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ABSTRACT 

  The study aims to show how the elements of a tourism marketing mix [product, price, 

distribution, promotion, physical evidence, operations, and participants] affect a tourist's 

purchase decision through the tourism campaign experience that is based on the 

fundamentals: quality of communications, planning, early reservation and identifying target 

segments. Therefore, a form was distributed to a sample of 95 tourists from a Saida state, so 

that the data is processed using equations [RTS] PLS micro-squares method] The results of 

the study, after statistical processing using SMART PLS 3.2.8, found an indirect positive 

effect of the elements of the marketing mix on the purchasing decision, depending on the 

components of marketing campaigns as an intermediary variable. CODE JEL : M31,L83 

M37 

Keywords: Tourism Marketing Mix, Tourism Marketing Campaigns, Purchasing Decision, 

Tourist ,Structural Equation PLS. 
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 الملخص

الشددددواهد  ،ال دددروي ، ال وزيددد ، السدددعر، الماددد   ]إلدددى تو ددديت مددددن تدددلمير عااتدددر المدددزي  ال سدددوي ي السددديا ي  الدراسدددةتهدددد  

 الحمدددددل ال سددددوي يةعلددددى ال ددددرار الشددددرائي للسددددائت مددددن  دددددم ال جر ددددة السدددديا ية الم دمددددة  ددددي [ن يالعمليددددال والمشددددار ، الماديددددة

ال خطدددديل والحجددددز الميدددددر وتحديددددد الشددددرائت  ،سدددديا ية و ال ددددي تسدددداد علددددى م ومددددال وهددددي جددددودة الرسددددائ  االت دددداليةللوجهددددة ال

  اسد خدا  اليياندال تمد  معالجدة  حيد  ،مدن واليددة سدعيدة اسدائح 95يادة ت دددون مدن ع ىعلد اسدد مارة توزيدد  تد  لدلل  ،المسد هد ة

 اإل  دائية المعالجدة  عدد الدراسدة ن دائ  توتدل  وقدد (PLS ال دررن الجزئيدة المر عدال طري دة) الهيدليدة  المعدادالل نمداج 

 لعااتددر المددزي  ال سددوي ي السدديا ي علددى مياشدر يجددا ي ريددرإ أمددر وجددود إلددى SMART PLS 3 .2.8   برنااا    اسد خدا 

  .وسيل  م ريرحمدل ال سوي ية ال رار الشرائي  االع ماد على مدونال ال

 

 الهيدليدددة المعدددادالل ، السدددائت، ال دددرار الشدددرائي ،حمددددل ال سدددوي ية السددديا يةال، المدددزي  ال سدددوي ي السددديا ي: الكلماااات المفتاحياااة 

 .PLS ماه  
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 : قد ة 

تعد السديا ة أ دد اشنشدطة الحيويدة علدى المسد ون العدالمي، وتدااعة السديا ة مدن أهد  ال دااعال العالميدة إج أتديح  تدااعة 

الع ر والمس  ي  ويح   هدلا الاشداط مداندة مهمدة  دي اق  داديال الددوم ال دي تددرو أهمي دال وتوليدال االه مدا  المااسدك لدوندال أ دد ر دائز 

الجزائدر دولدة تم لد  الد يدر مدن م ومدال الجدلح السديا ي و .تاوي  م ادر الدد   ي  لق مااتك الشر  و ال امية االق  ادية لمساهم ال 

 ي   دأل تلِق االه ما  المطلوح والمااسك لها  يددي  لدق  داديال المع مددة  طييعية والموروث الحضاري ال  ا ي الظواهر الجررا ية ال

لدلا يايردي ال عامد  مد  الاشداطال السديا ية  مدورد اق  دادي هدا  مدن مدوارد الدولدة، وتح يدق ا ليدال العلميدة والماديدة  على الري  الافطي

ال ي   جل  إال عير تحسين مس ون الخدمال السديا ية الم دمدة  ،دائال وتفعي  وتطوير المرا ق السيا ية وتحسين الخدمال السيا يةآل طوير 

تلعدك الحمددل ال سدوي ية دورا و ية من  ددم تحسدين  فدااة المدزي  ال سدوي ي ل فعيد  أ ضد  لل درار الشدرائي للسائت عير الو االل السيا

تمددين السدائت مدن و ، دم تحديد الشرائت المس هد ة  وتحسين جودة الرسائ  االت داليةجليا  ي زيادة قوة ال لمير على ال رار الشرائي من 

 .  ل الي  لق الر ا الم زايد للسائت اة ال سوي ية السيا ية ناجحة وجل  يجع  الحملال خطيل الميدر للر لة السيا ية    

 على ال عر  تع مد أساسا  يو ،على ال رار الشرائي الحمدل ال سوي ية السيا ية تحديد مدن تلمير  ي اليح  مشدلة تدمن :البحث  شكلة

 تدمن المشدلة  لن   ال وم يمدن و ال الي ،ال رار الشرائيو المزي  ال سوي ي  ين العدقة  ي لحمدل ال سوي ية السيا يةل الوسيطة ال لميرال

المازي  فاي يياادة قاوة العالقاة باي  وسايط  متغيارالحماالت التساويقية الساياحية  هال تسااهم  كوناات  :ال اليدة اإلشددالية علدى  اإلجا دة

 والقرار الشرائي؟ التسويقي

 :ال الية الرئيسية الفر ية ن  رح اإلشدالية هله على لل وت  لإلجا ة

تحدياد  ،جاودة الرساائل االتلاالية عبار الشارائي للعميال الجزائار  السالو  علا  يجابيااإالحماالت التساويقية الساياحية  كوناات  تاثرر

 ؟للموساااااااااااااام السااااااااااااااياحي المبكاااااااااااااار والحجااااااااااااااز الشاااااااااااااارائل المساااااااااااااات دفة والتخ اااااااااااااايط

 ،لحمددل ال سدوي ية السديا يةمدوندال ا معالجة  دم من السائت الجزائري سلوو على ال عر  ي  اليح  هلا تيرز أهمية :البحث أهمية

جدودة الرسدائ  :  دي اشساسدية الم م لدة العوامد   ددم اتخداج ال درار الشدرائي مدن  دي اشساسدي لهدله المدوندال المد مرة جدرن ال حليد 

لحمددل ال سدوي ية ساهم  هدله العوامد   دي نجداح ا للموس  السيا ي  ي  الميدر والحجز تحديد الشرائت المس هد ة وال خطيل ،االت الية

 .المزي  ال سوي ي اعلية والماظمال السيا ية من زيادة  فااة  السائت مما مدن سلوو يجا ي علىوال لمير اإل السيا ية
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 :البحث أهداف

 ال سوي يةالحمدل مدونال  و ين عااتر المزي  ال سوي ي  ين تفسير العدقة. 

 علدى مسد ون الماظمدال السديا ية   عام  أساسي  ي ت وية تلمير المزي  ال سدوي يالحمدل ال سوي ية السيا ية اس خدا   توتيف

 .سعيدة  روع  الجزائر

 وال رار الشرائي المزي  ال سوي ي ين  العدقة  ي وسيل  م ريرالحمدل ال سوي ية السيا ية  تحديد تلمير. 

