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الشكر والثناء هللا عزوجل أوًال على نعمة الصبر والقدرة على إنجاز هذا العمل ، والصالة والسالم على 
.نبینا وحبیبنا محمد صلى اهللا علیه وسلم 

:وبعد

على الذي تفضل بإشرافه على هذا البحث، و حمودة سامي/دإلى أستاذنا الفاضل نتقدم بالشكر والتقدیر
ثناء قدمه لنا من دعم وتوجیه وٕارشاد إلتمام هذا العمل على ما هو علیه فله أسمى عبارات الكل ما

.والتقدیر

على تقدیمهما لنا نجیمي عیسى /دو صالحي محمد  /دین الفاضللألستاذینعرفان كما نتقدم بالشكر وال
.كل خیراهللا عنا، جزاهما ید العون والمساعدة

أساتذة وموظفي كلیة العلوم اإلقتصادیة والتجاریة أعضاء لجنة المناقشة و كما نتوجه بالشكر الجزیل إلى
.وتوجیهوعلوم التسییر بجامعة جیجل على ما قدموه لنا طیلة مشوارنا الجامعي من تأطیر وٕارشاد 

وفي األخیر نشكر كل من ساهم في إنجاز هذا العمل من قریب أو من بعید
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الملخص باللغة العربیة

:ملخص

- تونس نموذجا- عوامل تفضیل السیاح الجزائریین للوجهات الخارجیة دراسة 

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على عوامل تفضیل السیاح الجزائریین للوجهة الخارجیة التونسیة ، رغم ما 
.تتوفر علیه الجزائر من مقومات طبیعیة وتاریخیة تؤهلها لتكون وجهة سیاحیة متمیزة 

في الجانب النظري ، وعلى منهج دراسة حالة  في راسة على المنهج الوصفي ذه الدوقد اعتمدنا في ه
الجانب التطبیقي من خالل تصمیم استبیان كأداة للحصول على بیانات الدراسة ، وفي هذا اإلطار قمنا 

سائح جزائري سبق لهم وأن زاروا الوجهة السیاحیة التونسیة 330بإختیار عینة عشوائیة مكونة من 
لتحلیل " SPSS" ، وتم استخدام برنامج التحلیل اإلحصائيقسنطینة ، الطارف ، الوادي: یاتیمین بوالمق

.إجابات أفراد عینة الدراسة واختبار فرضیاتها
وقد توصلت الدراسة إلى وجود تأثیر للعوامل المحددة لسلوك السائح والمتمثلة في العوامل الداخلیة ، 

.العوامل الخارجیة ، العوامل التسویقیة على قرار اختیار السیاح الجزائریین للوجهة الخارجیة التونسیة 

العوامل المحددة لقرار اختیار السائحالسیاحة ، الوجهة السیاحیة ، سلوك السائح ، :الكلمات المفتاحیة
.للوجهة السیاحیة 
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الملخص باللغة الفرنسیة

Résumé:

Etude sur les facteurs du choix de l’étranger  par les touristes
algériens (Tunisie comme exemple)

Cette étude vise à connaitre les facteurs qui entrent en jeu dans le choix de
la Tunisie comme destination touristique, malgré les potentiels naturels et
historiques dont dispose l’Algérie  et qui peuvent faire d’elle une destination
touristique par excellence.

Nous nous sommes basés dans cette étude sur la méthode descriptive sur
le plan théorique, et sur l’étude d’un cas sur le plan pratique en faisant recours
au sondage comme moyen pour obtenir des informations . Dans ce cadre, nous
avons procédé au questionnement d’un échantillon choisi arbitrairement et
composé de 330 touristes algériens résidant dans les wilayas : Constantine, El
Taraf, El Oued et ayant déjà visité la Tunisie. Le programme d’analyse des
statistiques « SPSS » a été utilisé pour analyser les réponses des personnes
faisant partie de l’échantillon soumis à l’étude (les personnes interrogées) et
l’expérimentation de ses hypothèses.

L’étude a révélé que les facteurs comportementaux  (internes et externes)
du touriste ainsi que le marketing ont pesé lourd dans le choix de la Tunisie
comme destination touristique par les Algériens.

Mots clés: Tourisme, Destination touristique, Comportement  (habitudes) du
touriste, les facteurs déterminants  dans le choix du touriste de sa destination.
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زیةالملخص باللغة األنجلی

Abstract:

Study of the factors of the Algerian tourists' preference for
the Tunisian tourist destination

This study  aims  to identify the factors of preferences for the Algerian
tourists to the external Tunisian destination ,despite the natural and historical
assets that Algeria possesses which qualify it to be a distinct tourist destination.

l We have relied in this study on the descriptive approach in the theoretical
side and on the case study approach in the applied side by designing a
questionnaire as a tool to obtain the study data, and in this context we have
selected a random sample of three hundred and thirty Algerian tourists who have
previously visited the Tunisian tourist destination residing in the states
Constantine, El-Tarf, El Oued. The SPSS statistical analysis  program was used
to analyze the answers of the study sample  individuals  and test their
hypotheses.

The study found the effect of determining factors for tourist behavior,
represented by internal factors, external factors and marketing factors on the
choice of Algerian tourists for the Tunisian foreign destination.

Keywords : Tourism, tourist destination, tourist  behaviour, determining factors
in the decision of a tourist to choose a destination.
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مقدمة

ب

ملیار سائح ، وبذلك1.5المنظمة العالمیة للسیاحة إحصائیاتوفق،م2019بلغ عدد السیاح في
ن األنشطة التي تساهم بفعالیة في فهي م، ، وقاطرة للتنمیة للدولالسیاحة واحدة من أهم مصادر الدخلعدتُ 

كما في العالم،نموامن الصناعات األكبر واألسرع  ، و يزیادة الناتج المحلي اإلجمالي و إیرادات النقد األجنب
.ة واالجتماعیة بشكل مباشر أو غیر مباشروالتشابكات مع مجمل األنشطة االقتصادیمتعددة االتجاهات أّنها 

الذي یتصف ، أّدى إلى التعمق أكثر في دراسة سلوك السائحبین الوجهات السیاحیةتنافس إّن زیادة ال
ة العوامل األساسیة التي تتحكم في عملیة والبحث أكثر في احتیاجاته ورغباته ومعرفبالدینامیكیة والتعقید

.السیاحیة الخارجیة على الداخلیةسیما عوامل تفضیل الوجهاتال، ر بین الوجهات السیاحیة المختلفةختیاالا
ومترامیة هنا وهناك عبر ربوع جّذابةرغم ما تتوفر علیه الجزائر من مقومات سیاحیة متنوعة و هذا و 

یتزاید من سنة إلى أخرى فعددهم بلغ لذین یختارون الوجهات الخارجیة عدد السیاح الجزائریین االوطن ، یبقى
السائح ینفقوحسب اإلحصائیات، منهم الوجهة التونسیة %52.52، فّضل 2018سنة سائح 5609947

و الذي یعد نزیفا للعملة الصعبة یجب ، 1أورو2000و 400الجزائري في وجهته إلى تونس مابین 
عوامل  تفضیل السائح الجزائري للوجهة السیاحیة التونسیة، محاولین تبرز أهمیة دراسةاالهتمام به، من هنا

لیل بذلك من نزیف العملة اح مستقبال و ركیزة للسیاحىة الداخلیة والتقالتعرف علیها بدقة لتكون كعوامل نج
.العالمأنحاء الصعبة و رفع قدرات القطاع السیاحي ومقومات استقطابه للسیاح من كل

إشكالیة الدراسة: أوال
:التاليالرئیسيعلى ضوء ماسبق تبرز لنا إشكالیة الدراسة في التساؤل

التونسیة؟ السیاحیة سیاح الجزائریین للوجهةما هي عوامل تفضیل ال
:التالیةالفرعیةلإلجابة على هذه اإلشكالیة ، تم إدراج األسئلة

ما المقصود بالسیاحة ؟ و ما هي تصنیفاتها المختلفة ؟-1
؟كیف تتكون صورة الوجهة السیاحیة لدى السائح ، و ما هي العوامل المؤثرة في تشكیلها-2
و ما هي مراحل إتخاد القرار الشرائي لدیه ؟ما هي طبیعة سلوك السائح ؟ -3
إختیار الوجهة األنترنت ، على قرار لعوامل النفسیة ، البیئیة ، التسویقیة ،هل یوجد تأثیر ل-4

التونسیة ؟الخارجیة 
هل توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین إجابات أفراد عینة الدراسة یمكن إیعازها إلى العوامل-5

الدولي حول اقتصادیات السیاحة  ودورها في التنمیة، الملتقىالمقومات والمعوقات :صناعة السیاحة في الجزائرلخضر مرغاد وآخرون ، -1
.15، ص 2010مارس 10و 09المستدامة ، كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة محمد خیضر بسكرة ، الجزائر، 
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.الشخصیة والوظیفیة لألفراد الذین تم استجوابهم

:فرضیات الدراسة- ثانیا
من أجل تحقیق أهداف الدراسة ، واإلجابة على تساؤالتها  قمنا بصیاغة فرضیة رئیسیة وأخر فرعیة 

:مرافقة لها على النحو التالي
:  الفرضیة الرئیسیة

الجزائریین یوجد أثر ذو داللة إحصائیة للعوامل المحددة لسلوك السائح على قرار إختیار السیاح
.لتونس كوجهة سیاحیة 

تونس لالسائحقرار اختیارعلى وبهدف اختبار هذه الفرضیة ومعرفة أي العوامل یؤثر بشكل أكبر 
:كوجهة سیاحیة ، وضعنا الفرضیات الفرعیة التالیة

:الفرضیة الفرعیة األولى
على قرار ) الداخلیة (للعوامل النفسیة α=0.05یوجد أثر ذو داللة إحصائیة عند مستوي معنویة 

.الجزائریین لتونس كوجهة سیاحیة لسیاحإختیار ا

: الفرضیة الفرعیة الثانیة
على قرار ) البیئیة ( للعوامل الخارجیة α=0.05یوجد أثر ذو داللة إحصائیة عند مستوي معنویة 

.الجزائریین لتونس كوجهة سیاحیة إختیار السیاح
:الفرضیة الفرعیة الثالثة

للعوامل التسویقیة على قرار إختیار α=0.05عند مستوي معنویة یوجد أثر ذو داللة إحصائیة 
.الجزائریین لتونس كوجهة سیاحیة السیاح

ولتوضیح عالقة التأثیر المحتملة بین المتغیر المستقل والمتغیر التابع ، وضعنا المخطط الفرضي 
:ة كما هو موضح في الشكل المواليللدراس
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نموذج الدراسة: )01( رقم الشكل

.من إعداد الطالبین:المصدر

منهج الدراسة: ثالثا
لیة المطروحة و اختبار الفرضیات قصد اإلحاطة بالموضوع من جمیع جوانبه و االجابة على االشكا

سائح سلوك التوضیح المفاهیم الخاصة بالسیاحة وصورة الوجهة السیاحیة ، لتمدنا على المنهج الوصفي عا
جمع البیانات عن من خاللالجانب التطبیقي ، اعتمدناه فيدراسة حالةغیرها من المفاهیم ، أما منهج و 

طریق توزیع االستبیانات على عینة من السیاح ، وتحلیل إجاباتهم باالعتماد على برنامج التحلیل اإلحصائي 
"SPSS."

أهداف الدراسة: رابعا
:نسعى من خالل هذه الدراسة إلى بلوغ األهداف التالیة 

التعرف على مفهوم الوجهة السیاحیة والعوامل المكونة لها ؛- 
كتشاف العناصر المعززة لتنافسیة الوجهة السیاحیة ؛ا- 
التحسیس بأهمیة دراسة سلوك السائح الجزائري ، وكذا العوامل المؤثرة على عملیة المفاضلة بین - 

؛لسیاحیة الداخلیة والخارجیةالوجهات ا
التعرف على العوامل التي تقف وراء المكانة التنافسیة الكارثیة للوجهة السیاحیة الجزائریة ؛- 

المستوى التعلیمي، الحالة المهنیة، الدخلالجنس، السن، الحالة العائلیة،:المتغیرات الدیمغرافیة

تابعالالمتغیرالمتغیر المستقل

ك 
سلو

دة ل
حد

 الم
مل

عوا
ال

ائح
الس

العوامل الداخلیة-1

العوامل الخارجیة-2

العوامل التسویقیة-3

قرار اختیار تونس كوجهة سیاحیة 
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فسیة ، البیئیة ، التسویقیة ، االنترنت الكشف عن مدى أهمیة و مساهمة كل عنصر من العوامل الن- 
الوجهة السیاحیة التونسیة ؛زیارةمن طرف السائح الجزائري بلقرارفي عملیة اتخاذ ا

قتراحات تهدف إلى تسویق الوجهة السیاحیة الجزائریة و جعلها أكثر تنافسیة باالستفادة من الخروج با- 
.التجربة التونسیة في مجال السیاحة

میة الدراسةأه: خامسا
تهااوٕاسهامنموها المتسارعبتنبع أهمیة الدراسة من المكانة التي أصبحت تتبوأها صناعة السیاحة 

ویطرح القطاع السیاحي كبدیل لمرحلة ما بعد البترول في اإلقتصاد ، المختلفة في إقتصادیات الدول
ظل اإلستراتیجیة الجدیدة التي طرحتها الدولة لتنمیة هذا القطاع وجعله أحد دعائم عملیة الجزائري في 

:التنمیة اإلقتصادیة المستدامة ، إضافة إلى
بین هذه الوجهات من أجل جعلها ة الخارجیة ، والمنافسة الكبیرة د بالوجهات السیاحیاالهتمام المتزای- 

.أكثر تنافسیة لجذب السیاح األجانب 
.ختیاره للوجهات السیاحیة الخارجیةاقرارلوك السائح والعوامل المؤثرة فيأهمیة دراسة س- 
إن تشجیع السیاح الجزائریین على تفضیل الوجهات السیاحیة الداخلیة ، یتطلب دراسة العوامل األكثر - 

.ختیارهم للوجهة السیاحیة الخارجیةتأثیرا عند ا

ختیار الموضوعأسباب ا: سادسا
:أهم الدوافع التي جعلتنا نختار الموضوع نذكر ما یلي

نقص الدراسات حول هذا الموضوع ؛- 
للوجهة الخارجیة ؛الرغبة في معرفة أهم العوامل المحددة لقرار اختیار السائح- 
.خلیة ؛ و اتجاهها المتزاید نحو الوجهات السیاحیة الخارجیةالداخاصة ضعف الحركة السیاحیة - 

صعوبات الدراسة: سابعا
:واجهتنا الكثیر من الصعوبات في إعداد بحثنا أهمها

؛COVID-19غلق الفضاءات المكتبیة وصعوبة الوصول إلى المراجع بسبب جائحة كورونا - 
نقص المراجع المتعلقة بالوجهات السیاحیة ؛- 
بواقع السیاحة في الجزائر وتونس ، وعدم تحیینها ؛قلة اإلحصائیات الرسمیة المتعلقة - 
.صعوبة توزیع االستمارات وٕاعادة جمعها بسبب جائحة كورونا- 
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حدود الدراسة: ناثام
:تتمثل حدود هذه الدراسة في ما یلي

على مستوى والیة قسنطینة ، الطارف ، تمت هذه الدراسة على بعض السیاح الجزائریین: اإلطار المكاني
.الوادي

. من نفس السنةأوتى غایة شهرإل2020الدراسة في الفترة الممتدة من شهر فیفري تمت : اإلطار الزمني

الدراسات السابقة: تاسعا

تقییم مساهمة عناصر المزیج التسویقي في اختیار الوجهة بعنوان مروان صحراوي: دراسة
، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم االقتصادیةحالة السیاحة الحمویة في الجزائر–السیاحیة 

، جامعة قسم العلوم اإلقتصادیةالتجاریة وعلوم التسییر،و تخصص تسویق ، كلیة العلوم اإلقتصادیة 
.2016/2017تلمسان، الجزائر،

:هدفت الدراسة إلى 
یعد مدخال فعاال لفهم الظاهرة السیاحیة ومكوناتها ، ما " الوجهة السیاحیة " استعمال مفهوم - 

.تحدید متطلبات تنمیتهایساعد على
من قبل السائح مرتبطة بالسلوك السیاحي العام لألفراد ، "عملیة اختیار الوجهة السیاحیة " - 

جعل التنبؤ بها في المستقبل أمرا، مّما یمجموعة كبیرة ومتنوعة من العوامل بفهي  تتأثر
.صعبا

أنقصور مفاهیمي لدى مسیري الهیئات المسؤولة عن السیاحة في الجزائر ، والذین یعتقدون - 
نشاط یظهر ببناء الفنادق فقط ، مهملین الُبنى السیاحیة األخرى التي لها أهمیة ومكانةحة السیا

وغیاب لمفهوم التسویق الحدیث الذي یسعى إلى فهم. الكلي للمنتج السیاحيبالغة في العرض
.احتیاجات ورغبات السیاح

بزیارة الوجهة السیاحیة الحمویة ، إذ أنهعد توفر المنتجات السیاحیة كافیا إلقناع السائحال یُ - 
.بالغة لجودة المنتجات السیاحیة خاصة المرتبطة بالخدمات الحمویة وخدمات اإلیواءیولي درجة 

كبدیلإن قوة ووضوح صورة الوجهة السیاحیة الحمویة یعد عامال مهما في احتمال اختیارها -
.األفرادقبل نهائي من
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نموذج : إدارة الصورة الذهنیة للوجهات السیاحیةبعنوان لرادي سفیان، بربار نور الدین :دراسة
،2البلیدة جامعة آلفاق للدراسات االقتصادیة ، العدد الثالث ،مجلة امقالة منشورة ،،مقترح

.01/09/2017الجزائر، تاریخ النشر 
:هدفت الدراسة إلى 

یختار السائح الوجهة السیاحیة كما یختار المستهلك بین العالمات التجاریة أمام الرفوف ، أي- 
.أنه توجد مجموعة من العوامل توجهه إلى اختیار وجهة سیاحیة دون أخرى

التي تتشكل في أذهان الفئاتالصورة الذهنیة للوجهة السیاحیة هي كافة الُبنى الذهنیة - 
.والتي تؤثر في اختیارهم لهاتهدفة بالوجهة السیاحیة المس

مج القاعدیة التسویقیة وغیرها بالتشارك مع جمیع األطراف المعنیةیجب تصمیم وتنفیذ البرا- 
.بالسیاحة لبناء صورة ذهنیة إیجابیة للوجهة السیاحیة

.التظاهرات واألحداث: تعزیز الصورة الذهنیة للوجهة السیاحیة ببرامج إبداعیة مثل-
قیاس وتحلیل الصورة الذهنیة للوجهة السیاحیة مّما یسمح باستخالص نقاط الضعف التي یعاني-

.منها البلد ونقاط القوة التي یتمتع بها
الجزائر ، تونس: دور التسویق في تطویر القطاع السیاحي دراسة مقارنةان بعنو ماي علي: دراسة

علوم التجاریة ال: تخصصفي العلوم التجاریة ،علومأطروحة لنیل شهادة دكتوراه، والمغرب 
، جامعة م التسییر، قسم العلوم التجاریةالتجاریة وعلو و ، كلیة العلوم اإلقتصادیة فرع التسویق 

.2017/2018، الجزائر،محمد بوضیاف المسیلة 

:هدفت الدراسة إلى 
یمتاز العرض السیاحي الطبیعي والتاریخي في الجزائر بالتنوع والتعدد ، لكنه یحتاج لحسن- 

.اإلستغالل والتثمین
ئر بسبب نقص المرافق السیاحیة وهیاكل اإلستقبال قومات السیاحیة المادیة في الجزاضعف الم- 

.كطاقات اإلیواء ، حتى أنها ال تلبي الطلب الوطني
التحتیة للنقل بمختلف أنواعه ، والبنیة التحتیة للخدمات السیاحیة مما سیؤثر على  ضعف البنیة - 

.جودة الخدمات المقدمة للسائح 
لسیاحیة في الجزائر مقارنة بتونس والمغرب ، بل زاد عددضعف الطلب السیاحي على الخدمات ا- 

.السیاح الجزائریین المتجهین إلى مختلف الوجهات السیاحیة في العالم 
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طرف الجزائر والممارسات التسویقیة المطبقة في القطاعاإلستراتیجیة التسویقیة المنتهجة من - 
السیاحي ال زالت تفتقر للفعالیة مما جعل السائح الجزائري یختار العدید من الوجهات السیاحیة

.على غرار تونس ، تركیا والمغرب وغیرها



اإلطار النظري للسیاحة: الفصل األول

تمهیـــد

أساسیات حول السیاحة:المبحث األول

صورة الوجهة السیاحیة: المبحث الثاني

خالصة الفصل
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: تمهید

الزمن مع تطور حاجات ورغبات تطور مفهومها عبروٕاجتماعیة وحضاریة ،اهرة إقتصادیة السیاحة ظ
للبحث عن إلى مختلف الوجهات السیاحیة الداخلیة والخارجیة التنقل ههدفأصبحت نشاط ف،األفراد المتزایدة

ن إزدهار السیاحة لما لها معلى النشاط من جدید األمر الذي شجعد بعث الحیویة والمتعة والترفیه قص
.أهمیة وتأثیرات مختلفة

ساسیات حول أالمبحث األول في سنتطرق في هذا الفصل إلى مبحثین ، نتناول انطالقا مّما سبق
وعملیة تشكیلها والعوامل بحث الثاني صورة الوجهة السیاحیةوالم،ومختلف المفاهیم المرتبطة بها السیاحة

.المؤثرة فیها 
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أساسیات حول السیاحة: المبحث األول

یعتبر الوصول إلى مفهوم موحد للسیاحة ، وكذلك المفاهیم األخرى المرتبطة بها صعب المنال ، نظرا 
.العدید من األنشطة المختلفةطورات المتسارعة في مجال السیاحة ، وتشابكها مع للت

مفهوم السیاحة:ولأل المطلب ا
بینها وظهوردبیات الحدیثة تبعا لتنوع معاییر التمییزة في األالسیاحن أتنوعت التعاریف الواردة بش

:هذه التعاریف على النحو التالينطلق یمكن تسلیط الضوء على بعض ومن هذا الم،مصطلحات جدیدة
سالميإلمفهوم السیاحة في الدین ا:والأ

النبویة الشریفةواألحادیثالقرآنیةیات واء لفظ السیاحة في العدید من اآلحتاالسبق في اإلسالمي كان للدین 
عتبر وأ،لى التقرب من ربه عز وجلإالعبد وبمفاهیم مختلفة مرتبطة بالمقاصد الشرعیة تدعو من خاللها

لیرقى بمفهوم ،ورد في القرآن الكریم من وسائل تقرب العبد من ربهالدین اإلسالمي السیاحة  من خالل ما
سالمي بمجموعة من إلقد اقترنت السیاحة في المفهوم او ،1الشریفة وراء ذلكالسیاحة ویربطه بالمقاصد

: یليالمعاني منها ما
سالمي إلوفقا للدین ا، لالستثمار والعملو أرض للعلم ألعرفة بالنسبة للذین یضربون في اطلب العلم والم*

اتهم وتقالیدهم وعادوألوانهمجناس خلقه أیات الخالق في آیضا تكمن في التعرف على أفان فوائد السیاحة 
في نّ إوألوانكملسنتكم أواختالف واألرضیاته خلق السماوات آن مِ وَ «:فكارهم وثقافاتهم لقوله تعالىأوفي 
.2»للعالمیینآلیاتذلك 

التي فریضة الحجألداءفكانت بمعناها هي الوسیلة ،سالمي بالعبادةإلاقترنت السیاحة في المفهوم ا*
سالمي هي الجهاد كما إلن السیاحة  بالمفهوم اإوكذلك ف، لى البلد الحرامإقامةإلتتطلب االنتقال من مكان ا

.»متي الجهاد في سبیل اهللاأسیاحة «:والسالمالصالةحادیث الصحیحة قول رسول اهللا علیه األورد في 
شهر أربعة أرضفي األافسیحو «:في قوله تعالىعتبار والتفكر والتدبر الیضا باأقترنت السیاحة اكما *

ائبون التّ «:وقد ورد وصف السائحین في قوله تعالى»3ن اهللا مخزي الكافرینأنكم غیر معجزي اهللا و أواعلموا 
اهون عن المنكر والحافظون لحدود مرون بالمعروف والنّ اجدون اآلاكعون السّ ائحون الرّ العابدون الحامدون السّ 

في العلوم أطروحة دكتوراه،ماراتإلمساهمة التسویق السیاحي في تطویر السیاحة في الوطن العربي،دراسة مقارنة الجزائر تونس ا،زیر ریان-1
.22-21ص2017/2018، الجزائر،بسكرةجامعة محمد خیضر،التجاریة تخصص تسویق سیاحي،

.22اآلیة رقم،سورة الرومالقرآن الكریم،-2
.02اآلیة رقم،سورة التوبةالقرآن الكریم،-3
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.1»ر المؤمنیناهللا وبشِّ 
ن قتلوني فقتلي شهادة وان حبسوني فسجني خلوة إعدائي بي؟أیفعل ما«:مام ابن تیمیة إلوكما قال ا

.»وان نفوني فنفي سیاحة
رض ألى الترویح عن النفس والمشي في اسالمي حث علإلن الدین اإوبصفة عامة یمكن القول 

. رضي اهللایُ في حدود ماواألمموالتعرف على عادات الشعوب 
تعاریف مختلفة للسیاحة:ثانیا
هذه المحاوالت هي لىو أوقد كانت ،بدل الكثیر من الفقهاء جهودهم لتعریف السیاحة تعریفا منضبطا-1

ظاهرة من ظواهر«:بأنهاحیث عرفها ) ( Guyer Freuler,1905ماني لألاالتي قام بها الباحث 
لى التمتع بجمال الطبیعةإ و ،لى الراحة وتغییر المكانإتنبثق من الحاجة المتزایدة ،الحدیثالعصر

تطور االتصاالت بین الشعوب وأیضا،قامة في مناطق لها طبیعتها الخاصة بها وكذا اإلواإلحساس
التجارة تساع نطاق اتصاالت التي كانت ثمرة الهذه ا، نسانیةإلمختلفة من الجماعات اوأوساطواألفراد

.2»وتقدم وسائل النقلوالصناعة
مجموعة الظواهر والعالقات «:نهاأعلى ) Hunziker et Kraft(عرفها العالمین السویسریین -2

وال یرتبطقامة دائمة لهم إلى إي یؤدِّ ن ذلك الألغیر المقیمین طالما واإلقامةعن السفر الناشئة
. 3»نشطة كسبیةأبممارسة

وتكون السیاحة، العادة یقوم به شخص یسمى السائح نشاط مختلف عن "بأنهایضا أكما تعرف -3
خرى مع ألى دولة إو االنتقال أفي نفس الدولة، خرآلى مكان إتقال الفرد من المكان المقیم به بان

وٕاالساعة وال تتجاوز السنة 24تتجاوز في مدة ال،لخدمات والمستلزمات لهذا النشاط توفیر جمیع ا
.4"اصبح مقیما

السیاحة عبارة عن عملیة السفر قصد الترفیه عن النفس فهي" "Larousse"تعریف قاموس -4
و في كل منطقة والمعبرأجراءات التقنیة والمالیة والثقافیة المتاحة في كل دولة مجموعة من اإل

.5"السواحعنها بعدد

.112اآلیة رقم،سورة التوبةالقرآن الكریم،- 1

.22ص، 1997األردن،،عمان،، دار زهران للنشر والتوزیعالسیاحةصناعة ،توفیقماهر عبد العزیز- 2

،04العدد-المجلة الجزائریة للتنمیة االقتصادیة،القطاع السیاحي في االقتصاد الجزائريمتطلبات تنمیة، عبد الرزاق موالي لخضر وخالد بورحلي-3
.68، ص2016جامعة ورقلة ، 

.15ص،2008مصر،دار الفكر الجامعي للنشر،، ،الطبعة األولىعلم السیاحةمدخل إلىأحمد فوزي ملوخیة،- 4

5-Dictionnaire Larousse .librairie fransaise.Fance.p578
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حصائیات السیاحیة قامت المنظمة إلسس اأبهدف توحید :OMTتعریف المنظمة العالمیة للسیاحة5-
ذین شخاص الألنشطة اأالسیاحة تشمل :"العالمیة للسیاحة بتحدید تعریف لهذه الظاهرة كالتالي

نقطاع اعن سنة بغیر تزیدالویقیمون فیها لمدة ،ماكن تقع خارج بیئتهم المعتادة ألى إیسافرون 
من منطقة محددة قریبة من مكان البیئة المعتادة للشخصفألوتت،خرىأغراض ألو أللراحة

.1"ماكن التي یزورها بصورة مستمرة ومتكررةلیه كافة األإقامته مضافا إ
:بأنهام 1963نعقد في روما سنة احدة للسیاحة والسفر الدولي الذي مم المتألفها مؤتمر اعرّ - 6

خر لفترة مؤقتة آلى مكان إقامته إتقوم على انتقال الفرد من مكان وٕانسانیةظاهرة اجتماعیة  "
و أبهدف السیاحة الترفیهیة ، عشر شهراا ثنإزید عن تربعة وعشرون ساعة والأتقل عن ال

.2"والسیاحة كالطائر لها جناحان یتمثالن في السیاحة الداخلیة والخارجیة، و التاریخیةأالعالجیة
نفس تعریف المنظمة بالنسبة للجزائر فقد تبنت :تعریف الجزائر للسیاحةخیر سنستعرضوفي األ

ضافت بعض المفاهیم التي حددتها وزارة السیاحة والمتعلقة بتوافد السیاحأنها أإالّ ،العالمیة للسیاحة
:3ت السیاحیة حیثآوالمنش

.خارج منطقة العبور)التراب الوطني(قدامه أرض الجزائرأتطأ مسافركل:الداخل-أ
نسیتهومهما كانت جِ ،مهما كان سبب تنقله ودوافع دخولهكل شخص یدخل التراب الوطني :المسافر- ب

والذین یقیمون في بواخرهم طوال مدة و رحلة بحریةأفي نزهةالسیاحباستثناء ،قامتهإومكان 
.في البالدقامتهمإ

الباخرةو أكل شخص یدخل الحدود البحریة الوطنیة ویغادرها في نفس السفینة : بحریةالجوال في رحلة -ـج
.قامتهإیقیم على متنها طوال مدةالتيو بهادخل التي

:ویشمل هذا التعریفمأجورانشاطا وال یمارسكل شخص یدخل التراب الجزائري :الزائر-د
و لدوافع مختلفة أألسبابساعة في الجزائر 24قل ئر مؤقت ولفترة محدودة على األهو زا:السائح*

،الریاضة، الدین،الدراسة،الصحة،عطلةقضاء،واألقاربهل األزیارة،الترفیه، المتعة:منها
.الخ....عمالأ
و أطار النزهة إتجولین في المُ ستثناءاللجزائر بالعابر ،المسافر،الالجوّ السائحهو:غیر المقیم*

جامعةمذكرة ماجستیر في إدارة األعمال تخصص إستراتیجیة،،جتماعیة في الجزائرالقتصادیة واالالتنمیة ادور السیاحة فيسماعیني نسیبة،-1
.9-8ص ،2014/ 2013، الجزائر،وهران

حیة في الدولالتنمیة السیا"الملتقى الدولي بعنوان،صناعة السیاحة في المملكة العربیة السعودیةمحمد لمین مراكشي،شنوفي نور الدین،-2
. 3ص، 2013فري المركز الجامعي غردایة،فی26/27- واستشرافتقییم–العربیة 

.34ص مرجع سبق ذكره،زیر ریان،- 3
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.الرحلة البحریة
بما في ذلك ،ساعة24تتجاوزقامة محدودة في الجزائر الإكل زائر مؤقت وله مدة هو: المتنزه-ه

وكذا سكان،یدخلون التراب الجزائريالمسافر في رحلة بحریة باستثناء المسافرین الذین بحكم القانون ال
.الحدود الذین یعملون بالجزائر

،  نساني یقوم به السائحإنشاط ":نهاأعطاء تعریف شامل للسیاحة على إمكننا ومن التعاریف السابقة یُ 
خر بغرض الترویح عن النفس آلى مكان إقامته المعتاد إینطوي على التنقل والسفر لفترة زمنیة من مكان 

طار الكسب إیدخل هذا التنقل في الّ أشرط ،و خارجهأقلیم سواء داخل اإل،خرىأألغراضو أوالترفیه 
."ساعة وتقل عن سنة24تزید عن خالل فترةخرى في الدولة التي یزورها أعمال أو أالمادي 

السیاحةأهمیة:ثالثا
جوانب في همیةألما تتمتع به من ،هم الظواهر الممیزة لعصرنا الحاضرأصبحت السیاحة منأ

:عدیدة نستعرضها فیما یلي
:1قتصادیة من خالل النقاط التالیةالهمیة ابراز األإیمكن :قتصادیةاالهمیة األ)1

، خرىن القطاع السیاحي كثیف التشابك ویرتبط مع العدید من القطاعات األإ:خلق مناصب عمل-أ 
فهي ،نشطة الصناعیة الكالسیكیةغلب األأكثر من أفالسیاحة لها القدرة على تولید مناصب عمل 

50فمثال فندق ب ،مرات قطاع البناء10مرات  بالنسبة لصناعة السیارات و4كثر من أتوظف 

عمال10و،عمال موسمیین10و،عمال دائمین5قلیوظف على األ) سریر100(غرفة
.یضاف لها مناصب العمل غیر المباشرة،مؤقتین

جنبي الناتج عن السیاحةأللسیاحة في توفیر جزء من النقد اتساهم ا:جنبیةألموال األتدفق رؤوس ا- ب
:تيآلي اف
.السیاحةستثمارات الخاصة بقطاع الجنبیة في اموال األمساهمة رؤوس األ-
.الدخول للبالدتأشیراتالمدفوعات السیاحیة التي تحصل علیها الدولة مقابل منح -
نفاقلى اإلإباإلضافة،الیومي للسائحین مقابل الخدمات السیاحیةواإلنفاقفروق تحویل العملة -

.خرىأقتصادیة انتاجیة والخدمات لقطاعات إللطلب على السلع اعلى ا
السیاحة تساهم كصناعة تصدیریة في تحسین میزان المدفوعات الخاص :تحسین میزان المدفوعات-

جنبیة المستثمرة في المشروعات السیاحیة ألموال األویتحقق هذا نتیجة تدفق رؤوس ا، بالدولة

.26- 25ص ،مرجع سبق ذكرهسماعیني نسیبة،-1
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.السیاحیة التي تقوم الدولة بتحصیلها من جمهور السائحینواإلیرادات
:1قطاع السیاحة من الناحیة االجتماعیة فیما یليهمیةأتكمن:االجتماعیةألهمیةا)2

).السیاح(خرآلاعي بمختلف عادات وشعوب الطرف ازیادة الوعي الثقافي واالجتم-
.والحفاظ علیها من الزوالوآبائهاجدادها أهتمام الشعوب المضیفة بعادات وتقالید وقیم ازیادة -
السیاحة مالذا للكثیر من الطبقات الكادحة والتي تجد فرصة للعمل في المجال السیاحي بما تعتبر -

.یوفره من مناصب عمل
.التبادل الثقافي والحضاريالوطني من خاللنتماءاالرفع مستوى الشعور ب- 
.فراد وتحسین مستوى معیشتهم مما یخلق التوازن االجتماعيتحسین نمط حیاة األ- 
،خرىأوبین السیاح من جهة ،حتكاك  بین سكان المنطقة السیاحیة المزارة من جهةالالتفاعل وا- 

.جتماعيفضي إلى التبادل االاألمر الذي یُ ، خرىأو جنسیات أسواء كانوا من حملة جنسیة البلد 
:2ما یليفیوتتمثل:همیة الثقافیةاأل)3

مناخ إلیجادوأداة،تصال الفكري وتبادل الثقافة والعادات والتقالید بین الشعوبلالداةأتعد السیاحة - 
.المعرفيداة للتبادل أكما تعتبر كذلك ، متشبع بروح التفاهم والتسامح بینهم

كما تعمل ، قالیم العالم المختلفةأمم بین ألتعمل السیاحة على انتشار ثقافة الشعوب وحضارات ا- 
.على زیادة معرفة الشعوب وتوطید العالقات وتقریب المسافات بینهم

:3وتتمثل في:همیة السیاسیة األ)4
.لى تحسین العالقات بین الدولإتؤدي السیاحة - 
جتماعي تساهم في حل الكثیر من االقتصادي و الیجابیة للسیاحة على المستوى ان النتائج اإلإ- 

. شكالت السیاسیةالمُ 
.وتساعد على التفاهم بین الشعوب ونشر مبادئ السالم العالميخرآلومعرفة اتعمل على تحقیق الحوار- 
:4من خالل مایليهمیة البیئیة للسیاحةتكمن األ: همیة البیئیةاأل)5

ضرار البالغة التي لحقتها نتیجة ممارساتالبیئة وضرورة حمایتها خاصة بعد األبأهمیةالوعي المتزاید - 
الوعي والعمل المیدانيأوبالتالي بد،خرىأوممارسات الشركات والمصانع من جهة ،فراد من جهةاأل

لسیاحیةاالجدیدة للمخطط التوجیهي للتهیئةالسیاحة في الجزائر اإلمكانیات والمعوقات،في ظل اإلستراتیجیة السیاحیة عوینان عبد القادر،-1
.27، ص2010/2011دكتوراه في العلوم اإلقتصادیة ، تخصص إقتصاد التنمیة ، جامعة الحاج لخضر ، باتنة ، الجزائر ، ، 1995/2013

.27صسبق ذكره،مرجعسماعیني نسیبة،-2
.17ص، 1999مصر،اإلسكندریة، الطبعة الثانیة،،تنظیم وٕادارة المنشآت السیاحیة والفندقیةعبد السالم أبو قحف،-3
.28ص،سبق ذكره مرجععوینان عبد القادر،4-
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وتجسد ذلك في ثقافة متكاملة،القادمةلألجیالستدامتها او نقاذ البیئةإجل العمل على أالتزاید من في
.عكست في الجانب السیاحي فیما یسمى بالسیاحة البیئیةنافراد تتمثل في الثقافة البیئیة لدى األ

خصائص السیاحة:رابعا
د یعدالوهي تنطوي على قتصاديالنمو االهم القطاعات التي تساهم في تحقیق أتعتبر السیاحة من 

:1من الخصائص
.خرىقتصادیة األالرتباطه بالكثیر من النشاطات ااتشعب وتعدد مكونات النشاط السیاحي و - 
مدى مالئمة المناخ السیاحي بمفهومه الشامل من العوامل المؤثرة على الطلب على المنتج السیاحي - 

.محلیا ودولیا
وع المقومات والخدمات والتجهیزاتتوافر الموارد وتنیتوقف فقط على مدىالطلب السیاحي ال- 

.و التكمیلیةأساسیةالخدمات السیاحیة األكأسعاروعلى غیرها من العوامل ، بلالسیاحیة
یرتبط ن الطلب السیاحي في جملته الأخاصة (الطلب السیاحي یتوقف على القدرة المالیة للسائح - 

).حاجة كمالیةبإشباعبل یرتبط غالبا ،حاجة ضروریةبإشباع
لتكنولوجي في وسائل قتصادیة في الدولة والتقدم االالطلب السیاحي بمستوى الرفاهیة ایتأثر- 

لى عوامل ثقافیة وسیاسیة إباإلضافة،)كالرواج والكساد(تصال والتقلبات االقتصادیة االالمواصالت و 
.فیها والتحكم فیهاالتأثیرعلى الدولة یصعب

:2خرى للسیاحة وهيأضافة خصائص إویمكن 
قتصادیة الذات طبیعة خاصة بقضایا التنمیة انتاجي یقدم خدمات إتباط صناعة السیاحة كنشاط ر ا

.جتماعیة والسیاسیة في الكثیر من الدول النامیة والمتقدمة على حد سواءاالو 
 وهي المقومات والموارد السیاحیة والتجهیزات ،على العدید من العناصرالسیاحة كصناعة تحتوي

الدعایة ،تصاالت السلكیة والالسلكیة المحلیة والدولیة الخدمات المواصالت واو والخدمات السیاحیة 
.والترویج السیاحي

بالنسبة لبعض حتكار القلة في كثیر من الحاالت الخاصة او حتى أعدم سیادة المنافسة الصافیة
.سلع سیاحیة بدیلةبإنتاجوصعوبة قیام بعض الدول ،المقومات والموارد السیاحیة الناذرة

و أ،رتباط الطلب على الموارد والخدمات السیاحیة بدولة ما بدوافع ذاتیة لدى جمهور السائحینا
.المرونةن الطلب السیاحي في معظم الحاالت یتصف بدرجة عالیة من أخر آبمعنى 

21سماعیني نسیبة، مرجع سبق ذكره، ص -1
.206، ص1995،الدار الجامعیة، مصر،أساسیات التسویقعبد السالم أبو قحف، -2
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السیاحةنتشاراسباب أ:المطلب الثاني
:1نتشار السیاحة نذكر البعض منهاالى إدت أسباب التي ألهناك مجموعة من ا

وقات الفراغألى زیادة إدت أواآلالت الحدیثة والتي الماكیناتلیل ساعات العمل بسبب دخول تق
.وأصبحت فرص السفر متوفرة

 عمال المكتبیةنخراط الناس في األاالخدمات في المدینة و لى عزیادة الطلب.
التي ،حداث العدید من قوانین العمل والتنظیم والتشریعاتإبعد جرالتمتع باإلجازات المدفوعة األ

.جرجباریة مدفوعة األجازات اإلتحدد اإل
صبح أن الدول حیث لغاء المسافات بیإساهم في ،نتشار وسائل النقل مثل تطور الطائرات المدنیة ا

.یاما طویلةأن كان قدیما یستغرق أساعات محدودة بعد الّ إیستغرق خرى الألى إنتقال من دولة الا
نتاجسواق جدیدة لتصریف فوائض اإلأنتاجیة وبحث التجار عن زیادة اإل.
تصاالت الحدیثة ساهمت في تطویر السیاحة بشكل كبیرالنتشار وسائل اا.
 مراض ساعد على زیادة السیاحة وعدم خوفمجال الطب واألدویة ومعالجة األالتقدم العلمي في

. السیاح من تعرضهم لإلصابة باألمراض
لغرض خرىلى رغبة الكثیر من الناس لزیارة البلدان األإى دّ أ،جتماعيالنتشار الوعي الثقافي واا

.معیشتهموأمورطالع على ثقافتهم إلا
لىإدفعها ،ممكنا لظاهرة الفقر في مجتمعاتهمعتبارها حالّ ابالسیاحة و قل نموا هتمام الدول األا

عتمدت على مشاركة السكانوا،ستراتیجیات سیاحیة موجهة لصالح الفقراء في نظرهاإصیاغة 
.     قتصادیة الناتجة عنهاالنشطة استفادة من األلالستراتیجیاتهذه اإلإلنجاحالمحلیین 

نواع السیاحةأ:المطلب الثالث
وكذا تغیر وتزاید حاجات،جتماعیةالقتصادیة وااالتطورات مستمرة بسبب التحوالت عرفت السیاحة 

:نواع السیاحة حسب المعاییر التالیةأهم ألى إوسنحاول التطرق فرادورغبات األ
:نواع التالیةویمكننا التمییز بین األ:حسب الموقع الجغرافي:أوال
منینتقل السائحف،نتقال مواطني الدولة داخل حدود دولتهمإتمثل السیاحة الداخلیة :الداخلیةالسیاحة -1

قل في المكان ن یقضي لیلة على األأو ،خر داخل حدود الدولة التي یقیم فیهاآقامته لیزور مكان إمكان 
.2و ندوةأو حضور مؤتمرأدینیة ألسبابستجمام و المزار لیس بغرض العمل ولكن بغرض الترفیه واإل

.18-17ص، 2008،األردن،عماندار الرایة للنشر والتوزیع،الطبعة األولى،،قتصاد السیاحيالازید منیر عبوي،-1
.67-66، ص 2006، دراسة تقویمیة للقرى السیاحیة، مصر، جتماعیةدور السیاحة في التنمیة االوفاء زكي إبراھیم، -2
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:1وتعتبر السیاحة الداخلیة من أهم أنواع السیاحة لألسباب التالیة
هذه األخیرة تبدأ بمواطني البلدألنّ ،مكن أن تنجح السیاحة  الخارجیة بدون نجاح السیاحة الداخلیةیُ ال-أ

