
 

 البحث ممخص
تهدف الدراسة إلى  الترىرف ىمى  تى بعر  رى     

المقدمات لمصورة الذهنعة لممقصد السعاح  كمصادر 
المرمومىىات وتبر ىىة السىىالك وكىىذله ابىىر هىىذ  الصىىورة 
ىمىىى   رىىى  النىىىواتا لمصىىىورة الذهنعىىىة الكمعىىىة كر ىىىا 
السىىىىالك و نواعىىىىا  السىىىىىموكعة المسىىىىتق معة  وكىىىىذله عىىىىىت  

كمعىة لممقصىد اخت ار ت بعر مكونىات الصىورة الذهنعىة ال
السعاح   حعث ان هناه فبوة  حبعة متمبمة ف  ىد  
تكامىىا الدراسىىات وال حىىوث السىىا قة التىى  تناولىىت فىى  
اغم ها إما دراسة المقىدمات لمصىورة الذهنعىة الكمعىة او 
دراسىىىة نواتبهىىىا ومىىىن هنىىىا تحىىىاوا او تسىىىر  الدراسىىىة 
الحالعة إل  سد هذ  الفبوة  هدف التوصا إلى  نتىالا 

سىىىىىاىد فىىىىى  فهىىىىى  كعفعىىىىىة تحسىىىىىعن وترزعىىىىىز عمكىىىىىن ان ت
الصورة الذهنعة لممقصد السعاح   ت  تبمعع ال عانىات 

 SEMسالك ف  مدعنة الغردقة  واستخدمت  704من
الخت ار الفرو  واشارت النتالا إلي ارت اط مصادر 
المرمومىىات وتبر ىىة السىىالك ودوافىىع السىىفر طردعىىا  مىىع 

وتوصمت الصورة الذهنعة المررفعة لممقصد السعاح   
الدراسىىىىىة إلىىىىى  ىىىىىىد  وبىىىىىود تىىىىى بعر لمصىىىىىورة الذهنعىىىىىىة 
 المررفعة ىم  الصورة الذهنعة الوبدانعة وىد  وبود

 

 
ىمىىى  الصىىىورة الذهنعىىىة الكمعىىىة  كمىىىا او ىىىحت  تىىى بعر 

ذهنعة ىىىىىىىىىىىىىىىىالدراسىىىىىىة وبىىىىىىود تىىىىىى بعر إعبىىىىىىا   لمصىىىىىىورة ال
 واشارتالكمعة  ذهنعة ىىىىورة الىىىىى  الصىىىوبدانعة ىمىىىىىىىىىىال

إلىىىىى  ان ر ىىىىىا السىىىىىالك عرت ىىىىىر وسىىىىىعط  ىىىىىعن الصىىىىىورة 
الذهنعة الكمعة والنواعا السموكعة لمسىالك  وتتمبىا نىواتا 
الصىىورة الذهنعىىة الكمعىىة لممقصىىىد فىى  النواعىىا السىىىموكعة 
لمسىىىىالك كنعتىىىىز اىىىىىادة زعىىىىارة المقصىىىىد ونعتىىىىز لنصىىىىك 
األخىىرعن  زعىىارة المقصىىدك وكىىذله اشىىارت النتىىالا إلىى  

عىىة الكمعىىة متغعىىر وسىىعط  ىىعن الصىىورة ان الصىىورة الذهن
الذهنعىىىة الوبدانعىىىة والنواعىىىا السىىىموكعة لمسىىىالك  وقامىىىت 

 ال احبات  و ع مقترحات لمدراسات المستق معة 
 مشكمة البحث وأهدافه وأهميته أواًل:

 مشكمة البحث وأهدافه
 علعىىىىىىة تمتمىىىىىىه مصىىىىىىر الردعىىىىىىد مىىىىىىن المقومىىىىىىات ال

سىىىعاحعة متنوىىىىة تارعخعىىىة والبقافعىىىة الفرعىىىدة ومىىىوارد وال
 ااا ىىىافة إلىىىي  تمعزهىىىا ىىىىن الكبعىىىر مىىىن دوا الرىىىال 

مكانتهىىا المتمعىىزة ىمىىي خرعطىىة السىىعاحة الدولعىىة سىىوا  
 او الشىىىىىواط  او سىىىىىعاحة فىىىىي مبىىىىىاا سىىىىىعاحة ا بىىىىىار

 ولكىىىىىنالدعنعىىىىىة   او الرالبعىىىىىة او السىىىىىعاحة الترفعهعىىىىىة
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زدهارهىاالر ىرة فى  تقىدمها  عتوقىف فقىط  ال السىعاح  واز
 ىمي ما لدعها من مقومىات ولكىن  مقىدار قىدرتها ىمىي

  Cretu,2011) & (Lonelaالتنافس الرالم 
وتترر  السعاحة ف  مصر إل  تغعرات وتقم ات فى  

 ك5044عنىىىاعر 58الطمىىىل السىىىعاح  ق ىىىا و رىىىد بىىىورة 
ووفىىىى  مىىىىا ذكرتىىىىز  عانىىىىات البهىىىىاز المركىىىىز  لمتر لىىىىة 
الرامىىىىة وااحصىىىىا   مصىىىىر ان ترابىىىىع إبمىىىىالي ىىىىىدد 

%و والتىىي : ;7السىىعاح الوافىىدعن إلىى  مصىىر  نسىى ة 
وىمىىىىى  الىىىىىرغ  مىىىىىن  كممعىىىىىون سىىىىىالك 8:8 4وصىىىىىمها 

التحسىىىن النسىىى   فىىى  دربىىىة االسىىىتقرار فىىى  االو ىىىا  
ة االقتصىىادعة والسعاسىىعة واألمنعىىة فىى  مصىىر  رىىد البىىور 

إال ان الشىىىىىواهد وااحصىىىىىالعات تشىىىىىعر إلىىىىى   ىىىىىرف 
مردالت السعاحة الوافدة إل  مصر  وىمى  الىرغ  مىن 
تنىىىو  وترىىىدد التفسىىىعرات واألسىىى ال المحتممىىىة لمتقم ىىىات 
فىىىىى  الطمىىىىىل السىىىىىىعاح  إال ان الكتا ىىىىىات والدراسىىىىىىات 
الحدعبىىة تشىىعر إلىى  اهمعىىة الصىىورة الذهنعىىة لمدولىىة او 

سىىىىالحعن إلعهىىىىا لممقصىىىىد السىىىىعاح  كوسىىىىعمة لبىىىىذل ال
)تقرعىىىىىىىىىر البهىىىىىىىىىىاز المركىىىىىىىىىىز  لمتر لىىىىىىىىىىة وااحصىىىىىىىىىىا  

 ( 5049 مصرك
تشىىىىعر مرابرىىىىة األد عىىىىات وال حىىىىوث التسىىىىوعقعة و  

السىىىعاحعة إلىىى  اهمعىىىة الرالمىىىة التبارعىىىة فىىى  تسىىىوع  
المقصىىىد السىىىعاح  ىىىىن طرعىىى  إىطىىىا  السىىىالك كافىىىة 
المرمومىىات ق ىىا القعىىا   الرحمىىة التىى  تتىىعك لىىز الترىىرف 

معىىىىز المقصىىىىد ىىىىىن غعىىىىر  مىىىىن ىمىىىى  المقصىىىىد ومىىىىا ع
المنافسعن و نا  توقرات حوا تبر ىة السىفر المحتممىة 

    (Murphy et al., 2007)الت  عقدمها المقصد 
و نىىىا ا ىم  الق ىىىاعا المبىىىىارة  شىىى ن الرالمىىىة التبارعىىىىة 
لممقصىىىىىد السىىىىىعاح  واهتمىىىىىا  الدراسىىىىىات السىىىىىا قة  هىىىىىا 

الترىرف ىمى  تى بعر  رى   تهدف الدراسة الحالعة إل 
دمات لمصورة الذهنعة لممقصد السعاح  كمصادر المق

المرمومىىات وتبر ىىة السىىالك وكىىذله ابىىر هىىذ  الصىىورة 

ىمىىى   رىىى  النىىىواتا لمصىىىورة الذهنعىىىة الكمعىىىة كر ىىىا 
السىىىىالك و نواعىىىىا  السىىىىىموكعة المسىىىىتق معة  وكىىىىذله عىىىىىت  
اخت ار ت بعر مكونىات الصىورة الذهنعىة الكمعىة لممقصىد 

ة متمبمة ف  ىد  السعاح   حعث ان هناه فبوة  حبع
تكامىىا الدراسىىات وال حىىوث السىىا قة التىى  تناولىىت فىى  
اغم ها إما دراسة المقىدمات لمصىورة الذهنعىة الكمعىة او 
دراسىىىة نواتبهىىىا ومىىىن هنىىىا تحىىىاوا او تسىىىر  الدراسىىىة 
الحالعة إل  سد هذ  الفبوة  هدف التوصا إلى  نتىالا 
عمكىىىىىن ان تسىىىىىاىد فىىىىى  فهىىىىى  كعفعىىىىىة تحسىىىىىعن وترزعىىىىىز 

 نعة لممقصد السعاح  الصورة الذه
 أهمية البحث

زادت اهمعىىىة صىىىناىة السىىىعاحة كمصىىىدر لمىىىدخا  
القىىومي  حعىىث اصىى حت ترت ىىر مىىن اكبىىر الصىىناىات 
نمىىىىوا  فىىىى  الرىىىىال  و  ىىىىا ومىىىىن اهىىىى  قطاىىىىىات التبىىىىارة 

ترت ىىر صىىناىة و الفرىىا الدولعىىة ىمىى  الصىىرعد الىىدول  
اهىى  األنشىىطة االقتصىىادعة واسىىرىها نمىىوا   السىىعاحة مىىن

مسىىتو  الرىىال   فهىىي تمبىىا مىىا عقىىرل مىىن بمىىىث ىمىىي 
حبىىىىى  تبىىىىىارة الخىىىىىدمات الرالمعىىىىىة التىىىىىي ترىىىىىد ىمىىىىىاد 
ااقتصىىىاد الحىىىدعثك وذلىىىه  مىىىا تىىىوفر  مىىىن مسىىىاهمات 
ك عرة في شتي مباالت الحعىاة فىي ىالمنىا المراصىر  
ف ىىىال  ىىىىن ان السىىىعاحة الرالمعىىىة قىىىد توسىىىرت  نحىىىو 

 ( 5046)سال ك   رف مردا نمو االنتاج الرالمي
    وقىىىىد اصىىىىى ك حبىىىى  صىىىىىناىة السىىىىعاحة العىىىىىو  عسىىىىىاو  
او عفىىىىىىىىو  صىىىىىىىىادرات الىىىىىىىىنفط والمنتبىىىىىىىىات الغذالعىىىىىىىىة 
والسعارات ف  الردعد مىن الىدوا  حعىث اد  االنتشىار 
الرىىالم  لمسىىعاحة فىى  الىىدوا الصىىناىعة المتقدمىىة إلىىي 
فوالىىىىىىد إقتصىىىىىىادعة وفىىىىىىر  ىمىىىىىىا فىىىىىى  الردعىىىىىىد مىىىىىىن 
 القطاىىىات ذات الصىىمة مبىىا ااتصىىاالتك كمىىا اسىىه 
هذا االنتشار ف  الرخا  ااقتصاد  الذ  عرتمد ىم  
ااعىىىىرادات السىىىىعاحعة  وقىىىىد اشىىىىارت من مىىىىة السىىىىعاحة 
الرالمعىىة إلىى  انىىز عبىىل ىمىى  الىىدوا النامعىىة ااسىىتفادة 
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مىىىن السىىىعاحة المسىىىتدامة مىىىن خىىىالا القعىىىا   األنشىىىطة 
 World Tourism)التى  تسىاىد ىمى  تفرعىا ذلىه 

Organiza-tion,2015)رعىىىىر المن مىىىىة   وعشىىىعر تق
إلىىىى  ان ىىىىىدد  5048الرالمعىىىىة لمسىىىىعاحة فىىىى  اكتىىىىو ر

% مقارنىىة 6 7السىىالحعن فىى  الرىىال  قىىد ارتفىىع  نسىى ة 
 حعىىىىث سىىىىاهمت السىىىىعاحة الرالمعىىىىة فىىىى  5047 رىىىىا  
ترعمعون دوالر من ابمال  الصادرات ف   8 4تحقع  

الرىىىال   كمىىىىا وصىىىا ىىىىىدد السىىىىالحعن فىىى  الرىىىىال  الىىىى  
 مىىىىىىىة السىىىىىىىعاحة  معىىىىىىىون سىىىىىىىالك  وتتوقىىىىىىىع من 466 4

ىىىدد السىىعاح الىىدولععن الوافىىدعن مىىن  الرالمعىىة نمىىوا  فىى 
 World)% وذلىىىىىىىىىه  ف ىىىىىىىىىا إنتشىىىىىىىىىار7% و6 ىىىىىىىىىعن

   (Tourism Organization, 2015 اانترنت
شىى كة اانترنىىت دورا  هامىىا  فىى  تىىروعا  تمرىىل كمىىا

السعاحة وتسىوع  المقاصىد السىعاحعةك حعىث اصى حت 
 مبا ىىىىىىة وسىىىىىىعمة إتصىىىىىىاا فرالىىىىىىة لمسىىىىىىوقي المقاصىىىىىىد 
الرالمعة  وذله  س ل دورها ف  تىوفعر مرمومىات ىىن 
الوبهىىىات والماسسىىىات السىىىعاحعة المختمفىىىةك حعىىىث زاد 
 ةاستخدا  اانترنىت كوسىعمة لتسىوع  الرالمىة التبارعى

(Doolin, Burgess, & Cooper, 2002 ; 
Stamboulis & Skayannis, 2003)   وقد اشار

سال   ف  دراستز إل  انز مازالت دربىة إسىترانة وزارة 
السعاحة والشركات السعاحعة المصرعة  تقنعة اانترنت 
لتسىىىىوع  مصىىىىر كمقصىىىىد سىىىىعاحي لتحسىىىىعن صىىىىورتها 
الذهنعىىىىىة محىىىىىدودة  ولىىىىىذله ال ىىىىىد مىىىىىن مررفىىىىىة كعفعىىىىىة 
ااستفادة  هذ  التقنعىة لزعىادة قعمىة الخىدمات السىعاحعة 
المقدمىىىة فىىى  مواقىىىع شىىىركات السىىىعاحة المصىىىرعة مىىىن 
وبهىىة ن ىىر الرمىىال  ولتحسىىعن الو ىىع التنافسىىي لهىىا 

 ( 5046ف  سو  السعاحة الرالمي )سال ك 
وعشىىىىىىهد الرىىىىىىال   داعىىىىىىة ىصىىىىىىر مىىىىىىن الحىىىىىىرول 
السىىىىىىعاحعة التىىىىىىي اصىىىىىى حت فعهىىىىىىا الرالمىىىىىىة التبارعىىىىىىة 

السىعاح  ىنصىرا  هامىا  فىي إدارة هىذا المبىاا  لممقصد

ونتعبىىىة لزعىىىادة حىىىدة المنافسىىىة فىىى  صىىىناىة  .الحعىىىو 
ادركت الحكومات اهمعة الرالمىة التبارعىة والسعاحة  

لممقصىىىىىىد السىىىىىىعاح   اىت ارهىىىىىىا اداة قوعىىىىىىة عمكىىىىىىن ان 
تستخد  لتمععز  مىدانه  والحصىوا ىمى  مزاعىا تنافسىعة 

لممقصىىىىىىىىد هنعىىىىىىىىة ذال مىىىىىىىىن خىىىىىىىىالا تحسىىىىىىىىعن الصىىىىىىىىورة
ك ونتعبىة ( Cretu ,2011)  Lonela &السىعاح 

لىىىىىذله اصىىىىى ك هنىىىىىاه من مىىىىىات ترمىىىىىا فىىىىى  تسىىىىىوع  
المقاصىىىىىد السىىىىىعاحعة وتت نىىىىى  م ىىىىىادرات تروعبعىىىىىة فىىىىىي 
محاولىىىة لبىىىذل المزعىىىد مىىىن الىىىزوار والمسىىىتبمرعن إلىىى  

 ,Blain, Levy, & Ritchie)مقاصىده  المرنعىة
وفىىىىى   ىىىىىو  ماسىىىىى   اخىىىىىذت الردعىىىىىد مىىىىىن   (2005

ىمىىىى  ىاتقهىىىىا مهمىىىىة ال حىىىىث ىىىىىن اهمعىىىىة الدراسىىىىات 
الرالمىىىىىىة التبارعىىىىىىة لممقصىىىىىىد فىىىىىى   نا صىىىىىىورة ذهنعىىىىىىة 
اعبا عة تحدد وتمعز المقصىد مىن خىالا إختعىار مىزعا 

