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مؾخص البحث :هتدف هذه اًمدراؾمة إمم معرومة أصمر اإلقمالن اإلًمؽؽموين قمؼم ؿمبؽات اإلكؽمكت قمغم شمسقيؼ اخلـدمات اًمسـقاطمقة
وأصمر ذًمؽ قمغم اًمسؾقك اًمنمائل ًمؾسائحلم اًمسعقديلم؛ وًمتحؼقؼ ذًمؽ شمؿ االقمتامد قمغم اعمسح اعمقداين ًمعقــة مالئؿـة مــ اًمسـائحلم
اًمسعقديلم اعمؽمدديـ قمغم حماومظة ضمازان سمؾغت ( )100ؾمائح طمقث صؿؿت اؾمتامرة اؾمتباكة يملداة جلؿـع اًمبقاكـات اًمالزمـة إلمتـام
اًمدراؾمة .وىمد شمؿ ىمقاس األصمر اإلقمالين ذم وؾمـائؾ اًمتسـقيؼ اإلًمؽؽموكقـة سماؾمـتخدام أرسمعـة متغـػمات وذًمـؽ اؾمـتـاد ًا إمم كؿـقذج
 :AIDAاالكتباه ،االهتامم ،اًمرهمبة ،ىمرار اًمنماء .وأفمفرت كتائج اًمدراؾمة أن اًمسـائحلم اًمسـعقديلم اعمـؽمدديـ قمـغم مـطؼـة ضمـازان
يػضؾقن اإلقمالن اإلًمؽؽموين قمـ همػمه مـ أكقاع اإلقمالكـات األظمـرى؛ طمقـث يعـد مصـدر ًا مػقـد ًا ًمؾؿعؾقمـات قمــ اخلـدمات
اًمسقاطمقة .يمام أؿمارت كتائج اًمدراؾمـة إمم أن اإلقمـالن اإلًمؽـؽموين يـمصمر سمشـؽؾ إجيـاي ذم شمقضمقـف اًمسـؾقك اًمشــرائل ًمؾسـائحلم
اًمسعقديلم ،ويمان أصمر اإلقمالن ذم اؾمتثارة اهتامم اًمسائح سمؿضؿقن اًمرؾماًمة اإلقمالكقة هق األىمقى.
الؽؾامت ادػتاحقة :اًمتسقيؼ اًمسقاطمل ،اإلقمالن اإلًمؽؽموين ،اًمسؾقك اًمنمائل ،اًمسقاطمة اًمداظمؾقة ،ضمازان.
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ادؼدمة

اؾمؽماشمقجقة اًمتـؿقة سماعمؿؾؽة اًمعرسمقة اًمسعقدية شمعؿؾ

متثؾ اًمسقاطمة اًمققم صـاقمة متؽامؾة ،شمتضؿـ

قمغم اؾمتثامر اعمؼقمات اًمسقاطمقة سمؿـاـمؼ اعمؿؾؽـة

اًمتخطقط واالؾمتثامر واًمتسقيؼ واًمتقزيع ،وهل صـاقمة

اًمعرسمقـة اًمسعقدية اعمختؾػة ،وحتقيؾ شمؾؽ اعمؼقمات إمم

متعددة اعمراطمؾ ،شمتػاقمؾ مع وشمعتؿد قمغم ىمطاقمات

مصادر دظمؾ شمسفؿ ذم زيادة دظمؾ اعمؿؾؽة اًمقـمـل

االىمتصاد األظمرى؛ وهلذا شمعتؼم قمامالً مساقمد ًا ًمعؿؾقة

واعمحؾـل (مريمز اعمعؾقمات واألسمحاث اًمسقاطمقة

اًمتـؿقة االىمتصادية ،وظمصقص ًا ذم جمال اًمبـقة اًمتحتقة

ماس.)3043 ،

ًمالىمتصاد .ورم اعمؿؾؽة اًمعرسمقة اًمسعقدية ىمد شمزايد

ويـليت اهتؿـام اعمؿؾؽة سماًمسقاطمة اكطالىم ًا مـ قمدة

االهتامم ذم اآلوكة األظمػمة سمصـاقمة اًمسقاطمة إذ إهنا

أهداف ًمعؾ أمهفا :االؾمتػادة مـ األمقال اًمتل شمـػؼ

أصبحت متثؾ مصدر ًا اىمتصادي ًا هام ًا  ،مما ضمعؾفا شمشؽؾ

قمغم اًمسقاطمة اخلارضمقة وشمقفمقػفا داظمؾقـ ًا هبدف زيادة

ضماكب ًا يمبػم ًا مـ اًمدظمؾ اًمؼقمل ،ومطب ًؼا إلطمصائقات

ومرص اًمعؿؾ وزيادة اًمـؿق االىمتصادي إضاومة إمم ما

وشمؼديرات مريمز اعمعؾقمات واألسمحاث اًمسقاطمقة

شمسعك إًمقف اعمؿؾؽة اًمعرسمقة اًمسـعقدية مــ شمـؿقـة

(ماس) مـ اعمتقىمع أن يرشمػع قمدد اًمرطمالت اًمسقاطمقة

اًمؼطـاع االىمتصادي سماًمبحث قمـ مؼقمات اعمـاـمؼ

اًمداظمؾقة واًمقاومدة إمم  4141مؾققن رطمؾة ؾمقاطمقة

اًمسقاطمقة ،ومعرومة مسامهة يمؾ مـطؼة وىمدرهتا ذم

سمحؾقل قمام  4114هـ ،ويتضؿـ هذا اًمعدد 438

شمـؿقة اًمؼطاع اًمسقاطمل ،وذم ضقء شمؾؽ األهداف

مؾققن رطمؾة ؾمقاطمقة حمؾقة و  4146مؾققن رطمؾة

سمدأت اهلقئة اًمعؾقا ًمؾسقاطمة سمرؾمؿ اخلطقط اًمعريضة

ؾمقاطمقة واومدة ،يمام يتقىمع أن يرشمػع معدل كػؼات

ًمتـؿقة اًمؼطاع اًمسقاطمل مـ دراؾمة وشمذًمقؾ

اًمسائحلم اعمحؾقلم إمم  6187سمؾققن ريال ؾمعقدي

ًمؾؿعقىمـات اًمتل شمقاضمف االؾمتثامر اًمسقاطمل سماعمؿؾؽة

سمحؾقل قمام  4114هـ ،ذم طملم ؾمتزداد كسبة كػؼات

اًمعرسمقة اًمسعقدية .ومـطؼة ضمـازان اًمقاىمعـة ذم اجلزء

اًمسقاح اًمقاومديـ مـ اخلارج إمم  36سمؾققن ريال ذم

اجلـقي اًمغري مـ اعمؿؾؽة اًمعرسمقة اًمسعقدية متثؾ

كػس اًمعام ،وسماًمتازم يتقىمع أن يزداد طمجؿ كػؼات

إطمدى اعمـاـمؼ اإلدارية سماعمؿؾؽة اًمتل شمشتؿؾ قمغم

اًمسائحلم ذم اعمؿؾؽة سماألؾمعار اًمثاسمتة إمم  61404سمؾققن

مؼقمـات ؾمـقاطمقة متـققمة ذم اعمجال اًمطبقعل

ريال ذم قمام  4114هـ .وؾمقـتج قمـ اًمـؿق اعمتقىمع ذم

واًمبنمي واًمثؼاذم واخلدمل ،وشمستطقع شمؾؽ اعمؼقمات

اًمسقاطمة ما يؼارب  70807مؾققن ًمقؾة ؾمقاطمقة يؼضقفا

اًمقوماء سمتـؿقة ؾمقاطمقة متؿقزة هلا ىمدرهتا قمؾـك حتؼقؼ

اًمسقاح سمحؾقل قمام  4114هـ األمر اًمذي ضمعؾ

األهداف اعمرؾمقمة واًمـادمة قمـ االهتامم سماًمتـؿقة

جمؾة اًمشامل ًمؾعؾقم اإلكساكقة ،اعمجؾد ( ) ،اًمعدد ( ) ،ضمامعة احلدود اًمشامًمقة (
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اًمسقاطمقة سماعمؿؾؽة اًمعرسمقة اًمسعقدية (اهلقئة اًمعؾقا

األكامط االؾمتفاليمقة ًمؾسائح قمـ ـمريؼ شمزويده

ًمؾسقاطمة واآلصمار.) 3040 ،

سمؿعؾقمات قمـ خمتؾػ اخلدمات اًمسقاطمقة اعمتاطمة

ومما ال ؿمؽ ومقف أن وؾمائؾ شمسقيؼ شمؾؽ اعمؼقمات

سماعمؼصد اًمسقاطمل ،يمام يؿؽـف اًمتلصمػم قمغم اعمشاريملم ذم

واخلدمات اًمسقاطمقة حتتؾ أمهقة سماًمغة؛ ًمؽقهنا مقضمفة

اختاذ ىمرار اًمنماء .وًمإلقمالن دور ذم ًمػت اكتباه اًمسائح

ًمؾؿـتػع (اًمسائح) وشمعؿؾ قمغم إرضـاء رهمباشمف ،ويعرف

ًمؾؿـتجات واخلدمات اًمسقاطمقة وشمـؿقة ادماه اًمسائح

اًمعامل اًمققم شمغػمات قمديدة ،اطمتؾت ومقف االشمصاالت

اإلجياي كحقها ،ويعتؼم دور اإلقمالكات أؾماؾمق ًا ذم

وشمؽـقًمقضمقا اعمعؾقمات مؽان اًمصدارة ومـل اهتاممات

شمقضمقف ؾمؾقك اًمسائحلم الختاذ ىمرارات اًمنماء .ويمصمر

خمتؾػ ىمطاقمات األقمامل واخلدمات ،وصـاقمة اًمسقاطمة

اإلقمالن ذم شمـسقيؼ اخلـدمات اًمـسقاطمقة مــ ظمـالل

مـ أومم اًمصـاقمات اًمتـل ارشمبطـت ارشمباـم ًا وصمقؼ ًا

اعمضؿقن اعمعد سمطريؼة ضماذسمة ًمؾسائحلم سمحقث يؽقن

سماًمتؼدم ذم جمال اؾمتخدام شمؽـقًمقضمقا اعمعؾقمات

اإلقمالن ؿمامالً يماومة اعمعؾقمات اًمتل حيتاضمفا اًمسائح

وظماصة اإلكؽمكت وشمؽـقًمقضمقا االشمصاالت اًمسؾؽقة

قمـ اعمقىمع اًمسقاطمل أو اًمؼمكامج اًمسقاطمل وجمقب ًا قمغم

واًمالؾمؾؽقة ،سماقمتبار أن اًمسقاطمة صـاقمة ظمدمقة ذم

معظؿ شمساؤالشمف هبذا اًمشلن ومبقـ ًا اًمػقائد اًمتل ؾمتعقد

اعمؼام األول ،وأصبحت اًمتعـامالت اإلًمؽؽموكقة

قمغم اًمسائح مـ زيارة هذا اعمؽان أو اؿمؽمايمف ذم هذا

اًمسقاطمقة صقحة قماعمقة وذـم ًا مف ًام مـ ذوط شمؼديؿ

اًمؼمكامج اًمسقاطمل .وطمقث إن اخلدمات اًمسقاطمقة همػم

ظمدمة ؾمقاطمقة شمـاومسقة ذات ضمقدة قماعمقة ذم سمقئة

مؾؿقؾمة ومنن إىمـاع اًمزسمائـ سمػقائدها واًمعقائد مـفا ال

شمسقيؼقة ضمديدة أًمغل ومقفا قمـصـرا اعمساومة واًمقىمت سملم

ختؾق مـ اًمصعقسمة وحتتاج إمم ضمفد وشمريمقز يمبػميـ

قمارض اخلدمة اًمسقاطمقة وـماًمبفا؛ ًمذا قمغم اعممؾمسات

وؾمقؼبؾ اًمسائح زيارة اعمؽان أو االؿمؽماك ذم سمركامج

اًمسقاطمقة شمبـل اؾمؽماشمقجقة وصمؼاومة اًمتسقيؼ اًمسقاطمل

ؾمقاطمل معلم متك ما ؿمعر سملن ما حيصؾ قمؾقف مـ ومقائد

اإلًمؽؽموين؛ ًمؾتؿؽـ مـ اعمـاومسة ذم هذه اًمبقئة

يػقق ما يـػؼف وسماًمتازم ؾمقؽقن ذم مرطمؾة مـ اًمرضا

اًمتسقيؼقة اجلديدة.

شمساهؿ ذم اؿمؽمايمف ذم هذا اًمؼمكامج اًمسقاطمل أو زيارة

ّ
اإلًمؽؽموين قمغم
إن اإلقمالن سمشؽؾ قما ّم واإلقمالن
ّ

اعمقىمع اًمسقاطمل اعمعؾـ قمـف

(2003

.)Datamonitor,

ظماص ُيؿثّالن كشاـم ًا طمققي ًا ومف ًام ذم جمال
كحق
ّ

ويعتؿد كجاح احلؿؾة اًمؽموجيقة ًمؾخدمات اًمسقاطمقة

اخلدمات ،ومـفا اخلدمات اًمسقاطمقة ذم ؾمقق شمسقده

قمؾــك قمـاس اعمزيج اًمؽموجيل مثؾ اًمدقماية واإلقمالن

مـاومسة ؿمديدة؛ طمقث يمصمر اإلقمالن اإلًمؽؽموين قمغم

واًمبقع اًمشخيص واًمعالىمات اًمعامة وشمـشقط اعمبقعـات
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واًمـنم ،ويعتؿد يمذًمؽ قمغم اعمقزاكقة اعمخصصة ًمؾعؿؾقة

اعمـطؼة .وىمد الطمظ اًمباطمث أن اهلقئات واعممؾمسات

اًمؽموجيقة .وطمقث إن اإلقمالن قمغم ؿمبؽة اعمعؾقمات

اًمسقاطمقة ذم مـطؼة ضمازان ال زاًمت شمعتؿد قمغم

اًمدوًمقة مـ أهؿ قمـاس اعمزيج اًمؽموجيل ومسقؽقن حمقر

اًمقؾمائط اًمتؼؾقدية ذم اًمؽمويج اًمسقاطمل عمـطؼة ضمازان

شمريمقز هذه اًمدراؾمة.

وال شمؾجل إمم اؾمتخدام اًمتؽـقًمقضمقا احلديثة

وشمضؿـت اًمدراؾمة احلاًمقة أرسمعة قمـاس رئقسة:

ًمؾؿعؾقمات واالشمصاالت ،وذم ضقء ذًمؽ حتاول

ظمصص األول ًمؾؿـفجقة اًمعؾؿقة ًمؾدراؾمة ،ومقام شمـاول

اًمدراؾمة احلاًمقة دراؾمة أصمر اإلقمالن ذم وؾمائؾ اًمتسقيؼ

اًمثاين اإلـمار اًمـظري ًمؾدراؾمة ومراضمعة األدسمقات ذات

اإلًمؽؽموين قمغم اًمسؾقك اًمنمائل ًمؾسائحلم

اًمعالىمة سمؿقضقع اًمدراؾمة ،واًمثاًمث ًمؾجاكب اًمعؿكم،

اًمسعقديلم .وسمـاء قمغم ما ؾمبؼ شمؽؿـ مشؽؾة اًمدراؾمة

واًمراسمع شمـاول أهؿ ما شمقصؾت إًمقف اًمدراؾمة مـ كتائج

ذم اإلضماسمة قمغم سمعض اًمتساؤالت اًمعامة وهل:

وشمقصقات.
مشؽؾة الدراشة:
اؾمتـاد ًا إمم احلجؿ اعممصمر ًمإلكػاق اًمسقاطمل ،ومؼد
أصبح ًمؾسقاطمة اًمداظمؾقة كصقب ًا مـ اهتاممات سمرامج
اًمتـؿقة اًمسقاطمقة ذم اعمؿؾؽة اًمعرسمقة اًمسعقدية؛ ًمتحؼقؼ
هدوملم متؽامؾلم :اهلدف األول -يتؿثؾ ذم شمقومػم
اًمبديؾ اعمحكم اًمذي يمدي قمغم األىمؾ إمم شمؼؾقص طمجؿ
شمرسسمات اإلكػاق اًمـامجة قمـ شمقضمف اعمقاـمـلم إمم مقاىمع
ؾمقاطمقة ظمارضمقة ،واهلدف اًمثاين -يتؿثؾ ذم شمعظقؿ
اعمداظمقؾ اعمتقًمدة قمـ اًمسقاطمة كتقجة اًمتقؾمع ذم
اؾمتؼطاب اًمسقاح اعمحؾقلم وضمذهبؿ إمم مقاىمع ؾمقاطمقة
حمؾقة .ومـطؼة ضمازان متتؾؽ مؼقمات ؾمقاطمقة :مـفا ما
يرشمبط سماعمؼقمات اًمطبقعقة مـ وضمقد سمقئات متبايـة،

 .4ما هل درضمة شمؼبؾ اًمسائح اًمسعقدي
الؾمتخدام اإلقمالن اإلًمؽؽموين ًمتسقيؼ مـطؼة ضمازان
يمؿؼصد ؾمقاطمل؟
 .3مـا هل مزايا اؾمتخدام وؾمائؾ اًمتسقيؼ
اإلًمؽؽموين ذم اًمتسقيؼ اًمسقاطمل عمـطؼة ضمازان؟
 .6هؾ هـاك قمالىمة معـقية سملم اعمراطمؾ اعمتدرضمة
ًمإلقمالن اإلًمؽؽموين (االكتباه ،االهتامم ،اًمرهمبة،
اًمػعؾ) واًمسؾقك اًمنمائل ًمؾسائحلم اًمسعقديلم؟
 .1ما هق دور سمعض اعمتغػمات اًمديؿقهمراومقة ذم
اًمعالىمة سملم اإلقمالن اإلًمؽؽموين واًمسؾقك اًمنمائل
ًمؾسائحلم اًمسعقديلم؟
 .5ما هل اجلفات اًمتل جيب أن شمُسـد إًمقفا
مسموًمقة اًمتسقيؼ اًمسقاطمل قمؼم ؿمبؽة اإلكؽمكت؟

ومـفا ما يتعؾؼ سماعمؼقمات اًمسقاطمة اًمثؼاومقة ،مما يؼتيض

أمهقة الدراشة:

اشمباع أؾماًمقب قمؾؿقة طمديثة ذم اًمتسقيؼ اًمسقاطمل هلذه

شمستؿد اًمدراؾمة احلاًمقة أمهقتفا مما يكم:

جمؾة اًمشامل ًمؾعؾقم اإلكساكقة ،اعمجؾد ( ) ،اًمعدد ( ) ،ضمامعة احلدود اًمشامًمقة (

 .4مـ أمهقة اًمسقاطمة اًمتل شمؾعب دور ًا هام ًا ذم
حتؼقؼ أهداف اًمتـؿقة االىمتصادية؛ ًمذا ومنن االهتامم
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ورم ضقء أمهقتفا ومـنن اًمدراؾمـة احلاًمقـة هتدف إمم ما
يكم:

سمـنم اًمثؼاومة اًمسقاطمقة وشمؼديؿ اعمؼاصد اًمسقاطمقة

 .4اًمتعرف قمغم مدى شمؼبؾ اًمسائحلم الؾمـتخدام

عمـتجات ذات مزايا شمـاومسقة قمـ اعمؼاصد األظمرى

اإلقمالن اإلًمؽؽموين ًمتسقيؼ مـطؼة ضمازان يمؿؼصد

يستؾزم سمذل اعمزيد مـ اجلفد ذم جمال االشمصال

ؾمقاطمل.

اًمتسقيؼل واؾمتخدام اًمتؽـقًمقضمقا احلديثة ًمؾؿعؾقمات
واالشمصاالت سمؽاومة أؿمؽاهلا وأكقاقمفا سمشؽؾ قمؾؿل.

