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 .قال تعالى بعد بسم اهلل الرحمن الرحيم( :يرفع اهلل الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات).
وقال كذلك( :هل يستوي الذين يعلمون والذين ال يعلمون).
بسم اهلل والصالة والسالم على رسول اهلل:
اللهم أعطيتني النجاح فال تأخذ مني التواضع ،وان أعطيتني التواضع فال تأخذ مني اعتزازي بكرامتي.
اللهم اجعلني في عيني صغي ار وفي أعين الناس كبيرا ،واجعلني للنعم شاك ار وللنقم صابرا.
اللهم زدني وال تنقصني ،وأعطني وال تحرمني ،وأكرمني وال تهني يا أكرم األكرمين.
اللهم أسألك خير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير العلم وخير الثواب.
فلك الحمد يا اهلل كما ينبغي لجالل وجهك
وعظيم سلطانك.

قال تعالى" :ولئن شكرتم ألزيدنكم"
نشكر اهلل العلي القدير الذي أعاننا على إنجاز هذا العمل المتواضع ،وذلل لنا صعابه.
نتقدم بالشكر الجزيل وخالص العرفان إلى كل من ساهم وقدم لنا يد العون في إنجاز هذا العمل سواء
من قريب أو من بعيد حتى ولو بكلمة طيبة.
ونخص بالذكر األستاذ :حمودة سامي الذي أشرف علينا بكل سرور ،ولم يبخل علينا بنصائحه
وتوجيهاته القيمة ،راجين من اهلل عز وجل أن يجعلها في ميزان حسناته.
كما نتقدم بالشكر الجزيل إلى كل األساتذة الذين تناوبوا على تأطيرنا طيلة مشوارنا الجامعي وجميع
الطلبة في كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة جيجل.
ونتقدم أيضا بالشكر المسبق ألعضاء لجنة المناقشة على قبولهم مناقشة هذه المذكرة.
إقبال و سمير.
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الممخص بالمغة العربية
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف عمى العوامل المحددة التجاهات السياح نحو السياح نحو السياحة
الداخمية –الوجهة الصحراوية ،إضافة إلى الكشف عن وجود فروق من عدمها في هذه العوامل ،حيث تمثمت أبعاد
هذه العوامل في :العوامل النفسية والعوامل البيئية والعوامل التسويقية ،ولقد تم استخدام االستبانة أداة الدراسة التي
تم توزيعها عمى  66سائحا نحو الوجهة الصحراوية عمى طريقة العينة غير العشوائية القصدية (الهادفة) ،ولقد تم
استخدام برنامج الحزمة االحصائية لمعموم االجتماعية ( )spssمن أجل عرض التعرف عمى إجابات المبحوثين
واختبار فرضيات الدراسة.
لقد توصمت الدراسة إلى أن اتجاهات السياح نحو الوجهة الصحراوية تتأثر بعوامل محددة
(عوامل نفسية وبيئية وتسويقية) ،إضافة إلى عدم وجود فروق في العوامل المحددة التجاهات السياح نحو الوجهة
الصحراوية تُعزى لمسن والمهنة ،في حين توجد فروق في العوامل البيئية والتسويقية المحددة التجاهات السياح نحو
الوجهة الصحراوية تُعزى لمجنس لصالح االناث ،وكذا توجد فروق في العوامل النفسية والبيئية تُعزى لممستوى
الدراسي لصالح من لديهم مستوى ثانوي.
كما تم تقديم مجموعة من االقتراحات عمى ضوء النتائج المتوصل إليها لتنمية وتشجيع السياحة الداخمية
–الوجهة الصحراوية.-
الكممات المفتاحية :السياحة ،سموك السائح ،العوامل المحددة التجاهات السياح ،السياحة الداخمية ،الوجهة
السياحية.

XIII

الملخص باللغة االجنبية
L'objectif de cette étude est d'identifier les facteurs spécifiques des tendances
touristiques envers les touristes vers le tourisme interne - la nature désertique, en plus
de la détection des différences dans l'absence de ces facteurs qui sont représenté par:
les facteurs psychologiques, environnementaux et marketing, on a utilisé l'outil du
questionnaire comme outil d'étude, qui a été distribué à 66 touristes de façon aléatoire,
et ont a utilisé le programme de statistique SPSS pour connaitre les différentes
repenses des touriste et de tester les hypothèses de l'étude.
L'étude a révélé que les tendances des touristes vers la destination du désert et
affecté par des facteurs spécifiques (psychologiques, environnementaux et marketing),
en plus de l'absence de différences dans les facteurs des tendances touristiques vers la
destination du désert en raison de l'âge et de la profession, entre autre il existe des
différences dans les facteurs environnementaux et marketing qui incite les touristes
vers la destination du désert en raison du sexe pour les femmes, ainsi que des
différences dans les facteurs psychologiques et environnementaux attribués au niveau
éducative pour ceux qui ont un niveau secondaire.
Un certain nombre de suggestions ont également été présentées à la lumière des
résultats obtenus pour le développement et la promotion du tourisme interne - la
communauté sahraouie.
Mots-clés: tourisme, comportement touristique, facteurs spécifiques pour les
tendances touristiques, tourisme interne, destination touristique.
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مقدمة

مقدمة
تعتبر السياحة في عالمنا المعاصر من أىم الظواىر البارزة عمى المستوى العالمي ،نظ ار الىتمام
كثير من الدول بيا وألنيا أصبحت حاجة ممحة لكثير من الشعوب لماليا من أىمية بالنسبة لمدول التي تمتمك
عناصر جذب السواح وقد شيدت السياحة تطورات عديدة بمرور الزمن ،حيث تمثل صادرات السياحة
مصد ار متناميا لمعممة الصعبة في عدة دول ،إضافة إلى مساىمة اإليرادات السياحية في تحقيق مشكالت
إن
عدم توازن ميزان المدفوعات وخمق مناصب شغل ورفع مستوى الدخل واالستثمار والنمو االقتصادي لمدول ّ

النيوض بالقطاع السياحي بالجزائر ،يتوجب النيوض وتطوير السياحة الداخمية كونيا من الركائز األساسية
التي يقوم عمييا النشاط السياحي

كتفعيل ونشر ثقافة السياحة الداخمية وسط أفراد المجتمع الجزائري

وتحسيسو بضرورة االىتمام بيذا القطاع لما لو من أىمية بالغة في دفع عجمة التنمية في بالدنا ،ولبعث
السياحة الداخمية يتطمب منا تظافر كل الجيود من طرف الييئات الفاعمة في ىذا القطاع ،ألن إزدىار
السياحة الداخمية سيقودنا حتما لمدخول إلى سوق وعالم السياحة الخارجية
لقد إزداد اإلىتمام بدراسة سموك المستيمك من قبل الباحثين ألنو يعتبر جد حساس إذ يتأثر بعدة
عوامل وضغوط سواء كانت نفسية ،بيئية ،أو تسويقية وىذه العوامل من الصعب التحكم فييا والسيطرة عمييا
أن السموك البشري في حركة دائمة من التطور والتغير ،فأنماط الحياة التي تعيشيا
وىذا يرجع إلى ّ

المجتمعات األخرى غير مستقرة ولكنيا متغيرة بفعل عدة عوامل وظروف ،لذلك يتم التأثير عمى سموك
المستيمك من خالل أنشطة المنظمة بيدف دفعو إلتخاد قرار معين ويكون ىذا القرار ناتج لحاجات ورغبات
الفرد التي تسعى المؤسسات إلى إشباعيا بيدف تحقيق أىداف المستيمك وأىدافيا عمى حد سواء
-1اإلشكالية:
من ىذا المنطمق تبرز إشكالية الدراسة والتي تتجمى في التساؤل التالي:
ما العوامل المؤثرة في اتجاهات السياح نحو السياحة الداخمية -الوجهة الصحراوية في الجزائر؟
ويندرج ضمن ىذا التساؤل الرئيسي التساؤالت الفرعية التالية:
 ما المقصود بالنشاط السياحي وماىي أىميتو بالنسبة لمفرد واالقتصاد؟
 ما المقصود بالسياحة الداخمية وماىي أىم تحدياتيا؟
 ما طبيعة سموك السياحي؟
 ماىي العوامل المؤثرة عمى سموك السائح؟
 ما المقصود بالوجية السياحية؟
 ىل تتعرض اتجاىات السياح نحو الوجية الصحراوية لعوامل بيئية نفسية وتسويقية.

2

مقدمة
-3فرضيات الدراسة:
إن اإلجابة على اإلشكالية الرئيسية تم صياغة الفرضيات التالية:
 الفرضية الرئيسية األولى :تتأثر اتجاىات السياح نحو السياحة الصحراوية بعوامل محددة (عوامل
نفسية وبيئية وتسويقية)
وتتفرع ىذه الفرضية إلى ثالث فرضيات فرعية وىي:
 الفرضية الفرعية األولى :تتأثر اتجاىات السياح نحو الوجية الصحراوية بعوامل نفسية؛
 الفرضية الفرعية الثانية :تتأثر اتجاىات السياح نحو الوجية الصحراوية بعوامل بيئية؛
 الفرضية الفرعية الثالثة :تتأثر اتجاىات السياح نحو الوجية الصحراوية بعوامل تسويقية؛
 الفرضية الرئيسية الثانية :توجد فروق في العوامل المحددة إلتجاىات السياح نحو الوجية الصحراوية
تُعزى لممتغيرات الشخصية؛
 الفرضية الفرعية األولى :توجد فروق في العوامل المحددة إلتجاىات السياح نحو الوجية الصحراوية
تُعزى لمجنس؛
 الفرضية الفرعية الثانية :توجد فروق في العوامل المحددة إلتجاىات السياح نحو الوجية الصحراوية
تُعزى لمسن؛
 الفرضية الفرعية الثالثة :توجد فروق في العوامل المحددة إلتجاىات السياح نحو الوجية الصحراوية
تُعزى لممستوى الدراسي؛
 الفرضية الفرعية الرابعة توجد فروق في العوامل المحددة إلتجاىات السياح نحو الوجية الصحراوية
تُعزى لممينة.
-4أهمية الدراسة:
 القطاع السياحي ىو أحد األنشطة االقتصادية التي تتمتع بأىمية كبيرة في عالم اليوم ،ويحتاج إلى مزيد
من الدراسات؛
 تطوير االستراتيجيات التسويقية من خالل تحديد العوامل المؤثرة في اختيار الوجية وفيم سموك السائح؛
 إن تشجيع السياح الجزائريين عمى تفضيل الوجيات الداخمية ،يتطمب فيم محددات اختيارىم لموجية
والعوامل األكثر أىمية من وجية نظرىم؛
 إثراء رصيد المكتبة بمراجع عممية نظرية وتطبيقية حول عوامل المؤثرة عمى سموك السائح.
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-4أهداف الدراسة:
 إبراز مفيوم السياحة بشكل عام والسياحة الداخمية بشكل خاص؛
 التعرف عمى خصائص سموك السياح وأىمية دراستو؛
 استكشاف األىمية النسبية لمعوامل المدروسة لتحديد قرار اختيار الوجية لدى السياح.
 تقديم اقتراحات لتنمية وترقية السياحة الداخمية.
-5أسباب اختيار الموضوع:
 تماشي الموضوع مع تخصص الدراسة؛
 قمة الدراسات األكاديمية في ىذا الموضوع؛
 ضرورة االىتمام بالقطاع السياحي في الجزائر والحرص عمى تنميتو من خالل بحوث ودراسات؛
 الرغبة في معرفة أىم العوامل المحددة لقرار اختيار الوجية السياحية.
-6منهج البحث:
لمعالجة الموضوع واختبار الفرضيات تم االعتماد عمى المنيج الوصفي ،وذلك من خالل الجانب
النظري بغية تكوين خمفية حول موضوع الدراسة من خالل جمع المعمومات الالزمة عنو ومنيج ميداني في
الجانب التطبيقي ،بيدف تحميل المعمومات لموصول إلى النتائج واالقتراحات حول متغيرات الدراسة تم
االعتماد عمى برنامج الحزمة اإلحصائية لمعموم االجتماعية ،أما أداة جمع البيانات فتمثمت في االستبانة
موجو لمسياح.
-7حدود الدراسة:
أن ليذه الدراسة حدود تتمثل في:
 الحدود الموضوعية :توجد عدة عوامل محددة التجاىات السياح نحو السياحة الداخمية – الوجية
الصحراوية ،لكن ىذه الدراسة اقتصرت عمى تناول كل من العوامل المحددة التالية :العوامل النفسية،
العوامل البيئية ،العوامل التسويقية؛
 الحدود المكانية :تم اجراء ىذه الدراسة في بمدية جيجل؛
 الحدود البشرية :نظ ار لوجود العديد من السياح الراغبين في زيارة الوجية الصحراوية ،فقد تم حصر
عينة الدراسة من السياح تمثمت في  66سائحا ،بحيث تم توزيع االستبانة أداة الدراسة عمييم بطريقة
العينة غير العشوائية القصدية ( اليادفة)؛
 الحدود الزمانية :تم اجراء ىذه الدراسة في السداسي الثاني من السنة الجامعية .2012 /2012
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-8الدراسات السابقة:
من بين الدراسات التي تناولت موضوع الدراسة ما يمي:
 أيمن برنجي ،الخدمات السياحية وأثارها عمى سموك المستهمك ،رسالة مقدمة لنيل شيادة ماجستير،
الجزائر ،2002/2002،ومن أىم أىداف دراستو تتمثل في المحاولة التحسيس بالمكانة اليامة لمخدمات
السياحية والفندقية خاصة في تنمية االقتصاد الوطني ،كذلك الوقوف عمى أسباب تراجع الخدمات
السياحية والفندقية في الجزائر ومن بين النتائج التي توصل إلييا أن المنظمة تبدأ بالمستيمك وتنتيي إليو
عن طريق دراسة سموكو وفيم تصرفاتو إلشباع حاجاتو وتمبية رغباتو ،حيث اشتركت دراستو مع دراستنا
في تناولنا لسموك السائح وسموك المستيمك باإلضافة إلى التطرق إلى الخدمات السياحية.
 مساوي مباركة ،الخدمات السياحية وتأثيرها عمى سموك المستهمك ،رسالة لنيل شيادة ماجستير
ومن أىم أىداف دراستيا دراسة سموك السائح لمعرفة سموكو اتجاه المنتج المعروض من حيث
الجمال وامكانية الخصة لمنقل والترفيو ،ومن أىم النتائج التي توصمت إلييا الباحثة أن دراسة سموك
السائح من المشاق التي يتحمميا الباحثون والمختصون ذلك ألن سموك السائح مازال يشوبو الغموض ألن
المتغيرات المتضمنة في دراسة السموك ليست فقط كثيرة ال تحصى وانما ايضا متحركة يصعب قنصيا
والتركيز عمييا نتيجة لتغيرىا في الدقيقة والساعة واليوم والموسم السياحي ،كما تتغير بفعل عوامل متعددة
نفسية أو بيئية ،حيث اشتركت دراستيا مع دراستنا في تطرقيا لسموك السائح والخدمات السياحية
باختصار ،بينما تختمف دراستنا عنيا في تطرقنا لموجية السياحية كما ان دراستيا ركزت عمى المؤسسات
الفندقية أما دراستنا فمقد تطرقت لخيار السواح كوجية سياحية.
Barat M. josiam, George Smeaton and christine J. Clement, Involvement :Travel
motivation and destination selection ,(1999).

من أىم الجوانب سموك المستيمك نجد "االلتزام" ،حيث اىتمت ىذه الدراسة بالتأثير المتبادل بين
االلتزام والعوامل الدافعة/الجاذبة كحوافز الختيار الوجية ،وقد تم استقصاء  227طالبا جامعيا خالل قضائيم
عطمة الربيع في إحدى سواحل فموريدا ،وتوصمت الدراسة إلى إثبات فرضية االرتباط بين المستويات العالية
من االلتزام وبين العوامل الدافعة المتعمقة بالسفر إلى وجيات ساحمية في ربيع ،إضافة الى ارتباطيا بالعوامل
الجاذبة لساحل مدينة "بناما" في فموريدا ،باعتباره وجية ساحمية شييرة لقضاء عطمة الربيع.
-9هيكل الدراسة:
شممت ىذه الدراسة جانبين األول خاص باالطار النظري حول متغيرات الدراسة يضمن فصمين ،أما
الجانب الثاني فيخص الدراسة الميدانية.
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حيث أن الفصل األول يضم االطار المفاىيمي لمسياحة وىو يشمل بداية ماىية السياحة وأساسياتيا،
إضافة إبراز أىمية السياحة ومقوماتيا ودوافعيا ،مع التطرق إلى السياحة الداخمية في ختام ىذا الفصل.
أما الفصل الثاني فيخص دراسة سموك السائح وىو يتضمن بداية مدخل لدراسة سموك المستيمك
وطبيعة سموك السائح ،إضافة إلى العوامل المؤثرة فيو ،أما في ختام ىذا الفصل فيتم تبيان صورة الوجية
كمحدد رئيسي لقرار إختيار السائح بين الوجيات السياحية.
أما الفصل الثالث فيتضمن دراسة ميدانية لمعوامل المحددة التجاىات السياح نحو الوجية
الصحراوية ،حيث تم بداية إبراز لمحة عن السياحة في الصحراء ،إضافة إلى تبيان منيجية الدراسة الميدانية،
وكذا عرض وتحميل إجابات افراد العينة واختبار الفرضيات.
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تمييد
يعتبر القطاع السياحي من أىم القطاعات المكونة لالقتصاد العالمي ،فالنمو المتزايد والكبير الذي
يعرفو نشاط ىذا القطاع عمى المستوى الدولي أكبر دليل عمى ذلك ،وقد زاد تطوره في العقود األخيرة مع
تطور المجتمعات ،نتيجة عدة عوامل مساعدة عمى ظيور بعض التغيرات االقتصادية المحمية والدولية مما
ّ
جعميا أكثر القطاعات أىمية في العالم ،وأصبحت البمدان تعتمد عمى إمكاناتيا السياحية من أجل تحسين
باقي القطاعات ،حيث سيتم التطرق في ىذا إلى ماىية السياحة واساسياتيا ،إضافة تبيان أىمية السياحة
ومقوماتيا ودوافعيا مع التعرف عمى السياحة الداخمية.
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 1 .Iماىية السياحة
تعد السياحة إحدى ظواىر العصر الحديث ،فيي كغداء لمروح وبترول القرن الواحد والعشرين.
 1.1.Iلمحة تاريخية حول السياحة
لقد عرفت السياحة مراحل تطور عديدة كانت وليدة العصور والمجتمعات.
 1.1.1.Iالسياحة في العصور القديمة :تعود نشأة الحركة السياحية إلى بداية الحياة اإلنسانية عمى الكرة
األرضية ،حيث كان البشر بحاجة إلى الترحال ألغراض عديدة سواء كانت لتأمين الطعام أو أماكن لمسكن
أو بحثا عن أناس لمقائيم تحقيقا لغرض اجتماعي (.)1
أما أنواع الرحالت التي قام بيا اإلنسان في العصور القديمة فكانت ترتكز عمى ما يمي:
 تحقيق الفائدة :كان سفر اإلنسان متعمق بيدف الحصول عمى الطعام والمسكن والبحث عن مناخ أو أرض
التجار إلى القيام
أفضل ثم نشأت دوافع جديدة لمسفر مثل التجارة  Commercialالتي كانت حاف از لدفع ّ

برحالت بعيدة بحثا عن السمع النادرة ،وقد أنشأ اليونانيون في العصور القديمة مستعمرات عمى شواطئ البحر
المتوسط تعرف باسم " مرسيميا" حيث كانت تجارتيم بالتعامل مع الشعوب المتجاورة؛

 حب االستطالعّ :أدى ىذا الدافع لدى الناس بمعرفة العادات والتقاليد لمشعوب األخرى إلى القيام برحالت
طويمة لغرض التعرف عمى عادات وطرق معيشة الناس ومع نشوء اإلمبراطوريات الكبيرة بدء نشوء الطرق
والمسارات المائية وعربات السفر بانتقال موظفين لالستطالع وجمع الضرائب ()2؛
 الدافع الديني :دفع ىذا الشعور الناس إلى القيام برحالت بعيدة لغرض زيارة االماكن المقدسة ،فإن الصينيين
من أتباع "بوذا" كانوا يقطعون آالف الكيمومترات عبر مناطق صحراوية لغرض زيارة اآللية ،ومع فجر
اإلسالم كان القريشيون يقومون برحمتي الشتاء والصيف إلى الشام واليمن ثم جاءت ىجرة المسممين إلى
المنورة ()3؛
الحبشة ،وىجرة الرسول "صمى اهلل عميو وسمم" إلى المدينة ّ
 دوافع المتعة :أي أن الدافع من السفر ىو المتعة واالستجمام حيث اعتبر الرومان أول من سافر في ذلك
الزمن ،ومن بين عوامل بروز السياحة أنذاك بيدف المتعة ،إنشاء طرق لسير العربة ،األمن بسبب إنتشار
الجيش ،توفر اإليواء والطعام (.)4

()1

مصطفى عبد القادر ،دور اإلعالن في التسويق السياحي ،الطبعة األولى ،المؤسسة الجامعية لمدراسات والتوزيع ،بيروت،2003 ،

ص.38

( )2مصطفى يوسف كافي وآخرون ،مبادئ السياحة ،الطبعة األولى ،دار اإلعصار العممي لمنشر والتوزيع ،عمان ،2014 ،ص.42
()3سييل الحمدان ،اإلدارة الحديثة لممؤسسات السياحية والفندقية ،الطبعة األولى ،دار الرضى لمنشر ،دمشق ،2001 ،ص .54
()4

نعيم الطاىر ،سراب إلياس ،مبادئ السياحة ،الطبعة الثانية ،دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة ،عمان ،2007 ،ص.28
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 1.1.1.Iالسياحة في العصور الوسطى :بدأت ىذه المرحمة في القرن الخامس إلى القرن الخامس عشر،
ومن المعروف أن اإلمبراطورية ىي آخر امبراطورية في العصور القديمة وكانت مركز لإلشباع الفكري
والتجاري والحضاري ،إال أن الحال تغير في أوربا بعد سقوط اإلمبراطورية الرومانية وتحولت إلى مجموعة
من اإلقطاعات المتناثرة مما أثّر عمى حركة األسفار بمختمف دوافعيا وبعد ذلك انتقمت التجارة إلى الدولة
البيزنطية بوصفيا مرك از ميماً لمتجارة ،ومع محدودية دور أوربا في حركة األسفار برزت الدول العربية حيث
أصبحت الدول العربية اإلسالمية مرك از لإلشباع الفكري والتطور العممي في الفترة ما بين القرنين  8و14
اءا وكانتا تشكالن
ا
الميالديين
وتطورت األسفار بمختمف دوافعيا وكانت " بغداد و قرطبة" أكثر المدن ثر ً
مركزين ثقافيين تستقطبان طالبي العمم ليذه الدراسة والتعمم والتطور عند العرب(.)1
ومن أىم الرحالة في تمك المرحمة:
 فاسكو ديغاما :رحمتو إلى اليند ثم الصين عن طريق رأس الرجاء الصالح؛
 كريستوف كولومبوس :رحمتو إلى أمريكا 1492م مما شجع األوربيين عمى اليجرة إلييا فيما بعد؛
 إبن بطّوطة :إنطمق من المغرب وكانت رحمتو في إفريقيا وآسيا واستمرت أكثر من  25سنة؛
 إبن العبيد البكري :تجول في غرب إفريقيا خمّف لنا مخطوطة بعنوان " المسالك والمناىج"؛
أعد مخطّطا بعنوان " تحميل ما لميند من مقبولة في
 البيروني :دخل إلى شمال اليند وجنوب النيبال و ّ
العقل والدولة".
وكانت الرحالت والسفر في العصور الوسطى تتمثل فيما يمي(:)2
 الرحالت التجارية ( كانت بغداد وقرطبة تشكالن مركز التجارة العالمية)؛
 الرحالت الدينية (شيدت تطور كبير عند جميع األديان المقدسة)؛
 رحالت اإلستكشاف؛
 رحالت طمب العمم؛
 رحالت توطيد العالقات.

()1
()2

ماىر عبد الخالق السيسي ،صناعة السياحة (أساسيات ومبادئ) ،الطبعة األولى ،طابع الوالء الحديثة ،القاىرة ،2003،ص.17

أحمد عبيد طو ،مشكالت التسويق السياحي ،الطبعة األولى ،المكتب الجامعي الجديد ،اإلسكندرية ،2010 ،ص .136
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 1.1.1.Iالسياحة في العصور الحديثة :مع بداية ىذه العصور تطورت وسائل التنقل وازدىرت صناعة
الفنادق مما أدى إلى نمو حركة السياحة العالمية حيث عرفت السياحة ثالث مراحل ىي(:)1
 المرحمة األولى 133 :إلى 131م :و تبدأ ىذه المرحمة بعد إنتياء عصر اإلقطاع في أوربا في
القرن 15م ونشوء الرأسمالية التجارية ،واستمرت حتى قيام الثورة الصناعية في النصف الثاني من القرن ،18
و قد ُس ّميت بعصر النيضة ألن العالم األوربي شيد فييا نيضة في شتى المجاالت العممية واألدبية ولكن

مجرد حركة تنقل
أوروبا استفاقت من سباتيا الطويل في العصور الوسطى ولم تعد السياحة في ىذه المرحمة ّ
وسفر بل ظاىرة ليا أبعادىا اإلقتصادية واالجتماعية التي جعمت منيا ظاىرة تستحق اإلىتمام خاصة بعد

التحوالت الزراعية والصناعية والحضرية والثقافية التي شيدتيا ىذه المرحمة قد ساىمت بشكل رئيسي في
بروز السياحة كنشاط إنساني وقطاع اقتصادي لو دوره الذي ال يقل أىمية عن باقي القطاعات اإلقتصادية
األخرى.
 المرحمة الثانية :بدأت ىذه المرحمة مع قيام الثورة الصناعية في القرن 18م ،واستمرت حتى نياية
الحرب العالمية الثانية عام 1945م ،ولقد أخدت السياحة نمو سريع في ىذه المرحمة والذي تميز بعدة سمات
أىميا تطور اآللة وتقدم وسائل المواصالت ،حيث ساعد ظيور البواخر والسيارات والسكك الحديدية عمى
جعل السفر أكثر راحة وأمنا وصاحب ذلك التطور اإلجتماعي ظيور طبقة األفراد والحكام ورجال الدين
تقيدىم بالمواعيد واوقات معينة عمى السفر طمبا لممتعة
واإلقطاعيين الذين ساعدتيم إمكانياتيم المادية وعدم ّ

والمغامرة والمعرفة.

تميز
 المرحمة الثالثة :كانت مع بداية القرن  20وبالضبط بعد انتياء الحرب العالمية الثانية حيث ّ

الوضع الدولي باستقرار األوضاع السياسية وازدىار األوضاع اإلقتصادية وارتفاع مستواه المعيشي ،إزداد
االىتمام بالجوانب االجتماعية والنفسية لمبشر في العديد من دول العالم التي سنت فييا قوانين وتشريعات
تحمي العمل واإلنسان ،وىنا أدركت الحكومات أن السياحة لم تعد ذات طابع تقميدي وانما صارت صناعة
بحد ذاتيا في ىذه المرحمة ظيرت منظمات سياحية متمثمة في االتحاد الدولي لممنظمات السياحية
قائمة ّ
الرسمية ،والذي سرعان ما تحول إلى منظمة دولية متخصصة في شؤون السياحة ّعرفت باسم المنظمة
العالمية لمسياحة تابعة لييئة األمم المتحدة ،ونتجت أشكال سياحية عدة مثل :منتجعات سياحية في العديد
من دول العالم ،والمخيمات السياحية وصارت السياحة تُعد من أكبر عناصر التجارة الدولية ،وأىم الصناعات
نموا.
ّ
()1

نبيل محمد الشيمي ،السياحة والفندقة العالجية ،مكتبة بستان المعرفة ،اإلسكندرية ،2006 ،ص .19
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 .1.1.Iمفيوم السياحة:
يتم التطرق فيما يمي إلى تعريف السياحة وتبيان أىميتيا.
 .1.1.1.Iتعريف السياحة :يمكن تعريف السياحة عمى ّأنيا "عممية إنتقال األنسان من مكان ألخر لفترة
زمنية بطريقة مشروعة تحقق لو حاجة ما" ،وليا ِع ّدة تعريفات من طرف الباحثين والمختصين ومن الييئات
والمنظمات الدولية لمسياحة من عدة جوانب كالجانب اإلقتصادي والجانب اإلجتماعي ،الحضاري وعمى
الصعيد البيئي.
 تعاريف

الباحثين والمختصين في السياحة :إختمفت تعاريف السياحة من باحث إلى أخر حيث

سنعرض مجموعة من التعريفات كما يمي :
عرفيا بأنيا

تعريف جوبير فرويمر :ىو باحث ألماني ّ
عرف السياحة عام 1905م حيث ّ
يعد ّأول من ّ
"ظاىرة عصرية تنبثق من الحاجة المتزايدة لمحصول عمى الراحة وتغيير اليواء ،واالحساس بجمال الطبيعة
والشعور بالبيجة والمتعة من اإلقامة في مناطق ذات طبيعة خاصة" (.)1


عرفيا عام 1910م عمى أنيا "االصطالح الذي
تعريف ىيرمان فوشوليرون :ىو اقتصادي نمساوي ّ

يطمق عمى كل العمميات المتداخمة ،وخصوصا العمميات االقتصادية المتعمقة بدخول األجانب واقامتيم
المؤقتة وانتشارىم داخل حدود منطقة أو دولة معينة".


عرفاىا سنة 1924م في كتابيما "النظرية العامة
تعريف ىونزيكر وكرافت :ىما باحثان سويسريان ّ

لمسياحة" ،والذي شمل كل الروابط والتأثيرات الطبيعية والعالقات المادية وغير المادية التي تكون ناتجة عن
إقامة السائحين ،بأنيا "مجموع العالقات والظواىر الناتجة عن التنقل والسفر وذلك خارج أماكن إقامتيم
الدائمة المعتادة شرط أالّ تكون ىذه اإلقامة دائمة ومرتبطة بعمل ذو أجر" (.)2


عرفيا بأنيا "عبارة عن إصطالح يطمق عمى الرحالت الترفييية
تعريف جين بيار وميشال بالفتّ :

وكل ما يتعمق بيا من نشاطات واشباع حاجيات السائح في أماكن إقامتو خارج محيطو العادي"(.)3
 تعريف الييئات والمنظمات الدولية
توجد عدة تعاريف لمسياحة من ِقبل الييئات والمنظمات الدولية منيا ما يمي:

بأنيا "ظاىرة اجتماعية
عرفيا ّ
 مؤتمر األمم المتحدة لمسياحة والسفر الدولي :انعقد في روما 1963م ّ
()1

محمد منير حجاب ،اإلعالم السياحي ،الطبعة األولى ،دار الفكر لمنشر والتوزيع ،القاىرة ،2002 ، ،ص .21

(  )2ماىر توفيق عبد العزيز ،صناعة السياحة ،الطبعة األولى ،دار زىراء لمنشر والتوزيع ،عمان ،2008 ،ص.23

( )3

Jean Pière, Michel Balft, Management du Tourisme, deuxième édition, Pearson éducation, Paris,
2007, P 04.
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وانسانية تقوم عمى إنتقال الفرد من مكان إقامتو الدائمة إلى مكان آخر لفترة ال تقل عن  24ساعة وال
تزيد عن  12شير بيدف الترفيو والعالج والراحة" (.)1
عرفتيا في عام 1976م عمى ّأنيا "حركة موسمية قصيرة المدى
 الجمعية البريطانية لمسياحة :قد ّ

إلى المناطق السياحية بعيدا عن محل اإلقامة والعمل الدائمين ،و ّأنيا تشمل الحركة لكل األغراض فضال عن

زيارة اليوم الواحد والنزىات" (.)2

عرفيا بأنيا "مجموع األنشطة التي يقوم بيا
 مؤتمر أوتاوا لمسياحة :إنعقد بكندا عام 1111م ّ

الشخص المسافر إلى مكان خارج بيئتو المعتادة لفترة معينة من الزمن ،وأن يكون غرضو ىو ممارسة نشاط
يكتسب منو دخل في المكان الذي يسافر إليو"

(.)3

أما بالنسبة لمجزائر فمقد تبنت نفس التعريف لممنظمة العالمية لمسياحة إال أنيا أضافت بعض المفاىيم
ّ

ومصطمحات مستعممة وىي(:)4

 الدخول :كل مسافر عبر الحدود وداخل التراب الوطني خارج مساحة العبور يعتبر داخال؛ المسافر :ىو كل شخص داخل التراب الوطني ميما كانت دوافع ىذا الدخول وميما كان مقر إقامتوباستثناء الجوالين في رحمة بحرية ،والجوال في رحمة بحرية ىو كل زائر يدخل الحدود الوطنية ويغادرىا بنفس
مدة إقامتو في البالد؛
السفينة التي جاء فييا والتي يمكث فييا طول ّ
 الزائر :كل من دخل حدود الجزائر من غير أن يقيم فييا عادة وال يمارس فييا أي نشاط مقابل أجر؛ السائح :كل زائر لفترة محدودة ويبقى عمى األقل  24ساعة ،ويمكن تمخيص دوافع زيارتو فياألغراض التالية (المتعة في العطمة ،أسباب صحية ،دواعي دينية ،رياضية.)...
 .1.1.1.Iأىمية السياحة :تبرز أىمية السياحة في عدة جوانب ىي(:)5
 الترفيو عن النفس وتجديد الطاقة لإلنسان؛
 رفع الروح المعنوية ،وتشجيع اإلنسان عمى الخروج من دائرة الحياة الروتينية؛
 زيادة فرص العمالة السياحية من الجنسين والعمل عمى استقرار تمك العمالة؛
( )1

.13

محي الدين مسعد ،اإلطار القانوني لمنشاط السياحي والفندقي ،الطبعة األولى ،المكتب العربي الحديث ،اإلسكندرية ،2008 ،ص

(  )2منال شوقي ،عبد المعطي أحمد ،جغرافية السياحة ،الطبعة األولى ،دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر ،اإلسكندرية ،2011 ،ص .13
()3
()4
()5

محي الدين مسعد ،مرجع سبق ذكره ،ص .15

الديوان الوطني لالحصائيات ،مجموعة االحصائيات السنوية ،رقم  ،18نشرية سنة  ،2000ص .195

حميد عبد النبي الطائي ،مدخل إلى السياحة والسفر والطيران ،الطبعة األولى ،مؤسسة الوراق لمنشر والتوزيع ،عمان،2003 ،

ص.37
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 التمسك بالعادات والتقاليد والتعرف عمى عادات وتقاليد المناطق المضيفة؛
 زيادة المعمومات عن مختمف الفئات العمرية وأنواع السياحة المتوفرة في كل إقميم داخل وخارج
البالد؛
مد الطرق وزيادة توفر المرافق المختمفة وذلك لتشجيع الحركة السياحية؛
ّ 
 تساىم في تحسين ميزان المدفوعات (زيادة تحصيل العمالت الصعبة)؛
السياح األجانب.
 الدخول في عالقات تعارف وصداقة مع ّ

 3.1.Iأسباب إنتشار السياحة

تطور السياحة فإنو يصعب عمى المرء حصرىا ،إالّ أن
نظ ار إلى العوامل العديدة التي ساىمت في ّ
أبرزىا ما يمي(:)1
 تقميل ساعات العمل بسبب دخول الماكينات واآلالت الحديثة ،والتي ّأدت إلى زيادة أوقات الفراغ
وأصبحت فرص السفر متوفرة؛
 زيادة الطمب عمى الخدمات في المدينة ،وانخراط الناس في األعمال المكتبية الخاضعة لمروتين
واستعمال الفكر والعقل بدال من القوة الجسمانية ،كميا ّأدت إلى اإلنتقال من الريف إلى المدينة؛
 التمتع باإلجازات المدفوعة األجر بعد إحداث العديد من قوانين العمل والتنظيم والتشريعات التي تحدد
اإلجازات اإلجبارية مدفوعة األجر؛
 إنتشار وسائل النقل مثل تطور الطائرات المدنية ،ساىم في إلغاء المسافات بين الدول حيث أصبح
اإلنتقال من دولة إلى أخرى ال يستغرق إالّ ساعات محدودة ،بعد أن كان قديماً يستغرق ّأياما طويمة وكان
محفوفا بالمخاطر؛

التجار عن أسواق جديدة لتصريف فوائض اإلنتاج و ّأدت ىذه الحركة إلى توسع
 زيادة اإلنتاجية وبحث ّ

السياحة؛

 إنتشار وتطور وسائل االتصاالت الحديثة والتي ساىمت بشكل كبير في تطور السياحة والسفر؛
 ىروب الناس فترة من الزمن إلى المناطق األخرى بسبب تموث البيئة وخاصة جو المدن الصناعية
الكبرى؛
 التقدم العممي في مجال الطب واألدوية ومعالجة األمراض ساعد عمى زيادة السياحة وعدم خوف
الس ّياح من تعرضيم لإلصابة باألمراض؛
( )1زيد منير عبوي ،االقتصاد السياحي ،،الطبعة األولى ،دار الراية لمنشر والتوزيع ،عمان ،2008 ،ص ص .18 ،17
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 إ نتشار المعمومات والوعي الثقافي واالجتماعي أدى إلى الرغبة لدى الكثير من الناس لزيارة البمدان
األخرى لغرض االطالع عمى ثقافتيم وأمور معيشتيم؛
يعد مؤش ار جيداً الحتمال زيادة
 إستمرار عممية التباين في الثقافات وأنماط الحياة ،العادات والتقاليدّ ،
الطمب عمى السياحة العالمية؛
 إىتمام الدول األقل نمواً بالسياحة واعتبارىا حالً ممكنا لظاىرة الفقر في مجتمعاتيم دفعيا إلى
صياغة إستراتيجيات سياحية موجية لصالح الفقراء في نظرىا ،واعتمدت عمى مشاركة السكان المحميين
إلنجاح ىذه االستراتيجية لإلستفادة من األنشطة اإلقتصادية الناتجة عنيا.
 1.1.Iخصائص السياحة:
تعد السياحة من أىم قطاعات النشاط اإلنساني في الدولة الحديثة وىي تتميز بعدة خصائص إرتأينا
تبويبيا من حيث طبيعة السياحة نفسيا ،تأثيرىا والعناصر المكونة ليا ،ومن ىذا المنطمق فإن خصائص
السياحة تتمثل في:
 .1.1.1.Iخصائص السياحة حسب طبيعتيا :تتميز السياحة من حيث السوق السياحي وكذا من حيث
الخدمات المقدمة لممستيمك السائح بطبيعة تميزىا عمى مختمف المنتجات (:)1
 تتميز مقومات العرض السياحي بالندرة والحساسية الشديدة لمتغيرات التي تط أر عمى قطاعات
النشاط اإلنساني األخرى في المجتمع ،سواء تعمّق األمر بالمقومات الطبيعية التي تتمتع بيا الدولة،
الموروثات الحضارية القديمة أو المكتسبات الحضارية المعاصرة من ُبنى تحتية وخدمات تكميمية؛

 عدم إمكانية اإلحتكار أو النقل في كثير من الحيان خاصة بالنسبة لبعض المقومات والموارد

السياحية النادرة وصعوبة القيام بإنتاج سمع سياحية بديمة؛
 مرونة أسعار المنتجات السياحية وذلك لكونيا ال تتغير بشكل كبير مع تقمبات الطمب مقارنة
بالسمع؛
 يمتاز المنتوج السياحي بخاصية االختالف ألنو دوما سيكون ىنالك اختالف في الجودة حتى لو
المقدمة؛
كان ىناك تطابق في الخصائص المادية لمخدمة السياحية ّ
المقدمة فالتقصير في إحداىا يقمل من قيمة المنتج السياحي
 التكامل بين مختمف الخدمات السياحية ّ
النيائي المقدم لمسائح.

()1

سعيد محمد المصري ،إدارة التسويق ،األنشطة الخدمية" المفاىيم واالستراتيجيات" ،الدار الجامعية ،اإلسكندرية ،2001،ص .20
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 .2.1.1.Iخصائص السياحة حسب تأثيرىا :كما أن قطاع السياحة لو تأثير عمى العديد من الجوانب
الجديرة بالذكر ،تعطي السياحة خصائص أخرى تتمثل في

(:)1

عد السياحة من القطاعات الخدمية التي أصبحت تشكل مصد ار رئيسيا لمدخل الوطني في
تُ ّ
اإلقتصاديات الحديثة ،ألنيا تمثل منظومة متكاممة من األنشطة التي ترتبط بالكيان اإلقتصادي والثقافي
والحضاري لممجتمع؛
 يمتد نطاق المنافسة إلى خارج النطاق اإلقميمي لمدولة الواحدة ،فالمنافسة في مجال السياحة دائما
ما تكون عالمية بين الدول المختمفة ،ليذا فيي أيضا تتأثر بالتغي ارت التي تط أر عمى البيئة العالمية؛
أن ىذا يكون مرّكبا
 أثّر ىذا القطاع عمى القطاعات األخرى يأخذ طابع تأثير مضاعف ،أي ّ

ومتوسعا بصفة دائمة؛

 اإلعتماد عمى المرافق السياحية األخرى كالبنى التحتية في الموقع السياحي من نقل ومبيت؛
 كل فئات المجتمع بكل إنتماءاتيا المنظمية عامة أو خاصة سواء كانت تيدف ّأوال إلى ربح ،تابعة
فإنيا كمّيا تشترك في تقديم الخدمات السياحية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة،
لمقطاع الحكومي أو غيرهّ ،
المقدمة لمسائح من طرف الدولة (.)2
ألنيا تشكل الصورة الذىنية المميزة لمزيج الخدمات السياحية ّ

 .3.1.1.Iخصائص السياحة حسب خصائصيا

()3

:

تتميز السياحة بالخصائص التالية:
 العنصر الحركي والمتمثل في االنتقال من مكان إلى آخر؛
 العنصر اإلنساني والمتمثل في الفرد الذي ينتقل من مكان إلى آخر؛
 العنصر الساكن والمقصود بو عممية إقامة في المنطقة السياحية؛
 عنصر الغرض ويتمثل في العناصر الغرضية المرتبطة بالطبيعة والبيئة والتاريخ وكذلك التسييالت
ومختمف الخدمات السياحية.
أن
ومن خالل الخصائص التي تم استعراضيا والتي تتمتع بيا السياحة ّ
تبين لنا أن جميعيا تتفق عمى ّ

المدة.
تحدد السياحة ىي االنتقال ،الغاية ،و ّ
ىناك عناصر أساسية ّ

()1

أحمد ماىر وعبد السالم أبو قحف ،تنظيم إدارة المنشئات السياحية والفندقية ،الطبعة الثانية ،المكتب العربي لمنشر والطباعة،

( )2

عمان ،2000 ،ص .19
محمد عبيدات ،التسويق السياحي" مدخل سموكي" ،الطبعة األولى ،دار وائل لمنشرّ ،
محمد عبد الفتاح العشماوي ،المحاسبة السياحية ،مكتبة الحرية لمنشر والتوزيع ،القاىرة ،2009 ،ص .22

اإلسكندرية ،1999 ،ص .14
( )3
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 1.Iأساسيات حول السياحة
يتم التطرق فيما يمي إلى أنواع السياحة وأبعادىا ،إضافة إلى األبعاد والدوافع
 1.1.Iأنواع السياحة
عدة أنواع وحسب عدة معايير:
تتميز السياحة الحالية بكثرة أنواعيا وأشكاليا ويمكن تقسيميا إلى ّ
نميز ما يمي :
 1.1.1.Iالسياحة حسب اليدف ّ :

أن
 السياحة الترفييية :تكمن فييا الحاجة لمراحة الضرورية الستعادة القوى النفسية والفيزيائية لمفرد عمماً ّ

الفعالة
التنوع في حياتو وييرب ويتحرر من الروتين (العمل اليومي) وتتمثل الراحة ّ
كل إنسان يبحث عن ّ
أحيانا بتغيير مكان السكن بتغير في الروتين وىدف ىذا النوع من السياحة ىو المحافظة عمى صحة الفرد
()1؛

عد السياحة الثقافية من أىم أنماط السياحة التقميدية التي يسعى فييا السائح لمتعرف
 السياحة الثقافية :تُ ّ
عمى أشياء جديدة واثراء معموماتو وتوسيع دائرة معارفو وثقافتو عن طريق زيارة بالد أخرى (أجنبية)،
تميز ىذه الشعوب عن غيرىا ،كما يسعى إلى زيارة األماكن
ودراسة أحوال شعوبيا والخصائص التي ّ

التاريخية واألثرية في المتاحف ()2؛

 السياحة الدينية :ىو السفر من دولة إلى أخرى أو االنتقال داخل حدود بعينيا لزيارة األماكن المقدسة ألن
التأمل الديني والثقافي أو السفر من أجل الدعوة أو
سياحة تيتم بالجانب الروحي لإلنسان فيي مزيج من ّ

من أجل القيام بعمل خيري ()3؛

 السياحة العالجية :ييدف ىذا النوع من السياحة إلى إمتناع النفس والجسد معا بالعالج أو ىي سياحة
العالج من األمراض مع الترويح عن النفس وينقسم ىذا النوع من السياحة إلى قسمين (:)4
 السياحة العالجية :وتعتمد عمى إستخدام المراكز والمستشفيات الحديثة بما فييا من تجييزات طبية وكوادر
بشرية لدييا من الكفاءة ما تساىم بو في عالج األفراد الذين يمجئون إلى ىذه المراكز؛
 السياحة اإلستشفائية :تعتمد السياحة اإلستشفائية عمى العناصر الطبيعية في عالج المرضى وشفائيم
مثل الينابيع المعدنية والكبريتية والرمال والشمس بيدف اإلستشفاء من األمراض الجمدية؛

()1

مروان محسن السكر ،مختارات من االقتصاد السياحي ،،الطبعة األولى ،دار مجدالوي لمنشر ،عمان ،1999 ،ص .16

()3

عبد الكريم حافظ ،اإلدارة الفندقية والسياحة ،الطبعة األولى ،دار أسامة لمنشر والتوزيع ،عمان ،2010 ،ص .223

()2

()4

حسن أحمد شحاتة ،التموث البيئي واعاقة السياحة ،الطبعة األولى ،مكتبة الدار العربية لمكتاب ،القاىرة ،2006 ،ص .32

أكرم عاطف رواشدة ،السياحة البيئية "األسس والمرتكزات" ،الطبعة األولى ،دار ال ارية لمنشر والتوزيع  ،عمان ،2009 ،ص .26
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 سياحة المعارض والميرجانات :ىي سياحة تشمل جميع أنواع المعارض وأنشطتيا المختمفة مثل
التعرف
المعارض الصناعية والتجارية والفنية والتشكيمية ومعارض الكتب ،ومن خالليا يستطيع السائح
ّ
عمى آخر اإلنجازات التكنولوجية والعممية لمبمدان المختمفة والتي تعتبر من عوامل الجذب السياحي

وتنشيطو)(1؛
 السياحة الرياضية :ىو السفر من مكان إلى آخر داخل الدولة او خارجيا من اجل المشاركة في
بعض الدورات والبطوالت أو من أجل اإلستمتاع باألنشطة الرياضية المختمفة واإلستمتاع
بمشاىدتيا()2؛
 السياحة االجتماعية :يطمق عمييا السياحة الشعبية أو سياحة اإلنجازات ،والسبب في تواجد مثل ىذا
النوع من السياحة كانت مقتصرة في ِ
التطورات العالمية توجب
القدم عمى الطبقات الثرية فقط ،وبما أن
ّ
التغيير في كل ما يوجد حوليا فكان البد من ىذه التغيرات أن تحدث أيضا مع السياحة لتواكب
التطورات والمستجدات العالمية لكي تيتم السياحة أو تشترك معيا الطبقات التي تمثل الغالبية العظمى
من المجتمعات ذوي اإلمكانيات المحدودة بأعداد رحالت سياحية ليذه الطبقات غير الطبقات الثرية؛
السياح بزيارة المواقع
التعرف عمى آثار الشعوب وحضارتيا حيث يقوم ّ
 السياحة التاريخية :تيدف إلى ّ
األثرية والمتاحف ويحضرون المعارض المتنوعة وتجذب ىذه المواقع الزائرين من داخل الدولة

وخارجيا(.)3
 2.1.2.Ιالسياحة وفق الموقع الجغرافي :وتنقسم إلى (:)4
 السياحة الداخمية :تعتبر السياحة الداخمية من أىم أنواع السياحة وأكثرىا شيوعا وانتشارا ،حيث أن
االتفاق عمى السياحة الداخمية يمثل حوالي  %70الى  %40من إجمالي االتفاق السياحي العالمي ،أي
حجم السياحة الداخمية ثالثة أضعاف حجم السياحة الخارجية ويمكن تعريف السياحة الداخمية بأنيا
الزيادات واإلنتقاالت التي يقوم بيا المواطنون داخل الحدود دوليم إلى مناطق سياحية معينة غالبا ال تقل
)(1

أمال براىمية ،ظريفة ساليمية ،دور السياحة في تحقيق التنمية المستدامة في الجزائر ،الممتقى الدولي الثاني حول "المقاوالتية

ودورىا في تطوير القطاع السياحي  ،كمية العمو اإلقتصادية والتجارية وعموم التسيير ،جامعة قالمة  ،1945/05/08يومي 25 ،24

أكتوبر  ،2017ص .7
()2

آمنة أبو حجر ،الجغرافية الثقافية ،الطبعة األولى ،دار أسامة لمنشر والتوزيع ،عمان ،2011 ،ص .75

( )3ماىر عبد العزيز ،صناعة السياحة ،الطبعة األولى ،دار الزىران لمنشر والتوزيع ،عمان ، 2013 ،ص.70
()4

عبد الرحمان زاوي وسيف الدين رحيميو  ،مداخمة بعنوان المؤسسات اإلذاعية كأداة فعالة لترويج السياحة الداخمية في الجزائر،

الممتقى الوطني األول حول المقاوالتية وتفعيل السوق السياحي في الجزائر ،جامعة قالمة ،يومي /23/22أفريل  ،2014ص.03
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مدة الزيارة من  24ساعة ،أو ىي :إنتقال المواطن من مكان اقامتو المعتاد إلى مكان الزيارة داخل حدود
دولة اإلقامة ال تقل عن  24ساعة وال تتجاوز  6أشير وتعتمد السياحة الداخمية عمى الرصيد السياحي
المتاح داخل حدود دولة .وىذا ما يعرف بعناصر الجذب السياحي الداخمي ،ويطمق عمى ىذا النوع من
السياحة بالسياحة اإليجابية باعتبارىا مصد ار دائما لمدخل القومي والحصول عمى العموالت األجنبية،
وتحسين وضع ميزان المدفوعات وزيادة قدرة الدولة عمى تحسين إلتزاماتيا؛
 السياحة اإلقميمية :تمثل السياحة اإلقميمية في حركة اإلنتقال والسفر واإلقامة بين عدد من الدول
المتجاورة والتي تشكل منطقة سياحية واحدة كما ىو الحال في الدول العربية ،وبناءا عيو تنشط ىذه
وتعددىا،
السياحة بين تمك الدول تبعا لعدة عوامل مثل :تقارب العادات ،التقاليد ،المغة لسيولة اإلنتقال ّ
التسييالت السياحية؛
 السياحة الخارجية :ومعناىا إنتقال السياح األجانب إلى بمد ما وىذا النوع من السياحة تبحث عنو أغمب
دول العالم وتعمل عمى تشجيعو وذلك لمحصول عمى العمالت الصعبة ويتطمب ىذا النوع من السياحة
خدمات مختمفة وبنية تحتية كبيرة كمما تنوعت الخدمات السياحية من ناحية الجودة واألسعار وتطورت
البنية التحتية والفوقية كمما زاد عدد السياح األجانب الذين يزورون البمد.