ؤدي ، ویُ اآلثار  واألماكن المهمة  فیهحیث ینتقلون  إلى أجزاء مختلفة من بلدهم فیتعرفون على ،نفسه
ألن مواطن البلد نفسه سوف یتمتع بالخدمات التي یقدمها ،هذا اإلنتقال إلى إحترام السیاح األجانب

.تكون حكرا على األجانببلده ویجربها حیث ال
.توزیع الدخل بین مواطني البلد نفسه وعدم تركیزه في منطقة واحدة-ب
.ضاء على البطالةالق- جـ
.تحسین وتطویر البنیة التحتیة للبلد نفسه-د
مثل الدول ،ویقصد بها السفر والتنقل بین دول مجاورة تكون منطقة سیاحیة واحدة:قلیمیةالسیاحة اإل- 2

قلیمیة بقلة وتتمیز السیاحة اإل..) سنغافورة، مالیزیا، ندونیسیاا(سیاآو دول جنوب أفریقیة و اإلأالعربیة 
لى تنوع وتعدد وسائل النقل إباإلضافة،جمالیة للرحلة نظرا لقصر المسافة التي یقطعها السائحالتكلفة اإل

بعدال ثم یلي ذلك التفكیر في زیارة الدول األأو تجاه نحو الدول القریبة إلا یغري الكثیرین باممّ ،المتاحة
.2خاصة عند وجود تسهیالت ومغریات سیاحیة تشجعهم على األسفار الطویلة أو السیاحة بین القارات

وهذا النوع من السیاحة ،لى بلد ماإجانب ح األیانتقال الساویقصد بها ):الدولیة(السیاحة الخارجیة- 3
كما یتطلب خدمات مختلفة حیث كلما ،وذلك للحصول على العمالت الصعبةشجعه معظم دول العالمتُ 

كلما زاد عدد ،نیة التحتیة والفوقیةوتطورت البُ واألسعارتنوعت الخدمات السیاحیة من ناحیة الجودة 
منتوفر األ،تطور البنیة التحتیة،وعلیه یعتمد هذا النوع على توفر الخدمات السیاحیة،جانباألیاحالس
.3سعارنخفاض األاالقوانین و تثبایاح ،السحتراماستقرار و الوا

:4والسیاحة الخارجیة بدورها تنقسم إلى نوعین سیاحة موجبة وسیاحة سالبة
وینفقون ،وهي تلك السیاحة التي یحضر فیها مواطنون أجانب إلى دولة معینة:السیاحة الموجبة-أ

.ساعد في زیادة الدخل الوطني لتلك الدولةعملة صعبة تُ 
، وینفقون عملةوهي تلك السیاحة التي یذهب فیها مواطنو تلك الدولة إلى الخارج:السیاحة السالبة-ب

.49صمرجع سابق،زیر ریان،-1
، رسالة ماجیستیر في العلوم اإلقتصادیة وعلومقتصاد الوطني لتحقیق التنمیة المستدامةالدور القطاع السیاحي في تمویل احمیدة بوعموشة،-2

.28ص، 2011/2012، الجزائر،جامعة سطیفالتسییر،
.29السابق، صالمرجع -3
جامعة قتصادیة،الدكتوراه في العلوم ا،القطاع السیاحي في التنمیة اإلقتصادیة،دراسة تحلیلیة مقارنة بین الجزائر واألردندور رفیق بودربالة،-4

.11ص، 2016/2017الجزائر، أم البواقي،العربي بن مهیدي،
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.صعبة وفروها داخل بالدهم
:حسب الغرض:ثانیا

الخارجأوالقادمین من الداخلیاحالمنتظم من السذلك التدفق"نهاأبهامكن تعریفیُ :الدینیةالسیاحة- 1
فهي ،و ذاكأوما تمثله من قیم روحیة لهذا الدین المعتقد ،ماكن الدینیة وتاریخهاالتعرف على األبهدف 

زیارة مكة المكرمة والمدینة المنورة :سیاحة تقلیدیة تمثل مصدرا للتعرف على التراث الدیني لدولة ما مثل
نسانالنوع من السیاحة یهتم بالجانب الروحي لإلوهذا ،والفاتیكان بالنسبة للمسیحیین،بالنسبة للمسلمین

.1و القیام بعمل خیريأجل الدعوة أو السفر من أالدیني والثقافي التأملوبالتالي فهي مزیج من 
ساسیةعتباره من المكونات األباهتماما كبیرا بالتراث الثقافي اولي صناعة السیاحة تُ :السیاحة الثقافیة- 2

همیة ضمن ذ یمده بموارد متعددة ومتنوعة والتي تشكل منتجات على قدر من األإ،للنشاط السیاحي
ستهالك موارد التراث الثقافيان هذا النمط السیاحي یقوم على إوبالتالي ف،عناصر العرض السیاحي

،العمراني ومنتجات الصناعة التقلیدیةومواقع التراث ،ةثریة والتاریخیالمتمثلة في المتاحف والمواقع األ
.2العادات والتقالید،نماط حیاة الشعوبألى عناصر التراث الثقافي غیر المادي مثل إضافة إ

ستجمام یكون الدافع الرئیسي فیه هو اكل :"نهاألى السیاحة الثقافیة على إساس ینظر وعلى هذا األ
والحدائق ،المدن والقرى والمعالم التاریخیة:كتشاف تراث عمراني مثلاالبحث عن المعرفة من خالل 

.3"و المحلیةأو تراث روحي مثل الحفالت التقلیدیة والتقالید الوطنیة أ،والمباني الدینیة
كما یتمیز بأن السائح عادة ،من حركة السیاحة الدولیة%10ویمثل هذا النوع من السیاحة ما یعادل

.4ما یقبل علیها مرة واحدة وال یكرر الزیارة لنفس المكان
ستجمام یكون الهدف األساسي من وراء الرحلة هو تحقیق كما تسمى سیاحة االأو:السیاحة الترفیهیة- 3

قصد بالترفیه أن تحقق الرحلة السیاحیةویُ ،مي هذا النمط بالسیاحة األصلیةولذلك سُ ،الترفیه
ویتحقق ذلك من خالل الموقع السیاحي الذي یوفر هذه الراحة من خالل،اإلستجمام والراحة للسیاح

، وتعتبر السیاحة الصیفیةمجموعة من الظروف والعوامل التي تحقق للجسم والذهن الراحة المنشودة
.5سیاحة العالمیةوالشتویة من أهم حركات السیاحة الترفیهیة وتستحوذ على أهمیة كبرى في ال

.141، ص2005األردن،دار وائل للنشر والتوزیع،،التسویق السیاحيمحمد عبیدات،-1
تخصص قتصادیة،الالعلوم اأطروحة دكتوراه فيجتماعي للسیاحة في الجزائر وتونس والمغرب،القتصادي واالداء واألثر اآلاصلیحة عشي،-2

.19ص، 2010/2011، الجزائر،باتنة،جامعة الحاج لخضرقتصاد تنمیة،ا
.5ص،)2003فیفري(،11العددالجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة،- 3

،تونس والمغربدراسة مقارنة بین الجزائر،قتصادیات المغاربیة،االدور السیاحة البیئیة في تحقیق التنمیة المستدامة في محصول عبد السالم،-4
.23ص، 2013/2014، الجزائرسطیف، جامعة فرحات عباسقتصادیة،المذكرة ماجستیر في العلوم ا

.84ص،مرجع سبق ذكرهأحمد فوزي ملوخیة،-5
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حیث یمثل وحده ،هذا النوع من السیاحة بأنه یمثل عنصر جذب لغالبیة سائحي العالمویتمیز
.1باإلضافة إلى إمكانیة تكرار الزیارة للمكان نفسهمن حركة السیاحة الدولیة %70حوالي

وهي منتج تعمل ،طرف السیاح الیوموتعتبر السیاحة الصحراویة السیاحة األكثر شهرة وطلبا من 
ثقافیة ستغالل مختلف إمكانیات المنطقة الطبیعیة والتاریخیة والالكثیر من الدول على تطویره عبر ا

.2ستكشافیة لخصوصیات المنطقةمصحوبة بنشاطات ترفیهیة وا
شباع رغبات السیاح في ممارسة ریاضتهم المختلفة سواء عن إلى إحیث تهدف :السیاحة الریاضیة- 4

و قد یكون السائحأ،و السفاري وغیرهاأو الغطس أستغالل الطبیعة كریاضة التزلج على الجلید اطریق 
.3ةس العالم للریاضات المتعددأبرز المناسبات السیاحیة كأو ،من هواة المشاهدة دون المشاركة الفعلیة

لعاب االولمبیة العادیةألو دورة اأس العالم أقامة مباریات كإالعالمیة تتنافس في ت الكثیر من الدولذخأو 
سیاحا هذه المباریات وكذلك عدد الوذلك للمكاسب التي تحققه، خرىأي مباریات أوأو الشتویة أ

وهذا النوع من السیاحة یتطلب، المشاركین والدعایة التي تحصل علیها الدول المضیفة لهذه المباریات
ممتازة علىوٕاقامةاتصاالت وتوفیر وسائلمن التقدم والتطور نیة تحتیة وفوقیة على مستوى عالٍ نشاء بُ إ

.4ولهذا نرى كثیر من الدول تتسابق في تنظیم مثل هذه المسابقات والمباریات، سعارألمختلف ا
ن فترة، ألال محترماهمة والتي تدر دخنواع السیاحة المُ أعد السیاحة العالجیة من تُ :السیاحة العالجیة- 5

ذا توفرتإوكذلك مصاریفه تكون كبیرة خاصة طویلةوأبقاء السائح لغرض العالج تكون متوسطة 
:وتشملبالدولة المعنیة  مقومات السیاحة العالجیة 

.توفر المیاه المعدنیة والكبریتیة-
.توفر رمال ذات طبیعة خاصة-
.توفر جو صحي نقي-
.توفر مصحات ومستشفیات وكادر طبي وعالجي جید-
.خصائیین جیدینأطباء أتوفر -
الخ..ووسائل النقلصالتالالمترجمین والصحفیین ووسائل ا:توفر الخدمات السیاحیة المساعدة مثل-
.توفر طهاة جیدین لتقدیم الطعام الخاص بالمرضى-

جامعة باتنة،، یاحة الداخلیة في الجزائرالملتقى الوطني حول فرص ومخاطر الس، واقع العرض والطلب السیاحي لوالیة باتنةوهیبة مربعي،-1
.3ص، 2012نوفمبر20و19یوميالجزائر،

.24ص،مرجع سبق ذكرهمحصول عبد السالم،- 2

جامعة عليأطروحة دكتوراه في العلوم التجاریة،،تحلیلیة لسلوك السائح الجزائري نحو المنتجات السیاحیة الداخلیةدراسة علیان فتحي،-3
.      12ص، 2016/2017، الجزائر، البلیدةلونیسي

.59-58ص مرجع سبق ذكره،،توفیقماهر عبد العزیز-4
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ستشفاء عادة تكون فترة و منطقة ما لغرض العالج والنقاهة واإلأدولة ما لالزائرنإسابقا فوكما ذكرنا 
.جیدامكسباذاته یعتبر دمصاریفه بالعملة الصعبة وهذا بحزادتقامتهإوكلما زادت فترة ،قامته طویلةإ

والسیاحة العالجیة تساعد على خلق انطباع ایجابي خاصة بالنسبة للمرضى الذین یتم معالجتهم بصورة 
.1ودولیاشجع على نجاح المنطقة وجعلها من مناطق الجذب السیاحي المهمة محلیاجیدة وهذا بدوره یُ 

قامة إ نتقال و إذ تشمل إ،حدى قنوات السیاحةإواألعمالمثل المؤتمرات تُ :واألعمالسیاحة المؤتمرات - 6
حةحد المنتوجات الجدیدة للسیاأمهنیة ویعتبر هذا النمط السیاحي وطانهم لدوافع أشخاص خارج األ

كما تمثل، عمال ألورجال اواألدباءوهم الباحثون ،فراد المجتمع أوتخص بالتحدید فئات معینة من 
اذا تم ذلك في ظروف جیدة ممً إلد الذي ینعقد فیه المؤتمر خاصة سیاحة المؤتمرات وسیلة دعائیة للب

مام رجال أعتبر فرصة وتُ ،ومعارض وصالوناتوأعمالخرى وصفقات أیشجع على انعقاد مؤتمرات 
.2ستثمارمكانات البلد المضیف في مجال اإلإنظار المستثمرین لدراسة أعمال ومحل األ

حیث تتولى جهات مختصة مهمة تنظیم ،فراد والمؤسساتستجابة لرغبات األاعقد المؤتمرات وغالبا ما تُ 
یضاأنما تشتمل إ تقتصر على الجانب الرسمي للمؤتمر و هذه اللقاءات والمؤتمرات وتوفیر خدمات ال

.3على تقدیم الخدمات السیاحیة والترفیهیة للمشاركین
هتماما متزایدا من قبلانه یلقى أإالّ رغم الحداثة النسبیة لمصطلح السیاحة البیئیة :السیاحة البیئیة- 7

.نحاء العالمأالباحثین والمنظمات وحتى الحكومات في كل 
الذيستخدام هوواحدا من التعاریف شائعة اإلنّ إف،البیئیةد تعریف مقبول للسیاحة یوجه النّ أفي حین و 

البیئیةالسیاحة":)سم جمعیة السیاحة البیئیةإعرف سابقا بكانت تُ (ه الجمعیة الدولیة للسیاحةوصفت
.4"المحلیینحافظ على البیئة وتحسین رفاهیة السكانلى المناطق الطبیعیة الذي یُ إهي السفر المسؤول 

لىإالسیاحة التي تنطوي على السفر ": هانأكما عرفت منظمة السیاحة العالمیة السیاحة البیئیة ب
عجاب واالستمتاع بالمناظر الطبیعیةاإل،بهدف محدد هو الدراسة،مناطق طبیعیة لم یلحق بها التلوث

وجدت )و الحاضرأسواء في الماضي (قائمةي تظاهرة ثقافیة أضال عن ف،ونباتاتها وحیواناتها البریة
.5"في هذه المناطق

:یمكن تقسیمها كما یلي:حسب الشكل التنظیمي-ثالثا

.56ص،ماهر عبد العزیز توفیق، مرجع سبق ذكره-1
.27صمرجع سبق ذكره، صلیحة عشي،-2
.259ص،2006األردن،عمان،مؤسسة الوراق للنشر والتوزیع،الطبعة الثانیة،،أصول صناعة السیاحةحمید عبد النبي الطائي،-3
.30-29صمرجع سابق،حصول عبد السالم،م-4
.84ص،بق ذكرهمرجع سملوخیة،فوزياحمد-5
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أوو محدد یقوم بها شخصأتعتمد على برنامج منظم عبارة عن سیاحة غیر منظمة وال: فردیةسیاحة-1
و حسب وقت الفراغأقامتهم حسب تمتعهم بالمكان إو مكان تتراوح مدة ألزیارة بلد شخاصأمجموعة 

جل تحقیقها والتيأكل سائح من هذه المجموعة دوافعه ورغباته الخاصة التي جاء من ل،المتوفر لدیهم
.1مقدرته المادیةتتوقف على

برابطةشخاص بالسفر مع بعضهم البعض مرتبطین ألمن ایقوم بها مجموع):منظمة(سیاحة جماعیة- 2
أوو رابطة طالبیةأو مدرسة أعضاء في نادي أ،صحابأ،صدقاءأ،مثل كونهم زمالء،معینة

ى تحمل مخاطر السفر لذلك یفضلون الرحالت المنظمة إلیمیلون الذین الیاحتشمل السفهي،عمالیة
بدفع تكلفة الرحلة مسبقا للشركةویقوم السائح ،من قبل وكاالت السفر والشركات السیاحیة المختصة

بحیث،یحصل السائح على الخدمات السیاحیة بشكل غیر مباشروفي هذا النمط من السیاحة غالبا ما
تكون الشركة المنظمة للرحلة هي الوسیط بینه وبین المشروعات السیاحیة  ویتمیز هذا النوع من الرحالت

.2بالسیاحة الفردیةسعاره بالمقارنة أنخفاض اب
:3نواع التالیةمكن التمییز بین األیُ :حسب الفئة العمریة للسائح- 3

وهي سیاحة تعلیمیة من،سنة14و7طفال الذین یتراوح سنهم بین وتشمل األ:سیاحة الطالئع-أ
حیث تقوم الشركات السیاحیة،كتشاف مجموعة من المعارف والسلوكاخاللها یتمكن الطفل من 

.مخیمات الكشافة والمخیمات الصیفیة:بتنظیم مخیمات صیفیة تعلیمیة وتثقیفیة مثل
قامةإفشباب التي تساهم في تخفیض تكالییعتمد هذا النوع على توفیر بیوت ال:سیاحة الشباب- ب

خویة وصداقةألى تكوین روابط إؤدي یُ ماوهذا ،كبر عدد منهمأستقطاب امما یزید في ،السیاح
.كثر على الثقافة والتراث الحضاري للبلدأواإلطالع

رهاقه طوالإ سترخاء والراحة من عناء العمل و ل اإلجیخصص هذا النوع أل:سیاحة الناضجین-جـ
.ستجمام لهذه الفئةللراحة واإلر الجو المناسب هنا یكون تركیز شركات السیاحة على توفی،العام

فرادقدم األحیث غالبا ما یَ ،نتعاشاإنواع السیاحة التقلیدیة أكثر أوهي :سیاحة المتقاعدین-د
كثر راحة وهدوء بعیدا عن الفوضى ومشاكل الحیاة أالمتقاعدون على البرامج السیاحیة التي توفر لهم 

.قاالعمل سابیام أالتي عانوا منها 

.10ص ،بق ذكرهمرجع سفتحي،علیان -1
.14ص،بق ذكرهع سمرجسماعیني نسیبة،-2
قتصادیة والتسییر والعلومالمجلة العلوم ا،دراسة سلوك السائح كأداة لتجزئة السوق السیاحي،دراسة حالة السائح الجزائريبودیسة محمد،-3

.216ص، 2012جامعة الجزائر،، 08العدد التجاریة،
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:1قسام رئیسیةأربعة ألى إویمكن تقسیمها : قامةإلحسب مدة ا- 4
.وهي عملیة دوریة مستمرة كزیارة المدن الكبرى والشاطئیة والتاریخیة:یامأسیاحة لعدة -أ

السیاحة في فصل الشتاء:ترتبط بموسم سیاحي معین وال تتم في غیره مثل:سیاحة موسمیة- ب
.في فصل الصیفوأقحلكالتز 

وأثناء عبوره لدولة أة ودون تخطیط مسبق برحلة سیاحیة أوفیها یقوم السائح فج:السیاحة العابرة-جـ
.نتظاره لوسیلة النقلإثناء أ

.و التكوینأالدراسة وأجانب المقیمین بغرض العمل وتشمل األ:السیاحة شبه المقیمة-د
:2لىإیم السیاحة وفق لهذا المعیار یمكن تقس:حسب وسیلة النقل- 5

.السیارات الخاصة والعامة- :             السیاح الذین یتنقلون من خاللتشمل:سیاحة بریة-أ
.السكك الحدیدیة-
.الحافالت العامة والخاصة-

.البواخر- :السیاح الذین یتنقلون من خالل تشمل: نهریةو أسیاحة بحریة - ب
.القوارب- 
.الیخوت- 

.الرحالت الداخلیة - :             السیاح الذین یتنقلون من خالل تشمل:سیاحة جویة -ـج
.الخارجیةالرحالت -

لى إوبحسب هذا المعیار تقسم السیاحة حسب وسیلة النقل التي یستخدمها السائح عند حضوره 
.ي حسب وسیلة القدومأو سیاح البحر أسیاح البر وأن نقول سیاح الجو أفمثال یمكن ،البلد المضیف

:3حسب هذا المعیار نجد:حسب الدخل- 6
.الذین یسافرون بوسائلهم الخاصة كالطائراتصحاب الدخول المرتفعةأسیاحة -أ

فنادق الخمس نجوم ومقاعد،سیاحة الطبقة المتمیزة التي تستخدم النوعیات الممتازة من الخدمات-ب
.ولى في الطائرات وغیرها من وسائل النقلالدرجة األ

.و العامة لذوي الدخول المحدودةأجتماعیة السیاحة اإل- جـ

.217-216ص ،سبق ذكره مرجعبودیسة محمد، -1
جامعة قاصدي،قتصادیةالاأطروحة دكتوراه في العلوم ،ستدامةالالبیئیة في الجزائر من منظور اإستراتیجیات تنمیة السیاحةعبد اهللا عیاشي،-2

.42، ص2015/2016، الجزائر،ورقلة، مرباح
،2003/2004، الجزائرجامعةقتصادیة،الأطروحة دكتوراه في العلوم ا، حالة الجزائر- قتصادیةالالتحوالت اأهمیة السیاحة في ظل خالد كواش،-3

.42ص
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أنواع السیاحة: )02( الشكل رقم 

.سبقمن إعداد الطالبین بناءا على ما:المصدر

حسب الموقع الجغرافي    
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أسس السیاحة: المطلب الرابع

،ط كامل فیما بینها لقیام هذا النشاسس التي تتبنى السیاحة كغیرها من العلوم على مجموعة من األتُ 
:سس في العناصر التاليت البلدان السیاحیة وتظهر هذه األقتصادیااوجعله ذو فعالیة في 

:الطلب السیاحي- والأ
الحجم الكليبأنه،الخبراء عرفوا الطلب في السوق للسلعة السیاحیةمعظم :السیاحيالطلبتعریف- 1

شترى من قبل مجموعة من الزوار في منطقة جغرافیة محددة و الخدمة السیاحیة التي تُ أمن السلعة 
: نهأمن هذا یمكن تعریف الطلب السیاحي علىنطالقاا،ووفقا لبرنامج تسویقي محددةخالل فترة زمنی

،ابذاتهدولة سیاحیةوأزیارة منطقة وأ،تجاهات السائحین لشراء منتج سیاحي معینإتعبیر عن "
ثرأمثل الدوافع والرغبات والقدرات والحاجات الشخصیة التي یتقوامه مزیج مركب من عناصر مختلفة تُ 
.1"منطقة معینةتجاهات الطلب على إبها المستهلكون السیاحیون من حیث 

ثارته وتنشیطه جمیع الدول السیاحیة إلى إرتقب الذي تهدف السوق السیاحي المُ ":بأنهعرفیُ كما 
.2"من مختلف دول العالم لتحقیق اكبر حركة سیاحیة وافدة منه

:3یليماالسمات والخصائص نوجزها فيببعض یتمیز:خصائص وسمات الطلب السیاحي- 2
والسیاسیة السائدة واالجتماعیةاالقتصادیةالطلب السیاحي حساس للظروف والعوامل :الحساسیة-أ

.للسیاحةفي الدول المستقبل
تعني قابلیة الطلب السیاحي للتغیر تبعا للظروف السائدة في السوق السیاحیة الداخلیة :المرونة- ب

.فالعالقة بین سعر الخدمات والطلب السیاحي عالقة عكسیة،سعاراألمستوى :والخارجیة مثل
لتغیرویتغیر تبعا،ثابتفالطلب السیاحي یتجه للتوسع والزیادة سنویا بمعدل غیر :التوسع -ـج

رجع التوسع والزیادةمكن أن نُ ویُ ،تولدة في الدول المصدرة للسائحین والمستقبلة لهمالظروف المُ 
:4تیةفي الطلب السیاحي العالمي بشكل عام الى العوامل اآل

دىأا ممّ ،مستویات المعیشة وزیادة الدخول في كثیر من دول العالم المصدرة للسائحینرتفاعا- 
. همیة بالغةأنساني له إبالسیاحة كنشاط هتمامالالى إ

لى توفیر المعلومات والبیانات وتحقیقإدى أالذي تصاالتواالالتقدم الكبیر في مجال المعلومات - 

.37ص،2012،األردنعمان،الوراق للنشر والتوزیع،الطبعة األولى،،التسویق الفندقيعمر جوابرة الملكاوي،- 1

.202ص،2013الطبعة األولى،مدخل صناعة السیاحة والضیافة،،التسویق السیاحي والفندقيعلي فالح الزعبي،- 2

.38- 37ص،مرجع سبق ذكره عمر جوابرة الملكاوي،- 3

.139ص،2009األردن، عمان،العلمي للنشر والتوزیع،دار اإلعصارالطبعة األولى،،إدارة التسویق السیاحيإبراهیم إسماعیل الحدید،- 4



اإلطار النظري للسیاحةالفصل األول    

26

.الجید بین الدول المصدرة للسائحین والمستقبلة لهمتصالاال
جعلت غالبیة شعوب ،ظروف العمل وأسالیب الحیاة السائدة في الدول المصدرة للسائحین-

نشطة خرى لممارسة مختلف األالسیاحة والسفر وزیارة الدول األتتجه إلىومجتمعات هذه الدول 
.السیاحیة المعروفةواألنماط

،كثیر من الدول السیاحیة بمقوماتها الطبیعیة والصناعیة وخدماتها السیاحیة بشكل ملحوظهتماما- 
. بما فیها من مغریات سیاحیةستمتاعواالقبال الكثیر من السائحین لزیارتها إلى إمما أدى 

ظهور الرحالت السیاحیة الشاملة التي تنظمها الشركات السیاحیة العالمیة في معظم دول العالم- 
.تساع المد والطلب السیاحي على مختلف الدول السیاحیةى إا ساعد علممّ ،منخفضةربأسعا

وقات معینة مرتبطةأرتفاع في لى اإلإتجاه هذا الطلب إقصد بموسمیة الطلب السیاحي یُ :الموسمیة-د
والموسمیة،لى أعلى مستویاته خالل العامإحیث یصل في هذه الفترات ،و مواسم معینةأبأعیاد

ولكنها ترتبط أیضا بمواسم الدول،ترتبط فقط بالمواسم الموجودة بالدول المصدرة للسائحینال
ففي الدول المصدرة توجد مواسم خاصة بها تزداد فیها الحركة السیاحیة القادمة منها،المستقبلة لهم

فالمنطقة العربیة تزداد الحركة فیها في،حسب كل منطقة من مناطق السوق السیاحي الخارجي
مواسم الحج والعمرة:ة مثلالجامعیة والمدرسیواإلجازاتعیاد الدینیة فصل الصیف وفي فترات األ

. بهدف السیاحة الدینیة وغیرها من المواسم المختلفة التي یرتفع فیها الطلب السیاحي بشكل ملحوظ
مجهزة والهیآت والشركات السیاحیة أن تقوم بدراسة وافیة لهذه المواسنه من الواجب على األإلذلك ف

حتى تتمكن الدول المستقبلة للسائحین من وضع الخطط السیاحیة المناسبة،في كل سوق سیاحي
.1لمواجهة الطلب السیاحي المتزاید في هذه الفترات

ن نرجع التوسع والزیادة في الطلب السیاحي العالميأمكن یُ :العوامل المؤثرة على الطلب السیاحي- 3
:2اآلتیةعام الى العوامل بشكل
 لى التقدم الكبیر في وسائل النقل البري والبحري والجويإالكبیر أدىالتقدم العلمي والتكنولوجي.
 كنشاط ارتفاع مستویات المعیشة وزیادة الدخول في كثیر من دول العالم أدى إلى اإلهتمام بالسیاحة

.له أهمیته وضرورته في مجتمعات هذه الدولنسانيإ
 وتحقیق ،لى توفیر المعلومات والبیاناتإدى أتصاالت المعلومات واإلالتقدم الكبیر في مجال

.تصال الجید بین الدول المصدرة للسائحین والدول المستقبلة لهماإل

.109-108ص، 2006،مصرالمنظمة العربیة للتنمیة اإلداریة،،التسویق السیاحي والفندقي،أسس علمیة وتجارب عربیةصبري عبد السمیع،- 1

.203-202ص مرجع سبق ذكره،علي فالح الزعبي،- 2
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جعلت غالبیة شعوب،ظروف العمل وأسالیب الحیاة السائدة في الدول المصدرة للسائحین
السیاحیةواألنماطنشطة لممارسة مختلف األلى السیاحة والسفر إومجتمعات هذه الدول تتجه 

.المعروفة
هتمام الكثیر من الدول السیاحیة بمقوماتها الطبیعیة والصناعیة وخدماتها السیاحیة بشكل ملحوظإ،

.بما فیها من مغریات سیاحیةواالستمتاعارتها قبال الكثیر من السائحین لزیإلى إا أدى ممّ 
عیة الشاملة التي تنظمها الشركات السیاحیة العالمیة في معظم دولظهور الرحالت السیاحیة الجما

تساع الطلب السیاحي فيإمما ساعد على ،منخفضةبأسعارالعالم بالتعاون مع شركات الطیران 
.مختلف الدول السیاحیة

: العرض السیاحي- ثانیا
هأنعلى إعتبار ،الحالیة والمستقبلیةلى تحدید فرص التنمیة السیاحیة إیهدف تحلیل العرض السیاحي 

، وهناك العدید یاحیة بدیلة خالفا للطلب السیاحيإلى جانب صعوبة إنتاج سلع س،المرونةیتمیز بعدم
. للعرض السیاحي حاولنا إدراج البعض منهامن التعاریف المقدمة

: تعریف العرض السیاحي- 1
قدمه المنطقة السیاحیة وما تحتویه من مقوماتجمل ما تُ مُ ": نهأعرف العرض السیاحي على یُ 

.1"آخرفراد لزیارة بلد معین وتفضیله على الخدمات والسلع التي قد تؤثر على األلىإضافةإصناعیة 
عبارة عن تلبیة حاجة المستهلك وفق عملیة توزیع السلع والخدمات السیاحیة: " كما ُیعرف بأنه

.2"لملموسة وغیر الملموسة في السوق مع تحدید السعراالمتكونة من السلع
أنه یمثل كل المستلزمات التي یجبهو،ستخداما في هذا المجالإكثر لى أن التعریف األإنشیر و 

والخدمات والبضائع وكل شيء،أماكن القصد السیاحي لسیاحها الحقیقیین أو المحتملینأن توفرها
.3یحتمل أن یغري الناس لزیارة منطقة سیاحیة معینة

:4بعدد من الخصائص أهمهادولة سیاحیةیتمیز العرض السیاحي في أي :خصائص العرض السیاحي-2
نخفاض قابلیة العرض للتغییر طبقاإقصد بقلة مرونة العرض السیاحي ویُ ):الجمود(قلة المرونة-أ

نراه في السلع المادیة األخرى التي تتصف بالمرونةبعكس ما،السیاحتجاهاتاو ألذواق ورغبات 

.11، دار المسیرة للنشر والتوزیع، مصر، صتسویق الخدمات السیاحیةسراب إلیاس وآخرون، - 1

دور إستراتیجیة الترویج في تكییف وتحسین الطلب السیاحي الجزائري مع  مستویات الخدمات السیاحیة المتاحة خاللعمیش سمیرة،-2
.48ص، 2014/2015أطروحة دكتوراه في العلوم االقتصادیة ، جامعة فرحات عباس، سطیف،،2015- 1995الفترة

3-Ahmed Tessa.Economie Touristique Et Aménagement Du Territoire.O.P.U.ALGER.1993.P32
.17ص،مرجع سبق ذكرهسراب إلیاس وآخرون،- 4
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.الئم مطالب السوق وأذواق المستهلكین والمشترین المرتقبینحتى تُ 
المكونة للعرض السیاحي العناصرأن فالمالحظ :استقاللیة العناصر المكونة للعرض السیاحي- ب

یة ، مستقلة عن المقومات الصناعیعیةیتضح أن المقومات الطبحیث،مستقلة عن بعضها البعض
.عن الخدمات والتسهیالت السیاحیةومستقلة

لى الدولإیتمیز العرض السیاحي بأن المستهلكین السیاحیین ینتقلون :ستخدامه في أماكن وجودهإ-ـج
بحیث یستمتعون بكل المقومات السیاحیة ، المناسب لهمياطق التي یوجد بها المنتج السیاحوالمن

.قامة والترفیه وغیرهامختلف الخدمات السیاحیة كوسائل اإلالموجودة ویستخدمون
فالسلعة السیاحیة یتنافس معها جمیع السلع والخدمات:خضوع العرض السیاحي للمنافسة الكاملة-د

نسانیة ضروریة لكل فرد وبالتالي یخضعإمثل حاجات وخاصة السلع والخدمات التي تُ ، خرىاأل
.السیاحي للمنافسة الكاملةالعرض

:والشكل أدناه یوضح  هذه الخصائص
خصائص العرض السیاحي:)03( الشكل رقم

.134ص،2006ر، مص،اإلداریةالعربیة للتنمیة المنظمة ،السیاحي والفندقيالتسویقعبدالسمیع،صبري:المصدر

:1أهم مكونات العرض السیاحي بشكل عام هي:العرض السیاحيمكونات - 3
وهي أكثر عناصر،وهي عناصر الجذب التي خلقها اهللا وأوجدها في كل دولة: العناصر الطبیعیة/أ

الموقع الجغرافي:وثیقا وتشملارتباطا؛ فهي ترتبط بالطبیعة وٕاقباال من السائحینالجذب أهمیة
).مطار والتضاریساأل،درجات الحرارة والرطوبة(والمناخ ...)الشواطئ،الجبال(

.132-125صبري عبد السمیع، مرجع سبق ذكره، ص - 1

العرض السیاحي

قلة المرونة

إستقالل عناصره

إستخدامه في مكان 
إنتاجه

خضوعه 
لللمنافسة
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صنعه اإلنسان وأصبح له قیمةمثل هذه المقومات كل ماتُ ):غیر الطبیعیة(العناصر الصناعیة/ب
:تاریخیة وحضاریة كبیرة یمكن اإلعتماد علیها كمصدر جذب سیاحي للدول المعنیة منها

، قد تكون كثیرة وممتدة إلىفكل دولة في العالم تملك ثروة أثریة خاصة بها:التاریخیةثارآلا-
.عبر الزمنعلیهوحافظتبقي منها وقد تكون قلیلة بقدر ما؛العصور القدیمة عبر عمق التاریخ

فاآلثار التاریخیة عنصر مهم من عناصر الجذب السیاحي و ركیزة من ركائز العمل السیاحي
.من محاور صناعة السیاحة في العالمومحور مهم

،الحدائق الدولیة،المتاحف الفنیة الضخمة في معظم دول العالمك:المعالم الحضاریة الحدیثة-
... المكتبات العامة الدولیة،االبراج العالیة

،شبكة اإلتصاالت،شبكات الطرق،وتضم شبكات الكهرباء):ساسیةألنیة االبُ (المرافق العامة-
الخ....المیاه والصرف الصحيشبكات

،)المأكوالت والمشروبات(وتشمل خدمات اإلقامة وخدمات اإلعاشة:الخدمات السیاحیة-
.خدمات اإلستعالم السیاحي وغیرها،والسفرخدمات السیاحة

:السیاحيالعوامل المحددة للعرض -4
:1تختلف كمیة ونوعیة العرض السیاحي من بلد إلى آخر ویرجع ذلك إلى مجموعة من العوامل أهمها

یة بیندُیشكل نسبة كبیرة من مكونات أو عناصر العرض السیاحي فالعالقة طر : العامل الطبیعي-أ
السیاحي والعكس العامل الطبیعي والعرض السیاحي فكلما توفر العامل الطبیعي زاد العرض 

.صحیح
ُیعتبر أحد العوامل المادیة التي تتحكم في العرض السیاحي فكلما إرتفعت :أسعار المنتج  السیاحي-ب

.المنتج السیاحي زاد العرض السیاحي والعكس صحیحأسعار
المادیة ، (إن أي عملیة إنتاج ال تتحقق إال بمزج عناصر اإلنتاج األربعة :نتاجتكالیف عوامل اإل -جـ

نفس العناصر، وهناك عالقة عكسیةوالمنتج في النشاط السیاحي یستخدم) والتنظیماألولیة ، العمل
.والعرض السیاحيبین تكالیف عوامل اإلنتاجما

فكلما تطورت الوسائل التكنولوجیة زاد العرض السیاحي :المتطورةإستخدام الوسائل التكنولوجیة -د
.والعكس صحیح

.80- 79، ص2008/2009الطبعة األولى، المكتبة الجامعیة، مصر،مهارات التخطیط السیاحي،محمد الصیرفي، - 1
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الوجهة السیاحیة صورة: المبحث الثاني

ُتشدد مجمل األدبیات السیاحیة على أن الوجهة السیاحیة تمثل النقطة المحوریة في تحلیل الظاهرة 
.السیاحیة ، باعتبار أّن صورتها لدى السیاح عامل حاسم في عملیة الجذب إلیها

تعریف الوجهة السیاحیة : المطلب األول 
نظام یجمع عددا من المكونات المتمثلة في مرافق الجذب " : بأنهاTinsley & Lynchعرفها 

.1"التحتیة والبنیة والتسهیالت ووسائل النقل وخدمات أخرى 
فضاء مادي حقیقي ، یقضي فیه الزائر أو السائح " :بأنها )2003، المنظمة العالمیة للسیاحة (عرفتها 

المواردیة كخدمات الدعم ، مناطق الجذب السیاحي ، و المنتجات السیاحلیلة واحدة على األقل ، یحتوي على 
.2"السوق ، له حدود جغرافیة مادیة و إداریة تحدد آلیة إدارته ، وصور ومدركات تحدد تنافسیته فيالسیاحیة

مكان أو حیز جغرافي یتوفر على مزیج من: " التالي للوجهة السیاحیة على أنهاویمكن إعطاء التعریف 
السلع والخدمات ، والموارد البشریة والطبیعیة والمصطنعة القادرة على جذب السیاح ، و یتمحور حول

".أنشطة أو خبرات غیر مألوفة بالنسبة لهم 

:یليإن معظم الوجهات السیاحیة تتمیز بمجموعة من العناصر ، والتي نوجزها في ما
تتمثل في جمیع الخصائص التي تجذب السیاح مثل المقومات الطبیعیة ، الثقافیة ، :الجاذبیة-1

؛أي كل ما یجذب السائح...، المعماریة ، أو التظاهرات الریاضیة واالقتصادیةاالجتماعیة
التسهیالت والخدمات المتاحة التي تكفل ما یحتاجه السیاح خالل فترة إقامتهم ؛-2
الطرق السریعة والمطارات والمستشفیات ؛مثل : الهیاكل األساسیة-3
یسر سفر السیاح إلى تتعلق بجمیع وسائل النقل الوطنیة والدولیة التي تُ : إلیهاإمكانیة الوصول-4

الوجهة ثم العودة إلى الوطن ؛
.السعر أي تكلفة زیارة الوجهة ، وصورة الوجهة التي لها تأثیر على التوقعات المستقبلیة للسیاح-5

1-Benhaddou Khedija Soumia, la pratique du marketing dans la promotion de la destination Algérie ,thèse pour
l’obtention du diplôme de doctorat en science commerciales, université d’Oran 2 ,2016/2017,p79.

، أطروحة لنیل شهادةحالة السیاحة الحمویة في الجزائر–الوجهة السیاحیة تقییم مساهمة عناصر المزیج التسویقي في اختیار مروان صحراوي ، -2
. 16ص،2016/2017الدكتوراه في العلوم االقتصادیة ، جامعة تلمسان، الجزائر،
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صورة الوجهة السیاحیةمفهوم :المطلب الثاني
إن اختیار الوجهة السیاحیة ، مرتبط بصورة المكان أو البلد أو المنطقة السیاحیة ، في ذهن

السائح ، لقد أجمع الباحثون على أن الصورة الذهنیة اإلیجابیة لها تأثیر على اختیارات السیاح لتحدید
.هم للزیارةوجهاتهم السیاحیة وعلى تكرار 

هة السیاحیةجتعریف صورة الو ) 1
.ظهر مصطلح الصورة الذهنیة للوجهة السیاحیة في أوائل السبعینیات 

Hunt(لقد عرف  , االنطباعات التي یحملها شخص ما: " صورة الوجهة السیاحیة بأنها ) 1975
.1"حول منطقة ال یقیم فیها 

Crompton(فها عرّ و  , التي قد مجموع المعتقدات ، واألفكار ، واالنطباعات : " بأنها ) 1979
.2"كونها شخص ما حول وجهة سیاحیة ما یُ 

،مجموع معتقدات و انطباعات األفراد حول مكان ما ، فهذه الصورة تبسیط: " على أنها Kotlerفهاعرّ و 
.3"لعدد أكبر من تصوراتهم ومعلوماتهم حول هذا المكان 

:4تتمیز صورة الوجهة السیاحیة بالخصائص التالیة:خصائص صورة الوجهة السیاحیة) 2
یعود ذلك إلى التغیر الدائم في كمیة و نوعیة المعلومات:السیاحیة تتغیر ببطءصورة الوجهة-أ

معظم األحیانیتلقاها السائح حول الوجهة السیاحیة ، والتي ال یمكن تجنبها في الجدیدة التي 
ؤدي هذه المعلومات إلىتُ ،م ، والكلمة المنطوقة في جماعته كالتعرض الیومي لوسائل اإلعال

.یر صورة الوجهة السیاحیة تدریجیاتغی
إن صورة الوجهة السیاحیة لدى السیاح یمكن أن:الوجهة السیاحیة تمیل إلى الثباتصورة - ب

حسب نتائج، وذلكتها في السابق لتستمر لفترة طویلة حتى بعد تغیر العوامل واألسباب التي َشكَّ 
Mourrison et Mill,1985(أبحاث كل من  , Park et Ko,2000  . (

ي بالسائح إلى إدراك كمیات من المعلومات القویةدّ ؤ وفي غیاب األحداث الكبیرة والقویة التي تُ 
.كبیرة فإن الصورة قد تأخذ سنوات عدیدة لكي تتغیر بسرعة 

أي أنها غیر ثابتة بل متغیرة ، تعتمد في األصل على:صورة الوجهة السیاحیة دینامیكیة-جـ
1- Irene kamenidou,Spyridou mamalis et Contantinos-Vasilios priporas, Meusuring Destination image  and
Consumer choise criteria: The case of mykonos Island, Torimos : An international multidisciplnary journal of
tourism, vol-4, no 3, 2009, p68.
2- Asli D.A  Tasci & william C.Gartner, destination Image and Its functional relation ships, journal of travel
research,vol.45,no.4,2007,p413.
3 -Philip Kotler, Merketing For Hospitality and tourism,3

rd
ed,Newjersey:prenlice-hall,2003,p62.

