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  ملخص
اختياره  وفي ،اإلجازةموقفه من  في األردنيأثر نمط حياة السائح  اختبار إلىالدراسة سعت 

العمل، : نمط الحياة( مستقللت المتغير الوافرضيات تن خمس تم اختبار .اإلجازة لموقع
، اإلجازةالموقف من : وهيالمتغيرات التابعة  وتأثيرها في )االهتماماتو ،العائلةوالهوايات، و

 من موقفه فينمط حياة السائح ل ًاهناك تأثير أن إلى الدراسة توصلتو .اإلجازةواختيار موقع 
ال زيارة مواقع الراحة أوفضل ي األردنيالسائح  أنو. اإلجازة اختياره لموقع وفي، اإلجازة
ال وخلصت الدراسة الى أنه  .اآن الطبيعية والتاريخيةمويلي ذلك األ ،اآن التسوقأمثم  ،العائلية
خصائصه  ألي منتعزى  ،أو اختيار موقعها اإلجازةمن  األردني ئحموقف السافروق في توجد 

  .)التعليم مستوى أوالوظيفة  أوالدخل  أوالعمر  أوالجنس ( الديموغرافية

  .اإلجازةوموقع  )االتجاه(الموقف  نمط الحياة،: الكلمات الدالة
 
Abstract 

This study aims to examine the impact of lifestyle on the Jordanian 
tourist attitude toward a vacation, and a destination choice. The study 
tested five hypotheses on the independent variable (Lifestyle: work, 
hobbies, family and interests) and their impact on the dependant 
variables: Attitude toward a vacation and the destination choice. The 
study findings addressed the importance of Jordanian tourists’ lifestyle 
on formulating their attitude toward a vacation and on their destination 
choice. The study concluded that the Jordanian tourist prefers to visit the 
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destinations which are suitable for families, followed by the shopping 
areas, and then natural and historical places. The results indicate that 
there are no differences in Jordanian tourists’ attitude toward a vacation, 
and on their destination choice, due to demographic factors, such as (sex, 
or age, or income, or occupation, or education).    

Key words: Lifestyle, Attitude and Destination Choice. 
 

 المقدمة
 ةالذي يتكون من ثالث ،(AIOs)دبيات التسويق بنموذج يرتبط مفهوم نمط الحياة في أ

 . Opinions، واآلراءInterests االهتماماتو، Activitiesشطة ناأل: متغيرات أساسية هي 
وآيف يرى  .ه مهم وممتعأنقاته، وما يعتقد وه ألتعريف نمط حياة الفرد بكيفية قضائويتعلق 

 ،ل متغير العمل والهواياتواوألغراض هذه الدراسة سيتم تن. فسه والعالم من حولهلفرد نا
مفهوم نمط يستخدم و .راءولم تتطرق الدراسة لمتغير اآل ،االهتماماتوالعائلة آأحد مكونات 

تحديد السوق المستهدف، وتحديد المرآز : منها ،ات التسويقيةستخدامفي العديد من االالحياة 
التجارية  العالمة أوبالترآيز على خصائص المنتج  وذلك ،التجارية  العالمةنتج والتنافسي للم

ساعد في تطوير استراتيجية عناصر بشكل يو. التي تتناسب مع نمط حياة المستهلك المستهدف
أدبيات  وهذا ما عرف في). (Solomon, 2009, 498 المزيج التسويقي التي تتالءم مع ذلك

  .Lifestyle Marketingالتسويق بـ 

، اإلجازةوتأثيره في موقفه من  األردنيحياة السائح  نمط ل أثرواجاءت هذه الدراسة لتت
والمواقع السياحية هي  ،بونهو الَز األردنيالسائح  باعتبار وذلك .اإلجازةاختياره لموقع  وفي

، العالقة ن الدراسات السابقة ذاتاستعراض مجموعة ملهذا الهدف تم  ووصوًال. المنتج السياحي
ن فرضيات اختبرت من خالل مجموعة مخمس وتطوير  ،مشكلة الدراسة تحديدساهمت في 

مجموعة من النتائج، وتقديم مجموعة من  إلىالتوصل  ساهمت في .حصائية المناسبةساليب اإلاأل
  .التنسويقية مضامينهاالتوصيات بناء على نتائج الدراسة و

  
 مشكلة الدراسة

 Destination  لتسويق السياحي مفهوم اختيار المواقع السياحيةمجال افي  مؤخرًا ظهر
Choice ، المؤثرة على الصورة  عواملوال ،اختيار السائح للمواقع السياحيةل معايير وايتنالذي
ومع ذلك . آخر دون ا سياحيًاالجذب التي تميز موقع عواملالتي تعتبر من و .لمواقعلتلك ا الذهنية
. ا آافيًامااهتم اإلجازةاختياره لموقع  تأثير نمط حياة السائح في ولىيم لالتسويق السياحي  فإن

تناقش هذا  دراساتوعدم توفر  ،وهذا يتضح في ندرة الدراسات السابقة في هذا المجال
هناك  أن إلىقد أشارت   (Tasci &Koak, 2009)دراسة آانتو .الموضوع بشكل مباشر

القة بهوية وشخصية الموقع السياحي وعالقتها دراسة بعض المتغيرات ذات الع إلىحاجة 
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من هذا  بسيطًا من هنا جاءت هذه الدراسة لتغطي جزءًاو .بشخصية السائح وهويته االجتماعية
في و اإلجازةموقفه من في  األردنيلتأثير بعض متغيرات نمط حياة السائح  تناولهافي  ،النقص

   . اإلجازةاختياره لموقع 

  : التساؤالت التالية عنجابة الدراسة لإل تسع ولتحقيق هذا الغرض

 ؟  اإلجازةموقفه من  في األردني هل يؤثر نمط حياة السائح .١

 ؟ اإلجازةاختياره لموقع  في األردنيهل يؤثر نمط حياة السائح  .٢

 ؟  اإلجازةاختياره لموقع  في اإلجازةمن  األردني هل يؤثر موقف السائح .٣

باختالف أي من خصائصه الديموغرافية  ، جازةاإل من األردنيالسائح  موقف يختلف هل .٤
 .) مستوى التعليم أوالوظيفة  أوالدخل  أوالعمر  أوالجنس (

باختالف أي من خصائصه الديموغرافية ، اإلجازةلموقع  األردنيالسائح  اختيار هل يختلف .٥
  ) .مستوى التعليم أوالوظيفة  أوالدخل  أوالعمر  أوالجنس (

 
   نموذج الدراسة

                                          المتغير التابع      ر المستقل                   المتغي
  

  

  

 

 

 

  نموذج الدراسة :)١(شكل 
  

  فرضيات الدراسة
  :تم بناء الفرضيات التاليةونموذجها مشكلة الدراسة  إلىاستنادا 

موقفه من  في األردني لسائححصائية لنمط حياة اال يوجد أثر ذو داللة إ :لىواألالفرضية 
  .اإلجازة

  :نمط الحياة

  .العمل •

 .الهوايات •

 .العائلة •

   .االهتمامات •

 اإلجازةالموقف من 

 اإلجازةموقع قضاء 
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اختياره  في األردني حصائية لنمط حياة السائحال يوجد أثر ذو داللة إ :يةناالفرضية الث
  .اإلجازةلموقع 

 في اإلجازة من األردني حصائية لموقف السائحذو داللة إاثر  ال يوجد: الثالثةالفرضية 
  . اإلجازةاختياره لموقع 

في  ،)٠٫٠٥=  α(حصائية عند مستوى داللة توجد فروق ذات داللة إ ال :الرابعةالفرضية 
 أوالعمر  أوالجنس (ي من خصائصه الديموغرافية أل تعزى، اإلجازةمن  األردنيالسائح  موقف
  .)مستوى التعليم أوالوظيفة  أوالدخل 

، )٠٫٠٥=  α(حصائية عند مستوى داللة ال توجد فروق ذات داللة إ :سةماالفرضية الخ
 أوالجنس (ي من خصائصه الديموغرافية أل تعزى، اإلجازةلموقع  األردنيالسائح  اختيار يف

