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  :وعرفان شكر

  :بسم ا الرمحان الرحيم 

 وبارك وسلم اللهم وصلى اصطفى، الذينه عباد على  وسالم، وكفى  احلمد

  :وبعد أمجعني؛ وصحبه وأله وسلم عليه ا صلى حممدا سيدن املرسلني،ف أشر  على

 هذا متامإ يف ساهم من كل ىلن إواالمتنار  الشكص خبال أتقدم باجلميل،ا عرفان

 :بالذكر وأخص بكلمة؛ ولو بعيد أو قريب من العمل
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 :املقدمة

 

 
  أ

أين تراجعت أسعار البرتول إىل ، 2014خرها أزمة آشهدت غالبية دول العامل العديد من األزمات النفطية كان 

  % 50 بنسبة منخفضة2015 جانفي  أوائل يف للربميل دوالر 50 من أقل مستوى إىل ، حيث وصلتأدىن مستويا�ا

 وعواقب آثار النفط كان له ألسعار االخنفاض هذا ومما ال شك فيه أن 2014 جوان شهر منتصف يف ذرو�ا عن

دولة ريعية  تعتمد اعتمادا  اجلزائروهذا راجع إىل أن هذه الدول مبا يف ذلك االقتصاد اجلزائري  اتياقتصاد على واسعة

ال يزال يعترب لغاية الساعة كمورد فالبرتول هذه الثروة الزائلة . ةشبه كامل على ما جتنيه من تصدير مواردها األولي

فمن هذا املنطلق أصبحت هنالك ضرورة ملحة لتنويع االقتصاد الوطين من خالل الرتكيز  .أساسي لالقتصاد اجلزائري

أبرزها القطاع السياحي، إذ تعترب السياحة أفضل بديل إسرتاتيجي ميكن اإلعتماد  ولعل من القطاعات على جمموعة

  .عليه خارج جمال احملروقات، وهذا يف ظل تداعيات األزمة اإلقتصادية الراهنة

 ما وهذا ول،للبرت  والدائم القادم البديل لتكون �ا والنهوض السياحة ترقية على العمل هو اليوم اجلزائر فرهان

  .واحد مورد يف االقتصاد مداخيل حصر وعدم للسياحة أكثر األولوية إعطاء  احمللية السلطات من يتطلب

 واملرآة اجلذابة الواجهة مبثابة تُعترب اليت الداخلية، بالسياحة باالهتمام يبدأ اجلزائرية السياحية الوجهة بناء وألن

 ثقافة زرع طريق عن إال يتجسَّد لن وهذا األجنيب، االستقطاب وجهة رائهاو  من ختلق واليت اجلزائر، لصورة العاكسة

 لتكوين الواليات بني داخلي سياحي تبادل خلق الوقت نفس يف وحماولة اجلزائري، املواطن لدى الداخلية السياحة

 سياحية ثقافة من اكتسبه مبا لبالده الرتويج مسؤولية بعد فيما عاتقه على سيحمل الذي املواطن لدى سياحي مزيج

  .اجلزائرية السياحية الوجهة ترقية يف �ا يساهم

هذا األخري الذي أصبح عنها، إال أنه ورغم أمهية السياحة احمللية، جند عزوفا كبريا من طرف السائح اجلزائري 

السياح اجلزائريني جتدر اإلشارة إىل أن غالبية ويف هذا السياق   ،يفضل الوجهات األجنبية بدال من الوجهة احمللية

حيث كشفت وزارة السياحة التونسية أّن عدد السائحني اجلزائريني الذين دخلوا  ،يفضلون تونس كوجهة سياحية

من نفس السنة وهو أعلى عدد تسجله وزارة  جوليةإىل غاية شهر  2019تونس قارب املليون ونصف منذ بداية سنة 

من املائة كما  60السياحة التونسية مقارنة بالسنوات املاضية، حيث زاد عدد السياح اجلزائريني بتونس بنسبة تفوق 

املركز  ألف جزائري كانوا يدخلون يوميا عرب 25إىل أّن  وزارة السياحة التونسية أشارت اإلحصائيات اليت أورد�ا

   2019.1أم الطبول الربي منذ بداية شهر أوت سنة  ياحلدود

عند ممارسة السائح اجلزائري ملخاطر املدركة اليت يتوقع أن جيدها وقد يكون سبب العزوف هذا راجع إىل ا

، النفسية، اإلجتماعية، خماطر نيةسواًء ما تعلق منها باملخاطر املالية، الصحية، األمالنشاط السياحي داخل الوطن 

املقومات اليت كل األداء إضافة إىل املخاطر املتعلقة بعامل الوقت فكل هذا يؤدي إىل إعاقة السياحة احمللية رغم  

  .متتلكها اجلزائر

                                                           
1  https://www.ennaharonline.com, publié le 26_08_2019 



 :املقدمة

 

 
  ب

ولعل أبرزها اجلماعات املرجعية واليت من العوامل الداخلية واخلارجية  وباعتبار أن سلوك السائح يتأثر مبجموعة

 زيارة أماكن السياحة احمللية خالل من يسعى فهو ،اختيار وجهة سياحية معينة لقرار الضابطة العوامل تعترب من بني

 اليت إليها، واألسرة االنتماء يف يرغب اليت ماعاتاجلكذا و  إليها ينتسب اليت اجلماعة من وترحيب استحسان نيل إىل

 جتعله مما ،لديه ودفعا حافزا تكون أن ماعاتاجل هذه نأش فمن خريتهم،سو  سخطهم جتنب على يعملف  .فيها نشأ

 هذا ومن .عنها ويعزف حيجم جتعله ومانعا كاحبا تكون أن ا�شأ من كما ،زيارة هذه األماكن على ويقدم يقبل

. ا�مساير  تمكن مني حىت وحتليلها تشخيصهايعمل على و  احملددات هذه على يتعرف أن السائح على يتحتم املنطلق

والتشجيع على زيار�ا وهذا من  احمللية يف التعريف باملواقع السياحيةاجلماعات املرجعية  يكمن دوروعلى هذا األساس 

املخاطر خمتلف  تقليلتوفري كم هائل من املعلومات حول خمتلف الوجهات السياحية احمللية وهو ما سيسهم يف خالل 

      .زيارته لألماكن السياحية داخل الوطناليت يتوقع السائح اجلزائري أن جيدها أثناء 

  :إشكالية البحث_أوال

بناء على ما سبق ويف إطار األمهية البالغة لتشجيع السياحة احمللية من جهة وللدور الكبري للجماعات املرجعية من 

حث من خالل خالل مسامهتها يف تقليل املخاطر املدركة حنو السياحة احمللية من جهة أخرى؛ تربز مشكلة هذا الب

  :طرح اإلشكالية الرئيسية التالية

الجماعات المرجعية في تقليل المخاطر المدركة نحو السياحة المحلية من وجهة نظر السائح  كيف تساهم

  الجزائري؟

  :وحتت هذه اإلشكالية الرئيسية تندرج جمموعة من األسئلة الفرعية التالية

 األماكن السياحية احمللية؟هل تؤثر اجلماعات املرجعية على قرار زيارة  - 1

  تؤثر املخاطر املدركة على قرار زيارة األماكن السياحية احمللية؟هل  - 2

يد زيارة بعض األماكن السياحية ر عندما ي أي نوع من املخاطر املدركة يعترب األكثر تأثريا على السائح اجلزائري - 3

   ؟احمللية

يف تقليل املخاطر املدركة حنو السياحة احمللية من وجهة  يوجد تأثري ذو داللة إحصائية للجماعات املرجعيةهل  - 4

  نظر السائح اجلزائري؟

فيما يتمثل العامل  املهم ضمن اجلماعات املرجعية الذي يساهم يف تقليل املخاطر املدركة حنو السياحة احمللية من  - 5

 .وجهة نظر السائح اجلزائري

 ؟ من قبل السائح اجلزائري إدراك املخاطرالبىن التحتية يف أماكن الزيارة داخل الوطن يزيد من  ضعفهل  - 6

 يف تقليل املخاطر املدركة حنو السياحة احمللية من وجهة نظر السائح اجلزائريخيتلف تأثري اجلماعات املرجعية هل  - 7

  باختالف عدد من العوامل الدميغرافية؟
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  :الفرضيات_ثانيا

  :من أجل اإلجابة على اإلشكالية الرئيسية وخمتلف األسئلة الفرعية، فقد مت وضع الفرضيات التالية     

 السياحية األماكن زيارة قرار على للجماعات املرجعيةيوجد تأثري ذو داللة إحصائية : الفرضية الرئيسية األولى

 .احمللية

  :التاليةحيث تنقسم هذه الفرضية بدورها إىل الفرضيات الفرعية 

  ؛زيارة األماكن السياحية احملليةألسرة على قرار ليوجد تأثري ذو داللة إحصائية : 01الفرضية الفرعية 

  ؛زيارة األماكن السياحية احملليةألصدقاء على قرار ليوجد تأثري ذو داللة إحصائية : 02الفرضية الفرعية  

 ؛زيارة األماكن السياحية احملليةلجريان على قرار ليوجد تأثري ذو داللة إحصائية : 03لفرضية الفرعية ا  

  زيارة األماكن السياحية على قرار العمل أو الدراسة لزمالء يوجد تأثري ذو داللة إحصائية : 04الفرضية الفرعية

  ؛احمللية

  احملليةزيارة األماكن السياحية على قرار  للمشاهرييوجد تأثري ذو داللة إحصائية : 05الفرضية الفرعية.  

 .على قرار زيارة األماكن السياحية احملليةللمخاطر املدركة  إحصائية يوجد تأثري ذو داللة: الفرضية الرئيسية الثانية

  :حيث تنقسم هذه الفرضية بدورها إىل الفرضيات الفرعية التالية

  على قرار زيارة األماكن السياحية  ملخاطر األداء املدركةيوجد تأثري ذو داللة إحصائية : 01الفرضية الفرعية

 احمللية؛

  على قرار زيارة األماكن السياحية  لمخاطر النفسية املدركةيوجد تأثري ذو داللة إحصائية ل: 02الفرضية الفرعية

  احمللية؛

  على قرار زيارة األماكن  لمخاطر اإلجتماعية املدركةيوجد تأثري ذو داللة إحصائية ل: 03الفرضية الفرعية

  ياحية احمللية؛الس

  على قرار زيارة األماكن السياحية  لمخاطر املالية املدركةيوجد تأثري ذو داللة إحصائية ل: 04الفرضية الفرعية

  احمللية؛

  زيارة األماكن السياحية  على قرار لمخاطر الزمنية املدركةيوجد تأثري ذو داللة إحصائية ل: 05الفرضية الفرعية

 ؛احمللية

  على قرار زيارة األماكن  لمخاطر اجلسدية واألمنية املدركةيوجد تأثري ذو داللة إحصائية ل: 06الفرضية الفرعية

  .السياحية احمللية

تعترب خماطر األداء من بني أهم املخاطر املدركة اليت يواجهها السائح اجلزائري عندما يريد : الفرضية الرئيسية الثالثة

  .احية احملليةزيارة بعض األماكن السي

 يف تقليل املخاطر املدركة حنو السياحة للجماعات املرجعية يوجد تأثري ذو داللة إحصائية: الفرضية الرئيسية الرابعة

  .احمللية من وجهة نظر السائح اجلزائري
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  :حيث تنقسم هذه الفرضية بدورها إىل الفرضيات الفرعية التالية

  يف تقليل املخاطر املدركة حنو السياحة احمللية من  ألسرةليوجد تأثري ذو داللة إحصائية : 01الفرضية الفرعية

 ؛وجهة نظر السائح اجلزائري

  يف تقليل املخاطر املدركة حنو السياحة احمللية من  ألصدقاءليوجد تأثري ذو داللة إحصائية  :02الفرضية الفرعية

 ؛وجهة نظر السائح اجلزائري

  يف تقليل املخاطر املدركة حنو السياحة احمللية من  لجريانليوجد تأثري ذو داللة إحصائية : 03الفرضية الفرعية

 ؛وجهة نظر السائح اجلزائري

  يف تقليل املخاطر املدركة حنو السياحة احمللية من  لزمالءليوجد تأثري ذو داللة إحصائية : 04الفرضية الفرعية

 ؛وجهة نظر السائح اجلزائري

  يف تقليل املخاطر املدركة حنو السياحة احمللية من  للمشاهرييوجد تأثري ذو داللة إحصائية : 05الفرضية الفرعية

  .وجهة نظر السائح اجلزائري

يف تقليل املخاطر املدركة حنو املهم ضمن اجلماعات املرجعية  العامل تعترب األسرة :الفرضية الرئيسية الخامسة

  .وجهة نظر السائح اجلزائريالسياحة احمللية من 

ضعف البىن التحتية يف أماكن الزيارة داخل الوطن يزيد من املخاطر املدركة من قبل : الفرضية الرئيسية السادسة

  .السائح اجلزائري

  :حيث تنقسم هذه الفرضية بدورها إىل الفرضيات الفرعية التالية

  داخل الوطن يزيد من املخاطر املدركة من قبل السائح نقص اإليواء يف أماكن الزيارة : 01الفرضية الفرعية

  اجلزائري؛

  نقص النقل يف أماكن الزيارة داخل الوطن يزيد من املخاطر املدركة من قبل السائح : 02الفرضية الفرعية

  اجلزائري؛

  ن قبل نقص أماكن اإلطعام يف أماكن الزيارة داخل الوطن يزيد من املخاطر املدركة م: 03الفرضية الفرعية

  السائح اجلزائري؛

  نقص أماكن التسلية والرتفيه أماكن الزيارة داخل الوطن يزيد من املخاطر املدركة من قبل : 04الفرضية الفرعية

  السائح اجلزائري؛

  ضعف االتصاالت يف األماكن السياحية داخل الوطن يزيد من املخاطر املدركة من قبل : 05الفرضية الفرعية

  .السائح اجلزائري

يف تقليل املخاطر املدركة حنو السياحة احمللية من وجهة تأثري اجلماعات املرجعية  خيتلف: الفرضية الرئيسية السابعة

  .الدميغرافية باختالف عدد من العوامل نظر السائح اجلزائري

  :حيث تنقسم هذه الفرضية بدورها إىل الفرضيات الفرعية التالية



 :املقدمة
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  يف تقليل املخاطر املدركة حنو السياحة احمللية من وجهة نظر خيتلف تأثري اجلماعات املرجعية : 01الفرضية الفرعية

  اجلنس؛باختالف  السائح اجلزائري

  يف تقليل املخاطر املدركة حنو السياحة احمللية من وجهة نظر خيتلف تأثري اجلماعات املرجعية : 02الفرضية الفرعية

  السن؛باختالف  السائح اجلزائري

 يف تقليل املخاطر املدركة حنو السياحة احمللية من وجهة نظر خيتلف تأثري اجلماعات املرجعية : 03لفرضية الفرعية ا

  الدخل؛باختالف  السائح اجلزائري

  يف تقليل املخاطر املدركة حنو السياحة احمللية من وجهة نظر خيتلف تأثري اجلماعات املرجعية : 04الفرضية الفرعية

  املستوى التعليمي؛باختالف  ئريالسائح اجلزا

  يف تقليل املخاطر املدركة حنو السياحة احمللية من وجهة نظر خيتلف تأثري اجلماعات املرجعية : 05الفرضية الفرعية

  احلالة اإلجتماعية؛باختالف  السائح اجلزائري

  حنو السياحة احمللية من وجهة نظر يف تقليل املخاطر املدركة خيتلف تأثري اجلماعات املرجعية : 06الفرضية الفرعية

  .اإلطار املهينباختالف  السائح اجلزائري

      :أهداف الدراسة_ثالثا

  :واملتمثلة يف األهدافمجلة من ىل حتقيق إتسعى هذه الدراسة 

  ؛اجلماعات املرجعية وتوضيح أمهيتها يف القرار الشرائي التعريف مبفهوم - 

  املستهلك؛ طرف التعريف مبخاطر الشراء املدركة من - 

 معرفة واقع السياحة يف اجلزائر مع اإلشارة إىل السياحة احمللية؛  - 

  حتديد اجلماعات املرجعية األكثر تأثريا على سلوك السائح اجلزائري عند اختياره الوجهة احمللية؛ - 

األماكن السياحية  ما يريد زيارةحتديد املخاطر املدركة اليت يكون هلا التأثري الكبري على السائح اجلزائري عند - 

 ؛احمللية

 حتديد أثر اجلماعات املرجعية يف تقليل املخاطر املدركة حنو السياحة احمللية؛ - 

معرفة أي بعد ضمن أبعاد اجلماعات املرجعية الذي يكون له األثر الكبري يف تقليل املخاطر املدركة حنو السياحة  - 

  احمللية؛

 داخل الوطن؛ يف أماكن الزيارة واقع البنية التحتيةمعرفة  - 

ن ط السياحي داخل الوطضعف البنية التحتية من املخاطر املدركة عند ممارسة النشاحبث وحتليل كيف تزيد  -

  .ومعرفة أي بعد من أبعاد البنية التحتية األكثر تأثريا على زيادة إدراك املخاطر

 إعداد االسرتاتيجيات التسويقية تقدمي جمموعة من االقرتاحات والتوصيات اليت تساعد املسؤولني واملختصني يف - 

واليت من شأ�ا أن تساهم يف تقليل املخاطر املدركة من طرف السائح اجلزائري وبالتايل استمالته  املناسبة والرتوجيية

  .ملمارسة النشاط السياحي داخل الوطن
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  :البحثأهمية _رابعا

اذ تعترب اجلماعات  ،خمتلف القرارات الشرائية ىتنبع أمهية هذه الدراسة من مدى قوة تأثري اجلماعات املرجعية عل - 

يلجأ إىل  هذا األخري الذي جنده دائما ماللمستهلك  من العوامل اخلارجية اليت تؤثر علي قرار الشراء املرجعية

اآلخرين الذين ميثلون مجاعته املرجعية اليت يثق يف مصداقية املعلومات اليت يقدمو�ا له وبالتايل  طلب املساعدة من

 ؛ ج من عدمهو املستهلك يأخذ بآراء مجاعته ويتبىن رغبا�ا وهذا ما يؤثر على قراره يف اختيار املنت فإن

املدركة نظرا الرتباطها باملستهلك الذي يعد حمور العملية التسويقية وفقا للمفهوم  تزايد االهتمام مبفهوم املخاطر - 

فإنه سية يف سلوك املستهلك ملا تنطوي عليه من خماطر التسويقي احلديث وتعترب عملية االختيار املشكلة األسا

 ؛ري التعرف على هذه املخاطر وأنواعها من جهة واسرتاتيجيات التقليل منها من جهة أخرىمن الضرو 

متتلك اجلزائر العديد من املقومات السياحية باملقارنة مع العديد من الدول ا�اورة إال أن السياحة احمللية تعرف  - 

قد يكون سبب العزوف هذا راجع للمخاطر املدركة اليت يتوقع السائح و السياح اجلزائريني  كبريا من قبلعزوفا  

 اجلزائري إجيادها عند زيارة األماكن السياحية داخل الوطن؛

تساهم اجلماعات املرجعية يف توفري كم هائل من املعلومات للسائح عندما يريد زيارة األماكن السياحية احمللية  - 

  .ا ما يؤدي به إىل تقليل خمتلف املخاطر املدركة اليت قد يتعرض هلا نتيجة اخياره للوجهة احملليةوهذ

  :مبررات إختيار الموضوع_خامسا

  :إن أهم املربرات اليت أدت الختيار هذا املوضوع ميكن تقسيمها إىل دوافع ذاتية وأخرى موضوعية تتمثل يف

  :وميكن عرضها فيما يلي: دوافع ذاتية -1

طبيعة جمال التخصص الذي أنتمي إليه وهو التسويق، والذي يعترب سلوك املستهلك احملور الرئيسي لإلسرتاتيجية  - أ

  التسويقية؛

  الرغبة الذاتية يف دراسة اجلماعات املرجعية باعتبارها من أهم العوامل اليت تؤثر يف سلوك الفرد؛    - ب

مام العديد من الباحثني وهذا ما أثار فضويل للبحث فيه والتعرف املخاطر املدركة موضوع مهم قام جبذب اهت  - ج

  .على بعض جوانبه خاصة عندما يتعلق األمر مبوضوع السياحة احمللية

  : دوافع موضوعية -2 

 يف اآلونة األخرية السياحى القطاع يشكلحيث  اخلاص يف اجلزائرموضوع الساعة وحوار العام و بدائل البرتول  - أ 

    ا�ال؛ هذا يف املتاحة لإلمكانيات نظرا وهذا  الوطين االقتصاد يف هامة مكانة الحتالل املتاحة البدائل إحدى

تعترب املخاطر املدركة من أهم األسباب اليت تعيق السياحة احمللية يف اجلزائر يف ظل العزوف الذي تشهده الوجهة  - ب

  ألجنبية؛   احمللية من طرف السائح اجلزائري مقارنة بالوجهة ا

 األفراد سلوكيات على وواضح جلي االجتماعية اليت تؤثر بشكل العوامل أهم أحد املرجعية تعترب اجلماعات - ج

  .   الشرائية قرارا�م على وبالتايل واجتاها�م



 :املقدمة
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دور الجماعات المرجعية في تقليل المخاطر المدركة نحو السياحة : وعلى هذا األساس مت إختيار موضوع     

  .  ليكون حمل البحث فيه" المحلية 

  :الدراسات السابقة_ سادسا

نظرا ألمهية الدراسات السابقة يف توجيه الباحث وحتديد موضع حبثه مما قدمه الغري فقد حاولنا يف هذا العنصر اإلملام 

اليت ألهم  الدراسات السابقة  وفيما يلي عرض ،ثرائهإمبوضوع البحث مبا يفيد يف  ةبأهم الدراسات ذات الصل

 :تناولت متغريات البحث فيما يلي

  :الدراسات السابقة التي تناولت الجماعات المرجعية

  : بعنوان مقال ),Jiaqin Yang 2007 Xihao He, Huei Lee( دراسة  -1
"Social reference group influence on mobile phone purchasing behaviour: a cross-nation 
comparative study" 

 بني االستهالكي الشراء سلوك على ختلفةامل رجعيةامل اجلماعات اتتأثري دفت هذه الدراسة إىل مقارنة ه

 خالل من الدراسة هلذه األولية البيانات مجع مت. والصني األمريكية املتحدة الواليات يف احملمولة اهلواتف مستخدمي

 الستهداف. والشركات اجلامعات من العديد إىل البحث هذا يف املشاركة طلبات إرسال متحيث . إلكرتوين استبيان

 على وتقوم متاًما عشوائيةكانت  البحث هذا يف املشاركة فإن وبالتايل. احملمولة اهلواتف مستخدمي من كبري عدد

 املتحدة والواليات الصني من كل يف توزيع اإلستبيان مت. العينة الختيار النسبية العشوائية لضمان تطوعي أساس

مفردة أما يف الصني فقد  232بلغت عينة الدراسة يف الواليات املتحدة األمريكية حيث  2005 سبتمرب يف األمريكية

 االستبيان ملء منهم وطلب االستطالع إىل لالنضمام اإللكرتوين بالربيد املشاركني دعوة متت. ةدمفر  174بلغت 

 الذين االستبيان يف املشاركون: مالحظة. (البلدين عرب اإلجنليزية باللغة االستبيان صياغة متتو . اإلنرتنت عرب وإرساله

  .)االستبيان فهم يف صعوبة جيدون ال وحمرتفون جامعيون طالب هم الصني يف اختيارهم مت

  . ستهلكي اهلواتف احملمولة لكال البلدينمل القرار الشرائي املرجعية على للجماعاتتأثري قوي  يوجد - 

فإن التأثري املعلومايت   مت اختبارها،التأثريات الثالث للجماعات املرجعية اليت  تشري النتيجة أيًضا إىل أنه من بني - 

  .كان األكثر تأثريا على القرار الشرائي ملستهلكي اهلواتف احملمولة

ستهلكي اهلواتف احملمولة يف الواليات املتحدة والصني بسبب بعض االختالفات هناك اختالفات كبرية بني م - 

  الثقافية والتقاليد االجتماعية األساسية، 

أدى التأثري املعرب فقد ، ت دراستهااملرجعية اليت مت للجماعاتالثالثة  اتتأثري الهذه الدراسة أنه من بني  تكشف - 

داللة إحصائية بني مستهلكي اهلواتف احملمولة يف الصني والواليات  واختالف ذ وجودعن القيمة فقط إىل 

  .األمريكية املتحدة

ال توجد فروقات ذات داللة إحصائية ألثر اجلماعات املرجعية على قرار شراء اهلواتف احملولة تعزى لعامل اجلنس  - 

  .والسن واملهنة



 :املقدمة

 

 
  د

 باعتبارها جاذبية األكثرعلى أ�ا  "االتصال خطة حزمة" املتحدة الواليات يف احملمولة اهلواتف مستهلكو يصنف - 

 تصميم أفضل" الصينيون نظرائهم يصنف يف حني نسبًيا، املماثلة لمنتجاتل السعر األقل تليها أمهية، األكثر

 األمهية، حيث من الثانية املرتبة يف نسبًيا املتشا�ة لمنتجاتل مث السعر األقل عامل عند الشراء كأهم "ومظهر

 على أكثر يعتمدون املتحدة الواليات يف احملمولة اهلواتف مستهلكي أن حقيقة على الضوء النتيجة هذه تسلط

 واآلخرين أنفسهم إلقناع أكثر يرغبون الصينيني نظرائهم لكن مول،احمل اتفاهل شراء عند االقتصادية العقالنية

   .احملمولة هواتفهم ومظهر بتصميم

  :بعنوان مقال )J. Turčínková, J. Moisidis, 2011 ( دراسة  -2
IMPACT OF REFERENCE GROUPS ON THE TEENAGERS’ BUYING PROCESS OF 
CLOTHING IN THE CZECH REPUBLIC 

 بناءمن أجل  ملنتجي املالبس يف دولة التشيك توصيات اقرتاح هو هذه الدراسة من الرئيسي اهلدف كان

 19 إىل 13 من العمرية الفئة الذين ينتمون إىل التشيكيني املستهلكني مع ةتسويقي اتصال واسرتاتيجيات جتارية عالمة

 املالبس شراء عند التشيكي للشباب املستهلك سلوك حتليل اهلدف من هذا البحث، كان وبالتايل عاًما،

  .املرجعية اجلماعات على الرتكيز مع سلوكهم، على املؤثرة العوامل وحتليل واستخدامها

 يف أمهلت أل�ا) عاًما 19 و 13 بني أعمارهم ترتاوح الذين املستهلكني( املستهدفة العينة اختيار مت حيث

حيث  متعمقة مقابالت شكل يفالنوعية  الدراسة على األول املقام يف البحث اشتمل. يةالتسويق حباثاأل العديد من

 النتائج تشري. اإلنرتنت عرب استطالع شكل يف مفردة 200بلغت العينة  جتريبية كمية وحبوثمفردة،  96بلغت العينة 

  :إىل

  .سنة 19- 16و 15- 13 سن يف املستجيبني بني للمالبس الشراء سلوك يف اختالفات - 

 عند مهًما معيارًا للمالبس التجارية العالمات عاًما 15 و 13 بني أعمارهم ترتاوح الذين املراهقني فئة تعترب ال - 

فإن  عاًما 19 و 16 بني أعمارهم ترتاوح الذين املراهقني فئة إىل بالنسبة بينما املالبس، من معينة قطعة اختيار

  .عند الشراء مهًما معيارًاتعترب  للمالبس التجارية العالمات

 لفئة بالنسبة بينما الرأي، وقادة بأصدقائهم كبري بشكل عاًما 19 و 16 بني أعمارهم ترتاوح الذين األطفال يتأثر - 

 معظمهم ولكن أقرا�م، قبل من يأيت ال التأثري هذافإن  عاًما، 15 و 13 ين أعمارهم ترتاوح الذين املراهقني

 .يتأثرون بآبائهم

  التشيك مجهورية يف األزياء ملنتجي التسويقية االتصاالت اسرتاتيجية لتحسني عامة توصيات املؤلفون اقرتح

رجعية على تأثري اجلماعات امل" :بعنوانأطروحة دكتوراه  2008دراسة محمد عمر عبد القادر الزعبي سنة  -3

   ".ستهلكني دراسة ميدانية عن املستهلك األردين يف مديينة إربدالقرارات الشرائية للم

 وطرق اختاذها وآليات الشرائية القرارات بطبيعة العالقة ذات املفاهيم إىل التطرق إىل الدراسة هدفت هذه

 املعلومايت(التأثري  أنواع وحتديد للمستهلك، الشرائي القرار على تؤثر اليت املرجعية اجلماعات أنواع وبيان تقوميها،
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يف مجع  الدراسة اعتمدت ،للسلع موضوع الدراسة الشرائي املستهلك قرار على منها كل تأثري ودرجة ،)واملعياري

 الرئيسة التسوقمراكز  اختريت من مستهلكاً،430 حجمها  ميسرة عينة البيانات على اإلستبيان حيث وزع على 

 ذه السلع تعترب من السلع البارزةإربد ومت اختيار سلع ا�وهرات والسيارات واملالبس هلذه الدراسة كون ه مدينة داخل

  :النتائج التالية إىل الدراسة صلتلقد تو و  اجتماعياوالواضحة 

السلع موضوع  شراءه عند األردين للمستهلك الشرائي على القرار ومعياريا معلوماتيا املرجعية اجلماعات تؤثر - 

  ؛كرب ما يكون لسلعة السياراتأالدراسة وكان هذا التأثري 

   ؛األسرة املصدر األول من مصادر املعلومات للسلع موضوع الدراسة أفراد حيتل رأي  - 

ة  وجود عالقة ارتباط إجيابية وذات دالالت إحصائية بني درجة إدراك املستهلكني لكل من املخاطرة املالي - 

 ؛وبني درجة تأثرهم باجلماعات املرجعية معلوماتيا ومعياريا تماعيةواالج

 أو معلوماتيا املرجعية باجلماعات للمستهلكني الشرائي القرار تأثر درجة يف إحصائية داللة ذات فروقات وجود - 

 18العمرية ما بني  والفئة العليا، الدراسات محلة وكان واملستوى التعليمي العمر ملتغري تعزى معا كليهما أو معياريا

  .تأثرا األكثر 29و

 بشكل االستهالكي بالسلوك واملتعلقة عام بشكل التسويقية القرارات واضعي استفادة الدراسة بضرورة وأوصت

 فيما خيص سلع الدراسة مما الشرائي األردين املستهلك قرار على تأثريا األكثر املرجعية اجلماعات معرفة من خاص

  .الرتوجيية النفقات من ويقلل املستهدف، السوق معرفة عدم خماطرة من يقلل

دور اجلماعات املرجعية يف التأثري على " :بعنوان أطروحة دكتوراه 2008سنة  Tarkanyi Eszterدراسة  -4

   ".سلوك املستهلك

هدفت هذه الدراسة إىل معرفة الدور الذي تؤديه اجلماعات املرجعية يف التأثري على سلوك املستهلك حيث مت 

مفردة أختريت من الثانويات واجلامعات ومت اختيار ثالث أنواع من  605توزيع استبيان على عينة تتكون من 

ولقد توصلت هذه الدراسة إىل جمموعة من النتائج   ،البس واآليباد لتكون حمل الدراسةاملعطور، ال متثلت يف املنتجات

  :كان أمهها

 ؛)سنة25_14(لشباب البالغ من العمرفئة املشاهري هي الفئة اليت متثل منوذجا حيتذى به ل - 

هيمنة النفوذ املعلومايت يف حالة الوالدين (غالبية أفراد العينة يتأثرون باجلماعات املرجعية معلوماتيا وليس معياريا  - 

 ؛)دقاءواألص

 ؛عياريألصدقاء فيما يتعلق بالتأثري املباء دورا أقل أمهية من ايلعب اآل - 

 ؛فيما خيص تأثري الوالدين فتعترب فئة النساء الفئة األكثر تأثرا بنفوذ الوالدين من الرجال - 

 ؛توجد اختالفات كبرية بني اجلنسنيأما بالنسبة لتأثري األصدقاء فال   - 

   .اعات املرجعية على سلوك املستهلكأمهية تأثري اجلمكلما زاد عمر الفرد تنخفض  - 
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تأثري اجلماعات املرجعية على قرار شراء " :بعنوانمقال  2013سنة دراسة محمد الزعبي ومحمد البطاينة  -5

   ."السيارات دراسة ميدانية عن املستهلك األردين يف مدينة إربد

وآليات اختاذها وطرق تقوميها،  بطبيعة القرارات الـشرائيةهدفت الدراسة إىل التطرق اىل املفاهيم ذات العالقة 

للمستهلك لسلعة السيارات، وحتديد أنواع التأثري  وبيان أنواع اجلماعات املرجعية اليت تؤثر على القرار الـشرائي

لدراسة على اعتمدت ا .على قرار املستهلك الشرائي لسلعة السيارات ، ودرجة تأثري كل منهـا)املعلومايت واملعياري(

  . من مراكز التسوق الرئيسة داخل مدينة إربد مستهلكاً، اختريت430   حجمها عينة ميسرة

معلوماتياً ومعياريًا على القرار الشرائي للمستهلك األردين  توصلت الدراسة إىل وجود تأثري للجماعات املرجعية

اخلربات السابقة ميثالن املصدر /والرأي الشخصي األقارب واألصدقاء/األسرة عند شراءه لسلعة السيارات، وإن أفراد

 كما توصلت الدراسة إىل وجود فروقات ذات داللة إحصائية يف درجة تـأثر القـرار الـشرائي .األول للمعلومـات

محلة التعليمي وكان  للمستهلكني باجلماعات املرجعية معلوماتيًا أو معياريًا أو كليهما معًا تعزى ملتغري العمر واملستوى

بضرورة استفادة واضعي القرارات التسويقية  وأوصـت الدراسـة. األكثر تأثراً 18-29) ( الدراسات العليا، والفئة العمرية

من معرفة اجلماعات املرجعية األكثر تأثريًا على قرار  بشكل عام واملتعلقة بالسلوك االستهالكي بشكل خاص

يارات ما يقلل من خماطرة عدم معرفة السوق املستهدف، ويقلل من الس املستهلك األردين الشرائي املتعلق بشراء

  .ةالنفقات الرتوجيي

 على األساسية املرجعية اجلماعة نوع استخدام أثر": بعنوان مقال 2014 سنة دراسة أسيل الدهيش وأخرون -  6

  ".الرياض مدينة يف السعودي الشباب على ميدانية دراسة القرار الشرائي للمالبس

 عينة تكونت حيث السعودي، للشباب القرار الشرائي على املرجعية اجلماعة أثر قياس إىل الدراسة هذه هدفت

 األصدقاء ويليهم املالبس قرار شراء تأثريا على األكثر هم العمل زمالء أن بيت الدراسة ،ةبوشا باشا 384من الدراسة

 باختالف املالبس قرار شراء على املرجعية اجلماعات تأثري خيتلف كذلك .أخريا واألسرة واملشاهري، ا�تمع وجنوم

 وأوصى هذا. التعليمي واملستوى السكن، منطقة األسرة، دخل االنرتنت، استخدام العمرية، معدل الفئة اجلنس،

 على الرتكيز وضرورة ومدروس، عملي تروجيي مزيج وتنفيذ بتخطيط املالبس شركات قيام الضروري من أنه الباحثون

  .املالبس قرار شراء اختاذ عند األكثر تأثريا كو�ا املرجعية اجلماعات على تعتمد اليت احلمالت يف كبري بشكل املرأة

أثر اجلماعات املرجعية على قرار : مقال بعنوان 2016سنة  دراسة مدني سوار الذهب محمد عبد الرحمن -7

  ".طالب جامعة افريقيا العاملية بالسوداناختيار التخصص األكادميي للطالب دراسة تسويقية بالتطبيق على 

التخصص االكادميي للطالب جبامعة ر اجلماعات املرجعية علي قرار إختيار أثقياس  هدفت هذه الدراسة اىل

وبينت نتائج الدراسة أن االصدقاء هم . طالبا وطالبة 172مشلت عينة الدراسة علي  السودان، حيث –العاملية  فريقياإ

كذلك ال خيتلف تأثري .كادميينيسرة واألويليهم زمالء الدراسة واأل ،علي قرار اختيار التخصص االكادميي اتأثري  األكثر

  . الشخصية اجلماعات املرجعية علي قرار اختيار التخصص االكادميي باختالف العوامل
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االسرتاتيجيات  دارات اجلامعات عند وضعإوصت الدراسة بضرورة االهتمام باجلماعات املرجعية من قبل أوقد 

  .كادمييلتخصص األلاختيار الطالب  نظراً ألمهيتها يف

  :الدراسات السابقة التي تناولت المخاطر المدركة

أثر اخلطر املدرك على مراحل ": بعنوانمقال  2007 سنة دراسة طارق نائل هاشم وعمر صالح أبو حميدة -1

 "عرب اإلنرتنت للمستهلك األردينعملية اختاذ قرار شراء األجهزة الكهربائية املنزلية 

 ة عربقياس أثر اخلطر املدرك على مراحل عملية اختاذ قرار شراء األجهزة الكهربائية املنزلي �دف هذه الدراسة إىل

 املقيمني يفني الذين يتعاملون مع االنرتنت و اشتمل جمتمع البحث من املواطنني األردني، اإلنرتنت للمستهلك األردين

 كان من بنيو  مواطن لتوزيع استبانة الدراسة عليهم،) 500(اصمة، حيث مت  أخذ عينة عشوائية مؤلفة من حمافظة الع

 اذ قرار شراء األجهزة الكهربائيةاخلطر املدرك يؤثر على مراحل عملية اختأهم النتائج اليت توصل إليها الباحثان أن 

  .املنزلية عرب اإلنرتنت للمستهلك األردين

  بعنوان ) Fei-Fei Cheng, Tien-Yin Liu Chin-Shan Wu,2013 ( دراسة  -2

PERCEIVED RISKS AND RISK REDUCTION STRATEGIES IN ONLINE GROUP-
BUYING 

 املخاطر األداء،خماطر  املالية،املخاطر ( املدركة املخاطر بني العالقة معرفة هو البحث هذا من الغرض

 التجارية، للعالمة الوالء( املخاطرهذه  من احلد واسرتاتيجيات) اخلصوصيةخماطر و  الزمنية خاطرامل االجتماعية،

 الرئيسية، التجارية العالمة صورة التسوق، املتجر، صورة األموال، استعادة ضمان ،السابقة اخلربة ،الكلمة املنطوقة

  .اإلنرتنت عرب الشراء سياق يف) الدفع وأمان، الويب موقع مسعة انية،ا� عينةال

 أشارت .للتحليل صاحلة كانت  منها 198 استبيانا، 212توزيع  متحيث . اجلامعي احلرم يف استبيان إجراء مت

الكلمة  التجارية، للعالمة الوالء اعتماد سيتم املالية، املخاطر إىل األشخاص ينظر عندما أنه إىل الدراسةهذه  نتائج

 ترتبط ذلك، إىل باإلضافة .املخاطر من للحد الدفع ونظام اإللكرتوين املوقع مسعة األموال، استعادة ضمان ،املنطوقة

 الرئيسية التجارية العالمة صورة األموال، استعادة ضمان ،الكلمة املنطوقة التجارية، للعالمة بالوالء األداء خماطر

 ال. بالتسوق كبرية عالقة هلا اخلصوصية خماطر أن حني يف املوقع، ومسعة تسوقبال الوقت خماطر ترتبط. انيةا� عينةالو 

 بعض جيرب أن املمارس على جيب ،وبالتايل. االجتماعية باملخاطر املتعلقة املخاطر من للحد اسرتاتيجيات توجد

 .االجتماعية املخاطر لتقليل األخرى الطرق

 من للحد املفيدة االسرتاتيجيات فهم يف اإلنرتنت عرب املسريين ملساعدة مفيدة معرفة احلالية الدراسة نتائج توفر

 وتشجيع املتجر، وصورة قوية جتارية عالمات بناء إن املثال، سبيل على. احملتملون العمالء يراها اليت املختلفة املخاطر

  .املنتج أداء بشأن املستهلكني قلق من للتخفيف مفيدة طرق هي إجيابية منطوقة كلمة نشر على املستهلكني

ين املدركة أثر خماطر الدفع االلكرتو " :بعنوانأطروحة ماجستير  2016خالد محمد حسن النعيمي سنة دراسة  -3

   "دراسة ميدانية من وجهة نظر عمالء البنوك التجارية البحرينيةيف االستعداد للشراء 
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للشراء لدى عمالء هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على أثر املخاطر املدركة للدفع االلكرتوين يف االستعداد 

 عشوائية بسيطة عينة يف مجع البيانات على اإلستبيان حيث وزع على  الدراسة اعتمدت، البنوك التجارية يف البحرين

حيث اعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي  ، مفردة من عمالء البنوك املقيمني يف البحرين 384 حجمها

  :اليةتوصلت الدراسة إىل النتائج التولقد 

ملخاطر الدفع اإللكرتوين  0.05يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ألفا أقل من أو يساوي 

املخاطر اإلجتماعية، املخاطر املالية، املخاطر اخلصوصية، املخاطر األمنية، املخاطر الزمنية، خماطر (بأبعاده جمتمعة 

كما أوصت هذه الدراسة . ء البنك التجارية للشراءاستعداد عماليف ) التوصيل خماطر ما بعد البيع وخماطر اجلودة

تثبيت برامج األمن واخلصوصية والتشفري للحد من تأثريها على نية العميل بالشراء عند أصحاب مواقع بضرورة 

التسوق اإللكرتوين وحتديث وسائل احلماية وأمن الدفع االلكرتوين على مواقعهم بشكل مستمر لتواكب وسائل 

  .أكد من املوقع املراد الشراء منهاالخرتاق املتجدد وضرورة الت

 التسويقية املخاطر أثر"بعنوان أطروحة ماجستير  2016 سنة دراسة ثامر عبد الحميد عبد الرحمان سالمة -4

 اإلسالمي العريب البنك عمالء على تطبيقية دراسة( معها التعامل قرار على اإللكرتونية املصرفية للخدمات املصاحبة

  ".)الزرقاء مدينة /الدويل

 قرار على اإللكرتونية املصرفية للخدمات املصاحبة التسويقية املخاطر أثر معرفة الدراسة إىل هذه هدفت

 البنك عمالء من مالئمة عينة على إستبانة 510 وزعت فرضيا�ا، واختبار الدراسة، أهداف ولتحقيق معها، التعامل

 التسويقية للمخاطر إحصائية داللة ذو تأثري وجود النتائج أظهرت حيث ،الزرقاء مدينة /الدويل اإلسالمي العريب

 والنفسية املالية، واملخاطر األداء، مبخاطر متمثلة معها التعامل قرار على اإللكرتونية املصرفية للخدمات املصاحبة

 من كل أمهية تقل بينما معها، التعامل قرار على األكرب األثر هلا كان حيث اإللكرتونية املصرفية للخدمات املصاحبة

 العريب البنك قيام بضرورة الدراسة هذه أوصت وقد. معها التعامل قرار على والزمنية واالجتماعية اجلسدية املخاطر

 االهتمام وكذلك اإللكرتونية، املصرفية للخدمات املصاحبة املخاطر التسويقية االعتبار بعني باألخذ الدويل اإلسالمي

  .اإللكرتونية املصرفية اخلدمة تقدمي عند واملالية داء،األ مبخاطر

املخاطر املدركة وانعكاسا�ا يف درجة تبين الزبون  ": أطروحة دكتوراه بعنوان 2017سنة  إحساندراسة بن علي  -5

 ".التسوق عرب االنرتنت دراسة ميدانية يف البيئة اجلزائرية خلدمة التسوق عرب االنرتنت

التسوق عرب  هذه الدراسة إىل التعرف على طبيعة التأثري والعالقة بني املخاطر املدركة وتبين تكنولوجيا هدفت

دراسة وحتليل جمموعة من الدراسات  ومت هذا بناءا على .باعتباره متغريا تابعا، على عينة من الزبائن اجلزائريني االنرتنت

 .استمارة استبيان من أجل مجع البيانات األولية للبحث وير منوذجالسابقة واألدبيات اخلاصة مبوضوع الدراسة، وتط

صاحلة للتحليل  350الزبائن اجلزائريني عرب االنرتنت واسرتجع منها  استبانه على جمموعة من 380حيث مت توزيع 

  الزبون وهذاتكنولوجيا التسوق عرب االنرتنت ما زال مفهومًا حديثًا نسبياً، كون أن التفاعل ما بنيف 100%.بنسبة 

له جيعل تبنِّيه هلا  األخري ال خيلو من بعض اآلثار السلبية، اليت قد جيدها الزبون احملتمل واحلايل ذات خطورة و�ديد
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درجة تبنيهم هلذا النوع من التكنولوجيا،  ا حيتاج إىل التأين والتفكري، مما يؤدي ذلك إىل خلق تباين بني الزبائن يفر أم

   :النتائج التالية الدراسة إىل ت هذهوقد توصل .األوىل زائر تعترب تكنولوجيا جديدة يف بدايا�اخاصة وأ�ا يف اجل

االنرتنت للزبون  وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بني املخاطر املدركة ودرجة تبين تكنولوجيا التسوق عرب - 

   .اجلزائري

تكنولوجيا التسوق  واملخاطر االجتماعية األكثر تأثريا يف حالة تبينال تعترب خماطر الوقت وخماطر امن املعلومات  - 

   .عرب االنرتنت للزبون اجلزائري، فهنالك تباين للمخاطر املدركة

 الدميوغرافية  توجد فروق ذات داللة إحصائية يف اجتاهات عينة الدراسة حنو املخاطر املدركة يرجع للمتغريات - 

   ).التعليمي،الدخل الشهريالسن،اجلنس،املستوى 

    .الزبون اجلزائري ليس لديه استعداد لتبين تكنولوجيا التسوق عرب االنرتنت - 

أثر املخاطر املدركة على سلوك املستهلك دراسة ": أطروحة دكتوراه بعنوان 2017دراسة عليط نصيرة سنة  -6

  ". رميدانية لسوق السيارات يف اجلزائ

 جديدة لشراء سيارة سياحيةتهلك ى نية املسلع املدرك أثر اخلطرو براز طبيعة ذه الدراسة إىل إهدفت ه

 ،هختفيض أجل نا مهاألساليب اليت يتبناو  الطرقى لع التعرفكذا و ا هل هاليت تفسر إدراك العواملى لع والتعرف

 نفردا م 565 ىلالدراسة عت عينة للقد اشتمو  ي،ليلالتحو صفي و ج الهى املنلاالعتماد ع متالبحث  ولتحقيق أهداف

  قسنطينة، و  وهرانالعاصمة،  الية اجلزائرو 

لشراء سيارة  املستهلك ى نيةلبا علأبعاده الستة تؤثر سو اإلمجايل  املدركاخلطر  نالدراسة إىل أ توصلت هذه

 ت املقدمةيالهلة، التسو مة املنقلالك د منشأ السيارة،لب: أمههااخلطر  طرق لتقليللن اة مليتبىن مجي املشرت  نأو  جديدة،

 الطرقأما . ماتلو املع نالبحث عو  للعالمة الءو الو رة، هو املشو فة و مة التجارية املعر ، شراء العال)البيع بالتقسيط مثل (

. سعرا علىالسيارة األ وتفضيلري اهحماكاة املشو يد لتق ار،هاإلش: يفهى ختفيض اخلطر لع ضعيفتأثري  اهل نكا اليت

  وللعالمة الدميوغرافيةمتغريات ى للخطر تعز للعينة الدراسة  أفراد إدراكيف  فروق وجودأكدت نتائج الدراسة  كما

تأثري املخاطرة املدركة يف مرحلة ما بعد الشراء على الوالء : "بعنوانمقال  2017دراسة سليطين فاطر سنة  -7

  "الوطنية ملنتجات الشامبو يف مدينة الالذقية للعالمة التجارية دراسة مسحية ملستهلكي العالمات التجارية

 عالماتلل هى والئلة ما بعد الشراء، عملك يف مرحهإىل اختبار تأثري املخاطرة املدركة لدى املستي الدراسة هدفت

 املدركة،مخاطرة للى دراسة مخسة أبعاد لوقد مت الرتكيز ع .التجارية الوطنية ملنتجات الشامبو يف سوق مدينة الالذقية

 بينما مت تناول. اطرة االجتماعيةواملخاطرة البدنية، واملخاطرة النفسية، واملخ املخاطرة الوظيفية، واملخاطرة املالية،: يهو 

ومن ناحية أخرى . يلوكي، والوالء الكلي، والوالء السهالوالء االجتا: ت يفلمتث الوالء ملعالمة التجارية وفقاً لثالثة أبعاد

ك يف مدينة الالذقية، ممن اشرتوا هلستم 391عينة عشوائية مؤلفة من  كني باستخدامهلاستجابات املستمت مسح 

   .شامبو حيمل عالمة جتارية سورية



 :املقدمة

 

 
  ص

 اهجبميع أبعاد(ة ما بعد الشراء لمخاطرة املدركة يف مرحلليب لوجود تأثري معنوي س: اآليت لدراسةبينت نتائج ا

 عالمات التجارية الوطنية ملنتجات الشامبو،للوكي لك السهلى والء املستلع) االجتماعيةاملدروسة، ماعدا املخاطرة 

 ل من والءى كلع) ا املدروسةهجبميع أبعاد(ة ما بعد الشراء لمخاطرة املدركة يف مرحلليب لمعنوي س ووجود تأثري

  ت الشامبوعالمات التجارية الوطنية ملنتجاللي لك الكهلي، ووالء املستهك االجتاهلاملست

 بعنوان )Eugine Tafadzwa Maziriri, Tinashe Chuchu, 2017 ( دراسة  -8

The Conception of Consumer Perceived Risk towards Online Purchases of Apparel and an 
Idiosyncratic Scrutiny of Perceived Social Risk: A Review of Literature 

. املدركة االجتماعية املخاطر وكذلك املدركة املخاطر مفهوم عن عامة حملة تقدمي هو الدرسة هذه من اهلدف

 حاجزًا تشكل للمستهلك املدركة االجتماعية املخاطر أن الصلة ذات األدبيات يف واسع نطاق على املعروف من

 املفهوم هلذا كبري اهتمام إيالء يتم مل نهفإ ذلك، ومع. اإلنرتنت عرب املالبس ملنتجات الشراء عمليات أمام رئيسًيا

 مراجعة خالل من املفاهيمي التحليل إجراء مت حيث بطبيعتها نوعية الدراسة كانت .أكادميية فجوة تارًكا الدقيق

 مفهوم مناقشة بعدو . املدركة االجتماعية واملخاطر املدركة واملخاطر املخاطر مثل ملفاهيم ذات الصلة األدبيات

 أو ملنتج املستهلكني شراء قرار يف التأثري على ا مهماجانب متثل املدركة االجتماعية املخاطرأن  تبني املدركة، املخاطر

 بسبب املستهلك مقاومة حتدي على التغلب ميكنهم للمالبس التجزئة جتار أن الرئيسية الدراسة أبرزت. متجر اختيار

 تزويد فإن ذلك، على عالوة. الصلة ذات املفيدة باملعلومات تزويدهم خالل من املدركة االجتماعية املخاطر

 صنع عملية يعزز املعروفة التجارية العالمات استخدام وكذلك باملنتجات يتعلق فيما كافية مبعلومات املستهلكني

   .شراء عمليات إىل تؤدي أن احملتمل من اليت املستهلك لدى القرار

  :الدراسات السابقة التي درست السياحة

األمهية اإلقتصادية لتنمية السياحة املستدامة حالة ": بعنوان أطروحة دكنوراه 2010سنة دراسة عامر عيساني  -1  

   ".اجلزائر

هدفت هذه الدراسة إىل توضيح وحتديد مفهوم السياحة وآثارها اإلقتصادية واإلجتماعية والبيئية وحتديد مفهوم 

ومكونات السياحة املستدامة وموقعها ضمن التنمية السياحية يف اجلزائر إضافة إىل رصد اآلثار اإلقتصادية لقطاع 

كل من اجلزائر وتونس ومصر  من حيث املسامهة يف حتسني السياحة وحماولة تقييم التجارب وحتديد دور القطاع يف  

ولقد اعتمد الباحث على املنهج الوصفي التحليلي واملنهج املقارن، حيث توصل إىل جمموعة . املؤشرات االقتصادية

من النتائج ميكن تلخيصها يف ضعف األداء اإلقتصادي للقطاع السياحي للجزائر مقارنة مع تونس ومصر وعلى ضوء 

ا فقد أوصت هذه الدراسة بضرورة استفادة اجلزائر من التجارب السابقة للدول املتقدمة سياحيا واليت أوضحت هذ

  . جتارب هذه الدول أمهية االعتماد على السياحة الداخلية

 واملعوقات اإلمكانيات اجلزائر يف السياحة": بعنوان أطروحة دكتوراه 2013 سنة دراسة عوينان عبد القادر -2

  "السياحية للتهيئة التوجيهي للمخطط اجلديدة السياحية اإلسرتاتيجية ظل يف )2000-2025(
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 ورصد  من جهة أنواعهامبختلف  الدولية والسياحة السياحة مفهوم حتديد إىل حيث هدفت هذه الدراسة

 الدولية السياحة من موقعهاتبيان و  اجلزائرية السياحة تشخيص إضافة إىل من جهة أخرى عنها النامجة اآلثار خمتلف

 النهوض أمام تقف اليت والعقبات العراقيل جل على الضوء تسليط وأخريا خاصة بصفة العربية والسياحة عامة بصفة

  اجلزائرية؛ السياحة وتطوير

  :توصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج كان أمهها

 هذا ،همن املرجوة األهداف حتقيق إىل يرقى ومل املطلوب، املستوى ودون اضعيف يزال ال اجلزائر يف السياحي القطاع - 

 منافسة على وقادرة  للسياح مستقطبا بلدا اجلزائر من جتعل أن ميكن اليت منها الطبيعية خاصة اإلمكانيات توفر رغم

 اجلهود هذه تواضع رغم اليوم غاية إىل االستقالل منذ املبذولة اجلهود إىل باإلضافة السياحي ال�ا يف الرائدة الدول

 ؛األحيان من كثري يف

 وتنوعت العراقيل هذه واختلفت ،هوتطوير  به النهوض دون حالت وعراقيل عقبات اجلزائر يف السياحة قطاع إعرتض -

 مرت يذال الصعب األمين ضعالو و   لاالستقال بعد االقتصادية للتنمية اإلسرتاتيجية اخليارات أمهها و االت�ا شىت يف

 ؛التسعينات فرتة اجلزائر به

 السياحي، لقطاعها الدولة قبل من اجلدية االلتفاتة مرحلة االلفينيات سنوات بداية من انطالقا احلالية الفرتة تعد - 

 إسرتاتيجية بوضع وهذا اورة،�ا للدول األقل على السياحية القطاعات مصاف يف وجعله وترقيته به النهوض بغية

 للتهيئة التوجيهي املخطط ظل يف هذا ، 2025 لالطوي واملدى 2015 املتوسط املدى على خمتلفة فرتات على جديدة

  .السياحي القطاع يف الفاعلني مبشاركةو   طويل ملسار تتوجيا تعترب الذي السياحية

  :ولقد مت تقدمي التوصيات التالية

  ؛اجلانب ذاجدا �  حساس السياحي القطاع أن إذ : األمن وفريت - 

    ا؛منه والصحراوية اجلبلية خاصة  اجلزائرية السياحة أنواع بكل االهتمام ضرورة - 

 كأمريكا الداخلية السياحة على الدول من الكثري تعتمد إذ الداخلية، اجلزائرية بالسياحة واحلقيقي الفعلي االهتمام - 

  .بلدهم داخل اجلزائريني السياح تثبيتل خال من لكذو   اسرتاليا و

مؤشرات مسامهة قطاع السياحة يف "مقال بعنوان  2018 سنة مسكين عبد الحفيظ وصديقي سعاددراسة  -3

  ".يف اجلزائر دعم التنمية اإلقتصادية املستدامة

 أستعرضوذلك من خالل  ة السياحة يف التنمية اإلقتصاديةهذه الدراسة إىل اإلحاطة مبؤشرات مسامه تدفه

مؤشرات مسامهة السياحة يف التنمية اإلقتصادية باجلزائر بداية من عدد وكذا ، على املستوى العاملي مؤشرات السياحة

، وتوصلت اع السياحي يف توفري مناصب الشغلالسياحة يف الناتج احمللي اخلام وكذا مسامهة القط السياح و مسامهة

 مسامهتها يف التنمية اإلقتصادية ، إال أنالسياحة يف اجلزائر الذي تعرفه مؤشرات الدراسة إىل أنه بالرغم من التحسن

  نفس املقومات السياحية يبقى ضعيفا مقارنة مبا تساهم به يف دول جماورة هلا
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  :الدراسات السابقة التي درست كل متغيرات البحث

دور اجلماعات املرجعية يف تقليل املخاطر املدركة لقرار "بعنوان مقال  2015دراسة عبد اهللا محمد الهرش سنة  -1

  "ء الشقق السكنية لدى املستهلك يف مدينة عمانشرا

على املستويني الرمسي وغري الرمسي يف ختفيض املخاطر  إىل معرفة دور اجلماعات املرجعية هدفت هذه الدراسة

املدركة سواء كانت اجتماعيو أو مالية لقرار شراء الشقق السكنية لدى املستهلك يف مدينة عمان وحتديد أي من هذه 

ع الدراسة املخاطر هلا تأثريا أكرب على اختاذ القرار الشرائي للعقارات السكنية ومدى إدراك هذه املخاطر من قبل جمتم

فردا من مالكي  269باختالف خصائصه الدميغرافية حيث مت مجع البيانات باستخدام االستبيان وزع على عينة 

  :الشقق السكنية وتوصلت الدراسة إىل

هناك عالقة طردية ارتباط قوية بني أثر دور اجلماعات املرجعية على املستوى الرمسي وغري الرمسي يف تقليل  - 

  .ية واملالية املدركةاملخاطر االجتماع

توجد فروق ذات داللة احصائية يف تقليل املخاطر االجتماعية لصاحل االناث كما أنه يوجد فروق جوهرية ذات  - 

  .داللة احصائية يف تقليل املخاطر املالية وعلى املستوى الكلي لصاحل الذكور

طر املالية املدركة عند اختاذ قرار شراء وجود فروق ذات داللة احصائية لدور اجلماعات املرجعية يف تقليل املخا - 

  . الشقق السكنية لدى املستهلك األردين يف مدينة عمان

تأثري اجلماعات املرجعية يف ختفيض املخاطر املدركة عند "مقال بعنوان  2018دراسة ليلى جار اهللا خليل سنة  -2

  ".مدينة املوصل الشراء دراسة استطالعية ألراء عينة من مستخدمي إطارات السيارات يف

املخاطر املدركة  إىل اختبار العالقة واألثر بني املتغري املستقل اجلماعات املرجعية واملتغري املعتمد هدفت الدراسة

 ومت اختيار عينة مؤلفة من  .عند الشراء واشتقت منها عدة فرضيات تظهر عالقات االرتباط واألثر بني بعدي البحث

 بغداد واعتمدت استمارة االستبيانحمافظة  لنقل املسافرين من مدينة املوصل إىل سائقًا للسيارات الصغرية 50

 يانات واستخراج النتائج باستخداميف حتليل الب للحصول على املعلومات، كما استخدمت عدة أساليب إحصائية

املرجعية  اجلماعات إىل عدة استنتاجات منها وجود عالقة ارتباط معنوية موجبة بنيت الدراسة وتوصل SPSSج برنام

  .املبحوثني واملخاطر املدركة عند الشراء وانتهى البحث مبجموعة من املقرتحات اليت تفيد األفراد

   :محل الدراسة من الدراسات السابقة_سابعا

 "دور اجلماعات املرجعية يف تقليل املخاطر املدركة حنو السياحة احمللية"كن القول أن دراسيت هذه واملتمثلة يف ميُ 

ستتشابه مع الدراسات املذكورة أعاله يف الكثري من اجلوانب خاصة ما يتعلق منها باجلانب النظري، إال أ�ا ختتلف 

  : يلي عنها يف نقاط أخرى ميكن توضيحها يف ما

تعد هذه الدراسة من الدراسات القليلة اليت تناولت كال املتغريين من خالل تسليط الضوء على دور اجلماعات  - 

  .)وهذا على حسب إطالع الطالبة(ية يف تقليل املخاطر املدركة املرجع



 :املقدمة
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   .اجلزائر يف السياحهذه الدراسة من الدراسات اليت تتناول خمتلف أنواع املخاطر املدركة من قبل  تربتع - 

عند املدركة من قبل السائح اجلزائري خاطر املتعترب هذه الدراسة من الدراسات احلديثة اليت تسلط الضوء على  - 

  .ممارسة النشاط السياحي داخل الوطن

  :  حدود الدراسة_ ثامنا

 مث املتعلقة بسلوك املستهلك واجلماعات املرجعية، اجلوانب دراسة إىل هذه الدراسة نظريا يف التطرق سيتم

من السياح  جمموعة آراء صخت معلومات مجع فسيتم امليدانية الدراسة دراسة املخاطر املدركة حنو السياحة احمللية، أّما

. عند زيارة األماكن السياحية داخل الوطنحول مدى تأثرهم باجلماعات املرجعية من خالل تقليل املخاطر املدركة 

املمتدة  حيث مت توزيع االستبيان على العينة املستهدفة يف الفرتة.هلؤالء السياح استبيان تقدمي خالل سيكون من وهذا

 .2020_08_16 إىل  2020_05_25من 

  :الدراسةمنهج _ تاسعا

لإلجابة على اإلشكالية املطروحة ومن أجل إثبات صحة الفرضيات أو عدمها سيتم اإلعتماد على املنهج 

 يتمثل األول يف األسلوب النظري لتقدمي خلفية عن سلوك املستهلك. الوصفي التحليلي املبين على أسلوبني

خيص السياحة احمللية من خالل االطالع على خمتلف الكتب واجلماعات املرجعية وكذا املخاطر املدركة فيما 

ويشمل الثاين على األسلوب امليداين، إذ سيتم اإلعتماد . والدراسات وامللتقيات وا�الت املتعلقة مبوضوع البحث

  .على اإلستبيان يف مجع البيانات واستخدام األدوات اإلحصائية املناسبة لتحليلها

  :مفاهيم الدراسة_ عاشرا

  .رد قبل أثناء وبعد عملية الشراءجمموعة من األفعال والتصرفات اليت يقوم �ا الف: سلوك المستهلك

جموعة من األفراد الذين يستخدمون كإطار مرجعي بالنسبة للمستهلك حيث تؤثر هذه ا�وعة : الجماعات المرجعية

  .طريقة إجيابية أو سلبيةيف سلوك الفرد ويف قراراته الشرائية ويف تشكيل مواقفه واجتاهاته ب

هي حالة عدم التأكد واليقني اليت يشعر �ا املستهلك عندما يريد شراء منتوج معني وتتمثل : المخاطر المدركة

  .وغريها من املخاطر يةاملخاطر املالية، النفسية، الصحية، اإلجتماعية، األمنخماطر األداء، املخاطر املدركة يف 

      .معني منتوجتخفيض من املخاطر اليت يدركها ويشعر �ا املستهلك اجتاه ال: تقليل المخاطر المدركة

ساعة وال  24قامة األشخاص يف بلد معني لفرتة أكثر من إعة من النشاطات الناجتة عن سفر و هي جممو  :السياحة

معني داخل الوطن أو يف مكان  إخل....ج، الرتفيهتتجاوز سنة، وتشمل السياحة كل النشاطات اخلاصة بالدين، العال

  .ن بغرض العمل أو اإلقامة الدائمةخارجه وال تكو 

  املثال سبيل األصلي، فعلى بلدهم يف املتواجدة السياحية املناطق باجتاه السياح حركة وتشمل: السياحة المحلية

 السياحة من املستوى أو النوع هذا إن ،أو الساحلية  الصحراوية أو اجلبلية السياحية للمواقع وزيار�م اجلزائريني حركة

 العطل أيام خاصة الراحة من قسط أخذ أو شابه أو ما كاآلثار السياحية املواقع على التعرف األساسي هدفها يكون

  .واإلجازات



 :املقدمة

 

 
  ع

�دف إشباع رغبة  ان إقامته املألوفة إىل مكان آخرميكن تعريف السائح على أنه كل شخص يغادر مك: السائح

 .، دون أن تكون غايته البحث عن منصب عملزمنية ال تتعدى اثنيت عشرة شهرامعينة، خالل مدة 

  :نموذج الدراسة_إحدى عشر

يرجع يف األساس  ممارسة النشاط السياحي داخل الوطنافرتض هذا البحث أن عزوف السائح اجلزائري عن 

إىل ضعف البىن التحتية وهذا بدوره ما يؤدي إىل زيادة إدراك املخاطر من قبله سواء ما تعلق منها مبخاطر األداء، 

   .لزمنية، واملخاطر اجلسدية واألمنيةاملخاطر النفسية، املخاطر االجتماعية، املخاطر املالية، املخاطر ا

ث هو التقليل من هذه املخاطر وحماولة احلد منها عن طريق التأثريات وعليه فإن اهلدف الرئيسي من هذا البح

على السياح اجلزائريني من  )األسرة، األصدقاء، اجلريان، زمالء العمل، وقادة الرأي(املختلفة للجماعات املرجعية 

تعزيز اختيار الوجهة  وبالتايل ةاحمللي األماكن السياحيةخالل مسامهتها يف توفري القدر الكايف من املعلومات حول 

  .من قبل السائح اجلزائري احمللية

  :وميكن توضيح منوذج الدراسة يف الشكل التايل



 :املقدمة

 

 
  غ

  

  :الجماعات المرجعية

 ألسرةا - 

 األصدقاء - 

 اجلريان - 

أو  العملزمالء  - 

 الدراسة

 املشاهري - 
 

  :المخاطر المدركة

  خماطر األداء - 

  املخاطر النفسية - 

  املخاطر االجتماعية - 

  املخاطر املالية - 

  املخاطر الزمنية - 

املخاطر اجلسدية  - 

 واألمنية

  :البنى التحتية

  اإليواء - 

  النقل - 

  أماكن اإلطعام - 

  أماكن التسلية والرتفيه - 

 االتصاالت - 

  :المعدلة اتلمتغير ا

  :خصائص السائح الديمغرافية

   اجلنس - 

  السن - 

  الدخل - 

   املستوى التعليمي - 

 احلالة اإلجتماعية - 

 تزيد من املهنة - 

 تقلل من



 :املقدمة

 

 
  ف

  :الدراسةتقسيمات _اثني عشر

جانب نظري وآخر تطبيقي حيث يتناول اجلانب النظري فصلني،  ،إىل جانبني الدراسة هلقد مت تقسيم هذ

مباحث رئيسية، ركزنا يف املبحث وحيتوي ثالثة  جماعات المرجعيةلل التأصيل النظري يتطرق الفصل األول منه إىل

 ،مفهومه وأنواعهعرض من خالل وهذا  ،األول على سلوك املستهلك من خالل التعرض إىل ماهية سلوك املستهلك

وكذا خمتلف العوامل املؤثرة على القرار الشرائي للمستهلك باإلضافة إىل التطرق إىل ماهية القرار الشرائي، بينما تعرضنا 

ظائفها و  إىل اجلماعات املرجعية من خالل التعرض ملفاهيم اجلماعة واجلماعات املرجعية وكذا يف املبحث الثاين

أما يف املبحث الثالث فتطرقنا إىل أثر اجلماعات املرجعية على سلوك املستهلك من خالل املعايري  وأنواعها،

ة على املستهلك، وأهم تطبيقات اجلماعات االجتماعية وظاهرة التأثري االجتماعي وكذا طبيعة تأثري اجلماعات املرجعي

   .املرجعية يف التسويق

، وذلك من خالل ثالثة مباحث المخاطر المدركة المرتبطة بالسياحة المحلية بعنوانأما يف الفصل الثاين 

املرتبطة رئيسية، تعرضنا يف املبحث األول إىل ماهية املخاطر املدركة من خالل التطرق إىل مفهومها وبعض املفاهيم 

وعالقة املخاطر املدركة ببعض املفاهيم التسويقية، بينما املبحث الثاين تعرضنا إىل تفسري  �ا، واىل أبعادها ومصادرها

اخلاطر املدركة وسبل التقليل منها وذلك من خالل التعرض إىل العوامل املفسرة للمخاطر املدركة وسبل التقليل منها 

يف املبحث الثالث فتطرقنا إىل دراسة السياحة والسياحة احمللية يف اجلزائر  املدركة، أما والتطبيقات التسويقية للمخاطر

ات مسامهة السياحة يف التنمية مؤشر باإلضافة إىل التعرض إىل تطور  ماهية السياحة والسياحة احمللية وذلك بعرض

  .ة عن السياحةاملخاطر املدركة الناجت أخرياو  قتصادية على الصعيدين العاملي واحمللياال

حصائي لدور الجماعات المرجعية في تقليل التحليل اإلأما يف الفصل الثالث والذي جاء حتت عنوان 

جراءات إ، وذلك من خالل ثالثة مباحث، حيث تناولنا يف املبحث األول المخاطر المدركة نحو السياحة المحلية

ما املبحث أالدراسة امليدانية، بينما تطرقنا يف املبحث الثاين إىل التحليل اإلحصائي حملاور االستبيان ومناقشة نتائجها، 

  .ختبار صحة الفرضيات وحتليل نتائج الدراسة امليدانيةالالثالث فتطرقنا 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

  

  

  :الفصل األول

  لجماعات املرجعيةلالتأصيل النظري 
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  :تمهيد

 فالفرداجلماعات املرجعية من بني أهم العوامل اليت تساهم يف التأثري على سلوك األفراد واجلماعات،  ربتع

تقوم حياته على  ااجتماعي اكونـه كائن ،فيها وخاصة األشخاص احمليطني به بطبيعته يتأثر ويؤثر بالبيئة اليت يعيش

شـباع حاجاتـه ورغباته، فهو يستمد ثقافته جبميع مكونا�ا من إاصل مع اآلخرين ويعتمد عليهم يف التفاعل والتو 

. القاعدة األساسية اليت يستند عليها يف ممارساته السلوكية اليت تعترب بالنسبة إليه خالل التعلم والتفاعل مع اجلماعة

اعات املرجعية الدور املهم يف التأثري على السلوك اإلستهالكي للفرد من خالل توجيه سلوكياته حنو الفعل وللجم

 .الصحيح

  :سيتم التطرق يف هذا الفصل إىل املباحث التالية ،وعلى هذا األساس 

 سلوك املستهلك؛: املبحث األول  

 اجلماعات املرجعية؛: املبحث الثاين  

 اجلماعات املرجعية على سلوك املستهلكأثر  :املبحث الثالث. 
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  سلوك المستهلك: المبحث األول

الذي ينص على أن  زاد االهتمام يف اآلونة األخرية بدراسة سلوك املستهلك نتيجة ارتباطه باملفهوم التسويقي،

املهمة األساسية للمؤسسات هي حتديد حاجات ورغبات املستهلكني املستهدفني، والعمل بعد ذلك على تكييف 

 .أوضاعها لتقدمي املستوى املطلوب من اإلشباع هلذه احلاجات بكفاءة وفاعلية أعلى من تلك اليت يقرتحها املنافسون

اح، إذا فهم رجال التسويق أن املعرفة السوقية ودراسة املستهلكني من حيث وعليه فإن الربامج التسويقية تكلل بالنج

احتياجا�م ورغبا�م وخصائصهم وحتديد العوامل اليت تؤثر على سلوكهم وتدفعهم إىل اختاذ تصرف معني، هي حجر 

وعليه سيتم التطرق يف . سةالزاوية اليت ميكن من خالهلا احلكم على جناح الربامج التسويقية، وبالتايل جناح نشاط املؤس

ماهية سلوك املستهلك، العوامل املؤثرة يف سلوك املستهلك، طبيعة القرار الشرائي : املبحث إىل العناصر التالية اهذ

 .للمستهلك النهائي

 ماهية سلوك المستهلك: المطلب األول

التعرض إىل مفهومه وأنواعه، باإلضافة ، ك املستهلكخيي لسلو التطور التار ض سنحاول استعرا العنصرمن خالل هذا 

  :يلي إىل معرفة أمهية وأهداف دراسة سلوك املستهلك، وذلك وفق ما

     :التطور التاريخي لسلوك المستهلك - الفرع األول

إن أول من تطرق إىل نظريات اإلستهالك هم الكالسيك أمثال آدم مسيث خالل القرن الثامن عشر، لكن 

اإلجتماعية األخرى، أبدوا اهتماما�م �ذا ا�ال مع بداية القرن العشرين، ورغم كو�ا التفاتة  يف العلوم993الباحثني 

إحلاح رجال النظريات اليت يستدل �ا، فمع  فإ�ا تعترب كمسامهة متواضعة وبعيدة عن مصاف تصنيفها إىل مستوى

املشاكل  تصميم منوذج علمي خاص مبعاجلةالتسويق على فهم ودراسة كل املفاهيم املتعلقة بسلوك املستهلك، مت 

 ستهالكيعمليات القرار االظهر أول كتاب يف سلوك املستهلك بعنوان  1966، ففي سنة التسويقية كل على حدا

 كوالت وبالكويل-إجنل  من تأليف سلوك المستهلكظهر كتاب  1968 ويف سنة، )Nicosia( نيكوسيا للمؤلف

)engel-kollat and blakwel(   هاورد وشيث من تأليف سلوك المشتريظهر كتاب  1969ويف سنة )howard 

and sheth(1،  سلوك هتموا أيضا بسلوك املستهلك ومن بني املراجع العربية جند كتاب اأما الباحثني العرب فقد

 سلوككتاب ظهر   1999ويف عام  ،من تأليف محد الغدير ورشاد الساعد1999 يف سنة المستهلك مدخل متكامل

سلوك كتاب  ظهر 2000 وأخريا يف عام ،جتماعياستراتيجيات التسويقية منهج بيئي و المستهلك واإل

     .2من تأليف أمحد علي سليمان المستهلك بين النظرية والتطبيق مع التركيز على السوق السعودية

   :                    3يفوفيما يلي نستعرض أهم األسباب اليت أدت لإلهتمام بدراسة سلوك املستهلك واملتمثلة 

                                                           
  .14، ص 2003،  )ط - د( ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،الثاين، اجلزء  ،)عوامل التأثير النفسية(سلوك المستهلك : عنايب بن عيسى  1
  .14نفس املرجع السابق، ص  2
  .25- 20، ص ص 2004األردن، الطبعة الرابعة، عمان، دار وائل للنشر،  ،)مدخل استراتيجي(سلوك المستهلك : حممد ابراهيم عبيدات  3



 جماعات املرجعيةالتأصيل النظري  لل :الفصل األول

 

 
2 

دفع التقدم التكنولوجي باملنتجني إىل تقدمي العديد من ا�موعات السلعية اليت غالبا : قصر دورة حياة السلعة -أوال

 .ما تكون إما معدلة أو حمسنة، والقليل القليل منها ما كان جديدا أو أنه يطرح ألول مرة يف األسواق املستهدفة

والذي ينجح فعال من هذه السلع من أي نوع ما كان معتمدا على نتائج دراسات وافية ودقيقة وما كان موافقا 

حلاجات وأذواق املستهلكني املتجددة وإمكانا�م الشرائية، أما األغلبية من السلع املقدمة سواء كانت معدلة أو 

كما أن النسبة الغالبة . مراحل تقدميها يف األسواق املستهدفةحمسنة فقد واكبها ويواكبها الفشل يف املراحل األوىل من 

 .    يف فشل السلع قد كان ويكون سببه األساسي هو القصور الكبري يف دراسات سلوك املستهلك

قة كما أدى االهتمام العاملي املتزايد بقضايا البيئة وتلوثها ومصادر النقص املتزايدة يف الطا  :اإلهتمامات البيئية -ثانيا

واملواد اخلام باملنتجني واملسوقني، إلدراك بعض اآلثار السلبية إلنتاج بعض السلع وطرق توزيعها، العبوات، املخلفات 

واحلقيقة أن أحباث املستهلك اليت مت إجنازها هنا  .والنفايات على بيئة اإلنسان الداخلية واخلارجية على حد سواء

كل هذا أدى إىل اإلهتمام الكبري بإجراء دراسات .ارسات املضرة حبياتهأوهناك،كشفت العديد من التجاوزات واملم

  . وأحباث املستهلك حول كل ما يهمه يف حياته احلالية واملستقبلية

لقد أدى منو حركات محاية املستهلكني يف العامل وخاصة الغريب : اإلهتمام المتزايد بحركة حماية المستهلك -ثالثا

فهم كيف يتخذ املستهلكون قرارات االستهالك اخلاص �م، باإلضافة إىل حتديد كافة منه إىل وجود حاجة ملحة ل

كما أن التطبيق املتزايد   .العوامل اليت تؤثر يف قرارا�م الشرائية واإلستهالكية من هذه املاركة السلعية أو اخلدمية تلك

 التسويقيني إتباع املنهجية العلمية يف تنفيذ للتوجه اإلجتماعي للتسويق، فرض على الكثري من املمارسني واألكادمييني

  .    دراسات سلوك املستهلك وذلك �دف إنتاج وتقدمي ماركات سلعية وخدمية  بالكميات واألسعار املناسبة

ومن األمور األخرى اليت كانت سببا يف زيادة اإلهتمام بسلوك املستهلك : اإلهتمامات الحكومية المركزية -رابعا

  . امات اليت أبد�ا وتبديها بعض األجهزة املركزية وخاصة الوزارات األكثر التصاقا مبصاحل املستهلكنيأيضا اإلهتم

كما أدى تزايد عدد اخلدمات وتنوعها إىل حتويل معظم دول العامل وخاصة : تزايد الخدمات وتنوعها -خامسا

النامية منها، إىل إقتصاد السوق حيث أصبح من الواضح أن لدى مقدمي اخلدمات والسلع الكثري من املشاكل 

ء من واألمور اليت جيب التعامل معها مبوضوعية، وذلك من خالل إجراء دراسات وافية ودقيقة إلمكانيات الشرا

املستهلكني يف األسواق املستهدفة، وذلك أن خصائص اخلدمات كو�ا غري ملموسة وال تُرى وال تسمع  وال ميكن 

إنتاجها أو ختزينها مقدما يقتضي توافر املعلومات شبه مؤكدة عن املدركات احلسية للمستهلكني املستهدفني 

 . واجتاها�م حنو ما يطرح منها

أدى تشابك وتأثري العوامل البيئية على أنشطة املؤسسات : مؤسسات غير الهادفة للربحأهمية التسويق لل - سادسا

التسويق احلديث، ذلك أن املؤسسات غري اهلادفة للربح  مغري اهلادفة للربح، إىل اإلهتمام اجلدي بتطبيق مفاهي

دة كالنفقات اليت تتزايد واجهت ومازالت تواجه ومنذ سنوات عديدة العديد من املشاكل اليت ترتبط يف نواحي ع

باستمرار، باإلضافة إىل تركز مدركات حسية سلبية تكونت وتراكمت لدى املستهلكني حول ضعف مستوى 

اخلدمات وأسعارها اليت تقدمها تلك املؤسسات غري اهلادفة للرحبية، هلذه األسباب وغريها بدأت إدارات تلك 
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حلديث وذلك من أجل التعرف على حاجات وأذواق وإمكانات بتطبيق بعض مفاهيم التسويق ا املؤسسات اخلدمية

 .   املستهلكني يف األسواق املستهدفة

أصبحت أغلبية املؤسسات الكبرية واملتوسطة تدرك أمهية : الحاجة المتزايدة لدخول األسواق الخارجية -سابعا

استخدام املستهلكني ملنتجا�ا يف الدخول إىل األسواق األجنبية، وذلك من خالل تصدير الفائض من إنتاجها، أو 

أكثر من سوق حالية أو جديدة، أما عن حتقيق اهلدف املشار إليه سابقا فكان من أهم أسبابه عدم وجود بيانات  

كافية ودقيقة عن األسواق املستهدفة، األمر الذي حيتم على إدارات املؤسسات املعنية املبادرة إىل إجراء ذلك احلكم 

ات اهلادفة لتحديد أولويات وعادات االستهالك يف األسواق اخلارجية املستهدفة، باإلضافة إىل والنوع من الدراس

وعلى نوعية أو  لى قرارات املستهلكني وتفضيال�محتديد تأثري كافة العوامل البيئية يف السوق العاملية املستهدفة ع

.                                                                                                                            ل املؤسسة املعنية بالتصديرمضمون عناصر املزيج التسويقي لإلسرتاتيجية الواجب إتباعها من قب

كما أدى تقدم األساليب اإلحصائية والتطور املستمر يف أساليب : تقدم األساليب اإلحصائية والحاسوبية -ثامنا

مجع ومعاجلة املعلومات ومن خمتلف األنواع، إىل تسهيل حتليل كافة البيانات املنشورة واألولية واملرتبطة بسلوك 

ت سلوك املستهلك يف الوقت احلايل من معاجلة قضايا ختزين فجهاز احلاسوب مكن الباحثني يف جماال .املستهلك

  .مشكلة ما وبتكاليف منخفضةمن املعلومات املرتبطة بظاهرة و  وحتليل كميات كبرية

كما أدى ا�يار الفكر الشيوعي يف   :انهيار الفكر الشيوعي في اإلتحاد السوفياتي ودول أوربا الشرقية -تاسعا

دول أوربا الشرقية، إىل مبادرة تلك املؤسسات العمالقة يف العامل إىل إجراء دراسات معمقة اإلحتاد السوفيايت سابقا و 

 للعوامل الدميغرافية والنفسية للمستهلكني املستهدفني يف تلك الدول اليت حتاول تطبيق إقتصاد السوق وحترير األسعار

والذي ميثل فرصة ذهبية لرجال التسويق من أكادمييني وممارسني لتطبيق مفاهيم التوجه احلديث للتسويق يف األجلني 

القصري أو املتوسط يف تلك الدول اليت تتجه اآلن إىل تبين مفهوم املنافسة احلرة يف تبادال�ا املختلفة مع الدول 

 .  األخرية

  :وأنواعه مفهوم سلوك المستهلك -الفرع الثاني

تعريف السلوك وكذا املستهلك مث من خالل هذا العنصر سنحاول التطرق إىل مفهوم سلوك املستهلك من خالل 

  :وبعدها تبيان أنواع سلوك املستهلك املختلفة وفق ما يلي ،تعريف سلوك املستهلك وإبراز خصائصه

  :مفهوم سلوك المستهلك -أوال

  .  قبل التعرف على سلوك املستهلك ال بد أن نتعرف أوال على السلوك مث املستهلك

وتتمثل نقاط اخلالف واجلدل حول ما  ،عميقا بني الباحثني ايثري مفهوم السلوك جدال وخالف :تعريف السلوك -1

كما   له،العقلية والذهنية  أم أنه يشمل أيضا األنشطة اجلسمية واألنشطة ،هو نشاطا خارجيا لإلنسان إذا كان السلوك

 .وأن هذا اخلالف ليس خالفا حمضا له أبعاده العلمية املتعددة واملتشعبة، أن اخلالف يرتكز أيضا حول نطاق السلوك

يهدفون يف النهاية إىل إمكانية  ،حيث أن القائلني بأن السلوك هو نشاط خارجي حمض وأنه استجابة ملؤثرات خارجية

بينما يسعى القائلون بالطبيعة املختلفة للسلوك إىل التأكيد  ،خالل التأثري يف البيئة اخلارجية هذا السلوك من تعديل 
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ما  التعاريف املقدمة للسلوك جندومن بني . 1سيطرة للفرد عليها على حمدودية هذا التعديل الرتباطه مبؤثرات داخلية ال

  :   يلي

ما نتيجة تعرضه إما إىل منبه داخلي أو خارجي ذلك التصرف الذي يربزه شخص "يعرف السلوك على أنه 

يوضح هذا التعريف أن  .2"يواجه الفرد والذي يسعى من خالله إىل حتقيق توازنه البيئي أو إشباع حاجاته ورغباته

سبب السلوك هو تعرض الفرد إىل منبهات سواء كانت داخلية أو خارجية تدفعه النتهاج تصرف ما وهذا بغرض 

  .  وبالتايل حتقيق التوازنلديه غري مشبعة إشباع احلاجة ال

مجيع األفعال والتصرفات املباشرة وغري املباشرة اليت يأتيها ويقوم �ا األفراد من أجل "ويعرف أيضا على أنه

حالة التفاعل احلاصل بني الكائن احلي  على أنهالّسلوك كما عرف  .3"متطلبات البيئة واحلياة احمليطة �م التكيف مع

وبيئته وعامله اخلارجي، ويف أغلب األحيان َيظهر السلوك على هيئِة استجابات سلوكّية مكتسبة ومتعّلمة من خالل 

سلسلة متعاقبة من "وهناك من يرى أن السلوك هو 4تعّلم الفرد بالتدريِب واملالحظة والّتعرض للخربات املختلفة،

حماوالته املستمرة لتحقيق أهدافه وإشباع رغباته املتطورة واملتغرية،  األفعال وردة األفعال اليت تصدر عن اإلنسان يف 

كذلك هي األفعال واالستجابات اليت يعرب �ا اإلنسان عن قبوله أو رفضه حملاوالت التأثري املوجهة إليه من عناصر 

   .5"أو مادية  البيئة احمليطة به سواء كانت عناصر بشرية

كن القول أن السلوك هو عبارة عن جمموعة من األفعال وردة األفعال الصادرة انطالقا من التعاريف السابقة مي

إذ حياول الفرد من خالل هذا السلوك الصادر منه   ،من الفرد والذي يتأثر مبجموعة من العوامل الداخلية واخلارجية

   .  هدف ما حتقيق هدف معني وعلى هذا األساس جند أن السلوك اإلنساين هو سلوك هادف وغايته حتقيق

على العموم ميكن التمييز بني نوعني من املستهلكني الذين يتعاملون مع املؤسسة ومها  :تعريف المستهلك  -2

     .املستهلك الفردي واملستهلك الصناعي

وهو ذلك الشخص الذي يقوم بشراء السلع واخلدمات من السوق ) املستهلك النهائي: (المستهلك الفردي -أ

أن املستهلك النهائي هو شخص طبيعي  القولميكن أي  .6حاجاته مباشرة أو لالستهالك العائلي�دف إشباع 

  .يسعى إلشباع حاجاته الشخصية أو العائلية من خالل البحث عن السلع واخلدمات قصد شرائها

اخلام، وهو كل املنظمات اليت قد تشرتي السلع تامة الصنع أو نصف مصنعة واملواد : المستهلك الصناعي -ب

جديدة أو من أجل إعادة استخدامها يف أداء أنشطة وفعاليات أخرى أو من أجل  �دف استخدامها يف إنتاج سلع

                                                           
  .16، ص 2006، األوىل ، دار املناهج للنشر والتوزيع، عمان، األردن، الطبعةسلوك المستهلك: يوسف، ردينة عثمان حممود جاسم الصميدعي  1
  .65، ص 1989،  )ط- د( عمان، األردن، ،دار املستقبل للنشر والتوزيع ،)مدخل سلوكي(مبادئ التسويق : حممد ابراهيم عبيدات   2
  .24ص   ،1997 ،)ط - د (، مكتبة الثقافة للنشر والتزيع، عمان، األردن ،سلوك المستهلك :حممد صاحل املؤذن  3
 ، متوفرة على املوقع15:38: على الساعة 2018-02-27: ، تاريخ اإلطالع2018 02-21: السلوك يف علم النفس،  تاريخ النشرمفهوم : ليلى العاجيب  4

1.elasticbeanstalk.com/-west-env.eu-r-staging-http://mawdoo3  
جوان، اجلزائر،  رة،جامعة حممد خيضر، بسك ،العدد السادس، ، جملة العلوم اإلنسانيةدور سلوك المستهلك في تحسين القرارات التسويقية :بن يعقوب الطاهر   5

      .02ص  ،2004
  .96، ص 2006 ،األوىلالطبعة دار احلامد للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ، )مدخل اإلعالن(سلوك المستهلك : كاسر نصر املنصور   6
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املستهلك الصناعي هو الذي يقوم بعملية الشراء ودافعه األساسي هو شراء سلع و . 1إعادة بيعها لتحقيق األرباح

حبيث أن قرار الشراء يكون هنا باشرتاك كل  ،رىومعدات �دف استخدامها إلنتاج سلع أو تقدمي خدمات أخ

املؤسسة على اعتبار أن املستهلك الصناعي عبارة عن وحدة تنظيمية �دف لتحقيق الربح أو ميكن  يف أطراف القرار 

أن املستهلك الصناعي هو عبارة عن  وبعبارة أخرى ميكن القول .2"كذلك أن تكون حكومية أو دينية أو تعليمية

    .منظمات رحبية أو غري رحبية شخص معنوي يشرتي منتجات إلشباع حاجاته املختلفة وقد يكون هذا الشخص

  3:حيث توجد ثالث أنواع خمتلفة للشراء الصناعي تتمثل يف

عي حيث يتعلق األمر بنفس وهو أبسط أنواع الشراءات يف ا�ال الصنا): إعادة نفس الشراء(الشراء المطابق  -

تمرار، يف هذا النوع الرغبات كما أن معايري التقييم تكون نفسها أي ثابتة ال تتغري وتتميز العالقات التجارية باإلس

 . يكون صاحب القرار يف العادة هو املشرتي أو مسؤول الشراء

هنا يكون املنتوج معدال جزئيا ويف غالب األحيان ما يكون املنتوج يف مرحلة النضج فتلجأ  :الشراء المعدل -

املؤسسة إىل حماولة حتسني جودته أو التقليل من تكاليفه وهذا النوع من الشراء يكون فرصة جيدة بالنسبة للمورد الغري 

 .دخلني يف املركز الشرائي أكربيف حالة تغيري املورد يصبح عدد املتو . معروف عند املؤسسة الزبونة

املؤسسة وهذا نظرا  يف هذا النوع يكون عدد املتدخلني يف الشراء أكرب وقد يشمل كل وظائف :الشراء الجديد -

  .إىل درجة اخلطورة اليت قد تنتج عنه

  . واجلدير بالذكر أنه يف هذا البحث سيتم دراسة سلوك املستهلك النهائي

سنلقي الضوء  ،بعد أن مت التطرق إىل السلوك واملستهلك بنوعيه النهائي والصناعي :تعريف سلوك المستهلك -3 

 : على سلوك املستهلك من خالل التعاريف التالية

والتصرفات املباشرة اليت يأتو�ا األفراد للحصول على سلعة أو  مجيع األفعال"عرف سلوك املستهلك على أنه 

املنتوجات السلوك الذي يربزه املستهلك يف البحث والشراء واستخدام ذلك "كما عرف على أنه  .4"خدمة معينة 

وعرف  .5"اليت يتوقع أ�ا ستشبع حاجاته ورغباته حسب اإلمكانيات الشرائية املتاحة )األفكار، اخلدمات، السلع(

االستخدام أو التقييم  ،الشراء، جمموعة من األنشطة اليت ميارسها أو القرارات اليت يتخذها الفرد عند البحث"على أنه 

جمموعة التصرفات اليت تصدر من "كما عرف بأنه .6"للسلع واخلدمات اليت تشبع رغباته واحتياجاته املتباينة واملتغرية

األفراد واملرتبطة بشراء واستعمال السلع واخلدمات ومبا يف ذلك عملية اختاذ القرارات اليت تسبق وحتدد هذه 

                                                           
  .123، ص مرجع سابق ،2004 حممد ابراهيم عبيدات،  1
  .16، ص2003  ،)ط - د( ،ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر ،األول، اجلزء )عوامل التأثير البيئية(لمستهلك سلوك ا: عنايب بن عيسى  2

3 Philippe Malaval,Christophe Bénaroya : Marketing business to business ( marketing industriel et d'affaires, B to B 
to C, B to B to E , B to B to U, PEARSON Education, France, 4éme  édition,  2009, pp 47-48. 

  .74، ص 2000 ،)ط -د(،عمان، األردن ، دار الشروق للنشر والتوزيع،)مدخل استراتيجي(التسويق  :أمحد شاكر العسكري  4
  . 4، ص مرجع سابق 2004، حممد ابراهيم عبيدات  5
 ،، مكتبة الشقري للطبع والنشر)المفاهيم العصرية والتطبيقات(سلوك المستهلك : حممد خزندار ، طارقطلعت أسعد عبد احلميد، ياسر عبد احلميد اخلطيب  6

  .21، ص 2006  ،)ط - د ( األردن،عمان، 
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على املنتوج  احلصولأجل األفعال والتصرفات املباشرة لألفراد من " وك املستهلك هوسلكما جند أن  .1"التصرفات

 .   2"اختاذ قرار الشراءاجراءات ويتضمن  )أو اخلدمةالسلعة (

 بالتمعن يف هذه التعاريف ميكن القول أن مجيعها تشرتك يف أن سلوك املستهلك هو جمموع األفعال والتصرفات

    .أثناء البحث عن السلع واخلدمات بغرض إشباع حاجاته يف حدود اإلمكانيات املتوفرة لديهاليت يقوم �ا املستهلك 

على الرغم من اختالف أصحاب الرأي ومدارس الفكر يف تفسري دوافع سلوك  :خصائص سلوك المستهلك  -4 

 اإلنساين واليت من أمهها ماوتصرفات املستهلكني غري أن مجيعها تتفق على اخلصائص واملميزات العامة للسلوك 

  :3يلي

 اتصرف( اإذ ال ميكن أن يكون هناك سلوك، اأو سبب اإن كل سلوك أو تصرف إنساين البد أن يكون وراءه دافع - أ

ويف هذا تأكيدًا حلقيقة راسخة  ،أو قد يكون ليس كذلك ،السبب ظاهرا ومعروفا نوقد يكو  من غري ذلك، )ابشري

من العدم بل من دافع  شأنمفادها أن األفعال والتصرفات اليت يأتيها األفراد ويقومون �ا ال ميكن أن تكون من فراغ وت

   ؛أو سبب

بل هو يف أغلب احلاالت حمصلة لعدة دوافع ، إن السلوك اإلنساين نادرا ما يكون نتيجة لدافع أو مسبب واحد - ب

   ؛تضافر بعضها مع بعضتب وأسبا

                                                                  ؛إن السلوك اإلنساين هو سلوك هادف  - ج

السلوك الذي يقوم به األفراد ليس سلوكا منعزال وقائما بذاته بل يرتبط بأعمال وأحداث تكون قد سبقته وأخرى  -د

  ؛قد تتبعه

     ؛ساين متغري ألنه يتكيف مع املواقف املختلفة اليت تواجه الفردالسلوك اإلن - ه

كثريا ما يؤدي الالشعور دورا هاما يف حتديد سلوك اإلنسان إذ يف الكثري من احلاالت ال يستطيع الفرد أن حيدد  -و

ما يرددها املستهلك هي اإلجابة اليت غالبا " ال أعرف"األسباب اليت أدت به أن يسلك سلوكا معينا  لذا جند مجلة 

      ؛عند سؤاله عن األسباب والدوافع لسلوك أو تصرف معني

  ؛  �ايته ال حىت ل سلوك و حتدد بدء ك عملية مستمرة ومتصلة فليس هناك فواصال هو السلوك اإلنساين - ز

 يواجهها اليت املختلفة واملواقف للظروف طبقا يتعدلو  يتبدل السلوك أن ذلك يعينن و مر  سلوك اإلنسان سلوك  - ح

    ؛الفرد

      .مجيعها يف مل يكن إن األحيان غالبية يف األفراد يأتيها اليت لتصرفاتوا بالسلوكيات التنبؤ صعوبة -ط

  

  

                                                           
  .11-10، ص ص مرجع سابق ،2003 ، اجلزء الثاين،)عوامل التأثير النفسية(لمستهلك سلوك ا: عنايب بن عيسى  1
  .6ص مرجع سابق،  ،2004 ،الطاهر بن يعقوب  2
  .27، ص مرجع سابق، 1989حممد صاحل املؤذن،   3
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  :1ويتم تقسيم السلوك وفق عدة معايري تتمثل يف :أنواع سلوك المستهلك -انياث

                                                         : وهنا يقسم سلوك املستهلك إىل :حسب شكل السلوك -1

  .وهو التصرفات واألفعال الظاهرة واليت ميكن مالحظتها من اخلارج: سلوك ظاهر - أ

وهو سلوك ال ميكن مشاهدته أو مالحظته بشكل مباشر بل االستدالل عليه من خالل مالحظة : نسلوك باط - ب

  .األفراداألوجه املختلفة لسلوك وتصرفات 

       :تنقسم تصرفات املستهلكني حسب طبيعتهم إىل :حسب طبيعة السلوك -2

وتدريب  وهو السلوك الذي غالبا ما يصاحب اإلنسان منذ ميالده ومن دون احلاجة إىل تـعلم: سلوك فطري - أ

  .)مثال بكاء الطفل(

                           .التدريبات املختلفةوهو السلوك الذي يتعلمه الفرد بواسطة التعلم أو : سلوك مكتسب - ب

 :وينقسم سلوك املستهلك وفق هذا املعيار إىل :حسب العدد -3

هو السلوك الذي يتعلق بالفرد يف حد ذاته وما يتعرض له من مواقف خالل ساعات حياته اليومية : سلوك فردي - أ

                                                                                            .املختلفة

هو السلوك الذي خيص جمموعة من األفراد وليس فردا واحدا فهو إذا ميثل عالقة الفرد بغريه من : يسلوك مجاع - ب

ذا النوع من السلوك هي عالقة تبادل من حيث وال شك أن العالقة يف ه إخل...األفراد كأفراد العائلة، األصدقاء 

      .اجلماعة وإن كانت درجة تأثري اجلماعة يف الفرد هي يف العادة أقوى بكثري من تأثري الفرد يف، التأثري  واألثر

 :مبوجب هذا املعيار قد يكون سلوك الفرد: حسب حداثة السلوك -4

 .أو مستحدثة باعتباره حيدث ألول مرةوهو السلوك الناتج عن حالة جديدة : سلوك جديد - أ

هو السلوك املعتاد دون تغيري أو بتغيري طفيف أي بصورة طبق األصل أو مقاربة ملا سبقه من : سلوك مكرر - ب

   .تصرفات وأفعال

  :أهداف وأهمية دراسة سلوك المستهلك -الفرع الثالث

  :    2جمموعة من األهداف واليت تتمثل يفإن لدراسة سلوك املستهلك  :أهداف دراسة سلوك المستهلك -أوال 

متكن املستهلك من فهم ما يتخذه يوميا من قرارات شرائية وتساعده على معرفة اإلجابة على األسئلة املعتادة  - أ

 : التالية

    ؛ماذا يشرتي؟ أي التعرف على األنواع املختلفة من املنتوجات اليت ميكن أن تشبع حاجاته ورغباته - 

ملاذا يشرتي؟ أي التعرف على األهداف اليت من أجلها يقدم املستهلك على الشراء أو املؤثرات اليت حتثه على   - 

  ؛شراء هذا املنتوج

   ؛كيف يشرتي؟ أي التعرف على العمليات واألنشطة اليت تنطوي عليها عملية الشراء - 

                                                           
  .26-24، ص ص مرجع سابق، 1989حممد صاحل املؤذن،   1
  .23 -21ص ص  ، مرجع سابق2003،مرجع سابق، األول، اجلزء عوامل التأثير البيئية :عنايب بن عيسى  2
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أو املؤثرات اخلارجية اليت تؤثر على تصرفات متكن الباحث من فهم العوامل أو املؤثرات الشخصية والعوامل  - ب

    ؛املستهلكني

ومتكن دراسة سلوك املستهلك رجل التسويق من معرفة سلوك املشرتين احلاليني واملرتقبني عن الكيفية اليت تسمح  - ج

ؤسسة يف وتستعني امل ،ومحلهم على التصرف بطريقة تتماشى وأهداف املؤسسة، له بالتأقلم معهم أو التأثري عليهم

ذلك بالبحوث التسويقية الالزمة وبالتايل وضع االسرتاتيجيات التسويقية املناسبة للتأثري على املستهلك وسلوكه 

   ؛الشرائي

كما متكن دراسة سلوك املستهلك من التعرف على مكان الشراء، تكرار الشراء واستهالك املنتوجات اليت مت -د

                                                       .اخل...خارج البالدشرائها، توزيع املنتوج سواء داخل أو 

  : 1إن لدراسة سلوك املستهلك األمهية الكبرية واليت تتمثل يف :أهمية دراسة سلوك المستهلك -ثانيا

 للسلع األمثل االختيار يف املستهلكني تساعد اليت واملعلومات البيانات كافة على التعرف: بالنسبة للمستهلك -1

 اليت حتددها األولويات حسب ورغبا�م حاجا�م وأذواقهم، إضافة إىل حتديد الشرائية إمكانيا�م واخلدمات وفق

  .احمليطة البيئية والظروف املالية مواردهم

  : بالنسبة للمؤسسات الصناعية والتجارية - 2

جيب إنتاجه كما ونوعا �دف إرضاء حاجات ورغبات  تساعد نتائج دراسات سلوك املستهلك يف ختطيط ما - أ

  املستهلكني وفق إمكانيا�م وأذواقهم؛

   ؛مالئمة األكثر اخلدمي أو السلعي التسويقي املزيج عناصر حتديد - ب

 وأولويات ،واملسوقني للمنتجني املرحبة االستثمار أولويات حتديد يف التسويقيةو  اإلنتاجية العملية أطراف كافة تفيد - ج   

 والتوسعات العمل الستمرارية الالزمة األرباح هلا مبا يضمن املشروعات هذه لدى املتاحة املالية املوارد وتوزيع اإلنفاق

 .ةاملختلف البيئية املتغريات ظل يف املطلوبة

تواجه هذه  من األمهية الكبرية من دراسة سلوك املستهلك واملذكورة آنفا إال أن هناك صعوبات كثرية على الرغم

  :  2الدراسة وتتمثل هذه الصعوبات يف

 أي عدم القدرة على حتديد اهلدف املطلوب دراسته حيث أن بعض الدراسات لبعض :عدم حتديد املطلوب - 

      ؛األمور جتد صعوبة يف حتديد األهداف املطلوبة بالدقة

واضحا أل�ا تكون أساسا نابعة من  املستهلك وكذلك سلوكياته تفسريا صعوبة معرفة وتفسري ما جيول يف خاطر - 

  ؛الالشعور

             ؛صعوبة حتليل ومعرفة األمناط الشرائية للمستهلك - 

 .سلوك املستهلك ناتج عن جمموعة من التفاعالت الداخلية واخلارجية اليت يتأثر �ا هذا السلوك  - 

                                                           
  .18- 17مرجع سابق، ص ص  ،2004 حممد ابراهيم عبيدات،  1
  .10-9، ص ص 2009، )ط-د(  األردن،عمان، دار زهران للنشر والتوزيع،  ،)مدخل متكامل(سلوك المستهلك : محد الغدير ورشاد الساعد  2
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  العوامل المؤثرة في سلوك المستهلك: المطلب الثاني

ى تسويقية تنقسم بني عوامل نفسية، عوامل خارجية، وأخر  العوامل اليت تؤثر على سلوك املستهلكتوجد العديد من 

  :العوامل وموقفية، وفيما يلي هذه

 تلك يف ستهلكملا سلوك على املؤثرة الداخلية العوامل تتمثل :المؤثرة في السلوك النفسيةالعوامل  - الفرع األول

  :فرد وهي كل عند واملوجودة املكونة العناصر خمتلف عن تعرب واليت النفسية املؤثرات

 :الدافع -أوال

 حيث الفرد ويدفعه ما هو الدافعف ،ركةواليت تعين احل motus الالتينيةالكلمة  من مشتق الدافع :تعريف الدافع -1

 اليت يشعر �ا كيفيةالب العاطفة ترتبطبعمل ما، وجتب اإلشارة إىل أن الدافع خيتلف عن العاطفة حيث  القيام إىل

 أو العوامل مجيع إىل الدوافع مصطلح يشريحيث 1.بتصرف معني الفرد قيام سببويفسر  يشرحأما الدافع فهو  ،الفرد

ويرتبط الدافع جبانبني  االحتياجات وهذا بغرض إشباع تلك  األهداف حتقيق حنو وتوجهه السلوك حتدد اليت احلاجات

تعرف الدوافع و . 2من السلوك اهلدف والطاقة املبذولة اليت يتحملها الفرد من أجل الوصول إىل حتقيق ذلك اهلدف

 كما تعرف على أ�ا .3"عبارة عن القوى الداخلية احملركة واملوجهة للسلوك اإلنساين حنو أهداف معينة" على أ�ا

قوى كامنة "عبارة عنوهي أيضا  .4"معني نتهاج سلوكاعوامل داخلية لدى الفرد توجه وتنسق تصرفاته وتؤدي به إىل "

 .5"عدم قيام الفرد بتصرف ما  حترك األفراد حنو إتباع سلوك معني وهذه القوة الدافعة تأيت من حالة القلق نتيجة

نتهاج تصرف معني عندما تنشأ حاجة ما ينتج عنها وجود نية تدفع العمليات اليت تؤدي األفراد ال"وتشري الدوافع إىل 

     .6"الفرد إلشباع هذه احلاجة 

من التعاريف السابقة ميكن القول أن الدافع هي عبارة عن قوى كامنة داخل الفرد تدفعه للقيام بتصرف معني 

 جراء حماولة هادفة إىل إشباع هذادفعه إىل إو هذا بدوره ناتج من احتياج لدى الفرد جعله يف حالة الالتوازن وقلق في

  : وميكن توضيح ذلك يف الشكل التايل .االحتياج

  

  

  

  

  

                                                           
1 John V. Petrof,  Comportement du consommateur et marketing, les presses de l’ Université laval, canada, 5 éme 

édition, 1999, p59. 
2  Idem, pp59-60. 

    .71ص  ، 2013 ة األوىل، الطبع القاهرة، مصر، يب والنشر،ا�موعة العربية للتدر  ،األساليب القيادية للموارد البشرية: فتحي الويشي  3
  .212، ص 2010 ،األوىلالطبعة األردن، عمان، ر زهران للنشر والتوزيع، ، داالترويج التجاري للسلع والخدمات: عيسى حممود احلسن  4
  .193، ص مرجع سابق ،2006 عبد احلميد اخلطيب وحممد خزندار،، ياسر طلعت أسعد عبد احلميد  5

6
 Michael R Solomon, Elisabeth Tissier-Desbordes et Benoit Heilbrunn: Comportement du Consommateur, 

Pearson Education ,France, 6éme Ed, 2005, P 108.    
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 : 01الشكل رقم 

  عملية الدفع

  

  

             

  

      

  

  

  

  

  

 
  .107ص  ،2006الطبعة األوىل،  ،دار احلامد للنشر والتوزيع، عمان، األردن ،)مدخل اإلعالن(سلوك المستهلك : كاسر نصر املنصور: المصدر

بأن حاجة الفرد غري املشبعة تولد له نوع من التوتر النفسي، هذا التوتر  01نالحظ من خالل الشكل رقم 

يكون حافزا للقيام بتصرف أو سلوك معني من أجل إشباع هذه احلاجة، وباالستعانة خبرباته السابقة وما تعلمه من 

 اأو سلوك افرد ينتهج تصرفحميطه االجتماعي واملهين وكذا مبدركاته عن املاركات املختلفة من السلع واخلدمات جتعل ال

، فيشبع هذه احلاجة وحيقق هدفه والذي بدوره يؤدي إىل تقليل التوتر النفسي، أما يف حالة عدم إشباع السلعة امعين

  .  أو اخلدمة هلذه احلاجة كما ينبغي فإنه يتولد له من جديد نوع من التوتر

بتحديد مخس  1943حيث قام ماسلو سنة  ،الدوافع شيوعاتعترب نظرية ماسلو من أكثر نظريات   :نظرية ماسلو -2

 يف املتساوية غري االحتياجات من العديد لديه الفرد بأن القائل االفرتاض إىل استناًدا ، وهذا1جمموعات من احلاجات

 .ثانية حاجة إشباع إىل الفرد يسعى كبري، حد إىل احلاجة تلىب أن ومبجرد. األولوية حسب ترتيبها ميكن واليت األمهية

نظرية ماسلو على  ترتكزو 2".ماسلو هرم" يسمى هرم شكل يف ملاسلو وفقا االحتياجات تصنيف حيث يتم

    3:االفرتاضات التالية

  الفرد لديه العديد من احلاجات واليت ليست هلا نفس األمهية؛ - أ

 يسعى الفرد إلشباع احلاجات ذات األمهية كبرية؛ - ب

                                                           
ص  ،2003 ،)ط -د(، األردنعمان، عالء أمحد مسور، دار زهران للنشر،  :تعريب ،تكنولوجيا إدارة المشروعات الهندسية والمقاوالت :هنري أنطوان مسيث  1

158.  
2 Viviane Tauran-Jamelin : Marketing du tourisme: 1re et 2eme années , Breal édition, Paris, France,  2002,  p47. 
3 M.-M Al Hassael :  Le Marketing: connaître et comprendre le comportement du consommateur, Puplibook,  
paris, France,  1 ére Edition, 2014, p 38 

 

 التعلم

حاجات غري 

  مشبعة

 )أهداف أولية(

  حالة نفسية

 )توتر(

هدف أو 

 إشباع احلاجة

 سلوك حافز

 عمليات إدراكية

 التوترتقليل 
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 . تزول احلاجة مبجرد إشباعها فالفرد يبحث عن إشباع احلاجة الثانية ذات األمهية األكرب - ج

  :وميكن توضيح هرم ماسلو للحاجات يف الشكل التايل

 : 02 الشكل رقم

  هرم ماسلو للحاجات

 

 

Source:   Viviane Tauran-Jamelin : Marketing du tourisme: 1re et 2eme années . Breal édition, Paris, France,  2002, 
p 47. 

  :وفيما يلي شرح خمتصر للحاجات اليت جاء �ا ماسلو

وهي متثل احلاجات اجلسمانية واألساسية للحياة مثل احلاجة للطعام واملاء واهلواء والنوم   :الحاجات الفسيولوجية -

 .1عدته األساسيةاخل، وتأيت هذه احلاجات يف أسفل السلم اهلرمي وتشكل قا...واملسكن 

وتعرب عن الشعور باألمن اجلسمي والنفسي ومتثل املستوى الثاين يف حاجات هرم ماسلو مع : الحاجة إلى األمان -

وهكذا بالنسبة للمستويات . شباع املستوى األول يف احلاجاتالعلم أنه ال يتم إشباع هذه احلاجة إال إذا مت إ

   .2األخرى

، وهي متثل املستوى 3حاجة الفرد ألن يكون عضوا يف مجاعة يتفاعل معهم ويتفاعلون معه: الحاجة إلى اإلنتماء -

 .  الثالث من مدرج ماسلو وتوضح رغبة الفرد يف تكوين عالقات إنسانية مع اآلخرين

                                                           
  .159ص مرجع سابق،  ،2003 هنري أنطوان مسيث،  1
  .73-72، ص ص مرجع سابق، 2013فتحي الويشي،   2
  .73نفس املرجع السابق، ص   3

حلاجة إىل حتقيق الذاتا

احلاجة إىل التقدير واإلحرتام

)اإلنتماء والعاطفة(احلاجات االجتماعية

احلاجة إىل األمان

الفيسيولوجية احلاجات
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االعرتاف  ،املكانة عن البحث ،الثقة بالنفس الصورة اإلجيابية عن الذات، إن :الحاجة إلى التقدير واإلحترام -

متثل املستوى الرابع من مدرج ماسلو وهي  حيث .1حاجة الفرد إىل التقدير واإلحرتام تندرج حتتكلها  والتقدير

حاجة اإلنسان ورغبته يف تكوين صورة إجيابية عن نفسه واعرتاف اآلخرين به وبأمهيته فهي بعبارة أخرى تشمل احلاجة 

 .إىل احرتام النفس والقوة والكفاءة والسمعة والتقدير من اآلخرين

تياجات اآلنفة الذكر يبدأ تنشيط مشاعر الرغبة يف حتقيق عندما يتم إشباع كل االح: الحاجة إلى تحقيق الذات -

الذات، يصف ماسلو حتقيق الذات بأ�ا احتياج الفرد يف أن يكون قادرا على القيام بالعمل الذي يرغب يف مزاولته 

  .2بدوافع ذاتية أي أنه ميلك املهارة يف هذا العمل الذي يليق بقدراته الكامنة يف أعماقه

   :اإلدراك -ثانيا

عملية تلقي وتنظيم واستيعاب وتأويل املعلومات واملغريات البيعية "لقد عرف اإلدراك على أنه : تعريف اإلدراك -1

ثارة انتباهه وخلق اإلدراك لدى املستهلك إلثريات واملتسوق هنا يستطيع استخدام امل .3عن طريق احلواس اخلمس

الفرد من اختيار، تنظيم وتفسري املعلومات من أجل بناء صورة  العملية اليت متكن" ما عرف اإلدراك على أنهك. لديه

العملية اليت تتشكل فيها االنطباعات الذهنية للفرد وذلك عندما يفسر "وهو أيضا . 4"متكاملة حول ماحييط به

يف الشكل عملية اإلدراكية وميكن توضيح ال.  5"مؤثرات معينة فاإلدراك يؤدي إىل التفكري والتفكري يؤدي إىل التصرف

  :التايل

  : 03الشكل رقم 

  مراحل اإلدراك

  

  

 
Source :  Alin d’astous et autre : Comportement Du Consommateur , Cheneliere Education ,Canada, 4éme  édition,  

2014, P 73. 

  

  

                                                           
1 Alin d’ astous et autre : Comportement Du Consommateur , Cheneliere Education ,Canada, 4éme édition, 2014, 

P35.                                                 
متاحة  ،13:38على الساعة  ،2018-02-20مت االطالع عليه يوم  ،2014-10-06نشر يوم  )هرم االحتياجات األساسية (ماسلو  مابرها :سامل موسى 2

  middle –east online .com                                                                                                                        :على املوقع
، ص 2013عشر،  القاهرة، مصر، الطبعة الثامنة مس للنشر والتوزيع،مكتبة عني الش ،)21كيف تواجه تحديات القرن ( التسويق الفعال: عت أسعد عبد احلميدلط 3

111.  
4  Nathalie Guichard ,Regin Vanheens: Comportement Du Consommateur et De L’acheteur ,EDI BREAL, 
France, 2004, P 9. 

  .212، ص مرجع سابق، 2010عيسى حممود احلسن،  5

 تنظيم املثريات إختيار تفسري السلوك
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  :اإلدراك من خالل الشكل التايل يةكما ميكن توضيح خطوات عمل

: 04الشكل رقم   

 خطوات العملية اإلدراكية

   إثارة الحواس                إستقبال الحواس

  الصورة                        البصر     

  الصوت                       السمع     

  الشم                          األنف    

  التذوق                        الفم   

 اللمس                        اجللد                           

          
Source: Michael R Solomon, Elisabeth Tissier-Desbordes et Benoit Heilbrunn: Comportement du 

Consommateur, Pearson Education ,France, 6éme Ed, 2005, P 46. 

) اخل...، الشمصوتالصورة، ال(أعاله بأن الفرد يستقبل املثريات  04و  03نالحظ من خالل الشكلني رقم 

فتقوم هذه احلواس بعرضها على النظام الداخلي لإلنسان  ،)اخل...األنف سمع،البصر، ال(بواسطة احلواس اخلمسة 

قد يكون فتؤدي إىل إثارة انتباهه، هذا االنتباه جيعل الفرد يتأثر إجيابيا أو سلبيا �ذه املثريات اليت جتعله يكون إدراكا 

املنتوج فإنه من احملتمل أن  إجيابيا أو سلبيا عن السلع أو اخلدمات اليت أثارت انتباهه، فإذا تكون له إدراكا إجيابيا عن

يقوم بشرائه إذا توفرت له الظروف واإلمكانات، أما إذا تكون له إدراكا سلبيا فإنه ميتنع عن الشراء حىت لو توفرت 

  . الظروف واإلمكانات

  :التعلم -ثالثا 

التغري الدائم يف السلوك الذي ينتج عن اخلربة املكتسبة من التجارب "ميكن تعريف التعلم بأنه : تعريف التعلم -1

تراكم املعرفة عن طريق اخلربات املكتسبة بتكرار "وعرف أيضا على أنه . 1"اليت يتم تدعيمها بصورة أو بأخرىالسابقة 

يت يكتسب �ا الفرد خربات العملية ال"كما يشري التعلم إىل .2"التجربة وغري ذلك مبا يؤثر على السلوك اجتاه التغيري

ومن جهة نظر  .3"ثر قدرة على مواجهة مواقف احلياةوجتارب جديدة تساعد على تعديل سلوكه حبيث يصبح أك

رجال التسويق فإن التعلم يعين كافة اإلجراءات والعمليات املستمرة واملنظمة واملقصودة وغري املقصودة إلعطاء أو 

ت اليت حيتاجو�ا عند شراء ما هو مطروح من أفكار،  مفاهيم، سلع أو خدمات وكذا إكساب األفراد املعرفة واملعلوما

 . 4تعديل أفكارهم ومعتقدا�م وأمناطهم السلوكية حنو هذا الشراء أو ذاك
                                                           

1
  .118، ص مرجع سابق ،2003، عنايب بن عيسى  

  .119، ص نفس املرجع السابق  2
  .132، ص 2012 ،)ط -د(مصر،  ،والنشر، القاهرة ا�موعة العربية للتدريب ،اإلدارة بالمعرفة ومنظمات التعلم: ت حممود أبو النصرمدح  3
كلية العلوم اإلجتماعية ،  غري منشورة دكتوراه ، رسالة مقدمة لنيل شهادةالعوامل اإلجتماعية والثقافية  وعالقتها بتغيير اتجاه سلوك المستهلك :لونيسعلي   4

  .77،ص 2007-2006 اجلزائر، قسنطينة،، ، جامعة منتوريواإلنسانية

 تأثري انتباه  عرض
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  :ومن خالل التعاريف السابقة ميكن استنتاج خصائص التعلم واملتمثلة يف

 يتضمن التعلم التغري الدائم نسبيا يف السلوك هذا التغري قد يكون إجيابيا لبعض املنتجات وسلبيا للبعض اآلخر؛  - أ

 حيدث التعلم نتيجة للخربات السابقة واملثريات اليت يتلقاها الفرد وكذا خمتلف املواقف اليت يواجهها؛  - ب

 عن خمتلف السلع واخلدمات املألوفة لديهم؛) إجيابية أو سلبية(يستطيع األفراد عن طريق التعلم تكوين اجتاهات   - ج

تكرار املثري، املعلومات اليت يقدمها األصدقاء، أمهية املنتج بالنسبة : التعلم يتأثر مبجموعة من العوامل تتمثل يف -د

  .   اخل... للمستهلك 

   :اإلتجاه -رابعا

مستدمي من املعتقدات عن شيء أو موقف يهيئ الفرد على نسق "يعرف اإلجتاه على أنه : تعريف اإلتجاه -1

أو غري مواتية ) إجيابية(،كما عرف اإلجتاه بأنه استعداد الفرد لإلستجابة بطريقة مواتية 1"االستجابة بطريقة تفضيلية

  . 2"ثابتة يف ما خيص شيء معني) سلبية(

 : 3متتاز االجتاهات باخلصائص التالية :خصائص اإلتجاهات -2

أي أن هناك اتفاق شبه كامل على أن اجتاهات األفراد حنو األشياء : اإلتجاهات هي ميول ناتجة عن التعلم  -أ

إمنا هي نتيجة للتعلم أو اخلربات التعليمية اليت اكتسبوها يف املاضي، وهذا يعين أن االجتاهات املرتبطة بالسلوك 

أو اخلدمة، باإلضافة إىل املعلومات اليت يتم احلصول عليها من الشرائي إمنا تكون نتيجة للتجربة املباشرة مع السلعة 

قبل خمتلف مصادر املعلومات، ذلك أن تعريض أو تعرض األفراد للوسائل الرتوجيية عن املاركة السلعية أو اخلدمية إمنا 

 يعمل على تعليم وإخبار الفرد مث تكوين اجتاه حمدد حنوها؛ 

إحدى اخلواص األخرى لإلجتاه أ�ا قد تكون منسجمة مع السلوك الفعلي  :مدى تناسق اإلتجاه مع السلوك -ب

 والعكس صحيح؛   -السلوك-فإذا رغب الفرد يف سلعة معينة فإنه يتوقع منه املبادرة ومن مث الفعل

من املعروف أن األحداث تستوجب وضع أهداف : اإلتجاهات تحدث ضمن وضع أو ترتيب ظروف معينة -ج

هي اليت جتعل الفرد  الناحية البيئية ومن هنا يتضح لنا أن القدرات الشرائية املتواضعة والظروف البيئيةممكنة التنفيذ من 

    يتصرف على عكس اجتاهه والعكس صحيح؛

  :الشخصية -خامسا

املعطيات (اخلصائص السيكولوجية املتميزة  عبارة عن جمموعة من"تعرف الشخصية على أ�ا  :تعريف الشخصية -1

، اليت تُؤدي إىل منط من )الغرائز واإلجتاهات املكتسبة لفرد ما، الرغبات، الدوافع ،األهواء، البيولوجية الفطرية

تلك الصفات واخلصائص النفسية الداخلية "، ويقصد بالشخصية أيضا 4"اإلستجابات املتسقة والثابتة نسبيا للمحيط

                                                           
  .142، ص مرجع سابق، 2003عنايب بن عيسى،   1

2 Matin Khan : Consumer Behaviour And Advertising Management, New Age International (p) Ltd, New Delhi, 
India, 2006 , P 121. 

  .214مرجع سابق، ص  ،2004حممد ابراهيم عبيدات،  3
  .143مرجع سابق، ص ، 2003عنايب بن عيسى،   4
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دد وتعكس كيف يتصرف الفرد وسلوكه حنو كافة املنبهات الداخلية أو اخلارجية البيئية اليت يتعرض هلا بشكل اليت حت

الثقة بالنفس، ( إذا من خالل التعريفني املقدمني يتضح أن الشخصية متتاز بالثبات النسيب مثل  .1"دوري أو منتظم

، وهذه الصفات تكشف عن سلوك الفرد يف احلياة، )اخل... الكربياء، التواضع، السيطرة، الطموح، العدوانية، املرح

فالشخصية تشمل جمموعة من الصفات اجلسمية والعقلية واالجتماعية والسيكولوجية اليت متيز الفرد وتنظم سلوكه 

  . االجتماعي

  :وميكن تلخيص أهم أمناط الشخصية يف اجلدول التايل :أنماط الشخصية -2

  : 01الجدول رقم 

  الشخصيةأنماط 

  الخصائص السلوكية اإلستهالكية   الخصائص العامة   النموذج 

التوجه  درجة

:   اإلجتماعي

اإلنطوائية، 

  اإلنبساطية 

حيب اإلختالط  اإلنعزالية، ال أي: اإلنطوائية

  . مع اآلخرين، يقضي وقته يف عامله الداخلي

حيب اإلختالط مع اآلخرين : اإلنبساطية

واحلصول على إشباع من اآلثار احلسية 

  .   اخلارجية

ال يستجيب للرسائل اإلعالنية  اإلنطوائي

  . بسهولة

يستجيب للرسائل اإلعالنية : اإلنبساطي

بسهولة ويتفاعل معها وعلى رجال التسويق 

  .  اإلهتمام باملسائل اليت تعنيه

ية أو و السلط

  ية التسلط

) رئيس أو مرؤوس(اإللتزام املطلق بالسلطة 

وحياولوا إجبار اآلخرين يف ا�موعة على 

  . اإللتزام بذلك

يتأثر كثريا بقرارات وسلوك قائد الرأي فإذا ما 

استجاب قادة الرأي إىل الرسالة اإلعالنية فإن 

  .  األفراد السلطويني يلتزموا بذلك

وعة من القيم تبقى مجود اعتقاد الفرد �م  العقائدية 

ثابتة لفرتة طويلة وال يتقبلوا األفكار أو 

املعتقدات اجلديدة والشخص العقائدي مغلق 

  .التفكري وال يناقش يف قضاياه

ال يتأثر بالرسائل اإلعالنية املتعلقة باالبتكارات 

السلعية والسلع اجلديدة اليت حتمل خصائص 

كات استعمالية جديدة ويبقوا ملتزمني جتاه املار 

  . املعروفة لديهم ويفضلوا عدم التجديد فيها

                                                           
  .196مرجع سابق، ص ، 2004حممد ابراهيم عبيدات،   1
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شخصية انتهازية يسعى لتحقيق مصاحله   امليكافيلية

) الغاية تربر الوسيلة(الشخصية بكافة الوسائل 

  وال يصلح للعمل اجلماعي ألنه يدمره

ال يتفاعل مع الرسائل اإلعالنية العادية وجيب 

السلعة أن نركز يف الرسائل اإلعالنية على فوائد 

أو اخلدمة املميزة مث وسائل إعالنية ملثل هؤالء 

يف حالة كانوا ال يشكلوا سوقا اقتصادية 

للسلعة حىت ال يضلل اجلمهور فيما بعد، 

تستخدم وسائل خاصة لتوجيه الرسالة هلم  

  كا�الت املتخصصة

شخصية تؤمن بضرورة اخلضوع الذايت لسلطة   البريوقراطية

منزلة وااللتزام بتوجيها�م املسؤولني إال على 

يعملوا يف املؤسسات اليت تلتزم بالتنظيمات 

  )املؤسسات العسكرية(الرمسية املعقدة 

يتأثرون كثريا بقادة الرأي هلذا توجه الرسائل 

اإلعالنية لتحريك سلوك قادة الرأي أي 

  . رؤسائهم

  

  
  .127، ص  2006 الطبعة األوىل، ،دار احلامد للنشر والتوزيع، عمان، األردن ،)مدخل اإلعالن(سلوك المستهلك : كاسر نصر املصور  :المصدر

ما ميكن مالحظته يف اجلدول أعاله بأنه توجد جمموعة من األمناط للشخصية وكل منط يتميز خبصائص معينة 

وعليه جيب على رجال التسويق يف املؤسسة وخاصة رجال البيع التعامل وفق ما تقتضيه هذه اخلصائص ومبا يرضي 

 .   املستهلك

باإلضافة إىل املتغريات النفسية اليت يتأثر �ا : لمستهلكالعوامل الخارجية المؤثرة على سلوك ا -الفرع الثاني

  :   السلوك االستهالكي، هناك أيضا العوامل اخلارجية واملتمثلة يف

  وفيما يلي سيتم التطرق إىل كل من الطبقات اإلجتماعية واجلماعات املرجعية  :العوامل اإلجتماعية -أوال

جمموعة من األشخاص متشا�ون يف خصائص "ماعية على أ�ا تعرف الطبقات االجت :الطبقات اإلجتماعية -1

جمموعة متجانسة من األفراد الذين هلم نفس القيم واالهتمامات "وهي أيضا ، 1"معينة مثل التعليم واملهنة والدخل

والطبقات االجتماعية ناجتة من التقسيم االجتماعي . 2"خيص سلوكهم وآرائهموالسلوك أو يبدون أوجه متقاربة فيما 

 تتميز أن ميكن. للمجتمع وهي عبارة عن مجاعة من األفراد الذين يظهرون منط حياة، اهتمامات، وسلوكيات متشا�ة

ة فإن أهم ما صائص الطبقات االجتماعيوبالنسبة خل .3الوظيفة، الدخل املستوى التعليمي على غرار عديدة مبؤشرات

  :                                                                  4 هو مييزها

 الطبقة االجتماعية متدرجة؛ - أ

                                                           
  .143، ص مرجع سابق، 2006طارق حممد خزندار، و ، ياسر عبد احلميد اخلطيب طلعت أسعد عبد احلميد  1
  .143، ص مرجع سابق، 2003، األولاجلزء  ،)عوامل التأثير البيئية (سلوك المستهلك : عنايب بن عيسى  2

3 Ulrike Mayrhofer : Marketing, Bréal, Paris, France, 2éme Ed, 2006,   p51. 
  .146-144، ص ص ، مرجع سابق2003عنايب بن عيسى،  4
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 الطبقة االجتماعية تُنتج سلوكات متجانسة؛ - ب

  الطبقة االجتماعية حتد من االتصاالت بني خمتلف ا�موعات؛ - ج

 الطبقة االجتماعية تنقل الثقافة؛ -د

 الجتماعية ديناميكية؛الطبقة ا - ه

  .الطبقة االجتماعية تعترب كإطار مرجعي -و

تعرف اجلماعة املرجعية بأ�ا اجلماعة اليت يرغب الفرد يف اإلنتماء إليها ويسعى لتبين  :الجماعات المرجعية -2

األشياء واملوضوعات وحتدد الفرد يف حتديد اجتاهاته حنو خمتلف  قيمها واجتاها�ا ومعتقدا�ا وتساعد اجلماعة املرجعية

، كما قد تكون اجلماعة رمسية أو غري اعة قد تكون أوليةمواجل .أيضا السلوك املناسب يف املواقف اليت يواجهها

ن الفرد حياول استهالك السلع اليت تستهلكها هذه ك الفرد الشرائي تأثريا كبريا، ألاخل وتؤثر اجلماعة على سلو ... رمسية

وهم األفراد البارزون يف  كن أن يقال له األشخاص املرجعيونومن ذلك أيضا ما مي. باالنتماء إليهااجلماعة ليشعر 

يف استخدامهم يف اإلعالن عن منتجات  فعاال اا�تمع والذين حياول األفراد تقليدهم وهؤالء ميكن أن يكون هلم دور 

 .املبحث املوايل وسنحاول التطرق بالتفصيل للجماعات املرجعية من خالل 1.املؤسسة

التكوين الطبيعي للمجتمع وحجر الزاوية يف بنائه وميكن تقسيم األسرة على "تعرف األسرة على أ�ا  :األسرة  -3

، وهي عبارة عن وحدة اجتماعية تتألف من 2"اخل...أساس احلجم والعدد، العمر، وجود األطفال، عدم وجودهم 

           ).                                                            الدم أو الزواج(عدد من األفراد تربطهم عالقات أسرية خمتلفة 

  :   وتتميز األسرة مبجموعة من اخلصائص تتمثل يف

 تربطهم عالقات اجتماعية متينة؛  راد من األفتتكون األسرة من شخص أو من جمموعة  - أ

 يوجد تأثري متبادل ومتفاوت بني أعضاء األسرة خاصة فيما يتعلق بالسلوك االستهالكي؛                          - ب

  .ألعضاء األسرة أدوارا متباينة يف عملية شراء السلع واخلدمات - ج

    :الثقافة -ثانيا

جمموعة من الرموز واحلقائق اليت يوجدها ا�تمع وتتوارث جيال بعد جيل " على أ�اتعرف الثقافة : تعريف الثقافة -1

وهي أيضا  ،3"وهذه الرموز قد تكون غري ملموسة مثل القيم والعادات كما قد تكون ملموسة مثل األدوات واملنتجات

األمة واليت حتدد أمناط سلوك  تطور عجمموعة من القيم واألفكار والفلسفات واالجتاهات والرموز الرتاكمية واملتطورة م"

   .4"يعكسها وأية رموز أخرى ذات معىن ومتيزه عن أفراد األمم األخرى باإلضافة إىل النتاج املادي الذي أفرادها

                                                           
  42- 41ص ص ، 1998الطبعة الثانية،  ،الكتاب اجلامعي، كلية ود مدين األهلية اجلامعية، السودان، سلسلة التسويق: حممد ناجي اجلعفري  1
  .65، ص 2006 ،)ط- د(، دار احلامد للنشر والتوزيع، عمان، األردن ،اإلتصاالت والترويج :ثامر البكري  2
ص  2010 ،األوىلالطبعة  ،األردن الوراق للنشر والتوزيع، عمان، ،ومعرفي معاصرالتسويق وفق منظور فلسفي : هاشم فوزي دباس العبادي، سان دهش جالبإح  3

211.  
  .180، ص مرجع سابق، 2006كاسر نصر املنصور،    4
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  1:يوجد نوعان من الثقافة بينهما عالقة متبادلة بأشكال ودرجة خمتلفة باستمرار ومها :أنواع الثقافة -2

فرادها ويف حالة يتزود معظم أفراد ا�تمع بالثقافة العامة وهي اليت حتدد أمناط السلوك العام أل: الثقافة العامة -أ

وجود ثقافات فرعية متيز أقليات قومية أو دينية أو أدبية فإن ثقافة ا�تمع هي اليت حتدد الشكل العام للعالقات 

  .والتقاليد واألعراف والقيم اإلجتماعية

تشمل جمموع القيم واألفكار اليت حتدد منط سلوك األقليات داخل الثقافة األصلية ومثل هذه  :الفرعية الثقافة -ب

األقليات جيب أن تكون مميزة يف عادا�ا وتقاليدها حىت تشكل خصائص حمددة هلذه األقلية وتسويقيا جيب أن تكون 

والثقافات الفرعية تدخل وتتعايش مع  هذه األقلية كبرية نسبيا وهلا خصائص مميزة وميكن على أساسها جتزئة السوق

الثقافة العامة للمجتمع ألسباب كثرية منها اهلجرة أو العمل املؤقت جلماعة من الناس يكون هلم قيما ومعتقدات 

وأمناطا سلوكية متيزهم نسبيا عن أفراد الثقافة األصلية ومع مرور الوقت يكسب الكثري من أفراد الثقافات الفرعية 

  .وعناصر عديدة من أفراد الثقافة األصلية الذين يعيشون ويتعايشون معهم جوانب وخصائص

  :العوامل التسويقية والموقفية -ثالثا

كل املؤثرات اليت تصدر من املؤسسة وتتمثل يف كل من "تعرف العوامل التسويقية على أ�ا : العوامل التسويقية -1

املستهلك واملؤسسة ومن وسائل االتصاالت املعروفة جند االتصاالت سواء كانت مباشرة أو غري مباشرة بني 

اإلعالنات وتنشيط املبيعات وتأثري مساحات البيع وكل املغريات اليت يقدمها رجال البيع وبعبارة أخرى جمموع 

.                 2"متغريات املزيج التسويقي اليت تتوفر عليها املؤسسة وتستعملها للتأثري على سلوك املستهلك أو السوق املستهدفة

إذًا من خالل هذا التعريف نستنتج أن العوامل التسويقية تتمثل يف عناصر املزيج التسويقي واليت ميكن توضيحها من 

  : خالل الشكل املوايل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .184-183 ص نفس املرجع السابق، ص  1
  .19مرجع سابق، ص  ،2003اجلزء الثاين، ،)عوامل التأثير النفسية (سلوك المستهلك : عنايب بن عيسى 2
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 :  05الشكل رقم

  عناصر المزيج التسويقي وأثرها على سلوك المستهلك

  

  

  

  

  

  

  

حتقيق الرضا                                                                                                                                                                                                             

  )يعاد النظر ( عدم حتقيق الرضا                                                                                      

 .235، ص 2013 ، )ط -د( اجلزائر،،املطبوعات اجلامعيىة، سلوك المستهلك المعاصر: منري نوري المصدر

ورغبات املؤسسة تعمل على اكتشاف حاجات  والذي نالحظ من خالله أن 05 انطالقا من الشكل رقم

املستهلكني، فتسعى إىل حتقيقها من أجل بناء ميزة تنافسية مقارنة مع املنافسني وهذا من خالل وضع إسرتاتيجية 

املزيج التسويقي، وبعد تنفيذ هذه اإلسرتاتيجية البد من معرفة ردة فعل تسويقية مالئمة تتمحور حول عناصر 

املستهلك اجتاهها فإذا كان رد الفعل إجيايب تعمل املؤسسة على تدعيم عناصر املزيج التسويقي، أما إذا كان رد الفعل 

  .سليب فيجب إعادة النظر يف عناصر املزيج التسويقي

  :العوامل الموقفية -2

عوامل الزمان واملكان احمليطة باملوقف الشرائي "تعرف العوامل املوقفية على أ�ا  :العوامل الموقفيةتعريف  -أ

واالستهالكي اليت تؤثر بصفة مؤقتة يف سلوك الفرد دون أن يكون هلا عالقة خبصائصه الشخصية أو بعناصر املزيج 

ن سلوك األفراد يف ظل تلك الظروف قد يتخذ فإ ن الظروف املوقفية عديدة ومتنوعةالتسويقي للمؤسسة ونظرا أل

.                                                                                                   1"اجتاهات متشعبة مما جيعل من الصعب التنبؤ �ا 

وقفية اليت تؤثر يف املستهلك أثناء عملية ميكن التمييز بني ثالثة أنواع من العوامل امل :أنواع العوامل الموقفية -ب

    :2اختاذ قرار الشراء وفيما يلي هذه األنواع

وهي اليت تنظم كل العوامل والظروف اليت هلا تدخل يف مكان البيع واليت  :العوامل المحيطة بعملية الشراء -

  :واملتمثلة يفبإمكا�ا إحداث تغيري على سلوك املستهلك وهناك مخسة أنواع من هذه العوامل 

                                                           
  .286، ص مرجع سابق،2003، األول، اجلزء )عوامل التأثير البيئية(المستهلك سلوك : عنايب بن عيسى  1
  .89- 85ص ص  مرجع سابق،، 2007 -2006علي لونيس،  2

اكتشاف 

حاجات 

ورغبات 

 املستهلكني 

األهداف التسويقية 

حتقيق اشباع هذه :

احلاجات والرغبات 

 وحتقيق ميزة تناقسية 

   

االسرتاتيجية 

 التسويقية

األدوات واجلهود 

التسويقية للمزيج 

منتج ، (التسويقي 

تسعري ، ترويج ، 

 )توزيع 

 

 املستهلك 

 

 

 املعلومات املرتدة 
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 البيئة االجتماعية احمليطة بعمل الشراء؛ 

 اإلطار الزماين للموقف الشرائي؛ 

 البيئة املادية احمليطة بالشراء؛ 

 طبيعة املهمة الشرائية؛ 

 حالة املستهلك                                    .  

وتشمل مجيع العوامل أو الظروف احمليطة باالستعمال أو االستهالك احلاليني  :العوامل المحيطة باالستهالك -

  :  للسلعة أو اخلدمة وتتمثل اجلوانب املتعلقة �ذا النوع يف

  تداخل املوقف الشرائي واملوقف االستهالكي؛ 

 اإلطار املكاين للموقف االستهالكي؛ 

 اإلطار الزمين للموقف االستهالكي؛  

 اإلطار االجتماعي للموقف االستهالكي                                  .  

تعترب العوامل أو الظروف احمليطة بعملية االتصال نوعا آخرا من العوامل : العوامل المحيطة بعملية اإلتصال -

و ينتبه هلا املستهلك املوقفية اليت تؤثر يف سلوك املستهلك، ويتعلق األمر بكمية املعلومات اليت يتحصل عليها أ

  :ويستوعبها من مصادر خمتلفة  وتتمثل هذه العوامل يف

 الظروف احمليطة باالتصال الشخصي؛ 

 الظروف احمليطة باالتصال غري الشخصي؛ 

 اإلطار الزمين لعملية االتصال؛ 

 طبيعة املعلومات املتاحة. 

  ماهية القرار الشرائي: المطلب الثالث

مت التعرف على خمتلف العوامل اليت تؤثر على سلوك املستهلك واليت جتعله يتصرف يف سبق،  ما من خالل

سيتم التعرف على كيفية اختاذ  املطلب، ومن خالل هذا )أي اختاذ قرار الشراء(االجتاه املرغوب حنو منتجات املؤسسة 

  .  القرار الشرائي من طرف املستهلك النهائي

  :ائي وأنواعهمفهوم القرار الشر  -الفرع األول

  :وإبراز األنواع املختلفة له كما يلي مفهوم القرار الشرائي التطرق إىلمن خالل هذا الفرع سيتم 

  :مفهوم القرار الشرائي -أوال

إختيار احلل األفضل من بني "قبل معرفة مفهوم القرار الشرائي سنتعرف أوال على القرار والذي يعرف على أنه 

احللول أو البدائل املالئمة املطروحة وبالتايل فإن أي قرار حىت ميكن أن نطلق عليه قرارا ال بد أن يكون هناك عدة 
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وعند اختاذ قرار معني ال بد من إتباع اخلطوات التالية واملتمثلة يف  .1"بدائل من أجل اختيار البديل األفضل من بينها

   .2النتائجحتديد املشكلة، حتديد البدائل، تقييم البدائل، اختاذ القرار وتنفيذه وأخريا تقييم 

تلك النتيجة اليت يصل إليها املستهلك بعد حماولته إشباع حاجة معينة أي " الشرائي فيعرف بأنه أما القرار

سلة من اخلطوات اليت تتضمن حتديد املشكلة، طرح احللول، تقييم البدائل، اختيار البديل املالئم، تنفيذ قرار سل

  .  3"الشراء وتقييم القرار املتخذ

 القرارات من أنواع ثالث مع تتوافق الشرائي السلوك من أنواع ثالث بني التمييز ميكن :أنواع قرار الشراء -ثانيا 

  :4وهي

 املعتادة ملستلزماته املستهلك شراء عند ويكون): الروتيني القرار(الروتيني  السلوك أو المتكرر الحل سلوك - 1

 .التسوق أثناء طويل وقت الستهالك حيتاج ال لذلك بسرعة القرار اختاذ عملية مراحل يف عدة يتجاوز حيث واملتكررة

 عالمات املستهلك يواجه عندما تعقيدا أكثر قرار الشراء يصبح :)المحدود القرار(المحدود  الحل سلوك -2

 اخلاصة العالمات بكل علم على ليس ولكنه باملنتج علم على احلالة هذه يف املستهلك إن لديه، مألوفة غري ملنتجات

  .)الروتيين (األول من أطول وقتا يستهلك القرار من النوع وهذا عالمة كل �ا تنفرد اليت املميزات وكذا به

 املستهلك عندما يواجه التعقيد من عالية درجة الشراء إىل يصل قد ):الممتد القرار(الموسع  الحل سلوك -3

 من حالة كبرية، وميثل لدرجة ويصبح قرار الشراء معقدا استخدامها كيفية على يتعرف ومل قبل من يعرفها مل منتجات

 اختاذ عملية مراحل يستخدم فاملستهلك وعليه تعمقا أكثر وبطريقة حل املشكالت ألسلوب حتتاج اليت احلاالت

 اخلاصة السلع عند شراء تتخذ اليت القرارات تلك القرارات من النوع هذا أمثلة ومن كامال، استخداما القرار الشرائي

   .اخل...الشخصي واحلاسب كالسيارات وا�وهرات واملعمرة

مير القرار الشرائي للفرد بعدة مراحل وكل مرحلة ختتلف عن املراحل : مراحل اتخاذ القرار الشرائي -الفرع الثاني

األخرى من حيث السلوك املنتهج وتتأثر عملية القرار الشرائي للمستهلكني مبجموعة من العوامل اليت مت التطرق إليها 

  :      وميكن توضيح مراحل اختاذ القرار الشرائي من خالل الشكل املوايل

  

  

  

  

 

                                                           
  .92، ص  2013، األوىلالطبعة عمان، األردن،  دار املناهج للنشر والتوزيع،، )مفاهيم نظرية وتطبيقات عملية(مباءئ إدارة األعمال  :فيصل حممود الشواورة  1
  .92ص ، نفس املرجع السابق  2
  .23ص  ، 2008، الدار اجلامعية للنشر، مصر، الطبعة الثانية، قراءات في سلوك المستهلك: أمين علي عمر  3
، كلية العلوم اإلنسانية )الحياة في األسرةاإلتصال وجودة ( قرار الشراء داخل األسرة كصورة من صور اإلتصال داخل األسرة،محزة معمري، مصباح اهللي،   4

  .3- 2، ص ص  2013- 04-19، ، اجلزائرواإلجتماعية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة
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 :06الشكل رقم 

  مراحل اتخاذ القرار الشرائي

       

  

  

  نعم                                                                                           

  ال                                       

Source : M.-M Al Hassael :  Le Marketing: connaître et comprendre le comportement du consommateur, 
Puplibook,  paris, France, 1 ére Edition, 2014, p 72. 

