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هة نظر وجْ  المدينة: منْ  ه في اقتصادِ دس، وأثرُ القُ  في مدينةِ  السياحيِّ  التسويقِ  واقعُ 
  في المدينة العاملةِ  ةِ السياحيّ  الشركاتِ 

  

  **د. أمجد سميح القاضي

  الملخص
في مدينة القدس، وأثره في اقتصاد  لى واقع التسويق السياحيِّ عالتعرف  إلى تهدف هذه الدراسة     

عينة  اختيارُ  فقد تمَّ . الميدانيّ  لتحقيق هدف الدراسة قام الباحث باستخدام المنهج الوصفيِّ المدينة، و 
وذلك بعد  ،وموظفة، فقد وزعت عليهم أداة الدراسة المتمثلة باالستبانة ) موظفاً 60عشوائية بحجم (

 وثباتها، جراء الحذف والتعديلعن طريق محّكمين أشاروا بصالحيتها بعد إق من صدقها التحقُّ 
م البرنامج ااستخدتمَّ  ومن أجل معالجة البيانات )0.88باستخدام معادلة كرونباخ ألفا فبلغت(

. حرافات المعيارية والنسب المئويةاستخدام المتوسطات الحسابية، واالن )، وتمَّ SPSSاإلحصائي (
بداللة سطة وذلك التسويق السياحي في مدينة القدس كانت متو إلى أن واقع فأشارت نتائج الدراسة 

تطوير القطاع  درجة معيقاتأنَّ )، كما أشارت النتائج إلى 3.29( المتوسط الحسابي الذي بلغ
)،كما تبين 4.15الذي بلغ ( وذلك بداللة المتوسط الحسابيّ  مرتفعةكانت السياحي في مدينة القدس 

علمي، الراتب الشهري، ال على الجنس، المؤهل بناءً اختالف بين وجهات نظر المبحوثين عدم وجود 
رورة قيام ض، وبناء على نتائج الدراسة فإن الباحث يوصي بعدة توصيات أهمها: التخصص العمر،

برامج سياحية متكاملة لجذب السياحة إلى المدينة، وضرورة العمل على أن مكاتب السياحة بتقديم 
  ة إلى الدول األجنبية.حتى يصل بصورة كبير ينة القدس للسياحة في مد يكون الترويج مستمراً 

Abstract  
The Fact of Tourism Marketing in the City of Jerusalem and Its Impact 

on the City's Economy: The  Study is from the Point of View of the 
Working Tourism Companies in the City 

This study aims to identify the reality of tourism marketing in Jerusalem and 
its positive impact on the economy of the city .To achieve the objective of 
the study, the study researcher has used the descriptive field. The study has 
been selected a random sample with a size of (60) employees, the study tool 
is distributed on the employees who represented and answered on the 
questioner, the study indicates a verification of its reliability through 
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referees or judges who indicate its validity after the procedure of deletion, 
modification and reliability through the use of Cronbach Alfa which reaches 
the level of (0.88), for data processing, the study uses the statistical program 
(SPSS) the study also uses the mathematical means, standard of deviations  
and percentage value. The results of the study indicate that the reality of 
tourism marketing was moderate and the average value is (3,29). and results 
indicate that the degree of obstacles of the development of the tour sector in 
the city of Jerusalem was high and that the average has reaches (4.15) it has 
been indicated that there is no difference among the researchers point of 
view according to the variables of gender, age, educational qualification, 
field of specialization and monthly salary.The researcher has suggested 
many recommendations such as the necessity of tourism offices to offer 
complete tour programs in order to attract the tourists in Jerusalem and the 
necessity to develop continues tour programs in order to reach the foreign 
countries.  

 مقدمة:
مات األعمال أو في منظَّ  ، وعلى درجة كبيرة من األهمية سواءٌ اً حيويّ  التسويق نشاطاً  عدُّ يُ      

أكانت منظمات إنتاج  ة أو حتى في المنظمات غير الهادفة إلى تحقيق الربح سواءٌ مات العامّ المنظَّ 
في الوقت الحاضر هو خدمات، وربما ال تعتبر من قبيل المبالغة االدعاء بأن التسويق  مسلع أ

ن المنظمات من التحدي الحقيقي لنجاح المنظمات وبقائها ونموها وازدهارها. والتسويق هو الذي يمكِّ 
، ومن توزيعها ورغباته تخطيط وتطوير منتجاتها وخدماتها بما يتفق مع حاجات السوق المستهدف

تطوير صناعة  ). إنَّ 21، ص2008وبالطريقة المثلى التي تتالءم مع السوق(عزام، وآخرون،  أيضاً 
هي إال مرآة للتطور االقتصادي التي تتمتع به تلك البلد كون السياحة يجتمع ما  ،السياحة في بلد ما

من القطاعات االقتصادية األخرى مثل البنى التحتية المادية من طرق ومطارات  إلى جانبها عددٌ 
عامة(المركز الفلسطيني للدراسات اإلقليمية، وقطاع الخدمات ال والبنكيّ  والقطاع الماليّ  ،وغيرها
لما يقوم  لتحقيق التنمية السياحية نظراً  اً أساسيّ  عامالً  ).كما ويعتبر التسويق السياحيُّ 7، ص2009

في الترويج السياحي والخدمات السياحية، ويعتمد التسويق السياحي على مخاطبة  همٍّ مُ به من دور 
شاعر واالتجاهات، من منطلقات سيكولوجية موجهة إلى الجوانب العواطف، وٕايقاظ الخيال وكسب الم

فدور التسويق  ؛الغريزية والدوافع األساسية والمكتسبة مع عدم إغفال النواحي الموضوعية والفكرية
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). فالتسويق 9، ص2010السياحي بناء صورة مضيئة وخلفية إيجابية لدى السائحين(بظاظو، 
 موقعاً  جتماعية تستحق االهتمام والدراسة والتحليل وسوف تحتلُّ السياحي أصبح ظاهرة اقتصادية وا

وتشير التقارير  .والعشرين يدافي النشاطات االقتصادية لبعض البلدان السياحية في القرن الح متميزاً 
والعائدات السياحية التي تحقق  ًا،) مليون723(2005بلغ في عام  أعداد السياح عالمياً  السياحية أنَّ 
وجميع هذه األرقام واإلحصائيات  .) بليون دوالر أمريكي511ر هؤالء السياح ما يقارب (نتيجة سف

   ة للسياحدالتي تبين أهمية هذا القطاع الحيوي في دعم وتطوير اقتصاديات البلدان المصدرة والمستور 
)Fitzsimmons and James,2001,p15.(  

ألنها تقوم على  ؛واحدٍ  في آنٍ  ةٌ وفنيّ  ةٌ إداريّ  مليةٌ ع التسويق السياحيَّ  نَّ ألى عجمع الباحثون أو      
تنظيم وتوجيه وتنسيق ووضع السياسات الفنية باعتبارها الوظائف اإلدارية الرئيسة ألي نشاط من 

باإلضافة إلى تحديد المنهج واألسلوب المستخدم في العملية اإلدارية والممارسات المختلفة  ،األنشطة
السياحة  فإنَّ  ،). وعلى صعيد آخر42، ص2010الناحية الفنية(عبيد،  في إطارها من التي تتمُّ 

% من اقتصادها، في الوقت الذي 40ويشكل ما نسبته  ،تشكل المورد االقتصادي الرئيس في القدس
%، حيث إن مدينة القدس تتمتع 4ال يتجاوز فيه إسهام السياحة في الدخل القومي الفلسطيني 

من  الممتدِّ  ي مركز الحضارات ومهد الديانات، إلى جانب تاريخها الغنيِّ بمقومات كبيرة للسياحة، فه
بالتنوع الثقافي والديني، ورغم صغر  العصر البرونزي القديم وحتى الوقت الحاضر، وتمتاز أيضاً 

، وتظهر القدس في الخرائط القديمة كمركز للكون، والسياحة عالمياً  مساحتها فهي تكتسب طابعاً 
ي القدس من قبل القطاع الخاص الفلسطيني، الذي تقع عليه أعباء كبرى؛ نظرًا ف تدار عموماً 

هم، وتلعب وزارة السياحة واآلثار الفلسطينية منذ ملسيطرة االحتالل اإلسرائيلي على هذا القطاع ال
غير مباشر في تنمية السياحة في القدس  ما زال دون المستوى المطلوب،  دوراً  1994سنة 

ونة األخيرة بشكل مضطرب السياحة القائمة على مشاركة المجتمع المحلي، وأشكال وتطورت في اآل
  ).Taha,2013,p12السياحة الثقافية إلى جانب السياحة التاريخية والدينية(

التسويق السياحي أداة أساسية ورئيسة في تسويق الخدمات السياحية  يرى الباحث أنَّ  ،ا سبقممَّ      
لتي توفر الوقت والجهد وتعطي أفضل صورة للسياح في الخارج، وكون في مدينة القدس، وهي ا

 غاشماً  هناك احتالالً  مدينة القدس تعد من أشهر األماكن التاريخية والدينية على وجه العموم وأنَّ 
يعمل على طمس المعالم العربية واإلسالمية وهيمنته واحتكاره لمعظم المناطق السياحية في المدينة، 
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في  منطلق فقد جاءت الفكرة للباحث لتسليط الضوء على موضوع واقع التسويق السياحيِّ ومن هذا ال
  وأثره في اقتصاد المدينة.مدينة القدس 

  :مشكلة الدراسة
في  همٍّ ملما يقوم به من دور  لتحقيق التنمية السياحية نظراً  أساسياً  يعّد التسويق السياحي عامالً      

سياحية، ولما تساهم به السياحة من دعم االقتصاد وٕانعاشه، وتشغيل الترويج السياحي والخدمات ال
األيدي العاملة ومحاربة البطالة وغيره. ويعتمد التسويق السياحي على مخاطبة العواطف وٕايقاظ 
الخيال وكسب المشاعر واالتجاهات، من منطلقات سيكولوجية موجهة إلى الجوانب الغريزية والدوافع 

، مع عدم إغفال النواحي الموضوعية والفكرية، فدور التسويق السياحي بناء األساسية والمكتسبة
وكون مدينة القدس  .كبر من مستقبلي رسائله المختلفةصور مضيئة، وخلفية إيجابية لدى القدر األ

