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صدق اهللا العظيم



II

.144اآليةسورة آل عمران َوَسَيْجِزي اللَُّه الشَّاِكرِيَن﴾﴿: قال تعالى
هللا الفضل من قبل ومن بعد فالحمد هللا الذي منحنا القدرة 

:هذا العمل المتواضع أّما بعدإتمامعلى 
"درويشصفية  "ةالفاضلةستاذلتقدير واالحترام لألاعباراتى نرفع أسم
من جهد هتلذباعلى ما، فحقيق بنا أن نشيد بهابجميلهاواعترافاهإيمانا بفضل

عّنا خير جزاء اهللاا، فجزاهمذكرةنجاز هذه الووقت وصبر ودعم إل
.منزلة في الجّنةاأهوّ وباوجعل ذلك في ميزان حسناته

التي لم تبخل علينا بدعمها "عرودوردة  "كما نخص بالشكر األستاذة القديرة 
بكل حب و أمانةالمتواصل و تميزها في آداء الرسالة

نسأل اهللا أن يجزيها عنا خيرا و يزيدها علما
***



الملخص



IV

: الملخص
هذه الدراسة إلى اكتشاف العوامل الكامنة في محددات الطلب السیاحي الداخلي لدى السائح تهدف 

تناولنا للكشف على هذه العوامل، حیث بنوعه االستكشافي الجزائري، وقد قمنا باستخدام تقنیة التحلیل العاملي 
ف والمفاهیم التي تمس الموضوع والتطرق یفي الفصل األول اإلطار النظري من خالل مسح مختلف التعار 

عرض وتحلیل نتائج وضوعنا، أما في الفصل الثاني تمإلى بعض الدراسات السابقة التي لها عالقة بم
جزائريسائح562الموجهة لعینة تشكلت من اإلستبانةالدراسة المتوصل إلیها عن طریق معالجة بیانات 

بغیة اكتشاف العوامل الكامنة، وخلصت SPSSباستعمال برنامج الحزمة اإلحصائیة للعلوم االجتماعیة 
عامل إلىالطلب السیاحي الداخلي مرتبة حسب األهمیةتؤثر في عوامل كامنة 06وجود الدراسة إلى 

سیة السائح، صورة الوجهة السیاحیة، الخصائص الشخصیة للسائح، المقومات الطبیعیة، ثقافة المجتمع ونف
هذا وخرجت الدراسة بمجموعة من االقتراحات أهمها ،، وأخیرا تهیئة الوجهة السیاحیةاالقتصادیةالجوانب 

تشجیع ضرورة العمل على تنمیة سیاحیة مستدامة واستغالل المقومات الطبیعیة في السیاحة إضافة إلى 
د من أجل خلق ثقافة مجتمع متمیزة، بما یحفز الطلب السیاحي التثبت بعادات وتقالید األجداالسكان على 

. الداخلي في الجزائر
السیاحة، الطلب السیاحي الداخلي، التحلیل العاملي، محددات الطلب السیاحي، الوجهة :الكلمات المفتاحیة

. السیاحیة، السائح الجزائري
Abstcrat :

This study aims to discover the factors inherent in the determinants of the internal tourist
demand of the Algerian tourist, and we have used the technique of exploratory factor analysis to
reveal these factors, as we approach in the first chapter with the theoretical framework by
surveying various acquaintances and concepts that affect the subject and touching on some
previous studies In the second chapter, then we presented and analyzed the results of the study
reached by processing the questionnaire data directed to a sample made up of 562 algerian
tourists using the SPSS program in order to discover the underlying factors, and the study
concluded that there are 06 latent factors that affect the internal tourist demand ,and we arranged
it in order of importance as follows : natural attributes, the culture of the community and the
psyche of the tourist, the image of the tourist destination, the personal characteristics of the
tourist, the economic aspects, and finally the preparation of the tourist destination. And there was
a range of suggestions , the most important of which was the need to promote sustainable
tourism development and the exploitation of the natural attributes in tourism, as well as
encourage the population to establish the customs and traditions of ancestors in order to create a
culture of a distinct society, thus stimulating the internal tourism demand in Algeria.

Keywords : Tourism, internal tourism demand, factor analysis, determinants of tourism demand,
tourist destination, the Algerian tourist.
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أ

وجهت متغیرات البیئة العالمیة الجدیدة فلسفة اقتصادیات العدید من الدول على اختالف مستوى التقدم 
ن فیها إلى ضرورة تبني فكرة اإلبداع والتطویر في مختلف الممارسات التنمویة، سواء ارتبط األمر بقطاع معی

یل استراتیجي حدیث هنا ظهر قطاع الخدمات كبد. البدائل التنمویةباإلبداع في اختیار وفي حد ذاته، أ
استراتیجیا في محفظة من الدول خاصة المتطورة منها، وأصبح یحتل موقعالتفعیل المسار التنموي لكثیر 

همیة خاصة إن ربما یفوقها أرنة بقطاع الصناعة والزراعة، أوفي نفس المستوى من األهمیة مقاالتنمیة، و 
.تعلق األمر بصناعة السیاحة

على المستوى العالمي والتجارب الرائدة للعدید من النتائج الهامة التي تم تحقیقها في صناعة السیاحة
دول العالم المتقدمة والنامیة في هذا القطاع والتي بدأت تعطي ثمارها على أكثر من صعید جعلت من 

االقتصادي ومن ثم تحقیق التنمیة وت المعول علیها للمساهمة في رفع النمالسیاحة أحد أهم القطاعا
تأثیر الكبیر في میزان كما تمثل أحد أهم الصادرات الخدمیة ذات الواالجتماعیة المنشودة،االقتصادیة
نبي  هم بفعالیة في زیادة الناتج المحلي وزیادة إیرادات النقد األجاوهي من األنشطة التي تسالمدفوعات،

ترفیه بل أصبحت صناعة تصدیریة تضع الدول على أساسها ووهكذا لم تبق السیاحة مجرد نزهة أ
.اإلستراتیجیات التنمویة

ذلكو لتثمینهاعزمهاو نیتهاالسلطاتأظهرتوالتي ةالسیاحیالمقوماتمنالعدیدعلىالجزائرتتوفر 
SDATالسیاحیةللتهیئةالتوجیهيالمخططصیاغةمن خالل  قطبئراالجز والذي یهدف إلى جعل2030

السیاحةجانبعلىتركیزهخاللمنالقطاعمنالمرجوةاألهدافتحقیقمنیمكنهابما ،بامتیازسیاحي
.الدولیةالسیاحةعنأهمیةتقلالبالغةأولویةوٕاعطائهازائرللجالداخلیة

إشكالیة الدراسة
المسبوق الذي شهدته السیاحة الداخلیة خالل السنوات األخیرة بالجزائر إلى ظهور غیر وأدى النم

منافسة قویة بین عدد كبیر من الوجهات السیاحیة الداخلیة لجذب السیاح واالستفادة من التنمیة السیاحیة 
حي الداخلي العوامل المؤثرة على الطلب السیاودراسة المحلیة، من خالل تثمین مختلف مقوماتها من جهة،

الرئیسيالتساؤلعلىاإلجابةإلىتهدفالتيالدراسةهذهجاءتهنامن.من جهة أخرىفي الجزائر
:التالي

عوامل كامنة تحدد الطلب السیاحي الداخلي لدى السائح الجزائري؟جد و هل ت
الدراسةفرضیة 

:الفرضیة التي ارتأینا بأنها مناسبة وتتمثل فیما یليلإلجابة على هذا التساؤل قمنا بصیاغة 

.تحدد الطلب السیاحي الداخلي لدى السائح الجزائريتوجد عوامل كامنة 
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ب

أهداف الدراسة
التعرف على الطلب السیاحي، خصائصه وأنواعه ودراسة المحددات والعوامل المؤثرة تهدف الدراسة إلى 

، كما یهدف البحث في جانبه التطبیقي إلى محاولة لهالنماذج المفسرة أیضا معرفة سلوك السائح و ، و یهعل
من أجل معرفة وٕادراك لدى السائح الجزائريالطلب السیاحي الداخلي في كشف العوامل الكامنة المؤثرة 

تحقیق التنمیة وتقدیم توصیات تساهم في وضع السیاسات والبرامج السیاحیة التي من شأنهاالنقائص
.السیاحیة الداخلیة

أهمیة الدراسة
والتي أصبحت بدیال اقتصادیا مهما ،لسیاحة من جهةلتظهر أهمیة هذه الدراسة في إبراز الدور الكبیر 

، وأهمیة السیاحة الداخلیة من جهة میة على المستویین الكلي والجزئيمن شأنه أن یسهم في تدویر عجلة التن
ترقیتهااعات المرتبطة بالقطاع السیاحي وفك العزلة على بعض المناطق و سهم في تنشیط القطتثانیة والتي

.وبالتالي تفعیل الدور التنموي للسیاحة على المستوى المحلي

أسباب اختیار الموضوع
:هناك عدة أسباب دفعتنا الختیار الموضوع نوجزها فیما یلي

؛السیاحة الداخلیةوالعالم واالتجاه المتزاید نحالتطور الذي تشهده السیاحة في - 
؛قلة الدراسات والبحوث التي تناولت موضوع محددات الطلب السیاحي الداخلي في الجزائر- 
المساهمة في تثمین رصید المكتبة الجامعیة خاصة وأن الموضوع عولج بتقنیة إحصائیة لم یسبق - 

.مها من قبل في مذكرات التخرجااستخد
الدراسة حدود 
تمثلت في مكان حقل الدراسة الذي یبحث فیه الموضوع والمتمثل في والیات الجزائر، : الحدود المكانیة-

مبحوث 562إلكترونیا على فئات من مختلف والیات الوطن على عینة متكونة من اإلستبانةحیث وزعت 
.ومبحوثة

23واستردت كاملة في 2020سبتمبر 10على عینة الدراسة في اإلستبانةوزعت : الحدود الزمانیة-
.سبتمبر من نفس السنة

تناولت هذه الدراسة استخراج العوامل الكامنة المؤثرة على حجم الطلب السیاحي : الحدود الموضوعیة-
اسیة، ، االجتماعیة والثقافیة، السیاالقتصادیةالداخلي انطالقا من محددات الطلب السیاحي الطبیعیة، 

.  الدیموغرافیة، النفسیة ومحددات أخرى



...........................................................................................................المقدمة العامة

ت

المنهج المتبع
المنهج الوصفي في وصف متغیرات البحث، علىعتماداالتم، الدراسةرضیة قصد اختبار ف

الكتب األكادیمیة، الرسائل الجامعیة، الملتقیات العلمیة باالستعانة بمجموعة من المصادر المختلفة تتمثل في 
- التحلیل العاملي بطریقة المكونات األساسیة والتدویر المتعامد(واستخدام اإلحصاء االستداللي وغیرها، 

المؤثرة على الطلب السیاحي الداخلي في الجزائر، باستخدام ستخالص العوامل  الكامنة وذلك ال) الفاریماكس
.موجه للسیاحاستبیان

صعوبات الدراسة
:من أهم الصعوبات التي واجهتنا في انجاز بحثنا ما یلي

؛الحالة االستثنائیة والوبائیة التي تعرفها البالد والعالم من خالل تفشي فیروس كورونا- 
لة الدراسات التي تعالج الموضوع؛ق- 
فیما تعلق بالجانب التطبیقي؛خاصة نقص في المراجع الخاصة بموضوع الدراسة - 
.لبعض المبحوثیناإلستبانةإجابات التحفظ في - 

هیكل الدراسة
نفي الفرضیات التي بنیت علیها الدراسة، وألجل ولتأكید أو لإلجابة على التساؤل الوارد في اإلشكالیة 

التي تعطي االهتمام لمساهمة الباحث IMRADالوصول إلى األهداف المسطرة اعتمدنا على طریقة
لیس االهتمام بالتوازن الشكلي للبحث على حساب سالمة التحلیل و منهجیة، و باالعتماد على خطوات علمیة 

.آخر تطبیقيو علیه قسمنا البحث إلى فصلین، فضل نظري و العلمي، 

تطرقنا في المبحث األول إلى ،بحثینمتناولنا في الفصل األول األدبیات النظریة للدراسة، قسمناه إلى
كذا بعض النماذج و الطلب السیاحي ومحدداته و شمل عمومیات حول السیاحة و اإلطار النظري للدراسة، 

المفسرة لسلوك المستهلك السیاحي فالمحددات المفسرة للطلب السیاحي الداخلي، في المبحث الثاني تناولنا 
ٕابراز و األدبیات التطبیقیة للدراسة من خالل عرض بعض الدراسات السابقة التي لها عالقة بموضوعنا، 

.ممیزات الدراسة الحالیة عن الدراسات السابقة
احي الداخلي لدى السائح محددات الطلب السیحولأما الفصل الثاني تناولنا فیه الدراسة المیدانیة 

، من خالل عرض طریقة وأدوات الدراسة بالمبحث األول، أما المبحث الثاني فتضمن نتائج الدراسة الجزائري
.تحلیلهاو 

التي النتائجفي المقدمة ونستعرض فیها أهم وتختم الدراسة بخاتمة نجیب فیها على كل التساؤالت الواردة 
.حول تحفیز الطلب السیاحي الداخلي في الجزائرتم التوصل إلیها، ثم إدراج اقتراحات



األدبیات النظریة والتطبیقیة :الفصل األول
للدراسة

اإلطار النظري للدراسة: المبحث األول

األدبیات التطبیقیة للدراسة: المبحث الثاني
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تمهید 
بتطبیق وذلكمن قبل الحكومات، اهتمامااألكثر االقتصادیةأصبحت السیاحة من بین القطاعات 

وتقدیم برامج سیاحیة متنوعة وتوفیر وسائل متطورة للترویج إستراتیجیات تنمویة شاملة لقطاعها السیاحي 
لذلك سنتناول في هذا ، تهدف إلى تنشیط الطلب السیاحي سواء الداخلي أو الخارجيوالتسویق السیاحي

إضافة إلى سلوك المستهلك ،مختلف المفاهیم المتعلقة بالسیاحة والطلب السیاحيل في مبحثه األول الفص
ا المبحث أمالسیاحي الداخلي، للطلبمع التطرق إلى المحددات التفسیریة السیاحي والنماذج المفسرة له، 

اإلضافة العلمیة كما نتناول ، دراستناموضوع نفس عالجتالتي الدراسات السابقةبعضسنتناولالثاني 
.ة بینها وبین الدراسات السابقةعمل مقارنمن خالل للدراسة 
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اإلطار النظري للدراسة: المبحث األول
تشابكها مع بقیة القطاعات سنحاول في هذا المبحث التطرق إلى السیاحة و نظرا ألهمیة السیاحة البالغة 

.المحددات المفسرة للطلب السیاحي الداخليو أهمیتها مركزین على الطلب السیاحي و 
مفاهیم أساسیة حول الطلب السیاحي: المطلب األول

السیاحةمفهوم: الفرع األول
تعریف السیاحة: أوال

كل منها یختلف عن اآلخر بقدر اختالف الزاویة التي ینطلق منها الباحث، و للسیاحة أكثر من مفهوم 
ظاهرة اقتصادیة من خالل تأثیرها االقتصادي، بینما ینظر إلیها االجتماعي أنهافبعضهم ینظر إلیها على 

ر إلیها من خالل تأثیرها على السیاسي ینظو من خالل رؤیة اجتماعیة بتأثیرها على سلوك الفرد في المجتمع، 
المشتقة من الكلمة "TOUR"یعود لكلمةمفهوم السیاحة و . هكذا لبقیة العلوم األخرىو القرار السیاسي، 

ولیدل على السفر أ"TOURISM"وألول مرة، تم استخدام المفهوم1643، ففي عام "TORNO"الالتینیة
كل المهن التي تشبع الحاجات المختلفة للمسافرین، كما التجوال من مكان إلى آخر، ویتضمن هذا المفهوم

Travel»الترحالوأن السفر أ كن أن یعتبر سیاحة إذا كان مؤقتا، وغیر إجباري بحیث ال یكون فیه مم«
.1نشاطات ربحیةوالبحث عن العمل أ

عن عملیة سفر قصد السیاحة عبارة : بأن"la rousseالروس"كما أنه تم تعریف السیاحة حسب قاموس 
في كل و الترفیه عن النفس، فهي مجموعة من اإلجراءات التقنیة، المالیة والثقافیة المتاحة في كل دولة أ

.2منطقة والمعبر عنها بعدد السواح
یعني السفر والتجوال بانتقال من مكان إلى آخر، فإذا كان هذا االنتقال من مدینة إلى أخرى : كما عرفت

.3داخلیة، أما إذا كان من دولة إلى أخرى یسمى سیاحة خارجیةیسمى سیاحة
بأنها : ویعرف السیاحة1905عام " جون بیرفردیلر"أما أول تعریف للسیاحة فقد كان للباحث األلماني 

من الحاجة المتزایدة للراحة، والى تغییر الهواء واإلحساس بجمال الطبیعة، " ظاهرة من ظواهر عصرنا تنبثق
االتصاالت على وة، وأیضا إلى نموالى الشعور بالبهجة والمتعة من اإلقامة في مناطق لها طبیعتها الخاص

، ص 2001، عمان، األردن، 1الطبعة ، مؤسسة الوراق للنشر، مبادئ السفر والسیاحةمثنى طه الحوري، إسماعیل محمد علي الدباغ، 1
47.

.18، ص2000دار وائل للنشر، األردن، الطبعة األولى،، صناعة السیاحة في األردنخالد مقابلة، فیصل الحاج ذیب، 2
.23، ص 2007، الجزائر، دار التنویر للنشر والتوزیعالطبعة األولى،، أنواعها-أركانها- مفهومها : السیاحةخالد كواش، 3
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األخص بین شعوب مختلفة من الجماعات اإلنسانیة وهي االتصاالت التي كانت ثمرة االتساع نطاق التجارة 
.1والصناعة

وقد ركز هذا التعریف على الحالة النفسیة واإلحساس بجمال الطبیعة وعلى الجانب االقتصادي الذي 
.اتصاالته بالشعور والجماعات المختلفةیسعى إلیه اإلنسان من وراء 

مجموعة كل الظواهر ذات الطابع «: م بأنها1910فقد عرفها عام " أما االقتصادي النمساوي شولیون
دولة معنیة وٕاقامتهم فیها ورحیلهم عنها وهي واالقتصادي التي تترتب على وصول المسافرین إلى منطقة ما أ

."الظواهر التي ترتبط بالتبعیة
هي مجموع العالقات واألعمال الناتجة عن تنقل وأیام «: ویعرف كل من كرافت وشوتركیر األلمانیین

.2"إقامتهم خارج إقامتهم المعتادة، بحیث إن هذه التنقالت وأیام اإلقامة ال تكون بغرض الكسب مهما كان
" على أنها 1935السویسري فقد عرف السیاحة عام R . Glucksmanویأتي تعریف جالكسمان

مجموعة من العالقات المتبادلة التي تنشأ بین الشخص الذي یتواجد بصفة مؤقتة في مكان ما وبین 
التي تنشأ بین السائح والسكاناإلنسانیةوقد ركز فقط على "األشخاص الذین یقیمون في هذا المكان 

.3"األصلیین
: م، بأنها1959رئیس الجمعیة الدولیة لخبراء السیاحة العلمیین عام " هونزیمیر"ویعرفها العالم السویسري 

مجموع العالقات والظواهر التي تترتب على سفر وٕاقامة مؤقتة لشخص أجنبي في مكان ما بحیث ال تتحول "
.4"إلى إقامة دائمة وال ترتبط بنشاط یحقق ربح للشخص األجنبي لها

في كتابهما جغرافیا السیاحة " حمدي دیب"و" صبحي عبد الحكیم"ومن العلماء العرب یعرفها كل من 
م بأنها خلیط من الظواهر والعالقات وأن هذه العالقات والظواهر تتبع من حركة األفراد وٕاقامتهم في 1995

منطقة للجذب وأن ذلك یتم في" قامةاإل"والثبات " الرحلة"أماكن مختلفة ومن ثم یتمثل فیها عنصر الحركة 
ینتج عنها أنشطة تختلف عن تلك التي تمارس في مناطق اإلرسال الخاصة وأن الحركة المؤقتة إلى مناطق 

.ال ترتبط بعمل مدفوع األجرة

.21، ص2002،مصر، دار الفجر للنشر والتوزیعبدون طبعة،، اإلعالم السیاحيمحمد منیر حجاب، 1
2 Ahmed Tissa, Economie touristique et Aménagement de territoire, opu, Alger, P21.

.16، ص1995، ، الهیئة الحصریة العامة للكتابالسیاحة الحدیثة علمیا وتطبیقیامحمود كامل، 3
.16، ص المرجع نفسه4
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»أما منظمة السیاحیة العالمیة WTO»ظاهرة اجتماعیة و نشاط إنساني : " فتعرف السیاحة على أنها
انتقال األفراد من أماكن اإلقامة الدائمة لهم إلى مناطق أخرى خارج مجتمعاتهم لفترة مؤقتة ال تقل تقوم على

.1العملوسا، وال تزید عن عام كامل لغرض من أغراض السیاحة المعروفة ما عدا الدراسة أ24عن 
اإلنسان من مكان إلى مكان، وهي عبارة عن انتقال : ومن خالل ما تقدم یمكن إعطاء تعریف شامل للسیاحة

24المدة یجب أال تقل عن " السیاحة الداخلیة"االنتقال في البلد وأ" ومن زمان إلى زمان السیاحة العالمیة
والدین أو أاألعمالوساعة بحیث ال تكون من أجل اإلقامة الدائمة وأعراضها تكون من أجل الثقافة أ

.إلخ.... الریاضة 
:لة للتعاریف السابقة الذكر نتوصل إلى أن السیاحة تعتمد على أساسین اثنینحوصووكنتیجة أ

منطقة أخرى قصد التمتع ویتمثل في ضرورة انتقال الفرد من موطنه األصلي إلى موطن أاألول
.بأوقات الفراغواالنتفاع
ساعة وال تزید عن 24تقل عن یتمثل في أن عملیة االنتقال هذه البد أن تكون الفترة مؤقتة الي الثان

.سنة
فالهجرة الدائمة ال تعد شكال من أشكال السیاحة، وفي الحالة العامة حتى یتحقق مفهوم السیاحة البد من 

.مراعاة المعیار الزماني والمكاني
خصائص السیاحة: ثانیا

:یمكن إجمال أهم الخصائص المتعلقة بصناعة السیاحة فیما یلي
تبر السیاحة صادرات غیر منظورة فهي ال تتمثل في ناتج مادي یمكن نقله من مكان آلخر وهي تعتبر تع. 1

.2واحدة من الصناعات القلیلة التي یقوم فیها المستهلك بالحصول على المنتج بنفسه من مكان إنتاجه
طبیعة الخدمات السیاحیة تعدد وتباین أنواع السیاحة وأغراضها مما یترتب علیه تنوع واختالف األنشطة و . 2

.3المرتبطة بها
إن السیاحة تعني المرونة في السعر والدخل وهذا یعني أن قرار السائح یتأثر بالتغیرات البسیطة في . 3

السعر والدخل فالتغیرات في السعر تكون أكثر وضوحا من التغیرات في الدخل، نتیجة لتأثیرها السریع 

.106، ص 2003عمان، األردن، ، مؤسسة الوراقبدون طبعة،، مدخل إلى السیاحة و السفر والطیرانحمید عبد النبي الطائي، 1
.12، ص1998مصر، ، مؤسسة الثقافة الجامعیةبدون طبعة،،اقتصادیات السیاحةنبیل الروبي، 2
، 2002األردن، بدون طبعة، دار صفاء للنشر والتوزیع،إدارة المنشآت السیاحیةمحمد أیمام األنصاري، ابراهیم خالد عواد، اآسی3

.26ص
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ي الدخل تأتي تدریجیة وتأثیرها في الطلب السیاحي یظهر بعد مضي والموالي، في حین أن التغیرات ف
.سنوات

والتقدم التكنولوجي في وسائل الموصالت واالتصال االقتصادیةیتأثر الطلب السیاحي بمستوى الرفاهیة . 4
القطاع ، فضال عن العوامل الثقافیة والسیاسیة، ومن هنا تأتي صعویة التعامل مع االقتصادیةوالتقلبات 

التنبؤ بها وتأتي مرونة الطلب والتحكم فیها أوالسیاحي حیث یعتمد على أشیاء یصعب على الدول التأثیر أ
.1السائدة في السوقاالقتصادیةالسیاحي من درجة استجابته للتغیرات في الظروف 

ث تعتبر السیاحة حیاالقتصادیةتشعب وتعدد مكونات النشاط السیاحي وارتباطه بالعدید من األنشطة . 5
واالجتماعیة التي تؤثر فیها وتتأثر بها ومن هنا تأتي أهمیة التعامل االقتصادیةنشاطا مركبا من األنشطة 

أن الخطة السیاحیة ومع السیاحة بالتخطیط العلمي حیث أن التنمیة السیاحیة تقوم على أساس هام وه
.2یجب أن تكون جزءا ال یتجزأ من الخطة الوطنیة الشاملة

أهمیة السیاحة: ثالثا
أصبحت السیاحة من أهم الظواهر الممیزة لعصرنا الحاضر نظرا لما تتمتع به من أهمیة في جوانب 

:عدیدة منها
:االقتصادیةاألهمیة - 1

:من خالل النقاط التالیةاالقتصادیةیمكن إبراز األهمیة 
إن القطاع السیاحي كثیف التشابك ویرتبط مع العدید من القطاعات األخرى، وهذا :خلق مناصب عمل-أ

القطاع السیاحي، وتمتد لتصل حدود یعني إمكانیة السیاحة على تولید فرص العمل بحیث تفوق حدود
فالسیاحة لها القدرة على تولید مناصب عمل أكثر من . القطاعات األخرى التي تجهزه بمستلزمات اإلنتاج

.3أغلب األنشطة الصناعیة الكالسیكیة
تساهم السیاحة في توفیر جزء من النقد األجنبي لتنفیذ خطط التنمیة :تدفق رؤوس األموال األجنبیة- ب

:4الشاملة، ویمكن تلخیص بعض أنواع التدفقات النقد األجنبي الناتج عن السیاحة في اآلتي 
؛االستثمارات الخاصة بقطاع السیاحةمساهمة رؤوس األموال األجنبیة في - 
؛المدفوعات السیادیة التي تحصل علیها الدولة مقابل منح تأشیرات الدخول للبالد- 

.129، ص 2011األردن، دار الرایة للنشر والتوزیع،بدون طبعة،،نظام المعلومات السیاحیةعصام حسین الصعیدي، 1
.23، ص1992المكتب العربي الحدیث، بدون طبعة،،صناعة السیاحة في مصرأحمد ماهر عبد السالم أبو قحف، 2

3 Jean Michel HOERNER, Pour une nouvelle définition du tourisme, Revue Espaces, n°224, mars 2002, P40.
.17ص ،مرجع سابق، عبد السالم أبو قحفو أحمد ماهر4
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؛فروق تحویل العملة- 
اإلنفاق الیومي للسائحین مقابل الخدمات السیاحیة، باإلضافة إلى اإلنفاق على الطلب على السلع - 

.ادیة أخرىاإلنتاجیة والخدمات لقطاعات اقتص
تساهم كصناعة تصدیریة في تحسین میزان المدفوعات الخاص السیاحة:تحسین میزان المدفوعات-ج

بالدولة، ویتحقق هذا نتیجة تدفق رؤوس األموال األجنبیة المستثمرة في المشروعات السیاحیة، اإلیرادات 
السیادیة التي تقوم الدولة بتحصیلها م ن جمهور السائحین، وخلق استخدامات جدیدة للموارد الطبیعیة، 

.1كن تحقیقها نتیجة خلق عالقات اقتصادیة بین قطاع السیاحة والقطاعات األخرىوالمنافع المم
األهمیة االجتماعیة والثقافیة والسیاسیة-2

:من الناحیة االجتماعیة-أ
؛2السیاحة مطلب اجتماعي ونفسي هام من أجل استعادة اإلنسان لنشاطه وعودته للعمل بكفاءة من جدید- 
.ن ظاهرة البطالة، وتحسین المستوى المعیشي للمواطنینتساهم السیاحة في الحد م- 

:من الناحیة الثقافیة- ب
تعد السیاحة أداة لالتصال الفكري وتبادل الثقافة والعادات والتقالید بین شعوب وأداة إلیجاد مناخ مشعب - 

؛)والمعارفتداول العلوم (، كما تعتبر كذلك أداة للتبادل المعرفي 3بروح التفاهم والتسامح بینهم
تعمل السیاحة على انتشار ثقافات الشعوب وحضارات األمم بین أقالیم العالم المختلفة، كما تعمل زیادة - 

.4معرفة الشعوب ببعضها البعض، وتوطید العالقات وتقریب المسافات الثقافیة بینهم
:من الناحیة السیاسیة-ج

؛تؤدى السیاحة إلى تحسین العالقات بین الدول- 
االجتماعي تساهم في حل الكثیر من المشكالت و إن النتائج اإلیجابیة للسیاحة على المستوي االقتصادي - 

.السیاسیة

.32ص،مرجع سابقإبراهیم خالد عواد،وآسیا محمد إمام األنصاري1
.120، ص 1993، مصر، العالقات االجتماعیة للسائح، الملتقى المصري لإلبداع والتنمیة،یسرى دعبس2
، ص 1998، الملتقى المصري لإلبداع والتنمیة، مصر، للسیاحة في المجتمع المحليالتأثیرات االجتماعیة والثقافیة ،هالة الرفاعي3

223.
.67، صمرجع سابق،أحمد ماهر، عبد السالم أبو قحف4
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أنواع السیاحة: رابعا
:یتم تقسیم السیاحة وفق معیار المنطقة الجغرافیا إلى: السیاحة حسب المنطقة الجغرافیة-1

، كما تشمل انتقال السائحین داخلیا ویتم 1حدود بلدانهموتعني سفر مواطني الدولة داخل : سیاحة داخلیة-أ
:3، وتكمن أهمیة السیاحة الداخلیة في2إنفاق العملة المحلیة

؛تساعد على استغالل المنشآت السیاحیة- 
؛تساعد الصناعات الخفیفة على تسویق منتجاتها وبضائعها- 
؛تؤثر بشكل مباشر على القطاع الزراعي في بلدها- 
.تساعد على زیادة الدخل القومي للمكان- 

:4وهنالك مجموعة من العوامل التي تؤثر على السیاحة الداخلیة منها
؛وزارة السیاحة ودورها في التخطیط واإلشراف على عملیات وأنشطة التسویق السیاحي للبلد- 
؛الفنادق والمطاعم السیاحیة- 
.خدمات النقل الجوي والبري- 

هي السفر والتنقل بین دول مجاورة تكون منطقة سیاحیة واحدة مثل الدول العربیة، الدول : یمیةسیاحة إقل- ب
اإلفریقیة، دول المغرب العربي، دول جنوب آسیا، وتتمیز السیاحة اإلقلیمیة بانخفاض التكلفة اإلجمالیة 

.5العنصر المسافة التي یقطعها السائحللرحلة نظرا
السیاح انتقاال مؤقتا من بلد آلخر من أجل السیاحة التعرف على واألفراد أوهي انتقال : سیاحة خارجیة-ج

، وتساهم السیاحة 6بالد جدیدة وعادات أهلها وطرق معیشتهم وتفكیرهم ومدى ما قدموه من انجازات
:7الدولیة من خاللاالقتصادیةالعالقات الخارجیة في تعزیز

؛مختلف الدول والشركات السیاحیةعقد االتفاقیات السیاحیة الدولیة بین - 
؛استخدام رؤوس األموال األجنبیة لبناء البنیة التحتیة لتلبیة احتیاجات السیاحة الدولیة- 

.13ص ، 2002لبنان، ، بدون طبعة،، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشردور اإلعالن في التسویق السیاحيمصطفى عبد القادر، 1
.13، ص 1999دار مجدالوي، عمان، األردن ،، الطبعة األولىاالقتصاد السیاحيمروان السكر، 2
.138،ص2002دار المسیرة، عمان، األردن، ،، الطبعة األولىتخطیط البرامج السیاحیةمحمود الدیماسي وآخرون، 3
.33، ص مرجع سابقعصام حسن الصعیدي، 4
.89ص ،مرجع سابقكواش خالد، 5
العربیة الجماهیریة،منشورات اللجنة الشعبیة العامة للثقافة واإلعالم،، الطبعة األولىالمعتد في السیاحة واآلثارصالح ونیس عبد النبي، 6

.17، ص2006اللیبیة الشعبیة االشتراكیة العظمی، 
.140ذكره، ص ،ابقمرجع سمحمود الدیماسي وآخرون، 7
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؛تحسین نظام العالقات المالیة في السیاحة الدولیة- 
؛توسیع التعاون وتعمیقه، وتبادل المساعدات في مجال الدعایة- 
.السیاحة واإلعالن السیاحي- 

:السیاحة حسب الهدف- 2
:تنقسم السیاحة حسب الهدف إلى

وتعتبر من أقدم أنواع السیاحة وتتمثل في زیارة المواقع الدینیة، ومن أشهر المواقع الدینیة : السیاحة الدینیة-أ
، وهذا النوع من السیاحة یهتم 1في العالم نجد مكة المكرمة والمدینة المنورة في المملكة العربیة السعودیة

من و أالسفر من أجل الدعوةوجانب الروحي لإلنسان، وبالتالي فهي مزیج من التأمل الدیني، والثقافي، أبال
.أجل القیام بعمل خیري

وهي سیاحة إلمتاع النفس والجسد معا بالعالج وتعتمد على استخدام المراكز : السیاحة العالجیة- ب
ر بشریة لدیها من الكفاءات ما تساهم في عالج والمستشفیات الحدیثة بما فیها من تجهیزات طبیعیة وكواد

.إلى هذه المراكزیلجئوناألفراد الذین 
، وتعتمد على العناصر 2وهي زیارة المنتجعات السیاحیة التي خصصت لهذا الغرض: ستشفائیةالسیاحة اإل-ج

بغرض االستشفاء الطبیعیة في عالج المرضى وشفائهم مثل الینابیع المعدنیة والكبریتیة والرمال والشمس 
.األمراضمن بعض

وهي السفر واالنتقال من مكان إلى آخر بغرض االستمتاع بروح المسؤولیة للمناطق : السیاحة البیئیة-د
والتي تهدف جمیعها إلى المحافظة على الموروثات السیاحیة الحضاریة واألثریة والبیئة 3الطبیعیة،
نیة ونباتات وحیوانات وطیور وغابات وفق خطة وكل عناصرها من مصادر المیاه المعد. والطبیعة

، إذ أن الهدف من دراسة العالقة بین 4إستراتیجیة بعیدة المدى تعمل على خلق سیاحة شاملة رفیقة بالبیئة
.5أن تكون السیاحة هي من مكونات البیئة في المنطقةوالسیاحة والبیئة ه

سیاحة حیث تجنب أفواج كبیرة من السیاح، خاصة إذا یعد هذا النوع من أحسن أنواع ال:السیاحة التاریخیة-ه
كما أن لآلثار . توفرت هذه اآلثار التاریخیة على مراكز للراحة والترفیه وعلى كل ضرورات المحافظة علیها

.13، ص1994، الجزء األول، األردن، سلسلة االقتصاد السیاحيبدون طبعة،،مضمونها وأهدافهاالسیاحة مروان محسن السكر، 1
.14، صالمرجع نفسه2
.131، ص سابقمرجع عصام حسن الصعیدي، 3
.48ص ، 2008، الطبعة األولى، دار الرایة، األردن، السیاحة في الوطن العربيالعبوي زید منبر، 4
.146ص ،2004سوریا، ،دار رضابدون طبعة،،،السیاحة المستدامةخربوطلي صالح الدین، 5
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، كما تتطلب استثمارات الرؤوس األموال لتطویرها 1السیاحیة دور مهم في تحقیق التفاهم وتقویة العالقات
.2وحمایتها

یهتم هذا النوع من السیاحة بشریحة معینة من السائحین على مستویات مختلفة من :السیاحة الثقافیة- و
الثقافة والتعلیم، حیث یرتكز على زیادة الدول التي تتمتع بمقومات تاریخیة وحضریة كثیرة، ویمثل هذا 

ثل في االستمتاع من حركة السیاحة العالمیة، ونجد هذا النوع من السیاحة متم% 10النوع نسبة 
بالحضارات القدیمة وأشهرها الحضارة الفرعونیة المصریة القدیمة والحضارات اإلغریقیة والرومانیة 

. والحضارات اإلسالمیة والمسیحیة على مر التاریخ والعصور
سیاحة اإلجازات والسبب في تواجد مثل هذا النوع وتسمى أیضا السیاحة الشعبیة أ:السیاحة االجتماعیة-ز

.أن السیاحة كانت مقتصرة في القدم على الطبقات الثریة فقطوه
وهي من أقدم أنواع السیاحة وأكثرها انتشارا، حیث یعتبر حوض البحر األبیض :السیاحة الترفیهیة-ح

كاعتدال : المتوسط من أكثر المناطق اجتذابا لحركة السیاحة الترفیهیة، كما یتمتع به من مقومات كثیرة
فة إلى الشواطئ الجاذبة للسیاح وتكون السیاحة الترفیهیة بغرض االستمتاع والترفیه عن المناخ باإلضا

النفس، ویطلق علیها بالهوایات مثل صید السمك، الغوص، والتزلج والذهاب إلى المناطق الجبلیة 
.والصحراویة

یعتمد النهوض بهذا ارتبط هذا النوع من السیاحة بالعالقات بین أغلب دول العالم، و :سیاحة المؤتمرات-ط
النوع من السیاحة على توفر عوامل عدة منها اعتدال المناخ، وجود الفنادق والقاعات المجهزة لعقد 

.االجتماعات والمطارات الدولیة
یقصد بها االنتقال من مكان اإلقامة إلى مكان آخر في دولة أخرى لفترة مؤقتة :السیاحة الریاضیة-ي

االستمتاع بمشاهدتها، ومثل هذه األنواع نجد دورات وة المختلفة أبهدف ممارسة األنشطة الریاضی
. ، والشكل التالي یلخص أنواع السیاحة3األلعاب األولمبیة وبطوالت العالم المختلفة

.90ص ،سابقمرجع اصالح أونیس عبد النبي، 1
۔47ص ،سابقمرجع مصطفى عبد القادر، 2
.93ص ،سابقمرجع ، كواش خالد3
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الطلب السیاحي: الفرع الثاني
مفهوم الطلب السیاحي: أوال
تعریف الطلب السیاحي- 1

الخدمة التي یرغب ویمثل الكمیة من السلعة أ: "معینة بأنهخدمة وعلى سلعة أیقصد بالطلب
هذا یعني بشكل عام أن الطلب و وقت معین، و المشترون في الحصول علیها نظیر ثمن معین في سوق معینة 

1."القدرة على الشراء تحت ظروف معینةو یمثل الرغبة 

قادرین على شرائها و ستهلكون راغبین جدول یبین الكمیات التي یكون الموقائمة أ: "ویعرف كذلك على انه
.2"عند األثمان المختلفة في فترة زمنیة محددة، مع بقاء العوامل األخرى ثابتة على حالها

أم أنه "effective"یحدد كونه طلب فعالو من هذا التعریف یتبین لنا أن هناك عدة عناصر یتأثر بها الطلب و 
الثاني بالسلبي، فالعناصر المحددة له و فاألول یوصف بالطلب اإلیجابي " non-effective"طلب غیر فعال

:هيو أربعة 
؛أن یكون هناك رغبة لدى المستهلكین لطلب هذه الخدمة
؛أن تكون هناك قدرة لدى المستهلكین لطلب هذه الخدمة
؛تكون فتكون فترة الشراء خالل فترة زمنیة محددة
حالها ، أي یجب أن تتحقق الشروط الثالثة معا لتتم عملیة الشراءبقائها علىوثبات العوامل األخرى، أ.