 .3متثؾ هذه اًمدراؾمة إضاومة معرومقة ًمػؾسػة
اًمتسقيؼ اًمسقاطمل مـ ظمالل اًمتطرق ًمألـمر اًمـظرية
اعمرشمبطة سمؿػفقم اإلقمالن اإلًمؽؽموين مما ؾمقػتح
األسمقاب ًمدراؾمات مستؼبؾقة شمثري اعمؽتبة اًمعرسمقة ذم
هذا اعمجال.

 .6إسمراز دور اإلقمالن اإلًمؽؽموين وشملصمػمه قمغم

 .3اًمتعرف قمغم آراء اًمسائحلم دماه اعمزايا اعمؽمشمبة
قمغم اؾمتخدام اإلقمالن اإلًمؽؽموين ذم اًمتسقيؼ ًمؾسقاطمة
اًمداظمؾقة .

 .6اًمتعرف قمغم أصمر اإلقمالن اإلًمؽؽموين قمغم
اًمسؾقيمقات اًمنمائقة ًمؾسائحلم اًمسعقديلم.
 .1اًمتعرف قمغم آراء اًمسائحلم دماه اعمعؾقمات
اًمتل يـبغل ـمرطمفـا قمبـر اإلقمالن قمغم اًمشبؽة
اًمعـؽبقشمقة جلذهبؿ ًمؾتػاقمؾ مع اإلقمالن .

اًمؽمويج عمـطؼة ضمازان يمؿؼصد ؾمقاطمل عما هلذا

 .5اًمتعرف قمغم آراء اًمسائحلم دماه اجلفات

اعمقضقع مـ أمهقة ذم وضع االؾمؽماشمقجقات اًمتسقيؼقة

اًمسقاطمقة اًمتل يـبغل هلا اًمؼقام سمؿفـام اًمتسـقيؼ

واًمؽموجيقة اعمالئؿة اًمتل ؾمتـعؽس سمدورها قمغم شمؼديؿ

اإلًمؽؽموين.

رؤيـة واضحة ًمؾؿفتؿلم سمشمون اخلدمات اًمسقاطمقة
ذم مـطؼة ضمازان.
 .1شمستؿد هذه اًمدراؾمة أمهقتفا اًمتطبقؼقة مـ اًمـتائج
اعمتقىمعة ،واًمتل يؿؽـ أن شمساهؿ ذم ضمذب اعمزيد مـ
االؾمتثامر اًمسقاطمل هلذه اعمـطؼة وإكعاؿمفا اىمتصادي ًا
واضمتامقمق ًا مما يزيد مـ أمهقة دراؾمة هذا اعمقضقع.

كؿوذج وفرضقات الدراشة:
يعتؼم اإلقمالن أطمد اعمجاالت اًمتطبقؼقة اًمرئقسقة
ًمبحقث اًمتسقيؼ ويستؾزم شمؼقـقؿ األصمر اإلقمالين معرومة
شمامة سماآلصمار واًمـتائج اًمتل يؽقن اإلقمالن ىمادرا قمغم
إطمـداصمفا ًمدى اعمستفؾؽلم ،وشمُعد اعمؼايقس اعمتعؾؼـة

أهداف الدارشة:

سمـاًمتعرض ًمإلقمـالن ،وإدراك اإلقمالن ،واالشمصال

وومؼ ًا ًمؾؿشؽؾة اًمتل سمـقت قمغم أؾماؾمفا اًمدراؾمة،

اإلقمالين هل أيمثر اعمؼايقس ارشمبا ًـما سمبحقث األصمر
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اإلقمالين .ويعتؿد هذا اًمبحث قمغم شمؼققؿ اعمستفؾؽلم

اعمستؼؾ واعمتغػم اًمقؾمقط .وشمؿ ـمرح جمؿققمة مـ

أكػسفؿ ألصمر اإلقمالن اإلًمؽؽموين قمغم ؾمؾقيمفؿ

اًمػرضقات اًمرئقسقة واًمػرقمقة اعمتعؾؼة سماظمتبار قمالىمات

اًمـنمائل ،وسماًمرهمؿ أن هذا األؾمؾقب ذم ىمقاس أصمر

االرشمباط واًمتلصمػم سملم متغػمات اًمدراؾمة وذًمؽ قمغم

اإلقمالن يؿؽـ أن يؽقن ذا ـمبقعـة شمرايمؿقـة إال أكف

اًمـحق اًمتازم:

يػل سمغرض اًمبحث ؛ ألكف ًمقس معـل سمتؼققؿ محؾـة
إقمالكقـة معقــة (اًمصامدي ،)3006 ،وال شمعتؿد
مؼايقس األصمر اإلقمالين قمغم مؼدار ما يقًمده اإلقمالن
مـ مبقعات ومحسب ،وإكام متتد إمم ما يؿؽـ أن حيدصمف
اإلقمالن مـ آصمار اشمصاًمقة وإىمـاقمقف ًمـدى اًمعؿالء،
ويػؽمض أن شمؼقد ذم اًمـفاية إمم اؾمتامًمة وشمقضمقف
اًمسؾقك اًمنمائل .وسمـاء قمغم ذًمؽ وذم ضقء مشؽؾة
اًمدراؾمة وأهداومفا شمؿ اظمتقار اًمـؿقذج اعمتعدد يمـؿقذج
ًمؾدراؾمة ،ويشتؿؾ اًمـؿقذج قمغم صمالصمة أكقاع مـ
اعمتغػمات:

اعمتغػم اعمستؼؾ

(مراطمؾ

اإلقمالن

اإلًمؽؽموين) وًمدراؾمة هذا اعمتغػم ومؼد شمؿ االقمتامد قمغم
دراؾمة (اًمصــامدي ،)3006 ،ويتضؿـ هذا اعمتغػم
(مرطمؾة االكتباه ،مرطمؾة االهتامم ،مرطمؾة اًمرهمبة،
مرطمؾة اًمػعؾ)،أما اعمتغػم اًمقؾمقط ومقتؿثؾ ذم اًمعقامؾ
اًمديؿقهمراومقة اًمتل شمتقؾمط اًمعالىمة سملم اعمتغػم اعمستؼؾ
واعمتغػم اًمتاسمع ويشؿؾ هذا اعمتغػم (اًمـقع ،اًمػئة
اًمعؿرية ،اعممهؾ اًمعؾؿل ،متقؾمط اًمدظمؾ اًمشفري،
مـطؼة اًمسؽـ ،شمؽرار اًمزيارة عمـطؼة ضمازان) ،وأظمػم ًا

الػرضقة الرئقسقة األوىل:

ال يقضمد شملصمػم ذو دالًمة إطمصائقة ًمؾؿراطمؾ
اعمتدرضمة ًمإلقمالن اإلًمؽؽموين قمغم اًمسؾقيمقات اًمنمائقة
ًمؾسائحلم اًمسعقديلم .ويتػرع مـفا اًمػرضقات اًمتاًمقة:
 )4ال يقضمد شملصمػم ذو دالًمة إطمصائقة ًمدرضمة اكتباه
اعمتصػح ًمإلقمالن اإلًمؽؽموين قمغم اًمسؾقيمقات اًمنمائقة
ًمؾسائحلم اًمسعقديلم.
 )3ال يقضمد شملصمػم ذو دالًمة إطمصائقة الهتامم
اعمتصػح سمؿضؿقن اًمرؾماًمة اإلقمالكقة قمغم اًمسؾقيمقات
اًمنمائقة ًمؾسائحلم اًمسعقديلم.
 )6ال يقضمد شملصمػم ذو دالًمة إطمصائقة ًمؾترصف
اعمتقىمع مـ ضماكب اعمتصػح (اًمرهمبة) قمغم اًمسؾقيمقات
اًمنمائقة ًمؾسائحلم اًمسعقديلم.
 )1ال يقضمد شملصمػم ذو دالًمة إطمصائقة ًمالؾمتجاسمة
اًمسؾقيمقة اًمتل متت اؾمتامًمتفا مـ ىمبؾ اإلقمالن
اإلًمؽؽموين قمغم اًمسؾقيمقات اًمنمائقة ًمؾسائحلم
اًمسعقديلم.

اعمتغػم اًمتاسمع واًمذي يتؿثؾ ذم اًمسؾقك اًمنمائل

الػرضقة الرئقسقة الثاكقة:

ًمؾسائحلم اًمسعقديلم ًمدراؾمة مدى شملصمره سماعمتغػم

ال شمقضمد ومروىمات ذم شملصمػم اإلقمالن اإلًمؽؽموين قمغم

جمؾة اًمشامل ًمؾعؾقم اإلكساكقة ،اعمجؾد ( ) ،اًمعدد ( ) ،ضمامعة احلدود اًمشامًمقة (
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اًمسؾقيمقات اًمنمائقة ًمؾسائحلم اًمسعقديلم شمعزى إمم

اًمشبؽة اًمعـؽبقشمقة (اإلكؽمكت) مثؾ وؾمائؾ اًمتقاصؾ

اعمتغػمات اًمديؿقهمراومقة واًمسؾقيمقة .ويتػرع مـفا

االضمتامقمل ،واًمؼميد اإلًمؽؽموين ،وحمريمات اًمبحث

اًمػرضقات اًمتاًمقة:

اعمختؾػة قمغم شمسقيؼ اخلدمات اًمسقاطمة ،وًمـ يتؿ

 )4ال شمقضمد ومروىمات ذم شملصمػم اإلقمالن
اإلًمؽؽموين قمغم اًمسؾقيمقات اًمنمائقة ًمؾسائحلم

اًمتطرق ًمبؼقة قمـاس اعمزيج اًمؽموجيل يماًمبقع اًمشخيص
واًمعالىمات اًمعامة واًمدقماية واًمـنم.

اًمسعقديلم شمعزى إمم اًمػئة اًمعؿرية.
 )3ال شمقضمد ومروىمات ذم شملصمػم اإلقمالن
اإلًمؽؽموين قمغم اًمسؾقيمقات اًمنمائقة ًمؾسائحلم
اًمسعقديلم شمعزى إمم اعممهؾ اًمعؾؿل.

ادحدد الثالث:
هق اعمحدد اًمزمـل ،ومؼد شمؿ دمؿقع سمقاكات اًمدراؾمة
ذم اًمػؽمة مـ  40يـاير  3045م إمم  38ومؼماير  3045م

 )6ال شمقضمد ومروىمات ذم شملصمػم اإلقمالن

وهك اًمػؽمة اًمتل شمشفد رواضم ًا ؾمقاطمق ًا سمؿـطؼة ضمازان

اإلًمؽؽموين قمغم اًمسؾقيمقات اًمنمائقة ًمؾسائحلم

سمسبب إىمامة اعمفرضمان اًمشتقي واًمذي يتزامـ مع

اًمسعقديلم شمعزى إمم متقؾمط اًمدظمؾ اًمشفري.

إضمازات مـتصػ اًمػصؾ اًمدراد ًمؾجامعات

 )1ال شمقضمد ومروىمات ذم شملصمػم اإلقمالن

واعمدارس سماعمؿؾؽة.

اإلًمؽؽموين قمغم اًمسؾقيمقات اًمنمائقة ًمؾسائحلم
اًمسعقديلم شمعزى إمم شمؽرار اًمزيارة عمـطؼة ضمازان.
حمددات الدراشة:
شمتؿثؾ حمددات اًمدراؾمة احلاًمقة ذم اًمـؼاط اًمتاًمقة:
ادحدد األول:
اىمترصت اًمدراؾمة احلاًمقة قمغم حماومظة ضمازان ،ومل
شمشؿؾ اعمحاومظات األظمرى كظر ًا ًمسفقًمة اًمقصقل إًمقفا
يمقهنا شمؼع ذم كطاق قمؿؾ وؾمؽـ اًمباطمث.

جمتؿع وعقـة الدراشة:
شملًمػ جمتؿع اًمدراؾمة مـ اًمسائحلم اًمسعقديلم
اًمذيـ زاروا مـطؼة ضمازان ،طمقث شمؿ أظمذ قمقـة مالئؿة
شمتـاؾمب مع أهمراض اًمدراؾمة سمؾغت ( )100مػردة
سمؿعامؾ صمؼة  %95وهق مستقى ؿمائع ذم سمحقث
اًمتسقيؼ ،ورم طمدود ظمطل معقاري  %5وهك أيض ًا
طمدود ظمطل مؼبقًمة ذم سمحقث اًمتسقيؼ .وىمد وضمد أن
اظمتقار قمقـة ممًمػة مـ  100مػردة يؿؽـ أن شمؽقن

ادحدد الثاين:

يماومقة ألهمراض اًمبحث قمؾام سملن هذا احلجؿ يزيد قمـ

شمؼترص هذه اًمدراؾمة قمغم دراؾمة شملصمػم اإلقمالن قمغم

احلجؿ اعمطؾقب ًمغايات اًمتقزيع اًمطبقعل.
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وىمد اقمتؿدت اًمدراؾمة احلاًمقة قمغم مصدريـ جلؿع

ىمقاس أصمر اإلقمالن اإلًمؽؽموين قمغم اًمسؾقك اًمنمائل

اًمبقاكات اًمالزمة إلكجاز هذه اًمدراؾمة ومها :مصادر

ًمؾسائح اًمسعقدي مـ ظمالل ىمقاس أصمر اإلقمالن قمغم

صماكقية ،ومصادر أوًمقة .وىمد شمؿ احلصقل قمغم اًمبقاكات

أرسمعة متغػمات هل :االكتباه (ويؼقس درضمة اكتباه

اًمثاكقية مـ األدسمقات اعمتقومرة وكتائج سمعض اًمدراؾمات

اًمسائح ًمإلقمالن اإلًمؽؽموين وشمريمقزه قمغم األومؽار

اعمتعؾؼة سمؿقضقع اًمدراؾمة؛ وذًمؽ هبدف اؾمتؽامل

اعمعروضة) ،االهتامم (ويؼقس مستقى االهتامم اًمذي

اإلـمار اًمـظري وصقاهمة ومرضقات اًمدراؾمة ،أما

يمرؾمف اًمسائح عمضؿقن اًمرؾماًمة اإلقمالكقة) ،الرغبة

اًمبقاكات األوًمقة ومؼد شمؿ احلصقل قمؾقفا مـ ظمالل

(وشمؼقس اًمترصف اعمتقىمع مـ ضماكب اًمسائح ذم ادماه

اًمدراؾمة اعمقداكقة اًمتل اؾمتخدمت اؾمتباكة شمؿ شمصؿقؿفا
وشمطقيرها ًمتشؿؾ خمتؾػ متغػمات اًمدراؾمة واظمتبار

ىمقامف سماًمنماء) ،الػعل (ويؼقس االؾمتجاسمة اًمسؾقيمقة
اًمقاضحة اًمتل متت اؾمتامًمتفا مـ ِىمبؾ اإلقمالن) .أما

ومروضفا .وىمد راقمك اًمباطمث صقاهمة األؾمئؾة سملؾمؾقب

اجلزء األظمػم مـ االؾمتباكة ومفدف إمم ىمقاس آراء

يالئؿ اًمػئة اعمستفدومة ،يمام روقمل اًمتسؾسؾ اعمـطؼل ذم

اعمبحقصملم دماه اعمعؾقمات اًمتل يـبغل ـمرطمفـا قمبـر

قمرض األؾمئؾة وأن شمؽقن األؾمئؾة واضحة وسمسقطة

اإلقمالن اإلًمؽؽموين ومض ً
ال قمـ اًمتعرف قمغم آراء

ومػفقمة.

اعمبحقصملم دماه اجلفات اعمؼؽمطمة ًمؾؼقام سمدور ومفـام
اًمتسـقيؼ اإلًمؽؽموين ًمؾسـقاطمة اًمداظمؾقة.

أداة الدراشة:

وىمد شمؿ اقمتامد مؼقاس ًمقؽرت اخلامد اعمستقيات

اقمتؿد اًمباطمث ذم مجع سمقاكاشمف األوًمقة قمغم أؾمؾقب

ًمقعؼم قمـ درضمة شمقاومؼ اًمعبارات مع آراء اعمستجقبلم،

االؾمتباكة واًمتل ؾمامهت ذم سمـاء اإلـمار اًمعؿكم ًمؾدراؾمة

طمقث أقمطك مستقى اعمقاومؼة سمشدة اًمؼقؿة (،)5

طمقث اؿمتؿؾت قمغم أرسمعة أضمزاء :اظمتص اجلزء األول

مستقى اعمقاومؼة أقمطقت اًمؼقؿة ( ،)1ومستقى حمايد

مـفا سمؼقاس اعمتغػمات اعمتعؾؼة سمبعض اًمعقامؾ

اًمؼقؿة ( ،)6مستقى قمدم اعمقاومؼة اًمؼقؿة ( ،)3وأظمػما

اًمديؿقهمراومقة ًمعقـة اًمدراؾمة ،أما اجلزء اًمثاين ومؼد

قمدم اعمقاومؼة سمشدة اًمؼقؿة ( .)4وىمد شمؿ شمقزيع

اؿمتؿؾ قمغم قمبارات ًمؼقاس مدى شمؼبؾ اًمسائح

االؾمتباكات سماؾمتخدام أؾمؾقب اًمتقزيع واجلؿع اعمباذ

اًمسعقدي الؾمتخدام وؾمائؾ اًمتسقيؼ اإلًمؽؽموين ذم

Drop and Collect

ًمؾحصقل قمغم اًمبقاكات اعمطؾقسمة،

شمسقيؼ األمايمـ اًمسقاطمقة واعمزايا اًمتل يؿؽـ حتؼقؼفا

طمقث شمؿ شمقزيع االؾمتباكات قمغم قمقـة قمشقائقة شمتـاؾمب

مـ وراء ذًمؽ ،ورم اجلزء اًمثاًمث مـ االؾمتباكة شمؿ

مع أهمراض اًمدراؾمة سمؾغت ( )100مـ اًمسائحلم

جمؾة اًمشامل ًمؾعؾقم اإلكساكقة ،اعمجؾد ( ) ،اًمعدد ( ) ،ضمامعة احلدود اًمشامًمقة (
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اًمسعقديلم ،وذًمؽ ذم أمـايمـ دمؿعفؿ ذم اًمػـادق

درضمة صمبات واشمساق األداة وذًمؽ ىمبؾ إظمضاقمفا

واًمشاًمقفات واعمتـزهات اًمسقاطمقة ،وشمؿ اؾمؽمداد 630

ًمؾتحؾقؾ اإلطمصائل ،وىمد شمؿ ىمقاس مستقى اًمثبات

اؾمتباكة سمؿعدل اؾمتجاسمة سمؾغ ( )%81وسمعد ومحص

واالشمساق اًمداظمكم سماؾمتخدام مؼقاس (أًمػا يمروكباخ)،

االؾمتباكات شمؿ اؾمتبعاد  43اؾمتباكة ًمعدم صالطمقتفا

وىمد أفمفرت اًمـتائج أن معامؾ (أًمػا يمروكباخ)

ًمؾتحؾقؾ وسمذًمؽ يؽقن اًمعدد اًمـفائل ًمالؾمتباكات

ًمؾؿؼقاس يمؽؾ يؼع ذم احلدود اعمؼبقًمة طمقث سمؾغت

اخلاضعة ًمؾدراؾمة  601اؾمتباكة.

