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  الملخص 

اىل معرفة مستوى الوعي السياحي لدى طلبة جامعة جيجل، كلية العلوم هدفت هذه الدراسة 
االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري منوذجا، حيث اعتمدت املنهج الوصفي يف جانبها النظري وذلك لغرض 
الوصف الدقيق والتفصيلي للموضوع، باإلضافة اىل أسلوب الدراسة امليدانية من خالل االستعانة باالستبانة 

استبانة على أفراد عينة طبقية مشلت األقسام األربعة للكلية،  300اليت صممت هلذه الغاية، حيث مت توزيع 
 استبانة صاحلة للتحليل االحصائي للبيانات واليت متت معاجلتها باستخدام برنامج 276وقد مت اسرتجاع 

تائج الدراسة اىل أن هناك مستوى ، وتشري نSPSS حزمة حتليل البيانات االحصائية يف العلوم االجتماعية
عايل للوعي السياحي من خالل االدراك بأمهية السياحة، واالستعداد للعمل يف القطاع السياحي، كما 

أمهها ضرورة وضع آليات تتضمن التوجه اىل التعليم السياحي  االقرتاحاتخلصت الدراسة اىل جمموعة من 
الرغبة لديه للعمل يف املؤسسات السياحية مبغريات  بشكل يضمن للطالب فرصة للتدريب العملي وزرع

مادية ومعنوية، ضف اىل ذلك أمهية تضمن املناهج التعليمية ملواضيع عن السياحة لغرض غرس التوعية 
  والثقافة السياحية لدى الطالب اجلامعي. 

  : سياحة، وعي، وعي اجتماعي، وعي سياحي الكلمات االفتتاحية

Abstract 

The objective of this study was to find out the level of tourism awareness among the 
students of Jijel University, Faculty of Economic and Commercial Sciences and 
management Sciences. The descriptive approach was adopted in its theoretical  part for the 
purpose of detailed and accurate description of the subject, in addition to the method of 
field study through the use of the questionnaire designed for this purpose. 300 
questionnaires were distributed to members of a stratified sample that included the four 
sections of the college. A total of 276 valid questionnaires were retrieved for the statistical 
analysis of the data, which were processed using the SPSS program. There is a high level of 
tourism awareness through the sensibility of the importance of tourism and readiness to 
work in the tourism sector. The study concluded with a number of suggestions, the most 
important is the need to develop mechanisms and techniques  that include orientation to 
tourism education in a way that guarantees the student an opportunity for practical 
training and also planting and growing his desire to work in tourist institutions, In addition 
to this, it is important to include educational methods on tourism topics for the purpose of 
growing the awareness and tourism culture among university students. 

Keywords: Tourism, Awareness, Social awareness, Tourism awareness. 



المحتويات قائمة  
 

 المحتوى الصفحة
  ...................................................................................................................................................................................................... اإلهداء 
 ....................................................................................................................................................................................................... شكرال 
  .................................................................................................................................................................................................... امللخص 
  ...................................................................................................................................................................................... احملتوياتقائمة  
  ......................................................................................................................................................................................... قائمة املالحق 
 ......................................................................................................................................................................................... قائمة اجلداول 
 ....................................................................................................................................................................................................... قدمةامل أ

  اسةالفصل األول: األدبيات النظرية والتطبيقية للدر 
 ........................................................................................................................................................................................................... متهيد 2
 .............................................................................................................................. المبحث األول: االطار النظري للدراسة 2
 ........................................................................................................................ السياحةميات حول عمو  أوال: 2

 .............................................................................................................ثانيا: ماهية الوعي السياحي وأبعاده  13
 ...........................................................ثالثا: مستويات الوعي السياحي والعوامل املؤثرة يف تشكيله  19
  األدبيات التطبيقية للدراسة: الثانيالمبحث  22
 .........................................................................................................................................أوال: الدراسات السابقة 22
 : مميزات الدراسة احلالية عن الدراسات السابقةثانيا 27
  .,................................................................................................................................................................................... الفصلخالصة  28

  الفصل الثاني: الدراسة الميدانية
   ........................................................................................................................................................................................................... متهيد 30
  .............................................................................................................................. المبحث األول: طريقة وأدوات الدراسة 30
  .......................................................................................................................... أوال: طريقة ومتغريات الدراسة 30
 ................................................................................................................................... األداةثانيا: صدق وثبات  32
 ............................................................................................................... وتحليلها المبحث الثاني: عرض نتائج الدراسة 37
  .......................................................................................................................أوال: حتليل السمات الشخصية  37
 ..................................................................................................... الدراسةثانيا: التحليل الوصفي ملتغريات  41
  .......................................................................................................................... ثالثا: اختبار فرضيات الدراسة 50
  ...................................................................................................................................................................................... خالصة الفصل 58
  .....................................................................................................................................................................................................الخاتمة  61
  ...................................................................................................................................................................................... قائمة المراجع 64
  .................................................................................................................................................................................................. المالحق 68

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  قـائمة المالحق
  

 



 قائمة المالحق
 

 الرقم عنوان الملحق رقم الصفحة
 01 إستمارة الدراسة 68

 02 القائمة االمسية لألعضاء احملكمني الستبانة الدراسة 70

71  Spss  03   باستخدام برنامج االستبيانخمرجات حتليل 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قـائمة الجداول

 

 



 قائمة الجداول
 

 الرقم عنوان الجدول  الصفحة
 01 توزيع عينة الدراسة على األقسام والتخصصات 30

احملاور عبارات درجات توزيع 32  02 

األولور احمل لفقرات الداخلي االتساق صدق 33  03 

ور الثايناحمل لفقرات الداخلي االتساق صدق 33  04 

الثالث احملور لفقرات الداخلي االتساق صدق 34  05 

الرابع احملور لفقرات الداخلي االتساق صدق 35  06 

اخلامس احملور لفقرات الداخلي االتساق صدق 35  07 

الدراسة حملاور البنائي الصدق 36  08 

كرونباخ ألفا طريقة باستخدام االستمارة ثبات 37  09 

اجلنس حسب العينة أفراد توزيع 37  10 

القسم حسب العينة أفراد توزيع 38  11 

والتخصص املستوى حسب العينة أفراد توزيع 38  12 

السكن حسب العينة أفراد توزيع 40  13 

السن حسب العينة أفراد توزيع 40  14 

السياحي العمل يف التجربة حسب العينة أفراد توزيع 41  15 

السياحة بأمهية الطلبة وعي مستوى ومدى املعيارية واالحنرافات احلسابية املتوسطات 42  16 

السائح مع التعامل مستوى ومدى املعيارية واالحنرافات احلسابية املتوسطات 43  17 

44 
 القطاع يف العمل مستوى ومدى املعيارية واالحنرافات احلسابية املتوسطات

 18 السياحي

46 
 يف املؤثرة اجلهات مستوى ومدى املعيارية واالحنرافات احلسابية املتوسطات

السياحي الوعي تشكيل  19 

48 
 التعليمية املناهج تضمن مستوى ومدى املعيارية واالحنرافات احلسابية املتوسطات

السياحي الوعي من يزيد حملتوى  20 

 21 املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري ملدى مستوى الوعي السياحي  49



 قائمة الجداول
 

السياحة ألمهية جيجل جامعة طلبة لدى ادراك وجود فرضية اختبار 50  22 

السائح مع التعامل بأمهية اجلامعة طلبة لدى وعي وجود فرضية اختبار 50  23 

السياحي القطاع يف للعمل اجلامعة طلبة لدى استعداد وجود فرضية اختبار 51  24 

51 
 الوعي تشكيل على املؤثرة اجلهات دور يف اختالف وجود فرضية اختبار

 25 السياحي

السياحي الوعي من يزيد حمتوى التعليمية املناهج تضمن فرضية اختبار 52  26 

52 
الدراسة عينة أفراد نظر وجهات بني الفروق فرضية اختبار  

اجلنس اىل تعزى جيجل جامعة طلبة لدى السياحي الوعي مستوى مدى حول  27 

53 
وجهات نظر أفراد عينة الدراسة حول مدى  بنياختبار حتليل التباين األحادي 

 28 مستوى الوعي السياحي لدى طلبة جامعة جيجل تعزى للقسم

54 

 مدى حول الدراسة عينة أفراد نظر وجهات بني األحادي التباين حتليل اختبار
 املستوى اىل يعزى جيجل جامعة طلبة لدى السياحي الوعي مستوى

 والتخصص
29 

56 
الدراسة عينة أفراد نظر وجهات بني الفروق فرضية اختبار  

السكن اىل تعزى جيجل جامعة طلبة لدى السياحي الوعي مستوى مدى حول  30 

56 
 مدى حول الدراسة عينة أفراد نظر وجهات بني األحادي التباين حتليل اختبار

السن اىل يعزى جيجل جامعة طلبة لدى السياحي الوعي مستوى  31 

58 

وجهات نظر أفراد عينة الدراسة  بني الفروقاختبار فرضية   
حول مدى مستوى الوعي السياحي لدى طلبة جامعة جيجل تعزى اىل التجربة 

 يف العمل السياحي
32 

 



 
 
 

  المقدمة

 

 

 

 



ـــة ــــ  المقدمــــ
 

  ب
 

أصبحت السياحة تلعب دورا هاما وجوهريا يف العصر احلديث، بتنمية وتطوير اقتصاديات العديد 
من خالل جلب العملة الصعبة، الدول سواء املتقدمة أو النامية اليت متتلك مقومات جذب سياحية، من 

ي وفك العزلة عن خلق فرص عمل جديدة ودعم رصيد ميزان املدفوعات، ومن مت احداث انعاش اقتصاد
لسياحة جسرا لتواصل الثقافات واملعارف بني الشعوب واألمم إذ تعد مدخال تعترب ااملناطق النائية، كما 

للتبادل الثقايف واحلضاري، والعادات والتقاليد وإرساء قيم السالم والتفاهم بني شعوب املعمورة، لذلك 
ا السياحية جلذب أكرب عدد ممكن من السياح.   تسعى خمتلف دول العامل إىل حتسني صور

السياسات الرتوجيية للتعريف ملا تزخر به الدولة من مقومات جذب سياحية يعتمد  انتهاج خمتلف   
باألساس على تنمية العنصر البشري الذي تتجلى أمهيته يف تطوير السياحة وتعزيزها واستدامتها، لكونه 

تمع وتطوره.   اجلزء األساسي يف عملية البناء والتنمية الشاملة ويف تقدم ا

ناصر غري قابلة للفصل يف جناح العملية السياحية واستدامتها، فالوعي السياحي السياحة والوعي ع
تمعات السياحية وضرورة ال غىن عنها، تتجسد يف مدى وعي وفهم  لدى الفرد ركيزة أساسية يف ا
الشعوب وتقبلهم واحرتامهم للسائح احمللي واألجنيب، وتشجيع مبدأ احرتام وفهم وقبول اآلخرين على 

ماختال م وثقافا تمع باعتبارها ، ف أديا قادرة على وضع األمور يف ويعترب طلبة اجلامعة شرحية مهمة يف ا
ا م، فهم سياح املستقبل أو عاملني يف القطاع السياحي أو مواطنني  نصا م وتوجها مبختلف ختصصا

  حمليني، مما يستدعي تنمية الوعي السياحي لديهم.  

  البحث مشكلةأوال:  
تمع  ركيزة أساسية يف التنمية السياحة وخاصة لدى فئة  يعدمن منطلق أن الوعي السياحي يف ا

تمع القادرة على فهم متطلبات العصر، واالستجابة للتغري السريع الذي  الطلبة اجلامعيني باعتبارهم خنبة ا
  طرح التساؤل الرئيسي التايل: نيشهده العامل وال سيما يف قطاع السياحة، ومن هنا ميك

  امعة؟اجلما مستوى الوعي السياحي لدى طلبة 
  
  



ـــة ــــ  المقدمــــ
 

  ت
 

وإذا ما أخذنا طلبة كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري جبامعة حممد الصديق بن حيي جيجل  
  بالتساؤالت الفرعية التالية: كعينة دراسة ميكن االستعانة 

 بأمهية السياحة؟ هؤالء الطلبةما مدى ادراك  -
 بأمهية التعامل مع السائح؟ هؤالء الطلبةما مدى وعي  -
 للعمل يف القطاع السياحي؟  هؤالء الطلبةما مدى استعداد  -
من وجهة نظر هؤالء  ما مدى االختالف يف دور اجلهات املؤثرة على تشكيل الوعي السياحي -

 ؟الطلبة
 تضمن املناهج التعليمية حملتوى يزيد من الوعي السياحي؟ ما مدى -
 ملستوى الوعي السياحي )0.05=∝الداللة ( هل يوجد اختالف ذو داللة احصائية عند مستوى -

(اجلنس، القسم، املستوى والتخصص، السكن ، السن،  يرجع للمتغريات الدميوغرافية ؤالء الطلبةهل
 ؟ تجربة يف العمل السياحي)ال

  ثانيا: فرضيات الدراسة 
   :صياغة الفرضيات التاليةاستنادا اىل مشكلة الدراسة متت  
  يوجد ادراك لدى طلبة جامعة جيجل بأمهية السياحة؛ -
  ؛مع السائح لدى طلبة جامعة جيجلللتعامل  يوجد ادراك -
  ؛يوجد استعداد للعمل يف القطاع السياحي لدى طلبة جامعة جيجل -
   ؛دور اجلهات املؤثرة على تشكيل الوعي السياحي يوجد اختالف يف -
   ؛تتضمن املناهج التعليمية حمتوى يزيد من الوعي السياحي -
ملستوى الوعي السياحي لدى ) 0.05=∝( الداللة يوجد اختالف ذو داللة احصائية عند مستوى -

  يجل يرجع للمتغريات الدميوغرافية.طلبة جامعة ج
  

  ثالثا : أسباب اختيار الموضوع 
  : ة هذا املوضوع، نذكر منها ما يليهناك عدة أسباب دفعتنا الختيار دراس

 مع ختصص التسويق الفندقي والسياحي؛متاشي موضوع الدراسة  -
  د مقومات جذب سياحية بوالية جيجل؛نقص يف النشاط السياحي رغم وجو  -
  ؛السياحية باملناطققلة االهتمام  -



ـــة ــــ  المقدمــــ
 

  ث
 

تمع واليت ميكنها أن  - تعترب شرحية الطلبة اجلامعني ذات أمهية بالغة باعتبارهم الطبقة املثقفة يف ا
 تكون فاعال سياحيا مهما يف املستقبل ( عاملني يف القطاع السياحي، سياح ، مواطنني حمليني ). 

 معرفة مستوى الوعي السياحي لدى طلبة جامعة جيجل.  -
 ليت تناولت موضوع الدراسة.البحوث والدراسات ا رةدن -

  رابعا: أهداف الدراسة 
 التعرف على مدى ادراك الطلبة بأمهية السياحة؛  -
 التعرف على مدى الوعي لدى الطلبة بأمهية التعامل مع السائح؛  -
 معرفة مدى استعداد الطلبة للعمل يف القطاع السياحي مستقبال؛ -
 شكيل الوعي السياحي. التعرف على االختالف يف دور اجلهات املؤثرة يف ت -

  خامسا : أهمية الدراسة 
تنبع أمهية البحث من خالل التعريف بأمهية الوعي السياحي لدى طلبة اجلامعة باعتبارهم حلقة 
ا  مهمة يف القطاع السياحي حاضرا ومستقبال، فهم سياح املستقبل والفئة األقدر على وضع األمور يف نصا

مؤثر فاعل يف عملية الرتويج للسياحة يف أي منطقة ويساهم يف استدامة الصحيح، وكون الوعي السياحي 
  . احلركة السياحية

  سادسا : حدود الدراسة 
جيجل، - حممد الصديق بن حيي  طبقت هذه الدراسة على حالة جامعة الحدود المكانية: -

 وبالضبط كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري. 
التسيري صرت الدراسة على طلبة كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم اقت الحدود البشرية: -

ا  .  جبميع أقسامها وختصصا
أجريت هذه الدراسة بشقيها النظري والتطبيقي خالل الفرتة املمتدة بني شهر  الحدود الزمانية: -

  .2018فيفري وماي 
  : منهج البحث سابعا

 صحة الفرضيات، وإثبات املطروحة اإلشكالية على اإلجابةوألجل  الدراسة موضوع طبيعة إىل بالنظر

 والتفصيلي ملوضوع الدراسة، الدقيق الوصف لغرض وذلك النظري اجلانب يف الوصفي املنهج اتبعنا فقد
 واملتمثلة للدراسة األداة املخصصة ذلك يف مستخدمني دراسة حالة أسلوب على التطبيقي اجلانب يف اعتمدناو 



ـــة ــــ  المقدمــــ
 

  ج
 

 ومعاجلتها من عينة الدراسة جبمعها قمنا اليت للبيانات اإلحصائي التحليل استعملنا حيث االستبيان، يف

  .spssبرنامج  باستخدام

  : هيكل الدراسةثامنا
الدراسة،  عليها بنيت اليت الفرضيات نفي أو ولتأكيد اإلشكالية يف الواردة التساؤالت على لإلجابة

 IMRAD  )Introduction Methods Resultsأسلوب على االعتماد مت املبتغاة، األهداف إىل وألجل الوصول

And Discussion) علمية خطوات على باالعتماد الباحث ملسامهة أكرب ونسبة اهتماما يعطي أسلوب وهو 

 مت عليهو  العلمي، التحليل سالمة حساب على للبحثالشكلي  بالتوازن االهتمام ليسو  وممنهجة صحيحه
  . تطبيقي وفصل نظري فصل فصلني، إىل البحث هذا تقسيم

 املبحث مبحثني، إىل تقسيمه مت حيث األول األدبيات النظرية والتطبيقية للدراسة الفصل يف تناولنا

عموميات حول السياحة وماهية الوعي السياحي  مشل تطرقنا فيه إىل األدبيات النظرية للدراسة وقد األول
فقد تناول األدبيات  الثاين املبحث أماوأبعاده وكذا مستويات الوعي السياحي والعوامل املؤثرة يف تشكيله 

  هلا عالقة مبوضوع الوعي السياحي.التطبيقية للدراسة ممثلة يف بعض الدراسات السابقة اليت 
 األول املبحث ،نيمبحث إىل قسمناه حيث للموضوع امليدانية الدراسة فتضمن الثاين الفصل أما

  وحتليلها. الدراسة نتائج فتضمن الثاين املبحث أما الدراسة، وأدوات طريقة استعرضنا فيه
  .: صعوبات الدراسةتاسعا

 ما يلي: الدراسة هذه إعداد يف واجهتنا اليت الصعوبات من
  ؛البياناتو  املعلومات ومعاجلة جلمع املخصص الوقت ضيق -
 . اليت تناولت موضوع الوعي السياحيواملصادر  املراجع ندرة -

  

 



 
 
 
 

 

 
 الفصل األول 

  األدبیات النظریة والتطبیقیة للدراسة 
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  تمهيد
املرآة اليت تعكس صورة حضارة تعد الساحة مصدرا هاما وقويا من مصادر الدخل القومي، فهي 

البلد ووجهه احلقيقي جلميع دول العامل، حيث أضحت توفر العديد من مناصب الشغل، وتقليص البطالة 
يف البلد املضيف للسياح من خمتلف الدول األخرى، وتعمل على حل املشكالت االقتصادية، وهذا ما 

تمعا ت من أجل حتقيق أكرب عائد ممكن من النشاط جيعل من مسألة الوعي السياحي ضرورة ملحة يف ا
  .اكتساب صورة سياحية جيدةالسياحي و 

سنتناول يف هذا الفصل املتعلق باألدبيات النظرية والتطبيقية ملوضوع دراستنا عموميات حول 
السياحة، مع إبراز ماهية الوعي السياحي وأبعاده، وكذا مستويات الوعي السياحي والعوامل املؤثرة يف 

  يله، مث نتطرق إىل األدبيات التطبيقية للموضوع من خالل اإلشارة إىل دراسات سابقة تناولته.تشك
  المبحث االول: اإلطار النظري للدراسة 

من خالل هذا املبحث سنتناول اإلطار النظري ملوضوع دراستنا الذي يتمحور حول دراسة الوعي 
السياحة وماهية الوعي السياحي وأبعاده، مث  السياحي لدى طلبة اجلامعة، حيث نستعرض عموميات حول

  مستويات الوعي السياحي والعوامل املؤثرة يف تشكيله.
  أوال: عموميات حول السياحة 

السياحة جسر للتواصل بني الشعوب واحلضارات ، ومن هنا سنحاول يف هذا املطلب التطرق إىل 
إىل نتائج السياحة واملشاكل اليت  مفهوم السياحة، وكذا تصنيفات السياحة وخصائصها، باإلضافة

  تواجهها.
  . مفهوم السياحة1

  . تعريف السياحة1.1
يعترب لفظ السياحة من األلفاظ املستخدمة يف اللغات الالتينية، إال أنه كان معروفا يف اللغة العربية، 

وسار على وجه يف املفهوم اللغوي للفظ سياحة جند أنه يعين التجوال وعبارة "ساح يف األرض" تعين ذهب 
األرض، وقد ورد لفظ السياحة يف القرآن الكرمي يف اكثر من موضع، يقول اهللا تعاىل:" برآءة من اهللا ورسوله 
إىل الذين عاهدمت من املشركني فسيحوا يف األرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غري معجزي اهللا وأن اهللا خمزي 

املشركون سري السائحني آمنني مدة أربعة أشهر ال يتعرض من )، معناها سريوا أيها 2-1التوبةالكافرين" (
" عسى ربك إن طلقكن أن يبدله أزواجا  ويقول أيضا .)21ص- 2008(ماهر عبد العزيز، خالهلا لكم أحد

، ومعىن )5(التحرميخريا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا "
ائم سائحا ألنه يسيح يف النهار بال زاد وقال بعض املفسرين مهاجرات سائحات هنا صائمات، مسي الص
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يعين جيول أو يدور، أما  Tourأما يف اللغة اإلجنليزية جند أن  ،)22ص-  2008(ماهر عبد العزيز، أو صائمات
  .)22ص- 2008(ماهر عبد العزيز، أي السياحة فمعناها االنتقال والدوران Tourismكلمة 

د تعريف شامل للسياحة نظرا لتعدد واختالف تعاريفها حبسب الزاوية اليت ينظر ورغم صعوبة إجيا
  إليها منها، إال أنه ميكن أن نورد التعاريف التالية ألجل تبسيط مفهوم السياحة كما يلي: 

ا " ظاهرة 1905املفهوم احلديث للسياحة سنة  E . GuyerFreullerأعطى األملاين  - ، ووصف السياحة بأ
من احلاجة املتزايدة إىل الراحة وتغيري اهلواء، وإىل مولد اإلحساس جبمال الطبيعة ومنو هذا اإلحساس،  تنبثق

والشعور بالبهجة واملتعة، وخاصة بني الشعوب وأوساط خمتلفة بني اجلماعات اإلنسانية، وهي االتصاالت 
  .) 18ص – 1988الد،اجل (اليت كانت مثرة اتساع نطاق التجارة والصناعة ومثرة وسائل النقل"

ويالحظ على هذا التعريف أنه اهتم باجلانب االجتماعي للسياحة، وأغفل عن اجلانب االقتصادي 
  والبئي هلا. 

ا: "  1963يف روما سنة  مؤتمر األمم المتحدة للسياحة والسفر الدوليوقد عرف  - السياحة على أ
ظاهرة اجتماعية وإنسانية تقوم على انتقال الفرد من مكان إقامته إىل مكان آخر لفرتة مؤقتة ال تقل عن 

دف السياحة الرتفيهية أو العالجية أو التارخيية، وهي تنقسم إىل  12ساعة، وال تزيد عن  24 شهرا، 
  .) 9ص – 2013عوينان،(نوعني، سياحة داخلية وسياحة خارجية"

بكندا حيث ذكر أن " السياحة هي  مؤتمر أوتاداتعريف  1991ومن التعريفات املعاصرة يف التسعينات -
ا الشخص إىل مكان خارج بيئته املعتادة ملدة زمنية دون أن يكون الغرض من السفر  األنشطة اليت يقوم 

  . ) 11ص – 2008،الصرييف(داخل مكان اإلقامة الكسب 
ا " أنشطة  1993سنة  "OMT" العاملية للسياحةاملنظمة  - تضع تعريفا خاصا بالسياحة، إذ عرفتها على أ

األشخاص الذين يسافرون إىل أماكن تقع خارج بيئتهم املعتادة، ويقيمون فيها ملدة ال تزيد عن سنة بغري 
انقطاع للراحة أو ألغراض أخرى، وتتألف البيئة املعتادة للشخص من منطقة حمددة قريبة من مكان إقامته 

  .) 9ص –2014مساعيين،(كافة األماكن اليت يزورها بصورة مستمرة ومتكررة"مضافا إليه  
ا تبنت تعاريف املنظمة العاملية للسياحة  - ا أضافت بعض املفاهيم "OMT"بالنسبة للجزائر فإ ، إال أ

ا وزارة السياحة حيث    :) 9.10ص ص–2014،مساعيين(اليت حدد
  اجلزائر ( الرتاب الوطين)، خارج منطقة العبور.: كل مسافر تطأ أقدامه أرض الداخل -
: كل شخص يدخل الرتاب الوطين، مهما كان سبب تنقله ودوافع دخوله، ومهما  المسافر -

كانت جنسيته ومكان إقامته، باستثناء السواح يف نزهة أو رحلة حبرية والذين يقيمون يف بواخرهم طوال 
  مدة إقامتهم يف البالد. 
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: كل شخص يدخل احلدود البحرية الوطنية ويغادرها يف نفس السفينة بحرية الجوال في رحلة -
ا واليت يقيم على متنها طول مدة إقامته.   أو الباخرة اليت دخل 

  :نشاطا مأجورا ويشمل هذا التعريف : كل شخص يدخل الرتاب اجلزائري وال ميارسالزائر -
ساعة يف اجلزائر ألسباب أو لدوافع خمتلفة  24: هو زائر مؤقت ولفرتة حمدودة على األقل السائح -

منها: املتعة والرتفيه، زيارة األهل واألقارب، قضاء العطلة، الصحة، الدراسة، الدين، الرياضة، أشغال، مهام، 
  أعمال...اخل. 