المجموع اإلجمالي ألعداد السیاح الذین یستخدمون المنشآت السیاحیة : " أما الطلب السیاحي فُیَعرف على انه
.3"البعیدةوسواء كانوا من المواطنین أم كانوا قادمین من البلدان المجاورة أ

دولة سیاحیة و زیارة منطقة ویعبر عن اتجاهات السائحین لشراء منتج سیاحي معین أ" بأنه تم تعریفه أیضا و 
الحاجات الشخصیة و المیول و القدرات و الرغبات و بذاتها قوامها مزیج مركب من عناصر مختلفة تمثل الدوافع 

. 4"التي یتأثر بها المستهلكون السیاحیین من حیث اتجاهات الطلب على منطقة معینة

عمان، األردن، دار اإلعصار العلمي للنشر و التوزیع،، العربیة األولى، الطبعة إدارة التسویق السیاحيإبراهیم إسماعیل الحدید، 1
.138ص ، 2009

دار األیام للنشر و التوزیع، عمان، األردن، ، الطبعة األولى،االستقرار األمني في تنمیة القطاع السیاحینفیصل ضاهر و آخرون، 2
.131ص ، 2015

.26، ص نفسهالمرجع 3
.139ص ،سابقمرجع إبراهیم إسماعیل الحدید، 4
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تنشیطه جمیع الدول السیاحیة من و بأنه السوق السیاحي المرتقب التي تهدف إلى إثارته "ُعرف أیضا و 
."1مختلف دول العالم لتحقیق أكبر حركة سیاحیة وافدة منه

ومن خالل التعاریف السابقة یمكن أن ، األخرىتهمل الجوانب و كل هذه التعاریف تركز على جانب فقط 
استخدام المنشآت و عدد السیاح الذین یقومون بزیارة وجهة سیاحیة معینة ": نعرف الطلب السیاحي بأنه

."خارجيوعوامل أخرى، وقد یكون طلب داخلي أو اإلمكانیات المتاحة و الرغبات و السیاحیة نتیجة الدوافع 
خصائص الطلب السیاحي - 2

:تعاریف للطلب السیاحي، تبین أنه یمتاز بعدد من الخصائص نذكر منهامن خالل 
فال ،السیاحة ظاهرة ذات أوجه متعددة ولذلك فإن الطلب علیها یمتاز بعدم التجانس: عدم التجانس-أ

: بنوعیة كل العناصر المكونة للعرض السیاحي مثلویمكن تحدید دوافع السیاحة من خالل الراحة والترفیه أ
اإلطعام ،الخدمات،نشاطات جانبیة، وكذلك الختالف المقومات المتوفرة في مجال سیاحي اإلیواء،النقل،

.2دون آخر
حساسیة شدیدة لظروف ووتعني هذه الخاصیة أن الطلب السیاحي ذ: حساسیة الطلب السیاحي- ب

تویات الرفاهیة العالمي كاالستقرار واألمن، مسوالدول المستقبلة للسیاح، سواء على الصعید المحلي أ
، اتجاهات السكان المحلیین واألجانب، ألنه إذا واجهت هذه الدول مشكالت اقتصادیة كانهیار االقتصادیة

وظروف طبیعیة كالبراكین والزالزل، أومشكالت اجتماعیة كحدوث مجاعات، أوالنظام االقتصادي، أ
نخفاض الطلب السیاحي علیها مهما كان مشاكل سیاسیة، أدى ذلك إلى تقلص المد السیاحي لهذه الدول وا

.3مستوى العرض السیاحي فیها، ألن مناخها السیاحي العام غیر مالئم للحركة السیاحیة
ووتعني درجة استجابة الطلب السیاحي للتغیرات في هیكل األسعار أ:مرونة الطلب السیاحي-ج

، فعادة یبني السائح قراراته الخاصة باختیار الرحلة السیاحیة 4السیاحیةوأاالقتصادیةاألحوال التغیرات في 
تغیر طفیف في أثمان الخدمات السیاحیة أيو ، )سعریهمرونة (المناسبة بالدرجة األساس على عامل السعر 

سوف یؤدي إلى تغییر كبیر في الكمیات المطلوبة من قبل السیاح، كما أن الطلب السیاحي یكون مرنا 

.139، ص سابقمرجع إبراهیم إسماعیل الحدید، 1
، ص 2014، ، عمان، األردنلیازوري العلمیة للنشر والتوزیعدار ااألولى، الطبعة العربیة،الجغرافیة السیاحیةفؤاد بن غضبان، 2

105.
للحصول على شهادة الدكتوراه في العلوم مقدمة، أطروحةاالقتصادیة حالة الجزائرأهمیة السیاحة في ظل التحوالت خالد كواش، 3

.74، ص 2004-2003، جامعة الجزائر، االقتصادیةكلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، قسم العلوم ،االقتصادیة، فرع التخطیط
4 John Tribe, The economics of recreation, leisure and tourism, Published by Elsevier, Third edition, 2004, p 75.
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، فقد اتضح بالواقع العملي أنه إذا حدثت زیادة في الدخل فإن الطلب على السیاحة سوف بالنسبة للدخل
.1)ةیلخمرونة الطلب الد(یزداد وبنسبة تفوق التغیر النسبي في الدخل 

یمیل الطلب السیاحي عادة إلى االرتفاع سنویا ولكن بمعدالت غیر ثابتة :توسع الطلب السیاحي-د
الدول األخرى المستقبلة لهم و ومتفاوتة ومتغیرة تبعا للظروف المختلفة المتولدة في الدول المصدرة للسیاح 

ه ن السیاحة أصبحت حركة اقتصادیة وثقافیة واجتماعیة، بل أصبحت علما قائما بذاته لأمما یؤكد على 
.2عدد كبیر من دول العالموقواعده وأسسه، وصناعة مركبة من الصناعات األخرى مما جعلها تغز 

تتمیز السیاحة بالموسمیة بسبب عدة عوامل كالمناخ، العوامل التنظیمیة، :موسمیة الطلب السیاحي-ه
الذروة وفیه یزداد فترة اإلجازات وغیرها، فغالبا ما نجد هناك ثالث مواسم، یتمثل الموسم األول في موسم

الطلب على العرض السیاحي حیث تكون أسعار الخدمات السیاحیة مرتفعة، أما موسم الوسط فیتذبذب 
الطلب على الخدمات السیاحیة ویكون عدد السیاح متوسطا، بینما موسم الكساد فیقل الطلب فیه، وقد تلجأ 

.3لطلبالمؤسسات السیاحیة إلى تخفیض األسعار لتشجیع السیاح على ا
یتأثر بمستویات الرفاهیة ویرتبط الطلب السیاحي طردیا بالقدرة المالیة للسائح، فه:االرتباط بالقدرة المالیة- و

في الدولة األم والدولة الهدف، كذلك یتأثر بدرجة التقدم في وسائل االتصال والمواصالت، االقتصادیة
.4عب في الكثیر من األحیان التحكم فیهاإضافة إلى تأثره بعوامل أخرى كثیرة ثقافیة وسیاسیة یص

التردد على نفس المجال السیاحي بسبب ما و من المعروف أن الطلب السیاحي یتصف بالتكرار :التردد-ز
یتحقق للسیاح من درجة عالیة من الراحة والمتعة، لكن تتغیر هذه الدیمومة عند توفر اإلمكانات المادیة 

.5مغایر وأفضلویدفعه للتطلع إلى ما هوالظرف الزمني المناسب للسائح، وما
أنواع الطلب السیاحي:  ثانیا

حسب معیار نوع الخدمات المقدمة للسائح- 1
:6یمكن تمییز بین األنواع التالیة للطلب السیاحي

.50-49ص -ص،سابقمرجع مثنى طه الحوري، 1
.74، ص سابقمرجع خالد كواش، 2
.117، ص سابقمرجع مروان السكر، 3
.117، ص نفسهالمرجع 4
.106، ص سابقمرجع فؤاد بن غضبان، 5
.105-103ص-ص، سابقمرجع فؤاد بن غضبان،6
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على ویطلق هذا النوع من الطلب السیاحي العام على إجمالي الخدمات السیاحیة أ: الطلب السیاحي العام-أ
.الخ....بشكل عام بصرف النظر عن النوع والوقت والمدةالسیاحة 

برنامج خاص من برامجها      وومن هنا یرتبط الطلب العام بالعملیة السیاحیة ككل ،ولیس بنوع محدد أ
إذ یوجد لدیها خدمات سیاحیة متنوعة وعدیدة ومقومات سیاحیة مختلفة وتتمیز به الدول المتقدمة سیاحیا،

.الخ...أمریكاوإسبانیا أویاحي على زیارة فرنسا أمثال للطلب الس
یرتبط هذا النوع من الطلب ببرنامج سیاحي معین یحدده السائح إلشباع : الطلب السیاحي الخاص- ب

رغباته واحتیاجاته من خالل هذا البرنامج ، ومن هنا فإن هذا الطلب على برنامج معین یعتبر طلبا خاصا 
السفر إلى الهند وأ-السفاري–ولیس كل السیاح مثل زیارة غابات إفریقیا المفتوحة مجموعة سیاح وبسائح أ

السفر إلى أمریكا لزیارة دیني وزیارة كندا لمشاهدة شالالت نیاجارا أوألنوع معین من سیاحة تسلق الجبال،
...الند

یة المكونة للبرنامج یرتبط هذا النوع من الطلب السیاحي بالخدمات السیاح: الطلب السیاحي المشتق-ج
الوكاالت، مثل السفر والنقل السیاحي أومثل الطلب على الفنادق ، والطلب على شركات الطیران أالسیاحي،

ن أغلب أوالجدیر بالذكر . العبور إلى فرنسا عن طریق النفقوإلى بریطانیا لغرض ركوب طائرات الكونكورد أ
لى طلب خاص ثم إلى طلب    عام عن طریق توفیر برامج الدول تسعى لتحویل الطلب السیاحي المشتق إ

.سیاحیة متعددة ومختلفة بأسعار متنوعة أیضا
حسب المعیار الزمني- 2

طلب صریح من جانب السیاح لتوافر عوامل أهمها الرغبة والفراغ والقدرة على ووه: الطلب السیاحي الفعال-أ
القادرین على والطلب إجمالي عدد السیاح الداخلیین أویمثل هذاالدفع فضال عن الظروف المناسبة األقوى،

.دفع النفقات السیاحیة والمستعدین للقدوم إلى الدولة المعنیة
تتوفر حالیا لدى السائح أحد بمعنى الطلب ینقصه أحد العناصر األساسیة،ووه: الطلب السیاحي الكامن- ب

:هذه العناصر
؛القدرة على دفع تكالیف الرحلة- 
؛عدم توفر الظروف المناسبة- 
؛عدم حصول السیاح على المعلومات المناسبة- 
.إلخ...ضعف وسائل اإلعالم واإلعالن والترویح- 
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تخطیط ،كما یمكن تحویل الطلب السیاحي الكامن إلى طلب سیاحي فعال بواسطة تنوع برامج السیاحة
توفیر كافة وسائل المواصالت ،ادة أنواعهازی،الترویج،زیادة وسائل اإلعالن،تثقیف السیاح،أسعارها
.إلخ..... الممكنة

ذلك الطلب الذي یتضمن على عناصر تختلف عن عناصر العنصر السابق حیث وهو : الطلب المؤجل-ج
السفر، لعدم اكتمال والحافز نحولكن یفتقد الرغبة أو متطلباته، و یتمثل في القدرة على مصاریف السفر 

.1التسهیالتو الفرص والمعلومات أ

:2الجغرافيحسب المعیار الجغرافي- 3
الذین ینفذون و یتمثل بعدد السیاح المواطنین من حملة جنسیة البلد، و :الداخليوالطلب السیاحي المحلي أ-أ

.رحالت سیاحیة داخل حدود البلد المقیمین فیه
یتمثل بعدد السیاح األجانب من حملة جنسیات أجنبیة مختلفة و :الخارجيوالطلب السیاحي العالمي أ- ب
.الذین ینتقلون عبر الحدود الدولیة للبلدان المختلفةو 

تقدیر الطلب السیاحي: ثالثا
لقد اتجهت دول سیاحیة كثیرة إلى االهتمام بقیاس حجم الطلب السیاحي المتوقع قیاسا علمیا باعتباره 
من الركائز األساسیة التي تقوم علیها الخطط السیاحیة في هده الدول وذلك بشكل كمي یتضمن الحركة 

أعداد اللیالي السیاحیة في فترات السیاحیة الدولیة القادمة إلیها بما تتضمنه هذه الحركة من أعداد السائحین و 
ٕانفاق السائحین تبعا لشرائح و زمنیة مختلفة كذلك اإلیرادات السیاحیة السنویة والشهریة ومتوسطات إقامة 

لكل جنسیة من جنسیة السائحین، إلى غیر ذلك من الحقائق التي تستخدم في و السوق السیاحي المختلفة 
.3یكون للواقع المحتملتقدیر حجم الطلب السیاحي بشكل أقرب ما

أهمیة تقدیر حجم الطلب السیاحي- 1

.87ص ،2001، مكتبة االنجلو المصریة،الطبعة الثانیة،جغرافیا السیاحةمحمد صبحي عبد الحكیم، حمدي احمد الدیب،1
ص ، 2008، مصر، ة، اإلسكندریر الوفاء لدنیا الطباعة و النشردا،الطبعة األولى،علم اإلقتصاد السیاحيأحمد عبد السمیع عالم، 2

168.

لمنظمة العربیة للتنمیة منشورات ابدون طبعة،،التسویق السیاحي و الفندقي أسس علمیة و تجارب عربیةصبري عبد السمیع،3
.109، ص 2006مصر، ،اإلداریة
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المتخصصین لما و تقدیر حجمه المتوقع أهمیة كبیرة لدى خبراء السیاحة و احتلت دراسة الطلب السیاحي 
:1یتحقق عنه من مزایا عدیدة أهمها

؛إمكانیة تقدیر حجم النشاط السیاحي المتوقع في الدولة
 ؛للطاقة اإلیوائیة تستطیع مواجهة الطلب السیاحي المتوقع للمستقبلمالئمة و وضع خطة سلیمة
 تطویرها بقدر اإلمكان بما یتالءم مع حجم الطلب و الخدمات السیاحیة في الدولة و تنمیة المرافق

؛شرائحه المختلفةو السیاحي المتوقع بأنواعه 
إمكانیة تقدیر اإلیرادات السیاحیة المتوقعة.

ا أنه ال یمكن القیام بإعداد خطة سلیمة للتنمیة السیاحیة دون أن تكون مسبوقة بتقدیر مما سبق یتضح لن
:علمي سلیم لحجم الطلب السیاحي المتوقع من حیث

؛أعداد السائحین من مختلف الجنسیات المتوقع زیارتهم للدولة
؛عدد اللیالي السیاحیة المتوقعة
؛حجم اإلنفاق السیاحي المرتقب
یاحیة المنتظر تحقیقها في المستقبلاإلیرادات الس.

:قیاس الطلب السیاحي- 2
یقاس الطلب السیاحي بأعداد السیاح الوافدین للمنظمة السیاحیة، لكن فترة بقاء السیاح في الموقع 

ربما تزید في بعض األحیان عن  العشرة أیام و السیاحي تختلف من فرد آلخر، فقد تكون بالحد األدنى یوم 
أعداد لیالي المبیت وأكثر، لذلك یمكن استخدام مقیاس آخر للطلب السیاحي هوإلى شهر أقد تصل و 
تستخدم و یضرب بأعداد السیاح الوافدین للموقع لكي تصل إلى تقدیر لحجم الطلب السیاحي الفعلي، و 

.2المشغولةوأالغرف المباعة والمنشآت السیاحیة الخاصة باإلیواء مقاییس أكثر دقة تتمثل بأعداد األسرة أ
مراحل الطلب السیاحي: رابعا

:التاليشكلیمر الطلب السیاحي بمراحل نوضحها في ال

.110، صسابقمرجع ، صبري عبد السمیع1
محافظة النجف و امكانیة تنشیط السیاحة الدینیة ، العالقة بین العرض و الطلب السیاحي في اسماعیل محمد علي الدباغ و آخرون2

.216، ص 2008كلیة اإلدارة و االقتصاد، الجامعة المستنصریة، العراق، ، 72مجلة اإلدارة و االقتصاد، العدد ، فیها
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یمر الطلب السیاحي في األسواق السیاحیة المصدرة للسائحین بعدد من المراحل المختلفة التي تساعد 
تحدید اآلثار المرتقبة على ذلك في الدول المستقبلة و تشخیص ما بها من مشكالت و على دراسة هذه األسواق 

:1احي إلىتنقسم مراحل الطلب السیو لهم، 
االزدهار حیث و والنموتمثل هذه المرحلة البدایة الطبیعیة التجاه الحركة السیاحیة نح:االنتعاشمرحلة .1

تنشأ هذه المرحلة و تأتي من التطور التدریجي المتزاید في الحركة السیاحیة القادمة ممن الدول األخرى، 
الوكاالت و الشركات و األنشطة التسویقیة الكبیرة التي تقوم بها األجهزة ا لسیاحیة الرسمیة و نتیجة للجهود 

االعتماد على إدخال برامج سیاحیة جدیدة ممیزة، مما تساعد و السیاحیة المختلفة في األسواق الخارجیة 
جابي على الدخل االستقرار، األمر الذي ینعكس بشكل إیواتجاهه نحو توسع الطلب السیاحي و على زیادة 

السیاحي المحقق الذي یساهم في تغطیة بعض الخسائر التي قد تنتج في المراحل األخرى للطلب 
.الركودو السیاحي كمرحلتي الكساد 

تعبر هذه المرحلة عن حالة االزدهار الحقیقي للطلب السیاحي حیث یكون قد وصل إلى :مرحلة الرواج.2
امتداد منطقي و تأتي هذه المرحلة كنتیجة طبیعیة و . النشاطو قرار االستو التزاید و ودرجة كبیرة من النم

.116–113ص-ص، سابقمرجع صبري عبد السمیع، 1

اشاالنتع

رواجــال

سادــلكا

الــــركود

مراحل الطلب السیاحي): 01(شكل 

، "عربیةالتسویق السیاحي و الفندقي أسس علمیة و تجارب"صبري عبد السمیع، :المصدر
.110، ص 2006منشورات المنظمة العربیة للتنمیة اإلداریة، مصر، 
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تجد الشركات السیاحیة نفسها قد حققت أرباحا و لمرحلة االنتعاش فتزداد اإلیرادات السیاحیة زیادة كبیرة 
رضا كبیرا من السائحین، مما یجعل هذه الشركات و أن البرامج السیاحیة التي تقدمها قد القت قبوال و كبیرة 

ذلك بالتطویر المستمر لهذه البرامج دون النظر إلى أن ذلك یمثل و نحافظ على المستوى الذي وصلت إلیه 
هذا و أما بالنسبة لألجهزة السیاحیة الرسمیة في الدولة فإن هذه المرحلة المهمة . قمة ما كانت تسعى إلیه

ب السیاحي الذي وصلت إلیه الدولة من خالل جهودها التنشیطیة یتطلب زیادة المستوى المرتفع للطل
ذلك للمحافظة على درجة و الخطط التي تحقق التنمیة السیاحیة المتوازنة و االهتمام بوضع السیاسات 

استیعاب و الخدمات السیاحیة لمواجهة و تطویر المرافق العامة و مستوى الطلب السیاحي الذي وصل إلیه و 
.ید الكبیر في التدفق السیاحيالتزا

السوق السیاحي الداخلي ونتیجة لبعض العوامل المؤثرة في األسواق الخارجیة أ:مرحلة الكساد.3
السیاسیة الحادة التي قد تحدث في هذه الدول یتجه و االجتماعیة و االقتصادیةو كالمشكالت الطبیعیة 

زمنیة قصیرة بحیث یدخل هدا الطلب في مرحلة الطلب السیاحي إلى االنخفاض بنسبة كبیرة في فترات 
وعند حدوث الغز 1990جدیدة هي مرحلة الكساد، مثل ما حدث في مصر في الفترة األخیرة عام 

ترتب على ذلك دخول الطلب السیاحي في هذه المرحلة الحساسة التي كانت و العراقي لدولة الكویت 
میة الرسمیة في الخارج لتوضیح الوضع السیاحي اإلعالو تتطلب جهودا مضاعفة من األجهزة السیاحیة 

كذلك اتجاهات و تعدیلها، و تحلیله تحلیال علمیا موضوعیا للتأثیر في اتجاهات الرأي العام و في الدولة، 
.السیاحیة الحرجةو الطلب السیاحي حتى ال تصل إلى الدرجة التي وصلت إلیها في هذه الفترة السیاسیة 

عدم التوسع في أنشطتها و كاالت السیاحیة فإنها تمیل في هذه المرحلة إلى االنكماش الو و أما بالنسبة للشركات 
عدم تطویر البرامج السیاحیة التي تقدمها خوفا من المخاطر المرتقبة على انخفاض حجم الطلب و السیاحیة 

یقیة باستخدام التسو و السیاحي، بینما نرى أن هذه المرحلة بالذات تتطلب قدرا كبیرا من الجهود التنشیطیة 
المبتكرة بصورة مكثفة حتى یمكن العبور من هذه المرحلة إلى مرحلة و الدعائیة المتنوعة و الوسائل اإلعالنیة 

.االنتعاش
بعض العوامل األخرى المؤدیة و نتیجة لمرحلة الكساد التي یمر بها الطلب السیاحي :مرحلة الركود.4

خبراء و هي ما یعبر عنها المخططون و تدهورا، و الستمرارها فإنه یدخل في مرحلة أخرى أكثر انخفاضا 
هي المرحلة التي تستمر فترة أطول من المرحلة السابقة، كما أنها تأخذ شكال و السیاحة بمرحلة الركود، 

یمر السوق السیاحي الخارجي بحالة من و الجمود، و أكثر شدة ویتمیز، فیها الطلب السیاحي بالتوقف 
فعالیة النشاط السیاحي للدول و التراجع الكبیر في الحركة السیاحیة التي تؤثر تأثیرا كبیرا في حیویة 
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للقصور الواضح وتنشأ هذه المرحلة من العوامل الكثیرة المؤثرة في دول هذا السوق أو المستقبلة للسیاحة، 
.قیة التي تسیر علیها الدول المستقبلة للسائحینفي السیاسات التسوی

محددات الطلب السیاحي الداخلي: المطلب الثاني
سنتطرق في هذا و یوجد العدید من العوامل التي یمكن أن تؤثر على الطلب السیاحي لوجهة معینة، 

هذا بعد اإلشارة و المطلب إلى أهم المحددات التفسیریة للطلب السیاحي الواردة في مجمل الدراسات المرجعیة 
.بعض النماذج المفسرة لهو إلى مفهوم سلوك السائح 

مستهلك السیاحيمفهوم سلوك ال: الفرع األول
الباحثین، فمنهم من یرى بأن هذا السلوك ذات و یثیر السلوك اإلنساني بوجه عام اختالفا بین الكتاب 

الذهنیة للجسم، زمنهم من یرى بأنه ذات تكوین خارجي و تكوین داخلي تتحكم فیه المكونات الداخلیة العقلیة 
المكونات و منهم من یرى بأنه ناتج تفاعل للمكونات الداخلیة و تتحكم فیه العوامل الخارجیة المحیطة بالفرد، 

.فك التعقید عنهو سنحاول التطرق في هذا المطلب إلى مفهوم سلوك المستهلك السیاحي علیه و الخارجیة، 
التصرف الذي یقوم به الشخص نتیجة تعرضه إلى منبه '' یمكن تعریفه على أنه ذالك : تعریف السلوك: أوال

. 1''أذواقه ورغباته أو خدمة معینة لغرض إشباع حاجاته وكلیهما باتجاه سلعة أو داخلي أوخارجي أ
الخدمات من و االعتباري الذي یقوم بشراء السلع و الشخص العادي '' یعرف على أنه : تعریف المستهلك: ثانیا

.2''االستهالك و الغیر شخصي بطریقة رشیدة في الشراء والسوق الستهالكه الشخصي أ
:تعریف سلوك المستهلك السیاحي: ثالثا

التي قدمت لشرح مصطلح سلوك المستهلك السیاحي، إال أن الشيء المفاهیم و لقد تعددت التعاریف 
جزء ال یتجزأ من دراسة السلوك البشري، حیث وكون دراسة سلوك المستهلك حالة خاصة أوالمتفق علیه ه

المرتبطة مباشرة و التصرفات التي یقدم علیها المستهلك، و تهتم دراسة سلوك المستهلك السیاحي باألنشطة 
:رغباته، ومن بین التعاریف المقدمة نورد ما یليو بإشباع حاجاته 

 المرتبطة بشراء و مجموعة من التصرفات التي تصدر عن األفراد '' یعرف سلوك المستهلك السیاحي أنه
.3''تحدد هذه التصرفاتو بما في ذالك عملیة اتخاذ القرارات التي تسبق و واستعمال الخدمات السیاحیة 

، 2007، العراق، ة العلوم اإلقتصادیة و اإلداریةمجل، 48العدد ،السیاحيسلوك السائح و دوره في تحدید النمط سالم أحمد حمید، 1
.64ص

.96، ص2006األردن، ،بدون طبعة، دار حامد للنشر،)المدخل اإلعالن(سلوك المستھلك كاسر المنصور، 2
.175ص،2011، بدون طبعة، دار الرایة للنشر و التوزیع، عمان، تسویق الخدماتزاھر عبد الرحیم، 3
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 ودافع، وهوكل سلوك لمستهلك الخدمات السیاحیة حیث تكون وراء سبب أ'' : یعرف كذالك على أنهو
.1''موجه لتحقیق أهداف معینة، فال نستطیع سلوك بدون هدف واضح 

التصرفات المباشرة التي و جمیع األفعال '' : وبعبارة أخرى یمكن القول أن سلوك المستهلك السیاحي هو
حتى ینجح و وقت محدد، و سائح في سبیل الحصول على خدمة السیاحة من مكان معین یقوم بها ال

المسوقون لسلوك السائح فهم یحتاجون لفهم وتجمیع المعلومات عن السیاح ذالك الفهم الذي یؤثر على 
.2''المحفز الرئیسي الذي أثر فیهم و المكان المفضل لهم و قراراتهم القتناء خدمة سیاحیة معینة 

األفعال التي و عبارة عن مختلف التصرفات : ومن كل ما سبق نستنتج أن سلوك المستهلك السیاحي هو
خدمة سیاحیة وخارجي یمس حاجة غیر مشبعة لسلعة أویقوم بها السائح عندما یتعرض لمنبه داخلي أ

.قرار الشراءاتخاذمعینة ویتضمن إجراءات 
: خصائص سلوك المستهلك السیاحي: رابعا

أسلوبا مختلفا في استخدامه للمنتج و سمات تجعل له طبیعة و یتمیز المستهلك السیاحي بخصائص 
أهم هذه الخصائص ما و مشتریاته و نمط إنفاقه على خدماته و سلوكه في دولة المقصد السیاحي و السیاحي 

: 3یلي
ولو دائما ما یالزم معظم السائحین هذا الشعور في كل زیارة للدولة المقصودة حتى : الشعور بالغربة.1

ٕان كانت درجة و اجتماعیة بالسائح ذاته و یرجع لعوامل نفسیة و هذا اإلحساس طبیعي و تكررت عدة مرات، 
ٕاما و یتوقف ذالك على المدى الذي تكون علیه هذه العوامل فإما أن تكون إیجابیة و هذا الشعور تختلف، 

.أن تكون سلبیة
اإلنفاق الكبیر ویرتبط هذا االتجاه لدى المستهلك السیاحي بمیله دائما نح: زیادة اإلنفاقواالتجاه نح.2

الوصول إلى درجة كبیرة من و على خدماته ومشتریاته السیاحیة إلرضاء رغبات كثیرة كامنة في نفسه 
.اإلشباع

المستهلك السیاحي ال یتدخل في معظم األحیان في تصمیم : عدم االشتراك في تصمیم المنتج السیاحي.3
ضع البرامج السیاحیة بواسطة وو تشكیل المنتج السیاحي في الدولة التي یزورها، بل یتم تصمیم و 

.الشركات السیاحیة
، ص        2008، الطبعة األولى، دار كنوز المعرفة العلمیة للنشر و التوزیع،عمان، اإلستثمار و التسویق السیاحيرعد مجید العاني، 1

17.
.67، ص سابقمرجع سالم أحمد حمید، 2
-229ص- ، ص2013التوزیع و الطباعة، ، الطبعة األولى، دار المسیرة للنشر و التسویق السیاحي و الفندقيعلي فالح الزعبي، 3

230.
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المستهلك النهائي للمنتج ویعتبر المستهلك السیاحي ه:اإلنتاج معا للمنتج السیاحيو االستهالك .4
یستفید منها طوال رحلته السیاحیة فال یشتریه و الذي یستخدمها والخدمات السیاحیة فهوالسیاحي أ

ٕاعادة البیع مرة أخرى في السلع األخرى غیر السیاحیة، فالنمط االستهالكي للسائح یقوم و لغرض التخزین 
.الخدمةوعلى االنتفاع المباشر بالسلعة أ

داخلیة ضمن وا إلى القیام برحالت سیاحیة دولیة أیمیل السائحون دائم:السلوك الشرائي الجماعي.5
.االطمئنانومعارفهم لكي یشعروا باأللفة أوأقاربهم أومجموعة السائحین اآلخرین من جنسهم أ

أهمیة دراسة سلوك المستهلك السیاحي: خامسا
تعتبر دراسة سلوك المستهلك السیاحي من أهم المواضیع التي تدرس ضمن التسویق في المؤسسات 

یمكننا تقسیم أهمیة دراسة سلوك المستهلك السیاحي إلى و تكتسي أهمیة أكبر من شخص ألخر، و السیاحیة 
:1عدة مجموعات حسب المستفیدین منها

:بالنسبة للمستهلك السیاحي.1
 الخدمات وبالخصوص في و استهالكه للسلع و السیاحي على التبصر في عملیة شرائه تساعد المستهلك

لماذا یحصل علیها؟و معرفة ماذا یشتري؟ 
 اختیار المنتج و البیانات التي تساعد المستهلكین السیاحیین على فهم و التعرف على كافة المعلومات

؛الموارد المالیة المتاحةو مادیة األمثل وفق اإلمكانیات ال
ویستهلك سلعة أوي أالتي تجعله یشتر و المؤثرات التي تؤثر على سلوكه الشرائي وإدراك العوامل أ

؛عالمة معینة
:بالنسبة للباحث.2
 تؤثر في سلوك المستهلك السیاحي وتدفعه البیئیة التي و یساعد في فهم العالقة بین العوامل الشخصیة

؛إلى القیام بتصرف معین
 ؛جزء من السلوك اإلنساني العاموهفهم سلوك اإلنسان كعلم آلن سلوك المستهلك

:بالنسبة لرجال التسویق.3
؛تصمیم اإلستراتجیة التسویقیة التي ال تتم بدون الوصول إلى الفهم الكامل لسلوك المستهلك السیاحي
 السلوك الشرائي للمستهلكین التعرف على أنواع و القرار من قبل المستهلك السیاحي اتخاذفهم متى یتم

؛السیاحیین

.21- 20ص- ، ص2006، بدون طبعة، الدار الجامعیة للنشر، اإلسكندریة، قراءات في سلوك المستھلكأیمن علي عمر، 1
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:بالنسبة للمنظمات.4
؛على حاجات المستهلكین السیاحیینمسایرة التغیرات التي تطرأ
؛تشابهون فیما بینهم داخل كل قطاعتقسیم السوق السیاحي إلى قطاعات متمیزة من المستهلكین الذین ی
 توفیر خدمات : لالخدمات المصاحبة لها مثتحسین و تطویر المنتجات التي تقدمها المنظمة لزبائنها

؛النقل
 تحقیق التكیف مع بیئتهاو اكتشاف الفرص التسویقیة المتاحة أمامها في السوق بهدف استهدافها.

مستهلك السیاحيالنماذج المفسرة لسلوك ال: الفرع الثاني
النفسیة و االقتصادیةلقد حظي سلوك المستهلك السیاحي باهتمام العدید من المختصین في مجال العلوم 

النماذج حسب هذه العلوم، ومن و غیرها من العلوم، كل منهم حاول تفسیره وصیاغة النظریات و االجتماعیة و 
:أهم هذه النماذج نذكر ما یلي

:نموذج الجعفري لسلوك السائح: أوال
دراسة 53نموذجا لتفسیر سلوك السیاح، حیث یرى أنه خالل أكثر من 1987اقترح الجعفري سنة 

أجرها تمركزت حول سلوك السائح كفرد وضمن المجامیع السیاحیة، أن السیاح یتنازلون عن ثقافتهم الفطریة 
ة بالبلد المضیف لكي یحققوا أنهم یقوموا بتبني الثقافة الخاصو الضیقة عندما یكون في جهة القصد أجنبیة 

اللغة و التقالید و السفر، حیث یقصد بثقافة البلد المضیف مختلف العادات وجزءا مهما من أغراض الرحلة أ
:1ومن مكونات نموذج الجعفري نذكر ما یلي. معتقدات األفرادو 
؛السائح ال یبحث عن ثقافة نمطیة تعود علیه
ثقافة جدیدة من عادات (لرصیده فیها شیئا جدیدا یضافالسائح یستمتع برحلة یكون في كل خطوة

؛...)تقالید لم یألفهاو 
 ؛)ثقافة جدیدةوحضارة أ(رضا السائح یعتمد على مدى إدراكه لكل شيء جدید
 التغییر من المألوف إلى و الدوافع الحقیقیة للسفر تصب في الغالب في االبتعاد عن النمطیة في الحیاة

؛الالمألوف
؛لحریة لالبتعاد عن الروتین یعد عنصرا أساسیا في السفر عالوة على كونه محفزا ودافعا للسفرالشوق ل

كلیة العلوم االقتصادیة ،، مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماجستیرأثر االتصاالت التسویقیة اإللكترونیة في استقطاب السیاححماني، ةأمین1
.123–122: ص-، ص3،2012و التجاریة و علوم التسییر، جامعة الجزائر 
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 یكون االنطباع األول في ذهن السائح مهما و االبتكار في تقدیم الخدمة، و یتكون الوالء من خالل التجدید
.یكون االنطباع األخیر أكثر أهمیةو جدا في هذه العملیة 

االستكشاف للقیام برحلة سیاحیة و من سلبیات هذا النموذج أن تركیز الجعفري على دافع حب التغییر 
ٕاهمال العوامل األخرى كالعامل الدیني الذي یشكل عامل أخر یؤثر على قرارات السیاح، من سلبیاته أیضا و 

یتفاعل مع ثقافة البلد وسلوكه خالل الرحلة، وال یختلط أو تركیزه على كون السائح یحافظ على بیئته 
.المضیف إال نادرا وهذا ما لم یؤخذ بعین االعتبار في هذا النموذج

نموذج الطائي لدراسة سلوك المستهلك السیاحي: ثانیا
الفندقیة، حیث یتكون هذا النموذج من أربعة و عالج هذا النموذج سلوك السائح تجاه الخدمات السیاحیة 

:1محاور متمثلة في
؛خالتالمد
؛المخرجات
؛عناصر المزیج التسویقي الخدمي
السمات الشخصیة للنماذج.

ینتج عن هذا و حیث تتفاعل هذه العناصر األربعة فیما بینها لتولد المخرجات شریطة وجود نیة السفر، 
التفاعل قرار السلوك الشرائي للسائح المستند على تقییم البدائل، وفي المرحلة النهائیة من النموذج یظهر جلیا 

.تكریسه لتحقیق الوالء لجهة المقصد التي تحقق توقعات السائحو مستوى الرضا، 
:1982مایتسون وول نموذج: ثالثا

سیر سلوك الشراء لدى المسافر، حیث یرى الباحثان أن إطار یتضمن هذا النموذج خمسة مراحل لتف
:2نموذجیهما یتأثر بعدة عوامل مترابطة هي

؛)العمل، التعلیم، الدخل، المواقف: (معلومات خاصة بالسائح مثل
التي تستند و الخدمات المقدمة في جهة العقد و الصورة الذهنیة المتكونة حول التسهیالت (الوعي بالسفر

؛)مصداقیة المصدرإلى 
 ؛)عناصر الجذب في العقدو سمات (موارد وخواص جهة العقد

.124ص ،سابقمرجع أمینة حماني، 1
.274–273ص -، ص2006، الطبعة الثانیة، الوراق للنشر و التوزیع، عمان، صول صناعة السیاحةأ،حمید عبد النبي الطائي2
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 المخاطر المدركة حول المنطقة التي تم زیارتها باإلضافة إلى و المسافة ، فترة الرحلة، (سمات الرحلة
عدم تجانس هذه الخواص بدورهاو ذالك فإن الباحثین بأن الرحلة ما هي إال خدمة تمتاز بالالملموسیة 

.تؤثر على عملیة اتخاذ القرار من قبل المستفید من الرحلة
:AIDAنموذج : رابعا

أحد النماذج المشهورة لسلوك المستهلك نظرا لما یولیه من أهمیة لما تقوم به وهAIDAنموذج 
ات ترویجیة للتأثیر على سلوك المستهلك، ولقد أنشأ هذا النموذج من طرف العالم      دالمؤسسات من مجهو 

''srong'' نموذج سلوكي الغرض منه یجعلك متأكدا من أن اإلعالنات ترفع الوعي وهو ، 1925في سنة
الحروف تأتي هذه التسمیة منو تؤذي إلى تحقیق الرغبة لدى المستهلك ومن ثم الشراء، و تحفز االهتمام ، و 

اتخاذ قراره الشرائي، وتمثل كل و الخطوات التي یمر بها المستهلك للوصول إلى التصرف واألولى للمراحل أ
.مرحلة من هذه المراحل هدفا ترویجیا یسعى إلى تحقیقه النشاط الترویجي بغرض تحریك المستهلك للشراء

الخطوات والرسالة الترویجیة في المراحل أتوجه و وتتمثل المراحل الخاصة بهذا المفهوم التي تصمم 
:التالیة
    االنتباهATTENTION

االهتمامINTEREST

الرغبةDESIRE

التصرفACTION

ویفترض هذا النموذج بأن استجابة المستهلكین للرسائل التسویقیة تتم وفقا لتتابع یعتمد في البدایة على التأثیر 
على المكون المعرفي، ثم التأثیر على المكون الشعوري، ثم التأثیر في النهایة على المكون السلوكي 

).النواحي المتعلقة بالتصرف(
الترحاب الشدید به و یج بمحاولة جذب انتباه الفرد من خالل المقابلة الجیدة له ویعني هذا قیام مدیر الترو 

تنشیط و في اإلعالن (الحركیة ومن خالل استخدام المؤثرات الصوتیة الفعالة أو ، أ)في البیع الشخصي(
تظهر قدرة ، ثم یأتي بعد ذالك دور مدیر الترویج لخلق اهتمام المستهلك باستخدام اإلعالنات التي )المبیعات
أخیرا یأتي دور العروض الخاصة التي قد یكون من شأنها و الخدمة في تلبیة رغبات المستهلك، والسلعة ا

.1قرار الشراءادخٕاتو دفع المستهلك للتصرف 

.50–49ص- ، ص2011، الطبعة األولى، الدار الجامعیة، اإلسكندریة، اإلتصالت التسویقیةمحمد عبد العظیم أبو النجا، 1
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من خالل التعریف یتضح أن المستهلك حسب هذا النموذج یمر بأربعة مراحل للوصول إلى عملیة 
1:یمكن اختصار هذه المرحل في النقاط التالیةو الخدمة، والشراء الفعلي للمنتج أ

حیث یجب على المعلن في البدایة أن یحصل على انتباه السوق المستهدف :ATTENTIONاالنتباه .1
.الخدمات الخاصة بهاو فالشركة ال یمكنها بیع أي شيء في حالة عدم معرفة السوق بالسلع 

هذا إیجابي بالنسبة للمستهلك ألنه و فوائدها و وهذا یعني إبراز ممیزات الخدمة :INTERESTاالهتمام .2
مسموعة ومكتوبة للتأثیر على و یجد من یهتم بخدماتهم، وبالتالي یجب االستعانة بوسائل ترویجیة مرئیة 

.اتجاهاته
الدوافع لدى و اب ترتكز األنشطة الترویجیة في هذه المرحلة على محاولة إیجاد األسب: DESIREالرغبة .3

.الخدمةوالتحرك لشراء السلعة أو المستهلك حتى یتم خلق الرغبة لدیه للتصرف 
نیة لدى بعض أفراد السوق المستهدف و جود رغبة و یالحظ عند هذه المرحلة : ACTIONالتصرف .4

هؤالء تلعب بعض األدوات الترویجیة دورا مهما لتحریكو لكنهم لم یتخذوا بعد قرار الشراء، و للشراء، 
منح المستهلك بعض و الهدایا ، و اتخاذ قرار الشراء، ومن أمثلة ذالك استخدام الكوبونات والمستهلكین نح

.الخ... تجربة السلعةو السماح له باستخدام و العروض المجانیة و العینات 
نجد أن وجدیر بالذكر أن مرور المستهلك بهذه المراحل وبنفس التتابع محل جدل فعلى سبیل المثال، قد 

AIADAعلى الرغم من ذالك فنموذج و الرغبة، والشراء یمكن أن یحدث دون المرور بمراحل االهتمام أ

