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السياحى المصرى

أستاذ التسويق -جامعة االسكندرية

ممخص البحث
تهدف الدراسة إلى الترىرف ىمى تى بعر رى

المقدمات لمصورة الذهنعة لممقصد السعاح كمصادر
المرمومىىات وتبر ىىة السىىالك وكىىذله ابىىر هىىذ الصىىورة
ىمى ى

النى ىواتا لمص ىىورة الذهنع ىىة الكمع ىىة كر ىىا

رى ى

السى ىىالك و نواعى ىىا السى ىىموكعة المسى ىىتق معة وكى ىىذله عى ىىت

ت ى بعر ىمى ى الص ىىورة الذهنع ىىة الكمع ىىة كم ىىا او ىىحت

الد ارس ى ىىة وب ى ىىود تى ى ى بعر إعب ى ىىا

لمص ى ىىورة الى ى ى ى ى ى ى ىذهنعة

ال ى ى ى ى ىوبدانعة ىمى ى الصى ى ىورة ال ى ىذهنعة الكمعة واشارت

إل ى ى ان ر ى ىىا السى ىىالك عرت ى ىىر وسى ىىعط ى ىىعن الص ى ىىورة

الذهنعة الكمعة والنواعا السموكعة لمسىالك وتتمبىا نىواتا

اخت ار ت بعر مكونىات الصىورة الذهنعىة الكمعىة لممقصىد

الصىىورة الذهنعىىة الكمعىىة لممقصىىد ف ى النواعىىا السىىموكعة

تكامىىا الد ارسىىات وال حىىوث السىىا قة الت ى تناولىىت ف ى

األخ ىرعن زعىىارة المقصىىدك وكىىذله اشىىارت النتىىالا إل ى

السعاح

حعث ان هناه فبوة حبعة متمبمة ف ىد

لمسى ىىالك كنعتى ىىز اىى ىىادة زعى ىىارة المقصى ىىد ونعتى ىىز لنصى ىىك

اغم ها إما دراسة المقىدمات لمصىورة الذهنعىة الكمعىة او

ان الصىىورة الذهنعىىة الكمعىىة متغعىىر وسىىعط ىىعن الصىىورة

الحالعة إل سد هذ الفبوة هدف التوصا إلى نتىالا

ال احبات و ع مقترحات لمدراسات المستق معة

د ارس ىىة نواتبه ىىا وم ىىن هن ىىا تح ىىاوا او تس ىىر الد ارس ىىة

عمكى ىىن ان ت سى ىىاىد ف ى ى فه ى ى كعفعى ىىة تحسى ىىعن وترزعى ىىز
الصورة الذهنعة لممقصد السعاح

ت تبمعع ال عانىات

من 704سالك ف مدعنة الغردقة واستخدمت SEM
الخت ار الفرو

واشارت النتالا إلي ارت اط مصادر

المرمومىىات وتبر ىىة السىىالك ودوافىىع السىىفر طردعىىا مىىع
الصورة الذهنعة المررفعة لممقصد السعاح

وتوصمت

الد ارس ى ىىة إلى ى ى ى ى ىىد وب ى ىىود تى ى ى بعر لمص ى ىىورة الذهنع ى ىىة

المررفعة ىم الصورة الذهنعة الوبدانعة وىد وبود

الذهنعىىة الوبدانع ىىة والنواع ىىا الس ىىموكعة لمس ىىالك وقام ىىت

أوالً :مشكمة البحث وأهدافه وأهميته
مشكمة البحث وأهدافه

تمتمى ى ىىه مصى ى ىىر الردعى ى ىىد مى ى ىىن المقومى ى ىىات ال علعى ى ىىة

والتارعخع ىىة والبقافع ىىة الفرع ىىدة ومى ىوارد س ىىعاحعة متنوى ىىة
تمعزه ىىا ى ىىن الكبع ىىر م ىىن دوا الر ىىال ااا ىىافة إل ىىي
مكانتهىىا المتمع ىزة ىمىىي خرعطىىة السىىعاحة الدولعىىة س ىوا

فى ىىي مبى ىىاا سى ىىعاحة ا بى ىىار او سى ىىعاحة الش ى ىواط او

الس ى ىىعاحة الترفعهع ى ىىة او الرالبع ى ىىة او الدعنع ى ىىة ولك ى ىىن
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الر ىرة فى تقىدمها السىعاح زوازدهارهىا ال عتوقىف فقىط

ىمى ى

ىمي ما لدعها من مقومىات ولكىن مقىدار قىدرتها ىمىي

السى ىىالك و نواعى ىىا السى ىىموكعة المسى ىىتق معة وكى ىىذله عى ىىت

التنافس الرالم )(Lonela & Cretu,2011
وتترر

رى ى

النى ىواتا لمص ىىورة الذهنع ىىة الكمع ىىة كر ىىا

اخت ار ت بعر مكونىات الصىورة الذهنعىة الكمعىة لممقصىد

السعاح

السعاحة ف مصر إل تغعرات وتقم ات فى

حعث ان هناه فبوة حبعة متمبمة ف ىد

الطم ىىل الس ىىعاح ق ىىا و ر ىىد ب ىىورة  58عن ىىاعر5044ك

تكامىىا الد ارسىىات وال حىىوث السىىا قة الت ى تناولىىت ف ى

الرامى ىىة وااحصى ىىا مصى ىىر ان ت اربى ىىع إبمى ىىالي ىى ىىدد

د ارس ىىة نواتبه ىىا وم ىىن هن ىىا تح ىىاوا او تس ىىر الد ارس ىىة

اغم ها إما دراسة المقىدمات لمصىورة الذهنعىة الكمعىة او

ووف ى ى مى ىىا ذكرتى ىىز عانى ىىات البهى ىىاز المركى ىىز لمتر لى ىىة

الحالعة إل سد هذ الفبوة هدف التوصا إلى نتىالا

السىىعاح الوافىىدعن إل ى مصىىر نس ى ة %7; :و والتىىي

وص ى ىىمها  4 8:8ممع ى ىىون س ى ىىالكك وىمى ى ى ال ى ىىرغ م ى ىىن
التحسىىن النس ى

عمكى ىىن ان تسى ىىاىد ف ى ى فه ى ى كعفعى ىىة تحسى ىىعن وترزعى ىىز

الصورة الذهنعة لممقصد السعاح

ف ى دربىىة االسىىتقرار ف ى االو ىىا

االقتصىىادعة والسعاسىىعة واألمنعىىة فى مصىىر رىىد البىىورة

أهمية البحث

مردالت السعاحة الوافدة إل مصر وىمى الىرغ مىن

القىىومي حعىىث اص ى حت ترت ىىر مىىن اكبىىر الصىىناىات

فى ى ى الطم ى ىىل الس ى ىىعاح إال ان الكتا ى ىىات والد ارس ى ىىات

الدولعىىة ىم ى الصىىرعد الىىدول و الفرىىا ترت ىىر صىىناىة

لممقصى ىىد السى ىىعاح كوسى ىىعمة لبى ىىذل السى ىىالحعن إلعهى ىىا

ىمىىي مسىىتو الرىىال فهىىي تمبىىا مىىا عقىىرل مىىن بمىىث

مصرك)5049

ااقتص ىىاد الح ىىدعثك وذل ىىه م ىىا ت ىىوفر م ىىن مس ىىاهمات

ى ىىرف

زادت اهمعىىة ص ىىناىة السىىعاحة كمص ىىدر لم ىىدخا

إال ان الشى ى ىواهد وااحص ى ىىالعات تش ى ىىعر إلى ى ى

تن ىىو وتر ىىدد التفس ىىعرات واألسى ى ال المحتمم ىىة لمتقم ىىات

نمى ىوا فى ى الر ىىال و ىىا وم ىىن اهى ى قطاى ىىات التبى ىىارة

الحدعبىىة تشىىعر إل ى اهمعىىة الصىىورة الذهنعىىة لمدولىىة او

السىىعاحة مىىن اهى األنشىىطة االقتصىىادعة واسىىرىها نمىوا

(تقرع ى ى ى ىىر البه ى ى ى ىىاز المرك ى ى ى ىىز لمتر ل ى ى ى ىىة وااحص ى ى ى ىىا

حبى ى ى تب ى ىىارة الخ ى ىىدمات الرالمع ى ىىة الت ى ىىي تر ى ىىد ىم ى ىىاد

وتشى ىىعر مرابرى ىىة األد عى ىىات وال حى ىىوث التسى ىىوعقعة

ك عرة في شتي مباالت الحعىاة فىي ىالمنىا المراصىر

الس ىىعاحعة إلى ى اهمع ىىة الرالم ىىة التبارع ىىة فى ى تس ىىوع

ف ىىال ى ىىن ان الس ىىعاحة الرالمع ىىة ق ىىد توس ىىرت نح ىىو

المقص ىىد الس ىىعاح ى ىىن طرعى ى إىط ىىا الس ىىالك كاف ىىة

رف مردا نمو االنتاج الرالمي (سال ك )5046

ىم ى ى المقصى ىىد ومى ىىا عمعى ىىز المقصى ىىد ىى ىىن غعى ىىر مى ىىن

او عفى ى ى ىىو صى ى ى ىىادرات الى ى ى ىىنفط والمنتبى ى ى ىىات الغذالعى ى ى ىىة

الت عقدمها المقصد )(Murphy et al., 2007

الرىىالم لمسىىعاحة ف ى الىىدوا الصىىناىعة المتقدمىىة إلىىي

المرمومىىات ق ىىا القعىىا الرحمىىة الت ى تتىىعك لىىز الترىىرف

وقى ىىد اص ى ى ك حب ى ى صى ىىناىة السى ىىعاحة العى ىىو عسى ىىاو

المنافسعن و نا توقرات حوا تبر ىة السىفر المحتممىة

والسعارات ف الردعد مىن الىدوا حعىث اد االنتشىار

و ن ىىا اىم الق ىىاعا المب ىىارة شى ى ن الرالم ىىة التبارع ىىة

فوالى ى ىىد إقتصى ى ىىادعة وفى ى ىىر

ىمى ى ىىا ف ى ى ى الردعى ى ىىد مى ى ىىن

تهدف الدراسة الحالعة إل الترىرف ىمى تى بعر رى

هذا االنتشار ف الرخا ااقتصاد الذ عرتمد ىم

لممقصى ىىد السى ىىعاح واهتمى ىىا الد ارسى ىىات السى ىىا قة هى ىىا

القطاىىىات ذات الصىىمة مبىىا ااتصىىاالتك كمىىا اسىىه

المقدمات لمصورة الذهنعة لممقصد السعاح كمصادر

ااع ى ىرادات السى ىىعاحعة وقى ىىد اشى ىىارت من مى ىىة السى ىىعاحة

المرمومىىات وتبر ىىة السىىالك وكىىذله ابىىر هىىذ الصىىورة

الرالمعىىة إلى انىىز عبىىل ىمى الىىدوا النامعىىة ااسىىتفادة
2

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

الحع ىىو  .ونتعب ىىة لزع ىىادة ح ىىدة المنافس ىىة فى ى ص ىىناىة

مىىن السىىعاحة المسىىتدامة م ىىن خىىالا القعىىا األنش ىىطة

التى تسىاىد ىمى تفرعىا ذلىه (World Tourism

السعاحة وادركت الحكومات اهمعة الرالمىة التبارعىة

الرالمعى ىىة لمسى ىىعاحة ف ى ى اكتى ىىو ر 5048إل ى ى ان ىى ىىدد

تستخد لتمععز مىدانه والحصىوا ىمى م ازعىا تنافسىعة

) Organiza-tion,2015وعش ىىعر تقرع ىىر المن م ىىة

لممقصى ى ىىد السى ى ىىعاح

السىىالحعن ف ى الرىىال قىىد ارتفىىع نس ى ة  %7 6مقارنىىة

مى ى ى ىىن خى ى ى ىىالا تحسى ى ى ىىعن الصى ى ى ىىورة الذهنعى ى ى ىىة لممقصى ى ى ىىد

تحقع  4 8ترعمعون دوالر من ابمال الصادرات ف

ل ى ىىذله اصى ى ى ك هن ى ىىاه من م ى ىىات ترم ى ىىا فى ى ى تس ى ىىوع

 4 466معى ى ىىون س ى ى ىىالك وتتوق ى ى ىىع من م ى ى ىىة الس ى ى ىىعاحة

محاولىىة لب ىىذل المزعىىد م ىىن الىىزوار والمس ىىتبمرعن إلى ى

اىت ارهى ى ىىا اداة قوعى ى ىىة عمكى ى ىىن ان

رى ىىا  5047حعى ىىث سى ىىاهمت السى ىىعاحة الرالمعى ىىة ف ى ى

السىعاح

الر ىىال كم ىىا وص ىىا ى ىىدد الس ىىالحعن فى ى الر ىىال الى ى

المقاصى ىىد السى ىىعاحعة وتت ن ى ى م ى ىىادرات تروعبعى ىىة فى ىىي

الرالمعىىة نم ىوا ف ى ىىىدد السىىعاح الىىدولععن الوافىىدعن مىىن

) )Lonela & Cretu ,2011ك ونتعبىة

مقاصىده المرنعىة (Blain, Levy, & Ritchie,

ى ى ى ىىعن %6و % 7وذل ى ى ى ىىه ف ى ى ى ىىا إنتش ى ى ى ىىار(World

) 2005وفى ى ى

اانترنت)Tourism Organization, 2015

ى ىىو ماسى ى ى

اخ ى ىىذت الردع ى ىىد م ى ىىن

الد ارسى ىىات ىم ى ى ىاتقهى ىىا مهمى ىىة ال حى ىىث ىى ىىن اهمعى ىىة

كمىىا تمرىىل ش ى كة اانترنىىت دو ار هامىىا ف ى تىىروعا

الرالم ى ىىة التبارع ى ىىة لممقص ى ىىد فى ى ى

نا ص ى ىىورة ذهنع ى ىىة

السعاحة وتسىوع المقاصىد السىعاحعةك حعىث اصى حت

اعبا عة تحدد وتمعز المقصىد مىن خىالا إختعىار مىزعا

الرالمعة وذله س ل دورها ف تىوفعر مرمومىات ىىن

;.1991;Cooper et., al.,1993

استخدا اانترنىت كوسىعمة لتسىوع الرالمىة التبارعىة

)Sánchez, & Sánchez, 2001; Cai,2002

مبا ى ى ىىة وسى ى ىىعمة إتصى ى ىىاا فرالى ى ىىة لمسى ى ىىوقي المقاصى ى ىىد

ىناصىر الرالمىىة التبارعىة شىىكا متسى

الوبهىىات والماسسىىات السىىعاحعة المختمفىىةك حعىىث زاد

Ashworth & Goodall, 1988; Bigné,

(Murray

; (Doolin, Burgess, & Cooper, 2002

وتربىىع اهمعىىة هىىذ الد ارسىىة ىم ى المسىىتو األكىىادعم

سال ف دراستز إل انز مازالت دربىة إسىترانة و ازرة

وذلىىه صىىدد سىىرعها الخت ىىار نمىىوذج عشىىما مقىىدمات

لتسى ىىوع مصى ىىر كمقصى ىىد سى ىىعاحي لتحسى ىىعن صى ىىورتها

كمى ىىا ترى ىىد الد ارسى ىىة الحالعى ىىة مى ىىن الد ارسى ىىات الت ى ى عى ىىت

ااستفادة هذ التقنعىة لزعىادة قعمىة الخىدمات السىعاحعة

نصىىعل مممىىوس مىىن الد ارسىىات السىىا قة الت ى تناولىىت

وبهىىة ن ىىر الرمىىال ولتحسىىعن الو ىىع التنافسىىي لهىىا

الد ارس ىىات المح ىىددة

) Stamboulis & Skayannis, 2003وقد اشار

انه ىىا م ىىن الممك ىىن ان تر ىىد إ ىىافة لمكتا ىىات الس ىىا قة

السعاحة والشركات السعاحعة المصرعة تقنعة اانترنت

الصىىورة الذهنعىىة الكمع ىىة لممقصىىد السىىعاح ونواتبه ىىا

الذهنع ى ىىة مح ى ىىدودة ول ى ىىذله ال ى ىىد م ى ىىن مررف ى ىىة كعفع ى ىىة

إبرالها ىم الدوا النامعة مبا مصىر والتى لى تحى

المقدم ىىة فى ى مواق ىىع ش ىىركات الس ىىعاحة المصى ىرعة م ىىن

مق ىىدمات الصى ىىورة الذهنعى ىىة الكمع ىىة لممقصى ىىد السى ىىعاح

ف سو السعاحة الرالمي (سال ك )5046

)(Qu, Kim and Im, 2011ك كما تربع اهمعة هذ

ونواتبه ىىا مر ىىا فعم ىىا ى ىىدا رى ى

وعشى ى ىىهد الرى ى ىىال داعى ى ىىة ىصى ى ىىر مى ى ىىن الحى ى ىىرول

الد ارسى ى ىىة ىم ى ى ى المسى ى ىىتو التط عق ى ى ى إل ى ى ى مسى ى ىىاىدة

الس ى ىىعاحعة التى ى ىىي اص ى ى ى حت فعه ى ىىا الرالمى ى ىىة التبارعى ى ىىة

المسىىوقعن ىم ى تحقع ى فه ى اف ىىا لمصىىورة الذهنع ىىة

لممقصد السىعاح ىنصى ار هامىا فىي إدارة هىذا المبىاا

لممقصى ىىد السى ىىعاح مى ىىن خى ىىالا إلقى ىىا ال ى ىىو ىم ى ى
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مفهووووووووة العالموووووووة التجاريوووووووة لممقصووووووود