ونميز بين (:)1
 3.1.2.Ιالسياحة حسب الشكلّ :

 السياحة الجماعية :وتكون عندما يسافر السياح مع بعضيم جماعيا وضمن برنامج يشمل األماكن المنوي
زيارتيم ومكان المنام ،الطعام وغيرىا وتنظم عن طريق وكاالت السفر والسياحة أو تنظّميا أفراد الجماعة؛
 السياحة الفردية :تتمثل في السياحة التي تقوم بيا بعض األفراد حيث تتم وفق إحتياجات ىذا الفرد
ورغباتو وقدراتو.

 .4.1.2 .Ιالسياحة حسب العمر :وىي تشمل:2
 سياحة الطالئع :يتعمق ىذا النوع من السياحة بالمراحل العمرية من  14-7سنة ىي مرحمة تعميمية يتم
خالليا األطفال باكتساب ميارات ومعارف وسموكات معينة؛
 سياحة الشباب :يتعمق ىذا النوع من السياحة بالمراحل العمرية بين  21-15سنة ويمتاز ىذا النوع من
السياحة بالبحث عن الحياة االجتماعية واألثار واالختالط باآلخرين واالعتماد عمى النفس وتكوين
صدقات؛
()1
()2

ماىر عبد الخالق السيسي ،مبادئ السياحة ،مطابع الوالء الحديثة ،اإلسكندرية  ،2002ص .33

عبد الرحيم الشنيتي ،دور التسويق السياحي في إنعاش السياحة التقميدية والخزفية –حالة مدينة غرداية  ، -رسالة مقدمة لنيل

شيادة الماجيستر في عموم التسيير ،تخصص تسويق خدمات ،جامعة أبو بكر بالقايد ،تممسان  ،2010/2009ص . 11
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 سياحة الناضجين :تتراوح أعمارىم بين  50 – 30سنة وىم في غالبيتيم من العاممين الذين ييدفون
بصفة رئيسية إلى التمتع واالسترخاء والراحة وغالبا ما يفضمون سياحة الشاطئ واألماكن اليادئة؛
 سياحة كبار السن :أصبح تنظيم رحالت لممسنين أم ار شائعا وذلك من خالل برامج خاصة يغمب عمييا
التوجو لمواقع الثقافة والطبيعة مع تقديم خدمات مبيت رخيصة في مصحات أو بيوت تقدميا الجمعيات
الخاصة أثناء العطل.

 .1.1 .Iأبعاد السياحة:
توجد عدة أبعاد لمسياحة أبرزىا ما يمي(:)1
 .1.1.1.Iمناطق الجذب السياحي :عامل الجدب السياحي يمكن أن يكون المنطقة المقصودة نفسيا مثل
عالم ديزني أو أن تكون منطقة مقصودة ثانوية ،منطقة معتمدة أو مغرية لمزيارة لبضعة أيام في الطريق
لمنطقة الجذب األساسي وتسمى ىذه المناطق بمناطق التوقف ،مناطق الجذب السياحي يمكن أن تعتمد
عمى مصادر طبيعية ،حضارية ،عرقية أو شبو مناطق التسمية والترفيو ،حيث يمكن توضيح ىذه المصادر
كما يمي :
 المصادر الطبيعية :لكل منطقة يوجد مزيج فردي مميز من العناصر الطبيعية والجمال الطبيعي،
المناخ ،التضاريس ،المياه ،الشمس ىي من أىم عناصر الجدب الطبيعي؛
 العناصر الثقافية :الحضارة أو طريقة ونمط الحياة والتراث التاريخي لممنطقة ويشمل وينعكس عمى
مناطقيا التاريخية ،الدينية ،نمط الحياة ،الثقافة ،العادات والتقاليد؛
 العناصر العرقية :الرغبة في الرجوع لموطن األم ىي ظاىرة متأصمة بين الشعوب وىنالك أنماط
ترحال متميزة ؛
 التسمية والترفيو :من الممكن كذلك جمب السياح بواسطة بعض وسائل التسمية والترفيو في المنطقة
مثل منتزىات وحدائق الحيوانات وكذلك من الممكن أن تكون لفترة زمنية كل سنة مثل اإلحتفاالت
الثقافية والميرجانات.
 .2.2.2.Ιالتسييالت :بينما تقوم عناصر الجذب بجمب الناس لممنطقة فإن التسييالت تخدم حاجاتيم
ورغباتيم وتجعميم يشعرون أن المنطقة ىي بمثابة بمدىم الثاني ،والتسييالت السياحية عادة تدعميم وتساند

()1

خالد مقابمة ،فن الداللة السياحية ،الطبعة الثانية ،دار وائل لمنشر ،عمان  ،2003ص ص .27 26
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زيادة النمو الشامل في المنطقة من التسييالت الميمة في السياحة ما يمي(:)1
 اإلقامة :وسائل الراحة التي تتناسب أذواق وحاجات السوق تعتبر ضرورة لجذب السياحة واشباع
رغباتيم وزيادة نسبة السياحة المتكررة؛
 األطعمة والمشروبات :حوالي  %30من ميزانية السائح تصرف عمى الطعام والشراب بينما يجد
الكثير من السياح تناول األطعمة المألوفة ليم ،لكن غالبية المناطق السياحية تحاول ترويج ما لدييا من
طعام وشراب لمحصول عمى أكبر قدر ممكن من ميزانية السائح ولزيادة ما يسمى بالتأثير المضاعف
السياحي؛
 الخدمات والتسييالت المساندة :تتضمن مثل ىذه الخدمات والتسييالت محالت التحف الشرقية،
المحالت المعفاة من الجمارك ،المتاجر ،محالت الغسيل والكي ،المرشدين السياحيين ،والتسييالت
الترفييية؛
 البنية التحتية األساسية :تتكون البنية التحتية لمنطقة ما من شبكة المياه ،شبكة المواصالت،
الخدمات الصحية ،االتصاالت ،مصادر الطاقة ،الطرق ،األمن والحماية وغيرىا.
 .3.2.2.Ιالنقل :تطور السياحة مرتبط بشكل مباشر مع تطور المواصالت في المنطقة من الميم أن تكون
جميع المناطق السياحية سيمة الوصول من خالل شبكة من الطرق البرية أو الممرات المائية يتسنى لممسافر
زيارة األماكن السياحية المختمفة متوخين في ذلك حصول المسافر عمى أكبر قدر ممكن من الراحة والسرور
والبعد عن كل المتاعب واألخطار.
 .4.2.2.Ιالضيافة :وىي الشعور بالترحيب الذي يتمقاه السائح عندما يرتاد أو يزور المنطقة السياحية
وكذلك ىي مجموعة من الذكريات لمن قابل خالل زيارتو ،باإلضافة الى ذلك فيي تشمل عمى التفاعل
والتعامل مع السياح األخرين وسكان المنطقة السياحية.

 .3.2.Ιأسس السياحة
ويمكن توضيحيا كما يمي:
 .1.3.2.Ιالطمب السياحي :يتم فيما يمي تعريف الطمب السياحي وتبيان خصائصو إضافة إلى إبراز
العوامل المحددة لو؛

()1

المرجع السابق ،ص .27
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السياح الذين
يعرف الطمب السياحي عمى ّأنو :المجموع اإلجمالي ألعداد ّ
 تعريف الطمب السياحيّ :
يستخدمون المنشئات السياحية سواء كانوا من المواطنين أم كانوا قادمين من البمدان المجاورة او

البعيدة(.)1
بأنو" :مجموع االتجاىات والرغبات وردود الفعل اتجاه منطقة معينة ،وطالما ان ىذه الرغبة
ويعرف أيضا ّ
ّ
في السفر ىي دافع مكتسب ومتأخر نوعا ما في سمم الدوافع النفسية ،إذ يأتي دوره بعد الدوافع األصمية

التي تقوم عمى أساسيات بيولوجية متعمقة بحياة اإلنسان".2
 خصائص الطمب السياحي :يمكن توضيح أبرز خصائص الطمب السياحي كما يمي:
 المرونة :مرونة الطمب السياحي تعني درجة استجابتو لمتغيرات في الظروف االقتصادية السائدة في
التغير الطارئ عمى التراكيب السعرية لمخدمات السياحية في الدولة المستقبمة لمسائحين(.)3
السوق ولمدى ّ

 الحساسية :تعني ىذه الخاصية أن الطمب السياحي ذو حساسية شديدة لظروف الدول المستقبمة

لمسياح سواء عمى الصعيد المحمي أو العالمي كاالستقرار واألمن ،مستويات الرفاىية االقتصادية ،إالّ أنو إذا
واجيت ىذه الدول مشاكل اقتصادية كانييار النظام االقتصادي أو مشاكل اجتماعية كحدوث مجاعات أو
ظروف طبيعية كالبراكين والزالزل ،أو مشاكل سياسيةّ ،أدى ذلك إلى تقمّص المد السياحي ليذه الدول
وانخفاض الطمب السياحي عمييا ميما كان مستوى العرص السياحي فييا ألن مناخيا السياحي العام غير
مالئم لمحركة السياحية (.)4
 التوسع :يتجو الطمب السياحي الدولي إلى التوسع لعدة أسباب ولكن اتساع الطمب السياحي ال يسير
عمى وتيرة واحدة من سنة ألخرى بل تعتريو بعض الذبذبات صعودا وانخفاضا في نسبة الزيادة نتيجة
لمظروف الدولية االقتصادية واالجتماعية (.)5
 الموسمية :يقصد بو اتجاه الطمب السياحي إلى االرتفاع في أوقات معينة مرتبطة بأعياد أو مواسم
معينة حيث يصل في ىذه الفترات إلى أعمى مستوياتو خالل العام والموسمية ال ترتبط فقط بالمواسم الموجودة

()1
( )2
()3

أحمد فوزي مموخية ،إقتصاديات السياحة ،الطبعة األولى ،دار الفكر الجامعي ،اإلسكندرية ،2006 ،ص .148
محمد يسري دعبس ،التربية السياحية والتنمية الشاممة ،دار الوراق لمنشر والتوزيع ،القاىرة ،19931 ،ص .57

مثنى طو الحوري واسماعيل محمد عمي الدباغ ،مبادئ السفر والسياحة ،الطبعة األولى ،دار المعارف  ،القاىرة ،2001 ،ص .25

( )4خالد كواش ،أىمية السياحة في ظل التحوالت االقتصادية ،حالة الجزائر ،أطروحة مقدمة لمحصول عمى شيادة الدكتوراه في العموم
االقتصادية ،فرع التخطيط ،قسم العموم االقتصادية ،جامعة الجزائر ،2004 ،2003 ،ص .74

()5

محمد الصيرفي ،التخطيط السياحي ،الطبعة األولى ،دار الفكر الجامعي ،اإلسكندرية  ،2009ص .73
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بالدول المصدرة لمسائحين بل بمواسم الدول المستقبمة أيضا (.)1


العوامل المحددة لمطمب السياحي :يتأثر الطمب بشكل كبير بمجموعة من العوامل(:)2
أن الطمب السياحي ىو أكثر تأثي ار باألسعار ،وعامة
 السعر :نقصد بيا أسعار المنتوج السياحي إذ ّ
تكون العالقة عكسية ،فكمما انخفضت أسعار المنتوج السياحي يزداد الطمب السياحي والعكس

صحيح مع بقاء العوامل األخرى ثابتة ،وقد يتعدى األمر أسعار المنتج السياحي نفسو إلى أسعار
السياح.
السمع والبضائع األخرى التي يقبل عمى شراءىا ّ

عد اإلمكانيات المادية المتمثمة بعامل الدخل من الشروط األساسية لتحقيق الطمب السياحي،
 الدخل :تُ ّ
وتكون العالقة طردية ،فكمّما ارتفع الدخل زاد الطمب السياحي ،والعكس صحيح مع بقاء العوامل
األخرى ثابتة.
 السكان :يعتمد الطمب السياحي عمى عدد السكان والعالقة تكون بينيما طردية ،فكمما زاد حجم
السكان زاد الطمب السياحي والعكس صحيح مع بقاء العوامل األخرة ثابتة.
إن الطمب السياحي مقترن بعامل وقت الفراغ ،وبدونو ال يتحقق الطمب السياحي
 وقت الفراغّ :
والعالقة بينيما طردية ،فكمّما زاد وقت الفراغ زاد الطمب السياحي والعكس صحيح مع بقاء العوامل

األخرى ثابتة.
 المستوى التعميمي :كمما ارتفع المستوى التعميمي زاد الطمب السياحي والعكس صحيح فالعالقة
طردية ،ويرجع ذلك إلى المعرفة التي يتمتع بيا الفرد والتي تعتبر حاف از يدفعو لالطالع عمى الثقافات
والمعالم الحضارية.
حساسا جدا لمظروف السياسية واألمنية ويتأثر بيا
 االستقرار السياسي واألمنيُ :ي ّ
عد الطمب السياحي ّ
بدرجة كبيرة جداَ ،وكمما تحقق االستقرار السياسي واألمني وتوطدت العالقات السياسية والدبموماسية

بين البمدان ،كمما انتعش الطمب السياحي والعكس صحيح مع بقاء العوامل األخرى ثابتة.
 1.3.1.Iالعرض السياحي :حيث سيتم التطرق بداية إلى تعريف العرض السياحي ثم إبراز خصائصو
والعوامل المحددة لو.

( )1مروان صحراوي ،التسويق وأثره عمى الطمب السياحي ،حالة الجزائر ،رسالة مقدمة لنيل شيادة الماجستير في عموم التسيير ،تخصص

تسويق الخدمات ،جامعة تممسان ،الجزائر ،2012/2011 ،ص .42

( )2مثنى طو الحوري واسماعيل محمد عمي الدباغ ،مرجع سبق ذكره ،ص ص.31،27
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يعرف العرض السياحي عمى أنو " عبارة عن شكل لظيور انتاج السمع
 تعريف العرض السياحيّ :
والخدمات السياحية في السوق والتي ىي موجية لإلشباع الطمب السياحي ،فيو يمثل مختمف عناصر

الجذب والمغريات السياحية الموجودة بيا الطبيعية والصناعية باإلضافة إلى الخدمات العامة والسياحية
التي تقدميا الدولة لمسياح القادمين إلييا من مختمف أنحاء العالم (.)1
معين و في
يعرف أيضا عمى أنو ":مقدار الخدمات السياحية التي تعرضيا المشاريع السياحية مقابل ثمن ّ
و ّ

ان العرض السياحي ىو "كل المستمزمات التي يجب أن
وقت ّ
معين" ،أما التعريف األكثر استخداما ىو ّ
توفّرىا أماكن المقصد السياحي لس ّياحيا الحقيقيين أو المحتممين والخدمات والبضائع وكل شيء يحتمل أن
معين" (.)2
ُيغري الناس لزيارة بمد ّ

 خصائص العرض السياحي :يتميز العرض السياحي بمجموعة من الخصائص منيا ما يمي(:)3


لمتغير طبقا ألذواق ورغبات واتجاىات المستيمكين السياح،
قمّة المرونة :عدم قابمية العرض السياحي ّ

حيث ّأنو في المجال السياحي يصعب تغيير بعض المقومات الطبيعية والصناعية ،إذ ّأنو ال يمكن
تحويل الموارد المستخدمة في السياحة إلى استخدام آخر وخاصة في المدى القصير ،فمثال ال يمكن

أن إنشاء المنشئات السياحية يتطمّب وقتا طويال.
تحويل فندق إلى مطار كما ّ



المكونة لمعرض السياحي مستقمة عن بعضيا
ان العناصر
استقاللية العناصر المكونة لو :من المالحظ ّ
ّ
المقومات الصناعية مستقمة عن الخدمات والتسييالت السياحية بعكس السمع
أن
البعض ،حيث يتضح ّ
ّ



أن
عدم إمكانية نقل العرض السياحي :ويقصد بذلك ّأنو يستحيل نقل المنطقة السياحية إلى السائح بل ّ



المنافسة :المنتجات السياحية ىي األخرى تخضع لممنافسة من الخدمات السياحية البديمة والمؤسسات

المادية التي تتصف باالندماج الكامل لمعناصر المكونة ليا.

السائح ىو الذي يتن ّقل إلى المنطقة السياحية.

السياحية األخرى ،إذ يوجد تنافس حاد بين البمدان في تسويق خدماتيا السياحية.


الموسمية :من الخصائص األساسية لمعرض السياحي الموسمية ،والتي تجعل منو عاليا جدا في أوقات

ومنخفضا في أوقات أخرى مرو ار بمرحمة يكون فييا توازن بين الطمب والعرض إلى حد بعيد.

()1

إبراىيم اسماعيل الحديد ،إدارة التسويق السياحي ،مكتبة المجتمع العربي لمنشر والتوزيع ،عمان ،2010 ،ص .131

( )2نفس المرجع ،ص .54

( )3مميكة حفيظة شبايكي ،السياحة وآثارىا اإلقتصادية والسياسية ،حالة الجزائر ،أطروحة مقدمة لنيل شيادة الدكتوراه ،جامعة قسنطينة،

الجزائر ،2004 ،ص .23
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العرض السياحي غير قابل لمخزن :طالما ّأنو عرض خدمي فال يمكن خزن الخدمات وبذلك يكون
ويصنع يوميا عمى مدار الساعة.
عرضا اوليا ومباش ار ُ

المحددة لمعرض السياحي
 العوامل
ّ

تختمف كمية ونوعية العرض السياحي من بمد آلخر ،ويرجع ذلك إلى مجموعة من العوامل(:)1
 -العامل الطبيعي :العالقة طردية فكمّما توفّر العامل الطبيعي من خالل السواحل المطمّة عمى

البحار والجبال والمساحات الخضراء زاد العرض السياحي مع بقاء العوامل األخرى ثابتة.
عد أحد العوامل المادية التي تتحكم بالعرض السياحي ،فكمّما ارتفعت
 -أسعار المنتج السياحيُ :ي ّ

أسعار المنتوج السياحي ،زاد العرض السياحي والعكس صحيح مع بقاء العوامل األخرى ثابتة.

أن العممية اإلنتاجية ال تتحقق إالّ بمزج عناصر اإلنتاج األربعة
 -تكاليف عوامل اإلنتاج :أي ّ

(المادة األولية ،رأس المال ،العمل والتنظيم) والمنتج في النشاط السياحي يستخدم نفس ىذه العناصر ،وىناك
عالقة عكسية ما بين تكاليف عوامل اإلنتاج والعرض السياحي فكمّما انخفضت التكاليف زاد العرض السياحي
والعكس صحيح مع بقاء العوامل األخرى ثابتة (.)2
 إستخدام الوسائل التكنولوجيا المتطورة :إذا كان المجتمع عمى درجة عالية من التطور ولديوالوسائل التكنولوجيا ذات الكفاءة اإلنتاجية العالية.
 أىداف المؤسسات المشرفة عمى النشاط السياحي :كمما كانت القادة العميا لمبمد تدعم النشاطالسياحي ،زاد العرض السياحي والعكس صحيح مع بقاء العوامل األخرى ثابتة.
 3.3.2.Iالتسويق السياحي  :سيتم التطرق فيما يمي إلى تعريف التسويق السياحي وأسسو.
 تعريف التسويق السياحي :ىو ذلك النشاط اإلداري والفني الذي تقوم بو المنظمات والمنشئات السياحية
التعرف عمييا والتأثير فييا ،بيدف تنمية الحركة
داخل الدولة وخارجيا لتحديد األسواق السياحية المرتقبة و ّ
السياحية القادمة منيا وتحقيق أكبر قدر من اإليرادات السياحية ويتضمن التسويق السياحي تسويق
المنتوج السياحي والتعريف بو داخميا وخارجيا في أسواق الدول المصدرة لمسياحة ،عبر قنوات منظمة من
أجل إثارة الدوافع المختمفة لدى السائحين لرفع حجم الطمب عمى المنتوج السياحي لمدول المستقطبة
لمسياحة (.)3

()1
()2

أحمد فوزي مموخية ،مدخل إلى عمم السياحة ،الطبعة األولى ،دار الفكر الجامعي ،اإلسكندرية ،2008 ،ص .163
محمد الصيرفي ،مرجع سبق ذكره ،ص .70

( )3صبري عبد السميع ،نظرية السياحة ،الطبعة األولى ،مطبعة كمية السياحة والفنادق ،جامعة حموان ،اإلسكندرية ،1994 ،ص .70
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أىميا ما يمي:
 أسس التسويق السياحي :لمتسويق السياحي أسس يقوم عمييا ّ

 التسويق السياحي ليس نشاطا مستقال تقوم بو أجيزة والمنظمات والمنشئات السياحية بل ىو نشاط
مشترك تمارسو مختمق الييئات والجيات السياحية الرسمية العامة والخاصة وان اختمفت أىدافيا القريبة
أو البعيدة.
متعدد الجوانب ال يقتصر عمى العمل التسويقي في الخارج فقط ولكن يتم
 التسويق السياحي نشاط
ّ
أساسا داخل الدولة التي تمثل المصدر الرئيسي ليذا النشاط حيث تتوفر لو المقومات المختمفة
واإلمكانيات المادية والبشرية الالزمة لنجاحو واستم ارره.
 فيما يتعمق بيدف النشاط التسويقي السياحي فيناك ىدف عام يسعى إلى تحقيق ىذا النشاط وىو زيادة
الحركة السياحية القادمة ،لكنو يختمف من حيث األىداف القريبة التي تسعى إلى تحقيقيا المنظمات
السياحية الحكومية والشركات السياحية العامة والخاصة باإلضافة إلى تنوع ىذه األىداف واالتجاىات
مجرد بيع المنتج السياحي لكن عمى تحقيق اإلشباع
الحديثة التي أثّرت عمييا حيث لم تعد تقتصر عمى ّ
الكامل لرغبات السائحين وتطمّعاتيم الحالية والمستقبمية.

أن االنفاق السياحي ىو كل ما يتم إنفاقو من طرف السائح في
 4.3.2.Iاالنفاق السياحي :يمكن القول ّ
البمد السياحي الذي يقصده او يقوم بزيارتو (.)1
ال شك أنو كمما زاد تدفق حجم الحركة السياحية زاد حجم االنفاق العام عمى السمع والخدمات
السياحية ،وبالتالي ارتفاع في معدالت االدخار مما ينشط الصناعات والخدمات المرتبطة بصناعة السياحة،
األمر الذي يتولد عن ذلك اتساع نطاق ىذه الصناعات او الخدمات ألن كل استثمار جديد يعني إنفاقا جديدا
والذي ينشأ عنو دخوال جديدا.
 5.3.2.Iاإليرادات السياحية :تمثل اإليرادات السياحية مصد ار ميما لمعمالت األجنبية لكثير من الدول
المتقدمة والنامية التي أولت اىتماما لقطاعيا السياحي ،وتعرف اإليرادات السياحية عمى ّأنيا " :كافة ما
تحققو الدولة من إيرادات من السائحين وما تحققو السياحة كنشاط اقتصادي وكوعاء ضريبي ،وما يحققو
األفراد والشركات الوطنية والمؤسسات العمومية والخاصة في حقل السياحة والفنادق والطيران والمالحظ نظير
ما يؤدونو من الخدمات السياحية المختمفة" ،والمالحظ أن السياحة تتأثر بعدد من المتغيرات ،قوة المنتوج

()1

مميكة شبايكي ،مرجع سبق ذكره ،ص ص .36 ،35
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السياحي ،مستوى الخدمات السياحية ،أسعار السمع والخدمات السياحية ،الوعي السياحي لدى
المواطنين...إلخ (.)1
بأنو " التضحية بالموارد التي يستخدميا في
يعرف االستثمار السياحي ّ
 6.3.2.Iاالستثمار السياحيّ :
الحاضر عمى أمل الحصول عمى إيرادات أو فوائد خالل فترة زمنية معينة ،حيث يكون العائد الكمي أكبر من

النفقات الكمية األ ولية لالستثمار ،واالستثمارات السياحية شأنيا شأن أي نشاط استثماري في قطاعات أخرى،
تبحث عن ركيزتين أساسيتين لمباشرة نشاطيا في أي مكان ،تتمثالن في الضمانات والحوافز.
فتطوير االستثمارات السياحية يتوقف عمى مدى تدفق رؤوس األموال المحمية واألجنبية لالستثمار في القطاع
السياحي وعمى الضمانات والحوافز الممنوحة لممستثمرين في ىذا المجال(.)2

 .3 .Iالسياحة :أىمية ،مقومات ودوافع
سيتم فيما يمي ابراز أىمية السياحة ومقوماتيا ،إضافة إلى دوافعيا.
 1.3.Ιأىمية السياحة
تبرز أىمية السياحة في عدة جوانب أىميا فيما يمي:
 1.1.3.Ιاألىمية االقتصادية :وتبرز األىمية االقتصادية من خالل (:)3
إن القطاع السياحي كثيف التشابك ويرتبط مع العديد من القطاعات األخرى،
 خمق مناصب شغلّ :

وىذا يعني إمكانية السياحة عمى توليد فرص العمل بحيث تفوق حدود القطاع السياحي وتمتد لتصل حدود
القطاعات األخرى التي تجيزه بمستمزمات اإلنتاج.
 تحسين الميزان المدفوعات :تعمل السياحة عمى تحسين الميزان السياحي ومنو ميزان المدفوعات

تضخو من عائدات سواء عمى شكل استثمارات أو ضرائب أو
بالنسبة لمدول المستقبمة لمسياح من خالل ما
ّ
رسوم ،وذلك ألن ميزان المدفوعات يعتبر قيدا مزدوجا ينظم كافة المعامالت بين دولة وسائر العالم والسياحة
جزء من ىذه المعامالت.
 توفير العممة الصعبة :تعمل السياحة عمى توفير جزء من النقد األجنبي لتنفيذ خطط التنمية

()1

عبد الرحمان أبو رباح ،دراسة أولية الستراتيجية العمل السياحي العربي المشترك ،االتحاد العربي لمسياحة ،القاىرة ،1988 ،ص

( )2

المرجع نفسو ،ص122 ،

.121

()3

Jean, Michel Homer, Géographie de l’Industrie Touristique, Ellipses édition Marketing, 1997, P 40.
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الشاممة(.)1
 2.1.3.Ιاألىمية االجتماعية والثقافية
يؤدي التطور والتقدم التكنولوجي وكذلك اختالط السكان بالسياح ذوي المغات والعادات والثقافات والديانات
المختمفة إلى انعكاسات أىميا (:)2
 التوازن االجتماعي :حيث تتقارب الطبقات االجتماعية من بعضيا البعض نتيجة لزيادة دخول األفراد
والعاممون في القطاع السياحي بشكل مباشر أو غير مباشر؛
 النمو الحضاري :تعتبر سببا رئيسيا من أسباب الرقي الحضاري حيث االىتمام بالمقومات السياحية
واألثرية؛
 التبادل الثقافي :يعمل عمى تنمية التفاىم بين الشعوب والذي أصبح اآلن فرصة متاحة لتبادل المعرفة
واألفكار ،حيث يتعرف أبناء الشعوب المضيفة عمى عادات وسموكيات السياح؛
 االىتمام بالتراث :تؤدي السياحة إلى االىتمام بالقيم المثالية والمعالم الفنية لمدول السياحية ويكون ذلك
من خالل الفنون والميارات الخاصة بيم؛
 التطور العمراني :تعمل السياحة عمى االىتمام بترميم وصيانة المباني األثرية باإلضافة إلى زيادة بناء
الفنادق والمنتجعات.
 3.1.3.Ιاألىمية السياسية :لمسياحة أىمية سياسية فيي تساىم في تحسين العالقات بين الدول وليا
دور في حل المعضالت السياسية أحيانا(.)3
 .1 3.1.Ιاألىمية البيئية :بحيث تتمكن السياحة من:
 االستغالل األمثل لمموارد والمحافظة عمى الطبيعة والبيئة؛
 رفع الوعي بأىمية الطبيعة ونشر التوعية بين السياح وأصحاب المشاريع والحكومة والسكان المحميين؛
 توفير الحماية المنتظمة لممدن والقرى والمناطق األثرية الجمالية خاصة حماية السمات المادية لمبيئة
والمواقع والمعالم التاريخية والحياة البرية؛

()1عبد اهلل بوكروح  ،تنافسية وتنمية القطاع السياحي في الجزائر ،الممتقى الدولي األول حول مقومات وتحديات االستثمار في القطاع
السياحي في الجزائر ،جامعة آكمي محند أولحاج ،البويرة ،ص .5

( )2زينب زواعني وصبرينة طكوش  ،مداخمة بعنوان السياحة في الجزائر – المقومات وسبل التطوير -المقومات وتحديات االستثمار في
القطاع السياحي بالجزائر ،جامعة آكمي محند الحاج ،البويرة ،يومي  09و 10جانفي  ،2017ص .5

()3

أحمد ماىر وعبد السالم أبو قحف ،مرجع سبق ذكره ،ص .67
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 2.3.Ιالمقومات السياحية
تعتمد السياحة عمى مجموعة من المقومات أىميا:
 1.2.3.Ιالمقومات الطبيعية :ىي تشمل كافة الظروف التي تشكل مقصد السياحة من جمال الطبيعة
واالبتعاد عن كل تأثيرات الحياة الحضرية ،حيث تشمل المقومات السياحية ما يمي (:)1
السياح الجو المعتدل الجاف.
يفضل ّ
 المناخ :ىو ذلك الجو السائد في بمد معين ،إذ ّ

 الموقع الجغرافي :يمعب الموقع الجغرافي دو ار ميما في السياحة ،من حيث القرب والبعد عن مناطق
الطمب السياحي ،فكمما كان الموقع قريبا من األسواق ساىم ذلك في زيادة الطمب السياحي.
 أشكال سطح األرض :ويبرز من خالل التضاريس والسالسل الجبمية والمسطحات المائية ىذا يشجع
الدول المختمفة عمى استغالل ىذه اإلمكانيات الطبيعية ،واقامة منتجعات سياحية عمييا ،مما يحفّز عمى جذب
السياح ليذه المناطق.
ّ

إما من اجل عالج المرضى أو المجوء إلييا
 الحمامات المعدنية :يمكن استغالل الحمامات المعدنية ّ

لمحصول عمى المتعة والراحة.

 المناطق الصحراوية :تمعب المناطق الصحراوية دو ار ميما في جمب السياح نظ ار لتوفّرىا عمى
خصائص تميزىا عمى المناطق األخرى ،كتوفرىا عمى الكثبان الرممية مثال.
 2.2.3.Ιالمقومات التاريخية واألثرية :تعتبر المقومات التاريخية واألثرية من اإلمكانيات السياحية
اليامة ،وتوجد في العالم معالم تاريخية ىامة كاألىرامات في مصر ،حيث يكتسب متعة ذىنية ،من خالل
التعرف عمى تطور وتعاقب الحضارات (.)2
ّ

 3.2.3.Ιالمقومات الدينية :تتمثل المقومات الدينية في األماكن المقدسة واالثار الدينية وتعتبر مكة

المكرمة من أشير المواقع الدينية في العالم من حيث عدد السياح والذين يقصدونيا من كل بقاع العالم ،وىذا
ألجل أداء مناسك الحج والعمرة.
 4.2.3.Ιالمقومات الثقافية :وتمعب دو ار ميما من خالل رغبة السياح في التعرف عمى مختمف
عادات وتقاليد الشعوب وفنونيا الشعبية والصناعات التقميدية ليذه الشعوب والتظاىرات الثقافية والفنية.

()1

ناصر مراد ،دور السياحة في التنمية المستدامة -حالة الجزائر ،-المؤتمر الكمي الدولي حول السياحة رىان التنمية ،دراسة حالة

بعض الدول ،2012،ص .5

( )2نعيم الطاىر وسراب إلياس ،مرجع سبق ذكره ،ص .147
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 5.2.3.Ιالمقومات المادية :تعتبر اإلمكانيات المادية الركيزة األساسية لقطاع السياحة او أي بمد
وتتمثل في مدى توفر البنى التحتية األساسية (المطارات ،والطرقات والسكك الحديدية) والبنى الفوقية كالفنادق
واالتصاالت والنقل (.)1
 .6.2.3.Ιالمقومات المؤسساتية :وتتمثل في المؤسسات القائمة عمى القطاع السياحي ،ولعب
دورىا في مختمف المجاالت والخاصة بالسياحة ،من خالل سن التشريعات والقوانين واليياكل التنظيمية
العامة ،ووضع خطط التسوق وبرامج الترويج لمسياحة.
 .3.3.Ιدوافع السياحة
ومن اىم ىذه الدوافع ما يمي:
 .1.3.3.Ιدوافع ثقافية تاريخية تعميمية :يتم ذكرىا(:)2
 مشاىدة بعض األحداث الميمة في العالم أو حضور ميرجانات أو حفالت ثقافية أو معارض.
 مشاىدة اآلثار وتاريخ الحضارات القديمة والمواقع األثرية.
 االطالع عمى حياة الناس في البمدان األخرى والتعرف عمى حياتيم واعماليم وثقافتيم ونمط حياتيم
االجتماعية والحضارية والثقافية واكتشاف أشياء جديدة لغرض العمم والثقافة والمعرفة.
 مشاىدة المواقع الحضارية الميمة والمشيورة بالعالم.
 معرفة ما يدور من حوادث الساعة.
 .1.3.3.Ιدوافع دينية :كثير من أىل العقائد وأتباع الديانات المختمفة يسافرون مثمما كان يحدث
قديما لزيارة األماكن والمقدسات الدينية مثال(:)3
 المسممون يقدمون من بقاع الدنيا لمحج والعمرة وزيارة المقدسات اإلسالمية في مكة والمدينة ،وكذلك
زيارة األماكن الدينية المشيورة مثل أضرحة الصحابة.
 المسيحيون يزورون القدس وبيت لحم بفمسطين وصيدنايا ومعموال قرب دمشق والفاتيكان.
 الييود يزورون حائط المبكى بالقدس والكنيسة في عربين قرب دمشق.
 اليندوس والبوذيون يزورون المعابد الدينية.
( )1عوينان عبد القادر ،التسويق السياحي في الجزائر اإلمكانيات والمعوقات ( )1212-1222في ظل االستراتيجية السياحية الجديدة
لممخطط التوجييي لمتييئة السياحية  ،SDAT 1212أطروحة لنيل شيادة الدكتوراه ،عموم اقتصادية ،جامعة الجزائر،2013 ،2012 ،

ص .31

( )2إلياس الشاىد  ،التسويق السياحي في الجزائر "دراسة نظرية وميدانية" ،أطروحة لنيل شيادة الدكتوراه في العموم التجارية ،تخصص

تسويق ،جامعة الجزائر ،2013 ،2012 ،ص .61
()3

مصطفى يوسف كافي ،مبادئ السياحة ،الطبعة األولى ،مكتبة المجتمع العربي لمنشر والتوزيع ،عمان ،2014 ،ص .55
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 .3.3.3.Ιدوافع الراحة واالستجمام والترفيو :من بينيا يمي:
 اليروب المؤقت من الجو الروتيني اليومي لمعمل واالبتعاد عن صخب المدينة ويحدث ىذا في المدن
الصناعية والتجارية الكبيرة والمزدحمة بالسكان؛
 حب االستمتاع بأوقات الفراغ في األماكن اليادئة أو عمى سواحل الشواطئ او في المناطق الجبمية؛
 الترفيو عن النفس عند توفر الوقت والمال.
 1.3.3.Ιدوافع عرقية :من بينيا يمي:
 زيارة البمد األم بتجديد الروابط األسرية كزيارة أماكن الميالد أو أماكن قضاء الطفولة او أماكن سكن
األىل ،األقارب ،األصدقاء؛
معين لدييم.
 الرغبة في زيارة أماكن سبق وأن زارىا األصدقاء في البمد األم وتركت انطباعا ّ
 .2.3.3.Ιدوافع صحية :من بينيا يمي:

 االبتعاد عن الجو البارد والتوجو إلى األماكن الدافئة أو االبتعاد عن الجو الحار والتوجو إلى أماكن باردة
وخاصة بالنسبة لكبار السن والمرضى؛
 السفر ألغراض العالج والمداواة؛
 السفر لغرض النقاىة واالسترخاء بعد الشفاء من مرض معين او لغرض الراحة النفسية بعد إصابة
الشخص بمرض أو ازمة نفسية أو التمتع بالجو الصافي واليواء النقي (.)1
 .3.3.3.Ιدوافع اقتصادية :من بينيا يمي:
 انخفاض األسعار في بمد يؤدي إلى تدفق السواح لمتمتع بالخدمات المقدمة بأقل األسعار والحصول عمى
السمع والخدمات بأقل سعر؛

 فرق العممة في التحويل يؤدي إلى تدفق السواح إلى بمد إذا ما انخفضت عممتو لغرض التمتع بالخدمات
والسمع بأقل األسعار؛
 السفر لغرض األعمال والحصول عمى صفقات تجارية بالنسبة لرجال األعمال.
 .4.3.3.Ιدوافع رياضية :من بينيا يمي:
 السفر لغرض مشاىدة مباراة رياضية او تشجيع فريق معين؛
 المشاركة في دورة رياضية أو السفر لغرض ممارسة العاب معينة مثل التزلج عمى الجميد أو التزلج عمى
المياه او ممارسة رياضة التنفس او أي رياضة أخرى.

()1

مصطفى يوسف كافي ،مرجع سبق ذكره  ،ص .56
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 .4.Ιالسياحة الداخمية
تعتبر السياحة الداخمية من أىم أنواع السياحة وأكثرىا شيوعا وانتشارا.
.1.4.Ιمفيوم السياحة الداخمية
سيتم فيما يمي التعرف عمى السياحة الداخمية وأىميتيا.
.1.1.4.Ιتعريف السياحة الداخمية :من بينيا ما يمي:


"انتقال األفراد داخل البمد نفسو أي انتقال مواطني الدولة نفسيا داخل بمدىم"(.)1



"ىي تمك األنشطة المرفقية التي تتضمن تييئة جميع الظروف السياحية لممواطنين لإلستمتاع بأوقاتيم

أثناء الفترة السياحية داخل الوطن الواحد"(.)2
كما ينطوي مفيوم السياحة الداخمية عمى ضرورة أن يضع أفراد المجتمع في المنطقة أو اإلقميم
السياحي أنفسيم في موقع يؤىميم لالستمتاع بجزء ال يستيان بو من الخيرات التي تذرىا السياحة عمى
منطقتيم ،أو اإلقميم الذي يتواجدون فيو ،شريطة أن يساىم أعضاء المجتمع عمى شكل فريق عمل في
عمميات التخطيط والتنفيذ الخاصة بالعمل السياحي(.)3
ىو أن يكون السائح في ىذه الحالة ىو مواطن الدولة حيث ينتقل المواطن من مكان إقامتو المعتاد
ليزور مكان آخر أو منطقة أخرى داخل حدود بمده ،بحيث ال تقل مدة الزيارة عن ليمة واحدة ،وأالّ تقل
المسافة المقطوعة عن  40كيمومترا ،كما يجب أالّ تكون الزيارة بغرض العمل أو الكسب واّنما تكون لمترفيو
معين أو أثر ديني أو لمعالج او المشاركة في
أو الرياضة أو االستجمام أو ألسباب دينية كزيارة مكان ديني ّ
مؤتمر او ندوة ،أو ما شابو ذلك.