  اإلطارالنظر:  

 من  دم الخدمال السيا ي ل طوير ال طاع  ييرا   تطورا   السيا ي ال سويق شهد الحدي  الع ر  ي: السياحي التسويق-1

 وجلح وا  شا  اليح ،  ي عملية  ض  منلال   لما  السيا ة  ي مهمة مر لة ال سويق ويم   ي دمها ال ي واليرام  والما جال

  الحضارية الم ومال وجود من الرر  وعلى [1] الطلك على مس ويال ياعدس ما وهو السيا ية، اشسواق  ي المح ملين السياح

 تسوي ية سيا ية وإجرااال سياسال إلى  اجة  ي اشمر  إن    دولة  ها ت م   ال ي اش رن السيا ي الجلح وم ومال والدياية واشمرية

 عدن أهميدة ي د  ال الدلي االج مداعي  الجاندك ي علدق  يمدا   وتدا   أهددا ها، وتح يدق ماهدا، المطلوح الدور دااآو ونجا ها،  دعمها  فيلة

 العدقال  لن ها مجموع السيا ة [W.T.O] العالمية السيا ة ماظمة عر  و .المه  الحيوي ال طاع هلا وتطوير لدع  االق  ادي، الجانك

  دلجر نشداط أي سديا  ال علدى ي رتدك وال دائمدة، إلدى إقامدة  يدال السدائت يح دا  ال الدلي الحد جل  إلى واإلقامة السفر من الااتجة والخدمال

 ا  عداد عدن والااجمدة عليهدا الم رتيدة واشنشدطة اليشدرية ال دا دل مجمدوع هدي   الد  السديا ة للسديا ة الدوليدة اش اديميدة أما [1].مد وع

  لنال السيا ي ال سويق ويُعر  .السائت  اجال وإشياع أنشطة من  ها ي علق ما و   وال رير، االنطدق لررية تح ي ا   موطاال؛ عن اإلنسان

 المرت يدة، السديا ية اشسدواق ل حديدد و ارجهدا؛ الدولدة دا د  السديا ية والماشدتل الماظمدال  دال ت دو  الدلي والفادي اإلداري الاشداط جلد 

 السديا ي وال سدويق .السديا ية اإليدرادال مدن قدر أ ير وتح يق ماها، ال ادمة السيا ية الحر ة تامية  هد   يها، وال لمير عليها، وال عر 

 [1] .ورقا ة وتاظي ، وتوجيال تخطيل، :نم اإلدارة وظائف    يشم  إداري نشاط

 ،المسد هلدين  اجدال، ويددر  والمسد هل  الماظمدة  دين العدقدال وتطدوير ال يدادم، عملية ال سويق يسه  :السياحي التسويقي المزي -2

 المسد هل  علدى يسده  توزيد  قادوال طريق عن ، مدرو العمدا  سعر على يعرض هلا و   طليه ، ل ليي والخدمال الما جال ويطور

 [2] . الماظمة و ما جاتها قيله  من واه ما  وعي  لق  هد  العمدا م  االت امو ال روي  أيضا  رنام  ويدر . إليها الوتوم

 الديايددة، اشمريددة اليشددرية، والم ومددال (الماا يددة الييئيددة، الجررا يددة،) الطييعيددة مددن الظددرو  مددزي  يم دد  :المناات  2-1

 م دد  السدديا ية وال سددهيدل الخدددمال إلددى  اإل ددا ة [ 3]السدديا ي الجددلح عااتددر مددن م داملددة تشددد  مجموعددة والحضدارية
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 مدن الماط دة عليهدا تع مدد جدلح سديا يو جو قدوة م دامد  مدزي  تم د  وهدي ،الدولدة المضديفة لددن ت دو ر وال دي المرا دق العامدة

  دي يشدم  الماد   م دطلت نإو. الشدريان الرئيسدي للاشداط السديا ي هدو  دالما   السديا ي ،الخدارجي السديا ي الطلدك إمدارة جد أ

 مدملدة  خددمال يدرتيل  د   سدلعي ي  دد أندال ماد   ال السديا ي والخدمدة،  دالما   السدلعة  دي ال مييدز  دين لل دعو ة الخدمدة معاداه

 .ملموسدة الم داملدة  يمدا  ياهدا ريدر إلدى جواندك إ دا ة الا د   خددمال الملموسدة الخددمال مدن م را طدة مجموعدة يشدم  هدو ال، لد

 ،ةدقي د عمليدال وهدي ال سدعير تسدمي السدعر تحديدد وعمليدال الخدمدة، أو السدلعة م ا د  الز دون يد عدال مدا م ددار هدو :رالساع2-2

 علدى ال سدعير ةعداد الماظمدال ت يعهدا ال دي الطدرق ومدن نفسدال، الماد   ةوقيمد،  الخدا  المدواد م د  العوامد  مدن العديدد ىعلد وتع مدد

  دي أساسدي وعا در الطلدك والعدرض قدون علدى أهد  ا ليدال المد مرة السدعرية السياسدة تع يدر. السدوق سدعر أو ال دلفدة أسدا 

تحديددد  ولدديس جال م ددداقية،لجعلهددا  اشسددعار تحديددد مددرتيل  مرونددة السدديا ي  ال سددويق .اما جاتهدد  يدد  علددى الماظمددة قدددرة

 ال سدعير لسياسدال ومراجعدة ال سدعير لعمليدة يع مدد علدى دراسدة مسدي ة أندال مع دد إج ،السديا ي ال طداع  دي الهدين  داشمر اشسدعار

 الم ا دة شرلدك شدرائت السدوق السديا ي تدرتيل  اشسدعار الطلدك زيدادة  دي إن الفعاليدة السدوق دراسدة تريدر إلدى إ دا ة الماا سدة،

دون رددا الاظددر عددن  المعرو ددة ما جاتهددا أسددعار  ددي تحديددد السدديا ية إ ددا ة إلددى وجددود تددعو ة  الاسددية للماظمددال السدديا ي،

  ددي السددائد واالج مدداعي االق  ددادي الماا سددة، المسدد ون ال سددعيرية  السياسددال اشسددعار المدد مرة علددى االع يددارال الخارجيددة

 [  4] .موسمية السيا ية الحر ة السيا ي، السوق  من الم واجدة الدوم

 المياشر واليريد المييعال وتروي  العامة والعدقال م   اإلعدنال والعمدا الماظمة  ين االت ام أشدام جمي  هو: التروي  2-3

 ان ياه ىعلوا ت  ي مر  شد  نالإ  ي  الما  ، شد  تحديد  ي ي د   ال روي  أن  ما  العمدا، االت امال روي   و أساليك من وريرها

 المخ لفة واالت ام اإلعد  وسائ  د علىتع م ال ي المياشرة ورير المياشرة الجهود  ال    ي  دو .ومدن اه مامه   الما   العمدا

 للسياح رةاشسواق الم د   هله م  ل عزيز العدقال، م ميزة  إمدانيال  يها على  مدل ماظمة ترتدز اشسواق مخ لف إلى الموجهة

 للعملية المرا  ة والخدمال الم دمة اإليواا وال سهيدل السيا ية من  دم المرريال والماظمال اللهاية للماط ة رةوتحسين ال و

  :والم م    ي ال رويجي وي   هلا  المزي  السيا ية

الوسائ  الدعائية ال ي العرض السيا ي عن طريق د ة إلى تح يق ت ريك  ين الطلك وهي نشر  ا ة المعلومال الها :الدعاية السياحية -

  [5] .مااطق الجلح السيا يلم ومال السيا ية وتعرض ا

  رنام  على لل عاقد سلو ياته  وتوجيال عواطف السياح على لل لمير تسعى ال ي شخ يةال رير الجهود وهو مجموعة :السياحي اإلعالن-

 .سيا يمعين
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 م  الجمهور ال فاه  عدقال ل طوير  دلها الماظمة من تسعى ال ي والم يعة والمخططة الواعية هي  ا ة الجهود:العا ة العالقات-

 .المييعال تاشيل ،ن للمزي  ال رويجي  اليي  الشخ يأساليك أ رو . المس هد

وال عدر   ،يالاهدائ المسد هل  ىإل وإي الال الما   توزي   دلها ي   ال ي وال اوال الما    ي   يال ي   اللي المدان هو :التوييع قنوات 2-4

 سدهل  توزيد  العديدد تطور ال جدارة اإللد رونيدة وم  الما  ، من السوق ا  ياجال سد و مان الم لى،  الطري ة توزي  الما   ة يفيعلى 

 .طليها  مجرد عليها ويمدن الح وم اإللد رونية،  عر ها  ي المواق  الما جال من

 المافعدة المرت ك وتح يدق المس هل  إلى الما   من والخدمال السل   انسياح ل لةالممارسة جال ا اشنشطة مجموع هو ال وزي    

 الر دا تمددن مدن تح يدق الجدلح ماداطق  دي المااسدية ال وزي   سياسة السيا ي والعرض الطلك  ين الوت   هو  ل ة، والزماية المدانية