مق ى ىىدمات الص ى ىىورة الذهنع ى ىىة الكمع ى ىىة لمص ى ىىر كمقص ى ىىد
س ى ىىعاح ونواتبه ى ىىا حع ى ىىث م ى ىىن الممك ى ىىن ان تس ى ىىاه

السياحى

تحسىىعن الصىىورة الذهنعىىة لممقصىىد السىىعاح ف ى زعىىادة

تمبىىا الرالمىىة التبارعىىة لممقصىىد وسىىعمة إتصىىاا

حصى ىىعمة الدولى ىىة مى ىىن الرمى ىىالت األبن عى ىىة وااع ى ىرادات

السىىعاحعة والىىدخا وفىىر

فرع ى ىىدة م ى ىىن نوىه ى ىىا تمع ى ىىز المقص ى ىىد ى ى ىىن غع ى ىىر م ى ىىن

الرمىىا (Cai, et al.,

المنافسىىعن كمىىا اتفقىىت الردعىىد مىىن الد ارسىىات ىم ى ان

 2004; Castro et al., 2007).ومىن الممكىن

الهىىدف الرلعسى مىىن الرالمىىة التبارعىىة هىىو قىىدرة الفىىرد

ان تس ى ى ىىاىد الد ارس ى ى ىىة المرنع ى ى ىىعن تس ى ى ىىوع المقاص ى ى ىىد

ىم تمعز السىمع والخىدمات التى تقىدمها الشىركة ىىن

الس ى ىىعاحعة ىمى ى ى تحس ى ىىعن ب ى ىىودة القى ى ى اررات المترمقى ى ىىة

التى عقىىدمها المنافسىىعن ) )Keller,1993حعىىث ترىىد

تس ىىوع المقاص ىىد الش ىىكا ال ىىذ ع ىىاد إلى ى تر ىىع

الرالمىىة التبارعىىة طرعقىىة توصىىعا التوقرىىات الخاصىىة

الصىىورة الذهنعىىة الكمعىىة لممقصىىد السىىعاح مىىن خىىالا

تبر ىة سىفر مر ىعة مرت طىة شىكا فرعىد مىع مقصىد

ىالمة تبارعة قوعة (Oppermann, 2000; Pike,

مرىىعن كمىىا انهىىا تسىىاىد ىم ى توطعىىد وترزعىىز الرالقىىة

)2004

الراطفع ىىة ىىعن ال ازل ىىر والمقص ىىد اال ىىافة إلى ى انه ىىا

وعنقس ى هىىذا ال حىىث إل ى ب ىزلعن عتنىىاوا البىىز

تخفى ى

األوا االطى ىىار الن ى ىىر والد ارسى ىىات السى ىىا قة وعتنى ىىاوا
البى ى ىىز البى ى ىىان منهبعى ى ىىة الد ارسى ى ىىة وىى ى ىىر

ومناقشتها واستر ار

اه دالالتها

تكى ىىالعف حى ىىث السى ىىالك ىى ىىن المقصى ىىد الى ىىذ

عناس ى ى ة والمخى ىىاطر المتوقرى ىىة(Morrison Ander-

النتى ى ىىالا

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

ثانيا :االطار النظرى والدراسات السابقة
ً

وىم ى ى الى ىىرغ مى ىىن ان الرالمى ىىة التبارعى ىىة هى ىىي

اهتمى ىىت اد عى ىىات التسى ىىوع خى ىىالا الفت ى ىرة األخع ى ىرة

مفهى ىىو بدعى ىىد نس ى ى عا فى ىىي مبى ىىاا التسى ىىوع السى ىىعاح

مفه ىىوم الرالم ىىة التبارع ىىة والص ىىورة الذهنع ىىة سى ىوا

( )Cai, 2002إال ان التبر ة القوعة الطوعمة لمسىالك

لمسىىمرة او الخدمىىةك حعىىث ىىات عن ىىر إلىىعه كسىىالح

لو ت إدارتهىا شىكا مناسىل عمكىن ان تكىون األسىاس

هذا فقط ا اص ك عن ر إلعها ف احعان اخىر ىمى

مر ى اسىىتراتعبعات التسىىوع لخم ى صىىورة او ترزعىىز

تنافس ال غن ىنز من ابىا قىا المن مىة كو لىعس

ل نا االرالمة التبارعة لممقصىد السىعاحي حعىث تهىدف

انه ىىا االسى ىىتراتعبعة األهى ى لنبى ىىاح ىىاق إسى ىىتراتعبعات

صى ىىورة إعبا عى ىىة فى ىىي ذهى ىىن السى ىىالحعن داخى ىىا السى ىىو

الن رعىىة والمفاهعمعىىة لمو ىىو الصىىورة الذهنعىىة الكمعىىة

الى ىىرغ مى ىىن اهمعى ىىة الرالمى ىىة التبارعى ىىة لممقصى ىىد ىم ى ى

المن مىىة وعترىىر

ااطىىار الن ىىر هنىىا إلى الخمفعىىة

لممقصد السعاح حعث دا رر

لهذا ال حث عم ذله استر ار ىا لى ر

المستهدف ( )Chon, 1990; Pike, 2004وىم

المفاهع األساسعة

المس ى ى ىىتو األك ى ى ىىادعمي إال ان الد ارس ى ى ىىات واألد ع ى ى ىىات

النمىاذج التى

ما ازلىت محىدودة (Qu a, Kim and Hyunjung

قدمت مفهو الصورة الذهنعة الكمعة لممقصد السىعاح

)Im, 2010

واخع ار عتناوا الرالقات عن المتغعرات محا الدراسة
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المقاصد السياحية

الس ى ىىعاح ))Hunt,1975

و ونىىد ىىوفي نهىىا التر عىىر ىىىن المررفىىة واانط اىىىات

تررف المقاصد السعاحعة نها "ن ا عبمع ىىددا

واألحكىىا المس ى قة ىم ى األفكىىار والتخىىعالت الراطفعىىة

من المكونات المتمبمة في م ارفى البىذل والتسىهعالت

لمفىىرد ىىىن مكىىان مرىىعن(Lawson and Bond-

وسالا النقا وال نعة التحتعة )Tinsley and lynch,

) Bovy ,1977عنمىا اشىار إشىتنر ورعتشى إلى ان

) 2011وترت ر المقاصد السعاحعة مبمها مبا غعرهىا

الصورة الذهنعة ى ارة ىن تصورات فردعة ىن سمات

من المنتبات االستهالكعة التى عبىل التىروعا ىنهىا
واص ى ك هنىىاه

المقصىد واانط ىا الكمى ىىن المقصىىد (Echtner

ىىرورة لمب ىىو إل ى الرالمىىة التبارع ىىة

) and Ritchie ,1991ك ف حىعن ىرفهىا ىالوبمو

لتحدعى ىىد وتمععى ىىز المقصى ىىد السى ىىعاح ىى ىىن غعى ىىر مى ىىن

وم ىىاكمعر

المنافس ى ى ىىعن ولنق ى ى ىىا رس ى ى ىىالة إعبا ع ى ى ىىة ومحفى ى ى ىزة ىن ى ى ىىز

نه ىىا التمبع ىىا الرقم ىىي لممررف ىىة والمش ىىاىر

واالنط اىىات الرالمعىة ىىن مقصىد مرىعن (Baloglu

( )Aaker,1991ت ىىنركس المقاص ىىد الس ىىعاحعة فى ى

) and McCleary,1999عنمى ى ى ى ىىا ىى ى ى ى ىىرف عنعى ى ى ى ىىز

الحم ىىالت ااىالنع ىىة المس ىىموىة والمق ىىرو ة ولكنه ىىا ال

وزمى ى ىىالا الصى ى ىىورة الذهنعى ى ىىة لممقصى ى ىىد نهى ى ىىا تفسى ى ىىعر

تكف لبرا المقاصد السىعاحعة بذا ىة وفرعىدة ومتمعىزة

شخص ى ى ىىي لمواق ى ى ىىع م ى ى ىىن ق ى ى ىىا الس ى ى ىىالك (Bigné et

ومختمفىىة كى تصى ك القىرار النهىىال لمسىىالك ىىا عبىىل

) al,2001واتفى ى معمم ىىان و عى ى از ىمى ى ان الص ىىورة

ان تقىد لمسىالحعن خعىارات مترىىددة مبىا السىكن البعىىد
والمنا ر البمعمىة واألشىخا

عنم ى ىىا ىرفه ى ىىا لوس ى ىىون

الذهنع ىىة لممقص ىىد تتك ىىون م ىىن بالب ىىة ىناص ىىر األوا

الىودودعن & (Dana

المقصىىد ىم ى س ى عا المبىىاا بىىودة و باذ عىىة المكىىانك

McClearly, 1995; Leisen, 2001; Cai,

بانع ىىا س ىىموه زواتب ىىا الم ىىعفعن فى ى المقص ىىدك بالب ىىا

Feng, & Breiter, 2004; Tasci &Kozak,

ال على ىىة وتشى ىىما األح ى ىواا البوعى ىىة والمنى ىىا ر الط عرعى ىىة

)2006

والتسهعالت ((Milman and Pizam,199

ومىن هىذا المن ىور فىفن مفهىو الرالمىة التبارعىىة

وقد اتفقت الردعد من الدراسات ىم ان الصىورة

لممقصد السعاح عرت ر مفهوما حعوعا وهاما لممقاصىد

الذهنعىىة لممقصىىد السىىعاحي تمبىىا مبمىىا اانط اىىىات

السىىعاحعة حت ى تختمىىف وتتمعىىز ىىىن ال ىىدالا األخىىر

والمرتقىىدات واألفكىىار والتوقرىىات والمشىىاىر المتراكمىىة

فى السىو السىعاحي المسىتهدف (Qu, Kim and

ى ى ى ى ى ىىر الى ى ى ى ىىزمن & (Crompto,1979; Fakeye

)Im, 2010

Crompton, 1991; Kotler, Bowen & Ma-

الصورة الذهنية الكمية لممقصد السياحى

;kens, 1996; Baloglu & McCleary, 1999

ى ىىرف كعم ىىر الص ىىورة الذهنع ىىة الكمع ىىة نه ىىا هى ى

Kim& Richardson,2003; Kozak & And-

"تصى ىىورات حى ىىوا الرالمى ىىة التبارعى ىىة تركى ىىس المرى ىىان

)reu, 2006; Assaker & Hallak, 2013

المرت طة الرالمة الموبودة في ذاكرة المستهمه" وهو

ولذله سوف تركز الدراسة الحالعة ىم هىذا التررعىف

التررع ى ىىف األكبى ى ىىر شى ى ىىعوىا وق ى ى ىوال ك ع ى ى ى ار .(Keller,

اىت ار األى واألشما واألحدث

)1993كم ىىا ى ىىرف هان ىىت الص ىىورة الذهنع ىىة لممقص ىىد
نها تصورات الزالرعن المحتمم ى ى ى ى ىعن حى ى ى ى ىوا المقصد

5

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

العوامو التووى توولثر عموى تشووكي الصووورة

والتبر ىىة السىىا قة لىىز ومصىىادر المرمومىىات الخاربعىىة

ف تشىكعا الصىورة الذهنعىة الكمعىة لممقصىد السىعاح

الذهنية الكمية لممقصد السياحى

كمىىا عىىابر اسىىتخدا المرمومىىات ىم ى الصىىورة الذهنعىىة

اشىىارت الد ارسىىات السىىا قة إل ى ان هنىىاه ىوامىىا

المررفع ى ىىة لممقص ى ىىد الس ى ىىعاح ول ى ىىعس ىمى ى ى الص ى ىىورة

تىىابر ىمى تشىىكعا الصىىورة الذهنعىىة لممقصىىد السىىعاح

الذهنعىة الوبدانعىة لىز ;(Lennon et al., 2001

كمصادر المرمومات وتبر ة السالك ودوافع السفر

)Noh and Vogt, 2013

وعساىد فه سموه ال حث ىن المرمومات مىن الىزوار

فق ى ىىد اقت ى ىىرح اس ى ىىاعا ) )Assael,1984نم ى ىىوذج

المحتمم ى ىىعن ف ى ىىي تط ى ىىوعر وت ى ىىوفعر المحت ى ىىو وقنى ى ىوات

الكتسال المرمومات ومرالبتها ق ا اتخىاذ قىرار شى ار

المرمومىات المناسى ة ) (Cai et al., 2004واتفى

المن ىىتا او الخدم ىىةك حع ىىث تم ىىر ىممع ىىة ال ح ىىث ى ىىن

ىىالبمو وم ىىاكمعر ىمى ى ان مص ىىادر المرموم ىىات هى ى

المرمومات ر رة مراحا وتتمبا المرحمة األول فى

الرواما الت تحفز السالك ىم اختعىار مقصىد مرىعن

إدخ ىىاا او كعفع ىىة الروام ىىا الت ى ى ت ىىابر ىمى ى مناس ى ى ة

دون غعىىر او الص ىىورة الذهنع ىىة التى ى عش ىىكمها ال ىىوكال

الش ار كالخصال

فى ذهىىن الفىىرد )(Baloglu &McCleary,1999

ونم ى ى ىىط الحع ى ى ىىاة ودواف ى ى ىىع الف ى ى ىىرد والمتغعى ى ى ىرات ال علع ى ى ىىة

كمىىا توصىىا بىىارنتر إلى ان مصىىادر المرمومىىات هى

االبتماىعىىة والبقافعىىة والموقفعىىة والمتغع ىرات التسىىوعقعة

القىىو الت ى تىىابر ف ى تشىىكعا التصىىورات والتقععمىىات

لممقاصد السعاحعة

الدعمواغرافعة والرواما الشخصعة

كى ىىالمنتا او الخدمى ىىة او المكى ىىان او التى ىىروعا وتركى ىىز

حعث تتمبىا مصىادر المرمومىات

المى ى ىىرحمتعن البانعى ى ىىة والبالبى ى ىىة ىم ى ى ى بهى ى ىىود اكتسى ى ىىال

االولعة فى الزعىارات الفرمعىة التى تبرىا السىالك مهىت

المرمومى ىىات ومرالبته ى ىىا فق ى ىىد تك ى ىىون المرموم ى ىىات م ى ىىن

المقص ى ىىد الس ى ىىعاح ومص ى ىىادر المرموم ى ىىات البانوع ى ىىة

مصادر داخمعة كىذاكرة الفىرد او مىن مصىادر خاربعىة

مترمقى ى ىىة الكتع ى ى ىىات الت ى ى ى تقى ى ىىدمها الهعلى ى ىىات الرامى ى ىىة

وتشىىما االحتفىىا

والكتع ى ى ىىات الت ى ى ى تقى ى ىىد ابنى ى ىىا الب ى ى ىوالت السى ى ىىعاحعةو

المرمومىىات السىىتخدامها مىىع مىىرور

الزمن ف المسىتق ا وتكمىن المرحمىة ال ار رىة فى تقىع

والحمالت ااىالنعة )(Granter,1993

الرالمىىة و نىىا اولوعاتىىز نىىا ا ىم ى التبر ىىة السىىا قة

توصمت الردعد مىن الد ارسىات إلى ان نىو وحبى

لمفىىرد وف ى هىىذ المرحمىىة عتحىىدد وال الفىىرد لرالمىىة او

المرمومى ى ىىات عى ى ىىابر ىم ى ى ى تشى ى ىىكعا الصى ى ىىورة الذهنعى ى ىىة

لمن ى ىىتا مر ى ىىعن دون غع ى ىىر وتح ى ىىدد المرحم ى ىىة األخعى ى ىرة

المررفعىة (Gunn, 1972; Gitelson & Cro-

الشى ار الفرمى لممنىىتا او الخدمىىة وبنوواًاًعمى ماسووب

;mpton ,1983;Um & Crompton ,1990

يمكن صياغة الفرض األو

Granter, 1993; Hsiesh & O'Leary ,19-

كما يمى:

 H1تابر مصىادر المرمومىات ىمى الصىورة الذهنعىة

) 93; Stern and Krakover, 1993و عنمىا

المررفعة لممقصد السعاح

اشار كا من عربس وهول روه ;(Burgess,1978

واكتس ى ت تبر ىىة السىىالك قىىد ار ك ع ى ار مىىن االهتمىىا

) Holbrook,1978إل ان بودة وكمعة المرمومىات

ف ى ى األونى ىىة األخع ى ىرة وهنى ىىاه تررعفى ىىات كبع ى ىرة لتبر ى ىىة

تابر ىم الصىورة الذهنعىة المررفعىة لىد السىالك كمىا

السالك ولكنهىا تفتقىر إلى تررعىف مق ىوا ىالمعىا عىدما

انهى ىىا تح ى ىىدد الصى ىىورة الذهنع ى ىىة المحتممى ىىة فى ى ى ذهن ى ىىز

وبهىات ن ىر مختمفىة ).)Klaus& Makan,2012

اا ىىافة إلى ان هنىىاه تى بعر لمزعىىارة السىىا قة لمسىىالك
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حعىىث اتفى روز وزمىىالا ىمى وصىىف تبر ىىة السىىالك