وىكذا يتضح ّأنو من خالل التعاريف السابقة لمسياحة الداخمية فإن ىناك ثالث شروط يجب توفرىا

وىي(:)4

 شرط المكان :أن ال تقل مسافة عن ( )40كيمومترا ،من مكان إقامة السائح الداخمي؛
 اإلقامة :أالّ تقل مدة اإلقامة عن ليمة واحدة فإذا لم يتحقق ذلك انتفت صفة السياحة في ىذه الحالة،
وتؤول إلى زيارة؛

()1

زىير بوعكريف ،التسويق السياحي ودوره في تفعيل قطاع السياحة ،رسالة مقدمة لنيل شيادة الماجستير في العموم التجارية تخصص

تسويق) ،كمية العموم االقتصادية والعموم التجارية وعموم التسيير جامعة قسنطينة الجزائر ،2012/2011 ،ص .21
(  )2نفس المرجع ،ص 22

(  )3أحمد عبد السميع عالم ،عمم االقتصاد السياحي ،الطبعة األولى ،دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر ،االسكندرية ،2007 ،ص .25
()4

أحمد حسن شحاتة ،مرجع سبق ذكره ،ص .49
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 الغرض :أي يكون الغرض ىو الترفيو أو الرياضة أو االستجمام أو ألسباب دينية أو العالج...إلخ،
أما إذا كان الغرض ىو العمل لكسب الرزق ،فإنو في ىذه في ىذه الحالة تنتفي صفة السياحة
الداخمية .
 .1.1.4.Ιأىمية السياحة الداخمية :تبرز أىمية السياحة الداخمية من خالل (:)1
 تساىم السياحة الداخمية في توفير العديد من فرص العمل لمشباب نظ ار ألنيا صناعة مبنية عمى
تقديم الخدمات في مختمف المجاالت لمسياح وىذا يقتضي اعتمادىا بشكل مكثف عمى العمالة في مختمف
المواقع؛
 تساىم السياحة الداخمية في تنويع مصادر الدخل الوطني ،لكونيا صناعة غير تقميدية تستقطب
السياح المحميين من اليجرة لمخارج؛
السياح وتحافظ عمى الموارد المتوفرة لدى ّ
اإليرادات من ّ

 تعمل السياحة الداخمية عمى تطوير البنية التحتية األساسية لمختمف المناطق ،إذ تساىم في زيادة

وسائل الربط بين المناطق ،باستحداث طرق جديدة برية وحديدية باإلضافة إلى شركة طيران أخرى؛
 تقدم السياحة الداخمية فرص واعدة لألعمال التجارية والخدمة لذوي رأس المال المنخفض ،وذلك
العتماد نشاطاتيا عمى الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم؛
 يوفر تقمص السياحة لممواطنين من تسرب النقد الوطني لمخارج ،ومشكالت السفر لمخارج وخاصة
الشباب ،كما يساعد نمو السياحة الداخمية في زيادة وعي المواطنين وتعريفيم ببمدىم بشكل أفضل مما يحقق
االنتماء الوطني ودعم األمة؛
 تحافظ السياحة الداخمية عمى التراث الثقافي والطبيعي لمدولة كونيا من المقومات السياحية التي
ينبغي حمايتيا ومراعاة استدامتيا لألجيال المقبمة خصوصا لو كان بمدىم بو مغريات سياحية؛
 زيادة المعرفة بمختمف الثقافات وأنماط وعادات الجماعات المحمية في مختمف المناطق السياحية
وتراثيم وعاداتيم وتقاليدىم وأنماط حياتيم؛
 تشجيع الصناعات التقميدية والحرفية اليدوية؛
 مد الطرق وزيادة المرافق المختمفة بما يشجع الحركة السياحية.

( )1الفرقة الشرقية ،االستثمار السياحي في المنطقة الشرقية الفرص والتحديات ،قطاع الشؤون االقتصادية ،مركز الدراسات والبحوث،
المممكة العربية السعودية ،جانفي  ،2001ص.8
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 1.4.Ιأنواع السياحة الداخمية:
باعتبار السياحة الداخمية جزء من السياحة فيمكن تقسيميا إلى عدة أقسام حسب المعيار المستخدم
أبرزىا مايمي(.)1
.1.1.4.Ιوفقا لمعيار العدد:
 السياحة الداخمية الفردية :قيام السائح بمفرده بتنفيذ رحمة سياحية عمى حسابو الخاص؛
 السياحة الداخمية الجماعية :قيام مجموعة من األشخاص والعائالت تجمع بينيم روابط معينة
كالصداقة والعمل بالقيام برحمة سياحية.
 .1.1.4.Ιوفقا لمعيار الغرض من السياحة:
 السياحة الداخمية الثقافية :زيارة السائح لممنطقة في بمده بغرض معرفة ثقافة وعادات وتقاليد
أصحاب المنطقة.
 السياحة الداخمية الرياضية :وىو السفر من مكان آلخر داخل دولة لحضور دورات رياضية أو
المشاركة في ىذه الدورات والبطوالت أو االستمتاع بمختمف األنشطة الرياضية المختمفة؛
 السياحة الداخمية العالجية :يقوم المريض بالسفر داخل نفس البمد بغرض التداوي والعالج سواء كان
العالج طبيعي مثل الحمامات المعدنية أو المتخصص كالعيادات الخاصة والمستشفيات؛
 السياحة الداخمية لألعمال :سفر الشخص في البمد بغرض القيام بأعمال تجارية؛
 سياحة المعارض :سفر السائح داخل نفس الدولة لحضور معارض وطنية ودولية وسياحة المعارض
تشمل جميع أنواع المعارض وأنشطتيا المختمفة مثل المعارض الصناعية والتجارية والفنية والتشكيمية
ومعارض الكتاب.
 سياحة مؤتمرات داخمية :سفر السائح إلى منطقة أخرى من بمده بغرض حضور المؤتمرات في
مختمف المجاالت؛
 السياحة الداخمية الترفييية :ذىاب السائح إلى المناطق في بمده تتوفر بيا كل مقومات الترفيو عن
النفس وتجديد نشاطو وحيويتو.

( )1سيف الدين رحايمية وعبد الرحمان أوالد زاوي ،مرجع سبق ذكره ،ص ص .6 ،5
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 .3.4.Ιالتحديات السياحة الداخمية:
توجد عدة تحديات تواجو السياحة الداخمية من بينيا ما يمي:
 قصور الوعي السياحي لدى الغالبية مما يجعل االىتمام المتزايد بالسياحة الداخمية بسيطا؛
 ارتفاع أسعار اإلقامة في الفنادق والخدمات السياحية المختمفة ،مما يجعل السائح الداخمي ال يرغب
في الزيارة او تكرارىا؛
مدخرات يمكن أن تستغميا
 انخفاض الدخل لدى الغالبية العظمى من السكان المحميين مع عدم وجود ّ
في النشاط الترفييي والسياحي بصفة عامة؛
 ارتفاع قيمة وسائل المواصالت المختمفة خصوصا لألقاليم السياحية المتعددة؛
 عدم وجود أماكن لمضيافة تناسب كافة المستويات خاصة سياحة الشباب والسياحة االجتماعية.
 .1.4.Ιفوائد السياحة:
تحقق السياحة الداخمية العديد من الفوائد االقتصادية واالجتماعية والثقافية واإلنسانية من بينيا يمي(:)1
 .1.1.4.Ιالفوائد االقتصادية :تتمثل في حالة الرواج االقتصادي وتنشيط العالقات والمعامالت التجارية في
مناطق الزيارات السياحية ،نتيجة لما ينفقو الزوار لمحصول عمى الخدمات المختمفة مثل التنقل ،اإلقامة،
التغذية وشراء التذكارات واليدايا وغيرىا ؛ كما أن السياحة الداخمية تزيد من فرص تحسين ورفع مستوى
تشغيل المنشئات السياحية؛
.1.1.4.Ιالفوائد االجتماعية :ومن أىم اإلنجازات التي تحققيا السياحة الداخمية عدالة توزيع الدخل القومي،
اءا (متمثمة في السائحين الداخميين) إلى العاممين
وذلك نتيجة النتفال جزء من دخول الطبقات األكثر ثر ً
والقائمين عمى تقديم الخدمات السياحية في المناطق السياحية؛

.3.1.4.Ιالفوائد الثقافية :تعمل السياحة الداخمية عمى تنمية الجوانب الثقافية والتعميمية وترفع المستوى
الفني والثقافي لممواطنين ،إذ أن برامج السياحة الداخمية تتضمن عادة زيارة المتاحف والصحاري واآلثار التي
توجد في نطاق المناطق السياحية التي تشمميا الزيارات؛
.1.1.4.Ιالفوائد اإلنسانية :مما ال شك فيو أن السياحة الداخمية تساىم في بناء الشخصية القومية لألجيال
الجديدة بما تُتيحو ليم من فرص الثقافة والفيم والترويح عن النفس ،كما أنيا الشعور الوطني لألفراد من
خالل ِاطالعيم عمى حضارة أجدادىم.

()1أحمد حسن شحاتة ،مرجع سبق ذكره ،ص ص .51 ،50
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الخالصة
تطورات سريعة ومستمرة ،مما أدى إلى زيادة درجة االىتمام
إن السياحة ظيرت منذ القدم ّ
ومرت بعدة ّ
بيا وتتميز السياحة بمجموعة من الخصائص التي تميزىا عن غيرىا من القطاعات ،فيي تشترط توفر
مجموعة من المقومات التي من خالليا تتعدد أنواعيا ودوافعيا وميما كان نوعيا فيي تؤدي إلى تحقيق رغبة
أو حاجة معينة لدى السائح ،كما أن ليا مبادئ تحكميا وتسيل عمى السياح التجوال براحة وأمان باإلضافة
إلى األسس التي تقوم عمييا السياحة باعتبارىا نشاطا اقتصاديا ،وتعتبر السياحة الداخمية نوع من أنواع
السياحة وىي أساس النيوض باالقتصاديات المحمية وتعزيز التنمية المحمية والوطنية.
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 .IIدراسة سموك السائح
تمهيد
.1.IIمدخل إلى دراسة سموك المستهمك
.2.IIطبيعة سموك السائح
.3. IIالعوامل المؤثرة عمى سموك السائح
 .4.IIصورة الوجهة كمحدد رئيسي لقرار إختيار السائح
بين الوجهات السياحية
الخالصة

 .IIدراسة سلوك السائح
تمهيد:
تعتبر دراسة سموؾ المستيمؾ السياحي مف الدراسات الحديثة نسبيا حيث تعتمد المؤسسات السياحية
الناجحة عمى وضع مزيج تسويقي يتالئـ مع أذواؽ ورغبات السياح المحتممة أو الفعمية وقد ارتيـ المالية،
فأصبح سموؾ المستيمؾ السياحي يمقى الكثير مف االىتماـ وىذا بالرغـ مف حداثة دراسات التي تناولتو إال
أنيا كثيرة نظ ار ألىمية ىذا القطاع في اإلقتصاديات الحديثة  ،لكف بالرغـ مف عدد ىذه الدراسات إال أنيا لـ
تتناوؿ بدقة تعريؼ بالعوامؿ التي تؤثر في إختيارات السائح والتي يسمح التعرؼ عمييا المؤسسة بحسف تقدير
الجيود التسويقية المبذولة إلستمالتو نحو عروضيا وضماف نجاح مزيجيا التسويقي ،حيث يتضمف ىذا
الفصؿ بداية مدخؿ لدراسة سموؾ المستيمؾ وطبيعة سموؾ السائح ،إضافة إلى العوامؿ المؤثرة فيو ،أما في
ختاـ ىذا الفصؿ فيتـ تبياف صورة الوجية كمحدد رئيسي لقرار اختيار السائح بيف الوجيات السياحية.
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 1.IIمدخل إلى دراسة سموك المستهمك
تعتبر دراسة سموؾ المستيمؾ مف أىـ العوامؿ المساعدة في بناء استراتيجية تسويقية سميمة ،حيث سيتـ
فيما تبياف مفيوـ سموؾ المستيمؾ وأسباب االىتماـ بد ارستو وابراز أىميتو.
 1.1.IIمفهوم سموك المستهمك:
سيتـ التطرؽ إلى ما يمي:
 1.1.1.IIتعريف سموك المستهمك :قبؿ التطرؽ لتعريؼ سموؾ المستيمؾ بصفة عامة سوؼ نقوـ بتعريؼ
كؿ مف المستيمؾ و السموؾ كؿ عمى حدى:


تعريف السموك :ىو ذلؾ التصرؼ الذي يبرزه شخص ما نتيجة تعرضو إلى منبو داخمي أو خارجي

()1

ويمكف تعريؼ السموؾ عمى أنو" :كؿ استجابة لفظية أو حركية لممؤثرات الداخمية والخارجية التييواجييا الفرد
والتي يسعى مف خالليا إلى تحقيؽ توازنو البيئي(.)2
 خصائص السموك :يتميز السموؾ بالخصائص التالية(:)3
 أنه نتيجة لشيء :أي أنو مسبب وال يظير مف فراغ؛
 سموك هادف أو غائي :بمعنى أنو يسعى لتحقيؽ ىدؼ أو إشباع حاجة؛
 سموك فرضي :السموؾ محكوـ بغرض معيف فكؿ ىدؼ لو غرض وكذلؾ سموؾ مدفوع؛
 سموك متنوع :يظير السموؾ بصورة متعددة حتى يمكنو مف التوافؽ مع المواقؼ التي تواجيو؛
 سموك مرن قابل لمحفز والتعديل :السموؾ يتعدؿ ويتبدؿ تبعا لمظروؼ والمواقؼ المختمفة عمما بأف
المرونة نسبية تتغير مف شخص إلى أخر وذلؾ طبقا إلختالؼ مقومات الشخصية والظروؼ المحيطة
بيا.
 أنواع وأشكال السموك :لقد صنؼ العمماء السموؾ بشكؿ عاـ إلى نوعيف ىما(: )4
 سموك فطري غريزي :وينشأ مع والدة اإلنساف؛
 سموك مكتسب :وىو ما يتعممو الفرد مف خالؿ تفاعمو مع البيئة التي يعيش فييا.
ويمكف تصنيؼ السموؾ مف ناحية الشكؿ إلى ثالثة أنواع وىي:

()1

عمر جوابرة الممكاوي ،التسويق الفندقي ،الطبعة األولى ،دار الوراؽ لمنشر والتوزيع ،عماف ،2012 ،ص .52

()2

محمود جاسـ الصميدعي وردينة عثماف يوسؼ ،سموك المستهمك ،الطبعة األولى ،دار المناىج لمنشر والتوزيع ،عماف ،2007 ،ص

()3

كاصر ناصر المنصور ،سموك المستهمك "مدخل اإلعالن" ،الطبعة األولى ،دار حامد لمنشر والتوزيع ،عماف ،2006 ،ص .58

.17
()4

المرجع نفسو ،ص .59
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 السموك الفردي :ويمثؿ استجابة الفرد لمنبو خارجي معيف؛
 السموك الجماعي :ويتمثؿ بقدرة الجماعة عمى تطوير قواعد وعادات سموكية بصورة تمقائية تخالؼ ما
ىو مقبوؿ وشائع في المجتمع؛
 السموك االجتماعي :وىو السموؾ الشائع بيف الجماعات اإلنسانية ويعبر عف عالقة الفرد مع غيره مف
أفراد الجماعة وىذا السموؾ مكتسب.
 تعريف المستهمك :ىو "الشخص الذي يشتري ويستيمؾ وأحدة أو عدة سمع وخدمات مف عند المنتج أو
الموزع"(.)1
ويمكف التمييز بيف نوعيف مف المستيمكيف كما يمي(:)2
 األفراد :الذيف يشتروف السمع والخدمات لالستعماؿ الشخصي أو العائمي بيدؼ إشباع حاجات ورغبات
شخصية أو عائمية؛
 المنظمات أو المستهمكون الصناعيون :عبارة عف جميع الوحدات التي تقوـ بشراء السمع والمعدات
بيدؼ تشغيميا إلنتاج سمع أو تقديـ خدمات بغرض تحقيؽ الربح.
 تعريف سموك المستهمك :ىو "ذلؾ التصرؼ الذي يبرزه المستيمؾ في البحث عف شراء أو إستخداـ السمع
أو الخدمات أو األفكار أو الخبرات التي يتوقع أنيا ستشبع رغبات أو رغباتيا أو حاجاتيا وحسب
اإلمكانيات الشرائية المتاحة"(.)3
ويعرؼ عمى أنو" المسار أو(المنيج ،النمط)الذي يتخذىا المستيمؾ ليقوـ بمجموعة مف األنشطة أو المياـ أو
الجيود لتتـ وفؽ مراحؿ وخطوات معينة في سمسمة متصمة تبدأ بالتفكير في الحصوؿ عمى المنتج (سمعة أو
خدمة) حتى اإلدراؾ بعد االنتفاع بالمنتج ثـ ما يحدث بعد حالة الرضا أو عدـ الرضا ،أو الحياد المرتبط
بذلؾ"(.)4

()1

منير نوري ،سموك المستهمك المعاصر ،ديواف المطبوعات الجامعية ،الشمؼ ،2013 ،ص .53

()2

عنابي عيسى ،سموك المستهمك "عوامل التأثير البيئية ،الجزء األوؿ ،الطبعة الثانية ،ديواف المطبوعات الجامعية2010 ،ػ ،الجزائر،

()3

محمد إبراىيـ عبيدات ،سموك المستهمك "مدخل إستراتيجي" ،الطبعة الرابعة ،دار وائؿ لمنشر والتوزيع ،عماف ،2004 ،ص .13

ص .16
()4

محمود أبو بكر ،سموك المستهمك واإلدارة اإلستراتيجية لممارسة النشاط ،تسويق في المنظمات المعاصرة ،الدار الجامعية،

اإلسكندرية ،2015 ،ص .30
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 2.1.1.IIخصائص سموك المستهمك  :يتميز سموؾ المستيمؾ بعدة خصائص منيا(:)1
 سموك دوافع وحوافز :ينتج سموؾ المستيمؾ عف دوافع والحوافز ويقصد بالدوافع تمؾ القوى المحركة
الداخمية التي تدفع المستيمؾ إلى انتياج سموؾ معيف بغرض تحقيؽ ىدؼ ما كما تعمؿ عمى تخفيض
حالة التوتر الداخمي لديو؛
أما الحوافز فيي عوامؿ خارجية ونعني بيا تمؾ المكافآت التي يتوقعيا المستيمؾ نتيجة القياـ بعمؿ ما وتبقى
محاولة معرفة الدوافع المطروحة ،فال يمكف مالحظة الدوافع بالعيف المجردة ،وانما يمكف مالحظة السموؾ
الناتج عنيا؛
 يحتوي عمى عدة أنشطة :يتضمف سموؾ المستيمؾ مجموعة مف األنشطة والتصرفات التي يقدـ عمييا
المستيمؾ في كؿ مرحمة مف عممية إتخاذ القرار الشرائي أو اإلستيالكي ،وتتمثؿ ىذه األنشطة في البحث
عف السمع والخدمات التي يتوقع أف تشبع حاجاتو ورغباتو والقياـ بتقييميا والحصوؿ عمييا واستخدميا
والتخمص مف ىذه السمع والخدمات؛
 عبارة عن خطوات متتالية :تمر عممية إتخاد القرار الشرائي نظريا بعدة خطوات متتالية ،يمكف
تقسيميا إلى ثالث مراحؿ رئيسية يمر المستيمؾ في كؿ منيا بخطوة أو أكثر( )2؛
كما ىو موضح في الشكؿ الموالي رقـ ( .)02

()1

إياد عبد الفتاح النسور ومبارؾ بف خصبة القحطاني  ،سموك المستهمك "المؤثرات اإلجتماعية والثقافية والتربوية ،الطبعة األولى،

دار الصفاء لمنشر والتوزيع ،عماف ،2013 ،ص .55

()2عنابي بف عيسى ،سموك المستهمك "عوامل التأثير النفسية ،الجزء الثاني ،الطبعة الثانية ،دار المطبوعات الجامعية ،الجزائر،2010 ،

ص .17
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الشكل رقم ( :)22مراحل إتخاد قرار الشراء
الشعور بالمشكمة
البحث عف المعمومات
مرحمة ما قبؿ الشراء

تقييـ البدائؿ المتاحة
إختيار البديؿ األفضؿ
قرار الشراء

مرحمة القياـ بعممية الشراء

الشعور الالحؽ بالشراء

التخمص مف المنتوج

مرحمة ما بعد الشراء

المصدر :أحمد عمى سميماف ،سموك المستهمك بين النظرية والتطبيق ،معيد اإلدارة ،الرياض،2000 ،ص49

 سموك المستهمك حسب الوقت والتركيبة :ويختمؼ سموؾ المستيمؾ حسب الوقت والتركيبة ونعني بالوقت،
متى يتـ الشراء؟ ،ماىي مدة الشراء؟
أما التركيبة فيقصد بيا ،تمؾ المراحؿ التي يتبعيا المستيمؾ لمقياـ بعممية الشراء باإلضافة إلى األنشطة
المعقدة نسبيا التي تتـ في كؿ مرحمة؛
 سموك المستهمك يحتوي عمى أدوار مختمفة :قد يشارؾ عدة أفراد في إتخاذ القرار الشرائي ويمعبوف أدوار
عديدة منيا دور المبادر ،المقرر ،المؤثر ،المشتري؛
 سموك المستهمك يتأثر بعوامل خارجية :يتأثر سموؾ المستيمؾ الشرائي واإلستيالكي ،بعدة عوامؿ بيئية
خارجية مف بينيا ما يمي :الثقافة ،الطبقات اإلجتماعية ،الجماعات المرجعية ،العائمة ،الظروؼ الخارجية
التي تؤثر بشكؿ غير مباشر عمى سموؾ المستيمؾ منيا التضخـ واالزدىار اإلقتصادي؛
 سموك المستهمك يتأثر بعوامل شخصية أو نفسية :يتأثر السموؾ الشرائي واإلستيالكي لمفرد بمحددات
ذاتية ترجع إلى المستيمؾ نفسو كالدوافع و اإلدراؾ والتعمـ والشخصية واإلتجاىات.
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 2.1.IIأسباب اإلهتمام بدراسة سموك المستهمك:
يوضح جينكيز أسباب أخرى لإلىتماـ بدراسة سموؾ المستيمؾ في المجاالت التالية(:)1
 طبيعة العممية اإلقتصادية :حيث تتكوف مف منتج (بائع) يبدأ بإستثمار أموالو بيدؼ الربح ،والمستيمؾ
ييدؼ لمحصوؿ عمى السمع والخدمات التي ينتجيا ،ولف يتحقؽ ىدؼ ىذا المنتج إال ببيع سمعتو ليذا
المستيمؾ ،وبالتالي البد مف التعرؼ عمى ما يحتاجو ىذا المستيمؾ وبإستمرار؛
 إنتشار وتقبل المفهوم التسويقي :حيث يعتمد أساسا عمى تحديد رغبات المستيمكيف واشباعيا وبالتالي
فيو يبدأ بتحديد اإلحتياجات الحالية والمرتقبة وتحديد البرامج والمنتجات الالزمة إلشباعيا؛
 إرتفاع معدل فشل المنتجات :فنتيجة لمتطور الفني السريع واشتداد المنافسة عمى جذب المستيمكيف جدد
وتغير نظرة المستيمكيف لمسمع والخدمات والنظر إلييا عمى أنيا ما تؤديو مف إشباعات وليست مجرد
مواصفات فنية ،فإف ىذا كمو أدى إلرتفاع فشؿ ىذه المنتجات خاصة الجديدة منيا؛
 عوامل تتعمق بالبيئة :ومنيا:
 زيادة عدد السكاف؛
 التحرؾ الجغرافي لمسكاف؛
 إرتفاع مستوى الدخؿ المتاح لمتصرفح ؛
 زيادة وقت الفراغ ؛
 التطور التاريخي السريع؛
 إرتفاع مستوى التعميـ؛
 تغير بعض العادات اإلجتماعية؛
 زيادة اإلىتماـ .
 تزايد الخدمات وتنوعها :إف خصائص الخدمات كونيا غير ممموسة يقتضي توافر معمومات شبو مؤكدة
عمى المدركات الحسية لممستيمكيف واتجاىيـ وأذواقيـ؛
 تقدم االساليب اإلحصائية :أدى تقدـ األساليب اإلحصائية و التطور المستمر في أساليب جمع ومعالجة
المعمومات إلى تسييؿ تحميؿ كافة البيانات المنشورة واألولية المرتبطة بدراسة سموؾ المستيمؾ؛
 االهتمام المتزايد بحركات حماية المستهمك :أدى نمو حركات حماية المستيمؾ في العالـ إلى وجود حاجة
ممحة لفيـ كيؼ يتخذ المستيمكوف ق اررات الشراء مع تحديد كافة العوامؿ المؤثرة فييا ،فجمعيات حماية
()1

أيمف عمي عمر ،ق اررات في سموك المستهمك ،الدار الجامعية ،اإلسكندرية ،2006 ،ص ص .21 ،20
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المستيمؾ في العديد مف الدوؿ تبذؿ مجيودات كبيرة مف أجؿ حماية المستيمؾ مف ق ارراتو عف طريؽ
إرشاده وتوعيتو حوؿ المنتجات وكيفية إستيالكيا باإلضافة إلى حمايتو مف الغير (المنتجيف)مف خالؿ
الدفاع عنو وعف قضاياه مف أجؿ حياة أفضؿ؛
 الحاجة المتزايدة لدخول األسواق الخارجية :تفطنت معظـ المنظمات اليوـ ألىمية الدخوؿ لألسواؽ
الخارجية إال أف ذلؾ ال يتحقؽ إال عف طريؽ معرفة المستيمكيف المستيدفيف في ىذه األسواؽ فمف أسباب
فشؿ المنظمات في ىذا المجاؿ ىو عدـ توفر بيانات كافية ودقيقة عف األسواؽ المستيدفة.
 .3.1.IIأهمية دراسة سموك المستهمك:
إف دراسة سموؾ المستيمؾ استحوذت عمى اىتماـ العديد مف األفراد وخاصة المستيمكيف والباحثيف
والمنظمات بمختمؼ أنواعيا وذلؾ وفقا لما يمي(:)1
 بالنسبة لممستهمك :مف أىميا ما يمي:
 تساعد المستيمؾ عمى التبصر في فيـ عممية شرائو واستيالكو لمسمع والخدمات بالخصوص في
معرفة ماذا يشتري ولماذا يحصؿ عمييا؛
 التعرؼ عمى كافة المعمومات والبيانات التي تساعد المستيمكيف عمى فيـ واختيار المنتج األمثؿ وفؽ
اإلمكانيات المادية والموارد المالية المتاحة ؛
 إدراؾ العوامؿ أو المؤثرات التي تؤثر عمى سموكو الشرائي واإلستيالكي التي تجعمو يشتري أو
يستيمؾ سمعة أو عالمة أو خدمة معينة.
 بالنسبة لمباحث :مف أىميا ما يمي:
 فيـ العالقة بيف العوامؿ البيئية والشخصية التي تؤدي مجتمعة إلى التأثير في سموؾ المستيمؾ
وتدفعو إلى إتخاذ تصرؼ معيف؛
 فيـ سموؾ اإلنساف كعمـ ألف سموؾ المستيمؾ ىو جزء مف السموؾ اإلنساني العاـ.
 بالنسبة لرجال التسويق :مف أىميا ما يمي:
 تصميـ اإلستراتيجيات التسويقية التي ال تتـ بدوف الوصوؿ إلى التفيـ الكامؿ لسموؾ المستيمؾ.
 فيـ لماذا ومتى يتـ القرار مف قبؿ المستيمؾ والتعرؼ عمى أنواع السموؾ اإلستيالكي والشرائي
لممستيمكيف؛
 فيـ ودراسة المؤشرات عمى ىذا السموؾ وبالتالي تدعيـ مركز المنظمة التنافسية في السوؽ.
()1

عنابي بف عيسى ،مرجع سبؽ ذكره ،ص ص .14 ،13
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 بالنسبة لممنظمات :مف أىميا ما يمي:
 اكتشاؼ الفرص التسويقية المتاحة أماميا في السوؽ بيدؼ تحقيؽ التكيؼ بينيا وبيف المحيط ومف
الفرص الممكنة (تقديـ منتجات جديدة ،إيجاد استخدامات جديدة في أسواقيا الحالية)؛
 تقسيـ السوؽ وتجزئتو إلى مجموعات أو قطاعات متميزة مف المستيمكيف الذيف يتشابيوف فيما بينيـ
داخؿ كؿ قطاع (معايير نفسية وسموكية) ولكنيـ يختمفوف مف قطاع إلى آخر؛
 تساعد نتائج دراسات سموؾ المستيمؾ في تخطيط ما يجب كما ونوعا بيدؼ إرضاء حاجات ورغبات
المستيمكيف وفؽ إمكانياتيـ وأذواقيـ؛
 تصميـ الموقع التنافسي والمتميز لمنتجات المنظمة عف طريؽ الفيـ الكامؿ والدقيؽ لسموؾ قطاعيا
المستيدؼ؛
 مسايرة التغيرات والتطورات التي تط أر عمى حاجات المستيمكيف (اإلستجابة السريعة لتمؾ التغيرات)؛
 تطوير المنتجات التي تقدميا المنظمة لزبائنيا وتحسيف الخدمات المصاحبة ليا؛
 تحديد عناصر المزيج التسويقي والخدمي األكثر مالئمة؛
 تفيـ األدوار المختمفة التي يمعبيا كؿ فرد مف أفراد العائمة الواحدة عمى إتخاذ قرار الشراء؛
 التعرؼ عمى آثر تفاعؿ واحتكاؾ الفرد بجماعات عديدة (األسرة ،الجماعات المرجعية ،الطبقات
اإلجتماعية)؛
 وضع األىداؼ ممكنة تنفيد باإلضافة إلى إجراء التحميؿ الموقفي الشامؿ لمختمؼ أبعاد العممية
اإلنتاجية والتسويقية وذلؾ لمتمكف مف وضع ىذه األىداؼ عمى ضوء اإلمكانيات المتاحة واألولويات
المقررة حسب رغبات وأذواؽ المستيمكيف المستيدفيف؛
 إفادة كافة أطراؼ العممية اإلنتاجية والتسويقية في تحديد أولويات اإلستثمارات المربحة لممنتجيف
والمسوقيف مف جية وأولويات اإلنفاؽ وتوزيع الموارد المالية المتاحة لدى ىذه المشروعات مف جية
أخرى ،بما يضمف ليا أرباح الالزمة إلستم اررية العمؿ والتوسعات المطموبة في ظؿ المتغيرات البيئية
المختمفة.
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 .2.IIطبيعة سموك السائح:
إف دراسة وتحميؿ سموؾ السائح أىـ ما يجب التطرؽ إليو بسبب احتداـ المنافسة بإتساع حجـ
البدائؿ المتاحة مف جية وتغير وتنوع حاجات ورغبات السائح مف جية أخرى ،حيث سنحاوؿ فيما يمي دراسة
سموؾ السائح مف حيث تحديد مفيومو وتبياف أنماطو ،وكذا شرح عممية القرار الشرائي لدى السائح.
 .1.2.IIمفهوم سموك السائح :قبؿ التطرؽ إلى سموؾ السائح نقوـ بتعريؼ السائح أوال:
 .1.1.2.IIتعريف السائح  :عرؼ الباحث اإلنجميزي أوجميؼ السياح عمى أنيـ "كؿ األشخاص الذيف
يتوفر فييـ شرطاف ىما األوؿ أف ينتقؿ مف موطنيـ األصمي لمدة ال تتجاوز سنة والثاني أنيـ بسبب إقامتيـ
خارج موطنيـ ،ينفقوف في المناطؽ التي يقيموف فييا إقامة مؤقتة أمواال لـ يكتسبيا في ىذه المناطؽ"(.)1
ويعرفو الحمؼ الدولي لمصحفييف بفرنسا "السائح ىو مف ينتقؿ لغرض ما خارج األفؽ الذي إعتاد اإلقامة فيو،
وينتفع بوقت فراغو إلشباع رغباتو في اإلستطالع تحت أي شكؿ مف أشكاؿ ىذه الرغبة ولسد حاجياتو إلى
االستجماـ والمتعة"(.)2
التعريؼ األخير الذي قدمتو منظمة السياحية العالمية إلى مؤتمر األمـ المتحدة وأقرتو لجنة اإلحصائية
لألمـ المتحدة في سنة " 1968السائح ىو كؿ شخص يقيـ خارج موطنو المعتاد لفترة تزيد عف  24ساعة وال
تتحوؿ ىذه اإلقامة إلى إقامة دائمة(.)3
تعريؼ شامؿ لمسائح " ىو الشخص الذي يسافر خارج محؿ إقامتو األصمي أو االعتيادي وألي سبب
غير الكسب المادي أو الدراسة سواء كاف في داخؿ بمده(سائح الوطني) أو في داخؿ بمد غير بمده (السائح
األجنبي) ولفترة تزيد عف 24ساعة وأف تقؿ عف ذلؾ فيو يعتبر قاصد لمنزىة"(.)4
 .2.1.2.IIتعريف سموك السائح :يعتبر القمب النابض لعممية التسويؽ السياحي ويمكف تعريؼ سموؾ
السائح عمى أنو "جميع األفعاؿ والتصرفات المباشرة والغير مباشرة ،التي يقوـ بيا السائح انطالقا مف التفكير
بمغادرة مكاف إقامتو لمدة تزيد عف  24ساعة وتقؿ عف سنة ،مرو ار بتحديد وقت وطريقة ووسيمة سفره،
وصوؿ إلى مكاف إقامتو ،مف أجؿ التكيؼ واالنسجاـ والتعامؿ مع متطمبات المحيط ،أو البيئة الم ازرة ،وأخي ار
العودة المصحوبة بالرضا أو عدمو"(.)5
()1
()2
()3

ماىر عبد العزيز توفيؽ :صناعة السياحة ،عماف ،دار رياف لمنشر والتوزيع  ،2005ص . 25
زكي حسيف زيداف ،حقوق السائح وواجباته في العقد اإلسالمي والقانوني الوضعي ،دار الكتاب القانوني ،2009 ،ص .19

ماىر عبد الخالؽ السيسي ،مبدئ السياحة ،الطبعة األولى ،مجموعة النيؿ العربية القاىرة ،2001 ،ص .22

()4

برنجي أيمف ،الخدمات السياحية وأثرها عمى سموك المستهمك "دراسة حالة مجموعة من الفنادق الجزائرية " ،رسالة مقدمة لنيؿ شيادة

()5

عمي فاتح الزعيمي ،التسويق السياحي والفندقي ،الطبعة األولى ،دار المسيرة لمنشر والتوزيع ،عماف  ،2013ص.123

الماجستير في العموـ اإلقتصادية ،تخصص اإلدارة التسويقية ،جامعة أحمد بوقرة ،بومرداس  ،2009/2008ص .132
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أو بعبارة أخرى ىو "ذلؾ السموؾ الذي ينتج عف السائح نتيجة لتعرضو لمنبو داخمي أو خارجي في البحث
وشراء واستخداـ السمع والخدمات السياحية التي يتوقع أنيا ستشبع حاجاتو وتمبي رغباتو حسب اإلمكانيات
الشرائية المتاحة (الجيد ،الماؿ ،الوقت)"(.)1
أو ىو "مف الذي يقوـ باستخداـ المنتج السياحي أو الخدمات السياحية ويسعى لمخصوؿ عمييا لإلستمتاع بيا
في رحمتو السياحية إلى دولة أو منطقة معينة"(.)2
 .3.1.2IIخصائص سموك السائح :يتميز سموؾ السائح بخصائص وسمات تجعؿ لو طبيعة وأسموبا مختمفا
في استخدامو لممنتج السياحي وسموكو في دولة المقصد السياحي ونمط إنفاقو عمى خدماتو ومشترياتو وأىـ
ىذه الخصائص ما يمي(:)3
 الشعور بالغربة :دائما ما يالزـ معظـ السائحيف ىذا الشعور في كؿ زيارة لمدولة المقصودة ،حتى ولو
تكررت عدة مرات وىذا اإلحساس طبيعي ويرجع لعوامؿ نفسية واجتماعية لمسائح ذاتو ،واف كاف ىذا
الشعور تختمؼ درجتو إلى حد ما طبقا لمعايير مختمفة ،مثؿ :قرب الدولة المستقبمة مف دولة السائح،
الترابط اإلجتماعي كالعادات والتقاليد بيف الدولتيف عدد مرات الزيارة لدولة المقصد ،فكؿ ىذه العوامؿ إما
أف تؤدي إلى تقميؿ حدة الشعور بالغربة لدى السائحيف واما أف تكوف العكس فتزيد مف ىذا الشعور،
ويتوقؼ ذلؾ عمى المدى الذي تكوف عميو ىذه العوامؿ ،فإما أف تكوف إيجابية ،أو سمبية؛
 اإل تجا نحو اإلنفاق :يرتبط ىذا اإلتجاه لدى المستيمؾ السياحي بميمو دائما نحو اإلنفاؽ الكبير عمى
خدماتو ومشترياتو السياحية إلرضاء رغبات كثيرة كامنة في نفسو والوصوؿ إلى درجة كبيرة مف اإلشباع
المادي والنفسي والمعنوي مف الرحمة السياحية حيث يخصص ليا في الغالب ميزانية خاصة طواؿ العاـ،
ويساعده عمى ذلؾ المقومات السياحية الطبيعية واألثرية وغيرىا الموجودة في دولة المقصد وما تقدمو لو
مف خدمات سياحية في مجاؿ اإلقامة والزيارة واالنتقاالت والترفيو عمى مستوى عاؿ ،ويختمؼ مستوى
إنفاؽ السائح مف دولة إلى دولة تبعا لعوامؿ كثيرة اقتصادية واجتماعية؛
 عدم االشتراك في تصميم المنتج السياحي :المستيمؾ السياحي ال يتدخؿ في معظـ األحياف في تصميـ
وتشكيؿ المنتح السياحي في الدولة التي يزورىا ،بؿ يتـ تصميـ ووضع البرامج السياحية بواسطة الشركات
السياحية بعيدا عف المستيمكيف السياحييف أنفسيـ ،واف كاف بعض ىذه الشركات يميؿ إلى استخداـ
()1

إبراىيـ إسماعيؿ حديد ،إدارة التسويق السياحي ،الطبعة األولى ،دار اإلعصار العممي لمنشر والتوزيع عماف ،2010 ،ص ص .108

()3

صبري عبد السميع :األسس العممية لمتسويق السياحي و الفندقي وتجارب بعض الدول العربية ،المنظمة العربية لتنمية اإلدارية،

()2

عمي فالح الزعيمي ،التسويق السياحي و الفندقي ،الطبعة االولى ،دار المسيرة لمنشر و التوزيع ،2013 ،ص .227

القاىرة ،2006 ،ص ص 81 80
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األسموب العممي في تصميـ برامجيا ،حيث يستعيف بآراء واتجاىات السائحيف المرتقبيف لوضع البرامج
التي تناسبيـ ويرغبونو باالعتماد عمى بحوث ودراسات األسواؽ والمستيمكيف؛
 االستهالك النهائي لممنتج سياحي :يعتبر المستيمؾ السياحي ىو المستيمؾ النيائي لممنتج السياحي ،أو
الخدمات السياحية ،فيو الذي يستخدميا ويستفيد منيا طواؿ رحمتو السياحية ،فال يشترييا لعرض التخزيف
واعادة البيع مرة أخرى ،كما يحدث في السمع األخرى الغير سياحية فالنمط اإلستيالكي لمسائح يقوـ عمى
االنتفاع بالسمعة أو الخدمة؛
 اإلشباع المادي والمعنوي :يبحث المستيمؾ السياحي دائما عف الوسائؿ المختمفة التي تحقؽ لو اإلشباع
المادي كخدمات اإلقامة واإلعاشة (المأكوالت ،المشروبات) والمشتريات السياحية (اليدايا التذكارية) ،في
نفس الوقت يسعى لمحصوؿ عمى اإلشباع المعنوي مف رحمتو مف خالؿ زيارة المناطؽ األثرية والمعالـ
السياحية الميمة واالستمتاع بعناصر الجذب الطبيعية الميمة كالشواطئ ،البحار واألنيار والمناخ المعتدؿ
والمناطؽ الصحراوية والجبمية الجميمة الموجودة في بعض الدوؿ األوروبية كإسبانيا وفرنسا وانجمترا،
والعربية كاإلمارات المتحدة ولبناف وسوريا ومصر وغيرىـ ،ولذلؾ فإف المستيمؾ السياحي ييدؼ
باالستمرار إلى تحقيؽ ىدؼ مزدوج يجمع بيف الجانب المادي والجانب المعنوي.
 السموك االستهالكي الجماعي :يميؿ السائحوف دائما إلى القياـ برحالت سياحية دولية أو داخمية ضمف
جيرنيـ....إلخ ،لكي
مجموعات السائحيف اآلخريف مف جنسيـ أو أقاربيـ أو معارفيـ أو أصدقائيـ أو ا
يشعروا بألفة واالطمئناف بيف بعضيـ البعض ويتعاونوا في تحمؿ أعباء الرحمة الجسمانية والنفسية ،وتعتبر
ىذه السمة مف السمات الشائعة بيف المستيمكيف السائحيف التي تجعميـ ال يتخذوف قرار شراء البرامج
السياحية إال في ظؿ مجموعات متجانسة سواء كانت رحالت جماعية كبيرة أو صغيرة وال يميموف نحو
الرحالت الفردية لما يترتب عمييا مف تكمفة عالية وعدـ تنوع في برامجيا ،باإلضافة إلى العامؿ النفسي
والمعنوي؛
 عدم اإلهتمام بتفاوت األسعار :عمى الرغـ مف أف ىنالؾ نسبة كبيرة مف السائحيف تركز عند إتخاذ قرارىا
بزيارة دوؿ أو مناطؽ معينة عمى أسعار برامجيا وخدماتيا السياحية ،وتبحث عف األقؿ سع ار إال أنو بصورة
عامة يعتبر عدـ اإلىتماـ بإرتفاع أو إنخفاض األسعار خاصية ميمة مف الخصائص التي تميز المستيمؾ
السياحي ،ويرجع ذلؾ إلى قصر الفترة التي يقضييا السائح في الرحمة فالحصوؿ عمى أكبر قدر ممكف مف
المنفعة والفائدة ميما كانت التكمفة.
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2.2.IIأنماط سموم السائح:
يتـ تصنيؼ السموؾ حسب الدور السموكي الذي يمعبو السائح ،ورغـ أف السياح قد ال يكونوف
متشابييف في السموؾ أو في لعب األدوار إال أنو يمكف صياغة نمط مف األدوار لتمثيؿ السموؾ السياحي في
السبعينيات طور كؿ مف " "hcCeSooceenooccMnhoCنظريات ذات تركيز خاص عمى الجوانب
االجتماعية لألدوار السياحية ،السمات ،مثؿ االتجاه واإلد اركات والدفاعية التي تسمح بتشخيص ،األنواع
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 خيرات أو اتجاىات جديدة والحاجة إلى األماف والطمأنينة
المرتبطة بالمشاىدة المألوفة والغير مألوفة لمسموؾ السياحي والخدمات التي تستجيب لمتطمبات ىذا السموؾ
وذلؾ ما يوضحو الشكؿ التالي:
الجدول رقم( :)21أنماط سموك السائح
أفواج سياحية منفردة :مشابية لمتصنيؼ أعاله إال أف السائح ىنا يتمتع بدرجة سياحة منظمة :عمى أساس
أكبر مف المرونة والخيار الشخصي ،تبقى الرحمة منظمة مف قبؿ مكتب سياحي رسمي مف قبؿ صناعة السياحة.
رسمي ،إال أف بيئة السائح تجبره في االختالط ببيئة البمد المضيؼ.
أفواج سياحية منفردة :مشابية لمتصنيؼ أعاله إال أف السائح ىنا يتمتع بدرجة
أكبر مف المرونة والخيار الشخصي ،تبقى الرحمة منظمة مف قبؿ مكتب سياحي
رسمي ،إال أف بيئة السائح تجبره في االختالط ببيئة البمد المضيؼ.
المكتشف :يقوـ السائح بالحجز بشكؿ مستقؿ يبحث عف إيواء مريح ووسائؿ نقؿ سياحة غير منتظمة :السائح
جديدة المكتشؼ ىنا ييجر بيئتو المحمية لمبحث عف بيئة جدية يتفاعؿ معيا يحجز بشكؿ منفرد إال في
الحاالت االستثنائية.

بارتياح.
السائح العائم :سائح ال يعرؼ الكوف وينبذ النمطية ،يتفاعؿ مع ثقافة البمد
المضيؼ بشكؿ حميمي ،وىو دائـ الترحاؿ ويحب المجازفة ومستؽ.

