التسویقي السیاحي أحد األنشطة الرئیسیة في مجال التعریف 

 في المؤسسات السیاحیة، بحیث یساعد على دراسة السوق ومعرفة كیفیة حاجات ورغبات العمالءبالخدمات 

التسویقي السیاحي الالزم لتنفیذ أي إستراتیجیة تسویقیة، وهذا االستنتاج من خالل تحدید عناصر المزیج 

  .طبیعة القدرات الواجب توفرها في المؤسسة لتحقیق أهدافها المسطرة

      

      

  

  

  

    

  

 



 

 

 

 

 

 

  

  الدراسة النظریة لصورة الوجهة السیاحیة: الفصل الثاني

  سلوك المستهلك السیاحيو 

  تمهید

 دراسة سلوك المستهلك السیاحي: المبحث األول

  صورة الوجهة السیاحیة: المبحث الثاني

  خالصة
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  تمهید 

واالستقرار  شهدت حركة السیاحة العالمیة تطورا كبیرا بعد الحرب العالمیة الثانیة بسبب توفر األمن

أخرى وقد اعتمدت  مما نتج عنه بروز وجهات سیاحیة جدیدة على حساب وجهات ،داخل البلدان السیاحیة

األفراد فنجد رجال التسویق هما  للتأثیر على سلوكیات ،خاص بهامزیج تسویقي كل مؤسسة سیاحیة على 

یمكنهم من بناء اإلستراتیجیة التسویقیة  ،المعنیون األكثر بهذا السلوك ففهمهم لسلوك المستهلك السیاحي

لفصل التطرق إلى نحاول من خالل هذا اس وعلیه ،الناجحة بهدف تحسین صورة هذه الوجهة السیاحیة

  :المباحث التالیة

  دراسة سلوك المستهلك السیاحي: المبحث األول

  صورة الوجهة السیاحیة: المبحث الثاني
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  دراسة سلوك المستهلك السیاحي: ولالمبحث األ 

في  نشاط تسویقيائف التسویقیة ألي سیاحي ودراسته من أصعب وأعقد الوظیعتبر سلوك المستهلك ال

حیث یتطلب ذلك  ور والتغیر،دائمة مع التطمنشآت السیاحیة، وهذا یرجع إلى أن السلوك البشري في حركة ال

  .فهما واعیا ودراسة دقیقة للسلوك المستهلك السیاحي

  ماهیة سلوك المستهلك السیاحي: ولالمطلب األ 

  تعریف سلوك المستهلك السیاحي: والأ

 السیاحي أو الخدمات السیاحیةستخدام المنتج السیاحي بأنه هو الذي یقوم باهلك لقد عرف المست

السیاحي ال  حصول علیها لالستمتاع بها في رحلته السیاحیة إلى دولة أو منطقة معینة، فالمستهلكللویسعى 

حیث طبیعة  الهدف من الشراء أو االستهالك، ولكنه یختلف من حیث یختلف عن المستهلك العادي من

 ى منطقة الزیارة أو دولةإل ستهالك وأسلوب الشراء فالمشتري للبرنامج السیاحي ال یستخدمه إال بعد االنتقالاال

  .1المقصد السیاحي

 كما یمكن تعریف سلوك المستهلك السیاحي هي مجموعة من التصرفات التي تصدر عن األفراد

وتحدد هذه  القرارات التي تسبق اتخاذستعمال الخدمات السیاحیة وبما في ذلك عملیة والمرتبطة بشراء وا

  2.التصرفات

واالستفادة  كما یعرفه البعض اآلخر هو ذلك الشخص الذي یقوم بشراء الخدمات السیاحیة الستخدامها

  3.منها أثناء رحلته السیاحیة سواء كان سائحا دولیا أو سائحا محلیا

المستهلك  یف یمكن القول بان سلوك المستهلك السیاحي هو ذلك التصرف الذي یبرزهومن هذه التعار 

  .في البحث عن شراء الخدمات السیاحیة التي یتوقع أن تشبع رغباته أو حاجاته

  

  

                                                           
  .227علي فالح الزعبي، مرجع سبق ذكره، ص  -  1
  .175، ص 2011بدون طبعة، دار الرایة للنشر والتوزیع، عمان، تسویق الخدمات، زاهر عبد الرحیم،  -  2
  .78، ص 2010للنشر والتوزیع، عمان،  ، بدون طبعة، دار زهرانالترویج التجاري للسلع والخدماتعیسى محمود الحسن،  -  3
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  أهمیة سلوك المستهلك السیاحي: ثانیا

  1 :تتلخص أهمیة دراسة السلوك في القطاع السیاحي في النقاط التالیة

التسویقیة  أهمیة التعرف  الدقیق على سلوكیات السائح لغرض صیاغة اإلستراتیجیات بالرغم من  - 1

نادرة خصوصا  السیاحیة الفعالة في ضوء ذلك فإن الدراسات الحالیة في هذا المجال بالذات تكاد تكون

  .الدراسات العربیة

 التي یتحملها مور التي ال جدال فیها إطالقا أن دراسة سلوك السائح تعد من المشاقمن األ  - 2

في دراسة  ن المتغیرات المتضمنةه الغموض ألبو شالباحثون والمتخصصون، ذلك إن سلوك السائح مازال ی

  .السلوك لیست فقط كثیرة وال تحصى

تعلق  إذاالسیاحي إن الدراسة تكون دلیل عمل ولو كان جزئیا للمسوقین وصناع قرار التسویق  - 3

للسیاح وهذه  احیة تنسجم وتتوافق مع الرغبات والحاجات الحقیقیةاألمر بصیاغة إستراتیجیات تسویقیة سی

  .األخیرة ال یمكن بأي حال من األحوال التعرف علیها إال بعد دراسة

وبالتالي  بعض المقترحات والتوصیات التي تساهم في االستفادة من تطبیق النموذج المقترح طرح  - 4

الخدمي من جهة  الستخدام األمثل لعناصر مزیج التسویقتحقیق نتائج إیجابیة تساهم في مساعدة المسوقین ل

یرغب به السیاح خالل فترة   والتأثیر على األسباب والدوافع المعلنة والصامتة للسیاح، وبالتالي معرفة ما

 .هم في البلد  المضیف من جهة أخرىوجود

  خصائص سلوك المستهلك السیاحي :ثالثا

طبیعة وأسلوبا مختلفا في استخدامه للمنتج  السیاحي بخصائص وسمات تجعل له یتمیز المستهلك

على خدماته ومشتریاته وأهم هذه الخصائص ما  السیاحي وسلوكه في دولة المقصد السیاحي ونمط إنفاقه

  2 :یلي

ولو حتى  السائحین هذا الشعور في كل زیارة للدولة المقصودة دائما ما یالزم معظم :الشعور بالغربة - 1

تكررت عدة مرات، وهذا اإلحساس طبیعي ویرجع لعوامل نفسیة واجتماعیة بالسائح ذاته وٕان كان هذا الشعور 

                                                           
  .129 - 128حمید عبد النبي الطائي، مرجع سبق ذكره، ص ص  -  1
  .230 -229علي فالح الزعبي، مرجع سبق ذكره، ص ص  -  2
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فإما أن تكون إیجابیة وٕاما أن تكون  تختلف درجته، ویتوقف ذلك على المدى الذي تكون علیه هذه العوامل

  .سلبیة

 المستهلك السیاحي بمیله دائما نحو اإلنفاقتجاه لدى یرتبط هذا اال :نفاقنحو زیادة اإل تجاه اال  - 2

درجة كبیرة من  إلرضاء رغبات كثیرة كامنة في نفسه والوصول إلىشتریاته السیاحیة الكبیر على خدماته وم

  .اإلشباع

 حیان فيهلك السیاحي ال یتدخل في معظم األالمست: شتراك في تصمیم المنتج السیاحيعدم اال - 3

بواسطة  ووضع البرامج السیاحیة یتم تصمیم دولة التي یزورها، بلالي تصمیم وتشكیل المنتج سیاحي ف

  .الشركات السیاحیة

 یعتبر المستهلك السیاحي هو المستهلك النهائي للمنتج :نتاج معا للمنتج السیاحياالستهالك واإل  - 4

لغرض  تریهاالسیاحي أو الخدمات السیاحیة فهو الذي یستخدمها ویستفید منها طوال رحلته السیاحیة فال یش

للسائح یقوم على  التخزین وٕاعادة البیع مرة أخرى في السلع األخرى غیر السیاحیة، فالنمط االستهالكي

  .االنتفاع المباشر بالسلعة أو الخدمة

 یمیل السائحون دائما إلى القیام برحالت سیاحیة دولیة أو داخلیة :السلوك االستهالكي الجماعي - 5

  .واالطمئنان عروا باأللفةهم أو أقاربهم أو معارفهم لكي یشاآلخرین من جنسضمن مجموعات السائحین 

  أسباب االهتمام بدراسة سلوك المستهلك السیاحي: المطلب الثاني

  :تقوم دراسة المستهلك السیاحي على عدد من األسباب المهمة هي

البشري، مما  یعتبر القرار النهائي للشراء هو المحصلة النهائیة لمجموعة من التصرفات أو السلوك :أوال

  1:هي یتطلب خبراء التسویق دراسة وتحلیل هذا السلوك الذي یتضمن عددا من المراحل

 یهدف اإلنسان عادة إلى إشباع الحاجات المادیة :اإلحساس بالحاجة إلى القیام بنشاط سیاحي -

التي تخضع  والحاجات النفسیة كالمتعة والترفیه والثقافة إلى غیر ذلك من الحاجات المختلفةكاألكل والشراب 

  .لرغبات ودوافع المستهلكین

                                                           
  .86 - 85ص  ،عیسى محمود الحسن، مرجع سبق ذكره، ص -  1
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تفكیر  ستعداد للرحلة السیاحیة الدولیة فترة أطول فيیستغرق اال :یام بالرحلة السیاحیةستعداد للقاال -

برنامج سیاحي لزیادة  قرار بشراء التخاذعداد یة دائما لذلك فإن االستالمستهلك من الرحالت السیاحیة الداخل

  .فترة أطول من الرحلة المحلیة یأخذدولة أخرى 

على  نها تقومقرار الشراء أل  اتخاذمراحل هم تعتبر هذه المرحلة من أ :قرار برنامج سیاحي اتخاذ -

یؤثر على قرار  ورغباته الكثیرة المتنوعة، مما الموازنة بین موارد المستهلك المالیة المحدودة وبین دوافعه

  :القرار عدد من العوامل أهمها لزیارة دولة أو منطقة سیاحیة دون أخرى ویؤثر على هذا یتخذهالشراء الذي 

  الرغبة أو الحاجة لتحقیق هدف معین.  

 مستوى الخدمة السیاحیة في منطقة الزیارة.  

 القدرة المالیة لدى المستهلك السیاحي.  

 ستوى األسعار السائدة في بلد الزیارةم.  

 الوقت المحدد للقیام بالرحلة السیاحیة.  

 تحتاج هذه المرحلة إلى تیار مستمر من البیانات: شعور المستهلك السیاحي بعد الزیارة 

هم عن رضا والمعلومات الواردة إلى منتجي السلعة السیاحیة، لكي توضح درجة إشباع المستهلكین ومدى

المنتج السیاحي بصفة  تطویرالرحلة، ومستوى الخدمات والتسهیالت السیاحیة المقدمة لهم، مما یساعد على 

  .دائمة

والنشاط  یعتبر العنصر البشري في أي نشاط من األنشطة هو العنصر الحاسم في نجاحه وتقدمه :ثانیا

السیاحي نفسه أو  اء  فیما تعلق  بالمنتجسو  ،السیاحي نشاط متمیز باعتماده األساسي على القوة البشریة

هذا العنصر من جانب رجال  لذلك أصبحت دراسة) المشترون أو المستهلكون أو السائحون(  بالنسبة للعمالء

  1.منظمة سیاحیة في أي ي التسویق مطلبا مهما یتوقف علیه نجاح النشاط التسویق

في  مجال التسویق في مختلف دول العالم أثر كبیرلقد كانت لالتجاهات الحدیثة التي ظهرت في  :ثالثا

السلوك  ن العوامل فیها لتفسیرالشراء، وتداخل عدد كبیر م ر كثیر من النماذج التحلیلیة لقراراتو ظه

باعتبارها اتجاها  دت دراسة هذا السلوك أهمیتهااللفرد، وتحلیل دوافعه واتجاهاته، وبذلك استع ستهالكيالا

                                                           
  .233علي فالح الزعبي، مرجع سبق ذكره، ص  -  1



الدراسة النظریة لصورة الوجهة السیاحیة وسلوك المستهلك السیاحي       :الفصل الثاني  

 

 

48 

الرئیسي للقرارات الشرائیة واألهداف  ء النفس واالجتماع واالقتصاد للوصول إلى المحركحدیثا ساهم فیه علما

  1.التسویقیة في المجال السیاحي

  العوامل المؤثرة في سلوك المستهلك السیاحي: المطلب الثالث

  :تنقسم العوامل المؤثرة في سلوك المستهلك السیاحي إلى نوعین رئیسیین

  العوامل الشخصیة :أوال

 لقد أهتم خبراء التسویق السیاحي وعلماء النفس بالدوافع التي تحرك المستهلكین السیاحیین: الدوافع  - 1

  2 :وتدفعهم إلى تفضیل دولة دون أخرى فقسموا هذه الدوافع إلى

بالسرور واالمتنان عند  یشعرهي الدوافع التي تؤثر في نفسیة السائح وتجعله  :دوافع عاطفیة -

  :ثلبرحلة سیاحیة م قیامه

  ؛التفاخر بالسفر وزیارة عدد كبیر من الدول - 

  ؛الشعور باالمتیاز والفخر على باقي أفراد المجموعة - 

  ؛المتاح لهاالستمتاع بوقت الفراغ  - 

  :ارتبطت هذه الدوافع بأسباب موضوعیة للقیام بالرحلة السیاحیة مثل :دوافع رشیدة - 

  ؛إقامتهقرب الدولة التي یرغب في زیارتها من مكان   - 

  ؛ارتفاع مستوى الخدمات السیاحیة المقدمة بها - 

  ؛انخفاض األسعار بصورة عامة  في الدولة المستقبلیة للسائحین - 

سوف  والتي): 2(إلى خمسة حاجات التي تظهر في الشكل رقم) الدوافع(وقد قسم ماسلوا الحاجات 

  3 :نلخصها في ما یلي

                                                           
  .115، ص 2009یل حسین الحدید، إدارة التسویق السیاحي، الطبعة األولى، دار اإلشهار العلمي، عمان، إبراهیم إسماع -  1
  .90 -89 عیسى محمود الحسن، مرجع سبق ذكره، ص ص  -  2
، مذكرة ماجستیر، كلیة العلوم االقتصادیة والتسییر والعلوم أهمیة المزیج التسویقي في ترقیة الخدمات السیاحیةفؤاد حاج عبد القادر،  -  3

  .111 -110، ص ص 2010النجاریة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 
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 هي الحاجات  األكثر أهمیة وضرورة لإلنسان، فهي تمكنه من :الحاجات الفیزیولوجیة األساسیة -

  .الحیاة والبقاء وتحفظ للجسم توازنه

على  وهي حاجات اإلنسان إلى األمان واالطمئنان وتوفیر البیئة المساعدة :الحاجات الخاصة باألمن -

والخدمات التي  شراء السلعم المستهلك باالل قیخكینونة الفرد وبقائه مثل الحمایة والطمأنینة ویكون ذلك من 

  .تحقق له ذلك

األساسیة  تبدأ هذه الحاجات بالظهور عندما یتم إشباع الحاجات الفیسیولوجیة :الحاجات االجتماعیة -

  .واالنتماء إلى الجماعة والحاجات الخاصة باألمن بالشكل المعقول وتتمثل هذه الحاجات في الحب والتعاطف

والسمعة  وتتمثل هذه الحاجات في احترام النفس والقوة والكفاءة :رافحاجات التقدیر واالحترام واالعت -

  .والثقة والتقدیر من اآلخرین

 أو م مع قدراتهءهي الحاجات التي تتمثل في رغبة الفرد في تحقیق ما یتال :حاجات لتحقیق الذات -

أن تشبع  والخدمات التي یمكنن یكون ما یود أن یكونه وما یمكن  أن یكون، ومن أمثلة السلع أرغباته في 

تدرج  یوضح الموالي إلخ والشكل...فلریاضة، الرحالت السیاحیة، المتاحهذا النوع من الحاجات نجد ا

  .الحاجات اإلنسانیة

  .هرم تدرج الحاجات اإلنسانیة): 2(الشكل رقم

    

  

  

  

  

  

  

  113فؤاد حاج عبد القادر، مرجع سبق ذكره، ص  :المصدر

 

  تحقیق

 الذات

حاجات التقدیر 

 واالحترام

 الحاجات االجتماعیة

 الحاجات الخاصة باألمن

 الحاجات الفسیولوجیة األساسیة
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 نأیالحظ أن هناك عالقة ما بین الدافعیة والسلوك تتضح في  :عالقة الدافعیة بالسلوك السیاحي

الدافعیة في العمل السیاحي  والموقف ودراسة الدافعیة تثیر وتحرك السلوك وتنظمه وتوجهه وتثبته بما یتناسب

  1:نألها دور في 

 تجربة جدیدة یمارسها في بلد آخر ویعایشأي أن السائح یتحفز ویرغب في  :ستجابة للحاجةاال -

  .ظواهر غیر موجودة في بلده

 یةإذ یقع السائح في دائرة الرغبة التي تسحبه وتدفعه إلى المنطقة السیاح :ستجابة لدافع محفزاال -

  .التي یرغب بها

 ویعني استعادة الحیویة والنشاط وممارسة سلوك غیر مقید :أسلوب للتخلص من ضغط العمل -

  .بظروف اجتماعیة وعملیة ضاغطة

ي واقع أي أن السائح یعبر خالل سیاحته عن موقفه بسلوك :التعبیر عن المواقف واألوضاع عملیا -

  .مجرد المالحظة لسلوكه منأفضل 

   .أي أن السائح یحدد األغراض الرئیسیة لهذا الدافع: تحدید الهدف من السلوك  - 

 أي یستطیع السائح أن یمارس سلوكه في مكان مقرر والجو :تحدید مكان وزمان ممارسة السلوك  - 

  .إلخ ...الذي یفضله كالشمس وزیارة األماكن 

  .ي یدخلها ویمارسها خالل سیاحتهوهذا یتعلق بمصداقیة الخبرات الت :الدخول في خبرات جدیدة - 

ویفسر  العملیة التي تشكل فیها االنطباعات الذهنیة للفرد عندما یتلقى وینظمإدراك یمثل  :اإلدراك - 2

اإلعالن  فإن رجل لى إحداث التصرفإن اإلدراك یؤدي إلى التفكیر والفكر یؤدي مؤثرات معینة، وطالما أ

عن طریق انطباعاته عن  المالحظ أن المستهلك یدرك السلع ومؤثراتهاراك، ومن یهتم بدراسة عملیة اإلد

  2.للسلعة نظرا لشهرتها التجاري، فالعدید من المستهلكین مستعدون  لدفع أسعار أعلىسم اال

 تمثل الشخصیة تنظیما دینامیكیا لعدد من العناصر المتفاعلة مع بعضها في حالة :الشخصیة  - 3

وینظر  غیر الملموسة بل هي  مظاهر وتفسیرات  تلحق السلوك اإلنساني ستمرار وهي العناصرمتغیرة با

الجماعات ورغبات   التسویقي على أنه مجموعة من األفراد متأثرین بضغوطات جتماع إلى النشاطرجال اال

                                                           
  .69، ص 2006، بدون طبعة، علم النفس السیاحينبیهة صالح السامرائي،  -  1
  .200محمود جاسم الصمیدعي، ردینة عثمان یوسف، مرجع سبق ذكره، ص  -  2
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نفسه مع المجموعة ویحاول أن  وي على شخصیة الفرد عدم الشعور بالفردیة ویجب أن یؤقلماألفراد وقد تنط

شخصیات  السیاح داخل المجموعة من حیث  عادته وحاجاته  وفقا لظروف  الجماعة، وقد تتباین یشكل

تنعكس في شخصیة السائح ویركز المهتمین بالتسویق إلیجاد  حترام واألخالق والتصرفاتالالدیانة  والمعتقد وا

ا، أما مسألة التعرف خالل شخصیتهودوافعهم التي یمكن أن تبرز من  تفسیرات لسلوك السیاح وتصرفاتهم

ق للخدمات سلوك السائح تشكل جانبا مهما وحیویا في توجیه عملیات التسوی على الجوانب النفسیة في

ومستوى الخدمات نا إلى معرفة رأي السائح بنوعیة السیاحیة المتعددة وهذا ما یدفع نماطالسیاحیة وفق األ

  1.المقدمة السیاحیة

  جتماعیةالعوامل اال :ثانیا

یشتركون  یتكون كل مجتمع من مجموعة من الطبقات ویكون أفراد الفئة الواحدة :جتماعیةالطبقة اال - 1

وٕان هذا االختالف  بقیم وسلوكیات متشابهة إن المجتمعات تختلف من حیث التركیب والطبقات االجتماعیة

أو من حیث عامل الدخل ا فیه یعود إلى االختالف بالعدید من العوامل مثل المنطقة الجغرافیة التي یسكنون

والشرائي نتیجة إلى تشكیله من العوامل  وتقاس الطبقة االجتماعیة ویحدد سلوكها العام ،و من حیث الوظیفةأ

ستراتیجیة تجزئة األسواق استنادا إلى هذه التسویق وإ  التي تمیزها عن الطبقات األخرى، ویعتمد العاملون في

  2.تسویق یتناسب وطبیعة الطبقة المستهدفة العوامل لكي یتمكنون من تصمیم مزیج

إلیها  ویندمج مع أفرادها  وینتمي ن ینفصل عن الجماعة التي یعیش فیهاال یستطیع الفرد أ :الجماعة - 2

وصداقات الطفولة  رتباطا وثیقا مثل األسرة التي تمثل الخلیة األولى في كیان المجتمعفیرتبط بتلك الجماعة ا

المنطقة أو الشارع وجماعات  نذ الصغر وزمالء وأصدقاء الدراسة وأبناء  الحي أوالتي  كونها مع أصدقائه م

د ففي في سلوك الفر عامال مؤثرا  العمل التي ینتمي إلیها بها مهنته أو وظیفته، فتصبح هذه الجماعات

اطا كبیرا ألن السلعة السیاحیة  ترتبط ارتب ،المجال السیاحي یصبح تأثیر الجماعة على السائح قویا وفعاال

المعالم السیاحیة الجدیدة فیزداد نشاط والسفر ومشاهدة  بعوامل شخصیة وغریزیة ناتجة عن الرغبة في التنقل

شتراك معها في رحالت سیاحیة جماعیة قد الفرد فیقبل على اال المجموعات السیاحیة ویزداد تأثیرها في

  3.تنظمها األسرة أو الجماعة

                                                           
 48ع،13مجلة العلوم االقتصادیة واإلداریة، جامعة بغداد، المجلد سلوك السائح ودوره في تحدید النمط السیاحي، سالم حمید سالم،  -  1

  .69، ص 2007
  .414سراب إلیاس وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص  -  2
  .236علي فالح الزعبي، مرجع سبق ذكره، ص  -  3
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والمعتقدات  همیة الدیاناتأن یتجاهلوا  أ السیاحي ال یمكن لخبراء التسویق :الدیانة والمعتقدات - 3

باألنماط السیاحیة  رتباط هذه الدیانات والمعتقداتوا ،الدول المصدرة للسائحین المختلفة في مجتمعات

إعداد  المجتمعات بهدف وذلك من خالل دراسة الجوانب الدینیة والعقائدیة لدى األفراد لهذه ،المالئمة لها

دینیة القادمین من الدول األخرى لذلك ة العرض السیاحي ألنماط سیاحیة الخدمات السیاحیة المناسبة وتهیئ

والشكل الموالي  .ألي نشاط تسویقي سیاحي ،التخطیط عتبار عندتوضع الدیانات والمعتقدات في اال یجب أن

  1.یبین العوامل المؤثرة في سلوك المستهلك السیاحي) 03(رقم

  .العوامل المؤثرة في سلوك المستهلك السیاحي :)03(لشكل رقما

  

  

  

  

  

  

  

  .عتمادا على المعطیات السابقةمن إعداد الطالب ا :المصدر

  

  

  

  

                                                           
  .120مرجع سبق ذكره، ص  ،إبراهیم إسماعیل حسین الحدید -  1

 العوامل االجتماعیة العوامل الشخصیة

 الشخصیة اإلدراك الدوافع

الدیانة  الجماعة

 والمعتقدات

الطبقة 

 االجتماعیة

 العوامل المؤثرة في سلوك المستهلك السیاحي
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  صورة الوجهة السیاحیة: المبحث الثاني

للمقصد السیاحي وطبیعة التنمیة  ختیارهوسلوكه وا ن صورة الوجهة السیاحیة تؤثر على إدراك السائحإ

ویتم تحلیل صورة الوجهة السیاحیة هنا باعتباره  ،نفسیة السائح وتطور الوجهة السیاحیة لها آثار عمیقة على

احیة عامل  رئیسي یؤثر في عملیة سلسلة من التقنیات فصورة الوجهة السی ومعقد مع ااما دینامیكیا متطور ظن

  1.ختیار الوجهةا

  ماهیة صورة الوجهة السیاحیة: المطلب األول

   تعریف الوجهة السیاحیة :أوال

والبنیة التحتیة الالزمة إلقامة قطاع  جغرافیة تتكون من جمیع الخدماتالوجهة السیاحیة هي منطقة 

  2.سیاحي

جزءا  كما یعرفها البعض اآلخر الوجهة هي وحدات تنافسیة من الوجهات السیاحیة واردة وهي بالتالي

  3.السیاحيهاما من المنتج 

  تعریف صورة الوجهة السیاحیة :ثانیا

 صورة الوجهة السیاحیة على أنها مجموع Carmidrealو Kotlerو Cromptonیعرفها كل من 

  4.المعتقدات واالنطباعات واألفكار وٕادراك األشخاص لألشیاء والسلوك واألحداث

: مثل إدراك ذاتي من السائح للعناصر الموضوعیة والخصائص الخاصة بمقصده: نهاوتعرف أیضا بأ

  5.والظروف السیاسیة واالجتماعیةالمعطیات الطبیعیة والبنیة السیاحیة وسهولة الوصول 

                                                           
1  - Redolfo Baggio, Network analys of a tourism destination, university of Queensland, Australia, 2008 

P 8.  
2  - Pietro Beritelli, Social network analys intdestination management, universitat st.Gallen , Seite 

www.unitn.iT, 2009. 
3  - David Brown, tourism Destination Management, George washington university, P 18. 