ىمقؿتف ). (88%

مـفجقة الدراشة:
اؾمتخدمت اًمدراؾمة أؾماًمقب اإلطمصاء اًمقصػل

اإلضار الـظري والدراشات السابؼة
اإلضار الـظري:

واًمتحؾقكم ،طمقث شمؿ اؾمتخدام سمرامج اإلطمصاء

يؾعب اإلقمالن دور ًا هام ًا ذم اًمتعريػ سماعمـظؿة

اًمقصػل اعمتضؿـة مؼايقس اًمـزقمة اعمريمزية يماًمقؾمط

وظمدماهتا وشمعزيز قمالىمتفا سمعؿالئفا اعمستفدوملم؛ وذًمؽ

احلساي واجلداول اًمتؽرارية واالكحراف اعمعقاري

عما ًمف مـ دور وماقمؾ ذم اًمتلصمػم ذم ؾمؾقك اًمعؿقؾ اًمنمائل

جلؿقع متغػمات اًمدراؾمة؛ وذًمؽ ًمؾتعرف قمغم معدل

وشمقضمقفف سمام يتػؼ مع أهداف اعمـظؿة وشمـؿقة والئف هلا.

شمقاضمد يمؾ متغػم ذم قمقـة اًمبحث ومعدل شمشتتف ،إضاومة

وهيدف اإلقمالن إمم إفمفار اخلدمات اًمسقاطمقة اًمتل

إمم األؾماًمقب اإلطمصائقة اًمتحؾقؾقة يماظمتبار حتؾقؾ

شمؼدمفا اعممؾمسة اعمعؾـة وسمقان مزايا هذه اخلدمات

اًمتبايـ وحتؾقؾ االكحدار اًمبسقط واعمتعدد عمعرومة شملصمػم

ًمؾعؿالء اعمحتؿؾلم ،وهق ما ىمد يقًمد اًمرهمبة ًمدى همالء

اعمتغػمات اعمستؼؾة جمتؿعة قمغم اعمتغػم اًمتاسمع ،ومدى

اًمعؿالء ًمنماء اخلدمات اعمعؾـ قمـفا ؾمقاء قمـ ـمريؼ

شملصمػم يمؾ متغػم مـ اعمتغػمات اعمستؼؾة قمغم اعمتغػم اًمتاسمع.

اعمشاريمة ذم سمركامج ؾمقاطمل أو زيارة مؼصد ؾمقاطمل،

وًمؾتحؼؼ مـ اًمثبات واالشمساق اًمداظمكم ًمؾعبارات

ومـ هـا شمظفر أمهقة اإلقمالن ذم اؾمتطاقمتف إىمـاع

اعمستخدمة ذم أداة اًمؼقاس (االؾمتباكة) شمؿ قمرضفا قمغم

اًمعؿالء اعمحتؿؾلم واعمستفدوملم سماخلدمات اًمتل يتؿ

قمدد مـ اعمحؽؿلم واخلؼماء األيماديؿقلم اعمختصلم

اإلقمالن قمـفا ًمالؿمؽماك ومقفا ىمبؾ اًمنموع ذم حتؾقؾ أصمر

ًمؾتليمد مـ دىمة صقاهمة ومؼرات االؾمـتباكة وصـحة

اإلقمالن اإلًمؽؽموين قمغم اًمسؾقك اًمنمائل ًمؾسائحلم

اًمعبارات اعمستخدمة ومالءمتفا ألهداف اًمدراؾمة،

اًمسعقديلم ،ال سمد مـ شمقضقح مػفقم وأهداف

وىمد ضمرى شمعديؾ سمعض اًمػؼرات واًمعبارات ًمرومع

اإلقمالن سمـاء قمغم ما ورد ذم اًمدراؾمات اًمساسمؼة،
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وطمسب اًمـؿقذج اعمؼؽمح ًمؾدراؾمة؛ ًمذا ؾمقتؿ اًمتطرق

اإلقمالن وإىمـاع اًمعؿالء سماًمنماء أو االؿمؽماك ذم اًمسؾع

ذم هذا اعمقضقع ًمؾـؼاط اًمتاًمقة:

واخلدمات (اًمطائل .)4994 ،وشمعرف اجلؿعقة
األمريؽقة ًمؾتســقيؼ اإلقمالن سملكــف" :اًمقؾمقؾة همػم

أوالً  -اإلعالن:

اًمشخصقة ًمتؼديؿ األومؽار أو اًمسؾع أو اخلدمات

شمعددت شمعاريػ اإلقمالن ذم األدسمقات اعمتخصصة،

سمقاؾمطة ضمفة معؾقمة ومؼاسمؾ أضمر مدومقع"

وماًمبعض يرى أن اإلقمالن قمؿؾقة اشمصال مـ ـمرف

(اًمؽميمستاين.)3044،

(مؼدم اًمسؾعة أو اخلدمة) هتدف إمم اًمتلصمػم ذم ـمرف

وىمد شمزايدت أمهقة اإلقمالن ذم اعمـظامت اًمسقاطمقة

آظمر (اًمعؿقؾ اعمستفدف) سمعقد ًا قمـ االقمتبارات

ًمقضمقد مـاومسة ؿمديدة ذم هذه اًمصـاقمة وفمفقر

اًمشخصقة ،سمحقــث يؼقم اعمعؾـــ سمـنم معؾقمات

ظمدمات ومـتجات ضمديدة ومتـققمـة ،وسماًمتازم يمان

معقـة قمـ ؾمؾعتف أو ظمدمتف مـ ظمالل وؾمائؾ اإلقمالن

السمد مـ اؾمتخدام اإلقمالن يمقؾمقؾة إلفمفار اخلـدمات

اعمـاؾمبة ( .)Stanton, 1985ويشػم ( )Duncan, 2002إمم

اًمسقاطمقة اًمتل شمؼدمفا ًمؾـسقاح اعمحتؿؾلم وًمؾحػاظ

أن اإلقمالن هق اؾمتخدام اعمـظامت ًمقؾمائؾ اإلقمالن

قمغم طمصتفا اًمسقىمقة ذم هذه اًمصـاقمة ،وىمد سمقـت

اعمـاؾمبة مؼاسمؾ مبؾغ مـ اعمال إليصال معؾقمات حمددة

اًمدراؾمات أمهقة اإلقمالن عما يمان ًمف مـ أصمر إجياي

قمـ مـتج معلم ؾمقاء ؾمؾعة أو ظمدمة إمم ذحية قمريضة

وكتائج ضمقدة ذم ًمػت كظر اًمسقاح ًمؾخدمات اًمسقاطمقة

مـ اجلامهػم هبدف اًمتلصمػم قمغم ؾمؾقيمفا وادماهاهتا ،وهق

واًمتلصمػم ذم اًمؼرارات اًمنمائقة ًمالكضامم إًمـك اًمبـرامج

إقمالن همػم ؿمخيص .سمقـام يتؿ اًمـظر إمم اإلقمالن قمغم أكف

اًمـسقاطمقة وذاء اخلدمات اًمسقاطمة اعمتاطمة واعمعؾـ

وؾمقؾة شمساقمد اعمعؾـ قمغم شمعريػ قمؿالئف اعمستفدوملم

قمـفا كظر ًا

سمسؾعتف وظمدماشمف وشمعريػ همالء اًمعؿالء سمحاضماهتؿ

احلديثة اعمستخدمة ومقف ،واًمتل شممصمر ذم ىمـاقمات اًمسائح،

واًمطرق اعمـاؾمبة إلؿمباقمفا

(1994

 .)Kotler,ويرى

ًمتصؿقؿ اإلقمالن اعمـاؾمب واًمتؼـقات

وشمساهؿ ذم اختاذ ىمراره اًمنمائل (اًمؼائدي.)3008 ،

اًمبعض أن اإلقمالن وؾمقؾة ًمإلىمـاع طمقث حيرص اعمعؾـ

مما ال ؿمؽ ومقف أن شمقضمف اًمسائح إًمــك مؼصد

قمغم إىمـاع قمؿالئف اعمحتؿؾلم ًمنماء ؾمؾعف أو ظمدماشمف

ؾمقاطمل مــا دون همػمه يعتؿد قمؾــك اإلقمالن يمعـرص

قمـ ـمريؼ اًمعبارات اجلؿقؾة واًمصقر اعمعؼمة واًمتل يتؿ

أؾماد ذم االظمتقار طمقث إكف ال يعرف اعمـطؼة وًمــؿ

إقمادهتا وقمرضفا سمطريؼة مدروؾمة وممصمرة ذم اًمعؿالء

يــسبؼ ًمف مشاهدهتا؛ ًمـذا ومنن كجـاح اًمسقاطمة يعتؿد

اعمستفدوملمً ،مؾحصقل قمغم اًمـتائج اعمرضمقة مـ هذا

سمصقرة مباذة قمغم كجاح اإلقمالن ،وًمذًمؽ كالطمظ أن

جمؾة اًمشامل ًمؾعؾقم اإلكساكقة ،اعمجؾد ( ) ،اًمعدد ( ) ،ضمامعة احلدود اًمشامًمقة (

يمثػم ًا مـ اجلفات حترص قمغم اإلقمالن قمـ مـاـمؼفا
اًمسقاطمقة سماًمطرق اعمـاؾمبة جلذب أيمؼم قمدد ممؽـ مـ
اًمسائحلم

(and Kotler, 2000

م/

هـ)
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 .1شمغقػم اًمؼرار اًمنمائل ًمؾعؿالء دماه مـتج
ؾمقاطمل معلم (أسمق رؾمتؿ وأسمق مجعة.)3006 ،

 .)Armstrongورم ذات

 .5اؾمتؿرارية اًمطؾب اًمسقاطمل قمغم مدار اًمعام

اًمسقاق شمقصؾت اًمدراؾمات اعمتخصصة إمم ذيمر أهداف

واًمتغؾـب قمؾـك ومؽمات اًمريمقد اعمقؾمؿقة (اًمصؿقدقمل ،

متعددة ًمإلقمالن طمقث شمرى سمعض اًمدراؾمات أن

.)3003

اهلــدف اًمرئقــز ًمإلقمــالن هــق شمغققــر اًمـظرة دماه

وجيب أن يؽقن حمتقى اعمادة اإلقمالكقة صادىم ًا

مـتج معلم (ظمدمة أو ؾمؾعة أو ومؽرة) واًمتلصمػم ذم

ومعؼم ًا قمـ اعمادة اعمعؾـ قمـفا؛ ألن اإلقمالن ال يؿؽـــ

ؾمـؾقك اًمعؿالء اعمستفدوملم طمتك يؼقمقا سمنماء هذا

أن يضقػ مزايا ضمديدة ًمؾخدمة ًمقست مقضمقدة ومقفا

اعمـتج ،طمقث حياول صاطمب اإلقمالن إىمـاع اًمعؿالء

اص ً
ال سمؾ هق جمرد وؾمقؾة ًمؾتعريػ هبذه اخلدمة .وإذا

اعمستفدوملم سماًمنماء مع أن هذا اعمـتج ىمد ال يؽقن ذم

زاد حمتقى اإلقمالن قمـ طمؼقؼة اخلدمة اعمؼدمة ومنن ذًمؽ

ىمائؿتفؿ اًمنمائقة ىمبؾ مشاهدة اإلقمالن (أسمق رؾمتؿ وأسمق

ىمد يمدي إمم ومؼد اًمؽثػم مـ اًمعؿالء طمتك وإن متؽـ

مجعة ،)3006 ،وسماًمتازم ومنن اإلقمالن هيدف إمم زيادة

اعمعؾـ مـ ضمذب قمدد مـفؿ ذم سمداية إقمالكف إال أكف

مبقعات اعمـظامت وشمعزيز طمصصفا ذم اًمسقق .وذم

سمؿجرد ايمتشاومفؿ قمدم شمقاومؼ ما شمؿ اإلقمالن قمـف مع ما

اعمجال اًمسقاطمل يؿؽـ ذيمر أهؿ أهداف اإلقمالن يمام

يتؿ شمؼديؿف مـ ظمدمات ؾمقػؼد اعمعؾـ همالء اًمعؿالء

يكم:

وهمػمهؿ ممـ ىمد يـؼؾ ًمف معؾقمات قمـ اًمتجرسمة اًمتل
سماخلدمات

طمصؾت مع مؼدم هذه اخلدمة (اًمؼائدي.)3008 ،

 .4شمعريػ

اًمعؿالء

اعمحتؿؾلم

واًمؼمامج اًمسقاطمقة واجلفات اًمسقاطمقة (اًمؼائدي،

وهذا مالطمظ متام ًا ذم يمثػم مـ اًمؼمامج اًمسقاطمقة اًمتل

.)3008

شمػؼد مصداىمقتفا سمؿجرد دمرسمتفا مثؾ يمثػم مـ محالت

 .3شمـــذيمػم اًمـــسائح سملن ذاء هذه اخلـــدمات

احلج اًمداظمؾقة اًمتل هماًمب ًا ال شمتقاومؼ ظمدماهتا مع ما شمؿ

اًمـــسقاطمقة ؾمقؾبل طماضماشمف ورهمباشمف (مؼاسمؾة واًمرساي،

اإلقمالن قمـف مسبؼ ًا ،وسماًمتازم السمد أن شمؽقن معؾقمات

.)3004

اإلقمالن صادىمة ومعؼمة وشمتؾؿس اطمتقاضمات اًمعؿالء

 .6اؾمتغالل اعمقاؾمؿ واعمـاؾمبات ًمؾتقؾمـع ومـل

ودواومعفؿ .هذا وختتؾػ ـمرق اإلقمالن اًمسقاطمل

شمؼـديؿ اخلدمات واًمؼمامج واًمعروض اًمسقاطمقة

سماظمتالف اهلدف اًمـذي صـؿؿ مــ أضمؾـف ،وسماًمتازم

(مؼاسمؾة.)4999 ،

السمد ًمؾؿسقق اًمسقاطمل أن يؾؿ سمؽؾ اعمعؾقمات اخلاصة
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سمؽؾ وؾمقؾة مـ وؾمائؾ اإلقمالن مثؾ شمؽؾػتفا ،مزاياها،

 .4ادجالت:

قمققهبا ،اًمقىمت اعمـاؾمب هلا ومدى مـاؾمبتفا ًمؾجؿفقر

متتاز اإلقمالكات ذم اعمجالت سمجاذسمــقة يمبــػمة ،مـ

اعمستفدف ًمؽل خيتار األومضؾ مـفا ذم شمقصقؾ رؾماًمتف

ظمالل اؾمـــتخدام اًمصقر واألًمـقان سمطريؼـة

اإلقمالكقة ومـ شمؾؽ اًمقؾمائؾ أو اًمؼـقات اإلقمالكقة ما

متؿــقـزة ،وسماًمتـــازم متثــــؾ اعمجـالت اًمـسقاطمقة

يكم ( :مؼاسمؾـــة واًمـــرساي)3004 ،

اعمتخصـصــة وؾمـقؾة شمروجيقـة مفؿـة ومـل ضمـذب

 .1التؾػاز:
يعتؼم اًمتؾػاز مـ اًمؼـقات اإلقمالكقة ذات اًمنمحية

اًمـسقاح ًمؾؼمامج اًمسقاطمقة .
 .5الالفتات وادؾصؼات:

اجلامهػمية اًمؽبػمة وهلا شملصمػم ومعال قمغم اعمتؾؼلم؛ ألهنا

شمستخدم هذه اًمقؾمقؾة سمؽثرة عما هلا مـ ضماذسمقة

مسؿققمة ومرئقة ،وإذا شمؿ اظمتقار اًمقىمت اعمـاؾمب ًمإلقمالن

وإصمارة  ،وىمد شمقضع قمـد مػؽمق اًمطرق أو ذم اعمقاكئ أو

ومسقحؼؼ أصمره قمغم اجلؿفقر اعمستفدف سمصقرة ومعاًمة.

ؿمقارع اعمطارات أو قمغم األسمـقة اًمعاًمقة ًمؽل دمذب

 .2ادذياع:

اكتباه اجلؿفقر وشمدومعف ًمالؿمؽماك ذم اًمؼمامج اًمسقاطمقة

يعتؼم اعمذياع مـ اًمؼـقات اإلقمالكقة األيمثر اكتشارا،

أو ذاء اًمسؾع واخلـدمات اًمـسقاطمقة اعمعؾـ قمـفـا،

واًمتل مـ اعمؿؽـ ؾمامع إقمالهنا ذم أي وىمت وأي

يمؿـا يـبغـل اؾمتخدام اعمقاىمـ ِع اعمزدمحة ًمعرض شمؾؽ

مؽان ،ومنذا شمؿ اإلقمالن ذم هذه اًمقؾمقؾة سماؾمتخدام

اًمالومتات واعمؾصؼات واًمصقر واألًمقان اعمشقىمة

صقت مـاؾمب أو ؿمخص مشفقر ومسقتؿ حتؼقؼ هدف

ًمتحؼقؼ األهداف اعمـشقدة.

اإلقمالن سمـجاح.
 .3الصحف:

 .6ادفرجاكات:
متثؾ اعمفرضماكات وؾمقؾة هامة مـ وؾمائؾ اجلذب

اًمصحػ اًمققمقة أو األؾمبققمقة هلا شملصمػم يمبػم قمغم

اعمستخدمة ومـل اإلقمالكـات اًمـسقاطمقة ،ويمثقـر ًا مــا

اجلؿفقر؛ طمقث يتؿ قمرض اإلقمالكات ومقفا وجيد

شمــستغؾ اًمــنميمات اًمــسقاطمقة هــذه اعمـاؾمــبات

اًمؼارئ اًمقىمت اًمؽاذم ًمؼراءة اإلقمالن وإقمادشمف أيمثر مـ

ًمإلقمــالن قمـــ سمراجمفــا اًمــسقاطمقة إًمــك أمــايمـ

مرة واًمتليمد مـ اعمعؾقمة اًمتل يريدها ،وىمد يماكت

إىمامــة اعمفرضماكات ،وهذه اعمفرضماكات سمـدورها

اًمصحػ األيمثر اكتشار ًا إمم أن فمفرت اًمؼـقات

دمـذب اًمؽثقـر مـ اًمسقاح ًمؾتعاىمد قمغم هذه اًمؼمامج .

اإلًمؽؽموكقة إال أهنا الزاًمت حتتػظ سمـصقب مـاؾمب ذم

 .7الشبؽة العادقة لؾؿعؾومات ( اإلكسكت ):

اعمجال اإلقمالين.