   ).مستوى التعليم أوالوظيفة  أوالدخل  أوالعمر 

من آونها من الدراسات النادرة التي  إنطالقاتتضح أهمية هذه الدراسة : أهمية الدراسة
من خالل ف .اإلجازةاختياره لموقع  و ،جازةاإلتبحث في العالقة بين نمط حياة السائح وموقفه من 

المسح الذي أجرته الباحثة لم تتوصل إلى أية دراسة تبحث في العالقة المباشرة بين نمط حياة 
 بحث في بعض العوامل التي تؤثر فيدراسات تالنما آانت وإ. لسائح واختياره لموقع اإلجازةا

 ,Juan & Francisco , 2006  ،Lie & Vogelsong( :من مثل .اختيار موقع اإلجازة
2006  ،(Gomez & Consuegra, 2010  أشارت بعض الدراسات إلى أهمية نظرية التوافق

وذلك يعني ضرورة توافق الصورة . اختيار مواقع السكن والمواقع السياحية فيالذاتي وأثرها 
 ، l., 2007)Chung et aمن مثل دراسة  .الذهنية للمنتج السياحي مع تصور السائح عن ذاته

)2011 al., et Boksberger(. و قد نبه(Tasci &Koak, 2009)   إلى أن هناك حاجة إلى
دراسة بعض المتغيرات ذات العالقة بهوية وشخصية الموقع السياحي وعالقتها بشخصية السائح 

دني لذا جاءت هذه الدراسة لتبحث في األثر المباشر لنمط حياة السائح األر .وهويته االجتماعية
همية هذه الدراسة في مجال استراتيجيات التسويق السياحي وتظهر أ. في اختياره لموقع اإلجازة

اختياره لموقع في و، اإلجازة موقفه من وتأثيره في ،المبنية على الفهم الدقيق لنمط حياة السائح
قية تساعد اتيجيات تسويتطوير استر من لين في مجال التسويق السياحيعاممما يمكن ال. اإلجازة

بشكل  ،المستهدفبما ينسجم مع نمط حياة السائح  .حيةبناء صورة ذهنية مناسبة للمواقع السيا في
وهذا ما أشارت إليه دراسة  .المنافسةاألخرى يجذب السائح لمواقع سياحية معينة مقارنة بالمواقع 

 )(McCartney et al., 2008 ن افي ضم أن المهتمين في قطاع السياحة يواجهون صعوبةب
وهذا نتيجة لنقص األبحاث التي تدرس آفاءة وفعالية المعلومات المقدمة . السياحيةسواق ثبات األ

ر هذه تعتبو. للسياح حول هوية وخصائص المواقع السياحية وعالقتها بهوية السائح وشخصيته
تسويق ال مجال المستهلك فيمن النقص في دراسات سلوك  لتغطية جزٍء بسيٍط محاولةالدراسة 
لتأثير بعض  تناولهامن خالل  .خصوصا ردنواأل ،عمومًاجنبية واألالعربية  البلدانفي  ،السياحي

  . اإلجازةاختياره لموقع في و ، اإلجازةموقفه من  في األردنيمتغيرات نمط حياة السائح 
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 مجتمع الدراسة
 ،نامنة عويسكنون مدي ،ًاعامن يعشر زت أعمارهمواون الذين تجاألردني ياحالس يضم

  .خيرةاأل السنوات الخمس فيأآثر  أومرة ل داخله أومواقع سياحية خارج األردن  قاموا بزيارةو
  

 عينة الدراسة
، وصعوبة تحديد حجم مجتمع الدراسة الذين تنطبق عليهم لكبر حجم مجتمع الدراسة نظرًا

ير احتمالية وهي عينة غ .Convenience Sampleمة ءختيار عينة مالتم ا .الشروط السابقة
نظرا لكبر حجم  ،خرىالمستهلك والعلوم االجتماعية األ تستخدم في مجال دراسات سلوك
عينة  روط محددة، منها العمل على شمولولكن ضمن ش. مجتمعات هذا النوع من الدراسات

آما  (Castillo, 2009). لمجتمع الدراسة المتغيرات الديموغرافيةتعكس  ،الدراسة فئات مختلفة
تم الرجوع اليها في هذه  التي هذا النوع من العينات في عدد من الدراسات السابقة خدامستُأ

  .الدراسة

جريت ُأو ًامستجيب ٣٧٦ز والم تتج التي استخدمت عينة )(Awarite, 2004 ةــمنها دراس
 ًامشارآ ٣٢٤ منعلى عينة  جريتالتي ُأ  (Chiaoutakis et al., 2005)دراسةو .في نيجيريا

 ٥٥٢ منعلى عينة  ُأجريتالتي  (Sonmez & Sirakaya, 2002)يضا دراسة وأ. ناوناليفي 
 .في ترآيا ًاسائح

شمال وجنوب وشرق  إلىا بعد تقسيمه ناة في مختلف مناطق عمنباستا ٦٠٠تم توزيع  لقد
 )؛ ( Sekaran, 1992,253إلى وذلك بالرجوع ً،هذا الحجم مناسباوذلك باعتبار. وغرب ووسط

Roscoe,1975   يعتبر ه فإنمفردة ) ٥٠٠ – ٣٠(ح بين واذا ترالعينة إحجم  أنالذي أشار إلى
وبهذا تكون نسبة االستجابة قد بلغت  ،ةنباستا) ٤٨٦(تم استرجاع وقد . ألغلب الدراسات مالئمًا

لعدم مالءمتها لعملية التحليل ة نبااست) ٦٤(ه تم استبعاد أنال إ. اتنبامن االست)% ٨١(
  .خصائص عينة الدراسة) ١(وضح الجدول رقم وب. حصائياإل

  .خصائص عينة الدراسة :)١(جدول 

  % النسبة المئوية من العينة  التكرار  السنة -الفئة العمرية
  ١٠٫٩  ٤٦  ٢٥أقل من  إلى ٢٠من 
  ١٧٫٣  ٧٣  ٣٥اقل من  إلى ٢٥من 
  ١١٫٤  ٤٨  ٤٥اقل من  إلى ٣٥من 
  ١٤٫٧  ٦٢  ٥٥اقل من  إلى ٤٥من 
  ٢٣٫٩  ١٠١  ٦٥من اقل  إلى ٥٥من 

  ٢١٫٨  ٩٢  سنة ٦٥اآبر من 
  ١٠٠٫٠  ٤٢٢  المجموع
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  الجنس* 

  % النسبة المئوية من العينة  التكرار  الجنس
  ٤٦٫٢  ١٩٥  ذآور

  ٥٣٫٨  ٢٢٧  اثأن
  ١٠٠٫٠  ٤٢٢  المجموع

 المستوى التعليمي* 

  % النسبة المئوية من العينة  التكرار  المستوى التعليمي
  ١٤٫٢  ٦٠  ويةأناقل من الشهادة الث

  ٢٤٫٤  ١٠٣  ويةأنالشهادة الث
  ١٣٫٧  ٥٨  دبلوم

  ١٢٫٨  ٥٤  بكالوريوس
  ١٩٫٠  ٨٠  ماجستير
  ١٥٫٩  ٦٧  دآتوراة
  ١٠٠٫٠  ٤٢٢  المجموع

  الدخل* 

  % النسبة المئوية من العينة  التكرار  فئات الدخل
  ٩٫٥  ٤٠  دينار ٥٠٠أقل من 

  ٣٠٫١  ١٢٧  ١٠٠٠اقل من  - ٥٠٠من 
  ٢٩٫٤  ١٢٤  ٢٠٠٠اقل من  - ١٠٠٠من 

  ٣١٫٠  ١٣١  دينار ٢٠٠٠اآثر من 
  ١٠٠٫٠  ٤٢٢  المجموع

 الوظيفة* 

  % النسبة المئوية من العينة  التكرار  الوظيفة
  ٣١٫٣  ١٣٢  عامموظف قطاع 

  ٣٨٫٤  ١٦٢  موظف قطاع خاص
  ٣٠٫٣  ١٢٨  عمل حر
  ١٠٠٫٠  ٤٢٢  المجموع
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  مصادر جمع المعلومات
  :ويةنالية والثوات األناالبيهما  مصادرالعتمدت الدراسة نوعين من ا

