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ممخص  

يعتبر التسويق السياحي عامال ميما في توجيو سموك السائح نظرا لما يقوم بو من دور في التعريف     
قناع السياح بزيادة طمبيم عمى المنتجات السياحية والتأثير عمى سموكياتيم  والترويج لممنتج السياحي وا 

وبيدف اظيار العالقة بين التسويق السياحي وسموك السائح تناولنا من خالل ىذه الدراسة . تأثيرا إيجابيا
موضوع التسويق السياحي وأثره عمى سموك السائح بوالية جيجل وذلك من خالل اعداد استبيان لجمع 

وقد توصمنا . البيانات المتعمقة بمتغيرات الدراسة، ويتمثل مجتمع الدراسة في عدد من سواح والية جيجل
عمى سموك السياح في المنطقة السياحية جيجل، رغم ال يؤثر  من خالل الدراسة إلى أن التسويق السياحي

 .حائ وسيمة فعالة لمتواصل والتأثير في احتياجات ورغبات السأنو

 

 .السياحة، السائح، التسويق السياحي، سموك السائح، والية جيجل: الكممات المفتاحية   

 

Abstract  

     Tourisme marketing is an important factor in shoping the behavior of 

touristsbecause of itsrole in defining and promoting the tourismproduct and 

convincetourists to increasetheir demand for tourism products and to influence 

positive lytheir  behavior. To show the relationship  between  tourism  marketing 

and tourist  behavior,we have covered in thisstudy the subject of tourism 

marketing and its impact on tourist  behaviorin the wilaya of Jijel, through the 

confection  of a  questionnaire  to gather data on the study variables. A number 

of tourists of Jijel constituted thestudy population. Weachieved  throughour  

surveythattourism marketing is not  an effective wayof communication and of 

influencing the needs and desires of touristsin the wilaya of Jijel. 

Keywords : Tourism, Tourist, Marketing Tourisme, Touriste Behavior, Wilaya of 

Jijel. 
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 مقدمة

      شيد العالم في الفترة األخيرة تغيرات سريعة في كل المجاالت و المفاىيم االقتصادية، السياسية 
واالجتماعية، حيث ظيرت مفاىيم جديدة و مصطمحات مختمفة و شاممة، و التي من أىميا العولمة واالنفتاح 
عمى اقتصاديات العالم ككل، فمنيا من يعتمد عمى الصناعة و أخرى تعتمد عمى السياحة بمعدالت متزايدة 
 نخالل العقدين األخيرين، مما جعل الدول تيتم أكثر بالسياحة باعتبارىا موردا اقتصاديا واجتماعيا ال ياستيا

 الدولة لبو ، وزاد ىذا االىتمام تمك المزايا التي تسمح بالحصول عمى عائدات معتبرة تساىم في زيادة مداخي
 . السياحية

      والتطور الذي مس السياحة في العصر الحديث أدى إلى ظيور العديد من األنشطة المرتبطة بيا فكان 
من أىميا التسويق السياحي، كونو من العوامل الميمة ذات االرتباط المباشر بحركة السياحة، والذي ييتم 

بدراسة سموك السائحين والتعرف عمى رغباتيم واحتياجاتيم في األسواق المختمفة، وقد أزداد االىتمام بالتسويق 
السياحي في المنشات حيث أصبحت تولي أىمية كبيرة لممزيج التسويقي السياحي ألنو يعتبر عصب العممية 
التسويقية ، وىذا في سعييا لمتأثير عمى سموك السائح من خالل تبني المفاىيم التسويقية والعمل عمى إعداد 

 .مزيج تسويقي مناسب لذلك

 :إشكالية الدراسة-1

 :      من خالل ما سبق تتمحور معالم مشكمة بحثنا في التساؤل التالي

 ما مدى تأثير عناصر المزيج التسويقي السياحي عمى سموك السائح لوجيتو السياحية  جيجل؟ -

 :ومن أجل اإلجابة عمى ىذا التساؤل الرئيسي، قمنا بطرح التساؤالت الفرعية التالية

 فيما يتمثل التسويق السياحي؟ -
 ما المقصود بسموك السائح ؟ -
 ما ىي العوامل المؤثرة عمى سموك السائح؟ -
 ما ىي عناصر المزيج التسويقي السياحي؟ -

 :     الفرضيات-2 

 : قصد الوصول إلى إجابة عن تساؤل الرئيسي اعتمدنا عمى الفرضيات التالية
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ال يوجد يوجد تأثير ذو داللة إحصائية لعناصر المزيج التسويقي السياحي عمى : الفرضية الرئيسية األولى
 .سموك السائح لموجية السياحية جيجل

ال يوجد تأثير ذو داللة إحصائية لممنتج السياحي عمى سموك السائح لموجية : (1)  الفرضية الفرعية 
 .السياحية جيجل

ال يوجد تأثير ذو داللة إحصائية  لمتسعير السياحي عمى سموك السائح لموجية : (2) الفرضية الفرعية 
 .السياحية جيجل

ال يوجد تأثير ذو داللة إحصائية لممزيج الترويجي عمى سموك السائح لموجية : (3) الفرضية الفرعية 
 .السياحية جيجل

ال يوجد تأثير ذو داللة إحصائية لمتوزيع السياحي عمى سموك السائح لموجية : (4) الفرضية الفرعية 
 .السياحية جيجل 

ال يوجد تأثير ذو داللة إحصائية لمعناصر المستحدثة عمى سموك السائح لموجية  : (5)الفرضية الفرعية 
 .السياحية جيجل

 :أهداف الدراسة3-    

تيدف دراستنا لمموضوع إلى محاولة اإلحاطة بمفيوم التسويق السياحي و أثره عمى سموك السائح       
 :بوجيتو السياحية بوالية جيجل، و ذلك من خالل

 .التعرف عمى التسويق السياحي و عناصره -
 .فيما تتمثل أىمية دراسة سموك السائح -
 .إلقاء الضوء عمى العوامل المؤثرة في سموك السائح السيما التأثير التسويقي -
 .إبراز كيفية تحقيق والء السياح و المحافظة عمييم -
براز أىميتو في تنشيط السياحة لموجية السياحية جيجل -  .التعريف بالمزيج التسويقي السياحي وا 
 :منهج الدراسة -

 :      اعتمدنا في دراستنا ىذه عمى المناىج التالية
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المنيج الوصفي التحميمي  من خالل وصف و تحميل التسويق السياحي و عناصره لموصول إلى األثر  -
 .الذي يمعبو في تحديد سموك السائح، بعرض مفاىيم عامة حول التسويق السياحي و سموك السائح

 .منيج دراسة حالة، و قد اعتمدنا عميو ألنو األنسب في جمع المعمومات  -

المتخصصة في مثل ىذه " SPSS "باإلضافة إلى  استعمال أدوات التحميل اإلحصائي بمساعدة برمجية 
 .الدراسات

 :أهمية الدراسة _4

تكمن أىمية ىذا البحث كون قطاع السياحة من القطاعات التي تحتل مكانة خاصة لما ليا من أثر 
إيجابي عمى زيادة مداخيل الدولة السياحية وبشكل خاص جمب العممة الصعبة وتشغيل اليد العاممة، 

وكذلك الدور اليام لإلستراتيجيات التسويقية لممنتوج السياحي المتبعة لمتأثير في سموك السائح و بالتالي 
 . زيادة عدد المستيمكين السياحيين

 أسباب اختيار الموضوع- 5

 :      ترجع أىم األسباب التي دفعتنا إلى اختيار الموضوع إلى

  التوجو الحديث لممنشأة السياحية بالسائح، حيث أصبحت تحرص أكثر عمى فيمو و التنبؤ بسموكو،  -
 .و معرفة العوامل المؤثرة فيو

 .أىمية دراسة سموك السائح و الحاجة إلى االىتمام بالدراسات الحديثة المتعمقة بو -
 .رغبة شخصية في دراسة الموضوع -
 :حدود البحث -
إن الدراسة تضمنت ناحيتين، نضرية، تطبيقية ففي الدراسة النظرية درس البحث : البعد الموضوعي -

التسويقي السياحي والسياحة وسموك السائح المتأثر بالتسويق السياحي، أما الدراسة التطبيقية فكانت 
 .محددة في معرفة تأثير التسويق السياحي في والية جيجل ألجل جدب أكبر عدد ممكن من السياح

يحدد المدة الزمنية لمبحث في جانبيا النظري في منتصف الموسم الدراسي : البعد الزمني-
  .2016ماي من سنة _ وفي جانبيا التطبيقي فقد إنحصرت بين شير مارس2016_2015
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إعتمدت الدراسة النظرية عمى جميع المعمومات من مصادر مختمفة، أما الدراسة الميدانية : البعد المكاني   -
 .فتم الحصول عمى المعمومات عن طريق قائمة اإلستبيان الموزعة عمى عدد سياح والية جيجل

 100اقتصرت الدراسة عمى استقصاء موجو لفئة السياح ممثمة في عينة مكونة من : البعد البشري   -
 . سائح

 :الدراسات السابقة -
 :من بين الدراسات السابقة عمى سبيل الذكر -
 م، التي تيدف إلى إبراز الخدمات السياحية و أثرىا 2009-2008سنة " برنجي أيمن" دراسة - 1 -

عمى سموك المستيمك، من خالل دراسة حالة مجموعة من الفنادق الجزائرية، و الذي توصل من 
خالليا إلى أن المنظمة تبدأ بالمستيمك و تنيي إليو عن طرق دراسة سموكو و فيم تصرفاتو إلشباع 
حاجاتو و تمبية رغباتو، و أن سموك المستيمك ىو جانب من جوانب السموك اإلنساني، يضم عممية 

اتخاذ القرار التي تحدد شراء أو استخدام السمع و الخدمات، باإلضافة إلى معرفة أثر الخدمات 
 .السياحية و الفندقية عمى سموك السائح

 م، و التي تيدف إلى إبراز السياحية في 2013-2012سنة " عوينات عبد القادر " دراسة - 2 -
في ظل اإلستراتيجية السياحية الجديدة لممخطط  (2025-2000)الجزائر اإلمكانيات و المعوقات 

، و الذي توصل من خالل دراسة الحركيات الخمس SDAT 2025التوجييي لمتنمية السياحية 
 ، أنيا تعكس فعال الرغبة الحقيقية الناتجة من إرادة 2025لممخطط التوجييي لمتييئة السياحية  آفاق 

الدولة بالنيوض بقطاعيا السياحي، و تحسين وجية الجزائر و جودة الخدمات السياحية، و أن تعد 
الفترة الحالية انطالق من بداية سنوات األلفيات مرحمة االلتفاتة الجدية من قبل الدولة لقطاعيا 

 .السياحي بغية النيوض بو و ترقيتو

 :هيكل الدراسة- 7

      لإللمام بجوانب الموضوع كافة و بموغ األىداف المسطرة مسبقا، ارتأينا تقسيم بحثنا ىذا إلى ثالثة 
 :فصول رئيسية، حيث أن الفصل األول و الثاني نظري أما الثالث فيو تطبيقي نوردىم كما يمي
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تناولنا فيو اإلطار النظري لمتسويق السياحي، و يتضمن ثالثة مباحث، األول تضمن :       الفصل األول
عموميات حول السياحة ، أما القسم الثاني فتضمن أساسيات حول التسويق السياحي، و أخيرا عالجنا المزيج 

 .التسويقي السياحي 

،حيث قسم ىو األخر إلى ثالثة مباحث ،تطرقنا في األول مدخل لدراسة سموك السائح  :       الفصل الثاني
إلى ماىية السائح، أما القسم الثاني فبعنوان مفاىيم عامة حول سموك السائح، والقسم الثالث و األخير فجاء 

 .بعنوان العوامل المؤثرة عمى سموك السائح 

فقد تضمن الجانب التطبيقي  من دراستنا، ويحمل عنوان أثر التسويق السياحي عمى :      الفصل الثالث
قسم ىو األخر إلى ثالثة أقسام، األول  بعنوان إحاطة عامة بوالية جيجل،والثاني وسائح بوالية جيجل سموك ال

 . تصميم اإلستبيان وتحميل البيانات

 :صعوبات الدراسة- 

 :       لقد واجيتنا عدة صعوبات أثناء إعداد الدراسة أىميا

 .نقص المراجع المتعمقة بسموك السائح -
كون السياحة في والية جيجل موسمية، حيث أن عدد السياح كان محدود خالل فترة الدراسة، و بالتالي  -

 .الحاجة إلى وقت أطول إلجراء المعاينة

 :المفاهيم األساسية

ىي عممية انتقال فرد أو مجموعة من األفراد من منطقة ألخرى داخل اإلقميم أو الدولة، أو من : السياحة -
دولة أخرى عمى أن يكون ىذا االنتقال مؤقتا، و ليس بقصد اإلقامة الدائمة، و ال يدر ربحا لمصمحة 

 .القائم أو القائمين بالسياحة
عممية موجية لمسائحين و تيدف إلى تأمين و تمبية احتياجاتيم االستيالكية، من : التسويق السياحي -

خالل القنوات التوزيعية المختمفة، المؤلفة من المنظمات و المؤسسات السياحية المختمفة، و التي تتفاعل 
 .مع ىؤالء السائحين تحت ضغط أو قيود البيئة الخارجية التي تتم فييا عممية التفاعل

ىو ذلك الشخص الذي يقوم بشراء الخدمات السياحية، و االستفادة منيا أثناء رحمتو السياحية : السائح -
 .سواء كان سائحا دوليا أو سائحا محميا



 مقدمة
 

 و
 

 ىو ذلك السموك الذي ينتج عن السائح في البحث و شراء و استخدام السمع و الخدمات :سموك السائح -
 .السياحية التي يتوقع أنيا تشبع حاجاتو و تمبي رغباتو حسب اإلمكانيات الشرائية المتاحة

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اإلطار النظري : الفصل األول
 .لمتسويق السياحي

 تمهيد~ 

 .عموميات حول السياحة: المبحث األول~ 

أساسيات حول التسويق : المبحث الثاني~ 
 .السياحي

 المزيج التسويقي  : المبحث الثالث~ 

 .                   السياحي

 خالصة~ 
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 تمهيد

، ىي في المقاـ األوؿ صناعة خدمات 21صناعة السياحة أو كما يسمييا البعض صناعة القرف        
ألنيا تقـو عمى إعداد و تجييز المنتج السياحي و عرضو لمبيع و ىو منتج خدمي غير ممموس، تختمؼ عف 

المنتجات الخدمية األخرى، فالمنتج السياحي لو خصائص خاصة تميزه عف الخدمات األخرى، و ىذا ما 
يدفع بالسياحة إلى زيادة الحاجة إلى التنظيـ و اإلدارة و البناء العممي الصحيح، عمى أسس و مفاىيـ إدارية 
و تسويقية، كونيا صناعة معقدة النشاطات و جيات اإلنتاج، و أف تطبيؽ عمـ التسويؽ في السياحة يخمؽ 
لنا إدارة سياحية تستطيع تحديد حاجات العمالء ، و تحويؿ السائح المحتمؿ إلى سائح فعمي وأيضا خمؽ 

الطمب في السوؽ السياحي، و مف ىنا ارتأينا تقسيـ ىذا الفصؿ إلى ثالث أقساـ رئيسية، القسـ األوؿ تناولنا 
فيو السياحة مف حيث النشأة، التعريؼ، أنواعيا، أسس و أسباب انتشارىا، أما القسـ الثاني فيتضمف 
، أىدافو، خصائصو، و الركائز األساسية لمتسويؽ  أساسيات حوؿ السوؽ السياحي، و يشمؿ المفيـو

السياحي، أما القسـ الثالث و األخير فتضمف المزيج التسويقي السياحي، و المتمثمة في المنتج السياحي 
  . التسعير السياحي، التوزيع السياحي، الترويج السياحي، العنصر البشري و العنصر المادي
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 عموميات حول السياحة: المبحث األول
       تعتبر السياحة مف ضمف الحاجات النفسية لإلنساف، و التي أساسيا الحاجة إلى الراحة واالستجماـ   
و الترويح عف النفس، و في ىذا المبحث تـ تسميط الضوء عمى أىـ المفاىيـ السياحية، انطالقا مف المراحؿ 
التي مرت بيا السياحة منذ العصور القديمة إلى غاية المرحمة الحالية و كذلؾ أىـ أنواع السياحة السائدة  

 . باإلضافة إلى األسباب التي أدت إلى انتشار السياحة
 تاريخ نشأة السياحة : المطمب األول

لقد تطور مفيـو السياحة و معناىا مع تطور المجتمعات و سوؼ نستعرض بصورة مختصرة ثالث        
 :مراحؿ مف مراحؿ تطور السياحة وىي

 مرحمة العصور القديمة: أوال
إف غريزة التنقؿ و الترحاؿ مف مكاف إلى آلخر كانت موجودة عند اإلنساف منذ نشأتو األولى سعيا        

لحياة أفضؿ لـ تكف ىناؾ منظمات أو جيات رسمية توفر لو احتياجاتو الضرورية، فكاف عميو أف يسعى إلى 
  1توفيرىا بنفسو دوف وجود قوانيف أو أعراؼ تحد وتحكـ مف تصرفاتو و التزاماتو سوى قوانيف الطبيعة نفسيا

      و قد بدأت ىذه المرحمة مع نشأة حضارة بالد الرافديف ثـ الدولة الفرعونية في بالد واد النيؿ، ثـ 
  .2اإلمبراطورية اليونانية و اإلمبراطورية الرومانية و مف سمات ىذه المرحمة

 .ظيور الدوؿ و اإلمبراطوريات  التي مف أىميا الحضارة الرومانية و الفرعونية -
 .ظيور الجيوش التي ىيأت نوعا مف األمف إذ امتدت حمايتيا حتى شممت الطرؽ الخارجية -
 .ظيور بعض العمـو و تطور نسبي في وسائؿ النقؿ باستخداـ العربات و السفف الشراعية -
 .ظيور األدياف و المعتقدات الدينية -
 
 
 
 

 

                                                           
 .14، ص2007، دار زىراف لمنشر و التوزيع، األردف، صناعة السياحةماىر عبد العزيز،   1
، الطبعة الثانية، مؤسسة الوراؽ لمنشر و التوزيع، عماف     مدخؿ إلى جغرافية السياحةعبد القادر إبراىيـ، حماد ناصر محمود عبد،   2

 .52، ص2013
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 1: أما أنواع الرحالت التي قاـ بيا اإلنساف في عصور ما قبؿ الميالد فكانت تتركز عمى ما يمي
و نعني بيا خمؽ عالقات متبادلة بيف القبائؿ المختمفة و التي تكوف أحيانا متجاورة و قد : الفائدة تحقيق - أ

تكوف بعيدة، لقد انشأ اليوناف في العصور القديمة مستعمرات عمى شاطئ البحر األبيض المتوسط، حيث 
كانت تجارتيـ مع الشعوب المجاورة،  كما كانت ىناؾ رحالت يقـو بيا أىؿ قريش قبؿ اإلسالـ،  بقصد 

ايالؼ قريش إالفيـ رحمة الشتاء و الصيؼ :"التجارة بيف بمدىـ و بالد الشاـ و اليمف كما ورد في القرآف الكريـ
 .والكتب الدينية غنية بمثؿ ىذه الرحالت" 
أدى الدافع لمعرفة عادات و تقاليد الشعوب إلى القياـ برحالت طويمة، لغرض التعرؼ :حب االستطالع  - ب

 .عمييا و أىـ الرحالة المؤرخ اإلغريقي ىيريدوت مف أوائؿ الرواد في العصور القديمة
دفع ىذا الشعور الناس إلى القياـ برحالت بعيدة لغرض زيارة األماكف المقدسة مثؿ  : الديني الدافع- ج

يقطعوف أالؼ الكيمومترات، كما كاف يقـو العرب بزيارة مكة المكرمة لغرض " البوذا"الصينيف الذيف يعبدوف 
 .العبادة و التجارة، و ىو ما يطمؽ عمييا السياحة الدينية

 مرحمة العصور الوسطى :ثانيا
، كما أف السفر و االنتقاؿ بقي بدائيا كما كاف في العصور 15سادت ىذه المرحمة في حوالي القرف     

األولى مع تطور يسير، في ىذه الحقبة التاريخية كانت الحضارة اإلسالمية في أوج ازدىارىا، فاىتمت بالعمـو 
و الفنوف و اآلداب و العمارة،  و زادت حركت الناس في مختمؼ أنحاء البالد اإلسالمية، وقد ساىمت 
الحضارة اإلسالمية في إنشاء عدد مف المدف التي أصبحت قبمة لمسياح مف كؿ أنحاء العالـ كبغداد و 

قرطبة، كما تميزت ىذه المرحمة بتطور بعض الجامعات العربية بأوربا، مثؿ جامعة السربوف بفرنسا و جامعة 
إكسفور بانجمترا، مما جعؿ البمديف قبمة لعدد مف طالب العمـ، غير أنو خالؿ ىذه الفترة لـ تكف ىناؾ قوانيف 

 2.منظمة لالنتقاؿ و ال وسائؿ نقؿ متطورة
 3: و أبرز ما يميز األسفار في العصور الوسطى

 .اضمحالؿ و تالشي دور أوربا في حركة األسفار و بروز دوؿ العرب في ىذا المجاؿ -

                                                           

 .16-14ماىر عبد العزيز، مرجع سبؽ ذكره، ص    1 
في ظؿ اإلستراتيجية الجديدة لممخطط التوجييي  (2025-2000)السياحة في الجزائر، اإلمكانيات و المعوقات عوينات عبد القادر،  2

 .5، ص2013،-3- أطروحة دكتوراه في العمـو االقتصادية، تخصص مالية و نقود، جامعة الجزائر،2025لمييئة السياحية 
 

 .59عبد القادر إبراىيـ، حماد ناصر محمود عبد، مرجع سبؽ ذكره، ص  3
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ظيور حب الترحاؿ عند الرحالة و المستكشفيف و كاف لمرحالة العرب الدور الريادي و الكبير في ىذا  -
 .النمط مف األسفار

 .تطور الصناعات اليدوية و الحرفية ساعد عمى انعاش التجارة، و انعكس ذلؾ ايجابيا عمى السفر -
 .تطور الوازع الديني و كثرة اعداد الحجاج و ارتباطو مع دافع المتعة نشط حركة األسفار -
 .تطور اآلداب و الفنوف أعطى دوافع جديدة لمسفر -
 .وضع الخرائط ألوؿ مرة في الحقبة الزمنية سيؿ عممية السفر -
 مرحمة العصر الحديث: ثالثا
إف تطور السياحة و تحوليا الكبير يعتبر مف أبرز سمات النصؼ الثاني مف القرف العشريف، حيث      

تأثرت السياحة بنفس العوامؿ الرئيسية التي غيرت كثير مف النظـ االجتماعية و السياسية و االقتصادية في 
العالـ خصوصا في منطقة أوربا، حيث اتجيت الحكومات فييا بعد الدمار الذي خمفتو الحرب إلى االىتماـ 
بالسياحة و تنشيطيا، مف أجؿ دعـ و بناء اقتصاديات بالدىا، مما أدى إلى تطوير السياحة تطويرا كبيرا 

 1. كوسيمة ترفييية يسعى إلييا الناس بعد الضغوط الكبيرة التي واجيوىا أثناء الحرب
     إف عمـ السياحة تطور تطورا ممحوظا بما يتوافؽ مع حركة السياحة الدولية بعد الحرب العالمية الثانية  

 2: و يرجع ذلؾ إلى
 التي أدت إلى تحسيف طرؽ وسائؿ اإلنتاج مما أدى إلى توفير الجيد اإلنساني ةالتطورات التكنولوجي -

 .وتحسيف ظروؼ العمؿ و زيادة أوقات الفراغ و اإلجازات الممنوحة
 .تقدـ و تطور وسائؿ النقؿ و المواصالت و االتصاالت، و بالتالي تقارب المسافات -
 .ارتفاع معدالت المداخيؿ و الثروات و النظرة لمسياحة كضرورة حتمية -
 .اىتماـ المنظمات و الييئات الدولية و المجتمع الدولي بالسياحة و أىميتيا اقتصاديا، اجتماعيا، سياسيا -

       و عميو لـ يعد سفر اليـو كشأنو باألمس، كما لـ يعد رحالة اليـو مثؿ الرحالة القدامى، ألف الثورة 
  (بالمعنى التقميدي)التكنولوجية و تقدـ وسائؿ النقؿ و كثرة عدد المسافريف، لـ تجعؿ مف المسافر رحالة 

                                                           
1
 WWW . MAKTABA. COM/ 2012/01/BOOK- TOURISM PRINCIPES 

 مذكرة مقدمة لنيؿ – دراسة حالة الجزائر – دور القطاع السياحي في تنمية االقتصاد الوطني لتحقيؽ التنمية المستدامة حميدة بوعموشة،  2
شيادة الماجستير في إطار مدرسة الدكتوراه في العمـو االقتصادية و عمـو التسيير، تخصص اقتصاد دولي و تنمية مستدامة، جامعة 

 .16، ص2012سطيؼ، 
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حيث تدير المكاتب السياحية و تعمف عف موضوع الرحمة في طرؽ، عف طريؽ وضع العديد مف الصور التي 
 1. تنقؿ الحقيقة و تكشؼ مختمؼ األماكف التي تكوف كامنة

 مفهوم السياحة:المطمب الثاني 
 اختمفت تعاريؼ السياحة و تعددت و ذلؾ نظرا لتطور مفيوميا مف فترة إلى أخرى، و اختالؼ وجية 
النظر إلييا بيف الباحثيف و الييئات و المنظمات الدولية، إذ أف ىناؾ مف ينظر لمسياحة عمى أنيا ظاىرة 

 .اجتماعية ، و منيـ مف يراىا عمى أنيا ظاىرة اقتصادية
 تعاريف السياحة : أوال

 :لمسياحة عدة تعاريؼ نذكر منيا
 2.  و تعني التنقؿ مف بمد إلى بمد طمبا لمتنزه أو االستطالع أو الكشؼ:السياحة لغويا - أ

فسيحوا في األرض أربعة "كما ورد لفظ السياحة في القرآف الكريـ و ذلؾ في عدة مواضع، فيقوؿ اهلل تعالى 
  3".أشير و اعمموا أنكـ غير معجزي اهلل مخزي الكافريف

 4".مسممات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات و إبكارا : "...  و قولو تعالى
 : تعددت التعاريؼ باختالؼ الباحثيف :أما السياحة اصطالحا  - ب

 ، و يعرؼ السياحة 1905عاـ " جوف بير فريديمر"أما أوؿ تعريؼ لمسياحة فقد كاف لمباحث األلماني 
ظاىرة مف ظواىر عصرنا و تنبثؽ مف الحاجة المتزايدة لمراحة و إلى تغيير اليواء و اإلحساس بجماؿ "بأنيا 

 5".الطبيعة، و إلى الشعور بالبيجة و المتعة مف اإلقامة في مناطؽ ليا طبيعتيا الخاصة 
 6".جميع أشكاؿ السفر و اإلقامة لمسكاف المحمييف  "كما عرفيا فيغنر أنيا
إف السياحة ىي التفاعالت االقتصادية المباشرة و غير المباشرة الناجمة عف " و قد عرفيا شراتنيو 

وصوؿ زوار مف خارج الدولة إلى إقميـ أو دولة أخرى بعيدة عف موطنيـ األصمي، و ىذه الدولة توفر ليـ 
 7".الخدمات المختمفة، التي يحتاجونيا خالؿ إقامتيـ و تساىـ ىذه الخدمات في إشباع رغباتو المختمفة 

                                                           
 .16المرجع السابؽ، ص  1

2 WWW . ALMANY. COM/AR/DICT/AR-AR.  
 (.02)سورة التوبة، اآلية  3

 (.05)سورة التحريـ، اآلية  4

.21، ص2002، الطبعة األولى، دار الفجر لمنشر و التوزيع، القاىرة، اإلعالـ السياحي محمد منير حجاب،  5  

 .24، ص2007، الطبعة األولى، دار كنوز المعرفة، عماف، صناعة السياحةأحمد محمود مقابمة،   6
7
 .23، ص2008، الطبعة األولى، دار الصفاء لمنشر و التوزيع، أسس تسويؽ الخدمات العالجيةياد عبد الفتاح النسور، إ  
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ىي عممية انتقاؿ فرد أو مجموعة مف األفراد مف منطقة ألخرى داخؿ اإلقميـ أو الدولة  "       وتعرؼ أيضا 
أو مف دولة إلى أخرى عمى أف يكوف ىذا االنتقاؿ مؤقتا،و ليس بقصد اإلقامة الدائمة،و ال يدر ربحا 

   1".لمصمحة القائـ أو القائميف بالسياحة 
انتقاؿ األفراد مف مكاف "       و في المفيـو الحديث لمسياحة حسب تعريؼ منظمة السياحة العالمية فإنيا 

 2".  ساعة و تقؿ عف سنة 24إلى آخر ألىداؼ مختمفة و لفترة زمنية تزيد عف 
      و مف خالؿ التعاريؼ السابقة نالحظ التبايف دوف الوصوؿ إلى تعريؼ شامؿ لظاىرة السياحة، إال أف 

 3:المالحظات العامة التي يمكف إبدائيا حوؿ النشاط السياحي ال تخرج عف اآلتي
 .أف السياحة مجموعة مف العالقات المادية و غير المادية -
 .تنشأ السياحة نتيجة تنقؿ األفراد و إقامتيـ في أماكف غير أماكف إقامتيـ الدائمة -
 .أف الحركة إلى المكاف المقصود تكوف مؤقتة خالؿ مدة ليا حد أقصى و حد أدنى -
 .أف زيارة األماكف المقصودة ال تكوف ألغراض التجارة أو العمؿ -
 أهمية السياحة :ثانيا

أصبحت السياحة مف أىـ الظواىر المميزة لعصرنا الحاضر، نظرا لما تتمتع بو مف أىمية في  جوانب 
 :عديدة منيا 

 األهمية االقتصادية  -1
 4 :يمكف إبراز األىمية االقتصادية مف خالؿ النقاط التالية

إف القطاع السياحي كثيؼ التشابؾ و يرتبط مع العديد مف القطاعات األخرى  : خمق مناصب عمل - أ
و ىذا يعني إمكانية السياحة عمي توليد فرص العمؿ، بحيث تفوؽ حدود القطاع السياحي و تمتد لتصؿ 

 .حدود القطاعات األخرى التي تجيزه بمستمزمات اإلنتاج 

                                                           
 2007 دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر، اإلسكندرية،  أساسيات اإلشراؼ الداخمي بالفنادؽ و المنتجعات،ليمى محمد صابر الزالقي،  1

 .11ص
2
 .19، ص2009، دار وائؿ لمنشر و التوزيع، الطبعة األولى، عماف، السياحة البيئيةأكـر عاطؼ رواشد،   

مجمة الدراسات و البحوث االجتماعية بجامعة الشييد لخضر العالقة بيف السياحة و البيئة و التنمية المستدامة، ىويدي عبد الجميؿ،   3
 .213، ص2014الوادي، العدد التاسع، ديسمبر 

دارية،  دور التسويؽ السياحي في دعـ التنمية السياحية و الحد مف أزمات القطاع السياحي،فراح رشيد، بودلة يوسؼ، 4  أبحاث اقتصادية وا 
 .2012الجزائر، العدد الثاني عشر، ديسمبر، 
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       فالسياحة ليا القدرة عمى توليد مناصب عمؿ أكثر مف أغمب األنشطة الصناعية الكالسيكية، فيي 
 .توظؼ أكثر مف أربع مرات بالنسبة لصناعة السيارات، و عشر مرات أكثر مف قطاع البناء

 تساىـ السياحة في توفير جزء مف النقد األجنبي، لتنفيذ خطط التنمية الشاممة : تدفق رؤوس األموال –ب 
 1: و يمكف تمخيص بعض أنواع التدفقات لمنقد األجنبي الناتج عف السياحة فيما يمي

 . مساىمة رؤوس األمواؿ األجنبية في االستثمارات الخاصة بقطاع السياحة -
 .المدفوعات السيادية التي تحصؿ عمييا الدولة مقابؿ منح تأشيرات الدخوؿ لمبالد -
 .الفروؽ الناتجة عف تحويؿ العممة -
 اإلنفاؽ اليومي لمسائحيف مقابؿ الخدمات السياحية، باإلضافة إلى اإلنفاؽ عمى الطمب عمى السمع  -

 . األخرىةاإلنتاجية و الخدمات لمقطاعات االقتصادي
 السياحة تساىـ كصناعة تصديرية في تحسيف ميزاف المدفوعات الخاصة :تحسين ميزان المدفوعات - ج

بالدولة، و يتحقؽ ىذا نتيجة تدفؽ رؤوس األمواؿ األجنبية المستثمرة في المشروعات السياحية، اإلرادات 
السيادية التي تقـو الدولة بتحصيميا مف جميور السائحيف، و خمؽ استخدامات جديدة لمموارد الطبيعية 

 .والمنافع الممكف تحقيقيا نتيجة خمؽ عالقات اقتصادية بيف قطاع السياحة و القطاعات األخرى 
  2:و تكمف ىذه األىمية في: األهمية االقتصادية و االجتماعية و الثقافية -2

إف السياحة تؤدي إلى تنمية الوعي السياحي و الثقافي لدى المواطنيف و زيادة ارتباطيـ و شعورىـ  -
 .باالنتماء الوطانيـ  و المحافظة عمى تراثو و آثاره

تزيد مف االىتماـ المستمر بصيانة المرافؽ و العمؿ عمى تحسيف الخدمات بالمناطؽ السياحية        -
 .والمحافظة عمى الحرؼ اليدوية و تطويرىا

تؤدي إلى النيوض بالمستوى االجتماعي و السموكي لدى أفراد الدوؿ اتجاه السياح و تأثير المضيفيف  -
عمييـ مف خالؿ اىتماـ السياح بمظاىر سموؾ المضيفيف، مما يؤدي إلى النيوض بالثقافة     االجتماعية 

 .االيجابية لدييـ
إف النشاط السياحي يعمؿ عمى زيادة محصمة المعارؼ الخاصة و العامة  لدى األفراد، إال أف التوسع  -

السياحي يحقؽ عممية تعميؽ لمروح الوطنية و تنمية القيمة الحضارية و ىذا ما يبدوا دائما في عمؿ الدولة 

                                                           
 .102المرجع السابؽ، ص 1

.21، ص2012، الطبعة األولى، دار أسامة لمنشر و التوزيع، عماف، التسويؽ السياحي في المنشآت السياحيةىباس رجاء الحربي،  2
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المستقبمة لمسياح عمى أحياء تقاليدىا و تراثيا المعماري و الصناعات و الحرؼ اليدوية و األنشطة و الفنوف 
 .الشعبية، حيث يقؼ السير في ىذا االتجاه دورا فعال في حماية القيمة الثقافية

يعمؿ النشاط السياحي عمى تحقيؽ ىدؼ سياسي بتحقيؽ الصورة الذىنية لمدوؿ المضيفة، و نشر البيانات  -
التي تؤكد عمى توفر األمف و االستقرار فييا، كما أف القواعد السياسية في الدولة المضيفة ىي التي تحدد 

 .وتنظـ النشاط السياحي فييا
إف النشاط السياحي يعزز فرص التفاىـ و التواصؿ اإلنساني، و تعميؽ أواصر التبادؿ الثقافي       -

 .والتفكير بيف الشعوب
 1: و تكمف ىذه األىمية فيما يمي: األهمية البيئية  -3

 إف النشاط السياحي يؤدي إلى زيادة االىتماـ و الحفاظ عمى البيئة ألنيا مورد مف موارد السياحة -
 .يعمؽ الوعي البيئي لدى اإلنساف في الحفاظ عمى البيئة -
 .يزيد االىتماـ بالبيئة و المحافظ عمييا مف التموث اليوائي و المائي و البري -
يزيد مف الحفاظ عمى التراث و التقاليد ألف التمسؾ بالتقاليد يزيد مف اإلقباؿ عمى البمد، مما يعطيو ريادة  -

 .في التمييز عمى الدوؿ األخرى
 .أنواع السياحة : المطب الثالث 

تتعدد أنواع السياحة تبعا لمدوافع و الرغبات و االحتياجات المختمفة، فيناؾ السياحة الثقافية،الترفييية       
العالجية و غيرىا التي ساعد عمى انتشارىا التطور العممي، االقتصادي و االجتماعي و ما صاحبيا مف 

تطمعات و متطمبات لـ تكف معروفة مف قبؿ، مثؿ سياحة المؤتمرات و المعارض، و قد صنفت السياحة وفقا 
 2: لعدة عناصر ىي 

 وفقا لمدافع او الهدف : أوال 
ىو السفر مف دولة إلى دولة أخرى أو االنتقاؿ داخؿ حدود دولة بعينيا لزيارة األماكف : السياحة الدينية  -1

المقدسة ألنيا سياحة تيتـ بالجانب الروحي لإلنساف، فيي مزيج مف التأمؿ الديني و الثقافي، و ىي أرض 
 3. زاخرة بالمعالـ الدينية الساحرة لمديانة اإلسالمية و المسيحية

                                                           
 .22المرجع السابؽ، ص 1
 .25حميدة بوعموشة، مرجع سبؽ ذكره، ص، 2
3
 .80، الطبعة األولى، دار أسامة لمنشر و التوزيع، عماف، صالجغرافية السياحيةآمنة أبو حجر،  
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ىو السفر مف مكاف آلخر داخؿ الدولة أو خارجيا، مف أجؿ المشاركة في بعض : السياحة الرياضية  -2
 .الدورات و البطوالت أو مف أجؿ االستمتاع باألنشطة الرياضية المختمفة و االستمتاع بمشاىدتيا 

و عف االستمتاع باألنشطة الرياضية المختمفة فنجدىا متمثمة في ممارسة رياضة الغوص و االنزالؽ 
 عمى الماء و الصيد، و يشترط في ممارستيا توافر المقومات الخاصة بيا مف الشواطئ الساحرة، باإلضافة 

  1.إلى المالعب و الصاالت و حمامات السباحة إذ كاف الغرض إقامة الدورات و المسابقات الدولية
 وال توجد دولة في العمـ تمارس جميع الرياضات اال اف ىناؾ كثير مف الدوؿ تتخصص بعدد منيا او 

بعضيا عمي سبيؿ المثاؿ اسبانيا التي تشتير برياضة الثيراف واليوناف موطف االولمبيات وسباؽ السيارات في 
 2.فرنسا

و تيدؼ ىذه السياحة إلى زيادة المعرفة لدى الشخص مف خالؿ تشجيع حاجاتو : السياحة الثقافية -3
الثقافية لمتعرؼ عمى المناطؽ و الدوؿ غير المعروفة لو، و ىي مرتبطة بالتعرؼ عمى التاريخ و المواقع 
األثرية و الشعوب و عاداتيا و تقاليدىا، و ىذا النوع مف السياحة مشيورو معروؼ في مصر و اليوناف 

يطاليا   3.وا 
 فالسياحة العالجية ىي سياحة إلمتاع النفس و الجسد معا بالعالج أو ىي سياحة :السياحة العالجية -4

العالج مف أمراض الجسد مع الترويح عف النفس، و تعتمد السياحة العالجية عمى استخداـ المراكز 
والمستشفيات الحديثة بما فييا مف تجييزات طبية و موارد بشرية لدييا مف الكفاءة لتساىـ في عالج األفراد 

 4. الذيف يمجئوف إلى ىذه المراكز
 يحتاج كؿ الناس إلى الراحة و االستجماـ بعد العناء و العمؿ و عادة ما تكوف ىناؾ :السياحة الترفيهية -5

الشواطئ : مواسـ لإلجازات تيدؼ مف خالليا إلى إزاحة آثار التعب و عادة ما يجد بيـ وسائؿ ترفييية مثؿ 
 5.و المناخ المعتدلو السير ليال و ممارسات فنية تجمب المتعة و السرور

 وفقا لمحدود السياسية : ثانيا 
 6:  و تتكوف مف سياحة داخمية و سياحية خارجية 

                                                           
1
 .227، ص2010 الطبعة األولى، دار أسامة لمنشر و التوزيع، عماف، اإلدارة الفندقية و السياحية،عبد الكريـ حافظ،  