: هو السائح، اجلوال، املسافر، العابر للجزائر، باستثناء املتجولني يف إطار النزهة أو غيرالمقيم -
  حلة البحرية. الر 

ساعة مبا يف ذلك  24: هو كل زائر مؤقت وله مدة إقامة حمدودة يف اجلزائر ال تتجاوز المتنزه -
املسافر يف رحلة حبرية، باستثناء املسافرين الذين حبكم القانون ال يدخلون الرتاب اجلزائري وكذا سكان 

  احلدود الذين يعملون باجلزائر.   
  أهمية السياحة .2.1

أصبحت السياحة متثل يف العديد من بلدان العامل حلقة أساسية من حلقات االقتصاد الوطين وتعد 
وسيلة اتصال وتالقي فكري وتبادل ثقايف وتعارف بني الشعوب، وعامل مهم يف وحدة الشعوب واإلنسانية 

ا حتقق املنافع   التالية:  ونشر التسامح إلحالل السالم واألخوة، وتنبع أمهية السياحة يف كو
  األهمية االقتصادية للسياحة  .1.2.1

  :) 25،26ص  ص- 2014(مساعيين،  ة للسياحة من خالل النقاط اآلتيةميكن ابراز األمهية االقتصادي
خلق مناصب عمل : إن القطاع السياحي كثيف التشابك ويرتبط بالعديد من القطاعات األخرى، وهذا  -

فرص العمل حبيث تفوق حدود القطاع السياحي ومتتد لتصل حدود يعين امكانية السياحة على توليد 
  .رى اليت جتهزه مبستلزمات االنتاجالقطاعات األخ

جنيب الناتج عن السياحة يف تدفق رؤوس األموال األجنبية : تساهم السياحة يف توفري جزء من النقد األ -
  : اآليت

  . بقطاع السياحةصة مسامهة رؤوس األموال األجنبية يف االستثمارات اخلا *
  . مقابل منح تأشريات الدخول للبالداملدفوعات السياحية اليت حتصل عليها الدولة  *
  .فروق حتويل العملة *
 اإلنفاق اليومي للسائحني مقابل اخلدمات السياحية، باإلضافة اىل انفاق الطلب على السلع االنتاجية -

   .واخلدمات لقطاعات اقتصادية أخرى
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حتسني ميزان املدفوعات : السياحة تساهم كصناعة تصديرية يف حتسني ميزان املدفوعات اخلاص بالدولة،  -
ويتحقق هذا نتيجة تدفق رؤوس األموال األجنبية املستثمرة يف املشروعات السياحية، االيرادات السياحية 

للموارد الطبيعية، واملنافع  اليت تقوم الدولة بتحصيلها من مجهور السائحني، وخلق استخدامات جديدة
  املمكن حتقيقها نتيجة خلق عالقات اقتصادية بني قطاع السياحة والقطاعات األخرى.   

  للسياحة  االجتماعيةاألهمية  .2.2.1
  :)27 ص-2013، عوينانتكمن أمهية القطاع السياحي من الناحية االجتماعية فيما يلي ( 

  .دات شعوب الطرف اآلخر ( السياح )مبختلف عازيادة الوعي الثقايف واالجتماعي  -
زيادة اهتمام الشعوب املضيفة بعادات وشعوب وقيم أجدادها وآبائها واحلفاظ عليها من الزوال  -

  واالضمحالل. 
ال السياحي. -   توفر عادات السياحة مالذا للكثري من الطبقات الكادحة، واليت جتد فرصة للعمل يف ا
  باالنتماء الوطين من خالل التبادل الثقايف واحلضاري. رفع مستوى الشعور  -
  حتسني منط حياة األفراد، وحتسني مستوى معيشتهم مما خيلق التوازن االجتماعي.  -
التفاعل واالحتكاك بني سكان املنطقة السياحية املزارة من جهة، ومن جهة السياح، سواء كانوا حاملني  -

  األمر الذي يفضي إىل التبادل االجتماعي. جنسية نفس البلد أو جنسيات أخرى، 
   األهمية السياسية للسياحة .3.2.1

  :)49ص-2016، محاديتتمثل األمهية السياسية للسياحة فيما يلي (
  تؤدي السياحة إىل حتسني العالقات بني الدول.  -
حل الكثري من املشكالت  إن النتائج اإلجيابية للسياحة على املستوى االقتصادي واالجتماعي تساهم يف -

  السياسية. 
تساهم السياحة يف تطوير الوعي السياسي الدويل، وتتدخل يف حتسني التبادالت الدولية وتطويرها  -

وتكوين عالقات سياسية وروابط صداقة متينة وتعاون دويل جيد بني خمتلف الدول، هذا ما يؤدي إىل 
  األموال.جلب السياح وكذا االستثمارات األجنبية ورؤوس 

  األهمية الثقافية للسياحة  .4.2.1
  :)28ص-2013، عوينانللسياحة أمهية ثقافية نذكر منها (

السياحة أداة لالتصال الفكري وتبادل الثقافة والعادات بني الشعوب، وأداة إلجياد مناخ مشبع يروج  تعد -
  للتفاهم والتسامح بينهم، كما تعترب كذلك أداة للتبادل املعريف ( تداول العلوم واملعارف ).
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، واليت تعد جزءا من ذاكرة توفر السياحة التمويل الالزم للحفاظ وصون الرتاث واملواقع األثرية والتارخيية -
  وثقافة البلدان املضيفة. 

تساهم السياحة يف انتشار ثقافات الشعوب وحضارات األمم بني أقاليم العامل املختلفة، وتوطيد  -
  العالقات بني الشعوب وزيادة معرفة شعوب األرض ببعضهم، أي انفتاحهم على ثقافات العامل. 

  األهمية البيئية للسياحة   .5.2.1
  :)28ص-2013، عوينانتكمن األمهية البيئية للسياحة من خالل ما يلي ( 

الوعي املتزايد بأمهية البيئة وضرورة محايتها خاصة بعد األضرار البالغة هلا نتيجة ممارسات األفراد من جهة  -
أجل العمل  وممارسة الشركات واملصانع من جهة أخرى، وبالتايل بدأ الوعي والعمل امليداين يف التزايد من

على إنقاد البيئة واستدامتها لألجيال القادمة، وجتسيد ذلك يف ثقافة متكاملة تتمثل يف الثقافة البيئية لدى 
  األفراد انعكست يف اجلانب السياحي فيما يسمى بالسياحة البيئية.

  حتقيق إدارة جيدة للنفايات للتخلص منها بشكل علمي وسليم. -
ات وتعمل على احملافظة على البيئة ومحايتها، وتزيد من الوعي البيئي لدى أفراد تساعد على إنشاء املنتزه -

تمع.    ا
  . تصنيفات السياحة وخصائصها2

  تصنيفات السياحة  .1.2
تتعدد األمناط السياحية تبعا مليول ورغبات السائح املراد إشباعها من خالل قيامه بالرحالت 

تمع يف عاملنا السياحية، ومتاشيا مع التطور االقتصا دي والثقايف والعلمي واحلضاري الذي يشهده ا
  املعاصر، وفيما يلي سيتم عرض بعض أنواع السياحة: 

  :ا األساس ميكن تقسيم السياحة إىلعلى هذ.حسب المناطق الجغرافية: 1.1.2
هذا النوع من السياحة يتم من قبل مواطين دولة معينة داخل حدود دولتهم حيث  :السياحة الداخلية أ.

ا املواطنون داخل حدود دولتهم إىل مناطق سياحية معينة،  ا الزيارات واالنتقاالت اليت يقوم  تعرف بأ
ا ال تقل عن  لسياحي ساعة، وبرامج السياحة الداخلية تعتمد على الرصيد ا 24وغالبا ما يشرتط فيها بأ

املتاح داخل الدولة نفسها، وهو ما يطلق عليه عناصر اجلدب السياحي الداخلي، وتوجه هذه الربامج 
للمواطنني واألجانب، وتعد السياحة الداخلية عامال مساعدا يف استقرار العمالة السياحية من ناحية وتزيد 

ى خلق فرص عمل ملواطنني من فرص حتسني ولرفع مستوى تشغيل املنشآت السياحية، مما تساعد عل
ا تزيد من الصالت والعالقات بني أبناء الدولة الواحدة    .)3ص-2012، مربعي(جدد، كما أ
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تعين استقبال السواح األجانب إىل بلد ما، وهذا النوع من السياحة تبحث عنه  السياحة الخارجية : ب.
حتتية كبرية، فكلما تنوعت اخلدمات  معظم الدول جللب العملة الصعبة، حيث تتطلب خدمات خمتلفة وبىن

السياحية من جودة وأسعار وتطورات كال من البىن التحتية والفوقية كلما زاد تدفق السواح األجانب يف 
البلد مع اشرتاط توفر األمن واالستقرار وتوفر احلرية للبلد، واحرتام السواح وثبات القوانني وسهولة احلصول 

  .)95ص-2017، العلمي( األسعارعلى تأشرية الدخول واخنفاض 
  :)36ص-2008، مقابلةوتنقسم إىل نوعني ( حسب عدد األشخاص:  .2.1.2

ا  أ. سياحة فردية: وهي عبارة عن سياحة غري منظمة وال تعتمد على برنامج منظم أو حمدد، يقوم 
شخص أو جمموعة من األشخاص بزيارة بلد أو مكان، وترتاوح مدة إقامتهم حسب متتعهم باملكان أو 

  حسب وقت الفراغ املتوفر لديهم. 
موعات، تقوم : وهي عبارة عن سياحة منظمة ويطلق عليها سياحة األفسياحة جماعية ب. واج أو ا

  بتنشيطها وترتيبها الشركات السياحية، وتتميز باخنفاض تكلفتها. 
  :)94ص-2017، العلمي( يشمل هذا التقسيم على . التقسيم وفقا للجنسية:3.1.2

تشمل مجيع األجانب ما عدا مواطين أهل البلد، حيث تقوم الشركات السياحية سياحة األجانب:  أ.
م.بتنظيم برامج    جلذب السواح األجانب مالئمة ألذواقهم ورغبا

هي سياحة اهلدف منها هجرة املواطنني لغرض الدراسة أو العمل، فقد ب. سياحة المقيمين خارج البلد: 
  تنظم هلم رحالت سياحية لغرض زيارة بلدهم.

رخيية، وحضارية يف هي سياحة تنظم ملواطين البلد من أجل زيارة أماكن ثرية، تات. سياحة مواطني البلد: 
  البلد نفسه.

  :)42ص-2008، مقابلةوتنقسم إىل ( لتقسيم وفقا للعمر: ا .4.1.2
سنة، وهي عادة تكون يف إطار رحالت استكشافية يتم  14إىل  07وترتبط بالسن من أ. سياحة الطالئع: 

  خالهلا اكتساب معارف ومهارات وسلوكيات معينة. 
ويف هذا النوع من السياحة يكون البحث عن اإلثارة، والبحث عن احلياة ب. سياحة الشباب: 

  .سنة21و 15االجتماعية واالعتماد على النفس وهذا الرتباطه بالسن الذي يرتاوح بني 
سنة، وهي سياحة لالسرتخاء  55و 35هي موجهة للذين ترتاوح أعمارهم ما بني ت. سياحة الناضجين: 

  يين. واهلروب من جو العمل الروت
ويشارك فيها كبار السن وتكون لفرتات طويلة وبأسعار مرتفعة ومتتاز كذلك ث. سياحة المتقاعدين: 

  بتقدمي أفضل اخلدمات السياحية وأفضل أنواع اإلقامة والنقل.
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يعد تصنيف السياحة وفقا للهدف من الرحلة السياحية األكثر شيوعا  . التقسيم وفقا للغرض:5.1.2
  ة للنشاط السياحي بشكل عام، وأنواع السياحة وفق هذا التصنيف هي: واستخداما بالنسب

ا ذلك النشاط السياحي الذي يقوم على انتقال : أ. السياحة الدينية ميكن تعريف السياحة الدينية على أ
السائحني من أماكن إقامتهم إىل مناطق أخرى بقصد القيام بزيارات ورحالت دينية داخل وخارج الدولة 

من الوقت، وجترى يف بعضها شعائر دينية معينة، وزيارة أماكن خاصة ذات طابع ديين كاحلج والعمرة،  لفرتة
واألساس من هذا النوع من السياحة هو تلبية نداء وإشباع العاطفة الدينية، وهناك مناطق هلا قدسيتها 

  .)94ص- 2007، كواش( ومكانتها كمكة املكرمة، املدينة املنورة بالنسبة للمسلمني
يهتم هذا النوع من السياحة بشرحية معينة من السائحني على مستويات معينة : السياحة الثقافيةب. 

خمتلفة من الثقافة والتعليم، حيث يتم الرتكيز على زيارة الدول اليت تتمتع مبقومات تارخيية وحضارية كثرية، 
من حركة السياحة العاملية، وجند هذا النوع من السياحة متمثل يف  %10وميثل هذا النوع من السياحة نسبة 

االستمتاع باحلضارات القدمية وأشهرها احلضارة الفرعونية املصرية القدمية واحلضارات اإلغريقية والرومانية، 
  .)23ص-2013، عوينان( واحلضارات اإلسالمية واملسيحية على مر التاريخ والعصور

دف العالج أو قضاء فرتة نقاهة، وتعتمد هذه السياحة على  :ت. السياحة العالجية تكون الزيارة 
املقومات الطبيعية املوجودة بالبيئة كاحلمامات املعدنية، املناخ الصحي، عيون املياه الكربيتية، الرمال الدافئة، 

هزة بأحدث املعدات الطبي ة، مع توفر الكوادر فضال عن توفر النظافة العامة واهلدوء، وتوفر املصحات ا
، مربعي(البشرية املتخصصة، ويتميز هذا النوع من السياحة باخنفاض نصيبه من احلركة السياحية الدولية 

  .)3ص-2012
كانت السياحة الرياضية قدميا تشمل رحالت الصيد، أما يف الوقت احلاضر  ث. السياحة الرياضية:

فأصبحت سياحة لصيد األمساك، واليخوت وركوب اخليل، حيث أصبحت كثري من الدول تتنافس إلقامة 
  .)10ص-2008، مقابلة(التظاهرات الرياضية، وذلك ملا حتققه من مكاسب خمتلفة 

ليت حتدث من جراء اللقاءات اليت تعقد لبحث قضية أو مشكلة وهي السياحة اج. سياحة المؤتمرات: 
ذا النوع من السياحة، فتتسابق الستضافة املؤمترات وتنظيمها نظرا ملا حتققه من  تم خمتلف الدول  معينة، و
مكاسب اقتصادية وسياسية وإعالمية، استجابة لرغبات األفراد واملؤسسات، وشهد هذا النوع من السياحة 

  .)259ص-2006، الطائي( ملحوظا خالل العقد املنصرمتطورا 
وهي سياحة تشمل مجيع أنواع املعارض وأنشطتها املختلفة، مثل  ح. سياحة المعارض والمهرجانات:

املعارض الصناعية والتجارية والفنية والتشكيلية ومعارض الكتاب، ومن خالهلا يستطيع السائح التعرف على 
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والعلمية للبلدان املختلفة واليت تعترب من عوامل اجلدب السياحي وتنشيطه، وقد  آخر اإلجنازات التكنولوجية
  ارتبط هذا النوع من السياحة بالتطور الصناعي الكبري الذي حدث يف خمتلف بلدان العامل.

وهي من أقدم أنواع السياحة وأكثرها انتشارا، حيث يعترب حوض البحر األبيض خ. السياحة الترفيهية: 
من أكثر املناطق اجتذابا حلركة السياحة الرتفيهية، ملا يتمتع به من مقومات كثرية كاعتدال املناخ  املتوسط

باإلضافة إىل الشواطئ اجلاذبة للسياح، وتكون السياحة الرتفيهية بغرض االستمتاع والرتفيه عن النفس، 
، عوينان( اطق اجلبلية والصحراويةويطلق عليها باهلوايات مثل صيد السمك، الغوص والتزجل والذهاب إىل املن

  .)23ص-2013
تعترب أحدث أنواع السياحة، حيث تسعى الكثري من الدول اليت تنخفض فيها تكلفة . سياحة التسوق: د

اليد العاملة ولديها وفرة يف اإلنتاج أن تصبح سوقا رائجا تعرض فيه مجيع املنتجات والسلع الوطنية وبأسعار 
دف جذب أكرب  عدد من السائحني، ومن بني التجارب يف هذا امليدان : تايلندا، تايوان، تنافسية 
  .)4ص- 2012، مربعي( الصني، والسوق احلرة يف ديب

ا أصحاب األعمال وممثلي الشركات الكربى إىل دول . سياحة األعمال: ذ هي الزيارات اليت يقوم 
دف متابعة أشغاهلم، ويلجأ معظم رجال األعمال إىل  ، الزوكة( االستجمام يف البلد الذي يزورونهخارجية 

كما يعين هذا النوع من السياحة، أن ينتقل السائح إىل مكان آخر أو دولة أخرى بغرض  ،)40ص-1998
- 1997، ماهر عبد العزيز(العمل املؤقت ولفرتة زمنية حمددة، ويكون العمل حمدودا أو موارده حمدودة أيضا 

هذه السياحة إىل التقدم التقين والتكنولوجي، كما يعود إىل ظروف الركود ، ويعود السبب يف ازدهار )22ص
  والكساد الذي يصيب بعض الدول وازدهار بعض األعمال يف دول أخرى.

تعترب اآلثار التارخيية من املواضيع السياحية املهمة عند السياح لذلك يعتمد الكثري . السياحة التاريخية: ر
ا ليقف أمام ما ى وأمجل صورة يف واجهة  منهم زيار تركته األجيال السابقة من فن معماري يتجلى بأ

الزائر، ويستقطب هذا النوع من السياحة أفواجا من السياح وخاصة كبار السن والعلماء واملثقفني 
ا الرمسية  والباحثني، لذلك تعترب من أرقى تصنيفات السياحة، لكنها تتطلب اهتمام الدولة ومؤسسا

  .)17ص-2014، مساعيين( على املناطق األثرية للمحافظة
  .خصائص السياحة 2.2

  للسياحة كنشاط مجلة من اخلصائص ميكن حصر أمهها فيما يلي: 
فهو مزيج مشكل من عناصر خمتلفة تشكل فيما بينها منتجا : المنتج السياحي منتج مركب .1.2.2

سياحيا، فاملنتج السياحي عبارة عن عوامل جذب طبيعية ( ظروف مناخية، جغرافية، بيئية )، وعوامل 
جذب تارخيية ( حضارية، دينية وثقافية )، باإلضافة إىل بىن أساسية كالطرقات وأماكن اإلقامة كالفنادق 
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م وأماكن الرتفيه، كما يتضمن املنتج السياحي درجة الوعي السياحي لدى مواطين وكذلك خدمات املطاع
املقصد السياحي واملتمثل يف حسن املعاملة، فنقص أي عنصر من هذه العناصر يؤثر بشكل سليب على 

  .)19ص-2010، عيساين(الصورة النهائية للمنتج السياحي 
متثل ناتج مادي ميكن نقله من مكان إىل آخر، وهي من فهي ال السياحة صادرات غير منظورة:  .2.2.2

الصناعات القليلة اليت يقوم فيها املستهلك باحلصول على املنتج بنفسه من مكان إنتاجه، وعليه فإن الدولة 
املصدرة للمنتج السياحي ال تتحمل نفقات نقل خارج حدودها كما هو احلال بالنسبة للمنتجات األخرى 

  .) 21ص-2008، الصرييف( إىل تكاليف إنتاجها، تكاليف النقلاليت تتطلب إضافة 
إن املنتج السياحي املتمثل يف عوامل اجلذب السياحي ( الطبيعية، : كيفية بيع المنتج السياحي  .3.2.2

التارخيية، األثرية )، ال يباع إال من خالل السياحة، فهذه املوارد ال تدر عائدا بطبيعتها، إال إذا بيعت يف 
منتج سياحني وهذا املنتج ال يباع يف معظم األحوال من غري وجود سلع وخدمات مساعدة وهي شكل 

  .) 22ص-2008، الصرييف( تسهيالت جيب أن تتواجد جنبا إال جنب مع املوارد السياحية
جموعة من مثل أي منتج تصديري فإن السياحة الدولية تتأثر مبالسياحة الدولية منتج تصديري:  .4.2.2

: االستقرار السياسي، درجة التقدم االقتصادي، مستوى االستقرار االقتصادي، املؤثرات اخلارجية مثل
  .) 1ص-2000، اخلويل( واالستقرار الطبيعي

يتميز النشاط السياحي باملومسية وذلك نتيجة التأثر مبجموعة من موسمية النشاط السياحي:  .5.2.2
أوقات حمددة، مومسية تغري املناخ والطقس ويؤدي ذلك لعدم  العوامل مثل تركز اإلجازات والعطل يف

إمكانية نقل أو ختزين املنتج السياحي، وإىل إهدار جزء من املوارد نتيجة تعطل الطاقة اإلنتاجية يف غري 
  .) 1ص- 2000، اخلويل( املواسم، وإىل وجود بعض االختالالت يف أوقات املواسم

كما يف العديد من الصناعات األخرى اليت ال : للتخزين أو النقل المنتج السياحيعدم قابلية  .5.2.2
ا للتخزين لفرتات زمنية معينة، ومبا يتفق وحجم العرض واألسعار، وخاصة وأن الطلب  تصلح منتجا
السياحي يتصف باملومسية يف معظم األحوال مما يؤدي إىل عدم ثبات مستويات التشغيل يف صناعة 

ؤسسات السياحية والفندقية إىل ضرورة حتقيق أرباح كافية خالل فرتة املوسم السياحة، لذى تسعى امل
  .) 242ص- 2005، الزوكة( وادخار جزء من العائد السياحي خالل الفرتات الباقية من السنة

  
  
  
  



للدراسة والتطبيقية النظرية األدبيات: األول الفصل  

11 
 

  نتائج السياحة والمشاكل التي تواجهها .3
  نتائج السياحة .1.3

-2012، مربعي( مجيع األصعدة يف بيئة األعمالإن لصناعة السياحة كغريها من الصناعات آثارا على 

  :) 4،5ص  ص
  التأثير اإليجابي للسياحة  .1.1.3

تمع من خالل توفري فرص عمل عديدة مباشرة  - تعمل السياحة على امتصاص جزء من البطالة يف ا
بشكل أكرب  وغري مباشرة لأليدي العاملة املاهرة والغري ماهرة، نظرا العتمادها على العنصر البشري

  باعتبارها جزءا ال يتجزأ من قطاع اخلدمات .
تساهم السياحة يف تصحيح وإعادة التوازن إىل ميزان املدفوعات يف حالة حصول أي عجز فيه، وتساهم  -

يف زيادة الدخل القومي والناتج احمللي اإلمجايل عن طريق األرباح السياحية املتأتية من زيادة معدالت إنفاق 
خل البلد وبقائهم أطول فرتة ممكنة، وهذه املسامهة ليس فقط مبقدار ما ينفقه السواح ، بل عن السياح دا

طريق ما يطلق عليه يف علم االقتصاد،" باملضاعف االقتصادي" ألن االستثمارات السياحية تؤدي إىل 
  سلسلة أخرى من االستثمارات اليت تؤدي بدورها إىل زيادة الدخول وهكذا.

احة على تشجيع االستثمار مبختلف أنواعه يف البلد بالشكل الذي يدعم إقامة البىن الفوقية تساعد السي -
واليت متثل إحدى املرتكزات األساسية للسياحة، مثل إنشاء الفنادق واملطاعم، وبالتايل تساهم يف توفري 

ا موردا إضافيا وقد يكون رئيسيا من موارد الدخل القومي.    العملة الصعبة لكو
تعمل السياحة على تنمية بعض األقاليم النائية واملرتوكة، عن طريق إقامة البىن التحتية والفوقية مثل  -

الطرق واجلسور وشبكات املياه والصرف الصحي والكهرباء واخلدمات الصحية، واليت ال تقتصر االستفادة 
ا على سكان اإلقليم املقيمني    فيه.منها على السياح الوافدين، بل تشمل بفائد

تساعد السياحة يف نشر الثقافة وإحياء العادات والتقاليد والنهوض بالصناعات الشعبية والتقليدية واليت  -
يقبل السياح على اقتنائها كتذكارات خاصة عند إقامة بعض املهرجانات الثقافية والفنية، كما تعمل 

  مري واالندثار.السياحة على احملافظة على املواقع األثرية والتارخيية من التد
ا تعترب صناعة بال مدخنة، كما حتافظ على البيئة الطبيعية عن  - حتد السياحة من ظاهرة التلوث البيئي أل

النباتية واحليوانية واستغالل مثل هذه احملميات كعناصر جذب سياحي  طريق إقامة احملميات الطبيعية،
  طبيعي.
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الثقافات واحلضارات بني شعوب العامل، كما لعبت دورا  السياحة وسيلة حضارية اجتماعية لنقل وتبادل-
هاما يف العالقات الدولية، وأصبحت متثل إحدى االجتاهات احلديثة للتقليل من حدة الصراعات 

  واخلالفات الدولية، ولذلك أصبحت رمزا من رموز السالم والتآخي بني الدول .
  التأثير السلبي للسياحة .2.1.3

إىل ازدهار مومسي للعمالة مما يؤدي إىل بطالة مومسية نتيجة فقدان هذه العمالة قد تؤدي السياحة  -
ملناصب شغلها يف الفرتات خارج املواسم السياحية، إضافة إىل ظاهرة التضخم نتيجة التذبذب يف حجم 

  الناتج من فرتة إىل أخرى.
إمكانية تسرب بعض املقتنيات  اآلثار على املستوى االجتماعي واحلضاري تعترب األكثر خطرا من خالل -

  األثرية، فضال عن حدوث خلل يف الرتكيب الدميوغرايف والسكاين وزيادة نسبة اإلجرام واملشاكل األخالقية.
تؤدي احلركة السياحية وخاصة منها اخلارجية إىل اتصال جمتمع استهالكي مع جمتمع نصف حتت  -

هالكية يف البلد املستقبل للسياح األجانب غري متناسبة استهالكي ( الدول النامية ) إىل نشأة عادات است
  مع مستوى معيشتها، كما أن ارتفاع األسعار يؤدي اىل احداث تضخم.