  ويةناات الثناالبي
ابقة  تمت من خالل المراجعة واال ة    طالع على الدراسات الس ة ذات العالق والمراجع المختلف

 .المنشورة في الكتب والدوريات و المواقع اإللكترونية وموضوع الدراسة ب

  ليةوات األناالبي
ات نالجمع البي ،)ستبانةاال(ياس المناسبة ختبار فرضيات الدراسة تم تطوير أداة القمن أجل ا

ح المتغيرات الديموغرافية للسائ: ًالأو ،ةجزاء رئيسربعة أأ ستبانةالاشتملت ا .لية الالزمةواأل
العمر والجنس ومستوى التعليم : وتضمنت ستبانةاالل من وتم قياسها في الجزء األ ،األردني
- ١باألسئلة من  العمل :ستبانةالاي من ناسه بالجزء الثنمط الحياة وتم قيا: يًاناث .والوظيفة والدخل

- ١٦باألسئلة من  االهتماماتو، ١٥-١١العائلة باألسئلة من و، ١٠- ٦الهوايات باألسئلة من و ،٥
٢٣ .1971)  , Wells & Tigert(،Jieping & Walker, 2007) .( الموقف من : ثًاثال

سئلة تم قياسه باألو اإلجازةاختيار موقع قضاء  :رابعًا .٢٨ -٢٤سئلة من األب وتم قياسه اإلجازة
عتماد وقد تم ا .(Meng & Muzaffer, 2008) ،(Vaz & Raqual, 2007) .٣٨-٢٩من 

Likert Scale  تعبر عن درجة توافق العبارة مع رأي المستجيب،  ٥-١خماسي المستويات من
  ).١(الموافقة بشدة  مستوى عدم إلى تدرجًا) ٥(حيث أعطى مستوى الموافقة بشدة القيمة 

  )ستبانةاال(تطبيق المقياس 
 :بالخطوات التالية) ستبانةالا(مرت عملية تطبيق المقياس 

الذين تنطبق عليهم شروط  يناألردني السياحمن  ٦٠٠تضم  مالءمة عينة إلىللوصول  .١
اآن التسوق أمق والمطاعم والمراآز التجارية والفناد من زيارة مجموعٍةتمت  العينة،

غرب شمال وجنوب وشرق و: إلى، بعد تقسيمها نامختلف مناطق مدينة عم اقعة فيالو
شملت فئات مختلفة من ، من آل منطقةات على عينة مالءمة نباستوتوزيع اال .ووسط

  .الخصائص الديموغرافية موضوع الدراسة

وفريق من الطلبة الذين يدرسون مساق بحوث التسويق  ةتمت المقابالت من قبل الباحث .٢
 .جامعةالمساق سلوك المستهلك في و

فراد فريق العمل ستبانة بالمقابلة الشخصية بين أالا تعَبأ آانتغلب الحاالت في أ .٣
من قبل  لتعبأ ستبانةاالترآت  ،لطلب المستجيب أخرى ووفقًا ناوالمستجيب، وفي أحي

ة من عدم هناك نسب نافترة يحددها المستجيب ، لذا آ ها بعدميعاد استال أنالمستجيب على 
  . االستجابة
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  أساليب التحليل اإلحصائي
ائي ب   ل اإلحص ة التحلي ت عملي تخدامتم الل الت  ،SPSSج مابرن اس ن خ ع أدوات عامم ل م

ة    التكرارالمتضمنة  ،اإلحصاء الوصفي ة لخصائص العين ياحية   ، والمواات والنسب المئوي ع الس ق
رة خخالل الخمس سنوات األ ،فراد العينةالفعلية التي زارها أ ى  إضافة  .ي اليب اإلحصائية    إل األس

ى  إضافة .f- testواختبار ، t- testإختبار  :التحليلية الالزمة الختبار الفرضيات، منها ار  ا إل ختب
اين  ا استخدم  . ANOVA  One Wayحادي األ تحليل التب ار آر  آم اس    اختب ا لقي اخ الف ات  ونب ثب
اس تبانةالا( أداة القي تخدمة،  )س غ مالمس ث بل ا لل أعامحي ة ف ذه الدراس بة  ٨٣٫٥٩%له ي نس وه

  .مقبولة
  
  للدراسة طار النظرياإل

  Lifestyleتعريف نمط الحياة : ًالأو
شطة المختلفة التي ناألب شغل الفرد وقته يحدد آيف ي عامتعبير  بأنه ،نمط الحياةيعرف 

 يرى التيية كيفال نمط الحياة حدديآما  .ههتماماتاتشكل  وهي ،مجتمعه وبيئته قضايابو يمارسها
قد  ),Wells & Tigert 1971( ناوآ .الفرد نفسه والعالم من حوله وهذا ما يمثل آراؤه بها

ر، واثالثة مح تتمثل في التي ةر الرئيسواتضمن مجموعة من المح ،نموذجا لنمط الحياة اقترح
الوظيفة،  منزل،العائلة، ال( االهتمامات .)لعمل، الهوايات، المناسبات اإلجتماعيةا(شطة ناأل :هي

المتغيرات  إلى إضافة. )قتصادة، السياسة االجتماعيالذات، القضايا اال(اآلراء حول  .)المجتمع
وما زال هذا  .)ألسرة، موقع السكنالعمر، مستوى التعليم، الدخل، الوظيفة، حجم ا(غرافية والديم

   .بحاث سلوك المستهلكفي آتب وأ ومعتمدًا لنموذج مستخدمًاا

 عامفي ال Alfred Adlerي وارف نمط الحياة الباحث السيكولوجي النمسل من عأو ناوآ
 "خصائص معينة في شخصيتهب متأثرًاطريقة محددة للحياة يختارها الفرد " بأنه. ١٩٢٩

.(Jieping & Walker, 2007)  

  Destination Choice  Vacationاإلجازةمفهوم اختيار موقع : يًاناث
لموقع، لصورة الذهنية الالذي يعتمد على  المنتج السياحي،من  جزءًا اإلجازةموقع  يعتبر

 Destination Choice and بـ تحت ما يعرف ،وتوقعات السياح ومدى رضاهم عن الموقع
Destination Image . ليه دراسة وهذا ما توصلت إ(Sonmez & Sirakaya, 2002)  

 .في ترآيا ًاسائح ٥٥٢على عينة من  جريتٌأالتي و

   Attitudeاالتجاه أولموقف ا: ثالثًا
 عامتقييم " بأنه وسلوك المستهلك تحديدًا عمومًااالتجاه في مجال السلوك  أويعرف الموقف 

فع الفرد ي شيء آخر، يدأ أوفكرة  أوقد يكون شخص  موضوع ما لدى الفرد نحو ودائم نسبيًا
ات رئيسية ثالثة مكون ويتكون االتجاه من. "سلبية نحو ذلك الشيء أوة إيجابيللتصرف بطريقة 
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. دراآي والذي يتضمن معلومات الفرد ومعتقداته حول موضوع ماالمكون المعرفي اإل: هي
ثم المكون . ف الفرد نحو ذلك الموضوعالمكون العاطفي المؤثر ويتضمن مشاعر وعواط

ومن . ضد موضوع االتجاه أوبر عنه الفرد بالسلوك الفعلي مع رادي السلوآي الذي يعاإل
 بأنه) الموقف(آما يتصف االتجاه . يتوافق االتجاه مع السلوك أنص االتجاه النظرية ئخصا

المكون  في المؤثر وأخيرًاأي يبدأ بالمكون المعرفي ثم العاط ،يتشكل ضمن تسلسل منهجي
تي يتلقاها خالل تعرضه متعلم يكتسبه الفرد عن طريق المعلومات الاالتجاه  أن آما. السلوآي
عبيدات، (عن طريق المالحظة ومن تجربته الشخصية وما يتعلمه  ،المختلفه الاالتصلوسائل 
 .Solomon, 2009, 231)  ؛ ٢٧٠، ٢٠٠٨