 اإلسكندریة، بدون طبعة، مؤسسة شباب الجامعة للنشر، )مفاهیم وقضایا(والتنمیة السیاحیة الوعي السیاحي دالیا محمد تیمور زكي،  -  4

  .11، ص 2008
 1945ماي  8، جامعة مداخلة بعنوان تأثیر اإلعالم السیاحي في صورة السیاحة الداخلیةبلبخاري سامي، بن أحسن ناصر الدین،  -  5

  .7قالمة، ص 
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ي ناتج من العقل ویمثل كمیات أن الصورة السیاحیة هي تمثیل عقل Rayanو Pikeویرى كل من 

  1.المعلومات حول الوجهة كبیرة من

  ومن خالل التعاریف السابقة لصورة الوجهة السیاحیة یمكننا القول هي عبارة عن مجموعة من

  .التي تتكون عند األفراد إزاء وجهة سیاحیة معینة االنطباعات والتصورات الذهنیة

 خصائص صورة الوجهة السیاحیة :ثالثا

  2:بها صورة الوجهة السیاحیة نذكر منها ما یلي هناك العدید من السمات والخصائص المختلفة التي تتسم

صورة  أنن الصورة السیاحیة ال تتسم بالدقة، وذلك هو أذهب كثیر من الباحثین إلى  :عدم الدقة - 1

تعد تبسیطا  موضوعي، بل نطباعات ال تصاغ بالضرورة على أساس علميالوجهة السیاحیة هي مجرد ا

األحیان عن جزئیة من الواقع  عظمم الكلي، ولكنها  تعبر فيللواقع، كما أنها ال تعبر بالضرورة عن الواقع 

وجهة السیاحیة من خالل معلومات قلیلة شاملة عن ال الكلي، السیما وأن السائح عادة یلجؤون إلى تكوین فكرة

  .المعلومات الكاملة یحصلون علیها لعدم القدرة على جمع

وتؤثر  تمیل الصورة السیاحیة إلى الثبات ومقاومة التغییر وتتعدد العوامل التي تحدد :یرالمقاومة للتغ - 2

  .في وقت وكیفیة التغییر المحتمل في الصورة

 هو إن صورة الوجهة السیاحیة تتغیر ببطء حیث أن العنصر األساسي في تغییرها :التغیر البطيء - 3

أن ثبات  ن مختلف وسائل اإلعالم، حیثمالتي یتعرض لها السائح كمیة المعلومات الجدیدة وحجمها 

نها الحالیة عموما فإ واستمرار  المعلومات الجدیدة المتلقاة لمدة طویلة خاصة إذا كانت تتعارض  مع الصورة

  .تؤدي إلى تغییر تدریجي في صورة الوجهة وتكوین صورة جدیدة بالكامل

متحیزة  دراكاتور الوجهات السیاحیة  إلى تكوین اتؤدي ص :موضوعیةالغیر  الصورة السیاحیة  -4

فمن خالل الصورة  لدى السائح، لذا فإنها تؤدي إلى إصدار أحكام متعصبة ومتحیزة بعیدة عن الموضوعیة،

  .جوانب  أخرى هملویالسیاحیة  یرى السائح جوانب من الحقیقة 

                                                           
، جامعة الجزائر التسویق السیاحي وتنمیة صورة، الملتقى العلمي الدولي حول "الجزائر وجهة الغد"حمولي صبرینة بوریب، محمد -  1

  .4، ص 2013نوفمبر  7و 6باجي مختار، عنابة، الجزائر، یوم 
  .11 - 10نفس المرجع، ص ص  -  2
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والتصرفات  الذهنیة للسائح عن الوجهة السیاحیة في التنبؤ بالسلوك الصور تسهم :التنبؤ بالمستقبل - 4

  .یزورها أم القبلیة له تجاه هذه الوجهة أي هل المست

إلى  شخص ثابتة حیث تتغیر منست لها خصائص أي أنها متغیرة ولی :الصورة السیاحیة نسبیة  - 5

جتماعي وبال واال طار الثقافيلإلویتم إدراكها بطرق مختلفة وفقا  ،العالم خر وتختلف من مكان إلى آخر فيآ

  .نشأة السائح وهذا ما یستوجب تنویع الجهود الدعائیة طبقا  لألسواق المختلفة

 مراحل تشكل صورة الوجهة السیاحیة: الثاني المطلب

عتمدوا على فكرة تعدد ن قبل العدید من الباحثین الذین االسیاحیة م لقد تم توسیع مفاهیم صورة الوجهة 

ثالث الوجهة السیاحیة تتكون من خالل  الوجهة السیاحیة وعملیة تشكیل صورة أبعاد عملیة تشكیل صورة

  1:وهي ة والمعقدةثوالمستحالعضویة  مراحل، الصورة

عام  إدراك تمثل الوعي بالمقصد وهي مدركة قبل ظهور الدعایة عنه ولذلك فهي :الصورة العضویة - 1

حول المقصد  عبر الوقت طویل ویمثل مجموع ما یتلقاه السائح من معلومات لما یكون علیه المقصد تطور

باإلضافة إلى أن السائح  هذا ،دقاء واألقاربمن الجرائد وأخبار الرادیو والتلفزیون وقصص وخبرات األص

یكون عنده غالبا بعض المعلومات  الذي لم یقم بزیارة المقصد ولم یستمع إلى أي معلومات خاصة به سوف

یضیف إلیها سیاحیة غیر كاملة لدى السائح  ك صورةلوعند هذه النقطة ربما تكون هنا ،مخزنة في الذاكرة

  .أجزاء من هنا وهناك

لزیارة   هي تلك الصور المزروعة في عقل السائح وتهدف إلى التأثیر على السائح :ةالمستحثالصورة  - 2

إلى السوق إرسالها  ة هي ما یرغب جهاز السیاحة القومي فيأي بعبارة أخرى أن الصورة المستحثمقصد ما، 

ات وتتوفر في شركات ستعالماال المستهدفة وهي تعتمد على الكتیبات السیاحیة الملونة التي توزع في مراكز

ها ر انشطة السیاحیة األخرى التي ربما یختواأل السیاحة وفي المقاالت السیاحیة بالمجالت وٕاعالنات التلفزیون

  .تغییر الصورة العضویة المدركة بالفعل عن المقصد أوجهاز السیاحة القومي لإلعالن 

الخبرة  رات الفعلیة به، وبسبب هذهوهي نتائج زیارة فعلیة  للمقصد وتتضمن  الخب :الصورة المعقدة - 3

المدركة سابقا هذا  ختالفا من الصوریاحیة إلى أن تصبح أكثر تعقیدا واالصورة الس المباشرة بالمقصد تمیل

  .ة والواقعوالعضویة والمستحث حتمالیة أن تكون قد تأثرت  بدرجة التوافق بین الصوراباإلضافة إلى 

                                                           
  .21 -20دالیا محمد تیمور، مرجع سبق ذكره، ص ص  -  1



الدراسة النظریة لصورة الوجهة السیاحیة وسلوك المستهلك السیاحي       :الفصل الثاني  

 

 

56 

  تأثیر اإلعالم على صورة الوجهة السیاحیة : الثالث المطلب

  :من خالل الوجهة السیاحیة یؤثر اإلعالم على صورة

  دور اإلعالم في تحسین صورة الوجهة السیاحیة :أوال

  1:ما یلي تنبع أهمیة اإلعالم السیاحي في دوره في دعم السیاحة الداخلیة من خالل

تشكیل  والتي من خاللها یتمت السیاحیة عبر وسائله المختلفة یقوم بدور بارز في تداول المعلوما  - 1

  .مالمح المنتجات السیاحیة المقدمة وتكوین  صورة إیجابیة لدى السیاح المواطنین

 إلى یعمل على تحفیز الجمهور الداخلي لإلقبال على السیاحة الداخلیة، أي تحویل الطلب الكامل  - 2

والحضاریة  اطق السیاحیة والتعریف بمختلف المقومات السیاحیةار إلى المنظنل لفت األطلب نشط من خال

  .لها

 یوفر اإلعالم السیاحي فرصة للمستثمرین والعاملین والقائمین على السیاحة لإلعالن والترویج - 3

االقتصار على  ال یمكن في ظل تقارب مستویات المنتجات السیاحیةروعاتهم وأنشطتهم السیاحیة، حیث لمش

  .والسعر فقطعاملي الجودة 

والذي  ستثمار في المجال السیاحيالیة الفعالة في التعریف بفرص االتصیعتبر احد أهم الوسائل اال - 4

  .بث روح المنافسة بین المستثمرین وزیادة المشروعات السیاحیةیشجع على 

في و  یؤدي اإلعالم السیاحي دورا مؤثرا في تعزیز الوعي بأهمیة السیاحة  وفي نشر ثقافة السیاحة  - 5

  .غرس القناعات اإلیجابیة تجاهها في أوساط  المجتمع

بما  فكار حول معوقات صناعة السیاحة ومشكالتهالسیاحي منبرا لمناقشة اآلراء واألیعتبر اإلعالم ا - 6

  .هالیسهم في لفت نظر الجهات الحكومیة والخاصة إلى طبیعة هذه المشكالت والعمل على ح

  ي الصورة السیاحیةمستویات التأثیر اإلعالمي ف :ثانیا

  2:یمكن النظر إلى تأثیر وسائل اإلعالم في الصورة الذهنیة لألفراد من خالل المستویات اآلتیة

                                                           
  .12 -11بلبخاري سامي، بن أحسن ناصر الدین، مرجع سبق ذكره، ص ص  -  1
  .13 - 12، ص ص نفس المرجع -  2
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بالموقف  وهو من أبرز وأوضح مظاهر تأثیر وسائل اإلعالم حیث یقصد :تجاهاتتغیر المواقف واال  - 1

بناءا  المقصد وذلك سلبیة تجاه هذارؤیة الفرد للمقصد السیاحي، وعادة ما یكون الموقف صورة إیجابیة أو 

  .على المعلومات التي تتوافر لدیه

 دون إن للمعرفة جذورا ممتدة في أعماق الفكر اإلنساني، مما یحول :التأثیر في المجال المعرفي - 2

ومستمرة  تغییرها بسرعة بل یتطلب األمر عملیة معقدة قد تستغرق زمنا طویال وعملیات تعرض طویلة

األصول المعرفیة  حیث تؤثر هذه األخیرة في التكوین المعرفي لألفراد من خالل تغییر ،اإلعالمیةللوسائل 

  .أصول معرفیة جدیدة بدال منهالقائمة لوجهة سیاحیة ما، وٕاحالل ا

عن  إن وسائل اإلعالم لها القدرة على التعامل مع العواطف اإلنسانیة :التأثیر في المجال العاطفي - 3

  .والمنافع المتحققة بأحاسیس المشاهدین  والمستمعین من خالل التأكید على اآلثار اإلیجابیةطریق التالعب 

 فراد عن طریق تثبیت قیمسائل  اإلعالم في تغییر سلوك  األتؤثر و  :نماط السلوكالتأثیر في أ - 4

الخبرات مما  على التقییم والمفاضلة بین شخاص محدودي التجربة وضعیفي القدرةأو إزالتها لدى األ حصینة

  .اإلعالم تجاهات وسائلوایؤدي في العدید من الحاالت إلى وقوع هؤالء األفراد في أفكار 

   شروط اإلعالم السیاحي :ثالث

التأثیر على الصورة السیاحیة المدركة  لكي تتمكن الرسائل اإلعالمیة السیاحیة من أن تجد طریقها إلى

  1:إجمالها فیما یلي والتي یمكن لدى اإلفراد البد لها من توافر بعض الشروط

متنوعة  تصاله بجماهیر ومجتمعاتالمضمون المختص بالرسائل وذلك ال الذوق السلیم واللیاقة في - 1

  .ذات ثقافة مختلفة

العرض  بتكاري یحتاج إلى التخطیط السلیم وذوق فيشاط ان اإلعالم السیاحي نأل :المرونة والذكاء  - 2

  .رتقاء بمستوى المنافسة اإلعالمیةلمواجهة المنافسین واالوالتقدیم ومرونة في التنفیذ 

وممیزات  الدقة في عرض وتقدیم المنتج السیاحي أو الخدمة السیاحیة وما یتعلق بهما من خصائص - 3

  .وبیان الرحالت السیاحیة

شخاص األ یعتمد اإلعالم السیاحي على حریة تداول المواد اإلعالمیة وعلى تسهیالت حریة تنقل - 4

  .بوجه عام جبت معرفة القوانین المختصة باإلعالم بوجه خاص والقوانین الخاصة بالسیاحةلذلك و 

                                                           
  .13، ص بلبخاري سامي، بن أحسن ناصر الدین ، المرجع سبق ذكره -  1
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والقدرة  جتهادواال ن یؤتي اإلعالم السیاحي ثماره بسرعة بل یعتمد على المثابرة والنشاط ال یمكن أ - 5

  .مام المنافسینعلى الصمود أ

والمصدرة  العالمیة والمستوردة للسیاحعلى األسس العلمیة والدراسات المستفیضة لألسواق  االعتماد - 6

  .لهم

الثقافة  مستوى التاریخ، الجنس،( معرفة طبیعة الجماهیر الموجهة إلیهم الرسائل اإلعالمیة من حیث - 7

  ).إلخ...الدخل
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  :خالصة 

 مع اشتداد المنافسة بین الدول السیاحیة لالستقطاب أكبر عدد ممكن من السیاح، ازداد اهتمام

السیاحي  بحیث أصبح من الضروري فهم سلوك المستهلك ،المنظمات الحدیثة بضرورة دراسة سلوك السائح

األهمیة الكبیرة لصورة  وبالتالي اتضحت ،ونجد أن السائح یتأثر بالصورة التي یكونها عن الخدمة السیاحیة

ممیزات الخدمة لتعزیز  وٕابرازالترویج  الوجهة السیاحیة في التأثیر في سلوك المستهلك السیاحي من خالل

شدیدة الصعوبة والتعقید نظرا لما یطرأ على هذا   لكن تبقى دراسة المستهلك السیاحي عملیة ،قدرتها التنافسیة

  .السلوك من تغیر مستمر
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  تمهید

بعد استیفائنا للجانب النظري من البحث، والذي تطرقنا من خالله إلى الخلفیة النظریة لموضوع    

سنحاول في هذا الفصل إسقاط الجانب النظري على أرض الواقع واستعمال وسائل البحث العلمي  ،الدراسة

  .لجمع البیانات والمتمثلة في اإلستبانة

تخص السیاح الوافدین إلى والیة جیجل، وهذا للحكم على  استبانهولتحقیق هدف الدراسة قمنا بتصمیم 

 .جهة السیاحیةأثر عناصر المزیج التسویقي في تحسین صورة الو 

 :التالیة وسنتطرق في هذا الفصل إلى اإلطار التطبیقي للدراسة المیدانیة من خالل المباحث

  .واقع السیاحة في والیة جیجل: المبحث األول

 .اإلجراءات المنهجیة للدراسة واألسالیب اإلحصائیة: المبحث الثاني

  .تحلیل بیانات ونتائج الدراسة :المبحث الثالث

  .اختبار الفرضیات وتحلیل الفروق: الرابع المبحث
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  واقع السیاحة في والیة جیجل :المبحث األول

 تعتبر والیة جیجل من الوالیات السیاحیة في الجزائر وذلك لما تحتویه من مقومات طبیعیة، تاریخیة 

  .بشریة، والتي تجعلها قبلة سیاحیة هامة

  جیجلالتعریف بوالیة : المطلب األول

  .والیة جیجل هي والیة سیاحیة تتمیز بعدة مقومات طبیعیة تتمتع بشریط ساحلي جذاب وجمیل

  تقدیم والیة جیجل :أوال

كم، بواجهة 2398,63تقع والیة جیجل على الساحل الشمالي الشرقي للجزائر بمساحة إجمالیة قدرها 

یحد الوالیة من الشمال البحر األبیض  كلم لتشكل بذلك أطول شریط ساحلي في الجزائر، 120بحریة طولها 

كلم 359المتوسط، شرقا والیة سكیكدة، غربا والیة بجایة وجنوبا یحدها من والیتي میلة وسطیف، وتبعد ب 

 30كلم عن قسنطینة، وسمح لها هذا الموقع بأن تكون على بعد 146كلم عن بجایة و96عن العاصمة و

وبرشلونة ومرسیلیا إن ) جنوب إیطالیا(یران عن كل من نابولي دقیقة طیران من العاصمة الجزائر وساعة ط

هذا الموقع االستراتیجي والممیز لوالیة جیجل المطل على البحر األبیض المتوسط والقریب من مدن الساحل 

فتح للوالیة یالتي تعتبر من أكثر الدول تصدیرا للسیاح الباحثین عن وجهات سیاحیة جدیدة،  ،ألورباالجنوبي 

وما یرافق ذلك من آثار إیجابیة من شأنها أن تحرك  ،آفاقا واعدة أمام الحركة السیاحیة الوافدة من أوروبا

      عجلة التنمیة المحلیة، خاصة أن إمكانیة الربط المباشر بالضفة الجنوبیة للمتوسط متوفرة عن طریق المطار 

  1.البحریة ال سیما الموانئأو 

  لوالیةلمحة تاریخیة عن ا :ثانیا

جیجل مدینة عریقة تعود إلى آالف السنین، تأسست حوالي القرن الرابع قبل المیالد من طرف  

وقد كانت محطة العدید من الحضارات التي نجد آثارها هنا وهناك على مستوى إقلیم الوالیة فأول  ،الفینیقیین

، فالشطر األول یعنیها جزیرة وهي كلمة فینیقیة تتكون من شطرین ،"إجیجلي"اسم أطلق على المنطقة هو 

ساحلیة والشطر الثاني یعني دائرة الحجر وتعاقبت الحضارات بعد ذلك أفرز العدید عن األسماء منها 

، إن االنحطاط المتدرج للحضارة الرومانیة سمح بتحرر القبائل البربریة جیجل األخیروفي " خیخل"، "جیدري"

في الجبال واسترجاع سیادتها وتقالیدها لتشهد بعد ذلك المنطقة تسابق الغزارة لالستیالء على الموقع 

رب یأتي عهد الفتوحات اإلسالمیة فیتع) 533(والبیزنطیین  )429( الو ندالاالستراتیجي الذي تتمیز به بعد 

                                                           
إستراتیجیة ترقیة القطاع السیاحي كأداة لتحقیق التنمیة المحلیة المستدامة، دراسة المخطط التوجیهي للتهیئة السیاحیة سمیر سالمي،  - 1

، ص ص 2012، مذكرة الماجستیر تخصص إدارة األعمال اإلستراتیجیة للتنمیة المستدامة، جامعة فرحات عباس سطیف، لوالیة جیجل

145 - 146. 
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خالل القرن   وتشهد المدینة ازدهارا تحت سلطة الفروتي، كان یحكمها أنذاك األغالبة، ،)جیجل(اسم المنطقة 

  )1(.وتم تأسیس الدولة الفاطمیة التي اتخذت القاهرة مقرا لهاقبیلة كتامة العاشر، یتحالف سكانها من 

ثم المهدیین ) م1007(مادیین ، الح)م973(بعد ذهاب الفاطمیین وقعت جیجل تحت سیطرة الزیریین 

وظلت طمعا لعدة دول حاولت غزوها واستعمارها عدة مرات إلى أن استنجد سكانها باألخوین نوج ) م1120(

لتصبح أول مدینة یدخلها األتراك وینطلق منها لتحریر بجایة والجزائر من  ،م1514وخیر الدین بربروس سنة 

عد سبع سنوات من االستیالء علي الجزائر وعامین من وب،  1838مارس  13الهیمنة االسبانیة، في 

 1842(الفرنسي جیجل وتبقي ثورات المقاومة لسنوات متفرقة منها  االستعمارقسنطینة یحتل  على االستیالء

  2.م1851ولم یتم االستیالء الكامل علي منطقة جیجل إال في سنة  ،) 1841، 1851 ،1847

  المقومات السیاحیة لوالیة جیجل: المطلب الثاني

      خر والیة جیجل بمجموعة من المقومات طبیعیة وثقافیة تجعلها تحتل موقعا إستراتیجیا هما ز ت

  3:نذكر منه

  المقومات الطبیعیة : أوال

المنصوریة غربا إلي واد الزهور  كلم، ضمن زیامة 120امتداد طبیعي علي طول  :الشریط الساحلي - 1

 شاطئ 50، ویهتم الساحل الجیجلي ىوخلجان متناثرة هنا وهناك ونوادر طبیعیة أخر  شواطئشرقا تصادفك 

 .الصخریة والشواطئذات الرمال الذهبیة الواسعة  الشواطئمنها 

ة إلي العوانة متمثل في أجراف صخریة مالمسة للبحر ممتدة من زیامة المنصوری: الكورنیش الجیجلي - 2

  .تتخللها غابات الفلین یمتاز بندرة جماله فهو یعد من أجمل المواقع علي المستوي العالمي

اكتشافها سنة كلم عن مدینة جیجل، تم  35لي بعدتقع بین العوانة وزیامة منصوریة ع :الكهوف العجیبة - 3

الشكل والنقوش التي  ، وتعد من العجائب الطبیعیة من حیث43عند شق الطریق الوطني رقم  1917

 .صنعتها الصواعد وهي اآلن مجهزة ومفتوحة الستقبال زوارها

الطریق بزیامة  ىما قبل التاریخ وهو عبارة عن مغارة واسعة مفتوحة عل ىموقع یعود إل :غار الباز - 4

 .تم تهیئته الستقبال كل فئات الزوار من أجل تطویر السیاحة العلمیة والتربویة‘ المنصوریة

            ، المؤرخ67/786: أنشأت هذه المحمیة بالقرار الوالئي رقم: ة الطبیعیة لبني بلعیدالمحمی - 5

كلم عن مدینة جیجل 32تقع بمنطقة رطبة على ساحل بلدیة خیري واد عجول على بعد . 11/97/ 08: في

                                                           
  .ئق مدیریة السیاحة لوالیة جیجلباالعتماد على وثا -  1
 .نفسهالمرجع  -  2
  .2016منوغرافیا السیاحة لوالیة جیجل، مدیریة السیاحة والصناعات التقلیدیة  -  3
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، تم اختیارها هكتار وهي محتواة داخل محیط منطقة التوسع السیاحي لبني بلعید 122تتربع على مساحة 

تتمیز هذه المحمیة . األوربیةمن طرف المجموعة االقتصادیة  MEDWETفي إطار مشروع  1996عام 

 .باحتضانها الطیور ونباتات جد نادرة

 :وتتمثل فیما یلي: الجزر وشبه الجزر - 6

الصخریة أهم ما یمیز الجهة الغربیة للشریط الساحلي بوالیة جیجل هو وجود الجزیرة  :الجزیرة الصخریة  -

 ".الدزیرة"بالعوانة والتي تدعى أیضا 

 .توجد شبه الجزیرة الصغیرة ببوبالطن وأیضا جزیرة برج بلیدة التي تدعى اندرو :شبه الجزیرة -