2
 Patrick Bouchet et Anne_ marie labeur, management de tourisme sportif, presses universitaire de rennes, pour 

édition , France ; 2009, p15. 
 .16، ص1999، الطبعة األولى، دار مجدالوي لمنشر و التوزيع، عماف، مختارات مف االقتصاد السياحيمرواف السكر،   3
 .223عبد الكريـ حافظ، مرجع سبؽ ذكره، ص 4
 .59، ص2007 دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر، اإلسكندرية، إدارة التسويؽ السياحي و الفندقي،محمد حافظ حجازي مرسي،  5
6
 .54، ص2011 إثراء لمنشر و التوزيع، األردف، مبادئ السياحية،مرزوؽ عابد القعيد و آخروف،  
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يقصد بالسياحة الداخمية حركة السياح داخؿ حدود الدولة السياسية، الزيارات    : السياحة الداخمية  -1
و التنقالت التي يقـو بيا المواطنوف داخؿ حدود دولتيـ أو حتى بعد النشاط بأنو نشاطا سياحيا ال بد بأف ال 

 سا و إال اعتبر نشاطا ترفيييا، و ىناؾ عدة معايير لالستدالؿ عمى السائح المحمي تختمؼ مف 24يقؿ عف 
 :دولة إلى أخرى و بصفة عامة يمكف تحديد نمطيف أساسييف لمسياحة الداخمية ىما 

  سا 24رحالت ترفييية مدتيا تكوف أقؿ مف  -
  سا24رحالت سياحية داخمية تكوف مدتيا أكثر مف  -
تتمثؿ السياحة الخارجية في اإلقامة و االنتقاؿ  عبر حدود الدوؿ و القارات : السياحة الخارجية  -2

وىذه تتطمب مجموعة مف اإلجراءات و تخضع لعدد مف العػػػوامؿ السيػػػاسية، االقتصادية  المختمفة
  .واالجتماعية  االيجابية و السمبية السائدة 

 وفقا لمعدد : ثالثا 
تتـ السياحة الفردية عندما يقـو شخص واحد أو أسرة واحدة بالسفر خارج منطقة : السياحة الفردية  -1

سكنيـ، و تترواح مدة إقامتيـ حسب تمتعيـ بالمكاف أو وقت الفراغ المتاح ليـ و يعتمد ىذا النوع مف 
السياحة عمى تأثير األصدقاء و الكممة الصادقة، و عمى تأثير اإلعالف و الترويج السياحي وعمى مدى ثقافة 

 1. السائح لذلؾ فمف سمات السياحة الفردية أنيا الشاممة و ال تقتصر عمى برنامج محدد
و ىي السياحة التي يقـو بيا مجموعة مف األشخاص مف خالؿ السفر مع : السياحة الجماعية  -2

بعضيـ البعض مرتبطيف برابطة معينة مثؿ كونيـ أعضاء في نادي أو جمعية أو مدرسةأو رابطة طالبية أو 
عمالية، و قد تتـ السياحة الجماعية عف طريؽ رحمة تنظميا شركة سياحية حيث يراقبيا شخص مف قبؿ 

  2.الشركة يصبح مسؤوال عف كافة الترتيبات الالزمة لممشتركيف في الرحمة
 3:        و تتميز ىذه السياحة الجماعية عف الفردية بأنيا 

 .أوفر مف حيث التكاليؼ -
 .ال تستدعي خبرة كبيرة -
 مؤمنة في جميع العناصر الخاصة بالرحمة السياحية -

                                                           
الطبعة األولى، مجد المؤسسة الجامعية لمدراسات و النشر و التوزيع بيروت،  دور اإلعالف في التسويؽ السياحي، مصطفى عبد القادر، 1

 .63، ص2003
2
 .63المرجع السابؽ، ص، 

 .52مرزوؽ عابد القعيد و آخروف، مرجع سبؽ ذكره، ص 3
 

 



                                                                                                                          
 الفصل األول                                                                              اإلطار النظري لمتسويق السياحي

18 
 

 .رابطة العمؿ أو القرابة أو التنظيـ: يمكف أف تقـو بيا مجموعة ترتبط فيما بينيا برابطة معينة مثؿ  -
 .تتحمؿ الشركات السياحية المنظمة كافة عناصر البرنامج السياحي -

 أسس السياحة و أسباب توسعها و انتشارها : المطمب الرابع 
 أسس السياحة : أوال 

 :و يمكف تمخيص أسس السياحة فيما يمي 
ويقصد بو اتجاه السائحيف حوؿ منطقة بذاتيا، و ىو مزيج مركب مف عدة عناصر : الطمب الّسياحي  -1

الدوافع و الرغبات و الميوؿ الشخصية باإلضافة إلى المؤثرات االجتماعية  وىو يمثؿ السوؽ : مختمفة مثؿ
 1. المرتقب

 :يتميز الطمب الّسياحي بخصائص معينة ىي : خصائص الطمب الّسياحي  - أ
و تعني ىذه الخاصية أف الطمب الّسياحي ذو حساسية شديدة نحو الظروؼ والعوامؿ : الحساسية  -

االقتصادية واالجتماعية و السياسية السائدة في الدولة المستقبمة لمّسواح، ألف الّسائح يبحث دائما عف المتعة 
و الترفيو و الثقافة و اليدوء و ال يبحث عف العراقيؿ و المشاكؿ والتوترات الدولية المختمفة و بذلؾ يتضح 

 2. مدى ارتباط أمف و استقرار المنطقة المستقبمة لمسياحة و زيادة حجـ الطمب السياحي عمييا
 و يقصد بيا قابمية الطمب السياحي لمتغيير تبعا لمظروؼ و المؤثرات المختمفة  االقتصادية :المرونة - 

واالقتصادية و السياسية السائدة في السوؽ السياحي الداخمي و الخارجي، فالظروؼ االقتصادية السائدة في 
الدوؿ المستقبمة لمسياح التي ترتبط بتغير أسعار الخدمات السياحية تؤثر أيضا عمى مرونة الطمب السياحي، 

 3.ألنو كمما ارتفعت أسعار ىذه الخدمات اتجو الطمب السياحي إلى االنخفاض
 يقصد بموسمية الطمب السياحييو اتجاه ىذا الطمب إلى االرتفاع في أوقات زمنية معينة :الموسمية - 

مرتبطة بالمناخ و العوامؿ التنظيمية و األعياد أو مراسيـ معينة، حيث يصؿ في ىذه الفترات إلى أعمى 
مستوياتو خالؿ العاـ و ينخفض في باقي أشير  السنة  و الموسمية ال ترتبط فقط بالمراسيـ الموجودة بالدوؿ 

المصدرة لمسائحيف و لكنيا ترتبط أيضا بمواسـ الدوؿ المستقبمة،  ففي دوؿ أمريكا و أوربا تزداد الحركة 

                                                           
 38، ص2001، الطبع األولى، مجموعة النيؿ العربية، القاىرة، مبادئ السياحةماىر عبد الخالؽ السيسي،  1

 .16، ص2002، الطبعة األولى، دار الميسرة لمنشر و التوزيع، عماف، تسويؽ الخدمات السياحيةسراب إلياس و آخروف،  2
3
 .17المرجع السابؽ، ص 
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السياحية القادمة منيا بشكؿ واضح في فصؿ الشتاء  أما الدوؿ العربية فتزداد حركتيا في فصؿ الصيؼ  
 1.باإلضافة إلى فترات األعياد الدينية و موسـ الحج و العمرة

عدـ سيادة المنافسة الصافية أو احتكار القمة في السياحة في كثير مف الحاالت و خاصة في : المنافسة  -
الدوؿ التي تمتمؾ آثار قديمة يصعب عمى الدوؿ األخرى منافستيا في ىذا المجاؿ أو الدوؿ التي تمتمؾ 

مقومات سياحية مف صنع الخالؽ و ىذا بدوره يصعب عمى الدوؿ المنافسة إنتاج مثؿ ىذه الخدمات و ىذا 
  2.ما يجعؿ المنافسة صعبة جدا

 يميؿ الطمب السياحي إلى التوسع و الزيادة عاما بعد عاـ، و لكف ليس بمعدؿ ثابت بؿ :التوسع  -
بمعدالت متفاوتة و متغيرة مف سنة إلى أخرى تبعا لمدوؿ األخرى المصدرة لمسائحيف و المستقبمة ليـ و ىذا 
يعني أف الظاىرة السياحية أصبحت مف الظواىر االجتماعية و اإلنسانية في العالـ التي مرت بعدة مراحؿ 

مف التطور، فبعد أف كانت مجرد ظاىرة تطورت و أصبحت حركة ثقافية و اجتماعية وعمـ لو قواعده وأسسو 
  .3و نظرياتو، ثـ أصبح في النياية صناعة مركبة مف الصناعات الميمة غير التقميدية

 : 4و ترجع أسباب التوسع إلى
 .التطور التكنولوجي السريع و خاصة وسائؿ النقؿ -
 .التطور االقتصادي و خاصة زيادة الدخؿ في الدوؿ الغنية و المتقدمة صناعيا -
 .تطور وسائؿ االتصاالت و نقؿ المعمومات، و التي شجعت السفر لمتعرؼ عمى مناطؽ و شعوب جديدة -
 .الرغبة في تغيير نمط الحياة و التخمص مف روتيف العمؿ و الحياة -
 .ممكية السيارة الخاصة ووفرة وسيمة النقؿ السريع و المرونة -
يعرؼ العرض السياحي بشكؿ عاـ عمى أنو مقدار الخدمات السياحية التي : العرض السياحي  -2

تعرضيا المشاريع السياحية لمبيع، مقابؿ ثمف معيف و في وقت معيف، و التعريؼ األكثر استخداما في ىذا 
السياحي لسياحيييا الحقيقييف أو  المجاؿ ىو أف العرض السياحي كؿ المستمزمات التي توفرىا أماكف المقصد

 5.و الخدمات و البضائع و كؿ شيء يحتمؿ أف يغري الناس المحتمميف

                                                           
1
 .33حميدة بوعموشة، مرجع سبؽ ذكره، ص 

 .33المرجع السابؽ، ص 2
 .17سراب إلياس و آخروف، مرجع سبؽ ذكره، ص 3
 .60أحمد محمود مقابمة، مرجع سبؽ ذكره، ص 4

.157، ص2006، الطبعة األولى، درا الفكر الجامعي، اإلسكندرية، مدخؿ إلى عمـ السياحةأحمد فوزي مموخية،   5
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  1: يتميز العرض السياحي بالخصائص التالية: خصائص العرض السياحي  - أ
  أنو يعتبر عرضا لمخدمات بصفة أساسية، فالسائح يشتري عادة مجموعة خدمات تشكؿ ما يعرؼ بالمنتج

 الخ؛...خدمات النقؿ ، اإليواء، الطعاـ و الشراب : السياحي، و ىذه الخدمات ىي 
  أف ىذه الخدمات ىي غالبا خدمات آنية مباشرة يتـ تصنيفيا عمى مدار اليـو أو حتى الساعة   و يتـ

تقديميا في أغمب األوقات أماـ مرأى السياح حيث يكوف عماؿ الخدمات عمى احتكاؾ مباشر مع الضيوؼ، 
 .و بذلؾ ال تتوافر إمكانية حجب المنتج الرديء في المستيمؾ

 العرض السياحي غير قابؿ لمتخزيف فطالما أنو عرض حتمي فال يمكف تخزيف الخدمات. 
  العرض السياحي غير قابؿ لنقؿ فعادة ما يكوف المستيمؾ ثابتا و السمعة ىي التي تتحرؾ و يتـ نقميا إلى

األسواؽ القريبة مف إقامة المستيمكيف، بؿ أف ىناؾ بعض السمع التي تصؿ إلى منزؿ المستيمؾ نفسو، و لكف 
الحاؿ يختمؼ تماما في العرض السياحي، فيو ثابت و المستيمؾ ىو الذي ينتقؿ لكي يستطيع أف يقتني 

 .الخدمة السياحية
  يخضع العرض السياحي لممنافسة، حيث لـ تصبح السياحة بعد حاجة إنسانية ضرورية، باإلضافة إلى

 .التنافس بيف البمداف المختمفة عمى تسويقو
 :و مف مكونات العرض السياحي ما يمي: مكونات العرض السياحي - ب
  2: و تتمثؿ في: المكونات الطبيعية-1 

 . و ما يتصؼ بو مف اعتداؿ و جفاؼ و شمس و ىواء:المناخ -
و ما تحتويو مف جباؿ و سيوؿ و بحيرات و الشواطئ البحرية و التكوينات الجغرافية مف : التضاريس  -

 .الخ ... شالالت و كيوؼ 
 .مف عيوف معدنية و حمامات ذات الخصائص الشفائية : المراكز الصحية الطبيعية  -
و تشمؿ المزروعات و الطيور بمختمؼ أنواعيا و األسماؾ و الحياة البرية        : النباتات المختمفة -

 .والبحرية
 3: و تتمثؿ في: مكونات التي هي من صنع اإلنسان-2

 .الخ...الميرجانات الوطنية و المحمية : اآلثار التاريخية و الثقافية و الدينية القديمة و الحديثة مثؿ  -

                                                           

.158المرجع السابؽ، ص 1  

.33حميدة بوعموشة، مرجع سبؽ ذكره، ص 2  

.59أحمد محمود مقابمة، مرجع سبؽ ذكره، ص 3
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 .التقدـ العممي و التكنولوجي -
 .البنية التحتية و الفوقية  -
 .وسائؿ المواصالت السياحية -
 .طريقة حياة الناس -
 يتمثؿ في مجموع ما ينفؽ في قطاع السياحة و ما تستقطبو الدولة مف استثمارات :االستثمار السياحي  -3

أجنبية موجية ليذا القطاع، و يعتبر االستثمار السياحي مف األنشطة الواحدة، لما تتجو مف فرص كبيرة 
لمنجاح و تحقيؽ عوائد مالية معتبرة، كما أف تطور االستثمار السياحي يتوقؼ عمى مدى تدفؽ رؤوس 

األمواؿ المحمية و األجنبية لالستثمار في مجاؿ السياحة، إلى جانب قوة المنتوج السياحي المعروض و حجـ 
الطمب عميو في سوؽ السياحة العالمية، و مدى اىتماـ الدولة بعنصر التسويؽ السياحي لمتعريؼ بمنتجيا 

  1.السياحي
كافة ما تحققو الدولة مف إيرادات مف السائحيف " تعرؼ اإليرادات السياحية عمى أنيا :اإليرادات السياحية -4

و ما تحققو السياحة كنشاط اقتصادي و كوعاء ضريبي، و ما يحققو األفراد و الشركات الوطنية والمؤسسات 
العمومية و الخاصة في حقؿ السياحة، و الفنادؽ و الطيراف و المالحة نظير ما يؤذونو مف الخدمات 

  2.السياحية المختمفة
  3:و تتأثر ىذه اإليرادات بمجموعة مف العوامؿ و المتغيرات منيا

 .قوة المنتج السياحي لمدولة  -
 .مستوى الخدمات السياحية المختمفة في الدولة -
 .أسعار السمع و الخدمات السياحية في الدولة -
 .مدى الوعي السياحي في الدولة -
 .قدرة السائحيف عمى اإلنفاؽ السياحي -
 .الوضع األمني في الدولة المصدرة لمسياحية -
 .حجـ اإلمكانيات الطبيعية و المادية المتوفرة في الدولة السياحية -

                                                           
 حالة الجزائر تونس المغرب، الممتقى الوطني األوؿ حوؿ دراسة مقارنة واقع السياحة في دوؿ شماؿ إفريقيا،بوفميغ نبيؿ، توقروت محمد،  1

  .22، ص2010 ماي 12-11 معيد العمـو االقتصادية، المركز الجامعي البويرة، يومي – الواقع و اآلفاؽ –السياحة في الجزائر 
.04، جامعة قاصدي مرباح ورقمة، صالثقافة السياحية لممجتمع و دورىا في تنمية السياحة الصحراويةدادف عبد الغاني، تمي سعيدة،  2  

.22بوفميغ نبيؿ، تقروت محمد، مرجع سبؽ ذكره، ص 3
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طبيعة النظاـ السياسي و االقتصادي في الدولة المصدرة لمسياحة و السائحيف إلى جانب العالقة بيف  -
 .الدولتيف

 أسباب انتشار و توسع السياحية: ثانيا 
  1:و تتمثؿ فيما يمي     
التمتع باإلجازات مدفوعة األجر، بعد إحداث العديد مف قوانيف العمؿ و التنظيـ و التشريعات التي تحدد  -1

 .اإلجازات اإلجبارية المدفوعة الثمف
تقميؿ ساعات العمؿ بسبب دخوؿ المكائف و اآلالت الحديثة، و التي أدت إلى زيادة أوقات الفراغ     -2

 .وأصبحت فرص السفر متوفرة
 .انتشار السالـ في العالـ بسبب انتياء الحروب -3
زيادة الطمب عمى الخدمات في المدينة وانخراط الناس في األعماؿ المكتبية الخاضعة لمروتيف واستعماؿ  -4

 .الفكر و العقؿ بدال مف القوة الجسمانية، كمما أدت إلى االنتقاؿ مف الريؼ إلى المدينة
تطور الطائرات الحربية التي كانت تستعمؿ ألغراض الحرب إلى طائرات : انتشار وسائؿ النقؿ مثؿ  -5

مدنية لنقؿ الركاب و ىذا بدوره ألغى المسافات بيف الدوؿ، أي أصبح االنتقاؿ مف دولة إلى أخرى ال يستغرؽ 
ساعات محدودة بعد أف كاف االنتقاؿ مف مكاف آلخر يستغرؽ أياما طويمة و حيث كانت محفوفة بالمخاطر و 

 .القراصنة
 .انتشار و تطور وسائؿ االتصاالت الحديثة و التي ساىمت بشكؿ كبير في السياحة و السفر -6
زيادة اإلنتاجية مف خالؿ بحث التجار عف أسواؽ جديدة لتعريؼ بضائعيـ مف خالؿ الفائض في  -7

 .اإلنتاج
ىروب الناس فترة مف الزمف إلى المناطؽ األخرى بسبب تموث البيئة، و خاصة جو المدف الصناعية  -8

 .    الكبرى
 

 
 
 
 

                                                           

.227-226عبد الكريـ حافظ، مرجع سبؽ ذكره، ص 1
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 أساسيات حول التسويق السياحي: المبحث الثاني

       يعد التسويؽ السياحي وظيفة أساسية تعتمد عمى دراسة و تحديد حاجات و رغبات المستيمكيف،        
و ىناؾ مف يعتبر أف التسويؽ السياحي  . و بالتالي تصميـ و تقديـ سمع و خدمات توافؽ تطمعات المستيمؾ

متميز عف باقي أنواع التسويؽ نظرا لكونو ييتـ بعالـ ال ممموس، أي ييتـ بتسويؽ الخدمات و ىذا ما يجعؿ 
 .لمتسويؽ السياحي أىمية كبيرة في صناعة السياحة

 مفهوم التسويق السياحي : المطمب األول
 :سنتطرؽ في ىذا المطمب إلى تعريؼ التسويؽ السياحي و أىميتو

 تعريف التسويق السياحي: أوال
 : لمتسويؽ السياحي، سنتطرؽ إلييا مف خالؿ ما يميؼىناؾ عدة تعاري

التنفيذ العممي، و "  حيث عرؼ التسويؽ السياحي عمى انو KRID PENDRYتعريؼ كريد باندروف 
المنسؽ لسياسة األعماؿ مف قبؿ المشاريع السياحية، سواءا كانت عامة أو خاصة، أـ عمى مستوى محمي أو 

 ". إقميمي أـ وطني أـ عالمي لغرض تحقيؽ اإلشباع لمجموعة مف المستيمكيف، و بما يحقؽ عائدا مالئما
بأف مفيـو التسويؽ السياحي يتطمب االىتماـ بثالثة عناصر أساسية تتمثؿ  " JABBER و قد رأى 

في التوجو نحو الزبائف و توفر المنظمة التي تقـو بترجمة و تنفيذ التوجو السابؽ و أخيرا تحقيؽ الرفاه 
 1".االجتماعي ليؤالء الزبائف عمى المدى الطويؿ

عممية موجية لمسائحيف و تيدؼ إلى تأميف و تمبية " التسويؽ السياحي بأف BARTLERو يعرؼ 
احتياجاتيـ االستيالكية، مف خالؿ القنوات التوزيعية المختمفة، المؤلفة مف المنظمات و المؤسسات السياحية 

المختمفة، و التي تتفاعؿ مع ىؤالء السائحيف تحت ضغط أو قيود البيئة الخارجية، التي تتـ فييا عممية 
 ، األخالقية، و التي تيدؼ إلى تدفؽ المبادالت إلى السوؽ ةالقيود االقتصادية، التكنولوجي: التفاعؿ مثؿ

  2.المستيدؼ، و بما ينعكس عمى تحسيف عممية التبادؿ و االستيالؾ
      و بالتالي يمكف اعتبار التسويؽ السياحي عمى أنو، عبارة عف عممية إدارية تقـو بيا المنظمات 

السياحية و المشاريع السياحية، مف خالليا بتحديد مجموعاتيا السياحية الفعمية و المتوقع االتصاؿ بيـ 

                                                           
  .150، ص2007، دار الميسرة لمنشر و التوزيع و الطباعة، عماف، مبادئ السياحةنعيـ الطاىر، سراب إلياس، 1
  .42أياد عبد الفتاح النسور، مرجع سبؽ ذكره، ص2
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لغرض التحفيز و إشباع رغباتيـ و دوافعيـ و تبني المنتوج السياحي المطموب مف قبميـ، و ذلؾ لغرض 
  1.تحقيؽ اإلشباع األقؿ لمسائح، و تحقيؽ أىداؼ السياحة

 أهمية التسويق السياحي: ثانيا
     في عالـ التجارة الحديث يتعيف عمى المنظمات أف تظير بالصورة الجيدة في أذىاف الزبائف وىذا الشؾ 
يتطمب الميارات و الخبرات العالية التي يجب أف تتمتع بيا منظمات السياحة، و خصوصا إذا كانت مرتبطة 

  2:بمفيـو التسويؽ الحديث و حاجة السوؽ و تكمف أىمية التسويؽ السياحي في اآلتي
حساسية القرارات اإلدارية تعتمد عمى الجوانب : التسويق السياحي يساعد في دراسة سموك المستهمك

السموكية، فإذا كانت لدينا معرفة جيدة بسموؾ المستيمكيف يصبح مف السيؿ دراسة درجة أو مستوى توقعاتيـ، 
ىنا عمماء النفس يروف أف التوقعات و الرضا مرتبطاف مع بعضيما البعض، توقعاتنا المباشرة   و غير 

 .المباشرة تتأثر بتعدد أوجو التطور في المجتمع
        مف الضرورة اإلشارة ىنا إلى أف اإلحساس و صورة المنطقة السياحية في ذىف السائح تصبح جزء 

مف العممية الحسية لمسائح، و التي تتجو إلى تشكيؿ أجزاء التوقعات، باإلضافة إلى أف ىذه التوقعات تساعد 
في تشكيؿ السموؾ المناسب لذا ال بد مف جمب االنتباه، و حث السائح عمى التصرؼ بشكؿ إيجابي اتجاه 

 .المنطقة السياحية مف خالؿ البرامج التسويقية الفعالة لممؤسسة السياحية
التسويؽ االجتماعي الحديث يجعؿ : التسويق السياحي يساعد المؤسسة في زيادة الفعالية التنظيمية .1

 .المفيـو التسويقي متطابؽ مع التوجيات االجتماعية و التغيرات البيئية المحيطة
      ىذا يساعد المؤسسات السياحية في الحصوؿ عمى الفعالية التنظيمية، حيث أف المستيمكيف المحتمميف 

 .يمكف تحويميـ إلى سياح فعمييف مف خالؿ فيـ اإلطار االجتماعي لممؤسسة السياحية
عندما يكوف التسويؽ السياحي يشيد منافسة حادة وعندما : التسويق السياحي يساعد في إدارة المعمومات .2

نتكمـ عف إدارة الصناعات المتعددة، تصبح إدارة المعمومات ميمة، و مف الطبيعي أف يتطمب ىذا تعزيز 
البحوث التسويقية لتكوف الخدمات المقدمة تطابؽ الخدمات التي يتوقعيا السائح، حيث يالحظ أف نظاـ توفير 

المعمومات التسويقية يسيؿ عممية الحصوؿ عمى فكرة صحيحة عف متطمبات المستيمؾ و عف أفكار 
 . الشركات المنافسة

                                                           
  .51أحمد محمود مقابمة، مرجع سبؽ ذكره، ص 1
  .21-16، ص2001، الطبعة األولى، دار وائؿ لمنشر و التوزيع، عماف، التسويؽ السياحي الحديثخالد مقابمة، عالء السرابي،  2
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 في مجاؿ صناعة السياحة فإف حدة التنافس بيف :يساعد التسويق السياحي في زيادة حدة التنافس .3
الشركات السياحية موجود و ىذا يتطمب إيجاد خدمات متميزة لمسياح لكي يحصموا عمى الخدمات المناسبة 

يعتبر تطبيؽ مبادئ التسويؽ في صناعة السياحة ضرورة كوف القرارات التسويقية تسيؿ . لألسعار المنافسة
 .إمكانية عمؿ تحسينات في الخدمات المقدمة لمسياح

في صناعة السياحة يواجو السائح درجة عالية : يسهل التسويق السياحي عممية تخطيط المنتج السياحي .4
ال يمكف ليذا اإلنتاج أف يناسب . مف عدـ التأكد فيما يتعمؽ بالمنتج نفسو،و دوره في عممية الشراء

المستيمكيف ذوي الخمفيات الثقافية، االقتصادية، و االجتماعية المختمفة، و ىذا يتطمب جيدا إضافي في 
تخطيط و تطوير اإلنتاج السياحي، حينما يضع المسوقوف قراراتيـ فيما يتعمؽ باإلنتاج، فعمييـ مراعاة 

الحاالت المادية و النفسية و مدى توفر الخدمات في األماكف النائية و الضواحي، عند التخطيط لعمؿ إنتاج 
الصورة التي يحمميا السائح في ذىنو عف الموقع، التسييالت : سياحي، مف الميـ أف يتـ مراعاة ما يمي

 .المقدمة لو، خدمات، تجييز الطعاـ، أماكف الترفيو و سيولة الدخوؿ إلى المناطؽ التي يرتادىا السائح
إف مرونة التسويؽ السياحي مرتبطة مع : يساهم التسويق السياحي في تسهيل عممية تحديد األسعار .5

تحديد األسعار لتكوف أكثر مصداقية، و عممية تحديد األسعار معقدة و تحتاج إلى دراسة مسبقة لعممية 
باإلضافة ليذا فإف أصحاب العمؿ يجب أف . التسعير و إلى مراجعة سياسات المؤسسات السياحية المنافسة

يكونوا عمى دراية و وعي كامؿ بالظروؼ المتغيرة في السوؽ،حيث تعتبر مبادئ التسويؽ ميمة لتسميط 
  1.الضوء عمى االتجاه الذي يخدـ المصمحة الخاصة و العامة لممجتمع

  2:و مف أىمية التسويؽ السياحي أيضا ما يمي 
خمؽ حالة مف التوازف االقتصادي بيف جميع القطاعات االقتصادية في البمد يحكـ العالقة المتبادلة التي  -

 ترتبط بالقطاع السياحي
 تشجيع االستثمارات في قطاع النقؿ المحمي و الخارجي و العمؿ عمى تطويرىا لضماف نقؿ الزبائف -
 جذب رأس الماؿ األجنبي في ظؿ أرضية قانونية و مالية -
 .الحد مف البطالة و ضماف توفير فرص عمؿ في قطاع السياحية -
 .دراسة سموؾ الزبوف لمعالقة القوية بيف الزبوف و الخدمة، فمف السيؿ دراسة توقعاتو و حاجاتو -

                                                           
  .21 نفس المرجع، ص 1
، ص  2011 دار شات لمنشر و البرمجيات، مصر،  دور المزيج التسويقي السياحي في تحقيؽ الميزة التنافسية، مرواف محمد نجيب،2
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مساعدة المنظمات الخدمية في زيادة الفعالية التنظيمية اإلدارية مف خالؿ التسويؽ االجتماعي الحديث،  -
يجعؿ التسويؽ متطابقا مع التوجيات االجتماعية بحيث يساعد المنظمات السياحية في الحصوؿ عمى فعالية 

 .تنظيمية عالية
إدارة المعمومات بصورة جيدة مف خالؿ زيادة المنافسة بيف المنظمات السياحية بحيث تصبح إدارة  -

المعمومات التسويقية ضرورية مع تطبيؽ مبادئ التسويؽ في صناعة السياحة إذ تعتمد عمى القرارات الرئيسية 
 .المبينة عمى المعمومات الصحية

 خصائص التسويق السياحي: المطمب الثاني
يرى بعض الخبراء و المختصيف في التسويؽ أف التسويؽ السياحي يتميز بمجموعة مف الخصائص     

 1:و ىذا ما يجعمو مختمؼ عف التسويؽ السمعي و يمكف إبراز ذلؾ في النقاط التالية
 في الدولة المستقبمة لمسياح، يعتمد العرض السياحي الذي تتصؼ مكوناتو بعدـ القابمية لمتغيير في المدى 

 .القصير، بينما السمع المعروضة تكوف قابمة لمتغيير أي أف األسموب التسويقي مرف
في التسويؽ السياحي ال يمكف استخداـ العينات و نقؿ الخدمات، بينما في جانب التسويؽ السمعي يمكف  -

 .استخداـ العينات و نقؿ السمع، و تداوليا في سبيؿ الدعاية و التجربة
إف المنتج السياحي موجود بطبيعتو في دولة ما، في كؿ وقت و مكاف، و العمميات التسويقية تتـ في أي  -

وقت، و لكف في إطار التسويؽ السمعي فإف تحقيؽ منفعة زمنية نتيجة لطبيعة السمعة يحتاج إلى ميارات 
 .معينة في قرارات الشراء لدى المستيمؾ

ال تتحقؽ منفعة الحيازة في التسويؽ السياحي، و ال تنتقؿ إليو مقابؿ ما يدفعو مف ماؿ، لكف يمكف أف  -
يستخدميا أكثر مف شخصيف في وقت واحد، بالمقابؿ فإف التسويؽ السمعي يحقؽ منفعة الحيازة لمسمع المادية 

 .مباشرة، بمجرد انتقاليا مف المنتج إلى المستيمؾ
ييدؼ التسويؽ السياحي إلى إبراز صورة منطقة معينة بالتركيز عمى معالميا، و بالتالي زيادة معدؿ  -

الحركة السياحية باستخداـ وسائؿ اإلعالـ، و تنحصر األىداؼ في تحقيؽ أرباح سنوية ناتجة عف مختمؼ 
 .األنشطة، أما التسويؽ السمعي ييدؼ إلى تحقيؽ رقـ معيف مف المبيعات في فترة زمنية

                                                           
 دراسة حالة مجموعة مف الفنادؽ لوالية مستغانـ، مذكرة الخدمات السياحية و الفندقية و تأثيرىا عمى سموؾ المستيمؾ، مساوي مباركة، 1

لنيؿ شيادة الماجستير، تخصص تسويؽ دولي، كمية العمـو االقتصادية و العمـو التجارية و عمـو التسيير، جامعة تممساف، الجزائر، 
  . 54ص، 2011
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وجود عالقة مباشرة بيف المنشأة السياحية و السائح نظرا لصعوبة االتصاؿ بينيما مما يؤثر عمى قرارات  -
الشراء بينما التسويؽ السمعي يقـو عمى وجود حاجة معينة لدى المشتري، يتـ إشباعيا لو مف خالؿ شراءه 

 .لمسمع التي تحقؽ لو ذلؾ
 :الشكؿ التالي يوضح خصائص كؿ مف التسويؽ السياحي و التسويؽ السمعي

 خصائص التسويق ا لسمعي: (01)الشكل رقم 
 

 
 
 

 
 

 
، 2006، دار الكتب المصرية، القاىرة، التسويؽ السياحي و الفندقي، أسس عممية و تجارب عربيةصبري عبد السميع، : المصدر

 .36.ص

 خصائص ا لتسويق ا لسياحي: (02)الشكل رقم 
 
 
 

 
 

 
 

 
 .36.المرجع السابؽ، ص: المصدر

 
 
 

 انتقاؿ السمعة لممستيمؾ

 اليدؼ التسويقي الكمي

 تحقيؽ المنفعة الزمنية

األسموب التسويقي مرف و 
 متطور

 تحقيؽ منفعة الحيازة

فيـ طبيعة و خصائص 
 السمعة

التسويؽ  
 السمعي

انتقاؿ المستيمؾ إلى 
 السمعة

اليدؼ التسويقي كمي 
 و    

األسموب التسويقي قميؿ 
 المرونة

ال يتحقؽ منو منفعة  
 الحيازة

االعتماد عمى 
المقومات و الخدمات 

 السياحية

ال يتحقؽ منو المنفعة 
 الزمنية

 

التسويؽ 
 السياحي
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 أهداف التسويق السياحي: المطمب الثالث
أف اليدؼ النيائي لعممية التسويؽ ىو تمبية الحاجات البشرية، أما  Anshan و Barter       بيف كؿ مف 

ىدؼ التسويؽ السياحي ىو إرضاء السائح، و إذا كاف النجاح في اإلرضاء يكوف التوسع و االمتداد في 
 :السوؽ أمرا طبيعيا، و مف بيف أىداؼ التسويؽ السياحي نذكر ما يمي

 إننا نعتبر التسويؽ ىو عممية إرضاء السائح، و في ضوء ىذا الوضع فإف اليدؼ :إرضاء السائح  - 
األساسي مف تطبيؽ مبادئ التسويؽ في تقديـ الخدمات السياحية ىو إرضاء المستيمكيف، و مؤخرا نجد 

مؤسسات سياحية يمكف أف تفكر في حماية وجودىا دوف إرضاء العمالء، و بذاؾ يكوف االزدىار و النجاح 
االقتصادي ليذه المؤسسة ضربا مف المستحيؿ مف خالؿ عممية التسويؽ المنظـ فإف السياح يحصموف عمى 

الخدمات المناسبة بأسعار منافسة و في أوقات مناسبة و بطريقة مرضية و الخدمات تكوف متالئمة ومتناغمة 
 1.بشكؿ جيد مع توقعات و أدواؽ السياح

إف مف أىداؼ التسويؽ السياحي مساعدة المؤسسة في تحقيؽ األرباح، و بدوف شؾ فإف : تحقيق األرباح-  
ىذا ىدؼ طويؿ األمد، في حيف يعتبر االقتصاد في التشغيؿ و التوسع في حجـ السوؽ و إعطاء صورة 

جيدة عف المؤسسة السياحية، كميا أمور ضرورية لتحقيؽ األرباح، و مف ىذا فإف المؤسسات السياحية يجب 
أف تعمؿ وفقا لطريقة مخططة و منظمة حتى يستمر السياح في استخداـ خدماتيا عف غير انقطاع، و ىذا 

  2.االستمرار بال شؾ يساعد في تحقيؽ اإلرباح
 االستغالؿ األمثؿ لمموارد، فالتقديرات لتوقعات السياح تجعؿ مف الممكف :جعل االقتصاد التشغيمي ممكنا- 

لممنشأة السياحية إدارة لمموارد،  العرض السياحي بما يتناسب مع الطمب الذي يقمؿ مف االستغالؿ غير 
األمثؿ لمموراد المتاحة، إضافة إلى المنشأة السياحية التي يظير اىتماميا بالقدرة عمى المنافسة و السيطرة 

عمى المركز القيادي في السوؽ، أي التغمب عمى نقاط الضعؼ، فالسوؽ المبني عمى التقدير السميـ لحاجات 
   3.و توقعات السياح يسيؿ تنظيـ أعماؿ و نشاطات المنشأة

و بالطبع إف ىذا ىدؼ ميـ لمتسويؽ السياحي، و اليـو يعتبر التنافس أكثر حدة  : التفوق عمى المنافسة- 
و تأثيرا مما سبؽ، إف الممارسات التسويقية تسيؿ اتباع إستراتيجية مناسبة، حيث يتـ إنجاز أىداؼ 

                                                           
 2011 الطبعة األولى، دار جرير لمنشر و التوزيع، عماف، التسويؽ و المبيعات السياحية و الفندقية،عالء حسيف السرابي و آخروف، 1

  .16ص
  .107فراح رشيد، بودلة يوسؼ، مرجع سبؽ ذكره، ص 2
  .141مساوي مباركة، مرجع سبؽ ذكره، ص، 3
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المؤسسات السياحية بمساعدة القرارات التسويقية، و مف خالؿ ذلؾ فإنو غالبا ما تنجح المؤسسة السياحية في 
جعؿ منتجاتيا في مركز الرائد مما يجعؿ مف الصعب عمى المنافسيف دخوؿ األسواؽ السياحية أو المنافسة 

  1.فييا
إف ىدؼ التسويؽ السياحي ىو مساعدة المؤسسة في إبراز صورة واضحة، و أف : إبراز صورة واضحة- 

مبادئ التسويؽ السياحي الحقيقي تعتبر مؤثرة في خمؽ أو التخمص مف االنطباعات لدى السياح في األسواؽ 
المستيدفة، إننا نجد عددا مف الحاالت التي تكوف استراتيجيات التسويؽ فييا ناجحة في إزالة مشكمة 

االنطباع، و إف ذلؾ يوصؿ إلى حقيقة أف وسائؿ االتصاؿ الفعالة تبسط عممية تعزيز الجوانب االيجابية    
و التخمص مف أو تخفيؼ حدة الجوانب السمبية حوؿ المنطقة السياحية، بالطبع فإف ىناؾ دور خاص       

في التعريؼ  (الخ ...اإلعالف، الدعاية، العالقات العامة و تنشيط المبيعات  )و مميز لعناصر الترويج 
بالنشاطات و البرامج السياحية و التأثير عمى السياح الحالييف و المحتمميف، فمف الضروري ىذه األياـ التي 
أصبح فييا العالـ قرية صغيرة إقناع المستيمكيف أنيـ يحصموف عمى الصنؼ أو المستوى العالمي المتوقع مف 

  2.الخدمات السياحية
  3:      و يمكف أف نميز أىداؼ أخرى لمتسويؽ السياحي نذكر منيا

خالؿ فترة  (عدد السائحيف، الميالي السياحية، إيرادات سياحية  )تحقيؽ نسبة معينة مف التدفؽ السياحي  -
 .تترواح مف سنة إلى سنتيف

 .تحقيؽ الرضا و إشباع الحاجات عند السائحيف مف خالؿ تحسيف مستوى الخدمات السياحية -
 .زيادة الدخؿ السياحي و الحركة السياحية -
 .التوسع و فتح أسواؽ سياحية جديدة -
 .تحقيؽ سمعة طيبة و توفير خدمات سياحية ذات جودة عالية و متطورة -

 4:و أىداؼ خاصة منيا
 . احتكار سوؽ سياحي معيف

 .تقديـ خدمات سياحية ممتازة -
 الركائز األساسية لمتسويق السياحي: المطمب الرابع

                                                           
  .15خالد مقابمة، عالء السرابي، مرجع سبؽ ذكره، ص 1
  .17عالء حسيف السرابي و آخروف، مرجع سبؽ ذكره، ص 2
  .100، ص2013، الطبعة األولى، دار الميسرة لمنشر و التوزيع، عماف، التسويؽ السياحي و الفندقيعمي فالح الزعبي،  3
  100.4المرجع السابؽ، ص، 
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يعتمد التسويؽ السياحي بصورة عامة عمى عدد مف الركائز األساسية التي يتوقؼ عمييا نجاح و تقدـ       
ىذا النشاط اإلنساني المتطور، الذي يتصؼ بالحركة الدائمة و التغير المستمر وفؽ العوامؿ و الظروؼ 

 :المختمفة التي تسود كال مف الدوؿ المصدرة لمسائحيف و المستقبمة ليـ و تتضمف ما يمي
 التخطيط التسويقي: أوال

إف التخطيط التسويقي ىو إحدى الوظائؼ اإلدارية في عممية التسيير و تعتمده كؿ المؤسسات التي      
تسعى إلى احتالؿ مكاف في السوؽ مف خالؿ وضع خطط إستراتيجية، و إدارية تسويقية معينة أكثر بيذه 

الوظيفة بحكـ ارتباطيا بالسوؽ مباشرة و التعامؿ معو، و ىو ما يدفعنا إلى تسطير األىداؼ و وضع خطط 
قصيرة  و طويمة المدى مف أجؿ تحقيؽ أىدافيا، و تساعد الخطة التسويقية في تنسيؽ أنشطة إدارة التسويؽ 