يعترب قطاع السياحة قطاع حساس لكل ما حيدث يف العامل خصوصا من الناحية األمنية واألزمات  -
وقعة لالقتصاد الوطين الذي يعتمد كثريا على والنزاعات الدولية أو األمراض ، وهذا قد خيلق مشاكل غري مت

  اإليرادات السياحية.
البناءات الفوضوية حبيث ميكن إنشاء هياكل سياحية يف مناطق زراعية، إضافة لذلك فإن تركيز اخلدمات  -

  واملرافق السياحية يف املدن الكربى يؤدي إىل خلق النزوح الريفي.
  . المشاكل التي تواجه السياحة 2.3

  :) 34ص-2013، عوينان( تشكوا السياحة من مجلة من املشاكل أمهها
قد يعاين بلد ما من نقص املوارد السياحية الطبيعية منها  . نقص المقومات السياحية الذاتية:1.2.3

  والتارخيية والثقافية، هذا ما يشكل عائقا أمام تطور السياحة هلذا البلد. 
هناك الكثري من بلدان العامل تشتكي من نقص اهلياكل األساسية  للسياحة:نقص البنى األساسية  .2.2.3

  إلقامة سياحة ناجحة، وقد تكون هذه البىن األساسية فوقية أو حتتية.
تعاين عديد من الدول من غياب املشاريع اإلستثمارية السياحية،  . غياب االستثمارات السياحية:3.2.3

ا ال تستطيع احلصول على  وخاصة البلدان النامية منها، فرغم توفر اإلمكانيات الطبيعية هلذه الدول، إال أ
  التمويل الالزم ملشاريعها السياحية.
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يعترب توفر األمن وسالمة السياح من األمور اهلامة واألساسية، اليت ال بد من  :. األمن السياحي4.2.3
  توفرها يف البلد السياحي، إذ أن املشاكل املتعلقة بسالمة السياح تؤثر سلبا على مسعة البلد املضيف .

لسياحة ال تزال بعض البلدان تعاين من نقص الوعي باألمهية املختلفة ل :. تراجع الوعي السياحي5.2.3
  . ( اقتصادية، اجتماعية، ثقافية ) من مجيع النواحي

 : ماهية الوعي السياحي وأبعادهثانيا
م االجتماعية عملية يف غاية األمهية  يعد تشكيل للوعي السياحي لدى األفراد مبختلف مستويا

مفهوم الوعي ومن هنا سنحاول يف هدا املطلب التطرق إىل  ،وعلى كل املستويات الدائمتتطلب العمل 
  .اإلضافة إىل أبعاد الوعي السياحيوالوعي السياحي ب

  مفهوم الوعي والوعي االجتماعي .1
  الوعي . مفهوم1.1

لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية " وردة كلمة وعي يف أول األمر يف بكتاب اهللا يف قوله تعاىل
 "عز وجل  قولهمبعىن أخد العظة والعربة واحلفظ ملا تسمع من أخبار الكافرين ، ويف أية أخرى  ،)12،احلاقة("

مبعىن مجع املال وأمسكه ومل يؤدي حق اهللا منه ،وهكذا جند أن كلمة وعي ، )18،املعارج ("ومجع فأوعى 
  . )49ص -2016(قويطني العجلوين،  تستخدم مبعىن اجلمع أو احلفظ

اجتاه عقلي انعكاسي ميكن الفرد من الوعي بذاته " يف قاموس علم االجتماع فهيأما معىن الكلمة 
وبالبيئة احمليطة به بدرجات متفاوتة من الوضوح والتعقيد ،ويتضمن ذلك وعي الفرد بالوظائف العقلية  

  .)102ص -2008(داليا، " يف اجلماعة وواجلسمية ووعيه باألشياء وبالعامل اخلارجي وإدراكه لذاته فرديا وكعض
 Williamكما يعرف الوعي حسب علم النفس (الفالسفة املطلعني على علم النفس من أمثال

James وHenry James,، ومن مث فكل سه هو عملية تطور وتشكل ال تتوقفيرون أن الوعي اإلنساين نف ،
بدال من ذلك شعور يفيض ة أو هوية قائمة أبدا ال تتغري وإمنا ميلك ية وال طبيعتإنسان ال ميلك شخصية ثاب

ص -2011(خليل،  بضروب التغيري والتقلب عرب تيار من الذكريات واالنطباعات احلسية والصور والتوترات
180( . 
  االجتماعيالوعي  مفهوم .2.1

ويقصد باإلدراك هنا  اإلدراك،الوعي االجتماعي يف دائرة املعارف الربيطانية بأنه الفهم وسالمة  يعرف
تمع الذي يعيش  لنفسه،معرفة اإلنسان  كما ويعرف الوعي االجتماعي بأنه جمموعة من املفاهيم   فيه.وا

معينة ، واليت تظهر يف البداية بصورة  اجتماعيةوالتصورات واآلراء واملعتقدات الشائعة لدى األفراد يف بيئة 
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ا تعرب عن موقفهم واضحة لدى جمموعة منهم مث تبنيها اآلخرون -2010(حلس وناصر، القتناعهم بأ
  .)142ص

  :) 104 ص– 2008 (داليا،كما يعرف أيضا الوعي االجتماعي بـــ
تمع  هميرجع إىل املاركسية ، فالوعي االجتماعي عند املفهوم اوضع أول تفسري علمي مادي هلذ هو ا

تمع ،وتعد عالقات اإلنتاج  الكلي لألفكار والنظريات واآلراء واملشاعر والعادات والتقاليد املوجودة يف ا
القائمة بني األفراد عامال ضروريا للتعبري عن أنفسهم وعن العالقات السياسية والقانونية ، فالبشر منتجون 

هب لينني إىل أن الواقع ذوقد ،ر سوى الوعي بالواقعلتصورهم وأفكارهم وال ميكن أن يكونوا شيئا أخ
للعالقات االجتماعية  اليت مت تكوينها يف نظريات  انعكاساالجتماعي هو اآلراء والتعاليم املختلفة وهو 

وأراء متنوعة ( سياسية ،وحقوقية وفلسفية ،وعلمية وأخالقية وفنية ) ، يعي الناس بواسطتها اجلوانب 
فهو ( أسلوب  االجتماعيللوعي  االجتماعأما تعريف علماء ، يف احلياة واالجتماعية يةواالقتصادالطبيعية 

حداث أمبا يشمل عليه من عالقات ونظم ، وفهمهم ملا يدور فيه من  االجتماعيإدراك كل مجاعة للواقع 
رد ، التقييم، الفهم، ا التعريف أربعة أبعاد هي :اإلدراكذهلا وردود أفعاهلم جتاهها ويتضمن ه تقييمهمو 

 . الفعل
  االجتماعيأشكال الوعي  .3.1

تعكس موضوعا واحدا ، ولكن مبا أن هذا العامل يتكون  االجتماعيتتعدد وتتنوع أشكال الوعي     
من جوانب وظواهر عديدة ومتمايزة ونتيجة لتوسع نشاط الناس توسعا مستمرا تظهر أشكال جديدة 
للوعي تبعا لظهور أشكال جديدة وخمتلفة لنشاط اإلنسان وحاجاته ومتطلباته ومن أشكال الوعي 

 :) 106،108ص –2008(داليا،  االجتماعي
 واألفكاريتحدد هذا الوعي باخلصائص الفردية لإلنسان مثل املشاعر والعواطف الوعي الفردي:  .1.3.1

أن اإلنسان يتصرف يف مجيع احلاالت تصرف الكائن الواعي  إىلماركس  يذهب ، وكماوالعادات الشخصية
تطور بومتطلباته وحاجاته املعيشة اليومية ، احتياجاتهنفسه ،بإرضاء  اإلنسان،فالوعي الفردي يرتبط بوجود 

رتبط بتامني حاجاته ي ما ، أي أنه كلهلا خيضعاليت  اإليديولوجيةريات ثتربيته والتأ ئصاصومواهبه وخ هقوا
  املادية ومتطلباته الروحية .

ي ذ، فالوعي اجلماهريي هو الاجلماعة لوجودها وتصورها لواقعهاهو إدراك : الوعي الجماهيري.2.3.1
هان على شكل أفكار ونظريات ومشاعر ورغبات معينة تتميز ذيعرب عن فكر اجلماهري ، وهو يوجد يف األ

ا جمموعة من الناس ، وخيتلف الوعي الفردي عن الوعي اجلماهريي ، فالوعي الفردي حمدود بالشروط 
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ن جيل إىل أخر يعكس الوعي الشخصية ، أما الوعي اجلماهريي مبا انه مييز جمموعة من األفراد فهو ينقل م
  الفردي الذي يعد أضيق من ذلك .

ا طبقة ذات وعي طبقي عندما يكون أعضاؤها  :الوعي الطبقي.3.3.1 ميكن أن نقول عن طبقة ما أ
زاد وعي  االجتماعيةمنظمني تنظيما فعاال يعزز مبصاحلها أفضل من إملام غريها ،وكلما صغرت اجلماعة 

ا  اجتماعيةالبة من أعضائها ، وتستطيع أن تعرف طبقة اجلماعة بني النسبة الغ مبدى إدراك أصحا
ا ومصاحلها املوضوعية ،وه   ه الظروف حتفظ للطبقة شخصيتها .ذألهدافها ومعتقدا

: إن الوعي الزائف ليس أي ضرب من ضروب االعتقاد الزائف فالعامل الذي ينتهج الوعي الزائف.4.3.1
جا  ما يتصدى له من حبث ، رمبا يصل إىل نتائج خاطئة عن أمور هامة وعددا من  يالئمبكفاءة وتدقيق 

تمع بأسره   .األوهام وثيقة الصلة ببغضها البعض تشيع عند جمموعة من األشخاص أو ا
تمع  :الوعي السياسي.5.3.1 يف أحزاب أو تنظيمات معينة  أنفسهميظهر هذا الوعي عندما ينظم أفراد ا

سياسيا لتحقيق أهداف مجاعتهم ، وهذا الوعي على أشكال ودرجات متنوعة ، فمنه وميارسون نشاطا 
وعي حزيب مشارك يف الصراعات السياسية الداخلية ووعي بالوحدة االجتماعية وهو ما يعرف بالوعي 

، والوعي احلزيب والوعي الوطين وجهان للوعي السياسي، ومن خصائص الوعي السياسي أنه يظهر الوطين
ى مجاعات أو شرائح اجتماعية أو طبقات على درجة معينة من التنظيم تتحدد فيه األهداف فقط لد

ا االجتماعية ودرجة متابعتها للتغيري  والوسائل املختلفة لتلك اجلماعات لتحقيق مصاحلها، وتصوغ عالقا
تمع   .  الذي حيدث يف ا

تعليمي ، إمنا هو مرتبط ارتباطا وثيقا باحلياة على الوعي الثقايف ليس نتاجا لنشاط  :الوعي الثقافي .6.3.1
تمع وقوانينه وأهدافه واملشاركة يف تشكيل  حنو خيلق أفراد ذوي مستويات فكرية عالية مدركة متاما لتاريخ ا
مصريه ، فالثقافة هي التعبري عن العامل الفكري الذي تكون لألمة عرب التاريخ ، وهي االستمرار الطبيعي 

تمع ، بل معرب عنه وعماد للقيم اإل جيابية اليت خلفها األسالف فلذا يأيت الوعي الثقايف ليس غريبا عن ا
  الوعي الثقايف هو حمو األمية بني خمتلف فئات الشعب .

 الديين،والوعي  باإلضافة إىل األشكال السابقة توجد أشكال أخرى للوعي مثل الوعي الصحي،
  .االقتصادي وغريها ، والوعيالقانوينلوعي وا ،والوعي العلمي

مما سبق ذكره ونتيجة لتوسع نشاط اإلنسان توسعا مستمرا تظهر أشكال جديدة للوعي االجتماعي 
الوعي  مفهومما سنتناوله يف  السياحة وهذاواليت يعد الوعي السياحي واحد منها نتيجة إلدراك الفرد بأمهية 

 .ياحيالس
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  مفهوم الوعي السياحي.2
 الوعي السياحي. تعريف 1.2

  :كر منهاذ وردت عدة تعاريف للوعي السياحي نلقد 
ظهر نتيجة توسع نشاط اإلنسان  ،االجتماعيالوعي السياحي يعد شكال جديدا من أشكال الوعي  -

للتنمية  االقتصادية وتقديرهللسياحة وأمهيتها  وفهمهالفرد  إدراكوحاجاته ومتطلباته، فالوعي السياحي هو 
والتضييق عليه أو  استغاللهوعدم  واحرتامهالسلوك والتعامل مع السائح  آدابالسياحية ، وهو مجلة من 

إليه على انه مصدر للربح ، إمنا هو ضيف كرمي ، خيتلف عنه يف السلوك والثقافة ، لذا جيب الرتحيب  رالنظ
  .) 209ص  –2008(داليا، اقتصاديةبه وتقديره كضيف حيقق لبلدهم فائدة 

كما يعرف بأنه مدى إدراك املواطن ألمهية السياحة يف بلده وقيمتها ودورها على املستوى االقتصادي  -
واالجتماعي والسياسي والثقايف والبيئي ،واالقتناع بضرورة املشاركة اإلجيابية يف دفع عجلة  التنمية السياحية 

واحلفاظ عليها ،واحرتام السائحني والتحلي بالسلوكيات   من خالل احرتام اآلثار واملزارات السياحية يف بلده
اإلجيابية ورفض السلوكيات السلبية لتكوين صورة ذهنية طيبة باخلارج ،ودلك مع ممارسة النشاط السياحي 

  .)41ص  –2007(منجي وسامل، يف السفر والرحالت كلما أمكنه ذلك
املستمدة من البيئة ، فاحلواس تنقل املعلومات  كما يعرف على أنه ناتج أساسي من األحاسيس اخلارجية -

احلسية إىل جدع الدماغ وخاصة الشكل الشبكي ، والدي بدوره ينقل ويوزع هده املعلومات إىل املناطق 
املختصة يف القشرة الدماغية واليت تغدي بدورها وبشكل ارجتاعي الشكل الشبكي الذي يعمل على نقل 

 .)265ص  –2016 (بودربالة، كية للتعامل مع املستجدات البيئيةردود األفعال إىل األعضاء احلر 
احملصلة النهائية للعالقات والنتائج اليت تطرحها عملية التفاعل بني خمتلف  كما يعد الوعي السياحي -

األطراف الفاعلة يف السياحة ،وهؤالء الفاعلون هم أطراف عديدة منهم املؤسسات الرمسية والقطاع اخلاص 
تمع هو املتلقي الذين  تمعي باعتباره أداة أساسية من أدوات التنمية بينما يبقى ا ينظرون إىل الوعي ا

 .)9،8 ص ص –2014(أونيسي وبوترعة، ا القطاعذواملستخدم األخري لنتائج التنمية يف ه
اإلحساس مما سبق ميكن إعطاء تعريف شامل للوعي السياحي ميكن إبرازه بأنه اإلدراك القائم على 

واالهتمام باملواقع السياحية وأمهيتها االقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافية والبيئية والوقوف على 
 املشكالت اليت تواجه السياحة واحلركة السياحية ،مع وجود الدافع القوي للمسامهة يف تنميتها يف الدولة .

 :) 51ص  -2016 (قويطني العجلوين، ليوميكن حتديد املالمح الرئيسية للوعي السياحي كما ي



للدراسة والتطبيقية النظرية األدبيات: األول الفصل  

17 
 

أن الوعي البد أن جيمع بني اجلانبني املادي والوجداين ، وذلك ألن الوعي هنا هو بالدرجة األوىل يف  -
تكوين االجتاهات حنو السياحة وتلك االجتاهات  هي اليت حتدد وتوجه سلوك الفرد حنو عوامل احلركة 

 السياحية .
إن الفرد يصل إىل درجة الوعي السياحي عندما يكون على معرفة تامة مبفهوم السياحة وأنواعها وأمهيتها  -

تعود باملنفعة  ركة اإلجيابية لتنمية احلركة السياحية اليتامع وجود الدافع لديه للمش تواجهها،واملشكالت اليت 
 .الكاملة على وطنه

  أهمية الوعي السياحي. 2.2
أن اخلدمات  كما ،بط ارتباطا وثيقا بالعنصر البشريتقدمي اخلدمات السياحية متثل صناعة ترت إن

تمع السياحية يف الوقت الراهن احلاضر تطورت وتنوعت بشكل أصبحت ال ، تقتصر على فئة معينة من ا
 .االجتاهاتبل أصبحت صناعة ميارسها اجلميع فهي ظاهرة إنسانية متعددة 

ه األمهية يف حتسني ذأمهية الوعي السياحي الذي يتبىن صناعة السياحة يف أي بلد وتكمن همن هنا تربز 
الصورة السياحية والتقليل من اآلثار السلبية اليت ترافق صناعة السياحة ، وهذا الوعي ال يتحقق إال إدا 

دولة وكافة املؤسسات العامة تضافرت كافة اجلهات املعنية واملتمثلة يف األسرة واملؤسسات التعليمية وأجهزة ال
 :)265ص  –2016 (بودربالة، ما يلي لواخلاصة وميكن بيان أمهية الوعي السياحي من خال

تمع حاضن للسياحة وواع  -   .لقيمتهاالوعي السياحي جيعل ا
 .ة عامة لدى مجيع الفئات السكانيةجعل السياحة ثقاف -
 .مرة أخرى ودعوة اآلخرين للزيارة طيب يدفعه إىل العودة وترك أثر ،جذب السائح وإطالة مدة إقامته -
 .احي سواء من أثار أو موارد بيئيةاحلفاظ على مكونات املنتج السي -
ا ظاهرة  - توطيد العالقات اإلنسانية باعتبار أن للسياحة دور ا فعاال ومهما يف العالقات اإلنسانية أل

 خلقه.ه وما حتويها من غرائز وحواس مند من طبيعة اإلنسان وفطرت أصالطبيعية نابعة 
تمع اجتاه السياحة باعتبارها نشاط إذتعزيز القناعات اإلجيابية ل -  .نساين مبردود اقتصادي وبعد ثقايفى ا
 املادي.احلفاظ على املوروث احلضاري والثقايف للبلد املادي وغري  -
 الشعوب.تعزيز التفاهم والتآخي والسالم بني  -
تمع واحملافظة  احرتام -  عليه.عادات وتقاليد ا

ا فإن الوعي السياحي لدى سكان املدينة او البلد بصورة عامة مهم جدا وجيب أن حيمل على ذل
على نتائج مقبولة يف اجلانب  حنصل ا ما أردنا حركة سياحية من خالهلاذحممل اجلدية واالرتقاء به إ

 .)259ص  - 2012 (الياسري، االقتصادي واالجتماعي والثقايف
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( بوعكريف، تتضح أيضا أمهية الوعي السياحي باعتباره فرع من فروع الوعي االجتماعي من خالل 
  :) 30ص  -2012

تمع والطبيعة خيدم النشاط السياحي اإلحاطة بكل الواقع احمليط باإل - ومن مث فإن تنمية الوعي  ،نسان وا
رحالت وزيارات ستؤدي حتما إىل تنمية الوعي   ه املواقع من خاللذاالجتماعي من خالل التعريف 

م من خمتلف دول العامل وتباد تمع ،مما جيعلهم يتعرفون على قيمة ما حييط  ل السياحي لدى أفراد ا
  .املعرفة وتنمية السلوك السياحي

يت درجة جناح السياحة للدولة يتوقف على مدى رضا العميل عند زيارته هلا ، وقد أظهرت البحوث ال -
ال أن ركنا مهما من هذمتت يف ه ا الرضا ينتج عن سلوك املواطن اجتاه الزائر األجنيب ومدى ترحيبه به ذا ا

  .اع عن استغاللهواالمتن
بع أمهية االرتقاء بالوعي السياحي من أن السائح الذي يغادر املنطقة السياحية بانطباعات طيبة يعترب نت -

واألهم من ذلك أنه يقوم بنقل نصيحته من هذه التجربة إىل أهله ومعارفه مما عميال مرتقبا لزيارات تالية ، 
  تأثريا وهو ما يعرف بالكلمة املنطوقة أو الدعاية الشفوية . ميثل أكرب أنواع الدعاية والرتويج

  أبعاد الوعي السياحي  .3
يئة املناخ الستقبال النشاط السياحي يعد  والسائحني وإجياد أفراد نشر الوعي السياحي مبثابة 

داليا، ( قادرين على التعامل مع السائحني وإشعارهم بالرتحيب الدائم ويشمل الوعي السياحي ما يلي
  :) 113، 111ص -2008

نت طبيعية اب سياحية سواء أكذزيادة معرفة املواطنني بأجزاء ومناطق بلدهم وما متلكه من مقومات ج -
  .ولة واالشرتاك يف النشاط السياحيالتسهيالت السياحية اليت متارس يف الد، والتعرف على أم بشرية

لسياحة وأمهية السياحة ملستقبل وطنهم فهناك قطاعات كبرية من ل االقتصادية فوائدالمعرفة املواطنني ب -
طاعم ، بدءا من الفنادق واملشرة من خالل مشاركتها يف السياحةبصورة مباشرة وغري مبا تستفيداملواطنني 

وشركات السياحة وانتهاء باملواطن العادي الذي يستفيد بشكل غري مباشر من خالل زيادة الدخل القومي 
 .البنية األساسية وزيادة املرتباتحتسني اخلدمات و  يةوبالتايل إمكان

، ملعونة له واحلديث معه بلطف وفخراحرتام السائح يف كل التعامالت والعالقات الودية معه وتقدمي ا -
، وذلك يف نواحي االتصاالت د وصوله البالد وحىت مغادرته هلاوتسهيل كل اإلمكانيات خلدمة السائح من

حىت زيارة املناطق السياحية، وهنا يظهر الدور الكبري لألفراد والنقل واإلقامة والتسوق والتحويالت البنكية ،
وعدم استغالله سواء باملبالغة يف األسعار أو مبحاولة االستفادة منه بشكل يف معاملة السائح بشكل جيد 
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مثل التسول، فيجب أن يلمس السائح أن اجلميع يف خدمته ومستعدون لتلبية طلباته، وجو الضيافة  أخر
 .والرتحاب ساعد على إجناح السياحة يف عدة دول مثل اسبانيا واملكسيك

ن ذلك يؤدي ستويات الشعب املختلفة وخاصة األطفال والشباب ، ألتشجيع السياحة الداخلية بني م -
مباضي مصر احلضاري  من تلقاء نفسه إىل تأصيل املشاركة السياحية يف سلوكهم وشعورهم بالفخر والعزة

يد  وإتباع السلوك السليم جتاه مقومات اجلدب السياحي واحلفاظ عليها . وتارخيها ا
اهرة حضارية وإحدى وسائل االتصال  الثقايف بني األمم والشعوب ومصدر ن السياحة ظأالرتكيز على  -

تمع املصري وتقاليده  وأديانه السماوية السمحاء ، مادامت تتم يف  للدخل القومي ال تتعارض مع قيم ا
ا الدولةضوء الضوابط واملعاي  .ري األخالقية اليت حدد

، وجيب أال يشعر السائح  للسائحبيعه نن تعم ، يف عدم املغاالة يف أسعار ما أاألمانة قيمة خلقية جيب  -
بان هناك متييزا ضده على وجه اخلصوص يف أسعار السلع أو اخلدمات أو تذاكر دخول املزارات أو أسواق 

د بلاإلقامة أو حىت يف درجة االهتمام بالسائحني من خمتلف اجلنسيات ، فيجب أن يشعر السائح أنه يف 
 .متحضر يساوي بني الناس مجيعا

 تشكيله : مستويات الوعي السياحي والعوامل المؤثرة في ثالثا
يعد تكوين الوعي السياحي عنصر مهم يتطلب برامج للتوعية تشمل خمتلف املستويات الفاعلة يف 

يف هذا ومن هنا سنحاول السياحي، جمتمع السياحة والرتكيز على العوامل املسامهة يف تشكيل الوعي 
 .ياحي والعوامل املؤثرة يف تشكيلهالتطرق إىل مستويات الوعي الس اجلانب

  مستويات الوعي السياحي .1
  : ينقسم الوعي السياحي إىل

  الوعي السياحي لدى السكان المحليين .1.1
السياحة ، واالجتماعية والبيئية الناجتة عن تطور احة من حتقيق الفوائد االقتصاديةال ميكن لقطاع السي

تمعات احمللية إ تمع احمللي يف التنمية وواضعوا جتاهل املخططون ذعلى ا  السياسات السياحية إدماج ا
كما انه ال ميكن أن تتحسن صورة الوجهة السياحية واالرتقاء بالسياحة ،) 51ص  -2016 (قويطني العجلوين،

تمع قيم ال ، اعة متميزة وقبول النشاط السياحيسياحة كصنوحتقيق التنمية السياحية ما مل يتم تعليم ا
 .)266ص  –2016 (بودربالة، وإدراك األمهية البالغة له يف عملية التنمية االقتصادية وحتسني مستوى املعيشة

  الوعي السياحي لدى العاملين بشكل مباشر مع السائح  .2.1
األنشطة السياحية ومدى  تتوقف التنمية السياحية على مدى الوعي السياحي عند العاملني يف

م و  ، مبعىن استقباهلم وأداء اخلدمة بشكل جيدالقدرة واملهارة والرغبة يف إشباع رغبات السائحني واحتياجا



للدراسة والتطبيقية النظرية األدبيات: األول الفصل  

20 
 

أخر جيب أن يلمس السائح أن الكل يعمل على إرضاءه وراحته كون هؤالء العمال على اتصال مباشر مع 
 .)266ص  –2016، (بودربالة السائح

عكس صورة املنطقة السياحية ، وتناقل مسعتها اجليدة او يالنشاط السياحي عنصر فعال فالعاملني ب
الكالم املنقول وهي أقوى وسائل الدعاية واإلعالم على اإلطالق ملا هلا  لالسيئة على حد سواء من خال

إجيابية ين أدلوا بشهادات ذمن دور يف استقطاب أعداد كبرية من السياح من أقارب وأصدقاء السياح ال
  .) 51ص  -2016، (قويطني العجلوين يف األردن بذتعزز عناصر اجل

  الوعي السياحي لدى السائح   .3.1
تثقيفه بوسائل اإلعالن والرتويج واالهتمام بإصدار النشرات والكتيبات واخلرائط  لخال ويكون من

السياحية وجيب أن تكون تلك النشرات واملنشورات والكتيبات واضحة وصحيحة متوفرة إما عن طريق 
وكالء السفر أو الشركات السياحية أو مكاتب السياحة الوطنية وكذلك جيب توزيع هذه املنشورات على 

ص  –2016 (بودربالة، سياح جمانا عند دخوهلم البلد عن طريق املطارات أو املوانئ أو مراكز احلدود الربيةال
266(.  

  :) 51ص  -2016 (قويطني العجلوين، وميكن تقسيم الوعي اخلاص بفئة السياح إىل قسمني
لسياح قبل وتوعية ا وهي املرحلة اليت ختتص بتهيئةتهيئة السائح قبل دخول المجتمع المحلي : . 1.3.1

 ،كثر أنواع التوعية حساسية وخطورة، حيث يعترب هذا النوع من التوعية من أدخوهلم للموقع السياحي
، حبيث قد تشكل ردة فعل السكان احملليني حيث يرتبط بردة فعل السكان احملليني جتاه النشاط السياحي

قد تشكل يف الكثري من األحيان بعض اجتاه السائح أكرب عائق يف طريق التنمية السياحية، حيث 
تمع  م احمللية خرقا لعادات وتقاليد وقيم ومبادئ ا التصرفات الناجتة عن السياح واليت تعكس بدورها ثقافا
تمع هلذا  املصيف ( بفعل التباين واالختالف بني ثقافات الشعوب واألمم )، مما قد يؤدي إىل رفض هذا ا

ي وبالتايل التأثري عليه سلبا، بوسائل خمتلفة، مما يؤكد على ضرورة احرتام هذه النوع من النشاط االقتصاد
وحنن بالفعل نعتقد بأن السياح يدركون أن هناك عادات الثقافة مهما اختلفت عن ثقافة السائح األصلي، 

م وتقاليدهم ، وأن واجبهم احرتام العادااوتق تمعات املضيفة رمبا ختتلف عن عادا ، ليدهمات وتقليد يف ا
  وأن من واجبهم احرتام العادات والتقاليد احمللية.