 :اهمددددددددددن طددددددددددري  ييع مددددددددددد علددددددددددى  السدددددددددديا ي المادددددددددد   وتوزيدددددددددد  ،ئتالسددددددددددا لدددددددددددن

تخفدا تدداليف   يد  الاهدائيين، المسد هلدين مد  المياشدر  ددم االت دام مدن الوسطاا وجل  على دون االع ماد وت   :المباشر التوييع -

 .اشسددددددددددددددددددددددددددددددددعار و ال ددددددددددددددددددددددددددددددددالي تخفدددددددددددددددددددددددددددددددديا ال وزيدددددددددددددددددددددددددددددددد 

: نالمع مددي الوسدطاا أو أه  الوسدائ  ومن والوسطاا الم عاملين من مجموعة طر  من اشعياا ت اس  على تع مد :مباشرالغير التوييع -

 .الخ... السيا ي الدلي  السيا ية، الدواوين والسيا ة، السفر و االل السيا يين، الم عاملين

من م  تلمير جل  على درجة ر ا العمي  راد المشار ين  ي ت دي  الخدمة وتسهيلها للعمي  وي ضمن  ا ة اش و :[الناس ]المشار ون  2-5

 درين الموجدودين  ر و لل  المسد هلدين ا الم يدين للخدمة  شد  أو  تمة ووالمشار ون ه   ا ة العاملين  ي الماظعما ي ل اه من  دمة، 

  .المحيل اللي ت د   يال الخدمة ي الييئة و

  جدز مدن السديا ية الماظمدال مخ لف عير للسياح أشدالها السيا ية  دا ة الخدمال ت دي  عن المسئولة اليشرية مجموع الموارد  

  ي  ي ل ون تددرييا .ي مر سليا على عااتر المزي  ال سوي ي الخدمة ت دي   ي  لي ت  ير ماه  .اوريره السيا ي و دمال الدلي  وإيواا

 يع ير مف اح ل  يي  أي عرض سيا يال دريك والخدمال الم طورة و ،االس  يام الجيد ،داا  ي مجام ال اشيليمداه  من تحسين ا  وتلهيد

 ال ائمدة ال فاعلية  العدقال عير عااليو الدا لي عن شد  من أشدام ال سويقيعيرو .ةالخدم من الما ف  لدن الر ا درجال ما ي وي م [6]

 [7]. المس فيدو الخدمة م د   ين

مدة ال فاعد   دين م دد  الخدإدارة ن أماداا ت ددي  الخدمدة و د  ال دي تُد العمليدالوتشدم   ا دة اشنشدطة و :الساياحية الخد اة تقاديم عملياة 2-6

 دي   مدا تسداه  ال سدوي ية، سد راتيجي هاا و د  عادد السديا ية الماظمدة وتر دز عليهدا السديا ية  هدا الخدمدة ال ي ت د  الديفية هيم ل يها وو

الماظمدة، السياسدال  المدوظفين،  ايدة ت محدور  دوم سدلوو. الز دون ووالا ر دا  سدك و ال دالي الخدمدة، ت ددي   دي الجيدد دااا  تفعيد 
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 أو نشداطال تشدم و. الخدمدة لم ددمي الحسداة العمددا، والسديرة شدداون إدارة الحسدن، االسد  يام ال ر يدك  هدا، المعمدوم واإلجدرااال

 إن نجداح [7] .ت ددي  الخدمدة علدى لل دائمين المماو دة اال  يدار أو ال  در  و ريدة الاشداطال، وتدد ق المداادة، م    روتو والل أ رن

الز دون  مد  تطوير جاندك العدقدة إلى  اإل ا ة  دماتها، ت دي   ي السيا ية الماظمة ال ي ت يعها أساسا  اإلجرااال ي لمر ال سويق السيا ي

 .لدن الز ون الوالامر   ما على الر ا واللي ي 

عددال تسد خد   دي أيضدا أي مالييئة ال ي ت د   يها الخدمدة و ال ي ت مر علىي ت ضمن  ا ة الجوانك الملموسة وال و: الشواهد المادية 2-7

 مااطق ق د السياح  إن [7] .المعاية على الماظمة ال ي ن د  الخدمة والمس خدمين الز ائن  د  على ت مرو ق لها ال ميزت دي  الخدمة وتح 

 ال جهيزال، الديدور المياني،  اشماث، الملموسة المادية من  دم ال مييز اللي ي جسد  ي اليدائ  وال م    ها عليها االطدع  هد  الجلح

 الخدمال  ان  مهما[ 8]،المجسد للل  المادي   رسيخ تورة جهاية جيدة عير الدلي ، السياح ومزا  مواقف على ت مر وال ي والواجهال

 ال سدوي ي المدزي  عا در  دي  المدادي هدو  العامد  [9]،السدائت معهدا ي فاعد و يلمسدها ماديدة  يئدة وجدود رير الفائدة من عديمة  هي جيدة

  .الم دمدة السديا ية الخددمال عدن نوعيدة جيدد انطيداع  خلدق السديا ية يرسدخ ال دورة اللهايدة الجيددة للماظمدة السديا ية للخددمال

المها  الواجك ال يا   ها ل ح يق هد  أو مجموعدة أهددا  تسدوي ية هي مجموع اشنشطة و :الذهنية اللورة وبناء التسويقية الحمالت-3

واق معيادة عدن طريدق شديدال توزيد  وأنشدطة ترويجيدة  لسدعار محدددة  دي أسدمدن الخددمال  دي توقيد  معدين وعن طريدق ت ددي  سلسدلة 

 ات دالية رسدائ  واش درن ع دنيدة، ات دالية اشولدى رسدائ  ،الرسدائ  أو اإلعدندال ددن همداشد ال سدوي ية تل ل الحمدل [10] . اتة

 وتدفية الرسدالة الع دنيدة تددون مدا عدادة  و .المعلومدال عيدر وميرمجدة ماط يدة  طري دة السائت ي ا  اللي هو الع دني واإلعدن .عاطفية

 الماد   أو الوجهدة مد   العاطفدة وارتياطدا   شعورا   الفرد دا   يو ر أن  يحاوم العاطفي اإلعدن مال، أمعلوما وت د  والخدمال، للما جال

 ،اش يدرة السداوال  ددم  دي العدال  الديدرن السديا ية الم اتدد قي  من م زايدا    ييرا  وتوجها   نجا ا   العاطفية الرسائ       وقد .السيا ي

 تحدر  إج الجدودة؛ عا در إرفدام عدد  مد  ال جدارح اإلنسدانية علدى العاطفيدة الرسدائ  تع مدد ال ي واإلعدنية ال سوي ية الحمدل وتر ز

 .المدئ  للجودة المااخ تو ير إلى سعيا   السيا ية؛ والوجهة السيا ي واليرنام  لجودة الما   تار  نظا  تو يت جل   و  

 لهد  تدون  حي  مخ لفة شرائت السوق إلى وت سي  ال طاعي، أو الاوعي ال سويق الماظمة السيا ية على  ي ال سوي ي الفدر ي و 

االسد هدا  للشدرائت يدو ر الجهدود السيا ية    ويك  اشنماط من ومخ لفة جديدة نوعيال وتطوير إيجاد  ي يساعد م شا هة مما   ائص

 مدن وتريدر الددوم تحسدين اق  داديال  دي وتسداعد اليشدري، العا در ته  ال ي ال ااعال أه  من السيا ة أن أتيح   عد [11]،والوق 

نمدل  لدد  ال سدويق وأدوال  طدل تخ لدف  يد  المخ لفدة، السديا ية لألنمداط  مدل م اوعة الماظمال على تع مد للل  اللهاية؛ تورتها

 شهمي هدا إدرا دا   ال سدويق الجديددة؛ ووسدائ  اإلن رند  مد   ال عامد  االه مدا   يها على ال سوي ي الفدر ير ز .المس هد ة الشرائت  ا  د 
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 ال دورة تحسدين علدى تعمد  مح ر دة عمد   درق   دو ير والمواقد ، اليوا دال لل عام  مد  المس مر وال حدي  السيا ي ال سويق  ي الديرن

 .  فة مس مرة اللهاية

 وتديارال، معلومدال، يشدملال مدن  مدا لمعلومداتيا الياداا جدودة الماظمدال علدى  هدا ت دو  ال دي ال سدوي ية الحمددل تر دز