ومرالبى ىىة المرمومى ىىات لى ىىد السى ىىالك واتخى ىىاذ الق ى ى اررات

ىىىن اتصىىاا الرمىىال مقىىد الخدمىىة (Palmer,20-

المسى ىىتهمهك وتوصى ىىمو إل ى ى ان ا رى ىىاد تبر ى ىىة السى ىىالك

لالىالنىات وال حىث ىىن

واالرت اط المكان ونمىط الحعىاةك حعىث عمبىا االرت ىاط

واستبا تز لالىالنات مما عبرمها مفعدة لمتن ا سىموه

نهىىا نىىا نفسىىي عر ىىر ىىىن االسىىتبا ة الكمعىىة الناتبىىة

)10;Rose,Clark,Samouel and Hair,2012

كما تشىما التبر ىة الترىر

تتمخ

المرمومات والتفاىالت مع وكاالت السفر وغعرها مىن

ف بالبة ا راد فقط هما دربة تغمغا السىالك

المكى ى ىىان ارت ى ى ىىاط ىى ى ىىاطفي ى ى ىىعن األف ى ى ىراد واألمى ى ىىاكنك

واىت روا هذا ال رد ىنصر النفسي لمتبارل وىىادة مىا

الخ ى ى ى ىرات الس ى ى ىىا قة و تس ى ى ىىمك التبر ى ى ىىة اس ى ى ىىتربا

المرموم ىىات الهام ىىة المخزن ىىة فى ى ذاكرت ىىز و اال ىىافة

ع ىىت وص ىىف االرت ىىاط المك ىىان م ىىن خ ىىالا ىنصى ىرعن

الخاربعىة ) (Kerstetter and Cho, 2004كمىا

الرمىىز او الرىىاطفي المكىىان واىتمادعىىة المكىىان تشىىعر

مختمفعن شخصعة المكان و والذ عشعر إلى الترمى

لمقى ىىدرة ىم ى ى تحمعى ىىا المرمومى ىىات القادمى ىىة مى ىىن ال على ىىة

إل ى ى الترم ى ى المنفر ى ى

ترد تبر ة السالك المتراكمىة ىىن طرعى تكىرار زعارتىز

لممقص ىىد الس ىىعاح اكب ىىر الرناص ىىر اهمع ىىة ىن ىىد تقع ىىع

المكى ىىان (Kuentzel and

;McDonald, 1992; Kim et al., 1997

السىالك لممقصىد السىعاحي (Berlli and Martin,

Gahwiler and Havitz, 1998; Broderick

وتوصىىمت الردعىىد مىىن الد ارسىىات إل ى ان هنىىاه سىىتة

tetter ,2000; Hidalgo and Hernandez,

الصىىورة الذهنعىىة المررفعىىة وهى اسىىاس المترىىة وال رىىد

) Williams, 2003وبنوواًاً عمووى ماسووب يمكوون

كم ىىا اك ىىدوا ىمى ى ان ىىز

 :H2ت ى ىىابر تبر ى ىىة الس ى ىىالك ىمى ى ى الص ى ىىورة الذهنع ى ىىة

الس ىىالحعة(Havlena & Holbrook, 1986; Ho-

تر ى ىىد دواف ى ىىع السى ى ىىفر ودرب ى ىىة تغمغ ى ىىا السى ى ىىالك او

and Mueller, 1999; Bricker and Kers-

2004

and

ا ر ىىاد اساس ىىعة ل نا اتبر ىىة الس ىىالك التى ى ت ىىابر ىمى ى

2001; Williams, 2002; Backlund

اابتمىىاى او التفىىاىم وال حىىث ىىىن البدعىىد وال ارحىىة

صياغة الفرض الثاني كما يمى:

عبىل تنمعىة كىا اال رىاد السىا قة لتنمعىة بىودة التبر ىىة

المررفعة لممقصد السعاح

األم ىىان والتطم ىىع إلى ى التح ىىد

) lbrook& Hirschman,1982عنمىىا معىىز اهىىو

مشىاركتز مىن المفىىاهع الرلعسىعة فى د ارسىات التسىىوع

التبر ة الراطفعة والىترم والتبر ىة الرممعىة و والتبر ىة

كىا سىموه عقىو ىز السىالك وعىابر كىا سىموه عقىو ىز

تكون اهرة فردعة او بماىعة ) .)Aho,2001عنمىا

وىمى ر ىا السىالك ()Yoon and Uysal 2005

السىىالك وهما المررفىىة والشىىرور والحدابىىة (Hirsch-

السفر من ابا فه اف ىا لمتن ىا سىموه السىالك ألن

ىىعن ار ر ىىة ىناص ىىر اساس ىىعة لتبر ىىة الس ىىالك وهى ى

السىىعاح حعىىث عرىىرف الىىدافع نىىز القىىوة الدافرىىة و ار

التحوعمعى ىىة اال ى ىىافة إل ى ى ان التبر ى ىىة السى ىىالحعة قى ىىد

الس ىىالك ىمى ى التق ىىع الش ىىاما الكمى ى لص ىىورة المقص ىىد

وبد هعرشمان ان هناه بالث م ارحىا اساسىعة لتبر ىة

كمىىا قىىا ال ىىاحبون ف ى مبىىاا السىىعاحة د ارسىىة دوافىىع

)man,1984

تس ىىوع مقص ىىد مرى ىىعن س ىىعكون مسى ىىتحعال ىىدون فه ى ى

واتفق ىىت الردع ىىد م ىىن الد ارس ىىات ىمى ى ان تبر ىىة

دوافع السالك) )Fodness 1994; Gnoth1997

السى ىىالك لهى ىىا ت ى ى بعر ىم ى ى الصى ىىورة الذهنعى ىىة المررفعى ىىة

وتح ى ىىدد ال ى ىىدوافع الص ى ىىورة الذهنع ى ىىة ق ى ىىا و ر ى ىىد زع ى ىىارة
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المقصى ىىد )Morrison, 1992

 (Mill andامى ىىا

رى

الصور الذهنعة فتتكىون ابنىا ىممعىة اختعىار المقصىد

الد ارس ىىات ىمى ى ان الىىدوافع له ىىا تى ى بعر م اش ىىر

ىمى الصىىورة الذهنعىىة المررفعىىة لمفىىرد نحىىو المقصىىد

(Granter,1993; Walmsley & Jenkins,

ى ى ىىن طرعى ى ى ال ى ىىدوافع سى ى ىوا ى ىىوى او غع ى ىىر وىى ى ى

) (Moutinho, 1987كمىا اقتىرح عىرس انىز عبىىل

) 1993; Dann,1996; Baloglu,1997اتفقىت

ىم ى ى ى الصى ى ىىورة الذهنعى ى ىىة الكمعى ى ىىة لممقصى ى ىىد السى ى ىىعاح

ىم ى الصىىورة الذهنعىىة المررفعىىة ومرالبىىة المرمومىىات

الردعد من الدراسات ىم ان تبر ة السىالك لهىا تى بعر

فه واكتشاف سىموه االفىراد لفهى كعفعىة تى بعر الىدوافع

ل ىىد الس ىىالك واتخ ىىاذ القى ى اررات واس ىىتبا تز لالىالن ىىات

).(Pearce, 1995

مم ىىا عبرمه ىىا مفع ىىدة لمتن ىىا س ىىموه المس ىىتهمه(Kue-

وقد ابرعت الردعد من اال حاث ف مباا دوافع

الس ىىفر اس ىىتنادا ىمى ى التسمس ىىا الهرمى ى لالحتعاب ىىات

ntzel and McDonald, 1992; Kim et al.,

االساسى ى ىىعة اوال كاالحتعابى ى ىىات الفسى ى ىىعولوبعة واالمى ى ىىن

) oderick and Mueller, 1999وتوصىىمت

لمىىازلو حعىىث عىىر مىىازلو

1997; Gahwiler and Havitz, 1998; Br-

ىىرورة الوفىىا االحتعابىىات

الردع ىىد م ىىن الد ارس ىىات إلى ى ان ا ر ىىاد تبر ىىة الس ىىالك

والس ىىالمةك بى ى االنتق ىىاا إلى ى المس ىىتوعات التالع ىىة فى ى

التسمسىىا الهرمى لالحتعابىىات مبىىا الشىىرور االنتمىىا

ف بالبة ا راد فقط هما دربة تغمغا السىالك

تتمخ

وتحقع الىذات) .)Maslow,1954وقىد تطىورت هىذ

االرت اط المكان ونمط الحعاة عمبا االرت اط المكان

مزعبا من ىواما الدفع والسحل حعث تتمبا ىواما

ال رد اىت ار الرنصر النفسي لمتبارل وىىادة مىا عىت

والهع ىة والتحفعىز الىداخم لمسىىفرك عنمىا تتمبىا ىوامىىا

عش ى ىىعر إلى ى ى

ارت ىىاط ىىىاطفي ىىعن األف ىراد واألمىىاكنك ت ى د ارسىىة هىىذا

الن رعة لتشما الدافع السىعاح وعرىد الىدافع السىعاح

وصى ى ىىف االرت ى ى ىىاط المكى ى ىىان مى ى ىىن خى ى ىىالا ىنص ى ى ىرعن

الىىدفع ف ى التر عىىر ىىىن الىىذات وتطوعرهىىا واالسىىترخا

مختمف ى ىىعن شخص ى ىىعة المك ى ىىان و وال ى ىىذ

الترم الرمز او الراطفي المكانك اىتمادعىة المكىان

السىىحل ف ى الروامىىا والمىىابرات الخاربعىىة ىم ى الفىىرد

تشىعر إلى الترمى المنفرى

كسىمات المقصىىد السىىعاح والتىىروعا ىنىىز)Crom-

) pton,1979وبىىد هدسىىون ف ى د ارسىىتز ان اسىىاس

and

تحف ى ىىز س ى ىىموه الف ى ىىرد ول ى ىىذله عب ى ىىل فهى ى ى احتعاب ى ىىات

)Williams, 2003

ال ىىدافع ه ىىو االحتع ىىاج ا ان االحتعاب ىىات هى ى التى ى

Hidalgo

المكىان ( Bricker and

;,2000

Ker-stetter

Hernandez, 2001; Williams, 2002; Bac-

وتوقرىىات االف ىراد خاصىىة فى ى مبىىاا السىىعاحة كتم ع ىىة

and

 klundوبنووواًاًعمى

ماسب يمكن صياغة الفرض الثالث كما يمى:

احتعاب ىىاته وت ىىوفعر وس ىىالا ال ارح ىىة والم ازع ىىا المقدم ىىة

 :H3تىىابر دوافىىع السىىفر ىم ى ىم ى الصىىورة الذهنعىىة

زواتفق ى ىىت الردع ى ىىد م ى ىىن الد ارس ى ىىات ىمى ى ى ان تى ى ى بعر

العالقة بين الصورة الذهنية الكميوة والصوورة

إلعه ))Hudson ,1999

المررفعة لممقصد السعاح

ال ىىدوافع ىمى ى ىممع ىىة تش ىىكعا الص ىىورة الذهنع ىىة وىمى ى

اختعىىار المقصىىد السىىعاح

المعرفية والصورة الوجدانية:

(Um& Crompton,

هن ىىاه الردعى ىد م ىىن الكت ىىال ال ىىذعن تن ىىاولوا الص ىىورة

1990; Stabler,1995;Baloglu &McCleary

الذهنع ىىة لممنتب ىىات ىام ىىة والص ىىورة الذهنع ىىة لممقص ىىد

) ,1999; Beerli& Martin,2004عنمىا اتفقىىت

السى ى ىىعاح
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المرت ط ى ىىة الرالم ى ىىة ا الص ى ىىورة الذهنع ى ىىة المررفع ى ىىة

ألن عوصي األخرعن زعارة تاعالند كما ترت ىر الصىورة

هما الصفات والمنافع وااتباهات .(Aaker1991,

الرالمىىة التبارعىىة لممقصىىد والنواعىىا السىىموكعة لمس ىىالك

الذهنعىىة الكمعىىة لممقصىىد وسىىعط ىىعن المرىىان المرت طىىة

و الصىورة الذهنعىىة الوبدانعىىة إلى بىىالث فلىىات رلعسىىعة

فى المسىتق ا )(McDowall and Ma ,2010

)1996حعث ترن الصفات الممعزات والمالمىك التى

تمعز الرالمة التبارعة ىن غعرها وماعرتقد المستهمه

وبنوواًاً عمووى ماسووب يمكوون صووياغة الفوورض الراب و

الشخصىىعة لممسىىتهمكعن والت ى ت ىرت ط سىىمات الرالمىىة

 :H4ت ىىابر الص ىىورة الذهنع ىىة المررفع ىىة ىمى ى الص ىىورة

وهىىذا هىىو ماعرتقىىد المسىىتهمكون ىىىن ماتحققىىز الرالمىىة

واكى ىىد كى ىىا مى ىىن اعى ىىه وكعمى ىىر وبرانتى ىىر ىم ى ى ان

ىنهاو اما المنافع قد ت تررعفها ىم انها هى القعمىة

كما يمي:

التبارع ىىة فى ى ش ىىكا من ىىافع و عفع ىىة وتبرع ع ىىة ورمزع ىىة

الذهنعة الوبدانعة لممقصد السعاح

التبارعىىة له ى كواخع ى ار تمبىىا ااتباهىىات نحىىو الرالمىىة

المر ىىان المرت ط ىىة الرالم ىىة عن غى ى ان تش ىىتما ىمى ى

المسىىتهمكعن وانهىىا األسىىاس المحىىدد لسىىموه المسىىتهمه

إلى ى ان الص ىىورة الذهنع ىىة لمرالم ىىة التبارع ىىة لممقص ىىد

نه ىىا تقعمى ىىات إبمالع ىىة لمرالمى ىىة م ىىن ق ى ىىا

المكونات المررفعة والوبدانعة لمصورة الذهنعة واشاروا

التبارع ىىة

والىذ عتمبىا فى إختعىار الرالمىة (Keller, 1993,

تت ى بر المرىىان المررفعىىةك وكىىذله المرىىان الوبدانعىىة

تقعع المستهمه لمرالمة التبارعة والنعة لزعىارة المقصىد

 )Pike,2009 ; Keller,1998لكن اختمفت مرهى

) 1998وتى ىىابر المرى ىىان المرت طى ىىة الرالمى ىىة ىم ى ى

المخزنىىة فى ىقىىوا المسىىتهمكعن ;Gartner,1993

مىرة اخىر ;(Woodside & Lysonski, 1989

د ارسى ىىات اخى ىىر تاكى ىىد ىم ى ى ان هنى ىىاه مكى ىىون بالى ىىت

)er, 1993, 1998; Low & Lamb, 2000

رعن ااىت اروهو الصورة الذهنعىة الفرعىدة التى تمرىل

Crompton, 1990; Aaker1991,1996; Kell-

لممرىىان المرت طىىة الرالمىىة التبارعىىة عبىىل ان عاخىىذ

وعررف التقعع المررف ىمى انىز المرتقىدات والمررفىة

نا اصى ى ى ى ى ىىورة ذهنعى ى ى ى ى ىىة كمعى ى ى ى ى ىىة

حىىوا ش ى

دو ار محورعى ى ى ى ى ىىا ف ى ى ى ى ى ى

مرىىعن(Ward& Russel, 1981;-

لممقصد .(Gartner, 1993; Keller,1998 ;Pike,

Gartner,1993; Walmsley & Jenkins,

) 2009وبناًاًعمى ماسوب يمكون صوياغة الفورض

) 1993; Baloglu & Brinberg, 1997وىىادة

الخامس:

م ى ىىاتر ر الص ى ىىورة الذهنع ى ىىة المررفع ى ىىة ى ى ىىن تص ى ىىورات

 H5ت ىىابر الص ىىورة الذهنع ىىة المررفع ىىة ىمى ى الص ىىورة

السعاح لسمات المقصد مبىا البىذل السىعاحي وال نعىة

الذهنعة الكمعة لممقصد السعاح

التحعتعىة وال علىة وبىودة الخدمىة (Gallarza et al.,

وترمى ىىا الصى ىىورة الذهنعى ىىة الفرعى ىىدة لممقصى ىىد ىم ى ى

) 2002; Beerli & Martín, 2004توصىمت

ترسعخ الصورة الذهنعة الكمعىة فى ىقىوا المسىتهمكعن

انكوكو تاعالنىد إلىي ان الصىورة الذهنعىة المررفعىة لهىا

لممقصىد (Echtner & Ritchie, 1993; Keller,

المقصىىد زوانىىز كممىىا زاد تقىىع السىىالك لامىىاكن البذا ىىة
والتسهعالت والخدمة فسىوف تصى ك نعىة السىالك اقىو

الصى ىىورة الذهنعى ىىة الفرعى ىىدة مى ىىن وبى ىىود مبموىى ىىة مى ىىن

د ارسى ىىة مكى ىىدوا وزمى ىىالا ىى ىىن السى ىىعاحة الدولعى ىىة فى ىىي

وتزع ىىد م ىىن إمكانع ىىة تف ىىعا الص ىىورة الذهنع ىىة الكمع ىىة

تى بعر ك عىىر ىمى نعىىة السىىعاح لتوصىىعة ا خىرعن زعىىارة

) 2008;Qu, Kim and Im,2010وتتكىىون
المرال السعاحعة مبا المتاحف وااحتفاالت التارعخعة
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والهندس ى ىىة المرمارع ى ىىة التارعخع ى ىىة والرم ى ىىوز التارعخع ى ىىة