تتوفر فيها أهم المواقع اإلسالمية والمسيحية حيث يقصدها السياح من جميع األماكن في العالم 
ويعمل على السيطرة الكاملة ل يسيطر عليها ويستغل مواردها ومواقعها التاريخية وكون االحتال

للسياحة، فال بد من قيام مكاتب السياحة العربية بالتحرك من أجل االستفادة وتحريك األيدي العاملة 
العربية في مدينة القدس سواء كانت مطاعم وفنادق وغيرها من الخدمات التي تقدم للسياح ومن هذا 
المنطلق، فيجب عمل تسويق لألماكن السياحية عن طريق المكاتب العربية المتواجدة في مدينة 

  السؤال الرئيس اآلتي: نإلجابة علهذه الدراسة  جاءتالقدس، ومن أجل هذا 
  على اقتصاد المدينة؟ ق السياحي في مدينة القدس وأثره ما واقع التسوي

  ية اآلتية:ويتفرع عن السؤال الرئيسي األسئلة الفرع
 ما واقع الترويج في الشركات السياحية في مدينة القدس؟ .1
  ما واقع التنمية االقتصادية في مدينة القدس؟ .2
 ما معيقات تطوير القطاع السياحي في مدينة القدس؟ .3

  ة الدراسة:أهميّ 
فمن حيث األهمية  ،تنبثق أهمية الدراسة الحالية من جانبين: األول نظري والثاني تطبيقي     

النظرية: حاولت هذه الدراسة توفير معلومات مهمة تندرج تحت واقع التسويق السياحي في مدينة 
هذه و  ،معوقات تطوير القطاع السياحي في مدينة القدس عرضت هذه الدراسة أهمَّ  كما ،القدس
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 ،ساألولى من نوعها في فلسطين والتي تتناول واقع التسويق السياحي في مدينة القد الدراسة تعدُّ 
  وهذا يدل على أنها توصلت إلى معلومات قيمة لم يتم التوصل اليها من قبل.

أما من حيث األهمية التطبيقية فقد حاولت هذه الدراسة أن تكون من الدراسات السابقة التي     
ن توفر أدوات قياس أ وكما حاولت أيضاً  .يمكن أن تنطلق منها األبحاث األخرى في هذا المجال

ل أن يستفيد منها العاملون في مجال كما خرجت بعدة توصيات يؤمَّ  ،يق السياحيلواقع التسو 
  التسويق السياحي من أجل دعم التسويق السياحي داخل مدينة القدس.

  :أهداف الدراسة
  لى: عف التعرُّ إلى تهدف هذه الدراسة 

  المعوقات التي تقف أمام تطوير القطاع السياحي في مدينة القدس. أهمِّ  .1
 .لتنمية االقتصادية في مدينة القدسواقع ا .2
 واقع الترويج في الشركات السياحية في مدينة القدس. .3
 بعض المتغيرات على واقع التسويق السياحي في مدينة القدس وأثره على اقتصاد المدينة. أثر .4
  في هذا المجال. وتفيد الباحثين أيضاً  ،الخروج بنتائج تفيد العاملين في مجال التسويق السياحي .5
 اقتراح التوصيات والحلول التي من شأنها أن تساهم  في دعم التسويق السياحي في مدينة القدس. .6

  فرضيات الدراسة:
تعتمد هذه الدراسة في سبيل الوصول إلى تحقيق أهدافها على اختبار مدى صحة الفروض      

  أثره  في اقتصاد المدينة.و المتعلقة بواقع التسويق السياحي في مدينة القدس 
في استجابة المبحوثين حول ) α=0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( .1

 واقع التسويق السياحي في مدينة القدس وأثره  في اقتصاد المدينة  تعزى لمتغير الجنس.
في استجابة المبحوثين حول ) α=0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( .2

 السياحي في مدينة القدس وأثره  في اقتصاد المدينة تعزى لمتغير المؤهل العلمي. واقع التسويق
في استجابة المبحوثين حول ) α=0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( .3

 واقع التسويق السياحي في مدينة القدس وأثره  في اقتصاد المدينة تعزى لمتغير الراتب الشهري.
 في استجابة المبحوثين حول) α=0.05ق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (ال توجد فرو  .4

 واقع التسويق السياحي في مدينة القدس وأثره  في اقتصاد المدينة تعزى لمتغير العمر.
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 في استجابة المبحوثين حول) α=0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( .5
 .تصاد المدينة تعزى لمتغير التخصصدينة القدس وأثره  في اقواقع التسويق السياحي في م

  محددات الدراسة:
 ،في اقتصاد المدينةق السياحي في مدينة القدس وأثره يتحدد البحث في التعرف إلى واقع التسوي     

  م.2015وذلك من وجهة نظر العاملين في الشركات السياحة في مدينة القدس خالل 
  الدراسات السابقة:

  

مفاهيم التسويق ومبادئه وأساليبه وكيفية تطبيقه لدعم القطاع " :)، بعنوان2013دراسة الصافي(     
وكيفية تطبيقه فاهيم التسويق ومبادئه وأساليبه تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على مو ، "السياحيّ 

حة ومراكز وكان هذا بهدف التأكد من إمكانية تطبيقها في مكاتب السيا .لدعم القطاع السياحي
المعلومات بشكل عام مع التركيز على الوضع القائم في المكاتب السياحية في الشارقة وتقديم صورة 
موضوعية لممارستها للتسويق، حيث تم استخدام المنهج الوصفي وعملت الباحثة على اختيار 

 )60بحجم (فقرة  إلثراء هذه الدراسة حيث تم اختيار عينة عشوائية طبقية  45مقياس مكون من 
من السائحين والعاملين في مراكز المعلومات ومن خالل عرض النتائج خرجت الدراسة بعدة  فرداً 

نتائج كان أهمها زيادة اهتمام السائحين بالتسويق كونه يساعدهم على اختيار البرامج السياحية 
  في إمارة الشارقة. المناسبة لهم والتعرف على جودة الخدمات التي تقدم وعلى المنتجات التي تتوفر

  

 دور التسويق السياحي في دعم التنمية السياحية والحدّ " :)، بعنوان2012دراسة رشيد و يوسف(    
، يصنف القطاع السياحي ضمن قطاع الخدمات، لكنه يختلف عن بقية األنشطة "من أزمات القطاع

لذلك تم  ،ية وغير ماديةيتشكل من سلع ماد مركباً  الخدمية األخرى كون النشاط السياحي منتجاً 
فهو يشترك في بعض خصائصه مع الخصائص العامة  ؛تصنيفه ضمن الخدمات المختلفة

ويعتبر التسويق السياحي  .باإلضافة إلى وجود خصائص أخرى تميزه عن باقي الخدمات ،للخدمات
الترويج للمنتج في التعريف و  لما تقوم به من دورٍ  في تحقيق التنمية السياحية نظراً  اً مهمّ  عامالً 

قناع العمالء بزيادة طلبهم على المنتجات السياحية، كما تمثل التنمية السياحية مختلف إ السياحي، و 
البرامج التي تهدف إلى تحقيق الزيادة المستقرة والمتوازنة في الموارد السياحية، وتعميق وترشيد 

ليه المؤسسات الخدمات السياحية، تسعى إ وهي تمثل بالتالي هدفاً  .اإلنتاجية في القطاع السياحي
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الهدف من التسويق السياحي هو مساعدة  أنَّ  :هاكان أهمُّ  نحيث خرجت هذه الدراسة بعدة نتائج
المؤسسة في إبراز صورة واضحة عن المنطقة السياحية وخلق انطباع جيد لدى السياح في األسواق 

لما يقوم به من  تحقيق التنمية السياحية نظراً ل مهماً  التسويق السياحي يعتبر عامالً  أنَّ و  ،المستهدفة
دور في التعريف والترويج للمنتج السياحي، وٕاقناع العمالء بزيادة طلبهم على المنتجات السياحية. 
وفي النهاية خرجت الدراسة بعدة توصيات كان أهمها ضرورة العمل على االهتمام أكثر بقطاع 

غلب األنشطة أصب العمل المباشر وغير المباشر أكثر من السياحة كونه لديه القدرة على توليد منا
  االقتصادية األخرى.

  

دور اإلدارة التسويقية في رفع كفاءة الخدمات السياحية في " :)، بعنوان2010دراسة نمر(     
هدف هذا البحث إلى دراسة دور اإلدارة التسويقية في رفع كفاءة أداء الخدمات السياحية  ".األردن

، ودراسة وتحليل البيانات والمعلومات عن واقع صناعة السياحية األردنية واستخالص في األردن
في إيجاد الحلول الناجعة والمناسبة، والتي بدورها تعمل على ئج والتوصيات التي تساعد وتساهم النتا

تحسين فعالية إدارة التسويق للنهوض بقطاع السياحة األردني، وانعكاس ذلك على تحسين مستوى 
والمساهمة في الناتج القومي اإلجمالي لألردن، وتتمثل مشكلة البحث في التعرف على  ،لمعيشةا

مدى فعالية اإلدارة التسويقية للخدمات السياحية باعتبار أنها تؤثر بشكل فاعل على تقديم المنتج 
ادية. وقدم السياحي األردني، وجاء هذا البحث لإلسهام في إثراء الموضوع المهم في التنمية االقتص

الباحث موضوع البحث في مقدمة وخمسة فصول، استخدم الباحث أدوات االستبيان، والمقابالت في 
. ل العينة المستخدمة لهذه الغايةبحثه وذلك لمعرفة اتجاهات ورغبات وميول متلقي الخدمة من خال

عامة وفي المناطق وكانت أهم النتائج التي خرج بها البحث ضعف البنية التحتية في األردن بصفة 
التوصيات البحث كانت ضرورة سياحة واالستثمار السياحي، وأهم التي يمكن أن تكون جاذبة لل

العمل على تهيئة البيئة االقتصادية لكي تكون مالئمة لالزدهار السياحة، ولكي يكون األردن مقصدًا 
  للسياح والزائرين. سياحيًا وجاذباً 

  

 تأثير على التعّرفإلى  تهدف ".السياحة في مدينة بيت لحم" :)، بعنوان2009دراسة حماد(     
 إلى التعرف خالل من فيها، وذلك السياحة صناعة على الشريف القدس في االستيطاني النشاط
 من السياحة، على تأثيرها التعرف على ومحاولة المقدسة المدينة في الموجودة االستيطانية المحاور
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 تطّور مدى حول مؤشرات التي تعطي الرئيسية الجوانب بعض في السياحي الوضع استقراء خالل
  المقدسة المدينة في السياحة شكل ونمو
 جميع القدس مدينة في أهمها، تتوفر من كان النتائج من الدراسة إلى العديد توصلت ولقد     

