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عامةمقدمة   

 

مثل أىدافيا بدأت السياحة كنشاط إنساني ضروري لمحياة بداية بسيطة وبدائية في مظيرىا وأسبابيا و
البحث عن السكن والطعام والشراب أو الصيد أو البحث عن تجمعات بشرية معينة ألغراض اجتماعية. لكنيا 

 ايتفق الكثيرون عمى مساىمتيأصبحت في الوقت الحاضر أحد أكبر وأسرع الصناعات نموا في العالم، والتي 
 في التنمية االقتصادية الجيوية والوطنية.

مصدرا متناميا لمعممة الصعبة في عدة دول، إضافة إلى مساىمة اإليرادات حيث تمثل صادرات السياحة 
السياحية في تخفيف مشكالت عدم توازن ميزان المدفوعات وخمق مناصب الشغل ورفع مستوى الدخل 

 ستثمار والنمو االقتصادي ليذه الدول.واالدخار واال

يتطمب معرفة سموك السفر ومما الشك فيو، أن القرارات التسويقية والتخطيط االستراتيجي لمسياحة 
 لدى السياح، والتنبؤ بالتدفقات السياحية عمى المدى القصير والطويل.

لسياحة حيث تبنى الباحثون من ىذا المنطمق، احتل سموك السائح مكانة محورية في اىتمامات أدبيات ا
ارىا في اختب في عمم سموك المستيمك وعمم النفس حول صنع القرار وقاموا بتكييفيا و النظريات المطورة
 مجال السياحة.

ويشير مفيوم سموك المستيمك في السياحة إلى سيرورة  من المراحل التخاذ قرار السفر، تشمل كل 
فع السفر ىي المرحمة التي تطمق ىذه السيرورة بأكمميا منيا تصرفات خصوصية. ولعل حوافز و دوا

والخارجية مثل العوامل النفسية واألنشطة التي الداخمية  وتوجييا.إذ يتأثر قرار السفر بالعديد من العوامل
 صورة الوجية السياحية.يرغب السائح في القيام بيا و 

المكون الرئيسي في قرار السفر. فمع وقد ركزت الدراسات كثيرا عمى قرار اختيار الوجية باعتباره 
نتيجة  ،نياية القرن الماضي وبداية القرن الحالي ازدادت الحاجة إلى دراسة سيرورة اختيار الوجية السياحية

ر من السياح المحتممين عة السياحة، حيث أصبح جذب عدد أكبالنمو السريع في الطمب السياحي وصنا
يم صاروا أكثر خبرة في سموك اختيار الوجية وأكثر تطمبا في توقعاتيم كبيرا ليذه الصناعة، خاصة وأنرىانا 

 حول المنتج السياحي.
كسب الرىان يتوقف عمى معرفة كيف يختار السائح وجيتو، واستكشاف العوامل فإن ومن ثمة 

نما أيضا الممارسين في مجال السياحة.  المحددة الختياره. وىذا األمر ال يخص فقط األكاديميين وا 
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 إشكالية الدراسة .1

إن البحث عن محددات حركة السياح وتدفقاتيم، يجب أن يركز عمى السيرورة السابقة لمرحمة أي 
وقد حددت الدراسات عوامل مختمفة تدفع األفراد إلى زيارة وجية معينة منيا: خصائص .اختيار الوجية

التسويقية ومتغيرات أخرى كثيرة مرتبطة  السائح، وتفضيالتو حول الوجية، االنتماء العرقي والجنسية، العوامل
 بالمستيمك.

 وتتمحور مشكمة البحث الحالي حول التساؤل الرئيسي الذي مفاده:

 ما هي العوامل األكبر أهمية في تحديد قرار اختيار الوجهة لدى السائح الجزائري؟ 

 من اإلجابة عن التساؤالت الفرعية التالية:التساؤل ال بد ىذا لإلجابة عن 

  ما ىي طبيعة النشاط السياحي؟ وما أىميتو بالنسبة لمفرد واالقتصاد؟ 
 ما طبيعة سموك المستيمك في السياحة؟ 
 ما ىي العوامل المؤثرة في سموك السفر لدى السائح؟ 
 ما المقصود بالوجية السياحية؟ 
 ؟كيف تؤثر صورة الوجية في قرار االختيار لدى السائح 

 

 بقةدراسات الساال .2
  "تفضيالت السائح في اختيار الوجهة: دراسة حالة تايوان تحميل" 

Tzu- Kuang Hsu‚ Yi-Fan Tsaiand Herg-Huey Wu‚«The preference analysis for 

tourist choice destination: a case study of Taiwan»‚ (2009). 

تفضيالت السياح لموجيات. مت ـي  وق، حددت ىذه الدراسة العوامل المؤثرة في اختيار السياح لموجية
من السياح الذين ت اختبرتو باستخدام بيانات جمعمستويات و  4خاصية في  22حيث اقترحت نموذجا يضم 

وذلك باستخدام استبيان مكون من  " من أجل قياس األىمية النسبية لمعوامل المحددة سابقا."تايوانيزورون 
مب ط   إذدوافع السائح لمسفر نحو وجية ما. بيانات عن جمع صمم لخاصية و  22جزءين، األول يتمثل في 

درجات.وفي الجزء  9من السياح إعطاء قيم كمية مناسبة لكل خاصية حسب أىميتيا النسبية عمى سمم من 
 جودةدرجات تعكس  5وجيات محمية حسب المعايير السابقة عمى سمم من  8مب منيم تقييم ط  الثاني 

 لمدرجة المختارة.10لى إ 0عالمة من الوجية، ثم إعطاء
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( لمسياح 2006وتوزيع االستبيان في عطمة الصيف )جوان إلى سبتمبر  تم اختيار عينة مالئمةوقد 
 كبيرة.تشيد حركة سياحيةمدن ىي األكبر في تايوان و  3المتواجدين في الفنادق المحمية واألجنبية في 

الشخصي كانا أىم عاممين بالنسبة لمسياح  مانواألأظيرت النتائج أن زيارة األصدقاء واألقارب  و       
المنطقة  (Taipei 101" ) 101 ييبثا"  ،  وأىميةقل األ"، وكان السعر تايوان"األجانب الذين يزورون 

 .المفضمة لدى السياح

  "دراسة استكشافية لتخطيط و دوافع السياح      " 

Bansad, H.&Eiselt, H.A., « Exploratory research of tourist motivations and 

planning »,(2014). 

بعض جوانب عممية التخطيط لدى السياح الذين يسافرون إلى مقاطعة ىذه الورقة البحثية  تناقش
 صنع قرار السفر لدييم.  حولاستقصاؤىم حيث تم (،"نيو برانس ويك" أو عبرىا )إحدى مقاطعات كندا
مجموعات صغيرة، و معظميم يبحثون عن المغامرة، و أن و تبين أن السياح يميمون إلى السفر في 

 ىناك اختالفات بين اختيارات المسافرين لممنطقة بالنظر إلى دوافعيم لمرحمة.
لصنع القرار لدى المسافرين في مرحمة التخطيط نموذج  وضعبناء عمى نتائج االستقصاء، تم و 

ويمثل ىذا النموذج أداة اعا من طرف المسافرين.حسب التسمسل األكثر إتب يتضمن أىم قرارات السفرلمرحمة
 لممسوقين يمكن استخداميا لإلعالن عن المنطقة بكفاءة. 

 خرجت الدراسة بعدد من التوصيات حول موقع و نوع التسييالت الواجب ترقيتيا و تقديميا لمسياح.كما 

 " االلتزام: دافعية السفر و اختيار الوجهة" 

Bharath M. Josiam, George Smeaton and Christine J. Clements, «Involvement: 

Travel motivation and destination selection», (1999). 

تمت ىذه الدراسة بالتأثير المتبادل بين "، حيث اى"االلتزامنجد المستيمك سموك من أىم جوانب 
ا خالل جامعي اطالب 795تم استقصاء  و قدكحوافز الختيار الوجية. الجاذبة االلتزام والعوامل الدافعة/

 عطمة الربيع في أحد سواحل فموريدا. قضائيم 
العالية من االلتزام وبين العوامل الدافعة  وتوصمت الدراسة إلى إثبات فرضية االرتباط بين المستويات
في  "نمامدينة "ب ا بالعوامل الجاذبة لساحلالمتعمقة بالسفر إلى وجيات ساحمية في الربيع، إضافة إلى ارتباطي

 فموريدا، باعتباره وجية ساحمية شييرة لقضاء عطمة الربيع.
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 أهداف الدراسة  .3
 إبراز أىمية سموك السائح كعامل أساسي في تحديد نمط النشاط السياحي؛ 
 التعرف عمى خصائص سموك السياح وأىمية دراستو؛ 
 التحسيس بأىمية دراسة سموك السائح الجزائري؛ 
  النسبية لمعوامل المدروسة في تحديد قرار اختيار الوجية لدى السياح من خالل استكشاف األىمية

 آراء أفراد عينة الدراسة.
 وفرضيات الدراسة نموذج .4

الدراسة الحالية، و الذي يشمل العوامل  نموذجبعد االطالع عمى الدراسات سالفة الذكر، تم تطوير 
 ثالث مجموعات رئيسية ىي:  فيالوجية السياحية. حيث تم تصنيفيا  اختيارالرئيسية المؤثرة في قرار 

  :االستكشافو ث دوافع البح و االجتماعيةتشمل العوامل النفسية والمادية و مجموعة العوامل الدافعة. 
 :وتوقعات  قت المتاح لقضاء العطمة، ورغباتتشمل الميزانية المخصصة لمرحمة، و الو مجموعة القيود

 الرحمة.السائح حول 
 :الممموسة و غير الممموسة.السياحية وتشمل خصائص الوجية  مجموعة العوامل الجاذبة 

 :يمثل نموذج الدراسة الشكل التاليو 
 

 

 

 

 

 

 

 الفرضيات التالية لمدراسة: يمكن صياغة وعميو،
 الفرضية الرئيسية األولى :  

 العوامل المحددة لقرار اختيار الوجهة

لداععةالعوامال لجابةةالعوامال القـيـود   

النفسية لداععةالعوامال  

المادية لداععةالعوامال  

االجتماعية لداععةالعوامال  

 دواعع الةحث و االستكشاف

للرحلة الميزانية المخصصة  

 الوقت المتاح لقضاء العطلة

رغةات و توقعات السائح 

 حول الرحلة

لجابةة الملموسةالعوامال  

لجابةة غير الملموسةالعوامال  
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العوامل الدافعة أهمية كبيرة في تحديد قرار اختيار الوجهة السياحية لدى أفراد العينة من السياح تكتسي 
 الجزائريين.

 و تتفرع عن ىذه الفرضية أربع فرضيات فرعية ىي:
  الفرضية الفرعية األولى 
أىمية كبيرة في تحديد قرار اختيار الوجية السياحية لدى أفراد العينة  الدافعة النفسيةالعوامل تكتسي         

 .من السياح الجزائريين

 الفرضية الفرعية الثانية 
أىمية كبيرة في تحديد قرار اختيار الوجية السياحية لدى أفراد العينة  العوامل الدافعة الماديةتكتسي          

 .من السياح الجزائريين
  الفرضية الفرعية الثالثة 

ختيار الوجية السياحية لدى أىمية كبيرة في تحديد قرار ا العوامل الدافعة االجتماعيةتكتسي 
 العينة من السياح الجزائريين.أفراد

  الفرضية الفرعية الرابعة 
د أىمية كبيرة في تحديد قرار اختيار الوجية السياحية لدى أفرا البحث واالستكشاف دوافعتكتسي 

 .العينة من السياح الجزائريين

  الفرضية الرئيسية الثانية 
 احية لدى أفراد العينة من السياحفي تحديد قرار اختيار الوجهة السي ود أهمية كبيرةـيـتكتسي الق

 .الجزائريين

 و تتفرع عن ىذه الفرضية ثالث فرضيات فرعية ىي:
  األولىالفرضية الفرعية 

دورا كبيرا في تحديد قرار اختيار الوجية السياحية لدى أفراد  العطمةالوقت المتاح لقضاء يمعب 
 العينة من السياح الجزائريين.

 الفرضية الفرعية الثانية 
كبيرة في تحديد قرار اختيار الوجية السياحية لدى أفراد أىمية  الميزانية المخصصة لمرحمة تكتسي

 .العينة من السياح الجزائريين



عامةمقدمة   

 

  الفرضية الفرعية الثالثة 
أىمية كبيرة في تحديد قرار اختيار الوجية السياحية  رغبات السائح و توقعاته حول الرحمة تكتسي

 .لدى أفراد العينة من السياح الجزائريين

  الفرضية الرئيسية الثالثة 
السياحية خصائص الوجهة )العوامل الجاذبة( أهمية كبيرة في تحديد قرار اختيار الوجهة تكتسي 

 .لدى أفراد العينة من السياح الجزائريين

 و تتفرع عن ىذه الفرضية فرضيتان فرعيتان ىما:
 الفرضية الفرعية األولى 

أىمية كبيرة في تحديد قرار اختيار الوجية السياحية لدى أفراد خصائص الوجهة الممموسةتكتسي 
 .العينة من السياح الجزائريين

  الفرضية الفرعية الثانية 
أىمية كبيرة في تحديد قرار اختيار الوجية السياحية لدى ممموسةالخصائص الوجهة غير تكتسي 

 .أفراد العينة من السياح الجزائريين

  الفرضية الرئيسية الرابعة 
العامل األكبر أهمية في تحديد قرار اختيار الوجهة السياحية لدى أفراد العينة من القيود تمثل 

 تميها العوامل الجاذبة )خصائص الوجهة( في المرتبة الثانية.السياح الجزائريين، 
 

 الفرضية الرئيسية الخامسة 

يوجد اختالف في آراء أفراد العينة من السياح الجزائريين حول درجة أهمية العوامل المؤثرة في 
 .(=...5)عند مستوى داللة  عزى لممتغيرات الشخصيةيار الوجهة السياحية اختي

 الدراسة موضوعاختيار أسباب  .5
 موضوع الدراسة نذكر: اختيارمن بين أسباب

 تماشي الموضوع مع تخصص الدراسة؛ 
 نقص الدراسات حول ىذا الموضوع؛ 
 الرغبة في معرفة أىم العوامل المحددة لقرار اختيار الوجية السياحية. 
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 أهمية الدراسة .6
 ،الشخصية والبيئية، وتحتاج إلى خاضعة لتأثير العديد من العوامل  سموك السائح ىو ظاىرة معقدة

 المزيد من الدراسات؛
  نحو وجية معينة ىو ىدف عام من أىداف تحميل الطمب السياحي؛ السائحفيم سموك 
  و الربط  تسويقية مالئمة استراتيجياتالوجية أمر ضروري لتطوير  اختيارتحديد العوامل المؤثرة في

 بين دوافع السياح و خصائص الوجية و الموارد؛
  لموجية اختيارىمإن تشجيع السياح الجزائريين عمى تفضيل الوجيات الداخمية، يتطمب فيم محددات 

 و العوامل األكثر أىمية من وجية نظرىم.
 صعوبات الدراسة .7

 من أىم الصعوبات التي واجيناىا في ىذا البحث:

 نقص المراجع المتعمقة بالموضوع ؛ 
  السياح وتوزيع االستبيانالصعوبات التي واجيناىا في استقصاء آراء. 

 الدراسة حدود .8

الت السفر افي بعض وك ىمالتقيناعمى عينة ميسرة من السياح الجزائريين الذين  االستبيانتم توزيع 
 . 2016ل شيري مارس و أفريل من عام و ذلك خال ،ل من مدينة ميمة، قسنطينة و جيجلفي ك

 منهج الدراسة .9

قد جمعت البيانات و المعمومات من مصادر  في ىذه الدراسة و لوصفي التحميميتم استخدام المنيج ا
، و مصادر أولية متمثمة في إجابات في القسم النظري ثانوية شممت المراجع العممية حول موضوع الدراسة

و استعنًّا في الدراسة الميدانية ببعض األساليب اإلحصائية .في القسم التطبيقي االستبيانالمبحوثين عن أسئمة 
 لمعالجة البيانات و اختبار صدق و ثبات االستبيان.

 هيكل الدراسة . .1

 األول نظري و يشمل فصمين، و الثاني تطبيقي. ،قسمنا دراستنا ىذه إلى قسمين
السياحة       مفيوم تحديد ييدف الفصل األول إلى التعرف عمى طبيعة النشاط السياحي من خالل 

و كذا أشكالياو مقوماتيا، و العناصر االقتصادية و التسويقية المرتبطة بيذا ، ىاتطور عرض مراحل  و
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فب مختمف النشاط. ثم نتناول في الجزء الثالث من الفصل أىمية السياحة و آثارىا اإليجابية و السمبية 
ل تحقيق و نختم بالتعرف عمى مبادئ السياحة التي حددتيا المنظمة العالمية لمسياحة من أج ،جوانب الحياة

 التنمية المستدامة في ىذا القطاع.

و العوامل المؤثرة في قراراتو الشرائية. حيث  دراسة سموك السائحأما في الفصل الثاني فسنحاول 
المستيمك طبيعة سموك ثم ننتقل لمتعرف عمى ، نتناول بداية بعض المفاىيم األساسية في سموك المستيمك

رة فيو.و نحاول في الجزء الثالث التعرف عمى مفيوم الوجية السياحية    السائح بالتركيز عمى العوامل المؤث
 قرار اختيار السائح بين الوجيات السياحية.في صورة الوجية  و كيف تؤثر

بيدف التعرف عمى أىم العوامل المؤثرة في قرار اختيار مدراسة الميدانية خصصناه لالفصل الثالث 
اإلجراءات من خالل استقصاء آراء عينة ميسرة. و قد عرضنا بداية  حيةالسائح الجزائري بين الوجيات السيا

و تحميل نتائج الدراسة عرض  وأداة الدراسة، صدق و ثبات اختبار ثم قمنا بالمنيجية لمدراسة الميدانية، 
 وأخيرا اختبار فرضيات الدراسة.وتحميل إجابات المبحوثين،  الميدانية من وصف خصائص العينة

و في األخير تأتي خاتمة الدراسة التي نعرض فييا النتائج النظرية و التطبيقية و كذا بعض 
 االقتراحات الموجية لمقائمين عمى قطاع السياحة في الجزائر و الباحثين الميتمين بيذا المجال.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. السياحة حول أساسيات 

 

 تمهيد

I.1 مفهوم وتطور السياحة  

I.2 والسس عبااد،الونوا :ال السياحة 

I.3  السياحةأهمية و معبادئ 

 خالصة       

 
 



 تمييد

تطور المجتمعات، ولقد ساعدت عدة عوامؿ عمى إظيارىا  معتطورت السياحة في العقود األخيرة 
خالؿ المراحؿ األولى، وعوامؿ أخرى أكثر تطورا ساىمت بإبرازىا في الحاضر خاصة بعد ظيور التغيرات 

أحد القطاعات األكثر أىمية  منياجعؿ و  ،، األمر الذي شجع ازدىار السياحةاالقتصادية المحمية والعالمية
التي ترغب في  البمداف مكثير مفالتنموية ل االستراتيجياتو  الخطط قمب في ياوضعو  الـديناميكية في العو 

 االستفادة مف إمكانات ىذا القطاع في تحسيف أداء اقتصاداتيا المحمية والوطنية. 

شكاليا المختمفة، وكذا بعض المفاىيـ أو  مفيـو السياحةحاوؿ التعرؼ عمى ومف خالؿ ىذا الفصؿ سن
 ىاآثار و  إلى أىميتيا  والتي تعد بمكانة األسس التي يقـو عمييا النشاط السياحي، ثـ سنتطرؽذات العالقة 

عمى مختمؼ جوانب الحياة اإلنسانية مع عرض المبادئ التي وضعتيا منظمة السياحة  السمبيةو  اإليجابية
 .العالمية مف أجؿ تحقيؽ تنمية سياحية مستدامة
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I.1. مفيوم وتطور السياحة 

السياحة ظاىرة إنسانية نشأت منذ األزؿ، وىي قديمة قدـ البشرية نفسيا، فمنذ أزماف طويمة واإلنساف 
 مةئمالتحركو حاجاتو الغريزية كالطعاـ واألمف تدفعو إلى السفر والترحاؿ أو البحث عف األماكف األكثر 

 لحياتو، والتي تمكنو مف إشباع حاجاتو المتزايدة.

I.1.1 لمحة تاريخية عن السياحة 

 .عرفت السياحة مراحؿ تطور عديدة كانت وليدة العصور والمجتمعات

I.1.1.1 :السياحة في العصور القديمة 

في ىذه المرحمة  االنتقاؿ، حيث كاف الخميفةلدى اإلنساف طبيعة كامنة فيو منذ بدء  االنتقاؿإف حب 
، حيث كاف يركز في رحالتو (1)جزء ال يتجزأ مف الحياة، وذلؾ سعيا لكسب الرزؽ مف أجؿ حياة أفضؿ

 وأسفاره عمى ما يمي: 

 (2) وىو ما يقصد بو خمؽ عالقات متبادلة بيف القبائؿ المختمفة. تحقيق الفائدة: -1
وذلؾ مف خالؿ معرفة عادات وتقاليد الشعوب األخرى، وىذا ما دفع بالناس آنذاؾ إلى  :االستطالع حب -2

 القياـ برحالت طويمة مف أجؿ معرفة عادات الناس وطرؽ معيشتيـ.
وىو ما يقصد بو القياـ برحالت دينية مف أجؿ زيارة األماكف الدينية، مف أبرزىا رحالت  الدافع الديني: -3

 (3) المؤرخ ىيرودوت. اإلغريقييف وأكثرىـ شيرة
، حيث اعتبر الروماف أوؿ مف سافر في واالستجماـأي أف الدافع مف السفر ىو المتعة  دوافع المتعة: -4

ذلؾ الزمف، ومف بيف عوامؿ بروز السياحة آنذاؾ السفر بيدؼ المتعة، إنشاء طرؽ لسير العربة، األمف 
 (4) بسبب انتشار الجيش، توافر اإليواء والطعاـ.

                                  
 .13، ص2008، اإلسكندرية ، الطبعة األولى، دار الفكر الجامعي،إلى عمم السياحة مدخلحمد فوزي مموخية، أ( 1)
 .14، ص2008، عماف، دار زىراء لمنشر والتوزيع، صناعة السياحةماىر توفيؽ عبد العزيز، (2)
 .50، ص2007، االسكندرية، الطبعة األولى، دار وفاء لدنيا الطباعة والنشر، إدارة التسويق السياحي والفندقيمحمد حافظ حجازي،  (3)
 .28، ص2007، عماف، الطبعة الثانية، دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة، مبادئ السياحةنعيـ الطاىر، سراب إلياس،  (4)
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I.1.1.1  السياحة في العصور الوسطى 

في العصور الوسطى ازدىرت الحضارة العربية اإلسالمية وانتشرت في ربوع العالـ، وانطمؽ الرحالة 
وفي  ثمينة تصؼ المناطؽ واألماكف بدقةالعرب يجوبوف أنحاء العالـ الفسيح فتركوا الوثائؽ السياحية، وخرائط 

ىذا اإلطار يعمؽ أحد المستشرقيف بقولو: "ال يقتصر محيط األدب الجغرافي العربي عمى البالد العربية وحدىا 
بؿ يمدنا بمعمومات حوؿ جميع البالد التي يمفيا العرب أو التي تجمعت لدييـ معمومات عنيا وذلؾ بنفس 

نا أف تمثؿ المادة الجغرافية العربية المصدر توصؼ بيا بالد اإلسالـ، وقد يحدث أحيامتنوعة التي الالصورة 
 .معينة لقطرىا الوحيد أو األىـ لتاريخ حقبة

 ومف بيف أىـ العوامؿ التي ساىمت في ىذه الحيوية نذكر منيا:

 ؛حث تعاليـ الديف اإلسالمي الحنيؼ عمى السياحة في األرض -
 ؛األرض المقدسة بالسفر فيارتباط أحد أركاف اإلسالـ  -
لى  ريوالتغلترحاؿ ا - لى قرطبة وا   ىبخار في سبيؿ العمـ، فقد كاف الناس يسافروف إلى بغداد وا 
 (1)ومصر.

I.1.1.1 السياحة في العصور الحديثة 

الجغرافية إلى العالـ الجديد، كما انطمقت الثورة  االستكشافاتمع بداية العصور الحديثة قامت ثورة 
 ير في نمو حركة السياحة العالميةالصناعية، فكاف لتطور وسائؿ التنقؿ وازدىار صناعة الفنادؽ األثر الكب

 ويمكف في ىذا الصدد أف نذكر مرحمتيف:

وعرفت ىذه المرحمة زيادة انتقاؿ البشر مف مكاف آلخر  1914إلى 1840وتمتد مف  األولى: المرحمة
التي حصمت، ومنيا اختراع القطار والسفف، وتعد ىذه والتطورات التكنولوجية  االختراعاتوىذا مرده إلى 

                                  
 .29، ص1975، الييئة العممية لمكتاب، القاىرة، السياحة الحديثة عمما وتطبيقامحمود كامؿ، (1)
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"توماس كيد" وىو بريطاني بتنظيـ أوؿ رحمة قاـ البداية الفعمية لمنشاط السياحي عبر العالـ، وقد المرحمة 
 (1).أوروباسياحية جماعية عف طريؽ القطار داخؿ إنجمترا ثـ قادىا إلى دوؿ 

حيث تـ فييا اختيار وسائؿ النقؿ وأماكف اإلقامة  Grand tourومف أطوؿ ىذه الرحالت التي سميت بػػ
 وكذا األماكف التي يتـ زيارتيا.

دخاؿ وسائؿ  1914مف  المرحمة الثانية: إلى يومنا ىذا، وتميزت ىذه المرحمة باختراع الطائرة وا 
، وأصبحت مف أىـ وسائؿ النقؿ التي كممت بعضيا البعض، وتميزت بكثافة كبيرة لـ االنتقاؿألماف وسرعة ا

 يشيدىا مف قبؿ.

 بشكؿ كبير احيتنوعت أىدافيا وتزايدت أعداد السفي ىذه المرحمة تبمور مفيـو السياحة الحديثة و 
عدة أنواع مف السياحة لـ تكف معروفة في السابؽ، كما شيدت ىذه المرحمة تطور المنشآت وظيرت 

السياحية والخدمات المرافقة ليا، وأوؿ جولة استقبمت األفواج السياحية كانت اسبانيا بسبب انخفاض األسعار 
شعبية التي تطورت سريعا نتيجة لعدة ، ولـ تعد السياحة الأوروباواعتداؿ المناخ مقارنة مع دوؿ شماؿ 

 (3)نذكر منيا:  (2)عوامؿ

 ؛تطور وسائؿ النقؿ وظيور الطائرة -
 ؛أوقات الفراغ وعدد أياـ اإلجازاتزيادة  -
 ؛ير مف دوؿ العالـثدخؿ الفردي في كارتفاع مستويات ال -
 ؛ارتفاع نسبة التحضر -
 انتشار األمراض المزمنة والمشكالت البيئية. -

كؿ مرحمة مف مراحؿ التطور البشري تميزت بسمات خاصة، فقد عرفت أوال تطور  ويمكف القوؿ أف
والذي  متوسطي الدخؿ في النادي السياحي وسائؿ النقؿ البري والبحري)السيارات، السفف، القطارات(، ودخوؿ

                                  
(1)

Valery Batin, Tourisme et Patrimoine en France et en Europe, Edition la Documentation française, Paris, 1997, 

p. 16. 

وكالة جيجؿ، مذكرة ماجستير في العمـو  -دراسة حالة بنك الجزائر الخارجي-دور البنوك في تمويل المشاريع السياحيةسعاد صديقي، (2)
 . 12، ص2005/2006االقتصادية، جامعة منتوري، قسنطينة، 

 . 96، ص2000، الطبعة األولى، دار صفاء، عماف، السياحة: تشريعات ومبادئمناؿ عبد المنعـ مكية، ( 3)
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صاحب ظيور شركات سياحية لتنظيـ عممية النقؿ وصوال إلى حدوث التطور اليائؿ مف التكنولوجيا 
وتطور وسائؿ النقؿ، وىذا ما أدى إلى زيادة النشاط السياحي ودفع  المتزايد بيا واالىتماـمنشآت السياحية وال

 عجمة التنمية.

I.1.1 مفيوم السياحة 

 يمي: سنتناوؿ في ىذا العنصر ما

I.1.1.1 تعريف السياحة 

وألوؿ  1643، وفي عاـ Tornoتينية ال" المشتقة مف الكممة الTourيعود مفيـو السياحة لكممة "رحمة 
لتدؿ عمى السفر أو التجواؿ مف مكاف إلى آخر، ويتضمف المفيـو كؿ  tourismeمرة تـ استخداـ مصطمح 

، وقد وضع الباحثوف والقائموف عمى عدة مؤسسات (1)الميف التي معا تشبع الحاجات المختمفة لممسافريف
 دولية تعاريؼ مختمفة لمسياحة مف بينيا ما يمي:

بأنيا: "ظاىرة مف ظواىر  1905: وىو باحث ألماني حيث عرؼ السياحة عمـ مريو ر ر فيبجو تعريف  -
لى الشعور  لى تغيير اليواء، واإلحساس بجماؿ الطبيعة وا  عصرنا تنبثؽ مف الحاجة المتزايدة لمراحة، وا 

عمى األخص  االتصاالتبالبيجة والمتعة مف اإلقامة في مناطؽ ليا طبيعتيا الخاصة، وأيضا إلى نمو 
 (2)بيف شعوب مختمفة مف الجماعات اإلنسانية".

الذي يطمؽ عمى  االصطالحعمى أنيا: " 1910عاـ ىيرمان فوشوليرون النمساوي  االقتصاديتعريف  -
قامتيـ المؤقتة  االقتصاديةكؿ العمميات المتداخمة، وخصوصا العمميات  المتعمقة بدخوؿ األجانب وا 

 (3) داخؿ حدود منطقة أو دولة معينة." وانتشارىـ

 

                                  
 .18، ص 1999، عماف، و التوزيع لمنشر ، الطبعة األولى، دار زىراففن الداللة السياحيةخالد مقابمة، ( 1)
 .21، ص 2002،  الفكر لمنشر والتوزيع، القاىرةر دا، ، الطبعة األولىاإلعالم السياحيمحمد منير حجاب، ( 2)
 .23ماىر عبد العزيز، مرجع سبؽ ذكره ص ( 3)
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: أنيا مجموعة الظواىر والعالقات الناتجة عف عمميات التفاعؿ بيف السياح وزمالئو "ماكنقوش تعريف -
ومنشآت األعماؿ والدوؿ والمجتمعات المضيفة، وذلؾ بيدؼ استقطاب واستضافة ىؤالء السياح 

 (1)والزائريف".
عمى أنيا: "نشاط إنساني وظاىرة اجتماعية تقوـ عمى انتقاؿ  ياتلمسياحة فعرفأما المنظمة العالية  -

ساعة وال  24مجتمعاتيـ لفترة مؤقتة ال تقؿ عف  األفراد مف مكاف إقامتيـ الدائمة إلى مناطؽ أخرى خارج
 (2) ."تزيد عف سنة كاممة لغرض مف أغراض السياحة المعروفة ما عدا الدراسة والعمؿ

فإف اإلحصائيات التي ينشرىا والمتعمقة بتوافد السياح عمى  (ONSالوطني لإلحصاء )حسب الديوان 
 ىي: ةالمنشآت القاعدية الفندقية والتي تقدميا وزارة السياحة باإلضافة إلى المصطمحات المستعمم

 الوطف خارج منطقة العبور.: عندما تطأ أقداـ المسافر أرض الدخول*
التراب الوطني ميما كانت دوافع ىذا الدخوؿ وميما كاف مقر إقامتو وجنسيتو : كؿ شخص يدخؿ المسافر*

 .باستثناء الجواليف في رحمة بحرية
: كؿ شخص يدخؿ أو يتوجو إلى بالد ال يقيـ فييا عادة ألغراض مختمفة، وليس لممارسة مينة مقابؿ الزائر*

 (3) السائح والمتنزه. ىما أجر داخؿ الدولة التي يزورىا أو نشاط مأجور، ويشمؿ فئتيف

طمب مف اإلنساف تس، وتنفترويح عف الالنستخمص مف خالؿ ىذه التعاريؼ السابقة أف السياحة ىي 
 ساعة وأقؿ مف سنة 24ة ال تقؿ عف مؤقت االنتقاؿمف مكاف إلى آخر عمى أف تكوف عممية  االنتقاؿ

والسياحة ىي عممية اتصاؿ ثقافي وحضاري بيف الشعوب ال تكوف بغرض العمؿ أو اإلقامة الدائمة فيي 
 حركة موسمية قصيرة المدى.

 

 

                                  
 .23، ص 2006، الوراؽ لمنشر والتوزيع، عماف، الطبعة الثانية ،أصول صناعة السياحة النبي،حميد الطائي عبد ( 1)
 .24، ص 2006، مذكرة ماجستير، جامعة البميدة، الجزائر، االستثمارات السياحية في الجزائرحيزية حاج اهلل، ( 2)
، لجنة آفاؽ التنمية مشروع تقرير حول المساىمة من أجل إعادة تحديد السياسة الوطنيةالوطني االقتصادي واالجتماعي،  المجمس( 3)

 . 22، ص 2000االقتصادية واالجتماعية، الدورة السادسة عشر، الجزائر، 
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I.1.1.1 خصائص السياحة 

تتميز السياحة بجممة مف الخصائص التي تؤىميا أف تكوف صناعة تختمؼ عف باقي األنشطة 
 ائص في:األخرى، ويمكف حصر ىذه الخص االقتصادية

 :فيو مزيج مف عناصر متعددة تتكامؿ مع بعضيا البعض لتشكؿ أو تقدـ  المنتج السياحي منتج مركب
منتجا سياحيا، فالمنتج السياحي عبارة عف عوامؿ جذب طبيعية وعوامؿ جذب تاريخية، باإلضافة إلى 

 .(1)وأماكف اإلقامة، وكذلؾ منشآت لخدمات السائحيف مف مكاتب سياحية وبنوؾ بنية أساسية عامة
كما يتضمف المنتج السياحي درجة الوعي السياحي لدى مواطني المقصد السياحي متمثال في حسف 
المعاممة وأي نقص فيما سبؽ يؤثر عمى المنتج السياحي مما يؤدي إلى انخفاض التدفؽ السياحي إلى 

 المضيؼ.البمد 
 ماديا يمكف  فالسياحة تمثؿ عرضا لمخدمات بصفة أساسية وليس منتوجا منظورة:غير  صادرات السياحة

نقمو مف مكاف إلى آخر، والمستيمؾ يأتي بنفسو إلى مكاف المنتج السياحي لمحصوؿ عميو ومف ثـ فإف 
الدولة المصدرة لممنتج السياحي أي الدولة المضيفة ال تتحمؿ نفقات النقؿ عمى غرار الصادرات السمعية 

 (2) .األخرى
 ألنو يتعمؽ  االستقراراف إلى درجة مف عدـ : يتعرض في بعض األحيالسياحة الدولية منتج تصديري

بتأثيرات مف القوى الخارجية ومرونة عالية بالنسبة لكؿ مف السعر والدخؿ باإلضافة إلى مشكمة 
 (3) الموسمية.

 مفإال : إف المنتج السياحي المتمثؿ في عوامؿ الجذب السياحي ال يباع كيفية بيع المنتج السياحي 
 عائدا بطبيعتيا إال إذا بيعت في شكؿ منتج سياحي، ىذا األخير ال يباع ردت الالسياحة، فيذه المغريات 

إال بوجود سمع وخدمات مساعدة وىي تسييالت يجب أف تتواجد جنبا إلى جنب مع المغريات 
 (4)السياحية.

                                  
 .68، ص 2003الحديثة، مصر، ، مطابع الوالء صناعة السياحة: األساليب والمبادئ، ماىر عبد الخالؽ السيسي( 1)
 .18، ص 1994، المركز الغربي لمبحث والنشر، القاىرة، السياسات القومية لمتسويق السياحيصالح عبد الوىاب، (2)
 .  13، مؤسسة الثقافة الجامعية، اإلسكندرية، ص التخطيط السياحينبيؿ الروبي، ( 3)
 .12نفس المرجع، ص ( 4)
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 :مف مكاف إلى مكاف آخر كما في الصناعات األخرى عدم قابمية المنتج السياحي لمتخزين أو النقل 
التي تصمح منتجاتيا لمتخزيف لفترة زمنية معينة، وبما يتفؽ وحجـ العرض واألسعار، وخاصة الطمب 

التشغيؿ في صناعة السياحة، وفي ىذا ي إلى عدـ ثبات مستويات دالسياحي يتصؼ بالموسمية مما يؤ 
 (1) اإلطار بذلت محاوالت عديدة لمتخفيؼ مف مشكمة الموسمية في القطاع السياحي.