  1.و ىي تحدد المسؤولية و ترشد و توجو المديريف إلى ما يجب عممو و متى يجب القياـ بكؿ عمؿ معيف
     أما التخطيط التسويقي السياحي فإنو يعتبر مطمبا رئيسيا مف مطالب التنمية السياحة في الدولة 

خصوصا التخطيط بعيد المدى، مما يساعد عمى تقميؿ مخاطر التخميف و احتماالتو إلى أدنى أدرجة وتطوير 
المنتج السياحي بشكؿ يحقؽ رغبات و طموحات الطمب السياحي لو فأصبح مف الواجب عمى األجيزة 

والشركات السياحية أف تعمؿ حسابيا لممستقبؿ و تعد العدة لمواجية كؿ االحتماالت المتوقعة إعدادا ذىنيا 
جيدا ألحداث عير مؤكدة مف حجـ الحركة السياحية الوافدة مف مختمؼ دوؿ العاـ و عدد الميالي السياحية 

المنتظر تحقيقيا و الدخؿ السياحي المتوقع خالؿ فترة زمنية معينة تكوف في الغالب سنة، و ال يقتصر 
التخطيط عمى احتماالت الطمب السياحي فقط، بؿ يجب أف يشمؿ األعماؿ التخطيطية المرتبطة بالعرض 
السياحي، كالخدمات و المرافؽ العامة السياحية مثؿ وسائؿ اإليواء أو اإلقامة و الترفيو الي غير ذلؾ مف 

  2.الخدمات و التسييالت السياحية بما يتالءـ مع الطمب السياحي المتوقع في المستقبؿ
ييدؼ التخطيط التسويقي إلى تحقيؽ أىداؼ عامة عمى مستوى الدولة و أىداؼ خاصة عمى مستوى      

 3:القطاع أو المنشأة التي تتمخص فيما يمي
تحقيؽ الرقابة الفعالة مف خالؿ االعتماد عمى معايير و ضوابط محددة سبؽ وضعيا لموصوؿ إلى تقييـ  -

 .عادؿ لمستويات الكفاءة و األداء في مجاؿ التسويؽ السياحي
                                                           

دراسة حالة مطاحف الحضنة و الجزائرية دور نظاـ المعمومات التسويقية في التخطيط لمنشاط التسويقي و الرقابة عميو، العيد فرحات، 1
لأللمنيـو و ممبنة الحضنة، مذكرة الماجستير تخصص عمـو التسيير، كمية العمـو االقتصادية و عمـو التسيير و العمـو التجارية، جامعة 

  .27، ص2006محمد بوالضياؼ، المسيمة، 
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  .46المرجع السابؽ، ص 3



                                                                                                                          
 الفصل األول                                                                              اإلطار النظري لمتسويق السياحي

31 
 

 .تحقيؽ األىداؼ العامة سواء عمى مستوى الدولة أو عمى مستوى القطاع السياحي أو المنشآت السياحية -
 .تقميؿ المخاطر المترتبة عمى اتباع سياسات و اتخاذ قرارات تسويقية سياحية معينة -
 .التنسيؽ بيف مختمؼ الجيود و األنشطة المرتبطة بالعمؿ التسويقي السياحي -
المساعدة في تحديد االستراتيجيات التسويقية السياحية المالئمة طبقا لطبيعة نشاط كؿ منشأة مف  -

المنشآت السياحية، سواء في مجاؿ الشركات السياحية أو المنشآت الفندقية أو المحالت العامة والمالىي  
 و المسرح و باقي المنشآت السياحية األخرى، فالتخطيط العممي يساىـ مساىمة فعالة في اودور السينـ

 .تحديد ىذه االستراتيجيات التسويقية السياحية
 توفير المعمومات التسويقية: ثانيا

تعتبر المعمومات التسويقية السياحية ىي الركيزة الثانية التي يعتمد عمييا التسويؽ السياحي ألنيا تمثؿ       
 التسويقية يجب أف يكوف مبني تاألساس الذي يقـو عميو النشاط التسويقي بصفة عامة، ذلؾ أف اتخاذ القرارا

عمى معمومات و بيانات و وقائع محددة و واضحة، و ليس عمى بيانات غير مؤكدة أو معمومات غير 
مف البيانات و المعمومات مف خالؿ مراحؿ مختمفة مف التحميؿ        صحيحة و يمكف الوصوؿ إلى المستوى

و المراجعة بيدؼ الفصؿ بيف األحداث الحقيقة و الفروض الخيالية البعيدة عف الواقع، كمما كانت البيانات 
والمعمومات دقيقة و واقعية كانت عممية اتخاذ القرارات التسويقية أكثر نجاحا و مالئمة لتحقيؽ األىداؼ 

العامة لممنشأة، و يظير ذلؾ واضحا في التسويؽ السياحي الذي يعتمد أساسا عمى بيانات خاصة بالسوؽ 
السياحي الخارجي الذي يمثؿ المصدر الرئيسي لمحركة السياحية، و كذلؾ بيانات عف السوؽ الداخمي الذي 
يضـ مكونات العرض السياحي و المنشآت السياحية المنافسة، مما يتطمب أف يكوف ىناؾ تدفؽ مستمر مف 

  1.البيانات و المعمومات السياحية التي تساعد اإلدارة عمى اتخاذ القرارات التسويقية الناجحة
      لكؿ معمومة قيمة معينة مثؿ ما لكؿ سمعة قيمة، و تتوقؼ قيمة المعمومات التسويقية عمى عدد مف 

  2:العوامؿ التي تحدد أىميتيا و ضرورتيا لنظاـ المعمومات التسويقية  و المتمثمة فيما يمي
 ليس المقصود بالعائد ذلؾ العائد المادي المتعارؼ عميو، و لكف القيمة الفكرية   :العائد من المعمومات

واإلنسانية لممعمومات السياحية و دورىا في تحقيؽ اليدؼ التسويقي، فاإلدارة تسعى دائما إلى اتخاذ قراراتيا 
في ظؿ حاالت التأكد و عدـ المخاطرة إلى درجة كبيرة، و لكف ىذا ال يمنع أنيا تحاوؿ دائما في كؿ قراراتيا 

التسويقية التي تتخذىا أف تكوف مبنية عمى معمومات صحيحة إلى درجة كبيرة، و بذلؾ يتضح أف قيمة 
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المعمومة تتوقؼ عمى درجة التأكد منيا، و بمقدار ما تزداد ىذه الدرجة يزداد العائد المتوقع منيا، فكمما كاف 
العائد مف المعمومات الواردة لمتخذ القرار التسويقي كبيرا أدى ذلؾ إلى تحقيؽ الكفاءة في اتخاذ القرار بوجو 

 .خاص و حسف اإلدارة بوجو عاـ
 المعمومات تتقادـ مع الزمف و تفقد جزءا مف قيمتيا بفعؿ األحداث و مرور الوقت :توقيت المعمومات -1

فكمما جاءت المعمومة لممسؤوليف في التسويؽ في الوقت المناسب أصبح مف الممكف االستفادة بيا استفادة 
كاممة في العممية التسويقية، مما يتطمب أف تكوف اإلستراتيجية التسويقية المستخدمة في النشاط السياحي 
قائمة عمى بيانات و معمومات حديثة، و بذلؾ يصبح لممعمومات قيمة حقيقية يمكف االستفادة منيا في أي 

 .نشاط مف األنشطة التسويقية
 تعتمد الخطط التسويقية الناجحة دائما عمى معمومات و بيانات دقيقة، ألف الدقة تساىـ :دقة المعمومات -2

مساىمة جادة في اتخاذ القرار التسويقي السميـ، أما التي ال تتصؼ بالدقة و يكثر بيا الخطأ و التقريب 
واالحتماؿ فإنيا تضعؼ القرار و تؤدي إلى فشؿ السياسة التسويقية السياحية، و عدـ تحقيؽ المنشأة 

 .ألىدافيا
 الشؾ أف المعمومات التي ترتفع تكمفة الحصوؿ عمييا تصبح قيمتيا أعمى مف :تكمفة المعمومات -3

المعمومات ذات التكمفة األقؿ و تقاس ىذه التكمفة بالقيمة المادية أو الجيد البدني أو الوقت المستغرؽ في 
الحصوؿ عمييا، و بذلؾ تتناسب تكمفة المعمومات التي يستخدميا الجياز التسويقي السياحي تناسبا طرديا مع 

 .قيمتيا و درجة الحاجة إلييا
 دراسة السوق السياحي: ثانيا
تمثؿ دراسة السوؽ السياحي الركيزة الثالثة مف الركائز األساسية التي يجب أف يقـو عمييا التسويؽ    

 1:السياحي، و تتضمف ىذه الدراسة ما يمي
نظرا ألىمية ىذا السوؽ في تقديـ المنتج السياحي بشكؿ يرضى عنو السوؽ : السوق السياحي الداخمي- 1

 :السياحي الخارجي و يحقؽ لو أفضؿ إشباع ممكف فإنو يجب أف تتوفر بو بعض المقومات الميمة أىميا
 .جودة مستوى الخدمات و التسييالت السياحية المقدمة في السوؽ -
 .التوافؽ بيف الخدمات السياحية المقدمة في المناطؽ السياحية مع رغبات و اتجاىات السائحيف المختمفة -
تحقيؽ توافؽ بيف الخدمات السياحية المقدمة لمسائحيف منذ وصوليـ إلى المنفذ الشرعي لمدولة حتى  -

خروجيـ منو، ألف أي خمؿ يحدث في أي خدمة مف الخدمات السياحية يؤثر عمى باقي الخدمات األخرى، 
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مما يؤثر في النياية عمى المنتج السياحي كمو و تكوف النتيجة تشويو صورة ىذا المنتج وفقداف نسبة كبيرة 
 .مف الطمب السياحي

 .ارتفاع مستوى الوعي السياحي لدى أفراد المجتمع يساىـ بشكؿ فعاؿ في تحسيف صورة المنتج السياحي -
تقديـ السمعة السياحية بأسعار مناسبة ليس فييا مغاالة بشكؿ ينافس األسعار السياحية السائدة في الدوؿ  -

 .األخرى
 .التنوع الكبير في المقومات السياحية المتوافرة بالدولة -
 .التطوير المستمر في الخدمات و التسييالت السياحية التي تقميا الدولة لمسائحيف القادميف إلييا -
 يمثؿ السوؽ السياحي الخارجي جميع الدوؿ المصدرة لمحركة السياحية ألي : السوق السياحي الخارجي– 2

الدوؿ  )دولة مف الدوؿ وىو المصدر الرئيسي لمطمب السياحي، لذلؾ يعتبر السوؽ السياحي الخارجي 
ىو أحد منافذ التوزيع التي تعتمد عمييا الدولة السياحية في بيع برامجيا و خدماتيا  (المصدرة لمسائحيف 

السياحية مف خالؿ قنوات التوزيع المختمفة كوكالء السفر و منظمي البرامج السياحية، لذلؾ فإف دراسة ىذا 
السوؽ تعتبر مف المياـ الرئيسية التي يقـو بيا جياز التسويؽ السياحي لمتعرؼ عمى حجـ السوؽ و قدرتو 

 لو و مدى قربو أو  عمى تنمية الطمب السياحي فيو، كذلؾ تتضمف دراسة السوؽ السياحي الموقع الجغرافي
بعده عف الدولة و إجراء الدراسة السكانية لمجتمع ىذا السوؽ و التقسيمات الرئيسية لو مف حيث الدخؿ 

والمينة و الجنس و السف و ذلؾ بيدؼ وضع الخطط التسويقية و بدؿ الجيود التنشيطية التي تتالءـ مع 
الشرائح التسويقية المختمفة طبقا لممستويات الثقافية واالجتماعية والمينية والعمرية الخاصة بيا ،كذلؾ تتضمف 

دراسة السوؽ التعرؼ عمى الدور و المياـ التي تقـو بيا الشركات و المكاتب السياحية الرسمية بالخارج 
والتوسع المتوقع في حجـ ىذا السوؽ لوضع الخطة التسويقية التي تتناسب مع ىذا التوسع المحتمؿ فيو، 
باإلضافة إلى تحميؿ نصيب الدولة مف ىذا السوؽ لمتعرؼ عمى العوامؿ المختمفة المؤثرة في ذلؾ و تحديد 

منافع البيع و التوزيع لمبرامج السياحية الموجودة في ىذه األسواؽ مثؿ النقابات العمالية و المينية والجامعات 
و المدارس و الشركات و الوكاالت السياحية و الشركات لتجارية و الصناعية و الجمعيات المختمفة، و ذلؾ 

لتسييؿ االتصاؿ بيا و توجيو األنشطة التسويقية ليا مف خالؿ عقد المؤتمرات و الندوات و المقاءات في 
براـ التعاقدات مع . الدوؿ المختمفة الممثمة ليذا السوؽ بيدؼ تنشيط حركة المبيعات السياحية في ىده الدوؿ وا 

 1 .ممثمي الجيات الستخداـ التسويؽ السياحي
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 المزيج التسويقي السياحي: المبحث الثالث 
يمثؿ المزيج التسويقي السياحي مجموعة مف العناصر الرئيسية التي تمعب دورا ميما في نجاح العمؿ      

التسويقي في مجاؿ السياحة و في التأثير عمى قرارات الشراء التي يتخذىا العمالء و المستيمؾ السياحي  و 
تتمثؿ ىذه العناصر في المنتج السياحي، التسعير السياحي، التوزيع السياحي، الترويج السياحي والعناصر 

 .المستحدثة
 المنتج السياحي: المطمب األول

يتميز المنتج السياحي بمفيـو واسع، و ذلؾ لطبيعتو، و لتنوع مركباتو مف جوانب مختمفة منيا السمع      
 .المادية و الخدمات المساعدة و الخدمات السياحية األساسية

 تعريف المنتج السياحي: أوال
عبارة عف مجموعة مف العناصر التي تتواجد "ىناؾ عدة تعاريؼ لممنتج السياحي، فقد عّرؼ عمى أنو     

  1".لدى الدولة، فتكوف بمثابة مصادر جذب سياحية ىامة تعتمد عمييا في إثارة الطمب السياحي الخارجي
     و المنتوج السياحي يعني كؿ ما يقدـ لمسائح مف المناظر الطبيعية و المسابح و الفنوف الشعبية        

الخ، و تعتبر ىذه األخيرة كمواد خاـ يراد ليا أف تطور بطرؽ مختمفة مف أجؿ تمبية  ..و النصب التذكارية
التي تجذب اىتماـ السائح، كخدمات  (المنتجات)احتياجات األسواؽ المختمفة، كما أنيا مزيج مف األشياء 

النقؿ و السكف و التسمية و غيرىا، فكؿ ىذه العناصر توفرىا المراكز السياحية المنفردة كالفنادؽ و المطاعـ 
  2.و شركات الطيراف، وتقدمو لمسائح بشكؿ مباشر لتشكؿ بمجموعيا مجموعة المنتج السياحي

 خصائص المنتوج السياحي: ثانيا
  3:  و لمتسويؽ السياحي مجموعة مف الخصائص و ىي كاآلتي

 التي ال يمكف إدراكيا، و قد يرى البعض بأنو يمكف ةفالمنتج السياحي يتصؼ بالالمادي: خاصية الالمادية 
إدراكيا بالممس، فزيارة السائح لموقع سياحي معيف قد تمكنو مف لمس محتوياتو، و يرى المؤلؼ بأف محتويات 
الموقع السياحي ال تمثؿ المنتج السياحي الغير قابؿ لنقؿ الممكية و الحيازة    و إنما المنتج الحقيقي ىنا ىو 

 .األحاسيس و االنفعاالت المرتبطة بممس ىذه المحتويات و التي ال يمكف إدراكيا

                                                           
  .2إبراىيـ إسماعيؿ الحديد، مرجع سبؽ ذكره،ص 1
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 إف خاصية التالزمية في المنتج السياحي تعني عدـ انفصالو عمف يقدمو سواء كاف :خاصية التالزمية -1
، لذا فإف خاصية التالزمية المرتبطة بإنتاج و تقديـ (ماكينة)أو ما ينوب عنو  (موظؼ)مف يقدمو شخص 

المنتج السياحي تستمـز عممية التداخؿ و التقابؿ بيف موظفي المنظمات السياحية    وبيف السائحيف الذيف 
 .يستيمكوف ىذا المنتج

 نظرا ألف المنتج السياحي مرتبط بمصدره إلى حد بعيد فإنو يتغير بشكؿ كبير و ىو :خاصية التباينية -2
ما يعني أف جودة المنتج السياحي تتوقؼ إلى حد كبير عمى الموظؼ الذي يقدمو لمسائح أو العميؿ، بؿ 
تختمؼ جودتو مع نفس الموظؼ مف وقت آلخر و ذلؾ حسب حالتو النفسية و الذىنية وقت تقديـ المنتج 
نفسو، بؿ إف األمر يتوقؼ أيضا عمى طاقة الموظؼ و الوقت و التسييالت المتاحة لكؿ عممية، إذ أف 

 .خاصية التباينية يمكف اكتشافيا بسيولة عند تقديـ المنتج السياحي في مراحمو المختمفة
حيث أف المنتج السياحي ال يمكف تخزينو وىو : (سرعة االستهالك)خاصية الفنائية أو االستهالكية  -3

ما قد يؤدي إلى مشكمة عندما يتغمب الطمب بشدة عمى الخدمات السياحية، حيث صعوبة التوازف بيف الطمب 
و طاقة الخدمات السياحية، لذلؾ فإف توافر ىذه الخاصية في المنتج السياحي تجعمو سريع الفقد بعد إنتاجو 

 .  ما لـ يتـ استخدامو
 دورة حياة المنتوج السياحي: ثالثا
تمر المنتجات السياحية بدورة حياة مكونة مف أربعة مراحؿ بدءا مف فترة التقديـ، مرورا بالنمو، ثـ     

 :النضج و االنحدار، و نوجزىا فيما يمي
 تكوف الخدمة في ىذه المرحمة في تطور مستمر، و تصبح متيسرة لممستفيديف :مرحمة النمو المبكر -1

منيا   و في ىذه المرحمة يبدأ المواطنيف مثال باالستمتاع و مشاىدة مكاف ألوؿ مرة و تحتاج ىذه المرحمة 
 رإلى ترويج كبير و متنوع، و تبدأ السياحة و السياح بالتدفؽ عمى ىذا المكاف وتبدأ الخدمات بالتنوع واالزدىا
  1.و تكوف المنافسة ضعيفة و يبدأ ارتفاع األرباح بصورة بطيئة و تزداد حصة السوؽ مف الّسواح ويزداد البيع

في ىذه المرحمة يكوف المكاف أو المنطقة السياحية معروفة لدى السواح، مما : مرحمة النمو السريع -2
يؤدي إلى زيادة األرباح و ىنا تبدأ الخدمات بالتوسع أكثر و تزداد المنافسة مما يتطمب التركيز عمى اإلعالف 

  2.و بشكؿ أكبر
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في منتصؼ ىذه المرحمة تبدأ األرباح باالنخفاض بسبب انخفاض حصة السوؽ مف : مرحمة النضج -3
السواح، حيث يالحظ في يومنا ىذا بأف أكثر األماكف السياحية المعروفة قد وصمت إلى مرحمة النضج   وفي 
ىذه المرحمة تبدأ الشركات السياحية بتنفيذ خططيا وتنويع خدماتيا لممحافظة عمى األرباح و حصة السوؽ 
مف السياح، و قد يتـ إدخاؿ بعض التعديالت عمى المنتج و الخدمات المقدمة بيدؼ المحافظ عمى حصة 
السوؽ مف السياح، و أىـ ما يميز ىذه المرحمة ىو ازدياد المنافسة مما يتطمب التركيز عمى اإلعالنات 

  1.واالىتماـ بالترويج و تخفيض األسعار
تعتبر المرحمة النيائية في دورة حياة المنتج السياحي، و تشيد ىذه المرحمة انخفاضا : مرحمة االنحدار -4

سريعا في المبيعات ،و قد تصؿ إلى أدنى المستويات حيث ينتج عف ذلؾ تعرض المنظمة السياحية إلى 
  2.تحقيؽ خسائر تصعب عمييا مواجيتيا في الفترة المقبمة

 التسعير السياحي: المطمب الثاني
يمثؿ السعير العنصر المتغير في المزيج التسويقي السياحي، و يعتبر مف أىـ العناصر التي تجذب      

السياح، لذا فإف عمى ىذه الجيات المعنية بالتسويؽ السياحي أف تفيـ إمكانية الحركة و التغيير أو التعديؿ 
في األسعار،و ذلؾ مف أجؿ المحافظة عمى السياح الحالييف و جذب و إثارة اىتماـ السياح المحتمميف الذيف 

 .يفكروف في القياـ برحمة سياحية
 تعريف التسعير السياحي: أوال

المقابؿ المادي المعقوؿ و المقبوؿ مف "يعرؼ السعر ألي منتج سياحي أو أي عنصر آخر سياحي عمى أنو 
 المستخدـ أو المستيمؾ لممكاف أو الموقع أو المشتري لمسمعة المػػػػادية نفسيا أو أية خدمػػػػػػػات أخػػػػػرى 

  3".مرافقة 
      إذ يعتبر التسعير أحد األنشطة الميمة في العمؿ السياحي و عنصرا ميما مف عناصر المزيج 

التسويقي السياحي لما لو مف تأثير كبير في الحركة السياحية، حيث تتأثر قرارات السائحيف بشكؿ كبير 
بمقدار التكمفة المادية لمرحمة أو البرنامج السياحي و ما يتضمنو مف خدمات سياحية متاحة، لذلؾ فإف سموؾ 

   4.و قرار السائح يرتبط بتسعير ىذه الخدمات
 أهداف التسعير السياحي: ثانيا
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     حيث ييدؼ التسعير السياحي في المنظمات السياحية إلى تحقيؽ مجموعة مف الغايات يمكف إجماليا 
  1:عمى النحو التالي

 .زيادة الحصة التسويقية لممنظمة مف خالؿ زيادة نسبتيا المئوية في السوؽ
 .تحقيؽ مستوى معيف مف األرباح -
 .تحقيؽ مستوى معيف مف اإليرادات -
 .الحفاظ عمى الصورة الذىنية لممنظمة -
 .الحصوؿ عمى ميزة تنافسية معينة -
 .خمؽ والء لدى السائح -
 .المساعدة في فتح أسواؽ جديدة أو التعامؿ مع شرائح جديدة في السوؽ -
 .إقناع السائح بتجربة مفردات إضافية جديدة -
 سياسات التسعير السياحي: ثالثا
تعتبر السياسات السياحية خطط استشارية لتوجيو نشاطات المنطقة السياحية، حيث تبدو سياسات     

المنظمة التسعيرية كمؤشر و دليؿ ألىداؼ المنظمة السياحية في تحديد أسعارىا و مف أىـ السياسات 
  2:التسعيرية ما يمي

تعتبر ىذه السياسة مف السياسات الشائعة التي تسير عمييا شركات سياحية كثيرة عمى : سياسة زيادة األرباح
أساس أف زيادة األرباح ىو أىـ محددات السياسة التسعيرية و أىـ أىداؼ السياسة التسويقية أيضا و عمى 

الرغـ مف ذلؾ إال أف ىذه السياسة ليا انتقادات ميمة ألنيا ستؤدي إلى دخوؿ ىذه الشركات في منافسة 
شرسة مع الشركات األخرى و ما يترتب عمى ىذه المنافسة مف مخاطر كثيرة و لكف إذا اعتمدت ىذه 

السياسة عمى تحقيؽ مستوى متوسط مف األرباح مف خالؿ تخفيض األسعار فإف ذلؾ سوؼ يقمؿ مف فرص 
 .دخوؿ منافسيف آخريف، مما ينعكس إيجابيا عمى الشركات السياحية القائمة

يقصد بيذه السياسة الحفاظ عمى األسعار السائدة حيث تتخذ بعض الشركات :  سياسة تقييد األسعار -1
السياحية قرار بتخفيض أسعارىا بشكؿ طفيؼ لضماف استمرارىا في سوؽ سياحي معيف مما يؤثر سمبا ماديا 
و معنويا، حيث تتأثر سمعة الشركة و شيرتيا نتيجة إلتباع ىذه السياسة السعرية و تمجأ إلى ىذه السياسة 

 .بعض الشركات السياحية التي تعاني مف مشكالت معينة في تسويؽ برامجيا السياحية
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تعتبر ىذه السياسة مف السياسات السعرية المؤثرة في اتجاىات سموؾ :  سياسة التقارب مع المنافسين -2
المستيمؾ السياحي و تعتمد عمى تسعير البرامج السياحية بشكؿ يتوافؽ مع أسعار البرامج لدى الدوؿ األخرى 

المنافسة، بحيث تكوف البرامج السياحية متقاربة في الدولتيف السياحيتيف، و ىذه السياسة تتميز بخداع 
المستيمكيف السياحييف و إيياميـ بانخفاض األسعار بالنسبة  لممنافسيف، و لـ تطبؽ بكثرة في المجاؿ 

 .السياحي
تيدؼ ىذه السياسة إلى استخداـ السعر كأداة تسويقية سريعة، و تمجأ إلى : سياسة التسعير المنخفض -3

استخداميا بعض الشركات السياحية في أوقات معينة مثؿ أوقات األزمات و الركود السياحي، أو عندما 
ترغب ىذه الشركات في تثبيت أقداميا في السوؽ السياحي، أو التي ترغب في توسع تسويقي سريع وكبير، 
فيذه السياسة قميمة المنفعة المادية عمى المدى القصير و لكف محصمة المنافع النيائية عمى المدى الطويؿ 

 .تصبح ميمة و كبيرة لمغاية
تيتـ ىذه السياسة بالسعر المرتفع لمخدمات السياحية عمى المدى الطويؿ    :  سياسة  التسعير المرتفع -4

و االعتماد عمى السعر كدليؿ عمى الكفاءة و الجودة، كما في الرحالت السياحية الفردية ذات المستوى 
المرتفع، و ترتبط ىذه السياسة عادة بمجموعات سياحية مف دوؿ معينة مثؿ الواليات المتحدة األمريكية أو 

الياباف و غيرىـ، و في ىذه الحالة غالبا ما تكوف البرامج السياحية المتبع في تسعيرىا ىذه السياسة مصممة 
و مخططة بشكؿ خاص يتفؽ مع اتجاىات و رغبات الشرائح السياحية في دوؿ معينة، بحيث يتوفر بيا 

مستوى جودة عاؿ سواء في وسائؿ اإلقامة أو التنقالت الداخمية كاستخداـ الطائرات في االنتقاؿ مف مدينة 
 .إلى مدينة داخؿ الدولة بدال مف السيارات إلى غير ذلؾ مف الخدمات التي تتميز بارتفاع مستواىا

 التوزيع السياحي: المطمب الثالث
و ىو عنصر مف عناصر المزيج التسويقي الخاصة بتسويؽ المنتج السياحي و الذي يؤثر تأثيرا مباشرا     

في تسويقو، خاصة و أف المكاف غير ممكف فصمو عف عممية إنتاج المنتج، كما و أنو يتضمف الموقع و 
 .سيولة الوصوؿ إليو  باإلضافة إلى الجو المحيط داخؿ المنظمة السياحية أو الموقع السياحي

 تعريف التوزيع السياحي: أوال
عممية انتساب السمع و الخدمات التي يشارؾ فييا المؤسسات     :"يعرؼ التوزيع السياحي عمى أنو     

  1".واألشخاص و انتقاليا مف المنتج إلى المستيمؾ
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كافة األنشطة التي يتـ ممارستيا مف قبؿ كافة األطراؼ ذات الصمة مف أجؿ : "        كما يعرؼ عمى انو
 ".أف يتاح لمسائح ما يريد مف منافع مكانية و زمانية و غيرىا في الوقت و الوضع المناسبيف 

 استراتيجيات التوزيع السياحي: ثانيا
 :تتنوع استراتيجيات التوزيع السياحي التي نوضحيا فيما يمي    
تقـو ىذه اإلستراتيجية عمى االتصاؿ المباشر بالسياح       : إستراتيجية التوزيع السياحي المباشر -1

رسالة، برقية، : ومحاولة إقناعيـ بشراء برامجيا السياحية، و ذلؾ مف خالؿ وسائؿ االتصاؿ المتعارؼ عمييا
  1.الخ...ىاتؼ، فاكس أو عف طريؽ الحضور الشخصي لمسائح 

تقـو ىذه اإلستراتيجية عمى أساس المؤسسة السياحية : إستراتيجية التوزيع السياحي غير المباشر -2
وكاالت السياحة و السفر، منظموا الرحالت السياحية وممثمو : بالوساطة لتوزيع منتجاتيا السياحية و ليا

  2.مبيعات الفنادؽ
تعتمد ىذه اإلستراتيجية عمى محوريف ىما االتصاؿ المباشر : اإلستراتيجية المختمطة في التوزيع السياحي -3

بيف المنظمات السياحية المنتجة و بيف السائح، و الثاني ىو تحقيؽ ىذا االتصاؿ عف طريؽ الوسطاء الذيف 
تتعامؿ معيـ و يتراوح طوؿ قناة التوزيع بيف الطوؿ و القصر، و ذلؾ بسبب المسافة الجغرافية بيف المنظمة 

  3.و السائح
 خطوات تصميم شبكة التوزيع السياحي: رابعا -4

يمكف لممنظمات السياحية سواء الفنادؽ أو المتاحؼ أو المنظمات األمنية العاممة في المجاؿ السياحي      
مف خالؿ تبني شبكة توزيع فعالة لمخدمات التي تقـو بإنتاجيا و تقديميا لعمالئيا و ذلؾ مف خالؿ إتباع 

  4:مجموعة مف الخطوات تتمثؿ فيما يمي
و تتمثؿ ىذه الخطوة في تحديد متى و كيؼ يطمب العمالء المنتج : (السائح)تحديد ما الذي يريده العميل 

 :أو الخدمات السياحية المتنوعة و تتضمف ىذه الخطوة الخطوات الفرعية التالية
 .في أجزاء أو شرائح سوقية (السائحيف)تجميع العمالء  -
 .اختيار األجزاء أو الشرائح المستيدفة -
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 .التركيز عمى كيفية الوصوؿ إلى ىذه الشرائح -
 بحيث يجب عمى مديري :التفكير في اختيارات التوزيع و توفير المنتجات السياحية المتنوعة -1

المنظمات السياحية التفكير دوما في جعؿ خدماتيـ في متناوؿ السائح، لذا يجب عمييـ تعميـ خيارات التوزيع 
 .لدييـ مف فترة ألخرى، و البحث دائما عف البدائؿ المتاحة لزيادة فعالية التعامؿ مع أجزاء السوؽ المستيدفة

فعمى الرغـ مف صعوبة التوصؿ إلى نظاـ مثالي لتوزيع : وضع مفاهيم النظام المثالي لتوزيع المنتجات -2
المنتجات السياحية في الواقع العممي، إال أنو يمكف القوؿ بأف النظاـ المثالي ىو الذي يركز عمى نقاط 

 .الضعؼ في النظاـ القائـ و يعمؿ عمى معالجتيا
حيث تكمف عممية التقييـ في إطار مقارنة النظاـ المثالي لمتوزيع بالنظاـ القائـ :  تقييم البدائل الواقعية -3

لتحديد ما يجب عممو مف تغييرات، و يجب أف يتـ ذلؾ في ضوء قيود العمؿ لدى المنظمة ورغبات السائح 
 .باإلضافة إلى أىداؼ المنظمة

 . و ىي الخطوة العممية و التنفيذية لوضع شبكة التوزيع موضع التنفيذ:تصميم و تنفيذ شبكة التوزيع -4
و تيدؼ ىذه الخطوة إلى التأكد مف أداء شبكة التوزيع، يتـ وفقا لما ىو :  مراقبة أداء شبكة التوزيع -5

 .محدد لو سمفا بغرض معرفة نقاط القوة و محاولة تدعيميا، و معرفة نقاط الضعؼ و العمؿ عمى عالجيا
 الترويج السياحي: المطمب الرابع

تمثؿ إستراتيجية الترويج السياحي لممنتجات السياحية الركيزة أو األداة الفعالة لنقؿ كافة األفكار      
 . والشعارات و المنافع و الفوائد المنشودة مف قبؿ السياح المستيدفيف باألوضاع و األوقات المناسبة ليـ

 تعريف الترويج السياحي: أوال
يعرؼ الترويج السياحي عمى أنو الجيود المبذولة التي تيدؼ إلى توضيح الصورة السياحية لمدولة  لمتأثير    

  1.عمى السواء و إثارة دوافعيـ لمقياـ برحمة سياحية و إشباع رغباتيـ و تحقيؽ أىدافيـ السياحية
أحد عناصر المزيج التسويقي السياحي لممنظمة الذي يتـ مف خاللو إخبار  :"و يعرؼ أيضا بأنو       

  2".وتركيز السوؽ بما تبيعو المنظمة مف خدمات 
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 أهداف الترويج السياحي: ثانيا
  1:ييدؼ الترويج في المنظمات السياحية إلى مجموعة أىداؼ تتمثؿ فيما يمي    
فقد ييدؼ الترويج إلى تزويد السائح ببعض المعمومات عف الخدمات : تزويد السائح بالمعمومات -1

السياحية المقدمة ليـ مف قبؿ المنظمات التي تعمؿ في المجاؿ السياحي و أسعارىا و  كيفية التعامؿ معيا 
الخ مف المعمومات التي يمكف لمسائح االستفادة منيا في اتخاذ قراره الشرائي ...والوصوؿ إلييا و مزاياىا 

 .الحقا
فربما ييدؼ الترويج إلى إقناع السائح بتجربة زيارة معينة ألحد المواقع السياحية، أو التعامؿ : اإلقناع -2

مع إحدى المنظمات السياحية العاممة في نفس المجاؿ أو غيرىا مما ينطوي عمى عممية اإلقناع لمسائح 
ويتضح مف خالؿ تقديـ اإلغراءات  لمسائح و تحفيزه بالتجربة أو تكرارىا و التأكيد عمى مزايا التعامؿ مع 

 .المنظمة دوف األخرى
حيث أف التركيز قد ييدؼ إلى تذكير السائح بتجربة معينة أو خدمة معينة مف اإلعالف : التذكير -3

كالذي تقدمو الخطوط العربية السعودية و تعرض فيو صورة لطائرة مكتوب عمييا اسـ الخطوط العربية 
 .السعودية، و ال تكتب عمى اإلعالف أي تعميؽ

و ىو ىدؼ تسعى المنظمة إلى تحقيقو سواء مف وراء الترويج أو مف وراء األنشطة :  زيادة المبيعات -4
التسويقية األخرى، بؿ مف وراء أنشطة المنظمة ككؿ، فال أىمية لمترويج أو غيره مف األنشطة طالما ال 

 .ينعكس إيجابيا عمى المبيعات
فقد تسعى المنظمة مف وراء الترويج إلى الحفاظ عمى حصتيا : الحفاظ عمى الحصة التسويقية -5

السوقية السيما إذا كانت مبيعاتيا وصمت إلى أعمى مستوياتيا، فقد يقـو أحد الفنادؽ بالترويج لخدماتو التي 
 .يقدميا لمحفاظ عمى نسبة  األشغاؿ لمغرؼ مكتممة أو شبو مكتممة طواؿ العاـ

و ذلؾ مف خالؿ التأكيد عمى اختيارات العميؿ، و صحة اتخاذ قراره : تدعيم قرارات شراء العميل -6
 .بالتعامؿ مع المنظمة و خدماتيا

 المزيج الترويجي السياحي: ثالثا
يمثؿ المزيج الترويجي العناصر أو األدوات التي تعتمد عمييا المؤسسة في خمؽ االتصاؿ بينيا و بيف       

 .المستيمكيف
                                                           

1 www. Makktaba.com /2012/01/ book marketing-mix in tourisme- Field. Htm / 16/03/2016  13 :00h. 
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اإلعالف ىو اتصاؿ غير مباشر و غير شخصي لنقؿ المعمومات إلى المستفيد عف : اإلعالن السياحي -1
 .طريؽ وسائؿ ممموكة لمغير مقابؿ أجر معيف مع اإلفصاح عف شخصية المعمف

   و يستخدـ اإلعالف بشكؿ واسع مف قبؿ المنظمات عمى اختالؼ أنواعيا، و منيا المنظمات السياحية التي 
يكوف فييا اإلعالف أداة ترويجية لعامؿ التكمفة ألنو يمكف أف يصؿ إلى سوؽ كبيرة مستيدفة بتكمفة زىيدة 
  1.لمشخص الواحد، و يساعد اإلعالف المنظمة بأف تعرض صورة معينة عمى السواح الفعمييف و المعتمديف

تساعد العالقات العامة لمسياحة عمى ترسيخ صورة المنظمة السياحية الذىنية في أذىاف : العالقات العامة
السياح المستيدفيف، و تشمؿ وظيفة العالقات العامة العديدة مف النشاطات، تيدؼ بالدرجة األولى إلى 

 2.تحسيف صورة المنظمة في أذىاف السوؽ المستيدؼ
و يمثؿ البيع الشخصي أحد العناصر الرئيسية في المركب الترويجي السياحي، و يعتمد :  البيع الشخصي

عمى االتصاالت الشخصية بيف القائـ بالعمؿ التسويقي و جميور المستيمكيف المحتمميف، إلثارة دوافعيـ لشراء 
  3.الخدمات أو البرامج السياحية

الدعاية ىي أي شكؿ مف أشكاؿ تقديـ األفكار أو السمع أو الخدمات بصورة غير : الدعاية السياحية -2
شخصية و غير مدفوعة األجر، و بالنسبة لمدعاية السياحية فإف ىدفيا نشر األخبار و الصور والمقاالت، أو 

  4.عرض برامج إذاعية و تمفزيونية أو سينمائية و كؿ ذلؾ يكوف عادة دوف مقابؿ
 : (التحفيز)التنشيط  -3

لمتنشيط دور في التسويؽ السياحي و في المسابقات و الحفالت و الميرجانات و غيرىا مف وسائؿ     
تنشيط السوؽ، و قد يصؿ التنشيط إلى نصؼ موازنة الترويج المخصصة لنوع جديد مف الخدمات السياحية، 
وقد تظير في مجاؿ التسويؽ السياحي أنواع عديدة مف النشاطات، كاستخداـ شيادات التقدير و الميداليات 

  5.والصور فقػػػػرارات المنظمة السيػػػاحية باستخداـ التنشيػػػط  يعد جػػزء مف خطتيػػػا الترويجية
 ةالعناصر المستحدث: المطمب الخامس

      لقد تـ إضافة عناصر حديثة لممزيج التسويقي لممنتج السياحي نظرا لبعض الخصائص التي تميزه في 
 .باقي السمع و المنتجات

                                                           
  .243زكي خميؿ المساعد، مرجع سبؽ ذكره، ص1
  .203عالء حسيف السرابي و آخروف، مرجع سبؽ ذكره، ص2
  .253صبري عبد السميع، مرجع سبؽ ذكره، ص3
  .114فراح رشيد، بودلة يوسؼ، مرجع سبؽ ذكره، ص4
 . 244زكي خميؿ المساعدة، مرجع سبؽ ذكره، ص5
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و ىي العالقة بيف مزود الخدمة و المنتفع منيا،  العالقات القائمة بيف المستفيديف مف : العنصر البشري: أوال
الخدمة، األفراد القائميف عمى النشاطات التسويقية، األفراد القائموف عمى االتصاؿ بالعمالء، الصورة الذىنية 

التدريب و الميارات، المكافآت و الحواجز، درجة مشاركة العمالء في إنتاج الخدمة، العالقة بيف العمالء 
  1.أنفسيـ، عالقات الشراكة بيف العمالء

ال يوجد إال القميؿ جدا مف الخدمات الصرفة أو المطمقة التي ال : (البيئة المادية)العنصر المادي : ثانيا
يمعب الدليؿ المادي دورا في عممية التبادؿ في السوؽ، و عميو فإف مكونات الدليؿ المادي المتوفر سوؼ 

يؤثر في أحكاـ المستفيديف حوؿ مؤسسة الخدمة المعينة، و يتضمف الدليؿ المادي عناصر مثؿ البيئة المادية 
مثال السيارات التي  )، و السمع التي تسيؿ عممية تقديـ الخدمة (الخ...األثاث، و الموف و الديكور )

  2.، و أشياء ممموسة أخرى(تستخدميا شركة لتأجير السيارات 
ىي الكيفية أو األسموب الذي يتـ مف خاللو تقديـ الخدمة يعد حاسما بالنسبة : عممية تقديم الخدمة: ثالثا