.28-24، ص2008،اإلسكندریة ،، مؤسسة شباب الجامعة مفاهیم وقضایا : الوعي السیاحي والتنمیة السیاحیة دالیا محمد تیمور زكي ، - 4
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أي یمكن تغییرهما عبر الوقت كالترویج والدعایة لها ،،غیرین أساسین هما الوقت والمسافةمت
أن السائح الذي تفصله مسافة بعیدة عن الوجهة موضع الدراسة تكون صورة الوجهة غیركما

.واقعیة كلما قصرت المسافة، وتكون أكثرلدیه واضحة 
أي أنها مفهوم ذاتي فهي تتغیر من شخص إلى آخر ، كما تختلف :صورة الوجهة السیاحیة نسبیة-د

صورة الوجهة السیاحیة من مكان إلى آخر في العالم ویتم إدراكها بطرق مختلفة طبقا للسیاق الثقافي 
الختالفواالجتماعي ، وبلد نشأة السائح ، ولذلك یجب أن تختلف جهود الترویج والدعایة طبقا 

.األسواق السیاحیة المستهدفة
Gallarza et Al(حیث یرى :عددةلوجهة السیاحیة ذات طبیعة متصورة ا- ه , أنه نتیجة) 2002

لعملیة تشكیلها فإن للصورة السیاحیة طبیعة متعددة ، فهي محصلة لمراحل متتالیة ترتبط بالكثیر
.العوامل المؤثرة والمرتبطة بتلك العملیةمن

إن تغییر صورة الوجهة:تعتمد على تقییم الصورة الحالیةالتغیرات في صورة الوجهة السیاحیة- و
دل حولها ، إضافة إلى مختلف الجهو حتمالسیاحیة یعتمد على المعرفة التي یحملها السائح المُ 

فهم صورة الوجهةأي أنّ .موقع جدیدتوجیهها إلى مكان أوالممارسة لتعزیز تلك الصورة أو
رورة الوجهة السیاحیة إلى موقع آخهم جدا لتجنب نقل صأفراد األسواق المستهدفة مُ لدىالسیاحیة

.لمنافس قوي
إن للصورة السیاحیة اإلیجابیة التي تتكون لدى السیاح حول الوجهة السیاحیة العدید من الفوائد نذكرها

:1في النقاط التالیة
كمرجع لالختبار ، حیث من خالل الصورة السیاحیة یمكن للوجهة أن تكتسب الثقة أوتعمل الصورة - 

مع مصالحها لدى األطراف الذین هم على عالقة بها ، فهي تساهم م سلبیة ال تتماشى اأن تثیر أحك
ت المنتجاتفي إنشاء هویة ممیزة ، من خاللها یتم توجیه السائح في اختیاراته و آرائه ، فإذا كان

دركها حول الوجهة ؛المنافسة ذات خصائص متماثلة فإن قرارات السائح ستتوجه بالصورة التي یُ 
تعمل الصورة على تمییز الوجهة عن منافسیها ، و هي تسمح بتطویر اتجاهات إیجابیة في صالحها ،- 

من شأنها استمالة السائح أو اكتساب وفائه ؛
لمجموعةوهذا راجع إلى كونها تمثل ملخصاصورة الوجهة تساعد السائح على معالجة المعلومات ، - 

وتكرارمن االعتقادات ، وهي عملیة تبسیطیة ، كما أنها تسهل عملیة التعرف على المنتجات

1- Demont.L et autres, communication des Entreprises : stratégies et pratiques, nathane ,France,2000,p9.
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السلوكیات تجاهها أو كسب وفاء السیاح ؛
السیاحیة على اجتذاب المهارات البشریة الالزمة للعمل فیها ، كما تساهمتساعد الصورة الجیدة للوجهة - 

في خلق نوع من الرضا لدى العاملین بها ، و تساهم في ارتفاع الروح المعنویة للجمهور الداخلي ، مما
ینعكس على تحسین مستوى الخدمات المقدمة ؛

بنى على أساس الخصائص الوظیفیة والرمزیة للمنتج ،تُ ، حیثتوفر الصورة األسباب الضروریة للشراء - 
الظروف األخرى المرتبطةوهذا حسب حاجة السائح و ،العوامل األسباب الرئیسیة للشراءمثل هذه وتُ 

؛بالشراءبعملیة 
أسعارإن منح صورة جیدة عن الوجهة معناه إنشاء قیمة خاصة بها ، وهذا یساعد على تبریر ارتفاع - 

مباشرة من الصورة دنتجات الجدیدة حیث أنها تستفیالخدمات المقدمة ، وتسهیل عملیات تقدیم المُ 
من قبل ، إضافة إلى سهولة التفاوض مع المتعاملین في المجال السیاحي ألنهم یفضلونالمكتسبة

الوجهات ذات الشهرة الواسعة والسمعة الجیدة ؛
، إضافة إلى اجتذاب الموردین والموزعین ،جذب رؤوس األموال واالستثمارات وزیادة عدد المساهمین - 

.في نفس القطاعاالستثماروٕافشال المنافسة من 
تفسیرا لعملیة تشكیل صورة الوجهة السیاحیة ) Phelps,1986( قترح ا:تشكیل صورة الوجهة السیاحیة)3

:1من خالل تصنیف مفهوم صورة الوجهة السیاحیة في حد ذاته إلى نوعین هما 
بنى بعد الزیارة التي یقوم بها السائح إلى الوجهة السیاحیة ؛الصورة التي تُ :الصورة األولیة
الصورة التي تبنى قبل الزیارة الفعلیة للوجهة السیاحیة:الصورة الثانویة.
:2بین نوعین من الصور التي تتضمنها الصورة الثانویة وهما ) Gunn,1972(كما میز 
 عن إدارة الوجهاتمستقلة(مدة من المعلومات غیر التجاریةالمست:یةالصورة العضو

؛) السیاحیة
مة التجاریة المسؤولة عن الوجهةبالمعلومات التي تنقلها المنظالمرتبطة :ةرضالصورة المح.

الرأي حیث یسمى الصورة العضویة بالصورة غیر الرسمیة ، أما ) Mansfeld,1992(یوافقه و 
.3الصورة المحرضة بالصورة الرسمیة 

:صورة الوجهة السیاحیةوالشكل التالي ُیوضح أنواع 
.117صحراوي، مرجع سبق ذكره، صمروان -1

2 Ninfa Paganom, tourism Destination Image and Irish Websites , international journal of business and social
science, vol.05,no.08,july2014,p179.

3 Sérgio Dominique Ferreira Lopes, destination Image: origins , Developments and implications , pasos: revista
de turismo y patrimonio cultural ,vol.9no.2,2011,p310.
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أنواع صورة الوجهة السیاحیة): 04(رقمالشكل

.من إعداد الطالبین:المصدر

,Fakeye et Crompton(من فسَّر كل من خالل نموذجهما دور الصورة العضویة كمحفز هام ) 1991
صنع القرار ، وتأكیدهم أن الصورةلقرار السفر إضافة إلى أهمیتها في تقییم الوجهات السیاحیة و عملیة 

.1وتعدیلهارةوین الصو وتم التأكد تجریبیا فقط من دور التجربة السیاحیة في تك،رالمحرضة تمتلك التأثیر األكب
لعملیة تكوین صورة الوجهة السیاحیة ) Fakeye et Crompton,1991(نموذج ) : 05(رقمالشكل

Source : Wiliam Glen Croy(2008)

:2لصورة الوجهة السیاحیة تتمثل في األساسیةنات أو األبعاد وِّ كَ یرى معظم الباحثین بأن المُ 
ن المعرفي أو اإل یتمثل في المعلومات واألفكار واالتجاهات التي على أساسها ُیكوِّن:دراكيالُمكوِّ

السائح صورته الذهنیة حول الوجهة السیاحیة ، و قد تم اكتساب هذه المعلومات بشكل مباشر من 

1- Wiliam Glen Croy, the role of film in destination decision – making, a thesis submitted for the degree of
doctorate of philosophy at the university of otago , Dunedin , new Zealand, 2008,p70.

مقالة منشورة ،،لعینة من السیاحدراسة میدانیة -تأثیر اإلعالم السیاحي في صورة السیاحة الداخلیةبلبخاري سامي، بن أحسن ناصر الدین، -2
.8، ص2012الجزائر، أكتوبرقالمة،،1945ماي08جامعة 

بعد زیارة الوجهة     
السیاحیة

قبل زیارة الوجهة 
السیاحیة

الصورة        
األولیة صورة الوجهة    

الصورة العضویةالسیاحیة

الصورة المحرضة
الصورة        

الثانویة

الصورة العضویة

الدافع إلى السفر

البحث النشط عن المعلومات ومعالجتها

الصورة المحرضة

لمنافعها وصورهاتقییم البدائل من الوجهات وفقا 

اختیار الوجهة السیاحیة

زیارة الوجهة وتشكیل صوًرا أكثر تعقیًدا
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خالل وسائل اإلعالم أو االتصال الشخصي خالل زیاراته السابقة ، أو بشكل غیر مباشر من 
.وغیر ذلك من المصادر الخارجیة

ن التأثیري أو العاطفي هو تقییم السائح للوجهة السیاحیة من خالل تكوین ِاتجاهات عاطفیة :الُمكوِّ
ر الوقت تتالشى المعلومات والمعارف نحوها ویتشكل هذا الجانب مع الجانب المعرفي ، و مع مرو 

وتبقى الجوانب العاطفیة حیث تنقسم مشاعر السائح اتجاه الوجهة السیاحیة إلى مشاعر إیجابیة أو 
.سلبیة أو محایدة 

 ُن الم ، حیث ترجع شكلة لدیهإن سلوك السائح یعكس طبیعة الصورة السیاحیة المُ :السلوكيكوِّ
نَّها ُتمكن من التنبؤ بسلوك السائح من خالل رغبته في ألعدها السلوكيأهمیة الصورة الذهنیة في بُ 

. قصده لزیارة الوجهة السیاحیة في فترة معینة من عدمها

العوامل المؤثرة في تشكیل صورة الوجهة السیاحیة: المطلب الثالث
Baloglu & Mc cleary( حّدد  , یل صورة الوجهة القوى الرئیسیة التي ُتؤثر على تشك) 1999

السیاحیة ، والمتمثلة في مختلف مصادر المعلومات ، والسِّن ، والمستوى التعلیمي للسائح ، والتي لها تأثیر 
المعرفي و اإلدراكي للوجهة السیاحیة ؛واضح على التقییم 

Gartner(ومن ناحیة أخرى یرى  , Baloglu ( الدوافع وباحثین آخرین أن للمستوى التعلیمي و
.1اإلجتماعیة والنفسیة للسفر أثر على التقییم العاطفي للوجهة السیاحیة

Baloglu & Mc(وین صورة الوجهة السیاحیة وفقاالعوامل المؤثرة في تك): 06( رقمالشكل

cleary,1999(

Source: Sérgio Dominique Ferreira Lopes(2011)

1- Sérgio Dominique Ferreira Lopes, Ibid, p309.

)المصادرحجم المعلومات من (تنوع 

أنواع مصادر المعلومات

السِّن

المستوى التعلیمي 

الدوافع االجتماعیة والنفسیة للسفر

التقییم المعرفي 
واإلدراكي

التقییم 
العاطفي

الصورة 
الكلیة
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العوامل المؤثرة في تكوین صورة الوجهة السیاحیة إلى فئتین ) Beerli et Martin,2004(كما صنف 
والدیمغرافیة ة السابقة ، والخصائص اإلجتماعیةالخبرة السیاحیالدوافع ، ( رئیسیتین هما العوامل الشخصیة 

.1)، كما هو موضح في الشكل التالي مختلف المصادر األولیة والثانویة ( ، ومصادر المعلومات ) للسائح

)Beerli et Martin,2004(لـوین صورة الوجهة السیاحیةالعوامل المؤثرة في عملیة تك:)07(الشكل

Source:Masood Khodadadi, (2013)

:إن عملیة تكوین صورة الوجهة السیاحیة ترتكز على نقطتین أساسیتین 
تشیر إلى أن األفراد یمكن أن یكون لدیهم صورة عن الوجهة السیاحیة حتى لو لم یسبق لهم زیارتها : األولى

مّما یدفعهم إلى مقارنة المعلومات التي یروج لها عن الوجهة مع خلفیتهم المعرفیة ، وبالتالي عند تصمیم 

1 Masood khodadadi, The role of media in the formation of destination images, published in: kozak metin, kozak
nazmi, aspect of tourist behavior: Cambridge scholars publishing, Newcastle, 2013, p4.

:مصادر المعلومات

 الثانویة:
المحرضة-
العضویة -
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الصورة     
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الصورة
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هذه الصور مّما ُیمكِّن من معالجة مختلف نقاط القوة قیاسفید استراتیجیات التسویق ، سیكون من المُ 
توضح أن هناك تغیرات تطرأ على صورة الثانیة والدقة وعدم الدقة في الصور الحالیة للوجهة ، أما والضعف 

الوجهة السیاحیة قبل وبعد زیارة األفراد لها ، وبالتالي یجب قیاس الصورة المتكونة لدى األفراد الذین زاروا 
.1وجهة من خالل مراقبتهم ومتابعتهمال

ستخالص نقاط الضعف التي تعاني منها ابو لهذا فإن إجراء عملیة قیاس صورة الوجهة السیاحیة یسمح
.2الوجهة ونقاط القوة التي تتمتع بها

تنافسیة الوجهة السیاحیة: رابعالمطلب ال
تعمل العدید من الوجهات السیاحیة في العالم على تنمیة وتطویر قدراتها السیاحیة من اجل أن تكون 

یكون من خالل تبني خطط واستراتیجیات قادرة ، إن الوصول إلى تنافسیة الوجهة السیاحیةأكثر تنافسیة
م ، بطریقة تضمن ربحیة على جذب أكبر عدد من السیاح ، وجعل هذه الوجهة غیر قابلة للنسیان لدیه

.النشاط السیاحي والوجهة السیاحیة ككل
تعریف تنافسیة الوجهة السیاحیة- 1

,Dwyer et Kim( عّرفها كل من  وخدمات الوجهات السیاحیة على تقدیم سلعقدرة" :أنَّها) 2003
.3السیاحبهاالخبرات السیاحیة التي یهتمعلى ، باالعتماد أفضل من الوجهات السیاحیة األخرىوأدائها بشكل 
ُفها  : على أّنها) 2013هى إبراهیم الخلیل،نُ ( وُتعرِّ

تجربة مدى قدرتها على تحدید مكانة ممیزة لنفسها في ذهن السائح المحتمل ، بما یمنح السائح الحالي " 
األمثل لما لدیها من مزایا تنافسیة فریدة طبیعیة أو االستغاللسیاحیة ترضي توقعاته واحتیاجاته من خالل 

مكن السائح مشیدة وتحویلها إلى مزایا تنافسیة أو تقدیم میزة سعریة تقابل ما یتلقاه السائح من خدمة ، بما تُ 
.4"من البقاء في السوق السیاحیة الدولیة

ُفها كل من  قدرتها على زیادة اإلنفاق السیاحي ، وزیادة " في )Crouch et Ritchie,2000( وُیعرِّ
نسى ، والقیام بذلك بطریقة تجارب ال تُ ...جذب الزائرین على نحو متزاید في وقت توفر لهم تجارب مرضیة

دراسة عینة من وكاالت السفر والسیاحة على مستوى شرق- أثر الترویج على الصورة الذهنیة للمقصد السیاحي كعالمة تجاریةفاطمة بن یوب، -1
. 9ص،2017الجزائر،قالمة،،1945ماي 08جامعة مقالة منشورة ، ،الجزائر

جامعة ، مجلة اآلفاق للدراسات اإلقتصادیة ، العدد الثالث، نموذج مقترح: إدارة الصورة الذهنیة للوجهات السیاحیة ،رادي سفیان، بربار نورالدینل-2
.44ص،01/09/2017تاریخ النشرالجزائر،،2البلیدة 

نظرة على خطة التكوین السیاحي في -دور تكوین الموارد البشریة في تحقیق تنافسیة الوجهة السیاحیةمروان صحراوي،شریف نصرالدین، -3
.233، ص2016، دیسمبر المعیار ، العدد السادس عشرمجلة،الجزائر

.234ص،2013مصر،، مؤسسة شباب الجامعة ، اإلسكندریة ،روف المعاصرة السیاحة في الدول اإلسالمیة في ظل الظنهى إبراهیم الخلیل ، -4
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.1رأس المال الطبیعي لألجیال القادمة من جهة أخرى، والحفاظ على مربحة، مع تعزیز رفاه السكان من جهة
:دراسة تنافسیة الوجهة السیاحیةأسباب - 2

:2إن الغرض من دراسة ومناقشة مصطلح القدرة التنافسیة للوجهة السیاحیة ، یرجع لألسباب التالیة
 ز ظهور المنافسة بین الوجهات التطورات المتسارعة في الحركة الدولیة للسیاحة والسفر ، عزَّ

السیاحیة العالمیة ؛
 المرتبط بالحزم السیاحیة في العقدین الماضیین ، حیث أصبحت الوجهات نظًرا للزیادة في الطلب

السیاحیة أكثر أهمیة من المعالم السیاحیة ، أو المرافق السیاحیة المنفردة ؛
 عرض الوجهات السیاحیة لمجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات السیاحیة لجذب زائرین

بین مجموعة من تلك لالختیاررصة والحریة التامة نحوها، في المقابل یمتلك كل زائر محتمل الف
؛لوجهات المحلیة منها أو الدولیةا
 تشیر األدبیات المرتبطة بالعوامل النفسیة المؤثرة على سلوك المستهلك إلى االرتباط القوي بین

ونیة السلوك في إعادة شراء ذلك) . نشیر إلى الوجهة السیاحیة هنا ( المواقف اتجاه منتج ما 
المنتج ، أو التوصیة به ألفراد آخرین على أقل تقدیر ؛

 هناك عالقة وثیقة بین جمیع المرافق المتصلة بالسیاحة ، ومختلف األنشطة ، واألعمال في
الوجهة السیاحیة من وجهة نظر السائح ؛

 یم ، وسائل المواصالت ووكاالت السیاحة في تنظالدور المتزاید لتكنولوجیا المعلومات الحدیثة
الرحالت ، أكسب السائح الفرصة في زیادة خبراته من خالل زیارته للعدید من الوجهات السیاحیة؛

اختالف أسالیب توزیع المنتجات السیاحیة عن أسالیب توزیع منتجات الصناعات األخرى ؛
مات معدل والء المستهلك المرتبط بالوجهة السیاحیة أقل ِممِّا یمكن أن یكون علیه بالنسبة للمنظ

األخرى ، و حتى إن حدث فإن السائح سیزور نفس الوجهة السیاحیة مرَّة أو مرَّتین في السنة 
.على أقصى تقدیر

: مؤشر قیاس التنافسیة السیاحیة- 3
بإصدار تقاریر سنویة "WORLD ECONOMIC FORUM" العالمي االقتصاديیقوم المنتدى 

ُیصنِّف التقریر السنوي الدول م حول تنافسیة قطاع السیاحة والسفر على المستوى العالمي ،2007سنة منذ
في كل فرع 6إلى 1، یضع لكل دولة نقاط من والسفرالسیاحةعلى معاییر تنافسیة قطاع المشاركة بناًءا

.25مروان صحراوي ، مرجع سبق ذكره ، ص-1
.27- 26، صالمرجع السابق-2
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ابقا إلى ثالثة معاییر رئیسیةسمحدد من فروع المعیار تعبر عن فاعلیة القطاع ، وتنقسم هذه المعاییر
.تضم معظم العوامل التي تؤثر في تنافسیة القطاع ما بین الدولراتؤشِّ مُ المجموعة من تحتوي على

أربعة معاییر رئیسیة تحتوي على م أصبحت تقاریر المنتدى االقتصادي العالمي تتضمن 2015منذ 
والذي شاركت م 2015، و هذا ماتضمنه التقریر السنوي لسنة )indicators(مجموعة من  الُمؤشِّرات 

.1دولة من جمیع أنحاء العالم141فیه 

2015السیاحة والسفر المعّدل سنة مكونات مؤشر تنافسیة قطاع ): 08( رقمالشكل
مؤشــر تنافسیـــة قطــــاع السیاحـــة والسفـــــــر

Source: The Travel and Tourism Competitiveness Report, World Economic Forum

1 World Economic Forum (2015),The Travel and Tourism Competitiveness Report 2015:Growth through
shocks, published by the World Economic Forum, Geneva, p06.
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:  الفصل خالصة 

اتضح من خالل ما تم عرضه في هذا الفصل أّنه لم یتم الوصول إلى مفهوم شامل لظاهرة السیاحة ، 
نتیجة التطور الكبیر والهائل في الخصائص الممیزة لها ، فلم ُتعد مجرد ذلك النشاط اإلنساني الُمعتمد على 

.تتأثر وتؤثر في البیئة المحیطة بها ، بالغة التعقیدالتنقل والترحال ، بل أصبحت صناعة قائمة بحد ذاتها
كما ُیعد مفهوم الوجهة السیاحیة ، من المفاهیم الحدیثة والتي تشیر إلى المكان الذي ُیمكن أن یحتضن 
عملیات إنتاج الصناعة السیاحیة ، أي وعاء تواجد العرض السیاحي الذي یرتاده السیاح المحتملین بغیة 

، ولقد أّدى السعي من طرف الوجهات اإلستفادة من حزمة متكاملة من التجارب والمنافع السیاحیة المتوفرة
نافس بین هذه الوجهات ، ظهور التالسیاحیة التقلیدیة أو الجدیدة إلى فهم طبیعة طلبات وأذواق السیاح إلى 

.لما توفره من مزایا إضافیة الوجهات الخارجیة تفضیل إلى الدول منفراد في العدیدباألمّما أّدى
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تمهیـــد

طبیعة سلوك السائح:المبحث األول

العوامل المحددة لقرار إختیار السائح بین الوجهات السیاحیة: المبحث الثاني
والخارجیةالداخلیة 

خالصة الفصل
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:تمهید

كبیر  عامة وسلوك المستهلك السیاحي أو السائح بصفة خاصة بإهتمام المستهلكموضوع سلوك حظي
مستهلكا لنوع خاص ،ارسین في الدول المستقبلة للحركة السیاحیةفي مجال بحوث السوق لدى الباحثین والد

.األخرىالسیاحیة التي تتصف بخصائص تختلف عن خصائص الخدماتمن الخدمات وهي الخدمات 
حیث ، سلوك السائح المرتبط بإختیار الوجهة السیاحیة یعد أهم قرار عند تخطیطه لرحلته السیاحیةف

تعتبر صورة الوجهة السیاحیة المكونة في ذهن السائح عامال شدید األهمیة والتأثیر على كل مدركات السیاح 
.لزوار المحتملیناو ا
نظرا لما یطرأ على هذا السلوك من تغییر ،عتبر دراسة سلوك السائح عملیة شدیدة الصعوبة والتعقیدتو 

مستمر، وكذلك لطبیعة قرار السائح الشرائي الذي یعتبر المحصلة النهائیة لعدد من المراحل المهمة التي یمر 
.والتعرف على العوامل المؤثرة فیهالسلوك بصفة مستمرةلى دراسة هذامما یتطلب ضرورة التركیز ع،بها

:على ماسبق سنحاول التطرق في هذا الفصل إلى سلوك السائح من خالل مبحثینوتأسیسا
.بعنوان  طبیعة سلوك السائح :المبحث األول 
.بعنوان العوامل المحددة لقرار إختیار السائح بین الوجهات السیاحیة الداخلیة والخارجیة:المبحث الثاني
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طبیعة سلوك السائح: مبحث األولال

ویسعى للحصول ،هو الذي یقوم بإستخدام المنتج السیاحي أو الخدمات السیاحیةیمكن القول بأن السائح 
، فالمستهلك السیاحي الیختلف عن السیاحیة إلى دولة أو منطقة معینةعلیها لإلستمتاع بها في رحلته 

المستهلك العادي من حیث الهدف من الشراء واإلستهالك ولكنه یختلف من حیث طبیعة اإلستهالك وأسلوب 
حي،، فالمشتري للبرنامج السیاحي الیستخدمه إال بعد اإلنتقال إلى منطقة الزیارة أو دولة المقصد السیاالشراء

، مما یتطلب ضرورة التركیز على دراسة سلوكه بصفة مستمرة بعكس المشتري للسلع المادیة الملموسة
.والتعرف على العوامل المؤثرة فیه

مفهوم سلوك السائح:المطلب األول

حتم علینا اإلحاطة بمختلف یُ ى به السائح لدى الدول والمؤسسات السیاحیةالوزن الذي یحظأضحى
وكذا ،دراستهوأسباب وأهمیةلذا حاولنا من خالل هذا المطلب التعرف على سلوك السائح ،جوانبه

.خصائص هذا السلوك والعوامل المحددة لقرار إختیار السائح بین وجهته السیاحیة الداخلیة والخارجیة
تسویقي سیاحي وقد ساس الذي یقوم علیه أي نشاط بمثابة الحجر األالسائح یعد: تعریف السائح- أوال

:أعطیت له العدید من التعاریف نوجزها فیما یلي
إلستخدامها واإلستفادة منها بشراء الخدمات السیاحیة ذلك الشخص الذي یقوم"یعرف السائح بأنه- 

.1"ثناء رحلته السیاحیة سواء كان سائحا دولیا أو محلیاأ
هو الشخص الذي ینتقل "السیاحیین بفرنساوالسائح كما عرفه اإلتحاد الدولي للصحفیین والكتاب - 

وینتفع بوقت فراغه إلشباع رغبة اإلستطالع تحت ،بغرض ما خارج األفق الذي إعتاد اإلقامة فیه
.2"أي شكل من أشكال هذه الرغبة ولسد حاجة من اإلستجمام والمتعة

زوار مؤقتون یمكثون أربعا وعشرون  ساعة "م السیاح بأنهم 1963وعرفت األمم المتحدة في عام - 
.3"و زیارة األسرة أو المهام والمقابالتأعلى األقل بغرض قضاء وقت الفراغ في الترویح 

الشخص الذي یسافر خارج محل إقامته األصلي أو اإلعتیادي وألي سبب غیر"كما یعرف بأنه- 
أو في داخل بلد غیر بلده )السائح الوطني(الكسب المادي أو الدراسة سواء كان في داخل  بلده

.106ص،مرجع سبق ذكرهإبراهیم إسماعیل الحدید،-1
.22ص،2002،، مصردار الفجر للنشر والتوزیع القاهرة،اإلعالم السیاحيمحمد منیر حجاب،-2

.22ص،السابقرجع الم-3
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.1"ساعة وٕان قلت عن هذه المدة أصبح یعتبر قاصدا للنزهة24ولفترة تزید عن ) السائح األجنبي(
بغرض ،كل شخص لدیه وقت فراغ یقوم من خالله برحلة إلى أماكن جدیدة"ویعرف ایضا بأنه - 

في حالة إسترخاءشویصبح حرا یعی،من كل األعباء المرتبطة بالعملیتحللاإلقامة المؤقتة ولكي 
ویكون مستهلكا ولیس منتجا ولو كان،وٕاستجمام باحثا عن بعض التغییر في حیاته اإلجتماعیة

ألنه یحتاج خالل وجوده كافة،الغرض من الرحلة حضور جلسات أو مؤتمرات أو حضور معرض
.2"ا الخدمات المتنوعة األخرى باإلضافة إلى سبل الترفیهسبل الراحة المعیشیة وكذ

كل شخص ینتقل من مكان إقامته "ومن خالل التعاریف السابقة نستخلص تعریف شامل للسائح على أنه
بغرض ) سیاحة خارجیة(أو خارجه) سیاحة داخلیة(سواء داخل بلده األصلي،المعتاد إلى مكان آخر

24،  على أال تقل  المدة  عن ألغراض أخرىالعالج أو لحضور إجتماعات أووأاإلستجمام  والترفیه 

.یكون الغرض من وراء رحلته السیاحیة تحقیق مكاسب مادیةوأال،ساعة وال تزید عن سنة
تعریف سلوك السائح:ثانیا

نتیجة تعرضه لمنبه جنبي السائح المحلي أو األذلك التصرف الذي یقوم به "یقصد بسلوك السائح  
كالمصادر الطبیعیة ،داخلي أو خارجي أو كلیهما تجاه الخدمات السیاحیة أو مقومات الجذب السیاحي

.3"واآلثار السیاحیة الشاخصة في البلد
ذلك التصرف الذي یبرزه السائح في البحث عن شراء أو إستخدام السلع والخدمات "كما یعرف بأنه

.4"التي یتوقع أنها ستشبع رغباته وحاجاته وحسب اإلمكانیات الشرائیة المتاحةواألفكار 
ذات العالقة بالمواضیعأنه یمكن شرح مفهوم سلوك  السائح باإلستعانة :Resinger(5,2009(ویرى 

السلوك الذي یبدیه المستهلك أثناء عملیة إتخاد القرار المناسب عند "بسلوك المستهلك الذي یشیر وفقه إلى
من    الطرق التي"وعلیه یدل سلوك السائح من وجهة نظره على،" مواجهته لمجموعة من البدائل والخیارات

."والخدمات والخبرات السیاحیةوتقییم المنتجات،ستخداموا،ىوالحصول علختیار خاللها یقوم السائح با
السائح من خاللها  بإتخاد قراراتههذا السلوك تسعى إلى فهم وشرح الكیفیة التي یقوم موضحا أن دراسة

للحصول على السلع والخدمات المرتبطة بالسیاحة بحیث تشمل،ل موارده المتاحة من وقت ومال وجهدلبد

.28صمرجع سبق ذكره،،توفیقماهر عبد العزیز-1
.24ص،2006،، مصراإلسكندریةدار الفكرالجامعي ،،التخطیط السیاحيمحمد الصیرفي،-2
.17ص،2000األردن، عمان،دار زهران،،سلوكیات السائح والطلب السیاحيحمید عبد النبي الطائي وبشیر عباس العالق،-3
.47ص،مرجع سبق ذكرهماي علي،-4
.74-73ص،مرجع سبق ذكرهمروان صحراوي،-5
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:هذه الدراسة مایلي
تخزین ومعالجة،اإلدراك،الفهم،التعلمعملیات كالتفكیر،من خالل (تكوین مدركاته : ذهن السائح-1

التي(نوایاه،عواطفه المتمثلة في مجمل مشاعره وأحاسیسه ومواقفه ومیوله،)وٕاسترجاع المعلومات
رغبته وٕارادته ،أسباب ذلك التصرف،بطریقة معینةالتصرف،تتضمن عزمه على القیام بالتصرف

).للتصرف
.السلوك العلني البادر من السائح أثناء سلوكه إتجاه مختلف المنتجات السیاحیة-2
.الحالة الذهنیة والنفسیة المصاحبة للمستهلك السیاحي-3
.البیئة الخارجیة المؤثرة على سلوك السائح-4
.البیئة الخارجیةردود أفعال السائح لما یستقبله من -5

ومن خالل ماسبق نستنتج أن سلوك السائح هو عبارة عن مجموعة من األفعال والتصرفات التي 
والتي ترتبط بشراء وٕاستعمال الخدمات السیاحیة التي تشبع حاجاته ورغباته داخل منطقة ،تصدر عن السائح 

، وٕاتخاد القرار الشرائي المناسب بما یتوافق مع لة بین مجموعة من البدائلضله بالمفاوالتي تسمح ،الزیارة
.وٕامكانیاتهموارده 

أهمیة دراسة سلوك السائح:ثالثا
الباحث،السیاحیةمدیر المنظمة،بالنسبة للسائحخاصة همیة كبیرة أإن دراسة سلوك السائح لها 

:1ورجل التسویق
:للسائحبالنسبة - 1

.تساعد السائح في تحدید حاجاته ورغباته حسب األولویة-
.مكن السائح من الحصول على كافة المعلومات التي تساعد على إتخاد القرار الشرائيت- 

.تحلیل البدائل المتاحة والظروف البیئیة المحیطةالسائح فيتفید -
:بالنسبة للمنظمات السیاحیة- 2

.الفرص التسویقیة المناسبةإكتشاف -
.لسیاحي وٕاختیار القطاعات السوقیةتجزئة السوق ا-
.اإلستجابة السریعة لحاجات ورغبات وخصائص السیاح-

.48-47صمرجع سبق ذكره،ماي علي،-1
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.تصمیم الموقع التنافسي المناسب لمنتجات المنظمات السیاحیة-
.تجمیع البیانات والمعلومات وٕاجراء بحوث التسویق-

.اإلجتماعیة والثقافیة المؤثرة في سلوك السائحالتعرف على كل المتغیرات والعوامل-
:بالنسبة للباحث- 3

التي تؤدي مجتمعة إلى التأثیر في سلوك) و النفسیةأ( یئیة والشخصیة فهم العالقة بین العوامل الب-
.المستهلك وتدفعه إلى إتخاد تصرف معین

.فهم سلوك اإلنسان كعلم ألن سلوك المستهلك هو جزء من السلوك اإلنساني العام- 
:بالنسبة لرجل التسویق- 4

.لى الفهم الكامل لسلوك المستهلكتتم دون الوصول إتصمیم اإلستراتیجیات التسویقیة التي ال-
على أنواع السلوك اإلستهالكيوالتعرف القرار الشرائي من قبل المستهلك ، فهم لماذا ومتى یتم - 

.والشرائي للمستهلكین
.فهم ودراسة المؤشرات على هذا السلوك وبالتالي تدعیم مركز المنظمة التنافسي في السوق- 

ن یكون رجل التسویق السیاحي على معرفة كاملة بالمراحل األساسیة التي یمر بها السائح عندأویجب 
.والتي سنتطرق إلیها الحقا،1ل مع منتج أو خدمات سیاحیةإتخاد قرار التعام

:السائحسلوكخصائص-رابعا
یتمیز السائح بخصائص وممیزات تجعل له طبیعة وأسلوبا في إستخدامه للمنتج السیاحي وسلوكه في 

:2ونمط إنفاقه على خدماته ومشتریاته السیاحیة وأهم هذه الخصائص مایلي،دولة المقصد السیاحي
دائما ما یالزم معظم السائحین هذا الشعور في كل زیارة للدولة المقصودة حتى لو:الشعور بالغربة

،وهذا اإلحساس طبیعي ویرجع لعوامل نفسیة وٕاجتماعیة خاصة بالسائح نفسه،تكررت عدة مرات
قرب الدولة المستقبلة من طبقا لمعاییر مختلفة مثلوٕان كان هذا الشعور تختلف درجته إلى حد ما 

الترابط اإلجتماعي كالعادات،ودولة الزیارةالترابط اللغوي والعقائدي بین دولة السائح دولة السائح ،
أن تؤدي إلى تقلیلفكل هذه العوامل إما ،عدد مرات الزیارة لدولة المقصد،والتقالید بین الدولتین

.أن تكون العكس فتزید من هذا الشعوروٕاما ،حدة الشعور بالغربة لدى السائحین

.51-50ص،2015/2016، الجزائر، جامعة وهرانمذكرة ماجیستیر في العلوم التجاریة،التسویق السیاحي في الجنوب،أونیس فاطمة الزهراء،-1
.230-229مرجع سبق ذكره، ص،الزعبيعلي فالح -2
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نحو اإلنفاق الكبیر على ایرتبط هذا اإلتجاه لدى السائح بمیله دائم:اإلتجاه نحو زیادة اإلنفاق
والوصول إلى درجة كبیرة من ،رغبات كثیرة كامنة في نفسهخدماته ومشتریاته السیاحیة إلرضاء 

حیث یخصص لها في الغالب میزانیة،حلة السیاحیةاإلشباع المادي والنفسي والمعنوي من الر 
.خاصة طوال العام

السائح الیتدخل في معظم األحیان في تصمیم وتشكیل :عدم اإلشتراك في تصمیم المنتج السیاحي
بل یتم تصمیم ووضع البرامج السیاحیة بواسطة الشركات ،المنتج السیاحي في الدولة التي یزورها

وٕان كان بعض هذه الشركات یمیل إلى إستخدام األسلوب ،السیاح أنفسهمالسیاحیة بعیدا عن 
حیث تستعین بآراء وٕاتجاهات السائحین المرتقبین لوضع البرامج التي ،العلمي في تصمیم برامجها

.تناسبهم ویرغبونها باإلعتماد على بحوث ودراسات األسواق والمستهلكین
لمستهلك النهائي یعتبر السائح أو المستهلك السیاحي هو ا:ياإلستهالك واإلنتاج معا للمنتج السیاح

،فهو الذي یستخدمها ویستفید منها طوال رحلته السیاحیة،و الخدمات السیاحیةللمنتج السیاحي أ
، فالنمط اإلستهالكي للسائح یقوم على اإلنتفاع فال یشتریها لغرض التخزین وٕاعادة البیع مرة أخرى

.الخدمةالمباشر بالسلعة أو
یبحث السائح دائما عن الوسائل المختلفة التي تحقق له اإلشباع المادي :اإلشباع المادي والمعنوي

وفي نفس الوقت یسعى للحصول على اإلشباع ،...)المشروبات،المأكوالت(كخدمات اإلقامة
، واإلستمتاع السیاحیة المهمةالمعنوي من رحلته السیاحیة من خالل زیارة  المناطق األثریة والمعالم 

.كالشواطئ والبحار والمناطق الصحراویة والجبلیة،بعناصر الجذب الطبیعیة المهمة
یمیل السائحون دائما إلى القیام برحالت سیاحیة دولیة أو داخلیة :السلوك اإلستهالكي الجماعي

لكي یشعروا باأللفة ...)المعارف أو األصدقاء،األقارب(اآلخرینضمن مجموعات السائحین
بین المستهلكین السیاحیین التي تجعلهم الوتعتبر هذه السمة من السمات الشائعة ،واإلطمئنان

سواء كانت رحالت جماعیة ،قرار شراء البرامج السیاحیة إال في ظل مجموعات متجانسةونیتخذ
لما یترتب علیها من تكلفة عالیة وعدم تنوع في الفردیة وال یمیلون نحو الرحالت،و صغیرةكبیرة أ

.لعامل النفسي والمعنويباإلضافة لبرامجها،
تركز عند اتخاذك نسبة كبیرة من السائحینلعلى الرغم من أن هنا:عدم اإلهتمام بتفاوت األسعار

وتبحث عن األقل ،على أسعار برامجها وخدماتها السیاحیةقرارها بزیارة دولة أو مناطق معینة ،
بإرتفاع أو إنخفاض  األسعار خاصیة مهمة من إال أنه بصورة عامة یعتبر عدم  اإلهتمامسعرا 
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ویرجع ذلك إلى قصر الفترة التي یقضیها السائح في ،الخصائص التي تمیز المستهلك السیاحي
.الرحلة
أسباب دراسة سلوك السائح:انيالمطلب الث

:یليعلى عدد من األسباب المهمة نذكر منها ما)السائح(دراسة المستهلك السیاحيتقوم
،النهائي للشراء هو المحصلة النهائیة لمجموعة من التصرفات أو السلوك البشريیعتبر القرار:أوال

:1المراحل وهيعددا من مما یتطلب من خبراء التسویق دراسة وتحلیل هذا السلوك الذي یتضمن 
یهدف اإلنسان إلى إشباع الحاجات المادیة كاألكل :إلى القیام بنشاط سیاحياإلحساس بالحاجة- 1

ة إلى غیر ذلك من الحاجات المختلفة التي تخضع ی، والحاجات النفسیة كالمتعة والترفیه والثقافوالشراب
.لرغباته

اإلستعداد للرحلة السیاحیة الدولیة فترة أطول في تفكیریستغرق :اإلستعداد للقیام بالرحلة السیاحیة- 2
.السائح  من الرحالت السیاحیة الداخلیة

ألنها تقوم،قرار الشراءر هذه المرحلة من أهم مراحل اتخاذتعتب:إتخاد القرار بشراء برنامج سیاحي- 3
مما،ورغباته الكثیرة والمتنوعةوبین دوافعه،على الموازنة بین موارد المستهلك المالیة المحدودة

ه لزیارة دولة أو منطقة سیاحیة دون أخرى ویؤثر على هذا القراریؤثر على قرار الشراء الذي یتخذ
:  مجموعة من العوامل أهمها

الرغبة أو الحاجة لتحقیق هدف معین.
مستوى الخدمة السیاحیة في منطقة الزیارة.
سائحالقدرة المالیة لدى ال.
مستوى األسعار السائدة في بلد الزیارة.
الوقت المحدد للقیام بالرحلة.