 (2) بيف الحموؿ المتخذة نذكر:ومف 

قوي في الدوؿ المتقدمة ذات الدخؿ  اتجاهتقرير عطؿ مدفوعة األجر مرتيف أو أكثر في السنة، وىو  -
 ؛الفردي المرتفع، ويسود فييا شتاء قاس مثؿ كندا وشماؿ الواليات المتحدة األمريكية

 تحفزه األسعار.ة إليجاد نوع جديد مف الطمب و تخفيض األسعار في فترات الذر  -

  :المنتج السياحي المتمثؿ في  استغالؿأنو يصعب  بمعنىعرض المنتج السياحي عرض غير مرن
عوامؿ الجذب السياحي في مجاؿ غير السياحة عمى األقؿ في الفترة القصيرة، ىذا باإلضافة إلى أف 

ف السائحيف المستيمكيعرض المنتج السياحي عامة ليس مف السيؿ تغييره طبقا لتغيير أذواؽ 
 (3) .التيـضيوتف

I.1.1 أسباب انتشار السياحة 

نظرا إلى االعتبارات العديدة التي ساىمت في تطور السياحة فإنو يصعب عمى المرء حصرىا، إال أننا 
 (4) سنذكر بعضا منيا:

 نات واآلالت الحديثة، والتي أدت إلى زيادة أوقات الفراغ يميؿ ساعات العمؿ بسبب دخوؿ الماكتق
 ؛وأصبحت فرص السفر متوفرة

                                  
، رسالة دكتوراه غير منشورة، كمية العمـو االقتصادية، عمـو ة في ظل التحوالت االقتصادية، حالة الجزائر، أىمية السياحكواش خالد( 1)

 .22، ص 2004التسيير، جامعة الجزائر، الجزائر، 
 .15، 14نبيؿ الروبي، مرجع سبؽ ذكره، ص ( 2)
 .18صالح عبد الوىاب، مرجع سبؽ ذكره، ص ( 3)
 .18، 17، ص 2008، الطبعة األولى، دار الراية لمنشر والتوزيع، عماف، السياحياالقتصاد زيد منير عبوي، ( 4)
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  زيادة الطمب عمى الخدمات في المدينة، وانخراط الناس في األعماؿ المكتبية الخاضعة لمروتيف
 ؛مف الريؼ إلى المدينة االنتقاؿواستعماؿ الفكر والعقؿ بدال مف القوة الجسمانية، كميا أدت إلى 

  يف العمؿ والتنظيـ والتشريعات التي تحدد مدفوعة األجر بعد إحداث العديد مف قوان جازاتباإلالتمتع
 ؛اإلجازات اإلجبارية مدفوعة األجر

  ،حيث أصبح انتشار وسائؿ النقؿ مثؿ تطور الطائرات المدنية، ساىـ في إلغاء المسافات بيف الدوؿ
مف دولة إلى أخرى ال يستغرؽ إال ساعات محدودة، بعد أف كاف قديما يستغرؽ أياما طويمة  االنتقاؿ

 ؛وكاف محفوفا بالمخاطر
  زيادة اإلنتاجية وبحث التجار عف أسواؽ جديدة لتصريؼ فوائض اإلنتاج، وأدت ىذه الحركة إلى توسع

 ؛السياحة
  ؛ر السياحة والسفركبير في تطو  ثة والتي ساىمت بشكؿالحدي االتصاالتانتشار وتطور وسائؿ 
  ىروب الناس فترة مف الزمف إلى المناطؽ األخرى بسبب تموث البيئة وخاصة جو المدف الصناعية

 ؛الكبرى
  التقدـ العممي في مجاؿ الطب واألدوية ومعالجة األمراض ساعد عمى زيادة السياحة وعدـ خوؼ السياح

 ؛مف تعرضيـ لإلصابة باألمراض
 ة البمداف ر الرغبة لدى الكثير مف الناس لزياأدى إلى  واالجتماعيات والوعي الثقافي انتشار المعموم

 ؛وأمور معيشتيـاألخرى لغرض اإلطالع عمى ثقافتيـ 
  زيادة  الحتماؿاستمرار عممية التبايف في الثقافات وأنماط الحياة، العادات والتقاليد، يعد مؤشرا جيدا

 ؛الطمب عمى السياحة العالمية
  ةغصيااىتماـ الدوؿ األقؿ نموا بالسياحة واعتبارىا حال ممكنا لظاىرة الفقر في مجتمعاتيـ دفعيا إلى 

استراتيجيات سياحية موجية لصالح الفقراء في نظرىا، واعتمدت عمى مشاركة السكاف المحمييف إلنجاح 
 الناتجة عنيا. االقتصاديةىذه اإلستراتيجيات لالستفادة مف األنشطة 
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I.1 واألسس بعاد،األنواع:األ السياحة 

نسانية عامة، وقد أصبحت مف أىـ الظواىر المميزة لعصرنا عمى المستوى  السياحة ظاىرة سموكية وا 
باإلضافة إلى األسس التي  العالمي، وىي تأخذ أشكاال عديدة بتعدد معايير تصنيفيا واألبعاد التي تحكميا

 . تقـو عمييا

I.1.1 أنواع السياحة 

لمسياحة أشكاؿ متعددة حسب األسباب واآلثار الخارجية ليا، فيي تقسـ حسب موطف السائح، عدد 
السياح، طبيعة وسائؿ النقؿ، مدة اإلقامة، باإلضافة إلى أنماط أخرى جديدة ساعد عمى نشأتيا التقدـ والتطور 

نوعيات خاصة لـ تكف  العممي السياسي واالقتصادي واالجتماعي وما صاحبيـ مف تطمعات ومتطمبات ذات
 معروفة مف قبؿ.

 وقد صنؼ خبراء السياحة األنواع المختمفة لمسياحة وفقا لعدة عناصر سنذكر بعضيا فيما يمي:

I.1.1.1 السياحة حسب اليدف 

 نميز ما يمي:

يقصد بيا استثمار أوقات الفراغ بعيدا عف العمؿ ومسؤولياتو في السياحة مف أجؿ  السياحة الترفييية:أ. 
وقد يطمؽ عمييا سياحة وقت الفراغ، وىي أكثر أنواع السياحة انتشارا في العالـ لوجودىا في لمتعة والراحة، ا

جميع أماكف السياحة، وليا ىدؼ عاـ وىو قضاء العطؿ والحصوؿ عمى اإلشباع النفسي والعقمي...الخ، 
عمى الشواطئ، أو التوجو  وقد تكوف داخؿ حدود الدولة أو خارجية في دوؿ أخرى، وىي تشمؿ االصطياؼ

إلى المناطؽ الجبمية وخاصة المكسوة بالغابات لالستمتاع بالمناظر الطبيعية والريفية مثؿ زيارة المناطؽ 
 (1) الخاصة بالزراعة.

                                  
 .13ماىر عبد العزيز، مرجع سبؽ ذكره، ص (1)
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تضاؼ ييدؼ السائح مف خالليا إلى اكتساب المعمومات والحصوؿ عمى ثقافة واسعة  السياحة الثقافية:ب.
منابع عديدة كالمعارض والمتاحؼ واألسواؽ والمعابد والمناسبات الثقافية واألماكف األثرية إلى معارفو، وليا 

 (1) والقبائؿ القديمة وغيرىا، وتنشط ىذه السياحة في معظـ بمداف العالـ.

التوجو إلى األماكف السياحية التي توفر العالج لبعض األمراض المتعمقة  ويقصد بيا السياحة العالجية: .ج
 ليا: المياه المعدنية، الحمامات بصحة اإلنساف، وقد ظيرت ىذه السياحة منذ القديـ، ومف أماكف الجذب

والتي والمياه الكبريتية، الطيف والرمؿ، وألىمية ىذا النوع مف السياحة بدأت تظير المدف الطبية العالجية 
تحتوي عمى كافة المستمزمات الترفييية والعالجية، إال أف الذي يؤخذ عمييا ىو ارتفاع تكاليفيا وبذلؾ فإف 
الممارسيف ليا ىـ مف الفئات االقتصادية واالجتماعية الغنية، والدليؿ عمى ذلؾ أنيا كانت لمطبقة "الحاكمة" 

 (2) ر.األرستقراطية في أوروبا حتى نياية القرف التاسع العش

 ختمفة كمباريات كرة القدـ، السمةىي السياحة التي تجذب ىواة األنشطة الرياضية الم السياحة الرياضية: .د
 وألعاب القوى، السباحة، التزلج عمى الماء والثمج، وسباؽ السيارات والخيؿ....الخ.

تتخصص بعدد منيا أو وال توجد دولة في العالـ تمارس ىذه الرياضات، إال أف ىناؾ كثير مف الدوؿ 
 (3) بعضيا عمى سبيؿ المثاؿ: إسبانيا التي تشتير برياضة "الثيراف"، "سباؽ السيارات" في فرنسا.

وىي السياحة التي تتـ مف خالؿ المشاركة في المؤتمرات المحمية  سياحة إنجاز الميمات واألعمال: .ه
ت العممية، المواضيع العسكرية والسياسية والفنية مف األمور مثؿ: المجاال اواإلقميمية والدولية وتناقش كثير 

، وتعقد ىذه المؤتمرات في كثير مف دوؿ العالـ، مف أشير ىذه الدوؿ "سويسرا" واالقتصاديةوالتربوية والبيئية 
وموقعيا الجغرافي المتوسط في العالـ وكذلؾ مدينة "نيويورؾ" التي تستضيؼ كثيرا مف  بحيادىاالتي تتميز 

 التي توجد بيا جامعة الدوؿ العربية. "القاىرة"المؤتمرات الدولية، ومدينة 

                                  
 .89، ص 2008، الطبعة األولى، مؤسسة الوراؽ لمنشر والتوزيع، عماف، التخطيط والتسويق السياحيإبراىيـ خميؿ بطاطو، ( 1)
 . 48، 47، ص 2003، الطبعة األولى، المؤسسة الجامعية، اإلسكندرية، اإلعالن في التسويق السياحي، دور مصطفي عبد القادر( 2)

(3) 
Patrick Bouchet et Marie Lebreur , Management du tourisme sportif, Presses Unisersitaie de Rennes, France, 

2009, p. 15. 
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متعددة منيا الترفييي  نشطة فقط، بؿ نجدىا تشمؿ أنشطةوال تقتصر المؤتمرات عمى ىذه األ
 (1) ثرية خاصة بعد انتياء المؤتمر.األوزيادة المناطؽ والتجاري،

إلى التعرؼ عمى أثار الشعوب وحضارتيا، حيث يقوـ السياح بزيارة المواقع  تيدؼ السياحة التاريخية: .و
 (2) األثرية والمتاحؼ ويحضروف المعارض المتنوعة وتجذب ىذه المواقع الزائريف مف داخؿ الدولة وخارجيا.

ىي السياحة المرتبطة بزيارة األماكف الدينية المقدسة عند جميع الديانات، والتي تشكؿ  السياحة الدينية: .ي
جزءا مف عقيدتيا، ففي كؿ عاـ تستقبؿ األماكف المقدسة المالييف مف الحجاج والزائريف حيث تقدـ ليـ 

 الخدمات األساسية أثناء إقامتيـ.

المممكة العربية السعودية لمحج والعمرة، وفمسطيف ومف أبرز الدوؿ التي تشتير بيذا النوع مف السياحة 
 (3) لزيارة كنيسة الميد المقدس الشريؼ، والفاتكاف بايطاليا حيث مقر البابا.

I.1.1.1 السياحة وفق الموقع الجغرافي 

 (4)وتنقسـ إلى: 

تمثؿ السياحة الداخمية انتقاؿ األفراد مف مكاف إقامتيـ لزيارة مكاف آخر داخؿ  السياحة الداخمية: . أ
حدود الدولة التي يقيموف فييا وقضاء ليمة عمى األقؿ في المكاف المزار ليس بغرض العمؿ ولكف 

 أو ألسباب دينية أو حضور مؤتمر أو ندوة..... واالستجماـبغرض الترفيو 
والتمسؾ بالقيـ  االجتماعيفي أنيا تزيد مف وحدة المجتمع والتضامف  تكمف أىمية السياحة الداخمية

، ويعد ىذا النوع مف السياحة ركيزة ميمة تعتمد عمييا واالنتماءالسائدة، مما يخمؽ الشعور بالقومية 

                                  
، منشورات المنطقة العربية لمتنمية الممتقى العربي الثاني حول االتجاىات الحديثة لمسياحة"سياحة المؤتمرات" ماجد فيمي نجـ، ( 1)

 .164، 163، ص 2007اإلدارية، مصر، 
 .49مصطفى عبد القادر، مرجع سبؽ ذكره، ص ( 2)
 .26، ص 2007، االسكندرية، الطبعة األولى، دار الوفاء، عمم االقتصاد السياحيأحمد عبد السميع عالؿ، (3)
، مذكرة ماجستير في -حالة الجزائر-دور القطاع السياحي في تمويل االقتصاد الوطني لتحقيق التنمية المستدامةحميدة بوعموشة، ( 4)

 . 29، 28، ص 2012 /2011العمـو االقتصادية، تخصص اقتصاد دولي والتنمية المستدامة، جامعة فرحات عباس، سطيؼ، 
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السياحة المتعددة، وخمؽ أماكف جديدة وبالتالي خمؽ قيادات فنية قادرة عمى تقديـ أنواع مختمفة مف 
 ت السياحية.الخدما

الدولة التي يقيموف فييا، وىذا النوع حدود ويقصد بيا انتقاؿ السياح خارج  السياحة الخارجية)الدولية(:. ب
معظـ دوؿ العالـ وذلؾ لمحصوؿ عمى العمالت الصعبة، كما يتطمب ىذا النوع خدمات  وتشجعمف السياحة 

 كمما زاد عدد السياح األجانب مختمفة حيث كمما تنوعت الخدمات السياحية مف ناحية الجودة واألسعار 
مف األ السياحية،تطور البنية التحتية، توفرالخدمات  توفر وعميو يعتمد ىذا النوع مف السياحة عمى:

 اح، ثبات القوانيف وانخفاض األسعار.يواحتراـ الس واالستقرار

I.1.1.1 السياحة حسب الشكل التنظيمي 

 :بيف ميزنو 

 يوضمف برنامج يشمؿ األماكف المنو  وتكوف عندما يسافر السياح مع بعضيـ جماعياالسياحة الجماعية: .أ
 (1)والطعاـ وغيرىا، وتنظـ عف طريؽ وكاالت السفر والسياحة أو تنظميا أفراد الجماعة. ـالمنازيارتيا ومكاف 

وىي سياحة األفراد لوحدىـ لإلقامة خارج مكاف سكنيـ األصمي وتنقسـ إلى نوعيف السياحة الفردية:  . ب
 (2) ىما: سياحة فردية غير منتظمة وسياحة فردية منتظمة.

I.2.1.1  السن()لعمر طبقا 

 (3) األشكاؿ التالية: السياحة وفقا ليذا المعيارتأخذ 

سنة وىي مرحمة  14سنوات إلى  7ويتعمؽ ىذا النوع مف السياحة بالمرحمة العمرية مف  سياحة الطالئع: .أ
 تعميمية يكتسب األطفاؿ خالليا ميارات ومعايير سموكية.

                                  
 .23، 22، ص 1999، الطبعة األولى، دار مجداوي لمنشر، عماف، االقتصاد السياحيمختارات من مرواف السكر، ( 1)
 .46مصطفى عبد القادر، مرجع سبؽ ذكره، ص ( 2)
، مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة -حالة مدينة غرداية-، دور التسويق السياحي في إنعاش الصناعة التقميدية والخزفيةشنيتي عبد الرحيـ( 3)

 . 11، ص 2010 -2009سيير، تخصص تسويؽ الخدمات، جامعة أبو بكر بمقايد، تممساف، ماجستير في عمـو الت
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سنة، ويمتاز بالبحث عف الحياة  21إلى  15ويتعمؽ ىذا النوع بالمرحمة العمرية مف  :شبابالسياحة  .ب
 باآلخريف. واالختالط واإلثارة  االجتماعية

سنة، وىي عبارة عف  35إلى  25ويتضمف ىذا النوع مرحمة عمرية تتراوح مف  سياحة الناضجين: .ج
 سياحة استرخاء ومتعة.

 سابقا وحسب المعايير في الشكؿ الموالي: ذكرناىايمكف تمخيص أنواع السياحة التي 

 أنواع السياحة:(11)الشكل رقم
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I.1.1 أبعاد السياحة 

 كؿ مف مناطؽ الجذب السياحي، التسييالت، النقؿ والضيافة. تشمؿ أبعاد السياحة

I.1.1.1 مناطق الجذب السياحي 

 أو أف تكوف منطقة مقصودة ثانوية عامؿ الجذب السياحي يمكف أف يكوف المنطقة المقصودة نفسيا
أياـ في الطريؽ لمنطقة الجذب األساسي وتسمى ىذه المناطؽ بمناطؽ  ضعةنطقة ممتعة أو مغرية لمزيارة لبم

 (1) التوقؼ، مناطؽ الجذب السياحي يمكف أف تعتمد عمى مصادر متنوعة وىي:

 لطبيعية والجماؿ الطبيعي، المناخيوجد لكؿ منطقة مزيج فردي مميز مف العناصر ا مصادر طبيعية: أ.
ما أف سيولة الوصوؿ لمثؿ ىذه كوالشمس وىي مف أىـ عناصر الجذب الطبيعي،  التضاريس، الماء

 المناطؽ ذات المصادر الطبيعية الجذابة يؤثر عمى معدؿ الطمب السياحي لممنطقة.

الحضارة ونمط الحياة والتراث التاريخي لممنطقة يشمؿ وينعكس عمى  العناصر الحضارية)الثقافية(: ب.
 مناطقيا التاريخية والدينية، العادات والتقاليد.

 ـ ىي ظاىرة متأصمة بيف الشعوب.الرغبة في الرجوع لموطف األ العناصر العرقية: ج.

والترفيو المتوفرة في  مف الممكف كذلؾ جذب السياح بواسطة بعض وسائؿ التسمية التسمية والترفيو: د.
المنطقة مثؿ المتنزىات وحدائؽ الحيوانات كما يمكف أف تكوف عبارة عف نشاطات تتـ خالؿ فترة معينة 

 مف السنة مثؿ: االحتفاالت الثقافية، الميرجانات. 

I.1.1.1 التسييالت 

بينما تقـو عناصر الجذب السياحي يجذب الناس لممناطؽ، فإف التسييالت تخدـ حاجاتيـ ورغباتيـ 
وتجعميـ يشعروف أف المنطقة ىي بمثابة بمدىـ الثاني، ىذه التسييالت ىي مادة تدعـ وتساند زيادة النمو 

 في السياحة نجذ ما يمي:الشامؿ في المنطقة ومف التسييالت الميمة 

                                  
 .27، 26خالد مقابمة، مرجع سبؽ ذكره، ص(1)
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شباع  اإلقامة: أ. إف وسائؿ الراحة التي تناسب أذواؽ وحاجات السوؽ تعتبر ضرورة لجذب السياح وا 
مف ميزانيتو عمى وسائؿ  %20رغباتيـ وزيادة نسبة السياحة المتكررة، وعادة ما ينفؽ السائح ما يقارب 

 الراحة والتي تكوف في شكؿ فندؽ، نزؿ أو غيرىا.

مف ميزانية السائح تصرؼ عمى الطعاـ والشراب بينما يحب  %30حوالي  األطعمة والمشروبات: ب.
الكثير مف السياح تناوؿ األطعمة المألوفة ليـ لكف غالبية المناطؽ السياحية تحاوؿ ترويج ما لدييا مف 

 مف ميزانية السائح.طعاـ وشراب لمحصوؿ عمى أكبر قدر ممكف 

 والتسييالت محالت التحؼ األثرية تتتضمف مثؿ ىذه الخدما الخدمات والتسييالت المساندة: ج.
غالبا صغيرة الحجـ يعوزىا المتاجر والمحالت المعفاة مف الرسوـ ومحالت الغسيؿ. وتكوف ىذه المنشآت 

رأس الماؿ والخبرة اإلدارية لكنيا تؤدي فائدة كبيرة بتوزيع المصارؼ السياحية عمى عدد كبير مف 
 مو المتوازف في المنطقة السياحية.األشخاص وبالتالي تعزز اليدؼ األساسي بالن

 شبكة المواصالت، الخدمات الصحية تتكوف البنية التحتية لمنطقة ما مف البنية التحتية األساسية: د.
 ، مصادر الطاقة، الطرؽ، األمف، الحماية...الخ.االتصاالت

I.1.1.1 النقل 

مرتبط بشكؿ مباشر مع تطور المواصالت في المنطقة، مف الميـ أف تكوف جميع تطور السياحة 
ممسافريف زيارة ل المائية ليتسنىالمناطؽ السياحية سيمة الوصوؿ مف خالؿ شبكة الطرؽ البرية أو الممرات 

عة األماكف السياحية المختمفة، واليدؼ ىو حصوؿ السائح عمى أكبر قدر ممكف مف الراحة واألماف والمت
 بعيدا عف المتاعب واألخطار.

I.2.1.1 الضيافة 

الضيافة ىي الشعور بالترحيب الذي يتمقاه السائح عندما يزور المنطقة السياحية وتشمؿ التفاعؿ 
الفنادؽ وغيرىا، حيث تحتاج و والتعامؿ مع السياح وسكاف المنطقة السياحية أو مع مستخدمي المطاعـ 

السياحة إلى برامج سياحية ترويجية فعالة تقوـ بيا الجماعات المعنية في القطاعيف العاـ والخاص لتوسيع 
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مدارؾ قاطني المنطقة السياحية وتوعيتيـ بدورىـ الفعاؿ في مجاؿ السياحة وتزويدىـ بالمعمومات الضرورية 
 (1) حوؿ المنطقة السياحية.

سبؽ أف لمسياحة أبعاد تحكميا وتتسـ بيا حيث تسيؿ عمى السياح اإلقامة والتمتع  نستنتج مما
 بالمناظر السياحية المتواجدة في المنطقة المقصودة.

I.1.1 أسس السياحة 

 التسويؽ السياحي العرض السياحي، تقـو السياحة عمى عدد مف األسس ىي: الطمب السياحي،
 السياحي واالستثمار السياحي.اإليرادات السياحية، اإلنفاؽ 

I.1.1.1 الطمب السياحي 

 سنتناوؿ في ىذا العنصر ما يمي:

 أ. تعريف الطمب السياحي:

يعرؼ الطمب السياحي عمى أنو: "المجموع اإلجمالي لعدد السياح الوافديف إلى منطقة سياحية سواء 
 (2) "كانوا مواطنيف أو أجانب.

يعرؼ عمى أنو: " السوؽ السياحي المرتقب الذي تيدؼ إلى إثارتو وتنشيطو جميع الدوؿ السياحية مف  كما
 (3)مختمؼ أنحاء العالـ لتحقيؽ أكبر حركة سياحية وافدة."

 

                                  
 .29خالد مقابمة، مرجع سبؽ ذكره، ص(1)
االقتصادية وعمـ  كمية العمـو، ريماجستمذكرة  ،دراسة مقارنة بين الجزائر، تونس والمغرب -اآلثار التنموية لمسياحة، صميحة عشي(2)

 .7ص، 2005، جامعة باتنة، التسيير
 .77ص، مرجع سبؽ ذكره، محمد حافظ حجازي مرسي(3)
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مف خالؿ التعريفيف السابقيف يمكف القوؿ أف الطمب السياحي يمثؿ:" مجموع األفراد الفعمييف 
قياـ برحالت سياحية، واقتناء السمع والخدمات السياحية المعروضة في الوجية والمحتمميف الراغبيف في ال

 (1) المقصودة إلشباع حاجياتيـ ورغباتيـ وطموحيـ."

 (2) يتميز الطمب السياحي بخصائص معينة وىي: خصائص الطمب السياحي:ب.

تعني ىذه الخاصية أف الطمب دو حساسية شديدة نحو الظروؼ والعوامؿ االقتصادية  الحساسية: 1ب.
واالجتماعية والسياسية السائدة في الدوؿ المستقبمة لمسياح، ألف السائح يبحث دائما عف المتعة والترفيو 

ح مدى ارتباط أمف ضتوالثقافة واليدوء وال يبحث عف العراقيؿ والمشاكؿ والتوترات الدولية المختمفة، وبذلؾ ي
 واستقرار المنطقة المستقبمة لمسياح وحجـ الطمب السياحي عمييا.

ويقصد بيا قابمية الطمب السياحي لمتغير تبعا لمظروؼ والمؤثرات المختمفة االجتماعية  المرونة: 1ب.
السائدة في واالقتصادية والسياسية السائدة في السوؽ السياحي الداخمي أو الخارجي، فالظروؼ االقتصادية 

الدوؿ المستقبمة لمسياح التي ترتبط بتغير أسعار الخدمات السياحية تؤثر ىي أيضا عمى مرونة الطمب 
 السياحي.

يميؿ الطمب السياحي إلى التوسع والزيادة سنويا عاما بعد عاـ، ولكف ليس بمعدؿ ثابت بؿ  التوسع: 1ب.
ؿ المختمفة المصدرة لمسائحيف والمستقبمة ليـ، وىذا بمعدالت متفاوتة ومتغيرة مف سنة لسنة أخرى تبعا لمدو 

يعني أف ظاىرة السياحة أصبحت حركة ثقافية واجتماعية وعمما لو قواعده وأسسو ونظرياتو ثـ أصبح في 
 النياية صناعة مركبة مف الصناعات الميمة غير التقميدية.

الطمب السياحي إلى االرتفاع في أوقات معينة مرتبطة بأعياد أو مواسـ  اتجاهويقصد بيا  الموسمية: 2ب.
معينة حيث يصؿ في ىذه الفترات إلى أعمى مستوياتو خالؿ العاـ، والموسمية ال ترتبط فقط بالمواسـ 

 .الدوؿ المستقبمة ليـ أيضاالموجودة بالدوؿ المصدرة لمسائحيف بؿ بمواسـ 

                                  
مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في عمـو التسيير، جامعة أبي بكر بمقايد  ،التسويق السياحي وأثره عمى الطمب السياحي، مرواف صحراوي(1)

 . 34صتممساف، 
 . 16،17، ص2002، عماف، دار الميسرة لمنشر والتوزيع ،الطبيعة األولى، تسويق الخدمات السياحية، سراب إلياس وآخروف(2)
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 حي طمب السيامج. العوامل المحددة ل

 (1) شكؿ كبير بمجموعة مف العوامؿ أىميا ما يمي:بيتأثر الطمب 

أسعار المنتج السياحي حيث تكوف العالقة عكسية فكمما انخفض سعر المنتج  : ويقصد بوالسعر 1ج.
السياحي ازداد الطمب السياحي والعكس صحيح مع بقاء العوامؿ األخرى ثابتة، وقد يتعدى األمر أسعار 

 المنتج السياحي نفسو إلى أسعار السمع والبضائع األخرى التي يقبؿ السياح عمى شرائيا.

اإلمكانيات المادية المتمثمة بعامؿ الدخؿ مف الشروط األساسية لتحقيؽ الطمب السياحي  تعدالدخل :  1ج.
 وتكوف العالقة طردية فكمما ارتفع الدخؿ زاد الطمب السياحي مع بقاء العوامؿ األخرى ثابتة.

السكاف : يعتمد الطمب السياحي عمى عدد السكاف والعالقة تكوف طردية بينيما فكمما زاد حجـ  السكان 1ج.
 كمما زاد الطمب مع بقاء العوامؿ األخرى ثابتة.

: الطمب السياحي مقترف بعامؿ وقت الفراغ وبدونو ال يتحقؽ الطمب السياحي فالعالقة وقت الفراغ 2ج.
 بينيما طردية فكمما زاد وقت الفراغ ازداد الطمب مع بقاء العوامؿ األخرى ثابتة.

رتفع المستوى التعميمي ارتفاع الطمب السياحي إذف العالقة طردية كمما ا المستوى التعميمي الثقافي: 3ج.
بينيما ويرجع ذلؾ إلى المعرفة التي يتمتع بيا الفرد والتي تعتبر حافزا يد فعو لالطالع عمى الثقافات والمعالـ 

 الحضارية.

،فكمما تحقؽ : الطمب السياحي حساس جدا بالظروؼ األمنية والسياسية االستقرار السياسي واألمني 4ج.
 االستقرار األمني والسياسي كمما زاد الطمب مع بقاء العوامؿ األخرى ثابتة.

 

 

 
                                  

مكانية تنشيط السياحة الدينية فييا" ، إسماعيؿ محمد عمي وآخروف(1) ، "العالقة بين العرض والطمب السياحي في محافظة النجف وا 
 . 215، 214صبغداد،  ،(2008نيساف  6-5 ،السياحة األوؿ في محافظة النجؼ) بحث مقدـ إلى مؤتمر ، 72العدد، محمة االقتصادية
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I.1.1.1 العرض السياحي 

 تعريف العرض السياحي . أ

يا الفعمييف والمتوقعيف تقدمو المنطقة السياحية عمى سواحيتضمف العرض السياحي:" جميع ما 
والصناعية وكذلؾ الخدمات والسمع التي قد تؤثر عمى األفراد ويتضمف عوامؿ الجدب الطبيعية، التاريخية 

 (1)لزيارة بمد معيف وتفضيمو عف بمد آخر".

كما يعرؼ العرض السياحي بأنو:" كميات السمع والخدمات التي تعرضيا المؤسسات والمشروعات 
 (2)داخؿ المجتمعات بغرض إشباع الرغبات المتوقعة لمسائحيف ".

سياحي عمى أنو:" كؿ ما يمكف أف تعرضو الدولة مف مغريات ووسائؿ جذب يمكف تعريؼ العرض ال
 (3) سياحية لتنمية الحركة السياحية القادمة إلييا مف مختمؼ دوؿ العالـ."

 خصائص العرض السياحي  . ب

 (4) فيما يمي: ايتميز العرض السياحي بمجموعة مف الخصائص نوجزى

يقصد بقمة مرونة العرض السياحي انخفاض قابمية العرض لمتغير طبقا ألذواؽ ورغبات  قمة المرونة: 1ب.
تغيرىا اه في السمع المادية التي تتصؼ بالمرونة إلمكانية نر  ات المستيمكيف السياحييف بعكس ماواتجاى

ي مجاؿ السياحة ، أما فتقبيفـ مطالب السوؽ وأذواؽ المستيمكيف الحالييف والمر ئتالتوتعديميا بسيولة، حتى 
 فإف العرض السياحي يصعب تغيير المكونات الرئيسية لو، كالمقومات الطبيعية والصناعية.

                                  
 . 14ص، 2001، عماف، دار المستقبؿ لمنشر والتوزيع، الطبعة األولى، تسويق الخدمات السياحية ،فؤاد رشيد سماره(1)
 .51ص، 2003 ،، االسكندريةمنشورات جامعة اإلسكندرية، اقتصاديات السياحة، جميمة حسف حسيف(2)
مذكرة مكممة لنيؿ شيادة  ،-حالة الديوان الوطني لمسياحة -دور التسويق في تطوير النشاط السياحي في الجزائر، مسكيف عبد الحفيظ(3)

 . 49ص، 2009/2010، قسنطينة ،وريتن، جامعة مكمية العمـو التجارية، ماجيستر في التسويؽ
 .132ص، 1992، القاىرة، مطبوعات كمية السياحة، أصول التسويق السياحي، صبري عبد السميع(4)
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مف المالحظ أف العناصر المكونة لمعرض السياحي مستقمة عف بعضيا  استقالل العناصر المكونة لو: 1ب.
البعض،حيث يتضح أف المقومات الصناعية مستقمة عف الخدمات والتسييالت السياحية، بعكس السمع 

 منزلية... لسيارات واألثاث واألجيزة الكيرو المادية التي تتصؼ باالندماج الكامؿ لمعناصر المكونة ليا مثؿ ا

يتميز العرض السياحي بأف المستيمكيف ينتقموف إلى الدوؿ والمناطؽ التي  استخدامو في أماكن وجوده: 1ب.
يوجد بيا المنتج السياحي المناسب ليـ حيث يستمتعوف بكؿ المقومات السياحية الموجودة ويستخدموف 

وغيرىا، وبذلؾ ينتقؿ مشتري عاشة والترقية واالتصاالت والنقؿ مات السياحية كوسائؿ اإلقامة واإلمختمؼ الخد
 السمعة السياحية إلى مكاف إنتاجيا الستخداميا مقابؿ ما يدفعو مف مبالغ نقدية.

المنتجات السياحية ىي األخرى تخضع لممنافسة مف الخدمات السياحية البديمة والمؤسسات  المنافسة: 2ب.
 يا السياحية.السياحية األخرى، إذ يوجد تنافس حاد بيف البمداف في تسويؽ خدمات

مف الخصائص األساسية لمعرض السياحي، الموسمية والتي تجعؿ منو عاليا جدا في أوقات الموسمية:  3ب.
 والعرض إلى حد بعيد. طمبومنخفضا في أوقات أخرى مرورا بمرحمة يكوف فييا توازف بيف ال

مات وبذلؾ يكوف طالما أنو عرض خدمي فال يمكف خزف الخدالعرض السياحي غير قابل لمخزن:  4ب.
 عرض أنيا ومباشرا ويصنع يوميا وعمى مدار الساعة.

 (1) : يتحدد العرض السياحي بعدة عناصر وىي:ج. العوامل المحددة لمعرض السياحي

: العالقة طردية فتوافر العامؿ الطبيعي وتنوعو مف خالؿ توفر مساحات خضراء العامل الطبيعي -1
طابا أكثر لرؤوس األمواؿ وبالتالي توسع العرض قاري يعني استوسواحؿ مطمة عمى البحار وجباؿ وصح

 السياحي وزيادة المنشآت السياحية.

كمما ارتفعت األسعار الخاصة بالمنتج السياحي زاد العرض السياحي مع بقاء  أسعار المنتج السياحي: -2
رؤوس األمواؿ وتوسع العرض استقطاب  ثمة العوامؿ األخرى ثابتة، فزيادة األسعار يعني زيادة األرباح ومف

 السياحي.

                                  
 .208ص، مرجع سبؽ ذكره، إسماعيؿ محمد عمي وآخروف(1)
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حقؽ إال بمزج  عناصر اإلنتاج ) الموارد المادية تإف أي عممية إنتاجية ال ت تكاليف عوامل اإلنتاج: -1
ورأس الماؿ والعمؿ والتنظيـ ( والمنتج في النشاط السياحي يستخدـ العناصر ذاتيا وىناؾ عالقة عكسية بيف 

السياحي فكمما انخفضت التكاليؼ زاد العرض والعكس صحيح مع بقاء العوامؿ تكاليؼ اإلنتاج والعرض 
 األخرى ثابتة.

إذا كاف المجتمع عمى درجة عالية مف التطور ولديو الوسائؿ  استخدام الوسائل التكنولوجية المتطورة: -4
ياحي بالتالي إمكانية التكنولوجية ذات الكفاءة اإلنتاجية العالية فمف الممكف أف يسخرىا خدمة لمنشاط الس

 السياحي.في العرض تقميؿ التكاليؼ في الوقت ما يسمح بالتوسع 

: كمما كانت القيادة العميا لمبمد ميتمة أكثر بالنشاط أىداف المؤسسات المشرفة عمى النشاط السياحي -3
 السياحي زاد العرض السياحي وتنوع والعكس صحيح مع بقاء العوامؿ األخرى ثابتة.

I.1.1.1 التسويق السياحي: 

 سنتناوؿ في ىذا العنصر ما يمي: 

 تعريف التسويق السياحي: .أ

مجموعة الطرؽ والتقنيات المتبعة في منظمة ما، وىو عممية بحث :»يعرؼ التسويؽ السياحي عمى أنو 
اح  في أحسف الظروؼ االجتماعية والنفسية، وكذلؾ حاجات السكاف يوتحميؿ تيدؼ إلى إشباع حاجات الس

 (1) «بالبمد المضيؼ، وتحقيؽ أرباح مالية في المنظمات السياحية.

نحو السائحيف تيدؼ إلى  " التسويؽ السياحي عمى أنو:" عممية موجية: (Bartles" )وعرؼ "بارتميس
ة احتياجاتيـ االستيالكية، وذلؾ عبر القنوات التوزيعية لممؤسسات السياحية المختمفة والتي تتفاعؿ يبمتأميف وت

 (2) ىؤالء السائحيف تحت ضغط وقيود البيئة الخارجية التي تنشط فييا ىاتو المؤسسات السياحية."مع 

                                  
 مذكرة مكممة لنيؿ شيادة ماجيستر في اقتصاد التنمية، دراسة حالة سطيف -دور البنوك في تنشيط التنمية السياحية، ني ربيععيسا(1)

 . 38ص، 2011/2012 ،باتنة، ج لخضراجامعة الح
، جامعة الجزائر، عمـو التسيير، هكتورادأطروحة ، التسويق السياحي ودوره في ترقية الخدمات السياحية، عبد القادر ىدير(2)

 .61ص،2010
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ي تقـو بو المنشآت السياحية داخؿ الدولة نيؽ السياحي بأنو " نشاط إداري وفوبصفة عامة يعرؼ التسو 
والتأثير فييا، بيدؼ تنمية وزيادة وخارجيا، وذلؾ في سبيؿ تحديد األسواؽ السياحية المرتقبة، والتعرؼ عمييا 

 (1) الحركة السياحية القادمة منيا وتحقيؽ التوافؽ بيف المنتج السياحي ودوافع السائحيف."

 لمتسويؽ السياحي أسس يقـو عمييا أىميا:

التسويؽ السياحي ليس نشاطا مستقال تقـو بو األجيزة والمنظمات والمنشآت السياحية المتعددة )الشركات  -
( بؿ ىو نشاط مشترؾ تمارسو مختمؼ الييئات الخسياحية، شركات النقؿ السياحي...ال ، المنشآتياحيةالس

ف اختمفت أىدافيا القريبة أو البعيدة  ؛والجيات السياحية الرسمية العامة والخاصة وا 

السياحي نشاط متعدد الجوانب ال يقتصر عمى العمؿ التسويقي في الخارج فقط ولكنو يتـ أساسا  التسويؽ -
داخؿ الدولة التي تمثؿ المصدر الرئيسي ليذا النشاط حيث تتوفر لو المقومات المختمفة واإلمكانيات المادية 

 ؛والبشرية الالزمة لنجاحو واستمراره

لسياحي فيناؾ ىدؼ عاـ يسعى إلى تحقيقو ىذا النشاط وىو زيادة فيما يتعمؽ بيدؼ النشاط التسويقي ا -
الحركة السياحية القادمة. لكنو يختمؼ مف حيث األىداؼ القريبة التي تسعى إلى تحقيقيا المنظمات السياحية 
الحكومية والشركات السياحية العامة والخاصة، باإلضافة إلى التنوع في ىذه األىداؼ واالتجاىات الحديثة 

تي أثرت عمييا حيث لـ تعد تقتصر عمى مجرد بيع المنتج السياحي ولكف عمى تحقيؽ اإلشباع الكامؿ ال
 لرغبات السائحيف وتطمعاتيـ الحالية والمستقبمية.

 ب.أىداف التسويق السياحي

تسعى المنشآت التي تعمؿ في مجاالت السياحي المختمفة سواء كانت أىدافا مادية أو أىداؼ معنوية 
 (2) المجتمع المضيؼ أو ترتبط بالضيؼ الزائر فكاف مف أىـ ىذه األىداؼ ما يمي:ترتبط ب

 ؛تحقيؽ الرضا النفسي لدى السائحيف القادميف ورفع مستوى الخدمات السياحية واالرتقاء بيا -
 ؛الوصوؿ إلى أقصى درجة إلشباع حاجات المستيمكيف السياحييف -

                                  
 . 195ص، مرجع سبؽ ذكره، مصطفى عبد القادر(1)
 .41ص، 2008، عماف، والتوزيعدار الراية لمنشر ، عة األولى، الطبالتسويق والترويح السياحي والفندقي، عصاـ حسيف السعيدي(2)
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 ؛سواؽ المختمفة والتوسع وفتح أسواؽ جديدةزيادة الحركة السياحية الوافدة مف األ -
 تحقيؽ أعمى مستوى مف الدخؿ السياحي. -

I.2.1.1 االستثمار واإليرادات السياحية ،فاقإلنا 

 سنتناوؿ في ىذا العنصر ما يمي:

 فاق السياحيناإل  . أ

يقصده يتـ إنفاقو مف طرؼ السائح في البمد السياحي الذي ما يمكف القوؿ أف اإلنفاؽ السياحي ىو كؿ 
 أو يقـو بزيارتو.