یمكنه أن یساعد رجال التسویق في التعرف على اإلستراتجیة التسویقیة المناسبة التي یمكن أن تكون 
.أكثر فعالیة عند استخدامها في كل مرحلة من مراحل الشراء

ذج شمولنمو : خامسا
دقة و واقعیة و یعد هذا النموذج من أكثر النماذج الحدیثة التي لها صلة بسلوك السائح بشكل أكثر 

نموذج شمولي ومحدد في أن واحد، قادر على تفسیر الظواهر السیاحیة وبالمقارنة بالنماذج األخرى ، فه
شمول یؤكد على صیاغة أي نموذج خاص لهذا فإن و كذالك االتجاهات المحددة للسلوك السیاحي، و العامة 

.2ةتبعملیة قرارات السفر ینبغي أن یكون عمال میدانیا، ولیس مجرد افتراضات نظریة بح

.52ص ، سابقمرجع، محمد عبد العظیم أبو النجا1
.270ص ،سابقمرجع حمید عبد النبي الطائي، 2
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القواسم المشتركة بین نماذج السلوك المختلفة: سادسا
:1تشترك نماذج السلوك المختلفة في مجموعة من القواسم المشتركة من أهمها

 ؛تعتبر سلوك المستهلك بمثابة عملیة قرارإن جمیع النماذج
؛إن جمیعها تركز بشكل رئیسي على سلوك المستهلك كفرد
 ،ٕاستنا ذا لذالك فإن جمیع هذه النماذج ترى ألن هذا السلوك و إنها بال استثناء تعتبر السلوك عقالنیا

؛لكن ال یمكن فهمه بشكل شموليو كمبدأ قابل للتفسیر، 
 من غیر قصد، حیث المستهلك و لو ى أن سلوك الشراء یؤذي غرضا نافعا إن جمیع هذه النماذج تر

؛تقسیمها هي عنصر أساسي من عناصر عملیة القرارو ناشط في البحث عن المعلومات 
 یتحرك عبر الزمن من وهو إن جمیع النماذج ترى أن المستهلك یحدد كمیة المعلومات التي یتلقاها

؛ر خصوصیة بحیث یحدد تفصیالت من بین عدد البدائل المتوفرةالمفاهیم العامة إلى المعاییر األكث
 إن معظم النماذج الرائدة تضمن فكرة التغذیة العكسیة، بمعنى أن نتائج الشراء سوف تؤثر على

؛المشتریات المستقبلیة
 إن بعض النماذج المفسرة تظهر بشكل جلي مراحل الشراء الثالث المتمثلة في مرحلة ما قبل الشراء

.   مرحلة ما بعد الشراءو حلة الشراء مر و 
تحلیل تصرفاته و تفسیر و أخیر تكمن ضرورة دراسة المستهلك السیاحي كخطوة حتمیة في فهم سلوكه 

نیة، بل هي تفاعل مشترك بین آوالشرائیة واالستهالكیة، حیث أن قراراته في الشراء ال تنبع في حالة عفویة أ
في المبحث التالي سوف نتطرق إلى مختلف العوامل المؤثرة على و معین، مجموعة من مراحل اتخاذه لقرار

. سلوك السائح
المحددات المفسرة للطلب السیاحي الداخلي: الفرع الثالث

2المحددات الطبیعیة: أوال

.العكسو مناسب سیجذب السائحین و إذا كان المناخ معتدل :المناخ- 1
المناطق التي تكون عرضة ن أالشواطئ تجذب السائحین في حین و الجبال، الشالالت : التضاریس- 2

.الفیضانات تنفر السائحینو البراكین و لزالزل ل

.164، ص 2016، الطبعة األولى، الوراق للنشر و التوزیع، عمان، )إستراتیجيمدخل (التسویق السیاحي حمید عبد النبي الطائي، 1
.17، ص سابقمرجع حمدي عبد العظیم، 2
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المنشآت الحضریة، كل هذا یجذب أعداد كبیرة و األنهار و المرتفعات و مثل الغابات : المناظر الطبیعیة-3
.ر المتوسطالبالد الواقعة على ساحل البحو الحال في أوروبا ومن السائحین، كما ه

االقتصادیةالمحددات : ثانیا
األكثر تأثیرا ونقصد بها أسعار المنتج السیاحي إذ أن الطلب السیاحي هو : المنتج السیاحيأسعار- 1

ج السیاحي یزداد الطلب السیاحي تكون العالقة عكسیة، فكلما انخفضت أسعار المنت"عامة و باألسعار، 
.1"ثابتةالعكس صحیح مع بقاء العوامل األخرى و 
قد ثبت بالواقع العلمي مدى التأثیر الكبیر للطلب السیاحي بعامل السعر، فموجة التضخم النقدي التي و 

هناك من و . بسبب ارتفاع أسعار الطاقة أثر سلبا على الطلب السیاحي العالمي) 1974(حصلت في عام 
.منخفضة موازاة مع أوربا الغربیةالسیاح من یفضل زیارة بلدان أوروبا الشرقیة لكون األسعار فیها 

البضائع األخرى التي یقبل على شرائها و قد یتعدى األمر أسعار المنتج السیاحي نفسه، إلى أسعار السلع و 
بالتالي یأخذ بنظر االعتبار أسعار بعض السلع التي و السیاح، فالمعروف أن السائح یمتاز بظاهرة التبضع، 

السلع األجهزة الكهربائیة الصغیرة و و یمكن حملها في الحقیقة مثل المالبسو من الممكن أن یقبل على شرائها، 
.الخ......التحف و الهدایا و الفلكلوریة و التراثیة 

فنظرا لمرونة الطلب على المنتج السیاحي بالنسبة للسعر، فإن :أسعار المنتجات السیاحیة المنافسة-2
لذلك فإن . سلبا على الطلب في منطقة ماوتؤثر إیجابا أهأسعار هذا المنتج في المناطق األخرى التي تقدم

المنظمات السیاحیة في بلد ما یجب علیها معرفة ودراسة األسعار في المناطق السیاحیة األخرى خصوصا 
.خارج الدولة وربط ذلك بمستوى جودة الخدمة السیاحیة المقدمة

الشروط األساسیة لتحقیق الطلب السیاحي، تعد اإلمكانات المادیة المتمثلة بعامل الدخل من : الدخل- 3
العكس صحیح مع بقاء العوامل األخرى و تكون العالقة طردیة، فكلما ارتفع الدخل زاد الطلب السیاحي، و 

.2ثابتة
یمكن تفسیر ذلك بالرجوع إلى جدول الطلب ألي مستهلك، حیث یضع السلع الضروریة في أعلى و 

طالما أن الطلب السیاحي طلب و م في أسفل القائمة تأتي السلع الكمالیة، قائمة الطلب، ثم األقل ضروریة ث
ٕاذا كان دخل المستهلك منخفض فسوف یكتفي فقط بشراء و . كمالي فحتما سیكون موقعه في ذیل القائمة

هكذا و . كلما زاد دخله استطاع أن یغطي فقرات من وسط القائمة نزوال إلى أسفل القائمةو السلع الضروریة، 

.28-27ص - ص،سابقمرجع مثنى طه الحوري، إسماعیل محمد علي الدباغ، 1
.30-29ص - ص،المرجع نفسه2
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ا زاد الدخل إلى حد كبیر یستطیع المستهلك اإلقبال على شراء السلع الكمالیة بما في ذلك اإلنفاق على فإذ
.الرحالت السیاحیة

سكان بلدان و یفسر عامل الدخل أسباب تفاوت الطلب السیاحي ما بین سكان البلدان المتقدمة من جهة و 
یعطینا تفسیرا منطقیا لزیادة الطلب السیاحي لدى ) الدخل(نفس العامل و العالم الثالث من جهة أخرى، 

العراقیین في النص الثاني من عقد السبعینات، إذا تحققت زیادة كبیرة في متوسط دخل الفرد العراقي في 
كذلك فإن عامل الدخل یفسر لنا تزاید الطلب السیاحي في األسواق . أعقاب نجاح عملیة التأمیم الخالدة

.تراجع الطلب السیاحي أثناء فترات الكساد االقتصاديو عالمیة أثناء فترات الرخاء االقتصادي، ال
یؤثر هذا العامل على السیاحة الخارجیة فقط فكلما انخفض سعر صرف العملة : سعر صرف العملة-4

لي ازداد الطلب السیاحي بالنسبة للبلدان المستضیفة للسیاح ازدادت القوة الشرائیة للسیاح الوافدین إلیها وبالتا
.1علیها مع بقاء العوامل األخرى ثابتة 

إن األساسیات التجاریة المبنیة على االنفتاح االقتصادي وأسس تحریر :التبادل واالنفتاح التجاري-5
دورها تحفز على تدفق السیاح بین مختلف الدول، عالوة بالتجارة قد أسهمت في زیادة معدالت السفر، والتي 

فإن زیادة حجم المعامالت واالتفاقیات التجاریة بین دولتین یخلق اهتمام بین الشعبین، ویحفز على على ذلك
تبادل الزیارات نظرا لوفرة السلع واالحتیاجات الضروریة، وعلیه حاولت بعض الدراسات إدراج حجم التبادل 

) Leitao,2010(ق نجد دراسة كأحد محددات الطلب السیاحي، وفي هذا السیا) االنفتاح التجاري(التجاري 
بحیث استخلص الباحث إلى إن " هل التجارة تساعد على شرح الطلب السیاحي حالة البرتغال"تحت عنوان 

، فبزیادة حجم معدالت السفر من أجل 2التبادل التجاري، السكان والدخل من أهم محددات الطلب السیاحي
خاصة في الدول التي یعتمد ) سیاحة رجال األعمال(األطراف متعددة وإبرام االتفاقیات التجاریة الثنائیة أ

) حجم الطلب السیاحي(اقتصادها بشكل أساسي على األعمال التجاریة الدولیة، فان عدد القادمین لتلك الدول 
.3یتحدد بمستوى األنشطة التجاریة بینها وبین شركائها التجاریین

والطلب السیاحي في محافظة النجف وٕامكانیة تنشیط السیاحة الدینیة فیهاالعالقة بین العرض إسماعیل محمد علي الدباغ وآخرون، 1
/ ، مجلة اإلدارة واالقتصاد، العدد الثاني والسبعون )2008نیسان 6-5(بحث مقدم إلى مؤتمر السیاحة األول في محافظة النجف للمدة (

.218، ص 2008
2 Nuno, Carlos Leitao, Does trade help to explain tourism demand, Theoritical and applied economics, vol3(544),
2010, p 63.
3 Ibrahim , Mohamed Abbas, M, A, The determinants of international tourism demand for Egypt: panel data
evidence, European Journal of Economics, Finance and admistrativeSciences, Issue 30, 2011, p 55.



األدبیات النظریة والتطبیقیة للدراسة..........................................................................:الفصل األول

32

یة ال یمكن تطویر األنشطة السیاحیة بدونها، وهي مرافق أساس: خدمات البنیة التحتیةو مرافق -6
الزوار بدون و ٕاعدادها الستقبال السیاح و المشاریع السیاحیة ال یمكن أن یتم تجهیزها و فمناطق الجذب السیاحي 

داخلها، كما تحتاج المناطق السیاحیة و ٕالى هذه المناطق و الشوارع من و مرافق شبكات الطرق و توفر خدمات 
مرافق و كذلك خدمات و توزیع المیاه و المرافق الضروریة شبكات توفیر و من الخدمات و . إلى خدمات الكهرباء

.یؤثر إیجابا على الطلب السیاحيالبنىفر هذه افتو 1.مرافق االتصاالتو الصرف الصحي 
الشقق و خاصة الفنادق و تشیر بشكل كبیر إلى خدمات اإلیواء و : خدمات البنیة الفوقیةو مرافق -7

تتباین نوعیة الخدمات في هذه المرافق وفق التصنیف الممنوح للفندق و المطاعم، و الشالیهات البحریة و الفندقیة 
نه في بیته من حیث الراحة واآلمان واالستقبال یزید من الطلب أووان شعور الزائر والسائح كما ل. المطعموأ

ومصداقیة الخدمات وتقدیمها بشكل مطابق على المنتجات السیاحیة، فاالبتسامة الدائمة هي عنوان الضیافة 
. 2شكل من أشكال الضیافة والترحیبولما تم بیعه لألفراد واألفواج السیاحیة ه

المحددات االجتماعیة والثقافیة: ثالثا
. التقالید في البلد المضیفة لعادات السائح نفسهو المقصود بها مدى توافق العادات و :التقالیدو العادات -1

على و مكةالعادات اإلسالمیة ال توافق السائح الغربي لذلك نجد عدد السائحین الغربیین قلیل في : مثال
.المهرجاناتثل الكرم، االحتفاالت، األعیاد و تقالید تجذب السائح مو الجانب اآلخر ممكن توجد عادات 

فإن ذلك یؤدي إلى متحضر و مجتمع البلد المضیف راق إذا كان :للمجتمعالمستوى الحضاري -2
.زورهامتخلفة فال یالد شعر السائح أنها بالعكس جذب أعداد كبیرة من السائحین، لكن إذا كان 

) خارجهاوسواء داخل دولتهم أ(فمع ارتفاع المستوى الثقافي للسائحین :المستوى الثقافي للسائحین -3
.3على المنتجات السیاحیة في بلد ما، والعكس صحیحیزید الطلب 

المحددات السیاسیة: رابعا
الطلب السیاحي حساس جدا للظروف األمنیة والسیاسیة وكلما تحقق :االستقرار السیاسي واألمني-1

االستقرار األمني والسیاسي توطدت العالقات السیاسیة بین البلدان كلما ازداد الطلب السیاحي مع بقاء 

، 2010الوراق للنشر والتوزیع، بدون طبعة،،)مدخل استراتیجي(التخطیط السیاحي عبد اإلله أبو عیاش، حمید عبد النبي الطائي، 1
.167ص عمان، األردن، 

.170ص ،نفسهالمرجع2
، تخصص إدارة ه غیر منشورةارسالة دكتور ،دراسة نظریة و تطبیقیةللمتاحفتقییم األداء التسویقيمحمد أحمد إسماعیل شل، 3

.93، ص 1996، القاهرة، األزهركلیة التجارة، جامعة األعمال العامة، قسم إدارة األعمال،
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.1لعوامل األخرى ثابتةا
حیث یؤثر دعم الحكومة لنوع معین من السیاحة إلى زیادة : دعم الحكومة لنمط سیاحي معین- 2

الطلب السیاحي على هذا النوع، فمثال بناء الهیاكل السیاحیة في المناطق الجبلیة وتعبید الطرقات قصد 
.  تسهیل الوصول إلیها كدعم لتنشیط السیاحة الجبلیة یؤدي إلى زیادة الطلب علیها

المحددات الدیموغرافیة: خامسا
یعتمد الطلب السیاحي على عدد السكان والعالقة تكون بینهما طردیة فكلما ازداد حجم :كانالس-1

لیس فقط حجم السكان وحده المتحكم بالطلب .السكان ازداد الطلب مع بقاء العوامل األخرى ثابتة
:2السیاحي فهناك مواصفات سكانیة أخرى تلعب دورا مهما في الطلب السیاحي منها

كلما ازدادت فئة الشباب في المجتمع مقارنة بفئات األطفال والشیوخ ازداد الطلب فعادة :العمر-2
.السیاحي وذلك الن الشباب یتمتعون بالقوى البدنیة والنفسیة المحفزة للقیام بالنشاطات السیاحیة

كلما ازدادت نسبة الذكور ازداد الطلب ، عادةأي نسبة الذكور إلى اإلناث في المجتمع:الجنس-3
.السیاحي كون الذكور یتمتعون بحریة اكبر وبالتالي أكثر قدرة ورغبة على القیام برحالت سیاحیة

كلما ازداد عدد العزاب عادةو ، أي نسبة المتزوجین إلى نسبة غیر المتزوجین:الحالة االجتماعیة-4
كبر من الحریة یمكنهم بالقیام برحالت أتعون بقدر ازداد الطلب السیاحي كون غیر المتزوجین یتم

.سیاحیة بشكل أكثر
كلما ازداد عدد األطفال في األسرة الواحدة یقل الطلب السیاحي فكثرة غالبا :عدد األطفال في األسرة-5

.عدد األطفال یزید من التزامات رب األسرة كما یؤثر عدد األطفال في عامل الكلفة
نوعها في حجم الطلب فهنالك مهن تتمیز بكثرة األسفار مثل الریاضیین ورجال تؤثر المهنة و :المهنة-6

.األعمال وغیرهم في حین أن هناك مهن تقید أصحابها كالعسكریین مثال
المحددات النفسیة:سادسا
تلعب دورا مهما في تحدید حجم الطلب على المنتج یاحمن المعروف أن دوافع الس:یاحدوافع الس-1

ما یعني أنه كلما تعددت هذه الدوافع وتباینت كلما زاد الطلب والعكس والسیاحي في بلد ما، وه
صحیح، لذلك یجب على المنظمات والهیئات السیاحیة بالدولة إجراء الدراسات وبحوث السوق من 

.218، ص سابقمرجعإسماعیل محمد علي الدباغ وآخرون، 1
.217-216ص -، صالمرجع نفسه2
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فة التغیرات التي طرأت علیها إن وجدت وتوفیر المنتجات فترة ألخرى للتعرف على هذه الدوافع ومعر 
.هذه الدوافعالحاجات التي تولدها السیاحیة بخصائصها المحددة إلشباع 

المنتجات الملموسة وغیر (ادة ما یضاف إلى المنتج السیاحيع:التوقعات واستمرار العادة-2
والتي تكون ناتجة عن تعامل المجتمع التجربة النفسیة التي تتحقق لدى السائحبما یعرف)الملموسة

فان لكثیر من الناس الدور في صناعة السیاحة والسفر ) Pearce,1982(المستقبل، فحسب دراسة 
متمثلین في العاملین في المطاعم، الفنادق والباعة الذین یمكن إن یخلقوا إدراكات سلبیة لدى السائح 

مما ال یشجع السائح على تكرار الزیارة، وعلى عدم كفاءة المهنیینوفي حالة انخفاض أدائهم أ
النقیض من ذلك فإن توقعات السیاح واستمرار عادتهم في زیارة بلد معین، عادة ما یتم إدراجها في 
نماذج الطلب السیاحي، على أساس أن السائح لما یقوم بزیارة بلد معین وتكون الخدمات المقدمة 

ة واستمرار التردد إلى تلك الوجهة السیاحیة، كما إن تحدث بمستوى توقعاته، فإنه یمیل إلى العود
السیاح عن تلك المقاصد السیاحیة وخلق صورة جذابة لها في أوساط السیاح المحتملین، یزید من 

.معرفة هؤالء بها ویحفزهم على زیارتها، وبالتالي هذا ما یرفع من مستوى الطلب على هذه الوجهات
ن تكون مصدرا مهما لتحدید الطلب السیاحي، وقد تتأثر هذه األذواق أاح یمكن ألذواق السی:األذواق-3

، كالعمر، الجنس، الحالة االجتماعیة، والمستوى التعلیمي، االقتصادیةببعض العوامل االجتماعیة و 
المقصد وویرتبط هذا المفهوم ارتباطا وثیقا بالطلب السیاحي كونه عنصرا هاما في اختیار الوجهة أ

غیر إن هذه األذواق یمكن إن تتغیر أساسا نتیجة التغیر في األولیات وارتفاع المستوى السیاحي، 
مؤشر تفضیل الوجهة السیاحیة كمتغیر مفسر لحجم ) Song et Al, 1999(المعیشي، وقد أدرج 

التأثیرات االجتماعیة والثقافیة (االقتصادیةالطلب السیاحي، بحیث یأخد بعین االعتبار العوامل غیر 
وبالتالي یعد من الضروري دراسة فئات .الوجهة السیاحیةواختیارفي عملیة صنع القرار ) النفسیةو 

السیاح وأعمارهم من أجل تكییف المنتج السیاحي حسب كل فئة والذي یتصف باالختالف حیث أن 
.1المنتجات المعروضة للشباب تختلف بطبیعة الحال عن المنتجات المقدمة لكبار السن

إن اتصاف سكان البلد السیاحي باألمانة والصدق في :الشخصیة لسكان البلد السیاحيالسمات -4
التعامل، وتقبلهم لآلخر وترحیبهم بالسیاح وعدم وجود سمات الكراهیة لدیهم یؤدي إلى جذب السیاح 
إلى هذه المناطق وبالتالي زیادة الطلب السیاحي علیها، لذلك وجب تأصیل خدمة اإلرشاد السیاحي 

.شعبي ونشر الوعي السیاحيال

1 Joël Raboteur, « Introduction à l‟économie du Tourism » , L’Harmattan, Paris, 2000, P 23.
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محددات أخرى: سابعا
من العوامل المهمة والمؤثرة في وبحیث یشمل وقت الفراغ جمیع العطل واإلجازات وه:وقت الفراغ-1

الطلب السیاحي، وتسعى حالیا اغلب الدول المتقدمة إلى تقلیص ساعات الدوام وتقدیم إجازات سنویة 
الترویج واالستمتاع بأوقات فراغ اكبر، وتكون العالقة طردیة بین وقت لفسح المجال أمام العاملین في 

.الفراغ والطلب السیاحي
:1یمكن للتطور التكنولوجي إن یؤثر على الطلب السیاحي من خالل زاویتین:التطور التكنولوجي-2

 الحدیثة التي تأثیر التكنولوجیا على عملیة اإلنتاج من خالل استخدام المكائن والمعدات التكنولوجیا
تمتاز بكفاءة إنتاجیة عالیة، یمكن إن تعوض عن عنصر العمل وبالتالي تقلیص ساعات العمل 

.واتساع وقت الفراغ للقوى العاملة إذ بدوره یعتبر إحدى العوامل المؤثرة ایجابیا في الطلب السیاحي
 النقل البري والجوي (تأثیر التكنولوجیا على عامل النقل والمواصالت، فقد تطورت وسائل النقل

بشكل كبیر بعد الحرب العالمیة الثانیة وأصبحت تتمیز بالوفرة والتنوع والسعة والراحة ) والبحري
واألمان وانخفاض التكالیف نسبیا، وأصبح من الممكن نقل عدد من السیاح في وقت قصیر بحیث 

.أدى هذا التطور إلى إلغاء عامل المسافة
سیطرة التكنولوجیا وتأثیرها على أسالیب االستهالك السیاحي وكذلك طرق ویظهر ذلك أیضا من خالل 

الترویج السیاحیة، والمهارات المطلوبة في العاملین في القطاع ودورها في تحسین السیطرة على التسویق 
والتنشیط والحجز والمشتریات، ومن ابرز التأثیرات التي سیحدثها هذا التقدم العلمي والتكنولوجي على 

تسریع عملیة الحجوزات وضمان دقة هذه العملیة، تقلیص التكالیف المترتبة : لقطاع السیاحي نذكر منهاا
على تقدیم الخدمات السیاحیة، ظهور طائرات عمالقة شریعة قادرة على قطع المسافات البعیدة وبتكالیف 

مسافرین، احتمال اندفاع أقل، زیادة فعالیة األداء السیاحي مما ینعكس باإلیجاب على رضا السیاح وال
وعلیه . 2مؤسسات الضیافة خصوصا الصغیرة والمتوسطة الحجم لتحقیق اقتصادیات الحجم السیاحي

یؤثر التقدم التكنولوجي بشكل أساسي على اتجاهات التدفقات السیاحیة وهذا من خالل عنصري الوقت 
.ما یخفض من تكالیف سفرهوالنفقة فالسائح یبحث عن راحته عند اختیاره للوجهة السیاحیة وب

.32ص،سابقمرجعمثنى طه الحوري واسماعیل محمد علي الدباغ، 1
،، سوریارسالن للطباعة والنشر والتوزیعدار مؤسسة،، الطبعة األولىالسیاحياألمنوصناعة السیاحة مصطفى یوسف كافي، 2

.39- 37ص-ص،2009
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إن المنظمات والهیئات الناشطة في صناعة السیاحة للدول المختلفة، تقوم بتبني سیاسة :التسویق-3
التسویق والترویج للمنتج السیاحي، محاولة منها إقناع السیاح المحتملین لزیارة البلد المعني، بحیث تتخذ 

عالن والعالقات العامة، وبالتالي فإن هذا اإلنفاق هذه األنشطة الترویجیة أشكاال مختلفة كوسائل اإل
ن التسویق كمحدد مفسر أویالحظ . السیاحي المتوقع یلعب دورا مهما في تحدید مستوى الطلب السیاحي

لحجم هذا الطلب لم یظهر في نماذج الطلب السیاحي في العدید من الدراسات التي تناولت هذا 
البحثیة التي اتخذت شكل من أشكال التسویق كمتغیر محدد الموضوع، ولهذا نجد بعض االنتقادات

ویعد الوعي السیاحي شرطا أساسیا لتسویق المنتج السیاحي وهذا یتطلب من المسوق . للطلب السیاحي
العمل على رفع الوعي السیاحي لدى أفراد المجتمع للتعرف على مدى أهمیة السیاحة في الحیاة 

یراتها الكبیرة على جمیع األصعدة خاصة على الصعید االقتصادي، ویمكن االجتماعیة والثقافیة ومدى تأث
:1أن یؤثر التسویق السیاحي على الطلب السیاحي من خالل

 ؛لى زیادة أعداد السیاح، أي التركیز على رفع مستوى الجانب الكمي للطلب السیاحيعالعمل
لعمل على تحفیزهم لزیادة فترة الرحلة إغراء السیاح على البقاء مدة أطول في األماكن السیاحیة، وا

ة العدید من المناطق السیاحیة من خالل برامج ر السیاحیة ككل، وتشجیع السیاح الوافدین إلى القطر لزیا
؛سیاحیة مخصصة لهذا الغرض

مستوى الطلب السیاحي في مواسم الكساد، وذلك من خالل فعالیات وبرامج متعدد تتضمن ابتكار رفع
.جدیدة، تخفیض األسعار والعدید من التسهیالت األخرىأنماط سیاحیة

أصبحت أكثر تعقیدا كلما انخفض الطلب السیاحي و كلما تعددت اإلجراءات :إجراءات الرحلة السیاحیة-4
.2مع بقاء العوامل األخرى ثابتة

طویلة تكون إن اعتبارات التكلفة والوقت المرتبطین بالسفر جد مهمة، كون السفر لمسافات : المسافة-5
كلما كان سفر األشخاص للوجهات السیاحیة سریعا وباهظة وتؤثر على الطلب السیاحي، وعلى هذا النح

.3الطلب على هذه الوجهاتزاد توفر وسائل النقل و نظرا لقصر المسافة
تعبر الكلمة المنطوقة عن تلك االتصاالت الشخصیة التي تحدث بصورة طبیعیة بین : الكلمة المنطوقة-6

سلبیة، كما تكون والمستهلكین عن منتج ما، یتم فیه تقییمه، بحیث تكون نتائج التقییم إما ایجابیة أ

.32-31ص - ص،سابقمرجعاسماعیل محمد علي الدباغ، ، مثنى طه الحوري1
.37ص ،نفسهالمرجع2

3 Stephen J page and Joanne connel, Tourism (a modern synthesis) , second edition, thomson learning, hight
holborn house, 50-51 bedford row, london,2006,P 49.
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رسائل قصیرة ومكتوبة عن طریق البرید، أوشفویة تصدر عن مستهلك راض جرب حقا هذا المنتج، أ
قة االیجابیة تحفز ، فالكلمة المنطو 1عبر وسائل التواصل االجتماعيرنتتاالنوعبر الهاتف المحمول، أ

السائح وتنشئ الرغبة لدیه لزیارة الوجهة السیاحیة محل التقییم، كما یمكن للكلمة المنطوقة أن تغیر رأي 
.السیاح بشأن زیارة وجهة سیاحیة معینة إذا كانت تقییمه سلبیا

األدبیات التطبیقیة للدراسة: المبحث الثاني
إلى اإلضافة فنشیرفي المطلب األول، أما المطلب الثاني السابقةالدراسات إلىهذا المبحثنتطرق في

.العلمیة التي ستقدمها هذه الدراسة مقارنة مع الدراسات السابقة
:الدراسات السابقة: المطلب األول

من تلك و ترتیبها حسب زمن إعدادها، و هناك عدة دراسات ذات صلة بموضوع البحث حیث تم فرزها 
:الدراسات نذكر

الدراسات العربیة: رع األولالف
الجزائر فيالسیاحيالطلبدوالتقدیر"إبراهیم بعنوان بختي.دو فوزي محمودشعوبي.دراسة د:أوال

.2008، جامعة ورقلة،06مجلة الباحث، العدد ،"2002- 1990
به وتتطور متغیرات الطلب السیاحي في الجزائر خالل الفترة و یهدف المقال إلى التعرف على االتجاه الذي تنم

بإتباع المنهج االستقرائي حیث یتم التركیز على دراسة وتحلیل البیانات 2002إلى 1990الممتدة من 
ومن أهم النتائج . المتاحة باستخدام احد مداخل السالسل الزمنیة والمتمثل في نماذج االستیفاء الداخلي

أن عامل األمن له تأثیر كبیر على الطلب السیاحي الجزائري وهذا ما فسر استحواذ النقل المتوصل إلیها
على النصیب األكبر من المسافرین لكن الظروف األمنیة غیر المستقرة 1995إلى 1990البري من سنة 

.خالل تلك الفترة جعلت هؤالء یفضلون اضطرارا النقل الجوي رغم ارتفاع تكلفته
: محددات الطلب السیاحي الدولي في الجزائر"بعنوان " 2018-2017"ة بن شوك وهیبة دراس:ثانیا

، والتي قدمت لنیل شهادة دكتوراه، )2016-2000(بیانات البانل خالل الفترة باستخدامنموذج الجاذبیة 
والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة االقتصادیةشعبة علوم التسییر، تخصص تسییر المنظمات، كلیة العلوم 

تحلیل أهم المحددات التفسیریة ، والتي تناولت 2017/2018بومرداس، خالل السنة الجامعیة ، أمحمد بوقرة

" 3G"دراسة میدانیة لخدمات الجیل الثالث –أثر الكلمة المنطوقة على قرار تبني المستهلك للمنتجات الجدیدة " أمینة طریف، 1
، كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة عمار ثلیجي، األغواط، مجلة أداء المؤسسات "لمؤسسة موبیلیس بوالیة األغواط

.45، ص 2015، 07العدد ،ةالجزائری
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للطلب السیاحي الدولي في الجزائر من خالل التطرق إلى األسس المختلفة للسیاحة فالنظریات المرتبطة 
أخیرا موقع السیاحة و آفاق السوق السیاحي في الجزائر و تحلیل واقع محدداته التفسیریة ثمو بالطلب السیاحي 

وقد خلصت الدراسة أن ، وذلك باستخدام نموذج الجاذبیة ومنهج بیانات البانلالجزائریة من السیاحة الدولیة 
بدیل السیاحة الجزائریة تعتبر كخدمة غیر كمالیة بالنسبة للسیاح األجانب، وال یمكن اعتبارها كمقصد سیاحي

بالنسبة للسیاحة التونسیة، وأن الطلب السیاحي مرن بالنسبة للتغیرات في طاقات اإلیواء، األسعار النسبیة، 
معدل الصرف الحقیقي الفعلي والقیود على التأشیرة، في حین ال یستجیب للتغیرات الحاصلة في درجة 

خاللها النظر في سبل تطویر القطاع من االقتراحات یمكن منمجموعةوضعت الدراسة و االنفتاح التجاري،
الحصول على إجراءاتتسهیل منهایتخبط فیها، السیاحي في الجزائر في ظل األوضاع والمشاكل التي 

أیضا و جزائر الفندقیة في الللحظیرةتحسین جودة ونوعیة الطاقة االستیعابیة و ، الدخول إلى الجزائرتأشیرة
العمل  على النهوض بالسیاحة ، كما اقترحت أیضا جزائریةاحیة الالنظر في تسعیر المنتجات السیإعادة

.الداخلیة من خالل حمالت التوعیة السیاحیة واستعمال الترویج
، دقیش جمال، )2016-1995(دراسة قیاسیة لمحددات الطلب السیاحي في الجزائر خالل الفترة :ثالثا

.2019، 03، العدد 08، المجلد االقتصادیةوداودي عبد الفتاح، مجلة االجتهاد للدراسات القانونیة 
المعبر عنه بمجموع اإلیرادات السیاحیة، و یهدف هذا البحث إلى دراسة محددات الطلب السیاحي في الجزائر 
ذلك بالقیام بدراسة قیاسیة تحلیلیة خالل و لما له من أهمیة بالغة في دراسة العوامل المؤثرة لجذب السیاح، 

خارج (االنفتاح التجاري و ، باعتبار كل من  اإلنفاق السیاحي، سعر الصرف الحقیقي 2016-1995الفترة 
اختبار االنحدار المتعدد باستعمال و ذلك باستخدام اختبار السببیة لغرانجر و ، كمتغیرات مستقلة) المحروقات

ایجابي على اإلیرادات السیاحیة، و توصلت النتائج إلى أن اإلنفاق السیاحي له تأثیر معنوي و MCOطریقة 
قة عكسیة كما أن سعر الصرف الحقیقي یؤثر سلبا على اإلیرادات السیاحیة، بینما االنفتاح التجاري له عال

.مع المتغیر التابع
الدراسات األجنبیة: الفرع الثاني

تحلیل دینامیكي لبیانات البانل للطلب السیاحي "بعنوان ) HABIBI & ABBASINJAD(دراسة :أوال
.2011، "األوروبي في مالیزیا

دولة 19واالعتماد على عدد السیاح القادمین من أهم GMMوقد تم تقدیر نموذج الدراسة بتطبیق منهجیة 
ومجموعة من المتغیرات المستقلة وهذا بأخذ بعین االعتبار تغیرات ) 2007-1998(أوروبیة خالل الفترة 

عدد الغرف (تفضیالت المستهلكین، بحیث تتمثل أهم النتائج في استمرار العادة، الدخل، القدرة على اإلقامة 
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ستقرار السیاسي لها أثر موجب على الطلب السیاحي األوروبي في مالیزیا، وتشیر الدراسة إلى واال) الفندقیة
كمؤشر للتعبیر عن أثر الكلمة )0.52(داللة إحصائیة وذإن عدد السیاح القادمین في الفترة السابقة 

ة لطاقات اإلیواء في المنقولة على الطلب السیاحي في مالیزیا، باإلضافة إلى تسلیط الضوء لألهمیة النسبی
.جذب المزید من السیاح إلى مالیزیا

The Determinants of"بعنوان ) Mohamed Abbas Mohamed Ali Ibrahim(دراسة :ثانیا

International Tourism Demand for Egypt" ،2011، جامعة المجمع، السعودیة.
السیاحي العالمي المتدفق إلى مصر، باستخدام الهدف من الدراسة كان قیاس تأثیر أهم محددات الطلب 

، وتوصلت الدراسة إلى نتیجة أن الطلب السیاحي 2008إلى 1990نموذج بیانات البانل للفترة الممتدة من
في مصر جد حساس للسعر، فتكلفة المعیشة  وسعر الصرف لها عالقة عكسیة مع الطلب السیاحي، أما 

.معهاالنفتاح التجاري فله عالقة طردیة 
بعنــــوان)Bouzahzah, Mohamed and El Menyari, Younesse(دراســـــة :ثالثا

"Determinants of tourism demand : the case of Morocco " ورقة بحثیة لتحلیل المحددات من
. 2012، جامعة محمد الخامس، المغرب، )2009-2000(وجهة نظر تجریبیة ما بین 

) VECM(إلى نمذجة الطلب السیاحي األجنبي الموجه إلى المغرب باستخدام نموذج تهدف هذه الدراسة 
وتوصلت الدراسة إلى نتیجة أن العدید من ). JOHANSEN(متعدد المتغیرات باستخدام طریقة یوهانسن 

وهذا ما أشارت إلیه النتائج التجریبیة . العوامل مسئولة عن زیادة وانخفاض عدد السیاح الوافدین إلى المغرب
یعتمد ) وخاصة الفرنسیة واإلسبانیة واأللمانیة(على المراكز الحدودیة و بوضوح، إذ أنه على المدى الطویل 

الناتج المحلي اإلجمالي الحقیقي للفرد ، والقدرة على اإلقامة في المنشآت ى عواملالطلب السیاحي عل
المصنفة وسعر الصرف، باإلضافة إلى ذلك لوحظ أن السیاح األلمان والفرنسیین حساسون للغایة لألسعار 

السیاحي سلبي كبیر على الطلبله تأثیر) خاصة اإلرهاب(ومن جهة أخرى تظهر النتائج أن عامل الالأمن 
.في المغرب

International Tourism Demand and: "بعنوان) Yezihalemâ Sisayâ Takele(دراسة :رابعا

Determinant Factor Analysis in Ethiopia" جامعة ،Mekelle 2019، اثیوبیا، جانفي.
االقتصادیة، خاصة تأثیر العوامل إثیوبیایهدف البحث إلى دراسة محددات الطلب السیاحي العالمي في 
خصائص الوجهة السیاحیة على الطلب و خصائص السیاح االجتماعیة والدیموغرافیة، العوامل السیاسیة 

لتحدید تأثیر )Panel Data(حیث استعمل في الدراسة نموذج بیانات البانل. السیاحي العالمي في إثیوبیا
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لتحدید )regressioncount data(نموذج حساب انحدار البیانات و على الطلب العالمي االقتصادیةالعوامل 
تأثیر الخصائص االجتماعیة والدیموغرافیة، العوامل السیاسیة وخصائص الوجهة السیاحیة على الطلب 

تأثیر و خلصت الدراسة إلى نتیجة أن السعر السیاحي، تكلفة الرحلة، االنفتاح التجاري و العالمي السیاحي،
الرئیسیة التي تزید من الطلب السیاحي العالمي االقتصادیةكانت العوامل )word of mouth(قولة الكلمة المن

في إثیوبیا، كما خلصت الدراسة إلى أن خصائص السیاح االجتماعیة والدیموغرافیة مثل الدخل المنزلي 
العوامل السیاسیة أما . السنوي، السن والحالة المهنیة تؤثر بشكل كبیر على الطلب السیاحي العالمي

.وخصائص الوجهة السیاحیة فهما مؤشران مركبان كانت محددات مهمة أیضا للطلب السیاحي العالمي

اإلضافة العلمیة للدراسة: المطلب الثاني
:مقارنة بین الدراسة الحالیة والدراسات السابقةحتى نوضح اإلضافة العلمیة لهذه الدراسة قمنا بعمل  

:التشابهأوجه 
:اتفقت الدراسة الحالیة مع أغلب الدراسات السابقة في

؛الطلب السیاحيمحدداتدراسة ووه:المضمون- 
؛معرفة أهم العوامل المؤثرة في الطلب السیاحيووه:الهدف- 
حیث تتفق الدراسة الحالیة مع بعض الدراسات السابقة كونها تدرس محددات الطلب : النطاق الجغرافي- 

؛السیاحي في الجزائر
:أوجه االختالف

:الدراسة الحالیة عن سابقتها فيتاختلف
استخدام أسلوب تحلیل العاملي كأسلوب إحصائي لمعالجة البیانات ومعرفة العوامل المؤثرة في الطلب - 

أسلوبو، حیث الحظنا أن أغلب الدراسات السابقة استخدمت أسلوب بیانات البانل أالداخليالسیاحي
؛في دراسة محددات الطلب السیاحيالسالسل الزمنیة خالل فترات معینة

داخلي (نجد أن بعض الدراسات السابقة تناولت الطلب السیاحي بوجه عام موضوع الدراسة، حیث-
؛، في المقابل نجد الدراسة الحالیة تناولت الطلب السیاحي الداخلي على وجه الخصوص)وخارجي

في حدود علم (أغلب الدراسات السابقة اقتصرت في دراستها للطلب السیاحي على بعض المحددات فقط - 
كما تم تبویبها ) محدد29(، في حین تم في هذه الدراسة التطرق إلى ُجل محددات الطلب السیاحي )الباحثان
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یاسیة، نفسیة، ومحددات طبیعیة، اقتصادیة، اجتماعیة وثقافیة، دیموغرافیة، س(في مجموعات متجانسة 
؛لتسهیل الدراسة) أخرى

قصد تحلیلها، أما الجزائریینكأداة إحصائیة لجمع البیانات من السیاح اإلستبانةاستخدام الدراسة الحالیة - 
الدراسات السابقة التي تناولت موضوع محددات الطلب السیاحي في الجزائر فاعتمدت على إحصائیات 

.ل فترات معینة في دراستهارسمیة لعدد السیاح وخال

یمكن لهذه الدراسة أن تكون مرجع یعتمد على نتائجه المتمثلة في تحدید العوامل والمحددات و هذا 
كنقطة بدایة للدراسات هذه النتائج، واستخداملدى السائح الجزائريالداخلي المؤثرة في الطلب السیاحي 