لمزود الخدمة و المستفيد منيا، و تضـ عممية تقديـ الخدمة أشياء في غاية األىمية مثؿ السياسات         
و اإلجراءات المتبعة مف قبؿ مزود الخدمة لضماف تقديـ الخدمة إلى المستفيديف، كما تشتمؿ ىذه العممية 

عمى نشاطات أخرى مثؿ المكينة و تدفؽ النشاطات، و حرية التصرؼ الممنوحة لمقائميف عمى تقديـ الخدمة 
و كيفية توجيو المستفيديف و معاممتيـ و أساليب تسويؽ العالقة مع المستفيديف، و أساليب حفزتيـ عمى 

 3.المشاركة الفاعمة في عممية إنتاج الخدمة أو تقديميا
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           

تومي مميمود، خريؼ نادية، دور التسويؽ اإللكتروف لمسياحة في تنشيط صناعة السياحة، بحث مقدـ إلى الممتقى الدولي إقتصاديات 1 
  . 9السياحة ودورىا في التنمية المستدامة تخصص عمـو إقتصادية جامعة بسكرة، ص 

  .152، ص2008الطبعة األولى دار اليازوري لمنشر و التوزيع، عماف، مبادئ التسويؽ الحديث، حميد الطائي، بشير العالؽ، 2
  .153المرجع السابؽ، ص3
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 خالصة 
      إف عممية التسويؽ السياحي بال شؾ تساعد عمى التوسع في األسواؽ السياحية، و تقديـ الخدمات 

السياحية ألعداد متنامية مف السياح و خمؽ أسواؽ جديدة و التنوع في عرض المنتجات السياحية، و ىذا ما 
يمبي حاجة المتسوؽ بالحصوؿ عمى العائد المناسب، كؿ ىذا مف الدور الذي تمعبو عناصر المزيج السوقي 

 .حيث أف تكامؿ ىذه العناصر و ترابطيا مع بعضيا البعض، يمعب دورا حاسما في نجاح ىذه العممية
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدخل  لدراسة : الفصل الثاني
 سموك السائح

 تمهيد~ 

 .ماهية السائح: المبحث األول~ 

مفاهيم عامة حول سموك : المبحث الثاني~ 
 .السائح

العوامل المؤثرة عمى : المبحث الثالث~ 
 سموك السائح  

 خالصة ~ 
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 تمييد 

الباحثيف         حضي موضوع سموؾ المستيمؾ بشكؿ عاـ وسموؾ السائح بشكؿ خاص باىتماـ العديد مف
الكثير مف العوامؿ الميمة ذات  وفي مختمؼ المجاالت العممية،االقتصادية،النفسية واالجتماعية،وذلؾ لفيـ

االرتباط المباشر بحركة السياحة، والسائح ىو العامؿ الرئيسي باعتباره ىدؼ السياحة ووسيمتيا، مما يتطمب 
زيادة الوعي بأىمية المعمومات المتكاممة عف السائح مف حيث الحاجات والرغبات واألذواؽ التي تنعكس في 

سموكياتو كما أف دراسة سموؾ السائح مرتبطة كثيرا بالمفيـو التسويقي الذي أصبح ييتـ بالسائح ويعتبره 
. جوىر العممية التسويقية

:         و ارتأينا لتقسيـ ىذا الفصؿ إلى ثبلث مباحث كالتالي

ماىية السائح :المبحث األوؿ

مفاىيـ عامة حوؿ سموؾ السائح :المبحث الثاني

العوامؿ المؤثرة عمي سموؾ السائح :المبحث الثالث
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ماىية السائح : المبحث األوؿ
لمسائح أىمية كبرى مف نواحي عديدة كالناحية اإلحصائية التي تيتـ بجميع المعمومات والبيانات      

الخ، وكذلؾ الحاؿ بالنسبة ...واإلحصائيات الخاصة لعدد السياح، أغراضيـ مقدرتيـ عمى اإلنفاؽ، أعمارىـ
. لمسياحة االقتصادية، و مف خبلؿ ىذا المبحث سنطرؽ إلى العناصر األساسية لمسائح

تعريؼ السائح : المطمب األوؿ
الشخص الذي سينتقؿ لغرض ما :" يعرؼ اإلتحاد الدولي لمصحفييف والكتاب السياحييف بفرنسا بأنو      

خارج األفؽ الذي اعتاد اإلقامة فيو وينتفع بوقت فراغو إلشباع رغبتو باالستطبلع تحت أي شكؿ مف أشكاؿ 
  1".ىذه الرغبة ولسد حاجياتو مف االستجماـ والمتعة

ذلؾ الشخص الذي يقضي ليمة واحدة عمى األقؿ في مسكف خاص أو :" كما يعرؼ السائح عمى أنو     
 2".جماعي في المكاف الذي يزوره

كؿ األشخاص الذيف تتوفر فييـ شرطاف :" عرؼ السياح عمى أنيـ  (أوجيميؼ)والباحث اإلنجميزي      
أوليما أف ينتقموا مف مواطنيـ األصمي لمدة تقؿ عف سنة والثاني أف سبب إقامتيـ خارج موطنيـ ينفقوف في 

  3".المناطؽ التي يقيموف فييا إقامة مؤقتة أمواال لـ يكسبوىا في ىذه المنطقة
كؿ شخص يقيـ خارج موطنو المعتاد، خبلؿ :" كما عرفو المجمس االقتصادي التابع لييئة األمـ المتحدة بأنو

 4". ساعة وتقؿ عف عاـ24فترة تزيد عف 
في العممية السياحية والتي لواله ما كانت العممية السياحية في  الفاعؿ الرئيسي:"  ويعرؼ أيضا عمى أنو  

 5".األساس التي ىدفيا إرضائو والعمؿ عمى راحتو وتوفير جميع الوسائؿ المتاحة والمتوفرة لو
الشخص الذي يسافر خارج محؿ إقامتو األصمي االعتيادي وألي سبب غير الكسب المادي أو :"      أو ىو

 6". ساعة وال تتعدى سنة24الدراسة سواء كاف في داخؿ بمده ولفترة تزيد عف 
  7: ومف التعاريؼ السابقة يمكف تمييز األشخاص الذيف ال ينطبؽ عمييـ تعريؼ السائح وىـ كاآلتي

. ػػػ أعضاء الييئات الدبموماسية
                                                           

 .23-22، ص 2002، دار الفجر لمنشر والتوزيع، القاىرة،اإلعبلـ السياحيمحمد منير حجاب،  1
 .12 ص،عوينات عبد القادر،مرجع سبؽ ذكره 2

3
 .12 ص،المرجع السابؽ 

 .26 -25ماىر عبد العزيز، مرجع سبؽ ذكره، ص  4

 .6، ص2003، دار الوراؽ لمنشر والتوزيع، ىماف، اإلرشاد السياحي ما بيف النظرية والتطبيؽأسامة صبحي الفاعوري،  5

 .171، ص 2007، دار كنوز المعرفية لمنشر والتوزيع، عماف، الطبعة األولى، فف إدارة الفنادؽ والنشاط السياحيزيد عبوي،  6

.28ماىر عبد العزيز ، مرجع سبؽ ذكره، ص   7
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. ػػػ أفراد القوات المسمحة األجنبية
ػػػ العماؿ المؤقتيف مف تربطيـ عقود العمؿ في دوؿ أجنبية كأف يكونوا خبراء أو موظفوف أو أعماؿ أو أي 

. عمؿ آخر بشكؿ مؤقت
. ػػػ األشخاص المقيموف عند الحدود ويعمموف في أراضي دولة أخرى

ػػػ مف ينفد إلى بمد ما بقصد التوطف كالبلجئيف السياسييف أو االستقرار والسكف في بمد ما أو األشخاص الذيف 
. يرغبوف في الحصوؿ عمى إقامة دائمة

ػػػ المسافروف العابروف لطاقـ الطائرة الباخرة، سائؽ القطارات أو الشاحنات ممف يعبروف البمد ويبقوف فيو لقترة 
.  ساعة24تقؿ عف 

. السائح الذي تـ التطرؽ إليو سابقا، المسافر والزائر: ويمكف التفرقة بيف ثبلثة مفاىيـ     
الزائر : أوال
 1:  يمكف التفريؽ بيف األنواع األربع اآلتيةو
 شيرا ليدؼ 12 ىو أي شخص يسافر إلى بمد غير مكاف إقامتو المعتادة لمدة ال تزيد عف :الزائر الدوليػػػػ 

. العمؿ أو الكسب
.  ىو أي مقيـ يسافر داخؿ البمد وخارج مكاف إقامتو المعتادة لغير ىدؼ أو كسب:الزائر المحميػػػ 
.  ىو أي زائر يقضي ليمة أو أكثر في وسائؿ المبيت الجماعية أو الخاصة في مكاف الكزار:الزائر المبيتػػػ 
.  ىو أي زائر ال يقضي ليمة في وسائؿ المبيت ويشمؿ العابريف وطاقـ المركب:زائر اليـوػػػ 

المسافر : ثانيا
 2: ويمكف أف نعرفو لغرضيف:
 : ساعة ولؤلغراض التالية24 الذي يزور ببلد أو مدف ألكثر مف :السائح -أ

. ػػػ ترفيو، تمتع، رحمة، ديف، رياضة، ثقافة، تاريخ
. ػػػ أعماؿ مؤتمرات

ػػػ عامؿ 
. ػػ اجتماعات، ثقافة، فف

                                                           

.17، ص 2008، دار كنوز المعرفة العممية لمنشر والتوزيع، عماف، 1، طاالستثمار والتسويؽ السياحيرعد مجيد العافي،  1  

.27بد العزيز توفيؽ، مرجع سبؽ ذكره، صعماىر  2
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نما 24 الذيف يزوروف مناطؽ أقؿ مف :المتنزىيف -ب  ساعة وىؤالء ال يدخموف ضمف تقسيـ السياح وا 
 . يعتبروف متنزىيف

 .خصائص السائح:المطمب الثاني
 :يتميز السائح بمجموعة مف الخصائص وىي كالتالي     

 بالغربة الشعور :أوال 
دائما ما يبلـز معظـ السائحيف ىذا الشعور في كؿ زيارة لمدولة المقصودة حتى ولو تكررت عدة مرات وىذا 

ف كاف ىذا الشعور يختمؼ درجتو إلى  اإلحساس طبيعي ويرجع لعوامؿ تقنية واجتماعية ترتبط بالسائح ذاتو وا 
: ما طبؽ لمعايير مختمفة مثؿ

.      ػػػ قرب الدولة المستقبمة مف دولة السائح
.      ػػػ الترابط المغوي والعقائدي بيف دولة السائح ودولة الزيارة

.      ػػػ الترابط االجتماعي كالعادات والتقاليد بيف الدولتيف
ما أف تكوف عمى العكس       فكؿ ىذه العوامؿ إما أف تؤدي إلى تقميؿ حدة الشعور بالرغبة لدى السائحيف وا 

فتزيد مف ىذا الشعور ويتوقؼ ذلؾ عمى المدى الذي تكوف عميو ىذه العوامؿ، إما أف تكوف إيجابية أو 
 1.سمبية

االتجاه نحو زيارة اإلنفاؽ  :ثانيا 
 يرتبط ىذا االتجاه لدى السائح بميمو دائما نحو اإلنفاؽ الكبير عمى خدماتو ومشترياتو السياحية إلرضاء 
رغباتو الكبيرة الكامنة في نفسو والوصوؿ إلى درجة كبيرة مف اإلشباع المادي والنفسي والمعنوي مف الرحمة 
السياحية، حيث يخصص ليا في الغالب ميزانية خاصة طواؿ العاـ، ويساعده عمى ذلؾ المقومات السياحية 

الطبيعية واألثرية الموجودة في دولة المعتمد وما تقدمو لو مف خدمات سياحية في مجاؿ اإلقامة والزيارة 
واالستقاالت والترفيو عمى مستوى حاؿ، ويختمؼ مستوى إنفاؽ السياح مف دولة ألخرى تبعا لعوامؿ كثيرة 

  2.اقتصادية واجتماعية
 
 

                                                           
، اإلسكندرية، منشورات المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية" أسس عممية وتجارب عربية" التسويؽ السياحي الفندقي، صبري عبد السميع،   1

 .81-80 ص، 2006

2
 .81المرجع السابؽ، ص 
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عدـ االشتراؾ في تصميـ المنتج السياحي :ثالثاػػػ 
 المستيمؾ السياحي ال يتدخؿ في معظـ األحياف في تصميـ ووضع البرامج السياحية وبواسطة الشركات 

ذا كاف بعض ىذه الشركات يميؿ إلى استخداـ األسموب  السياحية، بعيدا عف المستيمكيف السياحييف أنفسيـ، وا 
العممي في تصميـ برامجيا حيث يستعيف بآراء واتجاىات السائحيف المرتقبيف لوضع البرامج التي تناسبيـ 

. ويرغبونيا باالعتماد عمى بحوث ودراسات األسواؽ والمستيمكيف
االستيالؾ النيائي لممنتج السياحي  :رابعا 
يعتبر المستيمؾ السياحي السائح ىو المستيمؾ النيائي لممنتج السياحي أو الخدمات السياحية، فيو الذي  

عادة البيع مرة أخرى كما يحدث في السمع  يستفيد مف أمواؿ رحمة السياحية، فبل يشترييا لغرض التخزيف وا 
. األخرى غير السياحية، فالنمط االستيبلكي لمسائح يقـو عمى االنتفاع المباشر بالسمعة أو الخدمة

اإلشباع المادي والمعنوي  :خامسا 
 فالسائح يبحث دائما عف الوسائؿ المختمفة التي تحقؽ لو اإلشباع المادي كخدمات اإلقامة، اإلعاشة، 

وفي نفس الوقت يسعى لمحصوؿ عمى اإلشباع المعنوي مف  (...اليدايا، التذاكر )والمشتريات السياحية 
. زيارة المناطؽ األثرية: مرحمة سياحية مف خبلؿ مثبل

السموؾ االستيالكي الجماعي :سادسا 
 يميؿ السائحوف دائما إلى القياـ برحبلت سياحية دولية أو داخمية فمف مجموعات السائحيف مف أقاربيـ أو 

أصدقائيـ وىذا لكي يشعروا باألماف واالطمئناف مع بعضيـ البعض ويتعاونوا في تحمؿ أعباء الرحمة 
الجسمانية والنفسية، وتعتبر ىذه السمة مف السمات الشائعة بيف المستيمكيف السائحيف التي تجعميـ ال 

يتخذوف قرار الشراء البرامج السياحية إال في ظؿ مجموعات متجانسة سواء كانت رحبلت جماعية كبيرة أو 
متغيرة، وال يميموف نحو الرحبلت الفردية لما يترتب عمييا مف تكمفة عالية، وعدـ تنوع في برامجيا، باإلضافة 

  1.إلى العامؿ النفسي والمعنوي
 أنواع السائح: المطمب الثالث

 يعد السائح القمب النابض لعممية التسويؽ السياحي وال تنجح إستراتيجية ىذا األخير إال مف خبلؿ تقييـ      
 :السوؽ السياحي واالعتماد عمى نوع معيف مف السياح وفيما يمي سوؼ نبيف أىـ أنواع السياح

 
 

                                                           
1
 .109-108، ص2010، دار األعماؿ العممي لمنشر والتوزيع، عماف، الطبعةاألولى، إدارة التسويؽ السياحي الحديد، إسماعيؿإبراىيـ  
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 مف حيث التعامؿ :اوال
 1: وينقسـ بدوره إلى نوعيف

ىو الذي يتعامؿ فعبل مع الخدمات السياحية، ليذا البد مف المحافظة عميو : ػػالسائح الفعمي
 . ىو الذي يجب اكتشاؼ رغباتو السياحية الحقيقية وتشخيصو بدقة متناىية لكسبو:السائح المحتمؿ-

مف حيث الحياة االجتماعية : ثانيا
 االجتماعية التي يعيشيا، قذ يمكف مبلحظة أف  حيث أف حاجتو الفرد السياحية تتنوع حسب نوع الحالة 

 .السموؾ السياحي لمعرب يختمؼ تماما عف السموؾ السياحي لمغرب
مف حيث التعميـ :ثالثا

 يمعب المستوى التعميمي دورا ىاما في توجيو سموؾ السائح مف حيث االستعداد والمكانة االجتماعية 
فانطباعات األفراد ذوي المستوى المحدود ليست ىي نفسيا انطباعات ذوي المستوى العالي، لذا يجب معرفة 

  2.التأثيرات الضرورية لكؿ حسب مستواه مف أجؿ إقناعو بأىمية التعامؿ مع البرامج السياحية المقدمة
مف حيث محور االىتماـ : رابعا

 يختمؼ السائح في الرغبات ومجاالت االىتماـ لذا يجب عمى المنشأة السياحية إعداد برامج تغطي 
 .3 والمتمثمة أساسا في الترويج عف طريؽ مخاطبة المستيمكيف لجدبيـ لمسياحاالىتمامات الرئيسية 

مف حيث مرحمتو العمرية : خامسا
 .تختمؼ اىتمامات السائح مف عمر آلخر فاىتماـ الشاب يختمؼ عف الكيوؿ والشيوخ 

مف حيث الدخؿ : سادسا
عف  يتعامؿ السائح مع المنشآت السياحية بناءا عمى ما يممكو مف دخؿ إذ في أغمب األحياف يعرؼ السواح 

التعامؿ مع ىذه المنشآت، وىذا مرده غبلء األسعار فعممية تخفيض السعر يعد جد ميمة لممنشأة والسائح 
 .عمى حد سواء

 مف حيث الجنس: سابعا
 في سموؾ الذكور واإلناث، إذ أصبح نوع الفروقاتإف المتغيرات العالمية اليـو ألغيت تدريجيا إف لـ تقؿ كميا، 

 .الجنس ال يعوؿ عميو كثيرا في تسويؽ البرامج السياحية
                                                           

. أىمية القطاع االقتصادي في االقتصاد الوطني، لجمفةمنتدى ا 1
       www.djelfa.info.vb/showthread, php=50734 30/03/2016يـو /10:30/ساعة                                    

. السابؽالمرجع  2 

.216محمد منير حجاب، مرجع سبؽ ذكره، ص   3
 

http://www.djelfa.info.vb/showthread
http://www.djelfa.info.vb/showthread
http://www.djelfa.info.vb/showthread
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مف حيث الجنسية : ثامنا
 : يقسـ السائح مف حيث الجنسية إلى

 حالييف السياحاألجانب وىـ كؿ مف ال يحمؿ الجنسية الوطنية ويعتبروف الفئة األكبر وىـ يقسموف إلى فئة  ػػػ 
 المحتمميف وىو الذي يمكنيـ السياحوىـ المتعامميف الحالييف مع المؤسسات السياحية ويستخدموف اآلف، وفئة 

. التعامؿ مع البرامج السياحية مستقببل
. المواطنوف الذيف يعمموف بالخارج ػػػ 
. المواطنوف الذيف يعمموف بالداخؿ ػػػ

: وىناؾ مف يفرؽ بيف نوعيف مف السياح
 أو كما يسميو البعض الداخمي وىـ األشخاص الذيف يقوموف درجات سياحية داخؿ حدود :سائح محمي -ا 

 أياـ ألي عامؿ آخر، ويختمؼ مفيـو السائح 5 كمـ لفترة تزيد عف أربع ليالي 100أوطانيـ لمسافة تتجاوز 
. الداخمي مف دولة ألخرى وذلؾ لعدـ وجود تعريؼ موحد لو

 ىو الذي يتوجو إلى دولة أخرى غير دولتو ليدؼ مف أىداؼ السياحة المعروفة ولفترة :السائح الدولي -ب
  1.ال تقؿ عف يـو وال تزيد عف سنة كما جاء في تعريؼ منظمة السياحة العالمية

حقوؽ السائح : المطمب الرابع
:      يتمتع السائح كغيره مف األشخاص بمجموعة مف الحقوؽ والمتمثمة فيما يمي

 حسب اإلعالف العالمي لحقوؽ اإلنساف  :أوال
  2: مف اإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف عمى5تنص المادة  .1

ػػػ السماح لمسياح المحمييف والدولييف بالتحرؾ بحرية في أنحاء البمد، دوف تجاوز أي قيود، وما ىو مقرر 
. لممصمحة العامة ويتعمؽ بأماكف معينة في المنطقة

. ػػػ عدـ السماح بأي قواعد لمتمييز بيف السياح
: ػػػ السماح لمسياح باستعماؿ الخدمات اإلدارية والقانونية لوسائؿ االتصاؿ العامة الداخمية والخارجية مثؿ

. االتصاؿ بالقنصميات
ػػػ تقديـ معمومات لمسياح بما يوفر ليـ الفيـ الكافي لعادات السكاف الذيف يشكموف المجتمع المضيؼ، أو 

. األمكنة التي يمروف بيا أو يتوقفوا فييا

                                                           
 .228، ص 2012، دار الوراؽ لمنشر والتوزيع، عماف، مدخؿ إلى جغرافية السياحةعبد القادر إبراىيـ،  1

2
 .6أسامة صبحي العوري، مرجع سبؽ ذكره، ص 
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  1: مف نفس اإلعبلف عمى ما يمي13تنص المادة  .2

ػػػ ينبغي أف يتمتع السائحوف والزائروف، وفؽ لقواعد القانوف الدولي والتشريع الوطني، بحرية التنقؿ داخؿ 
. أوطانيـ ومف دولة ألخرى

ػػػ ينبغي أف يسمح لمسياح بالوصوؿ إلى أماكف العبور واإلقامة، وبموغ المواقع السياحية والثقافية دوف التعرض 
. إلجراءات مبالغ فييا ودوف التمييز في المعاممة

ػػػ يحؽ لمسائحيف والزائريف استخداـ وسائؿ االتصاؿ المتاحة سواء كانت داخمية أو خارجية، وكذلؾ الوسائؿ 
السريعة والمسيرة لمحصوؿ عمى الخدمات اإلدارية المحمية كما ينبغي أف نكفؿ ليـ حرية االتصاؿ بالممثميف 

. القنصمييف وفقا لبلتفاقيات الدبموماسية السارية
ػػػ يحؽ لمسائحيف والزائريف التمتع بنفس الحقوؽ المقررة لمواطني الدوؿ التي يزورونيا ستعمؽ بسرية البيانات 

. الشخصية والمعمومات المتعمقة بيـ، وخاصة عندما يتـ تخزيف ىذه البيانات إلكترونيا
حسب القوانيف المتعمقة بالفندقة  : ثانيا

 الذي 1999 يناير سنة 6 رمضاف الموافؽ لػػػ 19المؤرخ في  (01-99 ) مف القانوف 34تنص المادة  .1
 خدمة غير مطابقة لتمؾ التي عرفيا عميو آليةيحؽ لمسائح رفض :" يحدد القواعد المتعمقة بالفندقة عمى أنو

  2".الفندؽ مسبقا ووقع عمييا اختياره
يتعيف عمى السائح التعرؼ عمى األسعار وطرؽ :"  مف نفس القانوف فتنص عمى أنو39 أما المادة  .2

  3".تسديدىا وىي كؿ معمومة ليا عبلقة بالخدمات التي قد يطيميا مف المؤسسة الفندقية
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .7-6 المرجع السابؽ، ص 1

، 02، يحدد القواعد المتعمقة بالفندقة، الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية، عدد 1419 رمضاف 23 المؤرخ في 01-99  رقـقانوف 2
 .6، ص1999 جانفي 06المؤرخ في 

3
 .09، ص  السابؽالمرجع 
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مفاىيـ عامة حوؿ سموؾ السائح : المبحث الثاني

     إف دراسة سموكية السائح حساسة جدا الرتباطيما بمستقبؿ صناعة السياحة مف أجؿ المحافظة عمى 
العبلمة التجارية لممرفؽ السياحي، كما يرجع ذلؾ أيضا إلى أف السموؾ البشري في حركة دائمة مف التطور 

 .والتغيير
مفيـو سموؾ السائح : المطمب األوؿ

.      قبؿ التطرؽ لمعرفة سموؾ السائح يجب التعرض لمعنى السموؾ
 معنى السموؾ: أوال

المسار الذي يتخذه الفرد وفؽ مجموعة مف االختيارات المتتابعة لسمسمة :"      يعرؼ السموؾ عمى أنو 
يختارىا الفرد مف بيف استجابات بديمة ممكنة يقـو بدراستيا ومقارنتيا واالختيار مف بينيا لينتقؿ مف مرحمة 
إلى مرحمة أو مف موقؼ إلى موقؼ آخر، ليصؿ النقطة التي عندىا يكرر السموؾ مرة أخرى أو يعدلو أو 

. 1" يغير اتجاىو ليتخذ مسارا جديدا
     ويعني ىذا أف السموؾ اإلنساني يتضمف أنشطة وجيود تكوف عادة ظاىرة وممموسة يمكف مبلحظتيا 

اإلفصاح عف احتياجاتو واالستفسار عف الجودة والسعر واالعتراض عمى شيء ما، وكذلؾ يتضمف : مثؿ
التفكير، التحميؿ واإلدراؾ والشعور وغيرىا مف األنشطة الذىنية : أنشطة وجود غير ظاىرة وغير ممموسة مثؿ

  2.أو النفسية المرتبطة بالسموؾ اإلنساني
أي نشاط يصدر عف الكائف الحي نتيجة لعبلقتو بظروؼ معينة ىذا في :"      كما يعرؼ السموؾ عمى أنو 

محاوالتو المتكررة لمتعديؿ أو التفسير مف ىذه الظروؼ حتى تتناسب مع مقتضيات حياتو وحتى يتحقؽ لو 
  3".البقاء واالستمرار

     وتختمؼ أنواع سموكيات األفراد وتصرفاتيـ باختبلؼ األفراد ذاتيـ واألىداؼ التي يسعوف إلى تحقيقيا 
وعمى حسب رؤية كؿ باحث وأىدافو أو كؿ مدرسة مف مدارس السموؾ اإلنساني وأىدافيا، وفيما يمي سوؼ 

: نمقي الضوء عمى أىـ ىذه التقسيمات المتعمقة بو
 

                                                           
 .29، ص 2010، الدار الجامعية، اإلسكندرية، سموؾ المستيمؾمصطفى محمود أبو بكر،  1

، مجمة العمـو اإلنسانية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، العدد دور سموؾ المستيمؾ في تحسيف القرارات التسويقيةبف يعقوب الطاىر،  2
 .175، ص 2004السادس، جواف 

3
 .16، دار المناىج، عماف، ص 1، طسموؾ المستيمؾمحمد جاسـ الصميدعي، وردينة عثماف يوسؼ،  
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  1:تنقسـ جميع السموكيات وتصرفات األفراد إلى وىنا:  حسب شكؿ السموؾ - أ
 النـو األكؿ،الشرب :  ىو التصرفات واألفعاؿ الظاىرة والتي يمكف مبلحظتيا مف الخارج مثؿ: سموؾ ظاىر

 .شراء وبيع
  ىو السموؾ الذي ال يمكف مشاىدتو أو مبلحظتو بشكؿ مباشر، بؿ االستدالؿ عميو : (مستتر )سموؾ باطف

 . مف خبلؿ مبلحظة األوجو المختمفة لسموؾ وتصرفات األفراد الظاىرة
  2:تنقسـ تصرفات األفراد وأفعاليـ حسب طبيعتيا إلى األقساـ التالية: حسب طبيعة السموؾ- ب
 وىو السموؾ الذي غالبا ما يصاحب اإلنساف مند ميبلده ومف دوف الحاجة إلى تعمـ أو : سموؾ فطري 

تدريب، وبعض دوافع ىذه التصرفات يكوف استعداد لمعمؿ مند وقت مبكر في حيف أف البعض اآلخر مف 
 .ىذه السموكيات يأخذ القياـ بيا إلى وقت معيف

 القراءة، والكتابة:  وىو السموؾ الذي يتعممو الفرد بوسائؿ التعمـ والتدريب المختمؼ مثؿ: سموؾ مكتسب. 
    3: ونجد:حسب العدد-ج
 وىو السموؾ الذي يتعمؽ بالفرد في حد ذاتو وما يتعرض لو مف مواقؼ خبلؿ ساعات حياتو : سموؾ فردي 

 .اليومية
 وىو السموؾ الذي يتعمؽ بمجموعة مف األفراد وليس فردا واحدا، وعميو فيو يمثؿ عبلقة : السموؾ الجماعي 

الخ، فيذا النوع مف السموؾ ...الفرد بغيره مف األفراد، كأفراد الجماعة التي ينتمي إلييا مف المنزؿ والمدرسة 
 .يعبر عف عبلقة تبادؿ مف حيث التأثير واألثر

  4:حيث نحذ: حداثة السموؾ حسب- د
 وىو سموؾ ناتج عف حالة جديدة أو مستحدثاتيا باعتباره يحدث ألوؿ مرة: سموؾ جديد . 
  وقد يكوف السموؾ مكررا أو معاد، وقد يكوف قريب لما سبقو مف تصرفات وأفعاؿ: سموؾ متكرر .

 . سنتطرؽ إلى تعريؼ سموؾ السائح وخصائصو: سموؾ السائح: ثانيا
 تعريؼ سموؾ السائح: 

       إف سموؾ السائح ال يخرج عف كونو سموكا إنسانيا كسموؾ المستيمؾ الذي يتأثر بمجموعة مف العوامؿ 
والضغوط التي تؤثر عميو سواء كانت ىذه العوامؿ البيئية أو الشخصية أو تسويقية تجعؿ عممية التنبؤ 

                                                           
 .188-187، ص 2011، دار الراية لمنشر والتوزيع، عماف، تسويؽ الخدماتزاىر عبد الرحيـ عاطؼ،  1

 .188، صالمرجع السابؽ 2

 .60، ص2013، دار صفاء لمنشر والتوزيع، عماف، 1 ط، سموؾ المستيمؾ إياد عيد الفتاح المنصور، مبارؾ بف فيد القحطاني، 3

4
 .60ص: المرجع السابؽ 
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وتفسير السموؾ وكيفية اتخاذ قرار الشراء لسمعة معينة أو خدمة سياحية وفندقية في جيد قصد تحديد المسائؿ 
بالغة التعقيد  بسبب تداخؿ وتشابؾ ىذه العوامؿ فيما بينيا مما ينتج عف ذلؾ شبكة معقدة مف أنماط سموكية 

ومف ىذا وقبؿ إعطاء تعريؼ محدد لسموؾ السائح يمكف القوؿ بأف في قطاع الخدمات السياحية يعتبر 
: المستيمؾ ىو السائح، وبالتالي نقدـ التعاريؼ التالية لسموؾ السائح

إف سموؾ السائح يتجمى مف خبلؿ العمميات التي يقـو بيا السائح أثناء بحثو وشرائو واستخدامو      " 
  1".لمخدمات السياحية أو البرامج السياحية التي يتوقع منيا أف تشبع حاجاتو ورغباتو

جميع األفعاؿ والتصرفات المباشرة وغير المباشرة التي يقـو بيا :"      ويعرؼ أيضا سموؾ السائح بأنو 
السائح في سبيؿ الحصوؿ عمى خدمة السياحة مف مكاف معيف وفي وقت محدد، وحتى ينجح المسوقوف  

لسموؾ السائح فيـ يحتاجوف لفيـ وتجميع المعمومات عف السياح ذلؾ الفيـ الذي يؤثر عمى قراراتيـ القتناء 
 2. خدمة سياحية معينة والمكاف المفضؿ ليـ والمحفز الرئيسي الذي أثر فييـ

نتيجة تعرضو لمنبو )ىو ذلؾ السموؾ الذي ينتج السائح :"      وبعبارة أخرى يمكف القوؿ بأف سموؾ السائح 
، في البحث وشراء واستخداـ السمع والخدمات السياحية التي يتوقع أنيا ستشبع حاجاتو  (داخمي أو خارجي

 3. وتمبي رغباتو حسب اإلمكانيات الشرائية المتاحة
 خصائص سموؾ السائح* 

:      يتميز سموؾ السائح بخصائص ومميزات عامة مف أىميا مايمي
سموؾ السائح ىو سموؾ دوافع وحوافز  - أ

     إف كؿ سموؾ أف تصرؼ إنساني ال بد أف يكوف ورائو دافع أو سبب، أو حافز إذ ال يمكف أف ينشأ 
 (عوامؿ خارجية)، أو الحوافز (القوى المحركة الداخمية )السموؾ مف العدـ، فإف سموؾ السائح ناتج عف الدافع 

وتختمؼ شدة الدوافع المؤثرة باختبلؼ الحاجة واليدؼ المحقؽ، وقد يكوف السبب ظاىرا ومعروؼ أو قد يكوف 
.  4عكس ذلؾ، فإف تحقؽ اليدؼ وأشبعت الحاجة كانت ىناؾ حالة توازف والعكس صحيح

 
 

                                                           
 .90 ص،مرجع سبؽ ذكره ،عمي فبلح الزغبي 1

، 2007، 48، مجمة العمـو االقتصادية واإلدارية، جامعة بغداد، العدد سموؾ السائح ودوره في تحديد النمط السياحيسالـ حميد سالـ،  2
 .67ص

3
 .67المرجع السابؽ، ص 

 .14، ص 1997محمد الصالح المؤدن،سلوك المستهلك،دار الثقافة للنشر والتوزيع،عمان، 4
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 سموؾ السائح ناتج عف عدة أسباب     - ب
     نادرا ما يكوف سموؾ السائح نتيجة لدافع أو سبب واحد بؿ ىو في أغمب الحاالت محصمة دوافع وأسباب 

: تتضافر أو تتنافر بعضيا مع بعض فقد يرغب السائح عند زيارتو لبمد تحقيؽ عدة أسباب منيا
. ػػػ الراحة، التسمية، والترفيو عف النفس

 .ػػػ زيارة األىؿ واألقارب واألصدقاء
. الخ...ػػػ معرفة البمد وحضاراتو وثقافاتو 

     غير أف تحقيؽ كؿ ىذه األمور خبلؿ رحمة واحدة في الواقع أمرا صعب الوصوؿ إليو ذلؾ لكونيا 
لزيارة األىؿ : أىداؼ متناقضة مع بعضيا البعض، إال أنو يمكف أف يسافر الفرد لسببيف أو ثبلثة، فمثبل

.  ولراحة، وأيضا لمعرفة المزار وحضارتو
 لوؾ السائح يحتوي عمى مجموعة أنشطة س- ج

يتضمف سموؾ السائح مجموعة مف األنشطة والتصرفات التي يقـو بيا السائح وتتمثؿ ىذه األنشطة 
والتصرفات في البحث عف الخدمات التي تشبع حاجاتو ورغباتو وتقييميا والحصوؿ عمييا ومف ثـ استخداميا 

 1. فالتخمص منيا
:  كما يوضح الشكؿ التالي

 .مجموعة األنشطة و التصرفات التي يقـو بيا السائح: (03)الشكؿ رقـ 
 
 
 
 
 
 

                        معمومات مرتدة 
 
 

. 20محمد صالح المؤذف، مرجع سبؽ ذكره، ص : ػػػ المصدر
 

                                                           
1
 .15المرجع السابؽ،ص 

 

 

 

 

 

 

 معمومات مرتدة

 سموؾ السائح

تصرفات 
وأفعاؿ 
  :ػػػتتعمؽ بػ

حاجات 
 ورغبات

سمع 
 وخدمات

ػػػ البحث عف 

ػػػ الحصوؿ عمى 

ػػػ استخداـ 

 ػػػ التخمص مف
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مراحؿ اتخاذ القرار الشرائي لمسائح : المطمب الثاني
     تأتي تصرفات السياح وسموكياتيـ في كثير مف األحياف نتيجة التفكير العقبلني أو انعكاسات لمشعور 
فإذا كانت ىذه التصرفات قد جاءت بعد تفكير فإف ىذا يعني أف األفراد قد اتخذوا قرار، أما إذا جاءت كرد 
فعؿ لمشعور فبل يكوف ذلؾ قرار بؿ يمكف التعبير عنو بالسموؾ اإلداري أو البلشعور، لذلؾ يمكف القوؿ أف 

األساس في اتخاذ القرار يقـو عمى وجود بدائؿ أو اختيارات معينة لذلؾ فإف عممية اتخاذ القرار التي يقـو بيا 
  1.السائح تأتي بعد مقارنة ذىنية داخؿ عقمو وفكره بعدد مف البدائؿ

  2: أي بعد المرور عمى مراحؿ وىي
مرحمة االستقرار : المرحمة األولىػػػ 

يقصد بيذه المرحمة عدـ اتجاه السائح إلى القياـ بزيادة سياحية إلى منطقة مف والميؿ نحو االستقرار في 
  دائمة، أي أف درجة الحاجة إلى الرحمة تتعادؿ مع الحاجة إلى السمعلصفة بوالمكاف الذي يقيـ 

:     والمستمزمات األخرى، وأف المنافع المحققة في الحالتيف تكوف متساوية كما يوضحيا الشكؿ رقـ
 

 يوضح مرحمة االستقرار (:04)الشكؿ رقـ 
 
 

. 92المرجع السابؽ،ص،: المصدر
.      مف خبلؿ الشكؿ يتضح أف ىناؾ توازف أو تعادؿ بيف الحاجة إلى السمعة المادية والسياحية

     ويؤثر في قرار السائح االستيبلكي العوامؿ المؤثرة التي تفضؿ السمعة السياحية عف السمعة المادية 
ويدخؿ في ىذه العوامؿ تمؾ المؤثرات النفسية واالجتماعية، ىذا إلى جانب عناصر الجدب السياحي التي 

تتوافر في المنتج السياحي، كذلؾ الجيد التسويقي الذي تقـو بو األجيزة السياحية الذي يعتمد عمى الوسائؿ 
التنشيطية المحركة لمدوافع والرغبات مثؿ البيع الشخصي بواسطة رجاؿ المبيعات السياحية مما يحفز 

. السائحيف عمى شراء البرامج السياحية
 
 

                                                           
 .148،ص 1998بشير العبلؽ،أسس اإلدارة الحديثة،الطبعة األولى،دار اليازوري العممية،األردف، 1

2
 .92صبري عبد السميع،مرجع سبؽ ذكره،ص  

 السمعة المادية السمعة السياحية
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مرحمة اإلشارة : ػػػ المرحمة الثانية
     تأتي ىذه المرحمة بعد استخداـ مختمؼ العوامؿ المؤثرة في نفسية السائحيف ويمكف التعبير عنيا عمميا 

بالجيود التنشيطية والبيئية التي تثير الدوافع واالىتمامات المختمفة لدى السائح لمقياـ برحمة سياحية إلى 
منطقة  ما بيدؼ إشباع الحاجات والرغبات التي نشأ عنيا ىذه الدوافع وتعتمد األجيزة والمنشآت السياحية 

لتحقيؽ ىذا اليدؼ السياحي في أي دولة عمى مختمؼ الوسائؿ التنشيطية مثؿ النشرات الدعائية التي تصدرىا 
بمغات مختمفة وبأشكاؿ متعددة جذابة تثير الرغبة والفضوؿ لدى السائح وتنبو حواسو المادية والمعنوية، ىذا 

: باإلضافة إلى اإلعبلف المرئي كاإلعبلنات التمفزيونية والمسموعة كاإلعبلنات اإلذاعية والمقروءة مثؿ
 1. اإلعبلنات في الصحؼ وما شبو ذلؾ

     ومف وسائؿ أخرى كالممصقات واألفبلـ السياحية الدعائية إلى غير ذلؾ مف الوسائؿ التي ترتكز عمى 
: أىمية السياحة ودورىا الكبير في حياة كؿ إنساف والشكؿ الموالي يوضح ىذه المرحمة

 يوضح مرحمة اإلشارة (:05)الشكؿ رقـ 
 
 
 
 
 
 

. 93نفس المرجع السابؽ،: المصدر
     مف خبلؿ الشكؿ يتضح أف درجة الحاجة إلى السمع السياحية أكبر مف السمعة المادية ألف ىناؾ عوامؿ 

. أثرت عمى نفسية السائح وتدفعو إلى تفضيميا
مرحمة البحث واإلشارة : ػػػ المرحمة الثالثة

     تتضمف ىذه المرحمة الجيود التي يقـو بيا السائح مف أجؿ البحث عف الوسائؿ المختمفة التي تساىـ في 
إشباع رغباتو وحاجاتو النفسية والمادية مف خبلؿ القياـ برحمة سياحية، ومف أجؿ ذلؾ يقـو بتجميع 
المعمومات والبيانات البلزمة عف عدة الرحمة السياحية المنتظرة أو المستيدفة مف شركات الطيراف أو 