ومما الشؾ فيو أنو كمما زاد تدفؽ حجـ الحركة السياحية زاد حجـ اإلنفاؽ العاـ عمى السمع والخدمات 
السياحية، وبالتالي ارتفاع معدالت االدخار مما ينشط الصناعات والخدمات المرتبطة بالسياحة، األمر الذي 

 د يعني إنفاقا جديدا ودخال جديداات ألف كؿ استثمار جدييتولد عنو اتساع نطاؽ ىذه الصناعات أو الخدم
وترجع ىذه األىمية إلى اعتبار أف السياحة مصدرا ىاما مف المصادر المالية لمدولة، والتي تعمؿ عمى 

 (1) تحسيف ميزاف المدفوعات وتحقيؽ رواج عمى مستوى كؿ الصناعات واألنشطة المرتبطة بالسياحة.

 االستثمار السياحي . ب

االستثمار السياحي بأنو:" التضحية بالموارد التي يستخدميا في الحاضر عمى أمؿ الحصوؿ  يعرؼ
فوائد خالؿ فترة زمنية معينة، حيث أف العائد الكمي يكوف أكبر مف النفقات الكمية األولية أو عمى إيرادات 

 (2)لالستثمار.

خرى، تبحث عف ركيزتيف واالستثمارات السياحية شأنيا شأف أي نشاط استثماري في قطاعات أ
أساسيتيف لمباشرة نشاطيا في أي مكاف، تتمثالف في الضمانات والحوافز، كتوفير االستقرار السياسي الذي 
يشكؿ مناخا مالئما. وبالتالي فتطوير االستثمارات السياحية يتوقؼ عمى مدى تدفؽ رؤوس األمواؿ المحمية 

                                  
 .39ص، مرجع سبؽ ذكره، ػ صميحة عشي(1)
أطروحة دكتوراه في العمـو ، سياسة االستثمار في الجزائر وتحديات التنمية في ظل التطورات العالمية الراىنة، عبد القادر بابا(2)

 . 37ص، 2003/2004، جامعة الجزائر، االقتصادية
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احي، وعمى الضمانات والحوافز الممنوحة لممستثمريف في ىذا واألجنبية لألجنبية لالستثمار في القطاع السي
 (1) المجاؿ.

 اإليرادات السياحيةج. 

ىي كؿ ما تحققو الدولة مف إيرادات نتيجة إنفاؽ السياح وما تحققو السياحة كنشاط اقتصادي وكوعاء 
في مجاؿ السياحة ضريبي إلى جانب ما يحققو األفراد، الشركات الوطنية، المؤسسات العمومية والخاصة 

والفنادؽ، الطيراف والمالحة...وتتأثر ىذه اإليرادات بمجموعة  مف العوامؿ والمتغيرات منيا: قوة المنتج 
السياحي لمدولة، مستوى الخدمات السياحية المختمفة، أسعار السمع والخدمات السياحية في الدولة، طبيعة 

سياحة وفي الدوؿ المصدرة لمسائحيف إلى جانب العالقة النظاـ السياسي واالقتصادي في الدولة المصدرة لم
 (2) بيف الدولتيف وحجـ اإلمكانيات الطبيعة والمادية المتوفرة في الدوؿ السياحية.

ومف خالؿ ىذا المبحث نالحظ أف لمسياحة أنواع مختمفة حسب المعايير المعتمدة في تصنيفيا وميما 
جة معينة لدى السائح، كما أف ليا أبعاد تحكميا والتي تسيؿ كاف نوعيا فيي تؤدي إلى تحقيؽ رغبة أو حا

 .، باإلضافة إلى األسس التي تقـو عميياعمى السياح التجوؿ براحة وأماف

I.1 السياحةمبادئ و  أىمية 

 يجابيةإآثار  موارده السياحية، لما ليا مف أىمية كبيرة حيث أف كؿ بمد يسعى إلى استغالؿ لمسياحة
 ثارىا السمبية.آيمكف االستفادة منيا عمى المدى الطويؿ مع ضرورة تقميؿ 

I.1.1 أىمية السياحة 

 (3) يمكف إبرازىا في جوانب عديدة ومنيا:

 

                                  
 .41نفس المرجع، ص(1)
 .  24ص، مرجع سبؽ ذكره، بوعموشة حميدة(2)
 .22، 21، ص 2002، دار صفاء لمنشر والتوزيع، عماف، التخطيط السياحيسعيد،  يؿنبيتا عثماف محمد غنيـ، بن( 3)
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I.1.1.1 األىمية االقتصادية 

أصبحت السياحة في كثير مف دوؿ العالـ تمثؿ قطاعا اقتصاديا رئيسيا يعمؿ عمى تحصيؿ العمالت  -
 ؛الصعبة

 ؛االستثمارات السياحيةجذب  -
 ؛توفير أعداد كبيرة مف مناصب الشغؿ بشكؿ مباشر وغير مباشر -
تمكف مف االستغالؿ األمثؿ لمموارد الطبيعية والبشرية والحضارية والتاريخية ويوظفيا لخدمة  -

 االقتصاد والمجتمع.

I.1.1.1 :تتمثؿ ىذه األىمية في: األىمية الثقافية والحضارية 

 ؛لشعوب وحضاراتيـ بيف أقاليـ العالـ المختمفةانتشار ثقافات ا -
 ؛تعمؿ السياحة عمى زيادة معرفة شعوب األرض ببعضيا البعض -
 ؛توطيد العالقات وتقريب المسافات الثقافية بينيـ -
ماضي الشعوب والتعرؼ عمى تاريخيا، وىذا يؤذي بدوره إلى حماية  ارو ر أغيسمف تمكف السياحة  -

 التراث التاريخي والحضاري لمشعوب.

I.1.1.1 األىمية البيئية والعمرانية 

تمكف السياحة مف تحقيؽ استغالؿ أمثؿ لمموارد والمعطيات الطبيعية وتدفع لممحافظة عمييا وعدـ  -
 ؛إساءة استخداميا عمى اعتبارىا ثروة وطنية

تعمؿ النشاطات السياحية عمى تنظيـ وتخطيط وتحديد استخدامات األرض بالشكؿ الذي يحقؽ  -
 ؛أقصى منفعة ممكنة وال يسبب أي مشاكؿ أو آثار سيئة سمبية

كذلؾ تؤذي النشاطات السياحية إلى االىتماـ بالبعد الجمالي لمموارد سواء كانت طبيعية أـ مف صنع  -
 دافعا لممحافظة عمى ىذه الموارد وصيانتيا وترميميا.اإلنساف، وىذا بدوره يشكؿ 
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I.2.1.1 ةيوالسياس األىمية االجتماعية 

 (1) تتمثؿ في:من الناحية االجتماعية:  .أ

 ؛السياحة مطمب اجتماعي ونفسي ىاـ مف أجؿ استفادة اإلنساف لنشاطو وعودتو لمعمؿ بكفاءة -
 تساىـ السياحة في الحد مف البطالة، وتحسف المستوى المعيشي لألفراد.  -

 (2) من الناحية السياسية: .ب

 ؛تؤدي السياحة إلى تحسيف العالقات بيف الدوؿ  -
حؿ الكثير مف فيإف النتائج اإليجابية لمسياحة عمى المستوى االقتصادي واالجتماعي تساىـ  -

 المشكالت السياسية.

I.1.1 اإليجابية والسمبية ثاراآل 

 لمسياحة أثار ايجابية باإلضافة إلى السمبية

I.1.1.1 :(3) تتمثؿ أىـ اآلثار اإليجابية فيما يمي: اآلثار اإليجابية 

خمؽ وتوسيع الفرص لمقاءات االجتماعية مف خالؿ تبادؿ األفكار بيف السائح وأبناء السياحة في  عدتسا -1
 البمد؛

وتنشيط التبادؿ الثقافي، تسريع عممية التعمـ والمساعدة عمى النمو في إحياء التراث تساعد السياحة  -2
 وتطور الفنوف والحرؼ والميف السياحية؛

 تدعيـ االقتصاد الوطني مف خالؿ تعزيز االقتصاد، رفع معدالت التوظيؼ،  الدفع بعجمة النمو...الخ. -3
لدى الشباب الناشئ مف خالؿ برامج الرحالت السياحية والتنقؿ بيف  تعزيز االنتماء الوطني خاصة -4

 المناطؽ.

                                  
 . 120، ص1993، الممتقى المصري لإلبداع والتنمية، القاىرة، العالقات االجتماعية لمسائحيسرى دعبس، ( 1)
دارة المنشآت السياحية والفندقيةأحمد ماىر، عبد السالـ أبو قحؼ، (2) ، الطبعة الثانية، المكتب العربي الحديث، تنظيم وا 

 . 17، ص1999اإلسكندرية،
 .33مرجع سبؽ ذكره، ص  ،فن الداللة السياحيةخالد مقابمة، (3)
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 تشجع عمى تحديد اليوية الوطنية والتكامؿ الوطني. -5
 .تساعد عمى المحافظة عمى التوازف البيئي وخمؽ بيئة خالية مف التموث -6
I.1.1.1 :(1) :ال يمكف إغفاؿ الجانب السمبي لمسياحة والمتمثؿ فياآلثار السمبية 

 ؛إنشاء ىياكؿ سياحية في مناطؽ زراعيةنتيجة إتالؼ الطبيعة واألراضي الفالحية  -1
د ؽ مشاكؿ غير متوقعة القتصاد البمالسياحي)السياحة الخارجية( قد يخم االقتصادكثرة االعتماد عمى  -2

ية والنزاعات الدولية التي سبسبب األزمات االقتصادية والسيا السياحية كثيرا اإليراداتالذي يعتمد عمى 
 ؛توقؼ الحركة السياحية نحو البمد قد 

بيذه اإلضرار بالمواقع التاريخية واألثرية نتيجة غياب الرقابة مما يؤدي إلى ظيور الممارسات الضارة  -3
 ؛بعض اآلثارتيريب و المواقع ونذكر عمى الخصوص سرقة 

ثقافييف)ثقافة البمد المضيؼ وثقافة السياح( وىذا حدوث نوع مف التصادـ الثقافي أو المواجية السمبية لم -4
 ؛الخنتيجة االختالؼ بيف عناصر الثقافات وأساليب الحياة والمعتقدات واألفكار واآلراء والتصورات...

 البسيطة. زايد لمسائحيف عمى أساليب الحياةزيادة القيود والضغوط المفروضة نتيجة التدفؽ المت -5
I.1.1 مبادئ السياحة 

حيث 1999أكتوبر تتمثؿ مبادئ السياحة في المبادئ العشر التي حددتيا منظمة السياحة العالمية في 
 (2) أعطت الحؽ في السياحة وحرية تنقؿ السياح، وفيما يمي ىذه المبادئ:

  واالحترام المتبادل بين الشعوب والمجتمعاتإسيام السياحة في التفاىم 
  األخالقية المتعارؼ عمييا بيف البشر، إضافة إلى التسامح واحتراـ تنوع يشكؿ التفاىـ وتعزيز القيـ

العقائد الدينية والفمسفية واألخالقية، أساسا لمسياحة المسؤولة ونتيجة ليا، ولذا ينبغي عمى أصحاب 
المصمحة في التنمية السياحية ولمسياح أنفسيـ مراعاة العادات والتقاليد االجتماعية والثقافية لكافة 

 ؛الشعوب بما فييا األقميات والسكاف األصمييف واالعتراؼ بقيمتيا

                                  
 .65، ص2006لمطباعة والنشر، القاىرة،  ، الطبعة األولى، الفتحاقتصاديات صناعة السياحة، دالؿ عبد اليادي(1)
 .14.51، 2016أفريؿ  22، تاريخ االطالع: المدونة العالمية آلداب السياحة: من أجل سياحة مسؤولةمنظمة السياحة العالمية، ( 2)

[ http://www.mota.gov.jo/Documents/gcetbrochureglobalcodear.pdf ]  

http://www.mota.gov.jo/Documents/gcetbrochureglobalcodear.pdf
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  وف ىذه يجب أف تكوف ىناؾ عالقة بيف الدوؿ المستقبمة لمسياح والعامميف فييا مع السياح الذيف يزور
ىذا القطاع عمى أذواؽ وتوقعات ىؤالء السياح حتى يتـ استقباليـ في ف و الدوؿ، بحيث يتعرؼ العامم

 ؛الالئؽ بيـعمى النحو 
  ،وخاصة االىتماـ بسالمة السياح األجانب بحكـ عمى السمطات العامة حماية السياح وممتمكاتيـ

وضعيـ الذي يسيؿ فيو تعرضيـ لمخطر، كما عمييا أف تسيؿ استخداـ وسائؿ الحصوؿ عمى 
ية ىجمات أو إلييا، وأف تعاقب بشدة أ اعدة التي يحتاجوفالمعمومات والوقاية واألمف والتاميف والمس

تيديد لمسياحة أو العامميف بيا، وفقا لمقوانيف الوطنية، وكذلؾ بالنسبة ألي تخريب  أوعمميات خطؼ 
 ؛متعمد لممرافؽ السياحية أو لعناصر التراث الثقافي أو الطبيعي

  وأف يمتنعوا عف ارتكاب أي سموؾ معادي لقوانيف ذلؾ  يحتـر السياح البمد الذي يزورونوينبغي أف
 ؛البمد، مثال عدـ المتاجرة بالمخدرات، وعدـ اإلضرار بالبيئة المحمية

  ينبغي عمى السياح التعرؼ عمى خصائص الدوؿ التي يريدوف زيارتيا، كما يجب عمييـ مراعاة
 ارج مكاف إقامتيـ المعتادـ إلى خالمخاطر الصحية واألمنية التي قد تكوف موجودة عند سفرى

 بطريقة تمكنيـ مف تقميؿ تمؾ المخاطر إلى حدىا األدنى. اياتجاىوالتصرؼ 
  كأداة لالرتقاء بالذات والجماعاتالسياحة 

 في التخطيط ليا  ىماـ والرياضة، لذا ينبغي أف يراعيرتبط النشاط السياحي عادة بالراحة واالستج
وممارستيا عمى أنيا وسيمة متميزة لالرتقاء بالذات عمى المستوى الفردي والجماعي، وعند ممارسة 
ىذا النشاط بعقمية متفتحة تصبح السياحة عنصرا ال مثيؿ لو لمتعمـ والتسامح والتعرؼ عمى 

 ؛االختالفات القائمة بيف الشعوب والثقافات والتنوع فيما بينيا
 تراعي األنشطة السياحية المساواة بيف الرجؿ والمرأة وتعزيز حقوؽ اإلنساف، الحقوؽ  ينبغي أف

لألخطار وبصفة خاصة األطفاؿ والشيوخ والمعاقيف  ضة لممجموعات األكثر قابمية لمتعر الفردي
 ؛واألقميات العرقية والسكاف األصمييف

 قافي والمغوي مف أشكاؿ السفر المفيدة السفر لألغراض الدينية والصحية وألغراض التعمـ والتبادؿ الث
 .عمى نحو خاص، وىي جديرة بالتشجيع
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 السياحة عامل لمتنمية المستدامة 
  المصمحة في التنمية السياحية حماية البيئة الطبيعية، بقصد تحقيؽ نمو ينبغي لجميع أصحاب

واألجياؿ القادمة لحالي اقتصادي متواصؿ ومستداـ يتجو نحو تمبية احتياجات وتطمعات الجيؿ ا
 ؛ةدلبصورة عا

  ينبغي لمسمطات العامة إعطاء األولوية والتشجيع لكافة أشكاؿ التنمية السياحية التي تؤدي إلى
المحافظة عمى الموارد النادرة وخاصة المياه والطاقة، وأف تتجنب بقدر اإلمكاف اإلنتاج الذي يخمؼ 

 ؛نفايات كثيرة
 ضرورة حماية األنشطة السياحية  وفي برمجةألساسية لمسياحة ينبغي أف يراعي في تصميـ البنية ا

 التراث الطبيعي المؤلؼ مف النظـ البيئية والتنوع البيولوجي وحماية األنواع المعرضة لمخطر.
 السياحة كمستخدم لتراث اإلنسانية الثقافي وكمساىم في تعزيزه 

  الموارد في أراضييا  التي تقع تمؾالموارد السياحية جزء مف تراث البشرية المشترؾ، لممجتمعات
 حقوقيا وواجباتيا الخاصة في ىذا الصدد؛

  ينبغي استخداـ الموارد المالية الناتجة عف زيارة المواقع الثقافية والمواقع التاريخية، أو جزء منيا عمى
 ؛األقؿ في حفظ وتنمية وتزييف ىذا التراث

 يسمح باحتراـ التراث الفني واألثري والثقافي  ينبغي تنفيذ السياسات والنشاطات السياحية عمى نحو
المقدسة والمواقع  ألماكفاو والمحافظة عميو ونقمو لألجياؿ القادمة، وكذا العناية باألبنية التاريخية 

 ؛األثرية والتاريخية بشكؿ خاص لحفظيا مع تييئتيا بقدر اإلمكاف لزيارات السياح
  يسمح لممنتجات الثقافية والحرؼ والتراث الشعبي بأف ينبغي أف يتـ تخطيط النشاط السياحي بأسموب

 يبقى ويزدىر بدال مف أف ييمؿ أو يتحوؿ إلى شيء اعتباري.
 ط نافع لمدول والمجتمعات المضيفةالسياحة نشا 

  واالجتماعية المحميوف في األنشطة السياحية وفي المنافع االقتصاديةينبغي أف يشارؾ السكاف 
 ؛الناجمة عنيا، خاصة فيما توفره مف فرص عمؿ والثقافية 

  ينبغي تطبيؽ السياسات السياحية بأسموب يسيـ في رفع مستوى معيشة سكاف األقاليـ المضيفة
 ؛ويمبي احتياجاتيـ
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  ينبغي توجيو عناية خاصة لممشاكؿ التي تعترض المناطؽ السياحية والجزر واألقاليـ الريفية والجبمية
تمثؿ السياحة بالنسبة ليا فرصة نادرة لمتنمية في مواجية تقمص النشاطات شديدة التأثر والتي 
 ؛االقتصادية التقميدية

  ينبغي لمعامميف بالسياحة وخاصة المستثمريف منيـ، أف يقوموا بإجراء دراسات عف آثار مشاريعيـ
عف  ديـ بيانات واضحة وموضوعيةالبيئة ومحيطيا الطبيعي، كما ينبغي ليـ تق التنموية عمى

 امجيـ، وتأثيراتيا المتوقعة، وتعميؽ الحوار مع السكاف المعنييف حوؿ مضموف ىذه البرامج.بر 
 حاب المصمحة في التنمية السياحيةالتزامات أص 

 السياحة بتوفير معمومات موضوعية وصادقة لمسياح عف األماكف التي يقصدونيا  في فو يمتـز العامم
قامتيـ،  ؛الخدمات التي يمتزموف بتقديميا وأسعار وجودة وعف ظروؼ سفرىـ واستقباليـ وا 

 السياحة ببذؿ العناية والتعاوف مع السمطات العامة مف أجؿ أمف وسالمة السياح في ف و يمتـز العامم
ووقايتيـ مف الحوادث وحماية صحتيـ وسالمة الطعاـ الذي يقدـ ليـ والتأكد مف وجود أنظمة 

 ؛مناسبة لمتاميف والمساعدة
  تاحة يلمعاممينبغي ف بالسياحة أف يبدلوا ما في وسعيـ لممساىمة في إشباع الرغبات لدى السياح وا 

 ؛الفرص ليـ لممارسة شعائرىـ الدينية أثناء سفرىـ
 نييف، التأكد ينبغي لمسمطات العامة في الدوؿ المصدرة والدوؿ المضيفة، وبالتعاوف مع المينييف المع

 إفالس الشركة التي نظمت سفرىـ. السياح إلى بمدىـ في حالة إلعادةزمة المف وجود اآلليات ال
 الحق في السياحة 

  يتمتع جميع سكاف العالـ عمى قدـ المساواة بالحؽ في التطمع إلى اكتشاؼ موارد ىذا الكوكب
 ؛واالستمتاع بيا بصورة مباشرة وشخصية

  ينبغي النظر إلى حؽ الجميع في السياحة باعتباره مالزما لمحؽ في الراحة والترفيو بما يشممو ذلؾ
إجازات دورية مدفوعة األجر وىو ما مف وضع حد معقوؿ لعدد ساعات العمؿ والحصوؿ عمى 

 ؛مف اإلعالف العالمي لحقوؽ اإلنساف 24نصت عميو المادة 
  ص السياحة الجماعيةاالجتماعية، وبوجو خاتنمية السياحة ينبغي أف تساعد السمطات العامة عمى 

 ؛اإلجازاتمف  عافف إمكانية الترفيو والسفر واالنتالتي تسيؿ بدرجة كبيرة م
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 .ينبغي تشجيع وتسييؿ السياحة العائمية وسياحة الشباب والطمبة وكبار السف وسياحة المعاقيف 
 حرية تنقل السياح 

  ينبغي أف يتمتع السياح والزوار، وفقا لقواعد القانوف الدولي والتشريع الدولي الوطني بحرية التنقؿ
مف اإلعالف العالمي لحقوؽ  13داخؿ أوطانيـ ومف دولة إلى أخرى، عمال بما تنص عميو المادة 

 ؛اإلنساف
 مية أو خارجية، استخداـ أي مف وسائؿ االتصاؿ المتاحة سواء كانت داخ يحؽ لمزوار والسياح

 ؛وكذلؾ الوسائؿ السريعة والميسرة لمحصوؿ عمى الخدمات المحمية اإلدارية

ة يلة التي يزورونيا فيما يتعمؽ بسر يحؽ لمسياح والزوار التمتع بنفس الحقوؽ المقررة لمواطني الدو 
 ؛الكترونياالبيانات الشخصية والمعمومات المتعمقة بيـ، وخاصة عند ما يتـ تخزيف ىذه البيانات 

  زمة الؿ واليينبغي أف يسمح لممسافريف بالحصوؿ عمى مخصصات مالية مف العمالت القابمة لمتحو
 إلسفارىـ ماداـ الوضع االقتصادي لدوليـ يسمح بذلؾ.

 ي صناعة السياحةحقوق العاممين والمقاولين ف 

 ناعة السياحة ينبغي ضماف الحقوؽ األساسية لمعامميف بأجر والعامميف لحسابيـ الخاص في ص
السمطات الوطنية والمحمية بكؿ مف الدوؿ المصدرة  إشراؼوالنشاطات المتصمة بيا، وذلؾ تحت 

 ؛والدوؿ المستقبمة لمسياح
  والميارات الضرورية القياـ بنشاط  اتياإلمكانلديو  ياعتبار  أوشخص طبيعي  أليينبغي السماح

ميني في مجاؿ السياحة وفقا لمقوانيف الوطنية القائمة، والسماح لممقاوليف والمستثمريف وخاصة الذيف 
قدر مف القيود  بأقؿالمشاريع الصغيرة والمتوسطة بالدخوؿ إلى القطاع السياحي، مجاؿ يعمموف في 
 ؛اإلداريةالقانونية أو 

 والمتعامميف مف البمداف المختمفة في دعـ تنمية صناعة  لإلدارييفؿ الخبرة تساىـ عمميات تباد
القوانيف  إطارفي  اإلمكافالسياحة في العالـ، لذا مف الضروري تسيير مثؿ ىذه العمميات بقدر 

 .الوطنية واالتفاقيات الدولية
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  السياحة ألدبالتقيد بمبادئ المدونة العالمية 

  رأسيافي التنمية السياحية االعتراؼ بدور المؤسسات الدولية وعمى  المصمحة ألصحابينبغي 
 ؛والبيئة والصحة مع مراعاة المبادئ العامة لمقانوف الدولي اإلنسافحقوؽ 

  المصمحة في السياحية سواء مف القطاع العاـ أو الخاص التعاوف عمى العمؿ بيذه  ألصحابينبغي
 ؛المبادئ ومراقبة تطبيقيا الفعاؿ

  حالة أية منازعات تنشأ عف تطبيؽ أو إأف يبرىنوا عمى عزميـ  المذكوريفالمصالح  ألصحابينبغي
السياحة"  آلدابالسياحة إلى ىيئة محايدة تتمثؿ في "المجنة العالمية  آلدابتفسير المدونة العالمية 

 لمتوفيؽ بينيـ.

 خالصة 
القديـ حيث مرت بمراحؿ تطور عديدة ظيرت منذ الفصؿ يمكف القوؿ أف السياحة بعد دراستنا ليذا 

تطور خالليا مفيوميا، ومع التطورات المستمرة في وسائؿ النقؿ ونمو الثقافة السياحية وغيرىا مف العوامؿ 
القطاعات أصبحت مف و  حتى التكنولوجية، توسعت السياحةو  السياسيةو  الثقافيةو  االجتماعيةو  االقتصادية

 مكونا ىاما في االقتصاد العالمي.و  وؿكثير مف الدممة لياالقتصادية الم

فيي تؤدي إلى وتأخذ السياحة أشكاال مختمفة حسب المعايير المعتمدة في تصنيفيا وميما كاف نوعيا
، تسيؿ عمى السياح التجوؿ براحة وأمافو  تحقيؽ رغبة أو حاجة معينة لدى السائح، كما أف ليا أبعاد تحكميا

 .عمييا باعتبارىا نشاطا اقتصادياباإلضافة إلى األسس التي تقـو 

أىمية كبيرة مف الناحية االقتصادية، االجتماعية، السياسية، الثقافية الحضارية  السياحة تكتسي كما
قد وضعت منظمة السياحة و  ليا آثار إيجابية وأخرى سمبية في الكثير مف النواحي.و  البيئية والعمرانية،

 التنمية المستدامة.و  احتراميا مف باب تحقيؽ المسؤولية االجتماعيةالعالمية عددا مف المبادئ التي ينبغي 
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 تمييد

يتوافؽ مع رغبات السياح الفعمييف أو المحتمميف  تسويقيتعتمد المؤسسات السياحية الرائدة عمى تصميـ مزيج  
و استقطابيـ نحو الوجية المراد  تأثير في سموكاتيـاألكثر فعالية لم الوسائؿ عفوقدراتيـ المالية، و البحث 

 تسويقيا.

وتنطمؽ ىذه العممية مف دراسة السوؽ السياحي وتشخيص الفرصة التسويقية إضافة إلى تشخيص  خصائص 
 قراراتالآلية اتخاذ و  ـوكذا دوافعي ـورغباتي ـدراسة احتياجاتي يشمؿ ذلؾ السياح، و سموكياتومواصفات و 
 لدييـ.االستيبلكية 

ساس سنتطرؽ في ىذا الفصؿ إلى مفيـو السموؾ السياحي ومختمؼ الجوانب التي تؤثر في وعمى ىذا األ
اتجاىات وقرارات السائح مع اإللماـ بمختمؼ التعاريؼ والمفاىيـ المرتبطة بصورة الوجية السياحية باعتبارىا 

 محددا رئيسيا لقرار اختيار السائح بيف الوجيات المحتممة.
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II.1 مدخل لدراسة سموك المستيمك 

تعتبر دراسة سموؾ المستيمؾ مف أىـ العوامؿ المساعدة في بناء إستراتيجية تسويقية سميمة، ومف خبلؿ 
أسباب االىتماـ بدراسة المستيمؾ، إلى جانب أىمية  ،ىذا المبحث سنتطرؽ إلى مفيـو سموؾ المستيمؾ

 .وأىداؼ دراستو

II.1.1مفيوم سموك المستيمك 

 سنقدـ فيما يمي بعض التعريفات لسموؾ المستيمؾ و الخصائص المميزة لو. 

II.1.1.1 تعريف سموك المستيمك 

 قبؿ تعريؼ سموؾ المستيمؾ بصفة عامة، نتطرؽ لتعريؼ كؿ مف المستيمؾ والسموؾ عمى حدى كالتالي:

السموؾ عمى أنو:" جميع األفعاؿ والتصرفات المباشرة وغير المباشرة التي يأتييا ويقـو بيا األفراد مف  يعرؼ
 (1) أجؿ التكيؼ مع متطمبات البيئة والحياة المحيطة بو."

كما يعرؼ عمى أنو:" محصمة تفاعؿ مجموعة عوامؿ بيئية أو شخصية خارجية وداخمية تؤثر في الفرد وتتأثر 
رة زمنية معينة، وبالتالي فالسموؾ اإلنساني يمثؿ كؿ استجابة لفظية أو حركية داخمية أو خارجية بو خبلؿ فت

 (2)يوجييا الفرد ويسعى مف خبلليا لتحقيؽ توازنو البيئي." 
المستيمؾ فيعرؼ عمى أنو: " اليدؼ الذي يسعى إليو منتج السمعة أو مقدـ الخدمة والذي تستقر عنده  أما

 (3) السمعة أو يتمقى الخدمة أي ىو محط أنظار مف يعمؿ في مجاؿ التسويؽ."

 :ويمكف التمييز بيف نوعيف مف المستيمكيف ىما
القدرة عمى شراء السمع والخدمات المعروضة الذيف يشتروف أو الذيف لدييـ  األشخاص يمثموفاألفراد:  .أ 

 (1) لمبيع، بيدؼ إشباع حاجات ورغبات شخصية أو عائمية.

                                       
 . 24ص، 1997، عماف، نشر والتوزيعلم، دار الثقافة عة الثانية، الطبسموك المستيمك، المؤذفمحمد صالح (1)
 . 65ص، 1989، عماف، دار المستقبؿ لمنشر والتوزيع، سموك المستيمك، محمد إبراىيـ عبيدات(2)
 .95ص، 2002، القاىرة، مكتبة مؤسسة األىراـ، 21التسويق الفعال: كيف تواجو تحديات القرن ، ػ عبد الحميد طمعت أحمد(3)
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عبارة عف جميع الوحدات الشرائية التي تشتري المنتجات، مف  المستيمكون الصناعيون أو المؤسسات: .ب 
 (2) أجؿ إعادة بيعيا أو تأجيرىا لآلخريف بغرض تحقيؽ الربح.

المستيمؾ ىو:" ذلؾ التصرؼ الذي يبرزه المستيمؾ في البحث عف شراء واستعماؿ السمع ومف ثمة فسموؾ 
االقتصادية والخدمات أو الخبرات التي يتوقع أنيا ستشبع رغباتو أو حاجاتو حسب اإلمكانيات الشرائية 

 (3) المتاحة."
شراء أو استخداـ أو تقييـ نو: " النمط الذي يتبعو المستيمؾ في سموكو لمبحث أو أكما يمكف تعريفو عمى 

 (4) السمع، الخدمات واألفكار التي يتوقع أف تشبع حاجاتو ورغباتو.
ومف خبلؿ التعاريؼ السابقة يمكف تعريؼ سموؾ المستيمؾ عمى أنو:" مجموعة التصرفات التي تصدر عف 

( بما في واع المنتجاتعماؿ المنتج ) كؿ أنالمستيمؾ ) الفرد أو الوسيط أو الصناعي( والمرتبطة بشراء واست
 (5) ذلؾ عممية اتخاذ القرارات التي تسبؽ وتحدد ىذه التصرفات."

II.2.1.1  خصائص سموك المستيمك 

 (6) يتميز سموؾ المستيمؾ بعدة خصائص نذكر منيا:

ينتج سموؾ المستيمؾ عف الدوافع والحوافز ويقصد بالدوافع  سموك المستيمك ىو سموك دوافع وحوافز: .أ 
كما تعمؿ  بغرض تحقيؽ ىدؼ ما تمؾ القوى المحركة الداخمية التي تدفع المستيمؾ إلى انتياج سموؾ معيف

 عمى تخفيض حالة التوتر الداخمي لديو. 

 تمؾ المكافآت التي يتوقعيا المستيمؾ نتيجة القياـ بعمؿ ما. أما الحوافز فيي عوامؿ خارجية ونعني بيا

نما يمكف  وتبقى محاولة معرفة دوافع المستيمؾ مطروحة، فبل يمكف مبلحظة الدوافع بالعيف المجردة وا 
 مبلحظة السموؾ الناتج عنيا.

                                                                                                                                                                                                    
، الجزائر، ديواف المطبوعات الجامعية، الطبعة الثانية، الجزء األوؿ، البيئيةسموك المستيمك: عوامل التأثير ، سىيعنابي بف ع(1)

 .16ص2010
 .118ص، 2008، اإلسكندرية، دار الفكر الجامعي، إدارة التسويق، طارؽ طو(2)
 .13ص، 2004، عماف، دار وائؿ لمنشر والتوزيع، الطبعة الرابعة، مدخل استراتيجي: سموك المستيمك، ىيـ عبيداتابر إمحمد (3)
 . 95، مرجع سبؽ ذكره، الحميد طمعت أحمداعبد (4)
 .25ص، مرجع سبؽ ذكره، عنابي بف عيسى(5)
 . 20 -14، صنفس المرجع(6)
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يتضمف سموؾ المستيمؾ مجموعة مف األنشطة سموك المستيمك يحتوي عمى مجموعة أنشطة:  .ب 
تصرفات التي يقدـ عمييا المستيمؾ في كؿ مرحمة مف عممية اتخاذ القرار الشرائي أو االستيبلكي، وتتمثؿ وال

حاجاتو ورغباتو،والقياـ بتقييميا والحصوؿ تشبع ىذه األنشطة في البحث عف السمع والخدمات التي يتوقع أف 
 عمييا واستخداميا والتخمص مف ىذه السمع والخدمات.

تمر عممية اتخاذ القرار الشرائي نظريا بعدة خطوات ىو عبارة عن خطوات متتالية: سموك المستيمك  .ج 
متتالية، ويمكف تقسيميا إلى ثبلث مراحؿ رئيسية يمر المستيمؾ في كؿ منيا بخطوة أو أكثر، كما ىو 

 موضح في الشكؿ التالي:

 الشرائي القرار تخاذا ( مراحل عممية02الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (ق )مع التركيز عمى السوق السعوديالمستيمك بين النظرية والتطبيسموكسميماف، ي أحمد عم المصدر:
 .49، ص2000معيد اإلدارة العامة، الرياض، 

 

 
ما  ةػػػػػػػػػػمرحم

 قبؿ الشراء
 الشعور بالمشكلة

 البحث عن المعلومات

 تقييم البدائل المتاحة

 اختيار البديل األفضل

 قرار الشراء

للشراء قالشعور الالح  

 التخلص من المنتج

 مرحلة ما بعد الشراء

 مرحلة القيام بعملية الشراء
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يختمؼ سموؾ المستيمؾ حسب الوقت والتركيبة ونعني  سموك المستيمك يختمف حسب  الوقت والتركيبة: .د 
 بالوقت: متى يتـ الشراء ؟ وما ىي مدة الشراء؟

ما التركيبة فيقصد بيا تمؾ المراحؿ التي يتبعيا المستيمؾ لمقياـ بعممية الشراء باإلضافة إلى األنشطة المعقدة أ
 نسبيا التي تتـ في كؿ مرحمة.

قد يشارؾ عدة أفراد في اتخاذ القرار الشرائي، ويمعبوف سموك المستيمك يحتوي عمى أدوار مختمفة:  .ه 
 مقرر، المؤثر، المشتري...أدوارا عديدة منيا دور المبادر، ال

يتأثر سموؾ المستيمؾ الشرائي واالستيبلكي بعدة عوامؿ بيئية  سموك المستيمك يتأثر بعوامل خارجية: .و 
خارجية مف بينيا ما يمي: الثقافة، الطبقات االجتماعية، الجماعات المرجعية، العائمة، الظروؼ أو العوامؿ 

ؾ باإلضافة إلى  المؤثرات التسويقية، والظروؼ الخارجية التي تؤثر الموقفية المحيطة بعممية الشراء واالستيبل
 .الخ...منيا التضخـ واالزدىار االقتصاديبشكؿ غير مباشر عمى سموؾ المستيمؾ 

الشرائي واالستيبلكي لمفرد بمحددات  يتأثر السموؾسموك المستيمك يتأثر بعوامل شخصية أو نفسية:  .ز 
كالدوافع واإلدراؾ والتعميـ والشخصية واالتجاىات، كما يمكف أف تشمؿ ذاتية ترجع إلى المستيمؾ نفسو 

 العوامؿ الشخصية الموارد المتاحة لممستيمؾ مثؿ الموارد المالية والقدرة عمى التسوؽ والوقت المتاح لو.

II.2.1أسباب االىتمام بدراسة سموك المستيمك 

 (1)( أسباب االىتماـ بدراسة سموؾ المستيمؾ في: (Jenkinsيوضح " جانكيز" 
  :حيث تكوف العممية االقتصادية مف منتج )بائع( يبدأ باستثمار أموالو بيدؼ طبيعة العممية االقتصادية

الربح، ومستيمؾ ييدؼ لمحصوؿ عمى السمع والخدمات التي ينتجيا ىذا المنتج، ولف يتحقؽ ىدؼ ىذا المنتج 
المستيمؾ وبالتالي ال بد مف التعرؼ عمى ما يحتاجو ىذا المستيمؾ وباستمرار لتمبية إال ببيع سمعتو ليذا 

 حاجتو وتحقيؽ أىداؼ المنتج.

 :حيث يعتمد المفيـو التسويقي أساسا عمى تحديد رغبات المستيمكيف  انتشار وتقبل المفيوم التسويقي
شباعيا وبالتالي فيو يبدأ بتحديد االحتياجات الحالية والمرتق سويقية بة لممستيمكيف وتحديد البرامج التوا 

 ىذه الحاجات فالتسويؽ يبدأ بالمستيمؾ وينتيي إليو. والمنتجات البلزمة إلشباع
                                       

 .21 ،20 ص، 2006، القاىرة، الدار الجامعية، قراءات في سموك المستيمك، عمر يأيمف عم(1)
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 :نتيجة لمتطور الفني السريع واشتداد المنافسة عمى جدب المستيمكيف ارتفاع معدالت فشل المنتجات
عمى أنيا ما تؤديو مف إشباعات وليس مجرد  الجدد، وتغير نظرة المستيمؾ لمسمع والخدمات والنظر إلييا

مواصفات فنية، ارتفع معدؿ فشؿ ىذه المنتجات خاصة الجديدة منيا، ولتقميص معدؿ فشؿ المنتجات ال بد 
 مف دراسة سموؾ المستيمؾ.