هي محصلة لجذب السیاح الباحثین عن الترفیه والراحة، فالطابع المتمیز لغابات  :الحظیرة الوطنیة لتازة - 7

هكتار تتمیز بتنوع  3807السیاحة الجبلیة، تتربع الحظیرة على مساحة  الحظیرة الوطنیة یساهم في تطویر

   نوع من النباتات العطریة وأخرى ذات أهمیة  137غطائها النباتي وتربیتها الحیوانیة حیث تحتوي على 

 نوع من األشجار والشجیرات ذات األهمیة البیئیة 17نوع من النباتات ذات األسخرفي والتزییني،  20طبیة، 

نوع محمي من طرف القانون 11نوع من التدببات من بینها  15نوع من الفطریات و 135االقتصادیة، 

 .نوع من الطیور موزعة بین الجوارح والطیور المائیة 134و

من شهر  ابتدءاالستقبال الزوار  هیئموقع سیاحي هام متواجد بكسیر بلدیة العوانة  :حظیرة الحیوانات - 8

 .م  ما میز الحظیرة هو احتضانها لعدة أنواع من الحیوانات النادرةأه 2006جویلیة من عام 

 .بحیرات طبیعیة 3یتواجد على مستوى الوالیة  :البحیرات الطبیعیة - 9

نوع من الطیور وهو معروف  23هكتار ویحوي ما ال یقل عن  120یحتل ): دائرة العنصر(بني بلعید  -

 .على المستوى العالمي

نوع  32هكتار وبه ما ال یقل عن  36یحتل مساحة حوالي ): القنار دائرة الشقفة(بحیرة غدیر بني حمزة  -

 .من الطیور

  .هكتار 05بجماله الفرید یتربع على مساحة ): الطاهیر(بحیرة غدیر المرج  -

بغابات كثیفة تمتاز بمناظرها الخالبة المشجعة على السیاحة الجبلیة  تتمیز والیة جیجل :أهم الغابات -10

 :هكتار ومن أهم غاباتها 115000والصید، إذ تقدر مساحتها اإلجمالیة بحوالي 

 .هكتار 10260الواقعة على الكورنیش بمنطقة العوانة تتربع على مساحة : غابة قروش -

 .ملةهكتار بجی 8928تتربع على مساحة : غابة تامنتون -

 .ببلدیة خیري واد عجول: غابة ایدم -
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 .بالعوانة: غابة بوحنش -

 .غابة بني فرقان ومشاط بالمیلیة -

 .غابة الماء البارد بتاكسنة -

 .لةغابة القرن بغبا -

  قافیةالمقومات الث :نیاثا

لیست سیاحیة من أجل ندرة طبیعتها فحسب بل هي كذلك الحتوائها على مواقع ومعالم  والیة جیجل   

  . أثریة وتاریخیة ناتجة عن تعاقب عدة حضارات علیها

  .الجدول التالي یوضح أهم المواقع األثریة والتاریخیة بوالیة جیجل: المواقع األثریة والتاریخیة -1

  األثریة والتاریخیة بوالیة جیجل یمثل أهم المواقع): 02(الجدول رقم 

  المواقع األثریة  الفترة

  ما قبل التاریخ

 موقع تامیال ببلدیة األمیر عبد القادر -

 جبل مزغیطان -

 كهوف الشتاء ببلدیة جیملة -

  الكهوف العجیبة بالزیامة منصوریة -

  الفینیقیةالفترة 

 قبر بحالة جیدة في جبل أحمد أمقران -

 آثار مینا فینیقي بجیجل -

  مقبرة فینیقیة بالرابطة بلدیة جیجل -

  الفترة الرومانیة
 بالزیامة المنصوریة" شوبة"آثار مدینة رومانیة  -

  فسیفساء بالطوالبیة بلدیة جیجل -

  قبر الباي عصمان بأوالد عواما -  فترة األتراك

  .من طرف شارل سالفا 1865المنار الكبیر لرأس العافیة تم إنشاؤه سنة  -  الفترة االستعماریة

  .للجیش ومخابئمغارات مهیئة الستقبال المجاهدین، مستشفیات  -  فترة ثورة التحریر الوطنیة

  

  .من إعداد الطالب اعتمادا على وثائق مدیریة السیاحة لوالیة جیجل :المصدر
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وهو المتحف الوحید على مستوى الوالیة، كان في األصل مدرسة قرآنیة أسسها الشیخ عبد  :متحف كتامة -2

وبعد الحرب التحریریة أصبحت مقرا للمكتب الثاني للجیش الفرنسي، وبعد  ،1939الحمید بن بادیس عام 

مقر حیث حولت إلى  1993االستقالل عادت لنشاطها األول، ثم مدرسة لصغار الصم والبكم إلى غایة 

 .لمتحف جیجل

، المشروع 2007بتمبر س 04مقرها بحي العقابي بلدیة جیجل افتتحت یوم  :دار الثقافة عمر أو صدیق -3

ورشة للمسرح، ورشة للموسیقى وورشة للفنون التشكیلیة، كما : ورشات وهي 3دج، تضم  ملیار 35كلف 

مقعد  1080روض فنیة تحتوي تضم قاعة مطالعة وأخرى لالنترنیت إضافة إلى قاعة محاضرات وقاعة ع

 .وأیضا تحتوي عدة مكاتب كمكتب النشاطات الثقافیة

إن تنوع الثروات التي تزخر بها الوالیة والطابع السیاحي الممیز لها جعل الحرفیین  :الصناعات التقلیدیة -4

         ، الصناعات صناعة األواني الخشبیة: ة أهمهایتفننون على أنماط مختلفة من األدوات التقلیدی

 .الجلدیة، صناعة الفخار والمزهریات، صناعة األدوات الخشبیة

التقالید الثقافیة الجیجلیة تتمحور عادة حول العید األكثر شیوعا بالمنطقة وهو  :األعیاد والمواسم المحلیة -5

 .العید المحلي للسمك الذي تنظمه الوالیة وتحتفل به في جو كله حیویة

  ستقبال بوالیة جیجلهیاكل اال :المطلب الثالث

    1:تتمثل أهم هیاكل االستقبال السیاحي في والیة جیجل في

  طاقات اإلیواء المستغلة: أوال

  : من بین اإلیواء المستغل بوالیة جیجل نجد

 .سریر 2150وحدة فندقیة بطاقة استیعاب إجمالیة تقدر ب  27تتوفر والیة جیجل على : الفنادق -

 .سریر 5109مخیم عائلي بطاقة إجمالیة  21استغالل  2011تم خالل موسم  :المخیمات العائلیة -

 .مراكز تابعة لقطاع الشبیبة الریاضیة 06 :مراكز العمل -

مؤسسة ما بین مدارس  27والتي جاءت لتعزیز العرض في هیاكل اإلیواء بعدد : المؤسسات التربویة -

  .مؤسسة إیواء 80لمسخرة إكمالیات وثانویات لیصبح العدد اإلجمالي من الهیاكل ا

  هیاكل استقبال أخرى: ثانیا

الوالیة أیضا على هیاكل  باإلضافة إلى هیاكل االستقبال المتمثلة في الفنادق والمخیمات تتوفر 

  :أخرى ال تقل أهمیة عن سابقتها لما توفره من راحة واستجمام لزوارها تتمثل في استقبال

                                                           
، جامعة  2، مجلة مخبر التغییر في المؤسسة الجزائریة، العدد الترویج وأهمیته في تنشیط القطاع السیاحي بوالیة جیجلتویزة بلقاسم،  - 1

  .172 -171، ص ص 2013زائر، الج
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: سریر تتوزع كما یلي 270بیوت للشباب بطاقة استیعاب تقدر ب  04تتوفر الوالیة على  :بیوت الباب -

 .بیت الشباب بالطاهیر، بیت الشباب بتاكسنة، بیت الشباب بزیامة منصوریة، بیت الشباب بجیجل

 ".العوانة"مركز وكالة أنالج ببرج بلیدة  :مراكز االصطیاف -

  .بلعیدبني  بشاطئمقصورة  11: مقتصرات سیاحیة -

  المتعلقة بوكاالت السیاحة والسفرالنشاطات  :ثالثا

وكاالت للسیاحة واألسفار متعددة من طرف لجنة لالعتماد تنحصر  ة عشرتوجد بالوالیة خمس

نشاطاتها على بیع التذاكر وتنظیم رحالت العمرة باإلضافة إلى استغالل مخیمات عائلیة ومراكز العمل وهذه 

النادي السیاحي " العربي للسیاحة واألسفار"ال كالش " قرطبة للخدمات والسفر"الكورنیش  172: الوكاالت هي

  .لجزائريا

  الدواوین والجمعیات السیاحیة :رابعا

دواوین سیاحیة معتمدة من أهم نشاطاتها التعریف بالمنتج السیاحي المحلي وترقیته  08توجد بالوالیة       

الدیوان المحلي للسیاحة الجیجلي : عن طریق إقامة معارض محلیة والمشاركة في التظاهرات الوطنیة وهي

 العزیز الدیوان المحلي للسیاحة سیدي عبدحة العوانة، الدیوان المحلي للسیاحة القنار، الدیوان المحلي للسیا

  .نادي الرمال الذهبیة جیجل ، الدیوان الجیجلي للسیاحة، الدیوان المحلي للسیاحة زیامة المنصوریة
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  اإلجراءات المنهجیة للدراسة واألسالیب اإلحصائیة المعتمدة: لثانيالمبحث ا

علیها من خالل توضیح  االعتمادنستعرض من خالل هذا المبحث أهم الخطوات واإلجراءات التي تم   

  .منهجیة الدراسة، مجتمع الدراسة، عینة الدراسة ومختلف األدوات اإلحصائیة المستعملة

  منهجیة الدراسة: المطلب األول

إنجاز الجانب التطبیقي من الدراسة، وعن تعتبر منهجیة الدراسة وٕاجراءاتها محورا رئیسیا یتم من خالله 

طریقها یتم الحصول على البیانات المطلوبة إلجراء التحلیل اإلحصائي للتوصل إلى النتائج التي یتم تفسیرها 

اثر عناصر المزیج التسویقي في "في ضوء موضوع الدراسة، وقد تم استخدام منهج دراسة الحالة لدراسة 

  .وهذا بغرض الخروج بنتائج تزید من المستوى المعرفي للموضوع" تحسین صورة الوجهة السیاحیة

  مجتمع الدراسة: أوال

  .یتمثل مجتمع الدراسة في السیاح الوافدین على مستوى والیة جیجل   

  عینة الدراسة: ثانیا

أثر عناصر "وهذا لمعرفة منطقة جیجل إلىبناء على ما سبق تم استهداف عینة من السیاح الوافدین 

           ، ویمثل الجدول التالي عدد اإلستمارات"المزیج التسویقي في تحسین صورة الوجهة السیاحیة

 :الموزعة والمسترجعة

  اإلحصائیات الخاصة باالستبانة): 03(الجدول رقم

  النسبة  التوزیع التكراري  اإلستبانة

 %100  80  اإلستبانات المسترجعة

 %0  0  غیر المسترجعة اإلستبانات

  %100  80  اإلستبانات الكلیة

  .من إعداد الطالب :المصدر

  أداة الدراسة :ثالثا 

بغرض إكمال ما تم التطرق إلیه في الجانب النظري واإللمام بجوانب الموضوع من الناحیة العملیة تم    

وهذا ألهمیة هذه األخیرة كونها تعتبر أداة مضبوطة  ،اإلستعانة باإلستبانة كأداة من أدوات جمع البیانات

  .ومنظمة لجمع بیانات الدراسة من خالل صیاغة نموذج من األسئلة موجهة ألفراد عینة الدراسة
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  :وقد تم إعداد اإلستبانة والتي تتكون من ثالث محاور كما یلي

 عناصر المزیج التسویقي :المحور األول 

  :أبعاد كما یلي وینقسم هذا المحور إلى خمسة

 المنتج السیاحي: البعد األول  

 التسعیر السیاحي: البعد الثاني  

 الترویج السیاحي :البعد الثالث  

 التوزیع السیاحي :البعد الرابع 

 عناصر أخرى :البعد الخامس 

 جیجل –الوجهة السیاحیة : المحور الثاني- 

تعني موافق بدرجة عالیة " 5"نقاط، حیث الدرجة  5المتدرج من  لكارثوقد تم استخدام سلم    

  :وقمنا بحساب المدى على النحو التالي. تعني موافق بدرجة منخفضة" 1"والدرجة

  :عدد الفئات، ویحسب طول الفئة على النحو التالي 5؛ حیث تمثل 4=5-1

  )=    المدى(طول الفئة 
  المدى

  عدد الفئات

4  
=  0.8  

5  

 :لكارثوالجدول الموالي یمثل التوزیع لمقیاس 

  جدول التوزیع لمقیاس لكارث): 04(الجدول رقم 

  .من إعداد الطالب :المصدر

  

  

  

  

  

  ]5-4.2[  [4.2- 3.40[  [3.40-2.6[  [2.6- 1.80[  [1.80-1[  الفئة

  5  4  3  2  1  الدرجة

درجة 

  الموافقة

  عالیة جدا  عالیة  متوسطة   منخفضة  منخفضة جدا
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  األسالیب اإلحصائیة المعتمدة: الثاني المطلب

 االجتماعیةتم تفریغ وتحلیل اإلستبانة من خالل برنامــــج الحزمـــــة اإلحصائیــــة للعلـــوم 

)SPSS(Statistical package force social sciences ، ببعض األدوات  االستعانةوسوف یتم

 :اإلحصائیة التالیة

 یستخدم هذا األمر بشكل أساسي ألغراض معرفة تكرار : المئویة والتكرارات والمتوسط الحسابي النسب

  منها في وصف عینة الدراسة؛ االستفادةفئات متغیر ما ویتم 

  اختبار ألفا كرونباخ(Crambach’Alpha) لمعرفة ثبات فقرات اإلستبانة؛  

 االختباریقوم هذا : االرتباطلقیاس درجة   (Pearson Correlation Coeffient)معامل ارتباط بیرسون 

  لداخلي والصدق البنائي لإلستبانا االتساقعلى دراسة العالقة بین متغیرین، وقد تم استخدامه لحساب 

 اختبارT في حالة عینة واحدة(T-Test) قد وصل إلى الدرجة  االستجابةلمعرفة ما إذا كان متوسط درجة

للتأكد من داللة المتوسط لكل فقرة  االختبارأم زادت أو قلت عن ذلك، وقد تم استخدام هذا  3المتوسطة وهي 

  من فقرات اإلستبانة؛

 الواحد  االتجاهذو  اختبار تحلیل التباین األحاديOne Way Analysis of A NOVA  

(variance) داللة إحصائیة بین مجموعات البیانات؛ لمعرفة ما إذا كانت هناك فروق ذات  

 اختبارT(T-Test)للعینة المستقلة لمعرفة الفروق في حالة األسئلة التي تحتوي على خیارین اإلجابة. 

 وقد تم استخدامه في اختبار الفرضیات المتعلقة بدراسة األثر بین المتغیرات المستقلة  :االنحدار نموذج

  .والمتغیر التابع

  صدق وثبات االستبانة :المطلب الثالث

  صدق اإلستبانة: أوال

تم التأكد من صدق اإلستبیانة وقد ،أسئلة اإلستبانة ماوضعت لقیاسه یقصد بصدق اإلستبانة أن تقیس

  :بطریقتین هما

أعضاء الهیئة التدریسیة  عرضت أداة الدراسة على مجموعة من المحكمین تألفت من :صدق المحكمین - 1

إلى  واستنادا متخصصین في مجال السیاحة، في كلیة التسییر بجامعة محمد الصدیق بن یحي بجیجل،

علیها معظم المحكمین، حیث تم  أتفقالمالحظات والتوجیهات التي أبداها المحكمون وأجریت التعدیالت التي 

 .أوٕاضافة األخرى منهاوحذف تعدیل صیاغة العبارة 
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الداخلي لفقرات اإلستبانة على عینة  االتساقتم حساب  :الداخلي لفقرات اإلستبانة االتساقصدق  _2

   بین كل فقرة والدرجة الكلیة للمحور  االرتباطمفردة وذلك بحساب معامالت  80حجمها  الدراسة البالغ

 :التابعة له كما یلي

  :عناصر المزیج التسویقي: المحور األول عباراتالصدق الداخلي ل  - أ

  المنتج السیاحي: البعد األول عباراتالصدق الداخلي ل 

 المنتج السیاحي: الفرع األول عباراتالصدق الداخلي ل 

  )المنتج السیاحي(رات الفرع األول عباالصدق الداخلي ل: )05(الجدول رقم 

معامل   العبارة  الرقم

  االرتباط

القیمة 

  االحتمالیة

  0.000  0.573 .تتمیز والیة جیجل بتقدیم مجموعة متنوعة من الخدمات السیاحیة 1

  0.000  0.547 .یتم تقدیم الخدمات بجودة مقبولة و تبعا لرغبات الزبائن 2

  0.000  0.511 .تحتوي منطقة جیجل على مقومات سیاحیة جذابة 3

  0.000  0.433 .وقت أسرعیتحصل السائح على الخدمات في  4

  0.000  0.497 )بشكل مناسب( اإلقامةتوفر والیة جیجل خدمة  5

 spss.باالعتماد على نتائج  البمن إعداد الط :المصدر

بین فقرات البعد األول من المحور األول مع المعدل الكلي  االرتباطمعامالت ) 05(یبین الجدول رقم     

 االحتمالیةحیث أن القیمة  ،0.05المبینة دالة عند مستوى داللة  االرتباطوالذي یبین أن معامالت  ،لفقراته

 .مما یدل على أن فقرات البعد صادقة لما وضعت لقیاسه 0.05لكل الفقرات أقل من 

 التسعیر السیاحي: البعد الثانيعبارات الصدق الداخلي ل 

  )التسعیر السیاحي(البعد الثاني  عباراتالصدق الداخلي ل: )06( الجدول رقم

معامل   عبارةال  الرقم

  االرتباط

القیمة 

  االحتمالیة

  0.000  0.449  .مع جودة الخدمات المقدمة لك األسعارتتناسب   01

  0.000  0.400 .مع دخلكاألسعار تتالئم   02

  0.000  0.610 .األسعارخفض  أوهناك مواسم لرفع   03

جیدة  الخدمات السیاحیة بوالیة جیجل أسعارتعتبر   04

 .األخرىمقارنة بالمناطق 

0.437  0.000  

  0.000  0.618  تستهدف والیة جیجل ذوي الدخل المحدود  05

 spss.من إعداد الطالب باالعتماد على نتائج  :المصدر
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بین فقرات البعد الثاني من المحور األول مع المعدل  االرتباطمعامالت ) 06(یبین الجدول رقم     

حیث أن القیمة  ،0.05المبینة دالة عند مستوى داللة  االرتباطوالذي یبین أن معامالت  ،الكلي لفقراته

 .مما یدل على أن فقرات البعد صادقة لما وضعت لقیاسه 0.05لكل الفقرات أقل من  االحتمالیة

 الترویج السیاحي: البعد الثالث عباراتالصدق الداخلي ل 

  )الترویج السیاحي(البعد الثالث  عباراتالصدق الداخلي ل: )07(الجدول رقم 

معامل   العبارة  الرقم

  االرتباط

القیمة 

  االحتمالیة

السیاحي في التلفزة  اإلشهارتعرفت على هذه الوجهة عن طریق   01

 .اإلذاعةالوطنیة و 

0.687  0.000  

  0.000  0.414 .و المعارف و الجیران األصدقاءتعرفت على هذه الوجهة عن طریق   02

و تروج مختلف المؤسسات السیاحیة خدماتها عن طریق  تعرض  03

 .المعارض السیاحیة بهدف تعریف الجمهور بخدمات هذه الوجهة

0.501  0.000  

  0.000  0.485 .تعرفت على هذه الوجهة عن طریق مواقع التواصل االجتماعي  04

 spss.من إعداد الطالب باالعتماد على نتائج  :المصدر

بین فقرات البعد الثالث من المحور األول مع المعدل  االرتباطمعامالت ) 07(یبین الجدول رقم     

حیث أن القیمة ،  0.05المبینة دالة عند مستوى داللة  االرتباطوالذي یبین أن معامالت  ،الكلي لفقراته

  .مما یدل على أن فقرات البعد صادقة لما وضعت لقیاسه 0.05لكل الفقرات أقل من  االحتمالیة

  التوزیع السیاحي: البعد الرابع عباراتالداخلي لالصدق  

  ).التوزیع السیاحي( البعد الرابع عبارات الصدق الداخلي ل: )08(الجدول رقم 

معامل   العبارة  الرقم

  االرتباط

القیمة 

  االحتمالیة

  0.000  0.652 .یتم الحجز في الفنادق عن طریق االنترنت  01

  0.000  0.538 اإلیواءو  اإلطعامسهولة الحصول على خدمات   02

قریبة من مواقع  أماكنتتواجد الفنادق و المطاعم في   03

 .الجذب السیاحي

0.506  0.000  

  0.000  0.458 .توفر منطقة جیجل خدمة الحجز عن طریق الهاتف  04

  0.000  0.196 .یتم الحجز مباشرة من طرف السائح  05

 spss.باالعتماد على نتائج  من إعداد الطالب :المصدر
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بین فقرات البعد الرابع من المحور األول مع المعدل الكلي  االرتباطمعامالت ) 08(یبین الجدول رقم     

 االحتمالیةحیث أن القیمة  ،0.05المبینة دالة عند مستوى داللة  االرتباطوالذي یبین أن معامالت  ،لفقراته

  .أن فقرات البعد صادقة لما وضعت لقیاسه مما یدل على 0.05لكل الفقرات أقل من 

 عناصر أخرى: البعد الخامس عبارةالصدق الداخلي ل  

  ).عناصر أخرى( البعد الخامس  عبارةالصدق الداخلي ل)09(الجدول رقم 

معامل   العبارة  الرقم

  االرتباط

القیمة 

  االحتمالیة

فو الخدمات السیاحیة مهارات تمكنهم من یمتلك موظ  01

 .عالقات جدیدة مع الزبائنبناء 

0.459  0.000  

  0.000  0.706 .یتمیز مقدمو الخدمة بحسن المظهر و الهیئة  02

  0.000  0.713 .یهتم موظفو منطقة جیجل باستشارات السیاح  03

  0.000  0.625 .و جذابة أنیقةتعتبر بیئة منطقة جیجل   04

 spss.من إعداد الطالب باالعتماد على نتائج  :المصدر

معامالت االرتباط بین فقرات البعد الرابع من المحور األول مع المعدل الكلي ) 09(یبین الجدول رقم     

حیث أن القیمة االحتمالیة ،  0.05والذي یبین أن معامالت االرتباط المبینة دالة عند مستوى داللة  ،لفقراته

 .ضعت لقیاسهمما یدل على أن فقرات البعد صادقة لما و  0.05لكل الفقرات أقل من 

 عناصر المزیج التسویقي: المحور األولالبنائي ألبعاد  االتساق 

 )عناصر المزیج التسویقي( المحور األولالبنائي ألبعاد  االتساق:)10(الجدول رقم 

معامل   الفرع  الرقم

  اإلرتباط

القیمة 

  اإلحتمالیة

  0.000  0.713  .المنتج السیاحي  1

  0.000  0.668  .التسعیر السیاحي  2

  0.000  0.651  .الترویج السیاحي  3

  0.000  0.655  .التوزیع السیاحي  4

  0.000  0.622  .األخرىالعناصر   5

 spss.باالعتماد على نتائج  من إعداد الطالب :المصدر
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بین معدالت كل بعد من أبعاد  المحور األول مع المعدل  االرتباطمعامالت ) 10(یبین الجدول رقم     

حیث أن القیمة  ،0.05المبینة دالة عند مستوى داللة  االرتباطوالذي یبین أن معامالت  ،الكلي للمحور

مما یدل على أن أبعاد المحور األول صادقة لما وضعت  0.05لمعدالت كل الفروع أقل من  االحتمالیة

  .لقیاسه

 جیجلالوجهة السیاحیة :المحور الثاني عباراتالصدق الداخلي ل  

 جیجلالوجهة السیاحیة : لمحور الثاني ا عباراتالصدق الداخلي ل 

 )جیجلالوجهة السیاحیة (المحور الثاني عباراتالصدق الداخلي ل)11(الجدول رقم 

 spss.باالعتماد على نتائج  من إعداد الطالب :المصدر  

بین فقرات الفرع المحور الثاني مع المعدل الكلي لفقراته  االرتباطمعامالت ) 11(یبین الجدول رقم     

لكل  االحتمالیةحیث أن القیمة ،  0.05المبینة دالة عند مستوى داللة  االرتباطوالذي یبین أن معامالت 

  .مما یدل على أن فقرات المحور صادقة لما وضعت لقیاسه 0.05الفقرات أقل من 

  :البنائي لمحاور الدراسة االتساقصدق  _3

الكلي لفقرات   محور من محاور الدراسة مع المعدلبین معدل كل  االرتباطمعامل :)12(الجدول رقم 

  اإلستبانة

 المحور العنوان االرتباطمعامل  االحتمالیةالقیمة 

 األول .المزیج التسویقي السیاحي 0.972 0.000

 الثاني .الوجهة السیاحیة جیجل 0.534 0.000

  spss.باالعتماد على نتائج  من إعداد الطالب :المصدر   

معامل   عبارةال  الرقم

  االرتباط

القیمة 

  االحتمالیة

تدفعك الختیار هذه )اللباقة و لطف السكان( حسن المعاملة   01

 .أخرىالوجهة مرة 

0.763  0.000  

الخدمات السیاحیة التي قدمت لك ساهمت في تكوین انطباع   02

 .ایجابي عن المنطقة

0.747  0.000  

  0.000  0.571 .بزیارتها أصدقائكو  أقاربكتنصح   03

  0.000  0.568 .ارغب في زیارتها  04
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بین معدل كل محور من محاور الدراسة مع المعدل الكلي  االرتباطیبین معامالت ) 12( الجدول رقم    

،حیث أن القیمة 0,05المبینة دالة عند مستوى داللة  االرتباطلفقرات اإلستبانة والذي یبین أن معامالت 

  . 0,05لكل فقرة أقل من  االحتمالیة

  ثباث فقرات اإلستبانةا: ثانیا

  .نفسها بطریقة معامل ألفا كرونباخ االستطالعیةعلى العینة  الثباتقد أجرینا خطوات 

 طریقة ألفا كرونباخ:  

  ) طریقة ألفا كرونباخ( الثباتمعامل : )13(الجدول رقم 

 المحور العنوان كرونباخمعامل ألفا   

  جمیع المحاور 0.706

  spss.من إعداد الطالب باالعتماد على نتائج  :المصدر   

أن معامالت الثبات ) 13(طریقة ألفا كرونباخ لقیاس ثبات اإلستبانة وقد بین الجدول رقم  استخدمنا    

  .اإلستبانة  استخدامجیدة مما طمأننا على 

  تحلیل بیانات ونتائج الدراسة: لثالمبحث الثا

           یتضمن هذا المبحث عرضا لتحلیل البیانات والوقوف على متغیرات الدراسة، وخصائص    

 .العینة، واستعراض أبرز نتائج االستبانة والتي یتم الوصول إلیها من خالل تحلیل فقراتها

  تحلیل البیانات الشخصیة لعینة الدراسة:المطلب األول

الجزء األول من االستبیان بیانات موضوعیة، نوعیة وكمیة متعلقة بالمتغیرات الشخصیة  یتضمن   

 .والوظیفة، وسیتم التطرق لها وتحلیلها

  :الجنس:أوال

 :یمكن توضیح خصائص عینة  الدراسة من حیث الجنس وفق ما یوضحه الجدول والشكل الموالیین

 توزیع أفراد العینة حسب الجنس): 14(الجدول رقم 

  النسبة  التكرارات  الجنس

  %62.5 50  ذكر

  %37.5  30  أنثى

  %100  80  المجموع

 spss.باالعتماد على نتائج  من إعداد الطالب :المصدر       

 



  أثر عناصر المزیج التسویقي بوالیة جیجل في تحسین صورة وجهة السیاحیة 

 توزیع أفراد العینة حسب الجنس

  

 

ذكر  50نالحظ من الجدول والشكل أن النسبة العالیة من أفراد العینة هي من الذكور حیث بلغ عددهم 

37.5%. 