الوكاالت السياحية المحمية واألجنبية مف الوكبلء السياحييف في الخارج، أو مف معارؼ واألصدقاء، الذيف 
                                                           

1
 .93، ص السابؽالمرجع 

 السمعة  السياحية

 

 السمعة المادية
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سبؽ ليـ القياـ يمثؿ عدة الرحبلت السياحية، ثـ يقـو السائح بدراسة ىذه البيانات التي حصؿ عمييا مف 
مصادرىا السابقة، وذلؾ لموصوؿ إلى أنسب البرامج السياحية التي يرغبنيا والتي تتناسب مع أىدافو ورغباتو 

. وقدراتو المالية وظروفو االجتماعية المرتبطة بعممو وغيرىا
مرحمة المقارنة بيف البدائؿ : ػػػ المرحمة الرابعة

     يتـ في ىذه المرحمة تقييـ البرامج السياحية المتاحة مف حيث حجـ االستفادة والمنافع المادية والمعنوية 
المترتبة عمييا مقارنة بنفقاتيا وتكمفتيا المادية، ثـ يقـو السائح بعد ىذا التقييـ الموضوعي لمبدائؿ المختمفة 
بعمؿ مقارنة بينيا، لتحديد البرنامج السياحي األنسب لو مف مختمؼ النواحي، وتسمى ىذه المرحمة بمرحمة 

  1.القرار أي االستقرار الذىني التخاذ قرار شراء برنامج سياحي معيف
مرحمة اتخاذ القرار النيائي : ػػػ المرحمة الخامسة

     بعد أف يستقر السائح ذىنيا عمى قرار معيف وىو القياـ برحمة سياحية إلى دولة ما فإنو يقـو باإلفصاح 
عف ىذا القرار الذىني  الذي استقر عميو، وذلؾ باتخاذ القرار الفعمي لشراء البرامج السياحية وما يرتبط بو مف 
إجراءات، حيث يقـو السائح بالذىاب إلى الوكيؿ السياحي أو المنشأة أو المكتب السياحي لمتعاقد عمى شراء 

الرحمة السياحية واالستعداد لمقياـ بيا في الوقت المحدد ليا بعد تجييز احتياجاتو الشخصية التي سوؼ 
  2.يحتاج إلييا، وانتياء ىذه المرحمة المختمفة المحددة لقرار المستفيد السياحي

النماذج المفسرة لسموؾ السائح : المطمب الثالث
     لقد جرت عدة محاوالت لتفسير سموؾ السائح ومحاولة فيـ ىذا السموؾ وكيفية تكوينو والعوامؿ المؤثرة 
عمى ذلؾ وقد كاف االقتصاديوف وعمماء النفس وعمماء االجتماع ىـ أوائؿ مف حاولوا ذلؾ وتبعيـ الباحثوف 

شكؿ مبسط لمتفاعبلت :" في مجاالت التسويؽ والعمـو اإلدارية ويعرؼ النموذج في تفسير سموؾ السائح بأنو 
 3".والنتائج المباشرة أو الرجعية لعناصر نظاـ اتخاذ القرار

    ولكثرة العوامؿ والمتغيرات التي يتعرض ليا السائح والعمميات النفسية التي تتفاعؿ داخمة وتعددىا، إضافة 
إلى السموؾ الناتج عف تفاعؿ العوامؿ الخارجية مع العواـ النفسية، لعددت معيا النماذج المفسرة لسموؾ 
  4:السائح وذلؾ مف حيث الخطوات والمكونات والعػػػػبلقات كما يمكف إرجػػػاع تعدد ىذه النمػػػاذج إلػػػى ما يمي

                                                           
 .93، ص  السابؽالمرجع 1

 .118برنجي أيمف، مرجع سبؽ ذكره، ص 2

 .201، ص زءالثاني، الج2003، ديواف المطبوعات الجامعية، الجزائر، سموؾ المستيمؾ، عوامؿ التأثيرات النفسيةبف عيسى عنابي،  3

4
  .142، ص 2005، دار الجامعية، اإلسكندرية، اإلعبلفمحمد فريد الصحف،  
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ػػػ اختبلؼ النظريات التي اىتمت بدراسة سموؾ السائح وحاولت تقديـ تفسير ليا، فقد شارؾ في ذلؾ كؿ مف 
. عمماء االقتصاد وعمـ النفس، واالجتماع واألنثربولوجيا

ػػػ حداثة ىذا المجاؿ مف مجاالت الدراسة، فالبحوث التي أجريت حتى اآلف أقؿ بكثير مف أف تقدـ تفسيرا 
حقيقيا واقعيا ليذا السموؾ، ومعنى ذلؾ، أف أي مف النماذج لـ يختبر اختبار كامبل وكافيا إلثبات أفضميتو 

: والنماذج التي سوؼ تتـ دراستيا في النماذج التالية. عمى النماذج األخرى
  1:ويتضمف مايمي: 1976 "روتفيمد" و "كراميوف"و" وىاب" نموذج  .1

.      يعتبر ىذا النموذج مف أولى المحاوالت التي استيدفت فيـ سموؾ الشراء السياحي
 وىاب وكراميوف وروتفيمد المستيمؾ كإنساف يسعى إلى تحقيؽ غرض معيف مف عممية الشراء، كما أعتبرلقد 

: صور سموكو الشرائي في إطار قراءة قرار الشراء كاآلتي
. ػػػ ال وجود لعائد ممموس عمى االستثمار

. ػػػ مصروفات كبيرة بالنسبة لمدخؿ المحصؿ
. ػػػ إف الشراء ليس تمقائيا أو نزويا

. ػػػ إف المصروفات أو اإلنفاؽ سينطوي عمى ادخار وتخطيط مسبؽ
لقد قدـ ىؤالء الباحثوف نموذجا لعممية اتخاذ القرار يعتمد عمى النماذج الكبيرة الرائدة لسموؾ المستيمؾ حيث 

: يتضمف نموذجيـ المراحؿ التالية
 نموذج وىاب وكراميوف وروتفيمد لسموؾ المستيمؾ السائح (:06)الشكؿ رقـ 

 
 
 
 

.    143المرجع السابؽ، ص:  المصدر
  كما خبلؿ الشكؿ نبلحظ ىذا النموذج يفسر سموؾ السائح عمى أنو مجموعة مف الخطوات المتسمسمة تبدأ 

مف اإلطار األوؿ الذي يتصوره السائح حوؿ الخدمة السياحية، وصوال إلى اتخاذ القرار كنتيجة سفرة إلى 
. منطقة معينة

 
                                                           

 .143، ص الطبعةاألولى،2004، دار الوراؽ لمنشر والتوزيع، األردف، التعريؼ السياحي، مدخؿ استراتيجيحميد عبد البيني الطائي،  1

 اإلطار األولي

منفعة / تكمفة التنبؤ بالمبيعات
 البدائؿ

 النتيجة القرار

 البدائؿ المفاىمية جمع الحقائؽ تصميـ المنبيات
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  1:ويتضمف مايمي: 1981نموذج مايو وجافز سنة  .2
     استفاد مايو وجافز كثيرا مف النماذج الريادية الكبيرة في تطوير نموذجيما الخاصة فقد اقتبس نموذج 
. ىاورد وتثبيت المؤلؼ مف ثبلث مستويات لتحديد الكيفية التي يقـو مف خبلليا المستيمؾ باتخاذ قرار الشراء

:      إف حؿ المشكمة في نموذج ىاورد وثبيت كما في نموذج مايوفرجارنز يتـ في إطار ثبلث مستويات
. واسع، محدود، روتيني

ػػػ إف ىذا النموذج يستنيج مسار النظريات المبكرة الخاصة سموؾ المستيمؾ وذلؾ مف خبلؿ تقديـ وصؼ 
دقيؽ لعممية اتخاذ القرار الواسع حيث يؤكد الباحثاف أف ىذا النوع مف عممية اتخاذ القرار يتصؼ بالحاجة 

. لمرحمة  مف البحث عف المعمومات
.       كما أنو يتطمب فترة زمنية طويمة قبؿ أف يتضح ويؤدي فعبل إلى فعؿ الشراء

      وعميو فإف عممية البحث عف المعمومات وتقييميا يعد بنظر ىؤالء الباحثيف بمثابة العنصر الرئيسي في 
عممية اتخاذ القرار، حيث ينتقؿ السائح مف المفاىيـ الغامضة إلى المفاىيـ األكثر خصوصية عند اختياره مف 

. بيف البدائؿ المطروحة
 2: ويتضمف ما يمي: 1982" ما يتسوف ووؿ" نموذج  .3

حيث (07)     ليذا النموذج خمسة مراحؿ لتفسير سموؾ الشراء لدى المسافر كما ىو موضح في الشكؿ رقـ 
: يرى الباحثاف أف إطار نموذجيما يتأثر بأثر عدة عوامؿ مترابطة ىي

. (العمؿ، التعميـ، الدخؿ الموافؽ: مثؿ)ػػػ معمومات خاصة بالسائح 
الصورة الذىنية المتكونة حوؿ التسييبلت والخدمات المقدمة في جية العقد، والتي تستند  )ػػػ الوعي بالسفر 

. إلى مصداقية المصدر
. (سمات وعناصر الجذب في العقد )ػػػ موارد وخواص جية العقد 

. (المسافة، فترة الرحمة، والمخاطرة المدركة حوؿ المنطقة التي تـ زيارتيا )ػػػ سمات الرحمة 
      باإلضافة إلى ذلؾ فإف الباحثيف يقراف بأف الرحمة السياحية ما ىي إال خدمة تمتاز بالبلممموسية 
. والفنائية وعدـ تجانس وىذه الخواص بدورىا تؤثر عمى عممية اتخاذ القرار مف قبؿ  المستفيد مف الرحمة

: التالي (07)ويمكف أف نوضح ىذا النموذج مف خبلؿ الشكؿ رقـ 
 

                                                           
 .147المرجع السابؽ، ص  1

2
 .269، ص 2006، الوراؽ لمنشر والتوزيع، عماف، الطبعة الثانية، أصوؿ صناعة السياحةحميد عبد النبي الطائي،  
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 يوضح نموذج ماتسيوف ووؿ (:07)الشكؿ رقـ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 275المرجع السابؽ، ص، : المصدر
مف خبلؿ الشكؿ السابؽ يتضح أف ماتسيونووؿ أخد بعيف االعتبار الكثير مف العوامؿ المؤثرة عمى 
سموؾ السائح، ووضحا كذلؾ االعتبار التي يميؿ فييا السائح إلى اتخاذ قراره بالسفر بدءا مف البحث عمى 

. المعمومات وصوال إلى إعداد ترتيبات السفر وتقييمو لو

اص جية القصدخمواد و  

 الثقة في وسطاء الشغؿ
(وكبلء وغيرىـأ)   

 الضغوط المحمية

المخاطرة المدركة وحالة 
 عدـ التأكد مف السفر

حجـ المجموعة 
 السياحية

الفترة التي 
 تستغرقيا الرحمة

الرحمة (قيمة )تكمفة   

 ضغوط الرحمة

 مسافة الرحمة

ـخبرة السفر والتقيي  

 ترتيبات السفر

 قرارات السفر

 تقييـ بدائؿ السفر

استمرار عممية البحث 
 عف المعمومات

الصور المتكونة عف 
د سمبا أو قصجية اؿ

 إيجابا

 البحث عف المعمومات

بالسفر (المعرفة)الوعي   

ةيالموارد األوؿ  

التسييبلت والخدمات 
 المقدمة لمسائح

الييكؿ السياسي 
 االقتصادي واالجتماعي

لجغرافيا والبيئةا  

 البنى التحتية

 الوصوؿ الداخمي

 معمومات مؤقتة عف السائح الرغبة بالسفر

الخواص االجتماعية 
 واالقتصادية والسموكية

 سمات الرحمة
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  1:نموذج شموؿ .4
     يعتبر ىذا النموذج مف أكثر النماذج المحدثة والتي ليا صمة بسموؾ السائح حيث يرى الباحثوف أف فرادة 

ىذا النموذج تكمف في قدرتو عمى تفسير سموؾ السائح بشكؿ أكثر واقعية ودقة بالمقارنة بالنماذج األخرى 
فيو نموذج شمولي ومحدد في آف واحد، بمعنى أف النموذج قادر عمى تفسير الظواىر السياحية العامة 

وكذلؾ االتجاىات المحددة في السموؾ السياحي، وليذا السبب بالذات فإف شموؿ يؤكد عمى أف صياغة أي 
نموذج خاص بعممية قرار السفر ينبغي أف يكوف عمبل ميدانيا وليس مجرد افتراضات نظرية بحتو 

" بنكوسب" ونموذج " تثبيت" و" ىوارد" يستند إلى كؿ مف نموذج  (08)فالنموذج الموضح في الشكؿ رقـ 
قد أرسى خطوات فريدة لـ تصفيا النماذج السابقة وىي " شموؿ" المفسر لسموؾ المستيمؾ، ولو أف نموذج 

خطوات اعتبرىا الباحثوف قريبة الصمة بصناعة السياحة وألىمية ىذا النموذج نجذ مف الضروري تسميط 
: يوضح ىذا النموذج (08)الضوء عمى إبراز آلياتو ومكوناتو، والشكؿ رقـ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 269المرجع السابؽ، ص 
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 يوضح نموذج الشموؿ (:08)الشكؿ رقـ 
السفر                          (منبيات )ػػػ بواعث 1     ػػػػ المحددات االجتماعية والشخصية لسموؾ السياح                                                                         2   

 
 
 
 
 

                                                                                                                             
ػػػ المتغيرات الخارجية 3                                                                                                                                      

 
 
 
 
 
 

ػػػ خواص وسمات الخدمة المقدمة في جيد القصد  4    

 المواقؼ والقيـ

 التوقعات

المؤثرات االجتماعية  السمات الشخصية الترويج واإلعبلف
 والتطمعات

الموقع االقتصادي 
 واالجتماعي

الحاجات/ الرغبات  الدوافع 

تاالبحث عف المعمـو رغبات السفر تقييـ ومقارنة بدائؿ  
 السفر

 قرار السفر

جودة وكميات المعمومات المتعمقة 
 بالسفر

 تفريغ ترتيبات السفر المعروفة

القيمة/ عبلقة التكمفة عناصر الجدب المعروفة  
 لممسافر

  فرص السفرنطاؽ

خاطر ـتقييـ موضوعي واجتماعي ؿ
 السفر

 خبرة السفر السابقة

الصور الذىنية المتكونة عف جيد 
 العقد والخدمة

السفر ثقة المسافر بوكبلء  

يوحيات ومقترحات شركات السفر 
 التجارية

 مقترحات وآراء المسافريف اآلخريف

 أدبيات السفر

الخ...قيود الوقت والتكمفة   .272 المرجع السابؽ، ص :المصدر 
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     مف خبلؿ الشكؿ يتضح لنا أف سموؾ السائح تحدده مجاالت معينة تقسـ إلى أربعة، وىذه المجبلت 
: مجتمعة تؤدي إلى سموؾ ما وىي كاآلتي

شمؿ عمى منبيات أو بواعث السفر، وىي منبيات خارجية عمى شكؿ اتصاالت ترويجية : المجاؿ األوؿػػػ 
. وتوصيات شخصية وتجارية

 ويشمؿ ىذا محددات شخصية واجتماعية وىي تحدد أىداؼ السائح عمى شكؿ رغبات :المجاؿ الثانيػػػ 
. السفر، التوقعات والمخاطر الموضوعية واالجتماعية المرتبطة بالسفر

 ويشمؿ عمى المتغيرات الخارجية التي تتضمف ثقة المسافر المرتقب بمورد الخدمة، الصورة :المجاؿ الثالثػػػ 
. الذىنية المتكونة عف جية العقد الخبرة المكتسبة عف طريؽ التعمـ ومعوقات التكمفة والوقت

ويشمؿ عمى خصائص وسمات الخدمة السياحية المقدمة مف جية العقد، وىذه الخصائص : المجاؿ الرابعػػػ 
 .تؤثر عمى قرار الشراء ونتائجو

العوامؿ المؤثرة عمى سموؾ السائح : المبحث الثالث
 أف الفرد اجتماعي بطبعو فيو يؤثر ويتأثر بالمجتمع الذي يعيش فيو،ولذا يمكف القوؿ أف ىناؾ باعتبار     

العديد مف العوامؿ المؤثرة عمى سموؾ السائح بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وبالتالي التأثير عمى قراراتو 
الشرائية، وعمى ىذا األساس سنحاوؿ التركيز عرى ثبلث جوانب محددة لقراراتو الشرائية ووىي الجانب النفسي 

. والجانب البيئي والجانب التسويقي
تأثير الجانب النفسي عمى سموؾ السائح : المطمب األوؿ

     يختمؼ الجانب النفسي مف شخص آلخر، فيو عبارة عف عناصر تتعمؽ بالفرد ذاتو وتتمثؿ ىذه 
: العناصر في

الدوافع : أوال
القوة المحركة الداخمية أو الطاقة الكامنة في األفراد والتي تدفعيـ لسموؾ ما :"      يمكف تعريؼ الدوافع بأنيا 

  1".باتجاه معيف مف أجؿ تحقيؽ ىدؼ محدد
تمؾ الدوافع التي تحرؾ السياح وتدفعيـ إلى تفضيؿ دولة دوف أخرى أو موقع :"    ويمكف تعريفيا أيضا بأنيا 

 2". جذب دوف غيره

                                                           
 .80، ص 2004، الطبعة الرابعة، دار وائؿ لمنشر والتوزيع، األردف،سموؾ المستيمؾمحمد إبراىيـ عبيدات،  1

، 2009، مذكرة مكممة لنيؿ شيادة ماجستير عمـ التسيير، الجزائر،سموؾ المستيمؾ ونماذج السموؾ السياحييوسؼ عبد القادر دريرة،  2
 .29ص 
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     مما سبؽ يمكف القوؿ أف الدوافع ليس منشأة لمسموؾ ولكنيا توجو وتحدد قوتو، كما أف الدوافع ال يمكف 
نما يمكف االستدالؿ عمى وجودىا بمبلحظة السموؾ الظاىر لمفرد وتنقسـ الدوافع إلى  مبلحظتيا مباشرة، وا 

  1:أنواع وىي
. لو (األساسية) ىي القوى التي تحرؾ الفرد باتجاه إشباع حاجات الفيزيولوجية :دوافع أوليةػػػ 
 وىي القوى التي تحرؾ الفرد باتجاه إشباع الحاجات الثانوية لتحقيؽ األماف :(إنتقائية )دوافع ثانوية ػػػ 

. والحاجات االجتماعية، الحاجة إلى االحتراـ وتحقيؽ الذات
.  وىي قوى مرتبطة بالتدبير والتفكير قبؿ اتخاذ القرار:دوافع عقميةػػػ 
 وىي القوى التي تدفع الفرد إلى شراء المنتجات بشكؿ عقبلني ومدروس والقياـ بالمفاضمة بيف :دوافع رشيدةػػػ 

. البدائؿ عمى أساس موضوعي يحقؽ لو الرضا واإلشباع المطموب
السباحة، السفر  ) وىي القوى التي تدفع الفرد إلى الرغبة في التمتع واالستمتاع بالحياة :دوافع ترفيييةػػػ 

. (الترفيو
.  وىي القوى التي تدفع الفرد لمرغبة في توضيح األفكار:دوافع التعبير عف الذاتػػػ 
 وىي تمؾ الدوافع التي يكوف فييا حظ المنطؽ ضئيبل عند إتماـ عممية الشراء، في حيف :دوافع عاطفيةػػػ 

الخوؼ والحب : يكوف حظ الغرائز البشرية المعروفة كبيرا، حيث تكوف ىي المسيطرة عند القياـ بالشراء مثؿ
والتعارؼ واالنتماء لآلخريف والتمييز، وىذه الدوافع تؤثر في نفسية السائح وتجعمو يشعر بالسرور واالمتناف 

: عند قيامو برحمة سياحية مثؿ
.      ػػػػ التفاخر بالسفر وزيارة عدد كبير مف الدوؿ
.      ػػػ الشعور بالحفز عف باقي أفراد المجموعة

.      ػػػ االستمتاع بوقت الفراغ المتاح لو وممارسة اليواية المفضمة لو
الحاجات :  ثانيا

     وىي عبارة عف شعور بالنقص والعوز بالبنية لشيء معيف وىو يؤدي إلى توتر وعدـ اتزاف داخمي حتى 
يتـ إشباع ىذه الحاجة، كما تعبر الحاجة عف النقص والحرماف مف شيء ذا قيمة ومنفعة لمسائح، والتي 

تشكؿ ضرورة يجب إشباعيا لتحقيؽ التوافؽ النفسي والرضا العاـ حتى يكوف ىذا السائح أكثر راحة، غير أف 
ىذا التميز بيف الحاجات غير كاؼ بؿ يحتاج إلى أنواع أخرى أكثر تمثيبل لسموؾ الفرد وىو ما جاء بو 

                                                           
1
 .35-34عيسى بف عنابي، مرجع سبؽ ذكره، ص  
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في نظريتو تدرج الحاجات األساسية والتي تقوع عمى سعي الفرد إلى إشباع الحاجات األكثر " أبرىاـ ماسمو"
 1. أىمية في نظره فكمما أشبعت حاجة معينة تطمع ىذا الفرد إلى إشباع حاجة أكثر أىمية منيا

  اإلدراؾ: ثالثا
     ىو العممية التي تشكؿ انطباعات  ذىنية لمؤشر معيف داخؿ حدود معرفة السائح ويدرؾ السائح خدمتو 

سياحية عندما يتعرؼ عمى خصائصيا وتقع تحت تجربتو، وقد تختمؼ ادراكات الناس لنفس الحالة أو 
البصر، السمع، الدوؽ، شـ والممس وقد يصبح مدركا لمخدمة السياحية عندما : الخدمة، مف خبلؿ الحواس

. تتولد لو القناعة التامة بأف الخدمة التي حصؿ عمييا كانت ضمف متوقعاتو
: مف ثبلث جوانب عامة" ىارودشميت"     كما أف اإلدراؾ حسب ما يؤكده 

 . لمؤثر معيف داخؿ حدود متوقعة السائحدفينةػػػ البحث عـ معمومات لتشكيؿ انطباعات 
 .ػػػ الحساسية لممعمومات مف خبلؿ إدراكو لخصائص السمع والخدمات السياحية

ػػػ القاعدة اإلدراكية لمجموعة متغيرات البرنامج السياحي وبالتالي تدعـ سموؾ الشراء السياحي باتجاه الشراء 
 2. نحو نوعية الخدمة التي تمبي طموحات في النمط السياحي

التعمـ : رابعا
     يظير التعمـ أثره مف خبلؿ حصوؿ السائح عمى معرفة أو معمومات معينة ستيـ في دفع بواعث السفر 
نحو مناطؽ القصد السياحي وليا عبلقة مباشرة في تحديد النمط السياحي التي تتجمى صورتو في مخيمة 

السائح مما يدفعو الختيار منطقة الجذب السياحي والنمط السياحي السائد منيا أو مجموعة الخدمات المتوفرة 
. لديو، وقد يحصؿ السائح عمى معمومات مف مصادر متنوعة ومتعددة

     وتعتبر نظرية التعمـ ذات أىمية كبيرة في دراسة وتفسير سموؾ السياح، حيث يمكف إيضاح أسرار سموؾ 
تراكـ المعرفة عف طريؽ :" السائح بالتعرؼ عمى الدوافع الكامنة وراء ىذا السموؾ، فالتعمـ يمكف تعريفو بأنو 
 3. الخبرات المكتسبة بتكرار التجربة وغير ذلؾ بما يؤثر عمى السموؾ باتجاه التغيير

 
 
 

                                                           
 .113، ص 2004، دار وائؿ لمنشر والتوزيع، عماف، 1، طأحمد محمد فيمي البرنجي، إستراتيجيات التسويؽنزار عبد المجيد البرواري،  1

، رسالة مقدمة لنيؿ شيادة ماجستير أىمية دراسة سموؾ المستيمؾ في صياغة اإلستراتيجية الترويجية لممؤسسة االقتصاديةوالي عمار،  2
 .17، ص 2012في العمـو التجارية، فرع إدارة تسويؽ الخدمات، جامعة الجزائر، 

3
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الشخصية : خامسا
     تمثؿ الشخصية تنظيما ديناميكيا لعدد مف العناصر المتفاعمة مع بعضيا البعض في حالة متغيرة 
باستمرار وىي عناصر غير ممموسة بؿ ىي مظاىر وتفسيرات تمحؽ بالسموؾ اإلنساني، وينظر رجاؿ 

. االجتماع إلى النشاط التسويقي عمى أنو مجموعة مف األفراد متأثريف بضغوطات الجماعات ورغبات األفراد
وقد تنطوي عمى شخصية الفرد حد الشعور بالفردية ويجب أف يؤقمـ نفسو مع المجموعة ويحاوؿ أف يشكؿ 

عادتو وحاجاتو وفقا لظروؼ الجماعة، وقد تتبايف شخصيات السياح داخؿ المجموعة مف حيث الديانة 
والمعتقد واالحتراـ واألخبلؽ والتصرفات التي تنعكس في شخصية السائح، ويركز الميتميف بالتسويؽ إليجاد 
تفسيرات لسموؾ السياح وتصرفاتيـ ودوافعيـ التي يمكف أف تبرز مف خبلؿ شخصيتيـ، حيث أف التعرؼ 

عمى الجوانب النفسية في سموؾ السائح بشكؿ جانبا ميما وحيويا في توجيو عمميات تسويؽ الخدمات 
السياحية وفؽ األنماط السياحية المتعددة وىذا ما يدفعنا إلى معرفة رأي السائح، بنوعية ومستوى الخدمات 
السياحية المقدمة أو التي وجودىا ضمف حزمة الخدمات السياحية المقدمة، فالسياح عموما يعتمدوف بشكؿ 
كبير عمى المعمومات اآلتية مف مصادرىـ الشخصية وتجاربيـ العممية، عندما يبحثوف عف منطقة العيد 
السياحي، فيـ يسألوف أقاربيـ وأصدقائيـ مف ليـ دراية ومعرفة بأنماط السياحة السائدة في مناطؽ القصد 

 1. السياحي
 االتجاىات: سادسا

االستعداد المسبؽ لدى الفرد المبني عمى الخبرة والمعرفة التي تعميما  :"      تعرؼ االتجاىات عمى أنيا 
". الفرد الستجابة لطريقة محددة تتسـ بالتوافؽ لؤلشياء موضع االتجاه

االتجاه الذي يفسر لنا التوجو السمبي أو اإليجابي لممستيمؾ بالنسبة لشيء :"      وتعرؼ أيضا عمى أنيا 
". ما، وىو االستعداد لتقييـ منتج أو عبلمة بطريقة أخرى

:      ويمكف القوؿ أف االتجاه يتصؼ بالخصائص التالية
. ػػػ أنو استجابة صمتية توجد عمى عقؿ وذاكرة السائح

. ػػػ أف ىذه االستجابة مبنية عمى الخبرة والمعرفة المكتسبة لدى السائح
. ػػػ أنو بعبر عف الميؿ اإليجابي أو السمبي لمسائح اتجاه شيء أو موضوع معيف

. ػػػ أف استجابة السائح البد وأف تتـ بااللتصاؽ والتوافؽ بيف مستويات تكويف اتجاىو والتي تتمثؿ في

                                                           
1
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 ويتعمؽ بالمعمومات التي يعرفيا الفرد عف شيء موضوع االتجاه أو الكيفية التي يتـ :المستوى اإلدراكي .1
 .بيا إدراؾ الشيء

 ويعبر عف شعور السائح نحو الشيء موضوع االتجاه إذا كانت مشاعر حب أو :المستوى الشعوري .2
 .كراىية

 يعبر عف التصرؼ الذي يقـو بو السائح سواء كاف ىذا التصرؼ  شرائو الفعمي لممنتج :المستوى السموكي .3
  1.أو بتزكيتو لآلخريف

تأثير الجانب البيئي عمى سموؾ السائح : المطمب الثاني
     تعبر عف الجوانب الخارجية المحيطة بالفرد والقريبة إليو ومؤثرة في سموكو الشخصي إلى حد كبير، وقد 
تكوف مصاحبة لو عمى مدار حياتو في بعضيا أو تقتصر عف ذلؾ لمبعض األخر ويمكف التفرقة بيف ثبلث 

: أبعاد بيئية رئيسية ىي
المحيط االجتماعي : أوال

 2:      يتكوف المحيط االجتماعي المؤثر في سموؾ السائح مف
 يتأثر سموؾ الفرد بالعديد مف الجماعات الموجودة في مجتمعو الذي يعيش فيو أو :الجماعات المرجعية .1

    :المشتركة، وعادة ما يشار إلى الجماعات التي تؤثر عمى سموؾ الفرد بالجماعات المرجعية وتعرؼ بأنيا 
، ويعني ىذا "تمؾ الجماعات التي يستخدميا الفرد كنقاط لممقارنة إما بصورة مباشرة أو غير مباشرة" 

 :استخداميا كمرجع يؤثر عمى تشكيؿ اتجاىاتو وسموكو، وىناؾ أنواع لمجماعات المرجعية وىي
 وىي الجماعات التي يتعامؿ معيا الفرد باعتباره عضوا فييا وتنقسـ :(العضوية)الجماعات المباشرة  . أ

األسرة واألصدقاء، جماعات ثانوية مثؿ جماعات العمؿ، والنادي والنقابات : بدورىا إلى جماعات أولية مثؿ
 .المينية

 حيث يتأثر الناس بالكثير مف الجماعات التي ال ينتموف :(غير العضوية )الجماعات غير المباشرة  . ب
: جماعات الطموح وىي الجماعات التي يتطمع إلييا الفرد ويتمنى أف ينتسب إلييا مثؿ: إلييا وتنقسـ إلى

جماعة أساتذة الجامعة أو رجاؿ األعماؿ، جماعات التجنب وىي الجماعات التي يحاوؿ الفرد أف يمارس 
 .سموؾ مختمفا عف سموكيا

                                                           
 .178، ص 2008، دار الحامد لنشر والتوزيع، عماف، 2، ط والترويجالتسويقيةاالتصاالت تامر البكري،  1

2
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 غالبا ما يحتوي كؿ مجتمع عمى بعض اليياكؿ والتكوينات التي يطمؽ عمييا :الطبقات االجتماعية  .2
طبقات اجتماعية، والطبقات االجتماعية ما ىي إال شرائح اجتماعية ذات نظاـ يتصؼ باالستقرار النسبي 

ويشترؾ أعضائيا في مجموعة مف القيـ واالىتمامات والسموكيات، وتجدر اإلشارة إلى أف الطبقات 
االجتماعية تحدد درجات أو مستويات مف التفاعؿ االجتماعي وأنماط االستيبلؾ بيف أعضاء طبقات بعضيا 
 .البعض، باإلضافة إلى أنيا تعكس توقعات وخصائص ديموغرافية ونفسية متميزة لؤلفراد داخؿ كؿ طبقة منيا

 :     ويمكف معرفة الفرؽ بيف األنماط السموكية لكؿ مف الطبقة العميا والوسطى والدنيا كما يمي
يميؿ أطراؼ الطبقة العميا إلى قراءة أو استخداـ المجبلت المتخصصة : مف حيث مصادر المعمومات . أ

والصحؼ لمحصوؿ عمى المعمومات المتعمقة باألحداث الجارية، بينما أفراد الطبقة الدنيا فيميموف لقراءة 
المطبوعات أو األشياء التي يرتكز عمى الجانب الرومانسي الخيالي أو مشاىدة المسمسبلت العاطفية 

 .التقميدية
 يميؿ أنماط الطبقة العميا إلى السوؽ في األوقات التي تخموا مف االزدحاـ :مف حيث أنماط السوؽ . ب

الشديد، لذا يختاروف األوقات المبكرة أو المتأخرة بينما يميؿ أفراد الطبقة المتوسطة إلى السوؽ في أياـ العطؿ 
 .أو األعياد و بطريقة غير منتظمة بالمقارنة مع أفراد الطبقة التي تنظميا المحبلت مف وقت آلخر

 يميؿ أفراد الطبقة الوسطى إلى التردد عمى الحدائؽ والمتاحة وأماكف :حيث قضاء أوقات الفراغ مف . ت
الترقية العامة بدرجة أكبر مف أفراد الطبقة العميا والدنيا، أما أفراد الطبقة العميا فيـ غالبا ما يممكوف كافة 
التسييبلت لتمضية أوقات فراغيـ بممارسة السياحة ولعب التنس، ويميؿ أفراد الطبقة الدنيا إلى مشاىدة 

 .مباريات كرة القدـ والمصارعة والمبلكمة
 يميؿ أفراد الطبقة العميا استثمار أمواليـ في األسيـ والسندات يوصؿ :مف حيث عادات االتفاؽ والتوفير . ث

يداعيا مقابؿ فئة محددة، بينما يميؿ أفراد الطبقة الوسطى إلى توفير بعض دخوليـ  التأميف عمى الحياة وا 
لشراء شقة أو قطعة أرض لمبناء عمييا فيما يعدوىـ يستخدموف بطاقات االئتماف لشراء السمع المعمرة أما 

 . األفراد الطبقة الدنيا، فيستخدموف بطاقات االئتماف كبدائؿ مريحة لمنقد أو الشيكات الشخصية
 كؿ مجموعة يكوف بيا بعض األعضاء الذيف تكوف آلرائيـ القدوة لباقي األعضاء وبالتالي :اآلراء القيادية .3

الذيف يحددوف اتجاه التصرؼ والسموؾ لباقي أعضاء المجموعة وىؤالء ىـ الذيف يشتروف المنتجات الجديدة 
 1. أو ال يمكنيـ أف يكونوا مصدرا لممعمومات لباقي أعضاء المجموعة لممنح و االستشارة واإلرشاد

 
                                                           

1
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 تعتبر األسرة النواة األساسية لبناء المجتمع وتتكوف مف اثنيف أو أكثر قد تربطيـ رابطة الدـ أو :األسرة .4
الخ ويجمعيـ مسكف موحد عمى الغالب، وىي مف أقوى مصادر التأثير االجتماعي في سموؾ ...الزواج

المستيمؾ بصفة عامة، مف خبلؿ تكويف القيـ بصورة أكبر عمى المنتجات التي ال تأخذ فترة طويمة في اتخاذ 
 .القرارات الخاصة بيا، ويضاؼ إلى ذلؾ أف األسرة تقدـ ألفرادىا، العديد مف اإلرشادات أو النصائح

 ومف العوامؿ األساسية والرئيسية التي تؤثر عمى سموؾ السائح، الثقافة التي :العوامؿ الثقافية والحضارية .5
مجموعة القيـ والعادات والمدركات والسموكيات األساسية والمشتركة :" ينتمي إلييا، وتعرؼ الثقافة عمى أنيا 

، وتحتوي كؿ ثقافة "التي يتعمميا ويكتسبيا أفراد المجتمع مف خبلؿ األسرة والمنظمات األخرى الموجودة داخمو
نظـ لمقيـ التي يتشارؾ فييا " عمى مجموعة أصغر مف الثقافات الفرعية وتعرؼ ىذه األخيرة عمى أنيا 

 "مجموعة مف األفراد وتكوف مستنبطة مف المواقؼ والخبرات الحياتية الشائعة والمشتركة التي يمروف بيا
وتظير الثقافات الفرعية مف خبلؿ جماعات تشترؾ في الحسية أو الديانة، أو العرؼ حتى في منطقة جغرافية 

 1. معينة
المحيط الطبيعي : ثانيا

ذا كاف الفرد يعيش في ...     تؤثر خصائص المحيط الطبيعي مف مناخ، جغرافيا الخ عمى سموؾ السائح، وا 
 2. منطقة حارة فإنو يصبح في حاجة إلى السفر إلى بمد آخر وجو معتدؿ

القوى التي مف صنع البشر : ثالثا
:      وتتمثؿ في القوة البيئية والتي ىي مف صنع البشر، والتي تؤثر عمى أدوار العمبلء والتي مف أىميا

 : تؤثر العوامؿ االقتصادية عمى سموؾ السائح مف خبلؿ:القوى االقتصادية .1
 .ػػػ إف زيادة أو نقص الموارد المالية لؤلسرة يترتب عمييا إما زيادة المشتريات مف الخدمات أو انخفاضيا
 .ػػػ ارتفاع درجة تفاءؿ أو تشاـؤ السائح عف المستقبؿ يترتب عميو قيامو بزيادة أو إنقاص حجـ إنفاقو

ػػػ حاالت الكساد والرواج واالنتعاش، فعندما يمر االقتصاد الوطني بمرحمة الرخاء نجد أف نسبة البطالة 
.  تنخفض ويزداد حجـ اإلنتاج، ويتوفر لدى السائح موارد مالية لئلنفاؽ

 وتشمؿ السياسات النقدية والمالية والسياسات العامة التي ترتبط وتنعكس عمى عدة :السياسات الحكومية .2
  3.تقييد االختيارات أماـ السائحيف أو المشتريف، وحظر استخداـ بعض الخدمات: جوانب منيا

                                                           
 .268-267 صالسابؽ،  المرجع  1

 .38خالد مقابمة، عبلء السرابي، مرجع سبؽ ذكره، ص  2

3
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 تعتبر التكنولوجيا البعد الثالث مف القوى البيئية التي ىي مف صنع البشر والتي تعكس :التكنولوجيا .3
التطبيقات العممية الحديثة في مجاؿ تطوير الخدمات، كما أنيا تساعد في تحسيف جودة الحياة لجميع 

  1.السياح، ويمكف توضيح أثر التقدـ التكنولوجي عمى سموؾ المستيمؾ مف خبلؿ عدة أوجو مختمفة
تأثير الجانب التسويقي عمى سموؾ السائح : المطمب الثالث

     توجد العديد مف العوامؿ التسويقية التي تؤثر عمى سموؾ السائح وعمى الصورة المكونة عف منظمة 
الخدمتية، فجميع عناصر المزيج التسويقي تساىـ في تكويف االنطباعات لدى العمبلء والزبائف نجمميا 

 2:كالتالي
 موقع المنظمة ومقدـ الخدمة: أوال

     إف أدبيات إدارة المنظمات تعطي أىمية بالغة لتطوير واختيار موقع المنظمة كاختيار مكاف لوكالة سفر 
البد أف تأخذ مواقع إستراتيجية سيمة البموغ مف ناحية الجيد والتكمفة فضبل : أو فندؽ أو غيرىا، فالفنادؽ مثبل

عف الجو والمناخ الذي يتناسب ويتماشى مع نوع السياحة السائدة والمنتشر، ولضماف التأثير عمى سموؾ 
: السائح البد مف التطرؽ إلى ثبلث قضايا تخص الحفز المكاني الذي تقدـ بو الخدمة وىي كما يمي

الخ، التي يمكف مف خبلليا ... يتعمؽ بتجديد أسواؽ المناطؽ، المدف، الضواحي، القرى:تحميؿ المناطؽ .1
 .تحديد المكاف الجيد لمنطقة الخدمة

 . يركز عمى تحميؿ خصائص الذي يجب أف تقع فيو المنظمة الجديدة:تقديـ الموقع .2
 يركز عمى تحميؿ المنظمة ذات العبلقة المباشرة باألماكف المحتممة وتحميؿ خصائص :التحميؿ السياحي .3

 العمبلء المستيدفة
ػػػ أف مواصفات كؿ موقع يجب تحميميا بالتفضيؿ فيما يتعمؽ بتدقيؽ حركة المرور وسيولة الوصوؿ ودرجة 

. األشغاؿ ومؤشرات القوة الشرائية
المنتج : ثانيا

     يعتبر المنتج قمب العممية التسويقية فيو يؤثر عمى سموؾ السائح عف طريؽ المنافع المحتواة فيو سواء 
كانت مادية أو معنوية، إضافة إلى الخدمات اإلضافية التي تزيد مف قيمة المنتوج بالنسبة لممستيمؾ فنجاح 