المصدر :حميد الطائي ،أصول صناعة السياحة ،الطبعة األولى ،مؤسسة الوراؽ لمنشر والتوزيع ،عماف ،2001ص.287
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 .3.2. IIعممية القرار الشرائي لدى السائح:
إف السائح قبؿ أف يقرر السفر إلى منطقة معينة أو اختيار خدمة معينة قد يقوـ بأخذ وقت كبير
لمتفكير واتخاذ ق ارره ،فيو يمر بعدة مراحؿ لموصوؿ إلى قرار معيف ،سيتـ فيما يمي التعرؼ عمى ىذه المراحؿ
باإلضافة إلى أنواع ق اررات الشراء.
 2.3.1.IIتعريف القرار الشرائي :يمكف تعريؼ قرار الشراء كما يمي "سموؾ الشراء ىو تمؾ اإلجراءات
المرتبطة بقياـ الفرد ما أو جماعة مف األفراد بإختيار وشراء منتج بغرض إشباع الحاجات والرغبات(.")1
القرار الشرائي ىو محصمة األنشطة التي يقوـ بيا المستيمؾ ومراحؿ يمر بيا ليذا يجب عمى رجاؿ التسويؽ
التعرؼ عمى ىذه المراحؿ وكيؼ يقوـ المستيمؾ بإتخاذ ق ارره حوؿ المنتج الذي يطرحو(.)2
 2.3.2.IIأنواع القرار الشرائي :تختمؼ أنماط السموؾ الشرائي لمسائح بناءا عمى نوع وطبيعة المنتوج وكذا
تعقد الموقؼ الشرائي وكذلؾ المتدخميف في القرار الشرائي ،لذلؾ يمكف تقسيـ أنواع ق اررات الشراء وفقا
لمعياريف ىما(:)3
 معيار تعقد الموقف الشرائي :عمى أساس ىذا المعيار يمكف التمييز بيف الق اررات التالية:
 قرار الشراء الروتيني :ىنالؾ العديد مف سموكيات المستيمؾ تتـ بطريقة روتينية يمثؿ أقؿ المواقؼ الشرائية
تعقيدا ويحدث حينما يشعر السائح أنو عمى معرفة جيدة وعمـ بنوع وعمـ بنوع وخصائصو ،فال يقوـ
بالبحث عف معمومات جديدة ويكوف سموكو الشرائي بناءا عمى خطى معروفة مف الذاكرة والخبرة السابقة،
وعادة ما نجده في حالة شراء السمع أو الخدمات األقؿ تكمفة مف حيث الماؿ والجيد والوقت ويتـ شرائيا
بصورة متكررة؛
 قرار الشراء متوسط التعقيد :قد يكوف المستيمؾ متآلؼ مع منتوج ألنو قاـ بشرائو مرات عديدة ومتكررة،
ولكنو غير متآلؼ مع كؿ البدائؿ المتاحة وبالتالي يحتاج القرار إلى التفكير واف كاف بصورة محدودة حيث
أف المستيمؾ عمى عمـ بالمنتج ولكنو ليس عمى عمـ بكؿ المنتجات والبدائؿ المنافسة فيو بحاجة إلى
بعض المعمومات اإلضافية؛
 قرار الشراء بالغ التعقيد :في بعض أنواع السمع مثؿ :شراء سيارة أو منزؿ يبذؿ السائح مجيودا ووقتا
طويال في كؿ مرحمة مف مراحؿ صنع القرار الشرائي ،فيو ينشغؿ بدراسة المشكمة ويستخدـ عدد كبير مف

( )1محمد فريد صحف ،التسويق ،الدار الجامعية2003 ،القاىرة ،ص117
()2
()3

محمد جاسـ الصميدعي و ردينة عثماف يوسؼ ،مرجع سبؽ ذكره ،ص102

عائشة مصطفى المنياوي ،سموك المستهمك (المفاهيم واإلستراتيجيات) ،مكتبة عيف شيد ،الطبعة الثانية ،القاىرة ،1998 ،ص .39
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 المعايير لتقييـ البدائؿ المتاحة ويقضي وقت طويؿ في البحث عف معمومات قبؿ إتخاد القرار(.)1
وقد فرؽ بيتر أولسوف بيف أنماط السموؾ الشرائي السابؽ ذكرىا مف خالؿ خمسة معايير كما ىو مبيف في
الجدوؿ الموالي.
الجدول رقم( :)22معايير التفرقة بين أنماط السموك الشرائي
السموك ضغط الوقت

أنماط

مقدار

المخاطرة تكرار الشراء

مقدار الخبرة مقدار

الشرائي

المدركة

قرار الشراء الروتيني عالي جدا

منخفضة جدا

كثير جدا

قرار الشراء المحدود

متوسط

متوسطة

متوسط

متوسطة

قرار الشراء الممتد

منخفض جدا

عالية جدا

قميؿ جدا

قميمة جدا

البحث

السابقة

عن المعمومات

كثيرة جدا

قميؿ جدا
متوسط
كبير جدا

المصدر :عائشة مصطفى المنياوي ،سموك المستهمك (المفاهيم واإلستراتيجيات) ،مكتبة عيف شيد ،الطبعة الثانية ،القاىرة1998 ،
ص. 41

 معيار وحدة إتخاد القرار :عمى أساس ىذا المعيار يمكف التمييز بيف ق ارريف:
 قرار شراء فردي :يتخذ القرار الشرائي ىنا الفرد نفسو ولوحده؛
 قرار شرائي الجماعي :يتدخؿ أو يشارؾ عدد كبير مف األشخاص أو األفراد في إتخاذ القرار الشرائي
الجماعي بالتعقيد.
 3.3.2.IIمراحل إتخاد القرار الشرائي لدى السائح :يتسـ القرار الشرائي لمسائح بعدة مراحؿ مختمفة مف
التفكير الذىني والسموؾ اإلرادي حيث سنتطرؽ إلييا فيما يمي(:)2
 مرحمة اإلستقرار :يقصد بيذه المرحمة عدـ اتجاه السائح إلى القياـ بزيارة سياحية إلى منطقة ما والميؿ نحو
اإلستقرار في المكاف الذي يقيـ فيو بصفة دائمة ،أي أف درجة الحاجة إلى الرحمة تتعادؿ مع الحاجة إلى
السمع و المستمزمات األخرى ،إف المنافع المحققة في الحالتيف تكوف متساوية كما يوضحيا الشكؿ:
شكؿ رقـ( :)02مرحمة اإلستقرار
السلعة المادية

السلعة السياحية

المصدر :صبري عبد السميع ،التسويؽ السياحي والفندقي أسس عممية وتجارب عربية ،منشورات المنظمة العربية لتنمية اإلدارية،
القاىرة ،2006،ص .93

ويؤثر في القرار السائح اإلستيالكي العوامؿ المؤيدة التي تفضؿ السمعة السياحية عف السمعة المادية،
ويدخؿ في ىذه العوامؿ تمؾ المؤثرات النفسية واإلجتماعية ،ىذا إلى جانب عناصر الجذب السياحي التي
( )1المرجع السابؽ ،ص .40

()2صبري عبد السميع ،التسويق السياحي و الفندقي-أسس عممية و تجارب عربية ،-مرجع سبؽ ذكره ،ص ص .93.94
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تتوفر في المنتوج السياحي ،كذلؾ الجيد التسويقي الذي تقوـ بو األجيزة السياحية الذي يعتمد عمى الوسائؿ
التنشيطية المحركة لمدوافع والرغبات مثؿ البيع الشخصي بواسطة رجاؿ المبيعات السياحية مما يحفز
السائحيف في التعاقد عمى شراء البرامج السياحية؛
 مرحمة اإلثارة :تأتي ىذه المرحمة بعد استخداـ مختمؼ العوامؿ المؤثرة في نفسية السائحيف والتي يمكف
التعبير عنيا عمميا بالجيود التنشيطية والبيعية التي تثير الدوافع واالىتمامات المختمفة لدى المستيمؾ
السياحي لمقياـ برحمة سياحية إلى منطقة ما بيدؼ إشباع الحاجات والرغبات التي نشأت عنيا ىذه الدوافع،
وتعتمد األجيزة و الشركات السياحية لتحقيؽ ىذا اليدؼ السياحي في أي دولة عمى مختمؼ الوسائؿ
التنشيطية مثؿ النشرات الدعائية التي تصدرىا بمغات مختمفة وبأشكاؿ متعددة جذابة تثير الرغبة والفضوؿ
لدى السائح وتنبو حواسو المادية والمعنوية ىذا باإلضافة إلى اإلعالف المرئي كاإلعالنات التمفزيونية و
المسموعة وغيرىا مف الوسائؿ التي تركز عمى أىمية السياحة ودورىا الكبير في حياة كؿ إنساف ويوضحيا
الشكؿ:
الشكل رقم( :)23مرحمة اإلثارة

السلعة المادية

السياحية

المصدر :المرجع السابؽ ،ص .94

 مرحمة البحث والدراسة :تتضمف ىده المرحمة الجيود التي يقوـ بيا السائح مف أجؿ البحث عف الوسائؿ
المختمفة التي تساىـ في إشباع رغباتو وحاجاتو النفسية والمادية مف خالؿ القياـ برحمة سياحية ،ومف أجؿ
ذلؾ يقوـ بتجميع المعمومات والبيانات الالزمة عف ىذه الرحمة السياحية المنتظرة أو المستيدفة مف شركات
الطيراف أو الشبكات والوكاالت السياحية المحمية واألجنبية أو مف الوكالء السياحييف في الخارج أو مف
المعارؼ واألصدقاء الذيف سبؽ ليـ القياـ بمثؿ ىذه الرحالت السياحية ثـ يقوـ السائح بدراسة ىذه البيانات
التي حصؿ عمييا مف مصادرىا السابقة وذلؾ لموصوؿ إلى أنسب البرامج السياحية التي يرغبيا والتي
تتناسب مع أىدافو ورغباتو وقدراتو المالية وظروفو اإلجتماعية المرتبطة بعممو وغيرىا؛
 مرحمة مقارنة بين البدائل :يتـ في ىذه المرحمة تقييـ البرامج السياحية المتاحة مف حيث حجـ اإلستفادة
والمنافع المادية والمعنوية المترتبة عميي ا مقارنة بنفقاتيا وتكمفتيا المادية ثـ يقوـ السائح بعد ىذا التقييـ
الموضوعي لمبدائؿ المختمفة بعمؿ مقارنة بينيا لتحديد البرنامج السياحي األنسب لو مف مختمؼ النواحي،
وتسمى ىذه المرحمة بمرحمة القرار أي اإلستقرار الذىني إلتخاذ قرار الشراء لبرنامج سياحي معيف؛
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 مرحمة إتخاد القرار النهائي :بعد أف يستقر السائح ذىنيا عمى ق ار ار معيف وىو القياـ برحمة سياحية إلى دولة
ما فأنو يقوـ باإلفصاح عف ىذا القرار الذىني الذي إستقر عميو ،وذلؾ بإتخاذ القرار الفعمى لشراء البرنامج
السياحي وما يرتبط بو مف إجراءات.
.3.IIالعوامل المؤثرة عمى سموك السائح:
بإعتبار السائح فرد إجتماعي فيو يؤثر ويتأثر بالمجتمع الذي يعيش فيو ولذا يمكف القوؿ أف ىناؾ
العديد مف العوامؿ المؤثرة عمى سموكو ،وعمى ىذا سنحاوؿ التركيز عمى ثالثة جوانب مؤثرة في سموؾ السائح
وىي الجانب النفسي ،الجانب البيئي والتسويقي.
.1.3.IIالعوامل النفسية المؤثرة في سموك السائح:
يختمؼ الجانب النفسي مف شخص إلى أخر فيو عبارة عف عناصر تتعمؽ بالفرد ذاتو وتتمثؿ فيما يمي:
.1.1.3.IIالدوافع والحاجات:
 الدوافع :يمكف تعريؼ الدوافع بأنيا القوة المحركة الكامنة في األفراد والتي تدفعيـ لمسموؾ إتجاه معيف مف
أجؿ تحقيؽ ىدؼ معيف(:)1
مف التعريؼ السابؽ يمكف القوؿ أف الدوافع ليست منشأة لمسموؾ ولكنيا توجيو وتحدد قوتو ،كما أف الدوافع ال
يمكف مالحظتيا مباشرة وانما يمكف اإلستدالؿ عمى وجودىا بمالحظة السموؾ الظاىر لمفرد(.)2
ويجب التفرقة بيف الدافع والدافعية والحاجة كما يمي(:)3
 الدافع :يشير إلى محتوى ونوع ومكونات الحاجة الدافعية لمفرد.
 الدافعية :وىي درجة الحماس لدى الفرد والتي توجو سموكو في إتجاه معيف وغالبا ما يكوف حاف از معيف
يحصؿ عميو لكي يشبع حاجة لديو.
 الحاجة :وىي عبارة عف شعور بالنقص أو العوز بالنسبة لشيء معيف وىو ما يؤدي إلى توتر وعدـ إتزاف
داخمي حتى يتـ إشباع ىذه الحاجة.
و تنقسم الدوافع الى(:)4
 الدوافع األولية :ىي الدوافع التي تدعو المستيمؾ إلى شراء سمعة معينة بغض النظر عف إختالؼ وتعدد
العالمات؛
()1

محمد إبراىيـ عبيدات ،مرجع سبؽ ذكره ،ص .76

( )2أيمف برنجي مرجع سؽ ذكره ،ص.135

( )3أيمف عمي عمر ،مرجع سبؽ ذكره ،ص.111

( )4عنابي بف عيسى ،مرجع سبؽ ذكره ،ص ص .35 34
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 الدوافع اإل نتقائية :وىي األسباب الحقيقية التي تدفع بالمستيمؾ نحو شراء عالمة معينة دوف العالمات
األخرى؛
 دوافع عقمية :المرتبطة بالتدبير والتفكير قبؿ إتخاد قرار الشراء؛
 دوافع عاطفية :ال تتولد عف أي تفكير أو تدبير ويتـ الشراء نتيجة اإلندفاع في إتخاد القرار رغبة في
التفاخر والتميز؛
 دوافع رشيدة :ىي القوى التي تدفع الفرد إلى شراء المنتجات بشكؿ عقالني ومدروس والقياـ بالمفاضمة بيف
البدائؿ عمى أساس موضوعي يحقؽ لو الرضا و اإلشباع المطموب؛


دوافع متعية :أي الرغبة في اإلستمتاع بالحياة؛



دوافع لتكريس الذات :أي الرغبة في عمؿ الخير؛



دوافع التعبير الذاتي :أي الرغبة في توضيح األفكار.
فعالقة الدافعية بالسموؾ اإلنساني مؤداىا أف الدافعية تؤدي إلى إثارة وتحريؾ السموؾ أو التنظيـ وتوجيو
السموؾ أو تثبيت أو تحويؿ السموؾ أي مف الضروري أف نقوؿ أف السموؾ أو األداء محصمة لكؿ مف الدافعية
والقدرة والظروؼ المحيطة بالعمؿ(.)1

 الحاجات :ىي عبارة عف شعور بالنقص والحرماف بالنسبة لشيء معيف مما يؤدي إلى توتر وعدـ إتزاف
داخمي حتى يتـ إشباع ىذه الحاجة ،كما تعبر الحاجة عف النقص والحرماف مف شيء ذا قيمة ومنفعة
لمسائح ،والتي تشكؿ ضرورة يجب إشباعيا لتحقيؽ التوافؽ النفسي والرضا العاـ حتى يكوف ىذا السائح
أكثر راحة ،غير أف التمييز بيف الحاجات غير كافي بؿ نحتاج إلى أنواع أخرى أكثر تمثيال لسموؾ
الفرد( ،)2وىو ما جاء بو أبراىـ ماسمو في نظريتو تدرج الحاجات اإلنسانية والتي تقوـ عمى سعي الفرد إلى
إشباع الحاجات األكثر أىمية في نظره فكمما أشبع حاجة معينة تطمع ىذا الفرد إلى إشباع حاجة أكثر
أىمية منيا وىذا ما يجسده عمى شكؿ ىرـ ماسمو.

()1
()2

أيمف برنجي ،مرجع سبؽ ذكره ،ص . 136
نزار عبدالمجيد البرواري وأحمد محمد فيدي البرنجي ،استراتيجيات التسويق ،الطبعة األولى ،دار وائؿ لمنشر و التوزيع ،عماف،

 ،2004ص .113

54

 .IIدراسة سلوك السائح
الشكل رقم( : )24يوضح هرم ماسمو لمحاجات
الحاجة
إلى تحقيق الذات

الحاجة إلى التقدير
الحاجة إلى اإلنتماء
الحاجة إلى األمان
الحاجات الفزيولوجية
المصدر :محمود جاسـ الصميدعي

وردينة عثماف يوسؼ ،سموك المستهمك ،دار المناىج لمنشر والتوزيع ،عماف،2007 ،ص .107

و يمكف توضيح ىرـ ماسمو كما يمي(:)1
 الحاجات الفيزيولوجية :تمثؿ الحاجات الضرورية أو األساسية وتعتبر حاجات فطرية وأف إشباع ىذه
الحاجات يعتبر مف األمور األساسية؛
 الحاجة إلى األمان :يسعي جميع األفراد إلى العيش بسالـ والى الحماية مف الحوادث؛
 الحاجة إلى الحب واإل نتماء :وذلؾ مف خالؿ اإلنتماء إلى األسرة واألصدقاء والجماعات في المنطقة التي
يسكف فييا أو في مجاؿ عممو وغيرىا مما يوفر لو ىذا اإلنتماء مف حب واستقرار؛
 الحاجة إلى التقدير واإلحترام :بعد أف يحقؽ الفرد عممية اإلنتماء فأنو يسعي إلى إيجاد مكانة طيبة ضمف
ىذه الجماعات التي ينتمي إلييا؛
الحاجة إلى تحقيق الذات :يسعى األفراد إلى الوصوؿ لمموقع الذي يتفؽ وقدراتو وكفاءتو.
 .2.1.3.IIاإلدراك :ىناؾ مف الباحثيف مف يعتبر أف اإلدراؾ ىو العامؿ الرئيسي في تكويف سموؾ الفرد
حيث أف اإلدراؾ ىو الكيفية التي نرى بيا العالـ مف حولنا أو ىو كافة المراحؿ التي بواسطتيا يقوـ الفرد
بعممية اإلختيار والتنظيـ وتفسير منبو ما وضعو في صورة واضحة وذات معنى لو ولمعالـ الخارجي المحيط
بو(.)2
يمتؿ اإلدراؾ مف وجية النظر التسويقية أحد العوامؿ الشخصية المؤثرة في سموؾ السائح ،ألنو يقوـ عمى
اختيار المبني عمى إلماـ السائح بكؿ الجوانب المرتبطة بالسمعة السياحية التي

يرغبيا()3؛

()1

محمود جاسـ صميدعي وردينة عثماف يوسؼ ،مرجع سبؽ ذكره ،ص.107

()3

صبري عبد السميع ،التسويق السياحي و الفندقي-أسس عممية و تجارب عربية ،مرجع سبؽ ذكره ،ص .90

()2

محمد إبراىيـ عبيدات ،مرجع سبؽ ذكره ،ص.136
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ويعرؼ اإلدراؾ أيضا أنو تمؾ العممية التي يقوـ الفرد بفضميا بإختيار وتنظيـ وتفسير ما يحصؿ عميو
مف المعمومات لتكويف صورة واضحة عف األشياء المحيطة بو(.)1
.3.1.3.IIالتعمم :يؤثر التعمـ مف خالؿ حصوؿ السائح عمى معرفة أي معمومات معينة تسيـ في دفع
بواعث السفر نحو مناطؽ القصد السياحي وليا عالقة مباشرة في تحديد النمط السياحي التي تتجمي صورتو
في مخيمة السائح مما يدفعو إلى إختيار منطقة الجذب السياحي والنمط السياحي السائد فييا أو مجموعة
الخدمات المتوفرة وقد يحصؿ السائح عمى المعمومات مف مصادر متنوعة ومتعددة.2
ويتفؽ العمماء عمى أنو حتى يحدث التعمـ ال بد أف تتوفر المبادئ األساسية التالية:3
 الدوافع :وتشكؿ الدوافع نقطة اإلنطالؽ األولى لحدوث التعمـ حيث تمعب الحاجات واألىداؼ دور المنبو كما
أف كشؼ دوافع المستيمؾ يعتبر مف أىـ المياـ التي يجب أف يقوـ بيا المسوؽ لتحديد الدافع األساسي؛
 اإليحاءات :تقوـ اإليحاءات بدور الموجو لمدافع كونيا تعمؿ كقوة رئيسية إلستمالة األفراد لمتعمـ ،وقد تتمثؿ
اإليحاءات في أمور ترتبط بالماركة السمعية أو الخدمية مف خالؿ منبيات مثؿ :السعر ،نوعية اإلعالف
وطريقة العرض...الخ؛
 اإلستجابة :تحدد كيفية تصرؼ الفرد نحو المنبو الذي تعرض إليو نوع اإلستجابة والتي حدثت لدية الحاجة
والتي يتـ إشباعيا؛
 التعزيز :مف المعروؼ أف التعزيز يزيد مف إحتمالية حدوث إستجابة معينة في المستقبؿ كنتيجة إليحاء أو
منبو مثير أيقظ أو أنتج أو اظير دافعا معيف.
.4.1.3IIالشخصية :تمعب الشخصية دو ار حيويا في توجيو السموؾ اإلنساني ولذلؾ فإف تفيـ سموؾ
المستيمؾ يتطمب معرفة األنماط المختمفة لمسموؾ والشؾ أف خصائص الشخصية تساعد في وصؼ
اإلختالفات بيف المستيمكيف وتمثؿ مصدر ىاـ لبناء اإلستراتيجية التسويقية(.)4
وتعرؼ الشخصية عمى أنيا تمؾ الصفات والخصائص النفسية الداخمية التي تحدد وتعكس كيفية تصرؼ" أو
"سموؾ الفرد نحو كافة المنبيات الداخمية أو الخارجية البيئية التي يتعرض ليا بشكؿ دوري أو منتظـ"(.)5

()1عنابي بف عيسى ،مرجع سبؽ ذكره ،ص.85
()2

سالـ حميد سالـ ،سموك السائح و دور في تحديد النمط السياحي ،مجمة العموـ االقتصادية واإلدارية ،العدد ،48ص.69

()4

إكراـ مرعوش ،مدى تأثير اإلعالن عمى سموك المستهمك ،رسالة مقدمة لنيؿ شيادة الماجستير في العموـ التجارية ،جامعة الحاج

()3

محمد إبراىيـ عبيدات ،مرجع سبؽ ذكره ،ص ،ص .112 ،111

لخضر  ،باتنة،2009/2008،ص.115

()5محمد إبراىيـ عبيدات ،مرجع سبؽ ذكره ،2004 ،ص .194
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وتعرؼ أيضا حسب العمماء عمى أنيا مجموعة مستقرة مف الصفات والميوؿ التي تحدد أفكار الفرد ومشاعره
وأعمالو في تفاعمو مع الضغوط اإلجتماعية والبيولوجية في لحظة معينة(.)1
حيث أف الشخصية تختمؼ مف شخص إلى أخر وأف كؿ شخص يتميز بخصائص تختمؼ تبعا لمعوامؿ
المؤثرة عميو(.)2
.5.1.3.IIاإل تجاهات :عندما يطمب منؾ اإلدالء برأيؾ حوؿ فندؽ أو منتج أو موضوع معيف ،معنى ىذا
أنو يطمب منؾ أف تعبر عف إتجاىؾ وقد يختمؼ المستيمكوف في إتجاىاتيـ نحو المنتجات بؿ نحو نفس
المنتج ،ويمكف تعريؼ اإلتجاىات بأنيا تعبر عف المشاعر الداخمية لدى األفراد والتي تعكس أو تكشؼ فييا
إذا كاف لدييـ ميوؿ إيجابية أو سمبية نحو شيء معيف(.)3
تعريؼ اإلتجاىات بأنيا "ما ىي إال تعبير عف الشاعر الداخمية لدى األفراد والتي تعكس أو تكشؼ فيما إذا
كانت لدييـ ميوؿ إيجابية او سمبية نحو شيء معيف" ،وألف اإلتجاىات التي يتـ عكسيا أو الكشؼ عنيا
بواسطة األفراد ما ىي إال نتاج أو مخرجات ميوؿ نفسية لدى األفراد موضوع اإلىتماـ(.)4
ومف خالؿ ىذه التعريفات نمخص إلى أف لإلتجاىات مجموعة مف الخصائص مف بينيا:
 اإلتجاىات المكتسبة ومتعممة وليست وراثية؛
 اإلتجاىات ليا مسار وليا قوة؛
 اإلتجاىات تتصؼ بالثبات والتعميـ؛
 ترتبط اإلتجاىات بمؤثرات ومواقؼ معينة؛
 يتركز اإلتجاه عمى المعتقدات.
و يتكوف اإلتجاه مف ثالث مكونات وتكوف ىذه المكونات في حالة توافؽ وتجانس بشكؿ مستمر وتتمثؿ في:
 المكون اإلدراكي :وىو أوؿ عناصر اإلتجاىات ويتعمؽ بالمعارؼ والمعتقدات واآلراء التي يتبناىا الفرد
إتجاه أشياء ومواضيع معينة؛
 المكون العاطفي :وىو يعبر عف ردود األفعاؿ العاطفية وشعور الفرد وأحاسيسو نحو الشيء موضوع
اإلتجاه؛

()1

كاسر ناصر المنصور ،مرجع سبؽ ذكره ،ص.118

()3

عنابي بف عيسى ،مرجع سبؽ ذكره ،ص ص .193-192

( )2محمود جاسـ الصميدعي ،مرجع سبؽ ذكره ،ص .216
()4

محمد إبراىيـ عبيدات ،مرجع سبؽ ذكره ،ص.214
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 المكون الميولي :وىو يعبر عف الميؿ أو التصرؼ الذي يقوـ بو الفرد نحو الشيء موضوع اإلتجاه
ويمثؿ ىذا المكوف السموؾ الفعمي ويقيس نسبة التصرؼ.
.2.3.IIتأثير العوامل البيئية في سموك السائح
طالما أف الفرد إجتماعي بطبعو فأنو يعيش ،يعمؿ وفؽ قواعد وسموؾ تحددىا البيئة التي يعيش فييا،
وتؤثر العوامؿ البيئية أو غير المباشرة في سموؾ السائح وفيما يمي شرح أىـ ىذه العوامؿ:
.1.2.3.IIالمحيط اإلجتماعي :يتكوف المحيط اإلجتماعي المؤثر في سموؾ السائح مف:
 الجماعات المرجعية وقادة الرأي :يتأثر الفرد في حياتو الفردية بعدد كبير مف الجماعات الموجودة
في مجتمعو الذي يعيش فيو أو المشتركة.
وتعرؼ الجماعات المرجعية عمى أنيا" :المجموعة التي يرتبط بيا الفرد بعالقة قوية تكوف كافية ألف تضع
معايير محددة لمسموؾ ،وىذا يعني أف الفرد يتأثر بما يحيط بو مف مجموعة مف األفراد ويتحدد سموؾ الفرد
تبعا الى المعايير القيمية التي تضـ المجموعة وبالتالي فأنو يستجيب ليا ويمتزـ بيا إذا ما قرر اإلستمرار في
عالقتو معيا"(.)1
ويمكف تقسيـ الجماعات المرجعية إلى ما يمي(:)2
 من حيث شكل المقاء:
 الجماعات المباشرة أو األولية :ىي تمؾ الجماعات التي تتكوف مف عدد قميؿ مف األفراد التي تسمحبقياـ العالقات الشخصية بيف أعضائيا وأف يكوف تفاعؿ فيما بينيـ مباش ار وقويا ووجيا لوجو؛
 الجماعات الغير مباشرة أو الثانوية :تتصؼ بكثرة عدد أعضائيا ،األمر الذي يجعؿ العالقات بيفاألعضاء عالقات غير شخصية ،والمقاءات غير مباشرة مما يؤدي إلى قمة تفاعؿ األعضاء مف بعضيـ.
 حسب شكل اإلرتباط:
 جماعات مرجعية خاصة :مثؿ العائمة وجماعة العمؿ واألصدقاء المقربيف ويكوف ىذا اإلرتباط قوياومتبادال بيف جميع أعضاء الجماعة المرجعية؛
 جماعة مرجعية عامة :وىي المجموعات ذات التأثير العالي التي ال ينتمي إلييا الفرد. حسب هوية االنتماء:
 جماعات مرجعية إختيارية :كما ىو الحاؿ في مجموعة األصدقاء و الفرؽ التدريبية.()1
()2

سامر البكري ،اإلتصاالت التسويقية والترويج ،الطبعة الثانية ،دار حامد لمنشر والتوزيع ،اإلسكندرية ،2009 ،ص .174

محمد صالح المؤذف ،مبادئ التسويق ،الطبعة األولى اإلصدار الثاني ،دار الثقافة لمنشر والتوزيع ،اليمف ،2008 ،ص ص

.261،260
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 جماعات مرجعية إجبارية :كالعائمة التي ينتمي إلييا الفرد. اآلراء القيادية :كؿ مجموعة يكوف بيا بعض األعضاء المذيف تكوف لباقي األعضاء وبالتالي فيـ المذيف
يحددوف إتجاه التصرؼ والسموؾ لباقي أعضاء المجموعة وىؤالء ىـ المذيف يشتروف المنتجات الجديدة
أوال ويمكف أف يكونوا مصد ار لممعمومات لباقي أعضاء لمجموعة محترمة ومعموؿ بيا بيف المجموعة كما
يمجا ليـ باقي أعضاء المجموعة لمنصح واإلستشارة واإلرشاد ونظ ار ألىمية ىذه الفئة فاف بعض
المنظمات تعتمد عمييـ في نشر المعمومات الجديدة()1؛
 الطبقات اإلجتماعية :الطبقات اإلجتماعية تعني تقسيـ األفراد في المجتمع تقسيما ىرميا إلى طبقات
وفئات تتشابو فييا أعضاء الطبقة الواحدة في المنزلة اإلجتماعية ويختمفوف عف أعضاء بقية الطبقات
التي تكوف المجتمع الواحد وىذه الطبقات تأخذ شكؿ نظاـ طبقة مفارقة يختمؼ أعضاؤىا مف حيث
األدوار ولكنو يتشابيوف في شكؿ العضوية وعميو فاف الوضع اإلجتماعي يكوف متناسؽ وفييا نوع مف
التسمسؿ الييكمي ويشترؾ أعضاؤىا في مجموعة مف القيـ واإلىتمامات والسموكيات()2؛
إف الطبقة اإلجتماعية ال تعكس الدخؿ فقط لكنيا تشمؿ الوظيفة والمستوى التعميمي ،مكاف اإلقامة،
التخصص الجامعي ،وجميع ىذه الطبقات تختمؼ في المباس وفي أنماط المغة والتفضيالت الترويجية ،كما
يميموف إلى إتباع سموكيات متشابية أكثر مف أعضاء الطبقات اإلجتماعية األخرى(.)3
 األسرة :مف المعروؼ أف لألسرة تأثي ار كبي ار عمى سموؾ أفرادىا مف الناحيتيف الشرائية واإلستيالكية ،ذلؾ
أف األسرة تعمـ أفرادىا إستيالؾ أو إستخداـ ما يجب مف السمع أو الخدمات ،كما تقدـ ليـ في المراحؿ
األولى العديد مف القيـ ذات الطابع اإلجتماعي واإلقتصادي وغيرىا ،مما يشكؿ بالنتيجة بناءاتيـ القيمية
وذلؾ منظورات نفسية أـ بأبعاد قيمية إجتماعية واقتصادية وسياسية...الخ ،تحدد فيما بعد مواقفيـ نحو
كؿ ما ييميـ مف أمور السمع والخدمات وقضيا في المحيط الذي يعيشوف فيو ،يضاؼ إلى ذلؾ أناألسرة
تقدـ ألفرادىا العديد مف اإلرشادات أو النصائح بالنسبة لمقرارات المرتبطة بالمفاىيـ السمعية والخدمات
المطروحة لمتداوؿ()4؛

()1

أيمف عمي ،مرجع سبؽ ذكره ،2007 ،ص .38

()2

محمد منصور أبو جميؿ و أخروف ،سموك المستهمك واتخاذ الق اررات الشرائية "مدخل متكامل" ،الطبعة األولى ،دار حامد لمنشر

()3

إياد عبد الفتاح النسور ،مبارؾ بف فييد القحطاني ،مرجع سبؽ ذكره ، ،ص .201

والتوزيع ،عماف ،2013 ،ص .285
()4

محمد إبراىيـ عبيدات ،مرجع سبؽ ذكره ،ص .293
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 الثقافة :مف العوامؿ التي تؤثر في سموؾ المستيمؾ الثقافة التي ينتمي إلييا وتعرؼ الثقافة بأنيا
مجموعة مف القيـ واألفكار والفمسفات واإلتجاىات والرموز التراكمية المتطورة مع تطور األمة والتي تحدد
األنماط السموكية ألفرادىا وتميزه عف أفراد األمـ األخرى باإلضافة إلى اإلنتاج المادي الذي يعكسيا وأية
رموز أخرى ذات معنى تساعد أفراد المجتمع عمى التفاىـ مع بعضيـ وتفسير وتقييـ تصرفاتيـ داخؿ
المجتمع.
كما تعرؼ عمى أنيا مجموعة المعارؼ والمعتقدات والمعايير والقيـ والتقاليد التي يحصؿ عمييا الفرد نتيجة
إنتمائو ليذا أو ذاؾ المجتمع(.)1
مف بيف كؿ العوامؿ التي تؤثر عمى سموؾ السائح نجد أف الثقافة أقميا قابمية لتغير وأكثر صعوبة في
التأثير عمييا ،فمعرفة ثقافة المستيمؾ أو الثقافة اإلستيالكية السائدة في البيئة المحيطة بالمستيمؾ تفيدنا في
تقيـ وفيـ تصرفاتو؛
.2.2.3IIالمحيط الطبيعي :تمعب الطبيعة دو ار ىاما في التأثير عمى حاجات ورغبات المستيمكيف والسموؾ
الشرائي مثال إذا كاف الفرد يعيش في المناطؽ الحارة فأنو يصبح في حاجة إلى منطقة أخرى ذات جو
معتدؿ.
.3.2.3.IIالقوى التي هي من صنع البشر:
وتشير إلى القوي البيئية والتي ىي مف صنع البشر والتي تؤثر عمى أدوار العمالء مثؿ(:)2
 القوة اإلقتصادية :تؤثر العوامؿ اإلقتصادية عمى سموؾ السائح مف خالؿ ثالث ميكانيزمات أساسية
وىي:
 إف زيادة أو نقص الموارد المالية لألسرة يترتب عميو إما زيادة المشتريات مف السمع أو الخدمات أو
إنخفاض كمية المشتريات عمى المستوى العائمي؛
 إرتفاع درجة تفاؤؿ أو تشاءـ المستيمؾ عف المستقبؿ يؤدي إلى قيامو بزيادة أو تخفيض مشترياتو وانفاقو
عمى السمع و الخدمات.؛
 حاالت الكساد والرواج أو اإلنتعاش أو ما يعرؼ بإسـ دورة األعماؿ ،فعندما يمر اإلقتصاد القومي
بمرحمة الرخاء نجد أف نسبة البطالة تنخفض ويزداد حجـ اإلنتاج ويتوفر لدي المستيمؾ موارد مالية
لإلنفاؽ.

( )1إكراـ مرعوش  ،مرجع سبؽ ذكره ،ص .134

( )2أيمف برنجي  ،مرجع سبؽ ذكره ،ص ص .145 ،144
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 التكنولوجيا :وىي تعكس التطبيقات العممية الجديدة في مجاؿ تطوير السمع و التوزيع و اإلستيالؾ
لمسمع والخدمات التي يتـ إنتاجيا كما أنيا تساعد في تحسيف جودة الحياة لجميع المستيمكيف ويمكف
توضيح أثر التقدـ التكنولوجي عمى سموؾ السائح مف خالؿ عدة أوجو مختمفة منيا عمى سبيؿ المثاؿ:
 تغير أساليب تدفؽ المعمومات عف السوؽ والبدائؿ المختمفة المتاحة عنو؛
 توفير السمع و الخدمات الجديدة والمتطورة؛
 جعؿ السمع النمطية أكثر ربحية.
 القوى السياسية :وتشمؿ السياسات النقدية والمالية والسياسات العامة التي ترتبط وتنعكس عمى عدة
جوانب والتغيرات السياسية داخؿ البالد دائما ما تولد تقمبات ميمة في عدد السائحيف مف سنة إلى أخرى،
فمثال عدـ اإلستقرار الوضع السياسي الذي عاشتو الجزائر في مرحمة سابقة أدى إلى إنخفاض نسبة
إلتحاؽ عدد السياح بالجزائر ،إف لـ نقؿ إنعداميـ(.)1
 .3.3.IIالعوامل التسويقية المؤثرة عمى سموك السائح
تعتبر العوامؿ التسويقية أو كما يسمي عناصر المزيج التسويقي أحد العوامؿ التي تمعب دو ار كبي ار
في التأثير عمى سموؾ المستيمؾ ،فجميع عناصر المزيج التسويقي تساىـ في تكويف اإلنطباعات لدي العمالء
والزبائف.
 .1.3.3.IIموقع المنظمة ومقدم الخدمة :أف أدبيات إدارة المنظمات تعطي أىمية بالغة لتطوير واختيار
موقع المنظمة كإختيار مكاف وكالة السفر أو فندؽ أو بنؾ أو غيرىا فالفنادؽ مثال ال بد أف تأخذ مواقع
استراتيجية سيمة البموغ مف ناحية الجيد والتكمفة فضال عف الجو والمناخ الذي يتناسب ويتماشى مع نوع
الساحة السائد والضماف التأثير عمى سموؾ العميؿ البد مف التطرؽ إلى ثالث قضايا كما يمي(:)2
 تحميل المناطق :يتعمؽ بتحديد أسواؽ المناطؽ المدف الضواحي القرى والتي يمكف مف خالليا تحديد
المكاف الجيد لمنظمة الخدمة.
 تقييم الموقع :ويركز عمى تحميؿ خصائص المكاف الذي يجب أف تقع فيو المنظمة الجديدة؛
 التحميل السياحي :يركز عمى تحميؿ المنطقة ذات العالقة المباشرة باألماكف المحتممة وتحميؿ خصائص
العمالء المستيدفيف ،إف مواصفات كؿ موقع يجب تحميميا بالتفصيؿ فيما يتعمؽ بتدفؽ حركة المرور
وسيولة الوصوؿ ودرجة األشغاؿ ومؤشرات القوة الشرائية ودرجة التشبع والمنافذ.
()1

حماني أمينة ،أثر اإلتصاالت التسويقية اإللكترونية في استقطاب السياح ،رسالة مقدمة لنيؿ شيادة الماجستير في العموـ التجارية،

تخصص إدارة تسويؽ الخدمات؛ جامعة الجزائر ،2012 ،ص.107

( )2ىاني حامد الضمور ،تسويق الخدمات ،الطبعة الثالثة ،دار وائؿ لمنشر و التوزيع ،عماف ،2005 ،ص .322
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.2.3.3.IIالمنتوج :لممنتج دور أساسي في التأثير عمى سموؾ الحالي والمستقبمي لممستيمؾ السياحي حيث
أف المستيمؾ يقوـ بشراء المنتج الذي يتوقع أنو سوؼ يمبي حاجاتو ورغباتو ،فإدا تحقؽ اإلشباع والرضا
المطموب فإف المستيمؾ سوؼ يكرر شراء نفس المنتوج ،وربما يتحوؿ إلى درجة المستيمؾ المخمص الذي
()1

يكرر شراء نفس المنتج

وتمعب المنتجات دو ار أساسيا في التأثير عمى سموؾ المستيمؾ الحالي والمستقبمي حيث اف المشتري يقوـ
بشراء المنتج عمى أساس أنو قادر عمى تمبية حاجاتو ورغباتو(.)2
.3.3.3.IIالتسعير :يحدد كوتموز وزمالءه السعر بأنو "كمية النقد المدفوعة مقابؿ سمعة أو خدمة أو كـ مف
القيـ التي يبادرىا المستيمؾ بالنقد مف اجؿ الحصوؿ عمى المنافع التي يحمميا المنتوج المستعمؿ مف قبؿ
المستيمؾ"(.)3
ويعتبر التسعير أحد األنشطة الميمة في العمؿ السياحي وعنص ار مف عناصر المزيج التسويقي السياحي
بما لو مف تأثير كبير عمى الحركة السياحية ،حيث تتأثر ق اررات السائحيف بشكؿ كبير بمقدار التكمفة المادية
لمرحمة أو البرنامج السياحي وما يتضمف مف خدمات سياحية متاحة ،لذلؾ فإف سموؾ السائح يرتبط دائما
بتسعير ىذه الخدمات ،واألسعار في حد ذاتيا سياسة تسويقية فعالة ومؤثرة لتنشيط الطمب السياحي(.)4
.4.3.3.IIالترويج :يعرؼ عمى أنو كافة الجيود المباشرة وغير المباشرة التي تيدؼ إلى تحقيؽ األىداؼ
المحددة ليا في اإلستراتيجية التسويقية العامة ليذا البمد أو ىذا الموقع أو حتى ىذا الفندؽ أو ذاؾ بإستخداـ
المزيج الترويجي األكثر مالئمة والذي يتـ تنفيذه وفؽ أولويات وتفضيالت تتصؿ بعادات الوسيمة الترويجية
لدى منافذ التوزيع السياحية وصوال إلى المستيمؾ أو المستخدميف لممنتجات السياحية(.)5
وقد يؤثر الترويج عمى قرار شراء الفرد وسموكو مف خالؿ صور االتصاؿ اإلقناعي بغرض االىتماـ
بالمنتوج والترغيب فيو أو التعريؼ أو التذكير بوجوده ،كما يعمؿ عمى نشر الوعي والثقافة بيف المستفيديف
وتوجيو انتباىيـ واىتماماتيـ(.)6

( )1محمد فريد الصحف ،مرجع سبؽ ذكره ،ص 25

( )2محمود جاسـ الصميدعي وردنية عثماف يوسؼ ،مرجع سبؽ ذكره ص .166

( )3محمد عبد حافظ ،تسويق الخدمات ،الطبعة األولى ،المكتب العربي لممعارؼ القاىرة 2009 ،ص .9
()4
()5
()6

صبري عبد السميع ،مرجع سبؽ ذكره ،ص .227

ىباس جاد الحربي ،التسويق السياحي في المنشآت السياحية ،الطبعة األولى ،دار أسامة لمنشر والتوزيع ،عماف ،2012 ،ص .75

برنجي أيمف ،مرجع سبؽ ذكره ،ص .148
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.5.3.3.IIالتوزيع :يعرؼ عمى أنو :مجموعة األنشطة التي تتـ مف طرؼ المنتج مع أو بدوف تدخؿ
منشآت أخرى إبتداءا مف إنتياء صنع المنتوج إلى غاية إيصالو لممستيمؾ األخير.1
يمعب التوزيع دو ار كبي ار في التأثير عمى سموؾ المستيمكيف وعمى إتخاذ قرار الشراء ،حيث وجود
الحاجة والرغبة في الشراء والقدرة المالية عمى الشراء ،ولكف عدـ توفر المنتوج وعدـ استطاعتو الحصوؿ عميو
سوؼ يؤدي إلى عدـ إمكانية شراء المنتوج المطموب ،لذلؾ تسعى جميع المنظمات مف خالؿ ىذا النشاط إلى
بموغ المستيمكيف وجعؿ المنتوج في متناوؿ يدىـ وتحقيؽ اإلتصاؿ بمستيمكي تتمكف ىذه المنظمات مف
االستمرار وتمبية الطمب في السوؽ.2
.6.3.3.IIالبيئة المادية :كؿ ما يترؾ أثر أو ميوؿ أو انطباع لمستخدمي البرامج السياحية مف خالؿ
األشكاؿ والمباني واألثاث في المرفؽ السياحي ،لدى عمينا كإدارييف إضافة أو إثارة الزبوف مف خالؿ إعطاء
صفات ممموسة لمخدمة السياحية ولمساعدة السائح عمى تقييـ البرنامج السياحي ومستخدمو الخدمات
السياحية الذيف يسعوف دائما لمحصوؿ عمى دليؿ مادي ممموس في كؿ ما يقدـ ويعود ذلؾ لصفات الخدمات
السياحية غير ممموسة والدالئؿ المادية التي تسيـ في تثبيت صورة المنشأة السياحية.
. 4.IIصورة الوجهة كمحدد رئيسي لقرار اختيار السائح بين الوجهات السياحية
نظ ار لألىمية البالغة لصورة الوجية السياحية بإعتبارىا محرؾ ألحاسيس ومشاعر السائح فمف خالليا
يستطيع إختيار وجيتو السياحية ،كما تعتبر مف المتغيرات الميمة التي تفسر سموؾ السائح ،ومف أجؿ ذلؾ
سنتطرؽ إلى بعض المفاىيـ المتعمقة بيا.
.1.4.IIتعريف الوجهة السياحية :ومف خالليا يمكننا تعريؼ الوجية السياحية "ىي أكثر مف مكاف أو حيز
جغرافي يقرر السائح قضاء بعض الوقت فيو ،إنما تتعدى دلؾ إلى مزيج مف الخدمات و المنتجات والموارد
البشرية والطبيعية والمصطنعة القادرة عمى جذب السائح ويتمحور ىدا حوؿ أنشطة أو الخبرات غير مألوفة
بالنسبة ليـ.3
أوىي "الفضاء الجغرافي الذي يتضمف مناظر طبيعية وخصائص ثقافية ،حيث يتـ عمى األقؿ عرض منتجات
سياحية التي تمثؿ وسائؿ التنقؿ ،اإليواء ،الغداء ،أو تجربة فريدة عمى األقؿ".4
 -1محمود جاسـ الصميدعي ودينة عثماف يوسؼ ،مرجع سبؽ ذكره ،ص .200

 -2عمر جوابرة الممكاوي ،التسويق الفندقي ،الطبعة األولى ،الوراؽ لمنشر والتوزيع ،عماف ،2011 ،ص .24

3صبرينة بوالريب ومحمد حولي ،فعالية اإلعالم السياحي في التأثير عمى صورة الوجهة السياحية ،الممتقى الدولي حوؿ "التسويؽ
السياحي ،وتثميف صورة الجزائر" ،جامعة عنابة ،الجزائر ،يومي  6و 7نوفمبر  ،2013ص ص.7-6

 -4سالمي سمير وعمر بوجميعة ،السياحة في الجزائر مشكل تسويق أم مشكل عميق الممتقى الوطني حوؿ القطاع الخاص ودوره في

تنمية السياحة ،جامعة محمد أولحاج-البويرة ،يومي  28 ،27سبتمبر  2015ص.04
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وتعرؼ عمى أنيا ىي "مزيج مف العناصر المتداخمة موجودة في مكاف معيف ،فمف أجؿ قضاء عطمة مريحة
لمسائح يجب توفر جميع ىذه العناصر وتتمثؿ في مقومات الجذب والوسائؿ والتسييالت ،النقؿ بكؿ أنواعو،
روح الضيافة واإلستقباؿ.
 .1.4.IIمفهوم صورة الوجهة السياحية
يواجو السائح مجموعة مف المغريات التي تجذبو وتؤثر عمى قرار إختياره لموجية السياحية ،أي أف ىده
األخيرة ىي التي تتحكـ في سموؾ السائح.
.1.2.4.IIتعريف صورة الوجهة السياحية :ىي "تعبير عف المعرفة الموضوعية واإلنطباعات واألحكاـ
المسبقة كالخياؿ واألفكار العاطفية لمفرد أو المجموعة في مكاف معيف".1
ويمكف تعريفيا بأنيا ىي" :إنطباع كمي في عقؿ السائح وجياز السياحة الوطني سبب عمى بناء تجميعي عبر
الوقت ويعكس معمومات معرفية وحسية حوؿ المقصد عمى وجو العموـ مف جياز ومناطؽ الجذب والتميز
فيو عمى وجو الخصوص مف جية أخرى".2
.2.2.4.IIخصائص صورة الوجهة السياحية
تتميز الصورة السياحية بمجموعة مف الخصائص والسمات منيا ما يمي:3
 عدم الدقة :نصب كثير مف الباحثيف إلى أف الصورة السياحية ال تتسـ بالدقة ألنيا مجرد إنطباعات ال
تصاغ بالضرورة عمى أساس عممي وموضوعي ،بؿ تعد تبسيطا لمواقع كما أنيا ال تعبر بالضرورة عف
الواقع الكمي ولكنيا تعبر في معظـ األحياف عف جزئية مف الواقع الكمي السيما وأف السياح عادة ما
يمجؤوف إلى تكويف فكرة شاممة عف الوجية السياحية مف خالؿ معمومات قميمة يحصموف عمييا لعدـ القدرة
عمى جمع المعمومات التامة؛
 التغير البطيء :إف صورة الوجية السياحية تتغير ببطء حيث أف العنصر األساسي في تغيرىا ىو كمية
واستقرار المعمومات الجديدة المنتقاة لمدة طويمة ،خاصة إذا كانت تتعارض مع الصورة الحالية وعموما
فأنيا تؤدي إلى تعيير تدريجي في صورة الوجية وتكويف صورة جديدة بالكامؿ؛
 المقاومة لمتغيير :تميؿ الصورة السياحية إلى الثبات ومقاومة التغيير وتتعدد العوامؿ التي تحدد وتؤثر في
وقت وكيفية التغيير المحتمؿ في الصورة؛
1

katharinasonnleitner , distination image and ils effects on markiting and branding a tourist destination
master’s dissertration 3DECTS, sodertorn university, suide, 2011, p18
 2داليا محمد تيمور زكي ،الوعي السياح والتنمية السياحية .مفاىيـ وقضايا مؤسسة شباب الجامعة لمنشر والتوزيع ،افسكندرية،2008 ،