 :رتفاع مستوى الدخؿ المتاح ا، ةالجغرافي تيـحركزيادة عدد السكاف و ا مني عوامل أخرى تتعمق بالبيئة
 التكنولوجي السريع. التطور، و زيادة االىتماـ بحماية المستيمؾ، تغير بعض العادات االجتماعية، لمتصرؼ

   :قتضي توافر معمومات شبو مؤكدة تإف خصائص الخدمات كونيا غير ممموسة تزايد الخدمات وتنوعيا
 المدركات الحسية لممستيمكيف واتجاىاتيـ وأذواقيـ. فع

 :ى تقدـ األساليب اإلحصائية والتطور المستمر في أساليب جمع المعمومات أد تقدم األساليب اإلحصائية
 ومعالجتيا إلى تسييؿ تحميؿ كافة البيانات المنشورة واألولية المرتبطة بدراسة سموؾ المستيمؾ.

 :أدى نمو حركات حماية المستيمؾ في العالـ إلى وجود  االىتمام المتزايد بحركات حماية المستيمك
يـ كيؼ يتخذ المستيمكوف قرارات الشراء مع تحديد كافة العوامؿ المؤثرة فييا، فجمعيات حماية حاجة ممحة لف

بذؿ مجيودات كبيرة مف أجؿ حماية المستيمؾ مف قراراتو عف طريؽ إرشاده تالمستيمؾ في العديد مف الدوؿ 
يف( مف خبلؿ الدفاع عنو حوؿ المنتجات وكيفية استيبلكيا باإلضافة إلى حمايتو مف الغير )المنتج تووتوعي

 وعف قضاياه مف أجؿ حياة أفضؿ.

 :تفطنت معظـ المنظمات اليوـ ألىمية الدخوؿ إلى األسواؽ  الحاجة المتزايدة لدخول األسواق الخارجية
إال أف ذلؾ ال يتحقؽ إال عف طريؽ معرفة المستيمكيف المستيدفيف في ىذه األسواؽ، فمف أىـ الخارجية 

 في ىذا المجاؿ ىو عدـ توفر بيانات كافية ودقيقة عف األسواؽ المستيدفة. أسباب فشؿ المنظمات

II.3.1 أىمية دراسة سموك المستيمك 

 (1) تكمف أىمية دراسة سموؾ المستيمؾ فيما يمي:

                                       
، 2010الجزائر، ديواف المطبوعات الجامعية، الطبعة الثانية، الجزء الثاني، النفسيةسموك المستيمك: عوامل التأثير ، عنابي بف عيسى(1)

 .25 -21 ص
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  فيـ العبلقة بيف العوامؿ البيئية والشخصية التي تؤدي مجتمعة إلى التأثير في سموؾ المستيمؾ وتدفعو
 معيف؛إلى اتخاذ تصرؼ 

  ؛ىو جزء مف السموؾ اإلنساني العاـفيـ سموؾ اإلنساف كعمـ ألف سموؾ المستيمؾ 
 تصميـ االستراتيجيات التسويقية التي ال تتـ بدوف الوصوؿ إلى التفيـ الكامؿ لسموؾ المستيمؾ؛ 
  فيـ لماذا ومتى يتـ القرار مف قبؿ المستيمؾ والتعرؼ عمى أنواع السموؾ االستيبلكي والشرائي

 مستيمكيف؛لم
 فيـ ودراسة المؤشرات عمى ىذا السموؾ وبالتالي تدعيـ مركز المنظمة التنافسي في السوؽ؛ 
  اكتشاؼ الفرص التسويقية المتاحة أماـ المؤسسة في السوؽ بيدؼ تحقيؽ التكيؼ مع المحيط، ومف

 الفرص الممكنة تقديـ منتجات جديدة، أو إيجاد استخدامات جديدة في أسواقيا الحالية؛
  تقييـ السوؽ وتجزئتو إلى مجموعات أو قطاعات متميزة مف المستيمكيف الذيف يتشابيوف فيما بينيـ داخؿ

 كؿ قطاع ) معايير نفسية وسموكية ( ولكنيـ يختمفوف مف قطاع آلخر؛
  تساعد نتائج دراسات سموؾ المستيمؾ عمى تخطيط ما يجب كما ونوعا بيدؼ إرضاء حاجات ورغبات

 إمكانياتيـ وأذواقيـ؛المستيمكيف وفؽ 
 تصميـ الموقع التنافسي لمنتجات المؤسسة عف طريؽ الفيـ الكامؿ والدقيؽ لسموؾ القطاعات المستيدفة؛ 
  مسايرة التغيرات والتطورات التي تطرأ عمى حاجات المستيمكيف وتطوير المنتجات المقدمة ليموتحسيف

 الخدمات التكميمية.
II.4.1 أىداف دراسة سموك المستيمك 

عداد  تيدؼ دراسة سموؾ المستيمؾ إلى اإلجابة عف مجموعة مف التساؤالت في محاولة لفيـ ىذا السموؾ وا 
 السياسات التسويقية المبلئمة. 

 ويمكف إيجاز ىذه التساؤالت في الجدوؿ التالي:
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 األسئمة الواجب طرحيا لفيم سموك المستيمك :(01الجدول رقم )

  :ما ىي 
 ؟و رغبات المستيمكيف حاجات .1
 ؟دورة حياة سمع وخدمات المؤسسة .2
 ؟المنافع التي تحققيا سمعنا وخدماتنا .3
أوجو االختبلؼ بيف سمعنا وخدماتنا وبيف  .4

 السمع المنافسة؟
 ؟ةحاجات ورغبات المستيمكيف غير المشبع .5
 ؟العوامؿ المؤثرة عمى الطمب .6
 ؟الخدمات المطموبة مف قبؿ المستيمكيف .7
 ؟والخدمات المنافسةمزايا السمع  .8
األشياء الممكف القياـ بيا لتحسيف سمعنا  .9

 وخدماتيا؟
 ؟نمط االستيبلؾ .10
 ؟مخاطر المستيمكيف في الشراء .11

 :أين 
يبحث المستيمؾ عف المعمومات المتعمقة  .1

 بالسمعة أو الخدمة؟
 ؟ىو موقع المستيمكيف .2
 ؟يشتري المستيمكوف سمعنا وخدماتنا .3
 ؟الخدمات المتعمقة بسمعنا يجد المستيمكوف .4
 :متى 

 ؟يأخذ المستيمكوف قرار الشراء .1
 ؟يشتري المستيمكوف سمعنا وخدماتنا .2

1.  

 :لمــــاذا 
 ؟يشتري المستيمكوف سمعنا و خدماتنا .1
 ؟يفضؿ المستيمؾ عبلمة دوف األخرى .2
 ؟يغير المستيمكوف السمع والخدمات .3
 يعيدوف الشراء مف نفس السمعة أو الخدمة؟ .4
 :كيف 

 ؟ينظر المستيمؾ لسمعنا وخدماتنا .1
 ؟يقارف المستيمكوف السمع والخدمات .2
 ؟ينفؽ أموالو عمى السمع والخدمات .3
 ؟يتأثر المستيمكوف بالعوامؿ التسويقية  .4
يعرؼ المشتروف المعمومات عف السمع  .5

والخدمات والعبلمات المختمفة لممؤسسة 
 والمنافسيف؟

 يتصرؼ المستيمكوف عندما تكوف السمع .6
 ؟والخدمات المفضمة غير متوفرة

 :من 
 ؟ىـ مستيمكو سمعنا و خدماتنا .1
 ؟ف لكؿ قطاعىـ األفراد المكونو  .2
 ؟يؤثر عمى مشتريات المستيمكيف .3
 ؟ىو الذي يقـو بالشراء .4
 ؟يؤثر عمى اتخاذ قرار الشراء .5
 ؟مؤسستنا ىـ منافسو .6

 

 

الجزء الثاني، الطبعة الثانية، ديواف ، سموك المستيمك: تأثير العوامل النفسيةبف عيسى،عنابيالمصدر: 
 .22، ص2010المطبوعات الجامعية، الجزائر، 



  IIدراسة سلوك السائح .
 

- 52 - 
 

II.2  طبيعة سموك السائح 

إف دراسة وتحميؿ سموؾ السائح أحد أىـ ما يجب التطرؽ إليو بسبب اتساع حجـ البدائؿ المتاحة أماـ 
 السائح مف جية، وتغير وتنوع حاجات ورغبات ىذا األخير مف جية أخرى. 

سنحاوؿ مف خبلؿ ىذا المبحث دراسة السائح مف حيث تحديد مفيومو. أنماط وأبعاد سموكو باإلضافة إلى 
 تناوؿ أىـ الدوافع التي تدفع بالسائح لمتفكير في السفر كما سنتطرؽ إلى دراسة السموؾ الشرائي لمسائح.

II.1.2 مفيوم سموك السائح 

 بتعريؼ السائح أوال.قبؿ التطرؽ إلى مفيـو سموؾ السائح نقـو 

II.1.1.2 تعريف السائح 

 ذكر بعض التعاريؼ لمسائح كما يمي: يمكف، و تطور مفيـو السياحة معتطور مفيـو السائح
يعرؼ السائح عمى أنو :" كؿ شخص يترؾ مكاف إقامتو المعتادة إلى أماكف أخرى طمبا إلشباع حاجات 

والترفيو عف النفس، زيارة األىؿ واألصدقاء وغيرىا مف نفسية وروحية، أو ألغراض أخرى كتوسيع معارفو 
 (1)ياحية سواء داخؿ بمده أو خارجو."الحاجات التي يسعى السائح إلشباعيا مف خبلؿ قيامو بالرحمة الس

كما يمكف تعريفو بأنو:"الشخص الذي يسافر خارج محؿ إقامتو األصمي أو االعتيادي ألي سبب غير الكسب 
سواء كاف في داخؿ بمده ) السائح الوطني (،أو داخؿ بمد غير بمده ) السائح األجنبي (، المادي أو الدراسة 

ف قمت عف ذلؾ فيو متنزه." 24لفترة تزيد عف   (2) ساعة، وا 

 (3) ويمكف اعتبار األشخاص المسافريف لؤلغراض التالية سياحا:

 ؛عبلجاألشخاص الذيف يسافروف مف أجؿ الترويح والمتعة واالستجماـ أو ال -
 ؛رجاؿ األعماؿ ) واألغراض التجارية ( -
 الطمبة والشباب في بيوت اإلقامة باألجر أو في المدرسة الداخمية. -

                                       
 .18ص ، مرجع سبؽ ذكره، صميحة عشي(1)
 .27ص، مرجع سبؽ ذكره، عبد العزيز توفيؽ رىما(2)
 .17واش خالد، مرجع سبؽ ذكره، ص ك (3)
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لغرض آخر) عممي، إداري، سياسي،  ثميفمكمف مف أجؿ حضور اجتماعات أو مؤتمرات أو و المسافر  -
 ؛ديني أو رياضي(

 بيف السائح وغير السائح: والشكؿ التالي يوضح الفرؽ

 : الفرق بين السائح وغير السائح(03)الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .66، ص1997، عالـ الكتب، القاىرة، عمم السياحة مدخل إلى أحمد الجبلد، المصدر:

 ومف خبلؿ التعاريؼ السابقة يمكف وضع تعريؼ شامؿ لمسائح كما يمي :
مترويح عف النفس أو ل" السائح ىو الشخص الذي يقـو بزيادة منطقة معينة غير التي يقيـ فييا عادة 

ببلده، إداريا، سياسيا، دينيا أو رياضيا، عف ألسباب صحية أو عائمية أو لحضور اجتماعات دولية أو لتمثيؿ 
ساعة وال تتجاوز سنة، لذلؾ اليعتبر سائحا كؿ مف يفد إلى  24طريؽ البر أو البحر أو الجو لمدة تزيد عف 

 ببلد مف أجؿ العمؿ أو التوظيؼ."

 المسافر

 ال يتصل سفره بالسياحة زائـــر

 غير مقيم مقيم

 عابر سبيل سائح

 االستشفاء

 والعالج

قضاء 

 اإلجازات

 واالستجمام

حضور 

مؤتمرات 

 واجتماعات

ألسباب 

 رياضية

 ألسباب

عائلية    
و زيارات 

 دينية

 

رجال 

 األعمال

الطلبة 

 للدراسة

طاقم 

الطائرة أو 

 الباخرة

العاملون 

 المؤقتون

مسافر 

 والعبور

القوات 

المسلحة 

 األجنبية

 المهاجرون الدبلوماسية
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II.2.1.2  تعريف سموك السائح 

 (1) عمى أنو:" كؿ سموؾ لمستيمؾ الخدمات السياحية حيث يكوف وراءه سبب دافع." يعرؼ

 اسموؾ السائح عمى أنو:" ذلؾ السموؾ الذي ينتج عف السائح نتيجة تعرضو ألي منبو كاف خارجي يعرؼكما 
ع حاجاتو ، شراء واستخداـ السمع والخدمات السياحية التي يتوقع أنيا ستقـو بإشباعف في البحث اأو داخمي

 (2) وتمبية رغباتو وذلؾ حسب اإلمكانيات الشرائية المتاحة لو مف جيد وماؿ ووقت."

سموؾ المستيمؾ لمسمع والخدمات بإف سموؾ السائح يتميز بمجموعة مف الخصائص مقارنة 
 (3) وىي كالتالي: ،االستيبلكية األخرى

 في كؿ زيارة لممنطقة المقصودة حتى لو : دائما ما يبلـز معظـ السياح شعور بالغربة الشعور بالغربة
تكررت عدة مرات، وىذا اإلحساس طبيعي ويرجع لعدة عوامؿ نفسية واجتماعية ترتبط بالسائح نفسو، ويعود 
اختبلؼ درجة ىذا الشعور لعوامؿ عديدة تؤدي إما إلى تقميؿ حدة الشعور بالغربة لدى السائح، أو 

 وتتمثؿ ىذه العوامؿ فيما يمي: .العكس
 ؛قرب المنطقة المستقبمة مف منطقة السائح -
 ؛الترابط المغوي والعقائدي بيف منطقة السائح والمنطقة المقصودة -
 ؛الترابط االجتماعي كالعادات والتقاليد بيف المنطقتيف -
 عدد مرات الزيارة لمنطقة المقصد. -

  :والخدمات السياحية  السائح ير عمىكوف السائح يميؿ دائما نحو اإلنفاؽ الكباالتجاه نحو زيادة اإلنفاق
إلرضاء مختمؼ رغباتو كاإلشباع المادي، والمعنوي والنفسي مف الرحمة السياحية، حيث يخصص ليا في 

 الغالب ميزانية خاصة طواؿ العاـ، ويختمؼ مستوى إنفاؽ السائح تبعا لعوامؿ اقتصادية واجتماعية.  

 :في معظـ األحياف ال يتدخؿ السائح في تصميـ وتشكيؿ  عدم االشتراك في تصميم المنتج السياحي
المنتج السياحي في المنطقة أو الدولة التي يزورىا، بؿ يتـ تصميـ ووضع البرامج السياحية مف طرؼ 

                                       
 . 31ص عماف، ،مؤسسة الوراؽ لمنشر والتوزيع، والفندقيمبادئ التسويق السياحي ، عمر جوابرة المكاوي(1)
 .132ص، مرجع سبؽ ذكره،  نجير ب أيمف(2)
 .19 -14ص ، 2003، عماف، دار وائؿ لمنشر والتوزيع، بعة الثانيةطال، فن الداللة السياحية، خالد مقابمة(3)
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ف كانت بعض ىذه المؤسسات تميؿ إلى استخداـ األسموب  المؤسسات السياحية بعيدا عف السياح أنفسيـ وا 
حيث تستعيف بآراء واتجاىات السياح المرتقبيف لوضع البرامج التي تناسبيـ وكما  العممي في تصميـ برامجيا،

 يرغبونيا، باالعتماد عمى بحوث ودراسات األسواؽ والمستيمكيف.

 :يبحث السائح دائما عف الوسائؿ المختمفة التي تحقؽ لو اإلشباع المادي  اإلشباع المادي والمعنوي
ية، وفي نفس الوقت يسعى لمحصوؿ عمى اإلشباع المعنوي مف رحمتو كخدمات اإلقامة والمشتريات السياح

السياحية مف خبلؿ زيارة المناطؽ األثرية والمعالـ السياحية الميمة، واالستمتاع بعناصر الجذب الطبيعية 
 الميمة كشواطئ البحار واألنيار والمناطؽ الصحراوية والجبمية.

 :وما إلى القياـ برحبلت دولية أو داخمية ضمف مجموعات يميؿ السياح د السموك االستيالكي الجماعي
السياح اآلخريف مف جنسيـ ومعارفيـ أو أصدقائيـ لكي يشعروا باأللفة واألماف واالطمئناف بيف بعضيـ 
البعض، ويتعاونوا في تحمؿ أعباء الرحمة الجسمانية والنفسية، وتعتبر ىذه السمة مف السمات الشائعة بيف 

 يـ ال يتخذوف قرار شراء البرامج السياحية إال في ظؿ مجموعات متجانسة.السياح التي تجعم

 :عمى الرغـ مف أف ىناؾ نسبة كبيرة مف السياح تركز  عدم االىتمام بتفاوت األسعار في أغمب األحيان
سعر عند اتخاذ قرارىا بزيارة دولة ما أو منطقة معينة عمى أسعار برامجيا وخدماتيا السياحية، ويبحثوف عف ال

األقؿ، إال أنو بصورة عامة يعتبر عدـ االىتماـ بارتفاع األسعار خاصية ميمة مف الخصائص التي تميز 
السياح، ويرجع ذلؾ إلي قصر الفترة الزمنية التي يقضييا السائح في الرحمة، ورغبتو في الحصوؿ عمي أكبر 

 قدر ممكف مف المنفعة أو الفائدة مف الزيارة ميما كانت التكمفة.

 :يعتبر السائح المستيمؾ النيائي لممنتج السياحي أو الخدمات االستيالك النيائي لممنتج السياحي
السياحية، فيو الذي يستخدميا ويستفيد منيا طوؿ رحمتو السياحية، فالنمط االستيبلكي لمسائح يقـو عمي 

 باتو الشخصية والعائمية.االنتفاع المباشر بالسمعة أو الخدمات السياحية، وذلؾ بيدؼ إشباع حاجاتو ورغ

II.2.2دوافع السائح 

 (1) تتمثؿ أىـ الدوافع التي تحدد سموؾ السائح فيمايمي:  

                                       
 .89 -86ص  مرجع سبؽ ذكره،فؤاد رشيد سمارة، ( 1)
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 :وتشمؿ دوافع معرفية:  
  مشاىدة اآلثار والمواقع الحضارية الميمة مثؿ زيارة باريس لمشاىدة برج إيفؿ وزيارة مصر لمشاىدة

 ؛األىرامات
  كميرجاف "كاف" لمسينما أو زيارة المعارض كمعارض الكتب حضور حفبلت أو ميرجانات ميمة

 ؛العالمية
 العمـ ليدؼ منيا االكتشاؼ ألجؿ الثقافةدوافع أساسيا اإلطبلع والتعرؼ عمى حياة وثقافات مختمفة ا

 والمعرفة.
 يرتكز سموؾ السائح ىنا عمى العامؿ الديني حيث يمعب العامؿ العاطفي والروحاني الدور : دوافع دينية

األساسي، وخير مثاؿ ىو السفر ألداء مناسؾ الحج أو العمرة أو زيارة األماكف الدينية المشيورة والتي 
 تختمؼ مف معتقد آلخر. 

 ع الحاجة المرتبطة بالمتعة والراحة إف أقوى دافع لمسفر ىو إشبا:دوافع الراحة واالستجمام والترفيو
 عد السفر ممتعة مثؿ الرحمة نفسيابمعنويات عالية، وقد تكوف فترة التخطيط والتوقع التي تسبؽ مو 

ومناقشة التفاصيؿ المختمفة مع األىؿ واألصدقاء والمواقع المتوقع زيارتيا يعتبر جزء ميـ وأساسي في 
 العتبارات المتعمقة بذلؾ.الرحبلت واالستجماـ والتمتع مع أخذ كؿ ا

  لقيـ عمى اب ثالمبلحظة عف كاإلطبلع و  الذي يحبوىي دوافع تنشأ مف طبيعة اإلنساف  :يةقالدوافع العر
التراثية وأساليب حياة بعض الناس شديدة الغرابة كالسفر إلى اليند لمشاىدة ودراسة الجماعات العرقية، 

ى الوقائع الحقيقية المجسدة وبالتالي فيـ يحبذوف زيارة ويتميز ىذا النوع مف السياح بحبو لئلطبلع عم
 مساكف وبيوت السكاف األصمييف وحضور شعائرىـ االحتفالية والمشاركة في العادات والتقاليد. 

كما أف ىناؾ دوافع أخرى في ىذه المجموعة تتمثؿ في زيارة البمد األـ وىذا الدافع ينشأ بقوة عند 
 لدييـ حافزا قويا.المغتربيف عف بمدىـ ويولد 

 اح في اختيار المنتج السياحي المبلئـ يالعوامؿ التي تحدد سموؾ بعض الس ىي مف: الدوافع الصحية
لتمبية ىذه الرغبة أو الحاجة، وتختمؼ ىذه الدوافع مف فرد إلى آخر فقد يكوف الدافع الذي يوجو السموؾ 

و االبتعاد عف الجو الحار والتوجو إلى أماكف ىو االبتعاد عف الجو البارد والثموج إلى أماكف دافئة، أ
 باردة كما قد يكوف الدافع مف أجؿ العبلج والمداواة كزيارة الحمامات المعدنية أو الرممية.
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 دافع الحصوؿ عمى السمع والخدمات بأقؿ األسعار وكذا الفرؽ في تحويؿ  قد يكوف: قتصاديةاالدوافع ال
العممة أحد الدوافع األساسية لتحديد سموؾ السياح، والميرجانات االقتصادية والمعارض التجارية في كثير 

 السياح. ذبليؿ عمى أىمية ىذه العوامؿ في جمف الدوؿ د
 ه ر عالي والمحتمؿ وما يحممو مف كممات أو جمؿ تمثؿ مشاالذىنية لمسائح الح وتمثؿ الصورة: صورة البمد

ومواقفو نحو ما جربو كسائح ليذا الموقع السياحي أو ذلؾ، وما يحممو سائح محتمؿ مف أفكار ومعتقدات 
مف خبلؿ قراراتو أو ما نقمو لو سائح زار قبمو المنطقة، وتجدر اإلشارة ىنا أف الجزائر والتي تتواجد بيا 

ائمة تعاني مف انخفاض حاد في الطمب عمى منتجاتيا السياحية بسبب الصورة السمبية في كنوز سياحية ى
 .الخ..أذىاف السياح األجانب كعدـ االستقرار األمني والتوتر.

ومف ىذا المنطمؽ مف الضروري إجراء الدراسات الميدانية اليادفة لمتعرؼ عمى سموؾ ومواقؼ السائح 
ومشاعره نحو العممية السياحية التي قاـ بيا وذلؾ مف أجؿ تحديد المكانة اإلحبللية التي حققيا المزيج 

كيا السائح خبلؿ رحمتو ناتو مع اكتشاؼ نقاط الضعؼ أو القصور التي أدر التسويقي السياحي بكافة مكو 
 ونقميا لغيره.

 حيث أف لوكيؿ السياحة والسفر دورا أساسيا في التأثير عمى : صورة ومينية وكيل السياحة والسفر
سموؾ المستيمؾ ذلؾ أنو المحور الرئيسي في تقديـ المعمومات األساسية عف المنطقة السياحية وما تقدمو 

عطائو مف منافع، وعميو يجب اختيار الوكيؿ الذ ي تتوفر فيو المواصفات التي تسمح لو بإقناع السائح وا 
 المعمومات التي تساعده في اتخاذ القرار المناسب. 

II.3.2  سموك السائحأنماط 

يتـ تصنيؼ السموؾ السياحي حسب الدور السموكي الذي يمعبو السائح، ورغـ أف السياح قد ال يكونوف 
 .إال أنو يمكف صياغة  نمط مف األدوار لتمثيؿ السموؾ السياحي متشابييف في السموؾ أو في لعب األدوار

 " نظريات ذات تركيز خاص عمى الجوانبCohen, McConnell&Smithفي السبعينات طور كؿ مف " 
والدفاعية التي تسمح بتشخيص األنواع  االجتماعية لؤلدوار السياحية، تفاعؿ السمات مثؿ االتجاه واإلدراكات

 المختمفة لدور السياح.
ومف بيف التصنيفات المفيدة في ىذا المجاؿ نجد تصنيؼ "كوىف" ويستند ىذا التصنيؼ عمى أف   

السياحة تدمج بيف حب الفضوؿ في البحث عف خبرات أو اتجاىات جديدة والحاجة إلى األماف والطمأنينة 
 مألوفة في بمد السائح.المرتبطة بالمشاىدة ال
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ويقترح "كوىف" سمسمة مف االئتبلفات )المألوفة وغير المألوفة( لمسموؾ السياحي والخدمات التي تستجيب 
 ذلؾ ما يوضحو الشكؿ التالي: و(1)لمتطمبات ىذا السموؾ.

 أنماط سموك السائح: (04الشكل رقم )

يمتاز ىذا النمط باالفتقار لممجازفة، السائح في ىذا  أفواج سياحية منظمة:. 1
التصنيؼ يحافظ عمى بيئتو وسموكو خبلؿ الرحمة، يميؿ ىنا إلى شراء رحمة 

 سياحية مف مكتب رسمي.
مشابية لمتصنيؼ أعبله إال أف السائح ىنا يتمتع  أفواج سياحية منفردة:. 2

بدرجة أكبر مف المرونة والخيار الشخصي تبقى الرحمة منظمة مف قبؿ مكتب 
 سياحي رسمي إال أف بيئة السائح تحببو في االختبلط ببيئة البمد المضيؼ.

عمى  :سياحة منظمة. 1
أسس رسمية، تدار مف 
قبؿ صناعة السياحة 

بلء )منظمي الرحبلت، وك
 السفر، الفنادؽ(.

 
يقـو السائح بالحجز بشكؿ مستقؿ ببحث عف إيواء مريح  ف:. المكتش3

ووسائط نقؿ جيدة، المكتشؼ ىنا ييجر بيئتو المحمية لمبحث عف بيئة جدية 
 يتفاعؿ معيا بارتياح.

سائح ال يعرؼ الكوف و ينبذ النمطية، يتفاعؿ مع ثقافة البمد  السائح العائم:. 4
 كؿ حميمي، و ىو سائح دائـ الترحاؿ و يحب المجازفة و مستقؿ.المضيؼ بش

: سياحة غير منظمة. 2
السائح يحجز بشكؿ منفرد 
إال في الحاالت 

 االستثنائية.

 ، الطبعة األولى، مؤسسة الوراؽ لمنشر والتوزيع، عمافأصول صناعة السياحةحميد الطائي، المصدر:
 .287، ص 2001

II.4.2 لسائحدى االشرائي لعممية القرار 

يقـو بأخذ وقت كبير قد السفر إلى منطقة معينة أو اختيار خدمة معينة  إف السائح قبؿ أف يقرر  
لمتفكير واتخاذ قراره، فيو يمر بعدة مراحؿ لموصوؿ إلى قرار معيف وسنقـو في ىذا المطمب بالتعرؼ عمى 

 ىذه المراحؿ باإلضافة إلى أنواع قرارات الشراء.

 

                                       
الجزائر  جامعة، مذكرة ماجستير، تخصص إدارة و تسويؽ الخدمات، االتصاالت اإللكترونية في استقطاب السياحأثر حماني أمينة، ( 1)
 .104، ص 2012/ 2011جزائر، ال، 3
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II.1.4.2 تعريف القرار الشرائي 

سموؾ الشراء ىو تمؾ اإلجراءات المرتبطة بقياـ فرد ما أو  »يمكف تعريؼ سموؾ الشراء كما يمي:   
 (1).«جماعة مف األفراد، باختيار وشراء منتج بغرض إشباع الحاجات والرغبات

بيا، ليذا يجب عمى رجؿ الشرائي ىو محصمة األنشطة التي يقـو بيا المستيمؾ ومراحؿ يمر  القرار  
 (2) التسويؽ التعرؼ عمى ىذه المراحؿ وكيؼ يقـو المستيمؾ باتخاذ قراره حوؿ المنتج الذي يطرحو.

الوجية  سمسمة خطوات منطقية الختيارتتضمف أما القرار الشرائي لمسائح فيو عبارة عف عممية   
في حدود الدخؿ والوقت    البدائؿ المتاحة في ظؿ ظروؼ البيئة ومحيطو، و السياحية األنسب مف جممة

 .كاف إقامتو المعتادمف خبلؿ السفر والترحاؿ خارج م بتجربة سياحيةبيدؼ القياـ  المتاحيف لو،

II.2.4.2 مراحل اتخاذ القرار الشرائي لدى السائح 

القرار الشرائي لمسائح بعدة مراحؿ، حيث أف كؿ مرحمة تختمؼ عف المراحؿ األخرى مف حيث  يمر  
 (3) :فيما يمي وإليالتطرؽ ما سنحاوؿ  السموؾ المنتيج، وىذا

وىي حالة التوازف التي يعيشيا اإلنساف عندما ال تكوف لديو رغبة أو حاجة إلشباعيا،  مرحمة االستقرار: .أ 
والسائح ىنا ليس لديو اتجاه لمقياـ برحمة سياحية ويميؿ لبلستقرار بمحؿ إقامتو، أي أف درجة الحاجة إلى 

 وضح ذلؾ:الرحمة السياحية تتعادؿ مع الحاجة إلى السمع والمستمزمات األخرى والشكؿ الموالي ي

 (: مرحمة االستقرار05الشكل رقم )

 

، منشورات المنظمة التسويق السياحي والفندقي: أسس عممية وتجارب عربيةصبري عبد السميع،  المصدر:
 .93، ص 2007، القاىرةالعربية لمتنمية اإلدارية، 

                                       
 .117، ص 2003، الدار الجامعية، اإلسكندرية، التسويقمحمد فريد صحف، ( 1)
 .102ص  ،2008 دار المناىج لمنشر والتوزيع، عماف،، سموك المستيمكي، ردينة عثماف يوسؼ، عمحمود جاسـ الصميد( 2)
 .113، ص مرجع سبؽ ذكرهمنير حجاب، محمد ( 3)

 السمعة المادية السمعة السياحية
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يتمقى الفرد معمومات مكثفة عف مزيج الخدمات السياحية مف  وتحدث عندمامرحمة اإلثارة أو التوتر:  .ب 
خبلؿ وسائؿ االتصاؿ السياحي المختمفة، اإلعبلف والدعاية واإلعبلـ ومف خبلؿ الجيد التسويقي لؤلجيزة 

المنطقة التي تمقى  السياحية، فيتحفز وتنمو الرغبة لديو ويستثار فضولو لمقياـ بالرحمة السياحية إلى
 لشكؿ الموالي يوضح ذلؾ:ا و ا.معمومات عني

 (: مرحمة اإلثارة والتوتر06الشكل رقم )

 

 

 .94صبري عبد السميع، مرجع سبؽ ذكره، ص  المصدر:

يعاني السائح في ىذه المرحمة مف القمؽ والتوتر ويشعر بالرغبة في الخروج عف روتينية مرحمة اإلدراك:  .ج 
الحياة وبضرورة القياـ بالرحمة السياحية بالتعاقد عمى مزيج الخدمات  السياحية التي تشبع حاجاتو ويزيؿ 

المعمنة  حالة التوتر ىذه وىنا يبدء رحمة البحث عف المعمومات عف الرحمة السياحية مف الشركة
والشركات األخرى ومف المعارؼ واألصدقاء الذيف سبؽ ليـ القياـ برحمة ما، ثـ يقـو بدراسة رغباتو 

 وميولو وفؽ ظروفو المالية واالجتماعية.
ىنا يقـو السائح بتحديد حجـ الفجوة بيف اإلشباع األفضؿ والتكاليؼ األقؿ مرحمة التقييم والمفاضمة:  .د 

 يا التخاذ قرار بشراء برنامج سياحي معيف.وبيذه المفاضمة ينتيي ذىن
وىي مرحمة اتخاذ القرار الفعمي لشراء البرنامج السياحي وما يرتبط بو مف مرحمة اتخاذ قرار الشراء:  .ه 

شباع سياحي يكوف حقؽ ىدفو، وبالتالي يمكف الوصوؿ إلى ىدؼ تكرار  إجراءات، فإذا حدث رضاء وا 
 الزيارة مرة أخرى.

II.3.4.2 رات الشراءأنواع قرا 

 كذا تعقد الموقؼ الشرائي. تختمؼ أنماط السموؾ الشرائي لمسائح بناء عمى نوع وطبيعة المنتج و  
 (1) لذلؾ يمكف تقسيـ أنواع قرارات الشراء وفقا لمعياريف ىما:

                                       
 .116، 115أيمف برنجي، مرجع سبؽ ذكره، ص ( 1)

 السمعة السياحية

 السمعة المادية
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 عمى أساس ىذا المعيار يمكف تمييز النوعيف التالييف: معيار وحدة اتخاذ القرار: .أ 
 ا يتخذ الفرد قرار الشراء بمفرده؛ىن الشراء الفردي: قرار 
 :األفراد في اتخاذ القرار الشرائي، وعادة ما يتميز قرار يتدخؿ عدد كبير مف  قرار الشراء الجماعي

 الشراء الجماعي بالتعقيد.
 عمى أساس ىذا المعيار يمكف تمييز القرارات التالية:معيار تعقد الموقف الشرائي:  .ب 

 :بصورة أوتوماتيكية ويحدث ذلؾ في  يدا حيث يتـيمثؿ أقؿ المواقؼ الشرائية تعق قرار الشراء الروتيني
العديد مف المنتجات السياحية التي يكوف السائح عمى معرفة جيدة وعمـ بنوع المنتج السياحي 

في نجده وعادة ما إنما يعتمد عمى خبرتو السابقة.  بحث عف معمومات جديدة ويوخصائصو، فبل 
 .الشراء المتكرر والجيد والوقت  ع أو الخدمات األقؿ تكمفة مف حيث الماؿ وحالة شراء السم

 :)ؽ يخص المنتجات السياحية متوسطة التكمفة كخدمات الفناد قرار الشراء متوسط التعقيد )المحدود
 ة أو المنتجات السياحية المنافسةغير متآلؼ مع كؿ البدائؿ المتاح مثبل، يكوف المستيمؾ السياحي

ف كاف بصورة محدودة لكي يتخذ القرار المناسب.   وبالتا  لي يحتاج الفرد إلى تفكير حتى وا 
  :وىنا يبذؿ المستيمؾ السياحي مجيودا ووقتا طويبل في كؿ مرحمة قرار الشراء بالغ التعقيد أو الممتد

لتقييـ  مف مراحؿ صنع القرار الشرائي، فيو ينشغؿ بدراسة المشكمة ويستخدـ عددا كبيرا مف المعايير
 البدائؿ المتاحة ويقضي وقتا طويبل في البحث عف المعمومات قبؿ اتخاذ القرار.

وقد فرؽ "بيتر وأولسوف" بيف أنماط السموؾ الشرائي السابؽ ذكرىا مف خبلؿ خمسة معايير كما ىو مبيف في 
 الجدوؿ الموالي:

 (: معايير التفرقة بين أنماط السموك الشرائي02الجدول رقم )

السموك أنماط 
 الشرائي

ضغط 
 الوقت

مقدار المخاطرة 
 المدركة

مقدار الخبرة  تكرار الشراء
 السابقة

مقدار البحث 
 عن المعمومات

 قميؿ جدا كثيرة جدا كثير جدا منخفضة جدا عالي جدا قرار الشراء الروتيني
 متوسط متوسطة متوسط متوسطة متوسط قرار الشراء المحدود
 كبير جدا قميمة جدا قميؿ جدا عالية جدا منخفض قرار الشراء الممتد

، الطبعة األولى، مكتبة عيف المفاىيم واإلستراتيجية :سموك المستيمكاوي، عائشة مصطفى المني المصدر:
 .41، ص 1998شمس، القاىرة، 
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II.3العوامل المؤثرة في سموك السائح 

يعيش فيو، ولذا يمكف القوؿ أف  اجتماعي بطبعو فيو يؤثر ويتأثر بالمجتمع الذيالفرد  أف باعتبار  
الي التأثير في قراراتو ىناؾ العديد مف العوامؿ المؤثرة في سموؾ السائح بصورة مباشرة أو غير مباشرة وبالت

وعمى ىذا األساس سنحاوؿ التركيز عمى ثبلثة جوانب محددة لقراراتو الشرائية وىي: الجانب  الشرائية.
 .تسويقي وتأثير األنثرنثالجانب الالنفسي، الجانب البيئي، 

 II.1.3 في سموك السائحالمؤثرة النفسية  العوامل 

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

 II.1.1.3 الدوافع والحاجات 

 القوة المحركة الداخمية أو الطاقة الكامنة في األفراد والتي  »تعريؼ الدوافع بأنيا:  يمكف: الدوافع
 (1)«.تدفعيـ لمسموؾ باتجاه معيف مف أجؿ تحقيؽ ىدؼ معيف

تحدد قوتو كما أف  ومف التعريؼ السابؽ يمكف القوؿ أف الدوافع ليست منشئة لمسموؾ ولكنيا توجو و
نما يمكف االستدالؿ الدوافع ال يم  عمى وجودىا بمبلحظة السموؾ الظاىر لمفرد.كف مبلحظتيا مباشرة، وا 

 (2)يمي: التفرقة بيف الدافع والدافعية كما روىنا تجد  

 يشير إلى محتوى ونوع مكونات الحالة الدافعية لمفرد. * الدافع:  

غالبا ما يكوف حافز الحماس لدى الفرد والتي توجو سموكو في اتجاه معيف و  ىي درجة* الدافعية:  
 .حاجاتويشبع  ي، لكيومعيف يحصؿ عم

 (3)ىميا:أ وتنقسـ الدوافع إلى أنواع نذكر  

                                       
 .80محمد إبراىيـ عبيدات، مرجع سبؽ ذكره، ص ( 1)
 .108أيمف عمي عمر، مرجع سبؽ ذكره، ص ( 2)
 .35، 34، الجزء الثاني، مرجع سبؽ ذكره، ص التأثير النفسية سموك المستيمك: عواملعيسى، عنابيبف ( 3)
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 التي تدفع الفرد إلى شراء سمعة معينة بغض الدوافع األولية ىي :/ دوافع ثانوية )انتقائية(:دوافع أولية
النظر عف اختبلؼ وتعدد العبلمات، وىي دوافع غير متعممة أو غير مكتسبة أو فطرية، وذات أساس 

 )خاص بوظائؼ أعضاء الجسـ( مثؿ الجوع والعطش واألمومة واأللـ وغيرىا.فسيولوجي 
 يي األسباب الحقيقية التي تدفع الفرد نحو شراء عبلمة معينة دوف األخرى.أما الدوافع االنتقائية ف

 المنتجات الدوافع الرشيدة أو العقبلنية ىي القوى التي تدفع األفراد إلى شراء :دوافع رشيدة/ دوافع عاطفية
بشكؿ عقبلني و مدروس و القياـ بالمفاضمة بيف البدائؿ عمى أساس موضوعي يحقؽ لو الرضا و 

التي تدفع األفراد إلى شراء المنتجات مف أجؿ التفاخر يي القوى ف العاطفية الدوافع أمااإلشباع المطموب.
 والتميز وتحقيؽ الطموح، وتنبع مف العاطفة وليس العقؿ.