 دي  الميالردة وعد  اإلعدنية، الرسالة  ي المعلومال دقة على يع مد قوي عا   ياااالسيا ية  واليرام  الما جال ت س   حي  وم طلحال،

 اإلعدنيدة الرسدالة ل  دمي  المح ر دة الفايدة عدن المعالجدة  ضدد   السديا ية، الوجهدال  دي السديا ية والخددمال والمرا دق الم ومدال ت ددي 

 لدسد خدا ، اش  در مدئمدة واإلعدمية ال سوي ية واشدوال الوسائ  تحديد :ماها عدة، جوانك عن طريق، السيا ية الم ومال م  ل  ااسك

 اإلعدميدة الحمددل رسدائ  ت ادوع .واتجاهاتهدا وتوقي هدا اإلعدنيدة أولويدال الرسدالة وتحديدد المدئمدة، واشسداليك اششددام وا  يدار

ال  ا دة  ترييدر علدى العمد  جاندك إلدى السدلوو، ترييدر إلدى هدد ت ال دي وتلد  رسدائ  ال وعيدة،  دين الماظمدال مدا  هدا ت دو  ال دي وال سدوي ية

 المعلومدال مدن السائت الد ير عاها يعر  ال ال ي والجهال المااطق  ها ال ي ت م   السيا ية الم ومال وإ راز الخيارال وت دي  وال ااعال،

 الحمددل إعدندال مواقد  وا  يدار عاليدة، نسية وتوم لها ال ي الوسائ   دم من وتوظيفها اإلعدنية الرسائ  و   تافيل جل  ي اَ كَ و

 ت دد  ت ايدة ات دام  وسدائ  السائت ور ل ،الميدرة الحمدل  دم من الميدر ال خطيل تعزيز الماظمة ل  ا ة م  تزاماا   وتوقي ها؛ ال سوي ية

 ال سدوي ية الوسدائ  ا  يدار يد   والفئال؛ العمرية الشرائت ل اوع وتيعا   .السيا ي و رنامجال لر ل ال ال خطيل ت يت  ما ون ائت، لال معلومال

 إلدى الوتدوم لضدمان Focus group واسد خدا  أسدلوح والعائلدة، والشدياح السدن  يار من شريحة    تااسك ال ي واشدوال اإلعدمية

 .نشرها قي  وا  يارها له  ال  امي  المااسية وا  يار المس هد ، الجمهور

 آ در، إلى مدان من السائت ون   الااجحة، السيا ية ال جر ة  ااا   ياها من ن اط، عدة على  مدتها  ي لل سويقالماظمال  تر ز  

 الدوعي وإقاداع زيدادة إلدى وتسدعى ،الم  دد السديا ي  دي السيا ي ال اوع تيرز  حي  م داقية وجال وواقعية وا حة الرسالة تدون وأن

 رسدائلها  دي الماظمدة تحدر   مدا .ال سدوي ية هدله الحمددل  ددم مدن م دامد  سديا ي  رندام  وت ددي  وا مدار، ال دراث  جاندك السدائت

 جهدة  د  هدله الماداطق وتفدرد  دي ال ادوع ييرز ما على الرسالة ا  واا  دم ، منالمس هد ة للمااطق سيا ية هوية إعطاا على اإلعدنية

 [1] .السيا ية م ا ة وتعزز وم وماتها، تميزها، عوام  ماط ة لد  الخاتة الهوية تو ت . اتة سيا ية  مميزال

للموسد  وجلد   الميددر والحجدز ال خطديل على السائت تشجي  على الحملة تر ز أ دار :سياحي لموسم المبكر والحجز التخ يط حملة 3-1

 الفادادق من العروض من  يير دعمها  عدد ي   السيا ية، المااطق مخ لف  ي السيا ية والفعاليال العروض من أشهر واالس فادة (1)قي  

  دي الماظمدة واإلعدميدة ال سوي ية اشنشطة  ين ال اسيق جانك إلى الم ا ة، الفعاليال الديير من العدد ل عزيز الر دل؛ وماظمي والش ق

 تافيدل ،السديا ي االت دام مر دز  ددمال م د  ر دتدالاالسد م اع   السدائت علدى تسده  ال دي اشدوال وتدو ير ممددن، تدلمير أ يدر ل ح يدق
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 مداتدك مدن المخ لفدة ال وزيد  وماا دل الماظمة و روع الرئيسية  دم ال حف من وتوزيعها و عاليال، عروض على تح وي  روشورال

 .السيا ية العروض عن SMS رسائ  شر،نسيا ية ر دل سفر وماظمي

 :الخطوال ال الية تا س  إلى[10]:التسويقية الحملة خ وات 3-2

 د همهددا وتُ مددن  ددم تحليد   اجددال الجمهدور و  همدالتحديدد الجمهدور المسدد هد  و ا  يددار وسديلة االت ددام   ،ةيادى عليدال قددرارال مهم 

 ددي  تحليدد  أنشددطة الماا سدين لدسدد فادة ماهددالحدالي إلددى  ئددال ديمررا يدة ويهد       سددي  الجمهددور او [13] ،تدييددف العددرضالمااسدية و

 .ئ  ال سويق المياشرتدييف رسا

 مع  ددال، تريير أو أهدا  رير مادية أي ات الية  خلق الوعي، أو مادية أو عوائد المييعال الحملة  ال ر يز على زيادة أهدا  تحديد 

 الا دائ  مدن واالسد فادة نجا هدا مددن يمددن الحدد  علدى لل يدا  قا لة تدون هله اشهدا   ه  شريطة أن اال  فاظ أو جدد ز ائن لدسك

 .أ رن تسوي ية للحد  على  مدل

 ال سويق المياشر والحر  على تيسيطها اإل داعية ليدا إعدنال و    االس راتيجيال. 

 ال سدويق عيدر ، الد دالو  المياشدر، اليريدد لوجدال، وجهدا   اإلعدنيدة المااسدية شهددا  الحملدة ال سدوي ية وطييع هدا  داليي  الوسدائ  ا  يار

  [13] .ال لفزيون أو ال سويق االلد رونيالهاتف أو 

 ميدة  معددم االسد جا ة، جواندك مدن عددة الحملدة  عاليدة وت يدي  مددر ين  يد  يمددن قيدا  مدوظفين الحمددل  واسدطة وت يدي  تافيدل  

 . الحملة ال سوي يةشر أساسي لاجاح الشراا اللي يعد م  إلى االس فسار من ال حوم معدم  عن الما جال، االس فسارال  ج  المييعال،

 [10] :سياحية ناجحة تسويقية حملة آلية إعداد 3-3

 .ال سوي ية الخاتة  الحملة ةالجداوم الزماي إعدادو واقعية من  دم ال اي  و   توقعال .1

 لل يدا ، قا لدة محدددة أهددا  SMART [Specific, Measurable, Achievable, Realistic and Timely] تطييدق ماهجيدة .2

 .ال سويق ت دي  دور أ ير يمدن لمر ز وما دام  وا حة وموقوتة، ل ح يق   ي ية، وقا لة

 .الخ...الماط ة ، العمر،  ة عير الخاتيال اشساسية  الجاسالمس هد الفئة تحديد .3

 .الز ائن م طليالو اال  ياجال لمعالجة وقا د وشامد ام اع العرض أن يدون العرض يجك تجهيز .4

 .ششخا  المسئولين عن آليال ال حاور مياشرة م  الز ائنا ال رار تا ك تحديد .5

 .اإلن اجية من ا  رين ويزيد م  الخدمة مما يخلق ماا سة أو الما   الخدمال عير تحديد ررض أو الما جال توجيال .6

 .م  الز ون العدقة ت وية آليال  ي الييانال يمدن اس ردم هله و ال الي ال سوي ية  الحملة  اتة قاعدة  يانال الييانال تطوير جم  .7
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   الدا يال سوي ية و ال الي جدول ها لل مدن من إتا ة الوق الحملة ونهاية ال امة  يداية من الدراية العم  زماية تمدن  رق إدرا   طة .8