  
  الدراسات السابقة

  تأثير نمط الحياة على خيارات السائح في مجال السفر والتنقل  :ًالأو
 نمط حياة الفرد منها بعض المتغيرات التي تؤثر على (Bahat & Guo, 2006) درس

 ناوصنفت الدراسة السك. الدخلظيفة والتعليم والوهيكل األسرة و :، مثلقتصاديةاالو جتماعيةاال
محبي السكن في وة، محبي السكن في المدن الرئيس: إلىط حياتهم موفقا لنسيكو نافر نافي س
ياة جتماعية والحشطة االنن في األالحياة العائلية والمشارآي محبيواحي المدن مرتفعة الثمن، ضو
 ،محبي قيادة السيارة والتنقلون نحو الذات، المنعزلين والمتوجهيومدمني العمل، وة، عامال
ذات خرى ماط حياة أأنحددت  فقد (Chiaoutakis et al., 2005) دراسةا أم .محبي الحريةو

ماط نربطت هذه األو. الرياضيينومحبي المتعة، المتدينين، : من مثلالفرد،  هتماماتاعالقة ب
 بأنهوعرفت الدراسة نمط الحياة . ياتية باختيار موقع السكن واالتجاهات نحو السفر والتنقلالح

جريت الدراسة على وُأ. بشكل يحدد اختياراته الشرائية ،تفضيالت الفرد لطريقة معينة من الحياة
عالقة بين  Cao & Mokhtarian, 2005)( وجدآما  .نافي اليون امستجيب ٣٢٤عينة ضمت 

    .سيسكونافر نان في سساآ ١٢٨٣اختبار ب ،اإلجازةاآن سكنه ومواقع أمة الفرد ونمط حيا

  اإلجازةالمؤثرة على اختيار موقع  عواملال  :يًاناث
في  امستجيب ٢١٢٧ من خالل اختبار  (Juan & Francisco, 2006)دراسة خلصت

يتوسطه بشكل مباشر  ،عر الموقاختيا فيتأثير السعر والمسافة للموقع السياحي  أن إلى، يانباسإ
شطة المختلفة التي يمارسها ناأل ياة يؤثر فينمط الح أنآما . نحو الموقع السياحي دوافع السائح

 شارتأآما  .لمواقع السياحيةا واختيار ستعداد للسفر والتنقلاالوسائل النقل و استخداممنها  ،دالفر
 المكونات العاطفية تحدد صورةالمكونات المعرفية و أن إلى .Chung et al), 2007(دراسة 

خصائص تهتم بها هناك خصائص عالمية للموقع و أنو. السائحالموقع السياحي في ذهن 
 نامن سك امستجيب ١٠٢٠على عينة من الدراسة جريت ُأ .مجتمعية معينة أومجموعة ثقافية 

 اإلجازةالصورة الذهنية لموقع  أن إلى  (Lie & Vogelsong, 2006)دراسة شارتوأ .ناتايو
أآثر من اعتمادها على الصورة الذهنية التي يسعى  ،تعتمد على الصورة المدرآة لدى السائح

تجاه، تتضمن المكون المعرفي لال اإلجازةالصورة الذهنية لموقع  أنو .اتكوينه إلىالمسوق 
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الذي بالتفاعل مع المكون المؤثر و ،اإلجازة دات السائح حول موقعوالذي يتعلق بمعلومات ومعتق
الصورة  (Tasci & Gartner, 2007) دراسة عرفتو. يتعلق بعواطف السائح تجاه الموقع

بناء ذهني يمثل الموقع السياحي باالعتماد على المعلومات "ا بأنهالذهنية للموقع السياحي 
  وهذا يتفق مع دراسة". المختلفة االتصاللتي استقبلها السائح من مصادر والمنبهات ا

 (Gomez & Consuegra, 2010)  من السياح الذين  ١٢٥٢عينة ضمت  اختبرتالتي
فقد  Sameer & Gilbert)2010 ,(دراسة ا أم. مدينة مدريد فيسنة  ١٨عمارهم زت أواتج

في حال  ،جازاتهمآثر جذبا للسياح لقضاء إتكون أ أنممكن  ،السياحية المواقع أن إلىأشارت 
آثر جودة، خاصة في مجال البعد العاطفي يم عروض أفية لدى المسوقين في تقدتوفر الخبرة الكا

الحب والفرح، ب اإلجازةالبعد العاطفي لموقع  مثلويت .للموقع الذي يفوق توقعات السائح
وجهة النظر العاطفية للسائح تأثير آدت الدراسة على وأ. االرتياح النفسي ووالمفاجآت السارة 

  دراسة وخلصت. السياحية ات التجارية في مجال الخدماتمدارة العالإ في
)2011 ,al. et Boksberger( اختيار السائح لموقع في نظرية التوافق الذاتي تؤثر أن إلى 

. نفسةعن السائح عادة يختار المنتج السياحي الذي يتوافق مع تصوره الذاتي  ن، وذلك ألاإلجازة
ه أن إلى (Kyle, 2011) دراسة خلصت  .في سويسرا ًاسائح ١٨٩٨الدراسة اختبرت  بأنعلما 

 ناجتماعي بين السائح والسكاتفاعل و ،ماط سلوآية مشترآةأنوجود معتقدات مشترآة وفي حال 
 (Tasci , 2009) دراسة أشارتو .الصورة الذهنية للموقع السياحيفي هذا يؤثر  فإن ،المحليين

 الصورة الذهنية  في يجابًاثرت إالترآية أ مفالحية الواردة في األصور المواقع السيا أن إلى
 دراسة وقارنت .اح لزيارة تلك المواقع، وبالتالي التأثير على نية السيلتلك المواقع

(Vaz & Raqual, 2007) ستراليةالتي تتصف بها الثقافة األ بين تأثير قيم الثقافة الفردية، 
سترالي ائح األالس أنظهرت النتائج وأ. يةوبين الثقافة الجمعية التي تتصف بها الثقافة البرازيل

الثقافة  إلىتمائه نإل وذلك نظرًا ،بناء على معايير ومواصفات مادية ملموسة اإلجازةيقييم موقع 
 ،كمية غير المادية ذات الطابع العاطفيالبرازيلي يعتمد المعايير الُحالسائح  أنفي حين . رديةالف

المجتمع تهتم برأي  ،جمعيةة ثقاف إلىتمائه نوذلك ال ،جتماعيةإقيمة  أووما يتضمنه من رمز 
يختار  سترالياأل أوسواء البرازيلي  السائح أن إلىآما أشارت الدراسة . وتحرص على مواآبته

بالنسبة للسائح  اإلجازةموقع قضاء  أنو. ية التي يؤمن بهاناسنبالقيم اإل متأثرًا السياحية الخدمة
 ،الموقع فيب المادي الملموس ناالجالذي يمثل  ،ل هو المعنى النفعيوالبعد األ :يتضمن بعدين

تجاه نحو الدراآي ل، والتي ترتبط بالمكون اإلوغيرها عاممثل المناظر والمرافق المادية والط
المرتبط  مكاني فهو المعنى الرمزي للناا البعد الثأم.  ، وهذا ما ترآز عليه الثقافة الفرديةالموقع

يرتبط بالمكون وهذا البعد  ،رد وتاريخ الموقعجتماعية للفة اإلمكانبقيم وثقافة المجتمع وال
 أنأي  .ائحليها السفي الثقافة الجمعية التي ينتمي إ آثر وضوحًاوهذا أ ،تجاهالعاطفي المؤثر لإل

 .مصادر جمع المعلومات وفي. حازةاإلتقييم واختيار السائح لموقع  ثقافة المجتمع تؤثر في
ة يعتمد على مصادره الشخصية للحصول على المجتمعات الفردي إلىفالسائح الذي ينتمي 

ل المواقع السياحية السائح في الثقافة الجمعية يحصل على المعلومات حو أنفي حين  ،المعلومات
دراسته على المواقع السياحية في  (Awarite, 2004) وأجرى. صدقائهالمناسبة من أهله وأ

