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:العامة المقدمة  

وعرف هذا القطاع تطورا مع تطور  من اهم القطاعات اليت تعتمد عليها اقتصاديات الدول، السياحة قطاع عتربي
منه أصبحت مداخيل السياحة جزءا ال يتجزأ من الدخل الوطين اخلام، وتأيت الدول و قطاع اخلدمات يف العامل، 
انية. هناية احلرب العاملية الثمع  قد تزامن تطور السياحةمن حيث االهتمام هبذا القطاع، و  الغربية يف صدارة الرتتيب

 ز هبااملتنوعة اليت متتااتج للمؤهالت السياحية العديدة و يف الدول الغربية ليس فقط كنيرجع ازدهار هذه األخرية و 
بل اىل جودة اخلدمات السياحية لديها. ،هاته الدول  

ح السياسي واالقتصادي بني الدول، اجملال السياحي رافقه تزايد يف حركة األشخاص نتيجة االنفتا هذا التطور يف 
عزز دورها يف خدمة و  التكنولوجيات احلديثة، مما زاد من أمهية التامني يف العامل املتقدموكذا تطور وسائل النقل و 

 االقتصاد، فالتامني حيمل جانبني مهمني:

ما للمداخيل السياحية. ا القتصادي الذي يعترب من اهم املداخيل عند الدول اليت تويل أمهيةيتعلق باملردود ا ،األول
الن  ؤمن.فسي للفرد املالن، و االستقرار االجتماعيو  تعلق باجلانب اإلنساين املتمثل يف توفري الطمأنينةالثانية في

.ت متفاوتةمجيعا معرضون للخطر بدرجا ألهنماختالف أعمارهم حيتاجون للتامني، الناس باختالف ثقافاهتم، و   

يدين كل البعد عن يف البلدان النامية، جند اهنما بع أي السياحة والتأمني اىل هذين القطاعني ما تطرقنا إذااما  
هلذه البلدان، اذ ان السياحة  السياحة بالنسبةمن قطاع أكثر  عرف اهتمام اال ان قطاع التأمينات الدول املتقدمة.

يف البلدان النامية تواجه عدة مشاكل، فباإلضافة اىل هشاشة الركائز األساسية للسياحة كاالستثمارات، جند 
  اخلدمات السياحية، وكذا عدم االستقرار السياسي وحتديات االمن.املشاكل املتعلقة بضعف كفاءة 

تداخله مع  وكذا بسبب يف العامل، بسبب تطور قطاع اخلدمات االهتمام بهو  أمهية قطاع التأمينات زادت 
، وهذا ما جعل شركات التامني ختلق خدمات تتماشى مع احلاجات املتنوعة للزبائن، ومن بني القطاعات االخرى

فيه الفرد اثناء سفره هو ان تكون رحلته خالية من املشاكل اهم ما يرغب . كما نعلم ان السفر ال خيلوا من   
هلذا اقرتحت شركات التامني على الاليقني، باألخص إذا ما شعر املسافر باخلوف من وقوع مشاكل اثناء سفره، 

أيضا من االستمتاع وميكن هلذه اخلدمة ان جتعل املسافر يشعر باألمان، و  املسافرين خدمة التامني السياحي،
اال ان  األشخاص جلديدة يف سوق التأمينات، حبيث كانت موجودة منذ القدم، برحلته، وهذه اخلدمة ليست با

املنتمني لدول البلدان النامية ال ميتلكون عن هذه اخلدمة املعلومات الكافية، وهذا سببه شركات التامني اليت ال 
املنتوج،   ليت حيتوي عليها هذاتقوم بإيصال املعلومات الكافية عن ضرورة التامني السياحي، وتبليغ املسافر باملزايا ا

لدى املواطنني بصفة عامة دورا سلبيا يف عملية شراء عقد التامني السياحي، وهذا  كما يلعب نقص الوعي التاميين



 المقدمة العامة

 

 ب
 

 ما يعين ان هناك غياب لثقافة التامني بصفة شاملة، وهذا ما بينته العديد من الدراسات السابقة يف هذا السياق،
وك الشخص املنتمي اىل دولة متقدمة، ز بني الشخص املنتمي اىل دولة نامية، جمد ان األول فاذا قمنا مبقارنة سل

وم ك خلطر ان تقاكثر عقالنية يف تصرفاته من الشخص الثاين، فمن العقالنية انه اذا ما احسست باحتمال تعرض
  ولية اجتاه انفسهم.وشعورهم باملسؤ حبيث يكمن االختالف بني األشخاص يف درجة وعيهم، بالتامني ضده، 

 اإلشكالية الرئيسية:-1

جراء احتكاكنا املستمر مع املسافرين الحظنا ان هناك ضعف يف الوعي اخلاص بالتامني السياحي، كما ان هذا 
 يف ، وهذا ما حاول التطرق اليه عدة باحثني، فارتأينا التخصصالضعف يف الوعي هو شامل لقطاع التامني ككل

بالسياحة، وحملاولة معرفة األسباب الرئيسية لضعف وعي التامني السياحي وتقدمي بعض احللول، التامني املتعلق 
 قمنا بطرح اإلشكالية الرئيسية التالية:

المسافر الجزائري؟ما هي العوامل التي توثر على ثقافة التامين السياحي لدى   

 التساؤالت الفرعية:

التساؤالت الفرعية التالية:ولقد تفرعت من اإلشكالية الرئيسية مجلة من   

على سوق التامني السياحي يف اجلزائر؟ فرادلأل اقتصادية -السوسيو تؤثر العوامل ل* ه  

على سوق التامني السياحي يف اجلزائر؟ ا سلبياالتكافل االسري تأثري  هل يؤثر*  

 *هل يؤثر العامل الديين على سوق التامني السياحي يف اجلزائر؟

 :الفرضيات-2

ضوء التساؤالت السابقة ميكن ان نستخلص الفرضيات التالية:على   

.يف اجلزائر على سوق التامني السياحي الكلي كلما زاد الطلب  فراداقتصادي لأل-سوسيو*كلما حتسن العامل   

لتكافل االسري يف اجلزائر .بعامل ا سلبا*التامني السياحي يتأثر   

على التامني السياحي يف اجلزائر.  سلبا*يؤثر العامل الديين   
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 اهداف البحث:-3

 ارتأينا يف حبثنا هذا ان نصل اىل األهداف التالية:

تقدمي خصائص ومميزات وثيقة التامني السياحي.-1  

معرفة أسباب عدم الوعي التاميين لدى السائح اجلزائري.-2  

واليت جتعله ميتنع عن التامني السياحي.الوصول اىل العوامل املؤثرة يف ثقافة السائح اجلزائري -3  

تقدمي بعض احللول لزيادة بسبة الوعي التاميين.-4  

 أهمية الموضوع:-4

 تض املتفق عليه مع شركات التامني، ان اعتماد شركانسبة مطالبة االفراد للتعوي معها واد  وزادتاحلكثرت 
تدخل هبا لسوق املنافسة، قد يرتتب عليها وعدم خلقها خلدمات إضافية  ،التامني على اخلدمات التقليدية

عويضات اليت تدفعها التقليص من هامش رحبها او اىل إعالهنا اإلفالس، نظرا لتزايد احتمالية وقوع اخلطر والت
التنويع يف خدماهتا، وكذا االعتماد على موارد أخرى، ومن بني هذا ما يوجب على شركات التامني للمؤمن هلم، و 

التامني السياحي، وهو املوضوع املقرتح للدراسة وهذا ملعرفة العوامل اليت ميكنها ان تؤثر يف  هذه اخلدمات جند
 ثقافة اجملتمع اجلزائري فيما يتعلق بالسياحة، والتامني السياحي.

وكما هو معلوم فانه ال ميكن ان نطرح أي منتوج او خدمة اىل السوق، دون معرفة قبوهلا من قبل املستهلك 
النهائي، وبالتايل فأمهية الدراسة اليت نقوم هبا تكمن يف معرفة خصائص املستهلك الذي يشرتي وثيقة التامني 

    لسياحي.ثقافته اجتاه خدمة التامني االسياحي، والعوامل اليت تؤثر على 

مبررات اختيار الموضوع: -5  

العمل يف وكالة سياحية، واالحتكاك الكبري مع املسافرين كان أكرب دافع الختيار املوضوع.-1  

البحث عن نقاط قوة وضعف هذا عدم اهتمام شركات التامني هبذا النوع من التأمينات، مما دفعنا اىل حماولة -2
 القطاع.

اخلارجية لدى املواطن اجلزائري، حبيث ميكن اعتبارها فرصة ساحنة لشركات التامني  ارتفاع معدل منو السياحة-3
 من زيادة مواردها إذا ما مت استغالل هذا القطاع.
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 الدراسات السابقة:-6

 ،ع التامنييف قطا  مشاهبة دراسةسابقة عن هذا املوضوع، قمنا باستغالل الدراسات ال يوجد شح من حيثمبا انه 
إشكالية تطوير ثقافة  واليت حتمل عنوان:" ،يف اطار تقدمي مذكرة ماجستري هبا الباحثة كرمية شيخ اليت قامتو 

ل حتت اشراف الربوفيسور عبد الرزاق بن حبيب خال التامني لدى املستهلك ببعض واليات الغرب اجلزائري"
 .2010-2009السنة الدراسية 

 من نتائج هذه الدراسة:

 يشرتي سوى املنتجات التأمينية االجبارية.املستهلك اجلزائري ال -1

 املستهلك اجلزائري ال ميلك وعي تأميين.-2

 سوق التامني اجلزائري يعرف ضعفا كبريا مقارنة بالدول اجملاورة.-3

  وأدوات البحث:ج منه-7

 عبارة عنفهو . 1جمموعة من القواعد اليت يتم وضعها قصد الوصول إىل احلقيقة يف العلمعلى أنه يعرف املنهج 
حتديد بقصد تشخيصها أو وصفها وصفا دقيقا و  ،مشكلة من املشاكل  دراسةطريقة موضوعية يتبعها الباحث يف

 .2أبعادها بشكل شامل جيعل من السهل التعرف عليها ومتييزها ويتيح معرفة أسباهبا

ني احلاالت الفردية املقارنة بو يسمح جبمع معطيات عن أفراد العينة  منهج املسح االجتماعي الذياستخدمنا يف حبثنا 
 حسب متغريات الدراسة. 

وهي  ،جلمع املعطيات جلأنا إىل استخدام تقنية االستبيان اليت تالءم البحو  الكمية .أدوات جمع المعطيات:8
 يتم بناءها على أساس األسئلة املغلقة من أجل توزيعها على جمتمعحبيث  ،مع املعطياتجلأحد االدوات األساسية 

 البحث للحصول عل املعطيات املناسبة لإلجابة على فرضيات البحث. 

وهي تشمل مجيع متغريات الدراسة، منها املتغريات التابعة واليت  "سؤال36"يتضمن االستبيان جمموعة من األسئلة
 قافة التامني السياحي.ثالعوامل املؤثرة يف واملتغريات املستقلة اليت تقيس  ي،ثقافة التامني السياحتقيس مؤشرات 

                                                           
 .89، ص.1995الجزائر:ديوان المطبوعات الجامعية، .مناهج البحث العلمي وطرق إعداد البحوثبوحوش) عمار(، الذنيبات) محمد محمود (، 1 

القاهرة:مكتبة االنجلو المصرية، . األسس العلمية لكتابة رسائل الماجستير والدكتوراهمحمد عبد الغني(، الخضيري)محسن أحمد(، سعودي)2 

 .42،ص. 1992
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 :صعوبة البحث.9

انعدام الدراسات السابقة يف هذا املوضوع، ما جعلنا نستغرق وقتا طويال للبحث عن معلومات متعلقة بالتامني *
 السياحي.

 اىل تضييع بعض الوقت.*صعوبة ملئ االستمارات، وكذا صعوبة اسرتجاعها ما أدى بنا 

 يف األخري نشري اىل ان املذكرة حتتوي على ثالثة فصول كان حمتواها كالتايل:و 

املوضوع  ، وسوق التامني باإلضافة اىل التطرق اىلقمنا يف هذا الفصل بالتطرق اىل قطاع السياحةالفصل األول: *
 الرئيسي للمذكرة اال وهو التامني السياحي.

 ن ان تؤثر فيها.، والعوامل اليت ميكقنا يف هذا الفصل اىل ثقافة املستهلك لسوق التأميناتتطر الفصل الثاني: *

 وهو اجلانب التحليلي، حبيث نتطرق فيه اىل العالقة بني ثقافة املستهلك و التامني السياحي يف الفصل الثالث:*
    اجلزائر.

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لفصل األولا
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التنمية االقتصادية مصطلح يشغل بال الكثري من الباحثني االقتصاديني وهذا نظرا ألمهيته البالغة، حبيث   تمهيد:
لكن نظرا للتقلبات االقتصادية متني.كان الباحثون يف السابق يعتمدون على الصناعة والزراعة وهذا لبناء اقتصاد 

د احلرب القطاعني انتشرت ثقافة جديدة أال وهي السياحة وبعالكبرية وكذا الحتياج الدول لبديل عن هاذين 
العلمية الثانية زادت أمهيتها وكذا زاد معدل منوها. وهي اآلن تعترب ثالث أهم قطاع ميكنه أن  يؤثر سلبا أو إجيابا 

، فيمكن االسترياد على التنمية االقتصادية. ويعترب الباحثون قطاع السياحة صناعة خدماتية قابلة للتصدير و
 لالقتصاد أن يزيد من العملة الصعبة أو خيفضها داخل الوطن حسب حاجته.

يف التجارة الدولية وزيادة الدخل كما يكن للسياحة أن تلعب دورا مكمال لبعض الصناعات إضافة إىل املسامهة 
سني وضعية ميزان القومي بالنسبة للبلدان املستوردة للسياح باإلضافة إىل كل هذا فإن السياحة بإمكاهنا حت

 املدفوعات للدول.

كما أنه ال ميكننا التحدث عن بدائل جيدة دون احلديث عن قطاع التأمينات. يعترب التأمني أحد األنشطة 
وزيادة على ذلك يعترب هذا القطاع وسيلة تأثري يف العديد من املتغريات  اخلدماتية اليت تعرف تطورا كبريا
 ر هذا القطاع من البدائل القوية لقطاعي الزراعة والصناعة باعتبار أننا يف زمن شهداالقتصادية. حيث ميكننا اعتبا

، وهذا ما قد يكلفنا خسائر مالية  كبريا، كما أنه ال ميكننا مراقبة أشياء تتمتع مبصطلح    فيه مصطلح اخلطر رواجا 
من حياتنا. وهذا للتقليل من احتمال كبرية، ما أدى بالباحثني إىل تطوير هذا القطاع حبيث أصبح جزءا ال يتجزأ 

 تلقينا خلسائر فادحة، أو باألحرى هو عملية تغطية اخلطر الذي ميكنه الوقوع.

 المبحث األول: مفهوم السياحة:

فهي تعترب يف تعتمد الكثري من الدول على مداخيل السياحة، وهذا نتيجة ألمهيتها يف تنمية اقتصاديات الدول. 
ية، تؤثر باإلجياب على الناتج احمللي اإلمجايل وهي من القطاعات املساعدة يف زيادة العملة حد ذاهتا صناعة خدمات

 االجنبية.

من اجملاالت االقتصادية احليوية، وهي ختدم عدة قطاعات يف آن واحد، أي أهنا  تعترب السياحة من القطاعات
يف العامل بسبب ماتدره من عمالت أجنبية، قطاع شامل ومتعدد املزايا. وهذا ما جعلها من أسرع الصناعات منوا 

 وكذا تساعد على امتصاص البطالة.
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    المطلب األول:مفهوم السياحة وتاريخ نشأتها:  

 أوال: مفهوم السياحة:

يكننا اعتبار السياحة أداة اجتماعية تساعد على تنمية تبادل املعارف الثقافات بني الشعوب واألفراد من شىت 
 هلذا علينا أن نقدم تعريف واضح وشامل ملفهوم السياحة وكل ما يتعلق به. .1أحناء العامل

جمموعة من الظواهر والعالقات الناجتة عن عمليات التفاعل بني السياح وبني منشآت ''تعرف السياحة على أهنا 
 . 2''األعمال، والدول واجملتمعات املضيفة وظلك هبدف استقطاب واستضافة هؤالء السياح والزائرين

''ظاهرة من العصور اليت تنبثق من احلاجات املتزايدة للحصول على الراحة  :كما يعرفها باحثون آخرون على أهنا
أو االنسجام وتغيري اجلو واإلحساس جبمال الطبيعة وتذوقها والشعور بالبهجة واملتعة يف اإلقامة يف مناطق ذات 

 . 3طبيعة خاصة وهي مثرة تقدم وسائل النقل''

إىل التعاريف السابقة تستطيع القول أن السياحة هي:''جمموعة من النشاطات اليت يقوم هبا األفراد، خالل إضافة 
 .4السفر واالنتقال إىل األماكن خارج حميطهم املعتاد بغرض الراحة أو ألغراض أخرى''

نالحظ من خالل هذه اجملموعة من التعريفات هناك تغري فقط يف التعبري واستخدام املصطلحات ولكن املعىن 
أال هو تغيري املكان ملكان آخر بغرض إشباع رغبة معينة. حبيث ميكن استخالص احلقيقي للسياحة يبقى نفسه 

 جمموعة من اخلصائص انطالقا من هذه التعاريف وهي:

ليدة العصر احلاضر وإمنا وجدت يف القدمي فاألفراد من املاضي وهم يف حاجة إىل التغيري من *هي ظاهرة ليست و 
 وقت آلخر.

 *ميكن اعتبار السياحة وسيلة مساعدة لتغيري الثقافة بني الشعوب واألفراد وهذا نتيجة لالختالط فيما بينهم.

 و وكذا تغيري الروتني.*هي عبارة عن رغبة يريد السائح تلبيتها وذلك عن طريق تغيري اجل

                                                           
( في ظل االستراتيجية السياحية للمخطط التوجيهي للتهيئة 2025-2000السياحة في الجزائر:االنعكاسات والمعوقات)عوينات عبد القادر، )1 

 .09،ص.2006أطروحة دكتوراه، جامعة الجزائر، السياحية الجديدة (. 

 .23،ص.2006الوراق للنشر والتوزيع، االردن، الطائر:أصول صناعة السياحة.حميد عبد النبي، 2 

 .6.ص.2011رسالة ماجستير، جامعة باتنة، )دور البنوك في تنشيط التنمية السياحية''حالة سطيف(.  اني ربيع،عيس3 

رسالة ماجستير، جامعة فرحات دور القطاع السياحي في تمويل االقتصاد الوطني لتحقيق التنمية المستدامة:حالة الجزائر(، حميد بوعموشة،) 4 

   .19،ص.2011عباس،سطيف، 
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هي قيام األشخاص بأشياء مل يتعودوا على فعلها يف احلياة العادية، وذلك بغرض الرتفيه عن النفس وكذا *
 االسرتخاء واالستجمام. 

ولكن نقوم بتلخيص كل هذه اخلصائص يف تعريف شامل ارتأينا أخذ أخذ تعريف زكي خليل املساعد الذي يرى 
عن انتقال الناس بشكل مؤقت إىل أماكن خارج سكنهم أو أعماهلم االعتيادية ،  أن السياحة هي:''عبارة

  . 1والنشاطات اليت يقوم هبا خالل االقامة يف تلك األماكن، والوسائل اليت توفر إشباع حاجاهتم''

 ثانيا:مفهوم السائح: 

السياحة دون أن نتكلم عن الشخص الذي يقوم هبذه العملية، حبيث جند عدة تعاريف   ال ميكننا احلديث عن
كذلك وعدة مصطلحات تفرق بني العديد من السياح وهذا كل حسب خاصية ما يتميز هبا عن باقي األصناف 

 األخرى.

ها ألي سبب غري حبيث يعرف السائح على أنه:''أي شخص يزور دولة أخرى غري الدولة اليت اعتاد االقامة في 
 .2جيزى منه يف الدولة اليت يزورها''السعي وراء عمل 

 :3وهي تشري إىل السائح أربع مصطلحات هناك  أما بالنسبة  للجزائر

 *الداخل:كل مسافر تطأ أقدامه أرض اجلزائر خارج منطقة العبور.

*املسافر:كل شخص يدخل الرتاب الوطين مهما كان سبب تنقله أو دوافع دخوله ومهما كانت جنسيته ومكان 
 طول مدة إقامتهم يف البالد.إقامته، باستثناء السواح يف نزهة أو يف رحلة حبرية والذين يقيمون يف بواخرهم 

درها يف نفس السفينة أو الباخرة اليت دخل *اجلوال يف رحلة حبرية: كل شخص يدخل احلدود البحرية الوطنية ويغا
 فيها. واليت يقيم على متنها طول مدة إقامته. 

*الزائر: كل شخص يدخل الرتاب اجلزائري وال ميارس نشاط مأجور. وهي نفس األسباب اليت فرقت هبا وزارة 
 :4السويسرية السائح من غري السائح حبيثالسياحة 

 رضاء احتياجات ثقافية.*األسباب الصحية أو الرتويج أو إ

 *األسباب املهنية)رحالت رجال األعمال، مؤمترات....اخل(.
                                                           

 .214، ص.2005دار المنهج، األردن، تسويق الخدمات وتطبيقاته. خليل المساعد،  زكي1 

  .23،ص.2002البيطاش للنشر والتوزيع، مصر،السلوك االستهالكي للسائح في ضوء واقع الدول المتقدمة والنامية. يسرى دعبس، 2 

 .10عوينات عبد القادر، مرجع سبق ذكره، ص 3 

 .14ذكره، ص.يسرى دعبس، مرجع سبق 4 
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 *األسباب التعليمية)الطلبة(.

أي أنه توجد ضوابط حتدد املعىن احلقيقي ملصطلح السائح، حبيث جيب توافرها يف الشخص لكي نقول عنه 
املقصود، معىن هذا الغرض من الزيارة ال سائح. والشرط األساسي هو عدم احلصول على مال إثر زيارته البلد 

 يكون للحصول على املال.

 ثالثا:تاريخ نشأة السياحة: 

بتعريف مصطلح السياحة وكذا السياح، فيجب علينا أن نعرف املراحل اليت مرت هبا السياحة. فإذا بعد القيام 
األصلي  إقامتهى تغيري الفرد ملكان تعمقنا يف تعريف السياحة جند أهنا كانت موجودة منذ القدم ألهنا تعتمد عل

 وتغيري اجلو. النفس،والذهاب إىل مكان آخر وذلك ملدة زمنية حمددة قصد الرتفيه عن 

 السياحة في العصور القديمة:-1

أخرى غري ال ميكن اعتبار السياحة ظاهرة حديثة حبيث منذ نشأة اإلنسان وهي موجودة ولكن بتسميات 
 ن يف عصرنا هذا.املصطلح الذي نتعامل به حن

، وتبدأ هذه املرحلة مع ظهور اإلنسان إىل غاية 1حيث عرف اإلنسان هذه الظاهرة قبل ظهور الزراعة املرورية
، حبيث اإلنسان ينتقل من مكان إىل آخر وهذا باستخدام وسائل النقل املتاحة آنذاك، مثل احلصان 2م 1840

السياحة وكانت يف ذلك الوقت ال توجد معيقات أو قوانني حتكم وما شابه. ومتثل احلضارات القدمية بداية ظاهرة 
. حبيث كانت غايته من الرتحال هو السعي حلياة أفضل، واملعلوم 3تصرفات اإلنسان الذي ميتلك النية يف السفر

ريق يف تلك احلقبة هو ظهور حضارات جد عظيمة مثل احلضارة الفرعونية وكذا احلضارة الرومانية وكذا إشتهار اإلغ
خمتصني  باعتبارهمحببهم للرتحال وهذا للقيام بأعماهلم باإلضافة إىل الفينيقيني، الذين هلم األسبقية يف هذا اجملال 

. ومما سبق ميكننا استخالص أنواع الرحالت اليت  4يف التجارة، واشتهروا حببهم للمخاطرة وعدم اخلوف من البحر
 كانت موجودة آنذاك.

و التجارة وهذا لكسب لقمة  بالزراعةكما هو معروف فإن يف العصور القدمية كانت تشتهر   رحالت تجارية:-أ
 العيش، حبيث كان التجار ينتقلون من منطقة إىل أخرى وهذا لبيع سلعتهم أو ما كان مشهورا آنذاك هو املقايضة.

                                                           
 .12عيساني ربيع، مرجع سبق ذكره، ص.1 

 .28، ص.1998مذكرة ماجستير، المدرسة العليا للتجارة، الجزائر،  )ترقية السياحة في الجزائر:حالة الديوان الوطني للسياحة(.كريم قاسم، 2 

 .126، ص.2011توزيع، األردن، . الطبعة األولى، دار الراية للنشر والنظم المعلومات السياحيةعصام حسن الصعيدي، 3 

 .5عوينات عبد القادر، مرجع سبق ذكره،ص.4 
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رة، حبيث  خاطرة واملغامو من خاصيتها املحبيث يف القدمي كانت توجد شعوب معروفة أرحالت استكشافية: -ب
كان اإلغريق وكذا الرومان من أكثر الشعوب املتنقلة لالستكشاف واالستطالع. ويف هذه املرحلة نالحظ أنه كان 

يف نفسه يريد أن يشبعها وبعد قيام احلضارات أصبح لغاية  اإلنسانفيه تطورا نوعا ما حبيث عرفت يف البداية تنقل 
 هي التجارة وتبادل املصاحل.هناك دوافع أخرى للرحالت أال 

إذا ما درسنا التاريخ جند أن العصور القدمية تنتهي بسقوط اإلمرباطورية السياحة في العصور الوسطى:-2 
الرومانية، حبيث تعترب احلضارة الرومانية إخر حضارة يف العصور القدمية وهلا الفضل يف تغيري مفهوم األسفار 

. وعلى الرغم من تغري الفرتة إال أن الرتحال والسفر ما يزال بدائيا نوعا ما. والرائج يف تلك الفرتة هو تقدم 1إنذاك
واضح للحضارة اإلسالمية حبيث كانت يف ألوج ازدهارها، وتغريت بعض مفاهيم الرتحال يف تلك احلقبة حبيث 

قبلة للسياحة إلسالمية يف إنشاء مدن أصبحت أصبح للسياحة الدينية إقباال كبريا. كذلك سامهت الفتوحات ا
. حبيث كانت البالد اإلسالمية أكثر تقدما من أوربا، وكان العرب مولوعني بالتجارة 2مثل األندلس، بغداد، صقلية

 حبيث كانوا  ينتقلون من بلد آلخر رغم عدم تطور وسائل السفر.

الرحالت لغرض العلم، والتعرف على ثقافات بلدان و انتشرت يف هناية العصور الوسطى ثقافة جديدة أال وهي  
أخرى وكذا معرفة كل ما هو موجود يف البلدان اليت يذهبون إليها. وتعترب هاته الرحالت مقتصرة فقط على 

 . 3األغنياء الذين ميلكون املتسع من الوقت وكذا الفائض يف األموال

رحلة من القرن السادس عشر إىل يومنا هذا، وهذه متتد هذه امل السياحة في العصور الحديثة والمعاصرة:-3
املرحلة عرفت تطورات كبرية وكذا شهدت تغريات يف اجملال العلمي والتكنولوجي. ما ساعد على زيادة الرتحال 

وظهرت يف هذه الفرتة بعض القوانني اخلاصة بتنظيم الرحالت  .4وكثرة املناطق اليت ميكن أن يلجأ إليها السائح
. حبيث أصبحت هناك حدود سياحية بني البلدان، وبقيت يف تطور مستمر إىل غاية للسياحوكذا وضع حدود 

 وأصبح معتمدا عليه كثريا لتنشيط النشاط االقتصادي. القرن العشرين.حبيث زادت نسبة التطور يف هذا اجملال، 

املنشآت السياحية والفنادق تطورا كبريا. وقد ميز السياحة يف هذه الفرتة جمموعة من التغريات متثلت  تكما شهد
  : 5فيما يلي

 *تطور حركة السياحة العاملية.
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 .5عوينات عبد القادر، مرجع سبق ذكره،ص.2 
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 *ارتفاع مستوى دخل األفراد، خاصة يف أوربا وأمريكا الشمالية.