 .لضيل الرسائ  وت حيحها

من  دم المفا لة  ين  أ  ر أو  ديلين  ين من وا د ليدي  واشسس علی  عا المعاييرهو اال  يار ال ائ   :ر الشراءاتخاذ قرا-4

ل ح يق ؛ [14]مدان معين لشراا سلعة معياة  ي وق  معين و مجموعة من ال رارال الجزئية الم شا دة  ا نهو و، الماا   وال دلفة

 ال  يي   عد أيضا ويا هيجاتال  قي  ال رار ميدرا ال رار الشرائي ييدأ. ل ح ي ها الجهود  لمو  يها مسي ا ال فدير ررية أو  اجة  تس حق

يجا يا ترتف  عملية إيجا يا أو سلييا ما دا  إالخدمال الم دمة سواا  ان  اتجاه المواقف  االتجاهال أو ي علق قرار الشراا  ،[15]

 .شراا السل  والخدمالاإلقيام على 

 [16]:الشرائي القرار اتخاذ  راحل 4-1

يدرن محد    م د شدخص ،الحاجة وإشياع الشراا الز ون ل ح يق عملية لدن الشعور ل عزيز المحفزال تيدأ :إدرا  الحاجة  رحلة 4-1-1

تيددأ المر لدة عادد إدراو  ، اج دال إشياع قرار التخاج يد عال معين سلوو الفرد  اتجاه لدن الحا ز  لقالعطش  هما الم لجال  يشعر  الحر و

مدن  ددم  مدا يطمدت للوتدوم إليدالد  الحاتد   دين أو داعال الحاليدة واال د  السائت لوجود  اجدة معيادة يسدعى إلشدياعها تـــاــــدـي  مدن

ي وجك على إدارة ال سويق اش دل  عدين االع يدار هدله و ،تلعك دورا هاما  ي تدوين عملية اإلدراو؛ م مرال دا لية و ارجية ي عرض لها

  [17].تحفيزها مجسدة   ي الخطل اإلس راتيجية ال سوي يةوالعوام  

 ،الجودة عد الشعور  الحاجة ييددأ السدائت  اليحد  عدن المعلومدال عدن هدله الخدمدة مدن مخ لدف الم دادر  د :البيانات جمع  رحلة 4-1-2

قد تدون هله الم ادر شخ ية ت علق  العائلدة أو اشتددقاا أو تجاريدة  دالحمدل اإلعدنيدة أو عامدة  ،المواتفال  واالس عماالل ،السعر

 . وسائ  اإلعد  أو االن رن  أو الخيرة الشخ ية

ا  يدار   أمامال   هدد الم ا ة اليدائ  و حص الشراا ي و  السائت  يها    يي  قرار  ي اتخاج المرا    هي أه  :تقييم البدائل  رحلة 4-1-3

 سهولة الوتوم للخدمة ت ريراشمان و ،   ال ي ي طل  إليها سواا الجودةماهية المااية ال  يي   سك شخ ي ال وتخ لف عملو اش ض  اليدي 

 .     مددددددددددددن موقددددددددددددف إلددددددددددددى أ ددددددددددددر  الاسددددددددددددية لددددددددددددافس الشددددددددددددخصعمليددددددددددددة ال  يددددددددددددي  مددددددددددددن شددددددددددددخص إلددددددددددددى آ ددددددددددددر و

تع يدر  م ا دة لدال أق دى درجدال اإلشدياع لحاجاتدال ويخ ار  يها السائت اليدي  اشنسك اللي يع  د أنال سديح ق  :الشراء  رحلة قرار 4-1-4 

 ال داجر، ال جاريدة، مف رق الطرق اللي ي حدد  يال قرار الشراا من عدمدال ي علدق هدلا ال درار   شدديلة مدن قدرارال  رعيدة  ا  يدار العدمدة

  .الخدمة تفال السعر، اللون، الد  ، طري ة الوق ، الدميال،

 توا ق الخدمة ال ي تل اها السائت ه  اتخله اللي ال رار عن الر ا عد  أو الر ا ت حدد  يها درجة :بعد الشراء  ا  رحلة سلو  4-1-5

 .ر ا أما العدس  سيشعر  عد  الر اال؟  إجا وا    ال وقعال رريال السائت  سيشعر  ال أ  وتوقعاتال وررياتال  اجاتال



ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH) VOL.3, NO.5, January 2021 

 
 911 

ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH)  

 
 

 :السابقة الدراسات -5

إلى تييين  هد  Gyongyi K. Fogel & Lorinda F. Lewis[2 ]  تروي  العدمة ال جاريةالحمدل ال سوي ية و:  2212 دراسة

ا  لهله الشرائت  ي ال رار الشرائي والاساا  ميزة تاا سية للماظمال السيا ية لمساهمة اله ما   اس هدا  شرائت الشياح وا قوة وأهمية

 من إلى مجموعة وتوتل  الدراسة. اس ييان 45 االع ماد على  الدراسة الفئوية تم  ممارسال ال روي  السيا ي وآلياتال  الاسية  لألقليال

تحديد أمر ال روي  ح يق اشهدا  ال سوي ية العامة وتطييق ال سويق الم ميز   حدي ل  لق توازن  ين مخ لف الشرائت و :أهمها الا ائ 

 .دا وقيا  اتجاهال العمدالى العمع

  S.Pratt&S.McCabe&I. C.Jimenez & A.Blake [8  ]قيدا   عاليدة الحملدة ال سدوي ية للوجهدة السديا ية  :  2214 دراساة

ولد   سدوي ية تحديد عوامد  الاجداح عيدر ر د  الميزانيدة الة السيا ية  ي المملدة الم حدة ولوجه م ارنة م ومال تسويق ا الدراسةقام  هله 

 ملة تسوي ية وتوتدل  إلدى  18المح  ة عير قيمة العائد على االس  مار لح السيا ي    اإلنفاق السيا ي وعوام  الاجاح على الج ت   ر

 .العائد على االس  مار السيا ي يا ي على العائد على االس  مار واالرتياط  ين ترشيد ال داليف وقيا  أمر اإلنفاق الس:  الا ائ  ال الية

 د د   دي االعوامد  إ دراز  إلدى الدراسدة هدد  Elizabeth Abiola-Oke [11 ]ال جاريدة للوجهدة السديا ية  العدمة: 2216 دراسة

 اسد خدا   الدراسدة عير قيا  تلمير العدمة ال جارية  للفادق ال  يار الوجهة السديا ية المدراد االتجداه إليهدا  تمد  ال ورة للوجهة السيا ية

مدن  لدق تدورة للوجهدة  ن م دداقية العدمدة ال جاريدة للفاددق تمددنإ: أهمها الا ائ  من مجموعة و ددل الدراسة .لد رونيإاس ييان  15

 . الخدمال الداعمةسهيدل الا   وت الجلح السيا ي للماط ة و ليس  العام  الو يد    يرتيلوالسيا ية 

تو ديت دور ال جر دة السديا ية  دي   إلدى  ل د  الدراسدة  Eran Ketter [20]للوجهدة السديا ية   الحمددل ال سدوي ية :2212 دراساة

ت يدي  ي ية  دي سد  وجهدال دوليدة سديا ية و مددل ال سدومدن  ددم اسد خدا  أسدلوح ندوعي ل حليد   للوجهدة السديا ية الحمدل ال سوي ية

عدئ دي وا دت سدلو ي و،  ددري، تدلمير  سدي: ةوتوتدل  إلدى الا دائ  ال اليد للوجهدة السديا ية الحمددل ال سدوي يةالسيا ية  دي ال جارح 

 .للوجهة السيا ية الحمدل ال سوي يةلل جر ة السيا ية  ي 
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الامدوج   اق دراح تد  المو دوع تااولد  ال دي السا  ة الدراسال أه و  يالاظر لألطر ال عرض  عد :وفرضياته الحالية الدراسة نموذج -6

 : ال الية والفر يال

 

  

 

 

 

  

 

 