 ىي القوى التي تدفع الفرد  الدوافع المتعية:دوافع التعبير عن الذات/ دوافع لتكريس الذات/ دوافع متعية
التي تدفع الفرد أما دوافع تكريس الذات فيي  إلى الرغبة في التمتع واالستمتاع بالحياة )السياحة والسفر(.

 توضيح األفكار. تدفع الفرد لمرغبة في في حيف دوافع التعبير عف الذات  لمرغبة في عمؿ الخير.
 يؤدي إلى توتر وعدـ  ماىي عبارة عف شعور بالنقص والحرماف بالنسبة لشيء معيف : الحاجات

قيمة  يكما تعبر الحاجة عف النقص والحرماف مف شيء ذداخمي حتى يتـ إشباع ىذه الحاجة. اتزاف
ومنفعة لمسائح، والتي تشكؿ ضرورة يجب إشباعيا لتحقيؽ التوافؽ النفسي والرضا العاـ حتى يكوف 

 ىذا السائح أكثر راحة.

سموؾ الفرد أخرى أكثر تمثيبل ل أنواعغير أف ىذا التمييز بيف الحاجات غير كافي بؿ يحتاج إلى   
فرد إلى إشباع ت اإلنسانية والتي تقـو عمى سعي الماسمو" في نظريتو تدرج الحاجا وىو ما جاء بو "أبراىـ

مية في نظره فكمما أشبعت حاجة معينة تطمع ىذا الفرد إلى إشباع حاجة أكثر أىمية الحاجات األكثر أى
 (1).منيا، وىذا ما يتجسد عمى شكؿ ىـر الحاجات لماسمو

 

 

                                       
، الطبعة األولى، دار وائؿ لمنشر و التوزيع، عماف إستراتيجيات التسويقنزار عبد المجيد البرواري، أحمد محمد فيمي البرزنجي،  ( 1)

 .113، ص 2004
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 ماسمو لمحاجات(:ىرم 07الشكل رقم)

 

 دار، مدخل كمي وتحميمي :سموك المستيمكيوسؼ، عثماف محمود جاسـ الصميدعي، ردينة  المصدر:
 .107، ص 2001ف، عماوالتوزيع،  منشرل المناىج

ماسمو مف خبلؿ ىذا الشكؿ عمى تسمسؿ الحاجات اإلنسانية بحيث يرى أف لكؿ فرد حاجات  ويعبر  
ليا نفس األىمية وبالتالي يمكف أف تكوف متسمسمة، فيبحث الفرد عف إشباع الحاجة التي تبدو ليس عديدة 

 .روالية التي تبدو لو ذات أىمية أكبالحاجات الم إشباعميمة، وبمجرد إشباعيا يسعى الفرد إلى 

 (: تطبيقات نظرية ماسمو03جدول رقم )

 المنتجات الحاجة
 الصحية، الرعاية الصحية الخدمات البيولوجية
 التأميف، أجيزة اإلنذار ضد السرقة والحريؽ األماف
 األلعاب الجماعية ومستحضرات التجميؿ االنتماء
 الساعات والعطور التقدير

 اإلجازات والسفر تحقيؽ الذات

 .23 ، ص2006، دار النيضة العربية، القاىرة، اإلعالن وسموك المستيمكدلي ، االعو سموى المصدر:

II.2.1.3 اإلدراك 

 الحاجة إلى تحقيؽ الذات
 المستوى الخامس

 

 

االنتماء الحاجات االجتماعية  

 الحاجة إلى األماف
 الحاجات االبيولوجية

 الحاجة لمتقدير

 المستوى الخامس

 

 

 المستوى الرابع

 

 

 المستوى الثالث

 

 

 المستوى الثاني

 

 

 المستوى األوؿ
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د حيث أف سموؾ األفرا ىناؾ مف الباحثيف مف يعتبروف أف اإلدراؾ ىو العامؿ األساس في تكويف  
نرى بيا العالـ مف حولنا، أو بأنو كافة المراحؿ التي بواسطتيا يقـو الفرد بعممية  يتاإلدراؾ ىو "الكيفية ال

 ووذات معنى ليتعرض ليا( ووضعو في صورة واضحة  يتاليـ وتفسير منبو ما )المعمومات االختيار، وتنظ
 (1)."ولمعالـ الخارجي المحيط بو

تمؾ العممية التي يقـو الفرد بفضميا باختيار وتنظيـ وتفسير ما يحصؿ عميو مف "ويعرؼ اإلدراؾ أيضا بأنو:  
 (2)."لتكويف صورة واضحة عف األشياء المحيطة بو معمومات

 II.3.1.3 التعمم 

يؤثر التعمـ مف خبلؿ حصوؿ السائح عمى معرفة أو معمومات معينة تسيـ في دفع بواعث السفر   
نحو مناطؽ القصد السياحي، وليا عبلقة مباشرة في تحديد النمط السياحي الذي تتجمى صورتو في مخيمة 

 الخدمات المتوفرة فييا أو مجموعةالسائح مما يدفعو الختيار منطقة الجذب السياحي والنمط السياحي السائد 
 (3)وقد يحصؿ السائح عمى معمومات مف مصادر متنوعة ومتعددة.

 (4)ويتفؽ الباحثوف عمى أنو حتى يحدث التعمـ البد أف تتوفر المبادئ األساسية:  
 :وث التعمـ، حيث تمعب الحاجات واألىداؼ دور المنبو تشكؿ الدوافع نقطة االنطبلؽ األوؿ لحد الدوافع

 .لسموؾ األفراد
 :تقـو اإليحاءات بدور الموجو لمدافع، كونيا تعمؿ كقوة رئيسية الستمالة األفراد لمتعمـ، وقد  اإليحاءات

تتمثؿ اإليحاءات في أمور ترتبط بالسمعة أو الخدمة مف خبلؿ منبيات مثؿ السعر، اإلعبلف، طريقة 
 ..الخالعرض..

 :إليو) ردة فعمو( ونوع االستجابة التي تحدث تحدد كيفية تصرؼ الفرد نحو المنبو الذي تعرض  االستجابة
، الحاجة التي يتـ إشباعيا، وقد يتـ التعمـ لدى الفرد حتى لو كانت استجابتو غير لديو) رفض أو قبوؿ(

 ممموسة أو غير ظاىرة لمعياف.
                                       

 .136محمد إبراىيـ عبيدات، مرجع سبؽ ذكره، ص ( 1)
 .44، ص 2006، الطبعة األولى، دار الحامد، عماف، االتصاالت التسويقية والترويجتامر البكري، (2)
، مركز بحوث السوؽ و حماية مجمة العمـو االقتصادية و اإلدارية "،سموك السائح و دوره في تحديد النمط السياحي" سالـ حميد سالـ، ( 3)

 .69، ص 2007، 48، العدد 1المستيمؾ، جامعة بغداد، المجمد
(4 ) Kolter, Ph. Et Dubois, B., Marketing managment, 7ème édition, Publi- Union,  Paris, 2000, p. 208. 
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 :احتماؿ وىو العممية التي بمقتضاىا تتحقؽ نتائج حدوث االستجابة ويزيد التعزيز أو التدعيـ مف التعزيز
 حدوث استجابة معينة في المستقبؿ كنتيجة إليحاء أو منبو وتبنى عممية التعزيز عمى الخبرة السابقة.

 II.4.1.3 الشخصية 

تمؾ الصفات والخصائص النفسية الداخمية التي تحدد وتعكس كيفية  »تعريؼ الشخصية بأنيا: يمكف  
تصرؼ الفرد وسموكو نحو كافة المنبيات الداخمية أو الخارجية البيئية التي يتعرض ليا بشكؿ دوري أو 

 (1)«.منتظـ
زيارة موف إلى يولقد أوضحت بعض الدراسات أف المستيمكيف السياحييف ذوي الشخصيات اليادئة المتزنة يم 

موف إلى المناطؽ السياحية الجديدة يالذيف يتصفوف بروح المغامرة فإنيـ يم االمناطؽ السياحية التقميدية، أم
 (2)التي تشبع رغباتيـ ودوافعيـ.

II.5.1.3 االتجاىات 

أف  منؾحوؿ فندؽ أو منتج أو موضوع ما، معنى ذلؾ أنو يطمب  اإلدالء برأيؾ منؾ عندما يطمب  
 وقد يختمؼ المستيمكوف في اتجاىاتيـ نحو المنتجات بؿ نحو تفسير المنتج. ،تعبر عف اتجاىؾ

التعبير عف التراكـ المعرفي الحاصؿ في القيـ والتي ينجـ عنيا مستوى  "تعرؼ االتجاىات بأنيا:  
يتفاعموف بو مع اآلخريف التعميـ فيتكوف بالتالي اتجاه أو اتجاىات لدى األفراد يعبروف بيا عف السموؾ الذي 

ومف الطبيعي أف ال نحصر ىذه االتجاىات في مجاؿ أو حدود معينة، بؿ أنيا تمتد إلى مختمؼ مناحي 
 (3)".الخالحياة سواء كانت في السياسة، االقتصاد، الديانة، الثقافة، الرياضة...

 تجانس بشكؿ مستمر و ؽيتكوف االتجاه مف ثبلثة مكونات، وتكوف ىذه المكونات في حالة تواف  
 وتتمثؿ في:

  :يتعمؽ بالمعتقدات واآلراء التي يتبناىا البائع اتجاه المنتج السياحي، ويتكوف ىذا البعد المكون اإلدراكي
 (4) مف األفكار التعمـ، الشاىدات، والمعرفة بشكؿ رئيسي.

                                       
 .196محمد إبراىيـ عبيدات، مرجع سبؽ ذكره، ص ( 1)
 .91صبري عبد السميع، مرجع سبؽ ذكره، ص  ( 2)
 .178تامر البكري، مرجع سبؽ ذكره، ص ( 3)
 .194، الجزء الثاني، مرجع سبؽ ذكره، ص المستيمك: عوامل التأثير النفسيةسموك عنابي بف عيسى، ( 4)
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  :البائع نحو الخدمات السياحية، الكبلـ عنيا إما  يعبر عف التصرؼ الذي يقـو بوالمكون السموكي
 (1)بطريقة مساندة أو غير مساندة، بمصداقية أو العكػس.

 يتمثؿ في التقييـ الشعوري لممنتج السياحي، أي الشعور االيجابي أو السمبي نحوه : يالعاطفكون مال
 (2)ويمكف تحديد ىذا العنصر عف طريؽ إجابات مف النوع: أحب أو أكره.

 II.2.3  السائحتأثير العوامل البيئية في سموك 

 وؾ تحددىا البيئة التي يعيش فييا.اجتماعي بطبعو فإنو يعيش ويعمؿ وفؽ قواعد وسم الفرد طالما أف  
وتصرفاتو الشرائية، وفيما يأتي شرح  سائحبشكؿ مباشر أو غير مباشر في سموؾ ال تؤثر العوامؿ البيئية و

 ألىـ ىذه العوامؿ.

II.1.2.3المحيط االجتماعي 

 :مف االجتماعي المؤثر في سموؾ السائح يتكوف المحيط  

يتأثر الفرد في حياتو الفردية بعدد كبير مف الجماعات التي يتخذىا : الجماعات المرجعية وقادة الرأيأ. 
 الشرائية. نموذجا عند التصرؼ واتخاذ قراراتو

ف أف تستخدـ كإطار مرجعي لؤلفراد مكجماعات مف األفراد ي "عمى أنيا: الجماعات المرجعيةعرفت   
 (3)"في قراراتيـ الشرائية، وتشكؿ مواقفيـ وسموكيـ.

صداقات الطفولة وزمبلء بالجماعة التي يعيش معيا كاألسرة والمجتمع و  إف الفرد يرتبط ارتباطا وثيقا  
ألف  السياحي، حيث تؤثر فيو تأثيرا قويا را في سموؾ الفردمؤث ذه الجماعة عامبل. وتصبح ىالمدرسة...الخ

الترحاؿ لمشاىدة المعالـ زية ناتجة مف الرغبة في التنقؿ و السمعة السياحية ترتبط بعوامؿ شخصية وغري
 (4)السياحية مف خبلؿ تكويف إدراؾ وصورة ذىنية مما قدموه مف شرح عند قياميـ برحبلت سياحية سابقة.

                                       
 نفس المرجع، نفس الصفحة.( 1)
 .113، ص 2007، الدار الجامعية، اإلسكندرية، التسويق المعاصرعبلء الغرباني و آخروف، ( 2)
 .91، ص 1990والتوزيع، عماف، ، الطبعة األولى، دار المستقبؿ لمنشر مبادئ التسويقمحمد إبراىيـ عبيدات، ( 3)
 .52مرواف صحراوي، مرجع سبؽ ذكره، ص ( 4)
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الذيف تكوف آراؤىـ قدوة لباقي األعضاء وبالتالي فيـ الذيف المجموعة أعضاء  فيقصد بيـ قادة الرأي أما 
وىؤالء ىـ الذيف يشتروف المنتجات الجديدة أوال  ،يحددوف اتجاه التصرؼ والسموؾ لباقي أعضاء المجموعة

فئة فإف لمنصح واإلرشاد، ونظرا ألىمية ىذه الويمكنيـ أف يكونوا مصدرا لممعمومات لباقي أعضاء المجموعة 
 (1)بعض المنظمات تعتمد عمييـ في نشر المنتجات الجديدة.

تشير الطبقة االجتماعية إلى مكانة الفرد مف خبلؿ سمـ اجتماعي مبني عمى : الطبقات االجتماعيةب. 
مفاىيـ وقيـ عامة لممجتمع باختصار، إلى حد كبير تمثؿ الطبقات االجتماعية مجموعة عريضة مف الناس 

 منطقة السكف ونوعو، تاريخ األسرةالمتشابييف نسبيا في عوامؿ كالدخؿ، نوع الوظيفة، المستوى التعميمي، 
 (2)الثروة والسمطة... باإلضافة إلى قيـ وأنماط سموكية واستيبلكية تميز كؿ مجموعة مف األفراد عف األخرى.

فكؿ مجتمع ينقسـ إلى فئات وطبقات اجتماعية مختمفة ولكؿ منيا قوتيا ووضعيا األدبي والمعنوي      
توى المعيشي والمادي فالسائح الغني ىي تختمؼ مف حيث  المسو فيناؾ الطبقة الغنية والمتوسطة والفقيرة، 

ليس كالسائح المتوسط والفقير مف حيث الرغبة والحاجة إلى السفر واالختيار مف حيث التفضيبلت 
 واإلمكانيات )الدخؿ(.

في سموؾ وأنماط الشراء لؤلفراد، ذلؾ أف األسرة تعمـ أفرادىا  اكبير  امف المعروؼ أف لؤلسرة تأثير  األسرة:ج. 
ولؤلسرة بشكؿ عاـ أربعة وظائؼ  .استيبلؾ أو استخداـ ما يجب استيبلكو أو استخدامو مف السمع والخدمات

 (3)أساسية:
 س، رعاية صحية، مسكف...(؛االدعـ االقتصادي ألفرادىا )طعاـ، شراب، لب -  
 اعدة األفراد دوف ارتباكات، المشاركة والحوار أو إزالة أثار أي مشكمة...(؛الدعـ العاطفي )مس -  
التطبيع االجتماعي ألفراد األسرة )اكتساب الفرد القيـ والعادات االجتماعية المرتبطة بمعتقدات  -  

والحضارية، األنماط السموكية الشرائية واالستيبلكية، القدوة في كؿ أنماط السموؾ المرتبطة  ةالمجتمع الديني
 بالثقافة الحضارية التي تنتمي إلييا األسرة؛

 توفير النيج الحياتي لؤلسرة) مجموعة أنشطة، اىتمامات، ىوايات تتفؽ مع القدرات المالية(. -  

 الثقافة التي ينتمي إلييا. ،تؤثر في سموؾ المستيمؾالرئيسية التي مف العوامؿ الثقافة: د. 
                                       

 .344، مرجع سبؽ ذكره، ص سموك المستيمك: مدخل استراتيجيمحمد إبراىيـ عبيدات، ( 1)
 .31أيمف عمي عمر، مرجع سبؽ ذكره، ص ( 2)
 .297 -295 ، مرجع سبؽ ذكره، صسموك المستيمك: مدخل استراتيجيمحمد إبراىيـ عبيدات، ( 3)



  IIدراسة سلوك السائح .
 

- 69 - 
 

مجموعة المعارؼ والمعتقدات، المبادئ، واألفكار التي تسود مجتمعا ما في "تعرؼ الثقافة عمى أنيا:   
 (1)"فترة زمنية معينة، والتي تؤثر عمى سموؾ الفرد وتصرفاتو ومنذ سنوات حياتو المبكرة.

التي نشأ فييا السياح فمثبل ثقافة السياح االيطالييف تختمؼ عف ثقافة عادة ترتبط الثقافة بالمناطؽ   
السياح الفرنسييف أو األلمانييف ويرجع السبب في ذلؾ لمعديد مف السموكيات نذكر منيا السموؾ الديني أو 

 (2)العادات االجتماعية والمغات أو األصؿ... الخ.
سموؾ السائح مف مكاف آلخر وداخؿ المكاف  ويعكس االختبلؼ في الثقافات االختبلؼ في أنماط  

ة تخطيط اإلستراتيجية التسويقيو ـ السوؽ السياحي إلى قطاعات يالواحد، وعمى رجؿ التسويؽ الماىر تقس
 وفؽ المتغيرات الثقافية لمسياح.

II.2.2.3 المحيط الطبيعي 

عمى حاجات ورغبات ا في التأثير مالخ( دورا مي.الجباؿ، السيوؿ، المناخ..تمعب الطبيعة )   
بح في حاجة إلى ذا كاف الفرد يعيش في منطقة حارة فإنو يصإمثبل   (3)المستيمكيف ومف ثـ السموؾ الشرائي.

 أخرى ذات جو معتدؿ. السفر إلى منطقة 

 II.3.2.3 القوى التي ىي من صنع البشر 

التي ىي مف صنع البشر، والتي تؤثر في سموؾ المستيمؾ مثؿ: االقتصاد، إلى القوى البيئية وتشير   
 السياسة، الحكومة والتكنولوجيا...  

ترتب عمى التطور التكنولوجي العديد مف اآلثار والتغيرات الجديدة التي انعكست عمى  القوى التكنولوجية:أ. 
ات وخدمات سياحية جديدة، وكذلؾ أدى سموؾ المستيمكيف، فظيور تكنولوجيا جديدة أدى إلى ظيور منتج

إلى ظيور طرؽ جديدة لمشراء والدفع، حيث أصبح المستيمؾ السياحي أكثر حرية اليـو عف الماضي بسبب 
 (4)التقدـ التكنولوجي.

                                       
 .81، ص 2008، دار الخمدونية لمنشر والتوزيع، الجزائر، أسس التسويقإبراىيـ بمحيمر، ( 1)
 .144أيمف برنجي، مرجع سبؽ ذكره، ص ( 2)
 . 51مرواف صحراوي، مرجع سبؽ ذكره، ص ( 3)
 .236، ص 2003الجامعية، اإلسكندرية، ، الدار تعمم من التجربة اليابانية: كيف تسيطر عمى األسواقعبد السبلـ أبو قحؼ، ( 4)
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القابؿ يتأثر سموؾ السائح بالقوى االقتصادية السائدة في الدولة مثبل: زيادة الدخؿ  القوى االقتصادية:ب. 
 (1).الخ..الرواج، الكساد، الدخؿ الفردي، التضخـ، النمو.، لئلنفاؽ

 (2)تشمؿ السياسات الحكومية الجوانب التالية:: السياسات الحكوميةج. 

  :فالحكومة تستطيع أف تؤثر عمى سموؾ المستيمؾ السياحي بؿ والسوؽ السياسات المالية والنقدية
القروض، أو الدعـ الحكومي لؤلسعار ومدى ككؿ مف خبلؿ الضرائب أو رفع أسعار الفائدة عمى 

 ؛تدخؿ الدولة في دعـ بعض طبقات المستيمكيف
  تقييد االختيار وذلؾ مف خبلؿ فرض تكاليؼ إضافية عالية أو غرامات مالية عمى المستيمؾ إما

 اية ىذا المستيمؾ أو ترشيد سموكو؛بيدؼ حم
 دفع أو بعض السمع وكذلؾ النفايات؛قياـ الحكومة بوضع قيود عمى بعض المشتريات أو طرؽ ال 
 ظر اإلعبلنات الخادعة أو المضممة؛قياـ الحكومة بمنع وح 

تستطيع الحكومة أيضا التأثير عمى سموؾ المستيمؾ مف خبلؿ قياميا بتوفير خدمات البنية األساسية  -5
المستيمؾ وبشكؿ  إلييا عأو يتطم الخدمات التي يحتاجالتي تسيؿ عميو القياـ بالشراء ومدى توافر كؿ السمع و 
 فوري دوف االعتماد عمى استيرادىا مف أماكف أخرى.

II.3.3  العوامل التسويقية في سموك السائحتأثير 

التسويقية التي تؤثر في سموؾ المستيمؾ والصورة المكونة عف منظمة توجد العديد مف العوامؿ   
 االنطباعات لدى العمبلء والزبائف.الخدمة، فجميع عناصر المزيج التسويقي تساىـ في تكويف 

II.1.3.3 المنتج 

حيث أف  لممنتج دور أساسي في التأثير عمى السموؾ الحالي والمستقبمي لممستيمؾ السياحي  
 إلشباع والرضاالمطموباالمستيمؾ يقـو بشراء المنتج الذي يتوقع أنو سوؼ يمبي حاجاتو ورغباتو، فإذا تحقؽ 

                                       
 .38، ص 2001، عماف، دار وائؿ لمنشر و الطباعة، ي الحديثحالتسويق السياخالد مقابمة، عبلء السرابي،  (1)
 .136أيمف برنجي، مرجع سبؽ ذكره، ص ( 2)
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شراء نفس المنتج، وربما يتحوؿ إلى درجة المستيمؾ المخمص الذي يكرر شراء فإف المستيمؾ سوؼ يكرر 
 (1)نفس المنتج.

II.2.3.3 التسعير 

 في التسويقي ودورهورغـ أىمية السعر في المزيج ، السياح بذأحد أىـ العناصر التي تج يمثؿ السعر  
األرباح لممؤسسة، إال أنو يعتبر مف ب مستيمكيف جدد، والمحافظة عمى المستيمكيف الحالييف وتحقيؽ ذج

العكس صحيح        و الطمب كمما زاد سعر السمعة كمما انخفض الخصائص السمبية لمسمعة، حيث أنو
ولكف ال يجب وضع أسعار منخفضة جدا ألنيا سوؼ تولد الشكوؾ لدى المستيمؾ السياحي حوؿ جودة ىذه 

 الخدمات مما يقوده إلى عدـ شرائيا.
يتوجب عمى الجيات المعنية بالتسويؽ السياحي أف تفيـ إمكانية الحركة أو التعديؿ في أسعارىا ما وعميو فإنو 

 (2)تقدمو مف منتجات سياحية.

II.3.3.3 التوزيع 

لممستيمؾ في  اج بسعر مناسب، ومعمف عنو بشكؿ جذاب إال أنو ليس متاحالفائدة مف وجود منت ما  
ويمكف  ؿ بيف اتخاذ قرار الشراء مف عدمو.الزماف والمكاف المناسبيف، فخاصية الوفرة وسيولة االقتناء قد تحو 

 (3)حصر أثر التوزيع عمى سموؾ المستيمؾ السياحي فيما يأتي:
* يمعب المظير الحسف لمقدمي الخدمة في المؤسسات السياحية دورا ميما في جذب المستيمؾ    
 ؛ضسياحي ألنو يعطي انطباعا ايجابيا عف جودة الخدمة، مما يجعميـ يثقوف بما سيقترح عمييـ مف عرو ال
 السموؾ الشرائي لممستيمؾ السياحي؛* يؤثر الجو العاـ لممنشأة السياحية عمى   
ذب السياحي السياح مف خبلؿ قربو مف مواقع الجذب موقع المؤسسة السياحية دورا في ج * قد يمعب  

 وجوده في أماكف تتمتع بالحركية، مثؿ أىمية موقع الفندؽ أو المطعـ. أو

 

                                       
 .25، مرجع سبؽ ذكره، ص الصحفمحمد فريد ( 1)
 .86، 85، مرجع سبؽ ذكره، ص مدخل سموكيسموك المستيمك: محمد إبراىيـ عبيدات، (2)
 .205عثماف يوسؼ، مرجع سبؽ ذكره، ص  ردينة، جاسـ الصميدعي محمد( 3)
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II.4.3.3 الترويج 

يمثؿ الترويج ركنا أساسيا وحيويا في أنشطة المنظمات السياحية، فيو مرآة عاكسة لمنشاط نفسو   
 ومدى التقارب بيف المنظمات واحتياجات المستيمكيف مف خبلؿ ما يعرض مف منتجات.

اإلقناعي بغرض االىتماـ وقد يؤثر الترويج عمى قرار شراء الفرد وسموكو مف خبلؿ صور االتصاؿ   
كما يعمؿ عمى نشر الوعي والثقافة بيف المستفيديف  ،ج  والترغيب فيو أو التعريؼ أو التذكير بوجودهبالمنت

 (1)وتوجيو انتباىيـ واىتماميـ.
حي في عممية الشراء والتي تتـ في شكؿ مف األشكاؿ وتتجسد االستجابة مف قبؿ المستيمؾ السيا  

 التالية:
 لعبلمة، التجارية أو مقدـ الخدمة؛* الوالء لممنظمة أو االسـ أو ا  
 العبلمة التجارية؛* االستجابة مف خبلؿ تغيير المنظمة الخدمية أو   
 * االستجابة مف خبلؿ رفع أو زيادة تجزئة المنتج.  

وقد تختمؼ استجابة المستيمكيف لمترويج، فمنيـ غير المتأثريف، والمتأثروف لحد الوالء والمتأثروف   
االستجابة لؤلنشطة الترويجية إلى التداخؿ  يرجع االختبلؼ في دوف الوالء، والمتأثروف حصريا بالترويج، و

 سياحي(.بيف المؤثرات االقتصادية، االجتماعية، والنفسية عمى سموؾ المستيمؾ)ال

II.5.3.3 (2) البيئة المادية 

تتضمف البيئة المادية )األثاث، الموف، الضوضاء ، التصميـ والديكور، األشياء الممموسة الداعمة   
بعممية كثيرا  ييتـ رجاؿ التسويؽ لعدـ الممموسية التي تميز الخدمات ينبغي أف اونظر  ،(أخرىتسييبلت مادية 

 و العناصر المادية مف خبلؿ األدوات و التجييزات ية،ممموسال إلىالتخطيط لجعؿ الخدمة أقرب ما تكوف 
بالمفيـو الواسع، الخدمة. ويمكف اعتبار  البيئة المادية جزء مف ترويج الخدمات  و تقديـ المستخدمة في إنتاج

 الخدمة. انطباعا أوليا عف نوعيةالزبوف  حيث تعطي
 

                                       
 .129أيمف برنجي، مرجع سبؽ ذكره، ص ( 1)
المزيج التسويقي و دوره في تعزيز مكانة شركات التأمين في ذىنية عبد األمير عبد الحسيف شياع، ساىرة كاظـ حسيف محسف، " (2)

 . 99، ص2012، الفصؿ الثالث، 20، المجمد السابع، العددمجمة دراسات محاسبية و مالية، "الزبون
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II.6.3.3 (1) عممية تقديم الخدمة 

تقديـ الخدمة أشياء في غاية األىمية ،و تضـ عممية التي يتـ مف خبلليا تقديـ الخدمةىي الكيفية  
المستفيديف كما تشمؿ  إلىمثؿ السياسات و اإلجراءات المتبعة مف قبؿ مقدـ الخدمة لضماف تقديـ الخدمة 

خدمة ال، و حرية التصرؼ الممنوحة لمقائميف عمى تقديـ نشاطات و بروتوكوالت أخرى مثؿ إدخاؿ اآلالت
، وأساليب تحفيزىـ عمى المشاركة الفاعمة يـتيـ، وأساليب تسويؽ العبلقة معمعامم وكيفية توجيو المستفيديف و

 .في عممية إنتاج الخدمة أو تقديميا

II.3.3.3 (2)األفراد 

جزءا مف  يمكف اعتبارىـو  ،ىـ عنصر أساس في اإلنتاج و في تقديـ معظـ الخدمات فرادالمشاركوف أو األ
ات الخدمية إلى خمؽ قيمة مضافة و كسب مؤسستحقيؽ التمايز أو االختبلؼ الذي بواسطتو تسعى المسعى 

 ميزة تنافسية .

جميع األشخاص الذيف يشاركوف في تقديـ الخدمة  أيف منيا، يشمؿ ىؤالء مقدمي الخدمة و المنتفعيو 
مؤسسة       الخدمة و أفراد االتصاؿ في ال ىـ تحديدا مقدموو  ،إدراؾ الزبوف لمخدمة المقدمة فيو يؤثروف 

ف  في بيئة الخدمة حيث أف استيبلؾ الخدمات يحدث في المكاف الذي يتـ فيو و الزبائف اآلخروف الموجودو 
 .الزبوف تواجدالخدمة أو في مكاف  موقعإنتاج و تقديـ الخدمة سواء كاف داخؿ 

II.4.3 االنترنت عمى سموك السائح تأثير 

السياحية بزبائنيا المحتمميف مف خػبلؿ وسػائؿ اإلعػبلـ المختمفػة والتػي منيػا التمفػاز   تتتصؿ المؤسسا 
رىا، وعمى مدى سنوات عديدة حدث تطور ىائػؿ فػي الوسػائؿ المسػتخدمة، غي والصحؼ والمجبلت والمذياع و

خمة بػر عػف اتصػاالت عالميػة ضػىػي تع و ،جديػد لبلتصػاؿ وىػو شػبكة االنترنيػت جمما أدى إلى ظيور نموذ
لػذا تعتبػر نظػاـ اتصػاؿ يسػمح ألجيػزة   ،تربط عشػرات اآلالؼ مػف شػبكات الحاسػبات مختمفػة األنػواع واألحجػاـ

 ب بتبادؿ االتصاؿ مع بعضيا البعض.الحاسو 

                                       
 .100نفس المرجع، ص (1)
 .99عبد األمير عبد الحسيف شياع، ساىرة كاظـ حسيف محسف،مرجع سبؽ ذكره، ص (2)



  IIدراسة سلوك السائح .
 

- 74 - 
 

جعػؿ ىػذه المؤسسػات التػي ت تليػا مػف القػوة واإلمكانيػا يةوقد بػدأت المؤسسػات السػياحية بتبنييػا كوسػيمة تسػويق
السػتخداـ ؤوف يمجػالػذيف بػاال كبيػرا  مػف طػرؼ السػياح، إقىػذه التقنيػة    و القػتألعماليػا. أدائياتغير مف طريقة 

 (1)االنترنيت لعدة أسباب نذكرىا كاآلتي:
 المسػػتيمؾ حيػػػث يسػػتطيع ىػػػذا األخيػػر أف يؤلػػػؼ الرحمػػة حسػػػب  عػػروض لينػػػة حسػػب رغبػػػاتأكبـــر: حريــة

رغباتػػػو مػػػف درجػػػة الفنػػػدؽ إلػػػى أنػػػواع المطػػػاعـ وأكثػػػر كػػػي تكػػػوف الرحمػػػة مبلئمػػػة لمسػػػعر الػػػذي يسػػػتطيع 
عػػػيش تجربػػػة السػػػفر مػػػف خػػػبلؿ التجػػػوؿ االفتراضػػػي فػػػي بسػػػمح االنترنيػػػت لمسػػػائح ت المسػػػتيمؾ أف يدفعػػػو.

 يدا عف عوامؿ أخرى يمكف أف تؤثر عمى اختياره في مكاتب السفريات.األماكف  التي يريد السفر إلييا بع

 :فػإذا كانػت المقارنػة بػيف وجيتػيف  ،ت نمطػا جديػدا مػف االسػتيبلؾ مػرتبط بالوقػتولدت االنترنػ سرعة أكبر
مػػف  ات يمكػػف لمسػػائح أف يبحػػث عػػف مبتغػػاهدائمػػا صػػعبة اختصػػر الوقػػت بػػدال مػػف مراجعػػة مكاتػػب السػػفري

المنػػػزؿ أو فػػػي أي مكػػػاف آخػػػر خيػػػارات وعػػػروض أكثػػػر أمػػػاـ السػػػائح حيػػػث يتػػػوفر أمامػػػو فػػػرص وخيػػػارات 
متنوعػػػة مػػػف حيػػػث مواعيػػػد رحػػػبلت الطيػػػراف وأنػػػواع الفنػػػادؽ وأسػػػعارىا والػػػدوؿ المقصػػػودة ونػػػوع السػػػياحة 

 المطموبة سواء كانت تاريخية أو ترفييية أو غيرىا...
  :اجػػات السػػػائح وحتػػى القػػائميف عمػػى المنتجػػػات السػػياحية ألنيػػا تسػػػيؿ تمبػػػي االنترنيػػت حســيولة التبــادل

 حػوؿ جيػػة القصػػد وىػػي تشػمؿ معمومػػات ،عمميػة تبػػادؿ المعمومػات الضػػرورية لتسػويؽ المنتجػػات السػياحية
المعطيػػات الضػػرورية لجػػذب الزبػػائف المحتممػػيف مػػف خػػبلؿ تقػػديـ و وصػػؼ الخػػدمات المقدمػػة واألسػػعار، 

 تماـ عممية البيع عمى الشبكة.المنتجات في شكؿ مغري إل

تعد االنترنيت قناة اتصالية تسويقية تستحوذ عمى اىتماـ كثير مف المعمنيف في صناعة السياحة وذلػؾ  
فالمؤسسات السياحية تقـو بػالترويج لمختمػؼ خػدماتيا عمػى  ،بسبب تفضيؿ واتجاه السياح نحو ىذه القناة بكثرة

وىػػذا مػػف شػػأنو جػػذب السػػياح والتػػأثير عمػػى قػػراراتيـ الشػػرائية  ،االلكترونيػػةشػػبكة االنترنيػػت عػػف طريػػؽ مواقعيػػا 
 لمخدمات السياحية. 

II.4 كمحدد رئيسي لقرار اختيار السائح بين الوجيات السياحية صورة الوجية 

وعػامبل ميمػا فػي  تعتبر صورة الوجية السياحية متغيرا أساسيا مف المتغيرات التي تفسػر سػموؾ السػائح 
 اختيار الوجية السياحية، لذا سنحاوؿ التطرؽ إلى بعض المفاىيـ المتعمقة بيا.

                                       
 .139، 138حماني أمينة، مرجع سبؽ ذكره، ص ( 1)
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II.1.4 الوجية السياحيةتعريف 

مػػف المقومػػات  ةف أو حيػػز جغرافػػي يتػػوفر عمػػى مجموعػػيػػرى الكثيػػروف أف الوجيػػة السػػياحية ىػػي مكػػا 
 السياحية التي ليا قيمة في نظر السياح.

أكثر مػف مجػرد مكػاف أو حيػز جغرافػي يقػرر السػائح قضػاء بعػض الوقػت فيػو، "وىناؾ مف يرى بأنيا: 
عمػػى  إنمػػا تتعػػدى ذلػػؾ إلػػى مػػزيج مػػف الخػػدمات والمنتجػػات، والمػػوارد البشػػرية والطبيعيػػة والمصػػطنعة القػػادرة 

(1)"جذب السياح، ويتمحور ىذا حوؿ أنشطة أو خبرات غير مألوفة بالنسبة  ليـ.
  

نظػػػاـ يجمػػػع عػػػددا مػػػف المكونػػػات المتمثمػػػة فػػػي مرافػػػؽ "" عمػػػى أنيػػػا: Lynch" و"Tinsleyعرفيػػػا " و  
 (2)."الجذب والتسييبلت ووسائؿ النقؿ وخدمات أخرى والبنية التحتية

ومف خبلؿ ما سػبؽ نسػتخمص أف الوجيػة السػياحية ىػي موقػع جغرافػي قػادر عمػى جػذب السػياح نظػرا  
 (3)و الوجية السياحية تتميز بخمسة عناصر أساسية ىي: الطبيعية. لخصائصو الجمالية والثقافية و

  والثقافية واالجتماعية؛ اريةالمعمالخصائص التي تجذب السياح كالخصائص الطبيعية و 
 التسييبلت والخدمات المتاحة مثؿ خدمات الفنادؽ والمطاعـ؛ 
 والتكمفة؛العناصر العممية كالوقت  والبنية التحتية والمواصبلت و كانية الوصوؿ إلى الوجيةإم 
 صورة الوجية السياحية التي تؤثر في توقعات السياح المستقبمية؛ 
  كاممة لموجية السياحية.التكمفة اإلجمالية لزيارة 

II.2.4 صورة الوجية السياحيةو أىمية مفيوم 

ة إيجابيػػػة بنػػػاء صػػػور ة ىميػػػأو إبػػػراز  و تعػػػداد خصائصػػػيا الوجيػػػة السػػػياحية سػػػنحاوؿ فيمػػػا يمػػػي تعريػػػؼ صػػػورة
 نظمات الفاعمة في قطاع السياحة.و الملموجية بالنسبة لمسائح 

 

                                       
، التسويؽ السياحي و تثميف صورة الجزائرحوؿ  الممتقي العممي الدولي األوؿ"، الجزائر وجية الغد، محمد حولي، " صبرينة بوريب( 1)

 .3، ص 2013نوفمبر  7و  6عنابة، الجزائر، يـو  -جامعة باجي مختار
مجمة دراسات "، السياح األجانبالصورة المدركة لمشراء كمقصد سياحي من وجية نظر ، ىاني حامد الضمور، "دوخديجة سمية بف ج(2)

 .6، ص 2011، 1، العدد 38، المجمد ، الجامعة األردنية، عماففي العمـو اإلدارية
 نفس المرجع، نفس الصفحة.( 3)
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II.1.2.4تعريف صورة الوجية السياحية 

نالػػػت الصػػػورة السػػػياحية الكثيػػػر مػػػف االىتمػػػاـ مػػػف قبػػػؿ البػػػاحثيف نظػػػرا لمػػػدور الػػػذي تمعبػػػو فػػػي تنميػػػة  
 الوجيات السياحية، وجذب السياح.