 *تزايد حجم السكان.

 *تطور العالقات بني البلدان.

 النقل واالتصاالت، خاصة النقل اجلوي وصناعة السيارات. وسائل *تطور كبري يف

 المطلب الثاني: أنواع السياحة:

بعد عرضنا ملفهوم السياحة ومراحل تطورها، نشري فيما يلي إىل أهم أنواع النشاطات السياحية النامجة عن هذا 
 التطور. وسوف نقدم هذه األنواع وفق منظورات خمتلفة حبيث جند:

ال ينتقل الفرد من مكان إىل آخر إال وفق هدف معني، حبيث ميكن تقسيم  السياحة حسب الهدف:-1
 السياحة حسب اهلدف إىل:

يعترب هذا النوع من السياحة األكثر إنتشارا يف مجيع احلقب التارخيية، وهي عبارة عن انتقال السياحة الترفيهية:-أ
نية حمددة قصد الرتفيه عن النفس، واالستمتاع مبميزات لفرتة زمالفرد من مكان إقامته األصلية إىل مكان آخر 

واهلدف من هذا السفر يقتصر على االستمتاع والراحة باالضافة إىل  .1الوجهة السياحية اليت اختارها السائح
ممارسة مجيع اهلوايات. فإذا اختار السائح البحر كوجهة له، فيمكنه أن يقوم بالغطس والسباحة والتزجل على 

لى الثلج يف األمواج.  أما إذا كانت وجهته اجلبال فيمكنه القيام باستكشاف املناظر الطبيعية، اضافة إىل التزجل ع
 املرتفعات.

تعترب كذلك من أكثر أنواع السياحة انتشارا يف العامل، فعظم األشخاص باختالف دياناهتم  السياحة الدينية:-ب
وتعد زيارة املسلمني للبقاع املقدسة باململكة  هم الدينية.تومعتقداهتم. يزورون املناطق املقدسة اليت تعرب عن انتمائ

   .2اتيكانضافة إىل زيارة املسيحيني إىل الفهم الوجهات السياحية الدينية يف العامل، إالعربية السعودية من أ

 فهي بالتايل سياحة روحية تقتصر على حتقيق الراحة النفسية للسائح.

وهي من أقدم أنواع السياحة، حيث كانت موجودة منذ العصور القدمية. يكون انتقال  السياحة التجارية:-ج
 هبدف التسوق وكذا تبادل السلع واخلدمات. السائح يف هذا النوع من السياحة 

                                                           
 .28بوعموشة حميدة، مرجع سبق ذكره، ص.1 

 .141، ص.2005دار وائل للنشر والتوزيع،  األردن، التسويق السياحي. محمد عبيدات،2 
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أدى تطور الطب والعالج إىل ظهور ما يسمى بالسياحة العالجية. فهي تساعد على خلق السياحة العالجية:-د
على  حتتويلدى السياح خاصة املرضى منهم. فهؤالء ينتقلون من مكان إقامتهم إىل األماكن اليت انطباع إجيايب 

احلمامات وعيون املياه الساخنة وأشعة الشمس. ان انتشار هذا النوع من السياحة ناجم عن زيادة وترية احلياة 
وع من السياحة يساعد على خلق رد فعل وظهور األمراض املرتبطة بنمط احلياة مثل القلق والتوتر النفسي. هذا الن

جية وتوفري اخلدمات املساعدة اليت تليق بالسياح.  العال طلب ضرورة تطوير اخلدمات إجيايب لدى السياح. مما يت
كما تساهم السياحة العالجية يف امتصاص البطالة وذلك بتشغيل عاملني يف اجملال الطيب مما يساعد على حتسني 

   . 1ي للبلدالدخل الفردي والقوم

مكان اإلقامة إىل مكان آخر لفرتة مؤقتة. ويعترب هذا النوع من بني  هي االنتقال منالسياحة الرياضية:-ه
، األنواع السياحية القدمية اليت كانت تشتمل رحالت الصيد. يف الوقت الراهن يتمثل هذا النوع يف صيد األمساك

 .2ركوب اخليل، التجديف وما شابه

يعرف هذا النوع إقباال كبريا من قبل السياح. خاصة الذين يذهبون يف التاريخية و الثقافية:السياحة -5
 جمموعات، حبيث يقومون بزيارة األماكن التارخيية والثقافية، اليت كانت موجودة يف حقبة غري اليت هم هبا اآلن.

جاء يف كتاب اهلل عز  من السابقة مثلماويهدف السياحة يف هذا النوع هو إشباع رغباهتهم املعرفية وكذا أخذ عرب 
وجل:)أو مل يسريوا يف األرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة و أثاروا األرض 

 .3وعمروها أكثر مما عمروها وجاءهتم رسلهم بالبينات فما كان اهلل ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون(

يتميز باالستمتاع واملالحظة والعيش يف أجواء احلضرات القدمية. ومن بني أشهر هذه  وجند هذا النوع من السياحة
احلضارات جند احلضارة الفرعونية واحلضارة الرومانية واإلغريقية على مر التاريخ والعصور. ومن بني أهم احلضارات 

   . 4هي احلضارة اإلسالمية يف األندلس

يف هذا التقسيم نتحدث عن الوجهة اليت يقصدها السائح، أي املكان ثانيا:السياحة وفقا للموقع الجغرافي:
 الذي اختاره ليكون قبلة له يف مدة سفره.

تقتصر هذه السياحة على تنقل السائح يف حدود حميط دولته أي أنه ال خيرج عن الرتاب السياحة الداخلية:-1
ن آخر يف نفس الدولة هبدف الرتفيه وتغيري الوطين. فالسياحة الداخلية هي التنقل من مكان االقامة إىل مكا

                                                           
 .57ماهر عبد العزيز توفيق، مرجع سبق ذكره،ص.1 

  2نفس المرجع،ص147.
 .09سورة الروم، اآلية 3 
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حاجاته لقضاء  ، حيث يستخدم العملة احمللية لة الصعبةم. نستخلص مما سبق ان السائح غري ملزم بدفع الع1اجلو
 األساسية لتحسني النشاط السياحي الداخلي.

إىل بلد آخر من أجل الرتفيه يف بعض األحيان يرغب السائح يف تغيري بلد إقامته والتنقل السياحة اإلقليمية:-2
عن النفس. ولكي يكون هذا التنقل منخفض التكاليف يلجأ السائح إىل السياحة اإلقليمية. وهي سياحة مبنية 

 على تغيري الفرد ملكان إقامته والذهاب إىل بلد جماور لبلده.

لبلد األصلي للسائح وكذا هي مماثلة للسياحة االقليمية ولكن الوجهة تكون بعيدة عن االسياحة الخارجية:-3
عن اإلقليم. الغرض منها اكتشاف بلدان جديدة والتعرف على ثقافات خمتلفة وكذا منط العيش و تفكري اهل 

 البلد.

 باختالف اهلدف املراد من السياحة خيتلف معه عدد السياح وهي تنقسم إىل ما يلي:ثالثا:السياحة وفقا للعدد:

إذا ما حتذثنا عن التكلفة، فإن تكلفة مثل هذا النوع تكون نوعا ما مرتفعة. حبيث تقتصر السياحة الفردية:-1
الرحلة على شخص واحد أو عائلته، وتكون على حسابه اخلاص و االتصال بطريقة مباشرة مع املواقع السياحية 

ة وكذا تأثره بالربامج . وخيتلف إقبال الفرد على هذا النوع من السياحة باختالف ثقافته السياحياملختلفة 
   . 2اإلعالنية

وهي عكس النوع األول، حبيث تكون الرحلة مع جمموعة من األشخاص وجهتهم مكان السياحة الجماعية:-2
 معني. حبيث تكون تكلفة هذا النوع من السياحة منخفضة. 

جتماعية، وشىت اال االقتصادية وتلعب السياحة دورا هاما يف احلياة أهمية السياحة و آثارها:المطلب الثالث:
 اجملاالت. وهذا ما جعلها حتظى باالهتمام الكبري لدى الدول املتقدمة و كذا الدول النامية أو املتخلفة.

 وفيما يلي نستخلص االبعاد األساسية ألمهية السياحة وتأثريها يف احلياة االجتماعية.

رفة أمهية أي موضوع جيب أن نعرف  درجة تأثريه على إذا ما أردنا معأوال: األهمية االقتصادية للسياحة:
 االقتصاد. ومبا أن للسياحة تأثري جد إجيايب على االقتصاد الوطين ألي دولة. 

 اآلثار االقتصادية املرتتبة عن النشاط السياحي:و نشري يف ما يلي إىل أهم 
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ادية. هذا التقاطع جيعل االقتصيتميز القطاع السياحي بتداخله مع باقي القطاعات خلق فرص للعمل:-1
 عتمد السياحة ت

اليت تنشأ فيها مرافق سياحية رئيسي ملناصب شغل جديدة يف املناطق  العاملة هذا ما جيعلها مولد اساسا على اليد
ياحة يف خلق منصب شغل غري مباشرة، مثال يف حال إجناز مركب سياحي مثال يف جديدة. كذلك تساهم الس

 .1العديد من العمال من بداية دراسة املشروع إىل غاية تدشينه مجيع مراحله يتطلب

 وعند افتتاح املركب السياحي تنشأ فرص شغل دائمة، حبيث من وجهة نظر االنتاج تساهم السياحة حبوايل 

. وبالتايل فإن السياحة تساهم 2من الناتج اإلمجايل العاملي، حيث ختلق فرص عمل متنوعة يف القطاع % 1.5
كبرية يف ختفيض نسبة البطالة، حبيث جند أن البلد السياحي حيتاج يد عاملة يف الفنادق وكذا يف املطاعم بدرجة  

هبا السياحة يف خلق فرص ؤثر وكذا سيارات األجرة....اخل. وميكن أن نلخص يف الشكل اآليت الطريقة اليت ت
  . 3العمل

 '':السياحة وخلق فرص العمل01الشكل رقم ''
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 السياحة في توفير فرص العملمساهمة 

 فرص العمل المباشرة
 فرص العمل غير المباشرة

 الفنادق

 النقل السياحي

 مكاتب السفر

التسليةمدن   

 القطاعات الزراعية

 القطاعات الصناعية

 القطاعات الخدماتية

 اإلنشاءات
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، 2009ن، الوراق للنشر والتوزيع، عما1طالجغرافيا والمعالم السياحية. إبراهيم خليل بظاظو، المصدر: 
 .222ص.

ال حتتاج إىل شحن وهي سلعة  تصديريهتعترب السياحة صناعة  السياحة أداة تأثير على ميزان المدفوعات:-2
البلد عملة صعبة. وال إىل تفريغ عند التصدير. ومنه فإهنا تعترب من أسهل الصناعات التصديرية اليت تدر على 

وبالتايل ميكننا اعتبارها من بني الوسائل اليت تستطيع الدولة االعتماد عليها يف حتسني ميزان مدفوعاهتا. ألهنا عبارة 
فنستطيع  لألجانبواذا ما فتحت الدولة السوق االستثماري  .1احمللية و األجنبية عن تدفق دائم لرؤوس األموال

وميزان  على الدول باإلجيابالقطاع ان تعود مالحظة اضافات اخرى ميكن لالستثمارات االجنبية يف هذا 
. ومنه السياحاملدفوعات على حد سواء فكلما زادت املرافق السياحة كلما زاد الطلب على هذا البلد من طرف 

 إجيابا على الدولة وميزان مدفوعاهتا حبيث نذكر: فيمكن ان تعود

 اليت متنحها الدولة للسائح، حبيث تعود إيراداهتا على الدولة بالعملة الصعبة.تكاليف التأشرية -

 .اإليرادات اليت ميكن احلصول عليها جراء تواجد السائح يف البلد-

 املطارات اليت يدفعها السائح.رسوم اهلبوط ومغادرة املوانئ و -

مبا أن القطاع السياحي هو قطاع متشابك مع القطاعات األخرى السياحة وآثارها على الدخل القومي: -3
ما الدخل واإلنفاق. حبيث كما أشرنا له يف صطلحني جد هامني يف االقتصاد، أوهلفبالتايل ميكن احلديث عن م

العاملني اجلدد. ومبا أن  هؤالءسابق فإن السياحة تولد فرص العمل، وهذا ما قد يرفع مستوى الدخل لدى ال
دي إىل تزايد ة يف األجور يف القطاع السياحي يؤ الدورة االقتصادية متكاملة فإن توفري فرص العمل وزياد

  .2أي استفادة قطاعات أخرى االستهالك

هناك اختالف بني البلدان السياحية وشعوهبا وبني البلدان الغري سياحية قافية:ثانيا:األهمية االجتماعية والث
 وشعوهبا. حبيث يكمن االختالف يف درجة احتكاك الشعوب باألجانب ومدى انعكاساهتا الثقافية واالجتماعية.

الجتماعي نسبيا. فمثال تلعب السياحة و املداخيل املرتتبة عنها دورا هاما يف حتقيق التوازن ااآلثار االجتماعية:-1
 .3ل منهما يقوم بدوره بغض النظر عن جنسهملساواة بني الرجل واملرأة.حبيث كنالحظ أن السياحة ختلق نوع من ا

                                                           
 . 14ره، ص.عيساني ربيع، مرجع سبق ذك1 

 .21نفس المرجع، ص.2 

رسالة ماجستير غير منشورة،كلية العلوم االقتصادية والعلوم  )تخطيط السياحة في الجمهورية العربية المصرية وأهميتها(. سلوى مرسي،3 

   .15،ص.السياسية
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يرتتب عن االحتكاك بني الشعوب عملية تبادل للمعارف واحلضارات وكذا تعلم بعض اللغات، حيث تتنقل 
 املعتقدات الفكرية واللغات وحتتك مبعتقدات فكرية أخرى. 

يعترب االختالف يف الثقافات واملعتقدات، ميزة مجيع اجملتمعات. لكن نستطيع القول أن اآلثار الثقافية:-2
دورا هاما يف حتقيق التبادل الثقايف والفكري بني الشعوب. هذه األخرية عرفت تغري يف املفهوم السياحة تلعب 

 . 1واهلدف فمن املعىن التقليدي هلا كوسيلة للرتفيه والتسلية أصبح هلا أبعاد أخرى هي تبادل املعارف والقيم الثقافية

الثروات الثقافية تعود بالنفع على الرموز األثرية  حضارهتا فإن هذهومبا أن ثقافة الدولة تكمن يف تراثها ورموز 
واحلضارية للدول السياحية. حبيث زاد االهتمام باملعامل الفنية والعادات والثقافات التقليدية اليت ترمز إىل هوية 

 البلد.

كما لبلدان.  تعد السياحة اخلارجية وسيلة من وسائل توطيد العالقات الديبلوماسية بني اثالثا:األهمية السياسية:
أن اآلثار االجيابية اليت تفرزها السياحة على املستويني االقتصادي واالجتماعي، تساهم يف حل العديد من 

كما أن معرفة الشعوب لبعضها البعض يعترب كحافز النتشار السالم بني البلدان وهذا   .2املشكالت السياسية
 نتيجة لتبادل املعارف وانتشار احلوار بني الشعوب.

. ومنه ارتأينا أن نتحدث عن بعض سلبية قطاع بأن له جوانب إجيابية ويتميز كل ابعا: اآلثار السلبية للسياحة:ر 
 اآلثار السلبية اليت ميكن أن جندها يف قطاع السياحة:

استغالل بعض اجلهات قدوم السياح بغرض الرتفيه والتسلية للرتويج إىل بعض صور االحنراف. مما يساهم يف نشر *
 عوامل الفساد والتدهور االجتماعي والثقايف.

*يف بعض األحيان ال تدل تصرفات السياح يف مرحلة سفرهم على تصرفات حقيقية عندما يكونون يف بلداهنم 
 األصلية وهذا ما قد يزعج السكان األصليني للبلد السياحي.

وب البلدان السياحية، وبالتايل *يف الغالب يشكل التلوث والنفايات أكرب اهلواجس اليت قد تكون عند شع
 فالسياحة تؤثر سلبا على البيئة.

 

 

                                                           
 .184،ص.2006،،مصردور السياحة في التنمية االجتماعية:دراسة تقويمية للقرى السياحيةوفاء زكي إبراهيم، 1 

 .17،ص1999، المكتب العربي الحديث، مصر، 2.طتنظيم وإدارة المنشآت السياحية والفندقيةأحمد ماهر، عبد السالم أبو قحف، 2 
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 المبحث الثاني:مفهوم سوق التأمينات:

حياة اإلنسان مبنية أساسا على مصطلح الاليقني، وال ميكن التحدث عن الاليقني دون احلديث عن اخلطر. 
ن إحتمال وقوع اخلطر موجود ال حمالة. حبيث ال ميكننا مراقبة شيء التحكم يف شيء يتميز بعامل الاليقني. أل

هلذا جاء قطاع التأمني ليقلل من حدة اخلطر احملتمل وقوعه. وهو ما جعل هذا القطاع يف وقتنا الراهن يعترب كأداة 
 فعالة بالنسبة القتصاد الدول املتقدمة حبيث تبين معظم حلول مشكلها االقتصادية على هذا القطاع. 

 دون التعريف بقطاع التأمني كمقدمة ملوضوعنا.ال ميكننا التطرق إىل موضوع التأمينات 

 المطلب األول:مفهوم التامين:

 التأمني مأخوذ أساسا من فكرة توزيع اخلسائر والتكافل بني اجملتمعات البشرية.

اجملال الذي عرف على أساسه،  ختتلف تعاريف التأمني باختالف اجلهة املقدمة للتعريف أو أوال: تعريف التأمين:
 حبيث:

التأمني هو:''عقد يلتزم مبقتضاه أن يدفع املؤمن له أو إىل املستفيد الذي اشرتط  التعريف القانوني للتأمين:-1
التأمني لصاحله مبلغا من املال، أو إيراد أو مرتب، أو أي تعويض مايل آخر يف حال وقوع احلادث او حتقق 

 . 1د. وذلك مقابل قيمة او أي دفعة مالية أخرى يؤديها املؤمن له إىل املؤمن''احلادث املبني يف العق

 وميكننا استخالص ما يلي يف هذا التعريف:

حتتويه هذه  كما هو معروف العقد هو عبارة عن وثيقة حتتوي على طرفني يتفقان على ماالتأمين هو عقد:-أ
وثيقة بالشروط يقومان بإمضاء تلك الوثيقة. وتسمى باألخرية من حقوق وواجبات. حبيث إذا ما قبل كالمها 

 التأمني.

 :وميكن تلخيصهم يف ما يلي أطراف العقد:-ب

 املؤمن له، هو الشخص الذي يكون معرضا للخطر. أي هو أساس العقد.*

 *املؤمن، هو الشخص الذي يلتزم بالتعويض للمؤمن له يف حال حدوث خطر.

احملدد يف العقد يقدم املؤمن تعويضا والضخص الذي حيصل على هذا التعويض *املستفيد، يف حالة وقوع اخلطر 
 يسمى باملستفيد.

                                                           
 من القانون المدني.  619المادة 1
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مصطلح التأمني أو األمان هو موجود يف اللغة العربية منذ األزل حبيث يعين الطمأنينة تعريف التامين لغويا:-2
سم اهلل الرمحن الرمحني:''آمنهم من والسكينة، وكذا زوال اخلوف.إذ جنده يف القرآن الكرمي يف قوله تعاىل بعد ب

 .2''وآذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا''ويف آية أخرى يقول تعاىل:.  1خوف''

 ومن هذا التعريف جند أن األمن والطمأنينة من بني أهم ما حيتاجه اإلنسان يف حياته. 

 عرف بعض االقتصاديني التأمني مثل:التعريف االقتصادي للتامين:-3

عمل من أعمال التنظيم واإلدارة وذلك ألنه يقوم بتجميع أعداد كافية من احلاالت '':Knightتعريف -أ
استبعاد عدم التأكد، لتقليل درجة عدم التأكد إىل حد مرغوب فيه. فالتأمني ما هو إال تصوير ملبدأ  ،املتشاهبة

 وذلك بالتعامل يف جمموعات من احلاالت بدال من التعامل يف حاالت

  .3مفردة'' 

حتول هو أن ظاهرة األعداد الكبرية   يعتمد عليها التأمني يف القياس،''إن األسس اليت: Shackleتعريف -ب
 . 4عدم العلم إىل العلم.كما حتول الشك واخلوف إىل التأكد''

يتبني من خالل التعريفني أن  الفرد يكون أكثر طمأنينة اقتصاديا بسبب ختفيض املخاطر واخلسائر يف حالة  
مث تكون مثل حالة وقوعها، عن طريق جتميع عدد كاف من الوحدات اليت هي قابلة للوقوع يف نفس اخلطر ومن 

 . 5البقية الذين قد دفعوا يف السابق قسط تأمينهم التكافل بني

 لب الثاني:تاريخ التأمين وتطوره: المط

ميكن أن ال ميكن اعتبار التأمني على أنه مصطلح حديث النشأة بل هو قدمي قدم احلضارات اليت عرفتها البشرية. 
تكون التسمية خمتلفة لكن املعىن يبقى واحد. حبيث يعد صورة من صور التكافل. وهذا ما جنده مطبقا منذ األزل. 

 أن قدماء املصريني كانوا يقومون بدفع اشرتاكات من قبل أعضاء جلنة كانت مكونة لتقوم فقد ذكر بعض الباحثني
  .6بأشغال دفن وحتنيط املوتى وتشييد القبور

                                                           
 .3سورة قريش، اآلية1 

 .125سورة البقرة، اآلية 2 
 .57، ص.1996دار النهضة العربية، لبنان،  التأمين وإعادة التأمين.أحمد جاد عبد الرحمان،3
 . 42،ص.1998مكتبة النهضة العربية، لبنان،  الخطر والتأمين.عبد هللا سالمة،4

 .14، ص.2007دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان، التأمين، مبادئه وأنواعه. صالح عز الدين، 5 

  6زيد منير عتوي، إدارة التأمين والمخاطر. دار كنوز امعرفة للنشر، عمان، 2006،ص.33.
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بدأ نظام التأمني يف صورته احلقيقية مع نشاط النقل البحري، يف فرتة الفينيقيني، حبيث كما هو معلوم أن 
وهذا نتيجة عدم خوفهم من املغامرة وحبهم لالستطالع وعدم هيبتهم الفينيقيني هم أول من ركبوا السفن 

حبيث انتشر يف القرن الرابع عشر يف مدن إيطاليا وبالد احلوض املتوسط. حبيث كان خيضع للتأمني مجيع للبحر.
 1666سنة واستمر حىت القرن اخلامس عشر، وقد ظهرت أول وثيقة حريق . 1، مبا فيها السلعةمن يف السفينة

كنيسة واعتربت من أضخم احلرائق   100آالف مسكن و  3من ميالدية يف لندن. حيث شهدت احرتاق أكثر 
قومون بالتفكري يف إنشاء مجعيات تعاونية ضد احلريق. حبيث ظهرت أول وثيقة تأمني وهذا ما جعلهم ي.2آنذاك

ضد احلريق يف بريطانيا مث انتشرت إىل باقي دول أوربا ومن مث إىل مجيع أحناء العامل. ومن املالحظ أنه إذا ما وقع 
بالتأمني ضد احلرائق. ولكن  حادث ما يكون سببا لتنبيه الناس. حبيث مل يكن أحد يفكر يف إنشاء مجعية خاصة

الحظ األشخاص ما قد ينجم عن احلرائق اقرتحوا فكرة اجلمعية، مبعىن آخر أن األشخاص ال يؤمنوا بعدما 
  ال يفكر يف املصيبة حىت تقع. اإلنسان،إال إذا وقع فعال. وهذه غريزة  بالشيء

رتا. ولكنه مل يلق الرتحيب الكايف، حبيث مل وبعدها ظهر تامني آخر أال وهو التأمني على احلياة و ذلك يف إجنل
يتقبل األفراد فكرة التأمني لكونه مناف لألخالق. ولكن ما حدث يف الواليات املتحدة األمريكية جعل 

  .3األشخاص أكثر قابلية هلذا النوع أال وهو مساعدة رهبان يف القيام هبذا النوع من التأمني

ر الثورة الصناعية و هو تطور التكنولوجيا وهذا يف القرن الثامن عشر وازدادت مع ظه   وما أدى إىل تطور التأمني
يف القرن التاسع عشر، حبيث ازداد انتشار اآلالت امليكانيكية ووسائل املواصالت. مما أدى إىل ازدياد اخلطر 

 على حوادث السيارات وغريها.  وظهور التأمني على املسؤولية

ن، أصبح التأمني شيء مألوف وزادت أمهيته بسبب ارتفاع وترية املعيشة وكذا ارتفاع نسبة إىل غاية القرن العشري
بح الفرد يستطيع القيام بالتأمني على العديد من املمتلكات سواء وع االخطار إىل يومنا هذا. فقد أصاالحتمال بوق

 املادية منها أو املعنوية.

  المطلب الثالث: أنواع التأمين:

أن زيادة احتمال وقوع اخلطر، يزيد معها احتمال اخلوف من املخلفات النامجة عنه. ومع تطور ذكرنا سابقا 
التأمني وخدمة التأمني ازداد اعتماد األفراد على هذا القطاع ومعه أصبح هناك أنواع كثرية لقطاع التأمني نذكرها يف 

 ما سيأيت:

                                                           
1 François Couillant et al, Les grandes principes de l’assurance. Édit. Argus, 1997, p.14.  

 .6، ص.2008دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان، التأمين: مبادئه و أنواعه. عز الدين فالح، 2 

  .32،ص.1992وان المطبوعات الجامعية، الجزائر، دي التامين في القانون الجزائري.إبراهيم أبو النجا، 3 
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  :1أوال: األنواع حسب طبيعة التأمين

هي التأمينات اليت تعتمد على حرية االختيار كأساس للتعاقد بني شركة التأمني وبني الفرد  :اإلجباريالتأمين -1
أو املؤسسة، أي الذي يقبلون عليه من تلقاء أنفسهم دون أن تلزمهم الدولة بذلك. ويطلق عليه إسم التأمني 

 أو التأمني اخلاص. التجاري

الذي يكون مفروضا على الفرد أو املؤسسة وليس هلم احلق يف االختيار. يتمثل يف التأمني التأمين اإلجباري:-2
 حبيث تقوم الدولة بفرضه نظر للمنافع اليت قد يقدمها للفرد واملؤسسة وكذا الدولة على حد سواء.

 اي أن عنصر اإلجبار من طرف الدولة هو األساس يف هذا النوع مثال عن ذلك التأمني اإلجباري للسيارات.

 التأمين حسب الموضوع: ثانيا:

 :2وميكننا حتديد نوعني رئيسيني من خالل هذا التقسيم

يتعلق هذا باملؤمن له شخصيا واهلدف منه هو االستفادة من التعويض مقابل وقوع تأمينات األشخاص:-1
كان اخلطر   اخلطر. حبيث يقوم املؤمن له بإمضاء عقد التأمني مع املؤمن ويتم حتديد كافة الشروط يف العقد، سواء

  .3صحتهماحملتمل متعلق حبياهتم أو 

 حيتوي التأمني على األشخاص على التأمينات التالية:

هو التأمني على شخصه أي التأمني على االنسان. ففي حالة وقوع خطر كاملوت تقوم و التأمين على الحياة:-أ
 شركة التأمني بالتعويض.

للمؤمن له  على شروط للتعويض، ففي حال وقوع خطر وجندها حتتويالتأمين من الحوادث الجسمانية:-ب
  يقوم املؤمن بدفع التعويض املتفق عليه للمستفيد.