من الجزائراستخدامها في وضع استراتیجیات مالئمة للنهوض بالقطاع السیاحي في والبحثیة في المستقبل، أ
.عن طریق تشجیع الطلب السیاحي الداخليطرف الهیئات والجهات الوصیة
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خالصة الفصل
الطلب السیاحي، و لقد سلطنا الضوء من خالل هذا الفصل على األدبیات النظریة المتعلقة بالسیاحة 

االقتصادیةالترحال، بل أصبحت من أهم الظواهر و السیاحة نشاط إنساني یعتمد على التنقل حیث لم تعد 
التي تشمل كل فئات الناس بسبب الظروف الجدیدة التي فرضتها التغیرات و االجتماعیة في العالم المعاصر و 

.الترفیهو وز الحاجة إلى الراحة ما رافقها من بر تطویر وسائل النقل و و العمل و من تحسین في ظروف المعیشة 
یتأثر السیاحة بصفة عامة حیثو الداخلي ركیزة أساسیة الزدهار السیاحة الداخلیة الطلب السیاحيكما أن 

.غیرها من العوامل األخرىو ، ثقافیة سیاسیة،اجتماعیةعوامل اقتصادیة،و أساسا بظروف 



الدراسة المیدانیة: الفصل الثاني

منهجیة وأدوات الدراسة: المبحث األول

الدراسةعرض وتحلیل نتائج : المبحث الثاني



الدراسة المیدانیة............................................................................................الفصل الثاني

44

تمهید
على غرار باقي دول العالم تسعى الجزائر إلى االهتمام بقطاع السیاحة، والذي أصبح من القطاعات 

السیاسات واالستراتجیات التي یعول علیها كثیرا في بناء اقتصاد قوي ومتین، ویظهر هذا االهتمام جلیا في 
الموضوعة من طرف الهیئات والمنظمات الحكومیة وغیر الحكومیة والتي تهدف إلى التأثیر في الطلب 

الخارجي، فالوضعیة الوبائیة الحالیة وانتشار فیروس كورونا الذي أدى إلى غلق والسیاحي سواء الداخلي أ
ارجیة یجعل من دراسة الطلب السیاحي الداخلي لدى الحدود والمطارات وبالتالي توقف حركة السیاحة الخ

السائح الجزائري جد مهم، وهذا من سنقوم به في هذا الفصل الثاني، أین سیتم التركیز على دراسة العوامل 
المؤثرة على الطلب السیاحي الداخلي، حیث سنتناول في المبحث األول منهجیة وأدوات دراستنا بالتطرق إلى 

اسة والى المتغیرات واألدوات المستخدمة في الجمع، أما المبحث الثاني فسنتناول فیه مجتمع وعینة الدر 
.عرض وتحلیل النتائج
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وأدوات الدراسةمنهجیة: المبحث األول
نعرض فیما یلي المنهجیة المتبعة للتحقق من صحة فرضیات البحث، وطریقة جمع المعلومات وأدوات 

.في الدراسةالقیاس المستخدمة 
الدراسةمنهجیة: المطلب األول

اختیار مجتمع وعینة الدراسة: الفرع األول
اعتبارا لموضوع الدراسة والمتمثل في محددات الطلب السیاحي الداخلي لدى : مجتمع الدراسة- أوال

واحدة على مجتمع الدراسة یتكون من جمیع السیاح الجزائریین الذین اختاروا مرة السائح الجزائري فان
.األقل وجهات سیاحیة داخل الجزائر

عشوائیة من السیاح الجزائریین الذین قاموا بالسیاحة داخل غیر تم اختیار عینة : عینة الدراسة- ثانیا
سائح، وقد تم توسیع العینة لتشمل هذا العدد كون التحلیل العاملي 562الجزائر، حیث قدرت العینة بـ 

، كما تم التأكد من كفایة حجم العینة للتحلیل العاملي عن 1تتطلب عینة كبیرةمن الطرق اإلحصائیة التي 
، وتعتبر العینة مناسبة حجما إذا كانت قیمة اختبار (KMO test)ولكین أ–مییر –طریق اختبار كیزر 

KMO test موضح في الجدول التاليووهذا حسب ما ه، 2)0.5(أكبر من:
KMOاختبار ):01(جدول رقم ال test

المالحظةالقیمةاالختبار
جید0.887(KMO test)اولكین –مییر –اختبار كیزر 

.SPSSمن إعداد الطلبة باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر
وهذا معناه أن ) 0.5(وهي اكبر من ) KMO test) =0.887من خالل الجدول أعاله نجد قیمة اختبار 

.)13انظر الملحق رقم (حجم العینة كافي لعمل تحلیل العاملي
متغیرات الدراسة: الفرع الثاني

: سنعرض فیما یلي نموذج الدراسة والمتضمن متغیرات الدراسة

دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، عمان، األردن، ، الطبعة األولى، "التحلیل العاملي االستكشافي والتوكیدي"أمحمد بوزیان تیغزة، 1
.24، ص 2012

.25المرجع نفسه، ص 2



الدراسة المیدانیة............................................................................................الفصل الثاني

46

:المحددات الطبیعیة
المناخ-
التضاریس-
المناظر الطبیعیة-

:المحددات االقتصادیة
أسعار المنتجات السیاحیة-
أسعار المنتجات السیاحیة المنافسة-
الدخل-
سعر صرف العملة-
مرافق وخدمات البنیة التحتیة-

:المحددات االجتماعیة والثقافیة
العادات والتقالید-
المستوى الحضاري للمجتمع-
المستوى الثقافي للسائحین-

:السیاسیةالمحددات 
االستقرار السیاسي واألمني-
دعم الحكومة لنمط سیاحي معین-

:المحددات الدیموغرافیة
العمر-
الجنس-
الحالة االجتماعیة-
عدد األطفال في األسرة-
المهنة-

:المحددات النفسیة
دوافع السیاح-
التوقعات واستمرار العادة-
األذواق-
البلد السیاحيالسمات الشخصیة لسكان -

:محددات أخرى
وقت الفراغ-
التطور التكنولوجي-
التسویق-
إجراءات الرحلة السیاحیة-
المسافة-
الكلمة المنطوقة-

الطلب السیاحي 

الداخلي

من إعداد الطلبة:المصدر

نموذج الدراسة):02(الشكل رقم
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الدراسةاةأد: المطلب الثاني
األداة المستخدمة في الجمع:الفرع األول

سؤال قسمت 34تتكون باإلضافة إلى الصفحة التعریفیة من استبانهلجمع البیانات الالزمة للدراسة تم إعداد 
)01انظر الملحق رقم (:كاآلتيجزأین

یشتمل البیانات الشخصیة المتعقلة بعینة الدراسة، والمتمثلة في الجنس، العمر، الحالة :المحور األول- 
.االجتماعیة، المستوى التعلیمي، المهنة

سؤال حول محددات الطلب السیاحي الداخلي لدى السائح الجزائري، وقد تم 29یتضمن :المحور الثاني- 
:أجزاء كاآلتي7تقسیمها على 

؛3إلى 1وتعكسها العبارات من یتضمن المحددات الطبیعیة:الجزء األول* 
؛9إلى 4وتعكسها العبارات من االقتصادیةیتضمن المحددات :الجزء الثاني* 
؛12إلى 10وتعكسها العبارات من یتضمن المحددات االجتماعیة والثقافیة:الجزء الثالث* 
؛14و13عبارتین وتعكسها الالمحددات السیاسیةیتضمن :الجزء رابع* 
؛19إلى 15وتعكسها العبارات من یتضمن المحددات الدیموغرافیة:الجزء الخامس* 
؛23إلى 20وتعكسها العبارات من یتضمن المحددات النفسیة:الجزء السادس* 
.29إلى 24وتعكسها العبارات من یتضمن محددات أخرى:الجزء السابع* 

، حیث یسمح اإلستبانةهذا وقد تم استخدام مقیاس لیكرت ذي الخمس درجات في المحور الثاني من 
.عدم موافقته على العبارات المذكورة فیهاوللمجیب بتحدید درجة موافقته أ

:تم حساب المدى لتحدید قیم المتوسط الحسابي إلى أي مجال ینتمي كالتاليو 
.4= 1- 5= قیمةأصغر–قیمةأكبر= المدى* 
.0.8= 4/5= الفئاتعددعلىالمدىقسمة= الفئةطول*

:ویوضح الجدول التالي مقیاس سلم لیكرت إضافة إلى فئات المدى ودرجة الموافقة
مقیاس لیكرت الخماسي):02(الجدول رقم

موافق تماماموافقمحایدغیر موافقغیر موافق تمامااإلجابة
12345درجة المقیاس

]5-4.20[[4.20-3.40[[3.40-2.60[[2.60-1.80[[1.80-1[الفئات
عالیة جداعالیةمتوسطةضعیفةضعیفة جدادرجة الموافقة

من إعداد الطلبة:المصدر
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اختبار أداة الدراسة: الفرع الثاني
اختبار صدق أداة الدراسة- 1
المشرف ومجموعة من األساتذة المحكمین تم عرض االستبیان على :الصدق الظاهري لالستبیان.أ

، وبذلك وذلك بهدف التأكد من صحة وسالمة االستبیان، حیث تم تعدیله تبعا للمالحظات المقدمة
.في صورتها النهائیة لیتم تطبیقها على العینة المختارةاإلستبانةخرجت 

تم توزیعه على عینة لالستبیان الختبار صدق االتساق الداخلي : تقدیر صدق االتساق الداخلي.ب
سائح، ثم تم حساب معامالت ارتباط كل عبارة مع الجزء الذي تنتمي إلیه 30استطالعیة تتكون من 

:والنتائج مبینة في الجدول التالي،وكذا حساب معامالت ارتباط كل جزء مع المحور ككل
:لعبارات المحددات الطبیعیةصدق االتساق الداخلي * 

)المحددات الطبیعیة(لعبارات الجزء األول صدق االتساق الداخلياختبار ):03(الجدول رقم 

العباراتالجزء
معامل ارتباط 

العبارة
مستوى 
المعنویة

المحددات 
الطبیعیة

خصائص مناخ المناطق الجزائریة شجعك على - 
.اختیارها كوجهة سیاحیة

**0.8100.000

الجزائریة شكل تضاریس الوجهات السیاحیة - 
شجعتك على اختیارها ...) جبال، سهول، شواطئ(

.كوجهة سیاحیة
**0.8670.000

المناظر الطبیعیة في الوجهات السیاحیة الجزائریة - 
.شجعتك على اختیارها كوجهة سیاحیة

**0.7800.000

)0.01(مستوى داللة إحصائیة عند ** ، )0.05(مستوى داللة إحصائیة عند * 

.SPSSمن إعداد الطلبة باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر
من خالل تحلیل الجدول أعاله یتضح أن جمیع عبارات الجزء المتعلق بالمحددات الطبیعیة تساهم في زیادة 
ثبات هذا الجزء، فكل معامالت االرتباط بین العبارات المكونة لجزء المحددات الطبیعیة وبین المجموع الكلي 

، كما أن كل قیم معامالت االرتباط هي قیم موجبة تترواح بین )0.01(عند مستوى معنویة للجزء دالة 
انظر (صادقة لما وضعت لقیاسهالجزء األولما یدل على أن جمیع عبارات ووه) 0.867(وبین ) 0.780(

.)03الملحق رقم 
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:االقتصادیةلعبارات المحددات صدق االتساق الداخلي * 
)االقتصادیةالمحددات (لعبارات الجزء الثاني صدق االتساق الداخلياختبار ):04(الجدول رقم 

معامل ارتباط العبارةالعباراتالمحددات
مستوى 
المعنویة

المحددات 
االقتصادیة

أسعار المنتجات السیاحیة في مستوى - 
الوالیات الجزائریة  شجعك على اختیارها 

.كوجهة سیاحیة
**0.5170.003

أسعار المنتجات السیاحیة في مستوى- 
الوجهات السیاحیة المنافسة للوالیات الجزائریة 

.شجعك على اختیارها كوجهة سیاحیة
**0.7330.000

مستوى دخلك شجعك على اختیار الوالیات - 
.الجزائریة كوجهة سیاحیة

*0.5710.001

سعر صرف العملة المحلیة  شجعك على - 
.الجزائریة كوجهة سیاحیةاختیار الوالیات 

**0.5280.003

شبكة الطرق، االتصاالت، (البنیة التحتیة - 
شجعتك في الوالیات الجزائریة...) الكهرباء

.على اختیارها كوجهة سیاحیة
**0.5430.002

نوعیة خدمات اإلیواء المتوفرة في الوالیات - 
الجزائریة  شجعتك على اختیارها كوجهة 

.سیاحیة
**0.7270.000

)0.01(مستوى داللة إحصائیة عند ** ، )0.05(مستوى داللة إحصائیة عند * 

.SPSSمن إعداد الطلبة باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر
تساهم في االقتصادیةمن خالل تحلیل الجدول أعاله یتضح أن جمیع عبارات الجزء المتعلق بالمحددات 

وبین االقتصادیةزیادة ثبات هذا الجزء، فكل معامالت االرتباط بین العبارات المكونة لجزء المحددات 
، كما أن كل قیم معامالت االرتباط هي قیم )0.05(و) 0.01(المجموع الكلي للجزء دالة عند مستوى معنویة 
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الثاني صادقة لما جزءجمیع عبارات الما یدل على أن ووه) 0.733(وبین ) 0.517(موجبة تترواح بین 
.)04انظر الملحق رقم (وضعت لقیاسه

:لعبارات المحددات االجتماعیة والثقافیةصدق االتساق الداخلي * 
)المحددات االجتماعیة والثقافیة(لعبارات الجزء الثالث صدق االتساق الداخلياختبار ):05(الجدول رقم 

ارتباط العبارةمعامل العباراتالمحددات
مستوى 
المعنویة

المحددات 
االجتماعیة 

والثقافیة

عادات وتقالید المجتمع في الوالیات - 
الجزائریة  شجعتك على اختیارها كوجهة 

.سیاحیة
**0.7530.000

المستوى الحضاري للسكان في الوالیات - 
الجزائریة  شجعك على اختیارها كوجهة 

.سیاحیة
**0.7280.000

مستواك الثقافي شجعك على اختیار الوالیات - 
.الجزائریة كوجهة سیاحیة

**0.7700.000

)0.01(مستوى داللة إحصائیة عند ** ، )0.05(مستوى داللة إحصائیة عند * 

.SPSSمن إعداد الطلبة باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر
الجزء المتعلق بالمحددات االجتماعیة والثقافیة تساهم من خالل تحلیل الجدول أعاله یتضح أن جمیع عبارات 

في زیادة ثبات هذا الجزء، فكل معامالت االرتباط بین العبارات المكونة لجزء المحددات االجتماعیة والثقافیة 
، كما أن كل قیم معامالت االرتباط هي قیم )0.01(وبین المجموع الكلي للجزء دالة عند مستوى معنویة 

صادقة لما الجزء الثالثما یدل على أن جمیع عبارات ووه) 0.770(وبین ) 0.728(اح بین موجبة تترو 
.)05انظر الملحق رقم(وضعت لقیاسه

:لعبارات المحددات السیاسیةصدق االتساق الداخلي * 
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)المحددات السیاسیة(لعبارات الجزء الرابع صدق االتساق الداخلياختبار ):06(الجدول رقم 

معامل ارتباط العبارةالعباراتالمحددات
مستوى 
المعنویة

المحددات 
السیاسیة

االستقرار األمني والسیاسي في الجزائر  - 
كوجهة الجزائریةشجعك على اختیار الوالیات

.سیاحیة
**0.8040.000

دعم الحكومة لقطاع السیاحة في الجزائر - 
كوجهة الجزائریةشجعك على  اختیار الوالیات

.سیاحیة
**0.8040.002

)0.01(مستوى داللة إحصائیة عند ** ، )0.05(مستوى داللة إحصائیة عند * 

.SPSSمن إعداد الطلبة باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر
من خالل تحلیل الجدول أعاله یتضح أن جمیع عبارات الجزء المتعلق بالمحددات السیاسیة تساهم في زیادة 
ثبات هذا الجزء، فكل معامالت االرتباط بین العبارات المكونة لجزء المحددات السیاسیة وبین المجموع الكلي 

وتساوي رتباط هي قیم موجبة ، كما أن كل قیم معامالت اال)0.01(للجزء دالة عند مستوى معنویة 
انظر الملحق رقم(صادقة لما وضعت لقیاسهجزء الرابع ما یدل على أن جمیع عبارات الووه)0.804(

06(.
:لعبارات المحددات الدیموغرافیةصدق االتساق الداخلي * 

)المحددات الدیموغرافیة(لعبارات الجزء الخامس صدق االتساق الداخلياختبار ):07(الجدول رقم 

العباراتالمحددات
معامل 
ارتباط 
العبارة

مستوى 
المعنویة

المحددات 
الدیموغرافیة

0.7920.000**.شجعك عمرك على اختیار الوالیات الجزائریة كوجهة سیاحیة- 
0.8240.000**.شجعك جنسك على اختیار الوالیات الجزائریة كوجهة سیاحیة- 
شجعتك حالتك االجتماعیة على اختیار الوالیات الجزائریة - 

.كوجهة سیاحیة
**0.5870.001

)0.01(مستوى داللة إحصائیة عند ** ، )0.05(مستوى داللة إحصائیة عند * 

.SPSSمن إعداد الطلبة باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر
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)تابع()المحددات الدیموغرافیة(لعبارات الجزء الخامس االتساق الداخليصدق اختبار ):07(الجدول رقم 

العباراتالمحددات
معامل 
ارتباط 
العبارة

مستوى 
المعنویة

شجعك عدد األطفال في أسرتك على اختیار الوالیات - 
.الجزائریة كوجهة سیاحیة

**0.8940.000

كوجهة شجعتك مهنتك على اختیار الوالیات الجزائریة - 
.سیاحیة

**0.7110.000

)0.01(مستوى داللة إحصائیة عند ** ، )0.05(مستوى داللة إحصائیة عند * 

.SPSSمن إعداد الطلبة باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر
من خالل تحلیل الجدول أعاله یتضح أن جمیع عبارات الجزء المتعلق بالمحددات الدیموغرافیة تساهم في 
زیادة ثبات هذا الجزء، فكل معامالت االرتباط بین العبارات المكونة لجزء المحددات الدیموغرافیة وبین 

قیم معامالت االرتباط هي قیم ، كما أن كل)0.05(و) 0.01(المجموع الكلي للجزء دالة عند مستوى معنویة 
صادقة لما الجزء الخامسما یدل على أن جمیع عبارات ووه) 0.894(وبین ) 0.587(موجبة تترواح بین 

.)07انظر الملحق رقم(وضعت لقیاسه
:لعبارات المحددات النفسیةصدق االتساق الداخلي * 

)المحددات النفسیة(لعبارات الجزء السادس صدق االتساق الداخلياختبار ):08(الجدول رقم 

العباراتالمحددات
معامل ارتباط 

العبارة
مستوى 
المعنویة

المحددات 
النفسیة

دوافعك الشخصیة شجعتك على اختیار الوالیات الجزائریة -
.كوجهة سیاحیة

**0.4970.005

توافق توقعاتك مع مستوى الخدمات السیاحیة المعروضة في -
الوجهات السیاحیة الجزائریة شجعك على اختیارها كوجهة 

.سیاحیة
**0.8450.000

توافق الوجهات السیاحیة الجزائریة مع أذواقك شجعك على -
.اختیارها كوجهة سیاحیة

**0.9010.000

)0.01(مستوى داللة إحصائیة عند ** ، )0.05(مستوى داللة إحصائیة عند * 

.SPSSمن إعداد الطلبة باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر



الدراسة المیدانیة............................................................................................الفصل الثاني

53

)تابع()المحددات النفسیة(لعبارات الجزء السادس صدق االتساق الداخلياختبار ):08(الجدول رقم 

العباراتالمحددات
معامل ارتباط 

العبارة
مستوى 
المعنویة

السمات الشخصیة لسكان الوالیات الجزائریة شجعتك على - 
.اختیارها كوجهة سیاحیة

**0.8570.000

)0.01(مستوى داللة إحصائیة عند ** ، )0.05(مستوى داللة إحصائیة عند * 

.SPSSمن إعداد الطلبة باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر
زیادة من خالل تحلیل الجدول أعاله یتضح أن جمیع عبارات الجزء المتعلق بالمحددات النفسیة تساهم في 

ثبات هذا الجزء، فكل معامالت االرتباط بین العبارات المكونة لجزء المحددات النفسیة وبین المجموع الكلي 
، كما أن كل قیم معامالت االرتباط هي قیم موجبة تترواح بین )0.01(للجزء دالة عند مستوى معنویة 

صادقة لما وضعت لقیاسهالسادسالجزء ما یدل على أن جمیع عبارات ووه) 0.901(وبین ) 0.497(
.)08انظر الملحق رقم(

:محددات أخرىلعبارات صدق االتساق الداخلي * 
)محددات أخرى(لعبارات الجزء السابع صدق االتساق الداخلياختبار ):09(الجدول رقم 

العباراتالمحددات
معامل ارتباط 

العبارة
مستوى المعنویة

محددات أخرى

شجعك على اختیار الوالیات الجزائریة حجم وقت فراغك-
.كوجهة سیاحیة

*0.3800.038

شجعك ...)  ترنتكالحجز على االن(التطور التكنولوجي -
على اختیار الوالیات الجزائریة كوجهة سیاحیة

**0.7120.000

تسویق وترویج الهیئات والمنظمات السیاحیة للمنتجات -
الجزائریة  شجعك على اختیارها السیاحیة للوجهات السیاحیة 

.كوجهة سیاحیة
**0.7750.000

إجراءات ترتیب رحلة سیاحیة إلى الوالیات الجزائریة -
.شجعك على اختیارها كوجهة سیاحیة

**0.7830.000

)0.01(مستوى داللة إحصائیة عند ** ، )0.05(مستوى داللة إحصائیة عند * 

.SPSSمن إعداد الطلبة باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر
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)تابع()محددات أخرى(لعبارات الجزء السابع صدق االتساق الداخلياختبار ):09(الجدول رقم 

العباراتالمحددات
معامل ارتباط 

العبارة
مستوى 
المعنویة

الوالیات السیاحیة و المسافة الفاصلة بین مقر سكنك - 
.على اختیارها كوجهة سیاحیةالجزائریة شجعك 

**0.4210.020

الكلمة المنطوقة حول الوجهات السیاحیة الجزائریة - 
.شجعتك على اختیارها كوجهة سیاحیة

**0.7070.000

)0.01(مستوى داللة إحصائیة عند ** ، )0.05(مستوى داللة إحصائیة عند * 

.SPSSمن إعداد الطلبة باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر
من خالل تحلیل الجدول أعاله یتضح أن جمیع عبارات الجزء المتعلق بالمحددات األخرى تساهم في زیادة 
ثبات هذا الجزء، فكل معامالت االرتباط بین العبارات المكونة لجزء المحددات األخرى وبین المجموع الكلي 

، كما أن كل قیم معامالت االرتباط هي قیم موجبة تترواح بین )0.01(مستوى معنویة للجزء دالة عند 
صادقة لما وضعت لقیاسهالجزء السابعما یدل على أن جمیع عبارات ووه) 0.783(وبین ) 0.380(
.)09انظر الملحق رقم(

:ألجزاء محور الدراسةصدق االتساق الداخلي * 
ألجزاء محور الدراسةاالتساق الداخليصدق اختبار ):10(الجدول رقم 

مستوى المعنویةمعامل االرتباطالعباراتالجزءالمحور

محددات الطلب 
السیاحي الداخلي

0.5820.001**3المحددات الطبیعیة
0.4490.013*6االقتصادیةالمحددات 

0.6310.000**3المحددات االجتماعیة والثقافیة
0.8830.000**2المحددات السیاسیة

0.6730.000**5المحددات الدیموغرافیة
0.7020.000**4المحددات النفسیة
0.8790.000**6محددات أخرى

)0.01(مستوى داللة إحصائیة عند ** ، )0.05(مستوى داللة إحصائیة عند * 

.SPSSمن إعداد الطلبة باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر
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من خالل تحلیل الجدول أعاله یتضح أن جمیع عبارات األجزاء المشكلة لمحور محددات الطلب 
السیاحي الداخلي تساهم في زیادة ثبات المحور، فكل معامالت االرتباط بین األجزاء المكونة للمحور وبین 

تباط هي قیم موجبة ، كما أن كل قیم معامالت االر )0.01(المجموع الكلي للمحور دالة عند مستوى معنویة 
ما یدل على أن جمیع أجزاء المحور صادقة لما وضعت لقیاسهووه) 0.883(وبین ) 0.449(بین تتراوح

.)10انظر الملحق رقم(
:اختبار ثبات أداة الدراسة- 2

:كرونباخ والجدول التالي یوضح النتائج المتحصل علیهاالختبار ثبات االستبیان تم حساب معامل ألفا
اختبار ثبات االستبیان):11(رقم الجدول 

الدرجةمعامل ألفاكرونباجالعباراتالمحور
جیدة290.885محددات الطلب السیاحي الداخلي

.SPSSمن إعداد الطلبة باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر
وهي قیمة جیدة تدل على 0.885كرونباخ تساوي من خالل تحلیل الجدول أعاله نالحظ إن قیمة معامل ألفا

.)11انظر الملحق رقم (ثبات االستبیان، وبالتالي إمكانیة التطبیق المیداني له
وبالتالي یمكن القول أن االستبیان یتمیز بالصدق البنائي في جل عباراته وبالتالي یمكن استعماله كأداة 

.لقیاس الظاهرة محل الدراسة
ئیة المستخدمةإلحصاااألسالیب : الفرع الثالث

لغرض تحلیل البیانات المتحصل علیها واختبار صحة فرضیة البحث، تم االستعانة بعدد من األدوات 
:وهيSPSSاالجتماعیةاإلحصائیة وذلك باستعمال برنامج الحزمة اإلحصائیة للعلوم 

.لمفردات الدراسةخصیة من أجل عرض البیانات الشوتم استخدامها:التكرارات والنسب المئویة-
تم استخدام معامل ارتباط بیرسون في حساب االرتباط بین درجة كل عبارة :معامل االرتباط بیرسون-

والدرجة الكلیة للجزء الذي تنتمي إلیه، باإلضافة إلى استعماله في حساب درجة ارتباط األجزاء مع المحور 
، ومن جهة أخرى تم استخدامه في أول خطوة من الدراسةالذي تنتمي إلیه، وذلك لتقدیر صدق عناصر أداة 

).مصفوفة االرتباطات(خطوات التحلیل العاملي لمعرفة درجة ارتباط المتغیرات مع بعضها البعض 
أداة ثبات لقیاس )Alpha Cronbach(كرونباخ ألفاتم استخدام معامل ارتباط :ألفا كرونباخالثبات معامل -

.الدراسة
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وتم استخدامه بهدف المقارنة بین المتغیرات أیضا المقارنة بین العوامل المستخرجة :الحسابيوسط متال-
.بالتحلیل العاملي وترتیبها

یشیر إلى درجة ویعد االنحراف المعیاري من أكثر مقاییس التشتت استخداما، وه:االنحراف المعیاري-
ویتم إتباع القاعدة التالیة في تحلیل نتائج االنحراف 1.مقدارها بعد المشاهدات عن المتوسط الحسابي

:المعیاري
وعدم تشتتها عن الوسط الحسابي، ویعني ذلك اإلجاباتیشیر إلى تركز :1االنحراف المعیاري أقل من * 

.تقارب إجابات أفراد العینة
یشیر إلى تشتت اإلجابات عن الوسط الحسابي، ویعني ذلك تباین :1یساوي واالنحراف المعیاري أكبر أ* 

.وتباعد إجابات أفراد العینة
وتم استخدام هذا االختبار بهدف الحكم على أن ):50العینة أكبر من (سمیروف- كولموجروفاختبار -

.البیانات تخضع للتوزیع الطبیعي أم ال
كفایة حجم العینة لمعرفة مدى استخدام هذا االختبارتم:(KMO Test)اولكین - مییر-اختبار كیزر-

للقیام بالتحلیل العاملي، كما تم استخدامه أیضا ضمن الشروط الواجب تحقیقها للحكم على مدى صالحیة 
.2)0.5(البیانات للتحلیل العاملي، حیث یجب أن تفوق قیمته 

وقد تم استخدام قیمته ضمن الشروط الواجب تحققها للحكم على مدى : قیمة محدد مصفوفة االرتباطات-
. صالحیة البیانات للتحلیل العاملي، والذي یجب أن ال تكون القیمة المطلقة له تساوي الصفر تماما

اختبار یختبر الفرضیة الصفریة التي مفادها أن جمیع معامالت االرتباط في ووه:اختبار برتلیت-
، نرفض إحصائیاة الوحدة، فإذا كانت قیمة اختبار برتلیت دالة فعن الصفر، أي مصفو المصفوفة تختلف

المصفوفة من االرتباطات الدالة لصالح الفرضیة البدیلة بأن ارتباطات والفرضیة الصفریة التي تدل على خل
بارات التي من بین االختووه. 3المصفوفة في المجتمع تختلف عن الصفر، أي أنها لیست مصفوفة الوحدة

.تم استخدامها ضمن الشروط الواجب تحققها للحكم على مدى صالحیة البیانات للتحلیل العاملي
استخراج العوامل الكامنة في محددات ووتم استخدامه بهدف معالجة إشكالیة دراستنا وه:التحلیل العاملي-

ویهدف إلى اختزال عدد المتغیرات أالطلب السیاحي الداخلي، فالتحلیل العاملي عبارة عن أسلوب إحصائي 

، ص 2000، الطبعة األولى، دار الصفاء، عمان، "مناهج وأسالیب البحث العلمي" ربحي مصطفى عمیان، وعثمان محمد غنیم، 1
161.

.28، صبقامرجع سأمحمد بوزیان تیغزة، 2
.29، ص المرجع نفسه3
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أحد أسالیب تحلیل متعدد المتغیرات والتي تستخدم في تحلیل مصفوفة والبیانات المتعلقة بظاهرة معینة، وه
مصفوفة التباین والتباین المشترك للحصول على تفسیر دقیق، واختزال البیانات الكثیرة إلى عدد واالرتباط أ

بین المتغیرات الناتجة بواسطة العوامل المشتركة الكامنة وراء هذه العالقات أقل وذلك من خالل العالقات
وتم بالضبط استخدام التحلیل العاملي . 1والتي هي متغیرات أیضا ولكن بعدد أقل من المتغیرات األصلیة

الكامنةوالعواملالمتغیراتبینالعالقاتفیهاتكونالتيالحاالتفيیستخدماالستكشافي كون هذا النوع 
.عروفةمغیر

إحدى طرق استخراج العوامل في التحلیل العاملي، واستخدمنا هذه ووه:طریقة المكونات األساسیة- 
الطریقة في دراستنا كون هذه الطریقة تستخرج عوامل متدرجة من حیث أهمیتها بدءا بالعامل األول ونزال إلى 

. 2العامل األخیر
وهي إحدى طرق تدویر العوامل وٕاحدى خطوات التحلیل العاملي، :Varimaxطریقة الفاریماكس -

3.المحاورووتهدف إلى البحث عن معنى العوامل أي تأویل العوامل أ

تم استخدامه في ترتیب العوامل المستخرجة بالتحلیل العاملي، فالعامل األول یفسر أقصى تباین : التباین-
الثاني یفسر أقصى تباین ممكن من بواقي التباین الذي تبقى في ، والعامل )تباین مفسرنسبة أقصى(ممكن 

.بعد استخراج العامل األول) البیانات(مصفوفة االرتباطات 
األخرى التي و بهدف معرفة العوامل المستخرجة التي تعتمد في الدراسة وتم استخدامه : الجذر الكامن-

، )01(تخرج وتهمل األخرى التي تقل عن قیمة تس)01(، فالعوامل التي تفوق قیمة جذرها الكامن تهمل
ثم تجمع تربیعاتها الویحسب بجمع مربعات تشبعات الفقرات على عامل معین، فتشبعات العبارات تربع أو 

لتدل على الجذر الكامن للعامل الواحد، وبتعبیر آخر فالجذر الكامن یقیس شدة العالقة بین العبارات والعامل 
الواحد، أي یقیس مقدار التباین الذي تمكن العامل من تفسیره في الفقرات، أي مقدار المعلومات المشتقة من 

.4املالعبارات التي یمثلها العوالمتغیرات أ

، مجلة "دور التحلیل العاملي في تحدید أهم العوامل المؤثرة في جودة الخدمات الصحیة المقدمة للمرضى"عبد العباس حسن كاظم، 1
.243، ص 2014، 4العدد ،كلیة اإلدارة واالقتصاد، جامعة القادسیة، العراقالقادسیة للعلوم اإلداریة واالقتصادیة، 

.37ص ،سابقمرجع أمحمد بوزیان تیغزة، 2
.85ص ،المرجع نفسه3
.48ص ، المرجع نفسه4
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ویمثل مجموعة مساهمة كل متغیر من المتغیرات في العوامل الناتجة من التحلیل العاملي، :معامل الشیوع- 
وتم استخدامه بهدف معرفة أهمیة المتغیرات األصلیة، فكلما كان معامل الشیوع كبیر زادت أهمیة المتغیر 

.األصلي
نتائج الدراسةوتحلیل عرض : المبحث الثاني

خصائص العینة و الوقوف على متغیرات الدراسة و یتضمن هذا المبحث عرضا لتحلیل البیانات 
.التي یتم الوصول إلیها من خالل تحلیل فقراتهاو اإلستبانةاستعراض أبرز نتائج و 

عرض نتائج الدراسة: المطلب األول
تحلیل خصائص عینة الدراسة:الفرع األول

:فیما یليسمات عینة الدراسة و یمكن توضیح خصائص 
:الجنس: أوال

:یمكن توضیح توزیع أفراد عینة الدراسة حسب الجنس من خالل الشكل التالي

.SPSSمن إعداد الطلبة باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر
في حین تشكل اإلناث %51.60من أفراد العینة ذكور، أي ما نسبته 290الشكل أعاله أنو یبین الجدول 

یعود هذا التقارب إلى اإلنفتاح الذي یرفع القیود على و ، %48.40فردا من عینة الدراسة، أي ما نسبته 272
. )02أنظر الملحق (السیاحة بشكل خاصو تواجد المرأة في میادین الحیاة االجتماعیة بشكل عام 

:العمر: ثانیا
:یمكن توضیح توزیع أفراد عینة الدراسة حسب العمر من خالل الشكل التالي

48.40%

توزیع أفراد العینة حسب الجنس): 03(الشكل 
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ویمثل مجموعة مساهمة كل متغیر من المتغیرات في العوامل الناتجة من التحلیل العاملي، :معامل الشیوع- 
وتم استخدامه بهدف معرفة أهمیة المتغیرات األصلیة، فكلما كان معامل الشیوع كبیر زادت أهمیة المتغیر 

.األصلي
نتائج الدراسةوتحلیل عرض : المبحث الثاني

خصائص العینة و الوقوف على متغیرات الدراسة و یتضمن هذا المبحث عرضا لتحلیل البیانات 
.التي یتم الوصول إلیها من خالل تحلیل فقراتهاو اإلستبانةاستعراض أبرز نتائج و 

عرض نتائج الدراسة: المطلب األول
تحلیل خصائص عینة الدراسة:الفرع األول

:فیما یليسمات عینة الدراسة و یمكن توضیح خصائص 
:الجنس: أوال

:یمكن توضیح توزیع أفراد عینة الدراسة حسب الجنس من خالل الشكل التالي

.SPSSمن إعداد الطلبة باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر
في حین تشكل اإلناث %51.60من أفراد العینة ذكور، أي ما نسبته 290الشكل أعاله أنو یبین الجدول 

یعود هذا التقارب إلى اإلنفتاح الذي یرفع القیود على و ، %48.40فردا من عینة الدراسة، أي ما نسبته 272
. )02أنظر الملحق (السیاحة بشكل خاصو تواجد المرأة في میادین الحیاة االجتماعیة بشكل عام 

:العمر: ثانیا
:یمكن توضیح توزیع أفراد عینة الدراسة حسب العمر من خالل الشكل التالي

51.60%48.40%

توزیع أفراد العینة حسب الجنس): 03(الشكل 
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ویمثل مجموعة مساهمة كل متغیر من المتغیرات في العوامل الناتجة من التحلیل العاملي، :معامل الشیوع- 
وتم استخدامه بهدف معرفة أهمیة المتغیرات األصلیة، فكلما كان معامل الشیوع كبیر زادت أهمیة المتغیر 

.األصلي
نتائج الدراسةوتحلیل عرض : المبحث الثاني

خصائص العینة و الوقوف على متغیرات الدراسة و یتضمن هذا المبحث عرضا لتحلیل البیانات 
.التي یتم الوصول إلیها من خالل تحلیل فقراتهاو اإلستبانةاستعراض أبرز نتائج و 

عرض نتائج الدراسة: المطلب األول
تحلیل خصائص عینة الدراسة:الفرع األول

:فیما یليسمات عینة الدراسة و یمكن توضیح خصائص 
:الجنس: أوال

:یمكن توضیح توزیع أفراد عینة الدراسة حسب الجنس من خالل الشكل التالي

.SPSSمن إعداد الطلبة باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر
في حین تشكل اإلناث %51.60من أفراد العینة ذكور، أي ما نسبته 290الشكل أعاله أنو یبین الجدول 

یعود هذا التقارب إلى اإلنفتاح الذي یرفع القیود على و ، %48.40فردا من عینة الدراسة، أي ما نسبته 272
. )02أنظر الملحق (السیاحة بشكل خاصو تواجد المرأة في میادین الحیاة االجتماعیة بشكل عام 

:العمر: ثانیا
:یمكن توضیح توزیع أفراد عینة الدراسة حسب العمر من خالل الشكل التالي

ذكر
أنثى
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.SPSSمن إعداد الطلبة باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر
سنة 30إلى 18الشكل أعاله أن أفراد عینة الدراسة التي تتراوح أعمارهم ما بین و نالحظ من الجدول 

46ففئة من %25.80سنة بـ 45إلى 31، تلیها فئة من %72.78نسبتهم بـ هم األكثر تكرار، حیث تقدر 
المالحظ أن فئة الشباب هي المسیطرة و ، %0.36سنة بـ 60ثم أخیرا فئة أكثر من %1.07سنة بـ 60إلى 

حیویةو اإلطالع لما تمتلكه من طاقة و االكتشافحب و یعود ذلك الهتمام هذه الفئة بالسیاحة و على المشهد 
).02أنظر الملحق (

:الحالة  االجتماعیة: ثالثا
:یمكن توضیح توزیع أفراد عینة الدراسة حسب الحالة  االجتماعیة من خالل الشكل التالي

.SPSSمن إعداد الطلبة باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر
كون أغلبهم %72.78تشیر نتائج الشكل أعاله أن النسبة األكبر لعینة الدراسة هي فئة العزاب بـ 

هي نسبة  مقبولة و %25.09الطاقة أكثر من الفئة الثانیة التي جاءت بنسبة و یمتلكون من الوقت و شباب 

25.80%

1.07%
توزیع أفراد العینة حسب العمر): 04(الشكل 

25.09%

توزیع أفراد العینة حسب الحالة االجتماعیة): 05(الشكل 
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.SPSSمن إعداد الطلبة باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر
سنة 30إلى 18الشكل أعاله أن أفراد عینة الدراسة التي تتراوح أعمارهم ما بین و نالحظ من الجدول 

46ففئة من %25.80سنة بـ 45إلى 31، تلیها فئة من %72.78نسبتهم بـ هم األكثر تكرار، حیث تقدر 
المالحظ أن فئة الشباب هي المسیطرة و ، %0.36سنة بـ 60ثم أخیرا فئة أكثر من %1.07سنة بـ 60إلى 

حیویةو اإلطالع لما تمتلكه من طاقة و االكتشافحب و یعود ذلك الهتمام هذه الفئة بالسیاحة و على المشهد 
).02أنظر الملحق (

:الحالة  االجتماعیة: ثالثا
:یمكن توضیح توزیع أفراد عینة الدراسة حسب الحالة  االجتماعیة من خالل الشكل التالي

.SPSSمن إعداد الطلبة باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر
كون أغلبهم %72.78تشیر نتائج الشكل أعاله أن النسبة األكبر لعینة الدراسة هي فئة العزاب بـ 

هي نسبة  مقبولة و %25.09الطاقة أكثر من الفئة الثانیة التي جاءت بنسبة و یمتلكون من الوقت و شباب 