تحتاج هذه المرحلة إلى تیار مستمر من البیانات والمعلومات:شعور المستهلك السیاحي بعد الزیارة- 4
الرحلة ،لكي توضح درجة إشباع المستهلكین ومدى رضاهم عن ،الواردة إلى منتجي السلعة السیاحیة

تطویر المنتج السیاحيمما یساعد على ،ومستوى الخدمات والتسهیالت  السیاحیة المقدمة لهم
.بصفة دائمة والتأثیر في قرارات الشراء بالنسبة لهم مستقبال

.115-113صمرجع سبق ذكره ، إبراهیم إسماعیل الحدید،-1
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والنشاط،یعتبر العنصر البشري في أي نشاط من األنشطة هو العنصر الحاسم في نجاحه وتقدمه:ثانیا
السیاحي نشاط یتمیز بإعتماده األساسي على القوى البشریة سواء فیما یتعلق بالمنتج السیاحي نفسه أو

لذلك أصبحت دراسة هذا العنصر من جانب،)المشترین أو المستهلكین أو السائحین(بالنسبة للعمالء
.1ي أي منشأة سیاحیةرجال التسویق مطلبا مهما یتوقف علیه نجاح النشاط التسویقي ف

، أثر كبیر فيلقد كان لإلتجاهات الحدیثة التي ظهرت في مجال التسویق في مختلف دول العالم: ثالثا
ظهور كثیر من النماذج التحلیلیة لقرارات الشراء وتداخل عدد كبیر من العوامل فیها لتفسیر السلوك

ستمدت دراسة هذا السلوك أهمیتها بإعتبارهاوبذلك ا،اإلستهالكي للفرد وتحلیل دوافعه وٕاتجاهاته
للوصول إلى المحرك الرئیسي للقراراتواالقتصادواالجتماع حدیثا ساهم فیه علماء النفس إتجاها 

.2الشرائیة واألهداف التسویقیة في المجال السیاحي

لشراء لدى السائح والمتدخلون فیهنواع قرار اأ:الثالثالمطلب 
، ولهذاقرار الشراءلى سلوك المستهلكین ودفعهم إلتخاذساسي لرجال التسویق هو التأثیر عألاإن الهدف 

إلیها بعدخیر هو المحصلة المتوصل لمستهلك قراره الشرائي ، وهذا األبها اخذیبحثون عن الكیفیة التي یت
إتحاد مجموعة من العوامل الداخلیة والخارجیة والتسویقیة وغیرها ، وتختلف أنماط السلوك الشرائي للمستهلك 

.بناءا على نوع وطبیعة المنتج ، وكذا تعقد الموقف الشرائي وكذلك المتدخلون في هذا القرار
تعریف قرار الشراء:أوال

:تعریف قرار الشراء كاآلتيیمكن 
تعرف عملیة إتخاذ القرار الشرائي بأنها اإلجراء الذي یقوم المستهلكون من خالله بجمع المعلومات وتحلیلها"

.3"أو المنظمات أو األفراد أو األماكن أو األفكارواإلختیار بین بدائل السلعة أو الخدمة
هي تمثل سلسلة الخطوات التي تبدأة یتم من خاللها حل مشكلة معینة و عملی" ویعرف أیضا على أنه 

.4"إلى شراء المنتج الذي یلبي هذه الحاجة-الحاجة-بالشعور بالمشكلة
والخطوات  إلختیار الوجهة السیاحیة األنسب مناإلجراءاتومنه فالقرار الشرائي للسائح یمثل بشكل عام كل 

.239-233ص ، ، مرجع سبق ذكرهعلي فالح الزعبي-1
.115-114ص،بق ذكره، مرجع سإبراهیم إسماعیل الحدید-2
تخصص دكتوراه في العلوم التجاریة،،الشراء من طرف المستهلكتأثیر مزیج االتصال التسویقي للمؤسسة على إتخاذ قرار طیبي أسماء،-3

.12ص،2016/2017،تلمسانجامعة ابي بكر بلقاید،تسویق دولي،
سوقدراسة میدانیة على -أهمیة العوامل المؤثرة في القرارات الشرائیة للمستهلك النهائي للسلع اإلستهالكیة المعمرةمنیر نوري،رابح حمودي،-4

جامعة حسیبة كلیة العلوم اإلقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر،بملتقى،جتماعیة و اإلنسانیةالسیارات السیاحیة في الجزائر،األكادیمیة للدراسات اإل
.34ص،2018جوان 20،الجزائر،علي الشلفبن بو 
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في ظل ظروف بیئته وفي حدود الدخل والوقت المتاحین له بهدف القیام بتجربة،البدائل المتاحةجملة 
.سیاحیة من خالل السفر والترحال خارج مكان اإلقامة

: أنواع قرارات  الشراء:ثانیا
وكذا،تعقد الموقف الشرائيج وكذاتهلك بناءا على نوع وطبیعة المنتتختلف أنماط السلوك الشرائي للمس

:1وفقا لمعیارین هماقرارات الشراء لذلك یمكن تقسیم أنواع ،المتدخلین في القرار الشرائي
:معیار تعقد الموقف الشرائي- 1

:على أساس هذا المعیار یمكن تمییز القرارات التالیة
تى أن القرار الشرائيهنالك العدید من سلوكیات المستهلك تتم بطریقة روتینیة ح: قرار الشراء الروتیني-أ

یمثل أقل المواقف الشرائیة تعقیدا ویحدث حینما یشعر المستهلك، فهذا القرار أوتوماتیكیةیتم بصورة 
معلومات جدیدة ویكونفال یقوم بالبحث عن ائصه ،معرفة جیدة وعلم بنوع المنتج وخصأنه على

یحدث هذا النمط منوعادة ما،سلوكه الشرائي بناء على خطة معروفة من الذاكرة والخبرة السابقة
الخدمات  األقل تكلفة من حیث المال والوقت والجهد ویتمالسلوك الشرائي في حالة شراء السلع أو

.شرائها بصورة متكررة
قد یكون المستهلك متآلف مع المنتج ألنه قام بشرائه مرات ): المحدود(الشراء متوسط التعقیدقرار- ب

وبالتالي یحتاج القرار إلى التفكیر وٕان كان،ولكنه غیر متآلف مع كل البدائل المتاحة،عدیدة ومتكررة
لیس على علم بكل المنتجات والبدائلحیث أن المستهلك على علم بالمنتج ولكنه ،بصورة محدودة

.المنافسة
في بعض أنواع السلع مثل شراء سیارة أو منزل یبذل المستهلك):الممتد(قرار الشراء بالغ التعقید-جـ

فهو ینشغل بدراسة المشكلة،مجهودا ووقتا طویال في كل مرحلة من مراحل صنع القرار الشرائي
ویستخدم عدد كبیر من المعاییر لتقییم البدائل المتاحة ویقضي وقت طویل في البحث عن المعلومات

.قبل إتخاذ القرار
:على أساس هذا المعیار یمكن تمیز القرارین التالیین:معیار وحدة إتخاذ القرار- 3

.ولوحدهیتخذ القرار الشرائي هنا الفرد نفسه:قرار الشراء الفردي-أ
،یتدخل أو یشارك عدد كبیر من االشخاص أو األفراد في إتخاذ القرار الشرائي:قرار الشراء الجماعي- ب

قرة، بومرداس، الجزائر،رسالة ماجستیر في العلوم االقتصادیة، جامعة محمد بو ، الخدمات السیاحیة وأثرها على سلوك المستهلكبرنجي أیمن،-1
.124ص ،2008/2009
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.وعادة مایتمیز هذا القرار بالتعقید
دوارئح قد یكون نتیجة لتفاعل قرارات أطراف عدیدة تلعب عدة أوتجدر اإلشارة إلى أن القرار الشرائي للسا

:1یمكن تلخیصها فیما یلي
.هو الشخص الذي یقترح شراء السلعة أو الخدمة:المبادر-1
.هو الشخص الذي تكون له وجهة نظر تحمل وزنا في إتخاذ القرار النهائي:المؤثر-2
أینماذا أشتري؟هل أشتري؟،هو الشخص الذي یتخذ قرار الشراء بشكل تام أو جزئي:متخذ القرار-3

أشتري؟
.هو الشخص الذي یقوم بالشراء بعد أن یكون قد إتخذ القرار:المشتري-4
.هو الشخص الذي یمتلك ویستخدم السلعة أو الخدمة بشكلها النهائي:المستخدم-5

هوعموما والسائح بشكل خاصإن التركیز األساسي لرجل التسویق في دراسة السلوك الشرائي للمستهلك
ویفید ذلك في تصمیم اإلستراتیجیات التسویقیةخیر قراره الشرائي،ى الطریقة التي یتخذ بها هذا األالتعرف عل

راحل تبدأ بالشعوروقد توصلت الدراسات إلى أن عملیة الشراء تمر بمجموعة من الم،المناسبة للتأثیر فیه
.تطرق إلیه الحقاسنبعد الشراء وهو مابسلوك مابالحاجة وتنتهي

القرار الشرائي للسائحمراحل إتخاذ:المطلب الرابع
،لالشعور نتیجة للتفكیر العقلي أو إنعكاسا ،تأتي تصرفات األفراد وسلوكیاتهم في كثیر من األحیان

جاءت كرد أما إذا ،قد جاءت بعد تفكیر فإن هذا یعني أن األفراد قد إتخدوا قراراهذه التصرفات فإذا كانت 
لذلك یمكن القول ،فال یكون ذلك قرارا بل یمكن التعبیر عنها بالسلوك اإلرادي أو الالشعوريفعل لالشعور

یقوم كما یرى كثیر من علماء اإلدارة أن إتخاذ القرار،أن األساس في إتخاذ القرار بصفة عامة هو اإلختیار
إن عملیة إتخاذ القرار التي یقوم بها السائح أي شراء لذلك ف،أساسا على وجود بدائل أو إختیارات معینة

مه عقله لعدد من البدائل ویكون أماالسلعة السیاحیة أو البرنامج السیاحي تأتي دائما بعد مقارنة ذهنیة داخل
سنحاول التطرق إلیها ،يقبل إتخاد القرار الشرائي النهائمراحل مختلفة من التفكیر الذهني والسلوك اإلرادي

:یما یليف
وهي حالة التوازن التي یعیشها السائح عندما التكون لدیه أي رغبة أو :)مرحلة اإلستقرار( المرحلة االولى

ي أ،بمحل إقامتهویمیل إلى اإلستقرار،جاه للقیام برحلة سیاحیةوالسائح هنا لیس لدیه إت،إلشباعهاحاجة 

.130، ص2008، دار المسیرة للنشر والتوزیع ،عمان،األردن،مبادئ التسویق السیاحي الحدیث بین النظریة والتطبیقزكریا أحمد عزام وآخرون، - 1
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وأن المنافع ،السلع والمستلزمات األخرىتتعادل مع الحاجة إلى أن درجة الحاجة إلى الرحلة السیاحیة 
. 1المحققة في الحالتین متساویة

:والشكل الموالي یوضح ذلك

مرحلة اإلستقرار):09( الشكل رقم 

منشورات المنظمة،"علمیة وتجارب عربیةأسس "التسویق السیاحي والفندقيصبري عبد السمیع،:المصدر
.93ص،2006، مصراإلسكندریة،،العربیة للتنمیة اإلداریة

،تأتي هذه المرحلة بعد إستخدام مختلف العوامل المؤثرة في نفسیة السائحین:)مرحلة اإلثارة(ةالمرحلة الثانی
واإلهتمامات المختلفة لدى والطبیعیة التي تثیر الدوافعوالتي یمكن التعبیر عنها عملیا بالجهود التنشیطیة 

،هذه الدوافعالسائح للقیام برحلة سیاحیة إلى منطقة ما بهدف إشباع الحاجات والرغبات التي نشأت عنها 
النشرات : وتعتمد الشركات السیاحیة لتحقیق هذا الهدف في أي دولة على مختلف الوسائل التنشیطیة مثل

باإلضافة إلى اإلعالن المرئي والمقروء وغیرها من ،تصدرها بلغات مختلفة وبأشكال متعددةالدعائیة التي
:والشكل التالي یوضح ذلك،2إنسانالوسائل التي تركز على أهمیة السیاحة ودورها في حیاة كل 

مرحلة اإلثارة):10( الشكل رقم 

للتنمیة منشورات المنظمة العربیة ،"أسس علمیة وتجارب عربیة"التسویق السیاحي والفندقيصبري عبد السمیع،:المصدر
.94ص،2006مصر،اإلسكندریة،اإلداریة،

.113صذكره،مرجع سبق ،محمد منیر حجاب-1
.237علي فالح الزعبي،مرجع سبق ذكره، ص- 2

السلعة المادیةالسلعة السیاحیة

السلعة المادیة

السلعة السیاحیة
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تتضمن هذه المرحلة الجهود التي یقوم بها السائح من أجل البحث :)والدارسةمرحلة البحث ( المرحلة الثالثة
ومن ،من خالل القیام برحلة سیاحیة،عن الوسائل التي تساهم في إشباع رغباته وحاجاته النفسیة والمادیة

أو المستهدفة من شركات الرحلة المنتظرةجل ذلك یقوم بتجمیع المعلومات والبیانات الالزمة عن هذه أ
و من أ،من الوكالء السیاحیین في الخارجاألجنبیةأو الشركات والوكاالت السیاحیة المحلیة أو ،رانالطی

.1المعارف أو األصدقاء الذین سبق لهم القیام بمثل هذه الرحالت
من ،یتم في هذه المرحلة تقییم البرامج السیاحیة المتاحة:)مرحلة المقارنة بین البدائل( المرحلة الرابعة

ثم یقوم ،مقارنة بنفقاتها وتكلفتها المادیة،حیث حجم اإلستفادة والمنافع المادیة والمعنویة المترتبة علیه
السائح بعد هذا التقییم الموضوعي للبدائل المختلفة بعمل مقارنة بینها لتحدید نوع البرنامج السیاحي األنسب 

برنامج ستقرار الذهني إلتخاذ قرار بشراءاإلأي راروتسمى هذه المرحلة بمرحلة الق،له من مختلف النواحي
.2سیاحي معین

قرار معین وهو القیام ذهنیا على ن یستقر السائح أبعد : )النهائيالقرار ذمرحلة إتخا( المرحلة الخامسة
وذلك بإتخاذ،، فإنه یقوم باإلفصاح عن هذا القرار الذهني الذي إستقر علیهبرحلة سیاحیة إلى دولة ما

إلى الوكیل حیث یقوم السائح بالذهاب ،القرار الفعلي لشراء البرنامج السیاحي وما یرتبط به من إجراءات
و الشركة أو المكتب السیاحي للتعاقد على شراء الرحلة السیاحیة واإلستعداد للقیام بها في الوقت أالسیاحي 

.3المحدد لها بعد تجهیز إحتیاجاته الشخصي
بعد إنتهاء الفرد من الرحلة وقضاء وقت ممتع والعودة بذكریات مثیرة تعتبر الحد :الشراءمرحلة مابعد 

ولن یقوم ،ولكن إذا قضى السائح وقت سیئ فسیعود بذكریات غیر جیدة،في تكرار عملیة الشراءالفاصل 
إعطاء إنطباع سیئ ، بل العكس قد یكون عامل سلبي في بتكرار عملیة الشراء مرة أخرى للبرنامج السیاحي

.4جدا لمنطقة المقصد السیاحي لألصدقاء والمعارف واألهل

.122ص،مرجع سبق ذكرههیم إسماعیل الحدید،إبرا-1
.123ص،المرجع السابق-2
.96-95صمرجع سبق ذكره،، صبري عبد السمیع-3
.64ص،مرجع سبق ذكره، جوابرة الملكاويعمر-4



دراسة سلوك السائحالفصل الثاني                   

54

العوامل المحددة لقرار إختیار السائح بین الوجهات السیاحیة الداخلیة والخارجیة: المبحث الثاني

هناك لذا یمكن القول أن ،بإعتبار الفرد إجتماعي بطبعه فهو یؤثر ویتأثر بالمجتمع الذي یعیش فیه
وبالتالي التأثیر على قراراته ،غیر مباشرةالعدید من العوامل المؤثرة على سلوك السائح بصورة مباشرة أو

.وسنحاول من خالل هذا المبحث اإلشارة إلى أهم هذه العوامل،الشرائیة

)الداخلیة ( العوامل النفسیة:المطلب األول
من ،سیكولوجیة سلوك السائح بشكل واضح التسویق في المنظمات السیاحیة إلى فهم یسعى مدراء

طبیعة المنتج السیاحي واألنماط التي یرغب السائح خالل الدراسات وبحوث السوق بهدف التعرف على
صوصیة صبح لدیهم تصورات واسعة ذات خأوٕاعتمادا على ذلك ،التمتع بها وٕاشباع حاجاته ورغباته منها

:ومن جملة المؤثرات النفسیة على سلوك السائح نذكر العناصر التالیة،للوصول إلى السوق المستهدف

لحاجاتا:أوال
:یليماأبرزهاقدمت عدة تعاریف للحاجات ولعل

یدفع الفرد ألن یسلك مسلكا ،معینلشيءعبارة عن الشعور بالنقص أو العوز "تعرف الحاجات بأنها
.1"خالله سد هذا النقص أو إشباع الحاجةیحاول من

معین وهو یؤدي إلى عدم التوازن لشيءعبارة عن الشعور بالنقص أو اإلفتقار "كما تعرف بأنها
.2"الداخلي حتى یتم إشباع هذه الحاجة

ویعلمه یخلق الحاجة بل مهمته أن یخلق الرغبة عن طریق جعل السائح یدرك حاجاته ورجل التسویق ال
.بالسلع والخدمات السیاحیة التي یمكن أن تشبع هذه الحاجات والرغبات

وهو ماجاء به ،غیر أن التمییز بین الحاجات غیر كاف ویحتاج إلى أنواع أخرى أكثر تمثیال لسلوك السائح
والتي تقوم على سعي الفرد إلى إشباع ،في نظریة تدرج الحاجات اإلنسانیة"ابراهام ماسلو"عالم النفس

فكلما أشبعت حاجة معینة تطلع إلى إشباع حاجات أكثر أهمیة منها وهو ،األكثر أهمیة في نظرهالحاجات
.لحاجاتلما یتجسد من خالل الشكل التالي الذي یمثل هرم ماسلو

.181ص،1998مصر،االسكندریة،الدار الجامعیة،،)المهاراتمدخل بناء(السلوك التنظیميأحمد ماهر،-1
.178ص،2006مصر،اإلسكندریة، الدار الجامعیة،،قراءات في سلوك المستهلك،أیمن علي عمر-2
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هرم ماسلو للحاجات):11( رقمالشكل

.247،ص2006،الطبعة الثانیة،دار الوراق للنشر والتوزیع،عمان،،أصول صناعة السیاحةحمید عبد النبي الطائي:المصدر

الدوافع:ثانیا
للسلوك تدفعهم القوة المحركة الداخلیة أو الطاقة الكامنة في األفراد والتي ":یمكن تعریف الدوافع بأنها

.1"تحقیق هدف معینأجل بإتجاه معین من
إهتم خبراء التسویق السیاحي وعلماء النفس بالدوافع التي تحرك السیاح وتدفعهم إلى تفضیل دولة كما

:2فقسموا هذه الدوافع إلى اآلتي،دون أخرى
هي الدوافع التي تؤثر في نفسیة السائح وتجعله یشعر بالسرور واإلمتنان عند قیامه :دوافع عاطفیة

.التفاخر بالسفر وزیارة عدد كبیر من الدول- :برحلة سیاحیة مثل
.والفخر على باقي أفراد المجموعةالشعور باإلمتیاز- 
.بوقت الفراغ المتاح لهتمتاع اإلس- 
.الرغبة لدیه في اللهو والتسلیةإشباع- 

بالرحلة السیاحیة مثلإرتبطت هذه الدوافع بأسباب موضوعیة للقیام :دوافع رشیدة:
.قرب الدولة التي یرغب في زیارتها من مكان إقامته- 

.80ص ،2004األردن،،4طدار وائل للنشر والتوزیع،،)مدخل إستراتیجي(سلوك المستهلكمحمد إبراهیم عبیدات،-1
.90-89صمرجع سبق ذكره،، عبد السمیعصبري-2

الحاجات 
)االنتماء،الحب(االجتماعیة

حاجات االمان
األمن األسري، أمن الممتلكات
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.90-89صمرجع سبق ذكره،، عبد السمیعصبري-2

الحاجة 
لتحقیق الذات 

حاجات االحترام 
والتقدیر

الحاجات 
)االنتماء،الحب(االجتماعیة

حاجات االمان
األمن األسري، أمن الممتلكات

الحاجات الفیزیولوجیة
الغذاء،المسكن، النوم
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.إرتفاع مستوى الخدمات السیاحیة المقدمة بها- 
.إنخفاض األسعار بصورة عامة في الدولة المستقبلة للسائحین - 
.تمتع الدولة بمقومات سیاحیة عدیدة غیر موجودة في دول أخرى كثیرة- 

المنتج السیاحي على إشباع حاجات ورغباتلذلك فإن نجاح التسویق السیاحي یعتمد على قدرة 
.السائحین المرتقبین

اإلدراك:ثالثا
ویدرك هذا األخیر ،العملیة التي تشكل إنطباعات ذهنیة لمؤشر معین داخل حدود معرفة السائحهو

الحالة أو وقد تختلف إدراكات الناس لنفس ،خدمة سیاحیة عندما یتعرف على خصائصها وتقع تحت تجربته
وقد یصبح مدركا للخدمة السیاحیة عندما ،الخدمة من خالل حواس البصر والسمع والذوق والشم واللمس

كما أن اإلدراك حسب ما،تتولد لدیه القناعة التامة بأن الخدمة التي حصل علیها كانت ضمن توقعاته
:1یتكون من ثالثة جوانب هامةشمیدثهارودیؤكده 
 نطباعات ذهنیة لمؤشر معین داخل حدود معرفة السائحإالبحث عن معلومات لتشكیل.
الحساسیة للمعلومات من خالل إدراكه لخصائص السلع والخدمات السیاحیة.
 القاعدة اإلدراكیة لمجموعة متغیرات البرنامج السیاحي وبالتالي تدعم سلوك الشراء السیاحي باتجاه

.التي تلبي طموحاته في النمط السیاحيالشراء نحو نوعیة الخدمة 
التعلم:رابعا

من خالل حصول السائح على معرفة أو معلومات معینة تسهم في دفع بواعث السفر نحو یؤثر التعلم 
ولها عالقة مباشرة في تحدید النمط السیاحي الذي تتجلى صورته في مخیلة السائح ،مناطق القصد السیاحي

،الجذب السیاحي والنمط السیاحي السائد فیها أو مجموعة الخدمات المتوفرة لدیهمما یدفعه إلختیار منطقة
.2وقد یحصل السائح على المعلومات من مصادر متنوعة ومتعددة

)(عرفه  Philip Kotler3"لخبرات السابقةالحاصلة في سلوك األفراد نتیجة لعبارة عن التغیرات"بأنه.

جامعةمركز بحوث السوق وحمایة المستهلك،مجلة العلوم اإلقتصادیة واإلداریة،،سلوك السائح ودوره في تحدید النمط السیاحيسالم حمید سالم،-1
.69- 68ص ، 2007، 48دعد،1المجلد بغداد،

.69ص ،المرجع السابق-2
3 -Philip Kotler, Marketing management, Customer publishing, Boston,USA  ,2002 , P 95.
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التغیرات التي تحدث في سلوك الفرد نتیجة للخبرة والتجربة المتراكمة أو "التعلم على أنهكما یمكن تعریف 
نتیجة لتفاعل المؤثرات والحوافز وعوامل البیئة فالتعلم ینعكس على السلوك ،تغییر في أنماط السلوك الحالیة

.1"وردود األفعال
)المواقف(اإلتجاهات:خامسا

ألن دراستها تشكل ،واألبحاثیعد موضوع اإلتجاهات من المواضیع الهامة التي تناولتها عدید الدراسات 
ع التي یتلقاها في حیاته نقطة فعالة للوقوف على معرفة سلوك الفرد والتنبؤ به اتجاه تلك الظواهر والمواضی

وتعكس جملة واألحاسیسف المشاعر مختلالتعبیر عن وهي عبارة عن معطیات داخلیة تعمل على ،الیومیة
.نحو مواضیع وظواهر محددة،المیوالت سواء كانت إیجابیة او سلبیة أو محایدة

:وهناك تعاریف عدیدة لإلتجاهات یمكن إعطاء البعض منها
)عرفها  G.W.Allport من ،ونفسیة وعصبیة تتكون لدى الفردعقلیةإستعداداالتجاهات هي حالة":(
إزاء جمیع ة أو سلوكهتوتؤثر هذه الحالة تأثیرا ملحوظا على إستجاب،برة والتجربة التي یمر بهاالخخالل 

.2"التي تتعلق بهذه الحالةاألشیاء والمواقف
اإلستعداد المسبق لدى الفرد والمبني على الخبرة والمعرفة التي تعلمها الفرد "تعرف اإلتجاهات على أنها كما 

.3"محددة تتسم بالتوافق لألشیاء موضع اإلتجاهلإلستجابة بطریقة
الشخصیة:سادسا

الشخصیة تنظیما دینامیكیا لعدد من العناصر المتفاعلة مع بعضها في حالة متغیرة باستمرار وهي تمثل
وینظر رجال اإلجتماع إلى ،بالسلوك اإلنسانيبل هي مظاهر وتفسیرات تلحق ،عناصر غیر ملموسة 

.التسویقي على أنه مجموعة من األفراد متأثرین بضغوطات الجماعات ورغبات األفرادالنشاط 
داخل المجموعة من حیث الدیانة والمعتقد واإلحترام واألخالق والتصرفات وقد تتباین شخصیات السیاح 

إلیجاد تفسیرات لسلوك السیاح وتصرفاتهم ودوافعهم ویركز المهتمین بالتسویق،تنعكس في شخصیة السائح
فالتعرف على الجوانب النفسیة في سلوك السائح تشكل جانبا ،التي یمكن أن تبرز من خالل شخصیتهم

یدفعنا وهذا ما،مهما وحیویا في توجیه عملیات التسویق للخدمات السیاحیة وفق األنماط السیاحیة المتعددة
أو التي یرغب في وجودها ضمن حزمة ،ائح بنوعیة ومستوى الخدمات السیاحیة المقدمةإلى معرفة رأي الس

.145ص،مرجع سبق ذكرهزكریا أحمد عزام وآخرون،-1
جامعة منتوري العمل والتنظیم،:دكتوراه دولة في علم النفسالعوامل االجتماعیة والثقافیة وعالقتها بتغییر سلوك المستهلك الجزائري،،لونیسي علي-2

.35ص،2006/2007قسنطینة،
.178ص،2008األردن،دار الحامد للنشر والتوزیع،الطبعة الثانیة،،اإلتصاالت التسویقیة والترویجثامر البكري،-3
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.1هذه الخدمات

)الخارجیة(العوامل البیئیة:المطلب الثاني
،تحددها له البیئة التي یعیش فیهاات الفرد إجتماعي بطبعه فإنه یعیش ویعمل وفق قواعد وسلوكطالما أن

:وهي تنقسم بدورها إلى
:2وهي تتمثل في:العوامل اإلجتماعیة- أوال 

والمفاهیم وااللغة والتقالید واألعرافویقصد بها كل ماهو متعلق بالعادات :الثقافة أو الحضارة- 1
.ه القرار بشراء منتج أو برنامج سیاحيثناء إتخاذأوتؤثر على سلوك السائح واأللوان والرموز وغیرها،

وهو عادة یقسم إلى مجموعة من الطبقات تختلف لدیه خصائص،كل مجتمع :الطبقة اإلجتماعیة- 2
هي معرفة ودراسة تركیبة المجتمع جل التسویق في المؤسسات السیاحیةفمهمة ر من بلد إلى آخر،

وهذا ،التسویقیة الالزمة والمناسبة لكل طبقة إجتماعیةوكیفیة تقسیمه  ومحاولة وضع اإلستراتیجیات 
.ألنماط الشرائیة والمضامین السلوكیة لكل منهاراجع إلى اإلختالف في ا

لهذا العامل تأثیر كبیر في مجال السیاحة خاصة لما یتعلق األمر :الجماعات المرجعیة وقادة الرأي- 3
ذلك ألن لألفراد تأثیرا ،الخ...زمالء العمل،األصدقاء،بالسیاحة الجماعیة سواء كانت مع العائلة

.ماإلختیار وجهة سیاحیة معینة أو شراء برنامج سیاحيكبیرا على بعضهم البعض 
تعتبر النواة األساسیة التي یتعلم منها الفرد إتخاد العدید من القرارات الشرائیة والسلوكات :العائلة- 4

خاصة ،ماویظهر تأثیر ذلك في إتخاذ القرار الشرائي بشراء منتج سیاحي،اإلستهالكیة المختلفة
فرجل التسویق یقوم بدراسة أدوار أفراد العائلة في إتخاد القرار الشرائي ،إذا كان مع أفراد العائلة

كما یحاول دراسة دورة حیاة العائلة وعالقتها باألنماط ،لمختلف المنتجات والخدمات السیاحیة
.المختلفة للسیاحة

الطبیعیةالعوامل :ثانیا
الطبیعیة دورا هاما في التأثیر على حاجات ورغبات المستهلكین وبالتالي التأثیر تلعب العوامل

:3على قرارهم الشرائي وتتمثل فیما یلي
.إذا كان المناخ معتدل ومناسب سیجذب السائح والعكس:المناخ- 

.69صسالم حمید سالم،مرجع  سبق ذكره،-1
.51صمرجع سبق ذكره،ماي علي،-2

.18صبدون سنة نشر،لقاهرة،مكتبة زهراء الشرق،امدخل نظري وعلمي متكامل،،السیاحةإقتصادیاتحمدي عبد العظیم،-3



دراسة سلوك السائحالفصل الثاني                   

59

.الجبال والشالالت والشواطئ وغیرها:التضاریس- 
المنشآت الحضریة وغیرها التي تجذب إلیها أعدادا ،المرتفعات،مثل الغابات:المناظر الطبیعیة- 

.كبیرة من السائحین
القوى التي هي من صنع البشر:ثالثا

،القوى اإلقتصادیة:وتشیر إلى القوى البیئیة التي هي من صنع البشر والتي تؤثر على أدوار العمالء مثل
.1والتكنولوجیالسیاسات الحكومیة ا

:القوى اإلقتصادیة- 1
:ساسیة هيأتؤثر على سلوك المستهلك من خالل ثالثة آلیات 

و الخدمات أو ه إما زیادة المشتریات من السلع أسرة یترتب علیزیادة أو نقص الموارد المالیة لأل
.إنخفاضها

و تشاؤم المستهلك عن المستقبل یؤدي إلى قیامه بزیادة أو تخفیض مشتریاته أو ءل أإرتفاع درجة تفا
.السلع والخدماتإنفاقه من 

فعندما یمر اإلقتصاد القومي بمرحلة الرخاء نجد أن نسبة البطالة تنخفض ،حاالت الكساد والرواج
.ویزداد حجم اإلنتاج ویتوافر لدى المستهلك موارد مالیة لإلنفاق

السیاسات الحكومیة- 2
لى عدة جوانب منها تقیید  وتشمل السیاسات النقدیة والمالیة والسیاسات العامة التي ترتبط وتنعكس ع

.والخدمات وحمایة المستهلكر إستخدام بعض السلع وحظ،ت أمام المستهلكین أو المشتریناإلختیارا
فالحكومة تستطیع أن تؤثر على سلوك المستهلك بل والسوق ككل : والنقدیةالسیاسات المالیة

األسعار ومدى تدخل أو دعم ،الفائدة على القروضأسعارمن خالل الضرائب أو رفع 
.الدولة في دعم بعض طبقات المستهلكین

 تستطیع الحكومة أیضا التأثیر على سلوك المستهلك من خالل قیامها بتوفیر خدمات البنیة
التي تسهل علیه القیام بالشراء ومدى توفر كل السلع والخدمات التي یحتاجها ساسیة األ

.اكن أخرىالمستهلك دون اإلعتماد على إستیرادها من أم

التكنولوجیا- 3

تخصص تسویق دولي، جامعة، رسالة ماجستیر في العلوم التجاریة،الخدمات السیاحیة والفندقیة وتاثیرها على سلوك المستهلكمباركة مساوي،-1
.190- 189ص،2011/2012تلمسان،ابي بكر بلقاید،
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:1یمكن توضیح أثر التقدم التكنولوجي على سلوك المستهلك من خالل عدة أوجه مختلفة منها
 والبدائل المختلفة المتاحة) مناطق الجذب السیاحي(تغیر أسالیب تدفق المعلومات عن الدول.
توفیر الخدمات الجدیدة المتطورة.
سهولة المعامالت.

العوامل التسویقیة:الثالثالمطلب 
توجد العدید من العوامل التسویقیة  التي تؤثر على سلوك السائح وعلى الصورة المكونة عن منظمة 

حول الخدمة فجمیع عناصر المزیج التسویقي ستساهم في تكوین اإلنطباعات لدى العمالء والزبائن،الخدمة
ما یلي أهم العوامل التسویقیة المؤثرة على سلوك وفي،السیاحیة المقدمة له أو المنتج السیاحي بحذ ذاته

:السائح
المنظمات تعطي أهمیة بالغة لتطویرإن أدبیات إدارة : المنظمة ومقدم الخدمة) مكان (موقع -1

غیرها من المنشآتبنك أو، كإختیار مكان لوكالة سیاحیة وسفر أو لبناء فندق أو وٕاختیار موقع المنظمة
فضال عن،مواقع إستراتیجیة سهلة البلوغ من ناحیة الجهد والتكلفةفالفنادق مثال البد أن تأخذ، السیاحیة

.السیاحیةجهة ة السائد والمنتشر في تلك الو الجو والمناخ الذي یتناسب ویتماشى مع نوع السیاح
، یل فیما یتعلق بتدفق حركة المرور وسهولة الوصولإن مواصفات كل موقع یجب تحلیلها بالتفص

.                                                                       2الخ...، ودرجة التشبع والمنافسةومؤشرات القوة الشرائیة،ودرجة اإلستقبال
:المنتج- 2

حیث أنه یقوم بشراء المنتج الذي ،للمنتج دور أساسي في التأثیر على السلوك الحالي والمستقبلي للسائح
فإذا تحقق اإلشباع والرضا المطلوب فإن المستهلك السیاحي سوف یكرر ،یتوقع انه سیلبي حاجاته ورغباته

ي نفس المنتج ولیس لدیه أیكرر شراءلذي وربما یتحول إلى درجة المستهلك الوفي ا،شراء نفس المنتج
.3إستعداد إلستبداله أو التنازل عنه

:التسعیر- 3
التسعیر كبقیة العناصر األخرى للمزیج التسویقي یجب أن تتناسب مع أهداف وسیاسات وبرامج التسویق

.236ص،2003مصر،الدار الجامعیة للنشر والتوزیع،، بدون طبعة،كیف تسیطر على األسواقعبد السالم أبو قحف، -1
.146ص، مرجع سبق ذكره، يأیمن برنج-2
دار الجامعة الجدیدة للنشر والتوزیع، اإلسكندریة، بدون طبعة،،إدارة التسویق في بیئة العولمةفرید محمد الصحن،طارق طه أحمد،-3

.25، ص2007مصر،
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األهداف والسیاسات السعریة المناسبة لذا وجب على هذه المنظمات أن تتخذ،في المنظمات الخدمیة
.وجودة الخدمات المقدمة والمرتبطة بحاجات وتوقعات الفرد

،لیجد أن أسعار الخدمات الترفیهیة والتسلیة غیر معقولة،سیاحیة معینة بزیارة منطقةفلو قام أحد السیاح 
،ها ودعمها مستقبالعمما یعرقل تشجی،یمكن أن یكون لدیه صورة غیر مرغوبة عن المنطقة كمركز سیاحي

وقد یحدث أحیانا أن یتردد السیاح في السفر إلى مناطق تعرض أسعارا أقل مما تعرضه نظیراتها في أماكن 
فالسیاح یمیلون في معظم األحیان إلى ،لعلى سعرا هي األفضویفترضون أن المنطقة السیاحیة األ،أخرى

.1ار مهماإلعتماد على السعر عند إتخاد قر 
:الترویج- 4

فهو مرآة عاكسة للنشاط نفسه ومدى ،ترویج ركنا أساسیا وحیویا من أنشطة المنظمات السیاحیةیمثل ال
على وقد یؤثر الترویج ،یعرض من منتجاتمن خالل ما،التقارب بین المنظمات وٕاحتیاجات المستهلكین

بغرض اإلهتمام بالمنتج والترغیب فیه أو اإلقناعيقرار شراء الفرد وسلوكه  من خالل  صور اإلتصال 
.واهتماماتهمكما یعمل على نشر الوعي والثقافة بین المستفیدین وتوجیه إنتباههم ،التعریف به

:وتتجسد اإلستجابة من قبل المستهلك في عملیة الشراء التي تتم في شكل من األشكال التالیة
.أو مقدم الخدمةالعالمة التجاریةالوالء للمنظمة أو اإلسم أو - 
.اإلستجابة من خالل تغییر المنظمة أو العالمة التجاریة- 
.)رفع الكمیات المشتراة(اإلستجابة من خالل رفع أو زیادة تجزئة المنتج- 

والمتأثرون دون ،والمتأثرون لحد الوالء،فمنهم غیر المتأثرین،وقد تختلف إستجابة المستهلكین للترویج
واإلجتماعیة مؤثرات اإلقتصادیة ویرجع هذا اإلختالف إلى التداخل بین ال،الوالء والمتأثرون حصریا بالترویج

.2والنفسیة على سلوك المستهلك
التوزیع- 5

فإذا حاولنا حصر األثر المباشر للتوزیع على سلوك ،یتمیز التوزیع بمكانة خاصة داخل المزیج التسویقي
:3فإنه یمكن تناول المحاور التالیةالمستهلك أو السائح

.عند السائحالتوزیعیة المباشرة وغیر المباشرة المناسبة لضمان األثر المرغوبإختیار المنافذ- 

،تلمسانجامعة أبي بكر بلقاید،تسویق خدمات،:رسالة ماجستیر تخصص،واقعها وتحدیاتها بالنسبة للجزائر:السیاحة المستدامةمحمد وزاني،-1
.32ص ،2010/2011الجزائر، 

.33- 32ص،المرجع السابق-2
.149ص،مرجع سبق ذكرهأیمن برنجي،-3
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نقطة وٕالىمدى توافر المواصالت من(والتشكیلة التي تعرضها إختیار تموقع المنظمة ونقاط بیعها - 

.)البیع
.ومدى قبولهم لسیاسات المنظمة،مدى توافر الوسطاء المرغوب فیهم- 
المظهر،الثقة بالنفسقوة الشخصیة،(إختیار مواصفات العاملین ومقدمي الخدمات في نقاط البیع - 

.لما له من أثر مباشر على سلوك المستهلك)الخ...الدبلوماسیة التفاوضیة،الحسن
)الدلیل المادي(المادیةالبیئة -6

في تقییم نوعیة هذا المنتج ومدى ،یعتمد على عنصر المحیط المادي الذي یقدم فیه المنتج للعمالء
.اإلستفادة من العمل في بیئة صحیة مریحة

لمادي ، فالمدخل اوقد تؤثر البیئة المادیة بصورة إیجابیة أو سلبیة على رد فعل الزبائن ومقدمي الخدمات
فتركیبة البناء المادي التي تتضمن ،الخارجي لمنظمة الخدمة یمكن أن یؤثر على الصورة الذهنیة المدركة

وامل قد تساهم في ع،مقارنة بالبناءات المجاورة لها،الحجم والشكل والتصمیم والموقع وعناصر الجاذبیة
.1تكوین الصورة واإلنطباع لدى العمالء

الخدمةعملیة تقدیم -7
سلوك الموظفین والقائمین على تقدیم الخدمة السیاحیة في المنشآت عامال مهما في خلق اإلنطباع یعد

فالمظهر ،وكذا في كیفیة وطریقة تقدیم الخدمة السیاحیة،والصورة الحسنة لدى المستهلك السیاحي
واإلبتسامة في وجه الضیف وٕاهتمام والثقة بالنفس واإلقناع والترحیب الحسن ،الحسن وقوة الشخصیة

قد یساعد على التغلب على مشكلة اإلنتظار للحصول على الخدمة وفي تنظیم التفاعل الوظیفي ،الموظفین
.2والمكاني

)األفراد(عنصر البشريال-8
،یعتبر العنصر البشري المحور األساسي الذي یدور حوله النشاط السیاحي في كل مراحله المختلفة

فالعمالة السیاحیة التقل أهمیة عن أي عنصر من عناصر ،التخطیطیة والتسویقیة والبیعیة واإلداریة وغیرها
لذلك فإن تنمیة الثروة ،، فهي في حذ ذاتها هدف من أهداف التنمیة السیاحیةالعملیة التسویقیة األخرى

والتخصصات من قبل القائمین على النشاط البشریة تتطلب جهودا تدریبیة كبیرة وعلى مختلف المستویات

.33، صسبق ذكرهمحمد وزاني، مرجع -1
.149، صمرجع سبق ذكره أیمن برنجي،-2
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.1السیاحي وبصفة مستمرة ودائمة

األنترنت وتأثیرها على سلوك السائح: المطلب الرابع
تتصل المؤسسات السیاحیة بزبائنها المحتملین من خالل وسائل اإلعالم المختلفة والتي منها التلفاز 

هو شبكة لالتصاالتوعلى مدى سنوات عدیدة ظهر نمودج جدید والصحف والمجالت والمذیاع وغیرها،
عن إتصاالت عالمیة ضخمة تربط عشرات اآلالف من الحواسیب مختلفة األنواع التي تعبر ،األنترنت
.واألحجام

جعل هذه من القوة واإلمكانیات التي تلها ،وقد بدأت المؤسسات السیاحیة بتبنیها كوسیلة تسویقیة
السیاح الذین یلجؤونوالقت هذه التقنیة إقباال كبیرا من طرف ،دائها ألعمالهات تغیر من طریقة آالمؤسسا

:2یليلعدة أسباب نذكر منها مااالنترنتإلستخدام 
حیث یستطیع هذا االخیر أن یؤلف الرحلة حسب ،عروض لینة حسب رغبات السائح:حریة أكبر

كي تكون الرحلة مالئمة للسعر الذي یستطیع ،المطاعم وغیرهاإلى أنواع رغباته من درجة الفندق 
ل اإلفتراضي  في االماكن اوتسمح األنترنت للسائح بعیش تجربة السفر  من خالل التجو ،أن یدفعه

.التي یرید السفر إلیها
بین فإذا كانت المقارنة ،نمطا جدیدا من اإلستهالك مرتبط بالوقتاالنترنتدت  ولّ :سرعة أكبر

حیث یتوفر أمامه فرص وجهتین دائما صعبة إختصر الوقت بدال من مراجعة مكاتب السفر،
وخیارات متنوعة من حیث مواعید رحالت الطیران وأنواع الفنادق وأسعارها والدول المقصودة ونوع 

.الخ...السیاحة المطلوبة
تسهل حاجات السائح وحتى القائمین على المنتجات السیاحیة ألنها االنترنتتلبي : سهولة التبادل

وهي تشمل معلومات حول جهة ،عملیة تبادل المعلومات الضروریة لتسویق المنتجات السیاحیة
والمعطیات الضروریة لجذب الزبائن المحتملین  من القصد ووصف الخدمات المقدمة واألسعار،

.الشبكةإلتمام عملیة البیع علىبشكل مغريخالل تقدیم المنتجات 
سبق نستنتج أن االنترنت أصبحت القناة التسویقیة  األكبر أهمیة واألكثر إستخداما من قبل ومن خالل ما

بالترویج لمختلف ، حیث تقوم المؤسسات السیاحیةالسیاح الذین یقومون بإختیار وجهاتهم من خاللها

.52-51مرجع سبق ذكره، ص،علیان فتحي-1
،3جامعة الجزائر، رسالة ماجستیر، تخصص إدارة تسویق الخدمات، أثر اإلتصاالت اإللكترونیة في إستقطاب السیاحأمینة حماني،-2

.139-138، ص2011/2012
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كتروني ومواقع التواصل البرید اإللو مواقعها اإللكترونیةالبحث و محركاتخدماتها عبر هذه الشبكة من خالل
.جذب أكبر شریحة من السیاح  والتأثیر على قراراتهم الشرائیةبهدفاالجتماعي وذلك

العوامل المحددة لقرار إختیار السائح بین الوجهات السیاحیة الداخلیة والخارجیة):12(  رقم الشكل

.على المعلومات السابقةمن إعداد الطالبین بناءا :المصدر

ةـة والخارجیـة الداخلیـات السیاحیـح بین الوجهـار السائـلقرار إختیل المحددة ـالعوام

اإلتجاهات

النفسیةالعوامل

التعلم

الشخصیة

الحاجات

الدوافع

اإلدراك

العوامل الخارجیة

الطبیعیةالعوامل

العوامل اإلجتماعیة

مواقع التواصل 
االجتماعي

البرید اإللكتروني 

مواقع إلكترونیة

محركات البحث

رنتاالنت العوامل التسویقیة

المكان

المنتج

التسعیر

الترویج

التوزیع

قوى من صنع 
البشر 

البیئة المادیة

األفراد

تقدیم الخدمة
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:الفصلخالصة

توصلنا إلى أن فهم  سلوك السائح المستفید من الخدمات السیاحیة التي تقدمها له من خالل هذا الفصل 
.السیاحةأصبح من العوامل األساسیة للعاملین في مجال وجهته السیاحیة سواء كانت داخلیة أو خارجیة ،

بدایة بمحاولة فهم هذا السلوك والتعرف على وقد حاولنا التطرق إلى أهم النقاط التي تخص سلوك السائح
ثم المراحل المختلفة التي یمر علیها السائح للوصول إلى قراره الشرائي ،وأسباب دراسته،أهمیته وخصائصه

خالل مجموعة من العوامل المؤثرة فیه والمحددة لقرار ، ویترجم سلوك السائح من بخصوص وجهته السیاحیة
كالحاجات والدوافع ) شخصیة(إختیاره بین الوجهات السیاحیة المختلفة والتي یمكن أن تكون عوامل نفسیة

كما قد تكون ،الخ ...الجماعات المرجعیة وقادة الرأي،الطبقة اإلجتماعیة،الخ أو بیئیة كالثقافة..واإلدراك
باإلضافة إلى التأثیر الكبیر لألنترنت على سلوك تسویقیة تتمثل في جمیع عناصر المزیج التسویقي،عوامل 
.بدائل المتاحةیختار أحسن بدیل من الیتخذ السائح قراره أو وعلى أساس هذه العوامل ،السائح



أثر العوامل المحددة لسلوك السائح على: الفصل الثالث
كوجهة سیاحیةقرار اختیار تونس 

تمهیـــد

مقومات ومعطیات السیاحة في الجزائر وتونس:المبحث األول

اإلطار المنهجي للدراسة المیدانیة: المبحث الثاني

وصف وتحلیل البیانات اإلحصائیة: المبحث الثالث

خالصة الفصل



أثر العوامل المحددة لسلوك السائح على قرار اختیار تونس كوجھة سیاحیةالفصل الثالث   

67

:تمهید

یشتمل هذا الفصل على الجانب التطبیقي من البحث ، سنحاول من خالله تسلیط الضوء على واقع السیاحة 
التونسیة ، اعتمادا الخارجیةفي كل من الجزائر وتونس ، ودراسة عوامل تفضیل السیاح الجزائریین للوجهة

لى مجموعة من السیاح الجزائریین الذین سبق لهم زیارة تونس ة ععلى األسالیب اإلحصائیة والتحلیلیة المطبق
وذلك تدعیما للجانب النظري ، بهدف اإلجابة على التساؤالت المطروحة ، والوقوف على مدى صحة 

.الفرضیات المصاغة 

هذا الفصل إلى ثالث مباحث ، عرضنا من خالل المبحث األول واقع بناءا على ما سبق ، قمنا بتقسیم 
، وقدمنا في المبحث الثاني اإلطار المنهجي السیاحة في الجزائر وتونس ، ومعوقات هذا القطاع في الجزائر 

.للدراسة ، وفي المبحث الثالث قمنا بتحلیل البیانات ونتائج الدراسة ، وفي األخیر اختبار فرضیات الدراسة
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السیاحة في الجزائر وتونسمقومات ومعطیات :ألولالمبحث ا

الجزائر وتونس دولتان جارتان متقاربتان جغرافیا ، لهما تقریبا نفس المقومات الحضاریة والثقافیة ، 
كما هو قطاعا حیویا قطاع السیاحة و الُمؤشرات المرتبطة به في الجزائرهذا التقارب لم یجعل من 

.  جیة وبالخصوص الوجهة التونسیةتونس ، مّما جعل السیاح الجزائریین ُیفضلون الوجهات الخار الحال في 
واقع السیاحة في الجزائر: المطلب األول

من المفترض وجهة إن الجزائر من الدول القالئل التي تتزاوج فیها الجغرافیا والتاریخ ، لتكون
م 2018، فعدد الوافدین من السیاح سنة كن واقع الحركة السیاحیة فیها یبقى  متواضع لسیاحیة رائدة ،

.ملیون سائح2.7یتجاوزلم 
ة للجزائریالمقومات السیاح: الفرع األول

استغالال عقالنیا ورشیدا ستجعل البلدفي الجزائر إذا ما تم استغاللهاإن الموارد الطبیعیة و التاریخیة 
.    من بین أهم الوجهات السیاحیة في العالم بأسره

المقومات الطبیعیة في الجزائر: أوال
درجة غرب غرینتش9تقع الجزائر في وسط شمال القارة اإلفریقیة ، بین خطَّي طول :الموقع الجغرافي)1

كأكبر2كلم2381741درجة شماال ، تبلغ مساحتها 37و19درجة شرقه ، و بین دائرتي عرض 12و
.1في المغرب العربيوعربي من حیث المساحة ، والعاشر عالمیا ، تحتل مركز محوري بلد إفریقي 

:تتمیز الجزائر من شمالها إلى جنوبها بثالثة أنواع من المناخ نوجزها في ما یلي:المناخ)2
یشمل المناطق الساحلیة من الشرق إلى الغرب بدرجات حرارة :مناخ البحر األبیض المتوسط- أ

وطویل سنویة متوسطة عموما من شهر أكتوبر إلى شهر أفریل تتمیز بفصلین األول ممطر ودافئ 
.والثاني هو الصیف جاف وحار وقصیرالشتاءهو 

غطي الهضاب العلیا ، و هو مناخ انتقالي بین المناخ المتوسطي و المناخ یُ :یبساإلستمناخ - ب
الصحراوي ، ویتمیز بموسم طویل بارد ورطب في الفترة من شهر أكتوبر إلى شهر ماي واألمطار 

.السنة/ملم400فیه أقل كمیة ال تتجاوز 
اف وارتفاع في درجة الحرارة التي یتمیز بأمطار قلیلة وغیر منتظمة وبجو ج:المناخ الصحراوي-جـ

مئویة أو تفوق ذلك ، كما یتمیز بموسم طویل حار یمتد من شهر درجة 40تصل أحیانا إلى 

جامعة، والتجارة ، العدد الثاني، مجلة نماء لإلقتصاد الواقع والمأمول:السیاحة في الجزائر بین ، السبتي وسیلة ، دینصحراوي محمد تاج ال-1
.56ص،2017دیسمبرجیجل ، الجزائر ،
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ماي إلى سبتمبر أّما باقي األشهر فتتمیز بمناخ متوسط ودافئ ، و هذا ما ینشط حركة السیاح في 
.الشتاء حیث ُیغطِّي هذا المناخ مناطق الجنوب و الواحاتفصل 

تتمیز الجزائر بتتابع أنواع مختلفة من التضاریس من الشمال إلى الجنوب ، وهي أقالیم :التضاریس)3
:1مختلفة تتمثل في

، و هو ذات الرقم الموروث كلم1200الجزائري لیس اكتشف أن طول الساحل:الشریط الساحلي-أ
كلم ، على امتداد خطي یقارب 1622.48وهو كلم 422عن االستعمار الفرنسي بل تجاوزه بـ 

2كلم31927.41، الجزء البحري منه یقدر بـ 2كلم3929.41كلم ، مساحته األرضیة 2198.44

شكل مجموعة من السالسل الجبلیة یمتد األطلس التلِّي على :األطلس التلِّي و الهضاب العلیا- ب
وهناك سلسلة األطلس التلِّي والصحراوي ن ، ساحلیة ، أشهرها سهل متیجة ، سهل وهرابجانبها سهول 

، االرتفاعسهول داخلیة أشهرها سهل تلمسان ، وسیدي بلعباس ، ونجد سالسل جبلیة متفاوتة بینهما 
یمكن استغاللها لممارسة السیاحة والونشریس وغیرها ، والتي ، وقمة الال خدیجةكجبل األوراس

.كهضاب الحضنةم ، 1000م و 900الجبلیة ، أّما الهضاب العلیا فیتراوح علوها بین 
تعتبر الصحراء أكبر منتج سیاحي تتوفر علیه الجزائر، ُتشكِّل:الصحراء و األطلس الصحراوي-جـ

من المساحة الكلیة للبالد ، و هي من أكبر الصحاري في العالم ، تتمیز بروعة جبالها ، 80%
ورمالها الذهبیة ، وواحاتها الخالبة ، وغابات النخیل ، وكثبانها الرملیة وتربتها الخصبة ، أّما األطلس 

.الصحراوي فیمتد من جبال النمامشة شرقا إلى جبال الحضنة غربا
.2تتمتع الجزائر بمجموعة من المحمیات الطبیعیة نذكر منها:المحمیات الطبیعیة) 4

 قصى الشمال الشرقي للجزائر بمحاذاة هكتار، تقع أ78000مساحتها :الوطنیة للقالةالحظیرة
نوًعا من 50محمیات تحتوي على 03شواطئ ، و 03البحر األبیض المتوسط ، تضم 

.الطیور، وأنواع من الحیوانات األخرى 
ب األطلس التلِّيهكتار وتقع قر 500.18مساحتها :حظیرة جرجرة.
كلم ، عن مدینة ثنیة الحد ، تقع إلى3هكتار ، تبعد 616.3مساحتها :حظیرة غابات األرز

.حافة سلسلة الونشریس 
1982هكتار مصنفة كتراث عالمي منذ 100مساحتها :حظیرة الطاسیلي.