يتضح لنا من خالل الشكل أعاله أن عملية الشراء تبدأ قبل الشراء الفعلي بفرتة معينة كما أ�ا تستمر بعد 

ويشري الشكل . الشراء أيضا، ولذلك حيتاج املسوقون إىل الرتكيز على عملية الشراء بأكملها وليس قرار الشراء فقط

ملستهلكني خبمسة مراحل عند قيامهم بأي عملية شراء، حيث أن املستهلك بإدراكه لوجود حاجة السابق إىل مرور ا

فإنه يسعى إلشباعها فيقوم بالبحث عن املعلومات للسلع واخلدمات املختلفة مث يقوم بتقييم البدائل املتاحة واختيار 

شراء الفعلي مث تقييم هذا الشراء من حيث البديل الذي يتوافق مع حاجاته ورغباته وإمكاناته، بعد ذلك يقوم بال

لكن جيب التنويه هنا على احتمال قيام املستهلكني بتجاوز أو اختصار بعض هذه املراحل عند . الرضا وعدم الرضا

شراء بعض املنتجات وبصفة خاصة تلك اليت تتصف بالشراء الروتيين املتكرر فنجد املستهلك يقوم باختاذ قرار الشراء 

  .     توج مبجرد أن يشعر أو يكتشف احلاجة دون املرور على مرحليت البحث عن املعلومات وتقييم البدائلهلذا املن

اليت ميكن أن حتدث  املراحلوبالرغم من ذلك سيتم استخدام الشكل السابق  باعتبار أنه يشري إىل مجيع 

 احلاجة، مجع املعلومات، تقييم البدائلالشعور ب:عندما يواجه املستهلك موقف شراء جديد ومعقد واليت تتمثل يف 

  . ، قرار الشراء وسلوك ما بعد الشراءاملختلفة

 الفرد يشعر عندما احلاجة تظهرحيث . املشكلة على التعرف هي الشراء لعملية البداية نقطة :الشعور بالحاجة -أوال

 عندما يتعرض الفرد احلاجة تظهر أخرى، وبعبارة. به مير الذي والوضع رغباته بني فجوة وجودبسبب وهذا  بتوتر

أي أن احلاجة تظهر نتيجة وجود  1.أكرب بسرعة املشكلة حل على هيشجع وهو ما اخلارجية، أو الداخلية للمنبهات

 تعد هذه املرحلة اخلطوة األوىلو  خارجي أو منبه، )إخل...اجلوع، العطش ( للفردكاحلاجات الطبيعية  منبه داخلي

حاجات املستهلكني وحماولة إشباعها من قبل خمتلف ويعترب التعرف على .ضمن مراحل اختاذ القرار الشرائي

، لذا على رجال التسويق القيام مبختلف الدراسات ملعرفة احلاجات غري املشبعة وإنتاج السلع ضرورياأمرا املؤسسات 

                                                           
  M Al Hassael, 2014, Op Cit, p73-M.   1  

ظهور املشكلة 

حاجة غري 

 مشبعة 

  تقييم البدائل

 )احللول(

البحث عن  

 املعلومات

ما بعد شعور 

  الشراء

  ال -موايت نعم 

 قرار الشراء
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منتجا�ا  اسرتاتيجيات تروجيية تظهر للمستهلك بأنواخلدمات اليت تشبعها،كما تقوم املؤسسة بوضع خطط وصياغة 

بأنه توجد حاجات غري  للمستهلككما ميكن للمؤسسة من خالل رسائلها الرتوجيية إظهار   بإمكا�ا إشباع حاجاته

  .  منتبه هلا وغري مشبعة لديه بإمكان منتجات املؤسسة إشباعها

قد يقوم بعض املستهلكني الذين مت استثارة دوافعهم بالبحث عن املزيد من : البحث عن المعلومات -ثانيا 

. املعلومات اليت متكنهم من حل مشاكلهم أو إشباع حاجا�م، وقد ال يقوم البعض األخر بأي حترك جلمع املعلومات

غباته، عندئذ يكون من فإذا كانت املثريات احملركة لسلوك املستهلك قوية وكان املنتوج قادرا على إشباع حاجاته ور 

املتوقع أن يكون هناك قرارا فوريا بشراء هذا املنتوج، أما إذا مل يكن األمر كذلك فقد يكتفي املستهلك مبجرد ختزين 

حاجته داخل ذاكرته أو يقوم بالبحث عن املزيد من املعلومات املرتبطة باملنتوجات اليت ميكنها حل مشكلته أو حتقيق 

املصادر : كن للمستهلك أن حيصل على املعلومات اليت يبحث عنها من العديد من الصادر مثلاإلشباع حلاجته، ومي

، مصادر عامة )اخل..اإلعالن، رجال البيع، املوزعون، املعارض (، مصادر جتارية )األسرة،األصدقاء(الشخصية 

  .                          اخل) ... ج معنيجتربة املستهلك اجتاه منتو (، املصادر التجريبية)وسائل اإلعالم واسعة االنتشار(

وبصفة عامة يستقبل املستهلك معظم املعلومات عن املنتج من املصادر التجارية اليت يتحكم ويسيطر عليها 

املسوقون، وعلى الرغم من ذلك يالحظ أن أكثر املصادر فعالية يف التأثري على املستهلك هي تلك املصادر 

هنا ميكن القول أن املصادر التجارية تساهم عادة يف إخبار وتعريف املشرتي باملنتج، يف  الشخصية اخلاصة به ومن

حني تضفي املصادر الشخصية الشرعية واملصداقية يف التقييم واحلكم على املنتجات اليت قد يتخذ قرار بشأ�ا فعادة 

د شراءه، وبالتايل �تم املؤسسات يف ما يعتمد الناس على أصدقائهم للحصول على معلومات تتعلق باملنتوج املرا

                                                                                      . 1ممارستها لألنشطة التسويقية باستخدام مصادر قائمة على الكلمة املنطوقة واملتداولة عرب الفم 

اليت حصل عليها من املصادر املذكورة يف هذه املرحلة يلجأ املستهلك إىل استعمال املعلومات : تقييم البدائل -ثالثا

آنفا لغرض تقييم العالمات البديلة املتاحة أمامه، وعملية التحليل املقارن هذه ال تكون منفردة دائما أي بني بديلني 

، ومن أجل تقييم هذه البدائل يستخدم املستهلك جمموعة من 2إذ عادة ما يواجه املستهلك عددا كبريا من البدائل

  :                 نوضح أمهها من خالل اجلدول التايلاملعايري 

              

  

  

  

  

  

                                                           
  .234-233ص ص  ،2008، )ط-د( ،الدار اجلامعية، االسكندرية، مصر ،)مدخل متكامل(إدارة التسويق : حممد عبد العظيم أبو النجا 1

  .221، ص مرجع سابق، 2010هش جالب وهاشم فوزي دباس العبادي، إحسان د  2
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 :02الجدول رقم 

  معايير تقييم البدائل 

  أنواع العايير   المعيار   أنواع المعايير   المعيار 

  المعايير النفسية   01

 الصالحية  - 

 النمط  - 

 الراحة  - 

 التسليم - 

 املكانة - 

 األداء  - 

  الذوق  - 

  المعايير االجتماعية   03

 املظهر والشكل - 

 االحتياج اإلجتماعي  - 

  الطراز - 

  المعايير اإلقتصادية   02

 السعر  - 

 القيمة مقارنة بالنقود - 

 التكاليف املصاحبة  - 

  تكاليف منط احلياة  - 

  المعاييير الشخصية   04

 السمعة الشخصية  - 

 ختفيض املخاطر  - 

 العواطف  - 

  الروح املعنوية  - 
، ص 2001 ،)ط-د( ، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، مصر،التسويق في القرن الحادي والعشريناستراتيجيات : أمني عبد احلسني حسن: المصدر

126.  

وختتلف املعايري املستخدمة باختالف طبيعة السلع واخلدمات املراد شرائها فمثال املعايري املستخدمة لشراء سلعة 

ناء سلعة أو خدمة روتينية، وبعد تقييم البدائل تأيت مرحلة أو خدمة معمرة ليست هي نفس املعايري املستخدمة القت

الشراء لكن ما بني تقييم البدائل وقرار الشراء قد حتدث بعض الظروف أو املواقف اليت تدعم قرار الشراء أو تلغيه كأن 

  . 1يكون ظهور حاجة جديدة أكثر احلاجات من احلاجة اليت يتم البحث عنها أوال 

وكنتيجة للمرحلة السابقة يقوم املستهلك بتنمية وتطوير عملية الشراء إىل شراء البديل الذي : قرار الشراء -رابعا

حيقق له أقصى إشباع ممكن من وجهة نظره اليت كو�ا من خالل املراحل السابقة لعملية الشراء، وقرار الشراء ال يعين 

فهذا ال يعين شرائها فعليا ألن هناك قرارات إضافية من احملتمل أن  الشراء الفعلي نفسه فعندما خيتار املستهلك السلعة

من أين يشرتي؟، مىت جيب أن يشرتي؟، حجم املخصصات النقدية اليت يتم رصدها لعملية الشراء : حيتاجها مثل

فعلي وخاصة وغالبا ما توجد فرتة زمنية فاصلة بني صياغة وتشكيل قرار الشراء وبني الشراء ال. وغريها من القرارات

اخل من ...بالنسبة للشراء املعقد واملتضمن على درجة عالية من األمهية والتداخالت كشراء سيارة أو جهاز حاسوب 

                                                           
  .93، ص مرجع سابق، 2006ثامر البكري،   1
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السلع املعمرة أما بالنسبة للسلع غري املعمرة واليت تتضمن أمهية أقل مستوى فإن الوقت الفاصل مابني القرار والشراء 

  .  1الفعلي رمبا يكون قصريا 

ال ينتهي عمل املسوق عندما يتم بيع املنتوج فبعد شراء املنتج قد يتحقق رضا  :سلوك ما بعد الشراء -مساخا 

  :   3، وتتوزع هذه املرحلة يف ثالثة أقسام هي2املستهلك وقد ال يتحقق وهو ما يطلق عليه بسلوك ما بعد الشراء

املنتوج األفضل حسب رأيه، واملنتوج املشرتى يعمل يشرتي املستهلك : تقييم المنتوج أثناء االستهالك وبعده  -1

على إشباع حاجة املستهلك وبعد ذلك سوف يقوم املستهلك بتقييم أداء املنتوج ويقارنه مع توقعاته وتكون نتيجة 

ابيا إجيإما عملية التقييم إما املستهلك راضي أو غري راضي عن املنتوج بعد االستهالك، وبالتايل إما يتكون لديه موقفا 

سلبيا اجتاه املنتوج، وهنا يتوجب على رجال التسويق قياس درجة رضا املستهلكني عن السلع واخلدمات املباعة  وإما

هلم وميكن حتديد هذا الرضا وقياسه عمليا من خالل مقارنة األداء الوظيفي املتوقع للسلعة أو اخلدمة باألداء الفعلي 

لتوقعات املستهلك عنه أو أفضل منها حتقق الرضا أما إذا كان األداء الفعلي هلا، فإذا كان األداء الفعلي هلا مساو 

 :  للسلعة أو اخلدمة أقل من توقعاته عنها نتج عن ذلك عدم الرضا أي 

 إذا كان األداء الفعلي للسلعة أو اخلدمة أكرب أو يساوي توقعات املستهلك؛   : يتحقق الرضا - أ

ستهلك ويف مثل هذه احلالة األداء الفعلي للسلعة أو اخلدمة أقل من توقعات املإذا كان : يتحقق عدم الرضا - ب

أن يدرك رجل التسويق الطرق املختلفة اليت يُعّرب �ا املستهلك عن عدم رضاه �دف معاجلة أو ختفيض الصراع  ينبغي

 : النفسي الذي حيدث لديه وميكن توضيح هذه الطرق يف الشكل املوايل

  : 07الشكل رقم 

 الطرق المختلفة للتعبير عن عدم الرضا

  

   

                                          

   

  

  

        

                                                                                                                                               
  .94، ص 2003  ،)ط- د(اجلزء األول، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، ،)عوامل التأثير البيئية(سلوك المستهلك : عنايب بن عيسى :المصدر

                                                           
  .187ص ، 2008األوىل، الطبعة  ،األردن ،انم، ع، دار الفاروق للنشر والتوزيع)بين النظرية والتطبيق(المستهلك  اإلعالن وسلوك: حسام فتحيأبو طعيمة   1
   .328ص ، 2006، )ط- د( السعودية، الرياض، ، تعريب سرور على ابراهيم ،دار املريخ للنشر والتوزيع،أساسيات التسويق: فليب كوتلر وجاري أرمسرتونج  2
  .225-222، ص ص مرجع سابق، 2010هش جالب وهاشم فوزي دباس العبادي، إحسان د  3

 تقدمي شكوى للشركة

 إشعار مجعية املستهلكني 

 التخلص من العالمة

 رفع دعوة

 كلمة منطوقة غري مواتية 

 اختاذ إجراء

 عدم اختاذ أي إجراء

 حالة عدم الرضا
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نالحظ أن أمام املستهلك غري راض خيارين يتمثل األول يف اختاذ إجراء كتقدمي  07من خالل الشكل رقم 

شكوى للمؤسسة، أو رفع دعوة قضائية أو إشعار مجعية املستهلكني، أما اخليار الثاين فيتمثل يف عدم اختاذ أي إجراء 

  .فيكتفي املستهلك يف هذه احلالة بالتخلص باملنتوج أو إستخدام كلمة منطوقة سلبية

يف احلاالت اليت يكون فيها املشرتي أمام بديلني أو ثالثة بدائل متقاربة جداً من : الصراع النفسي بعد الشراء -2 

بينها  التفريق ) املستهلك(بعضها ومتساوية إىل حد ما بامليزات واخلصائص إىل الدرجة اليت يصعب أو يتعذر عليه 

أمره واألسوأ إذا ما توفرت له معلومات إضافية بعد االختيار  وتفضيلها على بعضها، ويقع املستهلك يف حرية من

والشراء إلحدى تلك السلع أو اخلدمات وتبني له من خالل هذه املعلومة اإلضافية  أنه قد أخطأ االختيار وبالتايل 

اة فيزداد الصراع الشراء، فإنه يقع يف صراع نفسي ختتلف مدته وآثاره عليه حبسب أمهية وقيمة السلعة أو اخلدمة املشرت 

النفسي كلما ارتفعت درجة املخاطرة املالية أو اإلجتماعية أي أن الصراع النفسي ينتج عن تضارب املعلومات اليت 

حبوزة املستهلك وتلك اليت حصل عليها مؤخرا من مصادر أخرى والصراع النفسي بعد الشراء كثري احلدوث وهو نوع 

ارب املعلومات لدى املستهلك بعد اختاذ قرار الشراء وهنا يعمل املستهلك على من عدم التوازن النفسي الناتج من تض

 :ختفيض حدة الصراع النفسي الذي يقع فيه بعد الشراء ويلجأ إىل وسائل عديدة منها

 متاما؛) العكسية(اهل املعلومات اجلديدة جت - أ

 إقناع نفسه بأنه اختذ القرار الشرائي الصحيح؛ - ب

 ؛"كل السلع فيها بعض العيوب"ت بطريقة انتقائية قائال مثال تفسري املعلوما - ج

بالرغم من أن هذه السلعة ليست األفضل لكن تؤدي الغرض "ختفيض مستوى توقعاته عن املنتوج مثال يقول  -د

 ؛"منها

ت البحث عن اإلعالنات التجارية ومصادر املعلومات األخرى اليت تدعم من صحة اختياره مع جتنب اإلعالنا - ه

 املنافسة واملعلومات األخرى اليت تقوي من شعوره بالصراع النفسي؛

 �دف إقناع نفسه �ا، ةاحماولة إقناع األصدقاء مبميزات العالمة املشرت  -و

 .ذكر أمساء املستهلكني الذين اشرتوا العالمة من قبل وشعروا بالراحة والرضا عنها إلقناع نفسه بالرضا - ز

إن اخلطوة األخرية يف عملية اختاذ القرار الشرائي تتمثل يف استعمال املنتوج والتخلص من : التخلص من المنتوج -3

عبوته وما تبقى منه بعد االستهالك وهذه اخلطوة تأيت يف أشكال متعددة ويستخدم املستهلك وسائل خمتلفة للتخلص 

صندوق القمامة أو اإلبقاء عليه وختزينه  من السلعة أمهها إلقاء السلعة أو العبوة أو ما تبقى ما بعد االستهالك يف

  .واستعماله يف جماالت أخرى أو بيعه كسلعة مستعملة أو إهدائه لآلخرين
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 :الجماعات المرجعية: المبحث الثاني

هم يف توليد وتكوين االرئيسة اليت تس أهم العواملإحدى  Reference groups تُعد اجلماعات املرجعية

كبري الثر األأحد العوامل اليت هلا  تعترب أي أ�ا. اليت تستقبلها أجهزته احلسية وآراء الفرد وتفسرياته للمثريات اجتاهات

ام يف تكوين مدركات الفرد؛ إذ يستعمل الفرد هذه اجلماعات كأساس وإطار مرجعي لتوجيه وترشيد وتقومي إدراكه اهلو 

بحث سنحاول التطرق إىل اجلماعات أوال من خالل تبيان هذا امل خالل ومن. وأمناط سلوكه احلالية واملستقبلية

 .مفهومها مث دراسة اجلماعات املرجعية

  الجماعة: المطلب األول

ونظرا ألن الفرد بصفته كائنا اجتماعيا ال . إن اجلماعات منذ بداية نشأ�ا، كان للفرد الدور الرئيسي يف ذلك

فإنه ينتمي بطبيعته إىل العديد من اجلماعات خالل حياته نتيجة اجنذابه ميكنه العيش يف عزلة مبنأى عن اآلخرين، 

  .فانضمام األفراد إىل بعضهم البعض كان املنطلق األساسي لتكوين اجلماعات ،حنوها وحنو النشاطات اليت متارسها

  : الجماعة مفهوم -الفرع األول

  1:تتمثل يف إعطاء تعريف للجماعةجل رئيسية من أعلم النفس اإلجتماعي على ثالث مقاربات يعتمد 

 ؛اجلماعة هي جمموعة من األفراد - 

 ؛العمليات الشخصية البسيطةتلك تتجاوز  تتميز اجلماعة خبصائص فريدة من نوعها - 

 .تسمح اجلماعة بتطوير وتنمية اهلوية االجتماعية - 

تتكون من جمموعة من اعية وحدة اجتم وعلى هذا األساس يعرف علماء النفس االجتماعي اجلماعة على أ�ا

حيث  تحدد فيها األدوار االجتماعية لألفراد وكذا مكانتهم االجتماعيةوت ،بينهم تفاعل اجتماعي متبادل ،األفراد

 أعضاء ا�موعة شعورن أجل وهذا متتميز اجلماعة مبجموعة من املميزات اليت متيزها عن أي جتمعات بشرية أخرى 

  . 2 باإلنتماء إىل وحدة واحدة

ة إلشكالية التحديد والتعريف كون ال يزال من أكثر املفاهيم إثار ما ميكن اإلشارة إليه أن مفهوم اجلماعة لكن و 

وفيما يلي توضيح وكذا اجلماهري، اجلمهور ، احلشد، التجمع على غرارفاهيم من بعض امليقرتب مفهوم اجلماعة  أن

  :هذه املفاهيم

  .3التجاور املكاين لبعض األفراد دون أن حيدث بينهم تفاعل من نوع ما ويقصد به :)aggregation( التجمع -أوال

يغيب فيه عامل التفاعل، ومثال ذلك جتمع عدد من األفراد على وانطالقا من هذا التعريف ميكن القول أن التجمع 

يصبح مجاعة عندما أن التجمع وبإمكان . ة املرور من األمحر إىل األخضرناصية الطريق يف انتظار تغيري لون إشار 

  :وفق ما يوضحه الشكل التايل حيدث التفاعل بني أعضائه

                                                           
1   Susan T Fiske: Psychologie sociale, tradiction de Valérie Provost et Sophie Huyghues Despointes, Boeck, Paris, 
France, 1ére édition, 2008,  p565. 

  .49، ص 2016، يع، عمان، األردن، الطبعة األوىل، مركز ديبونو للنشر والتوز إرشاد األزمات: حممد كاظم حممود التميمي  2
  .44، ص 2005،  )ط -د(، الدار الثقافية للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، العامنظرية الرأي : محيدة مسيسم   3
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  :08الشكل رقم

  الفرق بين التجمع والجماعة

  

  

  
  من إعداد الطالبة: المصدر

ترتيب سابق ويقصد به جمموعة من األفراد اجتمعوا على أمر من غري : (crowd)أو الجمهرة  شدالح -ثانيا

راد يتبادلون ويكونون مركبا جديدا خيتلف يف خصائصه عن اخلصائص الفردية لكل فرد، وهو ميثل مجاعة مؤقتة من األف

ومثال ذلك حشد األفراد يف مكان معني فقد يؤدي إىل تفاعل هؤالء  1،وهلم مركز انتباه واحد التفاعل فيما بينهم

  .وهذا التفاعل هو تفاعل مؤقت وليس بتفاعل دائم .حادث مااألفراد مع بعضهم البعض نتيجة وقوع 

إنسانية وثانيها انعدام التنظيم فيه،  أساسية أوهلا كونه جتمعا لكائنات ويتسم احلشد بكونه يضم ثالث عناصر

ديد خصائص وهذا بدوره كان له تأثريه يف حت ،وثالثها هيمنة املشاركة الوقتية يف اإلنفعال أو اإلهتمام أو اهلدف العام

  2:يفمثلة واملاحلشد 

  ؛مكانية التواجد احملدد أي احلضور يف مكان معني مع إمكانية التفرق بالنسبة لألفراد - أ

   ؛التفاعل اإلجتماعي يفتقد الضبط وإمكانية التنبؤ به النعدام تقسيم العمل بني األفراد - ب

إذ ال يوجد اتفاق وال تنظيم وال إنتماء مشرتك فيما  ،اإلختالف بني أعضاء احلشد يف التشابه واإلهتمامات - ج

ه إىل شعور أعضائه باألمن أو لكونه غريزيا يرجع تكوين) بأن له وجودا وليس له جوهراميكن أن يوصف احلشد (بينهم 

   .اإلعجاب بالقائد

مشرتكة أو إدراك يف هو جمموعة من األفراد جيمع بينهم ميل أو اجتاه أو عاطفة : )Audience( الجمهور -ثالثا

ويف جمال التسويق ميكن القول أن اجلمهور هو  .3وحدة املصاحل لذلك يتولد لديهم شعور بالوحدة وحتقيق الذات

 أولئك املستهلكني الذين لديهم حاجات ورغبات متشا�ة فتعمل املؤسسة جاهدة إىل إشباع هذه احلاجات ومثال

املدير التنفيذي هلذه حيث كان  ،متخصصة يف صناعة األغذية هي شركة أمريكيةو  Conagra Foodsشركة  ذلك

يعاين من أزمة قلبية، ففي أحد األيام أثىن عليه صديقه بضرورة تناول الديك الرومي قليل الدهون ويف  )هاربر(الشركة 

 هم عما أرادوامثله أرادوا طعاما صحيا مناسبا هلم، لذا بدأ يف احلديث مع اهذه اللحظة أدرك هاربر أن هناك أشخاص

صحية وتناسب األشخاص املرضى ة، مدعبارة عن أطعمة جم ووه  healty choiceوبعد ذلك قام بإنتاج خط

 .)وهم عبارة عن مجهور مستهدف لديهم حاجات متشا�ة( باألزمات القلبية

                                                           
  .47-46ص ص ، مرجع سابق، 2005محيدة مسيسم،   1
  .47-46نفس املرجع السابق، ص   2
  .49ص ،نفس املرجع السابق    3

 اجلماعة التفاعل التجمع
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ال تتكون تكوين حمدد و وتعين الكتل الكبرية اليت تضم جمموعة متنوعة ليس هلا بناء أو : )masses( يرالجماه -رابعا

فرادها بانعدام املعرفة د ويف وقت معني ألمر معني ويتصف أي أ�ا ال جتتمع يف صعيد واححبكم الوقت أو املساحة أ

السابقة بينهم غري أن لديهم بعض األفكار واملصاحل املشرتكة أو أ�م على األقل يعتقدون بوجود هذه األفكار 

معينة يطلق عليهم مجاهري  ن األفراد يف ملعب ملشاهدة مباراةإن جتمع عدد كبري م .1واملصاحل بصورة مشرتكة بينهم

      .وهذا راجع لكثرة عددهم وليس مجهور

   :ريف للجماعة واليت ميكن توضيحها يف اجلدول التايلاوفيما يلي بعض التع :)group( الجماعة -خامسا

  :03الجدول رقم

  :تعريف الجماعة

  

  

  

  

  

  

  

  :الجماعة هي

  

  

  التعريف  املعيار 

وحدة تتكون من جمموعة أفراد يشكلون تصورا مشرتكا عن   من خالل تصورات أفرادها 

التصرف كوحدة واحدة إزاء  على وحد�م  ويكون يف قدر�م

  بيئتهم

مجع من األفراد يكون يف جتمعهم فائدة تعود عليهم أي أن   دوافع أفرادها 

  العامل األساسي لقيام اجلماعة هو إشباع حاجة أعضائها 

وحدة تتكون من فردين أو أكثر يتفاعل بعضهم مع بعض تفاعال   األهداف املشرتكة 

  بناء ذا معىن ألنه يكون من أجل حتقيق هدف معني 

اجتماعية تتكون من جمموعة من األفراد يكون لكل منهم وحدة   من خالل تنظيمها 

دورا معينا ومركزا خاصا به وتقوم هذه الوحدة بوضع القيم 

واملعايري اليت تنظم سلوك أعضائها فيما خيتص بشؤون اجلماعة 

  على األقل

ون جمموعة من األفراد يشرتكون يف عالقات متبادلة جتعلهم يعتمد  اإلعتماد املتبادل ألفرادها

بعضهم على بعض وقد يكون هذا اإلعتماد إجيابيا عندما يؤدي 

، )التعاون(حترك الفرد لتحقيق أهدافه إىل حتقيق أهداف اآلخرين 

وقد يكون هذا اإلعتماد سلبيا عندما يؤدي حتقيق الفرد هلدف 

  )التنافس(معني إىل إعاقة وصول اآلخرين إىل اهلدف نفسه 

من األفراد يتفاعل بعضهم مع بعض وبناء على هذا جمموعة   التفاعل بني األفراد

  التفاعل تتميز اجلماعة عن أي مجاعة أخرى
  )بتصرف(.109-108ص ،2011 ،، الطبعة األوىلاألردن، عمان،، ، دار جليس الزمان للنشر والتوزيعالمدخل إلى علم اإلجتماع العام: أمحد طاهر مسعود:لمصدرا

                                                           
  51ص  ،، مرجع سابق2005محيدة مسيسم،   1



 

 

يتفاعلون مع بعضهم  أكثر أو شخصني 

 خاصة وعامة مع وجود روابط متعددة بينهم

 مع صرحية أو ضمنية حمددة قد تكون ولديهم عالقة

انطالقا مما سبق ميكن القول أن اجلماعات اإلنسانية تتكون من جمموعة من 

  :وتتمثل هذا العناصر يف العناصر واليت ال بد من توفرها حىت يطلق على أي وحدة اجتماعية مصطلح اجلماعة

من  انطالقا وال ميكن للجماعة أن تتشكل

  ؛اإللتزام �ا اجلماعة

مع  بني خمتلف أعضائه عالقات اجتماعية

التأثري املتبادل بني خمتلف أعضاء ( سيؤدي بالضرورة إىل عملية التفاعل اإلجتماعي

 .يسعى األفراد من خالل عضويتهم داخل اجلماعة إىل حتقيق مجلة من األهداف

  

املعايري

األهداف

 جماعات املرجعيةالتأصيل النظري  لل
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 من تتألففإن اجلماعة هي وحدة اجتماعية للمفاهيم السابقة 

خاصة وعامة مع وجود روابط متعددة بينهم اتفاعال بناء حبيث يؤثر كل منهم يف اآلخر ليحققوا أهداف

ولديهم عالقة املعتقدات، أو القيم أو القواعد من جمموعة

 .مرتابطة سلوكيا�م تكون

انطالقا مما سبق ميكن القول أن اجلماعات اإلنسانية تتكون من جمموعة من : عناصر الجماعة

العناصر واليت ال بد من توفرها حىت يطلق على أي وحدة اجتماعية مصطلح اجلماعة

وال ميكن للجماعة أن تتشكل) من اثنني فما أكثر(فاجلماعة هي جمموعة من األفراد 

   ؛يقوم بالدور اخلاص به اجلماعةكل عضو داخل 

اجلماعةالبد من أعضاء واليت حتدد اجلماعة جمموعة من املعايري 

عالقات اجتماعيةيسمح بإقامة  قائم يف حد ذاته إن وجود كيان اجتماعي

سيؤدي بالضرورة إىل عملية التفاعل اإلجتماعي إمكانية اإلتصال فيما بينهم،

يسعى األفراد من خالل عضويتهم داخل اجلماعة إىل حتقيق مجلة من األهداف

   :وفيما يلي توضيح لعناصر اجلماعة

 :  09رقم الشكل

  عناصر الجماعة

  من إعداد الطالبة: المصدر

اجلماعة

األفراد

عالقات

التفاعل

األدوار

املعايري

األهداف

التأصيل النظري  لل :الفصل األول

للمفاهيم السابقة  اخالف

تفاعال بناء حبيث يؤثر كل منهم يف اآلخر ليحققوا أهدافالبعض 

جمموعة يف يتشاركون معاو 

تكون حبيث البعض،بعضهم 

عناصر الجماعة -الفرع الثاني

العناصر واليت ال بد من توفرها حىت يطلق على أي وحدة اجتماعية مصطلح اجلماعة

فاجلماعة هي جمموعة من األفراد  :األفراد -أوال

  ؛فرد واحدوجود 

كل عضو داخل   :األدوار -ثانيا

حتدد اجلماعة جمموعة من املعايري  :المعايير -ثالثا

إن وجود كيان اجتماعي: التفاعل -رابعا

إمكانية اإلتصال فيما بينهم،

      ؛)اجلماعة

يسعى األفراد من خالل عضويتهم داخل اجلماعة إىل حتقيق مجلة من األهداف :األهداف -خامسا

وفيما يلي توضيح لعناصر اجلماعة
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ىل حدوث إلوجية واضحة تؤدي توجد بينهم عالقات سيكو ) من فردين أو أكثر(من األفراد  عددإن وجود 

تفاعل اجتماعي متبادل عن طريق األدوار االجتماعية املختلفة اليت حتددها املعايري والقيم املشرتكة، لتحقيق أهداف 

  .اجلماعةاسم اجلماعة وإشباعاً لرغبات أفرادها سيؤدي بالضرورة إىل وجود كيان اجتماعي يطلق عليه 

ضم اإلنسان إىل اجلماعات ألسباب عديدة نذكر منها على ين :أسباب انضمام الفرد إلى الجماعة -الفرع الثالث

  1:ما يلي سبيل املثال

 ؛إلشباع بعض احلاجات الفسيولوجية -أوال

 إلشباع احلاجة إىل األمن واألمان؛ -ثانيا

 ؛ىل الصداقة والوالء واإلنتماءاالجتماعية ومنها إشباع احلاجة إ إلشباع احلاجات - ثالثا

 ؛إىل التقدير واإلحرتام والقوة والسلطةإلشباع احلاجة  - رابعا

 ؛ىل املعرفة ومنها إشباع احلاجة إىل التعليمإلشباع احلاجة إ - خامسا

 ؛إلشباع احلاجة إىل إثبات أو حتقيق الذات - سادسا

  ؛مبفرده القيام �ا أو إجنازها مبفرده للفردإلجناز إحدى املهام أو التكليفات اليت ال ميكن  -سابعا

 ؛إحدى املشكالت اليت ال ميكن للفرد حلها مبفرده حلل -ثامنا

  ؛لتعلم مهارة من خالل االنضمام إىل اجلماعات اليت �تم بتعليم أعضائها بعض املهارات -تاسعا

 ؛لشغل أوقات الفراغ بشكل مجاعي - عاشرا

 .ملمارسة إحدى اهلوايات بشكل جامعي - أحد عشر

  :  الجماعة تطورمراحل  -الفرع الرابع

Bruce Wayne Tuckman اس واين تيكمانر ب قبل من تشكل اجلماعة راحلم تصميم متلقد 
*

 1965 سنة 

املرحلة  ،تكوين اجلماعةوالذي اعترب أن اجلماعة تتشكل انطالقا من أربعة مراحل أساسية تتمثل املرحلة األوىل يف 

 ،2وأخريا املرحلة الرابعة وهي مرحلة االجناز أو األداءالثانية هي مرحلة التوتر والصراعات، املرحلة الثالثة وضع املعايري 

  :وذلك وفق ما يوضحه الشكل التايل

  

  

                                                           
   .22- 21ص ، 2012، ا�موعة العربية للتدريب والنشر، القاهرة، مصر، الطبعة األوىل، )البناء، النمو واإلرادة(فرق العمل الناجحة : أبو النصر مدحت حممد  1
باحث نفسي أمريكي، شغل منصب أستاذ علم النفس الرتبوي يف ) 2016مارس  13-1983نوفمرب  Bruce Wayne Tuckman )24براس واين تيكمان  *

تزويد الطالب باسرتاتيجيات النجاح يف الكلية اليت متكنهم من االلتحاق والتفوق وإكمال برامج  �دفحيث أسس وأدار مركز والرت إي دينيس التعليمي  Ohioجامعة 

 وضع تيكمانوفًقا هلذه النظرية  "اجلماعةمراحل تطور "، نشر نظرية تعرف باسم 1965 يف عامحيث . ى أحباثه يف نظرية ديناميكيات ا�موعةأجر . التعليم بعد الثانوي

   .مرحلة الزوال ، أضاف مرحلة خامسة تسمى 1977 سنةيف و . واألداء االنسجام،العصف، ، التشكيل: أربع مراحل لتطوير ا�موعة
2 Sébastien Rojo,Geneviève Bergeron : L'intervention psychosociale par la nature et l'aventure (fondements, 
processus et pistes d'action), Presses de l’Université du Québec,  canada,  2017, vu le 02-03-2018, à 17 :32, sur le 
site : https://books.google.dz. 
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 :10الشكل رقم

  مراحل تشكل الجماعة

  املرحلة الثالثة                 املرحلة الرابعة        املرحلة الثانية                        املرحلة األوىل                

  

  

 .p98  2003, al édition, paris, France,érB, Ventes et productions touristiques : Armand Huet et autre :Source  

مرحلة أخرى تتمثل يف  (Tuckman et Jensen) تيكمان وجنسن كل من  أضاف 1977إال أنه ويف سنة 

  :وميكن توضيح هذه املراحل اخلمس يف اجلدول التايل 1أو االنتهاء االحنالل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
                                                           

 .48، ص 2015،  ترمجة شيماء عزت باشا وإميان نصرى شنودة، دار األجنلو املصرية للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، األداء الجماعي:  نيجستاد. برنارد أ  1

 

  تكوين اجلماعة التوتر والصراعات وضع املعايري زاإلجنا
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  :04رقم  الجدول

  مراحل تشكل الجماعة

Source : Sébastien Rojo,Geneviève Bergeron : L'intervention psychosociale par la nature et l'aventure (fondements, 

processus et pistes d'action), Presses de l’Université du Québec, canada, 2017, vu le 02-03-2018, à 17 :32, sur le site 

https://books.google.dz. 

  

  

  

رقم  

  املرحلة

  وصف املرحلة  شكل املرحلة  إسم املرحلة

01  

  

  تكوين اجلماعة
Forming 

  

  

مرحلة إنشاء اجلماعة، أين يكتشف األعضاء موقعهم مقارنة مع  

  .اآلخرين

02  

  

  

  

  

  العصف
Storming 

  

   

بالنسبة  راءاآلفكار و األيف  التعارضنوع من  يوجديف هذه املرحلة 

 ،حيث يواجهون نوعا من االختالفات. اجلماعةداخل لكل عضو 

صعبة جدا قد تؤدي إىل حل ي مرحلة املفاوضات وه ،توترال

  .ءإذا استمر الصراع بني األعضا اجلماعة يف حالة ما

  

03  

  

  

  

 االنسجام 

  وضع املعايريو 
Norming 

  

يتم إنشاء هيكل اجلماعة وفقا للقواعد الداخلية األساسية املقبولة   

  .من طرف اجلميع

04  

 

  

التنفيذ أو 

  األداء
Performin 

   

يصبح أكثر فعاال، ألن مجيع األعضاء يسعون  اجلماعةعمل 

  .لتحقيق نفس األهداف

  

الزوالمرحلة   05  
Adjourning 

  

  

يف هذه املرحلة تنحل اجلماعة وتزول وهذا عندما يصبح الدافع 

  .ال يليب حاجات أعضائهاأجله اجلماعة من  أنشئت الذي
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  الجماعات المرجعية ماهية :المطلب الثاني

خصائص اجلماعات  مربزين يف ذلك أهمباجلماعات املرجعية بعض الّتعاريف اخلاصة  سنستعرض يف هذا املطلب

 .تكوين اجلماعات املرجعية ىعل العوامل اليت تؤثرمع حتديد املرجعية واملفاهيم املرتبطة �ا 

  :الجماعة المرجعية مفهوم -الفرع األول

سنة  *Herbert Hiram Hyman هربرت هريام هيمان ترجع نشأة اجلماعات املرجعية إىل البحث الذي نشره

عندما وهذا ألول مرة مصطلح اجلماعات املرجعية  Hymanوضع  أين 1عن سيكلوجية املكانة اإلجتماعية 1942

، وفيما يلي بعض التعاريف املقدمة 2اجلماعات اليت يقارنون أنفسهم �ا وأسأل جمموعة من املستجوبني عن األفراد 

 :للجماعات املرجعية

 بأ�ا تلك اجلماعة اليت املرجعية  اجلماعات Herbert Hyman هاميان هربرت األمريكي االجتماع عرف عامل - 

عبارة عن  املرجعية اجلماعة تكون وقد. وسلوكياتنا ومعتقداتنا وتفضيالتنا أحكامنا لتحديد مرجعية كنقطة نستخدمها

وضح هاربرت هاميان طبيعة اجلماعات املرجعية يف   .3األفراد من عدد عبارة عنواحد كما بإمكا�ا أن تكون  فرد

أوضح من جهة أخرى أن هناك كما . كو�ا املرجع الذي يستند إليه الفرد يف حتديد أحكامه، اجتاهاته وكذا سلوكه

النوع األول يتمثل يف أن اجلماعات املرجعية هي عبارة عن مجاعة : من حيث العدد .نوعان من اجلماعات املرجعية

 أن أما النوع الثاين فيعترب ،)لفردأثر اجلماعة على ا(يف هذه احلالة نكون أمام ما يسمى بتأثري األغلبية : من األفراد

إال أن هذا ). أثر الفرد على اجلماعة(وهو ما يسمى بتأثري األقلية : هي عبارة عن فرد واحد اجلماعات املرجعية

  .التعريف مل حيدد نوع التأثري املمارس من طرف اجلماعات املرجعية

جمموعة من األشخاص اليت تؤثر إجيابا أو سلبا على الفرد يف اجتاهاته "تعرف اجلماعة املرجعية على أ�ا كما  - 

   .4"اته وعلى حكمه التقوميييوسلوك

اجلماعة املرجعية هي شخص أو جمموعة من األفراد الذين يكونون مرجعا ألحد األفراد يف توجيه قيمه واجتاهاته  - 

  .5وسلوكه الشرائي واإلستهالكي يف حالة معينة أو منتوج معني 

  

                                                           

للجمعية  ترأسخبري يف استطالعات الرأي،  عامل اجتماع أمريكي) 1985ديسمرب  18 -  1918مارس  Herbert Hiram Hyman )3هربرت هريام هيمان * 

- 1969(وجامعة ويسليان ) 1969-1951(وكان أستاذ علم االجتماع يف كل من جامعة كولومبيا  1960-1959فرتة الالرأي العام خالل األمريكية الستطالعات 

هربرت  يعد .والعديد من املقاالت 1955سنة  االستبيان حتليل وتصميم  ،1954 سنة يف البحث االجتماعيإجراء املقابالت  منها ألف العديد من الكتب .)1985

 1959صدر عام  عندما وضعه عنوانًا لكتاب له   Political Socializationأول من ابتكر مصطلح التنشئة السياسية )Hyman Herbert (هايمان

قاصدا به عملية تلقني الفرد األمناط السياسية واالجتماعية عن طريق خمتلف مؤسسات ا�تمع كي يتعايش  ،"دراسة يف سيكولوجية السلوك السياسي: السياسيةالتنشئة "

 .ن الناميةإلقاء سلسلة من احملاضرات يف جامعة تشونغشان حول علم االجتماع يف البلداأثناء ، 1985ديسمرب  18الصني يف يف تويف  .مع من حييطون به
  118، ص2010، دار املنهل للنشر والتوزيع، عمان، األردن، أسس علم  النفس االجتماعي: أمحد حممد الزعيب  1

2 Jiaqin Yang, Xihao He, Huei Lee : Social reference group influence on mobile phone purchasing behaviour: a 
cross-nation comparative study, Int. J. Mobile Communications, Vol 5, No 3, 2007, p322. 
3 John V. Petrof, 1999, Op cit,  pp259-260 . 

  .175ص  مرجع سابق،، 2003، األولاجلزء  ،)عوامل التأثير البيئية (سلوك المستهلك : عيسىعنايب بن    4
  .224، ص 2013للتسويق والتوريدات، القاهرة، مصر،  ، الشركة العربية املتحدةسلوك المستهلك: حممد عبيدات، واثق شاكر  5

https://books.google.dz/
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  1االجتاهات وتكوين الذايت للتقييم مرجعي كإطار الفرد يقبلها اليت اجلماعة تلك هي - 

أما التعريف ، نوع تأثري اجلماعات املرجعية على سلوك الفرد سواء كان تأثريا إجيابيا أو تأثريا سلبيا الثاين التعريف بني

اجلماعات املرجعية تساهم يف تكوين اجتاهات الفرد وأحكامه فيما يتعلق باملنتوج وكذا الثالث والرابع فقد أوضح أن 

   .املختلفة العالمة التجارية

جمموعة من األفراد يشرتكون معا يف معتقدات وأمناط سلوكية معينة يكون "على أ�ا اجلماعات املرجعية  كما عرفت - 

هلا تأثريا على أفراد آخرين من ناحية املواقف والقرارات االستهالكية ومثال ذلك األحزاب واملنظمات الفكرية والنوادي 

  . 2"وجمموعات األصدقاء يف العمل أو الدراسة وغري ذلكالثقافية واالجتماعية 

كما عرفت اجلماعات املرجعية بأ�ا جمموعة من األفراد الطبيعيني أو املعنويني واليت تؤثر على معتقدات، آراء، قيم  - 

 بني هذا التعريف أن اجلماعات املرجعية تستخدم يف .3وسلوك املستهلك حيث تستخدم كمرجع رئيسي للمقارنة

ا�ال اإلنساين أين يقارن الفرد نفسه بتلك اجلماعات اليت ينتمي إليها أو يطمح يف اإلنتماء إليها، أو يف ا�ال 

الرائدة يف السوق يف جمال معني وهو ما و   ؤسسة تقارن نفسها مع تلك املؤسسات املنافسةالصناعي، حيث جند أن امل

  . benchmarkingيصطلح عليها باملقارنة املرجعية 

وال يرغب يف أن يستبعد  ،إضافة لذلك فاجلماعات املرجعية هي تلك اجلماعات اليت يرغب الفرد يف اإلنتماء إليها - 

منها ويتفق مع القيم املهيمنة للجماعة، حيث متارس هذه اجلماعات من خالل وضع املعايري  تأثريا على السلوك 

ت املرجعية ال تستدعي بالضرورة عضوية الفرد يف اجلماعا .4بشكل عام وعلى السلوك الشرائي بشكل خاص

 .اإلنتماء إليها تندرج أيضا ضمن اجلماعات املرجعية نتيجة تأثره �ايف فتلك اجلماعات اليت يرغب الفرد . اجلماعة

  .ملعايريختلف اكما أن اجلماعات املرجعية تؤثر على األفراد من خالل وضعها مل

ميكن القول أن اجلماعة املرجعية هي تلك اجلماعات اليت تؤثر على السلوك انطالقا من التعاريف السابقة 

باإلجياب أو بالسلب واليت تستخدم كمرجع يستند إليه املستهلك يف حتديد حاجاته وسلوكاته وقد تكون اجلماعة 

 .املرجعية عبارة عن شخص واحد كما بإمكا�ا أن تكون عبارة عن جمموعة من األشخاص

  5:اجلماعات املرجعية مبجموعة من اخلصائص ولعل أمهها تتميز :خصائص الجماعات المرجعية -الفرع الثاني

حتقق للفرد منزلة يسعى إليها يف انتمائه لتلك اجلماعة وهذه املنزلة ترتب  :الجماعة تحديد منزلة الفرد داخل -أوال

  .حقوق وواجبات على الفرد

                                                           
1 Olujimi Kayode: Marketing Communications, (Bookboon.com), 1ére édition, 2014, p65.                                                 

  .56، ص 2010، األوىلالطبعة  ،والتوزيع، عمان، األردن، دار صفاء للنشر التسويق من المنتج إلى المستهلك :طارق احلاج وآخرون  2
3 Georges Lewi ,Jérôme Lacoeuilhe: Branding management ( la marque, de l'idée à l'action) , pearson édication, 
paris, France, 3rd édition, 2012,  p257. 
4   Nathalie Guichard, Régine Vanheems, 2004, Op cit,   p98 . 

  .226-225 ص مرجع سابق، ص، 2006 كاسر نصر املنصور،   5
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فراد داخل اعد السلوكية اليت تنظم عالقة األتضع اجلماعة جمموعة من القو  :وضع المعايير السلوكية للفرد -ثانيا

تسويق يف هذه املعايري يف صياغة اجلماعة وتطلب من األعضاء االلتزام �ا ملصلحة اجلماعة ويستبعد مديرو ال

  .عالنا�م وسياستهم التسويقيةإ

املنزلة اليت حيتلها الفرد يف اجلماعة ويتأثر الدور بالقيم يرافق هذا الدور  :تحديد دور الفرد ضمن الجماعة -ثالثا

واملواقف والسلوك الذي حيدده ا�تمع للفرد الذي حيتل منزلة معينة فيه ويستفيد رجال التسويق من هذه اخلاصية 

تغري من الزمن بتحديد توقعات أفراد اجلماعة وسلوكهم الشرائي مستقبال ومن الضروري االنتباه إىل أن أدوار األفراد ت

  .يل جيب إعادة النظر بدراسة التوقعات السلوكية لألفراد من قبل مدراء التسويقاضمن اجلماعة وبالت

تعمل اجلماعة ومن خالل التفاعل والتعامل مع أعضائها إىل  :المساهمة في التطبيع االجتماعي للفرد -رابعا

كسا�م عادات وتقاليد وأعراف ذات قيم فيها من خالل إم املختلفة تطبيع أفرادها و�يئتهم اجتماعيا ألدواره

اجتماعية تتالئم ومبادئها وقواعدها اخلاصة �ا وبالوقت نفسه تكسبهم عادات استهالكية وتنميط سلوكهم الشرائي 

  .وهذا األمر مفيد جدا ملدراء التسويق يف إجناح خططهم التسويقية واإلعالنية

تعمل اجلماعة على السيطرة على أعضائها من خالل استخدامها لعوامل  :اسيطرة الجماعة على أعضائه -خامسا

استخدام القوة الشرعية للجماعة يف مزاولة  ،النفوذ فيها مثل منح املكافآت للسلوك الفردي املميز واملتفق  مع معايريها

وأخريا من خالل النفوذ املعنوي  ،وقدرا�معضاء وقوة مهارا�م ذ املتأيت من خربة األارسة النفو مم ،النفوذ على األفراد

  .للجماعة واملعروفة بقوة االنتماء للجماعة

ثريا باجلماعة املرجعية يوجد بعض املفاهيم اليت ترتبط ك : المفاهيم المرتبطة بالجماعات المرجعية -الفرع الثالث

  :1يليومنها ما 

ظيفة املعيارية إذا للجماعة و وهي عبارة عن قواعد حتدد أو متنع سلوكا معينا يف مواقف معينة وتتمثل ال :العرف -أوال

املرجعية يف توجيه سلوك األفراد مثل اختيار األغذية الصحية والطريقة املناسبة الرتداء املالبس يف املناسبات واحلفالت 

القيم الثقافية وكل فرد يعمل على خمالفة أو االبتعاد عن العرف  من ويستمد الفرد العرف .الدينية والوطنية وغريها

  .ستقوم اجلماعة املرجعية إىل مقاطعته أو توقيع اجلزاء عليه والذي يرتاوح مابني عدم املوافقة إىل اإلبعاد عنها

وهي املهام اليت يضطلع �ا الفرد أو تلك اليت حتددها له اجلماعة فهي النماذج املوضوعة للسلوك  :األدوار -ثانيا

وميكن للفرد الواحد بأن يقوم بأدوار ، من الفرد يف موقف معني بناء على الوضعية اليت حيتلها يف ذلك املوقفواملتوقعة 

   :نةخمتلفة ما يتطلب منه سلوكيات خمتلفة ولكل دور حمددات معي

  

  

  

  

                                                           
  .177-176 ص مرجع سابق، ص، 2003عنايب بن عيسى،   1
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  :11 الشكل رقم

  األدوار المختلفة لرب العائلة

  عضو يف كرة القدم                                              

  التالميذأستاذ يف اجلامعة                                                                       عضو يف مجعية أولياء 

  عضو يف حزب سياسي                                                                عضو يف مجعية دينية

  عضو يف ا�لس العلمي للجامعة                                                 عضو يف مجعية الدفاع عن املستهلك

  عضو يف مجعية علمية                                            

  .177، ص2003  ،)ط- د(اجلزء األول، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، ،)عوامل التأثير البيئية(سلوك المستهلك : عنايب بن عيسى :المصدر

رب العائلة يقوم بأدوار عديدة تتطلب منه وقتا وجهدا كبريين ومنها على من خالل الشكل السابق جند أن 

وقد  وغريها...عضو يف كرة القدم، أستاذ يف اجلامعة، عضو يف حزب سياسي، عضو يف مجعية دينية: املثالسبيل 

   .هو مقبول اجتماعيا رض نتيجة تعدد أدوار الفرد وخاصة عندما يكون السلوك املتوقع ال يتناسب مع ماحيدث تعا

  .وهي حتديد الوضعية اليت حيتلها الفرد يف اجلماعة وكذلك نفوذه وسلطته وتأثريه :المكانة -ثالثا

جراءات اليت يتم بواسطتها إكتساب املهارات والعرف واالجتاهات وهي اإل :التنشئة اإلجتماعية أو التكيف -رابعا

من خالل التعليمات اليت يتلقاها من فيحدث تكيف الطفل مثال الضرورية ألداء األدوار اليت يتوقع من الفرد القيام �ا 

   .والديه أو عن طريق املشاهدة املستمرة لسلوكهما وسلوك أفراد العائلة األكرب سنا

  تكوين الجماعات المرجعية ىالعوامل التي تؤثر عل: الفرع الرابع

     1:يتاجلماعات املرجعية وتتمثل يف اآل تكوين ىالعديد من العوامل اليت تؤثر عل هنالك

دراسة  ساسية اليت تؤخذ يف احلسبان عندنية من ضمن العوامل التحليلية األتتميز الشروط الزم :عوامل زمانية -أوال

طراف أعدودة كما يف حالة مجاعة تتجاذب ن اجلماعة ختتلف يف عمرها من دقائق مأتكوين اجلماعة ووظائفها و 

ويف حتليل اجلماعات يهتم علماء االجتماع بعدد مرات .مممة من األأفرتة ظروف كعمر  إىلاحلديث بصورة عابرة 

يريدون قياس مدة  أ�م ىلإيت تتم يف مدة معينة باإلضافة التفاعل أي عدد االجتماعات والزيارات والعمليات ال

   .العضوية وأو الزيارة أاالجتماع  مدة إىلالتفاعل 

ن أال إالعالقات االجتماعية  ىنائها وعلثر هذا علي بأنه كلما كرب حجم اجلماعة كلما أجند : عامل الحجم -ثانيا

كرب من حجمها فمثال مجاعة تتكون من شخصني وحنسب أعضاء اجلماعة قد يزداد بسرعة أتعقد العالقات بني 
                                                           

دراسة تسويقية بالتطبيق على طالب جامعة (أثر الجماعات المرجعية على قرار اختيار التخصص األكاديمي للطالب : مدين سوار الذهب حممد عبد الرمحن  1

      .254-253 ص ص ،2016 ، اجلزائر،جامعة زيان عشور اجللفة جملة إدارة األعمال والدراسات اإلقتصادية، العدد السادس، ،)العالمية بالسودانإفريقيا 

ة رب العائل       
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: ن هنالك ثالث درجات فقط من العالقة هيأساس أن تقوم بينهما علي أد العالقات املختلفة اليت حيتمل عد

نواع من ألتنظيمات البنائية للجماعة وتسع شكال خمتلفة من اأن هنالك ست أجند ر والالمباالة ف، التناالتجاذب

   .العالقات بني الشخصني

لكس أنساين وقد اجري العامل إكل تنظيم   ىساسي يؤثر علأن عامل االتصال هو عامل إ :عوامل مكانية -ثالثا

التجارب طلب من  ىحدإاجلماعة ويف  ىاالتصال املختلفة علشكال أفيها كيفية تأثري ظهر أجتارب عدة  قالساب

فرد يف مقصورة منفردا  ضاء حل بعض املشكالت مجاعيا دون االستعانة باملناقشة الشفهية وقد جلس كلأعمخسة 

تستخدم وقد  أنعدد الرسائل اليت ميكن  ىمكتوبة ومل يكن هنالك أي قيد عل خرين بواسطة وسائلواتصل باآل

خطاء اليت وقعت فيها وعدد الرسائل اليت استعملت والوقت الذي استغرقته يف حل األة اجلماعة بعدد قيست كفاء

   :شكال تنظيمية من االتصال هيأاملشكلة وقد جربت ثالثة 

  .خرين مباشرةآن يتصل باثنني أويسمح لكل فرد يف اجلماعة : االتصال الدائري - 1

 .الوسط يصبح هو القائدالشخص الذي يف : االتصال في شكل مستقيم - 2

ولني يف يد شخص واحد وعن طريقه السلطة الرئيسية يف التنظيمني األتكون  :مقلوبة y لالتصال في شكا - 3

  .فرادبني مجيع األاالتصال  يتم

شارت التجارب أوقد . هم البعضيقصد بالتنظيم الطرق اليت حتدد العالقة بني الناس بعض :تنظيم الجماعة -رابعا

 ة يف احلياة العملية علي تنظيمهاالتنظيمات املختلف بناء إىلطابع بسيط جدا وجيب النظر  معينة ذات تنظيماتإىل 

  .التنظيم الرمسي والتنظيم غري الرمسي: نوعني من اجلماعة مها  الداخلي وجيب التفرقة بني

  وأنواعها وظائف الجماعات المرجعية: المطلب الثالث

الوظيفة املعلوماتية، الوظيفة النفعية ووظيفة التعبري (األساسية للجماعات املرجعية  الوظائف سنستعرض يف هذا املطلب

  .للجماعات املرجعية مع حتديد األنواع املختلفة )عن القيمة

  1:تؤدي اجلماعات املرجعية ثالث وظائف تتمثل يف: وظائف الجماعات المرجعية -الفرع األول

يكونون بصدد اختاذ قرار يبحث أغلب املستهلكني عن مصادر للمعلومات عندما  :الوظيفة المعلوماتية -أوال

استهالكي، وهكذا فإ�م يتجهون إىل تلك املصادر املتاحة هلم واليت يتوافر فيها عنصر املصداقية وهذا ما تقدمه 

ها الفرد من مجاعته املرجعية اجلماعة املرجعية اليت ينظر الفرد إليها كدليل ومعيار لذلك حتظى املعلومات اليت يستقي

 .بثقة كبرية لديه ومصداقية عالية

تتضح الوظيفة املعلوماتية للجماعة املرجعية فيما يطلق عليه مصطلح نصائح املستهلك اليت حيصل عليها من 

إجيازها  مجاعته املرجعية وهذه النصائح وما حتمله من معلومات حتظى بقدرة كبرية يف التأثري يف سلوك املستهلك ميكن

  :فيما يلي

                                                           
، مكتبة فهد الوطنية للنشر والتوزيع، الرياض، السعودية، الطبعة سلوك المستهلك دراسة تحليلية للقرارات الشرائية لألسرة السعودية: خالد بن عبد الرمحن اجلريسي  1

  134-132ص  ، ص 2007الثالثة، 



 جماعات املرجعيةالتأصيل النظري  لل :الفصل األول

 

 
39 

عالنات اليت يعتقد مات ذا مصداقية كبرية أكثر من اإلتعترب النصائح اليت يقدمها آخرون للمستهلك مصدر معلو  - 1

أ�ا ختدم مصاحل املؤسسة املعلنة كما حيصل املستهلك على هذه املعلومات عرب مناقشات تتصف  املستهلك سلفا

املرجعية وكذلك فإن هذه املناقشات تؤكد سالمة قيام املستهلك بتجربة سلوكيات بالودية والثقة واالنفتاح مع مجاعته 

معينة فإن املستهلك عندما يقدم نصيحة ملستهلك آخر فإنه يتلقى باملقابل دعما لوجهة نظره اخلاصة وتأييدا 

  .لسلوكياته وذلك عندما يتقبل الطرف اآلخر منه هذه النصيحة

 ينساب يف اجتاهني خبالف إعالنات التلفاز أو غريها من وسائل الرتويج واليت حتقق نصائح املستهلك اتصاال - 2

بطرح أسئلة تتميز بكو�ا اتصاال أحادي االجتاه وتكمن قوة االتصاالت ذات االجتاهني يف إمكانية قيام املستهلك 

حي اليت �مه كما أن هذه جابة عليها ومن مث استنباط التفسريات ومتابعة القضايا والنوامعينة واحلصول على اإل

توقف عن ال يقطعه إال رغبة أحد الطرفني يف ال االتصاالت حتظى مبرونة تامة يف مد�ا حيث تستغرق وقتا مفتوحا

) نصائح املستهلك(عالن املرئي أو املسموع حمدودة بزمن معني لذلك يوفر هذا األسلوب النقاش يف حني أن مدة اإل

  .وضعا تعلميا ناجحا

الثالث الذي يفسر قدرة هذا األسلوب يف التأثري يف سلوك املستهلك يرجع للخربة الواقعية املتبادلة يف  السبب - 3

عالن له ولكن هذه اخلربة ربة النظرية عن منتج ما مبشاهدة إهذه النصائح حيث ميكن للفرد أن حيصل على بعض اخل

ال كانت النصائح إجيابية فإن هذا الفرد قد ففي حتدعم بسؤال أفراد اجلماعة املرجعية ممن جربوا استخدام هذا املنتج 

 .جديدا هلذا املنتج نتيجة ثقته باخلربة العملية اليت مارسها غريه يصبح مستهلكا

ها الشعور بالعاطفة واإلحرتام والتفاعل وحيدث ذلك عن طريق حيث توفر اجلماعة ألفراد: الوظيفة النفعية -ثانيا

آمال أفراد اجلماعة وتوقعا�م وتفضيال�م من قبل الفرد عضو اجلماعة وحيصل باملقابل على احرتام اجلماعة حتقيق 

  .توتعاطفها معه وخباصة أن مجاعة الفرد املرجعية تكون أهم بالنسبة للفرد من غربها من األفراد واجلماعا

دوى إىل ذلك هو حلب واإلنتماء وأكثر طرق الوصول جوتنبع من حاجة الفرد إىل ا: وظيفة التعبير عن القيمة -ثالثا

  .قبول وجهات نظر اجلماعة ومن مث التعبري عن القيم اليت يؤمنون �ا وهكذا يصبح الفرد مقبوال ومنتميا إىل اجلماعة

  :أنواع الجماعات المرجعية -الفرع الثاني 

يت يتحدد نوع اجلماعات املرجعية على ضوء العديد من املعايري وال :أنواع الجماعات المرجعية بشكل عام -أوال

، وحىت معياري التأثري والعضوية معا وفيما يلي ة، معيار التنظيم، معيار التأثريمعيار اإلتصال، معيار العضوي: تتمثل يف

  :املعايريأهم أنواع اجلماعات املرجعية وفقا هلذه 
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    :12الشكل رقم

  أنواع الجماعات المرجعية 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  
  من إعداد الطالبة: المصدر

  :ثانويةالولية و األجماعات ال -1

 1)لوجه وجها(بينهم بانتظام وبشكل مباشر  فيماهي جمموعة من األفراد الذين يرتبطون  :الجماعات األولية -أ

من البيئة القريبة  اجلماعات األولية تتشكل  .ينتمي إليها الفرد ويتفاعل معها بقوة عن طريق االتصال املباشر حيث

ة التقليدية على هذا النوع من متثل العائلة أبرز األمثلإذ ، 2من املستهلك مثل العائلة، األصدقاء، زمالء العمل واجلريان

                                                           
  245مرجع سابق، ص  ،2013 حممد عبيدات، واثق شاكر،  1

2 Ulrike Mayrhofer, 2006,  Op Cit, p51. 

 أنواع اجلماعات املرجعية

 العضوية  اإلتصال

 

 التنظيم

 

 التأثري

اإلجيابية  اجلماعات 

 والسلبية

 

جلماعات العضوية ا 

واجلماعات غري 

 العضوية

 وليةاألماعات اجل

 ثانويةالماعات واجل

 

الرمسية  اجلماعات

واجلماعات غري 

 الرمسية

مجاعة 

 باجلذ

  

مجاعة 

 التجنب
 

مجاعة 

 التنصل
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تصال املستمر فيما بني أعضائها إضافة إىل درجة تأثريها حيث حتظى بدرجة عالية من العالقة الودية واإل ،ماعاتاجل

ولقد أطلق على هذه اجلماعات  ،1لفرد وسلوكه الشرائي واإلستهالكيالكبري يف تكوين القيم واإلجتاهات العامة ل

�ا متارس التأثري األويل أو املبدئي العميق على الفرد خالل تنشئته االجتماعية ومنو شخصيته باجلماعات األولية أل

  2:وتتميز هذه اجلماعات باخلصائص التالية

 ؛أ�ا أطول بقاء من حيث استمراريتها - 

 ؛التفاعل بني األعضاء - 

 ؛قلة عدد أعضائها - 

 ؛العالقات املباشرة اليت تقوم على املواجهة اليومية - 

  .يف أعضائها العادات والتقاليد تتحكم - 

جتتمع مع بعضها بشكل غري متكرر وهي  فهي تلك اجلماعات اليت ما اجلماعات الثانويةأ :الجماعات الثانوية -ب

بني  )وجها لوجه(تتصف بتكرار حمدودية االتصال املباشر ، أي أ�ا 3ليست متماسكة بشكل وثيق مع بعضها البعض

دسني أو هنكنقابة املأعضائها أو أن االتصال بني أعضائها يكون غري مباشر وغري منتظم ومتثل املنظمات املهنية  

األطباء منوذجا للجماعات املرجعية الثانوية حيث يكون االتصال فيما بني أعضائها غري متكرر إضافة إىل ذلك قد 

ة للمستهلكني املعجبني به من دون أن يكون فيما بينهم اتصال يشكل الرياضي البارز مجاعة مرجعية ثانوية بالنسب

  5:وتتمثل خصائص اجلماعات الثانوية فيما يلي. 4مباشر ومتكرر

   ؛قصرية البقاء - 

 ؛تتكون من عدد كبري من األعضاء - 

 ؛العالقات بني األعضاء قد ال تكون مباشرة - 

  .األعضاء جيمعهم هدف قد يسبق وجود اجلماعة - 

يرتكز التمييز بني هذين النوعني من اجلماعات على مدى  :الرسمية والجماعات غير الرسميةالجماعات  -2

وجود هيكل واضح للجماعة حيدد القواعد واألدوار املختلفة لكل عضو، فتعترب اجلماعة رمسية إذا كانت متتاز بوجود 

وبالعكس يف  .6داخل اجلماعةبناء داخلي حمدد، قائمة بأمساء أعضائها وحتديد واضح ودقيق لدور كل عضو 

فاألفراد ينظمون إليها ويغادرون منها بشكل عشوائي وهذا النعدام  7اجلماعات غري الرمسية ال يوجد بناء داخلي حمدد

، وبالنسبة لرجل التسويق تعترب اجلماعات غري الرمسية أكثر أمهية وذلك 8اهليكل التنظيمي داخل هذه اجلماعات

                                                           
  245، مرجع سابق، ص 2013حممد عبيدات، واثق شاكر،   1
    .25، مرجع سابق، ص 2012مدحت حممد أبو النصر،   2

3
  Matin Khan, 2006, Op Cit,  p 59. 

  .245، مرجع سابق، ص 2013حممد عبيدات، واثق شاكر،   4
  26،  مرجع سابق، ص2012مدحت حممد أبو النصر،   5

6
 
 
Matin Khan, 2006, Op Cit  p 59   

  .180-179 ص ، صمرجع سابق ،2003 عنايب بن عيسى،  7
8
  Matin Khan, 2006, Op Cit,  p 59          
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لي واضح هلذه العالقات مما يسمح بتبادل املعلومات عن السلع واخلدمات مما يؤثر على بسبب عدم وجود بناء داخ

  .لقرارات الشرائية  واالستهالكيةا

  1:وينضم الفرد إىل اجلماعات غري الرمسية لألسباب التالية 

 ؛جتنب الشعور بالعزلة - أ

 ؛الرغبة يف الشعور باإلنتماء - ب

 ؛واحلمايةالرغبة يف الشعور باألمن  - ج

 ؛تلقي املساعدة من قبل أعضاء اجلماعة -د

  .تبادل املعلومات - ه

اجلماعات العضوية هي تلك اجلماعات اليت ينتمي إليها  :غير العضويةالجماعات الجماعات العضوية و  -3

   2.الفرد، أما اجلماعات غري العضوية فهي تلك اجلماعات اليت ال يكون فيها املستهلك عضوا

اجلماعات املرجعية اإلجيابية تتعلق بتلك اجلماعات اليت تكون فيها املعتقدات : اإليجابية والسلبية الجماعات -4

والسلوك تتوافق مع الفرد مثل ذلك مجاعة األصدقاء أما اجلماعات املرجعية السلبية فهي تلك اجلماعات اليت تكون 

  3.فيها اآلراء والقيم مرفوضة من قيل املستهلك

للحصول على اجلماعات كما ميكن تقسيم اجلماعات املرجعية حسب كل من معيار العضوية وكذا معيار التأثري  

  :املوضحة يف الشكل التايل

   :05رقم الجدول

  أنواع الجماعات المرجعية باإلعتماد على معيار العضوية والتأثير

  العضوية  التأثري

  غري عضو يف اجلماعة  عضو يف اجلماعة

  مجاعات الطموح  مجاعات التعاون  إجيايب تأثري

  مجاعات التجنب  مجاعات التنصل  تأثري سليب
  .199، ص 2016، الطبعة األوىل ،دار زهران للنشر والتوزيع، عمان، األردن ،)مدخل متكامل(سلوك المستهلك : محد الغدير، رشاد الساعد: المصدر

عضو يف اجلماعة (املرجعية اعتمادا على معيار عضوية الفرد احلصول على أنواع أخرى من اجلماعات إذا ميكن 

  4:وتتمثل هذه اجلماعات املرجعية يف) تأثري إجيايب، تأثري سليب(وكذا معيار التأثري ) أو غري عضو

  

                                                           
1
  .29- 28، مرجع سابق، ص 2012مدحت محمد أبو النصر،  

2
  Matin Khan, 2006, Op Cit,  p59.    

3
 Ulrike Mayrhofer, 2006, Op Cit, p51. 

  .200  -199 ص ، ص2016الطبعة األوىل،  ،والتوزيع، عمان، األردن، دار زهران للنشر )مدخل متكامل(سلوك المستهلك محد الغدير، رشاد الساعد،   4
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هي تلك اجلماعة اليت يكون للفرد فيها عضوية أو   Acontactual group ):أو التعاون(جماعة اإلتصال  -أ

وجها لوجه واليت من خالهلا يتم تطوير قيم ومواقف ومعايري هذا الفرد وبالتايل فإنه يكون هلذه اجلماعة إتصال مباشر 

  .1على اجتاهات وسلوك الفرد اإجيابي اتأثري 

وهي تلك اجلماعات التـي ال ميلـك الفرد حق العضوية فيها وال يوجد   Aspiration group :حالطمو جماعة  -ب

�ا، ولكنه يتفق مع اجتاها�ا وقيمهـا وسلوكها ويسعى أن يكون عضوًا فيها، وهكذا يكون هلا لديه اتصال مباشر 

أي أ�ا تلك اجلماعات اليت يتمىن الفرد اإلنتماء إليها ويرغب يف االنضمام إليها  2.على اجتاهاته وسلوكه اإجيابي  اتأثري 

وهناك أيضا مجاعات الطموح الرمزية اليت يرتبط �ا مستقبال وتعرف هذه اجلماعات جبماعات الطموح اإلستباقية 

    3.الشخص ولكن ليس من املرجح اإلنتماء إليها مثال ذلك الفرق الرياضية احملرتفة

وهي اجلماعة اليت يكون للفرد فيها حق العضوية أو اليت يكون للفرد   disclaiment group   :جماعة التنصل -ج

مع قيم أعضاء اجلماعة وال مع اجتاها�م وسلوكهم ولذا فإنه يطور قيم واجتاهات  اتصال مباشر معها ولكنه ال يتفق

قد يكون الفرد عضوا يف حزب سياسي معني وقد ال يتفق مع قيم  4وسلوك تتعارض مع مفاهيم هذه اجلماعة

واجتاهات أعضاء اجلماعة اليت ينتمي إليها وهذا عندما خيدم احلزب السياسي املصاحل الشخصية لألعضاء ويتجاهل 

  .املصلحة العامة للبلد

اجلماعات اليت ال يرغب وتسمى أيضًا باجلماعات املعزولة، وهي تلك  :  Avoidance group جماعة التجنب -د

على الفرد وتتكون من  اسلبي اولتلك اجلماعات تأثري  .الفرد يف االنتماء إليها أو االرتباط �ا أو االشرتاك يف عـضويتها

عدد من األفراد يتـصرفون تـصرفات سيئة ويسلكون سلوكاً غري مقبول، حيث أن الفرد ال يرغـب أن يكـون مثلهم، وال 

اشر معهم، وال يسعى أن يكون عضواً يف مجاعتهم، وال يتفق مع اجتاها�م وقيمهم وسلوكهم، ولذا يوجد له اتصال مب

فإن الفرد يطور قيم واجتاهات وسلوك ختتلف عن قـيم واجتاهات وسلوك تلك اجلماعات، وتكون هذه اجلماعة 

   . جتنب الفرد اإلنضمام جلماعة املخدراتومثال ذلك  .5بالنسبة للفرد مجاعة جتنب

ميكن تقسيم اجلماعات  باإلضافة إىل التقسيم السابق  :مستهلكإلى الأنواع الجماعات المرجعية بالنسبة  - ثانيا

  :املرجعية بالنسبة إىل املستهلك كما يلي

لتأثري إن الفهم الكامل  :)الجماعات ذات الصلة بالمستهلك(الجماعة المرجعية هي مجموعة من األفراد  -1

ك املستهلك يستدعي حتديدا أكثر دقة هلذه اجلماعات األساسية وحماولة حتديد أثرها املرجعية على سلو اجلماعات 

    6:على األفراد املنتمني هلذه اجلماعات وهنا جند أن هناك ست مجاعات أساسية ذات صلة باملستهلك وهي 

                                                           
  199ص  ، مرجع سابق،2016محد الغدير، رشاد الساعد،   1
مية إربد، جملة اجلامعة اإلسال دراسة ميدانية عن المستهلك األردني في مدينة"تأثير الجماعات المرجعية على قرار شراء السيارات : حممد الزعيب، حممد البطاينة  2

  305ص  ،2013للدراسات اإلقتصادية واإلدارية، ا�لد احلادي والعشرون، العدد األول، غزة، فلسطني، جانفي 
3  Matin Khan, 2006, Op Cit,  p59. 

  199 ، مرجع سابق، ص2016، رشاد الساعد، محد الغدير  4
  .305ص مرجع سابق، ، 2013حممد الزعيب، حممد البطاينة،   5
  195-192  ص صمرجع سابق، ، 2016محد الغدير، رشاد الساعد،   6
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يف أسرته فيتأثر ويؤثر بقرارا�ا، وتأيت أمهية التأثريات األسرية كنتيجة لالتصاالت املستمرة بني  اللفرد دور  :األسرة -أ

  .أفراد األسرة ونتيجة القيم واالجتاهات والسلوك املشرتك ألعضاء األسرة

إىل  األسرةية مهرائي واالستهالكي للفرد وترجع أمن املتغريات اخلارجية األكثر تأثريا على السلوك الشتعترب العائلة 

  1:السببني التاليني

  ؛أ�ا اخللية األوىل اليت ترىب فيها املستهلك وبالتايل تؤثر على تكوين قيمه واجتاهاته واألمناط الشرائية له - 

 .أ�ا وحدة شرائية واستهالكية على حد سواء - 

 .على أمناط سلوك األفراد املنضمني هلا وفعاال اكبري   اتأثري   تعترب األسرة من أكثر اجلماعات األساسية اليت هلاو 

هذا وتنبع أمهية األسرة كو�ا . ويظهر هذا التأثري من قدر�ا على صقل شخصية األفراد من حيث القيم واملبادئ

بني أفراد  اكبري   تفرض على أفرادها تكرارية اإلتصال املباشر مع بعضهم البعض وتكرارية العالقة، مما ينتج عنه تفاعال

، حيث يقوم أفراد األسرة بالتشاور واحلصول على املعلومات اليت هلا عالقة بالقرار الشرائي، والذي بدوره ينتج األسرة

  .2هلذا النوع من اجلماعات املرجعية على القرار الشرائي اعنه تأثري 

يوجد فيها صنف مجاعات األصدقاء كجماعات غري رمسية أل�ا غالبا غري منتظمة وال ت :جماعات األصدقاء -ب

األفراد بطبيعتهم يسعون إىل تأسيس فعلى قرارات الفرد الشرائية،  اجلماعات األصدقاء تأثري و  .مستويات إدارية حمددة

شراء هلام على قرارات األثر ا إن آلراء ووجهات نظر األصدقاء ،الصداقات مع اآلخرين واالحتفاظ �ذه الصداقات

حيث يلجأ املستهلكون لطلب املعلومات من األصدقاء الذين يعتقدون بأن  السلع واخلدمات اليت خيتارها املستهلك

  .لديهم معرفة أفضل أو أكثر حكمة يف قرارا�م الشرائية من املستهلك نفسه

فالفرد يلجأ إىل هذا النوع  يأيت تأثري مجاعات األصدقاء على قرارات الشراء بعد تأثري العائلة من حيث األمهية

ويعتمد عليهم كثريا ألخذ النصيحة إرادته ويشارك بالتايل اهتمامات وقيم األعضاء اآلخرين من اجلماعات مبحض 

كبريين بني   اواملشورة فيما خيص اختياره للسلع واخلدمات اليت يقوم بشرائها واستهالكها وكلما كان هناك ترابطا وتشا�

أثري يف ميادين خمتلفة من احلياة اليت منها ميدان األصدقاء كلما كان تأثريهم على سلوك الفرد كبريا وميارس هذا الت

   .3استهالك السلع واخلدمات

ينتمي األفراد إىل عضوية اجلماعات االجتماعية الرمسية ألسباب متعددة منها : الجماعات االجتماعية الرسمية -ج

مقابلة أفراد مهمني اجتماعيا ومهنيا وزيادة معرفة الفرد وتوسيع أفقه، حتقيق رغبات  ،تكوين صداقات جديدة

اجتماعية أو حتقيق رغبة حمددة ومن أمثلة هذه اجلماعات االحتادات الرياضية، النوادي االجتماعية والثقافية 

ثر على سلوك املستهلك من عدة إن عضوية اجلماعات االجتماعية الرمسية ميكن أن تؤ . واجلمعيات العلمية واخلريية

نواحي فمثال قد يناقش األعضاء بصفة غري رمسية بعض أنواع السلع واخلدمات واحملالت التجارية مستعرضني مزايا 

                                                           
  .183مرجع سابق، ص  ،2003 عنايب بن عيسى،  1
دراسة ميدانية على الشباب السعودي في مدينة (ثر استخدام نوع الجماعة المرجعية األساسية على القرار الشرائي للمالبس أ: أسيل الدهيش وآخرون  2

  208-207  ص ص، 2014جامعة األردن،   ،، العدد الثاين41العلوم اإلدارية، ا�لد ، جملة  دراسات، )الرياض
  .183مرجع سابق، ص ، 2003عنايب بن عيسى،   3
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ونقاط ضعف كل منها مما قد يؤدي إىل زيادة معلومات األعضاء عن املواضيع اليت تتم مناقشتها نتيجة تعدد اآلراء 

للعضو التعرف على أنواع العالمات املختلفة من السلع واخلدمات واألماكن اليت ميكنه من واخلربات وهذا ما يتيح 

خالهلا احلصول عليها وكذلك فإن بعض األعضاء قد يكتفون بتقليد السلوك االستهالكي لألعضاء اآلخرين الذين 

  .يشكلون رموزا بالنسبة هلم نتيجة إعجاب �م

يان قد ال يذهب املستهلك للتسوق مبفرده وقد يتسوق فردين أو أكثر معا يف كثري من األح :جماعات التسوق -د

وقد يكون هذا التسوق لشراء منتجات خمتلفة أو يف بعض األحيان لقضاء الوقت وقد تكون هذه اجلماعات مكونة 

األشخاص  من أفراد من األسرة أو األصدقاء أو األعضاء يف مجاعات العمل الرمسية حيث يتجه األفراد للتسوق مع

. الذين يرتاحون ملصاحبتهم أو الذين يثقون �م ومبعرفتهم وحكمتهم خاصة فيما يتعلق باملنتجات اليت يريدون شرائها

متاعا كما يؤدي التسوق مع اآلخرين إىل تقليل املخاطرة إإن التسوق مع اآلخرين ميكن أن جيعل هذه العملية أكثر 

صة عند اخلشية من أن ال تالقي كل أو بعض هذه املنتجات القبول االجتماعية للمنتجات املراد شراؤها خا

اإلجتماعي الذي يسعى له املستهلك ويف احلاالت اليت تقل املعرفة واخلربة لكل األعضاء يف خصائص املنتوج املراد 

  .شراؤه فإن املشاورة والقرار اجلماعي ميكن أن يعطي لألفراد الثقة أكرب بصحة القرار

حركة منظمة من اخلواص ومسؤويل السلطات "رف حركة املستهلكني بأ�ا تع :دفاع عن المستهلكجمعيات ال -ه

حركة تعبري ونشاط "كما تعرف بأنه " العامة اليت �تم بالدفاع عن حقوق املشرتين يف عالقا�م مع البائعني

شرتو�ا وموزعي السلع اليت ياملستهلكني الراغبني يف الوقوف بصفة متعاملني اجتماعيني إقتصاديني أمام منتجي 

  1:تتميز باخلصائص التالية "ويستهلكو�ا

  ؛تستند إىل جهد منظم ورشيد من املستهلكني أنفسهم إن حركة الدفاع عن املستهلك - 

  ؛�دف هذه احلركة للوصول إىل مستوى معيشي وتنمية حقوق املستهلك مع البائع - 

     .حركة هلا صيغة اجتماعية - 

   .عدة أطراف مع بعضها البعضإن محاية املستهلك هي مسؤولية  - 

   2:يلي يف الدول املتقدمة ومن بني العوامل اليت أدت لذلك ماوقد ازدادت احلاجة إىل محاية املستهلك 

  ؛االهتمام برفع مستوى معيشة األفراد نوعيا - 

   ؛زيادة خماطر التلوث يف البيئة نتيجة تقدمي بعض السلع - 

  ؛اإلرتفاع املستمر لألسعار - 

  ؛بدراسة شكاوي املستهلكني وعدم حماولة معاجلتهاعدم االهتمام  - 

  ؛عن السلع واخلدماتعدم توفر البيانات الكافية  - 

  .انتشار التضليل واإلئتمان والتغليف - 

                                                           
1
  .184ص  ، مرجع سابق، 2003عنايب بن عيسى،   

  .185ص  ، نفس املرجع السابق  2
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ويظهر أمهيتهم نتيجة الوقت الطويل الذي ميضيه األفراد مع زمالئهم يف وظائفهم، مما يولد فرصة  : جماعة العمل - و

بعضهم البعض يف معظم األمور احلياتية واملعيشية، ٕواستخدام بعضهم البعض كمصدر كبرية لتفاعل األفراد مع 

للمعلومات واخلربات املتعلقة بالقرار الشرائي، باإلضافة اىل أن طبيعة العالقة الرمسية يف العمل تفرض على األفراد 

اعات العمل الرمسية ومجاعات العمل وميكن تقسيم مجاعات العمل إىل نوعني مها مج 1االهتمام بآراء زمالئهم بالعمل

  .غري الرمسية

 ومن بينهم يةماعة املرجعاجلالذين ميكن هلم أن يقوموا بدور  يوجد عدد من األفراد: الجماعة المرجعية هي فرد -2

  2:جند ما يلي

أستاذا  ومحاية الفرد �دف مساعدته وقد يكون هذا املرشدهو عادة مسن يعمل على التكفل مبتابعة  :المرشد -أ

فاملرشد  .سلوك الفرد الذي يوجد حتت محايتهمدربا رياضيا أو إطارا يف املؤسسة ويؤثر املرشد تأثريا كبريا على آراء و 

السياحي ونتيجة للكم اهلائل للمعلومات اليت حبوزته عن منطقة سياحية معينة فإنه يعترب مبثابة الدليل الذي يقود 

  . فإنه يؤثر على سلوك السائحني الذين يرافقونهويرشد السائح أثناء رحلته وبالتايل

ميثل رجل البيع مرجعا أساسيا يف ميدان االستهالك نظرا التصاله الشخصي واملباشر مع  :رجل البيع -ب

املستهلكني احلاليني أو املرتقبني فهو ميدهم باملعلومات عن السلع واخلدمات ويعمل على إغرائهم وإقناعهم بشرائها 

اخلدمة اليت تتناسب مع  على السلعة أو وميكن لرجل البيع أن يولد صورة إجيابية لدى املستهلك إذا حتصل هذا األخري

  .احتياجاته

البيع من أجل التأثري على القرارات  رجل علىبصفة عامة واملؤسسة اخلدمية بصفة خاصة  املؤسساتتعتمد 

وهذا راجع لطبيعة وخصوصية اخلدمة يف حد ذا�ا واليت تتطلب مهارة كبرية من طرف البائع من  الشرائية للمستهلكني

واليت  ما تقوم به شركة على هذا هو أجل إقناع املستهلكني وتوجيه سلوكيا�م حنو الفعل الصحيح ولعل أبرز مثال

    .تسعى جاهدة لتدريب موظفيها يف تعامال�م مع املستهلكني

يتمتع بعض املستهلكني يف اجلماعات بقدرة متميزة على التأثري على غريهم ويرجع ذلك إىل  :أيقائد الر  -ج

قادة الرأي ويتعزز تأثريهم بفضل  دقيق يطلق على هذه الشرحية من املستهلكني مصطلحمعرفتهم ملوضوع خاص و 

  .تصديقية املستهلك لالحتكاكات واالتصاالت من نوع من األفواه إىل األذان

   :للجماعات المرجعية المستحدثة نواعاأل -ثالثا

وهذا عندما طرح   ظهور ما يسمى التسويق القبلي ني املفاهيم احلديثة يف التسويقمن ب :القبلية االستهالكية -1

اهيم ا�تمعية أو القبلية إذا كان للمف حول ما 1994 سنة )Gainer Fischer & ( الباحثنيكل من  تساؤل من طرف

�ج بديل للتسويق بالعالقات والذي جند بأنه  لتسويق القبلياملقدمة ل عاريفومن بني الت . 3يف الفكر التسويقي امكان
                                                           

  208مرجع سابق، ص ، 2014أسيل الدهيش وآخرون،   1
  187-186 ص مرجع سابق، ص، 2003عنايب بن عيسى،   2

3 Bernard Cova, Stefano Pace : Tribal Branding sur le Net : Le cas my nutella The Community, journal de micro 
et macro marketing, Volume XVI, Numéro 1,  avril 2007 ,  p3, vu le 04-05-2018, à 21 :41, sur le site 
https://www.researchgate.net/publication.          
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التسويق القبلي هو ، أي أن 1الشغف بني املستهلكني من خالل مساعد�م على مشاركة  ةيهدف إىل دعم الرابط

أو  )أو خدمة سلعة( معني اجتماعية أو جمتمعات ترتكز حول منتج وحداتاسرتاتيجية تسويقية �دف إىل إنشاء 

تعتمد عليه املؤسسة ليس فقط لتقوية العالقة بينها  اجديد احيث يعترب التسويق القبلي منهج .عالمة جتارية معينة

   .وبني املستهلكني وإمنا أيضا من أجل تقوية الرابط بني خمتلف عمالء املؤسسة

ويف هذا  2مبفهوم التسويق القبلي فإن املؤسسة تربط املنتوج حباجات كل أفراد اجلماعةعندما يتعلق األمر 

اليت ستتحكم يف جزء منها قبيلة من املستهلكني الذين سيغريو�ا و السيطرة على منتجا�ا  املؤسسةهذه السياق، تفقد 

أي  3.كل عضو يف القبيلة أن يكون واصفا للمنتج  وبإمكان. وقعة، وجيدون هلا استخدامات غري متيانيف بعض األح

   . أنه سيعمل على التأثري يف األفراد اآلخرين الذين يعتربونه كمصدر مهم للمعلومات

 الذينمجاعة من املستهلكني  أين جند . يستهالكا�تمع اال ملقاربة يطلق عليها فتح التسويق القبلي البابلقد 

جند جمموعة من  الصددويف هذا ق، اعتبارهم هدفًا ذا صلة بالدراسة يف جمال التسويو جتميعهم مًعا بنفس الشغف  يتم

األفراد الذين يلتفون حول منتج معني أو عالمة جتارية معينة  ويتقامسون مع بعضهم البعض مشاعر مشرتكة مشكلني 

   .بذلك قبائل استهالكية

بنفس النشاط يرتبطون يتشاركون يف منط احلياة و ألفراد إىل جمموعة من احيث يشري مصطلح قبيلة املستهلكني 

فإ�ا تتشكل على األقل للحظة تدور  املدةمستقرة وقصرية  غالبا ما تكون غريأو نفس املنتوج رغم أن هذه القبيلة 

ة مجاعيا يف إطار انتمائهم كباإلضافة إىل املنتجات املستهل ،منط احلياة ت،معتقدا ،حول عواطف ومشاعر مشرتكة

مع رتبطون الذين ي جمموعة من األفرادأن القبيلة االستهالكية هي عبارة عن  وبعبارة أخرى ميكن القول. 4القبلي

 �دف خلق جمتمعات ترتكز حول العالمة التجارية أو املنتوج أو عاطفة مشرتكة،  مبشاعر أو شغفبعضهم البعض 

 .أفراد القبيلة االستهالكيةالعالقات االجتماعية بني  تقوية وتثمنييف إطار وهذا 

تعترب حيث ، 1946الذي مت  تأسيسه سنة  (Nutella)ولعل أبرز مثال ميكن لنا تقدميه هو منتوج نوتيال  

 هم اللحظاتأجمتمعا استهالكيا يضم جمموعة من املستهلكني والذين يتشاركون الشغف مع بعضهم البعض و  نوتيال

 My Nutella Theمن الولوج إىل موقع حمبيهاكما مكنت نوتيال ،  حالوة نوتيال وفر�ا هلهماليت و  اليت عاشوها

Community ،  عن قصري نصكتابة  مستهلك كل يستطيعحيث Nutella،  يتضمن جتربة املستهلك األوىل مع

 للمستهلكميكن  الشخصي، املوقع هذا يف. Nutella عن أخرى فكرة أي أو التجارية للعالمة ورؤيته ،هذا املنتج

 بشكل أو) الزوار سجل( علنا التعليق اآلخرين لألعضاء ميكنو . نوتيال مع حياته منشور يتحدث عن نشر أيضا

 قسم يفوهذا  جناًحا األكثر مهصور  حتميل للجميع ميكن ذلك، إىل باإلضافة). اإللكرتوين الربيد رسائل( خاص

Nutella Live حفالت إحدى خالل أخذها مت اليت الصور تلك ذلك يف مبا Nutella هي عبارة عن( الشهرية 

   .)يف البيئة االفرتاضية متواجدة غري جمتمعية طقوس
                                                           

1  Benoît Desavoye,et autre : Les blogs: nouveau média pour tous, M2  EDITION, paris, France, 2005, P130 
2
   Michael R Solomon, Elisabeth Tissier-Desbordes et Benoit Heilbrunn, 2005, Op Cit, p340. 

3 Benoît Desavoye et autre, 2005, Op Cit,  p133. 
4
 Michael R Solomon, Elisabeth Tissier-Desbordes et Benoit Heilbrunn, 2005, Op Cit, p340 
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 املنتجات االستهالكيةبني املستهلك و بعض العالقات اخلاصة إن وجود  :العالمات التجارية )قبيلة( مجتمعات -2

 غف واملتحمسني للعالمات التجاريةالش يألفراد ذو ؤلئك ااحلديث عن قبائل العالمة التجارية لإىل الباحثني بأدت 

يف أوروبا  Clark'sيف الواليات املتحدة أو  No Fear على غرار اخلاصة باملالبسالتجارية  المةللع املتحمسني مثل(

وية اهلسمح بتحديد ي، تصبح العالمات التجارية رمًزا بني املستهلك واملنتج قوية جًدا عندما تكون العالقةف، ) إخل...

  .1، ومن هنا جاءت تسمية قبيلة العالمة التجارية ا�تمعية للفرد

 التجارية العالمةب االهتمام نفس يف يشرتكون الذين األفراد من جمموعة عبارة عن هي التجارية العالمة قبيلةإن 

قبيلة ، و 2اهلرمي تسلسلهحىت و  ومفرداته وطقوسهاخلاصة  قيمهلديه  ااجتماعي اكونيسامهون يف تشكيل وخلق   وبالتايل

تلتزم هذه القبيلة بعمليات . والتفاؤل باحلياة كبرياجتلب إىل أعضائها شعورًا  حيث ، مثل األديانالعالمة التجارية مثلها 

والوالء لعالمة جتارية إظهار االخالص يلتزم األعضاء بيف حني  ،للجماعة الفرد نضماماقبول من أجل  خاصةوطقوس 

 )كما هو احلال يف األديان(ية جار العالمة التاخلاصة بيف هذه القبائل  األعضاء، يصبح من األحيانيف كثري و  .معينة

      3.اإلجيابية عن العالمة التجاريةاملنطوقة ينشرون الكلمة  رسال

نفس  بشكل عام يفون ال يعيش أعضاء جمتمع العالمة التجارية، فإن الف األنواع األخرى من ا�تمعاتخب

 .التجارية العالمة مهرجانأي   brandfestsال يلتقون إال لفرتات وجيزة خالل األحداث اليت تُعرف باسم و  ،اجلوار

أن األفراد ، كما مع املنتجوتعزيز وتثمني هويتهم هذه األحداث تسمح للمالكني بإقامة روابط مع املتحمسني اآلخرين 

 .يعزز والئهم للعالمة التجارية أكثر إجيابية عن املنتجات وهذا ما بشعوريعودون  س املهرجاناتالذين حيضرون هذه 

لو  حىت أقل احتمالية لتغيري عالما�مهم ، )ة لوجود بعض األخطاء يف املنتوجنتيج(أكثر تساحما من اآلخرين هم و 

 ملؤسسةمن أصول ا يصبحون أصال، فإن أعضاء هذه ا�تمعات عالوة على ذلك، علموا أن هناك منافًسا أفضل

   4.إىل األفراد اآلخرينيروجون لصاحل العالمة التجارية عن طريق نقل الرسالة التسويقية  غالبا ماو 

  5:، من بينهاائل املستهلكني أي حدود جغرافية لكنها مع ذلك تقدم بعض اخلصائصليس لدى قب

 ؛الوالء واإلخالص للعالمة التجارية رغم وجود منافس أفضل - أ

 ؛)للهجوم أو تكون يف خطر العالمة التجارية خاصة عندما تتعرض( التجارية بالعالمةااللتزام  - ب

  )خاصة املنتجات ذات الطبيعة التكنولوجية العالية(مساعدة األعضاء اجلدد يف استخدام العالمة التجارية  - ج

  .وإدامتهجمموعة من الطقوس والتقاليد اليت تسمح بإعطاء معىن للمجتمع  -د

حيث ، )harley davidson( نستعرض مثال توضيحي عن جمتمع العالمة التجارية هلاريل دفيدسونوفيما يلي 

 تأسست. األمريكية املتحدة الواليات يف ميلووكي مقرها النارية الدراجات تصنيع شركة هي ديفيدسون هاريلأن 

مرت هذه العالمة على حافة وقد . Davidson ة واإلخو  William S.Harley من قبل 1903 عام يف الشركة

                                                           
1
  Bernard Cova, Stefano Pace, 2007, Op Cit,  p05. 

2
 Idem,  p05. 

3
 Idem, p05. 

4
 Michael R Solomon, Elisabeth Tissier-Desbordes et Benoit Heilbrunn, 2005, Op Cit, p342. 

5
 Idem, p342 
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 لدراجات النارية األكثر شهرة واألكثر رحبااخلاصة باإال أ�ا اليوم تعترب واحدة من العالمات التجارية  .مرتني اإلفالس

  .يف العامل

إنعاش العالمة التجارية من أجل و  .بشكل ملحوظ هذه الشركة يف مثانينات القرن املاضي اخنفضت مبيعات

مالك جمموعة نادي أطلق عليه اسم العالمة التجارية وهو عبارة عن  جمتمع ،1983 يف عام ديفيدسون- هاريلت أنشأ

ة وزيادة من جه HDوالذي يهدف إىل الربط بني أصحاب ومالك HOG (Harley Owners Group ) هاريل 

مليون يضم أكثر من اليوم سنة على إنشاء هذا النادي فهو  30وبعد مرور أكثر من املبيعات من جهة أخرى، 

  .بصرف النظر عن أصوهلم االجتماعية ولون بشر�م شخص من مجيع أحناء العامل

بأن يصبح  مستهلكألي  يتيح )Harley Davidson( هاريل دفيدسوندراجة نارية حتمل عالمة أن شراء 

كما ميكنه احلصول على امتيازات مالية شريطة  أن يصبح عضًوا مدى   ملدة عام واحد،  HOGي  نادعضًوا فعلًيا يف

  .احلياة، مع االلتزام بعدم تغيري العالمة التجارية اخلاصة بالدراجات النارية

بالذكرى يف مدينة ميلووكي  2019سنة سبتمرب  02أوت إىل غاية  29 يوم بداية من ديفيدسون هاريل احتفلت

ملالك وأصحاب سواء . االحتفاالتهذه  يف ملشاركةعامة للجميع من أجل ا ، حيث وجهت دعوةعلى تأسيسها 116

ولئك الذين ليس أل حىت أو ،املتسابقني الذين لديهم عالمات جتارية خمتلفة عن هاريل دفيدسونأو هاريل دفيدسون 

هدف إىل إقامة وتعزيز الرابطة والذي  يف هذا املهرجان مرحب به للحضور واملشاركةكان لديهم دراجات نارية فالكل  

  . Harley Davidsonاإلجتماعية بني املستهلكني مع تعزيز والئهم للعالمة التجارية

ن املرجعية العضوية تتألف من أشخاص يكونو  اجلماعاتمعظم  كانتفيما مضى   :المجتمعات االفتراضية -3

لوجي واستخدام جة التطور التكنو يلكن اآلن ونت. فهم يتصلون مع بعضهم البعض وجها لوحه على اتصال حقيقي

، هم من قبلتقابلتتم موالذين مل ع جمموعة من األفراد م االهتمامات وتقامسهامن املمكن مشاركة  االنرتنت فقد أصبح

فقد أصبح من املمكن  اليوم إنشاء جمتمع إفرتاضي جيمع العديد من املستهلكني من  1.أبداً  هذا اللقاءيتم ورمبا لن 

وهذه ا�تمعات ختتلف اختالفا  حول املنتجات والعالمات التجاريةأجل تبادل خمتلف املعلومات واالهتمامات واآلراء 

حيث تتيح  .جوهريا عن ا�تمعات التقليدية يف كو�ا تعتمد على األنرتنت كوسيلة مهمة للتواصل بني األعضاء

تطيع املستهلك تقدمي يسأين وغريها،  ....عديدة عن السعر اجلودة طريقة استخدام املنتوجاألنرتنت مناقشة أفكار 

  .بارها مرجعا لألفراد األعضاء اآلخرين يف اختاذ خمتلف قرارا�م الشرائيةنصائح وتوصيات ميكن اعت

 احلماس إىل اإلنرتنت عرب عالقا�م تستند الذين األشخاص من موعةجماالستهالكي االفرتاضي هو  ا�تمع 

يتم  ا�تمعاتهذه ، نها سابًقامثل جمتمعات العالمات التجارية اليت مت احلديث ع. لنشاط استهالك معني املشرتك

جمهويل اهلوية أل�م يتفاعلون فقط يف  اجلماعاتيبقى أعضاء هذه  ومع ذلك، اتشكيلها حول شغف مشرتك ملنتج م

وتعمل على . ومتثل ا�تمعات االفرتاضية نوعًا جديدًا من التشكيالت االجتماعية على اإلنرتنت 2.فضاء االنرتنت

                                                           
1
  Michael R Solomon, Elisabeth Tissier-Desbordes et Benoit Heilbrunn,2005, Op Cit, p342. 

2
  Idem, pp 342-343 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
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د بتزويدهم بفرص غري مسبوقة للتفاعل االجتماعي وتطوير العالقات بني الناس توسعة قوة التكنولوجيا لرتبط األفرا

 وتشتمل على جمموعات ختتار نفسها بنفسها .أصحاب االهتمامات املشرتكة بغض النظر عن الوقت واجلغرافيا

مشرتكة وتتكون من األفراد الذين ينخرطون يف تفاعالت مدعومة بوساطة احلاسوب حول اهتمامات أو أهداف 

  1.حمكومة أو مسرية بأعراف وقيم مشرتكة وختدم األفراد واحلاجات

هناك ثالث أبعاد رئيسية تعكس عضوية املستهلك يف ا�تمعات اإلفرتاضية حسب ما تظهره األدبيات املتصلة 

  2:مبوضوع البحث وهي على النحو التايل

لة معقدة بسبب أن األفراد ال يعرفون ماهية دوافع اآلخرين أأن الثقة تعد مس: فتراضيالثقة في المجتمع اإل -أ

ملمارسة أنشطة التسوق اإللكرتوين وأن هذا يعد صائباً ونواياهم كما أن األفراد يف ا�تمعات اإلفرتاضية مدفوعون 

تهلكني يف وميكن تعريف الثقة بأ�ا رغبة املس.  خاصة عندما يشكل األفراد ارتباطات اجتماعية قوية بني األعضاء

قبول الضعف الذي يتصف به التفاعل عرب اإلنرتنت بناء على توقعا�م اإلجيابية بالنسبة لسلوك املتجر املستقبلي على 

فالثقة عرب اإلنرتنت تشتمل على ، الضرورة ثقة العميل عرب اإلنرتنتموقع اإلنرتنت، فالشراء عرب اإلنرتنت يتطلب ب

  .األمان، واخلصوصية، واالعتمادية

عرف اإلحساس باالنتماء بأنه جتربة االخنراط الشخصي يف : حساس باالنتماء المدرك للمجتمع االفتراضياإل -ب

واألفراد أصحاب اإلحساس  .من هذا النظام أو البيئةبأ�م مكون أساسي  نظام أو بيئة حبيث يشعر األفراد فيها

وعندما يكون . ا�تمعات االفرتاضيةاألعلى باالنتماء لديهم رغبة كبرية يف قضاء وقت أكرب يف املشاركة واستخدام 

األفراد منخرطني بدرجة عالية يف ا�تمعات االفرتاضية، يكونون أكثر احتماًال ألن يعتقدوا بقيمة املعلومات وأ�ا 

إن ا�تمعات االفرتاضية تزود األعضاء بالروابط العاطفية واالنتماء هليئة شبكة . رارا�مستساعدهم يف اختاذ ق

إن . اجتماعية، ومثل هذه التأثريات الشخصية يتوقع أن تؤثر يف اجتاهات أعضاء ا�موعة حنو املوضوعات املختلفة

وكلما زاد . ت ومقدار تفاعله معهاتقومي املستهلك للمعلومات يتوقف على إحساسه باالنتماء �موعة اإلنرتن

إن القيمة املدركة للمعلومات تعكس ، إحساسه باالنتماء لتلك ا�موعة، زاد تقديره وإحساسه لقيمة تلك املعلومات

اليت تتضمن أن املستهلك يعطي قيمة كربى للمعلومات اليت ترده من جمموعة يشعر ا ز عضوية ا�موعة وأمهيتهمتي

  .رباإلنتماء هلا أكث

لقد حدد علم النفس االجتماعي جمموعة من عوامل : خبرات التفاعل المدركة مع المجتمع االفتراضي -ج

التفاعل الشخصي اليت تؤثر يف جاذبية األفراد وتفاعل أعضاء ا�موعات معاً مثل التشابه املدرك بني األفراد املتفاعلني 

ار التفاعل املباشر، ولكن األدلة البحثية احلالية تشري إىل إمكانية وقد متت دراسة تلك العوامل يف إطواخلربات املشرتكة 

فبالرغم من أن األفراد أو األطراف املتفاعلني من خالل ، األفراد عالقات شخصية يف بيئة يتوسطها احلاسوبتطوير 

                                                           
1
المستهلكين المجتمعات اإلفتراضية ونوايا التسوق  في العالقة ما بين عضوية ور القيمة المدركة للمعلومات كمتغير وسيطد: سام عبد القادر الفقهاء  

  .298، ص2013، ا�لة األردنية يف إدارة األعمال،ا�لد التاسع، العدد الثاين، األردن، اإللكتروني في فلسطين
  .300- 299 ص ص نفس املرجع السابق،   2
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وأحكاماً حول األفراد ا�تمع االفرتاضي ال يرى بعضهم بعضاً وجهاً لوجه على حنو واقعي إال أ�م يكونون انطباعات 

    .الذين يتصلون �م بناء على املؤشرات اليت حيصلون عليها خالل عملية التفاعل

ول العامل أكثر من حيث بلغ عدد مستخدمي اإلنرتنت حا�تمعات االفرتاضية هي ظاهرة عاملية ضخمة، 

2018شخص، مطلع شهر جانفي سنة  أربعة ماليري
وهذا وفقا لإلحصائيات . ملأي أكثر من نصف سكان العا ،1

كما أن غالبية مستخدمي  Hootsuite بالتعاون مع شركة  We Are Social الوكالة اإلستشارية طرف املقدمة من

  :على غرارالشبكة العنكبوتية هم عبارة عن أعضاء يندرجون حتت أشكال خمتلفة 

بني الشباب  العامل أصبح حديث الساعة وخاصة إن انتشار األلعاب اإللكرتونية يف: األلعاب اإللكترونية -

ولقد استطاعت معظم املؤسسات العاملية اإلستفادة . األطفال وهذا من أجل قضاء أوقات فراغهمفئة واملراهقني وحىت 

    .ا�تمعات االفرتاضيةمن األنرتنت يف تشكيل ما يسمى ب

املتوفرة ( لسوين التسلية والرتفيه عرب اإلنرتنت موقع ألعاب فمثال : تتطور بسرعة كبرية إن األلعاب اإللكرتونية

 ألعاب مايكروسوفت موقع يف حني أن. مليون عضو مسجل 12ضم أكثر من ي)  www.station.com :على الرابط

صممت هي دومينوز بيتزا شركة كما أن . 2مستخدم مليون 29 فيضم حوايل )www.zone.com( اإللكرتونية

من خالهلا صنع البيتزا  الفردواليت يستطيع   Domino’s Pizza Hero أو رمبا لعبة حقيقية حتت إسم اتطبيقاألخرى 

 همن ذلك أن واألهم وأخريا تقطيعها على هيئة شرائح  هامث يقوم بطهيفضلها ووضع باقي املكونات اليت يبنفسه 

، وقد دون مغادرة بيته يستطيع طلب البيتزا اليت صنعها عرب جهازه الصغري بالفعل من املطعم لتصله حىت باب املنزل

 جمتمعا افرتاضيا مشكلني بذلك املؤسسة على موقعاألعضاء من املستهلكني  استطاعت هذه اللعبة أن جتذب املاليني

  .استهالكيا

 عدة أساليب على غرار من خالل اإفرتاضي ابإمكان األفراد تشكيل جمتمعباإلضافة إىل األلعاب اإللكرتونية 

، فكلها أساليب ومواقع التواصل اإلجتماعي )Blogs(، املدونات )Forums( يات، املنتد)Chatting( الدردشة

وعالمة جتارية  امعين ااملستهلكني من طرح ومناقشة معلومات خمتلفة ختص منتوجأتاحتها األنرتنت من أجل متكني 

حىت ولو مل  معينة، فغالبا ما جند املستهلك يثق بآراء مستهلكني آخرين ويعتربهم مرجعا مهما يف قراره الشرائي

معرفة آراء مستهلكني اليت مكنت املستهلك من   Ebayولعل خري مثال على هذا شركة إيباي  .يقابلهم من قبل

 )التغذية العكسية(يعرب عن رأيه باملورد أن ستهلك ملا ميكنأين ، آخرين فيما يتعلق بشراء منتج معني خيص مورد ما

  يعين أنفالتقييم اإلجيايب . )ةحملايداو   ةالسلبي، ةاالجيابي(التغذية العكسية  نواع منأوضع واحدة من ثالثة من خالل 

سلعة غري اليت ه رسل لأنه أ وأيف اإلرسال  امشاكل بسببه سواء كان تأخري  هومل حتدث ل البائععجبه أ  املستهلك

 هوحدثت لالبائع  همل يعجب املستهلك نأيعين أما التقييم السليب ف ،مشكلة يأو أالسلعة  هه مل يرسل لأن وأطلبها 

ن هناك مشاكل بسيطة حدثت بني أيعين  وفه، أما التقييم احملايد نه مل يرسل السلعة وغريهاأمشاكل بسببه مثل 

                                                           
1
 https://digitalreport.wearesocial.com/   

2
 Michael R Solomon, Elisabeth Tissier-Desbordes et Benoit Heilbrunn,2005, Op Cit, p343. 
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وهكذا يتحصل أفضل مورد نتيجة تقييمات . والبائع ولكن بالنهاية وصلت السلعة سليمة بدون مشاكل املستهلك

يستطيع املستهلك بفضل هذه التقييمات و  Top-Rated Sellerحيمل إسم  Ebayاملستهلكني على وسام من شركة 

  .بثقة كبرية اعتماد على تقييمات مستهلكني  آخرينشراء ما يريد من منتجات 

  هلكلمرجعية على سلوك المستأثر الجماعات ا: المبحث الثالث

تلف اجلماعات يط االجتماعي الذي ينتمي إليه والذي يتكون من خمإن التأثري الذي يتلقاه املستهلك يف احمل 

ودوافعه وتصرفاته وهذا التأثري يتلقاه املستهلك من خالل حيث تؤثر هذه اجلماعات يف إدراكه اليت يتعامل معها، 

اتصاالته وتفاعالته مع أفراد تلك اجلماعات فهو يتصل �م ويدخل يف عالقات معهم وهم من ناحيتهم يسعون إليه 

وخالل هذه اإلتصاالت والتفاعل اإلجتماعي يكتسب الفرد خربة ويتلقى معلومات تشكل  ،ويبادرون بالتفاعل معه

  .كثري من مفاهيمه وتؤثر على اجتاهاته وسلوكهال

   ثير االجتماعي التأالمعايير االجتماعية وظاهرة  :ولألالمطلب ا

أسباب إلتزام الفرد �ا وحتديد أنواعها مع دراسة مربزين يف ذلك تعريف املعايري اإلجتماعية  سنستعرض يف هذا املطلب

  .ظاهرة التأثري اإلجتماعي

  :المعايير اإلجتماعيةتعريف  -الفرع األول

 القاعدة أو النموذج  اليت تعينو الالتينية  norma إىل كلمة   normكلمة املعياريعود أصل  صولية األمن الناحية 

 امعيار  عليها يطلق االجتماعية، البيئة منهذه املعايري  تنبعث عندما، و جيب أن يكونرجع إليه والذي حيدد ما الذي يُ 

  .األساسي معناها مع متاشياوهذا  1.ااجتماعي

هو تكوين فرضي نقصد به وجود ميزان أو مقياس أو قاعدة أو إطار مرجعي  social norm املعيار اإلجتماعي

للخربة واإلدراك االجتماعي واالجتاهات االجتماعية والسلوك االجتماعي وهو مقياس يتقامسه أعضاء اجلماعة وحيدد 

املواقف اإلجتماعية كما أنه إطار مرجعي مشرتك ينبع من التفاعل بني أفراد اجلماعة سلوكهم ويتوقع أن يلتزموا به يف 

 أي أن املعيار اإلجتماعي . 2وجيعل هذا التفاعل ممكنا وحيكم بواسطته ويف ضوئه على السلوك االجتماعي يف اجلماعة

  .  سلوكهاليت يرجع إليها الفرد من أجل أن تكون مرشدا لاملرجعية  طريعترب مبثابة األ

رفض السلوك اجتماعي منوذجي أو مثايل يتكرر بقبول اجتماعي دون  على أنهاملعيار اإلجتماعي عرف كما 

وهذا ما يعين أن املعاير اإلجتماعية يتم تطبيقها من طرف أعضاء  3.نقد من جانب أطراف اجلماعةالعرتاض أو االأو 

  .د هلم ما جيب أن يكون عليه سلوكهماجلماعة واإلمتثال هلا دون نقد أو اعرتاض أل�ا حتد

                                                           
1 Youri GENTET : L’influence normative des groupes de référence sur les réponses à la musique. Le 
rôle modérateur du construit de soi. THÈSE Pour obtenir le grade de DOCTEUR DE L’UNIVERSITÉ 
DE GRENOBLE, 18 novembre 2014,p 28. 

، ص 2012الطبعة األوىل، ، ، دار كنوز للنشر والتوزيع، القاهرة، مصردور األسرة في التنشئة االجتماعيةعلم النفس االجتماعي و   :حممد بن حممود آل عبد اهللا   2

36  
3
  .36، صنفس المرجع السابق  

http://dominospizzahero.com/
http://dominospizzahero.com/
http://dominospizzahero.com/
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حيتاج إىل إطار فإنه واقف املالفرد عندما يتفاعل مع غريه يف أي موقف من  ومن خالل ما تقدم ميكن القول أن

مرجعي خاص به ويتضمن من املؤشرات ما يساعده على اختيار االستجابة اليت يستجيب �ا يف مواقف التفاعل اليت 

وإذا انتقلنا من موقف الفرد إىل املوقف الذي توجد به جمموعة من األفراد أو مجاعة ما فإننا  يشرتك فيها مع اآلخرين

نالحظ منوا وميال عن هؤالء األفراد إىل تكوين مفهوم معني عن كيفية االستجابة إىل ذلك املوقف أي أن اجلماعة 

وهو ما يصطلح عليه باملعيار . هستميل إىل تكوين إطار مرجعي معني كي يسلك أفرادها يف ضوئه وعلى أساس

  .اإلجتماعي

تقوم اجلماعات املرجعية بالضغط على املستهلكني من خالل اعتمادها على املعايري االجتماعية حىت تتمكن 

  1:من حتقيق الوظائف التالية

وري أو من مساعدة اجلماعة يف حركتها حنو أهدافها وأنه لكي تتحرك اجلماعة حنو هدفها فقد يكون من الضر  -أوال

املرغوب فيه أن تتوافر للجماعة درجات معينة من توحيد اآلراء أو االجتاهات أو العقائد ويزداد الدافع عند أعضاء 

اجلماعة إىل حتقيق هذا التوحيد كلما ازدادت أمهية هدف اجلماعة بالنسبة هلم وكلما أدركوا أن حركة اجلماعة سوف 

 .ازدادت حاجا�م إىل االعتماد على اجلماعة لتحقيق أهدافهم الفردية تتيسر عن طريق هذا التوحد وكذلك كلما

صيانة اجلماعة واإلبقاء عليها ولذلك جند أن الكثري من اللوائح املنظمة لعمل اجلماعات تنص على ضرورة  -ثانيا

ة التفاعل بني حضور العضو نسبة معينة على األقل من االجتماعات كما جند يف اهليئات واألندية األخرى وأن كثر 

    .األعضاء من شأنه أن يعمل على اإلبقاء على اجلماعة

آلرائهم وسلوكهم يف الواقع االجتماعي أي االتفاق مع اجلماعة على  ساعدة األعضاء على أن جيدوا سندام - ثالثا

  .الرأي الصحيح أو العقيدة الصحيحة عندما يتعذر على الفرد أن يلجأ إىل واقع مادي

االجتماعية إىل تشابه سلوك  يؤدي تبلور وتكوين املعايري :اإلجتماعية أسباب التزام الفرد بالمعايير -الفرع الثاني

أسباب  (cartwright & zander, 1960) ويلخص كارترايت وزاندر أفراد اجلماعة وتقارب اجتاها�م وتناسق آرائهم

  2:املعايري اجلماعة يف ثالثة أشياء هيبلتزام الفرد إ

أن عضوية الفرد يف اجلماعة حتدد بكثري من األشياء اليت يراها ويفكر فيها ويتعلمها ويفعلها أي أن طبيعة  - أوال 

املنبهات اليت يتأثر �ا الفرد تتحدد إىل قدر كبري بالبيئة اليت توفرها له عضوية اجلماعة فاالبن مثًال يتعرض حلقائق 

  .ذلك املوظف ورئيسه والطالب وأستاذه واملريض وطبيبهوتفسريات ختتلف عن تلك اليت يتعرض هلا والده وك

أن الفرد قد يسلك مسلكًا مشا�ًا لسلوك غريه يف اجلماعة ألنه يريد أن يستوثق من أن فهمه لألمور  -ثانيا

وهم (فهم سليم فإذا مل يكن واثقاً من سالمة هذا الفهم تقبل آراء األشخاص الذين حيبهم وحيرتمهم هو ولألحداث 

  .)الذين يكونون مجاعته املرجعية

                                                           
، على الساعة 2018- 03-16، تاريخ اإلطالع 2011-01-26تاريخ النشر  ،)العلوم االجتماعية(المعايير اإلجتماعية : محدي عبد احلميد أمحد مصطفى  1

  http://hamdisocio.blogspot.com، ، متاحة على املوقع 15:42

 
2
  ) http://hamdisocio.blogspot.com( نفس املرجع السابق، 
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  .ن ضغط اجلماعة على أعضائها بقصد توحيد سلوكهم حيقق هلا الكثري من املزاياإ - ثالثا

   :أنواع المعايير االحتماعية -الفرع الثالث

تتمثل املعايري واليت  منإىل وجود نوعني )  Cialdini, 1990 Reno Kallgren &(تشري األحباث اليت قام �ا كل من 

  1:يف

. معني اجتماعي وضع يف املعتاد السلوك عن رمسي غري بشكل هي تلك املعايري اليت تعلمنا :الوصفية المعايير -أوال

 سبيل علىف. حمدد اجتماعي وضع يف الفردية للسلوكيات املشرتكة اجلوانب مالحظة خالل من استنتاجها ميكنو 

 السارية القاعدة هي هذه أن نعترب بأن واهلدوء وهذا ما يسمح لنا الصمت نا نالحظفإن مكتبة،لل الدخولعند  املثال،

  . املكان هذا مثل يف

 وضع يف به القيام عدم أو به للقيام فيه مرغوب أو مقبول هو ما بوضوح هذه املعايري حتدد :اإللزامية المعايير -ثانيا

 ناتذّكر  لوحة رؤية الشائع منف  املكتبة مدخل عند املثال، سبيل علىف وميكن القول أ�ا توحي بالسلوك واإلجتاه .معني

  .صمت يف بالعمل

 قيمة معلوماتية الوصفية عايريللم كونسيفإنه ) (Cialdini & Trost, 1998وفقا للتصور الذي قدمه كل من 

للفرد تسمح  )املعايري الوصفية( األوىلاحلالة  أن يعين وهذا .اجتماعية قيمةفسيكون هلا  اإللزامية املعايريأما  )إخبارية(

 )املعايري اإللزامية( الثانية احلالة أما يف يف وضع معني، وفعالة ومالئمة دقيقة بطريقة التصرف يف باإلستجابة للرغبة

 العالقات على واحلفاظ لبناءمن أجل ا ،للفرد االجتماعية البيئة خالل منالرغبة يف القبول فتكون نتيجة 

    2.االجتماعية

  :التأثير اإلجتماعي -الفرع الرابع

بسلوكيات الفرد سلوك  يتأثر  عندما Social influence حيدث التأثري االجتماعي :التأثير اإلجتماعي وأنواعه -أوال

  د هربرت كيلمانعامل النفس جبامعة هارفار ل وفقاف ،يأخذ التأثري االجتماعي أشكاال عديدةحيث . األفراد اآلخرين

 )Kelman(Herbert   تتمثل يف ثالثة أنواع واسعة من التأثري االجتماعيتوجد: 

ميارس هذا الـتأثري و . السلوك قبل االجتاه يتم تغيريهذا النوع من التأثري  يف: Compliance) اإلذعان(اإلمتثال  -1

  سلوكه يغري مبعىن أن الفرد .3لديها السلطة يف منح املكافآت أو تقدمي العقاب التأثري واملتمثل يف اجلماعة صدرألن م

 العقاب تجنبي أو املكافأة على أن حيصل أجل منوهذا فقط  أن يغري يف مواقفه واجتاهاته بالضرورة ليس ولكن

من أجل أن و إال أنه  لديه  اجتاهات سلبية حول التدخنيكثريا منا من   فعلى سبيل املثال من طرف اجلماعة املتوقع

 يف على هذا السلوك مع االستمراريتوجب علينا أن نوافق فإنه  نياملدخن األصدقاءبعض طرف  ن نرفض مننتجنب أ

  .بالصحة بأن التدخني مضر االعتقاد

                                                           
1
 Youri GENTET, 2014, Op Cit, p 29 

2 Idem, p 29. 
3  John V. Petrof, 1999, Op Cit, pp258-259 
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 روابط على احملافظة أو تأسيس املستهلك يريد عندما حيدث التأثري من النوع ذاه : identification  الهوية -2

 ألن ولكن شخصيال هلذوق ليس املنتج من جتارية عالمةأي   شراء للفرد ميكن. إىل املصدر نجذبي ألنه اجلماعة

بشخص  هر بسبب تأث هاجتاهاته أو سلوكيف غيري قد ي معىن ذلك أن املستهلك. 1يستخدمون ذلك املنتوج أصدقائه

من أجل  منتجا�اعلى هذا األساس تلجأ املؤسسات إىل املشاهري لتسويق إذ  .آخر معجب به يتخذه كإطار مرجعي

  .استمالة املستهلكني حنوها

 التأثري املستهلك يقبلميارس هذا النوع من التأثري عندما : internalization) التطبيع(اإلستعاب الداخلي  -3

. الفرداخلاص ب سلوكال تغيري يسبق أن ميكن اإلجتاه تغيريفإن  احلالة؛ هذه يف. به اخلاص القيم نظام يناسب باعتباره

  2.وذو مصداقية من قبل املستهلك به موثوقًا املصدر يعترب عندما أن يكون فعاال التأثري من النوع ذاوميكن هل

 توجد العديد من النظريات اليت درست التأثري االجتماعي  :التأثير اإلجتماعي ات التي درستنظريأهم ال -ثانيا

  :األقليةمن خالل  أثري نظرية االمتثال من خالل تأثري األغلبية ونظرية التتتمثل يف 

  نظرية اإلمتثال أو المسايرة اإلجتماعية )اإلمتثال لرأي الجماعة: (تأثير األغلبية -1

جتمع تهومعتقدا هآراء يف أغلب األحيان يلجأ الفرد إىل تغيري
ُ
 الشخصّية لتوافق الرأي الّسائد أو الّشائع يف امل

ترب تع يتالعلى هذا التصرف فإننا نكون أمام ظاهرة اجتماعية و  ، وعندما يقبل الفردحىت ولو كان الرأي الّشائع خاطًئا

  . Conformity اإلمتثال واليت تعرف باسم  يف جمال علم النفس االجتماعي األساسية املبادئ أهم أحد

ومواقفهم م االجتماعية اليت يقوم األفراد من خالهلا بتعديل سلوكيا� احلالة عرف اإلمتثال بأنه: تعريف اإلمتثال -أ

والذي (تغيري رأي الفرد كما عرف االمتثال بأنه  .3اجلماعة، وذلك �دف االندماج يف حسب سلوكيات اآلخرين

كما عرف االمتثال  ،4)املصدر أو مصادر التأثري(يف اجتاه اآلراء اليت يعرضها شخص أو أكثر ) هدف التأثرييعترب 

  . 5الومهيةتيجة لضغوط اجلماعة احلقيقية أو بأنه تغيري يف السلوك أو املعتقد جتاه جمموعة ن

وإن  (يتضمن تغيري سلوك الفرد  )أو املسايرة اإلجتماعية(أن اإلمتثال  ميكن القول التعاريف السابقةمن خالل 

دون أن  اجلماعةيف  دماجنوهذا �دف اإلطواعية ) وإن كان خاطئا(اآلخرين باجتاه سلوك األفراد ) كان صحيحا

  :وميكن توضيح امتثال الفرد للجماعة يف الشكل التايل .يتعرض هذا الفرد ألي ضغط يدفعه لتغيري سلوكه

  

  

  

                                                           
1  John V. Petrof, 1999, Op Cit, p -259 
2Idem, p -259 
3 Charlotte Mareau,Adeline Vanek Dreyfus : L'indispensable de la psychologie, Maison d'édition Studyrama, 
 France, 1ère édition, 2013,  p180 
4  Patrick Gosling, et autre, Psychologie sociale: L'individu et le groupe,  bréal, paris, France, 1996, p90 
5 J  Turčínková, J  Moisidis : IMPACT OF REFERENCE GROUPS ON THE TEENAGERS’ BUYING 
PROCESS OF CLOTHING IN THE CZECH REPUBLIC, JOURNAL University of Agriculture and Forestry 
Mendelienne BRUNENSIS  ,  le volume 59, Number 7, 2011, p 490 
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    :13 الشكل رقم

  امتثال الفرد للجماعة

                          

  يتبع                               

  
  

  من إعداد الطالبة: المصدر

  1:أنواع خمتلفة تتمثل يف لإلمتثال االجتماعي :اإلمتثال االجتماعيأنواع  -ب

   .ماعةاالمتثال للمعايري السائدة يف اجلأي  :اإلمتثال المعياري - 

   .التقبل غري النقدي للمعلومات اليت تقدم للفرد يف مواقف معينة: المعلوماتي اإلمتثال - 

فاإلمتثال تغيري اجتاهات اجلماعة حىت تساير املعايري السائدة واجلديدة  ويقصد به: االجتماعي اإلمتثال - 

  .تلف من جمتمع آلخر ومن ثقافة ألخرىاالجتماعي خي

تأثر الفرد يف أحكامه بوجود اآلخرين حبيث جيعل اجتاهه موافقا مع ما تذهب إليه غالبية  وهو :اإلمتثال الفردي - 

  .اجلماعة

توجد جمموعة من العوامل اليت تسهم يف عملية امتثال الفرد للجماعة  :عوامل تزيد من امتثال الفرد والمسايرة -ج

   2:ولعل أمهها

   .لرأي اجلماعة ومسايرته الفرد امتثالكلما زاد حجم اجلماعة كلما زادت نسبة  - 

واحد يدفع الفرد للقبول برأيها، أما إذا خالف شخص واحد رأي اجلماعة زاد احتمال  يامجاع اجلماعة على رأ - 

  .الفرد لرأي اجلماعة امتثالعدم 

  .االمتثال يزداد مع املهمات الصعبة والغامضة نظراً لقلة املعلومات لدى الفرد عن املوقف - 

 .األصدقاءيف مرحلة الطفولة واملراهقة بتأثري مجاعة األقران و  يزداد اإلمتثال - 

 

  

                                                           
  146، صمرجع سابق، 2011، أحمد طاهر مسعود  1
2
 :، متوفرة على املوقع23.15، على الساعة 2018-04-20: ، مت اإلطالع عليه يوم2015- 04- 07:املسايرة اإلجتماعية، تاريخ النشر: إيناس سدوح   

http://n-scientific.org/2407  

 اجلماعة الفرد

 سلوك خاطئ

 سلوك صحيح
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وفيما يلي بعض التجارب اليت درست ظاهرة  :الفرد لرأي الجماعة متثالالتجارب التي درست ظاهرة اأهم  -د

  :التأثري اإلجتماعي

 أول التجارب اليت درست ظاهرة االمتثال هي جتربة شريف: الخاصة بالمعايير اإلجتماعية تجربة شريف مظفر - 

 "ذاتيةال ةتأثري احلرك"لى الوهم البصري املعروف باسم تجربة عهذه التعتمد حيث  1935الشهرية يف عام مظفر 

 effect autokinetic  حيث وضع شريف األفراد يف غرفة  1.االجتماعية املعايريتشكيل منها هو  دفاليت كان اهلو

الالإرادية فإن الضوء الصغري بدا مظلمة متاما واليت كان �ا نقطة صغرية واحدة ثابتة للضوء وألن أعيننا متيل إىل احلركة 

 إعطاء تقديرات للمسافة اليت تتحرك فيها نقطة ضوء يفطلب شريف من األفراد  .وكأنه يتحرك يف الغرفة املظلمة

مث وضع  ،فرادن فروق كبرية كانت موجودة بني األفوجد أن األفراد متسقني بوجه عام يف تقديرا�م ولك مكان مظلم

فراد أأعطى املشاركني يف غرفة أخرى مع إضافة مشارك أو اثنني وطلب منهم أن جييبوا بصوت مرتفع وبعد فرتة 

تكوين معيار للجماعة  أن ومن الواضحفهذا دليل قاطع على تشكيل معيار اجلماعة  .2اجلماعة أجوبة متشا�ة متاما

  .يحححيدد ما هو التقدير الص

 الفرد منفردا على ظاهرة  رأيمعرفة   إىلدف ت �كانسبق ميكن القول أن جتربة شريف مظفر   من خالل ما 

وهذه النتائج املتوصل إليها تعترب دليال واضحا يستمع لرأي اجلماعة بعد أن  على نفس الظاهرةحكمه مث معرفة معينة 

   .سلوك الفرد يفثري التأ على قدرةالعلى وجود ما يسمى باإلمتثال اإلجتماعي أي أن للجماعة 

مل تكن جتربة شريف مظفر التجربة الوحيدة اليت :عن ضغوط الجماعة *) Solomon Asc( آش سلومونتجربة  - 

هرت على ضوء االنتقادات اليت مت توجيهها واليت ظ درست ظاهرة امتثال الفرد لرأي اجلماعة بل تلتها عدة جتارب

  .لإلمتثال اإلجتماعي سلمون آش للتجربة السابقة ولعل أهم هذه التجارب جتربة

بإجراء سلسلة  وهو طبيب نفسي ورائد يف علم النفس اإلجتماعي يف أمريكيا  آش سلومونقام  1951يف عام 

هدفها توضيح درجة امتثال الفرد لرأي األغلبية أو  ،"جتارب آش لإلمتثال"بــ  من التجارب والدراسات ُمسيت

كانت تنطوي على ) التجربة السابقة(رأى آش أن املهمة اليت استخدمها شريف يف دراسته ا بعدما أن وهذ، 3اجلماعة

شيء من الغموض نظرا لعدم وجود معيار للحكم على صحة اإلجابة أو خطئها مما جيعل من الصعب اخلروج 

                                                           
1   Jean-Pierre Pétard : Psychologie sociale, Bréal éditions, paris, France, 2éme édition, 2007 , p294 

  54، مرجع سابق، ص 2015برنارد أ نيجستاد،   2

أكمل دراساته وحصل على الدكتوراه يف  أمريكي بولندي طالتجش نفس عامل هو )1996فيفري  20_1907سبتمرب Solomon Asc (  14)( سلومون آش* 

االجتماعي، وهو المجال الذي ركز فيه  عتبر أحد رواد علم النفسيو اعامً  19آش أستاًذا لعلم النفس يف كلية سوارمثور ملدة  سلومونل عمو 1932سنة علم النفس 

 أن وهو اجلشطالت نفس علم مع يتطابق عمله مبدأ .األخرى املوضوعات من والعديد ،والتطابق ،املكانة واقرتاح االنطباع، تكوين يف أساسية عماًال أ ابتكر لقد. أبحاثه

 على اجلماعة تأثري فيها أظهر واليت �ا قام اليت املطابقة بتجارب آش  اشتهر ي،أساس بشكل األجزاء تغري الكل طبيعة ولكن ،أجزائه جمموع من أكرب فقط ليس كلال

النفس  علم اكتسب آش شهرة هائلة لمثل هذه التجارب ونشر كتابه .أثارت نظرياته اهتمامه بالبحث وكان مبثابة أساس للتجارب اليت جعلته مشهوراً و  راءاآل

 .أحدث ثورة يف الدراسات حول العقل البشري يف عصره  . 1952 سنةاالجتماعي
، مت اإلطالع 2016-08- 13، نشر يوم )أن اخترت رأيا يخالف قناعاتك ألنه يتوافق مع رأي الجماعةهل حدث (اإلمتثال اإلجتماعي : عبد اهللا بين فارس  3

  /https://abdallahbanifaris.wordpress.com/2017/08/13/conformity : ، متوفرة على الرابط13:55عليه يوم  على الساعة 
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س اإلمتثال تكون يف أن خري وسيلة لقيا  و رأى آش. باستنتاجات حول اإلمتثال يف املواقف اإلجتماعية بناءا عليها

حيح هلا مع أناس آخرين ُجيمعون على إعطاء إجابة خطأ يف مهمة يكون احلل الص وافقةاملقياس نزعة الشخص إىل 

  1.واضحا ال يعرتيه أي غموض

يف أمريكا ليقوموا بالتجربة، غَري أّ�م swarthmore   استعان  آش  بطالٍب متطوعني من كلية سوارمثورحيث 

 123الدراسة على أجريت هذه  ، حيث2أ�ا جتربة لفحص النظر ليس إال ) كما أخربهم آش( شاركوا فيها ظاّنني 

حيث    3أشخاص 9إىل  7كل موضوع يف  غرفة تتكون من يتم معاجلة  و . جنس الذكور ركزت فقط علىموضوعا 

مثلما  4.إما يف خط مستقيم أو حول دائرة مستديرة وجيلس املشارك الغافل يف األخري أو قبل األخري هم يتم إجالس

   :نشاهده يف الصورة التالية واليت تبني سبعة أشخاص جالسني حول دائرة مستديرة

  :01الصورة رقم 

  تجربة آش األصلية

 

Source : Kate Burns & All: Conformity: What would you do? published on  October 26, 2016, on the website 

http://psychmuseum.uwgb.org/category/social/page/2/ 

 مع اجلماعةد الفرد نفسه متناقضا بشكل مفاجئ أحكامه علنا حيث جي اجلماعةيعطي  كل عضو يف حيث 

، قد كانت ا�موعة املعنية، باستثناء عضو واحد. التجربة تكرر هذا التناقض مرارا وتكرارا يف سياقي، و بأكملها

وقد سبق للباحثني  5.اجتمعت سابقًا مع ا�رب وتلقت تعليمات للرد يف بعض النقاط بأحكام خاطئة وباإلمجاع
                                                           

، على الساعة 2018-04-21، مت اإلطالع عليه يوم 2016- 10-26، نشرت يوم يف وآشتجربتي شر )التأثيرات اإلجتماعية(اإلمتثال :أنور املطريي   1

      / https://anwrksa.wordpress.com، متوفرة على الرابط،00:13
2  TRT على الساعة 2018-04-20: ، مت اإلطالع عليه يوم2015-09-10نشرت يوم  تأثير المجتمع على الفرد في ظل تجربة سولمون آش،: العربية ،

  http://www.trtarabic.tv/11253 ، متوفرة على الرابط23:23
3
 Patrick Gosling et autre, 1996, Op Cit,  p 90. 

4
  http://n-scientific.org/2407 :متوفرة على املوقع، مرجع سابق، 2015، إيناس سدوح . 

5
 Solomon E. Asch, EFFECTS OF GROUP PRESSURE UPON THE MODIFICATION AND DISTORTION OF JUDGMENTS, 

In H. Guetzkow (Ed.), Groups, leadership and men. Pittsburgh: Carnegie Press, 1952, p 224 

https://www.hotcourses.ae/study/us-usa/school-college-university/swarthmore-college/117820/international.html
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كان اهلدف من هذه التجربة هو ولقد  . ألسئلة اليت كانت ستطرحهؤالء األشخاص لتقدمي إجابات مسبقة لتدريب 

  .1التأكد من أن الفرد مل يقدم إجابته إال بعد مساع رفاقه

يف سياق هذه التجربة يقدم أش بطاقتني حتتوي البطاقة األوىل على ثالث خطوط خمتلفة األحجام ومرقمة من 

 ةيد أي من اخلطوط الثالثاري ومهمة املشارك الغافل هي حتدالبطاقة الثانية فتحتوي على خط معي، أما 3إىل 1

 :والشكل التايل يوضح ذلك 2تتطابق مع اخلط املعياري

  :14 الشكل رقم

  مقارنة الخطوط الثالث مع الخط المعياري 

 

 

  

 

 

 

Source : Donelson R. Forsyth : Group Dynamics, Cengage Learning, US of Amarica, 7th  édition,  2017, p180. 
  

من خالل الشكل السابق نالحظ أن عملية اختيار خط من بني ثالث خطوط والذي يطابق اخلط املعياري 

هي عملية واضحة جدا ال يعرتيها أي غموض وال تستدعي أي تفكري فأي واحد منا يرى الشكل للوهلة األوىل 

تعلق برأي اجلماعة  فهنا تكمن ، لكن عندما يصبح األمر ي1تردد اخلط الذي حيمل الرقم أي  دونسيختار مباشرة 

  .حيث تشري هذه النتائج إىل مستوى عال من إمتثال الفرد لرأي اجلماعة .املشكلة

يف أول حماولتني أعطى احللفاء اإلجابة الصحيحة فانسجم معهم املشارك الغافل ولكن بعد ذلك بدأ املمثلني 

آش يشري إىل حلفائه عند بعض احملاوالت التجريبية احلامسة بإشارة سرية يكون   حيث كان 3بإعطاء إجابات خاطئة

   .4على إجابة واحدة عليهم عندها أن جييبوا الواحد تلو اآلخر إجابة خاطئة جممعني 

  

  

                                                           
1
 Patrick Gosling et autre, 1996, Op Cit, p 90. 

2  Donelson R. Forsyth : Group Dynamics,  Cengage Learning, US of Amarica, 7th  édition, 2017,  p 179-180 
  http://n-scientific.org/2407 :متوفرة على املوقع، مرجع سابق، 2015إيناس سدوح،   3

 4
   .https://anwrksa.wordpress  ،، مرجع سابق2016أنور املطريي،  

 

 

 

 

 

 
     1             2          3 

http://psychmuseum.uwgb.org/social/conformity/
http://psychmuseum.uwgb.org/social/conformity/
http://psychmuseum.uwgb.org/category/social/page/2/
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  :02الصورة رقم 

 ردة فعل أحد المشاركين الغافلين ضمن تجربة آش

 

Source : James G. Milles & All ; Behavioral Legal Ethics (Behavioral science, law, and ethical decision-making), 
published on  22-07-2014, on the website 

https://behaviorallegalethics.wordpress.com/2014/07/22/426/ 

بعد مساعه  دهشته واستغرابهحيث نالحظ  06الصورة توضح ردة فعل املشارك الغافل والذي حيمل رقم 

ففي هذه  ،اليت تدور يف ذهنه إلجابات األفرد اآلخرين واليت كانت كلها معاكسة متاما لإلجابة الصحيحة والواضحة

وهنا جيد الفرد نفسه . كل أفراد اجلماعة يتفقون على رأي واحد إال هو  حيث أن الفرد يف موقف صعب يكونالة احل

 )اليت اتفقت كلها على رأي واحد(متاما إما أن يتمسك برأيه الصحيح وخيالف رأي اجلماعة يف وضعيتني خمتلفتني 

  .وإما أن ميتثل للجماعة رغم يقينه أ�ا على خطأ وهو على صواب

عادة ما مير الفرد بثالث مراحل أساسية من : الجماعةسيكولوجية انحراف إدراك الفرد وتحوله لتبني رأي  -ه

   1:اجلماعةأجل تبنيه لرأي 

حيث يدرك الفرد بأن اآلخرين على خطأ ولكنه يتماشى  )Action( حيدث االحنراف أوًال على مستوى الفعل - 

 .معهم بالرغم من ذلك

االعتقاد بأنه من احملتمل أن   حيث يبدأ الفرد يف )Judgment( ياالحنراف إىل مستوى احلكم العقل ينتقل - 

معظم املفحوصني الذين امتثلوا للجماعة ينتمون هلذه الفئة يف جتربة . (هواآلخرين يرون شيئًا ال يستطيع رؤيته 

 ).آش

أي أن مفاهيم الفرد حول اخلطأ والصواب تنحرف  )Perception( أخريًا يصبح االحنراف على مستوى االدراك - 

 ).شيقع حتت هذه الفئة قليل من املفحوصني يف جتربة آ. (بشكل كبري كنتيجة لتأثره بتصور األغلبية

  

                                                           
1
  http://n-scientific.org/2407 :مرجع سابق، متوفرة على املوقع ، 2015إيناس سدوح،  
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 للعملية نظريًا شرًحا) 1955( سنة  Deutsch  & Gerard وجريارد دويتش قدم:امتثال الفرد للجماعةأسباب  - و

 بسبب ينتج قد اإلمتثال أن حيث اقرتحا. )1956 _ 1951(طيلة جتاربه  آش هاالحظ اليت اآلثار إىل املؤدية النفسية

 لتأثيروا Normative Social Influence ريلمعياا الجتماعيا لتأثيرا وهي الجتماعيةا اتلتأثيرا من نوعين

       .Informational Social Influence لمعلوماتيا الجتماعيا

 االمتثال أو املعياري االجتماعي التأثري إن الدافع وراء :)(Normative Social Influence التأثير المعياري -

 الصورة بشأن املخاوف عن طريق أي الرفض من طرف أعضاء اجلماعة، وجتنبهو الرغبة يف القبول  املعياري

 ضد األغلبية ألعضاء )الرفض( التمييزي السلوك حول الدراسات من كبري عدد هناك الواقع، يف. للفرد االجتماعية

وضح حيث ي، 1لالمتثال اضغوط تشكل التمييزية السلوكيات هذهو  اجلماعة معايري حيرتمون ال الذين اجلماعة أعضاء

 أن الضغط املعياري ميارس على األفراد الذين ال يتفقون وال 1951يف دراسة أجراها سنة  Schachterسكاكرت 

 خالل منيتم رفضه  فإنه ،اجلماعة معيارإىل  )املنحرف(ففي حالة عدم انضمام الفرد   ،2يدعمون املعايري االجتماعية

 يف بقاءه حالة يفأما  طرده إىل تؤدي مما اآلخرين اجلماعة عضاءأل بالنسبةجاذبيته  وختفيض ،معه التفاعل عن التوقف

 سيؤدي املعياري التأثري فإن لذلك،. جاذبية واألقل قيمة األقل تلك الوظيفة إىل وظيفته تنزيل فسوف يتم  ،اجلماعة

يعتقد  مبعىن أن الفرد الوهذا  .3األساسية معتقداته يف التشكيك الشخص من يتطلب الوالذي  اإلذعان سلوك إىل

    .بالضرورة أن األغلبية حمقني وهم على صواب فهو يلجأ إىل تغيري سلوكه دون تغيري معتقداته اخلاصة

 أو املعلومايت االجتماعي التأثري وراء الدافع إن :(Informational Social Influence) التأثير المعلوماتي -

 وموقف الفرد معتقدات بني إدراكي صراع عن وينتج. القرار دقة عن البحث خالل يكون من املعلومايت اإلمتثال

 يقبل حىت صحته يف كيشك وجيعله قراره  من الشخص ثقة إىليسيء حتما  اآلخرين موقفحيث أن  .اآلخرين

ويف  هيف قرارات شككغري واثق أو م يكون الفردفعندما . 4احلقيقة على كدليل التأثري مصدر يقدمها اليت املعلومات

   . كمصدر للمعلومات املوثوقة أو الصحيحة  هنظر إىل من حولي هفإن  على األمور، هصّحة ُحكم

 ؟االجتماعي متثالواإل الجماعاتلضغط  ونيتعرض جميع المستهلكينهل  - ز

ة عرب شبكة األنرتنت حول ظاهرة املوجود هاتالفيديو جمموعة من إن اإلجابة على هذا السؤال تستدعي منا مشاهدة 

املمارس من طرف يتأثروا بالضغط االجتماعي  من األفراد اللذين ملواليت تبني وجود عدد اإلجتماعي اإلمتثال 

  .اجلماعات

تتعلق  هي مسألة ف. ال يتعرضون بنفس الطريقة من هذا الضغط لالمتثالويف هذه احلالة ميكن القول أن األفراد 

درجة االرتباط  اآلخرين، فراداألعلى  عتمادإلا، درجة الثقة بالنفس ،احلاجة لالنتماء واالعرتاف الفرد، شخصيةب

                                                           
1
  Youri GENTET, 2014, Op Cit,  pp40-41.   

  .56، مرجع سابق، ص 2015برنارد أ نيجستاد،   2
3
  Youri GENTET, 2014,  Op Cit,  p41.   

4
  Idem , pp41-42  

https://behaviorallegalethics.wordpress.com/author/jamesgmilles/
https://behaviorallegalethics.wordpress.com/
https://behaviorallegalethics.wordpress.com/2014/07/22/426/
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درجة ب كما يتعلق األمر. وبالتايل فإن املراهقني يتأثرون بشكل خاص بأقرا�م. للفردمهيتها بالنسبة أل باجلماعة

للضغوطات املمارسة  فكل هذه العوامل تساعد يف امتثال الفرد 1.مسألة الثقافة إضافة إىل اجلماعة،حجم ك، تماسال

  . من طرف اجلماعة

الفرد الذي يشعر بضغوط اجتماعية . تتعلق بالتفاعل النفسيوهي  احلديث عنهاظاهرة تستحق إال أن هناك 

اليت متارس  ماعةاجلقوية ويدرك أن هامش حريته يتعرض للتهديد فإنه قد يسلك سلوكا خمالفا ملا هو متوقع من قبل 

لتلك املتوقعة أو املرغوبة من  متاما اختيارات خمالفةقد يتخذون املراهقني  جند أنحيان من األففي كثري .  عليه الضغط

     2.ون تأكيد أنفسهمقبل آبائهم أل�م يشعرون بأن هامش احلرية لديهم مهدد ويريد

تبار هذه احلساسية كميزة ميكن اع ، فإنهاملرجعية اجلماعات مبا أن مجيع املستهلكني ليسوا حساسني لتأثريو 

مت حيث . على قياس احلساسية للتأثري االجتماعيكزت اليت ر األحباث وجدير بالذكر أن هناك العديد من . شخصية

يوضح درجات املوافقة وعدم املوافقة على  3 .من قبل الباحثني األمريكيني 1989اقرتاح مقياس معروف يف عام 

التأثري االجتماعي املعلومايت واهلدف منها هو قياس  عبارة 11جمموعة من العبارات والبالغ عددها 

اجلدول التايل يوضح هذه و ) 2،3،5،6،8،8،11:البيانات(املعياري اإلجتماعي والتأثري  ) 1،4،7،10:البيانات(

 :العبارات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

                                                           
1
Alin d’ astous et autre, 2014,  Op Cit, p 266. 

2
 Idem, p266. 

3
 Idem, p266. 
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   :06الجدول رقم

   المعيارياإلجتماعي التأثير االجتماعي المعلوماتي والتأثير قياس 

  العبارات موافق                    غري موافق              

شري اآلخرين حىت ما أست غالبانما يقبل الذهاب إىل الس 1 2 3 4 5 6 7

 ختيار الفيلم األفضليساعدوين على ا

أحاول ما عادة   ،حاولت أن أكون مثل شخص ماإذا  1 2 3 4 5 6 7

 اليت يشاهدهامشاهدة نفس األفالم 

يستمتع  به سشاهده أن الفيلم الذي سبأيهمين كثريا  1 2 3 4 5 6 7

 خرون اآل

  ؛ غالباً ما  اختيار أفالمي على حىت أطمئن 1 2 3 4 5 6 7

  عن األفالم اليت سيشاهدها اآلخروناستفسر 

أشاهد فيلًما جديًدا حىت أكون متأكًدا من أن لن  1 2 3 4 5 6 7

 أصدقائي سيوافقون على اختياري

دائما ما أذهب إىل السينما ملشاهدة نفس األفالم اليت  1 2 3 4 5 6 7

  يشاهدها اآلخرون

، غالبا ما أخذ فيلمالإذا كنت أعرف القليل جدا عن  1 2 3 4 5 6 7

  .املعلومات من أصدقائي

 ، عادة ما أختار األفالم اليتعندما أذهب إىل السينما 1 2 3 4 5 6 7

  سيتم املوافقة عليها من قبل اآلخرين

أحب أن أعرف األفالم اليت ترتك انطباًعا جيًدا لدى  1 2 3 4 5 6 7

  اآلخرين

ما أقوم جبمع  دائماقبل الذهاب ملشاهدة فيلم  1 2 3 4 5 6 7

  معلومات عن ذلك من أصدقائي أو عائليت

نفس  مشاهدةشعوري باالنتماء من خالل  أرضيأنا  1 2 3 4 5 6 7

  اآلخرين اليت يشاهدهااألفالم 
Source :Alin d’astous et autre: Comportement Du Consommateur , Cheneliere Education ,Canada, 4éme  édition, 

2014, p267. 
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. كيبك الكنديةمدينة   طالًبا يف  120طار دراسة عن السينما أجريت على عينة من إيف   لقد مت استخدام هذا السلم

  1:أساسية تتمثل يفة عن ثالث نتائج كشفت هذه الدراسو 

  . )على األقل يف هذا ا�ال(، فئة اإلناثأكثر حساسية للتأثري االجتماعي من تعترب فئة الذكور  - 

هم أكثر حساسية للتأثري االجتماعي من ) سنة 29و 26الذين ترتاوح أعمارهم بني ( الطالب األكرب سنا - 

  ).25إىل  21(الطالب األصغر سنا 

أكثر حساسية للتأثري االجتماعي من أولئك الذين ال يتشاورون  هم املستهلكون الذين يستشريون نقاد السينما - 

  . معهم كثرياً 

النتائج اليت مت احلصول تلك تؤكد  ملدينة كيبك الكنديةهذه النتائج اليت مت احلصول عليها يف السياق االجتماعي 

  .املستهلكجمال سلوك  عليها حىت اآلن من قبل الباحثني يف

 .ظاهرة امتثال الفرد لرأي اجلماعة، فقد تبعتها عدة جتارب ودراسات حول األخريةالتجربة مل تكن  جتربة آش

أصدقائه أو أسرته  راءآله بدءًا من خضوعففي حاالت كثرية جيد املستهلك نفسه مضطرا للخضوع لرأي اجلماعات 

كما أن امتثال الفرد لرأي ،  يف شراء منتج معني اليت يعتربها مرجعا بالنسبة لهأو غريها من اجلماعات  أو زمالء عمله

مبختلف اإلجراءات وعدم شرائها حىت تقوم اجلهات املعنية من أجل مقاطعة منتوجات معينة اجلماعة قد يكون 

أثارت اليت  تصدي خليها  محلة اجلزائريف ولعل أبرز محلة مقاطعة  .والتدابري اليت من شأ�ا إرضاء طلبات املستهلكني

ا�تمع فايسبوك باعتباره األكثر استعماال يف ال مبا يف ذلكمواقع التواصل اإلجتماعي خمتلف  ضجة كبرية عرب

ويعود سبب هذه احلملة بسبب ارتفاع أسعار السيارات يف ظل قيام الدولة اجلزائرية بتطبيق قانون منع  ،اجلزائري

هو أنه رغم أمهية  ،لكن ما جيب التنويه إليه هنا. حكرا على بعض املؤسسات فقطأصبح السوق اإلسرتاد أين 

املستهلكني  إفراط إال أن. املعايري واإلمتثال هلا اجلماعات يف توجيه سلوك الفرد حنو الفعل الصحيح من خالل وضع

فردا إمعا غري قادر على التفكري استهالكيا جيعل من املستهلك جمتمعا  سينتج عنه حتما هلذه اجلماعات، يف التبعية

احلالة نكون أمام ما يسمى ويف هذه  ،اجلماعات املرجعيةتلك لشرائية مبفرده دون الرجوع إىل واختاذ خمتلف القرارات ا

كون أن الفرد  والذي يعترب من أخطر الظواهر اليت عرفت يف سوسيولوجيا اجلماعات herd behaviorبسلوك القطيع 

ن إ"وهنا ميكن اإلستشهاد مبقولة أحد علماء اإلجتماع حول هذه الظاهرة بقوله . ون أي تفكري يذكرميتثل للجماعة د

جتمد األفكار الفردية، وعدم التحلي بالفكر النقدي الناجم عن االنسياق وراء ا�موعة يؤدي أحيانا إىل األخطاء 

ال تضيع : قدرته على التفكري، فكأن ا�موعة تقولمشوليا حيرم الفرد من واإلفراط يف التبعية يولد نظاما . الكربى

  .2"الوقت بالتفكري مبحض إرادتك فنحن نفكر عنك

                                                           
1
 Alin d’ astous et autre, 2014, Op Cit, pp267-268. 

متوفرة  15:32، ، على الساعة2018- 06- 29اإلطالع  ، تاريخ2015-05- 15،  تاريخ النشر التبعية إحدى وسائل التكيف مع ا�تمع: حممد هاين عطوي  2

   http://www.alkhaleej.ae .: على الرابط
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 التأثري مصدر والذي اصطلح عليه بتأثري األغلبية، ال يعتربإن ظاهرة امتثال الفرد لرأي اجلماعة  :تأثير األقلية -2

ويف هذا  .اجلماعة على اتأثري  له يكون أن وضعه، أو  سلوكه خالل من لفرد معني ميكنبل  اجلماعة، داخل الوحيد

  .الصدد نكون أمام ما يعرف بتأثري األقلية

 فمن ،اجلماعة على تأثري لألقلية يكون لكي أنه )Faucheux & Moscovici ( كل من الباحثني  يؤكد

 على تأثريا أقوى هو األقلية نفوذ أن أيضا تبني وقد .ومتماسكا متسقا األقلية سلوكو  اجتاهات يكون أن الضروري

 أن الضروري فمن ،اجلماعة على لألقلية اتأثري  هناك يكون ولكيفبني أنه   Hollander هوالندر، أما األغلبية نفوذ

. التأثري على األقلية قدرة على اإجيابي اتأثري  هلا السابقة الكفاءة أن وهذا مبعىن  .االختصاص على األقلية نفوذ يستند

 للموقف اخلضوع إىل اجلماعة أعضاء ستقود اليت هي ما جمال يف جدواها أثبتت اليت الشخصية فإن أخرى، وبعبارة

   .1األقلية تتبناه الذي

  :أهم النظريات التي درست تأثير األقلية على الجماعة -أ

مرحلتني فجلي بنا بداية وقبل احلديث عن نظرية انتقال املعلومات على  :نظرية انتقال المعلومات على مرحلتين - 

 .إىل اجلمهورمباشرة أين يقوم املصدر بتوجيه الرسالة  ،ديث عن نظرية انتقال املعلومات على مرحلة واحدةاحل

   :فق ما يوضحه الشكل التايلو 

    :15الشكل رقم

  الخطوة الواحدة عبرانتقال المعلومات 

  

  

  

  

  

    

  )اجلمهور(املستقبلني                                                                                       
Source : Paul Russell Smith,Jonathan Taylor: Marketing Communications (An Integrated Approach), kogan page, 

London, 4 th édition, 2012,  p 76 

 

ال عملية انتقال املعلومات  جيعل من بني املرسل واملستقبلني دون اللجوء إىل قائد الرأيمباشرة   اإلتصال إن

على مجيع األفراد وعلى هذا األساس فقد مت اإلعتماد  دث نفس التأثريال حتكما أ�ا   اجلمهور تصل بشكل متساو إىل

                                                           
1 Richard Ladwein: le comportement du consommateur et de l’achteur, Economia, paris, france, 2 éme 
Edition, 2003, pp 114-115. 