 Murray) ىناصىر الرالمىىة التبارعىة  شىىكا متسى 
.1991;Cooper et., al.,1993; 

 Ashworth & Goodall, 1988; Bigné, 
Sánchez, & Sánchez, 2001; Cai,2002)  

وتربىىع اهمعىىة هىىذ  الدراسىىة ىمىى  المسىىتو  األكىىادعم  
انهىىىا مىىىن الممكىىىن ان ترىىىد إ ىىىافة لمكتا ىىىات السىىىىا قة 
وذلىىه  صىىدد سىىرعها الخت ىىار نمىىوذج عشىىما مقىىدمات 
الصىىىورة الذهنعىىىة الكمعىىىة لممقصىىىد السىىىعاح  ونواتبهىىىا  
كمىىىىا ترىىىىد الدراسىىىىة الحالعىىىىة مىىىىن الدراسىىىىات التىىىى  عىىىىت  

ا مصىر والتى  لى  تحى  إبرالها ىم  الدوا النامعة مب
 نصىىعل مممىىوس مىىن الدراسىىات السىىا قة التىى  تناولىىت 
مقىىىىدمات الصىىىىورة الذهنعىىىىة الكمعىىىىة لممقصىىىىد السىىىىعاح  

مرىىىا   فعمىىىا ىىىىدا  رىىى  الدراسىىىات المحىىىددة  ونواتبهىىىا
(Qu, Kim and Im, 2011)  ك كما تربع اهمعة هذ

مسىىىىىىاىدة الدراسىىىىىىة ىمىىىىىى  المسىىىىىىتو  التط عقىىىىىى  إلىىىىىى  
  اف ىىىا لمصىىىورة الذهنعىىىة المسىىىوقعن ىمىىى  تحقعىىى  فهىىى

لممقصىىىىىد السىىىىىعاح  مىىىىىن خىىىىىالا إلقىىىىىا  ال ىىىىىو  ىمىىىىى  



 ....الصورة الذهنية للعالمة مقدمات ونواتج   أمنية مختار ياقوت أ.د/ نادية ابو الوفا العارف،أ.د/ أ/آيات حسن الغرباوى، 

4 
 

مقىىىىىدمات الصىىىىىورة الذهنعىىىىىة الكمعىىىىىة لمصىىىىىر كمقصىىىىىد 
سىىىىىعاح  ونواتبهىىىىىا  حعىىىىىث مىىىىىن الممكىىىىىن ان تسىىىىىاه  

زعىىادة تحسىىعن الصىىورة الذهنعىىة لممقصىىد السىىعاح  فىى  
حصىىىىعمة الدولىىىىة مىىىىن الرمىىىىالت األبن عىىىىة وااعىىىىرادات 

 ,.Cai, et al)السىىعاحعة والىىدخا وفىىر  الرمىىا
2004; Castro et al., 2007).  ومىن الممكىن

ان تسىىىىىىىاىد الدراسىىىىىىىة المرنعىىىىىىىعن  تسىىىىىىىوع  المقاصىىىىىىىد 
السىىىىىىعاحعة ىمىىىىىى  تحسىىىىىىعن بىىىىىىودة القىىىىىىرارات المترمقىىىىىىة 
 تسىىىوع  المقاصىىىد  الشىىىكا الىىىذ  عىىىاد  إلىىى  تر ىىىىع  
الصىىورة الذهنعىىة الكمعىىة لممقصىىد السىىعاح  مىىن خىىالا 

 ,Oppermann, 2000; Pike)ىالمة تبارعة قوعة 
2004)  

وعنقسىى  هىىذا ال حىىث إلىىى  بىىزلعن عتنىىاوا البىىىز  
األوا االطىىىىار الن ىىىىر  والدراسىىىىات السىىىىا قة وعتنىىىىاوا 
البىىىىىىز  البىىىىىىان  منهبعىىىىىىة الدراسىىىىىىة وىىىىىىىر  النتىىىىىىالا 

 ومناقشتها واستررا  اه  دالالتها 
 ثانياً: االطار النظرى والدراسات السابقة 
 اهتمىىىىت اد عىىىىات التسىىىىوع  خىىىىالا الفتىىىىرة األخعىىىىرة
 مفهىىىوم  الرالمىىىة التبارعىىىىة والصىىىورة الذهنعىىىة سىىىىوا  
لمسىىىمرة او الخدمىىىةك حعىىىث  ىىىات عن ىىىر إلىىىعه  كسىىىالح 
تنافس  ال غن  ىنز من ابىا  قىا  المن مىة كو لىعس 
هذا فقط  ا اص ك عن ر إلعها ف  احعان اخىر  ىمى  
انهىىىىا االسىىىىتراتعبعة األهىىىى  لنبىىىىاح  ىىىىاق  إسىىىىتراتعبعات 

هنىىا إلىى  الخمفعىىة  المن مىىة  وعترىىر  ااطىىار الن ىىر 
الن رعىىة والمفاهعمعىىة لمو ىىو  الصىىورة الذهنعىىة الكمعىىة 
لممقصد السعاح  حعث  دا  رر  المفاهع  األساسعة 
لهذا ال حث عم  ذله استررا ىا  لى ر  النمىاذج التى  
قدمت مفهو  الصورة الذهنعة الكمعة لممقصد السىعاح  
  واخعرا  عتناوا الرالقات  عن المتغعرات محا الدراسة

  

مفهووووووووة العالموووووووة التجاريوووووووة لممقصووووووود 
 السياحى

تمبىىا الرالمىىىة التبارعىىىة لممقصىىد وسىىىعمة إتصىىىاا  
فرعىىىىىدة مىىىىىن نوىهىىىىىا تمعىىىىىز المقصىىىىىد ىىىىىىن غعىىىىىر  مىىىىىن 

كمىىا اتفقىىت الردعىىد مىىن الدراسىىات ىمىى  ان  المنافسىىعن
الهىىدف الرلعسىى  مىىن الرالمىىة التبارعىىة هىىو قىىدرة الفىىرد 

كة ىىن ىم  تمعز السىمع والخىدمات التى  تقىدمها الشىر 
(  حعىىث ترىىد (Keller,1993التىى  عقىىدمها المنافسىىعن 

الرالمىىة التبارعىىة طرعقىىة توصىىعا التوقرىىات الخاصىىىة 
سىفر مر ىعة مرت طىة  شىكا فرعىد مىع مقصىد   تبر ىة

مرىىعن كمىىا انهىىا تسىىاىد ىمىى  توطعىىد وترزعىىز الرالقىىة 
الراطفعىىىىة  ىىىىعن الزالىىىىر والمقصىىىىد  اال ىىىىافة إلىىىى  انهىىىىا 

المقصىىىىد الىىىىذ  تخفىىىى  تكىىىىالعف  حىىىىث السىىىىالك ىىىىىن 
-Morrison Ander)عناسىىىى ة والمخىىىىاطر المتوقرىىىىة

son,2002; Morgan, Prichard, & Piggott, 
2004; Blain,2005; Pike,2009). 

وىمىىىى  الىىىىرغ  مىىىىن ان الرالمىىىىة التبارعىىىىة هىىىىي  
مفهىىىىو  بدعىىىىد نسىىىى عا  فىىىىي مبىىىىاا التسىىىىوع  السىىىىعاح  

(Cai, 2002 إال ان التبر ة القوعة الطوعمة لمسىالك )
إدارتهىا  شىكا مناسىل عمكىن ان تكىون األسىاس لو ت  

حعىث تهىدف ل نا ا الرالمة التبارعة لممقصىد السىعاحي 
مر ىى  اسىىتراتعبعات التسىىوع  لخمىى  صىىورة او ترزعىىز 

السىىىىو   صىىىىورة إعبا عىىىىة فىىىىي ذهىىىىن السىىىىالحعن داخىىىىا
وىم  (  Chon, 1990; Pike, 2004المستهدف )

الىىىىرغ  مىىىىن اهمعىىىىة الرالمىىىىة التبارعىىىىة لممقصىىىىد ىمىىىى  
المسىىىىىىىتو  األكىىىىىىىادعمي إال ان الدراسىىىىىىىات واألد عىىىىىىىات 

 Qu a, Kim and Hyunjung)مازالىت محىدودة 
Im, 2010) 
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 المقاصد السياحية 
"ن ا  عبمع ىىددا  تررف المقاصد السعاحعة   نها 

من المكونات المتمبمة في مرافى  البىذل والتسىهعالت 
 (,Tinsley and lynch وسالا النقا وال نعة التحتعة

مبمها مبا غعرهىا المقاصد السعاحعة   وترت ر (2011
التى  عبىل التىروعا ىنهىا   من المنتبات االستهالكعة

واصىىى ك هنىىىاه  ىىىرورة لمبىىىو  إلىىى  الرالمىىىة التبارعىىىة 
لتحدعىىىىىد وتمععىىىىىز المقصىىىىىد السىىىىىعاح  ىىىىىىن غعىىىىىر  مىىىىىن 

ومحفىىىىىىىزة ىنىىىىىىىز المنافسىىىىىىىعن ولنقىىىىىىىا رسىىىىىىىالة إعبا عىىىىىىىة 
(Aaker,1991  )   تىىىنركس المقاصىىىد السىىىعاحعة فىىى

مسىىىموىة والمقىىىرو ة ولكنهىىىا ال الالحمىىىالت ااىالنعىىىة 
لبرا المقاصد السىعاحعة بذا ىة وفرعىدة ومتمعىزة تكف  

 ىىا عبىىل ومختمفىىة كىى  تصىى ك القىىرار النهىىال  لمسىىالك 
لمسىالحعن خعىارات مترىىددة مبىا السىكن البعىىد  ان تقىد 

 & Dana)واألشىخا  الىودودعن والمنا ر البمعمىة 
McClearly, 1995; Leisen, 2001; Cai, 
Feng, & Breiter, 2004; Tasci &Kozak, 

2006)  
ومىن هىذا المن ىور فىفن مفهىو  الرالمىة التبارعىىة  

لممقصد السعاح  عرت ر مفهوما  حعوعا  وهاما  لممقاصىد 
السىىعاحعة حتىى  تختمىىف وتتمعىىىز ىىىن ال ىىدالا األخىىىر  

 Qu, Kim and)فى  السىو  السىعاحي المسىتهدف  
Im, 2010)    

 الصورة الذهنية الكمية لممقصد السياحى
عىىىىة   نهىىىىا هىىىى  ىىىىىرف كعمىىىىر الصىىىىورة الذهنعىىىىة الكم

"تصىىىىورات حىىىىوا الرالمىىىىة التبارعىىىىة تركىىىىس المرىىىىان  
المرت طة  الرالمة الموبودة في ذاكرة المستهمه" وهو 

 ,Keller).التررعىىىىىىف األكبىىىىىىر شىىىىىىعوىا  وق ىىىىىىوال  ك عىىىىىىرا  

كمىىىا ىىىىرف هانىىىت الصىىىورة الذهنعىىىة لممقصىىىد (1993
 وا المقصدىىىىىىىىىعن حىىىىىىىىىى  نها تصورات الزالرعن المحتمم

(    عنمىىىىىا ىرفهىىىىىا لوسىىىىىون (Hunt,1975السىىىىىعاح   
و ونىىد  ىىوفي   نهىىا التر عىىر ىىىن المررفىىة واانط اىىىات 
واألحكىىا  المسىى قة ىمىى  األفكىىار والتخىىعالت الراطفعىىة 

-Lawson and Bond)لمفىىرد ىىىن مكىىان مرىىعن
Bovy ,1977) عنمىا اشىار إشىتنر ورعتشى  إلى  ان   

سمات الصورة الذهنعة ى ارة ىن تصورات فردعة ىن 
 Echtner)المقصىد واانط ىا  الكمى  ىىن المقصىىد 

and Ritchie ,1991)  ك ف  حىعن ىرفهىا   ىالوبمو
ومىىىىاكمعر    نهىىىىا التمبعىىىىا الرقمىىىىي لممررفىىىىة والمشىىىىاىر 

 Baloglu)واالنط اىىات الرالمعىة ىىن مقصىد مرىعن
McCleary,1999) and عنمىىىىىىىىىىا ىىىىىىىىىىىرف  عنعىىىىىىىىىىز   

وزمىىىىىىالا  الصىىىىىىورة الذهنعىىىىىىة لممقصىىىىىىد   نهىىىىىىا تفسىىىىىىعر 
 Bigné et)شخصىىىىىىىي لمواقىىىىىىىع مىىىىىىىن ق ىىىىىىىا السىىىىىىىالك 

al,2001)   واتفىىى  معممىىىان و عىىىزا  ىمىىى  ان الصىىىورة
الذهنعىىىىة لممقصىىىىد تتكىىىىون مىىىىن بالبىىىىة ىناصىىىىر األوا  
المقصىىد ىمىى  سىى عا المبىىاا بىىودة و باذ عىىة المكىىانك 

تبىىىا  الم ىىىعفعن فىىى  المقصىىىدك بالبىىىا    بانعىىىا   سىىىموه واز
ال علىىىىة وتشىىىىما األحىىىىواا البوعىىىىة والمنىىىىا ر الط عرعىىىىة 

 Milman and Pizam,199)) والتسهعالت 
ان الصىورة  وقد اتفقت الردعد من الدراسات ىم  

مبمىىا اانط اىىىات  الذهنعىىة لممقصىىد السىىعاحي تمبىىا
والمرتقىىدات واألفكىىار والتوقرىىات والمشىىاىر المتراكمىىة 

 & Crompto,1979; Fakeye)ى ىىىىىىىىىىر الىىىىىىىىىىزمن 

Crompton, 1991; Kotler, Bowen & Ma-
kens, 1996; Baloglu & McCleary, 1999; 
Kim& Richardson,2003; Kozak & And-
reu, 2006; Assaker & Hallak, 2013)    

لذله سوف تركز الدراسة الحالعة ىم  هىذا التررعىف و 
  اىت ار  األى  واألشما واألحدث 
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العوامو  التووى توولثر عموى تشووكي  الصووورة 
 الذهنية الكمية لممقصد السياحى

اشىىارت الدراسىىىات السىىىا قة إلىى  ان هنىىىاه ىوامىىىا 
تىىابر ىمىى  تشىىكعا الصىىورة الذهنعىىة لممقصىىد السىىعاح  
 كمصادر المرمومات وتبر ة السالك ودوافع السفر 

وعساىد فه  سموه ال حث ىن المرمومات مىن الىزوار 
المحتممىىىىىعن فىىىىىي تطىىىىىوعر وتىىىىىوفعر المحتىىىىىو  وقنىىىىىوات 

واتفى    (Cai et al., 2004)المرمومىات المناسى ة 
 ىىىالبمو ومىىىاكمعر  ىمىىى  ان مصىىىادر المرمومىىىات هىىى  
الرواما الت  تحفز السالك ىم  اختعىار مقصىد مرىعن 

ا الىىىوكال  دون غعىىىر  او الصىىىورة الذهنعىىىة التىىى  عشىىىكمه
  (Baloglu &McCleary,1999)فى  ذهىىن الفىىرد 

كمىىا توصىىا بىىارنتر إلىى  ان مصىىادر المرمومىىات هىى  
القىىىو  التىىى  تىىىابر فىىى  تشىىىكعا التصىىىورات والتقععمىىىات 

  حعث تتمبىا مصىادر المرمومىات  لممقاصد السعاحعة
االولعة فى  الزعىارات الفرمعىة التى  تبرىا السىالك مهىت  

مرمومىىىىىات البانوعىىىىىة  المقصىىىىىد السىىىىىعاح  ومصىىىىىادر ال
مترمقىىىىىىة  الكتع ىىىىىىات التىىىىىى  تقىىىىىىدمها الهعلىىىىىىات الرامىىىىىىىة 
والكتع ىىىىىىات التىىىىىى  تقىىىىىىد  ابنىىىىىىا  البىىىىىىوالت السىىىىىىعاحعةو 

  (Granter,1993)والحمالت ااىالنعة 
توصمت الردعد مىن الدراسىات إلى  ان نىو  وحبى  
المرمومىىىىىىات عىىىىىىابر ىمىىىىىى  تشىىىىىىكعا الصىىىىىىورة الذهنعىىىىىىة 

-Gunn, 1972; Gitelson & Cro)المررفعىة 
mpton ,1983;Um & Crompton ,1990; 
Granter, 1993; Hsiesh & O'Leary ,19-

93; Stern and Krakover, 1993)  و  عنمىا
 ;Burgess,1978)اشار كا من  عربس وهول روه

Holbrook,1978)   إل  ان بودة وكمعة المرمومىات
تابر ىم  الصىورة الذهنعىة المررفعىة لىد  السىالك كمىا 
انهىىىىىا  تحىىىىىدد الصىىىىىورة الذهنعىىىىىة المحتممىىىىىة فىىىىى  ذهنىىىىىز 