 السياسية الظروف فيها إذا توافرت السياحية الحركة تطور على تشّجع التي اإليجابية العناصر
 المستوطنات، خطورة الدراسة مدى كما أظهرت .باالستقرار السياسي وتمتعت المالئمة واالقتصادية

ُنهبت أو ُدّمرت أو  التي تلك خاصةً  القدس، في السياحية المواقع على العنصري الفصل وجدار
 تسارع ظل في بالقدس المحيط الخطر الدراسة إلى الواقع كما أشارت .معالمها وُغّيرت ُطمست

 غير "اإلسرائيلية" المنافسة الدراسة أنّ  كما أوضحت .ومحيطها القدس في االستيطانية النشاطات
  .القدس في السياحةوتسويق  لصناعة تهديداً  تشّكل الشريفة

  

استراتيجيات تسويق المنتجات السياحية ووسائل تطويرها في " :)، بعنوان2008( دراسة البرعي     
ذه الدراسة إلى التعرف على استراتيجيات تسويق المنتجات السياحية ووسائل هدفت ه ".اليمن

لتعرف على ذلك، حيث قام لتطويرها في اليمن، ومن أجل ذلك قام الباحث بعمل دراسة ميدانية 
فقرة، واشتملت عينة الدراسة على جميع العاملين في مجال السياحة،  40ببناء مقياس مكون من 

وفي النهاية بينت الدراسة أن هناك حالة محددة من  .) فرداً 150بحجم (منهم عينة عشوائية 
أمكن  ،ما عن البيئة العامة في اليمن وعن مالءمتها للسياحة، وعليه االنطباع اإليجابي إلى حدٍّ 

من االنطباع  هناك قدرًا من المالءمة في البيئة العامة اليمنية للسياحة، وأن هناك حالةً  استنتاج أنَّ 
عن البيئة العامة في اليمن ومدى مالءمتها للسياحة، كما أثبتت الدراسة انخفاض مالءمة  بيِّ السل

البيئة االقتصادية في اليمن للسياحة لمتغيراتها المختلفة ويرجع ذلك إلى ضعف البنية التحتية في 
فيها اليمن بصفة عامة وفي المناطق التي يمكن أن تكون جاذبة للسياحة واالستثمار السياحي 

  قصور البنية الفوقية للسياحة. و
  

الدراسة  هذه . تهدف"تقويم كفاءة التسويق السياحي في سورية" :)، بعنوان2007( دراسة برهوم     
 القائمة، المشاكل سورية وٕابراز في السياحيين والطلب العرض لواقع تحليلية دراسة إلى إجراء
 في السياحي التسويق تحسين واقع على تساعد التي والمقترحات النتائج من مجموعة واستخالص

مكونا من  حيث صممت مقياساً  ؛ومن أجل تحقيق ذلك استخدم المنهج الوصفي التحليلي .سورية
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توزيع هذا المقياس على عينة الدراسة المؤلفة  فقرة موزعة على خمسة مجاالت حيث تمَّ  50
جمع  من الجمهورية وبعد ذلك تمَّ ) من العاملين في مجال السياحة في مناطق مختلفة 100من(

كان  ،) وفي النهاية خرجت الدراسة بعدة نتائجSPSSالبيانات ومعالجتها بالبرنامج اإلحصائي(
التسويقية  السياسات كفاءة انخفاض نتيجة السياحي؛ الطلب في كبيراً  انخفاضاً  هناك أنَّ  :هاأهمُّ 

 اهتمام يوجد نه الأ ن أيضاً وتبيَّ  .المحافظات بين الطلب هذا توزيع في خلل هناك باإلضافة إلى ذلك
 الميزانية خالل من ذلك خاص وظهر نحو على السياحي بالترويج عامٍّ  نحو على السياحي بالتسويق
  .لذلك والمخصصة المتواضعة

  

"التسويق السياحي في المناطق الجنوبية في  :بعنوان )،(Stenphow، 2006دراسة      
 ،لدراسة إلى التعرف على التسويق السياحي في المناطق الجنوبية في أستراليااستراليا". هدفْت هذه ا

) فقرة من أجل التعرف على التسويق السياحي في 34حيث قام الباحث باستخدام مقياس مكون من (
حيث المناطق الجنوبية في أستراليا؛ حيث قام الباحث باستخدام المنهج الوصفي الميداني في ذلك؛ 

من السائحين تم اختيارهم بالطريق الطبقية العشوائية (حسب ) 255لدراسة من (تكون عينة ا
زمة المجموعات) وبعد جمع البيانات وتفريغها إلى الحاسب اآللي تمَّ معالجتها باستخدام برنامج الر 

اًال ) وخرجت الدراسة بعدة نتائج، كان أهمُّها: أنَّ هناك دورًا فعّ spss(اإلحصائية للعلوم االجتماعية 
لترويج السياحي في الخارج من أجل زيارة األماكن السياحية في أستراليا، وأنَّ الشركات السياحية في 
منطقة جنوب أستراليا تساعد مع بعضها البعض في الترويج السياحي في الخارج من أجل جلب 

لى تحسين السياح إلى المنطقة، حيث أوصت الدراسة بعدة توصيات، مْن أهمِّها: ضرورة العمل ع
  الخدمات السياحية في كافة المناطق الواقعة في منطقة جنوب أستراليا.

  

مع بداية الثورة  رية".دراسة إحصائية لواقع السياحة في سو " :بعنوان)، 2005دراسة الرفاعي(     
الصناعية الكبرى بدأت السياحة تلفت انتباه المسؤولين، وتسترعي اهتمام ونظر الباحثين، نظرًا 

ة، ولما توفره من زيادة في الدخل القومي يسهم في التنمية االجتماعية همَّ مارها االقتصادية الآلث
فاإلنفاق الذي يكون عادة لقاء خدمات يحصل عليها السائح أو مقابل سلع يشتريها،  ؛واالقتصادية

، ولذلك برز يشكل موردًا اقتصاديًا للمنطقة التي تستقطب السياح و مجاًال لتشغيل األيدي العاملة
وما يمكن أن تلعبه هذه السياحة من دور في التطور االقتصادي ياحة المفهوم االقتصادي للس

حيث قام الباحث بعمل  ؛للبلدان. وكان الهدف من هذه الدراسة التعرف على واقع السياحة في سوريا
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ذه الدراسة وعلى ه إثراءدراسة إحصائية من أجل بيان ذلك استخدم الباحث المنهج الوصفي من أجل 
برز النتائج التي أولية وثانوية من أجل جمع المعلومات، و أصعيد آخر اعتمد الباحث على مصادر 

تزال تعيش في حالة من الفوضى والعشوائية وانعدام  بها الدارسة أن السياحة في سورية ما جاءت
ال. وفي لسياحي الفعَّ وكذلك شبه انعدام لالستثمار ا ،التخطيط، وعدم وجود صناعة سياحية جيدة

النهاية خرجت الدراسة بعدة توصيات كان أهمها ضرورة العمل على وضع خطط استثمارية واضحة 
في مجال السياحة، ويكون ذلك من خالل وضع إجراءات إدارية وقانونية مبسطة تشجع المستثمرين 

  على االستثمار في مجال السياحة في سورية.
  

 :الطريقة واإلجراءات
لإلجراءات التي اتبعها الباحث في تحديد مجتمع الدراسة والعينة ووصفها، وشرح  ضمن وصفاً ت     

م إجراء صدق الدراسة الخطوات واإلجراءات العملية التي اتبعت في بناء أداة الدراسة ووصفها، ث
تخدمت إلحصائية التي اسشرح مخطط الدراسة ومتغيراتها واإلشارة إلى نوع االختبارات ا وثباتها، ثم
  في اقتصاد المدينة.احي في مدينة القدس وأثره واقع التسويق السيفي دراسة 

  

  مجتمع الدراسة:
تشكل مجتمع الدراسة من جميع الموظفين في شركات السياحة في مدينة القدس وكان عدد      

  اً موظف )320الموظفين(
  

  :نة الدراسةعيّ 
وهم مجتمع الدراسة في مدينة  ،ت السياحةعلى الموظفين في شركا استبانه) 60(وزعت       

 بأنَّ  علماً  ،صالحة للتحليل ة منها) استبان50حيث تم إدخال ( ة؛) استبان53القدس واسترد منها (
الباحث راعى عند اختيار العينة التوزيع حسب الجنس، العمر، المؤهل العلمي، الراتب الشهري، سنة 

اختيرت و موزعة على الفئات كافة وتحقق الهدف، التأسيس، سنوات الخبرة، التخصص إذ كانت 
         والجدول اآلتي يصف الدراسة بناء على متغيراتها المستقلة: .العينة باستخدام العينة العشوائية

  

                                                            
 ،دليل سياحي في مدينة القدس مقابلة مع األستاذ رامي جورج قمر.  
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  توزيع عينة الدراسة حسب متغيرات الدراسة )1(جدول
  النسبة المئوية  العدد فئات المتغير المتغير

 الجنس
 66.0 33 ذكر
 34.0 17 أنثى

  100.0  50 المجموع

 المؤهل العلمي

 24.0 12 دبلوم فأقل
 54.0 27 بكالوريوس
 22.0 11 دراسات عليا
  100.0  50 المجموع

 الراتب الشهري بالشيقل

 20.0 10 3000أقل من 
 48.0 24 5000 -3000من 
 26.0 13 8000 -5000من 

 6.0 3 فأكثر 8000
  100.0  50 المجموع

 العمر

 32.0 16 سنة 30أقل من 
 46.0 23 سنة 39 -30من 
 20.0 10 سنة 49 -40من 

 2.0 1 سنة 50أكثر من 
  100.0  50 المجموع

 التخصص

 38.0 19 إدارة سياحية
 18.0 9 عالقات عامة
 6.0 3 شؤون القدس

 38.0 19 علوم إدارية أخرى
 100.0 50  المجموع
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    أداة الدراسة وصدقها:
من أجل دراسة واقع التسويق السياحي في مدينة القدس وأثره  في  خاصةً  استبانهصمم الباحث      

مين في مجال التخصص، حيث قام اقتصاد المدينة، وقد عرضت االستبانة على مجموعة من المحكّ 
البعض منهم باقتراح فقرات جديدة والبعض اآلخر عمل على إعادة صياغة بعض الفقرات والمحاور، 