وهي املرحلة اليت تبدأ بدخول السياح إىل املواقع السياحية ويتضمن هذا النوع من التوعية  :اإلرشاد. 2.3.1
ا وإرشادهم إىل مواقع اخلدمات السياحية اليت ميكن أن تعد  إرشاد السياح إىل األماكن اليت ميكن هلم زيار

عن طريق تزويد السياح بالنشرات والكتب  هلم ضمن البلد املضيف من فنادق واسرتاحات وغريها، وذلك
واخلرائط الواضحة والصحيحة عن طريق وكالء السفر أو الشركات السياحية أو مكاتب السياحة الوطنية أو 
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طرقات لتتبع الطرق اليت تؤدي بعض املؤسسات احمللية ، إضافة إىل اللوحات اإلرشادية اليت توضع على ال
  .تلقي اخلدمات السياحية املختلفة بالسائح إىل األماكن السياحية وأماكن

  العوامل المؤثرة في تشكيل الوعي السياحي  .2
  :هناك جمموعة من العوامل تؤثر يف تشكيل الوعي السياحي وهي

حرتام السائح ااألبناء إىل أمهية السياحة و ليس هناك  من شك أن لألسرة دور هام يف إرشاد : األسرة .1.2
والبعد عما يضايقه وكيفية التعامل معه، والقيام برحالت سياحية مما يؤثر يف تشكيل وعي الفرد السياحي 

  .)114ص-2008(داليا،  يف سن صغرية
التعليم من هنا تبدأ اخلطوة األوىل حنو تشكيل الوعي السياحي عند الفرد يف مراحل  المدرسة: .2.2

للتعرف على صورة مصر  املختلفة، ولذا فنحن يف حاجة إىل نوع من الكتب املدرسية واملراجع العلمية
السياحية، وهذه املعلومات اليت يتم تداوهلا يف سن مبكرة ستكون خلفية للمشاركة يف األنشطة السياحية، 

وجيب أن يشارك القطاع السياحي يف بعد عام،  عاما وال يتوقع عائد سريع منها، ولكنها ستؤيت مثارها
لتخرج بأكرب قدر ممكن من الصور وبأعلى درجة من درجات التبسيط، ويأيت هنا  تكاليف إعداد هذه املواد

دور املعلم أيضا، فإخالصه وقدرته على اإلبداع ورغبته يف التطور والتجديد واستعداده للعمل كرائد 
ية، لذا ال بد من إنشاء شعب سياحية لكليات الرتبية لتخريج اجتماعي، فاملعلم يبين األجيال املستقبل

أجياال من املعلمني املتخصصني يف جمال السياحة الذين هم خري من يرشد تالميذهم يف خمتلف مراحل 
أثرها يف إجياد فرص عمل وحتقيق الرفاهية للمواطنني ، باإلضافة إىل غرس التعليم إىل أمهية السياحة، و 

  .)115ص-2008(داليا، السليم وسبل معاملة السائح واالشرتاك يف الرحالت السياحية  السلوك احلضاري
إن التوسع يف الرحالت الداخلية واليت تضم أعداد كبرية من املواطنني على خمتلف  :السياحة الداخلية .3.2

 .)116ص-2008(داليا،  املستويات االجتماعية يساعد على تشكيل الوعي السياحي عند الفرد
تعترب التظاهرات واألحداث السياحية من بني األعمال الرتقوية اليت  :التظاهرات واألحداث الثقافية .4.2

 ،العناصر األساسية للمنتج السياحيالثقايف واحلضاري والتارخيي الذي يشكل  ثارت تساهم يف التعريف بال
بإحياء املواسم واألعياد التقليدية احمللية هلذا الغرض جيب أن يشمل الربنامج الرتقوي على حمور هام يتعلق 

بتنظيم تظاهرات احتفالية من اجل إبراز الثقافات والعادات والتقاليد والفنون احمللية واستغالهلا ألغراض 
كما ينبغي تنظيم مهرجانات جهوية ،  سياحية عن طريق تطوير وتسويق منتجات أصيلة وفريدة من نوعها

، السياحة مثل السياحة الصحراوية أمناط سياحيةدف تطوير متخصصة حول مواضيع خمتلفة 
ما  ).133ص-2010(مجيل،  ، السياحة الدينية ، السياحة الرياضية سياحة الصيد الربي....  إخلاإليكولوجية

  يساعد على تشكيل بيئة ثقافية تساهم يف تشكيل وترسيخ الوعي السياحي عند اجلمهور احمللي. 
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تمع ب :الرأيقادة  .5.2 ور بالغ األمهية عن طريق إبراز دميكن أن تقوم القيادات السياسية والفكرية يف ا
وال شك أن  والثقافية،وذلك عند خماطبة املواطنني على اختالف الدرجات االجتماعية  السياحة،أمهية 

  .)117ص-2008(داليا،  الكلمات اليت تصدر عن قادة الرأي تتمتع باحرتام املواطنني هلا
مما الشك فيه أن وسائل اإلعالم اليوم يقع على عاتقها دور كبري يف تشكيل الوعي  :وسائل اإلعالم .6.2

السياحي وتكوين العقلية السياحية لدى املواطنني وخاصة التلفزيون ، فهو الوسيلة األكثر تأثريا على حياة 
السياحي عند املواطنني  ونعرفهم  ا ميكن إعداد برامج ومسلسالت ترفع من مستوى الوعيذاملواطنني ، ول

بأمهية النشاط السياحي وقيمة حسن معاملة السائح وكرم ضيافته ، وميكن ختصيص برنامج لعدة دقائق 
 .)117ص-2008(داليا،  يوميا للتوعية السياحية وعرضه بشكل جذاب ومشوق مما جيدب املواطنني ملشاهدته

من الرتبية األسرية للفرد  بدءاشكيل الوعي السياحي مما سبق يتضح أنه لبد من تعاون جهات عدة لت
شطة يف القطاع السياحي من خالل نشر اإىل التعليم يف خمتلف أطواره  التعليمية ودور اجلهات الن

املعلومات عن السياحة الداخلية والرتويج هلا من خالل الرحالت ، كما أن وجود ثقافة وأراء لقادة السياسة  
لفكر السياحي ،وال ميكن االقرارات اليت تدعم وترسخ  اختاذياكل الدولة من خالل والقرار يف خمتلف ه

ا التسويق للفكر  إمهال أو إغفال دور وسائل اإلعالم مبختلف أشكاهلا وخاصة املرئية منها واليت بإمكا
  .ب االنتباهذا اعتمدت على التشويق واإلثارة وجذالسياحي خاصة إ

  لتطبيقية للدراسة.المبحث الثاني: األدبيات ا
هناك العديد من الدراسات اليت تناولت موضوع دراسة الوعي السياحي بشكل عام ودراسة الوعي 

  السياحي لدى طلبة اجلامعة بشكل خاص، سنحاول التطرق الحقا بشيء من التفصيل إىل بعضها.
  أوال: الدراسات السابقة 

  الدراسات السابقة باللغة العربية. 1
بعنوان " دراسة الوعي السياحي لدى طلبة الجامعات الخاصة ) 2013العجلوني،(دراسة . 1.1

  معة أربد األهلية وجامعة جدارا ".األردنية، دراسة حالة جا
هدف الباحث من خالل هذه الدراسة التعرف على مفهوم الوعي والوعي السياحي، وكذا التعرف 

دنية اخلاصة وكيفية تنمية الوعي بأمهية السياحة على مدى توفر الوعي السياحي لدى طلبة اجلامعات األر 
  وزيادته، األمر الذي  سيدفعهم إىل احلفاظ على الثقافة احمللية واهلوية الشخصية للمجتمع األردين. 

توصل إىل مجلة نتائج كان أمهها أن هناك  . حيثبطريقة عشوائية 312اعتمد الباحث استبانة وزعت على 
  درجة عالية من الوعي السياحي حنو أمهية السياحة واآلثار اإلجيابية لتطور السياحة يف األردن.
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وخلصت الدراسة إىل جمموعة من التوصيات أمهها ضرورة إدخال منهاج دراسي لطلبة اجلامعات يهتم 
ع السياحية يف األردن بشكل خاص والوطن العريب بشكل بتعريف السياحة والوعي السياحي وأهم املواق

تمع احمللي.     عام، ضرورة االهتمام بنشر الوعي السياحي لدى أفراد ا
الوعي السياحي لدى طلبة الجامعة، كلية اآلداب في جامعة "بعنوان  )2012الياسري،(دراسة  .2.1

  ".الكوفة نموذجا
ا البا حث، هدف من خالهلا إىل معرفة الوعي السياحي عند على ضوء هذه الدراسة اليت قام 

تمع  تمع وهم طلبة املرحلة اجلامعية ملا هلذه الشرحية من دور بناء مستقبال يف ا شرحية مهمة من شرائح ا
م أداة للتطور االجتماعي والثقايف واالقتصادي من خالل اخنراطهم بعد خترجهم يف سوق العمل،  ولكو

عي السياحي يف جعل سكان أي جمتمع حاضن وليس خانق وطارد للسياحة وحتويل وإدراك أمهية الو 
ال وأنشطته برؤية متفتحة على حيويته  السياحة إىل ثقافة عامة لدى مجيع السكان كي يقبلوا على هذا ا
ألجل أن يتحول الوعي السياحي إىل مسة عامة جتعل السائح يشعر بالدفء يف املعاملة والتميز يف 

تقبال والوداع واأللفة بينه وبني املواطن أينما حل أو ارحتل، باإلضافة إىل خلق وعي ألمهية النشاط االس
السياحي وأثره يف التنمية االقتصادية واالجتماعية وحتسني األوضاع املعيشية للسكان مبختلف شرائحهم ملا 

  هلذا القطاع من دور على خمتلف األنشطة.
طالب وطالبة من جامعة الكوفة بكلية اآلداب مبختلف  980على اعتمد الباحث استبانة وزعت 

أقسامه، توصل يف دراسته إىل جمموعة نتائج متثلت يف وجود رغبة لالهتمام بتنشيط احلركة السياحية، وكذا 
رغبة العمل يف القطاع السياحي مستقبال، يف حني جانب التعامل مع السائح مل يرتقي إىل مستوى القناعة 

ظف إىل ذلك ضعف مسامهة أفراد عينة الدراسة يف توعية عوائلهم بأمهية السياحة يف البلد ودورها والرضا، 
االقتصادي واالجتماعي، وتوجت الدراسة مبقرتحات مفادها أنه على اهليئات السياحية واملؤسسات 

البلد لطلبة  احلكومية ذات االهتمام باحلركة السياحية أن تأخذ على عاتقها توضيح أمهية السياحة يف
اجلامعات باعتبارهم الشرحية املثقفة واليت يعول عليها لقيادة مؤسسات الدولة يف املستقبل وذلك بانتهاج 
هيكلة عمل واضحة لعقد الندوات واملؤمترات اهلدف منها زيادة الوعي السياحي للطلبة اجلامعيني وبالتنسيق 

املقررات الدراسية وملختلف الكليات على مواضيع عن  مع عمداء الكليات ورئاسة اجلامعة ، وضرورة احتواء
السياحة وخاصة الكليات واألقسام ذات العالقة لغرض التوعية والثقافة السياحية عند الطالب اجلامعي 
خللق جيال واعيا بأمهية السياحة ودورها يف حل مشاكل البطالة للشباب، باإلضافة إىل وضع آليات تتضمن 

السياحي بشكل يضمن للطالب فرصة للتدريب العملي وزرع الرغبة لديه للعمل يف التوجه إىل التعليم 
  املؤسسات السياحية يف املستقبل ومبغريات مادية ومعنوية إذا ما أريد االرتقاء باحلركة السياحية يف البلد. 
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  "الجزائريالوعي السياحي ودوره في تنمية القطاع السياحي "بعنوان  )2016،بودربالة( دراسة. 3.1
دور الوعي السياحي يف حتقيق التنمية السياحية وحتسني الصورة  هدفت هذه الدراسة إىل إبراز

السياحية للجزائر واملسامهة يف خلق الوعي لفهم النشاط السياحي لدى اهليئات املعنية يف إعادة ختطيط 
، ب السياحة الدوليةذسياحية قادرة على جاالهتمام باملناطق الواعدة اليت تزخر ببيئة كذا املناطق السياحية و 

، توصل من خالهلا إىل جمموعة من الدراسة الوصفية والتحليلية :وأعتمد الباحث يف دراسته على منهجني
النقاط متثلت يف أن اجلزائر تزخر بإمكانيات طبيعية هائلة متكنها من أن تكون قطبا سياحيا دوليا يف 

كما أن القطاع السياحي  ،عي السياحي لدى املواطن اجلزائريعف يف الو املستقبل، لكن يف املقابل هنا كض
 جعله غري قادر على مواكبة بقية القطاعات األخرى، ،ميش يف املخططات الوطنية للتنميةال يزال يعاين الته

تمع بشكل عام والعاملني  وأوصى صاحب الدراسة بضرورة االهتمام بتنمية الوعي السياحي لدى أفراد ا
باإلضافة   جماالت السياحة املختلفة واجلهات الرمسية بشكل خاص باستخدام خمتلف الوسائل املتاحة،يف

تمع، كما اقرتح  إىل وضع الربامج الثقافية اليت ميكن من خالهلا رفع مستوى الثقافة السياحية لدى مجاهري ا
يكون بشكل صحيح حبيث ال يتعارض مع إدخال الثقافة السياحية يف املناهج الرتبوية والتعليمية بشرط أن 

ديننا وقيمنا والعمل على تدريب وتكوين رجال األمن تكوينا سياحيا وثقافيا وتارخييا وليس أمنيا فقط 
  خاصة الذين يعملون يف املواقع السياحية حىت حيسنوا التعامل مع السياح .

  . "في تنشيط السياحة الثقافيةتأثير الوعي السياحي " بعنوان )2016 ،القرشي وهادي(دراسة . 4.1
هدفت الدراسة إىل ترسيخ مفهوم الوعي السياحي يف مدينة بابل السياحة األثرية ،وإبراز األمهية 

تأكيد الوعي بأمهية  و ،لوعي السياحي ومستوياته املختلفةالثقافية واالقتصادية واالجتماعية والدولية ل
ا متتلك مواقع ج تسليط الضوء على ، و ب سياحية عديدةذالسياحة الثقافية يف مدينة بابل األثرية لكو

إجياد ثقافة  التأكيد على باإلضافة إىل السياحة الثقافية باعتبارها أحد أهم  األمناط السياحية يف العامل
السياحة الثقافية يف مدينة بابل كبوابة عشتار وأسد  سياحية لكل من السائح والضيف لالرتقاء مبستوى

ه الدراسة من الدراسات املهمة اليت تتناول الوعي السياحي الذي ميثل ذوتعد ه ،ملوكب وغريهابابل شارع ا
تمع السياحي ومقدار تأثريه يف تنشيط  الركيزة األساسية اليت ترسي أسس التعامل بني السائح واملضيف وا

قافية من خالل ممارسة األنشطة والفعاليات السياحية ذات احملتوى الثقايف كزيارة مقومات السياحة الث
ب سياحية ذفضال عن كون مدينة بابل األثرية متتلك مواقع ج ،ب السياحي األثري يف مدينة بابلذاجل

بالرغم من ، و بابلمعروفة حمليا وإقليميا وعامليا تسهم إسهاما فاعال يف تنشيط السياحة الثقافية يف مدينة 
ا مل ذامتالك هذه املدينة لعدد كبري من مقومات اجل ب السياحي الثقايف األثري ذات الشهرة العاملية إال أ

وقد أعتمد الباحثان يف دراستهما على  ،سب مع أمهيتها ومكانتها العامليةمتارس دورها السياحي بشكل يتنا
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دف اكتشاف الوقائع ووصف املنهج التارخيي الذي يربط بني احلاضر واملا ضي واملستقبل واملنهج الوصفي 
حيث مشلت  ،جتميع البيانات اخلاصة بالظاهرة واملنهج اإلحصائي الذي أعتمد على ،وصفا دقيقاالظواهر 

) 60( بستنيب السياحي األثري يف مدينة بابل ممثلة ذمقومات اجل زارواالدراسة عينة عشوائية من السياح 
مستجيبا، وتوجت الدراسة مبجموعة نتائج متثلت يف  أن الوعي السياحي إدراك ألمهية السياحة واستثمار 

إبراز األمهية الثقافية آثارها اإلجيابية والتقليل من آثارها السلبية، وتتبلور أمهية الوعي السياحي من خالل 
حث إىل أن اجلهات املسئولة عن تنمية ، وتوصل الباواالقتصادية واالجتماعية والدولية للوعي السياحي

تمع احملي والقطاع السياحي والسائحني، كما أن مدينة  الوعي السياحي تتمثل يف ثالثة مستويات وهي ا
بابل األثرية تعاين من اخنفاض مستوى الوعي السياحي بالرغم من امتالكها من مقومات جذب سياحية 

العمل على تنمية الوعي السياحي مفهوما ومنهجا أمهها  مهمة، وخلصت الدراسة إىل جمموعة توصيات
الرتكيز على مسات العالقة بني ، و ب سياحية أثرية مهمةذوفلسفة يف مدينة بابل المتالكها مقومات ج

ب السياحي األثري يف ذضرورة االهتمام والصيانة الدورية ملواقع اجلو  السائح واملضيف وفقا للوعي السياحي
ضرورة االستفادة من جتارب البلدان السياحية يف تنمية الوعي السياحي وتنشيط السياحة  ، وكذامدينة بابل

 . املواقع األثرية يف مدينة بابلالثقافية وإجياد مرشد سياحي يف
  ".دور الجامعة في تنمية الوعي السياحي لدى الطالبات "بعنوان )2005 ،ومرفت هدي،(. دراسة 5.1

هدفت الدراسة إىل حتديد العوامل اليت تساعد يف تنمية الوعي السياحي لدى الطالبات وما تقوم به 
، وحتديد اجتاهات الطالبات حنو دور السياحة يف االقتصاد القومي واملكاسب من لتأصيله ودعمهاجلامعة 

حي لدى الطالبات اجلامعيات التحاقهن باجلامعة ،وكذا إبراز دور العلوم االجتماعية يف تنمية الوعي السيا
مما يساهم يف تنمية هذا الوعي واالرتقاء مبعدالته، ظف إىل ذلك حماولة التوصل إىل تصور مقرتح 

الوعي السياحي يف إلسهامات العلوم االجتماعية يف تعديل اجتاهات الطالبات حنو دور السياحة وأمهية 
  . عملية التنمية

وضوع املنهج الوصفي التحليلي من خالل املسح االجتماعي استخدم الباحثان يف معاجلتهما للم
طالبة، وتوصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج أمهها ضعف اجلانب  235للعينة بتوزيع استبانة على 

وعدم استفادة اجلامعة  املعريف املرتبط باملعلومات املختلفة اخلاصة بالوعي السياحي لطالبات اجلامعة بالفيوم
ا، كما مت التوصل إىل تصور بشكل جيد م ن اهليئة اإلقليمية لتنشيط السياحة باحملافظة يف تنمية وعي طالبا

ا.   مقرتح لدور اجلامعة يف نشر الوعي السياحي وتنميته لدى طالبا
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  . الدراسات باللغات األجنبية .2
 Evaluating Study for Elements Affecting Tourism، بعنوان " )2014حسانين عطله، (. دراسة 1.2

Awareness in Jordan :Applied on Aqaba and Wadi Rum Areas.   
هدفت هذه الدراسة إىل الوقوف على مستوى ونوع التعليم يف جماالت الدراسة وآثاره على الوعي 

ال السياحي، باإلضافة إىل الوقوف على املستوى الثقايف يف  السياحي وكذا الوقوف على أنواع العمل يف ا
استبانة مشلت عينة عشوائية موزعة على أفراد  75منطقة العقبة ووادي رم، وقام الباحث يف حبثه بتوزيع 

عاملني يف القطاع السياحي ، سياح،  طلبة يف جامعة األردن، سكان حمليني، حيث توصلت الدراسة إىل 
ردية ( اجيابية) بني مستوى التعليم وتطوير الوعي السياحي يف جمال جمموعة من النتائج بينت وجود عالقة ط

الدراسات السياحية، ووجود عالقة طردية بني العمل يف القطاع السياحي ومسامهته يف تطوير الوعي 
السياحي، وقد أفرزت الدراسة جمموعة من االقرتاحات من بينها ضرورة تنظيم ملتقيات وحماضرات حتسيسية 

عي السياحي ومعرفة أمهية النشاط السياحي وخاصة يف املناطق غري احلضرية باإلضافة إىل إشراك لزيادة الو 
  السكان احملليني يف العمل لتحسني الوعي السياحي.

 The influences of "بعنوان  ،)Matida van Niekerk and Melville Saayman, 2013(  دراسة .2.2
tourism awareness on the travel patterns and career choices of high school students in South 

Africa ". 
هدف الباحثان من خالل هذه الدراسة إىل التحقق فيما إذا كان الوعي السياحي ميكن أن ينشأ 

ية يف جنوب إفريقيا، وخيترب إن كانت دراسة من خالل إدخال مادة السياحة كمادة يف املدارس الثانو 
السياحة كموضوع يف املدرسة الثانوية هلا تأثري على أمناط السفر لدى الطالب وأوليائهم، وما إذا كانت 
حمفزا للطالب على ممارسة النشاط السياحي ، واعتمد الباحثان يف دراستهما على توزيع استبانة مشلت 

السياحة وأوليائهم، وجمموعة أخرى من الطالب ممن ال يدرسون السياحة  جمموعة من الطالب ممن يدرسون
وأوليائهم، وخلصت الدراسة إىل أن تدريس السياحة كموضوع يف املدارس الثانوية ميكن اعتبارها وسيلة 
خللق الوعي السياحي، وتنشيط سوق السياحة احمللي وصناعة السياحة ككل، وتوجت الدراسة مبجموعة 

ت مفادها أن إدخال السياحة كموضوع يف سن أصغر سوف تكون قادرة على التأثري يف أمناط من التوصيا
  .م ممارسة مهنة يف قطاع السياحةالسفر لدى الطالب وأوليائهم ، وبإمكا

 The Role of Education in The Development of Tourism Awareness, A case "بعنوان  دراسة .3.2
Study in The Province of Fayoum".  

هدفت هذه الدراسة إىل التعريف بالوعي السياحي، أمهيته وأهدافه ومقارباته النظرية، باإلضافة إىل 
حتديد الربامج والتطبيقات األكثر أمهية املعروضة من طرف مؤسسات التعليم العايل يف منطقة الفيوم واليت 

سياحي مبنطقة الفيوم ومعوقات دف إىل تطوير الوعي السياحي لدى الطلبة، وكذا معرفة عوامل اجلدب ال
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ذا اإلقليم، باإلضافة إىل تقدمي اقرتاحات من أجل تفعيل دور مؤسسات التعليم العايل يف تطوير  السياحة 
  الوعي السياحي لدى طلبة الفيوم . 

واعتمد الباحث يف دراسته على استبانة وزعت يف خمتلف كليات اجلامعة ( كلية السياحة والفندقة،  
ثار، كلية الفنون، كلية اإلعالم واملعلومات، كلية الطب )،و توصلت الدراسة إىل نتائج متثلت يف كلية اآل

أن معدل الوعي السياحي لدى طلبة السياحة والفندقة، الفنون، اآلثار، أكرب مقارنة بطلبة الطب واإلعالم 
ثار تساهم يف رفع الوعي اآليل، باإلضافة إىل كون الدروس املقدمة يف كلييت السياحة والفندقة، واآل

السياحي لدى الطلبة، كما أن تنظيم رحالت سياحية ملختلف املواقع السياحية واألثرية للطالب من قبل 
اجلامعة يرفع من مستوى الوعي السياحي لديهم، ظف إىل ذلك وجود تقصري من طرف اجلامعة يف نشر 

سياحة ( فال يوجد يف املوقع اإللكرتوين هلا ما الوعي السياحي لدى الطالب من خالل الرتويج والتسويق لل
ال لتحسيس الطلبة  يرفع من الوعي السياحي لدى الطالب، كما ال تصدر دوريات ومنشورات يف ا
باألحداث واجلديد يف جمال السياحة )، وتوجت الدراسة بتقدمي جمموعة توصيات ألجل تفعيل ورفع الوعي 

دريس مقياس السياحة يف خمتلف الربامج التكوينية وإعطاء أمهية السياحي لدى الطلبة أمهها ضرورة ت
للنشاطات والرحالت السياحية باإلضافة إىل تشجيع األساتذة على اقامة مؤمترات وحماضرات حول 
السياحة سواء يف املنطقة أو على املستوى الدويل، كما يرى أنه على اجلامعة استخدام وسائل اإلعالم 

إللكرتوين، املطويات، دوريات ...)، وتنظيم رحالت للطلبة بالتعاون مع املؤسسات السياحي ( املوقع ا
  السياحية.