: المننتج في السوؽ يتمثؿ في قبولو مف قبؿ السائح نظرا لما يتميز بو مف

                                                           
 .236، ص 2003، الدار الجامعية، مصر، كيؼ تسيطر عمى األسواؽأبو قحؼ عبد السبلـ،  1

مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في السياحية وأثرىا عمى سموؾ المستيمؾ،دراسة حالة مجموعة مف الفنادؽ الجزائرية، برنجي يمف، الخدمات  2
 .135، ص2009العمـو االقتصادية فرع اإلدارة التسويقية، جامعة بومرداس، 
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 أي درجة تناسب المنتج مع حاجات السائح مع المحددات االقتصادية واالجتماعية والنفسية التي :التوافؽػػػ 
. تجعمو يميؿ عمى شراء وتجربة المنتج

 المنتج الذي يسمح بتجزئتو أو الشراء بكمية محددة يكوف ليا احتماؿ أكبر لمتأثير عمى :القابمية لمتجزئةػػػ 
. السائح مف خبلؿ تخفيض المخاطر المدركة أثناء عممية الشراء

.  إف المنتجات التي يبلحظيا السائح تساعد عمى سرعة قبوليا:إمكانية المالحظةػػػ 
.  تعبر عف مدى سرعة إدراؾ السائح لمنافع المنتج واإلشباع الفوري لحاجاتو يحفزه عمى تجربتو:السرعةػػػ 
.   المنتج البسيط في تركيبتو والسيؿ في تجربتو يساعد السائح أكثر عمى تنبييو:البساطةػػػ 

      يمعب المنتج دورا أساسيا في التأثير عمى سموؾ السائح الحالي والمستقبمي حيث أنو يقـو بشراء السمعة 
أو الحصوؿ عمى الخدمة عمى أساس أنيا قادرة عمى تمبية حاجاتو ورغباتو فإذا تمكف ىذا المنتج أو الخدمة 
مف تحقيؽ ذلؾ فإف السائح سوؼ يكرر قرار شراء نفس المنتج أو الخدمة وقد يصؿ أحيانا إلى درجة الزبوف 

. المخمص الذي يكرر الشراء وليس لديو أي استعداد إلبدالو أو التنازؿ عنيا
التسعير : ثالثا

     التسعير كيفية العناصر األخرى لممزيج التسويقي يجب أف يتناسب مع أىداؼ وسياسات وبرامج السوؽ 
في المنظمات الخدمية لذلؾ وجب عمى المنظمات أف تتخذ األىداؼ والسياسات المعنوية المناسبة وجودة 

الخدمات المقدمة والمرتبطة بحاجات وتوقعات الفرد، فالعمبلء يستخدموف طرؽ ومعايير مختمفة لمحكـ عميو 
وجودة الخدمة، لذا يعتمد في تحديد وقياس جودة الخدمة عمى حكـ السائح لتحقيؽ أغمى مستويات الرضا فمو 
قاـ أحد السياح بزيارة منطقة سياحية، معينة ليجد أف أسعار خدمات اإلقامة في الفنادؽ وتناوؿ الوجبات في 
المطاعـ وأجور المواصبلت واالتصاؿ مناسبة، في حيف أف خدمات الترفيو والتسمية غير معقولة، يمكف أف 

يكوف لديو صورة مرغوبة عف المنطقة كمركز سياسي مما يعرقؿ تشجيعيا ودعميا مستقببل، وقد تحدث أحيانا 
أف يتردد السياح في السفر إلى المناطؽ التي تعرض أسعار أقؿ مما تعرفو نظيرتيا في أماكف أخرى فقد 

يتساءلوف عمى ىذا العيف في خدمات تمؾ المنطقة السياحية ويعترضوف أف المنطقة السياحية األعمى سعرا 
ىي األفضؿ فالمستفيدوف يستخدموف سعر الخدمة كمؤثر عمى نوعيتيا، وعندما يكوف اختبلؼ األسعار بيف 
المنتجات السياحية مختمؼ قميبل يستخدـ السياح السعر كأساس لمحصوؿ عمى أي منيا، فالسياح يميموف في 

                        1.معظـ األحياف إلى االعتماد عمى السعر عند اتخاذ قراراتيـ الخاصة إذ لـ يكف لدييـ ثقة كافية
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: ويوجد العديد مف العوامؿ التي تؤثر عمى قرارات تحديد األسعار ويمكف إيجازىا فيما يمي
 تتنافس المنظمات السياحية عمى كسب أكبر عدد ممكف مف السياح وبما أف السعر يتبر :المنافسة  .1

عنصرىـ في التأثير عمى قراراتيـ فإف كؿ منيا تسعى إلى استخداـ سياسة سعرية تنافسية لمصمود في السوؽ 
والمحافظة عمى حصتيا السوقية ومحاولة كسب حصة سوقية أخرى مف خبلؿ استخداـ السياسة السعرية 

 .المناسبة
 يتناسب حجـ الطمب عمى خدمة ما عكسيا عمى سعرىا، حيث أنو كمما ارتفع السعر كمما :حجـ الطمب  .2

انخفض الطمب عمييا غير أف ىذه الزيادة أو االنخفاض تختمؼ باختبلؼ الخدمة حيث كونيا ضرورية أو 
 .كمالية

 تمعب القدرة الشرائية لمسياح دورا ميما في التأثير عمى السياسات السعرية لممنظمات :القدرة الشرائية .3
السياحية وعمى الرغـ مف توفير الخدمات المبلئمة إال أ، السائح ال يستطيع اتخاذ قراره ما لـ تكب لديو القدرة 

 .الشرائية لذلؾ
 تؤثر الدورة االقتصادية التي يمر بيا السوؽ عمى قرارات التغيير وعمى دخؿ األفراد :الدورة االقتصادية  .4

في آف واحد، فإذا كاف السوؽ يمر بانكماش فإف الطمب يكوف فيو ضعيؼ مما يدفع المنظمات السياحية إلى 
 .استخداـ أسعار منخفضة

الترويج : رابعا
     يمثؿ الترويج ركنا أساسيا وحيويا مف أنشطة المنظمات السياحية فيو مرآة عاكسة لمنشاط نفسو ومدى 

التقارب بيف المنشآت واحتياجات السياح مف خبلؿ ما يعرض مف منتجات، وقد يؤثر الترويج عمى قرار الفرد 
 السياحي والترغيب فيو أو التعريؼ أو بالمنتج بغرض االىتماـ إلقناعيوسموكو مف خبلؿ صور االتصاؿ 

. التركيز بجودة كما يعمؿ عمى نشر الوعي والثقافة بيف المستفيديف وتوجيو اىتماميـ
     وقد تختمؼ استجابة السياح لمترويج، فمنيـ غير المتأثريف، والمتأثروف لحد الوالء والمتأثروف دوف الوالء 

والمتأثروف حصريا بالترويج ويرجع االختبلؼ فييا يخص االستجابة لؤلنشطة الترويجية إلى التداخؿ بيف 
 1. المؤثرات االقتصادية واالجتماعية والنفسية عمى سموؾ المستيمؾ

التوزيع : خامسا
     يتميز التوزيع بمكانة خاصة داخؿ المزيج التسويقي، فما الفائدة مف وجود منتج متميز بسعر مناسب 
ومعمف عنو بشكؿ جذاب إال أنو ليس متاح لمسائح في الزماف والمكاف المناسبيف، فخاصية الوفرة وسيولة 
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ذا حاولنا حصر األثر المباشر لمتوزيع عمى سموؾ . االقتناء قد تحوؿ بيف قرار اتخاذ الشراء مف عدمو، وا 
: السائح فإنو يمكف تناوؿ النقاط التالية

. ػ اختيار الوجية السياحية ونقاط البيع التي تتواجد فييا والتشكيمة التي تعرفيا
. ػ اختيار المنافذ التوزيعية المباشرة وغير المباشرة المناسبة لضماف األثر المرغوب عند السائح

. اختيار مواصفات األشخاص الذيف يتعامؿ معيـ السائح كمقدمي الخدمات.
البيئة المادية : سادسا

     يعتمد عمى عنصر المحيط المادي الذي يقدـ فيو المنتج لمسياح تقسيـ نوعية ىذا المنتج ومدى االستفادة 
مف العمؿ في بيئة صحية ومريحة وقد تؤثر البيئة المادية بصورة إيجابية أو سمبية عمى رد فعؿ السياح 

ومقدمي المنتجات، إف المدخؿ المادي الخارجي لمنظمة الخدمة يمكف أف يؤثر عمى الصورة الذىنية المدركة 
فتركيبة البناء المادي التي تتضمف الحجـ والشكؿ والتصميـ والمواد المستعممة في البناء والموقع وعناصر 

الجاذبية مقارنة بالبناءات المجاورة ليا عوامؿ قد تساىـ في تكويف الصورة واالنطباع لدى السياح باإلضافة 
كما أف التصميـ . الخ...إلى عوامؿ أخرى كسيولة التوقؼ ووجود المواقؼ لمسيارات، اإلضاءة الخارجية

كالصور  )الداخمي لمنظمة الخدمة وترتيب المعدات والمقاعد والمكاتب واإلضاءة وجودة الدالئؿ المرئية 
، والبدائؿ التدوقية والممسية وشـ الروائح والعطور (الموسيقى اليادئة) ، والدالئؿ السمعية والصوتية (والتماثيؿ

. وىي عوامؿ تشترؾ في خمؽ االنطباع والصورة الذىنية المدركة
عممية تقديـ الخدمة : سابعا

     يعد سموؾ الموظفيف والقائميف عمى تقديـ الخدمة في المنظمات السياحية عمبل ميما في خمؽ االنطباع 
والصورة الذىنية لدى السائح، وكذلؾ العمميات في كيفية تقديـ وتوصيؿ الخدمة، فالمظير الحسف والرقة 
الشخصية والثقة بالنفس والدبموماسية واإلقناع والترحيب واالستقباؿ الحسف واالبتسامة في وجو الضيؼ 

واىتماـ الموظفيف، قد يساعد عمى التغمب عمى مشكمة االستثمار لمحصوؿ عمى الخدمة، في تنظيـ التفاعؿ 
  1.الوظيفي والمكاني
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خالصة  
       في إطار الفمسفة الفكرية الجديدة والتوجو التسويقي الحديث نحو المستيمؾ ازداد إىتماـ المنظمات 

الحديثة بضرورة دراسة سموؾ السائح وفيـ أبعاد قراراتو الشرائية باعتباره مستيمكا لنوع خاص مف الخدمات 
. وىي الخدمات السياحية التي تتصؼ بخصائص تختمؼ عف خصائص الخدمات األخرى

     وبالتالي فدراسة سموؾ السائح عممية شديدة الصعوبة و التعقيد نظرا لما يطرأ عمى ىذا السموؾ مف تغير 
. مستمر
     

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التسويق أثر :الفصل  الثالث 
السياحي عمى سموك السائح 

 .بوالية جيجل

 تمهيد~ 

 إحاطة عامة بوالية جيجل: المبحث األول~ 

 تصميم اإلستبيان وتحميل          : المبحث الثاني~ 

                   البيانات     

 خالصة ~ 
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 تمييد 

      بيدف استكمال دارسة موضوعنا، و بعد عرضنا لمجانب النظري بمختمف جوانبو، سنحاول في ىذا 
الفصل تسميط الضوء عمى واقع التسويق السياحي في والية جيجل  و أثره غمى سموك السائح، و ذلك عن 

طريق االعتماد عمى مختمف الطرق و األساليب المعتمدة، اإلحصائية و التحميمية بيدف اإلجابة عمى 
التساؤالت المطروحة، و الوقوف عمى مدى التحقق من الفرضيات المصاغة، و قد قمنا بتقسيم ىذا الفصل 
إلى مبحثين، المبحث األول قمنا من خاللو بإحاطة عامة بوالية جيجل، حيث تطرقنا إلى تقديم والية جيجل 
و التعريف بمديرية السياحة لوالية جيجل، المقومات و اليياكل القاعدية لوالية جيجل، أما المبحث الثاني 

من خالل عرض اإلطار المنيجي لمدراسة،عرض وتحميل .قدمنا فيو تصميم االستبيان و تحميل البيانات 
 . نتائج اإلستقصاء،وأخيرا قمنا بإختبار فرضيات الدراسة 
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 إحاطة عامة بكالية جيجؿ: المبحث األكؿ

      تعتبر والية جيجل والية ساحمية تمتاز بمناظر فريدة من نوعيا بحرية و جبمية تؤىميا ألن تكون منطقة 
جذابة لمسياح، فيي تمتمك مجموعة موارد تساعدىا عمى القيام بمختمف أنواع السياحة في الوالية، منيا 

وإلحاطة أكبر بالوالية قمنا . السياحة الترفييية، السياحة التجوالية، الثقافية، سياحة الغابات، و الصيد البحري
 .بزيارة مديرية السياحة لوالية جيجل

 تقديـ كالية جيجؿ: المطمب األكؿ

جيجل والية ساحمية مطمة عمى البحر األبيض المتوسط، و تقع في الشمال الشرقي لمجزائر، فيي تحتل       
 كمم، فيي تشتير 120 كمم، يبمغ طول ساحميا 2،398موقع استراتيجي، و ىي تتربع عمى مساحة قدرىا 

بكورنيش يجمع بين البحر و الجبل ممتد حتى حدود والية بجاية، و توجد بو مغارات و كيوف عجيبة، يحدىا 
من الشرق والية سكيكدة و من الغرب والية بجاية، و من الجنوب واليتي ميمة و سطيف، و تتميز والية 

 . بالمائة من المساحة اإلجمالية لموالية82جيجل بمجال تضاريسي، حيث تشكل الجبال لوحدىا نسبة 

      يمتد شاطئ الوالية من واد الزىور شرقا في حدود والية سكيكدة إلى الشاطئ األحمر غربا في حدود            
       والية بجاية، سطح الوالية جبمي يتخممو سيل بمحاذاة البحر السيما بمنطقتي األمير عبد القادر، القنار

و سيدي عبد العزيز، بني بمعيد، و الباقي جبال وعرة، ذات غطاء نباتي كثيف يتكون أساسا من أشجار 
 كمم، بو بعض المغارات 40البموط ، و تشتير الوالية بكورنيش رائع الجمال يمتد عمى مسافة أكثر من 

 من أىم جبال الوالية جبال سممى، بني خطاب". الكيوف العجيبة " الكمسية يطمق عمييا محميا إسم 
 .  متر1000تافرطاس، بوعفرون، تامنتوت، بوعزة، تامزقيدة، سدات، و التي يزيد ارتفاع جميعيا عن 

      تمتاز والية جيجل إضافة إلى جماليا الطبيعي بتاريخ عريق، إذ تعتبر من أقدم المدن الجزائرية، يرجع 
 الذين حموا بيا و شيدوا المدينة، و من بين آثار المدينة منطقة الرابطة و منطقة نتأسيسيا إلى عيد الفينيقيي

رأس الزان بجيممة التي تحتوي عمى آثار رومانية، متمثمة في حمامات منحوتة عمى الحجر، حجارة مرسومة 
لعيد الرومان، و لقد عثر في المنطقة عمى قطع معدنية لعممة رومانية، و ال تزال تحتاج المنطقة إلى بحوث 

 1.أثرية و استكشافات طبوغرافية عديدة

                                                           
1
 Ministère de l’Aménagement du territoire de l’environnement et du tourisme .Direction du tourisme .wilaya de 

Jijel. Monographie touristique de la wilaya de Jijel.2009.p :2.  
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إن أصول أغمبية سكان الوالية أمازيغي بربري ينسبيم ابن خمدون لقبيمة كثامة البربرية، و لقد اختمط عناصر 
فوجود جيجل في مكان .ىذه القبيمة مع الوافدين من عرب المشرق، فتكون بذلك مزيج مجتمعي خاص

إلى حين  (...الرومان، الوندال)استراتيجي مطل عمى البحر األبيض المتوسط جعميا مطمعا لعدة غزاة 
، حيث تمكن سكان "موسى بن نصير"وصول العرب حاممين إلى سكان المنطقة رسالة اإلسالم عمى يد  

جيجل األمازيغ من االندماج مع الفاتحين العرب، إذ ضمت جيجل عبر العصور مطمعا لممحتمين إلى غاية 
فطردوا االسبان من المدينة            " خير الدين " و " باب عروج " تحالف سكانيا مع البحارين األخوين بربروس 

وتكاثفت الجيود في بناء أسطول بحري قوي اشتدت قوتو في كل البحر األبيض المتوسط، ساىم سكان 
جيجل في صنع المجد البحري الجزائري بقسط ىام، حيث كانوا ىم المقاتمين و صناع السفن، اكتسبوا من 

و بعد انييار . األتراك حينيا حرفا بقيت تميزىم إلى يومنا ىذا، خاصة فن الطبخ، الحمويات، و الخبز
 م من 1830 م في اليونان، تمكنت فرنسا سنة 1827األسطول البحري الجزائري في معركة نافارين سنة 

احتالل الجزائر، و عانت جيجل من االستعمار الغاشم، فأقيمت عدة ثورات فاشمة في كل مرة تتعرض القبائل 
المتحاربة إلى اإلبادة و الطرد، غياىيب الجبال المجاورة، ما يفسر أن غالبية سكان الوالية عقب االستقالل 

كانوا يقطنون المناطق الجبمية الوعرة التي استعصى عمى االستعمار الوصول إلييا، كما أن والية جيجل والية 
" كعولة تونس " تاريخية احتضنت الثورة المسمحة، و وىبت العديد من أبنائيا الستقالل الجزائر كالشييدة 

 1.و غيرىم" دخمي مختار المدعو البركة "و

  2:     و في األخير يمكن إعطاء بطاقة تعريف خاصة بوالية جيجل كما يمي

 . كمم2.398.63: المساحة اإلجمالية -
 . نسمة636948: الكثافة السكانية -
 . كمم120: طول الساحل -
 .18: رمز الوالية -
 .034: الرقم الياتفي -
 .11: عدد الدوائر -
 .28: عدد البمديات -

                                                           

.2 المرجع السابق، ص،  1  
2 http //ar.wikipedia.org/wiki/%d9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9(14 :30 heure – 2016 – 04 -26 jour )  



   جيجؿ بكالية السائح سمكؾعؿ  السياحي التسكيؽأثر                       الفصؿ الثالث  
 

82 
 

 .1800: الرمز البريدي -
 جيجؿ لكالية التقميدية الصناعات ك السياحة مديرية نشأة ك تعريؼ: المطمب الثاني
 في مقرىا يقع السياحة، لوزارة تابعة إدارية ىيئة ىي جيجل لوالية التقميدية الصناعات و السياحة       مديرية

 االستثمار عممية متابعة و السياحي القطاع تنمية عمى تسير جيجل، لوالية( الثالث الطابق )اإلداري الحي
 .بو
 ثم  بذاتيا قائمة مستقمة مديرية عن عبارة كانت و م1975 سنة جيجل لوالية السياحة مديرية نشأت      لقد 

 سنة في و. 1982 سنة حتى" الرياضة و التنمية و السياحة و الثقافة مديرية "اسم تحت أصبحت و تغيرت
 تابعة السياحة أصبحت و" المديريات نظام "أي السبعينات في سائدا كان الذي النظام إلى الرجوع تم م1991

 رقم التنفيذي لممرسوم وفقا" التقميدية الصناعات و السياحة مديرية "سميت ثم". المناجم و الصناعة لمديرية"
 ىذا يتضمن حيث م،2005 سنة يونيو 11 في المؤرخ 05/216 رقم المرسوم التنفيذي جاء بعدىا ،95/260

 مديرية إلى تحولت األخيرة ىذه ألن التقميدية الصناعات عن منفصمة لكونيا السياحة مديرية إنشاء المرسوم
 257-10 رقم التنفيذي المرسوم صدور بعد و. التقميدية الصناعية و المتوسطة و الصغيرة المؤسسات

 تابعة التقميدية الصناعة و السياحة لوزارة الخارجية المصالح إنشاء المتضمن م2010 أكتوبر 10 في المؤرخ
 .المتوسطة و الصغيرة المؤسسات مديرية عن انفصمت بعدما" السياحة لمديرية"

        أما فيما يخص ميام مديرية السياحة لوالية جيجل فتتمثل في السير عمى تمبية حاجيات المواطنين 
في مجال السياحية و االستجمام و التسمية، و إدماج النشاطات السياحية ضمن أدوات تييئة اإلقميم و تنمية 
مناطق و مواقع التوسع السياحي، باإلضافة إلى المساىمة في تحسين الخدمات السياحية و جمع المعمومات 
اإلحصائية حول النشاطات و المعطيات السياحية و تحميميا و توزيعيا، و كذلك توجيو المشاريع االستثمارية 
السياحية و متابعتيا باالتصال مع الييئات المعنية، و ضمان رقابة األحكام التشريعية و التنظيمية التي تحكم 

النشاطات السياحية، كما تسند إلييا ميمة المبادرة بكل تدبير من شأنو إنشاء محيط مالئم و محفز لتنمية 
                                                                                                                              1.النشاطات السياحية، و دعم نشاط المتعاممين و الييئات و الجمعيات المتدخمة في السياحة

      مقكمات كالية جيجؿ: المطمب الثالث

 : تمتمك والية جيجل مقومات طبيعية، ثقافية، و سياحية نوضحيا كما يمي

                                                           

.مديرية السياحة لوالية جيجل   1
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 المقكمات الطبيعية: أكال

 1:تتوفر والية جيجل عمى مقومات طبيعية عديدة نذكر منيا      

 و نجد الحظيرة الوطنية لتازة، و قد تم تأسيسيا بيدف الحفاظ عمى موارد الوالية :المكارد الغابية - أ
 .الغابية، باإلضافة إلى حظيرة الحيوانات بكسير، و مركز لتكوين أعوان الغابات

 : تمتمك والية جيجل عدة سدود من أىميا: المكارد المائية - ب
 .سد تابموطت بين جيممة و بن ياجيس -
 .سد إيراغن لتوليد الطاقة الكيربائية -
 .سد العقرم خاص بالزراعة و توفير مياه الشرب -
 .سد كيسير بالعوانة -

تعتبر زراعة الخضر و الفواكو من أىم النشاطات االقتصادية بالوالية، و كذلك : المكارد الفالحية- ج
زراعة الزيتون و وجود البيوت البالستيكية، باإلضافة إلى تربية األبقار و المعز و األغنام منتشرة في 

 .الجبال، كما عرفت الوالية مؤخرا توسعا في تربية الدواجن

كميناء بوديس، ميناء العوانة )تتوفر الوالية عمى عدة موانئ خاصة بالصيد البحري : الصيد البحرم- د
 .، إلى جانب القيام بنشاطات قانونية(ميناء زيامة منصورية

 :يتواجد عمى مستوى الوالية ثالثة بحيرات طبيعية من بينيا: البحيرات الطبيعية- ق

 نوع من 23 ىكتار و تحتوي عمى ما ال يقل عن 120، حيث تحتل (دائرة العنصر )بني بمعيد  -
 .الطيور

 ىكتار و بو ما ال يقل عن 36، التي تحتل مساحة حوالي (القنار دائرة الشقفة)بحيرة غدير بني حمزة  -
 . نوع من الطيور32

 . ىكتار05: ، و تمتاز بجماليا الفريد و ىي تتربع عمى مساحة تقدر بــ(الطاىير)بحيرة غدير المرج  -

تتميز والية جيجل بغابات تمتاز بمناظرىا الخالبة المشجعة عمى السياحة الجبمية و الصيد، : الغابات- ك
 :  ىكتار، و من أىم غاباتيا115.000إذ تقدر مساحتيا اإلجمالية بحوالي 

                                                           

1 .المرجع السابق
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 .10260غابة قروش الواقعة عمى الكورنيش بمنطقة العوانة، تتربع عمى مساحة  -
 . ىكتار بجيممة8928غابة تامنتوت التي تتربع عمى مساحة  -
 .غابة إيدم ببمدية خيري واد عجول -
 .غابة بوحنش العوانة -
 .غابة بني فرقان و مشاط بالميمية -

 .المقكمات الثقافية: ثانيا

 :تزخر والية جيجل بعدة مقومات ثقافية من بينيا   

و ىو المتحف الوحيد عمى مستوى الوالية، كان في األصل مدرسة قرآنية أسسيا : متحؼ كتامة - أ
 م، و أصبحت مقرا لممكتب الثاني لمجيش الفرنسي أثناء 1939عام " عبد الحميد بن باديس " الشيخ 

الحرب التحريرية، و بعد استرجاع السيادة الوطنية عادت لنشاطيا األول، ثم أصبحت مدرسة لصغار 
 . م، حيث حولت إلى مقر لمتحف جيجل1993الصم و البكم إلى غاية سنة 

 م  2007 سبتمبر 04مقرىا بحي العقابي ببمدية جيجل، افتتحت يوم : دار الثقافة عمر أكصديؽ - ب
ورشة لمموسيقى و ورشة لمفنون التشكيمية كما :  ورشات و ىي03 مميار دج تضم 35المشروع كمف 

تضم قاعة مطالعة و أخرى لالنترنت، إضافة إلى قاعة محاضرات و قاعة عروض فنية، تحتوي 
 .  مقعدا، و تضم أيضا عدة مكاتب كمكتب النشاطات الثقافية1080عمى 

إن تنوع الثروات التي تزخر بيا الوالية و الطابع السياحي، باإلضافة إلى وفرة : الصناعات التقميدية - ج
، و األىمية التي تولييا الدولة لتنمية و تطوير ىذا (الخ...الفمين، الخشب، الطين،  )المواد األولية 

القطاع التقميدي، كالتزاميا بمساعدة الحرفيين في تصريف و بيع منتجاتيم عن طريق تنظيم معارض 
جيوية وطنية و حتى دولية، التسييالت الضريبية الممنوحة و المساعدات المقدمة القتناء مختمف 

: وسائل اإلنتاج ليا، جعل الحرفيين يتفننون في إبداع أنماط مختمفة من األدوات التقميدية أىميا
صناعة األواني الخشبية، الصناعات الجمدية، صناعة الفخار و المزىريات، و صناعة األدوات 

 . الخشبية
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 المقكمات السياحية: ثالثا

تحتضن والية جيجل مجموعة من المقومات السياحية التي تمكنيا أن تصبح أحسن والية سياحية في       
  1:الشرق الجزائري، و من أىم ىذه المقومات نجد

 كمم من زيامة المنصورية غربا، إلى واد الزىور 120امتداد طبيعي عمى طول : الشريط الساحمي - أ
 50شرقا، تصادفك شواطئ و خمجان كثيرة متناثرة عمى طول الساحل، و يضم الساحل الجيجمي 
شاطئ : شاطئ منيا الشواطئ ذات الرمال الذىبية الواسعة و الشواطئ الصخرية، و من أىميا نجد

 .سيدي عبد العزيز، شاطئ كتامة، شاطئ المنار الكبير، شاطئ العوانة و شاطئ الكيوف العجيبة
 :و كل منيما يتميز بما يمي: الككرنيش الجيجمي ك الكيكؼ العجيبة - ب

متمثل في أجراف صخرية مالمسة لمبحر ممتدة من زيامة المنصورية إلى : الككرنيش الجيجمي -
 .العوانة، تتخمميا غابات الفمين، يمتاز بندرة جمالو فيو يعد من أجمل المواقع عمى المستوى العالمي

 كمم من مدينة جيجل، تم اكتشافيا 35تقع بين العوانة و زيامة منصورية عمى بعد : الكيكؼ العجيبة -
، و تعد من عجائب الطبيعة من حيث الشكل 43م عند شق الطريق الوطني رقم 1917سنة 

 .والنقوش التي صنعتيا الصواعد و النوازل، و ىي اآلن مجيزة و مفتوحة الستقبال زوارىا

 ىكتار، تتميز بتنوع 3807تتربع الحظيرة الوطنية لتازة عمى مساحة : الحظيرة الكطنية لتازة- ج 
 نوع من النباتات العطرية و أخرى ذات 137غطائيا النباتي و تركيبتيا الحيوانية، حيث تحتوي عمى 

 نوع من األشجار ذات األىمية 17 نوع من النباتات ذات االستعمال الزخرفي التزييني، 20أىمية طبية، 
 نوع محمي من 11 نوع من الثدييات، من بينيا 15 نوع من الفطريات و 135البيئية و االقتصادية، 

 نوع من الطيور و موزعة بين الجوارح و الطيور المائية، ىذا ما جعميا محطة 134طرف القانون و 
 .لجذب السياح الباحثين عن الترفيو و الراحة

، ىيئ الستقبال الزوار ابتداء من (بمدية العوانة)موقع سياحي ىام متواجد بكسير : حظيرة الحيكانات-   د
 م، أىم ما ميز الحظيرة ىو احتضانيا لعدة أنواع من الحيوانات النادرة والمحمية 2006شير جويمية من عام 

من طرف القانون، و أشكال مختمفة من الطيور موزعة بين الجوارح و الطيور المائية، و ىذا ما جعميا 
 . محطة لتيافت العديد من الزوار
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 :و تتمثل في: الجزر ك شبو الجزر- ق

الجزيرة الصخرية، و ىي أىم ما ميز الجية الغربية لمشريط الساحمي لوالية جيجل ببمدية العوانة، والتي  -
 ".الدزيرة " تدعى أيضا محميا 

 .شبو الجزيرة، و توجد ببوبالطن و جزيرة برج بميدة التي تدعى أوندرو -

، الذي "شارل سالف " م من طرف الحرفي 1865تم إنجازه سنة : (رأس العافية  )المنار الكبير- ك
 . كانت مينتو النقش عمى الحجارة، ىدفو األساسي توجيو البواخر إلى بر األمان

 اليياكؿ القاعدية لكالية جيجؿ: المطمب الرابع

 اليياكؿ االقتصادية ك اإلدارية: أكال

 1:      تتوفر والية جيجل عمى منشآت اقتصادية و إدارية ىامة من بينيا

 ميناء جن جن الذي تتولى تسييره شركة موانئ دبي العالمية، الذي يعتبر أكبر ميناء بالجزائر، و ىو  -
 . مميون طن سنويا4.5المحور المفضل لمتبادالت األورو إفريقية ببطاقة تقدر بـ 

 كمم طرق 373.6 كمم طرق وطنية، 197: شبكة طرق كثيفة و مربوطة بالشبكة الوطنية و فييا -
 الرابط 43 كمم طرق بمدية، و تتضمن ىذه الشبكة أيضا محور الطريق الوطني رقم 1182والئية، و 

 .بين جيجل و والية قسنطينة، سكيكدة، بجاية، سطيف
 210شبكة طاقوية تضمن الطاقة لكل مشروع اقتصادي تتمثل في المركزية الكيربائية بأشواط بطاقة  -

 . سم75ميغاواط، أنبوب الغاز الذي يربط رمضان جمال بوالية جيجل بقطر 
وحدات لممؤسسات الصغيرة و المتوسطة موجية نحو نتاج الزجاج، الجمد، النسيج، الفمين، األجور  -

 .الخ...األحمر، السيراميك الصحي، 
مطار فرحات عباس بالطاىير، و الذي أعيد تأىيمو ليصبح مطارا دوليا بالمنطقة باإلضافة إلى شبكة   -

 . كمم137السكك الحديدية تقدر بـ 
 .القطب الجامعي مع مجموعة واسعة من التخصصات -

                                                           
1 Ministère de l’Aménagement du territoire de l’Environnement et du tourisme –Direction du tourisme-2009-op-
cit-p p :9-10.  
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 مدارس معتمدة بقدرة إجمالية تعادل 08 مركزا، ممحقة، 15جياز تكوين ميني متنوع يضم معيدا و  -
 . مقعد بيداغوجي3.875

 اليياكؿ الثقافية ك الرياضية: ثانيا

       من اليياكل الثقافية و الرياضية التي تحتوي عمييا والية جيجل، متحف كتامة، المرافق الثقافية و دار 
 04 مركبات جوارية، مسبحين، 03تتوفر الوالية عمى : منشآت الشباب و الرياضة:الثقافة، باإلضافة إلى

 قاعات متخصصة 10 ممعب لكرة القدم، 22 مالعب متعددة الرياضات، 03قاعات متعددة الرياضات، 
 بيوت شباب 04 ساحة لعب، كما تتوفر الوالية عمى 33 ميدان متعدد الرياضة، و 18قاعة لمتربية البدنية، 

  1. سرير270 تقدر بـ ببطاقة استيعا

 ىياكؿ االستقباؿ السياحي: ثالثا 

 سرير  2053 وحدة فندقية بطاقة استيعــاب إجمــالية تقدر بـــــ 25تتوفر والية جـــيجل عمى : الفنػادؽ - أ
 :و ىي كاآلتي
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 المنشآت الفندقية المكجكدة عمى مستكل كالية جيجؿ: (01)جدكؿ رقـ  - ب

الر
 قـ

 التصنيؼ عدد األسرة عدد الغرؼ اسـ الفندؽ البمدية

01  
 
 
 
 
 

 جيجؿ

 مصنؼ.غ 152 72 لكيزة
 مصنؼ.غ 78 41 البصرة 02
 مصنؼ.غ 80 40 النسيـ 03
 مصنؼ.غ 90 35 كثامة 04
 مصنؼ.غ 124 44 السالـ 05
 مصنؼ.غ 56 23 السبيؿ 06
 مصنؼ.غ 43 14 المركزم 07
 مصنؼ.غ 26 11 الرياف 08
 مصنؼ.غ 39 28 المشرؽ 09

 مصنؼ.غ 20 12 الجميدم 10

 مصنؼ.غ 16 08 ككنفيفياؿ 11

 مصنؼ.غ 37 22 اإلقامة 12

 مصنؼ.غ 52 25 الجنة الزرقاء 13

 مصنؼ.غ 64 32 بكحنش 14

 مصنؼ.غ 72 35 الجزيرة 15

 مصنؼ.غ 77 26 التقدـ الطاىير 16

 مصنؼ.غ 160 80 الزمرد االمير عبد القادر 17

 مصنؼ.غ 214 84 النيؿ سيدس عبد العزيز 18

 مصنؼ.غ 70 30 ابف بطكطة 19

 مصنؼ.غ 35 35 الفتح الميمية 20

 مصنؼ.غ 40 20 جمال كاد عجكؿ 21

 مصنؼ.غ 239 50 الصخراألسود العكانة 22

 مصنؼ.غ 51 20 األفتيس 23

 مصنؼ.غ 70 40 المبالب 24

 مصنؼ.غ 148 3+43 شكبة زيامة منصكرية 25

  2053 المجمكع

 .مديرية السياحة لوالية جيجل: المصدر  
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 تصميـ االستبياف كتحميؿ البيانات: المبحث الثاني
في ىذا المبحث سنتناول واقع التسويق السياحي في والية جيجل وىذا باستقصاء السياح و الوافدين 

 .إلييا وتحميل النتائج المتحصل عمييا من االستقصاء

 اإلطار المنيجي لمدراسة: المطمب األكؿ
من أكثر طرق جمع البيانات استخداما في مجال الدراسات التطبيقية تمك الطريقة التي تعتمد عمى 

من خالل  االستقصاء والتي تعتمد في شكميا المبسط عمى تصميم مجموعة من األسئمة ليتم اإلجابة عمييا
المستقصى   وألجل معرفة أثر التسويق السياحي عمى سموك السائح اعتمدنا عمى عرض وتحميل البيانات 

 .المتحصل عمييا من االستقصاء ألجل الوصول إلى نتائج واقتراحات حول الموضوع

 تحميؿ مجتمع كعينة الدراسة الميدانية: أكال
 :مجتمع الدراسة- 1

إن تحديد مجتمع الدراسة شيء ميم إذ يجب أن يتم اختياره بدقة لتكون جميع المفردات تتوفر عمى 
الخصائص المطموب دراستيا آو التي تتالءم مع موضوع البحث فحسب الموضوع المختار لمدراسة، فان 
المجتمع المحدد يتمثل في مجموعة من الزائرين المتوافدين إلى المناطق السياحية بجيجل مثل حديقة 

 .الحيوانات بالعوانة
 عينة الدراسة-2

وىي سحب جزء من مجتمع الدراسة  يعرف باسم العينة، والعممية التي تتم ىنا يطمق عمييا اسم 
 .المعاينة، ويتم تعميم النتائج المتحصل عمييا من العينة عمى باقي مفردات المجتمع

وفي دراستنا تم اختيار عينة غير عشوائية ميسرة، والتي تعني اختيار عينة من مجتمع محدد 
ومقصود،حيث تم توزيع االستبيان عمى مجموعة من السياح في والية جيجل ويعتبر ىذا النوع من العينات 

 .مالئم إلجراء ىذه الدراسة
 حجـ العينة-3

ان تحديد الحجم المناسب لمعينة يعتبر أمرا ميما إذ يتم االعتماد عمى طريقة إحصائية وبعد عممية 
جراء عممية الفرز األولية  لإلجابات المقدمة من طرف األفراد  المراجعة األولية لقوائم االستقصاء  وا 

 قائمة استقصاء محصل عمييا وىو ما يعادل 100المستقصى منيم ثم االعتماد في تحميل النتائج عمى
 . استمارة موزعة ومسترجعة100%
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 إعداد االستقصاء: ثانيا
قمنا بتصميم قائمة االستقصاء وفقا لمخطط البحث ومن أجل التصميم واإلخراج الجيد لمقائمة اتبعنا 

 :مجموعة من الخطوات يمكن إيجازىا في

 :تعتبر صياغة أسئمة االستقصاء أمر بالغ األىمية وذلك من خالل: تصميـ األسئمة- أ
حيث حاولنا قدر اإلمكان صياغة األسئمة بالطرق التي تسمح لممستقصى منيم : صياغة األسئمة- 1

 .فيم واستيعاب جميع األسئمة باختالف مستواىم التعميمي
حاولنا صياغة األسئمة من حيث الشكل بما يتماشى مع طبيعة المعمومات : تحديد شكؿ اإلجابة- 2

 : التي نريد جمعيا إذ يتم االستعانة بــــــ
 .عمى شكل أسئمة متعددة اإلجابات: األسئمة المغمقة- 
وىو مقياس  (likert )ىذا النوع من األسئمة اعتمدنا عمى سمم ليكارت : أسئمة متعددة عمى المقياس- 

يتكون من خمس درجات كل درجة تعبر عن حالة معينة وعمى المستقصى أن يشير إلى الحالة التي تعبر 
 .من موافقتيا من عدميا

وذلك بتوزيعيا عمى عينة من طمبة وأساتذة الكمية من أجل اكتشاف  :اختيار قائمة األسئمة- ب
 .النقائص  واألخذ بالمالحظات المقدمة

بعد استرجاع قوائم االستقصاء من األساتذة كانت المناقشة مع : مراجعة كتقييـ االستقصاء- ج
 .األستاذ المشرف وفي األخير قمنا بصياغة قائمة االستقصاء في شكميا النيائي

 .وذلك باالتصال المباشر مع أفراد العينة المستجوبين: تكزيع االستمارات عمى المستقصييف- د

 األدكات المستعممة في معالجة المعمكمات: ثالثا
تتطمب المعمومات التي تجمع من طرف الباحث إلى معالجة، ومن أجل ذلك استخدمنا مجموعة من 
التقنيات واألساليب المناسبة ليذه الحالة والتي تمكن من الوصول إلى نتائج سريعة ودقيقة ومن األساليب 

حيث  "  SPSS"والتقنيات ثم استعمال نظام أو برنامج الحزم اإلحصائية لمعموم االجتماعية والمعروف باسم 
دخال البيانات والحصول عمى مختمف النتائج المطموبة بدقة ومصداقية، ولقد تم  تم االعتماد عمى ترميز وا 

حساب المتوسط الحسابي لمعبارات وكذلك االنحراف المعياري لمتعرف عمى مدى انحراف استجوابات مفردات 
  one simple (t) textالعينة لكل عبارات متغيرات الدراسة في متوسطيا الحسابي، باإلضافة إلى اختبار 

 لتحميل االنحدار الخطي البسيط، كما يسمح بترتيب العبارات بناء عمى نتيجة المتوسط Anovaواختبار 
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الخماسي، " likert"الحسابي المحسوب ولإلشارة، فأن تحديد اإلجابة عمى العبارات باستخدام سمم  ليكرت 
 :وىو سمم متدرج ييدف إلى قياس درجة قبول او عدم القبول لخمس درجات مرتبة بشكل تصاعدي كالتالي

 .مقياس ليكارت الخماسي :(09(: الشكؿ
 

 
                                                                                         

 
 

  من إعداد الطالبتين :المصدر
ثم  (4=1-5 )يتم حساب المدى  (الحدود الدنيا والعميا )ولتحديد طول خاليا مقياس ليكارت الخماسي 