  :یمكن توضیح خصائص عینة الدراسة من حیث السن وفق ما یوضحه الجدول والشكل الموالیین

  توزیع أفراد العینة حسب العمر

  النسبة

66.3% 

33.8%  

%100  

  توزیع أفراد العینة حسب العمر

  

أثر عناصر المزیج التسویقي بوالیة جیجل في تحسین صورة وجهة السیاحیة 
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توزیع أفراد العینة حسب الجنس: )04(الشكل رقم 

 spss.من إعداد الطالب باالعتماد على نتائج  :المصدر                          

نالحظ من الجدول والشكل أن النسبة العالیة من أفراد العینة هي من الذكور حیث بلغ عددهم 

37.5وبنسبة مقدارها  30،في حین بلغ عدد اإلناث %

یمكن توضیح خصائص عینة الدراسة من حیث السن وفق ما یوضحه الجدول والشكل الموالیین

توزیع أفراد العینة حسب العمر) 15(رقم الجدول 

النسبة  التكرارات

  53  سنة

  27  سنة

80  

 spss.من إعداد الطالب باالعتماد على نتائج 

توزیع أفراد العینة حسب العمر :)05(الشكل رقم 

  .spssباالعتماد على نتائج  من إعداد الطالب :المصدر

62,5%

37,5%

ذكر أنثى

66,3%

33,8%

سنة 30أقل من  سنة 30أكثر من 

أثر عناصر المزیج التسویقي بوالیة جیجل في تحسین صورة وجهة السیاحیة  :الفصل الثالث

                          

نالحظ من الجدول والشكل أن النسبة العالیة من أفراد العینة هي من الذكور حیث بلغ عددهم 

%62.5أي ما یعادل 

   العمر:ثانیا

یمكن توضیح خصائص عینة الدراسة من حیث السن وفق ما یوضحه الجدول والشكل الموالیین

  السن

سنة 30أقل من 

سنة 30أكثر من 

  المجموع

من إعداد الطالب باالعتماد على نتائج  :المصدر       

المصدر                



  أثر عناصر المزیج التسویقي بوالیة جیجل في تحسین صورة وجهة السیاحیة 

بلغ سنة حیث  30نالحظ من الجدول والشكل أعاله أن أغلب أفراد العینة هم من الفئة العمریة من اقل 

فردا  27سنة والبالغ عددهم  30ثم تلیها الفئة العمریة أكتر من 

یمكن توضیح خصائص عینة الدراسة من حیث المستوى التعلیمي وفق ما یوضحه الجدول والشكل 

  توزیع أفراد العینة حسب المستوى التعلیمي

  النسبة

66.3% 

20%  

13.8 %  

100%  

  توزیع أفراد العینة حسب المستوى التعلیمي

 

نالحظ من الجدول والشكل أعاله أن المستوى التعلیمي الجامعي هو الغالب في نسبة السیاح حیث 

قل من المتوسط فكان في المرتبة أالمستوى 

66,3%

أقل من المتوسط

أثر عناصر المزیج التسویقي بوالیة جیجل في تحسین صورة وجهة السیاحیة 
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نالحظ من الجدول والشكل أعاله أن أغلب أفراد العینة هم من الفئة العمریة من اقل 

ثم تلیها الفئة العمریة أكتر من  %66.3فردا وبنسبة مقدارها 

%.  

  المستوى التعلیمي

یمكن توضیح خصائص عینة الدراسة من حیث المستوى التعلیمي وفق ما یوضحه الجدول والشكل 

توزیع أفراد العینة حسب المستوى التعلیمي: )16(الجدول رقم 

  التكرارات  المستوى التعلیمي

  11  أقل من المتوسط

16  

53  

80  

  spss.من إعداد الطالب باالعتماد على نتائج 

توزیع أفراد العینة حسب المستوى التعلیمي) 06(الشكل رقم 

  spss.باالعتماد على نتائج  من إعداد الطالب :

نالحظ من الجدول والشكل أعاله أن المستوى التعلیمي الجامعي هو الغالب في نسبة السیاح حیث 

المستوى  أما %20لیلیه المستوى الثانوي بنسبة  

 %.  

13,8%

20,0%

66,3%

أقل من المتوسط ثانوي جامعي

أثر عناصر المزیج التسویقي بوالیة جیجل في تحسین صورة وجهة السیاحیة  :الفصل الثالث

 

نالحظ من الجدول والشكل أعاله أن أغلب أفراد العینة هم من الفئة العمریة من اقل   

فردا وبنسبة مقدارها  53 عددهم

%33.8وبنسبة مقدارها 

المستوى التعلیمي :ثالثا

یمكن توضیح خصائص عینة الدراسة من حیث المستوى التعلیمي وفق ما یوضحه الجدول والشكل 

 :الموالیین

المستوى التعلیمي

أقل من المتوسط

  ثانوي

  جامعي

  المجموع

من إعداد الطالب باالعتماد على نتائج  :المصدر          

:المصدر                 

نالحظ من الجدول والشكل أعاله أن المستوى التعلیمي الجامعي هو الغالب في نسبة السیاح حیث        

% 66.3كان بنسبة 

%13.8 بنسبة األخیرة

  



  أثر عناصر المزیج التسویقي بوالیة جیجل في تحسین صورة وجهة السیاحیة 

       توضیح خصائص عینة الدراسة من حیث الحالة االجتماعیة وفق ما یوضحه الجدول 

  توزیع أفراد العینة حسب الحالة االجتماعیة

  النسبة

63.8 % 

33.8% 

2.5%  

100 %  

  توزیع أفراد العینة حسب الحالة االجتماعیة

عینة  إجماليمن  % 63.8أغلب أفراد العینة عزاب و ذلك بنسبة 

في  تأتيالعینة ثم  أفرادمن مجموع  %

منطقة جیجل السیاحیة  أنو هذا یدل على 
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  الحالة االجتماعیة

توضیح خصائص عینة الدراسة من حیث الحالة االجتماعیة وفق ما یوضحه الجدول 

توزیع أفراد العینة حسب الحالة االجتماعیة) 17(الجدول رقم 

النسبة  التكرارات  الحالة االجتماعیة

27  

51  

  2  حالة أخرى

  80  

  spss.من إعداد الطالب باالعتماد على نتائج 

توزیع أفراد العینة حسب الحالة االجتماعیة: )07(الشكل رقم 

  spss.باالعتماد على نتائج  من إعداد الطالب

أغلب أفراد العینة عزاب و ذلك بنسبة  نالحظ من الجدول والشكل أعاله أن

% 33.8الحالة االجتماعیة متزوج بنسبة  الثانیةالدراسة تلیها في المرتبة 

و هذا یدل على ،  % 2.5بنسبة  أخرىالحالة االجتماعیة حالة 

  .خاصة بالشباب ثم العائالت

33,8%

63,8%

2,5%

متزوج أعزب حالة أخرى

أثر عناصر المزیج التسویقي بوالیة جیجل في تحسین صورة وجهة السیاحیة  :الفصل الثالث

الحالة االجتماعیة: رابعا

توضیح خصائص عینة الدراسة من حیث الحالة االجتماعیة وفق ما یوضحه الجدول  یمكن 

  :والشكل الموالیین

الحالة االجتماعیة

  متزوج

  أعزب

حالة أخرى

  المجموع

من إعداد الطالب باالعتماد على نتائج  :المصدر             

 

من إعداد الطالب :المصدر           

نالحظ من الجدول والشكل أعاله أن

الدراسة تلیها في المرتبة 

الحالة االجتماعیة حالة  األخیرةالمرتبة 

خاصة بالشباب ثم العائالت

  

  

  

  



  أثر عناصر المزیج التسویقي بوالیة جیجل في تحسین صورة وجهة السیاحیة 

 :یمكن توضیح خصائص عینة الدراسة من حیث مكان اإلقامة وفق ما یوضحه الجدول والشكل الموالیین

  توزیع أفراد العینة حسب مكان اإلقامة

  النسبة

70%  

30%  

0%  

100%  

  توزیع أفراد العینة حسب مكان اإلقامة

 

.spss  

نسبة السیاح  إنعن منطقة جیجل حیث 

  .% 30نسبة السیاح المقمین خارج والیة جیجل فهي 

 :یمكن توضیح خصائص عینة الدراسة من حیث مكان الدخل وفق ما یوضحه الجدول والشكل الموالیین

  حسب الدخل

  النسبة

25%  

40%  

35%  

100%  

30

داخل والیة جیجل
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79 

  

یمكن توضیح خصائص عینة الدراسة من حیث مكان اإلقامة وفق ما یوضحه الجدول والشكل الموالیین

توزیع أفراد العینة حسب مكان اإلقامة) 18(الجدول رقم 

  التكرارات  مكان اإلقامة

  56  داخل والیة جیجل

  24  خارج والیة جیجل

  0  خارج الوطن

80  

  spss.من إعداد الطالب باالعتماد على نتائج 

توزیع أفراد العینة حسب مكان اإلقامة :)08(الشكل رقم 

spssباالعتماد على نتائج  من إعداد الطالب :المصدر        

عن منطقة جیجل حیث  أجانبنالحظ من الجدول والشكل أعاله أن أغلب السیاح غیر 

نسبة السیاح المقمین خارج والیة جیجل فهي  أما ،% 70المقیمین داخل والیة جیجل 

یمكن توضیح خصائص عینة الدراسة من حیث مكان الدخل وفق ما یوضحه الجدول والشكل الموالیین

حسب الدخلتوزیع أفراد العینة ) 19(الجدول رقم 

النسبة  التكرارات

20  25

32  40

28  35

80  100

  spss.باالعتماد على نتائج  من إعداد الطالب

70%

30%

0%

داخل والیة جیجل خارج والیة جیجل خارج الوطن

أثر عناصر المزیج التسویقي بوالیة جیجل في تحسین صورة وجهة السیاحیة  :الفصل الثالث

  اإلقامة مكان :خامسا

یمكن توضیح خصائص عینة الدراسة من حیث مكان اإلقامة وفق ما یوضحه الجدول والشكل الموالیین

مكان اإلقامة      

داخل والیة جیجل

خارج والیة جیجل

خارج الوطن

  المجموع

من إعداد الطالب باالعتماد على نتائج  :المصدر          

                         

نالحظ من الجدول والشكل أعاله أن أغلب السیاح غیر  

المقیمین داخل والیة جیجل 

  الدخل: سادسا

یمكن توضیح خصائص عینة الدراسة من حیث مكان الدخل وفق ما یوضحه الجدول والشكل الموالیین

  الدخل

  ضعیف

  متوسط

  مرتفع

  المجموع

من إعداد الطالب :المصدر            



  أثر عناصر المزیج التسویقي بوالیة جیجل في تحسین صورة وجهة السیاحیة 

  توزیع أفراد العینة حسب الدخل

 

          نسبة هي فئة ذات الدخل المتوسط 

        الضعیف الدخلفئة ذات  تأتيثم ، 

فئة  أن إال األجورالسیاحیة كموزعین بین مختلف 

  

أن یكون التوزیع طبیعیا للبیانات وسنستعرض اختبار  

  :لمعرفة هل البیانات تتبع توزیعا طبیعیا أم ال، وهذا من خالل ما یلي

  اختبار التوزیع الطبیعي

  (sig)االحتمالیة القیمة

0.015  

وهذا یدل على أن البیانات ،  0.05یتضح من الجدول أن القیمة االحتمالیة لمجموع محاور الدراسة أقل من 

وهذا لمعرفة ما إذا كانت درجة الموافقة تزید أو تنقص عن 

    المحسوبة ومقارنتها معtالدرجة المتوسطة، حیث سنقوم بدایة بتحدید المتوسط الحسابي للفقرة، ثم قیمة 

أثر عناصر المزیج التسویقي بوالیة جیجل في تحسین صورة وجهة السیاحیة 

 

80 

توزیع أفراد العینة حسب الدخل :)09(الشكل رقم 

  spss.باالعتماد على نتائج  من إعداد الطالب :المصدر

نسبة هي فئة ذات الدخل المتوسط  أعلى أن أعالهنالحظ من خالل الجدول و الشكل 

، % 35ثم تلیها فئة ذات الدخل المرتفع بنسبة 

السیاحیة كموزعین بین مختلف  زوار منطقة جیجل أنو من المالحظ 

  .نسبة أعلىعلى  استحوذت

  نتائج الدراسةتحلیل 

  :سوف نقوم بتحلیل نتائج الدراسة كمایلي من خالل هذا المطلب

  اختبار التوزیع الطبیعي

أن یكون التوزیع طبیعیا للبیانات وسنستعرض اختبار   تشترط معظم االختبارات المعلمیة

shapiro( لمعرفة هل البیانات تتبع توزیعا طبیعیا أم ال، وهذا من خالل ما یلي

  :نتائج اختبار التوزیع الطبیعي) 20

اختبار التوزیع الطبیعي ):20( الجدول رقم

  Zقیمة   المحاور

  0.962  جمیع محاور الدراسة

  spss.باالعتماد على نتائج  من إعداد الطالب

یتضح من الجدول أن القیمة االحتمالیة لمجموع محاور الدراسة أقل من 

  .تتبع التوزیع الطبیعي، حیث سیتم استخدام االختبارات المعلمیة

  تحلیل فقرات االستبانة

وهذا لمعرفة ما إذا كانت درجة الموافقة تزید أو تنقص عن  ،Tلتحلیل البیانات تم استخدام اختبار

الدرجة المتوسطة، حیث سنقوم بدایة بتحدید المتوسط الحسابي للفقرة، ثم قیمة 

25%

40%

35%

ضعیف متوسط مرتفع

أثر عناصر المزیج التسویقي بوالیة جیجل في تحسین صورة وجهة السیاحیة  :الفصل الثالث

المصدر                   

نالحظ من خالل الجدول و الشكل        

ثم تلیها فئة ذات الدخل المرتفع بنسبة ،  % 40 بنسبة

و من المالحظ ، % 25بنسبة 

استحوذتالدخل المتوسط  قد 

تحلیل : المطلب الثاني

من خالل هذا المطلب    

اختبار التوزیع الطبیعي: أوال

تشترط معظم االختبارات المعلمیة

shapiro- wilkاختبار(

20(یوضح الجدول رقم 

جمیع محاور الدراسة

من إعداد الطالب :المصدر            

یتضح من الجدول أن القیمة االحتمالیة لمجموع محاور الدراسة أقل من 

تتبع التوزیع الطبیعي، حیث سیتم استخدام االختبارات المعلمیة

تحلیل فقرات االستبانة: ثانیا

لتحلیل البیانات تم استخدام اختبار   

الدرجة المتوسطة، حیث سنقوم بدایة بتحدید المتوسط الحسابي للفقرة، ثم قیمة 
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           الجدولیة والقیمة االحتمالیة أصغر  tالمحسوبة أكبر من قیمة  tالجدولیة، إذا كانت قیمة  tقیمة 

ویتم تحدید . نقبل الفقرة، أما في حالة العكس فهذا یعني أن إجابات أفراد العینة تؤول نحو الرفض  0.05من 

المجال الذي ینتمي إلیه المتوسط الحسابي لمعرفة درجة القبول أو الرفض، أما إذا كان المتوسط الحسابي 

 .المحسوبة والقیمة االحتمالیة  tقیمةینتمي إلى المجال المتوسط، فإن القرار النهائي یتم أخذه على أساس 

  عناصر المزیج التسویقي السیاحي:المحور األول عباراتتحلیل  _1

  المنتج السیاحي:األول بعدالعبارات تحلیل   - أ

  المنتج السیاحي:األول بعدالعبارات تحلیل 

 )المنتج السیاحي(األول بعدالعبارات تحلیل : )21(الجدول رقم

  spss.باالعتماد على نتائج  من إعداد الطالب :المصدر   

و هو ینتمي إلى  3.35بلغت قیمة المتوسط الحسابي  )1( العبارة رقمفي  :العبارة األولى

المحسوبة  t قیمة أنوكما  ،3و هو اكبر من المتوسط الحسابي للدراسة الذي تبلغ قیمته  [3.40,2.6[المجال

وهي  0,004 تساوي االحتمالیةوالقیمة  1.664الجدولیة والتي تساوي  tوهي أكبر من قیمة  2.837 بلغت

 ".والیة جیجل تقدم مجموعة متنوعة من الخدمات السیاحیة"على أن مما یدل، 0,05أقل من 

 [ المجال  إلىهو ینتمي و ،  06.3قیمة المتوسط الحسابي بلغت )2( العبارة رقمفي  :الثانیة لعبارةا

بلغت   المحسوبة  t قیمة أنكما   3من المتوسط الحسابي للدراسة الذي تبلغ قیمته اكبر  و هو [3.40,2.6

 كبر منأوهي  0,603 تساوي حتمالیةاإلوالقیمة  1.664الجدولیة والتي تساوي  tمن قیمة قل أوهي  0.522

  ".ال یتم تقدیم الخدمات بجودة مقبولة و تبعا لرغبات الزبائن ب والیة جیجل"مما یدل على أن،  0,05

القیمة 

  االحتمالیة

 االنحراف tقیمة 

 المعیاري

المتوسط 

 الحسابي

 الرقم العبارة

تتمیز والیة جیجل بتقدیم مجموعة متنوعة من  3.35 1.104 2.837 0.004

 .الخدمات السیاحیة

1 

یتم تقدیم الخدمات بجودة مقبولة و تبعا لرغبات  3.06 1.071 0.522 0.603

 .الزبائن

2 

 3 جذابةعلى مقومات سیاحیة  تحتوي منطقة جیجل 3.70 1.316 4.758 0.000

 4 .یتحصل السائح على الخدمات في أسرع وقت 2.93 1.134 0.592 0.556

 5 )بشكل مناسب(توفر والیة جیجل خدمة اإلقامة  3.56 0.939 5.357 0.000
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    المجال .إلىوهو ینتمي  3.70بلغت قیمة المتوسط الحسابي ) 3( رقم عبارةفي ال :الثالثة عبارةال

 1.664الجدولیة والتي تساوي  tهي أكبر من قیمة  4.758بلغت المحسوبة  t قیمة أن كما، [ 4.2,3.40[

منطقة جیجل تحتوي على مقومات "مما یدل على أن 0,05وهي أقل من   0,000 تساوي حتمالیةاإلوالقیمة 

  ".سیاحیة جذابة

 إلىو هو ینتمي  2.93بلغت قیمة المتوسط الحسابي ) 4(رقم  عبارةفي ال :الرابعة عبارةال 

الجدولیة والتي  tمن قیمة صغر أوهي   0.592بلغت المحسوبة  t قیمة أنكما ،  [3.40,2.6[المجال

ال یتحصل السائح "مما یدل على أنه 0,05من  كبروهي أ 0,556 تساوي االحتمالیةوالقیمة  1.664تساوي 

 ".وقت أسرععلى الخدمات في 

المجال  إلىو هو ینتمي  3.56بلغت قیمة المتوسط الحسابي  )5(رقم  عبارةفي ال :العبارة الخامسة

   الجدولیة والتي تساوي  tوهي أكبر من قیمة  5.357بلغت  المحسوبة t قیمة أنكما ،  [4.2,340[

والیة جیجل توفر خدمة "مما یدل على أن 0,05وهي أقل من  0,000تساوي االحتمالیةوالقیمة 1.664

 ".بشكل مناسب اإلقامة

  التسعیر السیاحي:الثاني بعدالعبارات تحلیل 

  ).التسعیر السیاحي(البعد الثاني تحلیل عبارات :)22(الجدول رقم 

المتوسط  العبارة  الرقم

 الحسابي

 االنحراف

 المعیاري

القیمة  tقیمة 

 االحتمالیة

تتناسب األسعار مع جودة الخدمات المقدمة   1

 .لك

3.36  1.034  3.135  0.000  

  0.002  3.495  0.960  3.38 .تتالئم األسعار مع دخلك الشهري  2

  0.001  3.494  1.312  3.51 .هناك مواسم لرفع أو خفض األسعار  3

تعتبر أسعار الخدمات السیاحیة بوالیة   4

 .جیدة مقارنة بالمناطق األخرى جیجل

3.38  0.023  3.277  0.002  

  0.175  1.367  1.145  3.18 .تستهدف والیة جیجل ذوي الدخل المحدود  5

  spss.باالعتماد على نتائج  من إعداد الطالب :المصدر
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 [3.40,2.6[المجال إلى وهو ینتمي 3.36بلغت قیمة المتوسط الحسابي  )1(رقم العبارة في  :العبارة األولى

 االحتمالیةالقیمة و  1.664الجدولیة والتي تساوي  tوهي أكبر من قیمة  3.135المحسوبة  t بلغت قیمة

  ".األسعارمقدمة للسیاح تتناسب مع جودة الخدمات ال"مما یدل على أن 0,05وهي أقل من  0,000تساوي

 [3.40,2.6[وهو ینتمي الى المجال 3.38بلغت قیمة المتوسط الحسابي  )2(رقم  عبارةفي ال :الثانیة عبارةال

والقیمة  1.664الجدولیة والتي تساوي  tوهي أكبر من قیمة  3.495بلغت المحسوبة  t قیمة أنكما 

  ".تتالئم مع دخل السائح األسعار"مما یدل على أن 0,05وهي أقل من   0,002اإلحتمالیة تساوي

و هو ینتمي الى المجال  3.51بلغت قیمة المتوسط الحسابي  )3(رقم  لعبارةافي  :الثالثة العبارة

الجدولیة والتي تساوي  tوهي أكبر من قیمة  3.494بلغت المحسوبة  tقیمة أنكما ، [4.2,340[