وعسر المسوقون السعاحعون إل إنشىا او ترزعىز او

الفن ى ى ى ىىاد ) (Hanzaee & Saeedi,2014وق ى ى ى ىىد

او تناس ىىل

تر ىىدعا الص ىىورة الذهنع ىىة ى ىىن المقص ىىد حع ىىث عرت ىىر

والبقافى ىىة والمنى ىىا ر الط عرعى ىىة البذا ى ىىة وال ى ىىعافة ف ى ى

هىىدف

رك ىىزت الردع ىىد م ىىن الد ارس ىىات ىمى ى الص ىىورة الذهنع ىىة

المررفعة وه تمبىا مرتقىدات ومررفىة الشىخ

الص ى ىىورة الذهنع ى ىىة التروعبع ى ىىة م ى ىىع الص ى ىىورة المتوقر ى ىىة

))Andreu et al,2000

حىوا

مقصى ىىد مرى ىىعن وتوصى ىىموا إل ى ى وبى ىىود ت ى ى بعر إعبى ىىا

تشعر الصورة الذهنعة الوبدانعة إل مشاىر الفرد

لمصورة الذهنعة المررفعىة ىمى الصىورة الذهنعىة الكمعىة

لممقصىىد السىىعاح

المس ىىوقعن األساسى ى ه ىىو تط ىىا

نحىىو مقصىىد او مكىىان مرىىعن وتختمىىف مشىىاىر األف ىراد

& (Chon,1991; Fakeye

نح ى ىىو المقاص ى ىىد الس ى ىىعاحعة حس ى ىىل تم عاته ى ىىا (Ward

Eachtner & Ritchie,1993 Court & Lup-

& Walmsley & Jenkins, 1993; Baloglu

الحتعابته ;& Russel,1991; Granter, 1993

;Crompton,1991;Granter & Shen, 1992

)Brinberg,1997;Beerli & Martin ,2004

ton,1997; Mackay & .Fesenmaier, 19-

إتبهىت مر ىع الد ارسىىات إلى االهتمىا ىدور المكىىون

97; Chen & Kersteer, 1999; Leisen,

الوب ىىدان فى ى التى ى بعر ىمى ى الص ىىورة الذهنع ىىة الكمع ىىة

)2001 .Hui & Wan, 2003

لممقص ى ىىد دون إغف ى ىىاا دور المك ى ىىون المررفى ى ى ال ى ىىذ

واشار كو وكع وا إ )(Qu, Kim and Im, 2010

عشىىكا مرتقىىدات ومررفىىة الفىىرد حىىوا مكىىان او مقصىىد

إل ى ى ى ان الصى ى ىىورة الذهنعى ى ىىة الكمعى ى ىىة تت ى ى ى بر المرى ى ىىان

مرعن توصمت الردعد من الد ارسىات إلى وبىود تى بعر

المرت طة الرالمة التبارعة كالصورة الذهنعة المررفعىة

إعب ى ىىا

والصىىورة الذهنعىىة الوبدانعىىة والصىىورة الذهنعىىة الفرعىىدة

لمص ى ىىورة الذهنع ى ىىة الوبدانع ى ىىة ىمى ى ى الص ى ىىورة

(Holbrook,
الذهنعى ىىة الكمعى ىىة لممقصى ىىد السى ىىعاح
1978; Russel & Pratt, 1980; Russel, et
al, 1981; Anand, Hol-brook and Stephens, 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 & Lamb,2000; Beerli & Martin ,2004; Lin
Morais & Hou, 2007;Martin & Bosque,
2008; Keller, 2008; Qu, Kim and Im,
) .2010; Qu et al,2011وبنوواًاًعمى ماسووب

وتوصى ىىمت الد ارسى ىىة إل ى ى ان الصى ىىورة الذهنعى ىىة الكمعى ىىة

لممقصد ترت ر وسعط ىعن المرىان المرت طىة الرالمىة
التبارعى ى ىىة لممقصى ى ىىد والنواع ى ى ىا السى ى ىىموكعة لمسى ى ىىالك ف ى ى ى

المسىىتق ا اا ىىافة إل ى ان الصىىورة الذهنعىىة الفرعىىدة
له ىىا ب ىىاني اك ىىر تى ى بعر ىمى ى تش ىىكعا الص ىىورة الذهنع ىىة

الكمعة لممقصد ىقل ت بعر الصورة الذهنعة المررفعة

كما اشارت دراسة اندرو وزماللز (Andreu et

) al, 2000إلى ى ى ان الف ى ىىر ى ىىعن الص ى ىىورة المتوق ى ىىع
تشكعمها من خىالا األنشىطة التروعبعىة التى تقىو هىا
من مىىات إدارة المقاصىىد السىىعاحعة ومن مىىي الىىرحالت

يمكن صياغة الفرض السادس كما يمي:

السعاحعة وما توفر من مرمومات حىوا المقصىد عمبىا

 :H6تىىابر الصىىورة الذهنعىىة الوبدانعىىة ىم ى الصىىورة

و التفل عرت ر المدخا الشرور مفعدا لتحمعا الصورة

نووواتج الصوووورة الذهنيووة الكميوووة لممقصوود السوووياحى

منهبىىا اساسىىعا ف ى تحدعىىد القىىدرة التنافسىىعة لممقصىىد

الذهنعة الكمعة لممقصد السعاح

ال ذهنع ى ىىة م ى ىىن وبه ى ىىات الن ى ىىر اادارع ى ىىة والمنهبع ى ىىة

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

) Baloglu,2000النواعا السىموكعة لمسىالك ىمى انهىا

إعبا عى ىىة عزعى ىىد ر ى ىىا السى ىىالك وعنى ىىو زعى ىىارة المقص ى ىىد

زعىىارة المقصىىد م ىرة اخىىر او توصىىعة ا خ ىرعن زعىىارة

(Rosenberg & Czepiel, 1984; ; Ash-

الس ىىعاح مى ىرات اخ ىىر وعنص ىىك االخى ىرعن ىىز اع ىىا

السموه المستق م المخطط لمسالك سوا نعتز الىادة

;worth & Goodall, 1988; Murray, 1991

المقصى ىىدك وتتمبى ىىا فى ىىي الردعى ىىد مى ىىن النواعى ىىا السى ىىموكعة

& Cooper et al.,1993; Bigné, Sánchez,

المستق معة لمسىالك التى ت ىمن وال السىالك لممقصىد

;Sánchez, 2001; Bigné et al.,2005

السىعاح وهمىا النعىة اىىادة زعىارة المقصىد مىرة اخىىر

Yuksel & Yuksel,2007; Grappi & Mon-

والنع ى ىىة لنص ى ىىك األخى ى ىرعن زع ى ىىارة المقص ى ىىد الس ى ىىعاح

(Zeithaml et al., 1996; Cronin et al.,

) tanari, 2011; Han& Jeong, 2013كمىىا

Gursoy, 2001; Chi and Qu, 2008; Pr-

المشىاىر سىم عة ترطى نتىالا متناق ىىة لر ىا السىىالك

وب ىىد لى ى وزم ىىالا ودو ع ىىز ومن ىىون ان ىىز ىن ىىدما تك ىىون

2000; Bigné et al., 2001; Chen and

ونواعى ىىا المسى ىىتق معة ا تى ىىاد إل ى ى إنخفى ىىا

)ayag, 2008

والوال

واشارت اولعفر في دراستز ) (Oliver,1980إل

الر ى ىىا

(Dubé &Menon ,2000; Lee& etal.

ر ىىا السىىالك ىم ى انىىز نىىاتا المقارنىىة ىىعن التوقرىىات

),2008

ىد ر ا ك فرنىدما عختمىف األدا الفرمى ىىن التوقىع

ت ى ى بعر م اش ى ىرة ى ىىعن الصى ىىورة الذهنعى ىىة الكمعى ىىة والنواعى ىىا

المسى ى قة والتب ىىارل الفرمع ىىة ففم ىىا ان عح ىىدث ر ىىا او

المس ى

السىىا

اتفقىىت الردعىىد مىىن الد ارس ىىات ىم ى وبىىود ىالق ىىة

عحىىدث ىىىد الر ىىا او االسىىتعا زواذا

السموكعة لمسىالك فمىن الد ارسىات التى وبىدت التى بعر

اك ىىر مىىن التوقرىىات المس ى قة لىىز فعحىىدث الر ىىا كمىىا

نعتىىز لنصىىك االخ ىرعن زعىىارة المقصىىد ;(Hunt,1975

نطا واسىع وتوصىموا إلى ان ر ىا السىالك هىو حالىة

Beerli & Martín, 2004, Pike, 2004; Tasci

ذل ى ىىه )ىى ى ىىد الت ك ى ىىد( وكى ى ىىذله الرواط ى ىىف والمشى ى ىىاىر

sque, & Martín, 2008;Cai, Wu, & Bai,

م اشىىر ىمى نعىىة السىىالك اىىىادة زعىىارة المقصىىد وىمى

كىىان األدا الفرم ى الىىذ حصىىا ىمعىىز السىىالك الفرىىا

;Oh,1999; Tapachai & Waryszak, 2000

ناقشىىت د ارسىىات اخىىر مفهىىو ر ىىا المسىىتهمه ىم ى

& Gartner, 2007; Chi & Qu, 2008; Bo-

مررفعة وبدانعة ناتبة ىن التقعمات المررفعىة مىا فى

واالنفراالت (Cadotte, Woodruff & Jenkins,

2004; Chi & Cu,2008 Oppermann,

;en, 2001 ; Szymanski & Henard, 2001

;Sanz, 2009; Qu, Kim & IM,2010

& Lee,Scott & Kim, 2008; Sánchez,

1987; Ryan, 1995; Oliver,1997; Bow-

)Dimitra, Artisima & Kyriaki,2015

& Bowen, 2001; Kozak, 2001; Yuksel

Yuksel, 2001; Reisinger & Turner, 20-

وبنوواًاًعمى ماسووب يمكوون صووياغة الفوورض السوواب

).03

توصىمت الكبعىر مىن الد ارسىات السىا قة إلى وبىود

والثامن كما يمي:

ىالقىىة ىالق ىىة إعبا ع ىىة ىىعن مررف ىىة الس ىىالك ومش ىىاىر

 :H7تابر الصورة الذهنعة الكمعة ىم ر ا السالك

ور ىىا ونواع ىىا الس ىىموكعة و فرن ىىدما تك ىىون المش ىىاىر
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والصىىورة الذهنعىىة الوبدانعىىة والصىىورة الذهنعىىة الفرعىىدة

 :H8عى ى ىىابر ر ى ى ىىا السى ى ىىالك ىم ى ى ى النواعى ى ىىا السى ى ىىموكعة

والنواع ىىا الس ىىموكعة لمس ىىالك واك ىىدوا ىمى ى

المستق معة

صى ىىورة ذهنع ى ىىة لممقص ى ىىد قوع ى ىىة م ى ىىن خ ى ىىالا االهتم ى ىىا

رضووا السوواوس كوسوويط بووين الصووورة الذهنيووة

المر ىىان المرت ط ىىة الرالم ىىة لزع ىىادة مر ىىدالت تكى ىرار

الكمية والنوايا السموكية لمساوس:

الزعارة وبذل سىعاح بىدد عنمىا وبىدت د ارسىة دعمتى ار

توصمت الردعىد مىن الد ارسىات التى ط قىت ىمى

وزماللى ى ىىز ان الصى ى ىىورة الذهنعى ى ىىة الكمعى ى ىىة وسى ى ىىعط ى ى ىىعن

امىىاكن س ىىعاحعة إلى ى وب ىىود ىالقىىة غع ىىر م اشى ىرة ىىعن

شخصىىعة المقصىىد والصىىورة الذهنعىىة الوبدانعىىة والنواعىىا

الصورة الذهنعة الكمعة ودورها ف ىممعىة إتخىاذ القىرار

السى ىىموكعة لمسى ىىالك حعى ىىث تركى ىىس شخصى ىىعة المقصى ىىد

والنواع ىىا الس ىىموكعة لمس ىىالك م ىىن خ ىىالا ر ىىا الس ىىالك

ش ىىرور الف ىىرد نح ىىو مقص ىىد مر ىىعن كنتعب ىىة اىتقادات ىىز

(Chon,1990; Court, Lupton,1997; Big-

حوا ذله المقصد) Qu et al., 2011; Dimitra,

ne, Sanchez, 2001; Alcaniz et al., 20-

) Artisima & Kyriaki,2015و نا ا ىم ماسى

;05; Homburg, Koschate, Hayer,2006

يمكوون صووياغة الفوورض العاشوور والحووادي عشوور كمووا

Chen and Tsai, 2007; Chitty et al ,20-

يمي:

07; Barroso et al ,2007; Macintosh,

 H10الص ىىورة الذهنع ىىة الكع ىىة كوس ىىعط ىىعن الص ىىورة

2007; San Martin et al ,2008; Ekinci et

الذهنعة المررفعة والنواعا السموكعة لمسالك

al ,2008; Chi &Qu, 2008; Bigne et al

 H11الصىىورة الذهنعىىة الكمعىىة كوسىىعط ىىعن الصىىورة

2008;Ryu, Han &Kim, 2008; Ren et al,

الذهنعة الوبدانعة والنواعا السموكعة لمسالك

&2009; Mechinda et al ,2009;Ch-en

ثالثاً منهجية البحث

;Chen, 2009; Prayag, 2009; Lee, 2009

وممى ىىا س ى ى

Wang, Hsu, 2010; Chi,2010; Mc-Dowall

عت ى ىىك ان تى ىىابر مقى ىىدمات الصى ىىورة

الذهنعىىة الكمعىىة كمصىىادر المرمومىىات وتبر ىىة السىىالك

)& Ma,2010; Prayag, Ryan, 2011

ودوافىىع السىىفر ىم ى الصىىورة الذهنعىىة الكمعىىة لممقصىىد

وبناًاًعمى ماسب يمكن صياغة الفرض التاس :

السىىعاح وك ىىذله ت ىىابر الصىىورة الذهنع ىىة الكمع ىىة ىمى ى

 H9الر ا وسعط عن الصورة الذهنعة الكمعة والنواعا

نواتبهىىا كر ىىا السىىالك ونواعىىا السىىموكعة المسىىتق معة

السموكعة لمسالك

وعت ىىمن ه ىىذا الب ىىز اط ىىار الد ارس ىىة ومبتم ىىع وىعن ىىة

دراسة الصىورة الذهنعىة الكمعىة كمتغعىر وسىعط ىعن

الد ارس ىىة واالس ىىالعل ااحص ىىالعة المس ىىتخدمة واخت ىىار

الص ىىورة الذهنع ىىة المررفع ىىة والنواع ىىا الس ىىموكعة لمس ىىالك

توص ىىمت رى ى

ىىرورة ن ىىا

فرو

الد ارس ىىات إلى ى ان الص ىىورة الذهنع ىىة

الدراسة ونتالبهىا ومناقشىة تمىه النتىالا واخعى ار

الدالالت والم امعن األكادعمعة والتط عقعة

الكمعىىة متغعىىر وسىىعط ىىعن المرىىان المرت طىىة الرالمىىة

كالصورة الذهنعة المررفعىة والصىورة الذهنعىة الوبدانعىة

اطار الدراسة:

والصى ىىورة الذهنعى ىىة الفرعى ىىدة والنواعى ىىا السى ىىموكعة لمسى ىىالك

كد ارسىىة كىىو وزماللىىز الىىذعن توصىىموا إل ى ان الصىىورة

نىىا ا ىم ى األد عىىات ال حبعىىة الت ى ت ى ىر ىىها

الذهنعىىة الكمعىىة وسىىعط ىىعن الصىىورة الذهنعىىة المررفعىىة

ت التوصا إل إطار مقترح لمدراسة الحالعة ومكوناتز
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والرالقات الوادرة ز كما هو مو ك الشكا رق ()4

درسىىة ت ى بعر كىىا مىىن الصىىورة
الذهنعىىة الوبدانعىىةك ب ى ا

الد ارسىىات السىىا قة وعهىىدف هىىذا ااطىىار إل ى د ارس ىىة

الصورة الذهنعىة الكمعىةك وكىذله د ارسىة الر ىا كمتغعىر

الذهنع ىىة الوبدانعى ىىة والصى ىىورة الذهنع ىىة المررفعى ىىة ىم ى ى

و والذ ت التوصا إلعز من مرابرة األد عات ونتالا

وسعط عن الصورة الذهنعة الكمعة لممقصد السىعاح و

مق ىىدمات الصى ىىورة الذهنعى ىىة الكمع ىىة لممقصى ىىد السى ىىعاح

النواعا السموكعة المستق معة لمسالك

كمصىىادر المرمومىىات وتبر ىىة السىىالك ودوافىىع الس ىىفر
وكذله دراسة ت بعره ىمى الصىورة الذهنعىة المررفعىةك

ب دراسة ت بعر الصورة الذهنعة المررفعة ىم الصورة

شك رقة ( )2اطار الدراسة المقترح من اعداد الباحثات

قياس متغيرات الدراسة:

الرم ىىر وعمك ىىن مش ىىاركتها م ىىع االخى ىرعن و ه ىىا مغ ىىامرة

وم ى ى ىىرح ومرعح ى ى ىىة بس ى ى ىىدعا وبدع ى ى ىىدة ومختمف ى ى ىىة و ه ى ى ىىا

اسىتخد مقعىاس سىونمعز وسىعركاعا (Sonmez,

خصوصىىعة عنمىىا ت ى اسىىتخدا مقعىىاس عرلىىي ومىىارتن

) Sirakaya,2002لقعى ى ى ىىاس مصى ى ى ىىادر المرمومى ى ى ىىات

) (Beerli & Martin,2004لقعىىاس دوافىىع السىىفر

ات ىىا مقعىىاس لعكىىرت ذ الخمىىس دربىىات وتت ىىمن

ات ا مقعاس لعكىرت ذ الخمىس دربىات مبىا سى ل

مص ى ى ى ىىادر المرموم ى ى ى ىىات األق ى ى ى ىىارل وزم ى ى ى ىىال الرم ى ى ى ىىا

زعارت لمدعنة الغردقة كانىت الكتشىاف بقافىات بدعىدة

والمن مات اابتماىعة والسفارة واالنترنت واألصدقا
وكمم ى ىىة الفى ى ى وى ى ىىرو

والكتشى ىىاف امى ىىاكن بدعى ىىدة ولمى ىىتخم

المب ى ىىاالت والب ارل ى ىىد عنم ى ىىا

مى ىىن ال ى ىىغوط

ولمه ى ى ىىرول م ى ى ىىن ال ى ى ىىروتعن ولم ح ى ى ىىث ى ى ى ىىن الس ى ى ىىرادة

اسىتخد مقعىاس اوتىو ورعتشىي (Otto & Ritchie,

والمغ ى ىىامرة عنم ى ىىا اس ى ىىتخد مقع ى ىىاس وس ى ىىه وم ى ىىارتن

) 1996ف ى ى قع ى ىىاس تبر ى ىىة الس ى ىىالك ات ى ىىا مقع ى ىىاس

) (Bosque & Martıin,2008لقعىىاس الصىىورة

لعك ىىرت ذ الخم ىىس درب ىىات مب ىىا اىتق ىىد ان تبر تى ى

الذهنعىىة المررفعىىة ات ىىا مقعىىاس لعكىىرت ذ الخمىىس

الس ىىعاحعة كان ىىت كم ىىا ارع ىىد والتنسى ى ومبعى ىرة وتبر ىىة
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درب ى ىىات مب ى ىىا بم ى ىىاا المن ى ىىا ر والح ى ىىدال الط عرع ى ىىة

وبماا البو والشىواط

الطه وفر

و تبىىر ته السىىعاحعة وكعىىف تكونىىت الصىىورة الذهنعىىة

المررفع ىىة والص ىىورة الذهنع ىىة الفرع ىىدة والص ىىورة الذهنع ىىة

البذا ىة وامىاكن ال ارحىة وفىن

الكمعى ىىة و دوافره ى ى ونواعى ىىاه المسى ىىتق معة ولتقى ىىع مى ىىد

المغامرة وبىودة االقامىة واألمىن عنمىا

ر ىىاله وش ىىروره تبىىا المقص ىىد وف ى البز االخع ىىر

تى ى قع ىىاس الص ىىورة الذهنع ىىة الكمع ىىة لممقص ىىد الس ىىعاح

من قالمة االستقصا عت سااله ىىن رى

استخدا مقعاس الوبمو ومىاكمر و عرلىي ومىارتن

& )Baloglu & McCleary, 1999; Beerli

الشخص ىىعة والدعموغرافع ىىة زواس ىىتغرقت ىممع ىىة تبمع ىىع

) Martin,2004ك ات ا مقعاس لعكرت ذ الخمس

ال عانات حوال  7شهور ما عن شىهر مىارس 5049

دربىىات مبىىا ترىىد الغردقىىة المكىىان المف ىىا كمقصىىد
س ىىعاح

ال عانىات

حت شهر عونعو 5049

عنم ىىا تى ى قع ىىاس الص ىىورة الذهنع ىىة الوبدانع ىىة

استهدفت الدراسة ىددا من مفردات الرعنة عفو

اسىتخدا مقعىاس ارسىا وزماللىز (Russel et al.