.57-56صمرجع سبق ذكره،،لة، السبتي وسیدینصحراوي محمد تاج ال-1
مجلة االجتهاد للدراسات القانونیة واالقتصادیة،تنشیط السیاحة الداخلیة كمؤشر لرفع التنافسیة السیاحیة بالجزائر،شعالل میلود، راتول محمد،-2

. 276، ص2019، شلف، الجزائرحسیبة بن بوعلي بالجامعة ، 03، العدد08المجلد 
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الیونسكوفوالمصنفة كتراث عالمي من طر م1987عامنشئتأ:رڤـاوطنیة للهـالحظیرة ال.
للطبیعیة قلب العاصمة ، ُتعدُّ متحفا فعلیا ، تقع فيهكتار32مساحتها :التجارب الحامةحدیقة

.نوع من أشجار النخیل25نوع من نباتات وأشجار عمرها مئات السنین وأكثر من 2500تضم 
وحیوانیة منها هكتار ، بها منطقة نباتیة 304مساحتها :حدیقة التسلیة والترفیه بن عكنون

.المحلیة واإلفریقیة األنواع
بجیجل ، ) هكتار300(بباتنة ، وتازا ) هكتار600(بلزمت ك:مجموعة من الحظائر الوطنیة

).هكتار100(قورارة و 
تعتبر الجزائر من البلدان التي تحتوي على عدد كبیر من المنابع الحراریة على:الحمامات المعدنیة) 5

المستوى العالمي ، فهي تزخر بعشرات األحواض و الحمامات المعدنیة الطبیعیة ، یمكن االعتماد علیها 
.یبین ذلك والجدول التاليلبناء سیاحة حمویة ، 

)2018-2015( في الجزائر للفترة السیاحة الحمویة):01( رقم جدول ال

السنة
المنابع 
الحمویة

رخص 
االستغالل

مشاریع في المؤسسات الناشطة
طور اإلنجاز

مشاریع 
متوقفة مركز العالج بمیاه البحرمركب حموي

خاصةعمومیةخاصةعمومیة
201528255081001012510
20162826208130101309
201728274081302013416
201828279081502013716

.بالجزائرمدیریة المؤسسات الحمویة والحمامات:المصدر 

، ومعّدات كافیة ، وٕاشراف طبِّي ، ومن أهم هذه نیة، مجهزة بمرافق استقبالهذه الحمامات المعدإن 
، حمام بوغرارة ) المة ڤـ( ، حمام دباغ ) سطیف( ور ڤـرڤـ، حّمام ) بسكرة(ام الصالحین الحمامات نجد حمّ 

) .معسكر(بوحنیفیة ، حمام ) تلمسان(
المقومات التاریخیة والثقافیة في الجزائر: ثانیا

:1تمتلك الجزائر إرثا ثقافیا و حضاریا تمثل في عدید المواقع التاریخیة نذكر منها
وهو من أهم وأروع المواقع سنة قبل المیالد 6000و الذي یعود تاریخه إلى :موقع الطاسیلي

الجزائري ؛یقع بالجنوب لعالمیة و ا
م ، وقد تم16العاصمة ویعود تاریخها للعصر الروماني خالل القرن تقع في الجزائر :حي القصبة

.83صمرجع سبق ذكره، ،ماي علي -1
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؛  1992تسجیلها ضمن التراث العالمي سنة 
م؛1982م، ُسجِّل ضمن التراث العالمي سنة 10ذي یعود تشییده إلى القرن وال:وادي میزاب بغردایة
باتنة ؛یقع بوالیة:دڤامـموقع تی
بوالیة سطیف ، تعود للحضارة الرومانیة ؛:موقع جمیلة
؛ 1980وقد ُسجلت كتراث عالمي سنة :قلعة بني حّماد
یقع بالجزائر العاصمة ، والذي یعود تاریخه للعهد العثماني ؛:مسجد كتشاوة
م11یوجد بالجزائر العاصمة ، حیث ُبني من طرف المرابطین في نهایة القرن:المسجد الكبیر.

:نذكر منهاالمناطق من عدیدالأّما المتاحف الموجودة بالجزائر فهي موزعة على 
بوالیة قسنطینة ، وُیعد من أقدم المتاحف بالجزائر ، یعود تأسیسه إلى سنة :المتحف الوطني سیرتا

، یضم عدید الحفریات ؛م1852
یتواجد بالجزائر العاصمة ، ویحتوي على عدید القطع األثریة والحفریات ؛:متحف باردو الوطني
یوجد بوالیة وهران ویضم كذلك الكثیر من الحفریات وكذا أصول الشعوب ؛:المتحف الوطني زبانة
عرض فیه كل ألوان الفن العصري ؛ یُ یوجد بالجزائر العاصمة ، و :المتحف الوطني للفنون الجمیلة
بوالیة الجزائر ، ُیعرض فیه العدید من أنواع الصناعات التقلیدیة :المتحف الوطني للفنون الشعبیة

.والفنون الشعبیة 
بوالیة عنابة، وهما یحتویان على عدید " هیبون " ومتحف بوالیة باتنة" د ڤاتیمـ" هذا إلى جانب متحف 

.  من اآلثار التي تعود للفترات النومیدیة والرومانیة القدیمة 
كالصناعات التقلیدیة المنتشرة في إضافة إلى توفر الجزائر على تراث ثقافي وشعبي مادِّي وغیر مادِّي 

كامل التراب الوطني ، والتي تمیز كل منطقة من مناطق الجزائر الشاسعة كصناعات النحاس بقسنطینة ، 
الزرابي بوالیة غردایة ، وصناعة الفخار والُحلي وغیرها ، والمهرجانات التي تجذب إلیها السیاح من وصناعة

.داخل الوطن وخارجه 
كما تجدر اإلشارة إلى التراث الفنِّي والشعبي الذي تتمیز به الجزائر من خالل األلوان الغنائیة المختلفة 

.ه الیونسكو من التراث العالمي تالذي صنف)أهّلیل( وأهل اللیلاوي ،ڤنـكاألندلسي ، الحوزي ، المالوف ، الـ
منإن هذا اإلرث الحضاري والثقافي في حالة استغالله و تثمینه وتنمیته ُیمكِّن من ازدهار أنماط جدیدة

.االقلیمي، أوالدولي،الثقافیة التي ستستقطب السیاح على مستوى السوق السیاحي الوطنيالمنتجات السیاحیة
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إّن المقومات الطبیعیة والرصید الثقافي ، التاریخي والحضاري المتنوع عبر مختلف مناطق الجزائر یسمح  
؛ السیاحة الصحراویة ؛ السیاحة كالسیاحة الساحلیة أو الشاطئیة ِبُممارسة ُجل النشاطات السیاحیة المعروفة

سیاحة الثقافیة ؛ السیاحة الریاضیة والشبابیة ؛ سیاحة المؤتمرات ؛ االستشفائیة ؛ السیاحة الحضریة ؛ ال
.سیاحة الصید البحري والبرِّي

في الجزائرالمقومات المادیة: ثالثا
تعتبر أحد المقومات واإلمكانیات التي تساعد على جذب السیاح وٕایوائهم وتقدیم :المقومات الفندقیة) 1

مدى تقدم القطاع السیاحي ننا من قیاس ، وتعتبر أحد الُمؤشرات التي ُتمكِّ العدید  من الخدمات لراحتهم 
:فقد عرفت طاقات اإلیواء تطورا ملحوظا وهذا مایثبته الجدول التالي للبلد

)2017- 2013( خالل الفترة الحظیرة الفندقیة الوطنیة في الجزائر تطور ) :02( رقم الجدول 
2017سنة 2015سنة 2013سنة )الصنف(الفئة 

عدد األِسّرةعدد الفنادقعدد األِسّرةعدد الفنادقّرةاألسِ عدد عدد الفنادق
084242084242136734)٭٭٭٭ ٭( فندق 

051600061800234508)٭٭٭٭ ( فندق 

385775395829595678)٭٭٭ ( فندق 

464605464605484565)٭٭ ( فندق 

149106391581129515911335)٭ (فندق 

156840616085331608533)بدون ٭ ( فندق 

023840238402384)٭٭ ( إقامة سیاحیة 

013130131301313)٭ ( إقامة سیاحیة 

029302930293)٭٭ ( موتیل/نزل طریق

013001300130)٭ ( موتیل/نزل طریق

011601160116)٭٭ ( نزل ریفي 

012001200120)٭ ( نزل ریفي 

0127401274--)٭٭٭ ( نزل العطل 

059105910591نزل مفروش وحید الصنف

104261042610426نزل عائلي وحید الصنف

061700617006170محطة استراحة وحیدة الصنف

196938119693811969381هیاكل أخرى موجهة للفندقة

549526135525474260159713في طریق التصنیف

11769880411951022441289112264المجموع

:رونيي لإلحصاء، نقال عن الموقع اإللكتإحصائیات الدیوان الوطن:المصدر
//www.ons.dz ( le 08/05/2020 , 08:50 ):http
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، وعراقیل كبیرة تحول دونالقریب عجزا في هیاكل االستقبال عرفت الحظیرة الفندقیة في األمس 
لك إلى یعود ذ، و فترض أن تتمیز بهااكتساب الفنادق لسمعة وصورة راقیة تعكس جودة الخدمة التي یُ 

تهمیش القطاع وعدم االهتمام به من طرف الحكومة واعتباره  قطاع ثانوي غیر حیوي ، ولكن مع السیاسة 
تزاید في عدد مؤسسات اإلیواء السیاحي بمختلف أصنافها خالل الفترة الجدیدة من قبل الحكومة ، نالحظ 

مؤسسة  فندقیة1289: على التوالي 2017األِسّرة سنة لفنادق و عدد احیث بلغ،) 2013-2017(
. سریر112264و

:أّما تطور الحظیرة الفندقیة حسب نوع المنتج السیاحي ، یبینه الجدول التالي 
)2017- 2013( خالل الفترة تطور الحظیرة الفندقیة حسب نوع المنتج السیاحي:  )03( رقمجدولال

2017سنة2015سنة 2013نة س
عدد األِسّرةعدد الفنادقعدد األِسّرةعدد الفنادقعدد األِسّرةعدد الفنادق

798559888706247994969861حضري 
219298862303038023931326ساحلي

946058553636594928صحراوي
465467213866234266حموي
191405191883191883مناخي

11769880411951022441289112264المجموع
:رونيي لإلحصاء، نقال عن الموقع اإللكتإحصائیات الدیوان الوطن:المصدر

( le 08/05/2020   08:50 )//www.ons.dz:http

تمركز الفنادق في المنتج الحضري بنسبة 2017، نالحظ في سنة ) 03( رقم من خالل الجدول
، والمنتج %4.58، والمنتج الصحراوي بنسبة %18.54في المنتج السیاحي الساحلي بنسبة ، و 73.62%

.%1.47، والمناخي بنسبة %1.78الحموي بنسبة 
أن طاقات اإلیواء المصنفة في الجزائر والتي من المفترض أن تقدم خدمات ذات جودةتجدر اإلشارة 

من %29.68بنسبةسریر35365عددها، حیث بلغ للسیاح الجزائریین واألجانب تعتبر محدودةعالیة 
.1وذلك حسب إحصائیات وزارة السیاحةم 2018سریر سنة 119155مجموع األِسّرة البالغ عددها 

:البنیة التحتیة في الجزائر) 2
واتساع مساحة الصحراء ، د المسافات بین الجهات للنقل الجوِّي أهمیة خاصة في الجزائر ، نظرا لبع

.مطار دولي والباقي داخلي وجهوي13منها مطارا53حیث یوجد 

1 https://www.mtatf.gov.dz consulté le  08/05/2020 Ministère Du Tourisme & De L’artisanat & Du Travail
Familial.



أثر العوامل المحددة لسلوك السائح على قرار اختیار تونس كوجھة سیاحیةالفصل الثالث   

74

ار للهضاب العلیا بطولكلم ، والطریق السیّ 1216غرب –إضافة إلى العدید من الطرق كالطریق شرق
.كلم والطریق العابر للصحراء1020

.1میناء للصید البحري وموانئ صغیرة للترفیه السیاحي17میناء متعدد الخدمات و13أّما الموانئ فتبلغ 
صوصا في الشمال محطة موجودة خ200و،كلم من السكك الحدیدیة3955تتوفر الجزائر على و 

. 2م 2017نهایة وذلك مع الجزائري
.تمتلك الجزائر بنیة تحتیة ضعیفة في ما یخص الخدمات السیاحیة وكذا تكنولوجیا المعلومات واالتصال 
.والجدول الموالي یوضح المتغیرات الخاصة بمؤشرات تنافسیة القطاع المتعلقة بالبنیة التحتیة في الجزائر

)2019-2011(للفترة تطور تنافسیة البنیة التحتیة في الجزائر :)04(جدول رقم 
20112013201520172019البنیة التحتیة

الترتیبالترتیبالترتیبالترتیبالترتیب
10311511310099الُبنیة التحتیة للنقل الجوِّي

10512612110590الُبنیة التحتیة للنقل البرِّي والبحري
122131138131136الُبنیة التحتیة للخدمات السیاحیة 

---107115الُبنیة التحتیة لتكنولوجیا المعلومات واالتصال
1059689--جاهزیة تكنولوجیا المعلومات واالتصال

Source: World Economic Forum ,The Travel and Tourism Competitiveness Report, Geneva,
Switwerland,2011,2013,2015,2017,2019.

من الجدول أعاله نالحظ ضعف كل المؤشرات المتعلقة بالُبنیة التحتیة للجزائر وخاصة الُبنیة التحتیة 
للخدمات السیاحیة والتي ُتعد جد مهمة في تقدیم خدمات ذات نوعیة جیدة للسیاح ، حیث احتلت الجزائر 

م ، مّما جعل 2019احي لسنة دولة َتضّمنها تقریر تنافسیة القطاع السی140دولیا من أصل 136المرتبة 
. السیاح الجزائریین یفضلون الوجهات الخارجیة

السیاحة في الجزائرمعطیات :الفرع الثاني 
إن السیاحة في الجزائر لم ترقى إلى تطلعات وآمال الحكومة ، إدا ما قورنت بالمقومات واإلمكانیات 

التي سنبینها المتعلقة بالتدفقات السیاحیة المسخرة في هذا المجال ، وهدا ما تعكسه األرقام واإلحصائیات
:من خالل الجداول التالیة 

بكلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوممداخلة ،مؤشرات النهوض بقطاع السیاحة في الجزائربن زغمة سلیمة ، تقرارت یزید ، مسیلیتي نبیلة، -1
. 06، ص2018الجزائر ،،مستغانم ،مید بن بادیس–التسییر

2 htt://www.ons.dz   consulté 09/05/2020 Office National Des Statistiques.
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)     2018-2011( للفترة  للجزائرالسیاح الوافدینتطور) : 05(جدول رقم ال
20112012201320142015201620172018السنة

9016429819559641539401251083121132271217083752018753األجانب 

جزائریین 
مقیمین 
بالخارج

1493245165210117685781361248626873716732742410638360

23948872634056273273123013731709994203944424507852657113المجموع

وزارة السیاحة والصناعة التقلیدیة والعمل :على إحصائیاتمن إعداد الطالبین باالعتماد:المصدر
le 09/05/202(https://www.mtatf.gov.dz(08:10 ,0:، نقًال عن الموقع اإللكتروني)الجزائریة(العائلي

)2018-2011( للفترة  للجزائرالسیاح الوافدین: )13(الشكل رقم 

سنة ، فم 2015م و2014خالل سنتينالحظ أّن عدد الوافدین إلى الجزائر قد عرف تراجعا ملحوًظا
، وهذا یعود باألساس إلى 2013مقارنة بسنة %37.42بنسبة عرفت انخفاضا في الوافدین2015

انخفاض عدد الوافدین من الجزائریین المقیمین بالخارج بسبب اختیارهم وجهات سیاحیة أخرى ، في حین 
، ویرجع ذلك لزیادة عدد السیاح األجانب لوافدین ارتفاعا محسوسا في عدد ا) 2018-2016(شهدت الفترة 
.2018سائح نهایة 2018753الوجهة الجزائریة، والذي بلغ عددهم الذین اختاروا

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

األجانب 

الجزائریین المقیمین بالخارج



أثر العوامل المحددة لسلوك السائح على قرار اختیار تونس كوجھة سیاحیةالفصل الثالث   

76

)2018-2011(الفنادق والمؤسسات المماثلة لها للفترة عدد اللیالي للوافدین في): 06(رقمالجدول
20112012201320142015201620172018

54841055703550592696062159326307411628391062604096010676مقیمین
غیر 

مقیمین
84536793663199427483781283916199261111460611525358

63294726640181692123470537447146572727652174064707536034المجموع

:الدیوان الوطني لإلحصاء ، نقًال عن الموقع اإللكتروني:المصدر
//www.ons.dz ( le 09/05/2020, 10 :40):http

.الجزائریین المقیمین بالخارج هم معدودین مع غیر المقیمین:مالحظة

بالجزائر ظ من خالل الجدول أن مجموع الّلیالي السیاحیة التي یقضیها السیاح في المؤسسات الفندقیة نالح
ّلها من السیاح غیر المقیمین ، وعرفت الفترة وأّن هذه الزیادة جُ ، ) 2018- 2011(تزایدا خالل الفترة عرفت 

.الخارجیةراجع الختیارهم الوجهاتالسیاح الجزائریین المقیمین وهذا عدد لیاليتراجع في) 2018- 2016( 
)2018-2011(للفترة الخارجیةأهم الوجهات خروج الجزائریین إلى الخارج حسب ): 07(رقمالجدول

20112012201320142015201620172018الوجهة
%العدد %العدد %العدد %العدد %العدد %العدد %العدد %العدد 

69368178050695340412354491389828184794325175032946100تونس
40.46%40.85%44.64%43.52%38.20%40.80%49.77%52.52%

4626765335305600007239921161162142814912799141230844فرنسا
26.98%27.92%26.22%25.50%31.92%31.53%25.30%21.94%

عربیة ال
سعودیةال

182863210567195197212394177188234156288110344073
10.66%11.02%09.14%07.48%04.87%05.17%05.70%06.13%

916537787999658177984228330276675274988284988إسبانیا
05.34%04.08%04.67%06.27%06.28%06.11%05.44%05.08%

741169581791765152326175870211297256353294990تركیا
04.32%05.02%04.30%05.36%04.83%04.66%05.07%05.26%

وجهات 
أخرى 

209665212259235499336959505762531304441536508952
12.22%11.11%11.03%11.87%13.90%11.73%8.73%09.07%

17146541910558213552328391043638140452952450584045609947مجموعال
100%100%100%100%100%100%100%100%

www.ons.dz//:الوطني لإلحصاءالدیوان :المصدر ( le 09/05/2020, 11:30):http



أثر العوامل المحددة لسلوك السائح على قرار اختیار تونس كوجھة سیاحیةالفصل الثالث   

77

)2018-2011( أهم الوجهات الخارجیة للجزائریین للفترة ) : 14( رقمالشكل 

أخرى ، نالحظ أن عدد السیاح الجزائریین الذین یختارون الوجهات السیاحیة الخارجیة یتزاید من سنة إلى
عدد الوافدین ، حیث تضاعففعددهم في تزاید مستمرتونس الوجهة الخارجیة األولى المفضلة لدیهم تعتبر و 
رغم ، 2018سنة %52.25، وبلغت نسبتهم ) 2018- 2011( أكثر من أربع مرات مابین لى هذا البلدإ

.بسبب األوضاع األمنیة2016و2015انخفاضها سنة 
جزائریة أو الوجهات الخارجیةالفنادق الالتردد على اختیار الجزائریین المقیمین ما بین:)08(رقمجدولال

201120122013201420152016السنة
338857035496543620646351284535884293621564الفنادق الجزائریة
171465419105582135523283910436381404529524الوجهة الخارجیة

www.ons.dz//:الدیوان الوطني لإلحصاء:المصدر ( le 09/05/2020, 11:55):http

أي الذین اختاروا نالحظ من الجدول أعاله أن عدد الجزائریین المقیمین الوافدین على الفنادق الجزائریة
، على عكس الجزائریین المقیمین الذین اختاروا ) 2016- 2011(مستقر خالل الفترة الوجهة الداخلیة 

یتجاوز عدد المقیمین 2015الوجهات السیاحیة الخارجیة ، فعددهم في ارتفاع مستمر وابتداًءا من سنة 
. الوافدین على فنادق وهیاكل اإلیواء بالجزائر

)2018-2011(للفترة اإلیرادات السیاحیة ومساهمة السیاحة في الناتج المحلي الخام : )09(جدول رقمال
20112012201320142015201620172018السنة

208.3196.4230.3258.3303.7208.6140.5250)ملیون دوالر(اإلیرادات السیاحیة
1.41.41.51.51.31.41.61.7%المحلي الخام الناتجالمساهمة في

.الناتج المحلي الخام خارج المحروقات:مالحظة
).الجزائریة(وزارة السیاحة والصناعة التقلیدیة والعمل العائلي:المصدر
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) 2018-2011( نالحظ أن اإلیرادات السیاحیة في الجزائر خالل الفترة ) 09(رقممن خالل الجدول
مساهمة السیاحة ، كما أن 2015ملیون دوالر المسجلة سنة 303.7محدودة جدا ، حیث لم تتعدى سقف 

.2018المسجلة سنة %1.7في تكوین الناتج المحلي الخام لم تتعدى 
عامل 308027شغلیُ كذلك محدودة ، حیث في الجزائر تبقىفي التشغیلقطاع السیاحةمساهمة إن
.1م2018سنة نهایة 

هذه األرقام جد ضعیفة تعكس تهمیش قطاع السیاحة في الجزائر واعتباره قطاعا غیر حیوي من حیث 
.اإلیرادات وذلك بحكم وجود قطاع المحروقات

واقع السیاحة في تونس: المطلب الثاني
من ترسیخ مكانته ُیحظى قطاع السیاحة بعنایة فائقة من قبل الدولة والخواص في تونس مّما مّكنه 

ستثمار وتعزیز النمو وخلق مناصب شغل ودفع صادي ، وذلك بإسهامه في تطویر االالهامة في النسیج االقت
حة في تونس نموا متصاعدا یرجع باألساس إلى القطاعات األخرى ، حیث شهدت مؤشرات قطاع السیا

.السیاسات واإلجراءات التشجیعیة التي تم إقرارها لدعم هذا القطاع
ة لتونسیالمقومات السیاح: األول الفرع 

تتوفر تونس على كنوز طبیعیة وأثریة وتاریخیة ومادیة ، جعلتها من بین أهم الوجهات السیاحیة في 
.اإلفریقیة المنطقة العربیة وفي حوض البحر المتوسط ، ومهیأة لتصبح قطبا سیاحیا في القارة 

المقومات الطبیعیة في تونس     : أوال
تتمیز تونس بصغر مساحتها مقارنة بالدول المغاربیة األخرى بمساحة تقدر:الموقع الجغرافي) 1

، تقع تونس في أقصى الشمال الشرقي من القارة اإلفریقیة ، یحیط بها حوض البحر 2كلم163610بـ 
كلم، كما تحتل أعظم 1300األبیض المتوسط من الجهتین الشمالیة والشرقیة ، تمتد سواحلها على أكثر من 

لم ، ك140مضیق یمتد بنحو" جزیرة صقلیة " توّغل في إفریقیا للمتوسط نحو الشمال ، إذ یفصلها عن 
.2وتتوفر على شواطئ منبسطة في كل من طبرقة ، بنزرت ، قرطاج ، سوسة ، جربة وغیرها

: تتمیز تونس بمناخ متوسطي یقسم البالد إلى ثالث مناطق حسب الحرارة والتساقطات :المناخ) 2
ملم سنویا ، وٕاقلیم شبه جاف بالوسط تتراوح فیه كمیة400إقلیم َتلِّي رطب تتجاوز فیه كمیات التساقط 

1 https://www.mtatf.gov.dz consulté le  10/05/2020 Ministère Du Tourisme & De L’artisanat & Du Travail
Familial.

،أطروحة  مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه،ار بالجزائر ودوز بتونس ڨحالة إقلیمي األه-أثر االبتكار السیاحي على التنمیة السیاحیةمفاتیح یمینة، -2
.07، ص2017/2018ـلة، ڨتخصص التسویق االستراتیجي واالبتكار، جامعة قاصدي مرباح ، ور
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، كما یمتاز ملم سنویا200ملم ، وٕاقلیم صحراوي جاف ال تتعدَّى التساقطات فیه400و200التساقط بین 
.1شراقة الشمس معظم أیام السنةبإ
تتنوع التضاریس في تونس بین الجبال ، الغابات ، الشواطئ والصحراء ، إّال أّن هذه :التضاریس) 3

التضاریس قلیلة االرتفاع مقارنة بمثیلتها في الجزائر ، حیث یصل ارتفاع أعلى قمة في تونس إلى حوالي 
،كوكهة ، بتررت ، الركبة ، وسهل طلرقمترا ، وتشمل تضاریسها مجموعة من السهول منها سهل1544

.على غرار سبخة الكلبیة وسبخة سیدي الهانيكما تتوفر على عّدة سبخات 
أّما الجنوب التونسي فهو عبارة عن منطقة صحراویة تتمیز بطبقاتها الرسوبیة ، كثرة السهول والهضاب ، 

حواليارتفاعها إلى وانتشار الشطوط على غرار شط الجرید ، الفجاج وشط غرسة ، كما تتمیز بانخفاض 
.مترا تحت سطح البحر17

.2البحر، السهول والصحراء إلى خلق لوحة طبیعیة رائعة الجمالنوع الطبیعة في تونس بین الجبال،وقد أّدى ت
تزخر تونس بالعدید من العیون والمنابع الحمویة ، من الشمال إلى الجنوب ، والتي :الحمامات المعدنیة) 4

وأمراض التخفیف من الوزن ، معالجة آالم الظهر والمفاصل : تتوفر على خصائص عالجیة هامة ، مثل 
ید العیون واألنف والحنجرة ، وقد تمیزت في هذا المجال بعض مناطق الجنوب تحدیدا عبر التاریخ في عد

الّلتین تتوفر على حمامات للمیاه المعدنیة " حامة الجرید " ، و " حامة قابس " من المدن منها ، مدینتي 
.الحارة ، ویقصدها الزوار من كل صوب من داخل البالد وخارجها لالستشفاء بمیاهها الساخنة 

تشكل عالجا مثالیا لعدد من وقد نجحت تونس في العالج بالمیاه المعدنیة ، ومیاه البحر التي أصبحت 
. 3األمراض الصحیة والنفسیة والعصبیة

المقومات التاریخیة والثقافیة في تونس: ثانیا
وهي كلمة " تیناس " ُتعّد تونس مدینة ضاربة في القدم ، ترجع أصولها للبربر ، ویرجع إسم تونس إلى 

.4وقد ثبت أن تواجد تونس یرجع إلى بدایة القرن الّرابع قبل المیالد، " مخیم " أو " استراحة " بربریة تعني 
حظى تونس بمؤهالت تاریخیة ، حضاریة وثقافیة هامة تتمثل في عدید المواقع السیاحیة والمدن وتُ 

:1والمتاحف إلى جانب التراث المادِّي والالمادِّي الذي یتم إیجازه في ما یلي 

.08ص،مرجع سبق ذكرهمفاتیح یمینة ،-1
، المركز الجامعي البویرة، الجزائر، یوميالواقع واآلفاق- حول السیاحة في الجزائرالملتقى الوطني األول بوفلیح نبیل ، تقرورت محمد ، -2

.10ص،2010ماي 11-12
.56ص،مرجع سبق ذكرهصلیحة عشي ،-3
: ، أطروحة  مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم تخصصالجزائر،تونس والمغرب: الصناعة السیاحیة في الدول المغاربیة حالةقراریة فتیحة ، -4

.   125،ص2018/2019تلمسان ،الجزائر ،–علوم التسییر ، جامعة أبو بكر بلقاید 
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 ُبني على ید حسان بن النعمان، وقد كان إشعاع علمي كبیر ه، 79یعود إلى الذي:الزیتونجامع
لطالب العلم ؛

سنة ،3000م ، ویرجع تاریخها إلى1979وقد صنفت ضمن التراث العالمي سنة:مدینة قرطاج
عد وجهة سیاحیة هامة للكثیر من السیاح ؛وتُ 

ه671مسجد عقبة بن نافع الذي فتحها لعلوم الدِّین والفقه ، ویوجد بها ُتعد مركزا :مدینة القیروان .
هذا إلى جانب مدینة المهدیة ، الحمامات ، المنستیر، وجزیرة جربة والتي تتمیز بخصائص فریدة بعضها 

.یعود إلى العصر الفینیقي یعود للحقبة الفاطمیة والبعض اآلخر
:التراب التونسي فهيأّما المتاحف المتواجدة عبر كامل 

ویضم العدید من القطع األثریة التي ویعتبر أكبر متحف بالمغرب العربي :متحف باردو الوطني
تعود إلى العهد الروماني والبونیقي ، وهو یتواجد بتونس العاصمة ؛

یضم تحف وقطع أثریة تعود للحقبة الرومانیة والبونیقیة:متحف قرطاج الوطني.
؛) في مجال صك العمالت ( یوجد به تاریخ تونس وصور ومعادن نفیسة :متحف العملة
یتواجد بالعاصمة تونس ؛:متحف الفنون والتقالید الشعبیة
یحوي كائنات بحریة وسمكیة تتواجد بتونس ؛:متحف المحیطات وعلوم البحار
وهو علىیضم مخطوطات وتحف معدنیة ، وقطع خشبیة ،:ة المتوسطیةمتحف الموسیقى العربی

. شكل قصر عریق 
هذا إلى جانب عدید المتاحف المنتشرة بتونس كمتحف الفنون والتقالید الشعبیة بالكاف ، ومتاحف 

. تاریخیة ، عسكریة ، المتحف المسیحي بقرطاج ، متحف الفنون اإلسالمیة بالمنستیر وغیرها 
ي ، مهرجان الیاسمین والمواسم ، كمهرجان قرطاج الدولكما برزت العدید من المهرجانات ، األعیاد 

تنتشر العدید من الصناعات التقلیدیة كصناعة الجلود، الفخار، النحاس، الخزف، النسیج ،الطربوش وغیرها، و 
.التونسي ، الحلي البربري األصیل ، وصناعات تقلیدیة أخرى
المالوف التونسي ، الموشحات ، المحفل ،اللیة إضافة إلى التراث الفنِّي الشعبي التونسي كأغاني الم

.اإلسالمیة ، المزود التونسي 
المقومات المادیة في تونس: ثالثا

استجابة للطلب السیاحي ، بدلت الحكومات التونسیة المتعاقبة جهوًدا جّبارة في:طاقات اإلیواء بتونس- 1

.85- 84ماي علي ، مرجع سبق ذكره ، ص-1
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237618م بما یقابل 2018نزل سنة 868المصنفةسبیل الرفع من قدرات االستقبال ، حیث بلغ عدد النزل 

.2004نزل سنة 800سریر مقابل
)2018-2011(واألِسّرة بتونس خالل الفترة المصنفة عدد النزل ): 10(رقم جدولال

20112012201320142015201620172018السنة
861846847848862824848868النزل
242100242000240200240000241400235000234300237618األِسّرة

نقال عن الموقع ، إحصائیات السیاحة ،المعهد الوطني لإلحصاء التونسي : دا علىمن إعداد الطالبین اعتما:المصدر
www.ins.tn/fr/themes/tourisme(le11/05/2020 , 19:30):اإللكتروني

أن طاقات اإلیواء السیاحیة عرفت تدبدبا بسبب األوضاع السیاسیة  ) 10(نالحظ من خالل الجدول رقم 
ستثمار السیاحي في البالد ، وكذلك ظهور رت على االثّ ، والتي أ2011تها تونس ابتداء منعرفواألمنیة التي 

.الفندقیة كتقادمها ، إضافة إلى مشكل تراكم المدیونیة في بعض النزلبعض المشاكل بالمؤسسات 
للفنادق غیر %2.8من طاقات اإلیواء مقابل %97.2م بتونس تشكل 2009زل الُمصنفة سنة إّن النُّ 

المصنفة فهي تسعى لتطویر طاقات إیواء تتماشى والطلب الدولي ، أّما طاقات اإلیواء تتمركز بالشواطئ 
ولهذا فالحكومة التونسیة %3.4و الصحراویة بنسبة %3، و المناطق الحضریة بنسبة %93.6ة بنسب

السیاحي حتى تقضي على مشكلة الموسمیة التي تعاني سطرت إستراتیجیة سیاحیة تتضمن تنویع المنتج 
.1منها أغلب المؤسسات السیاحیة 

نسبة كبیرة من السیاح الوافدین إلى تونس تأتي عن طریق الجو ، لذلك :البنیة التحتیة في تونس- 2
عمدت تونس إلى إنشاء العدید من المطارات عبر كامل التراب الوطني ، حیث بلغ عددها ثمانیة مطارات 

.دولیة یتم من خاللها تنظیم رحالت منظمة للسیاح 
ضافة إلى شبكة السكك الحدیدیة التي تربط عدید تمتلك تونس الطرق السیارة التي تربط بعض المدن ، إ

.المناطق بالبالد وخطوط المترو والنقل بالحافالت 
أّما قطاع النقل البحري فتوجد مجموعة من الموانئ بتونس منها ما هو مخصص للقطاع السیاحي مثل 

وخدمات سیاحیة سیدي بوسعید ، القنطاوي و غیرها والتي تحتوي على نزل المیناء الترفیهي بنزرت ، 
.ومطعمیة مقدمة للزوار المحلیین واألجانب 

.وتمتلك تونس بنیة تحتیة لخدماتها السیاحیة ال ُیستهان  بها ، حیث تعمل على تأهیلها وتحسینها باستمرار

.92ماي علي ، مرجع سبق ذكره ، ص-1
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تسویقیة مبنیة إستراتیجیةأّما في ما یخص تكنولوجیا المعلومات و االتصال ، وضعت الحكومة التونسیة 
.دارة إلكترونیة للتواصل مع زبائنها ومات واالتصال ووضع إلنولوجیا المععلى استخدام تك

اع السیاحي وفي ما یلي جدول یلخص ترتیب مؤشر البنیة التحتیة لتونس حسب تقریر تنافسیة القط
".دافوس " الصادر عن المنتدى االقتصادي العالمي 

)2019-2011( تطور تنافسیة البنیة التحتیة في تونس) : 11( رقمجدولال
20112013201520172019البنیة التحتیة

الترتیبالترتیبالترتیبالترتیبالترتیب
778582-65الُبنیة التحتیة للنقل الجوِّي

949599-48الُبنیة التحتیة للنقل البرِّي والبحري
616968-51الُبنیة التحتیة للخدمات السیاحیة 

----76الُبنیة التحتیة لتكنولوجیا المعلومات واالتصال
767380--جاهزیة تكنولوجیا المعلومات واالتصال

Source: World Economic Forum ,The Travel and Tourism Competitiveness Report, Geneva,
Switwerland,2011,2013,2015,2017,2019.