هناك مواسم لرفع او خفظ  "مما یدل على أن 0,05وهي أقل من  0,001والقیمة اإلحتمالیة تساوي1.664

  ".األسعار

 [3.40,2.6[المجال  إلىوهو ینتمي  3.38بلغت قیمة المتوسط الحسابي ) 4(رقم  عبارةفي ال: الرابعة العبارة

والقیمة 1.664الجدولیة والتي تساوي  tوهي أكبر من قیمة  3,277بلغت المحسوبة  t قیمة أنكما 

الخدمات السیاحیة بوالیة  أسعارتعتبر  "مما یدل على أن 0,05وهي أقل من  0,002اإلحتمالیة تساوي

  ".األخرىجیجل جیدة مقارنة بالمناطق 

و هو ینتمي الى  3.18بلغت قیمة المتوسط الحسابي  )5(رقم  عبارةفي ال:الخامسة عبارةال

الجدولیة والتي تساوي  tمن قیمة  قلوهي أ 1.367 بلغت المحسوبة t قیمة أنكما ،   [3.40,2.6[المجال

ال تستهدف والیة جیجل  "مما یدل على أن 0,05من  هي أكبرو  0.175اإلحتمالیة تساويوالقیمة  1.664

  ".دوي الدخل المحدود
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  الترویج السیاحي: الثالث بعدالعبارات تحلیل 

 )الترویج السیاحي(الثالث بعدالعبارات تحلیل )23(الجدول رقم 

المتوسط  العبارة  الرقم

 الحسابي

اإلنحراف 

 المعیاري

القیمة  tقیمة 

 اإلحتمالیة

تعرفت على هذه الوجهة عن طریق اإلشهار السیاحي في   1

 .التلفزة الوطنیة و اإلذاعة

3.03  1.147  0.196  0.846  

تعرفت على هذه الوجهة عن طریق األصدقاء و المعارف و   2

  .الجیران

3.80  0.848  8.439  0.000  

و تروج مختلف المؤسسات السیاحیة خدماتها عن  تعرض  3

طریق المعارض السیاحیة بهدف تعریف الجمهور بخدمات 

 .هذه الوجهة

3.44  0.898  4.358  0.000  

تعرفت على هده الوجهة عن طریق مواقع التواصل   4

 .االجتماعي

3.80  0.892  8.025  0.000  

  spss.من إعداد الطالب باالعتماد على نتائج  :المصدر

  

و هو ینتمي الى  3.03قیمة المتوسط الحسابي  بلغت) 1(رقم العبارة في  :األولى عبارةال

الجدولیة والتي تساوي  tمن قیمة  قلوهي أ 0.196بلغت المحسوبة  t قیمة  إنكما ،  [3.40,2.6[المجال

ى السیاح عللم یتعرف "مما یدل على أن 0,05من  كبروهي أ 0,846 حتمالیة تساويوالقیمة اإل 1.664

  ".اإلذاعةو  التلفزة الوطنیة  يالسیاحي ف اإلشهاروالیة جیجل عن طریق 

  [4.2,340[المجال  إلىوهو ینتمي  3.8قیمة المتوسط الحسابي  بلغت) 2(رقم  عبارةفي ال :الثانیةالعبارة 

والقیمة  1.664 الجدولیة والتي تساوي  tوهي أكبر من قیمة  8.439بلغت المحسوبة  t قیمة  نإكما 

السیاح تعرفو على والیة جیجل عن طریق "مما یدل على أن 0,05وهي أقل من  0,000اإلحتمالیة تساوي

  ".و المعارف و الجیران األصدقاء

المجال  إلىوهو ینتمي  3.44توسط الحسابي بلغت قیمة  الم) 3(رقم  عبارةفي ال :الثالثة العبارة 

 1.664الجدولیة والتي تساوي  tوهي أكبر من قیمة  4.358بلغت المحسوبة tقیمة  أنكما  ، [4.2,340[

تعرض و تروج مختلف مختلف "مما یدل على أن 0,05وهي أقل من  0,000 والقیمة اإلحتمالیة تساوي

  ". المؤسسات السیاحیة خدماتها عن طریق المعارض السیاحیة بهدف تعریف الجمهور بخدمات هده الوجهة
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  [4.2,340[المجال  إلىو هو ینتمي  3.8قیمة المتوسط الحسابي  بلغت ) 4(رقم العبارة في  :الرابعة العبارة

والقیمة  1.664الجدولیة والتي تساوي  tوهي أكبر من قیمة  8.025بلغت المحسوبة  t قیمة أنكما 

تعرفت على هذه الوجهة عن طریق مواقع "مما یدل على أن 0,05وهي أقل من  0,000اإلحتمالیة تساوي

  ".التواصل االجتماعي

  التوزیع السیاحي:بعد الرابعالعبارات تحلیل  

  )التوزیع السیاحي(الرابع بعدالعبارات تحلیل : )24(الجدول رقم 

المتوسط  العبارة  الرقم

 الحسابي

اإلنحراف 

 المعیاري

القیمة  tقیمة 

 اإلحتمالیة

1  

  

  0.800  0.255  1.316  2.96 .یتم الحجز في الفنادق عن طریق االنترنت

الحصول على خدمات االطعام  سهولة  2

 .االیواءو 

3.73  0.856  7.571  0.000  

تتواجد الفنادق و المطاعم في اماكن قریبة   3

 .من مواقع الجدب السیاحي

3.80  0.920  7.781  0.000  

توفر منطقة جیجل خدمة الحجز عن   4

 .طریق الهاتف

3.60  0.851  6.307  0.000  

  0.000  8.264  0.852  3.79 .من طرف السائح یتم الحجز مباشرة  5

  spss.باالعتماد على نتائج  من إعداد الطالب :المصدر

 [3.40,2.6[المجال  إلىوهو ینتمي  2.96قیمة المتوسط الحسابي  بلغت) 1(رقم  عبارةفي ال :األولىلعبارة ا

والقیمة  1.664والتي تساوي  ،الجدولیة tمن قیمة  قلأ و هي 0.255بلغتالمحسوبة   tقیمة أنكما 

ال یتم الحجز في الفنادق عن طریق  "مما یدل على أن 0,05من  كبروهي أ 0.800اإلحتمالیة تساوي 

  ".االنترنت

  [4.2,340[المجال  إلىوهو ینتمي  3.73قیمة المتوسط الحسابي  بلغت) 2(رقم عبارة في ال :الثانیةالعبارة 

  الجدولیة  tوهي أكبر من قیمة  7.571 بلغت المحسوبة t قیمة  أنكما 

سهولة  "مما یدل على أن 0,05وهي أقل من  0,000 والقیمة اإلحتمالیة تساوي 1.664والتي تساوي 

  ".اإلیواءو  اإلطعامالحصول على خدمات 
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   [4.2,340[و هو ینتمي الى المجال  3.8قیمة المتوسط الحسابي  بلغت) 3(رقم عبارة في ال :الثالثة عبارةال

والقیمة  ،1.664الجدولیة والتي تساوي  tوهي أكبر من قیمة  7.781 بلغت المحسوبة t قیمة  أنكما 

قریبة  أماكنتتواجد الفنادق و المطاعم في  "مما یدل على أن 0,05وهي أقل من  0,000اإلحتمالیة تساوي

    .من مواقع الجذب السیاحي

و هو ینتمي الى المجال  3.60بلغت قیمة المتوسط الحسابي ) 4(في العبارة رقم  :العبارة االرابعة

 1.664الجدولیة والتي تساوي  tوهي أكبر من قیمة  6.307المحسوبة بلغت  t قیمة  إنكما  ، [4.2,340[

خدمة الحجز  توفر منطقة جیجل "مما یدل على أن 0,05وهي أقل من  0,000 والقیمة اإلحتمالیة تساوي

  .عن طریق الهاتف

وهو ینتمي الى المجال  3.79بلغت قیمة المتوسط الحسابي ) 5(في العبارة رقم  :الخامسة العبارة

 1.664الجدولیة والتي تساوي  tوهي أكبر من قیمة  8.264المحسوبة بلغت  t قیمة  أنكما  ، [4.2,340[

یتم الحجز مباشرة من طرف  "مما یدل على أن 0,05وهي أقل من  0,000تساوي والقیمة اإلحتمالیة

  ".السائح

  ما رأیك في العناصر التالیة:البعد الخامسعبارات  تحلیل - ب

   ما رأیك في العناصر التالیة: البعد الخامسعبارات تحلیل  

  )التالیةما رأیك في العناصر ( بعد الخامسالعبارات تحلیل  :)25(الجدول رقم 

القیمة 

  اإلحتملیة

اإلنحراف  tقیمة 

 المعیاري

المتوسط 

 الحسابي

 الرقم الفقرة

یمتلك موظفو الخدمات السیاحیة مهارات  3.63 0.905 6.175 0.000

تمكنهم من بناء عالقات جدیدة مع 

 .الزبائن

1  

 

تمیز مقدمو الخدمة بحسن المظهر ی 3.61 0.879 6.235 0.000

 .الهیئةو 

2 

یهتم موظفو منطقة جیجل باستشارات  3.60 1.121 4.789 0.000

 .السیاح

3 

 4 .تعتبر بیئة منطقة جیجل انیقة وجدابة 4.05 0.899 10.451 0.000

    

  spss.باالعتماد على نتائج  من إعداد الطالب :المصدر
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  [4.2,340[المجال  إلىوهو ینتمي  3.63قیمة المتوسط الحسابي  بلغت) 1(رقم  العبارة في :األولى عبارةال

والقیمة ،  1.664الجدولیة والتي تساوي  tوهي أكبر من قیمة  6,175 بلغت المحسوبة t قیمة  أنكما 

یمتلك موظفو الخدمات السیاحیة مهارات  "مما یدل على أن 0,05وهي أقل من  0,000 اإلحتمالیة تساوي

  ".تمكنهم من بناء عالقات جدیدة مع الزبائن

  [4.2,340[المجال  إلىوهو ینتمي  3.61قیمة المتوسط الحسابي  بلغت) 2(في الفقرة رقم  :الثانیة العبارة

والقیمة  ،1.664الجدولیة والتي تساوي  tوهي أكبر من قیمة  6.235 بلغت المحسوبة t قیمة  أنكما 

        بحسن المظهریتمیز مقدمو الخدمة  "مما یدل على أن 0,05وهي أقل من  0,000اإلحتمالیة تساوي

  ".الهیئةو 

  [4.2,340[المجال  إلىوهو ینتمي  3.60قیمة المتوسط الحسابي  بلغت) 3(رقم  عبارةال :الثالثة عبارةال

والقیمة ، 1.664الجدولیة والتي تساوي  tوهي أكبر من قیمة  4.789 بلغت المحسوبة t قیمة  أنكما 

        یهتم موظفو منطقة جیجل  "مما یدل على أن 0,05وهي أقل من  0,000 اإلحتمالیة تساوي

  ".باستشارات السیاح

 [4.2,340[المجال  إلىهو ینتمي و  4,05قیمة المتوسط الحسابي  بلغت) 4(رقم  لعبارةفي ا :الرابعة العبارة

والقیمة  ،1,664الجدولیة والتي تساوي  tوهي أكبر من قیمة  10,451 بلغت المحسوبة t قیمة كما ان

  ".جذابةو  أنیقةتعتبر بیئة منطقة جیجل  "مما یدل على أن 0,05وهي أقل من  0,000 اإلحتمالیة تساوي

   الوجهة السیاحیة جیجل :المحور التانيعبارات تحلیل 

 )الوجهة السیاحیة جیجل( الثاني محورالعبارات تحلیل : )26(الجدول رقم 

المتوسط  العبارات  الرقم

 الحسابي

 اإلنحراف

 المعیاري

القیمة  tقیمة 

 اإلحتمالیة

) اللباقة و لطف السكان(حسن المعاملة   01

 .أخرىتدفعك الختیار هذه الوجهة مرة 

3.99  1.000  8.833  0.000  

الخدمات السیاحیة التي قدم لك ساهمت   02

 .في تكوین انطباع ایجابي عن المنطقة

3.96  0.920  9.356  0.000  

  0.000  13.577  0.692  4.05 .بزیارتها أقاربكتنصح   03

  0.000  12.809  0.785  4.12 .ارغب في زیارتها  04

  spss.باالعتماد على نتائج  من إعداد الطالب :المصدر
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   [4.2,340[المجال  إلىهو ینتمي و  3.99قیمة المتوسط الحسابي  بلغت) 1(رقم العبارة في  :األولى العبارة

والقیمة  ،1.664الجدولیة والتي تساوي  tوهي أكبر من قیمة  8.833 بلغت المحسوبة t قیمة  أنكما 

 )اللباقة و لطف السكان( حسن المعاملة "مما یدل على أن 0,05وهي أقل من  0,000اإلحتمالیة تساوي

  ".یدفع السائح الختیار هذه الوجهة مرة اخرى 

المجال  إلىو هو ینتمي  3.96قیمة المتوسط الحسابي  بلغت) 2(رقم  العبارةفي  :الثانیة لعبارةا

 1.664الجدولیة والتي تساوي  tوهي أكبر من قیمة  9.356 بلغت المحسوبة t قیمة كما ان، [4.2,340[

الخدمات السیاحیة المقدمة للسائح "مما یدل على أن 0,05وهي أقل من  0,000 تساوي والقیمة اإلحتمالیة

  ".ایجابي عن المنطقةساهمت في تكوین انطباع 

المجال  إلىو هو ینتمي  4.05المتوسط الحسابي  بلغت قیمة) 3(رقم  العبارةفي  :الثالثة العبارة

الجدولیة والتي تساوي  tوهي أكبر من قیمة  13.577 بلغت المحسوبة t قیمة أنكما ،  [4.2,340[

  ".بزیارتها أقاربكتنصح "على أن مما یدل 0,05وهي أقل من  0,000 والقیمة اإلحتمالیة تساوي 1.664

المجال  إلىو هو ینتمي  4.12المتوسط الحسابي  بلغت قیمة) 4(رقم  عبارةفي ال :الرابعة العبارة

 1.664الجدولیة والتي تساوي  tوهي أكبر من قیمة  12.809 بلغت المحسوبة t قیمة أنكما ، [4.2,340[

  ".رغب في زیارتهاأ"مما یدل على أن 0,05وهي أقل من  0,000 والقیمة اإلحتمالیة تساوي
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  اختبار الفرضیات وتحلیل الفروق :رابعالمبحث ال

للعینة الواحدة، ولربط إجابات األفراد  Tمن أجل القیام بإختبار الفرضیات یتعین علینا إستخدام     

  . ANOVAبخصائصهم إرتأینا ضرورة القیام بإختبار 

  الفرضیات إختبار: المطلب األول

  ):ج اإلنحدارذالتي سیتم إختبارها عن طریق نمو (إختبار فرضیات األثر

یتم في هذا الجزء إختبار الفرضیات التي تدرس األثر بین المتغیرات المستقلة والمتغیرات التابعة        

  :ج اإلنحدار الخطي البسیط كما یليذوالتي ینتج إختبارها عن طریق نمو 

  :اختبار الفرضیات األساسیة لإلنحدار - 1

من المعروف إحصائیا أن الطرق المعلمیة تستلزم توفر بعض الشروط، لذا قبل تطبیق تحلیل       

اإلنحدار إلختبار فرضیات الدراسة یجب إجراء بعض اإلختبارات، وذلك من أجل ضمان مالئمة البیانات 

  :يإلفتراضات تحلیل اإلنحدار، وذلك على النحو التال

  .التوزیع الطبیعي للبیانات إختبار  - أ

تمهیدا shapiro- wilk من أجل التحقق من فرضیات التوزیع الطبیعي، تم اللجوء إلى إختبار       

          إختبار  إلستخدام أسلوب تحلیل اإلنحدار باعتباره  أحد األسالیب اإلحصائیة المعلمیة في

یمكن  SPSSأن یكون توزیع البیانات طبیعیا من خالل برنامج  الفرضیات، و تشترط اإلختبارات المعلمیة

  :إجراء هذا اإلختبار كما یتضح في الجدول التالي

  )KS(اختبار التوزیع الطبیعي لبیانات متغیرات الدراسة ): 27(الجدول رقم 

  (sig)القیمة االحتمالیة  Zقیمة   المحاور

  0.015  0.962  جمیع محاور الدراسة

  spss.باالعتماد على نتائج  من إعداد الطالب :المصدر           

  :الجدول یختبر الفرضیتین التالیتین 

H0 :البیانات ال تتوزع توزیعا طبیعیا.  

H1 :البیانات تتوزع توزیعا طبیعیا.  

، وبذلك یتم قبول 0,05یتضح من الجدول أن مستوى المعنویة لكل األبعاد والمحاور أكبر من     

  .الفرضیة البدیلة، وبالتالي إتباع البیانات للتوزیع الطبیعي، وهذا یمكننا من استخدام اإلختبارات المعلمیة
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  وخطیة العالقات  المالئمةإختبار  - ب

للتحقق من  ANOVAبعد التأكد من أن البیانات تتبع التوزیع الطبیعي، تم إستخدام أسلوب التباین     

خطیة العالقة بین المتغیرات المستقلة والمتغیر التابع، أي هناك عالقة خطیة بین المتغیر التابع والمتغیرات 

صول على النتائج التالیة والخاصة تم الح SPSSالمستقلة تفسرها معادلة اإلنحدار جیدا، ومن خالل برنامج 

 .بالعالقات التي تعكس إختبار فرضیات الدراسة

  ج إلختبار فرضیات الدراسةذلإلنحدار للتأكد من صالحیة النمو نتائج تحلیل التباین : )28(الجدول رقم 

المتغیر 

  التابع

المتغیرات 

  المستقلة

مجموع   المصدر

  المربعات

درجات 

  الحریة

متوسط 

  المربعات

مستوى   )F(قیمة

  المعنویة

وجهة ال 

السیاحیة 

 جیجل

المنتج 

  .السیاحي

  SSR 15.180  1  12.180  10.546  0.002اإلنحدار

  SSE  25.742  78  0.330البواقي

  -  SST  40.922  79الكلي

التسعیر 

  .السیاحي

  SSR 2.265  1  2.265  7.469  0.008اإلنحدار

  SSE  23.657  78  0.303البواقي

  -  SST  25.922  79الكلي

الترویج 

  .السیاحي

  SSR  1.582  1  1.582  5.070  0.027اإلنحدار

  SSE  24.340  78  0.312البواقي

  -  SST  25.922  79الكلي

 

 

 

  

التوزیع 

  .السیاحي

  ssr  9.457  1  057  8.400  0.04االنحدار

 sse  25.465 78 0.326البواقي

 - sst  34.922 79الكلي

  spss.باالعتماد على نتائج  من إعداد الطالب :المصدر

H0 :خط اإلنحدار ال یالئم البیانات المعطات.  

H1 :خط اإلنحدار یالئم البیانات المعطات.  

یقدم الجدول السابق إختبارا لمدى صالحیة النمودج إلختبار فرضیات الدراسة، وتبعا لكون مستوى       

أقل من مستوى داللة الفرضیة  F، ویذل على ذلك كون مستوى معنویة اإلختبار0,05أقل من  Fالداللة لقیمة

   خط اإلنحدار"في كل العالقات، مما یجعلنا نرفض الفرضیة الصفریة التي تنص على أن  0.05الصفریة 

ج ذالبیانات، وبالتالي نمو  ار یالئمج وكون خط اإلنحدذ، وهذا یظهر خطیة النما"المعطاة ال یالئم البیانات 
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وبهذا یكون فرض تحلیل اإلنحدار والخاص بخطیة العالقة بین المتغیرات قد تحقق، وهذا . اإلنحدار معنوي

  .یمكننا من اإلنتقال إلى اختبار الفرضیات

ر بعدالتأكد من إمكانیة تطبیق اإلختبارات المعلمیة وأسلوب اإلنحدار سیتم إختبا: إختبار فرضیات األثر  -2

  :فرضیات األثر كما یلي

 : إختبار الفرضیة األولى  - أ

عنصر المنتج السیاحي في تحسین ل 0.05α = هناك أثر دو داللة إحصائیة عند مستوى معنویة 

  .صورة الوجهة السیاحیة بجیجل

لعنصر  0.05α = هناك أثر دو داللة إحصائیة عند مستوى معنویة : تنص الفرضیة على أن      

وسیتم إختبار هذه الفرضیة بإستخدام أسلوب  ،المنتج السیاحي في تحسین صورة الوجهة السیاحیة بجیجل

،ویمكن المنتج السیاحي في تحسین صورة الوجهة السیاحیة بجیجلاإلنحدار الخطي البسیط لمعرفة تأثیر 

  :كتابة هذه الفرضیة على النحو التالي 

H0: 0.05 = لیس هناك أثر دو داللة إحصائیة عند مستوى معنویةα لعنصر المنتج السیاحي في تحسین ا

  .صورة الوجهة السیاحیة بوالیة جیجل

H1: 0.05 = هناك أثر دو داللة إحصائیة عند مستوى معنویةα  لعنصر المنتج السیاحي في تحسین صورة

  .الوجهة السیاحیة بوالیة جیجل

، والمتغیر )المنتج السیاحي(وقد كانت أهم نتائج تحلیل اإلنحدار الخطي البسیط بین المتغیر المستقل      

  :متضمنة في الجدول التالي) صورة الوجهة السیاحیة(التابع

  نتائج تحلیل اإلنحدار إلختبار الفرضیة األولى: )29(الجدول رقم 

  r معامل اإلرتباط

 R2معامل التحدید

0,608  

0,370  

 α 0.05=عند 0.02 ةمستوى العنوی          F:(10.546(قیمة 

 tمعنویة )t(قیمة   معامالت موحدة  معامالت غیر موحدة  المتغیر

B  SEb  بیثاβ 

  constantالثابث 

  المنتج السیاحي

3.753  

0,084  

0,382  

0,113  

0,083  

  

9.823  

0.739  

0,000  

0,002  

  الوجهة السیاحیة لجیجل: التابع

  spssباالعتماد على نتائج  من إعداد الطالب :المصدر
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قد بلغت  )R2(یظهر من الجدول أن القدرة التفسیریة لنمودج اإلنحدار والمتمثلة في معامل التحدید    

         في سلوك المتغیر التابع ) المنتج السیاحي(وهو یشیر إلى مساهمة المتغیر المستقل  0.370قیمته 

من التأثیر في المتغیر التابع  %63وأن باقي النسبة والمقدرة بنسبة  %37بنسبة  )صورة الوجهة السیاحیة (

مما یدل على وجود  0.608 القیمة) r(، وبلغ معامل اإلرتباط  المنتج السیاحي ترجع إلى عوامل أخرى غیر

ط إلى مالئمة خ %95التي ظهرت معنویة بمستوى ثقة  F عالقة موجبة بین المتغیرین كما تشیر قیمة

والتي تمثل المتغیر ) معامل اإلنحدار(اإلنحدار للعالقة بین المتغیرین، في حین بلغت قیمة معلمة المیل 

وقد ظهر مستوى المعنویة  ، مما یشیر أیضا إلى العالقة اإلیجابیة بین المتغیرین إحصائیا، 0,084المستقل 

       مما یشیر إلى معنویة معلمة المیل، أما بالنسبة إلى معلمة التقاطع 0,05من  صغروهو أ 002,0

    ما یشیر معنویتها  0,05وهي أقل من  0,000بمستوى معنوي  3.753فقد بلغت ) الحد الثابث(

        إحصائیا، وبذلك فإن ظهور معنویة معلمتي اإلنحدار یشیر إلى أهمیة هذا المتغیر تفسیر التباینات 

  .في المتغیر التابع

وبالتالي فإن ما سبق من التحلیل لنتائج اإلختبار التي یعرضها الجدول یؤدي إلى قبول الفرضیة       

لعنصر المنتج  0.05α = األولى التي تنص على أن هناك أثر دو داللة إحصائیة عند مستوى معنویة 

 .السیاحي في تحسین صورة الوجهة السیاحیة

  : الفرضیة الثانیة إختبار - ب

لعنصرالتسعیر السیاحي في تحسین  0.05α = هناك أثر دو داللة إحصائیة عند مستوى معنویة 

  .صورة الوجهة السیاحیة بجیجل

المنتج السیاحي سیتم إختبار هذه الفرضیة بإستخدام أسلوب اإلنحدار الخطي البسیط لمعرفة تأثیر       

  :،ویمكن كتابة هذه الفرضیة على النحو التالي في تحسین صورة الوجهة السیاحیة بجیجل

H0: 0.05 = هناك أثر دو داللة إحصائیة عند مستوى معنویة  لیسα لعنصر التسعیر السیاحي في تحسین

  .صورة الوجهة السیاحیة بجیجل

H1 : 0.05 = هناك أثر دو داللة إحصائیة عند مستوى معنویةα  لعنصر التسعیر السیاحي في تحسین