 الرسالة املرسل

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%87%D8%A7_%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A?source=feed_text
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ضوء االنتقادات املوجهة لنظرية انتقال املعلومات على  ظهرت على واليتنظرية تدفق املعلومات على مرحلتني على 

  .مرحلة واحدة

 إن أول ظهور لنظرية انتقال املعلومات على مرحلتني هو ما بلورته نتائج الدراسة اليت أعدها  :تاريخ النظرية

 helen gaudetوهيلني جوديت  bernard berelsonوبرينارد بريلسون  paul lazarsfeldالباحثون بول الزارزفليد 

 1944اليت أجريت على االنتخابات الرئاسية األمريكية عام  1اختيار الشعب: بعنوانيف جامعة كولومبيا األمريكية 

سفرت عن جناح الرئيس أروزفلت املرشح الدميقراطي واليت بني ويندل ويلكي املرشح اجلمهوري والرئيس فرانكلني 

إذ كان من أهم نتائجها اليت لفتت نظر الباحثني أن قادة الرأي كان  ،2الثانيةروزفلت يف انتخابات الرئاسة للمرة 

الذي كان متوقعا أن حتدثه وسائل اإلعالم اجلماهريية على  هلم األثر األكرب يف اجتاهات الناخبني أكثر من األثر 

مصطلح قائد الرأي لإلشارة إىل هؤالء  paul lazarsfeld الزارسفيلدبول اختار حيث  ،3غرار اإلذاعة والصحف

  .4أتباع الرأيبعلى املشورة  من أجل احلصولإىل قادة الرأي  يلجأونالذين  أولئكووصف . األفراد

  1955مرحلتني سنة  علىانتقال املعلومات "ىل صياغة نظرية جديدة وهي نظرية لقد مهدت هذه الدراسات إ

ىل األفراد الذين يتعرضون وسائل اإلعالم إحركة انتقال املعلومات من  Katz & Lazarfeldوالذي بني  فيه الباحثني 

تمدون على ىل األفراد الذين يعل املعلومات من هؤالء األفراد إمث تنتق) قادة الرأي(أكثر  من غريهم هلذه األخرية 

   .5رمباشتعرضوا هلا تعرضا غري  �مأعالم أو لوسائل اإلوا ومل يتعرض) إىل الرأي نياعالس(غريهم يف تلقي املعلومة 

وفسر الباحثون هذه النتيجة بقوهلم أن الرسالة اإلعالمية مل تكن ذات تأثري مباشر يف الناخب وإمنا يكون 

التأثري عرب متغري وسيط هو قادة الرأي فقادة الرأي يتعرضون ملضامني وسائل اإلعالم ويتأثرون �ا مث ينقلون هذا التأثري 

أن املعلومات اليت يتم نشرها تنقل إىل اجلمهور أي أمهها اإلتصال  بدورهم إىل اجلماهري عرب قنوات اتصالية متنوعة

عرب مرحلتني قادة الرأي الذين يتعرضون غالبا للرسائل اإلعالمية ومن مث تنتقل من قادة الرأي للجمهور من خالل 

   .االتصال الشخصي

 6:من النتائج كان أمهها ةتوصل الباحثون إىل مجل: نتائج النظرية  

  الذين يعيشون أوضاعا  األفرادإن عملية تكوين الرأي ليست عملية فردية ولكنها عملية مجاعية وتفسري ذلك أن

  ؛اجتماعية متقاربة جتمعهم عادة مصاحل ومشاعر واحتياجات مشرتكة وينعكس ذلك على اجتاها�م وأرائهم
                                                           

1
  111، ص2014 ،، مكتبة العبيكان للنشر، الرياض، السعودية، الطبعة األوىل نظريات التأثير اإلعالمي: حممد بن سعود البشر  

  385، ص 2008، )ط-د(مركز حبوث الرأي العام، كلية اإلعالم، جامعة القاهرة، مصر، ،نظريات اإلعالم: حسن عماد مكاوي، عاطف عديل العبد   2
  111مرجع سابق، ص، 2014حممد بن سعود البشر،   3

4 Stanley Baran, Dennis Davis : Mass Communication Theory (Foundations ,Ferment and Future) , Wadsworth 

Cengage Learning  for publication, USA, 5 th édition, 2008, p138. 
، ، اجلزائرجامعة قاصدي مرباح ورقلة، 12، جملة أداء املؤسسات اجلزائرية، العدد تأثير قادة الرأي على سلوك المستهلك: كيمة، مليكي مسري �اء الدينبوعناين ح  5

  356، ص 2017
  286ص  ، مرجع سابق،2008، حسن عماد مكاوي، عاطف عديل العبد  6
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 االتصال الشخصي كان العامل املؤثر يف وار وأن يت ينتمي إليها يف املناقشات واحليشارك الفرد اجلماعات ال

 ؛عالم كما كان معتقداتشكيل رأي األفراد وليس وسائل اإل

  يتميزون عن سواهم بكو�م أكثر اتصاال بوسائل االتصال اجلماهريية من صحف يوجد أفراد داخل اجلماعة

اجلماعات  اليت ينتمون إليها  وجمالت وإذاعة وأ�م أحرص من غريهم على متابعتها ونقل مضمو�ا إىل باقي أفراد

 ؛وأطلق على هؤالء األفراد قادة الرأي

  غالبية األفراد ال حيصلون على معلوما�م من وسائل اإلعالم مباشرة وإمنا حيصلون عليها من خالل اتصاهلم

  ؛املباشر بقادة الرأي يف اجلماعات اليت ينتمون إليها

  وتوجيه الرأي العام جبانب وسائل اإلعالم وأن قادة الرأي يلعب االتصال الشخصي دورا مهما يف تشكيل

يشكلون عنصرا مهما يف عملية االتصال الشخصي ويلعبون دور الوسيط بني األفراد ووسائل اإلعالم وأطلق على 

  .عملية سريان املعلومات من وسائل اإلعالم إىل اجلماهري عرب  قادة الرأي اسم تدفق املعلومات على مرحلتني

  وكاتز ج الزار سفيلدنموذ )Katz & Lazarfeld ( وميكن توضيح هذا : لتدفق المعلومات على مرحلتين

  :النموذج يف الشكل املوايل

 : 16الشكل رقم

  لتدفق المعلومات على مرحلتين Katz & Lazarfeldنموذج  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 134ص ،2016ع، القاهرة، مصر، دار العريب للنشر والتوزي ،اإلعالمقات العامة و المدخل إلى دراسة العال :يحممد مرضى الشمر  :المصدر

 قائد الرأي القناة الرسالة املرسل

  املستلم

 1رقم

  املستلم

 2رقم 

  املستلم

 4رقم

  املستلم

 3رقم

  املستلم

 6رقم

  املستلم

 5رقم
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 قادة الرأي من هم:  Opininon Leader جد البشرالقيادة ظاهرة قدمية وهي موجودة منذ أن وُ تعترب ظاهرة، 

فمن النفوذ والتأثري على اآلخرين، األشخاص ذوي  أولئك يف مقام اإلشارة إىل يأيت ذكر كلمة  قادة الرأيو 

حكمة اهللا خبلقه أنه جعل يف اجلماعات أفرادا قليلني تتوافر فيهم ميزات خاصة تؤهلهم لقيادة اجلماهري والتأثري 

فيهم ومن مث توجيههم حنو الفعل الصحيح وقد أشار القرءان الكرمي لقادة الفكر والرأي يف العديد من اآليات ملا 

ومن بني هذه اآليات جند قوله  بسلوك معني هلم من نفوذ وقدر�م على التأثري يف التابعني هلم وإقناعهم

الَ  قالُ مرتفوها ِإنا وجدنا آباءنا على ُأمةَ وإِّنا على آثارهم كذلك ما أرسلنا منَ قبَلكِ يف قريةِ منَ نذير ِإو﴿تعاىل

معارضة  من خالل ى مدى قدرة األفراد القادة يف السيطرة على األفراد اآلخريندليل قاطع عل وهذا 1﴾ُمقتدون

َأهَل الذّْكِر ِإن َفسألوا ﴿ وقوله تعاىل .واالقتداء بتلك الديانات اليت عهدوا عليها سابقا الرساالت السماوية

َلمونَال َتع ُتموهذا نتيجة  القادة يف حالة عدم املعرفة لشيء معني لؤلئكبالرجوع  األفراداهللا  أمرحيث  2﴾ُكن

   .اخلصائص اليت يتميزون �ا واليت تؤهلهم للقيام بذلك

 تعريف قائد الرأي:   

اإلمجايل ووسائل اإلعالم خاصة يف حالة  يعرف قائد الرأي بأنه الشخص الذي يستعمل كوسيط بني السوق

تقدمي سلع جديدة ويطلق على الشخص أنه قائد رأي إذا اعترب بواسطة مجاعة أو فرد آخر بأنه ذو خربة أو معرفة عن 

أي أن قائد الرأي هو ذلك الوسيط الذي يستخدم بني املؤسسة واملستهلكني  والذي يسمح بنقل . 3موضوع معني

 : كال اإلجتاهني وهو ما ينتج عنه تدفق املعلومات على مرحلتني وفق ما يوضحه الشكل التايليف وتدفق املعلومات

  :17الشكل رقم

  تدفق المعلومات على مرحلتين

  

  

  

  

  

  

  
Source: Matin Khan : Consumer Behaviour And Advertising Management, New Age International (p) Ltd, New 

Delhi, India, 2006, p 64. 

                                                           
   23اآلية : سورة الزخرف  1
  16اآلية : سورة النحل  2
  187مرجع سابق، ص ،2003 عنايب بن عيسى،  3

 جهد تسويقي

 قائد الرأي قائد الرأي

 اجلزء السوقي ذو الصلة
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 من وغريها اإلعالم وسائل خمتلف من الصلة ذات املعلومات عن يبحثون الرأي قادة أن السابق الشكل يوضح

 من الفعل ردود يوضحف املتقطع اخلطأما . اجلماعة أعضاء إىل تلك املعلومات  نقلحيث يعملون على  املصادر،

  .الرأي لقادة اجلماعة

حراس البوابة استخدمها كوين  :ومن بني هذه التسميات جندتسميات عديدة،  قادة الرأيلوجدير بالذكر أن 

أصحاب النفوذ احملليون استخدمها ليونربجر سنة ، 1952الزعماء غري الرمسيني استخدمها ويكلننج سنة ، 1952عام 

أصحاب ، 1957أصحاب النفوذ استخدمها مريتون سنة ، 1954استخدمها مارش وكوملان سنة : الزعماء، 1953

صناعة الذوق استخدمتها ، 1958مشوع اإلحرتاق استخدمها روس عام ، 1958التأثري استخدمها أمري و أوزر سنة 

زعماء اإلستعالمات استخدمها ، 1960استخدمها ليونربجر سنة  :مفاتيح اإلتصال، 1959مجاعة الرأي العام سنة 

مهندسو األسلوب استخدمها  ، 1960زعماء تبين األفكار استخدمها روجرز وسافيليوس عام ، 1960شيربد سنة 

 1كوملان

 ف تعد قيادة الرأي من العوامل املهمة جدا اليت تؤثر على سلوك املستهلك أل�ا تتص :خصائص قادة الرأي

اليت جتعل منها وسيلة مهمة جدا للتأثري على السلوك اإلستهالكي للمستهلكني بالديناميكية السريعة الواسعة 

  2:املستهدفني للسلع واخلدمات املطروحة وتنبع هذه األمهية من خصائص قيادة الرأي وهي التالية

  :وذلك لألسباب التالية :قناع لقادة الرأي بالنسبة لمتخذي القراراتارتفاع درجة اإل 

  م حمايدون يف نصائحهم املصداقية العالية اليت يتمتعون �ا أل�م مدركون من قبل املستهلكني بأارتفاع درجة�

  ؛كات السلعية أو اخلدميةحول املار 

  الكامنة وخاصة عند ألن مصاحلهم تكمن فقط يف تقدمي النصح وهدفهم املساعدة يف ختفيض درجة املخاطرة

  ؛شراء السلع اجلديدة

  يقومون بتزويد املستهلكني املستهدفني باملعلومات الصحيحة والدقيقة حول ميزات وعيوب السلعة إن قادة الرأي

   ؛مما يزيد دورهم يف اإلقتناع) املعلومات اإلجيابية و السلبية(أو اخلدمة 

 بب األسلوب املبسط الذي يتبعه قادة الرأي يف إيصال املعلومات املختلفة عن السلع واخلدمات للمستهلك مما حي

  ؛أو يقنع املستهلك بشراء املنتوج

 عدم وجود قادة الرأي لكل فئات السلع واخلدمات بل هناك قادة رأي هلذه الفئة  السلعية أو تلك.  

  :إن األسباب اليت تدفع قادة الرأي إلعطاء املعلومات والنصائح عن ماركة سلعية هي التالية :دوافع قيادة الرأي 

 يكونون مدركني هلا أحيانا ؛ �دف إشباع حاجات لديهم قد ال  

                                                           
جامعة العلوم االسالمية األمري عبد القادر قسنطينة،  ،30، العدد 15، جملة املعيار، ا�لد قادة الرأي في المجتمع الجزائري بعض المالمح األولية: مجال العيفة  1

  .304ص  ،2012اجلزائر، 
  .240-239ص ص مرجع سابق،  ،2006كاسر نصر املنصور،    2
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  يقومون بذلك إلنقاص مشاعر التعارض اليت أصابتهم بعدما اشرتوا فعال املاركة اجلديدة؛أو  

  إىل املتلقني قد تعطي لقادة الرأي املزيد من اإلنتباه الذي قد يرتب إن املعلومات اليت يقدمو�ا على شكل نصائح

  هلم بعض األمهية لدى اآلخرين؛

  للتحدث عن خربا�م مع اآلخرين عن املنتجات اليت اشرتوها؛امليل  

   1:ا يليإضافة ملا تقدم فإن غالبية قادة الرأي ما يتميزون مب

 االجتماعي؛ والتفاعل احمللية لديهم الصداقة  

 القدرة على نشر املعلومات؛ 

 عالية؛الصداقية امل  

 ولديهم القدرة على )ثقافا�م وانفتاحهم على العاملتعدد (وكوزموبوليتانيني  اجتماعيني هم أكثر بالنفس، الثقة ،

  حتمل ومقاومة املخاطر؛

 عالية مهنية وحالة ذو دخول مرتفعة، مستوى تعليم عايل، لديهم سنا، أصغر كما أ�م.   

 ا�الت أيًضا يقرؤون. والتلفاز األفالم من يشاهدون الكثري. اإلعالم لوسائل يتعرضون باإلضافة إىل أ�م 

صحيحة  نشر معلومات بإمكا�م باملنتج، كبرية معرفة لديهم. لفئة منتج معني املخصصة الفنية واملنشورات

 . وطريقة استخداما�ا املنتجات بشأن وصادقة

خمتلف  دراسية البد أن تأخذها املؤسسة بعني االعتبار عند تصميم وإعداد حالة هم الرأي قادة فإن وبالتايل،

  .التسويقيةاالسرتاتيجيات 

 دة الرأي اليت من خالهلا يتم التعرف على قاتوجد العديد من الطرق و : التعرف على قادة الرأي في المجتمع

  2:يلي ولعل أمهها ما

ل خة نشاطات األفراد داحظالطريقة األقل استعماال بسبب بطئها وتكمن يف مال هذهتعترب  :ريقة المالحظةط 

على  رففيحاول رجل التسويق التع. األخرية هأفراد هذ نيليل العالقات بحتو  ، تسجيل كل االتصاالتاجلماعة

  .م األوقات سلوك القائدظعلى من يتبىن مع فالتعر  االتصال وعلى عملية التأثري من أجل ركة تدفقات عمليةح

 هأن هذ  Rogers 1983 ىذا ير هلو . قيقة التجربةحصحة و  مية طويلة جدا من أجل تقدحظتعترب مدة املال

  .تنشر االبتكارا ثحبو  صالطريقة غري نافعة فيما خي

ول تدفقات حوالذين هلم معرفة ) ربخم(الطريقة على استجواب أفراد  هتعتمد هذ :يقة المخبر الرئيسيطر  

ال ( اجلماعةارج خو أل خهلؤالء اخلرباء مكانة هامة دا. اأفراده لفخمت نيوالعالقات ب اجلماعةل خاالتصال دا

ال . طد فقحوا صخشالعتمادها على  ةفالطريقة غري مكل ذهتعترب ه .)اجلماعةل خيكون دان أه يشرتط ب

                                                           
1 Matin  Khan, 2006, Op Cit, p 64. 
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ديد قادة حتو  فعنصر املوضوعية يف التعري االتسويق بشكل كبري الفتقارهال رج لالطريقة من قب هتستخدم هذ

    .يف مجاعة معينة وحنو فئة سلعية حمددة فعلينيي الأالر 

 هفهذ. الل الطريقة املوضوعية عن طريق عامل التكرارخي من أر على قادة ال فر التع ميكن  :طريقة الموضوعيةال 

ريطة خخصية ووضع شبكات شاء ىل إعادة بنإ د�ديت الو  1954سنة  Morenoث اة ألحبالطريقة هي نتيج

ويف  نيتمع معجمل خدا( فالتعر  ىوتكمن يف طلب من املستجوب عل بكةل الشاخفراد داأل نيلطبيعة العالقات ب

  �مم الختاذ قرارا�جل النصيحة والذين يساعدو أن الذين يلجؤون إليهم م صخاشى األعل) فئة سلعية معينة

صول حلجل اأمن فراد ن األتجواب عدد كبري مسى الالطريقة ع هما من اجلانب التطبيقي فتعتمد هذأ. رائيةالش

   .يأى عدد قليل من قادة الر عل

ول ماركة حإلبداء رأيهم  نييتم استجواب عينة من املستهلك نهالطريقة فا هطبقا هلذ :ريقة التقدير الذاتيط 

 صة إدراك الشخد درجحتديل جأن من األسئلة م جمموعةجابتهم على إالل خدمية معينة وذلك من خ وألعية س

فراد لتصنيف األثون بتطوير معيار فردي حالباوم بناءا على اإلجابات املتحصل عليها يق ،يأر كقائد لل  هسفلن

 فر جل التعأمن ة الطريق هم الدراسات السلوكية هذظفقد استخدمت مع. تباعأو أي أما كقادة ر إ املستجدين

حنو  فهمواقي مع جتديد مأر دوافع الكامنة احملركة لقادة الوافز والحلا نكشف عالىل إافة ي باإلضأر على قادة ال

  .ات سلعية موضوع البحثمارك

  التسويقية وقادة الرأياالستراتيجية:  

 أو اخلربة أو البحث خالل من قيسو رجل الت حيدد أن جيبإذ . خمتلفة ملنتجات خمتلفني رأي قادة يوجد

  .اخلدمة أو للسلعة احلايل الوضع يف الرأي قائد يؤديه الذي الدور املنطق،

 .بالتوقعات تفي ال جتار�م كانت إذاف. للمنتج وأداءهم جتار�م عن البعض بعضهم مع املستهلكون يتحدث

 عندماف. ى املستهلكنيشكاو  ملعاجلة املناسبة اخلطوات اختاذ رجل التسويق على وجيب للقلق، يدعو سبب فهناك

، التسويق جهة قبل من إزالته أو ختفيضه يتم أن جيب والذي  التنافر حيدث العميل، توقعات من أقل املنتج يكون

 الرأي كقادة الشعر مصففي عملفعلى سبيل املثال ي الرأي، قادة معرفة من االستفادة طريق عن هذا من احلد ميكنو 

الذين يؤثرون على  الرأي قادة أهم من الصيادلة يعتربف الصحية، الرعاية منتجات إىل بالنسبة. بالشعر العناية ملنتجات

أي  .الشخصية الكمبيوتر أجهزة شراء حول آرائهم إبداء الكمبيوتر حملرتيف ميكنكما   .السلوك الشرائي للمستهلكني

 تسويقيةال سرتاتيجيةالا وصياغة عليهم تسويقيةال البحوث إجراء وبعد ذلك الرأي، قادة حتديد هي الفكرةأن 

    1.املناسبة

 وجبة ،على غرار املستهلكني جلذب متنوعة تقنيات اعتماد ميكن الشخصي والبيع بالتجزئة البيعجمال  يف

 أو جماين غسيل توفري السيارات ملوزع ميكنو . جمانا الثالثة خذو  اثنني مثن دفعا أو وجبات ثالث لكل إضافية واحدة

كما . �م اخلاصة العمل ورشة إىل املستهلكني يرسلون الذين الرأي وقادة العمالء إىل الزيت تغيري أو جمانية خدمة

                                                           
1  Matin  Khan, 2006, Op Cit, p66 
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إىل هذه  عمالءال جيلبون أو يروجون الذين لألشخاص جذابة أماكن يف جمانية إقامة العقارات وكالء يقدم ميكن أن

ولقد مت تطبيق هذه األساليب من قبل العديد من املؤسسات من أجل احلصول على استمالة املستهلكني  1.عقاراتال

دائما ما  الفرنسية واليت تنشط يف جمال مستحضرات التجميل حيث Jean Careno  على هذا شركة مثالوخري 

خالل فرتات زمنية  )product) third free the Get جمانا الثالث على واحصل اثنني اشرتي عتمد على تقنيةجندها ت

  .من أجل استمالة عدد كبري من املستهلكني حمدودة

 ورضاهم جتار�م عن التعبري وميكن واملالكني، )املشهورين( البارزين األشخاص استخدام ميكن اإلعالنات، يف

 ميكن الرأي قادةف. للمنتج املالكني غريكذا الو  العام للجمهور انطباعهم إعطاء خالل ومن ،األحاديث خالل من

  .2للجماهري للمنتج للرتويج التجارية اإلعالنات يف بفعالية هماستخدام

 الباحثني املزج بني فكريت قيادة الرأي والبحث عن الرأي أو املعلومة �دف لقد حاول بعض : أنواع قادة الرأي

شخاص إذ تتوقف قدرة الفرد يف التأثري على اآلخرين على شخصيته  صورة أمشل عن االتصاالت بني األتقدمي

   3:فراد كما يليقد مكنت الدراسات من التعرف على أربع أنواع من األو 

الء األفراد درجات عليا يف كل من املقياسني السابقني أي قيادة الرأي لدى هؤ يكون  :المندمجون اجتماعيا 

 .والبحث عن املعلومات لدى الغري

يكون هلم درجات عليا يف مقياس قيادة الرأي ودرجات منخفضة يف مقياس البحث عن  :المستقلون اجتماعيا 

 .املعلومات

يكون هلم درجات منخفضة يف مقياس قيادة الرأي ودرجات عالية يف مقياس البحث عن  :المعتمدون اجتماعيا 

 .املعلومات فهم �ذا يعتربون مستهلكني تابعني أو مقلدون

يكون هلؤالء درجات منخفضة يف كال املقياسني السابقني فهم أشخاص ال يتدخلون يف  :المنعزلون اجتماعيا 

    .يه ميكن اعتبار أن النوعني األول والثاين قادة رأي لسوق ماعمليات شراء السلع أو اخلدمات وعل

 :يشكل التايل يوضح هذه األنواع األربعة لقادة الرأوال

 

 

 

  

                                                           
1 Matin  Khan, 2006, Op Cit, p 66 
2 Idem, p 66 
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 :07 رقم الجدول

  أنواع قادة الرأي وفقا لمقياسي درجات البحث عن المعلومات ودرجات قيادة الفكر 

  درجات البحث عن املعلومات             

  الفكردرجة قيادة 

  منخفضة  مرتفعة

  مستقلون اجتماعيا  مندجمون اجتماعيا  مرتفعة 

  منعزلون اجتماعيا  معتمدون اجتماعيا  منخفضة
  .197ص   2003  ،)ط - د(، اجلزء األول، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،)عوامل التأثير البيئية(سلوك المستهلك  :بن عيسىعنايب  :المصدر

 النظرية هو أستاذ علم االجتماع  ُمقدم هذه :المبتكراتنظرية انتشار  -
Rogers Everett يفرت روجرزإ*

يف  

وليست . عى هذه النظرية لتفسري كيفية انتشار املخرتعات خالل الثقافات املختلفة مع مرور الوقت، تس1962

جمتمع معني  تقنية أو فكرة يعتربهابالضرورة أن تكون املخرتعات أشياء جديدة مل يسبق للبشرية معرفتها، ولكن أي 

 1).لمجتمعل بالنسبة( اجديد ابتكارافهي تعترب  جديدة بالنسبة إليه

يف جمال التسويق والعلوم السلوكية حيظى قبول املستهلك للمنتوجات اجلديدة بأمهية بالغة حيث إن تطوير 

، إضافة إىل أنه ميثل وسيلة املؤسسة حاجات ورغبات كل فرد يف ا�تمع إشباعاجلديدة يعىن تعزيز درجة  املنتجات

  .للمحافظة على موقعها التنافسي يف السوق ومعدل رحبيتها أو تعزيزها

أطلق الباحثون على الدراسات اخلاصة بقبول املستهلك للمنتوجات اجلديدة بدراسات انتشار االبتكارات اليت 

ة انتشار االبتكارات يف السوق، توضيح إجراءات اختاذ القرار اخلاص بقبول الكشف عن كيفي تركز أساسا على

املستهلك للمنتوج اجلديد أو رفضه، باإلضافة إىل حتديد خصائص املستهلكني املبتكرين الذين ميثلون ا�موعة القدرة 

 2.د أو فشلهمن األفراد يف قبول املنتوج اجلديد أو رفضه والذين يتوقف عليهم جناح املنتوج اجلدي

 

  

                                                           

عامل اجتماع وإحصائي أمريكي اشتهر بنظريته حول انتشار االبتكارات واليت ) 2004أكتوبر  21-1931مارس  Everett Rogers  )6إيفريت روجرز * 

 عرب االبتكار توصيل خالهلا من يتم اليت العملية" أنه على روجرز االبتكار يعّرف .1962 سنةالذي يعود تاريخ إصداره األول إىل  "انتشار االبتكارات"طورها يف كتابه 

 The Diffusion of Innovations كتاب أصبح والعشرين احلادي القرن من األول العقد منتصف يف ".االجتماعي النظام أعضاء بني الوقت معينة مبرور قنوات

 مبكرون متبنون ،) ٪2.5( مبتكرون أ�م على جديدة فكرة أو ابتكار أي متبين تصنيف ميكن أنه روجرز يقرتح . االجتماعية العلوم يف �ا ُيستشهد اليت الكتب أكثر ثاين

 وجتربته وتقييمه واهتمامه وعيه على االبتكار تبين على وقدرته متبين كل استعداد يعتمد). ٪16( ومتأخرون) ٪34( متأخرة أغلبية ،)٪34( مبكرة أغلبية ،)13.5٪(

 لتنظيم االتصال اسرتاتيجيات) 1973( ،)اخلامسة الطبعة). 2003(( االبتكارات انتشار :من مؤلفاته .خمتلفة البتكارات خمتلفة فئات يف األفراد يندرج أن وميكن. وتبنيه

 .املنظمات يف التواصل) 1976(ا�تمع،  يف اجلديد اإلعالم: االتصال تكنولوجيا) 1986(نقدية،  نظر وجهات: والتنمية االتصال  )1976(األسرة، 
  39، ص2017 الطبعة األوىل، للنشر، لندن، بريطانيا،إي كتب اإللكرتونية  دار ، االبتكار المالي ومقدمة إلى الهندسة المالية: عبد الكرمي قندوز   1
  255، مرجع سابق،  ص 2013حممد عبيدات، واثق شاكر،   2

https://d.facebook.com/jeancareno2017Iraq/?__tn__=%2Cg
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 تقوم هذه النظرية على افرتاض أن قنوات ووسائل اإلعالم تكون أكثر فعالية يف زيادة املعرفة : فرضية النظرية

حول املبتكرات حيث تكون قنوات االتصال الشخصي أكثر فعالية يف تشكيل املواقف حول املبتكرات 

انتقال املعلومات على مرحلتني غري أنه يسمح باملزيد من تعترب نظرية انتشار االبتكارات شبيهة بنظرية  1.اجلديدة

وال يتغري مفهوم  2االحتماالت املعقدة لتدفق االتصال إذ أنه يرى أن تدفق املعلومات ينساب عرب أفراد عديدين

قيادة الرأي يف نظرية انتشار تدفق املعلومات على مرحلتني ولكنه يضيف تفصيالت أكثر حول شخصية قائد 

   3.الرأي

 4:دور قادة الرأي حسب روجرز  

 ؛يتعرض قادة الرأي لوسائل اإلعالم أكثر من أتباعهم   

  قادة الرأي أكثر ابتكارية من أتباعهم لديهم أفكار جديدة وقدرة على ابتكار احللول وتبين املستحدثات أكثر من

  ؛غريهم

 ؛كثر من أتباعهم مع وكالء التغيريقادة الرأي لديهم اتصال أ  

 ؛من غريهم نتيجة موقعهم العلمي واالجتماعي واالقتصادي متميزة أكثرمراكز اجتماعية قادة الرأي  حيتل    

 ؛يدة والتغيري من غريهمقادة الرأي أكثر انفتاحا على العامل وأكثر تقبال لألفكار اجلد  

  ؛وهلم دور اجتماعي متميزقادة الرأي أكثر مشاركة اجتماعية من أتباعهم  

  حني تكون تلك األوضاع  لكنالتغيري و  النظام االجتماعييكونون أكثر ابتكارية حني حتبذ أوضاع قادة الرأي

  .قادة الرأي يكونون اقل ابتكاريه فانواملعايري تقليدية 

 إن مراحل تبين املنتجات اجلديدة تشري إىل املراحل اليت مير �ا املستهلك الفرد يف اختاذ : مراحل تبني االبتكار

تمرار يف شراء املنتوج أم عدم اإلستمرار ومن الناحية التسويقية فإن انتشار اإلبتكارات يعرب عن السلوك قرار االس

الشرائي جلميع أفراد ا�تمع جتاه املنتوج اجلديد الذي يؤدي بدوره إىل تبين املستهلك الفرد للمنتوج اجلديد 

  :والشكل التايل يوضح ذلك

   

                                                           
  289، مرجع سابق، ص  2008حسن عماد مكاوي، عاطف عديل العبد،  1
  288نفس املرجع السابق، ص   2
  288نفس املرجع السابق، ص   3
  289-288 ص  نفس املرجع السابق، ص   4
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  :18 الشكل رقم

  إجراءات تبني اإلبتكار 

  

  

  

  

  

  

  

  
  .262، ص 2013الشركة العربية املتحدة للتسويق والتوريدات، القاهرة، مصر،  ،)أساسيةمفاهيم ومبادئ (المستهلك سلوك : حممد عبيدات، واثق شاكر:المصدر

  1:تبين املنتوج اجلديدحول  ل اخلمس املتعلقة بقرار املستهلكوفيما يلي املرح

 النتباه ا)(Awareness:  هي املرحلة األوىل من إجراءات التبين حيث يتعرض الفرد للمعلومات اليت تكشف عن

وذلك ألن الفرد مل تتولد وجود املنتوج اجلديد يف األسواق إن هذا التعرض للمعلومات يكون ذو تأثري حيادي 

 .ضافية خاصة باملنتوج اجلديد لغاية هذه اللحظةإلديه الرغبة يف البحث عن معلومات 

  غبةالر Interest)( : عند تولد الرغبة لدى الفرد اجتاه املنتوج اجلديد يبدأ الفرد يف البحث عن املعلومات اليت

 .توضح الفوائد اخلاصة باملنتوج

 التقييم (Evaluation)  : بعد مجع املعلومات الكافية عن املنتوج اجلديد، يبدأ الفرد بعملية التقييم الفكري

 .كانت نتيجة التقييم إجيابية فإن املستهلك سوف جيرب املنتوج والعكس صحيحللمنتوج فإذا  ) العقلي(

  بة التجر) (Trail :يتجه املستهلك إىل شراء املنتوج اجلديد فعال على نطاق حمدود. 

 التبني (Adoption)  : يف ضوء جتربة املنتوج اجلديد والتقييم اجليد له يقرر املستهلك اإلستمرار يف شراء املنتوج

  .والعكس صحيح

حتديد أي نوع من اإلتصاالت تكون ذات أمهية كمرحلة يف  وعموما فإن إجراءات التبين تفيد رجل التسويق

من مراحل التبين كما أن اإلتصاالت الواسعة تعترب أكثر أمهية من االتصاالت الشخصية يف خلق االنتباه األويل للفرد 

  تصاالت الواسعة يف املراحل املتقدمة جتاه املنتوج اجلديد يف حني تزداد أمهية اال

                                                           
  .261مرجع سابق، ص ، 2013، حممد عبيدات، واثق شاكر  1

 اإلنتباه

 التجربة

 الرغبة

 التقييم

 التبين

 اإلحساس باحلاجة

 التنفيذ 

 البحث عن املعلومات

 تقييم البدائل

 النتيجة 
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  ل ات يف السوق ترتبط بعدد من العوامإن سرعة انتشار االبتكار  :في انتشار االبتكارات العوامل المؤثرة

  1:املتمثلة يف

 ن املنتوج اجلديد حيقق له فوائد كبرية من حيث اشباع حاجاته احلاليةك أأدرك املستهل :خصائص المنتوج 

وإمكانية مشاهدته أو ملسه يف سرعإن سرعة تقبل املنتوج اجلديد تكون ) قليل التعقيد(واستعماله سهولة جتربته و 

 .عالية والعكس صحيح

 اتصاالت كانت تتوقف على درجة االتصاالت سواء   إن سرعة تقبل املستهلك للمنتوج اجلديد :قنوات االتصال

إن ذا كانت االتصاالت مكثفة فستهلكني أنفسهم فإلكني وما بني املواسعة أم شخصية ما بني املؤسسة واملسته

 .سرعة تقبل املستهلكني للمنتوج تكون عالية والعكس صحيح

 إن سرعة تقبل ف إذا كان املنتوج اجلديد يتوافق مع القيم واألعراف السائدة يف ا�تمع: النظام االجتماعي

النظام االجتماعي : عني من األنظمةييز بني نو على رجال التسويق التم املستهلكني للمنتوج تكون عالية  وينبغي

لون املنتوج اجلديد بسرعة يف حني املتمدن والنظام االجتماعي التقليدي حيث إن األفراد يف ا�تمع املتمدن يتقب

نتوج يؤدي إىل إحداث تغيري جذري يف القيم مليتجنب األفراد يف ا�تمع التقليدي املنتوج اجلديد خاصة إذا كان ا

عتادة ألفراد ا�تمع إضافة إىل ذلك قد تكون القيم واألعراف سواء كانت متطورة أو تقليدية سائدة بني مجيع امل

مع طبقا لذلك يستطيع رجل التسويق بني مجيع  جمموعة من أفراد ا�ت أفراد ا�تمع أو أ�ا قد تكون حمصورة

  .فة اليت يكون انتشار االخرتاعات فيها ممكنااستخدام مفهوم جتزئة السوق يف سبيل حتديد األسواق املستهد

 حالة إىل أخرى فبعض املنتوجات اجلديدة حتظى ول املستهلكني املنتوج يتباين من إن الوقت الالزم لقب: الوقت

بالقبول السريع للمستهلكني يف حني أن البعض اآلخر يتطلب قبوهلا وقتا طويال نسبيا وبغض النظر عن نزع 

مث يتبعه  حيث يبدأ االنتشار بنمو بطيءمتشا�ا خالل الزمن  مراحل انتشار االبتكار تأخذ منطااالخرتاع فإن 

زم  النتشار الأيضا ومن أجل دراسة الوقت الريا ينتهي بفرتة من النمو البطيء فرتة زمنية من النمو السريع وأخ

 :تينيجل التسويق من معرفة العاملني اآلفال بد لر  االبتكار

ويقصد بوقت الشراء الفرتة الزمنية املمتدة بني تاريخ معرفة املستهلك ألول مرة باملنتوج اجلديد  :ءوقت الشرا 

وتاريخ شرائه للمنتوج أو رفضه له إن معرفة رجل التسويق لوقت الشراء تفيد يف حتديد معدل الوقت الالزم 

انتشار (لالزمة لتحقيق التبين الواسع لتبين املستهلك للمنتوج الذي يؤدي بدوره إىل حتديد الفرتة الزمنية ا

للمنتوج اجلديد فعلى سبيل املثال إذا كانت الفرتة الزمنية اليت يستغرقها الفرد يف تبين املنتوج اجلديد ) االبتكار

قصرية فإن ذلك يعطي انطباع لدى رجل التسويق إن فرتة انتشار االبتكار تكون سريعة والعكس صحيح 

                                                           
             .259-257ص   ، صمرجع سابق، 2013، حممد عبيدات، واثق شاكر  1
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ت شراء املستهلك للمنتوج يتوقف على نوع االتصاالت وكفاءة تأثريها يف قيم طبقا لذلك فإن حتديد وق

    .املستهلك وسلوكه ومن مث فإن فرتة تبين املستهلك للمنتوج ختتلف من منتوج إىل آخر

مبا أن املستهلكني خيتلفون فيما بينهم من حيث الفرتة الزمنية الالزمة لتبين  :فئات المستهلكون المتبنون 

من الضروري حتديد موقع الفرد بالنسبة لبقية أفراد ا�تمع طبقا لسرعة تبنيه للمنتوج  فإنهاملنتوج اجلديد 

   .اجلديد

ئص املشرتكة تتنوع من ن جمموعات متبين االبتكارات تشكل نظاما اقتصاديا أو اجتماعيا ذات اخلصاحيث إ

 التوزيع الطبيعي منحىن يتبع االبتكار انتشار أنوحسب روجرز ف حيث احلجم وتوقيت التبين واملستوى اإلقتصادي

  :وفق ما يوضحه الشكل التايل1الالحقني املتبنني من أعلى واقتصادي اجتماعي بوضع يتمتعون املبتكرين وأن

  :19الشكل رقم

  لروجرزمجموعات التبني وفقا 

Source : Everett M Rogers:  diffusion of innovations, the free press,  New York, United States, 3rd édition, 1983, 
p247. 

 من أشخاص صغار يف السن وال تتكون هذه الفئة  ما تكون وهم أول من يستخدم اإلبتكار وغالبا :المبتكرون

 املبتكرونلعلمية ومتفاعلني مع املخاطر ولديهم أعلى املراتب اإلجتماعية ولديهم معارف مع املصادر ا من خيافون

 يقودهم االهتمام هذا. جديدة أفكار جتربة على جدا حريصون مغامرون فهم وصفهم روجرز بأ�م وقد2آلخرينا

 االجتماعية العالقات من املزيد ناءبالتطلع لالتايل وب األصدقاء وكذاسرة املتمثلة يف  األو  ليةاحمل دائرةال من للخروج

من  الكبرية املالية املوارد واليت تتمثل يف وجود. األساسية املتطلبات من العديد لديه املبتكر كما جند أن .العاملية

 .املعقدة التقنية املعرفة وتطبيق فهم على والقدرة املربح غري االبتكار بسبب احملتملة اخلسارة أجل حتمل واستعاب

    3:وعلى العموم يتصف املبتكرون بعدد من الصفات أمهها

                                                           
1  Everett M Rogers : DIFFUSION OF INNOVATIONS, the free press, New York, 3rd Edition, 1983, p38.  

2
  .30مرجع سابق، ص، 2017، عبد الكريم قندوز  

3
 Everett M Rogers, 1983, Op Cit, p248.  
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  ؛واجلرأة املغامرةروح  هي للمبتكر البارزة السمة - 

 أن يتبني عندما املخاطر اليت يتعرض هلا لقبول استعداد على املبتكر يكون أن جيب. خاطرالقدرة على حتدي امل - 

  ؛ناجحة غري يتبناها اليت اجلديدة األفكار إحدى

  االجتماعي؛ النظام يف اآلخرون األعضاء حيرتمهم ال قد املبتكرين أن كما - 

 طريق عن االجتماعي النظام يف اجلديدة الفكرة إطالق أي: اإلبتكار انتشار عملية يف مهًما دورًا املبتكر يلعب - 

 نظامال إىل اجلديدة األفكار تدفق يف دورًا يلعب املبتكر فإن وبالتايل،. النظام حدود خارج من االبتكار استرياد

  .جتماعيالا

  هم ثاين أسرع فئة يف استخدام االبتكار وعادة يتميز أصحاب هذه الفئة بشخصية قيادية  :نمتبنون مبكرو

 أكثر جزء همو  حيث يصفهم روجرز باحملرتمني.اليت يتمتعون �ا 1مقارنة بغريهم فضال عن املكانة االجتماعية

  .احمللي االجتماعي النظام يف تكامال

 الرأي قيادة من درجة أعلى لديها الفئة هذه. حمليون هم األوائل املتبنني فإن عامليون، هم املبتكرين أن حني يف 

 واملعلومات املشورة علىمن أجل احلصول هذه الفئة  مع  احملتملون املتبنون يتواصل. االجتماعية األنظمة معظم يف

 تسريعوهذا من أجل  حمليني مبشرين ليكونوا املتبنني من النوع هذا إىل عادةً  التغيري وكالء يسعى. االبتكار حول

 النظام يف اآلخرين األعضاء من للعديد به حيتذى منوذًجا يستخدمون )وائلاملتينون األ(فهم  ،االبتكار نتشارا عملية

. اجلديدة لألفكار واملتميز الناجح االستخدام جتسيد وهو ، أصدقائه قبل من املبكر املتبين احرتام يتم. االجتماعي

 بنية يف مركزي موقع على واحلفاظ الزمالء من التقدير هذا كسب يف االستمرار أن مبكر وقت يف املتبنون ويعرف

 هو املبكر املتبين دور فإن لذا. خبصوص االبتكار حكيمة قرارات اختاذيتطلب من هذه الفئة ، للنظام االتصاالت

 طريق عن األقران أقرب إىل لالبتكار ذايت تقييم نقلعلى   اعتماده خالل من جديدة فكرة بشأن الشك تقليل

  .وهو ما يصطلح عليه بالكلمة املنطوقة .2األشخاص بني الشبكات

 يف هذه الفئة االبتكار بعد مرور فرتة معقولة من ظهوره وهي بكل تأكيد مدة  األفراديستخدم : الغالبية المبكرة

املتبنون (تلك اليت استغرقتها الفئتان السابقتان وغالبا ما يكون له عالقات مع الفئة السابقة من تزيد 

 الفريد املوقع إن. يتولون القيادة ما نادراً  لكنهم ،األقران مع متكرر بشكل املبكرة األغلبية تتفاعل3)املبكرون

 توفر أ�ا. االنتشار عملية يف مهمة حلقة جيعلها التبين يف نسبياً  واملتأخرة للغاية املبكرة الفرتة بني املبكرة لألغلبية

تبين  حياول من أول تكن ال"  األوىل األغلبية شعار يكون قد ،   القدمي.االجتماعي النظام شبكات يف الرتابط

 .4وضع القدمي جانبا من آخر االبتكار، وال

                                                           
1
  30ص  مرجع سابق، ،2017،عبد الكريم قندوز  

2 Everett M Rogers,1983, Op Cit, pp 248-249 .  
3
  .30مرجع سابق، ص ، 2017، عبد الكريم قندوز  

4 Everett M Rogers, 1983, Op Cit, p249. 
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 يستخدم أصحاب هذه الفئة االبتكار بعد أن استخدمه معظم املستهلكني وعادة ما يقرتب  :الغالبية المتأخرة

هؤالء من االبتكار بدرجة عالية من الشك وحالتهم االجتماعية ضئيلة بالنسبة للفئات اليت سبقتها ولديهم 

  .عالقات مع الفئة السابقة

 يصف  1على عكس الفئات السابقة كلهااالبتكار أصحاب هذه الفئة هم آخر من يستخدم : المتقاعسون

روجرز هذه الفئة بالتقليديني أو املتخلفني وال ميكن هلم أن يكونوا قادة رأي يعانون من العزلة ويعترب املاضي هو 

يقاومون  إضافة إىل أ�م متمسكون بالعادات  جندهمالنقطة املرجعية الوحيدة هلذه الفئة وعلى هذا األساس 

 املتقاعدون يتبىن عندما. نسبياً  تقليدية قيم لديهم الذين اآلخرين مع األول املقام يف األفراد هؤالء ويتفاعلالتغيري 

 االقتصادي املوقف إن  املبتكرين قبل من بالفعل تستخدم حديثة أخرى فكرة حملها حلت قد تكون رمبا ، ابتكارًا

  2.تبنيهم االبتكارات يف الشديد احلذر توخي على األفراد هؤالء جيرب املتخلف اهلش

 فرعية فئات ثالث هناك أن حيث متناظر متبين االبتكارات حسب روجرز هو تصنيفا غري تصنيفإن 

هي إما  متجانسةفئات  لتشكيلاليت اقرتحها روجرز  احللول أحد. للمتأخرين يف تبين االبتكار فقط واثنني للمبتكرين

تقسيم فئة املتقاعسني إىل فئتني مثلها يف ذلك مثل  فئة املبتكرين وعلى هذا األساس جند املتقاعسني األوائل 

 ولكن واحدة فئة يف األوائل واملتبنني املبتكرين ، أو العمل على دمج)رغم ذلك فهم متقاعسون(واملتقاعسني املتأخرين 

  3.خمتلفتني فئتني يف اليت تستدعي وضعهمهي  هلاتني الفئتني املختلفةاخلصائص 

 من أجل جناح املؤسسة يف تسويق املنتجات اجلديدة فال بد هلا من معرفة  :خصائص المستهلك المبتكر

املستهلك املبتكر وحتديد خصائصه اليت متيزه عن بقية املستهلكني حيث يعترب املستهلك املبتكر املشرتي األول 

  4 :أن املستهلك املبتكر يتميز مبجموعة من اخلصائص تتمثل يفيف جمال التسويق جند للمنتوج و 

ثبتت الدراسات التسويقية أن املستهلك املبتكر يكون عادة قائد للرأي يف ا�موعة اليت ينتمي حيث أ :قادة الرأي

ا�موعة ففي حال تقبل املستهلك  ىل بقية أعضاءملعلومات اخلاصة باملنتوج اجلديد إحيث أنه يقدم النصح وا ،إليها

املبتكر للمنتوج اجلديد فإنه يشجع األفراد اآلخرين على شراء املنتوج ومن مث تكون سرعة انتشار االبتكارات عالية 

والعكس صحيح ويف حالة عدم تكوين الرأي لدى املستهلك املبتكر اجتاه املنتوج اجلديد سواء كان ذلك سلبا أو 

أحد مصادر   يقدم أي معلومات إىل األفراد اآلخرين يف جمموعته ومن مث فقدت املؤسسةإجيابا فإنه سوف ال

  .املعلومات املهمة وعند ذلك جيب عليها االعتماد على االتصاالت الواسعة فقط

  :يتصف املستهلك املبتكر بعدد من السمات الشخصية تتمثل يف :السمات الشخصية

يتقبل املستهلك املبتكر فكرة املنتوج اجلديد بعقل متفتح وبدرجة حمدودة من الشك والتخوف والعكس صحيح  - 

  بالنسبة للمستهلك غري املبتكر؛

                                                           
  .31، مرجع سابق، ص2017عبد الكريم قندوز،   1

2
  Everett M Rogers,1983, Op Cit, p250.  

3  Everett M Rogers,1983, Op Cit, pp247-246.  
  266-264 ص  ، مرجع سابق، ص2013حممد عبيدات، واثق شاكر،   4
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يعتمد املستهلك املبتكر يف تقوميه للمنتوج اجلديد على قيمة ومقاييسه الشخصية يف حني حياول املستهلكون غري  - 

  ؛اد اآلخرين وتوجيها�م يف تقييم املنتوج اجلديداملبتكرون االعتماد على األفر 

يتجه املستهلك املبتكر إىل استعمال أنواع عديدة من املنتوجات حيث إنه حياول جتربة العديد من املنتوجات  - 

اجلديدة بغض النظر عن درجة املخاطر الناشئة من الشراء وخباصة املنتوجات غري اجليدة يف حني يتصف 

ألنواع املنتوجات اجلديدة نتيجة خلشيته من املخاطر النامجة عن  كر مبحدودية استخدامهاملستهلك غري املبت

  ؛الشراء

ن الوالء لعالمة جتارية معينة حيث إالشراء وخصائص اإلستهالك حيمل املستهلك املبتكر يف الغالب مسة عدم  - 

جمموعة كبرية من املنتوجات إضافة إىل ذلك إن حتوله من استعمال عالمة جتارية إىل أخرى سيساعده يف شراء  

هذا النوع من املستهلكني حياولون دائما االستفادة من العروض الرتوجيية اليت تقدمها املؤسسات لتحفيز الطلب 

على منتوجا�ا من جهة ثانية يستمر املستهلك يف شراء عدد كبري من املنتوج أو العالمة التجارية اجلديدة إال أنه 

ظهرت بدائل جديدة من املنتوج أو تقدمي عروض تروجيية أفضل من قبل عالمة جتارية أخرى إن إىل شراء  يتحول

  .املؤسسات األخرى والعكس صحيح بالنسبة للمستهلكني غري املبتكرين أو املتبنني املتأخرين

ون أنفسهم وبشكل طوعي أظهرت الدراسات التسويقية أن املستهلكني املبتكرين يعرض :التعود على وسائل اإلعالم

ميزة لديهم يف حني أ�م إىل ا�الت خاصة ا�الت املتخصصة يف نشر املعلومات املتعلقة باملنتوجات اجلديدة امل

  .النسبة للمستهلكني غري املبتكرينكمصدر للمعلومات والعكس صحيح ب  التلفازقل تعرضا إىل يكونون أ

اليت ينتمي إليها حيث  اجلماعةخرين يف ملبتكر مقبوال من قبل األفراد اآلاملستهلك اكون ي :ئص االجتماعيةالخصا 

إن درجة تفاعله مع األفراد اآلخرين يف ا�موعة تكون عالية إضافة إىل أنه حياول دائما االنضمام إىل أكثر من 

   .جمموعة اجتماعية يف الوقت نفسه والعكس صحيح بالنسبة للمستهلك غري املبتكر

املستهلك املبتكر أصغر سنا من املستهلكني اآلخرين خاصة املستهلكني غري  يكون :ديمغرافيةالخصائص ال

   .املبتكرين وأكثر تعليما منهم ودخال ومنزلة اجتماعية

  :االجتماعي التأثير على السيطرة -ثالثا

 ولعل ؟أم الوالسيطرة  للتحكم قابل االجتماعي التأثري هلإن أهم سؤال ميكن أن يطرح من قبل املؤسسة هو 

  .ملا له من أثر كبري على القرار الشرائي للمستهلكوهذا  عن التسويقاجلهة املسؤولة  خماوف يرتجم وحدهل السؤال هذا

كثريا ما جند آليات التأثري تستند بشكل خاص على البحث عن االنتماء االجتماعي والبناء املرتابط للهوية 

قادرة على االعتماد على بعض آليات التأثري االجتماعي لتعزيز أو تسريع نشر  املؤسساتإذا كانت . االجتماعية

فعادة   ر�ا أن تفلت من سيط احملتمل جدامن   والشائعاتالكلمة املنطوقة  على غرارمنتجا�ا، فإن بعض الظواهر 

تبدأ هذه الظواهر من فرد أو جمموعة وتنتقل بشكل سريع إىل كافة ا�تمع، حيث يتم استخدام مواقع التواصل 

ينتشر بطريقة  اتماملعلو وهذا ما يعرف بالتسويق الفريوسي، ألن انتشار هذه  الرتويج هلااإلجتماعي كوسيلة فعالة يف 

  ... تشرت وكيفرهيبة وال ميكن معرفة من الذي بدأها ومىت ان
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  word of mouth :الكلمة المنطوقة -1

  :تعريف الكلمة المنطوقة -أ

 النحو على الكلمة املنطوقة حيث يعّرف. شيوًعا األكثر هو  1967سنة  Arndt قدمه الذي التعريف يكون قد

 فيما يعي ويدرك أن املتصل ال يقوم بأغراض جتارية مستقبل متصل و  بني الشخصي الشفوي ذلك االتصال: "التايل

لمة املنطوقة بأ�ا مالحظات اجيابية أو سلبية الك تعرف اكم 1.للبيع معروضة خدمة أو منتج أو جتارية بعالمة يتعلق

الكلمة املنطوقة  وانطالقا مما سبق ميكن القول أن. 2نتيجة خدمة استخدمها زبون أو مستهلك نقلها لشخص آخر

اإلجيايب بشقيه (بني املستهلكني والذي حيمل تقييم املنتوج أو العالمة التجارية  ذلك اإلتصال الشخصي هي

اتصاالت الكلمة املنطوقة  نحىت تكو و  .كون من مصدر حيادي ومستقل عن املؤسسةوال بد من أن ت). السليبو 

    3:فعالة ال بد من مراعاة النقاط التالية

 ؛مرئي وسلوك الشراء واضحاملنتج ال بد أن يكون  - 

 ؛األذواق والشخصية ،احلياة منطاملنتج مميز وميكن أن يتطابق مع أن يكون  - 

 ؛حوله طرح املنتج حديثًا ومل يشكل املستهلكون أي رأي أن يكون - 

ملرضى السكري دون سكر كوكاكوال على غرار  ( املرجعية ومعتقدات النظام اجلماعةاملنتج مهم ملعايري أن يكون  - 

 ؛)باألمراض املعرضني لإلصابة ألطعمة منخفضة الكوليسرتول لكبار السنأو ا

    .حول املنتج ويعتربونه حمفوفًا باملخاطر اعندما يكون لدى املستهلكني شكوك - 

توجد العديد من البدائل اليت يعتمد عليها املسوقني من  :ثر الكلمة المنطوقة السلبيةألتقليل البدائل المتاحة  -ب

  4 :من األثار السلبية للكلمة املنطوقة ولعل أمهها ما يلي أجل التقليل

    ؛أن تظهر الشركات قدر�ا على االستجابة السريعة للشكاوي - 

    ؛، وتعليمات مطبوعة على املنتجـات حـول إجـراءات تقـدمي الشكاويمنح ضمانات مفصلة - 

واجتاهات اجيابية حيـال الزبائن ومن خالل تذكري ميكن لتجار التجزئة االستعانة باملوظفني الذين لديهم مواقف  - 

  ؛الزبائن عند كل فاتورة تـصدر اسـتعداد الـشركة لتلقـي استفسارات أو شكاوي الزبائن

  ؛ا�اين الستقبال شكاوي الزبائنوميكن تسهيل استخدام اهلاتف  - 

يتها فانه مت تلبوقعات لديه عالية و فإذا كانت الت: ترتبط حالة رضا املستهلك من عدم رضاه بالتوقعات اليت لديه  - 

ه للعالمة اليت كان ورضـا املستهلك يؤدي إىل والئ. يتم تلبيها فانه سيكون غري راضي ، أما إذا ملسيكون راضي

  :تعرف خبطوات سلم الوالء ومير والء الزبون بعـدة وجـوه. له جتربة �ا

                                                           
1  Martin Oetting : Ripple Effect: How Empowered Involvement Drives Word of Mouth, gabler , germany, 1 st 
edition, 2009,  p40 

 ،79، اجملة احملاسبة واإلدارة والتأمني، لعددللمستهلك من حيث اختياره ووالئه للعالمة التجاريةتأثير الكلمة المنطوقة على القرار الشرائي : نظام موسى سويدان 2

  8،ص  2011،، مصرجامعة القاهرة
3  Matin  Khan, 2006, Op Cit, p65.   

  .10مرجع سابق، ص ، 2011نظام موسى، سويدان،   4
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لة عن ا�هز، ولكنه يتحول املستهلك معلومات مفصث يكون لدى حي) الوالء اإلدراكي(: خطوة األولىال

   .للمنافس بسبب عرضه األفضل

  . وهو موقف عاطفي يعتمد على الوالء اإلدراكي )الوالء العاطفي( :الخطوة الثانية 

   .وهو والء عمدي يـشمل الـشعور القـوي وااللتـزام بالشراء )الوالء العزمي(: الخطوة الثالثة 

  .جل الشراءأوهو التصميم لتحد أية معيقات من  )الوالء الفعلي(: الخطوة الرابعة

تلك  مبا يف ذلك، على سلوك األفرادالتأثري  يةاإلعتماد عليها بغإلشاعة دائما ما يتم ا  Rumor : اإلشاعة -2

حقائق األمور، فعندما تغيب  والتدقيق يففحص المن  الذي ميكنها عريفاملعلمي و الستوى املالفئات اليت ال متلك 

ومتارس تأثريا�ا بدون أن تلقى  ،وتتحول إىل خرب صادق اجلماعةداخل  ضالتهااإلشاعة  جتداملعلومات واحلقائق 

شار  ، مما يضمن هلا سرعة االنتومؤكدا جعلها خربا صادقااملقاومة وا�ا�ة من طرف األفراد، حيث يساهم الكل يف 

  .عاها وحتتضنهاا جتد أرضا خصبة تر كو�

 غري أو مباشرة املؤسسات بطريقة  وفيها يتم ا�ام. االستهالك جمال يف واسع نطاق على الشائعات تنتشر

 بالتجزئة البيع وسالسل الكربى التجارية العالمات من العديد بالصحة، الضارة أو اخلطرة ملنتجا�ا للرتويج مباشرة

ونظرا خلطورة انتشار اإلشاعات فإنه  1.هلذه املؤسسات كبريا ضررا تسبب أن استطاعت اليت الشائعات ضحية كانت

  .ملا هلا من قدرة كبرية يف التأثري على سلوك الفرد واجلماعاتوالسيطرة عليها وهذا ال بد من التحكم 

  :سيرورة اإلشاعة -أ

 .املعلومات يف الشبكة االجتماعية يتم نشريستند انتشار اإلشاعة يف املقام األول على الكلمة املنطوقة حيث 

ذلك أن معىن  ،2بني الرسالة كما يتم إرساهلا يف البداية وما حيدث بعد عدة مرحالت ولكن تظهر بسرعة تشوهات

   ، وذلك ألن األفراد يربطون بني أحداث معينة وبني اخلرب موضوع اإلشاعةوتنحرفصيغتها األصلية  اإلشاعة قد تغري

 إخل...عن املؤسسة منتجا�ا وعالمتها التجاريةسواء كان  خبرب ما ثاين مستهلك بإبالغ معني مستهلك يقومحينما 

 معلومة حبذف يتلقى هذا اخلرب مث يعيد صياغته من جديد، وذلك بإضافة معلومة جديدة للخرب أو األخري هذا فإن

 املستهلك الثاينوذلك حىت يصبح موضع اخلرب أكثر مالئمة ملستواه التعليمي والثقايف وطريقة تفكريه، وبعد قيام  منه

الذي بدوره سيعيد صياغته مرة أخرى  الثالث املستهلك بعملية التحليل وإعادة الصياغة هذه، يقوم بنقل اخلرب إىل

   .خرين وهكذا دواليكآسبة له، بعد ذلك يقوم بنقله إىل ليصبح ذو معىن بالن

ليس كل معلومة ميكن أن تتحول إىل إشاعة بسهولة، فاإلشاعة حتتاج إىل شروط حمددة جيب  :شروط اإلشاعة -ب

  :توفرها لكي تنتشر بني األفراد،  ولعل أهم هذه الشروط

                                                           
1
 Matin  Khan, 2006, Op Cit, p      121  

2
 Idem, p 121 
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 اليت املوضوعاتف .اإلشاعة انتشار احتمال يزداد مهًما،اإلشاعة  موضوع يكون عندماف ،املوضوع أمهيةأوال 

 جمال يوفر ،الظروف هذهمثل  يفو . للشائعات طبيعي بشكل عرضة هي اجلسدية والسالمة الصحة على تؤثر

تعترب إحدى أشهر أبرز مثال على هذا شوكوال نوتيال واليت  ولعل .1النتشار الشائعات خصبة أرضية االستهالك

الغذائية يف إيطاليا، وكذلك األكثر شعبية يف وجبات اإلفطار ليس عند الصغار فحسب وإمنا حىت العالمات التجارية 

والذي  النخيلزيت ل نتيجة استخدامهاوتكتسب هذه الشوكوال اللذيذة ملمسها الناعم ومدة صالحيتها . اضالكبار أي

بديل مثل زيت عباد الشمس قد ن أي أ، حيث ترى الشركة املنتجة مكونات اإلنتاجكمكون أساسي ضمن يدخل  

وكأي  ىل خسائر للمؤسسةإوقد يؤدي إىل ارتفاع تكلفة هذا املنتج إىل الضعف وهو ما يؤدي  يغري من مواصفا�ا

منتج مشهور حيقق نسبة مبيعات عالية فإنه يصاب بالكثري من اإلشاعات، واإلشاعة اليت تعرضت هلا نوتيال مؤخرا 

بب اإلصابة بالسرطان وقد كان انتشار خرب كهذا كفيال بتوقف العديد من عشاقها أن زيت النخيل قد يسمفادها، 

  .وهذا الرتباطه بالصحة والسالمة اجلسديةعن استهالكها 

 يؤدي فإنه ،حتديده الصعب من يكون عندما أو للشائعات، السائد املفهوم فهم يساء عندما ،الغموض ثانيا

 بأداء العام اجلهل فإن الكمبيوتر، بفريوسات املتعلقة للشائعات بالنسبة املثال، سبيل علىف. معني غموض إىل

والغموض  لاللتباس مصدرفهو  فيه شك ال الكمبيوتر مما أجهزة تشغيل فهم صعوبة حىت أو الربجمة أو الفريوسات

قلت عند  كلماحيث  : النقدية احلاسة غياب نضيف أن نفإنه ميك الغموض، إضافة إىل. الشائعات انتشار يعزز الذي

   . 2اإلشاعة نشر إىله ميل زاد كلما ،الفرد

 )نيالساذج( الذين يصدقون كل شيئ األفراد فإن عام، بشكل. الشائعات تعزز نقل وتقبل عواملعدة  هناك

 الشائعات مساع على قادرين كانوا إذاف. مقاومة كثراأل اآلخرون األفرادأما . على نشرها ميالً  أكثر هم قلقنيال أو

 .3انتشارها يف يشاركون ال فهم

 

 

 

  

 

  

                                                           
1
Matin  Khan, 2006, Op Cit, p 122 

2
Idem, p      122  

3
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  طبيعة تأثير الجماعات المرجعية على سلوك المستهلك :المطلب الثاني

من فات الفرد من خالل ما تسيطر عليه على مدركات ومفاهيم ومعتقدات وتصر  املرجعية تؤثر اجلماعة 

مثريات ومدعمات حتيط بالفرد وتشكل جزءا من واقعه االجتماعي فهي تتحكم يف الكثري من مصادر املعلومات اليت 

فتشكل وهي تنتقى ما يعرض له الفرد من مثريات ومعلومات  املنتوجيعتمد عليها الفرد لتكوين مدركاته ومفاهيمه عن 

قاه من معلومات وحتاول تطبيع مدركاته ومفاهيمه برؤية اجلماعة بذلك منط إدراكه وهي أيضا تفسر له الكثري مما يتل

ووجهة نظرها وال شك أن هذه املثريات اليت تتحكم فيها اجلماعة تشكل وحتدد بدرجة كبرية الواقع االجتماعي الذي 

   .يتصرف وفقه الفرد وتتكون على أساسه مشاعره ومدركاته ومعتقداته

  :التسويقية التي درست تـأثير الجماعات المرجعية على سلوك المستهلكأهم الدراسات  -الفرع األول

 أساس على مت بناءهاعلى سلوك املستهلك املرجعية  جلماعاتا تأثري حول والدراسات التسويقية إن األحباث

 الباحثني فعلى سبيل املثال اعتمد كل من .النفس جمال علم يف املتقدمة والنظريات االستنتاجات

1975)& (Cousineau Burnkrant ما تطرق إليه على Kelman, 1961)(، بدوافع التأثري وهذا من أجل فيما يتعلق 

استخدام  أي( االستهالكي السلوك على االجتماعية للجماعات معلومايت تأثري على وجود اليت تنص فرضيتهم صياغة

 مت االعتماد أيضا على اإلقرتاح الذي قدمهكما أنه ). املنتج جودة فيما خيص للمعلومات كمصدر اآلخرين تقييم

Kelman, 1961) (من من طرف كل Park, 1977)  Lessig &( التأثريات املمارسة من  أنواع قاما بتحديد حيث

وهذا  ). القيم التعبريية تأثريو   النفعي، التأثري املعلومايت، التأثري أي( العالمات اختيار على املرجعية طرف اجلماعات

 & Bearden & Etzel, 1982)(،   (Childersالتصنيف مت إعادة استخدامه من قبل العديد من الباحثني على غرار 

Rao, 1992) باإلضافة إىل )(Escalas et Bettman, 2003, 2005 . 1   

 املستهلك سلوك على املرجعية اجلماعات أثر صراحةب يناقش أكادميي عمل أول فإن ،واطالعنا علمنا حد على

 اجلماعات املرجعية  تأثري )  Bourne, 1957( بورن درسحيث  .1957 سنة (Bourne) بورنالبحث الذي قام به  هو

وخاصة يف جمال البحوث السلوكية وخلص يف �اية املطاف إىل أن للجماعات املرجعية تأثريا كبريا  يالتسويق الا� يف

 كأساسنتائج البحث املتوصل إليها فيما يتعلق بتأثري اجلماعات املرجعية   حيث مت استخدام.على الدراسات التسويقية

 يف املرجعية اعاتماجل تأثري فقد مت تطبيق املثال، سبيل على. يعتمد عليه يف التطبيقات املختلفة للعديد من ا�االت

 .املصابني باألمراض العقلية واملرضى الكحول ومدمين والعلماء املزارعني: مثل حمددة �موعات السلوك دراسات

 على نظرية اجلماعات املرجعية قيتطبمت كما . )(Hyman & Singer,1968 املستهلكني من خمتلفة شرائح وبالطبع

 & Grubb( السياراتومالك  (Coleman & al., 1966)  األطباء: ذلك يف مبا االجتماعية اجلماعات من املزيد

Stern, 1971(، التجميل مستحضرات ومستعملي )Chao & Schor, 1998(،  الكحول تعاطيو  الدين تغيريو 

                                                           
1
 Youri GENTET, 2014, Op Cit, p68  
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)Beeghley & al, 1990 .( واسع نطاق على املفاهيم هذه بتطبيق املسوقون قامفقد  التجارية، األعمال ممارسة يفأما 

  1.وتزكيتها منتجا�م تأييد إىل )اجلاذبني( البارزين املتحدثني دعوة خالل من

 أي( الرمسية غري االجتماعية اجلماعات أن ) ,Stafford 1966( ستافورد اليت قام �اأظهرت الدراسة ولقد 

 على تؤثر) وغريهم واجلريان املقربني األصدقاء مثل بطريقة دائمة ومتكررة األعضاء فيها يتفاعل اليت اجلماعات

 أحكام عن ا�رب شركاء يعّرب  عندما أنه)  Venkatesan, 1966( فينكاتيسني وجدكما  .التجارية العالمة تفضيالت

من  املعيار ذاهل اإلمتثال إىل يتجهون )الغافلني( املشاركني فإن ،)الرجالية البدالت مثل( ما منتج جودة حول ثابتة

       2.اجلماعة على السلوك اإلستهالكي معايري تأثريل جترييب دليل وهو يعترب أول. حلكما

 مناإلستهالكي  سلوكال جمال يف املنشورة التقارير من العديدتوجد ىل الدراسات السابقة، فإنه وباإلضافة إ

   3:واليت ميكن توضيح أمهها فيما يلي على سلوك املستهلك، رجعيةاجلماعات امل تأثري منظور

 إىل الفرد وحاجة املرجع، خربة ،املدركة املخاطر ذلك يف مبا تأثري حمددات سبعة   (Witt & Bruce, 1972)اقرتح - 

  .القبول واالستحسان االجتماعي

 أن إىل ت الدراسةخلصو  البيوت، ربات مع الطالبات الشابات مبقارنة  (Park & Lessig, 1977)كل من  قام - 

 قرارات اختاذ عند العاديات األمريكيات البيوت ربات من املرجعية باجلماعات للتأثر عرضة أكثر األمريكيات الطالبات

 على كان هلا التأثري املباشر واهلام املرجعية اجلماعات تستخدم اليت الرتوجيية والعروض اإلعالنات وأن الشراء،

 من جمموعة أولبتطوير قاما  (Park & Lessig, 1977) ،كما أن كال الباحثني. للمستهلكني النهائية املشرتيات

  .خيتلف باختالف املنتجات املرجعية ا�موعة تأثري أن إىل وخلصا ،ة املرجعيةاجلماعي تأثري وظائف لقياس املقاييس

يطبقوا التفاعل املباشر واللفظي  مل املستهلكني أن )Bearden & Etzel, 1982( قام به كل من  آخرتقرير  كشف - 

 عةاجلما أعضاء سلوك من خالل مالحظة أيًضا ولكنللحصول على التقييمات من عند اجلماعات املرجعية فحسب 

   .املرجعية باجلماعات يتأثر املختلفة التجارية لعالماتل الفرد اختيار كما أن ،من أجل اختاذ القرار الشرائي املرجعية

 شخص من ختتلف أن استجابة املستهلك للجماعات املرجعية ) (Bearden et al, 1989 دراسة الباحثني وجدت - 

   .آخر إىل

 إجيابيا ارتباطا يرتبط املستهلك قبل من الطلب أن وجدت (Becker, 1991)كما أن الدراسة اليت أجراها  - 

  . املطاعم أسعار معرفة خالل من اآلخرين املستهلكني قبل من املطلوبة الكمياتب

-Zhou & Hui, 2003; Gürhan)كشفت العديد من الدراسات اليت قام �ا جمموعة من الباحثني على غرار كما   - 

Canli & Maheswaran, 2000; Han & Schmitt, 1997; Triandis, 1995; Triandis & Gelfand, 1998)  
 ملعايري االمتثال على تؤكد آسيا شرق دول ومعظم وكوريا واليابان الصني  مثل بني شعوب العامل املرتابطة الثقافات أن

                                                           
1 Jiaqin Yang, Xihao He, Huei Lee, 2007, Op Cit, P323 
2
 Youri GENTET, 2014,  Op Cit, pp09-10 

3
 Jiaqin Yang, Xihao He, Huei Lee, Op Cit, 2007,  pp 322-323 
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 شرقدول ل قوي اجتاه إىل وجود ) (Wong & Ahuvia, 1998  كما أشار كل من .االجتماعي والقبول اجلماعة

  .يف ا�تمع وضعهم اإلجتماعي واملادي وهذا من أجل إظهار واضح بشكلاملنتجات الكمالية  ستهالكال آسيا

وانطالقا مما سبق ميكن القول أن مجيع الدراسات السابقة بينت مدى أمهية اجلماعات املرجعية وقدر�ا يف التأثري على 

  .هلكالقرار الشرائي للمست

حتاول اجلماعة تطويع مدركات ومفاهيم  :سلوك الفردعلى  ات المرجعيةأهداف تأثير الجماع -الفرع الثاني 

1:أساسية تتمثل يف أهدافثالث تحقيق وسلوك الفرد والتأثري عليها ويرجع ذلك ل
 

اليت تصدرها اجلماعة تلعب املثريات واملعلومات واملدعمات : تشكيل سلوك الفرد والسيطرة على ما يتعلمه -أوال

سسة ومنتجا�ا وتوجهها حنو أفرادها دورا كبريا يف حتديد ما يتعلمه هؤالء األفراد عن الواقع احمليط �م فنظرة الفرد للمؤ 

قد ال يستطيع الفرد أن يكو�ا ويتعلمها من خالل خرباته املباشرة يف وقت قصري نسبيا لذلك توفر  وعالما�ا التجارية

د خربا�ا هي ومفاهيمها لتحقيق تعلم سريع من قبل الفرد مبا يتسق مع ما حترص اجلماعة على أن يتعلمه اجلماعة للفر 

  .ويكتسبه من معلومات ومفاهيم

حتاول اجلماعة أن حتفظ : تنميط سلوك األفراد في بعض الجوانب التي تحفظ سلوك الجماعة وتماسكها -ثانيا

ألفراد فهي غالبا ما ب التماثل هذه قد متثل جوانب حمدودة من سلوك اماثل يف سلوك أعضائها وجوانلتقدرا من ا

وميكنها من مواجهة أي ضغوط أو �ديدات جبوانب السلوك الذي حيفظ وجود اجلماعة وحيقق متاسكها تتعلق 

   .خارجية

العمل على حتقيق  يف الوقت الذي تسعى فيه اجلماعات: تحقيق قدر من التمايز الداخلي في الجماعة -ثالثا

منطية ومتاثل بني أفرادها فهي تسعى من ناحية أخرى لتحقيق متايز واختالف يف املواقع واألدوار ألعضائها فعادة ما 

يتبلور يف اجلماعة عدد من األدوار ألولئك الذين ميارسون أدوار القيادة والنفوذ وأولئك الذين يكتنفون بدور التابعني 

ذا يتحدد السلوك املتوقع واحملدد لكل عضو يف اجلماعة القيام به حفاظا عليها وحتقيقا وغريها من األدوار وهك

  .ألهدافها

   :على الفردالمرجعية أدوات تأثير الجماعة  -الفرع الثالث

مفاهيمهم وبالتايل تستخدم اجلماعات املرجعية أساليب وأدوات عديدة من أجل التأثري على مدركات املستهلكني و 

 :2وتتمثل هذه األدوات واألساليب يفاالستهالكي سلوكهم 

                                                           
، على 2018-06-16، مت اإلطالع عليها يوم  2016-10-18، نشرت يوم الجماعة وتأثيرها على السلوك الفردي: نقابة املتخصصني يف إدارة املوارد البشرية  1

  http://www.hrsleb.org، متوفرة على الرابط  20:52الساعة 
2
  .35-34ص مرجع سابق، ص ، 2012، آل عبد اهللامحمد بن محمود   
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وهي تتم من خالل ما توفره اجلماعة من  قبول أو رفض لسلوك أعضائها أي من  :المدعمات االجتماعية -أوال

مستهلك فقبول االستهالكي للسلوك السلوكية والفاهيم املخالل أساليب الثواب والعقاب تستطيع اجلماعة أن تشكل 

كوين اجلماعة لسلوك شرائي معني قام به املستهلك يؤدي إىل تعزيز هذا السلوك لديه وكذلك إىل توتشجيع أفراد 

معني وإبداء  سالمة هذا السلوك ومشروعيته من وجهة نظر اجلماعة أما عدم قبول اجلماعة لسلوك شرائي مفهوم عن

تهلك عن ممارسة هذا السلوك وتكوين م على املستهلك لإلقالع عنه قد يؤدي إىل توقف املساستيائهم منه وضغوطه

 .مفهوم لديه عن عدم سالمة هذا السلوك وعدم مشروعيته من وجهة نظر اجلماعة

 خمتلف السلع واخلدماتعن  اجلماعة مصدرا مهما للمعلومات تعترب :التحكم في المعلومات المتاحة للفرد -ثانيا

فمن خالل اخلربات اليت تتجمع لدى أفراد اجلماعة تستطيع اجلماعة أن توفر ألي عضو فيها خمزونا كبريا من 

خر من املعلومات وإتاحتها للفرد وحبس البعض اآلاملعلومات هو نتاج خربات أعضائها وانتقاء بعض هذه املعلومات 

لفرد وفضال عن هذا فاجلماعة تنقل للفرد هذه عنه ميكن للجماعة أن تتحكم يف نسبة مهمة من مصادر معرفة ا

علومات جمردة وإمنا تنقل إليه معلومات كات أعضائها فهي ال تنقل إليه املاملعلومات مثقلة بتفسريات ومفاهيم ومدر 

  .منتقاة ومشبعة بتفسريات ومفاهيم تستهدف تشكيل مدركاته يف اجتاه بقية أعضاء اجلماعة

تستطيع اجلماعة أن تؤثر على أفرادها من خالل قيام بعض أفرادها البارزين الذين : توفير نماذج لإلقتداء -ثالثا

حيظون مبكانة خاصة يف اجلماعة أو الذين هلم نفوذ على األعضاء بالتصرف بطريقة معينة �دف أن يقتدى �م 

  .األعضاء إذ أن أحد مصادر تعلم األفراد هو اإلقتداء وحماكاة الغري

على سلوك  املرجعية اجلماعة تأثرياتل رئيسية أنواع ثالثة توجد :أنواع تأثيرات الجماعة المرجعية -الفرع الرابع

 1:وفيما يلي هذه األنواع القيم التعبريية تأثريو  النفعي التأثري املعلومايت، التأثري :املستهلك

 اقرتح. االختيار وحتسني صحيحة قرارات اختاذ يف الرغبة على املعلومايت التأثري ويستند :المعلوماتي التأثير -أوال

Kelman  1961  املعلومايت التأثريويتحقق  .البيئة مع التأقلم على وقدرته معرفته حيسِّن الذي التأثري يقبل الفرد أن 

. االعتبار بعني ويأخذها مفيدة تكون أن حيتمل كمعلومات املرجعية اجلماعة أعضاء وقيمة السلوك الفرد يعترب عندما

 املعلومات أن يدرك أن للمرء ميكن ،املنتج هذا شراء وجتربة معني منتج معرفة إىل املستهلك يفتقر عندما خاصة

 التطبيقات رؤية ميكن. معينة ثقةيقبلها ب وبالتايل مصداقية ذات هي له املرجعية اجلماعة من الصادرة والتوصيات

جند فيها  اليت اإلعالنات فهناك العديد من اإلعالن يف والتطبيع اخلبرية القوة استخدام خالل من للتسويق العملية

   .طبية وصفة تستلزم ال اليت األدوية باسم املتحدثني دور ينتحلون أطباء

 احلصول أجل من معينة مجاعة توقعات لتلبية يكون الفرد مستعدا يف هذا النوع من التأثري : النفعي التأثير -ثانيا

املتعلقة  الشهرية آش جتربة هي النفعي للتأثري جتربة أفضل تكون قد. اجلماعة من العقاب لتجنب أو الثناء على

 يف اقرتاح خالل منالناحية التسويقية يتم استخدام هذا النوع  منو . )واليت مت التطرق إليها سابقا(باالمتثال 

                                                           
1
  Jiaqin Yang, Xihao He, Huei Lee, 2007, Op Cit, pp   324  
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 يف أو معينة، أو خدمة سلعة استخدام مبجرد والقبول االجتماعية املوافقة على احلصول للمرء ميكن أنه اإلعالنات

. معني منتج استخدام عدم خالل من معينة مجاعة قبل من أحد رفض يتم قد أنه اقرتاح خالل من معاكس، اجتاه

 العمل زمالء قبل من املستهلكني فيها يعاقب اليت الشخصية العناية منتجات عن اإلعالن هو ذلك على وخري مثال

  .إخل... الفم غسول أو العرق مزيل أو للقشرة املضاد الشامبو استخدام لعدم األصدقاء أو

 يكون اليت اهلوية حتديد عملية خالل من أفضل بشكل التأثري هذا تفسري ميكن :القيم التعبيرية تأثير -ثالثا

 با�موعةشبيهنب  أنفسهم جعل طريق عن للمجتمع أنفسهم عن أفضل بشكل للتعبري استعداد على فيها األشخاص

 يتجاهل بينما اجلماعة وقواعد معتقدات بفعالية يتبع أن للمرء ميكن التأثري، هذا حتت إليها االنضمام يريدون اليت

   . بالكامل املرجعية اجلماعة تلك قيمة قبول ويقرر العقوبات، أو الثواب

 :للجماعات المرجعية اإلجتماعيةالسلطة  _الفرع الخامس

 ختلفةامل االجتماعية للسلطة درمص فهي. أعضائها سلوكبالقدرة على التأثري يف  املرجعية اجلماعات تتمتع

واليت  االجتماعية السلطةجمموعة من  خالل من يتحدد املستهلك سلوك على املرجعية اجلماعات تأثريأن   جند حيث

  :ميكن توضيحها فيما يلي

 نقود شكل علىسواء املكافآت املادية واليت تكون  املكافآتوتقدمي  إعطاء على القدرة هي: مكافأةسلطة ال -أوال

 املعمرة والسلع املالبس مثل منتجات تقدم احلاالت، بعض يف. والثناء العرتافا مثل نفسيةال كافآتأو امل هدايا،أو 

مبلغ مايل معني  ومثال ذلك أن شراء العالمة التجارية هاريل دفيدسن يسمح للمستهلك باحلصول على  1.وغريها

  .كمكافأة نقدية

املكافآت للمستهلك يف حالة اختاذه قرار شرائي يتفق مع معايري متنح اجلماعات املرجعية على العموم ميكن القول أن و 

  . اجلماعة

 وأالسلطة التهديدية وهي  .املكافآت منع أو التهديدات إعطاء على اجلماعة قدرة هي: ريةهالق السلطة -ثانيا

 إىل وما الفم غسول ،العرق مزيالت ،شراء املالبس املقبولة يتم فمثالً  ،من أجل التأثري على سلوك املستهلك  القهرية

معىن ذلك أن اجلماعات املرجعية تطبق السلطة القهرية يف حالة  .2السلطة القهرية للجماعة املرجعية باستخدام ذلك

  . اختاذ املستهلك قرار شرائي ال يتفق مع معايري اجلماعة

 :وميكن توضيح النوعني السابقن من السلطة يف الشكل التايل

 

 

  

                                                           
1 Matin  Khan, 2006,  Op Cit, p61 
2 Idem, p61 
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  :20رقم  الشكل

  القهريةالمستهلك من خالل سلطة المكافأة والسلطة تأثير الجماعة المرجعية على 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  من إعداد الطالبة: المصدر

سيتلقى املستهلك الثواب واملدح من طرف اجلماعات املرجعية يف حالة امتثاله للمعايري املوضوعة من طرفها  

يف حني سيتلقى . وهو ما يعرب عن سلطة املكافأة. وهذا عندما يتخذ قرارات شرائية مواتية مع اجلماعة املرجعية

وهذا   هااجلماعات املرجعية يف حالة ما إذا مل ميتثل للمعايري املوضوعة من طرف املستهلك العقاب والنفور من طرف

  .عندما يتخذ قرارات شرائية غري مواتية مع اجلماعة وهو ما يعرب عن السلطة القهرية

يف بعض األحيان، ُمتنح السلطة لألشخاص مبوجب عقود اجتماعية، مثل السلطة املمنوحة : عيةيشر تال سلطةال -ثالثا

يتم االعرتاف بالسلطة الشرعية اليت مينحها الزي الرمسي يف العديد . للشرطة واجليش وحىت للمدرسني يف بعض األحيان

املعاطف البيضاء من طرف الطالب من سياقات االستهالك، على سبيل املثال يف املستشفيات اجلامعية يتم ارتداء 

  1.هذا الشكل من السلطة للتأثري على املستهلكني املسوقونميكن أن يستعري . وسلطة على املرضى هيبةواليت متنحهم 

 حيتذي أن حاولسيإنه ف ،معينة مجاعة أو آخر شخص بصفات ما شخص أعجب إذا: سلطة المرجع -رابعا

 دعم خالل من األفراد استهالك سلوكيات على يؤثروا أن للمشاهري ميكن. )الرتفيهاملالبس، السيارات، ( سلوكيا�اب

 طواعية يغريون املستهلكني أن ذلك يةالتسويق سرتاتيجياتاال من لكثري مهمة املرجع إن سلطة. معني منتج وتزكية

 حيدد والذي معينة حالة حنو موجهمعني  ملنتج استخدام سلطة املرجع يتمو  2.رجعامل معحىت تتناسب  يا�مسلوك

املنتوج  شراء خالل من مشا�ة حالة على للحصول اجلماعة عضو حث يتمأين . ا�موعة مع بالتطابق الشعور

                                                           
1 Michael Solomon, Elisabeth Tissier-Desboedes,Benoit Heilbrunn, Op Cit, P339 
2 Idem, pp338-339  

 املستهلك

 املستهلكتلقي 

العقاب من لزجر و ا

 اجلماعة املرجعية

القهرية السلطة  

 

 سلطة املكافأة

 

 املستهلكتلقي 

من  والثواباملدح 

 اجلماعة املرجعية

عدم اإلمتثال 

 ملعايري اجلماعة
 

اإلمتثال ملعايري 

 اجلماعات املرجعية
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 ألن ذلك ينشأ. اجلماعة مع الفرد بتطابقه وتشا�ه شعور هو املرجع سلطة أساس 1.املوصى به من قبل اجلماعة

يسمح لعشاق الدراجات هاريل دفيدسون العالمة التجارية شراء . باجلماعة االرتباط يف يرغب أو معجب الشخص

  .موحد شعوراحلصول على بالنارية 

 2.جمال معني يف تقنياً  واملؤهلني اخلربة ذويلشرائي خبربة األفراد يف اجلماعة يتأثر السلوك ا :الخبراء سلطة -خامسا

كونه ميتلك معرفة جيدة يف جمال معني وهذا    يف وصف منتجا�ا بريخبغالبية املؤسسات  تستعني املثال سبيل على

  .سيساهم يف بناء الثقة لدى املستهلكني باملنتوج الذي يزكيه ويروج له هذا اخلبري

حىت يكون  :الشروط المحددة لقدرة الجماعات المرجعية في التأثير على سلوك المستهلك - الفرع السادس

   3:ال بد من توافر الشروط التاليةفإنه لجماعات املرجعية التأثري الكبري على السلوك االستهالكي للفرد  ل

خرين مثل املالبس ؤيتها وحتديدها بسهولة بواسطة اآلأن تكون السلعة موضوع اإلستهالك سلعة ميكن ر  -أوال

  ؛والساعات والسيارات

  ؛سلعة بارزة تلفت األنظار وال ميتلكها كل الناسأن تكون السلعة موضوع االستهالك  -ثانيا

بني أفرادها ويساعد أن تكون اجلماعة مرتابطة بدرجة كبرية مما يشجع على االتصاالت املباشرة أو غري املباشرة  - ثالثا

  .ذلك على تزايد معرفة أعضاء اجلماعة بالسلوك الشرائي والقرارات الشرائية لبعضهم البعض

  :وامل التي تحدد قوة تأثير الجماعات المرجعية على سلوك المستهلكالع -الفرع السابع

 :توجد العديد من العوامل اليت حتدد قوة تاثري اجلماعات املرجعية على سلوك املستهلك ولعل أبرزها مايلي

إن للمعلومات واخلربة أثرمها على سلوك اجلماعات املرجعية حيث ميكن تقسيم : المعلومات والخبرة -أوال

   4:عتني مهاملستهلكني يف هذا ا�ال إىل جممو ا

  .ا�موعة اليت يتوفر لديها خربة مناسبة أو اليت ميكنها بسهولة احلصول على  كمية مناسبة من املعلومات - 

ا�موعة اليت ال يوجد لديها خربة أو تكون خرب�ا قليلة وال تتوقع احلصول على املعلومات املطلوبة �ائيا أو حتتاج  - 

   .للقيام بذلكإىل وقت طويل 

يكون تأثري اجلماعات املرجعية حمدودا أما يف احلاالت الثانية فيكون تأثري ) وىلا�موعة األ(ففي احلالة األوىل 

 أما املرجعية، اجلماعات على بشدة يعتمد فإنه ،وخربة معرفة أقل الفرد كان معىن ذلك أنه إذارجعية كبريا اجلماعات امل

 املعلومات على للحصول اجلماعات املرجعية كمصدر جد هام  إىل ينظرفإنه  معدومة أو قليلة خربة لديه تكان إذا

   .واإلرشاد

                                                           
1 Matin  Khan, 2006, Op Cit, p62. 
2
 Idem, p62 

  175-174ص ، مرجع سابق، ص 2003عنايب بن عيسى،   3
  200، مرجع سابق، ص 2016محد الغدير، رشاد الساعد،   4
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ك املستهلك باجلماعات املرجعية اليت يثق �ا واليت يتأثر سلو : المرجعيةاعتمادية وجاذبية وقوة الجماعة  -ثانيا

جتذبه أكثر من غريها وخاصة إذا كانت هذه اجلماعات ذات مركز قوي فعندما يكون املستهلك مهتم باحلصول على 

اجلهات وعندما يكون معلومات من اجلهات اليت يثق �ا ويكون أكثر اقتناعا باملعلومات اليت حيصل عليها من هذه 

اهلدف املستهلك هو احلصول على قبول اجتماعي من اآلخرين فإنه مييل إىل شراء واقتناء السلع واخلدمات اليت 

   .1يستخدمها هؤالء األفراد الذين يسعون لالنتماء إليهم

عقاب أو الرفض الذي أما عندما يكون املستهلك مهتم بالقوة اليت ميلكها فرد معني أو جمموعة معينة أو لتجنب ال

أو اخلدمات اليت تناسب هذه اجلماعة وعلى  ميكن أن يتعرض له من هذه ا�موعة فإنه يسعى الختيار نفس السلع 

كل حال فإن تأثري مجاعة القوة خيتلف عن تأثري مجاعات أخرى اليت تعتمد على االعتمادية وعلى اجلاذبية إذ أن تأثري 

قد يؤدي إىل  ميكن أن يؤدي إىل تغيري أساسي يف االجتاهات بينم تأثري مجاعات القوة اجلماعات االعتمادية واجلاذبية

  .2التكيف مع هذه اجلماعات ولكنه ال يؤدي إىل تغيري حقيقي يف االجتاه

ومما ال شك فيه أن األفراد يف اجلماعة الواحدة يسعون إىل حتقيق حاجات خمتلفة وهكذا جتذ�م اجلماعة ألسباب 

متنوعة ومجيع هذا يتوقف على ما تقدمه اجلماعة ألعضائها وقد أوضحت الدراسات أن من بني الظروف اليت تؤدي 

  3:إىل ازدياد جذب اجلماعة ألفرادها جند

مركز الفرد يف اجلماعة أو كلما كانت أمامه فرص للوصول إىل مراكز عليا يف اجلماعة ازداد جذب  أنه كلما ارتفع - 1

  اجلماعة له؛

  أن جذب اجلماعة ألفرادها يزداد كلما ازداد إدراك وشعور األفراد بأ�م موضع تقبل نت اجلماعة؛ - 2

ائها أحب األعضاء بعضهم البعض وازدادت أنه كلما ازداد التعاون بني أفراد اجلماعة وقل التنافس بني أعض - 3

  وازداد مدى تقبل األفراد ملا يبذل من حماوالت للتأثري عليهم؛حماوالت األعضاء  للتأثري بعضهم يف بعض 

أن جذب اجلماعة ألفرادها يزداد كلما اتضح إدراك الفرد ألهداف اجلماعة واألسلوب املستخدم للوصول إىل  - 4

  ماعة؛الدور الذي يقوم به وموقعه يف اجل األهداف وكلما اتضح لديه

يؤدي ازدياد حجم اجلماعة إىل اخنفاض معدل االحتكاكات والتفاعل بني األفراد فينخفض بذلك مستوى  - 5

  .جاذبية اجلماعة ألفرادهايؤدي هذا إىل خفض  العاطفي وبالتايل الشعور بالتقارب

كيفية إبراز السلعة رجعية خيتلف حسب  املتوقع للجماعات املإن التأثري  :مدى بروز أو عدم بروز السلعة -ثالثا

لآلخرين سواء كان ذلك بشكل مرئي أو بشكل لفظي فالسلعة املربزة بشكل مرئي هي تلك اليت ميكن مشاهد�ا 

فظي فهي تلك اليت قد ومتييزها من قبل اآلخرين واليت ميكن عرضها ومشاهد�ا أما السلع اليت ميكن إبرازها بشكل ل

    4.ة ولكنها تثري اهتمام اآلخرين واليت ميكن احلديث عنها لآلخرين بسهولةال تكون مرئي

                                                           
  201، مرجع سابق،  ص 2016محد الغدير، رشاد الساعد،   1
  201نفس املرجع السابق، ص   2
  .39، مرجع سابق، ص 2012حممد بن حممود آل عبد اهللا،   3
4
  202ص  ، مرجع سابق، 2016محد الغدير، رشاد الساعد،   
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   :والعالمة المنتوجت المرجعية على اختيار اتأثير الجماع -رابعا

وعلى عالمة معينة  املنتوجبالنسبة لفئة  على قرار املستهلك ايف بعض احلاالت يكون للجماعات املرجعية تأثري 

 املنتوجفإن تأثري اجلماعات املرجعية يقتصر على القرارات املتعلقة بفئة  تبينما يف بعض احلاال املنتوجضمن فئة 

فا�موعة األوىل تدعى جمموعة السلعة الزائدة والعالمة زائد أما ا�موعة الثانية فتدعى السلعة زائد والعالمة ناقص ويف 

ى السلعة ناقص عرجعية يؤثر على القرارات املتعلقة بالعالمة واليت تداملبعض احلاالت فإننا جند أن تأثري اجلماعات 

والعالمة زائد أما يف احلاالت الناقصة لذلك فإننا جند أن اجلماعات املرجعية ال تؤثر على قرار املستهلك ال على 

 الشكل تأثري مستوى السلعة وال على مستوى العالمة وهذه ا�موعة تعرف بالسلعة ناقص والعالمة ناقص ويبني

    .1اجلماعات املرجعية على فئة السلعة والعالمة

اجلماعات املرجعية ال متارس نفس التأثري لكل نوع من أنواع املنتجات وكذا نوع النشاط االستهالكي فعلى 

قبل شرائها  سبيل املثال عندما يتعلق األمر مبنتجات منخفضة التعقيد ذات املخاطر املدركة الضئيلة واليت ميكن جتربتها

  . 2فإن املستهلك ليس حباجة ألخذ رأي اجلماعة املرجعية

أحيانا معرفة تفضيالت أصدقائنا ميكن أن توجهنا الستخدام اص باجلماعات املرجعية هو متغري، األثر اخلإن 

 فئة داخل جتارية عالمة اختيار على حمددة تأثريات املعرفة هلذه منتج معني بدال من املنتجات األخرى كما يكون

     .3املنتج 

مهية االجتماعية وكقاعدة عامة ميكن القول أن للجماعة املرجعية أثرا قويا على اختيار املنتوجات اليت توحي باأل

كما يكون للجماعات املرجعية تأثريا قويا عندما ) مثل ذلك أثاث املالبس( كبري بشكل املرئية أو تلك املنتجات

   4.األساسية بالضروريات مقارنة الفاخرة يتعلق األمر باملنتجات

  :وميكن توضيح أثر اجلماعات املرجعية على اختيار املنتوج والعالمة التجارية يف الشكل التايل

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
1
  .202، ص ، مرجع سابق2016، رشاد الساعد، محد الغدير  

2
 Michael R Solomon, Elisabeth Tissier-Desbordes et Benoit Heilbrunn, 2005, Op Cit, p338 

3
 Idem, pp   337 -338  

4
 Idem, p   338  
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  :08 الجدول رقم

  أثر الجماعات المرجعية على اختيار المنتوج والعالمة التجارية 
املنتوج                                                                                  

  على شراء املنتوج(+) تأثري قوي   على شراء املنتوج) -(تأثري ضعيف 

  

  

العالمة 

  التجارية
 

على (+) تأثري قوي 

شراء العالمة 

  التجارية

المنتجات  الضرورية العامة 

  )ضروريات علنية(

ضعيف بالنسبة للمنتوج وقوي : التأثري

  بالنسبة للعالمة التجارية

المنتجات  الكمالية العامة 

  )كماليات علنية(

قوي بالنسبة للمنتوج وقوي : التأثري

  بالنسبة للعالمة التجارية

) -(تأثري ضعيف 

على شراء العالمة 

  التجارية

  المنتجات  الضرورية الخاصة 

منتوج ضعيف بالنسبة لل: التأثري

  ضعيف بالنسبة للعالمة التجارية

  المنتجات  الكمالية الخاصة 

قوي بالنسبة للمنتوج : التأثري

  وضعيف بالنسبة للعالمة التجارية
source : Michael R Solomon, Elisabeth Tissier-Desbordes et Benoit Heilbrunn: Comportement du 

Consommateur, Pearson Education, France, 6éme Ed,  2005, P 338 

ف اجلدول السابق يوضح أثر اجلماعات املرجعية على قرار شراء املنتوج وكذا العالمة التجارية والذي خيتل

وهل هي موجهة لالستخدام العام أو االستخدام ) ترفيهية(هل هي ضرورية أو كمالية  باختالف نوع املنتجات املشرتاة

  :اخلاص وعلى هذا األساس جند أربعة فئات توضح تأثري اجلماعات املرجعية واملتمثلة يف

عالمة يكون تأثري اجلماعات املرجعية على قرار شراء املنتوج وال+) عالمة+ منتوج( الفئة األولى الكماليات العامة

  .التجارية قويا

يكون للجماعة املرجعية تأثريا قويا على شراء املنتوج وتأثريا ) - عالمة+ منتوج( الفئة الثانية الكماليات الخاصة

   .ضعيفا على شراء العالمة التجارية

نتوج وتأثريا يكون للجماعة املرجعية تأثريا ضعيفا على شراء امل+) عالمة - منتوج( الضروريات العامة: الفئة الثالثة

   .قويا على شراء العالمة التجارية

يف هذه احلالة يكون تأثري اجلماعات املرجعية على قرار شراء  )-عالمة -منتوج( الفئة الرابعة الضروريات الخاصة

  .املنتوج والعالمة التجارية ضعيفا

بلد آلخر فما هو ضروري وما جتدر اإلشارة إليه هنا أن حاجات املستهلك ختتلف من جمتمع آلخر وكذا من 

يف جمتمع معني قد يكون كماليا يف جمتمع آخر وعلى هذا األساس جيب على املؤسسة أن تأخذ هذا بعني االعتبار 

   .عند إعدادها خمتلف األنشطة التسويقية مبا يف ذلك اإلعالن
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املرجعية على سلوك املستهلك فإنه توجد عوامل أخرى تسهم يف تأثري اجلماعات إضافة للعوامل املذكورة آنفا 

   1:يلي واملتمثلة يف ما

لرأي اجلماعة حبجم األغلبية املمثلة هلذا الرأي يف اجلماعة حيث قد  املستهلكيتأثر تقبل  :وجود األغلبية -خامسا

وقف أثبتت الدراسات أن تأثري اجلماعة على حتويل رأي الفرد إىل رأي اجلماعة حىت ولو كان رأي اجلماعة خاطئا يت

   .على حجم األغلبية املمثلة لرأي اجلماعة ويظهر ذلك بصورة واضحة إذا كان حجم اجلماعة كبريا

يف احلصول على االستحسان االجتماعي  املستهلك دائما ما يرغب: حاجة الفرد لإلستحسان االجتماعي - سادسا

 ن خمالفة اجلماعة أمر يهدد املستهلكالعليا ذلك أوتقاليدها ومثلها فيحاول دائما االتفاق مع اجلماعة وااللتزام بأرائها 

حياولون االتفاق مع رأي  املستهلكنيىل الطرد من اجلماعة وقد يكون هذا من بني األسباب اليت جتعل وقد يعرض إ

   .األغلبية ويتحاشون أن يبدوا خمالفني لرأي األغلبية

فأة األفراد الذين ينصاعون لرأيها وكلما زادت منفعة إذ كلما زادت قدرة اجلماعة على مكا :الثواب والعقاب -سابعا

هذه املكافآت لديهم زادت فاعلية الضغوط اليت متارسها اجلماعة على أفرادها لكي يتقبلوا معايريها ومن ناحية أخرى  

 كلما زادت قوة العقاب الذي ميكن أن توقعه اجلماعة على األعضاء الذين ينحرفون على معايريها قلت احتماالت

هذا االحنراف وزاد االتقان بني رأي ومواقف األفراد ورأي ومواقف اجلماعة وقد ختتلف قوة الثواب والعقاب الذي 

آلخر وعلى هذا األساس فإن ضغط اجلماعة يقيم على أساس مدى  مستهلكتطبقه اجلماعة على أعضائها من 

   .فاعلية الثواب والعقاب يف التأثري على كل عضو فيها

يف اجلماعة على إصدار أحكام  املستهلككلما زادت ثقة : تقدير الفرد لقدرة الجماعة على الحكم السليم -ثامنا

وآراء سليمة وصحيحة كان استعداده أكرب لقبول رأي اجلماعة واالمتثال مبعايريها كما أن مدى التقدير الذي يوليه 

  .لفرد مبعايري اجلماعةاألفراد ألهداف اجلماعة يعترب مبثابة عامل يزيد من التزام ا

حيث أثبتت الدراسات اليت قام �ا آش أن األفراد الذين تزداد لديهم النزعة : خصائص الشخصية للفردال -تاسعا

مييلون إىل اإلنطواء والعزلة وأقل  لئك الذينبقدرا�م ويزداد اعتزازهم �ا وأو االستقاللية والذين لديهم الثقة بأنفسهم و 

اعة مييلون إىل مقاومة ضغوط اجلماعة بدرجة أكرب عن أولئك الذين ال يتصفون بتلك اخلصائص تقديرا ألمهية اجلم

   .ومن مث يظهر االحنراف وعدم اإللتزام مبعايري اجلماعة

كلما كان الفرد حديثا يف اجلماعة كانت ضغوط اجلماعة عليه أكرب لتوحيد   :مكانة الفرد في الجماعة -عاشرا

سلوكه مع أفراد اجلماعة ولتطويع وتشكيل هذا السلوك مبا يتفق مع قيم ومعايري اجلماعة هذا باإلضافة إىل األفراد 

هلا وطلبا يف قبول اجلماعة هلم أما  اجلدد يف اجلماعة ينزعون إىل املوافقة على آراء اجلماعة ومعايريها تعبريا عن انتمائهم

أو كان الفرد يتمتع مبكانة عالية أو حيظى باحرتام وتقدير من (حينما تكون عضوية الفرد يف اجلماعة قدمية نسبيا 

                                                           
  42- 39ص ص مرجع سابق، ، 2012حممد بن حممود آل عبد اهللا،    1
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فإن هذا يعطيه قدرا من املرونة يف التصرف حبيث يستطيع يف بعض احلاالت أن خيرج عن بعض معايري ) اجلماعة

  .هذه املعايري حرجة وأساسية للجماعة اجلماعة إذا مل تكن

فكلما زادت أمهية العمل الذي تقوم به اجلماعة وكلما كان : أهمية العمل الذي تقوم بها الجماعة -أحد عشر

   .ذلك واضحا بالنسبة لألعضاء زادت مسايرة األعضاء للمعايري اليت تلتزم �ا اجلماعة

  :في التسويقتطبيقات الجماعات المرجعية  :المطلب الثالث

تؤثر اجلماعات املرجعية وخباصة قادة الرأي بدرجة كبرية يف وضع وإعداد املزيج الرتوجيي للمؤسسة وبالتحديد 

يكون  )التوزيع والتسعري ،تطوير املنتوج(اإلعالن والبيع الشخصي إال أن تأثريها يف عناصر املزيج التسويقي األخرى 

اجلماعات املرجعية وقادة الرأي خاصة قبل البدء يف وضع سياسيت ديد قليال ويتطلب من رجل التسويق مقدما حت

   .اإلعالن والبيع الشخصي

   استخدامات الجماعات المرجعية في التسويق :الفرع األول

 1:ويتم استخدام اجلماعات املرجعية يف التسويق من أجل

املرجعية يف قيم واجتاهات األفراد وسلوكهم من يتباين تأثري اجلماعات  :تحديد األجزاء السوقية المستهدفة -أوال

حالة إىل أخرى إال أن ما يفيد رجل التسويق يف تصميم سياسته الرتوجيية هو التمييز بني هذين النوعني من األفراد 

خاصة وأ�م خيتلفون من منتوج آلخر ومن جمموعة إىل أخرى طبقا لذلك اجتهت مؤسسات األعمال إىل حماولة خلق 

رأي بدال من حتديدهم من خالل نشر الرسائل اإلعالنية عرب الرسائل اإلعالمية األكثر التصاقا �ذا النوع من قادة ال

  .األفراد

صميم رسائلها إىل اجلمهور ؤسسات إىل األخذ بعني االعتبار عند تاملاجتهت  :تصميم الحملة الترويجية -ثانيا

وغري املبتكرين حيث كان مهما ومازال لدى ) قادة الرأي(رين نوعني من األفراد املستهلكني املبتكبني  التمييز

م سواء كان  اجتاهات األفراد اآلخرين وسلوكههلم من تأثري كبري يف ء قادة الرأي مبنتوجا�ا وذلك ملااملؤسسات إرضا

   .)استحسان املنتوج والنصح بشرائه أو عدمه(ذلك سلبا أو إجيابا 

  :الرسائل الترويجيةأساليب تصميم  -الفرع الثاني

إن املستهلكني املبتكرين وقادة الرأي خاصة ميتلكون رغبة يف احلصول على املعلومات اخلاصة باملنتوج اجلديد 

اليت مبوجبها يستطيعون تقومي املنتوج وفقا لقيمهم واجتاها�م الذاتية من خالل إطالعهم على ا�الت واملتخصصة 

   2:ؤسسات إىل تصميم رسائلها إىل اجلمهور بأحد األسلوبني اآلتينيهلذا اجتهت امل ،منها على األغلب

قشة املعلومات اخلاصة إىل منا) stimulate opinion leaderقادة الرأي ( تحفيز المستهلكين المبتكرين -أوال

الرأي بضرورة باملنتوج اجلديد مع األفراد اآلخرين يف ا�موعة حيث يراعى يف تصميم الرسالة اإلعالنية توجيه قادة 

   .نشر املعلومات حول املنتوج اجلديد
                                                           

  .268، مرجع سابق، ص 2013حممد عبيدات، واثق شاكر،   1
  269 ، صنفس املرجع السابق  2
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 simulate(تصوير أو محاكاة المناقشة بين األفراد حول المنتوج الجديد في الرسائل اإلعالنية  -ثانيا

product discussion(  وذلك يف سبيل تشجيع اإلتصاالت الشخصية)بني األفراد مثال ذلك إظهار ) غري الرمسية

الرسالة اإلعالنية التلفزيونية إلمرأتني تناقشان مساوئ وحماسن أحد األجهزة الكهربائية املنزلية إن املعلومات اليت 

  .يقدمها قادة الرأييستلمها اجلمهور عرب هذه الرسالة تكون مبثابة بديل عن املعلومات اليت 

ومن جهة ثانية فإن الوصول إىل املستهلكني غري املبتكرين الذين يتصفون بتأثرهم بقيم واجتاهات اجلماعات املرجعية 

  . إضافة إىل اعتمادهم بدرجة كبرية على التلفاز يف احلصول على املعلومات) قادة الرأي خاصة(

  :خدمة في األنشطة الترويجيةأنواع الجماعات المرجعية المست -الفرع الثالث

استخدام تأثريات اجلماعات املرجعية بفاعلية من قبل بعض املعلنني لتجربة أسواقهم املستهدفة فقد مت  لقد مت

استخدام مواقف بعض اجلماعات أو األفراد الذين ميكن أن يؤثروا على فئة أو شرحية من السوق املستهدفة للرتويج 

ستهدف وهم سيتخدمون السلعة أو اخلدمة لسلع وخدمات معينة حيث يتم إبراز مجاعات التأثري للمستهلك امل

بشكل عام والرتوجيية بشكل  ستخدام ثالث أنواع من رموز اجلماعات املرجعية يف األنشطة التسويقيةمت وقد  ، املعينة

  :هي خاص

 نما والشخصيات التلفزيونية وأبطال الرياضةيوبالتحديد جنوم الس :Cetlbrities)( الشخصيات المشهورة -أوال

إن حياة هذه الشخصيات ميكن أن تكون بالنسبة  .واليت ميكن أن متثل نوعا شائعا من أنواع اجلماعات املرجعية

ينفق املسوقون مبالغ كثرية الستخدام هذه  ،ملقلديهم ولكثري من الناس احلياة املثلى اليت يسعون للوصول إليها

عالنات إجيابا عندما يرون أن مشاهدي هذه اإلن يستجيب قارئي أو الشخصيات للرتويج لسلعهم وذلك على أ

 john bوقد أشارت دراسة أجراها هناك عالقة بني شخصيا�م املفضلة وبني أنواع معينة من السلع واخلدمات 

frieden  يف مقارنة عن االعالنات اليت تستخدم أشخاصا مشهورين وتلك اليت ال تستخدم مثل هؤالء األشخاص إىل

ومن أجل زيادة مصداقية األفراد املشهورين لدى اجلمهور تطلب اقتصار استخدام  1.أن األوىل تالقي قبوال أعلى

حيث إن تعدد العالمات التجارية اليت يروج هلا األفراد املشهورين يف اإلعالن على عالمة جتارية معينة دون سواها 

  2.األفراد املشهورين سوف يولد شعورا لدى اجلمهور بعدم مصداقية هؤالء األفراد ومن مث عزوفهم عن شراء املنتوج

اختيار استخدام إحدى  منتجا�الرتويج  ستطيع املؤسسات اليت تقرر استخدامات الشخصيات املشهورةتو 

  .الناطق باسم املؤسسةوأخريا  استخدامهم كممثلني، املصادقة أو املوافقة، استخدامهم كشهود 3:أربع بدائل وهي

وتكون هذه فعندما تستخدم الشخصية املشهورة السلعة أو اخلدمة بشكل شخصي : استخدامهم كشهود -1

مت بدور الشاهد الشخصية على استعداد للشهادة خبصوص جودة ومنافع هذه السلعة أو اخلدمة فإ�ا تكون قد قا
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فشهادات العب   ةعلى كفاءة هذا املنتج وتكون الشهادة هذه عبارة عن ترويج موجه للشرحية املعجبة �ذه الشخصي

  .كرة مشهور عن جودة حذاء رياضي معني أو كرة قدم من صناعة شركة معينة هي مثال على ذلك

مبنتوج معني وعندما يستخدم اسم الشخصية املشهورة سواء كانت خبرية أو غري خبرية  المصادقة أو الموافقة -2

  .فإن املؤسسة قد روجت هلذا املنتج عن طريق مصادقة الشخصية املشهورة املنتوج  عند الرتويج هلذا

عالمات معينة من بتشوف جبانب بعض املنتجات فاستخدام صور الرئيسيني األمريكي والروسي السابقني ريغان وجور 

  املشروبات الروحية هو نوع من الرتويج باملصادقة هلذه املنتجات من قبل هذه الشخصيات السياسية املشهورة

وأما عندما تستخدم الشخصية املشهورة إلبراز بعض اخلصائص املتعلقة مبنتج معني  : استخدامهم كممثلين -3

ذا املنتوج بأن املؤسسة تكون قد استخدمت الشخصية و كمصادق على هممثل يلعب دورا معينا ال تشاهد أك

عالن تروجيي خدام بعض النجوم السينمائيني يف إاملشهورة كممثل للقيام بدور معني وإيصال رسالة حمددة فمثال است

  .لبنك معني

للتحدث عن عالقة وأخريا فعندما يتم استخدام النجوم أي الشخصيات املشهورة  :الناطق باسم المؤسسة -4

عة أو املرئية أو املسموعة فإن ذلك ميكن ر سواء كان ذلك باإلعالنات املطبو معينة أو عن شركة حمددة وبشكل مستم

   .اعتباره استخداما للشخصية املشهورة كناطق باسم هذه الشركة أو باسم العالمة املعينة

الستخدام الشخصيات  مصداقية الشخصيات املشهورة يف الرتويج باإلضافة إىل كل اخلصائص اإلجيابية

واملوهبة وقوة التأثري فإن املصداقية هي من احلملة الرتوجيية للمؤسسة كالشهرة  هورة واليت ميكن أن تساهم يف جناحاملش

العامل املهم يف التأثري على اجلمهور مشاهدين ومستمعني واملقصود باملصداقية هنا هي مدى إدراك أو تصوير 

هورة يف املنتج ومدى الثقة �ذه الشخصية عما يعرفه عن هذا املنتج ومما يزيد من الشخصية املش اجلمهور خلربة

مصداقية النجم أو الشخصية املشهورة هو استخدامه للرتويج لسلعة معينة وليس ألي منتج آخر  وكذلك فإن مقدار 

يكونون  "الشباب واملراهقون"ن صغار السن مصداقية النجوم تتأثر بالعمر الزمين للجمهور املستهدف فاملستهلكو 

أكثر استجابة للشخصيات املشهورة من الكبار وكذلك فإن مظهر النجم ميكن أن يكون له تأثري على مصداقيته 

  .فالنجوم ذوي املظهر اجلذاب يكون تأثريهم  أقوى من النجوم األقل جاذبية

هو استخدامهم كخرباء  ة من قبل املسوقنيالستخدماإلحياء الثاين للجماعات املرجعية  Experts:الخبراء -ثانيا

فريد وقوي ملساعدة  فالفرد الذي تتوفر لديه اخلربة بسبب مراكزهم الوظيفية أو تدريبهم اخلاص يكونون يف مركز

املستهلك املستهدف لتقييم السلعة أو اخلدمة  اليت يروج هلا االعالن فمثال االعالن للتجهيزات املكتبية املنتجة من 

استخدمت فيها مصداقية السكرتريات لعرض مزايا هذه التجهيزات ومستوى جود�ا وآالت التصوير  sharpة قبل شرك

nikon مشهورين كما استخدمت خربات اجلماعات املرجعية يف كثري من  استخدمت مصادقة مصورين مهنيني

ما بني اخلربات الشخصية والنجومية  االعالنات للرتويج ألنواع متعددة من السلع وقد تك اجلمع يف بعض منها

   1.للشخصيات املشهورة

                                                           
  206، مرجع سابق، ص2016محد الغدير، رشاد الساعد،   1



 جماعات املرجعيةالتأصيل النظري  لل :الفصل األول

 

 
98 

هم األفراد العاديني الذين يؤثرون إجيابيا النوع الثالث من اجلماعات املرجعية   Common men:الرجل العادي -ثالثا

فإن اجلمهور يف اجلمهور وذلك العتقادهم بأن الفرد العادي مياثلهم شخصيا ومقتنع باملنتوج الذي يعلن عنه ومن مث 

   1.سوف يندفع إىل شراء املنتوج

نشطة التسويقية مل يعد مقتصرا على هذه األنواع الثالث فقط حيث مت استخدام اجلماعات املرجعية يف األن إ

ساء جمالس اإلدارة الذين يتحدثون عن سلعهم وخصائصها رؤ العليا و  لتشمل املدراء التنفيذيني يف اإلدارة تطويرها

هذه السلع على إشباع حاجات املستهلكون وحتقيق املستوى املطلوب من الرضا لدى هؤالء  وثقتهم بقدرة

جنح إىل حد كبري يف إقناع  chryslerاملدير التنفيذي األعلى لشركة  lee lacocoاملستهلكني عن هذه السلع فمثال 

املستهلك األمريكي بأن سيارات كريسلر  تستحق أن تدخل ضمن اعتبارا�م الشرائية للسيارات اجلديدة وكذلك 

frank perdue  عندما حتدث عن تفوق ومتيز الفراخ اليت ينتجها هؤالء هم أمثلة على هذه االستخدامات لكبار

نظرا ملا يتميز به هؤالء الناس من إجناز واحرتام  طي ثقة كبرية لدى املستهلكنييعاملدراء إن استخدام هؤالء ميكن أن 

   .2من قبل اجلمهور

  : فوائد استخدام الجماعات المرجعية -الفرع الرابع

  3:ميكن استخدام اجلماعات املرجعية من قبل رجال التسويق يف جماالت متعددة أمهها االستخدامات التالية

السلعة فإن استخدام اجلماعات املرجعية يزود املعلن بالقدرة على جذب : المستهلك عن العالمةزيادة وعي  -أوال

انتباه املستهلكني بسهولة أكثر من أي وسيلة تروجيية أخرى وهذا ينطبق بشكل خاص على الشخصيات املشهورة 

نتباه للعالمة املعلن حيث أن هذه الشخصيات معروفة بشكل جيد للجمهور املستهدف حيث يستطيعون جلب اال

  .التجارية عالمةالزيادة وعي املستهلك عن  وهذا بدوره يؤدي إىل  عنها من خالل ما يتمتعون به من شعبية

وفيما يتعلق بتخفيض درجة املخاطرة فإن استخدام اجلماعات املرجعية ميكن أن  :تخفيض درجة المخاطرة -ثانيا

للمستهلكني بأ�م أنفسهم يستخدمون هذه العالمة وهذا حبد ذاته من خالل اإلحياء ها وهذا يساعد على ختفيض

  .يعطي للمستهلكني املستخدمني الثقة حبسن اختيارهم

إن ترويج اجلماعات املرجعية لسلعة أو عالمة معينة ميكن أن يزيد من منزلة هذه : منزلة العالمة تحسين -ثالثا

بأنه لو مل تكن هذه السلعة جيدة ملا حتدث عنها هؤالء الناس السلعة أو العالمة وذلك لقناعة هؤالء املستهلكني 

  .والذين هلم مراكزهم االجتماعية احملرتمة وحالتهم املالية اجليدةالثقات 

ميكن القول بأن الفرد يتقبل تأثري اجلماعات املرجعية وخيضع هلا وانطالقا إىل كل ما مت التطرق إليه سابقا، 

  4:امن جراء ذلك ، واليت من أمهه ليهبسبب الفوائد اليت تعود ع

                                                           
  .270، مرجع سابق، ص2013حممد عبيدات، واثق شاكر،  1
  .208، مرجع سابق، ص2016محد الغدير، رشاد الساعد،   2
  .209-208ص ص نفس املرجع السابق،  3

  306ص ، مرجع سابق،2013، حممد الزعيب، حممد البطاينة   4



 جماعات املرجعيةالتأصيل النظري  لل :الفصل األول

 

 
99 

األمن والطمأنينة عنصران أساسيان يف حيـاة الفرد يتحققان من خالل االنضمام ( :الحاجة إلى األمن والطمأنينة- 

    .اىل اجلماعات املرجعية

بيئة إن قصور معرفـة املـستهلك ونقص درايته بال: جديدة الحاجة إلى اكتساب المعرفة والحصول على معلومات- 

احمليطة به وشعوره بأن اجلماعة املرجعية ستزوده باملعلومات، تزيـد من قدرة اجلماعة املرجعية على التأثري يف سلوك 

     .الفرد، وبالتايل خضوعه هلا

تساعد اجلماعة املرجعية الفـرد علـى اكتـساب مهارات رياضية وثقافية : الحاجة إلى اكتساب المهارات واشباعها-

    .تساعده يف حياته اليومية واجتماعية

 قد ينضم األفراد اىل اجلماعات املرجعيـة بغـرض التنفيس عن أنفسهم: الحاجة إلى التحرر من السلطة األبوية- 

    .وإلشباع رغبا�م وميوهلم، يف جو يسوده احلرية واللهو الربيء

فيـه والـسلوك غيـر املرغوب فيه، وتتيح للفرد من خالل تعليم الفرد السلوك املرغوب : تحقيق منافع اجتماعية للفرد- 

  .بعـض اجلماعـات املرجعية اليت تسمح لكال اجلنسني باالنضمام إليها فرصة االتصال باجلنس اآلخر مـن خـالل
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   :الفصل خالصة

باعتبار أن  للمستهلكتعترب اجلماعات املرجعية إحدى أهم العوامل اإلجتماعية اليت تؤثر على القرار الشرائي 

ولقد حاولنا من خالل هذا الفصل التطرق  ،الفرد كائنا اجتماعيا يؤثر ويتأثر يف الوسط االجتماعي الذي ينتمي إليه

فقد مت  التطرق إىل مفهوم اجلماعات املرجعية، أنواعها  للجماعات املرجعية من خالل التأصيل النظري هلذا املفهوم

ولعل  .إضافة إىل الفوائد املرتتبة من استخدام اجلماعات املرجعية ،وظائفها وكذا طبيعة تأثريها على سلوك املستهلك

 معني منتوج ءحتول دون اختاذ املستهلك لقرار شرا واليت تعترب من بني املعيقات اليت أمهها تقليل املخاطر املدركة،

  .نتيجة اخلصوصية اليت تتميز �ا عن املنتجات السلعيةوهذا خاصة عندما يتعلق األمر باخلدمات 

الدور املهم يف توجيه سلوك املستهلك يصبح للجماعات املرجعية سوعندما يتعلق األمر بالسياحة احمللية فإنه 

لعمل على تقليل خمتلف املخاطر املدركة اليت تواجهه من خالل ا ممارسة النشاط السياحي داخل الوطنحنو ) السائح(

  .وهو حمور حديثنا يف الفصل الثاين والذي خصص لدراسة املخاطر املدركة للسياحة احمللية



 

 

  

  

  

  

  

  

 :الفصل الثاني

املخاطر املدركة املرتبطة 

  بالسياحة احمللية
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  :تمهيد

 عندما ال يستطيع رؤية نتائج املستهلكا التأكد اليت يشعر � دمإىل حالة ع املدركة املخاطر مفهوميشري 

املخاطر اليت خمتلف ملعاجلة  عدة أساليب م املستهلكغالبا ما يستخدو ، الذي قام باختاذه قرار الشرائيالاقب و ع أو

وعليه ميكن القول  .الشراء قبلة ما ليف مرح اليقنيعامل زيادة و  هاختفيض همن لةو اختاذ قرار الشراء، حما قبل يتعرض هلا

أمر يف بالغ األمهية سواء  خمتلف األساليب اليت يعتمد عليها املستهلك يف تقليل املخاطر اليت تواجههمعرفة  أن

يف  فعاال دوراا هل ونيقية اليت يكو السياسات التس األخري الذي تساعده يف إعداد خمتلفهذا  ،للمستهلك أو للمسوق

   .التسويقجناح  نلضما املدركة املخاطر درجة تقليل

ومما ال شك فيه أن اخلطر املدرك خيتلف باختالف طبيعة املنتوج وقد يكون تأثريه كبريا عندما يتعلق األمر 

وهذا راجع لطبيعة ويف سياق السياحة ميكن القول أن اخلدمة السياحية جد معقدة . باخلدمات مقابل السلع املادية

كو�ا تتصف جبملة من اخلصائص واليت من أبرزها الالملموسية، أين يفقد السائح القدرة على . اخلدمة يف حد ذا�ا

. التقييم من قبل السائح إصدار قرارات وأحكام بناء على تقييم حمسوس وهذا ما جيعل من اخلدمة السياحية صعبة

  .   وبالتايل ترتفع مستوى املخاطر املدركة اجتاه السياحة خاصة عندما خيتار السائح الوجهة احمللية عن األجنبية

  :وعلى هذا األساس مت تقسيم الفصل الثاين من هذا البحث إىل املباحث التالية

  ؛ماهية املخاطر املدركة: املبحث األول

  ؛العوامل املفسرة للمخاطر املدركة وسبل التقليل منها: املبحث الثاين

  .السياحة والسياحة احمللية يف اجلزائر :املبحث الثالث
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 المخاطر المدركة ماهية : المبحث األول

 وميكن أن. تعترب املخاطر املدركة من أهم العوامل اليت يتعرض هلا املستهلك عندما يتخذ خمتلف قراراته الشرائية

 ك، كما ميكن أن تؤثر هذهلتظهر أنواعا عديدة من املخاطر املدركة يف مجيع مراحل عملية الشراء لدى املسته

عالقة مبجموعة من ة املدرك كما أن للمخاطراملخاطر يف مرحلة ما بعد الشراء على تقييم املستهلك لقرار الشراء،  

  .  ك املستهلكاملتغريات التسويقية ذات األمهية يف جمال التسويق وسلو 

  مفهوم المخاطر المدركة والمفاهيم المرتبطة بها: المطلب األول 

ال التسويقي، وهذا راجع لطاملا حضي موضوع املخاطر املدركة باالهتمام من قبل العديد من الباحثني يف ا�

البالغة يف توجيه السلوك الشرائي للمستهلك، وفيما يلي سيتم عرض مفهوم املخاطر املدركة وتبيان أهم  ألمهيته

   .املفاهيم ذات العالقة �ا

قبل التطرق ملفهوم املخاطر املدركة فإنه جدير بنا التعرف على اخلطر أوال   :مفهوم المخاطر المدركة -الفرع األول

    .اينكونه مفهوم متشعبا وله عدة مع

  :تعريف الخطر_ أوال

إن دراسة املخاطر هي موضوع اهتمام العديد من العلوم على غرار علم النفس، علم اإلحصاء، العلوم اإلدارية 

وال ريب أن نظرة كل علم من هذه العلوم إىل اخلطر له خصوصياته اليت ينفرد �ا . واملالية والتأمني وغريها من العلوم

ساس ميكن النظر إىل تعريف اخلطر من عدة زوايا وسنبدأ باملعىن اللغوي قبل التعريج على عن اآلخر، وعلى هذا األ

  . املعاين االصطالحية األخرى

  : المعنى اللغوي للخطر -1

طراب والثاين اظ أحدمها القدر واملكانة، ،وهذه احلروف أصالن ملعنيني) خ ط ر(املخاطر يف اللغة مشتقة من 

  1:خالل املعاين اليت استعملت فيها، منهاويظهر ذلك من . احلركة

يقال رجل خطري أي له قدر، وأمر خطري أي رفيع ومنه قوله صلى اهللا : ارتفاع القدر واملكانة والشرف واملنزلة - 

 ." ، أي ال مثل هلا"َأَال مشمر لْلجنة َفِإن اَجلنَة َلا خَطر َلها": عليه وسلم يف احلديث الشريف

يقال َخاَطَر بنفسه ُخياطر وخاطر بقومه كذلك إذا أشفاها وأشفى �ا و�م على خطر أي : اإلشراف على اهلالك -

ِإالَّ رجٌل خرج يَخاطر "... على شفا هلك أو نيل ملك وقد جاء يف احلديث النبوي قوله عليه الصالة والسالم 

هالمو هْفساجلهادأي يلقيها يف التهلكة ب" ...ِبن. 

ويسمى الرهان خطرا لوجود احتمالية الربح أو اخلسارة، يقال َختَاَطرَا أي تـَرَاَهَنا وَختَاَطُروا على األمر أي تـَرَاَهُنوا  - 

 .وَخاَطَرُهم رَاَهنَـُهم

                                                           
  23-22ص  ص ،2018الطبعة األوىل،  ،بريطانيا ،، دار إي كتب للتوزيع، لندنمدخل مالي: التحوط وإدارة الخطر :عبد الكرمي قندوز  1



 املخاطر املدركة املرتبطة بالسياحة احمللية: الفصل الثاني

 

 
104 

 األشخاص خياطر حيث السنني آلالف البشرية التجربة من جزءا اليومية احلياة يف كانت املخاطر لقد

 حىت واالحتماالت املخاطر حلساب أي جهد بذل يتم ومل. منتظما تعترب حدثا كو�ا املقامرة طريق عن مبمتلكا�م

 تلك اليت تستخدم من طرف البحارة شيوعا األكثر املخاطر إدارة اسرتاتيجية كانت ،احلني ذلك فحىت .النهضة عصر

أي أن  1 .اآلهلة أيدي يف  مصريهم أن يعتقدون كانوا واإلحبار، أل�م السفينة شراعرفع  قبل الركوع والتعبد من خالل

هيجان مثل (البحارة خالل تلك احلقبة الزمنية حياولون تقليل خمتلف املخاطر اليت يتوقعون إجيادها يف عرض البحار 

من خالل التعبد ظنا منهم أن هذا الفعل ) البحر، حتطم السفينة وغرقها، القرصنة، االحنراف عن املسار، وغريها

  .للمخاطر أوسع فهم فيوجد اليوم هم التعرض هلذه املخاطر، أماسيجنب

 :   التعريف االصطالحي للخطر -2

تناول الكثري من الباحثني والكتاب تعريف اخلطر، كل يعرب عن وجهة نظره وغالبا ما كانت وجهات النظر 

ينتمون هلا، إال أن أغلب هذه التعاريف قد هذه متأثرة بنوع وطبيعة دراسا�م واألغراض اليت يرمون هلا واملدارس اليت 

أو اخلوف من حتقيق ظاهرة معينة أو موقف معني بالنظر  Uncertainty عرفت اخلطر على أنه حالة من عدم التأكد

ملا قد يرتتب عليه من نتائج ضارة من الناحية املالية أو اإلقتصادية وميثل اخلطر ظاهرة عامة ترتبط ارتباطا وثيقا حبياة 

نسان اليومية وما يقوم به من خمتلف األنشطة وينبع اخلطر أساسا من عدم التأكد والذي حييط بالفرد من كل اإل

  2:جانب ويرجع عدم التأكد إىل مصدرين رئيسيني مها

 Unpredictabilityعدم القدرة على التنبؤ  - 

   Imperfect Knowledgeعدم دقة املعلومات الالزمة للتنبؤ  - 

  :لبعض ما تناوله الكتاب والباحثني يف جمال تعريف اخلطر فيما يليوميكن عرض خمتصر 

هذا التعريف يبني أن اخلطر هو عبارة . 3"اخلطر هو عدم التأكد املمكن قياسه: " Williams & Heinsتعريف  - 

عن حالة الاليقني اليت يتعرض هلا الفرد، وتتحقق إمكانية قياسه يف تلك احلاالت اليت ميكن فيها استخدام نظرية 

  .لقياس درجة عدم التأكد (Probability Theory)االحتماالت 

ويركز هذا التعريف . 4"حادث غري مرغوب فيه اخلطر هو عدم التأكد املوضوعي املتعلق بتحقق: "Willettتعريف  - 

أن اخلطر يقتصر على حاالت  معىن ذلكعلى عامل املوضوعية اليت جيب توفرها يف عدم التأكد حىت يصبح خطرا 

  .الشك أو عدم اليقني املمكن قياسه

                                                           
1 Tracey Dickson, Sara Dolnicar: No risk, no fun: The role of perceived risk in adventure tourism, Proceedings of 
the 13th International Research Conference of the Council of Australian University Tourism and Hospitality 
Educatio,  University of Wollongong, Australia, 2004, pp 05-06 

  26، ص 2019دار اليازوري  العلمية للنشر والتوزيع،عمان، األردن، الطبعة األوىل،  إدارة الخطر والتأمين،: عيد أمحد أبو بكر، وليد إمساعيل السيفو  2
  26نفس املرجع السابق، ص   3
  26نفس املرجع السابق، ص   4
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د والنتائج اليت قد ويركز هذا التعريف على الربط بني عدم التأك. 1اخلطر هو عدم التأكد من حدوث خسارة مالية - 

 .ترتتب عليه واقتصر فقط على اخلسارة املالية الناجتة عن اخلطر

كما عرف اخلطر بأنه ظاهرة أو حالة معنوية تالزم الشخص عند اختاذه القرارات أثناء حياته اليومية مما يرتتب عليه  - 

. 2"الشخص بالنسبة ملوضوع معنيحالة من الشك أو اخلوف لعدم التأكد من نتائج تلك القرارات اليت يتخذها 

ويركز هذا التعريف على احلالة املعنوية للشخص املعرض للخطر نتيجة اختاذه لقرار معني على غرار اخلوف من النتائج 

  .احملتملة

عدم التأكد املمكن قياسه بطريقة موضوعية باستخدام نظرية االحتماالت والذي ميثل "كما عرف اخلطر أيضا بأنه  - 

هذا التعريف يركز على إمكانية القياس املوضوعي لظاهرة عدم التأكد باستخدام نظرية . 3" صورة عبء مايلناجتة يف

  .االحتماالت، وأن نتائج حتقق اخلطر تتمثل يف اخلسارة املالية فقط

ويقصد . 4"االحنراف يف النتائج اليت ميكن أن حتدث خالل فرتة حمدودة يف موقف معني"واعترب اخلطر بأنه  - 

باالحنراف يف النتائج بأنه عدم حصول الفرد على النتائج  املتوقعة واليت كان يأمل حتقيقها وبدال من ذلك يتحصل 

بينما االحنراف اإلجيايب فهو إحنراف مرغوب فيه . على نتائج غري مرغوب فيها، وعادة ما يشار إليه باإلحنراف السليب

  . ال ميثل خطرا على الفرد

   5:خطر عدة معان منها على سبيل املثال ما يليأن لل كما 

 يشري املعىن العام للخطر إىل كل ما يهدد اإلنسان قي ذاته أو ماله أو ذويه من أحداث ضارة : املعىن العام للخطر

  .وهذا ما يعكس املعىن العام للخطر

 عني خارج إرادة املتعاقدين هو احتمالية وقوع حادث مستقبال أو حلول أجل غري م: اخلطر من املنظور القانوين

  .قد يهلك الشيئ بسببه أو حيدث ضرر منه

 هو حادث مستقبل حمتمل الوقوع ال يتوقف على إرادة أي من الطرفني الذين مت : اخلطر من وجهة نظر التأمني

  .بينهما العقد

 ؤدي إىل اختالف النواتج يعرف اخلطر من املنظور املايل بأنه إمكانية حدوث احنراف مستقبلي ي: من املنظور املايل

املرغوب يف حتقيقها عما هو متوقع، أو هو عدم التأكد من الناتج املايل يف املستقبل لقرار يتم اختاذه يف احلاضر 

  .على أساس نتائج دراسة سلوك الظاهرة الطبيعية يف املاضي

                                                           
1
  26 ص، مرجع سابق، 2019، عيد أمحد أبو بكر، وليد إمساعيل السيفو  

  26ص  نفس املرجع السابق،  2
  26، صنفس املرجع السابق  3
  26نفس املرجع السابق، ص  4
  26-25ص ص  مرجع سابق،، 2018عبد الكرمي قندوز،   5
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 املواتية الناشئة عن أحداث مستقبلية من وجهة النظر الرقابية يعرف اخلطر بأنه ميثل اآلثار غري: من املنظور الرقايب 

  .  متوقعة أو غري متوقعة تؤثر على رحبية املؤسسة

 :المعنى االقتصادي للخطر -3

 Dowling & Staelin املاضي وحبسب القرن من العشرينات يف االقتصاد جمال يف املخاطر مفهوم تقدمي مت  

، فإن دراسة )2008( Ward لباحثوفًقا لو  1.واملالية االقتصادية القرارات صنع فقد استخدم اخلطر يف )1994(

 فرانك نايت يث قام علماء اإلقتصاد على غرار، حمنذ ذلك احلني يال االقتصادا�يف  امفهوم اخلطر أصبح شائع

(Frank Knight) وجون ماينارد كينيز (John Maynard Keynes)  بتطوير دراسة املخاطر من خالل البحث يف

أن نظرية القرار الكالسيكية تصف املخاطر بأ�ا تنعكس يف  1999سنة   Mitchellضح وو  .االحتماالتنظرية 

على سبيل . أوصاف خمتلفةباملخاطر  توصفعالوة على ذلك، . الذاتية ةقيمالاختالف النتائج احملتملة، واحتماال�ا و 

  :املثال

حدوث حدث معني، مع  احتمالمزيج من "املخاطر على أ�ا  2002وآخرون سنة   Sayersالباحث وصف 

 2003سنة   Gefenطرفمن  باإلضافة إىل ذلك، مت تعريف املخاطر  ".التأثري الذي سيحدثه احلدث إذا حدث

سنة   Naovarat &Juntongjinويعترب كل من  .ميزة للقرارات اليت تؤثر على التباين يف النتائج املمكنةباعتبارها 

   2.عدم اليقني أو النتيجة السلبيةحالة  ميثل اخلطر بأنه 2015

وميكن القول أن معىن اخلطر ال خيتلف عما مت تقدميه سابقا وهو ميثل حالة عدم اليقني اليت يتعرض هلا الفرد 

  . مع النتائج السلبية احملتملة املرتتبة عليه

وإمجاع يف اآلراء بشأن تعريف املخاطر، حيث يشري  إتفاقال يوجد بأنه  2003سنة   Gefenويؤكد الباحث 

إىل النتائج اإلجيابية والسلبية غري املؤكدة للقرارات، بينما يشري آخرون فقط إىل النتائج السلبية  الباحثنيبعض 

   3.للقرارات

  :تعريف المخاطر المدركة -ثانيا

املتعلقة باملخاطر تدور دائما حول اخليارات فالقرارات . إن مفهوم املخاطر ال ميكن فصله عن مفهوم اخليارات

بني البدائل، وهناك دراسات واسعة حول املخاطر سواء يف التسويق أو التخصصات األخرى على غرار اإلقتصاد 

كل علم يستخدم �جا خمتلفا ويركز على جوانب خمتلفة . واملالية قرار واإلدارة، املخاطر والتأمنيوعلم النفس وعلوم ال

أن أحباث املخاطر املدركة هي واحدة من  إلى 1990سنة   Lumpkin  &Dunnأشار كل من  4.اطرمن املخ

                                                           
1  Nik Alif Amri Nik Hashim  & all: The Influence of Tourist Perceived Risk towards Travel Intention: A 
Conceptual Paper Internationnal Journal Of Academic Research In Business & Social Sciences, Vol 8 , No 16,  
2018, P 94 
2 Eugine Tafadzwa Maziriri1, Tinashe Chuchu: The Conception of Consumer Perceived Risk towards Online 
Purchases of Apparel and an Idiosyncratic Scrutiny of Perceived Social Risk: A Review of Literature , International 
Review of Management and Marketing, Vol 07, Issue 03, 2017,  P 258. 
3 Idem, P 258 
4 Margy P  Conchar & all: An Integrated Framework for the Conceptualization of Consumers' Perceived Risk 
Processing, Journal of the Academy of Marketing Science. Volume 32, No  4, April,  2004,  P 418 
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ا�االت البحثية القليلة للغاية يف جمال سلوك املستهلك، وعلى الرغم من أن املخاطر املدركة ليست العامل التوضيحي 

أن املخاطر املدركة  لوعليه ميكن القو 1.الشراءالوحيد لسلوك املشرتي، فقد مت تأسيسها كجزء ال يتجزأ من قرار 

   .واحدة من أهم العوامل املؤثرة على القرار الشرائي للمستهلك

 Bauer, Raymond Augustine بور ايمندر تعريف المخاطر المدركة وفق  -1
*:  

ولقد أكد  . اخليارات باختاذ املستهلكني قيام كيفية لفهم مهما املخاطر مفهوم يعترب العديد من الباحثني أن

تشكل  على أن املخاطر )1985( Ingene & Hughesباإلضافة إىل الباحثني  ،)Bauer )1960-1967 كل من

   2.املستهلك لنظرية األساسي واجلوهري املفهوم

 حتديد خالل من. Bauer قبل من املستهلك سلوك أحباث جمال يف مرة املدركة ألول املخاطر مسألة طرح مت

 املخاطر مسألة يتعاملون مع الذين الباحثني من العديد ويتبىن. السوق يف ويتصورها يدركها املستهلك اليت املخاطر

 سلوك دراسة يف )1960( سنة قبله من مرة ألول املدركة املخاطر نظرية تقدمي مت .نظره وجهات للمستهلك املدركة

أن  Bauerويف هذه املقالة إقرتح  ،األمريكية للتسويقمقالته الشهرية اليت قدمها إىل اجلمعية من خالل  .املستهلك

 سلوك إن: "يف هذا الصدد Bauerويقول  ،سلوك املستهلك الشرائي ميكن النظر إليه وتفسريه بإستخدام هذا املفهوم

عها مع أي شيء من ألن سلوكا�م الشرائية سوف تسفر عن نتائج ال ميكنهم توق خماطرة على ينطوي املستهلك

 من الستينيات أول باحث يف Bauerيعترب بذلك و . 3"وبعضها على األقل حيتمل أن تكون غري سارة) اليقني(التأكد 

 وجود بعدين إىل أحباثه، يف وأشار). إخل مورد أو منتج( فاشل خيار الذي ربط عملية الشراء مبخاطر العشرين القرن

 املستهلك املدركة من قبل املخاطر فإن ،Bauer ذكره ملا وفًقا .والنتائج املرتتبة عليه اليقني عدم: املستهلك خماطر من

4الفاشل االختيار عواقب وأمهية املتخذة القرارات لنتائج بالنسبة اليقني عدم وظيفة هي
 .   