ان هنىىاه تىى بعر لمزعىىارة السىىا قة لمسىىالك  اا ىىافة إلىى  

والتبر ىىىة السىىىا قة لىىىز ومصىىىادر المرمومىىىات الخاربعىىىة  
لسىعاح   ف  تشىكعا الصىورة الذهنعىة الكمعىة لممقصىد ا

كمىىا عىىابر اسىىتخدا  المرمومىىات ىمىى  الصىىورة الذهنعىىة 
المررفعىىىىىة لممقصىىىىىد السىىىىىعاح  ولىىىىىعس ىمىىىىى  الصىىىىىورة 

 ;Lennon et al., 2001)الذهنعىة الوبدانعىة لىز
Noh and Vogt, 2013)   

( نمىىىىىىوذج (Assael,1984فقىىىىىد اقتىىىىىىرح اسىىىىىاعا  
الكتسال المرمومات ومرالبتها ق ا اتخىاذ قىرار شىرا  

دمىىىىةك حعىىىىث تمىىىىر ىممعىىىىة ال حىىىىث ىىىىىن المنىىىىتا او الخ
المرمومات   ر رة مراحا  وتتمبا المرحمة األول  فى  
إدخىىىىاا او كعفعىىىىة الروامىىىىا التىىىى  تىىىىابر ىمىىىى  مناسىىىى ة 
الشرا  كالخصال  الدعمواغرافعة والرواما الشخصعة 
ونمىىىىىىىط الحعىىىىىىىاة ودوافىىىىىىىع الفىىىىىىىرد والمتغعىىىىىىىرات ال علعىىىىىىىة 

تسىىوعقعة االبتماىعىىة والبقافعىىة والموقفعىىة والمتغعىىرات ال
كىىىىالمنتا او الخدمىىىىة او المكىىىىان او التىىىىروعا  وتركىىىىز 
المىىىىىىرحمتعن البانعىىىىىىة والبالبىىىىىىة ىمىىىىىى  بهىىىىىىود اكتسىىىىىىال 
المرمومىىىىىات ومرالبتهىىىىىا فقىىىىىد تكىىىىىون المرمومىىىىىات مىىىىىن 
مصادر داخمعة كىذاكرة الفىرد او مىن مصىادر خاربعىة 
وتشىىما االحتفىىا   المرمومىىات السىىتخدامها مىىع مىىرور 

مرحمىة الرا رىة فى  تقىع  الزمن ف  المسىتق ا  وتكمىن ال
الرالمىىىة و نىىىا  اولوعاتىىىز   نىىىا ا  ىمىىى  التبر ىىىة السىىىا قة 
لمفىىرد وفىى  هىىذ  المرحمىىة عتحىىدد وال  الفىىرد لرالمىىة او 
لمنىىىىىتا مرىىىىىعن دون غعىىىىىر   وتحىىىىىدد المرحمىىىىىة األخعىىىىىرة 

وبنوواًًاعمى ماسووب  الشىىرا  الفرمىى  لممنىىتا او الخدمىىة 
 يمكن صياغة الفرض األو   كما يمى:

H1صىادر المرمومىات ىمى  الصىورة الذهنعىة   تابر م
  المررفعة لممقصد السعاح 

واكتسىى ت تبر ىىة السىىالك قىىدرا  ك عىىرا  مىىن االهتمىىا  
فىىىى  األونىىىىة األخعىىىىرة وهنىىىىاه تررعفىىىىات كبعىىىىرة لتبر ىىىىة 
السالك ولكنهىا تفتقىر إلى  تررعىف مق ىوا ىالمعىا  عىدما 

 .((Klaus& Makan,2012وبهىات ن ىر مختمفىة 
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حعىىث اتفىى  روز وزمىىالا  ىمىى  وصىىف تبر ىىة السىىالك 
  نهىىا  نىىا  نفسىىي عر ىىر ىىىن االسىىتبا ة الكمعىىة الناتبىىة 

-Palmer,20)ىىىن اتصىىاا الرمىىال   مقىىد  الخدمىىة 
10;Rose,Clark,Samouel and Hair,2012) 

التبر ىة الترىر  لالىالنىات وال حىث ىىن  كما تشىما
مىن  المرمومات والتفاىالت مع وكاالت السفر وغعرها

الخ ىىىىىىىرات السىىىىىىىا قة  و تسىىىىىىىمك التبر ىىىىىىىة  اسىىىىىىىتربا  
المرمومىىىىات الهامىىىىة المخزنىىىىة فىىىى  ذاكرتىىىىز و اال ىىىىافة 
لمقىىىىدرة ىمىىىى  تحمعىىىىا المرمومىىىىات القادمىىىىة مىىىىن ال علىىىىة 

كمىا   (Kerstetter and Cho, 2004)الخاربعىة  
ترد تبر ة السالك المتراكمىة ىىن طرعى  تكىرار زعارتىز 

عىىىة ىنىىىد تقعىىىع  لممقصىىىد السىىىعاح  اكبىىىر الرناصىىىر اهم
 ,Berlli and Martin)السىالك لممقصىد السىعاحي 

2004  
وتوصىىمت الردعىىد مىىن الدراسىىىات إلىى  ان هنىىاه سىىىتة  

ا رىىىاد اساسىىىعة ل نا ا تبر ىىىة السىىىالك التىىى  تىىىابر ىمىىى  
الصىىورة الذهنعىىة المررفعىىة  وهىى  اسىىاس المترىىة وال رىىد 
اابتمىىاى  او التفىىاىم  وال حىىث ىىىن البدعىىد والراحىىة 

تطمىىىع إلىىى  التحىىىد   كمىىىا اكىىىدوا ىمىىى  انىىىز األمىىىان وال
عبىل تنمعىة كىا اال رىاد السىا قة لتنمعىة بىودة التبر ىىة 

-Havlena & Holbrook, 1986; Ho)السىىىالحعة
lbrook& Hirschman,1982) عنمىىا معىىز اهىىو   

 ىىىعن ار رىىىىة ىناصىىىىر اساسىىىىعة لتبر ىىىىة السىىىىالك وهىىىى   
التبر ة الراطفعة والىترم  والتبر ىة الرممعىة و والتبر ىة 
التحوعمعىىىىة  اال ىىىىافة إلىىىى  ان التبر ىىىىة السىىىىالحعة قىىىىد 

 عنمىا  .((Aho,2001تكون  اهرة فردعة او بماىعة 
وبد هعرشمان ان هناه بالث مراحىا اساسىعة لتبر ىة 

-Hirsch)  ما المررفىىة والشىىرور والحدابىىةالسىىالك وه
man,1984)  

واتفقىىىىت الردعىىىىد مىىىىن الدراسىىىىات ىمىىىى  ان تبر ىىىىة  
لهىىىىا تىىىى بعر ىمىىىى  الصىىىىورة الذهنعىىىىة المررفعىىىىة السىىىىالك 

ومرالبىىىىة المرمومىىىىات لىىىىد  السىىىىالك واتخىىىىاذ القىىىىرارات 
واستبا تز لالىالنات مما عبرمها مفعدة لمتن ا  سىموه 

د تبر ىىىىة السىىىىىالك ا رىىىىاالمسىىىىتهمهك وتوصىىىىمو إلىىىى  ان 
دربة تغمغا السىالك تتمخ  ف  بالبة ا راد فقط هما 

عمبىا االرت ىاط واالرت اط  المكان ونمىط الحعىاةك حعىث 
 المكىىىىىىان ارت ىىىىىىاط ىىىىىىىاطفي  ىىىىىىعن األفىىىىىىراد واألمىىىىىىاكنك 
واىت روا هذا ال رد ىنصر النفسي لمتبارل وىىادة مىا 
عىىىت  وصىىىف االرت ىىىاط  المكىىىان مىىىن خىىىالا ىنصىىىرعن 

المكان و والذ  عشعر إلى  الترمى   مختمفعن  شخصعة
الرمىىز  او الرىىاطفي  المكىىان واىتمادعىىة المكىىان تشىىعر 

 Kuentzel and)إلىىىىى  الترمىىىىى  المنفرىىىىى   المكىىىىىان

McDonald, 1992; Kim et al., 1997; 
Gahwiler and Havitz, 1998; Broderick 
and Mueller, 1999; Bricker and Kers-
tetter ,2000; Hidalgo and Hernandez, 
2001; Williams, 2002; Backlund and 

Williams, 2003)   وبنوواًًا عمووى ماسووب  يمكوون
 صياغة الفرض الثاني كما يمى:

H2:  تىىىىىابر تبر ىىىىىة السىىىىىالك ىمىىىىى  الصىىىىىورة الذهنعىىىىىة
 المررفعة لممقصد السعاح  

ترىىىىىىد دوافىىىىىىع السىىىىىىفر ودربىىىىىىة تغمغىىىىىىا السىىىىىىالك او 
التسىىوع   مشىاركتز مىن المفىىاهع  الرلعسىعة فىى  دراسىات

السىىعاح  حعىىث عرىىرف الىىدافع   نىىز القىىوة الدافرىىة ورا  
كىا سىموه عقىو   ىز السىالك وعىابر كىا سىموه عقىو   ىز 
السىىىالك ىمىىى  التقىىىع  الشىىىاما الكمىىى  لصىىىورة المقصىىىد 

(  Yoon and Uysal 2005وىمى  ر ىا السىالك )
كمىىا قىىا  ال ىىاحبون فىى  مبىىاا السىىعاحة  دراسىىة دوافىىع 

ن ىا  سىموه السىالك ألن السفر من ابا فه  اف ىا لمت
تسىىىىوع  مقصىىىىد مرىىىىعن سىىىىعكون مسىىىىتحعال  ىىىىدون فهىىىى  

(  Fodness 1994; Gnoth1997 (دوافع السالك
وتحىىىىىدد الىىىىىدوافع الصىىىىىورة الذهنعىىىىىة ق ىىىىىا و رىىىىىد زعىىىىىارة 
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  امىىىىا (Mill and Morrison, 1992)المقصىىىىد 
الصور الذهنعة  فتتكىون ابنىا  ىممعىة اختعىار المقصىد 

او  غعىىىىىر وىىىىىى  ىىىىىىن طرعىىىىى  الىىىىىدوافع سىىىىىوا   ىىىىىوى  
(Moutinho, 1987) كمىا اقتىرح  عىرس انىز عبىىل  

فه  واكتشاف سىموه االفىراد لفهى  كعفعىة تى بعر الىدوافع 
ىمىىىىىى  الصىىىىىىورة الذهنعىىىىىىة الكمعىىىىىىة لممقصىىىىىىد السىىىىىىعاح  

.(Pearce, 1995) 
وقد ابرعت الردعد من اال حاث ف  مباا دوافع  

السىىىفر اسىىىىتنادا  ىمىىى  التسمسىىىىا الهرمىىى  لالحتعابىىىىات 
حعىىث عىىر  مىىازلو  ىىرورة الوفىىا   االحتعابىىات لمىىازلو 

االساسىىىىىىعة اوال كاالحتعابىىىىىىىات الفسىىىىىىىعولوبعة واالمىىىىىىىن 
والسىىىىالمةك بىىىى  االنتقىىىىاا إلىىىى  المسىىىىتوعات التالعىىىىة فىىىى  
التسمسىىا الهرمىى  لالحتعابىىات مبىىا الشىىرور  االنتمىىا  

وقىد تطىورت هىذ   .((Maslow,1954وتحقع  الىذات
افع السىعاح  الن رعة لتشما الدافع السىعاح  وعرىد الىد

مزعبا  من ىواما الدفع والسحل  حعث تتمبا ىواما 
الىىدفع فىىى  التر عىىر ىىىىن الىىذات وتطوعرهىىىا واالسىىىترخا  
والهع ىة والتحفعىز الىداخم  لمسىىفرك  عنمىا تتمبىا ىوامىىا 
السىىحل فىى  الروامىىا والمىىابرات الخاربعىىة ىمىى  الفىىرد 

 (-Cromكسىمات المقصىىد السىىعاح  والتىىروعا ىنىىز
pton,1979) هدسىىون فىى  دراسىىتز ان اسىىاس   وبىىد

الىىىدافع هىىىىو االحتعىىىىاج ا  ان االحتعابىىىات هىىىى  التىىىى  
تحفىىىىىز سىىىىىموه الفىىىىىرد ولىىىىىذله عبىىىىىل فهىىىىى  احتعابىىىىىات 
وتوقرىىىات االفىىىراد خاصىىىة فىىى  مبىىىاا السىىىعاحة كتم عىىىة 
احتعابىىىىاته  وتىىىىوفعر وسىىىىالا الراحىىىىة والمزاعىىىىا المقدمىىىىة 

 ( (Hudson ,1999إلعه  
تفقىىىىىت الردعىىىىىد مىىىىىن الدراسىىىىىات ىمىىىىى  ان تىىىىى  بعر واز

الىىىدوافع ىمىىى  ىممعىىىة تشىىىكعا الصىىىورة الذهنعىىىة وىمىىى  
 ,Um& Crompton)اختعىىار المقصىىد السىىعاح  

1990; Stabler,1995;Baloglu &McCleary 
,1999; Beerli& Martin,2004) عنمىا اتفقىىت   

 رىىى  الدراسىىىات ىمىىى  ان الىىىدوافع لهىىىا تىىى بعر م اشىىىر 
 ىمىى  الصىىورة الذهنعىىة المررفعىىة لمفىىرد نحىىو المقصىىد

(Granter,1993; Walmsley & Jenkins, 
1993; Dann,1996; Baloglu,1997) اتفقىت  
لهىا تى بعر الردعد من الدراسات ىم  ان تبر ة السىالك 

ىمىى  الصىىىورة الذهنعىىىة المررفعىىىة ومرالبىىىة المرمومىىىات 
لىىىد  السىىىالك واتخىىىاذ القىىىرارات واسىىىتبا تز لالىالنىىىات 

-Kue)ممىىىا عبرمهىىىا مفعىىىدة لمتن ىىىا  سىىىموه المسىىىتهمه
ntzel and McDonald, 1992; Kim et al., 
1997; Gahwiler and Havitz, 1998; Br-

oderick and Mueller, 1999)    وتوصىىمت
ا رىىىىاد تبر ىىىىة السىىىىالك الردعىىىىد مىىىىن الدراسىىىىات إلىىىى  ان 
دربة تغمغا السىالك تتمخ  ف  بالبة ا راد فقط هما 
عمبا االرت اط  المكان االرت اط  المكان ونمط الحعاة  

ارت ىىاط ىىىاطفي  ىىعن األفىىراد واألمىىاكنك تىى  دراسىىة هىىذا 
ال رد  اىت ار  الرنصر النفسي لمتبارل وىىادة مىا عىت  
وصىىىىىىف االرت ىىىىىىاط  المكىىىىىىان مىىىىىىن خىىىىىىالا ىنصىىىىىىرعن 

عشىىىىىعر إلىىىىى   مختمفىىىىىعن  شخصىىىىىعة المكىىىىىان و والىىىىىذ  
الترم  الرمز  او الراطفي  المكانك اىتمادعىة المكىان 

 Bricker and )لترمى  المنفرى   المكىانتشىعر إلى  ا
Ker-stetter ,2000; Hidalgo and 
Hernandez, 2001; Williams, 2002; Bac-

klund and Williams, 2003)   وبنووواًًاعمى
 ماسب  يمكن صياغة الفرض الثالث كما يمى:

H3:  تىىابر دوافىىع السىىفر ىمىى  ىمىى  الصىىورة الذهنعىىة
 المررفعة لممقصد السعاح  

 

العالقة بين الصورة الذهنية الكميوة والصوورة 
 المعرفية والصورة الوجدانية:

د مىىىن الكتىىىال الىىىذعن تنىىىاولوا الصىىىورة هنىىىاه الردعىىى
الذهنعىىىة لممنتبىىىىات ىامىىىة والصىىىىورة الذهنعىىىة لممقصىىىىد 
السىىىىىىعاح   شىىىىىىكا خىىىىىىا  كحعىىىىىىث صىىىىىىنفوا المرىىىىىىان  
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      المرت طىىىىىىة  الرالمىىىىىىة ا  الصىىىىىىورة الذهنعىىىىىىة المررفعىىىىىىة
و الصىورة الذهنعىىة الوبدانعىىة إلى  بىىالث فلىىات رلعسىىعة 

 ,Aaker1991). هما الصفات والمنافع وااتباهات
حعث ترن  الصفات الممعزات والمالمىك التى  (1996

تمعز الرالمة التبارعة ىن غعرها وماعرتقد  المستهمه 
ىنهاو اما المنافع قد ت  تررعفها ىم  انها هى  القعمىة 

والتىى  تىىرت ط  سىىمات الرالمىىة  الشخصىىعة لممسىىتهمكعن
التبارعىىىة فىىى  شىىىكا منىىىافع و عفعىىىة وتبرع عىىىة ورمزعىىىة 
وهىىذا هىىو ماعرتقىىد  المسىىتهمكون ىىىن ماتحققىىز الرالمىىة 
التبارعىىة لهىى  كواخعىىرا  تمبىىا ااتباهىىات نحىىو الرالمىىة 
التبارعىىىىة    نهىىىىا تقعمىىىىات إبمالعىىىىة لمرالمىىىىة مىىىىن ق ىىىىا 