  .صورة الوجهة السیاحیة بجیجل

  )لتسعیر السیاحيا(وقد كانت أهم نتائج تحلیل اإلنحدار الخطي البسیط بین المتغیر المستقل      

  :متضمنة في الجدول التالي) صورة الوجهة السیاحیة(والمتغیر التابع
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  إلختبار الفرضیة الثانیةنتائج تحلیل اإلنحدار  :)30(الجدول رقم 

  rمعامل اإلرتباط

 R2معامل التحدید

0.296  

0.087  

 0.05α=عند                             0,008مستوى العنویة  F  :(7.469(قیمة 

 tمعنویة )t(قیمة   معامالت موحدة  معامالت غیر موحدة  المتغیر

B  SEb  بیثاβ 

  constantالثابث

  التسعیر السیاحي

3.016  

0.302  

0.376  

0.111  

0.296  8.014  

2.733  

0,000  

0,008  

  صورة الوجهة السیاحیة جیجل: التابع

  spss.من إعداد الطالب باالعتماد على نتائج  :المصدر

    

قد بلغت  )R2(یظهر من الجدول أن القدرة التفسیریة لنمودج اإلنحدار والمتمثلة في معامل التحدید  

    في سلوك المتغیر التابع) التسعیر السیاحي(مساهمة المتغیر المستقل وهو یشیر إلى  ،0.087قیمته 

من التأثیر في المتغیر التابع  %13،وأن باقي النسبة والمقدرة بنسبة %87بنسبة ) صورة الوجهة السیاحیة(

ود مما یدل على وج 0.296القیمة ) r(، وبلغ معامل اإلرتباط التسعیر السیاحي ترجع إلى عوامل أخرى غیر 

إلى مالئمة خط  %95التي ظهرت معنویة بمستوى ثقة  Fعالقة موجبة بین المتغیرین كما تشیر قیمة 

والتي تمثل المتغیر ) معامل اإلنحدار(اإلنحدار للعالقة بین المتغیرین، في حین بلغت قیمة معلمة المیل 

إحصائیا، وقد ظهر مستوى المعنویة ، مما یشیر أیضا إلى العالقة اإلیجابیة بین المتغیرین 0.302المستقل 

      معنویة معلمة المیل، أما بالنسبة إلى معلمة التقاطع  مما یشیر إلى 0,05من  صغروهو أ 0,008

     ما یشیر معنویتها 0,05وهي أقل من  0,000بمستوى معنوي  3.016فقد بلغت ) الحد الثابث(

       یشیر إلى أهمیة هذا المتغیر تفسیر التباینات إحصائیا، وبذلك فإن ظهور معنویة معلمتي اإلنحدار 

  .في المتغیر التابع

وبالتالي فإن ما سبق من التحلیل لنتائج اإلختبار التي یعرضها الجدول یؤدي إلى قبول الفرضیة       

لعنصر التسعیر 0.05α = الثانیة التي تنص على أن هناك أثر دو داللة إحصائیة عند مستوى معنویة 

  .في تحسین صورة الوجهة السیاحیة السیاحي

  :تبار الفرضیة الثالثةإخ  -ج

الترویج السیاحي في تحسین صورة  0.05α = و داللة إحصائیة عند مستوى معنویة ذهناك أثر  

  .الوجهة بجیجل
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الترویج السیاحي  سیتم إختبار هذه الفرضیة بإستخدام أسلوب اإلنحدار الخطي البسیط لمعرفة تأثیر   

  :ویمكن كتابة هذه الفرضیة على النحو التالي  ،في تحسین صورة الوجهة السیاحیة بجیجل

H0:  0.05 = لیس هناك أثر دو داللة إحصائیة عند مستوى معنویةα لترویج السیاحي في تحسین ا لعنصر

  .صورة الوجهة السیاحیة بجیجل

H1:  0.05 = هناك أثر دو داللة إحصائیة عند مستوى معنویةα  لعنصر الترویج السیاحي في تحسین

  .صورة الوجهة السیاحیة بجیجل

، والمتغیر )الترویج السیاحي( وقد كانت أهم نتائج تحلیل اإلنحدار الخطي البسیط بین المتغیر المستقل

  :التاليمتضمنة في الجدول ) صورة الوجهة السیاحیة( التابع

  نتائج تحلیل اإلنحدار إلختبار  الفرضیة الثالثة :)31(الجدول رقم 

  rمعامل اإلرتباط

 R2معامل التحدید

0.247  

0.061  

 0.05α=عند                            0,027مستوى العنویة      F :(5.070(قیمة 

 tمعنویة )t(قیمة   معامالت موحدة  معامالت غیر موحدة  المتغیر

B  SEb  بیثاβ 

  constantالثابث 

  الترویج السیاحي

3.047  

0.280  

0.442  

0.124  

0.247  6.897  

2.252  

0,000  

0,008  

  صورة الوجهة السیاحیة جیجل: التابع

  spss.من إعداد الطالب باالعتماد على نتائج  :المصدر

قد بلغت  ) R2(والمتمثلة في معامل التحدید  ج اإلنحدارذالجدول أن القدرة التفسیریة لنمو یظهر من    

    في سلوك المتغیر التابع ) لترویج السیاحيا(وهو یشیر إلى مساهمة المتغیر المستقل  ،0.061قیمته 

من التأثیر في المتغیر التابع  %39وأن باقي النسبة والمقدرة بنسبة ،  %61بنسبة ) صورة الوجهة السیاحیة(

مما یدل على وجود ،  0.247القیمة ) r(وبلغ معامل اإلرتباط الترویج السیاحي ترجع إلى عوامل أخرى غیر 

إلى مالئمة خط  %95التي ظهرت معنویة بمستوى ثقة  Fعالقة موجبة بین المتغیرین كما تشیر قیمة 

والتي تمثل المتغیر ) معامل اإلنحدار(ت قیمة معلمة المیلاإلنحدار للعالقة بین المتغیرین، في حین بلغ

، مما یشیر أیضا إلى العالقة اإلیجابیة بین المتغیرین إحصائیا، وقد ظهر مستوى المعنویة 0.280المستقل 

         مما یشیر إلى معنویة معلمة المیل، أما بالنسبة إلى معلمة التقاطع  0,05وهو أقل من  0,008

     ما یشیر معنویتها 0,05وهي أقل من  0,000بمستوى معنوي  3.047فقد بلغت  ،)ثالحد الثاب(

إحصائیا، وبذلك فإن ظهور معنویة معلمتي اإلنحدار یشیر إلى أهمیة هذا المتغیر تفسیر التباینات في 

  .المتغیر التابع
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ي إلى قبول الفرضیة وبالتالي فإن ما سبق من التحلیل لنتائج اإلختبار التي یعرضها الجدول یؤد      

عنصر الترویج  α=0.05 أن هناك أثر دو داللة إحصائیة عند مستوى معنویة الثالثة التي تنص على

  .السیاحي في تحسین صورة الوجهة السیاحیة جیجل

  : الرابعة إختبار الفرضیة -د

لعنصر التوزیع السیاحي في تحسین  0.05α = هناك أثر دو داللة إحصائیة عند مستوى معنویة 

  .صورة الوجهة السیاحیة جیجل

السیاحي في  التوزیع سیتم إختبار هذه الفرضیة بإستخدام أسلوب اإلنحدار الخطي البسیط لمعرفة تأثیر

  :ویمكن كتابة هذه الفرضیة على النحو التالي  تحسین صورة الوجهة السیاحیة بجیجل،

H0: 0.05 = حصائیة عند مستوى معنویة لیس هناك أثر دو داللة إα  لعنصر التوزیع السیاحي في تحسین

  .صورة الوجهة السیاحیة بجیجل

H1:  0.05 = هناك أثر دو داللة إحصائیة عند مستوى معنویةα  لعنصر التوزیع السیاحي في تحسین

  .صورة الوجهة السیاحیة بجیجل

، والمتغیر )التوزیع السیاحي(الخطي البسیط بین المتغیر المستقل وقد كانت أهم نتائج تحلیل اإلنحدار

 :متضمنة في الجدول التالي) صورة الوجهة السیاحیة(التابع

  الرابعةنتائج تحلیل اإلنحدار إلختبار  الفرضیة  :)32(الجدول رقم 

  rمعامل اإلرتباط

 R2معامل التحدید

0.519  

0.27  

 0.05α=عند                            0,04  مستوى العنویة     F :(8.400(قیمة 

 tمعنویة )t(قیمة   معامالت موحدة  معامالت غیر موحدة  المتغیر

B  SEb  بیثاβ 

  constantالثابث 

  التوزیع السیاحي

3.450  

0.162  

0.495  

0.137  

0.133  6.969  

1.183  

0,000  

0,04  

  .صورة الوجهة السیاحیة: التابع

  spss.باالعتماد على نتائج  من إعداد الطالب :المصدر

قد بلغت  ) R2(ج اإلنحدار والمتمثلة في معامل التحدید ذلجدول أن القدرة التفسیریة لنمو یظهر من ا    

       في سلوك المتغیر التابع) التوزیع السیاحي(وهو یشیر إلى مساهمة المتغیر المستقل  0.27قیمته 

من التأثیر في المتغیر التابع  % 63وأن باقي النسبة والمقدرة بنسبة %27بنسبة ) صورة الوجهة السیاحیة(



  أثر عناصر المزیج التسویقي بوالیة جیجل في تحسین صورة وجهة السیاحیة  :الفصل الثالث

 

96 

مما یدل على  0,519القیمة ) r(، وبلغ معامل اإلرتباط عنصر التوزیع السیاحيترجع إلى عوامل أخرى غیر 

إلى مالئمة خط  %95التي ظهرت معنویة بمستوى ثقة  Fوجود عالقة موجبة بین المتغیرین كما تشیر قیمة 

والتي تمثل المتغیر ) معامل اإلنحدار(اإلنحدار للعالقة بین المتغیرین، في حین بلغت قیمة معلمة المیل

، مما یشیر أیضا إلى العالقة اإلیجابیة بین المتغیرین إحصائیا، وقد ظهر مستوى المعنویة 0.162المستقل 

) الحد الثابث(لمیل، أما بالنسبة إلى معلمة التقاطع مما یشیر إلى معنویة معلمة ا 0,05وهو أقل من  0,04

ما یشیر معنویتها إحصائیا، وبذلك فإن  0,05وهي أقل من  0,000بمستوى معنوي  3.450فقد بلغت 

  .ظهور معنویة معلمتي اإلنحدار یشیر إلى أهمیة هذا المتغیر تفسیر التباینات في المتغیر التابع

لیل لنتائج اإلختبار التي یعرضها الجدول یؤدي إلى قبول الفرضیة وبالتالي فإن ما سبق من التح      

لعنصر التوزیع  α=0.05  أن هناك أثر دو داللة إحصائیة عند مستوى معنویة التي تنص على رابعةال

  .السیاحي في تحسین صورة الوجهة السیاحیة بجیجل

  : إختبار الفرضیة الرئیسیة -ه

قي السیاحي في یالمزیج التسو  لعناصر 0.05α = هناك أثر دو داللة إحصائیة عند مستوى معنویة 

  .تحسین صورة الوجهة السیاحیة جیجل

  عناصر المزیج التسویقي  سیتم إختبار هذه الفرضیة بإستخدام أسلوب اإلنحدار الخطي البسیط لمعرفة تأثیر

  :یجل،ویمكن كتابة هذه الفرضیة على النحو التالي السیاحي في تحسین صورة الوجهة السیاحیة بج

H0: 0.05 = لیس هناك أثر دو داللة إحصائیة عند مستوى معنویةα  لعناصر المزیج التسویقي السیاحي

  .في تحسین صورة الوجهة السیاحیة بجیجل

H1:  0.05 = هناك أثر دو داللة إحصائیة عند مستوى معنویةα . لعناصر المزیج التسویقي السیاحي في

  .تحسین صورة الوجهة السیاحیة بجیجل

عناصر المزیج التسویقي (وقد كانت أهم نتائج تحلیل اإلنحدار الخطي البسیط بین المتغیر المستقل

  :متضمنة في الجدول التالي) صورة الوجهة السیاحیة( ، والمتغیر التابع)السیاحي
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  الرئیسیة نتائج تحلیل اإلنحدار إلختبار  الفرضیة :)33(الجدول رقم 

  rمعامل اإلرتباط

 R2معامل التحدید

0.320  

0.102  

 0.05α=عند                            0,004مستوى العنویة       F :(8.903(قیمة 

 tمعنویة )t(قیمة   معامالت موحدة  معامالت غیر موحدة  المتغیر

B  SEb  بیثاβ 

  constantالثابث 

عناصر المزیج 

  التسویقي 

2.248  

0.511  

0.601  

0.171  

0.320  3.740  

2.984  

0,000  

0,004  

  .صورة الوجهة السیاحیة: التابع

  spss.من إعداد الطالب باالعتماد على نتائج : المصدر

قد بلغت ) R2(یظهر من الجدول أن القدرة التفسیریة لنمودج اإلنحدار والمتمثلة في معامل التحدید    

في سلوك المتغیر التابع ) عناصر المزیج التسویقي(وهو یشیر إلى مساهمة المتغیر المستقل  0.320قیمته 

من التأثیر في المتغیر  % 68وأن باقي النسبة والمقدرة بنسبة ،  %32بنسبة ) صورة الوجهة السیاحیة(

القیمة ) r(السیاحي، وبلغ معامل اإلرتباط  لمزیج التسویقيصر ااالتابع ترجع إلى عوامل أخرى غیر عن

التي ظهرت معنویة بمستوى ثقة  Fمما یدل على وجود عالقة موجبة بین المتغیرین كما تشیر قیمة ، 0.320

) معامل اإلنحدار(إلى مالئمة خط اإلنحدار للعالقة بین المتغیرین، في حین بلغت قیمة معلمة المیل 95%

، مما یشیر أیضا إلى العالقة اإلیجابیة بین المتغیرین إحصائیا، وقد  0.511 والتي تمثل المتغیر المستقل

مما یشیر إلى معنویة معلمة المیل، أما بالنسبة إلى  0,05وهو أقل من  0,004ظهر مستوى المعنویة 

ما یشیر  0,05وهي أقل من  0,000بمستوى معنوي  2.248فقد بلغت ) الحد الثابث(معلمة التقاطع 

إحصائیا، وبذلك فإن ظهور معنویة معلمتي اإلنحدار یشیر إلى أهمیة هذا المتغیر تفسیر التباینات  معنویتها

  .في المتغیر التابع

وبالتالي فإن ما سبق من التحلیل لنتائج اإلختبار التي یعرضها الجدول یؤدي إلى قبول الفرضیة       

المزیج صر العن α=0.05 على أن هناك أثر دو داللة إحصائیة عند مستوى معنویة التي تنصالرئیسیة 

  .السیاحي في تحسین صورة الوجهة السیاحیة بجیجلالتسویقي 
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  اختبار الفروق: الثانيالمطلب 

الختبار الفروق في  One Way Analysis of A NOVAتحلیل التباین األحادي"تم استخدام اختبار   

تعزى إلى "  ثر عناصر المزیج التسویقي في تحسین صورة الوجهة السیاحیةا" الدراسة حول آراء عینة 

  .α =0.05العوامل الدیمغرافیة عند مستوى داللة 

   اختبار الفروق بالنسبة لمتغیر الجنس: أوال

  :نتائج اختبار الفروق بین آراء المبحوثین بالنسبة لمتغیر العمر) 34(یوضح الجدول رقم 

اثر عناصر المزیج التسویقي في تحسین صورة  لفروق المبحوثین حول tنتائج إختبار  :)34(رقم  الجدول

  للجنسالوجهة السیاحیة 

  العدد  الجنس  
المتوسط 

  الحسابي

اإلنحراف 

  المعیاري
  tقیمة 

القیمة 

  اإلحتمالیة

  0.638  1.659  0.36540  3.6178  50  ذكر  جمیع

      0.21456  3.4864  30  أنثى  المحاور

 .spssباالعتماد على نتائج  من إعداد الطالب :المصدر

 0.05وهي أكبر من  0.638 من خالل الجدول نالحظ أن القیمة االحتمالیة لجمیع المحاور تساوي       

مما یدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة في آراء أفراد العینة یعزى لمتغیر الجنس عند مستوى 

  .0.05داللة 

 اختبار الفروق بالنسبة لمتغیر العمر: ثانیا

  :نتائج اختبار الفروق بین آراء المبحوثین بالنسبة لمتغیر العمر) 35(یوضح الجدول رقم 

  تحلیل التباین األحادي بالنسبة لمتغیر العمر): 35(الجدول رقم

  العدد  السن  
المتوسط 

  الحسابي

اإلنحراف 

  المعیاري
  tقیمة 

القیمة 

  اإلحتمالیة

  0.818  0.424-  0.34637  3.5570  53  30من  اقل  جمیع

      0.33906  3.5912  27  30اكبرمن   المحاور

  

 .spssباالعتماد على نتائج  من إعداد الطالب :المصدر
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 0.05وهي أكبر من  0.818من خالل الجدول نالحظ أن القیمة االحتمالیة لجمیع المحاور تساوي   

یدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة في آراء أفراد العینة یعزى لمتغیر العمر عند مستوى  مما

  .0.05داللة 

 المستوى التعلیمياختبار الفروق بالنسبة لمتغیر : ثالثا

 :المستوى التعلیمي نتائج اختبار الفروق بین آراء المبحوثین بالنسبة لمتغیر) 36(یوضح الجدول رقم 

  .لمستوى التعلیميتحلیل التباین األحادي بالنسبة لمتغیر ا): 36(قمالجدول ر 

  مصدر التباین  العنوان
  مجموع 

  المربعات

درجة 

  الحریة

متوسط 

  المربعات
  fقیمة 

القیمة 

  االحتمالیة

اثر عناصر المزیج 

التسویقي في 

تحسین صورة 

  الوجهة السیاحیة

  0.015  2 0.031  داخل المجموعات

0.129  0.879  

  0.120  77 9.218  المجموعاتبین 

  -  79  9.249  المجموع

 spss.باالعتماد على نتائج  من إعداد الطالب :المصدر

 0.05وهي أكبر من  0.879 من خالل الجدول نالحظ أن القیمة االحتمالیة لجمیع المحاور تساوي    

عند المستوى التعلیمي یدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة في آراء أفراد العینة یعزى لمتغیر  مما

  .0.05مستوى داللة 

  

 .الحالة االجتماعیةاختبار الفروق بالنسبة لمتغیر : رابعا

  :ماعیةالحالة االجت نتائج اختبار الفروق بین آراء المبحوثین بالنسبة لمتغیر) 37(یوضح الجدول رقم 

  الحالة االجتماعیةتحلیل التباین األحادي بالنسبة لمتغیر ): 37(الجدول رقم

  مصدر التباین  العنوان
مجموع 

  المربعات

درجة 

  الحریة

متوسط 

  المربعات
  fقیمة 

القیمة 

  االحتمالیة

اثر عناصر المزیج التسویقي 

السیاحي في تحسین صورة 

  .الوجهة السیاحیة

  0.143  2 0.287  داخل المجموعات
  

  

1.232  

  

  

0.298  

  0.116  77 8.962  بین المجموعات

  -  79  9.249  المجموع

  spss.باالعتماد على نتائج  من إعداد الطالب :المصدر
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 0.05وهي أكبر من  0.298تساوي من خالل الجدول نالحظ أن القیمة االحتمالیة لجمیع المحاور    

عند الحالة االجتماعیة یدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة في آراء أفراد العینة یعزى لمتغیر  مما

  .0.05مستوى داللة 

 اإلقامةلمكان اختبار الفروق بالنسبة : خامسا

  :اإلقامةمكان  نتائج اختبار الفروق بین آراء المبحوثین بالنسبة لمتغیر) 38(یوضح الجدول رقم 

  اإلقامةمكان تحلیل التباین األحادي بالنسبة لمتغیر ): 38(رقمالجدول 

  درجة الحریة  مجموع المربعات  مصدر التباین  العنوان
متوسط 

  المربعات
  fقیمة 

القیمة 

  االحتمالیة

اثر عناصر 

المزیج التسویقي 

في تحسین 

صورة الوجهة 

  .السیاحیة

داخل 

  المجموعات
0.02 1  0.002  

بین   0.904  0.015

  المجموعات
9.247 78  0.119  

  -  79  9.249  المجموع

 spss.باالعتماد على نتائج  من إعداد الطالب :المصدر

 0.05وهي أكبر من  0.904من خالل الجدول نالحظ أن القیمة االحتمالیة لجمیع المحاور تساوي    

عند  اإلقامةمكان یدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة في آراء أفراد العینة یعزى لمتغیر  مما

  .0.05مستوى داللة 

 اختبار الفروق بالنسبة للدخل: دساسا

  :الدخل نتائج اختبار الفروق بین آراء المبحوثین بالنسبة لمتغیر) 39(یوضح الجدول رقم 

  الدخل األحادي بالنسبة لمتغیرتحلیل التباین ): 39(الجدول رقم

  مصدر التباین  العنوان
مجموع 

  المربعات

درجة 

  الحریة

متوسط 

  المربعات
  fقیمة 

القیمة 

  االحتمالیة

اثر عناصر المزیج 

التسویقي في تحسین 

صورة الوجهة 

  .السیاحیة

  0.594  2 1.187  داخل المجموعات

5.669  0.005  
  0.105  77 8.061  بین المجموعات

  -  79  9.849  المجموع

 spss.من إعداد الطالب باالعتماد على نتائج  :المصدر
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 0.05من  صغروهي أ 0.005من خالل الجدول نالحظ أن القیمة االحتمالیة لجمیع المحاور تساوي  

عند مستوى داللة الدخل مما یدل على وجود فروق ذات داللة إحصائیة في آراء أفراد العینة یعزى لمتغیر 

0.05.  
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  :خالصة

من خالل الدراسة التطبیقیة حاولنا إعطاء صورة شاملة عن عناصر المزیج التسویقي في منطقة     

جیجل، وكیف یؤثر في تحسین صورة الوجهة السیاحة، وذلك الستقصاء عینة منهم وتم التوصل إلى أن 

  .لعناصر المزیج التسویقي السیاحي في تحسین صورة الوجهة السیاحیة ةهناك تأثیر ذو داللة اإلحصائی
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 الخاتمة                                                                         

 

 

104 

مجال التعریف من خالل هذا البحث تبین لنا أن المزیج التسویقي أحد األنشطة الرئیسیة في 

السیاحیة، كما أن بقاء أي منظمة وقدرتهاعلى تسویق خدماتها إلى عمالئها بالخدمات في المنشآت 

خالل دراسة سلوكه ائح واإلهتمام به وذلك من ي أصبح من الضروري تعزیز قیمة السوبالتالالمستهدفین، 

وفي ظل إشتداد المنافسة بین مختلف الوجهات السیاحیة إلستقطاب أكبر عدد  رضاه،كسب والتركیز علیه و 

لیه وع ،السائح انتباهفت تصمیم مزیج تسویقي مناسب من اجل لممكن من السیاح بات من الضروري 

األهمیة الكبیرة لعناصر المزیج التسویقي في التأثیر على صورة الوجهة السیاحیة ورسم إنطباع على  اتضحت

  .واستخدام هذه العناصر كورقة رابحة في تحسین صورة هذه الوجهة ،هذه المنطقة

  :الفرضیات اختبار نتائج -1

نتائج اإلستقصاء توصلت إلى إثبات  من خالل الدراسة المیدانیة التي قمت بها باإلعتماد على تحلیل

  : التالیةالفرضیات الفرعیةذلككو الرئیسیةالفرضیة 

 صورة لعناصر المزیج التسویقي في تحسین 5%ائیة عند درجة المعنویة حصیوجد تأثیر ذو داللة إ

  .، وهذا ما یثبت صحة الفرضیة الرئیسیةالوجهة السیاحیة

لعنصر المنتج السیاحي في تحسین صورة  5%دو داللة احصائیة عند درجة المعنویة  یوجد تاثیر

  .الوجهة السیاحیة ، وهدا ما یثبت صحة الفرضیة االولى

السیاحي في تحسین صورة التسعیر لعنصر  5%یوجد تاثیر دو داللة احصائیة عند درجة المعنویة  

  .الفرضیة الثانیة الوجهة السیاحیة ، وهدا ما یثبت صحة

السیاحي في تحسین صورة  الترویجلعنصر  5%یوجد تاثیر دو داللة احصائیة عند درجة المعنویة 

  .الثالثة الوجهة السیاحیة ، وهدا ما یثبت صحة الفرضیة 

السیاحي في تحسین صورة  وزیعلعنصر الت 5%یوجد تاثیر دو داللة احصائیة عند درجة المعنویة  

  .الرابعة ة ، وهدا ما یثبت صحة الفرضیةالوجهة السیاحی
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النتائج التي یمكن إیجازها      فیما  من خالل الدراسة المنجزة تم التوصل إلى جملة من:نتائج الدراسة -2

  : یلي

  .من خالل الجزء النظري توصلت إلى مجموعة من النتائج: نتائج الدراسة النظریة :أوال

 .األفراد أو الجماعات وٕاقامتهم في أماكن مختلفة انتقالتنشأ السیاحة نتیجة  - 

) سیاحةداخلیة(یساهم التسویق السیاحي في زیادة درجة الوعي والمعرفة الثقافیة لدى أفراد المجتمع  - 

 .ولدى السائح األجنبي  وهو ما یعني التأثیر االیجابي للتسویق السیاحي على ثقافة المجتمعات

أهم العناصر التي تساهم بشكل كبیر في نجاح العملیة التسویقیة  یعد المزیج التسویقي السیاحي من - 

 .في مجال السیاحة

التسویقي التقلیدي المتضمن كل من المنتج، السعرالترویج،  جینقسم المزیج التسویقي إلى شقین المزی - 

 .التوزیع والمزیج التسویقي المستحدث ویضم العنصر البشري، العنصر المادي، عملیة تقدیم الخدمة

 .یتأثر سلوك السائح بمجموعة من المؤثرات منها ما هو نفسي، بیئي وتسویقي - 

 .یعتبر العنصر البشري في أي نشاط من األنشطة هو العنصر الحاسم - 

إلنطباعات والتصورات الذهنیة التي تتكون عند صورة الوجهة السیاحیة هي عبارة عن مجموعة من ا - 

 .األفراد إزاء وجهة سیاحیة معینة

  نتائج الدراسة التطبیقیة :ثانیا

ومن خالل هذه الدراسة استخلصت مجموعة من النتائج  ،تمت الدراسة المیدانیة على مستوى والیة جیجل

  :وهي كالتالي

 .اإلهتمام ببعض عناصر المزیج التسویقي وٕاهمال العناصر األخرى كالترویج - 

 .همحسن المعاملة في الوالیة یجعل السیاح یختارونها وجهة سیاحیة ل - 

 .عدم استخدام الوالیة لإلعالم من أجل الترویج لخدماتها - 

 .الوالیة لمقومات سیاحیة هائلة تجعلها من أحسن الوجهات السیاحیة إمتالك - 

 .متغیرات التسعیر السیاحي فقد كان ذو اتجاهات ایجابیةبالنسبة  - 
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  :اإلقتراحات والتوصیات -3

 .على وسائل اإلعالن السیاحي للتعریف بوالیة جیجل خاصة التلفزیون واإلذاعة یجب اإلعتماد - 

 .تشجیع اإلستثمار السیاحي بالنسبة للقطاع الخاص بوالیة جیجل - 

 .معالجة مشكلة السیاحة الموسمیة، فالحركة السیاحیة تكثر في فصل الربیع والصیف فقط - 

 .التي تزخر بها الوالیةستغالل الموارد السیاحیة اسیاحة و االهتمام أكثر ب - 

 .إنشاء معاهد سیاحیة لتكوین األفراد - 

  :أفاق الدراسة -4

لقد تناولت الدراسة أثر عناصر المزیج التسویقي في تحسین صورة الوجهة السیاحیة واألكید أن كل 

، ولهذا یمكن اقتراح بعض المواضیع التي من شأنها أن تكمل ءعمل بحثي تشوبه بعض النقائص واألخطا

  :هذه الدراسة أو تتناولها من جوانب أخرى أهمها

 .أثر اإلعالم السیاحي في تسویق الوجهات السیاحیة - 

 .التسویق السیاحي وأثره على سلوك المستهلك - 

 .المنتج السیاحي وأثره في جذب السیاح - 
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I- مراجع باللغة العربیة:  

  الكتب: أوال

إبراهیم إسماعیل حسین الحدید، إدارة التسویق السیاحي، الطبعة األولى، دار اإلشهار العلمي عمان،  .1

2009.  