  يزات الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة م: مثانيا
  مقارنة بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة .1

من حيث من خالل معاجلة موضوع دراستنا والتطرق للدراسات السابقة، اتضح لنا تطابقها 
التطرق اىل مفهوم الوعي السياحي وأمهيته من أجل تنمية النشاط السياحي، باإلضافة اىل االعتماد على 
املنهج الوصفي التحليلي باالعتماد على استبانة كطريقة جلمع البيانات مشلت عينة ممثلة يف طلبة اجلامعة، 

النتائج اليت ختدم أهداف للوصول اىل  SPSSلعلوم االجتماعية لزم اإلحصائية احلوحتليلها باستخدام برنامج 
  . الدراسة

يف حني اختلفت دراستنا احلالية عن الدراسات السابقة من حيث تنوع االجتاهات البحثية اليت 
هدفت إىل معاجلة موضوع الوعي السياحي من زوايا خمتلفة، كما اجنزت الدراسات السابقة يف دول عربية  

  تلفة عن بيئة دراستنا ( اجلزائر).ردن ودول أجنبية كجنوب افريقيا، وهي بيئة خمكالعراق واأل
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  . خصوصيات الدراسة الحالية 2
هدفت دراستنا إىل معرفة مستوى الوعي السياحي لدى طلبة جامعة جيجل، واختريت كلية العلوم 

ال السياحي، حيث  االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري منوذجا بصفتها حتوي مناهج تعليمية أقرب إىل ا
ركزت على دراسة ميدانية اعتمدت توزيع استبانة على عينة طبقية ممثلة يف طلبة مجيع األقسام األربعة جبل 

ا.   ختصصا
ا الدراسة الوحيدة وطنيا اليت تناولت موضوع دراسة الوعي السياحي لدى  كما متيزت دراستنا كو

  . اطلع عليه الباحثانيف حدود ما طلبة اجلامعة وهذا 
  خالصة الفصل

، واملتعلقة بتعريف تعريفات املرتبطة مبوضوع دراستناحاولنا يف الفصل األول االملام بأهم املفاهيم وال
السياحة وأمهيتها وأمناطها، باإلضافة اىل مفهوم الوعي السياحي، أبعاده ومستوياته وكذا العوامل املسامهة يف 

مربزين أوجه الشبه واالختالف  بعض الدراسات السابقة اليت هلا صلة باملوضوع،تشكيله، كما تطرقنا اىل 
 بينها وبني دراستنا احلالية. 



 
 

 
 
 
 

 

 
  الثانيالفصل        

   المیــدانیةالدراســــة       
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  تمهيد
 ، اجلامعة بشكل تطبيقي وعلميالفصل دراسة الوعي السياحي لدى طلبة  هذا خالل من حناول

 قمنا الغرض وهلذا، وتوضيح متغري الدراسة الدراسة ، وأدوات طريقة استعراض امليدانية الدراسة حيث تتضمن

 اخضاع مت بعدها ، طلبة جامعة جيجل من عينة  على توزيعه مت احملاور من جمموعة مشل استبيان بتصميم 

 اعتمادا التحليل يف العلمي االسلوب باستخدام فرضيات الدراسة على االجابة مث للتحليل العينة إجابات أفراد

  .ومناقشة الفرضيات االحصائية، أما املبحث الثاين فسيكون لتحليل نتائج البحث األدوات من العديد على
  المبحث األول: طريقة وأدوات الدراسة

  أوال: طريقة ومتغيرات الدراسة 
  مجتمع الدراسة وعينتها  .1

 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيريالسنة الثالثة وطلبة املاسرت ب جمتمع الدراسة طلبة مشل
 ،( قسم العلوم االقتصادية، علوم التسيري، العلوم التجارية، العلوم املالية)موزعني حسب أقسامهم 

فرد  300، حيث مت اختيار عينة طبقية مقدرة ب اطالب 1918، البالغ عددهم )تخصص 22( مختصصاو 
جمتمع الدراسة، وهي موزعة على األقسام األربعة للكلية على التوايل: قسم من  15,64% واليت متثل نسبة

، علوم المالیة  % 26 ، العلوم التجاریة بنسبة  % 32 ، علوم التسيري بنسبة % 23 العلوم االقتصادية بنسبة

  .املبني أدناه ) 1( وهذا ما يوضحه اجلدول رقم  % 19 والمحاسبة 
  . يبين توزيع عينة الدراسة على األقسام والتخصصات )01( جدول رقم :

 القسم  التخصص  العدد  العينة  النسبة 

% 23 

 الثالثة اقتصاد نقدي وبنكي 170 26

 العلوم االقتصادية

 نقدي وبنكي اقتصاداألوىل ماسرت  75 12
 نقدي وبنكي اقتصادالثانية ماسرت  67 11
 دويل  اقتصاداألوىل ماسرت  76 12
 دويل  اقتصادالثانية ماسرت  60 9
موع  5 448 70   1ا

% 32 

 الثالثة إدارة املوارد البشرية 89 14

 الثالثة إدارة أعمال  84 13 علوم التسيير 

 الثالثة إدارة مالية 91 14

 ماسرت موارد بشريةاألوىل  88 14
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 الثانية ماسرت موارد بشرية 94 15

 األوىل ماسرت إدارة مالية  81 13

 الثانية ماسرت إدارة مالية  77 12
موع 7 604 95  2 ا

% 26 

 الثالثة جتارة دولية  35 6

 العلوم التجارية

 الثالثة تسويق  161 25
 األوىل ماسرت تسويق اخلدمات  76 12
 الثانية ماسرت تسويق اخلدمات  78 12
 األوىل ماسرت تسويق سياحي وفندقي  73 11
 الثانية ماسرت تسويق سياحي وفندقي  71 11
موع 6 494 77  3 ا

% 19 

 الثالثة حماسبة وجباية  140 22
علوم المالية 
 والمحاسبة

 الثالثة مالية البنوك والتأمينات  91 14
 األوىل ماسرت حماسبة وجباية  70 11
 الثانية ماسرت حماسبة وجباية 71 11
موع 4 372 58  4 ا

  المجموع الكلي 22 1918 300 100%

من مصلحة االحصائيات ، اإلعالم والتوجيه بكلية العلوم  بياناتباالعتماد على  الباحثانمن إعداد : المصدر
  االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري.

  . أدوات الدراسة ومصادر الحصول على المعلومات2
  :املصادر اآلتيةاعتمدت الدراسة احلالية يف مجع البيانات على    

الت وامللتقيات واملقاالت اليت تناولت موضوع . المصادر الثانوية: 1.2 اعتمد الباحثان على الكتب وا
  الدراسة بشكل مباشر وغري مباشر واليت ساعدت يف بناء اإلطار النظري للدراسة. 

مت االعتماد على املصادر األولية يف مجع البيانات من خالل استبانة صممت . المصادر األولية: 2.2
  . اليت ختدم أهداف وفرضيات الدراسةبالشكل والطريقة خصيصا هلذا الغرض، 

  :د قسمت االستبانة إىل جزئني ومهاوق
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فقرات  06تضمن متغريات تتعلق باخلصائص الدميوغرافية لعينة الدراسة من خالل : الجزء األول. 1.2.2
  ، السن، جتربة يف العمل السياحي ). ، القسم، املستوى والتخصص، السكنوهي ( اجلنس

  ألجل قياسها وهي:  حماور رئيسية 05تضمن مخسة  الجزء الثاني: .2.2.2
  ). A9اىل   A1الوعي بأمهية السياحة: وتضم العبارات من ( -
  ). B18اىل   B10التعامل مع السائح: وتضم العبارات من ( -
  ). C27اىل   C19العمل يف القطاع السياحي: وتضم العبارات من ( -
  ). D38اىل   D28تشكيل الوعي السياحي: وتضم العبارات من (اجلهات املؤثرة على  -
  ). E44اىل   E39مدى تضمن املناهج التعليمية حمتوى يزيد من الوعي السياحي: وتضم العبارات من ( -

 ليكارت ملقياس وفقا مرتبة الدرجات من جمموعة االستبيان منعبارات حماور الدراسة اخلمسة  قابل وقد

  :يلي كما واملوزعة اخلماسي،
  المحاور عبارات درجات توزيع:( 02 ) رقم جدول

  غري موافق بشدة  غري موافق  ال أدري  موافق  موافق بشدة
5  4  3  2  1 

اعتمادا على سلم ليكارت اخلماسي الباحثان: من إعداد المصدر                                              

 ثانيا : صدق وثبات األداة
  الصدق الظاهري  .1

، كما هو موضح يف امللحق رقم ممثلني بأساتذة جامعيني حمكمني (4)أربعة  على االستبانة عرض مت
ا صدق مدى من للتحقق ،(02) ا، لغتها وسالمة ووضوحها، ،فقرا ا ومضمو متغريات  قياس على وقدر

 دقيق حنو على املطلوبة، التعديالت واجراء ،الفقرات بعض صياغة واعادة ،بآرائهم األخذ مت وقد الدراسة.
ا. االستبانة مضامني بني التوازن حيقق بشكل   وفقرا

  . صدق االتساق الداخلي2

ويقصد باالتساق الداخلي مدى اتساق كل فقرة من فقرات االستمارة مع احملور الذي تنتمي اليه 
الكلية للمحور التابعة له، هذه الفقرة، وذلك حبساب معامالت االرتباط بني كل فقرة والدرجة 

  توضح ذلك: ةواجلداول املوالي
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  بالوعي بأهمية السياحةاألول: األسئلة الخاصة  المحور - 

  األولحور الم لفقرات الداخلي االتساق صدق قياس :( 03 )الجدول رقم 

 فقرات المحور األول
معامل 
  االرتباط

مستوى 
  المعنوية

 000, **422,  والتقاليد وتبادل الثقافات تساهم السياحة يف اكتشاف العادات. 1

 000, **398,  تزيد السياحة من فرص الرتفيه والراحة للسكان. 2

 000, **495,  تساهم السياحة يف احلفاظ على البيئة. 3

 000, **497,  تساهم السياحة يف توطيد العالقات بني الدول. 4

 000, **516,  خلق مناصب شغل للسكان احملليني تساهم السياحة يف. 5

تشجع السياحة على خلق جمموعة متنوعة من األنشطة الثقافية احمللية ( . 6
  احلرف، املعارض...)

,552** ,000 

 000, **350,  يساهم النشاط السياحي يف زيادة إيرادات املنطقة السياحية. 7

 000, **389,  املناطق النائيةتساهم السياحة يف اكتشاف و تنمية . 8

 019, *141,  للسياحة جوانب سلبية أكثر منها إجيابية. 9

  .spssبناء على خمرجات ان: من إعداد الباحثالمصدر

 بالتعامل مع السائح.: األسئلة الخاصة الثاني المحور - 

  حور الثانيالم لفقرات الداخلي االتساق صدق قياس :(04 )الجدول رقم 

 الثانيالمحور  فقرات
معامل 
  االرتباط

مستوى 
  المعنوية

 000, **460,  معهم والتعامل السياح الستقبال قابلية لديك .10

 000, **280,   معلومات تقدمي عند مادي مقابل السياح على تشرتط11. 

 000, **305,  السائح مع التعامل عند األسعار لرفع تلجأ12. 

 000, **352,  املنطقة من كأنه بنزاهة  السائح مع تتعامل13. 
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   للسياح السلبية التصرفات لتجاوز تقبل لديك14. 
,548** ,000 

  متييز بدون السياح خمتلف مع تتعامل15. 
,494** ,000 

 000, **388,  احمللية والتقاليد العادات عن جيدة صورة تقدمي على حترص16. 

  ذلك منك طلب ما إذا السائح مرافقة تستطيع17. 
,505** ,000 

 خاصة معاملة السائح مبعاملة تقوم18. 
,527** ,000 

  .spssبناء على خمرجات ان: من إعداد الباحثالمصد

 بالعمل في القطاع السياحي.: األسئلة الخاصة الثالث المحور - 
  حور الثالثالم لفقرات الداخلي االتساق صدق قياس: ( 05 )الجدول رقم 

 الثالثفقرات المحور 
معامل 
  االرتباط

مستوى 
  المعنوية

 000, **491,  لديك االستعداد للعمل يف القطاع السياحي19. 

 000, **455,  اخلربة السابقة (العمل املومسي) يف قطاع السياحة يزيد من مستوى الوعي السياحي 20. 

 000, **399,  العمل يف جمال السياحة يتطلب شهادة تكوين يف امليدان  21. 

 000, **224,  لديك صورة سيئة عن العمل يف ميدان السياحة ( الفنادق)22. 

 000, **429,  األجور احملفزة تدفعك للعمل يف القطاع السياحي 23. 

 000, **454,  تقبل العمل يف القطاع السياحي بشكل مؤقت 24. 

 000, **526,  يتطلب العمل يف القطاع السياحي تنمية املهارات بشكل مستمر 25. 

 000, **482,  أداء العاملني يف النشاط السياحي يعكس صورة املنطقة السياحية 26. 

 000, **506,  العمل يف القطاع السياحي يتطلب مهارات وقدرات خاصة 27. 

  .spssبناء على خمرجات ان: من إعداد الباحثالمصدر



 الفصل الثاني: الدراسة الميدانية
 

35 
 

 تشكيل الوعي السياحي.بالجهات المؤثرة على : األسئلة الخاصة الرابع المحور - 

  حور الرابعالم لفقرات الداخلي االتساق صدق قياس: (06 )الجدول رقم 

 الرابعفقرات المحور 
معامل 
  االرتباط

مستوى 
  المعنوية

 000, **431,   لألفراد السياحي الوعي تشكيل يف األسرة تساهم28. 

 000, **552, لألفراد السياحي الوعي تشكيل يف املدرسة تساهم29.

 000, **535,   السياحي الوعي تشكيل يف املرئي اإلعالم يساهم30.

 000, **571,   السياحي الوعي تشكيل يف) اإلذاعة( املسموع اإلعالم يساهم31.

الت اجلرائد( املكتوب اإلعالم يساهم32.  000, **558,   السياحي الوعي تشكيل يف) وا

 000, **442,    السياحي الوعي تشكيل يف االجتماعي التواصل وسائل تساهم33.

ا السياحة مديرية تساهم34.  000, **635,  السياحي الوعي تشكيل يف بنشاطا

ا  الثقافة مديرية تساهم35.  000, **654, السياحي الوعي تشكيل يف بنشاطا

 000, **518, السياحي الوعي تشكيل يف) سياسيني فنانني، مفكرين،(  املشاهري يساهم36.

 000, **592,  السياحي الوعي تشكيل يف دور للجامعة37.

 000, **432, السياحي الوعي من يزيد  املدن يف العيش38.

  .spssبناء على خمرجات ان: من إعداد الباحثالمصدر

 بمدى تضمن المناهج التعليمية محتوى يزيد من الوعي السياحي.: األسئلة الخاصة الخامس المحور - 

  حور الخامس.الم لفقرات الداخلي االتساق صدق قياس :(07 )الجدول رقم 

 الخامسفقرات المحور 
معامل 
  االرتباط

مستوى 
  المعنوية

 000, **564,  تتضمن املناهج التعليمية على حمتوى نظري متعلق بالسياحة  39. 

 000, **589,  تتضمن املناهج التعليمية على حمتوى تطبيقي متعلق بالسياحة  40.
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تزيد امللتقيات والتظاهرات حول السياحة املنظمة يف اجلامعة من الوعي 41.
 000, **517,  السياحي 

 000, **560,  هناك مناهج ومقررات جامعية كافية لنشر الوعي السياحي 42.

تساهم البحوث والرتبصات امليدانية يف املنشئات السياحية على تشكيل 43.
 000, **629,  الوعي السياحي 

 000, **413,    التعليمية األطوار كل يف مهمة السياحة مادة تعترب44.

 .spssبناء على خمرجات ان: من إعداد الباحثالمصدر

أعاله معامالت االرتباط بني كل فقرة من فقرات كل حمور والدرجة الكلية لفقراته، تبني اجلداول 
، وبالتايل فإن فقرات 0.01معامالت االرتباط دالة عند مستوى معنوية أغلب حيث أظهرت النتائج أن 

  .صادقة يف ما وضعت لقياسه اخلمسةاحملاور 

    البنائي ألداة الدراسةصدق ال .3

 األداة تريد اليت األهداف حتقق مدى قيسي الذي األداة صدق مقاييس أحد البنائي الصدق يعترب

  .ةمار ستاال لفقرات الكلية بالدرجة الدراسة جماالت من جمال كل ارتباطى مد ويبني إليها، الوصول

  الصدق البنائي لمحاور الدراسة :(08)الجدول رقم 

 فقرات المحور األول
معامل 
 االرتباط

مستوى 
 المعنوية

  :000. **643, األسئلة اخلاصة بالوعي بأمهية السياحةاحملور األول 

  :000. **534, مع السائحاألسئلة اخلاصة بالتعامل احملور الثاين 

  :000. **624, األسئلة اخلاصة بالعمل يف القطاع السياحياحملور الثالث 

 األسئلة اخلاصة باجلهات املؤثرة على تشكيل الوعي احملور الرابع:  - 
 السياحي

,727** .000 

  :األسئلة اخلاصة مبدى تضمن املناهج التعليمية  حمتوىاحملور اخلامس 
 يزيد من الوعي السياحي

,694** .000 

 .spssبناء على خمرجات ان: من إعداد الباحثالمصدر
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يبني اجلدول أعاله مدى ارتباط كل حمور من حماور االستمارة بالدرجة الكلية لفقرات 
دف الدراسة عند  قويةاالستمارة، والذي يوضح أن حمتوى كل حمور من حماور االستمارة له عالقة 

  .0.01مستوى معنوية 

   ثبات األداة .4

، فعلى الرغم من عدم Cronbach'sAlpha خمت إجراء خطوات الثبات باستخدام معامل ألفا كرو نبا 
إال أنه من الناحية التطبيقية يعد ألفا أكرب أو  خوجود قواعد قياسية خبصوص القيم املناسبة أللفا كرو نبا 

  معقوال يف البحوث املتعلقة باإلدارة والعلوم االنسانية. 0.6يساوي 

  Cronbach'sAlpha خنبا كرو   اــــــألف ثبات االستمارة باستخدام طريقة -
  كرونباخ ألفا ثبات االستمارة باستخدام طريقة: )9(الجدول رقم 

 معامل ألفا كرونباخ عدد الفقرات
44 .776 

 .spssبناء على خمرجات انالباحث: من إعداد المصدر             

دل على ي وهذا  0.776 جلميع الفقرات يساوي يتبني أن معامل الثبات من خالل نتائج اجلدول أعاله
   .على قدرة األداة يف حتقيق أهداف الدراسة ما يشري، وهو جيدمتتع األداة مبعامل ثبات 

  المبحث الثاني: عرض نتائج الدراسة وتحليلها 

  .السمات الشخصية أوال: تحليل
  ميكن توضيح خصائص ومسات عينة الدراسة من خالل اجلداول التالية:

  . الجنس 1

 الجنس حسب العينة أفراد توزيع ): 10( الجدول رقم 
 %النسبة  التكرار الجنس

 25.4% 70  ذكر
 6 .74% 206  أنثى

 100% 276 المجموع
 .spssبناء على خمرجات ان: من إعداد الباحثالمصدر       
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بينما متثل  ،6 .74% بنسبة االناثالفئة األكرب للمستجوبني تغلب عليها فئة  أن أعاله دولاجل يبني
ت طبيعة إىليرجع خاصة  التفاوت أن هذا انويرى الباحث. 25.4% ما نسبته الذكورفئة  الذي تتفاوت  معـــــــا

  فيه النسبة لصاحل االناث.

  . القسم 2 

  القسم حسب العينة أفراد توزيع:  (11)الجدول رقم
 %النسبة  التكرار  القسم

 % 22,5 62  العلوم االقتصادية

 % 32,6 90  علوم التسيري

 % 25,0 69  العلوم التجارية

 % 19,9 55  علوم املالية واحملاسبة

 % 100,0 276 المجموع

 .spssبناء على خمرجات ان: من إعداد الباحثالمصدر          

 32,6 بنسبة فئة قسم علوم التسيريتشري نتائج اجلدول أعاله أن النسبة األكرب ألفراد عينة الدراسة هي 

على التوايل، يف  %22,5 و % 25,0نسبة  قسم العلوم التجارية وقسم العلوم االقتصادية ، بينما بلغت فئة%
  .فئة قسم علوم املالية واحملاسبة كانت من  %19,9حني وجدنا أن ما نسبته 

من خالل هذه النتائج يتنب لنا أن ترتيب نسب فئات األقسام األربعة راجع إىل اختالف العدد يف 
  التخصصات واملستويات يف كل قسم.

  . المستوى والتخصص3
  المستوى والتخصص حسب العينة أفراد توزيع:  (12)الجدول رقم

 %النسبة  التكرار  المستوى والتخصص

 9,1 % 25 الثالثة اقتصاد نقدي وبنكي

 4,3 % 12 نقدي وبنكي اقتصاداألوىل ماسرت 

 3,6 % 10 نقدي وبنكي اقتصادالثانية ماسرت 

 3,6 % 10 دويل  اقتصاداألوىل ماسرت 
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 1,8 % 5 دويل  اقتصادالثانية ماسرت 

 5,1 % 14 الثالثة إدارة املوارد البشرية

 4,7 % 13 الثالثة إدارة أعمال 

 5,1 % 14 الثالثة إدارة مالية

 4,3 % 12 األوىل ماسرت موارد بشرية

 5,4% 15 الثانية ماسرت موارد بشرية

 3,6 % 10 األوىل ماسرت إدارة مالية 

 4,3 % 12 الثانية ماسرت إدارة مالية 

 2,2 % 6 الثالثة جتارة دولية 

 7,6 % 21 الثالثة تسويق 

 3,6 % 10 األوىل ماسرت تسويق اخلدمات 

 4,0 % 11 الثانية ماسرت تسويق اخلدمات 

 %3,6  10 األوىل ماسرت تسويق سياحي وفندقي 

 %4,0  11 الثانية ماسرت تسويق سياحي وفندقي 

 %7,6  21 الثالثة حماسبة وجباية 

 %5,1  14 الثالثة مالية البنوك والتأمينات 

 %3,6  10 األوىل ماسرت حماسبة وجباية 
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 .spssبناء على خمرجات ان: من إعداد الباحثالمصدر

من خالل نتائج اجلدول نالحظ أن فئة الثالثة اقتصاد نقدي وبنكي متثل أعلى نسبة يف العينة ب 
  يف نسب بقية املستويات والتخصصات.، يف حني نالحظ تقارب 9,1 %

  . السكن   4

  السكن حسب العينة أفراد توزيع:  (13)الجدول رقم  
 %النسبة  التكرار  السكن

 %33  91  الريف

 67 % 185  املدينة

  % 100 276 المجموع

 .spssبناء على خمرجات ان: من إعداد الباحثالمصدر

وهي ضعف نسبة الطلبة القاطنني  67 %تشري نتائج اجلدول اىل أن نسبة الطلبة القاطنني متثل 
 بالريف، وهذا راجع اىل كون الكثافة السكانية باملدينة أكرب منها يف الريف. 

 . السن  5

  السن حسب العينة أفراد توزيع: )14( الجدول رقم
 %النسبة  التكرار  السن

 4,3 % 12  سنة 21أقل من 

 92 % 254 سنة 30اىل  21من 

 3,6 % 10 سنة 30أكثر من 

 100 % 276 المجموع

 .spssبناء على خمرجات ان: من إعداد الباحثالمصدر 

 .92 %سنة بنسبة  30اىل  21نالحظ من خالل نتائج اجلدول أن غالبية أفراد العينة ترتاوح أعمارهم بني 

 %3,6  10 الثانية ماسرت حماسبة وجباية

 %100  276 المجموع
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 . التجربة في العمل السياحي   6

  التجربة في العمل السياحي حسب العينة أفراد توزيع:  (15)الجدول رقم 
 %النسبة  التكرار  التجربة في العمل السياحي

 10,9 % 30  نعم

 89,1 % 246 ال

  100 % 276 المجموع

 .spssبناء على خمرجات ان: من إعداد الباحثالمصدر

ليست هلم جتربة يف العمل السياحي،  % 89,1تشري نتائج اجلدول اىل أن غالبية الطلبة ممثلني بنسبة 
 وذلك راجع لعدة أسباب أبرزها تفرغهم للدراسة.

  الدراسة لمتغيرات الوصفي التحليل -ثانيا

اىل استخدام املتوسطات  ان، جلأ الباحثمستوى الوعي السياحي لدى طلبة اجلامعةلوصف مدى 
  وفقا للمقياس التايل: املستوىحيث مت احلكم على مدى احلسابية، االحنرافات املعيارية وأمهية الفقرة، 

  

   :كما يلي احلكم جماالت تكون أي
  

  

  

  

  

  يلي: لكل حمور كماوكانت النتائج 

 المستوى المنخفض جدا )/المستوى العالي جدا –مدى المستوى =( المستوى العالي جدا 

 0.80=  5)/1-5مدى المستوى = (

 
0001.–01.80    :منخفض جدا. املستوى 
01.80–02.61    :منخفض املستوى 
02.62–03.42    :ــط املستوى  متوســــــــ
03.43–04.23    :ـــــايل املستوى ـــــ ـــــ  عـــــــــ
4.24   :  ـــــــثر ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــايل جدا املستوىفأكـــــ  عـــــ
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  مدى مستوى وعي الطلبة بأهمية السياحة  

  : المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومدى مستوى وعي الطلبة بأهمية السياحة(16)الجدول رقم 

 .spssبناء على خمرجات ان: من إعداد الباحثالمصدر

  :يتشري بيانات اجلدول أعاله وفقا آلراء أفراد عينة الدراسة إىل ما يل

بشكل عام عايل وذلك بوسط حسايب مدى مستوى الوعي بأمهية السياحة لدى طلبة اجلامعة  إن -
  .89 ,3عام قدره 

، إذ  بأمهية السياحة تتضمن مستوى الوعيتفاوتت وتباينت تقديرات أفراد العينة للفقرات اليت  - 
تساهم السياحة يف وهي 0 1كما يظهر من ترتيب هذه الفقرات على أساس أمهيتها النسبية أن الفقرة 

لت املرتبة األوىل من تلك الفقرات يف حني جاءت يف أحت والتقاليد وتبادل الثقافات اكتشاف العادات

المتوسط   فقرات المحور األول
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
  النسبي

أهمية 
 الفقرة

مدى 
  المستوى

والتقاليد وتبادل  السياحة يف اكتشاف العاداتتساهم . 1
  عايل جدا 1 91,6 583, 4,58  الثقافات

 عايل  3 84,4 904, 4,22  تزيد السياحة من فرص الرتفيه والراحة للسكان. 2

 متوسط 8 57,6 1,122 2,88  تساهم السياحة يف احلفاظ على البيئة. 3

 عايل 7 81,6 706, 4,08  تساهم السياحة يف توطيد العالقات بني الدول. 4

 عايل 6 81,8 970, 4,09  تساهم السياحة يف خلق مناصب شغل للسكان احملليني. 5

تشجع السياحة على خلق جمموعة متنوعة من األنشطة . 6
 عايل 4 83 736, 4,15  الثقافية احمللية ( احلرف، املعارض...)

يساهم النشاط السياحي يف زيادة إيرادات املنطقة . 7
 عايل جدا 2 87,8 743, 4,39  السياحية

 عايل 4 83,4 765, 4,17  تساهم السياحة يف اكتشاف و تنمية املناطق النائية. 8

 منخفض  9 49,2 912, 2,46  للسياحة جوانب سلبية أكثر منها إجيابية. 9

  عالي - 77,8 35, 3,89  جميع فقرات المحور 
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أما املرتبة ، السياحي يف زيادة إيرادات املنطقة السياحيةيساهم النشاط  مفادهاواليت  2املرتبة الثانية الفقرة 
  .للسياحة جوانب سلبية أكثر منها إجيابيةاليت تنص على أن  09األخرية فكانت من نصيب الفقرة 

املعيارية نوعا ما وابتعادها عن املتوسطات احلسابية دليل على اتساق  تإن اخنفاض قيمة االحنرافا - 
اجابات وآراء أفراد عينة الدراسة حول الفقرات والعبارات املختلفة، سواء على مستوى العبارة الواحدة أو 

  على مستوى العبارات ككل.