 704مفردةكحعىىث اشىىارت ر ى

وسىىار وغعىىر سىىار ومحىىزن ومرتخ ى وكلعىىل ومبعىىر

الت ى ال عوبىىد لهىىا إطىىار مراعنىىة) عبىىل اال عقىىا ىىىن

األد عىىات ان حب ى

) ,1981ات ا المقعاس السمتر مبا مبىار ونرسىان

الرعنىة فى مبتمرىات الد ارسىة المفتوحىة ( المبتمرىىات

عنمىىا ت ى قعىىاس ر ىىا السىىالك مقعىىاس عىىون واوسىىاعا

 6;7مفىردة )(Sekaran and Bougie, 2005

مقعىىاس لعكىىرت ذ الخمىىس دربىىات مبىىا هىىا كانىىت

حتى عىىت األخىىذ فى الحسى ان نسى ة ىىىد ااسىىتبا ةو

و وا وزماللىز ); (Yoon & Uysal,2003ك ات ىا

و ولىذله اسىىتهدفت الد ارسىة ىىىددا اك ىر مىىن هىذا الحىىد

زعارت ىىه لمغردق ىىة تس ىىتح الوق ىىت والبه ىىد وكع ىىف ك ىىان

ف ىىال ى ىىن نسى ى ة القى ىوال غع ىىر المكتمم ىىة والمتحعى ىزة

ر اله ىن ىطمته وها استمرت حقا زعارتهىا وهىا

و نىىا ىم ى ماس ى

السموكعة لمسالك استخدا مقعاس لىي ))Lee,2009

مغ ى ىىت نسى ى ى ة إس ى ىىتبا ة الس ى ىىعاح فى ى ى الرعن ى ىىة %9:

األخى ىرعن زعى ىىارة الغردق ىىة واشى ىىبع اق ىىار واصى ىىدقال

القوال المبمرة نتا ىنها إست راد حوال << 4قالمىة

مجتم وعينة الدراسة:

) 1993واستخدمت الدراسة الحالعة اسمول الرعنىات

كان ىىت الزع ىىارة كم ىىا اىتق ىىدت عنم ىىا تى ى قع ىىاس النواع ىىا

فقىىد ت ى توزعىىع  900قالمىىة ىم ى

السى ىىعاح امكى ىىن تبمعى ىىع  704قالمى ىىة فقى ىىط و و التى ىىال

دربىىات مبىىا انىىو إىىىادة زعىىارة الغردقىىة وانىىو نصىىك

والب ىىدعر ال ىىذكر اع ىىا ان ىىز تم ىىت ىممع ىىة ت ىىدقع فى ى

ىم زعارة الغردقة

هى ىىا عانى ىىات مفقى ىىودة تترى ىىد اا)Malhotra, %40

ااىت ار ى ىىعة  Mall Intercept Samplingمى ىىن

اس ى ىىتخدمت الد ارس ى ىىة الحالع ى ىىة قى ى ىوال االستقص ى ىىا

خ ىىالا مقا م ىىة الس ىىعاح فى ى الفن ىىاد وص ىىاالت الس ىىفر

كوسىىعمة لبمىىع ال عانىىات مىىن السىىعاحك حعىىث انهىىا مىىن

المطىىار وابنىىا نقىىا السىىعاح مىىن المطىىار إل ى الفنىىد

الوسىالا البعىدة لبمىع ال عانىات لقعىاس اتباهىات وا ار

الناقم ىىة واألكى ىوا س ىىنتر داخ ىىا الفن ىىاد ومن ىىدو عن ع ىىع

األفى ى ى ى ىراد ) )Babbie,2007ولى ى ى ى ى تت ى ى ى ىىرب قالمى ى ى ى ىىة

الىىرحالت الفن ىىاد و وال ىىرحالت ال حرع ىىة و ال ىىا ازرات

االستقصى ىىا إلى ىىي المغى ىىة الرر عى ىىة ألنهى ىىا وزىى ىىت ىمى ىىي

ومكاتىىل األسىىتق اا الفنىىاد

األبانل وتكونت قالمة االستقصا من تسىرة ابى از

نتالا التحمعا الوصف لرعنة الدراسة

كا بز مبموىة من األسىلمة عقىو السىالك اختعىار

دربة الموافقىة او الىرف

وعشىىعر بىىدوا( )4إل ى

لمررفىة مصىادر مرمومىاته
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وجذول( )1يىضح نتبئج التحليل الىصفً لعينة الذراسة
الخصبئص الذيمىغرافية
السن

النىع

الحبلة االجتمبعية

مستىي التعليم

الذخل الشهري

الجنسية

المستىيبت

العذد

النسبة المئىية

يٍ 43-11
يٍ34-43
يٍ53-35
اكثش يٍ 53
االجًاني
ركش
دَثي
االجًاني
دلزب
يرضوج
يطهك دو يُفصم

11
135
513
54
351
115
541
351
154
551
53
351
553
113
55
351
53
41
114
41
4
351

3.5
45.3
34.3
3.1
155
35.4
31.5
155
51.5
55.5
5.5
155
35.4
34.5
3.3
155.5
5.5
53.5
33.5
53.3
.1
155.5

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

انثاَوٍح انعايح
يؤهم جايعي
ذخشج يٍ انًذسسح
االجًاني
الم يٍ  53.555دوالس
43.555-53.555
34.555$-43.555
$13.555$-35.444
$44.555$-13.444
او اكثش $155.555
االجًاني
انًاَي
هونُذى
اَجهَضى
تهجَكي
تونُذى
صَُي
شَسي
يجشى
تالسوسي
سوسي
اٍطاني
Cz
سوٍسشى
ََوصٍالَذى
صشتي
ًَساوى

تتمبىىا الفلىىات الرمرعىىة األغمىىل لمسىىعاح األبانىىل

ف ى ى الفلى ىىات الرمرعى ىىة مى ىىن  7<-68ىى ىىا ك 98-80

تحمع ى ىىا اقى ى ى ى ىا م ى ىىن ))Hair et al 0.3.,1998

وتراوح ىىت قعم ىىة الت ىىاعن المفس ىىر  AVEم ىىن 80 54

ى ى ىىا حع ى ىىث مغ ى ىىت نسى ى ى ة ه ى ىىذ الفل ى ىىات 69 7%و

إلي <89 4ك وتراوحت قعمة اا KMOعن 0.584

عنما مغت الفلة الرمرعة اقا مىن ;-4

) )Hair et al .,1998واسىتخد اسىمول كرون ىاه

اا ىىافة إل ى ان مر ى ىعنىىة السىىعاح مىىن

حعىىث تت ىراوح قعمىىة مرامىىا الفىىا لمتغع ىرات الد ارسىىة مىىا

 %8: 9و عنمىا وبىىدت النسى ة الملوعىىة لفلىىة السىىعدات

ال ىاحبعن

 %86 8ىم ىىي التى ىوالي م ىىن إبم ىىال مف ىىردات الرعن ىىة
ىم التوال

 67ىى ىىا واكبى ىىر مى ىىن98ىى ىىا % 7 5و %8 :ىم ى ى
الت ىوال

النسى ىىا حعى ىىث مغى ىىت النس ى ى ة الملوعى ىىة لفلى ىىة السى ىىعدات

إلى ىىي 0 <48حعى ىىث عبى ىىل اال تقى ىىا قعمتى ىىز ىى ىىن 0 8

الفىىا  Cronbach Alfaاخت ىىار ب ىىات المقىىاععس و
ىعن 905و  :<7و ىذله ترت ىر كافىة قىع مرىامالت

الفا مق ولة إل حىد ك عىر حعىث عىر رى

 %8: 9م ىىن مف ىىردات الرعن ىىة م ىىن المالحى ى اع ىىا

ان ىىز إذا كان ىىت قعم ىىة مرام ىىا الف ىىا  0 9او اكب ىىر ف ىىفن

الحاصىىمعن ىم ى البانوعىىة الرامىىة و فقىىد مغىىت نس ى ته

ان اكبىىر المقىىاععس ب اتىىا هىىو ذلىىه المقعىىاس المسىىتخد

وقى ىىو النس ى ى ة األك ى ىىر مى ىىن مفى ىىردات الرعنى ىىة ف ى ى فلى ىىة

المقعاس ففن المقعاس عتصف الب ات اا افة إلى

 % 99 9كم ىىا تق ىىع اغم ىىل مف ىىردات الرعن ىىة فى ى فل ىىة

ف قعاس متغعر ر ا السالك (الفا= ) :<7عنما اقا

الرعنىة او ىحت النتىالا السىا قة وقىو النسى ة األك ىر

و اا ى ىىافة إل ى ى انى ىىز ت ى ى اسى ىىتخدا اسى ىىمول التحمعى ىىا

المتزوب ى ىىون حع ى ىىث عمبم ى ىىون % 8: 9م ى ىىن مفى ى ىىردات
مى ىىن مفى ىىردات الرعنى ىىة ف ى ى فلى ىىة الى ىىدخا الشى ىىهر مى ىىن

 7<000- 68000دوالر فقى ىىد مغى ىىت هى ىىذ النس ى ى ة

 %77 9فى حىىعن تمبمىت اقىىا نسى ة فى فلىة الىىدخا
اق ىىا م ىىن  58 000دوالر ش ىىهرعاو حع ىىث مغ ىىت ه ىىذ

النس ة %9

االساليب اإلحصاوية المستخدمة:

اىتمى ىىدت الد ارسى ىىة الحالعى ىىة ىم ى ى مبموىى ىىة مى ىىن

األسى ىىالعل ااحصى ىىالعة اسى ىىمول نمى ىىوذج المر ى ىىادالت

المهعكمى ى ى ىىة ).Structural Equation Mo-)SEM

 delingوذل ىىه اخت ىىار ف ىىرو

الد ارس ىىة وتوص ىىعف

ىالقات التى بعر والتى بر ىعن متغعىرات ااطىار المقتىرح
ف شكا مرادالت سموكعة ىعن المتغعىرات كمىا عمكنىز

رص ىد الرالقىىات الم اش ىرة والغعىىر م اش ىرة ف ى ااطىىار
المقتى ىىرح واسى ىىتخد مرامى ىىا التحمعى ىىا )Factor an-

) alysisلتقى ى ىىع  Convergent validityلممتغع ى ى ىرات
المختمف ىىةك وتى ى اس ىىت راد االس ىىلمة الت ىىي له ىىا مر ىىامالت

مقعىىاس ب اتىىا هىىو متغعىىر دوافىىع السىىفر (الفىىا=) 905
الرىىامم الت كعىىد Confirmatory Factor An-

 alysisاخت ىىار صىىد المقىىاععس المسىىتخدمة لقعىىاس
متغعى ىرات الد ارس ىىة واس ىىمول التحمع ىىا الوص ىىف وذل ىىه

لتوصعف ىعنة الدراسة ))Hair et al .,1998

اختبار فروض الدراسة:

عحتو ) )SEMىم بمانعىة متغعىرات (مصىادر

المرمومات – تبر ة السالك – دوافع السىفر -الصىورة

الذهنع ى ىىة المررفع ى ىىة  -الص ى ىىورة الذهنع ى ىىة الوبدانع ى ىىة -
الصى ى ىىورة الذهنعى ى ىىة الكمعى ى ىىة -ر ى ى ىىا السى ى ىىالك –النواعى ى ىىا
السى ىىموكعة لمسى ىىالك) وعرى ىىر

البى ىىدوا التى ىىال القى ىىع

المقى ىىدرة لمرى ىىامالت االنحى ىىدارو ومرى ىىامالت االنحى ىىدار
المرعارع ىىة و والخطى ى المرع ىىار و والقعم ىىة ااحتمالع ىىة

والتى ى ع نى ى ىمعه ىىا ق ى ىرار ال ىىرف
الرد حعث عت ق ىوا الفىر

او الق ىىوا لفى ىىر

الرىد إذا كانىت القعمىة

ااحتمالع ى ىىة اق ى ىىا م ى ىىن  .05والرك ى ىىس ص ى ىىحعك م ى ىىع
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بدوا( )5نىواتا  AMOSو القىع المقىدرة لمرممىات

مالح ى ىىة ان مس ى ىىتو المرنوع ى ىىة المب ى ىىال مرن ى ىىا ان ى ىىز

تقتى ى ى ى ىرل القعم ى ى ى ى ىة ااحتمالعة مى ى ى ىن الصفر وعو ك

الماشرات األخر

االنحدار و ر

جدو ( )2يوضس القية المقدرة لمعممات االنحدار وبعض الملشرات األخرى
Standardized
Regression
Weights
.247
.821
.397
.714
-.633
-.246
.329
.596

P

C.R.

S.E.

Estimate

.142
***
***
***
.006
.018
.002
***

1.982
5.490
3.278
5.751
-2.774
-2.370
3.157
4.571

350
.084
.057
.025
.097
.240
.567
.406

.694
.464
.186
.145
-.269
-.569
1.791
1.854

 P- Valueاقىا مىن)Hair al et.,1998() 0.05

او ى ىىك البى ىىدوا رق ى ى ( )5ان اىمى ىىي قعمى ىىة مقى ىىدرة

ك إذن ع ى ى ىىت ق ى ى ىىوا الف ى ى ىىر

) )Estimateه الرالقة الم اشرة ىعن ر ىا السىالك

الص ى ىىورة الذهنع ى ىىة المررفع ى ىىة ىم ى ىىي الص ى ىىورة الذهنع ى ىىة

القعمة ترني ان الزعادة دربة واحدة ف ر ىا السىالك

الوبدانعة وال تابر اع ىا ىمىي الصىورة الذهنعىة الكمعىة

عتوق ى ىىع زع ى ىىادة فى ى ى النواع ى ىىا الس ى ىىموكعة لمس ى ىىالك قعم ى ىىة

(حعىىث ان قعمىىة النس ى ة الحربىىة  CRاقىىا مىىن 4 <9

 4 ;87ك والخط المرعار لهىذ الرالقىة الم اشىرة هىو

والقعمىىة االحتمالعىىة Value

.406

إذن عت رف

ولتحدعىىد م ىىا إذا كان ىىت الرالق ىىة مرنوع ىىة إحص ىىالعا

الفر

 P-اك ىىر مىىن )0.05

ال ار ىع والخىامس كمىا ا هىرت

النت ىىالا الت ى ى بعر المرنى ىىو لمصى ىىورة الذهنعى ىىة الوبدانعى ىىة

عت قسمة القىع المقىدرة  Estimateىمىي قعمىة الخطى

ىمىىي الصىىورة الذهنعىىة الكمعىىة مرنوعىىا (حعىىث ان قعمىىة

 CRالتى ى

النسى ى ى ى ة الحرب ى ى ىىة  CRاك ى ى ى ىىر م ى ى ىىن  4 <9والقعمى ى ى ىىة

تفسىر ىمى انهىىا قعمىة  (t value) tكمىا توصىىا

االحتمالعىة لىز  P- Valueاقىا مىن  )0.05إذن عىت

هعىر وزماللىز ) )Hair et al.,1998إلى ان قعمىىة

ق ىىوا الف ىىر

 t=1.96تتىرب إلىىي مسىتو مرنوعىىة  0 008ك لىىذله

الس ىىادس اا ىىافة إلى ى وب ىىود تى ى بعر

مرن ىىو لمص ىىورة الذهنع ىىة الكمع ىىة ىمى ى ر ىىا السى ىىالك

ا قعمىىة حربىىة اك ىىر مىىن  4 <9ترت ىىر مرنوعىىة وفقىىا

ووبود تى بعر مرنىو اع ىا لر ىا السىالك ىمى النواعىا

لهعر وزاللز ()Hair et al.,1998
وعت ى ىىك م ى ىىن الب ى ىىدوا الس ى ىىا

األوا والف ى ى ىىر

الب ى ى ىىاني

والبالى ىث عنم ىىا او ىىك الب ىىدوا رقى ى ( )5ان لى ى ت ىىابر

والنواع ىىا الس ىىموكعة المس ىىتق معة لمس ىىالك 4 ;87ك وه ىىذ

المرعىىار  SEلتو ىىعك القعمىىة الحربىىة

IS
TE
TM
de
cog
cog
AFF
T.S

Cog
Cog
Cog
T.S
AFF
de
de
INT

السىىموكعة المسىىتق معة (حعىىث ان قعمىىة النس ى ة الحربىىة

ان ت ى ىىابر مص ى ىىادر

 CRاك ى ىىر مى ىىن  4 <9والقعمى ىىة االحتمالعى ىىة لى ىىز P-

المرمومات ودوافع السفر وتبر ة السالك ىمي الصورة

 Valueاقى ى ىىا مى ى ىىن  )0.05إذن عى ى ىىت ق ى ى ىىوا الفى ى ىىر

الذهنعة المررفعىة تى بع ار مرنوعىا (حعىث ان قعمىة النسى ة

السا ع والبامن

الحربة  CRاك ر من  4 <9والقعمة االحتمالعة لز
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ثالثا :دراسة الصورة الذهنية الكمية كوسيط بوين