األولى، دار الوفاء لدنیا الطباعة  ، الطبعةتسویق الخدمات السیاحیةأحمد الطاهر عبد الرحیم،  .2

 .2012والنشر، اإلسكندریة، 

باعة والنشر ، بدون طبعة، دار الوفاء لدنیا الطتسویق الخدمات السیاحیةأحمد الطاهر عبد الرحیم،  .3

 .2010الاإلسكندریة، 

، الطبعة األولى، دار الوفاء لدنیا الطباعة علم االقتصاد السیاحيأحمد عبد السمیع عالم،  .4

  .2008-2007النشراإلسكندریة، و 

  .2008، الطبعة األولى، دار الفكر الجامعي، اإلسكندریة مدخل إلى علم السیاحة،أحمد فوزي ملوخیة .5

، الطبعة األولى، إثراء للنشر والتوزیع، األردن تسویق الخدمات المصرفیةأحمد محمود الزامل،  .6

2012. 

لى، دار كنوز المعرفة العلمیة للنشر والتوزیع ، الطبعة األو صناعة السیاحةأحمد محمود مقابلة،  .7

  .2007عمان، 

  .2011، الطبعة األولى، دار أسامة للنشر والتوزیع، عمان، الجغرافیة السیاحیةآمنة أبو حجر،  .8

، الطبعة األولى، دار )مدخل مفاهیمي(تسویق الخدمات السیاحیة العالجیة إیاد عبد الفتاح النسور،  .9

 .2008مان، صفاء للنشر والتوزیع، ع

 .، بدون طبعة، دار زهران، عمانعلم النفس السیاحيبنیهة صالح السامرائي،  .10

وائل للنشر والتوزیع ، الطبعة األولى، دار التسویق السیاحي الحدیثخالد مقابلة، عالء السرابي،  .11

 .2001عمان، 

بدون طبعة، مؤسسة ، )مفاهیم وقضایا(الوعي السیاحي والتنمیة السیاحیة دالیا محمد تیمور زكي،  .12

  .2008شباب الجامعة للنشر، اإلسكندریة، 

، الطبعة األولى، دار الحوز المعرفة  العلمیة للنشر االستثمار والتسویق السیاحيرعد مجید العاني،  .13

  .2008والتوزیع، األردن، 

  .2011بدون طبعة، دار الرایة للنشر والتوزیع، عمان، تسویق الخدمات، زاهر عبد الرحیم،  .14

الطبعة األولى، دار المناهج للنشر والتوزیععمان، تسویق الخدمات وتطبیقاته، ي خلیل المساعدة، زك .15

2006. 

، الطبعة األولى، دار الكنوز المعرفة للنشر فن إدارة الفنادق والنشاط السیاحيزید منیر عبوي،  .16

 .2007والتوزیع، عمان، 
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األولى، دار المیسرة للنشر والتوزیععمان، ، الطبعة تسویق الخدمات تاسیاحیةسراب إلیاس وآخرون،  .17

2002. 

  .2007، بدون طبعة، القاهرة، التسویق السیاحي والفندقيصبري عبد السمیع،  .18

، الطبعة )مدخل استراتیجي(التخطیط السیاحي عبد اهللا أبو عیاش، حمید عبد النبي الطائي،  .19

  .2004األردن،  - األولى، مؤسسة الوراق للنشر والتوزیع، عمان

الطبعة األولى، دار الرایة للنشر  التسویق والترویج السیاحیوالفندقي، عصام حسن السعیدي،  .20

 .2009والتوزیع، األردن، 

  .2008امعة الجدیدة، اإلسكندریة، ، بدون طبعة، دار الجاألمن السیاحي واألثريعصمت عدلى،  .21

الطبعة األولى، دار  ،مقدمة في اإلعالم السیاحيعصمت عدلى، منال شوقي عبد المعطي أحمد،  .22

  .الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، اإلسكندریة

الطبعة األولى،  دار  التسویق والمبیعات السیاحیة والفندقیة،عالء حسین السرابي وآخرون،  .23

 .2011جریرللنشر والتوزیع، عمان، 

، الطبعة األولى، دار تسویق الخدماتعلي توفیق الحاج أحمد، سمیر حسین محمود عوده،  .24

 .2011إلعصار العلمي للنشر والتوزیع، عمان، ا

، بدون طبعة، دار زهران للنشر والتوزیع الترویج التجاري للسلع والخدماتعیسى محمود الحسن،  .25

  .2010عمان، 

، دون طبعة، دار النشر أساسیات اإلشراف الداخلي بالفنادق والمنتجعاتلیلى محمد صابر الزالقي،  .26

  .2004والتوزیع، اإلسكندریة، 

الطبعة األولى، دار الحامد للنشر والتوزیعاألردن،  إستراتیجیات التسویق،محمد جاسم الصمعیدي،  .27

2009. 

، الطبعة األولى، دار المیسرة تسویق الخدماتمحمد جاسم الصمیدعي، ردینة عثمان یوسف،  .28

 .2010للنشر والتوزیع والطباعة، األردن، 

، الطبعة األولى، دار الوفاء لدنیا السیاحي والفندقيإدارة التسویق محمد حافظ حجازي مرسي،  .29

 .2007الطباعة والنشر، مصر، 

، دون طبعة، دار المعرفة الجامعیة، اإلسكندریة، صناعة السیاحةمحمد خمیس الزوك،  .30

  .بتصرف2005

 .2008، الطبعة الثالثة، دار وائل للنشر، عمان، التسویق السیاحيمحمد عبیدات،  .31

، بدون طبعة، دار المناهج للنشر التسویق اإلستراتیجي للخدماتمحمد محمود مصطفى،  .32

 .2010والتوزیععمان، 

  .الطبعة األولى، دار الفجر للنشر والتوزیع، القاهرة االعالم السیاحي، محمد منیر حجاب،  .33
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  .2011، الطبعة األولى، دار النشر والتوزیع، األردن، مبادئ السیاحة،مرزوق عابد القعید وآخرون .34

، بدون طبعة، دار الكتب القانونیة، دور المزیج التسویقي السیاحيمحمد نجیب،  مروان .35

  .2011القاهرة

، الطبعة األولى، دار مؤسسة رسالن صناعة السیاحة واألمن السیاحيمصطفى یوسف كامل،  .36

 .2009للطباعة والنشر والتوزیع، سوریا، 

  .2006، بدون طبعة، علم النفس السیاحينبیهة صالح السامرائي،  .37

الطبعة األولى، دار المیسرة للنشر والتوزیع،  مبادئ السیاحة،نعیم الظاهر، سراب إلیاس،  .38

  .2001عمان

، بدون طبعة، المكتب الجامعي دور السیاحة في التنمیة االجتماعیةوفاء زكي ابراهیم،  .39

  .2006الحدیثاإلسكندریة، 

، الطبعة األولى، الملتقى یا المتحافاإلرشاد السیاحي، دراسة وبحوث في األنثروبولوجیسرى كبس،  .40

  .2006المصري لالبداع والتنمیة، مصر، 

  المذكرات: ثانیا

أثر عناصر المزیج الترویجي على اتجاهات السیاح نحو أبو عجیلة حاجي أبو عجیلة خیش،  .1

 .2009درجة ماجستیر إدارة األعمال، جامعة الشرق األوسط، السیاحة المحلیة في لیبیا، 

، مذكرة ماجستیر، كلیة العلوم إشكالیة التسویق السیاحي في الجنوبة الزهراء، أونیس فاطم .2

 .2016، -2- االقتصادیة التجاریة وعلوم التسییر، جامعة وهران 

أثر دراسة السلوكات الشرائیة للمستهلكین على فاعلیة السیاسة الترویجیة جباري عبد الوهاب،  .3

االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة محمد ، مذكرة ماجستیر، كلیة العلوم للمؤسسة

 .2006المسیلة،  - بوضیاف

، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات التسویق السیاحي ودوره في تفعیل قطاع السیاحةزهیر بوعكریف،  .4

  .2012-2011نیل شهادة الماجستیر في العلوم التجاریة، جامعة منتوري قسنطینة، 

القطاع السیاحي كأداة لتحقیق التنمیة المحلیة المستدامة، دراسة إستراتیجیة ترقیة سمیر سالمي،  .5

، مذكرة الماجستیر تخصص إدارة األعمال المخطط التوجیهي للتهیئة السیاحیة لوالیة جیجل

 .2012مة، جامعة فرحات عباس سطیف، اإلستراتیجیة للتنمیة المستدا
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  الملتقیات: ثالثا

مداخلة بعنوان تأثیر اإلعالم السیاحي في صورة السیاحة بلبخاري سامي، بن أحسن ناصر الدین،  .1

 .قالمة 1945ماي  8، جامعة الداخلیة

التسویق السیاحي ، الملتقى العلمي الدولي حول "الجزائر وجهة الغد"صبرینةبوریب، محمد حمولي .2

 .2013نوفمبر  7و 6، جامعة باجي مختار، عنابة، الجزائر، یوم صورة الجزائروتنمیة 

  المجالت: رابعا

  .باالعتماد على وثائق مدیریة السیاحة لوالیة جیجل .1

، مجلة مخبر التغییر في الترویج وأهمیته في تنشیط القطاع السیاحي بوالیة جیجلتویزة بلقاسم،  .2

  .2013الجزائر، ، جامعة  2المؤسسة الجزائریة، العدد 

مجلة العلوم االقتصادیة واإلداریة، سلوك السائح ودوره في تحدید النمط السیاحي، سالم حمید سالم،  .3

  .2007، 48ع/13جامعة بغداد، المجلد 

    التقاریر: خامسا

  .باإلعتماد على وثائق مدیریة السیاحة لوالیة جیجل .1

  .2016السیاحة لوالیة جیجل، مدیریة السیاحة والصناعات التقلیدیة  منوغرافیا .2
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  المــالحــق



 وزارة البحث العلمي و التعليم العالي

  - جيجل-جامعة محمـد الصديـق بن يحــي

 كليـة العلـوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

  علوم التسيير:قسم

  تسيير واقتصاد سياحي:التخصص

  :استبيان حولاستمـارة

  

  

  

  السالم علیكم ورحمة اهللا تعالى وبركاته

أثر عناصر المزیج :تحمل عنوانوالتي  التخرج للحصول على شهادة الماسترفي إطار إنجاز مذكرة 

یسرنا أن نضع بین أیدیكم هذا االستبیان الذي " التسویقي في تحسین صورة الوجهة السیاحیة بوالیة جیجل

صمم لغرض جمع البیانات والمعلومات ذات الصلة ببحثنا علما أن المعلومات المقدمة من طرفكم تستخدم 

  .راض علمیة فقطألغ

  .والتقدیراالحترامونشكركم مسبقا على تعاونكم وتقبلوا منا فائق 

  .في الخانة التي ترونها المناسبة)x(جابة بوضع العالمةنرجو منكم اإل

  :األستاذةإشراف                                                               :الطالب إعداد

  .معیزي نجاة                                                 بومزاید علي                

  

 

 



  :الستبیانا

  .معلومات عامة: أوال

 ذكر                     أنثى   :الجنس  -1

 :السن -2

  سنة         30سنة                  أكبر من 30أقل من 

  :المستوى التعلیمي -3

  ثانوي      جامعي  أقل من المتوسط  

  

 متزوج                 أعزب                حالة أخرى    :الحالة االجتماعیة  -4

 :مكان اإلقامة -5

  خارج الوطن      خارج والیة جیجل             داخل والیة جیجل    

 :الدخل -6

 ضعیف  متوسط                              مرتفع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  عناصر المزیج التسویقي:المحور األول

  

  الرأي  

  العبارات
موافق 

  بشدة
  محاید  موافق

غیر 

  موافق

غیر 

موافق 

  بشدة

            المنتج السیاحي  - أ

تتمیز والیة جیجل بتقدیم مجموعة متنوعة من  -1

  .الخدمات السیاحیة

          

یتم تقدیم الخدمات بجودة مقبولة وتبعا لرغبات  -2

  .الزبائن

          

تحتوي منطقة جیجل على مقومات سیاحیة  -3

  .جذابة

          

            .على الخدمات في أسرع وقت یتحصل السائح -4

            .)بشكل مناسب(جیجل خدمة اإلقامة  والیةتوفر  -5

            يحالتسعیر السیا  -  ب

            .تتناسب األسعار مع جودة الخدمات المقدمة لك -6

            .الشهري م األسعار مع دخلكءتتال -7

            .هناك مواسم لرفع أو خفض األسعار -8

تعتبر أسعار الخدمات السیاحیة بوالیة جیجل  -9

  .جیدة مقارنة بالمناطق األخرى

          

 جیجل ذوي الدخل والیةتستهدف  - 10

  .المحدود

          

            .الترویج السیاحي  -  ت

تعرفت على هذه الوجهة عن طریق  - 11

  .واإلذاعةاإلشهار السیاحي في التلفزة الوطنیة 

          

عن طریق تعرفت على هذه الوجهة  - 12

  . األصدقاء والمعارف والجیران

          

تعرض وتروج مختلف المؤسسات السیاحیة  - 13

السیاحیة بهدف تعریف  ضخدماتها عن طریق المعار 

  .الجمهور بخدمات هذه الوجهة

          



عن طریق مواقع تعرفت على هذه الوجهة  - 14

  .التواصل االجتماعي

          

            . التوزیع السیاحي  -  ث

            .یتم الحجز في الفنادق عن طریق اإلنترنت - 15

سهولة الحصول على خدمات اإلطعام  - 16

  .واإلیواء

          

تتواجد الفنادق و المطاعم في أماكن قریبة  - 17

  .من مواقع الجدب السیاحي

          

الحجز عن طریق توفر منطقة جیجل خدمة - 18

  .الهاتف

          

            .من طرف السائح ةیتم الحجز مباشر  - 19

            ما رأیك في العناصر التالیة  -خ

یمتلك موظفو الخدمات السیاحیة مهارات  - 20

  .مع الزبائن تمكنهم من بناء عالقات جدیدة

          

            .یتمیز مقدمو الخدمة بحسن المظهر والهیئة - 21

            .یهتم موظفو منطقة جیجل باستشارات السیاح - 22

            تعتبر بیئة منطقة جیجل جذابة - 23
  

  الوجهة السیاحیة جیجل: المحور الثاني

  الرأي  

  العبارات
موافق 

  بشدة
  محاید  موافق

غیر 

  موافق

غیر 

موافق 

  بشدة

تدفعك ) اللباقة ولطف السكان(المعاملة حسن  - 24

  .الختیار هذه الوجهة مرة أخرى

          

الخدمات السیاحیة التي قدمت لك ساهمت في  - 25

  تكوین انطباع ایجابي عن المنطقة

          

            .تنصح أقاربك وأصدقاءك بزیارتها - 26

            .أخرىمرة  أرغب في زیارتها - 27



  



 
 
 
 
 

 صدق االتساق الداخلي لفقرات االستبانة
 

Corrélations 

 

Statistiques descriptives 

 Moyenne Ecart-type N 

 80 56979, 3,3200 المنتج

A180 1,104 3,35 العبارة 

 A2 3,06 1,071 80 العبارة

 A3 3,70 1,316 80العبارة

 A4 2,93 1,134 80العبارة

 A5 3,56 ,939 80العبارة

 

 

Corrélations 

 A5العبارة A4العبارة A3العبارة A2 العبارة العبارةA1 المنتج 

 المنتج

Corrélation de Pearson 1 ,573
**
 ,547

**
 ,511

**
 ,433

**
 ,497

**
 

Sig. (bilatérale)  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 80 80 80 80 80 80 

A1العبارة 

Corrélation de Pearson ,573
**
 1 ,388

**
 ,099 -,050 ,040 

Sig. (bilatérale) ,000  ,000 ,380 ,662 ,727 

N 80 80 80 80 80 80 

 A2 العبارة

Corrélation de Pearson ,547
**
 ,388

**
 1 ,049 ,004 -,010 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000  ,664 ,973 ,928 

N 80 80 80 80 80 80 

 A3العبارة

Corrélation de Pearson ,511
**
 ,099 ,049 1 -,092 ,087 

Sig. (bilatérale) ,000 ,380 ,664  ,419 ,443 

N 80 80 80 80 80 80 

 A4العبارة

Corrélation de Pearson ,433
**
 -,050 ,004 -,092 1 ,290

**
 

Sig. (bilatérale) ,000 ,662 ,973 ,419  ,009 

N 80 80 80 80 80 80 

 A5العبارة

Corrélation de Pearson ,497
**
 ,040 -,010 ,087 ,290

**
 1 

Sig. (bilatérale) ,000 ,727 ,928 ,443 ,009  

N 80 80 80 80 80 80 



 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

 
 

 
Corrélations 

 

Statistiques descriptives 

 Moyenne Ecart-type N 

 80 56065, 3,3600 التسعیر

 A6 3,36 1,034 80العبارة

 A7 3,38 ,960 80العبارة

 A8 3,51 1,312 80العبارة

 A9 3,38 1,023 80العبارة

10العبارة  3,18 1,145 80 

 

 

Corrélations 

10العبارة A9العبارة A8العبارة A7العبارة A6العبارة التسعیر   

 التسعیر

Corrélation de Pearson 1 ,449
**
 ,400

**
 ,610

**
 ,437

**
 ,618

**
 

Sig. (bilatérale)  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 80 80 80 80 80 80 

 A6العبارة

Corrélation de Pearson ,449
**
 1 ,053 ,020 ,013 ,117 

Sig. (bilatérale) ,000  ,643 ,861 ,906 ,302 

N 80 80 80 80 80 80 

 A7العبارة

Corrélation de Pearson ,400
**
 ,053 1 ,077 -,093 ,089 

Sig. (bilatérale) ,000 ,643  ,499 ,410 ,431 

N 80 80 80 80 80 80 

 A8العبارة

Corrélation de Pearson ,610
**
 ,020 ,077 1 ,091 ,184 

Sig. (bilatérale) ,000 ,861 ,499  ,423 ,102 

N 80 80 80 80 80 80 

 A9العبارة

Corrélation de Pearson ,437
**
 ,013 -,093 ,091 1 ,138 

Sig. (bilatérale) ,000 ,906 ,410 ,423  ,223 

N 80 80 80 80 80 80 

10العبارة  

Corrélation de Pearson ,618
**
 ,117 ,089 ,184 ,138 1 

Sig. (bilatérale) ,000 ,302 ,431 ,102 ,223  

N 80 80 80 80 80 80 

 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 



. 
 