يعتؼم اإلقمالن قمؼم ؿمبؽة اإلكؽمكت مـ أيمثر وؾمائؾ

جمؾة اًمشامل ًمؾعؾقم اإلكساكقة ،اعمجؾد ( ) ،اًمعدد ( ) ،ضمامعة احلدود اًمشامًمقة (

م/

هـ)
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اًمؽمويج ضماذسمقة واكتشار ًا ذم فمؾ االدماه كحق اًمتسقيؼ

ضمقيؼم ومرويؾر اًمذي قمرومفا سملهنا" :فماهرة شمـبثؼ مـ

اإلًمؽؽموين ،وماإلقمالن اعمباذ قمؼم اإلكؽمكت يتزايد

احلاضمة اعمتزايدة إمم اًمراطمة وشمغػم اهلقاء ،وإمم مقًمد

سمؿعدل  %43ؾمـقيا ،وىمد ىمدم اًمتسقيؼ اإلًمؽؽموين

اإلطمساس سمجامل اًمطبقعة وكؿق هذا اإلطمساس،

مػفقم ًا ضمديد ًا ًمإلقمالن ،وهق أن اعممؾمسات شمؼدم

واًمشعقر سماًمبفجة واعمتعة ،واإلىمامة ذم مــاـمؼ هلـا

رؾمائؾفا اًمؽموجيقة سمشؽؾ متعؿد إمم سمقئات مستفدومة

ـمبقعتفـا اخلاصة ،وأيضا كؿق االشمصاالت وظماصة سملم

مـ ظمالل مقاىمع إًمؽؽموكقة حمددة يتقىمع أن شمؽقن

اًمشعقب وأوؾماط خمتؾػة مـ اجلامقمات اإلكساكقة ،

مجاهػمهؿ ىمادرة قمغم متققزها وإدرايمفا (ظمقيؾد،

وهل االشمصاالت اًمتل يماكت صمؿرة اشمساع كطاق اًمتجارة

.)3009

واًمصـاقمة ؾمقاء أيماكت يمبػمة أو متقؾمطة أو صـغػمة

وهــــا السمـــد مــــ اًمتـــذيمػم أن اظمتقار

وصمؿرة شمؼدم وؾمائؾ اًمـؼؾ" (دقمبس .)3009 ،وقمرومفا

إطمـــدى اًمقؾمـــائؾ اإلقمالكقـــة أقمـــاله جيـــب

آظمـرون سملهنــا" :ذًمؽ اًمـشــــاط احلضاري

أن يـــتؿ سمدراؾمـــة مستػقــضة ًمؽــل حتؼــؼ

واالىمتصــادي واًمتـظقؿل سماكتؼـال األومراد إمم سمؾد همػم

اعمـــشلة اًمسقاطمقة أهــداومفا مـــ هــذا اإلقمالن أال

سمؾدهؿ ،وإىمامتفؿ ومقف عمدة ال شمؼؾ قمـ  31ؾماقمة ألي

وهــق شمــسقيؼ ظمــدماهتا وزيــادة مبقعاهتا  ،ومؾؽؾ

همرض ماقمدا اًمعؿؾ اًمذي يـدومع أضمره داظمؾ اًمبؾد

مـ هذه اًمقؾمائؾ مزاياها وقمققهبـا ًمـذًمؽ يـبغـل

اعمزار" (قمبد اًمعظقؿ .)4993 ،ويمتعريػ ؿمامؾ يؿؽـ

حتديـد ؿمـرحية معقــة مــ اعمـستفؾؽلم ىمبؾ اظمتقار

اقمتامد شمعريػ مـظؿة اًمسقاطمة اًمعاعمقة ( World Tourism

اًمقؾمقؾة اإلقمالكقة ًمؽـل يـتؿ شمـسقيؼ ظمـدماهتؿ إًمـك

 )Organization WTOواًمتل شمرى سملهنا " شمشؿؾ أكشطة

شمؾـؽ اًمـنمحية.

األؿمخاص اًمذيـ يساومرون إمم أمايمـ شمؼع ظمارج
سمقئتفؿ اعمعتادة ،و يؼقؿقن ومقفا عمدة ال شمزيد قمـ ؾمـة سمغػم

ثاكق ًا -السقاحة واخلدمات السقاحقة:

اكؼطاعً ،مؾراطمة أو ألهمراض أظمرى ،و شمتلًمػ اًمبقئة

ختتؾػ شمعاريػ اًمسقاطمة سماظمتالف اًمزاوية اًمتل

اعمعتادة ًمؾشخص مـ مـطؼة حمددة ىمريبة مـ مؽان

يـظر إًمقفا مـ ظمالهلا ،وماًمبعض يعرومفا يمظاهرة

إىمامتف مضاوم ًا إًمقف يماومة األمايمـ اًمتل يزورها سمصقرة

اضمتامقمقـة ،واًمبعض اآلظمر يعرومفا يمظاهرة اىمتصادية،

مستؿرة و متؽررة" (رؿمقد ويقؾمػ.)3043 ،

ومـفؿ مـ يرى سملهنا قمامؾ ًمبعث اًمعالىمات اإلكساكقة

إن شمعريػ اًمسقاطمة ال يؽتؿؾ إال سمتعريػ اًمسائح

واًمتـؿقة اًمثؼاومقة ،ويؿؽـ ذيمر أول شمعريػ ًمألعماين

اًمذي يؿثؾ حمقر هذا اًمـشاط ،ورم هذا اًمسقاق قمرومتف
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مـظؿة اًمسقاطمة اًمعاعمقة سملكف" :يمؾ زائر ممىمت يؼقؿ ذم
اًمبؾد اًمذي يـزوره  31ؾمـاقمة قمغم األىمؾ وال شمزيد قمـ
 31ؿمفر ًا ،وًمقس هبدف االؾمتؼرار أو اإلىمامة اًمدائؿة

اًمسقاطمل يماؾمتبدال ؾمؽـ مـ ومـدق إمم ومـدق آظمر.
 .5شملصمر اًمـشاط اًمسقاطمل سماعمقاؾمؿ وارشمباـمف هبا
ذم اًمغاًمب.

أو اًمؼقام سملقمامل دمارية (سمركجل )3008 ،سمحقث شمؽقن
أؾمباب اًمسػر مـ أضمؾ اًمؽمومقف ،اًمراطمة ،اًمصـحة،

ثالث ًا  -التسويق السقاحي:

ىمضـاء اًمعطـؾ ،اًمدراؾمة ،اًمدياكة ،اًمرياضة ،أو مـ

يتبقأ اًمتسقيؼ ذم صـاقمة اًمسقاطمة أمهقة مزدوضمة

أضمؾ اًمؼقام سملقمامل قمائؾقة أو طمضقر مممترات ،كدوات

شمتؿثؾ ذم ضماكبلم أؾماؾمقلم :األول -يتؿثؾ ذم يمقن

قمؾؿقة ،صمؼاومقـة وؾمقاؾمقة (رؿمقد ويقؾمػ.)3043 ،

اًمتسقيؼ اًمسقاطمل مػفقم ًا طمديث ًا مستـد ًا إمم ريمائز

أما اخلدمات اًمسقاطمقة ومتعرف سملهنا "اًمـشاـمات اًمتل

صمالصمة :أكف مقضمف سماعمـتػع (اًمسائح) ،وأكف يعتؿد قمغم

شمؽقن همػم مادية أو همػم مؾؿقؾمة واًمتل يؿؽــ شمؼـديؿفا

إرضاء وإؿمباع شمشؽقؾة متـققمة ومتبايـة مـ احلاضمات

سمشـؽؾ مـػصؾ أو مستؼؾ ،وشمقومر إؿمباع اًمرهمبات

واًمرهمبات واألذواق ،وأن اًمتسقيؼ اًمسقاطمل يمؿػفقم

واحلاضمات وًمقست سماًمرضورة أن شمرشمبط مع سمقـع مـتج أو

طمديث ومتجدد يعتؿد قمغم مبدأ شمعاضد ضمفقد اعمعـقلم

ظمدمة أظمرى وقمـد شمؼديؿ اخلدمة ىمد ال يتطؾب كؼؾ

سماًمعؿؾ اًمسقاطمل .أما اجلاكب اًمثاين -ومفق خيتص

اعمؾؽقة" (رؿمقد ويقؾمػ ،)3043 ،ويتؽقن اًمـشاط

سمطبقعة صـاقمة اًمسقاطمة كػسفا ،وماعمعروف أن اًمسقاطمة

اًمسقاطمل مـ ؾمؾع مؾؿقؾمة وؾمؾع همػم مؾؿقؾمة وسماًمتازم

كشاط اضمتامقمل وإكساين ىمبؾ أن يؽقن يمقاك ًا ؿماظمص ًا

يؿؽـ أن يطؾؼ قمؾقف مسؿك اخلدمات اعمختؾػة أو اعمريمبة،

ومؾؿقؾم ًا .وماًمتسقيؼ اًمسقاطمل يؿؽـ أن يعرف سملكف "

ويتؿقز كشاط اخلدمات اًمسقاطمقة سمبعض اخلصائص مـ

ذًمؽ اًمـشاط اإلداري واًمػـل اًمذي شمؼقم سمف اعمـظؿـات

أمهفا ما يكم (رؿمقد ويقؾمػ:)3043 ،

واعمـشـآت اًمسقاطمقة داظمؾ اًمدوًمة وظمارضمفا ًمتحديد

 .4اًمـشاط اًمسقاطمل ال يؿؽـ كؼؾف أو ختزيـف.

األؾمقاق اًمسقاطمقة اعمرشمؼبة واًمتعرف قمؾقفا واًمتلصمػم

 .3رضورة ىمدوم اًمعؿقؾ عمقىمع اًمـشاط

ومقفـا هبدف شمـؿقة وزيادة احلريمة اًمسقاطمقة اًمؼادمة مـفا

اًمسقاطمل.
 .6يتؿ إكتاج واؾمتفالك اعمـتج اًمسقاطمل ذم كػس
اًمقىمت وكػس اعمؽان.
 .1إمؽاكقة اإلطمالل واالؾمتبدال ذم اًمـشاط

وحتؼقؼ اًمتقاومؼ سملم اعمــتج اًمسـقاطمل وسمـلم اًمرهمبات
واًمدواومع ًمؾنمائح اًمسقىمقة اعمختؾػة" (اًمطائل،
 .)3003وهؽذا ومنن اًمتسقيؼ اًمسقاطمل هق قمؿؾقة
إدارية شمتضؿـ وضع األهداف واًمعؿؾقات اًمتـظقؿقـة

جمؾة اًمشامل ًمؾعؾقم اإلكساكقة ،اعمجؾد ( ) ،اًمعدد ( ) ،ضمامعة احلدود اًمشامًمقة (

م/
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إضاومة إمم اًمعؿؾقات اإلدارية ويؿؽـ اًمؼقل سملن

اخلدمات اًمسقاطمقة مـ ظمالل ؿمبؽة اعمعؾقمات اًمدوًمقة

اًمتسقيؼ اًمسقاطمل هق احلاضمة إمم حتديد األؾمـقاق

(اإلكؽمكت) مع رهمبات مجقع اًمسائحلم اًمراهمبلم ذم

وشمؼريـر ىمطاقماهتـا وختؿلم اعمقىمػ اًمتـاومز،

ىمبقل هذه اخلدمات اًمسقاطمقة اعمؼدمة قمؼم ؿمبؽة

واؾمتخدام اًمقؾمائؾ اعمـاؾمبة ًمؾـػاذ ًمألؾمقاق مثـؾ:

اإلكؽمكت" (اًمسامن .)3005 ،وىمد فمفرت اًمسقاطمة

اإلقمالن واًمتـرويج ،وؾمـائؾ االشمصال واعمقاصالت،

اإلًمؽؽموكقة مع سمداية فمفقر ظمدمة اًمشبؽة اًمعـؽبقشمقة

واًمعؿؾ قمغم شمطقير اعمزيج اًمتسقيؼل اًمذي يـبغل أن

) ،(Web Wide Worldأي شمزامـا مع اؾمتخدام اإلكؽمكت

يؽقن مـسج ًام مع ىمدرة اعممؾمسة واعمـطؼة (سمقسماح،

ما سملم اعممؾمسات ومثقالهتا ) (B2Bوما سملم اعممؾمسات

.) 3044
ويعتؼم اًمتسقيؼ اإلًمؽؽموين مـ أطمدث اًمقؾمائؾ
اًمتل يؿؽـ االقمتامد قمؾقفا ًمتسقيؼ اًمـشاط اًمسقاطمل
سماًمؽميمقز قمغم ؿمبؽة اإلكؽمكت ذم اًمؽمويج ًمؾؿـتج

واعمستفؾؽلم

)(B2C

وما سملم اعمستفؾؽلم أكػسفؿ

) ،(C2Cوىمد فمفر  degriftour.comيملول مقىمع ؾمقاطمل
ؾمـة ( 4990سمختل وؿمعقي.)3040 ،
ويعد

اًمتسقيؼ

اإلًمؽؽموين

ىمؾب

األقمامل

اًمسقاطمل قمغم أوؾمع كطاق ،ويمدي إمم ؾمفقًمة

اإلًمؽؽموكقة واًمتجارة اإلًمؽؽموكقة ،ومػفقم اًمتسقيؼ

اًمقصقل إمم اعماليلم سماقمتبار اإلكؽمكت وؾمقؾة ضمديرة

اإلًمؽؽموين هق إقمطاء أو إضاومة اًمؼقؿة إمم اعمـتجات

سماًمثؼة ًمرسمط األومراد وكؼؾ اعمعؾقمات سمقـفؿ ذم صقرة

وشمقؾمقع ىمـقات اًمتقزيع ،وشمؼقية اعمبقعات ،وظمدمات

ؾمفؾة وسمسقطة .إن اًمتؼاء ىمطاقمل اًمسقاطمة

ما سمعد اًمبقع قمـدما يتؿ االشمصال مع اًمعؿالء وومفؿ

واًمتؽـقًمقضمقا احلديثة أدى إمم فمفقر مػفقم اًمسقاطمة

طماضماهتؿ وحتؼقؼفا سمشؽؾ أومضؾ .ويتضؿـ اًمتسقيؼ

اإلًمؽؽموكقة ( )e-tourismاًمتل شمعرف سملهنا" :كؿط

اإلًمؽؽموين اًمتعامؾ سماؾمتخدام اخلط اعمػتقح

ؾمقاطمل يتؿ شمـػقذ سمعض معامالشمف اًمتل شمتؿ سملم اعممؾمسة

وسمقاؾمطة مقاىمع إًمؽؽموكقة واًمتػاقمؾ قمؼم وؾمائؾ

اًمسقاطمقة واًمسائح مـ ظمالل اؾمتخدام شمؽـقًمقضمقا

اإلقمالن مـ ظمالل اًمؼميد اإلًمؽؽموين واهلاشمػ

اعمعؾقمات واالشمصاالت ( ، )Khanchouch, 2004أو أهنا

اعمحؿقل ،ومفل أدوات إًمؽؽموكقة شمسؿح سماحلقار مع

"كؿط ؾمقاطمل يتؿ شمـػقذ سمعض معامالشمف اًمتل شمتؿ سملم

اًمعؿالء

 .)Smithوشمقفمػ

ممؾمسة ؾمقاطمقة وأظمرى أو سملم ممؾمسة ؾمقاطمقة

االؾمؽماشمقجقات اإلقمالكقة قمغم ؿمبؽة اإلكؽمكت أيمثر مـ

ومستفؾؽ (ؾمائح) مـ ظمالل اؾمتخدام شمؽـقًمقضمقا

ؿمؽؾ ًمؽمويج مـتجاهتا وأهؿ هذه األؿمؽال:

اعمعؾقمات واالشمصاالت وسمحقث شمتالىمك ومقف قمروض

(and Chaffey, 2002

Online

اًمنميط اإلقمالين :يتؿثؾ ذم قمرض رؾماًمة
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شمروجيقة ذم ؿمؽؾ ذيط داظمؾ اعمقىمع ،حتقى اًمرؾماًمة

.)3043

صقر ًا ورؾمقمات وكصقص ًا هتدف خلؾؼ اًمققمل ًمدى

اإلقمالن اجلاكبل :ويعرف أيضا سماإلقمالن

اعمتصػح (اعمشؽمى اعمحتؿؾ) ،ويعد مـ أيمثر األؿمؽال

كاـمح اًمسحاب ،ويؿتاز سمعؿقديتف ،و شملصمػم هذا اًمـقع

اؾمتخداما ًمقضمقد سمقئة شمػاقمؾقة سملم اعمعؾـ واعمشؽمي مـ

أىمقى ،ويمذًمؽ وماقمؾقتف ذم إيصال رؾماًمة اعمعؾـ إمم

ظمالل اًمضغط قمغم اًمنميط اإلقمالين ًمطرح األؾمئؾة

اعمتصػح؛ ذًمؽ ألكف ال خيتػل طماعما يـزل هذا األظمػم إمم

طمقل اعمـتج واحلصقل قمغم إضماسمات ومقرية (ظمقيؾد،

أؾمػؾ اًمصػحة اإلًمؽؽموكقة ،سمؾ يبؼك إمم اجلاكب ،أي

.)3009

ذم مرأى اعمتصػح ،مما يزيد مـ ومرص اًمـؼر قمؾقف

اإلقمالن سماًمؼميد اإلًمؽؽموين :مـ أومضؾ

(محاين.)3043 ،

اًمقؾمائؾ اًمتل متؽـ مـ إيصال اًمرؾماًمة اًمؽموجيقة

ويعد فمفقر اًمتسقيؼ اًمسقاطمل اإلًمؽؽموين يمؿػفقم

ًمؾعؿالء اعمحتؿؾلم ،وشمشػم اًمعديد مـ اًمدراؾمات إمم

طمديث ذم ممارؾمة األكشطة اًمتسقيؼقة قمؼم اإلكؽمكت أو

ضمدوى اإلقمالن سماًمؼميد اإلًمؽؽموين ،ودرضمة شمؼبؾف

وؾمائؾ االشمصال احلديثة ضمزء ًا أؾماؾمق ًا مـ أكشطة

اًمؽبػمة ًمدى اعمستخدملم (.)El-Mahdi, 2008

اًمتجارة اإلًمؽؽموكقة ،طمقث يعرف سملكف ؾمؾسؾة وفمائػ

اإلقمالن ضؿـ اعمقىمع :هق مـ كامذج اإلقمالن

شمسقيؼقة متخصصة ،ومدظمؾ ؿمامؾ ال يؼترص قمغم

اإلًمؽؽموين اًمػعاًمة ويـدرج ضؿـف اًمعديد مـ األكقاع

اعمتاضمرة سماعمـتجات واخلدمات اًمسقاطمقة ،وإن يمان

مثؾ :إقمالكات اًمرقماية اًمرؾمؿقة أو رقماية اعمحتقى أو

يستخدم اًمتؼـقات اًمرىمؿقة يمراومعة ًمتحسلم أداء اعمـظؿة

اإلقمالكات اًمػجائقة اًمتل شمظفر ومجلة أصمـاء شمصػح اعمقىمع

سمشؽؾ قمام (اًمطائل )3007 ،وأصبح االهتامم

أو أصمـاء اخلروج مـف.