نتاوج اختبار فروض المتغيرات الوسيطة:

الصورة الذهنية الوجدانية والنوايوا السوموكية

عوبى ى ىىد ا بنى ى ىىان مى ى ىىن المتغع ى ى ىرات الوسى ى ىىعطة ف ى ى ى

النموذج المقترح لمدراسة وهما الصورة الذهنعة الكمعىةك

لمساوس

ر ا السالك حعث عبىل تىوافر ىىدة شىروط الخت ىار

او ىىحت نتىىالا الد ارسىىة ان هنىىاه ىالقىىة م اش ىرة

الوسعط ك وت بعر المتغعر الوسعط ىمىي المتغعىر التىا ع

( مقدارStandardized Reggression = .329

الوسىىعط وه ىىي تى ى بعر المتغعىىر المس ىىتقا ىم ىىي المتغع ىىر

عن الصورة الذهنعة الوبدانعة والصورة الذهنعىة الكمعىة

زواذا توافرت تمه الشروط نحىدد نىو الوسىعط بزلىي ا
كمى ىىي فى ىىاذا كانى ىىت ىالقى ىىة مرنوعى ىىة م اش ى ىرة وىالقى ىىة

 )Weightsك عنم ىىا هن ىىاه ىالق ىىة غع ىىر م اشى ىرة ىىعن
الص ىىورة الذهنع ىىة الوبدانع ىىة والنواع ىىا الس ىىموكعة لمس ىىالك

مرنوعة غعر م اشرة عص ك الوسعط بزليك زواذا كانت
الرالقتى ىىعن المرنى ىىوعتعن غعى ىىر م اش ى ىرة عص ى ى ك الوسى ىىعط

 )Reggression Weightsك إذن تر ى ى ىىد الص ى ى ىىورة

أوال :دراسووة الرضووا كمتغيوور وسوويط بووين الصووورة

الوبدانع ى ىىة والنواع ى ىىا الس ى ىىموكعة لمس ى ىىالكك وع ى ىىت رفى ى ى

غعى ى ىىر م اش ى ى ىرة ( مقى ى ىىدار 0.135 Standardized

كمي

الذهنعى ىىة الكمعى ىىة وسى ىىعط بزل ى ى

الفر

الذهنية الكمية والنوايا السموكية لمساوس

ى ىىعن الصى ىىورة الذهنعى ىىة

الحاد ىشر

مسووووووتوى مالومووووووة وجووووووودة نموووووووذج الدراسووووووة

اشىىارت نتىىالا الد ارسىىة إل ى وبىىود ىالقىىة م اش ىرة

ى ى ى ىىعن الصى ى ى ىىورة الذهنعى ى ى ىىة الكمعى ى ى ىىة و ر ى ى ى ىىا السى ى ى ىىالك

”:“Model fit

 Weightsك عنما او حت النتالا ان هناه ىالقة

مستو مق وا لنموذج الدراسة و حعث مغ مقعاس كىا

مقىدار((Standardized Reggression .714

كمااس ىىفرت النت ىىالا ب ىىدوا رقى ى ( )7ى ىىن وب ىىود

غعى ىىر م اش ى ىرة ى ىىعن الصى ىىورة الذهنعى ىىة الكمعى ىىة والنواعى ىىا

تر عىىع  4679 794مسىىتو مرنوعىىة  .000و وقىىد مىىغ

ىىعن الصىىورة الذهنعىىة الكمعىىة والنواعىىا السىىموكعة لمسىىالكك

 .833 GFIوعرت ى ىىر مسى ىىتو مالل ى ى إل ى ى حى ىىد مى ىىا و

ثانيوووا :دراسوووة الصوووورة الذهنيوووة الكميوووة كمتغيووور

بودة التواف المرىدا “AGFI” Adjusted Good-

السموكعة لمسالكك إذن عرد ر ا السىالك وسىعط بزلى
و عت ق وا الفر

مسىتو بىودة التوافى Goodness of fit Index

التاسع

حعىث عقتىىرل مىن 0.9فى حىعن مىىغ كىا مىىن مسىىتو

ness of fit Index=0.868ك ومسىىتو بىىودة

وسوووويط بووووين الصووووورة الذهنيووووة المعرفيووووة

التواف المحدود “PGFI” Parsimonious Go-

والنوايا السموكية لمساوس

odness of Fit= .784ىمى ى ى التى ى ىوال

اشارت نتالا الدراسة إلى انىز العوبىد ىالقىة ىعن

مستوعات بعدة لماشرات بودة التواف

الصورة الذهنعة المررفعة والصورة الذهنعة الكمعة لىذله

كمىىا ا هىىرت النتىىالا كىىذله مسىىتو

عصرل دراسة الصورة الذهنعة الصىورة الذهنعىة الكمعىة

التقرعل “REMSA” Root Mean Square of

لمسالك ألن اوا شرط ل عتحق لذله عصرل اخت ىار
اقي الفرو

ك وعت رف

ىىرعف لكىىا

مىىن قعمىىة البىىذر التر عر ى لمتوسىىطات مر رىىات خط ى

كوسعط عن الصورة الذهنعة المررفعة والنواعا السموكعة
الفر

وهى ى ى

 Approximationوقعم ىىة الب ىىذر التر عرى ى لمتوس ىىط

الراشر

مر رات ال ىواق “RMR” Root Mean Square
18
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 Residualوحعى ى ى ى ىىث مغى ى ى ى ىىت 057و0 069ىم ى ى ى ى ى
التىوال وه ى

البى ىىدوا رق ى ى ( )7ممخ ى ى

التىىال تقىىع خىىارج النطىىا المبىىال وهىىو

; 0 0ف ق ى ىىا < 0 0ف ق ى ىىا ىمى ى ى التى ى ىوال

ومستو الق وا لكا منها

وع ه ى ىىر

ماش ى ىرات بى ىىودة التواف ى ى

جدو ( )4ممخص ملشرات جودة التواف لنموذج الد ارسة
مسلسل
1
5
4
3
3
5
1
1
4

المستىي
المعيبري
دال ا صائَا ً دلم
يٍ 5.53
 5.4أكثش

يالئى

5.151

يٍ  5اني 1

يالئى

5.113

يٍ 5اني 1

يالئى

5.553

 5.51ألم

يالئى

5.545

 5.54ألم

يالئى

5.154
5.445

يٍ  5اني 1
يٍ  5اني 1

يالئى
يالئى

1.541

 3ألم

يالئى

اسم المؤشر

قيمة المؤشر

يؤدش كا ذشتَع
يسروى انًعُوٍح P
يسروى جودج انروا ك GFI
يسروى جودج انروا ك انًعذل
AGFI
يسروى جودج انروا ك انًحذود PGFI
يؤدش انجزس انرشتَعي نًروسط
يشتعاخ خطأ انرمشٍة REMSA
يؤدش انجزس انرشتَعي نًروسط
يشتعاخ انثوالي RMR
يؤدش انجودج انًعَاسى NFI
يؤدش جودج انروا ك انًماسٌ CFI
يؤدش كا ذشتَع اني دسجاخ انحشٍح
DF/CMIN

1435.341
5.551
5.114

مناقشة نتاوج الدراسة:
رى ى ى

ترىىادا  .014و نىىا اىم مسىىتو الداللىىة ااحصىىالعة

مق ى ىىدمات الص ى ىىورة الذهنع ى ىىة الكمع ى ىىة لممقص ى ىىد

السعاح وكذله ابر هذ الصورة ىم

يالئى

نس ة  %57 :وذله مسىتوعات مرنوعىةP. Value

تهىىدف الد ارسىىة إل ى اخت ىىار الترىىرف ىم ى ت ى بعر
ر

مستىي المالئمة
(القبىل)

عىىت ق ىىوا الف ىىر

النواتا

األوا .وتتماش ى تم ىىه النت ىىالا م ىىع

نت ىىالا الد ارس ىىات الس ىىا قة التى ى ط ق ىىت ىمى ى القط ىىا

فقىىد اسىىتهدفت الد ارسىىة المعدانعىىة تبمعىىع عانىىات مىىن

السىعاح مبىىا ;(Baloglu, McMcleary,1999

واسى ى ى ىىتخدمت الد ارسى ى ى ىىة الحالعى ى ى ىىة اسى ى ى ىىمول الرعن ى ى ى ىىات

) 2004; .Lennon,Weber, .Henson,2005

خ ىىالا مقا م ىىة الس ىىعاح فى ى الفن ىىاد وص ىىاالت الس ىىفر

هامى ىىا ف ى ى الت ى ى بعر ىم ى ى الصى ىىورة الذهنعى ىىة المررفعى ىىة

الناقمة واألكوا سنتر داخى ىا الفناد ومندو عن عى ى ى ى ىع

مصى ى ى ىىادر المرمومى ى ى ىىات همى ى ى ىىا مصى ى ى ىىادر المرمومى ى ى ىىات

السى ىىعاح مى ىىن بنسى ىىعات مترى ىىددة ف ى ى مدعنى ىىة الغردقى ىىة

Eachtner, .2003; Berrli and .Martin,

ااىت ار ى ىىعة  Mall Intercept Samplingم ى ىىن

وتش ى ىىعر النت ى ىىالا إلى ى ى ان لمص ى ىىادر المرموم ى ىىات دو ار

المطىىار وابنىىا نقىىا السىىعاح مىىن المطىىار إل ى الفنىىد

وا ه ى ىىرت الد ارس ى ىىة ان اكب ى ىىر األ ر ى ىىاد اهمع ى ىىة لقع ى ىىاس

الىىرحالت الفن ىىاد و وال ىىرحالت ال حرع ىىة و ال ىىا ازرات

الشخصىىعة مبىىا األقىىارل وزمىىال الرمىىا والمن م ىىات

وا ه ىىرت النت ىىالا وب ىىود تى ى بعر إعب ىىا ي لمص ىىادر

المط وىة والمسموىة مبا البرالد والمباالت والتمفاز

ومكاتل األستق اا الفناد

اابتماىعى ى ى ى ىىة ومصى ى ى ى ىىادر المرمومى ى ى ى ىىات والمصى ى ى ى ىىادر

المرمومات ىم الصورة الذهنعة المررفعة حعث تابر

واالىالن ى ىىات وعس ى ىىتطعع ه ى ىىذا المتغع ى ىىر تفس ى ىىعر67 9

مصادر المرمومات ىم الصورة الذهنعة المررفعة
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& Martin, 2004; .Lee,2008; Murphy,

(%مرامىىا التحدعىىد) مىىن الت ىىاعن ف ى الصىىورة الذهنعىىة

Benckendroff & Mascardo ,2007; shin,

المررفعة

) 2008كما اشارت نتالا الدراسة لمت بعر ااعبىا

كما ا هرت النتالا وبود ت بعر مرنىو إعبىا

لتبر ىة السىىالك ىمى الصىىورة الذهنعىة المررفعىىة حعىىث

لمصورة الذهنعة الكمعة لممقصد السعاح ىم ر ا

نسى ى ة  %;5 4و وذل ىىه مس ىىتو مرنوع ىىة اق ىىا م ىىن

من  04و و نا اىم مستو الداللة ااحصالعة عت

السالك نس ة  %:4 7و وذله مستو مرنوعة اقا

تىىابر تبر ىىة السىىالك ىمى ى الصىىورة الذهنع ىىة المررفع ىىة

 04و و نى ىىا اىم مسى ىىتو الداللى ىىة ااحصى ىىالعة عى ىىت
رفى

فىىر

الرىىد وق ىىوا الفىىر

البىىان

رف

وقىىد نبىىك

واكدت نتالا الد ارسىة الحالعىة ىمى ىىد وبىود ىالقىة

ه ى ىىذا المتغع ى ىىر فى ى ى تفس ى ىىعر نسى ى ى ة ( %<7 4مرام ى ىىا

ى ىىعن الص ى ىىورة الذهنع ى ىىة المررفع ى ىىة والص ى ىىورة الذهنع ى ىىة

التحدعد )R^2مىن الت ىاعن فى المتغعىر التىا ع (الصىورة

الوبدانع ى ىىة فق ى ىىد م ى ىىغ مرام ى ىىا االنح ى ىىدار المرع ى ىىار

الذهنعى ىىة المررفعى ىىة) تتواف ى ى هى ىىذ النتى ىىالا مى ىىع نتى ىىالا

 -%63.3لى تتفى هىىذ النتعبىىة مىىع نتىىالا الد ارسىىات

الدراسات السا قة الت ابرعت ف هذا المباا مبا

السا قة ف هذا الصىدد فقىد اشىارت رى

)Fakeye&Crompton,1991;Otto& Ritchie,

السىىا قة

1996;Baloglu& MCleary,1999; .Litvin,
2001;Vogt ,Andereck,2003;Hsu,

الد ارسىات

إل ى وبىىود ت ى بعر لمصىىورة الذهنعىىة المررفعىىة

ىم الصورة الذهنعة الوبدانعة

& .(Baloglu & McCleary,1999; Beerli

ling,

)Wolfe,Kang,2011

ا ه ىىرت النت ىىالا وب ىىود تى ى بعر إعب ىىا

فر

الرد وق وا الفر

ال ار ع

Martin, 2004; Kastenholz,2010; Yacout
)& Hefny,2014

ذو داللى ىىة

وعمكىن ت رعىر اخىىتالف هىذ النتعبىىة ىىن مر ى

إحصى ى ىىالعة لى ى ىىدوافع السى ى ىىفر ىم ى ى ى الصى ى ىىورة الذهنعى ى ىىة

الدراسات السا قة إل حدث وقو الطالرة الروسعة ف

المررفعى ىىة حعى ىىث تى ىىابر دوافى ىىع السى ىىفر ىم ى ى الصى ىىورة

سىىعنا اد إل ى ت اربىىع الكبعىىر مىىن السىىعاح ىىىن زعىىارة

الذهنع ىىة المررفع ىىة نسى ى ة  %6< :و وذل ىىه مس ىىتو

مرنوعى ى ىىة ترى ى ىىادا 004و نى ى ىىا اىم مسى ى ىىتو الداللى ى ىىة

مصر و ت ىعن ابنىا بمىع ال عانىات ان سىفارات الردعىد

البالىث وتفسىر دوافىع السىىفر الت ىاعن الىذ عحىدث فى

الىىرحالت الم اش ىرة إل ى مصىىر وىم ى الىىرغ مىىن ذلىىه

ااحص ىىالعة ع ىىت رفى ى

ف ىىر

من الدوا منرت األفراد من السفر إل مصر ومنرت

الر ىىد وق ىىوا الف ىىر

هن ىىاه رى ى

الصى ىىورة الذهنعى ىىة المررفعى ىىة نس ى ى ة ( %65 7مرامى ىىا

التحدعد)

طرع ى غعىىر م اشىىر س ى ل شىىرور حىىل مصىىر ا

كمىىا تتف ى تمىىه النتعبىىة مىىع نتىىالا تمىىه الد ارسىىات

السى ىىا قة الت ى ى اكى ىىدت ىم ى ى الى ىىدور ااعبى ىىا

ان ت ى بعر الصىىورة الذهنعىىة الوبدانعىىة لىىز دور اساس ى

تكوعن الصورة الذهنعة الكمعة لمسالك

لى ىىدوافع

السى ىىفر ف ى ى الت ى ى بعر ىم ى ى الصى ىىورة الذهعنى ىىة المررفعى ىىة

واك ىىدت نت ىىالا الد ارس ىىة ىمى ى ى ىىد وب ىىود تى ى بعر

لممقصىد السىعاح المصىر فى ذهىن السىالك وعشىىعر

لمصورة الذهنعة المررفعىة ىمى الصىورة الذهنعىة الكمعىة

ه ىىذا األتف ىىا إلى ى إ ى ىراز دور دواف ىىع الس ىىفر كمسى ى ل

رلعس ف

نا االصورة الذهنعة لد

األفى ىراد ب ىىا ىمى ى مس ىىالعتز الشخص ىىعة

لممقصى ى ىىد السى ى ىىعاح حعى ى ىىث مى ى ىىغ مرامى ى ىىا االنحى ى ىىدار

المرعار  %57 9-ول تتفى هىذ النتعبىة مىع نتىالا

السالك (Beerli
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الدراسات السا قة ف هىذا الصىدد فقىد اشىارت رى
الد ارسىىات إل ى وبىىود ت ى بعر إعبىىا