هذا التأمني اهلدف منه هو التعويض يف حال وقوع خطر للمؤمن له والذي ميكن أن يكون  تأمين األضرار:-2
 يف ممتلكاته، كما ميكن أن يكون خطر يلحق بذمته املالية وجند فيه.

                                                           
 .194،ص.2003،منشورات الحلبي، بيروت،:دراسة مقارنةعقد التأمين حقيقته ومشروعيتهمحمد تقي الحكيم، عبد الهادي السيد محمود،1 

رسالة ماجستير، كلية العلوم (. CAATتحليل مالئمة ومردودية شركات التأمين''دراسة حالة الشركة الجزائرية للتأمينات  هدى بن محمد، )2 

 .21،ص.2004االقتصادية و علوم التسيير، جامعة قسنطينة، 

  3نفس المرجع، ص.22.



 السياحة وسوق التأمينات                                                       ألولاالفصل 
 

37 
 

وهذا األخري عبارة عن التعويض الذي يستفيد منه املؤمن له، نتيجة وقوع خسائر يف  تأمين الممتلكات:-أ
 ممتلكاته.

هو عبارة عن التعويض الذي يقدمه املؤمن للمؤمن له، نتيجة وقوع خسائر يف الذمة املالية تأمين المسؤولية: -ب
 لسبب أو املسؤول عليه. هلذا األخري. بسبب تعويضه لضرر وقع لغريه وكان هو ا

 ثالثا: أنواع التأمين حسب الغرض:

وفقا هلذا التقسيم جنده يهدف إىل حتديد نوع كل تأمني، وما هو الغرض منه. حبيث ميكن أن يكون جتاري حيمل 
 . 1مصلحة خاصة، كما ميكنه أن يكون اجتماعي أي هلدف عام

 أي حماولة زيادة املكسب. حمضواهلدف منه هو جتاري التأمين التجاري''الخاص'': -1

عكس التأمني التجاري، يهدف هذا النوع من التأمني الذي تفرضه احلكومة إىل حتقيق  مين االجتماعي:التأ-2
 املصلحة االجتماعية لألفراد.

  المبحث الثالث:التأمين السياحي:

متداول كثريا من طرف فئة معينة يف اجملتمع، أال وهي فئة السياح القاصدين دوال خارج الوطن. حبيث  هو مصطلح
 يستخدم كأداة اطمئنان للسائح.

يكثر استعماله خاصة يف جمال السياحة. حبيث يكون إذا ما حتدثنا عن الاليقني،فنالحظ أن هذا املصطلح 
يوجد الشخص يف مكان غري بلده األصلي. أين ال يعرف الكثري احتمال وقوع حوادث وأخطار كبرية جدا حبيث 

 من األشخاص.

إذا ما الحظنا احلوادث اليت تقع يوميا، وكذا التعويضات اليت تقوم بدفعها شركات التأمني للمؤمن له. نستخلص 
ومرحبة لزيادة أن هامش الربح عرف نوع من االخنفاض. وعليه فيجب على شركات التأمني البحث يف بدائل سهلة 

 هامش الربح لديها.

اإلنسان العقالين الراغب يف الذهاب يف رحلة خارج الوطن. باالضافة  المطلب األول: مفهوم التأمين السياحي:
اجاته إىل اختياره للوجهة السياحية اليت يود زيارهتا، هو كذلك خيتار وثيقة التأمني السياحي اليت تغطي مجيع احتي

  قوع خطر.احملتملة يف حال و 

                                                           
 .18، ص. 2003الدار الجامعية للنشر، مصر، التأمين و رياضياته مع التطبيق على تأمينات الحياة وإعادة التأمين. إبراهيم علي عبد ربه، 1 
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 تعريف التأمين السياحي:-1

عبارة عن تأمني يهدف إىل تغطية النفقات الطبية، إلغاء الرحلة، فقدان األمتعة على أنه :'' التأمني السياحييعرف 
أو التعرض إىل أحداث أثناء الرحلة. وغريها من اخلسائر اليت قد تتكبدها أثناء السفر. سواء على الصعيد الدويل 

 .1لد الواحد''او داخل الب

وإمنا ميكن القول أهنا عبارة عن محاية سفر  .تعرب عن تأمني فعليكما أن:''وثيقة التأمني السياحي يف احلقيقة ال 
  . 2تستعمل لزمن معني''

ومن هذين التعريف ميكن استخالص تعريف للتأمني السياحي على أنه:''عبارة عن عقد مكون من طرفني مها 
للمؤمن قصد تأمني رحلته. ويف حال وقوع اخلطر املؤمن واملؤمن له، حبيث يقوم هذا األخري بدفع مبلغ من املال 

 عقد صاحل ملدة معينة أقصاها سنة.يقوم املؤمن بتعويض املؤمن له مثلما هو موجود يف العقد، وهذا ال

 ميكننا استخالص عدة خصائص للتأمني السياحي: ثانيا: خصائص التأمين السياحي:

وثيقة التأمني عبارة عن عقد موقع من قبل املؤمن واملؤمن له. حبيث  التأمين السياحي هو عبارة عن عقد:-1  
 جند فيه كل الشروط املتعلقة بدفع املؤمن له ملبلغ التأمني ومىت وكيف يتم التعويض من قبل املؤمن.

عقد التأمني السياحي ينتهي بانقضاء مدة الرحلة يف حال ما إذا كان العقد التأمين السياحي محدد بمدة:-2
 مدته ال تزيد عن السنة.ص رحلة واحدة. أما إذا كان متعدد الرحالت خي

حبيث ميكن أن يقع يف  التأمين السياحي هو خليط بين التأمين على األشخاص والتأمين على األضرار:-3
 الرحلة خطر متعلق جبسم املؤمن له، كما ميكنه أن يكون متعلقا مبمتلكاته.

 السياحي: المطلب الثاني:نشأة وتطور التأمين

التأمني السياحي هو نوع من أنواع التأمينات الغري متداولة كثريا على مستوى األحباث. وهذا راجع إىل قلة انتشاره 
إن معرفة تاريخ ظهور التأمني السياحي سيسمح لنا يف اجملتمع. أو بصفة أدق ارتباطه بطبقات معينة من اجملتمع. 

 باإلجابة على العديد من التساؤالت.

                                                           
 insurance.www.wikipedia.org/wiki/travel1 

2 www.tripadvisor.com/united states: travelinsurance. 

http://www.wikipedia.org/wiki/travel
http://www.tripadvisor.com/united
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 1340احتمال وقوع حادث تنقل أشخاص عرب البحر وهذا سنة كانت أول وثيقة تأمني سياحي موجهة لتغطية 
، وهذا من خالل 1593املتحدة فقد مت توقيع أول وثيقة تأمني سياحي، سنة  للمملكةيف سويسرا. أما بالنسبة 

  .1جمموعة من العمالء أثناء التبادل امللكي

ني آنذاك يف اململكة الربيطانية التجار وكذا نسبة اخلطر عند السفر بالسفن يكون أكرب. حبيث كان يقوم هبذا التأم
حبيث كان هذا .2وكالة تأمني سياحي يف الواليات املتحدة األمريكية هو''جاميس باترسون''أول من قام بفتح 

طبقتان املعنيتان فقط بالسفر و املنتوج موجه للطبقة الراقية، وكذا الطبقة املتوسطة ذات الدخل املرتفع. ومها ال
 السياحة.

وبفضل هذه اخلطوة قد فتح األبواب للراغبني بفتح وكالة تأمني سياحي يف الواليات املتحدة األمريكية.وكذا شجع 
 املسافرين على القيام بتأمني انفسكم قبل الشروع يف رحلتهم.

حبيث إذا ما حدثت سرقة للمؤمن له يقوم بتعويضه أن التأمني كان فقط على السرقة وكان الشائع يف تلك احلقبة 
 سروق.امل بنفس املبلغ

فتحه ألول وكالة تأمني سياحي، بدأت هذه الوكاالت يف التوسع عرب أرجاء العامل.  سنوات من    وبعد مضي
 ومع ظهور التأمني على الصحة بات هذا األخري اختيار حبيث أصبحت أكثر شعبية مع بداية القرن العشرين.

من له احلق يف اختيار ما إذا ما أراد أن يقوم بالتأمني على الصحة آخر ضمن قسيمة التأمني السياحي. حبيث للمؤ 
. وعلى الرغم من هذا كله، 3أم ال. فعلى سبيل املثال اخلسائر النامجة عن إلغاء الرحالت وكذا فقدان جواز السفر

 إال أنه يوجد الكثري من الناس ال يستطيعون أن يفرقوا بني التأمني والتأمني السياحي. 

 

 المطلب الثالث:أهمية التأمين السياحي:

تكمن راحة اإلنسان يف شعوره باألمان حيثما كان. وخاصة إذا ما كان الشخص مسافر إىل ليس مبكانه األصلي. 
الت اخلطر جد كبرية.، وهلذا سوف نتطرق إىل أمهية التأمني السياحي واهلدف املرجو منه. فنسبة وقوع حا

 وفيمايلي نلخص أمهية التأمني السياحي يف النقاط التالية:

                                                           
1 www.the travelinsurers.com/history of travel assistance. 
2 www.travelinsurancereview.net/history of travelinsurance. 
3 www.the traveinsurers.com/history of travel assitance / 

http://www.the/
http://www.travelinsurancereview.net/history
http://www.the/
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لكي يقوم املؤمن له أو السائح باقتناء وثيقة التأمني السياحي وجب علية معرفة أوال: أهداف التأمين السياحي:
 .1ةوأهداف هذه الوثيق

التعويض حسب  يتحصل املؤمن له على قد:ضمان االستفادة من التعويض في حال تم الغاء الرحلة 1- 
، سواء كان هو السبب أم كانت املسؤولية ال رحلةالما اذا مت الغاء  ففي حال .املتفق عليها مع شركة التامني النسبة

 ه، حسب ما هو موجود يف بند العقد.تقع على عاتق

 أن جند فيه:فهنا ميكن 

 *فقدان جواز السفر.

 *فقدان أحد الوثائق الالزمة للسفر.

 *التخلف عن الرحلة بسبب إمهال السائح.

 *وفاة أحد أفراد العائلة، ما جيعل السائح يلغي رحلته.

 *مرض أحد أفراد العائلة، مما جيعل السائح يلغي رحلته.

 ا على السائح إال التدقيق واختيار الوثيقة  األمثل له.وثيقة التأمني السياحي حتتوي على عدة شروط وبنود، وم

 اليت ميكن أن حتدث للسائح خالل فرتة السفر،من أصعب املواقف التعويض في حالة التعرض إلى السرقة:-2
هذا خيلق  فرق واضح.  سياحي فإنلوثيقة تأمني ه تتعرضه للسرقة ما قد جيعل رحلته كارثية. ولكن يف حالة حياز 

 إىل ضمان رحلة خالية من التفكري والقلق حىت يف حال تعرض السائح للسرقة.ف الوثيقة حبيث هتد

التأمني السياحي جيعل السائح مرتاح البال، حىت ولو : األغراض التعويض في حالة تضييع الحقائب و-3
 الضائعة.ضاعت منه حقائبه حبيث التعويض يسمح للسائح باحلصول على مستحقات مالية مقابل األغراض 

قد يتعرض السائح خالل رحلته إىل حالة استثنائية   التعويض في حالة نوبات المرض أو الحاالت الطارئة:-4
أن قطاع الصحة يعترب من القطاعات ذات التكلفة العالية، فمن  واملعلومكالتعرض للمرض أو حدوث حالة وفاة. 

أفرد عائلته كجلب جثة االبن مثال  بأحدبه، أو  املمكن أن ال يستطيع السائح تسديد فاتورة العالج اخلاص
ألرض الوطن. ولكن هنا تتدخل شركات التأمني من خالل الوثيقة احملررة من طرفها واليت تكون برفقة السائح، 

 فهي تسمح بدفع التكاليف املرتتبة عن العالج أو عن الوفاة للسائح أو ألهله. 

                                                           
1 www.tripadrisor.com/united states:travelinsurance. 

http://www.tripadrisor.com/united
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التأمني السياحي يف تطوير مجيع اجملاالت. فال شك من أنه يلعب دور يساهم  ثانيا: أهمية التأمين السياحي:
 . 1إجيايب لدى املؤمن له، وكذا على الصعيد العام

يلعب التأمني السياحي دور اقتصادي جد هام، فهو حيقق الكثري من االجيابيات اليت  األهمية االقتصادية:-1
 ميكن حصرها يف ما يلي:

تاجية التأمينات السياحية يؤدي إىل خلق فرص العمل. ما يرتتب عنه زيادة الدخل زيادة انزيادة فرص العمل:-أ
   الفردي يف اجملتمع. فهو قطاع حيوي ونشيط بالنسبة للسياح طول السنة.

التأمني السياحي يؤدي إىل رفع االستثمار يف اجملتمع. ملا يستطيع أن يوفره من أموال بسبب زيادة االستثمار:-ب
 وقوع اخلطر. فهو أداة فعالة اجتميع املدخرات.ضعف احتمال 

يساهم التأمني السياحي يف حتسن احلالة االجتماعية للسياح. فإذا تعرض هؤالء  األهمية االجتماعية:-2
للخطر. ال يقومون بدفع التكاليف من حساهبم اخلاص. بل يعتمدون على وثيقة التأمني السياحي. كذلك يساهم 

ع درجة الوعي لدى املستهلك أو املؤمن له. فهناك أشياء غري قابلة للتعويض وهذا ما يرفع التأمني السياحي يف رف
 من مستوى املسؤولية لدى السائح.

بعدما وضحنا أهداف التأمني السياحي وأمهيته. سوف نتطرق إىل أنواعه املتداولة ثالثا:أنواع التأمين السياحي:
 .2لدى السائح

 ينقسم التأمني السياحي حسب طبيعته إىل إجباري واختياري.طبيعته:التأمين السياحي حسب -1

التأمني السياحي عامة هو تامني اختياري. أي أنه غري مفروض من طرف  التأمين السياحي االختياري:-أ
 الدولة، أو من قبل جهات أخرى.

 السياحي بصفة اجبارية. التأمني وثيقةتتطلب بعض الوجهات السياحية اقتناء  التأمين السياحي االجباري:-ب
 فالسائح ال يستطيع دخول هذه البلدان دون وجود وثيقة التأمني.

ختتلف وثيقة التأمني السياحي باختالف الزبائن. حيث يوجد هناك  التأمين السياحي وفقا لمدة الوثيقة:-2
أشخاص يسافرون عدة مرات خالل السنة. كما يوجد أشخاص يسافرون حسب رزنامة العطل املدرسية أو 

                                                           
  1إبراهيم علي إبراهيم عبد ربه، ص.74.

2www.travelinsurance.net/11reasons to buy travel insurance.  

http://www.travelinsurance.net/11reasons
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فقد وضعت نوعني من . السياحي هذه املعطيات جندها قد أخذت بعني االعتبار من طرف شركات التأمنياملهنية.
 التأمني يف يد الزبون. استمارة وثيقة

هي خاصة باألشخاص الراغبني أو املتعودين على قضاء  وثيقة التأمين السياحي الصالحة لرحلة واحدة:-أ
 .واحدة فقطعطلتهم الوحيدة خارج الوطن، أي الذين حيتاجون إىل وثيقة تامني تغطي رحلة 

صالحيتها سنة واحدة. فهي تغطي العديد  تأمني هي وثيقة وثيقة التأمين السياحي الصالحة لعدة رحالت:-ب
التأمني  وثيقة، أي أن املسافر ال حيتاج يف كل مرة يرغب فيها يف السفر يتوجه لوكالة التأمني القتناء من الرحالت

 السياحي.

 

القطاع التاميين، والقطاع السياحي مها من بني أقدم القطاعات اليت عرفها التاريخ، فبالرغم من اختالف : خالصة
وترية التطور اخلاصة بكل منهما، اال اهنما يلعبان يف الوقت الراهن دورا جد هاما يف اقتصاديات الدول اليت تويل 

اهتماما كبريا هبما، كما ميكن ان ندمج هذين القطاعني للحصول على خدمة تربط القطاعني مع بعضهما 
 البعض، وتسمى هذه اخلدمة بالتامني السياحي.   
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 تمهيد 

خمتصني يف  ةاستشار جيب علينا  ،املنتوج الذي سوف نعرضه للسوق جناح احتمالدراسة  أردناما  إذا   
و ثقافة املستهلك من أ وتعترب دراسة سلوك املستهلك. إليهانقوم بتوجيه منتجنا فهم سلوك الفئة اليت 

يها هلذا جيب على تتغري بتغري العوامل املؤثرة ف ن السلوك و الثقافةأل ،طالقإلالدراسات على ا أصعب
ما وكيف ميكن القيام  قتناء منتوجالعلى ثقافة املستهلك قتصاديني دراسة العوامل املؤثرة إلخصائيني األا

ثري عليه.لتأبا  

بيا و سلأجيابيا إتؤثر  نأهنا شأن نقوم بعملية احلصر لبعض العوامل اليت من أينا يف الفصل الثاين تأرإهلذا 
:يةساسأىل ثالث مباحث إمني السياحي وهلذا قسمنا فصلنا لتأقتناء السائح لوثيقة اإيف   

فراد ألابلية اقعموما ودراسة مدى  منيلتأعطاء شرح لثقافة املستهلك لسوق ابإول ألحبيث نقوم يف املبحث ا
 مينيةلتأر على الثقافة ادراسة عامل مهم قد يؤث ىلإينا تأفارما بالنسبة للمبحث الثاين أ ،و ثقافتهم يف ذلكمني للتأ

الث للحديث يف ما قد خصصنا يف املبحث الثىل هذا فإضافة إلو عامل الرتويج باأال وهو الرتويج أللمستهلك 
مينات .لتأثري على ثقافة املستهلك لسوق التأذا تلعب الثقافة الدينية دورا يف اإ  

:ميناتلتأمفهوم ثقافة المستهلك لسوق ا :ولألالمبحث ا  

علينا دراسة  وجب ،احيسيال التأمنيوثيقة  يقتين و السائح أاملستهلك  ساسية اليت جتعلألملعرفة الدوافع ا    
ما حتدثنا عن  ذاإولكن  ،ةو السائح بصفة خاصأالعوامل النفسية و البيئية و الثقافية املؤثرة على سلوك املستهلك 

هذا العلم فنجده حديث مقارنة بالعلوم األخرى حبيث انتشر بعد احلرب العاملية الثانية يف الواليات املتحدة 
. األمريكية  

مينات لتأالمستهلك لسوق ا :ولألالمطلب ا  

خصائص ع مني حبيث يتصف جبميلتأقتصاد هو عبارة عن مستهلك ملنتوج اإلاملؤمن له من وجهة نظر ا   
 املستهلك العادي

                                                           

   عبد السالم أبو قحف، "أساسيات التسويق" ، الدار اجلامعية،اإلسكندرية،2003،ص243.
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مفهوم المستهلك و المؤمن له  :والأ  

تفيد يف حالة ن يكون هو املسأكما ميكن   ،منيلتأهو الشخص الذي يلتزم بدفع تكلفة ا :تعريف المؤمن له -  
1.وقوع اخلطر احملتمل  

 التسويق  حبيث يكون يف وجهة نظر ،منيلتأهو كل شخص طبيعي يستعمل خدمة ا  تعريف المستهلك -   
2.هو احملور األساسي لكل ما يتم إنتاجه و توزيعه 

 ن نستنتج اخلصائص التاليةأ  من هذين التعريفني ميكن   

 . ن يكون طبيعياأ  مني السياحي جيب لتألسوق ا املستهلك  المستهلك شخص طبيعي*   

قتنائها .إمني اليت يرغب يف لتأيقوم بدفع تكلفة وثيقة ا   هو من يدفع التكاليفالمستهلك *   

ن أ  نتاج سلعة دون إحبيث ال ميكن  ،و التوزيع عليه نتاجإلحور احبيث يتم   ساسيألالمستهلك هو المحور ا*   

 يكون مستهلك هلا .

  المستهلكينأنواع   اثاني  
3حبيث ميكن أ  ن جند نوعني من املستهلكني 

 ستعماللإلمينية لتأيقوم بشراء اخلدمة ا ،نه املستهلك النهائيأ  ن نقول أ  و ميكن أ    المستهلك الفردي - 1 

ثناء السفر مع العائلة .أ  العائلي  ستعماللإلو أ   ،الشخصي  

عادة بيعها .إلهي الوحدات اليت تقوم بشراء اخلدمة    المنظمات -  

                                                           

. ص،،احلميد عبد الفتاح املغريب، "إدارة المنشآت المتخصصة-بنوك- منشآت تأمينية" ،بورصات املكتبة العصر ية،مصر 1  
 . حممد إبراهيم عبيدات،"سلوك المستهلك"،دار املستقبل للنشر و التوزيع،عمان،1989،ص 2  

  3 الربواري نزار عبد اجمليد،الربجني أمحد حممد فهمي، "إستراتيجية التسويق)المفاهيم،األسس،الوظائف("،دار وائل للنشر،األردن،الطبعة األوىل،
.116،ص  
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 ثالثاخصائص المستهلك النهائي 
1يتميز املستهلك النهائي بعدة خصائص ميكننا أ  ن نذكرها فيما يلي 

نتقاء اخلدمة .إل* املستهلك النهائي لديه دوافع   

ا حبسب ظروفه .ن يعد هلا ويبدهلأ  يقتين اخلدمة تكون مرنة حبيث ميكن  دوافع املستهلك اليت جتعله *  

هم العوامل اليت تؤثر يف تصرف املستهلك .أ  * يعترب الالشعور من   

من تصرفاته طول الوقت . * املستهلك النهائي شخص الميكن التنبؤ  

مين لتأماهية ثقافة المستهلك لسوق ا  المطلب الثاني 

و أ  قتصاديني إلئيني اخصاألختاذ قرار الشراء حبيث جيب على ابإكتسبه الفرد ليقوم إالثقافة هي عبارة عن ما    
حتديد سلوك و ثقافة املستهلك بصفة دقيقة .العاملني يف التسويق   

تعريف ثقافة المستهلك   أوال 

ت يضا القراراأ  وتشمل  ،ستخدام السلع و اخلدماتإ" جمموعة من التصرفات اليت تتضمن الشراء و     1 تعريف* 
2." اليت تسبق وحتدد هذه التصرفات 

ذي ىل منبه داخلي أو خارجي يواجهه والإذلك التصرف الذي يربزه شخص ما نتيجة تعرضه  هو"     تعريف * 
3." يسعى من خالله إىل حتقيق توازنه البيئي أو إلشباع حاجاته و رغاباته 

                                                           

  1 نفس املرجع،ص116.
.1امليناوي عائشة مصطفى،"سلوك المستهلك )المفاهيم واإلستراتيجيات("،مكتبة عني مشس،القاهرة مصر،الطبعة الثانية،1998،ص 2  

.1حممد إبراهيم عبيدات، مرجع سابق،ص 3  
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اتيجيات وفقا للتصرفات سرت إن للقيام بتخطيط سياسات تسويقية جيدة جيب صياغة أ  التعريفني جند ومن هاذين 
 يما يليستنتاج خصائص ثقافة املستهلك وسلوكه فإحبيث ميكننا  ،اليت يقوم هبا املستهلك  

حبيث عن  ،ختاذه لقرار الشراءإعند  فعال واحلركات اليت يقوم هبا املستهلكألهي ا   مجموعة من التصرفات - 1 

خر .آمنتوج معني ومل خيرت منتوج ختيار بإطريق تصرفاته يتضح لنا ملاذا قام   

ىل إو أ  حاجة معينة شباع إللعة ما لقرار شراء س اختاذهيهدف املستهلك من خالل      رغبة معينة إشباع -

و عدة دوافع شرائية.أ  حيدث نتيجة لدافع نه أ  ن نقول أ  كما ميكننا   ،هداف معينةأ  حتقيق   

 ثانيا ثقافة المستهلكأهمية دراسة  

ف شوط التفوق ذا قامت املؤسسة بدراسة معمقة لزبائنها وسلوكاهتم الشرائية فيمكن أن نقول أهنا قطعت نصإ  
باعة من طرفها، قامت بتحديد حاجيات وأهداف املستهلكني خلدمتها أو السلعة امل هناألعلى املنافسني، وذلك 

ما جعل هذا العلم نتاج ما ميكن تسويقه، و إلالشرائية  وإمكاناهتمنه من الضروري معرفة رغبات املستهلكني أل
د عدد املؤسسات زيقتصاد املفتوح، أين يإلىل اإقتصاد املغلف إلنتقال من اإلالباحثني هو ا سد عندألخذ حصة ايأ

احة بالنسبة للمستهلك تكون مت اليت تنتج سلع متشاهبة وبالتايل زيادة حدة املنافسة، وهذا أيضا ما جعل البدائل
ستنتاج إه ميكن ومن ذا مل نقوم بدراسة القاصدين للسوق وسلوكاهتمإيء ن دراسة السوق التعين أي شألالنهائي و

أمهية هاته الدراسة لسلوك املستهلك بصفة عامة والسائح بصفة خاصة القاصد شركات التأمني إلقتناء وثيقة تأمني 
.سياحي  

مع رغبات ماشى و يتأ  الذي يتوافق مني على عرض املنتوج ألتن يساعد شركات اأ  سلوك املؤمن له  * ميكن لدراسة
ستهلكني من جهة وطبيعة اجلغرايف للم ننتشارإلنشاء قنوات توزيع تتالئم واإىل إ ضافةإلبا ،املستهلكني الشرائية

خرى .أ  املراد تسويقها من جهة  اخلدمات  

                                                           

. (لة شركة الخطوط الجوية الجزائريةحا-قتصاديةإلستراتيجية الترويجية للمؤسسة اإلأهمية دراسة سلوك المستهلك في صياغة ا،)واىل عمر1 
 .06،ص.2011، 3ية وعلوم التسيري،جامعة اجلزائرقتصادية والعلوم التجار إلالعلوم ا ، ماجستريمذكرة 
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مكاهنا تقسيم بإك دراسة سلوك املستهلن إفمعرفة القدرة الشرائية للمستهلك وعرض منتوج وفقا لقدرته هلذا * 
 املستهلكني كل حسب قدرته .

حبيث جيب عليها اخلاصة هبا  نتاجإلسرتاتيجية اإهم العوامل اليت تبين عليها املؤسسة أ  من * تعترب ثقافة املستهلك 
خل (.إالقيم... ،دالعادات والتقالي ،اللغة ،للمستهلك )الدينن تقدم خدمات ال تتعارض مع املقومات الثقافية أ    

ستهلك على العموم املي اليت يراها أ   ،جيابيةإلاليت تغلب عليها صفة ان املستهلك تغريه اخلدمات أ  املعلوم * 
و السلعة أ  ذبه يف اخلدمة جيابية اليت جتإلوهلذا جيب على الشركات دراسة سلوك املستهلك ملعرفة اجلوانب ا ،جيابيةإ

ختزاهلا من اخلدمة املقدمة له .إالسلبية اليت جيب عليها  وكذا اجلوانب ،املقدمة  

هدافها حسب أ  سم و بالتايل ر  املؤسسة من معرفة الفئة اليت توجه هلا خدمتها متكن * دراسة سلوك املستهلك 
هداف ألوفق ا سرتاتيجية تسويقيةإي العمل وفقا لسياسة معينة. وصياغة أ   ،مكانيات اخلاصة باملؤسسةإلا

.الؤسسة  

مكاهنا بإكما   ،انتجاهتفرص الفشل وكذا تدنية مستويات اخلطر من خالل معرفة قابلية املستهلك مل* التقليل من 
ة مبنتوجات مكانية قبول املستهلك ملنتوجها مقارنإسوق معتربة وهذا من خالل دراسة  املنافسة على حصة 

 املنافسني.