سماًمتسقيؼ اًمسقاطمل اإلًمؽؽموين متزايد ًا ومؽماومؼا مع

اإلقمالكات اًمػاصؾة :وشمتؿثؾ ذم اإلقمالكات

زيادة االهتامم سماًمتجارة اإلًمؽؽموكقة ومبعد أن يماكت

اًمتل شمظفر قمـد كسخ سمركامج أو معؾقمات مـ ؿمبؽة

اًمسقاطمة اإلًمؽؽموكقة شمسفؿ سمام ىمقؿتف  %7مـ إمجازم

اإلكؽمكت إمم احلاؾمب اآلزم ،هبدف اؾمتحقاذ االكتباه

اًمتجارة اإلًمؽؽموكقة قمام  4997وأصبحت  %65قمام

(اًمطائل.)3007 ،

 3003وسمؾغت  %35ذم هناية قمام .3044وحتتؾ

اًمطؾؼات اإلقمالكقة :يظفر هذا اإلقمالن

اخلدمات اًمسقاطمقة طماًمق ًا اعمرشمبة األومم ذم اًمتجارة

سمصقرة مػاضملة يمطؾؼة أصمـاء شمصػح اعمقاىمع اإلًمؽؽموكقة

اإلًمؽؽموكقة .يمام يستحقذ ىمطاع اًمتسقيؼ اًمسقاطمل قمغم

أو أصمـاء حماوًمة اًمدظمقل قمغم مقىمع معلم (محاين،

ما كسبتف  %31مـ قمائدات إقمالكات اإلكؽمكت

جمؾة اًمشامل ًمؾعؾقم اإلكساكقة ،اعمجؾد ( ) ،اًمعدد ( ) ،ضمامعة احلدود اًمشامًمقة (

اعمختؾػة ،وطمسب شمؼرير اًمتسقيؼ اإلًمؽؽموين اًمصادر
قمـ ممؾمسة

Forrester

ًمؾبحقث ومنن قمائدات ىمطاع

م/
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:مستقى اعمعرومة (وهـا يؼقم اًمعؿقؾ سمعؿؾقات قمؼؾقة
شممدي إمم إدراك ومعرومة اعمـتج أو اخلدمة اعمعؾـ قمـفا) ،

اًمسقاطمة اإلًمؽؽموكقة مـ شمذايمر اًمسػر اجلقية واًمبحرية،

مستقى االكػعال (وهـا حتدث االؾمتجاسمات اًمعاـمػقة

احلجقزات سماًمػـادق ،واؾمتئجار اًمسقارات اًمسقاطمقة

وشمتؽقن االدماهات كحق اعمـتج أو اخلدمة ،مستقى اًمػعؾ

ًمسـة  ،2008طمازت مـفا اًمرطمالت اجلقية مبؾغ 6318

أو اًمسؾقك (وهذه اعمرطمؾة شمشػم إمم األومعال اًمتل يؼقم هبا

مؾقار دوالر أمريؽل ،مؼاسمؾ مبؾغ  4311مؾقار دوالر

اعمستفؾؽ يمرد ومعؾ ًمؾجفقد اإلقمالكقة يماًمؼقام سماًمنماء)

قمائدات اًمػـادق (سمختل وؿمعقي.)3040 ،

).(Pelsmacker, 2001

رابعاً -أثر اإلعالن اإللؽسوين عذ السؾوك
الرشائي لؾعؿقل:
هيدف اإلقمالن سماقمتباره قمؿؾقة اشمصال إمم إطمداث
شمغػمات ؾمؾقيمقة معقـة مـ ظمالل كؼؾ اًمعؿقؾ أو اعمشؽمي
مـ مرطمؾة إمم أظمرى وصقالً إمم مرطمؾة اًمنماء .إن
االؾمتجاسمة اًمنمائقة هل اخلطقة األظمػمة اًمتل هيدف

وطمقث إن اعمشؽمي يؽتشػ ويدرك اعمـتج سمشؽؾ
قمام صمؿ يـتؼؾ إمم مرطمؾة اًمػفؿ واًمتؼيص قمـ اعمـتج
هبدف احلصقل قمغم مزيد مـ اعمعؾقمات قمـف وىمد يؼقم
سمتجريب اعمـتج ،وسماًمتازم مـ اعمؿؽـ أن يصبح مـ
مستخدمل هذا اعمـتج سماكتظام  ،وومقام يكم قمرض ألهؿ
وأؿمفر هذه اًمـامذج:

اعمعؾـقن ًمدومع اعمستفؾؽلم إمم اختاذها سماقمتبارها اهلدف

 .4كؿقذج  :AIDAيعد هذا اًمـؿقذج مـ أؿمفر

اًمـفائل ًمإلقمالن  ،ويعتؼم ومفؿ قمؿؾقة االؾمتجاسمة اًمتل

اًمـظريات واألؾماًمقب ذم اعمبقعات ويطبؼ ًمتحديد

يؼقم هبا اعمستفؾؽ ًمؾقصقل إمم ىمرار اًمنماء  ،إمم ضماكب

ردود اًمػعؾ ،واًمعقاـمػ ،واًمرهمبات ذم اعمـتج وكقع

أمرا
معرومة يمقػ يمصمر اإلقمالن قمغم قمؿؾقة االؾمتجاسمة ً

ردة اًمػعؾ ًمدى اًمعؿقؾ إما سمزيارة مػؽمضة إمم اعمتاضمر

رضور ًيا ًمتؼديؿ محالت إقمالكقة ومعاًمة .وًمؾتعرف قمغم أصمر

وذاء اعمـتج أو إظمبار األصدىماء قمـ اًمعالمة اًمتجارية.

احلؿؾة اإلقمالكقة قمغم ؾمؾقك اعمشؽمي السمد مـ اًمتػؽػم ذم

طمقث يؿر اعمستفؾؽ طمسب هذا اًمـؿقذج ظمالل

اًمتغػمات اًمتل حتدث عمستقيات اإلدراك واالدماهات ،

مراطمؾ متتاسمعة قمـد اًمنماء شمبدأ سماالكتباه صمؿ االهتامم صمؿ

وهذا يؼقدكا إمم اًمـامذج اًمتل وضعت ًمعؿؾقة االشمصال

اًمرهمبة صمؿ اًمؼقام سماًمنماء (

اًمتسقيؼل ًمألومراد واعمتؿثؾة ذم كامذج هقؽؾ االؾمتجاسمات،

 .)2002واًمشؽؾ اًمتازم يبلم كؿقذج  AIDAعمراطمؾ شملصمػم

طمقث وضعت كامذج قمديدة إال أهنا شمشؽمك مجقعفا ذم أهنا

اإلقمالن ).(Mandossian, 2009

شمرى أن اًمعؿقؾ يؿر سمثالصمة مستقيات أؾماؾمقة هل

Zilkmund and Amico,
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صؽل رقم (:)1

 .3كؿقذج شمدرج اًمتلصمػم :طمسب هذا اًمـؿقذج

كؿوذج AIDA

 .5كؿقذج اكتؼال اعمعؾقمات قمؼم اإلكؽمكت:

يؿر اعمستفؾؽ ظمالل مراطمؾ متعددة مـ مرطمؾة قمدم

ويصػ هذا اًمـؿقذج اًمذي وضعف  Hofackerقمام 2000

اًمققمل إمم مرطمؾة اًمققمل صمؿ اعمعرومة صمؿ اإلقمجاب صمؿ

مراطمؾ اكتؼال اعمعؾقمات ًمؾؿستخدم قمـد اؾمتخدام

اًمتػضقؾ صمؿ االىمتـاع صمؿ اًمؼقام سماًمنماء (.)Etzel, 1997

اإلكؽمكت ،وطمسب هذا اًمـؿقذج يـتؼؾ اعمستفؾؽ مـ

 .6كؿقذج اًمتبـل :وطمسب هذا اًمـؿقذج يؿر
اًمعؿقؾ مـ ظمالل مراطمؾ اًمققمل صمؿ االهتامم صمؿ اًمتؼققؿ
صمؿ اًمتجرسمة صمؿ اًمؼقام سمعؿؾقة اًمتبـل أي ذاء اعمـتج.

مرطمؾة اًمتعرض ًمإلقمالن إمم االكتباه صمؿ اًمػفؿ
واإلدراك صمؿ اًمؼبقل صمؿ االطمتػاظ سماعمعؾقمات وشمذيمرها
)(Bruner and Kumar, 2000

.

 .1كؿــقذج دامجار :ويــرى هذا اًمـؿـقذج أن
اعمستفؾؽ يـتؼؾ مـ مرطمؾة اًمالوقمل إمم اًمققمل
واإلدراك صمؿ مرطمؾة اًمػفؿ وماالىمتـاع صمؿ اًمنماء
(.)Chaffey, 2003

ويقضح اجلدول اًمتازم مؾخصا خلصائص شمؾؽ
اًمـامذج اخلؿسة:

جمؾة اًمشامل ًمؾعؾقم اإلكساكقة ،اعمجؾد ( ) ،اًمعدد ( ) ،ضمامعة احلدود اًمشامًمقة (
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جدول ( :)1مؾخص خلصائص كامذج االتصال التسويؼي لألفراد.
كؿوذج AIDA

ادرحؾة
ما قبل اإلدراك

كؿوذج تدرج
التلثر

كؿوذج التبـي

قمدم اًمققمل
االكتباه

اإلدراك

االهتامم

العاضػة

اًمرهمبة
اًمػعؾ

الترصف

اًمققمل
اعمعرومة
اعمقاومؼة
اًمتػضقؾ
اًمثؼة
اًمنماء

كؿوذج دامجار

كؿوذج اكتؼال
ادعؾومات

اًمالوقمل
اًمققمل
االهتامم
اًمتؼققؿ
اًمػعؾ

اًمققمل

االكتباه

اإلدراك

اًمػفؿ

االىمتـاع

اًمؼبقل

اًمتجرسمة

االطمتػاظ

اًمنماء

سماعمعؾقمات

ادصدر :من إعداد الباحث.

الدراشات السابؼة:
هدومت اًمدرؾمة اًمتل ىمام هبا (

ًمؾؿقاىمع اًمسقاطمقة مـ ظمالل اعمقاىمع اإلًمؽؽموكقة هتدف
Machlouzarides,

إمم سمـاء صمؼاومة ؾمقاطمقة وكنم اًمققمل اًمسقاطمل،

The future of destination marketing:

وشمقصؾت اًمدراؾمة إمم أمهقة ـمرح األدوات اًمتسقيؼقة

 )the case of Cyprusإمم إجياد كؿقذج شمسقيؼل ضمديد

مـ ظمالل اًمتسقيؼ اإلًمؽؽموين عما هلا مـ دور ذم شمسقيؼ

ًمألمايمـ اًمسقاطمقة ،وىمد سمقـت هذه اًمدراؾمة أمهقة

اعمـتجات اًمسقاطمقة حمؾق ًا ودوًمق ًا .سمقـام هدومت دراؾمة يمؾ

اؾمتخدام وؾمائؾ اًمتسقيؼ اإلًمؽؽموين ذم شمسقيؼ

مـ ( )Dale and Robinson, 2001سمعـقان ( The theming

األمايمـ اًمسقاطمقة ،وأفمفرت أمهقة اًمتسقيؼ

tourism education: a three-domain approach

 )ofإمم

اإلًمؽؽموين ذم قمؿؾقات سمـاء اًمققمل مـ ظمالل اًمعديد

معرومة مـاىمشات اًمطرق اعمستؼبؾقة ًمؾتعؾقؿ اًمسقاطمل

مـ اعمـظامت واعممؾمسات اًمسقاطمقة طمقث سمنمؽان

وشمقضقح ذًمؽ ألصحاب اعمصاًمح اًمسقاطمقة واىمؽمطمت

اًمسائح اًمتعرف قمغم اًمعديد مـ اعمصادر اًمسقاطمقة

هذه اًمدراؾمة كؿقذج شمعؾقؿ ؾمقاطمل صمالصمل األسمعاد

اًمبنمية واًمطبقعقة مـ ظمالل اعمقاىمع اإلًمؽؽموكقة

يشؿؾ :شمعؾق ًام ؾمقاطمق ًا قمام ًا ،وشمعؾق ًام ؾمقاطمق ًا مقضمف ًا

اخلاصة سمتؾؽ اعممؾمسات واعمـظامت اًمسقاطمقة اًمقـمـقة ،

ًمؾتقفمقػ اًمسقاطمل ،وشمعؾق ًام ؾمقاطمق ًا يعتؿد قمغم

طمقث ىمامت هذه اجلفات ذم شمصؿقؿ ظمطة شمسقيؼقة

اعمتطؾبات اخلاصة سماًمسقق أو اعمـتجات .وشمقصؾت ذم

 )2010سمعـقان (
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كتائجفا إمم شمقضقح اخلطة اًمػعؾقة اًمتل يؿؽـ

وسمرسقمة أيمؼم؛ ًمذًمؽ جيب أن يتؿ االقمتامد قمؾـك سمعض

ألصحاب اعمصاًمح اًمسقاطمقة شمطبقؼفا ًمؾحصقل قمغم

أدوات اًمتسقيؼ اإلًمؽؽموين مثؾ اًمؽتاًمقضمات

Batra,

وكقادي

أومضؾ اًمـتائج .ويمذًمؽ اًمدراؾمة اًمتل ىمام هبا (
 )2006سمعـقان (

Tourism marketing for sustainable

واًمؽتقبات

واعمجـالت

اإلًمؽؽموكقة،

اإلكؽمكت ،وهمرف اًمدردؿمة ،واعمساسمؼات اإلًمؽؽموكقة

) هدومت إمم اىمؽماح مؼايقس مستؼبؾقة

(قمقد )3008 ،سماإلضاومة إمم أدوات ظمؾؼ دمرسمة

ًمضامن اؾمتؿرار اًمسقاطمة اعمستدامة مـ ظمالل وضع

اًمتعـايش اعمؽاين مع اعمؽان اًمسقاطمل مـ ظمالل

اؾمؽمادمقة شمسقيؼقة قمـد شمغػم اًمطؾب قمغم اًمسقق

شمطبقؼات كظؿ اعمعؾقمات اجلغراومقة ،واًمتل شمتقح

اًمسقاطمل ذم األوىمات احلرضمة وىمد سمقـت اًمدراؾمة أن

اًمعرض اًمتػصقكم اعمؽاين ًمؾجفة اًمسقاطمقة عمتصػحل

اًمتسقيؼ يعد اًمقؾمقؾة األؾماس ذم إسمراز اًمؼقة

اعمقىمع (سمظافمق ،)3044 ،والؿمؽ أن شمؾؽ األدوات

االىمتصادية ًمؾؼطاع اًمسقاطمل وأفمفرت اًمدراؾمة

شمسفؾ شمعريػ اًمسائح سماًمسـؾع واخلدمات اًمسقاطمقة،

رضورة سمـاء ظمطة شمسقيؼقة هتدف إمم إسمراز مـاومع

سماإلضاومة إمم إمؽاكقة دمقاًمف إًمؽؽموكق ًا ذم األمايمـ اًمتل

اًمؼطاع وشمغقػم اعمقاىمػ واالدماهات اًمسؾبقة ذم اعمجتؿع

يريد اًمسـػر إًمقفـا.

development

دماه اًمسقاطمة اًمداظمؾقة مـ ظمالل إذاك اًمعديد مـ

ختػقض شمؽاًمقػ اخلدمات اًمسقاطمقة اعمؼدمة

اجلفات :يماجلامعات ،ووؾمائؾ االشمصال ،واعمدارس،

ومـ صمؿ متتع اعمـتج اًمسقاطمل سمؿقزة كسبقة كتقجة

واحلؽقمات اعمحؾقة ذم األىماًمقؿ ،واعممؾمسات اخلاصة (

الكخػاض األؾمعار .ومؿـ ؿملن اؾمتخدام وؾمائؾ

ومـادق  ،مطاقمؿ  ،مؽاشمب اًمسقاطمة واًمسػر  ،وهمػمها).

اًمتسقيؼ اإلًمؽؽموكقة اًمتؼؾقؾ مـ شمؽاًمقػ اًمتسقيؼ

واخلالصة أن أمهقة اًمتسقيؼ اًمسقاطمل اإلًمؽؽموين

اًمسقاطمل ،وشمؽاًمقػ اإلكتاج (شمسفقؾ وشمرسيع اًمتقاصؾ

شمـبع مـ اعمـاومع اًمضخؿة اًمتل يقومرها ؾمقاء عمؼدمل

سملم مـتج اخلدمة اًمسقاطمقة واًمقؾمقط) ،وشمؽاًمقػ

اخلدمات اًمسقاطمقة أو ًمؾسائحلم أكػسفؿ ،واًمتل شمسفؿ

اًمتقزيع (شمسفقؾ إضمراء اًمصػؼات مع ذحية يمبػمة مـ

ذم دماوز احلقاضمز اًمتؼؾقدية ذم اعمعامالت اًمسقاطمقة

اعمستفدوملم) ،سماإلضاومة إمم ظمػض طمجؿ اًمعامًمة.

اًمـؿطقة ،ومـ أهؿ هذه اعمـاومع (اًمسامن:)3005 ،

ؾمفقًمة شمطقير اعمـتج اًمسقاطمل وفمفقر أكشطة

شمقسػم شمؼديؿ اعمعؾقمات اًمتل شمعتؿد قمؾقفا

ؾمقاطمقة ضمديدة شمتػؼ مع ذائح اًمسائحلم اعمختؾػة،

صـاقمة اًمسقاطمة طمقث يساقمد شمؼديؿ اعمعؾقمات مـ

وذًمؽ مـ ظمالل ىمقاؾمات اًمرأي اًمتل متؽـ مـ معرومة

ظمالل األدوات اإلًمؽؽموكقة قمغم شمؼديؿفا سمشؽؾ أومضؾ

اًمتقضمفات اًمسقاطمقة اجلديدة واخلدمات األؾماؾمقة

جمؾة اًمشامل ًمؾعؾقم اإلكساكقة ،اعمجؾد ( ) ،اًمعدد ( ) ،ضمامعة احلدود اًمشامًمقة (
واعمؽؿؾة اًمتل حيتاضمفا اًمسائحقن.
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إمتام اًمصػؼات اًمتجارية وشمسقية اعمباًمغ اعماًمقة اعمؽمشمبة

زيادة اًمؼدرة اًمتـاومسقة ًمؾؿمؾمسات اًمسقاطمقة

قمؾقفا سماإلضاومة إمم متؽلم اًمسائح قمؼم سمقاسمة اًمسقاطمة

سمام يسفؿ ذم زيادة مبقعاهتا وإيراداهتا وأرسماطمفا ،وهق ما

اًمعرسمقة مـ ذاء اًمعروض ودومع ىمقؿتفا إًمؽؽموكق ًا.

يـعؽس ذم اًمـفاية قمغم زيادة اًمؼقؿة اعمضاومة ًمؾؼطاع

وشمتضؿـ اعمرطمؾة اًمثاًمثة شمطبقؼ مػفقم اًمسقاطمة

اًمسقاطمل ذم اًمـاشمج اعمحغم اإلمجازم.

اإلًمؽؽموكقة اعمتؽامؾة سمحقث شمتؿؽـ ذيمات اًمسقاطمة

وأظمػم ًا يمقن ؿمققع اؾمتخدام وؾمائؾ اًمتسقيؼ

اإلًمؽؽموكقة مـ االؾمتػادة مـ ظمدمات اًمتجارة

اًمسقاطمل اإلًمؽؽموين دًمق ً
ال قمغم شمؼدم اًمبـقة

اإلًمؽؽموكقة وإهناء اعمعامالت اعماًمقة إًمؽؽموكق ًا ومقام سمقـفا

اًمتؽـقًمقضمقة واخلدمات اإلًمؽؽموكقة ذم اًمبؾد اعمعـل،

ومع اًمسائحلم قمالوة قمغم رسمط اًمسقاطمة اإلًمؽؽموكقة

سمام يسفؿ ذم زيادة االؾمتثامرات األضمـبقة ورم متتع سمـقة

مع سمؼقة األكشطة اًمتجارية واالىمتصادية ذم اًمبؾدان

األقمامل احلؽقمقة واخلاصة سماعمصداىمقة ذم اًمتؼارير

اًمعرسمقة اعمختؾػة ،وأيمدت اًمدراؾمة قمغم أمهقة إكشاء

اًمدوًمقة.