يتأثر بمجموعة  اإلجازةختيار موقع ا أن إلىوتوصل .  ًاسائح ٣٧٦ مناختبار عينة بنيجيريا 
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 ٢٠١٣، )٩( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(ث ــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مستوى الرفاهية وجتماعية للموقع، ي الهوية الثقافية واإلأ ،الثقافة المحلية في الموقع: هي عوامل
  ،والبنية التحتية، المناظر الطبيعية المميزة نمافرة في الموقع، األاوالراحة والترفيه المتو

 دراسةأشارت و .رق المواصالتالموقع من حيث المسافة وط إلىسهولة الوصول و
 )(Yuksel & Sameer, 2006 سواق السياحةي تشهدها ألشدة المنافسة الت ه ونظرًاأن إلى، 

ة تجارية مميزة مال بد من صياغة هوية فريدة وعال. ياحيةخاصة في مجال اختيار المواقع الس
، والتي أهمها حيأهمية السمات الخاصة المميزة للموقع السيا آدتوأ. للمواقع السياحية
  .المحليين في الموقع ناثارة والتعايش مع السكالمصداقية واإل

ار نموذج نظري من تطوير واختب إلى Hynjung & Davis, 2011)(هدفت دراسة و
 ،الصورة الذهنية المميزة للموقع السياحي أنوخلصت الى . واقع السياحيةات التجارية للممالعال

الصورة الذهنية  أنو. ة التجارية المميزة للموقع السياحيمللعالتعتبر من المكونات الجديدة 
والتقييم  ،ة للموقععامتشكيل الصورة الذهنية ال في آبراأللها التأثير  ،المميزة للموقع السياحي

 أن على (Sen Demir, 2010) دراسة وأآدت .والنية في زيارة الموقع ،المعرفي للموقع
 .ثر آبير في اختيار السائح للمواقع السياحيةلها أ ،لموقع السياحيي يتميز بها االجذب الت عوامل

الذآور  آل من الفروق في تصورفقد بحثت  Meng & Muzaffer, 2008)( دراسة أما
مع مراعاة متغيرات العمر، الحالة . همية خصائص ومواصفات المواقع السياحيةاث حول أنواإل

همية في أ النتائج فروقًا أثبتتو. ةماقاإل سعار ومدةاألسرة، مستوى التعليم ودخل األ االجتماعية،
 ولية فيمآثر شاث يستخدمن معايير أناإل أن آما .خصائص الموقع السياحي باختالف الجنس

هم اتماعلى معيار دون آخر وفقا الهتم الذآور أآثر ترآيزًا أناختيار الموقع السياحي، في حين 
توفر مراآز : وعة معايير الختيار الموقع السياحي منهاواعتمدت الدراسة على مجم. لوياتهمأوو

 عامتنوع الطوالمواقع التاريجية والثقافية، والمرافق الرياضية، والتجميل والعناية الشخصية، 
  .تكاليف التنقل وبدائل السكن، وج الترفيهماوبر

 
  اختبار الفرضيات

  الفرضية األولى
 آل من الختبار .موقفه من اإلجازة فيلنمط حياة السائح  ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية

التي تقيس معنوية  ،)f(حدار المتعدد لحساب قيم نتم اعتماد اختبار اال ،يةناوالث لىواألالفرضية 
وتنص . العالقة بين المتغير التابع ومجموعة من المتغيرات المستقلة التي تضمنها النموذج

المحسوبة  )f( في حال آون قيمة) H0(م رفض الفرضية العدمية ه يتأنعلى  ،حصائيةدة اإلالقاع
 ,Berenson & Levine)   0.05أقل من الجدولية عند مستوى معنويٍة) f( قيمة آبر منأ

ية وجود مكانإالتي تقيس  (t)حدار البسيط، لحساب قيم ناإلاختبار  استخدامو  .(884 ,2011
وتنص القاعدة اإلحصائية لهذا . العالقة ير التابع ذعالقة معنوية بين المتغير المستقل والمتغي

المحسوبة أآبر من  (t) في حال آون قيمة) H0(ه يتم رفض الفرضية العدمية أنعلى  ،االختبار
  ةت الحرية المناسبوعند درجا ٠٫٠٥وى معنوية أقل من الجدولية عند مست (t)قيمة 

Berenson & Levine, 2011, 83)(.  
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  .لىواألحدار البسيط والمتعدد الختبار الفرضية نختبار اإلنتائج ا :)٢(جدول 

المتغير 
 Sig. R2  f  المستقل

 الجدولية
f 

 المحسوبة
t 

 الجدولية
t 

 المحسوبة
القرار 

  حصائياإل
رفض       ٥٩٫٧٨  ٣٫٣٧ ٠٫٣٦٥ ٠٫٠٠  نمط الحياة

الفرضية 
  العدمية

رفض   ٤٫٣٨  ١٫٩٦       ٠٫٠٠  العمل
الفرضية 
  العدمية

قبول   ١٫١٤  ١٫٩٦       ٠٫٢٥  الهوايات
الفرضية 
  العدمية

رفض   ١٠٫٦١  ١٫٩٦       ٠٫٠٠  العائلة
الفرضية 
  العدمية

رفض   ٥٫٩٢  ١٫٩٦       ٠٫٠٠  االهتمامات
الفرضية 
  العدمية

 في موقفه من يؤثر عاممط حياة السائح بشكل ن أن إلى )٢(تشير نتائج الجدول رقم 
 أنو .اإلجازةموقفه من  ات تأثير فيالسائح ذ هتماماتاة والعمل والعائل أن آما ،اإلجازة

   . اإلجازةالسائح من موقف  من التأثير في %٣٦٫٥تفسر ما مقداره  مجتمعة متغيرات نمط الحياة

  يةناالفرضية الث
 .اإلجازةاختياره لموقع قضاء  فيحصائية لنمط حياة السائح أثر ذو داللة إ ال يوجد
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  .يةناالث لمتعدد الختبار الفرضيةالبسيط واحدار ننتائج اختبار اإل :)٣(جدول 

المتغير 
 Sig. R2 f  المستقل

 الجدولية
f 

 المحسوبة
t 

 الجدولية
t 

 المحسوبة
القرار 

  حصائياإل
رفض       ٥٠٫٧٣  ٣٫٣٧ ٠٫٣٢٧ ٠٫٠٠  نمط الحياة

الفرضية 
  العدمية

رفض   ٣٫٨٦  ١٫٩٦       ٠٫٠٠  العمل
الفرضية 
  العدمية

قبول   ١٫١٠  ١٫٩٦       ٠٫٢٦  الهوايات
ة الفرضي
  العدمية

رفض   ٩٫٥٤  ١٫٩٦       ٠٫٠٠  العائلة
الفرضية 
  العدمية

 رفض  ٥٫٧٠  ١٫٩٦       ٠٫٠٠ االهتمامات
الفرضية 
  العدمية

إلى أن نمط حياة السائح بشكل عام يؤثر في اختياره لموقع ) ٣(تشير نتائج الجدول رقم 
وأن  .لموقع اإلجازة  هتمامات السائح ذات تأثير في اختيارهة واأن العمل والعائل آما. اإلجازة

من التأثير في اختيار السائح لموقع % ٣٢٫٧متغيرات نمط الحياة مجتمعة تفسر ما مقداره 
  .اإلجازة 

  Stepwise Regressionحدار المتدرج نتحليل اإل
تم  ،المتغير التابع فيولترتيب المتغيرات المستقلة التي تضمنها النموذج وفقا لدرجة تأثيرها 

   .)٥(والجدول رقم ) ٤(حدار المتدرج والذي تظهر نتائجه في الجدول رقم نإلجراء تحليل اإ