مدركون متاما ملدى امهية الطلبة يف جامعة جيجل إمجاال ويف ضوء هذه املعطيات ميكن القول أن 
زيادة إيرادات املنطقة  ،وكذا والتقاليد وتبادل الثقافات اكتشاف العاداتيف  السياحة من حيث مسامهتها

   .خلق مناصب شغل للسكان احمللينييف  ،باإلضافة إىل مسامهتها السياحية

  مدى مستوى التعامل مع السائح  
  الحسابية واالنحرافات المعيارية ومدى مستوى التعامل مع السائح المتوسطات: (17) الجدول رقم

المتوسط   الثانيفقرات المحور 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
  النسبي

أهمية 
 الفقرة

  المستوىمدى 

  عايل 4 78 860, 3,90  لديك قابلية الستقبال السياح والتعامل معهم. 1

 منخفض 9 37,8 809, 1,89  تقدمي معلوماتتشرتط على السياح مقابل مادي عند . 2

 منخفض   8 40,4 1,102 2,02  تلجأ لرفع األسعار عند التعامل مع السائح 3.

 عايل جدا 2 87,8 697, 4,39  تتعامل مع السائح  بنزاهة كأنه من املنطقة. 4

 منخفض 7 51,6 1,143 2,58  لديك تقبل لتجاوز التصرفات السلبية للسياح. 5

  عايل 3 84,2 775, 4,21  تتعامل مع خمتلف السياح بدون متييز. 6

 عايل جدا 1 91 622, 4,55  حترص على تقدمي صورة جيدة عن العادات والتقاليد احمللية . 7

 عايل 5 70,6 908, 3,53  تستطيع مرافقة السائح إذا ما طلب منك ذلك . 8

 متوسط 6 64,4 1,101 3,22  تقوم مبعاملة السائح معاملة خاصة. 9
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 .spssبناء على خمرجات ان: من إعداد الباحثالمصدر

وذلك  فوق متوسطبشكل عام مدى مستوى وعي التعامل مع السائح لدى طلبة اجلامعة  إن -
  .3,36بوسط حسايب عام قدره 

اليت تتضمن مستوى الوعي بأمهية التعامل مع تفاوتت وتباينت تقديرات أفراد العينة للفقرات  - 
حترص على تقدمي وهي 7 ، إذ يظهر من ترتيب هذه الفقرات على أساس أمهيتها النسبية أن الفقرة السائح

أحتلت املرتبة األوىل من تلك الفقرات، يف حني جاءت يف املرتبة  صورة جيدة عن العادات والتقاليد احمللية
، أما املرتبة األخرية فكانت من نصيب تتعامل مع السائح  بنزاهة كأنه من املنطقةمفادها واليت  4الثانية الفقرة 

ا  2الفقرة    .تشرتط على السياح مقابل مادي عند تقدمي معلومات  اليت مضمو

املعيارية نوعا ما وابتعادها عن املتوسطات احلسابية دليل على اتساق  تإن اخنفاض قيمة االحنرافا - 
اجابات وآراء أفراد عينة الدراسة حول الفقرات والعبارات املختلفة، سواء على مستوى العبارة الواحدة أو 

  على مستوى العبارات ككل.

توى فوق متوسط إمجاال ويف ضوء هذه املعطيات ميكن القول أن الطلبة يف جامعة جيجل يف مس
وبدون  التعامل مع السائح  بنزاهة كأنه من املنطقةيف إدراكهم للتعامل مع السائح فهم يعتقدون ضرورة 

 متييز.
  

  لعمل في القطاع السیاحي لاالستعداد مدى مستوى 
  

 في لعملل الستعدادا مستوى ومدى المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات: (18) رقم الجدول
 السياحي القطاع

 متوسط - 67,2 38, 3,36  جميع فقرات المحور 

المتوسط   الثالثفقرات المحور 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
  النسبي

أهمية 
 الفقرة

مدى 
  المستوى

  عايل  4 76,6 1,017 3,83  لديك االستعداد للعمل يف القطاع السياحي. 1

اخلربة السابقة (العمل املومسي) يف قطاع السياحة يزيد . 2
 عايل 1 82,6 720, 4,13  من مستوى الوعي السياحي
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 .spssبناء على خمرجات ان: من إعداد الباحثالمصدر

  :يتشري بيانات اجلدول أعاله وفقا آلراء أفراد عينة الدراسة إىل ما يل

بشكل عام عايل مدى مستوى االستعداد للعمل يف القطاع السياحي لدى طلبة اجلامعة  إن -
  .3,66وذلك بوسط حسايب عام قدره 

تتضمن مدى االستعداد للعمل يف القطاع تفاوتت وتباينت تقديرات أفراد العينة للفقرات اليت  - 
اخلربة السابقة وهي 2 أن الفقرة  ، إذ يظهر من ترتيب هذه الفقرات على أساس أمهيتها النسبيةالسياحي

لت املرتبة األوىل من تلك الفقرات يف احت (العمل املومسي) يف قطاع السياحة يزيد من مستوى الوعي السياحي
يتطلب العمل يف القطاع السياحي تنمية املهارات بشكل  مفادهاواليت  7حني جاءت يف املرتبة الثانية الفقرة 

 يف العمل عن سيئة صورة لديكاليت تنص على أن  4أما املرتبة األخرية فكانت من نصيب الفقرة ، مستمر
 .)الفنادق(  السياحة ميدان

  عايل 6 73,8 1,110 3,69  العمل يف جمال السياحة يتطلب شهادة تكوين يف امليدان. 3

        لديك صورة سيئة عن العمل يف ميدان السياحة . 4
 منخفض 9 49,2 939, 2,46  الفنادق)( 

 عايل 7 72,6 1,045 3,63  األجور احملفزة تدفعك للعمل يف القطاع السياحي. 5

 عايل 8 69,2 888, 3,46  تقبل العمل يف القطاع السياحي بشكل مؤقت. 6

يتطلب العمل يف القطاع السياحي تنمية املهارات . 7
 عايل  2 82 803, 4,10  بشكل مستمر

أداء العاملني يف النشاط السياحي يعكس صورة املنطقة . 8
 عايل 3 79,2 1,108 3,96  السياحية

السياحي يتطلب مهارات وقدرات  العمل يف القطاع. 9
 عايل 5 74,2 978, 3,71  خاصة

  عالي - 73,2 42, 3,66  جميع فقرات المحور
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املعيارية نوعا ما وابتعادها عن املتوسطات احلسابية دليل على اتساق  تإن اخنفاض قيمة االحنرافا - 
اجابات وآراء أفراد عينة الدراسة حول الفقرات والعبارات املختلفة، سواء على مستوى العبارة الواحدة أو 

  على مستوى العبارات ككل.

يرون أن مدى مستوى  طلبة جامعة جيجلإمجاال ويف ضوء هذه املعطيات ميكن القول أن      
االستعداد للعمل يف القطاع السياحي راجع بالدرجة األوىل إىل اخلربة السابقة يف القطاع السياحي، 

  وكذا ضرورة تنمية املهارات بشكل مستمر. 

  المؤثرة في تشكيل الوعي السياحي. الجهاتمدى مستوى 

الحسابية واالنحرافات المعيارية ومدى مستوى الجهات المؤثرة في تشكيل  المتوسطات: (19) الجدول رقم
 الوعي السياحي

المتوسط   الرابعفقرات المحور 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
  النسبي

أهمية 
 الفقرة

مدى 
  المستوى

  عايل 6 76,6 869, 3,83   لألفراد السياحي الوعي تشكيل يف األسرة تساهم1. 

 عايل  8 75,8 895, 3,79 لألفراد السياحي الوعي تشكيل يف املدرسة تساهم2.

 عايل 2 83,6 714, 4,18   السياحي الوعي تشكيل يف املرئي اإلعالم يساهم3.

 الوعي تشكيل يف) اإلذاعة( املسموع اإلعالم يساهم4.
 عايل 7 76,4 916, 3,82   السياحي

الت اجلرائد( املكتوب اإلعالم يساهم5.  تشكيل يف) وا
 عايل 4 77,6 779, 3,88   السياحي الوعي

 الوعي تشكيل يف االجتماعي التواصل وسائل تساهم6. 
 عايل جدا 1 86,2 705, 4,31    السياحي

ا السياحة مديرية تساهم7.  الوعي تشكيل يف بنشاطا
 عايل  3 78,8 932, 3,94  السياحي
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 .spssبناء على خمرجات ان: من إعداد الباحثالمصدر

  :يتشري بيانات اجلدول أعاله وفقا آلراء أفراد عينة الدراسة إىل ما يل

بشكل عام عايل مدى مستوى اجلهات املؤثرة يف تشكيل الوعي السياحي لدى طلبة اجلامعة  إن -
  .3,83وذلك بوسط حسايب عام قدره 

تتضمن مدى مستوى اجلهات املؤثرة يف تفاوتت وتباينت تقديرات أفراد العينة للفقرات اليت  - 
 6 ، إذ يظهر من ترتيب هذه الفقرات على أساس أمهيتها النسبية أن الفقرةتشكيل الوعي السياحي

لت املرتبة األوىل من تلك الفقرات احت السياحي الوعي تشكيل يف االجتماعي التواصل وسائل تساهموهي 
، مث السياحي الوعي تشكيل يف املرئي اإلعالم يساهم مفادهاواليت  3يف حني جاءت يف املرتبة الثانية الفقرة 

ا السياحة مديرية تساهمواليت مفادها  7الثالثة لصاحل الفقرة  املرتبة أما ، السياحي الوعي تشكيل يف بنشاطا
 . السياحي الوعي تشكيل يف دور للجامعةاملتضمنة  10فتعود للفقرة رقم  املرتبة األخري

املعيارية نوعا ما وابتعادها عن املتوسطات احلسابية دليل على اتساق  تإن اخنفاض قيمة االحنرافا - 
اجابات وآراء أفراد عينة الدراسة حول الفقرات والعبارات املختلفة، سواء على مستوى العبارة الواحدة أو 

  على مستوى العبارات ككل.

ن مدى مستوى يرون أ طلبة جامعة جيجلإمجاال ويف ضوء هذه املعطيات ميكن القول أن      
  .االجتماعي التواصل وسائلاجلهات املؤثرة يف تشكيل الوعي السياحي راجع بالدرجة األوىل إىل 

ا  الثقافة مديرية تساهم8.  الوعي تشكيل يف بنشاطا
 عايل 5 76,8 913, 3,84 السياحي

 يف) سياسيني فنانني، مفكرين،(  املشاهري يساهم9. 
  عايل 9 72 1,024 3,60 السياحي الوعي تشكيل

  عايل 11 70,2 1,063 3,51  السياحي الوعي تشكيل يف دور للجامعة10. 

 عايل 10 70,8 1,123 3,54 السياحي الوعي من يزيد  املدن يف العيش11. 

  عالي - 76,6 48, 3,83  جميع فقرات المحور 
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 .مدى مستوى تضمن المناهج التعليمية لمحتوى يزيد من الوعي السياحي 

الحسابية واالنحرافات المعيارية ومدى مستوى تضمن المناهج التعليمية لمحتوى  : المتوسطات(20)الجدول رقم 
 يزيد من الوعي السياحي. 

 .spssبناء على خمرجات ان: من إعداد الباحثالمصدر

  :يتشري بيانات اجلدول أعاله وفقا آلراء أفراد عينة الدراسة إىل ما يل

مدى مستوى تضمن املناهج التعليمية حملتوى يزيد من الوعي السياحي لدى طلبة اجلامعة  إن -
  .3,29وذلك بوسط حسايب عام قدره  متوسطبشكل عام 

تتضمن مدى مستوى تضمن املناهج اليت نت تقديرات أفراد العينة للفقرات تفاوتت وتباي - 
، إذ يظهر من ترتيب هذه الفقرات على أساس أمهيتها النسبية التعليمية حملتوى يزيد من الوعي السياحي

 يف املنشئات السياحية على تشكيل الوعي السياحيتساهم البحوث والرتبصات امليدانية وهي 5 أن الفقرة 

المتوسط   الرابعفقرات المحور 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
  النسبي

أهمية 
 الفقرة

مدى 
  المستوى

تتضمن املناهج التعليمية على حمتوى نظري متعلق 1. 
  متوسط 4 61,8 953, 3,09  بالسياحة  

تتضمن املناهج التعليمية على حمتوى تطبيقي متعلق 2.
 متوسط  5 54,8 992, 2,74  بالسياحة  

تزيد امللتقيات والتظاهرات حول السياحة املنظمة يف 3.
 عايل 2 77,8 886, 3,89  اجلامعة من الوعي السياحي 

 منخفض 6 51,6 1,015 2,58  هناك مناهج ومقررات جامعية كافية لنشر الوعي السياحي 4.

تساهم البحوث والرتبصات امليدانية يف املنشئات السياحية 5.
 عايل 1 79,6 912, 3,98  على تشكيل الوعي السياحي 

 عايل  3 69,2 1,176 3,46    التعليمية األطوار كل يف مهمة السياحة مادة تعترب6.

  متوسط - 65,8 53, 3,29  جميع فقرات المحور 
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تزيد  مفادهاواليت  3لت املرتبة األوىل من تلك الفقرات يف حني جاءت يف املرتبة الثانية الفقرة احت
، بينما كانت املرتبة األخرية لصاحل امللتقيات والتظاهرات حول السياحة املنظمة يف اجلامعة من الوعي السياحي 

  .هناك مناهج ومقررات جامعية كافية لنشر الوعي السياحيواليت مفادها  4الفقرة رقم 

املعيارية نوعا ما وابتعادها عن املتوسطات احلسابية دليل على اتساق  تإن اخنفاض قيمة االحنرافا - 
اجابات وآراء أفراد عينة الدراسة حول الفقرات والعبارات املختلفة، سواء على مستوى العبارة الواحدة أو 

  على مستوى العبارات ككل.

ن مدى مستوى يرون أ طلبة جامعة جيجلإمجاال ويف ضوء هذه املعطيات ميكن القول أن      
البحوث والرتبصات راجع بالدرجة األوىل إىل  تضمن املناهج التعليمية حملتوى يزيد من الوعي السياحي

  .امليدانية يف املنشئات السياحية

  مدى مستوى الوعي السياحي لدى طلبة جامعة جيجل 
السياحي لدى طلبة : المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ومدى مستوى الوعي (21)الجدول رقم  -

 الجامعة.

 .spssبناء على خمرجات ان: من إعداد الباحثالمصدر

مستوى عايل من  طلبة جامعة على وفقا آلراء أفراد عينة الدراسة إىلتشري بيانات اجلدول أعاله 
  . 3,61الوعي السياحي، وهذا بوسط حسايب قدره 

  

  

  

  

  

المتوسط   الرابعفقرات المحور 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
  النسبي

أهمية 
 الفقرة

مدى 
  المستوى

  عايل 4 61,8 283, 3,61    مستوى الوعي السياحي لدى طلبة جامعة جيجل
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  الدراسة ثالثا: اختبار فرضيات

 .يوجد ادراك لدى طلبة جامعة جيجل بأمهية السياحةالفرضية األولى:  - 
 طلبة جامعة جيجل ألهمية السياحةوجود ادراك لدى : نتائج اختبار فرضية (22)الجدول رقم  -

 .spssبناء على خمرجات ان: من إعداد الباحثالمصدر

طلبة جامعة جيجل مدركون ألمهية  أن من خالل النتائج املوضحة يف اجلدول أعالهيتبني 
باملقارنة  0.05عند مستوى الداللة   اوهي دالة إحصائي 139,26 احملسوبة  T، اذ بلغت قيمة السياحة

يوجد ادراك لدى طلبة جامعة جيجل بأمهية الفرضية وعليه نقبل ، 1.96اجلدولية البالغة  Tمع 
 السياحة.

 يوجد وعي لدى طلبة اجلامعة بأمهية التعامل مع السائح.: الفرضية الثانية -
 وجود وعي لدى طلبة الجامعة بأهمية التعامل مع السائح: نتائج اختبار فرضية (23)الجدول رقم  -

 .spssبناء على خمرجات ان: من إعداد الباحثالمصدر

طلبة جامعة جيجل مدركون ألمهية  أن يتبني من خالل النتائج املوضحة يف اجلدول أعاله
عند مستوى الداللة   اوهي دالة إحصائي 101,25 احملسوبة  T، اذ بلغت قيمة التعامل مع السائح

يوجد ادراك لدى طلبة جامعة الفرضية وعليه نقبل ، 1.96اجلدولية البالغة  Tباملقارنة مع  0.05
 .التعامل مع السائحجيجل بأمهية 

  
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
  الحرية

 Tقيمة
  المحسوبة

 Tقيمة 
  الجدولية

مستوى 
 المعنوية

وجود ادراك لدى طلبة جامعة 
 000. 1.96 139,26 275 35, 3,89  جيجل ألهمية السياحة

المتوسط   
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
  الحرية

 Tقيمة
  المحسوبة

 Tقيمة 
  الجدولية

 مستوى
 المعنوية

يوجد وعي لدى طلبة اجلامعة 
 000. 1.96 101,25 275 38, 3,36  بأمهية التعامل مع السائح
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 .للعمل يف القطاع السياحي لدى طلبة اجلامعةاستعداد  يوجد :الثالثةالفرضية  -
 استعداد لدى طلبة الجامعة للعمل في القطاع  السياحيوجود : نتائج اختبار فرضية (24)الجدول رقم  -       

 .spssبناء على خمرجات ان: من إعداد الباحثالمصدر

 على استعداد طلبة جامعة جيجل أن يتبني من خالل النتائج املوضحة يف اجلدول أعاله
عند مستوى  اوهي دالة إحصائي105,26 احملسوبة  T، اذ بلغت قيمة للعمل يف القطاع السياحي

لدى طلبة استعداد  يوجدالفرضية وعليه نقبل ، 1.96اجلدولية البالغة  Tباملقارنة مع  0.05الداللة  
  .للعمل يف القطاع السياحي اجلامعة

 .اختالف يف دور اجلهات املؤثرة على تشكيل الوعي السياحي يوجد :الرابعةالفرضية  -
دور الجهات المؤثرة على تشكيل الوعي  اختالف فيوجود : نتائج اختبار فرضية (25)الجدول رقم  -   

 السياحي

 .spssبناء على خمرجات ان: من إعداد الباحثالمصدر

 يدركون بوجود طلبة جامعة جيجل أن يتبني من خالل النتائج املوضحة يف اجلدول أعاله
 96,88 احملسوبة  T، اذ بلغت قيمة اختالف يف دور اجلهات املؤثرة على تشكيل الوعي السياحي

وعليه نقبل ، 1.96اجلدولية البالغة  Tباملقارنة مع  0.05عند مستوى الداللة   اوهي دالة إحصائي
  .اختالف يف دور اجلهات املؤثرة على تشكيل الوعي السياحي يوجدالفرضية 

  
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
  الحرية

 Tقيمة
  المحسوبة

 Tقيمة 
  الجدولية

مستوى 
 المعنوية

 لدى طلبة اجلامعةاستعداد  يوجد
 000. 1.96 105,26 275 420, 3,66  للعمل يف القطاع السياحي

المتوسط   
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
  الحرية

 Tقيمة
  المحسوبة

 Tقيمة 
  الجدولية

مستوى 
 المعنوية

اختالف يف دور اجلهات  يوجد
املؤثرة على تشكيل الوعي 

  السياحي
3,83 ,486 275 96,88 1.96 .000 
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 .تتضمن املناهج التعليمية حمتوى يزيد من الوعي السياحي :الخامسةالفرضية  -
 اختبار فرضية تضمن المناهج التعليمية محتوى يزيد من الوعي السياحي : نتائج(26)الجدول رقم  -

 .spssبناء على خمرجات انإعداد الباحث: من المصدر

املناهج التعليمية تتضمن حمتوى يزيد من  أن يتبني من خالل النتائج املوضحة يف اجلدول أعاله
عند  اوهي دالة إحصائي71,23 احملسوبة  T، اذ بلغت قيمة الوعي السياحي لدى طلبة اجلامعة

تتضمن املناهج الفرضية وعليه نقبل ، 1.96اجلدولية البالغة  Tباملقارنة مع  0.05مستوى الداللة  
  .التعليمية حمتوى يزيد من الوعي السياحي

ملستوى ) 0.05=∝(يوجد اختالف ذو داللة احصائية عند مستوى الداللة  :السادسةالفرضية  -
 (اجلنس، القسم، املستوى  للمتغريات الدميوغرافية تعزىالوعي السياحي لدى طلبة جامعة جيجل 

 .والتخصص، السكن، السن، التجربة يف العمل السياحي)
 :0.05=∝(يوجد اختالف ذو داللة احصائية عند مستوى الداللة  الفرضية الفرعية األولى (

 اجلنس.  تعزى اىلملستوى الوعي السياحي لدى طلبة جامعة جيجل 

، والنتائج مبينة يف للفروق بني متوسطي عينتني مستقلتني tالختبار هذه الفرضية مت استخدام اختبار 
  اجلدول املوايل:

  وجهات نظر أفراد عينة الدراسة  بين : نتائج اختبار فرضية الفروق(27)الجدول رقم 
  حول مدى مستوى الوعي السياحي لدى طلبة جامعة جيجل تعزى الى الجنس

  الفرضية
 المتوسط الحسابي

 Tقيمة 
مستوى 
 أنثى ذكر الداللة

مدى مستوى وجهات نظر أفراد عينة الدراسة حول  فروق
 الوعي السياحي لدى طلبة جامعة جيجل تعزى اىل اجلنس

3,52 3,63 -3,018 ,091 

  
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
  الحرية

 Tقيمة
  المحسوبة

 Tقيمة 
  الجدولية

مستوى 
 المعنوية

تتضمن املناهج التعليمية حمتوى 
 000. 1.96 71,23 275 53, 3,29  يزيد من الوعي السياحي



 الفصل الثاني: الدراسة الميدانية
 

53 
 

 .spssبناء على خمرجات ان: من إعداد الباحثالمصدر

، فهو أكرب دال إحصائيا  غري )0.091(تشري نتائج اجلدول السابق اىل أن قيمة مستوى  الداللة 
وجهات نظر أفراد  بني إحصائيةداللة  ذات توجد فروقه الفرضية القائلة بأننرفض  وعليه، 0.05من 

عند مستوى  مستوى الوعي السياحي لدى طلبة جامعة جيجل تعزى اىل اجلنسمدى  عينة الدراسة حول
  .0.05داللة 

  0.05=∝(يوجد اختالف ذو داللة احصائية عند مستوى الداللة  :الثانيةالفرضية الفرعية (

 القسم.  تعزى اىلملستوى الوعي السياحي لدى طلبة جامعة جيجل 

والنتائج  one way anovaالختبار هذه الفرضية قمنا باالستعانة باختبار حتليل التباين االحادي     
  مبينة يف اجلدول املوايل:

وجهات نظر أفراد عينة الدراسة حول مدى مستوى  بين: نتائج اختبار تحليل التباين األحادي (28)الجدول رقم 
  الوعي السياحي لدى طلبة جامعة جيجل تعزى للقسم

 
 مصدر
 التباين

مجموع 
 المربعات

درجة 
مستوى  الجدوليةF متوسط المربعات الحرية

 الداللة

 األول: األسئلة اخلاصة  احملور
 بالوعي بأمهية السياحة

موعات  224, 3 671, بني ا

موعات 130, 1,897  118, 272 32,055 داخل ا

موع  - 275 32,726 ا

  احملور الثاين: األسئلة
اخلاصة بالتعامل مع 

 السائح

موعات  290, 3 871, بني ا
1,949 

 
,122 

 
موعات  149, 272 40,541 داخل ا

موع   275 41,412 ا

  احملور الثالث: األسئلة اخلاصة
 بالعمل يف القطاع السياحي

موعات  102, 3 305, بني ا

,573 
 

,633 
 

موعات  177, 272 48,272 داخل ا

موع   275 48,577 ا

  احملور الرابع: األسئلة
اخلاصة باجلهات املؤثرة 
على تشكيل الوعي  

 السياحي

موعات  073, 3 218, بني ا

,304 
 

,822 
 

موعات  239, 272 64,940 داخل ا

موع   275 65,158 ا
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  احملور اخلامس: األسئلة اخلاصة
مبدى تضمن املناهج 

التعليمية  حمتوى يزيد من 
 الوعي السياحي

موعات  690, 3 2,070 بني ا

2,455 
 

,064 
 

موعات  281, 272 76,478 داخل ا

موع   275 78,549 ا

 
 مجيع احملاور

موعات  039, 3 118, بني ا
,488 

 
,691 

 
موعات  081, 272 21,936 داخل ا

موع   275 22,054 ا

  spss: من إعداد الباحثان بناء على خمرجاتالمصدر

، فهو أكرب دال إحصائيا  غري )0,691(تشري نتائج اجلدول السابق اىل أن قيمة مستوى  الداللة 
وجهات نظر أفراد عينة  بني إحصائيةداللة  توجد فروق ذاته الفرضية القائلة بأن، وعليه نرفض 0.05من 

عند مستوى داللة  القسم حي لدى طلبة جامعة جيجل تعزى اىلمستوى الوعي السياالدراسة حول مدى 
0.05.  
  0.05=∝(يوجد اختالف ذو داللة احصائية عند مستوى الداللة  :الثالثةالفرضية الفرعية (

 املستوى/التخصص.  يعزى اىلملستوى الوعي السياحي لدى طلبة جامعة جيجل 

والنتائج  one way anovaالختبار هذه الفرضية قمنا باالستعانة باختبار حتليل التباين االحادي     
 مبينة يف اجلدول املوايل:

وجهات نظر أفراد عينة الدراسة حول مدى مستوى  بين: نتائج اختبار تحليل التباين األحادي (29)الجدول رقم 
  التخصصو  الوعي السياحي لدى طلبة جامعة جيجل يعزى الى المستوى

 
 مصدر
 التباين

مجموع 
 المربعات

درجة 
مستوى  الجدوليةF متوسط المربعات الحرية

 الداللة

 األول: األسئلة اخلاصة  احملور
 بالوعي بأمهية السياحة

موعات  145, 21 3,041 بني ا
1,239 

 
,219 

 
موعات  117, 254 29,685 داخل ا

موع   275 32,726 ا

  احملور الثاين: األسئلة
اخلاصة بالتعامل مع 

 السائح

موعات  130, 21 2,725 بني ا
,852 

 
,654 

 
موعات  152, 254 38,687 داخل ا

موع   275 41,412 ا
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  احملور الثالث: األسئلة اخلاصة
 بالعمل يف القطاع السياحي