 نموج  الدراسة(: 1)الشد  

 السا  ة الدراسال مخ لف على  ااا اليا  ين إعداد من :الم در

 :الت بيقية الدراسة

 :المتغيرات  تعددة اإلحلائية الدراسة 1 -7

  انا  .الدراسدة محد  العيادة علدى الموزعدة لدسد مارال والم عددد اليسديل اإل  دائي اس خدا  ال حليد  الرئيسية ت  على اإلشدالية لإلجا ة

 :التالي النحو عل  النتائ 

 :يح وي على قسمين قيد الدراسة، لمو وع الدزمة الييانال جم   ي رئيسية  لداة االس ييان اس عمام تم  :ةالدراس أداة

، الماد   :ور جزئيدة  ال داليمحدا ةهدو المدزي  ال سدوي ي الدلي يضد  سديعو لمحدور اشوما :محداور أساسدية ةمدمد مدن ي ددون: األول القسام

محاور  ةمدم مدونال الحملة ال سوي ية السيا ية    ال اني المحور أما. والعمليالالمشار ون ، د الماديةالشواه، ال وزي  ،ال روي ، السعر

 .للموسدددد  السدددديا ي الميدددددر والحجددددز تحديددددد الشددددرائت المسدددد هد ة وال خطدددديل ،جددددودة الرسددددائ  االت ددددالية:  ال دددداليجزئيددددة 

 .الخماسدددددددي لليددددددددرعيدددددددر م يدددددددا   اإلجا دددددددة تمددددددد   دددددددص ال دددددددرار الشدددددددرائي ال الددددددد  المحدددددددورو 

 .ال عليمي المهاة والمس ون، الد  ، الجاس  ي الم م لة المس جوح عن الديمررا ية  المعلومال الم عل ة العيارال ي دون من :الثانيالقسم 

 

 

جودة الرسائل 
 والحجز التخطيط االتصالية

 للموسم المبكر
 السياحي

تحديد الشرائح 
 المستهدفة

 1ف
 1ف 1ف

الحملة  5ف

 التسويقية

 
 المزيج التسويقي القرار الشرائي

 1ف

 9ف
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 : الدراسة وعينة  جتمع 2 -7

الواليدال المجداورة الدلي أدن  اللي ت دمال للعمددا و  دى  دي الم ميز، لاشاطها وجل  الو االل السيا ية  سعيدةعمدا  ا  يار ت 

 . از ون 15 عدده   لغ اللين الز ائن من عشوائية ةعيا على الس ييانا توزي  ت  وقد عمدئها، عدد تزايد إلى

 ومعالجة إد ام  ي SPSSV24االج ماعية  للعلو  اإل  ائية الحزمة  رنام  على االع ماد ت  :ةالمستخد  اإلحلائية األساليب 3 -7

 وقد الم ريرال وطييعة و رو ها الدراسة أهدا   وا  ي اإل  ائية اشساليك اس خدا  ت  قد ولل يا  االس ييان، من المح لة الييانال

 : ال الية اإل  ائية اشساليك اس خدا  ت 

  :ةاالستمار وربات صدق دراسة -أ

جيد،  ال يال معام  أن يعاي وهلا ،0.941يساوي وجدناه   رونياخ ألفا معام  على اع مدنا االس مارة وميال تدقلل ل د من   

  :جل  يو ت ال الي والجدوم

 االس مارة وميال تدق: (1) الجدوم                                                       

 عدد المشاهدال عدد الم ريرال  معام  الفا  رومياخ

93131 41 15 

 SPSS 24  مخرجال على  االع ماد اليا  ين إعداد من :رالم د                            

 عيادة تدوزع أ دراد و يفيدة الديمررا يدة، الم ريدرال علدى ال عدر   هدد  العيادة   ائص تحلي  ت  :العينة خلائص تحليل -ح

 .م رير لد  و  ا الدراسة

 :الدراسة نموذج اختبار 4-7

 :إلى ي ت سي  الم ريرال  Smart PLS ي  رنام    Hight Orderاع مدنا  ي دراسة الاموج  على ت اية المس ون اشعلى   

 ال رار الشرائيو الحملة ال سوي ية السيا ية، ال سوي ي المزي : الم ريرال الداماة الرئيسيةيض  :  First Orderالمستوى األول 

  :يض  ، Second Orderالمستوى الثاني 

 ل العملياالمشار ون و، الشواهد المادية، ال وزي  ،ال روي ، السعر، الما   :ال سوي ي الم ريرال الداماة الفرعية للمزي  -

 الميدر والحجز تحديد الشرائت المس هد ة وال خطيل ،جودة الرسائ  االت الية: لسيا يةالحملة ال سوي ية االم ريرال الداماة الفرعية  -

 ت يي  الاموج  الهيدليو [الخارجي] ت يي  الاموج  ال ياسي: قد ت  ت سي  دراسة الاموج   إلى جزئيين أساسين هما ،للموس  السيا ي

 .[الدا لي]
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 Smart Plsنموج  الدراسة  سك  رنام   (:2)الشد  

 SmartPLS 3.2.8 مخرجال على  االع ماد اليا  ين إعداد من :الم در

 

 :تقييم النموذج القياسي 7-5

 Outterيهد  ت يي  الاموج   ال ياسي إلى تحديد جودة قيا  الم شرال أي أسئلة االس ييان وال ي تم   الاموج  الخارجي   

Model   اشسئلة م   عضها م داقية الم شرال من نا ية ت ارح ال ي تحدد مدن موموقية وير ز على ت يي  الم داقية ال  ار ية و

عد   ر أي اس  دلية الم شرال ود مدن تمييز    م رير  امن عن ا أما الم داقية ال مايزية   حد ،الم ريرال الداماة اليعا  ي تفسير

 .تدا      م شر  ي تفسير م رير أ ر

 :الشروط ال اليةيم   المر لة اشولى  ي ال حلي  ال د أن ن ل د من  : Convergent Validity التقاربية الملداقية 7-5-1

 ال حمي  الخارجي FACTOR LOADING و يم د    937أ يدر مدن  للم شرالINTERNAL REABILITY    موموقيدة

  .االت ام الدا لي

 ال ياين المس خلص م وسل AVE  9359أ ير من . 

  تطا ق الدراسة م  الشروط  السا  ة  ي الجدوم اشتيما ي  د جل   93793الموموقية المر ية أ ير من: 
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 ال  ار ية للم شرال الم داقية: (2) الجدوم

 ال ياين المس خلص م وسل ال حمي  الخارجي الم شرال الداماة الم ريرال
AVE 

 المر ية الموموقية
 Composite Reliability 

 

 PROD1 0.879 0.747 0.898 الما  

PROD2 0.883 

PROD3 0.744 

 PRICE1 0.839 0.702 0.875 السعر

PRICE2 0.898 

PRICE3 0.855 

 PLACE1 0.723 0.562 0.794 ال وزي 

PLACE2 0.794 

PLACE3 0.731 

 PROM1 0.777 0.709 0.880 ال روي 

PROM2 0.872 

PROM3 0.875 

 PEOPLE1 0.840 0.724 0.887 المشار ون

PEOPLE2 0.917 

PEOPLE3 0.791 

 PEVD1 0.828 0.674 0.862 الشواهد المادية

PEVD2 0.850 

PEVD3 0.783 

 PROC1 0.887 0.764 0.907 العمليال

PROC2 0.900 

PROC3 0.833 

 QCM1 0.727 0.588 0.851 جودة الرسائ  االت الية

QCM2 0.824 

QCM3 0.710 

QCM4 0.801 

 TRSG1 0.788 0.714 0.882 تحديد الشرائت المس هد ة

TRSG2 0.883 

TRSG3 0.861 

 ERPR1 0.801 0.608 0.823 الميدر والحجز ال خطيل

ERPR2 0.782 

ERPR3 0.751 

 BUYD1 0.770 0.620 0.867 الشرائي ال رار

BUYD2 0.784 

BUYD3 0.856 

BUYD4 0.735 

 SmartPLS 3.2.8 مخرجال على  االع ماد اليا  ين إعداد من :الم در

 : Discriminante Validity التمايزية لداقيةمال 7-5-2

االرتيداط للم ريدر الددامن مد  نفسدال أ يدر ارتيداط يع يدر   Latent Variable Corrélations:الكا ناة المتغيارات باي   اا االرتبااط-أ