المررفعة ىم الصورة الذهنعة الكمعة

الذهنع ىىة الكمع ىىة لممقص ىىد الس ىىعاح تفس ىىعر  %84م ىىن

الت اعن الذ عحدث ف الر ا (مراما التحدعد)

لمصىىورة الذهنعىىة

&)Bigne,2001; Yoon & Uysal,2005; Chi

(Beerli & Martin, 2004; Baloglu& Mc-

;Qu 2008;Bigne et al 2008; Lee,2009

وعمك ى ىىن ت رع ى ىىر اخ ى ىىتالف ه ى ىىذ النتعب ى ىىة ى ى ىىن مر ى ى ى

;10; Chi,2010; Chen& .Chen, 2010

Lee, Jeon&Kim,2010; Wang, Hsu,20-

)Cleary,1999; Qu,Kim and Im,2011

الدراسات السا قة إل االحىداث التى مىرت هىا مدعنىة

).Prayag, Ryan,2011

له ىىا دور اساسى ى فى ى تك ىىوعن الص ىىورة الذهنع ىىة الكمع ىىة

إحصىىالعة لت ى بعر ر ىىا السىىالك ىم ى النواعىىا السىىموكعة

وا ه ىىرت النت ىىالا وب ىىود تى ى بعر إعب ىىا

الغردقة ا ان تى بعر الصىورة الذهنعىة الوبدانعىة كىان
لمسالك

ذو دالل ىىة

المسىىتق معة لمسىىالك نسى ة  %8< 9مرامىىا االنحىىدار

كما كشفت نتالا الدراسة ىن وبود ت بعر موبل

المرعى ىىار ك وذلى ىىه مسى ىىتو مرنوعى ىىة ) )P>0.001و
الخ ىىامس اتفق ىىت ه ىىذ

لمص ىىورة الذهنع ىىة الوبدانعى ىىة لممقص ىىد الس ىىعاح ىم ى ى

الص ىىورة الذهنع ىىة الكمع ىىة لممقص ىىد الس ىىعاح

و نى ىىا اىم مسى ىىتو الداللى ىىة ااحصى ىىالعة عى ىىت رف ى ى

فقى ىد م ىىغ

ف ىىر

الر ىىد وق ىىوا الف ىىر

الد ارسىىة مىىع الردعىىد مىىن الد ارسىىات الت ى وبىىدت ت ى بعر

إعبا

لر ا السالك ىم النواعا السموكعة لز وا ان

ىم الصورة الذهنعة الكمعىة و ا كممىا تحسىن شىرور

ك ع ىىر اىى ىىادة زعى ىىارة المقصى ىىد م ى ىرة اخى ىىر و ولنصى ىىك

الذهنعىة الكمعىة لممقصىد إعبا عىة (Ward & Rus-

 %7< 7مراما التحدعد من الت اعن الىذ عحىدث فى

Granter,1993; Baloglu & Brinberg, 19-

(Mohamed,2008; Zeithaml et al., 19-

مرام ى ىىا االنح ى ىىدار المرع ى ىىار <  %65اتفق ى ىىت ه ى ىىذ
إعبىا

الد ارسىىة مىىع الردعىىد مىىن الد ارسىىات الت ى وبىىدت ت ى بعر

كمما زاد ر ا ىن المقصىد كممىا عكىون لدعىز اسىترداد

لمصىىورة الذهنعىة الوبدانعىىة لممقصىد السىىعاح

األخى ى ى ىرعن زعارتز اس ى ى ىىتطا متغع ى ى ىىر الر ى ى ىىا تفس ى ى ىىعر

السىالك ناحعىىة المقصىد السىىعاح كممىا كانىىت الصىىورة

النواعا السموكعة لمسالك

;sel,1991; Walmsley .& Jenkins, 1993
)97; Beerli & Martin .2004

إعبا

96 ; Petrick et al., 2001; Lee et al, 2005 ; Cronic& Taylor,1994; Castro, A-

وكىىذله كشىىفت نتىىالا الد ارسىىة ىىىن وبىىود ت ى بعر

rmario&Ruiz,2007; Homburg & Gie-

ك عر لمصورة الذهنعة الكمعة لممقصىد السىعاح

)ring,2001

ىم ر ا السالك فقد مغ مراما االنحدار المرعار

 %:4 7واتفقىىت نتىىالا هىىذ الد ارسىىة مىىع الردعىىد مىىن
الد ارسىىات التى وبىىدت تى بعر إعبىىا

بزل ى

لمصىىورة الذهنعىىة

الكمعىىة لممقصىىد السىىعاح ىم ى ر ىىا السىىالك و ا

واو حت نتالا الد ارسىة ان الر ىا متغعىر وسىعط
ىىعن الصىىورة الذهنعىىة الكمعىىة والنواعىىا السىىموكعة

لمس ى ى ىىالك واتفق ى ى ىىت ه ى ى ىىذ الد ارس ى ى ىىة م ى ى ىىع الردع ى ى ىىد م ى ى ىىن

الد ارسىىات (Chon,1990; Court, Lupton,

كمما تحسنت الصورة الذهنعىة الكمعىة فى ذهىن السىالك

1997; Bigne, Sanchez, 2001; Alcaniz

كممى ىىا زاد ر ى ىىا ىى ىىن المقصى ىىد اسى ىىتطاىت الصى ىىورة

et al., 2005; Homburg, Koschate, Ha21
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yer,2006; Chen and Tsai, 2007; Chitty

االىت ار لمتغعر تبر ىة السىالك ألن لىز دور ك عىر فى

;cintosh,2007; San Martin et al ,2008

ألنىىز عسىىه

نا الصى ى ىىورة الذهنعى ى ىىة المررفعى ى ىىة لممقصى ى ىىد السى ى ىىعاح

et al ,2007; Barroso et al ,2007; Ma-

وعن غ ى التركعىىز ىم ى

Ekinci et al ,2008; Chi&Qu, 2008; Bi-

نس ى ة ك ع ىرة ف ى الت ى بعر ىم ى تبر ىىة السىىالك و حعىىث

gne et al 2008; Ryu, Han &Kim, 20-

عرنى شىىرور السىىالك المشىىاركة و حرعىىة االختعار كمىىا

08;Renetal,2009; Mechinda et al ,20-

عبىىل االهتمىىا ىىالتروعا لممقصىىد السىىعاح المصىىر

;09; Chen& Chen, 2009; Prayag, 2009

ف المباالت والبرالد والفعدعوهات واالخ ىار وال ىراما

Lee,2009; Chi,2010; Wang, Hsu, 20Ma,2010; Prayag,

رىىد ارحىىة ال ىىاا

التمفزعونعىىة الن ذلىىه عمبىىا مصىىد ار رلعسىىعا وهام ى مىىن
مص ى ى ىىادر المرموم ى ى ىىات التى ى ى ى عكونه ى ى ىىا الس ى ى ىىالك ى ى ى ىىن

& 10; McDowall

المقصىىد كما عبىىل و ىىع ن ىىا دقعى وماللى عبىىاول

) Ryan,2011وذل ى ىىه ألن ىن ى ىىدما تك ى ىىون الص ى ىىورة

ىم استفسا ارت السعاح والخدمات الت سعت تقىدعمها

الذهنعى ىىة الكمعى ىىة إعبا عى ىىة عحى ىىدث ر ى ىىا السى ىىالك ىى ىىن

له ى م ىىن خ ىىالا موقىىع إلكترونى ى تف ىىاىم مع

المقصىىد ب ى عنىىو السىىالك زعىىارة تمىىه المقصىىد وعنصىىك
وعش ى ىىبع االخى ى ىرعن زعارت ى ىىز عنم ى ىىا ترار ى ىىت نت ى ىىالا

ىىرورة

االهتمى ىىا تصى ىىمع وتفرعى ىىا موقى ىىع إلكترون ى ى بى ىىذال
لممقص ى ىىد الس ى ىىعاح و عمكن ى ىىز ان عس ى ىىاه فى ى ى إ ى ى ىراز

الدراسة مع الدراسات الت وبدت ان الصورة الذهنعىة

الصى ىىورة الذهنع ى ىىة لممقصى ىىد الس ى ىىعاح و ف ى ىىال ى ى ىىن

الكمع ىىة وس ىىعط ىىعن الص ىىورة الذهنع ىىة المررفع ىىة والنواع ىىا

امكانعة التفاىا مع السعاح والرد ىمعه

السموكعة لمسالك ألن الصورة الذهنعة المررفعىة التىابر

ىم الصورة الذهنعة الكمعىة;) Dimitra, Artisima

وتتمبا األهمعة األكادعمعة لهىذ الد ارسىة فى انهىا

مىىن الممكىىن ان ترىىد الد ارسىىة الحالعىىة إ ىىافة لمكتا ىىات

)Qu, Kim & Im, 5044 & Kyriaki,2015

عنما اتفقت نتالا الدراسة مع الدراسات الت توصىمت

السىىا قة وذلىىه صىىدد سىىرعها الخت ىىار نمىىوذج عشىىما

الذهنعة الوبدانعة والنواعا السموكعة لمسالك (Artisima

ونواتبه ىىا ول ىىذله تقت ىىرح ه ىىذ الد ارس ىىة إط ىىا ار مفاهعمع ىىا

) Im,

ونواتبهىىا وترىىد الد ارسىىة الحالعىىة مىىن الد ارسىىات الت ى

إلى ى ان الص ىىورة الذهنع ىىة الكمع ىىة وس ىىعط ىىعن الص ىىورة

مق ىىدمات الصى ىىورة الذهنعى ىىة الكمع ىىة لممقصى ىىد السى ىىعاح

Qu, Kim& 5044 & Kyriaki, ; Dimitra,2015

ع ىىدرس مق ىىدمات الص ىىورة الذهنعى ىة لممقص ىىد الس ىىعاح

الدالالت والمضامين األكاديمية والتطبيقية:

عىىت إبرالهىىا ىمى الىىدوا النامعىىة مبىىا مصىىر والتى لى

تمقى نتىىالا الد ارسىىة الحالعىىة ال ىىو ىمى

تحى ى

رى

تناول ى ىىت مق ى ىىدمات الص ى ىىورة الذهنع ى ىىة الكمع ى ىىة لممقص ى ىىد

ال ى ىىدالالت والم ى ىىامعن التط عقع ى ىىة لرسى ى ى اس ى ىىتراتعبعة

السىىعاح ونواتبهىىا ال ازلىىت م ىىررات تف ىىعا السىىعاح

متكاممىىة ل نىىا صىىورة ذهنعىىة إعبا عىىة فى ذهىىن السىىالك
ى ى ىىن المقص ى ىىد الس ى ىىعاح المص ى ىىر

الد ارس ىىة المرنع ىىعن الس ىىعاحة

لمقصىىد مرىىعن و وى ىزوفه ىىىن زعىىارة مقصىىد اخىىر ل ى

حع ى ىىث توصى ى ى

تمى ى االهتم ىىا الك ىىاف م ىىن األك ىىادعمعنك وق ىىد حاول ىىت

ىىرورة رسى ى الخط ىىوط

الد ارسىىة الحالعىىة تسىىمعط ال ىىو ىم ى

الرلعسىىعة السىىتراتعبعة تحسىىعن الصىىورة الذهنعىىة الكمعىىة

لممقصد السعاح المصىر

نص ىىعل ممم ىىوس م ىىن الد ارس ىىات الس ىىا قة التى ى

رى

االلعىىات

الهام ى ىىة لتحس ى ىىعن الص ى ىىورة الذهنع ى ىىة الكمع ى ىىة لممقص ى ىىد

حعىث عبىل الن ىر رىعن
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االستقصىىا ىم ى اسىىلمة مقعىىدة حعىىث ل ى عوبىىد اسىىلمة

السعاح ف ال ىن إلقىا ال ىو ىمى اهمعىة تحقعى

مفتوحة لمسالك

التكامىا ىىعن مقىىدمات الصىورة الذهنعىىة الكمعىىة لممقصىىد

الخالصة:

السى ىىعاح ونواتبهى ىىاو ممى ىىا عحفى ىىز المرنى ىىعن السى ىىعاحة
االهتما كا من المقدمات والنواتا

قام ىىت الد ارسى ىىة رمى ىىا إط ىىار مقتى ىىرح عبمى ىىع ى ىىعن

المقترحات المستقبمية وحدود الدراسة :

مق ىىدمات الصى ىىورة الذهنعى ىىة الكمع ىىة لممقصى ىىد السى ىىعاح

المتغعرات األخىر التى لى تخ ىرها لم حىث و والتى

اا ىىافة إلى ى نى ىواتا الص ىىورة الذهنع ىىة الكمع ىىة كر ىىا

كمصىىادر المرمومىىات وتبر ىىة السىىالك ودوافىىع الس ىىفر

وتوص ى ى ى ى الد ارسى ى ى ىىة همعى ى ى ىىة اخت ى ى ى ىىار ر ى ى ى ى

قد عكون من ش نها تفسعر نسى ة اك ىر مىن الت ىاعن فى

الص ىىورة الذهنع ىىة المررفع ىىة لممقص ىىد الس ىىعاح

السالك والنواعا السموكعة لمسالك كنعتز لنصك وتوصىعة

وتش ىىبعع االخى ىرعن زع ىىارة المقص ىىد وتى ى تبمع ىىع704

وم ىىن

قالمى ىىة استقصى ىىا مى ىىن السى ىىعاح مدعنى ىىة الغردقى ىىة وت ى ى

امبمة هذ المتغعرات الت عقتىرح اخت ارهىا متغعىر القىع

البقافع ى ىىة او التبر ى ىىة البقافع ى ىىة حع ى ىىث تش ى ىىما ن رع ى ىىة

اس ى ىىتخدا الرعن ى ىىة ااىت ار ى ىىعة ومقا م ى ىىة الس ى ىىعاح فى ى ى

البقافىىات المختمفىىةك ومتغعىىر التقىىارل البقىىاف ك وكىىذله

الفند واألكوا سىنتر ومنىدو عن عىع الىرحالت الفنىاد

التوبىىز ىىالقع البقافعىىة والت ى تقىىو ىم ى المقارنىىة ىىعن

متغعىىر الخصىىال

الدعموغرافعىىة

ال ازرارت والفناد وابنا نقا السعاح مىن المطىار إلى
والىىرحالت ال حرعىىة وت ى اسىىتخدا اسىىمول  SEMف ى

الت ى تتمبىىا ف ى

ىمر السالك نوىز مد و عفتز وىدد ابا ازتىزك وكىذله

اخت ىىار الفىىرو

المحىىددة فى مبىىاا مرىىعن ا ىىع مىىن التبر ىىة الرامىىة

السفر ىم الصورة الذهنعىة المررفعىة لممقصىد ك عنمىا

متغعىىر الخ ىرة المحىىددة  Exprtiseحعىىث ترىىد الخ ىرة

االحصىىالعة توصىىمت الد ارسىىة إل ى

ان تىىابر مصىىادر المرمومىىات وتبر ىىة السىىالك ودوافىىع

التابر الصورة الذهنعة المررفعة ىم الصىورة الذهنعىة

 Experienceالناتبىىة ىىىن تغمغىىا الفىىرد ف ى اشىىعا

كبعى ىرة والتبر ىىة المح ىىددة له ىىا دور اع ىىا فى ى التى ى بعر

الكمعى ى ىىة لممقصى ى ىىد وال تى ى ىىابر ىم ى ى ى الصى ى ىىورة الذهنعى ى ىىة

وشخص ىىعة الرالم ىىة حع ىىث ترك ىىس شخص ىىعة الرالم ىىة

الوبدانعىىة ىمى الصىىورة الذهنعىىة الكمعىىة كمىىا توصىىمت

ح ى ى ىىوا ىالم ى ى ىىة مرعن ى ى ىىة وك ى ى ىىذله الروام ى ى ىىا النفس ى ى ىىعة

عن الصورة الذهنعة الوبدانعة والصورة الذهنعىة

الوبدانع ىىةك اا ىىافة إلى ى ان ت ىىابر الص ىىورة الذهنع ىىة

ىمى ى ى الص ى ىىورة الذهنع ى ىىة الكمع ى ىىة لممقص ى ىىد الس ى ىىعاح

الد ارسىىة إلى ان الصىىورة الذهنعىىة الكمعىىة متغعىىر وسىىعط

شىىرور االف ىراد نحىىو ىالمىىة مرعنىىة كنتعبىىة الىتقاداتىىز

بزل

الكمع ىىةك اا ىىافة إلى ى ان ر ىىا الس ىىالك وس ىىعط ىىعن

اابتماىعىىة حعىىث ترن ى كعفعىىة ت ى بعر مشىىاىر وافكىىار

الصىىورة الذهنعىىة الكمعىىة والنواعىىا السىىموكعة لمسىىالك كمىىا

وسى ىىموكعات االف ى ىراد ىم ى ى صى ىىورته الذهنعى ىىة الكمعى ىىة

وتقترح ال احبات إمكانعة اخذ ىعنة من السعاح الررل

توص ى ى ى ال احب ى ى ىات الد ارسى ى ىىات المسى ى ىىتق معة ف ى ى ىىافة

ن ى ى ار لرى ىىد وبى ىىود سى ىىعاح ىى ىىرل ابنى ىىا فت ى ىرة تبمعى ىىع

اا افة إل نواتبها لتحقع صورة متكاممة لتحسعن

الذهنعى ىىة المررفعى ىىة والصى ىىورة الذهنعى ىىة الوبدانعى ىىة فقى ىىط

متنوىة من السعاح الررل واألبانل مرا

متغعى ى ىرات اخ ى ىىر لمق ى ىىدمات الص ى ىىورة الذهنع ى ىىة الكمع ى ىىة

فى المسىىتق ا حعىىث لى تشىىما الد ارسىىة السىىعاح الرىىرل

الصورة الذهنعة الكمعة لممقصد السعاح ك و خىذ ىعنىة

ال عانىىات كم ىىا اقتص ىىرت ه ىىذ الد ارس ىىة ىمى ى الص ىىورة
كمكونات لممران المرت طىة الرالمىة واحتىوت قالمىة

23

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

المراجــــع

study of Lanzarote, Spain. Tourism
Management, 25(5),623-636.
9. Bigné, J. E. & Sánchez, M. I., & Sánchez, J. (2001), “Tourism image,
evaluation variables and after purchase behavior: interrelationship”,
Tourism Management, 22-(6),607616.