موعات  149, 21 3,124 بني ا

,831 

 

,680 

 

موعات  179, 254 45,453 داخل ا

موع   275 48,577 ا

  احملور الرابع: األسئلة
اخلاصة باجلهات املؤثرة 

الوعي  على تشكيل 
 السياحي

موعات  282, 21 5,923 بني ا

1,209 
 

,243 
 

موعات  233, 254 59,234 داخل ا

موع   275 65,158 ا

  احملور اخلامس: األسئلة اخلاصة
مبدى تضمن املناهج 

التعليمية  حمتوى يزيد من 
 الوعي السياحي

موعات  396, 21 8,314 بني ا

1,432 
 

,103 
 

موعاتداخل  ا  70,235 254 ,277 

موع   275 78,549 ا

 
 مجيع احملاور

موعات  098, 21 2,057 بني ا
1,244 

 
,215 

موعات   079, 254 19,997 داخل ا

موع   275 22,054 ا

  spssمن إعداد الباحثان بناء على خمرجاتالمصدر: 

، فهو أكرب دال إحصائيا  غري )0,215(تشري نتائج اجلدول السابق اىل أن قيمة مستوى  الداللة 
وجهات نظر أفراد عينة  بني إحصائيةداللة  توجد فروق ذاته الفرضية القائلة بأن، وعليه نرفض 0.05من 

عند  املستوى/التخصص مستوى الوعي السياحي لدى طلبة جامعة جيجل تعزى اىلالدراسة حول مدى 
  .0.05مستوى داللة 

  0.05=∝(يوجد اختالف ذو داللة احصائية عند مستوى الداللة  :الرابعةالفرضية الفرعية (

 السكن.  تعزى اىلملستوى الوعي السياحي لدى طلبة جامعة جيجل 

والنتائج مبينة يف ، للفروق بني متوسطي عينتني مستقلتني tالختبار هذه الفرضية مت استخدام اختبار 
  اجلدول املوايل:
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  وجهات نظر أفراد عينة الدراسة  بين : نتائج اختبار فرضية الفروق(30)الجدول رقم 
  حول مدى مستوى الوعي السياحي لدى طلبة جامعة جيجل تعزى الى السكن

  الفرضية
 المتوسط الحسابي

 Tقيمة 
مستوى 
 المدينة الريف الداللة

  

مدى وجهات نظر أفراد عينة الدراسة حول  فروق
مستوى الوعي السياحي لدى طلبة جامعة جيجل 

  السكنتعزى اىل 
 

3,58 3,62 -0,988 ,398 

 .spssبناء على خمرجات ان: من إعداد الباحثالمصدر

، فهو دال إحصائيا  غري )0.398(تشري نتائج اجلدول السابق اىل أن قيمة مستوى  الداللة     
وجهات نظر  بني إحصائيةداللة  ذات توجد فروقه الفرضية القائلة بأننرفض  وعليه، 0.05أكرب من 

عند  السكنمستوى الوعي السياحي لدى طلبة جامعة جيجل تعزى اىل مدى  أفراد عينة الدراسة حول
  .0.05مستوى داللة 

  0.05=∝(يوجد اختالف ذو داللة احصائية عند مستوى الداللة  :الخامسةالفرضية الفرعية (

 السن.  يعزى اىلملستوى الوعي السياحي لدى طلبة جامعة جيجل 

والنتائج  one way anovaالختبار هذه الفرضية قمنا باالستعانة باختبار حتليل التباين االحادي     
  مبينة يف اجلدول املوايل:

وجهات نظر أفراد عينة الدراسة حول مدى مستوى  بيننتائج اختبار تحليل التباين األحادي : (31) الجدول رقم
  السن.الوعي السياحي لدى طلبة جامعة جيجل يعزى الى 

 
 مصدر
 التباين

مجموع 
 المربعات

درجة 
 الجدوليةF متوسط المربعات الحرية

مستوى 
 الداللة

  احملور األول: األسئلة اخلاصة
 بالوعي بأمهية السياحة

موعات  309, 2 618, بني ا
2,629 

 
,074 

 
موعات  118, 273 32,108 داخل ا

موع   275 32,726 ا

  موعاتاحملور الثاين: األسئلة  971, 030, 005, 2 009, بني ا
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اخلاصة بالتعامل مع 
 السائح

موعات    152, 273 41,403 داخل ا

موع   275 41,412 ا

 الثالث: األسئلة اخلاصة  احملور
 بالعمل يف القطاع السياحي

موعات  327, 2 654, بني ا

1,862 
 

,157 
 

موعات  176, 273 47,923 داخل ا

موع   275 48,577 ا

  احملور الرابع: األسئلة
اخلاصة باجلهات املؤثرة 
على تشكيل الوعي  

 السياحي

موعات  413, 2 826, بني ا

1,753 
 

,175 
 

موعات  236, 273 64,331 داخل ا

موع   275 65,158 ا

  احملور اخلامس: األسئلة اخلاصة
مبدى تضمن املناهج 

التعليمية  حمتوى يزيد من 
 الوعي السياحي

موعات  493, 2 987, بني ا

1,736 
 

,178 
 

موعات  284, 273 77,562 داخل ا

  275 78,549 المجموع

 
 احملاور مجيع

موعات  190, 2 379, بني ا
2,390 

 
,094 

موعات   079, 273 21,674 داخل ا

موع   275 22,054 ا

  spss: من إعداد الباحثان بناء على خمرجاتالمصدر

، فهو دال إحصائيا  غري )094 ,0(تشري نتائج اجلدول السابق اىل أن قيمة مستوى  الداللة 
وجهات نظر  بني إحصائيةداللة  توجد فروق ذاته الفرضية القائلة بأن، وعليه نرفض 0.05أكرب من 

عند  السن مستوى الوعي السياحي لدى طلبة جامعة جيجل تعزى اىلأفراد عينة الدراسة حول مدى 
  .0.05مستوى داللة 

  0.05=∝(يوجد اختالف ذو داللة احصائية عند مستوى الداللة  :السادسةالفرضية الفرعية (

 التجربة يف العمل السياحي.  تعزى اىلملستوى الوعي السياحي لدى طلبة جامعة جيجل 

، والنتائج مبينة يف للفروق بني متوسطي عينتني مستقلتني tالختبار هذه الفرضية مت استخدام اختبار 
  اجلدول املوايل:
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  وجهات نظر أفراد عينة الدراسة  بين نتائج اختبار فرضية الفروق: (32) الجدول رقم

 حول مدى مستوى الوعي السياحي لدى طلبة جامعة جيجل تعزى الى التجربة في العمل السياحي
  

  الفرضية
 المتوسط الحسابي

مستوى  Tقيمة 
 ال نعم الداللة

مدى وجهات نظر أفراد عينة الدراسة حول  فروق
مستوى الوعي السياحي لدى طلبة جامعة جيجل تعزى 

  التجربة يف العمل السياحياىل 
 

3,5 3,6 -2,284 ,46 

 .spssبناء على خمرجات ان: من إعداد الباحثالمصدر

، فهو دال إحصائيا  غري )0.46 (تشري نتائج اجلدول السابق اىل أن قيمة مستوى  الداللة     
وجهات نظر  بني إحصائيةداللة  ذات توجد فروقه الفرضية القائلة بأننرفض  وعليه، 0.05أكرب من 

التجربة يف مستوى الوعي السياحي لدى طلبة جامعة جيجل تعزى اىل مدى  أفراد عينة الدراسة حول
  .0.05عند مستوى داللة  العمل السياحي

  خالصة الفصل 

مستوى الوعي عرفة مدى طالبا مل 276 حاولنا من خالل دراستنا امليدانية واليت كانت على عينة من
باستخدام استمارة خصصت لذلك؛ وزعت على أفراد العينة املتمثلني السياحي لدى طلبة جامعة جيجل 

موزعني حسب  كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيريالسنة الثالثة وطلبة املاسرت ب طلبة يف
، هذه مختصصاو  ،تسيري، العلوم التجارية، العلوم املالية)( قسم العلوم االقتصادية، علوم الأقسامهم 

مخسة حماور رئيسية مشلت أمهية السياحة والتعامل مع السائح، العمل يف القطاع االستمارة تضمنت 
السياحي واجلهات املؤثرة يف تشكيل الوعي السياحي، وتضمن املناهج التعليمية حملتوى يزيد من الوعي 

  السياحي.  
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طلبة دراسة والتحليل لكل البيانات اليت مت مجعها من تفريغ االستمارات، مت التوصل إىل أن وبعد ال
من منوذجا عند مستوى وعي سياحي  كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيريبجامعة جيجل 

الوعي تتمحور حول مستوى عالية، حيث مت اثبات كل الفرضيات اليت  غالبيتها خالل أوزان نسبية
 السياحي لدى طلبة اجلامعة.
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لقد تطورت السياحة وأصبحت يف العصر احلايل ضرورة حتمية تفرضها العديد من التحديات 

مسامهتها يف زيادة الدخل القومي ودعم ميزان االقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية، من خالل 
املدفوعات، خلق فرص العمل والتقليل من البطالة، حيث تعد نشاطا حركيا يكمل بقية األنشطة 
االقتصادية من شأنه يعطي دفعا قويا لتنمية القطاعات األخرى، مما جعل العديد من الدول تويل اهتماما  

المكانيات املتاحة السيما العنصر البشري، فالسياحة مرتبطة كبريا بالقطاع السياحي وتسخر خمتلف ا
تمع ككل.   بسلوكيات األفراد، ولن تنهض وتزدهر إال إذا مشلها ا

تمع وخاصة فئة طلبة اجلامعة باعتبارهم طبقة  ويعترب نشر الوعي السياحي ضرورة ملحة لدى أفراد ا
ا أن تلعب دورا مهما حاضرا ومس تقبال يف تنمية السياحة واستدامتها، وهذا كعاملني يف مثقفة اليت بإمكا

  القطاع السياحي أو سياح أو مواطنني حمليني يقدمون صورة ومسعة جيدة تليق مبقام والية جيجل السياحية.    
 استخلصنا دراسة الوعي السياحي لدى طلبة جامعة جيجل حماولتنا خالل ومن تقدم ما على بناء

  :فيما يلي نوردهاواالقرتاحات  النتائج من مجلة
  النتائجأوال: 
ادراك لدى طلبة اجلامعة بأمهية السياحة، إذ تساهم حسبهم بالدرجة األوىل يف اكتشاف يوجد  -

 ؛العادات والتقاليد وتبادل الثقافات
يوجد ادراك للتعامل مع السائح لدى طلبة اجلامعة، يتجسد بدرجة كبرية من خالل احلرص على  -

  ؛جيدة عن العادات والتقاليد احملليةتقدمي صورة 
يوجد استعداد لدى طلبة اجلامعة للعمل يف القطاع السياحي، وهذا يعود حسبهم باألساس  -

ملسامهة اخلربة السابقة (العمل املومسي) اليت تزيد من مستوى الوعي السياحي، باإلضافة اىل تنمية 
 ؛املهارات بشكل مستمر

ثرة يف تشكيل الوعي السياحي، اذ تساهم بالدرجة األوىل وسائل يوجد اختالف لدور اجلهات املؤ  -
 ؛التواصل االجتماعي يف تشكيله، مث اإلعالم املرئي بدرجة أقل

من خالل مسامهة البحوث والرتبصات  تتضمن املناهج التعليمية حمتوى يزيد من الوعي السياحي  -
 ؛امليدانية يف املنشئات السياحية بالدرجة األوىل

 ؛فروق ذات داللة احصائية إلجابات أفراد العينة تعزى اىل اجلنسال توجد  -
 ؛ال توجد فروق ذات داللة احصائية إلجابات أفراد العينة تعزى اىل القسم -
 ؛ال توجد فروق ذات داللة احصائية إلجابات أفراد العينة تعزى اىل املستوى والتخصص -
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 ؛ة تعزى اىل السكنال توجد فروق ذات داللة احصائية إلجابات أفراد العين -
 ؛ال توجد فروق ذات داللة احصائية إلجابات أفراد العينة تعزى اىل السن -
 ال توجد فروق ذات داللة احصائية إلجابات أفراد العينة تعزى اىل التجربة يف العمل السياحي. -
  االقتراحاتثانيا:  

  أمهها: االقرتاحات ببعض اخلروج ميكن إليها املتوصل النتائج خالل من
تمع من خالل برنامج إعالمي وحتسيسي موسع ومكثف  - تفعيل التعاون بني مؤسسات الدولة وا

 ؛خللق حالة من االرتقاء يف الوعي بأمهية السياحة
على املؤسسات احلكومية واهليئات السياحية املهتمة بالنشاط السياحي أن تأخذ على عاتقها  -

امعة باعتبارهم الشرحية املثقفة اليت يعول عليها حاضرا االرتقاء بالوعي بأمهية السياحة لدى طلبة اجل
ومستقبال يف التنمية السياحية، وهذا من خالل برنامج عمل مكثف وموسع يعمل على زيادة 

  ؛الوعي السياحي( الندوات، املؤمترات، أيام إعالمية حتسيسية ...اخل )
غرس التوعية والثقافة السياحية عند ضرورة تضمني املناهج التعليمية ملواضيع عن السياحة لغرض  -

 ؛الطالب اجلامعي
وضع آليات تتضمن التوجه إىل التعليم السياحي بشكل يضمن للطالب فرصة للتدريب العملي  -

وزرع الرغبة لديه للعمل يف املؤسسات السياحية يف املستقبل ومبغريات مادية ومعنوية إذا ما أردنا 
 ؛يةاإلرتقاء باحلركة السياحية يف الوال

تشجيع البحث العلمي يف جمال السياحة من طرف اجلامعة بشكل يتماشى مع املقومات الطبيعية  -
 والبشرية اليت تتوفر عليها والية جيجل.
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  الدراسة استمارة :)01( الملحق رقم

  جیجل - جامعة محمد الصدیق بن یحي

  كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر

  

  ، تحیة طیبة وبعد

 ،" دراسة الوعي السیاحي لدى طلبة جامعة جیجل "في إطار تحضیر مذكرة تخرج بعنوان 

، تسویق فندقي وسیاحيوالمدرجة ضمن متطلبات الحصول على شھادة الماستر تخصص 

فإننا نتشرف أن نضع بین أیدیكم ھذه االستمارة لتأشیر اإلجابة المناسبة من وجھة نظركم، 

واستكمال اإلجابة عن كافة عبارات االستمارة والدقة في اإلجابة ستعكس بالتأكید على دقة 

م النتائج التي یتم التوصل إلیھا، ونحیطكم علما بأن البیانات التي تحملھا ھذه االستمارة تستخد

  ألغراض البحث العلمي . 

  في الخانة المناسبة . ( ×  )الرجاء وضع العالمة 

  المعلومات الشخصیة :  .1

                 أنثى                          ذكر:  الجنس -

  العلوم المالیة والمحاسبیة           العلوم التجاریة     علوم التسییر            االقتصاد علومالقسم :  -

   ................................................................................................................................................................. المستوى والتخصص: -

   المدینة                            الریف     :السكن -

  سنة 30أكثر من                     سنة 30إلى  21سنة              من  21أقل من السن:  -

   ال                        نعمالسیاحي :      العمل في تجربة -

       محاور الدراسة: -2

  المحور األول: الوعي بأھمیة السیاحة  -

موافق   العبارات  الرقم
غیر   ال ادري  موافق  بشدة

  موافق
غیر موافق 

  بشدة
والتقالید  تساھم السیاحة في اكتشاف العادات  01

            وتبادل الثقافات 
            تزید السیاحة من فرص الترفیھ والراحة للسكان   02
             تساھم السیاحة في الحفاظ على البیئة   03
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            تساھم السیاحة في توطید العالقات بین الدول   04
تساھم السیاحة في خلق مناصب شغل للسكان   05

            المحلیین 

06  
تشجع السیاحة على خلق مجموعة متنوعة من 

األنشطة الثقافیة المحلیة ( الحرف، 
  المعارض...)

          

یساھم النشاط السیاحي في زیادة إیرادات المنطقة  07
            السیاحیة 

تساھم السیاحة في اكتشاف و تنمیة المناطق  08
            النائیة 

             للسیاحة جوانب سلبیة أكثر منھا إیجابیة    09
  المحور الثاني: التعامل مع السائح  -

موافق   العبارات  الرقم
ال   موافق  بشدة

  أدري
غیر 
  موافق

غیر موافق 
  بشدة

            لدیك قابلیة الستقبال السیاح والتعامل معھم  10
عند تقدیم  مقابل مادي تشترط على السیاح 11

             معلومات 
            تلجأ لرفع األسعار عند التعامل مع السائح   12
            بنزاھة كأنھ من المنطقة   تتعامل مع السائح 13
            لدیك تقبل لتجاوز التصرفات السلبیة للسیاح    14
            تتعامل مع مختلف السیاح بدون تمییز  15
تحرص على تقدیم صورة جیدة عن العادات  16

            والتقالید المحلیة 
            تستطیع مرافقة السائح إذا ما طلب منك ذلك  17
            تقوم بمعاملة السائح معاملة خاصة 18
 الثالث: العمل في القطاع السیاحي  المحور -

موافق   العبارات  الرقم
ال   موافق  بشدة

  أدري
غیر 
  موافق

غیر موافق 
  بشدة

            لدیك االستعداد للعمل في القطاع السیاحي 19
الخبرة السابقة (العمل الموسمي) في قطاع  20

            السیاحة یزید من مستوى الوعي السیاحي 
العمل في مجال السیاحة یتطلب شھادة تكوین في  21

            المیدان  
لدیك صورة سیئة عن العمل في میدان السیاحة (  22

            الفنادق)
            األجور المحفزة تدفعك للعمل في القطاع السیاحي  23
            تقبل العمل في القطاع السیاحي بشكل مؤقت  24
یتطلب العمل في القطاع السیاحي تنمیة المھارات  25

            بشكل مستمر 
أداء العاملین في النشاط السیاحي یعكس صورة  26

            المنطقة السیاحیة 
العمل في القطاع السیاحي یتطلب مھارات  27

            وقدرات خاصة 
 الجھات المؤثرة على تشكیل الوعي السیاحي المحور الرابع:  -

موافق   العبارات  الرقم
غیر   ال أدري  موافق  بشدة

  موافق
غیر موافق 

  بشدة
            تساھم األسرة في تشكیل الوعي السیاحي لألفراد   28



 المالحق
 

70 
 

تساھم المدرسة في تشكیل الوعي السیاحي  29
            لألفراد

          الوعي السیاحي   تشكیل في اإلعالم المرئي یساھم 30
 تشكیل في اإلعالم المسموع (اإلذاعة) یساھم 31

            الوعي السیاحي  

في  )الجرائد والمجالت( اإلعالم المكتوب ساھمی 32
            الوعي السیاحي   تشكیل

 تشكیلتساھم وسائل التواصل االجتماعي في  33
            الوعي السیاحي   

تساھم مدیریة السیاحة بنشاطاتھا في تشكیل  34
            الوعي السیاحي 

تساھم مدیریة الثقافة  بنشاطاتھا في تشكیل  35
            الوعي السیاحي

یساھم المشاھیر ( مفكرین، فنانین، سیاسیین) في  36
            تشكیل الوعي السیاحي

            للجامعة دور في تشكیل الوعي السیاحي  37
            من الوعي السیاحي یزید  العیش في المدن 38
 الوعي السیاحي  التعلیمیة محتوى یزید منھج االمن تضمنمدى المحور الخامس:  -

موافق   العبارات  الرقم
غیر   ال أدري  موافق  بشدة

  موافق
غیر موافق 

  بشدة
على محتوى نظري  التعلیمیةتتضمن المناھج  39

            متعلق بالسیاحة  

على محتوى تطبیقي  التعلیمیةتتضمن المناھج  40
            متعلق بالسیاحة  

تزید الملتقیات والتظاھرات حول السیاحة  41
            المنظمة في الجامعة من الوعي السیاحي 

ھناك مناھج ومقررات جامعیة كافیة لنشر  42
            الوعي السیاحي 

تساھم البحوث والتربصات المیدانیة في  43
            المنشئات السیاحیة على تشكیل الوعي السیاحي 

 األطوار كل في مھمة السیاحة مادة تعتبر 44
              التعلیمیة

  انتھى : شكرا على صبركم معنا.

  الستبانة الدراسة القائمة االسمية لألعضاء المحكمين: ) 02( رقم ملحقال
  اجلامعة  الوظيفة  الدرجة العلمية  االسم واللقب

أستاذ ورئيس قسم   شهادة دكتوراه  بورمة هشام
  جامعة حممد الصديق بن حيي جيجل  االقتصاد

  جامعة حممد الصديق بن حيي جيجل  أستاذة شهادة دكتوراه  العايب سهام

  جامعة حممد الصديق بن حيي جيجل  أستاذة شهادة دكتوراه  عرود وردة
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  جامعة حممد الصديق بن حيي جيجل  أستاذة شهادة دكتوراه  درويش صفية
  جامعة البويرة  أستاذ شهادة دكتوراه  تويزة بلقاسم

  

   Spss باستخدام برنامج االستبيانمخرجات تحليل  :)03(  رقم ملحقال

   االول ( الوعي بأهمية السياحة) المحور لفقرات الداخلي االتساق صدق -

Corrélations 

 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 MA 

A1 Corrélation de Pearson 1 ,175** ,136* ,228** ,049 ,181** ,082 ,056 -,032 ,422** 

Sig. (bilatérale)  ,003 ,024 ,000 ,419 ,003 ,173 ,350 ,592 ,000 

N 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 

A2 Corrélation de Pearson ,175** 1 ,208** ,103 -,076 ,017 -,013 ,078 -,070 ,398** 

Sig. (bilatérale) ,003  ,001 ,089 ,206 ,780 ,824 ,198 ,248 ,000 

N 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 

A3 Corrélation de Pearson ,136* ,208** 1 ,233** ,036 ,105 -,120* -,015 -,033 ,495** 

Sig. (bilatérale) ,024 ,001  ,000 ,547 ,083 ,047 ,804 ,590 ,000 

N 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 

A4 Corrélation de Pearson ,228** ,103 ,233** 1 ,185** ,179** ,090 ,068 -,088 ,497** 

Sig. (bilatérale) ,000 ,089 ,000  ,002 ,003 ,135 ,261 ,143 ,000 

N 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 

A5 Corrélation de Pearson ,049 -,076 ,036 ,185** 1 ,409** ,274** ,072 -,064 ,516** 

Sig. (bilatérale) ,419 ,206 ,547 ,002  ,000 ,000 ,232 ,288 ,000 

N 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 

A6 Corrélation de Pearson ,181** ,017 ,105 ,179** ,409** 1 ,186** ,142* -,033 ,552** 

Sig. (bilatérale) ,003 ,780 ,083 ,003 ,000  ,002 ,018 ,590 ,000 

N 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 

A7 Corrélation de Pearson ,082 -,013 -,120* ,090 ,274** ,186** 1 ,241** -,226** ,350** 

Sig. (bilatérale) ,173 ,824 ,047 ,135 ,000 ,002  ,000 ,000 ,000 

N 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 

A8 Corrélation de Pearson ,056 ,078 -,015 ,068 ,072 ,142* ,241** 1 -,051 ,389** 

Sig. (bilatérale) ,350 ,198 ,804 ,261 ,232 ,018 ,000  ,398 ,000 

N 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 

A9 Corrélation de Pearson -,032 -,070 -,033 -,088 -,064 -,033 -,226** -,051 1 ,141* 

Sig. (bilatérale) ,592 ,248 ,590 ,143 ,288 ,590 ,000 ,398  ,019 

N 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 
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MA Corrélation de Pearson ,422** ,398** ,495** ,497** ,516** ,552** ,350** ,389** ,141* 1 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,019  

N 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 

**. La corrélation est significative au niveau 0,01 (bilatéral). 

*. La corrélation est significative au niveau 0,05 (bilatéral). 

  
  ( التعامل مع السائح) الثاني المحور لفقرات الداخلي االتساق صدق  -

Corrélations 

 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 MB 

B10 Corrélation de Pearson 1 -,042 -,044 ,284** ,060 ,146* ,145* ,148* ,204** ,460** 

Sig. (bilatérale)  ,492 ,469 ,000 ,320 ,015 ,016 ,014 ,001 ,000 

N 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 

B11 Corrélation de Pearson -,042 1 ,202** -,173** ,094 -,006 ,050 ,017 -,043 ,280** 

Sig. (bilatérale) ,492  ,001 ,004 ,121 ,923 ,412 ,784 ,474 ,000 

N 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 

B12 Corrélation de Pearson -,044 ,202** 1 -,248** ,027 -,061 -,039 ,010 ,038 ,305** 

Sig. (bilatérale) ,469 ,001  ,000 ,649 ,316 ,523 ,865 ,530 ,000 

N 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 

B13 Corrélation de Pearson ,284** -,173** -,248** 1 ,096 ,255** ,289** ,123* ,092 ,352** 

Sig. (bilatérale) ,000 ,004 ,000  ,112 ,000 ,000 ,041 ,129 ,000 

N 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 

B14 Corrélation de Pearson ,060 ,094 ,027 ,096 1 ,242** ,079 ,117 ,184** ,548** 

Sig. (bilatérale) ,320 ,121 ,649 ,112  ,000 ,190 ,052 ,002 ,000 

N 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 

B15 Corrélation de Pearson ,146* -,006 -,061 ,255** ,242** 1 ,210** ,201** ,117 ,494** 

Sig. (bilatérale) ,015 ,923 ,316 ,000 ,000  ,000 ,001 ,053 ,000 

N 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 

B16 Corrélation de Pearson ,145* ,050 -,039 ,289** ,079 ,210** 1 ,162** ,009 ,388** 

Sig. (bilatérale) ,016 ,412 ,523 ,000 ,190 ,000  ,007 ,886 ,000 

N 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 

B17 Corrélation de Pearson ,148* ,017 ,010 ,123* ,117 ,201** ,162** 1 ,206** ,505** 

Sig. (bilatérale) ,014 ,784 ,865 ,041 ,052 ,001 ,007  ,001 ,000 

N 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 

B18 Corrélation de Pearson ,204** -,043 ,038 ,092 ,184** ,117 ,009 ,206** 1 ,527** 

Sig. (bilatérale) ,001 ,474 ,530 ,129 ,002 ,053 ,886 ,001  ,000 

N 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 

MB Corrélation de Pearson ,460** ,280** ,305** ,352** ,548** ,494** ,388** ,505** ,527** 1 
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  الثالث ( العمل في القطاع السياحي) المحور لفقرات الداخلي االتساق صدق  -

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  

N 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 

**. La corrélation est significative au niveau 0,01 (bilatéral). 

*. La corrélation est significative au niveau 0,05 (bilatéral).  