يخ لدف  ليدا عدن  داقي الم ريدرال مسد     حدد جاتدال والسدطر ممدا يددم علدى أن الم ريدر  ريرال الم ي يدة  دي نفدس العمدود و الم ارنة م  الم

 :ال يوجد تدا    ين الم ريرال مما ي ل د  ي دراس اا عير الجدوم ال اليواش رن 
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 LATENT VARIABLE CORRELATIONالداماة الم ريرال  ين ما االرتياط: (3) الجدوم

المددددددددددددددددددددزي   الم ريرال

 ال سوي ي

 ال ددددددرار ال سوي يةالحملة 

 الشرائي

  المزي  ال سوي ي

0.682 

  

  0,647 0.601 الحملة ال سوي ية

 0.787 0.514 0.671 الشرائي ال رار

 SmartPLS 3.2.8 مخرجال على  االع ماد اليا  ين إعداد من :الم در

االرتيداط لم شدرال الم ريدر  Fornell-Larcker criterionيددر  م شدر  : CROSS-LOADINGالتباي  بي  المثشارات -ب 

تخ لدف و الدامن ال ي تم   أ ير وأقون ارتياط م  نفسها  الم ارنة م  م شرال الم ريرال الم ي ية أي م شرال الم رير مسد  لة  حدد جاتهدا

  :ال اليال يوجد تدا    ين الم شرال  ي تفسير الم ريرال اش رن ما ي  ده الجدوم  ليا عن  اقي الم ريرال اش رن و

 ال  ار ية للم شرال الم داقية: (4) الجدوم

 الشرائي ال رار الحملة ال سوي ية المزي  ال سوي ي الم شرال الداماة الم ريرال

 PROD1 0.548 0.249 0.264 الما  

PROD2 0.628 0.310 0.444 

PROD3 0.600 0.459 0.404 

 PRICE1 0.524 0.223 0.399 السعر

PRICE2 0.572 0.236 0.381 

PRICE3 0.496 0.266 0.276 

 PLACE1 0.435 0.257 0.238 ال وزي 

PLACE2 0.619 0.467 0.492 

PLACE3 0.531 0.446 0.394 

 PROM1 0.564 0.522 0.377 ال روي 

PROM2 0.663 0.485 0.537 

PROM3 0.657 0.578 0.541 

 PEOPLE1 0.494 0.442 0.427 المشار ون

PEOPLE2 0.550 0.494 0.358 

PEOPLE3 0.464 0.436 0.273 
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 PEVD1 0.549 0. 315 0.405 الشواهد المادية

PEVD2 0.618 0.396 0.433 

PEVD3 0.610 0.329 0.396 

 PROC1 0.656 0.488 0.350 العمليال

PROC2 0.622 0.485 0.367 

PROC3 0.531 0.321 0.355 

 QCM1 0.541 0.551 0.308 االت اليةجودة الرسائ  

QCM2 0.559 0.688 0.401 

QCM3 0.415 0.690 0.497 

QCM4 0.405 0.680 0.367 

 TRSG1 0.400 0.564 0.351 تحديد الشرائت المس هد ة

TRSG2 0.452 0.816 0.455 

TRSG3 0.568 0.788 0.471 

 ERPR1 0.505 0.725 0.652 الميدر والحجز ال خطيل

ERPR2 0.545 0.725 0.652 

ERPR3 0.366 0.574 0.405 

 BUYD1 0.469 0.528 0.806 الشرائي ال رار

BUYD2 0.506 0.596 0.834 

BUYD3 0.610 0.510 0.832 

BUYD4 0.623 0.388 0.666 

 SmartPLS 3.2.8 مخرجال على  االع ماد اليا  ين إعداد من :الم در

 دديمدن قيددوم  ،أوال علددى ال ل ددد مددن الفر دديال عيددر ت يددي  المسددارال  ددإجا تح  دد  الداللددة المعاويددة يع مددد :ال يكلاايتقياايم النمااوذج  7-6

و من م  تحديد مدن قوة تلمير    م رير مس    R² 3الفر يال م  تحديد مدن تفسير الم ريرال المس  لة للم رير ال ا   عير معام  ال حديد 

يمدن من قيدا   Gofأ يرا  و ،قدرة الم ريرال المس  لة على ال اي   الم رير ال ا     م    Q²أما   F²ا   عير  مفرده  ي تفسير الم رير ال 

 .دراسدددددددددددددددددددددةالهيدلدددددددددددددددددددددي  دددددددددددددددددددددي الال ياسدددددددددددددددددددددي و وقدددددددددددددددددددددوة االع مددددددددددددددددددددداد علدددددددددددددددددددددى الامدددددددددددددددددددددوج مددددددددددددددددددددددن 
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يد   دراسدة العدقدة  دين   BootStrapingعيدر اليسد رة  ن  دلها يد   ال ل دد مدن الفر ديالم:   Path-Coeficientتقييم المسارات -أ

ال ي تحدد ا  مالية الخطل   ي العدقة  ين الم ريرين إجا وجدل العدقة ال دد أن تددون معاويدة  اسدية أقد  و P-Valueالم ريرال من  دم 

ت  دي ي ضد،  إجا  ان موجك أو سدالك  العدقدة طرديدة أو عدسدية  Original Sampleيس خلص من قيمة  Beta٪   ما أن معام  5من 

 : ما تو ت  ي الجدوم ال لي تي أن    الفر يال م يولة وجال داللة معاويةالجدوم ا 

 ت يي  المسارال (:5)الجدوم

 Strd العالقة الفرضية

Beta 

Strd 

Eror 

T-

Value 

P-

Value 

 القرار

 قيوم الفر ية 0.000 5.768 0.100 0.567 قرار الشراا<--السيا ي ال سوي ي عااتر المزي  1ف

 قيوم الفر ية 0.000 6.446 0.070 0.452 الحملة ال سوي ية السيا ية<--جودة الرسائ  االت الية   2ف

 قيوم الفر ية 0.000 6.101 0.074 0.451 الحملة ال سوي ية السيا ية< --تحديد الشرائت المس هد ة 3ف 

الحملة ال سوي ية   <--  للموس  السيا ي الميدر والحجز ال خطيل 4ف 

 السيا ية

 قيوم الفر ية 0.011 2.551 0.076 0.193

 قيوم الفر ية 0.000 6.289 0.104 0.653 قرار الشراا<  -- مدونال الحملة ال سوي ية السيا ية 5ف 

 قيوم الفر ية 0.000 12.594 0.058 0.725 الحملة ال سوي ية السيا ية< --مدونال المزي  ال سوي ي 6ف 

 SmartPLS 3.2.8 مخرجال على  االع ماد اليا  ين إعداد من :رالم د

 :ال الي تو ت جل   ي الجدوموتفسير الم رير ال ا   مج معة م   عضها  ي الم ريرال المس  لة    يم   قدرة  :R² عا ل التحديد -ب

 R²معام  ال حديد: (6)الجدوم

 المالحظة  عا ل التحديد  المتغير 

 جيد  0.470 ال رار الشرائي 

 جيد 0.841 الحملة ال سوي ية

 SmartPLS 3.2.8 مخرجال على  االع ماد اليا  ين إعداد من :الم در
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 :سير  ال الي ان ال فو

  الميددر والحجدز ال خطديل :لحملة ال سدوي ية المم لدة  دي المحداور ال اليدةالمس    اللمس ون اشوم للم رير الم ريرال الداماة الفرعية 

 دي تفسدير ال درار الشدرائي   يمدة معا شارو ت لحملة ال سوي يةل جودة الرسائ  االت اليةتحديد الشرائت المس هد ة و ،للموس  السيا ي

 .هي نسية مع دلةو 0.470

  ال وزيدد ، السددعر،  المادد : تم دد  المحدداور ال اليددةال ددي المددزي  ال سددوي ي المسدد     للمسدد ون اشوم للم ريددرالم ريدرال الداماددة الفرعيددة ،

 .0.841 :ةجيد  يمة الحملة ال سوي ية مدونال تفسر مج معة معان يالعمليال والمشار ، الشواهد المادية، ال روي 