ص.17
3

محمد منير حجاب ،اإلعالم السياحي ،الطبعة األولى ،دار الفكر لمنشر والتوزيع ،القاىرة ،2002 ،ص ص.24-23
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 الصورة السياحية غير موضوعية :تؤدي صورة الوجيات السياحية إلى تكويف إدراكات متحيزة لدى
السائح لذا فأنيا تؤدي إلى إصدار أحكاـ متحيزة بعيدة عف الموضوعية ،فمف خالؿ الصورة السياحية يرى
السائح جوانب مف الحقيقة وييمؿ جوانب أخرى ألنيا تتماشى مع معتقداتو واتجاىاتو وال تتفؽ مع طريقة
تفكيره؛
 وسيمة تنبؤ لممستقبل :تسيؿ الصورة السياحية الذىنية لمسائح عف الوجية السياحية في التنبؤ بالسموؾ
والتصرفات المستقبمية لو إتجاه الوجية أي ىؿ يزورىا أـ ال؛
 الصورة السياحية نسبية :أي أنيا متغيرة وليست ليا خصائص ثابتة حيث تتغير مف شخص إلى آخر
وتختمؼ مف مكاف ألخر في العالـ ،ويتـ ادراكيا بطرؽ مختمفة وفقا لإلطار الثقافي واإلجتماعي وبمد نشأة
السائح وىذا ما يستوجب تنويع الجيود الدعائية طبقا لألسواؽ المختمفة؛
 تكوين الصورة السياحية عممية و ديناميكية :إف عممية تكويف الصورة السياحية ىي عممية ديناميكية
متفاعمة تمر بمراحؿ متعددة تتأثر كؿ مرحمة بما يسبقيا وتؤثر فيما يمحؽ بيا كما أنيا متطورة ومتغيرة
تأخذ أشكاال عديدة وقوالب مختمفة؛
 الصورة السياحية عممية معرفية :إف عممية بناء صورة ذىنية لموجية السياحية ىي عممية معرفية تمر
بمراحؿ العمميات المعرفية مف إدراؾ وفيـ وتذكر وتخضع لممتغيرات والعوامؿ التي تخضع ليا العمميات
المعرفية أو تتأثر بيا؛
 الصورة السياحية عممية نفسية :إف تكويف صورة الوجية السياحية ىي عممية نفسية مما يعني كونيا
عمميات داخمية ليا أبعاد شعورية إلى جانب أبعادىا المعرفية كما تتكوف الصورة السياحية وتتطور في
إطار ثقافي معيف أي أنيا ال تنشأ مف فراغ وانما تتأثر بكؿ الظروؼ المحيطة بيا.
 .3.2.4.IIأهمية صورة الوجهة السياحية :إف لصورة الوجية السياحية أىمية بالغة بإعتبارىا محرؾ
ألحاسيس ومشاعر السائح والتي مف خالليا يستطيع أف يختار بشكؿ مناسب وجيتو السياحية التي تتالءـ
مع مختمؼ إحتياجاتو ورغباتو ،وتكمف ىذه األىمية في مجموعة مف النقاط التي يمكف تمخيصيا كما يمي:1
 الصورة تعمؿ كمرجع لإلختيار مف خالؿ الصورة السياحية يمكف لموجية أف تكتسب الثقة أو تثير أحكاـ
سمبية ال تتماشي مع مصالحيا لدى األطراؼ الذيف ىـ عمى عالقة بيا ،فالصورة تساىـ في إنشاء ىوية
مميزة مف خالليا يتـ توجيو السائح بالصورة التي يدركيا حوؿ الوجية؛

1صبرينة بوالريب ومحمد حولي ،مرجع سبؽ ذكره ،ص ص.7- 6
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 تعمؿ الصورة عمى تمييز الوجية عف منافسييا وىي تسمح بتطوير اتجاىات إيجابية في صالحيا مف
شأنيا إستمالة السائح واكتساب وفائو ووالئو؛
 صورة الوجية تساعد السائح عمى معالجة المعمومات وىذا راجع إلى أنيا ممخص لمجموعة مف
اإلعتقادات ،وىي عممية تبسيطية ليذه المعمومات كما أنيا تسيؿ عممية التعرؼ عمى المنتجات وتكرار
السموكيات إتجاىيا وبالتالي كسب والء السياح؛
 تساعد الصورة الطيبة لموجية السياحية عمى جذب الميارات البشرية االزمة لمعمؿ فييا كما تساىـ في
خمؽ نوع مف الرضا لدى العامميف بيا وتساىـ في ارتفاع الروح المعنوية لمجميور الداخمي ،مما يؤدي إلى
تحسيف مستوي الخدمات المقدمة؛
 توفر الصورة لألسباب الضرورية لمشراء أو التعامؿ ،فالصورة تبني عمى أساس الخصائص الوظيفية
والرمزية لممنتج وتتمثؿ ىذه العوامؿ لألسباب الرئيسية لشراء ،وىذا حاجة السائح والظروؼ األخرى
المرتبطة بالشراء كالتعرض لمنبو داخمي أو خارجي ،القدرة الشرائية ،األوضاع السياسية واإلقتصادية
السائدة في البمد السياحي؛
 إف إعطاء صورة جيدة عف الوجية السياحية معناه إنشاء قيمة خاصة بيا ،وىذا يساعد عمى تبرير إرتفاع
أسعار الخدمات المقدمة وتسييؿ عمميات تقديـ المنتجات الجديدة بحيث أنيا تستفيد مباشرة مف الصورة
المكتسبة مف قبؿ ،باإلضافة إلى سيولة التفاوض مع المتعامميف في المجاؿ السياحي ألنيـ يفصموف
الوجيات ذات الشيرة الواسعة والسمعة الجيدة؛
 جذب رؤوس األمواؿ واإلستثمارات وزيادة عدد المساىميف ،إضافة إلى جذب المورديف والموزعيف والتي
تعكس عدد الوافديف إلى ىذه الوجية السياحية والصورة اإليجابية التي تكونت لدييـ.
 .3.4.IIتكوين صورة الوجهة السياحية:
تتكوف الجية السياحية عبر عدة مراحؿ تحت تأثير عدة عوامؿ.
.1.3.4.IIمراحل تشكل صورة الوجهة السياحية :إف تشكؿ صورة الوجية السياحية يمر عبر عدة مراحؿ
منيا ما يمي:

1

 المعرفة :حيث يقوـ الفرد مف خالؿ ىذا العنصر بالتعرؼ عمى كؿ ما يحيط بو بإستعماؿ وسائؿ اإلتصاؿ
واإلعالـ المختمفة فتنبع لدى الناس رغبة في زيارة تمؾ األماكف التي يشاىدىا عبر وسائؿ اإلتصاؿ،
ومحاولة الوصوؿ إلى كؿ مؿ يرغبوف في التعرؼ عميو ،فقبؿ زيارتو لذلؾ المكاف يكوف قد تعرؼ عمى
1

محمد الطائي ،إدارة السياحة والفنادق ،دار كنوز لمنشر والتوزيع ،األردف ،2006 ،ص.82
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مختمؼ المعمومات المتعمقة بو مف خالؿ وسائؿ الترويج حيث تتشكؿ لدية معرفة مسبقة ومدروسة بالمكاف
المراد زيارتو؛
 التأثير :وىو ما يربط بمؤثرات محفزة عمى القياـ بعمؿ ما مف خالؿ ما يرغب الشخص في الحصوؿ عميو
مف خدمات ومنتجات سياحية ،فمثال يرغب السائح في زيارة بمد ما ليوـ واحد فقط ،فيقوـ ىذا الشخص
بوضع تصور عف اإلجراءات المتبعة تسييؿ دخولو ،ومف ىذا المنطؽ تؤثر سيولة وسرعة ىذه اإلجراءات
في تكويف صورة ذىنية مناسبة عف ىذا البمد ،مما يكوف ليذا تأثير كبير عمى سموكو؛
 السموك :إف عنصر السموؾ ينطمؽ مف اإلرادة والرغبة في القياـ بعمؿ ما ،فمف خالؿ العناصر السابقة
يتكوف لدى السائح صورة ذىنية عف الخدمة مما يكوف لديو الرغبة في اإلستفادة مف ىذه الخدمة أوال ،فيذه
العناصر ال يمكف فصميا عف بعضيا البعض ألنيا تساىـ بدرجة كبيرة في بناء صورة ذىنية لموجية
السياحية.
أي أف التعبير عف الصورة الذىنية يتبعو تغيير في السموؾ ،فيناؾ عالقة وطيدة بيف صورة الوجيات المكونة
لدى األفراد وسموكياتيـ إتجاىيا حيث تعتبر ىذه الصورة مف عوامؿ نجاح أو فشؿ الكثير مف الوجيات.
.2.3.4.IIالعوامل المؤثرة في تشكيل صورة الوجهة السياحية:
ىناؾ المجموعة مف العوامؿ المؤثرة في تشكيؿ صورة الوجية السياحية منيا:

1

 الكممة المنطوقة :تعتبر الكممة المنطوقة صورة يتحكـ فييا جياز السياحة الوطنية والييئات السياحية ذات
العالقة ،حيث أف ليذه الكممة تأثي ار كبي ار في عممية تشكيؿ صورة الوجية السياحية ،والمالحظ أف الكممة
المنطوقة سالح ذو حديف ألف الكممات السمبية تؤثر في السائح وفي إتخاد ق ارره ،خاصة وأنيا تنتقؿ بشكؿ
أسرع بمرتيف مف الكممة اإليجابية ويكوف وقعيا عمى انطباع السائح كبي ار لدرجة أنو قد يغير وجيتو
السياحية نحو وجيات أخرى ،كما يمكف أف ينتقؿ الخبر إلى سياح أخريف وىذا ما يؤثر سمبا عمى سكاف
المنطقة السياحية؛
 اإلعالن السياحي :يعتبر مف أىـ األدوات المستخدمة في تسويؽ الخدمات والمنتجات السياحية ،حيث أنو
يولد الرغبة في زيادة التدفؽ السياحي نحو أي وجية سياحية ،وىذا عبر إبراز مقومات البمد السياحي
بأسموب مناسب مع التركيز عمى دوافع الزيارة لمسائح ،كما يبرز اإلعالـ بإعطاء صورة واقعية لموجية
السياحية مع إبراز المغريات التي تقدميا كخدمات اإليواء ،النقؿ ،وسائؿ الراحة والترفيو...الخ؛

1

حناف برجـ  ،تسويق صورة الوجهة السياحية لمجزائر نحو مستقبل سياحي ،رسالة مقدمة لنيؿ شيادة الماجستير غير منشورة،

تخصص تسويؽ في عموـ التسيير ،جامعة دالي إبراىيـ ،الجزائر ،2011 ،ص ص.23-21
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 المنشورات والمطبوعات والكتيبات السياحية :وىي المتضمنة لكافة البيانات والمعمومات السياحية لموجية
المروج عنيا ،وىي عادة تمكف السياح مف المعرفة الجيدة لموجية السياحية وتكوف مرفقة بخرائط ورسومات
ذات داللة سياحية تبرز فييا أىـ المواقع السياحية والطرؽ المؤدية إلييا وغيرىا مف المنشآت السياحية
التي تتوفر عمييا الوجية السياحية؛
 منظمو الرحالت السياحية :تكمف ميمتيـ في إعداد البرامج السياحية وخدمات النقؿ بمختمؼ أنواعو،
باإلضافة الى خدمات الترفيو وحجز الفنادؽ وتذاكر السفر ،كذلؾ القياـ برحالت سياحية والزيارات
المختمفة وغيرىا مف الخدمات التي تطمبيا الرحمة السياحية أو يحتاجيا السائح أثناء إستعداده لمسفر نحو
وجيتو السياحية حتى ولو طمب زيارة مكاف ال يتضمنو برنامج الرحمة؛
 مشاهير ورجال الدين :مف بينيـ المشاىير ،نجوـ الرياضة ومقدمي البرامج التمفزيونية والسياسييف ،فميـ
تأثير كبير في تشكيؿ صورة إيجابية لموجية السياحية ألنيـ يعتمدوف عمى شيرتيـ وجاذبيتيـ في التأثير
عمى ق اررات السياح ،وبذلؾ تمقى الوجية السياحية صدى كبير ومصداقية مف قبؿ السياح الوافديف إلييا،
كما أف لرجاؿ الديف تأثير عمى السياح مف خالؿ إقناعيـ باألدلة بأف السياحة ال تتعارض مع الخصائص
اإلجتماعية لمسائح ،ويعتبر المستوى التعميمي ،السف ،المستوى المعيشي ،المستوى اإلقتصادي ،بمد النشأة
وأذواؽ ورغبات السياح مف أىـ العوامؿ التي تؤثر في صورة الوجية السياحية؛
 الخبرة بزيارة الوجهة السياحية :يفضؿ السائح زيارة الوجية السياحية المألوفة لو ،والسفر منيا والييا،
حيث تتكوف صورة معقدة ،حيث يكتسب السائح خبرات لعوامؿ الجذب السياحي ويشترؾ في األنشطة
ويجمع الصور الفوتوغرافية وتمؾ الخبرات تؤثر في صورة الوجية السياحية.
باإلضافة إلى العوامؿ التي ذكرناىا يمكف أف نجد عوامؿ أخرى ليا تأثير عمى صورة الوجية السياحية مف
بينيا العوامؿ السياسية كبعض الق اررات التي يسنيا الحكاـ في بعض البمداف والتي ليا وقع سمبي في تشكيؿ
صورة الوجية السياحية.
الخالصة:
إحتؿ اإلىتماـ بسموؾ المستيمؾ وخاصة السائح حي از كبي ار في مجاؿ بحوث السوؽ لدى الباحثيف
والدارسيف ،بإعتباره مستيمكا لنوع خاص مف الخدمات السياحية ،كما يتميز السائح بعدد مف الخصائص التي
تؤثر في نمط إستخدامو لممنتج السياحي وسموكو في دولة المقصد السياحي أىميا اإلحساس بالغربة نتيجة
إلبتعاده عف موطنو األصمي أو محؿ إقامتو الدائـ واتجاىاتو نحو زيادة اإلنفاؽ ،وبالتالي دراسة سموؾ السائح
عممية شديدة الصعوبة والتعقيد نظ ار لما يط أر عمى ىذا السموؾ مف تغيير مستمر ،وكذلؾ لطبيعة قرار
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الشرائي لمسائح الذي يعتبر محصمة النيائية لعدد مف المراحؿ الميمة التي يمر بيا ويخضع لتفسير عمماء
النفس واإلجتماع وحتى اإلقتصاد ،وىذا بيدؼ الوصوؿ إلى أسموب عممي لمطمب السياحي وتحديدا
الخصائص التي تميزه وطرؽ تقديره لوضع خطة سميمة لمنشاط السياح ،ولكؿ وجية سياحية صورة ،وبعض
الوجيات ليا صور أقوى مف غيرىا في ظؿ المنافسة ،وبالنظر إلى خصائص السوؽ يجب خمؽ ونقؿ صورة
إيجابية لمسياح المحتمميف في األسواؽ المستيدفة والتفرقة بيف العوامؿ التي يمكف أف تؤثر عمى السائح
لموجية الخارجية وعمى السائح لموجية السياحية الداخمية ،وىذا ما سنقؼ عميو خالؿ فصمنا الموالي.
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.IIIالدراسة الميدانية للعوامل المحددة إلتجاهات
السياح نحو السياحة الداخلية
تمهيد
.1.IIIلمحة تاريخية عن السياحة في الصحراء
.2.IIIمنهجية الدراسة الميدانية
.3.IIIعرض وتحليل إجابات أفراد العينة واختبار
الفرضيات
الخالصة

.IIIدراست مٍدانٍت للعىامل المحددة التجاهاث السٍاح نحى الىجهت الصحراوٌت
تمهيد2
تعرف السياحة الداخمية في الجزائر تحوال ممحوظا في السنوات األخيرة تسببت فيو مجموعة من العوامل
إنطالقا من تكثيف الدولة لجيودىا في ميدان مرافقة االستثمار السياحي من حيث اإلمكانيات المسخرة أو
التشريعات المحفزة وسياسات ضريبية مرافقة تتالئم وطبيعة ىدا النشاط ،مرو ار ىدا النشاط ببرامج تطوير
سياحي مرتكزة عمى ما تزخر بو البالد من تنوع اجتماعي ،ثقافي وجغرافي وصوال إلى الظروف اإلقتصادية
وميزتيا انخفاض كبير في قيمة العممة والذي من شأنو تحفيز السياحة داخميا ،وكبح خروج السياح الجزائريين
نحو الوجيات خارجية ،كما يضاف إلى ىدا الرواج الدي تعرفو الوجية السياحة الجزائرية عبر مواقع التواصل
اإلجتماعي واقتراحيا كبديل لمزيارة سواء لألجانب أو حتى لألجانب ،لذلك سنحاول خالل ىذا الفصل الوقوف
عمى مدى استعداد السائح الجزائري لزيارة الجزائر والبحث في ماىية العوامل التي تحدد توجيو نحوىا ،حيث
سيتم في ىذا الفصل بداية اعطاء لمحة عن السياحة الصحراء ،إضافة إلى تبيان منيجية الدراسة الميدانية
وكذا تحميل إجابات أفراد العينة واختبار الفرضيات.
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 1.IIIلمحة عن السياحة الصح اروية
قبل الحديث عن السياحة الصحراوية سنتطرق إلى السياحة في الجزائر.
 1.1.IIIالموارد السياحية بالجزائر
إن الموارد السياحية في الجزائر متعددة وسوف نتطرق إلى أىميا مـن خـالل إبراز أىم الموارد الطبيعية
والثقافية والتاريخية والدينية واإلمكانيات الالزمة لالستغالل.
 .1.1.1.IIIالموارد الطبيعية 2نتطرق لمموارد الطبيعية من خالل ما يمي :
 الموقع والمناخ  2تقع الجزائر شمال القارة األفريقية وىي تتوسط بالد المغرب العربي الكبير يحدىا من
الشمال البحر المتوسط ومن الشرق تونس وليبيا ومن الغرب المغـرب األقصى وموريتانيا ومن الجنوب
النيجر ومالي( ،)1تمتد أرض الجزائر في أقصى اتساع ليا عمى مسافة تزيد عـن 1900كمـم مـن الشمال
إلى الجنوب و 18000من الشرق إلى الغرب تبمغ مساحة الجزائر 2 381 741كمم وىي أكبر بمدان
المغرب العربي مساحة وأكبر بمد عربي و إفريقي (.)2
تتميز الجزائر من شماليا إلى جنوبيا بثالثة أنواع من المناخ كما يمي:
 مناخ متوسطي :عمى السواحل الممتدة من الشرق إلى الغـرب ودرجـة الحـ اررة متوسطة عموما في ىذه
المناطق من شير أكتوبر إلى أفريل وتقارب  18درجـة ،أما في شير جويمية وأوت فتصل إلى أكثر من
30درجة ،ويكـون الجـو حـا ار ورطبا؛
 مناخ شبه قاري :في مناطق اليضاب العميا يتميز بموسم طويل بارد ورطـب فـي الفترة من أكتوبر إلى
ماي وتصل درجة الح اررة أحيانا إلى  5درجات أو أقل فـي بعض المناطق أما باقي أشير السنة فتتميز
بح اررة جافة وتصل إلـى أكثـر مـن  30درجة؛
 مناخ صحراوي :في مناطق الجنوب والواحات ويتميز بموسم طويل حار من شير ماي إلى سبتمبر
حيث تصل درجة الح اررة أحيانا إلى أكثر من  40درجة أما باقي أشير السنة فتتميز بمناخ متوسطي
ودافئ ،ىذا ما يمكن نشاط حركة السياح فـي فصل الشتاء.
 الساحل الجزائري  :يمتد الساحل الجزائري عمى مـسافة 1200كمـم ،وىـو يتميـز بارتفاعو وتكونو
الصخري ،وتوجد بو عدة فضاءات سياحية نادرة ،ومن أىـم المنـاطق السياحية الممتدة عمى ىذا الساحل
يوجد  :القالة ،تيقزيـرت ،سـيدي فـرج ،تـنس ،بنـي صاف..الخ.

()3

Office national du tourisme, Algérie carte touristique.
()2

الديوان الوطني لإلحصائيات ،المجموعة اإلحصائية السنوية لمجزائر ،مطبعة الديوان ،الجزائر ،1996 ،ص .01
)Office national du tourisme, Algérie (guide touristique
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 المناطق الجبمية 2أىم ما يميز المناطق الجبمية في الجزائر وجود سمـسمتي األطمـس التمي واألطمس
الصحراوي والتي تعطيان فرص االكتشاف والصيد ،وأىـم المرتفعـات السياحية نجد محطة الشريعة والتي
تمارس فييا رياضة التزلج عمى الثمج ،باإلضافة إلـى محطة تيكجدة إن خبايا المناطق الجبمية ال تقتصر
عمى المرتفعات والمغارات والكيوف فحسب ،وانما ىناك ثروات أخرى ليا أىميتيا لمسائح مثل الحيوانات
المتنوعة والطيـور النـادرة والينابيع المائية العذبة والتي تتميز بالبرودة صيفا والفتور شتاءا وكل ىذه تعتبر
بمثابـة عوامل جذب لمسياح عندما تثير فييم الفضول والرغبة في اكتشاف المكنونات الـسياحية التي
تتوفر عمييا مختمف مناطق الجزائر()1؛
 المحطات المعدنية 2الجزائر بمد غني بطبيعتو الساحرة وقدراتو الـسياحية والثقافيـة اليائمة والمتعددة وحتى
الطبيعة كان ليا الفضل في أن تمنح الجزائر مناظر خالبة ،كمـا وىبتيا العديد من المنابع المعدنية
بخاصيات عالجية مؤكدة ،تبين حسب الد ارسـة التـي قامت بيا المؤسسة الوطنية لمدراسات السياحية
وجود  202منبع لممياه المعدنيـة يتركـز أغمبيا في شمال البالد  .ومن أىم ىذه الحمامات نجد  :حمام
ريغة بعين الدفمى ،حمـام بوحنيفية بمعسكر ،حمام قرقور بسطيف ،حمام الصالحين بالمدية(.)2
وىذا الجدول يمثل ممخص السياحة الحموية في الجزائر:
الجدول رقم( 2)30السياحة الحموية في الجزائر

السنة

منتجعات حموية

مراكز الطاالسو

خدمات عالجية

خدمات

إجمالي الزوار

استحمام
3300

15

2

491 530

2 222 423

2 713 953

3302

15

2

686 117

3 201 714

3 887 831

التغير

0

0

39.58%

44.06%

43.25%

المصدر :تقرير السياحة واألسفار لمجزائر ،مقارنة بين سنتي  2013و ،2014و ازرة السياحة ،ص . 30

نالحظ من الجدول رقم( )03أن عدد المنتجعات الحموية ومراكز الطاالسو لم يتغير من  2013إلى
 2014ورغم ذلك نالحظ أنو ىناك زيادة في خدمات عالجية بنسبة  39.58بالمئة وزيادة في خدمات
االستحمام بنسبة  % 44.06ومنو فإنو يوجد ارتفاع في عدد السياح بنسبة .%43.25

( )1

صالح فالحي ،االقتصاد الجزائري كأحد شروط اندماج االقتصاد الجزائري في االقتصاد العالمي ،الممتقى الدولي األول حول االقتصاد

( )2

الديوان الوطني لمسياحة ،الحمامات المعدنية منتوج خاص ،مجمة الجزائر سياحة ،العدد  ،33مطبعة الديوان ،ص .14

الجزائري في األلفية الثالثة ،جامعة البميدة ،الجزائر 21-20 ،ماي  ،2002ص .05
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 .1.1.1.IIIالموارد الثقافية والتاريخية والدينية 2تزخر الجزائر بموارد سياحية متنوعة ومن أىميا نجد
المعالم المصنفة من طرف منظمة اليونسكو والمتمثمة في(:)1
 تيمقاد 2تم إنشاؤىا من طرف اإلمبراطور ترجان عام  100م وىي تقع بوالية باتنة؛
 تيبازة 2وىي من المدن الرومانية العتيقة ؛
 جميمة 2وىي تقع بسطيف وىي من أقدم المدن الرومانية بالجزائر؛
 الطاسيمي 2وتحتوي عمى أكثر من  15000لوحة تعكـس تحـوالت المنـاخ وىجـرة الحيوانات وتطور الحياة
البشرية في الصحراء خالل  6000سنة قبل الميالد؛
 قمعة بني حماد 2تقع ببشارة بالمسيمة وىي من المدن اإلسالمية تأسست سـنة  1007م وكانت عاصمة لمدولة
الحمادية؛
 قصر ميزاب 2انشأ من طرف اإلباضيين؛
 القصبة 2توجد بالعاصمة وىي مدينة إسالمية.
إضافة إلى ىذه الموارد الثقافية فإن الحضارات التي توالت الجزائر عمى مر العصور تركت إرثا ثقافيا
وتاريخيا ودينيا يتواجد في أغمب مناطق الجزائر ويمكن ذكر أىم المراحل من خالل ما يمي:
 الحضارة الرومانية :عمرت قرابة الخمس قرون ،وتوجد آثارىا في العديد مـن المدن أىميا :تيمقاد ،جميمة،
تيبازة ،شرشال ،قالمة وتبسة()2؛
 الحضارة اإلسالمية 2من أىم المعالم القديمة لمحضارة اإلسالمية التـي ال تـزال شامخة في العديد من المواقع
األثرية نجد قمعة بني حماد بالمـسيمة والمنـصورة بتممسان والجزائر العاصمة بمساجدىا العتيقة ىذا دون أن
ننسى الزوايا والتي من أىميا نجد الزاوية التيجانية ،الرحمانية ،وزاوية كونتة ،والتي تعتبر منتوج سياحي
رائع()3؛
 المرحمة االستعمارية 2شيد االستعمار عدة فنادق كانـت موجيـة لممـستوطنين األوربيين ،باإلضافة ليذه فإن
المواقع الحربية والمعتقالت أصبحت مناطق أثريـة تاريخية .إن الصناعات التقميدية والتظاىرات الثقافية
المختمفة ليما دور ميم فـي تحـسين الصورة السياحية لمبمد كما أنيما تمعبان دو ار كبي ار فـي ترقيـة الـسياحة،
فالـصناعات التقميدية تتنوع من منطقة ألخرى ومن بينيا نجد صناعة الفخار ،صناعة الحمي الفـضية
والذىبية ،صناعة الزرابي ،التطريز عمى القماش ،وحسب إحصائيات غرفة الـصناعات التقميدية والحرف فإنيا
Ministre de tourisme, sitev 2005, sept sites algériens figurent patrimoine culturel
ONT : le patrimoine romain en algérie, guide touristique.
( )3

و ازرة السياحة ،الديوان الوطني لمسياحة ،السياحة الثقافية (دليل سياحي).
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سجمت أكثر من 73 000حرفي وبالرغم من كـون ىـذا الـرقم ضعيف إال أنو يمنح عمى األقل 150 000
منصب شغل مع وجود عدد ىام آخـر مـن الحرفيين العاممين في منازليم الغير منخرطين في غرف الـصناعة
التقميديـة ألسـباب مختمفة(.)1
وبالنسبة لمتظاىرات الثقافية فإنيا تعتبر من الموروثات الحضارية التي يتمسك بيا الجزائريون وحافظوا عمييا
طيمة حقب زمنية متعاقبة ويواظبون عمى إقامتيا ،فـال يكـاد يمر أسبوع أو شير إال وتحتفل مدينة من مدن
الجزائر بعيدىا ،وقصد الوصول إلى إنجاز إحصاء شامل ودقيق لمختمف األعياد والتظاىرات الثقافية المحمية
عبر  48والية شرعت مصالح و ازرة السياحة منذ مدة في إعداد مفكرة وطنية لتمك األعياد المحمية ىذه
العمميـة ستمكن من تثمين وتأىيل التظاىرات وادماجيا ضمن إستراتيجية تنمية القطاع الـسياحي ألنيا رافد من
روافد السياحة الثقافية التي تمقى رواجا وتـدفقا سـياحيا واىتمامـا عمـى المستوى الدولي(.)2
 .1.1.1.IIIالبنى التحتية 2من خالل ما سبق قمنا بإبراز أىم الموارد السياحية في الجزائر وقد تبين لنا مـدى
كثرة وتنوع ىذه الموارد ولموصول إلى ىذه الموارد فانو يمزم توفر اإلمكانيات المتمثمة في خدمات النقل
واالتصاالت وقدرات االستقبال:
 خدمات النقل  2إن التطور الحاصل في وسائل النقل بمختمف أنواعو ساىم فـي ترقيـة السياحة ،وبالنسبة
لمجزائر ورغم المجيودات المبذولة والتي مازالت تبذل في تحسين شبكة الموصالت إال إنيا تبقى غير كافية
وىذا نظ ار لكبر مساحة الجزائر.
ويمكن تصنيف وسائل النقل المستعممة في السياحة إلى أربعة أنواع ىي:
 النقل البري :يقدر طول شبكة الطرقات البرية بالجزائر 100000كمم ،وىي موزعة بين طرقات وطنية،
والئية وطرق ثانوية؛
 النقل البحري 2يتواجد عمى طول الساحل الجزائري  13ميناء متعـدد االختصاصات ،باإلضافة إلى عدد
كبير من الموانئ الصغيرة المخصصة لمصيد والترفيو السياحي؛
 النقل الجوي 2يعتبر أىم وسيمة نقل فـي تنـشيط الحركـة الـسياحية الدوليـة نحـو الجزائر ،ويتواجد بالجزائر 31
مطار دولي موزعة عبر كامل التراب الوطني ،ويوجد منيا  13مطار دولي.

( )1

الديوان الوطني لمسياحة ،صالون الصناعات التقميدية من أجل إنعاش جديد ،مجمة الجزائر سياحة ،عدد  ،26مطبعة الديوان،

الجزائر ،ص .20
( )2

الديوان الوطني لمسياحة ،األعياد المحمية بالجزائر ،مجمة الجزائر سياحة ،العدد  ،33مطبعة الديوان ،الجزائر ،ص .18
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 االتصاالت 2يمكن تصنيف االتصاالت حسب شركة اتصاالت الجزائر كاآلتي(:)1
 الشبكة التجارية :تحتوي عمى  171وكالة تجارية لالتصاالت و 110ممحقة تجارية تابعة لموكاالت
التجارية باإلضافة إلى  212040كشك متعدد الخدمات و 4425ىاتف عمومي؛
 شبكة االتصاالت 2تحتوي عمى الشبكة العمومية لإلرسال المعطيات بالحزم أكس  25تقدر ب 6206وصمة
أو نقطة باإلضافة إلى القاعدة الوطنية إلرسال المعطيات بقدرة  10جيغابيت و 2.5جيغابيت و80

جيغابيت في قيد اإلنجاز وشبكة الراديو الريفي  103تدمج وتغطي أكثر من  1500مدينة و 961بمدية
مربوطة بألياف بصرية؛

 اتصاالت الجزائر الفضائية 2تحتوي عمى  47محطة ىرتزية محمية و 04محطات دولية ومحطة واحدة
ساحمية وشبكتين عبر األقمار الصناعية و 1400مشترك في الياتف النقال عبر ساتل التريا.
 قدرات االستقبال 2تممك الجزائر طاقة إستعابية ألبأس بيا يمكن تمخيصيا في ىذا الجدول :
 الطاقة االستيعابية لمفنادق في الجزائر
الجدول رقم( 2)32الطاقة اإلستعابية لمفنادق في الجزائر
القطاع

سنة 3302

سنة 3300
عدد الفنادق

عدد األسرة

عدد الفنادق

عدد األسرة

العمومي

65

18613

65

18613

الخاص

1062

74313

1059

74744

الجماعات المحمية

42

2006

54

3134

رأس مال مشترك

07

3872

07

3114

المجموع

1176

98804

1185

99605

المصدر 2تقرير السياحة واألسفار لمجزائر ،مقارنة بين سنتي  2013و ،2014و ازرة السياحة ،ص 9

نالحظ من خالل الجدول ( )04زيادة في العدد الفنادق بصفة عامة من سنة  2013إلى سنة 2014
ب ـ 9فنادق وىذه الزيادة مرتبطة ارتفاع عدد الفنادق لمجماعات المحمية التي زادت ب  12فندق ،كما نالحظ
انخفاض في عدد الفنادق في القطاع الخاص حيث تم غمق  3فنادق ،ونالحظ أيضا ثبات في عدد الفنادق
بالنسبة لمقطاع العام ورأس مال المشترك.

()1

بديعة بوعقمين ،السياسات السياحية في الجزائر وانعكاساتها عمى العرض والطمب السياحي ،رسالة مقدمة لنيل شيادة الماجستير،

جامعة الجزائر ،1996 ،03ص 113
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عدد األسر اإلجمالي ارتفع مع ارتفاع عدد ،نالحظ أن عدد أسر بقي ثبات مع ثبات عدد الفنادق
بالنسبة لمقطاع العام ،أما بالنسبة لمقطاع الخاص فرغم النقص في عدد الفنادق إلى أنو ىناك زيادة في عدد
األسر ب  431أسرة ،فيما يخص الجماعات المحمية فزيادة عدد الفنادق تبعتيا زيادة كبيرة في عدد األسر
تقدر ب 1128أسرة ،أما ما يتعمق بالفنادق ذات رأس مال مشترك فرغم ثبات عدد الفنادق إلى أن عدد
األسر انخفض ب  758أسرة.
 .1.1.IIIالسياحة الصحراوية
تعد السياحة الصحراوية من أكثر السياحات جذبا لمسياح .
 .1.1.1.IIIمفهوم السياحة الصحراوية 2قبل تعريف السياحة الصحراوية البد من التطرق إلى تعريف
الصحراء.
 تعريف الصحراء 2ىي" :منطقة جغرافية قاحمة تتميز بنذرة األمطار ،فقد تصل نسبة فييا من 25ممم
سنويا" ،1كما يعرفيا البعض األخر عمى أنيا " :أراض جافة رممية أو ىي جزء عقيم أو قاحل من
األرض"(.)2
وقد عرفيا معجم المصطمحات الجغرافية عمى أنيا " المنطقة التي تكون اليواطل فييا ضئيمة جدا ،تخمو من
المجاري المائية الدائمة ،شبو قاحمة ،شبو جرداء ،تغطييا سيوب متفاوتة الكثافة ،فقر حيواني ونباتي ،الحياة
الموجودة فييا تكون متكيفة ومتأقممة مع الظروف الصعبة"(.)3
 تعريف السياحة الصحراوية :قدم المشرع الجزائري مفيومو لمسياحة الصحراوية عمى أنيا " :كل إقامة
سياحية في محيط صحراوي ،تقوم عمى استغالل مختمف القدرات الطبيعية والتاريخية والثقافية ،مرفقة
بأنشطة مرتبطة بيذا المحيط من تسمية وترفيو واستكشاف"(.)4
كما عرفت عمى أنيا  " :كل النشاطات الناتجة عن سفر واقامة األشخاص في منطقة صحراوية معينة لفترة
أكثر من  24ساعة وأقل من سنة ،وتشمل السياحة الصحراوية كل النشاطات الخاصة بزيارة الواحات،

http://mawdoo3.com
( )2

صباح بنوناس ،مقومات السياحة الصحراوية في الجزائر واستراتجيات تطويرها ،الممتقى الدولي الثاني حول دور السياحة الصحراوية

في التنمية االقتصادية واالجتماعية ،جامعة محمد خيضر ،بسكرة 12-11 ،مارس  ،2012ص .01

()3

( )4

1

المرجع نفسو ،ص .02

الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية ،المادة ،03القانون  ،30-30العدد ،11فيفري  ،2003ص .05
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األماكن التاريخية ،األثرية والثقافية في منطقة صحراوية معينة داخل الوطن أو خارجو وال تكون بغرض
العمل أو اإلقامة الدائمة"(.)1
إذن يمكن القول أن السياحة الصحراوية نمط سياحي يختمف في طبيعتو واحتياجاتو وىو من طراز سياحة
المغامرات في الطبيعة ،ويعتبر نوع حديث في حالة تزايد في الطمب عميو نتيجة لمعادات والتقاليد والثقافات
التي تميز مجتمعات ىذه المناطق وتمثل في مجمميا موردا أساسيا لمسياحة الصحراوية.
 .1.1.1.IIIأهمية السياحة الصحراوية 2تبرز أىمية السياحة الصحراوية في عدة جوانب منيا ما يمي:
 األهمية االقتصادية :وتبرز من خالل ما يمي(:)2


التشغيل تشير النظريات والدراسات أنو السياحة من أكبر الصناعات في العالم توليد العمل؛

 إذ تعتبر مصدر ىام لمعمالة ويختمف تأثير السياحة الصحراوية عمى التشغيل باختالف درجو االىتمام بيا
وىذا مرتبط التحفيزات والجيود التي تقدميا الدولة من اجل االستثمار في ىذه الصناعة ظروف المناخية
الصعبة وكذا قمو اإلمكانيات والموارد يقمل من فرص استحداث مناصب الشغل في ىذا القطاع الطاقة
االستيعابية الكبيرة لي ىذه الصناعة خاصة في الجزائر السياحة الصحراوية ال تسمح خمق عمالو مباشره
فحسب بل يتعدى ذلك إلى تنشيط القطاعات األخرى النقل واالتصاالت وغيرىا والتي تخمق العديد من
فرص الشغل غير المباشرة؛
 تطوير الخدمات في المناطق الصحراوية :تقدم السياحة في المناطق الصحراوية عده مزايا السكان المحميين
باإلضافة إلى أنيا تقوم بتنشيط الحركة التجارية االقتصادية وتطوير الصناعات المرتبطة بيا كما تساىم
السياحة في ىذه المناطق في تنميو البنية التحتية تشير الدراسات أن  ٪41مما ينفقو السائح يتجو إلى
الفنادق أما  ٪59المتبقية فينفقيا عمى الخدمات الترفييية األخرى من المطاعم محالت التسوق المواصالت
والنقل المسرح والسينما الميرجانات الرياضية ايجار السيارات والجوالت السياحية الداخمية()3؛
 تحسين ميزان المدفوعات 2إن السياحة الصحراوية يمكن إن تساىم كصناعة تصديريو في تحسين ميزان
المدفوعات الخاص بالدول ،ويتحكم ىذا نتيجة لتدفق رؤوس األموال األجنبية المستثمرة في المشروعات
السياحية اإليرادات السياحية التي تقوم الدولة بتحصيميا من جميور السائحين لمناطق الجنوب وخمق
()1

منير نوري ،أهمية االتصاالت التسويقية في تنمية السياحة الصحراوية في الجزائر ،الممتقى الدولي الثاني حول دور السياحة

الصحراوية في التنمية االقتصادية واالجتماعية ،جامعة محمد خيضر ،بسكرة ،يوم  12-11مارس  ،2012ص .02

()2

Amel Blidi, loudeurs administratives, manque de financement, impossibilité d’accéder au foncier,
journal el watan, 15/04/2013, p04
(  )3كمال رزيق ،دور البنوك في دعم السياحة الصحراوية في الجزائر ،الممتقى الدولي الثاني حول دور السياحة الصحراوية في التنمية
االقتصادية واالجتماعية ،جامعة محمد خيضر ،بسكرة 12-11 ،مارس  ،2012ص . 06
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استخدامات جديدة لمموارد الطبيعية والمنافع الممكن تحقيقيا نتيجة خمق عالقات اقتصاديو بين قطاع
السياحة والقطاعات األخرى وعمى الرغم من زيادة في عدد السياح خالل السنوات األخيرة فان التدفقات
السياحية إلى الخارج تضل أعمى من التدفقات النقدية إلى الداخل وىذا نتيجة ألثر السوق الموازية حيث إن
الجزائريين المقيمين بالخارج يقوم بتحويل أمواليم في ىذه السوق؛
 المساهمة في الناتج الداخمي الخام  2حيث أصبحت السياحة الصحراوية والسياحة عموما تشكل موردا ىا
ما لالقتصاد وتساىم السياحة في الجزائر بنسبو  ٪2من الناتج الداخمي الخام أي بما يساوي  265مميار
دينار؛
 السياحة الصحراوية مصدر لمعممة الصعبة حيث تساىم السياحة الصحراوية في توفير جزء من العممة
الصعبة من خالل ما يمي:
 مساىمو رؤوس األموال األجنبية االستثمارات الخاصة بالسياحة الصحراوية؛ المدفوعات السياحية التي تحصل عمييا الدولة مقابل منح تأشيرات الدخول لمبالد؛فروق تحويل العممة؛

-

 اإلنفاق اليومي لمسائحين مقابل الخدمات السياحية باإلضافة عمى الطمب عمى السمع اإلنتاجية والخدماتلقطاعات االقتصادية األخرى 1خاصة وان سياحة الصحراء تجديد تجذب إفرادا عمى مستوى عال من
الناحيتين الثقافية واالقتصادية.
 األهمية الثقافية واالجتماعية 2تمثل السياحة الصحراوية وسيمو الحضارية اجتماعيو لتغذيو التبادل الثقافي
والحضاري بين األمم والشعوب حيث تنتقل المغات العادات والتقاليد والديانات والمعتقدات الفكرية واآلداب
والفنون واليوايات المختمفة ومن ثم تعمل عمى تعزيز التآخي والتعاون بين الدول وبعض وبعضيا البعض
وبذلك يتحقق التأثير الثقافي لمسياحة الذي يمثل محور من محاور التنمية في المجتمع؛
 األهمية السياسية :لمسياحة رد فعل مباشر من تعامل الدول مع بعضيا البعض الزيارات السياحية المتبادلة
بين ولكن لعبت الحركة السياحية دو ار ىاما في العالقات الدولية بحيث أصبحت تمثل احد االتجاىات الحديثة
لتقميل حده الصراعات والخالفات الدولية التي تنشا بين الدول المتنازعة المتحاربة لذلك فان السياحة أصبحت
رم از من رموز السالم والتآخي بين الدول(.)2

( )1

عيسى مرازقة ،التنمية السياحية في الجزائر ،دراسة أداء وفعالية مؤسسات القطاع السياحي في الجزائر ،الممتقى الدولي حول

اقتصاديات السياحة ودورىا في التنمية المستدامة ،جامعة محمد خيضر ،بسكرة 10-09 ،مارس  ،2010ص 05
( )2

محمد منير حجاب ،اإلعالم السياحي ،الطبعة األولى ،دار الفجر لمنشر والتوزيع ،اإلسكندرية ،2000 ،ص 24
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 األهمية البيئية والعمرانية  2وتكمن ىذه األىمية في االستغالل األمثل لمموارد والمعطيات الطبيعية
الصحراوية وتدفع المحافظة عمييا وعدم اإلساءة في استخداميا عمى اعتبارىا ثروة وطنيو()1؛
 األهمية النفسية :الكالم بدون سبب الشعور باالكتئاب عدم ثبات واالنفعال في معظم األحيان إلى ضعف
قدره الفرد في أداء عممو عمى أكمل وجو( ،)2وبالتالي الصحراء وبما تتميز بو من مناظر طبيعية ىدوء
وسكون تعطي لزائر الفرصة لمراحة واسترجاع نشاطو.
وسيتم توضيح ذلك من خالل ىذا الجدول إقبال السياح عمى الوجية الصحراوية :
الجدول رقم( 2)30عدد السياح المتوجهون نحو الصحراء

الفترة

الجزائريون

األجانب

المجموع

موسم 3300

120095

6618

126713

موسم 3302

224730

21508

246283

المصدر :تقرير السياحة واألسفار لمجزائر ،مقارنة بين سنتي  2013و ،2014و ازرة السياحة ،ص.15

من خالل الجدول رقم ( )05نالحظ ارتفاع مذىل في عدد السياح الذين يختارون الوجية الصحراوية
سواء من األجانب أو من الجزائريون ،حيث نالحظ أن عدد السياح الجزائريون المتجيون إلى الصحراء ارتفع
ب 104635سائح أما عدد سياح األجانب فارتفع ب 14890سائح ومنو فإن العدد اإلجمالي لسياح إرتفع
ب 119570سائح.
نالحظ أيضا من الجدول أن الوجية الصحراوية ىي وجية لسياحة الداخمية بالدرجة األولى حيث أن الوافدين
إلييا من داخل البالد أكبر من عدد الوافدين األجانب إلييا.
 .1.1.1.IIIتاريخ السياحة الصحراوية :كانت الصحراء الجزائرية مند أمد بعيد منطقة خاصة ومميزة،
تناوليا أول دليل سياحي نشر عام  1931من طرف الجنرال  Meynierوالكابتنnaval
بعنوان " الدليل التطبيقي لمسياحة في الصحراء " لتتبعو عام 1934الطبعة األولى لدليل السياحة بالسيارات
والجو في الصحراء من طرف الشركة البترولية  Shellفي الجزائر.تعتبر السياحة الصحراوية حديثة حيث
تعود إلى عام  1919أين تم اكتشاف الحدود الشمالية فقط لصحراء  .وتم االنتظار حتى  1922حيث قام
 Dubreuil, Audoin, Haardtبالتوغل في الصحراء بسيارات  Citroën,لتفتح بعد سنوات خطوط العبور
لمسياح ،كخط اليقار من  1922سنة إلى  1929وخط تنزروفت في سنة  1923وخط موريتانيا سنة
 ،1934لتتغير األمور كميا سنة  1930بتنظيم أول رالي صحراوي انطالقا من الجزائر ،عبو ار بتمنراست إلى
( )1
( )2