به العملية التسويقية ن اهلدف من دراسة سلوكهم هو معرفة ما تتطلفإيف تغري مستمر ن حاجات املستهلكني أ  * مبا 
 لذلك.
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قرار الشراء  تخاذإمراحل  :ثالثا  

كما ميكن شرح   ،رىخألحبيث ختتلف كل مرحلة عن ا ،لكي يتخذ املستهلك قرارا بالشراء فهذا مير بعدة مراحل  
  :'' مراحل اختاذ قرار الشراء لدى املستهلك02رقم '' املراحل يف الشكل

 

 

  

 

 

 

 

 
La source: Helf Jean Pierre, Or soni Jacques: Marketing, Vuibert, Paris, France, 6 eme édition, 2000, P125. 
 :ومن الشكل أ  عاله نالحظ أ  نه ليتخذ املستهلك قرارا بالشراء جيب عليه أ  ن مير خبمسة مراحل أ  ساسية  كاآليت   

طلق عملية ن لديه حاجة غري مشبعة حياول معرفة هذه احلاجة ومنه تنبأدراك املستهلك إعند  :وجود حاجة -  

بة. ومنه فعلى املختصني لتلبية هذه الرغتعترب كدافع حيركه حنو القيام بسلوك معني حبيث  ،ختاذ قرار الشراءإ
نتاج و عرض ما إ ن تليب حاجة املستهلك وهذا عن طريقأ  هنا أشقتصاديني معرفة الدوافع و احلوافز اليت من إلا

هنا أ  ني فيها للمستهلك تب سرتاتيجيات تروجييةإن تقوم بصياغة أ  نه جيب عليها أ  كما   ،ن يغري املستهلكأ  ميكن 
. خرىأ  خرى عن طريق عرض بدائل أ  ن ختلق له حاجات أ  كما ميكنها   ،طموحاتهتستطيع حتقيق   

                                                           

  جستري،مذكرة ما("جازي-تصاالت الجزائرإلدراسة حالة شركة أوراسكوم : لعامة على سلوك المستهلك النهائيأثر العالقات ا)وقنوين باية،1 
 .15،ص.2005ومرداس،علوم التجارية،جامعة قتصادية والتسيري و الإلكلية العلوم ا

 التعرف على املشكلة ) الشعور بوجود حاجة غري مشبعة (

املعلوماتالبحث عن   

 تقييم احللول ) البدائل (

 قرار الشراء

 سلوك ما بعد الشراء
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باحلاجة وكذا  ن يشعرأ  يقوم هبا املستهلك بعد  تن عملية البحث عن املعلوماإ علومات:البحث عن الم -2
ذه احلاجة ه مهيةألاملراد البحث عنها تكون وفقا  ن املعلوماتأ  كما   ،شباعهاإعندما تكون لديه القدرة على 

هو يف حالة املنتوج ما ذا كان املنتوج باهظ الثمن كإن يكون البحث يف حالة ماأ  بالنسبة للمستهلك حبيث الميكن 
ذو سعر منخفض، حبيث معدل اإلجتهاد يف إجياد معلومات يكون أ  كرب يف حالة املنتوج مرتفع التكاليف. ويكون 

1 :البحث وفق املصادر التالية 

املعارف .،صدقاءألا،اجلريان ،سرةألا :المصادر الشخصية -ٱ          

املعارض . ،املوزعني ،عالنإلا ،رجال البيع :المصادر التجارية -ب        

منظمات محاية املستهلك . ،نتشارإلعالم الواسعة اإلوسائل ا :المصادر العامة -ج         

وفحص املنتج . ختيارإ ،ستخدامإلا :المصادر التجريبية -د          

 حبيث عملية البحث تتم عن طريق مصادر داخلية وكذا بالبحث عن طريق مصادر خارجية.

البدائلتقييم  -   

فلعد البحث  ،خرىأ  ات حيتوي على خصائص معينة الجيدها يف منتجمنتوج  شباع رغباتهإليبحث املستهلك     
البدائل اليت هي بني  يقوم املستهلك بتقييم ،عن املعلومات والتعرف على خصائص كل منتج مطروح يف السوق

اته اخلدمة.يدبه من خالل مقارنة ما بني املنفعة اليت حيصل عليها و التكلفة اليت سيدفعها مقابل ه  

تخاذ قرار الشراء إ -   

يقرر ما هو املنتج  ،ن قام املستهلك من تقييم كل البدائل املتاحة لهأ  حبيث بعد  ،هو مرحلة الشراء النهائي    
د تغري من القرار ولكن قد تتدخل بعض املؤشرات اليت ق ،شباع رغبتهإقد يطفي حاجته و قتناهإذا ما إالذي 

نقص يف اخلدمات  يأ  كتشاف إو أ  قتناءه إيها يف املنتوج الذي ينوي املستهلك أ  بداء رإالنهائي كتدخل العائلة و
يقتين منها خدمته.ن أ  املقدمة من طرف املؤسسة اليت يريد   

                                                           

.ص،،حممد عبد العظيم،" إدارة التسويق )مدخل معاصر("، الدار اجلامعية،اإلسكندرية1  
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املستهلك ال يتخذ قرار الشراء. فبعض العوامل قد تلعب دورا هاما يف....  

سلوك ما بعد الشراء  -   

يتم التقييم الفعلي  ،نتوجو املأ  قتاء املستهلك للخدمة إتعترب هاته املرحلة كمحصلة للمراحل السابقة حبيث عند     
 ،ن املنتوج املختارن املستهلك يشعر بالرضا عفإكثر أ  و أ  كان قد حقق ما توقعه   ذافإ ،ي بعد التجريبأ  للمنتوج 

نه سوف يقوم بتكوين صورة سلبية عن املنتوج عن املؤسسة.فإ ذا وجد العكسإما أ    

بيا عن املنتوج سل عالناإحد املصادر اليت قد تقدم أ  نه يصبح أ  كما   ،وهذا ما ينجم عنه مقاطعة املنتوج هنائيا
ن أ  عتبار إك. مع كثر مما كسبت وهذا نتيجة لعدم رضا املستهلأ  سوف ختسر ن املؤسسة فإوبالتايل  ،واملؤسسة
يث تلعب دورا هاما هم املراحل حبأ  نه يوجد فعال خلل يف منتوج املؤسسة. وهاته املرحلة من أ  ي أ  عقالين  املستهلك

الشراء.ختاذ قراراهتم بإلن البحث عن املعلومات وهذا خريآحينما حياول مستهلكني  يف املستقبل  

العوامل المؤثرة في ثقافة المستهلك  :المطلب الثالث  

    تؤثر يف ثقافة وسلوك املستهلك عدة عوامل وهي يف األساس عاملني ينبثقان منه عدة عوامل حبيث جند عوامل 
 :داخلية وأ  خرى خارجية 

 أوال: العوامل الداخلية المؤثرة في سلوك المستهلك 

 ،تفكريه هلك حبد ذاتهننا نتحدث عن املستفإ ،ذا ما حتدثنا عن العوامل الداخلية اليت تؤثر يف سلوك املستهلكإ   
شياء.لألورؤيته  ،التعلم ،الشخصية ،املكونات الذهنية  

ن يتم أ  كن ثري عل املستهلك حبيث ال ميلتأقد يلعب دورا يف ا ول ماأ  ن يكون أ  ميكن  :الحاجات و الدوافع  - 

قتناء هذا إربه على جت ه دوافعن يكون لأ  نه جيب عليه أ  كما   ،قرار الشراء من قبل املستهلك دون حاجته للمنتوج
 املنتوج.

                                                           

 لونيس علي،) العوامل اإلجتماعية والثقافية وعالقتها بتغير إتجاه سلوك المستهلك الجزائري-دراسة ميدانية بسطبف(، مذكرة دكتوراه دولة يف 
  

.ص، قسنطينة، علم النفس، ،جامعة يف  
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ن يسلكألد و العوز يدفع الفر أ  وهذا النقص  ،و العوز لشيء معنيأ  هي عبارة عن الشعور بالنقص  " :الحاجة  ٱ- 
1" مسلكا حياول من خالله سد النقص أ  و إشباع احلاجة 

ىل إريقة تؤدي به ي طأب حبيث جيعله يبحثه أليمن أ  نه يشعر بنقص جيب أ  معناه نسان حباجة إلذا شعر افإومنه 
ستقرار إيف حالة عدم  لاليزا نسانإلن اأ  ذا ما استمر شعوره باحلاجة فهذا يعين إحبيث شباع هلاته احلاجة إلحتقيق ا
  حبسب تغري دخله.هنا تتغريأ  نسان كما إلوحسب طبيعة ا ،ن تتغري مع تغري الوقتأ  ن احلاجة ميكنها أ  كما   ،داخلي

براز إريق هدافها وذلك عن طأ  نه سوف حتقق فإهذه النقطة  استغاللمن قامت املؤسسات ما ذا إنه أ  ومعىن هذا 
ر على باله وبالتايل ىل حاجات مل ختطإاملستهلك  انتباهن تثري أ  حبيث ميكنها  عالنإلحاجات جديدة عن طريق ا

ىل ذلك.إفقد تثري يف نفسه احلاجة   

احلاجات الغري  ساسي لقيام الفرد بتصرف معني هو تلكألن الدافع اأ  براهام ماسلو يرى أ  ن عالو النفس أ  وجند   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

.ص ، ،ماهر أمحد،"السلوك التنظيمي) مدخل بناء المهارات ("،الدار اجلامعية،اإلسكندرية 1  
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1:مشبعة وقد قسمها ماسلو يف الشكل التايل 

ساسية ألهرم ماسلو للحاجات ا :   ''03''الشكل رقم   

 

 تحقيق

 الذات

 الحاجات الذاتية

النجاح ،حترامإلا  

جتماعيةإلالحاجات ا  

الحب ،الصداقة ،نتماءإلا  

مانألمن و األحاجات ا  

()الفطرية الحاجات الفيزيولوجية  

وىلمأا ،ربلمشا ،كللمأا  

 

 

رتبة الثانية من حيث مان املألمن والألحتلت احلاجة وا ،نسانلإلمهيتها بالنسبة أ  حبيث يتم ترتيب احلاجات حسب 
ىل إص نه ختتلف حاجات الناس من شخألن جنعل هرم ماسلو للحاجات كقاعدة عامة أ  مهية. ولكن الميكن ألا
م.فراد الفعلية قبل عرض منتجاهتم وخدماهتألحبيث جيب على املختصني دراسة حاجات ا ،خرآ  

 
                                                           
 1 Demeure Claude: Marketing, Dalloz, Paris, France, 5emeédition, 5, P32. 
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:الدوافع -ب  

عه لسلك سلوكا هنا الطاقة الكامنة داخل الفرد اليت تدفأ  و أ   ،الدوافع هي تلك القوة احملركة الداخلية"  :(1تعريف) 
 ،ري مشبعةنتيجة لظهور حاجات غ و الطاقة تنتج عن حالة من التوترأ  وهذه القوة  ،جل هدف معنيأ  معينا من 

حلاجات وبذلك ن يشبع هذه اأ   من خالل السلوك والذي من املتوقع وحياول املشتهلك جاهدا تقليل هذا التوتر
تقلل من حدة التوتر، إال أ  ن إختيار األفراد ألهداف معينة وأ  مناط خمتلفة من التصرفات تكون نتيجة للتفكري 

" والتعلم 

القوة الدافعة نتيجة  وتتولد هذه جتاه معنيبإفراد اليت تدفعهم للسلوك أل" القوة احملركة الكامنة يف ا :(2)تعريف
تالقي أ  و إنسجام املنبهات اليت يتعرض هلا األفراد مع احلاجات الكامنة لديهم، واليت تؤدي إىل حاالت من التوتر 

" تدفعهم إىل إشباع تلك احلاجات 

حيث ميكن  ،لدوافععدة خصائص من هذين التعريفني حبيث جيب التفرقة بني احلاجات وا استخالصوميكننا 
:ايلن نذكر بعض اخلصائص كالتأ  ن تكون هلم نفس احلاجات لكن بدوافع خمتلفة. وميكن أ  للناس   

شباع احلاجة.إلساسي ألهنا احملرك اأ  ن نعترب الدوافع على أ  ميكن  -  

عن قوى كامنة داخل الفرد حبيث حتدث حالة من التوتر.هي عبارة  -  

املؤشرات اليت يتعرض هلا الفرد. ختالفبإفراد ألختتلف الدوافع بني ا -  

ليه. إىل ما يسعى إن يصل الفرد أ  اهلدف من الدوافع هو  -  
3:وهناك عدة دوافع حسب حاجة املستهلك 

ن املاركات التجارية ىل شراء منتوج بغض النظر عإباحلاجة تدفع املستهلك  الشعور القويدوافع شراء أولية:  -
 وكذا املكان الذي تباع فيه.

                                                           

.5عائشة مصطفى امليناوي،مرجع سابق،ص   
   حممد إبراهيم عبيدات، مرجع سابق،ص76.

  3  كاسد نصر املنصور،"سلوك المستهلك )مدخل اإلعالن( "،دار ومكتبة احلامد للنشر والتوزيع،عمان،األردن،6،ص75.   



 فصل الثاني                                                  ثقافة المستهلك وسوق التأميناتال
 

55 
 

هنا تلعب ألكات التجارية بني املار ختيار من إلي اأ  هم دافع أ  نتقاء إليف هاته احلالة يعترب ا :نتقائيةإدوافع شراء  -
 دورا يف تلبية حاجة الفرد.

اركة التجارية واملكان امل باختيارن قام أ  املنتوج بعد  وهذه تكون عندما يقرر الفرد شراء :دوافع الشراء التعاملية -
 الذي تباع فيه.

2- اإلدراك: عرف اإلدراك على أ  نه:" هو عبارة عن عملية استقبال وتنقية وتنظيم ومن مث تفسري املؤثرات من 
1" طرف املستهلك 

2"وعرف أ  يضا على أ  نه:" العملية اليت تشكل انطباعات ذهنية ملؤشر معني داخل حدود معرفة املستهلك 

املستقبلية نظيم املنبهات وتدراك هو عملية تنقية إلوا ،خرى أ  منبهات  ىلإفبعد احلاجة والدوافع يقوم الفرد بالتعرض 
وم جبمع املعلومات ن املستهلك يقأ  فمعىن ذلك  ،قرارا بالشراء ختاذهإاملنبه املناسب عند  باختيارنه يقوم أ  ي أ  

وتصنيفها للخروج بقرار واضح. وترتيبها  

:دراكإلبا املتعلقةونستنتج من خالل التعاريف السابقة اخلصائص التالية   

ملنشورة يف خبار األعالن واإلو منبهات من طرف املستهلك كاأ  معلومات  استقبالدراك هو عبارة عن عملية إلا -
صدقاء.ألو من املعلومات اليت حيصل عليها عن طريق العائلة واأ  الصحف   

بتحليل هاته املعطيات  أ  ث يبدحبييقوم الفرد بعد تلقيه للمعلومات بعملية تنقية وتنظيم ما هو موجود يف حوزته  -
ليها.إو اخلدمة اليت هو حباجة أ  واخلروج مبؤشرات حول السلعة   

مهية كل مؤشر أ  ريها حسب حبيث يقوم بعملية تفس ،يت عملية تفسري املؤشرات املتحصل عليها من قبل الفردتأ -
 من وجهة نظره.

ف حاجاتنا.ختالالدراكا موحدا وهذا نتيجة إحبيث ال منتلك  خرآىل إ ختالف من شخصإلدراك يتصف باإلا -  

                                                           
 1 Amine Abdelmadjid: « Le comportement du consommateur face aux variable d'action Marketing », 
édition management, Paris, France, 1999, P135.  

.54ص،،زاهر عبد الرحيم عاطف،" مفاهيم تسويقية حديثة "،دار الراية للنشر والتوزيع،عمان،األردن 2  
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شباعها كما خيتلف إو احلاجة اليت يرغب يف أ  ذا ما غرينا نوع املنتوج إدراك عند نفس الفرد إلان يتغري أ  ميكن  -
هو موجود فيها.ختالف البيئة اليت اب  

:ويف الشكل التايل نقوم بتوضيح عملية اإلدراك 

دراكية إلخطوات العملية ا :''04''الشكل رقم                                    

 

ستقبال احلواسإ           ثارة احلواسإ          

البصر               الصورة           

  السمع              الصوت        

نف ألا              الشم           

الفم             التذوق          

اليد             اللمس          

 

حتدد وتعكس  " تلك الصفات و اخلصائص النفسية الداخلية اليت:هناأتعرف الشخصية على  :الشخصية -  

و أبشكل دوري رض هلا اخلارجية البيئية اليت يتع وأكيفية تصرف الفرد وسلوكه حنو كافة املنبهات الداخلية   

. 
2" منظم 

                                                           
  Michael Solomon: «  Comportement du Consommateur », Pearson éducation, 6emeédition, France,, 
P46.  

. حممد إبراهيم عبيدات،مرجع سابق،ص 2  

نتباهإ عرض ثريتأ   
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كما تعرف على أهنا:" جمموعة من السمات البشرية اليت متيز كل فرد وختتلف من شخص إىل آخر تبعا لعوامل 
1" وراثية داخلية، أو عوامل خارجية 

:ن نستنتج ما يليأو من خالل هذين التعريفني ميكن   

شخاص ذو أ خر حبيث نادرا ما نرىآو السمات اليت تفرق فرد عن أالشخصية هي عبارة عن تلك الصفات  -
 شخصية واحدة.

كون مكتسبة.ن تأن تكون بالفطرة كما ميكن أخصائص نفسية داخلية حبيث ميكن الشخصية عبارة عن  -  

تتغري بصفة نسبية. وأن الشخصية على العموم واحدة ال تتغري أن نقول أميكن  -  

ثري على سلوك الفرد.لتأتلعب الشخصية دورا هاما يف ا -  

ن التعلم دون ن نتحدث عأفال ميكن  ،بعض مها عبارة عن مصطلحني يتماشيان مع :تجاهاتإلالتعلم وا -4
لنظر عن سن الشخص حبيث يف احلياة عامة وبغض ا ،جيايب والعكس صحيحإو أكان جتاه سليب  إخذ أىل إالتطرق 

خذ أقتناها يف املاضي وإختبارات اليت قد جرهبا يف املنتجات اليت إلوكذا من ا ،من هاته احلياةفهو يف حالة تعلم 
جيايب يف حالة إو أ ذا كانت جتربتها مع هذا املنتوج سيئةإما سليب يف حالة ما إجتاه إعنها نظرة وقد كون عنها 

جربة جيدة.الت  

العوامل الخارجية المؤثرة في سلوك المستهلك  :ثانيا  

ثري على لتأا فكلتامها هلا دور يف ،ن نذكر املؤشرات الداخلية واخلارجيةأعن املؤشرات دون ال ميكن التطرق   
 سلوك املستهلك وثقافته.

سم اجملتمع لنفس القيم " تتمثل الثقافة يف كوهنا ختتص بتقا:هناأتعرف الثقافة على  :العوامل الثقافية -   
2" املعتقدات و اإلجتاهات 

                                                           

. وقنوين باية، مرجع سابق،ص 1  
2 Laura Lake: « consumer behavior for dummies », Willy publishing, INC, Indiaapolis, Indiana, 2009, P124. 
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كما تعرف أيضا على أهنا:" جمموعة معقدة من الرموز و احلقائق املتولدة يف اجملتمع، واليت تنتقل من جيل إىل 
1" جيل كأسس حمددة ومنظمة للسلوك اإلنساين 

مما سبق وأن أشرنا إليه يف التعريفني السابقني فإن الثقافة تعين أن أفراد اجملتمع يتقامسون نفس العناصر واملقومات 
2 :من معتقدات ودين باإلضافة إىل العادات والتقاليد، واألعراف واللغة وميكن ذكر عناصر الثقافة كما يلي  

ىل املستهلك إ لكي يصل املنتوج يؤثر على سلوك الفرد هو اجلانب العقائدي و نأهم ما ميكن أمن  :الديانة -ٱ
ء احلرام بالنسبة التسويقيني من دراسة هذا اجلانب جيدا فمعرفة الشيء احلالل والشيصائيني خألفالبد على ا

 للمستهلك مفيدا جدا بالنسبة للشركة.

حبيث  ،مع من حولها يتشارك هبتفهم لغةه اليت هو  نأجيب عليك  ،قناع املستهلكإىل إلكي تصل  :اللغة -ب
يد جدا وهذا عالن ملنتوج ما قد يفإلالفاظ و العبارات املنتشرة من العامة يف ألستخدام املصطلحات واإعند 

 بسبب السهولة اليت جيدها الفرد يف فهم املنتوج.

شياء مكتسبة أعترب حبيث ت ،على الفرد ثريلتأتلعب العادات و التقاليد دورا هاما يف ا :جتماعيإلالمحيط ا -ج
لتقاليد عموما ي شيء ال يتماشى مع العادات و اأصدقائه وأو ،وجريانه ،سرتهأي أعندما حيتك الفرد مع اخلارج 

ملوضوع.ملام هبذا اإلفيجب على املؤسسات الراغبة يف بيع منتجاهتا افراد لذا ألهو مرفوض من قبل ا  

 على سلوك الفرد ثريلتأمهية يف األللعني دور شديد ا نأيرى علماء النفس  :ةبداعيإلالتوجيهات الفنية و ا -د
ن يكون أجل التسويق ىل الرموز لذا فعلى ر إضافة إلضافة جد كبرية على سلوك املستهلك باإلوان ألحبيث تلعب ا

تفه أمكان فبإتباه نإلاملالحظة قوي ا ن الطلب على املنتوج كثريأعلى دراية مبا يستهوي املستهلك فاملعلوم 
ن جتعله يرتاجع عن قرار الشراء.أسباب ألا  

  يدرس مستوى  نأيصال املعلومة للمستهلك فيجب عليه إالتسويق  لكي يسهل على رجل :التكنولوجيا -

                                                           

 1حممد ابراهيم عبيدات ،"مبادئ التسويق"،دار املستقبل للنشر و التوزيع، عمان،األردن،الطبعة الثالثة،1999،ص91.
  2 وايل عمار،مرجع سابق،ص38.
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جملتمعات ومنه ال ميكن ختالف ابإالتكنولوجية  التطور التكنولوجي لكل جمتمع على حدى حبيث ختتلف الوسائل
ستخدمها مع الفرد ذا ما استخدمنا نفس  الطريقة اليت نإتصل معلومات لفرد حيتوي على تكنولوجيا قدمية  نأ

 الذي حبوزته تكنولوجيا متقدمة.

 3-الطبقة االجتماعية:  تعرف الطبقة االجتماعية على أهنا:" تلك اجملموعة املتجانسة نسبيا   يف احملددات وأمناط 
" املعيشة واالهتمامات ولديها أمناط سلوكية متقاربة 

ية للمجتمع بصفة ومن خالل هذه التقربة جند أن املؤسسات جيب أن تكون موفقة يف حتديد الطبقات االجتماع 
احي فعلى شركات التأمني دقيقة حبيث جيب أن يكون منتوجها موجه لفئة معينة، ومبا أننا نتكلم يف التأمني السي

 يهما القابلية للسفر وبالتايلدني لهلا، الطبقة الراقية والطبقة املتوسطة، ألن هاتني الفئت لديها فئتني من اجملتمع موجه
  .جيب على شركات التأمني أن توضح هلما احلاجة إىل التأمني السياحي

 ومن حيث اخلصائص اليت تتصف هبا الطبقة االجتماعية نذكر مايلي:  

إىل األدىن حبيث جند أن يف كل طبقة يكمن تشابه نسيب الطبقات اإلجتماعية تكون مقسمة من األعلى - 
 .بالنسبة ألفراد تلك الطبقة وكذا التشابه النسيب يف السلوك

يف سلوك األفراد باختالف طبقاهتم االجتماعية أي ان سلوك أفراد الطبقة الراقية ليس  جند أن هناك إختالف- 
 .هو سلوك أفراد الطبقة املتوسطة حبيث جند متايز يف األفكار وامليول وطريقة النظر للحياة

 .وميكن التفريق بني الطبقات االجتماعية عن طريق حجم الدخل، واملستوى التعليمي واملهنة- 

ىل الطبقة العليا، كما االجتماعية ال تعترب شيء ثابت حبيث ميكن ألصحاب الطبقة الدنيا أن ينتقلوا إ الطبقة  -
 ميكن ألصحاب الطبقة العليا النزول إىل الطبقة الدنيا.

مع اكهم اجملتمع هو عبارة عن جمموعة من األسر، كما أن األفراد يتأثرون كثريا  وهذا لكثرة احتكاألسرة:  - 

.البعض داخل األسرة الواحدةبعضهم   

 

                                                           
 Kotler Dubois : « Marketing, Management », Pabli Union, Paris, France, 7eme édition, 2000, P197. 
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وميكن تعريف األسرة على أهنا:" وحدة اجتماعية تتكون من شخصني أو أكثر، يكون ينب أفرادها عالقة 
" شرفية كالزواج مع امكانية تبين هذه األسرة ألفراد آخرين كأبناء وبنات يسكنون يف بيت واحد 

التعريف:وميكننا استخالص اخلصائص التالية من هذا   

 .األسرة عبارة عن وحدة اجتماعية تتكون من شخصني أو أكثر تربطهم فيما بينهم عالقة متينة -

 .ميكن ألفراد األسرة أن يؤثروا على بعضهم البعض وهذا حسب احتكاكهم مع بعضهم البعض - 
:وجيب ذكر أنواع األسرة لنقوم بالتفرقة بني مجيع األنواع 

 .تتكون من الزوج والزوجة األسرة السائبة: -أ

.تتكون من الزوج والزوجة مع وجود طفل او أكثر ية:و األسرة النو  -ب  

.اجلدة واألعمامو  ،تتكون من األسرة النويية، إضافة  إىل بعض أو كل أفراد العائلة كاجلد األسرة الممتدة:  -ج  

 المبحث الثاني: الترويج وآثاره على تنمية الثقافة التأمينية

روري على رجال نظرا  النتشار الكثري من وكاالت التأمني واشتدت حدة املنافسة بينهم، أصبح من الض     
فة الفئة املوجه هلا اخلدمة التسويق البحث عن الفئة اليت يوجه هلا منتوجهم، فبعد دراسة سلوك املستهلك ومعر 

يعها، حبيث يعترب الرتويج واسعة للسلعة املراد بالتأمينية يأيت الدور على رجال التسويق للقيام بعملية ترويج 
اخلدمة اليت سوف  شيء ضروري ال ميكن االستغناء عنه حيث يقوم بتثقيف املؤمن له يف خصائص ومميزات

 تقدم له

ة لكل من املستهلك واملؤسسة ولقد ارتأينا يف هذا املبحث إىل التعريف بالرتويج وذكر خصائصه وأمهيته بالنسب
ه إىل ثالثة مطالب أساسية:ولقد قسمنا  

                                                           

 .9عبيدات حممد ابراهيم،"مبادئ التسويق"،مرجع سابق،ص   
. 9نفس املرجع،ص   
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ذا ارتأينا وسوف نقوم بإعطاء حوصلة هلذا املوضوع حبسب أن موضوع الرتويج هو موضوع جد شاسع هل
.تقدمي األهم يف مبحثنا هذا  

 المطلب األول: ماهية الترويج واستراتيجيته

ن تقوم بذلك عن طريق شركة أليتم تقدمي املعلومات الالزمة للفرد الذي يريد أن يقتين سلعة ما، فيجب على ال
 الرتويج هلاته السلعة

 أوالًّ: ماهية الترويج

 - مفهوم الترويج: يعرف الرتويج على أنه:" التنسيق بني جهود البائع يف إقامة منافذ للمعلومات لتسهيل بيع
" السلعة أو اخلدمة أو الفكرة 

 .وينطوي على عملية اتصال اقناعي " كما يعرف على أنه:" نشاط يتم ضمن إطار اجلهود التسويقية،

كما يعرف على أنه:" مجيع أشكال االتصاالت فيما بني الشركة ومجهوره، االتصاالت اليت تتضمن فيما بني 
 يدة األمد يف الشركة أو منتجاهتا.الشركة ومجهورها إىل فعل شراء مناسب وحتقيق ثقة بع

 استخالص من التعاريف السابقة خصائص الرتويج: و ميكن

 الرتويج هو عبارة عن عنصر من عناصر املزيج التسويقي للمؤسسة. -

 يتأثر الرتويج و يؤثر يف باقي عناصر املزيج التسويقي. -

 أهداف الترويج: -2

 ميكن القول بأن الرتويج يهدف إىل حتقيق مايلي:

 يعترب مرآة للسلعة أي يقوم بتعريف خصائص و مميزات املنتوج اليت ميكنها أن تلفت انتباه املستهلك. -

                                                           

.9ص،،مسري عبد الرزاق العبديل،"وسائل الترويج التجاري"،دار امليسرة للنشر والتوزيع والطباعة،الطبعة األوىل،عمان   
.ص،996،ناجي معال،" األصول العلمية للترويج التجاري واإلعالن"،الدار اجلامعية،األردن   
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احمليطني هبم، و كذا يستمر الرتويج حىت ما بعد الشراء لنقل رضا املستهلكني الذين اقتنوا املنتوج لألشخاص  -
 1.تعزيز رضاهم

 إليها املستهلك. يهدف الرتويج إىل خلق حاجات جديدة مل ينتبه -

 العمل على اإلحتفاظ بالزبائن احلاليني و إضافة آخرين و اهلدف األساسي هو الرفع من حصة السوق. -

 وظائف الترويج: -3

  ميكن ذكر وظائف الرتويج من وجهة نظر الزبون و كذا من وجهة نظر رجل التسويق:

 من وجهة نظر الزبون: -أ

 حيصل عليها الزبون من الرتويج:ميكن أن نذكر املزايا اليت     
ق الرغبة يف نفس الزبون و ذلك بسبب إظهار حاجات إضافية ميكن للمؤسسة من إشباعها للزبون، و هذا ختل -

 ما جيعل الزبون خيلق بصفة ال إرادية حاجات تطرق هلا الرتويج.