 عد تطييق اليس رة يمدن قيدا   جد  تدلمير  د  م ريدر مسد     مفدرده علدى تفسدير الم ريدر ال دا   مدن  : Effect Size F²قوة التأرير-جــ 

 :الي وي ضت جل   ي الجدوم ال F² دم 

 F²قوة ال لمير  (:7) الجدوم

 المد ظة  قوة ال لمير  ال ا    <-الم ريرال المس   

  عيف  0.047 الحملة ال سوي ية <-المزي  ال سوي ي

 جــــيــــد 0.734 ال رار الشرائي  <- الحملة ال سوي ية

    SmartPLS 3.2.8 مخرجال على  االع ماد اليا  ين إعداد من :الم در

     شن  ؛هي قيمدة  دعيفةو 0.047الحملة ال سوي ية   يمة المزي  ال سوي ي  مفرده يفسر الم رير ال ا    للمس ون ال انيالم رير المس

 .   ته     فسير ال رار الشرائيمياشرة ال سوي ي ال تفسر مدونال الحملة ال سوي ية عااتر المزي  

     اع يدار هدي قيمدة جيددة و 0.734ال رار الشدرائي   يمدة لم رير ال ا   يفسر ا مفرده  الحملة ال سوي ية للمس ون ال انيالم رير المس 

 .ل  ل فسير تلمير المزي  ال سوي ي على ال رار الشرائيم رير وسي ي يةأن الحملة ال سو

يشد رط أن قدي   ،الم ريرال المس  لة علدى ال ايد   دالم رير ال دا  قدرة  تم    : Predictive Relvance Q² القدرة التنبثية للنموذج -د

Q² تيمما تو ت  ي الجدوم ا . ندون أ ير من ال فر  هي م يولة: 

 ال درة ال اي ية للاموج : (8)الجدوم

 SSO SSE Q2 [1-SSE /SSO] المتغير 

 0.804 15.096 77.00 المزي  التسويقي 

 0.798 15.549 77.00 الحملة التسويقية

 0.213 242.458 308 القرار الشرائي

 SmartPLS 3.2.8 مخرجال على  االع ماد اليا  ين إعداد من :الم در



ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH) VOL.3, NO.5, January 2021 

 
 911 

ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH)  

 
 

لحملدة أ عاد ا ياما  ،هي أ ير من ال فرو 0.804ي يين لاا أن أ عاد المزي  ال سوي ي لها ال درة ال اي ية وتفسير  ياما قيمة اليواقي   

الم ريدرتين المسد  ل ين المدزي  ال سدوي ي ي أ يدر مدن ال دفر  مدا أن   دد هدو 0.798أما قيمدة اليدواقي  ، فسيراللها قدرة ال اي  و ال سوي ية

 .هي أ ير من ال فر  لل و 0.213أما قيمة اليواقي  ، فسيراللهما قدرة ال اي  و لحملة ال سوي يةاو

 :Goodness Of Fit GOFجودة الم ابقة للنموذج   -ه

 :دراسدددددددة ويمددددددددن  سدددددددا ال  ال ددددددداليالهيدلدددددددي للال ياسدددددددي ويعمددددددد  علدددددددى قيدددددددا  مددددددددن االع مددددددداد علدددددددى الامدددددددوج     

 

GoF=0 ,433 [21] 9336شنددددددددددددددددددددددددددددددددال يفددددددددددددددددددددددددددددددددوق معدددددددددددددددددددددددددددددددددم  م يددددددددددددددددددددددددددددددددا  جيددددددددددددددددددددددددددددددددد هددددددددددددددددددددددددددددددددوو 

دراسد اا  الم ريدر ال ا    ي  الة ك العدقة  ين الم رير المس    والم رير اللي يفسر سي ، الم رير الوسيل يم  : المتغير الوسيط تحليل -2

 :يمدن تحلي  أمر الم رير الوسيل و  ا لـــم رير المس    المزي  ال سوي ي وال ا   ال رار الشرائي و ين ال الحملة ال سوي ية: هو  الوسيل

ون جال داللدة ال دي يجدك أن تدد  العدقة  ين الم ريدر المسد    وال دا   عيدر الوسديل ونه     يا : Total Effectقياس األرر الكلي  2-1

مياشدر الريدر ن  ددم اليسد رة نسد خر  ال دلمير مد  Path a + Path b :يم   اشمر الدلدي  سدك الشدد  ال دالي 0,05عاد مس ون معاوية 

Indirect Effect   ل ا   ال درار الشدرائي عيدر الوسديل االمزي  ال سوي ي و: لم رير المس   امما ييين أن العدقة  ين   93999وجدل قيمة

 . تع يددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددر جال داللددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة وم يولددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددةالحمدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددل ال سددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددوي ية 

  دد يوجدد تدلمير للم ريدر، ال  دة لمجدام ىإجا وجدل قيمدة ال دفر  دين الحدد اشدندى  والحدد اشعلد : Total Effectتحديد  جال الثقة  2-2

 ريدر وسديل للل  الحملة ال سوي ية تع ير م يولدة  م{  0,661585 - 0,285265}ال فر ال يا مي لمجام ال  ة  الة دراس اا ي  الوسيل و

لوسديل الحملدة أن المزي  ال سوي ي ي مر  دي ال درار الشدرائي عيدر الم ريدر ا 91مما يح ق الفر ية ، ين المزي  ال سوي ي وال رار الشرائي

   :مما ي يين  ي الجدوم ال الي ،ال سوي ية السيا ية

 .الم رير الوسيلا  يار :(9)الجدوم

 الحد اشعلى95٪

 لمجام ال  ة

 الحد اشدنى95٪

 لمجام ال  ة

T-value 
 

SE 
 

  . غ.ال لمير
 

Paht b 

-     الحملدة ال سدوي ية

 ال رار الشرائي<--

Paht a 

-    المزي  ال سدوي ي

 الحملة ال سوي ية<-

0,661585 0,285265 4,93151042 0,096 0,473 0,653 0,725 

 SmartPLS 3.2.8 مخرجال على  االع ماد اليا  ين إعداد من :الم در
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 :النتائ  والمناقشة 

الوتوم إلى  من اليح  تمدن  PLSماهجية  إلى تحلي   وتوال الوتفي  ال حلي  مرورا   االس ييان ن ائ  أه  اس عراضفي   

 :أهمها سرد يمدن و ر ي ال اليح  إشدالية  خ و  الا ائ 

 على مدونال الحملة ال سوي ية السيا ية يظهر  اسية أق  لعد  ال لمير المياشر  ال سوي ي عااتر المزي ل أيحا ي معاوي أمر وجود

 .ي  ال سوي ي على الحملة السيا يةللمز

 لمدونال الحملة ال سوي ية السيا ية على قرار الشراا  اسية قوية ل فاع  العا رين م   عا أيحا ي معاوي أمر وجود. 

 علدى قدرار الشدراا جو  ال سدوي ي هو مدونال الحملة ال سوي ية السيا ية  ين العدقة الم مرة لعااتدر المدزي م رير وسيل  وجود

 .رينت وية العدقة  ين العا يمدن من تفعي  و داللة ومعاوية 

 

 :لم دمة  اش ص للماظمال السيا يةا م  ر الالمن  ين أه   :مقترحاتالالتوصيات و

   االت الية الم دمة عير الحمدل ال سوي ية مما ي وي أمر الحمدل  ي تفعي  ال رار الشرائي للسائتتحسين جودة الرسائ.  

  الماظمدال السديا ية  وتخ ديص المدوارد الماليدة واليشددرية  الدراسدة المسدي ة للسدوق وتحديدد الشدرائت المسد هد ة مسدي ا مددن قيد

 .الم  لة  لل 

  ال سوي ية مما يمدن السائت من  رمجة ر ل ال السيا ية  ي ظرو  مدئمة لال إعد  ونشر مسيق ليرام  الحمدل. 

 م ها شهدا  الحمدل ال سوي يةاال سويق المياشر والحر  على تيسيطها وموا اإل داعية ليدا إعدنال    االس راتيجيالو. 

 على أساليك ال سويق عير الحمدل ال سوي ية تدريك الموظفين. 
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