همه المسىىتهمكعن وانهىىا األسىىاس المحىىدد لسىىموه المسىىت
 ,Keller, 1993)والىذ  عتمبىا فى  إختعىار الرالمىة 

تىىىىابر المرىىىىان  المرت طىىىىة  الرالمىىىىة ىمىىىى    و (1998
تقعع  المستهمه لمرالمة التبارعة والنعة لزعىارة المقصىد 

 ;Woodside & Lysonski, 1989)مىرة اخىر 
Crompton, 1990; Aaker1991,1996; Kell-

er, 1993, 1998; Low & Lamb, 2000)  
عررف التقعع  المررف  ىمى  انىز المرتقىدات والمررفىة و 

-;Ward& Russel, 1981)حىىوا شىى   مرىىعن
Gartner,1993; Walmsley & Jenkins, 

1993; Baloglu & Brinberg, 1997)  وىىادة  
مىىىىىاتر ر الصىىىىىورة الذهنعىىىىىة المررفعىىىىىة ىىىىىىن تصىىىىىورات 
السعاح لسمات المقصد مبىا البىذل السىعاحي وال نعىة 

 ,.Gallarza et al)التحعتعىة وال علىة وبىودة الخدمىة 

2002; Beerli & Martín, 2004)  توصىمت 
دراسىىىىة مكىىىىدوا وزمىىىىالا  ىىىىىن السىىىىعاحة الدولعىىىىة فىىىىي 

نعىة المررفعىة لهىا  انكوكو تاعالنىد إلىي ان الصىورة الذه
تى بعر ك عىىر ىمىى  نعىىة السىىعاح لتوصىىعة ا خىىرعن  زعىىارة 
نىىز كممىىا زاد تقىىع  السىىالك لامىىاكن البذا ىىة  المقصىىد  واز
والتسهعالت والخدمة فسىوف تصى ك نعىة السىالك اقىو  

ألن عوصي األخرعن  زعارة تاعالند كما ترت ىر الصىورة 
 الذهنعىىة الكمعىىة لممقصىىد وسىىعط  ىىعن المرىىان  المرت طىىة
 الرالمىىىة التبارعىىىة لممقصىىىد والنواعىىىا السىىىموكعة لمسىىىالك 

  (McDowall and Ma ,2010)فى  المسىتق ا 
  عمووى ماسووب  يمكوون صووياغة الفوورض الرابوو   وبنوواًاً 

 كما يمي:
H4:  تىىىابر الصىىىورة الذهنعىىىة المررفعىىىة ىمىىى  الصىىىورة

   الذهنعة الوبدانعة لممقصد السعاح  
ىمىىىى  ان  كىىىىا مىىىىن  اعىىىىه وكعمىىىىر وبرانتىىىىر واكىىىىد     

المرىىىان  المرت طىىىة  الرالمىىىة عن غىىى  ان تشىىىتما ىمىىى  
المكونات المررفعة والوبدانعة لمصورة الذهنعة واشاروا 
إلىىىى  ان الصىىىىورة الذهنعىىىىة لمرالمىىىىة التبارعىىىىة لممقصىىىىد 
تتىىى بر  المرىىىان  المررفعىىىةك وكىىىذله المرىىىان  الوبدانعىىىة 

 ;Gartner,1993 المخزنىىة فىى  ىقىىوا المسىىتهمكعن
Keller,1998 Pike,2009 ;  لكن اختمفت مرهى  )

دراسىىىىات اخىىىىر  تاكىىىىد ىمىىىى  ان هنىىىىاه مكىىىىون بالىىىىت 
لممرىىان  المرت طىىة  الرالمىىة التبارعىىة عبىىل ان عاخىىذ 
 رعن ااىت اروهو الصورة الذهنعىة الفرعىدة التى  تمرىل 
دورا  محورعىىىىىىىىىىىىا  فىىىىىىىىىىىى   نا ا صىىىىىىىىىىىىورة ذهنعىىىىىىىىىىىىة كمعىىىىىىىىىىىىة 

 ,Gartner, 1993; Keller,1998 ;Pike).لممقصد
ناًًاعمى ماسوب  يمكون صوياغة الفورض وب  (2009
 الخامس:

H5 تىىىابر الصىىىورة الذهنعىىىة المررفعىىىة ىمىىى  الصىىىورة  
 الذهنعة الكمعة لممقصد السعاح  

وترمىىىىا الصىىىىورة الذهنعىىىىة الفرعىىىىدة لممقصىىىىد ىمىىىى  
ترسعخ الصورة الذهنعة الكمعىة فى  ىقىوا المسىتهمكعن  
وتزعىىىىد مىىىىن إمكانعىىىىة تف ىىىىعا الصىىىىورة الذهنعىىىىة الكمعىىىىة 

 ,Echtner & Ritchie, 1993; Keller)لممقصىد
2008;Qu, Kim and Im,2010)   وتتكىىون

الصىىىىىورة الذهنعىىىىىة الفرعىىىىىدة مىىىىىن وبىىىىىود مبموىىىىىىة مىىىىىن 
المرال  السعاحعة مبا المتاحف وااحتفاالت التارعخعة 
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والهندسىىىىىىة المرمارعىىىىىىة التارعخعىىىىىىة والرمىىىىىىوز التارعخعىىىىىىة 
 والبقافىىىىة والمنىىىىا ر الط عرعىىىىة البذا ىىىىة وال ىىىىعافة فىىىى 

  وقىىىىىىىىىد (Hanzaee & Saeedi,2014) نىىىىىىىىىاد الف
ركىىىزت الردعىىىد مىىىن الدراسىىىات ىمىىى  الصىىىورة الذهنعىىىة 

ة وه  تمبىا مرتقىدات ومررفىة الشىخ  حىوا المررفع
مقصىىىىىد مرىىىىىعن وتوصىىىىىموا إلىىىىى  وبىىىىىود تىىىىى بعر إعبىىىىىا   
لمصورة الذهنعة المررفعىة ىمى  الصىورة الذهنعىة الكمعىة 

 & Chon,1991; Fakeye)لممقصىىد السىىعاح 
Crompton,1991;Granter & Shen, 1992; 
Eachtner & Ritchie,1993 Court & Lup-
ton,1997; Mackay & .Fesenmaier, 19-
97; Chen & Kersteer, 1999; Leisen, 

2001 .Hui & Wan, 2003)  

 (Qu, Kim and Im, 2010)  إ اواشار كو وكع  و 
الصىىىىىىورة الذهنعىىىىىىة الكمعىىىىىىة تتىىىىىى بر  المرىىىىىىان   إلىىىىىى  ان

المرت طة  الرالمة التبارعة كالصورة الذهنعة المررفعىة 
والصىىورة الذهنعىىة الوبدانعىىة والصىىورة الذهنعىىة الفرعىىدة  
وتوصىىىىمت الدراسىىىىة إلىىىى  ان الصىىىىورة الذهنعىىىىة الكمعىىىىة 
لممقصد ترت ر وسعط  ىعن المرىان  المرت طىة  الرالمىة 

ا السىىىىىىموكعة لمسىىىىىىالك فىىىىىى  التبارعىىىىىىة لممقصىىىىىىد والنواعىىىىىى
المسىىتق ا   اا ىىافة إلىى  ان الصىىورة الذهنعىىة الفرعىىدة 
لهىىىا بىىىاني اك ىىىر تىىى بعر ىمىىى  تشىىىكعا الصىىىورة الذهنعىىىة 
 الكمعة لممقصد ىقل ت بعر الصورة الذهنعة المررفعة  

 Andreu et)دراسة اندرو وزماللز  اشارتكما  
al, 2000)  الصىىىىىورة المتوقىىىىىع إلىىىىى  ان الفىىىىىر   ىىىىىعن

تشكعمها من خىالا األنشىطة التروعبعىة التى  تقىو   هىا 
من مىىات إدارة المقاصىىد السىىعاحعة ومن مىىي الىىرحالت 
السعاحعة وما توفر  من مرمومات حىوا المقصىد عمبىا 
منهبىىىا  اساسىىىعا  فىىى  تحدعىىىد القىىىدرة التنافسىىىعة لممقصىىىد  
و التفل  عرت ر المدخا الشرور  مفعدا  لتحمعا الصورة 

ذهنعىىىىىة مىىىىىن وبهىىىىىات الن ىىىىىر اادارعىىىىىة والمنهبعىىىىىة  ال

وعسر  المسوقون السعاحعون إل  إنشىا  او ترزعىز او 
ترىىىدعا الصىىىورة الذهنعىىىة ىىىىن المقصىىىد  حعىىىث عرت ىىىر 

المسىىىوقعن األساسىىى  هىىىو تطىىىا   او تناسىىىل  هىىىدف
الصىىىىىورة الذهنعىىىىىة التروعبعىىىىىة مىىىىىع الصىىىىىورة المتوقرىىىىىة 

Andreu et al,2000))  
الوبدانعة إل  مشاىر الفرد تشعر الصورة الذهنعة 

نحىىو مقصىىد او مكىىان مرىىعن وتختمىىف مشىىاىر األفىىراد 
 Ward)نحىىىىىو المقاصىىىىىد السىىىىىعاحعة  حسىىىىىل تم عاتهىىىىىا

 ;Russel,1991; Granter, 1993  & الحتعابته 
Walmsley & Jenkins, 1993; Baloglu & 

Brinberg,1997;Beerli & Martin ,2004)  
ا   ىدور المكىىون إتبهىت مر ىع  الدراسىىات إلى  االهتمىى

الوبىىىىدان  فىىىى  التىىىى بعر ىمىىىى  الصىىىىورة الذهنعىىىىة الكمعىىىىة 
لممقصىىىىىد دون إغفىىىىىىاا دور المكىىىىىىون المررفىىىىىى  الىىىىىىذ  
عشىىكا مرتقىىدات ومررفىىة الفىىرد حىىوا مكىىان او مقصىىد 
مرعن  توصمت الردعد من الدراسىات إلى  وبىود تى بعر 
إعبىىىىىا   لمصىىىىىورة الذهنعىىىىىة الوبدانعىىىىىة ىمىىىىى  الصىىىىىورة 

 ,Holbrook)السىىىىعاح الذهنعىىىىة الكمعىىىىة لممقصىىىىد 

1978; Russel & Pratt, 1980; Russel, et 

al, 1981; Anand, Hol-brook and Ste-

phens, 1988; Woodside & Lysonski, 

1989; Um & Crompton,1990;  Aaker, 

1991,1996; Stern & Krakover,1993; 

Keller,1993; Eachtner & Rit-chie,1993; 

Hanay, Wallmsley and Jen-kins,1993; 

Baloglu, McCleary,1999 ; Low & La-

mb,2000; Beerli & Martin ,2004; Lin 

Morais & Hou, 2007;Martin & Bosque, 

2008; Keller, 2008; Qu, Kim and Im, 

2010; Qu et al,2011)  وبنوواًًاعمى ماسووب .
 يمكن صياغة الفرض السادس كما يمي:

H6:  ىمىىى  الصىىىورة تىىىابر الصىىىورة الذهنعىىىة الوبدانعىىىة
 الذهنعة الكمعة لممقصد السعاح  

 

 نووواتج الصوووورة الذهنيووة الكميوووة لممقصوود السوووياحى 
( ;Swan,1981ىىىىىر  كىىىىا مىىىىن سىىىىوان و ىىىىالوبمو 
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Baloglu,2000)  النواعا السىموكعة لمسىالك ىمى  انهىا
السموه المستق م  المخطط لمسالك سوا   نعتز الىادة 

ا خىىرعن  زعىىارة زعىىارة المقصىىد مىىرة اخىىر  او  توصىىعة 
تتمبىىىىا فىىىىي الردعىىىىد مىىىىن النواعىىىىا السىىىىموكعة و  المقصىىىىدك

المستق معة لمسىالك  التى  ت ىمن وال  السىالك لممقصىد 
السىعاح  وهمىا النعىة اىىادة زعىارة المقصىد مىرة اخىىر  
والنعىىىىىىة لنصىىىىىىك األخىىىىىىرعن  زعىىىىىىارة المقصىىىىىىد السىىىىىىعاح  
(Zeithaml et al., 1996; Cronin et al., 
2000; Bigné et al., 2001; Chen and 
Gursoy, 2001; Chi and Qu, 2008; Pr-

ayag, 2008) 
إل   (Oliver,1980)واشارت اولعفر في دراستز 

ر ىىا السىىىالك ىمىى  انىىىز نىىىاتا المقارنىىة  ىىىعن التوقرىىىات 
المسىىى قة والتبىىىارل الفرمعىىىة ففمىىىا ان عحىىىدث ر ىىىا او 
ىد  ر ا ك فرنىدما عختمىف األدا  الفرمى  ىىن التوقىع 

ذا  المسىى   السىىا   عحىىدث ىىىد  الر ىىا او االسىىتعا  واز
كىىان األدا  الفرمىى  الىىذ  حصىىا ىمعىىز السىىالك  الفرىىا 
 اك ىىر مىىن التوقرىىات المسىى قة لىىز فعحىىدث الر ىىا  كمىىا
ناقشىىت دراسىىات اخىىر  مفهىىو  ر ىىا المسىىتهمه ىمىى  
نطا  واسىع وتوصىموا إلى  ان ر ىا السىالك هىو حالىة 
  مررفعة وبدانعة ناتبة ىن التقعمات المررفعىة  مىا فى

وكىىىىىىذله الرواطىىىىىىف والمشىىىىىىاىر  )ىىىىىىىد  الت كىىىىىىد(ذلىىىىىىه 
 ,Cadotte, Woodruff & Jenkins)واالنفراالت 

1987; Ryan, 1995; Oliver,1997; Bow-
en, 2001 ; Szymanski & Henard, 2001; 
Bowen, 2001; Kozak, 2001; Yuksel & 
Yuksel, 2001; Reisinger & Turner, 20-

03). 
توصىمت الكبعىر مىن الدراسىات السىا قة إلى  وبىود 
ىالقىىىة ىالقىىىة إعبا عىىىة  ىىىعن مررفىىىة السىىىالك ومشىىىاىر  
ور ىىىا  ونواعىىىا  السىىىموكعة و فرنىىىدما تكىىىون المشىىىىاىر 

إعبا عىىىىىة عزعىىىىىد ر ىىىىىا السىىىىىالك وعنىىىىىو  زعىىىىىارة المقصىىىىىد 
السىىىىعاح  مىىىىرات اخىىىىر  وعنصىىىىك االخىىىىرعن  ىىىىز اع ىىىىا  
(Rosenberg & Czepiel, 1984; ; Ash-
worth & Goodall, 1988; Murray, 1991; 
Cooper et al.,1993; Bigné, Sánchez, & 
Sánchez, 2001; Bigné et al.,2005;  
Yuksel & Yuksel,2007; Grappi & Mon-

tanari, 2011; Han& Jeong, 2013)  كمىىا 
وبىىىد لىىى  وزمىىىالا  ودو عىىىز ومنىىىون انىىىز ىنىىىدما تكىىىون 

السىىالك  المشىاىر سىم عة ترطىى  نتىالا متناق ىىة لر ىا
ونواعىىىىا  المسىىىىتق معة ا  تىىىىاد  إلىىىى  إنخفىىىىا  الر ىىىىا 

 .Dubé &Menon ,2000; Lee& etal)والوال  
,2008)    

اتفقىىىت الردعىىىد مىىىن الدراسىىىات ىمىىى  وبىىىود ىالقىىىة 
تىىىى بعر م اشىىىىرة  ىىىىعن الصىىىىورة الذهنعىىىىة الكمعىىىىة والنواعىىىىا 
السموكعة لمسىالك  فمىن الدراسىات التى  وبىدت التى بعر 

اىىىادة زعىىارة المقصىىد وىمىى   م اشىىر ىمىى  نعىىة السىىالك
 ;Hunt,1975) نعتىىز لنصىىك االخىىرعن  زعىىارة المقصىىد

Oh,1999; Tapachai & Waryszak, 2000; 
Beerli & Martín, 2004, Pike, 2004; Tasci 
& Gartner, 2007; Chi & Qu, 2008; Bo-
sque, & Martín, 2008;Cai, Wu, & Bai, 
2004; Chi & Cu,2008 Oppermann, 
Lee,Scott & Kim, 2008; Sánchez, & 
Sanz, 2009; Qu, Kim & IM,2010; 

Dimitra, Artisima & Kyriaki,2015)  
 

وبنوواًًاعمى ماسووب  يمكوون صووياغة الفوورض السوواب  
 والثامن كما يمي:

H7:  تابر الصورة الذهنعة الكمعة ىم  ر ا السالك 
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H8:  عىىىىىىابر ر ىىىىىىا السىىىىىىالك ىمىىىىىى  النواعىىىىىىا السىىىىىىموكعة
 المستق معة 

 

رضووا السوواوس كوسوويط بووين الصووورة الذهنيووة 
 الكمية والنوايا السموكية لمساوس:

توصمت الردعىد مىن الدراسىات التى  ط قىت ىمى   
امىىىاكن سىىىعاحعة إلىىى  وبىىىود ىالقىىىة غعىىىر م اشىىىرة  ىىىعن 
الصورة الذهنعة الكمعة ودورها ف  ىممعىة إتخىاذ القىرار 
 والنواعىىىا السىىىىموكعة لمسىىىىالك مىىىىن خىىىىالا ر ىىىىا السىىىىالك

(Chon,1990; Court, Lupton,1997; Big-
ne, Sanchez, 2001; Alcaniz et al., 20-
05; Homburg, Koschate, Hayer,2006; 
Chen and Tsai, 2007; Chitty et al ,20-
07; Barroso et al ,2007; Macintosh, 
2007; San Martin et al ,2008; Ekinci et 
al ,2008;  Chi &Qu, 2008; Bigne et al 
2008;Ryu, Han &Kim, 2008; Ren et al, 
2009; Mechinda et al ,2009;Ch-en& 
Chen, 2009; Prayag, 2009; Lee, 2009; 

Wang, Hsu, 2010; Chi,2010; Mc-Dowall 
& Ma,2010; Prayag, Ryan, 2011)   

 الفرض التاس :وبناًًاعمى ماسب  يمكن صياغة 
H9 الر ا وسعط  عن الصورة الذهنعة الكمعة والنواعا  

 السموكعة لمسالك 
دراسة الصىورة الذهنعىة الكمعىة كمتغعىر وسىعط  ىعن 
 الصىىىىورة الذهنعىىىىة المررفعىىىىة والنواعىىىىا السىىىىموكعة لمسىىىىالك
توصىىىىمت  رىىىى  الدراسىىىىات إلىىىى  ان الصىىىىورة الذهنعىىىىة 

لرالمىىة الكمعىىة متغعىىر وسىىعط  ىىعن المرىىان  المرت طىىة  ا
كالصورة الذهنعة المررفعىة والصىورة الذهنعىة الوبدانعىة 
والصىىىىورة الذهنعىىىىة الفرعىىىىدة والنواعىىىىا السىىىىموكعة لمسىىىىالك 
كدراسىىة كىىىو وزماللىىىز الىىذعن توصىىىموا إلىىى  ان الصىىىورة 
الذهنعىىىة الكمعىىىة وسىىىعط  ىىىعن الصىىىورة الذهنعىىىة المررفعىىىة 

والصىىىورة الذهنعىىىة الوبدانعىىىة والصىىىورة الذهنعىىىة الفرعىىىدة 
عىىىا السىىىموكعة لمسىىىالك واكىىىدوا ىمىىى   ىىىرورة  نىىىا  والنوا

صىىىىىورة ذهنعىىىىىة لممقصىىىىىد قوعىىىىىة مىىىىىن خىىىىىالا االهتمىىىىىا  
 المرىىىان  المرت طىىىة  الرالمىىىة لزعىىىادة مرىىىدالت تكىىىرار 
الزعارة وبذل سىعاح بىدد   عنمىا وبىدت دراسىة دعمتىرا 
وزماللىىىىىىز ان الصىىىىىىورة الذهنعىىىىىىة الكمعىىىىىىة وسىىىىىىعط  ىىىىىىعن 

والنواعىىا شخصىىعة المقصىىد والصىىورة الذهنعىىة الوبدانعىىة 
السىىىىىموكعة لمسىىىىىالك حعىىىىىث تركىىىىىس شخصىىىىىعة المقصىىىىىد 
شىىىرور الفىىىرد نحىىىو مقصىىىد مرىىىعن كنتعبىىىة اىتقاداتىىىز 

 (,Qu et al., 2011; Dimitra حوا ذله المقصد
Artisima & Kyriaki,2015)     و نا ا  ىم  ماسى

يمكوون صووياغة الفوورض العاشوور والحووادي عشوور كمووا 
 يمي:

H10الصىىىورة    الصىىىورة الذهنعىىىة الكعىىىة كوسىىىعط  ىىىعن
 الذهنعة المررفعة والنواعا السموكعة لمسالك 

H11 الصىىىورة الذهنعىىىة الكمعىىىة كوسىىىعط  ىىىعن الصىىىورة  
 الذهنعة الوبدانعة والنواعا السموكعة لمسالك 

 ثالثًا منهجية البحث
وممىىىىا سىىىى   عت ىىىىك ان تىىىىابر مقىىىىدمات الصىىىىورة 
الذهنعىىىة الكمعىىىة كمصىىىادر المرمومىىىات وتبر ىىىة السىىىالك 

  الصىىىورة الذهنعىىىة الكمعىىىة لممقصىىىد ودوافىىىع السىىىفر ىمىىى
السىىىعاح  وكىىىذله تىىىابر الصىىىورة الذهنعىىىة الكمعىىىة ىمىىى  
نواتبهىىىا كر ىىىا السىىىالك ونواعىىىا  السىىىموكعة المسىىىتق معة  
وعت ىىىمن هىىىذا البىىىز  اطىىىار الدراسىىىة ومبتمىىىع وىعنىىىة 
الدراسىىىة واالسىىىالعل ااحصىىىالعة المسىىىتخدمة واخت ىىىار 

واخعىرا  فرو  الدراسة ونتالبهىا ومناقشىة تمىه النتىالا 
 الدالالت والم امعن األكادعمعة والتط عقعة   

 
 اطار الدراسة:

 نىىا ا  ىمىى  األد عىىات ال حبعىىة التىى  تىى  ىر ىىها 
ت  التوصا إل  إطار مقترح لمدراسة الحالعة ومكوناتز 
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( 4والرالقات الوادرة  ز كما هو مو ك  الشكا رق  )
و والذ  ت  التوصا إلعز من مرابرة األد عات ونتالا 
الدراسىىىات السىىىا قة  وعهىىىدف هىىىذا ااطىىىار إلىىى  دراسىىىة 
مقىىىىدمات الصىىىىورة الذهنعىىىىة الكمعىىىىة لممقصىىىىد السىىىىعاح  
كمصىىىادر المرمومىىىات وتبر ىىىة السىىىالك ودوافىىىع السىىىفر 
وكذله دراسة ت بعره  ىمى  الصىورة الذهنعىة المررفعىةك 
ب  دراسة ت بعر الصورة الذهنعة المررفعة ىم  الصورة 

اسىىة تىى بعر كىىا مىىن الصىىورة الذهنعىىة الوبدانعىىةك بىى  در 
الذهنعىىىىة الوبدانعىىىىة والصىىىىورة الذهنعىىىىة المررفعىىىىة ىمىىىى  
الصورة الذهنعىة الكمعىةك وكىذله دراسىة الر ىا كمتغعىر 
وسعط  عن الصورة الذهنعة الكمعة لممقصد السىعاح  و 

 النواعا السموكعة المستق معة لمسالك 
 
 

 ( اطار الدراسة المقترح من اعداد الباحثات2شك  رقة )
 
 

 قياس متغيرات الدراسة:
 ,Sonmez)اسىتخد  مقعىاس سىونمعز وسىعركاعا 

Sirakaya,2002)  لقعىىىىىىىىاس مصىىىىىىىىادر المرمومىىىىىىىىات
 ات ىىا  مقعىىاس لعكىىرت ذ  الخمىىس دربىىات وتت ىىمن 
مصىىىىىىىىىادر المرمومىىىىىىىىىات األقىىىىىىىىىارل وزمىىىىىىىىىال  الرمىىىىىىىىىا 
والمن مات اابتماىعة والسفارة واالنترنت واألصدقا  
وكممىىىىىة الفىىىىىى  وىىىىىىرو  المبىىىىىىاالت والبرالىىىىىد   عنمىىىىىىا 

 ,Otto & Ritchie)اسىتخد  مقعىاس اوتىو ورعتشىي 
لسىىىىىالك  ات ىىىىىا  مقعىىىىىاس فىىىىى  قعىىىىىاس تبر ىىىىىة ا (1996

لعكىىىرت ذ  الخمىىىس دربىىىات مبىىىا اىتقىىىد ان تبر تىىى  
السىىىىعاحعة كانىىىىت كمىىىىا ارعىىىىد والتنسىىىى  ومبعىىىىرة وتبر ىىىىة 

الرمىىىر وعمكىىىن مشىىىاركتها مىىىع االخىىىرعن و هىىىا مغىىىامرة 
ومىىىىىىىرح ومرعحىىىىىىىة بسىىىىىىىدعا  وبدعىىىىىىىدة ومختمفىىىىىىىة و هىىىىىىىا 
خصوصىىعة   عنمىىا تىى  اسىىتخدا  مقعىىاس  عرلىىي ومىىارتن 

(Beerli & Martin,2004) قعىىاس دوافىىع السىىفر ل
 ات ا  مقعاس لعكىرت ذ  الخمىس دربىات مبىا سى ل 
زعارت  لمدعنة الغردقة كانىت الكتشىاف بقافىات بدعىدة 
والكتشىىىىاف امىىىىاكن بدعىىىىدة ولمىىىىتخم  مىىىىن ال ىىىىغوط 
ولمهىىىىىىىىرول مىىىىىىىىن الىىىىىىىىروتعن ولم حىىىىىىىىث ىىىىىىىىىن السىىىىىىىىرادة 
والمغىىىىىامرة   عنمىىىىىا اسىىىىىتخد  مقعىىىىىاس  وسىىىىىه ومىىىىىارتن 

(Bosque & Martıin,2008) لصىىورة لقعىىاس ا
الذهنعىىىة المررفعىىىة  ات ىىىا  مقعىىىاس لعكىىىرت ذ  الخمىىىس 
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دربىىىىىات مبىىىىىا بمىىىىىاا المنىىىىىا ر والحىىىىىدال  الط عرعىىىىىة 
وبماا البو والشىواط   البذا ىة وامىاكن الراحىة وفىن 
الطه  وفر  المغامرة وبىودة االقامىة واألمىن   عنمىا 
تىىى  قعىىىاس الصىىىورة الذهنعىىىة الكمعىىىة لممقصىىىد السىىىعاح  

  مىاكمر  و عرلىي ومىارتن  استخدا  مقعاس  الوبمو و 
Baloglu & McCleary, 1999; Beerli &) 

Martin,2004)  ك  ات ا  مقعاس لعكرت ذ  الخمس
دربىىىات مبىىىا ترىىىد الغردقىىىة المكىىىان المف ىىىا كمقصىىىد 
سىىىعاح    عنمىىىا تىىى  قعىىىاس الصىىىورة الذهنعىىىة الوبدانعىىىة 

 .Russel et al) اسىتخدا  مقعىاس راسىا وزماللىز 
 ات ا  المقعاس السمتر  مبا مبىار ونرسىان  (1981,

وسىىىار وغعىىىر سىىىار ومحىىىزن ومرتخىىى  وكلعىىىل ومبعىىىر  
 عنمىىىا تىىى  قعىىىاس ر ىىىا السىىىالك  مقعىىىاس عىىىون واوسىىىاعا 

ك  ات ىا   (;Yoon & Uysal,2003)و وا وزماللىز 
مقعىىاس لعكىىرت ذ  الخمىىس دربىىىات مبىىا هىىا كانىىىت 
زعارتىىىه لمغردقىىىة تسىىىتح  الوقىىىت والبهىىىد وكعىىىف كىىىان 

ن ىطمته وها استمرت حقا   زعارتهىا وهىا ر اله ى
كانىىىت الزعىىىارة كمىىىا اىتقىىىدت   عنمىىىا تىىى  قعىىىاس النواعىىىا 

( (Lee,2009السموكعة لمسالك  استخدا  مقعاس لىي 
دربىىات مبىىا انىىو  إىىىادة زعىىارة الغردقىىة وانىىو  نصىىك 
األخىىىىرعن  زعىىىىارة الغردقىىىىة واشىىىىبع اقىىىىار   واصىىىىدقال  

 ىم  زعارة الغردقة 
 ة:مجتم  وعينة الدراس

اسىىىىىتخدمت الدراسىىىىىة الحالعىىىىىة قىىىىىوال  االستقصىىىىىا  
كوسىىعمة لبمىىع ال عانىىات مىىن السىىعاحك حعىىث انهىىا مىىن 
الوسىالا البعىدة لبمىع ال عانىات لقعىاس اتباهىات وارا  

(  ولىىىىىىىىىى  تتىىىىىىىىىىرب  قالمىىىىىىىىىىة (Babbie,2007األفىىىىىىىىىىراد 
االستقصىىىىا  إلىىىىي المغىىىىة الرر عىىىىة ألنهىىىىا وزىىىىىت ىمىىىىي 

ة ابىزا  األبانل  وتكونت قالمة االستقصا  من تسىر
 كا بز  مبموىة من األسىلمة  عقىو  السىالك  اختعىار 
دربة الموافقىة او الىرف  لمررفىة مصىادر مرمومىاته  

و تبىىر ته  السىىعاحعة وكعىىىف تكونىىت الصىىورة الذهنعىىىة 
المررفعىىىة والصىىىورة الذهنعىىىة الفرعىىىدة والصىىىورة الذهنعىىىة 
الكمعىىىىة و دوافرهىىىى  ونواعىىىىاه  المسىىىىتق معة ولتقىىىىع  مىىىىد  

  تبىىىا  المقصىىىد وفىىى  البز االخعىىىر ر ىىىاله  وشىىىروره
من قالمة االستقصا  عت  سااله  ىىن  رى  ال عانىات 
سىىىتغرقت ىممعىىىة تبمعىىىع  الشخصىىىعة والدعموغرافعىىىة  واز

 5049شهور ما  عن شىهر مىارس  7ال عانات حوال  
  5049حت  شهر عونعو 

 

استهدفت الدراسة ىددا  من مفردات الرعنة عفو   
د عىىىات ان حبىىى  مفردةكحعىىث اشىىىارت  رىىى  األ 704

الرعنىة فى  مبتمرىات الدراسىة المفتوحىة ) المبتمرىىات 
التىى  ال عوبىىد لهىىا إطىىار مراعنىىة( عبىىل اال عقىىا ىىىن 

  (Sekaran and Bougie, 2005)مفىردة  7;6
و ولىذله اسىىتهدفت الدراسىة ىىىددا اك ىر مىىن هىذا الحىىد 
حتىى  عىىت  األخىىذ فىى  الحسىى ان نسىى ة ىىىد  ااسىىتبا ةو 

عىىىىر المكتممىىىة والمتحعىىىىزة  ف ىىىال ىىىىن نسىىىى ة القىىىوال  غ
قالمىىىة ىمىىى   900و نىىىا  ىمىىى  ماسىىى   فقىىىد تىىى  توزعىىىع 

قالمىىىىة فقىىىىط و و التىىىىال   704السىىىىعاح امكىىىىن تبمعىىىىع 
%  :9 مغىىىىىت نسىىىىى ة إسىىىىىتبا ة السىىىىىعاح فىىىىى  الرعنىىىىىة 

والبىىىدعر  الىىىذكر اع ىىىا انىىىز تمىىىت ىممعىىىة تىىىدقع  فىىى  
قالمىة  >>4القوال  المبمرة نتا ىنها إست راد حوال  

 (,Malhotra% 40دة تترىىىىد  اا هىىىىا  عانىىىىات مفقىىىىو 
  واستخدمت الدراسة الحالعة اسمول الرعنىات (1993

مىىىىن  Mall Intercept Samplingااىترا ىىىىعة 
خىىىالا مقا مىىىة السىىىعاح فىىى  الفنىىىاد  وصىىىاالت السىىىفر 
 المطىىار وابنىىا  نقىىا السىىعاح مىىن المطىىار إلىى  الفنىىد  
 الناقمىىىة واألكىىىوا سىىىنتر داخىىىا الفنىىىاد  ومنىىىدو عن  عىىىع 
الىىىرحالت  الفنىىىاد  و والىىىرحالت ال حرعىىىة و ال ىىىازارات 

( إلىىى  4ومكاتىىىل األسىىىتق اا  الفنىىىاد   وعشىىىعر بىىىدوا)
 لرعنة الدراسة نتالا التحمعا الوصف  



 

 ئج التحليل الىصفً لعينة الذراسة( يىضح نتب1وجذول)
 

 النسبة المئىية العذد المستىيبت الخصبئص الذيمىغرافية

 السن

 43-11يٍ 

 34-43يٍ

 53-35يٍ

 53اكثش يٍ 

 االجًاني

11 

135 

513 

54 

351 

3.5 

45.3 

34.3 

3.1 

155 

 النىع
 ركش

 دَثي

 االجًاني

115 

541 

351 

35.4 

31.5 

155 

 الحبلة االجتمبعية

 دلزب

 يرضوج

 يطهك دو يُفصم

154 

551 

53 

351 

51.5 

55.5 

5.5 

155 

 مستىي التعليم

 انثاَوٍح انعايح

 يؤهم جايعي

 ذخشج يٍ انًذسسح

 االجًاني

553 

113 

55 

351 

35.4 

34.5 

3.3 

155.5 

 

 الذخل الشهري

 53 دوالس 53.555الم يٍ 

41 

114 

41 

4 

351 

5.5 

53.5 

33.5 

53.3 

1. 