  هما: ،تملت الدراسة على جزأين أساسيينواش
  ّوسنة  ،والعمر ،اتب الشهريّ والرّ  ،والمؤهل العلمي ،البيانات الشخصية التي تتعلق بالجنس :الً أو

  والتخصص. ،وسنوات العمل في مجال السياحة ،تأسيس المكتب
  ًة على أربعة ع) فقرة موزّ 68: تكون هذا الجزء من فرات االستبانة جميعها البالغ عددها(ثانيا

) فقرة، واقع الترويج في 24مجاالت تمثلت في واقع التسويق السياحي في مدينة القدس وله (
) فقرة، واقع التنمية االقتصادية في مدينة القدس 12الشركات السياحية في مدينة القدس وله (

   ات.) فقر 10) فقرة، ومعوقات تطوير القطاع السياحي في مدينة القدس وله (14ولها(
  :ثبات أداة الدراسة

ه الدقة في تقدير العالمات الحقيقية للفرد على السمة التي يقيسها نَّ أالثبات "ب يعرف     
. وثبات أداة الدراسة التي استخدمها الباحث هي حساب معامل )65ص ،2008 (المؤمن،االختبار"

وفي النهاية  ة،على حد محورٍ  حيث قام الباحث بإيجاد كلِّ  ؛لفا)أالثبات باستخدام معادلة (كرونباخ 
  وكانت على النحو اآلتي:جميعها، فقرات االستبانة لِ إيجاد معامل الثبات  تمَّ 

  لفاأمعامل الثبات حسب معادلة كرونباخ  )2الجدول (
 معامل كرونباخ الفا المجال الرقم
 0.82 واقع التسويق السياحي في مدينة القدس 1
 0.77 حية في مدينة القدسواقع الترويج في الشركات السيا 2
 0.87 واقع التنمية االقتصادية في مدينة القدس 3
 0.86 معوقات تطوير القطاع السياحي في مدينة القدس 4
 0.88 معامل الثبات لجميع فقرات األداة 5
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حيث تراوحت ما بين  ؛مرتفعة جميعها معامالت الثبات ) أنَّ 2نالحظ من خالل الجدول رقم (     
) وجميع هذه القيم مناسبة وتفي 0.88حيث بلغت الدرجة الكلية لمعامل الثبات ( ؛)0.77-0.87(

  بأغراض هذه الدراسة.
  :إجراءات الدراسة

  قام الباحث باإلجراءات اآلتية:
 االستبانة بصورتها النهائية. إعداد  
 .تحديد أفراد عينة الدراسة  
 الستبيانات الموزعة تم تفريغها في جداول توزيع االستبانة على أفراد عينة الدراسة، وبعد جمع ا

  خاصة من أجل معالجتها.
 :تصميم الدراسة

استخدم الباحث أسلوب المنهج الوصفي الميداني لدراسة الفروقات بين متغيرات الدراسة، وجمع      
  .فحص الفرضيات بهدف تفسير النتائجواستخدم التحليل اإلحصائي ل بياناتال

  :المعالجة اإلحصائية
  )، وذلك باستخدام المعالجات اآلتية:SPSSتخدم برنامج الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية (اس
 التكرارات والنسب المئوية.  
 معادلة كرونباخ ألفا. 
 المتوسطات الحسابية. 
 اختبار (ت) للعينات المستقلة. 
 اختبار تحليل التباين األحادي. 

 التحليل اإلحصائي واختبار الفرضيات اإلحصائية:
رزم اإلحصائية على برنامج ال يتناول هذا الجزء اإلجابة عن فرضيات الدراسة وفحصها إحصائياً     

  اآلتية:ولتفسير نتائج الدراسة استخدم الباحث المتوسطات الحسابية  ).SPSS(للعلوم االجتماعية
  :)2012كما جاء في (عليان، 

 4.21  ًفأكثر عاٍل جدا.  
  عالٍ  4.20 -3.41من.  
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 2.61 - 3.40 متوسط.  
 1.81 - 2.60 منخفض.  
  منخفض جداُ  1.81أقل من.  

  النتائج التي توصلت إليها الدراسة:
  نتائج سؤال الدراسة الرئيس:

  وهو: ،قبل البدء بالتحليل اإلحصائي يجب اإلجابة عن السؤال الرئيس للدراسة
  ما واقع التسويق السياحي في مدينة القدس وأثره على االقتصاد في المدينة؟  
  ) تبين ذلك3(حسابية كنسب مئوية ونتائج الجدوللإلجابة عن هذا السؤال، حسبت المتوسطات ال     

المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لفقرات الدراسة على مجال واقع التسويق السياحي في  )3الجدول (
  مدينة القدس

 الفقرات الرقم
المتوسط 
 الحسابي

النسبة 
 الدرجة المئوية

 عالٍ  78.4 3.92 ميع أنواع المطاعم في مدينة القدس تتوفر ج 1
 عالٍ  78.4 3.92 تتوفر جميع أنواع المأكوالت في المطاعم داخل مدينة القدس 2
 عالٍ  76.8 3.84 يتوفر عنصر النظافة الكاملة في المطاعم داخل مدينة القدس  3
 عالٍ  74.4 3.72 سيتوفر عنصر النظافة في جميع األماكن السياحية في مدينة القد 4
 عالٍ  72.0 3.60 هناك إقبال كبير على الفنادق داخل مدينة القدس 5

أسعار المنتجات السياحية في مدينة القدس تضاهي أسعار المنتجات  6
 عالٍ  70.0 3.50 في األماكن األخرى

تعمل المكاتب السياحية المتخصصة في مدينة القدس بفاعلية من  7
 عالٍ  68.8 3.44 أجل راحة السائحين

 عالٍ  68.4 3.42 البرامج التي تقدمها مكاتب السياحة في مدينة القدس ممتعة 8

توفر مكاتب السياحة عددا كافيا من األدالء السياحيين في مدينة   9
  متوسط 3.40 68 القدس
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تعمل الفنادق في مدينة القدس على توفير مستلزمات  10
 سطمتو  67.6 3.38  يين)السائحين(مواصالت، اتصاالت أدلة سياح

تلتزم مكاتب السياحة في مدينة القدس بالبرامج التي تزود السائحين  11
 متوسط 67.0 3.35 بها

 متوسط 66.8 3.34 يتوفر في مدينة القدس فنادق تتناسب درجتها مع حاجة السائحين 12

الفنادق في مدينة القدس تقدم خصومات مغرية للسائحين القادمين  13
 متوسط 66.4 3.32 إليها

تقدم مكاتب السياحة برامج سياحية للسائحين تزودهم باألماكن المراد  14
 متوسط 66.4 3.32 زيارتها قبل السفر

 متوسط 66.0 3.3 يفضل السائحون شراء المنتجات من مدينة القدس 15

البرامج التي تقدمها مكاتب السياحة في مدينة القدس مناسبة لجميع  16
 متوسط 64.8 3.24 رية (كبير، صغير...الخ)الفئات العم

 متوسط 63.6 3.18 يتوفر عنصر األمان في جميع األماكن السياحية في مدينة القدس 17

جميع األماكن السياحية في مدينة القدس مزودة بإرشادات السالمة  18
 متوسط 63.6 3.18 العامة

وحاجات األماكن السياحية في مدينة القدس مزودة بسلع تتفق  19
 متوسط 60.4 3.02 السائحين

تقدم مكاتب وشركات السياحة الفلسطينية تخفيضات في األسعار  20
 متوسط 58.8 2.94 الستقطاب السياحة إلى مدينة القدس

 متوسط 54.8 2.74 من المدن األخرى الفلسطينية السكن في فنادق القدس يعد أقل سعراً  21

ألمان للسياح القادمين إلى مدينة توفر مكاتب السياحة السالمة وا 22
 متوسط 54.8 2.74 القدس

 منخفض 51.2 2.56 األماكن السياحية في مدينة القدس مزودة بمقاعد مريحة 23

تعد األسعار التي تتقاضاها مكاتب السياحة في مدينة القدس منافسة  24
 منخفض 50.8 2.54 لألسعار التي تتقاضاها الشركات اإلسرائيلية

 متوسط 65.8 3.29 الكلية الدرجة
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) أن درجة واقع التسويق السياحي في مدينة القدس 3(وليتضح من خالل البيانات في الجد     
) إلى 3.92(المتوسطات الحسابية عليها ما بينكانت ما بين العالية والمنخفضة، فتراوحت 

القدس فقد كانت متوسطة )، وفيما يتعلق بالدرجة الكلية لواقع التسويق السياحي في مدينة 2.54(
)، وتشير هذه النتيجة إلى أن درجة واقع التسويق 3.29وذلك بداللة المتوسط الحسابي الذي بلغ (

السياحي في مدينة القدس كبيرة. وهذه النتيجة تشير إلى أن هناك تواجدا لجميع أنواع المطاعم في 
جميع المأكوالت وبغض النظر عن  المطاعم في مدينة القدس توفر وأنَّ  .القدس باختالف درجاتها

أسعارها، كما ويوضح الجدول السابق أن أسعار المنتجات السياحية في مدينة القدس تضاهي أسعار 
 نَّ أخرى. وكما تبين من خالل البيانات الواردة في الجدول السابق إلى المنتجات في األماكن األ

األسعار  وأنَّ   ،ريحة من أجل راحة السياحاألماكن السياحية في مدينة القدس  تفتقر إلى مقاعد م
التي تتقاضاها مكاتب السياحة في مدينة القدس ال تعتبر منافسة لألسعار التي تتقاضاها الشركات 

أن درجة واقع التسويق السياحية في مدينة  )3وفي النهاية تبين من خالل الجدول(اإلسرائيلية، 
ويتم التعامل  مرتفعةبصورة  دينة القدس ليس متوفراً القدس متوسطة، أي أن التسويق السياحي في م

ودراسة )2008، وهذه النتيجة تتفق مع دراسة(البرعي،به في حدود ضيقة وليس بصورة كبيرة
  .)Stenphow،2006) وتتعارض مع دراسة (2005) ودراسة الرفاعي(2007برهوم(

  نتائج سؤال الدراسة الثاني:
  حية في مدينة القدس؟ما واقع الترويج في الشركات السيا 

  ) تبين ذلك:4لإلجابة عن هذا السؤال، حسبت المتوسطات الحسابية كنسب مئوية ونتائج الجدول(
المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لفقرات الدراسة على مجال واقع الترويج في  )4الجدول (