 

 
 
Corrélations 

Statistiques descriptives 

 Moyenne Ecart-type N 

 80 50526, 3,5156 الترویج

11العبارة  3,03 1,147 80 

12العبارة  3,80 ,848 80 

A13 3,44 ,898 80 

A14 3,80 ,892 80 

 

 

Corrélations 

11العبارة الترویج  12العبارة   A13 A14 

 الترویج

Corrélation de Pearson 1 ,687
**
 ,414

**
 ,501

**
 ,485

**
 

Sig. (bilatérale)  ,000 ,000 ,000 ,000 

N 80 80 80 80 80 

11العبارة  

Corrélation de Pearson ,687
**
 1 ,044 ,100 ,129 

Sig. (bilatérale) ,000  ,697 ,378 ,255 

N 80 80 80 80 80 

12العبارة  

Corrélation de Pearson ,414
**
 ,044 1 ,000 -,070 

Sig. (bilatérale) ,000 ,697  1,000 ,535 

N 80 80 80 80 80 

A13 

Corrélation de Pearson ,501
**
 ,100 ,000 1 ,000 

Sig. (bilatérale) ,000 ,378 1,000  1,000 

N 80 80 80 80 80 

A14 

Corrélation de Pearson ,485
**
 ,129 -,070 ,000 1 

Sig. (bilatérale) ,000 ,255 ,535 1,000  

N 80 80 80 80 80 

 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

   
 

Corrélations 
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Statistiques descriptives 

 Moyenne Ecart-type N 

 80 46810, 3,5750 التوزیع

A15 2,96 1,316 80 

A16 3,73 ,856 80 

A17 3,80 ,920 80 

A18 3,60 ,851 80 

A19 3,79 ,852 80 

 

 

Corrélations 

 A15 A16 A17 A18 A19 التوزیع 

 التوزیع

Corrélation de Pearson 1 ,652
**
 ,538

**
 ,506

**
 ,458

**
 ,196 

Sig. (bilatérale)  ,000 ,000 ,000 ,000 ,082 

N 80 80 80 80 80 80 

A15 

Corrélation de Pearson ,652
**
 1 ,170 ,098 ,133 -,165 

Sig. (bilatérale) ,000  ,131 ,386 ,238 ,143 

N 80 80 80 80 80 80 

A16 

Corrélation de Pearson ,538
**
 ,170 1 ,154 ,142 -,098 

Sig. (bilatérale) ,000 ,131  ,172 ,208 ,385 

N 80 80 80 80 80 80 

A17 

Corrélation de Pearson ,506
**
 ,098 ,154 1 ,010 -,006 

Sig. (bilatérale) ,000 ,386 ,172  ,932 ,955 

N 80 80 80 80 80 80 

A18 

Corrélation de Pearson ,458
**
 ,133 ,142 ,010 1 -,101 

Sig. (bilatérale) ,000 ,238 ,208 ,932  ,372 

N 80 80 80 80 80 80 

A19 

Corrélation de Pearson ,196 -,165 -,098 -,006 -,101 1 

Sig. (bilatérale) ,082 ,143 ,385 ,955 ,372  

N 80 80 80 80 80 80 

 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 



 

 
 
Corrélations 

 

Statistiques descriptives 

 Moyenne Ecart-type N 

 80 59931, 3,7219 العناصر

A20 3,63 ,905 80 

A21 3,61 ,879 80 

A22 3,60 1,121 80 

A23 4,05 ,899 80 

 

 

Corrélations 

 A20 A21 A22 A23 العناصر 

 العناصر

Corrélation de Pearson 1 ,459
**
 ,706

**
 ,713

**
 ,625

**
 

Sig. (bilatérale)  ,000 ,000 ,000 ,000 

N 80 80 80 80 80 

A20 

Corrélation de Pearson ,459
**
 1 ,101 ,087 ,008 

Sig. (bilatérale) ,000  ,371 ,441 ,945 

N 80 80 80 80 80 

A21 

Corrélation de Pearson ,706
**
 ,101 1 ,342

**
 ,378

**
 

Sig. (bilatérale) ,000 ,371  ,002 ,001 

N 80 80 80 80 80 

A22 

Corrélation de Pearson ,713
**
 ,087 ,342

**
 1 ,234

*
 

Sig. (bilatérale) ,000 ,441 ,002  ,037 

N 80 80 80 80 80 

A23 

Corrélation de Pearson ,625
**
 ,008 ,378

**
 ,234

*
 1 

Sig. (bilatérale) ,000 ,945 ,001 ,037  

N 80 80 80 80 80 

 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 

 
 

 

 



 
Corrélations 

 

Statistiques descriptives 

 Moyenne Ecart-type N 

 80 57282, 4,0313 الوجھة

A24 3,99 1,000 80 

A25 3,96 ,920 80 

A26 4,05 ,692 80 

A27 4,1250 ,78555 80 

 

 

Corrélations 

 A24 A25 A26 A27 الوجھة 

 الوجھة

Corrélation de Pearson 1 ,763
**
 ,747

**
 ,571

**
 ,568

**
 

Sig. (bilatérale)  ,000 ,000 ,000 ,000 

N 80 80 80 80 80 

A24 

Corrélation de Pearson ,763
**
 1 ,481

**
 ,275

*
 ,147 

Sig. (bilatérale) ,000  ,000 ,013 ,193 

N 80 80 80 80 80 

A25 

Corrélation de Pearson ,747
**
 ,481

**
 1 ,182 ,234

*
 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000  ,106 ,037 

N 80 80 80 80 80 

A26 

Corrélation de Pearson ,571
**
 ,275

*
 ,182 1 ,221

*
 

Sig. (bilatérale) ,000 ,013 ,106  ,049 

N 80 80 80 80 80 

A27 

Corrélation de Pearson ,568
**
 ,147 ,234

*
 ,221

*
 1 

Sig. (bilatérale) ,000 ,193 ,037 ,049  

N 80 80 80 80 80 

 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 

 



IRWISE. 
 

 

 
 
Corrélations 
 

 االتساق البنائي البعاد المحور االول

Corrélations 

 T العناصر التوزیع الترویج التسعیر المنتج 

 المنتج

Corrélation de Pearson 1 ,373
**
 ,270

*
 ,338

**
 ,271

*
 ,713

**
 

Sig. (bilatérale)  ,001 ,015 ,002 ,015 ,000 

N 80 80 80 80 80 80 

 التسعیر

Corrélation de Pearson ,373
**
 1 ,315

**
 ,224

*
 ,202 ,668

**
 

Sig. (bilatérale) ,001  ,004 ,046 ,072 ,000 

N 80 80 80 80 80 80 

 الترویج

Corrélation de Pearson ,270
*
 ,315

**
 1 ,371

**
 ,344

**
 ,651

**
 

Sig. (bilatérale) ,015 ,004  ,001 ,002 ,000 

N 80 80 80 80 80 80 

 التوزیع

Corrélation de Pearson ,338
**
 ,224

*
 ,371

**
 1 ,300

**
 ,655

**
 

Sig. (bilatérale) ,002 ,046 ,001  ,007 ,000 

N 80 80 80 80 80 80 

 العناصر

Corrélation de Pearson ,271
*
 ,202 ,344

**
 ,300

**
 1 ,622

**
 

Sig. (bilatérale) ,015 ,072 ,002 ,007  ,000 

N 80 80 80 80 80 80 

T 

Corrélation de Pearson ,713
**
 ,668

**
 ,651

**
 ,655

**
 ,622

**
 1 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  

N 80 80 80 80 80 80 

 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 

 



   

 

 
 
Corrélations 

 صدق االتساق البنائي لمحاورالدراسة

 

  

Corrélations 

 الكليT H الوجھة 

 الوجھة

Corrélation de Pearson 1 ,320
**
 ,534

**
 

Sig. (bilatérale)  ,004 ,000 

N 80 80 80 

T 

Corrélation de Pearson ,320
**
 1 ,972

**
 

Sig. (bilatérale) ,004  ,000 

N 80 80 80 

Hالكلي 

Corrélation de Pearson ,534
**
 ,972

**
 1 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000  

N 80 80 80 

 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

 



. 
 

 

 تبات فقرات االستبانة طریقة الفا كرونباخ
 
Fiabilité 

 
 
Echelle : TOUTES LES VARIABLES 
 

 

 

Récapitulatif de traitement des observations 

 N % 

Observations 

Valide 80 100,0 

Exclus
a
 0 ,0 

Total 80 100,0 

 

a. Suppression par liste basée sur toutes les 

variables de la procédure. 

 

 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,706 27 

 



 
        

 

 تحلیل البیانات الشخصیة لعینة الدراسة
 
Effectifs 
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Statistiques 

 الدخل مكان االقامة الحالة االجتماعیة المستوى التعلیمي السن الجنس 

N 
Valide 80 80 80 80 80 80 

Manquante 0 0 0 0 0 0 

 

 
 
Tableau de fréquences 
 

 

 

 الجنس

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 62,5 62,5 62,5 50 ذكر

 100,0 37,5 37,5 30 أنثى

Total 80 100,0 100,0  

 

 

 السن

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

30من_أقل  53 66,3 66,3 66,3 

30من_أكبر  27 33,8 33,8 100,0 

Total 80 100,0 100,0  



 

 

التعلیميالمستوى   

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

المتوسط_من_أقل  11 13,8 13,8 13,8 

 33,8 20,0 20,0 16 ثانوي

 100,0 66,3 66,3 53 جامعي

Total 80 100,0 100,0  

 

 

لة االجتماعیةالحا  

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 33,8 33,8 33,8 27 متزوج

 97,5 63,8 63,8 51 أعزب

 100,0 2,5 2,5 2 حالة أخرى

Total 80 100,0 100,0  

 

 

االقامة مكان  

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

جیجل_دخل والیة  56 70,0 70,0 70,0 

جیجل_واللیة_خارج  24 30,0 30,0 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

 

 

لالدخ  

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 25,0 25,0 25,0 20 ضعیف

 65,0 40,0 40,0 32 متوسط

 100,0 35,0 35,0 28 مرتفع

Total 80 100,0 100,0  

 



 تحلیل عبارات المحور االول
 
Test-t 

Statistiques sur échantillon unique 

 N Moyenne Ecart-type Erreur standard 

moyenne 

A1123, 1,104 3,35 80 العبارة 

 A2 80 3,06 1,071 ,120 العبارة

عبارةال A3 80 3,70 1,316 ,147 

 A4 80 2,93 1,134 ,127العبارة

 A5 80 3,56 ,939 ,105العبارة

 A6 80 3,36 1,034 ,116العبارة

 A7 80 3,38 ,960 ,107العبارة

 A8 80 3,51 1,312 ,147العبارة

 A9 80 3,38 1,023 ,114العبارة

10العبارة  80 3,18 1,145 ,128 

11العبارة  80 3,03 1,147 ,128 

12العبارة  80 3,80 ,848 ,095 

A13 80 3,44 ,898 ,100 

A14 80 3,80 ,892 ,100 

A15 80 2,96 1,316 ,147 

A16 80 3,73 ,856 ,096 

A17 80 3,80 ,920 ,103 

A18 80 3,60 ,851 ,095 

A19 80 3,79 ,852 ,095 

A20 80 3,63 ,905 ,101 

A21 80 3,61 ,879 ,098 

A22 80 3,60 1,121 ,125 

A23 80 4,05 ,899 ,100 

 

 

Test sur échantillon unique 

 Valeur du test = 3 

t ddl Sig. (bilatérale) Différence 

moyenne 

Intervalle de confiance 95% de la 

différence 

Inférieure Supérieure 

A160, 10, 350, 006, 79 2,837 العبارة 

 A2 ,522 79 ,603 ,063 -,18 ,30 العبارة

 A3 4,758 79 ,000 ,700 ,41 ,99العبارة

 A4 -,592 79 ,556 -,075 -,33 ,18العبارة

 A5 5,357 79 ,000 ,563 ,35 ,77العبارة

 A6 3,135 79 ,002 ,362 ,13 ,59العبارة



 A7 3,495 79 ,001 ,375 ,16 ,59العبارة

 A8 3,494 79 ,001 ,513 ,22 ,80العبارة

 A9 3,277 79 ,002 ,375 ,15 ,60العبارة

10العبارة  1,367 79 ,175 ,175 -,08 ,43 

11العبارة  ,195 79 ,846 ,025 -,23 ,28 

12العبارة  8,439 79 ,000 ,800 ,61 ,99 

A13 4,358 79 ,000 ,438 ,24 ,64 

A14 8,025 79 ,000 ,800 ,60 1,00 

A15 -,255 79 ,800 -,038 -,33 ,26 

A16 7,571 79 ,000 ,725 ,53 ,92 

A17 7,781 79 ,000 ,800 ,60 1,00 

A18 6,307 79 ,000 ,600 ,41 ,79 

A19 8,264 79 ,000 ,788 ,60 ,98 

A20 6,175 79 ,000 ,625 ,42 ,83 

A21 6,235 79 ,000 ,612 ,42 ,81 

A22 4,789 79 ,000 ,600 ,35 ,85 

A23 10,451 79 ,000 1,050 ,85 1,25 

 



 

 تحلیل عبارات المحور التاني
 
Test-t 

 

 

Statistiques sur échantillon unique 

 N Moyenne Ecart-type Erreur standard 

moyenne 

A24 80 3,99 1,000 ,112 

A25 80 3,96 ,920 ,103 

A26 80 4,05 ,692 ,077 

A27 80 4,1250 ,78555 ,08783 

 

 

Test sur échantillon unique 

 Valeur du test = 3 

t ddl Sig. (bilatérale) Différence 

moyenne 

Intervalle de confiance 95% de la 

différence 

Inférieure Supérieure 

A24 8,833 79 ,000 ,987 ,76 1,21 

A25 9,356 79 ,000 ,962 ,76 1,17 

A26 13,577 79 ,000 1,050 ,90 1,20 

A27 12,809 79 ,000 1,12500 ,9502 1,2998 

 



 
Explorer 
 

 

 

 اختبار التوزیع الطبیعي لبیانات متغیرات الدراسة
 
 

 

 

Récapitulatif du traitement des observations 

 Observations 

Valide Manquante Total 

N Pourcent N Pourcent N Pourcent 

H100,0 80 %0,0 0 %100,0 80 الكلي% 

 

 

Descriptives 

 Statistique Erreur standard 

Hالكلي 

Moyenne 3,5685 ,03825 

Intervalle de confiance à 

95% pour la moyenne 

Borne inférieure 3,4924  

Borne supérieure 3,6447  

Moyenne tronquée à 5% 3,5828  

Médiane 3,5926  

Variance ,117  

Ecart-type ,34216  

Minimum 2,48  

Maximum 4,11  

Intervalle 1,63  

Intervalle interquartile ,55  

Asymétrie -,621 ,269 

Aplatissement ,065 ,532 

 

 

Tests de normalité 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistique ddl Signification Statistique ddl Signification 

H015, 80 962, 033, 80 104, الكلي 

 



 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



 

 
Régression 
 

 

 اختبار الفرضیات

 
 
 

 

 

Variables introduites/supprimées
a
 

Modèle Variables 

introduites 

Variables 

supprimées 

Méthode 

المنتج 1
b
 . Entrée 

 

a. Variable dépendante : ھةالوج  

b. Toutes variables requises saisies. 

 

 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 

de l'estimation 

1 , 608
a
 ,370 -,006 ,57447 

 

a. Valeurs prédites : (constantes), المنتج 

 

 

ANOVA
a
 

Modèle Somme des 

carrés 

ddl Moyenne des 

carrés 

D Sig. 

1 

Régression 15,180 1 12,180 10,546 ,002
 b

 

Résidu 25,742 78 ,330   

Total 40,922 79    

 

a. Variable dépendante : الوجھة 

b. Valeurs prédites : (constantes), المنتج 

 



 

Coefficients
a
 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 

standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) 3,753 ,382  9,823 ,000 

 002, 739, 083, 113, 084, المنتج

 

a. Variable dépendante : الوجھة 

 
REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT _75; 77_ه;80_لو ; 
  /METHOD=ENTER _75; 85_ي;93;_87;_78_ل ;. 
 

 

 

 
Régression 
 

 

 

 
 
 

 

 

Variables introduites/supprimées
a
 

Modèle Variables 

introduites 

Variables 

supprimées 

Méthode 

التسعیر 1
b
 . Entrée 

 

a. Variable dépendante : الوجھة 

b. Toutes variables requises saisies. 

 

 

Récapitulatif des modèles 



Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 

de l'estimation 

1 ,296
a
 ,087 ,076 ,55072 

 

a. Valeurs prédites : (constantes), التسعیر 

 

 

ANOVA
a
 

Modèle Somme des 

carrés 

ddl Moyenne des 

carrés 

D Sig. 

1 

Régression 2,265 1 2,265 7,469 ,008
b
 

Résidu 23,657 78 ,303   

Total 25,922 79    

 

a. Variable dépendante : الوجھة 

b. Valeurs prédites : (constantes), التسعیر 

 

 

Coefficients
a
 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 

standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) 3,016 ,376  8,014 ,000 

 008, 2,733 296, 111, 302, التسعیر

 

a. Variable dépendante : الوجھة 

 

 

 
 
Régression 
 

 

 

 
 
 



 

 

Variables introduites/supprimées
a
 

Modèle Variables 

introduites 

Variables 

supprimées 

Méthode 

الترویج 1
b
 . Entrée 

 

a. Variable dépendante : لوجھةا  

b. Toutes variables requises saisies. 

 

 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 

de l'estimation 

1 ,247
a
 ,061 ,049 ,55861 

 

a. Valeurs prédites : (constantes), الترویج 

 

 

ANOVA
a
 

Modèle Somme des 

carrés 

ddl Moyenne des 

carrés 

D Sig. 

1 

Régression 1,582 1 1,582 5,070 ,027
b
 

Résidu 24,340 78 ,312   

Total 25,922 79    

 

a. Variable dépendante : الوجھة 

b. Valeurs prédites : (constantes), الترویج 

 

 

Coefficients
a
 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 

standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) 3,047 ,442  6,897 ,000 

 008, 2,252 247, 124, 280, الترویج

 



a. Variable dépendante : الوجھة 

 

 

 
Régression 
 

 

 

 
 
 

 

 

Variables introduites/supprimées
a
 

Modèle Variables 

introduites 

Variables 

supprimées 

Méthode 

التوزیع 1
b
 . Entrée 

 

a. Variable dépendante : وجھةال  

b. Toutes variables requises saisies. 

 

 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 

de l'estimation 

1 , 519
a
 ,27 ,005 ,57138 

 

a. Valeurs prédites : (constantes), التوزیع 

 

 

ANOVA
a
 

Modèle Somme des 

carrés 

ddl Moyenne des 

carrés 

D Sig. 

1 

Régression 9,457 1 ,457 1,400 ,04
 b

 

Résidu 25,465 78 ,326   

Total 34,922 79    

 

a. Variable dépendante : الوجھة 



b. Valeurs prédites : (constantes), التوزیع 

 

 

Coefficients
a
 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 

standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) 3,450 ,495  6,969 ,000 

 04, 1,183 133, 137, 162, التوزیع

 

a. Variable dépendante : الوجھة 

 

 

 

 
Régression 
 

 

 

 
 
 

 

 

Variables introduites/supprimées
a
 

Modèle Variables 

introduites 

Variables 

supprimées 

Méthode 

العناصر 1
b
 . Entrée 

 

a. Variable dépendante : وجھةال  

b. Toutes variables requises saisies. 

 

 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 

de l'estimation 

1 ,318
a
 ,101 ,090 ,54650 



 

a. Valeurs prédites : (constantes), العناصر 

 

 

ANOVA
a
 

Modèle Somme des 

carrés 

ddl Moyenne des 

carrés 

D Sig. 

1 

Régression 2,627 1 2,627 8,794 ,004
b
 

Résidu 23,295 78 ,299   

Total 25,922 79    

 

a. Variable dépendante : الوجھة 

b. Valeurs prédites : (constantes), العناصر 

 

 

Coefficients
a
 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 

standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) 2,899 ,387  7,496 ,000 

 004, 2,966 318, 103, 304, العناصر

 

a. Variable dépendante : الوجھة 

 

 
 
Régression 
 

 

 

 
 

 

 

Variables introduites/supprimées
a
 

Modèle Variables 

introduites 

Variables 

supprimées 

Méthode 



1 T
b
 . Entrée 

 

a. Variable dépendante : الوجھة 

b. Toutes variables requises saisies. 

 

 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 

de l'estimation 

1 ,320
a
 ,102 ,091 ,54616 

 

a. Valeurs prédites : (constantes), T 

 

 

ANOVA
a
 

Modèle Somme des 

carrés 

ddl Moyenne des 

carrés 

D Sig. 

1 

Régression 2,656 1 2,656 8,903 ,004
b
 

Résidu 23,266 78 ,298   

Total 25,922 79    

 

a. Variable dépendante : الوجھة 

b. Valeurs prédites : (constantes), T 

 

 

Coefficients
a
 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 

standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) 2,248 ,601  3,740 ,000 

T ,511 ,171 ,320 2,984 ,004 

 

a. Variable dépendante : الوجھة 

 



 

 

 اختبار الفروق بالنسبة لمتغیر الجنس
 
Test-t 
 

 

 

Statistiques de groupe 

 N Moyenne Ecart-type Erreur standard الجنس 

moyenne 

Hالكلي 
 04685, 33131, 3,6178 50 ذكر

 06385, 34971, 3,4864 30 أنثى

 

 

Test d'échantillons indépendants 

 Test de Levene sur l'égalité des 

variances 

Test-t pour égalité des 

moyennes 

F Sig. t ddl 

Hالكلي 

Hypothèse de variances 

égales 
,638 ,427 1,682 78 

Hypothèse de variances 

inégales 

  
1,659 58,588 

 

Test d'échantillons indépendants 

 Test-t pour égalité des moyennes 

Sig. (bilatérale) Différence 

moyenne 

Différence 

écart-type 

Intervalle de 

confiance 95% 

de la différence 

Inférieure 

Hالكلي 

Hypothèse de variances 

égales 
,097 ,13136 ,07812 -,02417 

Hypothèse de variances 

inégales 
,103 ,13136 ,07919 -,02713 

 

Test d'échantillons indépendants 

 Test-t pour égalité des moyennes 

Intervalle de confiance 95% de la 

différence 

Supérieure 



Hالكلي 
Hypothèse de variances égales ,28688 

Hypothèse de variances inégales ,28985 

 



 
Test- 
 

 اختبار الفروق لمتغیر العمر

 

Statistiques de groupe 

 N Moyenne Ecart-type Erreur standard السن 

moyenne 

Hالكلي 
30نم_أقل  53 3,5570 ,34637 ,04758 

30من_أكبر  27 3,5912 ,33906 ,06525 

 

 

Test d'échantillons indépendants 

 Test de Levene sur l'égalité des 

variances 

Test-t pour égalité des 

moyennes 

F Sig. t ddl 

Hالكلي 

Hypothèse de variances 

égales 
,053 ,818 -,421 78 

Hypothèse de variances 

inégales 

  
-,424 53,442 

 

Test d'échantillons indépendants 

 Test-t pour égalité des moyennes 

Sig. (bilatérale) Différence 

moyenne 

Différence 

écart-type 

Intervalle de 

confiance 95% 

de la différence 

Inférieure 

Hالكلي 

Hypothèse de variances 

égales 
,675 -,03427 ,08132 -,19617 

Hypothèse de variances 

inégales 
,673 -,03427 ,08076 -,19621 

 

Test d'échantillons indépendants 

 Test-t pour égalité des moyennes 

Intervalle de confiance 95% de la 

différence 

Supérieure 

Hالكلي 
Hypothèse de variances égales ,12764 

Hypothèse de variances inégales ,12768 

 



 اختبار الفروق بالنسبة لمتغیر المستوى التعلیمي
 
A 1 facteur 

 

ANOVA à 1 facteur 

Hالكلي 

 Somme des 

carrés 

ddl Moyenne des 

carrés 

F Signification 

Inter-groupes ,031 2 ,015 ,129 ,879 

Intra-groupes 9,218 77 ,120   

Total 9,249 79    

 



 اختبار الفروق بالنسبة لمتغیر الحالة االجتماعیة
 
A 1 facte 
 

 

 

ANOVA à 1 facteur 

Hالكلي 

 Somme des 

carrés 

ddl Moyenne des 

carrés 

F Signification 

Inter-groupes ,287 2 ,143 1,232 ,298 

Intra-groupes 8,962 77 ,116   

Total 9,249 79    

 



 اختبار الفروق بالنسبة لمكان االقامة

 
 
A 1 facte 
 
 

 

 

ANOVA à 1 facteur 

Hالكلي 

 Somme des 

carrés 

ddl Moyenne des 

carrés 

F Signification 

Inter-groupes ,002 1 ,002 ,015 ,904 

Intra-groupes 9,247 78 ,119   

Total 9,249 79    

 



 اختبار الفروق بالنسبة للدخل
 
A 1 facteur 

 

 

ANOVA à 1 facteur 

Hالكلي 

 Somme des 

carrés 

ddl Moyenne des 

carrés 

F Signification 

Inter-groupes 1,187 2 ,594 5,669 ,005 

Intra-groupes 8,061 77 ,105   

Total 9,249 79    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ملخص الدراسة



  : الملخص

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على عناصر المزیج التسویقي وأثرها في تحسین صورة الوجهة السیاحیة 

 استخدامعناصر المزیجوكفاءة  توصیات حول كیفیة زیادة فاعلیةو  اقتراحاتوقد ثم تقدیم ,بوالیة جیجل

 اتجاهاتسلوك المستهلك السیاحي و بالتالي تكوین  للتأثیر علىالتسویقي من طرف المؤسسات السیاحیة 

عشوائیة  عینة استبیانواختبارثم تصمیم  هاولتحقیق أهداف الدراسة وٕاختبارفرضیات، إیجابیة على هذه الوجهة

تمت %100بنسبة  استرجاعهاثم  استمارة 80حیث ثم توزیع ، سائح 80من  من مجتمع الدراسة مكون

: التالیة لتحلیل البیانات وهي اإلحصائیةوثم االستعانة باألدوات ,اإلجابة علیها بشكل صحیح و مقبول

ومعطیات shapiro- wilkٕاختبارو ،طالعام البسی االتجاهt. Test one sampleاختبار، anovaاختبار

  . اإلحصاء الوصفي

وقد ثم التوصل من خالل الدراسة إلى أن عناصر المزیج التسویقي لها أهمیة كبیرة في تحسین صورة 

  .تأثیر على منطقة جیجل كوجهة سیاحیةالوجهات السیاحیة و لها 

  .المستهلك السیاحي,صورة الوجهة السیاحیة,المزیج التسویقي السیاحي,السیاحة: الكلمات المفتاحیة

Abstract : 

The study aimes to identify the elements of the marketing mix, andditsimpacton improving the 

image of the tourist destination in jijel, and then make suggestion and recommendation on how 

to increase theefficieng and efficieng of the use of marketing mix elements by tourism institution 

to influence the behavior of the tourist consumer, and this formation of positive trends on this 

destination and to achieve the objectives of the study. 

 then design a questionnaire and choose a random sample from the study community of 80 

tourists, then distributed 80 forms and then returned by 100 were answerd correctly and a 

eceptable and then use the fllowing statistical tools, to analyze the data anova test simple general 

trend and and descriptive statistics data it was then concluded that the components of the 

marketing mix are of great importance in improving the image of tourist destination it has an 

impact the jijel, area as a tourist destination. 

Keyword :tourism,tourist marketing mix ,tourist destination image, tourist consumer. 

 