155.5 

53.555-43.555 

34.555$-43.555 

$13.555$-35.444 

$44.555$-13.444 

 $155.555او اكثش 

 االجًاني

 الجنسية

 انًاَي

 هونُذى

 اَجهَضى

 تهجَكي

 تونُذى

 صَُي

  شَسي

 يجشى

 تالسوسي

 سوسي

 اٍطاني

Cz 

 سوٍسشى

 ََوصٍالَذى

 صشتي

 ًَساوى

131 

51 

55 

54 

54 

35 

55 

11 

4 

11 

1 

3 

1 

11 

1 

1 

351 

41.1 

5.1 

3.5 

1.5 

1.5 

15.3 

5.3 

3.5 

5.5 

3.3 

5.5 

1.5 

1.1 

5.1 

5.5 

5.5 

155.5 
 



 

تتمبىىا الفلىىات الرمرعىىة األغمىىل لمسىىعاح األبانىىىل 
 98-80ىىىىىا  ك  >7-68فىىىى  الفلىىىىات الرمرعىىىىة مىىىىن 

و 7 69 مغىىىىىت نسىىىىى ة هىىىىىذ  الفلىىىىىات %ىىىىىىا   حعىىىىىث 
% ىمىىىي التىىىوالي مىىىن إبمىىىال  مفىىىردات الرعنىىىة 8 86

-;4ىم  التوال    عنما  مغت الفلة الرمرعة اقا مىن 
% ىمىىىىى  : 8%و 5 7ىىىىىىا 98ىىىىىىا  واكبىىىىىر مىىىىىن 67

التىىوال    اا ىىىافة إلىىى  ان مر ىىى  ىعنىىىة السىىىعاح مىىىن 
النسىىىىا  حعىىىىث  مغىىىىت النسىىىى ة الملوعىىىىة لفلىىىىة السىىىىعدات 

بىىدت النسىى ة الملوعىىة لفلىىة السىىعدات % و عنمىا و 9 :8
% مىىىن مفىىىردات الرعنىىىة  مىىىن المالحىىى  اع ىىىىا  9 :8

وقىىىىو  النسىىىى ة األك ىىىىر مىىىىن مفىىىىردات الرعنىىىىة فىىىى  فلىىىىة 
الحاصىىمعن ىمىى  البانوعىىة الرامىىة و فقىىد  مغىىت نسىى ته  

%  كمىىىا تقىىىع اغمىىىل مفىىىردات الرعنىىىة فىىى  فلىىىة 9 99
% مىىىىىىن مفىىىىىىردات  9 :8المتزوبىىىىىىون حعىىىىىىث عمبمىىىىىىون

لنتىالا السىا قة وقىو  النسى ة األك ىر الرعنىة  او ىحت ا
مىىىىن مفىىىىردات الرعنىىىىة فىىىى  فلىىىىة الىىىىدخا الشىىىىهر  مىىىىن 

دوالر  فقىىىىد  مغىىىىىت هىىىىذ  النسىىىىى ة  000>7- 68000
%  فى  حىىعن تمبمىت اقىىا نسى ة فىى  فلىة الىىدخا 9 77

دوالر شىىىهرعا و حعىىىث  مغىىىت هىىىذ   000 58اقىىىا مىىىن 
 %  9النس ة 

 االساليب اإلحصاوية المستخدمة: 
اىتمىىىىدت الدراسىىىىة الحالعىىىىة ىمىىىى  مبموىىىىىة مىىىىن  

األسىىىىىالعل ااحصىىىىىالعة  اسىىىىىمول نمىىىىىوذج المرىىىىىادالت 
-SEM)) .Structural Equation Moالمهعكمىىىىىىىىىة 

deling  وذلىىىىه اخت ىىىىار فىىىىرو  الدراسىىىىة وتوصىىىىعف
ىالقات التى بعر والتى بر  ىعن متغعىرات ااطىار المقتىرح 
ف  شكا مرادالت سموكعة  ىعن المتغعىرات كمىا عمكنىز 

د الرالقىىات الم اشىىرة والغعىىر م اشىىرة فىى  ااطىىار رصىى
 (-Factor an واسىىىىتخد  مرامىىىىا التحمعىىىىا  المقتىىىىرح
alysis)   لتقىىىىىىعConvergent validity  لممتغعىىىىىىرات

المختمفىىىةك وتىىى  اسىىىت راد االسىىىلمة التىىىي لهىىىا مرىىىامالت 

 (Hair et al  (1998,.0.3ا مىىىىىن ىىىىىىىىىتحمعىىىىىا اق

 54 80 مىىىىن AVEوتراوحىىىت قعمىىىىة الت ىىىاعن المفسىىىىر 
 0.584 عن   KMOك وتراوحت قعمة اا>4 89إلي 
 8 0حعىىىىث عبىىىىل اال تقىىىىا قعمتىىىىز ىىىىىن  48> 0إلىىىىي

Hair et al .,1998) واسىتخد  اسىمول كرون ىاه  )
اخت ىىار ب ىىات المقىىاععس و   Cronbach Alfaالفىىا

حعىىث تتىىراوح قعمىىة مرامىىا الفىىا لمتغعىىرات الدراسىىة مىىا 
امالت   و ىذله ترت ىر كافىة قىع  مرىى7>:  و 905 ىعن

الفا مق ولة إل  حىد ك عىر  حعىث عىر   رى  ال ىاحبعن 
او اكبىىىر فىىىىفن  9 0انىىىز إذا كانىىىت قعمىىىة مرامىىىا الفىىىا 

المقعاس ففن المقعاس عتصف  الب ات   اا افة إلى  
ان اكبىىر المقىىاععس ب اتىىا  هىىو ذلىىه المقعىىاس المسىىتخد  

 (  عنما اقا 7>:ف  قعاس متغعر ر ا السالك )الفا=
 ( 905تغعىىىر دوافىىىع السىىىفر )الفىىىا=مقعىىىاس ب اتىىىا  هىىىو م

و اا ىىىىافة إلىىىى  انىىىىز تىىىى  اسىىىىتخدا  اسىىىىمول التحمعىىىىا 
Confirmatory Factorالرىىامم  الت كعىىد      An-

alysis  اخت ىىار صىىد  المقىىاععس المسىىتخدمة لقعىىاس
متغعىىىرات الدراسىىىة  واسىىىمول التحمعىىىا الوصىىىف  وذلىىىه 

 ( (Hair et al .,1998لتوصعف ىعنة الدراسة  
 
 
 
 

 اختبار فروض الدراسة: 
( ىم  بمانعىة متغعىرات )مصىادر (SEMعحتو   

الصىورة  -دوافع السىفر –تبر ة السالك  –المرمومات 
 -الصىىىىىورة الذهنعىىىىىة الوبدانعىىىىىة  -الذهنعىىىىىة المررفعىىىىىة 

النواعىىىىىىا –ر ىىىىىىا السىىىىىىالك  -الصىىىىىىورة الذهنعىىىىىىة الكمعىىىىىىة
السىىىىىموكعة لمسىىىىىالك(  وعرىىىىىر  البىىىىىدوا التىىىىىال  القىىىىىع  

ت االنحىىىىدارو ومرىىىىامالت االنحىىىىدار المقىىىىدرة لمرىىىىامال
المرعارعىىىة و والخطىىى  المرعىىىار  و والقعمىىىة ااحتمالعىىىة 

الىىىىرف  او الق ىىىىوا لفىىىىر   والتىىىى  ع نىىىى  ىمعهىىىىا قىىىىرار
الرد   حعث عت  ق ىوا الفىر  الرىد  إذا كانىت القعمىة 

والركىىىىىىس صىىىىىحعك  مىىىىىىع  05.ااحتمالعىىىىىة اقىىىىىىا مىىىىىن 
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مالح ىىىىىة ان مسىىىىىتو  المرنوعىىىىىة المبىىىىىال  مرنىىىىىا  انىىىىىز 
 ن الصفر  وعو ك ىىىىىىىة ااحتمالعة مىىىىىىىىىىرل القعمىىىىىىىىىتقت

و القىع  المقىدرة لمرممىات    AMOS( نىواتا 5بدوا)
 االنحدار و ر  الماشرات األخر  

 

 ( يوضس القية المقدرة لمعممات االنحدار وبعض الملشرات األخرى2جدو )
Standardized 

Regression 

Weights 

P C.R. S.E. Estimate  

.247 .142 1.982 350 694. IS   Cog 

.821 *** 5.490 .084 .464 TE             Cog 

.397 *** 3.278 .057 .186     TM             Cog 

.714 *** 5.751 .025 .145     de                    T.S 

-.633 .006 -2.774 .097 -.269 cog       AFF 

-.246 .018 -2.370 .240 -.569 cog    de 

.329 .002 3.157 .567 1.791       AFF  de 

.596 *** 4.571 .406 1.854 INT            T.S 
   

( ان اىمىىىىي قعمىىىىة مقىىىىدرة 5او ىىىىك البىىىىدوا رقىىىى )
Estimate) ىعن ر ىا السىالك ( ه  الرالقة الم اشرة 

ك وهىىىذ  87; 4والنواعىىىا السىىىموكعة المسىىىتق معة لمسىىىالك 
القعمة ترني ان الزعادة  دربة واحدة ف  ر ىا السىالك 

 قعمىىىىىة  لمسىىىىىالك توقىىىىىع زعىىىىىادة فىىىىى  النواعىىىىىا السىىىىىموكعة ع
ك والخط المرعار  لهىذ  الرالقىة الم اشىرة هىو  87; 4
.406   

ولتحدعىىىد مىىىا إذا كانىىىت الرالقىىىة مرنوعىىىة إحصىىىالعا  
ىمىي قعمىة الخطى   Estimateعت  قسمة القىع  المقىدرة 

التىىى    CRلتو ىىىعك القعمىىىة الحربىىىة SEالمرعىىىار  
   كمىا توصىىا  t (t value)تفسىر ىمى  انهىىا قعمىة 

( إلى  ان قعمىىة (Hair et al.,1998هعىر وزماللىز 
t=1.96  ك لىىذله  008 0تتىرب  إلىىي مسىتو  مرنوعىىة

وفقىىا  ترت ىىر مرنوعىىة  9> 4ا  قعمىىة حربىىة اك ىىر مىىن 
 ( Hair et al.,1998لهعر وزاللز )

 

وعت ىىىىىك مىىىىىن البىىىىىدوا السىىىىىا   ان  تىىىىىابر مصىىىىىادر 
لك ىمي الصورة المرمومات ودوافع السفر وتبر ة السا

تى بعرا  مرنوعىا  )حعىث ان قعمىة النسى ة الذهنعة المررفعىة 
 والقعمة االحتمالعة لز 9> 4اك ر من  CR الحربة 

 
 
 
 

 
 
 

 P- Value 0.05اقىا مىن ()Hair al et.,1998) 
ك إذن عىىىىىىىت  ق ىىىىىىىوا الفىىىىىىىر  األوا والفىىىىىىىر  البىىىىىىىاني 

لىىى  تىىىابر ( ان 5ث   عنمىىىا او ىىىك البىىىدوا رقىىى )والبالىىى
الصىىىىىىورة الذهنعىىىىىىة المررفعىىىىىىة ىمىىىىىىي الصىىىىىىورة الذهنعىىىىىىة 
الوبدانعة وال تابر اع ىا  ىمىي الصىورة الذهنعىة الكمعىة 

 9> 4اقىىا مىىن  CR)حعىىث ان قعمىىة النسىى ة الحربىىة 
( 0.05اك ىىىر مىىىن  P- Valueوالقعمىىىة االحتمالعىىىة 

الرا ىع والخىامس  كمىا ا هىرت إذن عت  رف  الفر  
النتىىىىالا التىىىى بعر المرنىىىىو  لمصىىىىورة الذهنعىىىىة الوبدانعىىىىة 
ىمىىي الصىىورة الذهنعىىة الكمعىىة مرنوعىىا  )حعىىث ان قعمىىة 

والقعمىىىىىىىىة  9> 4اك ىىىىىىىىر مىىىىىىىىن  CRالنسىىىىىىىى ة الحربىىىىىىىىة 
( إذن عىت  0.05اقىا مىن  P- Valueاالحتمالعىة لىز 

 ق ىىىوا الفىىىر  السىىىادس   اا ىىىافة إلىىى  وبىىىود تىىى بعر
 مرنىىىىو  لمصىىىىورة الذهنعىىىىة الكمعىىىىة ىمىىىى  ر ىىىىا السىىىىالك
 ووبود تى بعر مرنىو  اع ىا  لر ىا السىالك ىمى  النواعىا
 السىىموكعة المسىىىتق معة )حعىىىث ان قعمىىة النسىىى ة الحربىىىة

CR  والقعمىىىىىة االحتمالعىىىىىة لىىىىىز  9> 4اك ىىىىىر مىىىىىنP- 

Value  إذن عىىىىىىت  ق ىىىىىىوا الفىىىىىىر  0.05اقىىىىىىا مىىىىىىن )
 السا ع والبامن  
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 نتاوج اختبار فروض المتغيرات الوسيطة: 
بنىىىىىىان مىىىىىىن المتغعىىىىىىرات الوسىىىىىىعطة فىىىىىى  اعوبىىىىىىد 

ك راسة وهما الصورة الذهنعة الكمعىةالنموذج المقترح لمد
ر ا السالك  حعث عبىل تىوافر ىىدة شىروط الخت ىار 

المسىىىتقا ىمىىىي المتغعىىىر  الوسىىىعط وهىىىي تىىى بعر المتغعىىىر
الوسعط ك وت بعر المتغعر الوسعط ىمىي المتغعىر التىا ع 
ذا توافرت تمه الشروط نحىدد نىو  الوسىعط بزلىي ا   واز
كمىىىىىي فىىىىىاذا كانىىىىىت ىالقىىىىىة مرنوعىىىىىة م اشىىىىىرة  وىالقىىىىىة 
ذا كانت  مرنوعة غعر م اشرة عص ك الوسعط بزليك واز
الرالقتىىىىعن المرنىىىىوعتعن غعىىىىر م اشىىىىرة عصىىىى ك الوسىىىىعط 

 كمي  
وال: دراسووة الرضووا كمتغيوور وسوويط بووين الصووورة أ

 الذهنية الكمية والنوايا السموكية لمساوس
اشىىارت نتىىالا الدراسىىة إلىى  وبىىود ىالقىىة م اشىىرة 

ر ىىىىىىىىا السىىىىىىىىالك    ىىىىىىىىعن الصىىىىىىىىورة الذهنعىىىىىىىىة الكمعىىىىىىىىة و
 Standardized Reggression) 714. مقىدار)

Weights   ك  عنما او حت النتالا ان هناه ىالقة
غعىىىىر م اشىىىىرة   ىىىىعن الصىىىىورة الذهنعىىىىة الكمعىىىىة والنواعىىىىا 
السموكعة لمسالكك إذن عرد ر ا السىالك وسىعط بزلى  
 ىىعن الصىىورة الذهنعىىة الكمعىىة والنواعىىا السىىموكعة لمسىىالكك 

 و عت  ق وا الفر  التاسع 
ثانيوووا: دراسوووة الصوووورة الذهنيوووة الكميوووة كمتغيووور 

بووووين الصووووورة الذهنيووووة المعرفيووووة  وسوووويط 
 والنوايا السموكية لمساوس

اشارت نتالا الدراسة إلى  انىز العوبىد ىالقىة  ىعن 
الصورة الذهنعة المررفعة والصورة الذهنعة الكمعة لىذله 
عصرل دراسة الصورة الذهنعة الصىورة الذهنعىة الكمعىة 
كوسعط  عن الصورة الذهنعة المررفعة والنواعا السموكعة 

ك ألن اوا شرط ل  عتحق  لذله عصرل اخت ىار لمسال
  اقي الفرو ك وعت  رف  الفر  الراشر 

ثالثا: دراسة الصورة الذهنية الكمية كوسيط بوين 
الصورة الذهنية الوجدانية والنوايوا السوموكية 

 لمساوس
او ىىحت نتىىالا الدراسىىة ان هنىىاه ىالقىىة م اشىىرة  

ة الكمعىة  عن الصورة الذهنعة الوبدانعة والصورة الذهنعى
 Standardized Reggression=  329.) مقدار