72.78%

25.80%

1.07% 0.36%
توزیع أفراد العینة حسب العمر): 04(الشكل 

سنة30إلى 18من 
سنة45إلى 31من 
سنة60إلى 46من 

سنة60أكثر من 

72.78%

25.09%

2.14%
توزیع أفراد العینة حسب الحالة االجتماعیة): 05(الشكل 
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.SPSSمن إعداد الطلبة باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر
سنة 30إلى 18الشكل أعاله أن أفراد عینة الدراسة التي تتراوح أعمارهم ما بین و نالحظ من الجدول 

46ففئة من %25.80سنة بـ 45إلى 31، تلیها فئة من %72.78نسبتهم بـ هم األكثر تكرار، حیث تقدر 
المالحظ أن فئة الشباب هي المسیطرة و ، %0.36سنة بـ 60ثم أخیرا فئة أكثر من %1.07سنة بـ 60إلى 

حیویةو اإلطالع لما تمتلكه من طاقة و االكتشافحب و یعود ذلك الهتمام هذه الفئة بالسیاحة و على المشهد 
).02أنظر الملحق (

:الحالة  االجتماعیة: ثالثا
:یمكن توضیح توزیع أفراد عینة الدراسة حسب الحالة  االجتماعیة من خالل الشكل التالي

.SPSSمن إعداد الطلبة باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر
كون أغلبهم %72.78تشیر نتائج الشكل أعاله أن النسبة األكبر لعینة الدراسة هي فئة العزاب بـ 

هي نسبة  مقبولة و %25.09الطاقة أكثر من الفئة الثانیة التي جاءت بنسبة و یمتلكون من الوقت و شباب 

سنة30إلى 18من 
سنة45إلى 31من 
سنة60إلى 46من 

سنة60أكثر من 

أعزب
متزوج
أخرى
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األرامل و التي تمثل المطلقین و جاءت الفئة األخرى و مسؤولیات أكبر، و إلى حد ما كونهم یملكون التزامات 
).02أنظر الملحق (یمكن إرجاع ذلك ألسباب اجتماعیةو هي أصغر نسبة و %2.14بنسبة 

: المستوى التعلیمي: رابعا
:یمكن توضیح توزیع أفراد عینة الدراسة حسب المستوى التعلیمي من خالل الشكل التالي

.SPSSمن إعداد الطلبة باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر
من الشكل أعاله نالحظ أن النسبة األعلى في أفراد عینة الدراسة هي فئة المستوى الجامعي بأكثر من 

ممن یملكون %7.83وهذا یعطي مصداقیة أكبر في النتائج كون إجاباتهم أكثر دقة، بینما نسبة 91%
یفسر هذا التفاوت إلى السیاسة التعلیمیة المنتهجة و ، %0.89ألخیر نسبة األمیین بـ في او مستوى ثانوي فأقل 

).02أنظر الملحق (التي تتیح للجمیع فرصة التعلمو من طرف الدولة منذ االستقالل  
:المهنة: خامسا

:یمكن توضیح توزیع أفراد عینة الدراسة حسب المهنة من خالل الشكل التالي

0.89%

توزیع أفراد العینة حسب المستوى التعلیمي): 06(الشكل 
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األرامل و التي تمثل المطلقین و جاءت الفئة األخرى و مسؤولیات أكبر، و إلى حد ما كونهم یملكون التزامات 
).02أنظر الملحق (یمكن إرجاع ذلك ألسباب اجتماعیةو هي أصغر نسبة و %2.14بنسبة 

: المستوى التعلیمي: رابعا
:یمكن توضیح توزیع أفراد عینة الدراسة حسب المستوى التعلیمي من خالل الشكل التالي

.SPSSمن إعداد الطلبة باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر
من الشكل أعاله نالحظ أن النسبة األعلى في أفراد عینة الدراسة هي فئة المستوى الجامعي بأكثر من 

ممن یملكون %7.83وهذا یعطي مصداقیة أكبر في النتائج كون إجاباتهم أكثر دقة، بینما نسبة 91%
یفسر هذا التفاوت إلى السیاسة التعلیمیة المنتهجة و ، %0.89ألخیر نسبة األمیین بـ في او مستوى ثانوي فأقل 

).02أنظر الملحق (التي تتیح للجمیع فرصة التعلمو من طرف الدولة منذ االستقالل  
:المهنة: خامسا

:یمكن توضیح توزیع أفراد عینة الدراسة حسب المهنة من خالل الشكل التالي

0.89% 7.83%

91.28%

توزیع أفراد العینة حسب المستوى التعلیمي): 06(الشكل 
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األرامل و التي تمثل المطلقین و جاءت الفئة األخرى و مسؤولیات أكبر، و إلى حد ما كونهم یملكون التزامات 
).02أنظر الملحق (یمكن إرجاع ذلك ألسباب اجتماعیةو هي أصغر نسبة و %2.14بنسبة 

: المستوى التعلیمي: رابعا
:یمكن توضیح توزیع أفراد عینة الدراسة حسب المستوى التعلیمي من خالل الشكل التالي

.SPSSمن إعداد الطلبة باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر
من الشكل أعاله نالحظ أن النسبة األعلى في أفراد عینة الدراسة هي فئة المستوى الجامعي بأكثر من 

ممن یملكون %7.83وهذا یعطي مصداقیة أكبر في النتائج كون إجاباتهم أكثر دقة، بینما نسبة 91%
یفسر هذا التفاوت إلى السیاسة التعلیمیة المنتهجة و ، %0.89ألخیر نسبة األمیین بـ في او مستوى ثانوي فأقل 

).02أنظر الملحق (التي تتیح للجمیع فرصة التعلمو من طرف الدولة منذ االستقالل  
:المهنة: خامسا

:یمكن توضیح توزیع أفراد عینة الدراسة حسب المهنة من خالل الشكل التالي

غیر متعلم
ثانوي فأقل
جامعي
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.SPSSمن إعداد الطلبة باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر
تلیها فئة %40.04من الشكل نالحظ أن النسبة األكبر من عینة الدراسة هي فئة الطلبة بنسبة 

أخیرا فئة و %10.68ثم فئة ذوي األعمال الحرة ففئة العاطلین عن العمل بنسبة %33.63الموظفین بنسبة 
الذین یتطلعون للسفر والسیاحةو الموظفین من الشباب و ، فجل أفراد فئة الطلبة %1.25المتقاعدین بنسبة 

).02أنظر الملحق (
عبارات الدراسةتحلیلو عرض : الفرع الثاني

عبارة موزعة على سبعة أجزاء لمحور الدراسة محددات الطلب السیاحي الداخلي لدى 29تم تخصیص 
كذا االنحراف المعیاري لكل عبارة ثم تحدید المجال و ، حیث تم حساب المتوسط الحسابي )السائح الجزائري

.الذي ینتمي إلیه المتوسط الحسابي لمعرفة درجة الموافقة
ات أفراد العینة حول المحددات الطبیعیةتحلیل إجابو عرض : أوال

االنحرافات المعیاریة المتعلقة بجزء المحددات الطبیعیة و الجدول أسفله یوضح المتوسطات الحسابیة 
.كذا درجة الموافقة لكل عبارةو من محور الدراسة 

المحددات الطبیعیةإلجابات أفراد عینة الدراسة حول االنحرافات المعیاریة و المتوسطات الحسابیة :)12(الجدول رقم

درجة 
الموافقة

أهمیة 
العبارة

اإلنحراف 
المعیاري

المتوسط 
الحسابي العبارة

رقم
العبارة

عالیة 3 0.858 3.90
خصائص مناخ المناطق الجزائریة شجعك على 

.اختیارها كوجهة سیاحیة
1

.SPSSمن إعداد الطلبة باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر

33.63%

10.68%
توزیع أفراد العینة حسب المھنة): 07(الشكل 
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.SPSSمن إعداد الطلبة باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر
تلیها فئة %40.04من الشكل نالحظ أن النسبة األكبر من عینة الدراسة هي فئة الطلبة بنسبة 

أخیرا فئة و %10.68ثم فئة ذوي األعمال الحرة ففئة العاطلین عن العمل بنسبة %33.63الموظفین بنسبة 
الذین یتطلعون للسفر والسیاحةو الموظفین من الشباب و ، فجل أفراد فئة الطلبة %1.25المتقاعدین بنسبة 

).02أنظر الملحق (
عبارات الدراسةتحلیلو عرض : الفرع الثاني

عبارة موزعة على سبعة أجزاء لمحور الدراسة محددات الطلب السیاحي الداخلي لدى 29تم تخصیص 
كذا االنحراف المعیاري لكل عبارة ثم تحدید المجال و ، حیث تم حساب المتوسط الحسابي )السائح الجزائري

.الذي ینتمي إلیه المتوسط الحسابي لمعرفة درجة الموافقة
ات أفراد العینة حول المحددات الطبیعیةتحلیل إجابو عرض : أوال

االنحرافات المعیاریة المتعلقة بجزء المحددات الطبیعیة و الجدول أسفله یوضح المتوسطات الحسابیة 
.كذا درجة الموافقة لكل عبارةو من محور الدراسة 

المحددات الطبیعیةإلجابات أفراد عینة الدراسة حول االنحرافات المعیاریة و المتوسطات الحسابیة :)12(الجدول رقم

درجة 
الموافقة

أهمیة 
العبارة

اإلنحراف 
المعیاري

المتوسط 
الحسابي العبارة

رقم
العبارة

عالیة 3 0.858 3.90
خصائص مناخ المناطق الجزائریة شجعك على 

.اختیارها كوجهة سیاحیة
1

.SPSSمن إعداد الطلبة باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر

40.04%

14.41%

10.68% 1.25%
توزیع أفراد العینة حسب المھنة): 07(الشكل 

طالب
عامل حر
موظف
عاطل عن العمل
متقاعد
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.SPSSمن إعداد الطلبة باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر
تلیها فئة %40.04من الشكل نالحظ أن النسبة األكبر من عینة الدراسة هي فئة الطلبة بنسبة 

أخیرا فئة و %10.68ثم فئة ذوي األعمال الحرة ففئة العاطلین عن العمل بنسبة %33.63الموظفین بنسبة 
الذین یتطلعون للسفر والسیاحةو الموظفین من الشباب و ، فجل أفراد فئة الطلبة %1.25المتقاعدین بنسبة 

).02أنظر الملحق (
عبارات الدراسةتحلیلو عرض : الفرع الثاني

عبارة موزعة على سبعة أجزاء لمحور الدراسة محددات الطلب السیاحي الداخلي لدى 29تم تخصیص 
كذا االنحراف المعیاري لكل عبارة ثم تحدید المجال و ، حیث تم حساب المتوسط الحسابي )السائح الجزائري

.الذي ینتمي إلیه المتوسط الحسابي لمعرفة درجة الموافقة
ات أفراد العینة حول المحددات الطبیعیةتحلیل إجابو عرض : أوال

االنحرافات المعیاریة المتعلقة بجزء المحددات الطبیعیة و الجدول أسفله یوضح المتوسطات الحسابیة 
.كذا درجة الموافقة لكل عبارةو من محور الدراسة 

المحددات الطبیعیةإلجابات أفراد عینة الدراسة حول االنحرافات المعیاریة و المتوسطات الحسابیة :)12(الجدول رقم

درجة 
الموافقة

أهمیة 
العبارة

اإلنحراف 
المعیاري

المتوسط 
الحسابي العبارة

رقم
العبارة

عالیة 3 0.858 3.90
خصائص مناخ المناطق الجزائریة شجعك على 

.اختیارها كوجهة سیاحیة
1

.SPSSمن إعداد الطلبة باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر

طالب
عامل حر
موظف
عاطل عن العمل
متقاعد
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)تابع(المحددات الطبیعیةإلجابات أفراد عینة الدراسة حول المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة :)12(الجدول رقم

درجة 
الموافقة

أهمیة 
العبارة

اإلنحراف 
المعیاري

المتوسط 
الحسابي العبارة

رقم
العبارة

عالیة 1 0.810 4.09
جبال، (شكل تضاریس الوجهات السیاحیة الجزائریة 

شجعتك على اختیارها كوجهة ...) سهول، شواطئ
.سیاحیة 2

عالیة 2 0.836 4.09
المناظر الطبیعیة في الوجهات السیاحیة الجزائریة 

.شجعتك على اختیارها كوجهة سیاحیة 3
عالیة  - 0.729 4.026 جمیع عبارات الجزء

.SPSSمن إعداد الطلبة باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر
:تشیر نتائج الجدول أعاله وفق آراء أفراد عینة الدراسة إلى

 وهي تنتمي إلى 4.026بلغ المتوسط الحسابي لجمیع العبارات المتعلقة بجزء المحددات الطبیعیة
؛موافقین علي عبارات هدا الجزءمما یدل على أن أفراد عینة الدراسة [ 4.20-3.40[المجال 

؛تشابهت أراء أفراد العینة حول المحددات الطبیعیة وكانت درجة الموافقة عالیة لجمیع العبارات
 ابتعادها عن المتوسطات الحسابیة دلیل على اتساق إجابات أفراد و انخفاض قیمة االنحرافات المعیاریة

.زءعینة الدراسة حول العبارات المختلفة لهذا الج
انظر الملحق رقم (على ضوء هذه النتائج یمكن القول أن للمحددات الطبیعیة دور عالي في استقطاب السیاح

14(.
االقتصادیةالمحددات تحلیل إجابات أفراد العینة حول و عرض : ثانیا

االنحرافات المعیاریة المتعلقة بجزء المحددات و الجدول أسفله یوضح المتوسطات الحسابیة 
.كذا درجة الموافقة لكل عبارةو من محور الدراسة االقتصادیة
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االقتصادیةاالنحرافات المعیاریة المتعلقة بجزء المحددات و المتوسطات الحسابیة :)13(الجدول رقم

درجة 
الموافقة

أهمیة 
العبارة

اإلنحراف 
المعیاري

المتوسط 
الحسابي

ارةــــــــالعب
رقم

العبارة

منخفضة 4 1.084 2.19
مستوى أسعار المنتجات السیاحیة في الوالیات 

.الجزائریة  شجعك على اختیارها كوجهة سیاحیة

1

منخفضة 3 1.224 2.50
مستوى أسعار المنتجات السیاحیة في الوجهات 

السیاحیة المنافسة للوالیات الجزائریة شجعك على 
.اختیارها كوجهة سیاحیة 2

متوسطة 1 1.166 2.99
مستوى دخلك شجعك على اختیار الوالیات 

.الجزائریة كوجهة سیاحیة 3

متوسطة 2 1.149 2.64
سعر صرف العملة المحلیة  شجعك على اختیار 

.الوالیات الجزائریة كوجهة سیاحیة 4

منخفضة 6 1.076 2.08
االتصاالت، شبكة الطرق، (البنیة التحتیة 

في الوالیات الجزائریة شجعتك على ...) الكهرباء
.اختیارها كوجهة سیاحیة 5

منخفضة 5 1.139 2.19
نوعیة خدمات اإلیواء المتوفرة في الوالیات 

.الجزائریة  شجعتك على اختیارها كوجهة سیاحیة 6
منخفضة  - 0.788 2.431 جمیع عبارات الجزء

.SPSSمن إعداد الطلبة باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر
:تشیر نتائج الجدول أعاله وفق آراء أفراد عینة الدراسة إلى

وهي تنتمي إلى 2.43االقتصادیةبلغ المتوسط الحسابي لجمیع العبارات المتعلقة بجزء المحددات
؛موافقین علي عبارات هدا الجزءمما یدل على أن أفراد عینة الدراسة غیر [2.60-1.08[المجال 

 1(بین درجة الموافقة منخفضة للعبارات االقتصادیةتباینت أراء أفراد العینة حول عبارات المحددات-
؛)4- 3(وموافقة متوسطة بالنسبة للعبارة ) 6- 2-5
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 دلیل على اتساقنوعا ما ابتعادها عن المتوسطات الحسابیة و انخفاض قیمة االنحرافات المعیاریة
.إجابات أفراد عینة الدراسة حول العبارات المختلفة لهذا الجزء

انظر (دور منخفض في استقطاب السیاحاالقتصادیةعلى ضوء هذه النتائج یمكن القول أن للمحددات 
.)14الملحق رقم 

الثقافیةو المحددات االجتماعیة تحلیل إجابات أفراد العینة حول و عرض : ثالثا
االنحرافات المعیاریة المتعلقة بجزء المحددات و الجدول أسفله یوضح المتوسطات الحسابیة 

.كذا درجة الموافقة لكل عبارةو الثقافیة من محور الدراسة و االجتماعیة 
الثقافیةو المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة المتعلقة بجزء المحددات االجتماعیة :)14(الجدول رقم

درجة 
الموافقة

أهمیة 
العبارة

االنحراف
المعیاري

المتوسط 
الحسابي

العبارة
رقم 
العبارة 

عالیة 1 0.957 3.65
عادات وتقالید المجتمع في الوالیات الجزائریة  

.شجعتك على اختیارها كوجهة سیاحیة
1

متوسطة 3 1.073 2.93
الجزائریة  المستوى الحضاري للسكان في الوالیات 

.شجعك على اختیارها كوجهة سیاحیة
2

متوسطة 2 1.113 3.27
مستواك الثقافي شجعك على اختیار الوالیات 

.الجزائریة كوجهة سیاحیة
3

متوسطة  - 0.817 3.285 جمیع عبارات الجزء

.SPSSمن إعداد الطلبة باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر
:وفق آراء أفراد عینة الدراسة إلىتشیر نتائج الجدول أعاله 

وهي تنتمي 3.28االجتماعیة والثقافیة بلغ المتوسط الحسابي لجمیع العبارات المتعلقة بجزء المحددات
مما یدل على أن أفراد عینة الدراسة موافقین نسبیا على عبارات هذا [ 3.40- 2.60[إلى المجال 

؛الجزء
 المحددات االجتماعیة والثقافیة بین درجة الموافقة عالیة بالنسبة للعبارة تشابهت أراء أفراد العینة حول

؛)3- 2(ودرجة موافقة متوسطة بالنسبة للعبارة ) 1(
 ابتعادها عن المتوسطات الحسابیة دلیل على اتساق إجابات أفراد و انخفاض قیمة االنحرافات المعیاریة

.عینة الدراسة حول العبارات المختلفة لهذا الجزء
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الثقافیة دور متوسط في استقطاب السیاحو على ضوء هذه النتائج یمكن القول أن للمحددات االجتماعیة 
.)14انظر الملحق رقم (

المحددات السیاسیةتحلیل إجابات أفراد العینة حول و عرض : رابعا
االنحرافات المعیاریة المتعلقة بجزء المحددات السیاسیة و الجدول أسفله یوضح المتوسطات الحسابیة 

.كذا درجة الموافقة لكل عبارةو من محور الدراسة 
االنحرافات المعیاریة المتعلقة بجزء المحددات السیاسیةو المتوسطات الحسابیة :)15(الجدول رقم

درجة 
الموافقة

أهمیة 
العبارة

االنحراف 
المعیاري

المتوسط 
الحسابي

ةالعبار 
رقم 
العبارة

عالیة 1 1.056 3.53
االستقرار األمني والسیاسي في الجزائر  شجعك 

.على اختیار الوالیات الجزائریة كوجهة سیاحیة
1

منخفضة 2 1.002 1.89
دعم الحكومة لقطاع السیاحة في الجزائر شجعك 

.على  اختیار الوالیات الجزائریة كوجهة سیاحیة
2

متوسطة  - 0.794 2.712 جمیع عبارات الجزء
.SPSSمن إعداد الطلبة باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر

:تشیر نتائج الجدول أعاله وفق آراء أفراد عینة الدراسة إلى
 وهي تنتمي إلى المجال 2.71بلغ المتوسط الحسابي لجمیع العبارات المتعلقة بجزء  السیاسیة

؛عینة الدراسة غیر موافقین علي عبارات هدا الجزءمما یدل على أن أفراد [1.08-2.60[
ودرجة )1(عالیة للعبارة حول عبارات المحددات السیاسیة  بین درجة الموافقةتباینت أراء أفراد العینة

؛)2(موافقة منخفضة بالنسبة للعبارة 
 ساق إجابات أفراد ابتعادها عن المتوسطات الحسابیة دلیل على اتو انخفاض قیمة االنحرافات المعیاریة

المعیاري في إجابات العینة یقترب من فاالنحراف) 2(أما العبارة ) 1(بالنسبة للعبارة عینة الدراسة 
.المتوسط الحسابي مما یدل على عدم اتساق إجابات أفراد العینة في هذه العبارة

انظر الملحق (استقطاب السیاحعلى ضوء هذه النتائج یمكن القول أن للمحددات السیاسیة دور متوسط في 
.)14رقم 
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یموغرافیةدنتائج عبارات المحددات ال: خامسا
االنحرافات المعیاریة المتعلقة بجزء المحددات الدیموغرافیة من و الجدول أسفله یوضح المتوسطات الحسابیة 

.كذا درجة الموافقة لكل عبارةو محور الدراسة 
االنحرافات المعیاریة المتعلقة بجزء المحددات الدیموغرافیةو المتوسطات الحسابیة :)16(الجدول رقم

درجة 
الموافقة

أھمیة 
العبارة

االنحراف 
المعیاري

المتوسط 
الحسابي العبارة رقم 

العبارة

متوسطة 2 1,081 3,25
شجعك عمرك على اختیار الوالیات الجزائریة 

.كوجھة سیاحیة
1

متوسطة 3 1,154 3,13
شجعك جنسك على اختیار الوالیات الجزائریة 

.كوجھة سیاحیة
2

متوسطة 1 1,118 3,36
شجعتك حالتك االجتماعیة على اختیار 

.الوالیات الجزائریة كوجھة سیاحیة
3

متوسطة 5 1,100 2,84
شجعك عدد األطفال في أسرتك على اختیار 

.الوالیات الجزائریة كوجھة سیاحیة
4

متوسطة 4 1,088 3,05
شجعتك مھنتك على اختیار الوالیات الجزائریة 

.كوجھة سیاحیة
5

متوسطة - 0,81 3,125 جمیع عبارات الجزء

.SPSSمن إعداد الطلبة باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر
:تشیر نتائج الجدول أعاله وفق آراء أفراد عینة الدراسة إلى

 وهي تنتمي إلى المجال 3.124العبارات المتعلقة بالمحددات الدیموغرافیة بلغ المتوسط الحسابي لجمیع
؛مما یدل على أن أفراد عینة الدراسة موافقین نسبیا علي عبارات هدا الجزء[ 1.08-2.60[
؛تشابهت أراء أفراد العینة حول المحددات الدیموغرافیة وكانت درجة الموافقة متوسطة لجمیع العبارات
ابتعادها عن المتوسطات الحسابیة دلیل على اتساق إجابات أفراد و االنحرافات المعیاریة انخفاض قیمة

.عینة الدراسة حول العبارات المختلفة لهذا الجزء
انظر (على ضوء هذه النتائج یمكن القول أن للمحددات الدیموغرافیة دور متوسط في استقطاب السیاح

.)14الملحق رقم 
المحددات النفسیةتحلیل إجابات أفراد العینة حول و عرض : سادسا

االنحرافات المعیاریة المتعلقة بجزء المحددات النفسیة من محور و الجدول أسفله یوضح المتوسطات الحسابیة 
.كذا درجة الموافقة لكل عبارةو الدراسة 
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المحددات النفسیةاالنحرافات المعیاریة المتعلقة بجزء و المتوسطات الحسابیة :)17(الجدول رقم
درجة 

الموافقة
أهمیة 
العبارة

االنحراف
المعیاري

المتوسط 
الحسابي

العبارة
رقم 
العیارة

عالیة 1 1.040 3.55
دوافعك الشخصیة شجعتك على اختیار الوالیات 

.الجزائریة كوجهة سیاحیة
1

منخفضة 4 1.120 2.34
توافق توقعاتك مع مستوى الخدمات السیاحیة 

المعروضة في الوجهات السیاحیة الجزائریة 
.شجعك على اختیارها كوجهة سیاحیة

2

متوسطة 2 1.174 3.19
توافق الوجهات السیاحیة الجزائریة مع أذواقك 

.شجعك على اختیارها كوجهة سیاحیة
3

متوسطة 3 1.091 3.18
الوالیات الجزائریة السمات الشخصیة لسكان 

.شجعتك على اختیارها كوجهة سیاحیة
4

متوسطة  - 0.795 3.063 جمیع عبارات الجزء
.SPSSمن إعداد الطلبة باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر

:تشیر نتائج الجدول أعاله وفق آراء أفراد عینة الدراسة إلى
 وهي تنتمي إلى المجال 3.06بجزء المحددات النفسیة بلغ المتوسط الحسابي لجمیع العبارات المتعلقة

؛مما یدل على أن أفراد عینة الدراسة موافقین نسبیا علي عبارات هدا الجزء[ 1.08-2.60[
 ودرجة ) 1(تباینت أراء أفراد العینة حول عبارات المحددات النفسیة  بین درجة الموافقة عالیة للعبارة

؛)2(ودرجة موافقة منخفضة للعبارة ) 4- 3(ة وموافقة متوسطة بالنسبة للعبار 
 دلیل على اتساق نوعا ما ابتعادها عن المتوسطات الحسابیة و انخفاض قیمة االنحرافات المعیاریة

.إجابات أفراد عینة الدراسة حول العبارات المختلفة لهذا الجزء
انظر الملحق (استقطاب السیاحعلى ضوء هذه النتائج یمكن القول أن للمحددات النفسیة دور متوسط في 

.)14رقم 
المحددات األخرىتحلیل إجابات أفراد العینة حول و عرض : سابعا

من األخرىاالنحرافات المعیاریة المتعلقة بجزء المحددات و الجدول أسفله یوضح المتوسطات الحسابیة 
.كذا درجة الموافقة لكل عبارةو محور الدراسة 
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االنحرافات المعیاریة المتعلقة بجزء المحددات النفسیةو المتوسطات الحسابیة :)18(الجدول رقم

درجة 
الموافقة

أهمیة 
العبارة

االنحراف
المعیاري

المتوسط 
الحسابي

العبارة
رقم 
العبارة

متوسطة 1 1.040 3.40
حجم وقت فراغك  شجعك على اختیار الوالیات 

.الجزائریة كوجهة سیاحیة
1

منخفضة 6 1.167 2.14
...)  رنتتكالحجز على االن(التطور التكنولوجي 

شجعك على اختیار الوالیات الجزائریة كوجهة 
.سیاحیة

2

منخفضة 5 1.174 2.27
تسویق وترویج الهیئات والمنظمات السیاحیة -3

للمنتجات السیاحیة للوجهات السیاحیة الجزائریة  
.شجعك على اختیارها كوجهة سیاحیة

3

متوسطة 4 1.222 2.64
إجراءات ترتیب رحلة سیاحیة إلى الوالیات 

.الجزائریة شجعك على اختیارها كوجهة سیاحیة
4

متوسطة 2 1.134 3.39
الوالیات و المسافة الفاصلة بین مقر سكنك 

السیاحیة الجزائریة شجعك على اختیارها كوجهة 
.سیاحیة

5

متوسطة 3 1.147 3.12
الكلمة المنطوقة حول الوجهات السیاحیة 

.الجزائریة شجعتك على اختیارها كوجهة سیاحیة
6

متوسطة  - 0.745 2.825 جمیع عبارات الجزء

.SPSSمن إعداد الطلبة باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر
:تشیر نتائج الجدول أعاله وفق آراء أفراد عینة الدراسة إلى

 وهي تنتمي إلى المجال 2.82الحسابي لجمیع العبارات المتعلقة بالمحددات أخري بلغ المتوسط
؛مما یدل على أن أفراد عینة الدراسة موافقین نسبیا علي عبارات هدا الجزء[ 2.60-3.40[
 4- 1(تباینت أراء أفراد العینة حول عبارات المحددات األخرى بین درجة الموافقة متوسطة للعبارات -

؛)3- 2(وموافقة منخفضة بالنسبة للعبارة ودرجة) - 5-6
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 عن المتوسطات الحسابیة دلیل على اتساق إجابات أفراد ابتعادهاو انخفاض قیمة االنحرافات المعیاریة
.عینة الدراسة حول العبارات المختلفة لهذا الجزء

انظر الملحق (حعلى ضوء هذه النتائج یمكن القول أن للمحددات األخرى دور متوسط في استقطاب السیا
.)14رقم 

مناقشة نتائج الدراسة: المطلب الثاني
التحقق من قابلیة البیانات للتحلیل العاملي: الفرع األول

:، حیث1إن أول خطوة في التحلیل العاملي تتمثل في التأكد من قابلیة البیانات للتحلیل العاملي
من أن العینة للتأكدو، 2یشترط أن تكون المتغیرات موزعة توزیعا طبیعیا:اختبار طبیعة التوزیع- أوال

سمیروف  وقد -مسحوبة من مجتمع تتبع بیاناته للتوزیع الطبیعي، تم اللجوء إلى اختبار كولموجروف
:كانت النتائج كما یلي

نتائج اختبار الطبیعیة): 19(الجدول رقم 
مستوى الداللةعدد الفقراتالمحور

290.200محددات الطلب السیاحي الداخلي

.SPSSمن إعداد الطلبة باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر
و، وه)0.05(وهي أكبر من مستوى المعنویة ) 0.200(نالحظ من الجدول أعاله أن مستوى الداللة یساوي 

ما یجعل الشرط األول و، وهالطبیعيما یدل على أن بیانات عینة البحث مسحوبة من مجتمع یتبع التوزیع 
.)12انظر الملحق رقم (محققا

ودالة، فإذا انطوت ) 0.03(یجب أن تتعدى أغلب معامالت االرتباطات :مصفوفة االرتباطات- ثانیا
، وحسب 3ال یرتبط بمعظمها فیمكن حذفهو مصفوفة االرتباطات على متغیر ال یرتبط بالمتغیرات األخرى، أ

0.3نالحظ أن هناك ارتباطات بین المتغیرات تفوق قیمتها ) الملحق رقم (ارتباطات دراستنا مصفوفة 
وأن أغلبها دالة، كما نالحظ أن كل متغیر یرتبط ارتباطا قویا بالمتغیرات األخرى مرة واحدة على األقل 

.محققاثانيوهذا ما یجعل الشرط ال

.82ص، سابقمرجع أمحمد بوزیان تیغزة،1
مذكرة مقدمة ضمن نیل متطلبات شهادة ،"استخدام التحلیل العاملي للمتغیرات في تحلیل استبیانات التسویق"بلخاري سامي، 2

،2008/2009تسویق، قسم العلوم التجاریة، كلیة العلوم االقتصادیة والتسییر، جامعة العقید الحاج لخضر، باتنة، صالماجیستر، تخص
.45ص 

.26، ص المرجع نفسه3
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القیمة المطلقة لمحدد مصفوفة االرتباطات أكبر من یجب أن تكون :محدد مصفوفة االرتباطات-ثالثا
وجود وبین األعمدة للمصفوفة أو، وٕاال دل ذلك على وجود اعتماد خطي بین الصفوف أ)0.00001(

وبتعبیر آخر یجب أال تكون القیمة المطلقة لمحدد ،ارتباطات مرتفعة غیر حقیقیة بین بعض المتغیرات
ماما، وبالنظر إلى قیمة محدد مصفوفة دراستنا نجد أن قیمة المحدد مصفوفة االرتباطات تساوي الصفر ت

الملحق انظر (محققالثوهي قیمة ال تساوي الصفر، وهذا ما یجعل الشرط الثا0.00001834تساوي 
.)15رقم 
ألفا (ویعني أن یكون داال إحصائیا ،ینبغي أن یكون اختبار برتلیت داال إحصائیا:اختبار بارتلیت-رابعا
وٕانما تتوفر على الحد ) خالیة من العالقات(أن مصفوفة االرتباطات لیست مصفوفة الوحدة ) 0.05دون 

على اتحیث تم صیاغة الفرضیرتلیت اوللتحقق من هذا الشرط تم عمل اختبار ب،األدنى من العالقات
:التالي والنح

H0 : نفسها مصفوفة الوحدةمصفوفة االرتباطات هي.

H1 :مصفوفة االرتباطات هي لیست نفسها مصفوفة الوحدة.

:وكانت النتائج كما یلي
رتلیتااختبار ب): 20(الجدول رقم 

القیمة
26003.864إحصائیة إختبار كا

406درجة الحریة
sig(0.000(االحتمال 

.SPSSمن إعداد الطلبة باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر
ومنه ) 0.05(وهي قیمة أصغر من قیمة ألفا 0.000تساوي ) sig(أن قیمة من الجدول أعاله نالحظ 

أن مصفوفة االرتباطات لیست هي التي مفادها و H1ونقبل الفرضیة البدیلة H0رفض الفرضیة الصفریة ن
.)13الملحق رقم انظر (محققارابعمصفوفة الوحدة، وهذا ما یجعل الشرط ال

لكافة ) KMO(أوكلین -مییر- یجب أن یكون اختبار كیزر:أوكلین-مییر- اختبار كیزر-خامسا
مقیاس عام لكفاءة التعیین، ویدل أیضا بأن و وه،وفقا لمحكات كیزر)0.5(المصفوفة أعلى من 

:وللتحقق من هذا الشرط تم حساب قیمته وكانت كالتالي،االرتباطات عموما في المستوى
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)KMO test(أولكین - یریم- مقیاس كیزر): 21(الجدول رقم 
القیمة

-Kaiser)اختبارإحصائیة Meyer-Olkin) KMO0.887
.SPSSمن إعداد الطلبة باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر

وهي قیمة تفوق )0.887(أوكلین تساوي - یریم- كیزراختبار إحصائیةأن قیمة من الجدول أعاله نالحظ 
.)13الملحق رقم انظر (محققاخامسما یجعل الشرط ال، وهذا )0.5(

یجب أن یكون هذا :Measures of Sampling Adequancy (MSA)مقیاس - سادسا
كیزر یعتبر أن قیم هذا المؤشر التي تترواح من (وفقا لمحكات كیزر 0.5المقیاس لكل متغیر أعلى من 

إلى 0.8جیدة، والقیم التي تترواح من 0.8إلى 0.7ال بأس بها، والقیم التي تترواح من 0.7إلى 0.5
مما یدل على أن مستوى االرتباط بین كل ) رائعةوممتازة أ0.9جیدة جدا، والقیم التي تتعدى 0.9

في MSA، وتظهر قیم 1متغیر بالمتغیرات األخرى في مصفوفة االرتباطات كاف إلجراء التحلیل العاملي
، حیث نالحظ أن )الملحق رقم (في الخالیا القطریة معامالت االرتباط في المستطیل السفلي للجدول 

وهي جیدة جدا ومعناه أن االرتباط بین كل متغیر بالمتغیرات األخرى كاف ) 0.8(جلها تفوق قیمة 
.إلجراء التحلیل العاملي، إذا الشرط السادس محقق

.عاله محققة فهذا یدل على أن البیانات تقبل التحلیل العامليبما أن الشروط الستة المذكورة أ
استخراج العوامل : الفرع الثاني

.لتالیة وهي استخراج العواملبعدما وجدنا أن بیانات الدراسة تقبل التحلیل العاملي ننتقل إلى الخطوة ا
قبل البدء في عملیة استخراج العوامل نوضح فیما یلي درجة شیوع :درجة شیوع المتغیرات- أوال

.المتغیرات بالنسبة للعوامل المشتركة
درجة الشیوع):22(الجدول رقم 

درجة الشیوع العبارة الرقم
.6850 .خصائص مناخ المناطق الجزائریة شجعك على اختیارھا كوجھة سیاحیة- 1

.8000 ...) جبال، سھول، شواطئ(السیاحیة الجزائریة شكل تضاریس الوجھات -
.شجعتك على اختیارھا كوجھة سیاحیة

2

.8050 المناظر الطبیعیة في الوجھات السیاحیة الجزائریة شجعتك على اختیارھا كوجھة -
.سیاحیة

3

.90صسابق،مرجع بوزیان تیغزة،أمحمد 1

.SPSSمن إعداد الطلبة باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر
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)تابع(درجة الشیوع ):22(الجدول رقم 
درجة الشیوع العبارة الرقم

.5990 أسعار المنتجات السیاحیة في الوالیات الجزائریة  شجعك على اختیارھا مستوى -
.كوجھة سیاحیة

4

.5020 مستوى أسعار المنتجات السیاحیة في الوجھات السیاحیة المنافسة للوالیات -
.سیاحیةالجزائریة شجعك على اختیارھا كوجھة 

5

.5570 .مستوى دخلك شجعك على اختیار الوالیات الجزائریة كوجھة سیاحیة- 6

.4690 سعر صرف العملة المحلیة  شجعك على اختیار الوالیات الجزائریة كوجھة -
.سیاحیة

7

.5650 في الوالیات الجزائریة...) شبكة الطرق، االتصاالت، الكھرباء(البنیة التحتیة -
.شجعتك على اختیارھا كوجھة سیاحیة

8

.6550 نوعیة خدمات اإلیواء المتوفرة في الوالیات الجزائریة  شجعتك على اختیارھا -
.كوجھة سیاحیة

9

.3910 عادات وتقالید المجتمع في الوالیات الجزائریة  شجعتك على اختیارھا كوجھة -
.سیاحیة

10

.5270 الوالیات الجزائریة  شجعك على اختیارھا المستوى الحضاري للسكان في-
.كوجھة سیاحیة

11

.5390 .مستواك الثقافي شجعك على اختیار الوالیات الجزائریة كوجھة سیاحیة- 12

.4220 االستقرار األمني والسیاسي في الجزائر  شجعك على اختیار الوالیات-
.كوجھة سیاحیةالجزائریة

13

.5030 لقطاع السیاحة في الجزائر شجعك على  اختیار الوالیاتدعم الحكومة -
.كوجھة سیاحیةالجزائریة

14

.6400 .شجعك عمرك على اختیار الوالیات الجزائریة كوجھة سیاحیة- 15

.6290 .شجعك جنسك على اختیار الوالیات الجزائریة كوجھة سیاحیة- 16

.6220 .الوالیات الجزائریة كوجھة سیاحیةشجعتك حالتك االجتماعیة على اختیار - 17

.3990 .شجعك عدد األطفال في أسرتك على اختیار الوالیات الجزائریة كوجھة سیاحیة- 18

.4700 .شجعتك مھنتك على اختیار الوالیات الجزائریة كوجھة سیاحیة- 19

.4580 .سیاحیةدوافعك الشخصیة شجعتك على اختیار الوالیات الجزائریة كوجھة - 20

.4790 توافق توقعاتك مع مستوى الخدمات السیاحیة المعروضة في الوجھات السیاحیة -
.الجزائریة شجعك على اختیارھا كوجھة سیاحیة

21

.4950 اختیارھا كوجھة توافق الوجھات السیاحیة الجزائریة مع أذواقك شجعك على-
.سیاحیة

22

.SPSSمن إعداد الطلبة باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر
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)تابع(درجة الشیوع ):22(الجدول رقم 
درجة الشیوع العبارة الرقم

.5700 السمات الشخصیة لسكان الوالیات الجزائریة شجعتك على اختیارھا كوجھة -
.سیاحیة

23

.3660 .حجم وقت فراغك  شجعك على اختیار الوالیات الجزائریة كوجھة سیاحیة- 24

.6270 شجعك على اختیار الوالیات ...)  رنتتاالنكالحجز على (التطور التكنولوجي -
الجزائریة كوجھة سیاحیة

25

.7510 تسویق وترویج الھیئات والمنظمات السیاحیة للمنتجات السیاحیة للوجھات -
.السیاحیة الجزائریة  شجعك على اختیارھا كوجھة سیاحیة

26

.6410 الوالیات الجزائریة شجعك على اختیارھا إلىإجراءات ترتیب رحلة سیاحیة -
.كوجھة سیاحیة

27

.6170 الوالیات السیاحیة الجزائریة شجعك على والمسافة الفاصلة بین مقر سكنك -
.اختیارھا كوجھة سیاحیة

28

.6190 اختیارھا الكلمة المنطوقة حول الوجھات السیاحیة الجزائریة شجعتك على -
.كوجھة سیاحیة

29

.SPSSمن إعداد الطلبة باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر
وتدل قیم الشیوع على نسبة التباین في عبارة معینة أإذ یوضح الجدول نسبة شیوع جمیع عبارات االستبیان، 

العوامل المستخرجة لة العوامل المستخرجة من تفسیرها، أي مدى تمثیل یمتغیر معین الذي تمكنت تشك
)0.366(ویظهر من الجدول أعاله أن معامالت الشیوع محصورة ما بین ، 1لمعلومات متغیر معین