كل منافس يف منتوجه عن   يبينهااليت  متكن الزبون من تقييم البدائل املوجودة يف السوق نظرا للسعر و اجلودة -
 طريق الرتويج.

يأمل الزبون أن حيصل على السلعة املطابقة للمواصفات املذكورة عند الرتويج هلا، لكي ال ختيب توقعاته و ال  -
 يبين اجتاه سليب ضد املنتوج.

 من وجهة نظر رجل التسويق: -ب

 اهلدف الرئيسي بالنسبة لرجل التسويق هو جلب أكرب قدر ممكن من الزبائن و يشجعهم.      

 اهلدف من الرتويج بالنسبة لرجل التسويق هو زيادة حجم املبيعات و احملافظة على زبائن املؤسسة. -
                                                           

 1 " ،120، ص2000"، مؤسسة الوراق للنشر و التوزيع، عمان، األردن، أسس التسويقحممد أمني السيد علي. 
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يلعب  ال ميكن للمؤسسة اإلعتماد على منتوج واحد، بل جيب عليها أن تقوم خبلق منتجات أخرى، و هنا -
 رجل التسويق دورا هاما يف إيصال املعلومة للزبون.

دورا هاما يف ايصال  مع حبث رجل التسويق على اقناع الزبائن، يقوم بابتكار وسائل اقناعية جديدة تلعب -
. املعلومة بطريقة سريعة  

 ثانيا: استراتيجية الترويج:

و أهدافها هي األخرى جيب أن تتماشى مع أهداف  هي عبارة عن جزء ال يتجزأ من االسرتاتيجية التسويقية،   
 املؤسسة لتسويق املنتوج و ميكن ذكر االسرتاتيجيات كاآليت:

- :استراتيجية الدفع 

تاجر اجلملة حبيث يقوم رجل التسويق مبحاولة  يقوم هباته االسرتاتيجية أول حلقة من حلقة التوزيع اال و هو
 اقناعه باقتناء سلعة دون االخرى هذه يف حالة السلع عموما.

أما  بالنسبة للتأمينات فتقوم الشركة مالكة اخلدمة من حماولة اقناع شركات التأمني املتعاملة معها باقتناء و      
عن طريق إبراز أمهية و الفائدة اليت من املمكن أن تتحصل عليها  الشروع يف بيع هذا املنتوج أو اخلدمة. و هذا

 مقابل ذلك.

 ت التامني بتوزيعها على وكاالهتا حبيث تكون الوسيلة املثلى هنا هي اإلغراء.و من مث تقوم شركا     

 احلديث عن اسرتاتيجية البيع الشخصي أي من دون اللجوء إىل االعالن. حنن بصدد و هنا

- ستراتيجية الجذب:إ 

و هاته عكس االسرتاتيجية األوىل حبيث تعتمد على املستهلك النهائي، و اإلعالن هو وسيلتها لذلك. حبيث     
يقوم رجل التسويق بإبراز مميزات و خصائص اخلدمة التأمينية و هدفها هو ابالغ عدد أكرب من املستهلكني و 

 نشأة القدرة املالية لذلك.تكون هذه االسرتاتيجية يف حالة ما كانت للم

                                                           

   وايل عمار، مرجع سابق،ص86.
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- :االستراتيجية العنيفة في الدفع 

هو ما يعرف ألسلوب املقارنة مع املنتجات األخرى القناع املستهلك أن سلعة املنشأة أفضل من تلك     
املوجودة يف السوق. و ذلك بذكر مزايا السلعة اخلاصة هبا باإلضافة إىل ذكر عيوب املنتجات األخرى، و هذا ما 

 يسمى باألسلوب العدائي و هو األسلةب األمثل لإلقناع.

- في البيع:اللينة  االستراتيجية 

ن يقتين أهي يف  يصال املعلومات للفرد الراغبةإل ي اللينةأ ،على حسب االسم تقوم هذه االسرتاتيجية    
قتناء ما هو بإون قتاع الزبإو ،و اخلدمةأو سلعتها وهي قائمة على سرد احلقائق املوجودة يف السلعة أخدمتها 

سلوب ألا استخدامبويقوم رجل التسويق  ،بغض النظر عن ذكر عيوب املنتجات املنافسة ،عالنإلموجود يف ا
عالنية.إلمع تكرار الرسالة ا الضمين  

 المطلب الثاني: عناصر المزيج الترويجي 

ن من جمموعة من أة. وهي تتكو فيما بينها لتحقيق أهداف املنش هي جمموعة من العناصر و املكونات املتكاملة 
  العناصر هي:

  :ناإلعالأوال: 
"اإلعالن هو:"وسيلة غري شخصية لتقدمي األفكار أو السلع أو اخلدمات بواسطة جهة مقابل أجر مدفوع  

"كما يعرف على أنه:" هو شكل إتصال غري شخصي يستعمل وسيلة مدفوعة األجر حلساب معلن معروف 

  :و ميكن ذكر أنواع اإلعالن اليت من املمكن إن جندها

.خاص بالسلع اجلديدة اليت تدخل للمرة األوىل للسوق هو  :اإلعالن التعليمي  -1  

                                                           

   صفاء أبو غزالة،"ترويج الخدمات السياحية"،دار زهران للنشر والتوزيع،األردن،2007،ص198.    
  philip kotler et kevin kelle, « Marketing  Management »,pearson éducation13emeédition, France,2009,P637. 
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ستهلك عنها ال يعلم امل: هو اإلعالن اخلاص بالسلع اليت هي موجودة يف السوق و لكن اإلعالن اإلرشادي  –2
.يستخدمها الكثري أوال يعرف كيف  

لكثرة املعلومات عنه  هو اإلعالن الذي يولد حالة الرغبة يف اقتناء املنتج بصفة ال إرادية لتذكيري:ااإلعالن  – 3
  .أي يأيت بصفة مستمرة

.دااليت تكون فيها حدة املنافسة قوية ج هي اخلاصة بالسلع و اخلدمات اإلعالن التنافسي: – 4  

  :و ال بد أن نذكر األهداف  اليت تسموا إليها املؤسسة من خالل اإلعالن

   خرى.ألات اجغض النظر عن املنتقتناء اخلدمة أو منتوج   الشركة و إالزبائن من  حماولة إقناع  -

ن ضغط  ن القدماء و هذا ما  يزيد متقوية حصة السوق عن طريق جلب زبائن جدد مع االحتفاظ بالزبائ -
.املنافسة داخل السوق  

  .ديدةهتدف إىل تنبيه الزبائن مبميزات السلع اليت مل ختطر يف باهلم ومن مث خلق حاجات ج -

   .التسهيل على الزبائن االختيار بني البدائل -

 ثانيا: البيع الشخصي:

ية بالغة يزال حيتل مكانة هامة عند معظم الشركات و كذا ذو أمه يعترب من أقدم اإلعمال يف التاريخ و ال   
.بالنسبة لرجال التسويق  

"و ميكن أن نعرفه على أنه:" عملية إتصال مباشر باملستهلك لتعريفه باملنتج و إقناعه بالشراء 

 و ميكن استخالص اخلصائص التالية :

  .هو عبارة إيصال املعلومات وجها لوجه مع الزبون -

  .تهلكيكون رجل البيع قريب من املستهلك النهائي حبيث هو أدرى من أي شخص مبا يرغبه املس -

                                                           

   الربوازي نزار عبد اجمليد، ترويج الخدمات السياحية.،دار زهران للنشر والتوزيع،األردن،2007،ص198.  
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  .ل جلمع املعلومات و النقائص بعدما جرهبا املستهلك النهائيهسأهو  -

  .مع العناصر األخرى تما قورن من أهم عناصر الرتويج و كذا مرتفعة التكاليف إذا -

 ثالثا النشر: 

    و يعرف على أنه:" أي رسالة أو معلومات خاصة باملنظمة تظهر يف وسائل اإلعالم )مثل الصحف و 
1"اجملالت( يف شكل خرب أو عدة أخبار عن املنظمة أو السلع اليت تنتجها دون إن تتحمل املنظمة أي نفقات 

وجد اية تكلفة و بالتايل مبعىن حماولة التأثري على األفراد و السيطرة على سلوكهم بأقل تكلفة ممكنة او ال ت ذاو ه
قد يكون هناك أشياء فهو دعاية جمانية بالنسبة للمؤسسة و لكن ال بد على املؤسسة من متتابعة مجيع ما ينشر ف

.سلبية ميكن تفاديها  

 رابعا: تنشيط المبيعات:

املكشف من  هو عبارة عن عامل ترويح اقل أمهية من اإلعالن و البيع الشخصي إال انه خيطى باالستخدام    
كذا زيادة فعالية   قبل املؤسسات خاصة يف اآلونة األخرية و هذا بسبب قدرهتا على التأثري على املستهلك و

 احلمالت الرتوجيية

و ميكن أن نعرفها على أهنا: "جمموعة األنشطة الرت وجيية خبالف اإلعالن، البيع الشخصي، العالقات العامة و 
2"النشر، و اليت تستهدف إثارة طلب املستهلك من ناحية و حتسني األداء التسويقي من ناحية أخرى 

خصي على تأدية الش يتضح من هذا التعريف على أن تنشيط املبيعات هو عامل يساعد كال من اإلعالن و البيع
  .مهامهما و يعترب كمنسق فيما بينهما

 

 

                                                           

  1 أبو قحف عبد السالم،مرجع سابق،ص534  
  2 نفس املرجع،ص561.
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 خامسا: العالقات العامة

    1" تعرف على أهنا " اجلهة املبذول إلقامة الرضا و احلفاظ عليه و التفاهم بني اإلفراد و املؤسسة         

 و ميكننا استخالص خصائص العالقات العامة كاأليت 

.استخدام هذا العامل هو هدف اجتماعي قبل أن يكون مايلاهلدف الرئيسي عند  -  

  ._ العالقات الطيبة صفة تبحث املؤسسة عنها عن طريق استخدامها للعالقات العامة

  .ف تستمر_ مبا أن العالقات العامة هي عبارة عن اتصال بني املؤسسة و اإلفراد فهذا معناه أن العالقة سو 

.العالقات العامة عبارة عن أفعال و ليس فقط أقوال -  

.اإلنسان هو حمور اهتمام العالقات العامة -  

الترويج و أثاره في نشر الوعي التأميني  :المطلب الثالث  

ريبها فهنا جتد أن أهم اخلدمة التأمينية هي عبارة عن خدمة ال يستطيع املؤمن له معرفتها حىت يقوم بتج نألنظرا 
لوكيل البائع لوثيقة العوامل الرتوجيية املساعدة إليصال معلومات للمؤمن له هو البيع الشخصي حبيث يتكفل ا

ا انه جيب أن يتحلى ن له يف اقتنائه و معىن هذالتامني من شرح مجيع ما  هو موجود يف املنتوج الذي يرغب املؤم
باخلربة يف كيفية إيصال املعلومات و كذا كيفية التعامل مع الزبائن و هبذا يقوم بالشرح الوايف لكل ما حتتويه 

.2الوثيقة 

تكون جذابة  ب أنمني املمنوحة للمؤمن له حبيث جيلتأاستغالل وثائق إنه ليكون هناك ترويج فعال البد من أكما 
فضت كلما زاد إقبال ن إىل كعامل ترويج فكما اخنؤو ة حبيث أصبح كل املتنافسني يلجعتماد على التسعري إلو ا

  .الزبائن

                                                           
1 victor Middleton,with jakie clarke: « Marketing in travel and tourism »,butterworth-
Heinemann, 3rdedition,oxoford,united kingdom. 

  2 زكي خليل املساعد،"تسويق الخدمات وتطبيقاتها"،دار املناهج للنشر والتوزيع،عمان،ط2006،1،ص306.
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  افة جديدة يف ذهن الزبون .و تتمثل أهداف الرتويج التأميين إىل نشر التوعية التأمينية لدى الزبون و كذا إضافة ثق
اخلطر املكتتب  كما جيب أن يتفطن الزبون إىل إن شركات التامني بالفعل  هتدف إىل الربح و لكن إذا ما وقع

.عليه فهنا يصبح الزبون هو املستفيد األكرب  

  :يها الزبونو عليه فقيامنا بالرتويج جيب عليه أن يقوم حبذف املؤثرات السلبية اليت حيتوي عل

.قع اخلطرليت فقدها نوعا ما من شركات التامني و التعويض الفعلي إذا ما و حماولة كسب ثقة الزبون ا -  

.اختيار وكالء بيع ذوي خربة و قدرة على إقناع الزبون -  

مقدم الرسالة أن  بعض األخطاء يف الرسالة الرتوجيية قد تذهب بكل ما قيل عرض احلائط حبيث ال بد على -
. فرتة تقييم البدائليتفادى األخطاء خصوصا و إن الزبون هو يف  

سائل الرتويج ألنه عدم وجود و منوح يف فكر الزبون إي حيتاج إىل وقت الختاذ قراره كما انه جيب من تغيري و  -
  .ختتلف شخصيات الزبائن

  .عدم اإلفراط يف استخدام الوسائل الرتويج ألنه قد يعيق اخلطة التسويقية -

أثارها على التأمينات: الثقافة الدينية و لثالمبحث الثا  

قتين الفرد منافيا ملبادئه تلعب الثقافة الدينية دورا مهما يف التأثري على السلوك املستهلك حبيث ال ميكن إن ي    
معتقد انه وديانته و هذا  هلذا يقوم رجال التسويق بدراسة األشياء اليت ال يتقبلها املستهلك نظرا لعدم تطابقها مع

  .وفقا لرغبات و راحة باحات املستهلكلكي يتم عرض منتوج 

التأمينية و هذا نظرا لوجود  هلذا ارتأينا يف مبحثنا هذا إىل التحدث عن الثقافة الدينية و أثارها فيما يتعلق بالسوق
خرين يفتون عدة مواضيع تتحدث عن عالقة الدين و التامني حبيث هناك من يفيت جبوازها كما جند علماء آ

.رتأينا إىل تقسيم هذا املبحث إىل ثالث مطالب أساسيةبتحرميها هلذا ا  

 المطلب األول: التامين من وجهة نظر  الشريعة اإلسالمية: 

ن وجهة نظر اإلسالم فهو نظرا ألمهية التأمينات يف التنمية االقتصادية للدول و مبا انه يعترب قطاع قدمي لكن م    
ان و ال السنة حيرمه ليس بالبعيد جدا ألنه مل يكن معروفا عند الفقهاء القدماء . كما انه مل يرد و ال نص يف القر 
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تلف رأيهم حول علماء من قام باالجتهاد  ملفرده او مجاعيا و اخبامسه أي حيرم التامني مباشرة و لكن هناك من ال
.حتليله من حترميه  

شبهات و جيب و يرى معظم الناس انه ما دام هناك اختالف يف أراء العلماء الدينيني معىن هذا انه يعترب من ال
  .عليه االبتعاد عن الشبهات لقرهبا من احلرام

 أوال: تحريم التامين

قبل علماء الفقه  نا معرفة حقيقة ما يقال عن حترمي التامني جيب ان نقوم مبعرفة الدالئل املقدمة منإذا ما أرد    
 ميكن لباحث أن الذين يرون انه حرام و مدى قوة هاته الدالئل إال انه ال ميكننا كباحثني مناقشة ما قدموه ألنه ال

  .وا أن هذا القطاع حرامند عليها معظم العلماء الذين قالينتقد ما قدمه عامل فقه . فارتأينا ماهي الدالئل اليت يست

قهاء و عن حقيقة سئل الشيخ حممد ناصر الدين األلباين رمحه اهلل عن االختالف املوجود بني العلماء و الف -1
حترمي أو حتليل قطاع التامني فكانت: "التأمني بكل أنواعه هو نوع من القمار الذي حدث يف العصر احلاضر، فال 

." يوجد أي نوع من التأمينات سو اءا على السيارات أو على العقارات أو على األشخاص 

   واعتربه الشيخ أنه نوع من القمار و جيد أنه ال يوجد فرق بني التأمني و بني اليناصيب و استند على قوله 
"تعاىل: "إمنا اخلمر و امليسر واألنصاب و األزالم رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون 

نسان.إلعندما يقوم به ا تعب وأنه ليس قائما على جهد ألو امليسر هو القمار و قد حرم    

الشيء النادر  اخلسارة و هي ماإمني و لتأالربح و هو الغالب يف قطاع ا حتمالني ال ثالث هلما إماإو القمار فيه 
ولكن شركات  ن املقامر يواجه الربح و اخلسارة ألنه شر قمار على وجه األرض أعلى  يف هذا القطاع و اعتربوا

مني هي مقامر من النوع الفائز فقط .لتأا  

من  ن باإلحبارومو مني يف القدمي عندما كان البحارة يقومون بدفع مبلغ من املال عندما يقلتأعطى مثاال عن اأوقد 
 ذا مافإ أشخاصمني يكونون مرفقني بلتأذا دفع التجار مبلغ افإ جل التجارة فقد كان هناك القراصنة وحمتالون أ

                                                           

.:6:54  من سلسلة اهلدى والنور لفضيلة الشيخ حممد ناصر الدين األلباين، الدقيقة الشريط   
   اآلية 90 من سورة املائدة.
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قومن جبهد يف حال هنم يأدليله على حتليلها و هلم أي محاية البحارة و السلعة  نعرتض القراصنة طريقهم تصدو ا
 مواجهة املخاطر.

ق اىل رة" وكان قد تطر "فتاوى معاص ةسماليه الشيخ ابن باز رمحه اهلل يف فتاويه املوهو الشيء الذي وافق ع -2
ربا  نهأل ،صلألم و هذا هو انه حمر أ ":م حراما فقالأ اله عما اذا كان هذا القطاع حالهذا املوضوع وكانت اجابت

ظيمة ولكن ال ع ووعود فاملؤمن يعطي ماال قليال و يأخذ ماال كثريا و قد ال يأخذ شيء و قد ختسر الشركة امواال
تقل من ذا و من ذا و من ذا فيحصل الربح من جهة  لكن من جهة أخرى قد يعطي شركة التأمني عشرة آالف 

1."و ختسر عليه عشرات آالف و من هذا يأيت الغرر 

ة وقوع اخلطر تضطر مني هو الضرر حبيث يدفع املؤمن له مبلغا قليال ويف حاللتأقطاع او كان السبب من حترمي 
إرجاع ما قد دفعه ىل دفع مبالغ ضخمة مقابل هذا اخلطر و هذا ماال حيبذه الدين حيث ال تقوم الشركة بإكة شر لا

ال يتقبله العقل .كثر مما دفع من قبل وهذا ما أاملؤمن له بل تقوم بإرجاع    

ه و هذه طبيعة يف ا قدم لكثر ممأن يقبل بدفع أنه حمال فإنسان تكون عقالنية إلن تصرفات اأذا ما قلنا إحبيث 
قدم مبالغ جد ن تقوم بدفع مبالغ جد باهظة يف حال حتقق اخلطر لشخص يأكيف لشركة نسان العاقل ,فإلا

حليله على القمار بل الشيخ بن باز في ت ر , حبيث مل يعتمدصغرية مقارنة مبا سوف تدفعه هي يف حال حدوث اخلط

عطى مثاال اخر.  أ  

مينلتأجواز ا :ثانيا  

منوا  آالذين  أيها" يا:اىلهنم يستندون على قول اهلل تعفإما بالنسبة للفقهاء الذين يفتون جبواز هذا القطاع أ       
 أوفوا بالعقود "2وتفسريها أن اهلل عز وجل أوصانا بأن نويف العقود أي إذا كان بينك وبني شخص آخر عقد

كرب أوكان من  ،منيلتأمني وقطاع التأوهو ما استدل به املفتون جبواز ا ،ن حترتم هذا العقد املوجود بينكماأفيجب 
:خرىألدلة األالرباهني لديهم ونذكر بعض ا  

مني ليس حرام.لتأن اأمني بصفة خاصة فمعىن هذا لتأنه اليوجد نص شرعي حيرم اأمبا  -  

                                                           

.5ص،9فتاوى ابن باز، فتاوى معاصرة، قضايا فقهية معاصرة، التأمني، جزء 1  
  2 اآلية 01 من سورة املائدة
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نه مل أرغم  ذا وقق خطر للمضمون له فيقوم الضامن بالدفعفإخر يف الدين اليعترب حراما آلضمان شخص  -
 يكن السبب يف اخلطر.

وفاء بعهده مني هو عبارة عن عهد يقطعه املؤمن للمؤمن له يف حالة ما وقع اخلطر سوف يقوم باللتأعقد ا -
 وتغطية اخلطر.

سالم.إلخرين هو شيء مرغوب فيه يف الآلمان ألحتقيق الشعور با -  

سالمية إلمينات التأمبادئ ا :المطلب الثاني  

يمكننا عن طريق سالمية فإلنه منايف للشريعة األمني لتأذا ما اتبعنا العلماء الذين يفتون بعدم جواز قطاع اإو    
قتصادية جد إة تنمية القطاع يعترب قطاعا مرحبا وهو وسيل نأسالمي مبا إمني تأدلتهم بناء مبادئ صحيحة لقطاع أ

نذكر فيما يلي املبادئ سالمية ويبقى فعاال. و إلقتصاديني من خلق قطاع ال ينايف الشريعة اإلفعالة فيجب على ا
  :ميين مطابق للشريعة ويتصف بالفعاليةتأنشاء قطاع إمكاهنا إاليت من 

ميينتأخللق قطاع  مني بسبب وجود ما يسمى بالغرر فهذا معناهلتأبتحرمي ان العلماء قاموا أمبا  :تفادي الغرر -  

كان   ذاإفرد جيهل ما ن الأمني التجاري. والغرر معناه لتأسالمي جيب من تفادي هاته النقطة السلبية املوجودة يف اإ
كرب من املبلغ أقدار سيحصل على مبلغ التعويض وكم هو مقدار هذا التعويض يف حالة وقوع اخلطر وهل يكون امل

املدفوع أم أقل. لذا جيب على عقد التأمني اإلسالمي أن حيدد كل شيء وأن اليبقي شيء مبينا للمجهول حبيث 
1 " هنى الرسول صلى اهلل عليه وسلم عن بيع احلصاة وعن بيع الغرر "  

ن عقد معاوضةمني ليس له عالقة بالربا ولكن يف احلقيقي هو عبارة علتأن اأالكثري يقول  :تفادي الربا -  

عويض نقدي. وهو شيء يستبدل التقد بالنقد حبيث يدفع املؤمن له مبالغ ليحصل يف حالة وقوع اخلطر على ت
 حمرم حترميا قاطعا.

2" وهو ما حرمه اهلل تعاىل يف قوله:" وال تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة 

                                                           

  1 حديث صحيح. رواه مسلم.
  2 اآلية 10 من سورة آل عمران. 
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يجب على مني هي املقامرة بالتايل فلتأهم الدالئل اليت ذكرها العلماء لتحرمي اأوهي من  :تفادي املقامرة -  

ث حبي سالميةإلجياد صفة عمل نوافق الشريعة اإو ،ن يكون خايل من هذه امليزة اليت حرمها اهللأسالمي إلمني التأا
هنما مقامرين.أساس أن يدخالن يف عقد على أال جيب على املؤمن و ال املؤمن له   

ن تقوم أة قساط املدفوعألستثمار ابإمني اليت تقوم لتأجيب على شركات ا :ستثمارات احملرمةإلتفادي ا   -4 

سد ما قد مت ذا ما قد يفن ال تقوم بوضعها يف البنوك للحصول على فوائد مثال وهأو ،ستثمارها فيما يرضي اهللبإ
 بناءه.

مين التكافلي كبديل شرعي لتأا :المطلب الثالث  

مني وهو ما يسمى لتأاع اسالمية لقطإلجياد بديل وفقا للمبادئ اإنه بالفعل مت أقتصاديني إلخصائيني األاعترب ا   
مني التكافلي.لتأبا  

ضون مجيعا خلطر دقيقا بني عدد كبري من الناس معرو  " تعاون منظم تنطيما:نهأمني التكافلي على لتأويعرف ا
واحد، فإذا مات حتقق اخلطر ويتعاون اجلميع على مواجهته بتضحية قليلة يبذهلا كل منهم يتفادون هبا أضرار 

1 " جسيمة تلحق مبن نزل به اخلطر  

نسان وكذا إلمطلب فطري يف امن هو عبارة عن ألن اأومبا  ،نينة يبعث هبا املؤمن للمؤمن هلمأموهو عبارة عن ط
صول القوية ألا سالمية من اهلل عز وجل للتعاون فيما بيننا يف السراء و الضراء ومن بنيإهو عبارة عن وصية 

ة صفة كانت يف ذا ما حصل خطر. وهو عبار إخيه املسلم أن يقوم باملعاونة ملساعدة أوامليزات اجليدة يف املسلم 
 دينة مجع ما كان و قل طعام عياهلم باملأرملوا يف الغزو أذا إشعر يبني ألن اإ" :وقت الرسول عليه الصالة والسالم

 عندهم من ثوب واحد واقتسموه بينهم يف إناء واحد بالسوية فهم مين وأنا منهم" 2  ومنه نستنتج انه خري بديل.