انطبػػاع كمػػي فػػي عقػػؿ السػػائح، وجيػػاز السػػياحة الػػوطني مبنػػي عمػػى بنػػاء تجميعػػي "الصػػورة السػػياحية ىػػي: و 
عبػػػر الوقػػػت ويعكػػػس معمومػػػات معرفيػػػة وحسػػػية حػػػوؿ المقصػػػد عمػػػى وجػػػو العمػػػـو مػػػف جيػػػة ومنػػػاطؽ الجػػػذب 

 (1)"والتميز فيو عمى وجو الخصوص مف جية أخرى.

 (2)"مف المعمومات حوؿ الوجية. تمثيؿ عقمي ناتج مف العقؿ، ويمثؿ كمية كبيرة"وتعرؼ أيضا بأنيا: 

مػف خػػبلؿ التعػػاريؼ السػػابقة يمكػػف القػػوؿ بػػأف الصػورة السػػياحية ىػػي جػػزء ال يتجػػزأ وعنصػػر مػػؤثر فػػي  
عمميػػة اتخػػاذ القػػرار، وسػػموؾ السػػفر بالنسػػبة لمسػػائح، فيػػي تعبػػر عػػف مجمػػوع االنطباعػػات والتصػػورات الذىنيػػة 

وترتبط ىػذه التجػارب بعواطػؼ غير المباشرة،  جارب المباشرة والتي تتكوف عند األفراد أو السياح مف خبلؿ الت
بغػػض النظػػر عػػف صػػحة المعمومػػات التػػي تتضػػمنيا  نػػة،واتجاىػػات األفػػراد وعقائػػدىـ، إزاء وجيػػة سػػياحية معي

خبلصة ىذه التجارب فيي في النياية تمثؿ دافعا صادقا بالنسبة ألصحابيا ينظروف مف خبللو إلػى مػا حػوليـ 
 أساسيا.ويفيمونو عمى 

II.2.2.4 خصائص صورة الوجية السياحية 

 (3)بمجموعة مف الخصائص و السمات منيا ما يمي: تتميز الصورة السياحية  

مجرد انطباعات ال  ياذىب كثير مف الباحثيف إلى أف الصورة السياحية ال تتسـ بالدقة، ألنعدم الدقة:أ.  
تصاغ بالضرورة عمى أساس عممي وموضوعي، بؿ تعد تبسيطا لمواقع، كما أنيا ال تعبر بالضرورة عف 

السيما وأف السياح عادة يمجؤوف  ،الواقع  الكمي، ولكنيا تعبر في معظـ األحياف عف جزئية مف الواقع الكمي

                                       
، مذكرة مكممة لنيؿ شيادة الماجستير في عموـ نحو مستقبل سياحي واعد :تسويق صورة الوجية السياحية لمجزائرحناف برجـ، ( 1)

 .17، ص 2011جامعة الجزائر، التسيير، 
، مؤسسة شباب الجامعة لمنشر و التوزيع، اإلسكندرية الوعي السياحي والتنمية السياحية: مفاىيم وقضاياداليا محمد تيمور زكي، ( 2)

 .17، ص 2008
 .24، 23محمد منير حجاب، مرجع سبؽ ذكره، ص  ( 3)
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ومات قميمة يحصموف عمييا لعدـ القدرة عمى جمع إلى تكويف فكرة شاممة عف الوجية السياحية مف خبلؿ معم
 المعمومات التامة.

تميؿ الصورة السياحية إلى الثبات ومقاومة التغير، وتتعدد العوامؿ التي تحدد وتؤثر المقاومة لمتغيير: . ب 
 في وقت وكيفية التغيير المحتمؿ في الصورة.

ء حيث أف العنصر األساسي في تغييرىا ىو كمية إف صورة الوجية السياحية تتغير ببطالتغيير البطيء:  ج.
عموما فإنيا ،و خاصة إذا كانت تتعارض مع الصورة الحالية ،واستقرار المعمومات الجديدة المتمقاة لمدة طويمة

 تؤدي إلى تغيير تدريجي في صورة الوجية وتكويف صورة جديدة بالكامؿ.

تؤدي صورة الوجيات السياحية إلى تكويف إدراكات متحيزة لدى السائح، الصورة السياحية غير موضوعية: د.
لذا فإنيا تؤدي إلى إصدار أحكاـ متحيزة بعيدة عف الموضوعية، فمف خبلؿ الصورة  السياحية يرى السائح  

 ره.جوانب مف الحقيقة، وييمؿ جوانب أخرى ألنيا ال تتماشى مع معتقداتو واتجاىاتو، وال تتفؽ مع طريقة تفكي

تسيـ الصورة الذىنية لمسائح عف الوجية السياحية في التنبؤ بالسموؾ والتصرفات  تنبؤ بالمستقبل: ىـ.وسيمة 
 المستقبمية لو اتجاه الوجية أي ىؿ يزورىا أـ ال.

أي أنيا متغيرة وليست ليا خصائص ثابتة حيث تتغير مف شخص إلى آخر الصورة السياحية نسبية: و. 
ويتـ إدراكيا بطرؽ مختمفة وفقا لئلطار الثقافي واالجتماعي وبمد نشأة  ،خر في العالـوتختمؼ مف مكاف آل

 وىذا ما يستوجب تنويع الجيود الدعائية طبقا لؤلسواؽ المختمفة. ،السائح

إف عممية تكويف الصورة السياحية ىي عممية ديناميكية  تكوين الصورة السياحية عممية ديناميكية: ز.
متفاعمة تمر بمراحؿ متعددة تتأثر كؿ مرحمة بما يسبقيا وتوثر فيما يمحؽ بيا، كما أنيا متطورة ومتغيرة تأخذ 

 أشكاال عديدة وقوالب مختمفة.

عممية معرفية تمر  إف عممية بناء صورة ذىنية لموجية السياحية ىي الصورة السياحية عممية معرفية:ح.
بمراحؿ العمميات المعرفية مف إدراؾ وفيـ وتذكر، وتخضع لممتغيرات والعوامؿ التي تخضع ليا العمميات 

 المعرفية أو تتأثر بيا.
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إف تكويف صورة لموجية السياحية ىي عممية نفسية مما يعني كونيا الصورة السياحية عممية نفسية: ط.
إلى جانب أبعادىا المعرفية كما تتكوف الصورة السياحية وتتطور في إطار  عمميات داخمية ليا أبعاد شعورية

نما تتأثر بكؿ الظروؼ المحيطة بيا.  ثقافي معيف أي أنيا ال تنشأ مف فراغ وا 

II.3.2.4 أىمية صورة الوجية السياحية 

 (1)االيجابية التي تتكوف لدى السياح حوؿ الوجية السياحية العديد مف الفوائد نذكر منيا: لمصورة 
  أف تكسػػب الثقػػة أو أف سػػياحية حيػػث مػػف خػػبلؿ الصػػورة يمكػػف لوجيػػة  ،الصػػورة كمرجػػع لبلختيػػارتعمػػؿ

ىـ تثيػر أحكامػا سػمبية ال تتماشػى مػع مصػالحيا لػدى األطػػراؼ الػذيف ىػـ عمػى عبلقػة بيػا، فالصػورة تسػػا
فػػي إنشػػاء ىويػػة مميػػزة، مػػف خبلليػػا يػػتـ توجيػػو السػػائح الختياراتػػو، فػػإذا كانػػت المنتجػػات المنافسػػة ذات 

 بالصورة التي يدركيا حوؿ الوجية؛ خصائص متماثمة فإف قرارات السائح ستتوجو
 الصورة عمى تمييز الوجية عػف منافسػييا، وىػي تسػمح بتطػوير اتجاىػات فػي صػالحيا، مػف شػأنيا  تعمؿ

 والئو؛اكتساب  استمالة السائح و
  صػػػورة الوجيػػػة السػػػائح عمػػػى معالجػػػة المعمومػػػات، وىػػػذا راجػػػع إلػػػى أنيػػػا ممخػػػص لمجموعػػػة مػػػف تسػػػاعد

ممية التعرؼ عمى المنتجات وتكػرار االعتقادات، وىي عممية تبسيطية ليذه المعمومات، كما أنيا تسيؿ ع
 ؛بالتالي كسب وفاء السياح السموكات اتجاىيا و

 موجيػة السػياحية عمػى اجتػذاب الميػارات البشػرية البلزمػة لمعمػؿ فييػا، كمػا تسػاىـ لة بيتساعد الصورة الط
ممػػا  وتسػػاىـ فػي ارتفػػاع الػػروح المعنويػة لمجميػػور الػػداخمي، ،فػي خمػػؽ نػػوع مػف الرضػػا لػػدى العػامميف بيػػا
 ؛يؤدي إلى تحسيف مستوى الخدمات المقدمة

  تػػوفر الصػػورة األسػػباب الضػػرورية لمشػػراء أو التعامػػؿ، فالصػػورة تبنػػى عمػػى أسػػاس الخصػػائص الوظيفيػػة
والرمزيػػة لممنػػتج، وتمثػػؿ ىػػذه العوامػػؿ األسػػباب الرئيسػػية لمشػػراء أو التعامػػؿ، وىػػذا حسػػب حاجػػة السػػائح 

لتعػػػػرض لمنبػػػػو داخمػػػػي أو خػػػػارجي، القػػػػدرة الشػػػػرائية، األوضػػػػاع والظػػػػروؼ األخػػػػرى المرتبطػػػػة بالشػػػػراء )ا
 (.الخالسياسية أو االقتصادية السائدة في البمد المضيؼ...

  إف إعطػػاء صػػورة جيػػدة عػػف الوجيػػة معنػػاه تكػػويف  قيمػػة خاصػػة بيػػا، وىػػذا يسػػاعد عمػػى تبريػػر ارتفػػػاع
نيػػػا تسػػػتفيد مباشػػػرة مػػػف ث أأسػػػعار الخػػػدمات المقدمػػػة، وتسػػػييؿ عمميػػػات تقػػػديـ المنتجػػػات الجديػػػدة بحيػػػ
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مػػع المتعػػامميف فػػي المجػػاؿ السػػياحي ألنيػػـ  قبػػؿ، باإلضػػافة إلػػى سػػيولة التفػػاوضسػػبة مػػف تكالصػػورة الم
 السمعة الجيدة؛ يفضموف الوجيات  ذات الشيرة الواسعة و

 جػػذب رؤوس األمػػواؿ واالسػػتثمارات وزيػػادة عػػدد المسػػاىميف، إضػػافة إلػػى اجتػػذاب المػػورديف والمػػوزعيف ،
 الذيف يجذبيـ التوافد الكبير لمسياح إلى الوجية بفضؿ صورتيا اإليجابية.

II.3.4 صورة الوجية السياحية كوينت 

 صورة الوجية السياحية عبر مراحؿ تحت تأثير عدة عوامؿ تسويقية و غير تسويقية.تتكوف 

II.1.3.4 العوامل المؤثرة في تشكيل صورة الوجية السياحية 

 (1)مجموعة مف العوامؿ المؤثرة في تشكيؿ صورة الوجية السياحية ىي: ىناؾ  

 تعتبر الكممة المنطوقة صورة لئلعبلف الذي يتحكـ فيو جياز السياحة الوطني والييئات : الكممة المنطوقة
حيث أف ىذه الكممة ليا تأثير كبير في عممية تشكيؿ الصورة السياحية ألف  ،السياحية ذات العبلقة

الكممات السمبية تؤثر في السائح أكثر مف اإليجابية خاصة وأف السائح ينتبو إلى الكممات السمبية التي 
 تنتقؿ بصورة أسرع مف اإليجابية بمرتيف.

 إلى توليد الرغبة لزيارة البمد السياحي، لدى كأداة تسويقية ييدؼ اإلعبلف السياحي : اإلعالن السياحي
باألسموب المناسب وفي الوقت المناسب  ةالسياحي ف السياح عبر إبراز مقومات البمدأكبر عدد ممكف م

مع التركيز عمى دوافع الزيارة لدى السياح، كما ييدؼ اإلعبلف السياحي إلى إيضاح الصورة الواقعية 
براز ال  ...ت التي تقدـ لمسياح، مف إيواء مناسب ووسائؿ نقؿ مريحةبلتسييلممناطؽ السياحية وا 

 المنظمة لكافة البيانات والمعمومات السياحية  الوثائؽ ىي:النشرات والمطبوعات والكتيبات السياحية
بالمنطقة المروج ليا، وتمكف السياح مف معرفة المنطقة جيدا وترفؽ عادة بالخرائط )خرائط الخاصة 

 ية، محطات...(.الطرؽ، مواقع سياح
 ميمتيا إعداد البرامج السياحية وخدمات النقؿ والترقية وحجز الفنادؽ : منظمو الرحالت ووكالء السياحة

لرحمة أو يحتاجيا السائح وغيرىا مف الخدمات التي تتطمبيا االقياـ بالرحبلت السياحية  وتذاكر السفر و
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أىميتيا  ؼمة، أو القياـ بمشتريات خاصة يعر معينة قد ال يتضمنيا برنامج الرح مثؿ طمب زيارة أماكف
 بالنسبة لو وغير ذلؾ مف الخدمات أو الزيارات التي يطمبيا السائح.

صورة فإف وضوح الصورة التي يقدميا منظمو الرحبلت ووكبلء السفر لو أىمية كبيرة في تكويف  لذا
 الوجية السياحية.

  لممشاىير مف عارضي األزياء ونجـو السينما والرياضة ومقدمي البرامج :الدينالمشاىير ورجال
ألنيـ يعتمدوف  ،يجابية لموجية السياحيةإالتميفزيونية والسياسييف تأثير كبير في تشكيؿ صورة سياحية 

عمى األفراد وبذلؾ يمقى حديثيـ عف أي وجية سياحية صدى  التأثيرعمى شيرتيـ وجاذبيتيـ في 
قناعيـ باألدلة بأف  فيالتأثير  عمىومصداقية لدى األفراد، كما أف رجاؿ الديف ليـ القدرة  األفراد وا 

 السياحة ال تتعارض مع العقيدة.
 العوامؿ التي  بمد النشأة مف أىـو يعتبر كؿ مف مستوى التعميـ، السف، :الخصائص االجتماعية لمسائح

 تؤثر في صورة الوجية السياحية.
 لييأثناء السفر منيا  يفضؿ السائح زيارة الوجية المألوفة لو، و:الخبرة بزيارة الوجية تتكوف صورة  اوا 

 ، ويشترؾ في األنشطة ومزاياه في الوجية معقدة حيث يكتسب السائح خبرات بعوامؿ الجذب السياحي و
 وتمؾ الخبرات تؤثر في صورة الوجية السياحية. ،والتذكاراتع الصور الفوتوغرافية يجم

ف تؤثر في صورة الوجية السياحية لمبمد أو المنطقة سواء خرى أاألكما يمكف لمعديد مف العوامؿ  
الطبيعية وىي و ، الثقافية، ةباإليجاب أو السمب، ومف بيف ىذه العوامؿ نجد: األحداث السياسية، االجتماعي

نما أيضا عمى كؿ القطاعات األخرى، كما أف سموكيات الحكاـ يمكف أف ال تؤثر عمى  قطاع السياحة فقط وا 
 يكوف ليا وقع سمبي أو إيجابي عمى صورة الوجية السياحية.

II.2.3.4 مراحل تشكيل الصورة السياحية 

 (1):كما يميتتشكؿ صورة الوجية السياحية  

يقـو الشخص مف خبلؿ ىذا العنصر بالتعرؼ عمى كؿ ما حولو مف خبلؿ وسائؿ اإلعبلـ المعرفة:  .1
واالتصاؿ المختمفة فيكوف لدى السائح رغبة في معرفة ما يحدث حولو، وبالتالي يتجو إلى مشاىدة 
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ؿ ؿ قبتكويف المعارؼ التي يحتاج إلييا، فعمى سبيؿ المثاالبرامج الوثائقية أو متابعة المجبلت وذلؾ بغية 
عرض لمعمومات عنيا مف خبلؿ وسائؿ سياحية المراد زيارتيا يكوف قد تقدـو السائح إلى المنطقة ال

 ما ىو موجود فييا.تتشكؿ لديو معرفة ع الترويج أو غيرىا، و
وذلؾ مف خبلؿ ربط ما يصؿ إلى عممية فيـ األشياء بصورة عقمية  اإلدراؾ بكؿ بساطة ىواإلدراك:  .2

ا الصادرة عف وسائؿ خصوص وتتـ ىذه العممية نتيجة لعوامؿ اإلثارة الخارجية والذىف مف أفكار، 
الترويج، أو مف خبلؿ الكممة المنطوقة عف طريؽ االتصاؿ المباشر مما يكوف صورة ذىنية حقيقية عف 
ة الوجية في ذىف السائح المدرؾ ليذه الحقيقة، وىنا يربط السائح ما تشكؿ لديو مف معرفة ومعمومات أولي

درؾ فعميا طبيعة الخدمات ودخؿ أ في ىذه الحالة يكوف قد مسو مف خدمات في المنطقة السياحية ومبما ي
 المرحمة الثانية مف مراحؿ بناء الصورة الذىنية لديو.

وىو ما يرتبط بالمؤثرات المحفزة عمى القياـ بعمؿ ما، حيث يرتبط تقييـ الشخص لشيء ما مف التأثير:  .3
لحصوؿ عميو. فمثبل يرغب السائح في زيارة بمد ما ليـو واحد فقط فيقـو ىذا خبلؿ ما يرغب في ا

الشخص  بتصور أف اإلجراءات المتبعة في تسييؿ دخولو ىي إجراءات سيمة وسريعة، ومف ىذا 
ا و ىنالمنطمؽ تؤثر سيولة وسرعة ىذه اإلجراءات في تكويف صورة ذىنية مناسبة عف ىذا البمد لديو 

 العنصر الرابع مف مراحؿ تكويف الصورة الذىنية. الذي يمثؿر عمى سموكو سيكوف ليذا تأثي
ة والرغبة في القياـ بعمؿ ما، فالمراحؿ كما عرفناه سابقا ينطمؽ مف اإلرادإف عنصر السموؾ السموك: .4

ال يمكف ال، و  مما يكوف لديو الرغبة في زيارتيا أو دى السائح صورة ذىنية عف وجية مااألربعة تشكؿ ل
 بشكؿ متداخؿ في بناء الصورة الذىنية. ساىـفصميا عف بعضيا البعض، فيي ت

عبلقة وثيقة بيف صور الوجيات  حيث توجدأي تغيير في الصورة الذىنية يتبعو تغيير في السموؾ  فإ 
 الوجيات السياحية. ة مف عوامؿ نجاح أو فشؿالصور  لذا فإفالمكونة لدى األفراد وسموكيـ اتجاىيا، 
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 خالصة 

مجاؿ بحوث السوؽ لدى الباحثيف و  بالمستيمؾ و خاصة السائح حيزا كبيرا في احتؿ االىتماـ
لمحركة السياحية، باعتباره مستيمكا لنوع خاص مف الخدمات و ىي الخدمات  الدوؿ المستقبمة الدارسيف في

 .السياحية التي تتصؼ بخصائص تختمؼ عف خصائص الخدمات األخرى
في نمط استخدامو لممنتج السياحي و سموكو في الوجية  السائح بعدد مف الخصائص التي تؤثركما يتميز 
 زيادة اإلنفاؽ. محؿ إقامتو الدائـ و اتجاىو نحو أىميا اإلحساس بالغربة نتيجة ابتعاده عف السياحية

لسموؾ مف و تعتبر دراسة سموؾ السائح عممية شديدة الصعوبة و التعقيد، نظرا لما يطرأ عمى ىذا ا
تغيير مستمر، وكذا لطبيعة القرار الشرائي لمسائح الذي يعتبر المحصمة النيائية لعدد مف المراحؿ الميمة 
التي يمر بيا. و مف ثمة فقد اىتـ الباحثوف و الممارسوف مف عدة مجاالت عممية كعمـ النفس و االجتماع و 

العوامؿ المؤثرة فيو، بيدؼ الوصوؿ إلى أسموب التسويؽ و االقتصاد بمحاولة تفسير ىذا السموؾ و تحديد 
ثـ وضع خطة سميمة لجذب عممي لتحميؿ الطمب السياحي وتحديد الخصائص التي تميزه و طرؽ تقديره 

 و تنمية النشاط السياحي.السياح  

و في ظؿ المنافسة التي يعرفيا السوؽ السياحي عمى المستوى العالمي نتيجة اعتماد العديد مف 
ت الدوؿ عمى ىذا القطاع الحيوي و بالنظر إلى خصائص السوؽ، أصبح مف الميـ خمؽ و نقؿ اقتصاديا

صورة إيجابية لمسياح المحتمميف في األسواؽ المستيدفة، و ذلؾ مف خبلؿ الترويج لموجية السياحية و إبراز 
الوجية تعد مرجعا مختمؼ الخدمات السياحية المتوفرة لمسياح و إعبلميـ بكيفية االستفادة منيا، فصورة 

 .لمسائح يعتمد عميو في عممية اتخاذ قراره بزيارة الوجية السياحية مف عدميا
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 تمييد

يشمل ىذا الفصل عمى الجانب التطبيقي من ىذا البحث، حيث سنحاول في ىذا الجزء تسميط الضوء 
عن  عمى العوامل المجددة لقرار اختيار السائح بين الوجيات السياحية، وتأثيراتيا عمى قرار السائح، وذلك

طريق االعتماد عمى مختمف الطرق واألساليب المعتمدة، اإلحصائية والتحميمية، وذلك تدعيما لمجانب النظري 
 بيدف اإلجابة عمى التساؤالت المطروحة والوقوف عمى مدى التحقق من مدى الفرضيات المصاغة.

يات السياحية سنحاول انطالقا من دراستنا لموضوع العوامل المحددة لقرار اختيار السائح بين الوج
إيجاد حمول لإلشكالية المطروحة سمفا، وذلك بإثبات صحة فرضيات الدراسة أو نفييا، عن طريق جمع 
المعمومات ومن تم ترتيبيا وتصنيفيا وقياسيا بطرق عممية ومنيجية، من اجل استخالص النتائج وذلك 

 انطالقا من ثوابت الموضوع الخاضع لمدراسة.

الفصل سنحاول التطرق إلى أىم اإلجراءات المنيجية المتبعة، انطالقا من منيج  كذلك من خالل ىذا
المستخدم، متغيرات ومجاالت ومجتمع البحث إلى عينة الدراسة والمتغيرات المرتبطة بيا، وكذلك أدوات جمع 

ا، وتحويميا إلى البيانات، وصوال إلى األساليب اإلحصائية المعتمدة في تحميل البيانات الكيفية المتحصل عميي
 كمية بغية الحصول عمى معمومات وصفية.

قمنا بتقييم ىذا الفصل إلى أربعة مباحث: المبحث األول قمنا من خاللو بتقديم اإلجراءات المنيجية 
لمدراسة، المبحث الثاني قمنا باختبار أداة الدراسة، أما المبحث الثالث قمنا بعرض وتحميل نتائج الدراسة وفي 

 خير اختبار فرضيات الدراسة.المبحث األ
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III.1 اإلجراءات المنيجية لمدراسة الميدانية 

المختارة لمعالجة الموضوع في الجانب المنيجية  سنتعرف عمى األساليب و األدواتفيما يمي 
 .التطبيقي

III.1.1 مجتمع و عينة الدراسة 

تمك الطريقة التي تعتمد  الدراسات التطبيقيةمن أكثر طرق جمع البيانات األولية استخداما في مجال 
وعة من األسئمة، ليتم اإلجابة عنيا من ، والتي تعتمد في شكميا المبسط عمى تصميم مجماالستقصاءعمى 

 .طرف األفراد المستقصين
نو: "ذلك األسموب المنيجي المنظم لجمع أعمى  االستقصاء" Tulle and Hawkinsيعرف كل "

البيانات من األطراف المستيدفة بغرض الفيم أو التنبؤ ببعض السموك الخاص بمجتمع البحث موضوع 
 (1)".االىتمام

معرفة مدى تأثير العوامل المحددة في نموذج الدراسة في قرار اختيار الوجية السياحية قمنا  جلوأل
 .من عينة مأخوذة من مجتمع الدراسة باستخدام االستقصاء كأداة لجمع البيانات

سافروا من قبل )سياح حاليون(  الذين الدراسة في موضوعنا ىذا، في مجموع األفراد مجتمع و يتمثل 
 .)سياح محتممون( محتمل أن يسافروامن الو الذين 

)ارتفاع نظرا لصعوبة اختيار عينة عشوائية ممثمة لممجتمع ، أما العينة المختارة فيي عينة مالئمة
الذين قابمناىم في  ، حيث تم توزيع االستبيان عمى مجموعة من السياح الجزائريينالتكمفة و الوقت و الجيد(

و وافقوا عمى المشاركة في  ،ي كل من والية جيجل و ميمة و قسنطينةبعض وكاالت السياحة و السفر ف
 االستقصاء. 

 أبعاد.  0فردا نظرا الحتواء االستبيان عمى  07و قد حدد حجم العينة بـ 

 

                                  
، ص 3772اإلسكندرية، ، الدار الجامعية، ار الفروضاختب أساليب القياس والتحميل و بحوث التسويؽ:ثابت عبد الرحمن إدريس، (1)

332. 
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III.2.1 أداة الدراسة 

 سنتناول في ىذا العنصر ما يمي:

III.1.2.1  االستبيانإعداد 

ومن أجل التصميم واإلخراج الجيد لمقائمة اتبعنا  ،البحث وفقا لنموذج االستبيانقمنا بتصميم قائمة 
 مجموعة من الخطوات يمكن إيجازىا فيما يمي:

 :بالغ األىمية وذلك من خالل: اأمر  تعتبر صياغة أسئمة االستبيان تصميم األسئمة 
 :منيم فيم  قصىألسئمة بالطرق التي تسمح لممستحيث حاولنا قدر اإلمكان صياغة ا صياغة األسئمة

 واستيعاب جميع األسئمة باختالف مستواىم التعميمي.
 ألسئمة من حيث الشكل بما يتماشى مع طبيعة المعمومات التي احاولنا صياغة  جابة:شكل اإل تحديد

 مقياس. في شكلمتعددة اإلجابات  األسئمة المغمقةبـ االستعانةنريد جمعيا، إذ تم 
( وىو مقياس يتكون من خمس درجات كل Likert)الخماسي  "ليكرت"عمى سمم في ذلك اعتمدنا و 

 .إلى اإلجابة التي تعبر عن رأيوو المستقصى منر ؤشيدرجة تعبر عن حالة معينة و 
 جل اكتشاف النقائص أمن طالب وأساتذة الكمية من  وذلك بتوزيعيا عمى عينةار قائمة األسئمة: اختب

 واألخذ بالمالحظات المقدمة.
  ذة المختصين مع األخذ بتوجيياتيمعرض قائمة االستقصاء عمى بعض األسات:االستبيانتحكيم. 
  بعد استرجاع قوائم االستقصاء من األساتذة كانت المناقشة مع األستاذة المشرفة  :االستبيانمراجعة وتقييم

 وفي األخير قمنا بصياغة قائمة االستقصاء في شكميا النيائي.

Ш.2.2.1 ىيكل االستبيان 

 جزءين:   استمارة االستبيان تضمنت
 ىي: الجنس (72)مات الشخصية ألفراد العينة عددىا: يتضمن أسئمة عامة مرتبطة بالمعمو القسم األول

 الدخل الشيري.و السن، الحالة االجتماعية، المستوى التعميمي، 
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سئمة الستقصاء آراء أفراد العينة حول درجة أىمية العوامل المذكورة في التأثير في أ يتضمن الثاني: القسم
عمى  القسم الثاني . وقد توزعت أسئمة32إلى السؤال رقم70من السؤال رقمقرار اختيار الوجية السياحية، 

 ( أبعاد رئيسية ىي:70سبعة)
 تضم أربعة أبعاد ىي: المجموعة األولى: العوامل الدافعة 

 ؛72إلى  70األسئمة من  تشمل البعد األول: العوامل الدافعة النفسية 
 :؛72 و 70 يضم األسئمة العوامل الدافعة الماديةالبعد الثاني 
 :؛70إلى  70يضم األسئمة من  العوامل الدافعة االجتماعيةالبعد الثالث 
 :؛02إلى  07يضم األسئمة من البحث واالستكشاؼدوافع البعد الرابع 
 المجموعة الثانية: القيود 

 ؛00إلى  00األسئمة من  تشملو البعد الخامس تمثل 
 تشمل بعدين ىما: المجموعة الثالثة: العوامل الجاذبة 

  ؛32إلى  00يضم األسئمة من  الممموسةالبعد السادس: العوامل الجاذبة 
 :32 و 30 يضم األسئمة الممموسةالعوامل الجاذبة غير  البعد السابع. 

 مالئمةاالستبيان اعتمادا عمى بعض الدراسات السابقة التي تتفق معظميا عمى عداد تم إ و قد
لكونيا تمثل نموذج العوامل الدافعة و الجاذبة، لكننا أضفنا العوامل المقيدة في نموذج الدراسة الحالية نظرا 

 ئح.العوامل المساعدة في استبعاد الوجيات غير المناسبة لدخل و وقت و رغبات السا

Ш.3.1  األساليب اإلحصائية المستخدمة 

  لتحقيق أىداف الدراسة وتحميل البيانات المجمعة تم استخدام برنامج الحزمة اإلحصائية لمعموم
ا           ، والذي يرمز لو اختصار (Statistical Package for Social Sciences)االجتماعية 

"SPSS."  وىو برنامج يحتوي عمى مجموعة كبيرة من االختبارات اإلحصائية التي تندرج ضمن
االنحرافات المعيارية...الخ، وضمن اإلحصاء االستداللي مثل و اإلحصاء الوصفي مثل المتوسطات، 

 معامالت االرتباط، التباين األحادي...الخ.
 :( حيث 0=0-2اس ليكرت الخماسي )المدى بين أكبر وأصغر قيمة لدرجات مقي قمنا بحسابالمدى

 يحسب طول الفئة عمى النحو التالي:و عدد الفئات،  2تمثل 
 طول الفئة= المدى/ عدد الفئات



 III. الدراست الميداويت

 

 

- 88 - 

4/5=0.8 
 سمم ليكرتدرجات توزيع (: جدول 04الجدول رقم)

 [5-4.2] ]4.2-3.40] ]3.40-2.6] ]2.6-1.08] ]1.08-1[ الفئة
 عالية جدا عالية متوسطة منخفضة منخفضة جدا ىميةدرجة األ
 : إعداد الطالبتين.المصدر

 تستخدم ىذه المقاييس بشكل أساسي ألغراض معرفة النسب المئوية والتكرارات والمتوسط الحسابي :
 تكرار فئات متغير ما ويتم االستفادة منيا في وصف عينة الدراسة.

 ألفا كرونباخCronbach’s Alpha) :)لتقييم ثبات أداة الدراسة. 
  :من أكثر مقاييس التشتت أىمية ألنو مفيوم جبري محدد بدقة ومن أقواىا  يعتبراالنحراؼ المعياري

حساسية وأكثرىا شيوعا، والفكرة األساسية لو ىي أنو بدال من إىمال اإلشارات الجبرية، وعند حساب 
بيع ذلك بتر  االنحراف المتوسط نحاول التخمص من تمك اإلشارات بطريقة أكثر صالحية، و

 ويحسب بالعالقة التالية:االنحرافات.
 
 
 
 معامل ارتباط بيرسون(Pearson Correlation Coefficient)  :االختبار عمى دراسة  ىذا يقوم

 العالقة بين متغيرين، وقد تم استخدامو لحساب االتساق الداخمي والصدق البنائي لالستبيان.
 لمعرفة ما إذا كانت ىناك فروق ذات داللة إحصائية ذو االتجاه الواحد-اختبار تحميل التباين األحادي :

 بين مجموعات البيانات.
 اختبارT(T-Test)لمعرفة الفروق في حالة األسئمة التي تحتوي عمى خيارين في لمعينات المستقمة :

 اإلجابة.
 ال مأ اطبيعي عالمعرفة نوع البيانات ىل تتبع توزي التوزيع الطبيعي: اختبار. 

III.2 (االستبيانأداة الدراسة )اختبار 

 .ثباتيا(، وكذلك دراسة االستبيانسيتم دراسة الصدق الظاىري و البنائي ألداة الدراسة )
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III.1.2 ( تبياناالسصدؽ أداة الدراسة    ) 

لكل العناصر التي يجب أن تدخل في التحميل من ناحية و  االستمارةد بصدق أداة الدراسة "شمول يقص
من ناحية ثانية،بحيث تكون مفيومة لكل من يستخدميا"،و قد تم التأكد من صدق  مفرداتيا وضوح عباراتيا و

 أداة الدراسة من خالل الصدق الظاىري و البنائي.

III.1.1.1 )الصدق الظاهري لألداة )صدق المحكميه 

وشموليتيا ألىداف الدراسة بواسطة  متياءتأكد من مدى مالالاستبيان الدراسة تم  قبل البدء في توزيع
عرضيا عمى مجموعة من األساتذة المتخصصين في السياحة والمنيجية، وقد تم األخذ بآرائيم ومالحظاتيم 

 في تعديل فقرات االستبيان.

III .1.1.1  االستبيان الداخلي لعباراث االتساقصدق 

( وقد قمنا مفردة 07ستبيان عمى عينة الدراسة )بعد التأكد من الصدق الظاىري ألداة الدراسة، تم توزيع اال
( بين كل عبارة 03أنظر الممحؽ رقم بحساب االتساق الداخمي ليا من خالل حساب معامالت االرتباط)

 والدرجة الكمية لمبعد التابعة لو.
 :العوامل الدافعة النفسيةالصدؽ الداخمي لعبارات البعد األول 

 ) العوامل الدافعة النفسية( الصدؽ الداخمي لعبارات البعد األول (:05الجدول رقم)
 القيمة االحتمالية معامل االرتباط العبارة رقم العبارة

 7.777 7.002 اليروب من ضغط الحياة اليومية. الرغبة في 0
 7.777 7.022 .افع التجدد النفسيد 3
 7.777 7.000 )اكتساب خبرات و تجارب في الحياة(. دافع التعمم 2

 . SPSSباالعتماد عمى برنامج : إعداد الطالبتينالمصدر
فإنو يعد منخفضا، أما إذا كانت القيمة 52.0نقوم بتربيع معامل االرتباط، فإذا كانت قيمتو أقل من 

فإنو يعد قويا  52.0و  5205فإنو يعد متوسطا )معتدال(، أما إذا كانت بين  52.0و  52.0محصورة بين 
 ذلك. قويا جدا  إذا كانت أكبر منيعتبر و 

حيث أن القيمة االحتمالية لجميع α=0.05نالحظ من الجدول أن معامالت االرتباط دالة عند مستوى معنوية
( والقوي )العبارتين 0، ودرجة االرتباط في ىذا البعد تتراوح بين المتوسط )العبارة رقم 7.72العبارات أقل من 

 (.3،2رقم 
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  العوامل الدافعة المادية:ثانيلعبارات البعد الالصدؽ الداخمي 
 ثاني) العوامل الدافعة المادية(ال الصدؽ الداخمي لعبارات البعد (:06الجدول رقم)

 القيمة االحتمالية معامل االرتباط العبارة رقم العبارة
 7.777 7.0.3 البحث عن الراحة واالسترخاء. 0
 7.777 33..7 دافع العالج و المياقة. 2

 .SPSSباالعتماد عمى برنامج : إعداد الطالبتينالمصدر
حيث أن القيمة االحتمالية α=0.05نالحظ من الجدول أن معامالت االرتباط دالة عند مستوى معنوية     

 العوامل الدافعة المادية( متوسطة)بالبعد الثاني  0، ودرجة ارتباط العبارة رقم 7.72لجميع العبارات أقل من 
 (.%3.3.بيذا البعد فكانت قوية ) 2أما درجة ارتباط العبارة رقم  (،% 3..0)

 العوامل الدافعة االجتماعية:ثالثالصدؽ الداخمي لعبارات البعد ال 
 االجتماعية( ثالث) العوامل الدافعةال الصدؽ الداخمي لعبارات البعد (:07الجدول رقم)

 القيمة االحتمالية معامل االرتباط العبارة رقم ال
 7.777 7.207 .زيارة األقارب أو األصدقاء 0
 7.777 7.200 في رحمة جماعية ) مع األسرة أو األصدقاء(. لسائحوجود ا 0
 7.777 7.070 .(و المعتقدات.. )التقاليد و العاداتلمسائح  القيم االجتماعية .
 7.777 7.200 .توصيات و انطباعات أشخاص آخرين 0

 . SPSSباالعتماد عمى برنامج : إعداد الطالبتينالمصدر
حيث أن القيمة االحتمالية α=0.05نالحظ من الجدول أن معامالت االرتباط دالة عند مستوى معنوية     

 ، وأن ارتباط العبارات بيذا البعد كانت متوسطة.7.72لجميع العبارات أقل من 
 البحث واالستكشاؼ دوافع:رابعالصدؽ الداخمي لعبارات البعد ال 

 البحث واالستكشاؼ(دوافع رابع) ال الصدؽ الداخمي لعبارات البعد (:08الجدول رقم)
 القيمة االحتمالية معامل االرتباط العبارة رقم العبارة

 7.777 7.002 .التعرف عمى أناس جدد 07
 7.777 7.0.7 .  ثقافاتاكتشاف ال 00
 7.777 7.000 .البحث عن المغامرات 03
 7.777 7.020 .التسوقمتعة البحث عن  02
 .SPSSباالعتماد عمى برنامج : إعداد الطالبتينالمصدر
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حيث أن القيمة االحتمالية α=0.05نالحظ من الجدول أن معامالت االرتباط دالة عند مستوى معنوية  
البعد بين  و 02، و 00، 07رقم  بين العباراترتباط متوسطة االدرجة أن ، و 7.72لجميع العبارات أقل من 

 .03و قوية في العبارة رقم  ) البحث واالستكشاف(الذي تنتمي إليو
 القيود:خامسالصدؽ الداخمي لعبارات البعد ال 

 (: الصدؽ الداخمي لعبارات البعد الخامس) القيود(09الجدول رقم)

 القيمة االحتمالية معامل االرتباط العبارة رقم العبارة
 7.777 7.003 .مةالوقت المتاح لقضاء العط 00
 7.777 00..7 .الميزانية المخصصة لمرحمة 02
 7.777 7.027 .رغبات السائح و توقعاتو حول الرحمة 00
 . SPSSباالعتماد عمى برنامج : إعداد الطالبتينالمصدر

حيث أن القيمة االحتمالية α=0.05نالحظ من الجدول أن معامالت االرتباط دالة عند مستوى معنوية     
رقم  مس تتراوح بين المتوسط )العبارةارتباط العبارات بالبعد الخادرجة ، وأن 7.72لجميع العبارات أقل من 

 (. 02و  00( والقوي )العبارة رقم 00
 العوامل الجاذبة الممموسة :سادسالصدؽ الداخمي لعبارات البعد ال 

 سادس )العوامل الجاذبة الممموسة(البعد ال(: الصدؽ الداخمي لعبارات 10الجدول رقم)

 القيمة االحتمالية معامل االرتباط العبارة الرقم
)الوسائل و المنشآت القاعدية لمتنقل  تسييالت النقلتوفر  00

 إلى الوجية و داخميا(.
7.00. 7.777 

) فنادق، منتجعات سياحية  قامةتوفر تسييالت اإل .0
 مخيمات..(.