Weights ك  عنمىىىا هنىىىاه ىالقىىىة غعىىىر م اشىىىرة  ىىىعن )
الصىىىورة الذهنعىىىة الوبدانعىىىة والنواعىىىا السىىىموكعة لمسىىىالك 

 Standardized 0.135غعىىىىىىر م اشىىىىىىرة )  مقىىىىىىدار

Reggression Weights)   ك إذن ترىىىىىىىد الصىىىىىىىورة
الذهنعىىىىة الذهنعىىىىة الكمعىىىىة وسىىىىعط بزلىىىى   ىىىىعن الصىىىىورة 

الوبدانعىىىىىة والنواعىىىىىا السىىىىىموكعة لمسىىىىىالكك وعىىىىىت  رفىىىىى  
 الفر  الحاد  ىشر 

مسووووووتوى مالومووووووة وجووووووودة نموووووووذج الدراسووووووة 
“Model fit”: 

( ىىىىن وبىىىود 7كمااسىىىفرت النتىىىالا  بىىىدوا رقىىى  )
مستو  مق وا لنموذج الدراسة و حعث  مغ مقعاس كىا 

و وقىىد  مىىغ  000.  مسىىتو  مرنوعىىة794 4679تر عىىع 
 Goodness of fit Index التوافى مسىتو  بىودة 

GFI .833  ماللىىىى  إلىىىى  حىىىىد مىىىىا و  وعرت ىىىىر مسىىىىتو
  فىى  حىعن  مىىغ كىا مىىن مسىىتو  0.9حعىث عقتىىرل مىن

-AGFI” Adjusted  Good“ بودة التواف  المرىدا 
ness of fit Index=0.868 ك ومسىىتو  بىىودة

 -PGFI”  Parsimonious Go“التواف  المحدود 
odness of Fit= .784  التىىىىىوال   وهىىىىى  ىمىىىىى

 مستوعات بعدة لماشرات بودة التواف  
كمىىا ا هىىرت النتىىالا كىىذله مسىىتو   ىىرعف لكىىا 
مىىن قعمىىة البىىذر التر عرىى  لمتوسىىطات مر رىىات خطىى  

 REMSA”  Root Mean Square of“التقرعل 
Approximation  وقعمىىىة البىىىذر التر عرىىى  لمتوسىىىط
    RMR” Root Mean Square“ مر رات ال ىواق 
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Residual ىمىىىىىىىىىى  069 0و  057وحعىىىىىىىىىىث  مغىىىىىىىىىىت
تقىىع خىىارج النطىىا  المبىىال  وهىىو  التىىوال  وهىى   التىىال 

ف قىىىىىا ىمىىىىى  التىىىىىوال    وع هىىىىىر  >0 0ف قىىىىىا  ;0 0

ماشىىىىرات بىىىىودة التوافىىىى   ( ممخىىىى 7البىىىىدوا رقىىىى  )
 ومستو  الق وا لكا منها 

 

 سةممخص ملشرات جودة التواف  لنموذج الدرا (4جدو )
 مستىي المالئمة

 )القبىل(

المستىي 

 المعيبري
 مسلسل اسم المؤشر قيمة المؤشر

 يالئى
دال ا صائَاً دلم 

 5.53يٍ 

1435.341 

5.551 

 يؤدش كا ذشتَع

 Pيسروى انًعُوٍح 
1 

 GFI 5يسروى جودج انروا ك  5.114  أكثش 5.4 يالئى

 5.151 1اني  5يٍ  يالئى
 يسروى جودج انروا ك انًعذل

AGFI 
4 

 PGFI 3يسروى جودج انروا ك انًحذود  5.113 1اني 5يٍ  يالئى

 5.553  ألم 5.51 يالئى
يؤدش انجزس انرشتَعي نًروسط 

 REMSAيشتعاخ خطأ انرمشٍة 
3 

 5.545  ألم 5.54 يالئى
يؤدش انجزس انرشتَعي نًروسط 

 RMRيشتعاخ انثوالي 

 

5 

 NFI 1يؤدش انجودج انًعَاسى  5.154 1اني  5يٍ  يالئى

 CFI 1يؤدش جودج انروا ك انًماسٌ  5.445 1اني  5يٍ  يالئى

 1.541  ألم 3 يالئى
يؤدش كا ذشتَع اني دسجاخ انحشٍح 

CMIN/DF 
4 

 

 مناقشة نتاوج الدراسة: 
تىىى بعر  تهىىىدف الدراسىىىة إلىىى  اخت ىىىار الترىىىرف ىمىىى 

 رىىىىىى  مقىىىىىىدمات الصىىىىىىورة الذهنعىىىىىىة الكمعىىىىىىة لممقصىىىىىىد 
  ابر هذ  الصورة ىم   ر  النواتا السعاح  وكذله

فقىىد اسىىتهدفت الدراسىىة المعدانعىىة  تبمعىىع  عانىىات مىىن 
السىىىىعاح مىىىىن بنسىىىىعات مترىىىىددة فىىىى  مدعنىىىىة الغردقىىىىة  
واسىىىىىىىىىتخدمت الدراسىىىىىىىىىة الحالعىىىىىىىىىة اسىىىىىىىىىمول الرعنىىىىىىىىىات 

مىىىىىن  Mall Intercept Samplingااىترا ىىىىىعة 
خىىىالا مقا مىىىة السىىىعاح فىىى  الفنىىىاد  وصىىىاالت السىىىفر 
 المطىىار وابنىىا  نقىىا السىىعاح مىىن المطىىار إلىى  الفنىىد  

 ع ىىىىىىىىىا الفناد  ومندو عن  عىىى الناقمة واألكوا سنتر داخ
الىىىرحالت  الفنىىىاد  و والىىىرحالت ال حرعىىىة و ال ىىىازارات 

 ومكاتل األستق اا  الفناد  
إعبىىىا ي لمصىىىادر وا هىىىرت النتىىىالا وبىىىود تىىى بعر 

المرمومات ىم  الصورة الذهنعة المررفعة  حعث تابر 
 مصادر المرمومات ىم  الصورة الذهنعة المررفعة 

 
 P. Value%  وذله  مسىتوعات مرنوعىة: 57 نس ة 
و نىىا ا ىم  مسىىتو  الداللىىة ااحصىىالعة  014.ترىىادا 

وتتماشىىى  تمىىىه النتىىىالا مىىىع  .عىىىت  ق ىىىوا الفىىىر  األوا
نتىىىالا الدراسىىىات السىىىا قة التىىى  ط قىىىت ىمىىى  القطىىىا  

  ;Baloglu, McMcleary,1999)السىعاح  مبىىا
Eachtner, .2003; Berrli and .Martin, 
2004; .Lennon,Weber, .Henson,2005 ) 
وتشىىىىىىعر النتىىىىىىالا إلىىىىىى  ان لمصىىىىىىادر المرمومىىىىىىات دورا  

فىىىى  التىىىى بعر ىمىىىى  الصىىىىورة الذهن عىىىىة المررفعىىىىة  هامىىىىا  
وا هىىىىىرت الدراسىىىىىة ان اكبىىىىىر األ رىىىىىاد اهمعىىىىىة لقعىىىىىاس 
مصىىىىىىىىادر المرمومىىىىىىىىات همىىىىىىىىا مصىىىىىىىىادر المرمومىىىىىىىىات 
الشخصىىىعة مبىىىا األقىىىارل وزمىىىال  الرمىىىا والمن مىىىات 
 اابتماىعىىىىىىىىىىة ومصىىىىىىىىىىىادر المرمومىىىىىىىىىىات والمصىىىىىىىىىىىادر
المط وىة والمسموىة مبا البرالد والمباالت والتمفاز 

 9 67سىىىىىعرواالىالنىىىىىات  وعسىىىىىتطعع هىىىىىذا المتغعىىىىىر تف



 ....الصورة الذهنية للعالمة مقدمات ونواتج   أمنية مختار ياقوت أ.د/ نادية ابو الوفا العارف،أ.د/ أ/آيات حسن الغرباوى، 

20 
 

%)مرامىىا التحدعىىد( مىىن الت ىىاعن فىى  الصىىورة الذهنعىىة 
 المررفعة 

كما ا هرت النتالا وبود ت بعر مرنىو  إعبىا   
لتبر ىة السىىالك ىمى  الصىىورة الذهنعىة المررفعىىة  حعىىث 
تىىىابر تبر ىىىة السىىىالك ىمىىى  الصىىىورة الذهنعىىىة المررفعىىىة 

% و وذلىىىه  مسىىىتو  مرنوعىىىة اقىىىا مىىىىن 4 5; نسىىى ة 
مسىىىىتو  الداللىىىىة ااحصىىىىالعة عىىىىت    و و نىىىىا ا ىم  04

رفىى  فىىر  الرىىد  وق ىىوا الفىىر  البىىان   وقىىد نبىىك 
% )مرامىىىىىا 4 7>هىىىىىذا المتغعىىىىىر فىىىىى  تفسىىىىىعر نسىىىىى ة 

( مىن الت ىاعن فى  المتغعىر التىا ع )الصىورة R^2التحدعد
الذهنعىىىىة المررفعىىىىة(  تتوافىىىى  هىىىىذ  النتىىىىالا مىىىىع نتىىىىالا 
 الدراسات السا قة الت  ابرعت ف  هذا المباا مبا 
)Fakeye&Crompton,1991;Otto& Ritchie, 
1996;Baloglu& MCleary,1999;  .Litvin, 
ling,  2001;Vogt ,Andereck,2003;Hsu, 
Wolfe,Kang,2011) 
ا هىىىىرت النتىىىىالا وبىىىىود تىىىى بعر إعبىىىىا   ذو داللىىىىة 
إحصىىىىىىىالعة لىىىىىىىدوافع السىىىىىىىفر ىمىىىىىىى  الصىىىىىىىورة الذهنعىىىىىىىة 

دوافىىىىع السىىىىفر ىمىىىى  الصىىىىورة  المررفعىىىىة  حعىىىىث تىىىىابر
% و وذلىىىه  مسىىىتو  : >6عىىىة المررفعىىىة  نسىىى ة الذهن

 و  نىىىىىىا ا ىم  مسىىىىىىتو  الداللىىىىىىة 004مرنوعىىىىىىة ترىىىىىىادا
ااحصىىىالعة عىىىت  رفىىى  فىىىر  الرىىىد  وق ىىىوا الفىىىر  
البالىث  وتفسىر دوافىع السىىفر الت ىاعن الىذ  عحىدث فىى  

% )مرامىىىىا 7 65الصىىىىورة الذهنعىىىىة المررفعىىىىة  نسىىىى ة 
 التحدعد( 

دراسىىات كمىىا تتفىى  تمىىه النتعبىىة مىىع نتىىالا تمىىه ال
السىىىىا قة التىىىى  اكىىىىدت ىمىىىى  الىىىىدور ااعبىىىىا   لىىىىدوافع 

ىمىىىى  الصىىىىورة الذهعنىىىىة المررفعىىىىة  التىىىى بعر السىىىىفر فىىىى 
لممقصىد السىعاح  المصىر  فى  ذهىن السىالك  وعشىىعر 

إ ىىىىراز دور دوافىىىىع السىىىىفر كمسىىىى ل  هىىىىذا األتفىىىىا  إلىىىى 
 Beerli)رلعس  ف   نا ا الصورة الذهنعة لد   السالك

& Martin, 2004; .Lee,2008; Murphy, 
Benckendroff & Mascardo ,2007; shin, 

اشارت نتالا الدراسة لمت بعر ااعبىا      كما (2008
 لمصورة الذهنعة الكمعة لممقصد السعاح  ىم  ر ا

% و وذله  مستو  مرنوعة اقا 7 4:السالك   نس ة 
   و و نا ا ىم  مستو  الداللة ااحصالعة عت  04من 

 الفر  الرا ع رف  فر  الرد  وق وا 
اكدت نتالا الدراسىة الحالعىة ىمى  ىىد  وبىود ىالقىة  و 

 ىىىىىىعن الصىىىىىىورة الذهنعىىىىىىة المررفعىىىىىىة والصىىىىىىورة الذهنعىىىىىىة 
الوبدانعىىىىىىة   فقىىىىىىد  مىىىىىىغ مرامىىىىىىا االنحىىىىىىدار المرعىىىىىىار  

لىى  تتفىى  هىىذ  النتعبىىة مىىع نتىىالا الدراسىىات  -63.3%
السا قة ف  هذا الصىدد  فقىد اشىارت  رى  الدراسىات 

إلىى  وبىىود تىى بعر لمصىىورة الذهنعىىة المررفعىىة   السىىا قة
 ىم  الصورة الذهنعة الوبدانعة  

.(Baloglu & McCleary,1999; Beerli & 
Martin, 2004; Kastenholz,2010; Yacout 
& Hefny,2014) 
وعمكىن ت رعىر اخىىتالف هىذ  النتعبىىة ىىن مر ىى  
الدراسات السا قة إل  حدث وقو  الطالرة الروسعة ف  

إلىى  ترابىىع الكبعىىر مىىن السىىعاح ىىىن زعىىارة  اد  سىىعنا 
مصر و ت ىعن ابنىا  بمىع ال عانىات ان سىفارات الردعىد 
من الدوا منرت األفراد من السفر إل  مصر ومنرت 
الىىرحالت الم اشىىرة إلىى  مصىىر وىمىى  الىىرغ  مىىن ذلىىه 
هنىىىاه  رىىى  األفىىىراد بىىىا  ىمىىى  مسىىىالعتز الشخصىىىعة 
 طرعىى  غعىىر م اشىىر  سىى ل شىىرور   حىىل مصىىر  ا  

 بعر الصىىىورة الذهنعىىىة الوبدانعىىىة لىىىز دور اساسىىى  ان تىىى
 تكوعن الصورة الذهنعة الكمعة لمسالك 

واكىىىدت نتىىىالا الدراسىىىة ىمىىى  ىىىىد  وبىىىود تىىى بعر  
لمصورة الذهنعة المررفعىة ىمى  الصىورة الذهنعىة الكمعىة 
لممقصىىىىىىىد السىىىىىىىعاح  حعىىىىىىىث  مىىىىىىىغ مرامىىىىىىىا االنحىىىىىىىدار 

ل  تتفى  هىذ  النتعبىة مىع نتىالا و % 9 57-المرعار  
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راسات السا قة ف  هىذا الصىدد  فقىد اشىارت  رى  الد
الدراسىىات  إلىى  وبىىود تىى بعر إعبىىا   لمصىىورة الذهنعىىة 

 المررفعة ىم  الصورة الذهنعة الكمعة 
(Beerli & Martin, 2004; Baloglu& Mc-
Cleary,1999; Qu,Kim and Im,2011)  

وعمكىىىىىن ت رعىىىىىر اخىىىىىتالف هىىىىىذ  النتعبىىىىىة ىىىىىىن مر ىىىىى  
االحىداث التى  مىرت  هىا مدعنىة الدراسات السا قة إل  

ا  ان تى بعر الصىورة الذهنعىة الوبدانعىة كىان الغردقة  
لهىىىا دور اساسىىى  فىىى  تكىىىوعن الصىىىورة الذهنعىىىة الكمعىىىة 

 ك لمسال
كشفت نتالا الدراسة ىن وبود ت بعر موبل كما 

لمصىىىىورة الذهنعىىىىة الوبدانعىىىىة لممقصىىىىد السىىىىعاح  ىمىىىى  
د  مىىىغ الصىىىورة الذهنعىىىة الكمعىىىة لممقصىىىد السىىىعاح   فقىىى

%  اتفقىىىىىت هىىىىىذ  > 65مرامىىىىىا االنحىىىىىدار المرعىىىىىار  
الدراسىىة مىىع الردعىىد مىىن الدراسىىات التىى  وبىىدت تىى بعر 
إعبىا   لمصىىورة الذهنعىة الوبدانعىىة  لممقصىد السىىعاح  

ا  كممىا تحسىن شىرور  ىم  الصورة الذهنعة الكمعىة و
السىالك ناحعىىة المقصىد السىىعاح  كممىا كانىىت  الصىىورة 

-Ward & Rus)عبا عىة  الذهنعىة الكمعىة لممقصىد إ
sel,1991; Walmsley .& Jenkins, 1993; 
Granter,1993; Baloglu & Brinberg, 19-

97; Beerli & Martin .2004)  
وكىىىذله كشىىىفت نتىىىالا الدراسىىىة ىىىىن وبىىىود تىىى بعر  

إعبا   ك عر لمصورة الذهنعة الكمعة لممقصىد السىعاح  
ر  ىم  ر ا السالك  فقد  مغ مراما االنحدار المرعا