عرض منتجها اىل ب تقوم شركات التامني بعملية دراسة ختص املستهلك وسلوكه، حبيث قبل ان تقومخالصة: 
قوم شركات التامني السوق، حبيث تدرس قابلية شرائه من قبل املستهلكني، وهذا ما ينطبق على التامني، اذ ت

امني جديدة ال بدراسة العوامل اليت من شاهنا ان تؤثر يف ثقافة وسلوك املؤمن هلم، فال جدوى من عرض خدمة ت
                                                           

  1 حممد بلتاجي،" عقود التأمين من وجهة نظر الفقه اإلسالمي "،دار العروبة، الكويت،1992،ص205.
  2 صحيح البخاري،  كتاب الشركة)48(،باب الشركة يف الطعام والذهب والعروض)1(،حديث رقم،2486،ص428.
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اء منتوج، العوامل اليت من شاهنا ان تكون دافعا لشر األشخاص، وقد تبحث عن حتظى بالقبول من طرف 
 واالمتناع عن منتوج اخر.
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 :المبحث األول:منهجية الدراسة

 :تمهيد

لدبسحثملألدولتمملدفرضةستمخيتساململوضوعموصةسغ فبعرمبهسءمم.حبثمعلميملث منهجية ملدرالة مسةس مل مت
مهذ مالختبسا ململهجية  ململهججململهسةبملدفرضةست.ه مإالمبسختةسا مموالميتممهذل مدلرالة  م لملهسةبم لدتقهةونهه

مولتململهسةب مدتحلة ململسدةململتحص معلةجس.مإىلملختةساملألدموصوالدلبحثم

يتهسولمهذلملدفص ملدتحريرملالجرلئيمملفسهةمملدرالة ملديتمعرفهسهسميفملدفص ملألولمننمخاللمحتويلجسمإىلم
مدلقةس ملإلنربيقينتغريل مونؤشرلهتس.متمقسبل  ململعسيه مبأبعسدهس مبطريق  مبرءل ممتمحتريرمجمسالتملدرالة  بعرهس

خطولتممجعململعطةستمممثمقمتمبعرضبتحريرملجملسلملدزنينمولجلغرليفمدلرالة .موننممبحثممثلدلملختساةميفم
ملخضعهسهمدلتيريبموننممثممتململعطةستمولدذيعملة متصمةمملالةتبةسنملدذيملخرتنسهملوةةل مجلمعمبمبرءل

ممم.ميفملخرملدفص معرضهسمعملة محتلة ململعطةستمتوزيعهمعلىمسفرلدملدعةه .

هومةريواةمجتريري مدتيسةرمنسمريرملالجرلئيمدلمفسهةممدتحل :التحديد اإلجرائي للمفاهيمل: المطلب األو 
يبرسمهذلملدتحلة مسثهسءمشروعملدبسحثميفملةتخرلجململفسهةممننمفرضةتهمويستمرمملدولقع.نريرمنالحظتهميفم
م.1ضململؤشرلتبعتفكةكمل منفجوممالةتخرلجمهذلملدتحلة مسثهسءم

متقم مفجي ملدسالمل مهبرفمترتةبجم.سنس مملهحمعالنستمدألفرلد ملدقةمممهةستمتستعم  مةلسل  مهو ملدسلم إذن
لملمكه ملديتمحيملجسململتغريمنلثالمةهولتملدرالة متشك مةلمميقةسمنستوىملدتعلممعهرمشخصمنس،منسب م

م.2لملولدةرمدبلرمنسمتقس مبعردململولدةرميفملألدفمنسم 

نسمقرميأخذمقةمسم،مألنهميشريمإىلمشيءموهوميسمىمنتغريجوم.ميرتبطمبسملفململتغري الدراسة: متغيرات أوال:
م مدلقةس مفجوخمتلف . مقسبل  مبسدتسيلملدظسهرة مننمنؤشرلتموجيع  مسو ململفجوم منن ملألخريمسيمم.3يهحرا هذل

ململفسهةمم ميفململالحظ .ولملتغريملجلةرمنرتبطمبسختةسا مننملدرق  معسدة  مهترفمدتحقةقمداج  مسدلة لدقةس مهو
ممململالئم .

                                                           
1 Quivy(Raymond),Campenhoudt(LucVan), Manuel de recherche en sciences sociales. Paris : Dunod, 

3ème edt., 2006,p.138. 

2 Fox(William),Statistiques sociales. (traduction :Louis Imbeau),Laval :De Boeck université,1999,p.9. 

ترجمة:بوزيد صحراوي، كمال بوشرف، سعيد ي في العلوم اإلنسانية)تدريبات علمية(. )منهجية البحث العلمأنجرس)موريس(،3 

  .168.ص.2006، 2سبعون(.الجزائر:دار القصبة للنشر، ط
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ملدسةسحي.ثقسف ملدتأننيم موهيمظسهرةمتهقسممنتغريلتملدرالة مإىلململتغريملدتسبعململتملث ميفملدظسهرةململراوة
لدتكسف ملألةريم،مومعسن ملدريينيفملدمولملتغريلتململستقل ململتملثل ميفملدعولن ملحملردةمدلظسهرةململراوة مولملتملثل 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                .ولدعسن ملالقتصسدي

 :''ثقافة التأمين السياحي'':التابع المتغير-1
م.سيمهوملدظسهرةململراوة م،1إنململتغريملدتسبعمهوململتغريملدذيمجيريمعلةهملدفع مننمسج مقةس ملدتغريلت

:''عبساةمعنمتأننيميجرفمإىلمتغطة ملدهفقستمتأننيملدسةسحيملدذيميعرفمعلىمسنهوههسمنتحرثمعنمثقسف ملد
حل .موغريهسمننملخلسسئرملديتمقرمقرلنملألنتع مسوملدتعرضمإىلمسحرلثمسثهسءملدرملدطبة ،مإدغسءملدرحل ،مف

م.2سثهسءملدسفر.مةولءمعلىملدصعةرملدرويلملومدلخ ملدبلرملدولحر''ملدسسئحمتكبرهسي

م:لدسةسحيموهيوقرموضعتململؤشرلتملآلتة مدقةس مثقسف ملدتأننيم

م(.12اقمممملؤشرل)لدتأننيم*شرلءمعقرم

م.(16لملؤشرماقمم)لدسفرمشرلستملدتأننيميفمحسلموجودمنشسل ميفم*لالعتمسدمعلىم

م.(17لملؤشرماقمم)وضروايم*لعتبساملدتأننيملختةسايم

م.(18لملؤشرماقم)لدسفرم*لدشعوامبسحلسج مدلتأننيملدسةسحيمقب م

م.(24لملؤشرماقمم)وطمأنةه م*لدتأننيملدسةسحيموةةل مسننم

  المتغير المستقل: -2

تتملث مهذهمم لدتأثري.تلعبمدوالميفممتقل نسمتنتغريلم(مههسكلدسةسحيثقسف ملدتأننيم)دتسبعمللملتغريمملىلمجسنب
 .ولدعسن ملدريينلقتصسدي ،ملدتكسف ملدعسئليم-لملتغريلتميفملدعولن ملدسوةةو

 

 

م
                                                           

 .170نفس المرجع، ص.1 

insurance. www.wikipedia.org/wiki/travel2 

http://www.wikipedia.org/wiki/travel
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م: اقتصادية''-عوامل السوسيوال'' المتغير المستقل:*

مننملدبهودميفممم ممجل  ملخلصسئصملدمنعلونستمجلمعمبةسنلالةتلقرتحهس لديتممتةزمملقتصسدي -سوةةوعنمهذه
جمموع مننملدبهودمعنمهذهمبةسنميفملالةتموقرموضعهسموثنيموهيملدرخ ،ململستوىملدتعلةميمولدوظةف .حملبل

م.ىملدتعلةميمولدوظةف لملستومم،وهيملدرخ بحوثنيملتملديتممتةزململلملتغريم

 '':لمتغير المستقل:''التكافل األسري*ا

مميفملالةتبةسن.م21ولملؤشرماقممم03هيململؤشرماقممم،وضعتجسمدقةس ملدتكسف ملألةريململؤشرلتملديت

 *المتغير المستقل:'' العامل الديني'':

م.28ولملؤشرماقممم20ولملؤشرماقممم14دقةس ملدعسن ملدريينمهي،ململؤشرماقممململؤشرلتملديتموضعتجس

 :ترميز المتغيرات إعادةثانيا: 
محتل متتملث ميفملختزللململتغريلتلدفرضةستموممة قب ملدبرءميفمعملة  مسةسةة  مإحصسئة  موهيمقمتمبعملة  ،

وذدكمبتحوي ملدفئستموجعلجسمسللثرمتلخةصسميفمشك منتغريمذوممعملة متتممبعرملدقرلءةملدوصفة مدلهتسئج.م
مم.1فئتني

م ملدعملة  مدلبةسنستم''تتممهذه ملإلحصسئة   هيو  ''SPSSعنمطريقمبرنسنجملحلسةوبملخلسصمبسملعسجل 
 حسةوبة  حزمموهي ، "لالجتمسعة  دلعلوم لإلحصسئة  لحلزم" لةم نن لألوىل لدالتةهة  دألحرف لختصسا
 نن لدعرير على تشم  لديت لدعلمة  لدبحوث مجةع يف عسدة وتستخرم.وحتلةلجس عطةستلمل إلدخسل نتكسنل 
 ودكن ،ملدغرض هلذل سنشأت سسهن نن بسدرغم فقط لالجتمسعة  لدبحوث على تقتصر وال لدرقمة ملدبةسنست
 نع وتولفقجس لدبةسنستمنعسجل  يف لدفسئق  وقراهتس ( تقريًبس ) لإلحصسئة  لالختبسالت نعظم على لشتمسهلس
م. 2لدعلمة  لدبحوثمسنولع شىت دتحلة  فسعل  سدلة نهجس جع  لملشجواة لدربجمةست نعظم

 :ير التابع:اعادة ترميز المتغ-2
مبهودمدقةس مثقسف ملدتأننيملدسةسحي.مم5ص مبسدبحثململسحيملدذيمسجريهسهملخلسممبةسنلةتخرنهسميفملالةتم

من مبهسء ململعطةستمو ميتطلبملختزلل ملالحصسئي ملدتحلة  موالن مجريرة مبتقلةصمقةممتغريلتمترلةب  مقمهس .
ململؤشرلتمإىلمقةمتنيمحسبملجلرولملدتسيل:

                                                           
1 Ibid,p .272. 

 .4،ص.2005، جامعة االنبار،SPSS 11مقدمة في البرنامج االحصائي بتال)أحمد حسين(، 2 
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م

م

م

 ير التابعمتغال: ترميز وإعادة ترميز  01قمر  جدول
 المتغير بياناالست في االصلي الترميز الترميز اعادة بعد الجديد ميزالتر 
 دائمة بصفة-1
 دائمة غير بصفة-2

 دائما-1

 غالبا-2

 أحيانا-3

 أبدا-4

*شرلءمعقرملدتأنني)لملؤشرماقمم
م(.12

 التأمين شركات-1
 واألصدقاء العائلة-2

 العائلة-1

 األصدقاء-2

 شركة التأمين-3

دتأننيم*لالعتمسدمعلىمشرلستمل
يفمحسلموجودمنشسل ميفم

م(.16لدسفر)لملؤشرماقمم

 تماما وموافق موافق-1
 تماما موافق وغير موافق غير-2
 

 موافق تماما-1

 موافق-2

 غير موافق-3

 غير موافق تماما-4

*لدشعوامبسحلسج مدلتأننيم
لدسةسحيمقب ملدسفر)لملؤشرم

م(.18اقم

 تماما وموافق موافق-1
 تماما موافق وغير موافق غير-2
 

 موافق تماما-1

 موافق-2

 غير موافق-3

 غير موافق تماما-4

*لدتأننيملدسةسحيموةةل مسننم
م(.24وطمأنةه )لملؤشرماقمم

م

 : المستقلة اتر المتغياعادة ترميز -3
مسدولتمودكنمضرواةملةتخرلممم.ذلتمفئستمللثريةملدعردمميفمشك منتغريلتبةسنمتجسءتميفملالةململتغريلت
متغريلتميفملجلرولمسةفله.دلملدرتنةزممإعسدةنتسئجممتتطلبملختزللململتغريلت.مويفمنسميليمملإلحصسئيلدتحلة م

م
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م
 

 المستقلة متغيراتالترميز  وإعادة: ترميز  02 رقم جدول
 المتغير االستمارة في االصلي الترميز الترميز اعادة بعد الجديد الترميز

 جامعي تعليم-1
 جامعي غير تعليم-2

 التعليمي المستوى تعليمية مستويات 3

 العمل أرباب-1
 أخرى-2

 من العمل) تجاه وضعيات 6

 البطالين( الى المستخدمين
 ظيفةالو 

 من أقل  شهري دخل له  -1

  دج 72000
 دج 72000 من أكثر دخل-2

  الشهري  الدخل دج72000 الى دخل بدون من فئات4

  مهم-1
 مهم غير-2

 جدا مهم-1
 مهم-2
 قليال مهم-3
 مهم غير-4
 اطالقا مهم غير-5
 

 األسري التكافل العائلة أهمية

 تماما وموافق موافق-1
 تماما موافق وغير موافق غير-2
 

 موافق تماما-1

 موافق-2

 غير موافق-3

 غير موافق تماما-4

 التكافل أهمية

 األسري

 تماما وموافق موافق-1
 تماما موافق وغير موافق غير-2
 

 موافق تماما-1

 موافق-2

 غير موافق-3

 غير موافق تماما-4

 السياحي التأمين

 للشريعة مخالف

 االسالمية

 الديني العامل

 السياحي التأمين

 مع يتناقض

 بالقدر االيمان
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 خطوات العمل الميداني:المطلب الثاني:
 :بناء تقنية الدراسةأوال:   

 مرحلة تصميم االستبيان:-1     

لديتمتعرفمعلىمسهنسمتقهة منبسشرةمدلتقصيمملالةتبةسنقةس ملدظسهرةمبسةتعمسلمميجرفمإىللملهججمململسحيمم 
مإجيسدم مهبرف ملمي مبسحب مولدقةسم منوجج  مبطريق  مبسةتيولهبم موتسمح ملألفرلد. مإزلء متستعم  لدعلمي

نغلقمنرتبطممitemsةؤللمسومبهرمم36لحتوىملالةتبةسنمعلىم .مم1عالقستمايسضة مولدقةسمممبقسانستماقمة 
م''مولقتصسدي -لدعولن ملدسوةةو'' لملستقلمت''،ململتغريمثقسف ملدتأننيملدسةسحية :لملتغريملدتسبع''لتملدرالمبتغريم

معسن ملدتكسف ملألةريمولدعسن ملدريين.

 مرحلة تجريب االستبيان:-2

م.وريبجسمالنتجسءمننملعرلدملالةتبةسنميهبغيمإخضسعهمدلمرلقب مقب ملةتخرلنهميفململسحم.وذدكمبتيابعرم 
ننمحةثملدشك منرىمجودةمصةسغ ملالةئل موملالجوب .ووجودملدرتنةزمدك مةؤللمومجولبمحىتمميكنم

ممبهسءمقسعرةمبةسنستمومنعسجلتجسمإحصسئةس.

ننمطرفململشرفملدرلتوامبنممبعرمحتكةمجسيهقسمملجملسلملدزنينمإىلمفرتتنيملألوىلمخسص مبتيريبملالةتمساةم
نصطفىمالجعيموهوممدرلتوال طرفننممومملالقتصسدي مولدتيساي موزيرلنملحلسجموهومسةتسذمبسحثميفملدعل

ومننمطرفملدرلتواةمفريرةمملدبحثملدكميمميفجتمسعماجسنع منستغس ممدهمخربةمسةتسذمبسحثميفمعلمملال
 نشريموهيمسةتسذةمبسحلث ميفمعلمملالجتمسع.

م معلى ملالةتبةسن مجتريب ممنينبحوث10مت مو مولدلثبست ملدصرق منستوى منن مبهودمبغرضملدتألر ميف لدتولزن
 .جسمبصواةمسفض تيريبمإعسدةمهةكل ملألةئل موترقةقلالةتمساةم.موقرمسفرزتمعملة ملد

 مرحلة توزيع االستبيان:-3

ملدتوزيعملدهجسئيمدالةت ممسفري ممفقرملنترمننمشجرمبةسنسنس ملجملسلموقرممتمنم2009نسيإىلمشجر نمنسحة 
ممم،مولجلزلئرملدعسصم موةطةفموتبس .ة:نستغس م،ملدبلةرلدواليستملدتسدة لجلغرليفمميفمم

 

                                                           
 .204.ص.مرجع سبق ذكرهموريس أنجرس،1 
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 جمع المعطيات:ثانيا:

 عينة الدراسة:-1  

يتمم لديتTypique 1 العينة النمطيةعلىمنوعمننملدعةهستمغريملالحتمسدة موهومملعتمرتملدرالة معلىم
ملدرالة  منالئمنيمدغسي  مسفرلد ملألصليمب مألهنم ملجملتمع مميلثلون مدةسمألهنم مسفرلدهس متعرف لختةسا لدعةه ممو

وهيملغريهسمننملدعةهستمغريملالحتمسدة ملعةه ملرةملدلثلجمملدفرضة لملالئم مبأمسسءمخمتلف ملسدعةه مملدعرضة موم
متلثةلة منظرلمسوملدعةه ملحلصصة مسوملدطوعة ممنوعمننملدعةهستملديتمتستخرمميفمحسد ملةتحسد ملةتخرلجمعةه م

 عسيه ملالحتمسدة .ملجملتمعملألصليمعنمطريقململمعلىالةتحسد ملدوصولم

 فرز المعطيات:ثالثا:

بعرملدقةسممبعملة ممجعململعطةستمتأيتمعملة مفرزململعطةستموحتضريهسمحىتمتكونمجسهزةمدلمعسجل مولدتحلة .م
لملعرفمةسبقسموهومنظسممصمممخصةصسمدلعلومممSPSSوقرملةتعملتميفمعملة ملدفرزملدهظسمملإلحصسئيم

ململع مفرز مدتسجة معملة  مسوالملالجتمسعة  ميتطلبملألنر ملالةتبةسن متفريغ معملة  موحىتمتتم طةستموحتلةلجس.
ملدتعريفململسبقمملتغريلتملدرالة .ململستخرج مننملالةتبةسنمولديتمتكونمنرنزةمدتسج معملة ملدتفريغ.م

 :تحليل المعطياترابعا:

مدلمعطةس نةزةمتملدكمة .....تعرفمعملة محتلة ململعطةستمبأهنس:)جمم ململهسهجملديتمتسمحمبرالة منعمق 
حتلة ململعطةستميفمنعهسهسملحلريثمهوملدتفكريمولدعم معلىمجمموع مننململتغريلتمولديتمستتمنهجسمتسمة م

 .م2لدتحلة منتعردململتغريلت(

م:3منةزميفمحتلة ململعطةستملخلطولتملدتسدة 

ملدتحلة مسحسديململتغريمويتملث ميفمدالة ململتغريلتموتفسريهسمل معلىمحرة.-

                                                           
1 Ibid,p.174. 

2 Stafford(Jean), Bodson(Paul), L’analyse multivariée avec SPSS. QUÉBEC, Presses de l’Université du 

Québec.2006.p.14. 

3Ibid.,p.15 
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محلة مثهسئيململتغري،ملدذيميجرفمدفحصملدعالقستمبنيمنتغريينميفمذلتملدوقت.لدت-

م

 للمعطيات: التحليل األحادي-1

درالة مةولءململتغريمدقةقمملتغريلتملمدتقرميموصفيفململرحل ملألوىلممتملةتخرلمملدتحلة مذيململتغريملدولحرم
مستقل مولملتغريملدتسبع.لمل

 الثنائي تحليلال -2

مملعرف ملةفلدتحلة ملدلث ملتلملتغريميرتبطململتغريلتميفمبعضجس،ملةفمترتبطممهسئيمهومسدلةمائةسة ميفمدالةتهس
ثقسف ملدتسبع)منعململتغريم(.....لقتصسدي ،معسن ملدتكسف ملألةريمولدعسن ملدريين-عولن ملدسوةةولد)م لملستقل

مدرالة .لألنرملدذيميسمحمدهسمننملدتألرمننممنرىمصرقمفرضةستمل(ملدتأننيملدسةسحي

محتلة ملدتقسطعست منتغريلتممCrosstabulation ولخرتنس ملدشك ململالئمميفمحسد  متكونميفمهو ثهسئة 
ممربع  2كا  Khi deuxمقياس .مويعتربمملمسمهومممحسلمدالةتهسمممشك مجرولمبعمودينمومةطرينم

لدلةمم2سوملةفة .مويعتربلسمنجمسملسنتمطبةعتجسملمة مهوملالدلةململالئم مدقةس ملدعالق مبنيململتغريلتملدلثهسئة 
يعتمرمعلىمنقسان ملدتكرلالتملمسمممنالئم مدقةس ملدعالق ملالحصسئة مبنيململتغريلتموهوملختبسامدلفرضةست,

نتألرمننموجودمملجملرود مم2لسمممللربمننمقةم ملحملصل مم2قةم ملسملدهظري منعملدتكرلالتملدفعلة م.موملسمتكون
م.م1بنيمنتغريلتهسملحصسئة مممعالق 

 

                                                           
1 Ibid.p115 
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 :ني: قراءة وصفية لمعطيات الدراسةالمبحث الثا

ول إىل صللو  ثبحملستعملة خالل سريورة القراءة تفصيلية للخطوات املنهجية ا يف املبحث األولبعدما قدمنا 
 .غريات الدراسةوصفية ملتول قراءة والذي يتنا فصلالثاين يف الاملبحث قيقة وموضوعية . ننتقل إىل نتائج د

 :رئيسن ررعن قسمناه اىلوصف النتائج املتحصل عليها من البحث، حبيث يف هذا املبحث اىل جتميع و  ارتأينا

 وصف العينة: :المطلب االول

 ريه بدراسة شاملة ألرراد عينة البحثونقوم 

 حسب الجنس : توزيع المبحوثين03رقم الجدول

 الجنس التكرار %

 الذكور  42 60.9

 االناث 27 39.1

 المجموع 69 100

 املصدر: من اعداد الطالب                         

 60.9 اان العينة حمل الدراسة كانت تغلب عليها الفئة الذكورية حبيث كانت نسبته 03يوضح لنا اجلدول رقم 
 .% 39.1ت العينة من االناث وبلغ ،شخص 69ب  ةاملقدر من جمموع العينة  %

 عدد األطفال، السن، مدة الزواج و االجتماعية حسب الوضعية توزيع المبحوثين :04رقم  الجدول
المتوسط  % التكرار قيم المتغير ات المستقلةالمتغير 

 الحسابي

القيمة 

 الدنيا

القيمة 

 العليا

 / / / 71 49 متزوج )ة( الحالة االجتماعية

 / / / 29 20 غير متزوج)ة(

 / / / 100 69 المجموع

 سنة 70 سنة 24 سنة 41.4 / / / السن

 سنة 45 سنة 01 سنة 16.8 / / / مدة الزواج

 أطفال 07 طفل 00 طفل 2.3 / / / األطفالعدد 

 املصدر: من اعداد الطالب         
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 ما يلي: 04نالحظ من اجلدول رقم 

 .للفئة الغري متزوجة % 29ل مقاب ،% 71اليت بلغت نسبتها بحث تغلب عليها الفئة املتزوجة و عينة ال – 1

 ،سنة 70سنة والقيمة القصوى  24ا حبيث كانت القيمة الدني ،سنة 41.4قدر متوسط عمر العينة ب ي – 2
 هذا االختالف يف سن املبحوثن تنوعا يف اآلراء.قد خيلق و 

 .سنة 16.8رقدرت مبتوسط حسايب بلغ اما بالنسبة ملدة الزواج للفئة املتزوجة  – 3

 طفل. 2.3متوسط عدد األطفال بالنسبة للعينة املدروسة ب  – 4

 بنية االسرةحسب  توزيع المبحوثين :05الجدول رقم 
 بنية االسرة التكرار %

الزوجة فقطالزوج و  03 04.3  

األطفالالزوجة + الزوج و  47 68.1  

الزوجة+ األوالد المتزوجينالزوج و  04 05.8  

اخرينالزوجة + أقارب الزوج و  15 21.7  

 المجموع 69 100

 املصدر: من اعداد الطالب                     

 

زوجة اليعيشون يف اسر تتكون من الزوج و  ان معظم االرراد يف العينة املدروسة 05نستخلص من اجلدول رقم 
 .% 68.1أي املعرورة باألسرة النووية اذ بلغت نسبتها  ،الغري متزوجن واألوالد
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 يالمستوى التعليمحسب  توزيع المبحوثين: 06الجدول رقم 

 المستوى التعليمي التكرار %

 بدون تعليم رسمي 04 05.8

 تعليم غير جامعي  23 33.3

 تعليم جامعي  42 60.9

 المجموع 69 100

 املصدر: من اعداد الطالب                          

قدرت نسبة و  ،هم اشخاص لديهم مستوى جامعيمن عينة البحث  % 60.9ان  06نستنتج من اجلدول رقم 
ي الرمساما بالنسبة للفئة اليت مل حتض بالتعليم  ،% 33.3تعليمي غري جامعي ب الفئة اليت لديها مستوى 

 جمموع املبحوثن.من  % 05.8رنجدها متثل 

 حسب الوظيفة : توزيع المبحوثين07الجدول رقم 

 الوضعية مهنية التكرار % 

 طالب 03 04.3

 متقاعد 01 01.4

 بدون عمل 04 05.8

 موظف في القطاع العمومي 25 36.2

 موظف في القطاع الخاص 17 24.6

 ارباب اعمال 19 27.5

 المجموع 69 100
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  املصدر: من اعداد الطالب                         

تقابلها رئة ارباب و  ،من املبحوثن هم موظفن يف القطاع العام % 36.2ان  07نستنتج من اجلدول رقم 
اما بالنسبة للموظفن يف القطاع اخلاص رنجد ان  ،% 27.5االعمال حيث بلغت نسبتهم يف عينة البحث 

من  % 04.3و ،% 05.8لديهم وظيفة بنسبة  يليها األشخاص الذين ليست ،% 24.6نسبتهم بلغت 
 من املبحوثن. % 01.4اما ريما يتعلق باملتقاعدين ربلغوا نسبة  ،جمموع العينة طالب

بة ما قد يعطي نوعا من املوضوعية يف البحث، حيث بلغت نسهذا د انه يف عينة البحث يوجد تنوع و جن خالصة:
 ،غري متزوجن % 29ومتزوجن،  % 71، حبيث جند منهم % 39.1ربلغت اما االناث  ،% 60.9الذكور 

منهم  % 68.1سنة كمتوسط مدة الزواج،  16.8سنة، باإلضارة اىل  41.4بلغ متوسط السن يف العينة و 
 % 60.8و ،% 27.5نسبة ارباب العمل  بلغتطفل، و  2.3ية متوسط عدد اطفاهلا ينتمون اىل اسر نوو 

   .% 60.9حبيث كانت نسبة املتخرجن منهم من اجلامعة  ،اخلاصعاملن يف القطاعن العام و 

 : وصف متغيرات الدراسة:المطلب الثاني

 نقوم يف هذا الفرع بوصف مجيع معطيات املتغريات اليت تساعدنا يف التحليلو 

في حياة المبحوثين قيمأهمية ال :80 الجدول رقم  

 
 اجملموع

 
غير مهم 

 إطالقا

 
 غير مهم

 
 قليل األهمية

 

 مهم

 

 

 مهم جدا

 درجة األهمية 

 
 القيمة

 ك % ك % ك % ك % ك % ك %

100 69 00  00  00  00  2.9 20  العمل 45 65.2 22 31.9 

 العائلة 66 95.7 03 4.3 00 00 00 00 00 00 69 100

100 69 1.4 10  األصدقاء 35 50.7 18 26.1 12 17.4 03 4.3 

 الصحة 67 97.1 02 2.9 00 00 00 00 00 00 69 100

100 69 1.4 01 1.4 10  14.5 10 24.6 17 0.58  الترفيه 40 

 الدين 68 98.6 01 1.4 00 00 00 00 00 00 69 100



 عرض نتائج الدراسة الميدانية                الفصل الثالث                              
 

87 
 

املصدر: من اعداد الطالب      

 

يف حياهتم لدين والصحة والعائلة هي األكثر أمهية ان املبحوثن يعتربون قيم ا 80رقم نستنتج من خالل اجلدول 
 بالرتتيب، إذ بلغت نسبة األمهية لكل منهم كااليت:

كما اننا نالحظ ان هناك ما يعادل ،من جمموع املبحوثن يرون ان الدين مهم جدا يف حياهتم  % 98.6جند ان 
 % 97.1و هذا ينطبق أيضا على الصحة حبيث  ،مهم لكن  ليس جدا انهيعترب  هم منرقط من % 1.4نسبة 

اال ان هناك من يعتربها مهمة ،من املبحوثن ال جيدون اال صفة مهم جدا ليعربوا عن مدى أمهيتها يف حياهتم 
مث تليهم العائلة رهي األخرى ال تقل أمهية عن العبارات السابقة حبيث ، % 2.9رقط و تقدر نسبتهم ب 

منهم من اعتربوها مهمة  % 4.3كما ان هناك ،ضمن العبارات املهمة جدا من املبحوثن  % 95.7صنفها
و ميكن  ،متقديسا يف حياهتلسالفة الذكر من ضمن القيم األكثر رقط، معىن هذا ان املبحوثن يعتربون العبارات ا

  يف حبثنا.هلذه القيم ان تكون من اهم العوامل املؤثرة 

 31.9و ،من عينة البحث يعتربونه مهم جدا % 65.2نالحظ ان ما تطرقنا اىل العمل كقيمة رإننا  إذااما    
.   % 2.9اما بالنسبة للفئة اليت تعتربه قليل األمهية رتقدر حبوايل  ،منهم هو بالنسبة هلم مهم رقط %  

و  ،رونه مهمامنهم ي % 24.6كما ان   ،من املبحوثن يعتربونه مهما جدا  % 58اما بالنسبة للرتريه رنجد ان  
و منهم  ،% 1.4اما بالنسبة للفئة اليت تعتربه غري مهم رتقدر ب  ،منهم هو يف نظرهم قليل األمهية  % 14.5

و عليه جند ان األصدقاء كقيمة جاءت يف املرتبة  ،% 1.4و تقدر نسبتهم ب  من هو يف نظرهم غري مهم جدا
اما بالنسبة ملن يرونه  ،على انه مهم  % 26.1كما يراه   ،من املبحوثن مهم جدا % 50.7حبيث يراه  ،األخرية

اما بالنسبة للفئة اليت تراه جدا غري  ،تربونه غري مهميع % 4.3و هناك أيضا ، % 17.4قليل األمهية رهم حوايل 
.% 1.4مهم رهي تقدر ب   
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السفر لدى السائح الجزائري: سلوكياتأوال:  

السفر للخارج التردد علىحسب  توزيع المبحوثين :90الجدول رقم   

 التردد التكرار %

 كثيرا 31 44.9

 بصفة متوسطة 30 43.5

11.6 80  نادرا 

 المجموع 69 100

املصدر: من اعداد الطالب                             

لقد و  ،بن الذين يساررون بصفة متوسطةو قارب بن كثريي السفر للخارج نستنتج ان هناك ت 90من اجلدول رقم 
ان يكون  أردناهذا ما حنتاجه يف حبثنا راذا ما و  ،على الرتتيب % 43.5و % 44.9 منهما بلغت نسبة كل رئة

لشراء عقد التامن  جيب معررة قابلية األشخاص الذين يساررون بكثرة او بصفة متوسطة ،حبثنا موضوعيا
.% 11.6بلغت نسبتهم نادري السفر رقد . اما بالنسبة لألشخاص السياحي  

مدة السفرحسب  توزيع المبحوثين: 10الجدول رقم   

 مدة السفر التكرار %

 أسبوع 09 13

 أسبوعين 56 81.2

5.80  شهر 04 

من شهر أكثر 00 00  

 المجموع 69 100

املصدر: من اعداد الطالب                           
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حوايل أسبوعن خارج من شرحية البحث تقضي  % 81.2نالحظ ان نسبة  10نا اىل اجلدول رقم ما نظر  إذا
اما بالنسبة للفئة اليت تقضي مدة شهر  ،% 13بنسبة  تليها الفئة اليت تكون مدة سفرها حوايل أسبوعو  ،الوطن

.% 5.8يف اخلارج رتقدر نسبتها ب   

المرافق في السفرحسب  توزيع المبحوثين: 11الجدول رقم   

 المرافق في السفر التكرار %

 وحدي 11 15.9

 العائلة او األصدقاء 58 84.1

 المجموع 69 100

من اعداد الطالباملصدر:                              

هذا ما قد و  ،من املبحوثن يرغبون يف السفر مع العائلة او األصدقاء % 84.1ان  11نالحظ من اجلدول رقم 
.% 15.9اما ريما يتعلق بالفئة اليت حيلوا هلا السفر لوحدها ركانت نسبتها  ،نعتربه مؤشر اخر يف حبثنا  

نوع السفرحسب  توزيع المبحوثين :21الجدول رقم   

 نوع السفر التكرار %

 سياحة ترفيهية 30 43.5

عمل إطارسياحة في  30 43.5  

 سياحة دينية 09 13

 المجموع 69 100

    املصدر: من اعداد الطالب                         

مع  ،هالرتريالفئة اليت يكون سفرها للسياحة و ان هناك تكارئ يف النسب ريما يتعلق ب 21نستنتج من اجلدول رقم 
اما بالنسبة للسياحة الدينية رنسبتها  ،% 43.5حبيث بلغت النسبة  ،ن سفرها للسياحة والعمليكو الفئة اليت 

من جمموع الفئات. % 13  
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مشاكل خالل السفرالوقوع حسب  توزيع المبحوثين: 31الجدول رقم   

 المشاكل التكرار %

 أحيانا 28 40.6

 ابدا 41 59.4

 المجموع 69 100

املصدر: من اعداد الطالب                            

مل تتعرض ألي نوع من أنواع املشاكل خالل  % 59.4انه ما يعادل نسبة  31نستخلص من اجلدول رقم 
منه رقد تلعب و  ،ثن قد تعرضت ملشاكل اثناء السفرمن املبحو  % 40.6اما الفئة الثانية اليت تبلغ نسبة  ،سفرها

.كذا عن نظرهتم لوثيقة التامنو  ،لسائح اجلزائري يف شركات التامنهاما يف حبثنا عن مدى ثقة ا هاته الفئة دورا  

في السفر المشاكل نوعحسب  توزيع المبحوثين :41الجدول رقم   

 نوع المشكل التكرار %

 مشكل نقود 03 4.3

 مشكل صحي 04 5.8

 ضياع امتعة 09 13

ساعة للطائرة 12من  أكثرتأخر  12 17.4  

 لم اواجه أي مشكل 41 59.4

 المجموع 69 100

  املصدر: من اعداد الطالب                          

حيث قدرت  ،ان نسبة الفئة اليت مل تواجه أي مشكل هي نفسها يف اجلدول السابق 41نستنتج من اجلدول رقم 
حبيث املشكل األكثر  ،اما بالنسبة للفئة اليت تعرضت اىل مشاكل رقد قسمت ورقا لكل مشكل ،% 59.4ب 

 13تليها مشكلة ضياع االمتعة ب و  ،% 17.4بلغت نسبتها ساعة و  12من  أكثرتأخر الطائرة  تكرارا هو
.% 4.3اما بالنسبة ملشكل النقود رقد بلغت  ،% 5.8كما بلغت نسبة الفئة املعرضة ملشكل صحي   ،%  
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خالصة: بلغت نسبة األشخاص الذين يساررون بكثرة 44.9 % من رئة البحث، حبيث 87 % من املبحوثن 
وبن السفر الذي يغلب عليه اجلانب العملي، وبلغت نسبة األشخاص الذين مقسومن بن السفر لغرض الرتريه 

من عينة البحث السفر مع العائلة او  % 84.1، كما يفضل % 94.2تكون مدة سفرهم أسبوعن او اقل 
تعرضوا ملشاكل اثناء السفر.منهم  % 40.6األصدقاء، باإلضارة اىل   

:موقف الديني اتجاه التامين السياحيوصف الثانيا:  

لسائح الجزائري من التامين السياحيالديني ل موقفال: 51الجدول رقم   

 
 اجملموع

 
 وافقغير م

 تماما

 
 وافقغير م

 

 موافق

 

 

 موافق تماما

الموافقةدرجة    

 
 العبارات

 ك % ك % ك % ك % ك %

التامين السياحي مخالف  04 05.8 23 33.3 40 58 02 02.9 69 100
 للشريعة

يتناقض مع التامين السياحي  08 11.6 21 30.4 35 50.7 05 07.2 69 100
 االيمان بالقدر

املصدر: من اعداد الطالب         

ما يلي: 51نستنتج من اجلدول رقم   

 60.9معظم املبحوثن ال يوارقون على ان التامن السياحي خمالف للشريعة اإلسالمية حيث بلغت نسبتهم -1
من يوارقون على ان التامن السياحي خمالف للشريعة. % 39.1مقابل  ،%  

 % 42مقابل  ،من املبحوثن على ان التامن السياحي يتناقض مع االميان بالقدر % 58مل يوارق حوايل -02
 صرحوا على اهنم موارقن. 

خالصة: بالرغم من ان 100 % من املبحو ثن يعتربون الدين مهم يف حياهتم، اال اننا وجدنا تباين يف آرائهم 
كان التامن السياحي خمالف للشريعة.  إذاحول ما   
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االسري:التكافل  وصفثالثا:   

االصدقاءالعائلة و  قيم  أهمية :61الجدول رقم   

 
 اجملموع

 
 غير مهم

 

 مهم

 

 درجة األهمية

 
 

  القيمة
 

 ك % ك % ك %

 العائلة 69 100 00 00 69 100

 األصدقاء 65 94.2 04 05.7 69 100

املصدر: من اعداد الطالب                               

اما بالنسبة  ،% 100نسبة ان املبحوثن يعتربون العائلة مهمة يف حياهتم اذ بلغت  61رقم نستنتج من اجلدول 
منهم ال يعتربون  % 05.7كما ان   ،من عينة البحث مهمن يف حياهتم % 94.2لألصدقاء ريجدهم 

 األصدقاء مهمن يف احلياة.

 

: الجهة المعتمد عليها في حالة حدوث مشكل71الجدول رقم   

 الجهة المعتمد عليها التكرار %

 العائلة 52 75.4

 األصدقاء 15 21.7

 شركات التامين 2 2.9

 المجموع 69 100

املصدر: من اعداد الطالب                          

ان الفئة اليت تعتمد على العائلة إذا ما واجهتها مشاكل خالل مدة سفرها، ضخمة  71من اجلدول رقم  املالحظ
امتناع ضح العالقة بن التكارل االسري و هذا ما نعتربه كمؤشر هام يو و  ،% 75.4جدا حبيث بلغت نسبة 
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ء  األصدقاتليها الفئة اليت يف حال وقوع مشكل تلجا اىلو  ،السائح اجلزائري عن شراء وثيقة التامن السياحي
.% 2.9أخريا تأيت شركات التامن بنسبة و  ،% 21.7بنسبة   

التامين السياحي بين االختيار واالجبار :81الجدول رقم   

 
 اجملموع

 
 وافقغير م

 تماما

 
 وافقغير م

 

 موافق

 

 

 موافق تماما

الموافقةدرجة    

 
 العبارات

 ك % ك % ك % ك % ك %

السائح ال يحتاج الى التامين  10 14.5 40 58 18 26.1 01 01.4 69 100
 في وجود تكافل أسري

السائح الجزائري له ثقافة  26 37.7 37 53.6 05 07.2 01 01.4 69 100
 سلبية اتجاه التامين السياحي

املصدر: من اعداد الطالب         

:ما يلي 81نستنتج من اجلدول رقم   

من عينة  % 72.5رنجد  أسري،بالنسبة اىل ان السائح ال حيتاج اىل التامن السياحي يف حالة وجود تكارل -1
من املبحوثن مل يوارقوا. % 27.5وما يعادل  وارقوا،البحث   

ت غمعظم املبحوثن صرحوا بأهنم موارقن على ان السائح اجلزائري لديه ثقارة سلبية اجتاه التامن السياحي وبل-2
صرحوا بعدم موارقتهم لذلك.من املبحوثن  % 08.6 ، تقابلها% 91.3نسبتهم   

ان التكارل االسري اهم من شركات التامن، حبيث إذا ما وقع هلم نالحظ ان معظم املبحوثن يرون  خالصة:
 مشكل اثناء السفر يفضلون اللجوء اىل العائلة او األصدقاء للقيام حبلها.

  :الماديةوصف الموارد  ابعا:ر

ار شراء وثيقة قر اىل املتغريات املادية اليت ميكن للسائح ان يأخذها بعن االعتبار عند اختاذه لنتطرق يف هذا العنصر 
حبيث قمنا بإعطاء صورة وصفية جلملة من املؤثرات اليت هلا عالقة بالعامل االقتصادي ،التامن السياحي  
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تكلفة التامين السياحي :91الجدول رقم   

 
 اجملموع

 
 وافقغير م

 تماما

 
 وافقغير م

 

 موافق

 

 

 موافق تماما

الموافقةدرجة    

 
 العبارات

 ك % ك % ك % ك % ك %

التامين السياحي مرتبط  04 05.8 45 65.2 18 26.1 02 02.9 69 100
 بالقدرة المالية

 التامين السياحي سعره مرتفع 03 04.3 41 59.4 22 31.9 03 04.3 69 100

املصدر: من اعداد الطالب         

ما يلي: 91نستنتج من اجلدول رقم   

 71قد بلغت نسبتهم السياحي مرتبط بالقدرة املالية و األشخاص يف عينة البحث صرحوا ان التامن  معظم-1
على انه مرتبط بالقدرة املالية.من مل يوارقوا  % 29، مقابل %  

مل  % 36.3مقابل  ،من املبحوثن وارقوا على ان سعر وثيقة التامن مرتفع نوعا ما % 63.7كما ان -2
 يوارقوا على ذلك.

  دخلتوزيع المبحوثين حسب ال: 20الجدول رقم 

 الدخل التكرار %

دج 18000اقل من  03 04.3  

دج 45000الى  18000من 08 11.6  

دج  72000الى  45000من 18 26.1  

دج 72000من  أكثر 40 58  

 المجموع 69 100
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 املصدر: من اعداد الطالب                         

 % 58دج حبيث بلغت نسبتهم  72000ان معظم املبحوثن يزيد دخلهم عن  20نالحظ من اجلدول رقم 
يف حن ،دج  72000دج و  45000ان اجورهم حمصورة ما بن  % 26.1كما صرح   ،من عينة البحث

من عينة البحث دخلهم  % 04.3و  ،دج  45000دج و  18000من املبحوثن دخلهم ما بن  % 11.6
 دج. 18000اقل من 

خالصة: نالحظ ان 58 % من عينة البحث من ذوي الدخل املرتفع، اال ان 63.7 % يرون ان سعر وثيقة 
من  % 60.9كما ان   ،من املبحوثن مدة سفرهم ال تزيد عن األسبوعن % 94.2التامن مرتفع، بالرغم من ان

 املبحوثن من خرجيي اجلامعة وهذا مؤشر إجيايب للوضعية االقتصادية لعينة البحث.

وصف العامل التسويقي:خامسا:   

صف العامل التسويقي لشركات التامن من وجهة نظر املبحوثنيف هذا اجلانب نتطرق اىل و   

الموقف من بعض العبارات الخاصة بالتامين :21الجدول رقم   

 
 اجملموع

 
 وافقغير م

 تماما

 
 وافقغير م

 

 موافق

 

 

 موافق تماما

الموافقةدرجة    

 
 العبارات

 ك % ك % ك % ك % ك %

وجود معلومات كافية حول  00 00 02 02.9 54 78.3 13 18.8 69 100
التامين السياحي اهمية  

شركات التامين تسوق  00 00 02 02.9 06 08.7 61 88.4 69 100
 للتأمينات السياحية جيدا

املصدر: من اعداد الطالب      

ما يلي: 21نالحظ من اجلدول رقم   

كما ان نسبة   ،التامن السياحي من عينة البحث على ان هناك معلومات كارية حول  % 97.1يوارق  ال-1
من املبحوثن  يوارقون على ان هناك معلومات كارية حول أمهية التامن السياحي. % 02.9  
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 ،تامن تسوق للتامن السياحي جيداعلى ان شركات ال من عينة البحث مل يوارقوا  %97.1يعادل نسبة  ما-2
ممن وارقوا . % 2.9مقابل   

 

الخالصة: نالحظ ان 97.1 % من املبحوثن ال يعلمون مدى أمهية التامن السياحي، نظرا لعدم التسويق اجليد 
شركات التامن تقدم معلومات كارية عن وثيقة التامن السياحي.  حبيث ال يعتقدون ان  له،  

:في شركات التامين الثقةعامل وصف -6  

الثقة اجتاه شركات التامن.نقوم يف هذا اجلانب بعملية وصف املتغريات اليت هلا عالقة بعنصر   

اقتناء عقد التامينتوزيع المبحوثين حسب : 22الجدول رقم   

 شراء عقد التامين التكرار %

 دائما 15 21.7

 غالبا 26 37.7

 أحيانا 13 18.8

 ابدا 15 21.7

 المجموع 69 100

املصدر: من اعداد الطالب                           

من رئة البحث غالبا ما تقتين عقد التامن قبل  % 37.7ان نستنتج ان  22ميكننا من خالل اجلدول رقم 
تليها رئة املمتنعن عن شراء و  ،% 21.7تأيت خلفها الفئة املداومة على اقتناء عقد التامن مبا يعادل و  ،سفرها

.% 18.8أحيانا رنسبتها بلغت اما بالنسبة للفئة اليت تشرتيها  ،% 21.7وثيقة التامن بنسبة   

باإلمكان ان نعترب ان السائح اجلزائري ليس مواظبا على شراء وثيقة التامن.و   

 

 



 عرض نتائج الدراسة الميدانية                الفصل الثالث                              
 

97 
 

 

 

تامين السياحيال توزيع المبحوثين حسب ضرورة :32الجدول رقم   

 ضرورة التأمين السياحي التكرار %

 هو اجباري لكن ال اراه ضروريا 53 76.8

اراه ضرورياهو اختياري لكن  16 23.2  

 المجموع 69 100

      املصدر: من اعداد الطالب                     

من املبحوثن ال يعتربون ان التامن السياحي ضروري،  % 76.8انه ما يعادل نسبة  نستنتج 32من اجلدول رقم 
رريونه عقد  % 23.2البالغ نسبتها رة، اما بالنسبة للفئة الثانية و بل يقتنوه من باب اجلرب ليس من باب الضرو 

 اختياري ولكنه ضروري

الموقف من بعض العبارات الخاصة بالتامين :42الجدول رقم   

 
 اجملموع

 
 وافقغير م

 تماما

 
 وافقغير م

 

 موافق

 

 

 موافق تماما

الموافقةدرجة   

 
 العبارات

 ك % ك % ك % ك % ك %

بالحاجة للتامين الشعور  09 13 21 30.4 37 53.6 02 02.9 69 100
 السياحي

التامين السياحي وسيلة امان  06 8.7 26 37.7 35 50.7 02 02.9 69 100
طمأنينةو   

السائح الجزائري يثق في  00 00 01 01.4 32 46.4 36 52.2 69 100
 شركات التامين

املصدر: من اعداد الطالب                

ما يلي: 42نالحظ من اجلدول رقم   



 عرض نتائج الدراسة الميدانية                الفصل الثالث                              
 

98 
 

من املبحوثن اهنم غري موارقن  % 56.5التامن السياحي قبل السفر صرح  حيث الشعور باحلاجة اىل من-1
من أشاروا اىل اهنم موارقن على العبارة. % 43.5مقابل  ،على ذلك  

باملقابل و  ،طمأنينةمن السياحي يعترب كوسيلة امان و من ارراد عينة البحث على ان التا % 53.6مل يوارق -2
اطمئنانان التامن السياحي وسيلة امان و منهم على  % 47.4 وارق  

وثن على اهنم من املبح % 52.2صرح  ،ح اجلزائري يثق يف شركات التامنكان السائ  إذاعند السؤال عما -3
مقابل  ،ال يثقون يف شركات التامن % 98.6أي  ،وارقةصرحوا بعدم امل % 46.4كذا و  ،غري موارقن متاما

  رقط منهم من يثقون يف شركات التامن.   % 1.4

خالصة: جند ان 96.8 % من املبحوثن ال يثقون يف شركات التامن، وهذا ما يوضحه عدم االقتناء الدائم 
 لوثيقة التامن السياحي.
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 المبحث الثالث: تحليل فرضيات الدراسة:

 الكلي اد الطلبكلما ز   رفاادلأل ةاقتصادي-السوسيو عواملكلما حتسن ال  المطلب األول: تحليل الفرضية األولى''
 ''على سوق التامني السياحي يف اجلزائا

 لتأمين السياحي:المستوى التعليمي وثقافة ل أوال:

  لتأمين السياحي:والنظرة ل المستوى التعليمي   -1

 وسة:المدر  لعينة في اوسيلة امان كالتامين السياحي   المستوى التعليمي و  :العالقة25 الجدول رقم
   التامين السياحي وسيلة امان           

 المستوى التعليمي

موافق و موافق 
 تماما

غير موافق و غير 
 موافق تماما

 المجموع

 % التكرار % التكرار % التكرار

50 جامعيينالغير    7.20  22 31.9 27 39.1 

 60.9 42 24.6 17 36.2 25 الجامعيين

 100 69 56.5 39 42.4 30 المجموع

اذن  العالقة دالة عند مستوى  3.841المجدولة: 2χقيمة  من، اكبر  11.242المحسوبة:   2χقيمة 
 (pقيمة  0.001 )  .1درجة الحرية0.05 الداللة 

    الطالباملصدر: من اعداد 

ن العالقة بني املتغريين املستقل )  املستوى التعليمي( و التابع ) اعتبار التامني وسيلة امان ا مبا  :  استنتاج
واق  من املبللتعليم اجلامعي  قة ارببا ها وجود عاليظ 2χرفان اختبار  ،عبارة عن دالة إحصائية ،(وطمأنينة

لتامني كوسيلة ل إجيابية تختلوون عن يريمم من املستويا  اخأخاى بان لديهم نطاة التامني حيث ان اجلامعيني
 . وطمأنينةامان 
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 و شراء عقود التامينالمستوى التعليمي  -2

 المدروسة: العينةفي  و شراء عقود التامين:العالقة بين المستوى التعليمي  26الجدول رقم
 شراء عقد التأمين             

 المستوى التعليمي

 المجموع ليس دائما دائما  

 % التكرار % التكرار % التكرار

 39.1 27 37.7 26 1.4 1 غير الجامعيين 

 60.9 42 40.6 28 20.3 14 الجامعيين

 100 69 78.3 54 21.7 15 المجموع

مستوى الداللة  اذن  العالقة دالة عند 3.841المجدولة: 2χ، اكبر  قيمة 8.481 المحسوبة: 2χقيمة 
 (pقيمة  0.03)   .1، درجة الحرية 0.05

    املصدر: من اعداد الطالب

ي عبارة عن م:   مبان العالقة بني املتغريين املستقل )  املستوى التعليمي( و التابع ) شااء عقد التامني(استنتاج 
بشااء عقد  التامني  دائما حيث ان ها وجود عالقة ارببا  للتعليم اجلامعي ظي 2χرفان اختبار  إحصائية،دالة 

 ون دائما عقود التامني السياحي.اجلامعني تختلوون عن يريمم من املستويا  اخأخاى باهنم يشت 
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 و الموقف من التامين بين االختيار واالجبارالمستوى التعليمي -3

 الموقف من التامين بين االختيار واالجبار في العينة و العالقة بين المستوى التعليمي  :27 الجدول رقم
 المدروسة

 اجبارالتامين اختيار ام            

 المستوى التعليمي

 

اجباري التامين  
 ولكن غير ضروري 

التأمين   
اختياري  و لكنه 

 ضروري  

 المجموع

 % التكرار % التكرار % التكرار

 39.1 27 2.9 2 36.2 25 غير الجامعين 

 60.9 42 20.3 14 40.6 28 الجامعيون

 100 69 23.2 16 76.8 53 المجموع

اذن  العالقة دالة عند مستوى الداللة  3.841المجدولة: 2χ، اكبر  قيمة  6.202المحسوبة:  2χقيمة 
 (P   0.011) قيمة   .1، درجة الحرية 0.05

    املصدر: من اعداد الطالب

ن التامني بني االجبار املوق  ممبان العالقة بني املتغريين املستقل )  املستوى التعليمي( و التابع )    :استنتاج 
يث ان حاملواق  من التامني ها وجود عالقة ارببا  للتعليم اجلامعي بظي 2χرفان اختبار  إحصائية،دالة  (واالختيار

 يعتربون عقود التامني السياحي اماا ضاوريا اجلامعني تختلوون عن يريمم من املستويا  اخأخاى باهنم 
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و ثقافة التأمين السياحي  الوظيفةثانيا:   

:السياحي لتأمينالوظيفة والنظرة ل -1  

 سةفي العينة المدرو  طمأنينةالتامين السياحي كوسيلة امان و و الوظيفة العالقة بين  :28 الجدول رقم
 التامين السياحي وسيلة االمان

 الوظيوة

موافق وموافق  
 تماما

غير موافق وغير 
 موافق تماما

 المجموع

 % التكرار % التكرار % التكرار

 72.5 50 33.3 23 39.1 27 الموظفين 

 27.5 19 20.3 14 07.2 05 ارباب االعمال

 100 69 53.6 37 46.3 32 المجموع

اذن  العالقة دالة عند  3.841المجدولة: 2χ، اكبر  قيمة 4.243المحسوبة:   2χقيمة 
 (pقيمة  0.035)   .1، درجة الحرية 0.05مستوى الداللة 

    املصدر: من اعداد الطالب

دالة  وطمأنينة(  ( و التابع ) اعتبار التامني وسيلة امانالوظيوة:   مبا ان العالقة بني املتغريين املستقل )  استنتاج 
اربا  حيث ان ،باملواق  من التامني ربا  االعما  خأيظها وجود عالقة ارببا   2χرفان اختبار  ،إحصائية
ة للتامني  ن لديهم نطاة إجيابياملوظوني لدى القطاع العمومي والقطاع اخلاص التختلوون عن يريمم من  االعما 
 ة امان وطمأنينة .كوسيل
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وثقافة التأمين السياحي: الدخل ثالثا:  

 شراء عقود التامينعلى  الدخلتاثير  -1

 و شراء عقود التامين في العينة المدروسة: خلدالالعالقة بين  :29 الجدول رقم
 شراء عقد التأمين             

 لدخلا

 المجموع ليس دائما دائما  

 % التكرار % التكرار % التكرار

 42 29 34.8 24 07.2 05 دج 72000دخل اقل من  

 58 40 43.5 30 14.5 10 دج 72000دخل اكبر من 

 100 69 78.3 54 21.7 15 المجموع

اذن  العالقة دالة عند مستوى الداللة  3.841المجدولة: 2χ، اكبر  قيمة 0.595المحسوبة:   2χقيمة 
 (pقيمة  0.320)   .1، درجة الحرية 0.05

    املصدر: من اعداد الطالب

 إحصائية،دالة  رييمي ( و التابع ) شااء عقد التامني(الدخل:   مبان العالقة بني املتغريين املستقل )  استنتاج 
  السياحي نيعقد  التامل الدائم شااءبني الدخل املابوع و بني الوجود عالقة ارببا   على عدم هاظي 2χرفان اختبار 
 تختلوون عن يريمم من املستويا  اخأخاى.  الدخل ال مابوعي اخأشخاصحيث ان 

الخالصة: نستنتج من خال  التحليل الثنائي املتعلق بالعامل املادي و اثاه على ثقارفة التامني السياحي ،ان عامل 
ة، وكذلك التابع، حبيث اثا على جل املتغريا  تامني السياحياملستوى العلمي يلعب دورا ماما بالنسبة لثقارفة ال