بینما تحتل مرتبة متقدمة في مجال البنیة البنیة التحتیة لتونس في مجال النقل البرِّي والبحري متوسطة ، 
.دولة 140م الذي تضمن 2019التحتیة للخدمات السیاحیة حسب تقریر سنة

: الجذب السیاحي في تونس وأنواع السیاحة بإیجاز في ما یلي مناطق ویمكن توضیح أكثر ألهم 
أهم عناصر الجذب السیاحي في تونس) : 12( جدول رقم ال

نقاط الجذب فیها المناطق
تونس 

العاصمة
فخمة ، المنطقة السیاحیة الجدیدة أسواق شعبیة ، معالم فینقیة ، آثار رومانیة ، فنادق 

).سیدي بوسعید  (
.مالعب الغولف ، مطاعم وأسواق ، رحالت سیاحیة ومناطق صحراویة توزر
.الجزیرة األسطورة ، فنادق فاخرة ومطاعم ، عمارة فریدة ومساجد متمیزة جربة

.، مساحات خضراء وحدائق، سور شامخ ، فنادق ممتازة القلعة المنستیر 
. جامع القیروان ، سور القیروان القدیم ، أسواق ، مقام أبي زمعة وصناعة السجاد القیروان 

.، مطاعم ، القلعة المطلة على البحر ، مهرجانات الجامع الكبیر فنادقسوسة
.فنادق ، مطاعم ، متاحف ، مناطق أثریة و ثقافیة ، ثروة بحریة نابل الحمامات 
.منشآت ومرافق سیاحیة ، فنادق ، مجمعات سكنیة ، صناعات تقلیدیة یاسمین مامات 

.جبال متنوعة بغاباتها الكثیفة األشجار ، ریاضة الغوص ومتاحفطبرقة 
.239، ص2008عمان ، األردن ، في الوطن العربي ، دار الّرایة للنشر والتوزیع ، ، السیاحةمان عبوي زید سل:المصدر
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:ا یليالسیاحة المنتشرة في تونس كمیمكن إیجاز أنواع 
 اذة وسالسل جبلیة بشواطئ بدیعة وغابات أخّ حلي یمتاز الشریط السا:)الشاطئیة(السیاحة الساحلیة

.ذات  مناظر ساحرة
:شار هذا النوع من السیاحة ما یليساعد على انت

بمراعاة ذلك عن طریق النشریات المختصرة والواضحة نظافة الشواطئ و إشعار السیاح -
؛وبلغات متعددة 

إنشاء مساكن سیاحیة منفردة وعلى نسق مدروس بحیث تتناسب مع السیاحة الفردیة والعائلیة ،-
ها وتوفیر األمن فیها ؛وبكیفیة یمكن التحكم في تسییر 

.1لعامة من السیاح ومن عامة الناسالحیلولة دون حدوث سلوكیات منافیة لآلداب ا-
تتم في هذا النوع زیارة السیاح للبدو الرحل وخیمهم ، وحضور الحفالت :السیاحة الصحراویة

؛2قام هناكالصحراویة التي تُ 
تحتوي تونس على تراث جّذاب ، فهناك المواقع األثریة البونیة والرومانیة :السیاحة الثقافیة

.3والبیزنطیة والعربیة والمدینة العتیقة بأبوابها ومساجدها ، إلى جانب معالم تاریخیة أخرى
.من المهرجانات والفعالیات الثقافیة ، كمهرجان قرطاج الدولي إضافة إلى احتضان تونس للعدید 

 أصبحت تونس وجهة سیاحیة ریاضیة متمیزة ، بفضل التجهیزات الریاضیة :یاضیةالسیاحة الر
إضافة إلى وجود عّدة  مالعب للغولف تتوزع على عدید مناطق البالد . المتنوعة بالفنادق 

. تتوافق مع المعاییر والمواصفات الدولیة ، وأنجزت بتصامیم جّذابة وقرب مناطق سیاحیة فاخرة 
 یقصد العدید من السیاح تونس بغرض تجاري ، حیث یقصدها رجال األعمال :التجاریة السیاحة

.والتجار من أجل زیارة المعارض واألسواق التجاریة الدولیة ، وعقد الصفقات التجاریة 
 المؤتمرات هي إحدى المنتجات األساسیة الجدیدة للسیاحة التونسیة ؛ یوجد في:سیاحة المؤتمرات

ذب المؤتمرات الدولیة الكبیرة في، ویعمل على جكتب لتنظیم المؤتمرات والترویج لها تونس م
نجوم والتي تشكل أكثر05خرة  ذات وساعد هذا النوع من السیاحة النزل الفا. 4كل أنحاء العالم

، مجلة المنهل عرض التجربة التونسیة–إستراتیجیة التسویق السیاحي للوجهة السیاحیة محمودي ملیك، بعلة الطاهر ، منصور عبد النور،-1
. 108، ص2019،جامعة الشهید حمه لخضر بالوادي ، الجزائر، دیسمبر 02العدد-02المجلد-االقتصادي

، جوان 01العدد- 06، مجلة دراسات إقتصادیة ، المجلدالتجربة التونسیة في صناعة السیاحةحمد الصالح، عقون شراف ، بوحدید لیلى، قریشي  م-2
.167، ص2019

.167، صالمرجع السابق-3
234ص،2017المسیلة،،جامعة 04،مجلة االبتكار والتسویق،العدددور التسویق السیاحي في دعم السیاحة التونسیةفرحات عباس،سعود وسیلة،-4
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.من ثلث الحظیرة الفندقیة بتونس 
ینیة ، وزیارة أماكن بعض الشعائر الدرض دیني ، إلجراءهناك من یقصد تونس بغ:السیاحة الدینیة

. 1خاصة ذات طابع تاریخي ودیني كزیارة جامع الزیتونة
 تعتمد على الخواص العالجیة للینابیع المعدنیة ، وكونت لذلك :)اإلستشفائیة(السیاحة العالجیة

تونس لوجهة ممیزة في مراكز للمعالجة المعدنیة بحمامات الرمل والطین ومیاه البحر ، كما تحولت 
.2زرع األعضاء والكلى والقلب ، التجمیل وتقویم البصر وزرع القرنیاتو الجراحة الدقیقة ،

تونسفيمعطیات السیاحة: الفرع الثاني
وجهة لعدد كبیر من السیاح ، حیث یاسات المتعاقبة في قطاع السیاحة ، جعل من تونس إّن جدیة السّ 

:على زیادة التدفقات السیاحیة والتي نوضحها في ما یليعملت تونس باستمرار 
)2017-2011( الوافدین إلى تونس حسب جنسیاتهم): 13(رقمجدول

2011201220132014201520162017الجنسیة
%العدد %العدد %العدد %العدد %العدد %العدد %العدد 

6937009017009549001284300148130018084002497800جزائریون
14.5%15.15%15.23%21.16%35.25%39.96%43.49%

1642600188770022362001758800121580011170001318900لیبیون
34.33%31.72%35.67%28.98%28.94%24.68%22.97%

2132900296340028843002792600129780014092001688400أوربیون
44.57%49.80%46.01%46%30.89%31.14%29.40%

جنسیات 
أخرى

316100197600193500234000206900191100237600
06.60%3.32%3.09%3.86%4.92%4.22%4.14%

4785300595040062689006069700420180045257005742700المجموع
100%100%100%100%100%100%100%

:المعهد الوطني لإلحصاء التونسي، على الرابط:المصدر
www.ins.tn/fr/themes/tourisme (le 11/05/2020 , 21:20 )

، ) 2017-2011(تدبدب في مجموع الوافدین إلى تونس خالل الفترة ) 13(رقمالحظ من الجدول ن
وهذا راجع أساسا إلى األحداث األمنیة التي عرفتها تونس ، كهجوم سوسة ، وتفجیر المتحف الوطني بباردو 

أّدى إلى تراجع ، هذه األحداث خلفت عدة قتلى من السیاح ، مّما 2016، وهجوم بنقردان سنة2015سنة 
.لتونسعدد السیاح األوربیین الذین یعتبرون أّهم سوق سیاحیة بالنسبة 

.234، صمرجع سبق ذكرهوسیلة، فرحات عباس،سعود -1
.109صمحمودي ملیك، بعلة الطاهر ، منصور عبد النور، مرجع سبق ذكره ،-2
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)2017-2011(الوافدین إلى تونس حسب جنسیاتهم): 15(الشكل رقم

من إعداد الطالبین اعتمادا على معطیات الجدول السابق:المصدر

اق تي تعتبر أحد األسو ال) الجزائر ولیبیا (أهمیة السوق المغاربیة تظهر ) 15(خالل الشكل رقممن 
م 2015، وابتداء من 2011السیاح الجزائریین في تزاید مستمر مند سنة عددالتقلیدیة ، حیث نالحظ أّن 

من عدد الوافدین إلى تونس ، وتطورت هذه %35.25أصبح الجزائریون یحتلون المرتبة األولى بنسبة 
.سائح جزائري2497800بما یقابل %43.49م إلى 2017النسبة بشكل ملحوظ لتصل سنة 

)  2017-2011(مجموع اللیالي السیاحیة في الفنادق التونسیة حسب الجنسیة : ) 14(رقم جدول ال
2011201220132014201520162017الجنسیة

%العدد %العدد %العدد %العدد %العدد %العدد %العدد 
4018006737006641001004900129660017294002633700جزائریون

%02.33%02.60%02.58%04.05%11.61%13.53%16.75
8819009767001159500973600740900657600592100لیبیون

%05.13%03.77%04.5%03.93%06.63%05.15%03.76
151252002317150022848600216926008366300961880011499200أوربیون

%87.90%89.39%88.69%87.51%74.90%75.27%73.11
جنسیات 

أخرى
7987001098600108950011168007665007737001002800
%04.64%04.24%04.23%04.51%06.86%06.05%06.38

17207600259205002576170024787900111703001277950015727800المجموع
100%100%100%100%100%100%100%

:المعهد الوطني لإلحصاء التونسي، على الرابط:المصدر
:50)/2020 , 2105/11(  lewww.ins.tn/fr/themes/tourisme
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نالحظ تأثر عدد الّلیالي السیاحیة بعدد السیاح الوافدین إلى تونس ، حیث ) 14( من خالل الجدول رقم 
إلى باألساسویرجع ذلكم 2016و م2015السیاحیة سنةي عدد الّلیالينالحظ انخفاض ملحوظ ف

االنخفاضسبةفنمجموع الّلیالي السیاحیة بسبب األحداث األمنیة ،یاح األوربیین وبالتالي انخفاض عدد الس
، و هذا ما یؤكد م 2012مقارنة مع سنة %56.90م و2011مقارنة مع %35.08م بلغت 2015سنة 

.أّیام 07أن السائح األوروبي له أعلى معّدل إقامة في تونس في حدود 
2017لسنةمجموع اللیالي السیاحیة في الفنادق التونسیة حسب الجنسیة) : 16(الشكل رقم 

من إعداد الطالبین اعتمادا على معطیات الجدول السابق:المصدر

م2017ین في ارتفاع مستمر حیث شكلت سنة السابق عدد الّلیالي السیاحیة للسیاح الجزائریمن الشكل
بینما كانت النسبة ال تتعّدى لیلة سیاحیة2633700بما یقابل من مجموع الّلیالي %16.75نسبة 

وربي فهو في حین معّدل اإلقامة للسائح الجزائري منخفض مقارنة مع السائح األ. م2011سنة 02.33%
. في حدود یوم واحد فقط

)2017-2011(ي الناتج المحلي الخام  للفترةاحیة ومساهمة السیاحة فاإلیرادات السی):15(م جدول رقال
2011201220132014201520162017السنة

2432.63175.33221.43625.62414.72373.42831.0)ملیون دوالر(اإلیرادات السیاحیة

7.718.618.308.626.586.496.85%المساهمة في الناتج المحلي الخام 

:المعهد الوطني لإلحصاء التونسي، على الرابط: المصدر
www.ins.tn/fr/themes/tourisme              (le 11/05/2020 , 22:00)
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مّما انعكس على ،) 2017-2011(یة في تونس تدبدبا خالل الفترة حصیلة اإلیرادات السیاحعرفت 
2015مساهمة السیاحة في تكوین الناتج الداخلي الخام ، وسجلت حصیلة اإلیرادات تراجعا ملحوظا سنة

ملیون دوالر ، 2373.4بمبلغ م 2016بسبب العامل األمني حیث بلغت أدنى مستوى لها سنة2016و 
في الناتج الداخلي الخام %6.85ملیون دوالر لتساهم بنسبة 2831لتصل 2017لترتفع من جدید سنة 

.لتونس

معوقات السیاحة في الجزائر : الثالمطلب الث
تعاني السیاحة في الجزائر من معوقات عدیدة ، أّدت إلى عزوف السیاح الجزائریین عن اختیار الوجهة 

:الداخلیة ، وتفضیلهم للوجهات الخارجیة ، وأهم هذه المعوقات  نلخصها في ما یلي 
طاقات عدم اإلستقرار السیاسي واألمني الذي عرفته الجزائر في السنوات السابقة  ، أفرز تدني في-1

.اإلیواء وتوافد السیاح ، وٕالى تراجع صورة الوجهة السیاحیة للجزائر
النقص الفادح في هیاكل اإلیواء خاصة المصنفة والموجهة للسیاح األجانب من جهة ، والعراقیل التي -2

.یواجهها المستثمرون من جهة أخرى 
وبالسكك الحدیدیة ، وخاصة النقل الجوِّي الذي یتمیز بغالء ضعف خدمات النقل بأشكاله الجّوي والبرِّي -3

السائح خالل عرض األسعار سواء المطبقة على الخطوط الداخلیة أو الدولیة ، هذا الضعف في الخدمات تُ 
.رحلته لمشاكل كثیرة وَتجعلها شاقة ، َفُیروج للوجهة السیاحیة الجزائریة سلبا

مّما أّدى بها للبحث عن العمل في مجاالت أخرى غیر القطاع بالید العاملة المتخصصة ، االهتمامعدم -4
.السیاحي الذي من المفروض یستفید منها وتكون قاطرة تطویره وتنمیته

المؤسسات التكوینیة الخاصة بقطاع السیاحة لم تعد قادرة على مسایرة احتیاجات التكوین التي یجب أن -5
.العرض السیاحي المتمیز تسایر 

.الثقافة السیاحیة التي یفتقرها الكثیر من المواطنین ، وقلة الوعي بأهمیة القطاع-6
نوعیة الخدمات السیاحیة غیر تنافسیة ، وعروض اإلیواء المتواضعة والتي ال تتطابق مع المعاییر -7

.الدولیة، وتقدم بأسعار مرتفعة مقارنة مع األسعار التي تعرضها المؤسسات الفندقیة في دول الجوار
ضعف استعمال التكنولوجیات الحدیثة للمعلومات واالتصال في المجال السیاحي ، حیث ال یوجد مواقع -8

لتقدیم صورة الجزائر السیاحیة ،انترنت بالعدد الكافي من أجل الترویج للمنتجات السیاحیة أو
سفریاتهم وٕاقامتهم عن ) یتعرفون أو یحجزون ( من السّیاح %90حوالي فاإلحصائیات تشیر أن

.مواقع االنترنتطریق 
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یوجد أي جهاز لتقییمإتباع أنماط تسییر ال تتماشى والتسییر الحدیث للسیاحة في العالم ، حیث ال -9
.ومتابعة التطور على المستویین الوطني والدولي

النقص الفادح في تسویق صورة الوجهة السیاحیة الجزائریة ، من حیث غیاب أنشطة إعالمیة ، - 10
.والمشاركة في الصالونات والمعارض بالخارج 

ن وسائل للدفعخدمات بنكیة ومالیة ال تواكب الواقع السیاحي الحدیث ، حیث ال یوجد حتى اآل- 11
.اإللكتروني منتشرة على مستوى المؤسسات المالیة والسیاحیة والتجاریة

التي یواجهها السیاح األجانب صعوبة الحصول على تأشیرة الدخول إلى الجزائر والعراقیل البیروقراطیة - 12
.سهیالت أفضلفي الحصول علیها ، مّما یدفعهم إلى اختیار وجهات سیاحیة أخرى ذات ت

.ضعف آداء وكاالت األسفار وعدم تكیفها ومواكبتها للتطورات الدولیة- 13
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اإلطار المنهجي للدراسة المیدانیة: المبحث الثاني

تحدید عینة هذا المبحث إیضاح الجانب المنهجي للدراسة المیدانیة ، من خالل سنحاول من خال ل 
.اإلحصائیة المعتمدة واختبار أداة الدراسةالدراسة واألسالیب 

الدراسةنهجیةم:المطلب األول
وعینة الدراسة مجتمع : أوال

قسنطینة ، : الیاتالمقیمین في و و یتمثل مجتمع الدراسة في جمیع السیاح الجزائریین الذین زاروا تونس 
.، الواديالطارف

ث ي الوالیات الثالمن السیاح الجزائریین الذین زاروا تونس والمقیمین فعینة عشوائیةتم اختیاروقد 
استمارات 06كما تم استبعاد استمارة ، 86استمارة ورقیة استرجعنا منها 95السابقة الذكر، حیث تم توزیع

ا تم الموزعة ورقیا ، كماالستماراتمن %84.21استمارة وهو ما یشكل 80، أي تبقى اإلجابةغیر مكتملة 
ستهداف السیاح ،ال) فیسبوك( نشر االستبیان إلكترونیا باستخدام الرابط في موقع التواصل االجتماعي

إجابة إلكترونیا عن 250یمین في الوالیات المذكورة أعاله ، فتحصلنا على الجزائریین الذین زاروا تونس والمق
.مفردة من مجتمع الدراسة 330منالرابط ، وبالتالي فالعینة تتكون طریق 

عدة عدد االستبیانات الموزعة والمستردة والمستب): 16( الجدول رقم 
الصالحةالمستبعدةالمسترجعةالموزعةاالستبیانات 

34533606330المجموع 
%95%02%97%100النسبة المئویة

من إعداد الطالبین:المصدر

أداة الدراسة : ثانیا
للوجهات الخارجیة ، بهدف تحقیق أهداف البحث المتمثلة في دراسة عوامل تفضیل السیاح الجزائریین 

اعتمدنا في دراستنا على اإلستبیان كأداة لجمع البیانات والمعلومات من أفراد عینة الدراسة ، حیث تم تقسیمه 
:إلى ثالثة محاور كاآلتي

یتضمن بعض المعلومات المتعلقة بالخصائص الشخصیة ألفراد عینة الدراسة والمتمثلة :المحور األول- 1
. الجنس ، السِّن ، الحالة العائلیة ، المستوى التعلیمي ، الحالة المهنیة ، الدخل:  في 
:السائح والتي قسمناها إلىیتضمن العوامل المحددة لسلوك:المحور الثاني- 2
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 7إلى 1تتضمن سبع عبارات من ):النفسیة ( العوامل الداخلیة.
 14إلى 8تتضمن سبع عبارات من ): البیئیة ( العوامل الخارجیة.
25إلى 15من إحدى عشرة عبارة تتضمن:العوامل التسویقیة.

.35إلى 26یتمثل في قرار اختیار تونس كوجهة سیاحیة ویتضمن عشر عبارات من :المحور الثالث- 3
كانت من النوع المغلق ، وعرضت وفقا لمقیاس لیكرت دعبارة ، وق35وبذلك تكون عدد عبارات اإلستبیان 

Likert Scale ذو األبعاد الخمسة.
لیكرت الخماسيمعامالت ترجیح أداة الدراسة وفق مقیاس ) : 17(الجدول رقم 

موافق تماماموافقموافق إلى حد ماغیر موافقغیر موافق تمامااإلجابة
12345الدرجة
.إعداد الطالبینمن:المصدر

األسالیب اإلحصائیة المعتمدة : المطلب الثاني
خالل  برنامج  الحزمة  اإلحصائیة  للعلوم  اإلجتماعیة مناإلستبانة وتحلیلتم تفریغ

" Statiscal Package force Social Sciences " ( SPSS )اإلستعانة ببعض األدوات ب، وذلك
:اإلحصائیة التالیة

وذلك لتحدید مستوى موافقة أفراد عینة الدراسة : وسط الحسابي واإلنحراف المعیاري والوزن النسبيالمت-
.عبارات ومحاور اإلستبیان ، والجدول التالي یوضح ذلك على

المتوسطات واإلنحرافات واألوزان النسبیة وفق تدریج لیكرت ): 18( الجدول رقم 
مرتفع جدامرتفعمتوسطمنخفضمنخفض جدامستوى الموافقة

4.20من أكبر4.19إلى 3.393.40إلى 2.592.60إلى 1.801.80أقل من المتوسط الحسابي

2.00إلى 1.501.51إلى 1.001.01إلى 0.500.51إلى 0.250.26إلى 0اإلنحراف المعیاري

%84أكثر من %83.9-%68%67.9-%52%51.9-%36%36أقل من الوزن النسبي
من إعداد الطالبین: المصدر

" :r2" ومعامل التحدید )Pearson(اإلرتباط بیرسون معامل -
استخدم معامل اإلرتباط إلختبار صحة اإلتساق الداخلي بین كل عبارة والبعد الذي تنتمي إلیه ، وكذلك 

العوامل المحددة بین كل بعد والمحور الذي تنتمي إلیه ، كما استخدم أیضا لمعرفة إمكانیة وجود العالقة بین 
.لسلوك السائح وقرار اختیاره للوجهة الخارجیة التونسیة
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استخدم لتفسیر درجة تأثیر العوامل المحددة لسلوك السائح على قرار اختیاره " r2" معامل التحدید أما 
.الوجهة الخارجیة التونیسة

) .اإلستبیان ( للتأكد من ثبات أداة الدراسة ):Alpha Cronbach( معامل ألفا كرونباخ-
.البیانات تتبع التوزیع الطبیعيلمعرفة ما إذا كانت : Kolmogorov-Smirnov Zمعامل -
للتأكد من استقاللیة متغیرات : Toleranceومعامل التباین المسموح) VIF(  معامل تضخم التباین-

.النموذج فیما بینھا
.إلختبار مشكلة اإلرتباط الذاتي):Durbin Watson( )D-W(اختبار دربن واتسون -
للتأكد من مالءمة وخطیة العالقات بین المتغیرات المستقلة والمتغیر: ANOVAلإلنحدار تحلیل التباین-

.التابع
للتعرف على ما إذا كانت هناك فروق :T، واختبارOne Way ANOVAتحلیل التباین األحادي -

.ذات داللة إحصائیة بین آراء العینة بشأن المتغیرات الدیمغرافیة للدراسة 

اختبار أداة الدراسة : المطلب الثالث
.ثباتالصدق و الإلستبیان من خالل اختبارالصالحیة اإلحصائیة لنا بالتأكد من قم
صدق أداة الدراسة: أوال
للتأكد من الصدق الظاهري ألداة الدراسة ، تم عرضها على األستاذ المشرف وعلى : الصدق الظاهري- 1

أساتذة كلیة العلوم اإلقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر بجامعة محمد الصدیق بن مجموعة من المحكمین من 
، ولقد تم مراجعة وتقویم وتعدیل اإلستبیان لتحسین جودة ) 01انظر الملحق رقم ( جامعة جیجل-یحي 

حكمین ، لیتم األساتذة المالعبارات وجعلها أكثر داللة ووضوحا للمبحوثین بناءا على المالحظات التي قدمها
).02انظر الملحق رقم ( في األخیر إعداد استبیان الدراسة في صورته النهائیة 

:الصدق البنائي ألداة الدراسة- 2
)Pearson(بیرسون تم اختبار مدى صحة اإلتساق الداخلي لإلستبیان باإلعتماد على  معامل اإلرتباط 

.sigبین كل عبارة والبعد الذي تنتمي إلیه ، ومستوى الداللة
ُیمثل المتغیر المستقل المتمثل في العوامل المحددة لسلوك : ثاني المحور الصدق البنائي لفقراتال-أ

:وقد جاءت النتائج كاآلتيالسائح، 
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)النفسیة ( اختبار الصدق البنائي لعبارات العوامل الداخلیة ): 19(الجدول رقم 
معامل العبـــــارةالرقم

اإلرتباط
القیمة 
اإلحتمالیة

0.4050.000**اتجاهي إلى الوجهة السیاحیة الخارجیة یدفعني ِلَسرد ما عشته من متعة لآلخرین01
0.4580.000**طبیعة حاجاتي تحدد الوجهة السیاحیة التي أختارها02
0.4670.000**اختیاري للوجهة السیاحیة یكون بدافع اإلكتشاف والتعلم03
0.5050.000**تجاربي وخبراتي السابقة ، تساعدني على اختیار الوجهة السیاحیة04
0.5540.000**)...المرحة،،المغامرة(اسب مع طبیعة شخصیتي أختار الوجهة السیاحیة التي تتن05
0.5690.000**توقعاتي بخوض تجربة سیاحیة ممتعة لوجهة ما ، تحفزني للسفر إلیها06
0.5470.000**نظرتي اإلیجابیة لوجهة ما ، تحفزني على زیارتها07
0.01دال إحصائیا عند مستوى المعنویة **

.spssمن إعداد الطالبین إعتمادا على مخرجات : المصدر
) العوامل الداخلیة ( بین كل عبارة من عبارات وجود عالقة ارتباط موجبة ) 19(یتضح من الجدول رقم 

في حدها األدنى ، ) 01( للعبارة رقم ) 0.405( رجة الكلیة لجمیع عباراتها ، و قد تراوحت بین والد
من مستوى ، كما أن القیم اإلحتمالیة لكل العبارات أقل) 06( في حدها األعلى للعبارة رقم ) 0.569(و 

.صادقة لما وضعت لقیاسه) العوامل الداخلیة ( مما یدل على أن عبارات 0.05المعنویة 
)البیئیة ( اختبار الصدق البنائي لعبارات العوامل الخارجیة ): 20(الجدول رقم 

معامل العبـــــارةالرقم
اإلرتباط

القیمة 
اإلحتمالیة

0.5510.000**قبل اتخاذ قرار اختیار الوجهة السیاحیةآخد بعین اإلعتبار آراء األصدقاء 08
0.5280.000**آخد بعین اإلعتبار آراء العائلة قبل اتخاذ قرار اختیار الوجهة السیاحیة09
أفضل زیارة الوجھات السیاحیة  ذات العادات والتقالید المشابھة للمنطقة التي 10

شأت فیھان
**0.6320.000

0.6060.000**السیاحیة التي تتناسب مع الطبقة اإلجتماعیة التي أنتمي إلیهاأزور الوجهات11
0.5190.000**الدخل الذي أحصل علیه یؤثر في قرار اختیاري للوجهة السیاحیة12
0.4710.000**المقومات الطبیعیة تزید من رغبتي في زیارة وجهة سیاحیة ما13
0.2270.000**یحفزني على زیارتهاتوفر األمن في منطقة ما ، 14
0.01دال إحصائیا عند مستوى المعنویة **

.spssمن إعداد الطالبین إعتمادا على مخرجات : المصدر

) العوامل الخارجیة ( وجود عالقة ارتباط موجبة بین كل عبارة من عبارات ) 20( یتضح من الجدول رقم 
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في حدها األدنى ،      ) 14(للعبارة رقم ) 0.227( والدرجة الكلیة لجمیع عباراتها ، و قد تراوحت بین 
، كما أن القیم اإلحتمالیة لكل العبارات أقل من مستوى ) 10( في حدها األعلى للعبارة رقم ) 0.632( و 

.ادقة لما وضعت لقیاسهص) العوامل الخارجیة ( عبارات مما یدل على أن 0.05المعنویة 
اختبار الصدق البنائي لعبارات العوامل التسویقیة): 21(الجدول رقم 

معامل العبـــــارةالرقم
اإلرتباط

القیمة 
اإلحتمالیة

0.3030.000**أفضل الوجهة السیاحیة التي تتعدد وتتنوع مرافقها السیاحیة15

واإلطعام ، تعتبر العامل الفاصل  في أسعار الخدمات السیاحیة كاإلیواء 16
اختیاري للوجھة السیاحیة

**0.3130.000

تعتبر عامال مھما في قرار اختیاري للوجھة ،جودة الخدمات السیاحیة17
السیاحیة

**0.4020.000

0.4870.000**أهتم بتسهیالت الوصول إلى الوجهة السیاحیة وتسهیالت التنقل داخلها18

الوجھات الخارجیة التي یتم تنظیم الرحالت إلیھا من قبل الوكاالت أفضل 19
السیاحیة

**0.5480.000

المسموعة، (أهتم بالمعلومات التي أتلقاها عن وجهة ما عبر الوسائل 20
)المقروءة ، المرئیة 

**0.5620.000

0.6470.000**تجذبني العروض التحفیزیة في األسعار التي تقدمها الوجهات السیاحیة 21

أعتبر مستوى الضیافة والترحاب ، عامال مهما في اختیاري للوجهة 22
السیاحیة 

**0.5600.000

0.5690.000**أعتبر مستوى آداء العاملین ، عامال مهما في اختیاري للوجهة السیاحیة23

0.5470.000**أولي اهتماما لما ینشر عبر االنترنت فیما یخص الوجهات السیاحیة 24

إمكانیة الحجز عبر االنترنت دون أعباء مسبقة ، یحفزني على قرار 25
إختیاري للوجهة السیاحیة 

**0.5320.000

0.01دال إحصائیا عند مستوى المعنویة **
.spssمن إعداد الطالبین إعتمادا على مخرجات : المصدر

)العوامل التسویقیة ( بین كل عبارة من عبارات وجود عالقة ارتباط موجبة) 21(یتضح من الجدول رقم 
في حدها األدنى ، ) 15(للعبارة رقم ) 0.303(والدرجة الكلیة لجمیع عباراتها ، و قد تراوحت بین 

، كما أن القیم اإلحتمالیة لكل العبارات أقل من ) 21( في حدها األعلى للعبارة رقم ) 0.647( و 
.صادقة لما وضعت لقیاسه) العوامل التسویقیة ( عبارات مما یدل على أن 0.05مستوى المعنویة 

ُیمثل المتغیر التابع المتمثل في قرار اختیار تونس كوجهة: الصدق البنائي لفقرات المحور الثالث - ب
.سیاحیة، والجدول التالي یوضح ذلك
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)قرار اختیار تونس كوجهة سیاحیة ( اختبار الصدق البنائي لعبارات المحور الثالث ): 22(الجدول رقم 
معامل العبـــــارةالرقم

اإلرتباط
القیمة 
اإلحتمالیة

0.5320.000**سهولة الحصول على المعلومات المتعلقة بالوجهة التونسیة26

0.5010.000**ساهم اإلعالم في اختیاري تونس كوجهة سیاحیة 27

0.7120.000**لدي عواطف ومشاعر إیجابیة اتجاه تونس28

0.7130.000**لم أتردد في اختیار تونس كوجهة سیاحیة ، بحكم تجاربي السابقة 29

0.7350.000**اخترت الوجهة التونسیة بحكم السمعة  التي تتمیز بها 30

0.4140.000**اخترت تونس لكونها أقرب وجهة خارجیة31

اخترت الوجهة التونسیة بعد مقارنتها مع وجهات سیاحیة أخرى  داخلیة 32
وخارجیة 

**0.5780.000

0.7550.000**أعتبر تونس أفضل وجهة لدي من حیث المقومات التاریخیة والثقافیة 33

0.7770.000**أرغب في قضاء أطول فترة ممكنة بتونس 34

0.7160.000**أرغب في تكرار زیارتي لتونس 35
0.01دال إحصائیا عند مستوى المعنویة **

.spssمن إعداد الطالبین إعتمادا على مخرجات : المصدر

وجود عالقة ارتباط موجبة بین كل عبارة من عبارات المحور الثالث ) 22(یتضح من الجدول رقم 
في حدها األدنى ،) 31( للعبارة رقم ) 0.414(قد تراوحت بین والدرجة الكلیة لجمیع عباراتها ، و

، كما أن القیم اإلحتمالیة لكل العبارات أقل من مستوى ) 34( في حدها األعلى للعبارة رقم ) 0.777( و 
.مما یدل على أن عبارات المحور الثالث صادقة لما وضعت لقیاسه0.05المعنویة 

:محاور الدراسةالصدق البنائي ل-ج
معامالت اإلرتباط بین درجة كل بعد من المحور الثاني  والدرجة الكلیة ، والجدول التالي یبین ذلكتم حساب

)العوامل المحددة لسلوك السائح ( الصدق البنائي ألبعاد المحور الثاني ):  23( جدول رقم ال
القیمة اإلحتمالیةمعامل اإلرتباطاألبعادالرقم
0.6180.000**)النفسیة ( العوامل الداخلیة 01
0.7160.000**)البیئیة( العوامل الخارجیة 02
0.8540.000**العوامل التسویقیة03

0.01دال إحصائیا عند مستوى المعنویة **
.spssمن إعداد الطالبین إعتمادا على مخرجات : المصدر
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یتضح من الجدول السابق أن األبعاد الثالثة حققت ارتباطا موجبا مع الدرجة الكلیة لمحور الدراسة الذي 
، وهو مایعني أن أبعاد هذا المحور صادقة لما 0.05تنتمي إلیه، ودالة إحصائیا عند مستوى المعنویة 

.وضعت لقیاسه
:وكانت النتائج موضحة في الجدول التالي، قمنا بقیاس مدى اتساق محاور اإلستبیان مع بعضها البعض

الصدق البنائي ألداة الدراسة ): 24( جدول رقم ال
القیمة اإلحتمالیةمعامل اإلرتباطالعنوانالمحور 

0.7080.000**العوامل المحددة لسلوك السائحالثاني
0.9400.000**قرار اختیار تونس كوجهة سیاحیةالثالث

0.01عند مستوى المعنویة دال إحصائیا**
.spssمن إعداد الطالبین إعتمادا على مخرجات : المصدر

والدرجة الكلیة الدراسة أداةیوضح الجدول السابق  قیم معامل اإلرتباط بین كل محور من محاور
صادقة ، حیث تدل على وجود عالقة ارتباط موجبة قویة ومعنویة ، أي أن جمیع محاور اإلستبیانلعباراتها

.لما وضعت لقیاسه وبالتالي إمكانیة تطبیقه واستخدامه
ثبات أداة الدراسة: ثانیا

یشیر هذا المفهوم إلى أن األداة تعطي نفس النتائج أو نتائج متقاربة إذا طبقت أكثر من مرة على نفس 
.1العینة وفي ظروف مماثلة

للتحقق من ثبات اإلستبیان قمنا بحساب معامل الثبات ألفا كرونباخ لتحدید نسبة الثبات ، وظهرت النتائج 
:كالتالي

Alpha Cronbachمعامل ألفا كرونباخ ): 25(الجدول رقم 

معامل ألفا كرونباخدد العباراتعالمحاور 
250.748العوامل المحددة لسلوك السائح

100.844تونس كوجهة سیاحیةقرار اختیار 
350.837المحاور ككل

.spssمن إعداد الطالبین إعتمادا على مخرجات : المصدر

، 2014الطبعة الثانیة ، دار صفاء للنشر والتوزیع، عمان، مدخل بناء المهارات البحثیة، : منهجیة البحث العلميحسین محمد جواد الجبوري، -1
.170ص
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یتمتع بدرجة ثبات جیدة ، حیثأن معامل ألفا كرونباخ للمحور الثاني ) 25(نالحظ من الجدول رقم 
إلستبیان ككل بدرجة ثبات عالیة ، حیث تجاوزت محاور اا یتمتع المحور الثالث ، و كم،%74.8بلغ
.، وهذا ما یبرر استخدامه ألغراض هذه الدراسة80%

وصف وتحلیل البیانات اإلحصائیة: المبحث الثالث
، والوظیفیةمن خالل هذا المبحث سنقوم بدراسة خصائص أفراد العینة من حیث البیانات الشخصیة

.وكذلك اختبار فرضیات الدراسةوتحلیل عبارات اإلستبیان ، 
تحلیل البیانات الشخصیة والوظیفیة لعینة الدراسة: المطلب األول

الجنس ، السن ، الحالة العائلیة ، المستوى : الخصائص الشخصیة ألفراد العینة تم توزیعها حسب متغیر 
.التعلیمي ، الحالة المهنیة ، الدخل

الجنس :أوال
:من حیث متغیر الجنس یوضحها الجدول والشكل التالیینخصائص عینة الدراسة 

توزیع أفراد عینة الدراسة): 17( رقم الشكلتوزیع أفراد عینة الدراسة): 26(الجدول رقم 
حسب متغیر الجنسحسب متغیر الجنس

.spssمن إعداد الطالبین إعتمادا على مخرجات : المصدر

بما %55.50وذلك  بـ هي من الذكور ،بة الغالبةنالحظ من خالل الجدول والشكل السابقین أن النس
أي أن أغلب  السیاح وهذا ما یتفق مع كون المجتمع الجزائري مجتمع ذكوري الطابع ،،ذكر 183یعادل

ت في حین بلغالجزائریین الذین سبق لهم زیارة الوجهة الخارجیة التونسیة من الذكور حسب عینة الدراسة  ،  
.مفردة 147بما یعادل %44.50نسبة اإلناث

السِّن: ثانیا
:من حیث متغیر السِّن یوضحها الجدول والشكل التالیینخصائص عینة الدراسة 

55,50
%

44,50
%

ذكر

أنثى

%النسبة المئویةالتكرارات
%18355.5ذكر
%14744.5أنثى

330100المجموع
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توزیع أفراد عینة الدراسة): 18( رقم الشكلتوزیع أفراد عینة الدراسة): 27(الجدول رقم 
حسب متغیر السِّنحسب متغیر السِّن               

.spssمن إعداد الطالبین إعتمادا على مخرجات : المصدر

20فراد عینة الدراسة من الفئة العمریة من الفئة الغالبة ألنالحظ من خالل الجدول والشكل السابقین أن

سنة بنسبة 40إلى 30الفئة العمریة من مفردة ، تلیها 153بما یعادل %46.4سنة بنسبة 30إلى أقل من
ئري التي أغلبها شباب وهو ما یتوافق مع التركیبة السكانیة للمجتمع الجزامفردة ،119بما یعادل 36.1%

سنة فأكثر ال تشكل إّال 50في حین كانت أفراد عینة الدراسة من الفئة العمریة ، یبحث عن متعة السفر
.مفردة16بما یعادل%4.8ة نسب
الحالة العائلیة: ثالثا

:خصائص عینة الدراسة من حیث متغیر الحالة العائلیة یوضحها الجدول والشكل التالیین
توزیع أفراد عینة الدراسة): 19(  الشكل رقم توزیع أفراد عینة الدراسة      ): 28( الجدول رقم 

لحالة العائلیةحسب متغیر احسب متغیر الحالة العائلیة               

.spssمن إعداد الطالبین إعتمادا على مخرجات : المصدر

3%

46,40%36,10%

9,70%

4,80%

سنة20أقل من 

سنة30إلى أقل من 20من 

سنة 40إلى أقل من 30من 

سنة50إلى أقل من 40من 

سنة فأكثر 50

60,60%

36,40%
2,40% 0,60%

النسبة التكراراتالفئة العمریة
%المئویة

%1003سنة20أقل من 
%15346.4سنة30إلى أقل من 20من 
%11936.1سنة40إلى أقل من 30من 
%3209.7سنة50أقل من إلى 40من 
%1604.8سنة فأكثر 50

%330100المجموع

%النسبة المئویةالتكراراتحالة العائلیةال
%20060.6أعزب
%12036.4متزوج
%0802.4مطلق
%020.6أرمل

%330100المجموع
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توزیع أفراد عینة الدراسة): 18( رقم الشكلتوزیع أفراد عینة الدراسة): 27(الجدول رقم 
حسب متغیر السِّنحسب متغیر السِّن               

.spssمن إعداد الطالبین إعتمادا على مخرجات : المصدر

20فراد عینة الدراسة من الفئة العمریة من الفئة الغالبة ألنالحظ من خالل الجدول والشكل السابقین أن

سنة بنسبة 40إلى 30الفئة العمریة من مفردة ، تلیها 153بما یعادل %46.4سنة بنسبة 30إلى أقل من
ئري التي أغلبها شباب وهو ما یتوافق مع التركیبة السكانیة للمجتمع الجزامفردة ،119بما یعادل 36.1%

سنة فأكثر ال تشكل إّال 50في حین كانت أفراد عینة الدراسة من الفئة العمریة ، یبحث عن متعة السفر
.مفردة16بما یعادل%4.8ة نسب
الحالة العائلیة: ثالثا

:خصائص عینة الدراسة من حیث متغیر الحالة العائلیة یوضحها الجدول والشكل التالیین
توزیع أفراد عینة الدراسة): 19(  الشكل رقم توزیع أفراد عینة الدراسة      ): 28( الجدول رقم 
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%النسبة المئویةالتكراراتحالة العائلیةال
%20060.6أعزب
%12036.4متزوج
%0802.4مطلق
%020.6أرمل

%330100المجموع
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بما %60.6دراسة من فئة العزاب بنسبة نالحظ من خالل الجدول والشكل السابقین أن أغلب أفراد عینة ال
مفردة ، في حین ال تشكل نسبة  120بما یعادل %36.4بنسبةمفردة ، ثم تلیها فئة المتزوجین 200یعادل 

. من مجموع أفراد عینة الدراسة%0.6و %2.4فئة المطلقین وحالة األرمل على التوالي سوى
المستوى التعلیمي : رابعا

:خصائص عینة الدراسة من حیث متغیر المستوى التعلیمي یوضحها الجدول والشكل التالیین
توزیع أفراد عینة الدراسة): 20(رقم الشكلتوزیع أفراد عینة الدراسة): 29(الجدول رقم 

حسب متغیر المستوى التعلیمي  حسب متغیر المستوى التعلیمي               
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نالحظ من خالل الجدول والشكل السابقین أن أغلب أفراد عینة الدراسة من فئة المستوى التعلیمي الجامعي 
. مفردة، ویرجع ذلك إلى سیاسة التوسع من طرف الدولة في التعلیم العالي277بما یعادل %83.9بنسبة 
الحالة المهنیة: خامسا

:خصائص عینة الدراسة من حیث متغیر الحالة المهنیة  یوضحها الجدول والشكل التالیین
توزیع أفراد عینة الدراسة): 21( توزیع أفراد عینة الدراسة            الشكل رقم ): 30(الجدول رقم 

حسب متغیر الحالة المھنیة  حسب متغیر الحالة المھنیة            
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%0902.7ابتدائي
%1003متوسط
%3410.3ثانوي

%27783.9جامعي
%330100المجموع

%النسبة المئویةالتكراراتحالة المهنیةال
%8626.1دون عمل 

%18355.5موظف
%5617مهن حرة

%51.5متقاعد
%330100المجموع
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%55.5بنسبةمن فئة الموظفین نالحظ من خالل الجدول والشكل السابقین أن أغلب أفراد عینة الدراسة 
مفردة ، كما تشكل فئة المهن 86بما یقابل %26.1مفردة ، تلیها فئة دون عمل بنسبة 183بما یعادل 

مفردات من 5بما یعادل %1.5مفردة ، في حین فئة المتقاعدین تمثل نسبة 56بما یعادل %17الحرة 
.العینة

الدخل: سادسا
:یوضحها الجدول والشكل التالیینعینة الدراسة من حیث متغیر الدخلخصائص 

توزیع أفراد عینة الدراسة): 22( رقم الشكلتوزیع أفراد عینة الدراسة): 31(الجدول رقم 
حسب متغیر الدخلحسب متغیر الدخل                           

.spssمن إعداد الطالبین إعتمادا على مخرجات : المصدر

اد عینة الدراسة یقبضون أقل من نالحظ من خالل الجدول والشكل السابقین أن الفئة الغالبة ألفر 
دج60000، یلیها أصحاب الدخول المرتفعة %33مفردة بنسبة 109دج حیث بلغ عددهم 20000

دج 40000دج إلى أقل من20000، أما فئة الدخل من %24.2مفردة بنسبة 80، حیث بلغ عددهم فأكثر
دج إلى أقل من 40000ثم تلیها في األخیر فئة الدخل من مفردة ، 77بما یعادل %23.3فتمثل نسبة 

.مفردة من مجموع أفراد عینة الدراسة64بما یعادل%19.4دج بنسبة 60000
إلستبیان اتحلیل فقرات : مطلب الثانيال

قمنا في هذا المطلب بتحلیل إجابات المستقصى منهم المتعلقة بمحاور اإلستبیان ، وذلك باستخدام 
المتوسط الحسابي لمعرفة درجة الموافقة على العبارات ، واإلنحراف المعیاري للوقوف على مدى تشتت 

.إجابات أفراد العینة عن متوسطها الحسابي
)العوامل المحددة لسلوك السائح ( لثاني ور اتحلیل فقرات المح: أوال

33%

23,30%19,40%

24,20%
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دج إلى 20000من 
دج40000أقل من 

دج إلى 40000من 
دج60000أقل من 

دج فأكثر60000

النسبة التكراراتالدخل                                    
%المئویة

%10933دج20000أقل من 
دج إلى أقل 20000من 
دج40000من 

7723.3%

إلى أقل دج40000ن م
دج60000من 

6419.4%

%8024.2دج فأكثر60000
%330100المجموع
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%المئویة

%10933دج20000أقل من 
دج إلى أقل 20000من 
دج40000من 

7723.3%

إلى أقل دج40000ن م
دج60000من 

6419.4%

%8024.2دج فأكثر60000
%330100المجموع
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)النفسیة ( تحلیل عبارات العوامل الداخلیة - 1
:، قمنا بإعداد الجدول التالية الموافقة على عبارات العوامل الداخلیةلیل درجلتح

تحلیل عبارات العوامل الداخلیة ): 32(الجدول رقم 
المتوسط العبـــــارةالرقم

الحسابي
اإلنحراف 
المعیاري

درجة 
الموافقة

اتجاهي إلى الوجهة السیاحیة الخارجیة یدفعني ِلَسرد ما عشته من 01
متعة لآلخرین

مرتفعة3.901.076

مرتفعة4.080.864طبیعة حاجاتي تحدد الوجهة السیاحیة التي أختارها02

مرتفعة4.010.974اختیاري للوجهة السیاحیة یكون بدافع اإلكتشاف والتعلم03

مرتفعة4.140.926تجاربي وخبراتي السابقة ، تساعدني على اختیار الوجهة السیاحیة04

المغامرة، (أختار الوجهة السیاحیة التي تتناسب مع طبیعة شخصیتي 05
...)المرحة ، الهادئة

مرتفعة4.160.917

مرتفعة 4.270.779للسفر إلیهاحفزني ، توقعاتي بخوض تجربة سیاحیة ممتعة لوجهة ما06
جدا

مرتفعة 4.280.819نظرتي اإلیجابیة لوجهة ما ، تحفزني على زیارتها07
جدا

مرتفع4.120.450المتوسط الحسابي العام واإلنحراف المعیاري العام

.spssمن إعداد الطالبین إعتمادا على مخرجات : المصدر

، مما المتوسط الحسابي جاءت بدرجة موافقة مرتفعة ومتقاربة نالحظ من خالل الجدول السابق أن نتائج 
الیة للعوامل الداخلیة عند اختیار الوجهة السیاحیة ، حیث أن أفراد عینة الدراسة أعطوا أهمیة عیدل على 

بمتوسط ) 06( مباشرة العبارة تلیها ، ) 4.28( الرتبة األولى بمتوسط حسابي ) 07( احتلت العبارة 
قرار اإلیجابیة والتوقعات بخوض تجربة سیاحیة ممتعة في النظرة وهذا ما یعزز مساهمة ) 4.27( حسابي 

كما أن العبارة األولى جاءت في الرتبة ألخیرة بمتوسط حسابي مرتفع،اختیار السائح لوجهته السیاحیة 
ویشیر اإلنخفاض في وتفاخر السائح بوجهته الخارجیة اتجاه اآلخرین ،تعبر عن تباهي والتي ) 3.90(

.إلى  تجانس كبیر في إجابات أفراد العینة) 0.450( اإلنحراف المعیاري العام 
)البیئیة( تحلیل عبارات العوامل الخارجیة - 2

:التالي، قمنا بإعداد الجدول الموافقة على عبارات العوامل الخارجیةلتحلیل درجة
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تحلیل عبارات العوامل الخارجیة: )33(الجدول رقم 
المتوسط العبـــــارةالرقم

الحسابي
اإلنحراف 
المعیاري

درجة 
الموافقة

آخد بعین اإلعتبار آراء األصدقاء قبل اتخاذ قرار اختیار الوجهة 08
السیاحیة

مرتفعة3.521.133

قبل اتخاذ قرار اختیار الوجهة آخد بعین اإلعتبار آراء العائلة 09
السیاحیة

مرتفعة3.481.198

أفضل زیارة الوجهات السیاحیة  ذات العادات والتقالید المشابهة 10
للمنطقة التي نشأت فیها

متوسطة2.831.298

أزور الوجهات السیاحیة التي تتناسب مع الطبقة اإلجتماعیة التي 11
أنتمي إلیها

توسطةم3.291.168

مرتفعة4.320.910الدخل الذي أحصل علیه یؤثر في قرار اختیاري للوجهة السیاحیة12
جدا

مرتفعة4.070.869المقومات الطبیعیة تزید من رغبتي في زیارة وجهة سیاحیة ما13

مرتفعة 4.640.684توفر األمن في منطقة ما ، یحفزني على زیارتها14
جدا

مرتفع3.730.546واإلنحراف المعیاري العامالمتوسط الحسابي العام 

.spssمن إعداد الطالبین إعتمادا على مخرجات : المصدر

التي احتلت )14( ل الجدول السابق درجة موافقة عالیة جدا في ما یخص العبارة رقم نالحظ من خال
عامل أساسي للمفاضلة بین والذي یعتبره السائحالمرتبطة بتوفر األمن في منطقة الزیارة و المرتبة األولى 