7..00 7.777 

 7.777 7.200 .الضيافة( حسنالمباقة و لطف السكان ) 00
 7.777 7.020 )من مخاطر األمراض و العنف..(. األمان الشخصي 37
 7.777 7.0.2 .دمات و تكمفة الرحمةسعر الخ 30
نشاطات  في الوجية )الثقافية، التاريخية ماديةالمقومات ال 33

 ....الخ(أماكن التسوق، المناخترفييية، 
7.2.2 7.777 

 7.777 7.070 .المسافة بين محل إقامة السائح و الوجية السياحية قرب 32
 . SPSSباالعتماد عمى برنامج : إعداد الطالبتينالمصدر
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حيث أن القيمة االحتمالية α=0.05االرتباط دالة عند مستوى معنوية نالحظ من الجدول أن معامالت     
( 32وح بين الضعيف )العبارة رقم ، وأن ارتباط العبارات بالبعد السادس يترا7.72العبارات أقل من لجميع 

 (.30 ،37 ،.0، 00( والقوي )العبارات 33، 00والمتوسط )العبارات رقم 
 العوامل الجاذبة غير الممموسة :سابعالصدؽ الداخمي لعبارات البعد ال 

 سابع )العوامل الجاذبة غير الممموسة(البعد ال(: الصدؽ الداخمي لعبارات 11الجدول رقم)

 القيمة االحتمالية معامل االرتباط العبارة رقم العبارة
 7.777 00..7 السياحية. الصورة المدركة لموجية 30
توقعات السائح حول الفوائد التي يمكن أن تتحقق من  32

 .زيارة الوجية السياحية
7..0. 7.777 

 . SPSSباالعتماد عمى برنامج : إعداد الطالبتينالمصدر
حيث أن القيمة االحتمالية α=0.05نالحظ من الجدول أن معامالت االرتباط دالة عند مستوى معنوي     

 ، وأن ارتباط العبارات بالبعد السابع قوي.7.72لجميع العبارات أقل من 

III.2.1.1  االستبيانصدؽ االتساؽ البنائي ألبعاد 

 يتم حساب معامالت االرتباط بين درجات كل بعد و الدرجة الكمية لمدراسة.
 جميع األبعاد لاالتساؽ البنائي (:12الجدول رقم)

 القيمة االحتمالية معامل االرتباط العنوان الرقم
 7.777 7.0.2 العوامل الدافعة النفسية البعد األول
 7.777 7.202 الدافعة المادية العوامل البعد الثاني
 7.777 7.032 العوامل الدافعة االجتماعية العد الثالث
 7.777 7.070 البحث واالستكشاف البعد الرابع

 7.777 7.000 القيود البعد الخامس
 7.777 7.0.0 العوامل الجاذبة الممموسة البعد السادس
 العوامل الجاذبة غير الممموسة البعد السابع

 
7.02. 7.777 

 . SPSSباالعتماد عمى برنامج : إعداد الطالبتينالمصدر
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حيث أن القيمة االحتمالية لكل بعد  α=0.05ن الجدول أن معامالت االرتباط دالة عند مستوى معنويةييب    
األبعاد ( ىو األكثر ارتباطا بالدراسة، أما العوامل الجاذبة الممموسة) البعد السادس، وأن 7.72أقل من 
البحث دوافع ، العوامل الدافعة االجتماعية ، العوامل الدافعة المادية، العوامل الدافعة النفسيةاألخرى )

 ذات ارتباط متوسط بالمحور.فيي ( العوامل الجاذبة غير الممموسةو  القيود، واالستكشاف
عبارات االستبيان صادقة و متسقة مع أبعاده و مع الدراسة ككل، أي أنيا صالحة  و من ثمة فإن

 لقياس الموضوع.
 

III.1.1 ثبات أداة الدراسة 
ن يعطي نفس النتيجة لو تم إعادة توزيعو أكثر من مرة تحت نفس الظروف أيقصد بثبات االستبيان 

في النتائج وعدم تغيرىا بشكل كبير فيما لو تم  االستقراريعني  االستبيانأخرى ثبات  أوبعبارة، و الشروط
إعادة توزيعو عمى أفراد العينة عدة مرات خالل فترة زمنية معينة. و قد تم التحقق من ثبات االستبيان من 

 .  "ألفا كرونباخ"خالل اختبار معامل 
 .% 07األدنى المقبول المقدر بـ وىي نسبة مقبولة ألنيا أعمى من المعدل  α=0,851حيث بمغت قيمتو 

III.3 ستبيانعرض وتحميل نتائج اال 

اختبار توزيع بيانات العينة ثم وصف خصائص العينة و ىذا المبحث عرضا لنتائج االستبيان، بدءا ب يتضمن
 تحميل عبارات االستبيان.أخيرا 

III.1.3 سمرنوف(  -)اختبار كولمجروفاختبار التوزيع الطبيعي(One sample K-S) 

( 03)أنظر الممحؽ رقمسمرنوف" لمعرفة ىل البيانات تتبع التوزيع الطبيعي أم ال -اختبار " كولمجروف   
اختبار ضروري في حالة اختبار الفرضيات ألن معظم االختبارات المعممية تشترط أن يكون توزيع  ىو

 البيانات طبيعيا، ويوضح الجدول الموالي نتائج االختبار:

 (: اختبار التوزيع الطبيعي13الجدول رقم )

 القيمة االحتمالية Zقيمة  العنوان
 7.003 0.7.2 جميع األبعاد

 .SPSSر: إعداد الطالبتين باالعتماد عمى نتائج المصد
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وىي أكبر من القيمة المقدرة   7.003الجدول أن القيمة االحتمالية لمجموع أبعاد الدراسة تساوي  نالحظ من
 وىذا يدل عمى أن بيانات الدراسة تتبع توزيعا طبيعيا. 7.72إحصائيا والتي تساوي 

III.2.3 خصائص عينة الدراسة 

متغيرات الشخصية و الوكمية متعمقة ب يتضمن الجزء األول من االستبيان بيانات موضوعية، نوعية
 (05)أنظر الممحؽ رقمسيتم التطرق ليا و تحميميا. 

III.1.2.3 الجنس 
 يبين الجدول والشكل أدناه توزيع أفراد العينة حسب الجنس.

 (: توزيع أفراد العينة حسب الجنس14الجدول رقم )
 المئوية النسبة التكرار الجنس
 %62,9 00 ذكر
 %37,1 30 أنثى

 %100 07 المجموع
 .SPSSعمى نتائج  باالعتماد إعداد الطالبتين المصدر:

 تمثيل أفراد العينة حسب الجنس :(08شكل رقم )ال

 

 إعداد الطالبتين. المصدر:
و قد   %62,9ذكورا بنسبة  أن أغمب أفراد العينة كانوانالحظ  ينمن خالل الجدول والشكل السابق

 .تحت تأثير العادات و التقاليد يسافرون أكثر من اإلناثن الذكور إلى أالسبب يرجع 

 

62,90% 

37,10% 
 ذكور

 إناث
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III.2.2.3 السن 
 ناه توزيع أفراد العينة حسب السن.يبين الجدول والشكل أد

 (: توزيع أفراد العينة حسب السن15الجدول رقم )
 المئوية النسبة التكرار السن

 %44,3 20 سنة 27سنة إلى أقل من  .0من 
 %45,7 23 سنة 02سنة إلى أقل من  27 من
 %10 0 سنة 07سنة إلى أقل من  02من 

 - - سنة فما فوق 07
 %100 07 المجموع

 .SPSSعمى نتائج  باالعتماد إعداد الطالبتين المصدر:
 (: توزيع أفراد العينة حسب السن.09الشكل رقم )

 

 إعداد الطالبتين. المصدر:

سنة، أي  02سنة و  .0و الشكل أن أغمب أفراد عينة الدراسة تتراوح أعمارىم بين  الجدولنالحظ من 
 سنة. 07سنة إلى أقل من  02فقط فيم كيول من  %10أنيم شباب و ىم الفئة األكثر حركية، أما نسبة 

III.3.2.3 الحالة االجتماعية 
 الحالة االجتماعية. يبين الجدول والشكل أدناه توزيع أفراد العينة حسب

 
 

44,30% 

45,70% 

10% 

 سنة 30سنة إلي أقل من  18من 

 سنة 45سنة إلي أقل من  30من 

 سنة 60سنة إلي أقل من  45من 
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 .(: توزيع أفراد العينة حسب الحالة العائمية16الجدول رقم )

 النسبةالمئوية التكرار الحالة العائمية
 %51,4 20 أعزب
 %47,1 22 متزوج

 %1,4 0 حاالت أخرى
 %100 07 المجموع

 .SPSSعمى نتائج  باالعتماد إعداد الطالبتين المصدر:
 .أفراد العينة حسب الحالة العائمية (: توزيع10الشكل رقم )

 

 : إعداد الطالبتين.المصدر
، يمييم %51,4من خالل الجدول و الشكل يتضح لنا أن العزاب ىم أغمبية أفراد العينة بنسبة 

 . %1,4، و الحاالت األخرى كانت قميمة بنسبة %47,1المتزوجون بنسبة 

III.4.2.3 المستوى التعميمي 
 .توزيع أفراد العينة حسب المستوى التعميمي(: 17جدول رقم )ال

 المئويةالنسبة التكرار المستوى التعميمي
 %1,4 0 متوسط أو أقل

 %17,1 03 ثانوي
 %42,9 27 جامعي

 %38,6 30 دراسات عميا
 %100 07 المجموع

 .SPSSعمى نتائج  باالعتماد إعداد الطالبتين المصدر:

51,40% 47,10% 

1,40% 

 أعزب

 متزوج

 حاالت اخرى
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 .العينة حسب المستوى التعميمي(: توزيع أفراد 11شكل رقم )ال

 

 . إعداد الطالبتين مصدر:ال
في التدرج أو الدراسات العميا     جامعيأغمبية أفراد العينة لدييم تعميم نالحظ في الجدول و الشكل أن 

 لدييم مستوى ثانوي. و قمة قميمة لم يتجاوزوا المستوى المتوسط.%00.07و 

III.5.2.3 الدخل الشيري 
 يبين الجدول والشكل أدناه توزيع أفراد العينة حسب الدخل الشيري.

 .(: توزيع أفراد العينة حسب الدخل الشيري18جدول رقم )ال
 المئويةالنسبة التكرار الدخل الشيري

 %34,3 30 دج 27777أقل من 
 %18,6 02 دج 02777دج إلى أقل من  27777من 
 %31,4 33 دج07777دج إلى أقل من 02777من 

 %15,7 00 دج فأكثر 07777
 %100 07 المجموع

 .SPSSعمى نتائج  باالعتماد : إعداد الطالبتينالمصدر
فئة من تمييا ال %34,3دج بنسبة 27777أقل من الدخل أصحاب  يالحظ أن الفئة األكبر ىم

 . %31,4دج بنسبة 07777دج إلى أقل من 02777
 :فيما يمي تمثيل لبيانات الجدول و
 

 (: توزيع أفراد العينة حسب الدخل الشيري.12شكل رقم )ال

1,40% 

17,10% 

42,90% 

38,60% 

 متوسط أو أقل

 ثانوً

 جامعٌ

 دراسات عليا
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 إعداد الطالبتين. المصدر:

 

III.3.3 (06)أنظر لمممحؽ رقم  تحميل عبارات االستبيان 

 نعتمد في اتخاذ القرار اإلحصائي عمى مقارنة المتوسط الحسابي المحسوب مع متوسط أداة القياس.

 
 

III.1.3.3 العوامل الدافعة النفسية 

 النفسية. العوامل الدافعةعبارات (: نتائج تحميل 19الجدول رقم )
المتوسط  العبارات الرقم

 الحسابي
االنحراؼ 
 المعياري

القرار 
 اإلحصائي

 الترتيب

 3 مقبول 1,040 3,93 الرغبة في اليروب من ضغط الحياة اليومية 70
 0 مقبول 1,048 4,13 دافع التجدد النفسي 73
 2 مقبول 1,323 3,60 دافع التعمم )اكتساب خبرات وتجارب في الحياة( 72

 .SPSSعمى نتائج  باالعتماد : إعداد الطالبتينالمصدر
أفراد العينة أعطوا أىمية عالية لمعوامل الدافعة النفسية باعتبارىا تؤثر في قرار نالحظ من الجدول أن 

التجدد  دافع . و نال]0.3-2.07]تنتمي إلى الفئةالحسابية  أن متوسطاتيااختيار الوجية السياحية، حيث 
. و ىي ضغط الحياة اليومية دافع الرغبة في اليروب من يميوىمية و الرتبة األولى من حيث األالنفسي 

 نتيجة طبيعية كون السائح عادة يبحث عن تغيير روتين الحياة اليومية و التخمص من أعبائيا بالسفر.  
 

34,30% 

18,60% 

31,40% 

15,70% 

 دج30000أقل من 

دج إلي أقل من 30000من 

 دج45000

دج إلي أقل من 45000من 

 دج60000

 دج فأكثر60000
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III.2.3.3 العوامل الدافعة المادية 
 لعوامل الدافعة الماديةعبارات اتحميل  (: نتائج20الجدول رقم )

المتوسط  العبارات الرقم
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

القرار 
 اإلحصائي

 الترتيب

 1 مقبول 1,026 4,30 البحث عن الراحة و االسترخاء 70
 2 مقبول 1,318 3,17 دافع العالج والمياقة 72

 .SPSSعمى نتائج  باالعتماد : إعداد الطالبتينالمصدر
البحث عن الراحة دافع عينة الدراسة إيجابية وىذا يعني أن  اتجاىاتنالحظ من الجدول أعاله أن 

ينتمي إلى الفئة متوسط بدرجة عالية جدا حيث أن الاختيار السائح لوجيتو السياحية  ؤثر فيي واالسترخاء
 .( ]2.07-3.0])الفئة  درجة متوسطةبفيؤثر دافع العالج والمياقة  أما،[0.3-2]

III.3.3.3 عوامل الدافعة االجتماعيةال 

 العوامل الدافعة االجتماعيةعبارات تحميل  نتائج(: 21الجدول رقم )

المتوسط  العبارات الرقم
 الحسابي

اإلنحراؼ 
 المعياري

القرار 
 اإلحصائي

 الترتيب

 3 مقبول 1,204 3,00 زيارة األقارب أواألصدقاء 70
سائح في رحمة جماعية )مع األسرة أو الوجود  70

 األصدقاء(
 0 مقبول 1,258 3,44

القيم االجتماعية لمسائح )التقاليد والعادات و  .7
 المعتقدات(

 2 مقبول 1,252 3,36

 0 مرفوض 1,157 2,63 توصيات وانطباعات أشخاص آخرين 70

 .SPSSعمى نتائج  باالعتماد : إعداد الطالبتينالمصدر

كانت سمبية.  70اتجاىات أفراد العينة نحو العبارة رقم الجدول أعاله نالحظ أن  معطياتمن خالل 
، و عالية لمعبارة رقم .7و  70أما نحو العبارات األخرى فكانت إيجابية،بدرجة أىمية متوسطة لمعبارتين رقم 

تأثير ىذا العامل االجتماعي وىذا يدل عمى  .صدقاء(جماعية مع األسرة أو األ سائح في رحمةالوجود ) 70
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حيث احتل المرتبة االولى تميو قيم و عادات و تقاليد و معتقدات السائح.  ، في قرار اختيار الوجية السياحية
 ما يعكس تأثر أفراد العينة بالجماعات المرجعية و الثقافة.

III.4.3.3  واالستكشاؼالبحث دوافع 
 البحث واالستكشاؼعبارات تحميل  نتائج(: 22الجدول رقم )

المتوسط  العبارات الرقم
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

القرار 
 اإلحصائي

 الترتيب

 4 مرفوض 1,166 2,94 التعرف عمى أناس جدد 10
 1 مقبول 1,287 3,76 اكتشاف الثقافات 11
 2 مقبول 1,287 3,23 المغامرات عن البحث 12

 2 مقبول 1,212 3,54 البحث عن متعة التسوق 13
 .SPSSعمى نتائج  باالعتماد إعداد الطالبتين: المصدر

عينة الدراسة وجدت إيجابية نحو استخدام اتجاىات من خالل معطيات الجدول أعاله نالحظ أن 
لمغامرات، البحث عن متعة التسوق(، حيث نال دافع اكتشاف البحث عن ا ،الثقافات اكتشافالعبارات )

، ثم دافع البحث عن متعة 2.00الثقافات أعمى درجة أىمية في تحديد قرار اختيار الوجية السياحية بمتوسط 
 ، و بعده دافع البحث عن المغامرة بدرجة أىمية متوسطة.2.20التسوق بمتوسط 

ما يعكس أىميتيا المنخفضة في  نحو العبارة )التعرف عمى أناس جدد( سمبية يماتجاىاتبينما كانت 
 تحديد قرار اختيار الوجية. 
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III.5.3.3 ودػػيػقػال 
 القيودعبارات تحميل  نتائج: (23الجدول رقم )

المتوسط  العبارات الرقم
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

القرار 
 اإلحصائي

 الترتيب

 3 مقبول 1,142 3,97 المتاح لقضاء العطمةالوقت  00
 0 مقبول 1,015 4,31 الميزانية المخصصة لمرحمة 02
 2 مقبول 1,097 3,69 السائح وتوقعاتو حول الرحمة رغبات 00

 .SPSSعمى نتائج  باالعتماد إعداد الطالبتين المصدر:

التي تمثل القيود العبارات لدراسة وجدت إيجابية نحو عينة ا اتجاىاتنالحظ أن  ،من الجدول أعاله
توقعاتو  : الوقت المتاح لقضاء العطمة، الميزانية المخصصة لمرحمة، رغبات السائح وعمى قرارات السائح

السياحية و بدرجات عالية لكل من الوقت و الرغبات  ما يعكس تأثيرىا في قرار اختيار الوجية، حول الرحمة
 الية جدا لمميزانية التي احتمت المرتبة األولى من حيث درجة األىمية.والتوقعات، و ع

III.6.3.3 العوامل الجاذبة الممموسة 
 العوامل الجاذبة الممموسةعبارات تحميل  نتائج(:24جدول رقم )ال

المتوسط  العبارات الرقم
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

القرار 
 اإلحصائي

 الترتيب

توفير تسييالت النقل )الوسائل والمنشآت القاعدية  00
 لمتنقل إلى الوجية وداخميا(

 3 مقبول 0,970 4,41

توفر تسييالت اإلقامة )فنادق، منتجعات سياحية،  .0
 مخيمات...(

 2 مقبول 0,913 4,49

 4 مقبول 0,992 4,27 الضيافة( نلطف السكان )حساقة و بالم 00

 1 مقبول 1,004 4,51 األمان الشخصي)من مخاطر األمراض والعنف(. 37
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 ة.رحمتكمفة الو  سعر الخدمات 30
 

 5 مقبول 0,962 4,13

في الوجية )الثقافية، التاريخية  المقومات المادية 33
 التسوق...إلخ نشاطات ترفييية، المناخ، أماكن

 6 مقبول 0,915 3,79

محل إقامة السائح والوجية  قرب المسافة بين 32
 السياحية

 7 مقبول 1,332 3,37

 .SPSSعمى  باالعتماد : إعداد الطالبتينالمصدر

   العوامل الجاذبة في الوجية. عينة الدراسة وجدت إيجابية نحو أفراد من الجدول أن اتجاىات  نالحظ
نالت أىمية عالية جدا في تحديد قرار اختيار الوجية من وجية نظرىم        37إلى  00العوامل من  و أن

متوسط األىمية. و يالحظ أن  32أىمية عالية، في حين اعتبروا العامل رقم 33و  30و نالت العوامل 
 الضيافة في الوجية. درجة أىمية تميو تسييالت اإلقامة ثم النقل ثم حسنعامل األمان الشخصي نال أعمى 

III.7.3.3 العوامل الجاذبة غير الممموسة 
 العوامل الجاذبة غ الممموسةنتائج تحميل عبارات : (25الجدول رقم )

 .SPSSعمى نتائج  باالعتماد : إعداد الطالبتينالمصدر

عينة الدراسة وجدت إيجابية أفراد أن اتجاىات  الحظن ائج المشار إلييا في الجدول أعالهقراءة النت من
الصورة المدركة لموجية السياحية، توقعات السائح حول الفوائد التي يمكن أن  ارتين اآلتيتين:نحو استخدام العب

في تحديد قرار اختيار الوجية، و نالت  . حيث أعطوىا درجة أىمية عاليةتتحقق من زيارة الوجية السياحية
 الصورة المدركة لموجية أعمى درجة.

 

المتوسط  العبارات الرقم
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

القرار 
 اإلحصائي

 الترتيب

 1 مقبول 1,054 3,61 الصورة المدركة لموجية السياحية 30
توقعات السائح حول الفوائد التي يمكن أن  32

 تتحقق من زيارة الوجية السياحية
 2 مقبول 1,060 3,50
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Ш.4 اختبار فرضيات الدراسة 
 سنقوم باختبار صحة فرضيات الدراسة في ىذا الجزء.

 

Ш.1.4اختبارالفرضية الرئيسية األولى 
العوامل الدافعة أىمية كبيرة في تحديد قرار اختيار تكتسي »:عمى أنو األولىالرئيسية الفرضية  تنص

 «.الوجية السياحية لدى أفراد العينة من السياح الجزائريين
 العوامل الدافعةتحميل درجة أىمية  (: نتائج26الجدول رقم )

 درجة األىمية االنحراؼ المعياري المتوسط الحسابي 
 عالية )مرتفعة( 7.037 2.002 العوامل الدافعة 

 .SPSSباالعتماد عمى نتائج : إعداد الطالبتينالمصدر
] أي 0.3-2.0]وىو ينتمي إلى الفئة  2.002نالحظ من الجدول أن متوسط إجابات أفراد العينة بمغ

قرار اختيار الوجية السياحية لدى أفراد العينة من السياح  في تحديد أىمية عاليةتكتسي  العوامل الدافعة  أن
 .الجزائريين

Ш.1.1.4  العوامل الدافعة النفسية(األولى )الفرعية اختبار الفرضية 
أىمية كبيرة في تحديد قرار  العوامل الدافعة النفسيةتكتسي »:عمى أنو األولىالفرعية الفرضية  تنص

 «.اختيار الوجية السياحية لدى أفراد العينة من السياح الجزائريين
 العوامل الدافعة النفسية(: نتائج تحميل درجة أىمية 27الجدول رقم )

 درجة األىمية االنحراؼ المعياري المتوسط الحسابي 
 عالية )مرتفعة( .0..7 ...2 العوامل الدافعة النفسية

 .SPSSباالعتماد عمى نتائج : إعداد الطالبتينالمصدر
] أي 0.3-2.0وىو ينتمي إلى الفئة ] ...2نالحظ من الجدول أن متوسط إجابات أفراد العينة بمغ 

قرار اختيار الوجية السياحية لدى أفراد العينة من  في تحديد أىمية عاليةتكتسي  العوامل الدافعة النفسية أن
 .السياح الجزائريين

 

Ш.2.1.4  (المادية العوامل الدافعةالثانية )الفرعية اختبار الفرضية 
تكتسي العوامل الدافعة المادية أىمية كبيرة في تحديد قرار »:الثانية عمى أنوالفرعية  الفرضية تنص

 «.اختيار الوجية السياحية لدى أفراد العينة من السياح الجزائريين
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 العوامل الدافعة الماديةتحميل درجة أىمية  (: نتائج28الجدول رقم )
 درجة األىمية االنحراؼ المعياري المتوسط الحسابي 

 عالية )مرتفعة( 03..7 2.00 العوامل الدافعة المادية

 .SPSSباالعتماد عمى نتائج : إعداد الطالبتينالمصدر
] أي 0.3-2.0وىو ينتمي إلى الفئة ] 2.00 نالحظ من الجدول أن متوسط إجابات أفراد العينة بمغ

قرار اختيار الوجية السياحية لدى أفراد العينة من  في تحديد أىمية عاليةتكتسي  يةالمادالعوامل الدافعة  أن
 .السياح الجزائريين

 

Ш.3.1.4  (االجتماعية العوامل الدافعةالثالثة )الفرعية اختبار الفرضية 
العوامل الدافعة االجتماعية أىمية كبيرة في تحديد تكتسي »:عمى أنو الثالثةالفرعية الفرضية  تنص

 «.قرار اختيار الوجية السياحية لدى أفراد العينة من السياح الجزائريين
 العوامل الدافعة االجتماعية(: نتائج تحميل درجة أىمية 29الجدول رقم )

 درجة األىمية االنحراؼ المعياري المتوسط الحسابي 
 متوسطة 7.030 2.00 الدافعة االجتماعية العوامل

 .SPSSباالعتماد عمى نتائج : إعداد الطالبتينالمصدر
] أي 2.0-3.0وىو ينتمي إلى الفئة ] 2.00نالحظ من الجدول أن متوسط إجابات أفراد العينة بمغ 

السياحية لدى أفراد قرار اختيار الوجية  في تحديدمتوسطة أىمية  االجتماعية تكتسيالعوامل الدافعة  أن
 .العينة من السياح الجزائريين

 

Ш.4.1.4(البحث واالستكشاؼ)دوافع الفرضية الفرعية الرابعة إختبار 
البحث واالستكشاؼ أىمية كبيرة في تحديد  عواملتكتسي »:عمى أنوالفرعية الرابعة  الفرضية تنص

 «.قرار اختيار الوجية السياحية لدى أفراد العينة من السياح الجزائريين
 البحث واالستكشاؼ عوامل(: نتائج تحميل درجة أىمية 30الجدول رقم )

 درجة األىمية االنحراؼ المعياري المتوسط الحسابي 
 متوسطة .7.00 2.20 دوافع البحث واالستكشاؼ

 .SPSSباالعتماد عمى نتائج : إعداد الطالبتينالمصدر
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] أي 2.0-3.0وىو ينتمي إلى الفئة ] 2.20نالحظ من الجدول أن متوسط إجابات أفراد العينة بمغ 
قرار اختيار الوجية السياحية لدى أفراد  في تحديدمتوسطة أىمية  البحث واالستكشاف تكتسي عوامل أن

 .الجزائريينالعينة من السياح 
و عميو يمكن مالحظة أن العوامل النفسية ىي أىم العوامل الدافعة من وجية نظر أفراد العينة تمييا 

 الدوافع المادية ثم دوافع البحث و االستكشاف، أما العوامل االجتماعية فاحتمت المرتبة األخيرة.
Ш.2.4 الفرضية الرئيسية الثانية اختبار 

في تحديد قرار اختيار الوجية  تكتسي القيود أىمية كبيرة»:عمى أنو الثانيةيسية الرئتنص الفرضية 
 «.السياحية لدى أفراد العينة من السياح الجزائريين

 القيودنتائج تحميل درجة أىمية (: 31الجدول رقم)
 درجة األىمية المعياري االنحراؼ الحسابي المتوسط 
 عالية )مرتفعة( .7.00 2.00 القيود

 .SPSSباالعتماد عمى نتائج : إعداد الطالبتينالمصدر
] أي 0.3 -2.0وىو ينتمي إلى الفئة ] 2.00متوسط إجابات أفراد العينة بمغ  يالحظ من الجدول أن

قرار اختيار الوجية السياحية لدى أفراد العينة من السياح  في تحديدعالية أىمية  تكتسي أن القيود
 .الجزائريين
 

Ш.1.2.4 الوقت المتاح لقضاء العطمةالفرعية االولىاختبار الفرضية() 
الوقت المتاح لقضاء العطمة دورا كبيرا في تحديد يمعب »:عمى أنو فرعية األولىتنص الفرضية ال

 «.قرار اختيار الوجية السياحية لدى أفراد العينة من السياح الجزائريين
 الوقت المتاح لقضاء العطمة(: نتائج تحميل درجة أىمية 32قم )الجدول ر 

 درجة األىمية االنحراؼ المعياري المتوسط الحسابي 
 عالية )مرتفعة( 0.003 2.00 الوقت المتاح لقضاء العطمة

 .SPSS: إعداد الطالبتين باالعتماد عمى نتائجالمصدر
]  0.3-2.0وىو ينتمي إلى الفئة ]  2.00 نالحظ من الجدول أن متوسط إجابات أفراد العينة بمغ

قرار اختيار الوجية السياحية لدى أفراد في تحديد أىمية عالية يكتسي  الوقت المتاح لقضاء العطمةأي أن  
 .العينة من السياح الجزائريين
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 Ш.2.2.4 الميزانية المخصصة لمرحمة(الفرعية الثانيةاختبار الفرضية( 
كبيرة في تحديد أىمية الميزانية المخصصة لمرحمة  تكتسي»:عمى أنو الثانيةالفرعية تنص الفرضية 

 «.قرار اختيار الوجية السياحية لدى أفراد العينة من السياح الجزائريين
 الميزانية المخصصة لمرحمة (: نتائج تحميل درجة أىمية33قم )الجدول ر 
 درجة األىمية االنحراؼ المعياري المتوسط الحسابي 

 عالية جدا 0.702 0.20 الميزانية المخصصة لمرحمة

 .SPSS: إعداد الطالبتين باالعتماد عمى نتائجالمصدر
] أي  2-0.3وىو ينتمي إلى الفئة ]  0.20متوسط إجابات أفراد العينة بمغ  يالحظ من الجدول أن

اختيار الوجية السياحية لدى قرار في تحديد أىمية عالية جدا  ذات الميزانية المخصصة لمرحمة تعتبرأن 
 .من السياح الجزائريين أفراد العينة

Ш.2.1.3رغبات السائح و توقعاتو حول الرحمة(الثالثة الفرعية اختبار الفرضية( 
رغبات السائح و توقعاتو حول الرحمة أىمية كبيرة  تكتسي»:عمى أنو الفرعية الثالثةتنص الفرضية 

 «.في تحديد قرار اختيار الوجية السياحية لدى أفراد العينة من السياح الجزائريين
 رغبات السائح و توقعاتو حول الرحمة (: نتائج تحميل درجة أىمية34قم )الجدول ر 

 درجة األىمية االنحراؼ المعياري المتوسط الحسابي 
 عالية )مرتفعة( 0.700 2.00 رغبات السائح و توقعاتو حول الرحمة

 .SPSS:إعداد الطالبتين باالعتماد عمى نتائج المصدر
]  0.3-2.0وىو ينتمي إلى الفئة ]  2.00متوسط إجابات أفراد العينة بمغ  يالحظ من الجدول أن

قرار اختيار الوجية السياحية في تحديد  عاليةأىمية ذات  رغبات السائح و توقعاتو حول الرحمة تعتبرأن أي 
 .من السياح الجزائريين لدى أفراد العينة

 

Ш.3.4الفرضية الرئيسية الثالثة اختبار 
خصائص الوجية )العوامل الجاذبة( أىمية كبيرة في تكتسي »:أنو الرئيسية الثالثةالفرضية  تنص

 «.من السياح الجزائريين تحديد قرار اختيار الوجية السياحية لدى أفراد العينة
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 العوامل الجاذبة: نتائج تحميل درجة أىمية (35الجدول رقم )
 درجة األىمية االنحراؼ المعياري المتوسط الحسابي 

 عالية)مرتفعة( 7.073 0.770 الجاذبة العوامل

 .SPSSباالعتماد عمى نتائج : إعداد الطالبتينالمصدر
] أي 0.3-2.0وىو ينتمي إلى الفئة ] 0.770نالحظ من الجدول أن متوسط إجابات أفراد العينة بمغ 

قرار اختيار الوجية السياحية لدى أفراد العينة من السياح  في تحديدعالية أىمية  الجاذبة تكتسيالعوامل  أن
 .الجزائريين
 

Ш.1.4.4  (الممموسةالجاذبة العوامل الفرعية االولى)اختبار الفرضية 
خصائص الوجية الممموسة أىمية كبيرة في تحديد قرار تكتسي »أنو: الفرعية األولىالفرضية  تنص

 «.اختيار الوجية السياحية لدى أفراد العينة من السياح الجزائريين
 العوامل الجاذبة الممموسة(: نتائج تحميل درجة أىمية 36الجدول رقم )

 درجة األىمية المعياري االنحراؼ المتوسط الحسابي 
 عالية)مرتفعة( .7.02 0.00 الجاذبة الممموسة  العوامل

 .SPSSباالعتماد عمى نتائج : إعداد الطالبتينالمصدر
] أي 0.3-2.0وىو ينتمي إلى الفئة ] 0.00ن متوسط إجابات أفراد العينة بمغ نالحظ من الجدول أ

قرار اختيار الوجية السياحية لدى أفراد العينة  في تحديدعالية أىمية  الجاذبة الممموسة تكتسيالعوامل  أن
 .من السياح الجزائريين

 

Ш.1.3.4 (الجاذبة غير ممموسةالعوامل الفرعية الثانية)اختبار الفرضية 
ممموسة أىمية كبيرة في الخصائص الوجية غير تكتسي »:عمى أنو الفرعية الثانيةالفرضية  تنص

 «.الوجية السياحية لدى أفراد العينة من السياح الجزائريينتحديد قرار اختيار 
 العوامل الجاذبة غير ممموسة(: نتائج تحميل درجة أىمية 37الجدول رقم )

 درجة األىمية االنحراؼ المعياري المتوسط الحسابي 
 عالية )مرتفعة( 02..7 2.20 ممموسة الالعوامل الجاذبة غير 

 .SPSSباالعتماد عمى نتائج : إعداد الطالبتينالمصدر
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] أي 0.3-2.0وىو ينتمي إلى الفئة ] 2.20نالحظ من الجدول أن متوسط إجابات أفراد العينة بمغ 
قرار اختيار الوجية السياحية لدى أفراد  في تحديدعالية أىمية  تكتسي الجاذبة غير الممموسة العوامل أن

 .العينة من السياح الجزائريين
 

Ш.4.4 الفرضية الرئيسية الرابعة  إختبار 
العامل األكبر أىمية في تحديد قرار اختيار الوجية القيود تمثل »:الرئيسية الرابعة تنص الفرضية

السياحية لدى أفراد العينة من السياح الجزائريين،تمييا العوامل الجاذبة )خصائص الوجية( في المرتبة 
 «نية، ثم العوامل الدافعة في األخير.الثا

 العوامل الجاذبةالقيود و و الدافعة، ترتيب العوامل (: 38جدول رقم)
 الترتيب الحسابي المتوسط في قرار اختيار الوجية وامل المؤثرةالع

 2 2.002 العوامل الدافعة
 3 2.00 القيود

 0 0.770 بةذالعوامل الجا

 .SPSSعداد الطالبتين باالعتماد عمى نتائج إالمصدر:  
في تحديد قرار اختيار  األكبر أىميةفي الوجية السياحية ىي  العوامل الجاذبةنالحظ من الجدول أن 

الوجية من وجية نظر أفراد العينة من السياح الجزائريين و ليس القيــود التي جاءت في المرتبة الثانية من 
 حيث درجة األىمية.

احتمت المراتب الثالثة االولى من حيث درجة و تجدر اإلشارة إلى أن ثالثة من العوامل الجاذبة 
األىمية في تحديد قرار اختيار الوجية السياحية و ىي: االمان الشخصي، توفر تسييالت اإلقامة و توفر 

، يمييا دافع البحث عن المرتبة الرابعة من العوامل المقيدة تسييالت النقل في الوجية. و احتمت الميزانية
 (08نظر لمممحؽ رقم )أالراحة و االسترخاء. 

 

Ш.5.4 (7)أنظر لمممحؽ رقم اختبار فروؽ المتوسطات 
العينة تبعا لمتغير أفراد راء آلمعينات المستقمة لمعرفة الفروق في  T(T test)تم استخدام اختبار

في بقية المتغيرات فقد تم استخدام اختبار التباين  الحتوائو عمى خيارين فقط لإلجابة. أما االجنس نظر 
 .(OneWay ANOVA)األحادي 

 التي سيتم اختبارىا كما يمي:  الرئيسية الخامسةالفرضية ويمكن صياغة 
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:H0 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنويةα=0.05  راء أفراد العينة حول أىمية آفي
 الوجية السياحية تعزى لممتغيرات الشخصية.العوامل المؤثرة في اختيار 

H1 :توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنويةα=0.05  في أراء أفراد العينة حول أىمية العوامل
 تعزى لممتغيرات الشخصية. يةالمؤثرة في اختيار الوجية السياح

Ш.1.5.4اختبار الفروؽ بالنسبة لمتغير الجنس 

 راء المبحوثين بالنسبة لمتغير الجنسآ(: معنوية الفروؽ في 39الجدول رقم )
 القيمة االحتمالية tقيمة  االنحراؼ المعياري يالمتوسط الحساب العدد الجنس 

جميع 
 األبعاد

 7.200 -7.220 7.2.003 2.0020 00 ذكر
 7.070.0 .2.002 30 أنثى

 . SPSSباالعتماد عمى نتائج : إعداد الطالبتينالمصدر
ما يدل عمى عدم ، 7.72ىي أكبر  و 7.200من خالل الجدول نالحظ أن القيمة االحتمالية تساوي 

 .7.72راء أفراد العينة يعزى لمتغير الجنس عند مستوى داللة آوجود فرق ذو داللة إحصائية في 

Ш.2.5.4 ختبار الفروؽ بالنسبة لمتغير السنا 

 بالنسبة لمتغير السنتحميل التباين األحادي  (:40الجدول رقم )
مجموع  مصدر التباين العنوان

 المربعات
درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

القيمة  Fقيمة
 االحتمالية

أىمية العوامل المؤثرة في قرار 
اختيار الوجية السياحية من 

 وجية نظر السائح 

  7.300 3 7.2.0 داخل المجموعات
0.700 

 
 7.302 00 200..0 بين المجموعات 7.200

 -    00 .0...0 المجموع
 . SPSSباالعتماد عمى نتائج : إعداد الطالبتينالمصدر

ما يدل عمى عدم ، 7.72ىي أكبر  و 7.200من خالل الجدول نالحظ أن القيمة االحتمالية تساوي 
 .7.72راء أفراد العينة يعزى لمتغير السن عند مستوى داللة آوجود فرق ذو داللة إحصائية في 

Ш.3.5.4اختبار الفروؽ بالنسبة لمتغير المستوى التعميمي 

 مستوى التعميمي.ال راء المبحوثين بالنسبة لمتغيرآالجدول نتائج اختبار الفروق بين  يوضح
 تحميل التباين األحادي بالنسبة لمتغير المستوى التعميمي (:41الجدول رقم )
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مجموع  مصدر التباين العنوان
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

القيمة  Fقيمة
 االحتمالية

أىمية العوامل المؤثرة في 
قرار اختيار الوجية السياحية 

 من وجية نظر السائح 

  7.002 2 7.2.2 داخل المجموعات
7.072 

 
 7.300 00 202..0 بين المجموعات 7.220

 -    00 .0...0 المجموع
 . SPSSنتائجباالعتماد عمى  : إعداد الطالبتينالمصدر

ما يدل عمى عدم ، 7.72ىي أكبر  و 7.220من خالل الجدول نالحظ أن القيمة االحتمالية تساوي 
 .7.72عند مستوى داللة  المستوى التعميمي راء أفراد العينة يعزى لمتغيرآوجود فرق ذو داللة إحصائية في 

Ш.3.5.4اختبار الفروؽ بالنسبة لمتغير الحالة االجتماعية 
 تحميل التباين األحادي بالنسبة لمتغير الحالة االجتماعية (:42رقم )الجدول 

مجموع  مصدر التباين العنوان
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

القيمة  Fقيمة
 االحتمالية

أىمية العوامل المؤثرة في 
قرار اختيار الوجية السياحية 

 من وجية نظر السائح 

  7.00 3 7.722 داخل المجموعات
7.72. 