جند ان الوظيوة مي اخأخاى ميكنها ان بؤثا يف الثقارفة التأمينية، والذي مل يكن يف احلسبان ان عنصا الدخل ال 
 يؤثا ال من يايب، وال من بعيد على ثقارفة التامني السياحي.
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''ئااالساي يف اجلزالتكارفل بعامل ا سلباالتامني السياحي يتأثا  المطلب الثاني: تحليل الفرضية الثانية''  

للتامين السياحي: أوال: التكافل االسري و عالقته بالحاجة  

 التامين السياحي الحاجة الى و  بين التكافل االسري : العالقة30 رقمالجدول 
 الحاجة للتامين السياحي           

 التكافل االسري

 بديل عن التامين

موافق وافق و م
 تماما

غير  غير موافق
 موافق تماما

 المجموع

 % التكرار % التكرار % التكرار

 72.5 50 52.2 36 20.3 14 موافق تماماموافق و  

 27.5 19 04.3 03 23.2 16 غير موافق تماماغير موافق و 

 100 69 56.5 39 42.4 30 المجموع

اذن  العالقة دالة عند مستوى    3.841المجدولة: 2χ، اكبر من قيمة 17.702 المحسوبة: 2χقيمة 
 (pقيمة   0.001 )  .1درجة الحرية0.05 الداللة 

      املصدر: من اعداد الطالب 

( و لسياحيبأييد رفكاة ان التكارفل االساي مو بديل للتامني ا:   مبا ان العالقة بني املتغريين املستقل ) استنتاج 
 االقتناع  بني يظها وجود عالقة ارببا  2χرفان اختبار  ،دالة إحصائية ( الشعور باحلاجة للتامني السياحيالتابع ) 

رفكلما اربوعت  يبسل يكون التأثري حيث ان، و احلاجة للتامني السياحي كمصدر بديل للتامني  كارفل االسايلتاب
  ، كلما اخنوضت احلاجة للتامني السياحي.كبديل باميين  التكارفل االسايالتأييد لوكاة نسبة 
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 :مين السياحيأتلل النظرةو  التكافل االسري ثانيا:

 وسةالمدر وسيلة امان في العينة كوالتامين السياحي   بين التكافل االسريالعالقة  :31 الجدول رقم
   التامين السياحي وسيلة امان           

 التكافل االسري

 كبديل للتامين

موافق و  موافق
 تماما

ر غيغير موافق و 
 موافق تماما

 المجموع

 % التكرار % التكرار % التكرار

 72.5 50 49.3 34 23.2 16 موافق وموافق تماما  

 27.5 19 04.3 03 23.2 16 غير موافق وغير موافق تماما

 100 69 53.6 37 46.4 32 المجموع

العالقة دالة عند مستوى  اذن 3.841المجدولة: 2χ، اكبر من قيمة 15.092 المحسوبة: 2χقيمة 
 (pقيمة  0.001 )  .1درجة الحرية0.05 الداللة 

      املصدر: من اعداد الطالب 
 

و التابع ) اعتبار التامني  (كبديل باميين  التكارفل االسايرفكاة :   مبا ان العالقة بني املتغريين املستقل ) استنتاج 
ديل كبكارفل االساي  لتبني رفكاة ا يظها وجود عالقة ارببا  2χرفان اختبار  ،دالة إحصائية وسيلة امان وطمأنينة( 

 .والعالقة بينهما عكسيةاملواق  من التامني  بأميين و بني
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 و شراء عقود التامين التكافل االسري ثالثا:

 و شراء عقود التامين في العينة المدروسة التكافل االسريالعالقة بين  :32الجدول رقم
 شراء عقد التأمين             

 التكافل االسري

 كبديل للتامين

 المجموع ليس دائما دائما  

 % التكرار % التكرار % التكرار

 72.5 50 66.7 46 5.8 04 موافق وموافق تماما 

 27.5 19 11.6 08 15.9 11 غير موافق وغير موافق تماما

 100 69 78.3 54 21.7 15 المجموع

اذن  العالقة دالة عند مستوى الداللة  3.841المجدولة: 2χ، اكبر  قيمة 20.146المحسوبة:   2χقيمة 
 (pقيمة  0.001)   .1، درجة الحرية 0.05

    املصدر: من اعداد الطالب

 

التابع ) شااء عقد  ( وكبديل بأميين   التكارفل االساي رفكاة:   مبان العالقة بني املتغريين املستقل ) استنتاج 
شااء عقد  التامني  بني التكارفل االساي، و ها وجود عالقة ارببا  ظي 2χرفان اختبار  إحصائية،دالة مي التامني(

ني السياحي، التام، كلما اخنوض شااء كبديل للتامني  التكارفل االسايب االقتناع ه كلما زاد  قوةدائما حيث ان
  أي ان العالقة عكسية.
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 :الموقف من التامين بين االختيار واالجبارو التكافل االسري  رابعا:

 الموقف من التامين بين االختيار واالجبار في العينة و  التكافل االسريالعالقة بين  :33الجدول رقم
 المدروسة

 التامين اختيار ام اجبار           

 

 كبديل  التكافل االسري 

 للتامين

التامين اجباري  
 ولكن غير ضروري 

التأمين   
اختياري  و لكنه 

 ضروري  

 المجموع

 % التكرار % التكرار % التكرار

 72.5 50 05.8 04 66.7 46 موافق وموافق تماما 

 27.5 19 17.4 12 10.1 07 غير موافق وغير موافق تماما

 100 69 23.2 16 76.8 53 المجموع

العالقة دالة عند مستوى الداللة اذن   3.841المجدولة: 2χ، اكبر  قيمة  23.518المحسوبة:  2χقيمة 
 (P   0.001) قيمة   .1، درجة الحرية 0.05

    املصدر: من اعداد الطالب

املوق  من التامني تابع )( والكبديل للتامني  التكارفل االسايرفكاة املستقل )ان العالقة بني املتغريين ا مب :استنتاج
معىن و  ، حبيث يكون التأثري سليب،ها وجود عالقة ارببا ظي 2χرفان اختبار  إحصائية،دالة   (بني االجبار واالختيار

 ري.ان التامني اما ضاو  كبديل للتامني  انه ال يعترب اخأشخاص الذين يعتمدون على التكارفل االسايمذا 

ي لدى السياحيبني لنا التحليل الثنائي ان التكارفل االساي لديه عالقة ارببا  قوية مع ثقارفة التامني  خالصة:
 املواطن اجلزائاي، ولكن العالقة عكسية، مبعىن ان التكارفل االساي لديه بأثري سليب على الثقارفة التأمينية.
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 ''ياحي يف اجلزائاعلى التامني الس سلبايؤثا العامل الديين  المطلب الثالث: تحليل الفرضية الثالثة''ثالثا: 

التامين السياحي:المعتقدات الدينية و ثقافة أوال:   

 بالحاجة للتامين السياحي: االمعتقدات الدينية وعالقته -1

 التامين السياحي الحاجة الى و المعتقدات الدينية بين  : العالقة34 رقمالجدول 
 الحاجة للتامين السياحي           

 التامين السياحي

 مخالف للشريعة 

موافق وافق و م
 تماما

 غير غير موافق
 موافق تماما

 المجموع

 % التكرار % التكرار % التكرار

 39.1 27 34.8 24 04.3 03 موافق وموافق تماما 

 60.9 42 21.7 15 39.1 27 غير موافق وغير موافق تماما

434. 30 المجموع  39 56.5 69 100 

اذن  العالقة دالة عند مستوى    3.841المجدولة: 2χ، اكبر من قيمة 18.910 المحسوبة: 2χقيمة 
 (pقيمة   0.001 )  .1درجة الحرية0.05 الداللة 

       املصدر: من اعداد الطالب

الشعور باحلاجة ابع ) ( و التالتامني السياحي خمال  للشايعة:   مبا ان العالقة بني املتغريين املستقل ) استنتاج 
 بني املتغريين ميالعالقة  يث انحب، يظها وجود عالقة ارببا  2χرفان اختبار ،دالة إحصائية ( للتامني السياحي
  . عالقة عكسية
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 :للتامين السياحي و النظرة المعتقدات الدينية -2

 لمدروسةاوسيلة امان في العينة كوالتامين السياحي   المعتقدات الدينيةبين العالقة  :35 الجدول رقم
   التامين السياحي وسيلة امان           

 التامين السياحي

 مخالف للشريعة 

موافق و  موافق
 تماما

ر غيغير موافق و 
 موافق تماما

 المجموع

 % التكرار % التكرار % التكرار

 39.1 27 33.3 23 05.8 04 موافق وموافق تماما  

 60.9 42 20.3 14 40.6 28 غير موافق وغير موافق تماما

 100 69 53.6 37 46.4 32 المجموع

العالقة دالة عند مستوى  اذن 3.841المجدولة: 2χ، اكبر من قيمة 17.768 المحسوبة: 2χقيمة 
 (pقيمة  0.001 )  .1درجة الحرية0.05 الداللة 

       املصدر: من اعداد الطالب
 

 

و التابع ) اعتبار  (التامني السياحي خمال  للشايعةاعتبار :   مبا ان العالقة بني املتغريين املستقل )استنتاج 
بني املعتقدا  الدينية  قوية يظها وجود عالقة ارببا  2χرفان اختبار  ،دالة إحصائية التامني وسيلة امان وطمأنينة( 

 .والعالقة بينهما عكسية ،املواق  من التامنيو 
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 :شراء عقود التامينو المعتقدات الدينية  -3

 شراء عقود التامين في العينة المدروسةو المعتقدات الدينية العالقة بين  :36الجدول رقم
 شراء عقد التأمين             

 التامين السياحي

 مخالف للشريعة 

 المجموع ليس دائما دائما  

 % التكرار % التكرار % التكرار

 39.1 27 39.1 27 00 00 موافق وموافق تماما 

 60.9 42 39.1 27 21.7 15 غير موافق وغير موافق تماما

 100 69 78.3 54 21.7 15 المجموع

اذن  العالقة دالة عند مستوى الداللة  3.841المجدولة: 2χ، اكبر  قيمة 12.321المحسوبة:   2χقيمة 
 (pقيمة  0.001)   .1، درجة الحرية 0.05

    املصدر: من اعداد الطالب

 

و التابع ) شااء عقد  (التامني السياحي خمال  للشايعة اعتبار:   مبان العالقة بني املتغريين املستقل ) استنتاج 
  عكسية.هما، والعالقة بينهما بين قوية ها وجود عالقة ارببا ظي 2χرفان اختبار  إحصائية،دالة  التامني(
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 :الموقف من التامين بين االختيار واالجبارو المعتقدات الدينية  -4

 الموقف من التامين بين االختيار واالجبار في العينة و المعتقدات الدينية العالقة بين  :37الجدول رقم
 المدروسة

 التامين اختيار ام اجبار           

 التامين السياحي

 مخالف للشريعة 

التامين اجباري  
 ولكن غير ضروري 

التأمين   
اختياري  و لكنه 

 ضروري  

 المجموع

 % التكرار % التكرار % التكرار

 39.1 27 1.4 01 37.7 26 موافق وموافق تماما 

 60.9 42 21.7 15 39.1 27 غير موافق وغير موافق تماما

 100 69 23.2 16 76.8 53 المجموع

اذن  العالقة دالة عند مستوى الداللة  3.841المجدولة: 2χقيمة  ، اكبر9.455المحسوبة:  2χقيمة 
 (pقيمة  0.001)   .1، درجة الحرية 0.05

    املصدر: من اعداد الطالب

 

املوق  والتابع ) (التامني السياحي خمال  للشايعة االسالميةاعتبار املستقل )ان العالقة بني املتغريين ا مب :استنتاج
انه ال معىن مذا و  ،ها وجود عالقة ارببا ظي 2χرفان اختبار  إحصائية،دالة   (من التامني بني االجبار واالختيار

 اما ضاوري. السياحي ان التامنيياون ان التامني السياحي خمال  للشايعة يعترب اخأشخاص الذين 
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عالقته بالتامين السياحي:و القدر االيمان بالقضاء و ثانيا:  

وعالقته بالحاجة للتامين السياحي:االيمان بالقدر -1  

 التامين السياحي الحاجة الى و  االيمان بالقدربين  : العالقة38رقمالجدول 
 الحاجة للتامين السياحي           

 التامين السياحي

 القدريتناقض مع االيمان ب 

موافق وافق و م
 تماما

 غير غير موافق
 موافق تماما

 المجموع

 % التكرار % التكرار % التكرار

62 04.3 03 موافق وموافق تماما   37.7 29 42 

 58 40 18.8 13 39.1 27 تماماغير موافق وغير موافق 

434. 30 المجموع  39 56.5 69 100 

اذن  العالقة دالة عند مستوى    3.841المجدولة: 2χ، اكبر من قيمة 22.348 المحسوبة: 2χقيمة 
 (pقيمة   0.001 )  .1درجة الحرية0.05 الداللة 
    املصدر: من اعداد الطالب  

( و التابع ) ان بالقدريتناقض مع االميالتامني السياحي اعتبار مبا ان العالقة بني املتغريين املستقل )    :استنتاج 
يتأثا الشعور يث ، حبيظها وجود عالقة ارببا  ، 2χرفان اختبار  ،دالة إحصائية( الشعور باحلاجة للتامني السياحي

  .باحلاجة للتامني السياحي مع عامل االميان بالقدر 
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 :النظرة للتامين السياحيو  االيمان بالقدر -2

 المدروسةوسيلة امان في العينة كوالتامين السياحي   بين االيمان بالقدرالعالقة  :39الجدول رقم
   التامين السياحي وسيلة امان           

 التامين السياحي

 مع االيمان بالقدريتناقض  

موافق و  موافق
 تماما

ر غيغير موافق و 
 موافق تماما

 المجموع

 % التكرار % التكرار % التكرار

60 موافق وموافق تماما    08.7 23 33.3 29 42 

62 غير موافق وغير موافق تماما  37.7 14 20.3 40 58 

 100 69 53.6 37 46.4 32 المجموع

العالقة دالة عند مستوى  اذن 3.841المجدولة: 2χ، اكبر من قيمة 13.273 المحسوبة: 2χقيمة 
 (pقيمة  0.001 )  .1درجة الحرية0.05 الداللة 

       املصدر: من اعداد الطالب

( و التابع ) بالقدر يتناقض مع االميانالتامني السياحي اعتبار :   مبا ان العالقة بني املتغريين املستقل )استنتاج 
االميان بني  قوية يظها وجود عالقة ارببا  2χرفان اختبار  ،دالة إحصائية اعتبار التامني وسيلة امان وطمأنينة( 

 .والعالقة بينهما عكسية ،املواق  من التامنيو  بالقدر
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 :شراء عقود التامينو  االيمان بالقدر -3

 شراء عقود التامين في العينة المدروسةو  االيمان بالقدرالعالقة بين  :40الجدول رقم
 شراء عقد التأمين             

 التامين السياحي

 يتناقض مع االيمان بالقدر 

 المجموع ليس دائما دائما  

 % التكرار % التكرار % التكرار

 42 29 40.6 28 1.4 01 موافق وموافق تماما 

62 20.3 14 غير موافق وغير موافق تماما  37.7 40 58 

 100 69 78.3 54 21.7 15 المجموع

اذن  العالقة دالة عند مستوى الداللة  3.841المجدولة: 2χ، اكبر  قيمة 9.837المحسوبة:   2χقيمة 
 (pقيمة  0.001)   .1، درجة الحرية 0.05

    املصدر: من اعداد الطالب

و التابع ) ( القدر السياحي يتناقض مع االميان ب التامني اعتبار:   مبان العالقة بني املتغريين املستقل ) استنتاج 
 حبيث يؤثا اميان الوادبينهما،  قوية ها وجود عالقة ارببا ظي 2χرفان اختبار  إحصائية،دالة  شااء عقد التامني(

 بالقدر على شاائه لوثيقة التامني السياحي.
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 :الموقف من التامين بين االختيار واالجبارو  االيمان بالقدر -4

 لمدروسةاالموقف من التامين بين االختيار واالجبار في العينة و االيمان بالقدر  العالقة بين :41الجدول رقم
 التامين اختيار ام اجبار           

 التامين السياحي

 قدريتناقض مع االيمان بال 

التامين اجباري  
 ولكن غير ضروري 

ي اختيار التأمين   
 لكنه ضروري  و 

 المجموع

 % التكرار % التكرار % التكرار

92 موافق وموافق تماما   42 00  00 29 42 

42 غير موافق وغير موافق تماما  34.8 61  23.2 40 58 

 100 69 23.2 16 76.8 53 المجموع

اذن  العالقة دالة عند مستوى الداللة  3.841المجدولة: 2χقيمة  ، اكبر15.102المحسوبة:  χ 2قيمة 
 (pقيمة  0.001)   .1، درجة الحرية 0.05

    املصدر: من اعداد الطالب

املوق  ( والتابع )القدريتناقض مع االميان بالتامني السياحي اعتبار املستقل )ان العالقة بني املتغريين ا مب :استنتاج
انه ال معىن مذا و  ،ها وجود عالقة ارببا ظي 2χرفان اختبار  إحصائية، دالة (واالختيارمن التامني بني االجبار 

 اوري.ان التامني السياحي اما ضيتناقض مع االميان بالقدر يعترب اخأشخاص الذين ياون ان التامني السياحي 

 

 ثيقة التامنيلى ثقارفة املستهلك، او املقتين لو العامل الديين مو االخا يلعب دورا ماما يف التأثري ع خالصة:
 السياحي، حبيث يكون التأثري سلبيا.
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ميكن للعديد من العوامل ان بؤثا على الثقارفة التأمينية للمؤمن هلم:خالصة:    

اقتصادية دورا أساسيا يف بعزيز ثقارفة التامني حيث بوصلت الدراسة ان االرفااد الذين -بلعب العوامل السوسيو -1
، ومقاولني لديهم مستوى جامعي ينظاون بإجيابية خلدما  التامني، كما ان االرفااد الذين يعملون كأربا  عمل

يعتربون عقود التامني وسيلة امان و اطمئنان مقارنة بوئة املوظوني، يف املقابل مل جند للدخل أي اثا ذي داللة 
  إحصائية على السلوك التأميين خأرفااد العينة.

 رفااد العينةالسليب على نشا ثقارفة التامني، حيث ان ايلب ا التأثرييلعب التكارفل االساي دورا ماما يف -2
مقتنعون بان شبكا  التضامن العائلي بشكل بديال بامينا مناسبا يف حالة وقوع خماطا سياحية. رفشبكا  االساة 

 واخأصدقاء بعترب مبثابة شاكا  التامني بالنسبة خأرفااد عينتنا.

نية الديبقبل عقد التامني السياحي، رفاملعتقدا  سلبيا يف عدم انتشار و يلعب العامل الديين دورا أساسيا -3
السائدة لدى اجملتمع اجلزائاي مثل االعتقاد ان التامني خمال  للشايعة، وانه يتناقض مع االميان بالقضاء والقدر 

ربون مذه يعت خأهنم، وال يقبلون على شااء عقود التامني، اون باحلاجة اىل التامني السياحيجتعل ارفااد عينة ال يشع
.لإلسالمالعقود خمالوة   
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:العامة الخاتمة  

ان خدمة التامني السياحية ليست وليدة العصر احلديث، اذ ان هذه اخلدمة عرفت جمموعة من التطورات خاصة  
يف البلدان املتقدمة، وما ساعد هذا التطور الفعلي هو الوعي التاميين لدى االفراد املنتمون هلذه الدول، وهذا ال 

جلزائر، بل ال توجد معلومات كافية عنها يف هذه البلدان، يعين ان هذه اخلدمة حديثة يف البلدان املتخلفة ومنها ا
باإلضافة اىل انه ال يوجد وعي تأميين لدى املواطن اجلزائري بالنسبة لقطاع التأمينات ككل، وليس التأمينات 

 ، وهذا ما جعل الباحثني يولون اهتماما كبريا هلذا املوضوع، والسبب من هذا هو معرفة الدافعالسياحية لوحدها
 الرئيسي الذي جيعل املؤمن هلم ميتنعون عن اقتناء وثيقة التامني عامة، ووثيقة التامني السياحي خاصة.

، جيب عليها الوصول اىل العوامل من مستوى الطلب الكلي على خدماهتافاذا ما ارادت شركات التامني من رفع 
 عرفة نقاط الضعف اليت من شاهنا تفاديها، ولقدبالنسبة لألفراد، وكذلك م التاميين اليت قد تفيدها يف نشر الوعي

يعترب كبديل للتامني، وهذا السبب الذي قد يعيق من  بينت دراستنا ان التكافل االسري الذي ميتاز به جمتمعنا
انتشار التامني السياحي، فكان االفراد يقومون بالتامني فيما بينهم، حبيث ال يرون اهنم يف حاجة لشركات 

ما تعرضوا اىل مشاكل يف ظل اعتمادهم على عائالهتم او اصدقائهم، وجيب على شركات التامني من التامني، اذا 
  حماولة اظهار مميزاهتا لألفراد وهذا حملاولة اغرائهم.

ان تغري من رايهم، باإلضافة اىل ان اجلزائر بلد إسالمي، وان االفراد اذا ما اقتنعوا ان التأمينات حرام فمن الصعب 
شانه ان يؤثر بالسلب على شركات التامني، حبيث جيب عليها إجياد بديل، مما جيعلها جمربة على  وهذا من

 االهتمام و دراسة املنتجات املوافقة ملبادئ الشريعة، واليت تقدمها شركات التامني اإلسالمية.

التامني السياحي، وثيقة  كما أوضحت الدراسة اىل ان املستوى التعليمي هو االخر يلعب دور مهم يف اقتناء 
بسبب وصوهلم ملعلومات عن التامني، ومعىن هذا انه جيب على شركات التامني العمل على توفري املعلومات 

    الالزمة للمؤمن هلم.
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 جامعة عبد الحميد بن باديس

 كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير

 قسم العلوم االقتصادية

 

 االستمارة:. رقم

ير ماستر في تخصص مالية، تحية وسالم إنني أشكركم في منحي جزءا  من وقتكم، أنا الطالب حسام زواوي بصدد تحض

الدكتور بن زيدان الحاج. أريد استطالع آرائكم حول مجموعة ف أمينات بجامعة عبد الحميد بن باديس تحت إشرانقود و ت

اسمكم، من القضايا الخاصة بالتأمين في الجزائر. أعاهدكم أن ما تدلون به سيبقى محفوظا بسرية، ولن تحمل االستمارة 

 وستساهم هذه الدراسة في فهم واقع السياحة في الجزائر.

 

 أمام االجابة المناسبة(. xاالسرية ؟)ضع عالمة  في حياتك  .على العموم ،هل انت سعيد)ة(1  

  .سعيد)ة( جدا                                                                      1

  .سعيد)ة(  عموما                                                                               2

  . غير سعيد)ة(  3

  عيد)ة(  تماما.غير س4

 مور التالية في حياتك؟)من فضلك أكتب رقم اإلجابة المختارة في خانة الرمز(.ما مدى أهمية  األبصفة عامة ،

غير مهم  غير مهم مهم قليال مهم مهم جدا القيمة
 إطالقا

 الرمز

  5 4 3 2 1 .العمل  2 

  5 4 3 2 1 .العائلة3

  5 4 3 2 1 .األصدقاء4

  5 4 3 2 1 .الصحة5

  5 4 3 2 1 .الترفيه6

  5 4 3 2 1 الدين.7
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 في األسئلة التالية: الفراغ اختر الجواب المناسب حسب نظرك مع ملء

 انت شخص يسافر للخارج هل -8

  كثيرا.1

بصفة  2

 متوسطة 

 

  نادرا.3

 

 في السنة ؟تسافر للخارج  ، كم مرة -9 

لم اسافر  من -1

 قبل

 

   .مرة واحدة2

  .مرتين 3

ثالث مرات و .4

 اكثر

 

 

 ؟خارج الوطن كل خالل السفرامشل هل تعرضت-10

  احيانا 1

  ابدا .1

 

 ؟االذي تعرضت له ماهي نوع المشكالت  -11

  .مشكل نقود1

  .مشكل صحي2

  ضياع امتعة.3

. تأخر اكثر من 4 

 ساعة للطائرة 12

 

. لم اواجه أي 5

 مشكل
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 ين قبل السفر؟تشتري عقد التأمهل -12

  .دائما1

  .غالبا2

  .أحيانا3

  .أبدا4

 هي المدة التي تقضيها خارج الوطن عموما؟ .ما13

  .أسبوع1

  .أسبوعين2

  .شهر3

  .أكثر من شهر4

 

 .ما نوع السياحة التي تمارسها؟14

  ترفيهية .سياحة 1

   .سياحة في إطار عمل2

  .سياحة دينية3

 

 .هل تفضل السفر15

  لوحدك.1

  .مع األصدقاء2

  .مع العائلة3

  .أخرى حدد4

 

 على من تعتمد خالل السفر في حال واجهتك مشاكل ؟-16

  .العائلة1

  .األصدقاء2

  .شركة التأمين3

  أخرى حدد.4
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 ماهي العبارة المناسبة لموقفك من التأمين السياحي ؟ .17

 أنا مجبر على التأمين.2

ريا في اراه ضرو ال  لكن

 السفر

 

لكن  .هو أمر اختياري3

 اراه ضروريا لي في سفر

 

من ) ؟او معارضتك لكل منها العبارات حول واقع التأمينات في الجزائر  للتعرف على مدى تأييدك سوف أقرأ عليك  مجموعة من 

 فضلك أكتب رقم اإلجابة المختارة في خانة الرمز(

 الرمز            تماما غير موافق غيرموافق موافق                        موافق تماما                   العبارة

 قبل بحاجة إلى التأمين السياحي اشعر 81

 السفر

1 

 

2 3 4  

. هناك معلومات كافية حول أهمية التأمين 91

 السياحي

1 2 3 4  

لف للشريعة .التأمين السياحي مخا20

 اإلسالمية

1 2 3 4  

اج إلى التأمين في وجود .السائح ال يحت21

 التكافل األسري

1 2 3 4  

ة.التأمين السياحي مرتبط بالقدرة المالي22  1 2 3 4  

السياحي سعره مرتفع و هو  .التأمين 23

 مكلف  لميزانيتي للسفر 

1 2 3 4  

.التأمين السياحي وسيلة أمان وطمأنينة24  1 2 3 4  

اه تجله ثقافة سلبية ا .المستهلك الجزائري52

 التأمين السياحي

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

مين.السائح الجزائري يثق في شركات التأ62  1 2 3 4  

 ي.شركات التأمين تسوق للتأمين السياح27

 جيدا للمسافرين

1 2 3 4  

القدر.التأمين السياحي يتناقض مع اإليمان ب28  1 2 3 4  
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 )في االخانة المناسبة xضع عالمة  (.الجنس 29

                   .ذكر     1

  .انثى2

 .كم هو عمرك بالسنوات.30

 سنة 

 .ما هي مدة زواجك؟31

 سنة 

    

 . كم لديك من أطفال ؟32

 

 أمام االجابة المناسبة(. x؟)ضع عالمة   .مما تتكون األسرة التي تعيش فيها33

  .الزوج و الزوجة فقط1

            . الزوج والزوجة +األطفال                    2 

  .الزوج والزوجة + األوالد المتزوجين3

  .الزوج والزوجة+أقارب اخرين4

 

 .الوظيفة34

  .طالب1

  . متقاعد                              2 

  .بدون عمل3

  .موظف في القطاع العام4

  .موظف في القطاع الخاص5

  .أعمل لحساب نفسي6
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  المستوى التعليمي.35

  دون تعليم رسمي.ب1

  . تعليم غير جامعي                              2 

  .تعليم جامعي3

 .الدخل36

  18000.أقل من 1

  45000إلى  18000.من 3

  72000إلى  45000.من 4

  72000.أكثر من 5

 