 

Corrélations 

 C19 C20 C21 C22 C23 C24 C25 C26 C27 MC 

C19 Corrélation de Pearson 1 ,282** -,059 ,053 ,290** ,179** ,141* ,048 ,024 ,491** 

Sig. (bilatérale)  ,000 ,333 ,378 ,000 ,003 ,019 ,423 ,687 ,000 

N 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 

C20 Corrélation de Pearson ,282** 1 ,067 -,038 ,107 ,090 ,116 ,194** ,182** ,455** 

Sig. (bilatérale) ,000  ,266 ,535 ,077 ,137 ,054 ,001 ,002 ,000 

N 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 

C21 Corrélation de Pearson -,059 ,067 1 -,025 -,059 -,021 ,231** ,096 ,226** ,399** 

Sig. (bilatérale) ,333 ,266  ,678 ,332 ,733 ,000 ,113 ,000 ,000 

N 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 

C22 Corrélation de Pearson ,053 -,038 -,025 1 -,074 -,002 -,038 -,033 ,058 ,224** 

Sig. (bilatérale) ,378 ,535 ,678  ,220 ,975 ,534 ,582 ,341 ,000 

N 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 

C23 Corrélation de Pearson ,290** ,107 -,059 -,074 1 ,273** ,063 ,080 -,042 ,429** 

Sig. (bilatérale) ,000 ,077 ,332 ,220  ,000 ,300 ,184 ,485 ,000 

N 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 

C24 Corrélation de Pearson ,179** ,090 -,021 -,002 ,273** 1 ,189** ,028 ,143* ,454** 

Sig. (bilatérale) ,003 ,137 ,733 ,975 ,000  ,002 ,644 ,018 ,000 

N 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 

C25 Corrélation de Pearson ,141* ,116 ,231** -,038 ,063 ,189** 1 ,226** ,260** ,526** 

Sig. (bilatérale) ,019 ,054 ,000 ,534 ,300 ,002  ,000 ,000 ,000 

N 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 

C26 Corrélation de Pearson ,048 ,194** ,096 -,033 ,080 ,028 ,226** 1 ,166** ,482** 

Sig. (bilatérale) ,423 ,001 ,113 ,582 ,184 ,644 ,000  ,006 ,000 

N 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 

C27 Corrélation de Pearson ,024 ,182** ,226** ,058 -,042 ,143* ,260** ,166** 1 ,506** 

Sig. (bilatérale) ,687 ,002 ,000 ,341 ,485 ,018 ,000 ,006  ,000 

N 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 

MC Corrélation de Pearson ,491** ,455** ,399** ,224** ,429** ,454** ,526** ,482** ,506** 1 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  

N 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 

**. La corrélation est significative au niveau 0,01 (bilatéral). 
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  الرابع  المحور لفقرات الداخلي االتساق صدق  -

Corrélations 

 D28 D29 D30 D31 D32 D33 D34 D35 D36 D37 D38 MD 

D28 Corrélation de Pearson 1 ,410** ,191** ,157** ,082 ,094 ,163** ,148* ,085 ,195** ,074 ,431** 

Sig. (bilatérale)  ,000 ,001 ,009 ,175 ,121 ,007 ,014 ,161 ,001 ,223 ,000 

N 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 

D29 Corrélation de Pearson ,410** 1 ,224** ,289** ,239** ,156** ,203** ,225** ,199** ,291** ,067 ,552** 

Sig. (bilatérale) ,000  ,000 ,000 ,000 ,009 ,001 ,000 ,001 ,000 ,264 ,000 

N 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 

D30 Corrélation de Pearson ,191** ,224** 1 ,349** ,339** ,295** ,310** ,272** ,217** ,201** ,017 ,535** 

Sig. (bilatérale) ,001 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,780 ,000 

N 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 

D31 Corrélation de Pearson ,157** ,289** ,349** 1 ,560** ,171** ,328** ,309** ,143* ,181** ,010 ,571** 

Sig. (bilatérale) ,009 ,000 ,000  ,000 ,004 ,000 ,000 ,017 ,003 ,869 ,000 

N 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 

D32 Corrélation de Pearson ,082 ,239** ,339** ,560** 1 ,312** ,271** ,305** ,172** ,135* ,086 ,558** 

Sig. (bilatérale) ,175 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,004 ,024 ,154 ,000 

N 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 

D33 Corrélation de Pearson ,094 ,156** ,295** ,171** ,312** 1 ,132* ,133* ,253** ,163** ,135* ,442** 

Sig. (bilatérale) ,121 ,009 ,000 ,004 ,000  ,028 ,027 ,000 ,007 ,025 ,000 

N 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 

D34 Corrélation de Pearson ,163** ,203** ,310** ,328** ,271** ,132* 1 ,677** ,238** ,272** ,148* ,635** 

Sig. (bilatérale) ,007 ,001 ,000 ,000 ,000 ,028  ,000 ,000 ,000 ,014 ,000 

N 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 

D35 Corrélation de Pearson ,148* ,225** ,272** ,309** ,305** ,133* ,677** 1 ,266** ,272** ,229** ,654** 

Sig. (bilatérale) ,014 ,000 ,000 ,000 ,000 ,027 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 

N 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 

D36 Corrélation de Pearson ,085 ,199** ,217** ,143* ,172** ,253** ,238** ,266** 1 ,243** ,157** ,518** 

Sig. (bilatérale) ,161 ,001 ,000 ,017 ,004 ,000 ,000 ,000  ,000 ,009 ,000 

N 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 

D37 Corrélation de Pearson ,195** ,291** ,201** ,181** ,135* ,163** ,272** ,272** ,243** 1 ,351** ,592** 

Sig. (bilatérale) ,001 ,000 ,001 ,003 ,024 ,007 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 

N 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 

*. La corrélation est significative au niveau 0,05 (bilatéral).  
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D38 Corrélation de Pearson ,074 ,067 ,017 ,010 ,086 ,135* ,148* ,229** ,157** ,351** 1 ,432** 

Sig. (bilatérale) ,223 ,264 ,780 ,869 ,154 ,025 ,014 ,000 ,009 ,000  ,000 

N 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 

MD Corrélation de Pearson ,431** ,552** ,535** ,571** ,558** ,442** ,635** ,654** ,518** ,592** ,432** 1 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  

N 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 

**. La corrélation est significative au niveau 0,01 (bilatéral). 

*. La corrélation est significative au niveau 0,05 (bilatéral).     
الخامس ( تتضمن المناهج التعليمية محتوى يزيد  المحور لفقرات الداخلي االتساق صدق  -

  من الوعي السياحي)
Corrélations 

 E39 E40 E41 E42 E43 E44 ME 

E39 Corrélation de Pearson 1 ,485** ,256** ,113 ,148* -,088 ,564** 

Sig. (bilatérale)  ,000 ,000 ,061 ,014 ,145 ,000 

N 276 276 276 276 276 276 276 

E40 Corrélation de Pearson ,485** 1 ,188** ,239** ,180** -,119* ,589** 

Sig. (bilatérale) ,000  ,002 ,000 ,003 ,049 ,000 

N 276 276 276 276 276 276 276 

E41 Corrélation de Pearson ,256** ,188** 1 ,076 ,259** ,022 ,517** 

Sig. (bilatérale) ,000 ,002  ,208 ,000 ,710 ,000 

N 276 276 276 276 276 276 276 

E42 Corrélation de Pearson ,113 ,239** ,076 1 ,267** ,106 ,560** 

Sig. (bilatérale) ,061 ,000 ,208  ,000 ,079 ,000 

N 276 276 276 276 276 276 276 

E43 Corrélation de Pearson ,148* ,180** ,259** ,267** 1 ,242** ,629** 

Sig. (bilatérale) ,014 ,003 ,000 ,000  ,000 ,000 

N 276 276 276 276 276 276 276 

E44 Corrélation de Pearson -,088 -,119* ,022 ,106 ,242** 1 ,413** 

Sig. (bilatérale) ,145 ,049 ,710 ,079 ,000  ,000 

N 276 276 276 276 276 276 276 

ME Corrélation de Pearson ,564** ,589** ,517** ,560** ,629** ,413** 1 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  
N 276 276 276 276 276 276 276 

**. La corrélation est significative au niveau 0,01 (bilatéral). 

*. La corrélation est significative au niveau 0,05 (bilatéral). 
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  الصدق البنائي لمحاور الدراسة  -

Corrélations 
 MA MB MC MD ME MTOTAL 

MA Corrélation de Pearson 1 ,232** ,340** ,370** ,284** ,643** 

Sig. (bilatérale)  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 276 276 276 276 276 276 

MB Corrélation de Pearson ,232** 1 ,280** ,142* ,189** ,534** 

Sig. (bilatérale) ,000  ,000 ,018 ,002 ,000 

N 276 276 276 276 276 276 

MC Corrélation de Pearson ,340** ,280** 1 ,311** ,161** ,624** 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000  ,000 ,007 ,000 

N 276 276 276 276 276 276 

MD Corrélation de Pearson ,370** ,142* ,311** 1 ,429** ,727** 

Sig. (bilatérale) ,000 ,018 ,000  ,000 ,000 

N 276 276 276 276 276 276 

ME Corrélation de Pearson ,284** ,189** ,161** ,429** 1 ,694** 

Sig. (bilatérale) ,000 ,002 ,007 ,000  ,000 

N 276 276 276 276 276 276 

MTOTAL Corrélation de Pearson ,643** ,534** ,624** ,727** ,694** 1 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  
N 276 276 276 276 276 276 

**. La corrélation est significative au niveau 0,01 (bilatéral). 

*. La corrélation est significative au niveau 0,05 (bilatéral). 

  
  

 كرونباخ ألفا ثبات االستمارة باستخدام طريقة  -
Statistiques de fiabilité 

Alpha de Cronbach Nombre d'éléments 
,776 44 
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  توزيع أفراد العينة حسب الجنس  -
 الجنس

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 25,4 25,4 25,4 70 ذكر 

 100,0 74,6 74,6 206 أنثى

Total 276 100,0 100,0  

  القسم توزيع أفراد العينة حسب  -
 القسم

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 22,5 22,5 22,5 62 العلوم االقتصادیة 

 55,1 32,6 32,6 90 علوم التسییر

 80,1 25,0 25,0 69 العلوم التجاریة

 100,0 19,9 19,9 55 علوم المالیة والمحاسبة

Total 276 100,0 100,0  

    المستوى والتخصص توزيع أفراد العينة حسب  -
 التخصص/المستوى

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 9,1 9,1 9,1 25 وبنكي نقدي إقتصاد الثالثة 

 13,4 4,3 4,3 12 وبنكي نقدي إقتصاد ماستر األولى

 17,0 3,6 3,6 10 وبنكي نقدي إقتصاد ماستر الثانیة

 20,7 3,6 3,6 10 دولي إقتصاد ماستر األولى

 22,5 1,8 1,8 5 دولي إقتصاد ماستر الثانیة

 27,5 5,1 5,1 14 البشریة المارد إدارة الثالثة

 32,2 4,7 4,7 13 أعمال إدارة الثالثة

 37,3 5,1 5,1 14 مالیة إدارة الثالثة

 41,7 4,3 4,3 12 البشریة المواد إدارة ماستر األولى

 47,1 5,4 5,4 15 البشریة المواد إدارة ماستر الثانیة

 50,7 3,6 3,6 10 مالیة إدارة ماستر األولى

 55,1 4,3 4,3 12 مالیة إدارة ماستر الثانیة

 57,2 2,2 2,2 6 دولیة تجارة الثالثة

 64,9 7,6 7,6 21 تسویق الثالثة

 68,5 3,6 3,6 10 الخدمات تسویق ماستر االولى

 72,5 4,0 4,0 11 الخدمات تسویق ماستر الثانیة

 76,1 3,6 3,6 10 وفندقي سیاحي تسویق ماستر األولى

 80,1 4,0 4,0 11 وفندقي سیاحي تسویق ماستر الثانیة

 87,7 7,6 7,6 21 وجبایة محاسبة الثالثة
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 92,8 5,1 5,1 14 والتأمینات البنوك مالیة الثالثة

 96,4 3,6 3,6 10 وجبایة ماسترمحاسبة األولى

 100,0 3,6 3,6 10 وجبایة محاسبة ماستر الثانیة

Total 276 100,0 100,0  

  
  السكن  توزيع أفراد العينة حسب  -

  

  
  السن  توزيع أفراد العينة حسب  -

 السن

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 4,3 4,3 4,3 12 سنة 21 من اقل 

 96,4 92,0 92,0 254 سنة 30 إلى سنة 21 من

 100,0 3,6 3,6 10 سنة 30 من أكثر

Total 276 100,0 100,0  

 
  التجربة في العمل السياحي توزيع أفراد العينة حسب  -

 السیاحي العمل في تجربة

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 10,9 10,9 10,9 30 نعم 

 100,0 89,1 89,1 246 ال

Total 276 100,0 100,0  

  
  
  
  
  

 السكن

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 33,0 33,0 33,0 91 الریف 

 100,0 67,0 67,0 185 المدینة

Total 276 100,0 100,0  
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  السياحة بأهمية الطلبة وعي مستوى ومدى المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات  -
Statistiques descriptives 

 N Moyenne Ecart type 

A1 276 4,58 ,583 

A2 276 4,22 ,904 

A3 276 2,88 1,122 

A4 276 4,08 ,706 

A5 276 4,09 ,970 

A6 276 4,15 ,736 

A7 276 4,39 ,743 

A8 276 4,17 ,765 

A9 276 2,46 ,912 

MA 276 3,8917 ,34497 

N valide (liste) 276   

  مستوى التعامل مع السائح ومدى المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات  -
Statistiques descriptives 

 N Moyenne Ecart type 

B10 276 3,90 ,860 

B11 276 1,89 ,809 

B12 276 2,02 1,102 

B13 276 4,39 ,697 

B14 276 2,58 1,143 

B15 276 4,21 ,775 

B16 276 4,55 ,622 

B17 276 3,53 ,908 

B18 276 3,22 1,101 

MB 276 3,3651 ,38806 

N valide (liste) 276   
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 السياحي القطاع في االستعداد للعمل ومدى المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات  -
 

Statistiques descriptives 
 N Moyenne Ecart type 

C19 276 3,83 1,017 

C20 276 4,13 ,720 

C21 276 3,69 1,110 

C22 276 2,46 ,939 

C23 276 3,63 1,045 

C24 276 3,46 ,888 

C25 276 4,10 ,803 

C26 276 3,96 1,108 

C27 276 3,71 ,978 

MC 276 3,6630 ,42029 

N valide (liste) 276   

الجهات المؤثرة في تشكيل  مستوى ومدى المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات  -
 الوعي السياحي

Statistiques descriptives 
 N Moyenne Ecart type 

D28 276 3,83 ,869 

D29 276 3,79 ,895 

D30 276 4,18 ,714 

D31 276 3,82 ,916 

D32 276 3,88 ,779 

D33 276 4,31 ,705 

D34 276 3,94 ,932 

D35 276 3,84 ,913 

D36 276 3,60 1,024 

D37 276 3,51 1,063 

D38 276 3,54 1,123 

MD 276 3,8386 ,48676 

N valide (liste) 276   

 

 
 



 المالحق
 

81 
 

تضمن المناهج التعليمية  مستوى ومدى المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات  -
 لمحتوى يزيد من الوعي السياحي. 

Statistiques descriptives 
 N Moyenne Ecart type 

E39 276 3,09 ,953 

E40 276 2,74 ,992 

E41 276 3,89 ,886 

E42 276 2,58 1,015 

E43 276 3,98 ,912 

E44 276 3,46 1,176 

ME 276 3,2917 ,53444 

N valide (liste) 276   

  
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ومدى مستوى الوعي السياحي لدى طلبة    -

 الجامعة.
Statistiques descriptives 

 N Moyenne Ecart type 

MTOTAL 276 3,6100 ,28319 

N valide (liste) 276   

  
  السياحةنتائج اختبار فرضية وجود ادراك لدى طلبة جامعة جيجل ألهمية   -

Test sur échantillon unique 

 

Valeur de test = 1 

t ddl Sig. (bilatéral) 

Différence 

moyenne 

Intervalle de confiance de la 

différence à 95 % 

Inférieur Supérieur 

A1 101,941 275 ,000 3,576 3,51 3,65 

A2 59,098 275 ,000 3,217 3,11 3,32 

A3 27,893 275 ,000 1,884 1,75 2,02 

A4 72,552 275 ,000 3,083 3,00 3,17 

A5 52,934 275 ,000 3,091 2,98 3,21 

A6 71,084 275 ,000 3,149 3,06 3,24 

A7 75,847 275 ,000 3,391 3,30 3,48 

A8 68,835 275 ,000 3,170 3,08 3,26 

A9 26,670 275 ,000 1,464 1,36 1,57 

MA 139,260 275 ,000 2,89171 2,8508 2,9326 
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  نتائج اختبار فرضية وجود وعي لدى طلبة الجامعة بأهمية التعامل مع السائح  -
Test sur échantillon unique 

 

Valeur de test = 1 

t ddl Sig. (bilatéral) 

Différence 

moyenne 

Intervalle de confiance de la 

différence à 95 % 

Inférieur Supérieur 

B10 56,025 275 ,000 2,899 2,80 3,00 

B11 18,379 275 ,000 ,895 ,80 ,99 

B12 15,405 275 ,000 1,022 ,89 1,15 

B13 80,771 275 ,000 3,388 3,31 3,47 

B14 22,962 275 ,000 1,580 1,44 1,72 

B15 68,725 275 ,000 3,207 3,11 3,30 

B16 94,743 275 ,000 3,547 3,47 3,62 

B17 46,268 275 ,000 2,529 2,42 2,64 

B18 33,505 275 ,000 2,221 2,09 2,35 

MB 101,254 275 ,000 2,36514 2,3192 2,4111 

  

  نتائج اختبار فرضية وجود استعداد لدى طلبة الجامعة للعمل في القطاع السياحي  -

Test sur échantillon unique 

 

Valeur de test = 1 

t ddl Sig. (bilatéral) 

Différence 

moyenne 

Intervalle de confiance de la 

différence à 95 % 

Inférieur Supérieur 

C19 46,292 275 ,000 2,833 2,71 2,95 

C20 72,148 275 ,000 3,127 3,04 3,21 

C21 40,292 275 ,000 2,692 2,56 2,82 

C22 25,769 275 ,000 1,457 1,35 1,57 

C23 41,743 275 ,000 2,627 2,50 2,75 

C24 46,116 275 ,000 2,464 2,36 2,57 

C25 64,195 275 ,000 3,101 3,01 3,20 

C26 44,338 275 ,000 2,957 2,83 3,09 

C27 46,057 275 ,000 2,710 2,59 2,83 

MC 105,265 275 ,000 2,66304 2,6132 2,7128 
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 نتائج اختبار فرضية وجود اختالف في دور الجهات المؤثرة على تشكيل الوعي  -

Test sur échantillon unique 

 

Valeur de test = 1 

t ddl Sig. (bilatéral) 

Différence 

moyenne 

Intervalle de confiance de la 

différence à 95 % 

Inférieur Supérieur 

D28 54,030 275 ,000 2,826 2,72 2,93 

D29 51,706 275 ,000 2,786 2,68 2,89 

D30 73,906 275 ,000 3,178 3,09 3,26 

D31 51,102 275 ,000 2,819 2,71 2,93 

D32 61,397 275 ,000 2,880 2,79 2,97 

D33 77,912 275 ,000 3,308 3,22 3,39 

D34 52,421 275 ,000 2,942 2,83 3,05 

D35 51,716 275 ,000 2,841 2,73 2,95 

D36 42,147 275 ,000 2,598 2,48 2,72 

D37 39,227 275 ,000 2,511 2,38 2,64 

D38 37,529 275 ,000 2,536 2,40 2,67 

MD 96,882 275 ,000 2,83860 2,7809 2,8963 

  
  نتائج اختبار فرضية تضمن المناهج التعليمية محتوى يزيد من الوعي السياحي  -

  
Test sur échantillon unique 

 

Valeur de test = 1 

t ddl Sig. (bilatéral) 

Différence 

moyenne 

Intervalle de confiance de la 

différence à 95 % 

Inférieur Supérieur 

E39 36,370 275 ,000 2,087 1,97 2,20 

E40 29,180 275 ,000 1,743 1,63 1,86 

E41 54,272 275 ,000 2,895 2,79 3,00 

E42 25,859 275 ,000 1,580 1,46 1,70 

E43 54,297 275 ,000 2,982 2,87 3,09 

E44 34,791 275 ,000 2,464 2,32 2,60 

ME 71,237 275 ,000 2,29167 2,2283 2,3550 
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  وجهات نظر أفراد عينة الدراسة  بين نتائج اختبار فرضية الفروق  -
  السياحي لدى طلبة جامعة جيجل تعزى الى الجنسحول مدى مستوى الوعي 

 
  وجهات نظر أفراد عينة الدراسة بين نتائج اختبار فرضية الفروق  -

  حول مدى مستوى الوعي السياحي لدى طلبة جامعة جيجل تعزى الى القسم
ANOVA 

 
Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

MA Inter-groupes ,671 3 ,224 1,897 ,130 

Intragroupes 32,055 272 ,118   

Total 32,726 275    

MB Inter-groupes ,871 3 ,290 1,949 ,122 

Intragroupes 40,541 272 ,149   

Total 41,412 275    

MC Inter-groupes ,305 3 ,102 ,573 ,633 

Intragroupes 48,272 272 ,177   

Total 48,577 275    

MD Inter-groupes ,218 3 ,073 ,304 ,822 

Intragroupes 64,940 272 ,239   

Total 65,158 275    

ME Inter-groupes 2,070 3 ,690 2,455 ,064 

Intragroupes 76,478 272 ,281   

Total 78,549 275    

Test des échantillons indépendants 

 

Test de Levene 

sur l'égalité des 

variances Test t pour égalité des moyennes 

F Sig. t ddl 

Sig. 

(bilatéral) 

Différence 

moyenne 

Différence 

erreur 

standard 

Intervalle de 

confiance de la 

différence à 95 % 

Inférieur 

Supérie

ur 

MTOTA

L

Hypothèse de 

variances égales 

2,882 ,091 -3,018 274 ,003 -,11653 ,03861 -,19254 -,04051 

Hypothèse de 

variances 

inégales 

  
-2,658 98,270 ,009 -,11653 ,04385 -,20353 -,02952 
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MTOTAL Inter-groupes ,118 3 ,039 ,488 ,691 

Intragroupes 21,936 272 ,081   

Total 22,054 275    

  
  وجهات نظر أفراد عينة الدراسة بين اختبار فرضية الفروق نتائج -

 حول مدى مستوى الوعي السياحي لدى طلبة جامعة جيجل تعزى الى المستوى والتخصص
  

ANOVA 

 
Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

MA Inter-groupes 3,041 21 ,145 1,239 ,219 

Intragroupes 29,685 254 ,117   
Total 32,726 275    

MB Inter-groupes 2,725 21 ,130 ,852 ,654 

Intragroupes 38,687 254 ,152   
Total 41,412 275    

MC Inter-groupes 3,124 21 ,149 ,831 ,680 

Intragroupes 45,453 254 ,179   
Total 48,577 275    

MD Inter-groupes 5,923 21 ,282 1,209 ,243 

Intragroupes 59,234 254 ,233   
Total 65,158 275    

ME Inter-groupes 8,314 21 ,396 1,432 ,103 

Intragroupes 70,235 254 ,277   
Total 78,549 275    

MTOTAL Inter-groupes 2,057 21 ,098 1,244 ,215 

Intragroupes 19,997 254 ,079   
Total 22,054 275    
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  وجهات نظر أفراد عينة الدراسة بين نتائج اختبار فرضية الفروق  -
 حول مدى مستوى الوعي السياحي لدى طلبة جامعة جيجل تعزى الى السكن

 
  وجهات نظر أفراد عينة الدراسة بين ج اختبار فرضية الفروقنتائ   -

  حول مدى مستوى الوعي السياحي لدى طلبة جامعة جيجل تعزى الى السن
ANOVA 

 
Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

MA Inter-groupes ,618 2 ,309 2,629 ,074 

Intragroupes 32,108 273 ,118   
Total 32,726 275    

MB Inter-groupes ,009 2 ,005 ,030 ,971 

Intragroupes 41,403 273 ,152   
Total 41,412 275    

MC Inter-groupes ,654 2 ,327 1,862 ,157 

Intragroupes 47,923 273 ,176   
Total 48,577 275    

MD Inter-groupes ,826 2 ,413 1,753 ,175 

Intragroupes 64,331 273 ,236   
Total 65,158 275    

ME Inter-groupes ,987 2 ,493 1,736 ,178 

Intragroupes 77,562 273 ,284   

Test des échantillons indépendants 
 
 

 

Test de 

Levene sur 

l'égalité des 

variances Test t pour égalité des moyennes 

F Sig. t ddl 

Sig. 

(bilatéral) 

Différence 

moyenne 

Différence 

erreur 

standard 

Intervalle de 

confiance de la 

différence à 95 % 

Inférieur Supérieur 

MTOTAL Hypothèse de 

variances égales 

,716 ,398 -,988 274 ,324 -,03583 ,03626 -,10722 ,03555 

Hypothèse de 

variances inégales 
  -,920 149,64 ,359 -,03583 ,03896 -,11280 ,04114 
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Total 78,549 275    
MTOTAL Inter-groupes ,379 2 ,190 2,390 ,094 

Intragroupes 21,674 273 ,079   
Total 22,054 275    

 
     حول مدى مستوى  وجهات نظر أفراد عينة الدراسة بين فرضية الفروقنتائج اختبار   -

  السياحي لدى طلبة جامعة جيجل تعزى الى التجربة في العمل السياحيالوعي 

 

 

 

Test de 

Levene sur 

l'égalité des 

variances Test t pour égalité des moyennes 

F Sig. t ddl 

Sig. 

(bilatéral) 

Différence 

moyenne 

Différence 

erreur 

standard 

Intervalle de confiance 

de la différence à 95 % 

Inférieur Supérieur 

MTOTAL Hypothèse de 

variances égales 

,531 ,467 -2,284 274 ,023 -,12413 ,05435 -,23113 -,01713 

Hypothèse de 

variances inégales 
  -2,095 34,916 ,043 -,12413 ,05924 -,24441 -,00385 