الموقف  فيلمتغيرات نمط الحياة المؤثرة  stepwise Regressionنتائج اختبار  :)٤(جدول 
  .اإلجازةمن 

  f Sig  R2  R  المتغير
  ٤٩٫٢  ٢٤٫٢  ٠٫٠٠  ١٣٤٫٠  العائلة
  ٥٧٫٧  ٣٣٫٣  ٠٫٠٠  ١٠٤٫٥  االهتمامات+ العائلة 
  ٦٠٫٢  ٣٥٫٨  ٠٫٠٠  ٧٩٫٣٣  العمل +  االهتمامات+ العائلة 
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موقع  فيلمتغيرات نمط الحياة المؤثرة  stepwise Regressionنتائج اختبار  :)٥(جدول 
  .اإلجازة

  f Sig  R2  R  المتغير
  ٤٦٫٢  ٢١٫٤  ٠٫٠٠  ١١٤٫١  العائلة
  ٥٤٫٩  ٣٠٫١  ٠٫٠٠  ٩٠٫١٦  االهتمامات+ العائلة 
  ٥٧٫٠  ٣٢٫٥  ٠٫٠٠  ٦٧٫٢٠  العمل +  االهتمامات+ العائلة 

: إلى أن متغيرات نمط الحياة تأتي بالترتيب) ٥(والجدول رقم ) ٤(تشير نتائج الجدول رقم 
ثم العمل من حيث تأثيرها في الموقف من اإلجازة وفي اختيار موقع  االهتماماتالعائلة ثم 
من موقف % ٦٠٫٢ا نسبة وأن هذه المتغيرات الثالثة األآثر أهمية مجتمعة تفسر م. اإلجازة

 ويتضح من مطالعة النتائج .من قراره باختيار موقع اإلجازة% ٥٧٫٠السائح من اإلجازة، و 
ثم تليها  ،ال زيارة مواقع الراحة العائليةأويفضل  األردنيالسائح  أن) ٦(الجدول رقم  الواردة في

. السائح هتماماتاات عالقة بضا ذأياآن الطبيعية والتاريخية وهي مويلي ذلك األ ،اآن التسوقأم
هم من ضمن العائلة هي المؤثر األ أنالتي توضح  ،المتدرجحدار نائج اإلوهذا ما تفسره نت
وعلى اختياره لموقع  اإلجازةمن  األردنياة التي تؤثر على موقف السائح متغيرات نمط الحي

  .اإلجازةقضاء 

  .خيرةات األتمت زيارتها خالل الخمس سنوالمواقع التي   :)٦(جدول 

  % النسبة المئوية التكرار  الموقع
  ١٦٫٤  ٦٩  . مواقع الراحة العائلية. ١
  ٩٫٧  ٤١  . المواقع الثقافية. ٢
  ١٠٫٧  ٤٥  .المواقع التاريخية. ٣
  ٦٫٦  ٢٨  الخ... الغوص، التزلج، تسل الجبال: رة مثلمامواقع المغ. ٤
  ١٢٫٣  ٥٢  .مواقع قريبة من الطبيعة. ٥
  ٩٫٧  ٤١  .الشواطيء. ٦
  ٧٫٨  ٣٣  .الترفيه. ٧
  ١٤٫٠  ٥٩  .مواقع التسوق. ٨
  ١٠٫٢  ٤٣  . المدن الكبرى. ٩
  ٢٫٦  ١١  .ة االجتماعية المرتفعةمكانالمواقع مرتفعة التكاليف ذات ال.١٠

  ١٠٠٫٠  ٤٢٢  المجموع

  الفرضية الثالثة

  . جازةاإلاختياره لموقع  في اإلجازةحصائية لموقف السائح من ذو داللة إ ثرال يوجد أ
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 ٢٠١٣، )٩( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(ث ــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .الثالثة دار البسيط الختبار الفرضيةحننتائج اختبار اإل :)٧(جدول 

  حصائيالقرار اإل المحسوبة t  الجدوليةR2 Sig. t  المتغير المستقل
  رفض الفرضية العدمية  ٢٠٫٧٣  ١٫٩٦  ٠٫٠٠  ٠٫٨٤٤ اإلجازةالموقف من 

اختياره لموقع  فييؤثر  اإلجازةموقف السائح من  أن إلى )٧(تشير نتائج الجدول رقم 
  .اإلجازة من قرار اختيار موقع %٨٤٫٤ما يعادل  اإلجازةويفسر موقف السائح من . اإلجازة

  الفرضية الرابعة
السائح  موقففي ، )٠٫٠٥=  α(حصائية عند مستوى داللة ال توجد فروق ذات داللة إ

 أوالدخل  أومر الع أوالجنس ( ي من خصائصه الديموغرافية أل تعزى، اإلجازةمن  األردني
  ).مستوى التعليم أوالوظيفة 

 األحادي  جراء اختبار التباينتم إسة، ماوالختبار آل من الفرضية الرابعة والفرضية الخ
One Way ANOVA . تنص على رفض الفرضية العدمية في حال آون والقاعدة)f( 

 ,Berenson & Levine .0.05اقل من P-valueالجدولية وقيمة  )f(آبر من المحسوبة أ
القاعدة اإلحصائية على وتنص . لحساب التباين في حاالت الجنس) t(واختبار ). (584 ,1999

  P –value الجدولية وقيمة) t(المحسوبة أآبر من  )t( رفض الفرضية العدمية في حال آون
  .٠٫٠٥أقل من 

ر، الدخل، العم: متغيراتلا( الختبار الفرضية الرابعة ANOVAنتائج اختبار  :)٨(جدول 
  .)الوظيفة، ومستوى التعليم

  القرار اإلحصائي  P –value  المحسوبة F  المتغير
  قبول الفرضية العدمية  ٠٫٩٩  ٠٫٠٥  العمر
  الفرضية العدمية قبول  ٠٫٤٢  ٠٫٩٣  الدخل
  قبول الفرضية العدمية  ٠٫٦٥  ٠٫٤٣  الوظيفة

  قبول الفرضية العدمية  ٠٫٢٢  ١٫٣٨  مستوى التعليم

  .)متغير الجنسل( الختبار الفرضية الرابعة t-testئج اختبار نتا :)٩(جدول 

  حصائيالقرار اإل P-value  المحسوبة t  المتغير
  قبول الفرضية العدمية  ٠٫٧١ ٠٫٣٧  الجنس

 ال توجد فروق في هأن إلى) ٩(والجدول رقم  )٨(تشير النتائج الواردة في الجدول رقم 
 أوالدخل  أوالعمر  أولجنس ا(ائصه الديموغرافية ألي من خص تعزى، اإلجازةموقف السائح من 

  . )مستوى التعليم أوالوظيفة 
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  سةماالفرضية الخ
السائح  في اختيار، )٠٫٠٥=  α(حصائية عند مستوى داللة ال توجد فروق ذات داللة إ

 أوالدخل  أوالعمر  أوالجنس (ي من خصائصه الديموغرافية أل تعزى ،اإلجازةلموقع  األردني
   ).مستوى التعليم أوة الوظيف

العمر، الدخل، : لمتغيراتا( سةماالفرضية الخالختبار  ANOVAنتائج اختبار  :)١٠(جدول 
  .)الوظيفة، ومستوى التعليم

  القرار االحصائي  P –value  المحسوبة F  المتغير
  قبول الفرضية العدمية  ٠٫٩٦  ٠٫١٨  العمر
  قبول الفرضية العدمية  ٠٫١٥  ٠٫٨٧  الدخل
  قبول الفرضية  العدمية  ٠٫٩٨  ٠٫٠١  الوظيفة

  العدمية قبول الفرضية  ٠٫٢٨  ١٫٢٥  مستوى التعليم

  .)لمتغير الجنس( سةماالختبار الفرضية الخ t-testنتائج اختبار  :)١١(جدول 

  القرار االحصائي P-value  المحسوبة  t  المتغير
  قبول الفرضية العدمية  0.71 0.37  الجنس

 ه ال توجد فروق فيأن إلى) ١١(والجدول رقم ) ١٠(ي الجدول رقم تشير النتائج الواردة ف
العمر  أولجنس ا(خصائصه الديمغرافية ي من أل، تعزى  اإلجازةموقع ل األردنيالسائح  اختيار