حیث ) العبارات(، وهذا ما یدل على أن العوامل المشتركة تفسر نسبة عالیة من تباین المتغیرات )0.805(و
تفسرها العوامل ) 24(تباین في قیم العبارة من ال%40ویعني أن تقریبا ) 24(للعبارة ) 0.366(أن أقل نسبة 

) 03(من التباین في العبارة %80ما یعني أن ووه) 03(فكانت للعبارة ) 0.805(المشتركة، أما أكبر نسبة 
.)16انظر الملحق رقم (تفسرها العوامل المشتركة

تم في عملیة استخراج العوامل استخدام طریقة المكونات األساسیة في حیث:استخالص العوامل- ثانیا
الكامنة ) المكونات(استخراجها، ووظیفتها اختزال عدد المتغیرات المقاسة إلى عدد محدود من المتغیرات 

وتعتبر هذه . 2التحلیالت الالحقةوالتي ستحل محل المتغیرات المقاسة في االستعماالت الالحقة أ
أن كل ومن أكثر طرق التحلیل العاملي دقة وشیوعا في االستخدام وأكثر ما یمیز هذه الطریقة هالطریقة 

عامل یستخلص أقصى تباین ممكن یؤدي إلى أقل قدر من البواقي كما أن المصفوفة اإلرتباطیة تختزل 

.59ص ، سابقمرجع أمحمد بوزیان تیغزة،1
.92، ص المرجع نفسه2
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یعرف بقاعدة ماو، وتم استخدام في هذا الشأن كل من محك كیزر أ1إلى أقل عدد من العوامل المتعامدة
الجذر الكامن األكبر من الواحد الصحیح، ومحك التباین المفسر الكلي، وفیما یلي نتائج استخراج 

:العوامل
نسبة التباین المفسرة من قبل العوامل):23(الجدول رقم 

العوامل المستخلصة بعد التدویرالعوامل المستخلصة قبل التدویرالقیم الذاتیة األولیةالعامل
الجذر 
الكامن

نسبة 
التباین

النسبة 
التراكمیة

الجذر 
الكامن

نسبة 
التباین

النسبة 
التراكمیة

الجذر 
الكامن

نسبة 
التباین

النسبة 
التراكمیة

17.45725.71225.7127.45725.71225.7123.25211.21411.214
22.97710.26635.9792.97710.26635.9793.24011.17122.385
31.8886.50942.4881.8886.50942.4883.22811.13033.515
41.6385.64948.1361.6385.64948.1362.8289.75343.267
51.3104.51852.6551.3104.51852.6552.3448.08251.349
61.1333.90656.5611.1333.90656.5611.5115.21156.561

70.9953.43259.992
80.8923.07763.069
90.8542.94666.015
100.7652.63968.654
110.7552.60371.257
120.7372.54173.799
130.7052.43176.230
140.6222.14478.373
150.5942.04980.423
160.5511.89982.322
170.5161.77984.101
180.5001.72385.824

.SPSSمن إعداد الطلبة باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر

.103، ص 1994، مصراإلسكندریة، ،دار المعرفة الجامعیة، بدون طبعة،"األبعاد األساسیة للشخصیة"أحمد محمد عبد الخالق، 1
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)تابع(نسبة التباین المفسرة من قبل العوامل ):23(الجدول رقم 
العوامل المستخلصة بعد التدویرالعوامل المستخلصة قبل التدویرالقیم الذاتیة األولیةالعامل

الجذر 
الكامن

نسبة 
التباین

النسبة 
التراكمیة

الجذر 
الكامن

نسبة 
التباین

النسبة 
التراكمیة

الجذر 
الكامن

190.4811.65987.483
200.4681.61389.096
210.4431.52990.625
220.4371.50792.132
230.4121.42193.554
240.3701.27494.828
250.3471.19796.025
260.3261.12397.149
270.3121.07798.226
280.3021.04199.267
290.2130.733100.000

.SPSSمن إعداد الطلبة باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر
انطالقا من النتائج الواردة في الجدول أعاله نالحظ أن محددات الطلب السیاحي الداخلي قد تم تلخیصها في 

) محك كیزر(عوامل باستخدام طریقة المكونات األساسیة ذات التدویر المتعامد وفقا لقیمة الجذر الكامن 6
ات داللة على ذلك العامل، ولقد كانت هناك تشبعات ذوللعامل المستخلص عن الواحد الصحیح حتى ول

من التباین الكلي، ویظهر كذلك بأن بعض العوامل قد %56،56ساهمت هذه العوامل في تفسیر ما نسبته 
ازداد جذرها الكامن ونسبة تباینها بعد عملیة التدویر المتعامد والبعض اآلخر قد انخفض جذرها الكامن ونسبة 

انخفض الجذر الكامن ونسبة التباین في العامل األول في حین ارتفع في تباینها بعد إجراء هذه العملیة، حیث
العوامل األخرى، وبذلك أصبحت العوامل الخمسة األولى أكثر قوة وارتباطا من ذي قبل وهي تفسر ما مقدراه 

.)17انظر الملحق رقم (من التباین الكلي51،34



الدراسة المیدانیة............................................................................................الفصل الثاني

76

فإذا كانت ) في عدد العوامل(ویتم من خالله تأكید نتائج جدول نسبة التباین المفسرة :منحنى المنحدر-ثالثا
:، وفیما یلي تمثیل منحنى المنحدر1نتائج منحنى المنحدر متفقة مع نتائج الجدول فمعناه أن النتائج دقیقة

منحنى المنحدر:)08(الشكل رقم

على المحور الصادي ورقم المكون ) القیم الذاتیة(لیمثل الشكل البیاني أعاله قیم الجذور الكامنة لكل عام
على المحور السیني، ویظهر جلیا أن عدد نقاط المنحنى التي تسبق النقطة التي یبدأ بعدها المنحنى في 

.عوامل، وهذا ما یعزز النتائج المحققة في جدول نسبة التباین المفسرة6التباطؤ الشدید هي 
)العوامل(مصفوفة المكونات: الفرع الثالث

، وهي كنتیجة للتحلیل العاملي وتتضمن تشبع قبل التدویر)العوامل( یبین الجدول التالي مصفوفة المكونات
ووه) 0.4(كل العبارات في العوامل الستة المستخرجة، وقد تم أخد قیمة التشبعات التي هي أكبر فقط من

.2الحد الفاصل بین التشبعات التي تعتمد والتي تهمل

.12، ص 2012التربیة الریاضیة، جامعة بغداد، العراق، ، كلیة "التحلیل العاملي"ثائر داود سلمان، 1
.96ص ، سابقمرجع أمحمد بوزیان تیغزة،2

.SPSSمن إعداد الطلبة باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر
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فإذا كانت ) في عدد العوامل(ویتم من خالله تأكید نتائج جدول نسبة التباین المفسرة :منحنى المنحدر-ثالثا
:، وفیما یلي تمثیل منحنى المنحدر1نتائج منحنى المنحدر متفقة مع نتائج الجدول فمعناه أن النتائج دقیقة

منحنى المنحدر:)08(الشكل رقم

على المحور الصادي ورقم المكون ) القیم الذاتیة(لیمثل الشكل البیاني أعاله قیم الجذور الكامنة لكل عام
على المحور السیني، ویظهر جلیا أن عدد نقاط المنحنى التي تسبق النقطة التي یبدأ بعدها المنحنى في 

.عوامل، وهذا ما یعزز النتائج المحققة في جدول نسبة التباین المفسرة6التباطؤ الشدید هي 
)العوامل(مصفوفة المكونات: الفرع الثالث

، وهي كنتیجة للتحلیل العاملي وتتضمن تشبع قبل التدویر)العوامل( یبین الجدول التالي مصفوفة المكونات
ووه) 0.4(كل العبارات في العوامل الستة المستخرجة، وقد تم أخد قیمة التشبعات التي هي أكبر فقط من

.2الحد الفاصل بین التشبعات التي تعتمد والتي تهمل

.12، ص 2012التربیة الریاضیة، جامعة بغداد، العراق، ، كلیة "التحلیل العاملي"ثائر داود سلمان، 1
.96ص ، سابقمرجع أمحمد بوزیان تیغزة،2

.SPSSمن إعداد الطلبة باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر
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فإذا كانت ) في عدد العوامل(ویتم من خالله تأكید نتائج جدول نسبة التباین المفسرة :منحنى المنحدر-ثالثا
:، وفیما یلي تمثیل منحنى المنحدر1نتائج منحنى المنحدر متفقة مع نتائج الجدول فمعناه أن النتائج دقیقة

منحنى المنحدر:)08(الشكل رقم

على المحور الصادي ورقم المكون ) القیم الذاتیة(لیمثل الشكل البیاني أعاله قیم الجذور الكامنة لكل عام
على المحور السیني، ویظهر جلیا أن عدد نقاط المنحنى التي تسبق النقطة التي یبدأ بعدها المنحنى في 

.عوامل، وهذا ما یعزز النتائج المحققة في جدول نسبة التباین المفسرة6التباطؤ الشدید هي 
)العوامل(مصفوفة المكونات: الفرع الثالث

، وهي كنتیجة للتحلیل العاملي وتتضمن تشبع قبل التدویر)العوامل( یبین الجدول التالي مصفوفة المكونات
ووه) 0.4(كل العبارات في العوامل الستة المستخرجة، وقد تم أخد قیمة التشبعات التي هي أكبر فقط من

.2الحد الفاصل بین التشبعات التي تعتمد والتي تهمل

.12، ص 2012التربیة الریاضیة، جامعة بغداد، العراق، ، كلیة "التحلیل العاملي"ثائر داود سلمان، 1
.96ص ، سابقمرجع أمحمد بوزیان تیغزة،2

.SPSSمن إعداد الطلبة باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر
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مصفوفة المكونات قبل التدویر):24(الجدول رقم
العاملالرقم

العبارة
6ع5ع4ع3ع2ع1ع

الوالیاتفيللسكانالحضاريالمستوى-11
.سیاحیةكوجهةاختیارهاعلىشجعكالجزائریة

0.644

الوالیاتاختیارعلىشجعكالثقافيمستواك-12
.سیاحیةكوجهةالجزائریة

0.586

الوالیاتفيالمتوفرةاإلیواءخدماتنوعیة-9
.سیاحیةكوجهةاختیارهاعلىشجعتكالجزائریة

0.582-0.501-

الوالیاتاختیارعلىاالجتماعیةحالتكشجعتك-17
.سیاحیةكوجهةالجزائریة

0.5760.437

الوالیاتاختیارعلىشجعتكالشخصیةدوافعك-20
.سیاحیةكوجهةالجزائریة

0.570

أذواقكمعالجزائریةالسیاحیةالوجهاتتوافق-22
.سیاحیةكوجهةاختیارهاعلىشجعك

0.549

شجعكالجزائرفيوالسیاسياألمنياالستقرار-13
.سیاحیةكوجهةالجزائریةالوالیاتاختیارعلى

0.535

السیاحیةالخدماتمستوىمعتوقعاتكتوافق-22
شجعكالجزائریةالسیاحیةالوجهاتفيالمعروضة

.سیاحیةكوجهةاختیارهاعلى

0.534

الجزائریةالوالیاتلسكانالشخصیةالسمات-20
.سیاحیةكوجهةاختیارهاعلىشجعتك

0.533

الجزائریةالوالیاتاختیارعلىعمركشجعك-15
.سیاحیةكوجهة

0.532

الجزائریةالوالیاتاختیارعلىجنسكشجعك-16
.سیاحیةكوجهة

0.525

الوالیاتاختیارعلىشجعكدخلكمستوى-6
.سیاحیةكوجهةالجزائریة

0.5230.416

.SPSSمن إعداد الطلبة باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر
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)تابع(مصفوفة المكونات قبل التدویر ):24(الجدول رقم
العاملالرقم

العبارة
6ع5ع4ع3ع2ع1ع

الوالیاتإلىسیاحیةرحلةترتیبإجراءات-27
.سیاحیةكوجهةاختیارهاعلىشجعكالجزائریة

0.520

السیاحیةوالمنظماتالهیئاتوترویجتسویق-26
الجزائریةالسیاحیةللوجهاتالسیاحیةللمنتجات

.سیاحیةكوجهةاختیارهاعلىشجعك

0.513-0.449-0.413

(...االنترنتعلىكالحجز)التكنولوجيالتطور-25
كوجهةالجزائریةالوالیاتاختیارعلىشجعك
سیاحیة

0.510-0.414-

االتصاالت،الطرق،شبكة)التحتیةالبنیة-8
علىشجعتكالجزائریةالوالیاتفي(...الكهرباء
.سیاحیةكوجهةاختیارها

0.508-0.476-

الجزائریةالوالیاتاختیارعلىمهنتكشجعتك-19
.سیاحیةكوجهة

0.504

السیاحیةالوجهاتحولالمنطوقةالكلمة-29
.سیاحیةكوجهةاختیارهاعلىشجعتكالجزائریة

0.5020.410

السیاحیةالوجهاتفيالطبیعیةالمناظر-3
.سیاحیةكوجهةاختیارهاعلىشجعتكالجزائریة

0.4970.4730.485

الوالیاتاختیارعلىشجعكفراغكوقتحجم-24
.سیاحیةكوجهةالجزائریة

0.481

اختیارعلىأسرتكفياألطفالعددشجعك-18
.سیاحیةكوجهةالجزائریةالوالیات

0.462

علىشجعكالمحلیةالعملةصرفسعر-7
.سیاحیةكوجهةالجزائریةالوالیاتاختیار

0.453

الوالیاتفيالسیاحیةالمنتجاتأسعارمستوى-5
.سیاحیةكوجهةاختیارهاعلىشجعكالجزائریة

0.450-0.440-

.SPSSمن إعداد الطلبة باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر
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)تابع(مصفوفة المكونات قبل التدویر ):24(الجدول رقم
العاملالرقم

العبارة
6ع5ع4ع3ع2ع1ع

الجزائریةالوالیاتفيالمجتمعوتقالیدعادات-10
.سیاحیةكوجهةاختیارهاعلىشجعتك

0.434

شجعكالجزائرفيالسیاحةلقطاعالحكومةدعم-14
.سیاحیةكوجهةالجزائریةالوالیاتاختیارعلى

0.489-0.492-

الجزائریةالسیاحیةالوجهاتتضاریسشكل-2
اختیارهاعلىشجعتك) ...شواطئسهول،جبال،(

.سیاحیةكوجهة

0.4490.4860.496

علىشجعكالجزائریةالمناطقمناخخصائص-1
.سیاحیةكوجهةاختیارها

0.487

الوجهاتفيالسیاحیةالمنتجاتأسعارمستوى-5
علىشجعكالجزائریةللوالیاتالمنافسةالسیاحیة
.سیاحیةكوجهةاختیارها

0.421

الوالیاتو سكنكمقربینالفاصلةالمسافة-28
كوجهةاختیارهاعلىشجعكالجزائریةالسیاحیة
.سیاحیة

0.4790.455

.SPSSمن إعداد الطلبة باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر
یقدم الجدول أعاله قیم تشبعات العبارات على العوامل المستخرجة قبل عملیة التدویر، فنالحظ أن أغلب 

كحد أقصى ) 0.644(حت قیم التشبع علیه بین او العبارات قد تشبعت على العامل األول، حیث تر 
ما ال وأن تشبع العبارات على العوامل األخرى كان مشتت نوعا ما وهكحد أدنى في حین نجد) 0.434(و

، لذلك سنلجأ إلى إلیهإاعطاء انطباع سلیم حول البنیة العاملیة المراد الوصول و یساعدنا في تأویل العوامل 
ر انظ(تدویر العوامل بطریقة التدویر المتعامد للوصول إلى تشكیالت جیدة تساعدنا في التحلیل الالحق

.)18الملحق رقم 
تدویر العوامل: الفرع الرابع
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التحمیالت الكبیرة أكبر، والتشبعات ویعتبر تدویر المحاور طریقة هندسیة الغرض منها جعل التشبعات أ
، وتوجد العدید من الطرق للقیام بعملیة التدویر اخترنا منها طریقة 1الصغیرة أصغر مما هي علیه قبل التدویر

:یظهر في الجدول التالي النتائج بعد عملیة التدویرالفاریماكس، حیث
مصفوفة المكونات بعد التدویر):25(الجدول رقم 

العاملالرقم
العبارة

6ع5ع4ع3ع2ع1ع

والمنظماتالهیئاتوترویجتسویق-26
للوجهاتالسیاحیةللمنتجاتالسیاحیة
اختیارهاعلىشجعكالجزائریةالسیاحیة
.سیاحیةكوجهة

0.818

علىكالحجز)التكنولوجيالتطور-25
اختیارعلىشجعك(...االنترنت
سیاحیةكوجهةالجزائریةالوالیات

0.762

إلىسیاحیةرحلةترتیبإجراءات-27
اختیارهاعلىشجعكالجزائریةالوالیات
.سیاحیةكوجهة

0.718

فيالسیاحةلقطاعالحكومةدعم-14
الوالیاتاختیارعلىشجعكالجزائر

.سیاحیةكوجهةالجزائریة

0.578

الخدماتمستوىمعتوقعاتكتوافق-22
الوجهاتفيالمعروضةالسیاحیة
اختیارهاعلىشجعكالجزائریةالسیاحیة
.سیاحیةكوجهة

0.524

.SPSSمن إعداد الطلبة باالعتماد على برنامج :المصدر

، ص 2002عمان، األردن، ، المعهد العربي للتدریب والبحوث اإلحصائیة، "SPSSدلیلك إلى البرنامج اإلحصائي "سعد زغلول بشیر، 1
173.
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)تابع(مصفوفة المكونات بعد التدویر ):25(الجدول رقم 
العاملالرقم

العبارة
6ع5ع4ع3ع2ع1ع

الطرق،شبكة)التحتیةالبنیة-8
الوالیاتفي(...الكهرباءاالتصاالت،

كوجهةاختیارهاعلىشجعتكالجزائریة
.سیاحیة

0.4950.483

الوالیاتلسكانالشخصیةالسمات-20
كوجهةاختیارهاعلىشجعتكالجزائریة
.سیاحیة

0.735

معالجزائریةالسیاحیةالوجهاتتوافق-22
كوجهةاختیارهاعلىشجعكأذواقك
.سیاحیة

0.658

اختیارعلىشجعكالثقافيمستواك-12
.سیاحیةكوجهةالجزائریةالوالیات

0.628

فيللسكانالحضاريالمستوى-11
اختیارهاعلىشجعكالجزائریةالوالیات
.سیاحیةكوجهة

0.615

اختیارعلىشجعتكالشخصیةدوافعك-20
.سیاحیةكوجهةالجزائریةالوالیات

0.546

الوالیاتفيالمجتمعوتقالیدعادات-10
كوجهةاختیارهاعلىشجعتكالجزائریة
.سیاحیة

0.537

الجزائرفيوالسیاسياألمنياالستقرار-13
الجزائریةالوالیاتاختیارعلىشجعك
.سیاحیةكوجهة

0.511

.SPSSمن إعداد الطلبة باالعتماد على برنامج :المصدر
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)تابع(مصفوفة المكونات بعد التدویر ):25(الجدول رقم 
العاملالرقم

العبارة
6ع5ع4ع3ع2ع1ع

الوالیاتاختیارعلىجنسكشجعك-16
.سیاحیةكوجهةالجزائریة

0.748

اختیارعلىاالجتماعیةحالتكشجعتك-17
.سیاحیةكوجهةالجزائریةالوالیات

0.729

الوالیاتاختیارعلىعمركشجعك-15
.سیاحیةكوجهةالجزائریة

0.710

الوالیاتاختیارعلىمهنتكشجعتك-19
.سیاحیةكوجهةالجزائریة

0.621

علىأسرتكفياألطفالعددشجعك-18
.سیاحیةكوجهةالجزائریةالوالیاتاختیار

0.589

اختیارعلىشجعكفراغكوقتحجم-24
.سیاحیةكوجهةالجزائریةالوالیات

0.494

فيالسیاحیةالمنتجاتأسعارمستوى-4
اختیارهاعلىشجعكالجزائریةالوالیات
.سیاحیةكوجهة

0.707

فيالسیاحیةالمنتجاتأسعارمستوى-5
للوالیاتالمنافسةالسیاحیةالوجهات
كوجهةاختیارهاعلىشجعكالجزائریة
.سیاحیة

0.680

اختیارعلىشجعكدخلكمستوى-6
.سیاحیةكوجهةالجزائریةالوالیات

0.628

.SPSSمن إعداد الطلبة باالعتماد على برنامج :المصدر
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)تابع(مصفوفة المكونات بعد التدویر ):25(الجدول رقم 
العاملالرقم

العبارة
6ع5ع4ع3ع2ع1ع

شجعكالمحلیةالعملةصرفسعر-7
كوجهةالجزائریةالوالیاتاختیارعلى

.سیاحیة

0.613

فيالمتوفرةاإلیواءخدماتنوعیة-9
اختیارهاعلىشجعتكالجزائریةالوالیات
.سیاحیةكوجهة

0.5120.563

السیاحیةالوجهاتتضاریسشكل-2
(...شواطئسهول،جبال،)الجزائریة
.سیاحیةكوجهةاختیارهاعلىشجعتك

0.848

الوجهاتفيالطبیعیةالمناظر-3
اختیارهاعلىشجعتكالجزائریةالسیاحیة
.سیاحیةكوجهة

0.832

الجزائریةالمناطقمناخخصائص-1
.سیاحیةكوجهةاختیارهاعلىشجعك

0.802

سكنكمقربینالفاصلةالمسافة-28
علىشجعكالجزائریةالسیاحیةالوالیاتو 

.سیاحیةكوجهةاختیارها

0.744

الوجهاتحولالمنطوقةالكلمة-29
اختیارهاعلىشجعتكالجزائریةالسیاحیة
.سیاحیةكوجهة

0.671

.SPSSمن إعداد الطلبة باالعتماد على برنامج :المصدر

یوضح الجدول أعاله نتائج تدویر العوامل باستخدام طریقة الفاریماكس، حیث  نالحظ إعادة توزیع في 
تشكیلة التشبعات، فبعدما كانت أغلب العبارات متشبعة على العامل األول أصبح تشبع العبارات موزع على 

.)19انظر الملحق رقم (كل العبارات وبنسب  متفاوتة
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وتفید فرضیة الدراسة على أنه توجد عوامل كامنة تحدد الطلب السیاحي الداخلي لدى السائح 
االستبیان هذه الفرضیة، أظهر التحلیل العاملي تواجد ستة عوامل تشبعت علیها عبارات الختبار.الجزائري

:بنسب مختلفة وذلك كالتالي
على الجذر الكامن الكلي، وبلغت نسبة تباینه ) 3.252(ه الكامن بعد التدویر بلغ جذر :العامل األول-

، 14، 27، 25، 26(عبارات وهي العبارات رقم 6من التباین الكلي، تشبعت علیه ) 11.214(المفسرة 
، )0.818(ووه26، وقد كان تشبع جمیع هذه العبارات عالیا حیث بلغ أعلى تشبع في العبارة رقم )8، 22
).0.495(بمقدر 8ن أدنى تشبع في العبارة وكا
على الجذر الكامن الكلي، وبلغت نسبة تباینه ) 3.240(بلغ جذره الكامن بعد التدویر :ثانيالعامل ال-

، 12،11، 22، 20(عبارات وهي العبارات رقم 7تشبعت علیه و من التباین الكلي، ) 11.171(المفسرة 
20هذه العبارات عالیا حیث بلغ أعلى تشبع في العبارة رقم ، وقد كان تشبع جمیع)13، 10، 20
).0.511(بمقدار 8، وكان أدنى تشبع في العبارة )0.735(ووه
على الجذر الكامن الكلي، وبلغت نسبة تباینه ) 3.228(بلغ جذره الكامن بعد التدویر :ثالثالعامل ال-

، 19، 15، 17، 16(عبارات وهي العبارات رقم 6تشبعت علیه و من التباین الكلي، ) 11.13(المفسرة 
، )0.748(ووه16، وقد كان تشبع جمیع هذه العبارات عالیا حیث بلغ أعلى تشبع في العبارة رقم )24، 18

).0.494(بمقدر 24وكان أدنى تشبع في العبارة 
وبلغت نسبة تباینه على الجذر الكامن الكلي، ) 2.828(بلغ جذره الكامن بعد التدویر :رابعالعامل ال-

، )9، 7، 6، 5، 4، 24(عبارات وهي العبارات رقم 5تشبعت علیه و من التباین الكلي، ) 9.753(المفسرة 
، وكان أدنى )0.707(ووه4وقد كان تشبع جمیع هذه العبارات عالیا حیث بلغ أعلى تشبع في العبارة رقم 

).0.563(بمقدر 9تشبع في العبارة 
على الجذر الكامن الكلي، وبلغت نسبة تباینه ) 2.344(لغ جذره الكامن بعد التدویر ب:خامسالعامل ال-

، وقد كان تشبع )1، 3، 2(عبارات وهي العبارات رقم 3تشبعت علیه و من التباین الكلي، ) 8.082(المفسرة 
ى تشبع في ، وكان أدن)0.848(ووه2جمیع هذه العبارات عالیا جدا حیث بلغ أعلى تشبع في العبارة رقم 

).0.802(بمقدار 1العبارة 
على الجذر الكامن الكلي، وبلغت نسبة تباینه ) 1.511(بلغ جذره الكامن بعد التدویر :سادسالعامل ال-

، وقد كان )29، 28(تشبعت علیه عبارتین فقط وهي العبارتین رقم و من التباین الكلي، ) 5.211(المفسرة 
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، وكان أدنى تشبع في )0.744(ووه28ث بلغ أعلى تشبع في العبارة رقم تشبع جمیع هذه العبارات عالیا حی
).0.671(بمقدار 29العبارة 

تسمیة العوامل: الفرع الخامس
بالنظر إلى مضمون العبارات المتشبعة على هذا العامل نجد بعدین یكمل احدهما األخر :العامل األول

:وهما
والتي تمثل التسویق والترویج للمنتجات السیاحیة، ) 8، 14، 25، 26( ویظهر في العبارات رقم : البعد األول

البنیة التحتیة للوجهة السیاحیة، وهذا معناه أن البعد یمثل و التطور التكنولوجي، دعم الحكومة لقطاع السیاحة 
لبنیة التحتیة وأیضا دعم الحكومة لقطاع السیاحة التهیئة المناسبة للوجهة السیاحیة من حیث التكنولوجیا وا

.فیها ثم توفیر معلومات كافیة عنها من خالل التسویق والترویج لها
والمتمثلة في إجراءات الرحلة السیاحیة وتوافق توقعات ) 22، 27(ویظهر في العبارات رقم : البعد الثاني

.ن بالسائح ولیس بالوجهة السیاحیةالسائح مع مستوى الخدمات المقدمة، وهما محددین یتعلقا
وقد تم ترابط هذان البعدان في هذا العامل كون التهیئة المناسبة للوجهة السیاحیة من حیث التكنولوجیا 

دعم الحكومة لقطاع السیاحة فیها وأیضا توفیر المعلومات الكافیة عنها من و المتوفرة والبنیة التحتیة الموجودة 
ها یساهم في تسهیل إجراءات وتنظیم السائح الجزائري لرحلته داخل الجزائر وكذا خالل التسویق والترویج ل

العمل على جعل مستوى الخدمات المعروضة توافق توقعاته ویرغب في إعادة الزیارة مرة أخرى، وهذه العملیة 
.في مجملها تؤثر في الطلب السیاحي الداخلي وتودي إلى زیادته

تهیئة الوجهة السیاحیة : امل بـومما سبق یمكن تسمیة هذا الع
بمضمون العبارات المتشبعة على هذا العامل نجد انه اجتمعت فیه محددات فباألحد: العامل الثاني

عادات وتقالید و المستوى الحضاري لسكان الوجهة السیاحیة و ثقافیة متمثلة في المستوى الثقافي للسائح 
توافق و أخرى نفسیة متمثلة في السمات الشخصیة لسكان المنطقة السیاحیة و مجتمع الوجهة السیاحیة، 

الوجهات السیاحیة بالنسبة للسائح وأیضا دوافعه الشخصیة، كما ارتبط بهذا العامل متغیر آخر متمثل 
في االستقرار األمني والسیاسي في الوجهة السیاحیة، ویرجع تشكل المتغیرات الثقافیة والنفسیة في هذا 

امل كونها تتأثر ببعضها البعض، فسكان الوجهة السیاحیة اللذین یتمیزون بسمات شخصیة تجعلهم الع
عادات وتقالید إكرام الضیف فبالتأكید و یتقبلون اآلخر ومستوى حضاري یجعلهم یحترمون اآلخر 

لى االستقرار األمني والسیاسي ساعدهم على ذلك، وهذا أیضا یرتبط مع أذواق السائح الذي یمیل إ



الدراسة المیدانیة............................................................................................الفصل الثاني

86

اكتشاف مجتمع له عادات وسمات معینة ومن الیقین أن مستواه الثقافي ساعده في تحریك دافعه لزیارة 
.الوجهة السیاحیة الممیزة

.ثقافة المجتمع ونفسیة السائح: ومن هذا المنطلق یمكن تسمیة هذا العامل  بــ
كلها عبارات متعلقة بالمحددات نجد أن مضمون العبارات المتشبعة على هذا العامل : العامل الثالث

إال مضمون ) جنسه، حالته االجتماعیة، عمره، مهنته، عدد األطفال في أسرته(الدیموغرافیة للسائح 
عبارة واحدة مختلف نوعا ما ویتمثل في حجم وقت فراغ السائح، ویرجع ارتباط األخیر بالمتغیرات 

لتي یزاولها السائح فیختلف حجم وقت الفراغ الدیموغرافیة كون وقت الفراغ یتأثر بنوعیة المهنة ا
باختالف الحجم الساعي لعمله وطول إجازته، كما یتأثر أیضا بالحالة االجتماعیة والعمر والجنس، 

.فالشاب الذكر األعزب وقت فراغه یختلف عن األنثى البالغة المتزوجة
الخصائص الشخصیة للسائح: ومما سبق یمكن تسمیة هذا العامل بــ

نجد أن مضمون العبارات المتشبعة على هذا العامل تشمل متغیرات اقتصادیة تخص : عامل الرابعال
المنتجات السیاحیة في الوجهات السیاحیة كسعرها وأسعار المنتجات المنافسة في الوجهات المنافسة 

، ویرجع وأیضا نوعیتها وكذلك سعر صرف العملیة المحلیة، وأخرى تتعلق بالسائح نفسه كمستوى دخله
ارتباط هذه المتغیرات بهذا العامل كون هذه المتغیرات تشترك في نوعیة التأثیر في زیادة الطلب 

.الجانب االقتصاديوالسیاحي وه
للوجهة السیاحیة والسائحاالقتصادیةالجوانب : ومما سبق یمكننا تسمیة هذا العامل بـ

المتشبعة على هذا العامل نجدها تظهر مضمونا بالنظر إلى مضمون هذه العبارات : العامل الخامس
واحدا وذات طبیعة متناسقة والمتمثلة في شكل تضاریس، المناظر الطبیعیة وخصائص مناخ الوجهة 
السیاحیة، وهي كلها متغیرات متعلقة بما تزخر به الوجهة السیاحیة من مقومات طبیعیة تشجع السیاح 

.الجزائریین على زیارتها
.الطبیعیة للوجهة السیاحیةالمقومات: ننا تسمیة هذا العامل بـومما سبق یمك

عند النظر إلى مضمون العبارتین المتشبعة على هذا العامل نجد أن الكلمة المنطوقة : العامل السادس
، فالسمعة الجیدة عن الوجهة )تشبعهما مرتفع مع العامل(ترتبط بشكل وثیق مع المسافة الفاصلة 

.من مقر سكن السائح تؤثر في الطلب السیاحي الداخلي وتؤدي إلى زیادتهقربها و السیاحیة 
.الوجهة السیاحیةصورة: ومن هذا المنطلق یمكننا تسمیة هذا العامل
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ترتیب العوامل: السادسفرعال
بهدف التعرف على العوامل األكثر شیوعا وترتیبها حسب األهمیة وفق استبیان البحث، تم استخدام المتوسط 

:الحسابي واالنحراف المعیاري لكل عامل حسب إجابات العینة ثم ترتیبها، وقد كانت النتائج كالتالي
ترتیب العوامل):26(الجدول رقم 

المتوسط العامل
الحسابي

األهمیةالترتیباالنحراف المعیاري

ضعیفة2.22540.811826تهیئة الوجهة السیاحیة
متوسطة3.32940.722252ثقافة المجتمع ونفسیة السائح
متوسطة3.17020.769994الخصائص الشخصیة للسائح

ضعیفة2.50280.812665االقتصادیةالجوانب 
مرتفعة4.02670.729841المقومات الطبیعیة للوجهة السیاحیة

متوسطة3.25530.957303الوجهة السیاحیةصورة
.SPSSمن إعداد الطلبة باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر

یظهر الجدول أعاله أن أكثر أعاله أن أكثر العوامل شیوعا وارتباطا بزیادة الطلب السیاحي الداخلي من 
انظر الملحق (التالي من حیث األهمیةك، هي بالترتیب )عینة البحث(حیث وجهة نظر السیاح الجزائریین 

:)20رقم 
وانحراف معیاري ) 4.02(بلغ المتوسط الحسابي لهذا العامل :الطبیعیة للوجهة السیاحیةالمقومات- 1

، وقد جعلت العینة هذا العامل في المرتبة )03(أعلى من الوسط الحسابي االفتراضي ووه) 0.72(
األولى من حیث األهمیة وهذا داللة على أهمیته في زیادة الطلب السیاحي الداخلي، فالمقومات 
الطبیعیة التي تمتاز بها الوالیات الجزائریة من مناخ معتدل وتضاریس متنوعة ومناظر طبیعیة خالبة 

.تؤثر بشكل كبیر في الطلب السیاحي علیها
وانحراف معیاري ) 3.32(بلغ المتوسط الحسابي لهذا العامل:ثقافة المجتمع ونفسیة السائح- 2

في تفسیر ، وهذا ما یدل على أهمیة هذا العامل)03(أعلى من المتوسط االفتراضي ووه) 0.72(
الظاهرة محل الدراسة، فعادات وتقالید المجتمع الجزائري العربي المسلم وسماته الشخصیة الطیبة 
المبنیة على التسامح وٕاكرام الضیف توافق أذواق السائح الجزائري وتحرك فیهم الدافعیة للقیام السیاحة 

.یاح في نفسیتهمالداخلیة لما سیجدونه من ارت
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واالنحراف المعیاري ) 3.25(بلغ المتوسط الحسابي لهذا العامل :صورة الوجهة السیاحیة- 3
أهمیة في زیادة الطلب ونجذ أن هذا العامل ذ) 03(، وبالمقارنة مع المتوسط االفتراضي )0.95(

بعین االعتبار الكلمة السائح الجزائري قبل اختیاره لوجهة سیاحیة داخلیة یأخذ السیاحي الداخلي، ف
والمنطوقة والمعبر عنها بآراء السیاح وتقییمهم بعد طبعا زیارتهم لها، لكن هذا یرتبط أیضا بطول أ

قصر المسافة الفاصلة بین مقر سكنه والوجهة السیاحیة المقصودة، فكونها بعیدة من والیته تجعل 
.الرحلة باهظة ومتعبة والعكس صحیح

واالنحراف المعیاري ) 3.17(بلغ المتوسط الحسابي لهذا المتعامل : حالخصائص الشخصیة للسائ- 4
أهمیة في تفسیر ونجد أن هذا العامل ذ) 03(بالمقارنة مع المتوسط الحسابي االفتراضي و )0.76(

عمره، جنسه، حالته االجتماعیة، (الظاهرة محل الدراسة، فالخصائص الشخصیة للسائح الجزائري 
باإلضافة إلى حجم وقت فراغه تؤثر في قرار طلبه على المنتجات ) مهنتهو عدد األطفال في أسرته 
.السیاحیة داخل الجزائر

)0.81(واالنحراف المعیاري ) 2.5(العامل بلغ المتوسط الحسابي لهذا : االقتصادیةالجوانب - 5
نجد أن أهمیة هذا العامل ضعیفة في تفسیر ) 03(وبالمقارنة مع المتوسط الحسابي االفتراضي 

سواء بالنسبة االقتصادیةالظاهرة محل الدراسة من وجهة نظر العینة، لكن هذا ال یعني أن الجوانب 
نوعیة خدمات اإلیواء و أسعار المنتجات السیاحیة وأسعارها في الوجهات المنافسة (للوجهة السیاحیة 

ال تؤثر في الطلب ) مستوى دخل السائح الجزائري(للسائح وأ) صرف العملة المحلیةو المتوفرة 
یقة المكونات األساسیة السیاحي الداخلي، فبالنظر إلى نتائج ترتیب العوامل عند استخالصها بطر 

وهي قیمة مرتفعة تعني أن هذا ) %11.17(نجد أن هذا أن التباین المفسر لهذا العامل یساوي 
العامل ال یمكن إهماله، فمستوى دخل السائح الجزائري متغیر یرتبط بمستوى أسعار المنتجات 

بنوعیة خدمات اإلیواء المقدمة المنافسة لها ویرتبط أیضا والسیاحیة في الوجهات السیاحیة الداخلیة أ
وبسعر صرف العملة المحلیة، وكل هذا الترابط یؤثر في قرار اختیار الوجهات السیاحیة الداخلیة 

.التأثیر في الطلب السیاحي الداخليو أ
) 0.81(واالنحراف المعیاري ) 2.22(بلغ المتوسط الحسابي لهذا العامل :تهیئة الوجهة السیاحیة- 6

ة هذا العامل في المرتبة السادسة من حیث مستوى األهمیة، فبمقارنة المتوسط وقد وضعت العین
نجد أنها ضعیفة، من جهة أخرى نجد أن نسبة التباین ) 3(الحسابي مع المتوسط الحسابي المفترض 

وهذا ما یدل على انه ال یمكن إهمال ) 11.21(المفسرة لهذا العامل هي أكبر نسبة وقد قدرت بـ 
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لعامل في الطلب السیاحي الداخلي، فتهیئة الوجهة السیاحیة الجزائریة من خالل توفیر تأثیر هذا ا
بنیة تحتیة مالئمة واهتمام الحكومة الجزائریة بقطاع السیاحة بدعمها وتسویق منتجاتها السیاحیة 

ي االنترنت وغیرها، كلها أسباب تساعد فو إضافة إلى التطور التكنولوجي في شتى المجاالت كالنقل 
تسهیل إجراءات رحلة السائح الجزائري إلى الوجهات السیاحیة الداخلیة وتوافق توقعاته مع مستوى 
الخدمات المقدمة والتي بناها انطالقا من عملیة الترویج والمعلومات المقدمة حول المنتجات السیاحیة 

. المعروضة
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خالصة الفصل
الفصل القیام بالدراسة المیدانیة واستخراج أهم العوامل الكامنة في محددات الطلب حاولنا من خالل هذا 

بنوعه االستكشافي، وكانت السیاحي الداخلي لدى السائح الجزائري وذلك باستخدام تقنیة التحلیل العاملي
اح الجزائریین قدرت وسیلتنا في الدراسة، أین تم توزیعها إلكترونیا على عینة غیر عشوائیة من السیاإلستبانة

.SPSSسائح استرجعت كلها، وتم تحلیل بیاناتها باستخدام البرنامج اإلحصائي 562ب 
عوامل كامنة في محددات الطلب السیاحي ) 06(وقد كشفت نتائج التحلیل العاملي على وجود ستة 

ر على الطلب السیاحي الداخلي، وكل عامل تشبعت علیه مجموعة من المتغیرات تشترك في طبیعة التأثی
.الداخلي، هذا وقد قمنا بتسمیة هذه العوامل بما یتوافق طبیعة تأثیرها

بهدف التعرف على العوامل األكثر شیوعا وعلى أهمیتها قمنا بحساب المتوسط الحسابي واالنحراف و 
سفرت النتائج على المعیاري لكل عامل حسب العبارات المتشبعة علیه وحسب إجابات العینة ثم ترتیبها، وقد أ

.أن المقومات الطبیعیة للوجهة السیاحیة هي العامل األكثر أهمیة في التأثیر على الطلب السیاحي الداخلي
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، حیث القت في المجال السیاحياحة الداخلیة من أهم المواضیع التي تحظى بالدراسة یتعتبر الس
من أبرز الوالممارسین، والز األكادیمیینبالغا من قبل كل من اهتمامادراسة الطلب السیاحي الداخليفكرة 