اتفقىىت نتىىالا هىىذ  الدراسىىة مىىع الردعىىد مىىن و %  7 4:
الدراسىىات التىى  وبىىدت تىى بعر إعبىىا   لمصىىورة الذهنعىىة 
الكمعىىة  لممقصىىد السىىعاح  ىمىى  ر ىىا السىىالك  و ا  
كمما تحسنت الصورة الذهنعىة الكمعىة فى  ذهىن السىالك 
كممىىىىا زاد ر ىىىىا  ىىىىىن المقصىىىىد  اسىىىىتطاىت الصىىىىورة 

% مىىىن 84تفسىىىعر الذهنعىىىة الكمعىىىة لممقصىىىد السىىىعاح  
 )مراما التحدعد(   الت اعن الذ  عحدث ف  الر ا

)Bigne,2001; Yoon & Uysal,2005; Chi& 
Qu 2008;Bigne et al 2008; Lee,2009; 
Lee, Jeon&Kim,2010; Wang, Hsu,20-
10; Chi,2010; Chen& .Chen, 2010; 
.Prayag, Ryan,2011) 

داللىىىة ا هىىىرت النتىىىالا وبىىىود تىىى بعر إعبىىىا   ذو و 
إحصىىالعة لتىى بعر ر ىىا السىىالك ىمىى  النواعىىا السىىموكعة 

% مرامىىا االنحىىدار 9 >8لمسىىالك  نسىى ة  المسىىتق معة
( و P<(0.001المرعىىىىار ك وذلىىىىه  مسىىىىتو  مرنوعىىىىة 

و نىىىىا ا ىم  مسىىىىتو  الداللىىىىة ااحصىىىىالعة عىىىىت  رفىىىى  
اتفقىىىىت هىىىىذ  فىىىىر  الرىىىىد  وق ىىىىوا الفىىىىر  الخىىىىامس  
وبىىدت تىى بعر  الدراسىىة مىىع الردعىىد مىىن الدراسىىات التىى 

إعبا   لر ا السالك ىم  النواعا السموكعة لز وا  ان 
كمما زاد ر ا  ىن المقصىد كممىا عكىون لدعىز اسىترداد 

اىىىىىادة زعىىىىارة المقصىىىىد مىىىىرة اخىىىىر  و ولنصىىىىك  ك عىىىىر
 األخىىىىىىىرعن  زعارتز اسىىىىىىىتطا  متغعىىىىىىىر الر ىىىىىىىا تفسىىىىىىىعر

% مراما التحدعد من الت اعن الىذ  عحىدث فى  7 >7
 لمسالك النواعا السموكعة 

(Mohamed,2008; Zeithaml et al., 19-
96 ; Petrick et al., 2001;  Lee et al, 20-
05 ; Cronic& Taylor,1994; Castro, A-
rmario&Ruiz,2007; Homburg & Gie-

ring,2001)  
واو حت نتالا الدراسىة ان الر ىا متغعىر وسىعط 
بزلىىى   ىىىعن الصىىىورة الذهنعىىىة الكمعىىىة والنواعىىىا السىىىموكعة 
لمسىىىىىىىالك واتفقىىىىىىىت هىىىىىىىذ  الدراسىىىىىىىة مىىىىىىىع الردعىىىىىىىد مىىىىىىىن 

 ,Chon,1990; Court, Lupton)الدراسىىات
1997; Bigne, Sanchez, 2001; Alcaniz 
et al., 2005; Homburg, Koschate, Ha-
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yer,2006; Chen and Tsai, 2007; Chitty 
et al ,2007; Barroso et al ,2007; Ma-
cintosh,2007;  San Martin et al ,2008;  
Ekinci et al ,2008;  Chi&Qu, 2008; Bi-
gne et al 2008; Ryu, Han &Kim, 20-
08;Renetal,2009; Mechinda et al ,20-
09; Chen& Chen, 2009; Prayag, 2009; 
Lee,2009; Chi,2010; Wang, Hsu, 20-
10; McDowall & Ma,2010; Prayag, 

Ryan,2011) وذلىىىىىه ألن ىنىىىىىدما تكىىىىىون الصىىىىىورة  
الذهنعىىىىة الكمعىىىىىة إعبا عىىىىىة عحىىىىىدث ر ىىىىىا السىىىىىالك ىىىىىىن 
المقصىىد بىى  عنىىو  السىىالك زعىىارة تمىىه المقصىىد وعنصىىك 
وعشىىىىىبع االخىىىىىرعن  زعارتىىىىىز   عنمىىىىىا ترار ىىىىىت نتىىىىىالا 
الدراسة مع الدراسات الت  وبدت ان الصورة الذهنعىة 
الكمعىىىة وسىىىعط  ىىىعن الصىىىورة الذهنعىىىة المررفعىىىة والنواعىىىا 

هنعة المررفعىة التىابر السموكعة لمسالك ألن الصورة الذ
 (;Dimitra, Artisima ىم  الصورة الذهنعة الكمعىة

& Kyriaki,2015)  5044 Qu, Kim & Im,  
 عنما اتفقت نتالا الدراسة مع الدراسات الت  توصىمت 
إلىىى  ان الصىىىورة الذهنعىىىة الكمعىىىة وسىىىعط  ىىىعن الصىىىورة 

 Artisima)الذهنعة الوبدانعة والنواعا السموكعة لمسالك
& Kyriaki, ; Dimitra,2015 5044 Qu, Kim& 

Im, )  
 الدالالت والمضامين األكاديمية والتطبيقية:

تمقىى  نتىىالا الدراسىىة الحالعىىة ال ىىو  ىمىى   رىى   
الىىىىىدالالت والم ىىىىىامعن التط عقعىىىىىة لرسىىىىى  اسىىىىىتراتعبعة 
متكاممىىة ل نىىا  صىىورة ذهنعىىة إعبا عىىة فىى  ذهىىن السىىالك 
ىىىىىىن المقصىىىىىد السىىىىىعاح  المصىىىىىر   حعىىىىىث توصىىىىى  
الدراسىىىة المرنعىىىعن  السىىىعاحة   ىىىرورة رسىىى  الخطىىىوط 

لكمعىىة الرلعسىىعة السىىتراتعبعة تحسىىعن الصىىورة الذهنعىىة ا
لممقصد السعاح  المصىر   حعىث عبىل الن ىر  رىعن 

االىت ار لمتغعر تبر ىة السىالك ألن لىز دور ك عىر فى  
 نا الصىىىىىىورة الذهنعىىىىىىة المررفعىىىىىىة لممقصىىىىىىد السىىىىىىعاح  

ألنىىىز عسىىىه   وعن غىى  التركعىىىز ىمىىى   رىىىد راحىىىة ال ىىىاا
 نسىى ة ك عىىرة فىى  التىى بعر ىمىى  تبر ىىة السىىالك و حعىىث 

و حرعىىة االختعار كمىىا عرنىى  شىىرور السىىالك  المشىىاركة 
عبىىل االهتمىىا   ىىالتروعا لممقصىىد السىىعاح  المصىىر  
ف  المباالت والبرالد والفعدعوهات واالخ ىار وال ىراما 
التمفزعونعىىة الن ذلىىه عمبىىا مصىىدرا  رلعسىىعا  وهامىى  مىىن 
مصىىىىىىىادر المرمومىىىىىىىات التىىىىىىى  عكونهىىىىىىىا السىىىىىىىالك ىىىىىىىىن 
المقصىىد كما عبىىل و ىىع ن ىىا  دقعىى  وماللىى  عبىىاول 

ت السعاح والخدمات الت  سعت  تقىدعمها ىم  استفسارا
لهىىى  مىىىن خىىىالا موقىىىع إلكترونىىى  تفىىىاىم  مع  ىىىرورة 
االهتمىىىىىا   تصىىىىىمع  وتفرعىىىىىا موقىىىىىع إلكترونىىىىى  بىىىىىذال 
لممقصىىىىىد السىىىىىعاح  و عمكنىىىىىز ان عسىىىىىاه  فىىىىى  إ ىىىىىراز 
الصىىىىىورة الذهنعىىىىىة لممقصىىىىىد السىىىىىعاح  و ف ىىىىىال  ىىىىىىن 

  امكانعة التفاىا مع السعاح والرد ىمعه  
تتمبا األهمعة األكادعمعة لهىذ  الدراسىة فى  انهىا و

مىىن الممكىىن ان ترىىد الدراسىىة الحالعىىة إ ىىافة لمكتا ىىات 
السىىىا قة وذلىىىه  صىىىدد سىىىرعها الخت ىىىار نمىىىوذج عشىىىما 
مقىىىىدمات الصىىىىورة الذهنعىىىىة الكمعىىىىة لممقصىىىىد السىىىىعاح  
ونواتبهىىىا ولىىىذله تقتىىىرح هىىىذ  الدراسىىىة إطىىىارا  مفاهعمعىىىا  

ة لممقصىىىىد السىىىىعاح  عىىىىدرس مقىىىىدمات الصىىىىورة الذهنعىىىى
ونواتبهىىا  وترىىد الدراسىىة الحالعىىة مىىن الدراسىىات التىى  
عىىت  إبرالهىىا ىمىى  الىىدوا النامعىىة مبىىا مصىىر والتىى  لىى  
تحىىى   نصىىىعل مممىىىوس مىىىن الدراسىىىات السىىىا قة التىىى  
تناولىىىىىت مقىىىىىدمات الصىىىىىورة الذهنعىىىىىة الكمعىىىىىة لممقصىىىىىد 

الزالىىىت م ىىررات تف ىىعا السىىىعاح السىىعاح  ونواتبهىىا  
زوفه  ىىىن زعىىارة مقصىىد اخىىر لىى  لمقصىىد مرىىعن و وىىى

تمىىى  االهتمىىىا  الكىىىاف  مىىىن األكىىىادعمعنك وقىىىد حاولىىىت 
الدراسىىة الحالعىىة تسىىمعط ال ىىو  ىمىى   رىى  االلعىىىات 
الهامىىىىىة لتحسىىىىىىعن الصىىىىىىورة الذهنعىىىىىة الكمعىىىىىىة لممقصىىىىىىد 
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السعاح  ف ال  ىن إلقىا  ال ىو  ىمى  اهمعىة تحقعى  
التكامىا  ىىعن مقىىدمات الصىورة الذهنعىىة الكمعىىة لممقصىىد 

اح  ونواتبهىىىىاو ممىىىىا عحفىىىىز المرنىىىىعن  السىىىىعاحة السىىىىع
  االهتما   كا من المقدمات والنواتا  

 المقترحات المستقبمية وحدود الدراسة : 
وتوصىىىىىىىى  الدراسىىىىىىىىىة   همعىىىىىىىىىة اخت ىىىىىىىىىار  رىىىىىىىىى   

المتغعرات األخىر  التى  لى  تخ ىرها لم حىث و والتى  
قد عكون من ش نها تفسعر نسى ة اك ىر مىن الت ىاعن فى  

المررفعىىىىة لممقصىىىىد السىىىىعاح   ومىىىىن الصىىىىورة الذهنعىىىىة 
امبمة هذ  المتغعرات الت  عقتىرح اخت ارهىا متغعىر القىع  

تشىىىىىما ن رعىىىىىة البقافعىىىىىة او التبر ىىىىىة  البقافعىىىىىة حعىىىىىث 
التوبىىز  ىىالقع  البقافعىىة والتىى  تقىىو  ىمىى  المقارنىىة  ىىعن 

ومتغعىىر التقىىارل البقىىاف ك وكىىذله البقافىىات المختمفىىةك 
تىى  تتمبىىا  فىى  ال  متغعىىر الخصىىال  الدعموغرافعىىة

ىمر السالك نوىز  مد  و عفتز وىدد ابازاتىزك وكىذله 
حعىىىث ترىىىد الخ ىىىرة  Exprtiseمتغعىىىر الخ ىىىرة المحىىىددة 

المحىىددة فىى  مبىىاا مرىىعن ا ىىع  مىىن التبر ىىة الرامىىة 
Experience   الناتبىىىة ىىىىن تغمغىىىا الفىىىرد فىىى  اشىىىعا

كبعىىىرة والتبر ىىىة المحىىىددة لهىىىا دور اع ىىىا  فىىى  التىىى بعر 
نعىىىىىة الكمعىىىىىة لممقصىىىىىد السىىىىىعاح   ىمىىىىى  الصىىىىىورة الذه

وشخصىىىعة الرالمىىىة حعىىىث تركىىىس شخصىىىعة الرالمىىىة 
شىىرور االفىىراد نحىىو ىالمىىة مرعنىىة كنتعبىىة الىتقاداتىىز 
حىىىىىىىوا ىالمىىىىىىىة مرعنىىىىىىىة  وكىىىىىىىذله الروامىىىىىىىا النفسىىىىىىىعة 
اابتماىعىىة حعىىث ترنىى  كعفعىىة تىى بعر مشىىاىر وافكىىار 
وسىىىىموكعات االفىىىىراد ىمىىىى  صىىىىورته  الذهنعىىىىة الكمعىىىىة  

إمكانعة اخذ ىعنة من السعاح الررل وتقترح ال احبات 
فىى  المسىىتق ا حعىىث لىى  تشىىما الدراسىىة السىىعاح الرىىرل 
ن ىىىىرا  لرىىىىد  وبىىىىود سىىىىعاح ىىىىىرل ابنىىىىا  فتىىىىرة تبمعىىىىع 

اقتصىىىرت هىىىذ  الدراسىىىة ىمىىى  الصىىىورة ال عانىىىات  كمىىىا 
الذهنعىىىىة المررفعىىىىة والصىىىىورة الذهنعىىىىة الوبدانعىىىىة فقىىىىط 

مىة احتىوت قالو كمكونات لممران  المرت طىة  الرالمىة  

االستقصىىا  ىمىى  اسىىلمة مقعىىدة حعىىث لىى  عوبىىد اسىىلمة 
  مفتوحة لمسالك 
 الخالصة:

قامىىىىت الدراسىىىىة  رمىىىىا إطىىىىار مقتىىىىرح عبمىىىىع  ىىىىعن 
مقىىىىدمات الصىىىىورة الذهنعىىىىة الكمعىىىىة لممقصىىىىد السىىىىعاح  
كمصىىىادر المرمومىىىات وتبر ىىىة السىىىالك ودوافىىىع السىىىفر 
 اا ىىىافة إلىىى  نىىىواتا الصىىىورة الذهنعىىىة الكمعىىىة كر ىىىا 
السالك والنواعا السموكعة لمسالك كنعتز لنصك وتوصىعة 

 704تبمعىىىعوتشىىىبعع االخىىىرعن  زعىىىارة المقصىىىد  وتىىى  
قالمىىىىة استقصىىىىا  مىىىىن السىىىىعاح  مدعنىىىىة الغردقىىىىة وتىىىىى  
اسىىىىىتخدا  الرعنىىىىىة ااىترا ىىىىىعة ومقا مىىىىىة السىىىىىعاح فىىىىى  
ال زارارت والفناد  وابنا  نقا السعاح مىن المطىار إلى  
الفند  واألكوا سىنتر ومنىدو عن  عىع الىرحالت  الفنىاد  

فىى   SEMوالىىرحالت ال حرعىىة  وتىى  اسىىتخدا  اسىىمول 
حصىىىالعة  توصىىىمت الدراسىىىة إلىىى  اخت ىىىار الفىىىرو  اال

ان تىىابر مصىىادر المرمومىىات وتبر ىىة السىىالك ودوافىىع 
السفر ىم  الصورة الذهنعىة المررفعىة لممقصىد ك  عنمىا 
التابر الصورة الذهنعة المررفعة ىم  الصىورة الذهنعىة 
الكمعىىىىىىة لممقصىىىىىىد وال تىىىىىىابر ىمىىىىىى  الصىىىىىىورة الذهنعىىىىىىة 

نعىىىة الوبدانعىىىةك  اا ىىىافة إلىىى  ان تىىىابر الصىىىورة الذه
الوبدانعىىة ىمىى  الصىىورة الذهنعىىة الكمعىىة  كمىىا توصىىمت 
الدراسىىة إلىى  ان الصىىورة الذهنعىىة الكمعىىة متغعىىر وسىىعط 
بزل   عن الصورة الذهنعة الوبدانعة والصورة الذهنعىة 
الكمعىىىةك  اا ىىىافة إلىىى  ان ر ىىىا السىىىالك وسىىىعط  ىىىعن 
الصىىورة الذهنعىىة الكمعىىة والنواعىىا السىىموكعة لمسىىالك  كمىىا 

ات الدراسىىىىىىىات المسىىىىىىىتق معة  ف ىىىىىىىافة توصىىىىىىى  ال احبىىىىىىى
متغعىىىىىرات اخىىىىىر  لمقىىىىىدمات الصىىىىىورة الذهنعىىىىىة الكمعىىىىىة 
 اا افة إل  نواتبها لتحقع  صورة متكاممة لتحسعن 
الصورة الذهنعة الكمعة لممقصد السعاح ك و  خىذ ىعنىة 

 متنوىة من السعاح الررل واألبانل مرا   
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