ضافة ىذه القيمة إلى أقل قيمة في المقياس وىي الواحد صحيح وذلك لتحديد أكبر قيمة  تقسيم عدد الخاليا وا 
 :وعميو يتم تفسير النتائج كالتالي  (الحد األعمى لمخمية )

  يوضح التوزيع حسب مقياس ليكارت الخماسي  (:02)الجدكؿ رقـ 
 المستكل المتكسط المرجح 

 غير موافق بشدة  ]1.8-  1]
 غير موافق ]2.6  - 1.8] 
 محايد ]3.4  - 2.6]
 موافق ]4.2  - 3.4]
 موافق بشدة ]5  - 4.2]

  من إعداد الطالبتين:المصدر 

 : صدؽ االستبياف: رابعا
يقصد بصدق االستبيان أن نقيس أسئمة االستبيان بما وضعت لقياسو وقد تم التأكد من صدق 

 :االستبيان بطريقتين  ىما

 
 

 

1 2 3 4 5 

غير موافق 
 بشدة

 موافق موافق بشدة محايد غير موافق
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 (صدؽ المحكميف )االتساؽ الخارجي - أ
لمعرفة صدق أداة الدراسة تم عرض االستبيان عمى االستاذ المشرف لمناقشتو من حيث شموليتو 

مكانيتو لتحقيق اليدف الذي يرمى إليو، كما تم عرضو عمى أستاذة من أعضاء ىيئة التدريس وتتمثل قائمة  وا 
 :المحكمين  في 

 كرامش بالل- 
 تويزة بمقاسم- 
 عرباني عمار-
 صدؽ االتساؽ الداخمي لالستبياف- ب

يقصد بصدق االتساق الداخمي مدى اتساق كل فقرة من فقرة اإلستبيان عمى المجال الذي تنتمي إليو 
ىذه الفقرة، وقد تم حساب االتساق الداخمي لالستبيان وذلك من خالل حساب معامالت االرتباط بين كل فقرة 

 .من فقرات مجاالت االستبيان والدرجة الكمية لممجال نفسو
وذلك من خالل حساب  (فردا) 100وقد تم حساب صدق االتساق الداخمي لعينة الدراسة المكونة من 

 .والدرجة الكمية لممحور التابعة لو (العبارة )بين كل فقرة  (بيرسون )معامالت االرتباط 
 .صدق االتساق الداخمي لفقرات الفرع األول من المحور األول* 
  صدق االتساق الداخمي لفقرات الفرع األول من المحور األول(:03)الجدكؿ 

معامؿ  العبارات رقـ العبارة
 االرتباط

مستكل 
 المعنكية

 0.000   0.576××  تتميز الخدمات السياحية بجودة مقبولة-  1
 0.000 0.531×× تتوفر لك خدمات اإلطعام واإلقامة بحسب رغبتك-  2
تصميم الخدمة السياحية يستجيب لحاجاتو -  3

 ومتطمباتك

××0.551 0.000 

 spss من إعداد الطالبتين االعتماد عمى مخرجات :المصدر
، (المنتج السياحي) بين كل عبارة من عبارة الفرع األول  ( بيرسون(يبين الجدول معامالت االرتباط 

 كما أن االرتباط بين كل 0.05حيث يتضح جميا من خالل الجدول أعاله آن جميع القيم االحتمالية أقل من 
 مما يدل أن جميع عبارات ىذا البعد 0.576 و0.531عبارة من عبارات البعد ىي قيم موجبة تتراوح بين 

 .صادقة لما وضعت لقياسو وبالتالي إمكانية تطبيقو واستخدامو
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 :صدق االتساق الداخمي لفقرات الفرع الثاني من المحور األول* 
 صدق االتساق الداخمي لفقرات الفرع الثاني من المحور األول : (04)الجدكؿ 

رقـ 
 العبارة

معامؿ  العبارات
 االرتباط

مستكل 
 المعنكية

 0.000 0.517×× تتناسب األسعار مع جودة الخدمات السياحية المقدمة-  4
 0.000 0.505×× تتناسب األسعار مع دخمك الشيري-  5
بأسعار  (االنترنت، الحفالت )تتميز استعار الخدمات التكميمية -  6

 معقولة

××0.331 0.000 

  spss من إعداد الطالبتين باعتماد مخرجات :المصدر
، (التسعير السياحي )بين كل عبارة من عبارة الفرع الثاني  (بيرسون )يبن الجدول معامالت االرتباط 

، كما أن االرتباط بين كل 0.05حيث يتضح جميا من خالل الجدول أعاله أن جميع القيم االحتمالية أقل من 
 مما يدل أن جميع عبارات ىذا 0.517 و 0.331عبارة من عبارات ىذا البعد ىي قيم موجبة تتراوح بين 

 .البعد صادقة لما وضعت لقياسو وبالتالي إمكانية تطبيقو واستخدامو
 :صدق االتساق الداخمي لفقرات الفرع الثالث من المحور األول* 

 صدق االتساق الداخمي لفقرات الفرع الثاني من المحور األول :(05)جدكؿ رقـ 
معامؿ  العبارات رقـ العبارة

 االرتباط
مستكل 
 المعنكية

االستمارة في التمفزة واإلذاعة يساعد السائح عمى معرفة -  7
 منطقة جيجل

××0.499 0.000 

اإلشيار في المواقع االلكترونية يساعد السائح عمى معرفة -  8
 منطقة جيجل 

××0.423 0.000 

 0.000 0.619×× يعود الفضل الكبر لزيارة والية جيجل لألقارب واألصدقاء-  9
 spss من إعداد الطالبتين باالعتماد عمى مخرجات :المصدر

، (الترويج السياحي )بين كل عبارة من عبارة الفرع الثالث  (بيرسون )يبين الجدول معامالت االرتباط 
 كما أن االرتباط بين كل 0.05حيث يتضح جميا من خالل الجدول أعاله ان جميع القيم االحتمالية أقل من 

 مما يدل أن جميع عبارات ىذا 0.619 و 0.423عبارة من عبارات ىذا البعد ىي قيم موجبة تتراوح بين 
 .البعد صادقة لما وضعت لقياسو وبالتالي إمكانية تطبيقو واستخدامو
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 .صدق االتساق الداخمي لفقرات الفرع الرابع من المحور األول* 
  صدق االتساق الداخمي لفقرات الفرع الرابع من المحور األول                                           (:06)جدكؿ رقـ 
معامؿ  العبارات رقـ العبارة

 االرتباط
مستكل 
 المعنكية

 0.000 0.490×× بشكل كاف (اإلطعام ، اإليواء )تتوفر الخدمات -  10
تتواجد أماكن اإليواء من مناطق قريبة من أماكن الجدب -  11

 السياحي

××0.457 0.000 

 0.000 0.423×× (اإلطعام، اإليواء)سيولة الحصول عمى خدمات -   12
 spss من إعداد الطالبتين باالعتماد  عمى مخرجات : المصدر

، (التوزيع السياحي )بين كل عبارة من عبارة الفرع الرابع  (بيرسون )يبين الجدول معامالت االرتباط 
 كما أن االرتباط بين كل 0.05حيث يتضح جميا من خالل الجدول أعاله أن جميع القيم االجتماعية اقل من 

 مما يدل أن جميع عبارات ىذا 0.490 و 0.423عبارة من عبارات ىذا البعد ىي قيم موجبة تتراوح بين 
 .البعد صادقة لما وضعت لقياسو وبالتالي إمكانية تطبيقو واستخدامو

 .صدق االتساق الداخمي لفقرات المحور الثاني* 
 .     صدق االتساق لفقرات المحور الثاني(:07)جدكؿ رقـ رقـ

معامؿ  العبارات رقـ العبارة
 االرتباط

مستكل 
 المعنكية

 0.000 0.628×× ترغب في زيارتيا مرة أخرى-  1
 0.000 0.611×× تنصح أقاربك وأصدقاؤك بزيارتيا-  2
 0.000 0.742×× تشعر بالرضا عند رحمتك إلييا-  3
 (التمفزة، اإلذاعة المواقع االلكترونية )تؤثر وسائل الترويج -  4

 عمى اختيار الوجية السياحية جيجل

××0.693 0.000 

يؤثر األقارب واألصدقاء عمى اختيار السائح لموجية -  5
 السياحية جيجل

××0.656 0.000 

  spssمن اعداد الطالبتين باالعتماد عمي مخرجات : المصدر
 (سموك المستيمك )بين كل عبارة من عبارة المحور الثاني   (بيرسون)يبين الجدول معامالت االرتباط 

 كما أن االرتباط بين كل 0.05حيث يتضح جميا من خالل الجدول أعاله أن جميع القيم االجتماعية اقل من 
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 مما يدل أن جميع عبارات ىذا 0.742 و 0.611عبارة من عبارات ىذا المحور ىي قيم موجبة تتراوح بين 
 .صادقة  لما وضعت لقياسو وبالتالي إمكانية تطبيقو واستخدامو المحور

 ثبات االستبياف : خامسا
يقصد بثبات االستبيان أن يعطي ىذا األخير نفس النتيجة لو تم إعادة وتوزيعو عمى أفراد العينة أكثر من مرة 

 .تحت نفس الظروف، والشروط بمعنى االستقرار في نتائجو
ومعامل الثبات يأخذ قيما تتراوح بين الصفر والواحد، حيث كمما اقتربت قيمتو من الواحد كان الثبات مرتفعا 
وكمما اقترب من الصفر كان الثبات منخفضا، وقد تم التحقق من ثبات االستبيان من خالل معامل االرتباط 

 :الفاكرونباخ والنتائج موضحة في الجدول التالي
  الفاكرونباخ لثبات أداة الدراسة(:08)الجدكؿ رقـ 

رقـ 
 المحكر

 كركنباخ معامؿ الفا العنكاف

 0.942 المزيج التسويقي السياحي-  1
 0.655. سموك السائح-  2
 0.688 المزيج التسويقي وسموك السائح-  3

  spss من أعداد الطالبتين باالعتماد عمى مخرجات:المصدر
 بمعنى %94.2 حيث بمغ %60فاق معدل  (المزيج التسويقي )كرونباخ بالنسبة لممحور األول معامل الفا- 

 .أن معدل ثبات المحور األول يتمتع بدرجة ثبات  عالية
 %65.5 حيث بمغ %60فاق معدل  (سموك المستيمك )كرونباخ بالنسبة لممحور الثاني  معامل الفا- 

 .بمعنى أن معدل ثبات المحور الثاني يتمتع بدرجة ثبات متوسطة
 %68.8 حيث بمغ %60فاق معدل  (المزيج التسويقي وسموك السائح )كرونباخ الكمي   معامل الفا- 

 .بمعنى أن معدل الثبات الكمي يتمتع بدرجة ثبات متوسطة 
وبالتالي فانو يمكن القول أن أذاة الدراسة تتمتع بدرجة  ثبات عالية تبرر استخداميا ألغراض ىذه الدراسة * 

 .وبذلك يكون االستبيان في صورتو النيائية كما ىو في الممحق قابال  لمتوزيع
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 عرض كتحميؿ نتائج االستقصاء: المطمب الثاني
بعد جمع البيانات  وادخالىا إلى الحاسب لمعالجتيا توصمتا إلى القراءة التالية لمنتائج المتحصل عمييا كما 

 :يمي

 كصؼ خصائص عينة الدراسة: أكال
 الجنس- 1

  . توزيع أفراد العينة حسب الجنس(:09)الجدكؿ رقـ 

 
 spss من إعداد الطالبتين باالعتماد عمى مخرجات :              المصدر

  %68 يبين الجدول أعاله نالحظ أن نسبة الذكور تفوق نسبة اإلناث فقد بمغت نسبة الذكور 
 من عينة الدراسة وقد يكون سبب تفوق الذكور عمى %32من عينة الدراسة في حين بمغت نسبة اإلناث 

 .نسبة االناث كون أن الذكور أكثر سفرا من االناث

 السف - 2
 توزيع أفراد العينة حسب السن :(10)الجدكؿ رقـ 

 
 SPSS من إعداد الطالبتين باالعتماد عمى مخرجات :المصدر                    

  سنة ىي التي تحصمت عمى النسبة األكبر  40 إلى 30نالحظ من خالل الجدول أن الفئة من 
 والفئة التي تحصمت عمى أقل نسبة %41بنسبة ( سنة30اقل من ) تمييا بنسبة متقاربة الفئة % 45بنسبة

 . وىذا يعني أن نوعية السياح ىي من الفئة الشبابية%4 سنة بنسبة 50ىي الفئة األكثر من 

دكر

أنثى

30أقل من 

(30-40)

(40-50)

50أكثر من 

% النسبة التكرار الجنس
 68 68 ذكر
 32 32 أنثى

 100 100 المجمكع

% النسبة التكرار السف
 41 41 30أقؿ مف 

[30-40[ 45 45 
 [40  - 50[ 10 10 

 4 4 50أكثر مف 
 100 100 المجمكع

 توزيع أفراد العينة حسب السن( 11)الشكل رقم 

.توزيع أفراد العينة حسب الجنس(: 10)الشكل رقم   
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 الحالة االجتماعية- 3 
 . توزيع أفراد العينة حسب الحالة االجتماعية(:11)جدكؿ رقـ 

 
  spss  من إعداد الطالبتين باالعتماد عمى مخرجات :                        المصدر

  من %53تبين نتائج الجدول أعاله أن أكثر من نصف انفراد العينة متزوجين وذلك  بنسبة 
 من مجموع أفراد العينة %44إجمالي عينة الدراسة أما الحالة االجتماعية أعزب فقد كان ليا تمثيل بنسبة 

 وىذا يدل عمى أن منطقة جيجل السياحية خاصة %3أما الفئة األخرى فكان ليا تمثيل ضعيف  بنسبة 
 .بالعائالت ثم الشباب

 المستكل التعميمي- 4
 . توزيع أفراد العينة حسب المستوى التعميمي(:12)جدكؿ رقـ 

 

 
 

 spss  من إعداد الطالبتين باالعتماد عمى برنامج :المصدر
 من الجدول أعاله نالحظ أن المستوى التعميمي الجامعي ىو الغالب في نسبة أفراد العينة 

أعزب

متزوج

حاالت أخرى

ابتدائً

متوسط

ثانوي

جامعً

الحالة 
 االجتماعية

% النسبة التكرار

 44 44 أعزب
 53 53 متزكج

 3 3 حاالت أخرل
 100 100 المجمكع

المستكل 
 التعميمي

 النسبة التكرار

 - - ابتدائي
 15 15 متكسط
 13 33 ثانكم

 52 52 جامعي
 100 100 المجمكع

 توزيع أفراد العينة حسب :(12)الشكل رقم 
 الحالة االجتماعية

توزيع أفراد العينة حسب (: 13)الشكل رقم 
 المستوى التعميمي
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 أما المستوى المتوسط فكان في المرتبة األخيرة %33 يميو المستوى الثانوي بنسبة %52حيث كان بنسبة 
 . مع انعدام المستوى االبتدائي وىذا يعني أن أغمبية السياح مثقفين ومؤىمين عمميا%15بنسبة 

 :الدخؿ الشيرم- 5
  توزيع أفراد العينة حسب الدخل الشيري(:13)جدكؿ رقـ 

 
 spssمن إعداد الطالبتين باالعتماد عمى برنامج :                       المصدر

 ىي الفئة األكثر 36000 و 18000من خالل الجدول نالحظ آن فئة الدخل الشيري المحصورة بين 
  ودوي %30 بنسبة 36000 تمييا بنسبة متقاربة دوي الدخل  األكثر من %41تمثيال  بنسبة 

 . وىذا يعني أن فراد العينة تحتوي عمى مختمف شرائح الدخل%29 بنسبة 18000الدخل األقل من 

  المينة- 6
  توزيع أفراد العينة حسب المينة( :14)جدكؿ رقـ 

 
 spss من إعداد الطالبتين باالعتماد عمى مخرجات :                المصدر

 ثم %34من الجدول أعاله يتضح لنا بأن أكثر المين زيارة لمدينة جيجل من فئة الموظفين بنسبة 
 وىذا في أن %2 آما فئة المتقاعدين فيي اضعف مرحمة بنسبة %27تأتي فئة األعمال الحرة والطمبة بنسبة 

18000أقل من 

(18000-36000)

(فأكثر 36000)

طالب

موظف

أعمال حرة

متقاعد

غٌر دلك

% النسبة التكرار الدخؿ الشيرم
 29 29 18000أقؿ مف 

 [18000 – 36000[ 41 41 
 30 30  فأكثر36000
 100 100 المجمكع

% النسبة التكرار المينة 
 27 27 طالب

 34 34 مكظؼ
 27 27 اعماؿ حرة

 2 2 متقاعد
 10 10 غير ذلؾ 
 100 100 المجمكع

  توزيع أفراد العينة حسب الدخل الشيري(:14)الشكل رقم

  توزيع أفراد العينة حسب المينة(:15)الشكل رقم
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الفئة التي تمارس مينة موظف ىم الذين يولون اىتماما أكثر بالسياحة وذلك لميروب من روتين العمل 
 .اليومي فيم بحاجة إلى التغيير والراحة واالستجمام

  :اإلقامة- 7
  توزيع أفراد العينة حسب اإلقامة(:15)جدكؿ رقـ 

 
  spss  من أعداد الطالبتين باالعتماد عمى برنامج :                   المصدر

انطالقا من الجدول أعاله نالحظ أن النسبة األكبر كانت لفئة المقيمين بالجزائر والتي تقدر بنسبة 
 ومن ىنا نستنتج أن %15 أما النسبة المتبقية  فكانت لألفراد غير المقيمين بالجزائر والمقدرة بنسبة 83%

 .السياحة يتعاظم دورىا في تفعيل وتنشيط التنمية المحمية 

 نتائج التحميؿ الكصفي لمتغيرات الدراسة: ثانيا
 .نعتمد في اتخاذ القرار اإلحصائي عمى مقارنة المتوسط الحسابي المحسوب مع متوسط أداة القياس

𝑋 =
𝜀𝑛

𝑛  
=

1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6

5 
= 3 

 .جكدة الخدمات السياحية- أ
 نتائج التحميل الوصفي لجودة الخدمات السياحية:(16)الجدكؿ

المتكسط  العبارات المتغير
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

القرار 
 اإلحصائي

جكدة الخدمات 
 السياحية

تتميز الخدمات السياحية بجودة - 
 مقبولة

 مقبول 1.172 3.14

تتوفر لك خدمات اإلطعام ، اإلقامة - 
 حسب رغبتك

 مقبول 1.291 3.10

تصميم الخدمة السياحية يستجيب - 
 لحاجاتك ومتطمباتك

 مقبول  1.196 3.06

  0.883 3.100 المتوسط العام المجمكع
  spss  من أعداد الطالبتين باالعتماد عمى مخرجات :المصدر

داخل الوطن

خارج الوطن

% النسبة التكرار اإلقامة 
 83 83  داخؿ الكطف
 17 17 خارج الكطف

 100 100 المجمكع

 .توزيع أفراد العينة حسب اإلقامة(: 16)الشكل رقم 
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تتميز الخدمات  )نالحظ من خال ل الجدول أن اتجاىات عينة الدراسة وجدت ايجابية نحو العبارات 
السياحية بجودة مقبولة ، تتوفر لك خدمات اإلطعام، اإلقامة حسب رغبتك، تصميم الخدمة السياحية يستجيب 

، 3.14 )لحاجاتك ومتطمباتك، وذلك ألن موسطاتيا الحسابية أكبر من متوسط أداة القياس وىي عمى التوالي 
فيو ايجابي وىذا  (3.100)وكذلك الحال بالنسبة لممتوسط العام لجودة الخدمة السياحية  (3.06، 3.10

 .يعني أن أغمبية السياح راضيين عمى جودة الخدمات السياحية المقدمة ليم في منطقة جيجل

 :التسعير السياحي- ب
  نتائج التحميل الوصفي لمتسعير السياحي(:17)الجدكؿ رقـ 

        
   spss من أعداد الطالبتين باالعتماد عمى مخرجات  :   المصدر

تتناسب السعار  )    نالحظ من خالل الجدول أن اتجاىات عينة الدراسة وجدت إيجابية نحو العبارة الثانية 
كان أكبر من متوسط أداة القياس أما العبارة    (3.26)وذلك أن متوسطيا الحسابي  (مع دخمك الشيري
تتناسب األسعار مع جودة الخدمات السياحية ،  تتميز أسعار الخدمات التكميمية االنترنت  )األولى والثانية 

عمى التوالي وىو اقل من متوسط  (2.99، 2.81) فوجدت سمبية بمتوسط حسابي  (الحفالت بأسعار معقولة
 .  أداة القياس

فيو ايجابي وىذا يعني أن غالبية أفراد العينة يوافقون  (3.02)أما بالنسبة لممتوسط العام لمتسعير السياحي 
 .بدرجة متوسطة عمي أسعار الخدمات السياحية بمنطقة جيجل

 
 
 

المتكسط  العبارات المتغير
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

القرار 
 اإلحصائي

تتناسب األسعار مع جودة الخدمات - 1 التسعير السياحي
 السياحية المقدمة

 مرفوض 1.245 2.81

 مقبول 1.252 3.26 تتناسب األسعار مع دخمك الشيري- 2
تتميز أسعار الخدمات التكميمية    - 3
 بأسعار معقولة (االنترنت، الحفالت )

 مرفوض 1.330 2.99

 مقبول 0.776 3.02 المتوسط العام المجمكع
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 :التركيج السياحي: ج
  نتائج التحميل الوصفي لمترويج السياحي (18)جدكؿ رقـ 

المتكسط  العبارات المتغير
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

القرار 
 اإلحصائي

التركيج 
 السياحي 

اإلشيار في التمفزة واإلذاعة الوطنية - 1
 يساعد السائح معرفة منطقة جيجل

 مقبول 1.157 3.79

اإلشيار في المواقع االلكترونية يساعد - 2
 السائح عمة معرفة منطقة جيجل

 مقبول 1.206 3.80

يعود الفضل األكبر لزيارة والية جيجل - 3
 لألقارب واألصدقاء

 مقبول 1.242 3.75

 مقبول 0.886 3.780 المتوسط العام المجمكع
  spss  من إعداد الطالبتين باالعتماد عمى مخرجات :المصدر

 نالحظ من خالل الجدول نالحظ أن اتجاىات أفراد العينة وجدت كميا ايجابية نحو كل
اإلشيار  في التمفزة و اإلذاعة الوطنية يساعد السائح عمى معرفة منطقة جيجل ،االشيار في  ) العبارات 

المواقع االلكثرونية يساعد السائح عمي معرفة منطقة جيجل، يعود الفضل األكبر لزيارة والية جيجل لألقارب 
، 3.80، 3.79)الن متوسطاتيا الحسابية اكبر من متوسط أداة القياس وىي عمى التوالي    (واألصدقاء

فقد كان ايجابي وىذا يعني أن   (3.786)وىذا ما اثر عمى المتوسط العام لمترويج السياحي   ( 3.75
 .أغمبية أفراد العينة موافقون عمى  الترويج السياحي لمنطقة جيجل

  : التكزيع السياحي- د
          نتائج التحميل الوصفي التوزيع السياحي(:19)جدكؿ 

المتكسط  العبارات المتغير
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

القرار 
 اإلحصائي

التكزيع 
 السياحي 

بشكل  (اإلطعام اإليواء )تتوفر خدمات- 1
 كاف 

 مقبول 1.214 3.40

تتواجد أماكن اإليواء في مناطق قريبة - 2
 من اماكن الجدب السياحي 

 مقبول 1.039 3.52

 سيولة الحصول عمى خدمات-  3
 (اإلطعام ، اإليواء )

 مقبول 1.300 3.62

 مقبول 0.7541 3.393 المتوسط العام المجمكع
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  spss  من إعداد الطالبتين باالعتماد عمى مخرجات :المصدر 
تتوفر الخدمات اإلطعام  )من الجدول نالحظ أن اتجاىات عينة الدراسة وجدت كميا ايجابية نحو العبارات 

اإليواء بشكل كاف، تتواجد أماكن اإليواء في مناطق قريبة من أماكن الجدب السياحي، سيولة الحصول عمى 
وذلك الن موسطاتيا الحسابية اكبر من متوسط أداة القياس وىي عمى التوالي  (اإلطعام ، اإليواء)خدمات 

فقد كان  ايجابي وىذا   (3.393)وىذا ما اثر عمى المتوسط العام لمتوزيع السياحي  (3.62، 5.52، 3.40)
 .يعني أن أغمبية أفراد العينة موافقون عمي طريقة حصوليم عمى الخدمات السياحية في جيجل

 العناصر المستحدثة- ك
 .                   نتائج التحميل الوصفي لمعناصر المستحدثة(:20)جدكؿ رقـ 

المتكسط  العبارات المتغير
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

القرار 
 اإلحصائي

عناصر المزيج 
التسكيقي 
 السياحي
  األخرل 

 مقبول 1.127 3.32 يتمقى السائح معاممة حسنة-  1
 مقبول 1.199 3.42 يشعر السائح باألمان والراحة-  2
يتميز قدموا الخدمة الخدمة بحسن  -  3

 المظير والييئة
 

3.63 1.244 
 

 مقبول

 مقبول 0.67112 3.456 المتوسط العام المجمكع
  spss  من تعداد الطالبتين باالعتماد عمى مخرجات :المصدر

يتمقى السائح معاممة حسنة، يشعر  )من الجدول  نالحظ أن عينة الدراسة وجدت ايجابية نحو العبارات 
وذلك الن متوسطاتيا الحسابية  (السائح باألمان والراحة، يتميز مقدمو مقدموا الخدمة بحسن  المظير والييئة

 (3.63، 3.42، 3.32)اكبر من متوسط أداة القياس وىي عمى التوالي 
فقد كان ايجابي  (3.456) وىذا ما أثر عمى المتوسط  العام لعناصر المزيج التسويقي السياحي األخرى 

 .وىذا يعني أن اغمبيو أفراد العينة موافقون عمى عناصر المزيج التسويقي السياحي األخرى
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 : سمكؾ السائح- ق
  نتائج التحميل الوصفي سموك السائح(:21)جدكؿ 

 العبارات المتغير
المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

القرار 
 اإلحصائي

 سمكؾ السائح

 مقبول 1.169 3.81 ترغب في زيارتيا مرة أخرى- 1
 مقبول 1.037 3.58 تنصح أقاربك وأصدقاءك بزيارتيا-  2

 مقبول 1.161 3.84 تشعر بالرضا عند رحمتك  ألييا- 3
تؤثر وسائل الترويج التمفزة، اإلذاعة، - 4

المواقع االلكترونية عمى اختيار الوجية 
 السياحية جيجل

 مقبول 1.271 3.80

يؤثر األقارب واألصدقاء عمى اختيار - 5
 مقبول 1.527 3.75 السائح لموجية السياحية جيجل

 مقبول 0.82221 3.76 المتوسط العام المجمكع
 spss  من إعداد الطالبتين باالعتماد عمى برنامج :المصدر
من الجدول نالحظ أن اتجاىات  عينة الدراسة وجدت ايجابية نحو جميع العبارات وذلك الن : التفسير

 (3.80،3.75، 3.58، 3.81)متوسطاتيا الحسابية اكبر من متوسط أداة القياس وىي عمى التوالي 
فقد كان ايجابي وىذا يعني أن اغمبيو أفراد عينة  (3.76)وىذا ما اثر عمى المتوسط العام لسموك السائح

الدراسة راضيين عن رحمتيم لمنطقة جيجل ومحبدين لزيارتيا مرة أخرى  ويرغبون بنصح أقاربيم وأصدقائيم 
 .بزيارتيا

 اختبار فرضيات الدراسة : المطمب الثالث
 :اتخاذ القرار بشأف نتيجة اختبار الفرضيات- أ

يعتمد عمى مقارنة القيمة المحتسبة  مع القيمة الجدولية تحت  (H0)أن قرار قبول أو رفض فرضية العدم 
% a =5 مستوى المعنوية

 :قاعدة القرار- 1
 اذا كانت القيمة المحتسبة تقع في منطقة الرفض أي أنيا اقل من القيمة الجدولية عندىا تقبل(H0 )

 (H0)يصبح استنتاجا لمنطوق فرضية 
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 ونرفض(H0) :          إذا كانت القيمة المحاسبة اكبر من القيمة الجدولية تحت مستوى معنوية

(a =5%) المقرر والمجوء إلى قبول الفرضية ( H1. )1 

 :اختبار فرضيات االتجاه العاـ التأثير- 2
ال يوجد تأثير دو داللة إحصائية معنوية لعناصر المزيج التسويقي عمى سموك : اختبار الفرضية األساسية* 

 وثم استخدام اإلحصائية  (%95)ومجال الثقة  (%5)السائح لموجية السياحية جيجل،عند مستوى معنوية  
ANOVAالختبار معمومات االنحدار الخطي البسيط . 

وإلثبات ىذه الفرضية يتطمب أوال إثبات الفرضيات الفرعية المنبثقة عنيا ويتم استخدام نموذج االنحدار 
 الخطي البسيط

ال يوجد تأثير دو داللة إحصائية لجودة الخدمة السياحية عمى سموك السائح : الفرضية الفرعية األكلى* 
 (%95)ومجال الثقة (%5)لموجية السياحية جيجل عند مستوى معنوية 

 . لتحميل االنحدار الخطي لمفرضية الفرعية األولى ANOVA اختبار (:22)جدكؿ رقـ 

التابع المتغير  
 
 

 القرار  T R R2 sigاإلحصائية F اإلحصائية 
اإلحصائي 

 H0حول 
قيمة  المستقل المتغير

 محتسبة
قيمة 
 جدولية

قيمة 
 محتسبة

قيمة 
 جدولية

جودة الخدمة 
 السياحية

 H0قبول  0.361 0.009 0.092 1.98 0.918 3.92 0.834
 H1ورفض 

 spss من اعداد الطالبتين باالعتماد عمى نتائج :المصدر
 :التفسير

1-0.361  sig= وىو أكبر من مستوى المعنوية المعتمدةδ= (5%) مما يدل عمى عدم ثبات معنوية 
معامل االنحدار البسيط وىذا يعني أن جودة الخدمة السياحية ال تؤثر عمى سموك السائح لموجية السياحية 

 .جيجل

                                                           
دارة األعمال مع برنامج -  1 ، دار وائل 1 ، طspssعبد الحميد عبد المجيد البمدوي، أساليب اإلحصاء لمعموم االقتصادية وا 

. 149، ص2009لمنشر والتوزيع، 



   جيجؿ بكالية السائح سمكؾعؿ  السياحي التسكيؽأثر                       الفصؿ الثالث  
 

105 
 

2 -(R)=0.092  ىذه القيمة موجبة يعني أن ىناك عالقة ارتباط ضعيفة بين جودة الخدمة السياحية 
 .وسموك السائح لموجية السياحية جيجل

3-=0.009  R2   ىذه القيمة ندل عمى وجود قدرة تفسيرية ضعيفة حيث أن عنصر جودة الخدمات السياحية
من التغيرات التي تحدث في نموذج خط االنحدار أما  (%0.9 )بأبعاده المذكورة  قادر عمى تفسير ما نسبتو 

 .يعود تفسيرىا إلى متغيرات خارج نموذج خط االنحدار  (%99.1)باقي التغيرات 
4 -F المحسوبة ( f=0.843)  اصغر من F  الجدوليةF=3.92))  وعميو حسب قاعدة القرار قبول(H0 )

ال يوجد تأثير دو داللة : بحيث تكون منطوق الفرضية الفرعية األولى مطابق لمنطوقيا (H1 )ورفض 
 .إحصائية معنوية لجودة الخدمة السياحية عمى سموك السائح لموجية السياحية جيجل

ال يوجد تأثير ذو داللة إحصائية لمتسعير السياحي عمى سموك السائح لموجية : الفرضية الفرعية الثانية- 
 (%95) ومجال الثقة  (%5)السياحية جيجل عند مستوى المعنوية 

  لتحميل االنحدار الخطي البسيط لمفرضية الفرعية الثانيةANOVA  اختبار (:23)جدكؿ رقـ 
 المتغير التابع
 
 

 القرار  T R R2 sigاإلحصائية F اإلحصائية 
اإلحصائي 

 H6حول
 المتغير
 المستقل

قيمة 
 محتسبة

قيمة 
 جدولية

 قيمة
 محتسبة

قيمة 
 جدولية

التسعير 
 السياحي

 H0قبول  0.461 0.006 0.79 1.98 0.789 3.92 0.622
 H1ورفض 

 spssمن إعداد الطالبين باالعتماد عمى مخرجات : المصدر
 : التفسير  
1 -sig= 461 ( =%5) وىو اكبر من مستوى المعنويةδ مما يدل  عمى عدم ثبات معنوية معامل 

 .االنحدار البسيط وىذا يعني أن  التسعير السياحي ال يؤثر عمى سموك السائح لموجية السياحية جيجل
2 - (R) = 0.79  ىذه القيمة موجبة يعني ان ىناك عالقة ارتباط  مرتفعة بين التسعير السياحي وسموك 

 السائح
3 - R2=0.006 ىذه القيمة تدل عمى وجود قدرة تفسيرية ضعيفة حيث ان عنصر التسعير السياحي بأبعاده 

من التغيرات التي تحدث في نموذج خط االنحدار أما باقي  (%0.6)المذكورة قادر عمى تفسير ما نسبتو 
 .يعود تفسيرىا إلى متغيرات خارج نموذج خط االنحدار (99.4)التغيرات 
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4 -F المحسوبة F=0.622))    أصغر منF  الجدولية  F= 3.92 وعميو حسب قاعدة القرار قبول  
(H0)  ورفض (H1) ال يوجد تأثير وداللة : بحيث تكون منطوق الفرضية الفرعية الثانية مطابق لمنطوقيا

 .إحصائية معنوية لمتسعير السياحي عمى سموك السائح لموجية السياحية جيجل
ال يوجد تأثير ذو داللة إحصائية لمترويج السياحي عمى سموك السائح لموجية : الفرضية الفرعية الثالثة- 

 (%95)ومجال الثقة (%5)السياحية جيجل عند مستوى المعنوية 
   لتحميل االنحدار الخطي البسيط لمفرضية الفرعية الثالثةANOVA اختبار  (:24 )جدكؿ رقـ 

 

 .SPSS   من إعداد الطالبتين باالعتماد عمى مخرجات:المصدر
 :التفسير

1 -sig= 0.107 وىو أكبر من مستوى العينة  δ (5%) مما يدل عمى عدم ثبات معنوية معامل االنحدار 
 .البسيط وىذا يعني أن الترويج السياحي ال يؤثر عمى سموك السائح لموجية السياحية جيجل

2 - R=0.162 وىذه القيمة موجبة يعني ان ىناك عالقة ارتباط ضعيفة بين الترويج السياحي  وسموك 
 .السائح

3  -0.026= R2 ىذه القيمة تدل عمى وجود قدرة  تفسيرية ضعيفة حيث أن عنصر الترويج السياحي 
 من التغيرات التي تحدث في نموذج خط االنحدار أما %2.6بأبعاده المذكورة قادر عمى تفسير ما نسبتو 

 .يعود تفسيرىا إلى متغيرات خارج نموذج خط االنحدار  (%67.4)باقي التغيرات 

 المتغير التابع
 
 

 القرار  T R R2 sigاإلحصائية F اإلحصائية 
اإلحصائي 

 H0حكؿ
المتغير 
 المستقؿ

قيمة 
 محتسبة

قيمة 
 جدكلية

قيمة 
 محتسبة

قيمة 
 جدكلية

التركيج 
 السياحي 

 قبول  0.107 0.026 0.162 1.98 1.626 3.92 2.644
(H0 )

 ورفض
 (H1) 
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، وعميو حسب قاعدة القرار F= 3.92 الجدولية  Fأصغر من القيمة  (F=2.644  ) المحسوبة      -4
ال يوجد تأثير دو : بحيث تكون منطوق الفرضية الفرعية الثالثة مطابق لمنطوقيا. (H1) ورفض (H0)قبول 

 .داللة اإلحصائية معنوية لمترويج السياحي عمى سموك السائح لموجية السياحية جيجل

ال يوجد تأثير دو داللة إحصائية لمتوزيع السياحي  عمى سموك السائح : الفرضية الفرعية الرابعة- 
 (%95)، ومجال الثقة (%5)لموجية السياحية جيجل، عند مستوى المعنوية 

 : لتحميل االنحدار الخطي البسيط لمفرضية الرابعةANOVA ختبارا: (25 )الجدكؿ رقـ 

القرار 
اإلحصائي 

 HOحكؿ 
sig R2 R 

 المتغير التابع Fاإلحصائية  Tاإلحصائية 
 
 

 المتغير المستقؿ

قيمة 
 جدكلية

قيمة 
 محتسبة

قيمة 
 جدكلية

قيمة 
 محتسبة

  (HO )رفض
  (H1 )و قبول 

0.042 
0.20

4 
 التوزيع السياحي 4.261 3.92 2.204 1.98 0.204

 .SPSS من إعداد الطالبتين باالعتماد عمى مخرجات : المصدر

 :التفسير

1. sig = 0.042  ( %5)  وىو اقل من مستوى المعنوية المعتمدة δ مما يدل عمى ثبات معنوية

 .معامل االنحدار البسيط وىذا يعني أن التوزيع السياحي يؤثر عمى سموك السائح لموجية السياحية جيجل

2. R = 0.204  وىذه القيمة الموجبة تعني أن ىناك عالقة ارتباط ضعيفة بين التوزيع السياحي 

 .وسموك السائح لموجية السياحية

3. R2=0.042 ىذه القيمة تدل عمى وجود قدرة تفسيرية ضعيفة حيث أن عنصر التوزيع السياحي 

 من المتغيرات التي تحدث في نموذج خط االنحدار، أما % 4.2بأبعاده المذكورة قادر عمى تفسير ما نسبتو 

 . يعود تفسيرىا إلى متغيرات خارج نموذج خط االنحدار%95.8باقي التغيرات 
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4. F ،المحسوبية (F= 4.261)  أكبر منF ،الجدولية (F=3.93)  و عميو حسب قاعدة القرار

حيث يصبح منطوق الفرضية الرابعة، يوجد تأثير وداللة إحصائية معنوية  (H1)و قبول   (H0)رفض 

 .لمتوزيع السياحي عمى سموك السائح لموجية السياحية جيجل

ال يوجد تأثير ذو داللة إحصائية لعناصر المزيج التسويقي السياحي األخرى : الفرضية الفرعية الخامسة

 .%95 ومجال الثقة %5عمى سموك السائح لموجية السياحية جيجل، عند مستوى المعنوية 

 : لتحميل االنحدار الخطي البسيط لمفرضية الخامسةANOVA اختبار(: 26 )الجدكؿ رقـ 

القرار 
اإلحصائي 

 HOحكؿ 
sig R2 R 

 المتغير التابع Fاإلحصائية  Tاإلحصائية 
 
 

المتغير 
 المستقؿ

قيمة 
 جدكلية

قيمة 
 محتسبة

قيمة 
 جدكلية

قيمة 
 محتسبة

 
و  (H0 )قبول 
 (H1 )رفض

0.305 0.011 0.104 1.98 1.031 0.392 1.062 

عناصر المزيج 
التسكيقي 
السياحي 

 األخرل

 .SPSS من إعداد الطالبتين باالعتماد عمى مخرجات : المصدر

 :التفسير

 sig = 0.305 مما يدل عمى عدم إثبات معنوية معامل (%5) وىو أكبر من مستوى المعنوية ،

 االنحدار البسيط وىذا يعني أن عناصر المزيج التسويقي السياحي األخرى ال تؤثر عمى سموك السائح 

 

 .لموجية السياحية جيجل

2. R = 0.104 وىذه القيمة موجبة، يعني أن ىناك عالقة ارتباط ضعيفة بين عناصر المزيج 

 .التسويقي السياحي األخرى و سموك السائح
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3. R2=0.011ىذه القيمة عمى وجود قدرة تفسيرية ضعيفة حيث أن عناصر المزيج  

 من التغيرات التي %1.1التسويقي السياحي األخرى بأبعادىا المذكورة قادر عمى تفسير ما نسبتو 

 . يعود تفسيرىا عمى متغيرات خارج نموذج خط االنحدار%98.9تحدث في نموذج 

4. F ،المحسوبية (F=0 .062)  أصغر من القيمةF ،الجدولية (F=3.93)  و عميو حسب

بحيث تكون منطوق الفرضية الخامسة مطابق لمنطوقيا، ال يوجد  (H1)و رفض  (H0)قاعدة القرار  وقبول 

تأثير وداللة إحصائية لعناصر المزيج التسويقي السياحي األخرى عمى سموك السائح لموجية السياحية 

 .جيجل
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 :اختبار الفرضية األساسية

 ال يوجد تأثير ذو داللة إحصائية لعناصر المزيج التسويقي السياحي عمى سموك السائح

 : لمفرضيات الفرعيةANOVA ممخص (: 27 )الجدكؿ رقـ 

 الجدكلية (F) المحسكبة (F) الفرضية
 F)درجة المعنكية 

sig) 
القرار اإلحصائي 

 (H0)حكؿ 

الفرضية 
 0.361 3.92 0.843 الفرعية األكلى

 و (H0 )قبول 
 (H1 )رفض

الفرضية 
 0.461 3.92 0.622 الفرعية الثانية

 و (H0 )قبول 
 (H1 )رفض

الفرضية 
 0.107 3.92 2.644 الفرعية الثالثة

 و (H0 )قبول 
 (H1 )رفض

الفرضية 
 0.042 3.92 4.261 الفرعية الرابعة

 
 وقبول (H0 )رفض

( H1) 
الفرضية 
الفرعية 
 الخامسة

1.062 3.92 0.305 
 و (H0 )قبول 
 (H1 )رفض

 .SPSS من إعداد الطالبتين باالعتماد عمى نتائج :المصدر

 :االستنتاج

وعميو نستنتج  (H1)ورفض (H0 )قبول نجد أن أغمبية الفرضيات الفرعية تم : من خالل الجدول السابق

بحيث تكون منطوق الفرضية  (H1)لمفرضية األساسية ورفض الفرضية البديمة  (H0 )قبول فرضيات العدم 

الرئيسية مطابق لمنطوقيا ال يوجد تأثير ذو داللة إحصائية معنوية لعناصر المزيج التسويقي السياحي عمى 

 .سموك السائح لموجية السياحية جيجل
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 :اختبار الفركؽ: المطمب الثالث

 الختبار الفروق في one way Analysis of ANOVAتم اختبار تحميل التباين األحادي 

 .أراء عممية الدراسة حول أثر التسويق السياحي عمى سموك المستيمك

 :اختبار الفركؽ بالنسبة لمتغير الجنس: أكال

 :تحميل التباين األحادي بالنسبة لمتغير الجنس(: 28 )الجدكؿ رقـ 

 القيمة االحتمالية     t  قيمة االنحراؼ المعيارم المتكسط الحسابي العدد الجنس 

جميع 

 المصادر

 0.118 2.488 0.48871 3.4235 68 ذكر

 0.118 2.488 0.37346 3.5109 32 أنثى

 SPSS من إعاد الطالبتين باإلعتماد عمى مخرجات برنامج :المصدر

 0.05 وىي أكبر من 0.118من خالل الجدول يتضح ان القيمة االحتمالية لجميع المحاور تساوي 

مما يدل عمى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في أراء افراض العينة يعزي  لمتغير الجنس عند مستوى 

 .0.05داللة 

 اختبار الفركؽ بالنسبة لمتغير الجنس: ثانيا

 :تحميل التباين األحادي بالنسبة لتغير السن(: 29) الجدكؿ رقـ 

 مصدر التبايف العنكاف
مجمكع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متكسط 
 المربعات

 F قيمة 
القيمة 

 اإلحمالية
 0.195 3 0.584 داخل المجموعة أثر التسكيؽ

 0.207 96 19.908 بين المجموعات السياحي عمى 0.425 0.939
  99 0.492 المجموع سمكؾ السائح
 SPSS من إعداد الطالبتين باإلعتماد عمى مخرجات برنامج :المصدر
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، مما 0.05 وىي أكبر من 0.425من خالل الجدول يتضح أن القيمة اإلجمالية لجميع المحاور تساوي 

يدل عدم عمى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في أراء العينة يعزي لمتغير السن عند مستوى داللة 

0.05. 