 
 7.3.3 00 02...0 بين المجموعات 7.002

 -    00 .0...0 المجموع
 . SPSSباالعتماد عمى نتائج : إعداد الطالبتينالمصدر

ما يدل عمى عدم ، 7.72وىي أكبر  7.002من خالل الجدول نالحظ أن القيمة االحتمالية تساوي 
 .7.72عند مستوى داللة  الحالة االجتماعية يعزى لمتغيرراء أفراد العينة آوجود فرق ذو داللة إحصائية في 

Ш.4.5.4 اختبار الفروؽ بالنسبة لمتغير الدخل الشيري 
 تحميل التباين األحادي بالنسبة لمتغير الدخل الشيري (:43الجدول رقم )

مجموع  مصدر التباين العنوان
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

القيمة  Fقيمة
 االحتمالية

أىمية العوامل المؤثرة في 
قرار اختيار الوجية السياحية 

 من وجية نظر السائح 

  7.000 2 .7.00 داخل المجموعات
7.222 

 
 7.3.7 00 027..0 بين المجموعات 7.007

 -    00 .0...0 المجموع
 . SPSSباالعتماد عمى نتائج : إعداد الطالبتينالمصدر
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ما يدل عمى عدم ، 7.72وىي أكبر  7.007من خالل الجدول نالحظ أن القيمة االحتمالية تساوي 
 .7.72عند مستوى داللة  الدخل الشيري راء أفراد العينة يعزى لمتغيرآوجود فرق ذو داللة إحصائية في 

في قرار اختيار العوامل المؤثرة  راء أفراد العينة حول أىميةآوعميو نستنتج أنو ال توجد فروق في 
 الوجية السياحية تعزى لممتغيرات الشخصية.

 الفصل  خالصة

صل عمى اإلجراءات المنيجية المتبعة في الدراسة الميدانية، و قمنا باختبار صدق ففي ىذا ال عرفنات
و ثبات أداة الدراسة المتمثمة في االستبيان، حيث تبين أنيا صالحة لقياس الموضوع و تتمتع بالثبات. كما 

 .قمنا باختبار خضوع عينة الدراسة لمتوزيع الطبيعي و توصمنا إلى أنيا تتبع توزيعا طبيعيا
ثم عرضنا خصائص عينة الدراسة و انتقمنا إلى تحميل إجابات افراد العينة حول أىمية العوامل التي 
تضمنيا في تحديد قرار اختيار الوجية السياحية. و في القسم األخير أجرينا اختبار الفرضيات لإلجابة عن 

 التساؤل الرئيسي لمبحث.
ي تضمنيا نموذج الدراسة ميمة في تحديد قرار ل التو قد توصمنا إلى نتيجة عامة مفادىا أن العوام

 اختيار الوجية مع اختالف أىميتيا النسبية.  
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 العامة خاتمةال

من حيث المداخيل أو عدد السياح فيي تدر  اءلقد شيدت السياحة نموا متواصال عمى مدى العقود األخيرة سو 
االقتصادية واالجتماعية أو البيئية التي طالت كل  اآلثارمنافع كبيرة عمى البمدان المستضيفة لمسياح من خالل 

 بقعة في العالم.

مساىمتيا في الدخل الوطني و مساىمتيا في دعم  مندىا و أىدافيا، بداية صناعة السياحة ليا أبعا     
االقتصاد الوطني من خالل ما تجنيو من عممة و رؤوس أموال و رفع من ميزان المدفوعات و التقميل من 

الحكومية و خمق المزيد من فرص العمل و تحسين  اإليراداتالبطالة بتشغيل اليد العاممة و بذلك اإلسيام في 
 حافزا أساسيا لكل بمدا و خصوصا البمدان النامية. المعيشةمستوى 

     توجو و االىتمام بالسائح العمى الدول اليادفة إلى تحقيق النجاح في مجال السياحة أن تدرك أىمية    
يز عميو باعتباره الركيزة األساسية و الفاعل بو و الترك التنبؤلك من خالل دراسة سموكو و محاولة و ذ

 الرئيسي لصناعة السياحة، فدراسة السائح تؤدي إلى فيم احتياجاتو و رغباتو و أبعاد قراراتو الشرائية وكذلك
 العوامل المؤثرة في قراراتو.

 نتائج الدراسة النظرية  .1
 السائح، و تكون السياحة بانتقال  هاتعرف السياحة عمى أنيا نشاط ترفيو خارج عن الروتين الذي يحي

 ؛دولة أخرى إلىفيو إلى مكان آخر في نفس الدولة أو االنتقال  الذي اعتاد اإلقامةالفرد من المكان 
 رئيسيا يعمل عمى تحصيل العممة  اقتصادياقطاعا  ،تمثلأصبحت السياحة في كثيرا من دول العالم

صب الشغل بشكل مباشر وفير أعداد كبيرة من منات إلى إضافةالصعبة، جذب االستثمارات السياحية، 
 و غير مباشر؛

  و رغباتو حاجاتو إلشباععن طريق دراسة سموكو و فيم تصرفاتو  إليوتبدأ المنظمة بالسائح و تنتيي 
 تطمعاتو المستقبمية؛الحالية و معرفة 

  شراء أو  خصالقرارات التي ت اتخاذيضم عممية  اإلنسانيسموك السائح جانب من جوانب السموك
 السياحية؛ الخدمات استخدام

 منيا ما ىو نفسي، بيئي و تسويقي؛ مجموعة من المؤثراتالسائح بسموك  يتأثر 
  رار و سموك السفر بالنسبة لمسائح؛الق إتخادصورة الوجية السياحية ىي عنصر مؤثر في 
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 بتأثير عدة عوامل تكون صورة الوجية السياحية في ذىن السائح من خالل تجاربو السابقة و ت
 شخصية و بيئية.

 

 نتائج الدراسة التطبيقية .2

بعد تحميل إجابات المبحوثين من السياح الجزائريين و إجراء االختبارات المناسبة توصمت الدراسة 
 إلى النتائج التطبيقية التالية:

 اتجاىات أفراد العينة نحو العبارات التي تمثل العوامل المؤثرة في قرار اختيار الوجية السياحية  كانت
 09( و العبارة رقم توصيات وانطباعات أشخاص آخرين) 90إيجابية في معظميا، ما عدا العبارة رقم 

. ما يعني أنيم يناألخيرت)التعرف عمى أناس جدد( المتان تحصمتا عمى أقل درجة أىمية في المرتبتين 
ال ييتمون كثيرا بانطباعات و توصيات اآلخرين عند اختيار الوجية السياحية، و ال بالتعرف عمى 

 أناس جدد في الوجية المحتممة؛
 قرار اختيار الوجية السياحية لدى  في تحديد أىمية عاليةالنفسية و المادية العوامل الدافعة  تكتسي

 .أما العوامل الدافعة االجتماعية و دوافع البحث و االستكشاف فنالتالجزائريينأفراد العينة من السياح 
 ؛أىمية متوسطة

 تمييا الدوافع المادية ثم دوافع  العوامل النفسية ىي أىم العوامل الدافعة من وجية نظر أفراد العينة
 البحث و االستكشاف، أما العوامل االجتماعية فاحتمت المرتبة األخيرة؛

 ع التجدد النفسي الرتبة األولى من حيث األىمية بين العوامل النفسية، و يميو دافع الرغبة في نال داف
. و ىي نتيجة طبيعية كون السائح عادة يبحث عن تغيير روتين ضغط الحياة اليومية اليروب من

 الحياة اليومية و التخمص من أعبائيا بالسفر؛
  األمر يتماشى مع الغرض من ىم عامل دافع مادي و ىذا أدافع البحث عن الراحة و االسترخاء ىو

 ؛األفرادالسياحة لدى 
  وجود السائح في رحمة جماعية ىو الدافع االجتماعي األىم تميو قيم و عادات و تقاليد و معتقدات

 السائح.  ما يعكس تأثر أفراد العينة بالجماعات المرجعية و الثقافة عند اختيار الوجية السياحية؛
 افع اكتشاف الثقافات أعمى درجة أىمية في تحديد قرار اختيار الوجية السياحية ثم دافع البحث نال د

 عن متعة التسوق في الوجية المحتممة؛
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 قرار اختيار الوجية السياحية لدى في تحديد  أىمية عالية جدا ذاتالميزانية المخصصة لمرحمة  تعتبر
، و ىي رابع أىم عامل في مجموع العوامل المؤثرة. و تتفق ىذه من السياح الجزائريين أفراد العينة

 النتيجة مع ما جاءت بو الدراسات السابقة؛
 في  أىمية عاليةكذا رغبات و توقعات السائح حول الرحمة و  الوقت المتاح لقضاء العطمة يكتسي

فال يمكن تجاىل ىذين  ،قرار اختيار الوجية السياحية لدى أفراد العينة من السياح الجزائريينتحديد 
 العاممين عند التخطيط لمقيام برحمة سياحية؛

 قرار اختيار الوجية  في تحديد أىمية عاليةالجاذبة الممموسة و غير الممموسة العوامل  تكتسي
لكن العوامل  ألنيا تعكس خصائص الوجية. ،السياحية لدى أفراد العينة من السياح الجزائريين

 الممموسة أىم نسبيا؛
  تميو  ىو أىم عامل جاذب ممموس لدى أفراد العينة من السياح الجزائريينعامل األمان الشخصي

 تسييالت النقل ثم حسن الضيافة في الوجية؛تسييالت اإلقامة ثم 
  أىمية أكبر ضمن العوامل الجاذبة غير الممموسة؛نالت الصورة المدركة لموجية 
  قرار اختيار  تحديدتبين أن الفرضية الرئيسية الرابعة خاطئة، حيث أن القيود ليست أىم عامل في

 الوجية السياحية لدى أفراد العينة و إنما العوامل الجاذبة تأتي أوال ثم القيود ثم العوامل الدافعة؛
 الشخصي، توفر ن األكبر أىمية في مجموع العوامل ىي عمى الترتيب: األماالخمس  العوامل

 ؛دافع البحث عن الراحة و االسترخاء وتوفر تسييالت النقل في الوجية، الميزانية  تسييالت اإلقامة،
 العوامل المؤثرة في قرار اختيار الوجية السياحية تعزى  ال توجد فروق في آراء أفراد العينة حول أىمية

 لممتغيرات الشخصية.
 

 توصيات الدراسة .3

 يمي: ليو من نتائج، يمكن تقديم مجموعة من التوصيات و االقتراحات كمامن خالل ما توصمنا إ
 بناء استراتيجيات تسويقية الستيداف السياح الجزائريين و جذبيم نحو الوجيات الداخمية؛ 
  القيام بدراسة سموك السياح بصفة دورية من أجل التعرف عمى حاجاتيم و رغباتيم، و تقديم المعمومات

 التي تساعدىم في اتخاذ القرارات الشرائية؛الالزمة ليم و 
 الترويج لموجيات السياحية الداخمية في الجزائر، و إظيار الثقافات الفرعية الموجودة بيا؛ 
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  احترام القيم الثقافية السائدة في المجتمع الجزائري عند تخطيط المنتجات السياحية، و الحفاظ عمييا نظرا
 لتأثيرىا في سموك السائح؛ 

  الوعي و الثقافة السياحية لدى السكان المحميين حتى يحسنوا ضيافة السياح؛نشر 
 ؛تيدده في الوجية التي يزورىا من أي مخاطر لسياحي لحماية السائحاالىتمام باألمن ا 
  من مختمف الفئات ل األفراداخيدىياكل اإلقامة ذات الدرجات المختمفة و األسعار المناسبة لمتوفير 

 ؛فقط و نحو متوسطي الدخول و ليس مرتفعي الدخلة أصبحت تتجخاصة وأن السياح
  العمل عمى تفعيل و تسييل الحركة السياحية من خالل توفير وسائل و خطوط النقل إلى المقاصد

 ؛السياحية المختمفة
 توفير سبل الراحة و االسترخاء في اليياكل السياحية التي يقصدىا السياح؛ 
  تجارية في الوجيات السياحية الداخمية.إقامة مراكز تسوق و معارض 

 

 آفاق الدراسة .4
 تعتبر دراسة سموك السائح حقال واسعا حديثا و خصبا لمبحث فيو ناىيك عن القطاع السياحي، لذا

بحوث أخرى تتناول جوانب لم تتمكن الدراسة الحالية من التفصيل فييا.و يمكن  ءفإن المجال مفتوح إلجرا
 اقتراح المواضيع التالية:

  ختيار بين الوجيات السياحية؛االقرار  فياالتصاالت التسويقية و أثرىا 
 ؛-دراسة حالة وجية ما -دراسة عوامل تفضيل السياح الجزائريين لموجيات السياحية الخارجية 
 اختيار السائح بين الوجيات السياحية؛قرار  فيوأثرىا  االنترنت 
  تحميل صورة الوجية السياحية لمجزائر أو إلحدى المدن السياحية فييا من وجية نظر السياح

 الداخميين.
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 قاالت و المداخالت العمميةالم .3

 أ.المقاالت
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. تاريخ االطالع: المدونة العالمية آلداب السياحة: من أجل سياحة مسؤولةمنظمة السياحة العالمية،  -
 .14.51، 2016أفريل  22

1- http://www.mota.gov.jo/Documents/gcetbrochureglobalcodear.pdf 
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 البحث العممي وزارة التعميم العالي و
 جامعة جيجل

 كمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير
 قسم عموم التسيير

 تخصص تسيير و إقتصاد سياحي
 الدراسةان ــــبيــاست

 

 السالم عميكم ورحمة اهلل تعالى وبركاتو...،

يسرنا أن نضع بين أيديكم ىذا االستبيان الذي صمم لجمع المعمومات الالزمة لمدراسة التي نقوم بإعدادىا 
"، وذلك العوامل المحددة لقرار إختيار السائح بين الوجهات السياحية_دراسة حالة السائح الجزائري"بـ والمعنونة 

رف عمى ع. وتيدف ىذه الدراسة إلى التسييرعموم التفي  الماستراستكماال لمتطمبات الحصول عمى شيادة 
 .العوامل التي تؤثر عمى قرار إختيار السائح لوجيتو السياحية

 إال تستخدم لن البيانات ىذه بأن ما  مع بموضوعية، عنيا واإلجابة بدقة تار االعب ءةقراب التكرم نرجو لذا
 نتائج إلى التوصل في لنا يرا  كب عونا   ومساىمتكم إجاباتكم دقة وستكون .ميمالع البحث غراضأل

 .ميةموع موضوعية
  

 شاكرين لكم حسن تعاونكم

 وتفضموا بقبول فائق التقدير واالحترام

من إعداد الطالبات  تحت إشراف األستاذة:  

 شابونية كريمة

 نجار أمال

 بوجبيه حبيبة



 



 البيانات الشخصية   الجزء األول:

        أنثى        ذكر الجنس:-1

 

                 ةسنن 45إلنى أقنل منن سننة  03من           سنة03أقل من سنة إلى  81من    :العمر-2
 ما فوقسنة ف 63             سنة           63إلى أقل من سنة 45من           

 

 حاالت أخرى           متزوج         أعزبحالة العائلة:      3-

 

 ثانوي                  أو أقل متوسطالمستوى التعليمي:-5

 دراسات عميا                        ) ليسانس، مهندس، تقني سامي( جامعي

 

 دج  45333إلى أقل من  03333من           دج 03333أقل من  الدخل الشهري:-6

 دج فأكثر 63333ج                             د 63333إلى أقل من  45333من  

 

 



 بين الوجهات السياحية: اختيارك: حدد أهمية كل عامل من العوامل التالية في قرار الجزء الثاني

 
 البعد

بارة
 الع

رقم
 

 
 العبارة

غير مهم 
 تماما

 قميل األهمية
) تقريبا غير 

 مهم(

 أهمية
 متوسطة

 مهم جدا مهم
 

 
مل

عوا
ال

 
سية

النف
عة 

داف
ال

 

      الهروب من ضغط الحياة اليومية. الرغبة في 10

      .افع التجدد النفسيد 10

      )اكتساب خبرات و تجارب في الحياة(. دافع التعمم 10

عة 
داف

ل ال
وام

الع
دية

لما
ا

 

      .البحث عن الراحة و االسترخاء 10

      .و المياقةدافع العالج  10

عية
تما

الج
ة ا

افع
 الد

مل
عوا

ال
 

      .األقارب أو األصدقاء زيارة 10

      في رحمة جماعية ) مع األسرة أو األصدقاء(. لسائحوجود ا 10

      .(و المعتقدات.. )التقاليد و العاداتلمسائح  االجتماعيةالقيم  10

      .توصيات و انطباعات أشخاص آخرين 10

اف
كش

ست
 اال

ث و
لبح

ا
 

      .التعرف عمى أناس جدد 01

      .  ثقافاتاكتشاف ال 00

      .البحث عن المغامرات 00

      .التسوقمتعة البحث عن  00

 ودـــــــيـــــــقـــــال
      .مةالوقت المتاح لقضاء العط 00

      .الميزانية المخصصة لمرحمة 00

      .رغبات السائح و توقعاته حول الرحمة 00

سة
مو

لمم
ة ا

اذب
الج

مل 
عوا

ال
 

)الوسائل و المنشآت القاعدية لمتنقل  تسهيالت النقلتوفر  00
 إلى الوجهة و داخمها(.

     

) فنادق، منتجعات سياحية،  قامةتوفر تسهيالت اإل 00
 مخيمات..(.

     

      .الضيافة( حسنالمباقة و لطف السكان ) 00

      )من مخاطر األمراض و العنف..(. األمان الشخصي 01

      .دمات و تكمفة الرحمةسعر الخ 00



مادية في الوجهة )الثقافية، التاريخية، نشاطات المقومات ال 00
 ....الخ(، أماكن التسوقالمناخترفيهية، 

     

      .المسافة بين محل إقامة السائح و الوجهة السياحية قرب 00

بة 
جاذ

ل ال
وام

الع
سة

مو
لمم

  ا
غير

 

      السياحية. الصورة المدركة لموجهة 00

توقعات السائح حول الفوائد التي يمكن أن تتحقق من زيارة  00
 .الوجهة السياحية

     

 

 



 

 (:ألفا كرونباخ02الممحق رقم )
 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,851 25 

 (:التوزيع الطبيعي00الممحق رقم)
Tests de normalité 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistique ddl Signification Statistique ddl Signification 

 000, 70 892, 005, 70 129, الدراسة

 

 

 االتساق الداخمي(:04الممحق رقم )

 معامل االرتباط لمعوامل الدافعة النفسية

 
Corrélations 

_الدافعة_العوامل 3س 2س 1س 

 النفسٌة

 1س

Corrélation de Pearson 1 ,261
*
 ,147 ,615

**
 

Sig. (bilatérale)  ,029 ,223 ,000 

N 70 70 70 70 

 2س

Corrélation de Pearson ,261
*
 1 ,403

**
 ,755

**
 

Sig. (bilatérale) ,029  ,001 ,000 

N 70 70 70 70 

 3س

Corrélation de Pearson ,147 ,403
**
 1 ,774

**
 

Sig. (bilatérale) ,223 ,001  ,000 

N 70 70 70 70 

 النفسٌة_الدافعة_العوامل

Corrélation de Pearson ,615
**
 ,755

**
 ,774

**
 1 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000  

N 70 70 70 70 

 

  

 

 

 



 معامل االرتباط لمعوامل الدافعة المادية

 
Corrélations 

 

 

_الدافعة_العوامل 5س 4س 

 1المادٌة

 4س

Corrélation de Pearson 1 ,143 ,682
**
 

Sig. (bilatérale)  ,236 ,000 

N 70 70 70 

 5س

Corrélation de Pearson ,143 1 ,822
**
 

Sig. (bilatérale) ,236  ,000 

N 70 70 70 

 1المادٌة_الدافعة_العوامل

Corrélation de Pearson ,682
**
 ,822

**
 1 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000  

N 70 70 70 

 

 باط لمعوامل الدافعة ااالجتماعيةمعامل االرت
Corrélations 

_الدافعة_العوامل 9س 8س 7س 6س 

 1االجتماعٌة

 6س

Corrélation de Pearson 1 ,048 ,240
*
 ,125 ,590

**
 

Sig. (bilatérale)  ,694 ,045 ,303 ,000 

N 70 70 70 70 70 

 7س

Corrélation de Pearson ,048 1 ,137 ,005 ,516
**
 

Sig. (bilatérale) ,694  ,257 ,966 ,000 

N 70 70 70 70 70 

 8س

Corrélation de Pearson ,240
*
 ,137 1 ,273

*
 ,701

**
 

Sig. (bilatérale) ,045 ,257  ,022 ,000 

N 70 70 70 70 70 

 9س

Corrélation de Pearson ,125 ,005 ,273
*
 1 ,571

**
 

Sig. (bilatérale) ,303 ,966 ,022  ,000 

N 70 70 70 70 70 

 1االجتماعٌة_الدافعة_العوامل

Corrélation de Pearson ,590
**
 ,516

**
 ,701

**
 ,571

**
 1 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000 ,000  

N 70 70 70 70 70 

 

 معامل االرتباط البحث و االستكشاف
 

 
Corrélations 

 

 

 

 

 



االستكشاف_و_البحث 13س 12س 11س 10س 

1 

 10س

Corrélation de Pearson 1 ,363
**
 ,202 ,268

*
 ,665

**
 

Sig. (bilatérale)  ,002 ,094 ,025 ,000 

N 70 70 70 70 70 

 11س

Corrélation de Pearson ,363
**
 1 ,382

**
 ,189 ,680

**
 

Sig. (bilatérale) ,002  ,001 ,117 ,000 

N 70 70 70 70 70 

 12س

Corrélation de Pearson ,202 ,382
**
 1 ,300

*
 ,714

**
 

Sig. (bilatérale) ,094 ,001  ,012 ,000 

N 70 70 70 70 70 

 13س

Corrélation de Pearson ,268
*
 ,189 ,300

*
 1 ,659

**
 

Sig. (bilatérale) ,025 ,117 ,012  ,000 

N 70 70 70 70 70 

 1االستكشاف_و_البحث

Corrélation de Pearson ,665
**
 ,680

**
 ,714

**
 ,659

**
 1 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000 ,000  

N 70 70 70 70 70 

 

 معامل االرتباط لمقيود
Corrélations 

 1القٌود 16س 15س 14س 

 14س

Corrélation de Pearson 1 ,471
**
 ,039 ,712

**
 

Sig. (bilatérale)  ,000 ,749 ,000 

N 70 70 70 70 

 15س

Corrélation de Pearson ,471
**
 1 ,324

**
 ,817

**
 

Sig. (bilatérale) ,000  ,006 ,000 

N 70 70 70 70 

 16س

Corrélation de Pearson ,039 ,324
**
 1 ,630

**
 

Sig. (bilatérale) ,749 ,006  ,000 

N 70 70 70 70 

 1القٌود

Corrélation de Pearson ,712
**
 ,817

**
 ,630

**
 1 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000  

N 70 70 70 70 

 

 

 

 غ الممموسة معامل االرتباط لمعوامل الجاذبة
 
 
 
 
 



Corrélations 

_غ_الجادبة_العوامل 25س 24س 

 1الملموسة

 24س

Corrélation de Pearson 1 ,435
**
 ,846

**
 

Sig. (bilatérale)  ,000 ,000 

N 70 70 70 

 25س

Corrélation de Pearson ,435
**
 1 ,848

**
 

Sig. (bilatérale) ,000  ,000 

N 70 70 70 

 1الملموسة_غ_الجادبة_العوامل

Corrélation de Pearson ,846
**
 ,848

**
 1 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000  

N 70 70 70 

 تحميل خصاص العينة (:00الممحق رقم )

  

 الجنس

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 62,9 62,9 62,9 44 ذكر

 100,0 37,1 37,1 26 أنثى

Total 70 100,0 100,0  

 

 
 السن

 
 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 44,3 44,3 44,3 31 سنة30 من أقل الى سنة 18من

 90,0 45,7 45,7 32 سنة45 من أقل الى سنة 30 من

 100,0 10,0 10,0 7 سنة 60 من أقل الى 45 من

Total 70 100,0 100,0  

 

 الحالة االجتماعية
 
 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 51,4 51,4 51,4 36 أعزب

 98,6 47,1 47,1 33 متزوج

 100,0 1,4 1,4 1 أخرى حاالت

Total 70 100,0 100,0  

 



 المستوى التعميمي
 
 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 1,4 1,4 1,4 1 أقل أو متوسط

 18,6 17,1 17,1 12 ثانوي

 61,4 42,9 42,9 30 (سامً لٌسانس،مهندس،تقنً)جامعً

 100,0 38,6 38,6 27 علٌا دراسات

Total 70 100,0 100,0  

 

 الدخل الشهري
 
 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 34,3 34,3 34,3 24 دج 30000 من أقل

 52,9 18,6 18,6 13 دج 45000 من أقل الى 30000 من

 84,3 31,4 31,4 22 دج 60000 من اقل الى 45000 من

 100,0 15,7 15,7 11 فأكثر دج 60000

Total 70 100,0 100,0  

 

 (:تحميل عبارات جميع األبعاد00الممحق رقم)
 العوامل الدافعة النفسية

 

 
 
 
 

العوامل  الدافعة المادية
 

Statistiques 

 5س 4س 

N 
Valide 70 70 

Manquante 0 0 

Moyenne 4,30 3,17 

Ecart-type 1,026 1,318 

 

 العوامل الدافعة االجتماعية
 

Statistiques 

 

 

 

 

 3س 2س 1س 

N 
Valide 70 70 70 

Manquante 0 0 0 

Moyenne 3,93 4,13 3,60 

Ecart-type 1,040 1,048 1,323 



Statistiques 

 9س 8س 7س 6س 

N 
Valide 70 70 70 70 

Manquante 0 0 0 0 

Moyenne 3,00 3,44 3,36 2,63 

Ecart-type 1,204 1,258 1,252 1,157 

 

 و االستكشاف البحث
 
Statistiques 

 13س 12س 11س 10س 

N 
Valide 70 70 70 70 

Manquante 0 0 0 0 

Moyenne 2,94 3,76 3,23 3,54 

Ecart-type 1,166 1,028 1,287 1,212 

 

 القيود
 
Statistiques 

 

 

 

 16س 15س 14س 

N 
Valide 70 70 70 

Manquante 0 0 0 

Moyenne 3,97 4,31 3,69 

Ecart-type 1,142 1,015 1,097 

 

 العوامل الجاذبة الممموسة
 
Statistiques 

 23س 22س 21س 20س 19س 18س 17س 

N 
Valide 70 70 70 70 70 70 70 

Manquante 0 0 0 0 0 0 0 

Moyenne 4,41 4,49 4,27 4,51 4,13 3,79 3,37 

Ecart-type ,970 ,913 ,992 1,004 ,962 ,915 1,332 

 

 غ الممموسة العوامل الجاذبة
 
Statistiques 

 25س 24س 

N 
Valide 70 70 

Manquante 0 0 

Moyenne 3,61 3,50 

Ecart-type 1,054 1,060 

 



 األول لمبعد المعياري االنحراف و المتوسط
 
Statistiques 

 

N 
Valide 70 

Manquante 0 

Moyenne 3,8857 

Ecart-type ,81824 

 
 االثاني لمبعد المعياري االنحراف و المتوسط

 
 

 

 

Statistiques 

 

 

N 
Valide 70 

Manquante 0 

Moyenne 3,7357 

Ecart-type ,89167 

 

 الثالث لمبعد المعياري االنحراف و المتوسط
 
Statistiques 

 االجتماعٌة_الدافعة_العوامل

N 
Valide 70 

Manquante 0 

Moyenne 3,1071 

Ecart-type ,72428 

 

 الرابع لمبعد المعياري االنحراف و المتوسط
 
Statistiques 

 االستكشاف_و_البحث

N 
Valide 70 

Manquante 0 

Moyenne 3,3679 

Ecart-type ,79823 

 

 الخامس لمبعد المعياري االنحراف و المتوسط
 

 

 



N 
Valide 70 

Manquante 0 

Moyenne 3,9905 

Ecart-type ,77806 

 

 السادس لمبعد المعياري االنحراف و المتوسط
 
Statistiques 

 الملموسة_الجادبة_العوامل

N 
Valide 70 

Manquante 0 

Moyenne 4,1388 

Ecart-type ,65757 

 

 السابع لمبعد المعياري االنحراف و المتوسط
 

 
Statistiques 

 الملموسة_غ_الجادبة_العوامل

N 
Valide 70 

Manquante 0 

Moyenne 3,5571 

Ecart-type ,89501 

 الفروق اختبار(:00الممحق رقم )
 الجنس

 
Statistiques de groupe 

 
 N Moyenne Ecart-type Erreur standard الجنس

moyenne 

 الدراسة
 05755, 38172, 3,6936 44 ذكر

 13883, 70789, 3,7738 26 أنثى

 

 السن
 
 

 الدراسة

 Somme des 

carrés 

ddl Moyenne des 

carrés 

F Signification 

Inter-groupes ,587 2 ,294 1,074 ,347 

Intra-groupes 18,311 67 ,273   

Total 18,898 69    

 

 الحالة االجتماعية



 
 

راسةدال  

 Somme des 

carrés 

ddl Moyenne des 

carrés 

F Signification 

Inter-groupes ,033 2 ,016 ,058 ,943 

Intra-groupes 18,865 67 ,282   

Total 18,898 69    

 

 
 

 المستوى التعميمي
 
 

 الدراسة
 Somme des 

carrés 

ddl Moyenne des 

carrés 

F Signification 

Inter-groupes ,585 3 ,195 ,703 ,554 

Intra-groupes 18,313 66 ,277   

Total 18,898 69    

 

 الدخل الشهري
 
 

راسةدال  
 Somme des 

carrés 

ddl Moyenne des 

carrés 

F Signification 

Inter-groupes ,448 3 ,149 ,535 ,660 

Intra-groupes 18,450 66 ,280   

Total 18,898 69    

 

 
 
 
 
 
 
 



 ( 80الملحق رقم: )
 حسب درجة المتوسط 52إلى  80العوامل المؤثرة في قرار اختيار الوجهة من ترتيب 

 الرتبة المتوسط العبارة الرقم
 00 0..0 الهروب من ضغط الحياة اليومية. الرغبة في 00
 8 4.00 .افع التجدد النفسيد 02
 00 0.00 )اكتساب خبرات و تجارب في الحياة(. دافع التعمم 00
 2 8..0 البحث عن الراحة و االسترخاء. 80
 55 03.. دافع العالج و اللياقة. 82
 .5 88.. األقارب أو األصدقاء. زيارة 80
 08 0.44 في رحمة جماعية ) مع األسرة أو األصدقاء(. لسائحوجود ا 00
 20 0.00 .(و المعتقدات.. )التقاليد و العاداتلمسائح القيم االجتماعية 08
 52 .5.0 توصيات و انطباعات أشخاص آخرين. 80

 50 5.00 التعرف على أناس جدد. 08
 02 0.00 .ثقافاتاكتشاف ال 00
 50 .5.. البحث عن المغامرات. 05
 00 0.04 .التسوقمتعة البحث عن  00

 . 0..0 .مةالوقت المتاح لقضاء العط 04

 0 0..0 الميزانية المخصصة للرحلة. 02

 00 .0.0 .رغبات السائح و توقعاته حول الرحمة 00
توفر تسهيالت النقل )الوسائل و المنشآت القاعدية للتنقل إلى  03

 الوجهة و داخلها(.
0.00 . 

توفر تسهيالت اإلقامة ) فنادق، منتجعات سياحية،  00
 مخيمات..(.

0.00 5 

 0 4.20 .الضيافة(حسن المباقة و لطف السكان ) .0
 0 0.20 األمان الشخصي )من مخاطر األمراض و العنف..(. 58
 0 4.00 .دمات و تكمفة الرحمةسعر الخ 20
 00 .0.0مادية في الوجهة )الثقافية، التاريخية، نشاطات المقومات ال 22



 ....الخ(، أماكن التسوقالمناخترفيهية، 
 .0 0.00 .المسافة بين محل إقامة السائح و الوجهة السياحية قرب 20
 04 0.00 السياحية. الصورة المدركة لموجهة 24
توقعات السائح حول الفوائد التي يمكن أن تتحقق من زيارة  20

 .الوجهة السياحية
0.00 00 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خصالمل

 

 

 

 

 



 خصالمم
قدرة ىذا  ى مدىامل بينو وبين القطاعات األخرى عميتوقف نجاح قطاع السياحة في تحقيق التك      

شباع رغباتيم وتقديم ليم الخدمات السياحية ذات الجودة العالمية،  القطاع في تمبية حاجات السياح وا 
ويكون ذلك من خالل توافر كل المقومات الطبيعية، الثقافية والحضارية، خدمات البنية التحتية واليياكل 

 .المادية مثل الفنادق وغيرىا
المؤسسات في الدول سموكو حيزا كبيرا لدى الباحثين و السياحي و احتل االىتمام بالمستيمك       

ليذا زاد اىتمام و ، مستيمكا لنوع خاص من الخدمات و ىي الخدمات السياحية المستقبمة لمسياح باعتباره
 من مجموعة تحكميا التي الشرائية قراراتو أبعاد وفيم السائحدراسة سموك السياحية بضرورة  المنظمات
 .رغباتو وتمبية حاجاتو إشباع بيدف( التسويقية البيئية، الشخصية،المؤثرات) 

 مجتمع من ميسرة عينة واختيار استبيان تصميم تم فرضياتيا واختبار الدراسة أىداف ولتحقيق       
معامل : وىي البيانات التالية لتحميل اإلحصائية االستعانة باألدوات وتم سائحا،07 من مكونة الدراسة

 .ANOVA، T.Test One Sampleاالرتباط، 
الدراسة في األخير إلى مجموعة من النتائج النظرية والتطبيقية التي تشير إلى وجود أىمية  وخمصت      

 كبيرة العوامل المؤثرة في تحديد قرار اختيار الوجية السياحية. ويبقى الموضوع مجاال خصبا لمبحث
 والمناقشة نظرا لتعدد أبعاده.

    سموك السائح، صورة الوجية السياحية.: سموك السائح، العوامل المؤثرة في الكممات المفتاحية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Résumé 

La réussite du secteur du tourisme dépend de la complémentarité avec les autres 

secteurs ce qui permettra par la suite de renforcer la capacité de ce secteur de comprendre 

les besoins et les désirs des touristes et les satisfaire en leur offrant les produits touristiques 

convenables. Cela inclut l’offre de toutes les facilités, les services et les installations qui sont 

censés à faciliter la tâche au touriste et le permettre de vivre une bonne aventure à la 

destination qu’il avait choisie.  

Partant de cela, les chercheurs et les praticiens se sont intéressés beaucoup au 

touriste consommateur et à son comportement. Beaucoup de recherches ont eu comme 

objet d’étude le comportement du touriste et essayé de comprendre ses décisions d’achat 

compliquées et influencées par plusieurs facteurs (personnels, environnementaux et 

commerciaux) en vue de satisfaire ses besoins et répondre à ses désirs. La grande partie de 

ces recherches a donné l’importance à la décision de choisir la destination touristique 

comme étant l’élément principal dans une décision de voyage. Un bon nombre de  facteurs 

motivent le touriste pour choisir une destination déterminée.  

Nous avons essayé dans cette étude d’identifier ces facteurs et d’estimer leur 

importance relative chez un échantillon de touristes algériens. Ainsi, la recherche est divisée 

en trois chapitres ; le premier chapitre est un rappel de quelques notions fondamentales du 

tourisme, son rôle dans l’économie et dans la société. Dans le deuxième chapitre, nous 

présentons certaines bases théoriques en ce qui concerne le comportement du touriste 

consommateur tout en mettant l’accent sur les facteurs qui influencent ses décisions. Quant 

au troisième chapitre, il est réservé au côté pratique de l’étude. Nous avons utilisé un 

questionnaire pour recueillir les données d’un échantillon simple de touristes algériens sur 

l’importance relative d’un ensemble de facteurs qui influencent la décision de choisir la 

destination (facteurs de motivation, contraintes, facteurs d’attraction). Pour analyser les 

résultats, nous nous sommes servis de différents outils statistiques.  

L’étude  a aboutit enfin à un ensemble de conclusions théoriques et pratiques qui 

signalent l’importance des facteurs étudiés dans la décision de choisir la destination 

touristique du point de vue des touristes algériens individus de l’échantillon. Le débat sur ce 

thème reste à enrichir en raison de la multiplicité de ses dimensions.  

 

Mots-clés :  

Comportement du touriste, les facteurs qui influencent la décision du touriste, la destination 

touristique. 

   

   