  الشركات السياحية في مدينة القدس

المتوسط  الفقرات الرقم
 الحسابي

بة النس
 المئوية

 الدرجة

تستخدم مكاتب السياحة مواقع التواصل االجتماعي الستقطاب  1
 عاٍل جدا 86.4 4.32 السياحة إلى مدينة القدس

تستخدم المكاتب السياحية وسائل اإلعالن المطبوعة لجذب السياحة  2
 عالٍ  83.6 4.18 إلى مدينة القدس
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الستقطاب السياحة  تنسق مكاتب السياحة مع مكاتب سياحية عالمية 3
 عالٍ  82.8 4.14 إلى مدينة القدس

تقدم مكاتب السياحة برامج سياحية متنوعة(فردية، جماعية،   4
 عالٍ  79.2 3.96 عائلية)الستقطاب السياحة إلى مدينة القدس

تنسق مكاتب السياحة في مدينة القدس مع السفارات الفلسطينية في  5
 لٍ عا 78.0 3.90 الخارج لجذب السياح

تعمل مكاتب السياحة على إصدار كتيبات وبوسترات سياحية  6
 عالٍ  78.0 3.90 خاصة بمدينة القدس

تعمل مكاتب السياحة على تسويق السياحة من خالل إنتاج األفالم  7
 عالٍ  76.8 3.84 الوثائقية وعرضها على مواقع متخصصة

ة إلى تعمل المكاتب السياحية على تخفيض األسعار لجذب السياح 8
 عالٍ  76.6 3.80 مدينة القدس

تقوم مكاتب السياحة في مدينة القدس بالمشاركة في المعارض  9
 عالٍ  74.0 3.70 والمؤتمرات وذلك من أجل دعم السياحة في مدينة القدس

تقدم مكاتب السياحة برامج سياحية متكاملة لجذب السياحة إلى  10
 عالٍ  72.8 3.64 مدينة القدس

يج مستمر للسياحة في مدينة القدس يصل إلى الدول هناك ترو  11
 متوسط 68.0 3.40 األجنبية عن طريق وسائل اإلعالم المختلفة

تتعاقد مكاتب السياحة الفلسطينية من الباطن مع شركات سياحية  12
 متوسط 63.2 3.16 إسرائيلية الستقطاب السياحة إلى مدينة القدس

 عالٍ  76.4 3.82 الدرجة الكلية
درجة واقع الترويج في الشركات السياحية في  ) أنَّ 4(ضح من خالل البيانات في الجدوليتَّ      

والمتوسطة، فتراوحت المتوسطات الحسابية عليها ما بين  مدينة القدس كانت ما بين العالية جداً 
مدينة  )، وفيما يتعلق بالدرجة الكلية لواقع الترويج في الشركات السياحية في3.16) إلى (4.32(

 )، وتشير هذه النتيجة إلى3.82( فقد كانت عالية وذلك بداللة المتوسط الحسابي الذي بلغ ؛القدس
 كما أنَّ  ،مكاتب السياحة تستخدم مواقع التواصل االجتماعي الستقطاب السياحة إلى مدينة القدس
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ها تنسق قدس وأنَّ المكاتب السياحية تستخدم وسائل اإلعالن المطبوعة لجذب السياحة إلى مدينة ال
ها تعمل على تقديم برامج كما أنَّ  ،الستقطاب السياح إلى مدينة القدس مع مكاتب سياحية عالمياً 

المكاتب السياحية  إال أنَّ  ،مدينةالسياحية متنوعة(فردية، جماعية، عائلية)الستقطاب السياحة إلى 
للسياحة في مدينة كبيرًا  ناك ترويجاً ه تقدم برامج سياحية ليست متكاملة بالصورة الصحيحة، كما أنَّ 

ه ال وال يصل بصورة كبيرة إلى الدول األجنبية عن طريق وسائل اإلعالم المختلفة، كما أنَّ  ،القدس
يوجد تعاقد بين المكاتب السياحية الفلسطينية واإلسرائيلية الستقطاب السياحة إلى مدينة القدس، وفي 

درجة واقع الترويج في الشركات السياحية في مدينة القدس  نَّ ) أ4(ن من خالل الجدولتبيَّ  ،النهاية
، وهذه النتيجة تتفق مع من قبل الشركات السياحية في المدينة للسياحة هناك ترويجاً  عالية، أي أنَّ 

  )Stenphow،2006دراسة (
  نتائج سؤال الدراسة الثالث:

  ما واقع التنمية االقتصادية في مدينة القدس؟ 
  ) تبين ذلك:5ا السؤال، حسبت المتوسطات الحسابية كنسب مئوية ونتائج الجدول (لإلجابة عن هذ
التنمية ة لفقرات الدراسة على مجال واقع )المتوسطات الحسابية والنسب المئوي5(الجدول

  االقتصادية في مدينة القدس 

 الفقرات الرقم
المتوسط 
 الحسابي

النسبة 
 المئوية

 الدرجة

 عالٍ  82.8 4.14 ى خدمات االتصاالت في مدينة القدستعزز السياحة الطلب عل 1
 عالٍ  82.4 4.12 تؤدي السياحة إلى دعم المنتجات المحلية الفلسطينية 2

3 
تعمل السياحة على نقل التراث والثقافة الفلسطينية إلى العالم 

  الخارجي من خالل السياح
 عالٍ  82.0 4.10

 عالٍ  81.2 4.06 في المدينةالسياحة في القدس تقلل من نسبة البطالة  4
 عالٍ  80.8 4.04 تنشط السياحة الطلب على خدمات النقل في مدينة القدس 5
 عالٍ  80.4 4.02 السياحة تزيد من الدخل الشهري للعاملين فيها 6
 عالٍ  80.0 4.00 تنشط السياحة الطلب على الفنادق 7
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 عالٍ  78.0 3.90 قدستعزز السياحة من فرص االستثمار السياحي في مدينة ال 8

9 
تعمل السياحة على تطوير التشابكات مع القطاعات االقتصادية 

 األخرى في المدينة
 عالٍ  76.4 3.82

 عالٍ  76.0 3.80 تقلل السياحة من نسبة العمل لدى المنشآت اإلسرائيلية 10

11 
تزيد السياحة من أعمال المشغوالت اليدوية(الخزف، الخرز، 

 ياء الشعبية...الخ) في القدسخشب الزيتون واألز 
 عالٍ  73.2 3.66

 عالٍ  72.8 3.64 تنشط السياحة من الحركة التجارية في مدينة القدس 12
 عالٍ  71.6 3.58 تنشط السياحة الطلب على المطاعم في مدينة القدس 13
 متوسط 64.8 3.24 تساهم  السياحة في تحقيق االكتفاء الذاتي في مدينة القدس 14

 عالٍ  77.2 3.86 الكلية الدرجة
درجة واقع التنمية االقتصادية في مدينة  ) أنَّ 5يتضح من خالل البيانات في الجدول (        

) إلى 4.14القدس  كانت ما بين العالية والمتوسطة، فتراوحت المتوسطات الحسابية عليها ما بين (
فقد كانت عالية نمية االقتصادية في مدينة القدس الت واقع)، وفيما يتعلق بالدرجة الكلية لواقع 3.24(

السياحة في المدينة  )، وتشير هذه النتيجة إلى أنَّ 3.86وذلك بداللة المتوسط الحسابي الذي بلغ (
ها تعمل على دعم المنتجات المحلية تعمل على زيادة الطلب على خدمات االتصاالت، كما أنَّ 

وتساعد في التقليل ، لتراث والثقافة الفلسطينية إلى العالم الخارجيها تقوم على نقل اإذ إنَّ  ؛الفلسطينية
الطلب على خدمات النقل في  على تنشيط ها تعمل أيضاً كما أنِّ  ،من نسبة البطالة في المدينة

وفي السياحة ال توفر االكتفاء الذاتي بصورة كبيرة،  نَّ أ) 5ه تبين من خالل الجدول (إال أنَّ  ؛المدينة
 درجة واقع التنمية االقتصادية في مدينة القدس عالية، أي أنَّ  ) أنَّ 5ين من خالل الجدول (النهاية تب

(رشيدي ، وهذه النتيجة تتفق مع دراسةعلى التنمية االقتصادية في المدينة السياحة تعمل
  .)2012ويوسف،

  نتائج سؤال الدراسة الرابع:
إلجابة عن هذا السؤال، حسبت المتوسطات ما معيقات تطوير القطاع السياحي في مدينة القدس؟ ل 

  ) تبين ذلك:6الحسابية كنسب مئوية ونتائج الجدول (
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معيقات تطوير  )المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لفقرات الدراسة على مجال6(الجدول
  مدينة القدس القطاع السياحي في

المتوسط  الفقرات الرقم
 الحسابي

النسبة 
 الدرجة المئوية

قات اإلسرائيلية المتكررة لمدينة القدس يعيق استقطاب اإلغال 1
 عاٍل جداً  97.6 4.88 السياحة إلى المدينة 

 عاٍل جداً  94.8 4.74 قيام إسرائيل بعدم منح  التأشيرات السياحية للسياح لبعض الدول 2

ضعف مساهمة السفارات الفلسطينية في الخارج في تسويق  3
 جداً عاٍل  92.4 4.62 القدس سياحيا

ضعف مساهمة السلطة الفلسطينية في تطوير قطاع السياحة في  4
 عاٍل جداً  90.8 4.54 فلسطين

سيطرة االحتالل اإلسرائيلي على القطاع السياحي في مدينة  5
 عاٍل جداً  90.4 4.52  القدس

 عاٍل جداً  89.6 4.48 ضعف االستثمار في القطاع السياحي في مدينة القدس 6

 عاٍل جداً  86.8 4.34 واالهتمام بالمواقع السياحية في مدينة القدس عدم العناية 7

 عاٍل جداً  85.2 4.26 ضعف االعتمادات الحكومية المخصصة للتسويق السياحي  8

برامج التسويق السياحي ال ترقى إلى المكانة الدينية للمواقع  9
 عاٍل جداً  84.4 4.22 السياحية في مدينة القدس

 عالٍ  80.4 4.02 مواصالت الخاص بالسياحة في مدينة القدسضعف قطاع ال 10

ضعف الرقابة على الخدمات السياحية في مدينة القدس لضمان  11
 عالٍ  80.0 4.00 مستوى مرتفع لها

عدم وجود نظام فعال يمكن من خالله العمل على إدارة المواقع  12
 عالٍ  79.6 3.98 السياحية بشكل  فعال ومنظم
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ع سياسة تسعيرية موحدة للخدمات السياحية في مدينة عدم إتبا 13
 عالٍ  79.6 3.98 القدس

 عالٍ  79.2 3.96 ضعف برامج التسويق السياحي في مدينة القدس 14

ضعف مستوى المرافق األساسية في األماكن السياحية المتواجدة  15
 عالٍ  78.4 3.92 في مدينة القدس

 عالٍ  70.4 3.52 ل خدمة السياحعدم وجود تدريب سياحي مناسب من أج 16
 عالٍ  70.4 3.52 روتينية التنظيم السياحي المتبع في مدينة القدس 17

عدم توفير قاعدة بيانات تضم المواقع السياحية في مدينة القدس  18
 متوسط 67.2 3.36 كافة.