 اختبار الفركؽ بالنسبة لمتغير الحالة اإلجمالية: ثالثا

 :تحميؿ التبايف األحادم بالنسبة لمتغير الحالة االجتماعية: (30 )الجدكؿ رقـ 

 مصدر التبايف العنكاف
مجمكع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متكسط 
 المربعات

 F قيمة 
القيمة 

 اإلجمالية
 0.145 2 0.291 داخل المجموعة أثر التسكيؽ

 0.208 97 20.201 بين المجموعات السياحي عمى 0.500 0.698
  99 20.492 المجموع سمكؾ المستيمؾ

 SPSS من إعداد الطالبتين باالعتماد عمى برنامج :المصدر

، 0.05 وىي أكبر من 0.5من خالل الجدول يتضح أن القيمة اإلجمالية لجميع المحاور تساوي 

مما يدل عمى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في أراء أفراد العينة يعزي لمتغير الحالة االجتماعية، 

 .0.005عند مستوى داللة 

 اختبار الفركؽ بالنسبة لمتغير المستكل التعميمي: رابعا

 :تحميل التباين األحادي بالنسبة لمتغير المستوى التعميمي(: 31 )الجدكؿ رقـ 

 مصدر التبايف العنكاف
مجمكع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متكسط 
 المربعات

 F قيمة 
القيمة 

 اإلجمالية
 0.002 2 0.003 داخل المجموعة أثر التسكيؽ

 0.211 97 20.489 بين المجموعات السياحي عمى 0.993 0.007
  99 20.492 المجموع سمكؾ السائح
 SPSS من إعداد الطالبتين باالعتماد عمى مخرجات :المصدر
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 وىي أكبر 0.993من خالل الجدول يتضح أن القيمة االحتمالية لجميع المحاور تساوي 

مما يدل عمي عدم وجود فروق ذات داللة احصائية في أفراد العينة، يعزى لمتغيير المستوى 0.05من

 .0.005التعميمي عند مستوى داللة 

 اختبار الفركؽ بالنسبة لمتغير المينة: خامسا

 :تحميل التباين األحادي بالنسبة لمتغير المستوى المينة(: 32 )الجدكؿ رقـ 

 مصدر التبايف العنكاف
مجمكع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متكسط 
 المربعات

 F قيمة 
القيمة 

 اإلجمالية
 0.21 4 0.085 داخل المجموعة أثر التسكيؽ

 0.215 95 20.407 بين المجموعات السياحي عمى 0.982 0.099
  99 20.492 المجموع سمكؾ السائح
 SPSS من إعداد الطالبتين باإلعتماد عمى مخرجات :المصدر

 مما يدل 0.005 وىي أكبر من 0.982من الجدول يتضح أن القيمة االحتمالية لجميع المحاور تساوي 
عمى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في أراء ألفراد العينة، يعزل لمغير المينة عند مستوى داللة 

0.05. 
 اختبار الفركؽ بالنسبة لمتغير الدخؿ الشيرم: سادسا

 :تحميل التباين األحادي بالنسبة لمتغير الدخل الشيري(: 33 )الجدكؿ رقـ 

 مجمكع المربعات مصدر التبايف العنكاف
درجة 

 الحرية

متكسط 

 المربعات

 قيمة 

F 
 القيمة اإلجمالية

 0.243 2 0.487 داخل المجموعة أثر التسكيؽ
1.18

0 
 0.206 97 20.006 بين المجموعات السياحي عمى 0.312

  99 20.492 المجموع سمكؾ السائح

 SPSS من إعداد الطالبتين باالعتماد عمى مخرجات :المصدر
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 مما 0.05 وىي أكبر من 0.312من خالل الجدول يتضح أن القيمة االحتمالية لجميع العناصر تساوي 

يدل عمى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في آراء أفراد العينة، يعزي لمتغير الدخل الشيري عند 

 .0.05مستوى داللة 

 اختبار الفركؽ بالنسبة لمتغير اإلقامة: سابعا

 :تحميل التباين األحادي بالنسبة لمتغير االقامة(: 34)الجدكؿ رقـ 

 مصدر التبايف العنكاف
مجمكع 

 المربعات

درجة 

 الحرية

متكسط 

 المربعات
 F قيمة 

القيمة 

 اإلجمالية

 0.176  1  0.176   داخل المجموعات أثر التسكيؽ

 

0.847 

 

0.360 

  بين المجموعات السياحي عمى
 

20.317 
 98  0.207 

  المجموع سمكؾ السائح
 

20.492 
 99  

 SPSS من إعداد الطالبتين باالعتماد عمى مخرجات :المصدر

 مما 0.05 وىي أكبر من 0.360من خالل الجدول يتضح أن القيمة االحتمالية لجميع العناصر تساوي 

يدل عمى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في آراء أفراد العينة، يعزي لمتغير االقامة عند مستوى داللة 

0.05. 
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 خالصة

من الدراسة التطبيقية حاولنا دراسة عناصر المزيج التسويقي السياحي في منطقة جيجل وكيف تؤثر عمى 
سموك السائح وذلك باستقصاء عينة منيم،وتم التوصل إلي عدم وجود تأثير دو داللة إحصائية لعناصر 

المزيج التسويقي السياحي عمي سموك السائح لممنطقة السياحية جيجل باستثناء وجود  اثر دو داللة إحصائية 
لعنصر التوزيع السياحي عمي سموك السائح ،كما تم التوصل إلي انو رغم تتميز بو منطقة جيجل من 

مقومات طبيعية وبشرية إال أن ىذا غير كافي لجدب السياح، إذ لم يكن ىناك اىتمام بتطوير المنشئات 
 . القاعدية وىياكل االستقبال 
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 :خاتمة

عمى الدول اليادفة إلى تحقيق النجاح في مجال السياحة أن تدرك أىمية التوجو و االىتمام بالسائح       
وذلك من خالل دراسة سموكو ومحاولة التنبؤ بو والتركيز عميو باعتباره الركيزة األساسية والفاعل الرئيسي في 

فدراسة سموك السائح تؤدي إلى فيم احتياجاتو ورغباتو وأبعاد قراراتو الشرائية ، أي أنيا . صناعة السياحة
دراسة ترتبط بالمفيوم التسويقي، فالختيار اإلستراتجية المالئمة لممزيج التسويقي سواء المنتج، التسعير، 

 تحقيق أىدافيا وفي نفس الوقت تعكس انطباع إيجابي لدى السائح يالتوزيع والترويج تأثيرا كبيرا ودورا ميما ف
والذي ينتج عنو تحقيق رضا وخمق والء ،وذلك كونو عممية موجية لمسائحين وتيدف إلى تأمين وتمبية 

 .احتياجاتيم االستيالكية

 نتائج اختبار الفرضيات-1

من خالل الدراسة الميدانية التي قمنا بيا باالعتماد عمي تحميل نتائج االستقصاء توصمنا الي اثبات 
 :الفرضية التالية

ال يوجد تأثير دو داللة إحصائية لعناصر المزيج التسويقي عمي سموك السائح لموجية السياحية 
 .جيجل

 نتائج الدراسة- 2

 :يمن خالل الدراسة المنجزة تم التوصل إلى جممة من النتائج التي يمكن إيجازىا فيما يل

 : من خالل الجزء النظري توصمنا إلى مجموعة من النتائج:نتائج الدراسة النظرية: أوال

السياحة عبارة عن مجموعة األنشطة المتعمقة بالسفر، التنقل واإلقامة خارج مقر السكن االعتيادي  -
 .ألغراض متعددة

إن التطور في صناعة السياحة تتبعو تطور في أساليب تسويق الخدمات السياحية، مما يجدر التركيز  -
 .عمى تحميل سموك السائح لفيم حاجتو ورغباتو وأذواقو في االستجابة لدوافع السفر والسياحة

إن اليدف من التسويق السياحي ىو مساعدة المؤسسة في إبراز صورة واضحة عن المنطقة السياحية  -
 .وخمق انطباع جيد لدى السياح في األسواق المستيدفة
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تبدأ المنظمة بالسائح وتنتيي إليو عن طريق دراسة سموكو وفيم تصرفاتو إلشباع حاجاتو الحالية ومعرفة  -
 .حاجاتو المستقبمية

سموك السائح جانب من جوانب السموك اإلنساني يضم عممية إتخاد القرارات التي تسبق و تحدد شراء و  -
 .استخدام الخدمات

تعد دراسة سموك السائح من الدراسات الحديثة نسبيا حيث ترتبط بالمفيوم التسويقي وذلك من خالل  -
 .محاولة فيم أبعاد قراراتو الشرائية ودراسة العوامل و المؤثرات الموجية ليذا القرار

 .تؤثر عمى سموك السائح مجموعة من العوامل منيا ما ىو نفسي،بيئي،تسويقي -

إن عممية تحميل و تفسير سموك السائح تبقى نسبية ألنو ميما كان األسموب العممي المتبع في ذلك ال  -
 .يمكن معرفة وبدقة ماذا يدور بذىن السائح

 يمكن حوصمة النتائج التي تم التوصل إلييا من خالل دراستنا التطبيقية:نتائج الدراسة التطبيقية: ثانيا
 :لمموضوع فيما يمي

عدم وجود فروق ذات دالالت إحصائية في أراء أفراد العينة فيما يتعمق بشخصية االفراد بالنسبة لمتسويق -
 .السياحي لوالية جيجل

 وثقافية ىامة تؤىميا الن تكون مقصدا سياحيا ىاما ةرغم أن والية جيجل تتميز بمقومات طبيعية ،تاريخي -
 .،إال أن السياحة بيا لم ترقي إلي المستوي المطموب

ضعف قطاع السياحة في الجزائر عموما ووالية جيجل خصوصا يعود بالدرجة األولي إلي إىمالو  -
 ة الركيزة األساسيت المحروقاعواعتباره بدون أىمية مقارنة بالقطاعات االخري في االقتصاد،اذ يعتبر قطا

 .في االقتصاد الجزائري
ضعف وسائل الترويج المعتمدة لتسويق المنتج السياحي،فمن خالل الدراسة الميدانية وجدنا أن في والية  -

 .جيجل ال يتم االعتماد اال عمي بعض المطويات والبرامج والحصص اإلذاعية لمتعريف بالمنتج السياحي
 .عدم وجود إستراتيجية واضحة المعالم لتطوير وترقية القطاع السياحي بالوالية -
 .االعتماد عمي السياحة الموسمية ، فالحركة السياحية تكثر في فصل الصيف والربيع فقط -
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نقص وسائل النقل والمرافق العمومية : تعاني والية جيجل من مجموعة من النقائص والمتمثمة في  -
 .الخ.....والسياحية

 االقتراحات-3

 :ىناك عدة اقتراحات سنقدميا بغرض المساىمة في تطوير التسويق السياحي في والية جيجل

االىتمام أكثر بالتسويق السياحي في المنشئات السياحية المتواجدة عمي مستوي والية جيجل لما لو من فوائد -
 .عديدة لمتعريف بالخدمات السياحية من اجل جمب عدد اكبر من السياح

 .ضرورة االىتمام بجودة الخدمات السياحية التي تقدميا المنشئات السياحية عمي مستوي والية جيجل-

 .العمل عمي تكثيف الحمالت الترويجية عبر مختمف وسائل اإلعالم الحديثة -

 في ةالقيام بدراسة سموك السائح بصفة دورية من اجل التعرف حاجاتو ورغباتو وتقديم المعمومات الالزم-
 .اتخاذ قراراتو الشرائية

 أفاق الدراسة-4

لقد اىتمت الدراسة بقياس اثر التسويق السياحي عمي سموك السائح ولذا نري أن تتجو الجيود البحثية 
في المستقبل نحو بعض المواضيع ،من اجل إكمال البحث نضرا لشساعة الموضوع،ومن االقتراحات التي 

 نقدميا 

 .الترويج السياحي وأثره عمي الصورة المدركة لمسياح-

 .الكممة المنطوقة وأثرىا عمي قرار اختير السائح لوجيتو السياحية-

 .التسويق االلكتروني وأثره عمي سموك السائح-
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   . 2004لمنشر والتوزيع، عمان، 
، دار الميسرة لمنشر و التوزيع و الطباعة، عمان، مبادئ السياحةنعيم الطاىر، سراب إلياس،  -48

2007.      
، الطبعة األولى، دار أسامة لمنشر التسويق السياحي في المنشآت السياحيةىباس رجاء الحربي،  -49

 .2012و التوزيع، عمان، 

الرسائل الجامعية -2  
السياحية وأثرىا عمى سموك المستيمك،دراسة حالة مجموعة من الفنادق برنجي يمن، الخدمات  -01

مذكرة لنيل شيادة الماجستير في العموم االقتصادية فرع اإلدارة التسويقية، جامعة الجزائرية، 
 .  2009بومرداس، 

 – دور القطاع السياحي في تنمية االقتصاد الوطني لتحقيق التنمية المستدامة حميدة بوعموشة، -02
 مذكرة مقدمة لنيل شيادة الماجستير في إطار مدرسة الدكتوراه في العموم –دراسة حالة الجزائر 

    .2012االقتصادية و عموم التسيير، تخصص اقتصاد دولي و تنمية مستدامة، جامعة سطيف، 
في ظل  (2025-2000)السياحة في الجزائر، اإلمكانيات و المعوقات عوينات عبد القادر، -03

 أطروحة دكتوراه في العموم ،2025اإلستراتيجية الجديدة لممخطط التوجييي لمييئة السياحية 
  .2013،-3-االقتصادية، تخصص مالية و نقود، جامعة الجزائر

دور نظام المعمومات التسويقية في التخطيط لمنشاط التسويقي و الرقابة عميو، العيد فرحات،     -04
دراسة حالة مطاحن الحضنة والجزائرية لأللمنيوم و ممبنة الحضنة، مذكرة الماجستير تخصص 

عموم التسيير، كمية العموم االقتصادية و عموم التسيير و العموم التجارية، جامعة محمد بوالضياف، 
  .2006المسيمة، 
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 دراسة حالة مجموعة الخدمات السياحية و الفندقية و تأثيرىا عمى سموك المستيمك،مساوي مباركة،  -05
من الفنادق لوالية مستغانم، مذكرة لنيل شيادة الماجستير، تخصص تسويق دولي، كمية العموم 

 .  2011االقتصادية و العموم التجارية و عموم التسيير، جامعة تممسان، الجزائر، 
أىمية دراسة سموك المستيمك في صياغة اإلستراتيجية الترويجية لممؤسسة والي عمار،  -06

، رسالة مقدمة لنيل شيادة ماجستير في العموم التجارية، فرع إدارة تسويق الخدمات، االقتصادية
  .2012جامعة الجزائر، 

، مذكرة مكممة لنيل شيادة سموك المستيمك ونماذج السموك السياحييوسف عبد القادر دريرة،  -07
 .2009، جامعة الجزائرماجستير عمم التسيير

 الممتقيات والندوات- 3
 حالة الجزائر تونس دراسة مقارنة واقع السياحة في دول شمال إفريقيا،بوفميغ نبيل، توقروت محمد،   -01

 معيد العموم – الواقع و اآلفاق –المغرب، الممتقى الوطني األول حول السياحة في الجزائر 
 .2010 ماي 12-11االقتصادية، المركز الجامعي البويرة، يومي 

تومي مميمود، خريف نادية، دور التسويق اإللكترون لمسياحة في تنشيط صناعة السياحة، بحث  -02
مقدم إلى الممتقى الدولي إقتصاديات السياحة ودورىا في التنمية المستدامة تخصص عموم إقتصادية 

 .جامعة بسكرة
الثقافة السياحية لممجتمع و دورىا في تنمية السياحة دادن عبد الغاني، تمي سعيدة، مداخمة بعنوان  -03

 .، جامعة قاصدي مرباح ورقمة  الصحراوية

.المجالت- 4  
، مجمة العموم اإلنسانية، دور سموك المستيمك في تحسين القرارات التسويقيةبن يعقوب الطاىر،  01

 .   2004جامعة محمد خيضر، بسكرة، العدد السادس، جوان 
، مجمة العموم االقتصادية واإلدارية، سموك السائح ودوره في تحديد النمط السياحيسالم حميد سالم،  02

 .2007، 48جامعة بغداد، العدد 
 دور التسويق السياحي في دعم التنمية السياحية و الحد من أزمات فراح رشيد، بودلة يوسف، 03

دارية، الجزائر، العدد الثاني عشر، ديسمبر، القطاع السياحي،   .2012 أبحاث اقتصادية وا 
مجمة الدراسات و البحوث العالقة بين السياحة و البيئة و التنمية المستدامة، ىويدي عبد الجميل،  04

 .2014االجتماعية بجامعة الشييد لخضر الوادي، العدد التاسع، ديسمبر 
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النصوص القانونية والوثائق الرسمية-5  
، يحدد القواعد المتعمقة بالفندقة، الجريدة الرسمية 1419 رمضان 23 المؤرخ في 01-99  رقمقانون -1

   .لمجميورية الجزائرية
المواقع االلكثرونية-6  

- http //ar.wikipedia.org  

- http:// drive google. Com .  

- WWW . ALMANY. COM/AR/DICT/AR-AR.  

- WWW . MAKTABA. COM/ 2012/01/BOOK- TOURISM PRINCIPES . 

- www. Makktaba.com /2012/01/ book marketing-mix in tourisme- Field.  

  .أىمية القطاع االقتصادي في االقتصاد الوطني، لجمفةمنتدى ا -
   www.djelfa.info.vb/showthread, php                                                                                

  
 مراجع بالمغة األجنبية:ثانيا

01- Ministère de l’Aménagement du territoire de l’environnement et du 

tourisme .Direction du tourisme .wilaya de Jijel. Monographie touristique 

de la wilaya de Jijel.2009. 

02- Ministère de l’Aménagement du territoire de l’Environnement et du 

tourisme –Direction du tourisme-2009 

03- Patrick Bouchet et Anne_ marie labeur, management de tourisme sportif, 

presses universitaire de rennes, pour édition , France ; 2009 
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 المالحق
 

 

 

 

 المـراجـع المعــتـمـدة



 معمومات عامة : أوال
 ذكر           أنثى : الجنس -1

 50         أكثر من 50-40               40-30          30أقل من : السن -2

 أعزب            متزوج                حاالت أخرى: الحالة اإلجتماعية -3

 ابتدائي           متوسط                ثانوي            جامعي: المستوى التعميمي -4

 طالب        موظف         أعمال حرة                   متقاعد : المهنة -5

          غير ذلك 

  36000 إلى 18000           من 18000أقل من :  الدخل الشهري -6

  أكثر 36000                 من 

 داخل الوطن                      خارج الوطن:   اإلقامة -7

 معمومات حول الموضوع: ثانيا
 

كيف تقيم جودة الخدمات السياحية في : (1)السؤال 
 منطقة جيجل؟

غير موافق 
 بشدة

غير 
 موافق

موافق  موافق محايد
 بشدة

      تتميز الخدمات السياحية بجودة مقبولة  -
      تتوفر لك خدمات اإلطعام واإلقامة حسب رغبتك  -
تصميم الخدمة السياحية يستجيب لحاجاتك  -

 ومتطمباتك
     

 ما رأيك في أسعار الخدمات السياحية المقدمة في منطقة جيجل؟: (2)السؤال 
تتناسب األسعار مع جودة الخدمات السياحية  -

 المقدمة لك 
     

      تتناسب األسعار مع دخمك الشهري  -



األنترنت، )تتميز أسعار الخدمات التكميمية  -
 بأسعار معقولة (الحفالت

     

 ما رأيك في وسائل الترويج التالية؟: (3)السؤال 
اإلشهار في التمفزة واإلذاعة الوطنية يساعد السائح  -

 عمى معرفة منطقة جيجل
     

اإلشهار في المواقع اإللكترونية يساعد السائح عمى  -
 معرفة منطقة جيجل

يعود الفضل األكبر لزيارة والية جيجل لألقارب  -
 واألصدقاء

     

 ما تقييمك لطريقة الحصول عمى الخدمات السياحية في منطقة جيجل؟: (4)السؤال 
      بشكل كاف (اإلطعام، اإليواء)تتوفر الخدمات  -
تتواجد أماكن اإليواء في مناطق قريبة من أماكن  -

 الجذب السياحي 
     

      (اإليواء)سهولة الحصول عمى خدمات اإلطعام  -
 ما رأيك في العناصر التالية؟: (5)السؤال 

      يتمقى السائح معاممة حسنة  -
      يشعر السائح باألمان والراحة  -
      يتميز مقدمو الخدمة بحسن المظهر والهيئة  -

 كيف تقيم المنطقة السياحية جيجل؟: (6)السؤال 
      ترغب في زيارتها مرة أخرى  -
      تنصح أقاربك وأصدقاؤك بزيارتها  -
      تشعر بالرضا عند رحمتك إليها  -
التمفزة، اإلذاعة، المواقع )تؤثر وسائل الترويج  -

 عمى اختيار الوجهة السياحية (اإللكترونية
     



يؤثر األقارب واألصدقاء عمى اختيار السائح لموجهة  -
 السياحية جيجل

     

 



 وزارة التعميم العالي والبحث العممي

 جامعة جيجل
 كمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير

 قسم عموم التسيير

 

 :أخي ، أختي
 :نضع بين أيديكم استمارة خاصة بدراسة

دراسة حالة والية جيجل، نرجو منكم –" أثر التسويق السياحي عمى سموك السائح"
اإلجابة عمى األسئمة الواردة فيها بهدف اعتمادها كمصدر لمبيانات الالزمة إلعداد بحث 

عممي كمتطمب لنيل شهادة الماستر تخصص اقتصاد وتسيير سياحي، لذا نرجو منكم اإلجابة 
 .عنها بكل دقة وموضوعية، عمما بأن هذه البيانات لن تستخدم إال ألغراض البحث العممي

 .ونشكركم مسبقا لتعاونكم معنا
 :مالحظة

 .في الخانة المناسبة (X)ضع العالمة 
 

 :إشراف األستاذة:                                                     إعداد الطالبتين
 زيتوني سعاد                                                    بن حمالوي نونة  -

 بوناب سعاد -

 
 

  م2016-2015: السنة الجامعية



   ألفا كرونباخ
 

 
 

RELIABILITY 

  /VARIABLES=t1 gg 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA. 

 

 

 
 
Fiabilité 

 

 

 

 
 

[Ensemble_de_données1] C:\Users\pc\Documents\B D.sav 

 

 

 
 
Echelle : TOUTES LES VARIABLES 

 

 

 

Récapitulatif de traitement des observations 

 N % 

Observations 

Valide 100 100,0 

Exclus
a
 0 ,0 

Total 100 100,0 

a. Suppression par liste basée sur toutes les variables de la procédure. 

 

 

Statistiques de fiabilité  

Alpha de Cronbach Nombre d'éléments 

,942 2 

 

 
 

RELIABILITY 

  /VARIABLES=gg t1 t2 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA. 

 

 

 
 



   ألفا كرونباخ
 
Fiabilité 

 

 

 

 
 

[Ensemble_de_données1] C:\Users\pc\Documents\B D.sav 

 

 

 
 
Echelle : TOUTES LES VARIABLES 

 

 

 

Récapitulatif de traitement des observations 

 N % 

Observations 

Valide 100 100,0 

Exclus
a
 0 ,0 

Total 100 100,0 

a. Suppression par liste basée sur toutes les variables de la procédure. 

 

 

Statistiques de fiabilité  

Alpha de Cronbach Nombre d'éléments 

,688 3 

 

 
 

RELIABILITY 

  /VARIABLES=gg t2 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA. 

 

 

 
 
Fiabilité 

 

 

 

 
 

[Ensemble_de_données1] C:\Users\pc\Documents\B D.sav 

 



   ألفا كرونباخ
 

 

 
 
Echelle : TOUTES LES VARIABLES 

 

 

 

Récapitulatif de traitement des observations 

 N % 

Observations 

Valide 100 100,0 

Exclus
a
 0 ,0 

Total 100 100,0 

a. Suppression par liste basée sur toutes les variables de la procédure. 

 

 

Statistiques de fiabilité  

Alpha de Cronbach Nombre d'éléments 

,655 2 

 
 



 التحليل
 

 

T-TEST 

  /TESTVAL=3 

  /MISSING=ANALYSIS 

  /VARIABLES=A1 A2 A3 TBO3D1 

  /CRITERIA=CI(.95). 

 
 

[Ensemble_de_données1] C:\Users\pc\Documents\B D.sav 

 

 

Statistiques sur échantillon unique  

 N Moyenne Ecart-type Erreur standard 

moyenne 

A1 100 3,14 1,172 ,117 

A2 100 3,10 1,291 ,129 

A3 100 3,06 1,196 ,120 

TBO3D1 100 3,1000 ,88319 ,08832 

 

 

Test sur échantillon unique  

 Valeur du test = 3 

t ddl Sig. (bilatérale) Différence moyenne Intervalle de confiance 95% de la différence 

Inférieure Supérieure 

A1 1,194 99 ,235 ,140 -,09 ,37 

A2 ,775 99 ,440 ,100 -,16 ,36 

A3 ,502 99 ,617 ,060 -,18 ,30 

TBO3D1 1,132 99 ,260 ,10000 -,0752 ,2752 

 

 
 

T-TEST 

  /TESTVAL=3 

  /MISSING=ANALYSIS 

  /VARIABLES=A4 A5 A6 TBO3D2 

  /CRITERIA=CI(.95). 

 

 

 
 
Test-t 

 

 

 

 
 

[Ensemble_de_données1] C:\Users\pc\Documents\B D.sav 
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Statistiques sur échantillon unique  

 N Moyenne Ecart-type Erreur standard 

moyenne 

A4 100 2,81 1,245 ,124 

A5 100 3,26 1,252 ,125 

A6 100 2,99 1,330 ,133 

TBO3D2 100 3,0200 ,77680 ,07768 

 

 

Test sur échantillon unique  

 Valeur du test = 3 

t ddl Sig. (bilatérale) Différence moyenne Intervalle de confiance 95% de la différence 

Inférieure Supérieure 

A4 -1,526 99 ,130 -,190 -,44 ,06 

A5 2,076 99 ,040 ,260 ,01 ,51 

A6 -,075 99 ,940 -,010 -,27 ,25 

TBO3D2 ,257 99 ,797 ,02000 -,1341 ,1741 

 

 
 

T-TEST 

  /TESTVAL=3 

  /MISSING=ANALYSIS 

  /VARIABLES=A7 A8 A9 TBO3D3 

  /CRITERIA=CI(.95). 

 

 

 
 
Test-t 

 

 

 

 
 

[Ensemble_de_données1] C:\Users\pc\Documents\B D.sav 

 

 

 

 

Statistiques sur échantillon unique  
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 N Moyenne Ecart-type Erreur standard 

moyenne 

A7 100 3,79 1,157 ,116 

A8 100 3,80 1,206 ,121 

A9 100 3,75 1,242 ,124 

TBO3D3 100 3,7800 ,88664 ,08866 

 

 

Test sur échantillon unique  

 Valeur du test = 3 

t ddl Sig. (bilatérale) Différence moyenne Intervalle de confiance 95% de la différence 

Inférieure Supérieure 

A7 6,826 99 ,000 ,790 ,56 1,02 

A8 6,633 99 ,000 ,800 ,56 1,04 

A9 6,038 99 ,000 ,750 ,50 1,00 

TBO3D3 8,797 99 ,000 ,78000 ,6041 ,9559 

 

 
 

T-TEST 

  /TESTVAL=3 

  /MISSING=ANALYSIS 

  /VARIABLES=A10 A11 A12 TBO3D4 

  /CRITERIA=CI(.95). 

 

 

 
 
Test-t 

 

 

 

 
 

[Ensemble_de_données1] C:\Users\pc\Documents\B D.sav 

 

 

 

Statistiques sur échantillon unique  

 N Moyenne Ecart-type Erreur standard 

moyenne 

A10 100 3,40 1,214 ,121 

A11 100 3,52 1,039 ,104 

A12 100 3,26 1,300 ,130 
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TBO3D4 100 3,3933 ,75416 ,07542 

 

 

Test sur échantillon unique  

 Valeur du test = 3 

t ddl Sig. (bilatérale) Différence moyenne Intervalle de confiance 95% de la différence 

Inférieure Supérieure 

A10 3,294 99 ,001 ,400 ,16 ,64 

A11 5,003 99 ,000 ,520 ,31 ,73 

A12 2,000 99 ,048 ,260 ,00 ,52 

TBO3D4 5,216 99 ,000 ,39333 ,2437 ,5430 

 

 
 

T-TEST 

  /TESTVAL=3 

  /MISSING=ANALYSIS 

  /VARIABLES=A13 A14 A15 TBO3D5 

  /CRITERIA=CI(.95). 

 

 

 
 
Test-t 
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Statistiques sur échantillon unique  

 N Moyenne Ecart-type Erreur standard 

moyenne 

A13 100 3,32 1,127 ,113 

A14 100 3,42 1,199 ,120 

A15 100 3,63 1,244 ,124 

TBO3D5 100 3,4567 ,67112 ,06711 

 

 

Test sur échantillon unique  

 Valeur du test = 3 



 التحليل
 

 

t ddl Sig. (bilatérale) Différence moyenne Intervalle de confiance 95% de la différence 

Inférieure Supérieure 

A13 2,839 99 ,005 ,320 ,10 ,54 

A14 3,502 99 ,001 ,420 ,18 ,66 

A15 5,063 99 ,000 ,630 ,38 ,88 

TBO3D5 6,805 99 ,000 ,45667 ,3235 ,5898 

 

 
 

T-TEST 

  /TESTVAL=3 

  /MISSING=ANALYSIS 

  /VARIABLES=B1 B2 B3 B4 B5 t2 

  /CRITERIA=CI(.95). 

 

 

 
 
Test-t 
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Statistiques sur échantillon unique  

 N Moyenne Ecart-type Erreur standard 

moyenne 

B1 100 3,81 1,169 ,117 

B2 100 3,58 1,037 ,104 

B3 100 3,84 1,161 ,116 

B4 100 3,80 1,271 ,127 

B5 100 3,75 1,527 ,153 

t2 100 3,7560 ,82221 ,08222 

 

 

Test sur échantillon unique  

 Valeur du test = 3 

t ddl Sig. (bilatérale) Différence moyenne Intervalle de confiance 95% de la différence 

Inférieure Supérieure 

B1 6,926 99 ,000 ,810 ,58 1,04 



 التحليل
 

 

B2 5,596 99 ,000 ,580 ,37 ,79 

B3 7,235 99 ,000 ,840 ,61 1,07 

B4 6,293 99 ,000 ,800 ,55 1,05 

B5 4,913 99 ,000 ,750 ,45 1,05 

t2 9,195 99 ,000 ,75600 ,5929 ,9191 

 
 



 اختبار الفرضيات
 

 
 

REGRESSION 

  /MISSING LISTWISE 

  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 

  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 

  /NOORIGIN 

  /DEPENDENT t2 

  /METHOD=ENTER TBO3D1. 

 
Régressio 
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Variables introduites/supprimées
a
 

Modèle Variables introduites Variables supprimées Méthode 

1 TBO3D1
b
 . Entrée 

a. Variable dépendante : t2 

b. Toutes variables requises saisies. 

 

Récapitulatif des modèles  

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard de 

l'estimation 

1 ,092
a
 ,009 -,002 ,82286 

a. Valeurs prédites : (constantes), TBO3D1 

 

ANOVA
a
 

Modèle Somme des carrés ddl Moyenne des carrés D Sig. 

1 

Régression ,571 1 ,571 ,843 ,361
b
 

Résidu 66,355 98 ,677 
  

Total 66,926 99 
   

a. Variable dépendante : t2 

b. Valeurs prédites : (constantes), TBO3D1 

 

Coefficients
a
 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 

standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 

(Constante) 3,489 ,302 
 

11,565 ,000 

TBO3D1 ,086 ,094 ,092 ,918 ,361 

a. Variable dépendante : t2 

 
   

 

 



 اختبار الفرضيات
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Variables introduites/supprimées
a
 

Modèle Variables introduites Variables supprimées Méthode 

1 TBO3D2
b
 . Entrée 

a. Variable dépendante : t2 

b. Toutes variables requises saisies. 

 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard de 

l'estimation 

1 ,079
a
 ,006 -,004 ,82378 

a. Valeurs prédites : (constantes), TBO3D2 

 

ANOVA
a
 

Modèle Somme des carrés ddl Moyenne des carrés D Sig. 

1 

Régression ,422 1 ,422 ,622 ,432
b
 

Résidu 66,504 98 ,679 
  

Total 66,926 99 
   

a. Variable dépendante : t2 

b. Valeurs prédites : (constantes), TBO3D2 

 

Coefficients
a
 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 

standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 

(Constante) 3,502 ,332 
 

10,541 ,000 

TBO3D2 ,084 ,107 ,079 ,789 ,432 

a. Variable dépendante : t2 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 



 اختبار الفرضيات
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Variables introduites/supprimées
a
 

Modèle Variables introduites Variables supprimées Méthode 

1 TBO3D3
b
 . Entrée 

a. Variable dépendante : t2 

b. Toutes variables requises saisies. 

 

Récapitulatif des modèles  

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard de 

l'estimation 

1 ,162
a
 ,026 ,016 ,81546 

a. Valeurs prédites : (constantes), TBO3D3 

 

ANOVA
a
 

Modèle Somme des carrés ddl Moyenne des carrés D Sig. 

1 

Régression 1,759 1 1,759 2,644 ,107
b
 

Résidu 65,168 98 ,665 
  

Total 66,926 99 
   

a. Variable dépendante : t2 

b. Valeurs prédites : (constantes), TBO3D3 

 

Coefficients
a
 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 

standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 

(Constante) 3,188 ,359 
 

8,885 ,000 

TBO3D3 ,150 ,092 ,162 1,626 ,107 

a. Variable dépendante : t2 
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Variables introduites/supprimées
a
 

Modèle Variables introduites Variables supprimées Méthode 

1 TBO3D4
b
 . Entrée 

a. Variable dépendante : t2 

b. Toutes variables requises saisies. 



 اختبار الفرضيات
 

 

Récapitulatif des modèles  

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard de 

l'estimation 

1 ,204
a
 ,042 ,032 ,80899 

a. Valeurs prédites : (constantes), TBO3D4 

 

 

ANOVA
a
 

Modèle Somme des carrés ddl Moyenne des carrés D Sig. 

1 

Régression 2,789 1 2,789 4,261 ,042
b
 

Résidu 64,138 98 ,654 
  

Total 66,926 99 
   

a. Variable dépendante : t2 

b. Valeurs prédites : (constantes), TBO3D4 

 

 

Coefficients
a
 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 

standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 

(Constante) 3,001 ,375 
 

8,009 ,000 

TBO3D4 ,223 ,108 ,204 2,064 ,042 

a. Variable dépendante : t2 
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Variables introduites/supprimées
a
 

Modèle Variables introduites Variables supprimées Méthode 

1 TBO3D5
b
 . Entrée 

a. Variable dépendante : t2 

b. Toutes variables requises saisies. 

 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard de 

l'estimation 

1 ,104
a
 ,011 ,001 ,82195 

a. Valeurs prédites : (constantes), TBO3D5 

 



 اختبار الفرضيات
 

ANOVA
a
 

Modèle Somme des carrés ddl Moyenne des carrés D Sig. 

1 

Régression ,718 1 ,718 1,062 ,305
b
 

Résidu 66,209 98 ,676 
  

Total 66,926 99 
   

a. Variable dépendante : t2 

b. Valeurs prédites : (constantes), TBO3D5 

 

Coefficients
a
 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 

standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 

(Constante) 4,195 ,433 
 

9,679 ,000 

TBO3D5 -,127 ,123 -,104 -1,031 ,305 

a. Variable dépendante : t2 
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Variables introduites/supprimées
a
 

Modèle Variables introduites Variables supprimées Méthode 

1 t1
b
 . Entrée 

a. Variable dépendante : t2 

b. Toutes variables requises saisies. 

 

Récapitulatif des modèles  

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard de 

l'estimation 

1 ,148
a
 ,022 ,012 ,81730 

a. Valeurs prédites : (constantes), t1  

 

ANOVA
a
 

Modèle Somme des carrés ddl Moyenne des carrés D Sig. 

1 

Régression 1,465 1 1,465 2,193 ,142
b
 

Résidu 65,462 98 ,668 
  

Total 66,926 99 
   

a. Variable dépendante : t2 

b. Valeurs prédites : (constantes), t1 

 

Coefficients
a
 



 اختبار الفرضيات
 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 

standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 

(Constante) 2,945 ,554 
 

5,315 ,000 

t1 ,242 ,164 ,148 1,481 ,142 

a. Variable dépendante : t2 

 
 