السیاحةوفي هذا الصدد تم تقدیم لمحة موجزة عن .  المواضیع البحثیة في مجال التسویق السیاحي إلى الیوم
أثر ، مع تبیان سلوك المستهلك السیاحيأیضا و ومحدداته الطلب السیاحي ، كما تم تقدیم مفاهیم عن أنواعهاو 
.احي الداخليالطلب السیالمختلفة على محددات ال

تواجد عوامل كامنة تحدد الطلب حول المذكرةوانطالقا من التساؤل الذي تم طرحه في مقدمة 
الوجهات إلىین دالوافالسیاح الجزائریین استقصاء عینة منتم، السیاحي الداخلي لدى السائح الجزائري

تبین أن الطلب السیاحي الداخلي تحدده  عدة عوامل ، حیث سائح562والمقدرة بـ السیاحیة داخل الجزائر
عامل تهیئة الوجهة السیاحیة وعامل ثقافة المجتمع ونفسیة السائح وعامل الخصائص في تمثلتو كامنة

عامل صورة الوجهة و عامل مقومات الطبیعیة للوجهة السیاحیةو االقتصادیةعامل الجوانب و الشخصیة للسائح
.قرار طلب السیاح الجزائریین للمنتجات السیاحیة الوطنیة، وأن االهتمام بهذه العوامل  اثر على  السیاحیة

وبعد اإللمام بالجانب النظري وتحلیل البیانات المحصل علیها في الجانب التطبیقي، توصلنا إلى  
.عوامل كامنة تحدد الطلب السیاحي الداخلي لدى السائح الجزائريتوجد: إثبات صحة فرضیة الدراسة 

النتائج. أوال

:من خالل الدراسة تم التوصل الى النتائج التالیة

 عامل تهیئة : تمثلت فيعوامل كامنة في محددات الطلب السیاحي الداخلي لدى السائح الجزائري6توجد
الوجهة السیاحیة، عامل ثقافة المجتمع ونفسیة السائح، عامل الخصائص الشخصیة للسائح، عامل الجوانب 

؛، عامل مقومات الطبیعیة للوجهة السیاحیة، عامل صورة الوجهة السیاحیةاالقتصادیة
 شكل التضاریس، المناظر : لترتیبمتغیرات هي با) 03(ارتبط بعامل المقومات الطبیعیة للوجهة السیاحیة

؛الطبیعیة، خصائص المناخ
 السمات الشخصیة لسكان : متغیرات وهي بالترتیب) 07(ارتبط بعامل ثقافة المجتمع ونفسیة السائح

الوجهة السیاحیة، أذواق السائح، مستوى ثقافة السائح، المستوى الحضاري لسكان الوجهة السیاحیة، الدوافع 
؛عادات وتقالید سكان الوجهة السیاحیة، االستقرار األمني والسیاسي في الوجهة السیاحیةالشخصیة للسائح، 

السائح سكن المسافة الفاصلة بین مقر : رتیبارتبط بعامل صورة الوجهة السیاحیة متغیرین وهما بالت
؛والوجهة السیاحیة، الكلمة المنطوقة حول الوجهة السیاحیة
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 الجنس، الحالة االجتماعیة، : متغیرات وهي بالترتیب) 06(للسائح ارتبط بعامل الخصائص الشخصیة
؛العمر، المهنة، عدد األطفال في األسرة، حجم وقت الفراغ

 أسعار المنتجات السیاحیة، أسعار : متغیرات وهي بالترتیب) 05(االقتصادیةارتبط بعامل الجوانب
ئح، سعر صرف العملة المحلیة، نوعیة خدمات المنتجات السیاحیة في الوجهات المنافسة، مستوى دخل السا

؛اإلیواء المتوفرة
 تسویق وترویج المنتجات السیاحیة، : متغیرات وهي بالترتیب) 06(ارتبط بعامل تهیئة الوجهة السیاحیة

التطور التكنولوجي، إجراءات ترتیب الرحلة السیاحیة، دعم الحكومة لقطاع السیاحة، توقعات السائح، البنیة 
؛ة في الوجهة السیاحیةالتحتی
المقومات الطبیعیة، ثقافة المجتمع ونفسیة : كان ترتیب العوامل الكامنة المستخرجة حسب األهمیة كالتالي

؛، تهیئة الوجهة السیاحیةاالقتصادیةالسائح، صورة الوجهة السیاحیة، الخصائص الشخصیة للسائح، الجوانب 
قافة المجتمع ونفسیة السائح، صورة الوجهة السیاحیة، یوجد دور مهم لعوامل المقومات الطبیعیة، ث

؛الخصائص الشخصیة للسائح في التأثیر على الطلب السیاحي الداخلي في الجزائر
 وتهیئة الوجهة السیاحیة في التأثیر على الطلب السیاحي االقتصادیةیوجد دور ضعیف لعوامل الجوانب

.الداخلي
اقتراحات : ثانیا 

في ظل مختلف النتائج المتوصل إلیها یمكن وضع عدد من االقتراحات التي یمكن من خاللها إعادة 
: النظر في سبل تشجیع الطلب السیاحي الداخلي في الجزائر

حمایة البیئة والمحافظة على المقومات الطبیعیة الموجودة في الوجهة السیاحیة وضرورة العمل على تنمیة - 
؛مةسیاحیة مستدا

؛خلق محمیات طبیعیة توافق أذواق السیاح الجزائریین- 
؛استغالل المقومات الطبیعیة وما تزخر به الوالیات الجزائریة من تنوع طبیعي في السیاحة- 
توفیر خدمات سیاحیة مثلى ترقى إلى تطلعات السائح الجزائري لنشر صورة ایجابیة عن الوجهات - 

؛السیاحیة الداخلیة بین السیاح
؛الحرص على أولویة استهداف السیاح القریبین من الوجهة السیاحیة النخفاض تكالیف ووقت تنقلهم- 
إعادة النظر في تسعیرة المنتجات السیاحیة بما تتناسب مع مختلف الفئات والطبقات االجتماعیة وتحقیق - 

؛نوعیة/العالقة سعر
؛الفئات ذات الدخل المتوسط والضعیفتوفیر برامج سیاحیة متنوعة األسعار الستهداف - 
؛وضع استراتیجیات تسعیر تنافسیة مع الوجهات السیاحیة الخارجیة- 
االنترنتالعمل على تسهیل إجراءات رحلة السائح الجزائري من خالل توفیر له خدمات الحجز عبر - 

؛وتوفیر وسائل النقل المتنوعة باإلضافة إلى المعلومة الكافیة
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غ كافي یجعلهم ر في الحجم الساعي وأیام العطل السنویة بالنسبة للموظفین، إلعطائهم وقت فراإعادة النظ- 
یقومون بالسیاحة؛

الحفاظ على التراث الجزائري من خالل تشجیع السكان على ممارسة عادات وتقالید أجدادهم، فتمیز - 
الطمأنینة في نفسیة السائح ویبعثة، السكان بعادات وتقالید فریدة یجعل السیاح یرغبون في اكتشاف المنطق
؛الجزائري لما یجده من توافق في الدین واللغة مع سكان الوجهة السیاحیة

؛تنشیط حمالت الترویج والتسویق للتعریف أكثر بالوجهات السیاحیة الداخلیة- 
؛االهتمام أكثر بالموقع السیاحي وتهیئة الخدمات التحتیة والفوقیة- 
؛القطاع الخاصوار السیاحي سواء من قبل المؤسسات الحكومیة أتشجیع االستثم- 
إعادة صیاغة االستراتیجیات التنمویة وتطویر السیاسات السیاحیة والوقوف على تنفیذ مختلف المشاریع -

وجعله أكثر فعالیة االقتصادیةاالستثماریة في المجال السیاحي لتنمیة هذا القطاع وزیادة مساهمته في التنمیة 
.في االقتصاد الوطني

آفاق الدراسة
نرى أنه یمكن مواصلة البحث في جوانب عدة ذات صلة بموضوع بحثنا وتحتاج إلى تعمق أكثر وعلیه 

:نقدم اقتراح لبعض المواضیع التي من شأنها تكملة دراستنا، ومنها على سبیل المثال ال الحصر
؛الداخليووسائله في تنمیة الطلب السیاحيمدى تأثیر اإلعالن - 
ل المحددة للطلب السیاحي الخارجي؛قیاس وتحلیل العوام- 
حتیة وتأثیرها على الطلب السیاحي؛خدمات البنیة الت- 
ة وأثرها في تنمیة الطلب السیاحي؛المقومات الطبیعیة للوجهة السیاحی- 
التفسیریة للطلب السیاحي الداخلي؛صورة الوجهة السیاحیة كأحد المحددات - 
.دور عادات وتقالید المجتمع في تنشیط السیاحة الداخلیة- 
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االستبیان): 01(الملحق رقم
ة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةالجمهوری

البحث العلميو ة التعلیم العالي وزار 

- تاسوست–جامعة محمد الصدیق بن یحیى 

علوم التسییرو التجاریة و االقتصادیةكلیة العلوم 

العلوم التجاریة: قسم

فندقي وسیاحيتسویق:  تخصص

_البحثبانةإست_ 

: تحت إشراف :من إعداد الطالبین 

صفیة درویش. فارح شعابنة                                                      د
ؤاد لبادةـــــف

.السالم علیكم و رحمة اهللا تعالى و بركاته

تسویق    : یشرفنا أن نضع بین أیدیكم االستبانة التالیة المعدة في إطار التحضیر لنیل شهادة الماستر تخصص
"باستخدام تقنیة تحلیل العامليمحددات الطلب السیاحي الداخلي لدى السائح الجزائري":سیاحي وفندقي تحت عنوان 

في الخانة المناسبة، ونحیطكم علما بأن المعلومات تستخدم ) ×(نرجوا منكم التفضل باإلجابة بوضع العالمة 
.  لغرض البحث العلمي ال غیر، وشكر مسبقا على تعاونكم
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ذكر                أنثى   :الجنس

سنة 60سنة     أكثر من 60إلى 46سنة      من 45إلى 31من سنة 30إلى  18من :العمر

أخرى  متزوجأعزب:الحالة االجتماعیة

جامعي فأقلثانوي غیر متعلم:المستوى التعلیمي

متقاعدعاطل عن العملموظفعامل حرطالب:المهنة

غیر 
موافق 

اتمام

غیر 
موافق

محاید موافق موافق 
تماما

العبارة الرقم

المحددات الطبیعیة
شجعك على اختیارھا كوجھة خصائص مناخ المناطق الجزائریة -

.سیاحیة
1

جبال، سھول، (شكل تضاریس الوجھات السیاحیة الجزائریة -
.شجعتك على اختیارھا كوجھة سیاحیة...) شواطئ

2

المناظر الطبیعیة في الوجھات السیاحیة الجزائریة شجعتك على -
.اختیارھا كوجھة سیاحیة

3

االقتصادیةالمحددات 
أسعار المنتجات السیاحیة في الوالیات الجزائریة  شجعك على مستوى -

.اختیارھا كوجھة سیاحیة
4

مستوى أسعار المنتجات السیاحیة في الوجھات السیاحیة المنافسة -
.للوالیات الجزائریة شجعك على اختیارھا كوجھة سیاحیة

5

.الجزائریة كوجھة سیاحیةمستوى دخلك شجعك على اختیار الوالیات - 6
سعر صرف العملة المحلیة  شجعك على اختیار الوالیات الجزائریة -

.كوجھة سیاحیة
7

في الوالیات ...) شبكة الطرق، االتصاالت، الكھرباء(البنیة التحتیة -
.شجعتك على اختیارھا كوجھة سیاحیةالجزائریة

8

المتوفرة في الوالیات الجزائریة  شجعتك على نوعیة خدمات اإلیواء -
.اختیارھا كوجھة سیاحیة

9

معلومات شخصیة: محور األولال

لدى السائح الجزائري باستخدام تقنیة تحلیل العامليالداخليمحددات الطلب السیاحي : ثانيالمحورال
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المحددات االجتماعیة والثقافیة
عادات وتقالید المجتمع في الوالیات الجزائریة  شجعتك على اختیارھا -

.كوجھة سیاحیة
10

المستوى الحضاري للسكان في الوالیات الجزائریة  شجعك على -
.اختیارھا كوجھة سیاحیة

11

مستواك الثقافي شجعك على اختیار الوالیات الجزائریة كوجھة -
.سیاحیة

12

المحددات السیاسیة
االستقرار األمني والسیاسي في الجزائر  شجعك على اختیار الوالیات-

.كوجھة سیاحیةالجزائریة
13

الجزائر شجعك على  اختیار الوالیاتدعم الحكومة لقطاع السیاحة في -
.كوجھة سیاحیةالجزائریة

14

المحددات الدیموغرافیة
.شجعك عمرك على اختیار الوالیات الجزائریة كوجھة سیاحیة- 15
.شجعك جنسك على اختیار الوالیات الجزائریة كوجھة سیاحیة- 16
الوالیات الجزائریة كوجھة شجعتك حالتك االجتماعیة على اختیار -

.سیاحیة
17

شجعك عدد األطفال في أسرتك على اختیار الوالیات الجزائریة -
.كوجھة سیاحیة

18

.شجعتك مھنتك على اختیار الوالیات الجزائریة كوجھة سیاحیة- 19
المحددات النفسیة

الجزائریة كوجھة دوافعك الشخصیة شجعتك على اختیار الوالیات -
.سیاحیة

20

توافق توقعاتك مع مستوى الخدمات السیاحیة المعروضة في الوجھات -
.السیاحیة الجزائریة شجعك على اختیارھا كوجھة سیاحیة

21

توافق الوجھات السیاحیة الجزائریة مع أذواقك شجعك على اختیارھا -
.كوجھة سیاحیة

22

الشخصیة لسكان الوالیات الجزائریة شجعتك على اختیارھا السمات -
.كوجھة سیاحیة

23

محددات أخرى
حجم وقت فراغك  شجعك على اختیار الوالیات الجزائریة كوجھة -

.سیاحیة
24

شجعك على اختیار ...)  االنترنتكالحجز على (التطور التكنولوجي -
الوالیات الجزائریة كوجھة سیاحیة

25

تسویق وترویج الھیئات والمنظمات السیاحیة للمنتجات السیاحیة -
.للوجھات السیاحیة الجزائریة  شجعك على اختیارھا كوجھة سیاحیة

26

الوالیات الجزائریة شجعك على إلىإجراءات ترتیب رحلة سیاحیة -
.اختیارھا كوجھة سیاحیة

27

الوالیات السیاحیة الجزائریة شجعك والمسافة الفاصلة بین مقر سكنك -
.على اختیارھا كوجھة سیاحیة

28

الكلمة المنطوقة حول الوجھات السیاحیة الجزائریة شجعتك على -
.اختیارھا كوجھة سیاحیة

29
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البیانات الوصفیة ألفراد العینة): 02(الملحق رقم 
Table de fréquences

الجنس

Fréquence Pourcentage
Pourcentage

valide
Pourcentage

cumulé
Valide ذكر 290 51.6 51.6 51.6

أنثى 272 48.4 48.4 100.0
Total 562 100.0 100.0

العمر

Fréquence Pourcentage
Pourcentage

valide
Pourcentage

cumulé
Valide سنة30إلى 18من  409 72.8 72.8 72.8

سنة45إلى 31من  145 25.8 25.8 98.6
سنة60إلى 46من  6 1.1 1.1 99.6

سنة60أكثر من  2 .4 .4 100.0
Total 562 100.0 100.0

الحالة االجتماعیة

Fréquence Pourcentage
Pourcentage

valide
Pourcentage

cumulé
Valide أعزب 409 72.8 72.8 72.8

متزوج 141 25.1 25.1 97.9
أخرى 12 2.1 2.1 100.0

Total 562 100.0 100.0

المستوى التعلیمي

Fréquence Pourcentage
Pourcentage

valide
Pourcentage

cumulé
Valide غیر متعلم 5 .9 .9 .9

ثانوي فأقل 44 7.8 7.8 8.7
جامعي 513 91.3 91.3 100.0

Total 562 100.0 100.0

المھنة

Fréquence Pourcentage
Pourcentage

valide
Pourcentage

cumulé
Valide طالب 225 40.0 40.0 40.0

عامل حر 81 14.4 14.4 54.4
موظف 189 33.6 33.6 88.1

عاطل عن العمل 60 10.7 10.7 98.8
متقاعد 7 1.2 1.2 100.0

Total 562 100.0 100.0
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)المحددات الطبیعیة(لعبارات الجزء األول صدق االتساق الداخلياختبار ):03(الملحق رقم 
Corrélations

- خصائص مناخ المناطق 
الجزائریة شجعك على 
.اختیارھا كوجھة سیاحیة

- شكل تضاریس 
الوجھات السیاحیة 
جبال، )الجزائریة 

...) سھول، شواطئ
شجعتك على اختیارھا 

.كوجھة سیاحیة

- المناظر الطبیعیة في 
الوجھات السیاحیة 
الجزائریة شجعتك 

على اختیارھا كوجھة 
.سیاحیة

المحددات
الطبیعیة

- خصائص مناخ المناطق الجزائریة 
شجعك على اختیارھا كوجھة 
.سیاحیة

Corrélation de Pearson 1 .552** ,327 .810**

Sig. (bilatérale) ,002 ,078 ,000
N 30 30 30 30

- شكل تضاریس الوجھات السیاحیة 
جبال، سھول، (الجزائریة 

شجعتك على اختیارھا ...) شواطئ
.كوجھة سیاحیة

Corrélation de Pearson .552** 1 .660** .867**

Sig. (bilatérale) ,002 ,000 ,000
N 30 30 30 30

- الطبیعیة في الوجھات المناظر 
السیاحیة الجزائریة شجعتك على 
.اختیارھا كوجھة سیاحیة

Corrélation de Pearson ,327 .660** 1 .780**

Sig. (bilatérale) ,078 ,000 ,000
N 30 30 30 30

الطبیعیة_المحددات Corrélation de Pearson .810** .867** .780** 1
Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000
N 30 30 30 30

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

)االقتصادیةالمحددات (ثانيلعبارات الجزء الصدق االتساق الداخلياختبار ):04(الملحق رقم 
- مستوى أسعار 

المنتجات 
السیاحیة في 

الوالیات 
الجزائریة

شجعك على 
اختیارھا كوجھة 

.سیاحیة

- مستوى أسعار 
المنتجات 

السیاحیة في 
الوجھات 

السیاحیة المنافسة 
للوالیات 

الجزائریة شجعك 
على اختیارھا 
.كوجھة سیاحیة

- مستوى دخلك 
شجعك على 

اختیار الوالیات 
الجزائریة كوجھة 

.سیاحیة

- سعر صرف 
العملة المحلیة
شجعك على 

اختیار الوالیات 
الجزائریة كوجھة 

.سیاحیة

- البنیة التحتیة 
شبكة الطرق، )
االتصاالت، 

في ...) الكھرباء
الوالیات 
الجزائریة 

شجعتك على 
اختیارھا كوجھة 

.سیاحیة

- نوعیة خدمات 
اإلیواء المتوفرة 

في الوالیات 
الجزائریة

شجعتك على 
اختیارھا كوجھة 

.سیاحیة

المحددات
االقتصادیة

- المنتجات السیاحیة في الوالیات مستوى أسعار 
الجزائریة .شجعك على اختیارھا كوجھة سیاحیة

Corrélation de
Pearson 1 .391* ,155 ,183 ,128 ,133 .517**

Sig. (bilatérale) ,032 ,413 ,332 ,501 ,482 ,003
N 30 30 30 30 30 30 30

- مستوى أسعار المنتجات السیاحیة في الوجھات 
السیاحیة المنافسة للوالیات الجزائریة شجعك على 
.اختیارھا كوجھة سیاحیة

Corrélation de
Pearson .391* 1 ,191 ,214 ,159 .679** .733**

Sig. (bilatérale) ,032 ,313 ,256 ,403 ,000 ,000
N 30 30 30 30 30 30 30

- مستوى دخلك شجعك على اختیار الوالیات 
كوجھة سیاحیةالجزائریة  .

Corrélation de
Pearson ,155 ,191 1 .499** ,148 ,134 .571**

Sig. (bilatérale) ,413 ,313 ,005 ,435 ,481 ,001
N 30 30 30 30 30 30 30

- سعر صرف العملة المحلیة شجعك على اختیار 
.الوالیات الجزائریة كوجھة سیاحیة

Corrélation de
Pearson ,183 ,214 .499** 1 -,020 ,089 .528**

Sig. (bilatérale) ,332 ,256 ,005 ,918 ,642 ,003
N 30 30 30 30 30 30 30

- شبكة الطرق، االتصاالت، (البنیة التحتیة 
في الوالیات الجزائریة شجعتك على ...) الكھرباء

.اختیارھا كوجھة سیاحیة

Corrélation de
Pearson ,128 ,159 ,148 -,020 1 .484** .543**

Sig. (bilatérale) ,501 ,403 ,435 ,918 ,007 ,002
N 30 30 30 30 30 30 30

- نوعیة خدمات اإلیواء المتوفرة في الوالیات 
الجزائریة .شجعتك على اختیارھا كوجھة سیاحیة

Corrélation de
Pearson ,133 .679** ,134 ,089 .484** 1 .727**

Sig. (bilatérale) ,482 ,000 ,481 ,642 ,007 ,000
N 30 30 30 30 30 30 30

االقتصادیة_المحددات Corrélation de
Pearson .517** .733** .571** .528** .543** .727** 1

Sig. (bilatérale) ,003 ,000 ,001 ,003 ,002 ,000
N 30 30 30 30 30 30 30

*. La corrélation est significative au niveau 0,05 (bilatéral).
**. La corrélation est significative au niveau 0,01 (bilatéral).
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)المحددات االجتماعیة والثقافیة(ثالثلعبارات الجزء الصدق االتساق الداخلياختبار ):05(الملحق رقم 

- عادات وتقالید 
المجتمع في الوالیات 
الجزائریة شجعتك 

على اختیارھا كوجھة 
.سیاحیة

- المستوى 
الحضاري للسكان 

في الوالیات 
الجزائریة شجعك 
على اختیارھا 
.كوجھة سیاحیة

- مستواك الثقافي 
شجعك على 

اختیار الوالیات 
الجزائریة كوجھة 

.سیاحیة

والثقافیة_االجتماعیة_المحددات

- عادات وتقالید المجتمع في الوالیات
الجزائریة شجعتك على اختیارھا 
.كوجھة سیاحیة

Corrélation de
Pearson 1 ,301 ,353 .753**

Sig. (bilatérale) ,106 ,056 ,000
N 30 30 30 30

- المستوى الحضاري للسكان في 
الوالیات الجزائریة شجعك على 
.اختیارھا كوجھة سیاحیة

Corrélation de
Pearson ,301 1 .382* .728**

Sig. (bilatérale) ,106 ,037 ,000
N 30 30 30 30

- مستواك الثقافي شجعك على اختیار 
.الوالیات الجزائریة كوجھة سیاحیة

Corrélation de
Pearson ,353 .382* 1 .770**

Sig. (bilatérale) ,056 ,037 ,000
N 30 30 30 30

والثقافیة_االجتماعیة_المحددات Corrélation de
Pearson .753** .728** .770** 1

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000
N 30 30 30 30

*. La corrélation est significative au niveau 0,05 (bilatéral).
**. La corrélation est significative au niveau 0,01 (bilatéral).

)المحددات السیاسیة(رابعلعبارات الجزء الصدق االتساق الداخلياختبار ):06(الملحق رقم 

- االستقرار األمني والسیاسي 
في الجزائر شجعك على 

اختیار الوالیات الجزائریة 
.كوجھة سیاحیة

- دعم الحكومة لقطاع 
السیاحة في الجزائر 
شجعك على اختیار 

الوالیات الجزائریة كوجھة 
.سیاحیة

السیاسیة_المحددات

- االستقرار األمني والسیاسي في 
الجزائر شجعك على اختیار الوالیات 
.الجزائریة كوجھة سیاحیة

Corrélation de Pearson 1 ,294 .804**

Sig. (bilatérale) ,115 ,000
N 30 30 30

- دعم الحكومة لقطاع السیاحة في 
الجزائر شجعك على اختیار الوالیات 
.الجزائریة كوجھة سیاحیة

Corrélation de Pearson ,294 1 .804**

Sig. (bilatérale) ,115 ,000
N 30 30 30

السیاسیة_المحددات Corrélation de Pearson .804** .804** 1
Sig. (bilatérale) ,000 ,000
N 30 30 30

*. La corrélation est significative au niveau 0,05 (bilatéral).
**. La corrélation est significative au niveau 0,01 (bilatéral).
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)المحددات الدیموغرافیة(خامسلعبارات الجزء الصدق االتساق الداخلياختبار ):07(الملحق رقم 

- شجعك عمرك 
على اختیار 
الوالیات 
الجزائریة 

.كوجھة سیاحیة

- شجعك جنسك 
اختیار على 

الوالیات 
الجزائریة 

.كوجھة سیاحیة

- شجعتك حالتك 
االجتماعیة على 
اختیار الوالیات 

الجزائریة 
.كوجھة سیاحیة

- شجعك عدد 
األطفال في 
أسرتك على 

اختیار الوالیات 
الجزائریة 

.كوجھة سیاحیة

- شجعتك مھنتك 
على اختیار 
الوالیات 
الجزائریة 

.كوجھة سیاحیة

المحددات
الدیموغرافیة

- شجعك عمرك على اختیار الوالیات 
.الجزائریة كوجھة سیاحیة

Corrélation de
Pearson 1 .762** ,279 .616** ,310 .792**

Sig. (bilatérale) ,000 ,135 ,000 ,096 ,000
N 30 30 30 30 30 30

- شجعك جنسك على اختیار الوالیات 
.الجزائریة كوجھة سیاحیة

Corrélation de
Pearson .762** 1 ,341 .653** ,355 .824**

Sig. (bilatérale) ,000 ,065 ,000 ,054 ,000
N 30 30 30 30 30 30

- شجعتك حالتك االجتماعیة على 
اختیار الوالیات الجزائریة كوجھة 
.سیاحیة

Corrélation de
Pearson ,279 ,341 1 .437* ,332 .587**

Sig. (bilatérale) ,135 ,065 ,016 ,073 ,001
N 30 30 30 30 30 30

- شجعك عدد األطفال في أسرتك على 
اختیار الوالیات الجزائریة كوجھة 
.سیاحیة

Corrélation de
Pearson .616** .653** .437* 1 .680** .894**

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,016 ,000 ,000
N 30 30 30 30 30 30

- شجعتك مھنتك على اختیار الوالیات 
.الجزائریة كوجھة سیاحیة

Corrélation de
Pearson ,310 ,355 ,332 .680** 1 .711**

Sig. (bilatérale) ,096 ,054 ,073 ,000 ,000
N 30 30 30 30 30 30

الدیموغرافیة_المحددات Corrélation de
Pearson .792** .824** .587** .894** .711** 1

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,001 ,000 ,000
N 30 30 30 30 30 30

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

)المحددات النفسیة(سادسلعبارات الجزء الصدق االتساق الداخلياختبار ):08(الملحق رقم 

- دوافعك الشخصیة 
شجعتك على اختیار 
الوالیات الجزائریة 

.كوجھة سیاحیة

- توافق توقعاتك مع 
مستوى الخدمات 

السیاحیة المعروضة 
في الوجھات السیاحیة 
الجزائریة شجعك على 

اختیارھا كوجھة 
.سیاحیة

- توافق الوجھات 
السیاحیة الجزائریة 
مع أذواقك شجعك 

على اختیارھا 
.كوجھة سیاحیة

- السمات الشخصیة
لسكان الوالیات 

الجزائریة شجعتك على 
اختیارھا كوجھة 

.سیاحیة

النفسیةالمحددات

- دوافعك الشخصیة شجعتك على اختیار 
.الوالیات الجزائریة كوجھة سیاحیة

Corrélation de Pearson 1 ,192 ,329 ,353 .497**

Sig. (bilatérale) ,309 ,076 ,056 ,005
N 30 30 30 30 30

- توافق توقعاتك مع مستوى الخدمات 
السیاحیة المعروضة في الوجھات السیاحیة 
الجزائریة شجعك على اختیارھا كوجھة 
.سیاحیة

Corrélation de Pearson ,192 1 .696** .594** .845**

Sig. (bilatérale) ,309 ,000 ,001 ,000
N 30 30 30 30 30

- الجزائریة مع توافق الوجھات السیاحیة 
أذواقك شجعك على اختیارھا كوجھة 
.سیاحیة

Corrélation de Pearson ,329 .696** 1 .718** .901**

Sig. (bilatérale) ,076 ,000 ,000 ,000
N 30 30 30 30 30

- السمات الشخصیة لسكان الوالیات 
الجزائریة شجعتك على اختیارھا كوجھة 
.سیاحیة

Corrélation de Pearson ,353 .594** .718** 1 .857**

Sig. (bilatérale) ,056 ,001 ,000 ,000
N 30 30 30 30 30

النفسیة_المحددات Corrélation de Pearson .497** .845** .901** .857** 1
Sig. (bilatérale) ,005 ,000 ,000 ,000
N 30 30 30 30 30

*. La corrélation est significative au niveau 0,05 (bilatéral).
**. La corrélation est significative au niveau 0,01 (bilatéral).
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)محددات أخرى(سابعلعبارات الجزء الصدق االتساق الداخلياختبار ):09(الملحق رقم 
- حجم وقت 

فراغك شجعك 
على اختیار 
الوالیات 

الجزائریة كوجھة 
.سیاحیة

- التطور 
التكنولوجي 

كالحجز على (
(...االنثرنث
شجعك على 

اختیار الوالیات 
الجزائریة كوجھة 

سیاحیة

- تسویق وترویج 
الھیئات والمنظمات 
السیاحیة للمنتجات 
السیاحیة للوجھات 
السیاحیة الجزائریة

شجعك على 
اختیارھا كوجھة 

.سیاحیة

- إجراءات 
ترتیب رحلة 
سیاحیة إلى 
الوالیات 

لجزائریة شجعك ا
على اختیارھا 
.كوجھة سیاحیة

- المسافة الفاصلة 
بین مقر سكنك و 
الوالیات السیاحیة 
الجزائریة شجعك 
على اختیارھا 
.كوجھة سیاحیة

- الكلمة المنطوقة 
حول الوجھات 

السیاحیة 
الجزائریة شجعتك 

على اختیارھا 
.كوجھة سیاحیة

محددات
أخرى

- حجم وقت فراغك اختیار الوالیات شجعك على 
.الجزائریة كوجھة سیاحیة

Corrélation
de Pearson 1 ,284 -,038 ,334 ,040 ,151 .380*

Sig.
(bilatérale) ,129 ,842 ,071 ,835 ,427 ,038

N 30 30 30 30 30 30 30
- كالحجز على االنثرنث(التطور التكنولوجي  ...)

كوجھة شجعك على اختیار الوالیات الجزائریة 
سیاحیة

Corrélation
de Pearson ,284 1 .539** .531** ,007 ,259 .712**

Sig.
(bilatérale) ,129 ,002 ,003 ,972 ,168 ,000

N 30 30 30 30 30 30 30
- تسویق وترویج الھیئات والمنظمات السیاحیة 
للمنتجات السیاحیة للوجھات السیاحیة الجزائریة

اختیارھا كوجھة سیاحیةشجعك على  .

Corrélation
de Pearson -,038 .539** 1 .586** ,194 .499** .775**

Sig.
(bilatérale) ,842 ,002 ,001 ,304 ,005 ,000

N 30 30 30 30 30 30 30
- إجراءات ترتیب رحلة سیاحیة إلى الوالیات 
.الجزائریة شجعك على اختیارھا كوجھة سیاحیة

Corrélation
de Pearson ,334 .531** .586** 1 ,182 .378* .783**

Sig.
(bilatérale) ,071 ,003 ,001 ,335 ,040 ,000

N 30 30 30 30 30 30 30
- المسافة الفاصلة بین مقر سكنك و الوالیات 

السیاحیة الجزائریة شجعك على اختیارھا كوجھة 
.سیاحیة

Corrélation
de Pearson ,040 ,007 ,194 ,182 1 ,282 .421*

Sig.
(bilatérale) ,835 ,972 ,304 ,335 ,131 ,020

N 30 30 30 30 30 30 30
- الكلمة المنطوقة حول الوجھات السیاحیة 
.الجزائریة شجعتك على اختیارھا كوجھة سیاحیة

Corrélation
de Pearson ,151 ,259 .499** .378* ,282 1 .707**

Sig.
(bilatérale) ,427 ,168 ,005 ,040 ,131 ,000

N 30 30 30 30 30 30 30
أخرى_محددات Corrélation

de Pearson .380* .712** .775** .783** .421* .707** 1

Sig.
(bilatérale) ,038 ,000 ,000 ,000 ,020 ,000

N 30 30 30 30 30 30 30

*. La corrélation est significative au niveau 0,05 (bilatéral).
**. La corrélation est significative au niveau 0,01 (bilatéral).

جزاء محور اإلستبانةألصدق االتساق الداخلياختبار ): 10(الملحق رقم 
_المحددات
الطبیعیة

االق_المحددات
تصادیة

االج_المحددات
والثقافی_تماعیة

ة

السیا_المحددات
سیة

الدیم_المحددات
وغرافیة

الن_المحددات
فسیة أخرى_محددات 1المحور

الطبیعیة_المحددات Corrélation de Pearson 1 ,105 ,327 .434* .463** ,276 .432* .582**

Sig. (bilatérale) ,581 ,078 ,016 ,010 ,140 ,017 ,001
N 30 30 30 30 30 30 30 30

االقتصادیة_المحددات Corrélation de Pearson ,105 1 ,109 ,342 ,092 ,144 ,208 .449*

Sig. (bilatérale) ,581 ,565 ,064 ,628 ,447 ,269 ,013
N 30 30 30 30 30 30 30 30

والثقافیة_االجتماعیة_المحددات Corrélation de Pearson ,327 ,109 1 .612** ,275 .526** .450* .631**

Sig. (bilatérale) ,078 ,565 ,000 ,141 ,003 ,013 ,000
N 30 30 30 30 30 30 30 30

السیاسیة_المحددات Corrélation de Pearson .434* ,342 .612** 1 .459* .774** .743** .883**

Sig. (bilatérale) ,016 ,064 ,000 ,011 ,000 ,000 ,000
N 30 30 30 30 30 30 30 30

الدیموغرافیة_المحددات Corrélation de Pearson .463** ,092 ,275 .459* 1 ,148 .628** .673**

Sig. (bilatérale) ,010 ,628 ,141 ,011 ,434 ,000 ,000
N 30 30 30 30 30 30 30 30

النفسیة_المحددات Corrélation de Pearson ,276 ,144 .526** .774** ,148 1 .630** .702**

Sig. (bilatérale) ,140 ,447 ,003 ,000 ,434 ,000 ,000
N 30 30 30 30 30 30 30 30

أخرى_محددات Corrélation de Pearson .432* ,208 .450* .743** .628** .630** 1 .879**

Sig. (bilatérale) ,017 ,269 ,013 ,000 ,000 ,000 ,000
N 30 30 30 30 30 30 30 30

1المحور Corrélation de Pearson .582** .449* .631** .883** .673** .702** .879** 1
Sig. (bilatérale) ,001 ,013 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000
N 30 30 30 30 30 30 30 30

*. La corrélation est significative au niveau 0,05 (bilatéral).
**. La corrélation est significative au niveau 0,01 (bilatéral).
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معامل الفا كرونباخ ): 11(الملحق رقم 
Echelle : ALL VARIABLES

Récapitulatif de traitement des observations

N %

Observations Valide 30 100.0

Exclua 0 .0

Total 30 100.0

a. Suppression par liste basée sur toutes les

variables de la procédure.