                                                           
 1  Eugine Tafadzwa Maziriri1, Tinashe Chuchu, 2017, Op Cit,  P 259 

من جامعة نورث  1943يف عام  االبكالوريحصل على مت يف شيكاغو، 1916سبتمرب  7يف  بورولد رميوند  Bauer, Raymond Augustine راميند بور *

بعد حصوله على الدكتوراه قام بتدريس العالقات  و. وكالمها من جامعة هارفارد 1950، وعلى درجة الدكتوراه عام 1948وسرتن، وعلى درجة املاجستري عام 

أصبح تابعا  1955للدراسات الدولية ويف  MITانضم باور إىل مركز  1953يف عام . وكان تابعا ملركز األحباث الروسي. 1953االجتماعية جبامعة هارفارد حىت عام 

كز ر . 1977كأستاذ إدارة األعمال يف كلية إدارة األعمال جبامعة هارفارد حىت وفاته يف عام   1957عاد إىل هارفارد عام . لدراسات املتقدمة يف العلوم السلوكيةاركز مل

. 1960يف دراسات سلوك املستهلك يف عام املدركة  قدم رميوند باور مفهوم املخاطر .علم النفس واإلعالن وسلوك املستهلك على مواضيع متنوعة مثل بورعمل رميوند 

 و�ذا املعىن من املرجح أن ينتج عن أي إجراء من جانب املشرتي عواقب ال ميكنه توقعها بأي شيء. ويستند املفهوم إىل فكرة أن أي نشاط شراء ينطوي على خماطر

أحدمها يتعلق مبفهوم عدم اليقني أو احتمال اخلسارة واآلخر  -مها  حسبه البعدان األساسيان للمخاطر. يقرتب من اليقني وبعضها على األقل من احملتمل أن يكون مزعًجا

 . ويعترب بدلك بور أول باحث حتدث عن خماطر الشراء .مرتبط بالنتائج أو األمهية

2  Margy P  Conchar, & all, 2004, Op Cit,  P 418  
3  Pierre Volle: Le concept de risque perçu en psychologie du consommateur: antécédents et statut théorique, Article 
publié dans la revue Recherche et Applications en Marketing, Vol 10, N 1,  1995, P01 
4  Grzegorz Maciejewski, PERCEIVED RISK IN PURCHASING DECISIONS OF THE POLISH CONSUMERS – 
MODEL BASED APPROACH,  Journal of Economics & Management, Vol 8 , 2012,  , pp38-39 
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 من حالة يواجهون أل�م املخاطر يدركون فإن املستهلكني ،Bauerلنظرية املخاطر املدركة اليت قدمها  وفًقا

 احتمال إذن هي املستهلك خماطر 1.اخلدماتو  السلع استخدام أو لشراء نتيجة فيها مرغوب غري وعواقب اليقني عدم

 املستهلك يتفاعل قد. املستهلك الذي يدركه املستوى على مهمة وهي املتخذة، للقرارات سلبية عواقب حدوث

ميكن قياسه وأن نوع ردة . شخصي خطر إذن هو املستهلك خطرو  .هلا إدراكه حالة يف فقط املخاطر مع ويتعامل

  . 2املدركة للمخاطر حتمل الفرد مستوى وعلى املخاطر املدركة، على مستوى يعتمد املستهلك فعل

 والوالء الشراء ومكانة املنتج حول علوماتامل عن البحث مثل املشرتي، تصرفات شرح Bauer كما حاول

ومن هنا فإن املستهلك يعمل  3.املعينة واخلدمات السلع شراء عند املرجعية واجلماعات القادة وأمهية التجارية للعالمة

على تنمية عدد من الطرق واإلسرتاتيجيات واليت متكنه من ختفيض ما يشعر به من خماطر األمر الذي يساعده على 

 تاحة لهوسهولة أفضل وخاصة عندما يتصف املوقف الشرائي بعدم كفاية املعلومات امل ،التصرف مع درجة ثقة نسبية

    .وصعوبة تقدير نتائج القرار الشرائي بصورة صحيحة

 اومهم ارئيسي عامالتعترب ميكن القول أن املخاطر املدركة  Baeurمن خالل التعريف املقدم من طرف إذا 

معىن ذلك أ�ا نسبية وليست  .، وهي ختتلف من مستهلك آلخرنياختاذ القرارات الشرائية بالنسبة للمستهلك لسلوك

 والذي املستهلك يتخذه الذي للقرار وبالنسبة .الذاتية لإلدراككما أ�ا تركز على مفهوم الطبيعة الشخصية أو .مطلقة

بالنسبة للمستهلك كما أن  إىل أضرار ومساوئ تؤدي وقد بدقة النتيجة معرفة ميكن فإنه ال ،خماطر على ينطوي

�م يؤدي  وهذا ما، من طرف املستهلكني لقرارات الشرائيةااختاذ من أهم العوامل اليت تؤثر على  تعترب املخاطر املدركة

اليت يستخدمو�ا لتقليل املخاطر والوسائل الفعالة إجياد جمموعة من الطرق  إىل االستجابة هلا والتكيف معها من خالل

   .املدركة

يف سلوك املستهلك يتلخص يف ثالثة أبعاد املخاطر املدركة مفهوم  فإن الدور الذي يلعبه Bauer ووفقا ملا يقوله

 4:تتمثل فيما يلي أساسية

أن املستهلك وفقا هلذا املفهوم هو متخذ للقرار والذي حياول اإلختيار من بني البدائل املتاحة أمامه يف األسواق  - 

   .بالنسبة له ولكن أيضا قد تكون بعضها سلبية ،واليت ال تكون نتائجها غري مؤكدة فقط

                                                           
1 Peter Misiani Mwencha, Stephen Makau Muathe, John Kuria Thuo, Effects of Perceived Attributes, 
Perceived Risk and Perceived Value on Usage of Online Retailing Services, Journal of Management 
Research ISSN 1941-899X , Vol 6, 2014, P143  
2 Grzegorz Maciejewsk  2012, Op Cit, P 39 
3 Grzegorz Maciejewski: The Meaning Of Perceived Risk In Purchasing Decisions Of The Polish Customers, 
Scientific Annals of the Alexandru loan Cuza University of lasi, Economics Sciences, Volume LVIII ,2011,  P02 

، على 2019 -09-10وم ي ، مت اإلطالع عليها2013أفريل  26نشرت يوم  ،املستهلكمفهوم املخاطر املدركة ووسائل مواجهتها بواسطة : أمحد كردي   4
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فإنه يسعى للبحث عن مزيد من املعلومات  أن املستهلك عمال على التغلب على حالة عدم التأكد اليت يواجهها - 

واليت تأيت من العديد من املصادر واليت تؤدي إىل ختفيض حجم ما يشعر به من خماطر إىل ذلك املستوى الذي 

   .الثقة والسهولة ميكنه من إختاذه للقرار يف ظل مستوى مقبول له من

أن حيل مشكالته اخلاصة بالشراء بطريقة تتصف  )ليس بصورة ناجحة دائما( أن املستهلك هو فرد حياول - 

  .بالرشد

 يف وديناميكية إنتاجية البحوث أكثر من كواحدة املدركة املخاطر دراسة برزت ، Bauerاليت قدمها املسامهة هذه ومنذ

     .املستهلك سلوك أدبيات

  :Cunninghamتعريف المخاطر المدركة وفقا لـ   -2

 هوذلك يف حماولة لتفسري  Bauerمن طرف  بعد تقدميه مفهوم املخاطر املدركةلقد تتابعت الدراسات حول 

ستخدامه لقياس هذا اتعريفا قياسيا والذي ميكن  Cunningham  قدم 1967ويف عام . ومعرفة أبعاده وطرق قياسه

ووفقا له فإن مفهوم اخلطر املدرك يتكون من مكونني أساسيني ومها درجة عدم التأكد والنتائج اخلاصة . املفهوم عمليا

جتاه النتائج املتوقعة اويشري املكون األول إىل قياس درجة عدم التأكد اليت يشعر �ا املستهلك متخذ القرار . بالقرار

وأمهية هذه  كون الثاين فهو يقيس أنواع املخاطر اليت يشعر �ا املستهلك عند إختاذه للقرار الشرائيأما امل. هلذا القرار

أن املخاطر احملتملة تتمثل يف ثالثة أنواع وهي املخاطر  Cunninghamويرى . األنواع بالنسبة للسلعة موضع القرار

    1.واملخاطر اإلجتماعية، خماطر األداء ،املادية

مها عدم التأكد  أساسيني على أن املخاطر املدركة تتضمن بعدينCunningham و Bauerيتفق كل من 

قياس هذين البعدين ملعرفة درجة عدم اليقني من جهة ومعرفة  Cunningham لحيث حاو  ،والنتائج السلبية احملتملة

  .من جهة أخرى شرائي معنيخمتلف أنواع املخاطر اليت قد يتعرض هلا املستهلك نتيجة اختاذه لقرار 

وفيما يلي بعض التعاريف املقدمة للمخاطر املدركة : تعريف المخاطر المدركة حسب عدد من الباحثين -3

  :حسب التسلسل الزمين وذلك يف حدود حبث الطالبة

 يدركها اليت املخاطر وكمية طبيعة" بأ�ا التسويق يف املدركة املخاطرCox   & Richعرف كل من  1964 سنة - 

عبارة   بأ�ا (Cox & Rich)املدركة من طرفهما  ومت توضيح املخاطر ،2"معني شراء إجراء يف التفكري عند املستهلك

   .3األبعاد متعددة بنية عن

                                                           
، 2019 - 09- 10وم ي ، تم اإلطالع عليها2013أفريل  26نشرت يوم  ،المخاطر المدركة ووسائل مواجهتها بواسطة المستهلكمفهوم : أحمد كردي   1

  http://kenanaonline.comالموقع متاحة على ،  14:50 على الساعة
2 Nena Lim: Classification of Consumers' Perceived Risk: Sources versus Consequences, Proceedings of the Sixth 
Pacific Conference on Information Systems, Tokyo, Japan, 2002,  P 542  
3 Peter Misiani Mwencha, Stephen Makau Muathe, John Kuria Thuo, 2014, Op Cit, P 146 



 املخاطر املدركة املرتبطة بالسياحة احمللية: الفصل الثاني

 

 
110 

على أساس عدد األبعاد املكونة للمخاطر (املخاطر املدركة من حيث العدد  Cox   & Richتناول تعريف 

: طبيعة أبعاد املخاطر املدركة(ومن حيث النوع . فاملخاطر املدركة تشمل عدة أبعاد...) أبعادبعدين، ثالثة : املدركة

من جهة، ومن جهة أخرى  بني هذا التعريف أن تعرض املستهلك للمخاطر املدركة ال ) إخل...نفسية، اجتماعية

قد يعرض املستهلك إلدراك جمموعة  يقتصر فقط على مرحلة ما بعد الشراء، بل حىت جمرد التفكري يف شراء منتج معني

    . من املخاطر

 خماطر مفهوم أن إىل يشري خمتلف، مما بشكل املدرك اخلطرKogan  &  Wallach يرى كل من 1964سنة  - 

1:مها تتضمن بعدين خمتلفني عن بعضهما البعض املستهلك
 

 االحتمال على الرتكيز يتم حيث ):احلظ(الصدفة  جانب. 

 السلبية على حدة العواقب الرتكيز يتم حيث :الضرر جانب.    

 ما نادرا املخاطر أن حبجة مفهوم املخاطر املدركة، حول وجود شكوك عن  Sjobergالباحث أعرب 1980سنة  - 

. مضللة وخادعة األحيان من كثري يف احملققة القياسات تكون والنتيجة، وقد االحتمال نتيجة جيد بشكل تتجلى

   2.األبعاد متعدد كرتكيب تقدميها جيب واليت جد معقدة، هي املستهلك خماطر أن إىل وأشار

أي  عن ينتج عندمامدركا  خطرًا يواجهون أن األفراد Zinkhan & Karande وضح كل من الباحثني 1991سنة  - 

املخاطر املدركة ربط هذا التعريف . 3اليقني حتديدها بشيئ يقارب ميكن ال واقتصادية اجتماعية عواقب إجراء أو قرار

بعدم التأكد وبالعواقب اليت ميكن أن تنتج جراء اختاذ قرار شراء معني وركز فقط على العواقب االجتماعية 

  .واالقتصادية وأمهل العواقب األخرى للمخاطر املدركة

 السلبية جوالنتائ اليقني عدم حول الفرد املخاطر املدركة بأ�ا تصورات Dowling & Staelinاعترب  1994سنة  - 

   .خدمة معينة سلعة أو لشراء

ن اخلطر موجود، فإن احتمال بأعندما يُقال و . املخاطر بإمكانية اخلسارة  Vaughan الباحثربط  1997سنة  - 

فاخلطر وفقا هلذا التعريف يتضمن عدم التأكد واخلسارة ومها يعتربان املكونني  4.غري مؤكدسيكون نتيجة الحدوث 

كما أن الباحث استخدم مصطلح اخلسارة لتوضيح النتائج السلبية احملتمل أن يتحصل عليها . الرئيسيني للمخاطر

  .املستهلك

ر يؤثر على نزعة املستهلك يف أن إدراك املخاط   Choi & Leeأظهرت دراسة أجراها كل من الباحثني 2003سنة  - 

و�ذا املعىن، عندما يدرك املستهلكون املخاطر، فإ�م يقيمون تلك املخاطر قبل اختاذ القرار  5.اختاذ قرار الشراء

  . الشرائي للمنتج وبسبب هده املخاطر قد حيجم املستهلك عن الشراء

                                                           
1 Grzegorz Maciejewski, 2012, Op Cit, P 39 
2  Idem,  P40   
3 Margy P  Conchar, George M Zinkhan, Cara Peters, Sergio Olavarrieta, 2004, Op Cit, P 423 
4 Eugine Tafadzwa Maziriri1, Tinashe Chuchu, 2017, Op Cit, p 258 
5 Eugine Tafadzwa Maziriri1, Tinashe Chuchu, 2017, Op Cit, P 259 
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حيث عرفت املخاطر  ،واملخاطر احلقيقية املخاطر املدركة بني Dickson & Dolnicarميز كل من  2004سنة  - 

 يف فعلًيا املوجودة املخاطرة مقدار فهي احلقيقية املخاطر بينما احلقيقية، للمخاطر للفرد الشخصي التقييم بأ�ااملدركة 

    1.السالمة ضوابط تطبيق إىل بالنظر اللحظة تلك

القيام نتيجة   2الضارة والعواقب اليقني عدم حول املستهلك تصورات املخاطر املدركة بأ�ا Tengعرف  2005سنة  - 

  3.بنشاط معني، أو اختيار منط حياة معني

 املستقبل، فاملستهلك يف إال معرفتها ميكن ال االختيار قرار نتائج ألن أنه ونظرا )(Mieres   2006كما وضخ  -

 �م اخلاصة الشراء أهداف مجيع حيققون ال قد أ�م املستهلكون يدرك ما وبقدر اليقني عدم مع التعامل إىل يضطر

  4.املخاطر إدراك يتم

أن املخاطر تتضمن مجيع النتائج السلبية لعملية شراء Camarero  & Martın  يرى كل من الباحثني 2008 سنة - 

  .5املستهلك واليت ال ميكن توقعها

وقت  أي يف املوجودة احلقيقية للمخاطر الفرد الشخصي تقييم املدركة بأ�ا املخاطر   Changاعترب 2010سنة  - 

6.احلقيقية املخاطر أو املطلقة املخاطر عن متاًما خمتلفة وهي
  

 يدركها اليت املخاطر مقدار بأ�ا املدركة املخاطر  Parumasur  & Roberts-Lambard وصف كل من 2012سنة  -

   7.سيء الناجتة عن قرار احملتملة الشراء والعواقب قرار يف املستهلك

أن تتحول ٪ 100أن املخاطر موجودة عندما يكون هناك احتمال  )2013(وآخرون   Karbalaeiويرى كل من  - 

. املخاطر بأ�ا توقع املرء للخسارة املرتبطة بالتبادل) 2014( وآخرون  Farzianpourواعترب .  األمور عما هو متوقع

كان الفرد أكثر تأكيًدا حول هذه احلالة املستقبلية، يُعتقد وعلى هذا النحو، ويف سياقات سلوك املستهلك، فإنه كلما  

، فإن املخاطر املدركة تعمل على توجيه املستهلكني Farzianpour  2014استنادا إىل و  .أنه يوجد خطر أكرب للفرد

بني  اخلطر املدرك عامل مهم يف شرح سلوك املستهلك ومنف 8.بشكل كبري، أل�م يرغبون يف جتنب ارتكاب األخطاء

بني األسباب اليت تربر استخدام مفهوم املخاطر املدركة يف خمتلف البحوث سواء النظرية منها أو التطبيقية هو قدرته 

لك هو جتنب األخطاء بدًال من تعظيم فائدة ذالواسعة على شرح سلوك شراء املستهلك، وغالبا ما يكون الدافع وراء 

    .الشراء

                                                           
1 Elaine Chiao Ling Yang, Vikneswaran Nair : Tourism at Risk: A Review of Risk and Perceived Risk in Tourism, 
APJIHT Vol. 3 No. 2 September 2014,P  248  
2 Elaine Chiao Ling Yang, Vikneswaran Nair, 2014, Op Cit, P  249  
3 Idem, P 248-249 
4  Eugine Tafadzwa Maziriri1, Tinashe Chuchu, 2017, Op Cit, P 259 
5 Idem, P 258 
6 Elaine Chiao Ling Yang, Vikneswaran Nair, 2014,Op Cit, P 249 
7 Eugine Tafadzwa Maziriri1, Tinashe Chuchu, 2017, Op Cit Cite,  P 259 
8  Eugine Tafadzwa Maziriri1, Tinashe Chuchu, 2017, Op Cit, pp 258-259 
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 اليقني عدم تقيس )بنية(تركيبة  عن عبارة املدرك اخلطر أن 2015سنة   Thakur&Srivastava  ويوضح كل من - 

 عدم من مزيج أ�ا على املدركة املخاطر حتديد مت املستهلك، سلوك جمال ويف). األضرار( احملتملة السلبية والنتائج

   .1كمثبط للشراء واليت تعمل بالشراء مرتبطة خسائر حدوث وأ�ا توقعات النتائج خطورة إىل باإلضافة اليقني

 يكون قد املتوقعة، احلالة عن احنراف حدوث احتمال أ�ا على املدركة املخاطر وهناك أيضا من الباحثني عرفوا - 

 إمكانية( بإمكان اإلحنراف أن يكون إجيابيا وكذلك) الفشل اخلسارة، احتمال( سالًبا املتوقعة احلالة عن االحنراف

وما جتدر اإلشارة إليه أن هذا البحث خمصص لدراسة النتائج السلبية للقرارات دون  2)املتوقع من أفضل نتيجة حتقيق

      .غريها من النتائج اإلجيابية

على  مدركات املستهلك حول شدة النتائج السلبية املرتتبة"املخاطرة املدركة يف سلوك املستهلك بأ�ا  عرفت كما  - 

النتائج ويتضح من هذا التعريف وجود بعدان  احتمال حدوث هذهأكد املستهلك من عروض شراء املنتج، وعدم ت

    3:أساسيان للمخاطر املدركة متفق عليها لدى الباحثني يف جمال سلوك املستهلك، ومها

 عدم تأكد املستهلك من حصول النتائج السلبية اليت ميكن أن تنتج عن اختاذ قرار الشراء.   

  جهة نظر املستهلكشدة أو أمهية هذه النتائج السلبية من و.  

فهناك من ينظر إليها على أ�ا حالة من عدم التأكد  ،وعليه فقد تعددت التعريفات املقرتحة للمخاطر املدركة

 ةعوهناك من ينظر إليها من حيث النتائج السلبية املتوق ،واليقني اليت يتعرض هلا املستهلك عند اختاذ قرار شرائي معني

، وهناك من يرى أن املخاطر )كما أنه يوجد من الباحثني من استخدموا مصطلح اخلسارة( أو النتائج الغري مواتية

 واسع نطاق على مقبول تعريف يوجد وعلى هذا األساس فإنه ال. عدم اليقني واخلسائر ناملدركة تتضمن كل م

 ومثل ،خمتلف بشكل ةاملدركللمخاطر العديد من الباحثني  نتيجة تعريفاملستهلك  سلوك جمال يف املدركة للمخاطر

 وفق على املصطلح تفسري حيث يتم للمخاطر، للجدل املثرية الطبيعة يعكس املدركة املخاطر تعريف يف التشتت هذا

  .معني حبث جمرى يف املتبع العرف

رئيسيني  عنصرين إىل الشراء تستند قرارات يف املخاطر املدركة أن ملا تقدم سابقا من تعاريف، ميكن القول وفًقا

 التنبؤ يستطيعون ال عندما اليقني، عدم من نوعا املستهلكون السلبية، حيث يواجهه والعواقب اليقني عدم: مها

املخاطر  كما أن املستقبل، يف إال االختيار نتائج معرفة ميكن ال ألنه نظرًا. املتخذة الشراء قرارات نتائج من بالعديد

أضرار أو خسائر حمتملة نتيجة للقرار الشرائي عواقب سلبية أو املدركة حتدث حينما يدرك املستهلك إمكانية حدوث 

 اخلطر ذلك، فيثري إىل وما اخلسارة االجتماعية، اخلسارة الزمنية، على غرار اخلسارة املالية، اختذ أو سيتم اختاذهالذي 

                                                           
1  Idem, P 259 
2 Grzegorz Maciejewski, 2012, Op Cit, P 40  

لمستهلكي العالمات التجارية الوطنية لمنتجات تأثير المخاطرة المدركة في مرحلة ما بعد الشراء على الوالء للعالمة التجارية دراسة مسحية : سليطني فاطر  3

  95، ص2017 سوريا، ،، العدد الثالث39ا�لد  ، جملة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية، سلسلة العلوم اإلقتصادية والقانونية،الشامبو في مدينة الالذقية
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خمتلفة  وقائية اسرتاتيجيات طريق عن منها التقليل األقل على أو عليها القضاء املستهلكون حياول معينة توتر حالة

  . سيتم التطرق إليها الحقا

 1:على العموم تتمثل خصائص املخاطر املدركة فيما يلي: خصائص المخاطر المدركة -ثالثا

سيكون خاطئا  احتمال أن شيئا مابصفة عامة يتفق الباحثون على أن اخلطر املدرك هو جمموع كل من إدراك  - 1

    ؛ك مدى جدية النتائج إذا حدث ذلك الشيءادر إو 

مستهلك لعدم  اخلطر املدرك عبارة عن مفهوم يستخدمه الباحثون يف جمال سلوك املستهلك لشرح إدراكات - 2

عندما يكتشف  اخلدمات  أي بعد شراء املنتجات أو تلقي التأكد والنتائج غري املرغوبة يف شراء سلعة أو خدمة،

  ؛سلبية املستهلك بأ�ا ال حتقق األهداف املتوقعة، بالتايل تكون قد أسفرت عن نتائج

التأكد حول منتج   يشري مضمون اخلطر إىل أن أغلب األشخاص يتخذون قرارات الشراء حتت درجات من عدم - 3

 ؛يف معاملة معينة  و الربحأو عالمة معينة، وبذلك يقدم اخلطر املدرك عدم تأكد املستهلك حول اخلسارة أ

املخاطر  األداء،خماطر ، ةالياملخاطر امل(مجاال يشري اخلطر املدرك إىل التأثري ا�تمع للعوامل املكونة له إو  - 4

 .)الراحة/الوقتاملخاطر املتعلقة ب األمان،خماطر ، ةالنفسياملخاطر ، ةاالجتماعي

  :نني اثنني مهامن مكو  يتكون اخلطر املدرك: مكونات المخاطر المدركة -رابعا

ويعرف الشك بأنه نقص أو " شيء أو وضعية يكون فيها شك"دم التأكد بأنه ع Larousse يعرف عدم التأكد -1

مكون عدم التأكد ميكن أن يفهم من خالل حقيقة  ) Mallet (2002بالنسبة لـ   ،الثقة أثناء حتقيق شيء ما فقدان

سوى  قام به بيقني أثناء شراء سلعة أو خدمة، فال ميكنه إذا ياالختيار الذأن الفرد ال ميكنه تقدير جمموع عواقب 

احملتمل أن  م التأكد ميكن أن يقوم على مراحل متعددة لعلمية تقييـم النتائجدتقدير احتماالت حدوث اختياراته، ع

  2 .تكون سلبية املرتبطة ببدائل االختيار

األهداف املقصودة  :يلي ماعلى احملتملة  تشمل اخلسائر 1967سنة  cox للباحث بالنسبة: عامل الخسارة -2

املستهلك من بيئته وخسارة الوسائل    لكن لـم يتـم حتقيقها، كما تتضمن العقوبات احملتملة املفروضة على )املسطرة(

 بالنسبة  لـكل من . املخاطر أو األضرار املرتبطة بالشراء املستخدمة يف عملية الشراء مثل املال، الوقت وأخريا كل

Peter  & Tarpey)1975(  إضافة إىلHumphreys   & Kenderline )(1984  تتكون اخلسارة من النتيجة الصافية

 3.السلبية للخيار املنتظرة من االختيار، مبعىن الفارق بني النتائج االجيابية والنتائج

                                                           
علوم مدى تأثري خصائص املنتج ومصدر الكلمة املنطوقة يف تقييم خدمات اهلاتف النقال يف اجلزائر، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف ال  :سعودي جنوى  1

  138، ص 2015جامعة حممد بوضياف املسيلة، اجلزائر، غري منشورة، التجارية، 
غري اسة ميدانية لسوق السيارات يف اجلزائر، رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم يف العلوم اإلقتصادية، أثر املخاطر املدركة على سلوك املستهلك در : عليط نصرية  2

  116 ص، 2017، اجلزائر، 2جامعة عبد احلميد مهري قسنطينةمنشورة، 
3 Pierre Volle, 1995, Op Cit, P 04 
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نه أ"أكدا بشكل قاطع  1992سنة  Yates & Stone كل من  لكن. التأكد ماخلطر بعدبعض الباحثني شبهوا 

 معني للخطر ولكن ليس اجلانب الوحيد ، يتعلق األمر بوجه أو جانب"ال يوجد خطر إذا لـ يكن هناك عدم التأكد

  1.اخلطر م التأكد هو شرط ضروري لكن غري كاف إلدراكدوليس األهم، ع

ومن العوامل اليت تؤدي باملستهلك إىل إدراك قدر معني من : المحددة لدرجة الخطر المدركالعوامل  -خامسا

  2:املخاطر يف املوقف الشرائي جند ما يلي

قد يقوم املستهلك بشراء سلعة معينة على أنه ال يعرف ماذا يريد من وراء شراء  :التأكد من الهدف من الشراء -1

. هذه السلعة وقد يرجع هذا إىل أن للسلعة أكثر من منفعة وبالتايل ال يعرف أي منفعة جعلته يقدم  على الشراء

ه حبيث ميكن كتابه دروس فمثال يف حالة الطالب الذي يرغب يف شراء حاسوب شخصي هل يريد استعماله يف

 . الطلبة مقابل مبلغ معني الرجوع إليها يف أي وقت، أم أنه يريد استعماله يف كتابة مذكرات وحبوث

: عدم التأكد من قدرة ما يتم شرائه على إشباع الرغبة أو تحقيق الهدف من الشراء بالمستوى المطلوب -2

 أو احلصول عليها ولكن يف أغلب احلاالت يكون املستهلك الذي يشرتي سلعة أو خدمة معينة يأمل يف حتقيقهاإن 

تشرتي هدية البنها مبناسبة جناحه يف امتحان  فاألم اليت ،يتوقعه غري متأكد مما إذا كان سيحصل فعال على ما

    .رغبة من رغبات ابنها البكالوريا، تكون غري متأكدة مما إذا كانت اهلدية ستشبع

وفشل ) أو عدم الشراء(يف حالة قيامه بالشراء  :مرغوبة أو لم تكن في الحسبان إدراك المستهلك لنتائج غير -3

هذا الشراء يف حتقيق اهلدف منه قد يشعر املستهلك بأن العملية الشرائية اليت قام �ا فاشلة وأنه ضيع األموال اليت 

  .أنفقها على شراء السلعة هذا باإلضافة إىل احلرج الذي يواجهه من طرف اآلخرين

خالصة ذلك أن كل موقف شرائي تتوفر فيه حالة من احلاالت السابقة يف ذهن املستهلك نقول عنه أنه و 

وتكمن األسباب وراء إدراك املخاطرة عند اختاذ قرار شراء عالمة ما يف  ينطوي على درجة معينة من املخاطر املدركة

ل وجود بعض التجارب السيئة معها، مع عدم وجود خربات سابقة كو�ا جديدة يف األسواق، إضافة إىل احتما

إمكانية وجود مستوى منخفض من الثقة بالنفس وبالبائعني مع درجة عالية من اخلوف من النتائج املتوقعة سواء  

  .كانت مادية أو نفسية أو االثنني معا

أنه توجد  2017سنة  بينت الباحثة عليط نصرية: بعض المفاهيم ذات العالقة بالمخاطر المدركة_ الفرع الثاني

 .من أجل إزالة الغموض امللموس يف تعاريف ونظرية اخلطر املدرك مفاهيم أساسية ومهمة ترتبط باملخاطر املدركة ثالثة

   3:املفاهيم هذه وفيما يلي

من بني العوامل اليت بينت غموض نظرية اخلطر املدرك، هو التفرقة بني اخلطر  :الخطر المدرك وعدم التأكد_ أوال

أن العالقة بني اخلطر وعدم التأكد حتدث دائما جدال  )gronhaug )1953و  stoneوعدم التأكد، يؤكد كل من 

                                                           
  116ص ، مرجع سابق، 2017، عليط نصرية  1
  103 ، مرجع سابق، ص2013عنايب بن عيسى، اجلزء الثاين،   2
  .114_112ص ص  مرجع سابق،، 2017 ،عليط نصرية  3
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املفهومني والبعض اآلخر مييز بعض الباحثني بشكل واضح بني . وتعترب أحد املشاكل املرتبطة بأحباث املخاطر املدركة

  .يعرف متاما االحتمال الدقيق حلدوث نتيجة ما يعتربمها متقاطعني أل�م يعتربون أن املستهلك ال

عدم التأكد واخلطر بطريقة متساوية ألنه حسب هذا الباحث مهما كانت وضعية  )taylor )1974استخدم 

بالنتيجة وعدم التأكد املرتبط بالتتابعات ويربر املؤلفون االختيار فإ�ا تتضمن جانبني للخطر عدم التأكد املرتبط 

الذين يعتربون مفهوم اخلطر املدرك وعدم التأكد متساويني رأيهم بأن عدم التأكد هو الذي يدفع الفاعلني إىل تعديل 

عندما يكون هناك قدر كبري من اخلطر يصبح  Cunninghamوحسب أعمال  .سلوكا�م االختيارية وليس اخلطر

لتأكد غري مهم، وتأثري التأكد يشعر الفرد به عند مستويات منخفضة من الضرر حيث يقر ذلك بقوله إن ا

االحتماالت احلقيقة أو الفعلية للخسارة غري مهمة يف تصرف املستهلك اجتاه اخلطر باستثناء أن جتاربه السابقة هي 

  .اخلطرأساس ومنطلق إلدراكه احلايل فاملستهلك يتصرف فقط وفقا لدرجة 

بأنه  غالبا ما يتم التفرقة بني اخلطر وعم التأكد حيث يعرف اخلطر )Stone  &Gronhaug )1993حسب 

احلالة اليت تكون فيها عدد األحداث احملتملة يتجاوز عدد احلاالت اليت ستحدث فعال وقياس االحتمال الذي يرتبط 

ويرفض  .د احتماالت ميكن أن ترتبط بكل نتيجة متوقعةيف حني باملقارنة يعرف عدم التأكد بأنه عندما ال توج ،�ا

Peter & Rayan الباحثان إىل  حيث أشار ،املساواة بني اخلطر وعدم التأكد ويفرتض أن املستهلك راشد وموضوعي

غري مقبولة فإذا كان اخلطر  Bauer & Taylorأن املساواة بني مفهوم اخلطر ومفهوم عدم التأكد اليت اقرتحها كال من 

مرادفا لعدم التأكد وإن كان املستهلك متأكد متاما أن العالمة مرفوضة متاما للشراء فإن املساواة يف هذه احلالة ال 

ذكرت  كما  عليه يبدو أن عدم التأكد واخلطر املدرك مفهومني خمتلفني بوضوح فاألول هو مكون للثاين،و . تصلح

تساوي بني اخلطر املدرك وعدم التأكد فدور هذا األخري جيب أن المن املخطئ افرتاض نه أ )Ayadi  )2003الباحثة

 :وميكن توضيح الفرق بني كل من عدم التأكد واخلطر املدرك يف اجلدول التايل. ينحصر يف أنه مكون للخطر املدرك

   :09 الجدول رقم

  الفرق بين عدم التأكد والخطر

  وضعية خطرة   وضعية غري مؤكدة

جمموع النتائج معروفة لكن االحتماالت املوضوعية غري 

  معروفة حيث هنالك تكوين الحتماالت ذاتية

  كال من النتائج احملتملة واحتماال�ا معروفة

، رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم يف العلوم أثر المخاطر المدركة على سلوك المستهلك دراسة ميدانية لسوق السيارات في الجزائر: عليط نصرية: المصدر

  113ص ، 2017، اجلزائر، 2جامعة عبد احلميد مهري قسنطينةغري منشورة، اإلقتصادية، 

ومل يهتم باجلانب ) املدرك(على االهتمام باخلطر الذايت  Bauerركز  ،Rossر اكما أش  :ذاتية الخطر المدرك_ ثانيا

اخلطر املدرك هو توقع ذايت للخسارة وتعريف  )Stone &Gronhaug  )1993بالرجوع إىل تعريف  .املوضوعي له

Volle )1995( كد أن اخلطر يف التسويق هو مكون ذايت متاما ؤ اخلطر هو عدم تأكد ذايت مدرك من طرف الفرد ما ي

 )Curim  &Sarin  )1983رأي حيث أته أمام نفس الوضعية يكون لفردين إدراكني خمتلفني للخطر ويعزز هذا ال
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بعض املستهلكني حياولون إدراك مستويات مرتفعة للخطر يف وضعيات استهالك خمتلفة يف حني حياول مستهلكون 

باختصار إدراك اخلطر ذايت ألن ليس املستوى الفعلي للخطر الذي  .آخرون إدراك خطر أقل بالنسبة لنفس الظروف

فاخلطر ذايت خيص كل فرد  .اإلدراك الذي يكونه هذا األخري لتعرضه للخطريغري سلوك املستهلك لكن التصور أو 

  .وكل وضعية اختيار

للخطر أن قضية االختيار هي املشكلة األساسية يف دراسة  Bauerيشري تعريف  :الخطر المدرك واالختيار_ ثالثا

سلوك املستهلك وما دام أن هذا األخري ال ميكنه التنبؤ بالنتائج احملتملة الختياراته فإن القرار الذي يتخذه سوف 

ن ارتباطا وثيقا  إن اخلطر واالختيار مرتبطا. حيتوي على اخلطر كما أن نتائج هذا االختيار ال ميكن التنبؤ �ا إال جزئيا

كما أن اخلطر ليس خاصية موضوعية ألحد خيارات االختيار إنه ميثل التفاعل بني اخليار واملقرر كما أن العالقة بني 

 . االختيار واخلطر تتمثل يف أن اخلطر هو إدراك عدم التأكد املرتبط بنتائج سلبية حمتمل ارتباطها ببدائل االختيار

  ومصادرها المخاطر المدركةأبعاد : الثانيالمطلب 

للمخاطر املدركة العديد من األبعاد وهي ختتلف باختالف الدراسات اليت حدد تلك األبعاد ومن خالل ما 

  .يلي سيتم توضيح هذه األبعاد باإلضافة إىل مصادر املخاطر املدركة

  :أبعاد المخاطر المدركة_ الفرع األول

فإن  حيث أنه ووفقا ملا مت تناوله سابقا أنواع اخلسارة ا منتوقعون بعضسيبالضرورة إذا أدرك األفراد اخلطر فإ�م 

   .والعواقب التأكد عدم عنصرين مها على املدركة تنطوي املخاطر

العديد من  حيث حددت. الوخيمة العواقب على الرتكيز مع الزمن، مبرور بالعواقب اخلاص املنظور لقد تطور

 إمجاع وهناك 1967سنة  Cox  &  Richمنعلى غرار الدراسة اليت قام �ا كل  خسائر أ�ا على العواقب الدراسات

    1.اخلسائر من خمتلفة أنواع وجود على الباحثني بني

قام احلني  ذلك ومنذ. االجتماعية والنفسية األداء بداية األمر إىل يف الفاشلة الشراء عملية عواقب تصنيف مت

 سبيل على العواقب من أخرى أنواًعا وحددوا ،االجتماعية العواقب عن النفسية وفصل العواقب بتمييز آخرون باحثون

وفيما يلي أهم أبعاد املخاطر املدركة اليت ركز . اجلسدية أو اجلسمانية، الزمنية، األمنية، املالية وغريها من املخاطر املثال

  :عليها عدة باحثني عرب الزمن يف حدود حبث الطالبة

املخاطر  ،املدركة األداءخماطر  املدركة تتمثل يف للمخاطر أبعاد مخسة  Cunninghamالباحث قدم 1967سنة 

أن  )Cox  )1967كما اقرتح ،2النفسية االجتماعية واملخاطر السالمة، خماطر الوقت،/الفرصةخماطر تضييع  ،يةاملال

 أن إىل )Roselius )1971 أشار ذلك، إىل باإلضافة .النفسي واالجتماعي املخاطر املدركة تتكون من البعد املايل

                                                           
1
 Margy P  Conchar, George M Zinkhan, Cara Peters, Sergio Olavarrieta, 2004, Op Cit, P 419 

2
 Peter Misiani Mwencha, Stephen Makau Muathe, John Kuria Thuo, 2014, Op Cit, P 143 
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كل من  اقرتح 1.املال وخسارة األنا خسارة املادية اخلسارة الوقت اخلسائر األربعة وهي خسارة من يعاين قد املستهلك

Jacoby  & Kaplan )1972( األداء، اجلسدية، خماطر املالية،  اخلسائر اخلسائر تتمثل يف من خمتلفة أنواع مخسة

اخلسارة االقتصادية  مها أنه يوجد بعدين فقط للمخاطر املدركة 1974سنة  Taylor ويعتقد  2.واالجتماعية النفسية

 .االجتماعية واخلسارة النفسية

من خالل  )2000(سنة  وآخرون Bhatnagar وضح سياق املخاطر املدركة الناجتة عن التسوق اإللكرتوين ويف

 اإلنرتنت عرب الشراء عند املدركة املخاطر من نوعني هناك األنرتنت بأندراستهم املقدمة حول خماطر الشراء عرب 

 بدرجات ولكن اختيار موقف كل يف موجودة املخاطر هذه أن ويعتقد. املالية واملخاطر املنتج تتمثل يف خماطر

فقد أكدوا أن ) 2013(  سنة  Fei-Fei Cheng, Tien-Yin Liu, Chin-Shan Wuوبالنسبة للباحثني  3متفاوتة،

املخاطر املالية، خماطر األداء، : أبعاد تتمثل فيما يلي مخسةتتضمن اخلاصة بالشراء عرب األنرتنت املخاطر املدركة 

املدركة  أكدوا على أن للمخاطر وهناك من الباحثني 4.املخاطر اإلجتماعية، املخاطر الوقتية، واملخاطر اخلصوصية

   5:تتمثل يف أبعاد عرب األنرتنت تسعة

 اخلسارة إمكانية متثل وهي. األمنية املخاطر أو االقتصادية املخاطر أحيانًا وتسمى :المدركة المالية المخاطر - 

 مرضية غري منتجات بتسليم املوثوقني غري البائعون يقوم املثال، سبيل فعلى. اإلنرتنت عرب التسوق عن الناشئة النقدية

املشاكل  من أجل إصالح مبالغ مالية املستهلك ينفق احلاالت، بعض ويف. تسليمها للمستهلكني يف يفشلون حىت أو

 .اإلنرتنت عرب املعامالت حدوث عند به اخلاصة االئتمان بطاقة تفاصيل سرقة يتم كما أنه قد. املرتبطة باملنتجات

  . املستهلكني لتوقعات املشرتاة اخلدمات أو السلع تلبية عدم احتمال يف وتتمثل :المدركة األداء مخاطر - 

عند القيام  بسلوكه يتعلق فيما األفراد اآلخرين جتاه املستهلك بتصورات و�تم :المدركة االجتماعية المخاطر - 

  .اآلخرين ا�تمع أعضاء قبل من التسوق سلوك قبول عدم احتمال وهو ميثل. اإلنرتنت عرب بالتسوق

 احتمال املخاطر اجلسدية بأ�اJacoby  &  Kaplanحيث يعترب كل من الباحثني  :المدركة الجسدية المخاطر - 

  .هو متوقع بالنسبة لألفراد كما جيدة تبدو ال املنتجات أو املستهلكني، بصحة ضارة املنتجات تكون أن

 سبيل فعلى. الشرائي سلوكهم بسبب العقلي لإلجهاد األفراد تعرض احتمال هي :المدركة النفسية المخاطر - 

  .ناجحة غري مشرتيا�م كانت إذا باإلحباط املستهلكون يشعر أن احملتمل املثال من

 الوقت املستهلكني يفقد أن احتمال بأ�ا )Roselius  )1971يعتربها الباحث :المدركة الوقت فقدان مخاطر - 

 انتظار وقت البعد هذا يشمل. )McCorkle  )1990التسوق، ووفقا لـ  وقت إىل باإلضافة التسوق يف سلوكهم بسبب

  .املرضية غري املنتجات إرجاع املستهلك يف يقضيه الذي الوقت إىل باإلضافة املنتجات استالم

                                                           
1
 Fei-Fei Cheng, Tien-Yin Liu, Chin-Shan, Wu PERCEIVED RISKS AND RISK REDUCTION STRATEGIES IN 

ONLINE GROUP-BUYING, Proceeding of 2013 International Conference on Technology Innovation and Industrial 
Management., Phuket, Thailand, 29-31 May 2013, P19 
2
 Margy P  Conchar, George M Zinkhan, Cara Peters, Sergio Olavarrieta, 2004, Op Cit, P 419 

3
 Peter Misiani Mwencha, Stephen Makau Muathe, John Kuria Thuo, 2014, Op Cit, PP 143-144 

4
 Fei-Fei Cheng, Tien-Yin Liu, Chin-Shan Wu, 2013, Op Cit, P 21 

5
 Nena Lim,  2002, Op Cit, P P 542-543       
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 تعرض احتمال بأ�ا )Jarvenpaa   & Todd )1996يرى كل من  حيث: المدركة الشخصية المخاطر - 

 معلومات ُسرقت إذا يعاين املستهلك أن احملتمل من املثال، سبيل فعلى. الشرائي سلوكهم بسبب لألذى املستهلكني

  .االئتمانية بطاقاته

 اإلنرتنت عرب املؤسسات قيام إمكانية يف فإ�ا تتمثل )Nyshadham )2000وفقا لـ  :المدركة الخصوصية مخاطر - 

 . الئق غري بشكل املعلومات اخلاصة �م واستخدام املستهلكني عن بيانات جبمع

 اليت املؤسسات ألن األفراد معاناة متثل احتمال فهي ).McCorkle )1990 لـ فوفقا المدركة المصدر مخاطر أما - 

 كانت إذا ما مثال اإلنرتنت عرب التجارية األعمال مبوثوقية يتعلق وهو بالثقة جديرة ليست املنتجات منها يشرتون

  .موجودة فعال أم ال الشركة

  :عدد من الباحثنيوفيما يلي أنواع املخار املدركة حسب 

   : Garbarskiأنواع المخاطر المدركة حسب  -أوال

 املخاطر واملتمثلة يف Jacoby  & Kaplan اعتمادا على األبعاد اخلمسة املشكلة للمخاطر املدركة واليت قدمها كل من

إضافة ب  Garbarskiالباحثقام فقد  املالية، واملخاطر النفسية، املخاطر االجتماعية، املخاطر األداء، خماطر اجلسدية،

 أو سلعة شراء بشأن قرار اختاذ أثناء .ر الزمنية وخماطر الفرصة الضائعةبعدين آخرين للمخاطر املدركة مها املخاط

 السعر كان إذا أم ال، وما بالتوقعات يفي أكان سواء املنتج، سالمة مدى املستهلكني تقدير معينة جيب على خدمة

  .هلم بالنسبة مهًما رأيهم يعترب الذين األشخاص قبل من مقبوًال  كان إذا وما قيمته، مع يتوافق املقرتح

     1:التايل النحو على املستهلك يدركها اليت الكلية املخاطر وعلى هذا األساس تتشكل
    RK = Rph + Rp + Rf + Rs + Rps + Rt + Roc  

 :نحيث أ

RK: املستهلك، يدركها اليت الكلية املخاطر Rph :اجلسدية، املخاطر Rp: األداء، خماطر Rf :املخاطر املالية Rs :

   .الضائعة خطر الفرصة: Roc الوقت، فقدان خطر:  Rtالنفسية،  املخاطر: Rps االجتماعية، املخاطر

 اختيار عند تصاحبهم اليت واملخاوف املستهلكني شكوك من خمتلفة السابقة مع  أنواع السبعومت ربط كل املخاطر 

  :واخلدمات وفق ما يوضحه اجلدول املوايل السلع وشراء

  

  

  

  

  

  

                                                           
1
 Grzegorz Maciejewski,  Maciejewski, 2011,  Op Cit, P05 
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 :10الجدول رقم 

  Garbarskiأنواع المخاطر المدركة ومخاوف المستهلكين وفقا للباحث  

  وخماوف املستهلك شكوك  أنواع املخاطر

  البيئة؟ على خطري هو هل  �ديدا؟ يشكل هل آمن؟ املنتج هل -   اجلسدية املخاطر

 يؤديها؟ أن املتوقع من اليت بالوظائف املنتج يفي هل -   األداء خماطر

 فعال؟ بشكل سيؤدي املنتج دوره الوقت من كم - 

  منتجات املنافسني؟ مع باملقارنة أسوأ أم أفضل بشكل يؤدي املنتج دوره هل - 

  املنتج؟ بشراء اخلاص القرار واألصدقاء وتثمن العائلة تدعم هل -   االجتماعية املخاطر

  هل آراءهم حول املنتوج مهمة؟  - 

 اآلخرين؟ إعجاب يثري مت شرائه الذي املنتج هل -   النفسية املخاطر

  املنتج؟ باستخدام توجد متعة هل - 

 املطلوب؟ الثمن يستحق املنتج هل  املالية املخاطرة

  املالية؟ للموارد استخدام بأفضل الشراء يرتبط هل

 ؟ معني واختياره منتج البحث عن يستغرق الوقت من كم -   الزمنية املخاطر

 املنتج؟ حينما يتم استبدال الوقت خبسارة تتعلق خماطر هناك هل - 

  إصالح املنتج الذي اشرتاه؟ وقت بديل منتج على يتحصل املستهلك هل - 

 أفضل؟ بشكل حاجة املستهلك املنتج هذا سيليب هل -   الضائعة الفرصة خطر

 أفضل؟ عرض عن ويبحث الشراء عن ميتنع املستهلك هل - 

  املنتج الذي مت شرائه؟ أمواله على إنفاق املستهلك على يندم أال - 
Source : Grzegorz Maciejewski: The Meaning Of Perceived Risk In Purchasing Decisions Of The Polish 
Customers, Scientific Annals of the Alexandru loan Cuza University of lasi, Economics Sciences, Volume 

LVIII ,2011, P 05 
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*أنواع المخاطر المدركة حسب  -ثانيا
Raymond L. Horton:  

 إثارة أكثر تصنيفات فإنه يوجد. املستهلك يدركها اليت حول املخاطر باإلضافة إىل خمتلف التصنيفات السابقة

 كمجموعة املدركة خاطرامل يعرض الذي ، Horton به قام الذي التصنيف وأحد أهم هذه التصنيفات هو لالهتمام

  :املوايل اجلدول وميكن توضيح ذلك يف .للمستهلك احملتملة اخلسائر من

 :11الجدول رقم 

  Horton تصنيفات المخاطر وفق  

  الخصائص   المخاطر نوع

 املالية اخلسارة

  احملتملة

 تتكون. معني منتج لشراء خصصها اليت املالية موارده املستهلك يفقد قد الشراء، سوء حالة يف

 بدون املستهلك يبقى قد. الشراء مثن اسرتداد أو استبداله أو املنتج إصالح احتمال من اخلسارة

 لتصحيح الالزمني واجلهد اإلضايف الوقت فإن وقته مثيًنا، يكون ما وبقدر. الوقت لبعض املنتج

  .مالية خسارة يف املنتج ميثل اخلطأ

 األداء خسارة

  احملتملة

  متوقع هو كما يؤدي دوره وال العمالء، بتوقعات يفي ال الذي مت اختياره وشرائه املنتج

 اخلسارة

 النفسية

  احملتملة

 األشخاص من جمموعة ضمن شراؤه مت والذي املنتج تدعيم يتم ال قد: اجتماعية كخسارة

 املركز فقدان أو للسخرية يعرضه وقد بالنسبة للمستهلك، مرجعية مجاعة يشكلون الذين

  .ذلك إىل وما مكانته أو به يتمتع الذي االجتماعي

 اليت بالطريقة املستهلك شخصية عن شراؤه مت الذي املنتج يعرب ال قد: اخلاصة األنا قيمة لتقليل

  .به يستمتع ال وقد الزمن، مرور مع املنتج يعجبه ال وقد يتوقعها،

 السمات تباين

   للمنتجاملهمة 

 املهمة السمات يف كبريًا اختالفًا التجارية العالمات ختتلف املنتجات، من معينة فئات ضمن

 السمات على قليالً  التجارية العالمات ختتلف األخرى املنتجات فئات داخل بينما للمستهلك،

  )تستخدم مرة واحدة اليت احلالقة ماكينات مقابل الشامبو: املثال سبيل على( املهمة

 تقييم صعوبة

 السمات

 التجارية العالمات على املستهلكون حيكم أن املنتجات من معينة فئات يف نسبياً  السهل من

 مثل( صعوبة أكثر الفردي التحكيم يكون أخرى، فئات يف بينما املنتج، لسمات وفًقا

                                                           
حصل على درجة البكالوريوس من . كان أستاًذا مساعًدا يف إدارة األعمال جبامعة نورث كارولينا يف جرينسبورو  Raymond L. Hortonهورتون . رميوند ل *

أستاذ التسويق يف جامعة ك 1974يف عام  انضم هورتون إىل هيئة التدريس .وكارولينا.Indianaودرجيت املاجستري والدكتوراه من جامعة  Marylandجامعة 

Lehigh  .حتليل : ؛ والنموذج اخلطي العام 1984نشر عام  منهج اختاذ القرار: حذر املشرتي، اكتابني  ألف . ستهلك ومنهجية البحثومشلت جماالت خربته سلوك امل

متثلت اسهاماته يف موضوع  .كما ألف أو شارك يف تأليف العديد من املقاالت يف ا�الت املتخصصة. 1978والسلوكية ، ُنشر عام البيانات يف العلوم االجتماعية 

 تقييم وصعوبة املهمة للمنتج، السمات احملتملة،تباين النفسية احملتملة، اخلسارة األداء احملتملة، خسارة املالية املتمثلة يف اخلسارة املخاطر املدركة من خالل حتديد أنواعها 

 .املهمة املنتج السمات
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   ).املعلبة مقابل الطازجة اخلضروات   املهمة املنتج
Source : Grzegorz Maciejewski: The Meaning Of Perceived Risk In Purchasing Decisions Of The Polish 
Customers, Scientific Annals of the Alexandru loan Cuza University of lasi, Economics Sciences, Volume 

LVIII ,2011, P 06 

 موارده فقدان خطر املنتج وشراء اختيار بشأن قرار اختاذ يواجه أن جيب ، Horton من وجهة نظر الباحث

 مستعًدا يكون أن جيب .يتوقعها اليت بالطريقة يعمل ال قد يشرتيه املستهلك ما أن أيًضا يدرك أن جيب ولكن املالية،

 مهمة آراؤهم تعترب الذين األشخاص أن أو شراؤه مت الذي باملنتج إعجابه عن فيه يتوقف الذي للموقف أيًضا

 املقدمة مع رفاهية االختيار والذي التشكيلة وعمق اتساع اختالف املستهلك يواجه وأخريًا .يقبلونه ال قد للمستهلك

  .املنتج ذلك مسات تقييم عند خطأ ارتكاب احتمال يعين

   : *James R. Bettmanأنواع المخاطر المدركة حسب  -ثالثا

حيث و�دف معاجلة بعض أوجه القصور يف . 1 1973سنة  Bettman اقرتحه الذي القسم إىل اإلشارة درجت

بعض الدراسات حول اخلطر و�دف احلصول على دقة أكرب يف النماذج اليت تتعامل مع اخلطر املدرك فقد مت تقسيم 

   :اخلطر إىل نوعني مها اخلطر املتأصل أو املالزم واخلطر املعاجل أو خطر التعامل

هي درجة الصراع املتأصلة، واليت يثريها املنتج يف الزبون عندما ال و  ):المخاطر األساسية( المخاطر المتأصلة -1

 العامة باملشاعر وهذا النوع من املخاطر يتعلق 2.معلومات عن البدائل املختلفة من ماركات هذا املنتج يكون لديه

عامة بصرف النظر عن تعلق مبجموعة املنتج بصفة يأي أنه  ،3)الشامبو مثل( املنتجات من معينة فئة جتاه للمستهلك

  4.العالمة

لعالمة مقدار الصراع اليت حيدثها اختيار الزبون  هي ):المخاطر التي يمكن التعامل معها( المخاطر المعالجة -2

 يواجهها اليت املخاوف مستوى معىن ذلك أ�ا متثل .5منتج معني عالمات معينة عند قيامه باالختيار من جتارية

                                                           
وهو معروف . Dukeهو أستاذ إدارة األعمال يف كلية فوكوا لألعمال جبامعة  ،1943سبتمرب  15من مواليد  James R. Bettmanبتمان . جيمس ر  *

قبل تعيينه يف ديوك ، كان عضًوا . جلمعية التسويق األمريكية، واجلمعية األمريكية لعلم النفس، ومجعية أحباث املستهلكني تابعوهو . بعمله يف سلوك املستهلك واختاذ القرار

يركز حبثه على معاجلة معلومات املستهلك واختاذ القرار، وكيف  حيث ستهلكبتمان هي يف سلوك امل للباحثاالهتمامات التعليمية . يف هيئة التدريس يف جامعة كاليفورنيا

االستهالك يف  األفراد، وكيف يستخدم ليات الالواعية يف سلوك املستهلكيتكيف صانعو القرار مع املواقف املختلفة، وتأثريات العاطفة والتوتر على صنع القرار، ودور العم

ورقة يف جمالت  120ولديه أكثر من .،1979بتمان كتابني أحدهم بعنوان  نظرية معاجلة املعلومات الختيار املستهلك سنة  احثالبتشمل منشورات . تشكيل اهلويات

أو خطر  إىل نوعني مها اخلطر املتأصل أو املالزم واخلطر املعاجلبواسطة بيتمان مت تقسيم اخلطر  .أحباث املستهلكني، علم النفس، اإلدارة، وعلم األعصاب التسويق،

 .التعامل
1
 Gregory Maciejewski, Maciejewski, 2011,  Op Cit, P06 

ق عرب األنرتنت، املخاطر املدركة وانعكاسا�ا يف درجة تبين الزبون لتكنولوجيا التسوق عرب األنرتنت، دراسة ميدانية يف البيئة اجلزائرية خلدمة التسو : بن علي احسان  2

  24، ص 2017، 3الدكتوراه يف العلوم التجارية،غري منشورة، جامعة اجلزائر أطروحة مقدمة لنيل شهادة 
3
 Gregory Maciejewski, Maciejewski:, 2011,  Op Cit, P06 

 
4
  http://kenanaonline.com، مرجع سابق، 2013أفريل  26، أحمد كردي 
  24، مرجع سابق، ص2017بن علي إحسان،   5
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إىل تلك املخاطر اليت  وتشري  Vichy(1 أو L`Oreal شامبو مثل( املنتج فئة من جتارية عالمة اختيار عند املستهلك

  .2توجد يف ذهن املستهلك عند قيامه بعملية املقارنة بني جمموعة العالمات اليت تنتمي إىل منتج معني

 الناجتة عن املخاطر املخاطر وتقليل املعلومات على احلصول لعملية النهائية النتائج املخاطر املعاجلة متثل

 على تنطوي الشامبو مثل املنتجات من معينة فئة أن املستهلك يعتقد قد املثال، سبيل فعلى. )الكامنة(املتأصلة 

   3.بثقة املفضلة التجارية عالمته يشرتي يزال ال ولكن كبرية خماطر

أن كال من املخاطر املتأصلة واملخاطر املعاجلة تتناقص حينما تتزايد كمية  Bettmamوقد أوضحت دراسة 

وجود  Bettmamاملعلومات العامة عن املنتج، وكذلك حينما يتزايد مستوى جودة املاركات هلذا املنتج وقد أوضح 

واليت أمهها ما  ،رائيبعض العوامل اليت تساعد على زيادة املخاطر اليت يشعر �ا املستهلك بنوعيها يف املوقف الش

 4:يلي

 ؛عندما ال تتوافر لدى الفرد معلومات عن جمموعة املنتج موضع الشراء - 

 ؛عندما تقل خربة الفرد بالعالمات اليت توجد يف جمموعة املنتج موضع الشراء - 

 ؛عندما يكون املنتج جديدا على الفرد - 

 ؛د من الناحية الفنيةيعندما يتصف املنتج بالتعق - 

 ؛املتاحة أمامه) العالمات(الفرد يف قدرته على تقييم البدائل  عندما تقل ثقة - 

 ؛عندما يكون هناك تباينا عاليا يف جودة البدائل املتاحة أمامه - 

  ؛عندما يكون السعر املدفوع عاليا - 

  .للمستهلكبالنسبة عندما يكون قرار الشراء ذو أمهية كبرية  - 

حتديد األبعاد اليت ركزت عليها  مع اخلاصة باملخاطر املدركةأهم الدراسات  التايل اجلدول وعلى العموم يلخص

 املدركة املخاطر من أنواع مخسة 1972سنة  Jacoby  & Kaplan حدد كل من املثال، سبيل فعلى. هذه الدراسات

 Darleyأما الباحثني . املالية واملخاطر االجتماعية، املخاطر النفسية، املخاطر اجلسدية، واملخاطر األداء، خماطر: وهي

 &  Smith )1995( الوقت، حددت خسارة بعد فقد أضافا Simpson  & Lakner )1993( املخاطر من أنواع أربعة 

واجلدول التايل يوضح هذه . واالجتماعية النفسية املخاطر اجلسدية األداء خماطر االقتصادية املخاطر وهي املدركة،

  :الدراسات

 

  
                                                           

1
 Gregory Maciejewski, Maciejewski: 2011,  Op Cit, P06 

2
  http://kenanaonline.com، مرجع سابق، 2013أفريل  26، أحمد كردي  

3
 Gregory Maciejewski, Maciejewski: 2011,  Op Cit, P06 

4
  http://kenanaonline.com، مرجع سابق، 2013أفريل  26، كردي  أحمد  
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 :12جدول رقم ال

  باحثينعدة أبعاد المخاطر المدركة حسب  

  أبعاد املخاطر املدركة  الدراسات

  9  8  7  6  5  4  3  2  1  الباحثني  السنوات

1971  Roselius X     X  X  X        

1972  Jacoby  & Kaplan X  X  X  X  X          

1974  Lutz  & Reilly   S  X              

1982  Korgaonkar S    X              

1985  Gemünden X  X  X              

1986  Festervand et al S  S        S        

1990  McCorkle X  X  X      X      X  

1993  Simpson & Lakner S  X  X  X  X          

1995  Darley  & Smith X  X  X  X  X  X        

1996  Jarvenpaa  & Todd X  S  X        S  X    

1996  Van den Poel  & Leunis X  X                

1997  Fram  & Grady S                  

1998  Salam et al X                  

1999  GVU S              X    

1999  Korgaonkar  & Wolin S              S    

1999  Vellido et al. S  S                

2000  Andrade X                  

2000  Nyshadham X                  

2000  Nyshadham               S    

2000  Tan  & Toe 
  

S              S    

Source: Nena Lim : Classification of Consumers' Perceived Risk: Sources versus Consequences, Proceedings of the 
Sixth Pacific Conference on Information Systems, Tokyo, Japan, 2002,  P 543 
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   :حيث أن

  .ر الشخصيةاملخاط: 7         املخاطر اجلسدية  :4         املخاطر املالية  :1

  .املخاطر اخلصوصية: 8         املخاطر النفسية  :5           خماطر األداء  :2

 .خماطر املصدر=  9املخاطر الوقتية           : 6املخاطر االجتماعية     : 3

X :الدراسات يف األبعاد فحص مت.        S :مهمة أ�ا ووجد الدراسات يف األبعاد فحص مت 

 كل ليس أنه )12( رقم اجلدول يوضح السابقة، الدراسات يف فحصها مت اليت األبعاد مجيع إظهار إىل باإلضافة

 من خمتلفة أنواع بني التمييز إىل حباجة فاملؤسسات.  املستهلك سلوك على كبريا تأثريا هلا املدركة املخاطر أبعاد

 Lutz وجد املثال، سبيل على. واليت على أساسها يتم حتديد االسرتاتيجية املناسبة لتقليل ذلك اخلطر املدركة املخاطر

&  Reilly)1974( املخاطر ولكن املعلومات على احلصول يف املستهلكني سلوك على كبري تأثريا هلا األداء خماطر أن 

ليس هلا   االجتماعية املخاطر أن يف )Korgaonkar )1982الباحثة  وهو ما أكدته  .التأثري أقل أمهية يف االجتماعية

 & Simpson إىل استناًداو . للشراء املستهلكني بنية كبري بشكل اليت ترتبط االقتصادية أي تأثري مقارنة باملخاطر

Lakner حدد Jarvenpaa  &Todd )1996( هي املخاطر  اإلنرتنت عرب التسوق يف املخاطر من أنواع مخسة

 املخاطر أن إىل نتائجهم وتشري اخلصوصية،وخماطر  الشخصية املخاطر املالية،املخاطر األداء، خماطر االجتماعية، 

 .األخرى املخاطر أنواع من أمهية أكثر األداء وخماطر الشخصية

  1:وبالنسبة هلذا البحث فقد اعتمد على األبعاد الستة للمخاطر املدركة واملتمثلة يف

  املخاطرة عندما يدرك املستهلك أن املنتج حمل الشراء لن يقوم، أو مل يقم بالوظائف  تظهر هذه :األداءمخاطر

 .اليت ينتظرها املستهلك منه كما جيب

 قرار الشراء  من ختوف املستهلك من خسارة أموال يف غري حملها نتيجة املخاطر املالية وتنتج :المخاطر المالية

أخرى قد  يل يف منتج قد ال يستحقه، أو مل يستحقه، أو من أية خسائر ماليةمن دفعه ملبلغ ما املناسب، أو غري

  .ى استخدام املنتج، أو صيانته، أو التخلص منهلتب عترت 

  ملنتج على ا الذي حيدثه من ختوف املستهلك من التأثري السليباملخاطر اجلسدية  وتنتج  :الجسديةالمخاطرة

  .جسديااحتمال إيذائه أو إيذاء أحد أفراد أسرته أو  الصحة،

 إمكانية حصول إحباط لدى  وتنتج من. وختص اجلانب النفسي والعاطفي للمستهلك :المخاطرة النفسية

  .املستهلك نتيجة شراء املنتج غري املناسب، والذي ال يتفق مع صورة املستهلك عن نفسه

                                                           
1
  96- 95صص ، مرجع سابق، 2017، سليطني فاطر  
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 صورته و ى مكانة املستهلك االجتماعية لإمكانية التأثري سلبا ع عنهذه املخاطر وتنتج  :المخاطر االجتماعية

 وتزداد أمهية هذه املخاطرة مع املنتجات اليت تستخدم بشكل واضح أمام). نظرة اآلخرين له(لدى اآلخرين 

 . الناس، أو اليت تظهر نتائج استخدامها لآلخرين

 أو التخلص منه املنتج، أو استخدامه، أو صيانته،حصول على لوتنتج عن خسارة الوقت ل :المخاطرة الزمنية .

 .واكتشاف أن املنتج حمل الشراء ال يستحق، أو مل يستحق هذا الوقت املهدور ألجله

   :مصادر المخاطر المدركة -الفرع الثاني

يف  خدمات أو سلع بشراء قاموا إذا بأ�م أ�ا اعتقاد املستهلكني على عام بشكل املدركة املخاطر تعريف مت

 للمخاطر مصادر أربعة جمموعة من اخلسائر، وعلى العموم توجد من يعانون سوفإ�م ف ظل عدم التأكد واليقني،

  1:وفيما يلي هذه املصادر. واملنتج املستهلك، البائع، التكنولوجيا، اإلنرتنت تتمثل يف عرب بالتسوق يتعلق فيما املدركة

 عرب خدمات أو سلع بشراء قاموا إذا بأ�م املستهلكني اعتقاد إىل تشري :المدركة التكنولوجيا مخاطر -أوال

  .واملرتبطة بالتكنولوجيا اإلنرتنت عن النامجة اخلسارة من يعانون فسوف اإلنرتنت،

اإلنرتنت  عرب خدمات أو سلع بشراء قاموا إذا بأ�م املستهلكني اعتقاد إىل تشري :المدركة البائع مخاطر -ثانيا

  .اإلنرتنت بائعي عن ناجتة خلسارة يتعرضون فسوف

 اإلنرتنت عرب خدمات أو سلع بشراء قاموا إذا بأ�م املستهلكني اعتقاد إىل تشري :المدركة المستهلك خاطر -ثالثا

 من املستهلكون يتلقاه الذي الضغط إىل ذلك ويشري. االجتماعي الضغط عن النامجة اخلسارة من يعانون فسوف

 .زمالئهم أو أصدقائهم أو عائال�م

اإلنرتنت  عرب خدمات أو سلع بشراء قاموا إذا بأ�م املستهلكني اعتقاد إىل تشري :المدركة المنتج مخاطر -رابعا

  .املنتجات عن ناجتة خسارة من يعانون فسوف

  : مقابل المصادر) العواقب( المدركة المخاطر أبعاد -الفرع الثالث

 يلخصو . املختلفة املدركة املخاطر وعواقب أبعاد مع املدركة املخاطر مصادر سيتم مطابقة اجلزء، هذا يف

 فقدان وخماطر املدركة، النفسية واملخاطر املدركة، املالية املخاطر يتم مطابقةحيث . املطابقة النتائج املوايل اجلدول

  .وغريها من املخاطر مع املصادر األربعة للمخاطر املدركة  املدركة الوقت

  

  

  

  

 

                                                           
1
 Nena Lim, 2002, Op Cit, P 545 
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  :13الجدول رقم 

  المدركة المخاطر ونتائج مصادر مطابقة 

 المخاطر عواقب

  المدركة

  المصادر

  املنتج  املستهلك  بائع  التكنولوجيا

  ✓    ✓  ✓  املالية

  ✓        األداء

    ✓      االجتماعية

  ✓        اجلسدية

  ✓    ✓  ✓  النفسية 

  ✓    ✓  ✓  خسارة الوقت

  ✓  ✓  ✓  ✓  الشخصية

      ✓  ✓  اخلصوصية

      ✓    املصدر
Source: Nena Lim: Classification of Consumers' Perceived Risk: Sources versus Consequences, Proceedings of the 
Sixth Pacific Conference on Information Systems, Tokyo, Japan, 2002,  P 546 

  :من خالل اجلدول السابق ميكن مالحظة مايلي

. �م اخلاصة االئتمان بطاقة تفاصيل سرقة طريق عن للمستهلكني مالية خسائر املتسللني يسبب أن ميكن - 

 اختفاء من اخلوف فإن أخرى، حاالت يف. املنتج جودة رداءة بسبب مالية خسارة املستهلكون يدرك قد وباملثل،

 مالية خماطر إىل أيًضا يؤدي أن ميكن اخلدمات أو البضائع تسليم وعدم وضحاها عشية بني املخادعني البائعني

  .للمستهلكني مدركة

 عرب التسوق يف سلوكهم بسبب املستهلكون منه يعاين الذي النفسي الضغط إىل تشري املدركة النفسية املخاطر - 

 وال �م اخلاصة احلاسوب أجهزة تعطل حالة يف نفسي ضغط من املستهلكون يعاين أن احملتمل من. اإلنرتنت

 على تصل لن أو احملدد، الوقت يف طلبوها اليت البضائع تصل مل إذا بالتوتر وسيشعرون. معامال�م إ�اء ميكنهم

 . اإلطالق

 سبب يكون أن ميكن اإلنرتنت، عرب التسوق يف الوقت خسارة يدركون املستهلكون كان إذا املنوال، نفس وعلى - 

 قد ذلك على عالوة. للبائعني البطيء االستجابة وقت أو) التكنولوجيا مثل( البطيء التحميل وقت هو املخاطرة

  .املعيبة املنتجات إرجاع يف إضايف وقت قضاء إىل املستهلكون يضطر

 للتجارة تبنيهم بسبب املستهلكني منها يعاين اليت اخلسائر أنواع مجيع وتتضمن املدركة الشخصية املخاطر - 

 . املتصورة للمخاطر األربعة املصادر جبميع ربطها فإنه يتم العامة، لطبيعتها نظرًا B2C اإللكرتونية
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 قام إذا خصوصيتهم املستهلكون حيث يفقد. والبائعني التكنولوجيا أبعاد مع املدركة اخلصوصية خماطر تتوافق - 

 �رد ثالثة أطراف أيدي يف الشخصية معلوما�م تقع أن ميكن ذلك، ومع. الشخصية معلوما�م بسرقة املتسللون

  .يتبادلو�ا أو البيانات يبيعون اإلنرتنت بائعي أن

  . املنتج هو املدركة اجلسدية واملخاطر املدركة األداء ملخاطر الوحيد املصدر - 

  .بالبائعني عرب األنرتنت فرتتبط املصدر أما خماطر باملستهلكني، االجتماعية املخاطر مصدر يرتبط - 

 اخلسائر املتوقعة من أنواع خلمسة مصدر هو التكنولوجيا عامل أن )13( رقماجلدول  وباختصار يوضح

 أما عوامل. وخماطر اخلصوصية الشخصيةاملخاطر النفسية، خسارة الوقت،  للمستهلكني تتمثل يف املخاطر املالية،

 عن املسؤول هو املستهلك يف حني جند أن عامل. املدركة املخاطر من عواقب خمتلفة أنواع بستة فرتتبط والبائع املنتج

  .املدركة املخاطر من فقط نوعني

  :طر المدرك ببعض المفاهيم التسويقيةاخمعالقة ال: المطلب الثالث

إىل دراسة العالقة بني مفهوم اخلطر املدرك  املخاطر املدركة فهوممبالدراسات املتعلقة العديد من لقد إجتهت 

ل قدرة املستهلك على جتربة وبعض املفاهيم التسويقية األخرى ذات األمهية يف جمال التسويق وسلوك املستهلك مث

إجتاه األسرة إىل إختاذ القرارات الشرائية بصورة مشرتكة بني ، مفهوم والء املستهلك للعالمة التجارية ،منتجات جديدة

وفيما يلي بعضا من . ، واملخاطر املدركة والثقةومفهوم الوالء للمتجر املخاطر املدركة وعملية الشراء، ،الزوج والزوجة

   :املفاهيمهذه 

 :الخطر المدرك وتجربة المنتجات الجديدة -الفرع األول

. لقد إختلطت النتائج املتعلقة بالعالقة بني مفهوم اخلطر املدرك وقدرة املستهلك على جتربة املنتجات اجلديدة

املستهلك على أنه ال توجد عالقة معنوية إحصائيا بني مستوى املخاطر املدركة وقدرة  Cunninghamفبينما وجد 

قد وجد أن األفراد الذين يدركون قدرا أقل من املخاطر هم أكثر قدرة على جتربة  أرندت فإن ،جتربة املنتجات اجلديدة

وقد أضافت الدراسات األخرى متغريا .املنتجات اجلديدة من هؤالء األفراد الذين يدركون قدرا عاليا من املخاطر

خماطر وقدر�م على جتربة املنتجات اجلديدة وهي إسرتاتيجية األفراد جتاه ما يشعرون وسيطا بني ما يدركه األفراد من 

وقد أمجعت  ،وقد فرق الباحثون يف هذا الصدد بني إسرتاتيجية قبول املخاطر وإسرتاتيجية عدم قبوهلا ،به من خماطر

  1.انتج اجلديد من الذين ال يقبلو�هذه الدراسات على أن الفرد الذي يقبل املخاطر يكون أكثر إستعدادا لتجربة امل

  :المخاطر المدركة ووالء المستهلك للعالمة التجارية -الفرع الثاني

وحيدث الوالء للعالمة التجارية بعد تقييم املستهلك لقرار الشراء، ويتحقق بإعادة شراء املستهلك للعالمة 

 .ليت يتكرر استعماهلا مثل منتجات العناية الشخصيةوبالنسبة للمنتجات ا. التجارية، وبتشكل اجتاهات إجيابية حنوها
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فأغلب املخاطر املدركة تظهر يف مرحلة ما بعد الشراء، وبالتايل يتحقق والء املستهلك استنادًا إىل الصورة الذهنية 

وهناك عامل مهم حيدث يف مرحلة ما بعد  ،املتشكلة لدى املستهلك بعد استعماله للمنتج املّميز بالعالمة التجارية

والذي يشري إىل الضيق أو عدم الراحة النفسية لدى املستهلك  Cognitive Dissonanceالشراء يسمى التنافر املعريف 

وتزداد املخاطر املدركة يف مرحلة ما بعد الشراء بازدياد درجة التنافر . نتيجة عدم اقتناعه بأن قراره هو القرار الصائب

وهذا  ،عريف، حيث يكون املستهلك مستاء من بعض عيوب العالمة التجارية املختارة مما يفقده بعض الفوائد املبتغاةامل

1قد يؤثر سلبا على نية إعادة الشراء، وبالتبعية على والء املستهلك للعالمة التجارية
عند تقدميه  Bauerجادل كما   

دركون حجما كبريا من املخاطر عند شرائهم للمنتجات سوف يكونون أكثر ملفهوم املخاطر املدركة بأن األفراد الذين ي

ولقد أوضحت الدراسات امليدانية . والءا للعالمات التجارية يف حماولة منهم لتخفيض حجم ما يشعرون به من خماطر

2.حوهلا عند تقدميه ملفهوم املخاطر املدركة Bauerاخلاصة �ذه العالقة صحة ما إفرتضه 
  

وإتجاه األسرة إلى إتخاذ القرارات الشرائية بصورة مشتركة بين الزوج المخاطر المدركة  -الثالثالفرع 

ولقد دلت الدراسات بصدد العالقة بني حجم املخاطر املدركة والقرار الشرائي داخل األسرة على أن : والزوجة

تعرض األسرة لقرار شرائي يتصف باملخاطر تزداد عندما ت) بني الزوج والزوجة(إحتماالت إستخدام القرارات املشرتكة 

كذلك تشري هذه الدراسات إىل أن عملية إختاذ القرارات الشرائية داخل األسرة   ،ويؤثر على أفراد األسرة ككل .العالية

بصورة مشرتكة قد يؤدي إىل قيام أفراد األسرة بإختيار البديل األكثر خطرا حيث يتم توزيع هذه املخاطر على أفراد 

  3.وقد أطلق الباحثون على هذه الظاهرة إسم ظاهرة حتويل املخاطر ،سرة مجيعهماأل

يعد الشراء الفعلي أحد مراحل عملية الشراء اليت قد مير �ا : المخاطرة المدركة وعملية الشراء -الفرع الرابع

خصوصا مع تكرار الشراء، أو يف حالة القرارات  ،مراحل الشراء وقد ال حيتاج املستهلك إىل املرور جبميع .املستهلك

هذه املراحل يف حالة شراء املنتجات اجلديدة، أو يف حالة الشراء  وميكن أن مير املستهلك يف مجيع. الشرائية البسيطة

بني القرارات الشرائية املعقدة اليت حتتاج إىل معلومات ووقت ومفاضلة  ألول مرة دون وجود خربة سابقة، أو يف حالة

وتتمثل عملية الشراء لدى املستهلك . يف مثل هذه القرارات مرتفعة نسبيا ويف الغالب تكون أسعار املنتجات ،البدائل

سلوك ما و  ،قرار الشراء، البدائلخمتلف تقييم ، البحث عن املعلومات، باحلاجة الشعور: تتمثل يف مراحل  يف مخس

ن أن يتوقف يف أية مرحلة من املراحل الثالث األوىل اليت تسبق قرار واجلدير بالذكر أن املستهلك ميك. بعد الشراء

فقد تتوافر النية يف الشراء، ومع ذلك يقوم املستهلك بتأجيل الشراء العتبارات  ،دون أن يتابع عملية الشراء الشراء

كلما  .4التجارية األفضل تظهر املخاطر املدركة يف مراحل ما قبل الشراء يف احلرية وعدم التأكد من العالمة .متعددة

زاد حجم املخاطر اليت يدركها األفراد قبل إختاذ القرار الشرائي كلما زادت جهودهم وزاد مقدار الوقت املنفق على 

وهنا جيب على املسوق أن يعمل على ، البحث عن مزيد من املعلومات حول املنتجات البديلة موضع اإلختيار
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واملتمثلة يف ة الرابعة لإذا حدثت املرح ولكن املستهلك لدفعه الختاذ قرار الشراء،ختفيض درجة املخاطر املدركة لدى 

، فبالتأكيد ستأيت مرحلة ما بعد الشراء اليتُ يّقيم فيها املستهلك قراره الشرائي فتتمثل املخاطر املدركة يف الشراء الفعلي

   .النتائج السلبية املرتتبة على استخدام املنتج

هناك بعض الدراسات تشري إىل أن مفهوم الوالء : لمخاطر المدركة ومفهوم الوالء للمتجرا -الفرع الخامس

 تهوأن هذا املفهوم تزداد أمهي ،للمتجر يعد عامال هاما يف ختفيف املخاطر اليت يدركها األفراد عند إختاذهم لقرار الشراء

  1.مي احملدودوذوي املستوى التعلي ،بالنسبة لألفراد ذوي الدخول املنخفضة نسبيا

هي  والثقة ةاملدرك املخاطرأشارت أدبيات التسويق إىل أن العالقة بني  :طر المدرك والثقةاخمال - الفرع السادس

 يف السياق التنظيمي تتأثر بكل من الثقة واخلطر املدرك تتضمن خماطر غري واضحة، حيث أن األنشطة اليتعالقة 

كما . اخلطر وأن اخلطر هو احتمال كل من النتائج اإلجيابية والسلبيةاالستعداد لتحمل  على اعتبار أن الثقة هي

   2:إذ تنقسم هذه العالقة إىل أربعة أنواع ،الباحثني حول العالقة بني الثقة واخلطر املدرك ختتلف نظرة

 النرتنتثقة املستهلكني يف املعامالت عرب ا عامل معدل يف العالقة بني ةاملدرك املخاطرالنوع األول يفرتض أن  - 

  .واستعدادهم للشراء

 واملخاطرباملوازنة بني الثقة  للمعامالت املصرفية عرب االنرتنت يتحدد أما النوع الثاين فيقرتح أن تبين املستهلكني - 

مستوى ) أكرب من(مستوى الثقة يتجاوز  كون األخري جمموع املزايا النسبية والنتائج السلبية؛ فإذا كان  ةاملدرك

  . هذا النوع من املعامالت سيتبنون، فإ�م ةاملدرك املخاطر

 .ةاملدرك املخاطريشري النوع الثالث إىل اختالف طفيف كونه يعترب هذا النوع أن الثقة أحد مقدمات  املقابل يف - 

   .ةاملدرك باملخاطروترتبط الثقة يف البائعني عرب االنرتنت عكسيا 

كمقدمة للثقة والعالقة بني   ةطر املدركاخالسابق، حيث يعترب أن املالنوع  أخريا يقرتح النوع الرابع عكس ما يراه - 

بالتعريف تكون الثقة مفهوما أكثر تقييدا مقارنة . والثقة ةاملدرك خطربني امل العاملني حمددة بالعالقة املتشابكة

  .تتضمن طرفني مها الواثق واملوثوق فيه أل�ا حتتاج أن ةطر املدركاخبامل

  :خاطر المدركة والكلمة المنطوقةالم -الفرع السايع

الكلمة املنطوقة دورا هاما يف التأثري علي القرارات الشرائية للمستهلك،خاصة يف ظل كثرة الوسائل تلعب 

الرتوجيية املوجهة جتاه املستهلك،حيث يواجه املستهلك عدة بدائل للشراء ال يستطيع االختيار من بينها يف ظل 

صاالت الكلمة املنطوقة وهنا يلجأ املستهلك إيل ات. القدر الكايف من املعلومات عنها الظروف العادية لعدم توفر

وميكن توضيح . صدقاء والزمالء ملا تتمتع به هذه الوسيلة من مصداقية عالية لدى املستهلكألقرباء وابواسطة األ

  :21رقم العالقة بني املخاطر املدركة والكلمة املنطوقة كما يلي ووفق ما يوضحه الشكل 
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  :21الشكل رقم 

  العالقة بين المخاطر المدركة والكلمة المنطوقة

  ال ال                                               

  

  نعم                                                                         

  ال      ال                                                             

  نعم                                  

  نعم                                                        ال                          

  

  ال                                                                                    

  ال                                                                                      

  

  ال           ال                    

  

  

  ال                                                                                                                                     

  

  

  نعم                                                                                                                    

  ال                                                                                   

  

  

  

  

، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه در الكلمة المنطوقة في تقييم خدمات الهاتف النقال في الجزائرتأثير خصائص المنتج ومصمدى : جنوى سعودي: المصدر

  151ص ، 2015جامعة حممد بوضياف املسيلة، اجلزائر، غري منشورة، يف العلوم التجارية، 

 

أو (واع باملنتج  املستهلك 1 

 )العالمة

 أو(يقدم املنتج هل 2

 مزايا فريدة؟) العالمة

 أو(شرح مزايا املنتج  7

 ألعضاء اجلماعة) العالمة

 غري الرمسية

أو (شراء املنتج  5

 العالمة

 مواصلة(شراء املنتج عدم  3

 )شراء العالمة احلالية

 يتضمن شراء املنتج هل 4

 خماطرة؟) أو العالمة(

) أو العالمة(هل املنتج  9 

 املخاطرة؟ مرتفع

 البحث عن املعلومات ضمن 6

 أعضاء اجلماعة غري الرمسية

 هل يعلم أعضاء اجلماعة 8

أو (عن مزايا املنتج 

 ؟)العالمة

 تعتقد اجلماعة بأنهل  13

 من منافع املنتج أكرب

 اخلطر؟

هل تقدم مناقشة  11

السلبية أو  ا�موعة بالنتائج

تزيد من عدم التأكد من 

 أو العالمة(املنتج  جناح

عن  اخلطر هل ميكن تقليل 10

األخرى  طريق املصادر

 للمعلومات؟

 الذهاب إىل مصادر أخرى 14

 للمعلومات

 املنتجهل هذا  12

 متوسط اخلطر؟
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فريدة ويتضمن على خطر مزايا  ووجد بأن شراءه يقدم )1املربع(أصبح املستهلك واعيا باملنتج أو العالمة إذا 

أما ) 6املربع(ضمن أعضاء اجلماعة غري الرمسية  أعلى مقارنة بشراء البدائل األخرى، فإنه يبدأ بالبحث عن املعلومات

يا فريدة، اال مينح مز  املنتج راء ذا كان شإو  ) 5املربع(أو العالمة  إذا مل يكن هناك خطر فإن املستهلك سيتبىن املنتج

مناقشة اجلماعة تعتمد  إذا اتبع املستهلك اسرتاتيجية تقليل اخلطر فإن) 3املربع(قطه من االعتبار فإن املستهلك يس

مرتفع، متوسط أو سواء كان (املستوى النسيب للخطر املدرك يف فئة املنتج العامل األول وهو  مها على عاملني

 .أكرب من املخاطر املدركة    مزايا ومنافع املنتج اجلماعة تعتقد بأن  إذا كانتأما العامل الثاين فيتعلق مبا ؛ )منخفض

 بالنسبة لفئات تساعده يف تقليل اخلطر املدرككي  )14املربع(قد يستخدم املستهلك مصادر أخرى للمعلومات 

 وحمرتفة، ومصادر غري هادفة املنتجات عالية املخاطرة، حيث ميكن أن تشمل هذه املصادر منظمات متخصصة

يستخدم املستهلك أنواعا أكثر اختالفا من مصادر  من املتوقع أن. رجال البيع الشخصي واإلعالن للربح، إضافة إىل

. باحلاالت اليت يكون فيها اخلطر املدرك متوسطا أو منخفضا املعلومات بالنسبة للمنتجات األكثر خماطرة مقارنة

ة باتباع مناقشة اجلماعة غري الرمسية يكون نتيجة ما املنتج أو العالمة األكثر خماطر  الزيادة يف استعداد املستهلك اختيار

   .1 )1ع املرب( املناقشة تنتج معرفة النتائج السلبية أو زيادة يف عدم التأكد من جناح الشراء إذا كانت تلك

  تفسير المخاطر المدركة وسبل التقليل منها: المبحث الثاني

باختصار  ج أو من خدمة إىل خدمة، فهومنتج إىل تاملخاطرة من شخص لشخص ومن من إدراك قد خيتلف

ومن أجل تقليل خمتلف املخاطر اليت يتعرض هلا املستهلك فإنه يتبع مجلة . معينةشيء شخصي للغاية ويرتبط بظروف 

  .  واليت على أساسها تنخفض املخاطر املدركة من الطرق واألساليب

  : العوامل المفسرة للمخاطر المدركة: المطلب األول

سري املخاطر املدركة حسب عدد من العوامل وهذه العوامل ختتلف من باحث آلخر وفيما يلي سيتم عرض يتم تف

    Pierre Volle و Wardهذه العوامل وفقا للباحثني  

 Shannon Jane Ward العوامل المفسرة للمخاطر المدركة وفقا للباحث_ الفرع األول

 أن يتضحWard وحسب الباحث . للمخاطر املستهلكني إدراك كيفية على تؤثر أن ميكن عوامل عدة هناك

الثقافة خصية، فئة املنتوج، إضافة إىل منط التسوق، الش باختالف خيتلف املستهلكني قبل من املخاطر إدراك

  :التايل النحو على العوامل هذه توضيح ويتم. والالملموسية

 حبثه حول املخاطر املدركة عرب األنرتنت أن يف) Dobre   & Milovan-ciuta )2015 يرى: الشخصية -أوال

املستخدمة  املعايري واختيار اإللكرتونية، املواقع لزيارة اجتاه اإلنرتنت تؤثر على اجتاهات ودوافع املستهلكني الشخصية

 وجودة املتاجر جودة بشأن املستهلكني إدراك على الشخصية السمات كما تؤثر. منها يتسوقون اليت املتاجر تقييم يف

 )Bauer  )2005ووضح .املتاجر زيارة عند عاشوها اليت التجارب وجودة اإلنرتنت عرب البائعون يقدمها اليت اخلدمات
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 املرتبطة لذلك ال بد من تقليل املخاطر أن إدراك املخاطر الذاتية للمستهلكني تتحدد بقوة من خالل شخصيهم،

 يف املخاطرة من عالية درجة إدراك إىل مييلون املستهلكني بعض أن )Ward  )2008يف حني يرى  معني، سلوكي بقرار

فاملخاطر املدركة ختتلف  1 .ضئيلة خماطر وجود إدراك إىل اآلخر البعض مييل بينما املختلفة، االستهالك مواقف

   .باختالف شخصية املستهلك

 ومن آلخر شخص من خيتلف قد املخاطر أن إدراك )Karbalaei )2013 يوضح  :المخاطر وفئة المنتوج -ثانيا

 إىل) Dholakia )1997حمددة، ويشري بظروف يتعلق للغاية، شخصي أمر وهو أخرى إىل خدمة من أو ألخرى سلعة

 باعتبارها املدركة املخاطر حيددان معها التعامل يتم اليت املعاجلة واملخاطر )املتأصلة(الكامنة  املخاطر بني التمييز أن

 من خمتلفة مستويات املختلفة املنتجات فئات من بني فئات منتجات خمتلفة، ولكل فئة من حمددة منتج حتدد فئة

 املرتبطة حمددة من املخاطر له مستويات منتج لكل أن فرد كل يرى آخر، مبعىن. �ا املرتبطة واملعاجلة الكامنة املخاطر

ة حسب نوع ودرجة املخاطر املدركوهذا ما يعين أن  2.فرد كل عن ختتلف املنتج لفئة بالنسبة املستويات وهذه به

تلف وعلى سبيل املثال فقد وجد أن لدى بعض املستهلكني درجة خماطر عالية عند شراء الفئات السلعية املشرتاة خت

لتلفاز امللون باملقارن مع درجة املخاطر املنخفضة عند شراء حذاء أو قميص أو أي سلعة استهالكية ميسرة  ن اماركة م

كما تكون درجة املخاطرة عالية عند شراء شقة فاخرة أو سيارة جديدة باملقارنة مع درجة املخاطر عند شراء ثالجة 

كما وجد أن املستهلكني يدركون املخاطرة العالية عند شرائهم دواء للصداع باملقارنة مع درجة املخاطرة اليت   3جديدة

أل�م يشرتون يف هذه احلالة بدون متحيص أو حرص كبري أي أ�م قد (قد يدركو�ا عند شراء ماركة من املعكرونة 

كما يقرتح بعض املهتمني ) شراء نوع من املعكرونة منخفضةيدركون أكثر خماطرة ألن املخاطر املالية واالجتماعية ل

كسلع ذات ...) التلفاز، السيارة(تصنيف السلع طبقا لنوع وكثافة املخاطر الكامنة على سبيل املثال ميكن تصنيف 

خرى  كما ميكن تصنيف سلع أ...) املالية، االجتماعية، النفسبة(خماطر علية لوجود أكثر من نوع من املخاطرة فيها 

  4...)الدفاتر، األقالم(وسلع أخرى كو�ا ذات خماطر منخفضة ...) كالفواكه، القمصان(كو�ا ذات خماطر متوسطة 

 أيضا تتأثر املستهلك يدركها اليت املخاطر درجة أن )Ward )2008 ينص الباحث: التسوق المخاطر ونمط -ثالثا

حيث . املباشر الربيد أو عرب الكتالوج أو اإلنرتنت البيع عرب أو التقليدية البيع متاجر املثال، سبيل على التسوق، حبالة

 ميكن ،)Wal-Mart املثال سبيل على( التقليدية التجزئة متاجر وجود حالة يف أنه )Kim   )2008 يوضح الباحث

ألمن يف وضع  .5شراءه يقرروا أن قبل وجيربوه به ويشعرون املنتج يلمسون ما ها مشيا وعادةإلي الذهاب للمستهلكني

املعروضة أمامهم ويستطيعون احلصول على إجابات  العالمة التجاريةمعرفة الكثري من خصائص ومواصفات  ميتيح هل

 ورمبا املدركة، املخاطر حجم من الفور على ما يقلل وهذا ، 6مقنعة عن األسئلة اليت قد يوجهها للبائع بشكل مباشر

                                                           
1
 Eugine Tafadzwa Maziriri1, Tinashe Chuchu, 2017, Op Cit, P 259 

2
 Idem, P 259 

3
  237، مرجع سابق، ص 2012حممد ابراهيم عبيدات،    
  238  نفس املرجع السابق، ص  4

5
 Eugine Tafadzwa Maziriri1, Tinashe Chuchu, 2017, Op Cit, P 259 

  238سابق، ص ، مرجع 2012حممد ابراهيم عبيدات،  6 
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 جيري الذي املستهلك حيجم أن الشائع فمن أخرى، ناحية من بينما. هذه املتاجر حول اإلجيابية العمالء آراء يعزز

 الوضع مع مرتفعا باملقارنة غالبا يكون قد طرباملخا اإلحساس ألن الويب على الشراء عن اإلنرتنت عرب معاملة

املستهلكني ال يدركون كثريا عن والتسوق بالربيد يعد من املخاطر العالية يف التسوق ذلك أن  1.للتسوق التقليدي

خصائص مواصفات املاركات السلعية اليت يتم شراءها �ذا األسلوب كما أن التسوق باهلاتف قد يتصف مبخاطر 

متوسطة ألن املستهلكني قد يعرفون بعض املعلومات عن خصائص املاركات اليت يتم  شراءها بواسطة هذا 

      2.األسلوب

 من املستمد احلياة بـنمط املدركة املخاطر تتأثر 2005سنة  Finucane  & Holup لـ وفقا :المخاطر والثقافة -رابعا

 املدركة املخاطر إىل ويُنظر). الشخصية( االجتماعية والعالقات) املشرتكة واملعتقدات القيم( الثقايف التحيز من مزيج

 طريقة على للحفاظ األخرى وجتاهل املخاطر ببعض االهتمام ثقافية جمموعة كل ختتار حيث مجاعية ظاهرة أ�ا على

 أجراها ويف دراسة .إدراكهم للمخاطر يف املستوى نفس يظهرون ال العامل أحناء مجيع يف اخلاصة، فاألفراد حيا�م

Ueltschy يدركها اليت املخاطر على كبري بشكل تؤثر الوطنية الثقافة كانت إذا ما ملعرفة )2004( وآخرون 

 بشكل املخاطر وكندا يدركون املتحدة واململكة األمريكية املتحدة الواليات يف أن املستهلكون وجد املستهلكون،

كما أشارت بعض الدراسات إىل أن املخاطر كانت قليلة األمهية واالعتبار كعامل مؤثر 3.البعض بعضهم عن خمتلف

يف دول العامل الثالث فال يوجد لغاية يف سلوك املستهلك يف بلد كاملكسيك مقارنة مع بلد كالواليات املتحدة أما 

اآلن أدلة عملية موثقة حول املخاطر وأنواعها للسلع واخلدمات ومن خمتلف الفئات يف ثقافات كالعربية الصينية 

واليابانية وهكذا ولرمبا تؤثر الثقافة ومستوى الدخل على أمهية واعتبار كل نوع من أنواع املخاطر املدركة من قبل 

   4.املستهلك

حمسوسة، ال ميكن  غري بأ�ا الالملموسية توصيف مت )2004( وآخرون Laroche لـ وفقا: الالملموسية -خامسا

 أو صياغتها أو بسهولة تعريفها ميكن ال وليس لديها كيان مادي وعلى هذا األساس فإنه إدراكها حباسة اللمس

 رتبطت ةيامللموس عدم أن العديد من األحباث وأظهرت .املادي الدليل اخلدمات لوجود تفتقر وكذلك ذهنيا إدراكها

 يزيد السلع قرارات مقابل اخلدمات قرارات اقتناء يف املتاحة املعلومات نقص كما أن  .املدركة باملخاطر ارتباطا إجيابيا

 وآخرون Laroche أجراها ويف دراسة .السلع من خطورة أ�ا أكثر اعتبارها إىل اخلدمات متيل وأيضا، املخاطر من

 املدركة املخاطر أن هو الرئيسي االستنتاج كان .املدركة املخاطر على امللموسية عدم تأثري ألقت الضوء على )2003(

 سبيل على .امللموسية لعدم املعنوي بالبعد وثيًقا ارتباطًا ترتبط ولكنها مع الالملموسية املادية، ضعيفا ارتباطا ترتبط

قد تساعده يف جعل اخلدمة ملموسة يف ذهن  الغسيل كيف سيقوم باصالح  آلة لعمالئه املصلح الذي يشرح املثال،

                                                           
1
 Eugine Tafadzwa Maziriri1, Tinashe Chuchu, 2017, Op Cit, P 259 
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معىن ذلك أنه كلما اقرتبت اخلدمة أن تكون ملوسة كلما  1.للعميل املدركة املخاطر تقليل وبالتايل املستهلك،

  .املرتبطة �ا ت املخاطر املدركةاخنفضت املخاطر املرتبطة �ا، وكلما كانت اخلدمة معنوية أكثر منها مادية كلما ارتفع

 * Pierre Volle بير فول العوامل المفسرة للمخاطر المدركة وفقا للباحث_ الفرع الثاني

فئات من  ةثالث ىلإ Pierre Volle حسب دراك املخاطرإميكن حصر العوامل املختلفة اليت تساعد أو حىت تسبب 

  : وفيما يلي هذه العوامل عوامل ترتبط مبوقف الشراءو  باملنتجعوامل ترتبط بالفرد، عوامل ترتبط هي  العوامل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
1
 Eugine Tafadzwa Maziriri1, Tinashe Chuchu, 2017, Op Cit, pp 259-260 
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  : 22الشكل رقم 

  محددات الخطر المدرك

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Source: Pierre Volle: Le concept de risque perçu en psychologie du consommateur: antécédents et statut théorique, 
Article publié dans la revue Recherche et Applications en Marketing, Vol 10, N 1,  1995,P 30 

  

  

 اإلطار وامليل املعريف -

االنفعاالت  - 

 واألحاسيس 

 الوقت  -

 التناقض أو الصراع  -

 طريقة ومكان الشراء  -

 حتديد املهمة  -

التنشيط يف نقطة  -

 البيع

موقف الشراء  -

 الصناعي 

 تأثري اجلماعة -

 

 فئة املنتج -

 بلد املنشأ  -

 العلبمة  -

 السعر  -

   طبيعة املنتج -

 خدمة/مسعة -

 الثقة بالنفس -

  النمط املعريف  -

 القلق -

 الثقافة  -

 الدوافع -

 التورط الدائم -

 

 اخلطر املدرك
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  :  العوامل المفسرة للمخاطر المدركة المرتبطة بالفرد_ أوال

يف إدراكهم  املستهلكنيبتصنيف  اتدراسأحد الفقد قامت  املستهلكسبة الختالف املخاطر باختالف نالب

فالنوع األول من  .للمخاطر ضذوي إدراك منخف ومستهلكنيذوي إدراك مرتفع للمخاطر  مستهلكنيللمخاطر إىل 

 ىل إدراك املخاطر بدرجات مرتفعة يف خمتلف املواقف الشرائية، ولذلك فإ�م يوصفونإمييلون عادة  املستهلكني

أما الذين  .حيث أ�م حيددون دائرة اختيارا�م للمنتجات لتشمل عددا قليال من البدائل"حمدودو االختيار"بأ�م

حيث أ�م مييلون إىل توسيع دائرة "واسعو االختيار"يدركون املخاطرة بدرجات منخفضة فإ�م يوصفون بأ�م 

  1.اختيارهم للمنتجات لتشمل عددا كبريا من البدائل

، كما أن لكل )اجتاه املخاطرة التورط، الثقة بالنفس، الدوافع واملوقف(باخلصائص الفردية للمستهلك  املخاطرترتبط و 

يتأثر سلوك املستهلك بثالث أنواع من ، خلصائصه الذاتية مستهلك حتمل معني للمخاطرة الذي يكون تابع

    :هي اخلصائص الفردية

االجتماعية يبني  الدميوغرافية حتليل املخاطر املدركة من خالل املتغرياتإن  :ةاالجتماعي_المتغيرات الديموغرافية_1

وعلى الرغم . اخل...االجتماعية اجلنس، العمر، املستوى الدراسي، الطبقة: سلوك املستهلك مسار تقليدي يف حتليل

 ضعف تأثريها على املتغريات استخدمت كثريا يف التحاليل املرتبطة بسلوك املستهلك، إال أنه يالحظ من أن هذه

 عالقة ذات معىن بني املتغريات الدميوغرافية احيث أن عدد قليل من الباحثني الذين وجدو  ،مستوى املخاطر املدركة

   2.االجتماعية وإدراك املخاطر

املدركة وأن كبار السن عندما   متغريا مهما ومؤثرا يف املخاطربأن العمر يعتربإحدى الدراسات أوضحت  :العمر_

 املخاطربينت العديد من الدراسات حول كما  .نيواجهون مواقف خطرة ميتاز سلوكهم بالتحفظ مقارنة بصغار الس

كما كبار السن يدركون املخاطرة املدركة يف مواقف التسوق،  فعلى املخاطرة املدركة  ااجيابي اإىل أن للعمر أثر  املدركة

  .تصرف قبل أي ت العمرية األخرى ويبحثون بيقنيأكثر حذرا يف اختاذ القرارات مقارنة بالفئا أ�م

 للمخاطر ء وميكنالنسا الرجال هلم ميل للمخاطرة أو ا�ازفة أكثر منتوصلت بعض الدراسات إىل أن  :الجنس_

توصل إىل أن مت ال" قصاص العشب" البحث املنجز حول شراء  أن ختتلف نوعيا من جنس إىل آخر، ففي إطار

خماطرة األداء، املخاطرة اجلسدية، املالية يف حني يقيم الرجال املخاطرة : أبعاد هي املخاطرة انطالقا منالنساء يقيمن 

  . واالجتماعية من الناحية النفسية

املدركة بالطبقة االجتماعية ويوضح أن املستهلك  إمكانية تأثر املخاطر Bauer (1960)يرى  :الطبقة االجتماعية_

 حني أثبت  يف .قل يف الطبقة العليا والدنيا، بينما مييل الستشارة الغري يف الطبقة الوسطىقراراته بشكل مست يتخذ

                                                           
  30،  مرجع سابق، ص2017بن علي إحسان،   1
جامعة اإلخوة منتوري، قسنطينة، اجلزائر، ، 47العوامل املفسرة إلدراك املستهلك للمخاطرة عند اختاذ قرار الشراء، جملة العلوم اإلنسانية، ا�لد ب، العدد : علبط نصرية 2

  222، ص 2017جوان، 
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Prasad)1975( بالنسبة لألفراد الذين ينتمون إىل  اجتماعية كبرية فيما يتعلق بالشراء عند البائع باخلصم وجود خماطر

املدركة  عالقة ذات معىن بني املخاطر  )Cunningham )1967 طبقات اجتماعية أكثر ثراءا، يف حني مل جيد

 الفارق ذو داللة إلدراك املخاطر Boustani & Mitchell رفض 1993ويف عام . والوظيفة اليت يشغلها رب العائلة

ما اخنفض لك  التعليم وىا زاد مستملك  هأن Arndt 1967 ىير  يف حني  ،ثراءا املالية بالنسبة للفئات االجتماعية أقل

ية لى عملتؤثر ع نأ نميك أن مستوى التعليم واملهنة Dandouauأشار و  .املكتسبة واملهارةبسبب اخلربة  املدركاخلطر 

حالة  هاتنتج عن نأها مات اليت ميكنلو ى معاجلة املعلالقدرة الكبرية ع بسببه اسرتاتيجيات ختفيضو معاجلة اخلطر 

  .اجتماعية جيدة

 تقّدم دوافع الفرد وتورطه كمشرتي توضيحات مهمة لتفسري مصدر من بني اخلصائص النفسية،: العوامل النفسية_2

   1:املخاطرة

 أن السلوكيات اجتاه تؤكد )1986(  Scheinder & Lopesنظرية الدوافع لـ أن  )Volle )1995ذكر  كما: لدوافعا_

  . املخاطرة املدركة تكون بدافع األمان أو بالعكس بدافع املردودية

التورط بأنه حالة غري مالحظة تعكس مستوى االهتمام، اإلثارة واالرتباط العاطفي الذي عرف  التورط الدائم_

املخاطر املدركة حيث أدرجت تعترب املخاطر املدركة بالنسبة لبعض الباحثني مكونا للتورط . يسببه منتج لدى فرد معني

املدركة إىل فصلها عن  اليت عاجلت املخاطر األدبيات احلديثة أحد جوانبه، يف حني متيل ومت اعتبارهايف قياس التورط 

 .ال جيب اعتبار املخاطرة املدركة مكون للتورط الدائمف التفرقة بني املفهومني،بضرورة ينادي فهناك من  التورط الدائم 

   .وجيب قياس هذين املفهومني مبعزل عن بعضهما البعض

 وكذلك النوع من العوامل بسمات شخصية األفراديرتبط هذا : عوامل المخطط النفسي/العوامل السيكوغرافية_3

النمط : مثال ، نذكر منهاثريات متباينة على إدراك املخاطرالعوامل تأ ن يكون هلذهأقيمهم ومنط معيشتهم، وميكن 

  2:القلق واملوقف اجتاه املخاطرة املعريف، الثقة بالنفس، األحاسيس،

يتوقف على  رمهما كانت فئة املنتج املعنية، فان تقييم املخاطأنه أحد الدراسات نتائج  بينت: النمط المعرفي -

باملخاطرة املدركة من طرف  أقل مقارنة املتساهل يدركون عموما خماطر/ محفاألفراد من النوع املتسا. النمط املعريف

ية للتوضيح وقدرة عالية يتميز أسلو�م املعريف برغبة قو  كما أن األفراد الذين،  غري املتسامح /األفراد من النوع املتعصب

   .الغموض، يدركون خماطرة أقل من اآلخرين للمفاضلة أو التمييز وقابلية كبرية على حتمل

حيث . املدركة الفرد ترتبط سلبا مع املخاطر �ا األحاسيس واالنفعاالت اليت يشعرإن : واألحاسيس االنفعاالت - 

اجتاه منتج ما،  املخاطرتساهم يف ختفيض إدراك فإ�ا  )والسرورمثل الفرح ( أن االنفعاالت واألحاسيس االجيابية

  .من إدراك املخاطر) الغضب، خيبة األمل اهلم، القلق،(السلبية  تزيد األحاسيس وبالعكس
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نه أالعام اجتاه منتج أو فئة منتجات كما  متغري تفسريي للموقفي ن املخاطر املدركة هإ :الموقف اتجاه المخاطر -

كبرية مهما كان  خماطر بعض األفراد هلم ميل طبيعي وعام إلدراكو . اختيار املنتج-مدركة للعالقة خماطرمتغري وسيط 

  .  كميزة شخصية  واملخاطر املخاطر املوقف اجتاه اجيابية بني توجد عالقة .وضعية أو نوع املنتج

أن النفسية اليت ترتجم ترقب املستهلك باحلالة  يف إطار حبوث سلوك املستهلك تعرف الثقة بأ�ا: الثقة بالنفس -

من أجل دراسة العالقة  ال يستغل ضعفه وأنه سيفي بالتزاماته) عالمة، بائع، سوق الكرتوين(األخر للتبادل  اجلانب

إجراء مقابالت شخصية مع  اليت تضمنت اتدراسحد الفقد أوضحت نتائج ألبني املخاطرة املدركة والثقة بالنفس، 

والثقة وبني درجة  بني املخاطر) ئيةلكنها ذات داللة إحصا(بني ضعيفة إىل معتدلة  وجود عالقة ترتاوحربة منزل  200

  .املخاطراملعلومات و  البحث عن

ويتكون القلق من  Spielberger أعمال ىل علم النفس خاصةإالبحوث حول القلق تدين بالكثري  إن: القلق -

حيث أن القلق كحالة يربز يف وقت معني وخيتلف أثره حبسب درجة إدراك ، كحالةوالقلق   مكونني مها القلق كصفة

حنو  األفراد ومتثل امليل صفة القلق هي خاصية دائمة متيز أن حني، يف غضبو توتر  ذاتية من الضرر ويتميز بأحاسيس

أنه يوجد كما   للتصرف إزاء هذه الوضعيات إدراك حاالت توتر وضغط على أ�ا وضعيات خطرة ومهددة والتأهب

ن كما أ  ترتبط األوىل بشخصية الفرد وترتبط الثانية بوضعية معينة بعدين للقلق مها صفة القلق وحالة القلق، حيث

  .املدركة دون أن تكون معه عملية حبث عن املعلومات إجيابا مع املخاطر يرتبط القلق

 ، تعترب الثقافةإدراكه للمخاطر تؤثر على إن القيم االجتماعية وأساليب العيش للفرد :الثقافة/ العامل البيئي_4

خالهلا بالنسبة  بينت النتائج مناملتحدة،  ة مقارنة بني املكسيك والوالياتيف دراس املخاطرة عامال مفسرا إلدراك

األسنان والقهوة الفورية أن املكسيكيون يدركون خماطرة أقل  معجون، رغوة احلمام: للمنتجات الثالثة اليت مت دراستها

أن الصينيون، األمريكيون، األملانيني والبولونيون يدركون إىل  ت العديد من الدراساتكما توصل. ن األمريكينيم

بني  املخاطرة وختفيضها يف إدراك يكن هناك اختالفاملنتج، يف حني مل  بالنسبة لنفس املخاطرة بطريقة خمتلفة

املخاطرة بالضوابط والقيم اليت تسود احلقل  إدراك تأثروي. الفرنسيني واالجنليزيني عند شراء القرص املضغوط

   1.للفرد تؤثر على مستوى املخاطرة املدركة لدى املشرتي التوجهات الدينيةأن  االجتماعي، كم

  : العوامل المفسرة للمخاطرة المدركة والمرتبطة بالمنتج_ثانيا

 يقول أحد الباحثني تكون املخاطر باختالف املنتج الذي يتم شراؤه، وفيما يتعلق باختالف املخاطر

ن أمما يعين  .املدركة يف بعض املنتجات قليلة، يف حني يكون عدم التأكد وخطورة العواقب املرتتبة على الشراء كبرية

إن هنالك ما يسمى فوكذلك   ذات تطبيقات مفيدة القائمة على إدراك املخاطر املستهلكهذه النظرية لسلوك 

أكثر على أ�ا  املستهلكنيبظاهرة هرمية إدراك املخاطر، واليت تعين أن هنالك بعض أنواع املنتجات مما يدركها معظم 
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ها من تيعترب خاصية فردية حيث ختتلف يف درجتها وكثاف ردراك املخاطإ نوذلك أل. من منتجات أخرى خماطر

   1.ىل آخرإشخص 

طبيعة املنتج، فئة يف هذه العوامل تتمثل . ملرتبطة خبصائص املنتج على إدراك املخاطرةر العوامل اخلمسة اتأث

 حداثة: تأثري خصائص أخرى تدرك مع املنتج أو ذات صلة به هيويوجد كذلك . العالمة، السعر وبلد املنشأ، املنتج

كمتغري مرتبط بالفرد وخربة املستهلك   الذي مت معاجلته سابقا( املستهلك، التورط املنتج، التعود على املنتج من طرف

مع  مدركةأو  سواء كانت خصائص خاصة باملنتج ل ميكن أن تغري من إدراك املخاطرالعوام هذهإن . عند شراء املنتج

  2وفيما يلي هذه العوامل .املنتج

بالنسبة للسلع واخلدمات قدمت العديد من النتائج  ن دراسة املخاطرإ): سلعة أو خدمة( طبيعة المنتج/نوع -1

 يف القرارات املتخذة يف اخلدمات يكون أكرب من تلك املخاطرة يف املؤلفني إىل أن إدراك املخاطر لكن توصل معظم

 تسبب اليت ويرجع ذلك يف األساس إىل اآلثار املرتتبة عن عدم امللموسية وعدم التجانس. القرارات املتعلقة بالسلع

على عكس نتائج الدراسات السابقة  .اخلدمة الذي جيعل األمر أكثر صعوبة لتقييم عدم التأكد لدى املستهلك

للمخاطرة املدركة بني بعض فئات سلع معينة ) ذات داللة( توجد فروقات كبرية أنه الإحدى الدراسات أظهرت 

دائما على أ�ا أخطر من السلع، على الرغم أن اخلدمات ال يتم إدراكها أخرى دراسات بينت يف حني . وخدما�ا

   .يد من إدراك املخاطرأن عدم امللموسية تز ت أكدا أ�

املدركة هي ظاهرة متعلقة بنوع  اطرفاملخ ختتلف حبسب املنتجات املعنية، مستويات خماطر توجد: فئة المنتج -2

بعض خصائص أن  كما .املعين أو النشاطاملستهلكون يفسرون املخاطرة بطريقة خمتلفة حبسب املنتج ، املنتجات

 دفع املستهلك إىل إدراك املخاطرعوامل ميكن أن ت حداثة املنتج هيو  التعقد التكنولوجي، السعر املرتفع املنتج مثل

  . تكنولوجيا واليت تشرتى بصفة متكررة واليت ينتج عنها شراء املنخفض، البسيطة على خالف املنتجات ذات السعر

سلعة بسيطة من  ت إدراك املستهلك للمخاطرة تبعا لنوع أو فئة املنتج، فاملستهلك الذي يقوم بشراءعموما يتفاو و 

سلعة غري بسيطة من حيث  حيث القيمة أو األثر أو خالفه يكون إدراكه للمخاطر املرتبطة �ا أقل منه عند شراء

غري بسيطة من حيث  بينما هناك سلعا ،)ثالكسلع التسوق امليسرة م(القيمة أو األثر أو خالفه، فهناك سلع بسيطة 

السلع غري البسيطة ترتبط مبخاطر مدركة عالية  وتلك) كاألدوية( أو من حيث األثر) كالسلع املعمرة عموما(القيمة 

  . عند شرائها واستهالكها باملقارنة بالسلع البسيطة

فلقد أظهرت جمموعة من الدراسات أن  اإلمجالية التجارية االجيابية ختفض املخاطرإن صورة العالمة  :العالمة -3

إن إعادة شراء عالمة . احملل، كلها تقلل من املخاطر العالمة، صورة اسم العالمة ومسعتها، الوالء للعالمة، قوة صورة

املدركة كبرية ويكون  فعندما تكون املخاطر ،من طرف املستهلك لتخفيض املخاطر ما هو وسيلة تستخدم بشكل كبري
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باملستهلك إىل احلد من مشرتياته إىل عالمة واحدة أو عدد قليل من العالمات  احلصول على املعلومات صعبا يؤدي

  . املشرتاة عادة تلعب دور احلماية أو الضمان فالعالمة .اليت تكون مألوفة لديه

مرتفعة  مالية عه وجود خماطرسعر مرتفع يقرتن م في حالةف يعترب السعر متغريا ميكن أن يؤثر يف اجتاهني: السعر -4

اختيار منتج ذو سعر  هذه النتيجة مت انتقادها ألن لكنه أيضا يعترب مؤشرا للجودة قد يؤدي إىل ختفيض املخاطرة

كلما كان السعر مرتفعا كلما أدرك املستهلك أكثر خطر كذلك أنه    املدركة، خاطرمرتفع ليس إسرتاتيجية لتخفيض امل

  .مالية خسارة تكبد

 يف دراسة حول شراء األلبسة األجنبية .له دورا مهما يف إدراك املخاطر مصدر أو أصل املنتج إن: المنشأ بلد -5

كما يستعمل بلد . ضعيفة اجتاهه األلبسة اليت يكون بلد منشئها هو بلدهم مبخاطر يشعرون أن األمريكيونتبني 

بلد املنشأ يلعب ، وعليه فإن  املرتبطة باملنتج واملخاطرودة بعض احلاالت بطريقة رمزية من أجل تقييم اجل املنشأ يف

  .املخاطر دورا مهما يف إدراك

إدراك فقد مت ربط إن جتريب منتج جديد هو مرادف للمجازفة أو املخاطرة بالنسبة للمستهلك، : المنتج حداثة -6

تضمن امليل إىل حتمل أنواع بتجريب وحيازة املنتجات اجلديدة، ألن اإلرادة أو العزمية لشراء منتج جديد ت املخاطر

  . خمتلفة خماطر

ىل عملية اختاذ القرار من إإن مفاهيم املعرفة والثقة ترجع إىل علم النفس املعريف و : أو التعود على المنتج األلفة -7

املعارف  نظري يبين املستهلك قراراته باالستناد على املعارف اليت ميتلكها، هذهاملستهلك، حسب هذا اإلطار ال طرف

إذا متت من طرف الفرد  إن األلفة أو التعود تكون مباشرة. املنتج واخلربة األلفة أو التعود على: تتأتى من مكونني

لقد مت  .من أشخاص آخرين املعلومات مت احلصول عليها نفسه، لكن ميكن أن يكون التعود غري مباشر إذا كانت

حجما من األفراد الذين ال يعرفونه، كما أن املعرفة  أقل يدركون خماطر األفراد الذين لديهم معرفة عن املنتجأن  إثبات

مستوى املعرفة لدى إضافة لذلك فإن . اجتاه حيازة هذا املنتج تج تساهم يف ختفيض إدراك املخاطرللمن الذاتية

، وأن مستوى املعرفة املرتفعة للفرد إزاء اخلدمة يؤدي إىل ختفيض املخاطر ا مع إدراك املخاطرترتبط سلباملستهلكني 

  . اخلدمة املدركة اجتاه شراء هذه

مثل ( ليس هلا نفس تأثري اخلربة غري املباشرة) مثل استخدام منتج أو خدمة(إن اخلربة املباشرة : خبرة المشتري -8

ستهلك، كما أن مصداقية املعلومات ووقعها يكون أكرب عند استخدام املنتج من على سلوك امل) إىل إشهار التعرض

بدال من " معدل االستخدام"استخدام مصطلح  ويفضل. طرف الفرد من وقعها وقو�ا عند التعرض إىل إشهار ما

إسرتاتيجية لتخفيض  ىل أن درجة خربة املستهلك عن املنتج متثلإتوصل ولقد مت ال ."اخلربة املباشرة للمشرتي"مصطلح 

مرتفعة  يدركون خماطر) جتربة سيئة( ما عند شرائه مسبقا كما أن املستهلكون الذين خاب أملهم يف منتج. املخاطرة

 تخدام اخلدمة واملخاطرتبني وجود عالقة اجيابية بني معدل اسنتائج أحد الدراسات ويف . بالنسبة لشراء هذا املنتج

 مدركة إضافية يف ذهن كن أن تكون سيئة وتؤدي إىل خماطرأن جتربة خدمة ما، ميذلك من حقيقة  املدركة، وفسر

   .املستهلك
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  : العوامل المفسرة للمخاطرة المدركة المرتبطة بموقف الشراء_ثالثا

املخاطر ف .هناك العديد من العوامل اليت ترتبط مبوقف أو وضعية الشراء مت توضيحها يف أدبيات املخاطرة

العوامل املفسرة إلدراك املخاطرة املرتبطة مبوقف الشراء  ميقسقد مت توتتطور من موقف شراء إىل آخر، و املدركة ختتلف 

البيئة املعلوماتية أي املعلومات املتوفرة حلظة الشراء، وعوامل متيز بيئة نقطة البيع أي اختيار  عوامل متيز: إىل قسمني

    1:تقسم العوامل املفسرة إلدراك املخاطرة املرتبطة مبوقف الشراء إىل عليه البيع والبيئة املادية واالجتماعية نقطة

 البيع تضم الوقت، املزاج، اختيار طريقة ومكان الشراء وأيضا التنشيط داخل نقطة: عوامل بيئة نقطة البيع.   

 وتأثري اجلماعة  ،تضم املعلومات، االحنراف املعريف والتأطري :عوامل البيئة المعلوماتية.   

 ونتائج القرار) استهالك أو شراء( القرار يعترب الوقت عامال مفسرا إلدراك املخاطرة، ففجوة الوقت بني: الوقت -1

للنتائج  حنو تقييم أقل لألفراد ميال العديد من الدراسات أن أثبت. تؤثر على املخاطرة املدركة من طرف املستهلك

القرار ستظهر يف  إذا كانت نتائج املستهلك ينفر طبيعيا من املخاطرالسلبية عندما يتعلق األمر حبدث مستقبلي، ف

ميال إلظهار سلوك  وقت قريب، وبالعكس إذا تبني أن نتائج القرار ستكون بعيدة فان املستهلك يكون أكثر

ىن األد فتقليل احلد. أيضا عامال مفسرا إلدراك املخاطر من جهة أخرى يعترب ضيق الوقت حلظة الشراء .املخاطر

كل املكونات وال  املوضوعي للموقف ال يسمح له بفهم وإدراك للوقت الذي جيب أن خيصصه املستهلك للتحليل

توفر الوقت كلما توجه حنو  بالتايل كلما واجه املستهلك ضيق الوقت أو عدم. تقدير وزن كل متغري بشكل صحيح

  . إيقاف اختيار خاطئ لتجنب أواالحتفاظ باملعلومات السلبية وبالتايل يكون أكثر حذرا وحكمة 

، لقد لوحظ أن املخاطر على إدراك اإن احلالة املزاجية للفرد حلظة االختيار هلا تأثري : الحالة المزاجية للفرد -2

على  منخفضة ومت احلصول خماطرة بالنسبة ملواقف ذات خماطراملزاج االجيايب يتصرفون بطريقة أكثر  األفراد ذوي

سلوك خمتلف  باإلضافة إىل ذلك يظهر األفراد السعداء. مرتفعة بالنسبة للوضعيات ذات خماطركسية النتيجة الع

  . احلزينني وأقل جودة من سلوك اختاذ القرار لألفراد الغاضبني أو كثر اختصاراأ الختاذ قرار

من طرق شراء أخرى، خاصة الشراء عن  طرق الشراء على أ�ا أكثر خماطر تدرك بعض: طريقة ومكان الشراء -3

سببا وعليه تعترب قنوات التوزيع  أو الشراء االلكرتوين أو معرض بتخفيضات اهلاتفو  والشراء باملراسلةحمل  طريق

كلما كان ) نزع الصفة املادية( احلد من استخدام األساليب املادية فكلما كانت طريقة التوزيع موجهة حنو للمخاطر

املدركة تنبع أو ميكن تفسريها بالتخوف من عدم احلصول على  فاملخاطر. وتردد بأن تكون له خماوف للمستهلك ميال

  . على خدمة ما بعد البيع مثال أو عدم القدرة على احلصول املنتج املرغوب فيه

األنشطة  البيع،من بني العوامل املوقفية املرتبطة ببيئة نقطة البيع يعترب التنشيط يف نقطة : تنشيط نقطة البيع -4

لدى  دراك املخاطرةإوتأثري اإلشهار يف اختيار عالمة معينة، أنشطة تستخدم يف نقطة البيع تسمح بتفسري  الرتوجيية

   .املستهلك
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األسلوب أو الطريقة اليت يعرض �ا املوقف  أحد الدراسات أن  أثبت: تأطير المعلومات واالنحراف المعرفي -5

مشكلة االختيار وباملعايري  ، يرتبط التأطري بعرض وصياغةوبالتايل على إدراك املخاطرتيار تؤثر على �اية االخ

التباين بني اخلسارة واملكسب احملتملني، عموما كما بينت دراسة أخرى أن  ،والعادات واخلصائص الذاتية للمقرر

الفرضية الرئيسية دراسة أخرى أن أثبت ، و أكثر تأثرا خبطر اخلسارة أكثر من تأثرهم باحتماالت الربح يكون األفراد

التأطري أكيد عندما توجد نقطة مرجعية يف  أثبت أن أثركما ألثر التأطري يف السوق الفرنسي حول السلع املعمرة  

  .املاضي أو املستقبل

إىل امليل  نذلك أميكن لرأي اجلماعة أن يؤثر على مستوى املخاطرة املدركة لدى املستهلك،  تأثير الجماعة -6

أن  التأكد من املخاطر بالنسبة للفرد يكون مرتفعا بعد التعرض حملادثة داخل جمموعة، كذلك ميكن لعدم املخاطر

    .رختفيض املخاط ينخفض عند هذه احملادثة، أخريا تلعب نصائح األصدقاء واملقربني دورا يف

 املعلومات، طبيعة ودرجة املخاطر البحث عنإىل  إن املخاطر املدركة هي أحد العوامل اليت تدفع: المعلومات -7

وكان  كبرية كلما زاد حبثه عن املعلومات  كذلك كلما أدرك املستهلك خماطر. عن املعلومات املدركة حتدد أمهية البحث

 أن املخاطر املدركة تؤثر على تقييم قيمة مصدر ويعتقد  الوقت املخصص للبحث أكرب وكانت املعلومات ا�معة كثرية

  .املخاطر املعلومات سلبا مع إدراك علومات، ويف إطار شراء املنتجات اجلديدة، ترتبط مصداقية مصدرامل

     : وسائل تقليل المخاطر المدركة: المطلب الثاني

موعة من بغية التقليل من أثر املخاطر املدركة على القرار الشرائي للمستهلك النهائي، فإنه يتم استخدام جم

أو اإلعتماد على  ،أو اإلعتماد على خربات اآلخرين ،العالمة عناخلربة السابقة  غرار علىواالسرتاتيجيات  الوسائل

. ، وغريها من الوسائلأو اإلختبارات اخلاصة ،أو التدعيم للمنتج بواسطة جهة مسئولة وحمايدة ،اإلنطباع عن العالمة

 املتعلقة املخاطر لتقليل املستهلكون يستخدمها اتيجيةاسرت  عشر أحد  Roselius اقرتح الباحث 1971حيث يف سنة 

 للعالمة الوالء التأييد، :هذه االسرتاتيجيات وتشمل. املالية واخلسارة األنا، املادية، خسارة الوقت، اخلسارة خبسارة

 ضمان انية،ا� عينةباإلضافة إىل ال املتجر، صورة اخلاصة، االختبارات الرئيسية، التجارية العالمة التجارية، صورة

  1.وأخريا الكلمة املنطوقة املرتفعة السعر، النماذج التسوق، احلكومية، االختبارات األموال، استعادة

 ضمان: تتمثل يف املخاطر من احلد اسرتاتيجيات من أنواع تسعة على 1983سنة   Derbaix يف حني يركز

 التجارية، للعالمة الوالء اخلرباء، نصائح البائع، نصائح واألقارب، األصدقاء نصيحة املتجر، صورة األموال، اسرتداد

  .2املرتفعة والنماذج التسوق، الرئيسية، التجارية العالمة صورة

فقد   املباشر الربيد عرب التسويق املشرتك عن يف حبثهما  1988سنة   Akaah &Korgaonkar أما الباحثني 

ومت التوصل من . املستهلكني أذهان يف املخاطر من احلد السرتاتيجيات الثمانية لألنواع النسبية األمهية قاما بتحليل

 فتكلفة املصنعة، الشركة اسم مث أمهية، األكثر اإلسرتاتيجية هو األموال استعادة ضمان أن إىل خالل هذا البحث

                                                           
1
 Fei-Fei Cheng, Tien-Yin Liu, Chin-Shan Wu, 2013, Op Cit, P 20 

2
 Idem, P 20 
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 وأخريا حداثة التجارية العالمة فيه، وجتربة موثوق شخص تليها مصادقة ا�انية، مث العينة املوزع، مث مسعة املنتج،

 اقرتحتها اليت املخاطر من احلد اسرتاتيجيات بدمجMitchell   & Greatorexقامت 1993ويف سنة  1.املنتج

Roselius  )1971(   وDerbaix )1983( املنتوج تتمثل يف جتربة الشراء خماطر من للحد إسرتاتيجية 14 واقرتحت 

 اختيار منخفضة السعر، واخلدمات السلع اختيار املستهلك، أدلة قراءة  املنتجات، حول اإلعالنات قراءة الشراء، قبل

 استخدام التجارية، للعالمة خملًصا تكون أن أي التجارية، العالمة نفس شراء الشائعة، أو املعروفة التجارية العالمة

 السلع تفضيل رتفع السعر،امل املنتج اختيار معروض، هو ما ملقارنة التسوق الضمان، كدليل، اخلدمة أو السلعة صورة

 ختضع اليت السلع واخلدمات اختيار واألصدقاء، العائلة بنصائح األخذ املشاهري، أحد صادق عليها اليت واخلدمات

  2.رجال البيع بنصيحة وأخريا األخذ املبيعات، ترويج لبعض

للحد من املخاطر املدركة ميكن توضيحها بتوضيح عشر اسرتاتيجيات خمتلفة  وآخرون Cheng يف حني قام الباحث 

  :من خالل اجلدول التايل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
1
 Fei-Fei Cheng, Tien-Yin Liu, Chin-Shan Wu, 2013, Op Cit, P 20 

2
Idem, P 20 
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  : 14الجدول رقم 

  وآخرون Chengاستراتيجيات تخفيض المخاطر المدركة وفق 

استراتيجيات تخفيض 

  المخاطر

  التعريف

  شراء العالمة التجارية اليت استخدمها املستهلك من قبل ونالت رضاه   الوالء للعالمة التجارية

  األخذ بنصائح العائلة حول املنتوج    الكلمة املنطوقة

  السابقة الشخصية التجربة على االعتماد  التجربة السابقة

صورة العالمة التجارية 

  األساسية

  التجارية العالمة مسعة على واالعتماد للمنتج، معروفة كربى جتارية عالمة شراء

  .الشراء قبل من أجل التجريب للمنتج ا�انية العينة استخدام  العينات ا�انية

 العالمات من العديد على املنتج ميزات ويقارن مبفرده يتسوق ميكن للمستهلك أن  التسوق

  املتاجر من العديد يف التجارية

  املنتج اليت اشرتى �ا األموال ضمانًا السرتجاع للمستهلك تقدم عالمة أي شراء  األموال اسرتجاع ضمان

  .مسعة اجلدير بالثقة ويكون ذو املوجودة يف احملل التجارية العالمة شراء  صورة احملل التجاري

  موقع إلكرتوين ذو مسعة  .املوقع مسعة

  ضمان لديها الدفع عملية  الدفع األمن
Source : Fei-Fei Cheng, Tien-Yin Liu, Chin-Shan Wu : PERCEIVED RISKS AND RISK REDUCTION 

STRATEGIES IN ONLINE GROUP-BUYING, Proceeding of 2013 International Conference on Technology 
Innovation and Industrial Management, Phuket, Thailand, 29-31 May 2013, P 21-22 

اعتمادا على ما مت ذكره سابقا ميكن القول أن املستهلكون عندما يقومون بالشراء يتصرفون بعدة طرق بغية تقليل 

  1:املخاطر املدركة منها ما يلي

يسعى املشرتي احملتمل إىل مجع املعلومات اليت حيتاجها عن خمتلف : السعي لجمع المعلومات -الفرع األول

ادر الرمسية در غري الرمسية واألصدقاء والعائلة وقادة الرأي واجلماعة باإلضافة إىل املصالعالمات التجارية ومن املصا

من قبل اختاذ القرار الشرائي فقد أشارت إحدى الدراسات امليدانية إىل أن املستهلكني يصرفون  بإنقاص درجة املخاطر

أكرب كمية من املعلومات وخاصة عند شراء  أوقاتا طويلة يف التفكري والبحث بدعم قرارا�م الشرائية من خالل مجع

فكلما زاد البحث عن معلومات جديدة عن العالمة السلعية  .مالية عاليةاليت يرتبط شرائها بدرجة خماطر  تلك السلع

مام أو اخلدمية املراد شراؤها كانت النتائج أكثر دقة وأدى ذلك إىل حتسني شروط الشراء للعالمة موضوع اإلهت

  .اليت ميكن إدراكها قبل عملية الشراء واإلستهالك وبعدها ختفيض درجة املخاطروبالتايل 
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غالبا يسعى املشرتون للحصول على معلومات عن خصائص ما يرغبون يف شرائه أو استخدامه من عالمات سلعية أو 

العالمات املعلن عنها خدمية لذلك يقوم رجال التسويق بالتأثري على املستهلك من خالل عرض إجيابيات استخدام 

   .باإلضافة إىل تصميم رسائل إعالنية هدفها حماولة اقناع املستهلكني لشراء تلك العالمات ذات املخاطرة األقل درجة

بالبقاء مواليني  اطريستطيع املستهلكون جتنب خمتلف أنواع املخ: المستهلكون والوالء للعالمة - الفرع الثاني

على سبيل املثال كشفت دراسة ميدانية  .تخدامها بدال من شراء عالمة جديدة غري جمربةللعالمة اليت تعودوا على اس

إىل أن املستهلكني األقل حتمال للمخاطرة كانوا أكثر األفراد والء للعالمة التجارية وأقل رغبة يف شراء العالمة اجلديدة  

الء نوا أكثر والء للعالمة مقارنة �ؤ خاطرة كاكما وجدت دراسة أخرى أن عددا كبريا من املستهلكني األقل حتمال للم

  .وذلك بالنسبة لدواء خيفض آالم الصداع املستهلكني األكثر حتمال للمخاطراألفراد و 

فإ�م  عالمة املنتوجإذا مل يتوافر للمستهلكني أية خربات سابقة عن  :المستهلكون وسمعة العالمة -الفرع الثالث

كما يرى بعض املستهلكني أن  العالمات املعروفة   .لك العالمات ذات السمعة املعروفةاعتبار تو غالبا ما مييلون ألخذ 

واملشهورة أفضل وتستحق اجلهد املبذول أل�ا أكثر جودة حيث ميكن اإلعتماد عليها دون مشاكل أو صعوبات 

  . ترتبط باألداء املتوقع منها

أية معلومات عن العالمة موضوع اإلهتمام فإ�م مييلون  إذا مل يتوفر لدى املستهلكني :سمعة المحل - الفرع الرابع

قيمة قد  املستهلكني والذين يقدمون معلوماتلإلعتماد على مسعة احملل وبالتايل هم مييلون ألخذ رأي اخلرباء من 

اليت تساعد املستهلكني اآلخرين على اختاذ قرارات مناسبة حول شراء هذه العالمة أو تلك وبناء على مسعة احملالت 

  .تقوم بتوزيع هذه العالمات وبيعها

يسعى املستهلك الذي ال يوجد لديه خربات سابقة كافية ومعلومات  :الحصول على تأكيدات -الفرع الخامس

دقيقة عن العالمة اليت يسعى لشرائها للحصول على تأكيدات من خالل حق إرجاع ما مت شرائه خالل مدة حمددة  

ات أو كفاالت مناسبة أو احلصول على املنتوج وجتربته خالل فرتة زمنية ودون احلصول على ضمان كما بإمكانه

  . مقابل

يرى بعض الباحثني أن الرغبة يف احلفاظ على صورة الطليعة وكذلك يف  :القبول اإلرادي للمخاطر -الفرع السادس

ما البعض كبرية، أ  خماطر ء املنتجات اليت تتوفر علىاالختالف عن اآلخرين قد يدفع ببعض املستهلكني على شرا

  1.أل�م ينظرون إىل العملية الشرائية بأ�ا نوع من املغامرة اآلخر فيتحملون املخاطر

ربة بيت مت التوصل إىل تقييم إحدى عشر وسيلة خمتلفة لتخفيض  472 يف الواليات املتحدة على  جريويف حبث أ

عل املستقصى منهن مبواقف شرائية عامة ومل تعتمد على سلع  املخاطر بأنواعها املختلفة وقد تعلقت األسئلة املطروحة

  2:معينة أو بطرق شراء حمددة ومن بني الطرق اليت مت تقييمها كانت كما يلي

  .مبعىن شراء أكثر عالمات املنتج شهرة وأحسنها مسعة :شراء العالمة األساسية المشهودة - 
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مصادقة أو شهادة شخص أو جهة تكون حمل ثقة ويكون ويقصد �ا املنتج الذي حتمل إعالناته : المصادقة - 

  .على علم ودراية باملنتج حىت يصدق املستهلك كل املزايا واملنافع اليت تذكر عن املنتج

  .ويقصد �ا شراء العالمة اليت مت اختبارها من طرف هيأة متخصصة وحمايدة :اإلختبارات الخاصة  - 

قصد �ا شراء العالمة من احملل الذي يتمتع بسمعة طيبة ويعمل وي: الشراء من المحالت ذات السمعة الطيبة  - 

  .دائما على احملافظة على شهرته وهو ال يبيع إال عالمات معينة وحمددة

ويقصد �ا السماح للمستهلك باستعمال عينة جمانية من السلعة لتجربتها أو تذوقها قبل القيام : العينة المجانية  - 

  .ة فسيقوم بشرائها فيما يعدبالشراء وإذا تبني أ�ا مرضي

ويقصد �ا شراء العالمة اليت يسمح بردها إىل احملل واسترياد قيمتها يف حالة عدم : ضمان استرداد الثمن  - 

  .مالءمتها للمستهلك

ويقصد �ا شراء العالمة اليت مت اختيارها من طرف هيآت حكومية متخصصة ومن مث : االختبارات الحكومية - 

  .حها لإلستهالكفإ�ا جتيزها وتقرت 

هناك ارتباط إجيايب بني إدراك املستهلك لكل من السعر واجلودة فكلما ارتفع السعر كلما  :شراء أغلى العالمات - 

  .دل ذلك على جودة املنتوج ويف هذه الطريقة يستخدم السعر كمؤشر للجودة

  :التطبيقات التسويقية للمخاطر المدركة: المطلب الثالث

التسويق ألنواع املخاطر املدركة يف التسويق على جانب كبري من األمهية إذ يعطيه الفرصة إن معرفة مسؤول 

للعمل على ختفيضها وفيما يلي الطرق املمكنة اليت تساعد مسؤول التسويق على ختفيض املخاطر املدركة لدى 

  1:املشرتين

  :تقديم الضمانات الكافية للمشترين -الفرع األول

يشهد البائع بكفاءة املنتوج املباع وجودته ويطمئن املشرتي إىل أن أي مشكلة قد مبوجب هذه الضمانات 

. و رد مثنها وبدون تكاليف إضافيةتظهر بعد شراء أو أثناء االستعمال فإنه يتعهد باستبدال السلعة أو إصالحها أ

ة وذلك بتقدمي فرتات حتتفظ دائما مبيزة تنافسي CHRYSLER فمثال جند أن بعض شركات السيارات األمريكية ك

  .ضمان أطول ملنتجا�ا

ويسمح هذا اإلجراء بتخفيض درجة املخاطرة املدركة  :تخفيض األسعار أو تقديم خصم للمشترين -الفرع الثاني

فنجد أن عددا كبريا من الناس جيربون السلعة اجلديدة أو املتميزة إذا كان سعرها غري مرتفع كثريا ولكن قد يكون هذا 

   .اإلجراء غري جمدي بالنسبة للسلع واخلدمات املرتبطة بالصحة واألمن

لفرتة زمنية معينة ميكن أن يساعد على التقليل من درجة  :لعة مجانياتقديم فرصة تجربة الس -الفرع الثالث

  .املخاطرة وخاصة خماطر األداء
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وذات السمعة الطيبة ميكن كذلك ختفيض درجة  :الحصول على دعم من المصادر الموثوقة -الفرع الرابع

اص أو جهات هلم خربة يف املخاطر املدركة وكمثال على ذلك جند بعض املؤسسات بدأت يف استعمال شهادة أشخ

  .رسائلهم اإلعالنية وذلك ضمانا لصدق ما يقال عن املنتوج وبالتايل مساعدة املشرتي على اختاذ قرار الشراء

وتتمثل مشكلة مسؤول التسويق يف معرفة أي الطرق اليت يلجأ إليها املشرتي يف ختفيض املخاطر املدركة يف 

على حبوث التسويق ودراسة سلوك املستهلك حىت يتمكن من حتديد أنواع الشراء وميكن أن يتوصل ذلك باإلعتماد 

املخاطر اليت يدركها بالنسبة لسلعته أو عالمته وجيب اإلشارة إىل أن املشرتي قد يعتمد على أكثر من طريقة لتخفيض 

خالصة ذلك كله أنه و . املخاطر املدركة إال أن هذه الطرق تتفاوت من حيث مالءمتها لألنواع املختلفة من املخاطر

جيب على مسؤول التسويق أن يراعي مالءمة الوسيلة املستعملة لتخفيض املخاطر مع سلعة املؤسسة املعينة بالبيع 

 . السلعةونوع املخاطر املدركة وفئة املستهلكني الراغبني يف شراء 

  والسياحة المحلية في الجزائرالسياحة : المبحث الثالث

عترب السياحة من بني أهم القطاعات احليوية اليت تلعب دورا هاما يف إقتصاديات العديد من دول العامل وهذا ت

عنصرا ال يتجزأ السياحة إذ تعد اخل، ...عملالملا حتققه مـن تدفقات مالية وبالتايل جلب العملة الصعبة وخلق فرص 

 ة دولة اجلزائر اليت أصبحت تويل اهتماما كبريا لقطاع السياحة خاص التنمية االقتصادية للعديد من البلدان، من سياسة

ومن أجل تطوير السياحة يف اجلزائر فإنه ال بد من تشجيع السياحة .  وسيلة أساسية للتنويع االقتصادي واعتبارها

أصبحت  احمللية  فالسياحة. كخطوة أوىل وبناء الثقة لدى املواطن اجلزائري حىت يقوم بالسياحة يف بلده بدال  احمللية

تعرف عزوفا كبريا من قبل املواطنني اجلزائريني الذين ال طاملا فضلوا  الوجهات السياحية األجنبية عن الوجهة احمللية 

 .رغم كل ما متتلكه اجلزائر من مقومات

  ماهية السياحة والسياحة المحلية :المطلب األول

  :والسياحة احمللية وفق ما يليالسياحة حاول التطرق إىل من خالل هذا املطلب سن

  :ماهية السياحة -الفرع األول

فمنذ زمن بعيد واإلنسان يف  ،ميكن القول أن السياحة قدمية قدم احلياة وعريقة عراقة التاريخ: تعريف السياحة _أوال

وفيما يلي ، واملعرفة حركة دائمة بني السفر والتنقل حبثا عن أمنه واستقراره وسعيا إىل رزقه ومعاشه ومتطلعا إىل العلم

 :بعض التعاريف للسياحة

 وألول مرة، مت إستخدام املفهوم Torno""املشتقة من الكلمة الالتينية  Tour لكلمة يعود مفهوم السياحة - 

Tourism  حيث يتضمن هذا املفهوم كل 1يدل على السفر أو التجوال أو اإلنتقال أو الرتحال من مكان آلخرل ،

  .احلاجات املختلفة للمسافريناملهن اليت تشبع 
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  . 1هي عملية إنتقال اإلنسان من مكان آلخر لفرتة زمنية بطريقة مشروعة حتقق املتعة النفسية - 

هي ظاهرة من ظواهر العصر اليت تنبثق من احلاجات املتزايدة للحصول على الراحة واإلستجمام وتغيري اجلو الروتيين  - 

  .2والشعور بالبهجة واملتعة يف اإلقامة واإلحساس جبمال املناظر الطبيعية

السياحة هي اإلصطالح الذي يطلق على كل العمليات املتداولة وخاصة العمليات اإلقتصادية املتعلقة بدخول  - 

  .  3األجانب وإقامتهم املؤقتة وانتشارهم داخل وخارج منطقة معينة

تزيد قامة األشخاص يف بلد معني لفرتة إعن سفر و  عة من النشاطات الناجتةالسياحة هي جممو وعليه ميكن القول أن 

يف مكان معني  ..الرتفيه، العالج، سياحة كل النشاطات اخلاصة بالدينساعة وال تتجاوز سنة، وتشمل ال 24 عن

  .اإلقامة الدائمةبغرض أو  أن ال يكون اهلدف منها هو القيام بالعملداخل الوطن أو خارجه و سواء كان 

على  السائح هو ذلك الشخص الذي يقوم باإلنتقال لغرض السياحة ملسافة مثانني كيلومرتا : ئحتعريف السا -ثانيا

 5ساعة 24، هو الشخص الذي يزور ويقيم يف مكان ما غري مكان إقامته األصلي ملدة ال تقل عن 4األقل من منزله

  .6يف الدولة املزارةإضافة إىل أنه شخص يزور غري البلد املقيم فيه عادة ماعدا قبول وظيفة بأجر 

عدد السائحني املسافرين إيل بلد  على أ�م) زوار املبيت(السائحون الدوليون القادمون واستنادا للبنك الدويل يعرف 

شهرًا وغرضهم الرئيسي  12آخر غري البلد الذي به إقامتهم املعتادة، ولكن خارج بيئتهم املعتادة، لفرتة ال تزيد على 

ويشرتط يف السائح .7.اشتغاهلم بنشاط حيصلون مقابله على تعويض من داخل البلد الذي متت زيارتهمن الزيارة ليس 

األقل وتزيد هذه  كلم على  30يعترب الفرد سائحا إذا قطع مسافة حيث شرط املسافة،  توفر شرطني أساسيني مها

    .املكان الزائرشرط قضاء ليلة واحدة على األقل يف و  ،كلم 160املسافة يف بعض الدول إىل 

  8:تتمثل أركان السياحة يف: أركان السياحة _ثالثا

  ويشمل بري، حبري، جوي؛: النقل - 1

  .اخل.....ويشمل فنادق، شقق، خميمات: اإليواء - 2

  .اخل... ويشمل وكالء السفر، الشركات السياحية، األماكن األثرية والسياحية :الربامج - 3

  

                                                           
  15، ص 2008اإلقتصاد السياحي، دار الراية للنشر والتوزيع، عمان األردن، الطبعة األوىل، : زيد منري سلمان 1

  16-15ص  صنفس املرجع السابق،  2
  10- 9ص ص  ،2016اجلينان للنشر والتوزيع، عمان، األردن، الطبعة األوىل،  دارتسويق خدمات السياحة، :  حممود املغريب حممد الفاتح  3
، 2014والتوزيع، دمشق، سوريا، الطبعة األوىل، التسويق الفندقي و مبيع و ترويج اخلدمات السياحية والفندقية احلديثة، مؤسسة رسالن للنشر  أدهم وهيب مطر   4

  17ص
  10نفس املرجع السابق، ص   5
  10نفس املرجع السابق، ص   6

7 https://data.albankaldawli.org/indicator/ST.INT.RCPT.CD, consulté le:15-10-2019, à 13 :14 
  46ص  ، 2009والنشر والتوزيع، عمان، األردن، من السياحي، دار رسالن للطباعة صناعة السياحة  واأل : مصطفى يوسف كايف  8
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  1:ما يليالسياحة فيتتمثل أنواع : أنواع السياحة _ رابعا

  .تقسم السياحة وفقا هلذا املعيار إىل سياحة الرجال وسياحة النساء :وفقا لعامل الجنس -1

 :تقسم السياحة هلذا املعيار إىل: وفقا لعامل العمر -2

  ).14-7( ويتعلق هذا التقسيم باملراحل العمرية من: سياحة الطالئع  -  أ

  ). 29-15(ويرتبط �ذا التقسيم الفئة العمرية من : سياحة الشباب  -  ب

عاما وميكن أن يصل  )55-30( يضم فئات األعمار املتوسطة بعد سن النضج بني عمر: سياحة الناضجني  -  ت

 . عاما 60إىل 

  ). فأكثر – سنة 60(ينطوي حتت هذه الفئة األعمار من : سياحة كبار السن أو املتقاعدين  -  ث

 :ومبوجبه تقسم السياحة إىل قسمني :لعدد األشخاص المسافرينوفقا  -3

  .السائح مع بعض األصدقاء - السائح مع أفراد أسرته -السائح منفردا: السياحة الفردية  -  أ

سياحية . وهي سياحة ا�اميع اليت تقوم �ا شركات سياحية متخصصة بتنظيم رحالت: السياحة اجلماعية  -  ب

  .   على شكل جمموعات أو أفواج سياحية شامل لكل عناصر الرحلة السياحية من طعام وشراب ونقل وإيواء

 :ىلالسياحة وفقا هلذا املعيار إ وميكن تقسيم: تبعا لوسيلة النقل المستخدمة -4

  .والعامة، مستخدمي السكك احلديديةمستخدمي السيارات اخلاصة : سياحة برية  -  أ

  .اخل....البواخر، القوارب، : أو �ريةالسياحة حبرية   -  ب

  ).الرحالت الداخلية، الرحالت اخلارجية: (سياحة جوية  -  ت

 :ىلوتبعا هلذا املعيار ميكن تقسيم السياحة إ :طبقا لمستوى اإلنفاق والطبقة اإلجتماعية -5

وهؤالء يسافرون بوسائل املواصالت اخلاصة �م مثل الطائرات اخلاصة أو اليخت : سياحة أصحاب املاليني  -  أ

  .اخلاص

وهي تلك الطبقات اليت تستخدم املستويات املمتازة من اخلدمات مثل فنادق : سياحة الطبقات املتميزة  -  ب

  . اخلمس جنوم ومقاعد الدرجة األوىل يف وسائل النقل املختلفة

السياحة اإلجتماعية أو السياحة العامة لذوي الدخل احملدود وهؤالء غالبا ما يستخدمون الفنادق من فئة   -  ت

  .ثالث جنوم فما دون

 السياحة الرتفيهية، سياحة رجل األعمال، السياحة الثقافية، السياحة العالجية :وفقا للهدف من الرحلة -6

ملؤمترات واإلجتماعات، سياحة املعارض، سياحة املهرجانات وسياحة السياحة الدينية، السياحة الرياضية، سياحة او 

 .التسوق

  :تقسم السياحة وفق هذا املعيار إىل  :وفقا للموقع الجغرافي - 7
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ويقصد �ا السفر والتنقل بني دول متجاورة تشكل منطقة سياحية واحدة مثل الدول اإلفريقية : السياحة اإلقليمية  -  أ

  . أو الدول العربية أو دول جنوب شرق أسيا

يقل عن  ويقصد �ا حركة السياح داخل حدود الدولة السياحية السياسية وال بد أن ال: السياحة الداخلية  -  ب

   .ساعة 24

  .وتتمثل السياحة اخلارجية يف اإلنتقال واإلقامة عرب حدود الدول والقارات املختلفة: اخلارجية السياحة  -  ت

  السياحة المحلية في الجزائر: الفرع الثاني

اليت جتعل منها مقصدا سياحيا هاما وبإمكا�ا منافسة كل من تونس واملغرب  متلك اجلزائر مجيع احلظوظ

سياحيا ملا تتمتع به من مناظر طبيعية خالبة جتمع بني الساحل والصحراء وكذا اإلرث التارخيي الذي تزخر به عشرات 

ا وتنميتها يوما بعد يوم وعليه فقد املدن اجلزائرية باإلضافة إىل البنية التحتية الطموحة اليت تسعى اجلزائر إىل تطويره

أصبح لزاما االهتمام بالسياحة احمللية ووضعها على سلم أولويات السلطات الوطنية من خالل عرض أسعار تنافسية 

الستقطاب السائح اجلزائري وتوفري مجيع اإلمكانيات له لقضاء عطلة يف بلده بدل التوجه إىل البلدان العربية 

  .األجنبيةو 

   :شروطهاياحة المحلية و ريف الستع_ أوال

  :تعريف السياحة المحلية  -1

ملد�ا املختلفة اليت يوجد �ا جذب (تعرف السياحة احمللية بأ�ا تنقل األفراد من مكان إىل آخر داخل حدود الدولة 

  1.سياحي أو معامل سياحية تستحق الزيارة

لكن هذا املفهوم خيتلف عند بعض الدول، فنجد أمريكا وكندا تعرف السياحة احمللية حسب مسافة الرحلة اليت 

كلم أو أكثر بعيدا عن مقر إقامته يعترب سائحا حمليا أما يف بلغاريا وأملانيا فيعرفون   100يقطعها املسافر فإذا كانت 

ام بعيدا عن حمل إقامته وجند عند البلجيك والربيطانيني أن السائح احمللي على أنه املواطن الذي يقضي مخسة أي

  2.السائح احمللي هو ذلك الشخص الذي يقضي أربعة ليال أو أكثر بعيدا عن سكنه لغري أغراض العمل

وتعميق اإلنتماء  ،وللسياحة احمللية أمهية كبرية فهي تعمل على زيادة وعي املواطنني باألمهية السياحية لبلدهم

ويرتتب على ذلك توجيه االهتمام والعناية  ،باهلوية الوطنية، كما تؤدي إىل توسيع وزيادة تفاعل ا�تمعات احمللية

خبصائص البيئة السياحية وصيانتها ومحايتها واستمراريتها وحتقيق املزيد من اإلنتعاش االقتصادي يف مناطق التنمية 

سياحية وتوفري ستثمارات يف املرافق واخلدمات الاال شاريع واملرافق السياحية وزيادةيف املالسياحية من خالل التوسيع 

  3.فرص العمل وتنشيط الصناعات التقليدية واليدوية

                                                           