محمد عثمان غنيم وآخرون ،التخطيط السياحي ،الطبعة األولى ،دار صفاء لمنشر والتوزيع ،عمان ،2002 ،ص 22

عبد الرحمن العيسوي ،دراسات في عمم النفس السياحي ،الطبعة األولى ،دار المعرفة الجامعية ،القاىرة ،2001 ،ص 40
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حدود النيجرية بيدف إثبات القدرةك 2عمى التوغل في صحراء بمختمف أنواع السيارات ,بعد ذلك بدأ االىتمام
بتطوير وسائل النقل المالئمة كما قامت شركة Shellفي الجزائر بتطوير ىياكل االستقبال والتزويد بالمؤن
والبنزين عمى مسافة كل  300كم في الصحراء ،وفي سنة  1955ظير أول دليل سياحي لمصحراء(.)1
 .1.1.1.IIIاإلمكانيات السياحية في الصحراء 2تمتمك مناطق الجنوب الجزائري إمكانيات ىائمة سوف يتم
التطرق إلييا فيما يمي:
 اإلمكانيات الطبيعية 2حيث تتميز بـ2
 الواحات الصحراوية 2تستوعب الجزائر ماال يقل عن  200واحة موزعة عمى عدة مناطق منيا :األغواط،
ورقمة ،الوادي بشار ،بسكرة ،غرداية ،والواحة الحمراء بتيميمون ،ومنطقة تاوت الواقعة عمى ضفاف والية
النعامة التي تستوعب لوحدىا ماال يقل عن  50واحة منتشرة عمى مساحتيا الشاسعة()2؛
 اآلثار 2تزخر الجزائر بكم ىائل من اآلثار التاريخية المتواجدة عمى مستوى القصور والحظائر ،وقد تم
اكتشاف بصمات أثار الدينصورات بمنطقة المزيود بإقميم بمدية بريزينة (والية البيض) والتي أثبتت الدراسات
أن عمرىا الجيولوجي يعود إلى أكثر من  150مميون سنة ،كما تم اكتشاف بقايا الغابة المتحجرة بالمنطقة
المسماة الثنية الحمراء بنفس الوالية()3؛
 الصخور المنقوشة 2ظير الفن الصخري لموجود منذ  13ألف سنة ،ولقد تم إحصاء أالف من الموحات
الصخرية في الصحراء الجزائرية( ،)4وتعتبر منطقة األطمس الصحراوي أحد أكبر المتاحف المفتوحة عمى
اليواء في العالم ،عمى شكل محطات لمرسومات والنقوش الصخرية ،ومواقع األدوات الحجرية والمغامرات
والكيوف ،باإلضافة إلى الكتابات والنقوش الحجرية بكل من بشار واليقار والطاسيمي(.)5
 المنابع العالجية 2تممك الجزائر  202منبع حموي ،من بينيا  90يتم استغالليا بشكل تقميدي ،نذكر منيا
حمام عين ورقة في األطمس الصحراوي الغربي بوالية النعامة ،حمام زلفانة بغرداية ،سيدي الحاج ،وحمام
الصالحين ببسكرة المحاط بواحة شاسعة(.)6
()1

Jean- paul Minivelle, tourisme saharien et développement durable-Enjeux et approches
comparative, colloque international de Tozeur, Tunisie, 9-10 novembre 2007,p 9-10.
(  )2عالء الدين النقيب ،الواحات الصحراوية في الجزائر أهمها األغواط ،ورقمة ،بسكرة
http://www.agrng-ip.com/showthread,php 1765, consulté le 28/05/2018 à 13:04
(  )3جريدة المسمة اإللكترونية ،اكتشاف آثار دينصورات في والية البيض الجزائرية
http://www.almasalla,travel/News/News.asp?id=74105, consulté le 28/05 /2018 à 13:14
(  )4الديوان الوطني لمسياحة ،الجزائر أجمل صحاري العالم ،ص .61
(  )5أحمد عقون ،محطة الصخور المنقوشة ،بتيوت
http://tioutwaha2.blogpot.com/2009/09/blog-post_1072.html, consulté le 28/05 /2018 à 13:17
( )6صباح بنوناس ،مرجع سبق ذكره ،ص .07
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 اإلمكانيات التاريخية واألثرية2
 القصور 2تزخر الصحراء الجزائرية باليندسة المعمارية المتميزة والتي تترجميا تمك القصور المترامية فييا
لتبقى شاىدة عمى حضارات مرت بالمنطقة ،قصر التيوت بالنعامة ،قصر أغر بتندوف ،قصر متميمي
بغرداية باإلضافة إلى روعة المساكن التقميدية بالمنطقة؛
 المعالم واآلثار 2والتي نذكر منيا :معمم تينينان بتمنراست ،قبر األمير الياشمي ببوسعادة ،اآلثار الرومانية
ببسكرة ،وكذلك العديد من المواقع األثرية بغرداية كسيل وادي مزاب والدير الصيفي لمقس شارل دوفوقمد
الذي أنشأ سنة  1911بتمنراست
 المساجد والزوايا العتيقة 2المميزة بشكميا اليندسي نذكر منيا :الزاوية التيجانية والعموية أو القادرية
العيساوية باألغواط ،مسجد الق اررة ومصمى الشيخ سيدي براىيم بغرداية.
 اإلمكانيات الثقافية 2تتجمى مظاىر الثقافة الصحراوية في عناصر عدة من بينيا(:)1
 الطبوع المختمفة كالبارود والتندي بتمنراست واليزي وطبوع أىميل والقرقابو بأدرار وتندوف...إلخ ؛
 الحفالت التقميدية والميرجانات ،كعيد الربيع بتمنراست ،عيد تاغيت بشار ،زيارات الجماعية لممقابر وبعض
األماكن التاريخية...إلخ؛
 اإلرتحال في الصحراء بوسائمو وأدواتو وفنونو وعاداتو؛
 مكونات الطعام وأدواتو والطرق التقميدية لتحضيره؛
 التراث األدبي والفني بأشكالو؛
 اليوايات والرياضات الفردية والجماعية :كتربية الخيول األصيمة ،الفروسية وركوب الخيل والجمال ،الصيد
والقنص البري ،تدريب الصقور والصيد بيا...إلخ.
 الصناعات التقميدية 2إن السياحة والصناعات التقميدية كالىما يعد تكممة لألخر ،وتمنح الصناعات التقميدية
في منطقة الجنوب الجزائري مثاال عن تناغم والتناسق بين الثقافات ،وتشتير ىذه المنطقة بالصناعات
المعدنية كالذىب والفضة المستعممة في إنتاج الحمي والوسائل التقميدية ،والصناعات الجمدية وصناعة الفخار
والمنسوجات والزرابي كزربية وادي سوف ،سجادة بني يزقن واأللبسة التقميدية...إلخ ()2؛

( )1

صباح بنوناس ،مرجع سبق ذكره ،ص 12
()2
Abdelwahab bouhadiba, culture et société, publication de l’université de tunis, 1978, p 125
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 هياكل اإليواء واالستقبال 2وتتمثل في:
 وكاالت السياحة واألسفار 2تعتمد اك2لسياحة في مناطق الجنوب بالدرجة األولى عمى نشاط الوكاالت
السياحية المنتشرة عبر واليات الوطن وواليات الجنوب عمى وجو الخصوص فنجد  83وكالة سياحية
بتمنراست02 ،بشار 11 ،بأدرار 10 ،بغرداية و 28بمدينة جانت ،وتقوم ىذه الوكاالت بإستقبال السياح
والقيام بدورات عبر مختمف المواقع السياحية()1؛
 هياكل اإلقامة 2تعتمد السياحة الصحراوية غمى المخيمات وخاصة التخييم في اليواء الطمق ،إال أن ىذا ال
يمنع من وجود فنادق داخل المدن لكنيا تعتبر قميمة بالمقارنة مع عدد السياح الوافدين إلى ىذه المناطق فمثال
تقدر طاقة اإليواء ببشار  1112سرير ،جانت  228سرير ،أدرار  572سرير منيا  317سرير بتيميمون،
وتبقى ىياكل اإليواء ضعيفة مقابل الطمب السياحي في الوقت الحالي.
والجدول التالي يوضح طاقة اإليواء لممنتج الصحراوي
الجدول رقم( 2)30الطاقة اإليوائية لمفنادق الصحراوية

السنة

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

منتج صحراوي

7197

8105

4431

4431

11639

11639

11639

11649

المصدر 2الديوان الوطني لإلحصائيات.

نالحظ من خالل الجدول رقم ( )06إنخفاض طاقة اإليواء المخصصة لممنتج الصحراوي سنة 2004
و 2005حيث كان  4431وذلك راجع إلى إختطافات السياح األجانب التي شيدتيا المنطقة سنة ،2003
وارتفعت بشكل ممحوظ حتى وصمت  11649سنة  2009ومع ىذا تبقى دون المستوى المطموب مقارنة
بالطمب السياحي المتزايد عمى المنطقة.
 النقل والمواصالت 2تعتمد معظم مناطق الصحراوية عمى النقل الجوي في إستقبال السياح األجانب ألنيم ال
يقبمون المغامرة ب ار لمسافات طويمة ،لكن ىذه العممية تشيد عج از كبي ار لذلك فتح المجال أمام الوكاالت
األجنبية لنقل السياح كالشركة الفرنسية أغل أزور التي تضمن رحمتين في األسبوع من باريس إلى تمنراست
وجانت وغرداية(.)2

()1

( )2

http://ar.olgerie360.com1%d8%, consulté le 28/05 :2018, à 13:36
سامية جودي ،التسويق كمتطمب أساسي لمسياحة الصحراوية واقع والية بسكرة ،الممتقى الدولي الثاني حول دور السياحة الصحراوية

في التنمية االقتصادية واالجتماعية ،جامعة محمد خيضر ،بسكرة 12-11 ،مارس  ،2012ص .11
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 نوب الجزائري عمى  10مطارات 07 ،منيا تقوم برحالت دولية ،كما تعتمد ىذه المناطق عمى التنقل بالجمال
لممسافات القصيرة وسيارات الدفع الرباعي والدراجات النارية وكذا المناطيد(.)1
.1.1.1.IIIأنواع السياحة الصحراوية 2نظ ار لما تزخر بو الصحراء من مقومات طبيعية ،تاريخية وثقافية
فيي توفر عدة أنواع من السياحة يمكن توضيحيا كما يمي(:)2
 السياحة الطبيعية 2تمعب الطبيعة الصحراوية دو ار ميما في جذب السياح إلييا حيث أنيا تتميز ببيئة نظيفة
والمساحات الشاسعة ،الجبال الشامخة ،ح اررة معتدلة طوال السنة؛
 السياحة التاريخية واألثرية 2تعتبر اآلثار التاريخية عامال ميما في اجتذاب السياح حيث تزخر الصحراء
بالمعالم التاريخية واآلثار والنقوش الحجرية ،المتاحف ،والقصور التي تعكس تاريخيا؛
 السياحة العالجية 2حيث يتم التداوي بالرمال الساخنة ومياه الحمامات والمنابع الطبيعية المنتشرة بكثرة في
المناطق الصحراوية والتي تنفرد بخصوصيتيا العالجية؛
 السياحة ثقافية 2وذلك من خالل حضور الميرجانات واألعياد التقميدية المحمية ومعارض الصناعات التقميدية
التي تشتير بيا المناطق الصحراوية؛
 سياحة المغامرات 2ويأخذ ىذا النوع من السياحة شكل دورات سياحية لمسافات طويمة يتجول من خالليا
السياح في عمق الصحراء بحثا عن المغامرة نحو المجيول ،وتمتد من  3أيام إلى  12يوم؛
 السياحة االستكشافية 2يبحث السائح في ىذا النوع من السياحة عن اكتشاف أسرار الطبيعة في الصحراء
وعادات وتقاليد مجتمعاتيا؛
 السياحة الرياضية 2وتيدف إلى ممارسة أنواع مختمفة من الرياضات الصحراوية مثل رياضة الرالي والتزلج
عمى الرمال وتسمق الجبال وسباق الجمال والدراجات النارية.
 .2.IIIمنهجية الدراسة الميدانية
سيتم التطرق فيما يمي إلى مجتمع وعينة الدراسة ،باإلضافة إلى عرض كيفية تصميم أداة
الدراسة(االستبانة) والتأكد من صدقيا الظاىري والبنائي وثباتيا ،كما سيتم التطرق إلى مختمف األساليب
المستخدمة لمعالجة البيانات المتحصل عمييا.

()1

Sihem chaib, transport au Sahara-les moyens d’une tourisme itinérant, tourisme magazine, n22,
jan-fev 2010,p 26.
( )2عبد الكريم دحموني ،تنمية وتطوير السياحة الصحراوية ،منطقة تامنراست ،رسالة ماجستير ،كمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم

0التسير ،جامعة الجازير ،03الجزائر ،2007 ،ص 73
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 .1.2.IIIمجتمع وعينة الدراسة
سيتم فيما يمي تبيان مجتمع وعينة الدراسة.
 .1.1.2.IIIمجتمع الدراسة 2يعرف مجتمع الدراسة عمى أنو ":مجموع وحدات البحث التي نريد الحصول
عمى بيانات منيا وعنيا وبعبارة أخرى ىي عبارة عن جميع المفردات التي ليا صفة أو صفات مشتركة وجميع
ىذه المفردات خاضعة لمدراسة أو البحث من قبل الباحث(.)1
 .2.1.2.IIIعينة الدراسة 2فيي" عبارة عن مجموعة جزئية من مجتمع الدراسة يتم إختيارىا بطريقة معينة
واجراء الدراسة عمييا ومن ثم استخدام تمك النتائج وتعميميا عمى كامل مجتمع الدراسة األصمي

(.)2

بناء عمى ما سبق تم استيداف عينة من األفراد الراغبين في زيارة الصحراء كوجية سياحية وىذا
لمعرفة "العوامل المحددة التجاىات السياح نحو الوجية الداخمية" ،بحيث تم توزيع العينة عمى سياح ببمدية
جيجل بطريقة العينة غير العشوائية القصدية (اليادفة) ويمثل الجدول التالي عدد االستبانات الموزعة
والمسترجعة.
الجدول رقم( 2)30اإلحصائيات الخاصة باالستبانة
االستبانة

التوزيع التكراري

النسبة

االستبانات المسترجعة

00

%033

االستبانات غير المسترجعة

3

%3

االستبانات الكمية

00

%033

المصدر 2من إعداد الطالبين.
 .2.2.IIIأداة الدراسة2
قصد الحصول عمى البيانات الالزمة إلجراء الدراسة الميدانية تم استخدام االستبانة التي تعتبر أداة
لدراسة الميدانية" ،وتعرف عمى أنيا أداة من أدوات البحث األساسية الشائعة االستعمال وىي الوسيمة العممية
التي تساعد الباحث عمى جمع الحقائق من المبحوث ،حيث تستخدم في الحصول عمى معمومات دقيقة ال
يستطيع الباحث مالحظتيا بنفسو ،فبدون االعتماد عمى استمارات االستبانة ال يستطيع الباحث جمع المادة
( )1

أوما سيكاران ،طرق البحث في اإلدارة( مداخل لبناء المهارات البحثية) ،ترجمة :إسماعيل عمى بسيوني ،دار المريخ،

السعودية ،2006،ص .379
( )2

فوزية مقراش ،أثر اإلدارة بالذكاءات عمى التوجه االستراتيجي لممؤسسة ،دراسة حالة شركة الخطوط الجوية الجزائرية( ،أطروحة

مقدمة استكماال لمتطمبات الحصول عمى شيادة دكتوراه عموم في عموم التسيير) ،كمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير ،جامعة

محمد خيضر ،بسكرة ،الجزائر ،2015/2014،ص .168
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العممية والتقيد بالمواضيع األساسية لبحثو ،فيي تسيل االتصال بعدد كبير من المبحوثين والحصول عمى
البيانات في مدة قصيرة وبأقل تكمفة ،ولقد تم تصميم االستبانة كما تم التأكد من صدقيا وثباتيا بالشكل الذي
يسمح باختبار الفرضيات الحقا.
 .1.2.2.IIIعرض أداة الدراسة 2لقد تم تصميم االستبانة انطالقا من الفرضيات وبما يخدم أىداف الدراسة
حيث شممت في مضمونيا ما يمي:
 الصفحة التعريفية 2تضمنت التعريف بموضوع الدراسة بصورة مختصرة وطمأنة المبحوثين بأن المعمومات
المتحصل عمييا سرية وال تستخدم إال ألغراض البحث العممي فقط ،إضافة إلى توضيح طريقة اإلجابة.
 الجزء األول 2يتعمق بالمتغيرات الشخصية ألفراد العينة والمتمثمة في :الجنس ،السن ،المستوى التعميمي
إضافة إلى الوضع الميني؛
 الجزء الثاني 2يتضمن محور االستبانة المتمثمة في ما يمي:
 المحور األول :يشمل ىذا المحور عمى عوامل المحددة التجاىات السياح ويضم 17عبارة موزعة كما يمي:
 البعد األول المحددات النفسية :يشمل ىذا المؤشر العبارات المرقمة من 1إلى 6 البعد الثاني المحددات البيئية :يشمل ىذا المؤشر العبارات المرقمة من 7إلى12 البعد الثالث المحددات التسويقية :يشمل ىذا المؤشر العبارات المرقمة من13إلى19كما تجدر اإلشارة إلى أنو تم االعتماد في االستبانة عمى الشكل المغمق في اإلجابة والذي يحدد
الخيارات المحتممة لكل عبارة من أجل التحكم أكثر في عممية تفريغ اإلجابات ،وذلك وفقا لمقياس" ليكرث"
الخماسي الذي تتراوح درجاتو بين) موافق بشدة ،موافق ،محايد ،غير موافق ،غير موافق بشدة ( والتي تأخذ
القيم واألوزان التالية ( )1،2،3،4،5عمى التوالي حسب المستويات المتدرجة في اإلجابة ،ولمحكم عمى
المؤشرات اإلحصائية وخاصة الوسط الحسابي البد من وضع حدود دنيا وعميا لمقياس" ليكرث" الخماسي،
وىذا بحساب المدى بين أكبر قيمة وأصغر قيمة في المقياس(  ،)4=1-5ثم تقسيمو عمى عدد الدرجات
لمحصول عمى طول الفئة أي (  ،)0,8=5÷4ثم إضافة ىذه القيمة إلى أقل قيمة في المقياس وىي ( )1وذلك
لتحديد الحد األعمى لمفئة األولى ( ،)1,8 =1+0,8وعمى ىذا األساس تتكون فئات لمقياس الموضحة في
الجدول الموالي.
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الجدول رقم(  2)30فئات مقياس "ليكرت" الخماسي ودالالتيا

الدرجات

األوزان

داللة الفئات

رقم الفئة

مجال الفئات

01

درجة ضعيفة جدا من الموافقة

01

من  1إلى أقل من 1,8

02

درجة ضعيفة من الموافقة

02

من  1,8إلى أقل من 2,60

غير موافق

درجة متوسطة من الموافقة

03

من  2,60إلى أقل من 3,40

محايد

03

04

من  3,40إلى أقل من 4,20

موافق

04

درجة مرتفعة من الموافقة

05

من  4,20إلى أقل من 5

موافق تماما

05

درجة مرتفعة جدا من الموافقة

غير موافق تماما

المصدر :من إعداد الطالبين اعتمادا عمى سمم ليكارث الخماسي.

 .2.2.2.IIIالتحقق من صدق أداة الدراسة (االستبانة)
تم التأكد من الصدق الظاىري والصدق البنائي ألداة الدراسة كما يمي:
 الصدق الظاهري ألداة الدراسة 2تم التأكد من الصدق الظاىري لالستبانة (صدق المحكمين) من خالل
عرضيا عمى أساتذة في مجال التخصص (الممحق رقم  ،)01وبناء عمى مالحظاتيم وآرائيم تم إجراء
التعديالت الالزمة إلى أن أصبحت في صورتيا النيائية ( الممحق رقم )02؛
 الصدق البنائي ألداة الدراسة 2نظ ار ألن الصدق الظاىري يعتبر غير كافي لدراسة صدق أداة الدراسة يجب
القيام أيضا بالصدق البنائي من خالل استخدام معامل ارتباط كل العبارة بالنسبة لمتوسط مجموع العبارات
(الممحق رقم .)03
 الصدق البنائي لمبعد األول :ويمكن توضيح ذلك من خالل الجدول التالي:الجدول رقم ( :)09الصدق البنائي لمبعد األول(المحددات النفسية).
الرقم

العبارات

القيمة االحتمالية

01

العبارة01

0,000

**0,754

02

العبارة02

0,000

**0,522

03

العبارة03

0,000

**0,723

04

العبارة04

0,000

**0,652

05

العبارة05

0,000

**0,723

06

العبارة06

0,000

**0,661

المصدر 2من إعداد الطالبين اعتمادا عمى مخرجات .spss
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يبين الجدول رقم ( )09معامالت االرتباط بيرسون بين كل عبارة من عبارات البعد األول (المحددات
النفسية) والدرجة الكمية لعبارات ىذا البعد ،حيث يتضح من خالل الجدول أن كل القيم االحتمالية أقل من
 .0,05كما أن كل قيم معامالت االرتباط بين كل عبارة من عبارات المحور والدرجة الكمية لجميع عباراتو
ىي قيم موجبة تتراوح بين ]  ]0,754-0,522ما يدل عمى أن جميع عبارات البعد األول صادقة لما وضعت
لقياسو وبالتالي إمكانية تطبيقو واستخدامو.
 الصدق البنائً للبعد الثانً :ويمكن توضيح ذلك من خالل الجدول الموالي:الجدول رقم ( 2)10الصدق البنائي لمبعد الثاني (المحددات البيئية).
الرقم

العبارات

القيمة االحتمالية

معامل ارتباط العبارات

01

العبارة 01

0,000

**0,333

02

العبارة 02

0,000

**0406

03

العبارة 03

0,000

**0,540

04

العبارة 04

0,000

**0,799

05

العبارة 05

0,000

**0762

06

العبارة 06

0,000

**0,762

المصدر 2من إعداد الطالبين اعتمادا عمى مخرجات .spss

يبين الجدول رقم ( )10معامالت االرتباط بيرسون بين كل عبارة من عبارات البعد الثاني (المحددات
البيئية) والدرجة الكمية لعبارات ىذا البعد ،حيث يتضح من خالل الجدول أن كل القيم االحتمالية أقل من
 0,05كما أن كل قيم معامالت االرتباط بين كل عبارة من عبارات المحور والدرجة الكمية لجميع عباراتو ىي
قيم موجبة تتراوح بين ]  ]0,799-0,333ما يدل عمى أن جميع عبارات البعد األول صادقة لما وضعت
لقياسو وبالتالي إمكانية تطبيقو واستخدامو.
 الصدق البنائي لمبعد الثالث :ويمكن توضيح ذلك من خالل الجدول الموالي رقم ( .)11
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الجدول رقم ( 2)11الصدق البنائي لمبعد الثالث (المحددات التسويقية)

الرقم

العبارات

القيمة االحتمالية

معامل ارتباط العبارات

01

العبارة 01

0,000

**0,675

02

العبارة 02

0,000

**0,731

03

العبارة 03

0,000

**0,677

04

العبارة 04

0,000

**0,745

05

العبارة 05

0,000

**0,565

06

العبارة 06

0,000

**0,363

07

العبارة 07

0,000

**0,497
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يبين الجدول رقم ( )11معامالت االرتباط بيرسون بين كل عبارة من عبارات البعد الثالث (المحددات
التسويقية) والدرجة الكمية لعبارات ىذا البعد ،حيث يتضح من خالل الجدول أن كل القيم االحتمالية أقل من
 0,05كما أن كل قيم معامالت االرتباط بين كل عبارة من عبارات المحور والدرجة الكمية لجميع عباراتو ىي
قيم موجبة تتراوح بين ]  ] 0,745-0,363ما يدل عمى أن جميع عبارات البعد األول صادقة لما وضعت
لقياسو وبالتالي إمكانية تطبيقو واستخدامو ومن خالل التحقق من صدق العوامل المحددة التجاىات السياح
نحو السياحة الداخمية يتضح أن شرط أداء الدراسة محقق.
 .3.2.2.IIIثبات أداة الدراسة2
لتأكد من ثبات االستبانة تم استخدام" معامل ألفا كرومباخ " ،حيث يشير الثبات إلى إمكانية الحصول
عمى نفس النتائج في حالة إعادة توزيع االستبانة عمى المبحوثين أكثر من مرة تحت نفس الظروف والشروط،
وبعبارة أخرى ثبات االستبانة ىو االستقرار في النتائج وعدم تغييرىا بشكل كبير فيما لو تم إعادة توزيعيا عمى
مرت خالل فت ارت زمنية معينة .وعميو فيذا المقياس يعد مقياسا ضعيفا إذا كانت قيمة αأقل
أفرد العينة عدة ا
ا
من  % 60ومقبوال إذا كانت قيمة  αتقع بين  % 60و ،% 70ويعتبر جيدا إذا كانت قيمة  αبين%70
و ،% 80أما إذا كانت قيمة  αأكبر من  % 80فيعتبر ممتاز.
ومن ىذا المنطمق تم قياس معامل الثبات لكل محور عمى حدى وثبات االستبانة ككل(الممحق رقم )04
ويمكن تبيان ذلك في الجدول الموالي رقم (.)12
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الجدول رقم( 2)12معامل ألفا كرونباخ لثبات االستبانة

متغيرات الدراسة

عدد العبارات

معامل ألفا كرومباخ مستوى الثبات

المحددات النفسية

06

0,761

جيد

المحددات البيئية

06

0,679

مقبول

المحددات التسويقية

07

0,722

جيد

معامل الثبات الكمي

19

0,910

ممتاز

المصدر 2من إعداد الطالبين اعتمادا عمى مخرجات .spss

يتضح من خالل الجدول السابق رقم( )12أن قيمة معامل الثبات ألفا كرونباخ لمبعد األول قد بمغ
 ،0,761أما البعد الثاني فقد بمغ  ،0,679في حين أن معامل الثبات الكمي لالستبانة قد بمغ  0,910وىي
أكبر تماما من ،0,60وىي قيم تعبر عن درجة ممتازة من الثبات ،وبتالي فإن شرط الثبات محقق.
 .4.2.2.IIIاختبار التوزيع الطبيعي 2من أجل التأكد أن متغيرات الدراسة تتبع التوزيع الطبيعي يتم استخدام
اختبار ( )KOLMOYORV-SMIRNOVو( ،)SHAPIRO-WILKكما ىو موضح في الممحق()05
والجدول التالي:
الجدول رقم ( :)13اختبار التوزيع الطبيعي.
القيمة االحتمالية

البيان

0,200
0,970
المصدر 2من إعداد الطالبين اعتمادا عمى مخرجات .spss

من خالل الجدول السابق رقم( )13يتضح أن القيمة االحتمالية حسب اختبار KOLMOYORV-

 SMIRNOVقد بمغ  ،0,200وىو أكبر تماما من مستوى المعنوي ،0,05إضافة إلى أن القيمة االحتمالية
حسب اختبار SHAPIRO-WILKقد بمغ  ،0,970وىو أكبر تماما من مستوى المعنوية  ،0,05وبالتالي
فإن شرط إتباع متغيرات الدراسة لمتوزيع الطبيعي محقق وىذا ما يسمح بإجراء االختبارات المعممية الحقا.
 .0.3.IIIأساليب المعالجة اإلحصائية
لقد تم استخدام العديد من األساليب اإلحصائية الالزمة لمعالجة البيانات المتحصل عمييا من خالل
األداة الرئيسية لجمعيا وذلك بعد فحص االستبانات المسترجعة وتبويبيا أي ترميزىا من أجل تسييل عممية
تفريغ وادخال ىذه البيانات في الحاسوب ،حيث تم االعتماد في ىذا الصدد عمى برنامج الحزمة اإلحصائية
ار ،spssحيث ىذا
لمعموم االجتماعية'' ''Statistical Package for Social Sciencesوالذي يرمز لو اختص ا
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البرنامج يحتوي مجموعة من األساليب واالختبا ارت اإلحصائية التي تندرج ضمن اإلحصاء الوصفي
واالستداللي وقد تم استخدام مجموعة من ىذه األساليب منيا ما يمي:
 المدى 2يعرف المدى عمى أنو ":الفرق بين أكبر قيمة وأدنى قيمة "( ،)1في مقياس" ليكرث "الخماسي
المستخدم في االستبانة والذي يستخدم في تحديد طول الفئات الخاصة بالمقياس.
التكر ارت المطمقة عن عدد اإلجابات في كل درجة من درجات المقياس أو
ا
 التك ار ارت المطمقة 2تعبر
الخياارت الموضوعة والتي تساعد عمى حساب النسب المئوية والوسط الحسابي واالنحراف المعياري.
 النسب المئوية 2تعبر النسب المئوية بشكل أفضل عن التك ار ارت المطمقة خاصة في تحميل الخصائص
إبرز آرائيم
ألفرد العينة حيث يتم تمثيميا بدوائر نسبية ،إضافة إلى أنيا تساعد في ا
الشخصية والوظيفية ا
أفرد العينة أو
العبارت الموافقة لعبارة ما عمى مجموع ا
ا
واستجاباتيم ،وتحسب النسب المئوية بقسمة عدد
مجموع التك اررات .
 المتوسط الحسابي 2يعتبر المتوسط الحسابي من مقاييس النزعة المركزية والذي يستخدم لمعرفة مدى
أفرد عينة الدارسة لكل عبارة من العبارات الخاصة بأبعاد الدارسة ،وىو
ارتفاع أو انخفاض استجابات ا
نقطة االتزان ألي توزيع لظاىرة ما ،حيث يعرف عمى أنو القيمة التي لو ضربت في عدد مفردات
العبارت
ا
الظاىرة محل الدراسة لكان الناتج مجموع قيم مفردات ىذ الظاىرة ،مع العمم أنو يسمح بترتيب
()2

من حيث درجة الموافقة حسب أعمى متوسط حسابي.

كما تجدر االشارة إلى أن المتوسط الحسابي يحسب كما يمي:
i

حيث أن:

n X
i

n

( )2

X

أفرد عينة الد ارسة لمخيار الواحد؛
اختيارت ا
ا
 :niعدد
: Xiوزن الخيار في أداة الدراسة(االستبانة( والذي يتراوح بين القيمتين((01و()05؛
أفرد العينة وتقدر في ىذه الد ارسة ب ـ 31موظف؛
 : nمجموع ا

()1

نبيل جمعة صالح النجار ،االحصاء التحميمي مع تطبيقات برمجة ، spssالطبعة األولى ،دار الحامد لمنشر والتوزيع ،عمان،2015 ،

ص .27

()2مصطفى ماجد محمود ،إبراىيم عمى إبراىيم عبد ربو ،مبادئ عمم اإلحصاء وتطبيقاتها بإستخدام إكسيل  ،3330دار المطبوعات
الجامعية ،اإلسكندرية ،2008،ص.303

()2

نفس المرجع ،ص .304
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 االنحراف المعياري :يستخدم لمتعرف عمى مدى تباع أو تقارب قيم مفردات الظاىرة موضوع القياس عن
وسيطيا الحسابي ،ويعد من أىم وأشير مقايس التشتت المطمق عمى اإلطالق "( ،)3حيث أنو كمما اقتربت
قيمتو من الصفر كمما تركزت اإلجابات وانخفض تشتيتا والعكس صحيح في حالة كانت قيمتو أكبر أو
العبارت لصالح أقل تشتت في حالة تساوي وسطيا
ا
مساوية لمواحد الصحيح ،كما يعتمد عميو في ترتيب
الحسابي ،وصيغتو الحسابية موضحة كما يمي:

الدرسة لمخيار الواحد.
أفرد عينة ا
اختيارت ا
ا
 : niعدد
يتروح بين القيمتين ( )01و()05
 :Xiوزن الخيار في أداة الد ارسة) االستبانة (والذي ا
أفرد العينة حول أبعاد المحور األول والثاني لالستبانة.
 :Xالمتوسط الحسابي إلجابات ا
الدرسة بـ ـ 31موظف.
أفرد العينة وتقدر في ىذه ا
 :nمجموع ا
 معامل االرتباط بيرسون :ىو مؤشر إحصائي يستخدم لقياس قوة ومتانة العالقة االرتباطية الخطية بين
الظاىرتين المدروستين ( ،)y، xوىو بعبارة أخرى المتوسط الحسابي لحواصل ضرب قيمتيما المعيارية،
فيذا المعامل يعطي فكرة عن العالقة االرتباطية بين( ،)y، xفيما إذا كانت عكسية أم طردية من خالل
إشارة المعامل حيث اإلشارة الموجبة تعبر عن العالقة الطردية أما السالبة عن العالقة العكسية حيث
لكما أقترب من ،-+1كمما كانت العالقة قوية والعكس كمال ابتعدنا عن  ،-+1كمما ضعفت العالقة.

()1

 اختبار  Tلمعينة الواحدة  2One samples t-testيستخدم ىذا االختبار بشكل أساسي لمقارنة المتوسط
الحسابي لمتغير ما والخاص بعينة واحدة مع متوسط حسابي فرضي محدد مسبقا وفقا لسمم
"ليكرث"الخماسي الذي بمغت قيمتو( )03عمى أساس أنيا تتوسط اإلجابة ،وقد تم استخدامو في ىذه
الدارسة من أجل اختبار وتحميل إجابات أفراد العينة حول متغيرات الدراسة.
 معامل ( 2)Cronbach's Alphaتم استخدامو من أجل اختبار مدى االعتماد عمى أداة االستبانة في
قياس متغير الد ارسة أي تم اعتماده لمتأكد من ثبات االستبانة.

( )3
( )1

المرجع السابق ،ص .457

مصطفى زايد ،المرجع الكامل في اإلحصاء ،الطبعة األولى ،مطابع الدار اليندسية ،القاىرة ،2007 ،ص.309
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 اختبار KOLMMOYORV-SMIRNOV/ SHAPIRO-WILKولقد تم استخداميا من اجل
التحقق من التوزيع الطبيعي لممتغيرات.

()1

 إختبار Tللعٍنت المستقلت :لمتحقق من وجود فروق في متغيرات الدراسة تُعزى لممتغيرات الشخصية التي
ليا خيارين فقط في اإلجابة مثل :الجنس (ذكر ،أنثى).
 إختبار Tالتباٌن األحادي( :)ANOVAلمتحقق من وجود فروق في متغيرات الدراسة تُعزى لممتغيرات
الشخصية التي ليا أكثر من خيارين في اإلجابة مثل :السن ،المستوى الدراسي ،المينة.

 .0.IIIعرض وتحميل إجابات أفراد العينة واختبار الفرضيات
يتم فيما يمي التعرف عمى خصائص أفراد العينة وكذا عرض وتحميل اجاباتيم حول متغيرات الدراسة ،إضافة
إلى اختبار الفرضيات المطروحة سابقا.
 .0.0.IIIخصائص أفراد عينة الدراسة
يتم فيما يمي التعرف عمى الخصائص الشخصية والوظيفية لعينة الدراسة والمتمثمة في :الجنس،
السن ،المستوى الدراسي والمينة ،كما ىو موضح في الممحق(.)06
 .0.0.0.IIIخصائص عينة الدراسة حسب الجنس 2يمكن تبيان توزيع أفراد عينة الدراسة حسب
الجنس كما ىو موضوح في الجدول والشكل المواليين:
الجدول رقم ( 2)14توزيع أفراد العينة حسب الجنس
الجنس

التكرار

النسبة %

ذكر

46

69,7

أنثى

20

30,3

المجموع

66

100,0
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الشكل رقم ( 2)05توزيع أفراد العينة حسب الجنس
30.3

ذكر

69.7
أنثى
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يتضح من خالل توزيع أفراد العينة حسب الجنس المبين أعاله أنو يوجد تباعد كبير في التوزيع بين
الجنسين يقدر بنسبة تقدر بنسبة  ،%39,4حيث يتضح أن أفراد العينة اغمبيم ذكور أي بنسبة ،% 69,7
بما يمثل  46ذكر ،في حين أن نسبة االناث بمغت  ،%30,3أي ما يمثل  20اناث ،ويرجع ىدا التوزيع إلى
أن فئة الذكور لدييا التزامات أقل مقارنة بفئة اإلناث الذي قد تفرض عمييا قيود وأقل حرية نحو السفر نحو
ّ
( ) 1محفوظ جودة ،التحميل اإلحصائي المتقدم باستخدام  ،spssالطبعة األولي ،دار وائل لمنشر والتوزيع ،عمان ،2008،ص.220
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الوجية الصحراوية عكس ما يتمتع بو الذكور ،إضافة إلى ذلك طبيعة البنية الجسدية لمذكور لتحمل مشقة
السفر.
.3.0.0.IIIخصائص عينة الدراسة حسب السن 2يتم تبيان توزيع أفراد عينة الدراسة حسب العمر كما يمي:
الجدول رقم ( 2)15توزيع أفراد العينة حسب السن
السن

التكرار

النسبة %

من 18إلى أقل من 30سنة

32

48,5

من 30إلى أقل من 45سنة

25

37,9

من 45إلى أقل من 60سنة

6

9,1

60سنة فأكثر

3

4,5

المجموع

66

100,0

الشكل رقم ( 2)06توزيع أفراد العينة حسب السن
من 18إلى أقل
من30سنة
من 30إلى أقل
من45سنة
من 45إلى أقل
من60سنة

4.5

9.1

48.5
37.9

60سنة فأكثر
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يالحظ من خالل توزيع أفراد العينة حسب السن المبين أعاله أن أغمبية المبحوثين من الفئة العمرية من
 18إلى أقل من ،30حيث بمغ عددىم  32أي ما نسبتو ،% 48,5تمييا نسبة  37,9تعبر عن  25سائح
تتراوح أعمارىم ما بين  30إلى أقل من  45سنة ،في حين يوجد  06سائحين أعمارىم من الفئة العمرية من
 45إلى أقل من  60سنة بما يمثل نسبة  ،%9,1أما  % 4,5فتعتبر عن أخفض نسبة والتي تعبر عن
ثالث سياح عمرىم أكثر من  60سنة ،يرجع ىذا التوزيع في رغبة السياح من فئة الشباب لمتوجو نحو السفر
لمصحراء وذلك ألنو من العادة أن يكون لدى الشباب حب اإلكتشاف والتعرف عمى المناطق الجديدة المناطق
جديدة.
.0.0.0.IIIخصائص عينة الدراسة حسب المستوى الدراسي 2يتم تبيان توزيع أفراد عينة الدراسة حسب
المستوى الدراسي في الجدول والشكل المواليين:
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الجدول رقم ( 2)16توزيع أفراد العينة حسب المستوى الدراسي الشكل رقم ( 2)07توزيع أفراد العينة حسب المستوى د ارسي

المستوى الدراسي

التكرار

النسبة %

متوسط

6

9,1

ثانوي

10

15,2

جامعي

47

71,2

دراسات عميا

3

4,5

المجموع

66

100,0

المصدر 2من إعداد الطالبين اعتمادا عمى مخرجات .spss

15.2%

4.5 9.1

71.2%
متوسط
ثانوي
جامعً
دراسات علٌا

المصدر 2من إعداد الطالبين اعتمادا عمى مخرجات .spss

من خالل الجدول والشكل السابقين يتضح أن توزيع أفراد العينة حسب المستوى الدراسي المبين أعاله
أن األغمبية الساحقة من السياح يمتمكون مستوى تعميمي مرتفع ،إذ أن  47منيم بما نسبتو %71,2
جامعيين ،في حين أن  3منيم يمثمون ما نسبتو  %4,5حاصمين عمى شيادات عميا ،كما تعبر نسبة
 %15,2عن  10سياح لدييم مستوى تعميمي أقل أي ثانوي ،ونسبة  % 9,1أي  6سياح يممكون مستوى
تعميمي في المتوسط ،ويرجع ىدا التوزيع في كون حاممي الشيادات الجامعية(خريجي الجامعات) إلى السفر
نحو المعالم األثرية والتاريخية المتواجدة في عدة مناطق في الوجية الصحراوية لمزائر.
.2.0.0.IIIخصائص عينة الدراسة حسب المهنة 2يتم تبيان توزيع أفراد العينة حسب المينة في الجدول
الشكل رقم ) 2)08توزيع أفراد العينة حسب المهنة

والشكل المواليين.
الجدول رقم ( 2)17توزيع أفراد العينة حسب المهنة

الحالة العائمية

التكرار

النسبة %

بطال

05

7,58

موظف

32

48,48

موظف

مين حرة

20

30,30

مهن حرة

متقاعد

09

13,64

المجموع

66

100,0

بطال

13.64 7.58
48.48

30.30

متقاعد
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من خالل الجدول والشكل السابقين يتضح أن توزيع أفراد العينة حسب المينة المبين أعاله أن أعمى
نسبة من السياح يمتمكون وظائف ،إذ أن  32منيم بما نسبتو  %48,48موظفين ،في حين أن  20منيم
يمثمون ما نسبتو  %30,30مين حرة ،كما تعبر نسبة  %13,64عن  9سياح ىم من المتقاعدين ،وتدنوىم
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أن أغمبية الموظفين يحبذون تغيير
نسبة  %7,58أي  05سياح ىم من البطالين ،ويرجع ىدا التوزيع إلى ّ
روتين العمل ،إضافة إلى اإلستقرار النسبي لمحالة المادية لمموظفين تمكنيم من القدرة عمى السفر.