Statistiques de fiabilité

Alpha de

Cronbach

Nombre

d'éléments

.885 29
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الطبیعياختبار التوزیع): 12(الملحق رقم 
Tests de normalité

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk

Statistiques ddl Sig. Statistiques ddl Sig.
1المحور ,033 562 .200* ,997 562 ,334

*. Il s'agit de la borne inférieure de la vraie signification.

a. Correction de signification de Lilliefors

اختبار بارتلیتو أولكین _مییر_كیزراختبار قیمة): 13(الملحق رقم 
Indice KMO et test de Bartlett

Indice de Kaiser-Meyer-Olkin pour la mesure de la qualité
d'échantillonnage. ,887

Test de sphéricité de
Bartlett

Khi-deux approx. 6003,864
ddl 406
Signification 0,000

المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لعبارات وأجزاء االستبانة): 14(الملحق رقم 

N Minimum
Maximu

m Moyenne
Ecart
type

- .خصائص مناخ المناطق الجزائریة شجعك على اختیارھا كوجھة سیاحیة 562 1 5 3,90 ,858
- )شكل تضاریس الوجھات السیاحیة الجزائریة  شجعتك على اختیارھا كوجھة سیاحیة...) جبال، سھول، شواطئ . 562 1 5 4,09 ,810
- .المناظر الطبیعیة في الوجھات السیاحیة الجزائریة شجعتك على اختیارھا كوجھة سیاحیة 562 1 5 4,09 ,836
- الوالیات الجزائریةمستوى أسعار المنتجات السیاحیة في  .شجعك على اختیارھا كوجھة سیاحیة 562 1 5 2,19 1,084
- .مستوى أسعار المنتجات السیاحیة في الوجھات السیاحیة المنافسة للوالیات الجزائریة شجعك على اختیارھا كوجھة سیاحیة 562 1 5 2,50 1,224
- كوجھة سیاحیةمستوى دخلك شجعك على اختیار الوالیات الجزائریة  . 562 1 5 2,99 1,166
- سعر صرف العملة المحلیة .شجعك على اختیار الوالیات الجزائریة كوجھة سیاحیة 562 1 5 2,64 1,149
- في الوالیات الجزائریة شجعتك على اختیارھا كوجھة سیاحیة...) شبكة الطرق، االتصاالت، الكھرباء(البنیة التحتیة  . 562 1 5 2,08 1,076
- نوعیة خدمات اإلیواء المتوفرة في الوالیات الجزائریة .شجعتك على اختیارھا كوجھة سیاحیة 562 1 5 2,19 1,139
- عادات وتقالید المجتمع في الوالیات الجزائریة .شجعتك على اختیارھا كوجھة سیاحیة 562 1 5 3,65 ,957
- المستوى الحضاري للسكان في الوالیات الجزائریة .شجعك على اختیارھا كوجھة سیاحیة 562 1 5 2,93 1,073
- .مستواك الثقافي شجعك على اختیار الوالیات الجزائریة كوجھة سیاحیة 562 1 5 3,27 1,113
- االستقرار األمني والسیاسي في الجزائر .شجعك على اختیار الوالیات الجزائریة كوجھة سیاحیة 562 1 5 3,53 1,056
- الحكومة لقطاع السیاحة في الجزائر شجعك علىدعم  .اختیار الوالیات الجزائریة كوجھة سیاحیة 562 1 5 1,89 1,002
- .شجعك عمرك على اختیار الوالیات الجزائریة كوجھة سیاحیة 562 1 5 3,25 1,081
- .شجعك جنسك على اختیار الوالیات الجزائریة كوجھة سیاحیة 562 1 5 3,13 1,154
- .شجعتك حالتك االجتماعیة على اختیار الوالیات الجزائریة كوجھة سیاحیة 562 1 5 3,36 1,118
- .شجعك عدد األطفال في أسرتك على اختیار الوالیات الجزائریة كوجھة سیاحیة 562 1 5 2,84 1,100
- .شجعتك مھنتك على اختیار الوالیات الجزائریة كوجھة سیاحیة 562 1 5 3,05 1,088
- .دوافعك الشخصیة شجعتك على اختیار الوالیات الجزائریة كوجھة سیاحیة 562 1 5 3,55 1,040
- .توافق توقعاتك مع مستوى الخدمات السیاحیة المعروضة في الوجھات السیاحیة الجزائریة شجعك على اختیارھا كوجھة سیاحیة 562 1 5 2,34 1,120
- الجزائریة مع أذواقك شجعك على اختیارھا كوجھة سیاحیةتوافق الوجھات السیاحیة  . 562 1 5 3,19 1,174
- .السمات الشخصیة لسكان الوالیات الجزائریة شجعتك على اختیارھا كوجھة سیاحیة 562 1 5 3,18 1,091
- حجم وقت فراغك .شجعك على اختیار الوالیات الجزائریة كوجھة سیاحیة 562 1 5 3,40 1,040
- كالحجز على االنثرنث(التطور التكنولوجي  ...) شجعك على اختیار الوالیات الجزائریة كوجھة سیاحیة 562 1 5 2,14 1,167
- تسویق وترویج الھیئات والمنظمات السیاحیة للمنتجات السیاحیة للوجھات السیاحیة الجزائریة شجعك على اختیارھا كوجھة 
.سیاحیة 562 1 5 2,27 1,174

- .إجراءات ترتیب رحلة سیاحیة إلى الوالیات الجزائریة شجعك على اختیارھا كوجھة سیاحیة 562 1 5 2,64 1,222
- .المسافة الفاصلة بین مقر سكنك و الوالیات السیاحیة الجزائریة شجعك على اختیارھا كوجھة سیاحیة 562 1 5 3,39 1,134
- الجزائریة شجعتك على اختیارھا كوجھة سیاحیةالكلمة المنطوقة حول الوجھات السیاحیة  . 562 1 5 3,12 1,147

الطبیعیة_المحددات 562 1,00 5,00 4,0267 ,72984
االقتصادیة_المحددات 562 1,00 4,83 2,4318 ,78810

والثقافیة_االجتماعیة_المحددات 562 1,00 5,00 3,2853 ,81763
السیاسیة_المحددات 562 1,00 5,00 2,7126 ,79475

الدیموغرافیة_المحددات 562 1,00 5,00 3,1249 ,81070
النفسیة_المحددات 562 1,00 4,75 3,0636 ,79581
أخرى_محددات 562 1,00 5,00 2,8256 ,74585

1المحور 562 1,00 4,72 2,9926 ,54696
N valide (liste) 562
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مصفوفة االرتباطات و معنویة المعامالت): 15(الملحق 

-
خصائص 

مناخ 
المناطق 

الجزائریة 
شجعك 
على 

اختیارھا 
كوجھة 
.سیاحیة

- شكل 
تضاریس 
الوجھات 
السیاحیة 
الجزائریة 
جبال، )
سھول، 

...) شواطئ
شجعتك 
على 

اختیارھا 
كوجھة 
.سیاحیة

- المناظر 
الطبیعیة 

في 
الوجھات 
السیاحیة 
الجزائریة 
شجعتك 
على 

اختیارھا 
كوجھة 
.سیاحیة

- مستوى 
أسعار 

المنتجات 
السیاحیة 

في 
الوالیات 
الجزائریة
شجعك 
على 

اختیارھا 
كوجھة 
.سیاحیة

- مستوى 
أسعار 

المنتجات 
السیاحیة 

في 
الوجھات 
السیاحیة 
المنافسة 
للوالیات 
الجزائریة 
شجعك 
على 

اختیارھا 
كوجھة 
.سیاحیة

- مستوى 
دخلك 
شجعك 
على 

اختیار 
الوالیات 
الجزائریة 
كوجھة 
.سیاحیة

- سعر 
صرف 
العملة 
المحلیة
شجعك 
على 

اختیار 
الوالیات 
الجزائریة 
كوجھة 
.سیاحیة

- البنیة 
التحتیة 
شبكة )

الطرق، 
االتصاالت، 

...) الكھرباء
في الوالیات 
الجزائریة 
شجعتك 
على 

اختیارھا 
وجھة ك

.سیاحیة

- نوعیة 
خدمات 
اإلیواء 
المتوفرة 

في 
الوالیات 
الجزائریة
شجعتك 
على 

اختیارھا 
كوجھة 
.سیاحیة

- عادات 
وتقالید 
المجتمع 

في 
الوالیات 
الجزائریة
شجعتك 
على 

اختیارھا 
كوجھة 
.سیاحیة

-
المستوى 
الحضاري 
للسكان 

في 
الوالیات 
الجزائریة
شجعك 
على 

اختیارھا 
كوجھة 
.سیاحیة

- مستواك 
الثقافي 
شجعك 
على 

اختیار 
الوالیات 
الجزائریة 
كوجھة 
.سیاحیة

-
االستقرار 
األمني 

والسیاسي 
في 

الجزائر
شجعك 
على 

اختیار 
الوالیات 
الجزائریة 
كوجھة 
.سیاحیة

- دعم 
الحكومة 
لقطاع 
السیاحة 

في 
الجزائر 
شجعك 

على
اختیار 

الوالیات 
الجزائریة 
كوجھة 
.سیاحیة

- شجعك 
عمرك 
على 

اختیار 
الوالیات 
الجزائریة 
كوجھة 
.سیاحیة

- شجعك 
جنسك 
على 

اختیار 
الوالیات 
الجزائریة 
كوجھة 
.سیاحیة

- شجعتك 
حالتك 

االجتماعیة 
على 

اختیار 
الوالیات 
الجزائریة 
كوجھة 
.سیاحیة

- شجعك 
عدد 

األطفال 
في 

أسرتك 
على 

اختیار 
الوالیات 
الجزائریة 
كوجھة 
.سیاحیة

- تك شجع
مھنتك 
على 

اختیار 
الوالیات 
الجزائریة 
كوجھة 
.سیاحیة

- دوافعك 
الشخصیة 
شجعتك 
على 

اختیار 
الوالیات 
الجزائریة 
كوجھة 
.سیاحیة

- توافق 
توقعاتك 

مع 
مستوى 
الخدمات 
السیاحیة 

المعروضة 
في 

الوجھات 
السیاحیة 
الجزائریة 
شجعك 
على 

اختیارھا 
كوجھة 
.سیاحیة

- توافق 
الوجھات 

ة السیاحی
الجزائریة 
مع أذواقك 
شجعك 
على 

اختیارھا 
كوجھة 
.سیاحیة

- السمات 
الشخصیة 
لسكان 

الوالیات 
الجزائریة 
شجعتك 
على 

اختیارھا 
كوجھة 
.سیاحیة

- حجم 
وقت 
فراغك
شجعك 
على 

اختیار 
الوالیات 
الجزائریة 
كوجھة 
.سیاحیة

- التطور 
التكنولوجي 

كالحجز (
على 

(...االنترنت
شجعك على 

اختیار
الوالیات 
الجزائریة 
كوجھة 
سیاحیة

- تسویق 
وترویج 
الھیئات 

والمنظمات 
السیاحیة 
للمنتجات 
السیاحیة 
للوجھات 
السیاحیة 
الجزائریة
شجعك 
على 

اختیارھا 
كوجھة 
.سیاحیة

-
إجراءات 
ترتیب 
رحلة 
سیاحیة 

إلى 
الوالیات 
الجزائریة 
شجعك 
على 

اختیارھا 
كوجھة 
.سیاحیة

- المسافة 
الفاصلة 

ن مقر بی
سكنك 

الوالیات و
السیاحیة 
الجزائریة 
شجعك 
على 

اختیارھا 
كوجھة 
.سیاحیة

- الكلمة 
المنطوقة 

حول 
الوجھات 
السیاحیة 
الجزائریة 
شجعتك 
على 

اختیارھا 
كوجھة 
.سیاحیة

Corrélation

خصائص مناخ المناطق الجزائریة شجعك -
.على اختیارھا كوجھة سیاحیة

1,000 ,579 ,598 ,129 ,157 ,193 ,148 ,081 ,099 ,172 ,196 ,173 ,251 ,048 ,237 ,180 ,192 ,145 ,152 ,261 ,093 ,188 ,197 ,159 ,013 ,042 ,079 ,146 ,101

شكل تضاریس الوجھات السیاحیة -
...) جبال، سھول، شواطئ)الجزائریة 

.شجعتك على اختیارھا كوجھة سیاحیة
,579 1,000 ,768 ,123 ,141 ,169 ,148 ,066 ,093 ,301 ,251 ,206 ,327 ,008 ,233 ,180 ,255 ,130 ,183 ,286 ,070 ,208 ,234 ,285 ,026 ,038 ,068 ,198 ,226

ھات السیاحیة المناظر الطبیعیة في الوج-
الجزائریة شجعتك على اختیارھا كوجھة 

.سیاحیة
,598 ,768 1,000 ,124 ,118 ,196 ,154 ,126 ,133 ,289 ,307 ,266 ,368 ,032 ,245 ,201 ,231 ,152 ,230 ,334 ,099 ,281 ,276 ,264 ,056 ,065 ,081 ,234 ,218

السیاحیة في مستوى أسعار المنتجات -
شجعك على اختیارھا الوالیات الجزائریة

.كوجھة سیاحیة
,129 ,123 ,124 1,000 ,494 ,359 ,332 ,428 ,497 ,021 ,232 ,090 ,190 ,355 ,037 ,092 ,187 ,134 ,151 ,115 ,358 ,145 ,094 ,110 ,254 ,272 ,215 ,045 ,146

یاحیة في مستوى أسعار المنتجات الس-
الوجھات السیاحیة المنافسة للوالیات 
الجزائریة شجعك على اختیارھا كوجھة 

.سیاحیة

,157 ,141 ,118 ,494 1,000 ,252 ,272 ,317 ,393 ,035 ,208 ,067 ,202 ,282 ,010 ,021 ,137 ,159 ,087 ,040 ,229 ,130 ,108 ,086 ,174 ,169 ,093 ,140 ,155

ار الوالیات مستوى دخلك شجعك على اختی-
.الجزائریة كوجھة سیاحیة

,193 ,169 ,196 ,359 ,252 1,000 ,534 ,286 ,341 ,115 ,226 ,209 ,246 ,216 ,137 ,190 ,400 ,192 ,309 ,254 ,213 ,234 ,136 ,225 ,192 ,207 ,268 ,187 ,211

شجعك على سعر صرف العملة المحلیة-
.اختیار الوالیات الجزائریة كوجھة سیاحیة

,148 ,148 ,154 ,332 ,272 ,534 1,000 ,238 ,254 ,137 ,229 ,188 ,199 ,224 ,134 ,232 ,249 ,173 ,231 ,176 ,246 ,179 ,153 ,159 ,149 ,179 ,182 ,109 ,139

الطرق، االتصاالت، شبكة (البنیة التحتیة -
في الوالیات الجزائریة شجعتك ...) الكھرباء

.على اختیارھا كوجھة سیاحیة
,081 ,066 ,126 ,428 ,317 ,286 ,238 1,000 ,632 ,069 ,335 ,201 ,221 ,417 ,112 ,161 ,177 ,101 ,147 ,154 ,388 ,220 ,204 ,076 ,335 ,335 ,357 ,049 ,117

المتوفرة في نوعیة خدمات اإلیواء -
شجعتك على اختیارھا الوالیات الجزائریة

.كوجھة سیاحیة
,099 ,093 ,133 ,497 ,393 ,341 ,254 ,632 1,000 ,062 ,382 ,213 ,260 ,478 ,132 ,128 ,253 ,186 ,186 ,182 ,477 ,278 ,228 ,146 ,380 ,372 ,366 ,052 ,199

الوالیات عادات وتقالید المجتمع في-
شجعتك على اختیارھا كوجھة الجزائریة

.سیاحیة
,172 ,301 ,289 ,021 ,035 ,115 ,137 ,069 ,062 1,000 ,385 ,380 ,259 ,069 ,296 ,271 ,223 ,155 ,251 ,296 ,091 ,209 ,331 ,225 ,127 ,087 ,116 ,144 ,261

في الوالیات المستوى الحضاري للسكان -
شجعك على اختیارھا كوجھة الجزائریة

.سیاحیة
,196 ,251 ,307 ,232 ,208 ,226 ,229 ,335 ,382 ,385 1,000 ,466 ,389 ,298 ,266 ,265 ,252 ,262 ,247 ,298 ,326 ,356 ,444 ,237 ,321 ,267 ,294 ,219 ,254

اختیار مستواك الثقافي شجعك على -
.الوالیات الجزائریة كوجھة سیاحیة

,173 ,206 ,266 ,090 ,067 ,209 ,188 ,201 ,213 ,380 ,466 1,000 ,319 ,213 ,352 ,330 ,332 ,290 ,307 ,469 ,193 ,358 ,364 ,298 ,225 ,169 ,219 ,171 ,285

ي في الجزائراالستقرار األمني والسیاس-
شجعك على اختیار الوالیات الجزائریة 

.كوجھة سیاحیة
,251 ,327 ,368 ,190 ,202 ,246 ,199 ,221 ,260 ,259 ,389 ,319 1,000 ,192 ,229 ,196 ,266 ,162 ,172 ,350 ,180 ,292 ,366 ,194 ,171 ,149 ,165 ,219 ,249

ة في الجزائر دعم الحكومة لقطاع السیاح-
اختیار الوالیات الجزائریة شجعك على

.كوجھة سیاحیة
,048 ,008 ,032 ,355 ,282 ,216 ,224 ,417 ,478 ,069 ,298 ,213 ,192 1,000 ,139 ,146 ,152 ,214 ,167 ,121 ,451 ,222 ,174 ,070 ,393 ,437 ,344 ,068 ,187

الیات شجعك عمرك على اختیار الو-
.الجزائریة كوجھة سیاحیة

,237 ,233 ,245 ,037 ,010 ,137 ,134 ,112 ,132 ,296 ,266 ,352 ,229 ,139 1,000 ,626 ,479 ,310 ,348 ,383 ,139 ,229 ,280 ,343 ,195 ,177 ,181 ,206 ,230

شجعك جنسك على اختیار الوالیات - ,180 ,180 ,201 ,092 ,021 ,190 ,232 ,161 ,128 ,271 ,265 ,330 ,196 ,146 ,626 1,000 ,514 ,302 ,344 ,302 ,178 ,212 ,214 ,332 ,215 ,186 ,194 ,200 ,179
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.الجزائریة كوجھة سیاحیة
لى اختیار شجعتك حالتك االجتماعیة ع-

.الوالیات الجزائریة كوجھة سیاحیة
,192 ,255 ,231 ,187 ,137 ,400 ,249 ,177 ,253 ,223 ,252 ,332 ,266 ,152 ,479 ,514 1,000 ,402 ,417 ,321 ,146 ,191 ,205 ,387 ,158 ,144 ,183 ,222 ,266

أسرتك على شجعك عدد األطفال في -
.اختیار الوالیات الجزائریة كوجھة سیاحیة

,145 ,130 ,152 ,134 ,159 ,192 ,173 ,101 ,186 ,155 ,262 ,290 ,162 ,214 ,310 ,302 ,402 1,000 ,437 ,240 ,172 ,137 ,193 ,288 ,143 ,192 ,182 ,205 ,147

لوالیات شجعتك مھنتك على اختیار ا-
.الجزائریة كوجھة سیاحیة

,152 ,183 ,230 ,151 ,087 ,309 ,231 ,147 ,186 ,251 ,247 ,307 ,172 ,167 ,348 ,344 ,417 ,437 1,000 ,255 ,197 ,206 ,168 ,312 ,101 ,168 ,169 ,212 ,216

اختیار دوافعك الشخصیة شجعتك على-
.الوالیات الجزائریة كوجھة سیاحیة

,261 ,286 ,334 ,115 ,040 ,254 ,176 ,154 ,182 ,296 ,298 ,469 ,350 ,121 ,383 ,302 ,321 ,240 ,255 1,000 ,223 ,425 ,348 ,264 ,258 ,186 ,193 ,149 ,283

لخدمات توافق توقعاتك مع مستوى ا-
السیاحیة المعروضة في الوجھات السیاحیة 
الجزائریة شجعك على اختیارھا كوجھة 

.سیاحیة

,093 ,070 ,099 ,358 ,229 ,213 ,246 ,388 ,477 ,091 ,326 ,193 ,180 ,451 ,139 ,178 ,146 ,172 ,197 ,223 1,000 ,370 ,289 ,162 ,397 ,393 ,311 ,098 ,226

لجزائریة مع توافق الوجھات السیاحیة ا-
.أذواقك شجعك على اختیارھا كوجھة سیاحیة

,188 ,208 ,281 ,145 ,130 ,234 ,179 ,220 ,278 ,209 ,356 ,358 ,292 ,222 ,229 ,212 ,191 ,137 ,206 ,425 ,370 1,000 ,467 ,252 ,245 ,184 ,217 ,137 ,298

الوالیات السمات الشخصیة لسكان -
الجزائریة شجعتك على اختیارھا كوجھة 

.سیاحیة
,197 ,234 ,276 ,094 ,108 ,136 ,153 ,204 ,228 ,331 ,444 ,364 ,366 ,174 ,280 ,214 ,205 ,193 ,168 ,348 ,289 ,467 1,000 ,217 ,209 ,135 ,201 ,195 ,239

اختیار شجعك على حجم وقت فراغك-
.الوالیات الجزائریة كوجھة سیاحیة ,159 ,285 ,264 ,110 ,086 ,225 ,159 ,076 ,146 ,225 ,237 ,298 ,194 ,070 ,343 ,332 ,387 ,288 ,312 ,264 ,162 ,252 ,217 1,000 ,155 ,157 ,192 ,234 ,240

كالحجز على (التطور التكنولوجي -
شجعك على اختیار الوالیات (...االنترنت

الجزائریة كوجھة سیاحیة
,013 ,026 ,056 ,254 ,174 ,192 ,149 ,335 ,380 ,127 ,321 ,225 ,171 ,393 ,195 ,215 ,158 ,143 ,101 ,258 ,397 ,245 ,209 ,155 1,000 ,614 ,496 ,084 ,248

منظمات تسویق وترویج الھیئات وال-
السیاحیة للمنتجات السیاحیة للوجھات 

شجعك على اختیارھا السیاحیة الجزائریة
.كوجھة سیاحیة

,042 ,038 ,065 ,272 ,169 ,207 ,179 ,335 ,372 ,087 ,267 ,169 ,149 ,437 ,177 ,186 ,144 ,192 ,168 ,186 ,393 ,184 ,135 ,157 ,614 1,000 ,623 ,174 ,334

ة إلى إجراءات ترتیب رحلة سیاحی-
الوالیات الجزائریة شجعك على اختیارھا 

.كوجھة سیاحیة
,079 ,068 ,081 ,215 ,093 ,268 ,182 ,357 ,366 ,116 ,294 ,219 ,165 ,344 ,181 ,194 ,183 ,182 ,169 ,193 ,311 ,217 ,201 ,192 ,496 ,623 1,000 ,229 ,323

الوالیات وسكنك المسافة الفاصلة بین مقر -
السیاحیة الجزائریة شجعك على اختیارھا 

.كوجھة سیاحیة
,146 ,198 ,234 ,045 ,140 ,187 ,109 ,049 ,052 ,144 ,219 ,171 ,219 ,068 ,206 ,200 ,222 ,205 ,212 ,149 ,098 ,137 ,195 ,234 ,084 ,174 ,229 1,000 ,409

ھات السیاحیة الكلمة المنطوقة حول الوج-
الجزائریة شجعتك على اختیارھا كوجھة 

.سیاحیة
,101 ,226 ,218 ,146 ,155 ,211 ,139 ,117 ,199 ,261 ,254 ,285 ,249 ,187 ,230 ,179 ,266 ,147 ,216 ,283 ,226 ,298 ,239 ,240 ,248 ,334 ,323 ,409 1,000

Signification
(unilatéral)

خصائص مناخ المناطق الجزائریة شجعك -
.على اختیارھا كوجھة سیاحیة

,000 ,000 ,001 ,000 ,000 ,000 ,027 ,010 ,000 ,000 ,000 ,000 ,127 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,014 ,000 ,000 ,000 ,378 ,160 ,031 ,000 ,008

شكل تضاریس الوجھات السیاحیة -
...) جبال، سھول، شواطئ)جزائریة ال

.شجعتك على اختیارھا كوجھة سیاحیة
,000 ,000 ,002 ,000 ,000 ,000 ,060 ,013 ,000 ,000 ,000 ,000 ,429 ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 ,048 ,000 ,000 ,000 ,266 ,186 ,055 ,000 ,000

السیاحیة المناظر الطبیعیة في الوجھات -
الجزائریة شجعتك على اختیارھا كوجھة 

.سیاحیة
,000 ,000 ,002 ,003 ,000 ,000 ,001 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 ,223 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,010 ,000 ,000 ,000 ,094 ,061 ,027 ,000 ,000

ة في مستوى أسعار المنتجات السیاحی-
شجعك على اختیارھا الوالیات الجزائریة

.كوجھة سیاحیة
,001 ,002 ,002 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,307 ,000 ,017 ,000 ,000 ,192 ,015 ,000 ,001 ,000 ,003 ,000 ,000 ,013 ,005 ,000 ,000 ,000 ,142 ,000

ة في مستوى أسعار المنتجات السیاحی-
الوجھات السیاحیة المنافسة للوالیات 
الجزائریة شجعك على اختیارھا كوجھة 

.سیاحیة

,000 ,000 ,003 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,202 ,000 ,055 ,000 ,000 ,405 ,309 ,001 ,000 ,020 ,173 ,000 ,001 ,005 ,020 ,000 ,000 ,014 ,000 ,000

الوالیات مستوى دخلك شجعك على اختیار -
.الجزائریة كوجھة سیاحیة

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,003 ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

على شجعكسعر صرف العملة المحلیة-
.اختیار الوالیات الجزائریة كوجھة سیاحیة ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,005 ,000

االتصاالت، شبكة الطرق، (البنیة التحتیة -
في الوالیات الجزائریة شجعتك ...) الكھرباء

.على اختیارھا كوجھة سیاحیة
,027 ,060 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,051 ,000 ,000 ,000 ,000 ,004 ,000 ,000 ,009 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,035 ,000 ,000 ,000 ,125 ,003

في نوعیة خدمات اإلیواء المتوفرة-
شجعتك على اختیارھا الوالیات الجزائریة

.كوجھة سیاحیة
,010 ,013 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,072 ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,108 ,000



113

الوالیات عادات وتقالید المجتمع في -
شجعتك على اختیارھا كوجھة الجزائریة

.سیاحیة
,000 ,000 ,000 ,307 ,202 ,003 ,001 ,051 ,072 ,000 ,000 ,000 ,051 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,016 ,000 ,000 ,000 ,001 ,019 ,003 ,000 ,000

والیات المستوى الحضاري للسكان في ال-
شجعك على اختیارھا كوجھة الجزائریة

.سیاحیة
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

ار مستواك الثقافي شجعك على اختی-
.الوالیات الجزائریة كوجھة سیاحیة

,000 ,000 ,000 ,017 ,055 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

الجزائراالستقرار األمني والسیاسي في-
شجعك على اختیار الوالیات الجزائریة 

.كوجھة سیاحیة
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

الجزائر دعم الحكومة لقطاع السیاحة في-
اختیار الوالیات الجزائریة شجعك على

.كوجھة سیاحیة
,127 ,429 ,223 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,051 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,002 ,000 ,000 ,000 ,049 ,000 ,000 ,000 ,054 ,000

الوالیات شجعك عمرك على اختیار -
.الجزائریة كوجھة سیاحیة

,000 ,000 ,000 ,192 ,405 ,001 ,001 ,004 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

ت شجعك جنسك على اختیار الوالیا-
.الجزائریة كوجھة سیاحیة

,000 ,000 ,000 ,015 ,309 ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

ختیار شجعتك حالتك االجتماعیة على ا-
.الوالیات الجزائریة كوجھة سیاحیة

,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

على شجعك عدد األطفال في أسرتك -
.اختیار الوالیات الجزائریة كوجھة سیاحیة

,000 ,001 ,000 ,001 ,000 ,000 ,000 ,009 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

یات شجعتك مھنتك على اختیار الوال-
.الجزائریة كوجھة سیاحیة

,000 ,000 ,000 ,000 ,020 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,008 ,000 ,000 ,000 ,000

اختیار دوافعك الشخصیة شجعتك على -
.الوالیات الجزائریة كوجھة سیاحیة ,000 ,000 ,000 ,003 ,173 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,002 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

ات توافق توقعاتك مع مستوى الخدم-
السیاحیة المعروضة في الوجھات السیاحیة 
الجزائریة شجعك على اختیارھا كوجھة 

.سیاحیة

,014 ,048 ,010 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,016 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,010 ,000

الجزائریة مع توافق الوجھات السیاحیة -
.أذواقك شجعك على اختیارھا كوجھة سیاحیة

,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,000

ت السمات الشخصیة لسكان الوالیا-
الجزائریة شجعتك على اختیارھا كوجھة 

.سیاحیة
,000 ,000 ,000 ,013 ,005 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 ,000

ار شجعك على اختیحجم وقت فراغك-
.الوالیات الجزائریة كوجھة سیاحیة

,000 ,000 ,000 ,005 ,020 ,000 ,000 ,035 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,049 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

ى كالحجز عل(التطور التكنولوجي -
شجعك على اختیار الوالیات (...االنترنت

الجزائریة كوجھة سیاحیة
,378 ,266 ,094 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,008 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,024 ,000

ات تسویق وترویج الھیئات والمنظم-
السیاحیة للمنتجات السیاحیة للوجھات 

شجعك على اختیارھا السیاحیة الجزائریة
.كوجھة سیاحیة

,160 ,186 ,061 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,019 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

إلى إجراءات ترتیب رحلة سیاحیة -
الوالیات الجزائریة شجعك على اختیارھا 

.كوجھة سیاحیة
,031 ,055 ,027 ,000 ,014 ,000 ,000 ,000 ,000 ,003 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

الوالیات والمسافة الفاصلة بین مقر سكنك-
السیاحیة الجزائریة شجعك على اختیارھا 

.كوجھة سیاحیة
,000 ,000 ,000 ,142 ,000 ,000 ,005 ,125 ,108 ,000 ,000 ,000 ,000 ,054 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,010 ,001 ,000 ,000 ,024 ,000 ,000 ,000

السیاحیة الكلمة المنطوقة حول الوجھات-
الجزائریة شجعتك على اختیارھا كوجھة 

.سیاحیة
,008 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,003 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

a. Déterminant = 1,83E-005
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قیم الشیوع: )16(الملحق رقم
Qualités de représentation

Initiales Extraction
.خصائص مناخ المناطق الجزائریة شجعك على اختیارھا كوجھة سیاحیة- 1,000 ,685

شجعتك على اختیارھا كوجھة ...) جبال، سھول، شواطئ)شكل تضاریس الوجھات السیاحیة الجزائریة -
.سیاحیة 1,000 ,800

.المناظر الطبیعیة في الوجھات السیاحیة الجزائریة شجعتك على اختیارھا كوجھة سیاحیة- 1,000 ,805
.شجعك على اختیارھا كوجھة سیاحیةمستوى أسعار المنتجات السیاحیة في الوالیات الجزائریة- 1,000 ,599
المنتجات السیاحیة في الوجھات السیاحیة المنافسة للوالیات الجزائریة شجعك على اختیارھا مستوى أسعار -

.كوجھة سیاحیة 1,000 ,502

.مستوى دخلك شجعك على اختیار الوالیات الجزائریة كوجھة سیاحیة- 1,000 ,557
.سیاحیةشجعك على اختیار الوالیات الجزائریة كوجھة سعر صرف العملة المحلیة- 1,000 ,469
في الوالیات الجزائریة شجعتك على اختیارھا كوجھة ...) شبكة الطرق، االتصاالت، الكھرباء(البنیة التحتیة -

.سیاحیة 1,000 ,565

.شجعتك على اختیارھا كوجھة سیاحیةنوعیة خدمات اإلیواء المتوفرة في الوالیات الجزائریة- 1,000 ,655
.شجعتك على اختیارھا كوجھة سیاحیةالمجتمع في الوالیات الجزائریةعادات وتقالید - 1,000 ,391
.شجعك على اختیارھا كوجھة سیاحیةالمستوى الحضاري للسكان في الوالیات الجزائریة- 1,000 ,527
.مستواك الثقافي شجعك على اختیار الوالیات الجزائریة كوجھة سیاحیة- 1,000 ,539
.شجعك على اختیار الوالیات الجزائریة كوجھة سیاحیةاالستقرار األمني والسیاسي في الجزائر- 1,000 ,422
.اختیار الوالیات الجزائریة كوجھة سیاحیةدعم الحكومة لقطاع السیاحة في الجزائر شجعك على- 1,000 ,503
.شجعك عمرك على اختیار الوالیات الجزائریة كوجھة سیاحیة- 1,000 ,640
.شجعك جنسك على اختیار الوالیات الجزائریة كوجھة سیاحیة- 1,000 ,629
.شجعتك حالتك االجتماعیة على اختیار الوالیات الجزائریة كوجھة سیاحیة- 1,000 ,622
.شجعك عدد األطفال في أسرتك على اختیار الوالیات الجزائریة كوجھة سیاحیة- 1,000 ,399
.مھنتك على اختیار الوالیات الجزائریة كوجھة سیاحیةشجعتك - 1,000 ,470
.دوافعك الشخصیة شجعتك على اختیار الوالیات الجزائریة كوجھة سیاحیة- 1,000 ,458
توافق توقعاتك مع مستوى الخدمات السیاحیة المعروضة في الوجھات السیاحیة الجزائریة شجعك على -

.اختیارھا كوجھة سیاحیة 1,000 ,479

.توافق الوجھات السیاحیة الجزائریة مع أذواقك شجعك على اختیارھا كوجھة سیاحیة- 1,000 ,495
.السمات الشخصیة لسكان الوالیات الجزائریة شجعتك على اختیارھا كوجھة سیاحیة- 1,000 ,570
.شجعك على اختیار الوالیات الجزائریة كوجھة سیاحیةحجم وقت فراغك- 1,000 ,366
شجعك على اختیار الوالیات الجزائریة كوجھة سیاحیة(...كالحجز على االنثرنث(التطور التكنولوجي - 1,000 ,627
شجعك على تسویق وترویج الھیئات والمنظمات السیاحیة للمنتجات السیاحیة للوجھات السیاحیة الجزائریة-

.اختیارھا كوجھة سیاحیة 1,000 ,751

.إجراءات ترتیب رحلة سیاحیة إلى الوالیات الجزائریة شجعك على اختیارھا كوجھة سیاحیة- 1,000 ,641
.المسافة الفاصلة بین مقر سكنك و الوالیات السیاحیة الجزائریة شجعك على اختیارھا كوجھة سیاحیة- 1,000 ,617
.اختیارھا كوجھة سیاحیةالكلمة المنطوقة حول الوجھات السیاحیة الجزائریة شجعتك على- 1,000 ,619

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales.
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نسبة التباین المفسرة من قبل العوامل) : 17(الملحق رقم 

Variance totale expliquée

Composante

Valeurs propres initiales
Sommes extraites du carré des

chargements
Sommes de rotation du carré

des chargements

Total
% de la
variance % cumulé Total

% de la
variance

%
cumulé Total

% de la
variance

%
cumulé

1 7,457 25,712 25,712 7,457 25,712 25,712 3,252 11,214 11,214
2 2,977 10,266 35,979 2,977 10,266 35,979 3,240 11,171 22,385
3 1,888 6,509 42,488 1,888 6,509 42,488 3,228 11,130 33,515
4 1,638 5,649 48,136 1,638 5,649 48,136 2,828 9,753 43,267
5 1,310 4,518 52,655 1,310 4,518 52,655 2,344 8,082 51,349
6 1,133 3,906 56,561 1,133 3,906 56,561 1,511 5,211 56,561
7 ,995 3,432 59,992
8 ,892 3,077 63,069
9 ,854 2,946 66,015
10 ,765 2,639 68,654
11 ,755 2,603 71,257
12 ,737 2,541 73,799
13 ,705 2,431 76,230
14 ,622 2,144 78,373
15 ,594 2,049 80,423
16 ,551 1,899 82,322
17 ,516 1,779 84,101
18 ,500 1,723 85,824
19 ,481 1,659 87,483
20 ,468 1,613 89,096
21 ,443 1,529 90,625
22 ,437 1,507 92,132
23 ,412 1,421 93,554
24 ,370 1,274 94,828
25 ,347 1,197 96,025
26 ,326 1,123 97,149
27 ,312 1,077 98,226
28 ,302 1,041 99,267
29 ,213 ,733 100,000
Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales.
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مصفوفة المكونات قبل التدویر) : 18(الملحق رقم 
Matrice des composantesa

Composante

1 2 3 4 5 6
كوجھة شجعك على اختیارھاالمستوى الحضاري للسكان في الوالیات الجزائریة-

.سیاحیة ,644

.مستواك الثقافي شجعك على اختیار الوالیات الجزائریة كوجھة سیاحیة- ,586
شجعتك على اختیارھا نوعیة خدمات اإلیواء المتوفرة في الوالیات الجزائریة-

.كوجھة سیاحیة ,582 -,501

.الوالیات الجزائریة كوجھة سیاحیةشجعتك حالتك االجتماعیة على اختیار - ,576 ,437
.دوافعك الشخصیة شجعتك على اختیار الوالیات الجزائریة كوجھة سیاحیة- ,570
.توافق الوجھات السیاحیة الجزائریة مع أذواقك شجعك على اختیارھا كوجھة سیاحیة- ,549
شجعك على اختیار الوالیات الجزائریة في الجزائراالستقرار األمني والسیاسي -

.كوجھة سیاحیة ,535

توافق توقعاتك مع مستوى الخدمات السیاحیة المعروضة في الوجھات السیاحیة -
.الجزائریة شجعك على اختیارھا كوجھة سیاحیة ,534

.على اختیارھا كوجھة سیاحیةالسمات الشخصیة لسكان الوالیات الجزائریة شجعتك - ,533
.شجعك عمرك على اختیار الوالیات الجزائریة كوجھة سیاحیة- ,532
.شجعك جنسك على اختیار الوالیات الجزائریة كوجھة سیاحیة- ,525
.مستوى دخلك شجعك على اختیار الوالیات الجزائریة كوجھة سیاحیة- ,523 ,416
إجراءات ترتیب رحلة سیاحیة إلى الوالیات الجزائریة شجعك على اختیارھا كوجھة -

.سیاحیة ,520

تسویق وترویج الھیئات والمنظمات السیاحیة للمنتجات السیاحیة للوجھات السیاحیة -
.شجعك على اختیارھا كوجھة سیاحیةالجزائریة ,513 -,449 ,413

شجعك على اختیار الوالیات (...كالحجز على االنثرنث(التطور التكنولوجي -
الجزائریة كوجھة سیاحیة ,510 -,414

في الوالیات الجزائریة ...) شبكة الطرق، االتصاالت، الكھرباء(البنیة التحتیة -
.شجعتك على اختیارھا كوجھة سیاحیة ,508 -,476

.على اختیار الوالیات الجزائریة كوجھة سیاحیةشجعتك مھنتك - ,504
الكلمة المنطوقة حول الوجھات السیاحیة الجزائریة شجعتك على اختیارھا كوجھة -

.سیاحیة ,502 ,410

المناظر الطبیعیة في الوجھات السیاحیة الجزائریة شجعتك على اختیارھا كوجھة -
.سیاحیة ,497 ,473 ,485

.شجعك على اختیار الوالیات الجزائریة كوجھة سیاحیةحجم وقت فراغك- ,481
.شجعك عدد األطفال في أسرتك على اختیار الوالیات الجزائریة كوجھة سیاحیة- ,462
.شجعك على اختیار الوالیات الجزائریة كوجھة سیاحیةسعر صرف العملة المحلیة- ,453
شجعك على اختیارھا مستوى أسعار المنتجات السیاحیة في الوالیات الجزائریة-

.كوجھة سیاحیة ,450 -,440

شجعتك على اختیارھا كوجھة عادات وتقالید المجتمع في الوالیات الجزائریة-
.سیاحیة ,434

اختیار الوالیات الجزائریة الجزائر شجعك علىدعم الحكومة لقطاع السیاحة في -
.كوجھة سیاحیة ,489 -,492

شجعتك ...) جبال، سھول، شواطئ)شكل تضاریس الوجھات السیاحیة الجزائریة -
.على اختیارھا كوجھة سیاحیة ,449 ,486 ,496

.سیاحیةخصائص مناخ المناطق الجزائریة شجعك على اختیارھا كوجھة - ,487
مستوى أسعار المنتجات السیاحیة في الوجھات السیاحیة المنافسة للوالیات الجزائریة -

.شجعك على اختیارھا كوجھة سیاحیة
المسافة الفاصلة بین مقر سكنك و الوالیات السیاحیة الجزائریة شجعك على اختیارھا -

.كوجھة سیاحیة

,421
,479 ,455

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales.
a. 6 composantes extraites.
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Rotation de la matrice des composantesa

Composante

1 2 3 4 5 6
وترویج الھیئات والمنظمات السیاحیة للمنتجات السیاحیة للوجھات السیاحیة تسویق -

.شجعك على اختیارھا كوجھة سیاحیةالجزائریة ,818

شجعك على اختیار الوالیات (...كالحجز على االنثرنث(التطور التكنولوجي -
الجزائریة كوجھة سیاحیة ,762

رحلة سیاحیة إلى الوالیات الجزائریة شجعك على اختیارھا كوجھة إجراءات ترتیب -
.سیاحیة ,718

اختیار الوالیات الجزائریة دعم الحكومة لقطاع السیاحة في الجزائر شجعك على-
.كوجھة سیاحیة ,578

السیاحیة توافق توقعاتك مع مستوى الخدمات السیاحیة المعروضة في الوجھات -
.الجزائریة شجعك على اختیارھا كوجھة سیاحیة ,524

في الوالیات الجزائریة ...) شبكة الطرق، االتصاالت، الكھرباء(البنیة التحتیة -
.شجعتك على اختیارھا كوجھة سیاحیة ,495 ,483

.كوجھة سیاحیةالسمات الشخصیة لسكان الوالیات الجزائریة شجعتك على اختیارھا - ,735
.توافق الوجھات السیاحیة الجزائریة مع أذواقك شجعك على اختیارھا كوجھة سیاحیة- ,658
.مستواك الثقافي شجعك على اختیار الوالیات الجزائریة كوجھة سیاحیة- ,628
شجعك على اختیارھا كوجھة المستوى الحضاري للسكان في الوالیات الجزائریة-

.سیاحیة ,615

.دوافعك الشخصیة شجعتك على اختیار الوالیات الجزائریة كوجھة سیاحیة- ,546
شجعتك على اختیارھا كوجھة عادات وتقالید المجتمع في الوالیات الجزائریة-

.سیاحیة ,537

شجعك على اختیار الوالیات الجزائریة في الجزائراالستقرار األمني والسیاسي -
.كوجھة سیاحیة ,511

.شجعك جنسك على اختیار الوالیات الجزائریة كوجھة سیاحیة- ,748
.شجعتك حالتك االجتماعیة على اختیار الوالیات الجزائریة كوجھة سیاحیة- ,729
.الوالیات الجزائریة كوجھة سیاحیةشجعك عمرك على اختیار- ,710
.شجعتك مھنتك على اختیار الوالیات الجزائریة كوجھة سیاحیة- ,621
.شجعك عدد األطفال في أسرتك على اختیار الوالیات الجزائریة كوجھة سیاحیة- ,589
.الجزائریة كوجھة سیاحیةشجعك على اختیار الوالیات حجم وقت فراغك- ,494
شجعك على اختیارھا مستوى أسعار المنتجات السیاحیة في الوالیات الجزائریة-

.كوجھة سیاحیة ,707

مستوى أسعار المنتجات السیاحیة في الوجھات السیاحیة المنافسة للوالیات الجزائریة -
.شجعك على اختیارھا كوجھة سیاحیة ,680

.مستوى دخلك شجعك على اختیار الوالیات الجزائریة كوجھة سیاحیة- ,628
.شجعك على اختیار الوالیات الجزائریة كوجھة سیاحیةسعر صرف العملة المحلیة- ,613
شجعتك على اختیارھانوعیة خدمات اإلیواء المتوفرة في الوالیات الجزائریة-

.كوجھة سیاحیة ,563

شجعتك ...) جبال، سھول، شواطئ)شكل تضاریس الوجھات السیاحیة الجزائریة -
.على اختیارھا كوجھة سیاحیة ,848

المناظر الطبیعیة في الوجھات السیاحیة الجزائریة شجعتك على اختیارھا كوجھة -
.سیاحیة ,832

.المناطق الجزائریة شجعك على اختیارھا كوجھة سیاحیةخصائص مناخ - ,802
المسافة الفاصلة بین مقر سكنك و الوالیات السیاحیة الجزائریة شجعك على اختیارھا -

.كوجھة سیاحیة
الكلمة المنطوقة حول الوجھات السیاحیة الجزائریة شجعتك على اختیارھا كوجھة -

.سیاحیة

,744

,671

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales.
Méthode de rotation : Varimax avec normalisation Kaiser.a

a. Convergence de la rotation dans 9 itérations.

التدویربعدمصفوفة المكونات ) : 19(الملحق رقم 
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للعوامل المستخرجةالمتوسطات الحسابیة و االنحرافات المعیاریة ):20(الملحق 

Statistiques descriptives

N Moyenne Ecart type
f1 562 2,2254 ,81182
f2 562 3,3294 ,72225
f3 562 3,1702 ,76999
f4 562 2,5028 ,81266
f5 562 4,0267 ,72984
f6 562 3,2553 ,95730
N valide (liste) 562