 
، متوفر على املوقع 2014السياحة يف األردن رحلة تأثر القلوب، دار زهران للنشر والتوزيع، عمان، األردن،  الطبعة األوىل، :  جناة سليم حممود حماسيس 1

https://books.google.dz/books?id=qcImDwAAQBAJ&pg=PT11&dq=  
2
  )=https://books.google.dz/books?id=qcImDwAAQBAJ&pg=PT11&dq(نفس املرجع السابق   

3
  )=https://books.google.dz/books?id=qcImDwAAQBAJ&pg=PT11&dq( نفس املرجع السابق 
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هنالك ثالث شروط أساسية جيب توافرها يف السياحة الداخلية نوجزها فيما  :شروط السياحة الداخلية  - 2

   1:يلي

 قامة السائح الداخلي؛إكم من مكان   40ال تقل عن أن يبعد مسافة  :شرط المكان  

 قامة عن ليلة واحدة، فإذا مل يتحقق ذلك انتفت صفة السياحة يف هذه احلالةأال تقل مدة اإل: قامةاإل  

  وتؤول إىل زيارة؛

 أن يكون الغرض هو الرتفيه أو الرياضة أو االستجمام أو ألسباب دينية أو العالج أو حضور ندوة : غرضال

 .مؤمتر، أما إذا كان الغرض هو العمل لكسب الرزق، فإنه يف هذه احلالة تنتفي صفة السياحة الداخليةأو 

  :عوامل النمو السريع للسياحة المحلية_ ثانيا

% 80و  % 70تشري تقديرات منظمة السياحة العاملية على أن ما ينفق على السياحة الداخلية يرتاوح ما بني 

ر وتكمن العوامل اليت ساعدت على حتقيق النمو السريع خالسياحي العاملي، وختتلف من بلد آلنفاق اإلمن إمجايل 

  2:للسياحة الداخلية فيما يلي

   ؛شجيع احلكومات للسياحة الداخليةت - 1

  ؛أسعار نقل وفندقة وغريها اخنفاض تكاليف السياحة الداخلية مقارنة بتكاليف السياحة اخلارجية من - 2

   ؛سبوعألستجمام خاصة يف عطل �اية اإلوا الراحة الرغبة يف الرتفيه و - 3

  ؛تعترب السياحة الداخلية أقل تعقيدا من حيث إجراءات والوثائق والتكاليف - 4

  ؛تعترب السياحة الداخلية أقل خماطرة وأكثر أمنا - 5

  ؛حتتاج السياحة الداخلية لتأمني سفر - 6

  .حتتاج السياحة الداخلية إىل تبديل العملة - 7

  )مقومات الجذب السياحي( :في الجزائرالمحلية مقومات السياحية _ ثالثا

الطبيعية واملوارد الثقافية  املواردتزخر اجلزائر بثروات وموارد سياحية هامة ومعتربة، حيث تتنوع هذه املوارد بني   

االستكشاف والتمتع ها وجهة سياحية هامة ومقصدا للعديد من حميب من واحلضارية وغريها، فتشكل مزجيا متميزا جيعل

  :وفيما يلي أهم املقومات السياحية اليت تزخر �ا اجلزائر .باملناظر الرائعة

  

  

  

  

                                                           
، جامعة الشهيد محه خلضر بالوادي، 01، العدد 01السياحة الرياضية رافد لتنشيط السياحة الداخلية يف اجلزائر، جملة العلوم اإلدارية واملالية، ا�لد : جناة بن تركية  1

   283-282ص ص ، 2017اجلزائر، ديسمرب 
دور وكاالت السياحة واألسفار يف تشجيع السياحة الداخلية دراسة حالة وكالة النجاح للسياحة واألسفار بوالية الشلف، جملة اإلجتهاد : فراح أسامة، عبد العزيز رمحة  2

  102، ص 20019، ،  اجلزائرلتامنغستملركز اجلامعي أمني العقال احلاج موسى أق أمخوك ، 03، العدد08ا�لد  للدراسات القانونية واإلقتصادية، 
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 :المقومات الطبيعية -1

والدولية، مما جيعلها  هلا مكانتها يف الساحة اإلقليميةاجلزائر من الدول اليت تتوفر على إمكانات سياحية متنوعة 

مؤهلة للنهوض �ذا القطاع إذا ما توافرت اجلدية الكافية لتطوير هذا القطاع حيث تتمثل املقومات الطبيعية املوجودة 

  1:يف اجلزائر يف

 اعل منها قطبا سياحيه املساحة اهلائلة جتوهذ 2كم  2381741ترتبع اجلزائر على مساحة تقدر ب  :المساحة -

 ،جد هام

على طول كامل احلافة الشمالية اليت تغطي املناخ يف اجلزائر هو من نوع مناخ البحر األبيض املتوسط  :المناخ -

، وشبه جاف على اهلضاب العليا يف وسط )صيف حار جاف، شتاء رطب وبارد(الساحل واألطلس التلي 

  ،رد عبور جبال األطلس الصحراويالبالد، وصحراوي مبج

التل يف الشمال، اهلضاب العليا واألطلس التلي يف : اجلزائر من ثالثة كتل كربىتتشكل تضاريس : التضاريس -

 .الوسط والصحراء يف اجلنوب

 كلم عرض  200إىل  100كلم و   1200عبارة عن شريط ساحلي واسع بطول  :لتلا،  

 دود جمموعة من السهول واهلضاب العليا واليت متتد بشكل منحرف من احل :التلي واألطلس العليا الهضاب

  ،املغربية إىل الشمال الشرقي

 كلم من 1500كلم من الغرب إىل الشرق و2000(من الرتاب اجلزائري % 85تغطي الصحراء  :الصحراء

  ).الشمال إىل اجلنوب

 القرودو  شمال األغنامخمتلفة من احليوانات يف خمتلف املناطق حيث جند يف ال اتوجد يف اجلزائر أنواع :الحيوانات -

املاعز واخليول واألرانب الربية، الثعالب وحىت اخلنازير الربية،  حنو اجلنوب جند الغزال، الفنك وبعض األيل الربي و 

     .)الضب، الورن(والزواحف الصحراوية 

وغريها الصنوبر، الفلني، اخلروب، البلوط (النباتات يف مشال البالد ذات طابع متوسطي ومتتد الغابات   :النباتات -

على طول الشريط الساحلي وعلى جانب األطلس التلي والعديد من األزهار املتنوعة اليت تنبت يف ) النباتاتمن 

وماعدا احللفاء فقليل من النباتات تنمو يف اهلضاب ...) اليامسني، الورد، اإلكليل، واجلريانيوم (احلدائق والبساتني 

 . العليا بوسط البالد

      :المقومات الحضارية والثقافية -2

كانت اجلزائر قدميا مفرتق طرق اسرتاتيجي ومقصد ملختلف احلضارات اليت غز�ا ومل تفوت فرصة وضع 

فهذه الشعوب غزت اجلزائر وجلبت تقاليدها وفكرها مؤثرة بذلك يف الفن . بصما�ا على ترا�ا يف نفس الوقت

                                                           
1
   https://www.mtatf.gov.dz/?page_id=7272&lang=ar, consulté le 21-02-2018 ,à  20:00  . 
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فالعديد . املدن القدمية الفينيقية، النوميدية والرومانية وجند حىت اليوم، العديد من املدن اجلزائرية حتتفظ بآثار. والعمارة

وال تزال العديد من املدن اجلزائرية حتمل إىل غاية اليوم آثار  من آثار الفرتة النوميدية، ال تزال حمفوظة إىل غاية اليوم،

   .تيمقادو  جند تيبازة، شرشال، مجيلة، تنس هذا املرياث املرموق، ومن بني املواقع اليت حتوي أكرب عدد من اآلثار

أما يف . وجتدر اإلشارة إىل أن وجود اآلثار يرتكز أساسا على الشريط الساحلي واجلزء الشمايل من البالد

وهكذا جند العديد من النقوش الصخرية اليت يعود تارخيها إىل . اجلنوب فآثار األجيال السابقة متتد إىل أبعد من ذلك

وميكن إبراز أهم املقومات احلضارية   ري احلديث الذي يصور احلياة اليومية لألسالف من سكان الصحراءالعصر احلج

  1:والثقافية اليت تتوفر عليها اجلزائر فيما يلي

ليس بعيدا عن اجلزائر العاصمة توجد مواقع أثرية مت احلفاظ عليها بشكل جيد، وتعرف العديد من املدن : الوسط -

ن نعجب باآلثار يف حضري�ا اخلاصة باآلثار الواقعة مبحاذاة البحر أقع مثل تيبازة اليت ميكن ه املواجبمال هذ

تغطيها أشجار الصنوبر ويعلوها جبل الشنوة الشامخ و تبني آثار احلقبة الرومانية غربا بأن تيبازة عرفت آنذاك 

ة وعلى طرق سيدي راشد املعبد تارخيا حافال، حيث جند على بعد حوايل عشرة كيلومرتات جنوب شرق تيباز 

ضمن الرتاث العاملي لليونسكو، وهو معبد واسع  1982امللكي املوريتاين املسمى أيضا قرب املسيحية املصنف سنة 

نه بين ليكون مدفنا للملك يوبا أ، ويقال امرت  40على شكل هضبة منذ القرن الثاين قبل امليالد يرتفع على مسافة 

د شرشال اليت تعترب توأم إضافة إىل ذلك توج) ومارك انطوان ابنة كليوباترا املصرية( سيالن كليوباتراالثاين وزوجته  

، حتتوي شرشال على أحد أمجل املتاحف يف الوطن وميناء شيد منذ احلقبة الرومانية ما زال يستعمل إىل لتيبازة

 .رية الفسيفساءظثاين داخل ح تحفيومنا هذا من طرف الصيادين، ونظرا لكثرة اآلثار فقد مت تشييد م

حيتوي العرق الكبري على العديد من املواقع لفرتة ما قبل التاريخ، وتشري النقوشات على الصخور : الجنوب -

املكتشفة بواحة تاغيت إىل وجود حظارات قدمية هامة وعلى بعد كيلومرتات من ورقلة يوجد موقع سدراتة 

ملاجدة نظرا لرخائها، مت �دميها يف القرن السادس حيث مت ردمها حتت الرمال يني املسماة اظباالعاصمة القدمية لإل

بنايات تدل  ومل يتم التعرف عليها إال بواسطة املسح اجلوي وقد كشفت بعض احلفريات يف نفس املكان وجود

وعلى بعد حوايل مائة كيلومرت عن مدينة متنراست مت اكتشاف قرب امللكة تني هينان ملكة  .ثرائهاعلى شساعتها و 

 2700التوارق ويعرف اجلنوب أيضا بالنقوش احلجرية خاصة على جبل غارة اجلنون وهي توجد منذ ما يقارب 

 .سنة قبل عصرنا، وهي إحدى أمجل اجلداريات يف الصحراء

عديد من املدن على مظاهر اهليمنة اإلسبانية، وهكذا فرمز وهران هو دير على غرار وهران حافظت ال: الغرب -

سانتا كروز وتعرف تلمسان وهي ثاين مدينة يف املنطقة مبعاملها ذات الصبغة العربية اإلسالمية من نفس نوعية 

 أنشأت يف تلك املوجودة بإسبانيا، وقد أنشأت أغلب مدن املنطقة يف القرون الوسطى، ماعدا عني متوشنت اليت

 . احلقبة الرومانية، وميكن أن نرى يف مناطق جماورة لتيارت مواقع ملا قبل التاريخ، وقبور من الفرتة الرببرية

                                                           
1 https://www.mtatf.gov.dz/?page_id=7272&lang=ar#decouverte, consulté le 21-02-2018 ,à  20:56  . 
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غلب هذه املواقع مصنفة وتساهم يف أاحتياطي من اآلثار التارخيية، و  حتوي املنطقة الشرقية للبالد أكرب :الشرق -

سنطينة يوجد موقع تيديس وهي مدينة نومدية صغرية ختفي العديد كلم من ق 30وعلى بعد . التعريف باملنطقة

وليس بعيدا . قع حسب قواعد التعمري اخلاص �ممن اآلثار اخلاصة �ذه احلقبة، وقد قام الرومان بتعديل هذا املو 

اليت توجد عليها عنها توجد سريتا مث عنابة املعروفة �يبون وبعدها تيمقاد بومباي إفريقيا املعروفة باحلالة اجليدة 

ضمن الرتاث العاملي لليونيسكو  1982اآلثار يشهد على ذلك موقع املدينة الرومانية ثاموقادي املصنف سنة 

والذي مت به اكتشاف آثار كبرية مدفونة حتت الرتاب، وحدد تاريخ إنشاء هذه املدينة من طرف اإلمرباطور 

 .سنة بعد امليالد 100 ـتروخان ب

  :الطبيعيةالمحميات  -3

تضم اجلزائر حمميات وحظائر وطنية كثرية جدا ومتنوعة بالنظر للمساحة الشاسعة للبالد، من بني هذه املواقع 

مي دوليا من طرف منظمة الطبيعية توجد إىل حد اآلن عشر حمميات طبيعية تنتمي إىل الرتاث الطبيعي العاملي احمل

كما تبقى جمموعة معتربة من احلظائر الوطنية مرشحة لتصبح حمميات عاملية وقد مت تصنيف هذه املواقع   ،اليونيسكو

  نظرا الستيفائها جمموعة من الشروط كتوفر نظام بيئي مميز عن املناطق ا�اورة، تواجد عدد معني من الكائنات النادرة

  2:وتتمثل هذه احملميات يف 1.و غريها للمناطق الصحراويةتنوع الغطاء النبايت أو البنيات اجليولوجية بالنسبة و 

كلم شرق اجلزائر تتميز بالسهول اخلضراء 420تقع بوالية باتنة على بعد  ):والية باتنة(الحظيرة الوطنية بلزمة  -

  .كثرية من احليوانات النادرة كالسلحفات اليونانية والضباع والقطط املخطوطة  اوالغابات الكثيفة وفيها أنواع

تقع حممية الشريعة بني ثالث واليات هي البليدة املدية وعني الدفلى ): والية البليدة(الحظيرة الوطنية للشريعة  -

كما أ�ا تزخر بأنواع  ) حبرية الضاية(وتتوفر على محام ملون املعدين الطبيعي العالجي مبياهه وأعلى حبرية يف اجلزائر 

 .رودكثرية من األشجار واحليوانات أمهها الق

تعترب حممية جرجرة حتفة طبيعية من أشهر مواقع السياحة يف مشال  ):والية تيزي وزو(الحظيرة الوطنية لجرجرة  -

 18.5ـ وقد صنفت احملمية اليت تقدر مساحتها ب" اللة خدجية"إفريقيا توجد �ا أعلى القمم اجلبلية يف اجلزائر متل 

طبيعية عاملية، تضم هذه احملمية الكثري من احليوانات  كمحمية  1997ألف هكتار من منظمة اليونسكو سنة 

 .الربية كالذئاب والثعالب والقرود

تقع حممية القالة يف والية الطارف احلدودية مع تونس وهي تعترب  ):والية الطارف(الحظيرة الوطنية في القالة  -

ى ساحل مليئ باملرجان واألمساك كما أ�ا من أمجل احملميات العاملية اليت تتوفر على أمجل املناطق الرطبة تتوفر عل

                                                           
، متوفرة على املوقع 23:58، على الساعة 2018- 02-23، تاريخ اإلطالع، 2015-08- 15تاريخ النشر : منتدى سفاري للسفر والسياحة  1

https://www.sfari.com/forums/sfari84/travel132765/ 
، على 2018- 02- 23، تاريخ اإلطالع 2017- 01- 17ى اجلانب األخضر من احملميات الوطنية يف اجلزائر، حتواس،  تاريخ النشر تعرف عل: قامسي امساعيل  2

  http://www.tahwas.net ، متوفرة على املوقع23:40الساعة 
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شىت من احليوانات  اوتضم احملمية أيضا أنواع. طونغا، الطيور، األوبريا، وحبرية املاحل: تعترب أرض البحريات األربع

 .والنباتات النادرة

ألماكن السياحية تقع حممية قورايا يف والية جباية وهي تعترب من أنشط ا ):والية بجاية(الحظيرة الوطنية قورايا  -

هكتار تتوزع بني  2080يف البالد حيث تستقبل سنويا ماليني السياح لالستمتاع مبناظرها الفريدة تبلغ مساحتها 

اجلبال والغابات والشواطئ واملواقع األثرية تضم أيضا أنواع كثرية من األشجار واحليوانات اعرتفت �ا اليونسكو 

   .كمحمية عاملية  2004سنة 

تعترب حممية تازا أصغر احلدائق الوطنية يف اجلزائر تتمتع جبمال جعلها حمطة  ):والية جيجل(الوطنية تازا  الحظيرة -

اهتمام كبرية والسيما من السياح القادمني إىل والية جيجل كل عام وتتميز احملمية بتوفرها على غطاء نبايت 

درة مثل قردة الشامبانزي وتتوفر أيضا على جمموعة وشواطئ ساحرة وتضم أنواعا كثرية من الطيور واحليوانات النا

  .من القمم اجلبلية والكهوف واليت تستقبل العديد من السياح يف فصل الصيف

تعترب هي أيضا من أمجل ) جنة األرز(حممية ثنية احلد  ):والية تيسمسيلت(الحظيرة الوطنية لثنية الحد  -

احملميات الوطنية يف اجلزائر وإحدى أهم األقطاب السياحية يف اجلزائر تقع يف والية تيسمسيلت غرب اجلزائر 

  .كلم وتضم أنواعا كثرية من األشجار السيما األرز األطلسي 50العاصمة وتبعد احملمية عن مقر الوالية حوايل 

 .تقع يف اجلهة الغربية من البالد بوالية تلمسان تتميز بالغابات والشالالت: ظيرة الوطنية بتلمسانالح -

إضافة إىل مغارات أمهها مغارات بين عاد أو عني فزة وتضم احملمية أنواعا كثرية من األشجار واحليوانات النادرة   -

  .إضافة إىل حظرييت الطاسيلي واألهقار املوجودتني يف اجلنوب

من أفضل  فقد أهلها هذا بأن تكون  السابقةإذا وانطالقا مما سبق ميكن القول  أن اجلزائر بامتالكها احملميات 

  :الدول العربية من حيث امتالكها للمحميات الطبيعية وميكن توضيح ذلك يف الشكل التايل

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

- 02-23، تاريخ اإلطالع 2017-01-17، حتواس،  تاريخ النشر 

http://www.tahwas.net  

اجلزائر متتلك عددا ال بأس به من احملميات إذ يرتاوح عددها  ما بني محس 

إىل تسع  حمميات متفوقة بذلك على دول اجلوار تونس املغرب ومصر واليت يرتاوح عدد احملميات �ا من حممية واحدة 

  1:شاريع وأنشطة سياحية، وتتمثل هذه املنشات يف

كلم طرق والئية 38100كلم طرق وطنية و 

ومبقارنة هذه  كلم1200غرب الذي يبلغ طوله 

  .البالد جندها غري كافية ومعظمها يف املدن الكربى وتبقى مناطق كثرية تعاين من العزلة

تعترب هذه الشبكة عامال مهما لتطوير السياحة، وهي من أهم شبكات النقل على مستوى 

العدد ، 01ا�لد السياحة يف اجلزائر واقع وآفاق مع اإلشارة إىل حالة والية البليدة، جملة اإلدارة والتنمية للبحوث والدراسات، 
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 : 23الشكل 

  عدد المحميات الطبيعية في العالم 

، حتواس،  تاريخ النشر تعرف على الجانب األخضر من المحميات الوطنية في الجزائر

http://www.tahwas.net، متوفرة على املوقع23:40، على الساعة 2018

اجلزائر متتلك عددا ال بأس به من احملميات إذ يرتاوح عددها  ما بني محس من خالل الشكل السابق جند أن 

إىل تسع  حمميات متفوقة بذلك على دول اجلوار تونس املغرب ومصر واليت يرتاوح عدد احملميات �ا من حممية واحدة 

شاريع وأنشطة سياحية، وتتمثل هذه املنشات يفمتثل املنشآت القاعدية البنية الضرورية للقيام مب

كلم طرق وطنية و 67000 ألف كلم منها 104,72 يقدر طوهلا بنحو 

غرب الذي يبلغ طوله - وبلدية صاحلة للسري واحلركة، إضافة إىل الطريق السيار شرق

البالد جندها غري كافية ومعظمها يف املدن الكربى وتبقى مناطق كثرية تعاين من العزلةالقدرات مع مساحة 

تعترب هذه الشبكة عامال مهما لتطوير السياحة، وهي من أهم شبكات النقل على مستوى 

 : املغرب العريب، وتتوزع كما يلي

                                         

السياحة يف اجلزائر واقع وآفاق مع اإلشارة إىل حالة والية البليدة، جملة اإلدارة والتنمية للبحوث والدراسات، : قويدر معيزي، حممد ملني مراكشي

  171، ص 

املخاطر املدركة املرتبطة بالسياحة احمللية: الفصل الثاني

تعرف على الجانب األخضر من المحميات الوطنية في الجزائر: قامسي امساعيل: المصدر

 

من خالل الشكل السابق جند أن 

إىل تسع  حمميات متفوقة بذلك على دول اجلوار تونس املغرب ومصر واليت يرتاوح عدد احملميات �ا من حممية واحدة 

  .إىل أربع حمميات

متثل املنشآت القاعدية البنية الضرورية للقيام مب: البنى التحتية -4

يقدر طوهلا بنحو : الطرق البرية -

وبلدية صاحلة للسري واحلركة، إضافة إىل الطريق السيار شرق

القدرات مع مساحة 

تعترب هذه الشبكة عامال مهما لتطوير السياحة، وهي من أهم شبكات النقل على مستوى  :شبكات النقل -

املغرب العريب، وتتوزع كما يلي

                                                          
قويدر معيزي، حممد ملني مراكشي  1

، ص 2012، جامعة البليدة، الثاين
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 حمطة تغطي  200لم مكهرب ومزودة حبوايل ك 215كلم وحيد، منها  4500يبلغ طوهلا : السكك الحديدية

  .مدينة 17قطارا يربط  157عربة أي ما يعادل  10300من حركة النقل الربي، ومزودة ب  17 ℅الشمال بنسبة 

 مطار  13، منها امطار  31عرف النقل اجلوي تطورا ملحوظا يف السنوات األخرية حبيث مت اجناز  :النقل الجوي

خط باجتاه أوربا، إضافة إىل اخلطوط الداخلية  37دويل يصل اجلزائر بالعديد من املطارات الدولية من خالل 

 .طن من البضائع 30000مليون مسافر وحنو 3,6بقدرة استيعاب 

 ميناء متعدد االختصاصات باإلضافة إىل وجود عدد كبري من املوانئ  13تتوفر اجلزائر على : النقل البحري

مؤسسات متخصصة، واملوانئ اجلزائرية تشهد  5لصغرية للصيد البحري واالستجمام، تضمن اخلدمات البحرية ا

 .نشاطا اجتماعيا واقتصاديا مكثفا خبصوص نقل املسافرين والبضائع واحملروقات

متتلك اجلزائر عدة حمطات أرضية لالتصاالت باألقمار الصناعية تدعمت خبدمات املعلومات والربط  :التصاالتا -

ويعرف القطاع  96 ℅التكنولوجي بشبكة االنرتنت الدولية، وتغطي الشبكة اهلاتفية أغلب الرتاب الوطين، منها

 .توسعا وحتديثا للشبكة من خالل تعميم اهلاتف الرقمي والنقال

عرفت طاقات اإليواء السياحي اليت تتوفر عليها اجلزائر  : )مؤسسات اإليواء السياحي: (ت الفندقيةالمقوما -5

تطورات معتربة لكن هذا التطور يبقى بعيدا إذا ما قورن مع مستوى الطاقات اليت تتوفر عليها دول اجلوار وفيما يلي 

وميكن توضيح تطور عدد الفنادق واألسر يف اجلدول  ،2014-2013بيان تطور  عدد الفنادق واألسر يف اجلزائر خالل 

  :التايل

 : 15 الجدول رقم

  2014-2013تطور عدد الفنادق واألسر خالل 

  2014  2013  أصناف الفنادق

  عدد األسر  عدد الفنادق  عدد األسر  عدد الفنادق

  4242  08  4242  8  جنوم 5

  1800  06  1600  05  جنوم 4

  5829  39  5775  38  جنوم 3

  4605  46  4605  46  جنمتان

  10639  149  10639  149  جنمة واحدة

  8406  156  8406  156  دون جنمة

  .09، ص 2014وزارة السياحة والصناعات التقليدية، إحصائيات السياحة لسنة : المصدر

من خالل اجلدول السابق نالحظ هيمنة الفنادق دون جنمة من حيث العدد باملقارنة مع الفنادق األخرى حيث       

كما نالحظ أن الفنادق ذات النجمة الواحدة استطاعت   2014و  2013فندقا خالل كل من سنة  156بلغ عددها 

http://www.tahwas.net/
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رى إذ بلغ عدد األسر اليت اختارت هذا الصنف أن تستقطب أكرب عدد ممكن من األسر باملقارنة مع الفنادق األخ

  .2014وكذا سنة  2013أسرة سنة  10639من الفنادق 

  تعترب املعاجلة باملياه احلموية يف اجلزائر تقليدا يعود آلالف السنني فكل من الرومان :اإلمكانات الحموية -6

موية احل هذه املؤهالت  املوزعة عرب كامل الرتاب الوطيناألتراك، استفادوا من هذه الثروات احلموية،  العرب وبعدهم و 

، ال يزال جزء كبري منها على حالته الطبيعية وغري مستغل حاليا، يتسم بالعديد من املميزات اجلزائـر �ا تزخراليت 

 والرتفيهيةالسياحة احلموية، العالجية  واخلصائص العالجية احلموية، حيث متثل هذه اإلمكانات قاعدة متينة لتطوير

    1.واليت تسمح بالتنافسية من جهة وتقدمي فرص معتربة لالستثمار من جهة أخرى،

منبع  100من بينها  .منبع محوي 282 إن عملية حتيني احلصيلة احلموية عرب الرتاب الوطين أسفرت على حتديد

باإلضافـــــة إىل املنابــع احلمويــة املستغلــة  .محوي ذات األولوية واملؤهلة لالستغالل عن طريق إجناز مشاريع محوية جديدة

منبع محوي مؤهل لالستثمار  100وكذا املمنوحــة فــي إطـار عقود االمتيــاز واستغـالل املياه احلمويــة، يوجد ما يقارب 

ل بطريقة منها تستغ 30من هذه املنابع القادرة على إيواء مشاريع جديدة، حوايل  .إلجناز مشاريع محوية جديدة

   2. واليت تشكل أولوية لالستثمار نظرا للمميزات واخلصائص العالجية ملياهها تقليدية

  :أما حسب صنف هذه احلمامات فيمكن توضيحها وفق اجلدول التايل

  : 16الجدول رقم 

  حسب الصنف تصنيف المنابع الحموية

  وفقا للخصائص الكيميائية  حسب درجة الحرارة  حسب التدفق

عدد   الفئة

المنابع 

  الحموية

عدد   الفئة

المنابع 

  الحموية

عدد   الفئة

المنابع 

  الحموية

 10يفوق (تدفق قوي 

  )ثا/لرت

  93  الصوديوم كلوريد  80  °50مياه حارة ما يفوق   98

  42  الكالسيوم كلوريد

 5بني (تدفق متوسط 

  )ثا/لرت 10و

من (مياه متوسطة احلرارة   48

  )°50إىل ° 35

  22  الصوديوم بيكربونات  81

  51  الكالسيوم كربيتات

  17  الصوديوم كربيتات

أقل من (تدفق ضعيف 

  )ثا/لرت 5

من (مياه دافئة احلرارة   136

  )°35إىل ° 20

  51  الكالسيوم بيكربونات  102

  6  املغنيسيوم بيكربونات   

                                                           
1
 https://www.mtatf.gov.dz/?page_id=7290&lang=ar, consulté le 23-10-2019 ,à 24 :11 

2
 Idem  
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  19  مياه باردة 

Source : https://www.mtatf.gov.dz/?page_id=7290&lang=ar, consulté le 2310-2019 ,à 14 :43 

مشروع �يئة  20خالل اخلماسيني األخريين، قامت وزارة السياحة بالشروع يف إجناز  :تهيئة المناطق الحموية -

 2وهران،  والية يف 1( واملتمثلة يف  والية من أجل حتضريها لالستثمار 12خاصة باملناطق احلموية، واملوزعة على 

يف جباية،  1يف تيسمسيلت،  3يف سكيكدة،  1يف تبسة،  1يف خنشلة،  3يف سطيف،  2يف بسكرة،  1يف ميلة، 

  1).يف سوق أهراس 2يف طارف و  2يف نعامة،  1

      2:وتتمثل يف  :مؤسسات الحموية المستغلةال -

 مسرية من طرف مؤسسة التسيري السياحي (مؤسسات محوية عمومية  )08(يوجد مثانية  :المؤسسات العمومية

GESTOU باإلضافة إىل مركز املعاجلة مبياه البحر بسيدي فرج. 

يف عملية تأهيلها وذلك بعد تسخري الدولة  2014مؤسسات العمومية، مت الشروع خالل سنة  )09(فيما خيص التسع 

  .مليار دينار جزائري هلذه العملية 12ملبلغ 

 1بسكرة و 1يف بويرة،  1يف قاملة،  3يف سطيف،  4(حمطات خاصة  10يوجد  :المؤسسات الحموية الخاصة 

  .)يف وهران

 على شكل محامات معدنية مؤسسة موزعة عرب الرتاب الوطين تنشط  40يوجد  :الحمامات المعدنية التقليدية

  .تقليدية

 2268مشروع محوي خاص يف طور اإلجناز، طاقة إستعا�ا االمجالية تقدر بـ  19 :مشاريع المؤسسات الحموية -

ماليري ) 05(منصب شغل، حيث أن القيمة اإلمجالية هلذه املشاريع تقارب مخسة  595سرير، الذي حيّصل عنه 

يف  1يف عني الدفلة،  1يف وهران،  2يف جلفة،  2يف بسكرة،  2يف سطيف،  3يف قاملة،  4. (دينار جزائري

  3.)اليف معسكر 1يف ورقلة و  1يف ميلة،  1خنشلة، 

  : مخطط تنمية السياحة الحموية -

إن تنمية وتطوير السياحة احلموية تعد من ضمن أولويات القطاع، انطالقا مما تتوافر عليه اجلزائر من هذه 

احلموية، سيما الطلب املتزايد واملتنوع على هذه الشعبة السياحية ملختلف شرائح ا�تمع، واليت  املوارد والثروات

وية يف يف هذا الشأن، مت اجناز مشروع اسرتاتيجية تنمية وتطوير السياحة احلم.أصبحت تشكل موردا للرتفيه والعالج

عداد خمطط تنموي هلذه الشعبة السياحية على املدى القصري، املتوسط والبعيد، من خالل إاجلزائر والذي انبثق عنه 

 .وضرورة إجنازها، مع حتديد الشركاء لتنفيذها  األولوية، وفقا ملستوى أمهيتهاحتديد األهداف واحملاور والعمليات ذات 

 4:ظرا لــمت وضع هذا مشروع املخطط التنموي للسياحة احلموية بتبين اسرتاتيجية ن

                                                           
1
 https://www.mtatf.gov.dz/?page_id=7290&lang=ar#etablissements, consulté le 23-02-2018 ,à 23 :48 

2
 Idem  

3
 https://www.mtatf.gov.dz/?page_id=7290&lang=ar#etablissements 

4 https://www.mtatf.gov.dz/?page_id=7290&lang=ar#plan 
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 ؛عدة قطاعات السيما قطاع السياحة املسعى واإلرادة القوية للدولة لتنويع االقتصاد الوطين من خالل 

   ؛كباقي املنتوجات السياحية األخرىكون السياحة احلموية، ال تتسم باملومسية   

 توافق البعد الطبيعي للسياحة احلموية ومبادئ التنمية املستدامة. 

  . أن جتعل من السياحة احلموية شعبة سياحية بامتيازفإنه ميكن للجزائر 

 :1وذلك من خالل :منهجية تطوير السياحة الحموية -

 عن طريق إعطاء األولوية للسوق الوطين:   

 ضمان الدميومة االقتصادية من خالل تطوير اخلربة ونوعية املنتوج احلموي.   

  املنتوج احلموي على األسواق اخلارجيةحتقيق الدميومة االقتصادية، يؤدي تلقائيا إىل انفتاح. 

 مها الصحة والرتفيه تطوير السياحة احلموية حول حمورين رئيسيني :   

 من خالل حتديد طموح قوي، أهداف وإجراءات جديدةالصحة ،.   

 بفتح النشاط احلموي على جماالت أوسع من املمارسات الرتفيهيةالرتفيه ،. 

  2:ـمت وضع هذا املخطط وفقا ل :وضع مخطط تنمية السياحة الحموية -

 العالجية والرتفيهية وفقا للمخطط التوجيهي للتهيئة  تيجية واضحة حول السياحة احلمويةصياغة اسرتا

    ؛(SDAT 2030) السياحية

 ؛التهديدات للسياحة احلموية/الفرصالضعف، /تشخيص عناصر القوة  

 ،؛التوجهات واحملاور االسرتاتيجية حتديد األهداف  

  اقرتاح برنامج عمل لتنمية السياحة احلموية، وفقا لسيناريوهات اسرتاتيجية تطورية للشعبة احلموية على املدى

  ).2030-2026(والبعيد  )2025-2021(املتوسط ، )2020-2016(القصري

   3:توجهات اسرتاتيجية 05يعتمد هذا املخطط التنموي عل 

 ؛ احلمويةتعريف واحصاء ومحاية املوارد  :التوجه األول  

 ؛ تطوير العرض اخلاص بسياحة الصحة والرتفيه :التوجه الثاين  

 ؛ وضع أسس وقواعد هيكلة الشعبة احلموية :التوجه الثالث  

 ؛جعل من السياحة احلموية أداة حقيقية للتنمية االجتماعية واالقتصادية:التوجه الرابع  

 حتديد اسرتاتيجية اتصال وترويج خمتصة يف هذا جعل السياحة احلموية واضحة أكثر من خالل  :التوجه اخلامس

 .ا�ال

  

  

                                                           
1
 https://www.mtatf.gov.dz/?page_id=7290&lang=ar#plan 

2
  Idem 

3
 Idem 

https://www.mtatf.gov.dz/?page_id=7290&lang=ar
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  :أنواع السياحة في الجزائر_ رابعا

    1:تتنوع السياحة يف اجلزائر بتنوع مقوما�ا وثقافتها ومن أهم أنواعها نذكر

وحب الضيافة  األرحامصلة  صالبة تغلب على ا�تمعات اجلزائرية: سياحة ذات طابع عائلي واجتماعيال - 1

    .ت اجلزائرية ذات طابع عائلي واجتماعيوالكرم واجلود وهذا ما جيعل أغلب السياحات احمللية للعائال

للسياحة الداخلية ومن هذه  يف اجلزائر خبصائص عدة جعلتها حمطات األريافتزخر : ريفيةالسياحة ال - 2

فقد متركز سكان  األصلإىل  اإلنتماءحب  اخلصائص اهلدوء واهلواء النقي والطبيعة اخلالبة أضف إىل ذلك

  .يف املناطق الريفية اإلستعماراجلزائر يف حقبة 

من كامل أقطار الوطن كو�ا  سياحية زياراتتعرف املناطق احلضرية واملدن الكربى : حضريةالسياحة ال - 3

دمات وكذا خ ائر وحممياتظنات، وحاحتوي على أكرب املراكز التجارية، وحدائق التسلية وحدائق احليو 

   .سياحية من فندقة ووسائل نقل

 ألمراضاملعدنية ومنابع الشرب  برمال الصحراء واحلمامات كالعالج العالج�دف إىل : صحيةالسياحة ال - 4

  .اجللدية ألمراضل اإلستحمامالكلى ومنابع 

هدف هذا النوع من السياحة الداخلية وي تعترب سياحة املؤمترات من أهم أنواع: ألعمالواسياحة المؤتمرات  - 5

الرتغيب يف املعرفة وتوسيع دائرة املعلومات الثقافية واحلضارية ومتثل سياحة امللتقيات الوطنية  إىلالسياحة 

  .الدراسية منطا سياحيا هاما يف تدفق السياحة حنو الداخل واألياموالندوات 

   2:باإلضافة لذلك جند

عتها، حيث تقارب اثاين أكرب صحراء يف العامل، وذلك لشستعد الصحراء اجلزائرية السياحة الصحراوية  -6

تعد السياحة الصحراوية . مليون مرت مربع وحتتوي على تراث طبيعي وثقايف وتارخيي غين ومتنوع 2مساحتها 

وهي حظرية الطاسيلي يف حظائر ثقافية مصنفة،  05حتتوي الصحراء على  .جوهر املنتوج السياحي اجلزائري

اهلقار يف والية متنراست، وادي ميزاب يف والية غرداية واحلظرية الثقافية لألطلس الصحراوي يف والية ايليزي، 

     .حظرية توات، قورارة، تيديكلت

كلم على شواطئ تطل على البحر  1200حيتوي الساحل اجلزائري الذي ميتد على طول و  السياحة الساحلية -7

   .املنتزهني والسباحني والصيادين وممارسي الرياضات املائيةاألبيض املتوسط، وتعد مصدراً ملمتعة 

مواقع ثقافية مصنفة يف قائمة  7اإلضافة إىل الرتاث غري املادي، حتتوي اجلزائر على ب :السياحة الثقافية -8

 :اليونسكو كرتاث مادي عاملي

  1980قلعة بين محادة 

  1982وادي ميزاب 

                                                           
  106 -105، مرجع سابق، ص ص 2019فراح أسامة، عبد العزيز رحيمة،   1

2
 https://www.mtatf.gov.dz/?page_id=7275&lang=ar#produits 
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  1982مجيلة 

  1982تيبازة  1982تيمقاد 

  1982طاسيلي ناجر 

  1992قصبة اجلزائر 

  .موقع ومعلم ثقايف وتارخيي مصنف كرتاث وطين 1000ىل حوايل إضافة اإلب

 :التظاهرات واألعياد المحلية الجزائرية_ خامسا

 :رزنامة المهرجانات والصالونات الدولية الثقافية والسياحية المنظمة سنوياً في الجزائر -1

تنظم اجلزائر سنويا العديد من املهرجانات الدولية الثقافية والسياحية وتعد هذه التظاهرات فرصة النتقال 

السياح اجلزائريني من منطقة إىل أخرى داخل الدولة اجلزائرية حلضور هذه املهرجانات من جهة والتعرف على 

 1:تقام يف اجلزائراملهرجانات اليت خصوصيات املناطق من جهة أخرى، وفيما يلي أهم 

  ؛يف متنراست) فرباير(ون األحجار لفن" أبالة تينا هينان"املهرجان الثقايف الدويل لـــ 

  ؛قسنطينة) ماي(املهرجان الثقايف الدويل ملوسيقى اجلاز 

 ؛والية قسنطينة) جويلية(، دويل للموسيقى األندلسية مألوفاملهرجان الثقايف ال 

  ؛والية باتنة) يقام سنوياً كل شهر أوت(، ع أثري مصنف من قبل اليونسكوموقوهو مهرجان تيمقاد الدويل 

 ؛والية تيزي وزو )أوت(اإلفريقي للرقص الفلكلوري  -للمهرجان الثقايف العريب 

  ؛والية سطيف) شهر أوت من كل عام(، )موقع أثري مصنف من قبل اليونسكو(املهرجان الثقايف الدويل جلميلة  

  ؛باجلزائر العاصمة) أكتوبر(الدويل للشريط املرسوم املهرجان الثقايف 

  ؛)نوفمرب" (السماع الصويف" املهرجان الثقايف الدويل لوسيقى 

  ؛باجلزائر العاصمة) نوفمرب من كل عام-أكتوبر(الصالون الدويل للكتاب 

 الصالون الدويل للسياحة واألسفار (SITEV)  ؛باجلزائر العاصمةىل نوفمرب إيقام سنوياً من شهر أكتوبر 

  ؛باجلزائر) ديسمرب(املهرجان املغاريب للموسيقى األندلسية 

  ؛باجلزائر) ديسمرب(املهرجان الدويل للسينما 

  باجلزائر العاصمة) ديسمرب(املهرجان الثقايف الدويل للموسيقى األندلسية واملوسيقى القدمية. 

  املوعديف انتظار حتديد (املهرجان الدويل للسياحة الصحراوية(  

 .حييي اجلزائريون سنويا عرب كافة الرتاب الوطين، عددا من احلفالت واألعياد احمللية الشعبية :األعياد المحلية - 2

وتشكل هي األخرى وتأخذ هذه املناسبات االجتماعية مكانة هامة يف حاضر وذاكرة سكان كل منطقة، 

 2 :نذكر هذه األعياد من أشهرو . فرصة النتقال اجلزائريني إىل هذه املناطق والتعرف عليها

                                                           
1
 I https://www.mtatf.gov.dz/?page_id=7275&lang=ar#manifestations 

2
 https://www.mtatf.gov.dz/?page_id=7275&lang=ar#manifestations 



 املخاطر املدركة املرتبطة بالسياحة احمللية: الفصل الثاني

 

 
163 

  جيتمع سكان اهلقار طيلة  ،يف اللغة األمازيغية الربيعحيث يقصد بــتافسيت :تمنراست بوالية" تافسيت"عيد

فيتم تنظيم استعراضات فلكلورية . مدة ثالثة أيام يف متنراست لالحتفال بقدوم فصل الربيع يف جو احتفايل متنوع

عرب الشوارع الرئيسية للمدينة، تبعث البهجة يف نفوس السكان احملليني واألجانب القادمني بكثرة للمشاركة يف 

كما يتم تنظيم عروض أزياء ومسابقات مجال �ذه املناسبة ،  تقليدية مكانة مميزةهذا العيد حيث حتتل احلرف ال

 .وأحسن تارقي يف املنطقة" ملكة مجال اهلقار"الختيار 

  بأعيادها حيث حتضر فيها بقوة األغاين " القورارة"على غرار الطاسيلي، تعرف منطقة  :تيميمونب "السبوع"عيد

. وتقام هذه األعياد مبناسبة املولد النبوي الشريف حممد صلى اهللا عليه وسلم". ليلاأله"التقليدية اليت تؤديها فرق 

الذي يدوم سبعة أيام و سبع ليال مبرور السنني يستقطب العديد من السواح مبسالك " السبوع"أصبح احتفال 

 .القصوره القدمية وواحات قورارة

  أكتوبر كذلك، يف آخر عطلة أسبوع من شهر  ورةيف بشار تعيش منطقة السا :أو عيد التمور" تاغيت"موسم 

جين التمور  فيكون. مور وللتصدق على الفقراءيقام هذا العيد لالحتفال جبين الت ."موسم تاغيت"على وقع 

ويدوم هذا االحتفال . قرنا 19مناسبة للم مشل جريان منطقة الساورة لالحتفال �ذا العيد الذي يعود إىل أزيد من 

 .أيام على وقع البندير والقومربي و األغاين اجلماعيةطيلة ثالثة 

 بلدية املعاتقة حيتفل بعيد صناعة الفخار يف شهر جوان من كل سنة يف قرية املعاتقة بالقرب من : عيد الفخار

على أ�ا حرفة متارسها أساساً النسوة،  - يف هذه املنطقة- تعرف هذه احلرفة مدينة بوغين جنوب والية تيزي وزو، 

ويعرف أيضًا عن نساء آث خليلي جبودة أعماهلن املزينة برموز بربرية وذلك باستعمال أواين منزلية واعتمادًا على 

 .الطني األمحر

 أوت من كل عام، حيتفل سكان آث يين يف  4جويلية إىل  27من  :والية تيزي وزو–بلدية آث يين ب عيد الفضة

مزينة بطالء جرجرة، مبجوهرا�م الفضية املرصعة باملرجان و  مرت يف أعايل 900قريتهم املتواجدة على علو 

 ).كرمز للسماء(زرق أو ) بيعةكرمز للط(أخضر ، و )كرمز للشمس(أصفر

 يف وادي ميزاب، تكون عطلة الربيع مناسبة اللتقاء العديد من احلرفيني من كل الرتاب الوطين  :غردايةب عيد الزربية

على وقع طلقات البارود، كما تنظم خالهلا زيارات " القرقابو"لبيع وعرض زرابيهم وتنشط هذا االحتفال فرق 

 .لع باملزادبين إيزقن املعروفة بسوقها لبيع السلوادي ميزاب و  سياحية عرب املدن اخلمسة

  تعيش جانت، عاصمة اهلقار، الفرحة عند كل عيد عاشوراء، حيث يلتقي  :انت والية ايليزيجب "سبيبة"عيد

 .سكان املنطقة إلحياء ذكرى عقد السالم بني القبائل احمللية الذي عقدوه منذ القدن

 اية األسبوع الثاين من تقام وعدة سيدي أمحد ا�دوب خالل  :والية النعامةب وعدة سيدي أحمد المجدوب�

ترمحا على سيدي أمحد ا�دوب، هذا الويل الصاحل الذي عاش يف ) والية النعامة" (عسلة"شهر أكتوبر، يف بلدية 

تقيم قبيلة ا�ادبة هذا العيد للمحافظة على العادات والتقاليد حيث يتم تقدمي الكسكسي . القرن اخلامس عشر

، تقام العديد من استعراضات الفرسان 1904الذي حيتفل �كل عام ومنذ سنة خالل هذا اليوم . لكل املدعوين



 املخاطر املدركة املرتبطة بالسياحة احمللية: الفصل الثاني

 

 
164 

الشعرية ومعرضا جتاريا ضخما تستعرض فيه الكثري من السلع تسد حاجيات السكان ملواجهة فصل  واملسابقات

 .الشتاء القارس

  فليتة"التاريخ وقبيلة إىل فجر " العودة"يعود أصل وتاريخ وعدة  :غيليزانب" سيدي محمد بن عودة"وعدة "

الشهرية التزال حتافظ على طعمها التقليدي الذي مسي تيمنًا بالرجل املقدس سيدي حممد بن عودة، كما حيافظ 

السكان احملليون على تقليد األجداد الذي يتجذر يف حياة املدينة خالل هذا االحتفال الشهري حيث يتم تركيب 

 .مي وللضيافةخيمة كبرية كرمز لتالوة القرآن الكر 

  فضًال عن التظاهرات الشعبية اليت تقام كل سنة، حيتفل باملئات من األعياد احمللية سنويًا يف العديد من املناطق

 .اجلزائرية واليت بدورها تستقطب الزوار من اجلزائر وخارجها ما جيعلها عنصراً أساسياً للمنتوج السياحي الثقايف

 والمحلي العالمي الصعيدينمة السياحة في التنمية اإلقتصادية على تطور مؤشرات مساه: المطلب الثاني

التطرق إىل أهم مؤشرات مسامهة السياحة يف التنمية اإلقتصادية على كل من من خالل هذا املطلب سنحاول 

  :الصعيد العاملي وكذا احمللي وفق مايلي

   :على المستوى العالمي تطور مؤشرات مساهمة السياحة في التنمية اإلقتصادية_ الفرع األول

يف السنوات املاضية منت السياحة وتنوعت، وأصبحت واحدة من أهم القطاعات االقتصادية  اليت شهدت منوا 

حيث أصبحت العديد من الوجهات اجلديدة، مكانا على اخلريطة السياحة باإلضافة إىل الوجهات . ملحوظا يف العامل

ة قبل التطرق إىل األمهية اإلقتصادية للسياحة وإبراز جممل اإليرادات املالي  .ماليةالتقليدية على غرار أوربا وأمريكا الش

احمللي والقضاء على البطالة جيب أن نربز بداية حجم تدفق السياح على املستوى  جمن السياحة ومسامهتها يف النات

  .العاملي

 :2018في العالم سنة الوافدين عدد السياح _ أوال

أعداد الزائرين واليت تشمل السائحني، وزائري اليوم  يتم استخدامعندما ال تتوافر بيانات عن أعداد السائحني 

وختتلف مصادر ومناهج مجع البيانات عن الوافدين يف خمتلف أحناء . الواحد، وركاب الرحالت البحرية، وأفراد األطقم

الشرطة واهلجرة (من إحصاءات املنافذ ونقاط العبور احلدودية ويف بعض احلاالت يتم احلصول على البيانات . العامل

ويف حاالت أخرى يتم احلصول على البيانات من مرافق اإلقامة . مث تستكمل بعمل مسوح حدودية) وما شابه

وبالنسبة آلخرين على . ين على األشخاص الذين يصلون جوابالنسبة لبعض البلدان، يقتصر عدد الوافد. السياحية

تدرج بعض البلدان القادمني من مواطنيها الذين يقيمون يف اخلارج بينما ال تفعل . دين الذين يقيمون يف الفنادقالواف

وتشري البيانات اخلاصة بالسياح . لكن ينبغي توخي احلذر يف مقارنة الوافدين يف خمتلف البلدان. بلدان أخرى ذلك

وهكذا يتم حصر الشخص الذي يقوم برحالت متعددة لبلد ما . الوافدين إىل عدد القادمني وليس إىل عدد املغادرين

  .1خالل فرتة حمددة باعتباره وافدا جديدا كل مرة

                                                           
1 https://data.albankaldawli.org/indicator/ST.INT.RCPT.CD, consulté le:15-10-2019, à 13 :19 
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على الرغم من اهلزات املتقطعة اليت شهدها العامل، منت السياحة دون انقطاع  مع مرور الوقت، مما يدل على 

   :واجلدول التايل يوضح عدد السياح يف العامل. قو�ا ومرونتها

   :17الجدول رقم 

 )2019- 1995(سنة  في العالمالوافدين  عدد السياح
2019

* 
عدد السياح  1995 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018

  )مليون(الوافدين

   عامليا 531 680 809 952 1.196 1.240 1.332 1.407 1.461
 أوربا  308.1 396.4 405.7 490.8 581.8 619.5  676.6  716.1  742.3
 آسيا 82 110.4 154.1 208.2 284.1 306.0 324.1 347.7 363.6
 أمريكا 108.9 128.2 133.3 150.4 194.1 201.3 210.7 215.7 220.1
 افريقيا 18.7 26.2 34.8 50.4 53.6 57.7 63.0  68.4  71.2
 الشرق األوسط 12.7 22.4 33.7 55.4 58.1 55.6 57.7  59.4  ,63.9

  :الطالبة باإلعتماد علىمن إعداد : المصدر

World Tourism Barometer, Volume 17. Issue1, January 2019, P 04   
International Tourism Highlights, 2019 Edition, P17 
World Tourism Barometer, Volume 17. Issue1, January 2020, P 04   
 

حيث ارتفع عدد  2018إىل غاية  1995تطور عدد السياح الوافدين يف العامل من سنة  )17( يبني اجلدول رقم

، ليصل 2010ليون يف عام م 952، مث إىل  2000مليون يف عام  680إىل  1995ليونا يف عام م 531ن  مالسياح الدوليني

وذلك بزيادة . مليون سائح 740.1فقد بلغ عدد السياح الوافدين   2018أما سنة  .2017مليون يف عام  321.3 إىل 

   .مليون سائح يف العامل 75، أي بزيادة 7201مقارنة مع سنة  ٪ 6,5 ـقدرت ب

كما ارتفع عدد السياح الوافدين عرب مجيع قارات العامل خاصة أوربا اليت تعترب من أفضل الوجهات السياحية 

نتيجة املدن األوربية اليت تشتهر بفن العمارة كما أ�ا  2018- 1995اليت تستقطب وفود املاليني من السياح من الفرتة 

وفود أكرب عدد ممكن من السياح حيث بلغ  2018شهدت آوربا سنة حيث . متتلك العديد من الكنائس واملتاحف

  68.4مليون سائح مث إفريقيا ب  215.7 مليون سائح مث أمريكا ب 324.1ليون سائح تليها آسيا ب م 716.1عددهم 

   .ليون سائحم 59.4سائح وأخريا منطقة الشرق األوسط ب  مليون

إال أن عدد  2018-1995من  واملالحظ أيضا أنه رغم تطور عدد السياح يف كل من إفريقيا والشرق األوسط

السياح مل يصل بعد إىل نصف ما وصلت إليه القارات األخرى وهي بعيدة كل البعد عن استقطاب السياح العامليني 

وقد يرجع ذلك إىل األزمات السياسية واألمنية اليت شهد�ا العديد من الدول خاصة منطقة الشرق األوسط فعدم 

  . اليت تردع السائح عن السفر إىل تلك الوجهات السياحية اإلستقرار السياسي وغياب األمن من أهم العوامل
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ل العشر اليت يح الدو وميكن توض :2018الدول العشر األوائل من حيث عدد السياح الوافدين لسنة  -

 :د ممكن من السياح الدوليني يف اجلدول التايلاستطاعت جذب أكرب عد

  :18الجدول رقم 

 :2018عشر وجهات األوائل الستقطاب السياح سنة  

  :من إعداد الطالبة باإلعتماد على: املصدر

UNWTO, Faits saillants OMT du tourisme international, édition 2019 , P 09  
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 2018لسنة من حيث عدد السياح الوافدين قائمة  الدول العشر ن قا من معطيات اجلدول السابق جند أانطال

على نفس  حافظتتدخل هلذا الرتتيب أي دولة أخرى كما أن اخلمس دول األوىل  ومل 2017هي نفسها لسنة 

، تايلندا(ثالث دول  وتقدمت) فرنسا، إسبانيا، الواليات املتحدة األمريكية، الصني، وإيطاليا( ،)2018-2017(املراتب 

 .)واملكسيكاململكة املتحدة (دولتان  وتراجعت) تركيا، أملانيا

سنوات على  6وألكثر من  2012فرنسا هي الوجهة السياحية األكثر زيارة من قِبل السياح العامليني، فمنذ عام  - 

بلغ عدد  2018خالل العام املاضي . التوايل حتتل فرنسا املرتبة األوىل بني املدن األكثر زيارة على املستوى العاملي

  .%3 تقدر بـ مليون سائح بزيادة 89السائحني الدوليني الذين زاروا فرنسا حنو 

 83تستحوذ على املرتبة الثانية بعدد سياح يُقدَّر بنحو ال تزال تنامت السياحة إلسبانيا بشكل ملحوظ حيث كما  - 

  .%1بزيادة مليون سائح 

    المرتبة

  البلد

عدد السياح 

  2018الوافدين لسنة 

معدل 

  النمو
2017  2018  

 3 89    فرنسا  01  01  

 1 83  اسبانيا  02  02

 4 80  املتحدة األمريكية الواليات  03  03

 4 63  الصني  04  04

 7 62  ايطاليا  05  05

 22 46  تركيا 06 08

 5 41  املكسيك 07 06

 4 39  أملانيا 08 09

 8 38  تايلندا 09 10

 4- 36  اململكة املتحدة 10 07
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واحدة من الوجهات السياحية اهلامة ملا متتلكه من مقومات ومعامل فهي  الواليات املتحدة األمريكية أما عن  - 

ألعوام عديدة كانت الواليات املتحدة هي ثاين أكثر الوجهات السياحية زيارة . سياحية متثل احلداثة يف أ�ى صورها

ت املتحدة تراجعت شعبية الواليا 2018– 2017، لكن خالل العام املاضي 2016على املستوى العاملي حىت العام 

 عن عام % 04بزيادة قدرت بـ مليون سائح  80قليًال لتحتل املرتبة الثالثة بني الدول األكثر زيارة بعدد سياح بلغ حنو 

2017. 

يف الصني بشكل كبري، إذ أصبحت الصني أحد أهم الوجهات السياحية وأكثرها زيارة على كما تنامت السياحة - 

  . 2017عن عام  %04مليون سائح بزيادة  63فتحتل املرتبة الرابعة عاملًيا بإمجايل عدد سياح بلغ حنو . املستوى العاملي

يارة على املستوى العاملي، فبلغ عدد السياح حتتل املرتبة اخلامسة بني الدول األكثر ز  هي األخرى ال تزال إيطاليا - 

تُعترب السياحة واحدة من . 2017عن عام  %07مليون سائح بزيادة  62الذين زاروا إيطاليا خالل العام املاضي حنو 

  .منًوا واألكثر رًحبا يف إيطالياالقطاعات الصناعية األسرع 

 السادسةإىل املرتبة  2017عاملًيا بني الدول السياحية األكثر زيارة عام  الثامنةقفزت من املرتبة فقد رتكيا ل وبالنسبة - 

. 2017عن العام قبل املاضي  %22 مليون سائح، بنسبة زيادة تُقدَّر حبوايل  46، بعدد سياح بلغ حنو 2018خالل 

 .ثة أوروبا وعراقة آسياُتشكل تركيا مزًجيا فريًدا حيمل يف طياته جتانس شديد التميز من أصالة الشرق األوسط وحدا

فتحتوي على مساحات واسعة من الطبيعة الفريدة والسالسل اجلبلية الضخمة والوديان اخلصبة والسهول واهلضاب 

 .واجلبال والشواطئ النائية املليئة باملنتجعات السياحية

بعدد  2018خالل العام املاضي  السابعإىل املركز  2017عام  السادساملركز  فقد  تراجعت منملكسيك أما عن ا - 

 .عن العام قبل املاضي %05ليون سائح بنسبة زيادة م 41سياح بلغ حنو 

للعام  الثامنةإىل املرتبة  2017بني أكثر دول العامل زيارة من قبل السياح يف عام  التاسعأملانيا من مركزها  تقدمت - 

 .2017عن عام  %04مليون سائح بنسبة زيادة  39إذ بلغ عدد السياح حنو . 2018املاضي 

 التاسعةإىل املرتبة  2017عاملًيا بني الدول السياحية األكثر زيارة خالل عام  العاشرةتايالند من املرتبة  تقدمت - 

مليون  38حيث بلغ عدد السياح حنو  %08، عدد السياح الوافدين إىل تايالند ازداد بنسبة 2018خالل العام املاضي 

  ح،سائ

عدد السياح الوافدين  اخنفض. العاشرةإىل  السابعةمن املرتبة  2018خالل العام املاضي  اململكة املتحدة تراجعت - 

  .مليون سائح 36بلغ حنو  2018مما يعين أن عدد السياح الذين زاروها خالل عام ، %04إليها بنسبة 

 : 2018لسنة  عائدات السياحة الدولية_ ثانيا

السياحة الدولية من نفقات الزوار الدوليني القادمني، مبا يف ذلك املدفوعات املوجهة لشركات تتكون إيرادات 

خدمات يتم و  نظري سلع  إليرادات أية مبالغ مدفوعة مقدماجيب أن تشمل هذه ا. النقل الوطنية لغرض النقل الدويل

عليها من زوار اليوم الواحد، إال احلاالت وهي قد تتضمن أيضا اإليرادات املتحصل . احلصول عليها يف البلد الوجهة
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. وال تتضمن بالنسبة لبعض البلدان اإليرادات املتعلقة ببنود نقل الركاب. اليت تربر أمهيتها وضعها يف تصنيف مستقل

   .1والبيانات معرب عنها بالقيمة احلالية للدوالر األمريكي

أهم معيار يعتمد عليه ملعرفة األمهية الكبرية للقطاع السياحي هو حجم اإليرادات السنوية اليت تذرها السياحة 

  :يف اجلدول التايل 2018-2015على إقتصاد البلدان السياحية يف العامل وميكن توضيح عائدات السياحة من 

   :19الجدول رقم 

 )2018-2015( عائدات السياحة عالميا
مليار دوالر (اإليرادات السياحية 2015 2016 2017 2018

  )أمريكي

   العاملية  1.221 1.245 1.346  1.451
 أوربا 468 468,1 519.5 570.5
 آسيا 355.6 3708 396.0  435.5 
 أمريكا 307.3 313.7 325.8  333.6 

 افريقيا 32.2 33.0 36.4  38.4
 الشرق األوسط 58.0 59.0 68.4 73.0 

  :من إعداد الطالبة باإلعتماد على :المصدر
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هي األخرى ارتفاعا  على الصعيد العاملي شهدت عائدات السياحةقا من معطيات اجلدول السابق، فقد انطال

مليار دوالر  495، مث إىل 1980مليار دوالر يف عام  104إىل  1950مليار دوالر يف عام  2ملحوظا حيث ارتفعت من 

2000يف عام 
 1,451فقد بلغت العائدات  2018أما سنة  .2016مليار دوالر أمريكي يف عام  1,245، لتصل إىل 2

وأعلى زيادة سجلت ، مليار دوالر أمريكي 105أي بزيادة  2017مقارنة مع  1%7بزيادة قدرها  مليار دوالر أمريكي

رات حيث بلغت اإليرادات يف قارنة مع بقية القاي استقبلته أوربا من السياح باملذهلائل اليف أوربا وهذا راجع للعدد ا

مليار دوالر أمريكي وبعدها أمريكا بقيمة  435.5 مليار دوالر أمريكي، تليها آسيا بقيمة  570.5أوربا ما قيمته 

، مليار دوالر أمريكي 73.0  منطقة الشرق األوسط حيث بلغت قيمة اإليرادات فيها مث  يليار دوالر أمريكم 333.6

واملالحظ أيضا أن مجيع القارات شهدت تطورا ملحوظا يف اإليرادات السياحية  .دوالر أمريكي 38.4وأخريا إفريقيا 

باستثناء منطقة الشرق األوسط وإفريقيا اللتان شهدتا تطور ضعيف جدا وبالتايل اإليرادات  2018-1995من 

 .ى وهذا راجع الخنفاض وفود السياح إىل هذه الوجهاتت  ضعيفة مقارنة مع القارات األخر السياحة كان

                                                           
1
 https://data.albankaldawli.org/indicator/ST.INT.RCPT.CD 

2 Faits saillants OMT du tourisme, édition 2017 p 02 
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     :2018الدول العشر األوائل من حيث اإليرادات لسنة  -

خروج دولتان ودخول مكا�ما كل من  2017شهد التصنيف اخلاص بالدول العشر األوائل من حيث اإليرادات لسنة 

  :وفيما يلي هذه الدول وجهات إليرادات السياحة الدولية عشراليابان والصني  أربع وجهات إىل أفضل 

  :20الجدول رقم 

    2018العائدات السياحية للعشر دول األكبر عائدا لسنة  

    المرتبة

  البلد

لسنة المتوقعة اإليرادات 

مليار دوالر (  2018

  )أمريكي

معدل النمو  

2017-2018  2017  2018  

  2 214  الواليات املتحدة األمريكية  01  01

  4  74  اسبانيا  02  02

  6  67  فرنسا  03  03

  5  63  تايلندا  04  04

  2  52  اململكة املتحدة  05  05

  7  49  ايطاليا 06 06

  11  45  أسرتاليا 07 07

  3  43  أملانيا 08 08

  19  41  اليابان 10 10

  21  40  )الصني 09 09 

  :من إعداد الطالبة باإلعتماد على: المصدر            
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حافظت الدول العشر على مراتبها ومنعت  2018خالل سنة  ، جند أنهمن معطيات اجلدول السابق انطالقا

أي دولة أخرى من دخول تصنيف الدول العشر األوائل من حيث اإليرادات باستثناء الصني اليت تراجعت مبرتبة لتحل 

   . حملها اليابان

يتضح من اجلدول السابق احلجم اهلائل من مداخيل السياحة يف بعض الدول واليت تساهم يف حتسني ميزان 

أظهرت بيانات منظمة السياحة العاملية التابعة لألمم املتحدة أن الواليات املتحدة املدفوعات اخلاص �ا حيث 

مليار دوالر أمريكي بنسبة  214واليت بلغت  2018 األمريكية حلت يف املركز األول بالنسبة إىل عائدات السياحة لسنة

مليار دوالر   67 ـب ، مث فرنسا %04مليار دوالر أمريكي بنسبة زيادة  74، تلتها إسبانيا بـ  2017عن العام  %02زيادة 

، فاململكة  %05مليار دوالر أمريكي بنسبة زيادة  63، وجاءت تايلندا يف املركز الرابع بـ  %6أمريكي بنسبة زيادة 



 

 

وجاءت إيطاليا يف املركز السادس عامليا، حيث 

مليار  45مث اسرتاليا يف املركز السابع بـ 

مليار دوالر أمريكي بنسبة زيادة  43انيا ثامنة حيث بلغت عائدات السياحة 

ببلوغ  املركز العاشر الصني، لتحل  19%

  : مساهمة السياحة في الناتج المحلي اإلجمالي وكذا التوظيف على الصعيد العالمي

 اآلن صناعة املستقبل لكثري من الدول 

) الوجهة السياحية(لي اإلمجايل للدول املستقبلة 

حيث أنه من البديهي أن كل سائح إىل منطقة ما سيجلب معه مبالغ من العملة الصعبة تصرف يف تلك املنطقة وهو 

وميكن توضيح مسامهة السياحة يف الناتج احمللي اإلمجايل 

  2029- 2009جمالي من 

  

Source : TRAVEL & TOURISM ECONOMIC IMPACT 2019 

حسب إحصائيات ا�لس العاملي للسياحة والسفر فإن مسامهة قطاع السياحة يف الناتج احمللي اإلمجايل العاملي 

 عام يف دينار مليار 2500 من أكثر إىل

من إمجايل الناتج احمللي   %3.2مليار دوالر أمريكي أي بنسبة 

وحبلول عام  2019عام �اية مليار دوالر أمريكي يف 
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وجاءت إيطاليا يف املركز السادس عامليا، حيث  %.021ليار دوالر أمريكي بنسبة زيادة م 52املنحدة يف املركز اخلامس 

 ،%07مليار دوالر أمريكي بنسبة زيادة   49 عائدا�ا السياحية إىل

انيا ثامنة حيث بلغت عائدات السياحة مل، تلتها أ %11دوالر أمريكي بنسبة زيادة 

19مليار دوالر أمريكي بنسبة زيادة  41بـ يف املركز التاسع 

  %.21بنسبة زيادة . مليار دوالر أمريكي

مساهمة السياحة في الناتج المحلي اإلجمالي وكذا التوظيف على الصعيد العالمي

 ا هاما يف االقتصاد العاملي،كونه أصبححيتل النشاط السياحي مكان

  .نظرا لإلنعكاسات اإلجيابية على اقتصاديا�ا

    :اإلجمالي العالميفي الناتج المحلي المباشرة 

لي اإلمجايل للدول املستقبلة يساهم تدفق السياح إىل خمتلف دول العامل يف زيادة الناتج احمل

حيث أنه من البديهي أن كل سائح إىل منطقة ما سيجلب معه مبالغ من العملة الصعبة تصرف يف تلك املنطقة وهو 

وميكن توضيح مسامهة السياحة يف الناتج احمللي اإلمجايل . اإلمجايل لتلك الدولة ما يساهم يف زيادة الناتج احمللي

  :يف الشكل التايل 2029

  : 24رقم  الشكل

جمالي من المساهمة المباشرة للسياحة والسفر في الناتج المحلي اإل

TRAVEL & TOURISM ECONOMIC IMPACT 2019 WORLD , P 03

حسب إحصائيات ا�لس العاملي للسياحة والسفر فإن مسامهة قطاع السياحة يف الناتج احمللي اإلمجايل العاملي 

إىل 2009 عام يف دوالر أمريكيمليار  1500 من أكثر

مليار دوالر أمريكي أي بنسبة  مليار  2,750.7قد بلغت  2018

مليار دوالر أمريكي يف  2849.2 ليصل إىل٪ 3.6من املتوقع أن يرتفع هذا بنسبة 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

املخاطر املدركة املرتبطة بالسياحة احمللية: الفصل الثاني

املنحدة يف املركز اخلامس 

عائدا�ا السياحية إىل توصل

دوالر أمريكي بنسبة زيادة 

يف املركز التاسع  اليابان، بعدها  03%

مليار دوالر أمريكي 40 عائدا�ا

مساهمة السياحة في الناتج المحلي اإلجمالي وكذا التوظيف على الصعيد العالمي_ ثالثا

حيتل النشاط السياحي مكان 

نظرا لإلنعكاسات اإلجيابية على اقتصاديا�ا

المباشرة المساهمة  -1

يساهم تدفق السياح إىل خمتلف دول العامل يف زيادة الناتج احمل

حيث أنه من البديهي أن كل سائح إىل منطقة ما سيجلب معه مبالغ من العملة الصعبة تصرف يف تلك املنطقة وهو 

ما يساهم يف زيادة الناتج احمللي

2029-2009العاملي من 

المساهمة المباشرة للسياحة والسفر في الناتج المحلي اإل

, P 03 

حسب إحصائيات ا�لس العاملي للسياحة والسفر فإن مسامهة قطاع السياحة يف الناتج احمللي اإلمجايل العاملي 

أكثر من باستمرار تتزايد

2018سنة حيث  .2018

من املتوقع أن يرتفع هذا بنسبة و العاملي 

2029



 

 

من إمجايل  ٪3.5(مليار دوالر أمريكي بنسبة 

مليار  8.8بلغت فقد  2018سنة مسامهة قطاع السياحة والسفر اإلمجالية يف الناتج احمللي العاملي ل

 �2019اية سنة  %3.6أن ينمو بنسبة 

، حبسب التقرير االقتصادي �لس السفر والسياحة 

 13مجايل العاملي ما قيمته ملتوقع أن تصل مسامهة السياحة اإلمجالية يف الناتج احمللي اإل

  :من إمجايل الناتج احمللي العاملي والشكل التايل يوضح ذلك

  2018مساهمة السياحة اإلجمالية في الناتج المحلي اإلجمالي العالمي سنة 

  
Sousce : TRAVEL & TOURISM ECONOMIC IMPACT 2019 WORLD

تعترب السياحة من بني أكرب القطاعات توفريا ملناصب العمل، فهي صناعة قائمة حبد ذا�ا وتساهم يف خلق 

وميكن توضيح مساهم السياحة . مناصب العمل بشكل مباشر أو غري مباشر من خالل القطاعات الداعمة للسياحة
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مليار دوالر أمريكي بنسبة   4.065.0يتوقع أن تساهم السياحة يف الناتج احمللي اإلمجايل ب 

مسامهة قطاع السياحة والسفر اإلمجالية يف الناتج احمللي العاملي ل

أن ينمو بنسبة  ومن املتوقعمن إمجايل الناتج احمللي العاملي،  10.4%

، حبسب التقرير االقتصادي �لس السفر والسياحة )مجايلمن النتاج احمللي اإل %10.4(  دوالر

ملتوقع أن تصل مسامهة السياحة اإلمجالية يف الناتج احمللي اإلفمن ا 

من إمجايل الناتج احمللي العاملي والشكل التايل يوضح ذلك %11.5مليار دوالر أمريكي أي ما يعادل 

  : 25الشكل رقم 

مساهمة السياحة اإلجمالية في الناتج المحلي اإلجمالي العالمي سنة 

TRAVEL & TOURISM ECONOMIC IMPACT 2019 WORLD , P  

 :السياحة في توفير مناصب العمل

تعترب السياحة من بني أكرب القطاعات توفريا ملناصب العمل، فهي صناعة قائمة حبد ذا�ا وتساهم يف خلق 

مناصب العمل بشكل مباشر أو غري مباشر من خالل القطاعات الداعمة للسياحة

  :يليف توفري مناصب العمل يف الشكل التا

2019 2019

لھا عالقة مع القطاع

المساھمة غیر المباشرة

المساھمة المباشرة

املخاطر املدركة املرتبطة بالسياحة احمللية: الفصل الثاني

يتوقع أن تساهم السياحة يف الناتج احمللي اإلمجايل ب  2029

     .)الناتج احمللي

مسامهة قطاع السياحة والسفر اإلمجالية يف الناتج احمللي العاملي ل أما عن

10.4، حبصة أمريكي دوالر

دوالر مليار 9.1ليصل إىل 

 2029أما سنة  .العاملي

مليار دوالر أمريكي أي ما يعادل 

مساهمة السياحة اإلجمالية في الناتج المحلي اإلجمالي العالمي سنة 

, P  03 

السياحة في توفير مناصب العملمساهمة قطاع  -2

تعترب السياحة من بني أكرب القطاعات توفريا ملناصب العمل، فهي صناعة قائمة حبد ذا�ا وتساهم يف خلق 

مناصب العمل بشكل مباشر أو غري مباشر من خالل القطاعات الداعمة للسياحة

يف توفري مناصب العمل يف الشكل التا

  

  

  

  

  

  

  

لھا عالقة مع القطاع

المساھمة غیر المباشرة

المساھمة المباشرة
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  : 26 الشكل رقم

  2029_2009المساهمة المباشرة لقطاع السياحة والسفر في التوظيف من 

  

Source :  TRAVEL & TOURISM ECONOMIC IMPACT 2019 WORLD , P 04 

ألف منصب عمل يف عام  100أن هذه املسامهة تتزايد باستمرار من أكثر من من الشكل أعاله نالحظ 

 للسياحة يف توفري مناصب العملحيث بلغت املسامهة املباشرة ، 2018ألف منصب يف عام  120إىل أكثر من  2009

من إمجايل العمالة ومن املتوقع أن ينمو هذا بنسبة  %3.8وهذا بنسبة   2018وظيفة مباشرة يف عام  122,891,000 ـب

  ). العمالة من إمجايل٪  3.9(  125,595,000إىل  2019يف �اية عام  2.2٪

أما . %4.3منصب عمل بنسبة  مليون 154وايليتوقع أن تقدر عدد العمالة يف قطاع السياحة حب 2029وحبلول 

 منصب عمل  318,811,000 فقد بلغت  2018مسامهة قطاع السياحة والسفر اإلمجالية يف التوظيف لسنة عن 

  328,208,000، ليصل إىل �2019اية سنة  %2.9من إمجايل العمالة، ومن املتوقع أن ينمو بنسبة % 10.0حبصة 

من املتوقع أن تصل املسامهة اإلمجالية للسياحة يف  2029وحبلول عام   .من إمجايل العمالة %10.1منصب عمل بنسبة 

 .2019، وهذا حبسب التقرير االقتصادي �لس السفر والسياحة العاملي لسنة وظيفة 420,659,000 التوظيف 

  :والشكل التايل يوضح ذلك
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  2018المساهمة اإلجمالية للسياحة في توفير مناصب العمل 

  
Source :  TRAVEL & TOURISM ECONOMIC IMPACT 2019 WORLD

   :التايليمكن توضيحها يف الشكل 

  2018اإلنفاق السياحي حسب نوع السياحة لسنة 

  
Source : TRAVEL & TOURISM GLOBAL ECONOMIC IMPACT & TRENDS 2019, P 06

فإن اإلنفاق على رحالت الرتفيه من طرف السياح األجانب واحملليني يف العامل يشكل 

فهي متثل  %22، أما النسبة املتبقية واليت تتمثل يف 

من املسامهة املباشرة  % 71وسامهت السياحة الداخلية بنسبة 

  .سياحة اخلارجية

تنافسية السياحة والسفر من املؤشرات اليت تبني القوة االقتصادية اليت ميثلها قطاع السياحة يف الوقت الراهن 

صناعة قائمة بذا�ا واعتمدت عليها اقتصاديات عديدة من دول العامل حيث متثل مصدرا رئيسيا 

لدخلها فتعتمد قوة أي بلد يف قطاع أو صناعة السياحة من قوة وقدرة السياحة على التأثري على اقتصاده وقدرته على 
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  :27الشكل رقم 

المساهمة اإلجمالية للسياحة في توفير مناصب العمل  

TRAVEL & TOURISM ECONOMIC IMPACT 2019 WORLD , P 04 

يمكن توضيحها يف الشكل فوبالنسبة لإلنفاق السياحي للسياح احملليني واألجانب حسب نوع السياحة  

  :28الشكل رقم 

اإلنفاق السياحي حسب نوع السياحة لسنة  

TRAVEL & TOURISM GLOBAL ECONOMIC IMPACT & TRENDS 2019, P 06 

فإن اإلنفاق على رحالت الرتفيه من طرف السياح األجانب واحملليني يف العامل يشكل  28 وفقا للشكل رقم

، أما النسبة املتبقية واليت تتمثل يف 2018من إمجايل اإلنفاق العام للسياح لسنة 

وسامهت السياحة الداخلية بنسبة . اإلنفاق على الرحالت بدافع القيام باألعمال

سياحة اخلارجيةلل %29بـ مقارنة 2017للسياحة والسفر يف الناتج احمللي اإلمجايل لسنة 

  :تنافسية قطاع السياحة والسفر

تنافسية السياحة والسفر من املؤشرات اليت تبني القوة االقتصادية اليت ميثلها قطاع السياحة يف الوقت الراهن 

صناعة قائمة بذا�ا واعتمدت عليها اقتصاديات عديدة من دول العامل حيث متثل مصدرا رئيسيا 

لدخلها فتعتمد قوة أي بلد يف قطاع أو صناعة السياحة من قوة وقدرة السياحة على التأثري على اقتصاده وقدرته على 

2019 2019

المساھمة غیر 

اإلنفاق على 
السیاحة 
بدافع 
األعمال

22%

السیاحة 
الداخلیة

71%
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وبالنسبة لإلنفاق السياحي للسياح احملليني واألجانب حسب نوع السياحة  

 

وفقا للشكل رقم

من إمجايل اإلنفاق العام للسياح لسنة   %78ما نسبته 

اإلنفاق على الرحالت بدافع القيام باألعمال

للسياحة والسفر يف الناتج احمللي اإلمجايل لسنة 

تنافسية قطاع السياحة والسفر_ رابعا

تنافسية السياحة والسفر من املؤشرات اليت تبني القوة االقتصادية اليت ميثلها قطاع السياحة يف الوقت الراهن 

صناعة قائمة بذا�ا واعتمدت عليها اقتصاديات عديدة من دول العامل حيث متثل مصدرا رئيسيا  تحيث أصبح

لدخلها فتعتمد قوة أي بلد يف قطاع أو صناعة السياحة من قوة وقدرة السياحة على التأثري على اقتصاده وقدرته على 

لھا عالقة مع القطاع

المساھمة غیر 
المباشرة

المساھمة المباشرة

اإلنفاق على 
السیاحة 
بدافع 
الترفبیھ

78%
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تنافسية يف صناعة السياحة والسفر واالستفادة من وع الضقليميا أو عامليا مما حيتم على الدول االهتمام مبو إاملنافسة 

مفهومها حىت تتمكن من حتقيق التطور والنمو واالستفادة من هذه الصناعة ملا هلا من آثار على النواحي االقتصادية 

واالجتماعية والثقافية والبيئية للمجتمعات والدول والقدرة على التحفيز اإلجيايب لقطاعات أخرى لتحقيق أغراض 

  . لتنمية املستدامةا

شاركت به  2009مث عام  ،دول عربية عشروشاركت به  2007صدر أول تقرير من املنتدى اإلقتصادي عام 

ولقد  .2013دولة عربية يف تقرير عام  ثالثة عشرو  2011دولة يف تقرير  مخسة عشردولة عربية وشاركت  أربعة عشر

  .دولة 14دولة من مجيع أحناء العامل منها  141واخلاص بتنافسية السياحة والسفر   2015ضم التقرير الصادر سنة 

  :2019مؤشرات تنافسية قطاع السياحة والسفر لسنة  -1

حول بيئة السفر والسياحة  تقريرا مفصال(World Economic Forum) املنتدى اإلقتصادي العامليأصدر 

حول العامل ويقيس التقرير، جمموعة من العوامل والسياسات اليت ُمتَكن من حتقيق التنمية املستدامة لقطاع السياحة 

يف نتائجه السابقة  الصادر عن املنتدىاعتمد التقرير ولقد  .بلد وتنافسيتهالوالسفر، والذي يساِهم بدوره يف تنمية 

مؤشرا فرعيا ولكل مؤشر فرعي متغريات  14على ثالث مؤشرات رئيسية انبثق منها ) 2007سنة  منذ بداية صدوره(

فقد اعتمد مبنهجيته على  2015 الذي صدر سنة تقريرالأما  ،متغريا 79وقد بلغ جمموع املتغريات لكل املؤشرات 

 واملوارد الطبيعية والثقافية ية التحتيةالبيئة التمكينية، السياسات والظروف التمكينية، البنهي أربع مؤشرات رئيسية 

  . متغريا 90مؤشرا فرعيا حيث بلغ جمموع املتغريات لكل املؤشرات  14و

 14فقد مت االعتماد على نفس املؤشرات الرئيسة األربعة السابقة و 2019من سنة  سبتمرب 04بتاريخ ولإلشارة فإنه 

  :وفيما يلي مؤشرات التنافسية والسفر .فرعيا مؤشرا
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  : 29الشكل رقم 

  2019مؤشرات التنافسية والسفر لسنة 

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

Source: The Travel & Tourism Competitiveness Report 2019, p11 

على مخس  والسفراعتمد التقرير لقياس البيئة التمكينية للسياحة : المؤشر الرئيسي األول البيئة التمكينية -

 :متغريا وهي كما يلي 40مؤشرات فرعية انبثق منها 

  جياد بيئة مواتية للشركات للقيام بأعمال جتارية إهذا املؤشر على قدرة الدولة من  يركز :)متغير 12(بيئة العمل

فوضع لوائح ونظم وأطر قانونية حتمي املستثمر  1.ولتشجيع اإلستثمار يف القطاع السياحي وباقي القطاعات

 .وحتفظ حقوق ملكيته تؤدي إىل قدرة تنافسية لبيئة العمل بني الدول

 لتحديد القدرة التنافسية يف  احامس كيزة أساسية وعامالر السالمة واألمن  تعترب :)متغيرات 5( األمن والسالمة

ُمينع السائحون من السفر إىل البلدان أو املناطق اخلطرة مما من احملتمل أن و  بلد معنيقطاع السياحة والسفر يف 

حيث شهدنا يف عدة دول بالعامل ويف دول  2 .جيعله أقل جاذبية لتطوير قطاع السياحة والسفر يف تلك األماكن

                                                           
1
 The Travel & Tourism Competitiveness Report 2019, p12 

2
Idem, P 12 

 مؤشرات التنافسية والسفر

املوارد الطبيعية  البيئة التمكينّية

 والثقافية

السياسات والظروف  البنية التحتّية

 التمكينّية

 بيئة العمل

 السالمة واألمن

 النظافة و الصحة

البشرية وسوق املوارد 

 العمل

جاهزية تكنولوجيا املعلومات 

 واالتصاالت

حتديد أولويات  

 السفر والسياحة

 االنفتاح الدويل

 تنافسية األسعار

  االستدامة البيئية

 البنية التحتية للنقل اجلوي

 البنية احلتية للنقل األرضي والبحري

التحتية للخدمات  البنية

  .السياحية

 املوارد الطبيعية

املوارد الثقافية 

 وأعمال السياحة
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ة  أعداد السياح فيها باملاليني مقارنة بسنوات سابق ؤشر على السياحة فهناك دول اخنفضعربية كيف أثر هذا امل

 .�ا اإلستثماركان األمن فيها مستقرا فالسائح واملستثمر يريدان يف البداية األمن والسالمة يف البلد للسياحة أو 

 للقدرة التنافسية يف قطاع السياحة  ايعترب مؤشر الصحة والنظافة ضروريكما  ):مؤشرات 6( الصحة والنظافة

يف حالة . يعد الوصول إىل مياه الشرب احملسنة والصرف الصحي أمرًا مهًما لراحة وصحة املسافرين. والسفر

   على التأكد من رعايتهم بشكل صحيحإصابة السياح باملرض، جيب أن يكون القطاع الصحي يف البالد قادرًا 

، ميكن أن يكون الرتفاع معدل انتشار باإلضافة إىل ذلك. رة املستشفياتسكما يقاس ذلك بتوفر األطباء وأ

على إنتاجية قوة العمل يف قطاع السياحة والسفر ويلعب دورًا يف تثبيط  افريوس نقص املناعة البشرية واملالريا تأثري 

 1.السياح عن زيارة بلد ما

كما هو احلال مع القطاعات األخرى لذا فإن ركيزة إن القطاع الصحي يف البالد مرتبط ارتباطا وثيقا بالسياحة  

الصحة على قدرة تنافسية السياحة والسفر للبلد تأيت من أمهية ذلك على السائح الذي سيتأثر بالصحة العامة 

   .للبلد وباإلمكانات املتوفرة يف البلد الذي سيزوره السائح

  بشرية عالية اجلودة يف االقتصاد إمكانية وصول تضمن املوارد ال): مؤشرات 9(الموارد البشرية وسوق العمل

تقيس مكونات هذه الركيزة مدى تطوير البلدان للمهارات من خالل و . الصناعة إىل املتعاونني الذين حتتاجهم

يشمل األول معدالت . التعليم والتدريب وتعزيز أفضل توزيع لتلك املهارات من خالل سوق عمل فعال

ومشاركة القطاع اخلاص يف رفع مستوى املوارد البشرية، مثل االستثمار التجاري يف التحصيل التعليمي الرمسية 

قابلية سوق العمل وكفاءته وانفتاحه ومشاركة النساء تدابري  الثاينويشمل . خدمات التدريب وخدمة العمالء

مت و  2.لى أفضل وجهلتقييم عمق جمموعة املواهب يف البالد وقدر�ا على ختصيص املوارد البشرية الستخدامها ع

 جتزئتها إىل  تأهيل القوى العاملة وسوق العمل

  اخلدمات عرب اإلنرتنت والعمليات التجارية هلا أمهية ): مؤشرات 8(جاهزية تكنولوجيا المعلومات واإلتصال

ذلك، ومع . متزايدة يف قطاع السياحة والسفر، مع استخدام اإلنرتنت للتخطيط ملسارات وحجز السفر واإلقامة

أصبحت تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اآلن واسعة االنتشار ومهمة بالنسبة جلميع القطاعات، وتعترب جزًءا 

أي تغطية شبكة (ال تقيس مكونات هذه الركيزة وجود بنية حتتية صلبة حديثة فقط . من البيئة التمكينية العامة

الشركات واألفراد على استخدام اخلدمات عرب اإلنرتنت  ، ولكن أيًضا قدرة)احملمول ونوعية اإلمداد بالكهرباء

  3.وتقدميها

يف اهتمام الدول ووضع لى قياس القدرة التنافسية للدول يعتمد هذا املؤشر الرئيسي ع :المؤشر الرئيسي الثاني -

) مؤشرات 3( وأيضا اإلنفتاح الدويل): مؤشرات 6( والسياحة السفر أولويات حتديد السياحة والسفر بأولويا�ا

من حيث تأشريات السفر اليت متنحها الدولة لألجانب لزيارة بالدهم وأيضا من خالل البيانات عن القطاع 

                                                           
1
 The Travel & Tourism Competitiveness Report 2019, P 12 

2 Idem ,  p 12 
3 Idem, p 12 
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إضافة إىل  )مؤشرات 4(السياحي اليت توفرها البلد وأيضا العالمات التجارية إضافة إىل تنافسية األسعار 

للوائح املنظمة للبيئة وتطوير اإلستدامة يف القطاع اليت تركز على صرامة تنفيذ ا )مؤشرات10(اإلستدامة البيئية 

   1.السياحي وعدد املعاهدات البيئية العاملية

يشكل املؤشر الرئيسي الثالث لتقرير التنافسية مؤشرا مهما لقطاع السياحة فالبنية : المؤشر الرئيسي الثالث -

من أهم ما مييز الدول السياحية واليت تزيد �ا  )مؤشرات 7( والربي والبحري )مؤشرات 6( التحتية للنقل اجلوي

املطارات واملوانئ والطرق الربية وللضرورة وسهولة الوصول إىل البلدان السياحية أما املؤشر الفرعي الثالث متثل ميزة 

 مثل الغرف الفندقية يف املنتجعات )مؤشرات 4(تنافسية للبلد فنتحدث عن البنية التحتية  للخدمات السياحية 

والفنادق والشقق السكنية أيضا وجود شركات تأجري السيارات ووجود أجهزة الصراف اآليل اليت تسهل على 

   .2السائح استخدامها لسحبه ما يلزم من املال

املؤشر الرئيسي املوارد الثقافية والطبيعية به فقط مؤشرين فرعيني ويتضمن كل مؤشر  :المؤشر الرئيسي الرابع -

تشكل ميزة تنافسية يف جذب السياح إليها من خالل  )مؤشرات 5(فرعي مخسة متغريات فاملوارد الطبيعية للبلد 

امليا وعدد احملميات الطبيعية يف عدد املواقع الطبيعية واملسجلة يف الرتاث العاملي واحليوانات املعروفة واملسجلة ع

فهي أيضا قوة تنافسية بالغة األمهية فهي تشمل عدد املواقع  )مؤشرات 5(البلد وجودة الطبيعة أما املوارد الثقافية 

 املوارد تعترب 3 .الثقافية املسجلة يف الرتاث العاملي وعدد املالعب الرياضية وعدد املعارض واملؤمترات السنوية

 فهي تشمل عدد املواقع الثقافية املسجلة يف الرتاث العاملي التنافسية، للقدرة آخر حامسًا حمرًكا ما لبلد الثقافية

 ومت إضافة مقياس اهلامة، الرتفيهيةو   الرياضية األحداث استضافة ميكنها اليت الرياضية الكبرية املالعب وعدد

 املتعلقة اإلنرتنت على البحث عمليات من خالل عددوهذا  والرتفيه الثقافة على الرقمي بتمثل يف الطلب جديد

 التي عدد املعارض واملؤمترات السنويةضافة إىل باإل. االهتمام مستوى وهو ما ميكن من معرفة ما بلد يف بالثقافة

  .ما بلد يف تعقد

إحتَـّلت إسبانيا املرتبة األوىل يف العامل يف نطاق القدرة التنافسّية فقد  2019 الصادر يف سبتمرب ووفقًا للتقرير

 وطبيعّية يف املؤشِّر، وذلك يف ظّل متتُّع البالد مبواقع تراثّية 5.4للسفر والسياحة للمرّة الثالثة على التوايل، حمقِّقًة نتيجة 

وَحلَّت فرنسا يف املركز الثاين عاملّيًا يف مؤشِّر التنافسية للسفر . وثقافّية إستثنائّية وبنية حتتّية شاملة للخدمات السياحّية

واململكة  5.3، والواليات املّتحدة األمريكّية )5.4: النتيجة(، تبعتها أملانيا واليابان 5.4بنتيجة  2019والسياحة للعام 

  .5.2 :املّتحدة النتيجة

، حافظت اإلمارات العربّية املّتحدة على مركزها الريادي بني دول منطقة الشرق األوسط العريبعلى الصعيٍد 

 يف املؤشِّر املعين 4.4عاملّياً بنتيجة  33، حمتّلًة املركز 2017ومشال أفريقيا بالرغم من تراجعها أربعة مراتب مقارنًة بالعام 

                                                           
1 The Travel & Tourism Competitiveness Report 2019, pp 12-13  
2  Idem, p 13 
3
 Idem, p 13 
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املركز (والبحرين  )4.0: النتيجة ،58: املركز العاملي(، وُعمان )4.1: النتيجة ،51: ملياملركز العا(تبعتها دولة قطر و 

  . )3.6: النتيجة ،84: املركز العاملي(، األردن )3.9: النتيجة ،64: العاملي

، النتيجة 66املركز العاملي( املغرب) 3.9: النتيجة ،65: املركز العاملي(مصر وبالنسبة لدول مشال إفربقيا جند 

  )3.1النتيجة  ،116 املركز العاملي( اجلزائر )3.6: النتيجة ،85: املركز العاملي(تونس  )3.9

  الوطنيتطور مؤشرات مساهمة السياحة في التنمية اإلقتصادية على المستوى : الثاني الفرع

احلديث عن املقومات السياحية اليت متتلكها اجلزائر سيتم التطرق إىل مسامهة السياحة يف التنمية االقتصادية بعد 

  : ومدى انعكاس هذه املقومات على جذب السياح الدولني

  :عدد السياح في الجزائر -أوال

 :التايل وميكن توضيحهم يف اجلدول 2014عدد السياح الجزائريين الذين غادروا الجزائر سنة  - 1

  :21الجدول رقم 

  2014-2013 عدد السياح الجزائريين الذين غادروا الجزائر

  معدل النمو  2014 2013  البيان

  32.95  2839104  2135523  عدد السياح الذين غادروا الجزائر 

  .04، ص 2014وزارة السياحة والصناعات التقليدية، إحصائيات السياحة لسنة : المصدر

من خالل اجلدول أعاله ميكن القول أن عدد السياح اجلزائريني الذين فضلوا الوجهة األجنبية عن الوجهة احمللية       

أين بلغ عدد السياح  2013مقارنة مع سنة  %32.95سائحا وذلك مبعدل منو قدر ب  2839104قد بلغ  2014لسنة 

رة إىل أن غالبية السياح اجلزائريني يفضلون تونس كوجهة كما جتدر اإلشاسائحا،   2135523الذين غادروا اجلزائر 

سياحية حيث كشفت وزارة السياحة التونسية، أّن عدد السائحني اجلزائريني الذين دخلوا تونس قارب املليون ونصف 

إىل غاية شهر أوت من نفس السنة وهو أعلى عدد تسجله وزارة السياحة التونسية مقارنة  2017منذ بداية سنة 

من املائة كما أشارت اإلحصائيات اليت  60لسنوات املاضية، حيث زاد عدد السياح اجلزائريني بتونس بنسبة تفوق با

ألف جزائري كانوا يدخلون يوميا عرب أم الطبول الربي منذ بداية شهر أوت  25وزارة السياحة التونسية، إىل أّن  أورد�ا

  2017.1سنة 

 

 

 

  

  

  

                                                           
1  https://www.ennaharonline.com, publié le 26-08-2017, consulté le 24-02-2018, à 10 :33.    
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  :وميكن توضيحهم يف اجلدول التايل الجزائرعدد السياح الذين زاروا  -2

  : 22 الجدول رقم

  2018-2005 مقارنة مع تونس والمغرب الذين زاروا الجزائر عدد السياح  

 :باالعتماد على الطالبة  من اعداد: المصدر

barometre OMT du tourisme mondial, volume 15 aout 2017 ,annexe statestique p 22.       
Faits saillants OMT du tourisme, édition 2019 P 21 
International Tourism Highlights 2019 Edition, P21 

شهد  2014إىل غاية  2005إنطالقا من اجلدول السابق ميكن القول أن عدد السياح الذين زاروا اجلزائر من  

ميثلون حويل ضعف السياح الوافدين لسنة  2014حيث جند أن عدد السياح الوافدين إىل اجلزائر سنة  ارتفاعا ملحوظا 

فقد اخنفض  2015وهذا حسب اإلحصائيات املقدمة من طرف منظمة السياحة العاملية إىل أنه وحبلول عام  2005

 2017_2016لريتفع هذا العدد سنيت  سائحا،مليون  1710عدد السياح الوافدين إىل اجلزائر حيث بلغ عددهم حوايل 

مليون سائح على التوايل وتعترب سنة  2451و 2039الذين زاروا اجلزائر خالل هذه الفرتة بـ  حيث بلغ عددهم السياح

ورغم هذا اإلرتفاع املسجل يف اجلزائر . السنة الوحيدة اليت سجلت فيها اجلزائر أكرب عدد من السياح الوافدين 2017

ين إىل كل من تونس واملغرب فعدد السياح يف مع عدد السياح الوافدإذا ما قورنت هذه األرقام تبقى ضعيفة  إال أن 

حيث بلغ  ماليني 5ماليني سائح يف حني عدد السياح الوافدين إىل تونس واملغرب فلم ينزل عن  3اجلزائر مل يتجاوز

أما املغرب فقد بلغ عدد السياح الوافدين إليها  ائحمليون س 8,299حوايل  2018عدد السياح الوافدين لتونس سنة 

  .رغم توفر اجلزائر عن كل املقومات السياحية اليت تؤهلها ألن تكون بلد سياحي بامتيازمليون سائح وهذا  12,289

  

  

  

  

  

  

  

 عدد السياح

  )1000(الوافدين 

2005  2010  2014  2015  2016  2017  
  

2018 
  

  _  2.451  2.039  1.710  2.301  2.070  1.443  الجزائر

  12,289  11,349  10.332  10.177  10.283 9.288  5.843  المغرب

  8,299  7,052  5.724  5.359  7.163  7.828  6.378  تونس
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  :وميكن توضيحها يف اجلدول التايل  :في الجزائر  ةعائدات السياح -ثانيا

  :23 الجدول رقم

  2018-2005 عائدات السياح في الجزائر 

  عائدات السياح 

  أمريكيمليون دوالر 

2005  2010  2014  2015  2016  2017  2018  

  _  141  209  308  258  220 184  اجلزائر

  7,775  7,442  6.549  6.263  7.379  6.703  4.621  املغرب

  1,713  1,305  1.236  1.381  2.359  2.645  2.143  تونس

 :باالعتماد على الطالبة من اعداد: المصدر

barometre OMT du tourisme mondial, volume 15 aout 2017 ,annexe statestique p 22.  
Faits saillants OMT du tourisme, édition 2019, P 21 
International Tourism Highlights 2019 Edition. P21 

ع السياحة يف اجلزائر قد عرفت انطالقا من معطيات اجلدول السابق ميكن القول أن العائدات الناجتة عن قطا   

 220حيث بلغت   2010دوالر أمريكي، مث ارتفعت سنة  مليون 184 يعادل ، ما2005منوا حيث بلغت قيمتها سنة 

مليار  258أين بلغت  2014مليار دوالر أمريكي مقارنة مع سنة  308بلغت  ،2015مليار دوالر أمريكي وحبلول سنة 

مليون دوالر أمريكي وتعترب  141-209أين بلغت  2017-2016مث اخنفضت العائدات السياحية سنيت دوالر أمريكي، 

  .السنة اليت سجلت أدىن قيمة للعائدات  2017سنة 

بعيدة كل البعد إذا ما قورنت مع  دا وهيجأرقام ضعيفة هذه العائدات السياحية اجلزائرية تبقى أن  كما

 2018حيث بلغت عائدات السياحة يف تونس سنة  .السياحي يف كل من تونس واملغربالعائدات الناجتة عن القطاع 

  .مليار دوالر أمريكي 7,775 مليار دوالر أمريكي أما املغرب فقد بلغت العائدات 713,1ما قيمته

  

  

  

  

  

  

  



 

 

   :سياحة في الناتج المحلي اإلجمالي والتوظيف على المستوى الوطني

  2018-2008 للجزائر

  
Source : Travel & Tourism Economic Impact Algeria

 من خالل الشكل السابق أن نالحظ 

 من أكثر إىل 2008 عام يف دينار مليار 

ما قيمته    2017لسنةلي اإلمجايل يف الناتج احمل

 إىل ليصل ٪2.9 بنسبة هذا يرتفع أن املتوقع

 الفنادق مثل صناعات عن الناتج االقتصادي

 ٪ 3.4( مليار دينار جزائري  796 إىل احمللي اإلمجايل

الناتج  من٪  6.8 ميثل ما وهو 2017 عام

  ٪ 6.8( 2018 عام يف دينار مليار 1276.2

 ٪ 7.1( 2028 عام يف. دينار مليار  1,678.4
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سياحة في الناتج المحلي اإلجمالي والتوظيف على المستوى الوطني

  :30 الشكل رقم

للجزائر مساهمة السياحة المباشرة في الناتج المحلي اإلجمالي

: Travel & Tourism Economic Impact Algeria. 2018, P 03 

 )WTTC( والسياحة للسفر العاملي للمجلس وفًقا للجزائر،

 400 من أكثر من باستمرار احمللي اإلمجايل تتزايدالسياحة يف الناتج 

يف الناتج احملللسياحة بلغت املسامهة املباشرة ، حيث 2018 عام

املتوقع من. )اإلمجايل احمللي الناتج من ٪ 3.3( مليار دينار جزائري سنة 

االقتصادي النشاط أساسي بشكل هذا ويعكس. 2018 عام

   .للركاب األخرى النقل ووسائل الطريان

احمللي اإلمجايليف الناتج املباشرة ومن املتوقع أن تصل مسامهة السياحة 

   .2028 يف )اإلمجايل

عام يف دينار مليار1,262.4  بلغت فقد اإلمجالية، ملسامهتها

1276.2 إىللتصل  ٪ 1.1 بنسبة املسامهة هذه تزيد أن املتوقع

1,678.4 لتصل إىل 2028-2018 بني سنويا ٪ 2.8 و) من الناتج احمللي االمجاليب

  :والشكل التايل يوضح ذلك). اإلمجايل

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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سياحة في الناتج المحلي اإلجمالي والتوظيف على المستوى الوطنيالمساهمة  -ثالثا

مساهمة السياحة المباشرة في الناتج المحلي اإلجمالي 

للجزائر، بالنسبة 

السياحة يف الناتج  مسامهة

عام يف دينار مليار 600

مليار دينار جزائري سنة  610.4

عام يف دينار مليار 627.8

الطريان وشركات السفر ووكالء

ومن املتوقع أن تصل مسامهة السياحة 

اإلمجايل احمللي الناتج من

ملسامهتها وبالنسبة

املتوقع ومن اإلمجايل، احمللي

من الناتج احمللي االمجاليب

اإلمجايل احمللي الناتج من

  

  

2028



 

 

  2028-2017المحلي اإلجمالي

 
Source : Travel & Tourism Economic Impact Algeria. 2018, P 03

ويف اجلزائر يف بلدان العامل، يربز مدى أمهية القطاع السياحي 

2008 -2028  

  
Source : : Travel & Tourism Economic Impact Algeria. 2018
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  :31الشكل رقم 

المحلي اإلجماليمساهمة السياحة اإلجمالية في الناتج 

: Travel & Tourism Economic Impact Algeria. 2018, P 03 

 : لسياحة في التوظيف

يربز مدى أمهية القطاع السياحي  إمتصاص البطالة أو توفري مناصب الشغل عنصر مهم

  :الشكل التايلميكن تبيان هذه املسامهة يف 

  :32 الشكل رقم

2008 احة المباشرة في التوظيفيمساهمة الس

: Travel & Tourism Economic Impact Algeria. 2018, P 04 

2018 2028

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2028

منصب عمل

املخاطر املدركة املرتبطة بالسياحة احمللية: الفصل الثاني

مساهمة السياحة اإلجمالية في الناتج  

لسياحة في التوظيفامساهمة  -رابعا

إمتصاص البطالة أو توفري مناصب الشغل عنصر مهم

ميكن تبيان هذه املسامهة يف 

لھا عالقة مع القطاع

مساھمة عیر مباشرة

مساھمة مباشرة 

منصب عمل 1000
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حيث   2008 -2018 تطور العمالة يف القطاع السياحي خالل الفرتة املمتدة بني 32 رقمل شكال نظ محالن

ألف  320إىل أكثر من  2008ألف منصب عمل سنة  230ارتفع عدد العاملني يف القطاع السياحي من حوايل 

  . ألف منصب 90ها حوايل من ر أي بزيادة قد 2017منصب سنة 

ويشمل ذلك .  )العمالة إمجايل من ٪ 2.8 أو(  مباشرة وظيفة 320000فقد ولد هذا القطاع  2017يف عام 

التوظيف من قبل الفنادق، وكالء السفر، شركات الطريان وغريها من خدمات نقل الركاب، إضافة إىل أنشطة املطاعم 

 2.9 أو( وظيفة 329500 إىل ليصل ، 2018 عام يف ٪ 3 بنسبة املعدل هذا يرتفع أن املتوقع ومنواخلدمات الرتفيهية 

   . 2028 عام حبلول مباشرة وظيفة 399000 إىل ليصل ، 2028-2018 بني سنويا٪  1.9 و ،)ةالعمال إمجايل من ٪

 مجيع يف املتوقع النمو معدل من نوعا ما أقل) سنويًا ٪1.9( 2028 و 2018 بني ما اجلزائر يف املتوقع النمو معدل أن

   ).سنويًا٪ 2.2( العامل أحناء

 من ٪6 أي( 2017 عام يف وظيفة 678 500 بلغت فقد التوظيف، يف مسامهة قطاع السياحة إلمجايل وبالنسبة

 و ،وظيفة، 685000 إىل ، 2018 عام يف ٪0.9 بنسبة املسامهة هذه تزيد أن املتوقع من). اجلزائر يف العمالة إمجايل

 ).العمالة إمجايل من ٪6.5 أي( 2028 عام يف ،وظيفة 848000 إىل لتصل ، 2028 و 2018 عامي بني سنويًا 2.1٪

  :والشكل التايل يوضح ذلك

  :33الشكل رقم 

 2028-2017 مساهمة السياحة اإلجمالية في توفير مناصب العمل في الجزائر 

  
Source : Travel & Tourism Economic Impact Algeria, 2018, P 04 

مل ينعكس بعد بالرغم من العدد الكبري للعمال الذي يوفره القطاع السياحي على املستوى العاملي فإن ذلك 

   .على اإلقتصاد الوطين عموما وعلى اليد العاملة اجلزائرية باخلصوص
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  :ئر ميكن توضيحها يف الشكل التايلأما عن اإلنفاق السياحي للسياح احملليني واألجانب حسب نوع السياحة يف اجلزا

  في الجزائر

  
Source : Travel & Tourism Economic Impact Algeria, 2018

فإن اإلنفاق على رحالت الرتفيه من طرف السياح األجانب واحملليني يف اجلزائر يشكل 

فهي متثل  %22، أما النسبة املتبقية واليت تتمثل يف 

من املسامهة املباشرة للسياحة  % 77وسامهت السياحة الداخلية بنسبة 

 

  

   :  وميكن توضيح ذلك يف اجلدول التايل

 GDPرتبة اجلزائر عامليا من حيث املسامهة املباشرة يف 

  الجزائر  مصر

  %  املرتبة  %  املرتبة

  5.6  101  3.3  

  11  135  6.8  

    Travel & Tourism Economic Impact Algeria, 201

السیاحة 
الداخلیة 

97%

السیاحة 
الخارجیة

3%
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أما عن اإلنفاق السياحي للسياح احملليني واألجانب حسب نوع السياحة يف اجلزا

  :34الشكل رقم 

في الجزائرالسياحة اإلنفاق السياحي حسب نوع  

Travel & Tourism Economic Impact Algeria, 2018, P 06 

فإن اإلنفاق على رحالت الرتفيه من طرف السياح األجانب واحملليني يف اجلزائر يشكل  34 وفقا للشكل رقم

، أما النسبة املتبقية واليت تتمثل يف 2018من إمجايل اإلنفاق العام للسياح لسنة 

وسامهت السياحة الداخلية بنسبة . اإلنفاق على الرحالت بدافع القيام باألعمال

 .للسياحة اخلارجية %3 مقارنة بـ 2017والسفر يف الناتج احمللي اإلمجايل لسنة 

  2017 :تصنيف الجزائر عالميا بالمقارنة مع بعض الدول العربية

وميكن توضيح ذلك يف اجلدول التايل: في الناتج المحلي اإلجمالي من حيث مساهمة السياحة

   :24 الجدول رقم

رتبة اجلزائر عامليا من حيث املسامهة املباشرة يف 

  تونس  المغرب 

املرتبة  %  املرتبة %  املرتبة
32  8.2  39  6.9  53  

40  18.6  57  14.2  77  

 باإلعتماد على الطالبةمن إعداد : المصدر

Travel & Tourism Economic Impact Algeria, 2018 , P 08 

اإلنفاق علال 
الرحالت 

بدافع 
األعمال

22%
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أما عن اإلنفاق السياحي للسياح احملليني واألجانب حسب نوع السياحة يف اجلزا

وفقا للشكل رقم

من إمجايل اإلنفاق العام للسياح لسنة   %78ما نسبته 

اإلنفاق على الرحالت بدافع القيام باألعمال

والسفر يف الناتج احمللي اإلمجايل لسنة 

تصنيف الجزائر عالميا بالمقارنة مع بعض الدول العربية -خامسا

من حيث مساهمة السياحة -1

  البلد

من حيث املسامهة   

  النسبية املباشرة

من حيث املسامهة 

  النسبية املطلقة

  

اإلنفاق على 
رحالت 
الترفیھ

78%
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 املباشرة النسبية سامهةاملعامليا من حيث  101من خالل اجلدول السابق نالحظ أن اجلزائر احتلت املرتبة       

عامليا حيث  32مقارنة مع املغرب اليت احتلت املرتبة % 3.3سياحة يف الناتج احمللي اإلمجايل واليت قدرت بنسبةلل

يف حني    %6.9مسامهة بذلك   39يف الناتج احمللي اإلمجايل، تونس يف املرتبة  % 8.2سامهت السياحة فيها بنسبة 

أما من حيث املسامهة . يف الناتج احمللي اإلمجايل العاملي %5.6عامليا مسامهة بذلك بنسبة  53احتلت مصر املرتبة 

وهي  %6.8عامليا حيث بلغت نسبة املسامهة املطلقة يف الناتج احمللي  135النسبية املطلقة فنجد اجلزائر يف املرتبة 

   ).%11(، ومصر )%14.2(، تونس )%18.6(أضعف نسبة إذا ما قورنت مع املغرب 

    :  وميكن توضيح ذلك يف اجلدول التايل :من حيث مساهمة السياحة في التوظيف -2

  : 25 الجدول رقم

 المباشرة في التوظيف رتبة الجزائر عالميا من حيث المساهمة

  اجلزائر  مصر  تونس  املغرب   البلد

من حيث املسامهة النسبية   

  املباشرة

  %  املرتبة  %  املرتبة  %  املرتبة %  املرتبة

36   7.1  48   6.3     81   3.9  116  2.8   

من حيث املسامهة النسبية 

  املطلقة

44  16.4%    62  % 
13  

106   %8.5   143  % 6  

 باإلعتماد على الطالبةمن إعداد : المصدر

Travel & Tourism Economic Impact Algeria, 2018 , P 08  

عامليا من حيث نسبة مسامهة السياحة يف  116من خالل اجلدول السابق نالحظ أن اجلزائر احتلت املرتبة       

وهي نسبة ضعيفة إذا ما قورنت مع كل من املغرب وتونس واللتني . 2017سنة  %2.8التوظيف واليت قدرت ب 

بنسبة  81يف حني جند مصر يف املرتبة  .على التوايل  %6.3و %7.1بنسبة  على التوايل عامليا 48و36احتلتا املرتبة 

عامليا حيث بلغت نسبة املسامهة املطلقة  143أما من حيث املسامهة النسبية املطلقة فنجد اجلزائر يف املرتبة   . 3.9%

 ).%8.5(ومصر  ،)%13(تونس  ،)%16.4 وهي أضعف نسبة إذا ما قورنت مع املغرب  %6يف توفري مناصب العمل 

ومما تقدم ميكن القول أن مسامهة السياحة يف كل من الناتج احمللي اإلمجايل والتوظيف ضعيفة جدا إذا ما قورنت مع 

  .أو الدول العامليةالدول املغاربية 
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  :2019تنافسية السياحة والسفر في الجزائر لسنة  - سادسا

منذ أن صدر أول تقرير من املنتدى االقتصادي تنافسية السياحة والسفر بالنسبة لدولة اجلزائر فقد شاركت يف تقرير 

  2019-2009من وفيما يلي نتائج التقرير املتعلق بتنافسية السياحة والسفر  اخلاص باجلزائر  2007سنة 

   :26 الجدول رقم

  زائرجلل 2019إلى  2009تقرير تنافسية السياحة والسفر من عام 

  

  

  اجلزائر

2009  2011  2013  2015  2017  2019  

عر   دوليا  عربيا  دوليا  عربيا  دوليا  عربيا  دوليا  عربيا  دوليا

  بيا

  عربيا  دوليا

113  13  115  13  132  11  123  12  118   _   116  13  

  :من إعداد الطالبة باإلعتماد على: المصدر

  03-02، ص2015) دافوس(الصادر عن املنتدى االقتصادي العاملي 2015حتليل تنافسية السياحة والسفر للدول العربية : املنظمة العربية للسياحة

The Travel & Tourism Competitiveness Report 2019, p15 

عامليا من  113احتل املرتبة  2009 انطالقا من معطيات اجلدول أعاله جند أن قطاع السياحة يف  اجلزائر سنة

 ـ، ليواصل تراجعه ب)عربيا 13(عامليا  115أين احتل املرتبة  2011، مث تراجع مبرتبتني سنة )عربيا 13( حيث تنافسيته

  . )عامليا 11(عامليا  132حيث احتل املرتبة  2013سنة  مرتبة 17

القطاع اجلزائر ميكن القول أن دولة وانطالقا من هذا الرتاجع املتتايل لتنافسية قطاع السياحة والسفر يف 

رغم كل املقومات  اجلزائرية باإلهتمام الكايف من قبل السلطات يكن حيظمل خالل تلك الفرتة يف اجلزائر  السياحي

تونس  مثلمقارنة مع بعض الدول ) واليت تؤهلها يف أن تكون بلد سياحي بامتياز( رية اليت متتلكها اجلزائالسياح

 السنوات واستنادا لالحصائيات الصادرة عن املنتدى خالل .ذا القطاعهل اكبري   ااهتمامكل منهما واملغرب واليت تويل  

حصلت على  سنة 2011ويف ،)عربيا9( عامليا 75املرتبة  2009جند أن املغرب احتلت سنة  2015، 2013، 2011

احتلت فقد تونس أما بالنسبة لدولة ،)عربيا8 ( عامليا 71فقد احتلت املرتبة 2013ويف سنة ، )عربيا10(عامليا 78املرتبة 

تشارك تونس يف هذا فلم  2013أما سنة ، 2011 سنة )عربيا4(عامليا  47واملرتبة  2009، سنة )عربيا4( عامليا 44املرتبة 

    .التقرير

 9ـ ، حيث تقدمت ب)14ضمنعربيا من  12(بلدا  141 ضمنعامليا من  123احتلت اجلزائر املرتبة  2015سنة 

 118 مراتب وحتصلت على املرتبة 5تقدمت اجلزائر يف التصنيف بـ  2017ويف سنة ،  2013مراتب مقارنة مع سنة 

دولة مشاركة  140عامليا من ضمن  116فقد احتلت املرتبة  2019أما سنة  الدراسة،دولة مشلتها  136عامليا، ضمن 

  ).بلد مشارك 14عربيا من أصل   13. (ضمن هذا التقرير

هو بداية  2015وبداية سنة  2014أن أواخر يف  2019-2015وراء هذا التطور املالحظ خالل وقد يكون السبب 

اإلهتمام بالقطاع السياحي من قبل السلطات اجلزائرية يف خضم األزمة اإلقتصادية اليت شهد�ا اجلزائر مع اخنفاض 

أسعار البرتول وهذا ما تطلب منها ضرورة التنويع اإلقتصادي واعتبار قطاع السياحة أفضل خيار ميكن التعويل علية 
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ديد من الندوات وامللتقيات واملؤمترات العلمية حول السياحة من أجل نشر حيث مت إقامة الع .خارج قطاع احملروقات

  .الوعي واالهتمام أكثر �ذا القطاع

وعليه بني التقرير الصادر عن  ،)116 املرتبة( وبالنسبة لتصنيف اجلزائر من حيث املؤشرات فقد حتصلت على

 مشال على مستوى األدىن املرتبة مبرتبتني عاملًيا فإ�ا حتتلتقدمها  أن اجلزائر رغم 2019املنتدى اإلقتصادي العاملي لسنة

  :وفيما يلي بعض نتائج املؤشرات الرئيسية األربعة إفريقيا

حققت نتائج جند أن اجلزائر  2019باالعتماد على التقرير الصادر لسنة ) البيئة التمكينية: (املؤشر الرئيسي األول - أ

عامليا وهو ما يؤكد غياب  118بيئة العمل أين احتلت املرتبة  وهذا راجع ملؤشر البيئة التمكينية يف مؤشر ة جداضعيف

وجيب على الدولة اجلزائرية تدارك البيئة املناسبة للقيام باألعمال التجارية وعدم تشجيع اإلستثمار يف قطاع السياحة 

 ليت تندرج ضمن املؤشر الرئيسي األول بغيةهذا األمر واالهتمام أكثر ببيئة األعمال السياحية وبقية املؤشرات الفرعية ا

وهذا لن يتحقق إال بتدخل مجيع  البيئة التمكينية للسياحة والسفر يف اجلزائر مبؤشر  املتعلقةحتسني القدرة التنافسية 

  .  اجلهات  والقطاعات املعنية

  :  ض النتائج كما يليبالنسبة للمؤشر الرئيسي الثاين املتعلق بالسياسات والظروف التمكينية ميكن عر  - ب

  : 27الجدول رقم 

 المتعلق بالسياسات والظروف التمكينية نتائج المؤشر الرئيسي الثاني

  

  اجلزائر

حتديد أولويات للسياحة 

  مشرات6والسفر 

  اإلنفتاح الدويل

  مؤشرات 3

تنافسية األسعار 

  مؤشرات4

 10اإلستدامة البيئية 

  مؤشرات

132  139  8  133  

  :من إعداد الطالبة باإلعتماد على :المصدر

The Travel & Tourism Competitiveness Report 2019, p  47  

يوضح اجلدول السابق نتائج املؤشر الرئيسي الثاين واملتمثل يف السياسات والظروف التمكينية يف قطاع السياحة 

حتديد أولويات للسياحة والسفر واإلنفتاح : حيث جند أن املؤشرات الفرعية الثالثة املتمثلة يف ،والسفر يف اجلزائر

الدويل، واإلستدامة البيئية هي اليت سامهت يف تراجع واخنفاض القدرة التنافسية يف اجلزائر حبصوهلا على املراتب 

متتلك قوة تنافسية خرى جند أن اجلزائر لكل مؤشر على التوايل، هذا من ناحية ومن ناحية أ )133 _139 _132(

  .وهي يذلك واحدة من أكثر الدول تنافسية يف العامل نتيجة حصوهلا على املرتبة الثامنة على املستوى العاملي باألسعار

جند أنه من بني أكثر املؤشرات الفرعية اليت أثرت بشكل سليب : بالنسبة للمؤشر الثالث اخلاص بالبنية التحتية - ت

على تنافسية السياحة والسفر يف اجلزائر هو املؤشر اخلاص بالبنية التحية للخدمات السياحية، حيث احتلت اجلزائر 

ل اجلاد على حتسني القدرة التنافسية يف هذا املؤشر وذلك عامليا  وهو ما يستدعي منها ضرورة العم 136املرتبة 

إلنشاء شركات تأجري سياحية وسفر واألفضل أن تكون مرتبطة عامليا وذلك بالتعاون مع مستثمرين يف القطاع اخلاص 

   .لثقة السائح يف هذه الشركات
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ورجال األعمال لدعوة رجال األعمال  لتقوية القوة التنافسية ال بد من العمل مع القطاع اخلاص ومع قادة األعمال

  .من مقومات سياحية البالداألجانب والذين يزورو�م من أجل األعمال بتمديد رحلتهم لإلستماع مبا تزخر به 

 عامليا 126احتلت اجلزائر املرتبة  وفيما يتعلق باملؤشر الرئيسي الرابع اخلاص باملوارد الطبيعية والثقافية، فقد - ث

  .لتنافسية املوارد الطبيعيةبالنسبة 

هذا غري كايف بل  الثقافية ولكن وحىت الطبيعة  بكم هائل من املوارداجلزائر تزخر وعلى العموم ميكن القول أن 

والعمل   يف اليونسكو وأيضا حتسني جودة الطبيعة  الطبيعيةاملواقع  عدد منتسجيل  لمن أجحيتاج إىل عمل دؤوب 

والدعوة لعقد اإلجتماعات  اهلامة الرتفيهية أو الستضافة األحداث الرياضية ضية الكبريةاملالعب الريا إنشاءعلى 

القارة اإلفريقية من حيث  على مستوىالعاملية خاصة وأن اجلزائر قامت بإنشاء قصر املؤمترات والذي يعد األكرب 

وهذا من أجل تعزيز سياحة املؤمترات اليت باتت اليوم تشكل  هكتارا 27 ـب لى مساحة إمجالية تقدراملساحة إذ يرتبع ع

   .من أهم الدعائم الرئيسية يف الناتج احمللي للقطاع السياحي

  :1تتمثل عوامل ضعف القطاع السياحي يف اجلزائر فيما يلي :عوامل ضعف القطاع السياحي في الجزائر  -سابعا

  عدم االهتمام احلكومي بالسياسات السياحية؛ - 1

  استغالل اإلمكانات املوجودة واملقدرات السياحية؛ عدم - 2

  ؛)قابلية حتويل العمالت( ضعف القطاع املصريف وعدم عصرتنه  - 3

يف مدينة وهران أو يف اجلزائر ) الشرطون (تكلفة يوم واحد يف فندق ( اخلدمات السياحية الباهظة التكلفة  - 4

 جنوم؛ العاصمة تعادل تكلفة أسبوع يف تونس يف فندق ثالث أو أربع

 ؛ألف سرير 511 باملائة منها غري مصنفة يف حني تتوفر تونس على 66سرير  ألف85 (ضعف طاقة االستيعاب  

  ؛)ألف351واملغرب 

  .ضعف دور القطاع اخلاص ودوره احملدود يف السياحة يف حالة اجلزائر مقارنة باملغرب - 5

بشكل عام والسياحة المحلية  في الجزائر السياحةلسياسات واإلجراءات الحكومية المنتهجة لتطوير ا -ثامنا

 :بشكل خاص

  :في الجزائر السياحةلسياسات واإلجراءات الحكومية المنتهجة لتطوير ا -1

  :اختذت الدولة اجلزائرية جمموعة من اإلجراءات املؤسساتية والقانونية واالقتصادية �دف النهوض بقطاع السياحة 

  :2جراءات القانونية يفوتتمثل اإل :إجراءات قانونية -أ 

                                                           
، ص 2017، جامعة األغواط، جوان 30رؤية حول السياحة يف اجلزائر مقارنة مبثيلتها يف تونس واملغرب، جملة دراسات، العدد : بوحفص حاكمي، خدجية العارف  1

14.  
، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، ا�لة اجلزائرية للتنمية اإلقتصادية، متطلبات تنمية القطاع السياحي في اإلقتصاد الجزائري: عبد الرزاق موالي خلضر، خالد بورحلي  2

  .75، ص 2016، جوان 04العدد 
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 والـذي يتعلـق بالتنميـة 2003فيفـري  17يف  01-03 صدر القانون رقم :قانون التنمية المستدامة للسياحة -

  :املستدامة للسياحة، وهدف هذا القانون إىل إحداث حميط مالئم وحمفز من أجل

   للمؤسسات الفندقية والسياحية قصد رفع ترقية االستثمار وتطوير الشراكة يف السياحة وإعادة االعتبار

  اإليواء واالستقبال وتثمني الرتاث السياحي الوطين؛ قدرات

 إدماج مقصد اجلزائر ضمن السوق الدولية للسياحة من خالل ترقية الصـورة السـياحية وتنويـع العـرض 

    السياحي وتطوير أشكال جديدة لألنشطة السياحية؛

  وطموحا�م يف جمال السياحة واالستجمام والتسلية وحتسني نوعية اخلدمات تلبية حاجات املواطنني

  السياحية؛

 املسامهة يف محاية البيئة وحتسني إطار املعيشة وتثمني القدرات الطبيعية والثقافية والتارخيية؛  

 التطوير املنسجم واملتوازن للنشاطات السياحية وترقية الشغل يف امليدان السياحي.   

والذي حيدد القواعـد العامـة  2003فيفري  17يف  02-03صدر القانون رقم : متعلق باستغالل الشواطئقانون  - 

لالستعمال واالستغالل السياحي للشواطئ، وهدف إىل تثمني ومحاية الشواطئ لالستفادة منها وتوفري شروط تنمية 

  . ياحية الشاطئيةمنسجمة ومتوازنة، مع حتديد نظام تسلية مدمج ومنسجم مع النشاطات الس

 15فيفـري 17املؤرخ يف  03-03صدر القانون رقم : قانون متعلق بمناطق التوسع السياحي والمواقع السياحية - 

  :، وهدف إىل2003

 االستعمال العقالين واملنسجم للفضاءات واملوارد السياحية قصد ضمان التنمية املستدامة للسياحة؛  

 حية وكذا منشآت تنمية النشاطات السياحية يف املخطط الـوطين لتهيئـةإدراج مناطق التوسع واملواقع السيا 

  اإلقليم؛

 إنشاء عمران مهيأ ومنسجم ومناسب مع تنمية النشاطات السياحية واحلفاظ على طابعه املتميز وكـذا محايـة 

  املقومات الطبيعية للسياحة؛

  والديين  استعمال واسـتغالل التـراث الثقـايف والتـارخيياحملافظة على الرتاث الثقايف واملوارد السياحية من خالل

   .والفين ألغراض سياحية

املعدل واملتمم  2001أوت  20الصادر يف  03-01إن أهم ما جاء يف األمر  :القانون المتعلق بتطوير االستثمار -

تثمار وآلية عمله، وهذا املتعلق بتطوير االستثمار هو مناخ االس  15/07/2006املـؤرخ فـي  08-06باألمر رقـم 

بغرض الوصول إىل استحداث نشاطات جديدة وتوسيع القدرات اإلنتاجية أو إعادة هيكلة رأس املال 

للمؤسسات العمومية واملسامهة فيه، كمـا شـمل املفهـوم اجلديد للخصخصة الكلية واجلزئية واالستثمارات 

 ،املساواة بني املستثمر احمللي واألجنيب: يلي نون علـى مـااملستفيدة من منح االمتياز أو الرخصة، وأكد هذا القا

إنشاء الوكالة الوطنية لتطوير االستثمارات وهي مؤسسة عمومية  ،إلغاء التميز بني القطاع العام والقطاع اخلاص

ذات طابع إداري يف خدمة املستثمرين الوطنيني واألجانب وإنشاء شباك وحيد ضمن الوكالة يضم االيرادات 
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جوان من سنة كيوم وطين للسياحة مبوجب قرار مؤرخ  25واهليئات املعنية باالستثمار باإلضافة إىل حتديد تاريخ 

 . 2011ماي  29يف 

  1:قامت اجلزائر بإنشاء عدة هياكل إدارية لتنمية القطاع السياحي ومنها إجراءات مؤسسية -ب

   ،1963ديسمرب  20املؤرخ يف  63- 474وم رقم تأسست مبوجب املرس :وزارة السياحة والصناعات التقليدية -

جتسيد السياسة  ،التعريف باملنتوج السياحي اجلزائري وترقيته : وحددت مبوجبه املهام املوكلة إليها واملتمثلة يف

  .احلكومية يف جمال السياحة واجناز املخططات التنموية السياحية

واملعدل مبوجـب املرسوم  1988أكتوبر  31املؤرخ يف  214- 88أنشئ مبوجب املرسوم : الديوان الوطني للسياحة -

  . تنفيذها وهدف إنشاؤه إىل إعداد برامج الرتقية السياحة والسـهر علـى ،1992أكتوبر  31بتاريخ 92-402

 1998فيفـري  21املؤرخ فـي  70-98أنشئت مبوجب املرسوم التنفيذي رقم : الوكالة الوطنية للتنمية السياحية -

ويهدف إىل صيانة ومحاية مناطق االستغالل السياحي واقتناء األراضي الضرورية وختصيصـها للمشاريع السياحية 

 وكذا دراسة التهيئة لألراضي املخصصة لألنشطة السياحية والفندقية واملعدنية 

  1998مـارس 10 املؤرخ يف 94- 98 أنشئت مبوجب املرسوم التنفيذي رقم: لمؤسسة الوطنية للدراسات السياحيةا -

و�دف إىل اجناز الدراسات ملعرفة الطاقات السياحية وتنميتها والقيام بدراسـة التهيئـة السـياحية واملعدنية، مراقبة 

املشاريع التنموية ووضع اخلربة للمجمعات السياحية والفندقية واملعدنيـة باإلضـافة إلـى تأسيس بنك للمعلومات 

   .احيةألجل التهيئة والتنمية السي

فيفـري  25املؤرخ يف  39-94أنشأت مبوجب املرسوم التنفيذي : اللجنة الوطنية لتسهيل األنشطة السياحية -

و�دف إىل اقرتاح كل األعمال اليت متكن من حتسني العمليات املرتبطة بالنشاط واحلركات السياحية  1994

ملدرسة (ومـدارس ) معهد بوسعادة، معهد تيـزي وزو، معهـد اجلزائـر(باإلضافة إىل إنشاء معاهد  .والتحكم فيها

يف التكوين السياحي �دف ترقية اخلدمات السياحية ووجود العديد مـن اجلمعيـات السياحية اليت ) العليا للسياحة

   . هلا بعد وجمال عمل جهوي أو وطين

       SDAT المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية( االجراءات االقتصادية والمالية  - ث

  :2030المخطط الهيكلي للتهيئة السياحية آفاق  -

مرجعًا لسياسة جديدة تبنتها الدولة اجلزائرية  (SDAT) 2030يعترب املخطط التوجيهي للتنمية السياحية آفاق 

املرآة اليت تعكس لنا مبتغى الدولة فيما  فهو (SNAT) 2030ويعد جزءًا من املخطط الوطين لتهيئة اإلقليم يف آفاق 

خيص التنمية املستدامة وذلك من أجل حتقيق توازن ثالثي يشمل الرقي االجتماعي والفعالية االقتصادية واالستدامة 

                                                           
  76، مرجع سابق، ص 2016موالي عبد الرزاق خلضر، خالد بورحلي،   1
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وهلذا السبب ويف إطار التنمية املستدامة، تعطي الدولة توجيهات اسرتاتيجية للتهيئة السياحية يف كافة الرتاب  .البيئية

 1.الوطين

حدد هذا املخطط مخسة أهداف كربى لتنفيذ سياسة  :األهداف الخمسة لمخطط التوجيهي للتهيئة السياحية -

   2:وهي جديدة

 ؛جعل السياحة قطاع مساهم يف تنمية االقتصاد وكبديل لقطاع للمحروقات  

  ؛الثقافةشراك القطاعات األخرى، كقطاع األشغال العمومية، قطاع الفالحة وقطاع إضمان  

 ؛والبيئة  توفيق بني الرتقية السياحة  

  ؛الثقايف والديينو تثمني الرتاث التارخيي  

 حتسني صورة اجلزائر بصفة دائمة. 

   3:يرتكز املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية على مخس ديناميكيات هي

 ؛مثني الوجهة اجلزائرية لزيادة جاذبية وتنافس اجلزائر  

  ؛السياحية املتميزة من خالل ترشيد االستثمار والتنميةتطوير األقطاب والقرى  

 نشر خمطط جودة السياحة (PQT)  لتطوير التميز يف العروض السياحية الوطنية بإدماج التكوين من خالل

  ؛عالم واالتصالاالرتقاء املهين والتعليم واالنفتاح على تكنولوجيا اإل

 ؛ طط الشراكة بني القطاعني العام واخلاصخم  

 متويل السياحة خمطط. 