  . )مستوى التعليم أوالوظيفة  أوالدخل  أو
  

  النتائج
ة مكن  ي حصائي لفرضيات الدراسة اإلتحليل نتائج المن  إنطالقا ي   ع  اإلجاب ن التساؤالت الت

  :عنها آما يلي اإلجابة إلىسعت الدراسة 

 ؟ اإلجازةموقفه من  في األردنيهل يؤثر نمط حياة السائح  .١
ا     اختبار الفرضيات  نتائجضحت أو اة الس ه نمط حي ذي يلعب ه من    أهمية الدور ال ئح في موقف

ة     معين في موقع سياحي إجازةفكرة االستمتاع ب ياحة داخلي ة خار أمسواء في س ذلك اتضح    .جي آ
ل     رد مث اة الف ا ضمن     م اهتماومدى  ، العمل دور متغيرات نمط حي ه وترتيبه ه،  أوه في عائلت لويات

ا  أمتاريخية  أمسياسية  آانته سواء أهتماماتا إلى إضافة ا آ  . رياضية وغيره أثير    ناجميعه ا ت له
ي ايفسر نموذج نمط حياة السائح  أنفقد استطاع  .اإلجازةموقف السائح من  في من خالل    ،ألردن

ة،  (وهي   ،اإلجازة موقفه من  فيحصائي تأثيرها التحليل اإل أثبتمتغيرات نمط الحياة التي  العائل
ي لدى السائح   إيجابيهناك اتجاه  فإن عاموبشكل  %.٦٠٫٢ما نسبته ) والعمل االهتمامات  األردن
اً  اإلجازةنحو فكرة  ذه الدراسة من          ،عموم ائج ه ه نت ا جاءت ب ي السائح   نأنتيجة لم ه   األردن لدي
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 ٢٠١٣، )٩( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(ث ــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ى   ازةفرصة للحصول عل ة   ،إج ة نهاي ي عطل ل ف بوعوال يفضل العم االً  ،األس ه مج ا يعطي  مم
   .الخارجية أوللسياحة سواء الداخلية 

د   (Lie & Vogelsong, 2006 )و دراسة   (Chung et al. 2007)دراسة   آانت و ق
د عل ياحي يعتم ع الس ن الموق ائح م ى أن موقف الس ه، توصلتا إل ة لدي ات الصورة الذهني ى مكون

  .متأثرا باهتماماته الثقافية أو التاريخية أو المجتمعية التي تشكل نمط حياته

 ؟اإلجازةاختياره لموقع  في األردنيالسائح  هل يؤثر نمط حياة .٢
ائج ضحت أو ل االحصائي نت ائح  أنالتحلي اة الس نمط حي أثير ل اك ت اره لهن ي اختي ع ف لمواق

ه إهتماماتح ودا عائلة السائالسياحية، وتحدي ذا يفسر   . ه وعمل أن وه ه    إنشغال درجة   ب السائح بعمل
وي  . كمع ذلسياحية محددة تتناسب لزيارة مواقع  إمكاناتهتحدد رغبته و آذلك العائلة فهي محدد ق

ا لإل   اآن الممكن زيارتها نظراً ملأل ة  جازة لمدى مالءمته ا   .العائلي ار   أنالطبيعي   ه من أن آم يخت
ائح ياحية الت الس ع الس ع المواق ة  أوه الرياضية هتماماتاي تتناسب م ة أوالثقافي ي  أو ،الترفيهي الت

ائج تتفق مع      .هإهتماماتاختبار تجارب جديدة في أي من مجاالت  أو ،تمكنه من التسوق ذه النت وه
ا      (Chiaoutakis et al. 2005)ودراسة   )(Bahat & Guo, 2006دراسة   من حيث م
ه،  نمط حياة الفرد هو محرك مؤثر على مجموعة من الخيارات االستهالآية  أنن اليه م اتوصلت  ل
ا  انمنه فر مك ل والس ه وطرق التنق ة ا. السكن ونوعيت ة واختلفت الدراس ك الدراس ة عن تل لحالي

أثير  لم تظهر نتائج اختبار الفرضيات أولكن . اإلجازةاختيار موقع  فيثر نمط الحياة ثباتها أبإ ي ت
استطاع و .جازتهقع السياحية التي يختارها لقضاء إالموا أو اإلجازةموقفه من  لسائح فيات الهواي
ي اة السائح  يفسر نموذج نمط حي    أن اة      األردن رات نمط الحي ي   ،من خالل متغي ل   أثبت الت التحلي

بته  ) والعمل االهتماماتالعائلة، (وهي  اإلجازةاختياره لموقع قضاء  فياالحصائي تأثيرها  ما نس
ذا يشير   . بزيارتها خالل الخمس سنوات األخيرة مامن اختياره الفعلي للمواقع التي ق% ٥٧٫٠ وه
ك   أن إلى ك    أ عوامل هنال ى ذل ؤثرة عل ا أ  ،خرى م ذا المجال     شارت  آم ابقة في ه   . الدراسات الس

ياحي،    ع الس ة الموق ا جاذبي ده   منه ه، بع وفرة في دمات المت ن   أوالخ ه م انقرب ائح   مك كن الس س
ى  إضافة  ،سعاره أو دة   إل ي أ  ناوالميز اإلجازة م ة الت ه عدها إل ي ا أ   .جازت ذا م ه دراسة   وه شارت ل

(Sameer & Gilbert, 2010)   ودراسة(Boksberger et al., 2011).  ائج   أو شارت نت
م   اإل المواقع   المت ،٣٩حصاء الوصفي المتمثل بالتكرارات والنسب المئوية لنتائج السؤال رق ق ب عل

رة مس سنوات خالل الخ بزيارتها فعليًا ردنياألالسائح  ماالتي ق ي السائح   أن. األخي يفضل   األردن
ي أشارت      إنطالقاوهذا يفسر  ،زيارة مواقع الراحة العائلية ًالأو ذه الدراسة الت ى من نتائج ه  أن إل

ع   ن متغيرات نمط الحياة المؤثرة فيل موالمتغير األ بالعائلة هو مااالهتم م  . اإلجازة اختيار موق ث
ر الث    آانت التي  األردنيالسائح  إهتماماتر من فَسوهذا ُي ،اآن التسوقأمليها ت ي من  ناهي المتغي

ك األ  . اإلجازة ياره لموقع اخت في المؤثرةمتغيرات نمط حياته  ي ذل ة و م ويل ة  اآن الطبيعي التاريخي
د أظهرت     هذا نظرًاالسائح، و هتماماتايضا ذات عالقة بوهي أ السائح   أنلكون نتائج الدراسة ق

ي اتذو  األردن ل مااآن المغأمه بماهتما ضعف اأم. خاصة إهتمام ات مث ة الهواي رات وممارس
ا فقد يفسر   ،الغوص والتزلج وغيرها ي أشارت        إنطالق ذه الدراسة الت ائج ه ى من نت ائح الس  أن إل

ي د  األردن ىيفتق ي إل ددة الت ة المح تعد لإل الهواي ن أنيس فر م ا والس اق عليه تهاجف ا أم. ل ممارس
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عف إ ائح  ض ال الس يقب ثمن ذات ال     األردن ة ال ياحية مرتفع ع الس ى المواق ة مكانعل ة االجتماعي
داً   عمومًاسعار لأل األردنير بسبب حساسية السائح فَسفقد ُي ،المميزة ياحية تحدي ى  إضافة . والس  إل
 ،محافظ ال األردنيطبيعة المجتمع  إلىوالتي قد تعود  ،قبال عينة الدراسة على الشواطيءضعف إ

ياحة الشاطئية   دة   وآون ثقافة الس ى جدي ة      إل ى الثقاف ا عل ى   ا ضعف اإل أم . ةاألردني حد م ال عل قب
 .األردنيجدية الشعب  إلىود اآن الترفيه فقد يعأم

 ؟ اإلجازةاختياره لموقع  في اإلجازةمن  األردنيح هل يؤثر موقف السائ .٣
وفسر . المواقع الممكن زيارتها في يؤثر اإلجازةموقف السائح من  أننتائج الدراسة  شارتأ