.3.0.IIIعرض وتحميل اجابات أفراد العينة حول متغيرات الدراسة
الدرسة وصفيا المتمثمة في عوامل المحددة إلتجاىات السياح نحو
متغيرت ىذه ا
ا
سيتم فيما يمي تحميل
الوجية الداخمية ،ويكون ذلك اعتمادا عمى كل من :المتوسط الحسابي باعتباره أىم مؤشرات النزعة المركزية،
مؤشرت التشتت ،وأيضا قيمة( )Tومستوى الداللة ،الممحق
ا
االنحرف المعياري الذي يعد ىو اآلخر أىم
ا
وكذا
رقم ( ،)30وسيتم أيضا اختبار الفرضيات الرئيسية.
 .0 .3.0.IIIعرض وتحميل إجابات أفراد العينة حول محور العوامل المحددة لسموك السائح2
سيتم تحميل إجابات أفراد حول أبعاد الدراسة.
 عرض وتحميل إجابات أفراد العينة حول بعد المحددات النفسية
عبارت ،فبعد تفريغ إجابات أفرد العينة حوليا تم الحصول عمى النتائج التي
ا
لقد تضمن ىذا البعد 06

يظيرىا الجدول التالي:

الجدول رقم ( 2)00تحميل عبارات البعد األول المحددات النفسية
الرقم
01

العبارات

الوسيط

االنحراف

الحسابي

المعياري

ما يحرك حاجتي لمسياحة الصحراوية ىو 0,65080 4,2879

قيمة ()T

القيمة
االحتمالية

16,077

0,000

اكتشاف ىذه المنطقة من بالدي
02

تحرك حاجتي لمسياحة الصحراوية تجارب 1,05336 3,5758

4,441

0,000

03

لدي ميول كبيرة تجاه المنطقة الصحراوية

1,04502 3,6515

5,065

0,000

04

مميزاتي الشخصية تجعمني أفضل السياحة 0,97294 3,2879

2,404

0,019

05

زيارة شخصيات عالمية مشيورة لمصحراء 1,23894 3,1364

0,894

0,375

األخرين وتأثري بتجاربيم

الصحراوية

يدفعني الختيارىا كوجو سياحية مقبمة
06

حب تقميد األخرين جعمني أفكر في أن 1,22864 2,5758
تكون وجيتي السياحية المقبمة صحراوية
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من خالل الجدول السابق رقم ( )18المتعمق بعبارات بعد المحددات النفسية يتضح ما يمي:
العبارة األولى 2بمغت قيمة ()Tالمحسوبة  16,077وىي أكبر تماما من ()Tالجدولية التي تساوي
2,000والقيمة االحتمالية لمعبارة تساوي  0,000وىي أقل من  ،0,05مما يدل عمى صحة العبارة "ما يحرك
حاجتي لمسياحة الصحراوية ىو اكتشاف ىذه المنطقة من بالدي" ،كما أن قيمة المتوسط الحسابي بمغت
 ،4,2879وىو أكبر من المتوسط الفرضي لمدراسة الذي تبمغ قيمتو  ،3وىوبذلك يندرج ضمن الفئة الخامسة
لمقياس  Likertالخماسي في المجال] ،]5-4,2مما يدل عمى درجة مرتفعة جدا من الموافقة ،أما بخصوص
االنحرف المعياري فقد بمغ  1,2864وىو بذلك أكبر من الواحد مما يدل عمى وجود تشتت في إجابات أفراد
ا
العينة.
العبارة الثانية 2بمغت قيمة ()Tالمحسوبة  4,441وىي أكبر تماما من ( )Tالجدولية التي تساوي
2,00والقيمة االحتمالية لمعبارة تساوي  0,000وىي أقل من  ،0,05مما يدل عمى صحة العبارة "تحرك
حاجتي لمسياحة الصحراوية تجارب األخرين وتأثري بتجاربيم" ،كما أن قيمة المتوسط الحسابي بمغت
 ،3,5758وىووىوأكبر من المتوسط الفرضي لمدراسة الذي تبمغ قيمتو  ،3وىوبذلك يندرج ضمن الفئة الرابعة
لمقياس  Likertالخماسي في المجال] ،]4,2-3,4مما يدل عمى درجة مرتفعة من الموافقة ،أما بخصوص
االنحرف المعياري فقد بمغ  1,05336وىو بذلك أكبر من الواحد مما يدل عمى وجود تشتت في إجابات
ا
أفراد العينة.
العبارة الثالثة 2بمغت قيمة ()Tالمحسوبة  5,065وىي أكبر تماما من ()Tالجدولية التي تساوي 2,000
والقيمة االحتمالية لمعبارة تساوي  0,000وىي أقل من  ،0,05مما يدل عمى صحة العبارة "لدي ميول كبير
اتجاه المنطقة الصحراوية" ،كما أن قيمة المتوسط الحسابي بمغت  ،3,6515وىوأكبر من المتوسط الفرضي
لمدراسة الذي تبمغ قيمتو  3وىو بذلك يندرج ضمن الفئة الرابعة لمقياس  Likertالخماسي في المجال]4,2-
االنحرف المعياري فقد بمغ  1,04502وىو
ا
] ،3,4مما يدل عمى درجة مرتفعة من الموافقة ،أما بخصوص
بذلك أكبر من الواحد مما يدل عمى وجود تشتت في إجابات أفراد العينة.
العبارة الرابعة 2بمغت قيمة ()Tالمحسوبة  2,404وىي أكبر تماما من ( )Tالجدولية التي تساوي 2,000
والقيمة االحتمالية لمعبارة تساوي  0,019وىي أقل من  ،0,05مما يدل عمى صحة العبارة "مميزاتي
الشخصية تجعمني أفضل السياحة الصحراوية" ،كما أن قيمة المتوسط الحسابي بمغت  ،3,2879وىو أكبر
من المتوسط الفرضي لمدراسة الذي تبمغ قيمتو  ،3وىو بذلك يندرج ضمن الفئة الثالثة لمقياس Likert

االنحرف
ا
الخماسي في المجال] ،]3,4-2,6مما يدل عمى درجة متوسطة من الموافقة ،أما بخصوص
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المعياري فقد بمغ  0,97294وىو بذلك أصغر من الواحد مما يدل عمى وجود تجانس في إجابات أفراد
العينة.
العبارة الخامسة 2بمغت قيمة ()Tالمحسوبة  0,894وىي أصغر تماما من ()Tالجدولية التي تساوي 2,000
والقيمة االحتمالية لمعبارة تساوي  0,375وىي أكبر من  ،0,05مما يدل عمى صحة العبارة "زيارة شخصيات
عالمية مشيورة لمصحراء يدفعني الختيارىا كوجية سياحية مقبمة" ،كما أن قيمة المتوسط الحسابي بمغت
 ،3,1364وىوأكبر من المتوسط الفرضي لمدراسة الذي تبمغ قيمتو  ،3وىو بذلك يندرج ضمن الفئة الثالثة
لمقياس  Likertالخماسي في المجال] ،]3,4-2,6مما يدل عمى درجة متوسطة من الموافقة ،أما بخصوص
االنحرف المعياري فقد بمغ  1,23894وىو بذلك أكبر من الواحد مما يدل عمى وجود تشتت في إجابات
ا
أفراد العينة.
العبارة السادسة 2بمغت قيمة ()Tالمحسوبة  2,805وىي أكبر تماما من ()Tالجدولية التي تساوي 2,000
والقيمة االحتمالية لمعبارة تساوي  0,007وىي أقل من  ،0,05مما يدل عمى صحة العبارة " حب تقميد
األخرين جعمني أفكر في أن تكون وجيتي السياحية المقبمة صحراوية " ،كما أن قيمة المتوسط الحسابي
بمغت  2,5758وىوأصغر من المتوسط الفرضي لمدراسة الذي تبمغ قيمتو  ،3وىو بذلك يندرج ضمن الفئة
الثانية لمقياس  Likertالخماسي في المجال] ،]2,6-1,8مما يدل عمى درجة ضعيفة من الموافقة ،أما
االنحرف المعياري فقد بمغ  1,22864وىو بذلك أكبر من الواحد مما يدل عمى وجود تشتت في
ا
بخصوص
إجابات أفراد العينة.
 عرض وتحميل إجابات أفراد العينة حول بعد المحددات البيئية
عبارت ،فبعد تفريغ إجابات أفرد العينة حوليا تم الحصول عمى النتائج التي
ا
تضمن ىذا البعد 06
يظيرىا الجدول التالي:
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عبارت البعد الثاني المحددات البيئية
ا
الجدول رقم ( 2)01تحميل
الرقم
01

الوسيط

االنحراف

العبارات

الحسابي

المعياري

التعرف عمى أثار اإلنسان القديم يحرك في 4,055

قيمة ()T

القيمة
االحتمالية

10,003 0,98910

0,000

داخمي دافع زيارة الصحراء
02

نمط معيشة اإلنسان الصحراوي تجعمني

3,7576

0,97760

6,296

0,000

أتشوق لزيارة ىذه المنطقة
03

المرافقة األمنية الكثيفة بالمنطقة تدفعني

3,2879

0,97294

2,404

0,019

الختيارىا كوجية سياحية مستقبال
04

الطبيعة

الجغرافية

لمصحراء

تدفعني

3,1364

1,23894

0,894

0,375

الختيارىا كوجية سياحية مقبمة
05

خصوصية المرافق السياحية بالمنطقة

2,5758

1,22864

2,805

0,007

الصحراوية تدفعني لزيارتيا مستقبال
06

العادات العريقة والتقاليد األصيمة ألىل

2,5758

1,22864

2,805

0,007

المنطقة يدفعني الختيارىا كوجية سياحية
مستقبال
المصدر 2من إعداد الطالبين اعتمادا عمى مخرجات .spss

من خالل الجدول السابق رقم ( )19المتعمق بعبارات بعد المحددات البيئية يتضح ما يمي:
العبارة األولى 2بمغت قيمة ()Tالمحسوبة  10,003وىي أكبر تماما من ()Tالجدولية التي تساوي 2,000
والقيمة االحتمالية لمعبارة تساوي  0,000وىي أقل من  ،0,05مما يدل عمى صحة العبارة " التعرف عمى
أثار اإلنسان القديم(ىيروليفيات) يحرك في داخمي دافع زيارة الصحراء" ،كما أن قيمة المتوسط الحسابي
بمغت ،4,0455وىوأكبر من المتوسط الفرضي لمدراسة الذي تبمغ قيمتو  ،3وىو بذلك يندرج ضمن الفئة
الرابعة لمقياس  Likertالخماسي في المجال] ،]4,2-3,4مما يدل عمى درجة مرتفعة من الموافقة ،أما
االنحرف المعياري فقد بمغ  0,84910وىو بذلك أصغر من الواحد مما يدل عمى وجود تجانس
ا
بخصوص
في إجابات أفراد العينة؛
العبارة الثانية 2بمغت قيمة ()Tالمحسوبة  6,296وىي أكبر تماما من ()Tالجدولية التي تساوي 2,000
والقيمة االحتمالية لمعبارة تساوي  0,000وىي أقل من  ،0,05مما يدل عمى صحة العبارة "نمط معيشة
99

.IIIدراست مٍدانٍت للعىامل المحددة التجاهاث السٍاح نحى الىجهت الصحراوٌت
اإلنسان الصحراوي تجعمني أتشوق لزيارة ىذه المنطقة " ،كما أن قيمة المتوسط الحسابي بمغت ،3,5576
وىوأكبر من المتوسط الفرضي لمدراسة الذي تبمغ قيمتو  ،3وىو بذلك يندرج ضمن الفئة الرابعة لمقياس
نحرف
 Likertالخماسي في المجال] ،]4,2-3,4مما يدل عمى درجة مرتفعة من الموافقة ،أما بخصوص اإل ا
المعياري فقد بمغ  0,97760وىو بذلك أصغر من الواحد مما يدل عمى وجود تجانس في إجابات أفراد
العينة.
العبارة الثالثة 2بمغت قيمة ()Tالمحسوبة  2,404وىي أصغر تماما من ()Tالجدولية التي تساوي
2,000والقيمة االحتمالية لمعبارة تساوي  0,019وىي أقل من  ،0,05مما يدل عمى صحة العبارة " المرافقة
األمنية الكثيفة بالمنطقة تدفعني الختيارىا كوجية سياحية مستقبال " ،كما أن قيمة المتوسط الحسابي بمغت
 3,2879وىو أكبر من المتوسط الفرضي لمدراسة الذي تبمغ قيمتو  3وىو بذلك يندرج ضمن الفئة الثالثة
لمقياس  Likertالخماسي في المجال] ،]3,4-2,6مما يدل عمى درجة متوسطة من الموافقة ،أما بخصوص
االنحرف المعياري فقد بمغ  0,97294وىو بذلك أصغر من الواحد مما يدل عمى وجود تشتت في إجابات
ا
أفراد العينة.
العبارة الرابعة 2بمغت قيمة ()Tالمحسوبة  0,894وىي أصغر تماما من ()Tالجدولية التي تساوي 2,000
والقيمة االحتمالية لمعبارة تساوي  0,375وىي أكبر من  ،0,05مما يدل عمى رفض العبارة "الطبيعة
الجغرافية لمصحراء تدفعني الختيارىا كوجية سياحية مقبمة " ،كما أن قيمة المتوسط الحسابي بمغت 3,1364
وىو أكبر من المتوسط الفرضي لمدراسة الذي تبمغ قيمتو  ،3وىو بذلك يندرج ضمن الفئة الثالثة لمقياس
 Likertالخماسي في المجال] ،]3,4-2,6مما يدل عمى درجة متوسطة من الموافقة ،أما بخصوص
االنحرف المعياري فقد بمغ  1,23894وىو بذلك أكبر من الواحد مما يدل عمى وجود تشتت في إجابات
ا
أفراد العينة.
العبارة الخامسة 2بمغت قيمة ()Tالمحسوبة  2,805وىي أكبر تماما من ()Tالجدولية التي تساوي 2,000
والقيمة االحتمالية لمعبارة تساوي  0,007وىي أقل من  ،0,05مما يدل عمى صحة العبارة " خصوصية
المرافق السياحية بالمنطقة الصحراوية تدفعني لزيارتيا مستقبال" ،كما أن قيمة المتوسط الحسابي بمغت
 ،2,5758وىوأقل من المتوسط الفرضي لمدراسة الذي تبمغ قيمتو  ،3وىو بذلك يندرج ضمن الفئة الثانية
لمقياس  Likertالخماسي في المجال] [2,6-1,8مما يدل عمى درجة ضعيفة من الموافقة ،أما بخصوص
االنحرف المعياري فقد بمغ  1,2864وىو بذلك أكبر من الواحد مما يدل عمى وجود تشتت في إجابات أفراد
ا
العينة.
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العبارة السادسة 2بمغت قيمة ()Tالمحسوبة  2,805وىي أكبر تماما من ()Tالجدولية التي تساوي
 2,000والقيمة االحتمالية لمعبارة تساوي  0,007وىي أقل من  ،0,05مما يدل عمى صحة العبارة "العادات
العريقة والتقاليد األصيمة ألىل المنطقة يدفعني الختيارىا كوجية سياحية مستقبال" ،كما أن قيمة المتوسط
الحسابي بمغت ،2,5758وىوأقل من المتوسط الفرضي لمدراسة الذي تبمغ قيمتو  ،3وىو بذلك يندرج ضمن
الفئة الثانية لمقياس  Likertالخماسي في المجال] ،]2,6-1,8مما يدل عمى درجة ضعيفة من الموافقة ،أما
االنحرف المعياري فقد بمغ  1,2864وىو بذلك أكبر من الواحد مما يدل عمى وجود تشتت في
ا
بخصوص
إجابات أفراد العينة.
 عرض وتحميل إجابات أفراد العينة حول بعد المحددات التسويقية
يحتوي ىذا البعد عمى ستة عبارات كما ىو موضح في الجدول الموالي رقم (.)20
عبارت البعد الثالث المحددات التسويقية
ا
الجدول رقم ( 2)33تحميل
الرقم
01

العبارات

الوسيط

االنحراف

الحسابي

المعياري

تعدد الخدمات السياحية في الوجية السياحية 3,5758

1,05336

قيمة t

القيمة
االحتمالية

4,441

0,000

تحفزني عمى زيارتيا
02

أسعار الخدمات بالصحراء عامل ميم ٍالختيارىا 3,6515

1,04502

5,065

0,000

كوجية سياحية مستقبمية
03

أسعار الخدمات بالصحراء عامل ميم ٍالختيارىا 3,2879

0,97294

2,404

0,019

كوجية سياحية مستقبمية
04

السمعة السياحية لممنطقة تؤثر في اختياري ليا 3,1364

1,23894

0,894

0,375

كوجية مقبمة"
05

امتالك المنطقة الصحراوية ىياكل قاعدية 2,5758

1,22864

2,805

0,007

سياحية ميمة أثر في اختياري ليا كوجية مقبمة
06

سيولة الوصول إلى المنطقة الصحراوية سبب 4,0455

0,84910

10,003

0,000

اختياري لموجية "
07

وجود الخدمات السياحية بالمنطقة الصحراوية 3,7576
يحفزني عمى زيارتيا

المصدر 2من إعداد الطالبين اعتمادا عمى مخرجات .spss
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0,97760

6,296

0,000
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من خالل الجدول السابق رقم ( )20المتعمق بعبارات بعد المحددات التسويقية يتضح ما يمي:
العبارة األولى 2بمغت قيمة ()Tالمحسوبة  4,441وىي أكبر تماما من ()Tالجدولية التي تساوي
2,000والقيمة االحتمالية لمعبارة تساوي  0,000وىي أقل من  ،0,05مما يدل عمى صحة العبارة " تعدد
الخدمات السياحية في الوجية السياحية تحفزني عمى زيارتيا" ،كما أن قيمة المتوسط الحسابي بمغت
 ،3,5758وىوأكبر من المتوسط الفرضي لمدراسة الذي تبمغ قيمتو  ،3وىو بذلك يندرج ضمن الفئة الرابعة
لمقياس  Likertالخماسي في المجال] ،]4,2-3,4مما يدل عمى درجة مرتفعة من الموافقة ،أما بخصوص
االنحرف المعياري فقد بمغ  1,05336وىو بذلك أكبر من الواحد مما يدل عمى وجود تشتت في إجابات
ا
أفراد العينة.
العبارة الثانية 2بمغت قيمة ()Tالمحسوبة  5,065وىي أكبر تماما من()Tالجدولية التي تساوي 2,000
والقيمة االحتمالية لمعبارة تساوي  0,000وىي أقل من  ،0,05مما يدل عمى صحة العبارة " أسعار الخدمات
بالصحراء عامل ميم ٍالختيارىا كوجية سياحية مستقبمية" ،كما أن قيمة المتوسط الحسابي بمغت 3,6515
وىو أكبر من المتوسط الفرضي لمدراسة الذي تبمغ قيمتو  ،3وىو بذلك يندرج ضمن الفئة الرابعة لمقياس
االنحرف
ا
 Likertالخماسي في المجال] ،]4,2-3,4مما يدل عمى درجة مرتفعة من الموافقة ،أما بخصوص
المعياري فقد بمغ  1,04502وىو بذلك أكبر من الواحد مما يدل عمى وجود تشتت في إجابات أفراد العينة.
العبارة الثالثة 2بمغت قيمة ()Tالمحسوبة  2,404وىي أكبر تماما من()Tالجدولية التي تساوي 2,000
والقيمة االحتمالية لمعبارة تساوي  0,019وىي أقل من  ،0,05مما يدل عمى صحة العبارة "الوسائل
ٍ
االعالمية أثرت(ساىمت) في اختياري لمصحراء كوجية سياحية " ،كما أن قيمة المتوسط الحسابي بمغت
 3,2879وىو أكبر من المتوسط الفرضي لمدراسة الذي تبمغ قيمتو  ،3وىو بذلك يندرج ضمن الفئة الثالثة
لمقياس  Likertالخماسي في المجال] ،]3,4-2,6مما يدل عمى درجة متوسطة من الموافقة ،أما بخصوص
االنحرف المعياري فقد بمغ  0,97294وىو بذلك أصغر من الواحد مما يدل عمى وجود تجانس في إجابات
ا
أفراد العينة.
العبارة الرابعة 2بمغت قيمة ()Tالمحسوبة  0,894وىي أصغر تماما من ()Tالجدولية التي تساوي 2,000
والقيمة االحتمالية لمعبارة تساوي  0,375وىي أقل من  ،0,05مما يدل عمى رفض العبارة " السمعة السياحية
لممنطقة تؤثر في اختياري ليا كوجية مقبمة" ،كما أن قيمة المتوسط الحسابي بمغت  ،3,1364وىوأكبر من
المتوسط الفرضي لمدراسة الذي تبمغ قيمتو  ،3وىو بذلك يندرج ضمن الفئة الثالثة لمقياس  Likertالخماسي
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االنحرف المعياري فقد بمغ
ا
في المجال] ،]3,4-2,6مما يدل عمى درجة متوسطة من الموافقة ،أما بخصوص
 1,23894وىو بذلك أكبر من الواحد مما يدل عمى وجود تشتت في إجابات أفراد العينة.
العبارة الخامسة :بمغت قيمة ()Tالمحسوبة  0,894وىي أصغر تماما من ()Tالجدولية التي تساوي 2,000
والقيمة االحتمالية لمعبارة يساوي  0,375وىي أقل من  ،0,05مما يدل عمى رفض العبارة " امتالك المنطقة
الصحراوية ىياكل قاعدية سياحية ميمة أثر في اختياري ليا كوجية مقبمة" ،كما أن قيمة المتوسط الحسابي
بمغت  ،3,1364وىوأكبر من المتوسط الفرضي لمدراسة الذي تبمغ قيمتو  ،3وىو بذلك يندرج ضمن الفئة
الثالثة لمقياس  Likertالخماسي في المجال] ،]3,4-2,6مما يدل عمى درجة متوسطة من الموافقة ،أما
االنحرف المعياري فقد بمغ  1,23894وىو بذلك أكبر من الواحد مما يدل عمى وجود تشتت في
ا
بخصوص
إجابات أفراد العينة.
العبارة السادسة :بمغت قيمة ()Tالمحسوبة  10,003وىي أكبر تماما من ()Tالجدولية التي تساوي
 2,000والقيمة االحتمالية لمعبارة تساوي  0,000وىي أقل من  ،0,05مما يدل عمى صحة العبارة "سيولة
الوصول إلى المنطقة الصحراوية سبب اختياري لموجية" ،كما أن قيمة المتوسط الحسابي بمغت 4,0455
وىوأكبر من المتوسط الفرضي لمدراسة الذي تبمغ قيمتو  3وىو بذلك يندرج ضمن الفئة الرابعة لمقياس
االنحرف
ا
 Likertالخماسي في المجال] ،]4,2-3,4مما يدل عمى درجة مرتفعة من الموافقة ،أما بخصوص
المعياري فقد بمغ  0,84910وىو بذلك أصغر من الواحد مما يدل عمى وجود تجانس في إجابات أفراد
العينة.
العبارة السابعة 2بمغت قيمة ()Tالمحسوبة  6,296وىي أكبر تماما من ()Tالجدولية التي تساوي
 2,000والقيمة االحتمالية لمعبارة تساوي  0,000وىي أقل من  ،0,05مما يدل عمى صحة العبارة "وجود
الخدمات السياحية بالمنطقة الصحراوية يحفزني عمى زيارتيا" ،كما أن قيمة المتوسط الحسابي
بمغت ،3,5576وىوأكبر من المتوسط الفرضي لمدراسة الذي تبمغ قيمتو  ،3وىو بذلك يندرج ضمن الفئة
الرابعة لمقياس  Likertالخماسي في المجال] ،]4,2-3,4مما يدل عمى درجة مرتفعة من الموافقة ،أما
االنحرف المعياري فقد بمغ  0,97760وىو بذلك أصغر من الواحد مما يدل عمى وجود تجانس
ا
بخصوص
في إجابات أفراد العينة.

.0.3.IIIاختبار فرضيات الدراسة

103

.IIIدراست مٍدانٍت للعىامل المحددة التجاهاث السٍاح نحى الىجهت الصحراوٌت
سيتم فيما يمي اختبار الفرضيات المتعمقة بتعرض اتجاىات السياح نحو الوجية الصحراوية لعوامل
محددة ( عوامل نفسية ،عوامل بيئية ،عوامل تسويقية) ،إضافة إلى الفرضيات الخاصة بوجود فروق في
متغيرات الدراسة تُعزى لممتغيرات الشخصية.
.1.0.3.IIIإختبار الفرضية الرئيسية األولى
كما تجدر االشارة إلى أنو من أجل اختبار الفرضية الرئيسية وضمنيا فرضياتيا الفرعية يتم االعتماد عمى
قاعدة القرار التي تأخذ حالتين ىما:
 الحالة األولى 2إذا كانت القيمة المطمقة لـ ـ  Tالمحسوبة أقل من قيمة  Tالجدولية ،والقيمة االحتمالية
أكبر تماما من مستوى المعنوية ،0.05فإنو يتم رفض الفرضية البديمة  H1وقبول الفرضية الصفرية H0؛
 الحالة الثانية :إذا كانت القيمة المطمقة لـ ـ  Tالمحسوبة أكبر من قيمة  Tالجدولية ،والقيمة االحتمالية
أقل أو يساوي مستوى المعنوية ،0.05فإنو يتم رفض الفرضية الصفرية  H0ونقبل الفرضية البديمة .H1
استنادا إلى قاعدة القرار الموضحة أعاله واعتمادا عمى الممحق رقم ( )30يتم اختبار الفرضية الرئيسية
وفرضياتيا الفرعية باستخدام اختبار  Tلمعينة الواحدة.
يمكن صياغة الفرضية الرئيسية لمدراسة كما يمي:
 :H0ال تتأثر اتجاىات السياح نحو الوجية الصحراوية بعوامل محددة (عوامل نفسية ،عوامل بيئية ،عوامل
تسويقية).
 :H1تتأثر اتجاىات السياح نحو الوجية الصحراوية بعوامل محددة (عوامل نفسية ،عوامل بيئية ،عوامل
تسويقية) .
يوضح الجدول الموالي نتائج اختبار Tلمعينة الواحدة لمفرضية األولى المتعمقة بالجزء الثاني لإلستبانة:
الجدول رقم ( 2)30نتائج اختبار) (T- testلمفرضية الرئيسية
البيان

االنحراف المعياري

المتوسط
الحسابي

العوامل المحددة التجاىات

3,3644

0,65901

قيمة

قيمة T

مستوى

Tالجدولية

المحسوبة

الداللة

2,000

4,493

0,000

السياح نحو الوجية الصحراوية
القرار

نقبل الفرضية البديمة  H1ونرفض الفرضية الصفرية H0

المصدر 2من إعداد الطالبين اعتمادا عمى مخرجات .spss

من خالل الجدول السابق رقم ( )21يتضح أن قيمة ( )Tالمحسوبة بمغت 4,493وىي أكبر تماما
من ()Tالجدولية التي تساوي  ،2,000إضافة إلى أن القيمة االحتمالية قد بمغ 0,000وىي أقل من مستوى
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المعنوية الذي يساوي 0,05مما يدل عمى أن اتجاىات السياح تتأثر بمجموعة من العوامل والمحددات النفسية
والبيئية والتسويقية ،كما أن قيمة المتوسط الحسابي بمغت ،3,3644وىو بذلك أكبر من الوسط الفرضي الذي
قيمتو 3وبذلك يندرج ضمن الفئة الثالثة لمقياس  Likertالخماسي في المجال] ،]3,4-2,6مما يدل عمى
درجة مرتفعة من الموافقة ،أما بخصوص االنحراف المعياري فقد بمغ 0,65901مما يدل عمى درجة تشتت
مقبولة وتجانس متوسطة في إجابات أفراد العينة ،من خالل ما سبق نرفض الفرضية الصفرية  H0ونقبل
الفرضية البديمة  H1وعميو فالفرضية الرئيسية التي تنص عمى " :تتأثر اتجاىات السياح نحو الوجية
الصحراوية بعوامل محددة (عوامل نفسية ،عوامل بيئية ،عوامل تسويقية) " ،مقبولة وصحيحة
 اختبار الفرضية الفرعية األولى:
 : H0ال تتأثر اتجاىات السياح نحو الوجية الصحراوية بعوامل نفسية محددة.
 : H1تتأثر اتجاىات السياح نحو الوجية الصحراوية بعوامل نفسية محددة.
يوضح الجدول الموالي نتائج اختبار Tلمعينة الواحدة الختبار الفرضية األولى المتعمقة بالجزء الثاني
لالستبانة:
الجدول رقم ( 2)33نتائج اختبار) (T testلمفرضية الفرعية األولى2

البيان

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

قيمة Tالجدولية

العوامل النفسية

3,4192

0,70846

2,000

القرار

قيمة T

مستوى

المحسوبة

الداللة

4,807

0,000

نقبل الفرضية البديمة  H1ونرفض الفرضية الصفرية H0
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من خالل الجدول السابق رقم( )22يتضح أن قيمة ()Tالمحسوبة بمغت 4,807وىي أكبر تماما من
()Tالجدولية التي تساوي  ،2,000إضافة إلى أن القيمة االحتمالية قد بمغ  0,000وىي أقل من مستوى
المعنوية الذي يساوي 0,05مما يدل عمى أن" إتجاىات السياح نحو السياحة الصحراوية تتأثر لمحددات
نفسية" ،كما أن قيمة المتوسط الحسابي بمغت  ،3,4192وىو بذلك أكبر من قيمة الوسط الفرضي الذي
قيمتو  ،3وىو بذلك يندرج ضمن الفئة الرابعة لمقياس  Likertالخماسي في المجال] ،]4,2-3,4مما يدل
عمى درجة مرتفعة من الموافقة ،أما بخصوص االنحراف المعياري فقد بمغ 0,70846مما يدل عمى درجة
تشتت مقبولة وتجانس متوسطة في إجابات أفراد العينة ،من خالل ما سبق نرفض الفرضية الصفريةH0
ونقبل الفرضية البديمة  H1وعميو فالفرضية الفرعية األولى التي تنص عمى أنو ":تتأثر اتجاىات السياح نحو
الوجية الصحراوية بعوامل نفسية محددة " ،مقبولة وصحيحة.
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 إختبار الفرضية الفرعية الثانية2
 :H0ال تتأثر اتجاىات السياح نحو الوجية الصحراوية بعوامل بيئية محددة.
 :H1تتأثر اتجاىات السياح نحو الوجية الصحراوية بعوامل بيئية محددة.
يوضح الجدول الموالي نتائج اختبار Tلمعينة الواحدة الختبار الفرضية الثالثة المتعمقة بالجزء الثاني الستبانة:
الجدول رقم ( 2)30نتائج اختبار) (T testلمفرضية الفرعية الثانية2
البيان

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

قيمة Tالجدولية

العوامل البيئية

3,2298

0,67796

2,000

القرار

قيمة T

مستوى

المحسوبة

الداللة

2,754

0,000

نقبل الفرضية البديمة  H1ونرفض الفرضية الصفرية H0

المصدر 2من إعداد الطالبين اعتمادا عمى مخرجات .spss

من خالل الجدول السابق رقم( )23يتضح أن قيمة ()Tالمحسوبة بمغت 2,754وىي أكبر تماما من
()Tالجدولية التي تساوي  ،2,000إضافة إلى أن القيمة االحتمالية قد بمغ 0,008وىي أقل من مستوى
المعنوية الذي يساوي 0,05مما يدل عمى" تتأثر اتجاىات السياح نحو السياحة الصحراوية لمحددات بيئية"،
كما أن قيمة المتوسط الحسابي بمغت  ،3,2298وىو بذلك أكبر من قيمة الوسط الفرضي الذي قيمتو،3
وىو بذلك يندرج ضمن الفئة الثالثة لمقياس  Likertالخماسي في المجال] ،]3,4-2,6مما يدل عمى درجة
متوسطة من الموافقة ،أما بخصوص االنحراف المعياري فقد بمغ 0,67796مما يدل عمى درجة تشتت مقبولة
وتجانس متوسطة في إجابات أفراد العينة ،من خالل ما سبق نرفض الفرضية الصفرية H0ونقبل الفرضية
البديمة  H1وعميو فالفرضية الفرعية الثانية التي تنص عمى أن ":تتأثر اتجاىات السياح نحو الوجية
الصحراوية بعوامل بيئية محددة  ،مقبولة وصحيحة.
 اختبار الفرضية الفرعية الثالثة
 :H0ال تتأثر اتجاىات السياح نحو الوجية الصحراوية بعوامل تسويقية محددة.
 :H1تتأثر اتجاىات السياح نحو الوجية الصحراوية بعوامل تسويقية محددة.
يوضح الجدول الموالي نتائج اختبار Tلمعينة الواحدة الختبار الفرضية الفرعية الثالثة المتعمقة بالجزء الثاني
لإلستبانة:
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الجدول رقم ( 2)32نتائج اختبار) (T testلمفرضية الفرعية الثالثة2
البيان

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

قيمة Tالجدولية

العوامل التسويقية

3,4329

0,64910

2,000

قيمة T

مستوى

المحسوبة

الداللة

5,418

0,000

نقبل الفرضية البديمة  H1ونرفض الفرضية الصفرية H0

القرار

المصدر 2من إعداد الطالبين اعتمادا عمى مخرجات .spss

من خالل الجدول السابق رقم ( )24يتضح أن قيمة ()Tالمحسوبة بمغت 5,418وىي أكبر تماما من
()Tالجدولية التي تساوي  ،2,000إضافة إلى أن القيمة االحتمالية قد بمغ 0,000وىي أقل من مستوى
المعنوية الذي يساوي 0,05مما يدل عمى" تتأثر اتجاىات السياح نحو السياحة الصحراوية لمحددات
تسويقية" ،كما أن قيمة المتوسط الحسابي بمغت  ،3,4329وىو بذلك أكبر من قيمة الوسط الفرضي الذي
قيمتو ،3وبذلك يندرج ضمن الفئة الرابعة لمقياس  Likertالخماسي في المجال] ،]4,2-3,4مما يدل عمى
درجة مرتفعة من الموافقة ،أما بخصوص االنحراف المعياري فقد بمغ 0,64910مما يدل عمى درجة تشتت
مقبولة وتجانس متوسطة في إجابات أفراد العينة ،من خالل ما سبق نرفض الفرضية الصفرية H0ونقبل
الفرضية البديمة  H1وعميو فالفرضية الفرعية الثالثة التي تنص عمى أنو " :تتأثر اتجاىات السياح نحو
الوجية الصحراوية بعوامل تسويقية محددة " ،مقبولة وصحيحة.
.2.0.3.IIIاختبار الفرضية الرئيسية الثانية
يتم فيما يمي اختبار الفرضيات الرئيسية الثانية ،وكذا مختمف الفرضيات الفرعية التي تدرج ضمنيا ،أي التأكد
من وجود أو عدم وجود فروق في كل بعد من أبعاد العوامل المحددة إلتجاىات السياح تُعزى لممتغيرات
الشخصية ،واعتمادا عمى الممحق رقم ( )31يتم اختبار الفرضية الرئيسية الثانية وفرضياتيا الفرعية باستخدام
اختبار  Tلمعينة الواحدة.
 اختبار الفرضٍت الفرعٍت االولى :تنص الفرضية الفرعية األولى على أنه " :توجد فروق في العوامل
المحددة التجاهات السياح نحو الوجهة الصحراوية تُعزى لمجنس" ،ويمكن توضيح ذلك كما يمي.
الجدول رقم( : )52تحميل  ANOVAلمفروق في العوامل المحددة التجاهات السياح تُعزى لمجنس
المتغيرات

الجنس

العوامل النفسية

ذكر

3,3297

أنثى

3,6250

,63031

ذكر

3,1159

,69020

العوامل البيئية

المتوسط

اإلنحراف

الحسابي

المعياري

T
المحسوبية

T
الجدولية

,72817

1,574

2,000
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2,124

2,000

القيمة
اإلحتمالية
0,120
0,038

.IIIدراست مٍدانٍت للعىامل المحددة التجاهاث السٍاح نحى الىجهت الصحراوٌت

العوامل التسويقية

أنثى

3,4917

,58358

ذكر

3,3292

,65698

أنثى

3,6714

2,014

,048

2,000

,57723

المصدر 2من إعداد الطالبين إعتمادا عمى مخرجات .spss

من خالل الجدول السابق رقم ( )25يتضح أن القيمة اإلحتمالية لمعوامل النفسية قد بمغت  0,120وىي أكبر
من  ، 0,05وعميو فإنو ال توجد فروق في العوامل النفسية المحددة إلتجاىات السياح نحو الوجية الصحراوية
تُعزى لمجنس ،أما القيمة اإلحتمالية لمعوامل البيئية والتسويقية قد بمغت عمى التوالي  0,048 0,038وىي
أقل من المستوى المعنوية  ،0,05وعميو توجد فروق في العوامل النفسية والتسويقية المحددة إلتجاىات السياح
نحو الوجية الصحراوية تُعزى لمجنس ،وذلك لصالح فئة اإلناث ألن أعمى متوسط حسابي تم تسجيمو في فئة
اإلناث قد بمغت قيمتو عمى التوالي  3,1159و 3,3292وعميو فإن الفرضية الفرعية األولى التي تنص عمى
أنو " توجد فروق في العوامل المحددة التجاهات السياح نحو الوجهة الصحراوية تُعزى لمجنس" مرفوضة
وغير صحيحة.
 اختبار الفرضية الفرعية الثانية 2تنص الفرضية الفرعية الثانية عمى أنو " :توجد فروق في العوامل
المحددة التجاهات السياح نحو الوجهة الصحراوية تُعزى لمسن" ،ويمكن توضيح ذلك في الجدول
الموالي.
الجدول رقم ( 2)30تحميل  ANOVAلمفروق في العوامل المحددة التجاهات السياح تُعزى لمسن
المتغيرات

العوامل النفسية

العوامل البيئية

العوامل التسويقية

مجموع

درجة

مربع

مصدر التباين

المربعات

الحرية

الوسط

بين المجموعات

2,225

3

0,742

داخل المجموعات
المجموع

30,399

62

0,490

32,625

65

بين المجموعات

2,141

3

0,714

داخل المجموعات
المجموع

27,735

62

0,447

29,876

65

بين المجموعات

1,467

3

0,489

داخل المجموعات

25,920

62

0,418

27,387

65

المجموع

المصدر 2من إعداد الطالبين اعتمادا عمى مخرجات .spss
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قيمة F

القيمة
االحتمالية

1,513

1,595

1,170

3,220

3,200

3,329
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من خالل الجدول السابق رقم( )26يتضح أن القيمة االحتمالية لكل من :العوامل النفسية والعوامل البيئية
والعوامل التسويقية قد بمغت0,220؛ 0,200؛  0,329عمى التوالي،

وىي قيم كميا أكبر من مستوى

المعنوية ،0,05إذن ال توجد فروق في العوامل المحددة إلتجاىات السياح نحو الوجية الصحراوية تعزى
لمسن ،وعميو فالفرضية الفرعية الثانية التي تنص عمى أنو " :توجد فروق في العوامل المحددة التجاهات
السياح نحو الوجهة الصحراوية تُعزى لمسن" ،مرفوضة وغير صحيحة.
 اختبار الفرضية الفرعية الثالثة 2تنص الفرضية الفرعية الثالثة عمى أنو " :توجد فروق في العوامل المحددة
التجاهات السياح نحو الوجهة الصحراوية تُعزى لممستوى الدراسي" ،ويمكن توضيح ذلك في الجدول الموالي
رقم (.)27
 الجدول رقم ( 2)30تحميل  ANOVAلمفروق في العوامل المحددة التجاهات السياح تُعزى لممستوى الدراسي
المتغيرات

العوامل النفسية

العوامل البيئية

العوامل التسويقية

مجموع

درجة

مربع

مصدر التباين

المربعات

الحرية

الوسط

بين المجموعات

4,927

3

1,642

داخل المجموعات
المجموع

27,698

62

,447

32,625

65

بين المجموعات

3,633

3

1,211

داخل المجموعات
المجموع

26,243

62

,423

29,876

65

بين المجموعات

3,094

3

1,031

داخل المجموعات

24,293

62

,392

27,387

65

المجموع

قيمة F

القيمة
االحتمالية

3,676

2,861

2,632

3,017

3,044

3,058

المصدر 2من إعداد الطالبين اعتمادا عمى مخرجات .spss

من خالل الجدول السابق رقم( )27يتضح أن القيمة االحتمالية لمعوامل التسويقية قد بمغت0,058
وىي أكبر من  ،0.05وعميو ال توجد فروق في العوامل التسويقية إلتجاىات السياح نحو الوجية الصحراوية،
أما بالنسبة لمعوامل النفسية والعوامل البيئية فقد بمغت القيمة االحتمالية لكل منيما عمى التوالي ،0,017
 ،0,044وعميو فتوجد فروق في العوامل النفسية والعوامل البيئية إلتجاىات السياح نحو الوجية الصحراوية
تُعزى لممستوى الدراسي ،ومن أجل معرفة أي من الفئة الدراسية التي تكمن فييا ىذه الفروق تم االعتماد عمى
المتوسط واالنحراف المعياري لكل من العوامل النفسية والبيئية ُيعزى لممستوى الدراسي ،ويمكن توضيح ذلك
الجدول رقم ( 2)30المتوسط واالنحراف المعياري لمعوامل النفسية والبيئية التجاهات السياح ُيعزى لممستوى الدراسي
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المستوى الدراسي
متوسط
ثانوي
جامعي

دراسات عميا

العوامل البيئية

العوامل النفسية
المتوسط الحسابي

3,5833

3,2500

االنحراف المعياري

0,62138

0,77996

المتوسط الحسابي

4,0000

3,7667

االنحراف المعياري

0,65263

0,81725

المتوسط الحسابي

3,2589

3,1064

االنحراف المعياري

0,67191

0,57465

المتوسط الحسابي

3,6667

3,3333

االنحراف المعياري

0,76376

1,00000

المصدر 2من إعداد الطالبين اعتمادا عمى مخرجات .spss

يتضح من خالل الجدول السابق رقم ( )28أن وجود فروق في العوامل النفسية والعوامل البيئية تُعزى
لممستوى الدراسي يعود بالدرجة األولى إلى السياح الذين ليم مستوى دراسي ثانوي بأعمى متوسط حسابي
بمغت قيمتو 4,0000عمى التوالي  ،060000بانحراف معياري بمغ عمى الترتيب .0,81725 ،0,65263
من خالل ما سبق يمكن القول أن الفرضية الفرعية الثالثة التي تنص عمى أنو " :توجد فروق في العوامل
المحددة التجاهات السياح نحو الوجهة الصحراوية تُعزى لممستوى الدراسي" ،مقبولة وصحيحة.
 اختبار الفرضية الفرعية الرابعة 2تنص الفرضية الفرعية الثانية عمى أنو " :توجد فروق في العوامل
المحددة التجاهات السياح نحو الوجهة الصحراوية تُعزى لممهنة" ،ويمكن توضيح فيما يمي.
الجدول رقم ( 2)31تحميل  ANOVAلمفروق في العوامل المحددة التجاهات السياح تُعزى لممهنة
المتغيرات

العوامل النفسية

العوامل البيئية

العوامل التسويقية

مصدر التباين

مجموع

درجة

مربع

المربعات

الحرية

الوسط

بين المجموعات

1,422

3

0,474

داخل المجموعات
المجموع

31,202

62

0,503

32,625

65

بين المجموعات

0,926

3

0,309

المجموع

28,950

62

0,467

29,876

65

بين المجموعات

0,841

3

0,280

26,545

62

0,428

27,387

65

داخل المجموعات

داخل المجموعات
المجموع

المصدر 2من إعداد الطالبين اعتمادا عمى مخرجات .spss
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قيمة F

القيمة

0,942

3,426

0,661

0,655

االحتمالية

3,579

3,583

.IIIدراست مٍدانٍت للعىامل المحددة التجاهاث السٍاح نحى الىجهت الصحراوٌت
من خالل الجدول السابق رقم( )29يتضح أن القيمة االحتمالية لكل من :العوامل النفسية والعوامل
البيئية والعوامل التسويقية قد بمغت0,426؛ 0,579؛  0,583عمى التوالي ،وىي قيم كميا أكبر من مستوى
المعنوية 0,05إذن ال توجد فروق في العوامل المحددة إلتجاىات السياح نحو الوجية الصحراوية تعزى
لممينة ،وعميو فالفرضية الفرعية الرابعة التي تنص عمى أنو " :توجد فروق في العوامل المحددة التجاهات
السياح نحو الوجهة الصحراوية تُعزى لممهنة " ،مرفوضة وغير صحيحة.
من خالل ما سبق عرضو يمكن القول أن الفرضية الرئيسية الثانية التي تنص عمى أنو " :توجد فروق في
العوامل المحددة التجاهات السياح نحو الوجهة الصحراوية تُعزى لممتغيرات الشخصية" ،مقبولة وصحيحة.
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الخالصة2
تعرفنا في ىذا الفصل عمى اإلجراءات المنيجية المتبعة في الدراسة الميدانية ،وقمنا باختبار صدق
وثبات أداة الدراسة المتمثمة في االستبانة ،حيث تبين أنيا صالحة لقياس الموضوع ،وتتمتع بالثبات الكمي،
كما قمنا باختبار خضوع عينة الدراسة لتوزيع الطبيعي وتوصمنا إلى أنيا تتبع توزيعا طبيعيا ،ثم عرضنا
خصائص عينة الدراسة وانتقمنا إلى تحميل إجابات أفراد العينة حول أىمية العوامل التي تحدد اتجاىات
السياح نحو السياحة الصحراوية ،وفي القسم األخير أجرينا اختبار الفرضيات لإلجابة عن التساؤل الرئيسي
لمبحث وقد توصمنا إلى نتيجة عامة مفادىا أن العوامل التي تضمنيا نموذج الدراسة ميمة في تحديد اتجاىات
السياح نحو السياحة الصحراوية.
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الخاتمة

الخاتمة
يعتبر سموك السائح من أىم المواضيع التي تحظى بالدراسة التسويقية في ظل التغيرات التي يشيدىا
العالم سواء من الناحية اإلقتصادية أو الثقافية ،جاءت ىذه الدراسة كامتداد لبعض الدراسات والتي تناولت
موضوع "العوامل المحددة إلتجاىات السياح نحو السياحة الداخمية" ،وعمى ضوء الدراسة النظرية والتطبيقية
التي مكنتنا من إثبات الفرضيات المحددة سياق اإلجابة عمى اإلشكالية المطروحة ،وفي ىذه الخاتمة سنقوم
بالوقوف عمى أىم النتائج التي توصمنا إلييا من خالل ىذه الدراسة سواء كانت تخص الجانب النظري أو
التطبيقي ،مع إبداء بعض االقتراحات.
لقدر توصمت ىذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج النظرية وأبرزىا ما يمي:
 السياحة ىي "نشاط يقوم بو السائح لمتخمص من الروتين اليومي وتكون بخروج الفرد من الوسط الذي يعيش
فيو إلى مكان أخر في نفس الدولة أو خارجيا؛
 تبدأ المنظمة بالسائح وتنتيي إليو عن طريق دراسة سموكو وفيم تصرفاتو إلشباع حاجاتو الحالية ومعرفة
حاجاتو المستقبمية؛
 دراسة سموك المستيمك عممية معقدة نظ ار لتداخل مجموعة من العوامل المتباينة في التأثير عميو؛
 سموك المستيمك ىو سموك إنساني يضم عممية إتخاد القرار التي تسبق وتحدد شراء أو إستخدام السمع
والخدمات؛
 سموك السائح ىو فيم كيفية إتخاد السائح لعدد من الق اررات؛
 تضم عممية شراء الخدمة السياحية خمسة مراحل :مرحمة اإلستقرار ،مرحمة اإلثارة ،مرحمة البحث والدراسة،
مرحمة المقارنة مع البدائل ،مرحمة إتخاد القرار النيائي؛
 يتعرض السياح إلى مجموعة من المحددات السموكية تتمثل في "محددات نفسية ،محددات بيئية ،محددات
تسويقية؛
 صورة الوجية السياحية ىي "جزء ال يتج أز وعنصر مؤثر في عممية إتخاد القرار وسموك السفر بالنسبة لمفرد؛
 لمصورة السياحية أىمية كبيرة لدى السائح عن أي مقصد سياحي فيي تعتبر محرك لمشاعره وبالتالي تؤثر
عمي قرار إختياره ألي مقصد سياحي؛
 تمر عممية تشكل صورة الوجية السياحية في أذىان السياح بثالث مراحل وىي المعرفة ،التأثير ،والسموك.
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الخاتمة
من خالل الدراسة التطبيقية التي تم إجراؤىا عتى مجموعة من السياح ،تم التوصل إلى مجموعة النتائج
تطبيقية يتم تمخيصيا عمى النحو التالي:
 تتعرض اتجاىات السياح نحو السياحة الصحراوية لعوامل محددة (نفسية ،بيئية ،تسويقية) ،وذلك بمستوى
مرتفع حيث بمغ المتوسط الحسابي ليا ب ـ ـ 3,3644؛
 تتعرض اتجاىات السياح نحو السياحة الصحراوية لعوامل النفسية ،وذلك بمستوى مرتفع حيث بمغ
المتوسط الحسابي 3,4192؛
 تتعرض اتجاىات السياح نحو السياحة الصحراوية عوامل البيئية ،وذلك بمستوى مرتفع حيث بمغ
المتوسط الحسابي 3,2298؛
 تتعرض اتجاىات السياح نحو السياحة الصحراوية عوامل تسويقية ،وذلك بمستوى مرتفع حيث بمغ
المتوسط الحسابي .3,4329
 توجد فروق في العوامل المحددة إلتجاىات السياح نحو الوجية الصحراوية تُعزى لممتغيرات الشخصية؛
 ال توجد فروق في العوامل النفسية تعزى لمجنس؛
 توجد فروق في العوامل البيئية والتسويقية تعزى لمجنس لصالح اإلناث؛
 ال توجد فروق في العوامل المحددة إلتجاىات السياح نحو الوجية الصحراوية(النفسية ،البيئية ،التسويقية)
تُعزى لمسن؛
 توجد فروق في العوامل النفسية والعوامل البيئية تُعزى لممستوى الدراسي لصالح الذين مستواىم ثانوي
 ال توجد فروق في العوامل التسويقية تُعزى لممستوى الدراسي؛
 ال توجد فروق في العوامل المحددة إلتجاىات السياح نحو الوجية الصحراوية(النفسية ،البيئية ،التسويقية)
تُعزى لممينة.
استنادا لمنتائج المتوصل إلييا تم تقديم مجموعة من اإلقتراحات عمى المنظمات السياحية من إبرازىا
 تنوع وتعدد الخدمات ومواكبة التطورات الحاصمة في المجال السياحي وذلك من أجل جذب السيا
 التركيز عمى العادات والتقاليد في تقديم الخدمة كإستخدام الجمل في تنقل من الفندق نحو المناطق
األثرية؛
 اإلىتمام بتنظيم تظاىرات ثقافية لتعريف السياح بعادات وتقاليد أىل المناطق الصحراوية وترسيخيا لدى
النشئ والمحافظة عمييا من الزوال ألنيا تعكس ىوية المنطقة الصحراوية؛
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الخاتمة
 الترويج لمسياحة الصحراوية عن طريق مواقع التواصل اإلجتماعي خاصة الفايسبوك ألنو يعتبر أكثر
إستخداما بين األفراد؛
 اإلىتمام بإنشاء ىياكل قاعدية سياحية في المناطق الصحراوية من أجل جذب إىتمام أكبر لمسياح نحو
زيارتيا وذلك لتأمين متطمباتيم ورغباتيم مثل :الفنادق ،المواصالت ،المراكز الصحية؛
 التركيز بصورة أكبر عمى اإلىتمام باألثار والمعالم التاريخية بالمناطق الصحراوية ،والمحافظة عمييا من
التمف ألنيا تعبر وترمز عن الموروث الثقافي والحضاري لممنطقة الصحراوية ألنيا تعد من أىم مصادر
جذب السياح؛
 بناء إستراتيجيات تسويقية إلستيداف السياح الجزائريين وجذبيم نحو الوجية الصحراوية؛
 القي ام بدراسة سموك السائح بصفة دورية من أجل توفير خدمات تتالئم مع إحتياجاتيم ورغباتيم ألنيا في
تغير مستمر.
وأخي ار تعتبر دراسة سموك المستيمك حقال واسعا وحديثا وخصبا لمبحث فيو ناىيك عن القطاع السياحي ،لذا
فإن المجال مفتوح إلجراء بحوث أخرى تتناول جوانب لم تتمكن دراستنا الحالية في التفصيل فييا ويمكن
إقتراح المواضيع التالية تمثل آفاق مستقمبية لمدراسة:
 أثر المزيج التسويقي السياحي عمى سموك السائح في اختيار الوجية السياح؛
 جودة الخدمات السياحية وأثرىا عمى قرار اختيار الوجية السياحية.
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وائؿ لمنشر و التوزيع ،عماف.2004 ،