ميثل املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية يف الوالية جانب من : المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية في الواليات

حيث يشكل خريطة طريق لتسييح الوالية على املدى القريب،  .2030فاق أاملخطط التوجيهي للتهيئة السياحية 

والية  43ا إطالق املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية، مت اجناز املخطط يف والية اليت مت فيه 48يف  .املتوسط والبعيد

  4.واليات 05بينما يظل قيد الدراسة يف 

  

  

 

                                                           
1
 https://www.mtatf.gov.dz/?page_id=7287&lang=ar 

2
 Idem 

3
 Idem 

4
 Idem 
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ا اجلزائر لتحفيز السياحية هجراءات اليت أعدومن بني اإل :رفي الجزائ المحليةالسياحة إجراءات تحفيز  - 2

    1:نذكر اآليت احمللية

اختذت شركة اخلطوط اجلوية اجلزائرية من جهتها قرار يقتضي بتخفيض أسعار تذاكر السفر حنو اجلنوب بني  -

شهري سبتمرب وأفريل، وهذا لتشجيع املواطنني على السياحة الصحراوية، واكتشاف ما تزخر به هذه املناطق من 

  الوطن؛ 

الصحراوية جللب السياح داخل الوطن وخارجه للتعريف  تقوم الدولة اجلزائرية بإقامة مهرجانات عديدة يف املناطق -

  مبناطقها الصحراوية ومعرفة تراث كل منطقة؛ 

دعوة املستثمرين لالستثمار يف القطاع السياحي الذي يفتح فرصا ذهبية للصحراء اجلزائرية اليت تضم مناطق  -

  ؛ ومعامل سياحية فريدة يف العامل، باعتبار تارخيها العريق وتنوع ثقايف

مكانات هائلة لرتقيتها إحظيت السياحة يف املناطق السياحية باهتمام السلطات اجلزائرية، حيث حشدت هلا  -

  حيائها؛ إعادة إو 

يئة �إلعادة  مايليئة املنشآت السياحية العمومية، حيث خصص مبلغ �ي إلعادة مالية معتربةلغ اختصيص مب -

  .مراكز تزخر باحلمامات املعدنية مثانية

يتضح لنا أنه بالرغم من املؤهالت السياحية اليت متتلكها اجلزائر، غري أن مؤشرات مسامهة السياحة يف  مما سبق

اإلقتصـاد الوطين تبقى ضعيفة جدا مقارنة باألرقام العاملية، بل هي ضعيفة مقارنة حىت بعدد كبري من الدول األفريقية 

ل أفضل يف اقتصاديات هذه الدول، وعلى الرغم من والعربية، فالسـياحة يف مصر وتونس واملغرب تساهم بشك

هودات املبذولة من قبل احلكومة اجلزائرية للنهوض بالقطاع وجعله قطاعا إسرتاتيجيا غري أن تلك الرغبة مل جتسد ا�

حلد الساعة بالنظر حلجم اإلسـتثمار الضـعيف يف القطـاع السياحي، زيادة على عدم وضع مناخ مناسب جللب 

   .ياإلستثمار األجنيب واحمللي نظرا خلصوصية اإلستثمار يف القطاع السياح

  : المخاطر المدركة الناتجة عن السياحة: المطلب الثالث

  . قبل احلديث عن املخاطر املدركة الناجتة عن السياحة احمللية فإنه سيتم احلديث أوال عن املخاطر الناجتة عن اخلدمات

  : دركة في مجال الخدماتالمخاطر الم_ الفرع األول

املستهلك ونظرا  بفعل املرتبطة والعواقب اليقني بعدم تتعلق) Perceived risk( املدركة سبق القول أن املخاطرة

على القطاع الباحثني بتحليل هذا املتغري العديد من إىل قيام فقد أدى هذا  اتاخلدم قطاعالتسويق إىل المتداد 

خيتلف باختالف السلعة املشرتاة أو اخلدمة اليت مت اقتنائها حيث اعتربت  املخاطر إدراك إن وهذا من منظور .اخلدمي

اختاذ القرار  مواصلة حيول دون مما املستهلكني، على خطرا تشكل ملموسة للخدمات الغري عدة دراسات أن الطبيعة

  .وبالتايل تؤثر بشكل سليب على السلوك الشرائي للمستهلك. الشرائي

                                                           
  284، مرجع سابق، ص2017جناة بن تركية،   1
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  :د المخاطر المدركة الناتجة عن الخدماتأبعا -أوال

جمال اخلدمات وحدد األبعاد  على )النتائج الغري مرغوب فيها( العواقب من األوائل الذين أسقطوا بعد Garnerويعترب 

   1:التالية

خطر اختيار مقدم اخلدمة سِيؤثر بطريقة سلبية على إدراك األفراد اآلخرين حول  :ةطر االجتماعياخامل - 1

 .املشرتي

 .تنال اخلدمة املشرتاة على أفضل مكسب نقدي ممكن للمستهلك الخطر أن  :ةالياملطر اخامل - 2

 . خطر أن يؤدي أداء اخلدمة إىل خطر صحي على املستهلك :ةسدياجلطر اخامل - 3

 . خطر عدم اجناز اخلدمة املشرتاة بالطريقة اليت ستؤدي إىل رضا العمالء: طر األداءخما - 4

 .خطر أن يضيع املستهلك الوقت، أو يضيع جهًدا يف احلصول على اخلدمة: طر الوقتاخم - 5

  .تأثري سليب على راحة املستهلك أو تصوره الذايت اخلدمةخطر أن يكون الختيار أو أداء : ةطر النفسياخامل - 6

  :المخاطر المدركة للسلع مقابل المخاطر المدركة للخدمات -ثانيا

، )1986( Garner، )1985( وآخرون  George، )Guseman )1981 أثبتت العديد من الدراسات على غرار 

Murray  & Schlacte )1990 (وMitchell  & Greatorex  )1993( تكون  اخلدمة لشراء املدركة املخاطر أن على

عدم التجانس، القابلية للتلف، عدم  واملتمثلة يفبسبب خصائصها املتأصلة، السلع  املدركة لشراء املخاطر من أعلى

 يف اليقني عدم من أكرب قدراً  يسببان أل�ما والالملموسية التجانس عدم السيما القابلية للتجزئة وعدم امللموسة،

 خماطر إدراك زيادة يتم قد وبالتايل، من حيث التقييم ةصعوب أكثر اخلدمة ذلك، جيعالن من إىل باإلضافة املستهلك

 الصعب ومن مقارنة مع السلع، اخلدمات عن أقل معلومات تتوفر ذلك، إىل اخلدمة مقارنة مع السلع باإلضافة

    2.اخلدمة خماطر إدراك زيادة يتم قد وبالتايل، عليها احلصول

التطبيقية أن املخاطر املدركة للخدمات تكون أعلى مقارنة  الدراسات معظم فقد أظهرت أعاله، ذُكر كما

وفيما يلي بعض الدراسات اليت . للخدمات املختلفة اخلصائص خالل من ذلك تربير وميكن بتلك املتعلقة بالسلع

  :عقارنت بني املخاطر املدركة يف كل من السلع واخلدمات وأثبتت أن املخاطر املدركة للخدمات أعلى مقارنة مع السل

  

  

  

  

  

                                                           
1  Vincent-Wayne Mitchell : Understanding Consumers’ Behaviour: Can Perceived Risk Theory Help?, 
Management Decision, Vol. 30 Iss 3,  1992,  P 27 

2 Pérez-Cabañero, Carmen : Perceived risk on goods and service purchases, esic market, 2008, P 184 
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  : 28الجدول رقم 

  :أهم الدراسات التي تناولت الفرق بين المخاطر المدركة لكل من السلع والخدمات

  الخدمات  السلع  السنة  الدراسات

   Gusemanدراسة 

   

 
1981  

 زبدةال

 السعال أقراص

 مسجل كاسيت

  فراش ال

  املوتيالت 

 البنوك

 األطباء

  تأجري شقة

 &  Murrayدراسة 

 Schlacter     

 Jacketالسرتة   1990

 مضرب التنس

 املشواة

  كامريا الصور

 تنظيف األسنان

 األعنيفحص 

 استشارات مالية

  داخليالتزيني ال

 Mitchellدراسة 

and Greatorex     

  
  

  التلفازجهاز   1993

 مضرب التنس

 معطف

  جينز

 القاحل

 الفنادق

 البنوك

  كز الرياضةا مر 
Source: Pérez-Cabañero, Carmen: Perceived risk on goods and service purchases, esic market, 2008, P 192 

يقدم هذا اجلدول ثالث دراسات حاولت دراسة املخاطر املدركة بني كل من السلع واخلدمات وتوصلت يف 

واخلدمات  ولكن من خالل مالحظة خمتلف السلع .نتائجها إىل أن املخاطر املدركة للخدمة أكرب منها بالنسبة للسلع

املثال فإن أمهية  اليت متت دراستها فجدير بنا احلكم على عدم وجود جتانس بينهما فبالنسبة للمستهلك على سبيل

   .الزبدة ال عالقة هلا بتأجري الشقةشراء وتكلفة 

أكرب من خماطر شراء  ات تعتربء اخلدمميكن القول أن الفرضية القائمة على أن املخاطر املدركة القتنا لذلك

ما إذا   ملعرفةإجراء دراسات مقارنة جديدة  والبد من. السلع تستند إىل أحباث أجريت على عينات مشكوك فيها

  ).سلع أو خدمات(كانت هناك بالفعل فئة منتجات أكثر خطورة من األخرى 

أظهرت بأنه ال توجد  )1985(وآخرون  Georgeعلى العكس من ذلك، فإن الدراسة التطبيقية اليت أجراها  

ويف دراسة حديثة قام �ا   .فروق ذات داللة إحصائية فيما يتعلق باملخاطر املدركة بني فئة معينة من السلع واخلدمات

فإنه يعارض القول بأن املستهلكني يعتربون دائًما اخلدمات الغري ملموسة  )2003(وآخرون سنة  Larocheكل من 

على الرغم من أ�م يؤكدون . اطرة من السلع، وأكد أن اخلدمات ال تعترب دائًما أكثر خطورة من السلعهي األكثر خم

لعدم  السبب ليس له عالقة بالبعد املادي أن خاصية الالملموسية للخدمات تزيد من إدراك املخاطر، ويفرتضون أن
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ميكننا ، وبناء على ذلك(Mental intangibility)  املعنوي إىل البعدوإمنا يعود  (Physical intangibility) امللموسية

واليت قد تكون أكثر خطورة من ) Music softwareبرجميات املوسيقى  مثل(العثور على سلع معنوية غري ملموسة 

   1).اليت تقدمها البنوك اإللكرتونيةاخلدمات مثل تلك (  _ذهنيا_بعض اخلدمات امللموسة معنويا 

لتقييم املخاطر املدركة يف السلع واخلدمات ذات القيمة املرتفعة، مت اختيار  )Mitchell )1999وفًقا لدراسة 

حيث متثلت السلع . من املتوقع أن تتطلب جهدًا أكرب يف صنع القرار وخماطر مدركة أعلى هالعديد من املنتجات ألن

 التلفازكهربائية، غسالة الصحون أو غسالة مالبس، املنزل، السيارة أو الدراجة النارية، املكنسة ال كل من  املقرتحة يف

كانت اخلدمات املقرتحة هي تلك اليت يقدمها طبيب األسنان، احملامي أو و . ، وكمبيوتر شخصي hi-fiأو جهاز

   2.ضرائب، احلضانة، خدمات اإلصالح املنزيل، وخدمات وكالة السفرالمستشار 

وإذا  . السبب األول لزيادة احتماالت اإلجابة على االستبيان :ولقد مت اقرتاح سلع وخدمات خمتلفة لسببني

كان الشخص الذي متت مقابلته قد حصل مؤخرًا على أكثر من منتج واحد من نفس الفئة، فقد طُلب منه أن 

أما السبب الثاين فهو تعميم النتائج لعدم اقتصارها على خدمة أو  ،يتذكر األحدث ألنه سيتذكر سلوكه بسهولة أكرب

    3.لعة معينةس

ولقد كانت من أهم النتائج اليت مت احلصول عليها أنه ال ميكن القول بأن خماطر الشراء تكون دائًما أعلى 

للخدمات مقارنة بالسلع و�ذا املعىن، فإن شراء منزل يعد أكثر خطورة من اخلدمات اليت يقدمها طبيب أسنان أو 

   .حماٍم، على سبيل املثال

القول أنه ال يوجد اتفاق واحد بني الباحثني للحكم على نوع معني من املنتجات بأنه وعلى العموم ميكن 

 .أكرب خطورة من النوع اآلخر حيث أن لكل نوع له خصوصياته اليت ينفرد �ا

  :المخاطر المدركة السياحية_ الفرع الثاني

أكرب خطورة  املنتجات بأنهنوع معني من متت اإلشارة سابقا إىل أن هناك وجهات نظر ختتلف للحكم على 

حيث أن لكل فئة خصوصيا�ا اليت تنفرد �ا، ولكن عند احلديث عن اخلدمة السياحية فإن األمر  النوع اآلخر،من 

خيتلف متاما فباإلضافة إىل خصائص اخلدمة السياحية من الالملموسية وعدم التجانس والتالزمية وغريها من 

حبد ذا�ا نتيجة ارتباطها مبجموعة من اخلدمات األخرى على غرار الضيافة، اخلصائص، فإ�ا تشكل صناعة قائمة 

حبيث تعمل معا على نطاق واسع ومبستويات خمتلفة من أجل تقدمي خدمة سياحية .. اإلتصاالت املواصالت،

الشكوك ونتيجة لكل هذه التعقيدات اليت تكتنفها اخلدمة السياحية قد يتعرض السائح لنوع من  للسائح،متكاملة 

وبالتايل فإن مستوى واملخاوف فيما يتعلق باختاذه لقرار معني نتيجة املخاطر اليت يتوقع أن جيدها يف اخلدمة السياحية 

   . املخاطر املرتبطة �ا تكون ضمن مستويات عالية مقارنة مع اخلدمات األخرى

                                                           
1 Pérez-Cabañero, Carmen, 2008, Op Cit, pp 185-186 
2
 Idem, P 187 

3
 Idem, P 187 
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 لزيارات ملناطق معينة يرتبط بارتفاعا عدد اخنفاض أن العامل أحناء مجيع يف العديد من اإلحصاءات وقد أظهرت

 القرار صنع يف املدركة تلعب دورا كبريا املخاطر أن )Soznmez &Graefe  )1998 من كل حيث وجد. املخاطر

 1.لإلرهاب أهدافًا يكونوا أن خيافون السياح آمن أو أن غري السفر خاصة إذا كان للسائحني، بالنسبة

  :الناتجة عن السياحةتعريف المخاطر المدركة  -أوال

 من جتعل اليت السياحية املنتجات وضوح عدم نتيجة. السياحي الرئيسي للسلوك احملور اخلطر يعترب مفهوم

من  ما حد إىل نفقات كبرية متثل اليت الرحالت وتكلفة ناحية، من الفعلي االستهالك قبل بدقة املنتج تقييم املستحيل

 القرار صنع عملية يف رئيسيا املدركة دورا املخاطر تلعب )Roehl & Fesenmaier )1992وحبسب  ناحية أخرى،

 املخاطر من للحد �م اخلاصة القرارات اختاذ عملية أثناء احملتملني السياح مساعدة هو اهلدف يكون ما عادة. للسياح

   2.الشراء بعملية مرتبطة أ�ا يرون اليت

الناجتة عن السياحة  بأ�ا حالة من عدم التأكد اليت يواجهها السائح عندما   وميكن تعريف املخاطر املدركة

يريد اقتناء خدمة سياحية واختيار وجهة معينة، وختوفه  من احلصول على نتائج غري سارة فيما يتعلق بقرار اختيار 

من املال نظري احلصول على وتتباين أنواع املخاطر اليت يشعر �ا السياح من خماطر مالية وهي دفع مبلغ . هةجالو 

وصوال . حيملها السائح جتاه تلك اخلدمة خدمة سياحية ال تكون قادرة على تلبية اإلدراكات والتوقعات السابقة اليت

ىل املخاطر املادية وهي تأثري اخلدمة السياحية ماديًا على السائح أثناء إستخدامه أو استهالكه هلا، فضال عن إ

وهي عدم التماثل بني خصائص اخلدمة وبني أدائها، بينما املخاطر النفسية وهي عدم ) األدائية(املخاطر الوظيفية 

  .وغريها من املخاطر. التماثل بني شخصية العميل واألداء الفعلي للخدمة السياحية

    :أبعاد المخاطر المدركة الناتجة عن السياحة -ثانيا

 صنف كل من  السياحة، جمال عترب بنية متعددة األبعاد ويفمتت اإلشارة سابقا إىل أن املخاطر املدركة ت

Mayo & Jarvis )1981( نفسية، أما الباحث وخماطر وظيفية خماطر إىل املخاطر Moutinho  )1987( فقد بني بأنه 

 وأخريا املخاطراجتماعية  مالية، خماطر خماطر وظيفية، خماطر جسدية، خماطر إىل املخاطر السياحية تصنيف جيب

    3.النفسية

 خماطر ذلك يف مبا املدركة، للمخاطر أبعاد ثالثة )Roehl &Fesenmaier  )1992 يف حني حدد كل من

 )Roehl   & Fesenmaier )1992وبالنسبة للباحثني  4.احملددة الوجهة وخماطر اإلجازات، خماطر املادية، املعدات

 املالية، باملعدات والتجهيزات، املخاطر يف املخاطر املتعلقة تتمثلإىل سبعة أبعاد  حبثهما يف املخاطر املدركة فقد صنفا

 Sonmez قام كل من 5.والرضا واالرتياح، املخاطر االجتماعية، واملخاطر الوقتية املخاطر النفسية، املخاطر اجلسدية،

&Graefe  1998املخاطر املعدات، خماطر  :الدويل إىل عشرة أبعاد تتمثل يف بالسفر املدركة املرتبطة املخاطر بتصنيف
                                                           

1  Myron F. Floyd, Lori Pennington-Gray : Profiling Risk Perceptions of Tourists, Annals of Tourism Research, Vol. 
31, No. 4, 2004, P1051 

2  Tracey Dickson, Sara Dolnicar, 2004, Op Cit, P 04 
3 Nik Alif Amri Nik Hashim  & all, 2018, Op Cit Cite, P 95 
4 Elaine Chiao Ling Yang, Vikneswaran Nair, 2014, Op Cit, P  248  
5  Nik Alif Amri Nik Hashim  & all, 2018, Oo Cit, P 96 
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وهناك من صنف  1السياسي، النفسية، الرضا، االجتماعية، اإلرهاب، والوقت االستقرار املالية، الصحة، املادية، عدم

  2:األبعاد يف ثالثة عشر بعد تشمل كل من

      .الوقت من الكثري تستغرق أو للوقت مضيعة الرحلة تكون أن احتمال: املخاطر الزمنية  -  أ

 .متت إنفاقها اليت األموال قيمة مع ال تتوافق الرحلة أن احتمال: املخاطر املالية  -  ب

  .الرحلة أثناء حدوث أخطار جسدية  إمكانية: املخاطر اجلسدية  -  ت

  .الذاتية صورته أو املستهلك شخصية الرحلة تعكس أن ال إمكانية: املخاطر نفسية  -  ث

  .الرحلة أثناء تنظيمية أو معدات أو ميكانيكية مشاكل حدوث إمكانية: الوظيفة/ ملعداتاباملخاطر املتعلقة   -  ج

  .الشخصي االرتياح إىل الرحلة تؤدي الن أ احتمالية: الرضا  -  ح

  .فيها اآلخرين رأي على الرحلة تؤثر أن إمكانية: املخاطر االجتماعية  -  خ

  .جيد بشكل السفر خدمة أداء عدم بسبب املزايا املرجوة من الرحلة احلصول على عدم إمكانية: خماطر األداء  - د

  .القتل أو لالغتصاب ضحية الوقوع أو للسرقة تعرض السائح احتمال: اجلرمية  - ذ

   .السفر أثناء باألمراض اإلصابة إمكانية: املخاطر الصحية  -  ر

 على القدرة وعدم الثقايف، الفهم وسوء األجانب، مع التواصل يف صعوبات مواجهة إمكانية: املخاطر الثقافية  -  ز

  .املوضوعة واملعايري األجنبية احلياة طريقة مع التكيف

  .زيار�ا تمست اليت البالد يف سياسية اضطرابات حدوث إمكانية: املخاطر السياسية  -  س

 .السفر أثناء إرهايب عمل حدوث إمكانية: خماطر اإلرهاب  - ش

 واألمن السالمة مفاهيم حول )Schroeder  &Pennington-Gray )2013 به أما البحث الذي قام 

 اإلصابة باألمراض، اجلرمية، تشمل واليت بالسياح املرتبطة املخاطر من أنواع فقد مت حتديد سبعة الدوليني السياحيني

  3.السياسية واألزمات الثقافية، احلواجز املخاطر ذات الصلة بالطقس، املعدات، تعطل املخاطر اجلسدية،

 نظر إىل وجهة من أبعادها ختتلف وقد األبعاد، متعددة بنية أ�ا على املخاطر املدركة إىل النظر ميكنوعلى العموم 

  .موقف بكل خاصة وتكون أخرى

  :المخاطر المدركة ونية السفر -ثالثا

 وميكن. بالسلوك املتنبئني أفضل أحد عتربوت. معني موقف يف بسلوكه الشخص إميان هو السفر نية من والقصد

 Nohوحبسب   السفر سياق ويف .تفكري السياح على كبريا تأثريا هلا ويكون الفعلي السلوك إىل تؤدي نية السفر أن

وتعترب نية السفر ذات أمهية  . "حمددة فرتة خالل حمدد ملكان الزوار زيارة احتمالية" إىل تشري السفر فإن نية ، )2006(

 املسافر وعلى دوراملسافر،  سن مثل املسافر خصائص على أيًضا وتؤثر الوجهة اختيار على من تأثري هلا نظرا ملا كبرية

                                                           
1  Tracey Dickson, Sara Dolnicar, 2004, Op Cit, PP 07 -08  

 96 , PCit p& all, 2018, OAmri Nik HashimNik Alif    2  
3
 Elaine Chiao Ling Yang, Vikneswaran Nair, 2014, Op Cit, P248 
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 سلوك مع كبري بشكل اارتباطه) Um & Crompton )1992 أثبت فقد ذلك، على عالوة. السابقة السفر وجتربة

   1.السفر

وفيما . خمتلفة جماالت يف املستهلك بسلوك املتعلقة النية على املدركة املخاطر تأثري الباحثني من العديد درس

 فعالة كانت املدركة املخاطر أن )Maritz, Yeh & Shieh  )2013 أجر�ا دراسة كشفتفقد   ،السفر بوجهة يتعلق

 تأثرت قد  Marmaris زيارة نية أن على )Artuger  )2015 وافقت كما. تايوان يف الوطنية احلديقة زيارة نية يف جزئًيا

  Chew & Jahari قبل من مت تقدميهاويف دراسة . إقامتهم أثناء إدراكها من قبل الزوارمتت  اليت املخاطر بأبعاد

 أثرت املدركة اجلسدية املخاطر أن إىل وخلصت قبل من اليابان زاروا الذين املاليزيني السائحني دراسة تشمل )2014(

 يلعبون واألمن السالمة أن عموًما الباحثون يزعم. واألمن لعامل السالمة كبري اهتمام إيالء مت 2.الزيارة يف نيتهم على

 11 هجمات أظهرت قد حيث. بالسياح عن وجهة معينة اخلاصة السفر وتشكيل خربة القرار صنع يف فعالة أدوارًا

 السياحية املناطق يف كبري اخنفاض إىل أدى مما السياحة على األمنية املخاطر تأثري 2001 عام يف اإلرهابية سبتمرب

   3.اإلقليمي الركود وحىت

فكلما  .لسفرهم التخطيط يف املستهلكني لدى القرار صنع عملية على املدركة تؤثر املخاطر أن وما ميكن قوله،

اخنفضت املخاطر كلما جتسدت نية السفر إىل قرار فعلي وكلما ارتفعت املخاطر فإنه من احملتمل أن تؤثر سلبا على 

 .نية السفر وبالتايل لن يتم اختيار الوجهة من قبل السائح

 : الوجهة اختيار في المدركة المخاطرة دور -رابعا

 ،السفر طريقة مثل( نواحي عدة على بالسفر املتعلقة القرارات اختاذ عملية يف مهًما دورًا املدركة املخاطرة تلعب

املفضل  يعتمد النوع املثال، سبيل فعلى). السفر ووجهة السفر، تكاليف السفر، أسلوب السفر، وقت تنظيم السفر،

االعتماد على رحالت منظمة من طرف وكاالت سياحية مع ترتيبات النقل واإلقامة بأسعار معينة  مثال(السفر  لتنظيم

املخاطر املدركة  على )مبفرده السفر مقابل جمموعات مع مقابل رحالت سياحية منظمة بصفة فردية، سفر السائح

خالل دفع التكاليف من  من الثث طرف إىل املخاطر حتويل واليت تعين( املخاطر أخرجة اسرتاتيجياتإن  .للسياح

 زيادة طريق عن مالية خماطر إىل اجلسدية املخاطر نقل يتم أي( اخلطر عوامل استبدال أو) السفر على التأمني أجل

 السياحية الرحالت ملنظمي أو جيًدا املتعلمني السياحيني مبالغ مالية للمرشدين دفع طريق وذلك عن السفر تكاليف

 معني نوع تفضيل  سبب تفسر أن ميكن ،)أعلى أمان مبعايري تتمتع اليت الباهظة االعتماد على الفنادق أو اخلربة ذوي

معىن ذلك  4.السائحني خطر قل السفر، تنظيم درجة زادت كلما. املخاطر إدراك وارتباطه مبستوى السفر تنظيم من

يكون ضعيفا،  احتمال سفرهم إىل هذه الوجهةفان أنه عندما يدرك الفرد مستوى مرتفعا من املخاطر حنو وجهة ما، 

                                                           
1
  Nik Alif Amri Nik Hashim& all, 2018, Op Cit, P 97 

2
  Idem, P  97     

3 Elaine Chiao Ling Yang, Vikneswaran Nair, 2014, Op Cit, P  240  
4 Marion Karl, Jürgen Schmude : Understanding the role of risk (perception) in destination choice: A literature 
review and synthesis, Tourism, Vol. 65, No. 2, 2017, PP 140-141 
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ولية معينة فإن احتمال وكذلك عندما يكون لدى األفراد مستوى مرتفع من إدراك املخاطر حنو سفرهم لوجهة د

   .سيكون أكرب من اختيارهم للسفر الفردي واملستقلاختيارهم للسفر اجلماعي املنظم 

 يرتبطان املفهومني فكال اليقني، عدم إىل باإلضافة املخاطر خالل من تتحدد سياحية وجهة اختيارإن 

 وعدم املخاطرة" مصطلحي غالًبا يستخدمون الباحثني أن من الرغم علىو .ما حلدث كنتيجة احملتملة باخلسارة

  أشار ذلك ومع ،نتائجهما باحتمالية متييزمها ميكن أنه إال القرار، صنع عملية سياق يف متبادل بشكل" اليقني

Quintal اليقني وعدم املخاطر بتعريف يتعلق فيما السياحية البحوث يف منظورين وجود إىل )2010( وآخرون :

 اليقني وعدم املخاطر .العواقب بشأن اليقني بعدم شعور هو أن اخلطر حيث واحد، كمفهوم اليقني وعدم املخاطر

 خيارات ترتبط .معروفة غري نتيجة باعتباره اليقني وعدم للوقوع معني باحتمال اخلطر يرتبط حيث منفصلة، كمفاهيم

ويوضح  ،"اجلزئية املعرفة" من اليقني عدم ينشأ )Knight )1921اليقني وحسب   عدم من عالٍ  مبستوى دائًما الوجهة

Crompton )1992( وجهات مجيع حول املعلومات معاجلة عن السياح عجز عن هذه املعرفة ناجتة تكون ما غالباً  أنه 

 احملددة أن اخلصائص )Fuchs & Reichel  )2006يضيفكما .حمتمل سائح كل هلا يتعرض اليت احملتملة السفر

 عملية يف اليقني عدم مستوى تزيد من للتلف التباين، والقابلية التالزمية، امللموسية، عدم واملتمثلة يف السفر خلدمة

   1.بالسفر املتعلقة القرارات اختاذ

 ويرى باملخاطر حمفوفة خيارات هي الوجهة واختيار بالسفر املتعلقة القرارات اختاذ فإن ذلك، على عالوة

Weber & Bottom  (1989)احملتملة، النتائج على االحتماالت بتوزيعات وصفها ميكن البدائل بني أن االختيار 

 بالتكاليف، مرتبطة تكون املستهلك، نظر وجهة أن املخاطر من )Sönmez & Graefe )1998ويعتقد كل من  

 تكلفة بأقل تعظيم املنفعة بني التوفيق طريق عن احتياجا�م تناسب اليت الوجهة خيتارون احملتملني السياح فإن وبالتايل

 على بناءً  الوجهة خيارات خيتارون السياح أن إىل )1992(  Roehl & Fesenmaier كما أشار الباحثني ).خطر أو(

 2.للمخاطر إدراكا�م

 فقد سوف حتدث، أو حدثت قد كانت إذا عما النظر بغض سياحية، أزمة من الوجهة  تعاين أن ومبجرد

 الوجهة يف السياحية األزمة حالة حول احملددة املعلومات من كبري قدر على للحصول احملتملون السياح يسعى

 أزمة مبشاكل يتعلق فيما واملخاطر السالمة عوامل ألن حيدث هذا أن Graefe )(1998 و Sonmez ذكر. املختارة

    3.الوجهة تقييم أجل من املعلومات من مزيد إىل احلاجة على حتفزهم السياحة

 املعلومات خالل من تتشكل الوجهة صورة فإن التقييم، مرحلة يف Graefe )(1998و  Sonmez لـ وفًقا

 املعايري هي البدائل صورة وتعترب  .أخرى خارجية مصادر من وأيًضا السياح مجعها اليت الصلة ذات والتفاصيل

 واملشورة لألزمة اإلعالمية التغطية تؤثر املختارة، الوجهات يف األزمة حدوث مبجردو . البديلة الوجهات لتقييم األساسية

                                                           
1
 Marion Karl, Jürgen Schmude, 2017, Op Cit, P 141 

2 Idem, P 142 
3
 Anshul Garg, Jeetesh Kumar: The Impact of Risk Perception and Factors on Tourists’ Decision  Making for 

Choosing the Destination Uttarakhand/India, Journal of Tourism and Management Research, Vol. 2, Issue.2, 2017, 
P 147                                                                                                         
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 املخاطر ومستوى للوجهة السائح تصور على باألزمة املتعلقة املختلفة األخرى املعلومات إىل باإلضافة احلكومية

 االهتمام من املزيد إيالء سيتم. البدائل تقييم عملية على املختلفة السالمة مستويات تؤثر قد احلالة، هذه يف. املدركة

ويف هذا الصدد يرى . حمفوفة باملخاطر تعترب اليت تلك رفض يتم وقد، ةيالسياح اتزماأل من آمنة تعترب اليت للوجهات

 السياح احتياجات مجيع يليب خيار اختيار طريق عن يتم الوجهة اختيار إن )Graefe )1998 و   Sonmez كل من

 اإلعالمية التغطية فإن النهائية، الوجهة اختيار بعد املختارة الوجهة يف أزمةحدوث  هناك كان إذا. آمًنا ويُعترب تقريًبا

 السائح معرفةستشكل  االجتماعية التفاعالت من واملعلومات السفر نصائح من واإلعالنات الوجهة يف لألزمة

 حتدث اليت األخرى، املواقف يف. املختارة الوجهة حنو السفر ونية النهائي السفر قرار على املكتسبة املعرفة تؤثر. لألزمة

 كان إذا مبا املعرفة هذه تتعلق. خارجية مصادر من أيًضا األزمة معرفة تأيت املختارة، الوجهة يف السياحة أزمة فيها

 هذه بأن) Graefe )1998 و   Sonmez ويعترب. �ائية كوجهة املتأثرة الوجهة هذه خيتارون يزالون ال السياح

  1.القرار صنع لعملية السلوكي العنصر أ�ا على إليها ويشار  القرار نتائج يف التأثري على القدرة هلا املعلومات

 الوجهة السياحية، حيث كشفت اختيار يف مهًما أكد العديد من الباحثني أن املخاطر املدركة تلعب دورًا

 اتأثري  له املخاطر إدراك أن الدويل السفر على وتأثريها املخاطر حول إدراك )Sönmez  & Graefe )1998 دراسة

 اليت يُنظر الوجهة زيارة بعدم على اختاذ القرار يشجع للمخاطر الشديد اإلدراك أن واتوأثب. الوجهة اختيار على امباشر 

 اليت السفر نوايا على املخاطر إدراك تأثري حول نيويورك سكان بني دراسة أعطت .باملخاطر حمفوفة أ�ا على إليها

 سلوك بني العالقة يف لالهتمام مثرية ثاقبة نظرة 2001 سبتمرب 11 يف اإلرهابية اهلجمات من قصرية فرتة بعد أجريت

 االجتماعية املخاطر املدركة مثل املخاطر مكونات بعض أن الدراسة هذه وجدت، حيث واملخاطر املدركة السفر

 فلويد كما وضح كل من .املستقبل للسياح يف السفر سلوك على اتأثري  هلا العامة السالمة خماوف وكذلك املدركة

   2.الدويل السفر جتنب إىل تؤدي أن ميكن اخلطورة عالية اإلدراكات أن )2004(. وآخرون

 من املثال سبيل فعلى. اإلمجايل املستوى على أيًضا يتم الوجهة اختيار على املخاطر وجتدر اإلشارة إىل أن تأثري

 السياحة على واآلجل لإلرهاب العاجل التأثري حول )Drakos   & Kutan )2003اليت قام �ا الدراسة خالل

 األبيض البحر بلدان يفالزيارة  زيادة إىل تؤدي واحد بلد يف املنخفضة اإلرهاب مستويات أن فقد كشفت. املتوسطية

ويفسر   .بأكملها املنطقة يف االخنفاض إىل يف بلد ما سيؤدي اإلرهاب مستويات ارتفاع أن حني يف األخرى املتوسط

 باعتبارها ا�اورة التأثريات أو االمتداد مبفهوم النتيجة هذه )Steiner ،Al Hamarneh & Meyer ،)2006كل من 

 وجهة اختيار وعليه فإن. املنطقة نفس يف فيها أزمة املنطقة ككل نتيجة وجهة سياحيةيف  السياحة على سلبا تؤثر

 فعل كردة السياح قبل من تطبيقها ميكن واليت جتنبها أو املخاطر من للحد اسرتاتيجية هو) دولية أو وطنية( بديلة

   3.املدركة لمخاطرل العالية املستويات على

                                                           
1 Anshul Garg, Jeetesh Kumar, , 2017, Op Cit,  P 147 
2
  Marion Karl, Jürgen Schmude, 2017, Op Cit, P 142 

3
 Idem, P 142 
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 السائح ردع وكيفية السفر بعد من أبعاد خماطر 17 حول )Gray   & Wilson )2009 أجراها اليت إن الدراسة

 للسائحني �ديداً  تشكل اجلسدية واملخاطر اإلرهاب حيث أن. هذه اخلطر عوامل لتقييم ثاقبة نظرة تعطي السفر عن

 ميكن. وغريهااالجتماعية  املخاطر مثل األخرى للخطر العوامل عكس على الوجهة جدا الختيار قوية حمددات وهي

 النوع خالل من )Sönmez ،Apostolopoulos & Tarlow، 1999( السياحة على لإلرهاب القوي التأثري تفسري

 لألمهية آخر سبب وهناك ).Richter & Waugh ،1986( كو�ما متالزمني والسياحة اإلرهاب بني اخلاص للعالقة

1.للمخاطر اخلاطئ التقدير من مزيد إىل اإلرهاب حول اإلعالمية التقارير تكرار يؤدي أن ميكن العالية
    

من أجل تقليل املخاطر املدركة الناجتة عن : طرق التقليل من المخاطر المدركة الناتجة عن السياحة -خامسا

  :السياحة فال بد على السائح اتباع العديد من الطرق، ولعل أمهها ما يلي

 :الخبرة السابقة -1

 جلهة السابقة الزيارة: عنصرين الغالب يف تأخذ الوجهة السياحية الختيار حمددا إن اخلربة السابقة باعتبارها 

 وخربة السابقة جلهة معينة الزيارة أن إىل األحباث كذلك تشري). دولية( عامة سفر وخربة) الوجهة من نوع( معينة

 يدركون ال معينة وجهة يف سفر خبربة يتمتعون الذين كان السياح  فإذا. خمتلفة بطرق املخاطر إدراك حتدد العامة السفر

يرون أن املخاطر املدركة  كثريا يسافرون الذين الدوليني السياح فإن على أ�ا أقل خطورة، اخلطر أبعاد بعضا من سوى

 .عام بشكل خطورة أقل إدراك لديهم أي أن  2ستكون منخفضة بصفة امجالية وشاملة

 على. النتائج هذه تؤكد الكيان الصهيوين، زوار مع )Fuchs and Reichel )2011 اليت قام �االدراسة  مثل

اجلرمية  أو اإلرهاب الكيان الصهيوين ألول مرة ستكون املخاطر املدركة لديهم مثل زاروااملثال، السياح الذين  سبيل

 اجلرمية أو اإلرهاب مثل اخلطر عوامل ألول مرة الزائرون يقيم 3.مرتفعة أكرب من أولئك الدين يزورو�ا بشكل متكرر

   .زورو�ا بشكل متكرري من أولئك الذين أكثر

الزيارة  أن ويظهران متباينة نتائج )Chakraborty)2009  و Rittichainuwat منمن ناحية أخرى أعطى كل 

 املخاطر مثل( فقط واحدة خطر لفئة إدراكهم تايلندا خيتلف بشكل كبري يف املقصودة للوجهة الزائرين تكرارو  األوىل

وللتوضيح فقط فإن تايلندا شهدت  4.)اإلرهاب خطر مثل( األخرى اخلطر لعوامل إدراكهم يف ليس ولكن) اجلسدية

اجليش تصاعدت االحتجاجات لتصبح مواجهات عنيفة مطولة بني حيث  ،2010أحداثا سياسية يف أفريل 

  .ذو القمصان احلمر املتظاهرينو 

 املعرفة .الوجهة اختيار وبالتايل املخاطر إدراك على السفر جتربة لتأثري تفسريًا السياحية املعرفة تكون أن ميكن

 إىل عادي شخص من السائح تنقل حمددة وجهة مع اخلربة وكذلك العامة السفر جتربة خالل من املكتسبة السياحية

 السياحية املعرفة بني التفاعل حول )2014( وآخرون Sharifpour �ا قام ويف دراسة. السفر مبخاطر يتعلق فيما خبري

                                                           
1
Marion Karl, Jürgen Schmude, 2017, Op Cit,P 143 

2 Idem, P 144 
3 Idem, P 144   
4
 Idem, P 144 
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 الوجهة، عن الشخص معرفة يف بالنفس بالثقة والشعور الذاتية، املعرفة وجدوا أن. الوجهة واختيار املخاطر وتصور

     1.سلًبا يرتبطان املخاطر وإدراك

  :البحث عن المعلومات -2

 فيما خاصة بالسفر، املتعلقة القرارات اختاذ عملية مراحل من مرحلة كل يف عالقة ذات السفر معلومات تعترب

 ما مرحلة املدركة يف املخاطر من تقلل املناسبة السفر معلومات أن على )Mansfeld  )1992 ينص. باملخاطر يتعلق

 اختاذه للذات أوالالذي مت  القرار تربير يف مفيدة وهي الشراء مرحلة يف وجهة صورة إنشاء على وتساعد الشراء، قبل

 عن البحث حول )Jonas  & Mansfeld )2015 �ا قام دراسةويف . الشراء بعد ما مرحلة ثانيا يف ولآلخرين

 الوجهة، اختيار بعد الوجهة، اختيار قبل أي( خدمة السفر عملية استهالك تسلسل أثناء املخاطر وإدراك املعلومات

   2 .السفر معلومات واستخدام املخاطر إدراك مستوى بني عالقة وجود تؤكد) العودة بعد الرحلة، أثناء

 ال ورغم أنه. املخاطر من للحد مهمة اسرتاتيجية أ�ا على املناسبة السفر معلومات عن البحث وتعترب عملية

 من لديهم املدركة املخاطر مستوى تقليل إال أ�م ميكنهم ما، مكان يف الفعلية املخاطر مستوى تقليل للسائحني ميكن

 الوجهة واختيار املعلوماتعن  بحثالو  املدركة املخاطر بني املهمة العالقة حتديد مت. املعلومات عن البحث خالل

 أثناء احلاالت معظم سياحية معينة يف وجهة خيتارون السياح ألن ونظرًا ).Mäser &Weiermair  )1998 بواسطة

التقييم من خالل البحث عن  يستند. مباشرةً  اخلطر عوامل تقييم على قادرين غري همفوبالتايل  املنزل، يف تواجدهم

 الصغرية االجتماعية من البيئات أو اخلاصة املصادر من" املوضوعية" البيانات مثل خمتلفة بأشكال املعلومات

هيئات رمسية  عن الصادرة تلك املعلومات مثل املوضوعية واملوثوقة، املعلومات تلعبو . اإلعالم وسائل أو للسائحني

 & Sönmez يكشفبينما  3.الوجهة اختيار قبل مان، السيمااألو  سالمةإدراك خماطر ال يف رئيسًيا دورًا مثل الوزارة،

Graefe )1998( غري املصادر على الشخصيةاملصادر و  االجتماعي التواصل معلومات مصادر يفضلون السياح أن 

 بتقدير حتظى شفهيةال علوماتاملو  األسرة، أفراد أو واملعارف األصدقاء مع للمعلومات املباشر التبادل إن. الشخصية

   4.الوجهة خيارات على التأثري يف العوامل أقوى من واحدة اعتبارها وميكن كبري

من املصادر غري الرمسية مثل األصدقاء  الوجهة السياحيةإىل مجع املعلومات عن  السائحيسعى وبصفة عامة 

زيارة األماكن الرمسية لتقليل درجة املخاطرة اليت يدركها قبل اختاذ قرار  والعائلة وقادة الرأي، إضافة إىل املصادر

من خالل مجع أكرب قدر من املعلومات،  يف التفكري والبحث لدعم قرارا�مطويلة  أوقاتا السائحونقضي ي. السياحية

عن  فكلما زاد البحث. بدرجة عالية من املخاطرة املالية اختيارهااليت يرتبط  بالوجهة السياحيةتلك املتعلقة  خاصة

وبالتايل االختيار ذلك إىل حتسني ظروف  كانت النتائج أكثر دقة وأدى  اختيارهااملراد  الوجهةمعلومات جديدة حول 

 .اختيار الواجهة السياحيةلية عم ختفيض درجة املخاطرة اليت ميكن إدراكها قبل وبعد

                                                           
1
 Marion Karl, Jürgen Schmude, 2017, Op Cit, P 145 

2
 Idem, P  144  

3
  Idem, P  144  

4
 Idem, P   144  
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  : السالمة واألمن -3

 احملددات من وهو. للسائح بالنسبة اهتمام مصدر يعترب عامل السالمة واألمان )Middleton  )1994 وفقا لـ 

 السرقة والسيما اجلرمية، هي السياح �م واليت بالسالمة تتعلق مسألة أول. للسياح يف تقييم الوجهة األساسية واهلامة

احملليني،  السكان من عرضة ليكونوا ضحايا كثراألالسياح هم  العديد من الدراسات أن أثبت واالحتيال، فقد

 بسبب ائمللجر  عرضة السياح يعترب) 1996( Pizam & Mansfeld، و )2000( وآخرون  Bruntوحبسب كل من 

 إىل أيًضا مييلونكما أ�م  بيئا�م مع األلفة وقلة ،معهمالية الكبرية اليت حيملو�ا واملبالغ امل السلوكية، مهأمناط اختالف

   1.خمتلفني يكونوا أن

 وقتا كثريا  يقضون السياح أن يف املتمثلة البسيطة احلقيقة من يأيت كضحايا السياح وقوع بأن ويعتقد البعض

 أن املرجح غري منفإنه  ذلك إىل باإلضافة. ونتسوقوي الطعام ونتناوليو  السياحية املعامل ويشاهدون الطلق اهلواء يف

     2.ا�رمني ضد املوجهة والتهم اجلرائم عن باإلبالغ اخلاصة احمللية والعمليات بالقوانني دراية على السياح يكون

 وهذا وبقائها املنظمة أداء تعطيل إىل األخرى واألزمات الصناعية واحلوادث الطبيعية الكوارث تؤدي أن ميكن

 الوجهة بسمعة فورًا اإلضرار إىل الرئيسية األزمة تؤدي أن ميكن. والسياحة الضيافة صناعة على خاص بشكل ما يؤثر

 يف Mumbaiمومباي  يف وقع الذي اإلرهايب اهلجوم ويعد. البناء إلعادة سنوات كالمها يستغرق وقد التحتية، وبنيتها

من  حاالت هناك نفسه، الوقت يف ولكن على ذلكالواضحة  األمثلة من أورلينز نيو يف اإلعصار وكارثة 2008 نوفمرب

 Bali التفجريات اإلرهابية اليت شهد�ا مدينة ذلك على ورمبا خري مثال. جدا وجيز وقت خالل تعافت اليت الوجهات

 احلكومة جهود إىل ذلك ويرجع التفجريات،من  أيام خالل 2004 عام Bali Recovery Group إنشاء مت حيث

من  وغريهم اإلعالم ووسائل احملليني والسكان واملتطوعني احلكومية غري املنظمات من كبري وعدد اإلندونيسية

 سبتمرب 11 هجمات عل ذلك فبعد آخر السلبية، مثال الصور جتاوز يف  Bali وبذلك جنحت أصحاب املصلحة،

 العاملي التجارة مركز حطام جذب 2002 عام ويف واحد، عام خالل احلادث من املدينة تعافت. نيويورك يف اإلرهابية

 تنظيف متو . 2004 عام يف تسونامي كارثة من تأثرت اليت Phuket جزيرة عن آخر مثال. زائر مليون 3.6 نيويورك يف

  3.املعتادة عمليا�ا وبدأت بسرعة فوكيت جزيرة حول الشاطئية املنتجعات

وكلما غاب . عملية اختيار الوجهة من طرف السائح توباختصار ميكن القول أنه كلما توفر األمن كلما تعزز 

  .األمن كلما أثر هذا على إدراك السائح حول الوجهة وبالتايل سيؤثر سلبا على قرار اختيار الوجهة السياحية

 : الوالء لوجهة سياحية معينة -4

املصاحب  دالتأك عدمو  فيها النتائج غري املرغوب لتقليل السياحولعل من بني أهم الطرق اليت يعتمد عليها 

   .جتربتها من قبل تواليت مت املعروفة اختيار الوجهةبتكرار هو القيام ، الختيار وجهة سياحية معينة

  

                                                           
1
 Anshul Garg, Jeetesh Kumar, Op Cit, 2017, P 145                                                                                                        

2
 Idem,  P 145                                                                                                         

3
 Idem, P 146                                                                                                         
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  :القبول اإلرادي للمخاطر -5

فالقلق من التحول إىل ضحية يؤثر . أثبتت العديد من الدراسات أن للجرائم آثارًا سلبية على الرغبة يف الزيارة 

باإلضافة إىل ذلك أن األفراد خيتارون أماكن اخلطر من  لكن يف الوقت نفسه، لوحظ. وجهة معينة على احلماس لزيارة

بعض السياح يفكرون يف وجهات مألوفة وآمنة لقضاء عطال�م بينما يفضل آخرون وجهات أقل ألفة  1.أجل جتربتهم

فرغم أن هؤالء السياح يرون أن وجهة السفر ستكون . وغري آمنة يف بعض األحيان كو�ا ستضفي شعورًا باملغامرة

  .ع بعضهم إىل اختيارهارغبتهم يف التميز واالختالف عن اآلخرين  قد تدفحمفوفة باملخاطر، إال أن 

 األزمات، بني أن هؤالء يقاومون الذين السياح بشأن )Hajibaba  ) 2015 قبل من ويف دراسة مت إجراءها

 جتنب اسرتاتيجيات يف االخنراط من بدال استيعا�ا إىل مييلون وهم املخاطر لتجنب منخفضة ميول لديهم السياح

  2.الدويل السفر يف واسعة وأ�م ذو خربة املخاطر
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  :خالصة الفصل

استعرضنا يف هذا الفصل عدة تعريفات قدمت للمخاطر املدركة، وعلى العموم ميكننا القول أن اخلطر املدرك 

، كما أن هو حالة من عدم اليقني اليت يتعرض هلا املستهلك والنتائج الغري مرغوب فيها اليت تصاحب اختاذ قرار الشراء

هذه النتائج ختتلف من حبث آلخر وما مت الرتكيز عليه يف هذا البحث هي ستة أبعاد فقط للمخاطر املدركة واملتمثلة 

لعوامل املختلفة اليت تساعد أو حىت لوبالنسبة . يف املخاطر املالية، اجلسدية، النفسية، اإلجتماعية، األمنية والوقتية

عوامل ترتبط و  عوامل ترتبط بالفرد، عوامل ترتبط باملنتجهي فئات  ثالث ىلإفقد صنفت دراك املخاطر إتسبب 

  . مبوقف الشراء

ومن أجل تقليل خمتلف املخاطر اليت يدركها املستهلك فإنه توجد جمموعة من الطرق واألساليب الفعالة يف 

�انية وغريها ورمبا تعترب ختفيض املخاطر على غرار اخلربة السابقة، البحث عن املعلومات، الوالء، العينات ا

    .االتصاالت الشخصية واتصاالت الكلمة املنطوقة من األساليب الفعالة يف تقليل املخاطر املدركة

كما أن املخاطر املدركة ختتلف حسب نوع املنتوج وقد تزداد خطورة عندما يتعلق األمر باخلدمات نظرا 

خلصوصيتها املتمثلة يف الالملموسية، وعدم التجانس، والتالزمية والتلف فكل هذه اخلصائص تزيد من مستوى إدراك 

ح من حيث اختيار الوجهة السياحية فكلما كانت ويف سياق السياحة فإن املخاطر املدركة تؤثر على السائ. املخاطر

  . املخاطر املدركة املرتبطة �ا مرتفعة كلما أثر هذا سلبا على نية السائح يف السفر

اليت تنفرد �ا عن بعض الدول  أما على املستوى الوطين فاجلزائر تتوفر على الكثري من املقومات السياحية 

بعد للمستوى الذي وصلت إليه السياحة يف   ورغم ذلك فهي مل ترقى  ل السياحياملصنفة يف املراتب األوىل يف ا�ا

من حيث  كل من تونس واملغرب سواء من حيث املسامهة يف الناتج احمللي اإلمجايل، أو توفري مناصب العمل أو حىت

   .عدد السياح واإليرادات السياحية

أن عدد السياح اجلزائريني الذين زاروا تونس  حيث لطاملا فضل السياح اجلزائريني الوجهة األجنبية عن السياحة احمللية ف

  .ماليني سائح 5ألف سائح من إمجايل  357إىل �اية شهر جويلية املاضي أكثر من مليون  2019منذ بداية 

يعود باألساس  ملمارسة النشاط السياحي داخل الوطنائري وقد افرتض هذا البحث أن أسباب عدم إقبال السائح اجلز 

سواًء ما تعلق  إىل املخاطر املدركة اليت يتوقع أن جيدها السائح اجلزائري يف اخلدمات املقدمة مقارنة بالوجهة األجنبية

، النفسية، اإلجتماعية، خماطر األداء إضافة إىل املخاطر املتعلقة بعامل الوقت فكل هذا نيةمنها باملخاطر املالية، األم

  .املقومات اليت متتلكها اجلزائركل يؤدي إىل إعاقة السياحة احمللية رغم  
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  :الفصل الثالث

التحليل اإلحصائي لدور اجلماعات 

املرجعية يف تقليل املخاطر 

املدركة حنو السياحة احمللية
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  :تمهيد

خالل من السياحية  املخاطر املدركةاملتمثلة يف اجلماعات املرجعية و بعد دراسة وحتليل متغريات الدراسة 

دور حتليلية إحصائية، فموضوع حبثنا هو  ، سنقوم بدراسة األثر بني املتغريين من خالل دراسةلني النظرينيالفص

لذلك  _اجلزائريني السياحمن  جمموعةدراسة حالة _ اجلماعات املرجعية يف تقليل املخاطر املدركة حنو السياحة احمللية

 يف تقليل املخاطر املدركة اجلماعات املرجعيةأثر عالقة و ننا من قياس هذا الفصل بدراسة إحصائية متك سوف نقوم يف

   :وذلك وفق ما يلي .حنو السياحة احمللية

  إجراءات الدراسة امليدانية؛ :لاملبحث األو 

   لتحليل اإلحصائي حملاور االستبيان ومناقشة نتائجها؛ا: املبحث الثاين

  .الدراسة امليدانية ختبار الفرضيات وحتليل نتائجا: ثاملبحث الثال
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  إجراءات الدراسة الميدانية: المبحث األول

اجلزائريني  السياحمن  �موعةن طبيعة دراستنا هذه إستلزمت منا القيام بدراسة كمية عن طريق االستقصاء إ

وحتليله والتوصل إىل ، تصميمه تنفيذه انيويف هذا البحث سوف يتم احلصول على مجع البيانات باستخدام االستب

مث تفسري النتائج واستنتاج الدالالت العلمية والعملية منها وتعميمها على  ،النتائج بصورة رقمية واليت تعرب عن الواقع

، حتديد منهج الدراسة حتديد لخالنهجية الدراسة اليت أجريناها من وفيما يلي شرح مل .ا�تمع بدرجة عالية من الثقة

  .وتبيان أهم األساليب اإلحصائية املستخدمة يف الدراسة، طريقة إعداد وتصميم االستبيان البحثجمتمع وعينة 

  اإلطار المنهجي للدراسة: المطلب األول

يتبع الباحث عموما يف حبثه جمموعة من اخلطوات املنهجية، واليت تسمح له بإجناز حبث علمي قائم على أسس 

  .على إتباع أهم القواعد العلمية للخروج بتفسري النتائج بطريقة منظمةوعليه فقد مت احلرص . علمية صحيحة

  :منهج الدراسة -الفرع األول

مت اإلعتماد يف هذه الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي وذلك باستخدام األسلوب التطبيقي �دف مجع 

مت اإلعتماد يف معاجلة الظاهرة املدروسة على منهج الدراسة  كما ،البيانات وتبويبها وحتليلها واختبار الفرضيات

 Statistical، وذلك من خالل اإلعتماد على برنامج احلزمة اإلحصائية للعلوم اإلجتماعية )املنهج التحليلي(امليدانية 

Package for Social Sciences )SPSS ( املستهدفةمن خالل إدخال وختزين وحتليل البيانات ا�معة من العينة .  

  :مجتمع وعينة البحث -الثانيالفرع 

امليسرة (فقد مت إختيار العينة سهلة املنال وبالنسبة لعينة الدراسة السياح اجلزائريني، يف مجيع  البحثمتثل جمتمع 

غري ) اجلزائرينيواملتمثل يف السياح (باعتبار أن جمتمع البحث . ، واليت تندرج ضمن العينات غري اإلحتمالية)للباحث

وبالنسبة ملربرات اختيار العينة سهلة املنال، ميكن القول أن سهولة اإلتصال مبفردا�ا كان السبب . حمدد ومعرف

). إذ على هذا األساس مسيت بالعينة امليسرةعى للتيسري والتسهيل على الباحث كو�ا تس(الرئيسي يف االعتماد عليها 

على غرار العديد من دول العامل بسبب تفشي فريوس كورونا يف الوقت الراهن زائر ويف ظل الظروف اليت تشهدها اجل

نظرا  د على مواقع التواصل اإلجتماعياملستجد، فقد مت توزيع اإلستبيان على العينة املستهدفة إلكرتونيا باإلعتما

  . سائحا جزائريا 324وقد بلغت عينة الدراسة . لصعوبة اللقاء معهم

  :حدود الدراسة -الثالثالفرع 

 :   فيما يلي متثلت حدود الدراسة 

تنحصر الدراسة على السياح اجلزائريني ونتيجة للوضع الذي تشهده اجلزائر بسبب انتشار الوباء : ةالحدود المكاني

 .فقد مت توزيع االستبيان على العينة املستهدفة إلكرتونيا

على  اإلستبيانتوزيع  إذ مت 2020_08_16 إىل  2020_05_25متثلت يف الفرتة املمتدة من  :الحدود الزمنية

  .�دف حتصيل املعلومات اخلاصة بالدراسةالعينة املستهدفة 
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املستهدفني والذين مت اختيارهم بصفة  السياح اجلزائرينيمن  جمموعةت هذه الدراسة على لمش: المجال البشري

  .عشوائية

  :أداة الدراسة: الثاني بالمطل

االعتماد على االستبيان كأداة جلمع البيانات األولية بسبب بساطته وسهولة استخدامه وفهمه من طرف مت 

  .املستجوب

  :بناء أداة الدراسة -الفرع األول

ن أجل التأكد من مدى صدقها ومشوهلا م )01 امللحق رقم(مت عرض االستبيان على عدد من املتخصصني 

مالحظا�م بعني االعتبار عند التصميم النهائي له، حيث مشل االستبيان على عدد للموضوع قيد الدراسة وأخذت 

 .من األسئلة صنفت إىل أربعة أجزاء

�دف إىل معرفة ) سؤاال 22(حيث أن اجلزء األول من االستبيان فقد مت ختصيصه إىل جمموعة من األسئلة 

، حيث قسم هذا اجلزء بدوره إىل مخسة أجزاء )الداخلية( احمللية السياحة حنو التوجه يف املرجعية اجلماعات تأثري تقييم

  :فرعية وزعت على النحو التايل

 05ىلإ 01األسئلة من ( )الداخلية( احمللية السياحة حنو التوجه يف األسرة تأثري تقييم(  

 09إىل  06األسئلة من ( )الداخلية( احمللية السياحة حنو التوجه يف األصدقاء تأثري تقييم(  

 13إىل  10األسئلة من () الداخلية( احمللية السياحة حنو التوجه يف اجلريان تأثري تقييم(  

 18إىل  14األسئلة من () الداخلية( احمللية السياحة حنو التوجه يف أو الدراسة العمل زمالء تأثري تقييم(  

 22إىل  19األسئلة من ( )الداخلية( احمللية السياحة حنو التوجه يف املشاهري تأثري تقييم(  

 تقييم مستوى املخاطر املدركة من قبل السائح حنو السياحة احمللية أما اجلزء الثاين من االستبيان فقد ركز على

  :توزعت عرب ستة أجزاء على النحو التايل) سؤاال40(وهذا من خالل جمموعة من األسئلة 

 30إىل  23األسئلة من (احمللية  السياحة حنو السائح قبل من املدركة األداء خماطر مستوى تقييم(  

 38إىل  31األسئلة من (احمللية  السياحة حنو السائح قبل من املدركة النفسية  املخاطر مستوى تقييم(  

 46إىل  39األسئلة من (احمللية  السياحة حنو السائح قبل من املدركة اإلجتماعية املخاطر مستوى تقييم(  

 51إىل 47 األسئلة من(احمللية  السياحة حنو السائح قبل من املدركة املالية املخاطر مستوى تقييم(  

 56إىل 52األسئلة من (احمللية  السياحة حنو السائح قبل من املدركة الزمنية املخاطر مستوى تقييم(  

 57األسئلة من (احمللية  السياحة حنو السائح قبل من املدركة واألمنية اجلسدية املخاطر مستوى تقييم 

  .)62إىل

 داخل الزيارة أماكن يف التحتية البىن خدمات كفاءة تقييمأما اجلزء الثالث من االستبيان فقد متحور حول 

  :توزعت عرب ستة حماور على النحو التايل) سؤاال 21(، وهذا من خالل جمموعة من األسئلة الوطن
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 65إىل 63األسئلة من (الوطن  داخل الزيارة أماكن يف اإليواء خدمة كفاءة تقييم(  

 72إىل 66األسئلة من (الوطن  داخل الزيارة أماكن يف واملواصالت النقل خدمات كفاءة تقييم(  

 76إىل 73األسئلة من (الوطن  داخل الزيارة أماكن يف خدمة اإلطعام كفاءة تقييم(  

 80إىل 77األسئلة من (الوطن  داخل الزيارة أماكن يف والرتفيه التسلية خدمات أداء تقييم(  

 83إىل 81األسئلة من (الوطن  داخل الزيارة أماكن يف اإلتصال خدمة أداء تقييم(  

وهذا من خالل  الدراسة عينة ألفراد الشخصية البياناتأما اجلزء الرابع واألخري من االستبيان فقد متحور حول 

  :أسئلة توزعت عرب ستة حماور على النحو التايل 6جمموعة من األسئلة 

 ؛النوع  

 ؛الفئة العمرية  

 ؛املستوى التعليمي  

 ؛الدخل  

 ؛احلالة االجتماعية  

 اإلطار املهين.  

سؤاال توزعت عرب األجزاء واحملاور سابقة الذكر، وقد مت استخدام  83وعلى العموم فقد تكون االستبيان من 

حيث أن هذا املقياس من أكثر املقاييس شيوعا ألنه . اخلماسي وهذا نظرا لسهولة استخدامه likertمقياس ليكرت 

سهل االستخدام يقوم على إعطاء مفردات العينة جمموعة من العبارات ويطلب منهم التعبري عن درجة موافقتهم من 

ميع عبارات االستبيان وفق وهذا بالنسبة جلموافق بشدة  5غري موافق بشدة إىل  1عدمها على سلم متدرج من 

  :مايلي

   :29الجدول رقم 

  سلم ليكرت الخماسي

  غري موافق بشدة  غري موافق  حمايد  موافق  موافق بشدة

5  4  3  2  1  
  سلم ليكرت اخلماسيباإلعتماد على  الطالبةمن إعداد : المصدر 

  :صدق قائمة االستبيان: الفرع الثاني

اخلارجي  يكون بالتحكيم وذلكيعين ذلك أن تكون أداة الدراسة مناسبة للغرض الذي وضعت من أجله، 

   :والداخلي ألداة الدراسة كما يلي
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   ":صدق المحكمين" الصدق الظاهري -أوال

ميكنها أن توفر البيانات املطلوبة  يانالعبارات اليت وردت يف االستب التأكد من أنالصدق الظاهري وميثل 

عرضت يان وبعد استكمال فقرات االستب. معللدراسة وبدقة عالية، ميكن من خالهلا تعميم نتائج الدراسة على ا�ت

ذوي اخلربة واالختصاص يف  ثانية على على األستاذ املشرف كخطوة أوىل وبعد موافقته عليها، مت عرضها يف خطوة

يف حتقيق  حيث أدلو بآرائهم بشأن فقرات املقياس ومدى قدرته 1جامعة سطيفذين ينتسبون إىل جماالت التسويق وال

  .ياناخلرباء واحملكمني لالستب أهداف الدراسة، حيث قمنا ببعض التعديالت على بعض الفقرات يف ضوء اقرتاحات

  :ثبات أداة الدراسة -ثانيا

حصائيا دقيقا على إالذي يعترب مؤشرا " رونباخألفا ك"معامل حبساب  قد ّمت استخدام طريقة االتساق الداخليل

 مقبولة عندما تكون مساوية أو أكرب من )معامل ثبات املقياس (وتعد قيمة معامل ألفا كرونباخمدى االعتمادية، 

انية احلصول على نفس االستبيان، وإىل إمك إىل وجود ترابط عال بني عبارات تلك القيمة تشريحيث ، )0.6(

وقد كانت معامالت الثبات اخلاصة بكل حمور . ومع مرور الوقت النتائج فيما لو تكرر القياس يف ظل أوضاع خمتلفة

  :التايل مثلما هو موضح يف اجلدول

  :30 الجدول رقم

  معامل ألفا كرونباخ لمحاور اإلستبيان

  معامل ألفا  حجم العينة  عدد األسئلة  محاور االستبيان

  0.954  324  22   احمللية السياحة حنو التوجه يف املرجعية اجلماعات تأثري تقييم

  0.976  324  40  احمللية السياحة حنو السائح قبل من املدركة املخاطر مستوى تقييم

  0.961  324  21  الوطن داخل الزيارة أماكن يف التحتية البىن خدمات كفاءة تقييم

  0.964  324  83  مجموع المتغيرات

  سلم ليكرت اخلماسيباإلعتماد على  الطالبةمن إعداد : المصدر

 كأعلى قيمة، و) 0.976( أن قيم معامل ألفا كرونباخ للثبات احنصرت بني 30 يتضح من اجلدول رقم

معامل ألفا للمقياس املستخدم يف  كأدىن قيمة، وهي مرتفعة، وتشري النتائج املبينة يف اجلدول إىل أن قيم) 0.954(

احلد األدىن املطلوب ملعامل ألفا، وبالتايل فإن قيمة  وهو) 0.60( خيص كل احملاور، كلها أكرب منالدراسة فيما 

القول  وعلى ذلك ميكن ،وهي قيمة ذات داللة إحصائية عالية 0.964بلغت قيمته حيث معامل ألفا تعترب مقبولة، 

   .بأن االستبيان ككل ومبحاوره يتمتع بثبات جيد
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  أساليب التحليل اإلحصائي المستخدمة في الدراسة: المطلب الثالث

ف باختالوالشمول  حيث التعقيدختتلف من اإلحصائي ليل األساليب اإلحصائية املستخدمة يف التح نإ

 األساليب ن، موأهدافهافرضيات الدراسة يم لتدع عليهاإىل نتائج يعتمد  وذلك للوصولا هاستخدام اهلدف من

   :الدراسة احلالية نذكراإلحصائية املستخدمة يف 

 معامل ألفا كرونباخ للتأكد من درجة ثبات املقياس املستخدم؛  

  ا اجتاه�حتديد إجابات مفرداو ى الصفات الشخصية لعينة الدراسة لع املئويةالنسب و حساب التكرارات 

   ا أداة الدراسة؛هالرئيسية اليت تضمنت احملاورعبارات 

 نعبارة مكل   ىلاخنفاض إجابات مفردات عينة الدراسة ع وارتفاع أ ىملعرفة مدوذلك  سط احلسايبو املت 

 سطو ى متلسط احلسايب يفيد يف ترتيب العبارات حسب أعو املت نعبارات متغريات الدراسة األساسية، كما أ

  حسايب؛

  اإلحنراف املعياري لقياس درجة تشتت قيم إستجابات أفراد العينة عن املتوسط احلسايب؛  

  اختبارT-test   ؛الواحدةللعينة  

 معامل اإلرتباط لبريسون Pearson corrélation ؛  

 ؛اختبار اإلحندار  

  اختبار حتليل التباينANOVA؛  

 تفسري البيانات على النحو التايلسيتم التعامل معه يف  كما مت استخدام مستوى األمهية والذي: 

  :31الجدول رقم

  بيانألبعاد اإلستقيمة الوسط الحسابي المرجح ودرجات الموافقة 

  باإلعتماد على سلم ليكرت الطالبةمن إعداد  :المصدر

واملوضح يف اجلدول إلجابات املختلفة وفق سلم ليكرت وهذا التقييم مت باإلستناد إىل الدرجات اليت أعطيت ل

  :وبناء على ذلك فقد مت حساب قيمة املتوسط الفرضي على النحو التايل .31رقم السابق 

=  قيمة املتوسط الفرضي   
���������	

�
 =

��

�
 =3  

فيكون مستوى التصورات لدى  3وعليه فإذا كانت قيمة املتوسط احلسايب للعبارات أكرب من القيمة املرجعية 

املبحوثني مرتفع، وهذا ما يعين موافقة املبحوثني على الفكرة اليت تضمنتها العبارة، أما إذا كانت قيمة املتوسط احلسايب 

فإن أفراد العينة املستجوبة يكونون على درجة احلياد مع مضمون العبارة، يف حني إذا   3تساوي قيمة املتوسط الفرضي 

  قيمة المتوسط الحسابي

  3أقل من   3يساوي   3أكرب من 

  غري متفق  حمايد  متفق
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فيكون مستوى تأييد الفكرة منخفض مبعىن عدم اإلتفاق مع املضمون الذي جاءت  3ط احلسايب أقل من كان املتوس

  . به هذه الفكرة

  التحليل اإلحصائي لمحاور االستبيان ومناقشة النتائج :المبحث الثاني

 النتائج واستخالص وحتليلها عليها املتحصل االستبيان نتائج خمتلف عرض إىل املبحث هذا يف سيتم التطرق

 يف دور اجلماعات املرجعية يف تقليل املخاطر املدركة حنو السياحة احمللية واملتمثل الدراسة موضوع حول النهائية

حصائية الوصفية  ستخدام التحليالت اإلامت  وحتقيقًا لذلك فقد_ دراسة حالة جمموعة من السياح اجلزائريني_

التباين ختبار ملعيارية باإلضافة الا والوسط املرجح واالحنرافات وساط احلسابيةواأل التكرارية والنسب املئويةكالتوزيعات 

   .SPSS ة اإلحصائية للعلوم اإلجتماعيةعلى برنامج احلزم وذلك لكال البعدين معتمدين يف ذلكواالحندار 

احلالة  اجلنس، السن، املستوى التعليمي، الدخل، حيث يف البداية حناول حتليل خصائص عينة الدراسة من

 حصائي لعناصر التحليل اإلمثاإلجتماعية، واإلطار املهين بعدها التحليل اإلحصائي ألبعاد اجلماعات املرجعية 

  :التالية النقاط يف وذلك البىن التحتيةحصائي ألبعاد املدركة، ويف األخري التحليل اإل املخاطر

  )البيانات الشخصية(خصائص العينة وصف : المطلب األول

سيتم من خالل هذا املطلب تقدمي وصف شامل ألهم السمات واخلصائص الشخصية ملفردات العينة اليت  

  :تضمنها االستبيان واليت كانت على النحو التايل

  :الجنستوزيع أفراد العينة حسب  :الفرع األول

  :ميكن توزيع أفراد العينة وفق اجلنس على النحو التايل spssإنطالقا من خمرجات برنامج 

  :32الجدول رقم

  توزيع أفراد العينة حسب الجنس

  النسبة المئوية  العدد  الجنس

  64.2  208  ذكر

  35.8  116  أنثى

  100  324  المجموع

 spssمن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات برنامج : املصدر

ل الدراسة من حماجلزائريني السياح يف أعداد نوعا ما  تفاوتاأّن هناك  32 يتّضح لنا من خالل اجلدول رقم

زيارة وميكن تفسري ذلك أّن  %35.8يف حني جند نسبة اإلناث  % 64.2حيث النوع، حيث بلغت نسبة الذكور

زيارة األماكن أّن األماكن السياحية احمللية يستحوذ على اهتمام العنصر الذكري أكثر من العنصر النسوي ولو 

السياحية احمللية ال يقتصر على نوع معني من السياح فكل من العنصر الذكري والنسوي ينجذبون حنو زيارة الوجهات 
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إال أن فئة الذكور هم األكثر . احمللية السياحية لعدة أغراض منها الصحية، الرتفيهية، التعليمية، وغريها من الدوافع

  .�م يتمتعون حبرية تكاد تكون مطلقة مقارنة مع اإلناث حبكم ا�تمع اجلزائريحيوية ونشاط وحبا للسفر كما أ

  :السنتوزيع أفراد العينة حسب  :الفرع الثاني

سنة،  45و 36سنة، بني  35و 25سنة، بني  25مت تقسيم الفئات العمرية ألفراد عينة الدراسة إىل أقل من 

ميكن توزيع أفراد العينة وفق  spssإنطالقا من خمرجات برنامج و . سنة 56سنة، إضافة إىل أكثر من  55و 46بني 

  :السن على النحو التايل

  33 :الجدول رقم

  :توزيع أفراد العينة حسب السن 

  %النسبة المئوية  التكرار  الفئة العمرية

  17.6  57  سنة 25 من أقل 

  51.9  168  سنة 35 إىل 25 من 

  22.8  74  سنة 45 إىل 36 من 

  4.3  14  سنة 55 إىل 46 من 

  3.4  11  سنة 56أكثر من  

  100  324  المجموع

 spss برنامج خمرجاتمن إعداد الطالبة باإلعتماد على  :المصدر

إىل  25من عينة الدراسة هم الفئة العمرية اليت ترتاوح بني  %51.9 أن ما نسبتهيتضح لنا من اجلدول أعاله 

مث  %17.6 ليها الفئة العمرية األوىل بنسبةت ،%22.8ة تليها الفئة العمرية الثالثة بنسب ،وهي النسبة األوىل سنة 35

بنسبة سنة  56اخلامسة واليت يتجاوز أعمارهم  لتأيت يف األخري الفئة العمرية ،%4.3 الفئة العمرية الرابعة بنسبة

داخل الوطن جيذب فئة الشباب أكثر ممارسة النشاط السياحي وهذا إن دل على شيئ فإمنا يدل على أن  .3.4%

األماكن خمتلف  استكشافية واندفاع كبري إىل املغامرة و من الفئات األخرى وهذا ملا تتمتع به هذه الفئة من قوى بدن

   .احمللية السياحية

  :توزيع أفراد العينة حسب الدخل :الفرع الثالث

، بني دج25000ألقل من  18000، بني دج18000مت تقسيم فئات الدخل ألفراد عينة الدراسة إىل أقل من 

إنطالقا من و . دج50000دج، إضافة إىل أكثر من 50000 ألقل من 30000دج، وبني 30000 ألقل من 25000

  :على النحو التايل الدخلميكن توزيع أفراد العينة وفق  spssخمرجات برنامج 
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  34 :الجدول رقم

  :الدخلتوزيع أفراد العينة حسب  

  %النسبة المئوية  التكرار  الدخل

  41.7  135  دج18000 من أقل

  9  29  دج25000ألقل من 18000 من

  13  42  دج30000ألقل من 25000 من

  23.5  76  دج50000ألقل من 30000 من

  13  42  دج50000 من أكثر

  100  324  المجموع

 spssمن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات برنامج : املصدر

من عينة الدراسة هم الفئة اليت متلك دخال أقل من  % 41.7أن ما نسبته كما يتضح لنا من اجلدول أعاله 

لتأيت يف  %13 ا الفئة  الثالثة واخلامسة بنسبةتليه  %23.5دج وهي النسبة األوىل تليها الفئة الرابعة بنسبة 18000

 يدج، وهذا ما يدل على أن األفراد ذو 25000دج ألقل من 18000الثانية واليت يرتاوح دخلهم بني األخري الفئة 

الدخل املتوسط بإمكا�م القيام بالسياحة احمللية أل�ا تتناسب وقدرا�م املالية يف حني أن ذوو الدخل املرتفع قد 

االنتفاع ميزانية كبرية فهم يستطيعون توفري جزء من دخلهم لغرض  منهم يتوجهون حنو السياحة األجنبية أل�ا تتطلب

 . به يف رحلة سياحية أجنبية

  :توزيع أفراد العينة حسب المستوى التعليمي :الفرع الرابع

اعتمدت الدراسة احلالية على تقسيم مفردات العينة حسب املستوى التعليمي إىل ثالث جمموعات متثلت يف 

ميكن توزيع أفراد العينة وفق  spssإنطالقا من خمرجات برنامج و . دون اجلامعة، املستوى اجلامعي والدراسات العليا

  :على النحو التايل املستوى التعليمي

  35 :الجدول رقم

  :المستوى التعليميتوزيع أفراد العينة حسب  

  %النسبة المئوية  التكرار  المستوى التعليمي

  15.4  50  دون اجلامعة

  53.4  173  جامعي

  31.2  101  دراسات عليا

  100  324  المجموع

  spssمن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات برنامج : املصدر
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ـــيتضــح لنــا مــن اجلــدول أعــاله  أي   %84.6 أن معظــم أفــراد العينــة هــم ذو مســتوى جــامعي بنســبة تقــدر ب

وهــذا يعــين أن الســياح اجلزائــريني  .مسـتواهم دون اجلــامعي %15.4يف حـني بينــت النتــائج وجــود نســبة ) 53.4+31.2(

حمـــل الدراســـة ذو مســـتوى تعليمـــي جـــامعي أي أ�ـــم حـــاملني لشـــهادات جامعيـــة وبالتـــايل فهـــم ينتمـــون للطبقـــة املثقفـــة 

والواعية معىن ذلك أ�م لديهم إجيابية أكرب يف دعم زيارة األماكن السياحية داخل الوطن والتشجيع لـذلك باملقارنـة مـع 

  قرون للشهادات اجلامعيةأولئك الذين يفت

  :الحالة اإلجتماعيةتوزيع أفراد العينة حسب  :الفرع الخامس

اعتمدت الدراسة احلالية على تقسيم مفردات العينة حسب احلالة اإلجتماعية إىل أربعة فئات متثلت يف فئة 

إنطالقا من و . االجتماعية األخرىالعزاب، فئة املتزوجني دون األطفال، فئة املتزوجني مع األطفال، وفئة احلالة 

  :على النحو التايل املستوى التعليميميكن توزيع أفراد العينة وفق  spssخمرجات برنامج 

  36 :الجدول رقم

  :الحالة اإلجتماعيةتوزيع أفراد العينة حسب  

  %النسبة المئوية  التكرار  الحالة اإلجتماعية

  57.4  186  أعزب

  3.7  12  متزوج دون أطفال

  29.9  97  متزوج مع أطفال

  9  29  أخرى

  100  324  المجموع

  spssمن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات برنامج : املصدر

تليهـا  ،مـن عينـة الدراسـة هـم فئـة العـزاب وهـي النسـبة األوىل % 57.4أن ما نسبته يتضح لنا من اجلدول أعاله 

علـى غـرار (أخرى والـيت ينـدرج فيهـا بـاقي أنـواع احلـاالت األجتماعيـة تليها فئة  ،%30فئة املتزوجون مع األطفال بنسبة 

وهـذا إن دل . %3.7 فئـة املتزوجـون دون أطفـال بنسـبةلتـأيت يف األخـري  ،%9وهـذا بنسـبة ...)  خاطب، أرمل، مطلـق

علــى شــيئ فإمنــا يــدل علــى أن الشــخص العــازب أكثــر حريــة وأقــل تقيــدا ومســؤولية يف زيــارة األمــاكن الســياحية داخــل 

  . الوطن باإلضافة إىل عامل التكاليف الناجتة عن االلتزامات األسرية

  :توزيع أفراد العينة حسب اإلطار المهني :الفرع السادس

سيم مفردات العينة حسب اإلطار املهين إىل ست جمموعات متثلت يف فئة اعتمدت الدراسة احلالية على تق

إنطالقا من و . املوظفني، فئة الدبلوماسيني، فئة التجارة احلرة، فئة الطالب، فئة دون العمل، وفئة املهنة األخرى

  :على النحو التايل املستوى التعليميميكن توزيع أفراد العينة وفق  spssخمرجات برنامج 
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  37 :الجدول رقم

  :اإلطار المهنيتوزيع أفراد العينة حسب 

  %النسبة المئوية  التكرار  اإلطار المهني

  42.9  139  موظف

  1.2  4  إطار دبلوماسي

  8.3  27  تاجر حر

  29.6  96  طالب

  8.3  27  دون عمل

  9.6  31  أخرى

  100  324  المجموع

  spssمن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات برنامج : املصدر

 ،مــن عينــة الدراســة هــم مــن املوظفــون وهــي النســبة األوىل %42.9 أن مــا نســبته الســابقيتضــح لنــا مــن اجلــدول 

بنســـبة تليهـــا فئـــة التـــاجر احلـــر وفئـــة دون العمـــل ، %9.6تليهـــا فئـــة أخـــرى بنســـبة  ،%29.6تليهـــا فئـــة الطـــالب بنســـبة 

 .%4 اإلطار الدبلوماسي وهذا بنسبةلتأيت يف األخري فئة  ،8.3%

  )الداخلية(تقييم تأثير الجماعات المرجعية في التوجه نحو السياحة المحلية : الثانيالمطلب 

اجلماعات املرجعية يف التوجه حنو السياحة احمللية ثري أحنو ت السياحمن خالل هذا املطلب سنتطرق إلستجابات 

ملعياري، وذلك للتعرف على إستجابات ا ستخدام املتوسط احلسايب واالحنرافامت التحقيق يف ذلك ب وقد )الداخلية(

اول دراسة وحتليل وتفسري  ، سوف حنيف اإلستبيان أبعاد اجلماعات املرجعيةمن  بعدحنو كل  العينة حمل الدراسةأفراد 

رجعية يف التوجه حنو السياحة احمللية اجلماعات املثري أأكثر على مدى ت على حدى من أجل التعرف كل حمور

 :حصائييلي عرض لنتائج التحليل اإل فيماو  .)الداخلية(

  )الداخلية(تقييم تأثير األسرة في التوجه نحو السياحة المحلية : الفرع األول

متت اإلجابة على هذا احملور الفرعي حبساب املتوسطات احلسابية وكذا االحنراف املعياري إلجابات أفراد العينة 

واليت حتاول قياس يف جمملها ) 5إىل  1من (من خالل مخسة أسئلة حمل الدراسة على العبارات الواردة يف االستبيان 

عند  باألسرةالسياح اجلزائريني  هل يتأثراحمللية أو بعبارة أخرى مدى وجود تأثري لألسرة يف زيارة األماكن السياحية 

  :أم ال، وفيما يلي النتائج املتحصل عليها داخل الوطن ممارسة النشاط السياحي
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  38: الجدول رقم

  األسرةوساط الحسابية لبعد التوزيعات التكرارية والنسب المئوية واالنحرافات المعيارية واأل

 spssمن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات برنامج : املصدر

 %10.62ن يف حني بلغت نسبة احملايدي %75.38 قدرها ممتازةنسبة اتفاق إجيابية  38رقم  يبني اجلدول

اليت تنص  Q2ومن بني أهم العبارات اليت عززت اإلتفاق اإلجيايب العبارة رقم . %14.02 وبلغت نسبة عدم االتفاق

بوسط ) من املهم أن تقتنع أسريت بالقرار الذي أختذه بشأن األماكن السياحية احمللية اليت أريد أن أزورها(على 

أحرتم آراء أفراد أسريت قبل (اليت تنص على   Q4وكذلك العبارة رقم 1.138واحنراف معياري  4.262حسايب 

 ثيف حني جند أن العبارات الثال 1.175واحنراف معياري  4بوسط حسايب  )اختياري لألماكن السياحية احمللية

Q1و Q3 و Q5 أقوم عندما تكون لدي خربة سابقة حمدودة عن األماكن السياحية احمللية فإين (على  اليت تنص

أزور ، أقوم بتجربة اختيار األماكن السياحية داخل الوطن بناء على توصيات من أفراد أسريت، باستشارة أفراد أسريت

، 3.929"وذلك مبتوسط حسايب مقداره  )األماكن السياحية احمللية بعد أن أتأكد أوال من موافقة أفراد أسريت

  .على التوايل" 1.229، 1.318، 1.275" ، وباحنراف معياري مقداره"3.994، 3.901

وهذا يعين أن  1.227 بلغت قيمته واحنراف معياري 4.017 وسط حسايبتهذا احملور مب على العموم جاءو 

يتأثرون  حمل الدراسة السياحمعظم أفراد العينة قد أجابوا باملوافقة على عبارات األسئلة املطروحة مما يدل على أن 

فاألسرة تعترب من أكثر اجلماعات تفاعال بني أعضائها نتيجة  .ماكن السياحية داخل الوطنألزيار�م لعند باألسرة 

فالسائح . عدم وجود هيكل رمسي حيدد طبيعة العالقات بني األفراد من جهة، ولتكرار االتصال بينهم من جهة أخرى

املقرر، املشرتي،  املبادر، الناصح،يؤثر يف األسرة ويتأثر �ا خاصة مع وجود األدوار داخل كل أسرة حيث يتأثر ب

  

  

المحور 

  :األول

تقييم تأثير 

األسرة في 

التوجه نحو 

السياحة 

المحلية 

  )  الداخلية(

  

  العبارات

    اإلستجابات

المتوسط 

  الحسابي

  

االنحراف 

  المعياري

غير موافق   غير موافق  محايد  موافق  موافق بشدة

  بشدة

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت
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50    
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13.3  

23    
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31  
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140  

 
43.2  
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 33   
34  

 
10.5  
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7.1  

 
20  

 6.2   4   1.175  
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147  

45.4    
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30.9  

 
29  

 9   
24  

 
7.4  

 
24  

 7.4   3.994   1.229  

27.48    47.9 المعدل  
 
 

 10.62  6.48  
  

7.54  
   
   

 4.017   1.227  

 75.38  10.62   14.02   
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عند اختيار وجهة  واملستعمل نتيجة الكم اهلائل من املعلومات اليت حيصل عليها من أفراد أسرته نتيجة التشاور معهم

  .حملية معينة

  )الداخلية(تقييم تأثير األصدقاء في التوجه نحو السياحة المحلية : الفرع الثاني 

متت اإلجابة على هذا احملور الفرعي حبساب املتوسطات احلسابية وكذا االحنراف املعياري إلجابات أفراد العينة 

واليت حتاول قياس يف جمملها ) 9إىل  6من (من خالل أربعة أسئلة حمل الدراسة على العبارات الواردة يف االستبيان 

 لألصدقاءية احمللية أو بعبارة أخرى كيف ينظر السياح اجلزائريني يف زيارة األماكن السياح لألصدقاءمدى وجود تأثري 

  :، وفيما يلي النتائج املتحصل عليهاعند زيار�م لألماكن السياحية داخل الوطن

  39: الجدول رقم

  األصدقاءوساط الحسابية لبعد التوزيعات التكرارية والنسب المئوية واالنحرافات المعيارية واأل

  spssمن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات برنامج : املصدر

 %8.2ن يف حني بلغت نسبة احملايدي %74.775 قدرها ممتازةنسبة اتفاق إجيابية  39رقم  يبني اجلدول

اليت تنص  Q6ومن بني أهم العبارات اليت عززت اإلتفاق اإلجيايب العبارة رقم . 17.075 وبلغت نسبة عدم االتفاق

أسعى للحصول على املعلومات عن األماكن السياحية داخل الوطن اليت أود زيار�ا بناء على نصائح (على 

ربة أقوم بتج(اليت تنص على  Q8وكذلك العبارة رقم  1.025واحنراف معياري  4.151بوسط حسايب ) أصدقائي

واحنراف معياري  4.074بوسط حسايب  )ن بناء على توصيات من أفراد أسريتاختيار األماكن السياحية داخل الوط

عندما تكون لدي خربة ( كانتا أقل اتفاقا نوعا ما حيث تنص على  Q9 وQ7ين يف حني جند أن العبارا .1.138

من املهم أن تقتنع أسريت بالقرار الذي  سريت،باستشارة أفراد أسابقة حمدودة عن األماكن السياحية احمللية فإين أقوم 

المحور 

  :الثاني

تقييم 

تأثير 

األصدقاء 

في 

التوجه 

 نحو

السياحة 

  المحلية

  

  

  العبارات

المتوسط   اإلستجابات

الحسا

  بي

االنحراف 

غير موافق   غير موافق  محايد  موافق  موافق بشدة  المعياري

  بشدة

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت

Q6  145    
44.8  

122   37.7    
32  

9.9   11   3.4    
14  

4.3   4.151   1.025   

Q7  124    
38.3  

127    
39.2  

33    
10.2  

 
20  

6.2   20    6.2  3.972   1.136   

Q8   
144  

44.4   120    37   
18  

5.6   24   7.4    
18  

 5.6   4.074  1.138   

Q9  115    
35.5  

 72   
22.2  

 
23  

 7.1  55   17   
59  

18.2    3.398   1.54   

   1.21  3.899 8.575   8.5  8.2  34.025 40.75  المعدل
 74.775  8.2    17.075  
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أحرتم آراء أفراد أسريت قبل اختياري لألماكن السياحية  ،أختذه بشأن األماكن السياحية احمللية اليت أريد أن أزورها

  .على التوايل 1.54 ، 1.136 وباحنراف معياري مقداره ،"3.398، 3.972"وذلك مبتوسط حسايب مقداره  )احمللية

وهذا يعين أن  1.21بلغت قيمته  واحنراف معياري 3.899 وسط حسايبتهذا احملور مب على العموم جاءو 

تأثرون اجلزائريني ي السياحقد أجابوا باملوافقة على عبارات األسئلة املطروحة مما يدل على أن  معظم أفراد العينة

فاألصدقاء باعتبارهم من اجلماعات غري الرمسية فإ�م يتبادلون  .الوطنزيار�م ألماكن السياحية داخل عند باألصدقاء 

فيما بينهم املعلومات عن خمتلف الوجهات السياحية داخل الوطن وبالتايل يتأثرون بسلوكات وتصرفات بعضهم 

ء كان راض معينا سينقل جتربة زيارته هاته ألصدقائه اآلخرين سواحمليا البعض، فالصديق الذي زار مكانا سياحيا 

  . أو مل يكن راض عنها) سيشجع على زيار�ا(عنها 

  )الداخلية(في التوجه نحو السياحة المحلية  الجيرانتقييم تأثير  :الفرع الثالث

متت اإلجابة على هذا احملور الفرعي حبساب املتوسطات احلسابية وكذا االحنراف املعياري إلجابات أفراد العينة 

واليت حتاول قياس يف جمملها ) 13إىل 10من (من خالل أربعة أسئلة حمل الدراسة على العبارات الواردة يف االستبيان 

عند  للجريانية احمللية أو بعبارة أخرى كيف ينظر السياح اجلزائريني يف زيارة األماكن السياح للجريانمدى وجود تأثري 

  :، وفيما يلي النتائج املتحصل عليهازيار�م لألماكن السياحية داخل الوطن

  40 الجدول رقم

  الجيرانوساط الحسابية لبعد التوزيعات التكرارية والنسب المئوية واالنحرافات المعيارية واأل

 spssمن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات برنامج : املصدر

المحور 

  :الثالث

تقييم تأثير 

 الجيران

في التوجه 

نحو 

السياحة 

  المحلية 

  )الداخلية(

  

  

  العبارات

المتوسط   اإلستجابات

  الحسابي

االنحراف 

غير موافق   غير موافق  محايد  موافق  موافق بشدة  المعياري

  بشدة

  %  ت   %  ت  %  ت  %  ت  %  ت

Q10    
91  

 
28.1  

 
37  

 
11.4  

 
37  

11.4    
52  

 16     
107  

 33  2.855   1.645   

Q11    
99  

 
30.6  

39    12  37    
11.4  

 
68  

 21   81   25  3.022   1.6   

Q12   
86  

 
26.5  

 
35  

 
10.8  

44    
13.6  

 
73  

 
22.5  

 86   
26.5  

 2.883   1.565  

Q13   
74  

 
22.8  

 
46  

 
14.2  

 
25  

 7.7   
61 

 
18.8  

 
118 

 
36.4  

2.682   1.615   

  1.61   2.860  30.225 19.575 11.025 12.1  27 المعدل

39.1  11.025  
  

49.8  
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حني بلغت نسبة احملايدين يف  %39.1نسبة اتفاق سلبية دون الوسط قدرها  40رقم  بني اجلدولي

، Q10 ،Q12حيث أّن إجابات املستجوبني على العبارات التالية  ،%49.8 وبلغت نسبة عدم االتفاق 11.025%

Q13 أستشري جرياين قبل زيارة أي مقصد سياحيي داخل (، جاءت بدرجة موافقة غري متفق واليت تنص على

أزور األماكن السياحية احمللية اليت يوافق  يهمين آراء اجلريان عن املقاصد السياحية احمللية اليت سأقوم بزيار�ا،، الوطن

وباحنراف معياري  "2.682، 2.883، 2.855"حيث جاءت هذه العبارات مبتوسط حسايب مقداره " عليها اجلريان

معامليت مع اجلريان تزيد (واليت تنص على  Q11إال أن العبارة رقم  .على التوايل" 1.615، 1.565، 1.645"مقداره 

وباحنراف  3.022بلغت قيمة املتوسط احلسايب ) املعلومات عن املقاصد السياحية احمللية اليت أود زيار�امن كمية 

  .1.6 معياري قدر بـ

، و�ذا فهو يقع عند درجة  1.61واحنراف معياري  2.860جاء هذا احملور بوسط حسايب على العموم و 

عدم تأثرهم باجلريان وهذا يعين أن معظم أفراد العينة حمل الدراسة قد أبدوا ) 3أقل من  2.860(املوافقة غري متفق 

رغم أن اجلريان من اجلماعات غري الرمسية ويسامهون يف توفري كم هائل من ف .عند زيارة األماكن السياحية احمللية

املعلومات نتيجة التقارب واالحتكاك بينهم، إال أن الدراسة احلالية كشفت أن السائح اجلزائري ال يثق يف نصائح وأراء 

التغريات االجتماعية طبيعة  جريانه إذا ما أراد زيارة مقصد سياحي معني داخل الوطن، ولرمبا ميكن تفسري ذلك إىل

اليت حدثت يف اآلونة األخرية على ا�تمعات العربية مبا يف ذلك ا�تمع اجلزائري فقد ساهم ذلك يف احنصار كثري من 

، وأصبحت معظم العالقات بني اجلريان قائمة على القطيعة واخلصامالقيم الطيبة اليت كانت سائدة يف املاضي 

نتيجة عدم االختالط  ممارسة النشاط السياحي داخل الوطنال يتأثر جبريانه  عند  أصبح فالسائح اجلزائري بذلك

عليه أن هناك من السياح ال يزالون حيتفظون بتلك القيم اليت تدعهم يستشريون جريا�م ه ولكن ما جيب التنوي .جبريانه

  .ويثقون فيهاويأخذون بآرائهم 

  )الداخلية(في التوجه نحو السياحة المحلية  الزمالءتقييم تأثير  :الفرع الرابع

متت اإلجابة على هذا احملور الفرعي حبساب املتوسطات احلسابية وكذا االحنراف املعياري إلجابات أفراد العينة 

واليت حتاول قياس يف ) 18إىل 14من (من خالل مخسة أسئلة حمل الدراسة على العبارات الواردة يف االستبيان 

لزمالء يف زيارة األماكن السياحية احمللية أو بعبارة أخرى كيف ينظر السياح اجلزائريني  للزمالءجود تأثري جمملها مدى و 

  :، وفيما يلي النتائج املتحصل عليهاعند زيار�م لألماكن السياحية داخل الوطن العمل أو الدراسة
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  :41 الجدول رقم

  الزمالءوساط الحسابية لبعد واالنحرافات المعيارية واألالتوزيعات التكرارية والنسب المئوية 

  spssمن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات برنامج : املصدر

 %12.64ن يف حني بلغت نسبة احملايدي %64.36 قدرها جيدةنسبة اتفاق إجيابية  41رقم  اجلدوليبني 

   .%22.94 وبلغت نسبة عدم االتفاق

جاءت بدرجة  ،Q14 ،Q15 ،Q16 ،Q17، Q18حيث أّن إجابات املستجوبني على العبارات التالية 

أفضل زيارة األماكن   ،اختياري لألماكن السياحية احملليةأتشاور مع زمالء العمل عند "واليت تنص على موافقة متفق 

يهمين ما يقوله زمالء العمل عن األماكن السياحية احمللية اليت أرغب يف ، السياحية احمللية اليت زكاها زمالء العمل

يعترب ،  زاروهاأحقق الشعور باإلنتماء إىل مجاعة العمل عن طريق زيارة نفس األماكن السياحية احمللية اليت ،زيار�ا

وذلك مبتوسط حسايب " رأي زمالء العمل من اآلراء املهمة اليت جيب معرفتها عند زيارة األماكن السياحية احمللية

، 1.268، 1.342 ، 1.316"، وباحنراف معياري مقداره "3.605، 3.488، 3.790، 3.701 ،3.654"مقداره 

  على التوايل "1.403، 1.462

وهذا يعين أن  1.36 بلغت قيمته واحنراف معياري 3.647 وسط حسايبتهذا احملور مب على العموم جاءو 

بزمالء العمل أو يتأثرون  السياحمعظم أفراد العينة قد أجابوا باملوافقة على عبارات األسئلة املطروحة مما يدل على أن 

فيما بينهم رمسية فزمالء العمل أو الدراسة جتمعهم عالقات .زيار�م ألماكن السياحية داخل الوطنعند الدراسة 

وعليه يتأثر  ،ومعرفتهم للمقاصد السياحية احمللية معن جتار�مما ينتج عنه فرصة احلديث يقضون أوقاتا طيلة اليوم 

  

المحور 

  :الرابع

تقييم تأثير 

 الزمالء

في التوجه 

نحو 

  السياحة

المحلية   

  )الداخلية(

  

  

  العبارات

المتوسط   اإلستجابات

الحسا

  بي

االنحراف 

غير موافق   غير موافق  محايد  موافق  موافق بشدة  المعياري

  بشدة

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت

Q14    
109  

 
33.6  

 95   
29.3  

 
52  

 16   
35  

 
10.8  

 
33  

 
10.2  

3.654   1.316   

Q15   
124  

 
38.3  

 82   
25.3  

 
45  

 
13.9  

 
43  

 
13.3  

 
30  

 9.3  3.701   1.342   

Q16   
121  

 
37.3  

 
101  

 
31.2  

 
40  

 
12.3  

37   11.4     
25  

 7.7  3.790   1.268  

Q17   
104  

 
32.1  

 95   
29.3  

 
36  

 
11.1  

 
33  

 
10.2  

 
56  

 
17.3  

 3.488  1.462   

Q18   
109  

 
33.6  

 
103  

 
31.8  

 
32  

 9.9   
35  

 
10.8  

 
45  

 
13.9  

3.605   1.403   

   1.36   3.647 11.64  11.3  12.64  29.38  34.98  المعدل
64.36  12.64    22.94  
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هم إذا ويعمل على تقليد ويستخدمهم كمصدر مهم للمعلومات السائح اجلزائري بسلوك زمالئه يف العمل أو الدراسة

  .سياحية حمليةما أراد زيارة وجهة 

  )الداخلية(في التوجه نحو السياحة المحلية  المشاهيرتقييم تأثير  :الفرع الخامس

متت اإلجابة على هذا احملور الفرعي حبساب املتوسطات احلسابية وكذا االحنراف املعياري إلجابات أفراد العينة 

واليت حتاول قياس يف جمملها ) 22إىل 19من (من خالل أربعة أسئلة حمل الدراسة على العبارات الواردة يف االستبيان 

 للمشاهريحية احمللية أو بعبارة أخرى كيف ينظر السياح اجلزائريني يف زيارة األماكن السيا للمشاهريمدى وجود تأثري 

  :وفيما يلي النتائج املتحصل عليها عند زيار�م لألماكن السياحية داخل الوطن

  42 الجدول رقم

  المشاهيروساط الحسابية لبعد التوزيعات التكرارية والنسب المئوية واالنحرافات المعيارية واأل

  spssمن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات برنامج : المصدر

 %11.175ن يف حني بلغت نسبة احملايدي %57.1 قدرها جيدةنسبة اتفاق إجيابية  42رقم  يبني اجلدول

بلغت  واحنراف معياري 3.391 وسط حسايبتهذا احملور مب على العموم جاءو . %31.7 وبلغت نسبة عدم االتفاق

  .وهذا يعين أن معظم أفراد العينة قد أجابوا باملوافقة على عبارات األسئلة املطروحة 1.5 قيمته

جاءت بدرجة موافقة ، Q19 ،Q20 ،Q21 ،Q22حيث أّن إجابات املستجوبني على العبارات التالية 

عندما يزور جنوم  ،السياحية احمللية فإن ذلك يثري إعجايبعندما يزور جنوم ا�تمع األماكن ( واليت تنص علىمتفق 

عندما يزور جنوم ا�تمع األماكن السياحية ، ا�تمع األماكن السياحية احمللية فإن ذلك يدفعين لزيارة تلك الوجهة

إذا قمت بزيارة نفس األماكن السياحية احمللية اليت اختارها جنوم ا�تمع ، احمللية فإن ذلك يعزز القرار الذي سأختذه

  

المحور 

  :الخامس

تقييم تأثير 

 المشاهير

في التوجه 

نحو 

السياحة 

 المحلية

  )الداخلية(

  

  

  العبارات

المتوسط   اإلستجابات

الحسا

  بي

االنحراف 

غير موافق   غير موافق  محايد  موافق  موافق بشدة  المعياري

  بشدة

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت

Q19   
101  

 
31.2  

 
100  

 
30.9  

 39   12   
34  

 
10.5  

 
50  

 
15.4  

3.518   1.419   

Q20   
108  

 
33.3  

 80   
24.7  

 43   
13.3  

 
44  

 
13.6  

 
49  

 
15.1  

 3.475  1.45   

Q21   
116  

 
35.8  

72   22.2    38   
11.7  

41    
12.7  

 
57  

 
17.6  

3.459   1.510   

Q22   95   
29.3  

 68   21  25     7.7   
50  

 
15.4  

 
86  

 
26.5  

 3.111   1.611  

  18.65  13.05  11.175  24.7  32.4 المعدل 
  

3.391  1.5  

57.1 11. 31.7 
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، "3.111، 3.475، 3.475 ، 3.518"وذلك مبتوسط حسايب مقداره  )فإن ذلك يشعرين باالنتماء هلؤالء املشاهري

العينة حمل  أفرادوهذا يدل على أّن . على التوايل" 1.611، 1.510،  1.45 ، 1.419"وباحنراف معياري مقداره 

فاملشاهري لديهم القدرة على حتويل االجتاهات  .زيار�م لألماكن السياحية احملليةأثناء  باملشاهرييتأثرون  الدراسة

إجيابية والعمل على تعزيزها وهذا ملا متتاز به هذه الفئة من قوة الشخصية والقدرة على  السلبية للسياح إىل اجتاهات

  .قوة املنطق واإلقناعإيصال املعلومات من خالل 

  تقييم مستوى المخاطر المدركة من قبل السائح نحو السياحة المحلية: المطلب الثالث

املخاطر املدركة من قبل السائح حنو السياحة ثري أحنو ت السياحمن خالل هذا املطلب سنتطرق إلستجابات 

وذلك للتعرف على إستجابات أفراد  املعياري، واالحنرافستخدام املتوسط احلسايب اوقد مت التحقيق يف ذلك ب احمللية

 اول دراسة وحتليل وتفسري كل حمور، سوف حنيف اإلستبيان أبعاد املخاطر املدركةمن  بعدحنو كل  العينة حمل الدراسة

 فيماو  ،)الداخلية(يف التوجه حنو السياحة احمللية  املخاطر املدركةثري أأكثر على مدى ت على حدى من أجل التعرف

 :حصائييلي عرض لنتائج التحليل اإل

  المدركة من قبل السائح نحو السياحة المحليةاألداء مخاطر تقييم مستوى : الفرع األول

حاولنا من خالل هذا الفرع معرفة مدى تأثري خماطر األداء املدركة على السائح اجلزائري عند زيارة األماكن 

وكانت النتائج املتحصل عليها مبينة يف اجلدول ) 30إىل 23من (مثانية أسئلة  السياحية احمللية وهذا من خالل معاجلة

 :التايل

  :43الجدول رقم 

  وساط الحسابية لبعد مخاطر األداء المدركةالتوزيعات التكرارية والنسب المئوية واالنحرافات المعيارية واأل

  

  

المحور 

  :األول

  

  

  

مخاطر 

األداء 

  المدركة

  

  العبارات

المتوسط   اإلستجابات

  الحسابي

االنحراف 

غير موافق   غير موافق  محايد  موافق  موافق بشدة  المعياري

  بشدة

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت

Q23  165  50.9  106  32.7  26  8  13  4  14  4.3   4.219   1.046  
Q24   

151  
 

46.6  
 

109  
 

33.6  
 

30  
 9.3   

26  
 8   8   2.5   4.139   1.042  

Q25   
151  

 
46.6  

 
111  

 
34.3  

 
34  

 
10.5  

 
17  

 5.2   
11  

 3.4   4.154   1.032  

Q26   
163  

 
50.3  

 95   
29.3  

 
43  

 
13.3  

 
10  

 3.1   
13  

 4   4.188   1.043  

Q27   
165  

 
50.9  

 
101  

 
31.2  

 
34  

 
10.5  

 
14  

 4.3   
10  

 3.1   4.225   1.008  

Q28   
166  

 
51.2  

 96  29.6    
35  

 
10.8  

 
20  

 6.2   7   2.2   4.216  1.009   

Q29   
174  

 
53.7  

 95   
29.3  

 
32  

9.9    
11  

 3.4   
12  

 3.7   4.259   1.020  
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Q30  
  

 
176  

 
54.3  

 97   
29.9  

 
30  

9.3    8   2.5   
13  

 4   4.281   1.01  

   1.026  4.210    2.86   4.087  10.2    31.24  50.56  المعدل
 81.8  10.2    6.947  

 spssمن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات برنامج : المصدر

وبلغت  %10.2ن يف حني بلغت نسبة احملايدي % 81.8 قدرها جيدةنسبة اتفاق إجيابية  43رقم  يبني اجلدول

، Q23 ،Q24 ،Q25العبارات التالية مجيع حيث أّن إجابات املستجوبني على . % 6.95 نسبة عدم االتفاق

Q26 ،Q27 ،Q28 ،Q29 ،Q30  عند قيامي باختيار أماكن (واليت تنص على جاءت بدرجة موافقة متفق

ينتابين اخلوف من عدم تلبية قرار زياريت   ،الزيارة داخل الوطن، أخاف من عدم توافق اخلدمات املقدمة مع توقعايت

مقارنة مع السياحة تؤدي السياحة احمللية دورها بشكل سيئ ، حاجايتلألماكن السياحية داخل الوطن ملختلف 

أخشى من عدم مطابقة ، أخاف من اخنفاض جودة اخلدمات نتيجة احتياري لوجهة سياحية حملية  ،األجنبية

أخشى وجود بعض العيوب عند تقدمي اخلدمات ، اخلدمات املرتبطة بالسياحة احمللية مع املنافع واملزايا املتوقعة

وذلك مبتوسط حسايب مقداره  )تقدمي اخلدمات املرتبطة بالسياحة احملليةأخشى التأخري يف ، املرتبطة بالسياحة احمللية

، 1.046"وباحنراف معياري مقداره  "4.281 ،4.259، 4.216، 4.225، 4.188، 4.154، 4.139، 4.219"

  . على التوايل" 1.01، 1.020، 1.009، 1.008، 1.043، 1.032، 1.042

وهذا يعين أن   1.026 بلغت قيمته واحنراف معياري 4.210 وسط حسايبتهذا احملور مب على العموم جاءو 

خماطر األداء تؤثر على قرار معظم أفراد العينة قد أجابوا باملوافقة على عبارات األسئلة املطروحة مما يدل على أن 

مجرد شعور السائح بعدم مطابقة اخلدمة السياحية فب .داخل الوطنالسائح اجلزائري عند زيارة األماكن السياحية 

للفوائد واملنافع اليت يتوقع أن جيدها يف املقصد السياحي احمللي ستجعله يف حالة من الشك واخلوف اجتاه املقصد 

واختيار البديل املناسب من  ممارسة النشاط السياحي داخل الوطناحمللي وهو ما سيؤدي به إىل العزوف عن 

  .جنبيةالوجهات األ

  تقييم مستوى المخاطر النفسية المدركة من قبل السائح نحو السياحة المحلية: الفرع الثاني

املدركة على السائح اجلزائري عند زيارة األماكن  النفسيةخاطر املحاولنا من خالل هذا الفرع معرفة مدى تأثري 

وكانت النتائج املتحصل عليها مبينة يف اجلدول ) 38إىل 31من (السياحية احمللية وهذا من خالل معاجلة مثانية أسئلة 

  :التايل
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  :44الجدول رقم 

  المدركة النفسيةمخاطر الوساط الحسابية لبعد التوزيعات التكرارية والنسب المئوية واالنحرافات المعيارية واأل

  

  

المحور 

  :الثاني

  

  

  

المخاطر 

النفسية 

  المدركة

  

  

  العبارات

  

  

    اإلستجابات

 المتوسط

  الحسابي

  

االنحراف 

  المعياري

غير موافق   غير موافق  محايد  موافق  موافق بشدة

  بشدة

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت

Q31  127   39.2    98    30.2    
46  

 
14.2  

 
29  

 9   
24  

 7.4   3.849   1.241  

Q32    
104  

 
32.1  

 66   20.4   
53  

 
16.4  

 
56  

 
17.3  

 
45  

 
13.9  

 3.395  1.437   

Q33   
116  

 
35.8  

 64   19.8   
27  

 8.3   
51  

 
15.7  

 
66  

 
20.4  

 3.349   1.577  

Q34   97   
29.9  

 67   20.7   
25  

 7.7   
56  

 
17.3  

  
79  

 
24.4  

 3.145   1.593  

Q35   
104  

 
32.1  

 70   21.6   
22  

 6.8  53    
16.4  

 
75  

 
23.1  

 3.231   1.595  

Q36  94    29   74   22.8   
27  

 8.3   
56  

 
17.3  

 
73  

 
22.5  

 3.185   1.561  

Q37   
121  

 
37.3  

 77   23.8  34    
10.5  

 
52  

 16   
40  

 
12.3  

 3.577   1.435  

Q38  
  

 
100  

 
30.9  

  
111  

 34.3   
30  

 9.3   
36  

 
11.1  

 
47  

 
14.5  

 3.559   1.401  

  1.48   3.411   17.31    15.01   10.19   24.2   33.29 المعدل
 57.49  10.19    32.32  

  spssمن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات برنامج : المصدر

 %10.19ن يف حني بلغت نسبة احملايدي % 57.49 قدرها جيدةنسبة اتفاق إجيابية  44رقم  يبني اجلدول

، Q31جاءت إجابات املستجوبني على مجيع العبارات التالية وعليه فقد . % 32.32 وبلغت نسبة عدم االتفاق

Q32 ،Q33 ،Q34 ،Q35 ،Q36 ،Q37 ،Q38  عدم (أخاف من امللل (بدرجة موافقة متفق واليت تنص على

أشعر بالضغط النفسي إذا ما زرت األماكن السياحية احمللية، أشعر ، عندما اختار وجهة سياحية حملية) اإلستمتاع

أشعر بالتوتر  ،احية حمليةباإلخفاق يف حتقيق ذايت عند قيامي بالسياحة احمللية، أشعر بالتأنيب إذا اخرتت وجهة سي

بسبب زياريت ألماكن الزيارة داخل الوطن، أشعر بالقلق النفسي عندما اختار أماكن الزيارة داخل الوطن، أخشى 

أن خيتلف قرار اختياري لألماكن السياحية احمللية مع اجتاهايت، أخشى أن خيتلف قرار زياريت لوجهة سياحية حملية 

، 3.577، 3.185، 3.231، 3.145، 3.349، 3.395، 3.849"وذلك مبتوسط حسايب مقداره  )مع شخصييت
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 "1.401، 1.435، 1.561، 1.593، 1.593، 1.577، 1.437، 1.241"، وباحنراف معياري مقداره "3.559

  .على التوايل

وهذا يعين أن  1.48 بلغت قيمته واحنراف معياري 3.411 وسط حسايبتهذا احملور مب على العموم جاءو  

املخاطر النفسية املدركة تؤثر على معظم أفراد العينة قد أجابوا باملوافقة على عبارات األسئلة املطروحة مما يدل على أن 

شعور السائح اجلزائري باإلحباط اجتاه أن حيث .داخل الوطنقرار السائح اجلزائري عند زيارة األماكن السياحية 

الفعلي للخدمة تطابق شخصيته مع األداء دم استمتاعه بزيار�ا نتيجة عدم املقاصد السياحية احمللية وع

ممارسة اإلمتناع عن اخلاطئ وهو ما يؤدي به إىل السياحية ستجعله يف حالة توتر وقلق نفسي جراء اختياره 

  . النشاط السياحي داخل الوطن

  السائح نحو السياحة المحليةخاطر اإلجتماعية المدركة من قبل تقييم مستوى الم: الفرع الثالث

املدركة على السائح اجلزائري عند زيارة  اإلجتماعيةخاطر املحاولنا من خالل هذا الفرع معرفة مدى تأثري 

وكانت النتائج املتحصل عليها مبينة ) 46إىل 39من (األماكن السياحية احمللية وهذا من خالل معاجلة مثانية أسئلة 

  :يف اجلدول التايل

  :45الجدول رقم 

 اإلجتماعيةمخاطر الوساط الحسابية لبعد التوزيعات التكرارية والنسب المئوية واالنحرافات المعيارية واأل

  المدركة

  

  

المحور 

  :الثالث

  

  

  

المخاطر 

االجتماعية 

  المدركة

  

  

  العبارات

المتوسط   اإلستجابات

  الحسابي

االنحراف 

موافق   المعياري

  بشدة

غير موافق   موافقغير   محايد  موافق

  بشدة

  %  ت   %  ت  %  ت  %  ت  %  ت

Q39   
87  

 
26.9  

  
69  

 21.3   
19   

 
5.9  

 
29  

 9   
120  

37    2.92   1.691  

Q40   
71   

 
21.9  

 
82  

 25.3   
15  

 
4.6  

 
35  

 
10.8  

 
121  

 
37.3  

 2.836   1.647  

Q41   
78  

 
24.1  

 
78  

 24.1   
17  

 
5.2  

 
33  

 
10.2  

 
118  

 
36.4  

 2.892   1.661  

Q42   
83  

 
25.6  

 
69  

 21.3   
20  

 
6.2  

 
27  

 8.3    
125  

 
38.6  

 2.87   1.69  

Q43   
88  

 
27.2  

 
66  

 20.4  9    
2.8  

 
30  

 9.3   
131  

 
40.4  

 2.846   1.728  

Q44  84    
25.9  

 
73  

 22.5   9   
2.8  

 
24  

 7.4   
134  

 
41.4  

 2.843   1.725  

Q45  86    
26.5  

 
64  

 19.8   
10  

 
3.1  

 
27  

 8.3   
137  

 
42.3  

 2.799   1.733  
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Q46  
  

 
75  

 
23.1  

  
77  

 23.8   
12  

 
3.7  

 
33  

 
10.2  

 
127  

 
39.2  

 2.815   1.676  

  1.73  2.853    39.07   9.19   4.29   22.31   25.15 المعدل
47.46   4.29    48.26  

  spssمن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات برنامج : المصدر

 %4.29يف حني بلغت نسبة احملايدين  %47.46 نسبة اتفاق إجيابية متوسطة قدرها 45يبني اجلدول رقم 

، Q39 ،Q40حيث أّن إجابات املستجوبني على مجيع العبارات التالية . % 48.26 وبلغت نسبة عدم االتفاق

Q41 ،Q42 ،Q43 ،Q44  ،Q45 ،Q46  أشعر باإلحراج (جاءت بدرجة موافقة غري متفق واليت تنص على

نتيجة زياريت لألماكن السياحية احمللية سأتعرض للسخرية، أخشى  ،أمام اآلخرين عندما أختار وجهة سياحية حملية

عدم نيل استحسان اآلخرين إذا ما قمت بزيارة األماكن السياحية احمللية، زياريت للمقاصد السياحة احمللية تلحق 

زياريت لألماكن ، داخل الوطن يقلل من تقدير أفراد أسريت يل الضرر مبكانيت االجتماعية، زياريت لألماكن السياحية

زياريت لألماكن السياحية داخل الوطن يقلل من تقدير جرياين  ،السياحية داخل الوطن يقلل من تقدير أصدقائي يل

، 2.92"وذلك مبتوسط حسايب مقداره  )زياريت لألماكن السياحية داخل الوطن يقلل من تقدير زمالئي يل ،يل

، 1.691، وباحنراف معياري مقداره  على التوايل "2.815، 2.799، 2.843، 2.846، 2.87، 2.892، 2.836

1.647 ،1.661 ،1.69 ،1.728 ،1.725 ،1.733 ،1.676 .   

 احنراف معياريبو  3 وهو يقل عن املتوسط الفرضي 2.853 وسط حسايبتهذا احملور مب على العموم جاءو 

على عبارات األسئلة املطروحة مما يدل  بعدم املوافقةوهذا يعين أن معظم أفراد العينة قد أجابوا  1.738 بلغت قيمته

معىن  املخاطر اإلجتماعية املدركة ال تؤثر على قرار السائح اجلزائري عند زيارة األماكن السياحية داخل الوطنعلى أن 

ممارسة النشاط السياحي إذا ما أراد وال ينحرج أمامهم خرين السلبية عنه ونظر�م له ذلك أن السائح ال يتأثر بآراء اآل

  .داخل الوطن

  تقييم مستوى المخاطر المالية المدركة من قبل السائح نحو السياحة المحلية :الفرع الرابع

املدركة على السائح اجلزائري عند زيارة األماكن  املاليةخاطر املحاولنا من خالل هذا الفرع معرفة مدى تأثري 

وكانت النتائج املتحصل عليها مبينة يف ) 51إىل 47من (أسئلة  مخسةالسياحية احمللية وهذا من خالل معاجلة 

  :اجلدول التايل
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  :46الجدول رقم 

  المدركة الماليةمخاطر الوساط الحسابية لبعد التوزيعات التكرارية والنسب المئوية واالنحرافات المعيارية واأل

  

  

المحور 

  :الرابع

  

  

  

المخاطر 

المالية 

  المدركة

  

  

  العبارات

المتوسط   اإلستجابات

  الحسابي

االنحراف 

غير موافق   غير موافق  محايد  موافق  موافق بشدة  المعياري

  بشدة

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت

Q47   
135  

 41.7   82   25.3   
37  

 11.4   
42  

 13   
28  

 8.6  3.784  1.336  

Q48   
174  

 53.7   80   24.7   
27  

 8.3   
26  

 8   
17  

 5.2  4.136  1.183  

Q49  155    47.8   92    28.4   
28  

 8.6   
30  

 9.3   
19  

 5.9  4.031  1.211  

Q50  144    44.4   
115  

 35.5   
27  

 8.3   
25  

 7.7   
13  

 4  4.086  1.092  

Q51   
175  

 54   84   25.9   
29  

 9   
29  

 9   7   2.2  4.207  1.069  

    5.18  9.4  9.12  27.96  48.32  المعدل 
4.049  

  
1.18  76.28  9.12  14.58  

  spssمن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات برنامج : المصدر

 %9.12ن يف حني بلغت نسبة احملايدي %76.28 قدرها جيدةنسبة اتفاق إجيابية  46رقم  يبني اجلدول

، Q47 ،Q48العبارات التالية مجيع إجابات املستجوبني على  حيث أن. %14.58وبلغت نسبة عدم االتفاق

Q49 ،Q50 ،Q51،Q52   زياريت ألماكن الزيارة احمللية تكلفين (واليت تنص على  متفقجاءت بدرجة موافقة

ينتابين اإلحباط يف حالة ارتفاع أسعار السياحة احمللية  ،مبالغ مالية كبرية مقارنة مع أماكن الزيارة خارج الوطن

أخشى ، اخلوف من زيادة التزامايت املالية عندما أقوم بزيارة األماكن السياحية احمللية ،مقارنة مع السياحة األجنبية

لية قدرايت أسعار السياحة احمل أخشى أن تتجاوز ،عدم استحقاق زياريت لألماكن السياحية احمللية الثمن املدفوع

وباحنراف معياري ، "4.207، 4.086، 4.031، 4.136، 3.784" وذلك مبتوسط حسايب مقداره )املالية

  .على التوايل" 1.069، 1.092، 1.211، 1.183، 1.336"مقداره

وهذا يعين أن 1.18 بلغت قيمته احنراف معياريبو  4.049 وسط حسايبتهذا احملور مب على العموم جاءو 

املخاطر املالية املدركة تؤثر على على عبارات األسئلة املطروحة مما يدل على أن  باملوافقةمعظم أفراد العينة قد أجابوا 

املرتفعة لزيارة األماكن السياحية احمللية تكاليف فال. الوطنقرار السائح اجلزائري عند زيارة األماكن السياحية داخل  

واليت يفرتض أن تكون يف متناول مجيع طبقات ا�تمع جعلت العديد من السياح اجلزائريني يعزفون عن زيارة 

  .مقارنة مع الوجهات األجنبية كلفتها ترهق كاهلهمتلك األماكن باعتبار أن  
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  ركة من قبل السائح نحو السياحة المحليةتقييم مستوى المخاطر الزمنية المد: الفرع الخامس

املدركة على السائح اجلزائري عند زيارة األماكن  الزمنيةخاطر املحاولنا من خالل هذا الفرع معرفة مدى تأثري 

وكانت النتائج املتحصل عليها مبينة يف ) 56إىل 52من (أسئلة  مخسةالسياحية احمللية وهذا من خالل معاجلة 

  :اجلدول التايل

  :47الجدول رقم 

  المدركة الزمنيةمخاطر الوساط الحسابية لبعد التوزيعات التكرارية والنسب المئوية واالنحرافات المعيارية واأل

  

  

 المحور

  : الخامس

  

المخاطر 

الزمنية 

  المدركة

  

  العبارات

المتوسط   اإلستجابات

  الحسابي

االنحراف 

موافق  غير  غير موافق  محايد  موافق  موافق بشدة  المعياري

  بشدة

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت

Q52   
122  

 
37.7  

 90   
27.8  

 
43  

 
13.3  

 
32  

 9.9  37    
11.4  

 3.703   1.360  

Q53   
133  

 41   82   
25.3  

 
50  

 
15.4  

 
32  

 9.9  27  8.3   3.809   1.295  

Q54   
116  

 
35.8  

 
127  

 
39.2  

 
30  

 9.3   
37  

 
11.4  

 
14  

4.3    3.907   1.136  

Q55   
120  

 37   
109  

  
33.6  

 
49  

 
15.1  

 
28  

 8.6   
18  

 5.6   3.88   1.165  

Q56   
121  

37.3    
108  

 
33.3  

 
36  

 
11.1  

 
36  

 
11.1  

 
23  

 7.1   3.827   1.242  

  1.24   3.825   7.34   10.18   12.84   31.84   37.76   المعدل 

69.6   12.84   17.52  

  spssمن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات برنامج : المصدر

 %12.84ن يف حني بلغت نسبة احملايدي %69.6 قدرها جيدةنسبة اتفاق إجيابية  47رقم  يبني اجلدول

، Q52 ،Q53العبارات التالية مجيع حيث أّن إجابات املستجوبني على . %17.52اق وبلغت نسبة عدم االتف

Q54 ،Q55 ،Q56 ، إن عملية البحث والتقصي عن األماكن "واليت تنص على  متفقجاءت بدرجة موافقة

قد يستغرق مين الوصول لألماكن السياحية احمللية الكثري من  ،السياحية داخل الوطن يتطلب مين الكثري من الوقت

ا من أجل احلصول عند قيامي بزيارة األماكن السياحة احمللية أخاف أن تتطلب مين بعض اخلدمات وقت، الوقت

أثناء زياريت لألماكن السياحية احمللية، أخشى عدم مالئمة وقت تقدمي بعض اخلدمات مع وقت احتياحي  ،عليها

 وذلك مبتوسط حسايب مقداره"أخشى خسارة الوقت نتيجة االختيار اخلاطئ لزياريت لألماكن السياحية احمللية، هلا

 ،1.165، 1.136، 1.295، 1.360"وباحنراف معياري مقداره، "3.827، 3.88، 3.907، 3.809، 3.703"

    على التوايل" 1.242
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وهذا يعين أن  1.24 بلغت قيمته احنراف معياريبو  3.825 وسط حسايبتهذا احملور مب على العموم جاءو 

املخاطر الزمنية املدركة تؤثر على على عبارات األسئلة املطروحة مما يدل على أن  باملوافقةمعظم أفراد العينة قد أجابوا 

  .الوطنقرار السائح اجلزائري عند زيارة األماكن السياحية داخل  

وقتا زمنيا  منه تستغرقأ�ا  أو للوقت مضيعةالسياحية داخل الوطن ستكون  الرحلةإن جمرد شعور السائح بأن 

ممارسة النشاط السياحي طويال للوصول إىل الوجهة احمللية سيؤثر ذلك سلبا على إدراك السياح وبالتايل على قرار 

  .داخل الوطن

تقييم مستوى المخاطر الجسدية واألمنية المدركة من قبل السائح نحو السياحة : الفرع السادس

  المحلية

املدركة على السائح اجلزائري عند زيارة  اجلسدية واألمنيةخاطر املحاولنا من خالل هذا الفرع معرفة مدى تأثري 

وكانت النتائج املتحصل عليها مبينة ) 62 إىل 57من (أسئلة  ستةاألماكن السياحية احمللية وهذا من خالل معاجلة 

  :يف اجلدول التايل

  :48الجدول رقم 

  المدركة الزمنيةمخاطر الوساط الحسابية لبعد ارية والنسب المئوية واالنحرافات المعيارية واألالتوزيعات التكر 

  

  

المحور 

  :السادس

  

المخاطر 

جسدية ال

واألمنية 

  دركةالم

  

  العبارات

المتوسط   اإلستجابات

  الحسابي

االنحراف 

غير موافق   غير موافق  محايد  موافق  موافق بشدة  المعياري

  بشدة

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت

Q57   
161  

 49.7   
111  

 
34.3  

 
26  

 8  13    4  13    4   4.216  1.027   

Q58   
174  

 53.7    
107  

 33  24    7.4   7   2.2   
12  

 3.7   4.308   0.969  

Q59   
151  

 46.6   
111  

 
34.3  

36    
11.1  

 
13  

 4   
13  

 4   4.154   1.038  

Q60   
142  

 43.8   
104  

 
32.1  

 
49  

 
15.1  

 
17  

 5.2   
12  

 3.7   4.071   1.063  

Q61   
126  

 38.9   90   
27.8  

 
34  

 
10.5  

 
38  

 
11.7  

 
36  

 
11.1  

 3.716   1.374  

Q62   
110  

 34   
112  

34.6    
35  

 
10.8  

 
25  

 7.7   
42  

 13   3.688   1.353  

  10.48   32.68   44.45 المعدل
  

5.8  
  

6.58  
  

 4.026   1.14  

77.13   10.48  
   

12.38   

  spssمن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات برنامج : المصدر
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 %10.48ن يف حني بلغت نسبة احملايدي %77.13 قدرها جيدةنسبة اتفاق إجيابية  48رقم  يبني اجلدول

بلغت  احنراف معياريبو  4.026 وسط حسايبتهذا احملور مب على العموم جاءو . % 12.38وبلغت نسبة عدم االتفاق

على عبارات األسئلة املطروحة مما يدل على أن  باملوافقةوهذا يعين أن معظم أفراد العينة قد أجابوا  1.14 قيمته

  .املخاطر اجلسدية واألمنية املدركة تؤثر على قرار السائح اجلزائري عند زيارة األماكن السياحية داخل  الوطن

  Q57 ،Q58 ،Q59 ،Q60 ،Q61،Q62العبارات التالية مجيع حيث أّن إجابات املستجوبني على 

بعض  ،بعض األماكن السياحية احمللية تفتقر لشروط الراحة اجلسدية(واليت تنص على  متفقموافقة  جاءت بدرجة

 ،انعدام شروط األمن يف بعض األماكن السياحية احمللية ،السياحية احمللية تفتقر لشروط النظافة الصحية األماكن

تداعيات العشرية السوداء تؤثر ، داخل الوطن يزيد من نسبة تعرضي حلوادث السرقةلبعض األماكن السياحية  زياريت

توجد العديد من األماكن السياحية احمللية املمتازة  ،بشكل سليب على قرار زياريت لألماكن السياحية داخل الوطن

، 4.071، 4.154، 4.308، 4.216" وذلك مبتوسط حسايب مقداره )لكن هواجس اإلرهاب متنعي من زيار�ا

 على التوايل" 1.353، 1.374، 1.063، 1.038، 0.969، 1.027"، وباحنراف معياري مقداره"3.688، 3.716

   .زيار�م لألماكن السياحية احملليةأثناء  باملخاطر اجلسدية واألمنيةتأثرون ي أفراد العينة حمل الدراسةوهذا يدل على أّن 

من أجل ضمان  أمرًا مهًما وهو األماكن السياحية احملليةيف  اضروريشرطا الصحة والنظافة  توفر عامليعترب 

يف املقصد السياحي احمللي  الصحة اجلسديةيهدد وكل ما ففي حالة وجود األوبئة  .السياح احمللينيراحة وصحة 

وهو . (السياحيةعلى إدراكه اجتاه املقاصد وبالتايل سيؤثر ذلك سلبا سيمتنع السائح عن زيارته حفاظا على صحته 

األمر الذي شاهدناه مؤخرا بسبب تفشي وباء كورونا عرب العدبد من دول العامل مبا يف ذلك اجلزائر حيث امتنع 

   .)السياح عن القيام بالرحالت السياحية خوفا على صحتهم

اعة حساسة على السياحة احمللية يف اجلزائر، كون أن السياحة صنهي األخرى املشاكل األمنية تؤثر كما أن 

 من وهو. للسائح بالنسبة اهتمام يعترب مصدر فعامل األمان ،لألزمات األمنية وأعمال السرقة والعنف واإلرهاب

له يف تقييم الوجهة فكلما توفر األمن كلما تعززت عملية اختيار الوجهة من طرف  األساسية واهلامة احملددات

إدراك السائح حول الوجهة وبالتايل سيؤثر سلبا على قرار اختيار وكلما غاب األمن كلما أثر هذا على . السائح

  .الوجهة السياحية احمللية

  تقييم كفاءة خدمات البنى التحتية في أماكن الزيارة داخل الوطن: المطلب الرابع

تقييم كفاءة خدمات البىن التحتية يف أماكن حنو  السياحمن خالل هذا املطلب سنتطرق إلستجابات 

وذلك للتعرف على  املعياري، احلسايب واالحنراف ستخدام املتوسطاوقد مت التحقيق يف ذلك ب داخل الوطنالزيارة 

اول دراسة ، سوف حنيف اإلستبيان أبعاد البىن التحتيةمن  بعدكل تقييم  حنو  العينة حمل الدراسةإستجابات أفراد 

تقييم كفاءة خدمات البىن التحتية يف أماكن  أكثر على مدى على حدى من أجل التعرف وحتليل وتفسري كل حمور

 :حصائييلي عرض لنتائج التحليل اإل فيماو  .الزيارة داخل الوطن
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  تقييم كفاءة خدمة اإليواء في أماكن الزيارة داخل الوطنالفرع األول 

إىل 63من (ثالثة أسئلة  صياغة متت يف أماكن الزيارة داخل الوطن خدمة اإليواءتقييم كفاءة ملعرفة مدى 

حيث مكنت املعاجلة اإلحصائية إلجابات أفراد العينة حمل الدراسة من احلصول على النتائج التالية ) 65

  :املوضحة يف اجلدول املوايل

  :49الجدول رقم 

  خدمة اإليواءوساط الحسابية لبعد التوزيعات التكرارية والنسب المئوية واالنحرافات المعيارية واأل

  

المحور 

  :األول

  

 كفاءة تقييم

اإليواء  خدمة

 أماكن في

 داخل الزيارة

  الوطن

  

  العبارات

المتوسط   اإلستجابات

  الحسابي

االنحراف 

غير موافق   غير موافق  محايد  موافق  موافق بشدة  المعياري

  بشدة

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت

Q63   
134  

 
41.4  

 
128  

 
39.5  

 
36  

 
11.1  

 
19  

 5.9   7   2.2   4.120   0.971  

Q64   
177  

 
54.6  

 
109  

 
33.6  

 
16  

 4.9   
16  

 4.9   6   1.9   4.343   0.919  

Q65   
156  

 
48.1  

 
123  

 38   
23  

7.1   16   4.9    6   1.9   4.256   0.924  

  0.938   4.24    2   5.23   7.7  37.03   48.03  المعدل
 85.06   7.7   7.23  

  spssمن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات برنامج : المصدر

وبلغت  %7.7ن يف حني بلغت نسبة احملايدي %85.06 قدرها ممتازةنسبة اتفاق إجيابية  49رقم  يبني اجلدول

، Q63 ،Q64 ،Q65العبارات التالية مجيع حيث أّن إجابات املستجوبني على . %7.23 نسبة عدم االتفاق

أسعار ، ءاألماكن السياحية داخل الوطن تتضمن عروضا حمدودة لإليوا(واليت تنص على  متفقجاءت بدرجة موافقة 

يف أماكن ) كاحملالت واملطاعم(غياب بعض املرافق الضرورية  ،املبيت يف األماكن السياحية احمللية جد مرتفعة

، وباحنراف معياري "4.256، 4.343، 4.120" وذلك مبتوسط حسايب مقداره )اإلقامة داخل الوطن

   .على التوايل"  0.924، 0.919، 0.971"مقداره

وهذا ما يؤكد  .0.938 بلغت قيمته احنراف معياريبو  4.24 وسط حسايبتهذا احملور مب على العموم جاءو 

  .خدمة اإليواء يف أماكن الزيارة داخل الوطن حسب إجابات أفراد عينة الدراسةضعف 

العناصر اهلامة  وتعترب تسعريات املبيت أحد. مكونات النشاط السياحي من أهماإليواء السياحي  تعترب خدمة

 وهذا حبسب إجابات أفراد العينةبالنسبة للجزائر إال أنه و  .اليت تستخدم الستمالة السياح بغية زيارة األماكن السياحية

حيث  بتلبية الطلب السياحي سواء من الكفيلستوى بعد إىل اململ تصل  اإليواء السياحي مراكز ، فإنحمل الدراسة

 لشقق السكنيةحمدودية اظل ففي . أو نوعية اخلدمات املقدمة، وكذا من حيث مستوى التسعريات املعتمدة الكم
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مع ارتفاع أسعارها سيخلف استياء لدى  يف أماكن الزيارة داخل الوطنالغرف الفندقية يف املنتجعات والفنادق و 

ممارسة النشاط عزوف السياح احملليني عن ل وهو ما يؤدي. عدم رضاهم عن خدمة اإليواءبالتايل اجلزائريني و السياح 

   .السياحي داخل الوطن

 تقييم كفاءة خدمات النقل والمواصالت في أماكن الزيارة داخل الوطن: الفرع الثاني

 سبعة صياغة متت يف أماكن الزيارة داخل الوطن النقل واملواصالتتقييم كفاءة خدمات ملعرفة مدى 

حيث مكنت املعاجلة اإلحصائية إلجابات أفراد العينة حمل الدراسة من احلصول على ) 72إىل  66من (أسئلة 

  :النتائج التالية املوضحة يف اجلدول املوايل

  :50الجدول رقم 

خدمات النقل وساط الحسابية لبعد واألالتوزيعات التكرارية والنسب المئوية واالنحرافات المعيارية 

  والمواصالت

  

المحور 

  :الثاني

  

 كفاءة تقييم 

 خدمات

 النقل

 والمواصالت

 أماكن في

 داخل الزيارة

  الوطن

  

  العبارات

المتوسط   اإلستجابات

الحسا

  بي

االنحراف 

غير موافق   غير موافق  محايد  موافق  موافق بشدة  المعياري

  بشدة

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت

Q66  183  56.5  82  25.3  35   10.8   23  7.1   1  0.3  4.306  0.945  
Q67   

184  
 56.8   

100  
 30.9   

29  
 9   5   

1.5  
 6   

1.9  
 4.392   0.857  

Q68   
155  

 47.8   
107  

 33  33    10.2   
15  

 
4.6  

 
14  

 
4.3  

 4.154   1.065  

Q69   
169  

 52.2   98   30.2   
35  

 10.8   7   
2.2  

 
15  

 
4.6  

 4.231   1.040  

Q70   
151  

46.6    
119  

 36.7   
27  

 8.3  19    
5.9  

8    
2.5  

 4.191   0.986  

Q71  176    54.3   
107  

 33   
22  

 6.8   
11  

 
3.4  

8    
2.5  

 4.33   0.928  

Q72   
154  

 47.5   
109  

 33.6   
42  

 13   
15  

 
4.6  

 4  1.2    4.216   0.926  

  31.81  51.67  المعدل 
   

9.84  
   

4.18  
   

 2.47  
  

 4.261   0.96  

 83.48   9.84   6.65  
  spssمن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات برنامج : المصدر

وبلغت  %7.7يف حني بلغت نسبة احملايدين  %85.06 نسبة اتفاق إجيابية ممتازة قدرها 50يبني اجلدول رقم 

وباحنراف معياري بلغت قيمته  4.24وعلى العموم جاء هذا احملور مبتوسط حسايب . %7.23نسبة عدم االتفاق 

حيث أّن إجابات وهذا يعين أن معظم أفراد العينة قد أجابوا باملوافقة على عبارات األسئلة املطروحة،  0.938
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، جاءت بدرجة موافقة Q66 ،Q67 ،Q68، Q69 ،Q70، Q71 ،Q72املستجوبني على مجيع العبارات التالية 

غياب وسائل النقل البحرية يف ، النقل الربية يف بعض أماكن الزيارة احملليةغياب وسائل (متفق واليت تنص على 

أسعار خدمات النقل يف  غياب وسائل النقل اجلوية يف بعض أماكن الزيارة احمللية، ،بعض أماكن الزيارة احمللية

ية داخل الوطن جد شبكة الطرقات يف األماكن السياح، أماكن الزيارة داخل الوطن تفوق القدرة املالية للسائح

غياب وسائل النقل واملواصالت يف بعض األماكن السياحية احمللية حيرمين من التمتع باملناظر اخلالبة،  ،مهرتأة

، 4.306" وذلك مبتوسط حسايب مقداره )وسائل النقل املتنوعة ُختلف باملواعيد يف بعض األماكن السياحية احمللية

، 1.065، 0.857، 0.945"وباحنراف معياري مقداره  ،"4.216 ،4.33، 4.191، 4.231، 4.154، 4.392

  . لى التوايلع" 0.926، 0.928، 0.986، 1.040

إن غياب وسائل ، وعليه فمن أهم ما مييز الدول السياحيةالربي، البحري واجلوي للنقل قوية بنية حتتية إن توفر 

من  وحرمتهاألمر صعبا بالنسبة للسائح اجلزائري للوصول إىل أماكن الزيارة داخل الوطن  جعلتالنقل واملواصالت 

 .وهو ما يولد مصدرا لالنزعاج بالنسبة له وسيؤثر ذلك سلبا على قراراته السياحية تمتع حبسن الطبيعة ومجال املكانال

  .وهذا ما يؤكد ضعف خدمة النقل يف أماكن الزيارة احمللية حسب حتليل اإلجابات احملصل عليها من عينة الدراسة

  اإلطعام في أماكن الزيارة داخل الوطن تقييم كفاءة خدمة: الفرع الثالث

من (أسئلة  أربعة صياغة متت يف أماكن الزيارة داخل الوطن خدمة اإلطعامتقييم كفاءة ملعرفة مدى 

حيث مكنت املعاجلة اإلحصائية إلجابات أفراد العينة حمل الدراسة من احلصول على النتائج ) 76إىل 73

  :التالية املوضحة يف اجلدول املوايل

  :51الجدول رقم 

  خدمة اإلطعاموساط الحسابية لبعد التوزيعات التكرارية والنسب المئوية واالنحرافات المعيارية واأل

  

  

المحور 

  : الثالث

  

  كفاءة تقييم

خدمة 

 في اإلطعام

 أماكن

 الزيارة

 داخل

  الوطن

  

  العبارات

المتوسط   اإلستجابات

  الحسابي

االنحراف 

غير موافق   غير موافق  محايد  موافق  موافق بشدة  المعياري

  بشدة

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت

Q73   

148  

 

45.7  

 

114  

 

35.2  

 

33  

 

10.2  

 

19  

 

5.9  

10    

3.1  

 4.145   1.026  

Q74   

193  

 

59.6  

 97   

29.9  

 

17  

 5.2  13    4   4   

1.2  

 4.426   0.86  

Q75   

158  

 

48.8  

 

117  

 

36.1  

  

33  

 

10.2  

 9   

2.8  

 7   

2.2  

 4.265   0.909  

Q76   

155  

 

47.8  

 

122  

 

37.7  

 

31  

 9.6   

11  

 

3.4  

 5   

1.5  

 4.268   0.883  

  0.92    4.276  2   4.02   8.8   34.72   50.47  المعدل
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 85.19   8.8   6.02  

  spssمن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات برنامج : المصدر

وبلغت  %8.8ن يف حني بلغت نسبة احملايدي %85.19 قدرها ممتازةنسبة اتفاق إجيابية  51رقم  يبني اجلدول

، Q73 ،Q74 ،Q75العبارات التالية مجيع حيث أّن إجابات املستجوبني على . %6.02 نسبة عدم االتفاق

Q76 ،أسعار اإلطعام ، حمدودية املطاعم يف أماكن الزيارة داخل الوطن(واليت تنص على  متفقاءت بدرجة موافقة ج

أماكن الزيارة داخل ، أماكن الزيارة داخل الوطن تفتقر لشروط النظافة والصحة ،يف األماكن السياحية احمللية مرتفعة

، "4.268، 4.265، 4.426، 4.145" وذلك مبتوسط حسايب مقداره) لشروط السالمة واجلودةالوطن تفتقر 

  ،على التوايل "0.883، 0.909، 0.86، 1.026" وباحنراف معياري مقداره

وهذا يعين أن  0.938 بلغت قيمته احنراف معياريبو  4.276 وسط حسايبتهذا احملور مب على العموم جاءو 

ضعف خدمة اإلطعام يف أماكن مما يدل على ،على عبارات األسئلة املطروحة باملوافقةمعظم أفراد العينة قد أجابوا 

  .الوطنالزيارة داخل 

الرديئة إىل جانب طبيعة اخلدمات . احملدودة داخل مناطق الزيارة احمللية أماكن اإلطعامعموما ميكن القول أن 

، داخل الوطنقضاء عطلهم عدم اجلزائريني إىل السياح من بني األسباب اليت تدفع بالكثري من  ،مع ارتفاع أسعارها

 للسائح املقدمةوجهات مفضلة بسبب التسعريات ونوعية اخلدمات العديد من الوجهات األجنبية حيث تعترب 

 .اجلزائري

  داخل الوطنلتسلية والترفيه في أماكن الزيارة اء خدمات اتقييم أد :الفرع الرابع

أسئلة  أربعة صياغة متت الوطن يف أماكن الزيارة داخل التسلية والرتفيهتقييم كفاءة خدمات ملعرفة مدى 

حيث مكنت املعاجلة اإلحصائية إلجابات أفراد العينة حمل الدراسة من احلصول على النتائج ) 80إىل  77من (

  :التالية املوضحة يف اجلدول املوايل

  52:الجدول رقم 

  خدمات التسلية والترفيهوساط الحسابية لبعد التوزيعات التكرارية والنسب المئوية واالنحرافات المعيارية واأل

  

  

 المحور

  :الرابع

  

 أداء تقييم

 خدمات

 التسلية

المتوسط   اإلستجابات  العبارات

  الحسابي

االنحراف 

موافق غير   غير موافق  محايد  موافق  موافق بشدة  المعياري

  بشدة

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت

Q77   

180  

 

55.6  

 

103  

 

31.8  

 

26  

 8   8   2.5   7   2.2   4.361   0.895  

Q78   

187  

 

57.7  

 97  29.9   21    6.5   6   1.9    

13  

 4   4.355   0.977  

Q79        9.3    6.8  7    2.2   4.151   0.991  
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   في والترفيه

   

144  44.4  121  37.3  30  22  

Q80   

144  

 

44.4  

 

117  

 

36.1  

 

37  

 

11.4  

10    3.1   

16  

 4.9   4.120   1.056  

  0.98   4.247   3.32    3.57  8.8    33.77  50.52  المعدل

84.29   8.8    6.89  

  spssمن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات برنامج : المصدر

وبلغت  %8.8ن بلغت نسبة احملايدييف حني  %84.29 قدرها ممتازةنسبة اتفاق إجيابية  52رقم  يبني اجلدول

 بلغت قيمته احنراف معياريبو  4.246 وسط حسايبتهذا احملور مب على العموم جاءو . %6.89 نسبة عدم االتفاق

اءت بدرجة ج، Q77 ،Q78 ،Q79 ،Q80العبارات التالية مجيع حيث أّن إجابات املستجوبني على  ،0.98

أسعار فضاءات التسلية  ،مراكز التسلية والرتفيه يف األماكن السياحية احملليةحمدودية "واليت تنص على  متفقموافقة 

نعدام املرافق ا ،غياب األمن واحلماية يف فضاءات التسلية والرتفيه يف مناطق الزيارة داخل الوطن ،والرتفيه مرتفعة

 ،4.355، 4.361" مقدارهوذلك مبتوسط حسايب "..)املطاعم، احملالت(الضرورية يف مراكز التسلية والرتفيه 

وهذا ، على التوايل"1.056، 0.991، 0.977، 0.895" على التوايل، وباحنراف معياري مقداره "4.120، 4.151

ضعف خدمات التسلية على عبارات األسئلة املطروحة مما يدل على  باملوافقةيعين أن معظم أفراد العينة قد أجابوا 

  .الوطنوالرتفيه يف أماكن الزيارة داخل 

اجلزائر من الدول اليت حتتوي على العديد من الوجهات السياحية الرتفيهية ملا تتمتع به من شواطئ خالبة  تعترب

الرتفيه عن النفس  إليها بغيةجتذب السياح احملليني اليت العديد من املواقع السياحية الرتفيهية و ومناطق جبلية وريفية 

 وتغيري جو العمل وضغوطات احلياة، واجلميع يسعى هلذا النوع من السياحة من أجل االستمتاع والرتويح عن النفس

إال أنه ومن حتليل إجابات أفراد عينة الدراسة تبني أن خدمات التسلية والرتفيه يف األماكن السياحية داخل الوطن 

هذا الواقع يعترب من العوامل اليت حتد من إقبال الكثري و . لتسيري من طرف املسؤولنيضعيفة جدا  جراء اإلمهال وسوء ا

  .داخل الوطن اجلزائريني على ممارسة النشاط السياحيالسياح من 

 تقييم أداء خدمة اإلتصال في أماكن الزيارة داخل الوطن: الفرع الخامس

 81من (أسئلة  ثالث صياغة متت يف أماكن الزيارة داخل الوطن اإلتصال خدمةتقييم كفاءة ملعرفة مدى 

حيث مكنت املعاجلة اإلحصائية إلجابات أفراد العينة حمل الدراسة من احلصول على النتائج التالية ) 83 إىل

  :املوضحة يف اجلدول املوايل
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  :53الجدول رقم 

  خدمة اإلتصالوساط الحسابية لبعد المعيارية واألالتوزيعات التكرارية والنسب المئوية واالنحرافات 

  

  

المحور 

  :الخامس

  

 أداء تقييم

 خدمة

 اإلتصال في

 الزيارة أماكن

  الوطن داخل

المتوسط   اإلستجابات  العبارات

  الحسابي

االنحراف 

غير موافق   غير موافق  محايد  موافق  موافق بشدة  المعياري

  بشدة

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت

Q81   

140  

 

43.2  

  

119  

 

36.7  

41    

12.7  

 8   2.5   

16  

 

4.9  

 4.108   1.05  

Q82   

131  

 

40.4  

112   34.6   44    

13.6  

 

30  

 9.3  7   

2.2  

 4.018   1.05  

Q83   

167  

 

51.5  

 

110  

 34   

30  

 9.3    

10  

 3.1    7   

2.2  

 4.296   0.917  

  1.006   4.141   3.1   4.97   11.87   35.1   45.03  المعدل

 80.13   11.87  8.07   

  spssمن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات برنامج : المصدر

 %11.87ن يف حني بلغت نسبة احملايدي %80.13 قدرها ممتازةنسبة اتفاق إجيابية  53رقم  يبني اجلدول

بلغت  احنراف معياريبو  4.246 وسط حسايبتهذا احملور مب على العموم جاءو . %6.89 وبلغت نسبة عدم االتفاق

اءت بدرجة موافقة ج، Q81 ،Q82 ،Q83العبارات التالية مجيع حيث أّن إجابات املستجوبني على . 0.98 قيمته

غياب مراكز  ن،ضعف التغطية اخلاصة مبتعاملي اهلاتف النقال يف أماكن الزيارة داخل الوط(واليت تنص على  متفق

 وذلك مبتوسط حسايب مقداره )تدفق األنرتنت يف األماكن السياحية احملليةضعف  ،التعبئة بأماكن السياحة احمللية

  .على التوايل"0.917، 1.05، 1.05" على التوايل، وباحنراف معياري مقداره" 4.296، 4.018، 4.108"

خاصة  أصبحت تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اآلن واسعة االنتشار ومهمة بالنسبة جلميع القطاعات

ال تقيس مكونات هذه الركيزة وجود بنية حتتية صلبة حديثة . التحتية السياحية، وتعترب جزًءا من البيئة السياحية منها

إن غياب وعليه ف. على استخدام اخلدمات عرب اإلنرتنت السياح، ولكن أيًضا قدرة )أي تغطية شبكة احملمول(فقط 

اكن الزيارة داخل الوطن سيجعل األمر جد صعب بالنسبة للسياح تغطية شبكة اهلاتف مع ضعف األنرتنت يف أم

  .ممارسة النشاط السياحي داخل الوطنوسيؤثر سلبا على قرار 

وتنعكس السياحة يف أي دولة لتنمية  الدعامة الرئيسيةتعترب مبثابة البنية التحتية للسياحة  من املتعارف عليه أن

يف زيادة  سببا بل وقد تكون السياحية، مستوى كفاءة إنتاج وتقدمي اخلدماترفع  يف قدر�ا على اإلسهام يفتها أمهي

رغم ما  أنهإال أنه ومن حتليل حماور اجلزء الثالث من االستبيان تبني اخلدمات يف بعض األحيان،  املعروض من تلك

التحتية يف  إال أن البنيةخصائص طبيعية خالّبة ومن خمزون حضاري، وتارخيي ضارب يف القدم، اجلزائر من  تتمّيز به



 املخاطر املدركة حنو السياحة احملليةالتحليل اإلحصائي لدور اجلماعات املرجعية يف تقليل : الفصل الثالث

 

 
239 

اجلزائر جد ضعيفة وهي بعيدة كل البعد عن منافسة األقطاب السياحية للدول ا�اورة، حيث ومن خالل حتليل 

  :اجلزء الثالث من اإلستبيان اخلاص بالدراسة احلالية تبني أنبيانات 

 ضعف مراكز اإليواء داخل أماكن الزيارة احمللية؛  

  واملواصالت داخل أماكن الزيارة احمللية؛غياب وسائل النقل  

 ضعف خدمة اإلطعام داخل أماكن الزيارة احمللية؛  

 ضعف خدمات التسلية والرتفيه داخل أماكن الزيارة احمللية؛  

 ضعف خدمة اإلتصال داخل أماكن الزيارة احمللية.  

  اختبار الفرضيات وتحليل نتائج الدراسة الميدانية :المبحث الثالث

اإلختبارات اإلحصائية  عرض النتائج امليدانية املتوصل إليها من خالل هذه الدراسة، وإعتمادًا علىعلى  بناء

 اإلجابة من خالهلا عدة اختبارات سنحاول مااملالئمة لكل فرضية من فرضيات البحث، ومن أجل ذلك فقد استخد

  :وفق ما يلياحملصل عليها نتائج ال خمتلف، وكذا تفسري وحتليل على خمتلف الفرضيات اليت مت طرحها سابقا

  عرض وتفسير نتائج الفرضية الرئيسية األولى ومناقشتها: المطلب األول

زيارة األماكن على قرار  للجماعات املرجعيةيوجد تأثري ذو داللة إحصائية : على األوىل الفرضية الرئيسيةتنص 

 .السياحية احمللية

  :الفرضيات الفرعية التاليةحيث تنقسم هذه الفرضية بدورها إىل 

 ؛زيارة األماكن السياحية احملليةألسرة على قرار ليوجد تأثري ذو داللة إحصائية : 01الفرضية الفرعية  - 

  ؛زيارة األماكن السياحية احملليةألصدقاء على قرار ليوجد تأثري ذو داللة إحصائية : 02الفرضية الفرعية  - 

  ؛زيارة األماكن السياحية احملليةلجريان على قرار ليوجد تأثري ذو داللة إحصائية : 03لفرضية الفرعية ا - 

زيارة األماكن السياحية على قرار العمل أو الدراسة لزمالء يوجد تأثري ذو داللة إحصائية : 04الفرضية الفرعية  - 

  ؛احمللية

 .زيارة األماكن السياحية احملليةعلى قرار  للمشاهرييوجد تأثري ذو داللة إحصائية : 05الفرضية الفرعية  -

  :املستويني الكلي واجلزئي كما يلي وسيتم اختتبار الفرضية على

  اختبار الفرضية على المستوى الكلي: الفرع األول

  :اإلختبار الوصفي للفرضية_ أوال

 السياحة احملليةانطالقا من النتائج احملصل عليها سابقا حول تقييم تأثري اجلماعات املرجعية يف التوجه حنو 

سنحاول اختبار الفرضية على املستوى الكلي من خالل املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية جلميع حماور اجلزء 

  :األول من االستبيان، وفيما يلي النتائج احملصل عليها ممثلة يف اجلدول التايل
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  54 :الجدول رقم

لتقييم تأثير أبعاد الجماعات المرجعية في التوجه نحو السياحة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

  المحلية

المتوسط   المحاور الفرعية  الرقم

  الحسابي

اإلنحراف 

  المعياري

  1.227  4.017  )الداخلية(تقييم تأثري األسرة يف التوجه حنو السياحة احمللية   01

  1.21  3.899  )الداخلية(يف التوجه حنو السياحة احمللية  األصدقاءتقييم تأثري   02

  1.61  2.860  )الداخلية(يف التوجه حنو السياحة احمللية  اجلريانتقييم تأثري   03

يف التوجه حنو السياحة احمللية  زمالء العمل أو الدراسةتقييم تأثري   04

  )الداخلية(

3.647  1.36  

  1.5  3.391  )الداخلية(يف التوجه حنو السياحة احمللية  املشاهريتقييم تأثري   05

  1.38  3.563  المتوسط العام

  spssمن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات برنامج : المصدر

جند أن املتوسط احلسايب جلميع عبارات اجلزء األول من  54من خالل النتائج احملصل عليها من اجلدول رقم 

وهي قيمة تفوق قيمة املتوسط الفرضي وباحنراف معياري  3.563اإلستبيان واملتعلقة بالفرضية األوىل قد بلغت قيمته 

لى قرار عوعليه ميكن القول أن هناك اتفاق بني أفراد العينة املستجوبني على تأثري اجلماعات املرجعية 1.38قدر بـ 

  .زيارة األماكن السياحية احمللية مما يقودنا إىل قبول الفرضية الرئيسية األوىل

  :اإلختبار اإلستداللي للفرضية -ثانيا

األوىل من اجلانب الوصفي باإلعتماد على درجة املوافقة لدى العينة حمل الرئيسية بعدما مت اختبار الفرضية 

من جانب اإلحصاء  سيتم اختبار هذه الفرضية ،احلسايب واالحنراف املعياريالدراسة وذلك باستخدام املتوسط 

  :العدم والفرضية البديلة وفق ما يلي فرضيةوضع  مت اإلستداليل، حيث

H0:   الوجهة السياحية احملليةعلى قرار اختيار  اجلماعات املرجعيةال تؤثر. 

H1 : السياحية احملليةالوجهة على قرار اختيار  اجلماعات املرجعيةتؤثر.  

لعينة واحدة، إلختبار مدى عدم وجود فروقات  Tوقد إقتضت عملية إختبار هذه الفرضية، إستخدام إختبار 

عند  3حمل الدراسة وقيمة املتوسط الفرضي  جمموعة من السياحذات داللة إحصائية من وجوده بني متوسط إجابات 

  :واجلدول التايل، يبني نتائج هذا اإلختبار 0.05مستوى الداللة 
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  55 :رقم جدول

في التوجه نحو السياحة  الجماعات المرجعيةتقييم تأثير نتائج إختبار ت لعينة واحدة لمعرفة مدى 

  المحلية

قيمة املتوسط   البعد

  احلسايب

قيمة ت 

  احملسوبة

قيمة ت 

  اجلدولية

مستوى 

  الداللة

  النتيجة

اجلماعات املرجعية يف تقييم تأثري 

التوجه حنو السياحة احمللية 

  )الداخلية(

  معنوية  0.000  1.653  10.110  3.563

  323 ودرجة الحرية 0.05قيمة ت الجدولية عند مستوى الداللة 

  spssمن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات برنامج : المصدر

أكرب من  10.110: ـللمتوسط العام لإلجابات املقدرة ب ، إىل أّن قيمة ت احملسوبة55ُتشري نتائج اجلدول رقم 

، أّن 57كما نالحظ أيضا من اجلدول رقم ، 0.05ومبستوى داللة أقل من  1.653 ـقيمة ت اجلدولية املقدرة ب

، ممّا يدل على أّن السياح اجلزائريني حمل 3يفوق قيمة املتوسط الفرضي  3.563 :ـاملتوسط العام لإلجابات واملقّدر ب

قد وافقوا وبدرجة عالية على أن الجماعات المرجعية تؤثر على قرار اختيارهم ألماكن السياحة الدراسة 

 Jiaqin Yang( وتتفق هذه النتيجة مع دراسة . رفض الفرضية العدمية وقبول الفرضية البديلة، ممّا يؤكد المحلية

2007 Xihao He, Huei Lee,(  حممد الزعيب وحممد البطاينة  2008حممد عمر عبد القادر الزعيب سنة و)2013 (

حيث أكدت تلك الدراسات أن اجلماعات املرجعية تؤثر على القرار الشرائي للمستهلك عند شرائه للسلع 

  .واخلدمات

  اختبار الفرضية على المستوى الجزئي :الفرع الثاني

على درجة املوافقة لدى العينة حمل  اعتمادا على املستوى الكلياألوىل الرئيسية بعدما مت اختبار الفرضية 

إثبات الفرضيات  على املستوى اجلزئي وعليه سيتم سيتم اختبار هذه الفرضية ،Tباإلضافة إىل اختبار الدراسة 

  :الفرعية التالية

  :إثبات الفرضية الفرعية األولى -أوال

  :العدم والفرضية البديلة وفق ما يلي فرضيةوضع  جل اختبار صحة الفرضية متمن أ

H0  :الوجهة السياحية احملليةسرة على قرار اختيار ال تؤثر األ. 

H1 :الوجهة السياحية احملليةسرة على قرار اختيار تؤثر األ.  



 املخاطر املدركة حنو السياحة احملليةالتحليل اإلحصائي لدور اجلماعات املرجعية يف تقليل : الفصل الثالث

 

 
242 

لعينة واحدة، إلختبار مدى عدم وجود فروقات  Tوقد إقتضت عملية إختبار هذه الفرضية، إستخدام إختبار 

عند  3حمل الدراسة وقيمة املتوسط الفرضي  جمموعة من السياحذات داللة إحصائية من وجوده بني متوسط إجابات 

  :واجلدول التايل، يبني نتائج هذا اإلختبار. 0.05مستوى الداللة 

    :56جدول 

  تقييم تأثير األسرة في التوجه نحو السياحة المحليةنتائج إختبار ت لعينة واحدة لمعرفة مدى 

قيمة املتوسط   البعد

  احلسايب

قيمة ت 

  احملسوبة

قيمة ت 

  اجلدولية

مستوى 

  الداللة

  النتيجة

تقييم تأثري األسرة يف التوجه حنو 

  )الداخلية(السياحة احمللية 

  معنوية  0.000  1.653  18.434  4.017

  323 ودرجة الحرية 0.05الداللة قيمة ت الجدولية عند مستوى 

  spssمن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات برنامج : المصدر

أكرب من  18.434: ـ، إىل أّن قيمة ت احملسوبة للمتوسط العام لإلجابات املقدرة ب56ُتشري نتائج اجلدول رقم 

، أّن 56كما نالحظ أيضا من اجلدول رقم   ،0.05ومبستوى داللة أقل من  1.653 ـقيمة ت اجلدولية املقدرة ب

حمل  السياح اجلزائريني، ممّا يدل على أّن 3يفوق قيمة املتوسط الفرضي   4.017 :ـاملتوسط العام لإلجابات واملقّدر ب

، ممّا يؤكد أن األسرة تؤثر على قرار اختيارهم ألماكن السياحة المحليةقد وافقوا وبدرجة عالية على الدراسة 

 .العدمية وقبول الفرضية البديلة الفرضيةرفض 

  :إثبات الفرضية الفرعية الثانية -ثانيا

  :العدم والفرضية البديلة وفق ما يلي فرضيةوضع  من أجل اختبار صحة الفرضية مت

H0  : الوجهة السياحية احملليةؤثر األصدقاء على قرار اختيار يال. 

H1 : السياحية احملليةالوجهة ثر األصدقاء على قرار اختيار يؤ.  

لعينة واحدة، إلختبار مدى عدم وجود فروقات ذات داللة  Tإختبار  ختبار هذه الفرضية، ّمت إستخداموال

عند مستوى  3حمل الدراسة وقيمة املتوسط الفرضي  جمموعة من السياحإحصائية من وجوده بني متوسط إجابات 

  :ختبارواجلدول التايل، يبني نتائج هذا اإل. 0.05الداللة 
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  :57جدول 

   في التوجه نحو السياحة المحلية األصدقاء  تأثيرتقييم نتائج إختبار ت لعينة واحدة لمعرفة مدى 

قيمة املتوسط   البعد

  احلسايب

قيمة ت 

  احملسوبة

قيمة ت 

  اجلدولية

مستوى 

  الداللة

  النتيجة

تقييم تأثري األصدقاء يف التوجه 

  )الداخلية(حنو السياحة احمللية 

  معنوية  0.000  1.653  16.761  3.899

  323 ودرجة الحرية 0.05قيمة ت الجدولية عند مستوى الداللة 

  spssمن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات برنامج : المصدر

أكرب من  16.761 :ـ، إىل أّن قيمة ت احملسوبة للمتوسط العام لإلجابات املقدرة ب57ُتشري نتائج اجلدول رقم 

، أّن 57، كما نالحظ أيضا من اجلدول رقم 0.05ومبستوى داللة أقل من  1.653 ـاجلدولية املقدرة بقيمة ت 

حمل  السياح اجلزائريني، ممّا يدل على أّن 3يفوق قيمة املتوسط الفرضي  3.899 :ـاملتوسط العام لإلجابات واملقّدر ب

، ممّا قرار اختيارهم ألماكن السياحة المحلية أن األصدقاء يؤثرون علىقد وافقوا وبدرجة عالية على الدراسة 

  . يؤكد رفض الفرضية العدمية وقبول الفرضية البديلة

  :إثبات الفرضية الفرعية الثالثة -ثالثا

  :العدم والفرضية البديلة وفق ما يلي فرضيةوضع  من أجل اختبار صحة الفرضية مت

H0  : السياحية احملليةالوجهة ؤثر اجلريان على قرار اختيار يال. 

H1 :الوجهة السياحية احملليةؤثر اجلريان على قرار اختيار ي.  