حول إجابات أفراد العینة في، إضافة إلى تجانس ) 4.64( بمتوسط حسابي الوجهات السیاحیة المختلفة
الرتبة ) 10( بالمقابل احتلت العبارة رقم . وهو أقل من الواحد) 0.684(انحرافها المعیاريباعتبار هذه العبارة 

في إجابات أفراد عینة الدراسة حول هذه ) 1.298( و بتشتت مرتفع) 2.83( األخیرة بمتوسط حسابي 
، فهناك فئة من السیاح تبحث عن ثقافة جدیدة من عادات السیاحآراءذلك إلى اإلنقسام فيویرجعالعبارة

من حیث تبحث على بیئة مشابهة لبیئتهمناك فئة أخرى من السیاح همن قبل ، بینما وتقالید لم تألفها 
. كبیر في ذلكدور ، وللعامل الدیني العادات والتقالید

تحلیل عبارات العوامل التسویقیة- 3
:لتحلیل درجة الموافقة على عبارات العوامل التسویقیة، قمنا بإعداد الجدول التالي
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تحلیل عبارات العوامل التسویقیة): 34(الجدول رقم 
المتوسط العبـــــارةالرقم

الحسابي
اإلنحراف 
المعیاري

درجة 
الموافقة

مرتفعة4.560.705أفضل الوجهة السیاحیة التي تتعدد وتتنوع مرافقها السیاحیة15
جدا

أسعار الخدمات السیاحیة كاإلیواء واإلطعام ، تعتبر العامل الفاصل  16
في اختیاري للوجهة السیاحیة

مرتفعة4.260.932
جدا

جودة الخدمات السیاحیة ، تعتبر عامال مهما في قرار اختیاري 17
للوجهة السیاحیة

مرتفعة 4.400.789
جدا

أهتم بتسهیالت الوصول إلى الوجهة السیاحیة وتسهیالت التنقل 18
داخلها

رتفعة م4.420.768
جدا

إلیها من قبل أفضل الوجهات الخارجیة التي یتم تنظیم الرحالت 19
الوكاالت السیاحیة

متوسطة3.011.267

المسموعة، (أهتم بالمعلومات التي أتلقاها عن وجهة ما عبر الوسائل 20
)المقروءة ، المرئیة 

مرتفعة3.790.969

تجذبني العروض التحفیزیة في األسعار التي تقدمها الوجهات 21
السیاحیة 

مرتفعة3.871.017

أعتبر مستوى الضیافة والترحاب ، عامال مهما في اختیاري للوجهة 22
السیاحیة 

مرتفعة 4.200.862
جدا

أعتبر مستوى آداء العاملین ، عامال مهما في اختیاري للوجهة 23
السیاحیة

مرتفعة4.120.881

مرتفعة3.731.029أولي اهتماما لما ینشر عبر االنترنت فیما یخص الوجهات السیاحیة 24

إمكانیة الحجز عبر االنترنت دون أعباء مسبقة ، یحفزني على قرار 25
إختیاري للوجهة السیاحیة 

مرتفعة3.701.088

مرتفع4.000.474المتوسط الحسابي العام واإلنحراف المعیاري العام

.spssمن إعداد الطالبین إعتمادا على مخرجات : المصدر

، )4.56( بلغ حیث ) 15( للعبارة رقم المرتفع جداالمتوسط الحسابيل الجدول السابق نالحظ من خال
مما یدل على أن السائح یبحث عن تعدد وتنوع المرافق السیاحیة ، وعدم تقییده احتل الرتبة األولى حیث 

بانحراف معیاريجهته السیاحیة، وسجلت هذه العبارة اتساق عام في إجابات أفرادها بخیارات محدودة في و 
)3.01(بمتوسط حسابيالرتبة األخیرة ) 19( العبارة رقم حین احتلت في. وهو أقل من الواحد) 0.705( 
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، فهناك مجموعة من السیاح تعتمد في ) 1.297(ویرجع ذلك إلى تشتت وانقسام في إجابات أفراد العینة 
جماعیة منظمة من طرف الوكاالت السیاحیة ، في على رحالت  الخارجیة الوصول إلى وجهتها السیاحیة

.حین مجموعة أخرى من السیاح تفضل السفر بشكل مستقل عن هذه الوكاالت
)قرار اختیار تونس كوجهة سیاحیة ( تحلیل فقرات المحور الثالث: ثانیا

:الجدول التالي، قمنا بإعداد اختیار تونس كوجهة سیاحیة لتحلیل درجة الموافقة على عبارات قرار
)قرار اختیار تونس كوجهة سیاحیة(المحور الثالثتحلیل عبارات: )35( الجدول رقم 

المتوسط العبـــــارةالرقم
الحسابي

اإلنحراف 
المعیاري

درجة 
الموافقة

مرتفعة4.160.861سهولة الحصول على المعلومات المتعلقة بالوجهة التونسیة26

متوسطة3.241.200ساهم اإلعالم في اختیاري تونس كوجهة سیاحیة 27

مرتفعة3.561.129لدي عواطف ومشاعر إیجابیة اتجاه تونس28
مرتفعة3.621.189لم أتردد في اختیار تونس كوجهة سیاحیة ، بحكم تجاربي السابقة 29

رتفعةم3.631.098اخترت الوجهة التونسیة بحكم السمعة  التي تتمیز بها 30

مرتفعة3.951.110اخترت تونس لكونها أقرب وجهة خارجیة31

اخترت الوجهة التونسیة بعد مقارنتها مع وجهات سیاحیة أخرى  32
داخلیة وخارجیة 

توسطةم3.311.221

توسطةم2.851.315أعتبر تونس أفضل وجهة لدي من حیث المقومات التاریخیة والثقافیة 33

توسطةم3.161.293أرغب في قضاء أطول فترة ممكنة بتونس 34

مرتفعة3.721.210أرغب في تكرار زیارتي لتونس 35

مرتفع3.510.754المتوسط الحسابي العام واإلنحراف المعیاري العام

.spssمن إعداد الطالبین إعتمادا على مخرجات : المصدر

)4.16(ةمرتفعدرجة موافقة ت الرتبة األولى باحتل)26(لعبارة رقم ال الجدول السابق أن نالحظ من خال
، وهو أقل من الواحد مما یعني وجود  تجانس في إجابات أفراد عینة الدراسة ) 0.861( وانحراف معیاري 

) 33( واحتلت العبارة رقم . أي أنهم یفضلون الوجهة التونسیة لسهولة الحصول على المعلومات المتعلقة بها 
یعبر على درجة التشتت وهو ما)1.315( وبانحراف معیاري ) 2.85( الرتبة األخیرة بمتوسط حسابي 

.افیة العالیة في تقییم الوجهة التونسیة من حیث المقومات التاریخیة والثق
وذلك من ) 1.293( مع تشتت في إجاباتها ) 3.16( درجة موافقة متوسطة ) 34( كما نالت العبارة رقم 

) 35(بینما جاءت العبارة األخیرة رقمحیث رضا السیاح ورغبتهم في قضاء فترة أطول في الوجهة التونسیة، 
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یارة إلى تونس رار الز تكحول الرغبة في مع عدم تجانس آراء أفراد العینة ) 3.72( رتفع بمتوسط حسابي م
.للسیاح الجزائریین بالوجهة التونسیةعن اهتمام مرتفع)3.51(كما یعبر المتوسط الحسابي العام.من عدمها

اختبار فرضیات الدراسة : المطلب الثالث 
مالئمة للتحلیل اإلحصائي أي أنها فرضیاتها یجب أن تكون البیاناتلإلجابة على أسئلة الدراسة واختبار 

استقاللیة متغیرات الدراسة وعدم التداخل فیما بینها ، ووجوب ارتباط كل متغیر عا طبیعیا ، مع موزعة توزی
.بین المتغیرات، إضافة إلى خطیة العالقات أعلى من ارتباطه مع كل من المتغیرات األخرىبدرجة نفسه 

التحقق من مالءمة وجاهزیة البیانات للتحلیل اإلحصائي: أوال
اختبار التوزیع الطبیعي- 1

"Kolmogorov-Smirnov" اختبار، استخدمناتتبع التوزیع الطبیعيإلختبار ما إذا كانت البیانات
نتائج اختبار التوزیع الطبیعي ): 36( جدول رقم ال

Sigالقیمة اإلحتمالیة Kolmogorov-Smirnov Zمعامل المحور

1.3100.064العوامل المحددة لسلوك السائح
1.0890.186قرار اختیار تونس كوجهة سیاحیة

.spssمن إعداد الطالبین إعتمادا على مخرجات : المصدر

) 1.089( و ) 1.310(من الجدول السابق نالحظ أن قیمتي اإلختبار للمحورین هي على التوالي 
، وبذلك فالبیانات تتبع التوزیع الطبیعي ، ) 0.05( هي أكبر من مستوى  الداللة Sigوالقیمة اإلحتمالیة 

.معلمیة لإلجابة على فرضیات الدراسة أي استخدام اإلختبارات ال
اختبار مشكلة التعدد الخطي - 2

للنموذج مستقلة فیما بینها ، ونلجأ لهذا اإلختبار إلستبعاد المتغیرات یجب أن تكون المتغیرات المستقلة 
المستقلة التي تعاني من مشكلة التعدد الخطي ، كشرط أساسي إلعتماد نتائج تحلیل اإلنحدار ، وقد استخدمنا 

ومعامل التباین) VIF(  وذلك باحتساب معامل تضخم التباینTests de Colinéaritéفي ذلك اختبار 
.للمتغیرات المستقلة ، والجدول الموالي یوضح ذلكToleranceالمسموح

معامل تضخم التباین والتباین المسموح): 37( جدول رقم ال
Toleranceالتباین المسموح VIFمعامل تضخم التباینالمتغیرات 

1.1320.884العوامل الداخلیة
1.2000.834العوامل الخارجیة

1.2970.771التسویقیةالعوامل 
.spssمن إعداد الطالبین إعتمادا على مخرجات : المصدر
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قیم التباین المسموح ، وأن10لم تتعدى القیمة) VIF(  أن قیم ) 37(رقم الجدولنال حظ من خالل 
.، وبالتالي نكون قد تجاوزنا مشكلة التعدد الخطي بین المتغیرات المستقلة 0.05تتخطى 

لذاتيختبار وجود مشكلة اإلرتباط اا- 3
ا استخداما اختبار دربن هناك عدة اختبارات للكشف عن وجود مشكلة اإلرتباط الذاتي من أهمها وأكثره

، كونه مناسبا إلختبار وجود مشكلة اإلرتباط الذاتي من الرتبة ) Durbin Watson()D-W(واتسون 
بین قریبة من الصفر دل ذلك على وجود ارتباط ذاتي موجب قوي ) D-W( األولى ، حیث كلما كانت قیمة 

كلما دل ذلك على وجود ارتباط  ذاتي سالب،4البواقي المتعاقبة ، في حین كلما كانت هذه القیمة قریبة من 
، للمتغیراتي بین القیم المتجاورة والتي تشیر إلى عدم وجود ارتباط ذات2.5و1.5النتیجة المثلى تتراوح بین و 

.والجدول الموالي یوضح ذلك
حول وجود مشكلة اإلرتباط الخطي ) D-W(قیم ): 38( جدول رقم ال
D-Wقیمة فرضیةال
1.815فرضیة الفرعیة األولىال

1.739فرضیة الفرعیة الثانیةال

1.772فرعیة الثالثةفرضیة الال

1.795الفرضیة الرئیسیة

.spssمن إعداد الطالبین إعتمادا على مخرجات : المصدر

وبالتالي نستنتج  عدم وجود ارتباط 2.5و 1.5جال من الجدول السابق یتضح أن كل القیم ضمن الم
.ذاتي بین المتغیرات یؤثر على صحة النماذج 

خطیة العالقاتر اختبا:اثانی
لمتغیرات المستقلة بین اخطیة العالقةللتحقق من ANOVAتم اإلعتماد على نتائج تحلیل التباین 

هناك عالقة خطیة بین المتغیر التابع والمتغیرات المستقلة ، والتي تفسرها التحقق من أنه أيوالمتغیر التابع،
.معادلة اإلنحدار 

:ولذلك تم صیاغة الفرضیة التالیة
.اةخط اإلنحدار ال یالئم البیانات المعط:الفرضیة الصفریة
.خط اإلنحدار یالئم البیانات المعطاة:الفرضیة البدیلة

والجدول الموالي یبین نتائج تحلیل التباین لهذه الفرضیة 
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إلختبار فرضیات الدراسةللتأكد من صالحیة النموذجلإلنحدار نتائج تحلیل التباین): 39( جدول رقم ال
المتغیر 

التابع
المتغیرات 
المستقلة

مجموع المصدر
المربعات

درجات 
الحریة

متوسط 
المربعات

Fداللةمستوى Fقیمة  
sig

قرار 
اختیار 
تونس 

كوجهة 
سیاحیة 

العوامل 
الداخلیة

SSR10.428110.42819.3380.000اإلنحدار 
SSE176.8683280.539البواقي 
- SST187.296329الكّلي 

العوامل 
الخارجیة

SSR16.162116.16230.9760.000اإلنحدار 
SSE171.1343280.522البواقي 
- SST187.296329الكّلي 

العوامل 
التسویقیة

SSR27.539127.53956.5400.000اإلنحدار 
SSE159.7573280.487البواقي 
- SST187.296329الكّلي 

.spssمن إعداد الطالبین إعتمادا على مخرجات : المصدر

Fنالحظ أن مستوى داللة یمكننا اختبار مدى صالحیة النموذج ، حیثمن خالل قراءة الجدول السابق ،

نص وبالتالي نرفض الفرضیة الصفریة ونقبل الفرضیة البدیلة التي ت، 0.05مستوى الداللة المعتمدةأقل من 
في كل والمتغیر التابعمعنوي، أي تحقق خطیة العالقة بین المتغیرات المستقلة اإلنحدارعلى أن نموذج 

.العالقات
ختبار فرضیات األثرا: ثالثا

بین كل متغیر من المتغیرات المستقلةدار مالئم لقیاس األثر المحتمل بعد تأكدنا من أن نموذج اإلنح
نتقال ، یمكننا اإل) ختیار تونس كوجهة سیاحیة قرار ا( والمتغیر التابع ) العوامل المحددة لسلوك السائح ( 

.إلى اختبار الفرضیات باستخدام أسلوب اإلنحدار الخطي البسیط
:األولى اختبار الفرضیة الفرعیة- 1

على قرار إختیار ) الداخلیة (للعوامل النفسیة α=0.05ذو داللة إحصائیة عند مستوي معنویة أثرهناك
.السیاح الجزائریین لتونس كوجهة سیاحیة 

:ویمكن صیاغة الفرضیة السابقة على النحو التالي
H0:0.05ال یوجد أثر ذو داللة إحصائیة عند مستوي معنویة=α على ) الداخلیة (للعوامل النفسیة

.لتونس كوجهة سیاحیة قرار إختیار السیاح الجزائریین 
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H1 : 0.05یوجد أثر ذو داللة إحصائیة عند مستوي معنویة=α على قرار ) الداخلیة (للعوامل النفسیة
.إختیار السیاح الجزائریین لتونس كوجهة سیاحیة 

و ) العوامل الداخلیة ( وقد جاءت نتائج تحلیل اإلنحدار الخطي البسیط بین المتغیر المستقل 
:كما یلي)قرار اختیار تونس كوجهة سیاحیة ( التابع المتغیر

نتائج تحلیل اإلنحدار إلختبار الفرضیة الفرعیة األولى  ): 40( الجدول رقم 
= Rاإلرتباطمعامل  = R²معامل التحدید  0.236 0.056

tمعنویة tقیمة  المعامالت النمطیةالمعامالت غیر النمطیةالمتغیر
BSebBéta

1.8900.3735.0710.000الثابت

0.3950.0900.2364.3980.000العوامل الداخلیة 

قرار اختیار تونس كوجهة سیاحیة: التابع.spssمن إعداد الطالبین إعتمادا على مخرجات : لمصدرا

Rنالحظ من خالل الجدول السابق  أن قیمة معامل اإلرتباط دل على وجود عالقة ت0.236 =
= R²قیمة معامل التحدید  بینما ،موجبة بین المتغیر المستقل والمتغیر التابع  أن تبین 0.056

من 5.60 %فسر ما نسبته لسلوك السائح  یالعوامل الداخلیة المحددة المتغیر المستقل المتمثل في 
تعزى إلى النسبة باقي و ) ر اختیار تونس كوجهة سیاحیة قرا( ت الحاصلة في المتغیر التابع التغیرا

) Sig = 0.000(الحد الثابتمعلمة لةن مستوى دالأكما،عوامل أخرى لم تدخل في هذا النموذج 
یعكس أهمیة المتغیر المستقل في معلمة التقاطعمعنویة، وعلیه فظهور0.05أقل من مستوى  المعنویة 

في حین بلغت قیمة معلمة المیلفي معادلة اإلنحدار ، ) 1.890( وبالتالي إدراج قیمتها النموذج 
) Sig = 0.000( بمستوى معنویة ) 0.395(والتي تمثل المتغیر المستقل ) معامل اإلنحدار ( 

قرار اختیار ( تشیر إلى مقدار الزیادة المتحققة في قیمة المتغیر التابع والتي ، 0.05قل من وهو أ
، و بذلك فإن دة واحدة بوح) العوامل الداخلیة ( نتیجة زیادة المتغیر المستقل ) تونس كوجهة سیاحیة 

.معنویة معلمة المیل إحصائیا یعزز من أهمیة المتغیر المستقل في تفسیر المتغیر التابع 
بناءا على ما سبق من اختبار للفرضیة الفرعیة األولى نرفض الفرضیة الصفریة ونقبل الفرضیة البدیلة 

للعوامل النفسیة α=0.05معنویةالتي تنص على أنه یوجد أثر ذو داللة إحصائیة عند مستوي 
.على قرار إختیار السیاح الجزائریین لتونس كوجهة سیاحیة ) الداخلیة(

:اختبار الفرضیة الفرعیة الثانیة- 2
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على قرار إختیار ) البیئیة(للعوامل الخارجیة α=0.05هناك أثر ذو داللة إحصائیة عند مستوي معنویة 
.كوجهة سیاحیة السیاح الجزائریین لتونس 

:ویمكن صیاغة الفرضیة السابقة على النحو التالي
H0:0.05ال یوجد أثر ذو داللة إحصائیة عند مستوي معنویة=α على ) البیئیة (للعوامل الخارجیة

.قرار إختیار السیاح الجزائریین لتونس كوجهة سیاحیة 
H1 : 0.05یوجد أثر ذو داللة إحصائیة عند مستوي معنویة=α على قرار ) البیئیة (للعوامل الخارجیة

.إختیار السیاح الجزائریین لتونس كوجهة سیاحیة 
و ) العوامل الخارجیة ( وقد جاءت نتائج تحلیل اإلنحدار الخطي البسیط بین المتغیر المستقل 

:كما یلي) قرار اختیار تونس كوجهة سیاحیة ( المتغیر التابع 
ر إلختبار الفرضیة الفرعیة الثانیةنتائج تحلیل اإلنحدا): 41( الجدول رقم 

= Rاإلرتباطمعامل  = R²معامل التحدید  0.294 0.086

tمعنویة tقیمة  المعامالت النمطیةالمعامالت غیر النمطیةالمتغیر
BSebBéta

2.0020.2767.2650.000الثابت

0.4060.0730.2945.5660.000العوامل الخارجیة

قرار اختیار تونس كوجهة سیاحیة: التابع.spssمن إعداد الطالبین إعتمادا على مخرجات : لمصدرا

Rنالحظ من خالل الجدول السابق  أن قیمة معامل اإلرتباط = تدل على وجود عالقة 0.294
R²موجبة بین المتغیر المستقل والمتغیر التابع ، بینما قیمة معامل التحدید   = تبین  أن 0.086

%المحددة  لسلوك السائح  یفسر ما نسبته ستقل المتمثل في العوامل الخارجیةالمتغیر الم من 8.60
وباقي النسبة تعزى إلى ) تونس كوجهة سیاحیة قرار اختیار ( التغیرات الحاصلة في المتغیر التابع  

Sig( عوامل أخرى لم تدخل في هذا النموذج ، كما أن مستوى داللة معلمة الحد الثابت  = 0.000 (
، وعلیه فظهور معنویة معلمة التقاطع یعكس أهمیة المتغیر المستقل في 0.05أقل من مستوى  المعنویة 

في معادلة اإلنحدار ، في حین بلغت قیمة معلمة المیل ) 2.002( النموذج وبالتالي إدراج قیمتها 
Sig( بمستوى معنویة )  0.406( والتي تمثل المتغیر المستقل  ) معامل اإلنحدار (  = 0.000 (

قرار اختیار ( ، والتي  تشیر إلى مقدار الزیادة المتحققة في قیمة المتغیر التابع 0.05وهو أقل من 
بوحدة واحدة  ، و بذلك فإن ) الخارجیةالعوامل ( نتیجة زیادة المتغیر المستقل ) تونس كوجهة سیاحیة 

.معنویة معلمة المیل إحصائیا یعزز من أهمیة المتغیر المستقل في تفسیر المتغیر التابع 
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نرفض الفرضیة الصفریة ونقبل الفرضیة یة الثانیة بناءا على ما سبق من اختبار للفرضیة الفرع
للعوامل الخارجیة α=0.05البدیلة التي تنص على أنه یوجد أثر ذو داللة إحصائیة عند مستوي معنویة 

.على قرار إختیار السیاح الجزائریین لتونس كوجهة سیاحیة ) البیئیة(
:الثالثةاختبار الفرضیة الفرعیة- 3

على قرار إختیار السیاح التسویقیة للعوامل α=0.05هناك أثر ذو داللة إحصائیة عند مستوي معنویة 
.الجزائریین لتونس كوجهة سیاحیة 

:ویمكن صیاغة الفرضیة السابقة على النحو التالي
H0: 0.05ال یوجد أثر ذو داللة إحصائیة عند مستوي معنویة=α قرار إختیارعلىللعوامل التسویقیة

.السیاح الجزائریین لتونس كوجهة سیاحیة 
H1 : 0.05یوجد أثر ذو داللة إحصائیة عند مستوي معنویة=αإختیارللعوامل التسویقیة على قرار

.السیاح الجزائریین لتونس كوجهة سیاحیة 
و ) العوامل التسویقیة ( المستقل وقد جاءت نتائج تحلیل اإلنحدار الخطي البسیط بین المتغیر 

:كما یلي) قرار اختیار تونس كوجهة سیاحیة ( المتغیر التابع 
ر إلختبار الفرضیة الفرعیة الثالثةئج تحلیل اإلنحدانتا): 42( الجدول رقم 

= Rاإلرتباطمعامل  = R²معامل التحدید  0.383 0.147

tمعنویة tقیمة  المعامالت النمطیةالمعامالت غیر النمطیةالمتغیر
BSebBéta

1.0780.3273.2960.001الثابت

0.6100.0810.3837.5190.000لعوامل التسویقیةا

قرار اختیار تونس كوجهة سیاحیة: التابع.spssمن إعداد الطالبین إعتمادا على مخرجات : لمصدرا

Rنالحظ من خالل الجدول السابق  أن قیمة معامل اإلرتباط = تدل على وجود عالقة 0.383
= R²موجبة بین المتغیر المستقل والمتغیر التابع ، بینما قیمة معامل التحدید   تبین  أن 0.147

%المحددة  لسلوك السائح  یفسر ما نسبته العوامل التسویقیةفيستقل المتمثلالمتغیر الم من 14.70
وباقي النسبة تعزى إلى ) قرار اختیار تونس كوجهة سیاحیة ( التغیرات الحاصلة في المتغیر التابع  

) Sig = 0.001(عوامل أخرى لم تدخل في هذا النموذج ، كما أن مستوى داللة معلمة الحد الثابت 
یة المتغیر المستقل في معنویة معلمة التقاطع یعكس أهم، وعلیه فظهور0.05أقل من مستوى  المعنویة 

في معادلة اإلنحدار ، في حین بلغت قیمة معلمة المیل) 1.078( النموذج وبالتالي إدراج قیمتها 
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) Sig = 0.000( بمستوى معنویة )  0.610(والتي تمثل المتغیر المستقل  ) معامل اإلنحدار ( 
قرار اختیار ( ، والتي  تشیر إلى مقدار الزیادة المتحققة في قیمة المتغیر التابع 0.05وهو أقل من 

بوحدة واحدة  ، و بذلك فإن ) العوامل التسویقیة ( متغیر المستقل نتیجة زیادة ال) تونس كوجهة سیاحیة 
.معنویة معلمة المیل إحصائیا یعزز من أهمیة المتغیر المستقل في تفسیر المتغیر التابع

نرفض الفرضیة الصفریة ونقبل الفرضیة البدیلة ثالثةمن اختبار للفرضیة الفرعیة البناءا على ما سبق 
على للعوامل التسویقیةα=0.05التي تنص على أنه یوجد أثر ذو داللة إحصائیة عند مستوي معنویة

.قرار إختیار السیاح الجزائریین لتونس كوجهة سیاحیة 
ذات الداللة اإلحصائیة بین أفراد عینة الدراسة الفروقاختبار : رابعا

للتعرف على ما إذا كانت T، واختبارOne Way ANOVAاستخدم تحلیل التباین األحادي 

.ھناك فروق ذات داللة إحصائیة بین آراء العینة بشأن متغیرات الدراسة 
:الفروق باختالف متغیر الجنس- 1

:بإجراء مقارنة بین متوسطي عینتین مستقلتین ، فكانت النتائج كاآلتيTاستخدمنا اختبار 
الجنسمتغیرللفروق في إجابات أفراد عینة الدراسة طبقا الختالفTنتائج اختبار): 43(جدول رقم ال

sigمستوى الداللة tقیمة الحسابيالمتوسطالعددالجنسالبعد

0.868- 1834.081.685ذكرالعوامل الداخلیة  1474.16أنثى
0.173- 1833.643.478ذكرالعوامل الخارجیة 1473.85أنثى

0.215- 1833.942.518ذكرالعوامل التسویقیة  1474.07أنثى
قرار اختیار تونس 
كوجهة سیاحیة 

0.163- 1833.510.183ذكر 1473.52أنثى
.spssمن إعداد الطالبین إعتمادا على مخرجات : المصدر

مما یدل على عدم وجود 0.05مستوى الداللة لجمیع األبعاد أكبر من  من الجدول السابق نالحظ أن 
، 0.05عند مستوى المعنویة لمتغیر الجنس تعزى فروق ذات داللة إحصائیة في إجابات أفراد عینة الدراسة 

.العینة حول الدراسة وبالتالي اختالف الجنس ال یعتبر عامال یؤدي إلى وجود تباین بین آراء 
:فروق باختالف متغیر السنال- 2

ختالف فروق ذات داللة إحصائیة في إجابات أفراد عینة الدراسة طبقا الللتعرف على ما إذا كانت هناك 
:، والنتائج یوضحها الجدول المواليOne Way ANOVAلتباین األحادي متغیر السن، استخدمنا تحلیل ا
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طبقا الختالف السنالعینةللفروق في إجابات أفرادANOVAنتائج تحلیل التباین األحادي :)44(جدولال

مجموع مصدر التباینالمحاور
المربعات

درجة 
الحریة

متوسط 
الداللة Fقیمة المربعات

Sigاإلحصائیة 

العوامل 
الداخلیة 

0.63040.158بین المجموعات
0.7550.542 66.0993250.203داخل المجموعات

-66.729329المجموع

العوامل 
الخارجیة 

3.02140.755بین المجموعات
2.5820.037 95.0703250.293داخل المجموعات

-98.092329المجموع

العوامل 
التسویقیة

1.13840.284بین المجموعات
1.2680.282 72.8923250.224داخل المجموعات

-74.029329المجموع

قرار اختیار 
تونس كوجھة 

سیاحیة 

1.21440.303بین المجموعات

0.5300.714 186.0823250.573داخل المجموعات
- 187.286329المجموع 

.spssمن إعداد الطالبین إعتمادا على مخرجات : لمصدرا

، في آراء أفراد فأقل 0.05نالحظ من خالل الجدول عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى 
تبعا لمتغیر ) العوامل الداخلیة ، العوامل التسویقیة ، قرار اختیار تونس كوجهة سیاحیة ( عینة الدراسة حول 
).العوامل الخارجیة ( فروق في هذه اآلراء بالنسبة لـ السن، بینما هناك 

ولتحدید صالح الفروق بین كل فئتین من فئات السن نحو اآلراء المتعلقة بالعوامل الخارجیة ، استخدمنا 
:جاءت نتائجه وفق الجدول التاليالذي LSDاختبار 

للفروق  لمتغیر السنLSDنتائج اختبار ): 45( جدول رقم ال
الفرق في فئات السنالمتوسطاتفئة السن

المتوسطات
مستوى 

Sigالداللة 

3.60سنة20أقل من 

0.750-0.05سنة 30إلى أقل من 20من 
0.238-0.21سنة 40إلى أقل من 30من 
0.095-0.32سنة 50إلى أقل من 40من 

0.659-0.09سنة فأكثر50

30إلى أقل من 20من 
3.65سنة

0.020- 0.15*سنة 40إلى أقل من 30من 
0.010- 0.27*سنة 50إلى أقل من 40من 

0.778-0.04سنة فأكثر50
40إلى أقل من 30من 

3.81سنة
0.273-0.11سنة 50إلى أقل من 40من 

0.110.430سنة فأكثر50

0.230.162سنة فأكثر3.9250سنة 50إلى أقل من 40

.spssمن إعداد الطالبین إعتمادا على مخرجات : مصدرال
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فأقل ، بین إجابات 0.05یتضح من نتائج الجدول السابق وجود فروق ذات داللةٌ إحصائیة عند مستوى 
سنة وأفراد الدراسة الذین ینتمون 30إلى أقل من 20أفراد عینة الدراسة الذین ینتمون إلى الفئة العمریة من 

) سنة50إلى  أقل من 40سنة  وكذلك الفئة العمریة من 40سنة إلى أقل من 30الفئة العمریة من (إلى 
.ریتین األخیرتینالعمأفراد الدراسة الذین ینتمون إلى الفئتین لصالح 

:متغیر الحالة العائلیةفروق باختالف ال- 3

إجابات أفراد عینة الدراسة طبقا للتعرف على ما إذا كانت هناك فروق ذات داللة إحصائیة في 
، والنتائج One Way ANOVA، استخدمنا تحلیل التباین األحادي ختالف متغیر الحالة العائلیة ال

:یوضحها الجدول الموالي

الحالة العائلیةطبقا الختالف العینةنتائج تحلیل التباین األحادي للفروق في إجابات أفراد:)46(جدولال

مجموع التباینمصدر المحاور
المربعات

درجة 
الحریة

متوسط 
Fقیمة المربعات

الداللة 
Sigاإلحصائیة 

العوامل 
الداخلیة 

3.41831.139بین المجموعات
5.8660.001 63.3113260.194داخل المجموعات

- 66.729329المجموع

العوامل 
الخارجیة 

3.86831.289بین المجموعات
4.4610.004 94.2243260.289داخل المجموعات

- 98.092329المجموع

العوامل 
التسویقیة

0.27630.092بین المجموعات
0.4070.748 73.7533260.226داخل المجموعات

- 74.029329المجموع
قرار اختیار 
تونس كوجهة 

سیاحیة 

1.80430.601بین المجموعات
1.0570.368 185.4923260.569داخل المجموعات

- 187.296329المجموع 
.spssمن إعداد الطالبین إعتمادا على مخرجات : لمصدرا

فأقل ، في آراء أفراد 0.05نالحظ من خالل الجدول عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى 
تبعا لمتغیر الحالة العائلیة ، ) العوامل التسویقیة ، قرار اختیار تونس كوجهة سیاحیة ( عینة الدراسة حول 

).العوامل الداخلیة ، العوامل الخارجیة ( بینما هناك فروق في هذه اآلراء بالنسبة لـ 
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العائلیة نحو اآلراء المتعلقة بالعوامل الداخلیة ولتحدید صالح الفروق بین كل فئتین من فئات الحالة 
:الذي جاءت نتائجه وفق الجدول التاليLSDوالعوامل الخارجیة ، استخدمنا اختبار 

لمتغیر الحالة العائلیةللفروق LSDنتائج اختبار ): 47(جدول رقم ال

Sigمستوى الداللة الفرق في المتوسطاتالحالة العائلیةالمتوسطالحالة العائلیةالبعد

خلیة
الدا

مل 
عوا

4.17أعزبال
0.150.02*متزوج
0.017- 0.38*مطلق
0.170.586أرمل

4.01متزوج
0.001- 0.54*مطلق
0.010.967أرمل

0.550.113رملأ4.55مطلق

جیة
خار

ل ال
وام

3.65أعزبالع
0.000- 0.22*متزوج
0.387-0.16مطلق
0.820.830أرمل

3.87متزوج
0.050.776مطلق
0.300.425أرمل

0.250.557أرمل3.82مطلق
.spssمن إعداد الطالبین إعتمادا على مخرجات : لمصدرا

: السابق یمكن استخالص النتائج التالیةعلى ما ورد في الجدول ابناء

 فأقل ، بین إجابات أفراد الدراسة الذین ینتمون 0.05وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى
عوامل الداخلیة لصالح حول بعد الفئة المتزوجین وأفراد الدراسة الذین ینتمون إلىإلى فئة العزاب ، 

.الفئة األولى
 ة الذین ینتمون فأقل ، بین إجابات أفراد الدراس0.05وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى

حول بعد العوامل الداخلیة لصالح ، وأفراد الدراسة الذین ینتمون إلى فئة المطلقینالعزابإلى فئة 
.الفئة األخیرة 

 فأقل ، بین إجابات أفراد الدراسة الذین ینتمون 0.05وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى
بعد العوامل الداخلیة لصالح ة الذین ینتمون إلى فئة المطلقین حول، وأفراد الدراسالمتزوجینإلى فئة 

.الفئة الثانیة
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 فأقل ، بین إجابات أفراد الدراسة الذین ینتمون 0.05وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى
إلى فئة العزاب ، وأفراد الدراسة الذین ینتمون إلى فئة المتزوجین  حول بعد العوامل الخارجیة لصالح 

.الفئة الثانیة

: المستوى التعلیميمتغیرالفروق باختالف - 4

للتعرف على ما إذا كانت هناك فروق ذات داللة إحصائیة في إجابات أفراد عینة الدراسة طبقا 
، والنتائج One Way ANOVA، استخدمنا تحلیل التباین األحادي ختالف متغیر المستوى التعلیمي ال

:یوضحها الجدول الموالي
لمستوى التعلیميلطبقاالعینةنتائج تحلیل التباین األحادي للفروق في إجابات أفراد:)48(رقم جدولال

مجموع مصدر التباینالمحاور
المربعات

درجة 
الحریة

متوسط 
Fقیمة المربعات

الداللة 
Sigاإلحصائیة 

العوامل 
الداخلیة 

0.23630.079بین المجموعات
0.3850.764 66.4943260.204المجموعاتداخل 

- 66.729329المجموع

العوامل 
الخارجیة 

1.48630.495بین المجموعات
1.6720.173 96.6063260.296داخل المجموعات

- 98.092329المجموع

العوامل 
التسویقیة

0.60130.200بین المجموعات
0.8890.447 73.4293260.225داخل المجموعات

- 74.029329المجموع
قرار اختیار 
تونس كوجهة 

سیاحیة 

1.34030.4470.783بین المجموعات
0.504 185.9563260.570داخل المجموعات

- 187.296329المجموع 
.spssمن إعداد الطالبین إعتمادا على مخرجات : لمصدرا

إحصائیة للجدول السابق یتضح  عدم وجود فروق ذات داللة ANOVAحسب اختبار تحلیل التباین 
أكبر لمحوري الدراسة Sigكون جمیع قیمفي إجابات أفراد عینة الدراسة تعزى لمتغیر المستوى التعلیمي 

.0.05من
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: متغیر الحالة المهنیة الفروق باختالف - 5

كانت هناك فروق ذات داللة إحصائیة في إجابات أفراد عینة الدراسة طبقا للتعرف على ما إذا
، والنتائج One Way ANOVA، استخدمنا تحلیل التباین األحادي ختالف متغیر الحالة المهنیة ال

:یوضحها الجدول الموالي
حالة المهنیةف الطبقا الختالالعینةنتائج تحلیل التباین األحادي للفروق في إجابات أفراد:)49(جدولال

مجموع مصدر التباینالمحاور
المربعات

درجة 
الحریة

متوسط 
Fقیمة المربعات

الداللة 
Sigاإلحصائیة 

العوامل 
الداخلیة 

0.35830.119بین المجموعات
0.5860.625 66.3713260.204داخل المجموعات

- 66.729329المجموع

العوامل 
الخارجیة 

0.46930.156بین المجموعات
0.5230.667 97.6223260.299داخل المجموعات

- 98.092329المجموع

العوامل 
التسویقیة

0.45530.152بین المجموعات
0.6720.570 73.5743260.226داخل المجموعات

- 74.029329المجموع
قرار اختیار 
تونس كوجهة 

سیاحیة 

0.15530.052بین المجموعات
0.0900.966 187.1413260.574داخل المجموعات

- 187.296329المجموع 
.spssمن إعداد الطالبین إعتمادا على مخرجات : لمصدرا

ذات داللة إحصائیة للجدول السابق یتضح  عدم وجود فروقANOVAحسب اختبار تحلیل التباین 
أكبر لمحوري الدراسة Sigكون جمیع قیماسة تعزى لمتغیر الحالة المهنیةفي إجابات أفراد عینة الدر 

.0.05من 
: متغیر الدخل الفروق باختالف - 6

ختالف للتعرف على ما إذا كانت هناك فروق ذات داللة إحصائیة في إجابات أفراد عینة الدراسة طبقا ال
، والنتائج یوضحها One Way ANOVA، استخدمنا تحلیل التباین األحادي متغیر الحالة المهنیة 

:الجدول الموالي
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ف الدخلطبقا الختالالعینةنتائج تحلیل التباین األحادي للفروق في إجابات أفراد:)50(رقم جدولال

مجموع مصدر التباینالمحاور
المربعات

درجة 
الحریة

متوسط 
Fقیمة المربعات

الداللة 
Sigاإلحصائیة 

العوامل 
الداخلیة 

0.05530.018بین المجموعات
0.0900.966 66.6743260.205داخل المجموعات

- 66.729329المجموع

العوامل 
الخارجیة 

0.35730.119بین المجموعات
0.3970.755 97.7353260.300داخل المجموعات

- 98.092329المجموع

العوامل 
التسویقیة

0.08630.029بین المجموعات
0.1270.944 73.9433260.227داخل المجموعات

- 74.029329المجموع
قرار اختیار 
تونس كوجهة 

سیاحیة 

3.49631.165بین المجموعات
2.0670.104 183.8003260.564داخل المجموعات

- 187.296329المجموع 
.spssمن إعداد الطالبین إعتمادا على مخرجات : لمصدرا

للجدول السابق یتضح  عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة في ANOVAحسب اختبار تحلیل التباین 
.0.05أكبر من لمحوري الدراسة Sigإجابات أفراد عینة الدراسة تعزى لمتغیر الدخل كون جمیع قیم 
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:الفصلخالصة 

دراسة عوامل تفضیل اولنا من خاللهحوالذيتضمن هذا الفصل الجانب التطبیقي من هذه الدراسة ،
، عرض واقع السیاحة في كل من الجزائر وتونس ، من خاللالسیاح الجزائریین للوجهة الخارجیة التونسیة 

عینة عشوائیة من السیاح الجزائریین الذین ترنااخكما في الجزائر ، والتعرف على أهم معوقات هذا القطاع
أفرادها باستخدام برنامج التحلیل عرض وتحلیل إجابات حیث قمنا بالتونسیة ، الخارجیةسبق لهم زیارة الوجهة

، وقد تم التوصل إلى نتائج مفادها أن العوامل المحددة لسلوك السائح والتي تضمنها SPSSاإلحصائي 
.قرار اختیار السائح الجزائري لتونس كوجهة سیاحیة له نموذج الدراسة  تؤثر على



الخاتمـة
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رغم ما تزخر به الوجهة السیاحیة الجزائریة من مقومات طبیعیة وتاریخیة ، إّال أن عدد الجزائریین الذین 
یفضلون الوجهات السیاحیة الخارجیة في تزاید من سنة إلى أخرى ، وهو ما ُیشكِّل نزیفا للعملة الصعبة وعبئا 

. رول وشح الموارد المالیة من العمالت األجنبیةمتزایدا على خزینة الدولة ، خاصة في ظل تهاوي أسعار البت
لذلك جاءت هذه الدراسة من أجل دراسة وفهم سلوكیات السیاح الجزائریین ومعرفة العوامل األكثر تأثیرا 
على قرار اختیارهم للوجهة الخارجیة التونسیة ، ومن تم العمل على جعلها عوامل جذب واستقطاب نحو 

.الوجهة الداخلیة 
:وخلصت هذه الدراسة إلى ما یلي

نتائج الدراسة   : أوال
:نتائج الدراسة النظریة- 1

 السیاحة نشاط ترفیهي خارج عن الروتین الذي اعتاده السائح ، وتكون بانتقال الفرد من المكان الذي
اعتاد اإلقامة فیه إلى مكان آخر في نفس الدولة أو دولة أخرى ؛ 

 بالسیاحة الداخلیة والخارجیة وبالخصوص هذه األخیرة ، بسبب احتدام التنافس بین تزاید االهتمام
.الوجهات السیاحیة الخارجیة التي تسعى إلى تحصیل أكبر للنقد األجنبي

 یجب التمییز بین الصورة األولیة والصورة الثانویة عند تفسیر عملیة تشكیل صورة الوجهة السیاحیة
.ر بثالث مراحل وهي المعرفة والتأثیر والسلوكفي أذهان السیاح والتي تم

 تؤثر مصادر المعلومات ، والعوامل الشخصیة للسیاح على عملیة تشكیل صورة الوجهة السیاحیة.
 سلوك السائح أحد جوانب السلوك اإلنساني ویتضمن عملیة اتخاذ قرارات الشراء فیما یخص الخدمات

.السیاحیة
لسائح تمر بمجموعة من المراحل المتتالیة المختلفة من التفكیر الذهني عملیة اتخاذ القرار الشرائي ل

.والسلوك اإلرادي
:نتائج الدراسة التطبیقیة- 2

 من إجمالي أفراد العینة%55.5فردا بنسبة 183غالبیة أفراد الدراسة هم ذكور وعددهم.
 153سنة وعددهم 30إلى أقل من20غالبیة أفراد الدراسة هم شباب ینتمون إلى الفئة العمریة من

وهو ما یشكل على التوالي نسبة 119سنة وعددهم 40إلى أقل من30مفردة والفئة العمریة من 
.من إجمالي أفراد العینة%36.10و 46.40%

 من إجمالي أفراد العینة%60.60مفردة بنسبة 200غالبیة أفراد الدراسة هم عزاب وعددهم.
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 الوجهة السیاحیة ُیحظى باهتمام عاٍل من طرف السیاح ؛توفر األمن في
یفضل السائح الجزائري الوجهة السیاحیة التي تتعدد وتتنوع مرافقها السیاحیة ؛
 تسهیالت الوصول إلى الوجهة السیاحیة ، وتسهیالت التنقل داخلها لها أهمیة عالیة لدى السیاح

الجزائریین ؛
امال مهما لدى السائح في اختیار الوجهة السیاحیة ؛جودة الخدمات السیاحیة ، تعتبر ع
 الدخل الذي یحصل علیه السائح له أهمیة عالیة في قرار اختیار الوجهة السیاحیة ؛
النظرة االیجابیة والتوقعات بخوض تجربة سیاحیة ممتعة في وجهة ما ، تحفز السائح على زیارتها ؛
لها أهمیة عالیة لدى السائح الجزائري عند المفاضلة أسعار الخدمات السیاحیة كاإلیواء واإلطعام ،