 عالٍ  83.0 4.1589 الدرجة الكلية
معيقات تطوير القطاع السياحي في مدينة القدس  ) أنَّ 6( يتضح من خالل البيانات في الجدول     

) إلى 4.88والمتوسطة، فتراوحت المتوسطات الحسابية عليها ما بين ( كانت ما بين العالية جداً 
فقد كانت تطوير القطاع السياحي في مدينة القدس  )، وفيما يتعلق بالدرجة الكلية لمعيقات3.36(

هناك معيقات أنَّ )، وتشير هذه النتيجة إلى 4.15ذي بلغ (عالية وذلك بداللة المتوسط الحسابي ال
اإلغالقات اإلسرائيلية المتكررة لمدينة  ها: أنَّ وكان أهمُّ  ،كثيرة للقطاع السياحي في مدينة القدس

قيام إسرائيل بعدم منح التأشيرات السياحية للسياح لبعض  وأنَّ  ،القدس تعيق من استقطاب السياح
وضعف مساهمة السفارات الفلسطينية في الخارج في  ،طاب السياح أيضاً على استق الدول يؤثر

 ،وضعف مساهمة السلطة الفلسطينية في تطوير قطاع السياحة في فلسطين ،تسويق القدس سياحياً 
المعيقات التي تواجه   والسيطرة على القطاع السياحي في مدينة القدس من أهمِّ  ،وهيمنة االحتالل

هناك معيقات كثيرة  نَّ أ) 6وفي النهاية تبين من خالل الجدول (، نة القدسقطاع السياحة في مدي
  .)2007، وهذه النتيجة تتفق مع دراسة برهوم(للقطاع السياحي في مدينة القدس

  اختبار الفرضيات:
) فــــي واقــــع α=0.05ال توجــــد فــــروق ذات داللــــة إحصــــائية عنــــد مســــتوى داللــــة (الفرضــــية األولــــى: 

مدينــة القــدس وأثــره  فــي اقتصــاد المدينــة مــن وجهــة نظــر شــركات الســياحة فــي التســويق الســياحي فــي 
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مدينة القدس تعزى لمتغير الجنس، والختبــار مــا إذا كانــت هــذه الفــروق ذات داللــة إحصــائية، اســتخدم 
  . ) تبين ذلك7اختبار (ت) لعينتين مستقلتين ونتائج الجدول (

ق داللة الفروق بين المتوسطات في واقع التسوينتائج اختبار(ت) لعينتين مستقلتين ل )7(دولالج
  في اقتصاد المدينة من وجهة نظر شركات السياحة في مدينة القدسالسياحي في مدينة القدس وأثره 

مستوى  قيمة(ت) االنحراف المتوسط العدد النوع المجاالت
  الداللة*

واقع التسويق السياحي في 
  مدينة القدس

 0.60 3.28 33 ذكر
8.24  0.95 

 0.37 3.27 17 أنثى
واقع الترويج في الشركات 
 السياحية في مدينة القدس

 0.40 3.79 33 ذكر
0.13 0.47 

 0.53 3.89 17 أنثى
واقع التنمية االقتصادية 

 في مدينة القدس
 0.71 3.92 33 ذكر

2.69 0.46 
 0.83 3.75 17 أنثى

 الدرجة الكلية
 0.36 3.66 33 ذكر

3.12 0.83 
  510. 3.64 17 ىأنث

    ) α  =0.05* (دال إحصائيا عند مستوى الداللة 
ذات داللة إحصائية عند  هناك فروقاً  نالحظ من خالل البيانات الواردة في الجدول السابق أنَّ      

فــي اقتصــاد المدينــة  فــي مدينــة القــدس وأثــره) فــي واقــع التســويق الســياحي α =0.05مســتوى الداللــة (
فقــد بلغــت قيمــة . عاملين في شركات السياحة في مدينة القدس حســب متغيــر الجــنسمن وجهة نظر ال

) وتعنــي هــذه النتيجــة إلــى عــدم رفــض 0.05) وهــذه القيمــة أكبــر مــن (0.83مســتوى الداللــة الكلــي (
ه ال يوجد فروق من وجهة نظر الــذكور واإلنــاث فــي أي أنَّ  ؛الفرضية الصفرية المتعلقة بمتغير الجنس

، ويعزي الباحث هذه النتيجة إلــى أنَّ في اقتصاد المدينةق السياحي في مدينة القدس وأثره واقع التسوي
واقـــع هنــاك ظروفـــًا موّحـــدة لجميــع الفئـــات؛ فـــال يوجـــد اخــتالف فـــي اســـتجابة أفـــراد عينــة الدراســـة نحـــو 

   .سواُء أكانوا ذكورًا أم إناثاً  في اقتصاد المدينةس وأثره التسويق السياحي في مدينة القد
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ق ) فــي واقــع التســويα=0.05الفرضية الثانية: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عنــد مســتوى داللــة(
في اقتصاد المدينة من وجهة نظر شركات السياحة فــي مدينــة القــدس السياحي في مدينة القدس وأثره 

لمــي فقــد يعزى لمتغير المؤهــل العلمــي، ومــن أجــل فحــص صــحة الفرضــية المتعلقــة بمتغيــر المؤهــل الع
 .) للعينــات المســتقلةone way ANOVAحــادي(استخدمت المتوسطات الحسابية واختبــار التبــاين األ

  -يين:ت) اآل8،9وكانت النتائج كما هو مبين في الجدولين رقم (
لمديري ومديرات المدارس الحكومية وعالقتها رية لممارسات اإلدالالمتوسطات الحسابية )8الجدول(

 المعلمين يعزى لمتغير شمال الضفة الغربية من وجهة نظر للمعلمين في محافظاتبالفاعلية الذاتية 
  المؤهل العلمي

المتوسط  العدد المتغير المجاالت
  الحسابي

االنحراف 
 المعياري

واقع التسويق السياحي في 
 مدينة القدس

 0.46 3.15 12 دبلوم فأقل
 0.63 3.25 27 بكالوريوس
 0.21 3.50 11 دراسات عليا
  530.  3.28 50 المجموع الكلي

واقع الترويج في الشركات 
 السياحية في مدينة القدس

 0.38 4.06 12 دبلوم فأقل
 0.50 3.75 27 بكالوريوس
 0.27 3.74 11 دراسات عليا
  440.  3.82 50 المجموع الكلي

واقع التنمية االقتصادية 
 في مدينة القدس

 

 0.70 4.22 12 دبلوم فأقل
 0.70 3.75 27 يوسبكالور 

 0.84 3.75 11 دراسات عليا
 751180.  3.86 50 المجموع الكلي

 الكلي

 0.38 3.81 12 دبلوم فأقل
 0.43 3.58 27 بكالوريوس
 0.37 3.66 11 دراسات عليا
  410. 3.65 50 المجموع الكلي
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تغيــر المؤهــل العلمــي. في األوساط الحســابية لفئــات م ) أّن هناك فروقاً 8يتضح من خالل الجدول (
والختبـــار مـــا إذا كانـــت هـــذه الفـــروق ذات داللـــة إحصـــائية، اســـتخدم اختبـــار تحليـــل التبـــاين األحـــادي 

            ) تبين ذلك:9ونتائج الجدول (
) نتائج اختبار التباين األحادي لداللة الفروق من حيث في واقع التسويق السياحي في 9(الجدول

تصاد المدينة من وجهة نظر شركات السياحة في مدينة القدس حسب مدينة القدس وأثره  في اق
  متغير المؤهل العلمي

مستوى 
 )Pالداللة(

قيمة(ف) 
 المحسوبة

متوسط 
  المربعات

مجموع 
 المربعات

درجات 
  الحرية

 المجال مصدر التباين

0.262 1.380 
 المربعات بين الفئات 2 0.77 0.387

واقع التسويق السياحي 
 0.281 في مدينة القدس

 
 المربعات الداخلية 47 13.18
 المجموع الكلي 49 13.96

0.114 2.270 
 المربعات بين الفئات 2 0.86 0.434

واقع الترويج في الشركات 
 0.191 السياحية في مدينة القدس

 المربعات الداخلية 47 8.98
 المجموع الكلي 49 9.85

0.163 1.884 
 ات بين الفئاتالمربع 2 2.05 1.026

واقع التنمية االقتصادية 
 0.545  في مدينة القدس

 
 المربعات الداخلية 47 25.59
 المجموع الكلي 49 27.64

.2910 1.266 
 المربعات بين الفئات 2 0.43 0.216

 الدرجة الكلية
.1700  

 المربعات الداخلية 47 8.00
 المجموع الكلي 49 8.43

  )α=0.05عند مستوى الداللة ( *دال إحصائياً 
ه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  داللة نَّ أ) 9(ضح من خالل نتائج الجدوليتَّ 

)0.05=α( ًالمحسوبة أعلى من ير العمر إذا بلغ مستوى الداللة لمتغ على مجاالت الدراسة كافة تبعا
وجد اختالف في وجهات نظر أفراد عينة ه ال ينَّ أمستوى الداللة المحدد بالفرضية، مما يدل على 

الدراسة حول واقع التسويق السياحي في مدينة القدس وأثره  في اقتصاد المدينة باختالف مستويات 
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جميع العاملين في مكاتب السياحة يتلقون ى أنَّ النتيجة إل ، ويعزو الباحث هذهالمؤهل العلمي
فبالتالي، لم يظهر أي فروق بين مستويات تحكمهم؛ أنَّ لهم إدارة عليا المعلومات بنفس الطريقة، و 