مـظؿة ًمتسقيؼ وإدارة اًمقضمفات اًمسقاطمقة ًمؽؾ مـطؼة

ورم هذا اإلـمار وإدرايم ًا مـفا ألمهقة اًمتسقيؼ
اًمسقاطمل اإلًمؽؽموين ،ومؼد دقمت األماكة اًمعامة عمجؾس

ؾمقاطمقة ذم يمؾ اًمدول اًمعرسمقة إضاومة امم مـظؿة ظماصة
سماًمدول اًمعرسمقة جمتؿعة (قمــقد.)3008 ،

ضمامعة اًمدول اًمعرسمقة اًمدول األقمضاء إمم شمـػقذ كتائج

وحي تاج اًمتسقيؼ اًمسقاطمل اإلًمؽؽموين إمم شمقاومر

دراؾمة " شمطبقؼ اًمسقاطمة اإلًمؽؽموكقة ذم اًمعامل اًمعري"

قمدة متطؾبات طمتك يؿؽـ شمطبقؼف ،وسماألظمص ذم

طمقث أوصت هذه اًمدراؾمة سمتػعقؾ اًمتسقيؼ اًمسقاطمل

اًمدول اًمـامقة .وال شمرشمبط هذه اعمتطؾبات سماًمبـقة

اإلًمؽؽموين قمغم صمالث مراطمؾ؛ يتؿ ذم اعمرطمؾة األومم

اًمسقاطمقة اًمؼائؿة ،وإكام شمتجاوز ذًمؽ ًمتشؿؾ اإلـمار

إكشاء سمقاسمة ًمؾسقاطمة اًمعرسمقة قمغم ؿمبؽة اإلكؽمكت شمرسمط

اعممؾمز واًمتـظقؿل اعمـظؿ ًمؾعؿؾ ،واًمبـقة

إدارات اًمسقاطمة اًمقـمـقة اًمعرسمقة إًمؽؽموكق ًا قمالوة قمغم

اًمتنميعقة ذم جمال اًمتجارة اإلًمؽؽموكقة ،واًمتؼدم ذم

اًمتـسقؼ ومقام سمقـفا ًمعرض اعمعؾقمات اًمسقاطمقة وإطماًمة

سمـقة شمؽـقًمقضمقا اعمعؾقمات ،وأظمػم ًا اًمبـقة اًمثؼاومقة

اًمزائر إًمؽؽموكق ًا إمم مقاىمع اًمنميمات اًمسقاطمقة اًمعرسمقة

اًمتل شمساقمد قمغم شمؼبؾ اعمجتؿع واألؿمخاص ًمػؽرة

اًمتل شمعتؿد اًمسقاطمة اإلًمؽؽموكقة سماقمتبارها أؾمؾقسم ًا

اًمتجارة اإلًمؽؽموكقة ذم جمؿؾفا (اعمـظؿة اًمدوًمقة

شمسقيؼق ًا ًمعروضفا اًمسقاطمقة ،أما اعمرطمؾة اًمثاكقة ومقتؿ

ًمصـاقمة اًمسقاطمة اإلًمؽؽموكقة واًمتسقيؼ اإلًمؽؽموين،

ومقفا إجياد اًمبـقة اًمتل متؽـ اعممؾمسات اًمسقاطمقة مـ

.)3043
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حتؾقل البقاكات واختبار فرضقات الدراشة:

واًمســــ ؾقيمقة ألومراد قمقـة اًمدراؾمـــة قمغم اًمـحق

يؿؽـ شمقضقح حتديد اخلصائص اًمديؿقهمراومقة

اًمتـازم:

جدول ( :)2توزيع أفراد العقـة حسب ادتغرات الديؿوغرافقة والسؾوكقة (.)N=304
التؽرار

%

ادتغر

أىمؾ مـ  60ؾمـة

38

%33

مـ  60ؾمـة إمم أىمؾ مـ  10ؾمـة

434

%10

مـ  10ؾمـة إمم أىمؾ مـ  30ؾمـة

403

%65

أيمؼم مـ أو يساوي  30ؾمـة

9

%6

اًمثاكقية اًمعامة

85

%38

اًمدسمؾقم

74

%36

ضمامعل

418

%19

ماضمستػم /ديمتقراه

0

%00

أىمؾ مـ  5000ريال ؿمفريا

40

%6

مـ  5000امم أىمؾ مـ  40000ريال ؿمفريا

83

%37

أيمثر مـ أو يساوي  40000ريال ؿمفريا

343

%70

أول مرة

431

%14

مرشملم

417

%18

صمالث مرات ومليمثر

66

%44

اإلقمالكات اًمسقاطمقة

413

%18

مصدر اعمعؾقمات اًمسقاطمقة اًمصحػ واعمجالت

83

%38

زيارة ويماالت اًمسػر واًمسقاطمة

10

%46

اعمقاىمع اإلًمؽؽموكقة ًمؾفقئات اًمسقاطمقة

63

%44

اًمػئة اًمعؿرية

اعممهؾ اًمعؾؿل

متقؾمط اًمدظمؾ اًمشفري

شمؽرار اًمزيارة عمـطؼة ضمازان

قمـ ضمازان

اخلقارات

يتضح مـ اًمـتائج اًمقاردة ذم اجلدول رىمؿ ( )3أن

( )%65مـ إمجازم أومراد اًمعقـة شمؽماوح أقمامرهؿ سملم 10

اًمـسبة األيمؼم مـ قمقـة اًمدراؾمة ( )%10شمؽماوح

ؾمـة إمم أىمؾ مـ  30ؾمـة ،مؼاسمؾ ( )%4115أقمامرهؿ

أقمامرهؿ سملم  60ؾمـة إمم أىمؾ مـ  10ؾمـة ،ذم طملم أن

أىمؾ مـ  60ؾمـة ،وهؽذا ومنن طمقازم ( )%97مـ قمقـة

جمؾة اًمشامل ًمؾعؾقم اإلكساكقة ،اعمجؾد ( ) ،اًمعدد ( ) ،ضمامعة احلدود اًمشامًمقة (

اًمدراؾمة هؿ مـ ذوي األقمامر أىمؾ مـ  30قمام ًا .يمام

م/

هـ)
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يتضح مـ كتائج اجلدول اًمساسمؼ أن كسبة يمبػمة مـ

قمـ مـطؼة ضمازان إًمـك أرسمعة مـصادر ،واجلدول رىمؿ
ِ
مػرداشمف مـ
( )3يبلم يمؾ مصدر مؼروكًا سمعدد وكسبة

اعمشاريملم ذم اًمدراؾمة ( )%19ضمامعققن ،وهؿ يؿثؾقن

اًمعقـة .يالطمـظ مــ اجلدول أن االقمالكات اًمسقاطمقة

اًمػئة األيمؼم مـ أومراد قمقـة اًمدراؾمة ،ذم طملم أن ()%38

شمعد اًمقؾمقؾة األيمثر أمهقة ًمؾحصقل قمغم اعمعؾقمات

مـ اعمشاريملم طماصؾلم قمغم درضمة اًمثاكقية اًمعامة  ،سمقـام

سمـسبة ( ،)%18شمالها وؾمائؾ اإلقمالم اعمؽتقسمة

حتصؾ ( )%36مـفؿ قمغم درضمة اًمدسمؾقم ذم ختصصات

يماًمصحػ واعمجالت ( ،)%38صمؿ ويماالت اًمسقاطمة

خمتؾػة ،ويتضح يمذًمؽ مـ اًمـتائج اًمساسمؼة أن متقؾمط

واًمسػر واًمقؾمطاء اًمسقاطمققن ( ،)%46سمقـام مل يؽـ

اًمدظمؾ اًمشفري عمعظؿ اعمشاريملم ذم اًمدراؾمة ()%70

هـاك أمهقة واضحة ًمؾؿقاىمع اإلًمؽؽموكقة ًمؾفقئات

يبؾغ أيمثر مـ  40000ريال ؿمفريا .وشمشػم اًمبقاكات

اًمسقاطمقة اعمتخصصة (.)%44

اًمقاردة ذم ضمدول ( )3إمم أكف سماًمرهمؿ مـ أن كسبة يمبػمة
مـ اًمسقاح اعمحؾقلم ( )%14يزورون مـطؼة ضمازان
ًمؾؿرة األومم ،إال أن ما يدقمق إمم اًمتػاؤل هق أن طمقازم

آراء ادبحوثني جتاه مدى تؼبؾفم أو رفضفم لػؽـرة
اشـتخدام وشائل التسويق اإللؽسوين:

( )%59مـفؿ ىمامقا سمتؽرار اًمزيارة وهق ما يعتؼم ضماكب ًا

يتضح مـ كتائج حتؾقؾ اؾمتجاسمات اعمبحقصملم أن

إجياسمق ًا حيتاج ًمالؾمتغالل واًمتعزيز .واًمـؿط اًمغاًمب قمغم

 338مبحقصم ًا مـ قمقـة اًمدراؾمة ( )%88ىمد اشمػؼقا قمغم

اًمرطمالت اًمسقاطمقة عمـطؼة ضمازان هق اًمسقاطمة اًمعائؾقة

شمؼبؾفؿ ًمػؽرة اؾمتخدام وؾمائؾ اًمتسقيؼ اإلًمؽؽموين

سمـسبة ( ،)%80يؾقف مـ طمقث األمهقة اًمرطمالت اًمػردية

قمؼم ؿمبؽة اإلكؽمكت ًمتسقيؼ مـطؼة ضمازان يمؿؼصـد

سمـسبة ( .)%30وشمشػم اًمبقاكات إمم أن هماًمبقة اًمسقاح

ؾمقاطمل ،أما اًمـسبة اعمتبؼقـة وهـك  63مبحقصم ًا سمـسبة

اعمحؾقلم ىمد ىمدمقا إمم مـطؼة ضمازان سمؼصد ىمضاء

( )% 43ومؼـد قمؾؾـت قمدم مقاومؼتفا قمغم ذًمؽ يمام

األضمازات سمـسبة سمؾغت ( ،)%19صمؿ شمالها كسبة

يتضح ذم اًمشؽؾ رىمؿ ( )3سملن األدوات اًمتسقيؼقة

اًمؼادملم هبدف اعمشاهدة واًمتؿتع سماًمشقاـمئ واحلقاة

احلاًمقة حتؼؼ األهداف اًمتسقيؼقة ،سماإلضاومة

اعمائقة ( ،)%16ومقام شمؼارسمت كسبة اًمسقاح سمؼصد األقمامل

إمم( )% 80مـفؿ يرون أن ذًمؽ حيؿؾ اًمدوًمة واهلقئات

وزيارة األهؾ واألصدىماء سمقـام مل ُيظفر أي مـ أومراد

اًمسقاطمقة مزيد ًا مـ األقمباء اًمػـقة واإلدارية وأقمزى

اًمعقـة اهتامما سماًمسقاطمة اًمثؼاومقة.

( )% 90مـفؿ ذًمؽ اًمرومض إمم أن اًمتسقيؼ اإلًمؽؽموين

شمؿ شمؼسقؿ مصادر اعمعؾقمات اًمسقاطمقة اعمقصمقق هبا

همػم مػقد ذم اًمتسقيؼ اًمسقاطمل.
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صؽل رقم ( :)2أشباب عدم ادوافؼة عذ اشتخدام وشائل التسويق اإللؽسوين (*)N=36
* يؿؽـ ًمؾؿبحقصملم اظمتقار أيمثر مـ ؾمبب .

ادزايا التي حيؼؼفا اشتخدام التسويق اإللؽسوين

ًمتؾـؽ اإلضماسمات .اجلدول ( )6يبلم اًمعبارات

شمؿ شمؼققؿ اعمزايا اًمتل حيؼؼفا اؾمتخدام اًمتسقيؼ

واعمتقؾمطات احلساسمقة إلضماسمات يمؾ مـفـا ،واعمتقؾمط

اإلًمؽؽموين يمؿصدر مػقد ًمؾؿعؾقمات ًمتسقيؼ

اًمعام ًمتؼققؿ دور اإلقمالن يمؿصدر مػقد ًمؾؽمويج

اًمسقاطمة اًمداظمؾقة ًمدى أومراد اًمعقـة مـ ظمالل إضماسماهتؿ

ًمؾؿؼاصد اًمسقاطمقة.

قمـ مخس قمبارات سماالقمتامد قمغم اعمتقؾمطات احلساسمقة
جدول رقم ( :)3ادزايا التي يؿؽن حتؼقؼفا باشتخدام التسويق االلؽسوين
ادتوشط

االكحراف

معامل

احلسايب

ادعقاري

االختالف

اًمؽمويج ًمؾقضمفات اًمسقاطمقة سمشؽؾ أومضؾ وسمرسقمة أيمؼم.

6183

01114

0195

اًمتغذية اعمرشمدة اًمرسيعة مـ اًمسائحلم.

6181

4104

0199

اإلقمالن اإلًمؽؽموين أيمثر إىمـاقم ًا مـ األؾماًمقب األظمرى.

3173

01334

0193

ختػقض شمؽاًمقػ اخلدمات اًمسقاطمقة اعمؼدمة.

01553

01374

0196

سمـاء صقرة ذهـقة طمضارية قمـ ىمطاع اًمسقاطمة ذم اعمؿؾؽة.

6178

01184

0194

العبارات

م/

جمؾة اًمشامل ًمؾعؾقم اإلكساكقة ،اعمجؾد ( ) ،اًمعدد ( ) ،ضمامعة احلدود اًمشامًمقة (
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هـ)

سمتحؾقــــؾ اًمبقاكـــات سماجلدول رىمؿ ( )6يتضــح

 ،AIDAويمذًمؽ ووم ًؼا ًمؽؾ مرطمؾة مـ مراطمؾ قمؿؾقة

أن هماًمبقــة اعمبحــقصملم يقاومؼقن قمغم أن (كنم

اًمنماء ،وىمد شمـؿ االقمتامد قمغم اعمتقؾمطات احلساسمقة

اعمعؾقمات قمـ اجلفة اًمسقاطمقة سمشؽؾ أومضؾ وسمرسقمة

ًمتؼققؿ إضماسمات اًمعبارات اخلاصة سمتحديد األصمر

أيمؼم ،واًمتغذية اعمرشمدة اًمرسيعة مـ اًمسائحلم ،وسمـاء

اإلقمالين .و ُىمسؿت درضمات أصمر اإلقمالن قمغم اًمسؾقك

صقرة ذهـقة طمضارية قمـ ىمطاع اًمسقاطمة سماعمؿؾؽة)

اًمنمائل ألومراد اًمعقـة إًمـك صمالث ومئات؛ وذًمؽ طمسب

يمؾفا مزايا يؿؽـ أن شمؽمشمب قمغم اؾمتخدام وؾمائؾ

ىمقؿة اعمتقؾمط احلساي ًمؾتؼققؿ (ضمدول رىمؿ .)1

اًمتسقيؼ اإلًمؽؽموين ذم اًمتسقيؼ عمـطؼة ضمازان يمؿؼصد

جدول رقم ( :)4مستويات التلثر لإلعالن اإللؽسوين وفؼ ًا

ؾمقاطمل ،إال أن اًمبقاكات شمشػم أيض ًا إمم ارشمػاع كسبة

دؼقاس لقؽرت اخلامد

قمدم اًمتليمد دماه سمعض اعمزايا األظمرى اًمتل ـمرطمتفا

مستوى التلثر

الوشط احلسايب

االؾمتباكة ،طمقث اشمػؼ اعمبحقصمقن قمغم قمـدم شمليمـدهؿ

مـخػض

أىمؾ مـ 3166

مـ مدى مسامهة وؾمائؾ اًمتسقيؼ اإلًمؽؽموين ذم

متوشط

مـ  3161إمم 6133

ختػقض شمؽاًمقػ اخلدمات اًمسقاطمقة اعمؼدمة ،يمام أن

مرتػع

أيمثر مـ 6133

كسبة مـ اعمبحقصملم أؿماروا إمم قمدم شمليمدهؿ مـ اعمتغػم
"اإلقمالن اإلًمؽؽموين أيمثر اىمـاقم ًا مـ األؾماًمقب
األظمرى" ،وًمؽـ ذم اعمجؿـؾ شمتػـؼ آراء اعمبحقصملم مع
ما أؿمارت إًمقف كتائج اًمدراؾمة اًمتل أضمراها (

Segala,

 )2012مـ اقمتبار أن شمؾؽ اًمعقامـؾ متثـؾ مزايا
الؾمتخدام ؿمبؽة اإلكؽمكت ذم إدارة أقمامل اعمؼاصد
اًمسـقاطمقة ومـفـا اًمتسـقيؼ ًمؾؿؼصد.
أثر اإلعالن اإللؽسوين فـي توجقه أفراد العقـة
الختاذ قرار الرشاء:

مـ اجلدول ( )1يتضح أن مستقيات اإلضماسمة عمؼقاس
ًمقؽرت اخلامد شمؽماوح سملم أىمؾ مـ ( )3166وأيمثر مـ
( ،)6133طمقث إكف إذا يمان اًمقؾمط احلساي أىمؾ مـ
( )3166يؽقن مستقى اإلضماسمة مـخػض ًا قمغم مؼقاس
ًمقؽرت ،وال يؽقن هـاك أصمر ًمإلقمالن اإلًمؽؽموين قمغم
اًمسؾقك اًمنمائل ًمؾسائح ،وإذا يمان اًمقؾمط احلساي
أيمؼم مـ ( )6133-3161ومقؽقن مستقى اإلضماسمة
متقؾمط ًا قمغم مؼقاس ًمقؽرت ،ويؽقن هـاك أصمر سمسقط
قمغم اًمسؾقك اًمنمائل ًمؾسائح ،أما إذا يمان اًمقؾمط
احلساي أيمؼم مـ ( )6133ومقؽقن مستقى اإلضماسمة

شمؿ حتؾقؾ اًمبقاكات ووم ًؼا ًمؾؿراطمؾ اعمتدرضمة

مرشمػع ًا قمغم مؼقاس ًمقؽرت ،ويؽقن هـاك أصمر يمبػم

ًمؾؿجال اًمتلصمػمي ًمإلقمالن االًمؽؽموين ـمب ًؼا ًمـؿقذج

قمغم اًمسؾقك اًمنمائل ًمؾسائح .ووومؼ ًا ًمـؿقذج
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اًمدراؾمة ،ومؼد شمؿ شمػسػم اًمدور اًمتلصمػمي ًمإلقمالن

ذم مرطمؾة االهتامم ،ومؿتقؾمط اًمتؼققؿ هلا سمؾغ (،)6189

اإلًمؽؽموين قمغم اًمسؾقك اًمنمائل ًمؾسائحلم

وهق ما يدل قمغم كجاح اإلقمـالن اإلًمؽؽموين ذم إصمارة

اًمسعقديلم مــ ظمالل اعمراطمؾ اًمتل يؿر هبا اًمسائح

اهتامم اًمسائح سمؿضؿقن اًمرؾماًمة اإلقمالكقة قمـ اعمـتج

ومبؾ اختاذ ىمرار اًمشـراء ،وشمؿ حتؾقؾ كتائج اًمبقاكات

اًمسقاطمل اعمعؾــ قمـف واحلاضمات اًمتل ُيشبعفا ًمدى

ًمؾعبارات اًمتل وضعت ًمتحديد أصمـر اإلقمـالن

أومراد اًمعقـة ،سمقـام أىمؾ شملصمػم ًمإلقمالن اإلًمؽؽموين يمان

االًمؽؽموين ًمؽؾ مرطمؾة ،واجلدول ( )5يبلم اًمعبارات

ُ
طمقث يمان متقؾمط اًمتؼققؿ هلا
ذم مرطمؾـة اًمرهمبة؛

واعمتقؾمطات احلساسمقة ًمؾتؼققؿ واعمتقؾمط اًمعام ًمتؼققؿ

يساوي ( )6110وهق أىمـؾ مــ ( ،)6133وذًمؽ

أصمر اإلقمالكات اإلًمؽؽموكقة قمغم اًمسؾقك اًمنمائل

يعـل شمقؾمط شملصمػم اإلقمالن قمغم هذه اعمرطمؾة .ويعتؿد

ألومراد اًمعقـة .طمقث يتضح مـ اجلدول ( )5أن

اًمتلصمػم اإلقمالكـل ومـل مرطمؾة اًمػعؾ قمغم اؾمتعداد

اعمتقؾمط اًمعام ًمؾتؼققؿ أيمؼم مـ ( ،)6وهـق مـا يعـل

اًمػرد ًمؾنماء ،إال أن اإلقمالن وطمده ال يمدي إمم

أن ًمإلقمالن اإلًمؽؽموين أصمر ًا إجياسمقا قمغم اًمسؾقك

اًمؼقام سماًمنماء ،وهذا رء معروف ؾمؾ ًػا ،إذ إن مفؿة

اًمـنمائل ألومـراد اًمعقــة وسماًمـظر ًمؽؾ مرطمؾـة قمغم

اإلقمالن هل شمسفقؾ إمتـام اًمنماء قمـد اًمتعامؾ مع

طمدة  ،يتضح أن أىمقى شملصمػم ًمإلقمالن اإلًمؽؽموين يمان

رضمال اًمبقع ذم اعمقىمػ اًمبقعل (سمقؾمـقـف.)3003 ،

جدول رقم ( :)5ادتوشطات احلسابقة لدرجات التؼققم ألثر اإلعالن اإللؽسوين وف ًؼا لـؿوذج AIDA
مراحل كؿوذج AIDA

مرحؾة االكتباه

العبارات
اًمرؾمائؾ اإلقمالكقة اإلًمؽؽموكقة حتؿؾ مضؿقك ًا صحقح ًا ومـاؾمب ًا.