لعينة واحدة، إلختبار مدى عدم وجود فروقات ذات داللة  Tوإلختبار هذه الفرضية، ّمت إستخدام إختبار 

عند مستوى  3حمل الدراسة وقيمة املتوسط الفرضي  جمموعة من السياحإحصائية من وجوده بني متوسط إجابات 

  :واجلدول التايل، يبني نتائج هذا اإلختبار. 0.05الداللة 

  : 58 رقم جدول

  في التوجه نحو السياحة المحلية  الجيران تأثيرتقييم نتائج إختبار ت لعينة واحدة لمعرفة مدى 

قيمة املتوسط   البعد

  احلسايب

قيمة ت 

  احملسوبة

قيمة ت 

  اجلدولية

مستوى 

  الداللة

  النتيجة

تأثري اجلريان يف التوجه حنو تقييم 

  )الداخلية(السياحة احمللية 

  معنوية  0.102  1.653  - 1.638  2.860

  323 ودرجة الحرية 0.05قيمة ت الجدولية عند مستوى الداللة 

  spssمن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات برنامج : المصدر
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أقل من  -1.638 :ـللمتوسط العام لإلجابات املقدرة ب، إىل أّن قيمة ت احملسوبة 58ُتشري نتائج اجلدول رقم 

، أّن 58كما نالحظ أيضا من اجلدول رقم ، 0.05ومبستوى داللة أقل من  1.653 ـقيمة ت اجلدولية املقدرة ب

، ممّا يدل على أّن السياح اجلزائريني 3أقل من قيمة املتوسط الفرضي   2.860 :ـاملتوسط العام لإلجابات واملقّدر ب

، ممّا يؤكد رفض يوافقوا على أن الجيران يؤثرون على قرار اختيارهم ألماكن السياحة المحليةحمل الدراسة مل 

  . الفرضية البديلة وقبول الفرضية العدمية

  :بعةاإثبات الفرضية الفرعية الر  -رابعا

  :العدم والفرضية البديلة وفق ما يلي فرضيةوضع  اختبار صحة الفرضية متمن أجل 

H0  : الوجهة السياحية احملليةعلى قرار اختيار أو الدراسة  ؤثر زمالء العمل يال. 

H1 :اختيار الوجهة السياحية احملليةالدراسة على قرار أو  ؤثر زمالء العملي.  

لعينة واحدة، إلختبار مدى عدم وجود فروقات ذات داللة  Tوإلختبار هذه الفرضية، ّمت إستخدام إختبار 

عند مستوى  3حمل الدراسة وقيمة املتوسط الفرضي  جمموعة من السياحإحصائية من وجوده بني متوسط إجابات 

 :واجلدول التايل، يبني نتائج هذا اإلختبار. 0.05الداللة 

    :59رقم  جدول

في التوجه نحو السياحة  زمالء العمل أو الدراسة  تأثيرتقييم نتائج إختبار ت لعينة واحدة لمعرفة مدى 

  المحلية

قيمة املتوسط   البعد

  احلسايب

قيمة ت 

  احملسوبة

قيمة ت 

  اجلدولية

مستوى 

  الداللة

  النتيجة

تقييم تأثري الزمالء يف التوجه حنو 

  )الداخلية(السياحة احمللية 

  معنوية  0.000  1.653   9.699  3.647

  323 ودرجة الحرية 0.05قيمة ت الجدولية عند مستوى الداللة 

  spssمن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات برنامج : المصدر

من  أكرب 9.699 : ـ، إىل أّن قيمة ت احملسوبة للمتوسط العام لإلجابات املقدرة ب59ُتشري نتائج اجلدول رقم 

، أّن 59، كما نالحظ أيضا من اجلدول رقم 0.05 ومبستوى داللة أقل من 1.653 ـقيمة ت اجلدولية املقدرة ب

حمل  السياح اجلزائريني، ممّا يدل على أّن 3يفوق قيمة املتوسط الفرضي  3.647 :ـاملتوسط العام لإلجابات واملقّدر ب

، ممّا يؤكد يؤثرون على قرار اختيارهم ألماكن السياحة المحليةأن الزمالء قد وافقوا وبدرجة عالية على الدراسة 

  . رفض الفرضية العدمية وقبول الفرضية البديلة

  :إثبات الفرضية الفرعية الخامسة -خامسا

  :العدم والفرضية البديلة وفق ما يلي فرضيةوضع  من أجل اختبار صحة الفرضية مت

H0  : الوجهة السياحية احملليةعلى قرار اختيار  املشاهريؤثر يال. 
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H1 :الوجهة السياحية احملليةالرأي على قرار اختيار  املشاهري ؤثر ي.  

لعينة واحدة، إلختبار مدى عدم وجود فروقات  Tوقد إقتضت عملية إختبار هذه الفرضية، إستخدام إختبار 

حمل الدراسة وقيمة املتوسط  جمموعة من السياح اجلزائرينيذات داللة إحصائية من وجوده بني متوسط إجابات 

  :واجلدول التايل، يبني نتائج هذا اإلختبار. 0.05عند مستوى الداللة  3الفرضي 

  :60 رقم جدول

  في التوجه نحو السياحة المحلية المشاهير تأثيرتقييم نتائج إختبار ت لعينة واحدة لمعرفة مدى 

قيمة املتوسط   البعد

  احلسايب

قيمة ت 

  احملسوبة

قيمة ت 

  اجلدولية

مستوى 

  الداللة

  النتيجة

تقييم تأثري املشاهري يف التوجه حنو 

  )الداخلية(السياحة احمللية 

  معنوية  0.000  1.653  5.053  3.391

  323ودرجة احلرية  0.05قيمة ت اجلدولية عند مستوى الداللة 

  spssمن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات برنامج : المصدر

من  أكرب 5.053: ـ، إىل أّن قيمة ت احملسوبة للمتوسط العام لإلجابات املقدرة ب60ُتشري نتائج اجلدول رقم 

، أّن 60كما نالحظ أيضا من اجلدول رقم ، 0.05 ومبستوى داللة أقل من 1.653 ـقيمة ت اجلدولية املقدرة ب

، ممّا يدل على أّن السياح اجلزائريني 3من قيمة املتوسط الفرضي  أكرب 3.391 :ـاملتوسط العام لإلجابات واملقّدر ب

، ممّا يؤكد رفض على أن المشاهير يؤثرون على قرار اختيارهم ألماكن السياحة المحلية وافقواحمل الدراسة 

  . البديلةوقبول الفرضية  العدميةالفرضية 

اجلماعات ، ُميكن ترتيب أبعاد )60، 59، 58، 57، 56(وعلى ضوء النتائج املتوصل إليها من كل من اجلدول رقم 

، كما هو أماكن الزيارة داخل الوطن على جمموعة من السياح اجلزائريني عند اختيار تأثريهاحسب درجة  املرجعية

  :61موّضح يف اجلدول رقم 
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  :61 رقم جدول

  الجماعات المرجعية حسب درجة تأثيرها على قرار اختيار األماكن السياحية المحلية األهمية النسبية ألبعاد 

المتوسط   األبعاد

  الحسابي

اإلنحراف 

  المعياري

  1.227  4.017  الوجهة السياحية احملليةعلى قرار اختيار  األسرةتأثري 

  1.21  3.899  الوجهة السياحية احملليةعلى قرار اختيار  األصدقاءتأثري 

  1.36  3.647  الوجهة السياحية احملليةعلى قرار اختيار  زمالء العمل أو الدراسةتأثري 

  1.5  3.391  الوجهة السياحية احملليةعلى قرار اختيار  املشاهريتأثري 

  1.61  2.860  الوجهة السياحية احملليةعلى قرار اختيار  اجلريانتأثري 

  spssمن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات برنامج : المصدر

وباإلعتماد على أرقام املتوسط احلسايب جند أن األسرة هي العامل األكثر تأثريا من  61رقم انطالقا من اجلدول 

 ضمن أبعاد اجلماعات املرجعية على قرار زيارة األماكن السياحية داخل الوطن من حيث األمهية النسبية حيث بلغ

مث زمالء العمل أو الدراسة مبتوسط ، 3.899، يليه متغري األصدقاء مبتوسط حسايب 4.017املتوسط احلسايب لألسرة 

  .2.860وأخريا اجلريان مبتوسط حسايب  3.391، مث املشاهري مبتوسط حسايب 3.647حسايب 

 رأي حيث أكدت تلك الدراسة أن  2008حممد عمر عبد القادر الزعيب سنة وتتفق هذه النتيجة مع دراسة 

  .األسرة حيتل املصدر األول من مصادر املعلومات للسلع موضوع الدراسة أفراد

ميكن القول أن السياح اجلزائريني يعتمدون بشكل كبري على املعلومات املتأتية من  وانطالقا مما تقدم سابقا

من أفراد أسرهم منهم فإ�م يسألون املقربون  الوطن أماكن الزيارة داخلفالسياح عندما يبحثون عن  .مصادر شخصية

وتتفق هذه  .أماكن الزيارة داخل الوطنهلم دراية ومعرفة بأمناط السياحة السائدة يف  الذينوأصدقائهم  وكذا زمالئهم 

األقارب /األسرة أفرادحيث أكدت تلك الدراسة أن  )2013(حممد الزعيب وحممد البطاينة النتيجة مع دراسة 

  .اخلربات السابقة ميثالن املصدر األول للمعلومـات/واألصدقاء والرأي الشخصي
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  عرض وتفسير نتائج الفرضية الرئيسية الثانية ومناقشتها: المطلب الثاني

زيارة األماكن السياحية على قرار  للمخاطر املدركةيوجد تأثري ذو داللة إحصائية : الثانية علىالفرضية الرئيسية تنص 

  .داخل الوطن

  :حيث تنقسم هذه الفرضية بدورها إىل الفرضيات الفرعية التالية

  على قرار زيارة األماكن السياحية  ملخاطر األداء املدركةيوجد تأثري ذو داللة إحصائية : 01الفرضية الفرعية

 احمللية؛

  على قرار زيارة األماكن  لمخاطر النفسية املدركةيوجد تأثري ذو داللة إحصائية ل: 02الفرضية الفرعية

  السياحية احمللية؛

  على قرار زيارة األماكن   لمخاطر اإلجتماعية املدركةيوجد تأثري ذو داللة إحصائية ل: 03الفرضية الفرعية

  السياحية احمللية؛

  سياحية على قرار زيارة األماكن ال لمخاطر املالية املدركةيوجد تأثري ذو داللة إحصائية ل: 04الفرضية الفرعية

  احمللية؛

  على قرار زيارة األماكن  لمخاطر الزمنية املدركةيوجد تأثري ذو داللة إحصائية ل: 05الفرضية الفرعية

 .السياحية احمللية

  على قرار زيارة  لمخاطر اجلسدية واألمنية املدركةيوجد تأثري ذو داللة إحصائية ل: 06الفرضية الفرعية

 .األماكن السياحية احمللية

  :اختبار الفرضية على املستويني الكلي واجلزئي كما يلي وسيتم

  اختبار الفرضية على المستوى الكلي: الفرع األول

  :االختبار الوصفي للفرضية_ أوال

 يف التوجه حنو السياحة احمللية املخاطر املدركةانطالقا من النتائج احملصل عليها سابقا حول تقييم تأثري 

سنحاول اختبار الفرضية على املستوى الكلي من خالل املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية جلميع حماور اجلزء 

  :الثاين من االستبيان، وفيما يلي النتائج احملصل عليها ممثلة يف اجلدول التايل
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  62 :الجدول رقم

مستوى المخاطر المدركة من قبل السائح نحو السياحة المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية لتقييم 

  المحلية

المتوسط   المحاور الفرعية  الرقم

  الحسابي

اإلنحراف 

  المعياري
  1.026  4.210  تقييم مستوى خماطر األداء املدركة من قبل السائح حنو السياحة احمللية   01

  1.48  3.411  تقييم مستوى املخاطر النفسية املدركة من قبل السائح حنو السياحة احمللية   02

تقييم مستوى املخاطر اإلجاماعية املدركة من قبل السائح حنو السياحة   03

  احمللية 

2.853  1.73  

  1.18  4.049  تقييم مستوى املخاطر املالية املدركة من قبل السائح حنو السياحة احمللية   04

  1.24  3.825  تقييم مستوى املخاطر الزمنية املدركة من قبل السائح حنو السياحة احمللية  05

تقييم مستوى املخاطر اجلسدية واألمنية من قبل السائح حنو السياحة   06

  احمللية

4.026  1.14  

  1.3  3.729  المتوسط العام

  spssمن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات برنامج : المصدر

من خالل النتائج احملصل عليها من اجلدول أعاله جند أن املتوسط احلسايب جلميع عبارات اجلزء الثاين من 

وهي قيمة تفوق قيمة املتوسط الفرضي وباحنراف معياري  3.729اإلستبيان واملتعلقة بالفرضية الثالثة قد بلغت قيمته 

على قرار زيارة املدركة العينة املستجوبني على تأثري املخاطر وعليه ميكن القول أن هناك اتفاق بني أفراد  1.3قدر بـ 

  .مما يقودنا إىل قبول الفرضية الرئيسية الثانية األماكن السياحية احمللية

  :االختبار اإلستداللي للفرضية -ثانيا

من اجلانب الوصفي باإلعتماد على درجة املوافقة لدى العينة حمل  الرئيسية الثانيةبعدما مت اختبار الفرضية 

من جانب اإلحصاء  سيتم اختبار هذه الفرضية ،الدراسة وذلك باستخدام املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري

  :العدم والفرضية البديلة وفق ما يلي فرضيةوضع  اإلستداليل، حيث مت

 .زيارة األماكن السياحية داخل الوطن على قرار املدركة املخاطرال تؤثر : H0فرضية العدم - 

 .زيارة األماكن السياحية داخل الوطنعلى قرار  املخاطر املدركةتؤثر : H1الفرضية البديلة - 

لعينة واحدة، إلختبار مدى عدم وجود فروقات  Tوقد إقتضت عملية إختبار هذه الفرضية، إستخدام إختبار 

حمل الدراسة وقيمة املتوسط  جمموعة من السياح اجلزائرينيجوده بني متوسط إجابات ذات داللة إحصائية من و 

  :واجلدول التايل، يبني نتائج هذا اإلختبار. 0.05عند مستوى الداللة  3الفرضي 



 املخاطر املدركة حنو السياحة احملليةالتحليل اإلحصائي لدور اجلماعات املرجعية يف تقليل : الفصل الثالث

 

 
249 

    :63 رقم جدول

في التوجه نحو السياحة  المخاطر المدركةتقييم تأثير نتائج إختبار ت لعينة واحدة لمعرفة مدى 

  المحلية

قيمة املتوسط   البعد

  احلسايب

قيمة ت 

  احملسوبة

قيمة ت 

  اجلدولية

مستوى 

  الداللة

  النتيجة

 املدركة املدركة املخاطر مستوى تقييم

  احمللية السياحة حنو السائح قبل من

  معنوية  0.000  1.653   14.029  3.729

  323 ودرجة الحرية 0.05قيمة ت الجدولية عند مستوى الداللة 

  spssمن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات برنامج : المصدر

أكرب  14.029: ـ، إىل أّن قيمة ت احملسوبة للمتوسط العام لإلجابات املقدرة ب63ُتشري نتائج اجلدول رقم 

، أّن 63، كما نالحظ أيضا من اجلدول رقم 0.05ومبستوى داللة أقل من  1.653 ـمن قيمة ت اجلدولية املقدرة ب

، ممّا يدل على أّن السياح اجلزائريني حمل 3يفوق قيمة املتوسط الفرضي  3.729 :ـاملتوسط العام لإلجابات واملقّدر ب

زيارة األماكن السياحية داخل  على قرارتؤثر   المدركةالمخاطر قد وافقوا وبدرجة عالية على أن الدراسة 

  . ، ممّا يؤكد رفض الفرضية العدمية وقبول الفرضية البديلةالوطن

عبد احلميد عبد ودراسة ثامر  2007طارق نائل هاشم وعمر صاحل أبو محيدة وتتفق هذه النتيجة مع دراسة 

حيث أكدت تلك الدراسات  2016خالد حممد حسن النعيمي سنة باإلضافة إىل دراسة  2016الرمحان سالمة 

  .القرار الشرائي للمستهلكنياخلطر املدرك يؤثر على أن 

  اختبار الفرضية على المستوى الجزئي: الفرع الثاني

على درجة املوافقة لدى العينة حمل  على املستوى الكلي اعتمادا الرئيسية الثانيةبعدما مت اختبار الفرضية 

إثبات الفرضيات  على املستوى اجلزئي وعليه سيتم سيتم اختبار هذه الفرضية ،Tباإلضافة إىل اختبار الدراسة 

  :الفرعية التالية

زيارة األماكن على قرار   ملخاطر األداء املدركةيوجد تأثري ذو داللة إحصائية  :01 إثبات الفرضية الفرعية _ أوال

  .السياحية داخل الوطن

  :العدم والفرضية البديلة وفق ما يلي فرضيةوضع  من أجل اختبار صحة الفرضية مت

H0  : زيارة األماكن السياحية داخل الوطنعلى قرار  خماطر األداء املدركةال تؤثر. 

H1 : زيارة األماكن السياحية داخل الوطنعلى قرار   خماطر األداء املدركةتؤثر.  
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لعينة واحدة، إلختبار مدى عدم وجود فروقات  Tوقد إقتضت عملية إختبار هذه الفرضية، إستخدام إختبار 

عند  3حمل الدراسة وقيمة املتوسط الفرضي  جمموعة من السياحذات داللة إحصائية من وجوده بني متوسط إجابات 

  :واجلدول التايل، يبني نتائج هذا اإلختبار. 0.05مستوى الداللة 

    :64جدول 

  في التوجه نحو السياحة المحليةألداء المدركة امخاطر تأثير تقييم نتائج إختبار ت لعينة واحدة لمعرفة مدى 

قيمة املتوسط   البعد

  احلسايب

قيمة ت 

  احملسوبة

قيمة ت 

  اجلدولية

مستوى 

  الداللة

  النتيجة

 املدركة ألداءا خماطر مستوى تقييم

  احمللية السياحة حنو السائح قبل من

  معنوية  0.000  1.653  23.944  4.210

  323 ودرجة الحرية 0.05الجدولية عند مستوى الداللة قيمة ت 

  spssمن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات برنامج : المصدر

أكرب من  23.944: ـ، إىل أّن قيمة ت احملسوبة للمتوسط العام لإلجابات املقدرة ب64ُتشري نتائج اجلدول رقم 

، أّن 64، كما نالحظ أيضا من اجلدول رقم 0.05ومبستوى داللة أقل من  1.653 ـقيمة ت اجلدولية املقدرة ب

حمل  السياح اجلزائريني، ممّا يدل على أّن 3يفوق قيمة املتوسط الفرضي  4.210 :ـاملتوسط العام لإلجابات واملقّدر ب

ألماكن السياحة أن مخاطر األداء المدركة تؤثر على قرار زيارتهم لقد وافقوا وبدرجة عالية على الدراسة 

 . ، ممّا يؤكد رفض الفرضية العدمية وقبول الفرضية البديلةالمحلية

زيارة األماكن على قرار  للمخاطر النفسية املدركةيوجد تأثري ذو داللة إحصائية : 02 إثبات الفرضية الفرعية -ثانيا

  .السياحية داخل الوطن

  :العدم والفرضية البديلة وفق ما يلي فرضيةوضع  من أجل اختبار صحة الفرضية مت

H0   : زيارة األماكن السياحية داخل الوطنعلى قرار   خاطر النفسية املدركةاملال تؤثر. 

H1 : زيارة األماكن السياحية داخل الوطنعلى قرار   خاطر النفسية املدركةاملال تؤثر.  

لعينة واحدة، إلختبار مدى عدم وجود فروقات ذات داللة  Tإختبار  ختبار هذه الفرضية، ّمت إستخداموال

عند مستوى  3حمل الدراسة وقيمة املتوسط الفرضي  جمموعة من السياحإحصائية من وجوده بني متوسط إجابات 

  :واجلدول التايل، يبني نتائج هذا اإلختبار. 0.05الداللة 
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  : 65 رقم جدول

في التوجه نحو السياحة  المخاطر النفسية المدركة تأثيرتقييم لمعرفة مدى  تائج إختبار ت لعينة واحدةن

  المحلية

قيمة املتوسط   البعد

  احلسايب

قيمة ت 

  احملسوبة

قيمة ت 

  اجلدولية

مستوى 

  الداللة

  النتيجة

 املدركة النفسية  املخاطر مستوى تقييم 

  احمللية السياحة حنو السائح قبل من

  معنوية  0.220  1.653   5.599   3.411 

  323 ودرجة الحرية 0.05قيمة ت الجدولية عند مستوى الداللة 

  spssمن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات برنامج : المصدر

من  أكرب 5.599: ـ، إىل أّن قيمة ت احملسوبة للمتوسط العام لإلجابات املقدرة ب65ُتشري نتائج اجلدول رقم 

أّن  ، 65، كما نالحظ أيضا من اجلدول رقم 0.05ومبستوى داللة أقل من  1.653 ـقيمة ت اجلدولية املقدرة ب

 السياح اجلزائريني، ممّا يدل على أّن 3املتوسط الفرضي من قيمة  أكرب 3.411 :ـاملتوسط العام لإلجابات واملقّدر ب

، ممّا لألماكن السياحة المحليةأن المخاطر النفسية المدركة تؤثر على قرار زيارتهم على  وافقواحمل الدراسة 

  . البديلةوقبول الفرضية  العدميةيؤكد رفض الفرضية 

زيارة األماكن على   للمخاطر اإلجتماعية املدركةيوجد تأثري ذو داللة إحصائية : 03إثبات الفرضية الفرعية  -ثالثا

  .السياحية داخل الوطن

  :العدم والفرضية البديلة وفق ما يلي فرضيةوضع  من أجل اختبار صحة الفرضية مت

 H0  : زيارة األماكن السياحية داخل الوطنعلى قرار   خاطر االجتماعية املدركةاملال تؤثر. 

H1 : زيارة األماكن السياحية داخل الوطنعلى قرار   خاطر االجتماعية املدركةاملال تؤثر.  

لعينة واحدة، إلختبار مدى عدم وجود فروقات ذات داللة  Tوإلختبار هذه الفرضية، ّمت إستخدام إختبار 

عند  3حمل الدراسة وقيمة املتوسط الفرضي اجلزائريني  جمموعة من السياحإحصائية من وجوده بني متوسط إجابات 

  :واجلدول التايل، يبني نتائج هذا اإلختبار. 0.05مستوى الداللة 
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  :66رقم جدول 

في التوجه نحو السياحة  المخاطر اإلجتماعية المدركة تأثيرتقييم نتائج إختبار ت لعينة واحدة لمعرفة مدى  

  المحلية

قيمة   البعد

املتوسط 

  احلسايب

قيمة ت 

  احملسوبة

قيمة ت 

  اجلدولية

مستوى 

  الداللة

  النتيجة

 املدركة اإلجتماعية املخاطر مستوى تقييم

  احمللية السياحة حنو السائح قبل من

  معنوية  0.106  1.653  -1.622  2.853

  323 ودرجة الحرية 0.05قيمة ت الجدولية عند مستوى الداللة 

  spssمن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات برنامج : المصدر

أقل من  -1.622: ـ، إىل أّن قيمة ت احملسوبة للمتوسط العام لإلجابات املقدرة ب66ُتشري نتائج اجلدول رقم 

، أّن 66كما نالحظ أيضا من اجلدول رقم ، 0.05ومبستوى داللة أقل من  1.653 ـقيمة ت اجلدولية املقدرة ب

، ممّا يدل على أّن السياح اجلزائريني حمل 3أقل من قيمة املتوسط الفرضي  2.853 :ـاملتوسط العام لإلجابات واملقّدر ب

، ممّا المدركة تؤثر على قرار زيارتهم لألماكن السياحة المحليةأن المخاطر االجتماعية وافقوا على ي لمالدراسة 

  . العدميةوقبول الفرضية  البديلةيؤكد رفض الفرضية 

ثامر عبد احلميد عبد ودراسة  2017سليطني فاطر دراسة  ،إحسانبن علي وتتفق هذه النتيجة مع دراسة 

  .أقل تأثريا على القرار الشرائياملخاطر االجتماعية حيث أكدت تلك الدراسات أن  2016الرمحان سالمة 

أن واليت بينت  )Eugine Tafadzwa Maziriri, Tinashe Chuchu, 2017 (  يف حني أ�ا ال تتفق مع دراسة

  .متجر معني اختيار أو ملنتج املستهلكني شراء قرار يف التأثري على جانبا مهما متثل املدركة االجتماعية املخاطر

زيارة األماكن على قرار  للمخاطر املالية املدركةيوجد تأثري ذو داللة إحصائية : 04إثبات الفرضية الفرعية  -رابعا

  .السياحية داخل الوطن

  :العدم والفرضية البديلة وفق ما يلي فرضيةوضع  من أجل اختبار صحة الفرضية مت

H0  : األماكن السياحية داخل الوطنزيارة على قرار   خاطر املالية املدركةاملال تؤثر. 

H1  : زيارة األماكن السياحية داخل الوطنعلى قرار   خاطر املالية املدركةاملتؤثر.  

ى عدم وجود فروقات ذات داللة ئءلعينة واحدة، إلختبار مد Tوإلختبار هذه الفرضية، ّمت إستخدام إختبار 

حمل الدراسة حمل الدراسة وقيمة املتوسط  جمموعة من السياح اجلزائريني إحصائية من وجوده بني متوسط إجابات 

  :واجلدول التايل، يبني نتائج هذا اإلختبار. 0.05عند مستوى الداللة  3الفرضي 
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   :67رقم  جدول

في التوجه نحو السياحة  المخاطر المالية المدركة تأثيرتقييم نتائج إختبار ت لعينة واحدة لمعرفة مدى 

  المحلية

قيمة املتوسط   البعد

  احلسايب

قيمة ت 

  احملسوبة

قيمة ت 

  اجلدولية

مستوى 

  الداللة

  النتيجة

 املالية املخاطر مستوى تقييم 

 حنو السائح قبل من املدركة

  احمللية السياحة

  معنوية  0.000  1.653  18.246  4.049

  323 ودرجة الحرية 0.05قيمة ت الجدولية عند مستوى الداللة 

  spssمن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات برنامج : المصدر

أكرب من  18.249: ـ، إىل أّن قيمة ت احملسوبة للمتوسط العام لإلجابات املقدرة ب67ُتشري نتائج اجلدول رقم 

، أّن 67كما نالحظ أيضا من اجلدول رقم ، 0.05ومبستوى داللة أقل من  1.653 ـقيمة ت اجلدولية املقدرة ب

حمل  السياح اجلزائريني، ممّا يدل على أّن 3يفوق قيمة املتوسط الفرضي  4.049 :ـاملتوسط العام لإلجابات واملقّدر ب

أن المخاطر المالية المدركة تؤثر على قرار زيارتهم لألماكن على أن قد وافقوا وبدرجة عالية على الدراسة 

  . ، ممّا يؤكد رفض الفرضية العدمية وقبول الفرضية البديلة المحليةالسياحة 

زيارة على قرار  للمخاطر الزمنية املدركةيوجد تأثري ذو داللة إحصائية : 05إثبات الفرضية الفرعية  -خامسا

  .األماكن السياحية داخل الوطن

  :العدم والفرضية البديلة وفق ما يلي فرضيةوضع  من أجل اختبار صحة الفرضية مت

H0  : زيارة األماكن السياحية داخل الوطنعلى قرار   خاطر الزمنية املدركةاملال تؤثر. 

H1 : زيارة األماكن السياحية داخل الوطنعلى قرار   خاطر الزمنية املدركةاملتؤثر.  

لعينة واحدة، إلختبار مدى عدم وجود فروقات  Tوقد إقتضت عملية إختبار هذه الفرضية، إستخدام إختبار 

حمل الدراسة حمل الدراسة وقيمة  جمموعة من السياح اجلزائرينيذات داللة إحصائية من وجوده بني متوسط إجابات 

  :واجلدول التايل، يبني نتائج هذا اإلختبار. 0.05عند مستوى الداللة  3املتوسط الفرضي 
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  :68رقم جدول 

في التوجه نحو السياحة  المخاطر الزمنية المدركة تأثيرتقييم نتائج إختبار ت لعينة واحدة لمعرفة مدى 

  المحلية

قيمة املتوسط   البعد

  احلسايب

قيمة ت 

  احملسوبة

قيمة ت 

  اجلدولية

مستوى 

  الداللة

  النتيجة

 الزمنية املخاطر مستوى تقييم

 حنو السائح قبل من املدركة

  احمللية السياحة

  معنوية  0.000  1.653  13.502  3.825

  323 ودرجة الحرية 0.05قيمة ت الجدولية عند مستوى الداللة 

  spssمن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات برنامج : المصدر

أكرب من  13.502: ـإىل أّن قيمة ت احملسوبة للمتوسط العام لإلجابات املقدرة ب 68ُتشري نتائج اجلدول رقم 

أّن  ،68، كما نالحظ أيضا من اجلدول رقم 0.05ومبستوى داللة أقل من  1.653 ـاجلدولية املقدرة بقيمة ت 

حمل  السياح اجلزائريني، ممّا يدل على أّن 3يفوق قيمة املتوسط الفرضي  3.825 :ـاملتوسط العام لإلجابات واملقّدر ب

الزمنية المدركة تؤثر على قرار زيارتهم لألماكن أن المخاطر على أن قد وافقوا وبدرجة عالية على الدراسة 

  . ، ممّا يؤكد رفض الفرضية العدمية وقبول الفرضية البديلةالسياحة المحلية

على قرار  للمخاطر اجلسدية واألمنية املدركةيوجد تأثري ذو داللة إحصائية : 06إثبات الفرضية الفرعية  - سادسا

  .زيارة األماكن السياحية داخل الوطن

  :العدم والفرضية البديلة وفق ما يلي فرضيةوضع  من أجل اختبار صحة الفرضية مت

H0  : الوجهة السياحية احملليةعلى قرار اختيار   املخاطر اجلسدية واألمنية املدركة ؤثر تال. 

H1 :الوجهة السياحية احملليةالرأي على قرار اختيار   ملخاطر اجلسدية واألمنية املدركةاؤثر ت.  

لعينة واحدة، إلختبار مدى عدم وجود فروقات  Tوقد إقتضت عملية إختبار هذه الفرضية، إستخدام إختبار 

عند  3حمل الدراسة وقيمة املتوسط الفرضي  جمموعة من السياحذات داللة إحصائية من وجوده بني متوسط إجابات 

  :واجلدول التايل، يبني نتائج هذا اإلختبار. 0.05مستوى الداللة 
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  : 69 رقم جدول

في التوجه نحو  المخاطر الجسدية واألمنية المدركة تأثيرتقييم نتائج إختبار ت لعينة واحدة لمعرفة مدى 

  السياحة المحلية

قيمة   البعد

املتوسط 

  احلسايب

قيمة ت 

  احملسوبة

قيمة ت 

  اجلدولية

مستوى 

  الداللة

  النتيجة

 اجلسدية واألمنية املخاطر مستوى تقييم

  احمللية السياحة حنو السائح قبل من املدركة

  معنوية  0.000  1.653  20.142  4.026

  323ودرجة احلرية  0.05قيمة ت اجلدولية عند مستوى الداللة 

  spssمن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات برنامج : المصدر

من  أكرب 20.142: ـلإلجابات املقدرة ب، إىل أّن قيمة ت احملسوبة للمتوسط العام 69ُتشري نتائج اجلدول رقم 

، أّن 69كما نالحظ أيضا من اجلدول رقم ، 0.05من  لومبستوى داللة أق 1.653 ـقيمة ت اجلدولية املقدرة ب

، ممّا يدل على أّن السياح اجلزائريني 3من قيمة املتوسط الفرضي  أكرب 4.026 :ـاملتوسط العام لإلجابات واملقّدر ب

أن المخاطر الجسدية واألمنية المدركة تؤثر على قرار على أن قد وافقوا وبدرجة عالية على حمل الدراسة 

  . ، ممّا يؤكد رفض الفرضية العدمية وقبول الفرضية البديلةزيارتهم لألماكن السياحة المحلية

  عرض وتفسير نتائج الفرضية الرئيسية الثالثة ومناقشتها: المطلب الثالث

على قرار  املخاطر املدركة من بني األكثر تأثرياالعامل   تعترب خماطر األداء املدركة: الثالثة علىية الفرضية الرئيستنص 

  .أماكن الزيارة داخل الوطن اختيار

ُميكن ترتيب أبعاد  ،)69، 68، 67، 66، 65، 64(وعلى ضوء النتائج املتوصل إليها من كل من اجلدول رقم 

، كما أماكن الزيارة داخل الوطن على جمموعة من السياح اجلزائريني عند اختيار تأثريهاحسب درجة  املخاطر املدركة

  :70هو موّضح يف اجلدول رقم 
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  : 70 رقم جدول

  الجماعات المرجعية حسب درجة تأثيرها على قرار اختيار األماكن السياحية المحلية األهمية النسبية ألبعاد 

المتوسط   األبعاد

  الحسابي

اإلنحراف 

  المعياري

  1.026  4.210  تقييم مستوى خماطر األداء املدركة من قبل السائح حنو السياحة احمللية

  1.18  4.049  تقييم مستوى املخاطر املالية املدركة من قبل السائح حنو السياحة احمللية 

تقييم مستوى املخاطر اجلسدية واألمنية املدركة من قبل السائح حنو  

  احملليةالسياحة 

4.026  1.14  

  1.24  3.825  تقييم مستوى املخاطر الزمنية املدركة من قبل السائح حنو السياحة احمللية

  1.48  3.411  تقييم مستوى املخاطر النفسية املدركة من قبل السائح حنو السياحة احمللية 

تقييم مستوى املخاطر االجتماعية املدركة من قبل السائح حنو السياحة 

  ةاحمللي

2.853  1.73  

  spssمن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات برنامج : المصدر

وباإلعتماد على أرقام املتوسط احلسايب جند أن خماطر األداء هي العامل األكثر  70رقم انطالقا من اجلدول 

تأثريا من ضمن أبعاد املخاطر املدركة على قرار زيارة األماكن السياحية داخل الوطن من حيث األمهية النسبية حيث 

مث ، 4.049املدركة مبتوسط حسايب يليه متغري املخاطر املالية ، 4.210بلغ املتوسط احلسايب ملخاطر األداء املدركة 

تليها  3.825مث املخاطر الزمنية املدركة مبتوسط حسايب ، 4.026املخاطر اجلسدية واألمنية املدركة مبتوسط حسايب 

  .2.853وأخريا املخاطر اإلجتماعية املدركة  مبتوسط حسايب  3.411املخاطر النفسية املدركة مبتوسط حسايب 

  سير نتائج الفرضية الرئيسية الرابعة ومناقشتهاعرض وتف: المطلب الرابع

يف تقليل املخاطر املدركة حنو  يوجد تأثري ذو داللة إحصائية للجماعات املرجعية :تنص الفرضية الرئيسية الرابعة على

   :سيتم اختبار هذه الفرضية على املستويني الكلي واجلزئي كما يلي. السياحة احمللية

  ستوى الكلياختبار الفرضية على الم :الفرع األول

  :اختبار االنحدار البسيط الختبار العالقة بين متغيرات البحث _أوال

الختبار العالقة بني كل من اجلماعات املرجعية وتقليل املخاطر املدركة حنو السياحة احمللية نقوم بعملية منذجة ملتغريات 

  :الفرضية حيث سيتم اعتبار

  مبثابة املتغري املستقلاجلماعات املرجعية.  

 املخاطر املدركة حنو السياحة احمللية مبثابة املتغري التابع.  



 املخاطر املدركة حنو السياحة احملليةالتحليل اإلحصائي لدور اجلماعات املرجعية يف تقليل : الفصل الثالث

 

 
257 

) 22إىل  1من العبارة رقم (ن واملتعلق باجلماعات املرجعية وبتجميع مجيع عبارات اجلزء األول من اإلستبيا

 يف حني أن جتميع عبارات اجلزء الثاين تقييم تأثري اجلماعات املرجعية حنو السياحة احملليةحنصل على املتغري املستقل 

تقييم مستوى املخاطر املدركة واملتمثل يف  التابعمن اإلستبيان سنحصل أيضا على املتغري ) 62إىل  23من العبارة (

  .من قبل السائح حنو السياحة احمللية

عملية النمذجة السابقة للتأكد من صحة الفرضية يتم استخدام اختبار حتليل اإلحندار اخلطي البسيط حيث أن 

  :للمتغريات مسحت لنا باحلصول على النتائج املبينة يف اجلدول التايل

  :71 الجدول رقم

  اختبار تحليل اإلنحدار البسيط لدور الجماعات المرجعية في تقليل المخاطر المدركة نحو السياحة المحلية

  اخلطأ املعياري

 

معامل التحديد 

 املعدل

  معامل التحديد

R-deux 

 معامل االرتباط 

R 

  

 املتغري املستقل

  

  املتغري التابع

 

ت ااجلماع 780a, 608, 607, 58614, املخاطر املدركة

 املرجعية
  spssمن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات برنامج : المصدر

  0.61وهو يساوي بالتقريب  0.608يساوي  R-deuxجند أن معامل التحديد  71رقم من نتائج اجلدول 

من تقليل املخاطر املدركة حنو السياحة  %61وعليه ميكن القول أن اجلماعات املرجعية هلا القدرة على تفسري ما قيمته 

  .احمللية للسائح اجلزائري حمل الدراسة

  :اختبار عالقة اإلرتباط بين الجماعات المرجعية والمخاطر المدركة -ثانيا

  :بني اجلماعات املرجعية واملخاطر املدركة السياحية عالقة اإلرتباط وفيما يلي توضيح

  :72الجدول رقم 

  المدركة نحو السياحة المحليةالجماعات المرجعية في تقليل المخاطر لدور  اإلرتباطاختبار 

   اجلماعات املرجعية املخاطر املدركة

 اجلماعات املرجعية معامل بريسون 1 **780,

,000  Sig 

324 324 N 

 املخاطر املدركة معامل بريسون **780, 1
 ,000 Sig 

324 324 N 
  spssمن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات برنامج : المصدر
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بني اجلماعات املرجعية وتقليل املخاطر املدركة  معنوية موجبةوجود عالقة ارتباط  72رقم يتضح من اجلدول 

أي أن عالقة   0.780حنو السياحة احمللية للسائح اجلزائري حمل الدراسة إذ بلغ معامل اإلرتباط الثنائي لبريسون  

وهي نسبة جد هامة تعرب وتعكس مسامهة اجلماعات املرجعية يف تقليل املخاطر املدركة  %78اإلرتباط وصلت حدود 

  .السياحة احمللية حنو

  ANOVAاختبار صحة الفرضية باستعمال تحليل التباين  -ثالثا

بداللة درجة املعنوية أو الداللة  ANOVAسوف نعتمد يف اختبار الفرضية الرئيسية الرابعو على حتليل التباين 

  :واللتني تتضمنان ما يلي H1أو  H0وهذا لقبول الفرضية  0.05اإلحصائية 

H0 : يف تقليل املخاطر املدركة حنو السياحة احمللية من وجهة للجماعات املرجعية يوجد تأثري ذو داللة إحصائية ال

  .نظر السائح اجلزائري

H1 :يف تقليل املخاطر املدركة حنو السياحة احمللية من وجهة نظر  للجماعات املرجعية يوجد تأثري ذو داللة إحصائية

  .السائح اجلزائري

  :حيث أنه 0.05اجلدولية بالداللة اإلحصائية  sigأو رفضها نقارن قيمة  H0وللحكم على قبول الفرضية 

 H0نرفض الفرضية  0.05أقل من  sigإذا كانت قيمة  - 

 H0فإننا نقبل الفرضية العدمية  0.05أكرب من  sigأما إذا كانت قيمة  - 

 :وفيما يلي النتائج احملصل عليها موضحة يف اجلدول التايل

  73 :الجدول رقم

  المدركة نحو السياحة المحليةالجماعات المرجعية في تقليل المخاطر لدور  ANOVAتحليل التباين 

جمموع   مصدر التباين

  املربعات

متوسط   درجة احلرية

  املربعات

F  T  مستوى

  الداللة

 500,458 171,940 1 171,940  بني ا�موعات   

 

9.433 ,000b 

 
 344, 322 110,628  داخل ا�موعات

  323 282,568  الكلي

  spssمن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات برنامج : المصدر

ويؤكد  0.05وبالتايل فهي أقل من  0.000تساوي  sigجند أن قيمة  73من خالل جدول حتليل التباين رقم 

أكرب )  9.433(احملسوبة  T وتعززها قيمة )3.85( وهي أعلى من اجلدولية ) 500.458(  احملسوبة  F قيمة معنويتها

، مبعىن H1وقبول الفرضية  H0وعليه ميكن احلكم برفض الفرضية .0.05عند مستوى معنوية  )1.653(  من اجلدولية

   .اجلماعات املرجعية يسامهون يف تقليل املخاطر املدركة حنو السياحة احمللية
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اتفقت حول تأكيد صحة الفرضية الرئيسية الرابعة واليت مفادها أنه وعليه ميكن القول أن اإلختبارات السابقة 

يف تقليل املخاطر املدركة حنو السياحة احمللية من وجهة نظر  للجماعات املرجعيةيوجد تأثري ذو داللة إحصائية 

  .السائح اجلزائري

 2018دراسة ليلى جار اهللا خليل و  2008حممد عمر عبد القادر الزعيب سنة وتتفق هذه النتيجة مع دراسة 

وجود عالقة ارتباط معنوية موجبة بني حيث أكدت تلك الدراسات  2015باإلضافة إىل دراسة عبد اهللا حممد اهلرش 

   .املرجعية واملخاطر املدركة عند الشراء اجلماعات

  :الفرعية التالية وفيما يلي سيتم إثبات الفرضيات: إثبات الفرضية على المستوى الجزئي: الفرع الثاني

يف تقليل املخاطر املدركة حنو السياحة  لألسرةتأثري ذو داللة إحصائية  يوجد: 01اثبات الفرضية الفرعية _ أوال

 .احمللية من وجهة نظر السائح اجلزائري

  :اختبار االنحدار البسيط الختبار العالقة بين األسرة والمخاطر المدركة  -1

وتقليل املخاطر املدركة حنو السياحة احمللية نقوم بعملية منذجة ملتغريات الفرضية  األسرةالختبار العالقة بني كل من  

  :حيث سيتم اعتبار

 مبثابة املتغري املستقل األسرة.  

 تقليل املخاطر املدركة حنو السياحة احمللية مبثابة املتغري التابع.  

) 5إىل  1من العبارة رقم (وبتجميع مجيع عبارات احملور األول ضمن اجلزء األول من اإلستبيان واملتعلق باألسرة 

من ( حنصل على املتغري املستقل تقييم تأثري األسرة حنو السياحة احمللية يف حني أنه مت جتميع سابقا عبارات اجلزء الثاين 

   .علق باملتغري التابعمن اإلستبيان واملت) 62إىل  23العبارة 

للتأكد من صحة الفرضية يتم استخدام اختبار حتليل اإلحندار اخلطي البسيط حيث أن عملية النمذجة السابقة 

  :للمتغريات مسحت لنا باحلصول على النتائج املبينة يف اجلدول التايل

  :74الجدول رقم 

  المخاطر المدركة نحو السياحة المحليةاختبار تحليل اإلنحدار البسيط لدور األسرة في تقليل 

  اخلطأ املعياري

 

معامل 

التحديد 

 املعدل

  معامل التحديد 

R-deux 

معامل 

 R االرتباط 

  املتغري التابع املتغري املستقل

 

 املخاطر املدركة

,61819 ,563 ,565 ,751a األسرة 
 spssمن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات برنامج : المصدر
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وعليه ميكن القول أن  0.565قد بلغت قيمته  R-deuxأن معامل التحديد  74نالحظ من أرقام اجلدول رقم 

من تقليل املخاطر املدركة حنو السياحة احمللية للسائح اجلزائري حمل  %57األسرة هلا القدرة على تفسري ما قيمته 

 .الدراسة

  اختبار عالقة اإلرتباط بين األسرة والمخاطر المدركة  -2

  :واملخاطر املدركة السياحية األسرةبني  عالقة اإلرتباط وفيما يلي توضيح

  :75الجدول رقم 

  لدور األسرة في تقليل المخاطر المدركة نحو السياحة المحلية اإلرتباطاختبار 

 

   األسرة املخاطر املدركة

 األسرة معامل بريسون 1 **751,

,000  Sig 

324 324 N 

 املخاطر املدركة معامل بريسون **751, 1
 ,000 Sig 

324 324 N 
  spssمن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات برنامج : المصدر

بني األسرة وتقليل املخاطر املدركة حنو السياحة  معنوية موجبةوجود عالقة ارتباط  75رقم يتضح من اجلدول 

أي أن عالقة اإلرتباط وصلت  0.751احمللية للسائح اجلزائري حمل الدراسة إذ بلغ معامل اإلرتباط الثنائي لبريسون 

  .وهي نسبة جيدة تعرب وتعكس تأثري األسرة يف تقليل املخاطر املدركة حنو السياحة احمللية % 75حدود 

  ANOVAالفرضية باستعمال تحليل التباين  اختبار صحة -3

بداللة درجة املعنوية أو الداللة اإلحصائية  ANOVAعلى حتليل التباين  01سوف نعتمد يف اختبار الفرضية الفرعية 

  :واللتني تتضمنان ما يلي H1أو  H0وهذا لقبول الفرضية  0.05

H0 : املخاطر املدركة حنو السياحة احمللية من وجهة نظر السائح يف تقليل لألسرة يوجد تأثري ذو داللة إحصائية ال

  .اجلزائري

H1 : يف تقليل املخاطر املدركة حنو السياحة احمللية من وجهة نظر السائح  لألسرةيوجد تأثري ذو داللة إحصائية

  .اجلزائري

  :حيث أنه 0.05اجلدولية بالداللة اإلحصائية  sigأو رفضها نقارن قيمة  H0وللحكم على قبول الفرضية 

 H0نرفض الفرضية  0.05أقل من  sigإذا كانت قيمة  - 

 H0فإننا نقبل الفرضية العدمية  0.05أكرب من  sigأما إذا كانت قيمة  - 

  :وفيما يلي النتائج احملصل عليها موضحة يف اجلدول التايل
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  76 :الجدول رقم

  المدركة نحو السياحة المحليةاألسرة في تقليل المخاطر لدور  ANOVAتحليل التباين 

جمموع   مصدر التباين

  املربعات

متوسط   درجة احلرية

  املربعات

F  T   مستوى

  الداللة

 417,405 159,514 1 159,514  بني ا�موعات   

 

22.313 ,000b 

 
داخل 

  ا�موعات

123,054 322 ,382 

  323 282,568  الكلي

  spssمن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات برنامج : المصدر

ويؤكد  0.05وبالتايل فهي أقل من  0.000تساوي  sigمن خالل جدول حتليل التباين أعاله جند أن قيمة 

أكرب ) 22.313(احملسوبة  T وتعززها قيمة) 3.85( وهي أعلى من اجلدولية ) 417.405( احملسوبة F قيمة معنويتها

، مبعىن H1وقبول الفرضية  H0وعليه ميكن احلكم برفض الفرضية .0.05عند مستوى معنوية  )1.653(  اجلدوليةمن 

  .أن األسرة تؤثر يف تقليل املخاطر املدركة حنو السياحة احمللية

 وعليه ميكن القول أن اإلختبارات السابقة اتفقت حول تأكيد صحة الفرضية الفرعية األوىل واليت مفادها أنه

  يف تقليل املخاطر املدركة حنو السياحة احمللية من وجهة نظر السائح اجلزائري لألسرةيوجد تأثري ذو داللة إحصائية 

يف تقليل املخاطر املدركة حنو السياحة  لألصدقاءتأثري ذو داللة إحصائية  يوجد: 02اثبات الفرضية الفرعية  -ثانيا

  .احمللية من وجهة نظر السائح اجلزائري

  :اختبار االنحدار البسيط الختبار العالقة بين األصدقاء والمخاطر المدركة -1

وتقليل املخاطر املدركة حنو السياحة احمللية نقوم بعملية منذجة ملتغريات الفرضية  األصدقاءالختبار العالقة بني كل من  

  :حيث سيتم اعتبار

 مبثابة املتغري املستقل األصدقاء.  

  حنو السياحة احمللية مبثابة املتغري التابعتقليل املخاطر املدركة.  

) 09إىل 06من العبارة رقم (وبتجميع مجيع عبارات احملور الثاين ضمن اجلزء األول من اإلستبيان واملتعلق باألصدقاء 

الثاين ميع سابقا عبارات اجلزء يف حني أنه مت جت حنصل على املتغري املستقل تقييم تأثري األصدقاء حنو السياحة احمللية

  .من اإلستبيان واملتعلق باملتغري التابع) 62إىل  23من العبارة (

للتأكد من صحة الفرضية يتم استخدام اختبار حتليل اإلحندار اخلطي البسيط حيث أن عملية النمذجة السابقة 

  :للمتغريات مسحت لنا باحلصول على النتائج املبينة يف اجلدول التايل
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  :77الجدول رقم 

  في تقليل المخاطر المدركة نحو السياحة المحلية األصدقاءاختبار تحليل اإلنحدار البسيط لدور 

اخلطأ 

  املعياري

 

معامل 

التحديد 

 املعدل

معامل 

  التحديد 

R-deux 

معامل 

 R االرتباط 

  املتغري التابع املتغري املستقل

 

 املخاطر املدركة

,68012 ,471 ,473 ,688a األصدقاء 
  spssمن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات برنامج : المصدر

وعليه ميكن القول أن األصدقاء   0.473 يساوي R-deuxمن نتائج اجلدول أعاله جند أن معامل التحديد 

 .من تقليل املخاطر املدركة حنو السياحة احمللية للسائح اجلزائري حمل الدراسة %47هلم القدرة على تفسري ما قيمته 

  :اختبار عالقة اإلرتباط بين األصدقاء والمخاطر المدركة -2

  :واملخاطر املدركة السياحية األصدقاءبني  عالقة اإلرتباط وفيما يلي توضيح

  :78الجدول رقم 

 في تقليل المخاطر المدركة نحو السياحة المحلية األصدقاءلدور  اإلرتباطاختبار 

   األصدقاء املخاطر املدركة

 األصدقاء بريسون معامل 1 **688,

,000  Sig 

324 324 N 

 املخاطر املدركة معامل بريسون **688, 1
 ,000 Sig 

324 324 N 
  spssمن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات برنامج : المصدر

األصدقاء وتقليل املخاطر املدركة حنو السياحة بني  معنوية موجبةيتضح من اجلدول السابق وجود عالقة ارتباط 

أي أن عالقة اإلرتباط وصلت  0.688احمللية للسائح اجلزائري حمل الدراسة إذ بلغ معامل اإلرتباط الثنائي لبريسون 

  .وهي نسبة جد هامة تعرب وتعكس تأثري األصدقاء يف تقليل املخاطر املدركة حنو السياحة احمللية %69حدود 

  ANOVAحة الفرضية باستعمال تحليل التباين اختبار ص -3

بداللة درجة املعنوية أو الداللة  ANOVAعلى حتليل التباين  الثانيةسوف نعتمد يف اختبار الفرضية الفرعية 

  :واللتني تتضمنان ما يلي H1أو  H0وهذا لقبول الفرضية  0.05اإلحصائية 

H0 : تقليل املخاطر املدركة حنو السياحة احمللية من وجهة نظر يف لألصدقاء يوجد تأثري ذو داللة إحصائية ال

  .السائح اجلزائري
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H1 :يف تقليل املخاطر املدركة حنو السياحة احمللية من وجهة نظر السائح  لألصدقاء يوجد تأثري ذو داللة إحصائية

  .اجلزائري

  :حيث أنه 0.05إلحصائية اجلدولية بالداللة ا sigأو رفضها نقارن قيمة  H0وللحكم على قبول الفرضية 

 H0نرفض الفرضية  0.05أقل من  sigإذا كانت قيمة  - 

 H0فإننا نقبل الفرضية العدمية  0.05أكرب من  sigأما إذا كانت قيمة  - 

  :وفيما يلي النتائج احملصل عليها موضحة يف اجلدول التايل

  79 :الجدول رقم

 المدركة نحو السياحة المحليةاألصدقاء في تقليل المخاطر لدور  ANOVAتحليل التباين 

جمموع   مصدر التباين

  املربعات

متوسط   درجة احلرية

  املربعات

F  T  مستوى

  الداللة

 288,881 133,624 1 133,624  بني ا�موعات   

 

31.612 ,000b 

 
داخل 

  ا�موعات

148,944 322 ,463 

  323 282,568  الكلي

  spssمن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات برنامج : المصدر

 0.05وبالتايل فهي أقل من  0.000تساوي  sigجند أن قيمة  79من خالل جدول حتليل التباين رقم 

احملسوبة  T وتعززها قيمة) 3.85( وهي أعلى من اجلدولية ) 288.881( احملسوبة F قيمة ويؤكد معنويتها

 H0وعليه ميكن احلكم برفض الفرضية  0.05عند مستوى معنوية ) 1.653(  اجلدوليةمن أكرب ) 31.612(

  .، مبعىن أن األصدقاء يسامهون يف تقليل املخاطر املدركة حنو السياحة احملليةH1وقبول الفرضية 

وعليه ميكن القول أن اإلختبارات السابقة اتفقت حول تأكيد صحة الفرضية الفرعية الثانية واليت مفادها أنه 

يف تقليل املخاطر املدركة حنو السياحة احمللية من وجهة نظر السائح  لألصدقاءيوجد تأثري ذو داللة إحصائية 

  .اجلزائري

يف تقليل املخاطر املدركة حنو السياحة  للجريانو داللة إحصائية تأثري ذ يوجد: 03اثبات الفرضية الفرعية  -ثالثا

  .احمللية من وجهة نظر السائح اجلزائري

  :اختبار االنحدار البسيط الختبار العالقة بين الجيران والمخاطر المدركة -1

وتقليل املخاطر املدركة حنو السياحة احمللية نقوم بعملية منذجة ملتغريات الفرضية  اجلريانالختبار العالقة بني كل من  

  :حيث سيتم اعتبار

 مبثابة املتغري املستقل اجلريان.  

 تقليل املخاطر املدركة حنو السياحة احمللية مبثابة املتغري التابع.  
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)  13إىل  10من العبارة رقم (وبتجميع مجيع عبارات احملور الثالث ضمن اجلزء األول من اإلستبيان واملتعلق باجلريان 

ن العبارة م(مت جتميع عبارات اجلزء الثاين حنصل على املتغري املستقل تقييم تأثري اجلريان حنو السياحة احمللية يف حني أنه 

   .واملتعلق باملتغري التابعمن اإلستبيان سابقا ) 40إىل  23

للتأكد من صحة الفرضية يتم استخدام اختبار حتليل اإلحندار اخلطي البسيط حيث أن عملية النمذجة السابقة  

  :للمتغريات مسحت لنا باحلصول على النتائج املبينة يف اجلدول التايل

  :80الجدول رقم 

 في تقليل المخاطر المدركة نحو السياحة المحلية الجيراناختبار تحليل اإلنحدار البسيط لدور 

اخلطأ 

  املعياري

 

معامل 

التحديد 

 املعدل

معامل 

  التحديد 

R-deux 

معامل 

 R االرتباط 

  املتغري التابع املتغري املستقل

 

 املخاطر املدركة

,82710 ,218 ,220 ,470a   نااجلري 
  spssمن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات برنامج : المصدر

وعليه ميكن القول أن اجلريان هلم  0.220يساوي  R-deuxجند أن معامل التحديد  80رقم من نتائج اجلدول 

 .من تقليل املخاطر املدركة حنو السياحة احمللية للسائح اجلزائري حمل الدراسة % 22القدرة على تفسري ما قيمته 

  اختبار عالقة اإلرتباط بين الجيران والمخاطر المدركة -2

  :واملخاطر املدركة السياحية اجلريانبني  عالقة اإلرتباط وفيما يلي توضيح

  :81الجدول رقم 

 في تقليل المخاطر المدركة نحو السياحة المحلية اإلرتباط لدور الجيراناختبار 

   اجلريان املخاطر املدركة

 اجلريان بريسونمعامل  1 **470,

,000  Sig 

324 324 N 

 املخاطر املدركة معامل بريسون **470, 1
 ,000 Sig 

324 324 N 
  spssمن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات برنامج : المصدر
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بني اجلريان وتقليل املخاطر املدركة حنو بني  معنوية موجبةوجود عالقة ارتباط  81رقم يتضح من اجلدول 

أي أن عالقة اإلرتباط  0.470السياحة احمللية للسائح اجلزائري حمل الدراسة إذ بلغ معامل اإلرتباط الثنائي لبريسون 

  .وهي نسبة جد هامة تعرب وتعكس مسامهة اجلريان يف تقليل املخاطر املدركة حنو السياحة احمللية %47وصلت حدود 

  ANOVAر صحة الفرضية باستعمال تحليل التباين اختبا -3

بداللة درجة املعنوية أو الداللة اإلحصائية  ANOVAعلى حتليل التباين  3سوف نعتمد يف اختبار الفرضية الفرعية 

  :واللتني تتضمنان ما يلي H1أو  H0وهذا لقبول الفرضية  0.05

H0 : املخاطر املدركة حنو السياحة احمللية من وجهة نظر السائح يف تقليل للجريان يوجد تأثري ذو داللة إحصائية ال

  .اجلزائري

H1 :يف تقليل املخاطر املدركة حنو السياحة احمللية من وجهة نظر السائح  للجريان يوجد تأثري ذو داللة إحصائية

  .اجلزائري

  :حيث أنه 0.05ة اجلدولية بالداللة اإلحصائي sigأو رفضها نقارن قيمة  H0وللحكم على قبول الفرضية 

 H0نرفض الفرضية  0.05أقل من  sigإذا كانت قيمة 

 H0فإننا نقبل الفرضية العدمية  0.05أكرب من  sigأما إذا كانت قيمة 

  :وفيما يلي النتائج احملصل عليها موضحة يف اجلدول التايل

  82 :الجدول رقم

 نحو السياحة المحليةالمدركة الجيران في تقليل المخاطر لدور  ANOVAتحليل التباين 

جمموع   مصدر التباين

  املربعات

متوسط   درجة احلرية

  املربعات

F  T  مستوى

  الداللة

 91,052 62,289 1 62,289  بني ا�موعات   

 

10.187 ,000b 

 
 684, 322 220,279  داخل ا�موعات

  323 282,568  الكلي

  spssمن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات برنامج : المصدر

ويؤكد  0.05وبالتايل فهي أقل من  0.000تساوي  sigجند أن قيمة  82من خالل جدول حتليل التباين رقم 

أكرب  )10.187(احملسوبة  T وتعززها قيمة) 3.85( وهي أعلى من اجلدولية ) 91.052( احملسوبة F قيمة معنويتها

، H1وقبول الفرضية  H0وعليه ميكن احلكم برفض الفرضية 0.05عند مستوى معنوية  )1.653( اجلدوليةمن 

  .مبعىن أن اجلريان يسامهون يف تقليل املخاطر املدركة حنو السياحة احمللية

وعليه ميكن القول أن اإلختبارات السابقة اتفقت حول تأكيد صحة الفرضية الفرعية الثالثة واليت مفادها أنه 

  .يف تقليل املخاطر املدركة حنو السياحة احمللية من وجهة نظر السائح اجلزائري للجريانيوجد تأثري ذو داللة إحصائية 
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يف تقليل املخاطر  لزمالء العمل أو الدراسةداللة إحصائية  تأثري ذو يوجد: 04اثبات الفرضية الفرعية  -رابعا

  .املدركة حنو السياحة احمللية من وجهة نظر السائح اجلزائري

  :اختبار االنحدار البسيط الختبار العالقة بين الزمالء والمخاطر المدركة -1

وتقليل املخاطر املدركة حنو السياحة احمللية نقوم بعملية منذجة  زمالء العمل أو الدراسةالختبار العالقة بني كل من  

  :ملتغريات الفرضية حيث سيتم اعتبار

 مبثابة املتغري املستقل زمالء العمل أو الدراسة.  

 تقليل املخاطر املدركة حنو السياحة احمللية مبثابة املتغري التابع.  

) 18إىل   14من العبارة رقم (ل من اإلستبيان واملتعلق بالزمالء وبتجميع مجيع عبارات احملور الرابع ضمن اجلزء األو 

ا جتميع عبارات اجلزء الثاين حنصل على املتغري املستقل تقييم تأثري الزمالء حنو السياحة احمللية يف حني أنه مت سابق

  . التابعواخلاص باملتغري  من اإلستبيان) 40إىل  23العبارة من(

للتأكد من صحة الفرضية يتم استخدام اختبار حتليل اإلحندار اخلطي البسيط حيث أن عملية النمذجة السابقة  

  :للمتغريات مسحت لنا باحلصول على النتائج املبينة يف اجلدول التايل

  :83الجدول رقم 

  في تقليل المخاطر المدركة نحو السياحة المحلية الزمالءاختبار تحليل اإلنحدار البسيط لدور 

  اخلطأ املعياري

 

معامل 

التحديد 

 املعدل

معامل 

  التحديد 

R-deux 

معامل 

 R االرتباط 

  املتغري التابع املتغري املستقل

 

 املخاطر املدركة

,70039 ,439 ,441 ,664a  الزمالء 
  spssمن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات برنامج : المصدر

وعليه ميكن القول أن زمالء العمل أو   0.441يساوي  R-deuxجند أن معامل التحديد  83رقم من نتائج اجلدول 

حمل من تقليل املخاطر املدركة حنو السياحة احمللية للسائح اجلزائري  %44الدراسة هلم القدرة على تفسري ما قيمته 

  .الدراسة
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  اختبار عالقة اإلرتباط بين الزمالء والمخاطر المدركة -2

  :واملخاطر املدركة السياحية الزمالءبني  عالقة اإلرتباط وفيما يلي توضيح

  :84الجدول رقم 

 في تقليل المخاطر المدركة نحو السياحة المحلية الزمالءلدور  اإلرتباطاختبار 

   الزمالء املخاطر املدركة

 الزمالء معامل بريسون 1 **664,

,000  Sig 

324 324 N 

 املخاطر املدركة معامل بريسون **664, 1
 ,000 Sig 

324 324 N 
  spssمن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات برنامج : المصدر

وجود عالقة ارتباط متوسطة بني اجلريان وتقليل املخاطر املدركة حنو السياحة احمللية  84رقم يتضح من اجلدول 

أي أن عالقة اإلرتباط وصلت حدود  0.664للسائح اجلزائري حمل الدراسة إذ بلغ معامل اإلرتباط الثنائي لبريسون 

  .السياحة احملليةوهي نسبة جيدة تعرب وتعكس مسامهة الزمالء يف تقليل املخاطر املدركة حنو  66%

  ANOVAاختبار صحة الفرضية باستعمال تحليل التباين  -3

بداللة درجة املعنوية أو الداللة اإلحصائية  ANOVAعلى حتليل التباين  04سوف نعتمد يف اختبار الفرضية الفرعية 

  :واللتني تتضمنان ما يلي H1أو  H0وهذا لقبول الفرضية  0.05

H0 : يف تقليل املخاطر املدركة حنو السياحة احمللية من وجهة نظر السائح للزمالء يوجد تأثري ذو داللة إحصائية ال

  .اجلزائري

H1 :يف تقليل املخاطر املدركة حنو السياحة احمللية من وجهة نظر السائح  للزمالء يوجد تأثري ذو داللة إحصائية

  .اجلزائري

  :حيث أنه 0.05اجلدولية بالداللة اإلحصائية  sigضها نقارن قيمة أو رف H0وللحكم على قبول الفرضية 

 H0نرفض الفرضية  0.05أقل من  sigإذا كانت قيمة  - 

 H0فإننا نقبل الفرضية العدمية  0.05أكرب من  sigأما إذا كانت قيمة  - 

  :وفيما يلي النتائج احملصل عليها موضحة يف اجلدول التايل
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  85 :الجدول رقم

 المدركة نحو السياحة المحليةالزمالء في تقليل المخاطر لدور  ANOVAتحليل التباين 

جمموع   مصدر التباين

  املربعات

متوسط   درجة احلرية

  املربعات

F  T   مستوى

  الداللة

 254,020 124,610 1 124,610  بني ا�موعات   

 

14.806 ,000b 

 
داخل 

  ا�موعات

157,958 322 ,491 

  323 282,568  الكلي

  spssمن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات برنامج : المصدر

ويؤكد  0.05وبالتايل فهي أقل من  0.000تساوي  sigجند أن قيمة  85من خالل جدول حتليل التباين رقم 

أكرب  )14.806(احملسوبة  T وتعززها قيمة) 3.85(وهي أعلى من اجلدولية ) 254.020( احملسوبة F قيمة معنويتها

، مبعىن H1وقبول الفرضية  H0وعليه ميكن احلكم برفض الفرضية  0.05عند مستوى معنوية  )1.653( من اجلدولية

  .أن زمالء العمل أو الدراسة يسامهون يف تقليل املخاطر املدركة حنو السياحة احمللية

يوجد واليت مفادها أنه  الرابعةوعليه ميكن القول أن اإلختبارات السابقة اتفقت حول تأكيد صحة الفرضية الفرعية 

يف تقليل املخاطر املدركة حنو السياحة احمللية من وجهة نظر السائح  لزمالء العمل أو الدراسةتأثري ذو داللة إحصائية 

  .اجلزائري

يف تقليل املخاطر املدركة حنو  للمشاهريتأثري ذو داللة إحصائية  يوجد: 05اثبات الفرضية الفرعية  -خامسا

  .السياحة احمللية من وجهة نظر السائح اجلزائري

  :اختبار االنحدار البسيط الختبار العالقة بين المشاهير والمخاطر المدركة -1

وتقليل املخاطر املدركة حنو السياحة احمللية نقوم بعملية منذجة ملتغريات الفرضية  املشاهريالختبار العالقة بني كل من  

  :حيث سيتم اعتبار

 مبثابة املتغري املستقل املشاهري.  

 تقليل املخاطر املدركة حنو السياحة احمللية مبثابة املتغري التابع.  

إىل  19من العبارة رقم (واملتعلق باملشاهري  وبتجميع مجيع عبارات احملور اخلامس ضمن اجلزء األول من اإلستبيان

حنصل على املتغري املستقل تقييم تأثري املشاهري حنو السياحة احمللية يف حني أنه مت سابقا جتميع عبارات اجلزء ) 22

  . التابعمن اإلستبيان واملتعلق باملتغري ) 40إىل  23من العبارة (الثاين 

اختبار حتليل اإلحندار اخلطي البسيط حيث أن عملية النمذجة السابقة للتأكد من صحة الفرضية يتم استخدام 

  :للمتغريات مسحت لنا باحلصول على النتائج املبينة يف اجلدول التايل
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  :86الجدول رقم 

 في تقليل المخاطر المدركة نحو السياحة المحلية المشاهيراختبار تحليل اإلنحدار البسيط لدور  

  اخلطأ املعياري

 

التحديد معامل 

 املعدل

  معامل التحديد 

R-deux 

معامل االرتباط 

 R 

  املتغري التابع املتغري املستقل

 

 املخاطر املدركة

,77425 ,315 ,317 ,563a  املشاهري 
  spssمن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات برنامج : المصدر

 0.32وهو يساوي بالتقريب   0.317يساوي  R-deuxجند أن معامل التحديد  86رقم من نتائج اجلدول 

من تقليل املخاطر املدركة حنو السياحة احمللية  %32وعليه ميكن القول أن املشاهري هلم القدرة على تفسري ما قيمته 

 .للسائح اجلزائري حمل الدراسة

  :اختبار عالقة اإلرتباط بين المشاهير والمخاطر المدركة -2

  .واملخاطر املدركة السياحية املشاهريبني  عالقة اإلرتباط وفيما يلي توضيح

  :87الجدول رقم 

  في تقليل المخاطر المدركة نحو السياحة المحلية المشاهيرلدور  اإلرتباطاختبار 

   املشاهري املخاطر املدركة

 املشاهري معامل بريسون 1 **563,

,000  Sig 

324 324 N 

 املخاطر املدركة معامل بريسون **563, 1
 ,000 Sig 

324 324 N 
  spssمن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات برنامج : المصدر

املشاهري وتقليل املخاطر املدركة حنو السياحة  بني معنوية موجبةوجود عالقة ارتباط  87رقم يتضح من اجلدول 

أي أن عالقة اإلرتباط وصلت  0.563احمللية للسائح اجلزائري حمل الدراسة إذ بلغ معامل اإلرتباط الثنائي لبريسون 

  .وهي نسبة جد هامة تعرب وتعكس مسامهة املشاهري يف تقليل املخاطر املدركة حنو السياحة احمللية %56حدود 

  ANOVAاختبار صحة الفرضية باستعمال تحليل التباين  -3

بداللة درجة املعنوية أو الداللة اإلحصائية  ANOVAعلى حتليل التباين  05سوف نعتمد يف اختبار الفرضية الفرعية 

  :واللتني تتضمنان ما يلي H1أو  H0وهذا لقبول الفرضية  0.05
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H0 : يف تقليل املخاطر املدركة حنو السياحة احمللية من وجهة نظر السائح للمشاهري يوجد تأثري ذو داللة إحصائية ال

  .اجلزائري

H1 :يف تقليل املخاطر املدركة حنو السياحة احمللية من وجهة نظر السائح  للمشاهري يوجد تأثري ذو داللة إحصائية

  .اجلزائري

  :حيث أنه 0.05اجلدولية بالداللة اإلحصائية  sigأو رفضها نقارن قيمة  H0وللحكم على قبول الفرضية 

 H0نرفض الفرضية  0.05أقل من  sigإذا كانت قيمة  - 

 H0فإننا نقبل الفرضية العدمية  0.05أكرب من  sigأما إذا كانت قيمة  - 

 :وفيما يلي النتائج احملصل عليها موضحة يف اجلدول التايل

  88 :الجدول رقم

 المدركة نحو السياحة المحليةالمشاهير في تقليل المخاطر لدور  ANOVAتحليل التباين 

جمموع   مصدر التباين

  املربعات

متوسط   درجة احلرية

  املربعات

F  T  مستوى

  الداللة

 149,366 89,540 1 89,540  بني ا�موعات   

 

8.941 
 

,000b 

 
 599, 322 193,028  داخل ا�موعات

  323 282,568  الكلي

  spssمن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات برنامج : المصدر

ويؤكد  0.05وبالتايل فهي أقل من  0.000تساوي  sigجند أن قيمة  88من خالل جدول حتليل التباين رقم 

أكرب ) 8.941(احملسوبة  T وتعززها قيمة )3.85(وهي أعلى من اجلدولية ) 149.366( احملسوبة F قيمة معنويتها

، مبعىن H1وقبول الفرضية  H0وعليه ميكن احلكم برفض الفرضية  0.05عند مستوى معنوية  )1.653( من اجلدولية

  .املخاطر املدركة حنو السياحة احمللية املشاهري يسامهون يف تقليل

وعليه ميكن القول أن اإلختبارات السابقة اتفقت حول تأكيد صحة الفرضية الفرعية اخلامسة واليت مفادها أنه 

  .يف تقليل املخاطر املدركة حنو السياحة احمللية من وجهة نظر السائح اجلزائري للمشاهرييوجد تأثري ذو داللة إحصائية 
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  ومناقشتها الخامسةعرض وتفسير نتائج الفرضية الرئيسية : المطلب الخامس

يف تقليل املخاطر املدركة العامل  املهم ضمن اجلماعات املرجعية  تعترب األسرة: على الفرضية الرئيسية اخلامسةتنص 

  .حنو السياحة احمللية من وجهة نظر السائح اجلزائري

استخدام معامل اإلرتباط وكذا معامل التحديد ملعرفة العامل األكثر تأثريا من ضمن للتأكد من صحة الفرضية يتم 

  :اجلماعات املرجعية يف تقليل املخاطر املدركة حنو السياحة احمللية والنتائج مبينة يف اجلدول التايل

  :89 الجدول رقم

  و السياحة المحليةترتيب درجة تأثير أبعاد الجماعات المرجعية في تقليل المخاطر المدركة نح

  المخاطر المدركة         

  

  الجماعات المرجعية

معامل 

  التحديد

معامل  

  اإلرتباط

   F قيمة  tقيمة 

  الجدولية  المحسوبة  الجدولية  المحسوبة

  0.565  األسرة
0.751  

22.313  1.653  417,405  3.85  

  3.85  288,881  1.653  31.612  0.688  0.473  األصدقاء

  3.85  254,020  1.653  14.806  0.664  0.441  أو الدراسةزمالء العمل 

  3.85  149,366  1.653  8.941  0.563  0.317  المشاهير 

  3.85  91,052  1.653  10.187  0.470  0.220  الجيران

  spssمن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات برنامج : المصدر

استخدام معامل اإلرتباط وكذا معامل التحديد ملعرفة العامل األكثر تأثريا من  متللتأكد من صحة الفرضية 

أقوى أن  89يف اجلدول رقم  ضمن اجلماعات املرجعية يف تقليل املخاطر املدركة حنو السياحة احمللية وبينت النتائج

يف حني قدر معامل التحديد  0.751عالقة تأثريية كانت بني األسرة واملخاطر املدركة حيث بلغ معامل اإلرتباط 

يف حني قدر معامل التحديد  0.688مث يليها متغري األصدقاء واملخاطر املدركة حيث بلغ معامل اإلرتباط  0.565

مث  0.441يف حني قدر معامل التحديد  0.664، مث زمالء العمل أو الدراسة حيث بلغ معامل اإلرتباط 0.473

ضعف عالقة تأثريية أوأخريا كانت  0.317يف حني قدر معامل التحديد  0.563املشاهري حيث بلغ معامل اإلرتباط 

يف حني قدر معامل  0.470 اإلرتباط معاملحيث بلغ  .بني اجلريان واملخاطر املدركة وفقا ألفراد العينة حمل الدراسة

األكثر تأثريا من بني وعليه ميكن القول أن الفرضية اخلامسة قد حتققت أي أن األسرة هي العامل  0.220التحديد 

  .اجلماعات املرجعية يف تقليل املخاطر املدركة حنو السياحة احمللية
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  ومناقشتها السادسةعرض وتفسير نتائج الفرضية الرئيسية  :المطلب السادس

البىن التحتية يف أماكن الزيارة داخل الوطن يزيد من املخاطر املدركة من  ضعف: على الفرضية الرئيسية السادسةتنص 

  .قبل السائح اجلزائري

  :حيث تنقسم هذه الفرضية بدورها إىل الفرضيات الفرعية التالية

غياب اإليواء يف أماكن الزيارة داخل الوطن يزيد من املخاطر املدركة من قبل السائح  :01الفرضية الفرعية  - 

  اجلزائري؛

يف أماكن الزيارة داخل الوطن يزيد من املخاطر املدركة من قبل السائح غياب النقل  :02الفرضية الفرعية  - 

  اجلزائري؛

غياب أماكن اإلطعام يف أماكن الزيارة داخل الوطن يزيد من املخاطر املدركة من قبل :03الفرضية الفرعية  - 

  السائح اجلزائري؛

أماكن التسلية والرتفيه أماكن الزيارة داخل الوطن يزيد من املخاطر املدركة من قبل غياب  :04الفرضية الفرعية  - 

  السائح اجلزائري؛

ضعف االتصاالت يف األماكن السياحية داخل الوطن يزيد من املخاطر املدركة من قبل  :05ة الفرضية الفرعي - 

  .السائح اجلزائري

  اثبات الفرضية على المستوى الكلي: الفرع األول

  :البنى التحتية والمخاطر المدركة الختبار العالقة بين اختبار االنحدار البسيط -أوال

املخاطر املدركة حنو السياحة احمللية نقوم بعملية منذجة ملتغريات  وزيادة البىن التحتيةالختبار العالقة بني كل من  

  :الفرضية حيث سيتم اعتبار

 مبثابة املتغري املستقل البىن التحتية.  

 املخاطر املدركة حنو السياحة احمللية مبثابة املتغري التابع زيادة.  

تقييم   حنصل على املتغري املستقل )83إىل  63من العبارة رقم (من اإلستبيان  الثالث اجلزءوبتجميع مجيع عبارات 

من (يف حني أنه مت سابقا جتميع عبارات اجلزء الثاين  كفاءة خدمات البىن التحتية يف أماكن الزيارة داخل الوطن

  . التابعمن اإلستبيان واملتعلق باملتغري ) 40إىل  23العبارة 

للتأكد من صحة الفرضية يتم استخدام اختبار حتليل اإلحندار اخلطي البسيط حيث أن عملية النمذجة السابقة  

 :يف اجلدول التايلللمتغريات مسحت لنا باحلصول على النتائج املبينة 
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  :90الجدول رقم 

 المخاطر المدركة نحو السياحة المحلية زيادةفي  البنى التحتية  ضعفاختبار تحليل اإلنحدار البسيط لدور 

  اخلطأ املعياري

 

معامل 

التحديد 

 املعدل

  معامل التحديد 

R-deux 

معامل 

 R االرتباط 

  املتغري التابع املتغري املستقل

 

 املدركةاملخاطر 

,73496 ,383 ,384 ,620a  البىن التحتية 

 spssمن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات برنامج : المصدر

 ضعفوعليه ميكن القول أن  0.384يساوي  R-deuxجند أن معامل التحديد  90رقم من نتائج اجلدول 

من زيادة املخاطر املدركة حنو  %38البىن التحتية يف أماكن الزيارة داخل الوطن هلا القدرة على تفسري ما قيمته 

 .السياحة احمللية للسائح اجلزائري حمل الدراسة

  اختبار عالقة اإلرتباط بين البنى التحتية والمخاطر المدركة -ثانيا

  :واملخاطر املدركة السياحية التحتيةالبىن بني  عالقة اإلرتباط وفيما يلي توضيح

  :91الجدول رقم 

 المخاطر المدركة نحو السياحة المحلية زيادةفي  البنى التحتية  ضعفلدور  اإلرتباطاختبار 

   البىن التحتية املخاطر املدركة

 البىن التحتية معامل بريسون 1 **620,

,000  Sig 

324 324 N 

 املخاطر املدركة معامل بريسون **620, 1
 ,000 Sig 

324 324 N 
  spssمن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات برنامج : المصدر

وزيادة املخاطر  ضعف خدمات البنية التحتيةبني  معنوية موجبةوجود عالقة ارتباط  91رقم يتضح من اجلدول 

أي أن عالقة  0.620املدركة حنو السياحة احمللية للسائح اجلزائري حمل الدراسة إذ بلغ معامل اإلرتباط الثنائي لبريسون 

يساهم يف زيادة املخاطر البىن التحتية  ضعفرب وتعكس أن وهي نسبة جد هامة تع %62اإلرتباط وصلت حدود 

   .املدركة

  :ANOVAية باستعمال تحليل التباين اختبار صحة الفرض -ثالثا

بداللة درجة املعنوية أو الداللة  ANOVAعلى حتليل التباين  الرئيسية السادسةسوف نعتمد يف اختبار الفرضية 

  :واللتني تتضمنان ما يلي H1أو  H0وهذا لقبول الفرضية  0.05اإلحصائية 
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H0 :البىن التحتية يف أماكن الزيارة داخل الوطن ال يزيد من املخاطر املدركة من قبل السائح اجلزائري ضعف 

H1 :البىن التحتية يف أماكن الزيارة داخل الوطن يزيد من املخاطر املدركة من قبل السائح اجلزائري ضعف 

  :حيث أنه 0.05لة اإلحصائية اجلدولية بالدال sigأو رفضها نقارن قيمة  H0وللحكم على قبول الفرضية 

 H0نرفض الفرضية  0.05أقل من  sigإذا كانت قيمة  - 

 H0فإننا نقبل الفرضية العدمية  0.05أكرب من  sigأما إذا كانت قيمة  - 

  :وفيما يلي النتائج احملصل عليها موضحة يف اجلدول التايل

  92 :الجدول رقم

 المدركة نحو السياحة المحلية البنى التحتية في زيادة إدراك المخاطر ضعفلدور  ANOVAتحليل التباين 

جمموع   مصدر التباين

  املربعات

متوسط   درجة احلرية

  املربعات

F   T  مستوى

  الداللة

 201,114 108,635 1 108,635  بني ا�موعات   

 

14.181 ,000b 

 
داخل 

  ا�موعات

173,933 322 ,540 

  323 282,568  الكلي

  spssمن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات برنامج : المصدر

ويؤكد  0.05وبالتايل فهي أقل من  0.000تساوي  sigمن خالل جدول حتليل التباين أعاله جند أن قيمة 

أكرب ) 14.181(احملسوبة  T وتعززها قيمة) 3.85( وهي أعلى من اجلدولية  )201.114( احملسوبة F قيمة معنويتها

، H1وقبول الفرضية  H0وعليه ميكن احلكم برفض الفرضية  0.05عند مستوى معنوية  )1.653(  من اجلدولية

  .البىن التحتية يف أماكن الزيارة داخل الوطن يزيد من املخاطر املدركة من قبل السائح اجلزائري ضعف أنمبعىن 

  اثبات الفرضية على المستوى الجزئي: الفرع الثاني

غياب اإليواء يف أماكن الزيارة داخل الوطن يزيد من املخاطر املدركة من قبل : 01اثبات الفرضية الفرعية _ أوال

 .السائح اجلزائري

  :اختبار االنحدار البسيط الختبار العالقة بين خدمة اإليواء والمخاطر المدركة -1

املخاطر املدركة حنو السياحة احمللية نقوم بعملية منذجة ملتغريات  وزيادة خدمة اإليواءالختبار العالقة بني كل من  

  :الفرضية حيث سيتم اعتبار

 مبثابة املتغري املستقل خدمة اإليواء.  

 املخاطر املدركة حنو السياحة احمللية مبثابة املتغري التابع زيادة.  
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حنصل على ) 65إىل  63ن العبارة رقم  م(من اإلستبيان  الثالثوبتجميع مجيع عبارات احملور األول ضمن اجلزء 

يف حني أنه مت سابقا جتميع عبارات  تقييم كفاءة خدمة اإليواء يف أماكن الزيارة داخل الوطناملتغري املستقل تقييم 

  . التابعواملتعلق باملتغري ) 40إىل  23من العبارة ( اجلزء الثاين 

اإلحندار اخلطي البسيط حيث أن عملية النمذجة السابقة للتأكد من صحة الفرضية يتم استخدام اختبار حتليل 

  :للمتغريات مسحت لنا باحلصول على النتائج املبينة يف اجلدول التايل

  :93الجدول رقم 

 المخاطر المدركة نحو السياحة المحلية زيادةفي غياب اإليواء اختبار تحليل اإلنحدار البسيط لدور 

  اخلطأ املعياري

 

معامل 

التحديد 

 املعدل

  معامل التحديد 

R-deux 

معامل 

 R االرتباط 

  املتغري التابع املتغري املستقل

 

 املخاطر املدركة

,79998 ,268 ,271 ,520a  اإليواء 
  spssمن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات برنامج : المصدر

  0.27وهو يساوي بالتقريب   0.271يساوي  R-deuxمن نتائج اجلدول أعاله جند أن معامل التحديد 

من زيادة املخاطر املدركة حنو  %27وعليه ميكن القول أن غياب مراكز اإليواء هلا القدرة على تفسري ما قيمته 

  .السياحة احمللية للسائح اجلزائري حمل الدراسة

  :اختبار عالقة اإلرتباط بين خدمة اإليواء والمخاطر المدركة -2

  :واملخاطر املدركة السياحية اإليواء خدمة بني اإلرتباطعالقة  وفيما يلي توضيح

  :94الجدول رقم 

 المخاطر المدركة نحو السياحة المحلية زيادةفي غياب اإليواء لدور  اإلرتباطاختبار 

   اإليواء املخاطر املدركة

 اإليواء معامل بريسون 1 **520,

,000  Sig 

324 324 N 

 املخاطر املدركة معامل بريسون **520, 1
 ,000 Sig 

324 324 N 
  spssمن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات برنامج : المصدر
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خدمة اإليواء وزيادة املخاطر املدركة حنو بني  معنوية موجبةيتضح من اجلدول السابق وجود عالقة ارتباط 

أي أن عالقة اإلرتباط  0.520السياحة احمللية للسائح اجلزائري حمل الدراسة إذ بلغ معامل اإلرتباط الثنائي لبريسون 

وهي نسبة جد هامة تعرب وتعكس أن ضعف خدمة اإليواء يف أماكن الزيارة داخل الوطن  %52وصلت حدود 

  .خاطر املدركة من طرف السائح اجلزائرييساهم يف زيادة امل

  :ANOVAاختبار صحة الفرضية باستعمال تحليل التباين  -3

بداللة درجة املعنوية أو الداللة اإلحصائية  ANOVAعلى حتليل التباين  01سوف نعتمد يف اختبار الفرضية الفرعية 

  :واللتني تتضمنان ما يلي H1أو  H0وهذا لقبول الفرضية  0.05

H0 :غياب اإليواء يف أماكن الزيارة داخل الوطن ال يزيد من املخاطر املدركة من قبل السائح اجلزائري 

H1 :غياب اإليواء يف أماكن الزيارة داخل الوطن يزيد من املخاطر املدركة من قبل السائح اجلزائري 

  :حيث أنه 0.05صائية اجلدولية بالداللة اإلح sigأو رفضها نقارن قيمة  H0وللحكم على قبول الفرضية 

 H0نرفض الفرضية  0.05أقل من  sigإذا كانت قيمة  - 

 H0فإننا نقبل الفرضية العدمية  0.05أكرب من  sigأما إذا كانت قيمة  - 

 :وفيما يلي النتائج احملصل عليها موضحة يف اجلدول التايل

  95  :الجدول رقم

 المدركة نحو السياحة المحلية لدور غياب اإليواء في زيادة إدراك المخاطر ANOVAتحليل التباين 

جمموع   مصدر التباين

  املربعات

متوسط   درجة احلرية

  املربعات

F  T   مستوى

  الداللة

 119,535 76,499 1 76,499  بني ا�موعات   

 

4.097 ,000b 

 
 640, 322 206,069  داخل ا�موعات

  323 282,568  الكلي

  spssمن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات برنامج : المصدر

ويؤكد  0.05وبالتايل فهي أقل من  0.000تساوي  sigمن خالل جدول حتليل التباين أعاله جند أن قيمة 

أكرب  )4.097(احملسوبة  T وتعززها قيمة) 3.85( وهي أعلى من اجلدولية ) 119.535( احملسوبة F قيمة معنويتها

، H1وقبول الفرضية  H0عليه ميكن احلكم برفض الفرضية و  0.05عند مستوى معنوية  )1.653(  من اجلدولية

  .غياب اإليواء يف أماكن الزيارة داخل الوطن يزيد من املخاطر املدركة من قبل السائح اجلزائريمبعىن أن 

وعليه ميكن القول أن اإلختبارات السابقة اتفقت حول تأكيد صحة الفرضية الفرعية األوىل واليت مفادها أن 

  .غياب اإليواء يف أماكن الزيارة داخل الوطن يزيد من املخاطر املدركة من قبل السائح اجلزائري
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الوطن يزيد من املخاطر املدركة من قبل غياب النقل يف أماكن الزيارة داخل : 02اثبات الفرضية الفرعية  -ثانيا

  .السائح اجلزائري

  :اختبار االنحدار البسيط الختبار العالقة بين خدمة النقل والمخاطر المدركة -1

وتقليل املخاطر املدركة حنو السياحة احمللية نقوم بعملية منذجة ملتغريات  خدمة النقلالختبار العالقة بني كل من  

  :الفرضية حيث سيتم اعتبار

 مبثابة املتغري املستقل خدمة النقل.  

 املخاطر املدركة حنو السياحة احمللية مبثابة املتغري التابع زيادة.  

حنصل على املتغري ) 72إىل  66من العبارة رقم (يان من اإلستب الثالثضمن اجلزء  الثاينوبتجميع مجيع عبارات احملور 

من العبارة (أن جتميع عبارات اجلزء الثاين  يف حني الوطن يف أماكن الزيارة داخل النقل كفاءة خدمة تقييماملستقل 

  . أيضا على املتغري التابعمن اإلستبيان سنحصل ) 40إىل  23

حتليل اإلحندار اخلطي البسيط حيث أن عملية النمذجة السابقة للتأكد من صحة الفرضية يتم استخدام اختبار 

  :للمتغريات مسحت لنا باحلصول على النتائج املبينة يف اجلدول التايل

  :96الجدول رقم 

 المخاطر المدركة نحو السياحة المحلية زيادةفي  غياب النقلاختبار تحليل اإلنحدار البسيط لدور 

  اخلطأ املعياري

 

معامل 

 التحديد

 املعدل

  معامل التحديد 

R-deux 

معامل 

 R االرتباط 

  املتغري التابع املتغري املستقل

 

 املخاطر املدركة

,76142 ,337 ,339 ,583a  النقل 
  spssمن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات برنامج : المصدر

 0.34وهو يساوي بالتقريب   0.339يساوي  R-deuxمن نتائج اجلدول أعاله جند أن معامل التحديد 

 %34وعليه ميكن القول أن ضعف خدمة النقل يف األماكن السياحية داخل الوطن هلا القدرة على تفسري ما قيمته 

 .من زيادة إدراك املخاطر حنو السياحة احمللية من طرق السائح اجلزائري حمل الدراسة
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  :المخاطر المدركةزيادة و  غياب خدمة النقلاختبار عالقة اإلرتباط بين  -2

  :غيلب خدمة النقل وزيادة املخاطر املدركةبني  عالقة اإلرتباط وفيما يلي توضيح

  :97الجدول رقم 

 المخاطر المدركة نحو السياحة المحلية زيادةفي  غياب النقل لدور  اإلرتباطاختبار 

   النقل املخاطر املدركة

 النقل معامل بريسون 1 **583,

,000  Sig 

324 324 N 

 املخاطر املدركة معامل بريسون **583, 1
 ,000 Sig 

324 324 N 
  spssمن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات برنامج : المصدر

بني ضعف خدمة النقل وزيادة املخاطر املدركة  معنوية موجبةوجود عالقة ارتباط  97رقم يتضح من اجلدول 

أي أن عالقة  0.583حنو السياحة احمللية للسائح اجلزائري حمل الدراسة إذ بلغ معامل اإلرتباط الثنائي لبريسون 

وهي نسبة جد هامة تعرب وتعكس أن ضعف خدمة النقل يساهم يف زيادة املخاطر  %58اإلرتباط وصلت حدود 

   .املدركة

  :ANOVAحة الفرضية باستعمال تحليل التباين اختبار ص -3

بداللة درجة املعنوية أو الداللة اإلحصائية  ANOVAعلى حتليل التباين  02الفرعية سوف نعتمد يف اختبار الفرضية 

  :واللتني تتضمنان ما يلي H1أو  H0وهذا لقبول الفرضية  0.05

H0 :املخاطر املدركة من قبل السائح اجلزائري غياب النقل يف أماكن الزيارة داخل الوطن ال يزيد من 

H1 :غياب النقل يف أماكن الزيارة داخل الوطن يزيد من املخاطر املدركة من قبل السائح اجلزائري 

  :حيث أنه 0.05اجلدولية بالداللة اإلحصائية  sigأو رفضها نقارن قيمة  H0وللحكم على قبول الفرضية 

 H0ض الفرضية نرف 0.05أقل من  sigإذا كانت قيمة 

 H0فإننا نقبل الفرضية العدمية  0.05أكرب من  sigأما إذا كانت قيمة 

 :وفيما يلي النتائج احملصل عليها موضحة يف اجلدول التايل

 

 

 

 

  



 املخاطر املدركة حنو السياحة احملليةالتحليل اإلحصائي لدور اجلماعات املرجعية يف تقليل : الفصل الثالث

 

 
279 

  98 :الجدول رقم

  المدركة نحو السياحة المحلية لدور غياب النقل في زيادة إدراك المخاطر ANOVAتحليل التباين 

جمموع   مصدر التباين

  املربعات

متوسط   درجة احلرية

  املربعات

F  T   مستوى

  الداللة

 165,393 95,887 1 95,887  بني ا�موعات   

 

3.265 ,000b 

 
 580, 322 186,681  داخل ا�موعات

  323 282,568  الكلي

  spssمن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات برنامج : المصدر

ويؤكد  0.05وبالتايل فهي أقل من  0.000تساوي  sigمن خالل جدول حتليل التباين أعاله جند أن قيمة 

أكرب ) 3.265( احملسوبة T وتعززها قيمة) 3.85( وهي أعلى من اجلدولية  )165.393( احملسوبة F قيمة معنويتها

، H1وقبول الفرضية  H0وعليه ميكن احلكم برفض الفرضية  0.05عند مستوى معنوية  )1.653 ( من اجلدولية

ضعف خدمة النقل واملواصالت يف أماكن الزيارة داخل الوطن يزيد من املخاطر املدركة من قبل السائح مبعىن أن 

  .اجلزائري

واليت مفادها أن  الفرعية الثانيةوعليه ميكن القول أن اإلختبارات السابقة اتفقت حول تأكيد صحة الفرضية 

  .غياب خدمات النقل واملواصالت يف أماكن الزيارة داخل الوطن يزيد من املخاطر املدركة من قبل السائح اجلزائري

غياب خدمة اإلطعام يف أماكن الزيارة داخل الوطن يزيد من املخاطر املدركة  :اثبات الفرضية الفرعية الثالثة -ثالثا

 .من قبل السائح اجلزائري

  اختبار االنحدار البسيط الختبار العالقة بين خدمة اإلطعام والمخاطر المدركة -1

املخاطر املدركة حنو السياحة احمللية نقوم بعملية منذجة ملتغريات  وزيادة خدمة اإلطعامالختبار العالقة بني كل من  

  :الفرضية حيث سيتم اعتبار

 مبثابة املتغري املستقل خدمة اإلطعام.  

 املخاطر املدركة حنو السياحة احمللية مبثابة املتغري التابع زيادة.  

حنصل على )76إىل  73من العبارة رقم (من اإلستبيان  الثالثضمن اجلزء  الثالثوبتجميع مجيع عبارات احملور 

يف حني أنه مت سابقا جتميع عبارات اجلزء  اإلطعام يف أماكن الزيارة داخل الوطن خدمة كفاءةاملتغري املستقل تقييم 

  . التابعمن اإلستبيان واملتعلق باملتغري ) 40إىل  23من العبارة (الثاين 

للتأكد من صحة الفرضية يتم استخدام اختبار حتليل اإلحندار اخلطي البسيط حيث أن عملية النمذجة السابقة  

 :يف اجلدول التايلللمتغريات مسحت لنا باحلصول على النتائج املبينة 
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  :99الجدول رقم 

 خاطر المدركة نحو السياحة المحليةالم زيادةفي غياب خدمة اإلطعام اختبار تحليل اإلنحدار البسيط لدور 

اخلطأ 

  املعياري

 

معامل 

التحديد 

 املعدل

معامل 

  التحديد 

R-deux 

معامل 

 R االرتباط 

  املتغري التابع املتغري املستقل

 

 املخاطر املدركة

,75133 ,355 ,357 ,597a  اإلطعام 
  spssمن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات برنامج : المصدر

  0.36وهو يساوي بالتقريب   0.357يساوي  R-deuxمن نتائج اجلدول أعاله جند أن معامل التحديد 

زيادة إدراك املخاطر حنو من  %36خدمة اإلطعام هلا القدرة على تفسري ما قيمته  غيابوعليه ميكن القول أن 

  .السياحة احمللية  من قبل السائح اجلزائري حمل الدراسة

  :والمخاطر المدركة خدمة اإلطعاماختبار عالقة اإلرتباط بين  -2

  :واملخاطر املدركة السياحية خدمة اإلطعامبني  عالقة اإلرتباط وفيما يلي توضيح

  :100الجدول رقم 

 المخاطر المدركة نحو السياحة المحلية زيادةفي  اإلطعامغياب خدمة لدور  االرتباطاختبار 

   اإلطعام املخاطر املدركة

 اإلطعام معامل بريسون 1 **597,

,000  Sig 

324 324 N 

 املخاطر املدركة معامل بريسون **597, 1
 ,000 Sig 

324 324 N 
  spssمن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات برنامج : المصدر

بني ضعف خدمة اإلطعام وزيادة املخاطر املدركة  معنوية موجبةيتضح من اجلدول السابق وجود عالقة ارتباط 

أي أن  0.597حنو السياحة احمللية من طرف السائح اجلزائري حمل الدراسة إذ بلغ معامل اإلرتباط الثنائي لبريسون 

وهي نسبة جد هامة تعرب وتعكس أن ضعف خدمة اإلطعام يساهم يف زيادة  %60عالقة اإلرتباط وصلت حدود 

   .املخاطر املدركة

  ANOVAاختبار صحة الفرضية باستعمال تحليل التباين  -3

بداللة درجة املعنوية أو الداللة  ANOVAعلى حتليل التباين  الفرعية الثالثةسوف نعتمد يف اختبار الفرضية 

  :واللتني تتضمنان ما يلي H1أو  H0الفرضية وهذا لقبول  0.05اإلحصائية 
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H0 :غياب خدمة اإلطعام يف أماكن الزيارة داخل الوطن ال يزيد من املخاطر املدركة من قبل السائح اجلزائري 

H1 :غياب خدمة اإلطعام يف أماكن الزيارة داخل الوطن يزيد من املخاطر املدركة من قبل السائح اجلزائري 

  :حيث أنه 0.05اجلدولية بالداللة اإلحصائية  sigأو رفضها نقارن قيمة  H0وللحكم على قبول الفرضية 

 H0نرفض الفرضية  0.05أقل من  sigإذا كانت قيمة  - 

 H0فإننا نقبل الفرضية العدمية  0.05أكرب من  sigأما إذا كانت قيمة  - 

  :وفيما يلي النتائج احملصل عليها موضحة يف اجلدول التايل

  101 :الجدول رقم

  المدركة نحو السياحة المحلية لدور غياب اإلطعام في زيادة إدراك المخاطر ANOVAتحليل التباين 

جمموع   مصدر التباين

  املربعات

متوسط   درجة احلرية

  املربعات

F  T   مستوى

  الداللة

 178,561 100,798 1 100,798  بني ا�موعات   

 

3.831 ,000b 

 
 565, 322 181,770  داخل ا�موعات

  323 282,568  الكلي

  spssمن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات برنامج : المصدر

ويؤكد  0.05وبالتايل فهي أقل من  0.000تساوي  sigمن خالل جدول حتليل التباين أعاله جند أن قيمة 

أكرب  )3.831(احملسوبة  T وتعززها قيمة )3.85( وهي أعلى من اجلدولية ) 178.561( احملسوبة F قيمة معنويتها

، H1وقبول الفرضية  H0وعليه ميكن احلكم برفض الفرضية  0.05عند مستوى معنوية ) 1.653(  من اجلدولية

  .غياب خدمة اإلطعام يف أماكن الزيارة داخل الوطن يزيد من املخاطر املدركة من قبل السائح اجلزائريمبعىن أن 

واليت مفادها أن  الثالثة الفرعيةوعليه ميكن القول أن اإلختبارات السابقة اتفقت حول تأكيد صحة الفرضية 

  .غياب خدمة اإلطعام يف أماكن الزيارة داخل الوطن يزيد من املخاطر املدركة من قبل السائح اجلزائري

  

والرتفيه يف أماكن الزيارة داخل الوطن يزيد من غياب خدمات التسلية : اثبات الفرضية الفرعية الرابعة -رابعا

 .املخاطر املدركة من قبل السائح اجلزائري

  :والمخاطر المدركة ن خدمات التسلية والترفيهحدار البسيط الختبار العالقة بياختبار االن -1

احمللية نقوم بعملية منذجة ملخاطر حنو السياحة ك اإدر  وزيادة من خدمات التسلية والرتفيهالختبار العالقة بني كل  

  :ملتغريات الفرضية حيث سيتم اعتبار

 مبثابة املتغري املستقل خدمات التسلية والرتفيه.  

 املخاطر املدركة حنو السياحة احمللية مبثابة املتغري التابع زيادة.  
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حنصل  )80إىل  77من العبارة رقم (من اإلستبيان  الثالثضمن اجلزء  الرابعوبتجميع مجيع عبارات احملور 

يف حني أن مت سابقا  يف أماكن الزيارة داخل الوطن خدمات التسلية والرتفيهتقييم كفاءة على املتغري املستقل 

   .باملتغري التابعمن اإلستبيان اخلاص ) 40إىل  23من العبارة (جتميع عبارات اجلزء الثاين 

للتأكد من صحة الفرضية يتم استخدام اختبار حتليل اإلحندار اخلطي البسيط حيث أن عملية النمذجة السابقة  

  :للمتغريات مسحت لنا باحلصول على النتائج املبينة يف اجلدول التايل

  :102الجدول رقم 

المخاطر المدركة نحو السياحة  زيادةفي  خدمات التسلية والترفيهاختبار تحليل اإلنحدار البسيط لدور 

 المحلية

  اخلطأ املعياري

 

معامل 

التحديد 

 املعدل

  معامل التحديد 

R-deux 

معامل 

 R االرتباط 

  املتغري التابع املتغري املستقل

 

 املخاطر املدركة

,79607 ,276 ,278 ,527a  التسلية والرتفيه 
  spssمن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات برنامج : المصدر

وعليه   0.28وهو يساوي بالتقريب  0.278يساوي  R-deuxمن نتائج اجلدول أعاله جند أن معامل التحديد 

من زيادة  %28ميكن القول أن ضعف خدمات التسلية والرتفيه يف أماكن الزيارة احمللية هلا القدرة على تفسري ما قيمته 

  .راك املخاطر حنو السياحة احمللية للسائح اجلزائري حمل الدراسةإد

اختبار اإلرتباط بين غياب خدمات التسلية والترفيه وزيادة المخاطر المدركة نحو السياحة  - 2

  :المحلية

  :املخاطر املدركة السياحيةزيادة و  غياب خدمات التسلية والرتفيهبني  عالقة اإلرتباط وفيما يلي توضيح

  :103 رقمالجدول 

 المخاطر المدركة نحو السياحة المحلية زيادةفي غياب خدمات التسلية والترفيه لدور  االرتباطاختبار 

   التسلية والرتفيه املخاطر املدركة

 التسلية والرتفيه معامل بريسون 1 **527,

,000  Sig 

324 324 N 

 املخاطر املدركة معامل بريسون **527, 1
 ,000 Sig 

324 324 N 
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 spssمن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات برنامج : المصدر

وزيادة ات التسلية والرتفيه ضعف خدمبني  معنوية موجبةيتضح من اجلدول السابق وجود عالقة ارتباط 

أي  0.527املخاطر املدركة حنو السياحة احمللية للسائح اجلزائري حمل الدراسة إذ بلغ معامل اإلرتباط الثنائي لبريسون 

وهي نسبة جد هامة تعرب وتعكس أن ضعف خدمات التسلية والرتفيه  %53أن عالقة اإلرتباط وصلت حدود 

   .يساهم يف زيادة املخاطر املدركة

  :ANOVAاختبار صحة الفرضية باستعمال تحليل التباين  -3

بداللة درجة املعنوية أو الداللة  ANOVAعلى حتليل التباين  الفرعية الرابعةسوف نعتمد يف اختبار الفرضية 

  :واللتني تتضمنان ما يلي H1أو  H0وهذا لقبول الفرضية  0.05اإلحصائية 

H0 :الزيارة داخل الوطن ال يزيد من املخاطر املدركة من قبل السائح  غياب خدمات التسلية والرتفيه يف أماكن

 .اجلزائري

H1 :غياب خدمات التسلية والرتفيه يف أماكن الزيارة داخل الوطن يزيد من املخاطر املدركة من قبل السائح اجلزائري 

  حيث أنه 0.05 اجلدولية بالداللة اإلحصائية sigأو رفضها نقارن قيمة  H0وللحكم على قبول الفرضية 

 H0نرفض الفرضية  0.05أقل من  sigإذا كانت قيمة  - 

 H0فإننا نقبل الفرضية العدمية  0.05أكرب من  sigأما إذا كانت قيمة  - 

  :وفيما يلي النتائج احملصل عليها موضحة يف اجلدول التايل

  104 :الجدول رقم

 المدركة نحو السياحة المحلية لدور غياب التسلية والترفيه في زيادة إدراك المخاطر ANOVAتحليل التباين 

جمموع   مصدر التباين

  املربعات

متوسط   درجة احلرية

  املربعات

F  T   مستوى

  الداللة

 123,886 78,509 1 78,509  بني ا�موعات   

 

4.726 ,000b 

 
 634, 322 204,059  داخل ا�موعات

  323 282,568  الكلي

 spssمن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات برنامج : المصدر

ويؤكد  0.05وبالتايل فهي أقل من  0.000تساوي  sigمن خالل جدول حتليل التباين أعاله جند أن قيمة 

أكرب ) 4.726(احملسوبة  T وتعززها قيمة) 3.85(وهي أعلى من اجلدولية ) 123.886( احملسوبة F قيمة معنويتها

، H1وقبول الفرضية  H0عليه ميكن احلكم برفض الفرضية و  0.05عند مستوى معنوية  )1.653(  من اجلدولية

غياب خدمات التسلية والرتفيه يف أماكن الزيارة داخل الوطن يزيد من املخاطر املدركة من قبل السائح مبعىن أن 

  .اجلزائري
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واليت مفادها أن  الفرعية الرابعةوعليه ميكن القول أن اإلختبارات السابقة اتفقت حول تأكيد صحة الفرضية 

  .غياب خدمات التسلية والرتفيه يف أماكن الزيارة داخل الوطن يزيد من املخاطر املدركة من قبل السائح اجلزائري

خدمة اإلتصال يف أماكن الزيارة داخل الوطن يزيد من املخاطر  ضعف: خامسا الفرضية الفرعية الخامسة - 

  .املدركة من قبل السائح اجلزائري

  :اختبار االنحدار البسيط الختبار العالقة بين خدمة اإلتصال والمخاطر المدركة -1

ية منذجة ملتغريات املخاطر املدركة حنو السياحة احمللية نقوم بعمل وزيادةخدمة اإلتصال الختبار العالقة بني كل من  

  :الفرضية حيث سيتم اعتبار

 مبثابة املتغري املستقل خدمة اإلتصال.  

 املخاطر املدركة حنو السياحة احمللية مبثابة املتغري التابع زيادة.  

حنصل على ) 83إىل 81من العبارة رقم (وبتجميع مجيع عبارات احملور اخلامس ضمن اجلزء الثالث من اإلستبيان 

يف حني أنه مت سابقا جتميع عبارات اجلزء  يف أماكن الزيارة داخل الوطنخدمة اإلتصال كفاءة املتغري املستقل تقييم 

  . لق باملتغري التابعمن اإلستبيان واملتع) 40إىل  23من العبارة (الثاين 

للتأكد من صحة الفرضية يتم استخدام اختبار حتليل اإلحندار اخلطي البسيط حيث أن عملية النمذجة السابقة 

  :للمتغريات مسحت لنا باحلصول على النتائج املبينة يف اجلدول التايل

  :105الجدول رقم 

 المخاطر المدركة نحو السياحة المحلية زيادةفي غياب خدمة اإلتصال اختبار تحليل اإلنحدار البسيط لدور 

  اخلطأ املعياري

 

معامل التحديد 

 املعدل

  معامل التحديد

R-deux 

معامل االرتباط 

 R 

  املتغري التابع املتغري املستقل

 

 املخاطر املدركة
,79977 ,269 ,271 ,521a  اإلتصال 

 spssمن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات برنامج : المصدر

وعليه   0.27وهو يساوي بالتقريب  0.271يساوي  R-deuxمن نتائج اجلدول أعاله جند أن معامل التحديد 

من زيادة  %27ميكن القول أن ضعف خدمة اإلتصال يف أماكن الزيارة داخل الوطن هلا القدرة على تفسري ما قيمته 

  .الدراسةإدراك املخاطر حنو السياحة احمللية للسائح اجلزائري حمل 
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  :اختبار عالقة اإلرتباط بين خدمة اإلتصال والمخاطر المدركة -2

  :واملخاطر املدركة السياحية خدمة اإلتصالبني  عالقة اإلرتباط وفيما يلي توضيح

  :106 الجدول رقم

 خدمة اإلتصال في زيادة المخاطر المدركة نحو السياحة المحلية ضعفاختبار االرتباط لدور 

   اإلتصال املدركةاملخاطر 

 اإلتصال معامل بريسون 1 **521,

 ,000  Sig 

324 324 N 

 املخاطر املدركة معامل بريسون **521, 1
 ,000 Sig 

324 324 N 
 spssمن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات برنامج : المصدر

خدمة اإلتصال وزيادة املخاطر املدركة حنو بني  معنوية موجبةيتضح من اجلدول السابق وجود عالقة ارتباط 

أي أن عالقة اإلرتباط  0.521السياحة احمللية للسائح اجلزائري حمل الدراسة إذ بلغ معامل اإلرتباط الثنائي لبريسون 

   .خدمة اإلتصال يساهم يف زيادة املخاطر املدركة ضعفوهي نسبة جد هامة تعرب وتعكس أن  % 52وصلت حدود 

  : ANOVAاختبار صحة الفرضية باستعمال تحليل التباين  -3

بداللة درجة املعنوية أو الداللة  ANOVAعلى حتليل التباين  اخلامسةسوف نعتمد يف اختبار الفرضية الفرعية 

  :واللتني تتضمنان ما يلي H1أو  H0وهذا لقبول الفرضية  0.05اإلحصائية 

H0 :خدمة اإلتصال يف أماكن الزيارة داخل الوطن ال يزيد من املخاطر املدركة من قبل السائح اجلزائري ضعف. 

H1 :خدمة اإلتصال يف أماكن الزيارة داخل الوطن يزيد من املخاطر املدركة من قبل السائح اجلزائري ضعف. 

  حيث أنه 0.05اجلدولية بالداللة اإلحصائية  sigأو رفضها نقارن قيمة  H0وللحكم على قبول الفرضية 

 H0نرفض الفرضية  0.05أقل من  sigإذا كانت قيمة  - 

 H0فإننا نقبل الفرضية العدمية  0.05أكرب من  sigأما إذا كانت قيمة  - 

  :وفيما يلي النتائج احملصل عليها موضحة يف اجلدول التايل
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  107 :الجدول رقم

 المدركة نحو السياحة المحلية في زيادة المخاطر ضعف خدمة اإلتصاللدور  ANOVAتحليل التباين 

جمموع   مصدر التباين

  املربعات

متوسط   درجة احلرية

  املربعات

F  T   مستوى

  الداللة

 119,771 76,609 1 76,609  بني ا�موعات   

 

6.881 ,000b 

 
 640, 322 205,960  داخل ا�موعات

  323 282,568  الكلي

  spssمن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات برنامج : المصدر

ويؤكد  0.05وبالتايل فهي أقل من  0.000 تساوي sigمن خالل جدول حتليل التباين أعاله جند أن قيمة 

أكرب ) 6.881(احملسوبة  T وتعززها قيمة )3.85(  وهي أعلى من اجلدولية )119.771( احملسوبة F قيمة معنويتها

، H1وقبول الفرضية  H0وعليه ميكن احلكم برفض الفرضية  0.05عند مستوى معنوية ) 1.653(  اجلدوليةمن 

  .غياب خدمة اإلتصال يف أماكن الزيارة داخل الوطن يزيد من املخاطر املدركة من قبل السائح اجلزائريمبعىن أن 

واليت مفادها أن  الفرعية اخلامسةرضية وعليه ميكن القول أن اإلختبارات السابقة اتفقت حول تأكيد صحة الف

  .ضعف البىن التحتية يف أماكن الزيارة داخل الوطن يزيد من املخاطر املدركة من قبل السائح اجلزائري

حنو السياحة سيتم استخدام  ر الكبري يف زيادة إدراك املخاطركان له األث  الذي وملعرفة أي بعد من أبعاد البىن التحتية

  :والنتائج مبينة يف اجلدول التايل. معامل اإلرتباط وكذا معامل التحديد

  108 :الجدول رقم

  ترتيب درجة تأثير أبعاد البنى التحتية حسب درجة زيادتها في إدراك المخاطر المدركة

  المخاطر المدركة             

  البنى التحتية

معامل  

  اإلرتباط

معامل 

  التحديد

   F قيمة  tقيمة 

  الجدولية  المحسوبة  الجدولية  المحسوبة

  0.597   اإلطعام
 0.357  

3.831 1.653 178,561 

 

3.85 

 165,393  1.653 3.265  0.339   0.583   النقل
  

3.85 

 3.85 123,886  1.653 4.726  0.278   0.527   التسلية والترفيه

 119,771  1.653 6.881  0.271   0.521   اإلتصال
  

3.85 

   0.271   0.520   اإليواء

4.097 

1.653  119,535 
  

3.85 

  spssمن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات برنامج : المصدر
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، ومما ذكر سابقًا فإن أقوى عالقة تأثريية كانت بني خدمة اإلطعام واملخاطر 108رقم من معطيات اجلدول 

مث تليها خدمة النقل واملخاطر  0.357يف حني قدر معامل التحديد  0.597حيث بلغ معامل اإلرتباط  املدركة

حيث  ، مث خدمات التسلية والرتفيه0.339يف حني قدر معامل التحديد  0.583حيث بلغ معامل اإلرتباط  املدركة

 يتضعف عالقة تأثريية بني خدمأ، وأخريا كانت 2.278يف حني قدر معامل التحديد  0.527بلغ معامل اإلرتباط 

يف حني قدر  0.521حيث بلغ معامل اإلرتباط  واملخاطر املدركة وفقا ألفراد العينة حمل الدراسةواإليواء اإلتصال 

البىن أبعاد وعليه ميكن القول أن ضعف خدمة اإلطعام هي العامل األكثر تأثريا من بني  .0.271معامل التحديد 

  . التحتية يف زيادة إدراك املخاطر حنو السياحة احمللية من طرف السائح اجلزائري

  عرض وتفسير نتائج الفرضية الرئيسية السابعة ومناقشتها :المطلب السابع

يف تقليل املخاطر املدركة حنو السياحة خيتلف تأثري اجلماعات املرجعية  :الفرضية الرئيسية اخلامسة على حيث تنص

  .الدميغرافية باختالف عدد من العوامل احمللية من وجهة نظر السائح اجلزائري

اختبار الفروق الموجودة لدور الجماعات المرجعية في تقليل المخاطر المدركة نحو السياحة : الفرع األول

  المحلية تعزى لمتغير الجنس

يف تقليل املخاطر املدركة حنو السياحة احمللية من خيتلف تأثري اجلماعات املرجعية : على تنص الفرضية الفرعية األوىل

  .اجلنس باختالف وجهة نظر السائح اجلزائري

من قبل اجلماعات املرجعية �دف اختبار داللة الفروق بني متوسطات إجابات أفراد العينة على تقليل املخاطر املدركة 

 tواإلحنرافات املعيارية كما مت اسخدام اختبار ، استخرجنا املتوسطات احلسابية )ذكر، أنثى(يف ضوء متغري اجلنس 

  :للعينات املستقلة وكانت النتائج موضحة يف الشكل التايل
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  :109 الجدول رقم

  للفروق في أراء أفراد العينة حول إدراكهم للمخاطر المدركة تعزى لمتغير الجنس tنتائج اختبار 

دور ج م 

  في تقليل

المتوسط   العدد  الجنس

  الحسابي

اإلنحراف 

  المعياري

درجة  

  الحرية

 Leven اختبار

  

 Tاختبار 

F  Sig  T  Sig  

مخاطر 

  األداء

  3.211   323   0.842  4.311  208  ذكور
   

 0.074  2.703   0.007  

  0.999  4.029  116  إناث

املخاطر 

  النفسية

  0.210   1.257   0.486  0.486  323  1.324  3.480  208  ذكور

  1.315  3.288  116  إناث

املخاطر 

  اإلجتماعية

  0.872  0.161  0.930   0.008   323  1.64  2.864  208  ذكور

  1.636  2.833  116  إناث

المخاطر 

  المالية

  0.000  4.849  0.000   15.826   323  0.884  4.25  208  ذكور

  1.118  3.688  116  إناث

المخاطر 

  الزمنية

  0.000  4.434  0.001   10.722   323   0.997  4.022  208  ذكور

  1.189  3.472  116  إناث

اجلسدية 

  واألمنية

  0.885  0.145  0.039   4.291   323  0.929  4.031  208  ذكور

  0.898  4.016  116  إناث

املخاطر 

  املدركة

  0.012  2.531  0.352   0.870   323  0.896  3.826  208  ذكور

  0.982  3.554  116  إناث

  spssمن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات برنامج : المصدر

أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات إجابات أفراد العينة يف  109تبني النتائج يف اجلدول رقم 

بالنسبة ملخاطر األداء، املخاطر املالية، واملخاطر الزمنية حيث ) ذكر، أنثى(تقليل املخاطر املدركة تبعا ملتغري اجلنس 

وهذه  )(α≤0.05الداللة  وهذه القيم دالة إحصائيا عند مستوى 4.849و  2.703احملسوبة ما بني  tتراوحت قيم 

يف تقليل املخاطر املدركة تعزى إىل متغري اجلنس ولصاحل الذكور للجماعات املرجعية النتيجة تعين وجود اختالف 

أما بالنسبة للمخاطر  اإلناثحيث كانت املتوسطات احلسابية إلجابا�م أعلى من املتوسطات احلسابية إلجابات 

غري دالة إحصائيا عند مستوى الداللة  tجتماعية، واملخاطر اجلسدية واألمنية فكانت قيم ، املخاطر اإلالنفسية

α≤0.05)(  وهذا يعين عدم وجود اختالف للجماعات املرجعية يف تقليل املخاطر املدركة حنو السياحة احمللية تعزى

  .إىل متغري اجلنس
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احمللية من قبل اجلماعات املرجعية إىل اإلختالف يف املخاطر املدركة حنو السياحة تقليل قد يرجع االختالف يف 

يتخوفون من أال تؤدي زيارة األماكن السياحية داخل الوطن  األداء فالذكور قد  ،طبيعة وشخصية الذكور واإلناث

ال  مقارنة مع االناث اللوايت يكون مههن الوحيد هو زيارة أماكن سياحية والرتويح عن النفس املتوقع واملطلوب منها

  .غري

ممارستهم نتيجة  خيشون خسارة مبالغ ماليةكما أن الذكور يتحسسون للعامل املايل أكثر من اإلناث فهم 

كما أ�م يهتمون   .يرغبون يف زيارة األماكن السياحية اليت ال تكلفهم مبالغ ماليةو  داخل الوطن للنشاط السياحي

   .إلناثأكثر من ا بعامل الوقت عند اختيار األماكن السياحية

  :وعلى العموم ميكن القول أنه

توجد فروق ذات داللة إحصائية لدور اجلماعات املرجعية يف تقليل خماطر األداء املدركة حنو السياحة احمللية لدى  - 

  .السائح اجلزائري تعزى جلنس السائح اجلزائري ولصاحل الذكور

تقليل املخاطر املالية املدركة حنو السياحة احمللية توجد فروق ذات داللة إحصائية لدور اجلماعات املرجعية يف  - 

  .لدى السائح اجلزائري تعزى جلنس السائح اجلزائري ولصاحل الذكور

توجد فروق ذات داللة إحصائية لدور اجلماعات املرجعية يف تقليل املخاطر الزمنية املدركة حنو السياحة احمللية  - 

  .ائري ولصاحل الذكورلدى السائح اجلزائري تعزى جلنس السائح اجلز 

اختبار الفروق الموجودة لدور الجماعات المرجعية في تقليل المخاطر المدركة نحو السياحة : الفرع الثاني

  المحلية تعزى لمتغير السن

يف تقليل املخاطر املدركة حنو السياحة احمللية خيتلف تأثري اجلماعات املرجعية  :على الفرضة الفرعية الثانيةحيث تنص 

  .السن باختالف وجهة نظر السائح اجلزائريمن 

اختبار الفروق الموجودة لدور الجماعات المرجعية في تقليل مخاطر األداء المدركة نحو السياحة  -أوال

    :المحلية تعزى لمتغير السن

احمللية تعزى ملتغري املوجودة لدور اجلماعات املرجعية يف تقليل خماطر األداء املدركة حنو السياحة وميكن توضيح الفروق 

  :يف اجلدول التايل السن
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  110 :الجدول رقم

السنحسب متغير  المدركة مخاطر األداءين تقديرات أفراد عينة الدراسة لالفروق ب    

جمموع   مصدر التباين

  املربعات

متوسط   درجة احلرية

  املربعات

F   مستوى

  الداللة

 852, 707, 4 2,828  بني ا�موعات  خماطر األداء

 

,493 

 
 829, 319 264,551  داخل ا�موعات

  323 267,379  الكلي

  spssمن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات برنامج : المصدر

ة بالنسب 0.852  ي بلغتالتباين األحادحتليل  F من خالل اجلدول أعاله نالحظ أن قيمة اختبار الفرق

 )(α≤0.05 إحصائيا عند مستوى الداللة ألفا دالةغري املدركة، وهي قيمة  األداءخماطر  ألفراد عينة الدراسة على بعد

املدركة حنو السياحة األداء اطر خميف تقليل خيتلف تأثري اجلماعات املرجعية  :ـفرضية الدراسة القائلة ب رفضوبالتايل مت 

  .السن باختالف احمللية من وجهة نظر السائح اجلزائري

الفروق الموجودة لدور الجماعات المرجعية في تقليل المخاطر النفسية المدركة نحو السياحة اختبار  -ثانيا

 :المحلية تعزى لمتغير السن

املدركة حنو السياحة احمللية تعزى  النفسيةخاطر املاملوجودة لدور اجلماعات املرجعية يف تقليل وميكن توضيح الفروق 

  :يف اجلدول التايل  ملتغري السن

  111 :رقم الجدول

السنحسب متغير  النفسية المدركةمخاطر لين تقديرات أفراد عينة الدراسة ليوضح الفروق ب  

جمموع   مصدر التباين

  املربعات

متوسط   درجة احلرية

  املربعات

F   مستوى

  الداللة

املخاطر 

  النفسية

 3,247 5,521 4 22,084  بني ا�موعات

 

,012 

 
 1,701 319 542,490  داخل ا�موعات

  323 564,574  الكلي

  spssمن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات برنامج : المصدر

ة ألفراد بالنسب 3.247 ي بلغتالتباين األحادحتليل  F من خالل اجلدول أعاله نالحظ أن قيمة اختبار الفرق

وبالتايل  )α≤0.05( مستوى الداللة ألفاإحصائيا عند  املدركة، وهي قيمة دالة النفسيةخاطر امل عينة الدراسة على بعد

املدركة حنو السياحة احمللية النفسية خاطر امليف تقليل خيتلف تأثري اجلماعات املرجعية  :مت قبول فرضية الدراسة القائلة بــ

   .السن باختالف من وجهة نظر السائح اجلزائري
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واستخدام اختبار  (post hoc tests) ومن أجل توضيح مصدر هذه الفروق مت إجراء اإلختبارات البعدية

Scheffé   وكانت النتائج موضحة  يف اجلدول التايل:  

  112 :الجدول رقم

النفسية خاطر المفي تقليل تأثير الجماعات المرجعية حول  حول وجود اختالفات schefféنتائج اختبار 

  تعزى للسنالمدركة نحو السياحة المحلية 

(I) العمرية الفئة (J) العمرية الفئة Différence 

moyenne (I-J) 

Erreur standard Sig. 

 901, 19989, 20536, سنة 35 إىل 25 من سنة 25 من أقل

 519, 22982, 41385, سنة 45 إىل 36 من

 273, 38898, 88393, سنة 55 إىل 46 من

 550, 42946, 75000,- سنة 56 من أكثر

 901, 19989, 20536,- سنة 25 من أقل سنة 35 إىل 25 من

 859, 18194, 20849, سنة 45 إىل 36 من

 479, 36276, 67857, سنة 55 إىل 46 من

 239, 40586, 95536,- سنة 56 من أكثر

 519, 22982, 41385,- سنة 25 من أقل سنة 45 إىل 36 من

 859, 18194, 20849,- سنة 35 إىل 25 من

 821, 38007, 47008, سنة 55 إىل 46 من

 109, 42140, 1,16385- سنة 56 من أكثر

 273, 38898, 88393,- سنة 25 من أقل سنة 55 إىل 46 من

 479, 36276, 67857,- سنة 35 إىل 25 من

 821, 38007, 47008,- سنة 45 إىل 36 من

 049, 52542, *1,63393- سنة 56 من أكثر

 550, 42946, 75000, سنة 25 من أقل سنة 56 من أكثر

 239, 40586, 95536, سنة 35 إىل 25 من

 109, 42140, 1,16385 سنة 45 إىل 36 من

 049, 52542, *1,63393 سنة 55 إىل 46 من

  spssمن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات برنامج : المصدر

الفئة العمرية األكثر من أن السبب يف الفروق هو الفرق بني  112رقم  يتضح لنا من جدول الفروق البعدية

سنة لصاحل القئة العمرية األكرب حيث أن متوسطها احلسايب هو األكرب يف  55إىل  46سنة والفئة العمرية من  56

  .)2.741(عن متوسط الفئة العمرية األصغر ) 4.375(التوافق 
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على وجود اختالفات ذات  وبناء على ما تقدم فإننا نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة اليت تنص

داللة إحصائية لدور اجلماعات املرجعية يف تقليل املخاطر النفسية املدركة تعزى ملتغري السن لدى السياح اجلزائريني 

  .سنة 56وذلك لصاحل الفئة العمرية األكثر من 

المدركة نحو اختبار الفروق الموجودة لدور الجماعات المرجعية في تقليل المخاطر اإلجتماعية  -ثالثا

 :السياحة المحلية تعزى لمتغير السن

املدركة حنو السياحة احمللية  االجتماعيةخاطر املاملوجودة لدور اجلماعات املرجعية يف تقليل وميكن توضيح الفروق 

  :يف اجلدول التايل  تعزى ملتغري السن

 113 :الجدول رقم

السنحسب متغير  اإلجتماعية المدركةمخاطر لين تقديرات أفراد عينة الدراسة ليوضح الفروق ب  

جمموع   مصدر التباين

  املربعات

متوسط   درجة احلرية

  املربعات

F   مستوى

  الداللة

املخاطر 

  اإلجتماعية

 7,969 19,633 4 78,534  بني ا�موعات

 

,000 

 
 2,464 319 785,929  داخل ا�موعات

  323 864,463  الكلي

  spssمن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات برنامج : المصدر

ة ألفراد بالنسب 7.969 ي بلغتالتباين األحادحتليل  F من خالل اجلدول أعاله نالحظ أن قيمة اختبار الفرق

وبالتايل  )α≤0.05( إحصائيا عند مستوى الداللة ألفا املدركة، وهي قيمة دالة النفسيةخاطر امل عينة الدراسة على بعد

املدركة حنو السياحة اإلجتماعية خاطر امليف تقليل خيتلف تأثري اجلماعات املرجعية   :مت قبول فرضية الدراسة القائلة بــ

  .السن باختالف احمللية من وجهة نظر السائح اجلزائري

واستخدام اختبار  (post hoc tests) ومن أجل توضيح مصدر هذه الفروق مت إجراء اإلختبارات البعدية

 Scheffé  وكانت النتائج موضحة  يف اجلدول التايل:  
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  114 :الجدول رقم

اإلجتماعية خاطر المفي تقليل تأثير الجماعات المرجعية حول  حول وجود اختالفات schefféنتائج اختبار 

  تعزى للسنالمدركة نحو السياحة المحلية 

(I) العمرية الفئة (J) العمرية الفئة Différence 

moyenne (I-J) 

Erreur standard Sig. 

 430, 24060, 47130, سنة 35 إىل 25 من سنة 25 من أقل

 016, 27662, *97401, سنة 45 إىل 36 من

 010, 46819, *1,71460 سنة 55 إىل 46 من

 378, 51691, 1,06300- سنة 56 من أكثر

 430, 24060, 47130,- سنة 25 من أقل سنة 35 إىل 25 من

 263, 21899, 50271, سنة 45 إىل 36 من

 090, 43663, 1,24330 سنة 55 إىل 46 من

 045, 48851, *1,53429- سنة 56 من أكثر

 016, 27662, *97401,- سنة 25 من أقل سنة 45 إىل 36 من

 263, 21899, 50271,- سنة 35 إىل 25 من

 624, 45746, 74059, سنة 55 إىل 46 من

 003, 50722, *2,03701- سنة 56 من أكثر

 010, 46819, *1,71460- سنة 25 من أقل سنة 55 إىل 46 من

 090, 43663, 1,24330- سنة 35 إىل 25 من

 624, 45746, 74059,- سنة 45 إىل 36 من

 001, 63242, *2,77760- سنة 56 من أكثر

 378, 51691, 1,06300 سنة 25 من أقل سنة 56 من أكثر

 045, 48851, *1,53429 سنة 35 إىل 25 من

 003, 50722, *2,03701 سنة 45 إىل 36 من

 001, 63242, *2,77760 سنة 55 إىل 46 من

  spssمن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات برنامج : المصدر

الفروق هو الفرق بني الفئة العمرية األكثر من أن السبب يف  114رقم  يتضح لنا من جدول الفروق البعدية 

سنة  لصاحل الفئة  55إىل  46سنة ومن ومن  45إىل  36سنة ومن  35إىل  25سنة والفئات العمرية من  56

عن متوسط الفئات العمرية األصغر ) 4.420(العمرية األكرب حيث أن متوسطها احلسايب هو األكرب يف التوافق 

  .على التوايل )1.643) (2.383) (2.886(
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وبناء على ما تقدم فإننا نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة اليت تنص على وجود اختالفات ذات 

داللة إحصائية لدور اجلماعات املرجعية يف تقليل املخاطر االجتماعية املدركة تعزى ملتغري السن لدى السياح اجلزائريني 

  .سنة 56ر من وذلك لصاحل الفئة العمرية األكث

اختبار الفروق الموجودة لدور الجماعات المرجعية في تقليل المخاطر المالية المدركة نحو السياحة  -رابعا

 :المحلية تعزى لمتغير السن

املدركة حنو السياحة احمللية تعزى املخاطر املالية املوجودة لدور اجلماعات املرجعية يف تقليل وميكن توضيح الفروق 

  :يف اجلدول التايل  السنملتغري 

  115 :الجدول رقم

السنحسب متغير  المالية المدركةمخاطر لين تقديرات أفراد عينة الدراسة ليوضح الفروق ب  

جمموع   مصدر التباين

  املربعات

متوسط   درجة احلرية

  املربعات

F   مستوى

  الداللة

املخاطر 

  املالية

 1,717 1,822 4 7,287  بني ا�موعات

 

,146 

 
 1,061 319 338,462  داخل ا�موعات

  323 345,750  الكلي

  spssمن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات برنامج : المصدر

ة ألفراد النسبب 1.717ي بلغت التباين األحادحتليل  F من خالل اجلدول أعاله نالحظ أن قيمة اختبار الفرق

 )α≤0.05( إحصائيا عند مستوى الداللة ألفا دالةغري املدركة، وهي قيمة  املاليةخماطر  عينة الدراسة على بعد

املدركة حنو السياحة املالية خاطر امليف تقليل خيتلف تأثري اجلماعات املرجعية  :فرضية الدراسة القائلة بــ رفضوبالتايل مت 

   .السن باختالف احمللية من وجهة نظر السائح اجلزائري

الفروق الموجودة لدور الجماعات المرجعية في تقليل المخاطر الزمنية المدركة نحو السياحة اختبار  -خامسا

 :المحلية تعزى لمتغير السن

املدركة حنو السياحة احمللية تعزى  الزمنية خاطر املاملوجودة لدور اجلماعات املرجعية يف تقليل وميكن توضيح الفروق 

  :يف اجلدول التايل  ملتغري السن
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  116 :الجدول رقم

السنحسب متغير  الزمنية المدركةمخاطر لين تقديرات أفراد عينة الدراسة ليوضح الفروق ب  

جمموع   مصدر التباين

  املربعات

متوسط   درجة احلرية

  املربعات

F   مستوى

  الداللة

املخاطر 

  الزمنية

 1,045 1,264 4 5,058  بني ا�موعات

 

,384 

 
 1,210 319 385,975  داخل ا�موعات

  323 391,032  الكلي

  spssمن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات برنامج : المصدر

ة ألفراد بالنسب 1.045  ي بلغتالتباين األحادحتليل  F من خالل اجلدول أعاله نالحظ أن قيمة اختبار الفرق

 )α≤0.05( إحصائيا عند مستوى الداللة ألفا دالةغري املدركة، وهي قيمة  الزمنيةخاطر امل عينة الدراسة على بعد

املدركة حنو الزمنية خاطر امليف تقليل خيتلف تأثري اجلماعات املرجعية   :فرضية الدراسة القائلة بــ رفضوبالتايل مت 

   .السن باختالف السياحة احمللية من وجهة نظر السائح اجلزائري

المرجعية في تقليل المخاطر الجسدية واألمنية المدركة اختبار الفروق الموجودة لدور الجماعات  - سادسا

  :نحو السياحة المحلية تعزى لمتغير السن

املدركة حنو السياحة احمللية  اجلسدية واألمنيةخاطر املاملوجودة لدور اجلماعات املرجعية يف تقليل وميكن توضيح الفروق 

  :يف اجلدول التايل  تعزى ملتغري السن

  117 :الجدول رقم

السنحسب متغير  الجسدية واألمنية المدركةمخاطر لين تقديرات أفراد عينة الدراسة ليوضح الفروق ب  

جمموع   مصدر التباين

  املربعات

متوسط   درجة احلرية

  املربعات

F   مستوى

  الداللة

املخاطر 

اجلسدية 

  واألمنية

 1,942 1,613 4 6,453  بني ا�موعات

 

,103 

 
 831, 319 264,944  داخل ا�موعات

  323 271,397  الكلي

  spssمن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات برنامج : المصدر

ة بالنسب 1.942  ي بلغتالتباين األحادحتليل  F من خالل اجلدول أعاله نالحظ أن قيمة اختبار الفرق

 إحصائيا عند مستوى الداللة ألفا  دالةغري املدركة، وهي قيمة  اجلسدية واألمنيةخاطر امل ألفراد عينة الدراسة على بعد

)α≤0.05(  اجلسدية خاطر امليف تقليل خيتلف تأثري اجلماعات املرجعية   :فرضية الدراسة القائلة بــ رفضوبالتايل مت

   .السن باختالف املدركة حنو السياحة احمللية من وجهة نظر السائح اجلزائريواألمنية 
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الموجودة لدور الجماعات المرجعية في تقليل المخاطر المدركة نحو السياحة  اختبار الفروق: الفرع الثالث

  :المحلية تعزى لمتغير الدخل

يف تقليل املخاطر املدركة حنو السياحة احمللية من وجهة نظر خيتلف تأثري اجلماعات املرجعية : الفرضية الفرعية الثالثة

  .الدخل باختالف السائح اجلزائري

المدركة نحو السياحة  الفروق الموجودة لدور الجماعات المرجعية في تقليل مخاطر األداءاختبار  -أوال

  :المحلية تعزى لمتغير الدخل

املدركة حنو السياحة احمللية تعزى ملتغري  األداءاطر خماملوجودة لدور اجلماعات املرجعية يف تقليل وميكن توضيح الفروق 

  :يف اجلدول التايل  الدخل

  118 :الجدول رقم

الدخلحسب متغير  األداء المدركةمخاطر ين تقديرات أفراد عينة الدراسة ليوضح الفروق ب  

جمموع   مصدر التباين

  املربعات

متوسط   درجة احلرية

  املربعات

F   مستوى

  الداللة

خماطر  

  األداء

 614, 511, 4 2,044  بني ا�موعات

 

,653 

 
 832, 319 265,335  داخل ا�موعات

  323 267,379  الكلي

  spssمن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات برنامج : المصدر

ة بالنسب 0.614ي بلغت التباين األحادحتليل  F من خالل اجلدول أعاله نالحظ أن قيمة اختبار الفرق

 إحصائيا عند مستوى الداللة ألفا  دالةغري املدركة، وهي قيمة  خماطر األداء ألفراد عينة الدراسة على بعد

)α≤0.05(  األداء اطر خميف تقليل خيتلف تأثري اجلماعات املرجعية   :فرضية الدراسة القائلة بــ رفضوبالتايل مت

   .الدخل باختالف املدركة حنو السياحة احمللية من وجهة نظر السائح اجلزائريواألمنية 

الجماعات المرجعية في تقليل المخاطر النفسية المدركة نحو السياحة اختبار الفروق الموجودة لدور  -ثانيا

  :المحلية تعزى لمتغير الدخل

املدركة حنو السياحة احمللية تعزى  النفسيةخاطر املاملوجودة لدور اجلماعات املرجعية يف تقليل وميكن توضيح الفروق 

 :يف اجلدول التايل  الدخلملتغري 
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  119 :الجدول رقم

الدخلحسب متغير  النفسية المدركةمخاطر لين تقديرات أفراد عينة الدراسة لالفروق ب يوضح  

جمموع   مصدر التباين

  املربعات

متوسط   درجة احلرية

  املربعات

F   مستوى

  الداللة

املخاطر  

  النفسية

 7,246 11,755 4 47,022  بني ا�موعات

 

,000 

 
 1,622 319 517,552  داخل ا�موعات

  323 564,574  الكلي

  spssمن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات برنامج : المصدر

بالنسبة ألفراد  7.256 ي بلغتالتباين األحادحتليل  F من خالل اجلدول أعاله نالحظ أن قيمة اختبار الفرق

وبالتايل  )α≤0.05( الداللة ألفاإحصائيا عند مستوى  املدركة، وهي قيمة دالة النفسيةخاطر امل عينة الدراسة على بعد

املدركة حنو السياحة النفسية خاطر امليف تقليل خيتلف تأثري اجلماعات املرجعية   :مت قبول فرضية الدراسة القائلة بــ

   .الدخل باختالف احمللية من وجهة نظر السائح اجلزائري

واستخدام اختبار  (post hoc tests) ومن أجل توضيح مصدر هذه الفروق مت إجراء اإلختبارات البعدية

Scheffé   وكانت النتائج موضحة  يف اجلدول التايل: 

  120 :الجدول رقم

النفسية خاطر المفي تقليل تأثير الجماعات المرجعية حول  حول وجود اختالفات schefféنتائج اختبار 

 تعزى للدخلالمدركة نحو السياحة المحلية 

Sig. Erreur 

standard 

Différence 

moyenne (I-J) 
(J) الدخل (I) الدخل 

 من أقل دج25000 من ألقل 18000 من 15811, 26070, 985,

 دج30000 من ألقل 25000 من 12288,- 22505, 990, دج18000

 دج50000 من ألقل 30000 من *77318, 18266, 002,

 دج50000 من أكثر *78485, 22505, 018,

 18000 من دج18000 من أقل 15811,- 26070, 985,

 من ألقل

 دج25000

 دج30000 من ألقل 25000 من 28099,- 30753, 934,

 دج50000 من ألقل 30000 من 61507, 27802, 301,

 دج50000 من أكثر 62674, 30753, 387,

 25000 من دج18000 من أقل 12288, 22505, 990,

 من ألقل

 دج30000

 دج25000 من ألقل 18000 من 28099, 30753, 934,

 دج50000 من ألقل 30000 من *89607, 24490, 011,

 دج50000 من أكثر *90774, 27795, 032,
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 30000 من دج18000 من أقل *77318,- 18266, 002,

 من ألقل

 دج50000

 دج25000 من ألقل 18000 من 61507,- 27802, 301,

 دج30000 من ألقل 25000 من *89607,- 24490, 011,

 دج50000 من أكثر 01167, 24490, 1,000

 من أكثر دج18000 من أقل *78485,- 22505, 018,

 دج25000 من ألقل 18000 من 62674,- 30753, 387, دج50000

 دج30000 من ألقل 25000 من *90774,- 27795, 032,

 دج50000 من ألقل 30000 من 01167,- 24490, 1,000

  spssمن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات برنامج : المصدر

أن السبب يف الفروق هو الفرق بني الفئة ذات الدخل الذي  120رقم  يتضح لنا من جدول الفروق البعدية 

دج والفئة ذات الدخل 50000دج إىل  30000دج والفئات ذات الدخل من  30000دج إىل  25000يرتاوح بني 

دج 25000لصاحل الفئة ذات الدخل من  دج18000باإلضافة للفئة ذات الدخل األقل من  دج50000األكثر من 

عن متوسط الفئات األخرى األصغر ) 3.815(دج حيث أن متوسطها احلسايب هو األكرب يف التوافق 30000إىل 

)2.919) (2.907 ()3.693.(  

نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة اليت تنص على وجود اختالفات ذات  وبناء على ما تقدم فإننا

داللة إحصائية لدور اجلماعات املرجعية يف تقليل املخاطر النفسية املدركة تعزى ملتغري الدخل لدى السياح اجلزائريني 

  .دج30000دج ألقل من 25000وذلك لصاحل الفئة اليت يرتاوح دخلها بني 

اختبار الفروق الموجودة لدور الجماعات المرجعية في تقليل المخاطر اإلجتماعية المدركة نحو  -ثالثا

  :السياحة المحلية تعزى لمتغير الدخل

املدركة حنو السياحة احمللية  االجتماعيةخاطر املاملوجودة لدور اجلماعات املرجعية يف تقليل وميكن توضيح الفروق 

  :التايل يف اجلدول  الدخلتعزى ملتغري 

  121 :الجدول رقم

الدخلحسب متغير  اإلجتماعية المدركةمخاطر لين تقديرات أفراد عينة الدراسة ليوضح الفروق ب  

جمموع   مصدر التباين

  املربعات

متوسط   درجة احلرية

  املربعات

F   مستوى

  الداللة

املخاطر  

  االجتماعية

 12,085 28,440 4 113,761  بني ا�موعات

 

,000 

 
 2,353 319 750,702  ا�موعاتداخل 

  323 864,463  الكلي

  spssمن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات برنامج : المصدر
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بالنسبة  12.085 ي بلغتالتباين األحادحتليل  F من خالل اجلدول أعاله نالحظ أن قيمة اختبار الفرق

  إحصائيا عند مستوى الداللة ألفا  املدركة، وهي قيمة دالة االجتماعيةخاطر امل ألفراد عينة الدراسة على بعد

)α≤0.05( االجتماعية خاطر امليف تقليل خيتلف تأثري اجلماعات املرجعية   :وبالتايل مت قبول فرضية الدراسة القائلة بــ

   .الدخل باختالف املدركة حنو السياحة احمللية من وجهة نظر السائح اجلزائري

واستخدام اختبار  (post hoc tests)ومن أجل توضيح مصدر هذه الفروق مت إجراء اإلختبارات البعدية 

  Scheffé وكانت النتائج موضحة  يف اجلدول التايل:  

  122 :الجدول رقم

اإلجتماعية خاطر المفي تقليل تأثير الجماعات المرجعية حول  حول وجود اختالفات schefféنتائج اختبار 

 تعزى للدخلالمدركة نحو السياحة المحلية 

(I) الدخل (J) الدخل Différence 

moyenne (I-J) 

Erreur 

standard 

Sig. 

 من أقل

 دج18000

 545, 31397, 55115, دج25000 من ألقل 18000 من

 952, 27104, 22500, دج30000 من ألقل 25000 من

 000, 21999, *1,06765 دج50000 من ألقل 30000 من

 000, 27104, *1,62083 دج50000 من أكثر

 18000 من

 من ألقل

 دج25000

 545, 31397, 55115,- دج18000 من أقل

 942, 37038, 32615,- دج30000 من ألقل 25000 من

 667, 33483, 51650, دج50000 من ألقل 30000 من

 083, 37038, 1,06968 دج50000 من أكثر

 25000 من

 من ألقل

 دج30000

 952, 27104, 22500,- دج18000 من أقل

 942, 37038, 32615, دج25000 من ألقل 18000 من

 089, 29495, 84265, دج50000 من ألقل 30000 من

 002, 33476, *1,39583 دج50000 من أكثر

 30000 من

 من ألقل

 دج50000

 000, 21999, *1,06765- دج18000 من أقل

 667, 33483, 51650,- دج25000 من ألقل 18000 من

 089, 29495, 84265,- دج30000 من ألقل 25000 من

 476, 29495, 29495, دج50000 من أكثر

 من أكثر

 دج50000

 000, 27104, 27104, دج18000 من أقل

 083, 37038, 37038, دج25000 من ألقل 18000 من

 002, 33476, 33476, دج30000 من ألقل 25000 من

 476, 29495, 29495, دج50000 من ألقل 30000 من

  spssمن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات برنامج : المصدر
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أن السبب يف الفروق هو الفرق بني الفئة ذات الدخل الذي  122رقم  يتضح لنا من جدول الفروق البعدية

دج والفئة ذات الدخل األكثر من 50000دج إىل 30000دج والفئات ذات الدخل من  18000يقل عن 

الذي يقل عن  الفئة ذات الدخل لصاحلدج 30000ألقل من  25000باإلضافة للفئة ذات الدخل من دج 50000

عن متوسط الفئات األخرى األصغر ) 3.392(دج حيث أن متوسطها احلسايب هو األكرب يف التوافق  18000

)2.324) (1.771 ()3.167.(  

وبناء على ما تقدم فإننا نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة اليت تنص على وجود اختالفات ذات 

داللة إحصائية لدور اجلماعات املرجعية يف تقليل املخاطر اإلجتماعية املدركة تعزى ملتغري الدخل لدى السياح 

  .دج 18000اجلزائريني وذلك لصاحل الفئة اليت يقل  دخلها عن 

اختبار الفروق الموجودة لدور الجماعات المرجعية في تقليل المخاطر المالية المدركة نحو السياحة  -رابعا

  :المحلية تعزى لمتغير الدخل

املدركة حنو السياحة احمللية تعزى  املاليةخاطر املاملوجودة لدور اجلماعات املرجعية يف تقليل وميكن توضيح الفروق 

  :يف اجلدول التايل  الدخلملتغري 

  :123 الجدول رقم

الدخلحسب متغير  المالية المدركةمخاطر لين تقديرات أفراد عينة الدراسة ليوضح الفروق ب  

جمموع   مصدر التباين

  املربعات

متوسط   درجة احلرية

  املربعات

F   مستوى

  الداللة

املخاطر  

  املالية

 3,246 3,380 4 13,521  بني ا�موعات

 

,012 

 
 1,041 319 332,228  ا�موعاتداخل 

  323 345,750  الكلي

  spssمن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات برنامج : المصدر

بالنسبة ألفراد  3.246 ي بلغتالتباين األحادحتليل  F من خالل اجلدول أعاله نالحظ أن قيمة اختبار الفرق

وبالتايل  )α≤0.05( إحصائيا عند مستوى الداللة ألفا املدركة، وهي قيمة دالة الزمنيةخاطر امل عينة الدراسة على بعد

املدركة حنو السياحة احمللية املالية خاطر امليف تقليل خيتلف تأثري اجلماعات املرجعية   :مت قبول فرضية الدراسة القائلة بــ

   .الدخل باختالف من وجهة نظر السائح اجلزائري

واستخدام اختبار  (post hoc tests)ومن أجل توضيح مصدر هذه الفروق مت إجراء اإلختبارات البعدية 

  Scheffé وكانت النتائج موضحة  يف اجلدول التايل:  
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  124 :الجدول رقم

المالية خاطر المفي تقليل تأثير الجماعات المرجعية حول  حول وجود اختالفات schefféنتائج اختبار 

  تعزى للدخلالمدركة نحو السياحة المحلية 

(I) الدخل (J) الدخل Différence 

moyenne (I-J) 

Erreur 

standard 

Sig. 