  .المؤهل العلمي لديهم
)، في واقع α=0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة الفرضية الثالثة:

في اقتصاد المدينة من وجهة نظر شركات السياحة في ق السياحي في مدينة القدس وأثره التسوي
 بالراتبمن أجل فحص صحة الفرضية المتعلقة بمتغير  .الراتب الشهري مدينة القدس يعزى لمتغير

) للعينات one way ANOVA( فقد استخدمت المتوسطات الحسابية واختبار التباين األحادي
  يين:تاآل)10،11وكانت النتائج كما هو مبين في الجدولين رقم ( ،المستقلة

لمديري ومديرات المدارس الحكومية ية ات الحسابية الممارسات اإلدار المتوسط)10الجدول (
وعالقتها بالفاعلية الذاتية للمعلمين في محافظات شمال الضفة الغربية من وجهة نظر المعلمين 

  يعزى لمتغير الراتب الشهري بالشيقل

 العدد المتغير المجاالت
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

واقع التسويق السياحي في 
 مدينة القدس

 0.50 3.04 10 3000 أقل من
 0.53 3.37 24 5000-3000من 
 0.59 3.27 13 8000-5000من 

 0.00 3.41 3 فأكثر 8000
 0.53 3.28 50 المجموع الكلي

واقع الترويج في الشركات 
 السياحية في مدينة القدس

 0.40 4.13 10 3000أقل من 
 0.51 3.71 24 5000-3000من 
 0.30 3.79 13 8000-5000من 

 0.00 3.83 3 فأكثر 8000
 0.44 3.82 50 المجموع الكلي

واقع التنمية االقتصادية في 
  مدينة القدس

 0.17 4.578 10 3000أقل من 
 0.73 3.59 24 5000-3000من 
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 0.79 3.74 13 8000-5000من 
 0.00 4.21 3 فأكثر 8000

 0.75 3.86 50 المجموع الكلي

 الكلي

 0.34 3.91 10 3000أقل من 
 0.43 3.56 24 5000-3000من 
 0.40 3.60 13 8000-5000من 

 0.00 3.82 3 فأكثر 8000
 410. 3.65 50 المجموع الكلي

 ابية لفئات متغير الراتب الشهريفي األوساط الحس هناك فروقاً  ) أنَّ 10(يتضح من خالل الجدول
، استخدم اختبار تحليل التباين األحادي والختبار ما إذا كانت هذه الفروق ذات داللة إحصائية

  ) تبين ذلك:11ونتائج الجدول (
) نتائج اختبار التباين األحادي لداللة الفروق من حيث في واقع التسويق السياحي 11(الجدول

في مدينة القدس وأثره  في اقتصاد المدينة من وجهة نظر شركات السياحة في مدينة القدس 
  حسب متغير الراتب الشهري

مستوى 
 )Pالداللة(

قيمة(ف) 
 المحسوبة

متوسط 
 المربعات

مجموع 
 المربعات

درجات 
 المجال مصدر التباين  الحرية

0.42 0.95 
واقع التسويق  المربعات بين الفئات 3 0.82 0.27

السياحي في مدينة 
 0.28 القدس

 المربعات الداخلية 46 13.13
 المجموع الكلي 49 13.96

0.10 2.19 
واقع الترويج في  المربعات بين الفئات 3 1.23 0.41

الشركات السياحية 
 0.18 في مدينة القدس

 المربعات الداخلية 46 8.62
  المجموع الكلي 49 9.85

0.002 5.64 
واقع التنمية  المربعات بين الفئات 3 7.44 2.48

 المربعات الداخلية 46 20.20 0.43االقتصادية في 
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 مدينة القدس المجموع الكلي 49 27.64

0.11 2.11 
 المربعات بين الفئات 3 1.02 0.34

 الدرجة الكلية
.160  

 المربعات الداخلية 46 7.41
 المجموع الكلي 49 8.43

  )α=0.05عند مستوى الداللة ( *دال إحصائياً 
داللة ئية عند مستوى وق ذات داللة إحصاه ال توجد فر نَّ أ) 9(نتائج الجدوليتضح من خالل     

)0.05=α (إذ بلغ مستوى الداللة   ؛في الدرجة الكلية لمجاالت الدراسة حسب متغير الراتب الشهري
المحسوبة أعلى من مستوى الداللة المحدد بالفرضية، مما يدل على أنه ال يوجد اختالف في وجهات 

قدس وأثره  في اقتصاد المدينة نظر أفراد عينة الدراسة حول واقع التسويق السياحي في مدينة ال
ويعزي الباحث هذه النتيجة إلى أنَّ جميع العاملين في مكاتب  ،باختالف مستويات الراتب الشهري

السياحة يتعاملون مع السياح بنفس الطريقة وأنَّ لديهم معلومات موحدة حول التسويق السياحي في 
  المدينة وذلك بغض النظر عن الراتب الشهري لديهم. 

)، في واقع α=0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة( فرضية الرابعة:ال
التسويق السياحي في مدينة القدس وأثره  في اقتصاد المدينة من وجهة نظر شركات السياحة في 
مدينة القدس يعزى لمتغير العمر. من أجل فحص صحة الفرضية المتعلقة بمتغير العمر فقد استخدم 

) للعينات المستقلة وكانت one way ANOVAسطات الحسابية واختبار التباين األحادي(المتو 
  يين:ت) اآل13، 12النتائج كما هو مبين في الجدولين رقم (

لمديري ومديرات المدارس الحكومية  طات الحسابية الممارسات اإلدارية)المتوس12(الجدول
شمال الضفة الغربية من وجهة نظر المعلمين  وعالقتها بالفاعلية الذاتية للمعلمين في محافظات

  يعزى لمتغير العمر

المتوسط  العدد المتغير المجاالت
  الحسابي

االنحراف 
 المعياري

واقع التسويق السياحي في 
 مدينة القدس

 0.48 2.96 16 سنة 30أقل من 
 0.54 3.39 23 سنة 39-30من 

 0.36 3.55 10 سنة 49- 40
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 - 3.20 1 سنة 50أكثر من 

 0.53 3.28 50 المجموع الكلي

واقع الترويج في الشركات 
 السياحية في مدينة القدس

 0.37 3.95 16 سنة 30أقل من 

 0.42 3.79 23 سنة 39-30من 

 0.60 3.72 10 سنة 49- 40
 - 3.66 1 سنة 50اكثر من 

 0.44 3.82 50 المجموع الكلي

واقع التنمية االقتصادية في 
 مدينة القدس

 0.67 4.22 16 سنة 30أقل من 
 0.63 3.54 23 سنة 39-30من 

 0.89 3.97 10 سنة 49- 40
 - 4.50 1 سنة 50أكثر من 

 0.75 3.86 50 المجموع الكلي

 الدرجة الكلية

 0.40 3.71 16 سنة 30أقل من 
 0.38 3.57 23 سنة 39-30من 

 0.50 3.75 10 سنة 49- 40
 - 3.79 1 سنة 50أكثر من 

 410. 3.65 50 المجموع الكلي
في األوساط الحسابية لفئات متغير العمر والختبار  ) أّن هناك فروقاً 12تضح من خالل الجدول (ي

ما إذا كانت هذه الفروق ذات داللة إحصائية، استخدم اختبار تحليل التباين األحادي ونتائج الجدول 
   ) تبين ذلك:13(
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ن األحادي لداللة الفروق من حيث في واقع التسويق السياحي نتائج اختبار التباي )13(الجدول
في مدينة القدس وأثره  في اقتصاد المدينة من وجهة نظر شركات السياحة في مدينة القدس 

  حسب متغير العمر
مستوى 

 )Pالداللة(
(ف)  قيمة

 المحسوبة
متوسط 
 المربعات

مجموع 
 المربعات

درجات 
  المجال مصدر التباين الحرية

0.020 
 

3.63 
 

واقع التسويق  المربعات بين الفئات 3 2.67 0.89
السياحي في مدينة 

 القدس
0.24 

 
 المربعات الداخلية 46 11.28
 المجموع الكلي 49 13.96

0.577 
 

0.66 
 

واقع الترويج في  المربعات بين الفئات 3 0.41 0.13
الشركات السياحية 
 في مدينة القدس

0.20 
 

 بعات الداخليةالمر  46 9.44
 المجموع الكلي 49 9.85

0.026 
 

3.39 
 

واقع التنمية  المربعات بين الفئات 3 5.00 1.67
االقتصادية في 
 مدينة القدس

0.49 
 

 المربعات الداخلية 46 22.64
 المجموع الكلي 49 27.64

.6220 .590 
 المربعات بين الفئات 3 0.31 0.10

 الدرجة الكلية
.170  

 المربعات الداخلية 46 8.12
 المجموع الكلي 49 8.43

  ً عند مستوى الداللة (دال إحصائياα=0.05(  
) أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  13يتضح من خالل نتائج الجدول (     

الداللة   في الدرجة الكلية لمجاالت الدراسة حسب متغير العمر، إذ بلغ مستوى) α=0.05داللة (
المحسوبة أعلى من مستوى الداللة المحدد بالفرضية، مما يدل على أنه ال يوجد اختالف في وجهات 

في اقتصاد المدينة  يق السياحي في مدينة القدس وأثرهنظر أفراد عينة الدراسة حول واقع التسو 
مة موحدة لجميع ، ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى أن هناك قوانين وأنظباختالف مستويات العمر

مكاتب السياحة فلذلك يتطلب من جميع الموظفين االلتزام بها، بغض النظر عن مستويات العمر 
  .لديهم
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)، في واقع α=0.05الفرضية الخامسة: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة(
ركات السياحة في التسويق السياحي في مدينة القدس وأثره  في اقتصاد المدينة من وجهة نظر ش

التخصص  فحص صحة الفرضية المتعلقة بمتغيرمدينة القدس يعزى لمتغير التخصص، ومن أجل 
) للعينات المستقلة one way ANOVAفقد استخدم المتوسطات الحسابية واختبار التباين األحادي(

  يين:ت) اآل15، 14وكانت النتائج كما هو مبين في الجدولين رقم (
سطات الحسابية للممارسات اإلدارية  لمديري ومديرات المدارس الحكومية المتو )14ل(الجدو