6134

اإلقمالن اإلًمؽؽموين يشد االكتباه.

6.31

اإلقمالن اإلًمؽؽموين ىمادر قمغم اؾمتفداف اًمنمائح اعمطؾقسمة .

1143

متوشط درجات تؼققم أثر اإلعالن اإللؽسوين يف مرحؾة االكتباه

مرحؾة االهتامم

درجات التؼققم

3669

ُأؿمػم ذم طمديثل قمـ إقمالكات ؿماهدهتا.

6133

ومفؿ حمتقى اًمرؾماًمة اإلقمالكقة.

6183

اؾمتخدام اًمـجقم واعمشاهػم ذم اإلقمالن.

1135
6187

اإلقمالن يساقمد ذم اظمتقار اعمـتج اًمسقاطمل اعمـاؾمب.

جمؾة اًمشامل ًمؾعؾقم اإلكساكقة ،اعمجؾد ( ) ،اًمعدد ( ) ،ضمامعة احلدود اًمشامًمقة (

م/
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هـ)

تابع جدول رقم ()5
متوشط درجات تؼققم أثر اإلعالن اإللؽسوين يف مرحؾة االهتامم

3689

شمذيمر صقرة اعمـتج اًمسقاطمل ذم اإلقمالن ًمػؽمة ـمقيؾة.

6107

طمضقر اًمصقرة اًمذهـقة ًمإلقمالن قمـد رؤية اعمـتج اًمسقاطمل.

6.31

اًمشعقر اجلقد كحق اعمـتجات اًمسقاطمقة.

1101

اإلقمالن يساقمد ذم شمؽقن اكطباقمات أوًمقة قمـ اعمـتجات اًمسقاطمقة.

مرحؾة الرغبة

6153

اإلقمالن يثػم اًمرهمبة ذم اًمنماء.

6104

اإلقمالن يمصمر قمغم مدى شمؼبؾ اعمـتجات اًمسقاطمقة.

6109

اإلقمالن اجلقد يعؿؾ قمغم اإلىمـاع سماعمـتج اًمسقاطمل.

6115

متوشط درجات تؼققم أثر اإلعالن اإللؽسوين يف مرحؾة الرغبة

مرحؾة الػعل

3643

اًمتػؽػم سماًمنماء سمعد مشاهدة اإلقمالن اإلًمؽؽموين.

6178

اإلقمالن يؼقد ًمنماء اعمـتج اًمسقاطمل.

6135

مشاهدة اإلقمالن ىمبؾ ذاء اعمـتج اًمسقاطمل.

6197

اإلقمالن يساقمد ذم ايمتشاف ظمصائص اعمـتجات اًمسقاطمقة.

6157

متوشط درجات تؼققم أثر اإلعالن اإللؽسوين يف مرحؾة الػعل

3674

ادتوشط العام لؾتؼققم

3668

العالقة االرتباضقة بني متغرات الدراشة:
يقضح اجلدول اًمتازم مصػقومة اًمعالىمات االرشمباـمقة ًمؾعقـة اإلمجاًمقة ًمؾدراؾمة:
جدول رقم ( :)6مصػوفة االرتباط لؾعقـة اإلمجالقة لؾدراشة

ادتغرات

Spearman’s
rho

اًمعؿر
اعممهؾ اًمعؾؿل

العؿر

1633

ادمهل
العؾؿي
01686

Pearson Corr.

01686

1633

الدخل

*01169
*01513

تؽرار
الزيارة
01003
01053

االكتباه

االهتامم

الرغبة

الػعل

*01550

*01339

01375

01687

*01503

01356

01698

01003
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تابع جدول رقم ()6

ادتغرات

Spearman’s
rho

العؿر

ادمهل

اًمدظمؾ

*01169

*01513

1633

*01573

01634

*01596

01163

*01361

شمؽرار اًمزيارة

01003

01053

*01573

1633

01007

*01351

*01185

01156

االكتباه

*01550

*01503

01634

01007

1633

*01349

*01504

*01573

االهتامم

*01339

01356

*01596

*01351

*01349

1633

*01175

*01356

اًمرهمبة

01375

01698

01163

*01185

*01504

*01175

1633

*01593

اًمػعؾ

01687

01003

*0.361

01156

*01573

*01356

*01593

1633

العؾؿي

الدخل

تؽرار

االكتباه

االهتامم

الرغبة

الػعل

الزيارة

*دال إطمصائقا قمـد مستقى دالًمة 0105

شمبلم مـ اًمـتائج اًمقاردة ذم اجلدول رىمؿ ( )3وضمقد

ما سملم ىمقؿة

F

اعمحسقسمة وىمقؿتفا اجلدوًمقة طمقث شمؿ

سمعض اًمعالىمات االرشمباـمقة اًمبسقطة سملم سمعض

اًمؼبقل سماًمػرضقة اًمعدمقة إذا يماكت اًمؼقؿة اعمحسقسمة

اعمتغػمات مقضع اًمدراؾمة؛ وًمذًمؽ ومنن ىمقؿ اًمؽماسمط سملم

أىمؾ مـ اًمؼقؿة اجلدوًمقة واًمؼقؿة اعمعـقية أيمؼم مـ

متغػمات اًمدراؾمة قماًمقة وال يقضمد شمداظمؾ ما سملم

( ،)0105ورومضت اًمػرضقة اًمعدمقة إذا يماكت اًمؼقؿة

اعمتغػمات ،وهق ما يعؽس ىمقة كؿقذج اًمدراؾمة وأن

اعمحسقسمة أيمؼم مـ اًمؼقؿة اجلدوًمقة واًمؼقؿة اعمعـقية أىمؾ

هـاك قمالىمة ىمقية سملم أسمعاد اعمتغػم اعمستؼؾ واًمسؾقك

مـ أو شمساوي ( .)0105شمؿ اؾمتخدام حتؾقؾ االكحدار

اًمنمائل ًمؾسائحلم اًمسعقديلم قمؾ ًام سملن معامؾ

اًمبسقط الظمتبار اًمػرضقات اًمػرقمقة األوًمقة .ويماكت

االرشمباط ( )rيـحرص سملم (.)4- ، 4

كتائج االظمتبار يمام يتضح مـ اجلدول رىمؿ (.)7
سمـاء قمغم اًمـتائج اًمقاردة ذم اجلدول رىمؿ (،)7

كتائج اختبار فرضقات الدراشة:

يتضح أن كؿقذج االكحدار اًمبسقط ًمتؿثقؾ اًمعالىمة

ًمؾتليمد مـ صحة وصمبقت اًمػرضقات شمؿ

سملم درضمة اكتباه اًمسائح ًمإلقمالن اإلًمؽؽموين

اؾمتخدام اظمتبار االكحدار اعمتعدد ،ويماكت ىماقمدة

وشمريمقزه قمغم األومؽار اعمعروضة ذم اإلقمالن وسملم

اًمؼرار هل االقمتامد قمغم اًمؼقؿة االطمتامًمقة وقمغم اعمؼاركة

اًمسؾقك اًمنمائل ًمؾسائح اًمسعقدي معـقي ،إذ إن

جمؾة اًمشامل ًمؾعؾقم اإلكساكقة ،اعمجؾد ( ) ،اًمعدد ( ) ،ضمامعة احلدود اًمشامًمقة (

ىمقؿة

هـ)

T

واًمتل شمـص قمغم " :ال يقضمد شملصمػم ذو دالًمة إطمصائقة

اعمحسقسمة ( ) 431367وأهنا شمػرس ما كسبتف

ًمدرضمة اكتباه اعمتصػح ًمإلقمالن اإلًمؽؽموين قمغم

( )%6317مـ اًمتغػمات ذم اًمسؾقك اًمنمائل

اًمسؾقيمقات اًمنمائقة ًمؾسائحلم اًمسعقديلم" وكؼبؾ

ًمؾسائحلم ،واؾمتـاد ًا إمم ذًمؽ كرومض ومرضقة اًمعدم

اًمػرضقة اًمبديؾة.

F

اعمحسقسمة شمساوي (  )3361333وىمقؿة

م/
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جدول رقم ( :)7تؼديرات كؿوذج االكحدار ادتعدد
ادتغرات

معامل

معامل

ادستؼؾة

التحديد

التػسر

االكتباه

01573

01637

3361333

االهتامم

01393

01185

5401355

0.351

الرغبة

01596

01653

3911733

01535

47.374

الػعل

01335

01694

6181041

0.544

48.351

 Fادحسوبة

ß

T

Sig.

ادعـوية

الؼرار

01308

431367

01000

معـقي

رومض

331163

01000

معـقي

رومض

01000

معـقي

رومض

01000

معـقي

رومض

وسمـا ًء قمغم اًمـتائج اًمقاردة ذم اجلدول رىمؿ ()7

يمام يتضح مـ اًمـتائج ذم ضمدول رىمؿ ( )7أن

يتضح أن كؿقذج االكحدار اًمبسقط ًمتؿثقؾ اًمعالىمة سملم

كؿقذج االكحدار اًمبسقط ًمتؿثقؾ اًمعالىمة سملم اًمترصف

مستقى االهتامم اًمذي يؽرؾمف اًمسائح عمضؿقن اًمرؾماًمة

اعمتقىمع مـ ضماكب اًمسائح ذم ادماه ىمقامف سماًمنماء

اإلقمالكقة اإلًمؽؽموكقة واًمسؾقك اًمنمائل ًمؾسائح

واًمسؾقك اًمنمائل ًمؾسائح معـقي ،إذ إن ىمقؿة

معـقي ،إذ إن ىمقؿة  Fاعمحسقسمة شمساوي ()5401355
وىمقؿة

اعمحسقسمة شمساوي ( )3911733وىمقؿة

T

F

اعمحسقسمة

اعمحسقسمة ( )331163وأهنا شمػرس ما كسبتف

( )471374وأهنا شمػرس ما كسبتف ( )%5613مـ

( )%1815مـ اًمتغػمات ذم اًمسؾقك اًمنمائل

اًمتغػمات ذم اًمسؾقك اًمنمائل ًمؾسائحلم ،واؾمتـاد ًا إمم

ًمؾسائحلم ،واؾمتـاد ًا إمم ذًمؽ كرومض ومرضقة اًمعدم

ذًمؽ كرومض ومرضقة اًمعدم واًمتل شمـص قمغم " ال يقضمد

واًمتل شمـص قمغم "ال يقضمد شملصمػم ذو دالًمة إطمصائقة

شملصمػم ذو دالًمة إطمصائقة ًمؾترصف اعمتقىمع مـ ضماكب

الهتامم اعمتصػح سمؿضؿقن اًمرؾماًمة اإلقمالكقة قمغم

اعمتصػح (اًمرهمبة) قمغم اًمسؾقيمقات اًمنمائقة ًمؾسائحلم

اًمسؾقيمقات اًمنمائقة ًمؾسائحلم اًمسعقديلم” وكؼبؾ

اًمسعقديلم " وكؼبؾ اًمػرضقة اًمبديؾة.

T

اًمػرضقة اًمبديؾة.

ويتضح مـ اًمـتائج ذم ضمدول رىمؿ ( )7أن
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كؿقذج االكحدار اًمبسقط ًمتؿثقؾ اًمعالىمة سملم االؾمتجاسمة

اإلقمالن اإلًمؽؽموين قمغم اًمسؾقيمقات اًمنمائقة

اًمسؾقيمقة مـ ضماكب اًمسائح واًمسؾقك اًمنمائل ًمؾسائح

ًمؾسائحلم اًمسعقديلم" وكؼبؾ اًمػرضقة اًمبديؾة.

معـقي ،إذ إن ىمقؿة  Fاعمحسقسمة شمساوي ()6181041

شمؿ اؾمتخدام حتؾقؾ االكحدار اعمتعدد الظمتبار

اعمحسقسمة ( )48.654وأهنا شمػرس ما كسبتف

اًمػرضقة اًمرئقسقة األومم واًمتل شمـص قمغم" :ال يقضمد

( )%6914مـ اًمتغػمات ذم اًمسؾقك اًمنمائل

شملصمػم ذو دالًمة إطمصائقة ًمؾؿراطمؾ اعمتدرضمة ًمإلقمالن

ًمؾسائحلم ،واؾمتـاد ًا إمم ذًمؽ كرومض ومرضقة اًمعدم

اإلًمؽؽموين قمغم اًمسؾقيمقات اًمنمائقة ًمؾسائحلم

واًمتل شمـص قمغم "ال يقضمد شملصمػم ذو دالًمة إطمصائقة

اًمسعقديلم" .ويماكت كتائج االظمتبار يمام يتضح مـ

ًمالؾمتجاسمة اًمسؾقيمقة اًمتل متت اؾمتامًمتفا مـ ىمبؾ

اجلدول اًمتازم رىمؿ (.)8

وىمقؿة

T

جدول رقم ( :)8تؼديرات كؿوذج االكحدار ادتعدد.
ادتغر التابع

معامل

معامل

التحديد

التػسر

 Fادحسوبة

السؾوك
الرشائي

01799

01368

4891839

لؾسائحني

ادتغر

اخلطل

ادستؼل

ادعقاري

ß

t

Sig.

االكتباه

01067

01460

61574

01000

االهتامم

01065

01641

91015

01000

الرغبة

01039

01478

31456

01000

الػعل

01038

01458

51510

01000

يتضح مـ اًمـتائج اًمقاردة ذم اجلدول رىمؿ ( )8أن

اًمسؾقيمقات اًمنمائقة ًمؾسائحلم .اؾمتـاد ًا إمم ما شمؼدم

يماومة اعمراطمؾ اًمتل يؿر هبا اًمسائح ومبؾ اختاذ ىمرار

شمرومض ومرضقة اًمعدم "ال يقضمد شملصمػم ذو دالًمة إطمصائقة

اًمشـراء وومؼ ًا ًمـؿقذج اًمدراؾمة هلا شملصمػم قمغم اًمسؾقك

ًمؾؿراطمؾ اعمتدرضمة ًمإلقمالن اإلًمؽؽموين قمغم

اًمنمائل ًمؾسائحلم ،وأن اًمتلصمػم اخلاص سمؽؾ مرطمؾة

اًمسؾقيمقات اًمنمائقة ًمؾسائحلم اًمسعقديلم " وشمؼبؾ

معـقي اؾمتـاد ًا إزم ىمقؿ  tاعمؼؽمكة سمؽؾ مرطمؾة ،طمقث

اًمػرضقة اًمبديؾة.

أيمؼم مـ  tاجلدوًمقة ( .)4193إن ىمقؿة F

ًمؾتليمد مـ صحة اًمػرضقة اًمثاكقة واًمتل شمـص قمغم:

ضماءت مجقعفا

اعمحسقسمة شمساوي ( )4891839وأن اإلقمالن

"ال شمقضمد ومروىمات ذم شملصمػم اإلقمالن اإلًمؽؽموين قمغم

اإلًمؽؽموين يػرس ما كسبتف ( )%3618مـ اًمتغػمات ذم

اًمسؾقيمقات اًمنمائقة ًمؾسائحلم اًمسعقديلم شمعزى إمم

جمؾة اًمشامل ًمؾعؾقم اإلكساكقة ،اعمجؾد ( ) ،اًمعدد ( ) ،ضمامعة احلدود اًمشامًمقة (

م/
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اعمتغػمات اًمديؿقهمراومقة" ،ومؼد شمؿ اؾمتخدام اظمتبار

وضمقد قمالىمة سملم أصمر اإلقمالن اإلًمؽؽموين واًمػئة

حتؾقؾ اًمتبايـ األطمادي ،ويماكت ىماقمدة اًمؼرار هل

اًمعؿرية واعمستقى اًمعؾؿل ًمعقـة اًمدراؾمة شمـساوي

االقمتامد قمغم اًمؼقؿة االطمتامًمقة وقمغم اعمؼاركة ما سملم ىمقؿة

( )41496و ( )41716قمغم اًمتقازم وسمؿستقى معـقية

اعمحســقسمة وىمقؿتفا اجلدوًمــقة طمقث شمؿ اًمؼبقل

( ،)0106وهق مستقى معـقيـة أىمـؾ مــ مستقى

سماًمػرضقة اًمعدمقة إذا يماكت اًمؼقؿة اعمحسقسمة أىمؾ مـ

اعمعـقية االومؽمايض ( ،)0105وهذا ُ
يدل قمغم وضمقد

اًمؼقؿة اجلدوًمقة ،ورومضت اًمػرضقة اًمعدمقة إذا يماكت

ارشمبـاط إطمـصائل دال سملم أصمر اإلقمالن واًمػئة اًمعؿرية

اًمؼقؿة اعمحسقسمة أيمؼم مـ اًمؼقؿة اجلدوًمقة ،ويماكت

واعمستقى اًمعؾؿل ،أي أكف شمقضمد قمالىمـة سمـلم اًمػئة
ِ
شملصمره
اًمعؿرية واعمستقى اًمعؾؿل ًمؾسائح ودرضمة

F

كتائج االظمتبار يمام يتضح ذم اجلدول رىمؿ (.)9

سماإلقمالن اإلًمؽؽموين سمقـام ال شمقضمد ومروىمات شمعزى إمم
جدول رقم ( :)9تؼديرات اختبار حتؾقل التباين األحادي
ادحسوبةF

Sig.

الـتقجة

ادتغر
اًمػئة اًمعؿرية

1.193

0.455

ىمبقل

اعممهؾ اًمعؾؿل

1.743

0.311

ىمبقل

6.364

01000

رومض

متقؾمط اًمدظمؾ
اًمشفري
معدل

شمؽرار

اًمزيارة عمـطؼة

3.635

0.042

رومض

ضمازان

متقؾمط اًمدظمؾ اًمشفري ًمؾسائح ومعدل شمؽرار اًمزيارة
عمـطؼة ضمازان.
آراء ادبحوثني جتاه ادعؾومات التي يـبغي ضرحفا
عز وشائل التسويق االلؽسوين جلذب السائحني:
سمتحؾقؾ اًمبقاكات اعمقضحة سماًمشؽؾ رىمؿ ()6
يتضح أن معظـــؿ اعمبحقصملم ( )%90يقاومؼقن قمؾـك
ضـرورة اطمتقاء اًمرؾماًمة اإلقمالكقة  -قمؼم وؾمائؾ
اًمتسقيؼ اإلًمؽؽموين اعمعـقة سماًمتسقيؼ اًمسقاطمل  -قمغم

وسمؿؼاركة اخلصائص اًمديؿقهمراومقة واًمسؾقيمقة

معؾقمات قمـ اعمزارات واألمايمـ اًمسقاطمقة اعمتقاومرة

ألومراد اًمعقـة مع أصمر اإلقمالن اإلًمؽؽموين قمؾقفؿ ،اشمضح

سماعمؼصد اًمسقاطمل سماإلضاومة إمم رضورة شمقاومر

وضمقد ارشمبـاط معـقي ذو دالًمة إطمصائقة سملم أصمر

معؾقمات قمـ اعمزارات اًمسقاطمقة سماعمـطؼة (،)%90

اإلقمالن اإلًمؽؽموين ويمؾ مـ اًمػئة اًمعؿرية واعمستقى

ومزودي اخلـدمات سمـسبة ( ،)%30ومعؾقمـات قمـ

اًمتعؾقؿل ألومراد اًمعقـة .طمقث أؿمارت اًمـتائج إمم

اًمعادات واًمتؼاًمقد اخلاصة سماعمجتؿع سمـسبة (. )%53
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صؽل رقم ( :)3ادعؾومات التي يـبغي ضرحفا عز وشائل التسويق اإللؽسوين جلذب السائحني

يمام يتضح مـ اًمشؽؾ رىمؿ ( )1أن هماًمبقة
اعمبحقصملم يقاومؼـقن قمؾـك أن اًمقؾمائؾ اًمتل اىمؽمطمتفا

اًمدراؾمة شمساهؿ ذم زيادة اًمتػاقمؾ سملم اعمعؾـ مـ ضمفة
واعمستػقديـ مـ اإلقمالن مـ ضمفة أظمرى.