.65

نعيـ الطاىر ،سراب إلياس ،مبادئ السياحة ،الطبعة الثانية ،دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة،

عماف.2007 ،

.66

ىاني حامد الضمور ،تسويق الخدمات ،الطبعة الثالثة ،دار وائؿ لمنشر و التوزيع ،عماف.2005 ،
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.67

ىباس جاد الحربي ،التسويق السياحي في المنشآت السياحية ،الطبعة األولى ،دار أسامة لمنشر

والتوزيع ،عماف.2012 ،
 .2.Iالمجالت
.1

سالـ حميد سالـ ،سموك السائح و دوره في تحديد النمط السياحي ،مجمة العموـ االقتصادية

واإلدارية ،العدد.48
 .3.Iالرسائل واالطروحات الجامعية
 .1إكراـ مرعوش ،مدى تأثير اإلعالن عمى سموك المستيمك ،رسالة مقدمة لنيؿ شيادة الماجستير في
العموـ التجارية ،جامعة الحاج لخضر  ،باتنة.2009/2008،
 .2إلياس الشاىد  ،التسويق السياحي في الجزائر "دراسة نظرية وميدانية" ،أطروحة لنيؿ شيادة الدكتوراه
في العموـ التجارية ،تخصص تسويؽ ،جامعة الجزائر.2013 ،2012 ،
 .3أمينة حماني  ،أثر اإلتصاالت التسويقية اإللكترونية في إستقطاب السياح ،رسالة مقدمة لنيؿ شيادة
الماجستير في العموـ التجارية ،تخصص إدارة تسويؽ الخدمات؛ جامعة الجزائر.2012 ،
 .4أيمف برنجي  ،الخدمات السياحية وأثرىا عمى سموك المستيمك "دراسة حالة مجموعة من الفنادق
الجزائرية " ،رسالة مقدمة لنيؿ شيادة الماجستير في العموـ اإلقتصادية ،تخصص اإلدارة التسويقية،
جامعة أحمد بوقرة ،بومرداس .2009/2008
 .5بديعة بوعقميف ،السياسات السياحية في الجزائر وانعكاساتيا عمى العرض والطمب السياحي ،رسالة
مقدمة لنيؿ شيادة الماجستير ،جامعة الجزائر.1996 ،03
 .6حناف برجـ ،تسويق صورة الوجية السياحية لمجزائر نحو مستقبل سياحي ،رسالة ماجستير ،تخصص
تسويؽ في عموـ التسيير ،جامعة دالي إبراىيـ ،الجزائر.2011 ،
 .7خالد كواش ،أىمية السياحة في ظل التحوالت االقتصادية ،حالة الجزائر ،أطروحة مقدمة لمحصوؿ
عمى شيادة الدكتوراه في العموـ االقتصادية ،فرع التخطيط ،قسـ العموـ االقتصادية ،جامعة الجزائر،
.2004 ،2003
 .8زىير بوعكريؼ ،التسويق السياحي ودوره في تفعيل قطاع السياحة( ،رسالة مقدمة ضمف متطمبات
شيادة ماجستير في العموـ التجارية تخصص تسويؽ) ،كمية العموـ االقتصادية والعموـ التجارية وعموـ
التسيير جامعة قسنطينة الجزائر.2012/2011 ،
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 .9عبد الرحيـ الشنيتي ،دور التسويق السياحي في إنعاش السياحة التقميدية والخزفية –حالة مدينة
غرداية-رسالة مقدمة لنيؿ شيادة ماجيستر في عموـ التسيير ،تخصص تسويؽ خدمات ،جامعة أبو
بكر بالقايد ،تممساف .2010/2009
 .11عبد القادر عويناف ،التسويق السياحي في الجزائر اإلمكانيات والمعوقات ( )2125-2111في ظل
االستراتيجية السياحية الجديدة لممخطط التوجييي لمتييئة السياحية  ،SDAT 2125أطروحة لنيؿ
شيادة الدكتوراه ،عموـ اقتصادية ،جامعة الجزائر.2013 ،2012 ،
 .11فوزية مقراش ،أثر اإلدارة بالذكاءات عمى التوجو االستراتيجي لممؤسسة،

دراسة حالة شركة

الخطوط الجوية الجزائرية( ،أطروحة مقدمة استكماال لمتطمبات الحصوؿ عمى شيادة دكتوراه عموـ في
عموـ التسيير) ،كمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير ،جامعة محمد خيضر ،بسكرة،
الجزائر.2015/2014،
 .12مرواف صحراوي ،التسويق وأثره عمى الطمب السياحي ،حالة الجزائر ،رسالة مقدمة لنيؿ شيادة
الماجستير في عموـ التسيير ،تخصص تسويؽ الخدمات ،جامعة تممساف ،الجزائر.2012/2011 ،
 .13مميكة حفيظة شبايكي ،السياحة وآثارىا اإلقتصادية والسياسية ،حالة الجزائر ،أطروحة مقدمة لنيؿ
شيادة الدكتوراه ،غير منشورة ،جامعة قسنطينة.2004 ،
 .4.Iالممتقيات والمؤتمرات
 .1أماؿ براىمية ،ظريفة ساليمية ،مداخمة بعنوان دور السياحة في تحقيق التنمية المستدامة في الجزائر،
الممتقى الدولي الثاني حوؿ "المقاوالتية ودورىا في تطوير القطاع السياحي  ،كمية العموـ اإلقتصادية
والتجارية وعموـ التسيير ،جامعة قالمة  ،1945/05/08يومي  25 ،24أكتوبر .2017
 .2زينب زواعني وصبرينة طكوش  ،مداخمة بعنوان السياحة في الجزائر – المقومات وسبل التطوير-
المقومات وتحديات االستثمار في القطاع السياحي بالجزائر ،جامعة آكمي محند الحاج ،البويرة ،يومي
 09و 10جانفي .2017
 .3سامية جودي ،التسويق كمتطمب أساسي لمسياحة الصحراوية واقع والية بسكرة ،الممتقى الدولي الثاني
حوؿ دور السياحة الصحراوية في التنمية االقتصادية واالجتماعية ،جامعة محمد خيضر ،بسكرة-11 ،
 12مارس 2012
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 .4سمير سالمي وعمر بوجميعة ،السياحة في الجزائر مشكل تسويق أم مشكل عميق ،الممتقى الوطني
حوؿ القطاع الخاص ودوره في تنمية السياحة ،جامعة محمد أولحاج-البويرة ،يومي  28 ،27سبتمبر
.2015
 .5سيؼ الديف رحايمية  ،أوالد زاوي عبد الرحماف ،مداخمة بعنوان المؤسسات اإلذاعية كأداة فعالة لترويج
السياحة الداخمية في الجزائر ،الممتقى الوطني األوؿ حوؿ المقاوالتية وتفعيؿ التسويؽ السياحي في
الجزائر 23-22 ،أفريؿ .2014
 .6صالح فالحي ،االقتصاد الجزائري كأحد شروط اندماج االقتصاد الجزائري في االقتصاد العالمي في
الممتقى الدولي األوؿ :االقتصاد الجزائري في األلفية الثالثة ،جامعة البميدة ،الجزائر 21-20 ،ماي
.2002
 .7صباح بنوناس ،مقومات السياحة الصحراوية في الجزائر واستراتجيات تطويرىا ،الممتقى الدولي الثاني
حوؿ دور السياحة الصحراوية في التنمية االقتصادية واالجتماعية ،جامعة محمد خيضر ،بسكرة-11 ،
 12مارس .2012
 .8صبرينة بوالريب ومحمد حولي ،فعالية اإلعالم السياحي في التأثير عمى صورة الوجية السياحية،
الممتقى الدولي حوؿ "التسويؽ السياحي ،وتثميف صورة الجزائر" ،جامعة عنابة ،الجزائر ،يومي  6و7
نوفمبر .2013
 .9عبد اهلل بوكروح ،تنافسية وتنمية القطاع السياحي في الجزائر ،الممتقى الدولي األوؿ حوؿ مقومات
وتحديات االستثمار في القطاع السياحي في الجزائر ،جامعة آكمي محند أولحاج ،البويرة.
.11

عيسى م ارزقة ،التنمية السياحية في الجزائر ،دراسة أداء وفعالية مؤسسات القطاع السياحي في

الجزائر ،الممتقى الدولي حوؿ اقتصاديات السياحة ودورىا في التنمية المستدامة ،جامعة محمد خيضر،
بسكرة 10-09 ،مارس .2010
.11

كماؿ رزيؽ ،دور البنوك في دعم السياحة الصحراوية في الجزائر ،الممتقى الدولي الثاني حوؿ

دور السياحة الصحراوية في التنمية االقتصادية واالجتماعية ،جامعة محمد خيضر ،بسكرة12-11 ،
مارس .2012
.12

منير نوري ،أىمية االتصاالت التسويقية في تنمية السياحة الصحراوية في الجزائر ،الممتقى

الدولي الثاني حوؿ دور السياحة الصحراوية في التنمية االقتصادية واالجتماعية ،جامعة محمد خيضر،
بسكرة ،يوـ  12-11مارس .2012
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ناصر مراد ،دور السياحة في الديواف الوطني التنمية المستدامة -حالة الجزائر ،-المؤتمر الكمي

.13

الدولي حوؿ السياحة رىاف التنمية ،دراسة حالة بعض الدوؿ. 2012،
 .5.Iالمواقع االلكترونية
 .1عالء الديف النقيب ،الواحات الصحراوية في الجزائر أىميا األغواط ،ورقمة ،بسكرة
http://www.agrng-ip.com/showthread,php 1765, consulté le 28/05/2018 à 13:04
 .2جريدة المسمة اإللكترونية ،اكتشاف آثار دينصورات في والية البيض الجزائرية
http://www.almasalla,travel/News/News.asp?id=74105, consulté le 28/05 /2018
à 13:14
 .3أحمد عقوف ،محطة الصخور المنقوشة ،بتيوت
le

consulté

http://tioutwaha2.blogpot.com/2009/09/blog-post_1072.html,
28/05 /2018 à 13:17

4. http://ar.olgerie360.com1%d8%, consulté le 28/05 :2018, à 13:36
5. http://mawdoo3.com.
 .6.Iمراجع أخرى
 .1الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية ،المادة ،03القانون  ،11-13العدد ،11فيفري .2003
 .2الديواف الوطني لالحصائيات  ،المجموعة اإلحصائية السنوية لمجزائر ،مطبعة الديواف ،الجزائر.1996 ،
 .3الديواف الوطني لالحصائيات ،مجموعة االحصائيات السنوية ،رقـ  ،18نشرية سنة .2000
 .4الديواف الوطني لمسياحة ،األعياد المحمية بالجزائر ،مجمة الجزائر سياحة ،العدد  ،33مطبعة الديواف،
الجزائر.
 .5الديواف الوطني لمسياحة ،الحمامات المعدنية منتوج خاص ،مجمة الجزائر سياحة ،العدد  ،33مطبعة
الديواف.
 .6الديواف الوطني لمسياحة ،صالون الصناعات التقميدية من أجل إنعاش جديد ،مجمة الجزائر سياحة ،عدد
 ،26مطبعة الديواف ،الجزائر.
 .7الديواف الوطني لمسياحة ،الجزائر أجمل صحاري العالم.
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، قطاع الشؤون االقتصادية، االستثمار السياحي في المنطقة الشرقية الفرص والتحديات، الفرقة الشرقية.8
.2001  جانفي، المممكة العربية السعودية،مركز الدراسات والبحوث
.) السياحة الثقافية (دليل سياحي، الديواف الوطني لمسياحة، و ازرة السياحة.9
المراجع بالمغة االجنبية

.II

 الكتب.1.II
1. Jean Pière, Michel Balft, Management du Tourisme, deuxième édition,
Pearson éducation, Paris, 2007.
2. Jean, Michel Homer, Géographie de l’Industrie Touristique, Ellipses
édition Marketing, 1997.
 المجالت.2.II
1. Abdelwahab bouhadiba, culture et société, publication de l’université de tunis,
1978.
2. Amel Blidi, loudeurs administratives, manque de financement,
impossibilité d’accéder au foncier, journal el watan, 15/04/2013.
3. Jean- paul Minivelle, tourisme saharien et développement durable-Enjeux
et approches comparative, colloque international de Tozeur, Tunisie, 9-10
novembre 2007.
4. Sihem chaib, transport au Sahara-les moyens d’une tourisme itinérant,
tourisme magazine, n22, jan-fev 2010.
 المذكرات.3.II
1. katharinasonnleitner , distination image and ils effects on markiting and
branding a tourist destination master’s dissertration 3DECTS, sodertorn
university, suide, 2011.
 مراجع اخرى.4.II
1. Ministre de tourisme, sitev 2005, sept sites algériens figurent patrimoine
culturel .
2. Office national du tourisme, Algérie carte touristique.
3. Office national du tourisme, Algérie (guide touristique).
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المالحق

الملحق رقم ( :) 01األساتذة المحكمين لالستبانة

الرقم

االسم واللقب

التخصص

قسم

جامعة

01

عبد الحفيظ مسكين

تسويق

العلوم التجارية

جامعة محمد الصديق بن يحي

02

عريف سعيود

تسويق

العلوم التجارية

جامعة محمد الصديق بن يحي

03

صالح حميمدات

تسويق

العلوم التجارية

جامعة محمد الصديق بن يحي

04

وردة عرود

تسويق

العلوم التجارية

جامعة محمد الصديق بن يحي

 القطب تاسوست -والية جيجل القطب تاسوست -والية جيجل القطب تاسوست -والية جيجل -القطب تاسوست -والية جيجل

الملحق رقم  :02اإلستبانة
و ازرة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة محمد الصديق بن يحي– جيجل-

كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

تخصص :تسويق سياحي وفندقي

قسم :العلوم التجارية

استبانة
السالم عليكم ورحمة اهلل؛ تحية طيبة ،أما بعد:
في إطار إجراء الدراسة الميدانية لنيل شهادة الماستر حول الموضوع الذي يندرج تحت عنوان " :العوامل
المحددة التجاهات السياح نحو السياحة الداخلية( دراسة حالة-الوجهة الصحراوية" )-نتقدم بوضع هذه
االستبانة بين أيديكم من أجل جمع البيانات الضرورية لهذا البحث ،فالرجاء التفضل باإلجابة على العبارات التي
أن اإلجابات التي تقدم تكون في سرية تامة ولن تستخدم إالّ ألغراض البحث
تحتويها االستبانة بدقة ،علما ّ

العلمي فقط.

أشكر حسن تعاونكم ومساعدتكم القيمة في إنجاز هذا البحث.
من إعداد الطالبين:

* سمير زراولية

تحت إشراف األستاذ:

* سامي حمودة

* إقبال بوثانة

السنة الجـامعية2018 /2017 :

الملحق رقم  :02اإلستبانة
الجزء األول :البيانات الشخصية
 -1الجنس:
 -2السن:

ذكر

أنثى

من 18إلى أقل من 30سنة

من 45إلى أقل من 60سنة
 -3المستوى الدراسي:

من  30إلى أقل من  45سنة
من  60سنة فأكثر

متوسط
جامعي

ثانوي
دراسات عليا

 -4المهنة
بطال(بدون عمل)
مهن حرة

موظف
متقاعد

الملحق رقم  :02اإلستبانة
الجزء الثاني :العوامل المحددة لسلوك السائح
المتغيرات

دراجات الموافقة

الرقم
العبارات

غير موافق غير موافق محايد
بشدة

01

ما يحرك حاجتي للسياحة الصحراوية

02

تحرك حاجتي للسياحة الصحراوية

هو اكتشاف هذه المنطقة من بالدي
تجارب األخرين وتأثري بتجاربهم

العوامل النفسية

03
04

لدي ميول كبير اتجاه المنطقة الصحراوية
مميزاتي الشخصية تجعلني أفضل
السياحة الصحراوية

05

زيارة شخصيات عالمية مشهورة للصحراء
يدفعني الختيارها كوجهة سياحية مقبلة

06

حب تقليد األخرين جعلني أفكر في أن

07

التعرف على أثار اإلنسان القديم

تكون وجهتي السياحية المقبلة صحراوية
(هيروليفيات) يحرك في داخلي دافع
زيارة الصحراء

08

نمط معيشة اإلنسان الصحراوي تجعلني
أتشوق لزيارة هذه المنطقة

09

المرافقة األمنية الكثيفة بالمنطقة

العوامل البيئية

تدفعني الختيارها كوجهة سياحية مستقبال
10

الطبيعة الجغرافية للصحراء تدفعني
الختيارها كوجهة سياحية مقبلة

11

خصوصية المرافق السياحية بالمنطقة
الصحراوية تدفعني لزيارتها مستقبال

12

العادات العريقة والتقاليد األصيلة ألهل
المنطقة يدفعني الختيارها كوجهة
سياحية مستقبال

موافق

موافق
بشدة

الملحق رقم  :02اإلستبانة
13

تعدد الخدمات السياحية في الوجهة
السياحية تحفزني على زيارتها

14
15

أسعار الخدمات بالصحراء عامل مهم
ٍالختيارها كوجهة سياحية مستقبلية

الوسائل ٍ
االعالمية أثرت(ساهمت) في
اختياري للصحراء كوجهة سياحية

االعـــوامل التسويقية

16

السمعة السياحية للمنطقة تؤثر في

17

امتالك المنطقة الصحراوية هياكل قاعدية

اختياري لها كوجهة مقبلة

سياحية مهمة أثر في اختياري لها
كوجهة مقبلة

18

سهولة الوصول إلى المنطقة الصحراوية

19

وجود الخدمات السياحية بالمنطقة

سبب اختياري للوجهة

الصحراوية يحفزني على زيارتها

الملحق رقم (:)03الصدق البنائي لالستبانة
6).النفسية_العوامل 1 toالنفسية_العوامل (=MEANالنفسية_العوامل COMPUTE
EXECUTE.
CORRELATIONS
6النفسية_العوامل 5النفسية_العوامل 4النفسية_العوامل 3النفسية_العوامل 2النفسية_العوامل 1النفسية_العوامل=/VARIABLES
النفسية_العوامل
/PRINT=TWOTAIL NOSIG
/MISSING=PAIRWISE.

Corrélations
Corrélations
العوامل_النفسية
**

,552

العوامل_النفسية5

العوامل_النفسية6

العوامل_النفسية4

,194

,160

**

,377

العوامل_النفسية3
**

,512

العوامل_النفسية2
**

,338

,000

,119

,198

,002

,000

,006

66

66

66

66

66

66

**

**

**

**

1

**

,723

,370

,399

,391

,451

,000

,002

,001

,001

,000

66

66

66

66

66

*

**

**

1

**

,754

,290

,346

,584

,000

,018

,004

,000

66

66

66

66

,117

*

1

,000

,351

,011

66

66

66

**

1

**

,652

,312

العوامل_النفسية1
1

)Sig. (bilatérale
66
**

,338

,006
66

66

**

**

,451

,512

,000

,000

66

66

66

**

**

**

,584

,391

Corrélation de Pearson

,377

N
Corrélation de Pearson
)Sig. (bilatérale

Corrélation de Pearson
)Sig. (bilatérale

Corrélation de Pearson

,000
66

66

66

66

*

**

**

,160

Corrélation de Pearson

,011

,004

,001

,198

)Sig. (bilatérale

66

66

66

66

,117

*

**

,194

Corrélation de Pearson

,000

,351

,018

,002

,119

)Sig. (bilatérale

66

66

66

66

66

66

66

1

**

**

**

**

**

**

**

,723

,524

,000

,000

66

66

66

1

**

**

,661

,000

,661

,000

,524

,723

,000

,312

,652

,000

,290

,754

,000

,370

,723

,000

,552

,000

العوامل_النفسية3

N

,001

,346

العوامل_النفسية2

N

,002

,399

العوامل_النفسية1

)Sig. (bilatérale

العوامل_النفسية4

N
العوامل_النفسية5

N
العوامل_النفسية6

N
Corrélation de Pearson
)Sig. (bilatérale

العوامل_النفسية

الصدق البنائي لالستبانة:)03( الملحق رقم
N

66

66

66

66

66

66

66

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).
*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral).

COMPUTE =البيئية_العواملMEAN( البيئية_العوامل7 to البيئية_العوامل12).
EXECUTE.
CORRELATIONS
/VARIABLES=البيئية_العوامل7 البيئية_العوامل8 البيئية_العوامل9 البيئية_العوامل10 البيئية_العوامل11 البيئية_العوامل12
البيئية_العوامل
/PRINT=TWOTAIL NOSIG
/MISSING=PAIRWISE.

Corrélations
Corrélations
7العوامل_البيئية
Corrélation de Pearson
7العوامل_البيئية

,199

Sig. (bilatérale)

,110

-,025

,839

,839

,006

66

66

66

66

66

66

1

**

,218

-,100

-,100

,000

,078

,426

,426

,001

66

66

66

66

66

1

*

,117

,117

,011

,351

,351

,000

66

66

66

66

1

**

**

,000

66

,495

,495

66

66

Corrélation de Pearson

,243

*

,218

,312

*

Sig. (bilatérale)

,050

,078

,011

66

66

66

-,025

-,100

,117

,839

,426

,351

66

66

66

-,025

-,100

,117

,839

,426

,351

,312

,524

,000
66

66

**

1

,524

,000
66
,524

**

,000

,524

,000
66
1,000

**

,000
66

66

**

1

1,000

,000

,333

**

,050

,539

Sig. (bilatérale)

-,025

,539

Sig. (bilatérale)

Corrélation de Pearson

العوامل_البيئية

,110

,077

N

12العوامل_البيئية

,243

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

11العوامل_البيئية
*

,077

**

Corrélation de Pearson

12العوامل_البيئية

10العوامل_البيئية

,199

66

N
11العوامل_البيئية

9العوامل_البيئية

66

N
10العوامل_البيئية

66

Corrélation de Pearson

N
9العوامل_البيئية

1

Sig. (bilatérale)
N

8العوامل_البيئية

8العوامل_البيئية

,406

,540

,799

**

**

**

,000
66
,762

**

,000
66
,762

**

,000

الملحق رقم (:)03الصدق البنائي لالستبانة
66

66

66

66

66

66

66

1

**

**

**

**

**

**

66

,762

,762

,799

,540

,406

N

,333

,000

,000

,000

,000

,001

,006

66

66

66

66

66

66

Corrélation de Pearson
العوامل_البيئية

)Sig. (bilatérale
N

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral).
**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).

19).التسويقية_العوامل 13 toالتسويقية_العوامل (=MEANالتسويقية_العوامل COMPUTE
EXECUTE.
CORRELATIONS
17التسويقية_العوامل 16التسويقية_العوامل 15التسويقية_العوامل 14التسويقية_العوامل 13التسويقية_العوامل=/VARIABLES
التسويقية_العوامل 19التسويقية_العوامل 18التسويقية_العوامل
/PRINT=TWOTAIL NOSIG
/MISSING=PAIRWISE.

Corrélations
Corrélations
العوامل_التسويقية العوامل_التسويقية 19العوامل_التسويقية 18العوامل_التسويقية 17العوامل_التسويقية 16العوامل_التسويقية 15العوامل_التسويقية 14العوامل_التسويقية13
**

,675

,123

,108

**

,370

**

,399

**

,391

**

,451

,000

,326

,389

,002

,001

,001

,000

66

66

66

66

66

66

66

**

,139

*

**

**

1

**

,731

,338

,290

,346

,584

,000

,006

,264

,018

,004

,000

66

66

66

66

66

66

**

,077

,117

*

1

,000

,000

,539

,351

,011

66

66

66

66

66

,218

*

**

1

**

**

,677

,745

,495

,243

,524

,312

1

) Sig. (bilatéraleالعوامل_التسويقية13
66
**

,451

,000
66

66

**

**

,584

,391

,000

,001

66

66

66

*

**

**

,312

,346

,399

,000

,078

,050

,000

,011

,004

,001

66

66

66

66

66

66

66

66

-,100

-,025

1

**

,117

*

**

,426

,839

,351

,018

**

,565

,000

,524

,000

,290

Corrélation de Pearson

,370

,002

N
Corrélation de Pearson
) Sig. (bilatéraleالعوامل_التسويقية14
N
Corrélation de Pearson
) Sig. (bilatéraleالعوامل_التسويقية15
N
Corrélation de Pearson
) Sig. (bilatéraleالعوامل_التسويقية16
N
Corrélation de Pearson
)Sig. (bilatérale

العوامل_التسويقية17

الصدق البنائي لالستبانة:)03( الملحق رقم
N
Corrélation de Pearson
18 العوامل_التسويقيةSig. (bilatérale)
N
Corrélation de Pearson
19 العوامل_التسويقيةSig. (bilatérale)
N
Corrélation de Pearson
العوامل_التسويقية

Sig. (bilatérale)
N

66

66

66

66

66

66

66

*

-,025

1

,199

,108

,139

,077

,243

,389

,264

,539

,050

,839

66

66

66

66

66

,123

**

**

,218

,338

,495

66
,363

**

,110

,003

66

66

66

-,100

,199

1

,497

**

,326

,006

,000

,078

,426

,110

66

66

66

66

66

66

66

66

**

**

**

**

**

**

**

1

,675

,731

,677

,745

,565

,363

,000

,497

,000

,000

,000

,000

,000

,003

,000

66

66

66

66

66

66

66

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).
*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral).
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 ثبات االستبانة:)04( الملحق رقم
RELIABILITY
/VARIABLES=النفسية_العوامل1 النفسية_العوامل2 النفسية_العوامل3
النفسية_العوامل4 النفسية_العوامل5 النفسية_العوامل6
/SCALE(' )'النفسية العوامل بعد ثباتALL
/MODEL=ALPHA.

Fiabilité
Echelle : النفسية العوامل بعد ثبات
Récapitulatif de traitement des observations
N
Valide
Observations

Exclus

a

Total

Statistiques de fiabilité

%
66

100,0

Alpha de

Nombre

0

,0

Cronbach

d'éléments

66

100,0

,761

6

a. Suppression par liste basée sur toutes les variables de
la procédure.

RELIABILITY
/VARIABLES=البيئية_العوامل7 البيئية_العوامل8 البيئية_العوامل9
البيئية_العوامل10 البيئية_العوامل11 البيئية_العوامل12
/SCALE(' )'البيئية العوامل بعد ثباتALL
/MODEL=ALPHA.

Fiabilité
Echelle : البيئية العوامل بعد ثبات
Récapitulatif de traitement des observations
N
Valide
Observations

Exclus

a

Total

Statistiques de fiabilité

%
66

100,0

Alpha de

Nombre

0

,0

Cronbach

d'éléments

66

100,0

,679

6

a. Suppression par liste basée sur toutes les variables de
la procédure.

RELIABILITY
/VARIABLES=التسويقية_العوامل13 التسويقية_العوامل14 التسويقية_العوامل15
التسويقية_العوامل16 التسويقية_العوامل17 التسويقية_العوامل18
التسويقية_العوامل19
/SCALE(' )'التسويقية العوامل بعد ثباتALL
/MODEL=ALPHA.

Fiabilité
Echelle : التسويقية العوامل بعد ثبات
Récapitulatif de traitement des observations
N
Valide
Observations

Exclus
Total

a

Statistiques de fiabilité

%
66

100,0

Alpha de

Nombre

0

,0

Cronbach

d'éléments

66

100,0

a. Suppression par liste basée sur toutes les variables de
la procédure.

,722

RELIABILITY
/VARIABLES=النفسية_العوامل1

7

الملحق رقم ( :)04ثبات االستبانة
5النفسية_العوامل 4النفسية_العوامل 3النفسية_العوامل 2النفسية_العوامل
9البيئية_العوامل 8البيئية_العوامل 7البيئية_العوامل 6النفسية_العوامل
13التسويقية_العوامل 12البيئية_العوامل 11البيئية_العوامل 10البيئية_العوامل
16التسويقية_العوامل 15التسويقية_العوامل 14التسويقية_العوامل
19التسويقية_العوامل 18التسويقية_العوامل 17التسويقية_العوامل
') ALLالسياح التجهات المحددة العوامل محور ثبات'(/SCALE
/MODEL=ALPHA.

Fiabilité
السياح التجهات المحددة العوامل محور ثبات Echelle :
Récapitulatif de traitement des observations
N

%
Statistiques de fiabilité

19

Nombre

Alpha de

d'éléments

Cronbach
,910

100,0

66

,0

0

100,0

66

Valide
a

Exclus

Observations

Total

a. Suppression par liste basée sur toutes les variables de
la procédure.

 اختبار التوزيع الطبيعي:)05( الملحق رقم
EXAMINE VARIABLES=السياح_التجاهات_المحددة_العوامل
/PLOT BOXPLOT HISTOGRAM NPPLOT
/COMPARE GROUPS
/STATISTICS DESCRIPTIVES
/CINTERVAL 95
/MISSING LISTWISE
/NOTOTAL.

Explorer
Récapitulatif du traitement des observations
Observations
Valide
N
العوامل_المحددة_التجاهات_السياح

Manquante

Pourcent
66

N

100,0%

Total

Pourcent
0

N

Pourcent

0,0%

66

100,0%

Descriptives
Statistique

Erreur
standard

Moyenne

3,3644
Borne

,08112

3,2024

Intervalle de confiance à 95% pour la

inférieure

moyenne

Borne

3,5264

supérieure
Moyenne tronquée à 5%

3,3604

Médiane

3,2895

 العوامل_المحددة_التجاهات_السياحVariance

,434

Ecart-type

,65901

Minimum

1,68

Maximum

5,00

Intervalle

3,32

Intervalle interquartile

,82

Asymétrie

,038

,295

Aplatissement

,082

,582

Tests de normalité
a

Kolmogorov-Smirnov
Statistique
السياح_التجاهات_المحددة_العوامل

ddl

,074

*. Il s'agit d'une borne inférieure de la signification réelle.
a. Correction de signification de Lilliefors

Shapiro-Wilk

Signification
66

,200

Statistique
*

,993

ddl

Signification
66

,970

 خصائص أفراد عينة الدراسة:)06( الملحق رقم
FREQUENCIES VARIABLES=المهنة المستوى السن الجنس
/STATISTICS=STDDEV MEAN
/ORDER=ANALYSIS.

Effectifs
Statistiques
الجنس
Valide

السن

المستوى

المهنة

66

66

66

66

0

0

0

0

Moyenne

1,3030

1,6970

3,7121

1,9545

Ecart-type

,46309

,82219

,69648

,88460

N
Manquante

Tableau de fréquences
الجنس
Effectifs

Valide

Pourcentage

Pourcentage

Pourcentage

valide

cumulé

ذكر

46

69,7

69,7

69,7

أنثى

20

30,3

30,3

100,0

Total

66

100,0

100,0

السن
Effectifs

Valide

Pourcentage

Pourcentage

Pourcentage

valide

cumulé

سنة30 إلى أقل من18من

32

48,5

48,5

48,5

سنة45 إلى أقل من30من

25

37,9

37,9

86,4

سنة60 إلى أقل من45من

6

9,1

9,1

95,5

سنة فأكثر60

3

4,5

4,5

100,0

66

100,0

100,0

Pourcentage

Pourcentage

valide

cumulé

Total

المستوى
Effectifs

Valide

Pourcentage

متوسط

6

9,1

9,1

9,1

ثانوي

10

15,2

15,2

24,2

جامعي

47

71,2

71,2

95,5

دراسات عليا

3

4,5

4,5

100,0

66

100,0

100,0

Total

 خصائص أفراد عينة الدراسة:)06( الملحق رقم
المهنة
Effectifs

Valide

Pourcentage

Pourcentage

Pourcentage

valide

cumulé

بطال

05

7,58

7,58

7,58

موظف

32

48,48

48,48

56,06

مهن حرة

20

30,30

30,30

86,36

متقاعد

09

13,64

13,64

100,0

66

100,0

100,0

Total

الملحق رقم ( :)07نتائج اجابات افراد العينة حول متغيرات الدراسة
DATASET NAME Ensemble_de_données1 WINDOW=FRONT.
T-TEST
/TESTVAL=3
/MISSING=ANALYSIS
3النفسية_العوامل 2النفسية_العوامل 1النفسية_العوامل=/VARIABLES
7البيئية_العوامل 6النفسية_العوامل 5النفسية_العوامل 4النفسية_العوامل
11البيئية_العوامل 10البيئية_العوامل 9البيئية_العوامل 8البيئية_العوامل
13التسويقية_العوامل 12البيئية_العوامل
16التسويقية_العوامل 15التسويقية_العوامل 14التسويقية_العوامل
19التسويقية_العوامل 18التسويقية_العوامل 17التسويقية_العوامل
/CRITERIA=CI(.95).

Test-t
Statistiques sur échantillon unique
Erreur standard

Ecart-type

N

Moyenne

moyenne
,08011

,65080

4,2879

66

العوامل_النفسية1

,12966

1,05336

3,5758

66

العوامل_النفسية2

,12863

1,04502

3,6515

66

العوامل_النفسية3

,11976

,97294

3,2879

66

العوامل_النفسية4

,15250

1,23894

3,1364

66

العوامل_النفسية5

,15124

1,22864

2,5758

66

العوامل_النفسية6

,10452

,84910

4,0455

66

العوامل_البيئية7

,12033

,97760

3,7576

66

العوامل_البيئية8

,11976

,97294

3,2879

66

العوامل_البيئية9

,15250

1,23894

3,1364

66

العوامل_البيئية10

,15124

1,22864

2,5758

66

العوامل_البيئية11

,15124

1,22864

2,5758

66

العوامل_البيئية12

,12966

1,05336

3,5758

66

العوامل_التسويقية13

,12863

1,04502

3,6515

66

العوامل_التسويقية14

,11976

,97294

3,2879

66

العوامل_التسويقية15

,15250

1,23894

3,1364

66

العوامل_التسويقية16

,15124

1,22864

2,5758

66

العوامل_التسويقية17

,10452

,84910

4,0455

66

العوامل_التسويقية18

,12033

,97760

3,7576

66

العوامل_التسويقية19

الملحق رقم ( :)07نتائج اجابات افراد العينة حول متغيرات الدراسة
Test sur échantillon unique
Valeur du test = 3
Intervalle de confiance 95% de la

Différence

différence

moyenne

Supérieure

)Sig. (bilatérale

t

ddl

Inférieure

1,4479

1,1279

1,28788

,000

65

16,077

العوامل_النفسية1

,8347

,3168

,57576

,000

65

4,441

العوامل_النفسية2

,9084

,3946

,65152

,000

65

5,065

العوامل_النفسية3

,5271

,0487

,28788

,019

65

2,404

العوامل_النفسية4

,4409

-,1682

,13636

,375

65

,894

العوامل_النفسية5

-,1222

-,7263

-,42424

,007

65

-2,805

العوامل_النفسية6

1,2542

,8367

1,04545

,000

65

10,003

العوامل_البيئية7

,9979

,5173

,75758

,000

65

6,296

العوامل_البيئية8

,5271

,0487

,28788

,019

65

2,404

العوامل_البيئية9

,4409

-,1682

,13636

,375

65

,894

العوامل_البيئية10

-,1222

-,7263

-,42424

,007

65

-2,805

العوامل_البيئية11

-,1222

-,7263

-,42424

,007

65

-2,805

العوامل_البيئية12

,8347

,3168

,57576

,000

65

4,441

العوامل_التسويقية13

,9084

,3946

,65152

,000

65

5,065

العوامل_التسويقية14

,5271

,0487

,28788

,019

65

2,404

العوامل_التسويقية15

,4409

-,1682

,13636

,375

65

,894

العوامل_التسويقية16

-,1222

-,7263

-,42424

,007

65

-2,805

العوامل_التسويقية17

1,2542

,8367

1,04545

,000

65

10,003

العوامل_التسويقية18

,9979

,5173

,75758

,000

65

6,296

العوامل_التسويقية19

الملحق رقم ( :)07نتائج اجابات افراد العينة حول متغيرات الدراسة

T-TEST
/TESTVAL=3
/MISSING=ANALYSIS
التسويقية_العوامل البيئية_العوامل النفسية_العوامل=/VARIABLES
السياح_التجاهات_المحددة_العوامل
/CRITERIA=CI(.95).

Test-t
Statistiques sur échantillon unique
Ecart-type

Erreur standard

N

Moyenne

moyenne
,08721

,70846

3,4192

66

العوامل_النفسية

,08345

,67796

3,2298

66

العوامل_البيئية

,07990

,64910

3,4329

66

العوامل_التسويقية

,08112

,65901

3,3644

66

العوامل_المحددة_التجاهات_السياح

Test sur échantillon unique
Valeur du test = 3
Intervalle de confiance 95%

Différence

Sig.

de la différence

moyenne

)(bilatérale

Supérieure

ddl

t

Inférieure

,5934

,2450

,41919

,000

65

4,807

العوامل_النفسية

,3965

,0631

,22980

,008

65

2,754

العوامل_البيئية

,5925

,2733

,43290

,000

65

5,418

العوامل_التسويقية

,5264

,2024

,36443

,000

65

4,493

العوامل_المحددة_التجاهات_السياح

الملحق رقم (:)08اختبار الفرضية الرئيسية االولى
T-TEST
/TESTVAL=3
/MISSING=ANALYSIS
التسويقية_العوامل البيئية_العوامل النفسية_العوامل=/VARIABLES
السياح_التجاهات_المحددة_العوامل
/CRITERIA=CI(.95).

Test-t
Statistiques sur échantillon unique
Ecart-type

Erreur standard

N

Moyenne

moyenne
,08721

,70846

3,4192

66

العوامل_النفسية

,08345

,67796

3,2298

66

العوامل_البيئية

,07990

,64910

3,4329

66

العوامل_التسويقية

,08112

,65901

3,3644

66

العوامل_المحددة_التجاهات_السياح

Test sur échantillon unique
Valeur du test = 3
Intervalle de confiance 95%

Différence

Sig.

de la différence

moyenne

)(bilatérale

Supérieure

ddl

t

Inférieure

,5934

,2450

,41919

,000

65

4,807

العوامل_النفسية

,3965

,0631

,22980

,008

65

2,754

العوامل_البيئية

,5925

,2733

,43290

,000

65

5,418

العوامل_التسويقية

,5264

,2024

,36443

,000

65

4,493

العوامل_المحددة_التجاهات_السياح

اختبار الفرضية الرئيسية الثانية:)09( الملحق رقم
T-TEST GROUPS=(الجنس1 2)
/MISSING=ANALYSIS
/VARIABLES=التسويقية_العوامل البيئية_العوامل النفسية_العوامل
/CRITERIA=CI(.95).

Test-t
Statistiques de groupe
الجنس

N

Moyenne

Ecart-type

Erreur standard
moyenne

العوامل_النفسية

العوامل_البيئية

العوامل_التسويقية

ذكر

46

3,3297

,72817

,10736

أنثى

20

3,6250

,63031

,14094

ذكر

46

3,1159

,69020

,10177

أنثى

20

3,4917

,58358

,13049

ذكر

46

3,3292

,65698

,09687

أنثى

20

3,6714

,57723

,12907

Test d'échantillons indépendants
Test de Levene sur l'égalité

Test-t pour égalité des moyennes

des variances
F

Sig.

t

ddl

Sig.

Différence

Différence

Intervalle de confiance 95%

(bilatérale)

moyenne

écart-type

de la différence
Inférieure

Hypothèse de variances égales

,705

,404

 العوامل_النفسيةHypothèse de variances

Supérieure

-1,574

64

,120

-,29529

,18764

-,67014

,07956

-1,667

41,542

,103

-,29529

,17718

-,65296

,06238

-2,124

64

,038

-,37572

,17687

-,72906

-,02239

-2,270

42,501

,028

-,37572

,16548

-,70957

-,04188

inégales
Hypothèse de variances égales
العوامل_البيئية

Hypothèse de variances
inégales

1,731

,193

اختبار الفرضية الرئيسية الثانية:)09( الملحق رقم
Hypothèse de variances égales

,413

,523

 العوامل_التسويقيةHypothèse de variances

-2,014

64

,048

-,34224

,16991

-,68166

-,00281

-2,121

40,946

,040

-,34224

,16138

-,66816

-,01631

inégales

ONEWAY  التسويقية_العوامل البيئية_العوامل النفسية_العواملBY السن
/MISSING ANALYSIS.

A 1 facteur
ANOVA à 1 facteur
Somme des carrés

ddl

Moyenne des

F

Signification

carrés

العوامل_النفسية

العوامل_البيئية

العوامل_التسويقية

Inter-groupes

2,225

3

,742

Intra-groupes

30,399

62

,490

Total

32,625

65

Inter-groupes

2,141

3

,714

Intra-groupes

27,735

62

,447

Total

29,876

65

Inter-groupes

1,467

3

,489

Intra-groupes

25,920

62

,418

Total

27,387

65

1,513

,220

1,595

,200

1,170

,329

اختبار الفرضية الرئيسية الثانية:)09( الملحق رقم
ONEWAY  التسويقية_العوامل البيئية_العوامل النفسية_العواملBY المستوى
/MISSING ANALYSIS.

A 1 facteur
ANOVA à 1 facteur
Somme des carrés

ddl

Moyenne des

F

Signification

carrés

العوامل_النفسية

العوامل_البيئية

العوامل_التسويقية

Inter-groupes

4,927

3

1,642

Intra-groupes

27,698

62

,447

Total

32,625

65

Inter-groupes

3,633

3

1,211

Intra-groupes

26,243

62

,423

Total

29,876

65

Inter-groupes

3,094

3

1,031

Intra-groupes

24,293

62

,392

Total

27,387

65

3,676

,017

2,861

,044

2,632

,058

اختبار الفرضية الرئيسية الثانية:)09( الملحق رقم
ONEWAY  البيئية_العوامل النفسية_العواملBY المستوى
/STATISTICS DESCRIPTIVES
/MISSING ANALYSIS.

A 1 facteur
Descriptives
N

Moyenne

Ecart-type

Erreur standard

Intervalle de confiance à 95% pour la

Minimum

Maximum

moyenne
Borne inférieure

العوامل_النفسية

العوامل_البيئية

Borne supérieure

متوسط

6

3,5833

,62138

,25368

2,9312

4,2354

2,67

4,50

ثانوي

10

4,0000

,65263

,20638

3,5331

4,4669

3,00

5,00

جامعي

47

3,2589

,67191

,09801

3,0616

3,4561

1,67

4,50

دراسات عليا

3

3,6667

,76376

,44096

1,7694

5,5640

3,00

4,50

Total

66

3,4192

,70846

,08721

3,2450

3,5934

1,67

5,00

متوسط

6

3,2500

,77996

,31842

2,4315

4,0685

2,33

4,50

ثانوي

10

3,7667

,81725

,25844

3,1820

4,3513

2,33

5,00

جامعي

47

3,1064

,57465

,08382

2,9377

3,2751

1,67

4,17

دراسات عليا

3

3,3333

1,00000

,57735

,8492

5,8175

2,33

4,33

Total

66

3,2298

,67796

,08345

3,0631

3,3965

1,67

5,00

اختبار الفرضية الرئيسية الثانية:)09( الملحق رقم
ONEWAY  التسويقية_العوامل البيئية_العوامل النفسية_العواملBY المهنة
/MISSING ANALYSIS.

A 1 facteur
ANOVA à 1 facteur
Somme des carrés

ddl

Moyenne des

F

Signification

carrés

العوامل_النفسية

العوامل_البيئية

العوامل_التسويقية

Inter-groupes

1,422

3

,474

Intra-groupes

31,202

62

,503

Total

32,625

65

Inter-groupes

,926

3

,309

Intra-groupes

28,950

62

,467

Total

29,876

65

Inter-groupes

,841

3

,280

Intra-groupes

26,545

62

,428

Total

27,387

65

,942

,426

,661

,579

,655

,583