 من أقل

 دج18000

 936, 20887, 18840, دج25000 من ألقل 18000 من

 327, 18031, 38910,- دج30000 من ألقل 25000 من

 401, 14635, 29448, دج50000 من ألقل 30000 من

 999, 18031, 05852, دج50000 من أكثر

 18000 من

 من ألقل

 دج25000

 936, 20887, 18840,- دج18000 من أقل

 243, 24639, 57750,- دج30000 من ألقل 25000 من

 994, 22275, 10608, دج50000 من ألقل 30000 من

 991, 24639, 12989,- دج50000 من أكثر

 25000 من

 من ألقل

 دج30000

 327, 18031, 38910, دج18000 من أقل

 243, 24639, 57750, دج25000 من ألقل 18000 من

 018, 19622, *68358, دج50000 من ألقل 30000 من

 402, 22270, 44762, دج50000 من أكثر

 30000 من

 من ألقل

 دج50000

 401, 14635, 29448,- دج18000 من أقل

 994, 22275, 10608,- دج25000 من ألقل 18000 من

 018, 19622, *68358,- دج30000 من ألقل 25000 من

 836, 19622, 23596,- دج50000 من أكثر

 من أكثر

 دج50000

 999, 18031, 05852,- دج18000 من أقل

 991, 24639, 12989, دج25000 من ألقل 18000 من

 402, 22270, 44762,- دج30000 من ألقل 25000 من

 836, 19622, 23596, دج50000 من ألقل 30000 من

  spssمن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات برنامج : المصدر

أن السبب يف الفروق هو الفرق بني الفئة ذات الدخل الذي  124رقم  يتضح لنا من جدول الفروق البعدية

دج لصاحل 50000دج إىل 30000دج والفئة ذات الدخل من 30000دج إىل أقل من 25000يرتاوح بني 

دج حيث أن متوسطها احلسايب هو األكرب يف 30000دج إىل أقل من 25000الفئة ذات الدخل  يرتاوح بني 

   .)3.797(عن متوسط الفئة األخرى األصغر  )4.481(التوافق 
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وبناء على ما تقدم فإننا نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة اليت تنص على وجود اختالفات ذات 

داللة إحصائية لدور اجلماعات املرجعية يف تقليل املخاطر املالية املدركة تعزى ملتغري الدخل لدى السياح اجلزائريني 

  .دج30000دج إىل أقل من 25000وذلك لصاحل الفئة ذات الدخل الذي يرتاوح بني 

اختبار الفروق الموجودة لدور الجماعات المرجعية في تقليل المخاطر الزمنية المدركة نحو السياحة  -خامسا

  :المحلية تعزى لمتغير الدخل

املدركة حنو السياحة احمللية تعزى  الزمنيةخاطر املاملوجودة لدور اجلماعات املرجعية يف تقليل وميكن توضيح الفروق 

  :يف اجلدول التايل  الدخلملتغري 

  125 :الجدول رقم

الدخلحسب متغير  الزمنية المدركةمخاطر لين تقديرات أفراد عينة الدراسة ليوضح الفروق ب  

جمموع   مصدر التباين

  املربعات

متوسط   درجة احلرية

  املربعات

F   مستوى

  الداللة

املخاطر  

  الزمنية

 3,969 4,634 4 18,537  بني ا�موعات

 

,004 

 
 1,168 319 372,495  داخل ا�موعات

  323 391,032  الكلي

  spssمن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات برنامج : المصدر

ألفراد بالنسبة  3.246 ي بلغتالتباين األحادحتليل  F من خالل اجلدول أعاله نالحظ أن قيمة اختبار الفرق

وبالتايل  )α≤0.05(إحصائيا عند مستوى الداللة ألفا  املدركة، وهي قيمة دالة الزمنيةخاطر امل عينة الدراسة على بعد

املدركة حنو السياحة احمللية الزمنية خاطر امليف تقليل خيتلف تأثري اجلماعات املرجعية   :مت قبول فرضية الدراسة القائلة بــ

  .الدخل باختالف اجلزائريمن وجهة نظر السائح 

واستخدام اختبار  (post hoc tests)ومن أجل توضيح مصدر هذه الفروق مت إجراء اإلختبارات البعدية 

  Scheffé وكانت النتائج موضحة  يف اجلدول التايل:  
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  :126 الجدول رقم

الزمنية خاطر المفي تقليل تأثير الجماعات المرجعية حول  حول وجود اختالفات schefféنتائج اختبار 

  تعزى للدخلالمدركة نحو السياحة المحلية 

(I) الدخل (J) الدخل Différence 

moyenne (I-

J) 

Erreur 

standard 

Sig. 

 من أقل

 دج18000

 020, 22117, *76010, دج25000 من ألقل 18000 من

 1,000 19092, 04614,- دج30000 من ألقل 25000 من

 306, 15496, 34096, دج50000 من ألقل 30000 من

 754, 19092, 26339, دج50000 من أكثر

 18000 من

 من ألقل

 دج25000

 020, 22117, *76010,- دج18000 من أقل

 051, 26090, 80624,- دج30000 من ألقل 25000 من

 533, 23586, 41915,- دج50000 من ألقل 30000 من

 461, 26090, 49672,- دج50000 من أكثر

 25000 من

 من ألقل

 دج30000

 1,000 19092, 04614, دج18000 من أقل

 051, 26090, 80624, دج25000 من ألقل 18000 من

 483, 20777, 38709, دج50000 من ألقل 30000 من

 786, 23581, 30952, دج50000 من أكثر

 30000 من

 من ألقل

 دج50000

 306, 15496, 34096,- دج18000 من أقل

 533, 23586, 41915, دج25000 من ألقل 18000 من

 483, 20777, 38709,- دج30000 من ألقل 25000 من

 998, 20777, 07757,- دج50000 من أكثر

 من أكثر

 دج50000

 754, 19092, 26339,- دج18000 من أقل

 461, 26090, 49672, دج25000 من ألقل 18000 من

 786, 23581, 30952,- دج30000 من ألقل 25000 من

 998, 20777, 07757, دج50000 من ألقل 30000 من

  spssمن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات برنامج : المصدر

أن السبب يف الفروق هو الفرق بني الفئة ذات الدخل الذي  126رقم يتضح لنا من جدول الفروق البعدية 

لصاحل الفئة ذات الدخل  الذي يقل عن  25000دج إىل 18000دج  والفئة ذات الدخل من 18000يقل عن 

عن متوسط الفئة األخرى األصغر  )4.001(دج حيث أن متوسطها احلسايب هو األكرب يف التوافق 18000

)3.241(.   
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وبناء على ما تقدم فإننا نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة اليت تنص على وجود اختالفات ذات 

داللة إحصائية لدور اجلماعات املرجعية يف تقليل املخاطر الزمنية املدركة تعزى ملتغري الدخل لدى السياح اجلزائريني 

  .دج18000وذلك لصاحل الفئة ذات الدخل الذي يقل عن 

اختبار الفروق الموجودة لدور الجماعات المرجعية في تقليل المخاطر الجسدية واألمنية المدركة  - سادسا

  :نحو السياحة المحلية تعزى لمتغير الدخل

املدركة حنو السياحة الجسدية واألمنية خاطر املاملوجودة لدور اجلماعات املرجعية يف تقليل وميكن توضيح الفروق 

  :يف اجلدول التايل  الدخلاحمللية تعزى ملتغري 

  127 :الجدول رقم

الدخلحسب متغير  الجسدية واألمنية المدركةمخاطر لين تقديرات أفراد عينة الدراسة لالفروق ب  

جمموع   مصدر التباين

  املربعات

متوسط   درجة احلرية

  املربعات

F   مستوى

  الداللة

املخاطر  

اجلسدية 

  واألمنية

 3,592 2,924 4 11,697  بني ا�موعات

 

,007 

 
 814, 319 259,699  داخل ا�موعات

  323 271,397  الكلي

  spssمن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات برنامج : المصدر

بالنسبة  3.246 ي بلغتاألحادالتباين حتليل  F نالحظ أن قيمة اختبار الفرق 127رقم من خالل اجلدول 

 إحصائيا عند مستوى الداللة ألفا  املدركة، وهي قيمة دالة اجلسدية واألمنيةخاطر امل ألفراد عينة الدراسة على بعد

)α≤0.05( اجلسدية خاطر امليف تقليل خيتلف تأثري اجلماعات املرجعية   :وبالتايل مت قبول فرضية الدراسة القائلة بــ

  .الدخل باختالف املدركة حنو السياحة احمللية من وجهة نظر السائح اجلزائريواألمنية 

واستخدام اختبار  (post hoc tests) ومن أجل توضيح مصدر هذه الفروق مت إجراء اإلختبارات البعدية

  Scheffé وكانت النتائج موضحة  يف اجلدول التايل:  
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  128 :الجدول رقم

الجسدية خاطر المفي تقليل تأثير الجماعات المرجعية حول  حول وجود اختالفات schefféنتائج اختبار 

 طار المهنيتعزى لإلالمدركة نحو السياحة المحلية واألمنية 

(I) الدخل (J) الدخل Différence 

moyenne 

(I-J) 

Erreur 

standard 

Sig. 

 من أقل

 دج18000

 018, 18467, *64087, دج25000 من ألقل 18000 من

 979, 15942, 10529, دج30000 من ألقل 25000 من

 283, 12939, 29128, دج50000 من ألقل 30000 من

 777, 15942, 21243, دج50000 من أكثر

 18000 من

 من ألقل

 دج25000

 018, 18467, *64087,- دج18000 من أقل

 199, 21784, 53558,- دج30000 من ألقل 25000 من

 534, 19694, 34959,- دج50000 من ألقل 30000 من

 426, 21784, 42843,- دج50000 من أكثر

 25000 من

 من ألقل

 دج30000

 979, 15942, 10529,- دج18000 من أقل

 199, 21784, 53558, دج25000 من ألقل 18000 من

 886, 17348, 18599, دج50000 من ألقل 30000 من

 990, 19689, 10714, دج50000 من أكثر

 30000 من

 من ألقل

 دج50000

 283, 12939, 29128,- دج18000 من أقل

 534, 19694, 34959, دج25000 من ألقل 18000 من

 886, 17348, 18599,- دج30000 من ألقل 25000 من

 995, 17348, 07884,- دج50000 من أكثر

 من أكثر

 دج50000

 777, 15942, 21243,- دج18000 من أقل

 426, 21784, 42843, دج25000 من ألقل 18000 من

 990, 19689, 10714,- دج30000 من ألقل 25000 من

 995, 17348, 07884, دج50000 من ألقل 30000 من

  spssمن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات برنامج : المصدر

أن السبب يف الفروق هو الفرق بني الفئة ذات الدخل الذي  128رقم يتضح لنا من جدول الفروق البعدية 

لصاحل الفئة ذات الدخل  الذي يقل عن  25000دج إىل 18000دج والفئة ذات الدخل من 18000يقل عن 

عن متوسط الفئة األخرى األصغر ) 4.193(دج حيث أن متوسطها احلسايب هو األكرب يف التوافق 18000

)3.552(.   
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م فإننا نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة اليت تنص على وجود اختالفات ذات وبناء على ما تقد

داللة إحصائية لدور اجلماعات املرجعية يف تقليل املخاطر اجلسدية واألمنية املدركة تعزى ملتغري الدخل لدى السياح 

  .دج18000اجلزائريني وذلك لصاحل الفئة ذات الدخل الذي يقل عن 

مخاطر المدركة نحو السياحة الاختبار الفروق الموجودة لدور الجماعات المرجعية في تقليل : لرابعالفرع ا

  :المستوى التعليميالمحلية تعزى لمتغير 

يف تقليل املخاطر املدركة حنو السياحة احمللية من وجهة نظر خيتلف تأثري اجلماعات املرجعية : الفرضية الفرعية الرابعة

  .املستوى التعليمي باختالف السائح اجلزائري

المدركة نحو السياحة  األداءاختبار الفروق الموجودة لدور الجماعات المرجعية في تقليل مخاطر  -أوال

  :المستوى التعليميالمحلية تعزى لمتغير 

املوجودة لدور اجلماعات املرجعية يف تقليل خماطر األداء  املدركة حنو السياحة احمللية تعزى وميكن توضيح الفروق  

 :يف اجلدول التايل  املستوى التعليميملتغري 

  129 :الجدول رقم

المستوى التعليميحسب متغير  األداء المدركةمخاطر ين تقديرات أفراد عينة الدراسة ليوضح الفروق ب  

جمموع   مصدر التباين

  املربعات

متوسط   درجة احلرية

  املربعات

F   مستوى

  الداللة

خماطر  

  األداء

 781, 647, 2 1,294  بني ا�موعات

 

,459 

 
 829, 321 266,085  داخل ا�موعات

  323 267,379  الكلي

  spssمن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات برنامج : المصدر

بالنسبة ألفراد  0.781 ي بلغتالتباين األحادحتليل  F أن قيمة اختبار الفرق من خالل اجلدول أعاله نالحظ

 )α≤0.05( إحصائيا عند مستوى الداللة ألفا دالةغري املدركة، وهي قيمة  خماطر األداء عينة الدراسة على بعد

املدركة حنو األداء خاطر امليف تقليل خيتلف تأثري اجلماعات املرجعية   :فرضية الدراسة القائلة بــ رفضوبالتايل مت 

   .املستوى التعليمي باختالف السياحة احمللية من وجهة نظر السائح اجلزائري

المدركة نحو السياحة  النفسيةمخاطر الاختبار الفروق الموجودة لدور الجماعات المرجعية في تقليل  -ثانيا

  :المستوى التعليميالمحلية تعزى لمتغير 

املدركة حنو السياحة احمللية تعزى   النفسيةخاطر املاملوجودة لدور اجلماعات املرجعية يف تقليل وميكن توضيح الفروق 

  :يف اجلدول التايل  املستوى التعليميملتغري 
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  130 :الجدول رقم

المستوى التعليميحسب متغير  النفسية المدركةمخاطر لين تقديرات أفراد عينة الدراسة ليوضح الفروق ب  

جمموع   مصدر التباين

  املربعات

متوسط   درجة احلرية

  املربعات

F   مستوى

  الداللة

املخاطر  

  النفسية

 7,207 12,132 2 24,263  بني ا�موعات

 

,001 

 
 1,683 321 540,311  داخل ا�موعات

  323 564,574  الكلي

  spssمن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات برنامج : المصدر

بالنسبة ألفراد عينة  7.207 ي بلغتالتباين األحادحتليل  F أعاله نالحظ أن قيمة اختبار الفرقمن خالل اجلدول 

وبالتايل مت  )α≤0.05( إحصائيا عند مستوى الداللة ألفا ، وهي قيمة دالةالنفسية املدركةخاطر امل الدراسة على بعد

املدركة حنو السياحة احمللية النفسية خاطر امليف تقليل خيتلف تأثري اجلماعات املرجعية   :قبول فرضية الدراسة القائلة بــ

   .املستوى التعليمي باختالف من وجهة نظر السائح اجلزائري

 واستخدام اختبار (post hoc tests)ومن أجل توضيح مصدر هذه الفروق مت إجراء اإلختبارات البعدية 

Scheffé    موضحة  يف اجلدول التايلوكانت النتائج:  

  131 :الجدول رقم

النفسية خاطر المفي تقليل تأثير الجماعات المرجعية حول  حول وجود اختالفات schefféنتائج اختبار 

 تعزى للمستوى التعليميالمدركة نحو السياحة المحلية 

Sig. Erreur standard Différence 

moyenne (I-J) 

(J) التعليمي املستوى (I) التعليمي املستوى 

 اجلامعة دون جامعي 43896, 20831, 110,

 عليا دراسات *83198, 22434, 001,

 جامعي اجلامعة دون 43896,- 20831, 110,

 عليا دراسات 39302, 16247, 055,

 عليا دراسات اجلامعة دون *83198,- 22434, 001,

 جامعي 39302,- 16247, 055,

  spssمن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات برنامج : المصدر

أن السبب يف الفروق هو الفرق بني الفئة ذات املستوى  131رقم يتضح لنا من جدول الفروق البعدية 

التعليمي دون اجلامعة والفئة اليت لديها دراسات عليا لصاحل الفئة ذات املستوى التعليمي دون اجلامعة حيث أن 

   .)3.073(عن متوسط الفئة األخرى األصغر  )3.905(متوسطها احلسايب هو األكرب يف التوافق 
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إننا نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة اليت تنص على وجود اختالفات ذات وبناء على ما تقدم ف

داللة إحصائية لدور اجلماعات املرجعية يف تقليل املخاطر النفسية املدركة تعزى ملتغري املستوى التعليمي لدى السياح 

 .اجلزائريني وذلك لصاحل الفئة ذات ذات املستوى التعليمي دون اجلامعة

المدركة نحو  اإلجتماعيةمخاطر الاختبار الفروق الموجودة لدور الجماعات المرجعية في تقليل  -الثاث

  :المستوى التعليميالسياحة المحلية تعزى لمتغير 

املدركة حنو السياحة احمللية   االجتماعية املخاطراملوجودة لدور اجلماعات املرجعية يف تقليل وميكن توضيح الفروق 

  :يف اجلدول التايل  املستوى التعليميتعزى ملتغري 

  132 :الجدول رقم

المستوى التعليميحسب متغير  اإلجتماعية المدركةمخاطر لين تقديرات أفراد عينة الدراسة ليوضح الفروق ب  

جمموع   مصدر التباين

  املربعات

متوسط   درجة احلرية

  املربعات

F   مستوى

  الداللة

املخاطر  

  جتماعيةاإل

 10,891 27,467 2 54,934  بني ا�موعات

 

,000 

 
 2,522 321 809,529  داخل ا�موعات

  323 864,463  الكلي

  spssمن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات برنامج : المصدر

بالنسبة  10.891 ي بلغتاألحادالتباين حتليل  F من خالل اجلدول أعاله نالحظ أن قيمة اختبار الفرق

 إحصائيا عند مستوى الداللة ألفا املدركة، وهي قيمة دالة اإلجتماعيةخاطر امل ألفراد عينة الدراسة على بعد

)α≤0.05( اإلجتماعية خاطر امليف تقليل خيتلف تأثري اجلماعات املرجعية   :وبالتايل مت قبول فرضية الدراسة القائلة بــ

   .املستوى التعليمي باختالف السياحة احمللية من وجهة نظر السائح اجلزائرياملدركة حنو 

 واستخدام اختبار (post hoc tests)ومن أجل توضيح مصدر هذه الفروق مت إجراء اإلختبارات البعدية 

  Scheffé وكانت النتائج موضحة  يف اجلدول التايل: 
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  133 :الجدول رقم

اإلجتماعية خاطر المفي تقليل تأثير الجماعات المرجعية حول  حول وجود اختالفات schefféنتائج اختبار 

  تعزى للمستوى التعليميالمدركة نحو السياحة المحلية 

(I) التعليمي املستوى (J) التعليمي املستوى Différence 

moyenne (I-J) 

Erreur standard Sig. 

 031, 25498, *67581, جامعي اجلامعة دون

 000, 27460, *1,25599 عليا دراسات

 031, 25498, *67581,- اجلامعة دون جامعي

 015, 19886, *58018, عليا دراسات

 000, 27460, *1,25599- اجلامعة دون عليا دراسات

 015, 19886, *58018,- جامعي

  spssمن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات برنامج : المصدر

أن السبب يف الفروق هو الفرق بني الفئة ذات املستوى  133رقم يتضح لنا من جدول الفروق البعدية 

تعليمي جامعي ودراسات عليا لصاحل الفئة ذات املستوى التعليمي  مستوىالتعليمي دون اجلامعة والفئات اليت لديها 

األصغر  الفئات األخرىسط عن متو  )3.605(دون اجلامعة حيث أن متوسطها احلسايب هو األكرب يف التوافق 

)2.929)  (2.349(.  

وبناء على ما تقدم فإننا نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة اليت تنص على وجود اختالفات ذات 

داللة إحصائية لدور اجلماعات املرجعية يف تقليل املخاطر اإلجتماعية املدركة تعزى ملتغري املستوى التعليمي لدى 

 .السياح اجلزائريني وذلك لصاحل الفئة ذات املستوى التعليمي دون اجلامعة

المدركة نحو السياحة  الماليةمخاطر الاختبار الفروق الموجودة لدور الجماعات المرجعية في تقليل  -رابعا

  :المستوى التعليميالمحلية تعزى لمتغير 

املدركة حنو السياحة احمللية تعزى  املاليةخاطر املاملوجودة لدور اجلماعات املرجعية يف تقليل وميكن توضيح الفروق 

 :يف اجلدول التايل  املستوى التعليميملتغري 

  134 :الجدول رقم

المستوى التعليميحسب متغير  المالية المدركةمخاطر لين تقديرات أفراد عينة الدراسة لالفروق ب  

 جمموع  مصدر التباين

  املربعات

متوسط   درجة احلرية

  املربعات

F   مستوى

  الداللة

املخاطر  

  املالية

 091, 098, 2 196,  بني ا�موعات

 

,913 

 
 1,076 321 345,553  داخل ا�موعات

  323 345,750  الكلي
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  spssمن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات برنامج : المصدر

بالنسبة ألفراد  0.091 ي بلغتالتباين األحادحتليل  F أن قيمة اختبار الفرقمن خالل اجلدول أعاله نالحظ 

 )α≤0.05(  إحصائيا عند مستوى الداللة ألفا دالةغري املدركة، وهي قيمة  املاليةخاطر امل عينة الدراسة على بعد

املدركة حنو املالية خاطر امليف تقليل خيتلف تأثري اجلماعات املرجعية   :فرضية الدراسة القائلة بــ رفضوبالتايل مت 

  .املستوى التعليمي باختالف السياحة احمللية من وجهة نظر السائح اجلزائري

المدركة نحو السياحة  الزمنيةمخاطر الاختبار الفروق الموجودة لدور الجماعات المرجعية في تقليل  -خامسا

  :المستوى التعليميالمحلية تعزى لمتغير 

املدركة حنو السياحة احمللية تعزى  املخاطر الزمنيةاملوجودة لدور اجلماعات املرجعية يف تقليل وميكن توضيح الفروق 

  :يف اجلدول التايل املستوى التعليميملتغري 

  135 :الجدول رقم

التعليميالمستوى حسب متغير  الزمنية المدركةمخاطر لين تقديرات أفراد عينة الدراسة ليوضح الفروق ب  

جمموع   مصدر التباين

  املربعات

متوسط   درجة احلرية

  املربعات

F   مستوى

  الداللة

املخاطر  

  الزمنية

 2,367 2,842 2 5,683  بني ا�موعات

 

,095 

 
 1,200 321 385,349  داخل ا�موعات

  323 391,032  الكلي

  spssمن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات برنامج : المصدر

بالنسبة ألفراد  2.367 ي بلغتالتباين األحادحتليل  F من خالل اجلدول أعاله نالحظ أن قيمة اختبار الفرق

 )α≤0.05(إحصائيا عند مستوى الداللة ألفا  دالةغري املدركة، وهي قيمة  الزمنيةخاطر امل عينة الدراسة على بعد

املدركة حنو الزمنية خاطر امليف تقليل خيتلف تأثري اجلماعات املرجعية   :فرضية الدراسة القائلة بــ رفضوبالتايل مت 

   .املستوى التعليمي باختالف السياحة احمللية من وجهة نظر السائح اجلزائري

المدركة  الجسدية واألمنيةمخاطر الاختبار الفروق الموجودة لدور الجماعات المرجعية في تقليل  - سادسا

  :المستوى التعليمينحو السياحة المحلية تعزى لمتغير 

املدركة حنو السياحة احمللية  املخاطر اجلسدية واألمنيةاملوجودة لدور اجلماعات املرجعية يف تقليل وميكن توضيح الفروق 

 :يف اجلدول التايل املستوى التعليميتعزى ملتغري 
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  136 :الجدول رقم

المستوى حسب متغير  الجسدية واألمنية المدركةمخاطر لتقديرات أفراد عينة الدراسة لين يوضح الفروق ب

 التعليمي

جمموع   مصدر التباين

  املربعات

متوسط   درجة احلرية

  املربعات

F   مستوى

  الداللة

املخاطر  

اجلسدية 

  واألمنية

 2,856 2,372 2 4,745  بني ا�موعات

 

,059 

 
 831, 321 266,652  داخل ا�موعات

  323 271,397  الكلي

  spssمن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات برنامج : المصدر

بالنسبة ألفراد  2.856 ي بلغتالتباين األحادحتليل  F من خالل اجلدول أعاله نالحظ أن قيمة اختبار الفرق

 إحصائيا عند مستوى الداللة ألفا دالةغري املدركة، وهي قيمة  اجلسدية واألمنيةخاطر امل عينة الدراسة على بعد

)α≤0.05(  اجلسدية خاطر امليف تقليل خيتلف تأثري اجلماعات املرجعية  :فرضية الدراسة القائلة بــ رفضوبالتايل مت

   .املستوى التعليمي باختالف املدركة حنو السياحة احمللية من وجهة نظر السائح اجلزائريواألمنية 

 

مخاطر المدركة نحو السياحة الاختبار الفروق الموجودة لدور الجماعات المرجعية في تقليل : الفرع الخامس

  الحالة اإلجتماعيةالمحلية تعزى لمتغير 

يف تقليل املخاطر املدركة حنو السياحة احمللية من وجهة نظر تلف تأثري اجلماعات املرجعية خي :الفرضية الفرعية اخلامسة

  .احلالة اإلجتماعية باختالف السائح اجلزائري

المدركة نحو السياحة األداء اختبار الفروق الموجودة لدور الجماعات المرجعية في تقليل مخاطر  -أوال

  :الحالة اإلجتماعيةالمحلية تعزى لمتغير 

املدركة حنو السياحة احمللية تعزى ملتغري  خماطر األداءاملوجودة لدور اجلماعات املرجعية يف تقليل وميكن توضيح الفروق 

 :يف اجلدول التايل احلالة اإلجتماعية
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  137 :الجدول رقم

الحالة اإلجتماعيةحسب متغير  األداء المدركةمخاطر لل ين تقديرات أفراد عينة الدراسةيوضح الفروق ب  

جمموع   مصدر التباين

  املربعات

متوسط   درجة احلرية

  املربعات

F  مستوى 

  الداللة

خماطر  

  األداء

 333, 277, 3 831,  بني ا�موعات

 

,802 

 
 833, 320 266,548  داخل ا�موعات

  323 267,379  الكلي

  spssمن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات برنامج : المصدر

بالنسبة ألفراد  0.333ي بلغت التباين األحادحتليل  F من خالل اجلدول أعاله نالحظ أن قيمة اختبار الفرق

 )α≤0.05( إحصائيا عند مستوى الداللة ألفا  دالةغري املدركة، وهي قيمة  األداءاطر خم عينة الدراسة على بعد

املدركة حنو السياحة األداء اطر خميف تقليل خيتلف تأثري اجلماعات املرجعية   :فرضية الدراسة القائلة بــ رفضوبالتايل مت 

   .احلالة اإلجتماعية باختالف وجهة نظر السائح اجلزائري احمللية من

المدركة نحو السياحة النفسية مخاطر الاختبار الفروق الموجودة لدور الجماعات المرجعية في تقليل  -ثانيا

  :الحالة اإلجتماعيةالمحلية تعزى لمتغير 

املدركة حنو السياحة احمللية تعزى  املخاطر النفسيةاملوجودة لدور اجلماعات املرجعية يف تقليل وميكن توضيح الفروق 

  :يف اجلدول التايل احلالة اإلجتماعيةملتغري 

  138 :الجدول رقم

الحالة اإلجتماعيةحسب متغير  النفسية المدركةمخاطر لين تقديرات أفراد عينة الدراسة ليوضح الفروق ب  

جمموع   مصدر التباين

  املربعات

متوسط   درجة احلرية

  املربعات

F   مستوى

  الداللة

املخاطر  

  النفسية

 1,677 2,913 3 8,738  بني ا�موعات

 

,172 

 
 1,737 320 555,836  داخل ا�موعات

  323 564,574  الكلي

  spssمن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات برنامج : المصدر

بالنسبة ألفراد  1.677ي بلغت التباين األحادحتليل  F من خالل اجلدول أعاله نالحظ أن قيمة اختبار الفرق

 )α≤0.05( إحصائيا عند مستوى الداللة ألفا  دالةغري املدركة، وهي قيمة  النفسيةخاطر امل عينة الدراسة على بعد

املدركة حنو النفسية خاطر امليف تقليل خيتلف تأثري اجلماعات املرجعية   :فرضية الدراسة القائلة بــ رفضوبالتايل مت 

   .احلالة اإلجتماعية باختالف السياحة احمللية من وجهة نظر السائح اجلزائري
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المدركة نحو اإلجتماعية مخاطر الاختبار الفروق الموجودة لدور الجماعات المرجعية في تقليل  -ثالثا

  :الحالة اإلجتماعيةالسياحة المحلية تعزى لمتغير 

املدركة حنو السياحة احمللية  املخاطر االجتماعيةاملوجودة لدور اجلماعات املرجعية يف تقليل وميكن توضيح الفروق 

  :يف اجلدول التايل احلالة اإلجتماعيةتعزى ملتغري 

  139 :الجدول رقم

الحالة اإلجتماعيةحسب متغير  اإلجتماعية المدركةمخاطر لين تقديرات أفراد عينة الدراسة ليوضح الفروق ب  

جمموع   التباينمصدر 

  املربعات

متوسط   درجة احلرية

  املربعات

F   مستوى

  الداللة

املخاطر  

  جتماعيةاإل

 1,086 2,905 3 8,716  بني ا�موعات

 

,355 

 
 2,674 320 855,746  داخل ا�موعات

  323 864,463  الكلي

  spssمن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات برنامج : المصدر

بالنسبة ألفراد  1.086ي بلغت التباين األحادحتليل  F اجلدول أعاله نالحظ أن قيمة اختبار الفرقمن خالل 

 إحصائيا عند مستوى الداللة ألفا  دالةغري املدركة، وهي قيمة  اإلجتماعيةخاطر امل عينة الدراسة على بعد

)α≤0.05(  اإلجتماعية خاطر امليف تقليل خيتلف تأثري اجلماعات املرجعية   :فرضية الدراسة القائلة بــ رفضوبالتايل مت

  .احلالة اإلجتماعية باختالف املدركة حنو السياحة احمللية من وجهة نظر السائح اجلزائري

المدركة نحو السياحة المالية مخاطر الاختبار الفروق الموجودة لدور الجماعات المرجعية في تقليل  -رابعا

  :الحالة اإلجتماعيةالمحلية تعزى لمتغير 

املدركة حنو السياحة احمللية تعزى  املخاطر املاليةاملوجودة لدور اجلماعات املرجعية يف تقليل وميكن توضيح الفروق 

 :يف اجلدول التايل احلالة اإلجتماعيةملتغري 

  140 :الجدول رقم

الحالة اإلجتماعيةحسب متغير  المالية المدركةمخاطر لالدراسة ل ين تقديرات أفراد عينةالفروق ب  

جمموع   مصدر التباين

  املربعات

متوسط   درجة احلرية

  املربعات

F   مستوى

  الداللة

املخاطر  

  املالية

 566, 609, 3 1,827  بني ا�موعات

 

,637 

 
 1,075 320 343,923  داخل ا�موعات

  323 345,750  الكلي

  spssمن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات برنامج : المصدر



 املخاطر املدركة حنو السياحة احملليةالتحليل اإلحصائي لدور اجلماعات املرجعية يف تقليل : الفصل الثالث

 

 
314 

بالنسبة ألفراد  0.566ي بلغت التباين األحادحتليل  F من خالل اجلدول أعاله نالحظ أن قيمة اختبار الفرق

 )α≤0.05( إحصائيا عند مستوى الداللة ألفا دالةغري املدركة، وهي قيمة  املاليةخاطر امل عينة الدراسة على بعد

املدركة حنو السياحة املالية خاطر امليف تقليل خيتلف تأثري اجلماعات املرجعية  :ـفرضية الدراسة القائلة ب رفضوبالتايل مت 

  .احلالة اإلجتماعية باختالف احمللية من وجهة نظر السائح اجلزائري

المدركة نحو السياحة الزمنية مخاطر الاختبار الفروق الموجودة لدور الجماعات المرجعية في تقليل  -خامسا

  :الحالة اإلجتماعيةالمحلية تعزى لمتغير 

املدركة حنو السياحة احمللية تعزى  املخاطر الزمنيةاملوجودة لدور اجلماعات املرجعية يف تقليل وميكن توضيح الفروق 

 :يف اجلدول التايل احلالة اإلجتماعيةملتغري 

  141 :الجدول رقم

الحالة اإلجتماعيةحسب متغير  الزمنية المدركةمخاطر لتقديرات أفراد عينة الدراسة لين يوضح الفروق ب  

جمموع   مصدر التباين

  املربعات

متوسط   درجة احلرية

  املربعات

F   مستوى

  الداللة

املخاطر  

  الزمنية

 152, 185, 3 555,  بني ا�موعات

 

,929 

 
 1,220 320 390,478  داخل ا�موعات

  323 391,032  الكلي

  spssمن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات برنامج : المصدر

النسبة ألفراد ب 0.152ي بلغت التباين األحادحتليل  F من خالل اجلدول أعاله نالحظ أن قيمة اختبار الفرق

 )α≤0.05( إحصائيا عند مستوى الداللة ألفا  دالةغري املدركة، وهي قيمة  الزمنيةخاطر امل عينة الدراسة على بعد

املدركة حنو الزمنية خاطر امليف تقليل خيتلف تأثري اجلماعات املرجعية  :فرضية الدراسة القائلة بــ رفضوبالتايل مت 

  .احلالة اإلجتماعية باختالف السياحة احمللية من وجهة نظر السائح اجلزائري
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المدركة الجسدية واألمنية مخاطر الاختبار الفروق الموجودة لدور الجماعات المرجعية في تقليل  - سادسا

  :الحالة اإلجتماعيةنحو السياحة المحلية تعزى لمتغير 

املدركة حنو السياحة احمللية  املخاطر اجلسدية واألمنيةاملوجودة لدور اجلماعات املرجعية يف تقليل وميكن توضيح الفروق 

  :يف اجلدول التايل احلالة اإلجتماعيةتعزى ملتغري 

  142 :الجدول رقم

الحالة اإلجتماعيةحسب متغير  الجسدية واألمنية المدركةمخاطر لين تقديرات أفراد عينة الدراسة لالفروق ب  

جمموع   مصدر التباين

  املربعات

متوسط   درجة احلرية

  املربعات

F   مستوى

  الداللة

املخاطر  

اجلسدية 

  واألمنية

 380, 321, 3 964,  بني ا�موعات

 

,767 

 
 845, 320 270,433  داخل ا�موعات

  323 271,397  الكلي

  spssمن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات برنامج : المصدر

بالنسبة ألفراد  0.380ي بلغت األحادالتباين حتليل  F من خالل اجلدول أعاله نالحظ أن قيمة اختبار الفرق

 إحصائيا عند مستوى الداللة ألفا  دالةغري املدركة، وهي قيمة  اجلسدية واألمنيةخاطر امل عينة الدراسة على بعد

)α≤0.05(  اجلسدية خاطر امليف تقليل خيتلف تأثري اجلماعات املرجعية  فرضية الدراسة القائلة رفضوبالتايل مت

 .احلالة اإلجتماعية باختالف املدركة حنو السياحة احمللية من وجهة نظر السائح اجلزائريواألمنية 

المدركة نحو المدركة مخاطر الاختبار الفروق الموجودة لدور الجماعات المرجعية في تقليل  -الفرع السادس

  :المهنةالسياحة المحلية تعزى لمتغير 

يف تقليل املخاطر املدركة حنو السياحة احمللية من وجهة نظر خيتلف تأثري اجلماعات املرجعية : الفرضية الفرعية السابعة

  :اإلطار املهين باختالف السائح اجلزائري

المدركة نحو السياحة األداء اختبار الفروق الموجودة لدور الجماعات المرجعية في تقليل مخاطر  -أوال

  :المهنةالمحلية تعزى لمتغير 

املدركة حنو السياحة احمللية تعزى ملتغري  لدور اجلماعات املرجعية يف تقليل خماطر األداءاملوجودة وميكن توضيح الفروق 

 :يف اجلدول التايل املهنة
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  143 :الجدول رقم

المهنةحسب متغير  األداء المدركةمخاطر ين تقديرات أفراد عينة الدراسة لالفروق ب  

جمموع   مصدر التباين

  املربعات

متوسط   درجة احلرية

  املربعات

F   مستوى

  الداللة

خماطر  

  األداء

 2,532 2,048 5 10,238  بني ا�موعات

 

,092 

 
 809, 318 257,141  داخل ا�موعات

  323 267,379  الكلي

  spssمن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات برنامج : المصدر

بالنسبة ألفراد  2.532 ي بلغتالتباين األحادحتليل  F قيمة اختبار الفرق من خالل اجلدول أعاله نالحظ أن

 )α≤0.05( إحصائيا عند مستوى الداللة ألفا دالةغري املدركة، وهي قيمة  األداءاطر خم عينة الدراسة على بعد

املدركة حنو األداء اطر خميف تقليل خيتلف تأثري اجلماعات املرجعية فرضية الدراسة القائلة  رفضوبالتايل وبالتايل مت 

  . اإلطار املهين باختالف السياحة احمللية من وجهة نظر السائح اجلزائري

المدركة نحو السياحة النفسية مخاطر الاختبار الفروق الموجودة لدور الجماعات المرجعية في تقليل  -ثانيا

  :المهنةالمحلية تعزى لمتغير 

املدركة حنو السياحة احمللية تعزى  املخاطر النفسيةاملوجودة لدور اجلماعات املرجعية يف تقليل وميكن توضيح الفروق 

  :يف اجلدول التايل املهنةملتغري 

  144 :الجدول رقم

المهنةحسب متغير  النفسية المدركةمخاطر لين تقديرات أفراد عينة الدراسة ليوضح الفروق ب  

جمموع   مصدر التباين

  املربعات

متوسط   احلريةدرجة 

  املربعات

F   مستوى

  الداللة

املخاطر  

  النفسية

 6,921 11,082 5 55,408  بني ا�موعات

 

,000 

 
 1,601 318 509,166  داخل ا�موعات

  323 564,574  الكلي

  spssمن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات برنامج : المصدر

بالنسبة ألفراد  6.921 ي بلغتالتباين األحادحتليل  F اختبار الفرقمن خالل اجلدول أعاله نالحظ أن قيمة 

وبالتايل  )α≤0.05(إحصائيا عند مستوى الداللة ألفا  املدركة، وهي قيمة دالة النفسيةخاطر امل عينة الدراسة على بعد

املدركة حنو السياحة النفسية خاطر امليف تقليل خيتلف تأثري اجلماعات املرجعية   :مت قبول فرضية الدراسة القائلة بــ

  . اإلطار املهين باختالف احمللية من وجهة نظر السائح اجلزائري
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 واستخدام اختبار (post hoc tests)ومن أجل توضيح مصدر هذه الفروق مت إجراء اإلختبارات البعدية 

Scheffé   وكانت النتائج موضحة  يف اجلدول التايل:  

  :145 الجدول رقم

النفسية خاطر المفي تقليل تأثير الجماعات المرجعية حول  حول وجود اختالفات schefféنتائج اختبار 

 تعزى لإلطار المهنيالمدركة نحو السياحة المحلية 

(I) املهين اإلطار (J) املهين اإلطار Différence 

moyenne (I-J) 

Erreur standard Sig. 

 206, 64172, 1,72752- دبلوماسي إطار موظف

 998, 26612, 14418,- حر تاجر

 000, 16792, *88116,- طالب

 856, 26612, 37104,- عمل دون

 227, 25133, 66300,- أخرى

 206, 64172, 1,72752 موظف دبلوماسي إطار

 365, 67793, 1,58333 حر تاجر

 886, 64573, 84635, طالب

 550, 67793, 1,35648 عمل دون

 775, 67226, 1,06452 أخرى

 حر تاجر

 

 

 998, 26612, 14418, موظف

 365, 67793, 1,58333- دبلوماسي إطار

 213, 27565, 73698,- طالب

 994, 34439, 22685,- عمل دون

 787, 33309, 51882,- أخرى

 000, 16792, *88116, موظف طالب

 886, 64573, 84635,- دبلوماسي إطار

 213, 27565, 73698, حر تاجر

 635, 27565, 51013, عمل دون

 983, 26140, 21816, أخرى

 856, 26612, 37104, موظف عمل دون

 550, 67793, 1,35648- دبلوماسي إطار

 994, 34439, 22685, حر تاجر

 635, 27565, 51013,- طالب

 979, 33309, 29197,- أخرى



 املخاطر املدركة حنو السياحة احملليةالتحليل اإلحصائي لدور اجلماعات املرجعية يف تقليل : الفصل الثالث

 

 
318 

 227, 25133, 66300, موظف أخرى

 775, 67226, 1,06452- دبلوماسي إطار

 787, 33309, 51882, حر تاجر

 983, 26140, 21816,- طالب

 979, 33309, 29197, عمل دون

  spssمن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات برنامج : المصدر

فئة الطالب وفئة املوظفني أن السبب يف الفروق هو الفرق بني  145رقم  يتضح لنا من جدول الفروق البعدية 

عن متوسط الفئةا ألخرى األصغر ) 3.904(لصاحل فئة الطالب حيث أن متوسطها احلسايب هو األكرب يف التوافق 

)3.022(.    

وبناء على ما تقدم فإننا نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة اليت تنص على وجود اختالفات ذات 

عات املرجعية يف تقليل املخاطر النفسية املدركة تعزى ملتغري املهنة لدى السياح اجلزائريني داللة إحصائية لدور اجلما

  .وذلك لصاحل فئة الطالب

المدركة نحو اإلجتماعية مخاطر الاختبار الفروق الموجودة لدور الجماعات المرجعية في تقليل  -ثالثا

  :المهنةالسياحة المحلية تعزى لمتغير 

املدركة حنو السياحة احمللية  املخاطر االجتماعيةاملوجودة لدور اجلماعات املرجعية يف تقليل وميكن توضيح الفروق 

  :يف اجلدول التايل املهنةتعزى ملتغري 

  146 :الجدول رقم

المهنةحسب متغير  اإلجتماعية المدركةمخاطر لين تقديرات أفراد عينة الدراسة لالفروق ب  

جمموع   مصدر التباين

  املربعات

متوسط   درجة احلرية

  املربعات

F   مستوى

  الداللة

املخاطر  

  جتماعيةاإل

 11,480 26,437 5 132,183  بني ا�موعات

 

,000 

 
 2,303 318 732,280  داخل ا�موعات

  323 864,463  الكلي

  spssمن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات برنامج : المصدر

بالنسبة  11.480 ي بلغتالتباين األحادحتليل  F اجلدول أعاله نالحظ أن قيمة اختبار الفرقمن خالل 

 إحصائيا عند مستوى الداللة ألفا  املدركة، وهي قيمة دالة اإلجتماعيةخاطر امل ألفراد عينة الدراسة على بعد

)α≤0.05( اإلجتماعية خاطر امليف تقليل خيتلف تأثري اجلماعات املرجعية   :وبالتايل مت قبول فرضية الدراسة القائلة بــ

   .اإلطار املهين باختالف املدركة حنو السياحة احمللية من وجهة نظر السائح اجلزائري
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 واستخدام اختبار post hoc tests) ومن أجل توضيح مصدر هذه الفروق مت إجراء اإلختبارات البعدية 

  Scheffé  موضحة  يف اجلدول التايلوكانت النتائج:  

  147 :الجدول رقم

اإلجتماعية خاطر المفي تقليل تأثير الجماعات المرجعية حول  حول وجود اختالفات schefféنتائج اختبار 

 تعزى لإلطار المهنيالمدركة نحو السياحة المحلية 

Sig. Erreur standard Différence 

moyenne (I-J) 
(J) املهين اإلطار (I) املهين اإلطار 

 موظف دبلوماسي إطار 2,21021- 76958, 147,

 حر تاجر 46136,- 31915, 836,

 طالب *1,42245- 20138, 000,

 عمل دون 1,03544- 31915, 065,

 أخرى 86847,- 30141, 144,

 دبلوماسي إطار موظف 2,21021 76958, 147,

 حر تاجر 1,74884 81301, 465,

 طالب 78776, 77439, 959,

 عمل دون 1,17477 81301, 836,

 أخرى 1,34173 80621, 735,

 حر تاجر موظف 46136, 31915, 836,

 دبلوماسي إطار 1,74884- 81301, 465,

 طالب 96108,- 33057, 136,

 عمل دون 57407,- 41301, 858,

 أخرى 40711,- 39946, 959,

 طالب موظف *1,42245 20138, 000,

  دبلوماسي إطار 78776,- 77439, 959,

 حر تاجر 96108, 33057, 136,

 عمل دون 38701, 33057, 927,

 أخرى 55397, 31348, 681,

 عمل دون موظف 1,03544 31915, 065,

 دبلوماسي إطار 1,17477- 81301, 836,

 حر تاجر 57407, 41301, 858,

 طالب 38701,- 33057, 927,

 أخرى 16697, 39946, 999,
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 أخرى موظف 86847, 30141, 144,

 دبلوماسي إطار 1,34173- 80621, 735,

 حر تاجر 40711, 39946, 959,

 طالب 55397,- 31348, 681,

 عمل دون 16697,- 39946, 999,

  spssمن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات برنامج : المصدر

أن السبب يف الفروق هو الفرق بني فئة الطالب وفئة املوظفني  147رقم يتضح لنا من جدول الفروق البعدية  

عن متوسط الفئةا ألخرى األصغر ) 3.618(لصاحل فئة الطالب حيث أن متوسطها احلسايب هو األكرب يف التوافق 

)2.196(.    

الفرضية البديلة اليت تنص على وجود اختالفات ذات  وبناء على ما تقدم فإننا نرفض الفرضية الصفرية ونقبل

داللة إحصائية لدور اجلماعات املرجعية يف تقليل املخاطر اإلجتماعية املدركة تعزى ملتغري املهنة لدى السياح اجلزائريني 

  .وذلك لصاحل فئة الطالب

المدركة نحو السياحة لمالية امخاطر الاختبار الفروق الموجودة لدور الجماعات المرجعية في تقليل  -رابعا

  :المهنةالمحلية تعزى لمتغير 

املدركة حنو السياحة احمللية تعزى  املخاطر املاليةاملوجودة لدور اجلماعات املرجعية يف تقليل وميكن توضيح الفروق 

  :يف اجلدول التايل املهنةملتغري 

  148 :الجدول رقم

المهنةحسب متغير  المالية المدركةمخاطر لين تقديرات أفراد عينة الدراسة لالفروق ب  

جمموع   مصدر التباين

  املربعات

متوسط   درجة احلرية

  املربعات

F   مستوى

  الداللة

املخاطر  

  املالية

 2,187 2,299 5 11,495  بني ا�موعات

 

,055 

 
 1,051 318 334,254  داخل ا�موعات

  323 345,750  الكلي

  spssمن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات برنامج : المصدر

بالنسبة ألفراد  2.187ي بلغت التباين األحادحتليل  F من خالل اجلدول أعاله نالحظ أن قيمة اختبار الفرق

 )α≤0.05( إحصائيا عند مستوى الداللة ألفا دالةغري املدركة، وهي قيمة  املاليةخاطر امل عينة الدراسة على بعد

املدركة حنو املالية خاطر امليف تقليل خيتلف تأثري اجلماعات املرجعية   :فرضية الدراسة القائلة بــ رفضوبالتايل مت 

  .اإلطار املهين باختالف السياحة احمللية من وجهة نظر السائح اجلزائري
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المدركة نحو السياحة الزمنية مخاطر الاختبار الفروق الموجودة لدور الجماعات المرجعية في تقليل  -خامسا

  :المهنةالمحلية تعزى لمتغير 

املدركة حنو السياحة احمللية تعزى  املخاطر الزمنيةاملوجودة لدور اجلماعات املرجعية يف تقليل وميكن توضيح الفروق 

  :يف اجلدول التايل املهنةملتغري 

  149 :الجدول رقم

المهنةحسب متغير  الزمنية المدركةمخاطر لين تقديرات أفراد عينة الدراسة ليوضح الفروق ب  

جمموع   مصدر التباين

  املربعات

متوسط   درجة احلرية

  املربعات

F   مستوى

  الداللة

املخاطر  

  الزمنية

 4,319 4,973 5 24,865  بني ا�موعات

 

,001 

 
 1,151 318 366,167  داخل ا�موعات

  323 391,032  الكلي

  spssمن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات برنامج : المصدر

بالنسبة ألفراد  4.319 ي بلغتالتباين األحادحتليل  F من خالل اجلدول أعاله نالحظ أن قيمة اختبار الفرق

وبالتايل  )α≤0.05( إحصائيا عند مستوى الداللة ألفا املدركة، وهي قيمة دالة الزمنيةخاطر امل عينة الدراسة على بعد

املدركة حنو السياحة احمللية الزمنية خاطر امليف تقليل خيتلف تأثري اجلماعات املرجعية   :مت قبول فرضية الدراسة القائلة بــ

  . اإلطار املهين باختالف من وجهة نظر السائح اجلزائري

 واستخدام اختبار (post hoc tests)ومن أجل توضيح مصدر هذه الفروق مت إجراء اإلختبارات البعدية 

Scheffé   وكانت النتائج موضحة  يف اجلدول التايل:  
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  150 :الجدول رقم

الزمنية خاطر المفي تقليل تأثير الجماعات المرجعية حول  حول وجود اختالفات schefféنتائج اختبار 

  تعزى اإلطار المهنيالمدركة نحو السياحة المحلية 

(I) املهين اإلطار (J) املهين اإلطار Différence 

moyenne (I-J) 

Erreur standard Sig. 

 623, 54420, 1,01906- دبلوماسي إطار موظف

 893, 22568, 29129,- حر تاجر

 006, 14240, *58365,- طالب

 804, 22568, 34314,- عمل دون

 187, 21314, 58519,- أخرى

 623, 54420, 1,01906 موظف دبلوماسي إطار

 901, 57490, 72778, حر تاجر

 986, 54760, 43542, طالب

 926, 57490, 67593, عمل دون

 989, 57010, 43387, أخرى

 893, 22568, 29129, موظف حر تاجر

 901, 57490, 72778,- دبلوماسي إطار

 905, 23376, 29236,- طالب

 1,000 29205, 05185,- عمل دون

 955, 28247, 29391,- أخرى

 006, 14240, *58365, موظف طالب

 986, 54760, 43542,- دبلوماسي إطار

 905, 23376, 29236, حر تاجر

 957, 23376, 24051, عمل دون

 1,000 22167, 00155,- أخرى

 804, 22568, 34314, موظف عمل دون

 926, 57490, 67593,- دبلوماسي إطار

 1,000 29205, 05185, حر تاجر

 957, 23376, 24051,- طالب

 981, 28247, 24205,- أخرى

 187, 21314, 58519, موظف أخرى

 989, 57010, 43387,- دبلوماسي إطار

 955, 28247, 29391, حر تاجر
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 1,000 22167, 00155, طالب

 981, 28247, 24205, عمل دون

  spssمن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات برنامج : المصدر

أن السبب يف الفروق هو الفرق بني فئة الطالب وفئة املوظفني  150رقم يتضح لنا من جدول الفروق البعدية 

عن متوسط الفئة ألخرى األصغر ) 4.115(لصاحل فئة الطالب حيث أن متوسطها احلسايب هو األكرب يف التوافق 

)3.531(.    

وبناء على ما تقدم فإننا نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة اليت تنص على وجود اختالفات ذات 

داللة إحصائية لدور اجلماعات املرجعية يف تقليل املخاطر الزمنية املدركة تعزى ملتغري املهنة لدى السياح اجلزائريني 

  .وذلك لصاحل فئة الطالب
  

المدركة الجسدية واألمنية مخاطر اللموجودة لدور الجماعات المرجعية في تقليل اختبار الفروق ا - سادسا

  :المهنةنحو السياحة المحلية تعزى لمتغير 

املدركة حنو السياحة احمللية  املخاطر اجلسدية واألمنيةاملوجودة لدور اجلماعات املرجعية يف تقليل وميكن توضيح الفروق 

  :يف اجلدول التايل املهنةتعزى ملتغري 

  151 :الجدول رقم

المهنةحسب متغير  الجسدية واألمنية المدركةمخاطر لين تقديرات أفراد عينة الدراسة لالفروق ب  

جمموع   مصدر التباين

  املربعات

متوسط   درجة احلرية

  املربعات

F   مستوى

  الداللة

املخاطر  

اجلسدية 

  واألمنية

 5,693 4,459 5 22,297  بني ا�موعات

 

,000 

 
 783, 318 249,099  داخل ا�موعات

  323 271,397  الكلي

  spssمن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات برنامج : المصدر

بالنسبة ألفراد  5.693 ي بلغتالتباين األحادحتليل  F من خالل اجلدول أعاله نالحظ أن قيمة اختبار الفرق

  إحصائيا عند مستوى الداللة ألفا املدركة، وهي قيمة دالة اجلسدية واألمنيةخاطر امل عينة الدراسة على بعد

)α≤0.05( اجلسدية واألمنية خاطر امليف تقليل خيتلف تأثري اجلماعات املرجعية  قبول فرضية الدراسة القائلة وبالتايل مت

   .اإلطار املهين باختالف املدركة حنو السياحة احمللية من وجهة نظر السائح اجلزائري

 واستخدام اختبار (post hoc tests) ومن أجل توضيح مصدر هذه الفروق مت إجراء اإلختبارات البعدية

  Scheffé وكانت النتائج موضحة  يف اجلدول التايل:  
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  152 :الجدول رقم

الجسدية خاطر المفي تقليل تأثير الجماعات المرجعية حول  حول وجود اختالفات schefféنتائج اختبار 

 تعزى لإلطار المهنيالمدركة نحو السياحة المحلية واألمنية 

(I) املهين اإلطار (J) املهين اإلطار Différence 

moyenne (I-J) 

Erreur standard Sig. 

 672, 44885, 80066,- دبلوماسي إطار موظف

 356, 18614, 43801,- حر تاجر

 029, 11745, *41698,- طالب

 013, 18614, *71578,- عمل دون

 060, 17580, 57620,- أخرى

 672, 44885, 80066, موظف دبلوماسي إطار

 989, 47418, 36265, حر تاجر

 982, 45166, 38368, طالب

 1,000 47418, 08488, عمل دون

 999, 47021, 22446, أخرى

 356, 18614, 43801, موظف حر تاجر

 989, 47418, 36265,- دبلوماسي إطار

 1,000 19280, 02103, طالب

 931, 24088, 27778,- عمل دون

 997, 23298, 13819,- أخرى

 029, 11745, *41698, موظف طالب

 982, 45166, 38368,- دبلوماسي إطار

 1,000 19280, 02103,- حر تاجر

 791, 19280, 29880,- عمل دون

 979, 18283, 15922,- أخرى

 013, 18614, *71578, موظف عمل دون

 1,000 47418, 08488,- دبلوماسي إطار

 931, 24088, 27778, حر تاجر

 791, 19280, 29880, طالب

 996, 23298, 13959, أخرى

 060, 17580, 57620, موظف أخرى

 999, 47021, 22446,- دبلوماسي إطار

 997, 23298, 13819, حر تاجر
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 979, 18283, 15922, طالب

 996, 23298, 13959,- عمل دون

  spssمن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات برنامج : المصدر

أن السبب يف الفروق هو الفرق بني فئة الطالب وفئة املوظفني  152رقم يتضح لنا من جدول الفروق البعدية 

 اتسط الفئعن متو ) 4.457( فئة الطالب حيث أن متوسطها احلسايب هو األكرب يف التوافق لصاحلوفئة دون عمل 

   ).4.158() 3.741(ألخرى األصغر 

وبناء على ما تقدم فإننا نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة اليت تنص على وجود اختالفات ذات 

ملخاطر اجلسدية واألمنية املدركة تعزى ملتغري املهنة لدى السياح داللة إحصائية لدور اجلماعات املرجعية يف تقليل ا

   .اجلزائريني وذلك لصاحل فئة الطالب

يف تقليل املخاطر املدركة حنو السياحة خيتلف تأثري اجلماعات املرجعية  انطالقا مما تقدم سابقا ميكن القول أنه

وتتفق هذه النتيجة املتوصل إليها مع  .الدميغرافية باختالف عدد من العوامل  احمللية من وجهة نظر السائح اجلزائري

واليت بينت وجود فروق ذات داللة احصائية لدور اجلماعات املرجعية يف تقليل  2015عبد اهللا حممد اهلرش دراسة 

  .املخاطر املدركة

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 املخاطر املدركة حنو السياحة احملليةالتحليل اإلحصائي لدور اجلماعات املرجعية يف تقليل : الفصل الثالث

 

 
326 

  :خالصة الفصل

اليت  والتعريف بعينتها، من خالل توضيح املنهج املستخدم واألدواتتناولنا يف هذا الفصل منهجية الدراسة 

ذلك على حتليل  عرجنا بعد. عينة الدراسة احلاليةجمتمع و استعملت يف مجع البيانات وأساليب حتليلها، بعدها عرفنا 

قمنا بعدها  .حماور الدراسة قمنا بفحص صدق وثبات أداة القياس وعرضنا توصيفا إحصائيا ملختلف البيانات، إذ

صحة الفرضيات من  باختبار خمتلف فرضيات الدراسة، حيث أجرينا خمتلف االختبارات اإلحصائية اليت تثبت

الفروق املوجودة لدور اجلماعات املرجعية يف تقليل املخاطر املدركة حنو ويف األخري حاولنا التعرف على . عدمها

 .ما قمنا مبناقشة خمتلف النتائج اليت أسفرت عنها الدراسة امليدانيةللمتغريات الدميوغرافية، كالسياحة احمللية تعزى 

من  السياحي قطاعالوسنعرض النتائج ونقدم مجلة من التوصيات واالقرتاحات اليت من شأ�ا إفادة املتعاملني يف 

  .خالل خامتة هذه الدراسة



 

 

  

  

  

  

  

  

  :اخلامتة
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متتلك اجلزائر العديد من األماكن السياحية اليت تتميز �ا عن العديد من دول العامل، إال أن املالحظ أن 

داخل الوطن  ممارسة النشاط السياحيالسائح اجلزائري لطاملا فضل زيارة األماكن السياحية األجنبية مقابل عزوفه عن 

يت يكو�ا السائح اجلزائري عن الوجهة احمللية سواء ما تعلق وقد يكون سبب العزوف هذا ناتج عن املخاطر املدركة ال

منها مبخاطر األداء، املخاطر النفسية، املخاطر اإلجتماعية، املخاطر املالية، املخاطر الزمنية وكذا املخاطر اجلسدية 

 زيارة األماكن فكل هذه املخاطر جتعل السائح اجلزائري يف حالة من الشك وعدم اليقني عند التفكري يف ،واألمنية

  .السياحية داخل الوطن

عند ممارسة وقد افرتض هذا البحث أنه ومن أجل تقليل خمتلف املخاطر املدركة اليت يشعر �ا السائح اجلزائري 

داخل الوطن فإنه ميكن اإلعتماد على اجلماعات املرجعية اليت تساهم يف توفري كم هائل من  النشاط السياحي

  .ملقاصد السياحية احمللية املعلومات عن خمتلف ا

على دراسة اجلماعات املرجعية من خالل تبيان مفهومها، وظائفها وكذا  وعليه ركز هذا البحث بشقه النظري

هذا من جهة ومن جهة أخرى فقد مت الرتكيز على املخاطر املدركة من خالل استعراض . أثرها على سلوك املستهلك

ر املدركة وتبيان أنواعها ومصادرها وتوضيح العوامل املفسرة هلا باإلضافة إىل خمتلف املفاهيم ذات العالقة باملخاط

أما اجلانب التطبيقي فقد حاول إبراز التطرق إىل السياحة والسياحة احمللية وحماولة دراسة املخاطر املدركة السياحية، 

موعة من السياح الل دراسة حالة �لية من خدور اجلماعات املرجعية يف تقليل املخاطر املدركة حنو السياحة احمل

وميكن إمجال نتائج البحث والتوصيات املتعلقة �ذه الدراسة . اجلزائريني من خالل استبيان مت تصميمه هلذا الغرض

  :على النحو التايل

السياحة لقد خلصنا من خالل دراسة دور اجلماعات املرجعية يف تقليل املخاطر املدركة حنو  :نتائج الدراسة_ أوال

  :إىل ما يلي_  دراسة حالة جمموعة من السياح اجلزائريني_احمللية 

  :وضوع الدراسة مسحت لنا باستخالص النتائج التاليةاإلحاطة النظرية مب إن  :نتائج الدراسة النظرية -1

، متبادال ااجتماعي بينهم تفاعال الذين يتفاعلون فيما وحدة اجتماعية تتكون من جمموعة من األفراد تعترب اجلماعة - 

هي مجاعات تؤثر على فاجلماعة املرجعية ، أما وتتحدد فيها األدوار االجتماعية لألفراد وكذا مكانتهم االجتماعية

السلوك باإلجياب أو بالسلب وتستخدم كمرجع يستند إليه املستهلك يف حتديد حاجاته وسلوكاته وقد تكون 

  .بإمكا�ا أن تكون عبارة عن جمموعة من األشخاص اجلماعة املرجعية عبارة عن شخص واحد كما

ذلك أن اجلماعات املرجعية تعترب  الوظيفة املعلوماتية تتمثل يفرئيسية تؤدي اجلماعات املرجعية ثالث وظائف  - 

وهذا عن طريق  النفعية الوظيفةمصدرا مهما للحصول على املعلومات من قبل املستهلك عند اختاذ قرار الشراء، 

وظيفة التعبري عن تهلك على احرتام اجلماعة وتعاطفها نتيجة حتقيقه لتوقعا�ا وتفضيال�ا وأخريا حصول املس

قبول وجهات نظر اجلماعة ومن مث التعبري  وذلك من خاللتنبع من حاجة الفرد إىل احلب واإلنتماء اليت و  القيمة

  . جلماعةوهكذا يصبح الفرد مقبوال ومنتميا إىل ا ،عن القيم اليت يؤمنون �ا



 :اخلامتة
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وإمنا ... ال تقصر اجلماعات املرجعية على األنواع املتعارف عليها فقط كاألسرة، األصدقاء، اجلريان وزمالء العمل - 

تتعدى ذلك من خالل ما يعرف بالقبيلة اإلستهالكية، جمتمعات العالمات التجارية وا�تمعات اإلفرتاضية فهذه 

عضوية للجماعات املرجعية واليت كانت تتألف فيما مضى خاصية ال األنواع املستحدثة للجماعات املرجعية ألغت

تقاسم االهتمامات مع ي بإمكان املستهلك أنأما اآلن فإنه . من أشخاص يتصلون ببعضهم وجها لوجه

   .ورمبا لن يتم هذا اللقاء أبداي �م بعد مل يلتق مستهلكني

تستخدم تعترب اجلماعات املرجعية إحدى أهم العوامل اإلجتماعية اليت تؤثر على القرار الشرائي للمستهلك حيث  - 

باعتبار أن الفرد كائنا اجتماعيا يؤثر التسويق بغية التأثري على املستهلكني وتوجيههم حنو الفعل الصحيح يف 

 .ويتأثر يف الوسط االجتماعي الذي ينتمي إليه

اع املخاطر اليت يشعر �ا السياح من خماطر مالية وهي دفع مبلغ من املال نظري احلصول على خدمة تتباين أنو  - 

وصوال إىل . سياحية ال تكون قادرة على تلبية اإلدراكات والتوقعات السابقة اليت حيملها السائح جتاه تلك اخلدمة

ثناء إستخدامه أو استهالكه هلا، فضال عن املخاطر املادية وهي تأثري اخلدمة السياحية ماديًا على السائح أ

املخاطر الوظيفية وهي عدم التماثل بني خصائص اخلدمة وبني أدائها، بينما املخاطر النفسية وهي عدم التماثل 

  .وغريها من املخاطر. بني شخصية العميل واألداء الفعلي للخدمة السياحية

للحكم على نوع معني من املنتجات بأنه أكرب خطورة من ميكن القول أنه ال يوجد اتفاق واحد بني الباحثني  - 

  :النوع اآلخر حيث أن لكل نوع له خصوصياته اليت ينفرد �ا حيث

  أثبت العديد من الباحثني أن املخاطر املدركة الناجتة عن اخلدمات تكون أكرب من املخاطر املدركة الناجتة عن

تستند أحباثهم على عينات مشكوك باحثني الذين أكدوا هذا السلع املادية، ولكن ما جيب التنويه عليه أن ال

  . فيها من سلع وخدمات

  كما أظهرت دراسات أخرى بأنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية فيما يتعلق باملخاطر املدركة بني فئة

  . معينة من السلع واخلدمات

 على الرغم من أ�م يؤكدون . سلعوأكدت بعض الدراسات أن اخلدمات ال تعترب دائًما أكثر خطورة من ال

السبب ليس له عالقة بالبعد  أن خاصية الالملموسية للخدمات تزيد من إدراك املخاطر، ويفرتضون أن

  . Mental intangibility) وإمنا يعود إىل البعد املعنوي  (Physical intangibility)لعدم امللموسية  املادي

فكلما اخنفضت املخاطر  . صنع القرار لدى املستهلكني يف التخطيط لسفرهمإن املخاطر املدركة تؤثر على عملية  - 

كلما جتسدت نية السفر إىل قرار فعلي وكلما ارتفعت املخاطر فإنه من احملتمل أن تؤثر سلبا على نية السفر 

 .وبالتايل لن يتم اختيار الوجهة من قبل السائح

ائل والطرق منها اخلربة السابقة، البحث عن املعلومات، على جمموعة من الوس يعتمد السائح لتخفيض املخاطر - 

 .توفر األمن والسالمة، الوالء لوجهة سياحية معينة، والقبول اإلرادي للمخاطر
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رغم كل املقومات السياحية اليت متتلكها اجلزائر إال أ�ا مل تستطع جذب العدد الكايف من السياح الوافدين إليها  - 

ماليني  3ح الوافدين إىل كل من تونس واملغرب فعدد السياح يف اجلزائر مل يتجاوزإذا ما قورنت مع عدد السيا 

  . ماليني سائح 5سائح يف حني عدد السياح الوافدين إىل تونس واملغرب فلم ينزل عن 

ضعف العائدات السياحية اجلزائرية إذا ما قورنت مع العائدات الناجتة عن القطاع السياحي يف كل من تونس  - 

  .  واملغرب

  .وكذا املسامهة يف خلق مناصب العمل احمللي اإلمجايل  ضعف مؤشرات مسامهة السياحة اجلزائرية يف النـاتج - 

دولة  140عامليا من ضمن  116ت اجلزائر املرتبة احتلفقد  2019بالنسبة لتنافسية السياحة والسفر لسنة  - 

  .بلد مشارك 14عربيا من أصل    13مشاركة واملرتبة 

 118نتائج ضعيفة جدا يف مؤشر البيئة التمكينية وهذا راجع ملؤشر بيئة العمل أين احتلت املرتبة اجلزائر حققت  - 

  . عامليا وهو ما يؤكد غياب البيئة املناسبة للقيام باألعمال التجارية وعدم تشجيع اإلستثمار يف قطاع السياحة

السياحة والسفر يف اجلزائر، جند أن املؤشرات وبالنسبة للمؤشر املتمثل يف السياسات والظروف التمكينية يف قطاع  - 

حتديد أولويات للسياحة والسفر، اإلنفتاح الدويل، واإلستدامة البيئية سامهت يف تراجع : الفرعية الثالثة املتمثلة يف

لكل مؤشر على التوايل، هذا   133، 139، 132واخنفاض القدرة التنافسية يف اجلزائر حبصوهلا على املراتب 

ومن ناحية أخرى جند أن اجلزائر متتلك قوة تنافسية باألسعار وهي يذلك واحدة من أكثر الدول . يةمن ناح

  .تنافسية يف العامل نتيجة حصوهلا على املرتبة الثامنة على املستوى العاملي

شر اخلاص من بني أكثر املؤشرات الفرعية اليت أثرت بشكل سليب على تنافسية السياحة والسفر يف اجلزائر هو املؤ  - 

  .   عامليا 136بالبنية التحتية للخدمات السياحية، حيث احتلت اجلزائر املرتبة 

 : نتائج الدراسة الميدانية -2

انطالقا من الدراسة التطبيقية اليت مت إجراؤها على جمموعة من السياح اجلزائريني ملعرفة دور اجلماعات املرجعية 

نظرهم وذلك انطالقا من استبيان البحث الذي مت تصميمه يف تقليل املخاطر املدركة حنو السياحة احمللية من وجهة 

من الوصول إىل النتائج  SPSSت ا�معة باستخدام برنامج هلذا الغرض حيث مكنت املعاجلة اإلحصائية للبيانا

  :التالية

  .داخل الوطن ممارسة النشاط السياحيعلى قرار ) األسرة، األصدقاء، الزمالء، واملشاهري(تؤثر اجلماعات املرجعية  - 

التقارب واالحتكاك رغم أن اجلريان من اجلماعات غري الرمسية ويسامهون يف توفري كم هائل من املعلومات نتيجة  - 

بينهم، إال أن الدراسة احلالية كشفت أن السائح اجلزائري ال يثق يف نصائح وأراء جريانه إذا ما أراد زيارة مقصد 

 .سياحي معني داخل الوطن

فالسياح عندما يبحثون عن  .يعتمد السياح اجلزائريني بشكل كبري على املعلومات املتأتية من مصادر شخصية - 

هلم دراية  الذينوكذا زمالئهم  من أفراد أسرهم وأصدقائهممنهم فإ�م يسألون املقربون  ة داخل الوطنأماكن الزيار 

  .أماكن الزيارة داخل الوطنومعرفة بأمناط السياحة السائدة يف 
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تعترب األسرة العامل األكثر تأثريا من ضمن أبعاد اجلماعات املرجعية على قرار زيارة األماكن السياحية داخل  - 

   .، مث زمالء العمل أو الدراسة، مث املشاهري، وأخريا اجلريانيليها األصدقاء. لوطنا

) خماطر األداء، املخاطر النفسية، املخاطر املالية، املخاطر الزمنية، املخاطر اجلسدية واألمنية(تؤثر املخاطر املدركة  - 

  .داخل الوطن ممارسة النشاط السياحيعلى قرار 

اإلجتماعية املدركة على قرار السائح اجلزائري عند زيارة األماكن السياحية داخل الوطن معىن ال تؤثر املخاطر  - 

  .ذلك أن السائح ال يتأثر بآراء اآلخرين السلبية عنه ونظر�م له وال ينحرج أمامهم إذا ما أراد زيارة الوجهة احمللية

راحة من أجل ضمان  أمرًا مهًما وهو السياحية احملليةاألماكن يف  اضروريشرطا الصحة والنظافة  توفر عامليعترب  - 

يف املقصد السياحي احمللي  الصحة اجلسديةيهدد وكل ما ففي حالة وجود األوبئة  .السياح احمللينيوصحة 

  . سيمتنع السائح عن زيارته حفاظا على صحته وبالتايل سيؤثر ذلك سلبا على إدراكه اجتاه املقاصد السياحية

على السياحة احمللية يف اجلزائر، كون أن السياحة صناعة حساسة هي األخرى كل األمنية تؤثر املشا كما أن  - 

 من وهو. للسائح بالنسبة اهتمام يعترب مصدر فعامل األمان، لألزمات األمنية وأعمال السرقة والعنف واإلرهاب

زت عملية اختيار الوجهة من طرف له يف تقييم الوجهة فكلما توفر األمن كلما تعز  األساسية واهلامة احملددات

وكلما غاب األمن كلما أثر هذا على إدراك السائح حول الوجهة وبالتايل سيؤثر سلبا على قرار اختيار . السائح

  .الوجهة السياحية احمللية

خل خماطر األداء هي العامل األكثر تأثريا من ضمن أبعاد املخاطر املدركة على قرار زيارة األماكن السياحية دا - 

ملخاطر اجلسدية واألمنية املدركة، مث املخاطر الزمنية املدركة، تليها املخاطر مث ا ،املخاطر املالية املدركة تليهاالوطن 

  .ريا املخاطر اإلجتماعية املدركةوأخالنفسية املدركة، 

يف قدر�ا على تها أمهي وتنعكسالسياحة يف أي دولة لتنمية  الدعامة الرئيسيةمبثابة البنية التحتية للسياحة تعترب  - 

 يف زيادة املعروض من تلكسببا  بل وقد تكون السياحية، رفع مستوى كفاءة إنتاج وتقدمي اخلدمات اإلسهام يف

التحتية يف اجلزائر جد ضعيفة وهي بعيدة كل البعد عن منافسة  إال أن البنيةاخلدمات يف بعض األحيان، 

 .األقطاب السياحية للدول ا�اورة

حيث  اإليواء السياحي باجلزائر بعد إىل املستوى الذي يسمح بتلبية الطلب السياحي سواء من مراكز تصل مل - 

وميل  اإليواء مراكزففي ظل نقص . أو نوعية اخلدمات املقدمة، وكذا من حيث مستوى التسعريات املعتمدة الكم

   .يبقى حمدوداطن من طرف السائح اجلزائري ممارسة النشاط السياحي داخل الو أسعار اإليواء إىل االرتفاع فإن 

إن غياب وسائل ، وعليه فمن أهم ما مييز الدول السياحيةالربي، البحري واجلوي للنقل قوية بنية حتتية إن توفر  - 

النقل واملواصالت داخل الوطن جعلت األمر صعبا بالنسبة للسائح اجلزائري للوصول إىل أماكن الزيارة احمللية 

وهو ما يولد مصدرا لالنزعاج بالنسبة له وسيؤثر ذلك سلبا على  تمتع حبسن الطبيعة ومجال املكانالمن وحرمته 

  . قراراته السياحية
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من بني  ،الرديئة مع ارتفاع أسعارهاإىل جانب طبيعة اخلدمات  احملدودة داخل مناطق الزيارة احمللية أماكن اإلطعام - 

العديد من ، حيث تعترب داخل الوطنقضاء عطلهم عدم اجلزائريني إىل السياح األسباب اليت تدفع بالكثري من 

 .اجلزائري للسائح املقدمةوجهات مفضلة بسبب التسعريات ونوعية اخلدمات  الوجهات األجنبية 

اجلزائر من الدول اليت حتتوي على العديد من الوجهات السياحية الرتفيهية ملا تتمتع به من شواطئ خالبة  تعترب - 

الرتفيه عن النفس  إليها بغيةجتذب السياح احملليني اليت العديد من املواقع السياحية الرتفيهية و جبلية وريفية  ومناطق

وتغيري جو العمل وضغوطات احلياة، واجلميع يسعى هلذا النوع من السياحة من أجل االستمتاع والرتويح عن 

أن خدمات التسلية والرتفيه يف األماكن السياحية داخل  إال أنه ومن حتليل إجابات أفراد عينة الدراسة تبني النفس

تساهم هذا الواقع يعترب من العوامل اليت و . الوطن ضعيفة جدا  جراء اإلمهال وسوء التسيري من طرف املسؤولني

 . يف عزوف السائح اجلزائري عن ممارسة النشاط السياحي داخل الوطن

ال تقيس مكونات هذه الركيزة وجود . التحتية السياحيةتعترب تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت جزًءا من البيئة  - 

على استخدام اخلدمات عرب  السياح، ولكن أيًضا قدرة )أي تغطية شبكة احملمول(بنية حتتية صلبة حديثة فقط 

حتد من إقبال نت يف أماكن الزيارة داخل الوطن إن غياب تغطية شبكة اهلاتف مع ضعف األنرت وعليه ف. اإلنرتنت

  .داخل الوطن اجلزائريني على ممارسة النشاط السياحيالسياح الكثري من 

ضعف اإليواء، ضعف النقل، ضعف اإلطعام، ضعف خدمات التسلية والرتفيه، (إن توفر بنية حتتية ضعيفة   - 

هذا الواقع يعترب من العوامل قبل السياح اجلزائريني كان له األثر يف زيادة إدراك املخاطر من ) وضعف اإلتصال

  .داخل الوطن اليت حتد من إقبال الكثري من اجلزائريني على ممارسة النشاط السياحي

كانت بني خدمة اإلطعام واملخاطر املدركة بني أبعاد البنية التحتية وزيادة إدراك املخاطر املدركة  أقوى عالقة تأثريية  - 

ضعف عالقة أ، مث خدمة اإليواء، وأخريا كانت النقل واملخاطر املدركة، مث خدمات التسلية والرتفيهمث تليها خدمة 

   .تأثريية بني خدمة اإلتصال واملخاطر املدركة وفقا ألفراد العينة حمل الدراسة

بني اجلماعات املرجعية وتقليل املخاطر املدركة حنو السياحة احمللية للسائح  معنوية موجبةوجود عالقة ارتباط  - 

  .اجلزائري حمل الدراسة

بني األسرة وتقليل املخاطر املدركة حنو السياحة احمللية للسائح اجلزائري حمل  معنوية موجبةوجود عالقة ارتباط  - 

  .الدراسة

بني األصدقاء وتقليل املخاطر املدركة حنو السياحة احمللية للسائح اجلزائري حمل  معنوية موجبةوجود عالقة ارتباط  - 

  .الدراسة

بني بني اجلريان وتقليل املخاطر املدركة حنو السياحة احمللية للسائح اجلزائري حمل  معنوية موجبةوجود عالقة ارتباط  - 

 .الدراسة

ملخاطر املدركة حنو السياحة احمللية للسائح اجلزائري حمل وتقليل ا الزمالءبني  معنوية موجبةوجود عالقة ارتباط  - 

 الدراسة
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بني املشاهري وتقليل املخاطر املدركة حنو السياحة احمللية للسائح اجلزائري حمل  معنوية موجبةوجود عالقة ارتباط  - 

  .الدراسة

بني األسرة  لسياحة احمللية كانتبني أبعاد اجلماعات املرجعية يف تقليل املخاطر املدركة حنو اأقوى عالقة تأثريية  - 

ضعف أاألصدقاء واملخاطر املدركة مث زمالء العمل أو الدراسة مث املشاهري وأخريا كانت  يليهاواملخاطر املدركة مث 

   .عالقة تأثريية بني اجلريان واملخاطر املدركة وفقا ألفراد العينة حمل الدراسة

 املخاطر املدركة حنو السياحة احمللية من وجهة نظر السائح اجلزائرييف تقليل خيتلف تأثري اجلماعات املرجعية  - 

 )السن، اجلنس، الدخل، املستوى التعليمي، احلالة اإلجتماعية، املهنة( باختالف عدد من العوامل الدميغرافية

هلا تأثري  ) نةالسن، اجلنس، الدخل، املستوى التعليمي، امله(املتغريات املعدلة  حيث أكدت الدراسة التطبيقية أن

قوي للجماعات املرجعية يف تقليل املخاطر املدركة حنو السياحة احمللية، إذ ا أن السائح اجلزائري يتأثر خبصائصه 

 .الفردية عند ممارسته النشاط السياحي داخل الوطن

املالية واملخاطر الزمنية توجد فروق ذات داللة إحصائية لدور اجلماعات املرجعية يف تقليل خماطر األداء، املخاطر  - 

 .املدركة حنو السياحة احمللية لدى السائح اجلزائري تعزى جلنس السائح اجلزائري ولصاحل الذكور

ل املخاطر النفسية يتأثرون باجلماعات املرجعية يف تقلي.سنة 56الفئة العمرية األكثر من أما السن فان أصحاب  - 

 .املدركة واالجتماعية

يتأثرون  دج30000دج ألقل من 25000بني ان أصحاب الدخل الذي يرتاوح مستوى الدخل ف بينما - 

ن أصحاب الدخل الذي يقل عن أيف حني . املدركة باجلماعات املرجعية يف تقليل املخاطر النفسية واملالية

 .ةيتأثرون باجلماعات املرجعية يف تقليل املخاطر االحتماعية والزمنية واجلسدية واألمنية املدرك دج 18000

وبالنسبة للمستوى التعليمي فان مستوى التعليمي دون اجلامعة يتأثرون باجلماعات املرجعية يف تقليل املخاطر  - 

 .االجتماعيةو  النفسية

أما فيما خيص املهنة فان الطالب يتأثرون باجلماعات املرجعية يف تقليل املخاطر النفسية االجتماعية، الزمنية،   - 

   .املدركة واجلسدية واألمنية

ات عالقة بتأثري ذ )، املهنةاجلنس، الدخل، املستوى التعليميالسن، (كل من العوامل الدميغرافية إن  فوعليه  - 

 يف تقليل املخاطر املدركة حنو السياحة احمللية، يف حني أن متغري احلالة اإلجتماعية ليس له اجلماعات املرجعية

  .عالقة بذلك

لنا من ذلك  يتسىن باملوضوعالكاملة  شبهنتائج الدراسة السابقة واإلحاطة  خالل من :اختبار فرضيات الدراسة

  :اختبار الفرضيات اليت مت وضعها يف البدايةكما يلي

  :الفرضية الرئيسية األولىاختبار 

األسرة، (بنيت الفرضية الرئيسية األوىل على أساس أن هناك تأثريا ذو داللة إحصائية للجماعات املرجعية 

على قرار زيارة األماكن السياحية احمللية، حيث ولغرض قياس مدى صحة ) األصدقاء، اجلريان، الزمالء واملشاهري
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وأوضحت معاجلة واختبار هذه ) 22إىل  1ارة رقم من العب(الفرضية مت ختصيص عبارات اجلزء األول من اإلستبيان 

  :الفرضية النتائج التالية

هناك اتفاق بني أفراد العينة املستجوبني على أن األسرة تؤثر على قرار اختيارهم ألماكن السياحة احمللية حيث  - 

  1.227وباحنراف معياري قدر بـ  4.017بلغت قيمة املتوسط احلسايب 

العينة املستجوبني على أن األصدقاء يؤثرون على قرار اختيارهم ألماكن السياحة احمللية هناك اتفاق بني أفراد  - 

  1.21وباحنراف معياري قدر بـ  3.899حيث بلغت قيمة املتوسط احلسايب 

هناك عدم اتفاق بني أفراد العينة املستجوبني على أن اجلريان يؤثرون على قرار اختيارهم ألماكن السياحة احمللية  - 

  1.61وباحنراف معياري قدر بـ  2.860بلغت قيمة املتوسط احلسايب حيث 

هناك اتفاق بني أفراد العينة املستجوبني على أن زمالء العمل أو الدراسة يؤثرون على قرار اختيارهم ألماكن  - 

  1.36وباحنراف معياري قدر بـ  3.647السياحة احمللية حيث بلغت قيمة املتوسط احلسايب 

أفراد العينة املستجوبني على أن املشاهري يؤثرون على قرار اختيارهم ألماكن السياحة احمللية حيث هناك اتفاق بني  - 

  1.5وباحنراف معياري قدر بـ  3.391بلغت قيمة املتوسط احلسايب 

 كما تبني أن املتوسط احلسايب العام جلميع عبارات اجلزء األول من اإلستبيان واملتعلقة بالفرضية األوىل قد بلغت - 

وعليه ميكن القول أن 1.38وهي قيمة تفوق قيمة املتوسط الفرضي وباحنراف معياري قدر بـ  3.563قيمته 

 زيارة األماكن السياحية احمللية  على قرار هناك اتفاق بني أفراد العينة املستجوبني على تأثري اجلماعات املرجعية 

ألكثر تأثريا من ضمن أبعاد اجلماعات املرجعية على باستخدام املتوسطات احلسابية جند أن األسرة هي العامل ا - 

، 4.017قرار زيارة األماكن السياحية داخل الوطن من حيث األمهية النسبية حيث بلغ املتوسط احلسايب لألسرة 

، مث 3.647، مث زمالء العمل أو الدراسة مبتوسط حسايب 3.899يليه متغري األصدقاء مبتوسط حسايب 

ميكن القول  وانطالقا مما تقدم سابقا .2.860وأخريا اجلريان مبتوسط حسايب  3.391يب املشاهري مبتوسط حسا

فالسياح عندما يبحثون  .أن السياح اجلزائريني يعتمدون بشكل كبري على املعلومات املتأتية من مصادر شخصية

هلم  الذينمن أفراد أسرهم وأصدقائهم  وكذا زمالئهم منهم فإ�م يسألون املقربون  أماكن الزيارة داخل الوطنعن 

  .أماكن الزيارة داخل الوطندراية ومعرفة بأمناط السياحة السائدة يف 

  :الفرضية الرئيسية الثانيةاختبار 

خماطر األداء، (بنيت الفرضية الرئيسية الثانية على أساس أن هناك تأثريا ذو داللة إحصائية للمخاطر املدركة 

على قرار زيارة ) النفسية، املخاطر اإلجتماعية، املخاطر املالية، املخاطر الزمنية واملخاطر اجلسدية واألمنية املخاطر

األماكن السياحية داخل الوطن، حيث ولغرض قياس مدى صحة الفرضية مت ختصيص عبارات اجلزء الثاين من 

  :هذه الفرضية النتائج التاليةوأوضحت معاجلة واختبار ) 62إىل  23من العبارة رقم (اإلستبيان 

هناك اتفاق بني أفراد العينة املستجوبني على أن خماطر األداء املدركة تؤثر على قرار اختيارهم ألماكن السياحة  - 

 1.026وباحنراف معياري قدر بـ  4.210احمللية حيث بلغت قيمة املتوسط احلسايب 
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خاطر النفسية املدركة تؤثر على قرار اختيارهم ألماكن السياحة هناك اتفاق بني أفراد العينة املستجوبني على أن امل - 

  1.48وباحنراف معياري قدر بـ  3.411احمللية حيث بلغت قيمة املتوسط احلسايب 

هناك عدم اتفاق بني أفراد العينة املستجوبني على أن املخاطر اإلجتماعية املدركة تؤثر على قرار اختيارهم ألماكن  - 

  1.73وباحنراف معياري قدر بـ  2.853ث بلغت قيمة املتوسط احلسايب السياحة احمللية حي

هناك اتفاق بني أفراد العينة املستجوبني على أن املخاطر املالية املدركة تؤثر على قرار اختيارهم ألماكن السياحة  - 

  1.18وباحنراف معياري قدر بـ  4.049احمللية حيث بلغت قيمة املتوسط احلسايب 

أفراد العينة املستجوبني على أن املخاطر الزمنية املدركة تؤثر على قرار اختيارهم ألماكن السياحة  هناك اتفاق بني - 

  1.24وباحنراف معياري قدر بـ  3.825احمللية حيث بلغت قيمة املتوسط احلسايب 

ار اختيارهم ألماكن هناك اتفاق بني أفراد العينة املستجوبني على أن املخاطر اجلسدية واألمنية املدركة تؤثر على قر  - 

  1.14وباحنراف معياري قدر بـ  4.026السياحة احمللية حيث بلغت قيمة املتوسط احلسايب 

كما تبني أن املتوسط احلسايب العام جلميع عبارات اجلزء الثاين من اإلستبيان واملتعلقة بالفرضية الرئيسية الثانية قد  - 

وعليه ميكن القول  1.3لفرضي وباحنراف معياري قدر بـ وهي قيمة تفوق قيمة املتوسط ا 3.729بلغت قيمته 

 زيارة األماكن السياحية احمللية على قرار أن هناك اتفاق بني أفراد العينة املستجوبني على تأثري املخاطر املدركة 

باستخدام املتوسطات احلسابية جند أن خماطر األداء هي العامل األكثر تأثريا من ضمن أبعاد املخاطر املدركة على  - 

قرار زيارة األماكن السياحية داخل الوطن من حيث األمهية النسبية حيث بلغ املتوسط احلسايب ملخاطر األداء 

، مث املخاطر اجلسدية واألمنية املدركة 4.049توسط حسايب ، يليه متغري املخاطر املالية املدركة مب4.210املدركة 

تليها املخاطر النفسية املدركة  3.825، مث املخاطر الزمنية املدركة مبتوسط حسايب 4.026مبتوسط حسايب 

  .2.853وأخريا املخاطر اإلجتماعية املدركة  مبتوسط حسايب  3.411مبتوسط حسايب 

  :الفرضية الرئيسية الثالثةاختبار 

  :الفرضية على المستوى الكلياختبار 

بعملية منذجة  قمناالختبار العالقة بني كل من اجلماعات املرجعية وتقليل املخاطر املدركة حنو السياحة احمللية 

مبثابة املخاطر املدركة حنو السياحة احمللية . اجلماعات املرجعية مبثابة املتغري املستقل: اعتبار متملتغريات الفرضية حيث 

إىل  1من العبارة رقم ( وبتجميع مجيع عبارات اجلزء األول من اإلستبيان واملتعلق باجلماعات املرجعية . املتغري التابع

حصلنا على املتغري املستقل تقييم تأثري اجلماعات املرجعية حنو السياحة احمللية يف حني أن جتميع عبارات اجلزء ) 22

من اإلستبيان حتصلنا أيضا على املتغري التابع واملتمثل يف املخاطر املدركة حنو السياحة ) 62إىل  23من العبارة (الثاين 

  :احمللية إن عملية النمذجة السابقة للمتغريات مسحت لنا باحلصول على النتائج التالية وفق االختبارات املوضحة أدناه

اجلماعات املرجعية هلا القدرة على مفادها أن  مسح هذا االختبار من الوصول إىل نتيجة: اختبار االنحدار البسيط

  .من تقليل املخاطر املدركة حنو السياحة احمللية للسائح اجلزائري حمل الدراسة %61تفسري ما قيمته 
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وقد : اختبار عالقة االرتباط الثنائي بين الجماعات المرجعية وتقليل المخاطر المدركة نحو السياحة المحلية

جود عالقة ارتباط قوية بني اجلماعات املرجعية وتقليل املخاطر املدركة حنو السياحة احمللية توصلت الدراسة إىل و 

أي أن عالقة اإلرتباط وصلت حدود   0.780للسائح اجلزائري حمل الدراسة إذ بلغ معامل اإلرتباط الثنائي لبريسون  

  .ل املخاطر املدركة حنو السياحة احملليةوهي نسبة جد هامة تعرب وتعكس مسامهة اجلماعات املرجعية يف تقلي 78%

 sigأن قيمة  وجدنامن خالل جدول حتليل التباين : ANOVAاختبار صحة الفرضية باستعمال تحليل التباين 

وهي أعلى من ) 500.458(  احملسوبة  F قيمة ويؤكد معنويتها 0.05وبالتايل فهي أقل من  0.000تساوي 

 0.05عند مستوى معنوية ) 1.653(  من اجلدوليةأكرب )  9.433(احملسوبة  T وتعززها قيمة) 3.85( اجلدولية 

جلماعات املرجعية يسامهون يف تقليل املخاطر أن ا، مبعىن H1وقبول الفرضية  H0وعليه ميكن احلكم برفض الفرضية 

  .املدركة حنو السياحة احمللية

  :الفرضية على المستوى الجزئياختبار 

  :بالنسبة لألسرة

بعملية منذجة ملتغريات  قمناوتقليل املخاطر املدركة حنو السياحة احمللية  األسرةالختبار العالقة بني كل من 

وبتجميع . املخاطر املدركة حنو السياحة احمللية مبثابة املتغري التابع. مبثابة املتغري املستقل األسرة: اعتبار متالفرضية حيث 

حصلنا على ) 5إىل  1من العبارة رقم ( زء األول من اإلستبيان واملتعلق باألسرة مجيع عبارات احملور األول ضمن اجل

إىل  23من العبارة ( املتغري املستقل تقييم تأثري األسرة حنو السياحة احمللية يف حني أن جتميع عبارات اجلزء الثاين 

دركة حنو السياحة احمللية إن عملية النمذجة من اإلستبيان حتصلنا أيضا على املتغري التابع واملتمثل يف املخاطر امل) 62

  :السابقة للمتغريات مسحت لنا باحلصول على النتائج التالية وفق االختبارات املوضحة أدناه

 هلا القدرة على تفسري ما األسرةمسح هذا االختبار من الوصول إىل نتيجة مفادها أن : اختبار االنحدار البسيط

  .من تقليل املخاطر املدركة حنو السياحة احمللية للسائح اجلزائري حمل الدراسة %57قيمته 

وقد توصلت الدراسة : وتقليل المخاطر المدركة نحو السياحة المحلية األسرةاختبار عالقة االرتباط الثنائي بين 

ية للسائح اجلزائري حمل الدراسة إذ وتقليل املخاطر املدركة حنو السياحة احملل األسرةإىل وجود عالقة ارتباط قوية بني 

وهي نسبة جد هامة  %75أي أن عالقة اإلرتباط وصلت حدود   0.751بلغ معامل اإلرتباط الثنائي لبريسون  

  .يف تقليل املخاطر املدركة حنو السياحة احمللية األسرةتعرب وتعكس مسامهة 

 sigأن قيمة  وجدنامن خالل جدول حتليل التباين : ANOVAاختبار صحة الفرضية باستعمال تحليل التباين 

وهي أعلى من ) 417.405( احملسوبة F قيمة ويؤكد معنويتها 0.05وبالتايل فهي أقل من  0.000تساوي 

عند مستوى معنوية ) 1.653(  من اجلدوليةأكرب ) 22.313(احملسوبة  T وتعززها قيمة) 3.85( اجلدولية 

يف تقليل املخاطر املدركة  أن لألسرة دورا، مبعىن H1وقبول الفرضية  H0وعليه ميكن احلكم برفض الفرضية  .0.05

  حنو السياحة احمللية

  :لألصدقاءبالنسبة 
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بعملية منذجة ملتغريات  قمناوتقليل املخاطر املدركة حنو السياحة احمللية  األصدقاءالختبار العالقة بني كل من 

. املخاطر املدركة حنو السياحة احمللية مبثابة املتغري التابع. مبثابة املتغري املستقلاألصدقاء  اعتبار متالفرضية حيث 

) 9إىل  6من العبارة رقم (وبتجميع مجيع عبارات احملور الثاين ضمن اجلزء األول من اإلستبيان واملتعلق باألصدقاء 

من (و السياحة احمللية يف حني أن جتميع عبارات اجلزء الثاين حصلنا على املتغري املستقل تقييم تأثري األصدقاء حن

إن  .من اإلستبيان حتصلنا أيضا على املتغري التابع واملتمثل يف املخاطر املدركة حنو السياحة احمللية) 62إىل  23العبارة 

  :املوضحة أدناه عملية النمذجة السابقة للمتغريات مسحت لنا باحلصول على النتائج التالية وفق االختبارات

القدرة على تفسري ما  مهل األصدقاءمسح هذا االختبار من الوصول إىل نتيجة مفادها أن : اختبار االنحدار البسيط

  .من تقليل املخاطر املدركة حنو السياحة احمللية للسائح اجلزائري حمل الدراسة %47قيمته 

وقد توصلت : وتقليل المخاطر المدركة نحو السياحة المحلية األصدقاءاختبار عالقة االرتباط الثنائي بين 

وتقليل املخاطر املدركة حنو السياحة احمللية للسائح اجلزائري حمل  األصدقاءالدراسة إىل وجود عالقة ارتباط قوية بني 

هي نسبة و  %69أي أن عالقة اإلرتباط وصلت حدود   0.688الدراسة إذ بلغ معامل اإلرتباط الثنائي لبريسون  

  .يف تقليل املخاطر املدركة حنو السياحة احمللية األصدقاءجد هامة تعرب وتعكس مسامهة 

 sigأن قيمة  وجدنامن خالل جدول حتليل التباين : ANOVAاختبار صحة الفرضية باستعمال تحليل التباين 

وهي أعلى من ) 288.881( احملسوبة F قيمة ويؤكد معنويتها 0.05وبالتايل فهي أقل من  0.000تساوي 

عند مستوى معنوية ) 1.653(  من اجلدوليةأكرب ) 31.612(احملسوبة  T وتعززها قيمة) 3.85( اجلدولية 

يف تقليل املخاطر  أن لألصدقاء دورا، مبعىن H1وقبول الفرضية  H0وعليه ميكن احلكم برفض الفرضية  0.05

  .املدركة حنو السياحة احمللية

  :للجيرانبالنسبة 

بعملية منذجة ملتغريات  قمناوتقليل املخاطر املدركة حنو السياحة احمللية  اجلريانالختبار العالقة بني كل من 

وبتجميع . املخاطر املدركة حنو السياحة احمللية مبثابة املتغري التابع. مبثابة املتغري املستقل اجلريان: اعتبار متالفرضية حيث 

حصلنا ) 13إىل   10رقم  العبارةمن ( ن اجلزء األول من اإلستبيان واملتعلق باجلريان مجيع عبارات احملور الثالث ضم

إىل  23من العبارة (على املتغري املستقل تقييم تأثري اجلريان حنو السياحة احمللية يف حني أن جتميع عبارات اجلزء الثاين 

ملخاطر املدركة حنو السياحة احمللية إن عملية النمذجة من اإلستبيان حتصلنا أيضا على املتغري التابع واملتمثل يف ا) 62

  :السابقة للمتغريات مسحت لنا باحلصول على النتائج التالية وفق االختبارات املوضحة أدناه

القدرة على تفسري ما  مهل اجلريانمسح هذا االختبار من الوصول إىل نتيجة مفادها أن : اختبار االنحدار البسيط

  .من تقليل املخاطر املدركة حنو السياحة احمللية للسائح اجلزائري حمل الدراسة %22قيمته 

وقد توصلت : وتقليل المخاطر المدركة نحو السياحة المحلية الجيراناختبار عالقة االرتباط الثنائي بين 

وتقليل املخاطر املدركة حنو السياحة احمللية للسائح اجلزائري حمل الدراسة  اجلريانالدراسة إىل وجود عالقة ارتباط بني 
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وهي نسبة جد هامة  %47أي أن عالقة اإلرتباط وصلت حدود   0.470إذ بلغ معامل اإلرتباط الثنائي لبريسون  

  يف تقليل املخاطر املدركة حنو السياحة احمللية األسرةتعرب وتعكس مسامهة 

 sigأن قيمة  وجدنامن خالل جدول حتليل التباين : ANOVAاختبار صحة الفرضية باستعمال تحليل التباين 

وهي أعلى من اجلدولية ) 91.052( احملسوبة F قيمة ويؤكد معنويتها 0.05وبالتايل فهي أقل من  0.000تساوي 

وعليه 0.05عند مستوى معنوية ) 1.653(  من اجلدوليةأكرب ) 10.187(احملسوبة  T وتعززها قيمة) 3.85( 

يف تقليل املخاطر املدركة حنو السياحة  أن للجريان دورا، مبعىن H1وقبول الفرضية  H0ميكن احلكم برفض الفرضية 

  احمللية

  :لزمالء العمل أو الدراسةبالنسبة 

بعملية منذجة ملتغريات  قمناوتقليل املخاطر املدركة حنو السياحة احمللية  الزمالءالختبار العالقة بني كل من 

. املخاطر املدركة حنو السياحة احمللية مبثابة املتغري التابع. مبثابة املتغري املستقل الزمالء: اعتبار متالفرضية حيث 

) 18إىل  14من العبارة رقم (باألسرة  وبتجميع مجيع عبارات احملور الرابع ضمن اجلزء األول من اإلستبيان واملتعلق

من العبارة (حصلنا على املتغري املستقل تقييم تأثري األسرة حنو السياحة احمللية يف حني أن جتميع عبارات اجلزء الثاين 

ملية من اإلستبيان حتصلنا أيضا على املتغري التابع واملتمثل يف املخاطر املدركة حنو السياحة احمللية إن ع) 62إىل  23

  :النمذجة السابقة للمتغريات مسحت لنا باحلصول على النتائج التالية وفق االختبارات املوضحة أدناه

القدرة على تفسري ما  مهل الزمالءمسح هذا االختبار من الوصول إىل نتيجة مفادها أن : اختبار االنحدار البسيط

  .للسائح اجلزائري حمل الدراسةمن تقليل املخاطر املدركة حنو السياحة احمللية  %44قيمته 

وقد توصلت الدراسة : وتقليل المخاطر المدركة نحو السياحة المحلية الزمالءاختبار عالقة االرتباط الثنائي بين 

وتقليل املخاطر املدركة حنو السياحة احمللية للسائح اجلزائري حمل الدراسة إذ  الزمالءإىل وجود عالقة ارتباط قوية بني 

وهي نسبة جد هامة تعرب  %66أي أن عالقة اإلرتباط وصلت حدود  0.664بلغ معامل اإلرتباط الثنائي لبريسون 

  .يف تقليل املخاطر املدركة حنو السياحة احمللية الزمالءوتعكس مسامهة 

 sigأن قيمة  وجدنامن خالل جدول حتليل التباين : ANOVAية باستعمال تحليل التباين اختبار صحة الفرض

وهي أعلى من ) 254.020( احملسوبة F قيمة ويؤكد معنويتها 0.05وبالتايل فهي أقل من  0.000تساوي 

عند مستوى معنوية ) 1.653(  من اجلدوليةأكرب ) 14.806(احملسوبة  T وتعززها قيمة) 3.85( اجلدولية 

يف تقليل املخاطر املدركة  أن للزمالء دورا، مبعىن H1وقبول الفرضية  H0وعليه ميكن احلكم برفض الفرضية  0.05

  .حنو السياحة احمللية

  :للمشاهيربالنسبة 

بعملية منذجة ملتغريات  قمناوتقليل املخاطر املدركة حنو السياحة احمللية  املشاهريالختبار العالقة بني كل من 

. املخاطر املدركة حنو السياحة احمللية مبثابة املتغري التابع. مبثابة املتغري املستقل املشاهري: اعتبار متالفرضية حيث 
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إىل  19من العبارة رقم (وبتجميع مجيع عبارات احملور اخلامس ضمن اجلزء األول من اإلستبيان واملتعلق باملشاهري 

من (املتغري املستقل تقييم تأثري املشاهري حنو السياحة احمللية يف حني أن جتميع عبارات اجلزء الثاين  حصلنا على) 22

من اإلستبيان حتصلنا أيضا على املتغري التابع واملتمثل يف املخاطر املدركة حنو السياحة احمللية إن ) 62إىل  23العبارة 

  :صول على النتائج التالية وفق االختبارات املوضحة أدناهعملية النمذجة السابقة للمتغريات مسحت لنا باحل

القدرة على تفسري ما  مهل املشاهريمسح هذا االختبار من الوصول إىل نتيجة مفادها أن : اختبار االنحدار البسيط

  .من تقليل املخاطر املدركة حنو السياحة احمللية للسائح اجلزائري حمل الدراسة %32قيمته 

وقد توصلت : وتقليل المخاطر المدركة نحو السياحة المحلية المشاهيراختبار عالقة االرتباط الثنائي بين 

وتقليل املخاطر املدركة حنو السياحة احمللية للسائح اجلزائري حمل الدراسة  املشاهريالدراسة إىل وجود عالقة ارتباط بني 

وهي نسبة جد هامة  %56أي أن عالقة اإلرتباط وصلت حدود   0.563إذ بلغ معامل اإلرتباط الثنائي لبريسون  

  .يف تقليل املخاطر املدركة حنو السياحة احمللية املشاهريتعرب وتعكس مسامهة 

 sigأن قيمة  وجدنامن خالل جدول حتليل التباين : ANOVAاختبار صحة الفرضية باستعمال تحليل التباين 

وهي أعلى من ) 149.366( احملسوبة F قيمة ويؤكد معنويتها 0.05وبالتايل فهي أقل من  0.000تساوي 

 0.05عند مستوى معنوية ) 1.653(  من اجلدوليةأكرب ) 8.941(احملسوبة  T وتعززها قيمة) 3.85( اجلدولية 

يف تقليل املخاطر املدركة حنو  دورا أن للمشاهري، مبعىن H1وقبول الفرضية  H0وعليه ميكن احلكم برفض الفرضية 

  .السياحة احمللية

  :الفرضية الرئيسية الرابعةاختبار 

استخدام معامل اإلرتباط وكذا معامل التحديد ملعرفة العامل األكثر تأثريا من  متللتأكد من صحة الفرضية 

أقوى عالقة تأثريية كانت بني ضمن اجلماعات املرجعية يف تقليل املخاطر املدركة حنو السياحة احمللية وبينت النتائج أن 

مث يليها متغري  0.565التحديد يف حني قدر معامل  0.751األسرة واملخاطر املدركة حيث بلغ معامل اإلرتباط 

، مث زمالء 0.473يف حني قدر معامل التحديد  0.688األصدقاء واملخاطر املدركة حيث بلغ معامل اإلرتباط 

مث املشاهري حيث بلغ  0.441يف حني قدر معامل التحديد  0.664العمل أو الدراسة حيث بلغ معامل اإلرتباط 

ضعف عالقة تأثريية بني اجلريان أوأخريا كانت  0.317امل التحديد يف حني قدر مع 0.563معامل اإلرتباط 

يف حني قدر معامل التحديد  0.470 حيث بلغ معامل اإلرتباط .واملخاطر املدركة وفقا ألفراد العينة حمل الدراسة

املخاطر املدركة أن األسرة هي العامل األكثر تأثريا من بني اجلماعات املرجعية يف تقليل  وعليه ميكن القول 0.220

  .حنو السياحة احمللية
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  :الفرضية الرئيسية الخامسةاختبار 

  :الفرضية على المستوى الكلياختبار 

بعملية منذجة ملتغريات  قمنااملخاطر املدركة حنو السياحة احمللية  وزيادة البىن التحتيةالختبار العالقة بني كل من 

. املخاطر املدركة حنو السياحة احمللية مبثابة املتغري التابع. مبثابة املتغري املستقل البىن التحتية: اعتبار متالفرضية حيث 

حصلنا على ) 83إىل  63من العبارة رقم ( وبتجميع مجيع عبارات اجلزء الثالث من اإلستبيان واملتعلق بالبىن التحتية 

يف حني أن جتميع عبارات اجلزء  داخل الوطن كفاءة خدمات البىن التحتية يف أماكن الزيارةاملتغري املستقل تقييم 

من اإلستبيان حتصلنا أيضا على املتغري التابع واملتمثل يف املخاطر املدركة حنو ) 62إىل  23من العبارة ( الثاين 

السياحة احمللية إن عملية النمذجة السابقة للمتغريات مسحت لنا باحلصول على النتائج التالية وفق االختبارات 

  :حة أدناهاملوض

هلا القدرة على  البىن التحتية ضعفمسح هذا االختبار من الوصول إىل نتيجة مفادها أن : اختبار االنحدار البسيط

  .املخاطر املدركة حنو السياحة احمللية للسائح اجلزائري حمل الدراسة زيادةمن  %38تفسري ما قيمته 

وقد توصلت : المخاطر المدركة نحو السياحة المحلية وزيادة البنى التحتيةاختبار عالقة االرتباط الثنائي بين 

املخاطر املدركة حنو السياحة احمللية للسائح اجلزائري حمل  وزيادة البىن التحتيةالدراسة إىل وجود عالقة ارتباط قوية بني 

وهي نسبة جد  %62أي أن عالقة اإلرتباط وصلت حدود  0.620الدراسة إذ بلغ معامل اإلرتباط الثنائي لبريسون 

   .البىن التحتية  يساهم يف زيادة املخاطر املدركة ضعفوتعكس أن هامة تعرب 

 sigأن قيمة  وجدنامن خالل جدول حتليل التباين : ANOVAاختبار صحة الفرضية باستعمال تحليل التباين 

وهي أعلى من ) 201.114( احملسوبة F قيمة ويؤكد معنويتها 0.05وبالتايل فهي أقل من  0.000تساوي 

عند مستوى معنوية ) 1.653(  من اجلدوليةأكرب ) 14.181(احملسوبة  T وتعززها قيمة) 3.85( اجلدولية 

البىن التحتية يف أماكن الزيارة  ضعفأن ، مبعىن H1وقبول الفرضية  H0وعليه ميكن احلكم برفض الفرضية  0.05

  .زائرييزيد من املخاطر املدركة من قبل السائح اجلداخل الوطن 

  :الفرضية على المستوى الجزئياختبار 

  :بالنسبة لخدمة اإليواء

الختبار العالقة بني كل من خدمة اإليواء وزيادة املخاطر املدركة حنو السياحة احمللية قمنا بعملية منذجة 

املخاطر املدركة حنو السياحة احمللية مبثابة املتغري . خدمة اإليواء مبثابة املتغري املستقل: ملتغريات الفرضية حيث مت اعتبار

حصلنا ) 65إىل  63من العبارة رقم (ألول ضمن اجلزء الثالث من اإلستبيان وبتجميع مجيع عبارات احملور ا. التابع

يف حني أن جتميع عبارات اجلزء  تقييم كفاءة خدمة اإليواء يف أماكن الزيارة داخل الوطنعلى املتغري املستقل تقييم 

واملتمثل يف املخاطر املدركة حنو السياحة من اإلستبيان حتصلنا أيضا على املتغري التابع ) 62إىل  23من العبارة (الثاين 

  :احمللية إن عملية النمذجة السابقة للمتغريات مسحت لنا باحلصول على النتائج التالية وفق االختبارات املوضحة أدناه
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غياب مراكز اإليواء هلا القدرة على مسح هذا االختبار من الوصول إىل نتيجة مفادها : اختبار االنحدار البسيط

  .من زيادة املخاطر املدركة حنو السياحة احمللية للسائح اجلزائري حمل الدراسة %27 ما قيمته تفسري

وجود عالقة : اختبار عالقة االرتباط الثنائي بين خدمة اإليواء وزيادة المخاطر المدركة نحو السياحة المحلية

ة للسائح اجلزائري حمل الدراسة إذ بلغ معامل ارتباط بني خدمة اإليواء وزيادة املخاطر املدركة حنو السياحة احمللي

وهي نسبة جد هامة تعرب وتعكس أن  %52أي أن عالقة اإلرتباط وصلت حدود  0.520اإلرتباط الثنائي لبريسون 

  .ضعف خدمة اإليواء يف أماكن الزيارة داخل الوطن يساهم يف زيادة املخاطر املدركة من طرف السائح اجلزائري

 sigمن خالل جدول حتليل التباين وجدنا أن قيمة  :ANOVAاختبار صحة الفرضية باستعمال تحليل التباين 

وهي أعلى من ) 119.535( احملسوبة F قيمة ويؤكد معنويتها 0.05وبالتايل فهي أقل من  0.000تساوي 

 0.05عند مستوى معنوية ) 1.653(  من اجلدوليةأكرب ) 4.097(احملسوبة  T وتعززها قيمة) 3.85( اجلدولية 

اإليواء يف أماكن الزيارة داخل مراكز غياب ، مبعىن أن H1وقبول الفرضية  H0وعليه ميكن احلكم برفض الفرضية 

 .الوطن يزيد من املخاطر املدركة من قبل السائح اجلزائري

  :النقلبالنسبة لخدمة 

وزيادة املخاطر املدركة حنو السياحة احمللية قمنا بعملية منذجة ملتغريات  النقلالختبار العالقة بني كل من خدمة 

. املخاطر املدركة حنو السياحة احمللية مبثابة املتغري التابع. مبثابة املتغري املستقل النقلخدمة : الفرضية حيث مت اعتبار

إىل  66من العبارة رقم ( النقلتعلق خبدمة ضمن اجلزء الثالث من اإلستبيان وامل الثاينوبتجميع مجيع عبارات احملور 

يف حني أن جتميع  يف أماكن الزيارة داخل الوطن النقلكفاءة خدمة حصلنا على املتغري املستقل تقييم ) 72

من اإلستبيان حتصلنا أيضا على املتغري التابع واملتمثل يف املخاطر ) 62إىل  23من العبارة ( عبارات اجلزء الثاين 

السياحة احمللية إن عملية النمذجة السابقة للمتغريات مسحت لنا باحلصول على النتائج التالية وفق  املدركة حنو

  :االختبارات املوضحة أدناه

هلا القدرة على  النقل خدمة ضعفمسح هذا االختبار من الوصول إىل نتيجة مفادها : اختبار االنحدار البسيط

  .دركة حنو السياحة احمللية للسائح اجلزائري حمل الدراسةمن زيادة املخاطر امل %34تفسري ما قيمته 

وجود عالقة : وزيادة المخاطر المدركة نحو السياحة المحلية النقلاختبار عالقة االرتباط الثنائي بين خدمة 

امل وزيادة املخاطر املدركة حنو السياحة احمللية للسائح اجلزائري حمل الدراسة إذ بلغ مع النقلارتباط بني خدمة 

وهي نسبة جد هامة تعرب وتعكس أن  %58أي أن عالقة اإلرتباط وصلت حدود  0.583اإلرتباط الثنائي لبريسون 

  .يف أماكن الزيارة داخل الوطن يساهم يف زيادة املخاطر املدركة من طرف السائح اجلزائري النقلضعف خدمة 

 sigمن خالل جدول حتليل التباين وجدنا أن قيمة  :ANOVAاختبار صحة الفرضية باستعمال تحليل التباين 

وهي أعلى من ) 165.393( احملسوبة F قيمة ويؤكد معنويتها 0.05وبالتايل فهي أقل من  0.000تساوي 

 0.05عند مستوى معنوية ) 1.653(  من اجلدوليةأكرب ) 3.265(احملسوبة  T وتعززها قيمة) 3.85( اجلدولية 
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يف أماكن الزيارة داخل  النقل ضعف خدمة، مبعىن أن H1وقبول الفرضية  H0وعليه ميكن احلكم برفض الفرضية 

 .الوطن يزيد من املخاطر املدركة من قبل السائح اجلزائري
 

  :اإلطعامبالنسبة لخدمة 

وزيادة املخاطر املدركة حنو السياحة احمللية قمنا بعملية منذجة  اإلطعامالختبار العالقة بني كل من خدمة 

املخاطر املدركة حنو السياحة احمللية مبثابة املتغري . مبثابة املتغري املستقل اإلطعامخدمة : ملتغريات الفرضية حيث مت اعتبار

من العبارة رقم (  اإلطعامملتعلق خبدمة ضمن اجلزء الثالث من اإلستبيان وا الثالثوبتجميع مجيع عبارات احملور . التابع

يف حني أن  يف أماكن الزيارة داخل الوطن اإلطعامكفاءة خدمة حصلنا على املتغري املستقل تقييم ) 76إىل  73

من اإلستبيان حتصلنا أيضا على املتغري التابع واملتمثل يف املخاطر ) 62إىل  23من العبارة (جتميع عبارات اجلزء الثاين 

املدركة حنو السياحة احمللية إن عملية النمذجة السابقة للمتغريات مسحت لنا باحلصول على النتائج التالية وفق 

  :االختبارات املوضحة أدناه

هلا القدرة على  اإلطعام خدمة ضعفمسح هذا االختبار من الوصول إىل نتيجة مفادها : اختبار االنحدار البسيط

  .ة املخاطر املدركة حنو السياحة احمللية للسائح اجلزائري حمل الدراسةمن زياد %36تفسري ما قيمته 

وجود عالقة : وزيادة المخاطر المدركة نحو السياحة المحلية اإلطعاماختبار عالقة االرتباط الثنائي بين خدمة 

وزيادة املخاطر املدركة حنو السياحة احمللية للسائح اجلزائري حمل الدراسة إذ بلغ معامل  اإلطعامارتباط بني خدمة 

وهي نسبة جد هامة تعرب وتعكس أن  %60أي أن عالقة اإلرتباط وصلت حدود  0.597اإلرتباط الثنائي لبريسون 

  .ة من طرف السائح اجلزائرييف أماكن الزيارة داخل الوطن يساهم يف زيادة املخاطر املدرك اإلطعامضعف خدمة 

 sigمن خالل جدول حتليل التباين وجدنا أن قيمة  :ANOVAاختبار صحة الفرضية باستعمال تحليل التباين 

وهي أعلى من ) 178.561( احملسوبة F قيمة ويؤكد معنويتها 0.05وبالتايل فهي أقل من  0.000تساوي 

 0.05عند مستوى معنوية ) 1.653(  من اجلدوليةأكرب ) 3.831(احملسوبة  T وتعززها قيمة) 3.85( اجلدولية 

يف أماكن الزيارة داخل  اإلطعام ضعف خدمة، مبعىن أن H1وقبول الفرضية  H0وعليه ميكن احلكم برفض الفرضية 

 .الوطن يزيد من املخاطر املدركة من قبل السائح اجلزائري

  :ات التسلية والترفيهبالنسبة لخدم

وزيادة املخاطر املدركة حنو السياحة احمللية قمنا بعملية ات التسلية والرتفيه العالقة بني كل من خدمالختبار 

املخاطر املدركة حنو السياحة . مبثابة املتغري املستقل التسلية والرتفيه اتخدم: منذجة ملتغريات الفرضية حيث مت اعتبار

ات ضمن اجلزء الثالث من اإلستبيان واملتعلق خبدم الرابعوبتجميع مجيع عبارات احملور . احمللية مبثابة املتغري التابع

يف  لية والرتفيهالتس اتتقييم كفاءة خدمحصلنا على املتغري املستقل ) 80إىل  77من العبارة رقم ( التسلية والرتفيه

من اإلستبيان حتصلنا ) 62إىل  23من العبارة (يف حني أن جتميع عبارات اجلزء الثاين  أماكن الزيارة داخل الوطن
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أيضا على املتغري التابع واملتمثل يف املخاطر املدركة حنو السياحة احمللية إن عملية النمذجة السابقة للمتغريات مسحت 

  :التالية وفق االختبارات املوضحة أدناهلنا باحلصول على النتائج 

هلا القدرة  خدمات التسلية والرتفيهغياب مسح هذا االختبار من الوصول إىل نتيجة مفادها : اختبار االنحدار البسيط

  .من زيادة املخاطر املدركة حنو السياحة احمللية للسائح اجلزائري حمل الدراسة %28على تفسري ما قيمته 

: وزيادة المخاطر المدركة نحو السياحة المحليةات التسلية والترفيه االرتباط الثنائي بين خدماختبار عالقة 

وزيادة املخاطر املدركة حنو السياحة احمللية للسائح اجلزائري حمل ات التسلية والرتفيه وجود عالقة ارتباط بني خدم

وهي نسبة جد  %53قة اإلرتباط وصلت حدود أي أن عال 0.527الدراسة إذ بلغ معامل اإلرتباط الثنائي لبريسون 

يف أماكن الزيارة داخل الوطن يساهم يف زيادة املخاطر املدركة ات التسلية والرتفيه هامة تعرب وتعكس أن ضعف خدم

  .من طرف السائح اجلزائري

 sigمن خالل جدول حتليل التباين وجدنا أن قيمة  :ANOVAاختبار صحة الفرضية باستعمال تحليل التباين 

وهي أعلى من ) 123.886( احملسوبة F قيمة ويؤكد معنويتها 0.05وبالتايل فهي أقل من  0.000تساوي 

 0.05عند مستوى معنوية ) 1.653(  من اجلدوليةأكرب ) 4.726(احملسوبة  T وتعززها قيمة) 3.85( اجلدولية 

يف أماكن  خدمات التسلية والرتفيه ضعف، مبعىن أن H1وقبول الفرضية  H0وعليه ميكن احلكم برفض الفرضية 

  .الزيارة داخل الوطن يزيد من املخاطر املدركة من قبل السائح اجلزائري

  اإلتصالبالنسبة لخدمة 

وزيادة املخاطر املدركة حنو السياحة احمللية قمنا بعملية منذجة اإلتصال الختبار العالقة بني كل من خدمة 

املخاطر املدركة حنو السياحة احمللية مبثابة . مبثابة املتغري املستقل اإلتصالخدمة : ملتغريات الفرضية حيث مت اعتبار

من ( اإلتصالتعلق خبدمة ضمن اجلزء الثالث من اإلستبيان وامل اخلامسوبتجميع مجيع عبارات احملور . املتغري التابع

 يف أماكن الزيارة داخل الوطن اإلتصالتقييم كفاءة خدمة حصلنا على املتغري املستقل ) 83إىل  81العبارة رقم 

من اإلستبيان حتصلنا أيضا على املتغري التابع ) 62إىل  23من العبارة ( يف حني أن جتميع عبارات اجلزء الثاين 

واملتمثل يف املخاطر املدركة حنو السياحة احمللية إن عملية النمذجة السابقة للمتغريات مسحت لنا باحلصول على 

  :النتائج التالية وفق االختبارات املوضحة أدناه

هلا القدرة على  خدمة اإلتصال ضعفمسح هذا االختبار من الوصول إىل نتيجة مفادها : ختبار االنحدار البسيطا

  .من زيادة املخاطر املدركة حنو السياحة احمللية للسائح اجلزائري حمل الدراسة %27تفسري ما قيمته 

وجود عالقة : وزيادة المخاطر المدركة نحو السياحة المحلية اإلتصالاختبار عالقة االرتباط الثنائي بين خدمة 

وزيادة املخاطر املدركة حنو السياحة احمللية للسائح اجلزائري حمل الدراسة إذ بلغ معامل  اإلتصالارتباط بني خدمة 

س أن وهي نسبة جد هامة تعرب وتعك %52أي أن عالقة اإلرتباط وصلت حدود  0.521اإلرتباط الثنائي لبريسون 

  .يف أماكن الزيارة داخل الوطن يساهم يف زيادة املخاطر املدركة من طرف السائح اجلزائري اإلتصالضعف خدمة 
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 sigمن خالل جدول حتليل التباين وجدنا أن قيمة  :ANOVAاختبار صحة الفرضية باستعمال تحليل التباين 

وهي أعلى من ) 119.771( احملسوبة F قيمة ويؤكد معنويتها 0.05وبالتايل فهي أقل من  0.000تساوي 

 0.05عند مستوى معنوية ) 1.653(  من اجلدوليةأكرب ) 6.881(احملسوبة  T وتعززها قيمة) 3.85( اجلدولية 

يف أماكن الزيارة داخل  خدمة اإلتصال ضعف، مبعىن أن H1وقبول الفرضية  H0وعليه ميكن احلكم برفض الفرضية 

  .الوطن يزيد من املخاطر املدركة من قبل السائح اجلزائري

 زيادة إدراكيف  البىن التحتيةالعامل األكثر تأثريا من ضمن  ضعف خدمة اإلطعام تعتربوبينت النتائج أن 

مث يليها  0.357يف حني قدر معامل التحديد  0.597حيث بلغ معامل اإلرتباط  املخاطر حنو السياحة احمللية

 خدمات التسلية والرتفيهمث  0.339يف حني قدر معامل التحديد  0.583حيث بلغ معامل اإلرتباط  خدمة النقل

لكل ضعف عالقة تأثريية أوأخريا كانت  0.278يف حني قدر معامل التحديد  0.527حيث بلغ معامل اإلرتباط 

    .0.271يف حني قدر معامل التحديد  0.521حيث بلغ معامل اإلرتباط واإلتصال  من خدمة اإليواء

  :السادسةاختبار الفرضية الرئيسية 

  :بالنسبة للجنس

توجد فروق ذات داللة إحصائية لدور اجلماعات املرجعية يف تقليل خماطر األداء املدركة حنو السياحة احمللية لدى  - 

  .السائح اجلزائري تعزى جلنس السائح اجلزائري ولصاحل الذكور

فروق ذات داللة إحصائية لدور اجلماعات املرجعية يف تقليل املخاطر املالية املدركة حنو السياحة احمللية توجد  - 

  .لدى السائح اجلزائري تعزى جلنس السائح اجلزائري ولصاحل الذكور

احمللية توجد فروق ذات داللة إحصائية لدور اجلماعات املرجعية يف تقليل املخاطر الزمنية املدركة حنو السياحة  - 

  .لدى السائح اجلزائري تعزى جلنس السائح اجلزائري ولصاحل الذكور

  :بالنسبة للفئة العمرية

وجود اختالفات ذات داللة إحصائية لدور اجلماعات املرجعية يف تقليل املخاطر النفسية املدركة تعزى ملتغري  - 

  .سنة 56السن لدى السياح اجلزائريني وذلك لصاحل الفئة العمرية األكثر من 

وجود اختالفات ذات داللة إحصائية لدور اجلماعات املرجعية يف تقليل املخاطر االجتماعية املدركة تعزى ملتغري  - 

  .سنة 56السن لدى السياح اجلزائريني وذلك لصاحل الفئة العمرية األكثر من 

  :بالنسبة للدخل

ل املخاطر النفسية املدركة تعزى ملتغري وجود اختالفات ذات داللة إحصائية لدور اجلماعات املرجعية يف تقلي - 

  .دج30000دج ألقل من 25000الدخل لدى السياح اجلزائريني وذلك لصاحل الفئة اليت يرتاوح دخلها بني 

وجود اختالفات ذات داللة إحصائية لدور اجلماعات املرجعية يف تقليل املخاطر اإلجتماعية املدركة تعزى ملتغري  - 

  .دج 18000ريني وذلك لصاحل الفئة اليت يقل  دخلها عن الدخل لدى السياح اجلزائ
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وجود اختالفات ذات داللة إحصائية لدور اجلماعات املرجعية يف تقليل املخاطر املالية املدركة تعزى ملتغري الدخل  - 

  .دج30000دج إىل أقل من 25000لدى السياح اجلزائريني وذلك لصاحل الفئة ذات الدخل الذي يرتاوح بني 

اختالفات ذات داللة إحصائية لدور اجلماعات املرجعية يف تقليل املخاطر الزمنية املدركة تعزى ملتغري وجود  - 

  .دج18000الدخل لدى السياح اجلزائريني وذلك لصاحل الفئة ذات الدخل الذي يقل عن 

واألمنية املدركة تعزى وجود اختالفات ذات داللة إحصائية لدور اجلماعات املرجعية يف تقليل املخاطر اجلسدية  - 

  .دج18000ملتغري الدخل لدى السياح اجلزائريني وذلك لصاحل الفئة ذات الدخل الذي يقل عن 

  :بالنسبة للمستوى التعليمي

وجود اختالفات ذات داللة إحصائية لدور اجلماعات املرجعية يف تقليل املخاطر النفسية املدركة تعزى ملتغري  - 

 .اح اجلزائريني وذلك لصاحل الفئة ذات ذات املستوى التعليمي دون اجلامعةاملستوى التعليمي لدى السي

وجود اختالفات ذات داللة إحصائية لدور اجلماعات املرجعية يف تقليل املخاطر اإلجتماعية املدركة تعزى ملتغري  - 

 .امعةاملستوى التعليمي لدى السياح اجلزائريني وذلك لصاحل الفئة ذات املستوى التعليمي دون اجل

  :بالنسبة للمهنة

وجود اختالفات ذات داللة إحصائية لدور اجلماعات املرجعية يف تقليل املخاطر النفسية املدركة تعزى ملتغري املهنة  - 

  .لدى السياح اجلزائريني وذلك لصاحل فئة الطالب

اإلجتماعية املدركة تعزى على وجود اختالفات ذات داللة إحصائية لدور اجلماعات املرجعية يف تقليل املخاطر  - 

  .ملتغري املهنة لدى السياح اجلزائريني وذلك لصاحل فئة الطالب

اختالفات ذات داللة إحصائية لدور اجلماعات املرجعية يف تقليل املخاطر الزمنية املدركة تعزى ملتغري املهنة لدى  - 

  .السياح اجلزائريني وذلك لصاحل فئة الطالب

صائية لدور اجلماعات املرجعية يف تقليل املخاطر اجلسدية واألمنية املدركة تعزى وجود اختالفات ذات داللة إح - 

   .ملتغري املهنة لدى السياح اجلزائريني وذلك لصاحل فئة الطالب

  :متمثلة فيما يلي االقرتاحاتيف ظل النتائج املتوصل إليها ميكن صياغة جمموعة من  :اتاإلقتراح

عضوا يف مجاعة واحدة فقط بل هو عضو يف عدة مجاعات تعترب بالنسبة إليه ضرورة اعتبار أن املستهلك ليس  - 

مرجعا يف اختاذ قراراته الشرائية وبالتايل فإنه ملن اخلطأ دراسة سلوك املستهلك وكيفية اختاذ قراراته الشرائية مبعزل 

  .عن احمليط الذي يعيش فيه ويتفاعل معه تأثريا وتأثرا

ملتعارف عليها فقط للجماعات املرجعية يف إعداد خمتلف الربامج التسويقية من طرف عدم اإلقتصار على األنواع ا - 

املسوقني بل ال بد من االهتمام أكثر باألنواع األخرى احلديثة واليت أثبتت جناعتها يف قدر�ا على استمالة سلوك 

 .على ذلكخري مثال Nutella و Harley Davidsonالفرد حيث تعترب كل من العالمات التجاربة 
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 )األسرة، األصدقاء، الزمالء(منها  ضرورة الرتكيز على اجلماعات املرجعية مبختلف أنواعها السيما غري الرمسية - 

وذلك بسبب عدم وجود بناء داخلي واضح للعالقات بني األفراد وهذا ما يسمح بتبادل املعلومات عن السلع 

 .اختيار املقصد السياحيقرارات السائح اجلزائري عند واخلدمات مما يؤثر على 

، وحتديد هويتهم، املشاهريتقتضي الضرورة اكتشاف هؤالء  لذاتبني من الدراسة أن املشاهري يؤثرون يف السياح  - 

  .بالنسبة ألفراد ا�تمع ومعرفة معدالت تأثريهم

بسبب خصائص اخلدمات اليت تتميز �ا عن السلع املادية فإن املخاطر املدركة الناجتة عن اخلدمات تكون أعلى  -

تستند أحباثهم مقارنة مع تلك املرتبطة بالسلع املادية ولكن ما جيب التنويه عليه أن الباحثني الذين أكدوا هذا 

ارنة جديدة ملعرفة ما إذا كانت هناك بالفعل فئة على عينات مشكوك فيها وعليه ال بد من إجراء دراسات مق

 ).  سلع أو خدمات(منتجات أكثر خطورة من األخرى 

يتوجب على القائمني على السياحة إجراء حبوث ميدانية للتعرف على أنواع املخاطر اليت يتعرض هلا السائح عند  -

دمي الضمانات الالزمة للسائح من أجل زيارة أماكن سياحية معينة ومن مت خلق املزيج التسويقي املناسب وتق

 .ممارسة النشاط السياحي داخل الوطنالتقليل من أثر املخاطر املدركة عند 

ينبغي على القائمني على السياحة وضع إسرتاتيجية شاملة للنهوض جبودة خدما�م واستخدام املزيج التسويقي  -

وختفيض املخاطر لديهم، بأسعار مناسبة السياحية  إلرضاء السياح ملا لذلك من تأثري كبري على حتسني خدما�م

والعمل على بناء عالقة مع السياح وكسب والئهم السيما وأن الوالء يعترب من بني أهم الطرق املستعملة يف 

 .تقليل املخاطر املدركة

ريني يف خمتلف يعترب األمن جزءا من املتطلبات الضرورية اليت جيب على الدولة اجلزائرية توفريه للسياح اجلزائ -

األماكن السياحية داخل الوطن وعليه جيب توفري كل الوسائل املادية والبشرية والقانونية الكفيلة لضمان ذلك 

لزيارة كلما شجع هذا اليت تسمح بإقامة السياح احملليني فكلما توفر األمن يف أماكن ا األمنيةوتوفري الظروف 

خماطر ب األمن كلما أدى هذا إىل تشكيل تياحية واطمئنان وكلما غام لزيارة تلك األماكن بكل ار السياح وجذ�

  .إىل العزوف عن زيارة تلك األماكنمدركة أمنية يف ذهن السائح وهو ما سيؤدي به 

من االستقبال  تقوم على توفري أكرب عدد من هياكلالسياحي اعتماد سياسة حقيقة يف جمال اإليواء  ضرورة  -

فنادق، موتيالت، خمتلف املدن والقرى السياحية واملخيمات مدعمة مبرافق ضرورية كاملطاعم واملقاهي واحملالت 

   .للسائح اجلزائري بأسعار تناسب القدرة الشرائية خدمات جيدة حيث تكون تلك املراكز قادرة على توفري 

 السائح اجلزائرييتمكن  حىتبأسعار مناسبة ) بري، حبري، جوي(متطورة لوسائل النقل  بنية حتتية ال بد من توفري -

استهالك اخلدمات السياحية  لتحقيق إمكانيةشرطا أساسيا  إىل الوجهات السياحية، األمر الذي يعد الوصول من

 .املقصودةاحمللية  املتوفرة يف الوجهة
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وحماولة التنويع يف تقديها مبا يناسب  مناسبةاالستثمار يف جمال اإلطعام مع تقدمي عروض ذات جودة وبأسعار  -

 .التنويع الثقايف اجلزائري مع ضرورة احلرص على النظافة

يف األماكن  ...انشاء مراكز التسلية والرتفيه كاحلدائق العامة، املراكز الرياضية، مراكز األلعاب اإللكرتونية، املسابح -

  .السياحية احمللية

اطق القصد السياحي خاصة ما تعلق خبدمات األنرتنت حىت يتسىن االهتمام مبجال االتصال يف منضرورة  -

  .للسائح من مشاركة جتاربه مع أصدقائه وبالتايل حتفيزهم لزيارة تلك األماكن

 

 

  :آفاق الدراسة

  :من خالل دراستنا هذه نقرتح على الدراسات املستقبلية تغطية النقاط التالية

  .املقصد السياحيأثر اجلماعات املرجعية على قرار زيارة  .1

   .أثر املشاهري يف الرتويج للسياحة احمللية .2

  .اسرتاتيجيات تقليل املخاطر املدركة وأثرها على والء املستهلك .3

  .دراسة مقارنة بني املخاطر املدركة للسلع مع املخاطر املدركة للخدمات .4

 .د السياحياملخاطر املدركة السياحية وأثرها على نية السائح اجلزائري يف اختيار املقص .5
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   01 :الملحق رقم

  قائمة أسماء محكمي االستبيان

  مؤسسة االنتماء  االسم واللقب  الرقم

  اجلزائر، 1جامعة فرحات عباس سطيف   فتيحة بوحرود -د  01

  ، اجلزائر1جامعة فرحات عباس سطيف   صباح حصيد  -د  02
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   02 :الملحق رقم

  استبيان الدراسة

 )الداخلية(تقييم تأثير الجماعات المرجعية في التوجه نحو السياحة المحلية  :األولالجزء 

  

  العبارات 

 درجة املوافقة

موافق 

 بشدة

غري  حمايد موافق

 موافق

موافق غري 

 بشدة

  )الداخلية(تقييم تأثير األسرة في التوجه نحو السياحة المحلية 

عندما تكون لدي خربة سابقة حمدودة عن األماكن السياحية    01

  احمللية فإين أقوم باستشارة أفراد أسريت

          

من املهم أن تقتنع أسريت بالقرار الذي أختذه بشأن األماكن    02

  أريد أن أزورها السياحية احمللية اليت

          

أقوم بتجربة اختيار األماكن السياحية داخل الوطن بناء على    03

   توصيات من أفراد أسريت

          

      أحرتم آراء أفراد أسريت قبل اختياري لألماكن السياحية احمللية   04

أزور األماكن السياحية احمللية بعد أن أتأكد أوال من موافقة أفراد    05

  أسريت

          

  )الداخلية(تقييم تأثير األصدقاء في التوجه نحو السياحة المحلية 

أسعى للحصول على املعلومات عن األماكن السياحية داخل    06

  الوطن اليت أود زيار�ا بناء على نصائح أصدقائي

          

             أحرتم نصائح أصدقائي قبل زياريت لألماكن السياحية احمللية     07

اإلعتماد على جتارب أصدقائي عند زياريت األماكن أفضل    08

   السياحية احمللية

          

أختار األماكن السياحية احمللية اليت تعزز صوريت يف أعني    09

   أصدقائي

          

  )الداخلية(تقييم تأثير الجيران في التوجه نحو السياحة المحلية 

            الوطنأستشري جرياين قبل زيارة أي مقصد سياحيي داخل    10

معامليت مع اجلريان تزيد من كمية املعلومات عن املقاصد السياحية    11

  احمللية اليت أود زيار�ا

          

            يهمين آراء اجلريان عن املقاصد السياحية احمللية اليت سأقوم بزيار�ا   12

       أزور األماكن السياحية احمللية اليت يوافق عليها اجلريان   13

  )الداخلية(تأثير زمالء العمل في التوجه نحو السياحة المحلية تقييم 

          أتشاور مع زمالء العمل عند اختياري لألماكن السياحية احمللية   14
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             أفضل زيارة األماكن السياحية احمللية اليت زكاها زمالء العمل   15

احمللية اليت يهمين ما يقوله زمالء العمل عن األماكن السياحية    16

  أرغب يف زيار�ا

   

أحقق الشعور باإلنتماء إىل مجاعة العمل عن طريق زيارة نفس    17

  األماكن السياحية احمللية اليت زاروها

          

يعترب رأي زمالء العمل من اآلراء املهمة اليت جيب معرفتها عند    18

  زيارة األماكن السياحية احمللية

          

  ):الداخلية(في التوجه نحو السياحة المحلية  الرأيتقييم تأثير قادة 

عندما يزور جنوم ا�تمع األماكن السياحية احمللية فإن ذلك يثري    19

  إعجايب

          

عندما يزور جنوم ا�تمع األماكن السياحية احمللية فإن ذلك يدفعين    20

  لزيارة تلك الوجهة

          

السياحية احمللية فإن ذلك يعزز عندما يزور جنوم ا�تمع األماكن    21

  القرار الذي سأختذه

          

إذا قمت بزيارة نفس األماكن السياحية احمللية اليت اختارها جنوم    22

  ا�تمع فإن ذلك يشعرين باالنتماء هلؤالء املشاهري

          

 تقييم مستوى المخاطر المدركة من قبل السائح نحو السياحة المحلية: الثاني الجزء

   درجة املوافقة                

غري موافق    العبارات 

 بشدة

غري 

 موافق

موافق  موافق حمايد

 بشدة

 :مخاطر األداء

عند قيامي باختيار أماكن الزيارة داخل الوطن، أخاف من عدم توافق       

 اخلدمات املقدمة مع توقعايت

23 

لألماكن السياحية داخل الوطن ينتابين اخلوف من عدم تلبية قرار زياريت       

   ملختلف حاجايت

24 

 25 تؤدي السياحة احمللية دورها بشكل سيئ مقارنة مع السياحة األجنبية      

أخاف من اخنفاض جودة اخلدمات نتيجة احتياري لوجهة سياحية       

 حملية

26 

املنافع أخشى من عدم مطابقة اخلدمات املرتبطة بالسياحة احمللية مع       

 واملزايا املتوقعة

27 

أخشى وجود بعض العيوب عند تقدمي اخلدمات املرتبطة بالسياحة        28 
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 احمللية

 29  أخشى التأخري يف تقدمي اخلدمات املرتبطة بالسياحة احمللية      

أخشى التأخري يف معاجلة األخطاء الناجتة عن تقدمي اخلدمات املرتبطة       

 احملليةبالسياحة 

30 

 تقييم مستوى المخاطر النفسية المدركة من قبل السائح نحو السياحة المحلية

 31  عندما اختار وجهة سياحية حملية) عدم اإلستمتاع(أخاف من امللل       

 32  أشعر بالضغط النفسي إذا ما زرت األماكن السياحية احمللية      

 33  قيامي بالسياحة احمللية أشعر باإلخفاق يف حتقيق ذايت عند      

 34    أشعر بالتأنيب إذا اخرتت وجهة سياحية حملية      

 35   أشعر بالتوتر بسبب زياريت ألماكن الزيارة داخل الوطن     

 36  أشعر بالقلق النفسي عندما اختار أماكن الزيارة داخل الوطن      

 37  السياحية احمللية مع اجتاهايتأخشى أن خيتلف قرار اختياري لألماكن       

 38  أخشى أن خيتلف قرار زياريت لوجهة سياحية حملية مع شخصييت      

  تقييم مستوى الماخاطر اإلجتماعية المدركة من قبل السائح نحو السياحة المحلية

 39   أشعر باإلحراج أمام اآلخرين عندما أختار وجهة سياحية حملية      

 40  زياريت لألماكن السياحية احمللية سأتعرض للسخريةنتيجة       

أخشى عدم نيل استحسان اآلخرين إذا ما قمت بزيارة األماكن       

  السياحية احمللية

41 

 42  زياريت للمقاصد السياحة احمللية تلحق الضرر مبكانيت االجتماعية      

تقدير أفراد أسريت زياريت لألماكن السياحية داخل الوطن يقلل من       

  يل

43 

 43  زياريت لألماكن السياحية داخل الوطن يقلل من تقدير أصدقائي يل      

 45  زياريت لألماكن السياحية داخل الوطن يقلل من تقدير جرياين يل   

 46  زياريت لألماكن السياحية داخل الوطن يقلل من تقدير زمالئي يل      

  المالية المدركة من قبل السائح نحو السياحة المحليةتقييم مستوى المخاطر 

زياريت ألماكن الزيارة احمللية تكلفين مبالغ مالية كبرية مقارنة مع      

  أماكن الزيارة خارج الوطن

47 

ينتابين اإلحباط يف حالة ارتفاع أسعار السياحة احمللية مقارنة مع      

  السياحة األجنبية

48 

زيادة التزامايت املالية عندما أقوم بزيارة األماكن السياحية اخلوف من      

  احمللية

49 

 50  أخشى عدم استحقاق زياريت لألماكن السياحية احمللية الثمن املدفوع     
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 51  أخشى أن تتجاوزأسعار السياحة احمللية قدرايت املالية     

  السياحة المحلية تقييم مستوى المخاطر الزمنية المدركة من قبل السائح نحو

إن عملية البحث والتقصي عن األماكن السياحية داخل الوطن      

    يتطلب مين الكثري من الوقت

52 

 53  قد يستغرق مين الوصول لألماكن السياحية احمللية الكثري من الوقت     

عند قيامي بزيارة األماكن السياحة احمللية أخاف أن تتطلب مين      

  وقتا من أجل احلصول عليهابعض اخلدمات 

54 

أثناء زياريت لألماكن السياحية احمللية، أخشى عدم مالئمة وقت      

  تقدمي بعض اخلدمات مع وقت احتياحي هلا

55 

أخشى خسارة الوقت نتيجة االختيار اخلاطئ لزياريت لألماكن      

  السياحية احمللية

56 

  المدركة من قبل السائح نحو السياحة المحليةتقييم مستوى المخاطر الجسدية واألمنية 

 57   بعض األماكن السياحية احمللية تفتقر لشروط الراحة اجلسدية     

 58   بعض األماكن السياحية احمللية تفتقر لشروط النظافة الصحية      

 59  انعدام شروط األمن يف بعض األماكن السياحية احمللية      

األماكن السياحية داخل الوطن يزيد من نسبة تعرضي زياريت لبعض       

    حلوادث السرقة

60 

تداعيات العشرية السوداء تؤثر بشكل سليب على قرار زياريت      

  لألماكن السياحية داخل الوطن

61  
  

توجد العديد من األماكن السياحية احمللية املمتازة لكن هواجس      

  اإلرهاب متنعي من زيار�ا

62  

  تقييم كفاءة خدمات البنى التحتية في أماكن الزيارة داخل الوطن: الجزء الثالث

  

  العبارات 

 درجة املوافقة                

موافق 

 بشدة

غري 

 موافق

موافق غري   موافق  حمايد

 بشدة

  تقييم كفاءة خدمة اإليواء في أماكن الزيارة داخل الوطن

 
63  

            تتضمن عروضا حمدودة لإليواءاألماكن السياحية داخل الوطن  

            أسعار املبيت يف األماكن السياحية احمللية جد مرتفعة   64

يف أماكن ) كاحملالت واملطاعم(غياب بعض املرافق الضرورية    65

  اإلقامة داخل الوطن

          

  تقييم كفاءة خدمات النقل والمواصالت في أماكن الزيارة داخل الوطن
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    النقل الربية يف بعض أماكن الزيارة احمللية غياب وسائل   66

  

        

            غياب وسائل النقل البحرية يف بعض أماكن الزيارة احمللية    67

            غياب وسائل النقل اجلوية يف بعض أماكن الزيارة احمللية  68

أسعار خدمات النقل يف أماكن الزيارة داخل الوطن تفوق القدرة   69

  املالية للسائح

          

 
70  

            شبكة الطرقات يف األماكن السياحية داخل الوطن جد مهرتأة

غياب وسائل النقل واملواصالت يف بعض األماكن السياحية احمللية   71

  حيرمين من التمتع باملناظر اخلالبة

          

وسائل النقل املتنوعة ُختلف باملواعيد يف بعض األماكن السياحية   72

  احمللية

          

كفاءة خدمةاإلطعام في أماكن الزيارة داخل الوطنتقييم    

            حمدودية املطاعم يف أماكن الزيارة داخل الوطن  73

            أسعار اإلطعام يف األماكن السياحية احمللية مرتفعة   74

             أماكن الزيارة داخل الوطن تفتقر لشروط النظافة والصحة   75

            لشروط السالمة واجلودة أماكن الزيارة داخل الوطن تفتقر   76

 تقييم أداء خدمات االتسلية والترفيه في أماكن الزيارة داخل الوطن
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 :الملخص

ار الوجهة السياحية اختيالبحث إىل حتديد دور اجلماعات املرجعية يف تقليل املخاطر املدركة عند هذا سعى 

 .املخاطر املدركة التابعاختبار العالقة واألثر بني املتغري املستقل اجلماعات املرجعية واملتغري احمللية، وهذا من خالل 

جمموعة من السياح  علىجمموعة من األسئلة ذات العالقة باملوضوع وتوزيعها  يضم استبيانوللقيام بذلك مت إعداد 

 حتليل البيانات واختبار الفرضيات باإلعتماد علىومت  .جزائريا سائحا 324 منتكونت عينة الدراسة حيث  ،اجلزائريني

  SPSS V 26احلزمة اإلحصائية للعلوم اإلجتماعية  برنامج

ارتباط معنوية موجبة بني اجلماعات املرجعية واملخاطر  عالقةتوصل البحث إىل عدة استنتاجات منها وجود 

لدور أما فيما خيص تأثري البيانات الشخصية كمتغريات وسيطة فقد تبني لنا أنه توجد اختالفات جوهرية . املدركة

باختالف اجلنس، السن، الدخل، ا�موعات املرجعية يف تقليل املخاطر املدركة عند اختيار وجهة سياحية حملية 

لدور ا�موعات املرجعية يف تقليل املخاطر  ئيةفروقات ذات داللة إحصا، و أنه ال توجد املستوى التعليمي واملهنة

 .احلالة االجتماعية فاملدركة عند اختيار وجهة سياحية حملية باختال

  .اجلماعات املرجعية، املخاطر املدركة، السياحة احمللية: الكلمات المفتاحية

 

Abstract: 
This research sought to determine the role of reference groups in reducing the perceived 

risk when choosing the local tourist destination, And that's through to test the relationship and 
the impact between the independent variable and variable reference groups adopted the 
perceived risk.  For this reason, a survey containing a set of questions has been established and 
distributed, in which a sample consists of (324) Algerian tourists. The data were analyzed and 
the hypotheses tested using the statistical software for social sciences SPSS V.26 

 The research has come up with several results, including the presence of a significant 
positive correlation between the reference groups and the perceived risks. Furthermore, and 
concerning the impact of individual data the research showed that the role of reference groups in 
reducing the perceived risk when choosing the local tourist destination has statistically 
significant differences in terms of age, gender, income, educational level, and profession. 
Moreover, the research proved that there is not a statistically significant difference between the 
role of reference groups in reducing the perceived risk when choosing the local tourist 
destination and the variable of Social status. 
Key words: reference groups, perceived risks, domestic tourism 
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