ع     % ٨٤٫٤ما نسبته  ار موق رار اختي ذا يفسر من خالل    . اإلجازة من ق ه     أن وه ذي موقف رد ال الف
قع بعيد من حيث   على اختيار مو عادة يؤثر ذلك سلبًا،خارج المنزل  إجازةفكرة قضاء من سلبي 

ده   ن بل افة ع ة ومنخف    أوالمس ع قريب ار مواق د يخت ذا ق كنه، ل اليف مس ة التك تو . ض ة آان   دراس
 (Vaz & Raqual, 2007)  ا  ،قيم ومعتقدات السائح أن إلى شارتأقد ، والثقافة التي ينتمي اليه

   .اختياره للمواقع السياحية فيدراآي لموقف السائح ، تؤثر آعناصر من المكون المعرفي اإل

 من اإلجازة موقف السائح األردني هل يختلف .٤
الجنس، أو العمر، أو الدخل، أو الوظيفة، أو (الديموغرافية  باختالف أي من خصائصه

 ).مستوى التعليم

 السائح األردني لموقع اإلجازةاختيار  هل يختلف .٥
الجنس، أو العمر، أو الدخل، أو الوظيفة، أو (باختالف أي من خصائصه الديموغرافية 

 ).مستوى التعليم

ي  موقف السائح فيه ال توجد هناك فروقات أن إلىشارت النتائج أ  في ، واإلجازة من   األردن
ة والديم خصائصه ي من أل تبعًا اإلجازةلموقع  اختياره ي    أنأي  .غرافي من   موقف السائح األردن
ت   ، ال يختلف باختالف عمرهاإلجازة اختياره لمواقعو اإلجازة ا   ،واه التعليمي وجنسه ومس وغيره

ائص ن الخص ة والديم م ة موضوع الدراس ين . غرافي ي ح ة أنف  Muzaffer, 2008 ( دراس
(Meg &   د تق ي  أثبت ات ف ذآور واإل   الفروق ن ال ل م ور آ ول أنتص ائص  اث ح ة خص همي

ياحية   ع الس فات المواق رات ديم  . ومواص اة متغي ع مراع ة أوم ة    غرافي ر والحال ل العم رى مث خ
ر نمط   لهذه الدراسة في الترآيز  ضافةاإل آانت. والدخلجتماعية ومستوى التعليم اإل اة  على أث حي

تمتاع ب     في  األردنيالسائح  رة االس ه من فك ع    ، إجازة موقف اره لمواق ى اختي نظرا  ،  اإلجازة  وعل
ذا الموضوع   ي مندم حصول الباحثة على ألع ذلك   .الدراسات السابقة ذات العالقة المباشرة به ول

أث     ي بحثت في ت ير نمط  يصعب المقارنة بين نتائج هذه الدراسة وغيرها من الدراسات السابقة الت
ة من   أم غيرها من السلع والخدمات، وفي      أوتنقل وسائل ال أو اآن السكنأم فيالحياة  اآن مختلف
 .األردنيولم تجرى على السائح . العالم 
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  ن التسويقيةيماالمض
  :ين التسويقية التاليةمااستنتاج المضالدراسة يمكن  نتائجباالعتماد على 

  .اإلجازةموقفه من  يف األردنينمط حياة السائح لتأثير هناك  .١

اره    في المؤثرة  عواملباعتبارها من ال ،األردنيتغيرات نمط حياة السائح أهمية م .٢ رار اختي ق
 .الخارجية أو سواء في مجال السياحة الداخلية ،للمنتج السياحي

ط     نإ .٣ ة ونم ن نفس ذاتي ع ع تصوره ال ق م ذي يتواف ياحي ال تج الس ار المن ادة يخت ائح ع الس
  .حياته

ود  نإ .٤ دات ووج ك    أنمعتق ائح والس ين الس ترآة ب لوآية مش اط س ين نام ع   المحلي ي المواق ف
 .لدى السائح الصورة الذهنية للموقع السياحي يؤثر في السياحية

ه    ع تعتمد أنيجب  األردنيتسويق السياحي الموجهة للسائح استراتيجيات ال نإ .٥ ى نمط حيات ل
ع    اإلجازةفه واتجاهه من موق فيتأثير لل ،االتصالو نعالمن حيث التسعير واإل ومن المواق

 .التي يفضل زيارتها ،الخارجية والسياحية الداخلية 
  

  التوصيات
  :قتراح التوصيات التاليةيمكن ا التسويقية مضامينهاو الدراسة نتائجباالعتماد على 

تمتاع ب  في األردنيلتأثير نمط حياة السائح  نظرًا .١ زل،   إجازة موقفه من فكرة االس  خارج المن
ياحية   يوف ع الس اره للمواق ن اال     .اختي د م اء المزي ن إعط د م لوك   ماهتمال ب ات س لدراس

ة  تهلك ذات العالق تهلك    المس اة المس نمط حي رة ب يالمباش ًا األردن ائح عموم ي والس  األردن
  .تحديدًا

اة المتط  ،خص الموقع السياحيوباأل عمومًاتصميم المنتج السياحي عند  .٢ ات  ال بد من مراع لب
غماسه  ناه وعائلته ودرجة هتماماتامن حيث  ،المستهدف األردنيط حياة السائح الخاصة بنم

ع   بعمله، مما يعني القدرة على تحقيق احتياجاته ومتطلباته التي يرغب في توفرها في المواق
 .السياحية

م األ .٣ ق للالفه امعم ائح   ع اة الس نمط حي ياحي ل ويق الس ال التس ي مج ي    ،لين ف اعد ف ا يس مم
ا يناسب     ،حتياجات السياحبية أفضل التل إلىالوصول  ديم م اط ح أنوتق اتهم من الخدمات    م ي

 .راء السائحشطة وآأنو هتماماتاط الحياة يحدد مصالح ونم نأل آثر آفاءة،السياحية بشكل أ

ة ونمط   نأل .٤ ذاتي عن نفس ع تصوره ال ق م ذي يتواف ياحي ال تج الس ار المن ادة يخت ائح ع الس
ن  د م ه، ال ب ر أنحيات ز الت ين خصائص يرآ ربط ب ى ال ياحية عل ع الس ياحي للمواق ويج الس

 .ذاته األردني الموقع السياحي والكيفية التي يدرك بها السائح
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ى  .٥ ز عل دات والترآي ود معتق كأنوج ائح والس ين الس ترآة ب لوآية مش اط س ي  نام ين ف المحلي
 .هذا يؤثر على الصورة الذهنية للموقع السياحي نالمواقع السياحية أل

ة   حولبحاث أ جراءإضرورة  ،فاءة الرسائل الترويجية للمواقع السياحيةلرفع آ .٦ آفاءة وفعالي
ياح  ة للس ات المقدم ه    و ،المعلوم ا بهويت ياحية وعالقته ع الس ة وخصائص المواق ول هوي ح

  .ونمط حياته

ة اال   ة تجارية مميزة للمواقع السياحية تتناسب مصياغة هوية فريدة وعال .٧ ة  مع الهوي جتماعي
 .ونمط حياته ألردنياللسائح 

د من األإ .٨ ائح بحاث فجراء المزي اة الس أثير نمط حي ال ت يي مج ي األردن ع ف اره لموق  اختي
ى       ، اإلجازةوموقفه من  اإلجازة ا عل ذا البحث منه ا ه بمزيد من التحديد الذي لم يتطرق اليه

ياحية المناس    األردنيماط حياة السائح أنتحديد : سبيل المثال ع الس  بة لكل نمطٍ  وتحديد المواق
 .اختياره لموقع سياحي محدد المؤثرة في عواملياتي، وما هي الح

من  ،باالعتماد على نمط حياته األردنيتسويق السياحي الموجهة للسائح بناء استراتيجيات ال .٩
ع   ،  اإلجازة لتأثير على موقفه واتجاهه من ل ،االتصالو نعالحيث التسعير واإل ومن المواق
 .الخارجية التي يفضل زيارتها وأالسياحية الداخلية 
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