1. Aho SK. (2001). Towards a general

theory of touristic experiences. Modelling experience process in tourism. Tourism Review 56(3/4): 33–
37.
2. Ashworth, G., and B. Goodall. (1988). Tourist Images: Marketing Considerations. In Marketing in the
Tourism Industry: The Promotion of
Destination Regions, edited by B.
Goodall and G. Ashworth. Lond-on:
Routledge.4: 213-39.
3. Assael, H.(1984). Consumer Behavior and Marketing Action. Boston:
Kent.

10. Bigné, J. E., Andreu, L., & Gnoth,

J. (2005). The theme park ex-perience: An analysis of pleasure,
arousal and satisfaction. Tourism
Management, 26(6), 833–844.
11. Blain, C., Levy, S. E., & Ritchie,

B. (2005). Destination branding:
Insights and practices from destination management organiz-ations. Journal of Travel Research,
43(4), 328-338.

4. Backlund EA, Williams DR. (20-

03). A quantitative synthesis of place attachment research: investigating past experience and place
attachment. Paper presented at the
Northeastern Recreation Res-earch
Symposium. NewYork: Bolton Landing.

12. Bosque, I., & Martín, H. (2008).

Tourist Satisfaction: A CognitiveAffective Model.Annals of Tourism Research, 35(2), 551 -573.
13. Bowen, D. (2001). Antecedents of

5. Baloglu, S. & Brinberg, D. (1997).

consumer satisfaction and dissatisfaction CS/D on long haul inclusive tours: A reality check on
theoretical considerations. Tourism
Management, 22(1),49-61.

Affective images of tourism destination. Journal of Travel Rese-arch,.
35(4), 11-15.
6. Baloglu, S.(1997). The Relation-ship

between Destination Image and
Sociodemographic and Trip Characteristics of International Travelers.
Journal of Vaction Marketing 3:221233.

14. Broderick AJ, Mueller RD. (1999).

A theoretical and empirical exegesis of the consumer involvement
construct: the psychology of the
food shopper. Journal of Market-ing
Theory and Practice;7(4):97-108.
15. Burgess, J. A. (1978). Image and
Identity. Occasional Papers in Geography, No. 23, University of Hull P ublications. New York: Harper.

7. Baloglu, S., and K. McCleary. (1999).

Model of Destination Image Formation. Annals of Tourism Research 26:868-897.
8. Beerli, A., & Martín, J. (2004). T-

ourists’ characteristics and the perceived image of tourist destinations: a quantitative analysis – a case

16. Cadotte, E.R.,Woodruff,R.B.,& Je-

nkins, R.L.(1987). Expectations and
norms in models of consumer
24

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

satisfaction. Journal of
Research,24,305-314.

marketing

25. Cronin, J. J., & Taylor, S. A.

(1994). Servperf versus servqual:
Reconciling
performance-based
and
perceptions-minus-expectations measurement of service quality. Journal of Marketing, 58,
125–131.

17. Cai, A. (2002). Cooperative brandi-

ng for rural destinations. Annals of
TourismResearch, 29(3), 720- 742.
18. Cai, L.A., Wu, B. & Bai, B. (20-04).

Destination image and loyalty, Tourism Review International, 7(3–4),
153–162.
19. Chen Js, Gursoy D. (2001). An investigation of tourists’ destination
loyalty and preferences. International Journal of Contemporary Hospitality Management 13(2):79-85.

26. Cronin, J.J., Brady, M.K. & Hult,

G.T.M. (2000), “Assessing the
effects of quality, value and customer satisfaction on consumer
behavioural intentions in service
environments”. Journal of Retailing, 76(2), 193–218.
27. Dann, G. (1996). Tourist Images of

20. Chen, C-F & Chen, F-S. (2010).

Experience quality, perceived value, satisfaction and behavioral intentions for heritage tourists. Tourism Management, 31, 9-35.

a Destination: An Alternative
Analysis. In Recent Advances in
Tourism Marketing Research, D.
Fesenmaier, J.T. O’Leary and M.
Usysal, eds, 45–55.

21. Chen, P., and D. Kerstetter. (1999).

28. Doolin, B., Burgess, L., & Cooper,

International Students’ Image of
Rural Pennsylvania as a Travel
Destination. Journal of Travel Reseach 37:256-266.

J. (2002), “Evaluating the use of
the Web for tourism marketing: A
case study from New Zealand”.
Tourism Management, 23,557-561.

22. Chi, C.G-Q & Qu, H. (2008). Exa-

29. Dubé, L., & M enon, K. (2000).

mining the structural rela-tionships
of destination image, tourist satisfaction and destination loyalty:
An integrated approach”. Tourism
Management, 29, 624-636.

Multiple roles of consumption emotions in post purchase satisfaction
with extended service transactions.
International Journal of Service
Industry Management,11(3),287304.
30. Dimitra, Artisima& Kyriaki. (2015) . Destionation personality affctive image and behavioral intentions indomestic Urban. Journal
of Travel Research,54(3), 302-315.

23. Cooper, C., Fletcher, J., Gilbert D.

& Wanhill, S. (1993). (Eds.). Tourism: Principles and Practice. Harlow: Longman Scientific & Technical.
24. Crompton, J. (1979). An assessment of the image of Mexico as a
vacation destination and the Influence of geographical location
upon that image. Journal of Travel
Research, 17, 18-24.

31. Echtner, C.M. & Ritchie, J.R.B.

(2003). The meaning and measurement of destination image.
Journal of Tourism Studies, 14(1),
37–48.

25

.... أمنية مختار ياقوت مقدمات ونواتج الصورة الذهنية للعالمة/د. أ، نادية ابو الوفا العارف/د. أ،آيات حسن الغرباوى/أ
32. Fodness, Dale. (1994). Measuring

40. Havlena WJ, Holbrook MB. (19-

Tourist Motivation. Annals of Tourism Research, 21 (3): 555-81.
33. Gahwiler P, Havitz ME. Toward a
relational understanding of leisure
social worlds, involvement, psychological commitment, and behavioral loyalty.Leisure Sciences 1998;20(1):1-23.
34. Galí, N., & Donaire, J. A. (2005).
The social construction of the
image of Girona: a methodological
approach. Tourism Management,
26(5), 777-785.

86). The varieties of consumption
experience: comparing two typologies of emotion in consumer behavior. The Journal of Consumer
Research 13(3): 394-404.
41. Hidalgo MC, Hernandez B. (2001). Place attachment: conceptual
and empirical questions. Journal of
Environmental Psychology; 21(3)
:273–81.
42. Hirschman, E. C. (1984). Experience Seeking: A Subjectivist Perspective of Consumption. Journal
of Business Research 12:115-136.

35. Gartner, W. C. (1993). Image fo-

rmation process. In M. Uysal & D.
R. Fesenmaier (Eds.), Communication and channel systems in
tourism marketing.21, 191–215).

43. Holbrook MB, Hirschman EC.

(1982). The experiential aspects of
consumption: consumer fantasies,
feelings, and fun. of Consumer
Research 9: 132-1140

36. Gnoth, Juergen. (1997). Tourism

Motivation and Expectation Formation. Annals of Tourism Research, 24 (2): 283-304.

44. Holbrook, M. B.(1978). Beyond

Attitude Structure: Toward the
Informational Determinants of Attitude. Journal of Marketing Research 15:545-556.

37. Grappi, S., & Montanari, F. (20-

11). The role of social identification and hedonism in affecting
tourist repatronizing behaviors:
The case of an Italian festival. Tourism Management, 32(5), 1128–
1140.

45. Hsiesh, S., and J. T. O'Leary. (19-

93). Communication Channel to
Segment Pleasure Travelers. In
Communication and Channel Systems in Tourism Marketing, M.
Uysal and D.R.Fesenmaier, eds.
,57-75.

38. Gunn, C.( 1972). Vacation scape:

Designing Tourist Regions. Austin: Bureau of Business. Research,
University of Texas. New York:
Harper.
39. Han, H., & Jeong, C. (2013). Multi-dimensions of patrons’ emotional experiences in upscale restaurants and their role in loyalty formation: Emotion scale improvement. International Journal Hospitality Management, 32, 59–70.

46. Hudson, S. (1999). Consumer Be-

haviour Related to Tourism. In A.
Pizam & Y. Mansfield (Eds.) .Consumer Behaviour in Travel and
Tourism. New York: The Haworth
Press, Inc.
47. Hunt, J.D. (1975). Image as a
factor in tourism development.
Journal of Travel Research,.1, (3),.
1-7.

26

.... أمنية مختار ياقوت مقدمات ونواتج الصورة الذهنية للعالمة/د. أ، نادية ابو الوفا العارف/د. أ،آيات حسن الغرباوى/أ
48. Kim SS, Scott D, Crompton JL.

55. Lonela & cretu .(2011). “Destinati-

(1997). An exploration of the relationships among social psychological involvement, behavioral
involvement, commitment, and future intentions in the context of
birdwatching. Journal of Leisure
Research 1997;29(3):320–41.

on image and destination branding
in transition countries”. The Romanian tourism branding campa-ign
'Explore the Carpathian gar-den.
University of York. Working .66.:
1743-4041.
56. Maslow, A. H. (1954). Motivation

and Personality. New York: Harper.Mehrabian, A. & Russell, J.,
(1974). An Approach to Environmental Psychology. England: The
MIT Publisher.

49. Klaus, P. & Maklan, S. (2012).

EXQ: a multiple-item scale for assessing service experience. Journal
of Service Management, 23(1): 533.
50. Kozak, M. (2001). A critical review of approaches to measure satisfaction with destinations. In J.
A. Mazanec, G. I. Crouch, J. R. B.
Ritchie, & A. G. Woodside (Eds.).
Consumer psychology of tourism
hospitality and leisure, 2: 303–320.
51. Kuentzel WF, McDonald CD.
(1992). Differential effects of past
experience, commitment, and lifestyle dimensions on river use specialization. Journal of Leisure Research;24(3):269–87.

57. Mill, R. C., and A. M. Morrison

.(1992). The Tourism System: An
Introductory Text. Englewood NJ:
Prentice Hall. New York: Harper.
Milman, A. & Pizam, A. (1995), “The Role of the Awareness and Familiarity with a Destina-tion”. The
Central Florida Case. Journal of
Travel Research, 33, 21-27.
58. Moutinho, L.(1987). Consumer Behavior in Tourism. European Journal of Marketing 21(10): 5-44.
Murphy, L., Benckendorff, P., &
Moscardo, G. (2007), “Linking travel motivation, tourist self-image
and destination brand personality”.
Journal of Travel and Tourism Marketing, 22(2), 45-59.

52. Lee, C. K., Lee, Y. K., & Lee, B.

K. (2005), “Korea’s destination
image formed by the 2002 World
Cup”. Annals of Tourism Research, 32(4), 839-858.
53. Lee, S., Scott, D., & Kim, H. (2008),

59. Murray, K. B. (1991). “A test of

“Celebrity fan involvement and
destination perceptions”. An-nals
of Tourism Research, 35(3), 809832.

services marketing theory: consumer information acquisition Activities”. Journal of Marketing, 55(1), 10-25.

54. Lennon,.(2005),Journey in unde-

60. Noh and Vogt.(2013). Modeling

rstanding what is dark tourism?
The Sunday Observer.OctobeR3,
http://www.guardian.co.uk/travel/2
005/oct/23/darktourism.

information use, image, and perceived risk with intentions to travel
to East Asia. Journal of Travel
Research,38(2), 144–152.

27

.... أمنية مختار ياقوت مقدمات ونواتج الصورة الذهنية للعالمة/د. أ، نادية ابو الوفا العارف/د. أ،آيات حسن الغرباوى/أ
61. Oh, H. (1999). “Service quality, cu-

69. Reisinger, Y., & Turner, L. W.

stomer satisfaction, and customer
value”: A holistic perspective. Hospitality Management, 18, 67–82.

(2003). Cross-cultural behaviour in
tourism: Concepts and analysis.
Oxford: Butterworth-Heinemann.
70. Rose, S., Clark, M., Samouel, P. &
Hair, N., (2012). Online Customer
Experience in e-Retailing: An empirical model of Antecedents and
Outcomes. Journal of Reta-iling,
88(2): 308 - 322.

62. Oliver, R. (1997). Satisfaction: A

Behavioral Perspective on the Consumer, McGraw-Hill, Maidenhead. Oppermann, M. (2000), “Tourism destination loyalty”. Journal
of Travel Research, 39, 78 - 84.

71. Rosenberg, L. J., & Czepiel, J. A.

63. Palmer, A., (2010). Customer exp-

(1984). “A marketing approach to
customer retention”.Ryan, C. (1995). Researching tourist satisfaction. Issues, concepts, problems.
London: Routledge.

erience management: a critical review of an emerging idea. Journal of
Services Marketing, 24(3). 196–208.
64. Pearce, P. L. (1995). Pleasure Travel Motivation. In Tourism: Principles, Practices, Practices, Philosophies (7th ed.), R. W. McIn-tosh,
C. R. Goeldner and J. R. Brent
Ritchie, eds., pp. 167-178. New
York: Wiley.
65. Petrick, J. F., Morais, D. D., &
Norman, W. C. (2001). “An examination of the determinants of entertainment vacationers’ intentions to
revisit”. Journal of Travel Research, 40, 41-48.

72. Ryu, Han and Kim.( 2008). The re-

lationships among overall quick
casual restaurant image, perceived
value, customer satisfaction and behavioral intentions. International
Journal of Hospitality Manage-ment,
27(3),459-469.
73. Stabler, M. (1995). The Image of

Destination Regions: Theoretical
and Empirical Aspects.In Marketing in Tourism Industry: The Promotion of Destination Regions,
Goodall and Ashworth, eds.,pp.133-159.
74. Stamboulis, Y. , & Skayannis, P.
(2003). “Innovative strategies and
te-chnology for experience-based tourism”. Tourism Management, 24,
35-44.

66. Pike, S. (2004).“Destination mar-

keting organizations”. Oxford, UK:
Elsevier.
67. Prayag, G. (2009). “Tourist’s eval-

uation of destination image, satisfaction and future behavioural
intentions – The case of Mauritius”,
Journal of Travel & Tourism Marketing, 26, 836-853.

75. Stern, E., & Krakover, S. (1993).

The formation of composite urban
image. Geographical Analysis, 25(2), 130e146.

68. Qu, Kim & Hyunjung Im. (2010). in

“A model of destination branding:
Integrating the concepts of the branding and destination image”.
Elsevier, Tourism Management, 32
(2011), 465-476.

76. Szymanski, D. M., & Henard, D. H.

(2001). Customer satisfaction: A
meta-analysis of the empirical ev-

28

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

idence. Journal of the Academy of
Marketing Science, 29(1), 16–35.
77. Tapachai, N., & Waryszak, R. (2000). An Examination of the Role of
Beneficial Image in Tourist Destination Selection. Journal of Travel
Research, 39(1), 37-44.
78. Tasci, A., & Gartner, W. (2007).
Destination Image and Its Functional Relationships. Journal of Travel Researceh, 45(4),413-425.

84. World Tourism Organization (20-

79. Um, S., & Crompton, J. (1990). At-

Measurement and management issues in customer satisfaction research: Review, critique and research agenda: Part One. Journal of
Travel and Tourism Marketing,
10(4),47-80.

15),
http://www2.unwto.org/content/why
-tourism.
85. Yoon, Y. & Uysal, M. (2005). “An
examination of the effects of motivation and satisfaction on destination loyalty”: a structural model. Tourism Management, 26, 4556.
86. Yuksel, A., & Yuksel, F. (2001).

titude determinants in tourism destination choice. Annals of Tourism
Research, 17(3), 432-448.
80. Walmsley DJ

and Jenkins JM.
(1993). Appraisive images of tourist
areas: Application of personal constructs. Australian Geographer 24:
1–13.

87. Yuksel, A., & Yuksel, F. (2007).

Shopping risk perceptions: Effects
on tourists’ emotions, satisfaction
and expressed loyalty intentions.
Tourism Management,28(3), 703–
713
88. Zeithaml, V. A., Berry, L. L., &
Parasuraman, A. (1996). The behavioral consequences of service quality. Journal of Marketing, 60(2),
31–46.
( ذمَدددَى5514  (سدددانى يحًدددذ يعدددو ذًددداو.14
جددددودج انخددددذياخ االنكرشوََددددح ددددٌ دددددشكاخ
انسددَا ح انًصددشٍح يددٍ وج ددح َءددش انعًددال و
 جايعددح انفَددوو كهَددح.سسددانح دكرددوساج يُشددوسج
.انسَا ح وانفُادق لسى انذساساخ انسَا َح

81. Wang, Hsu.(2010). The Relation-

ship of Destination Image, Satisfaction, Behavioral Intensions: An
Integrated Model. Journal of Travel
& Tourism Marketing, 27:8-29–843
82. Williams DR.(2002). Leisure ident-

ities, globalization, and the politics
of place. Journal of Leisure Research ,34(4):351–67.
83. Woodside, A. G., & Lysonski, S.
(1989). A general model of travel
destination choice. Journal of Travel
Research, 27(4), 8-14.

29