بین الوجهات السیاحیة ؛
مستوى الضیافة والترحاب عامال مهما في اختیار الوجهة السیاحیة من طرف السائح ؛
سهولة الحصول على المعلومات المتعلقة بالوجهة التونسیة لعب دورا أساسیا في اختیارها ؛
قة تساعد السائح في اختیار وجهته السیاحیة ؛ التجارب والخبرات الساب
الوجهة السیاحیة ذات المقومات الطبیعیة تزید من رغبة السائح في زیارتها ؛
یختار السیاح الجزائریین الوجهة التونسیة بحكم كونها أقرب وجهة سیاحیة خارجیة ؛
رضا السیاح الجزائریین حول الوجهة السیاحیة التونسیة كان متوسطا ؛
والء السیاح الجزائریین حول الوجهة السیاحیة التونسیة كان مرتفعا ؛
 ؛%14.70تساهم العوامل التسویقیة في قرار اختیار السیاح الجزائریین لتونس كوجهة سیاحیة بنسبة
 في قرار اختیار السیاح الجزائریین لتونس كوجهة سیاحیة بنسبة ) البیئیة ( تساهم العوامل الخارجیة

؛8.60%
 في قرار اختیار السیاح الجزائریین لتونس كوجهة سیاحیة بنسبة ) النفسیة ( تساهم العوامل الداخلیة

؛5.60%
 أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات اجابات أفراد العینة حول

مهنیة والدخل ؛أبعاد الدراسة تبعا لمتغیرات الجنس و المستوى التعلیمي و الحالة ال
 أبانت النتائج عن وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات اجابات أفراد عینة الدراسة  تعزى

لمتغیر السن حول بعد العوامل الخارجیة ؛
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 أبانت النتائج عن وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات اجابات أفراد عینة الدراسة  تعزى
ول بعدي العوامل الداخلیة والعوامل الخارجیة ؛لمتغیر الحالة العائلیة ح

 على ضوء النتائج المتحصل علیها من اختبار الفرضیات فإن الدراسة قد أبانت عن قبول جمیع
.الفرضیات الفرعیة ، وكذلك هو الحال بالنسبة للفرضیة الرئیسیة

اقتراحات الدراسة : ثانیا

بناءا على النتائج المتوصل إلیها ، والتي أبانت عن اهتمام متزاید من طرف السیاح الجزائریین بالوجهة 
السیاحیة التونسیة من سنة إلى أخري وما یرافق ذلك من تداعیات سلبیة على اإلقتصاد الوطني  ، وجب 

جهة السیاحیة الداخلیة أكثر علینا أن نقدم  مجموعة من التوصیات واالقتراحات  من أجل أن تكون الو 
:تنافسیة وجاذبیة للسیاح المحلیین واألجانب ، هذه التوصیات نلخصها فیما یلي

 ضرورة قیاس صورة الوجهة السیاحیة ، الستخالص نقاط الضعف التي تعاني منها ونقاط القوة التي
قرار اختیاره لوجهته تتمتع بها ، باعتبارها المحرك األساسي لمشاعر السائح وبالتالي تؤثر على 

السیاحیة ؛
م ألن هذه بصفة دوریة من أجل معرفة حاجاتهم ورغباتهالجزائریین ضرورة دراسة سلوك السیاح

الحاجات في تغیر مستمر وتقدیم المعلومات الالزمة لهم التي تساعدهم على اتخاذ القرارات الشرائیة؛
ن وخصوصا الشباب نحو الوجهة الداخلیة ؛بناء استراتیجیات تسویقیة تستهدف السیاح الجزائریی
 االهتمام بالعامل األمني للسیاح الجزائریین وحمایتهم من جمیع المخاطر التي قد تهددهم في وجهتهم

الداخلیة ؛
 الرفع من طاقات اإلیواء المصنفة في الجزائر والتي من المفترض أن تقدم خدمات ذات جودة عالیة

من %29.68بنسبة 2018سریر مع نهایة 35365والتي ال تتعدى للسیاح الجزائریین واألجانب 
سریر ؛119155مجموع األسرة البالغ عددها 

 تسهیل الحركة السیاحیة الداخلیة من خالل توفیر وسائل وخطوط النقل المختلفة بما فیها النقل الجوي
نظرا لبعد المسافات بین األقالیم السیاحیة في الجزائر ؛ 

 والثقافة السیاحیة لدى السكان المحلیین فیما یخص حسن الضیافة والترحاب بالسیاح ؛نشر الوعي
 العمل على مراجعة أسعار خدمات هیاكل ومؤسسات اإلیواء والسعي لتوفیر عروض تنافسیة تحفز

.األفراد على تفضیل الوجهة السیاحیة الداخلیة 
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آفاق الدراسة : ثالثا

ات المستقبلیة على متغیرات هذه الدراسة وعالقاتها مع العدید من یمكن إجراء المزید من الدراس
:المتغیرات األخرى مثل 

الصورة الذهنیة وأثرها على قرار اختیار السائح الجزائري للوجهة الخارجیة ؛
أثر هیاكل اإلیواء على قرار اختیار السائح للوجهة السیاحیة ؛
 تأثیر المزیج الترویجي على قرار اختیار السائح للوجهة السیاحیة ؛
 ادراسة حالةم- سائح الجزائري للوجهات الخارجیةالالسیاحیة وأثرها على قرار اختیارجودة الخدمات-



مراجعقائمة ال



قائمة المراجع

124

المراجع باللغة العربیة:أوال

:القرآن الكریم

.22، اآلیة رقم سورة الروم.1
.02، اآلیة رقمسورة التوبة.2
.112، اآلیة رقمسورة التوبة.3

:الكتب
ــــــــــد، .4 ــــــــــى، دار اإلعصــــــــــار  إدارة التســــــــــویق الســــــــــیاحيإبــــــــــراهیم إســــــــــماعیل الحدی ، الطبعــــــــــة األول

.2009العلمي للنشر والتوزیع، عمان، األردن، 
ــــــــةأحمــــــــد عبــــــــد الســــــــالم أبــــــــو قحــــــــف، .5 ، الطبعــــــــة تنظــــــــیم وٕادارة المنشــــــــآت الســــــــیاحیة والفندقی

.1999مصر،الثانیة، اإلسكندریة،
،الطبعـــــــــــة األولـــــــــــى ، دار الفكـــــــــــر مـــــــــــدخل إلـــــــــــى علـــــــــــم الســـــــــــیاحةأحمـــــــــــد فـــــــــــوزي ملوخیـــــــــــة، .6

.2008الجامعي للنشر، مصر، 
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.1998االسكندریة، مصر،
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.2006مصر، 
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.2008والتوزیع، األردن، 
الطبعة الثانیة ، مدخل بناء المهارات البحثیة،: منهجیة البحث العلميحسین محمد جواد الجبوري، . 10

.2014األردن،دار صفاء للنشر والتوزیع، عمان،
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.2000، دار زهران، عمان، األردن، السیاحي
، الطبعــــــــــة الثانیــــــــــة، مؤسســــــــــة الســــــــــیاحةأصــــــــــول صــــــــــناعة حمیــــــــــد عبــــــــــد النبــــــــــي الطــــــــــائي، . 13

.2006الوراق للنشر والتوزیع، عمان، األردن، 
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2008، دار المسیرة للنشر والتوزیع ،عمان ، األردن ، والتطبیق
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قائمة األساتذة المحكمین إلستبانة الدراسة:)01( الملحق رقم 
مكان العملألستاذ المحكم ا

جامعة جیجل- یة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر كلنجیمي عیسى / د
جامعة جیجل- یة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر  كلصالحي محمد/ د
جامعة جیجل- یة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر  كلشعور أسماء/ د
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استبانة الدراسة بعد التحكیم): 02(الملحق رقم 

التعلیم العالي والبحث العلميوزارة 

- جیجل-جامعة محمد الصدیق بن یحي 

كلیة العلوم اإلقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر

قسم العلوم التجاریة 

دراسة عوامل تفضیل السیاح الجزائریین للوجهات الخارجیة "في إطار إتمام مذكرة  التخرج لطور الماستر تحت عنوان 
، یشرفنا أن نقدم لسیادتكم هذا االستبیان الذي یدخل ضمن متطلبات الدراسة التطبیقیة للموضوع المذكور " )تونس نموذجا(

في الخانة التي ترونها مناسبة ) x(سابقا ، وعلیه نرجو من سیادتكم قراءة كل محور واإلجابة على عباراته بوضع العالمة 
مع االلتزام بقدر عال من الصدق والدقة للتوصل إلى نتائج حقیقیة ، علما أن المعلومات والمعطیات المقدمة من قبل سیادتكم 

.سوف ُتحظى بالسریة التامة ، ولن یتم استخدامها سوى ألغراض البحث العلمي فقط

الحترام والتقدیر، والشكر المسبق لتفهمكم وتعاونكمتقبلوا منا فائق ا

:تحت إشراف األستاذ:من إعداد الطالبین

حمودة سامي/ كعسیس لبنـى                                                                      د
عادلڤریـن

2019/2020السنة الجامعیة 

اإلستبیان
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المعلومات الشخصیة: المحور األول

: الجنس- 1

ذكر                                                         أنثى 

:السن- 2

سنة 40إلى أقل من 30سنة             من 30إلى أقل من 20سنة                     من 20أقل من 

سنة فأكثر50سنة                       50إلى أقل من 40من 

: الحالة العائلیة- 3

أرمل أعزب                   متزوج                        مطلق  

:المستوى التعلیمي- 4

ابتدائي                                  متوسط                                    

ثانوي                                   جامعي

:الحالة المهنیة- 5

دون عمل                            موظف           

مهن حرة                            متقاعد

:الدخل- 6

دج 40000دج إلى أقل من 20000دج                       من 20000أقل من  

دج فأكثر60000دج       60000دج إلى أقل من 40000من 
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العوامل المحددة لسلوك السائح: المحور الثاني
موافق العبارات

تماما
موافق موافق

إلى 
حد ما

غیر 
موافق

غیر 
موافق 
تماما

)النفسیة ( العوامل الداخلیة
اتجاهي إلى الوجهة السیاحیة الخارجیة یدفعني ِلَسرد ما عشته من متعة 01

لآلخرین 
طبیعة حاجاتي تحدد الوجهة السیاحیة التي أختارها 02
اختیاري للوجهة السیاحیة یكون بدافع اإلكتشاف والتعلم03
السیاحیةتجاربي وخبراتي السابقة ، تساعدني على اختیار الوجهة 04
المغامرة ، (أختار الوجهة السیاحیة التي تتناسب مع طبیعة شخصیتي 05

...)المرحة ، الهادئة
توقعاتي بخوض تجربة سیاحیة ممتعة لوجهة ما ، تحفزني للسفر إلیها06
نظرتي اإلیجابیة لوجهة ما ، تحفزني على زیارتها 07

)البیئیة(العوامل الخارجیة 
آخد بعین اإلعتبار آراء األصدقاء قبل اتخاذ قرار اختیار الوجهة السیاحیة 08
آخد بعین اإلعتبار آراء العائلة قبل اتخاذ قرار اختیار الوجهة السیاحیة09
أفضل زیارة الوجهات السیاحیة  ذات العادات والتقالید المشابهة للمنطقة 10

التي نشأت فیها 
أزور الوجهات السیاحیة التي تتناسب مع الطبقة اإلجتماعیة التي أنتمي 11

إلیها 
الدخل الذي أحصل علیه یؤثر في قرار اختیاري للوجهة السیاحیة 12
المقومات الطبیعیة تزید من رغبتي في زیارة وجهة سیاحیة ما 13
توفر األمن في منطقة ما ، یحفزني على زیارتها 14

العوامل التسویقیة
أفضل الوجهة السیاحیة التي تتعدد وتتنوع مرافقها السیاحیة 15
أسعار الخدمات السیاحیة كاإلیواء واإلطعام ، تعتبر العامل الفاصل  في 16

اختیاري للوجهة السیاحیة 
جودة الخدمات السیاحیة ، تعتبر عامال مهما في قرار اختیاري للوجهة 17

السیاحیة 
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أهتم بتسهیالت الوصول إلى الوجهة السیاحیة وتسهیالت التنقل داخلها 18
أفضل الوجهات الخارجیة التي یتم تنظیم الرحالت إلیها من قبل الوكاالت 19

السیاحیة
المسموعة، (أهتم بالمعلومات التي أتلقاها عن وجهة ما عبر الوسائل 20

)المقروءة ، المرئیة 
تجذبني العروض التحفیزیة في األسعار التي تقدمها الوجهات السیاحیة 21
أعتبر مستوى الضیافة والترحاب ، عامال مهما في اختیاري للوجهة 22

السیاحیة 
أعتبر مستوى آداء العاملین ، عامال مهما في اختیاري للوجهة السیاحیة23
أولي اهتماما لما ینشر عبر االنترنت فیما یخص الوجهات السیاحیة 24
إمكانیة الحجز عبر االنترنت دون أعباء مسبقة ، یحفزني على قرار 25

إختیاري للوجهة السیاحیة 

قرار اختیار تونس كوجهة سیاحیة: المحور الثالث

موافق العبارات
تماما

موافق موافق
إلى 
حد ما

غیر 
موافق

غیر 
موافق 
تماما

التونسیةسهولة الحصول على المعلومات المتعلقة بالوجهة 26
ساهم اإلعالم في اختیاري تونس كوجهة سیاحیة 27
لدي عواطف ومشاعر إیجابیة اتجاه تونس28
لم أتردد في اختیار تونس كوجهة سیاحیة ، بحكم تجاربي السابقة 29
اخترت الوجهة التونسیة بحكم السمعة  التي تتمیز بها 30
لكونها أقرب وجهة خارجیةاخترت تونس 31
اخترت الوجهة التونسیة بعد مقارنتها مع وجهات سیاحیة أخرى  داخلیة 32

وخارجیة 
أعتبر تونس أفضل وجهة لدي من حیث المقومات التاریخیة والثقافیة 33
أرغب في قضاء أطول فترة ممكنة بتونس 34
أرغب في تكرار زیارتي لتونس 35

شكرا على حسن تعاونكم
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الصدق البنائي ألداة الدراسة):03(الملحق رقم 
Corrélations

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 الداخلیة_العوامل

X1
Corrélation de Pearson 1 ,156** ,030 ,023 -,037 ,050 ,014 ,405**

Sig. (bilatérale) ,005 ,592 ,677 ,508 ,367 ,802 ,000
N 330 330 330 330 330 330 330 330

X2
Corrélation de Pearson ,156** 1 ,140* ,011 ,117* ,110* ,086 ,458**

Sig. (bilatérale) ,005 ,011 ,836 ,034 ,046 ,117 ,000
N 330 330 330 330 330 330 330 330

X3
Corrélation de Pearson ,030 ,140* 1 ,151** ,098 ,030 ,112* ,467**

Sig. (bilatérale) ,592 ,011 ,006 ,077 ,589 ,042 ,000
N 330 330 330 330 330 330 330 330

X4
Corrélation de Pearson ,023 ,011 ,151** 1 ,284** ,127* ,151** ,505**

Sig. (bilatérale) ,677 ,836 ,006 ,000 ,021 ,006 ,000
N 330 330 330 330 330 330 330 330

X5
Corrélation de Pearson -,037 ,117* ,098 ,284** 1 ,330** ,186** ,554**

Sig. (bilatérale) ,508 ,034 ,077 ,000 ,000 ,001 ,000
N 330 330 330 330 330 330 330 330

X6
Corrélation de Pearson ,050 ,110* ,030 ,127* ,330** 1 ,508** ,569**

Sig. (bilatérale) ,367 ,046 ,589 ,021 ,000 ,000 ,000
N 330 330 330 330 330 330 330 330

X7
Corrélation de Pearson ,014 ,086 ,112* ,151** ,186** ,508** 1 ,547**

Sig. (bilatérale) ,802 ,117 ,042 ,006 ,001 ,000 ,000
N 330 330 330 330 330 330 330 330

_العوامل
الداخلیة

Corrélation de Pearson ,405** ,458** ,467** ,505** ,554** ,569** ,547** 1
Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000
N 330 330 330 330 330 330 330 330

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

Corrélations
X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 الخارجیة_العوامل

X8
Corrélation de Pearson 1 ,257** ,207** ,138* ,106 ,143** ,019 ,551**

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,012 ,055 ,009 ,730 ,000
N 330 330 330 330 330 330 330 330

X9
Corrélation de Pearson ,257** 1 ,232** ,046 ,124* ,045 ,033 ,528**

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,403 ,024 ,414 ,552 ,000
N 330 330 330 330 330 330 330 330

X10
Corrélation de Pearson ,207** ,232** 1 ,436** ,083 ,081 -,072 ,632**

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000 ,134 ,142 ,192 ,000
N 330 330 330 330 330 330 330 330

X11
Corrélation de Pearson ,138* ,046 ,436** 1 ,251** ,165** -,001 ,606**

Sig. (bilatérale) ,012 ,403 ,000 ,000 ,003 ,983 ,000
N 330 330 330 330 330 330 330 330

X12
Corrélation de Pearson ,106 ,124* ,083 ,251** 1 ,370** ,123* ,519**

Sig. (bilatérale) ,055 ,024 ,134 ,000 ,000 ,025 ,000
N 330 330 330 330 330 330 330 330

X13
Corrélation de Pearson ,143** ,045 ,081 ,165** ,370** 1 ,121* ,471**

Sig. (bilatérale) ,009 ,414 ,142 ,003 ,000 ,028 ,000
N 330 330 330 330 330 330 330 330

X14
Corrélation de Pearson ,019 ,033 -,072 -,001 ,123* ,121* 1 ,227**

Sig. (bilatérale) ,730 ,552 ,192 ,983 ,025 ,028 ,000
N 330 330 330 330 330 330 330 330

الخارجیة_العوامل
Corrélation de Pearson ,551** ,528** ,632** ,606** ,519** ,471** ,227** 1
Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000
N 330 330 330 330 330 330 330 330

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

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

X15 X16 X17 X18 X19 X20 X21 X22 X23 X24 X25 التسویقیة_العوامل

X15

Corrélation de Pearson 1 ,183** ,191** ,217** ,020 ,062 ,104 ,019 -,050 ,063 ,146** ,303**

Sig. (bilatérale) ,001 ,000 ,000 ,717 ,258 ,059 ,734 ,367 ,253 ,008 ,000

N 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330

X16

Corrélation de Pearson ,183** 1 ,341** ,118* ,068 -,035 ,137* ,034 ,015 -,003 -,017 ,313**

Sig. (bilatérale) ,001 ,000 ,032 ,217 ,521 ,013 ,544 ,790 ,963 ,760 ,000

N 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330

X17

Corrélation de Pearson ,191** ,341** 1 ,284** ,104 ,035 ,180** ,291** ,222** -,038 -,107 ,402**

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000 ,059 ,527 ,001 ,000 ,000 ,495 ,052 ,000

N 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330

X18

Corrélation de Pearson ,217** ,118* ,284** 1 ,113* ,208** ,172** ,239** ,167** ,167** ,220** ,487**

Sig. (bilatérale) ,000 ,032 ,000 ,040 ,000 ,002 ,000 ,002 ,002 ,000 ,000

N 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330

X19

Corrélation de Pearson ,020 ,068 ,104 ,113* 1 ,348** ,340** ,197** ,160** ,150** ,180** ,548**

Sig. (bilatérale) ,717 ,217 ,059 ,040 ,000 ,000 ,000 ,004 ,006 ,001 ,000

N 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330

X20

Corrélation de Pearson ,062 -,035 ,035 ,208** ,348** 1 ,369** ,232** ,214** ,281** ,247** ,562**

Sig. (bilatérale) ,258 ,521 ,527 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

N 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330

X21

Corrélation de Pearson ,104 ,137* ,180** ,172** ,340** ,369** 1 ,360** ,312** ,265** ,216** ,647**

Sig. (bilatérale) ,059 ,013 ,001 ,002 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

N 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330

X22

Corrélation de Pearson ,019 ,034 ,291** ,239** ,197** ,232** ,360** 1 ,486** ,162** ,151** ,560**

Sig. (bilatérale) ,734 ,544 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,003 ,006 ,000

N 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330

X23

Corrélation de Pearson -,050 ,015 ,222** ,167** ,160** ,214** ,312** ,486** 1 ,362** ,265** ,569**

Sig. (bilatérale) ,367 ,790 ,000 ,002 ,004 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

N 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330

X24

Corrélation de Pearson ,063 -,003 -,038 ,167** ,150** ,281** ,265** ,162** ,362** 1 ,451** ,547**

Sig. (bilatérale) ,253 ,963 ,495 ,002 ,006 ,000 ,000 ,003 ,000 ,000 ,000

N 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330

X25

Corrélation de Pearson ,146** -,017 -,107 ,220** ,180** ,247** ,216** ,151** ,265** ,451** 1 ,532**

Sig. (bilatérale) ,008 ,760 ,052 ,000 ,001 ,000 ,000 ,006 ,000 ,000 ,000

N 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330

التسویقیة_العوامل

Corrélation de Pearson ,303** ,313** ,402** ,487** ,548** ,562** ,647** ,560** ,569** ,547** ,532** 1

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

N 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330

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

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral).
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Corrélations
الداخلیة_العوامل الخارجیة_العوامل التسویقیة_العوامل السائح_لسلوك_المحددة_العوامل

الداخلیة_العوامل
Corrélation de Pearson 1 ,198** ,334** ,618**

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000
N 330 330 330 330

الخارجیة_العوامل
Corrélation de Pearson ,198** 1 ,402** ,716**

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000
N 330 330 330 330

التسویقیة_العوامل
Corrélation de Pearson ,334** ,402** 1 ,854**

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000
N 330 330 330 330

السائح_لسلوك_المحددة_العوامل
Corrélation de Pearson ,618** ,716** ,854** 1
Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000
N 330 330 330 330

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

Corrélations
_لسلوك_المحددة_العوامل

السائح
_تونس_اختیار_قرار
سیاحیة_كوجھة

المحاور

السائح_لسلوك_المحددة_العوامل
Corrélation de Pearson 1 ,423** ,708**

Sig. (unilatérale) ,000 ,000
N 330 330 330

سیاحیة_كوجھة_تونس_اختیار_قرار
Corrélation de Pearson ,423** 1 ,940**

Sig. (unilatérale) ,000 ,000
N 330 330 330

المحاور
Corrélation de Pearson ,708** ,940** 1
Sig. (unilatérale) ,000 ,000
N 330 330 330

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (unilatéral).

Corrélations

Y26 Y27 Y28 Y29 Y30 Y31 Y32 Y33 Y34 Y35 سیاحیة_كوجھة_تونس_اختیار_قرار

Y26

Corrélation de Pearson 1 ,305** ,403** ,310** ,325** ,273** ,236** ,242** ,251** ,307** ,532**

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

N 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330

Y27

Corrélation de Pearson ,305** 1 ,328** ,207** ,304** ,190** ,232** ,318** ,250** ,108 ,501**

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 ,000 ,050 ,000

N 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330

Y28

Corrélation de Pearson ,403** ,328** 1 ,606** ,491** ,168** ,155** ,490** ,518** ,454** ,712**

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000 ,000 ,002 ,005 ,000 ,000 ,000 ,000

N 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330

Y29

Corrélation de Pearson ,310** ,207** ,606** 1 ,538** ,171** ,261** ,464** ,491** ,534** ,713**

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

N 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330

Y30

Corrélation de Pearson ,325** ,304** ,491** ,538** 1 ,168** ,367** ,520** ,523** ,506** ,735**

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

N 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330

Y31

Corrélation de Pearson ,273** ,190** ,168** ,171** ,168** 1 ,266** ,175** ,171** ,161** ,414**

Sig. (bilatérale) ,000 ,001 ,002 ,002 ,002 ,000 ,001 ,002 ,003 ,000

N 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330

Y32

Corrélation de Pearson ,236** ,232** ,155** ,261** ,367** ,266** 1 ,467** ,356** ,332** ,578**

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,005 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

N 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330

Y33

Corrélation de Pearson ,242** ,318** ,490** ,464** ,520** ,175** ,467** 1 ,624** ,447** ,755**

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

N 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330

Y34

Corrélation de Pearson ,251** ,250** ,518** ,491** ,523** ,171** ,356** ,624** 1 ,712** ,777**

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

N 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330

Y35

Corrélation de Pearson ,307** ,108 ,454** ,534** ,506** ,161** ,332** ,447** ,712** 1 ,716**

Sig. (bilatérale) ,000 ,050 ,000 ,000 ,000 ,003 ,000 ,000 ,000 ,000

N 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330

رارق سیاحیة_كوجھة_تونس_اختیار_

Corrélation de Pearson ,532** ,501** ,712** ,713** ,735** ,414** ,578** ,755** ,777** ,716** 1

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

N 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).
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alpha de cronbachألفا كرونباخمعامل الثبات ): 04( الملحق 

:المحور الثاني

:المحور الثالث

:كل المحاور

البیانات الشخصیة والوظیفیة لعینة الدراسة): 05( الملحق رقم 
الجنس

Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé

Valide
ذكر 183 55,5 55,5 55,5
أنثى 147 44,5 44,5 100,0
Total 330 100,0 100,0

السن
Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé

Valide

أقل 20من سنة 10 3,0 3,0 3,0
من 20 إلى أقل من 30 سنة 153 46,4 46,4 49,4
من 30 إلى أقل من 40 سنة 119 36,1 36,1 85,5
من 40 إلى أقل من 50 سنة 32 9,7 9,7 95,2
50 سنة فأكثر 16 4,8 4,8 100,0
Total 330 100,0 100,0

الحالة العائلیة
Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé

Valide

أعزب 200 60,6 60,6 60,6
متزوج 120 36,4 36,4 97,0
مطلق 8 2,4 2,4 99,4
أرمل 2 ,6 ,6 100,0
Total 330 100,0 100,0

المستوى التعلیمي
Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé

Valide

إبتدائي 9 2,7 2,7 2,7
متوسط 10 3,0 3,0 5,8
ثانوي 34 10,3 10,3 16,1
جامعي 277 83,9 83,9 100,0
Total 330 100,0 100,0

Statistiques de fiabilité

Alpha de Cronbach Nombre d'éléments

,748 25

Statistiques de fiabilité

Alpha de Cronbach Nombre d'éléments

,844 10

Statistiques de fiabilité

Alpha de Cronbach Nombre d'éléments

,837 35
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الحالة المھنیة
Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé

Valide

دون عمل 86 26,1 26,1 26,1
موظف 183 55,5 55,5 81,5
مھن حرة 56 17,0 17,0 98,5
متقاعد 5 1,5 1,5 100,0
Total 330 100,0 100,0

الدخل
Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé

Valide

أقل من 20000 دج 109 33,0 33,0 33,0
من 20000 دج إلى أقل من 40000 دج 77 23,3 23,3 56,4
من 40000 دج إلى أقل من 60000 دج 64 19,4 19,4 75,8
60000 دج فأكثر 80 24,2 24,2 100,0
Total 330 100,0 100,0

تحلیل فقرات االستبیان):06( الملحق رقم 
Statistiques

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 الداخلیة_العوامل

N
Valide 330 330 330 330 330 330 330 330
Manquante 0 0 0 0 0 0 0 0

Moyenne 3,90 4,08 4,01 4,14 4,16 4,27 4,28 4,1216
Ecart-type 1,076 ,864 ,974 ,926 ,917 ,779 ,819 ,45036

Statistiques
X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 الخارجیة_العوامل

N
Valide 330 330 330 330 330 330 330 330
Manquante 0 0 0 0 0 0 0 0

Moyenne 3,52 3,48 2,83 3,29 4,32 4,07 4,64 3,7385
Ecart-type 1,133 1,198 1,298 1,168 ,910 ,869 ,684 ,54603

Statistiques
X15 X16 X17 X18 X19 X20 X21 X22 X23 X24 X25 التسویقیة_العوامل

N
Valide 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330
Manquante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Moyenne 4,56 4,26 4,40 4,42 3,01 3,79 3,87 4,20 4,12 3,73 3,70 4,0033
Ecart-type ,705 ,932 ,789 ,768 1,267 ,969 1,017 ,862 ,881 1,029 1,088 ,47436

Statistiques
Y26 Y27 Y28 Y29 Y30 Y31 Y32 Y33 Y34 Y35 _تونس_اختیار_قرار

سیاحیة_كوجھة

N
Valide 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330
Manquante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Moyenne 4,16 3,24 3,56 3,62 3,63 3,95 3,31 2,85 3,16 3,72 3,5194
Ecart-type ,861 1,200 1,129 1,189 1,098 1,110 1,221 1,315 1,293 1,210 ,75451

التحقق من مالءمة وجاهزیة البیانات للتحلیل اإلحصائي):07( الملحق رقم 
Test de Kolmogorov-Smirnov à un échantillon

_لسلوك_المحددة_العوامل
السائح

_تونس_اختیار_قرار
سیاحیة_كوجھة

N 330 330

Paramètres normauxa,b Moyenne 3,9623 3,5194
Ecart-type ,36569 ,75451

Différences les plus extrêmes
Absolue ,072 ,060
Positive ,040 ,060
Négative -,072 -,052

Z de Kolmogorov-Smirnov 1,310 1,089
Signification asymptotique (bilatérale) ,064 ,186
a. La distribution à tester est gaussienne.
b. Calculée à partir des données.
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Coefficientsa

Modèle Statistiques de colinéarité
Tolérance VIF

1
الداخلیة_العوامل ,884 1,132
الخارجیة_العوامل ,834 1,200
التسویقیة_العوامل ,771 1,297

a. Variable dépendante : سیاحیة_كوجھة_تونس_اختیار_قرار

Récapitulatif des modèlesb

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard de
l'estimation

Durbin-Watson

1 ,236a ,056 ,053 ,73432 1,815
a. Valeurs prédites : (constantes), الداخلیة_العوامل
b. Variable dépendante : سیاحیة_كوجھة_تونس_اختیار_قرار

Récapitulatif des modèlesb

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard de
l'estimation

Durbin-Watson

1 ,294a ,086 ,084 ,72232 1,739
a. Valeurs prédites : (constantes), الخارجیة_العوامل
b. Variable dépendante : سیاحیة_كوجھة_تونس_اختیار_قرار

Récapitulatif des modèlesb

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard de
l'estimation

Durbin-Watson

1 ,383a ,147 ,144 ,69790 1,772
a. Valeurs prédites : (constantes), التسویقیة_العوامل
b. Variable dépendante : سیاحیة_كوجھة_تونس_اختیار_قرار

Récapitulatif des modèlesb

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard de
l'estimation

Durbin-Watson

1 ,423a ,179 ,176 ,68472 1,795
a. Valeurs prédites : (constantes), السائح_لسلوك_المحددة_العوامل
b. Variable dépendante : سیاحیة_كوجھة_تونس_اختیار_قرار

النموذجاختبار صالحیة): 08( الملحق رقم 
ANOVAa

Modèle Somme des carrés ddl Moyenne des carrés D Sig.

1
Régression 10,428 1 10,428 19,338 ,000b

Résidu 176,868 328 ,539
Total 187,296 329

a. Variable dépendante : سیاحیة_كوجھة_تونس_اختیار_قرار
b. Valeurs prédites : (constantes), الداخلیة_العوامل

ANOVAa

Modèle Somme des carrés Ddl Moyenne des carrés D Sig.

1
Régression 16,162 1 16,162 30,976 ,000b

Résidu 171,134 328 ,522
Total 187,296 329

a. Variable dépendante : سیاحیة_كوجھة_تونس_اختیار_قرار
b. Valeurs prédites : (constantes), الخارجیة_العوامل

ANOVAa

Modèle Somme des carrés Ddl Moyenne des carrés D Sig.

1
Régression 27,539 1 27,539 56,540 ,000b

Résidu 159,757 328 ,487
Total 187,296 329

a. Variable dépendante : سیاحیة_كوجھة_تونس_اختیار_قرار
b. Valeurs prédites : (constantes), التسویقیة_العوامل
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اختبار فرضیات  األثر):09( الملحق رقم 
Coefficientsa

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients
standardisés

t Sig.

A Erreur standard Bêta

1
(Constante) 1,890 ,373 5,071 ,000
الداخلیة_العوامل ,395 ,090 ,236 4,398 ,000

a. Variable dépendante : سیاحیة_كوجھة_تونس_اختیار_قرار

Coefficientsa

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients
standardisés

t Sig.

A Erreur standard Bêta

1
(Constante) 2,002 ,276 7,265 ,000
الخارجیة_العوامل ,406 ,073 ,294 5,566 ,000

a. Variable dépendante : سیاحیة_كوجھة_تونس_اختیار_قرار

Coefficientsa

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients
standardisés

t Sig.

A Erreur standard Bêta

1
(Constante) 1,078 ,327 3,296 ,001
التسویقیة_العوامل ,610 ,081 ,383 7,519 ,000

a. Variable dépendante : سیاحیة_كوجھة_تونس_اختیار_قرار

الفروقتحلیل):10( الملحق رقم 
Statistiques de groupe

الجنس N Moyenne Ecart-type Erreur standard
moyenne

الداخلیة_العوامل
ذكر 183 4,0843 ,45303 ,03349
أنثى 147 4,1681 ,44417 ,03663

الخارجیة_العوامل ذكر 183 3,6464 ,56943 ,04209
أنثى 147 3,8533 ,49373 ,04072

التسویقیة_العوامل ذكر 183 3,9449 ,44991 ,03326
أنثى 147 4,0761 ,49508 ,04083

سیاحیة_كوجھة_تونس_اختیار_قرار
ذكر 183 3,5126 ,69631 ,05147
أنثى 147 3,5279 ,82361 ,06793

الجنس Test de Levene sur l'égalité
des variances

F Sig. t ddl Sig. (bilatérale)

الداخلیة_العوامل
Hypothèse de variances égales ,028 ,868 -1,685 328 ,093
Hypothèse de variances inégales -1,689 315,322 ,092

الخارجیة_العوامل Hypothèse de variances égales 1,861 ,173 -3,478 328 ,001
Hypothèse de variances inégales -3,532 326,061 ,000

التسویقیة_العوامل Hypothèse de variances égales 1,546 ,215 -2,518 328 ,012
Hypothèse de variances inégales -2,491 298,558 ,013

سیاحیة_كوجھة_تونس_اختیار_قرار
Hypothèse de variances égales 1,953 ,163 -,183 328 ,855
Hypothèse de variances inégales -,180 286,119 ,857

الســـن
ANOVA à 1 facteur

Somme des carrés ddl Moyenne des carrés F Signification

الداخلیة_العوامل
Inter-groupes ,630 4 ,158 ,775 ,542
Intra-groupes 66,099 325 ,203
Total 66,729 329

الخارجیة_العوامل
Inter-groupes 3,021 4 ,755 2,582 ,037
Intra-groupes 95,070 325 ,293
Total 98,092 329

التسویقیة_العوامل
Inter-groupes 1,138 4 ,284 1,268 ,282
Intra-groupes 72,892 325 ,224
Total 74,029 329

سیاحیة_كوجھة_تونس_اختیار_قرار
Inter-groupes 1,214 4 ,303 ,530 ,714
Intra-groupes 186,082 325 ,573
Total 187,296 329
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تحلیل فروق السن
Comparaisons multiples

Variable dépendante: الخارجیة_العوامل
LSD
(I) السن (J) السن Différence de

moyennes (I-J)
Erreur standard Signification Intervalle de confiance à 95%

Borne inférieure Borne supérieure

أقل 20من سنة

من 20 إلى أقل من 30 سنة -,05640 ,17653 ,750 -,4037 ,2909
من 30 إلى أقل من 40 سنة -,21032 ,17807 ,238 -,5606 ,1400
من 40 إلى أقل من 50 سنة -,32857 ,19594 ,095 -,7140 ,0569
50 سنة فأكثر -,09643 ,21803 ,659 -,5253 ,3325

من 20 إلى أقل من 30 سنة

أقل 20من سنة ,05640 ,17653 ,750 -,2909 ,4037
من 30 إلى أقل من 40 سنة -,15393* ,06611 ,020 -,2840 -,0239
من 40 إلى أقل من 50 سنة -,27218* ,10513 ,010 -,4790 -,0653
50 سنة فأكثر -,04003 ,14211 ,778 -,3196 ,2395

من 30 إلى أقل من 40 سنة

أقل 20من سنة ,21032 ,17807 ,238 -,1400 ,5606
من 20 إلى أقل من 30 سنة ,15393* ,06611 ,020 ,0239 ,2840
من 40 إلى أقل من 50 سنة -,11825 ,10770 ,273 -,3301 ,0936
50 سنة فأكثر ,11390 ,14402 ,430 -,1694 ,3972

من 40 إلى أقل من 50 سنة

أقل 20من سنة ,32857 ,19594 ,095 -,0569 ,7140
من 20 إلى أقل من 30 سنة ,27218* ,10513 ,010 ,0653 ,4790
من 30 إلى أقل من 40 سنة ,11825 ,10770 ,273 -,0936 ,3301
50 سنة فأكثر ,23214 ,16560 ,162 -,0936 ,5579

50 سنة فأكثر

أقل 20من سنة ,09643 ,21803 ,659 -,3325 ,5253
من 20 إلى أقل من 30 سنة ,04003 ,14211 ,778 -,2395 ,3196
من 30 إلى أقل من 40 سنة -,11390 ,14402 ,430 -,3972 ,1694
من 40 إلى أقل من 50 سنة -,23214 ,16560 ,162 -,5579 ,0936

*. La différence moyenne est significative au niveau 0.05.

Descriptives
الخارجیة_العوامل

N Moyenne Ecart-type Erreur standard Intervalle de confiance à 95% pour la moyenne Minimum Maximum
Borne inférieure Borne supérieure

أقل 20من سنة 10 3,6000 ,59017 ,18663 3,1778 4,0222 3,00 4,71
من 20 إلى أقل من 30 سنة 153 3,6564 ,58454 ,04726 3,5630 3,7498 1,71 5,00
من 30 إلى أقل من 40 سنة 119 3,8103 ,49978 ,04581 3,7196 3,9010 2,43 5,00
من 40 إلى أقل من 50 سنة 32 3,9286 ,49220 ,08701 3,7511 4,1060 2,71 5,00
50 سنة فأكثر 16 3,6964 ,44835 ,11209 3,4575 3,9353 2,71 4,43
Total 330 3,7385 ,54603 ,03006 3,6794 3,7977 1,71 5,00

الحالة العائلیة

ANOVA à 1 facteur
Somme des carrés Ddl Moyenne des carrés F Signification

الداخلیة_العوامل
Inter-groupes 3,418 3 1,139 5,866 ,001
Intra-groupes 63,311 326 ,194
Total 66,729 329

الخارجیة_العوامل
Inter-groupes 3,868 3 1,289 4,461 ,004
Intra-groupes 94,224 326 ,289
Total 98,092 329

التسویقیة_العوامل
Inter-groupes ,276 3 ,092 ,407 ,748
Intra-groupes 73,753 326 ,226
Total 74,029 329

سیاحیة_كوجھة_تونس_اختیار_قرار
Inter-groupes 1,804 3 ,601 1,057 ,368
Intra-groupes 185,492 326 ,569
Total 187,296 329
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تحلیل فروق الحالة العائلیة

Comparaisons multiples
LSD
Variable
dépendante

(I) الحالة العائلیة (J) الحالة
العائلیة

Différence de
moyennes (I-J)

Erreur standard Signification Intervalle de confiance à 95%
Borne inférieure Borne supérieure

الداخلیة_العوامل

أعزب
متزوج ,15762* ,05089 ,002 ,0575 ,2577
مطلق -,38286* ,15889 ,017 -,6954 -,0703
أرمل ,17071 ,31317 ,586 -,4454 ,7868

متزوج
أعزب -,15762* ,05089 ,002 -,2577 -,0575
مطلق -,54048* ,16092 ,001 -,8570 -,2239
أرمل ,01310 ,31420 ,967 -,6050 ,6312

مطلق
أعزب ,38286* ,15889 ,017 ,0703 ,6954
متزوج ,54048* ,16092 ,001 ,2239 ,8570
أرمل ,55357 ,34840 ,113 -,1318 1,2390

أرمل
أعزب -,17071 ,31317 ,586 -,7868 ,4454
متزوج -,01310 ,31420 ,967 -,6312 ,6050
مطلق -,55357 ,34840 ,113 -1,2390 ,1318

الخارجیة_العوامل

أعزب
متزوج -,22381* ,06208 ,000 -,3459 -,1017
مطلق -,16786 ,19384 ,387 -,5492 ,2135
أرمل ,08214 ,38205 ,830 -,6694 ,8337

متزوج
أعزب ,22381* ,06208 ,000 ,1017 ,3459
مطلق ,05595 ,19631 ,776 -,3302 ,4421
أرمل ,30595 ,38331 ,425 -,4481 1,0600

مطلق
أعزب ,16786 ,19384 ,387 -,2135 ,5492
متزوج -,05595 ,19631 ,776 -,4421 ,3302
أرمل ,25000 ,42502 ,557 -,5861 1,0861

أرمل
أعزب -,08214 ,38205 ,830 -,8337 ,6694
متزوج -,30595 ,38331 ,425 -1,0600 ,4481
مطلق -,25000 ,42502 ,557 -1,0861 ,5861

*. La différence moyenne est significative au niveau 0.05.

Descriptives
N Moyenne Ecart-type Erreur standard Intervalle de confiance à 95% pour la moyenne Minimum Maximum

Borne inférieure Borne supérieure

الداخلیة_العوامل

أعزب 200 4,1707 ,43855 ,03101 4,1096 4,2319 2,57 5,00
متزوج 120 4,0131 ,45478 ,04152 3,9309 4,0953 2,86 5,00
مطلق 8 4,5536 ,23458 ,08294 4,3575 4,7497 4,29 5,00
أرمل 2 4,0000 ,20203 ,14286 2,1848 5,8152 3,86 4,14
Total 330 4,1216 ,45036 ,02479 4,0729 4,1704 2,57 5,00

الخارجیة_العوامل

أعزب 200 3,6536 ,55048 ,03893 3,5768 3,7303 1,71 5,00
متزوج 120 3,8774 ,51601 ,04710 3,7841 3,9707 2,43 5,00
مطلق 8 3,8214 ,56502 ,19976 3,3491 4,2938 2,71 4,57
أرمل 2 3,5714 ,00000 ,00000 3,5714 3,5714 3,57 3,57
Total 330 3,7385 ,54603 ,03006 3,6794 3,7977 1,71 5,00

المستوى التعلیمي

ANOVA à 1 facteur
Somme des carrés Ddl Moyenne des carrés F Signification

الداخلیة_العوامل
Inter-groupes ,236 3 ,079 ,385 ,764
Intra-groupes 66,494 326 ,204
Total 66,729 329

الخارجیة_العوامل
Inter-groupes 1,486 3 ,495 1,672 ,173
Intra-groupes 96,606 326 ,296
Total 98,092 329

التسویقیة_العوامل
Inter-groupes ,601 3 ,200 ,889 ,447
Intra-groupes 73,429 326 ,225
Total 74,029 329

سیاحیة_كوجھة_تونس_اختیار_قرار
Inter-groupes 1,340 3 ,447 ,783 ,504
Intra-groupes 185,956 326 ,570
Total 187,296 329
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الحالة المهنیة

ANOVA à 1 facteur
Somme des carrés Ddl Moyenne des carrés F Signification

الداخلیة_العوامل
Inter-groupes ,358 3 ,119 ,586 ,625
Intra-groupes 66,371 326 ,204
Total 66,729 329

الخارجیة_العوامل
Inter-groupes ,469 3 ,156 ,523 ,667
Intra-groupes 97,622 326 ,299
Total 98,092 329

التسویقیة_العوامل
Inter-groupes ,455 3 ,152 ,672 ,570
Intra-groupes 73,574 326 ,226
Total 74,029 329

سیاحیة_كوجھة_تونس_اختیار_قرار
Inter-groupes ,155 3 ,052 ,090 ,966
Intra-groupes 187,141 326 ,574
Total 187,296 329

الدخل

ANOVA à 1 facteur
Somme des carrés ddl Moyenne des carrés F Signification

الداخلیة_العوامل
Inter-groupes ,055 3 ,018 ,090 ,966
Intra-groupes 66,674 326 ,205
Total 66,729 329

الخارجیة_العوامل
Inter-groupes ,357 3 ,119 ,397 ,755
Intra-groupes 97,735 326 ,300
Total 98,092 329

التسویقیة_العوامل
Inter-groupes ,086 3 ,029 ,127 ,944
Intra-groupes 73,943 326 ,227
Total 74,029 329

سیاحیة_كوجھة_تونس_اختیار_قرار
Inter-groupes 3,496 3 1,165 2,067 ,104
Intra-groupes 183,800 326 ,564
Total 187,296 329
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