35%

صؽل رقم ( :)4الوشائل التي يؿؽن تػعقؾفا عز اإلعالكات اإللؽسوكقة

جمؾة اًمشامل ًمؾعؾقم اإلكساكقة ،اعمجؾد ( ) ،اًمعدد ( ) ،ضمامعة احلدود اًمشامًمقة (

م/

هـ)
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وأؿمارت كتائج اًمدراؾمة إمم أن اًمغاًمبقة اًمعظؿك مـ

 .3أيمدت اًمدراؾمة أن ًمإلقمالن اإلًمؽؽموين أصمر ًا

اعمبحقصملم ( )%90يميدون ىمقام اهلقئة اًمعامة ًمؾسقاطمة

إجياسمقا قمغم اًمسؾقك اًمـنمائل ًمؾسائحلم اًمسعقديلم،

واآلصمار سماعمسـامهة ذم مفؿة اًمتسـقيؼ االًمؽؽموين قمؼم

يمام اشمضح أن أىمقى شملصمػم ًمإلقمالن اإلًمؽؽموين يمان ذم

ؿمبؽة اإلكؽمكت ًمؾؿؼاصد اًمسقاطمقة داظمؾ اعمؿؾؽة ،

مرطمؾة االهتامم ،وهق ما يعـل رضورة شمريمقز اإلقمـالن

وشمـدل هـذه اًمـسبة اًمؽبػمة قمؾـك أن اعمسـموًمقة اًمؽؼمى

االًمؽؽموين قمغم إصمارة اهتامم اًمسائح سمؿضؿقن اًمرؾماًمة

ذم هذا اًمـطاق ؾمتؼع قمؾـك قماشمؼ اهلقئة اًمعامة ًمؾسقاطمة

اإلقمالكقة قمـ اعمـتج اًمسقاطمل اعمعؾــ قمـف واحلاضمات

واآلصمار واهلقئات اعمحؾقة اًمتاسمعة هلا ،وال قمجب ذم ذًمؽ

اًمتل ُيشبعفا ًمدى أومراد اًمعقـة ،وهق ما يتػؼ مع اًمـتائج

ومفل اجلفة اًمرؾمؿقة األومم اعمعـقـة سماًمـشاط اًمسقاطمل ذم

اًمتل شمقصؾت إًمقفا دراؾمة (سمقؾمـقـف.)3003 ،

اعمؿؾؽة ،وقمغم اًمـرهمؿ مـ أن هماًمبقة مقردي اخلدمات

 .6أيمدت اًمـتائج أن يماومة اعمراطمؾ اًمتل يؿر هبا

شماسمعلم ًمؾؼطاع األهكم إال أن ( )%70مـ اعمبحقصملم

اًمسائح ومبؾ اختاذ ىمرار اًمشـراء وومؼ ًا ًمـؿقذج اًمدراؾمة

يـرون ضـرورة إذايمفؿ ذم ما يتعؾؼ سماألكشطة

(االكتباه ،االهتامم ،اًمرهمبة ،اًمػعؾ) هلا شملصمػم قمغم

اًمتسقيؼقة ًمؾؿؼصد اًمسقاطمل ،ومؾؽؾ مـفام مصـاحلف

اًمسؾقك اًمنمائل اعمستؼبكم ًمؾسائحلم.

اًمتل شمدومعف إمم اعمشاريمة ذم شمؾؽ اعمسموًمقة.

 .1اشمضح وضمقد ارشمبـاط معـقي ذو دالًمة
إطمصائقة سملم أصمر اإلقمالن االًمؽؽموين ويمؾ مـ اًمػئة

كتائج وتوصقات الدراشة:

اًمعؿرية واعمستقى اًمتعؾقؿل ألومراد اًمعقـة ،أي أكف

 .4أؿمارت اًمـتائج إمم أن اإلقمالكات اًمسقاطمقة

شمقضمد قمالىمـة سمـلم اًمػئة اًمعؿرية واعمستقى اًمعؾؿل
ِ
شملصمره سماإلقمالن اإلًمؽؽموين سمقـام ال
ًمؾسائح ودرضمة

اعمؼاصد اًمسقاطمقة ،شمالها وؾمائؾ اإلقمالم اعمؽتقسمة

شمقضمد ومروىمات شمعزى إمم متقؾمط اًمدظمؾ اًمشفري

يماًمصحػ واعمجالت ،صمؿ ويماالت اًمسقاطمة واًمسػر

ًمؾسائح ومعدل شمؽرار اًمزيارة ًمؾؿؼصد اًمسقاطمل.

شمعد اًمقؾمقؾة األيمثر أمهقة ًمؾحصقل قمغم اعمعؾقمات قمـ

واًمقؾمطاء اًمسقاطمققن ،سمقـام مل يؽـ هـاك أمهقة واضحة

 .5أؿمارت كتائج اًمدراؾمة إمم ضـرورة اطمتقاء

ًمؾؿقاىمع اإلًمؽؽموكقة ًمؾفقئات اًمسقاطمقة اعمتخصصة

اًمرؾماًمة اإلقمالكقة اإلًمؽؽموكقة اعمعـقة سماًمتسقيؼ

وهذا يتػؼ مع اًمـتائج اًمتل شمقصؾت إًمقفا دراؾمة

اًمسقاطمل قمغم معؾقمات قمـ اعمزارات واألمايمـ

(اًمرسمقعل وآظمرون )3046 ،مـ شملصمػم اإلقمالكات

اًمسقاطمقة اعمتقاومرة سماعمؼصد اًمسقاطمل سماإلضاومة إمم

يمؿصدر مفؿ ًمؾؿعؾقمات.

رضورة شمقاومر معؾقمات قمـ اعمزارات اًمسقاطمقة
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سماعمـطؼة ،ومزودي اخلـدمات ،ومعؾقمـات قمـ

سمحقث يعؿؾ حتت إـمار وشمقضمفات اهلقئة وسمنذاف

اًمعادات واًمتؼاًمقد اخلاصة سماعمجتؿع اعمحكم.

جمؾس اًمتـؿقة اًمسقاطمقة سمؿـطؼة ضمازان ًمتتؽامؾ أهداومف

 .3أيمدت كتائج اًمدراؾمة أن اًمقؾمائؾ اًمتل
اىمؽمطمتفا اًمدراؾمة ًمزيادة اًمتػاقمؾ سملم اعمعؾـ مـ ضمفة

وظمططف مع اخلطـة االؾمؽماشمقجقة ًمؾتـشقط اًمسقاطمل
عمـطؼة ضمازان.

واعمستػقديـ مـ اإلقمالن مـ ضمفة أظمرى يؿؽـ أن

 أن شمعؿؾ أماكة مـطؼة ضمازان قمغم شمطبقؼ سمركامج

شمتضؿـ :ظمدمات اًمؽامػما احلقة ،ظمدمات اًمؽتقبات

إًمؽؽموين متؽامؾ يقومر وؾمائؾ وأدوات شمساقمد صـاقمة

اإلًمؽؽموكقة ،صقر ًا و ومقديقهات ًمؾؿـاـمؼ اًمسقاطمقة،

اًمسقاطمة ذم اعمـطؼة قمغم شمسقيؼ ظمدماهتا ومـتجاهتا إمم

ظمرائط ضمغراومقة ،ومقديقهات ًمنمح اخلدمات اًمسقاطمقة

اعمستفؾؽ اًمـفائل ودقمؿ اجلفات اًمسقاطمقة واًمؼائؿلم

ورواسمط ًمصػحات ؾمقاطمقة وظمدمقة أظمرى.

قمؾقفا ًمتقصقؾ معؾقماهتا واعمـتجات اًمسقاطمقة ومقفا إمم

 .7أؿمارت كتائج اًمدراؾمة إمم رضورة ىمقام اهلقئة
اًمعامة ًمؾسقاطمة واآلصمار سماعمسـامهة ذم مفؿة اًمتسـقيؼ

األؾمقاق اعمستفدومة مما يساهؿ ذم زيادة احلريمة اًمسقاطمقة
ًمؾؿـطؼة.

اإلًمؽؽموين قمؼم ؿمبؽة اإلكؽمكت ًمؾؿؼاصد اًمسقاطمقة

 أن يؼقم جمؾس اًمتـؿقة اًمسقاطمقة سمؿـطؼة ضمازان

داظمؾ اعمؿؾؽة سماالؿمؽماك مع اًمؼطاع األهكم ،وشمتػؼ

سماالؿمؽماك ذم قمضقية أطمد أو سمعض اعمقاىمع اًمعاعمقة

هذه اًمـتـائج مع ما أؿمارت إًمقف دراؾمة (قمبد اًمسؿقع،

اعمتخصصة ومـل ختطقط اًمـرطمالت وهمػمها مما يؿؽـ

 )3043مـ رضورة أن شمتضاومر ضمفقد اًمؼطـاع

اًمسائحلم مـ اظمتقار رطمالهتؿ اعمستؼبؾقة ،ويؿؽـ

احلؽقمل واًمؼطاع األهكم ومقام يتعؾؼ سماألكشطة

اجلفـات اعمسـموًمة قمــ اًمـشاط اًمسقاطمل ذم ضمازان

اًمتسقيؼقة ًمؾؿؼصد اًمسقاطمل ،ومؾؽؾ مـفام مصـاحلف

مـ اًمتعرف قمغم ظمصائص اًمطؾب اعمتقىمع مـ ضمفة

اًمتل شمدومعف إمم اعمشاريمة ذم شمؾؽ اعمسموًمقة.

أظمرى.
 أن يتؿ شمغذية مقاىمع اًمتقاصؾ االضمتامقمل قمغم

مـ ظمالل ما ؾمبؼ يؿؽـ اخلروج مـ هذه اًمدراؾمة
سماًمتقصقات اًمتاًمقة:

ؿمبؽة اإلكؽمكت سمرواسمط ُمتؽـ مــ اًمـرسمط سمـلم هذه
اعمقاىمع وسملم األدوات اإلًمؽؽموكقة اًمتقضـقحقة مثـؾ

 أن يتؿ ختصقص ىمسؿ مستؼؾ ذم اهلقئة اًمعامة

اخلـرائط اجلغراومقـة اإلًمؽؽموكقـة ،واًمؽتاًمقضمات

ًمؾسقاطمة واآلصمار يؽقن مسموالً سمشؽؾ يمامؾ قمـ مفام

اإلًمؽؽموكقة ،واًمؽتقبات اإلًمؽؽموكقة ،واًمتل متؽـ

اًمتسقيؼ اًمسقاطمل اإلًمؽؽموين قمؼم ؿمبؽة اإلكؽمكت

اًمسـائح مــ احلصـقل قمؾـك معؾقمات شمػصقؾقة

جمؾة اًمشامل ًمؾعؾقم اإلكساكقة ،اعمجؾد ( ) ،اًمعدد ( ) ،ضمامعة احلدود اًمشامًمقة (
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ومقصمؼة قمـ اخلدمات أو اعمـاـمؼ اًمتل يبحث قمـفا ذم

اخلدمات :دراؾمة ًمؼطاع االشمصاالت .رؾماًمة

ضمازان مـ ظمالل اعمحادصمات اًمػقرية واًمرؾمائؾ اخلاصة

ماضمستػم مـشقرة ،ضمامعة مـتقري ،اجلزائر.

واًمؼميد اإلًمؽؽموين ومشاريمة اعمؾػات.
 أن يتؿ شمبـك مـظقر متؽامؾ ًمؾتسقيؼ اًمسقاطمل
اإلًمؽؽموين سمحقث يتؿ اًمتـسقؼ مـع يماومـة اًمؼطاقمات
اعمعـقة سماًمـشاط اًمسقاطمل مثؾ اًمػـادق وذيمات
اًمسقاطمة وويماالت اًمسػر.

 قمغم اًمباطمثلم ذم اًمدراؾمات اعمستؼبؾقة اظمتقار
مؼاصد ؾمقاطمقة أظمرى داظمؾ اعمؿؾؽة ًمؾدراؾمة وإضمراء
مؼاركات ًمتلصمػم اإلقمالكات اإلًمؽؽموكقة قمغم اًمسؾقك
اًمنمائل ًمؼطاقمات أظمرى مـ اعمجتؿع اًمسعقدي.

سمقؾمـقـف ،قمز اًمديـ قمغم .)3003( .أصمر اإلقمالن
اًمتؾػزيقين قمغم اًمسـؾقك اًمشـرائل ًمؾؿستفؾؽلم
اًمؾقبقلم .جمؾة ضمامعة اعمؾؽ قمبداًمعزيز :االىمتصاد
واإلدارة.91-35 ،)4(30 ،
صماسمت ،قمبد اًمرمحـ إدريس ،ومجال اًمديـ ،حمؿد
اعمرؾمك .)3005( .اًمتسقيؼ اعمعاس .اًمطبعة
األومم ،اإلؾمؽـدرية :اًمدار اجلامعقة ًمؾطباقمة
واًمـنم.
محاين ،أمقـة .)3043( .أصمر االشمصاالت اًمتسقيؼقة

ادصادر وادراجع

اإلًمؽؽموكقة ذم اؾمتؼطاب اًمسقاح( .رؾماًمة ماضمستػم

أوال -ادصادر وادراجع العربقة:
سمختل ،إسمراهقؿ ،و ؿمعقي حمؿقد ومقزي.)3040( .
دور شمؽـقًمقضمقا اعمعؾقمات واالشمصال ذم شمـؿقة
ىمطاع اًمسقاطمة واًمػـدىمة .جمؾة اًمباطمث-375 ،7 ،

مـشقرة) .يمؾقة اًمعؾقم االىمتصادية وقمؾقم اًمتسقػم،
اجلزائر :ضمامعة اجلزائر.
ظمطاب ،إيامن .)3046( .دور اًمؽؾؿة اعمـطقىمة
إًمؽؽموكقا ذم اًمؼرارات اًمنمائقة ًمؾشباب سماًمتطبقؼ

.383
قمكم

قمغم ؾمؾع اًمتسقق .اعمجؾة اًمعؾؿقة ًمالىمتصاد

ومالح .)3044(.اًمتسقيؼ اإلًمؽؽموين سماؾمتخدام

واًمتجارة ،ضمامعة قملم ؿمؿس ،اًمؼاهرة ،مرص،)1(،

سمرجمقة  :ARCGIS9.2دراؾمة شمطبقؼقة قمغم مقاىمع

.683-659

سمظافمق،

إسمراهقؿ

ظمؾقؾ،

واًمضالقملم،

اًمسقاطمة اًمعالضمقة ذم األردن .جمؾة احتاد اجلامعات

ظمقيؾد ،قمػاف .)3009( .ومعاًمقة اإلقمالن ذم فمؾ

اًمعرسمقة ًمؾسقاطمة واًمضقاومة ،ضمامعة ىمـاة اًمسقيس4 ،

شمؽـقًمقضمقا اعمعؾقمات واالشمصال ًمدى اعممؾمسات

(.5-6 ،)7

االىمتصادية اجلزائرية .جمؾة اًمباطمث-656 ،)7( ،

سمقسماح ،قماًمقة .)3044( .دور اإلكؽمكت ذم جمال شمسقيؼ

.635
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دقمبس ،يرسي .)3009( .اًمسقاطمة واعمجتؿع:

واًمؼرم ،إهياب )3007( .األؾمس اًمعؾؿقة ًمؾتسقيؼ

دراؾمات وسمحقث ذم أكثروسمقًمقضمقا اًمسقاطمة.

احلديث :مدظمؾ ؿمامؾ .قمامن :دار اًمقازوري

االؾمؽـدرية  :اعمؾتؼك اعمرصي ًمإلسمداع واًمتـؿقة.

اًمعؾؿقة ًمؾـنم واًمتقزيع.

اًمرسمقعلً ،مقث ،واًمشقبل ،محقد ،واجلبقري ،أمحد.
( .)3046دراؾمة اؾمتطالقمقة ًمؾعالىمة سملم كقع
اإلقمالن ،االدماهات كحق اإلقمالكات واًمسؾقك
اًمنمائل ًمؾفاشمػ اًمذيمل .األردن :يمؾقة األقمامل،
ضمامعة اًمنمق األوؾمط.
اًمسامن ،محد اهلل ،أمحد .)3005( .اًمتجارة اإلًمؽؽموكقة
وشمـؿقة اًمصادرات (ؾمؾسؾة أوراق اىمتصادية).
ضمامعة اًمؼاهرة ،يمؾقة االىمتصاد واًمعؾقم اًمسقاؾمقة،
.9-7 ،)3(31

اًمصامدي ،ؾمامل .)3006( .دور اًمدقماية ذم اإلقمالن
اًمتجاري :دراؾمة مسحقة الدماهات اعمستفؾؽ
األردين .اعمؾتؼك اًمعري اًمثاين ًمؾتسقيؼ ذم اًمقـمـ
اًمعري :اًمػرص واًمتحديات .ضمامعــة اًمدول
اًمعرسمقة ،اعمـظؿة اًمعرسمقة ًمؾتـؿقة اإلدارية ،اًمدوطمة،
ىمطر.
اًمطائل ،محقد .)3003( .اعمػفقم اعمجتؿعل ًمؾتسقيؼ
ذم صـاقمة اًمسقاطمة .اعمؾتؼك األول ًمؾتسقيؼ ذم اًمعامل
اًمعري (اًمقاىمع وآوماق اًمتطقير) .ضمامعة اًمدول
اًمعرسمقة ،اعمـظؿة اًمعرسمقة ًمؾتـؿقة اإلدارية ،اًمشارىمة،
اإلمارات اًمعرسمقة اعمتحدة.
اًمطائل ،محقد ،واًمصؿقدقمل ،حمؿقد ،واًمعالق ،سمشػم،

قمبد اًمسؿقع ،حمؿد ومراج .)3043( .دور مقاىمع
اًمتقاصؾ االضمتامقمل ذم شمسقيؼ مرص يمؿؼصد
ؾمقاطمل دوزم .وزارة اًمسقاطمة اعمرصية ،ىمطاع
اًمتخطقط واًمبحقث واًمتدريب ،مساسمؼة وزارة
اًمسقاطمة ًمعام .3043
قمبد اًمعظقؿ ،محدي .)4993( .اىمتصاديات اًمسقاطمة:
مدظمؾ كظري وقمؿكم متؽامؾ .ط ،4اًمؼاهرة:
مؽتبة زهراء اًمنمق.
قمقد ،كقػلم )3008( .اًمسقاطمة اإلًمؽؽموكقة ومردودها
قمغم صـاقمة اًمسقاطمة .جمؾة اًمبحقث اًمسقاطمقة،
وزارة اًمسقاطمة اعمرصية.43-40 ،)8( ،
مرد ،حمؿد قمبد اًمقهاب ،وظمؾقػة مجال ؾمقد أمحد.
( .)3008يمقػقة شمـظقؿ اًمسقاطمة اإلًمؽؽموكقة
ومردودها قمغم صـاقمة اًمسقاطمة .جمؾة اًمبحقث
اًمسقاطمقة ،وزارة اًمسقاطمة.36-30 ،8 ،

اعمـظؿة اًمدوًمقة ًمصـاقمة اًمسقاطمة اإلًمؽؽموكقة واًمتسقيؼ
اإلًمؽؽموين .)3043( .اًمسقاطمة اإلًمؽؽموكقة
واًمتسقيؼ اإلًمؽؽموين ،اعمممتر اًمدوزم اًمعري اًمثاين،
مرص :اجلقكة.
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