وعالقتها بالفاعلية الذاتية للمعلمين في محافظات شمال الضفة الغربية من وجهة نظر المعلمين 
  يعزى لمتغير التخصص

 العدد المتغير المجاالت
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
 المعياري

واقع التسويق السياحي في 
 ينة القدسمد

 

 0.52 3.32 19 إدارة سياحية

 0.66 3.17 9  عالقات عامة

 0.00 3.83 3 شؤون القدس

 0.49 3.21 19 علوم إدارية أخرى

 0.53 3.28 50 المجموع الكلي

واقع الترويج في الشركات 
  السياحية في مدينة القدس

 

 0.40 3.71 19 إدارة سياحية

 0.16 3.99 9 عالقات عامة

 0.00 4.00 3 ن القدسشؤو 

 0.58 3.84 19 علوم إدارية أخرى

 0.44 3.82 50 المجموع الكلي

واقع التنمية االقتصادية في 
 مدينة القدس

 

 0.71 3.77 19 إدارة سياحية

 0.38 4.07 9 عالقات عامة

 0.00 2.92 3 شؤون القدس

 0.87 4.00 19 علوم إدارية أخرى

 0.75 3.86 50 المجموع الكلي
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 الدرجة الكلية

 0.41 3.60 19 إدارة سياحية

 0.33 3.74 9 عالقات عامة

 0.00 3.58 3 شؤون القدس

 0.48 3.68 19 علوم إدارية اخرى

 410. 3.65 50 المجموع الكلي

في األوساط الحسابية لفئات متغير التخصص.  هناك فروقاً  ) أنَّ 14(يتضح من خالل الجدول     
استخدم اختبار تحليل التباين األحادي  هذه الفروق ذات داللة إحصائية، إذا كانتختبار ما وال

   ) تبين ذلك:15ونتائج الجدول (
نتائج اختبار التباين األحادي لداللة الفروق من حيث في واقع التسويق السياحي في مدينة  )15(الجدول

  في مدينة القدس حسب متغير التخصصالقدس وأثره  في اقتصاد المدينة من وجهة نظر شركات السياحة 
مستوى 

 )Pالداللة(
قيمة(ف) 
 المحسوبة

متوسط 
 المربعات

مجموع 
 المربعات

درجات 
  الحرية

  المجال مصدر التباين

0.26 
 

1.36 
 

واقع التسويق  المربعات بين الفئات 3 1.14 0.38
السياحي في مدينة 

 القدس
0.27 

 
 المربعات الداخلية 46 12.81
 المجموع الكلي 49 13.96

0.40 
 

0.98 
 

واقع الترويج في  المربعات بين الفئات 3 0.59 0.19
الشركات السياحية 
 في مدينة القدس

0.20 
 

 المربعات الداخلية 46 9.26
  المجموع الكلي 49 9.85

0.09 2.24 
واقع التنمية  المربعات بين الفئات 3 3.53 1.17

االقتصادية في 
 0.52  سمدينة القد

 المربعات الداخلية 46 24.11
 المجموع الكلي 49 27.64

.290 .830 
 المربعات بين الفئات 3 0.15 0.05

  الدرجة الكلية
.180 

 المربعات الداخلية 46 8.28
 المجموع الكلي 49 8.43

 ) دال إحصائيا عند مستوى الداللةα=0.05(  
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نه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  داللة أ) 9ول (يتضح من خالل نتائج الجد     
)0.05=α( المحسوبة  ر التخصص، إذ بلغ مستوى الداللةفي مجاالت الدراسة كافة حسب متغي

أعلى من مستوى الداللة المحدد بالفرضية، مما يدل على أنه ال يوجد اختالف في وجهات نظر 
في اقتصاد المدينة باختالف  يق السياحي في مدينة القدس وأثرهو أفراد عينة الدراسة حول واقع التس

، ويعزي الباحث هذه النتيجة إلى أنَّ جميع العاملين في مكاتب السياحة ملتزمون فئات التخصص
  .باألعمال الموجهة لهم على أكمل وبغض النظر تخصصاتهم

  نتائج الدراسة:
  تمَّ اإلشارة إليها في الجداول السابقة وفي هذا البند نذكر أهمَّها: خرجت الدراسة بعدٍد من النتائج

ه في حدود ضيقة التعامل ب ويتمُّ  ،بصورة مرتفعة التسويق السياحي في مدينة القدس ليس متوفراً  .1
  .وليس بصورة كبيرة

 أنَّ  كما ،مكاتب السياحة تستخدم مواقع التواصل االجتماعي الستقطاب السياحة إلى مدينة القدس .2
  .المكاتب السياحية تستخدم وسائل اإلعالن المطبوعة لجذب السياحة إلى المدينة

الستقطاب السياح إلى  مكاتب السياحية في مدينة القدس  تنسق مع مكاتب سياحية عالمياً  .3
من أجل  (فردية، جماعية، عائلية) كما أنها تعمل على تقديم برامج سياحية متنوعة ،المدينة

  .إلى المدينة استقطاب السياحة
ها تعمل على نقل التراث والثقافة نَّ أكما  ،ي السياحة إلى دعم المنتجات المحلية الفلسطينيةتؤدِّ  .4

   .الفلسطينية إلى العالم الخارجي من خالل السياح
هناك  نَّ أ، كما يرات السياحية للسياح لبعض الدولقيام الكيان الصهيوني بعدم منح  التأش .5
يعيق استقطاب السياحة إلى  وهذا ،ها الكيان الصهيوني لمدينة القدسغالقات متكررة يفرضإ

  .المدينة
  .جل  تسويق القدس سياحياً أهناك ضعف في مساهمة السفارات الفلسطينية في الخارج من  .6

  التوصيات:
   ضرورة أن تكون األسعار التي تتقاضاها مكاتب السياحة في مدينة القدس منافسة للشركات

  أجل جذب أكبر عدد ممكن من السياح لديها. اإلسرائيلية من
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   حتى يصل بصورة كبيرة  ،للسياحة في مدينة القدس اً ضرورة العمل على أن يكون الترويج مستمر
  إلى الدول 

  .ضرورة استخدام وسائل اإلعالم كافة في التسويق السياحي لمدينة القدس  
   ارة السياحة بشكل يتالءم مع ضرورة العمل على توفير مبالغ مخصصة للتسويق في ميزانية وز

 زيادة حجم الحركة السياحية في مدينة القدس.
   زيادة عدد النشرات المختصة بالمواقع السياحية وتوزيعها على مختلف األنشطة السياحية في

 المدينة.
   مال ومنظَّ فعَّ  على إدارة المواقع السياحية بشكلال يمكن من خالله العمل نظام فعَّ ضرورة توفير.  
  رورة قيام وزارة السياحة الفلسطينية بالدعم واالهتمام بالقطاع السياحي في مدينة القدسض.   
  جل اتباع سياسة تسعيرية موحدة للخدمات أعلى تفعيل الرقابة السياحية من  ضرورة العمل

  .السياحية في مدينة القدس
  ضرورة العمل على االستثمار في الصناعة السياحية في مدينة القدس.   
   رة توفير كوادر متخصصة للعمل في مجال القطاع السياحيضرو.  
  في واقع التسويق  ضرورة إجراء دراسات مشابهة للدراسة الحالية على المدن الفلسطينية األخرى

 على اقتصاد المدينة.السياحي وأثره 
  قائمة المصادر والمراجع:

  المراجع العربية:
يق المنتجات السياحية ووسائل تطويرها في )استراتيجيات تسو 2008البرعي، محمد حسن حسن( .1

 اليمن (رسالة ماجستير غير منشورة) جامعة العلوم التطبيقية واالجتماعية، اليمن. 
سورية، مجلة جامعة تشرين  للدراسات  في السياحي التسويق كفاءة ) تقويم2007أديب( برهوم، .2

  .29، المجلد 2 العدد والقانونية االقتصادية العلوم سلسلة -العلمية والبحوث
، الطبعة األولى، دار GISالتخطيط والتسويق السياحي باستخدام )2009(بظاظو، إبراهيم .3

 الوراق للنشر والتوزيع، األردن.
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دور اإلدارة التسويقية في رفع كفاءة أداء الخدمات السياحية في األردن  )2010(تمر، بدر عايد .4
ستير غير منشورة)، جامعة السودان للعلوم (رسالة ماج،2008-2003راسة تحليلية تقويمية د

  والتكنولوجيا، الخرطوم: السودان.
 في الخدمة جودة في وأثره السياحية إلكترونًيا الخدمة تسويق)2011(الحسين، صفاء جواد .5

  ، عمان: االردن.3، المجلد7السياحية، مجلة كلية التربية، العدد الشركات
 غير منشورة) ماجستير (رسالة لحم، بيت مدينة في )السياحة2009أحمد إبراهيم ( حماد، .6

  األردن. األردنية، عمان: الجامعة
) دور التسويق السياحي في دعم التنمية السياحية والحد من 2012رشيد، فرح و يوسف، بودلة( .7

  أزمات القطاع، مجلة جامعة بومرداس، العدد الثاني عشر، المجلد الرابع.
دور التسويق اإللكتروني في دعم وترقية السياحة  )2009(زغيب، مليكة وزيرق، سوسن .8

والتجارة وعلوم التسيير، جامعة  ة الباحث، كلية العلوم االقتصاديالصحراوية الجزائرية، مجل
  4، مجلد7قاصدي مرباح، ورقلة العدد، 

 الشركات التسويق اإللكتروني في أنشطة ) تقييم2010والجلهمي، عبير( السبيعي، هال .9
  4 العدد 6 األعمال، مجلد إدارة في األردنية مجلةالمساهمة، ال

) تسويق خدمات المعلومات في مكاتب السياحية "عرض 2013صفاء عبد العزيز( الصافي، .10
  مكة المكرمة. أم القرى، جامعةمنشورة،) غير ماجستير رسالة(تجربة المكاتب السياحية في الشارقة"

  "دراسة ميدانية"،المكتب الجامعي الحديث.)مشكالت التسويق السياحي2010عبيد، طه احمد( .11
) مبادئ التسويق الحديث بين 2008الشيخ، مصطفى (زام، زكريا وحسونه، عبد الباسط و ع .12

 النظرية والتطبيق، الطبعة األولى، دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان، األردن.
 المدارس لدى مديري ة والممارسات اإلداري التنظيمية ). الثقافة2012عليان، ديمه عبد علي.( .13

والبيرة (رسالة  اهللا رامالقدس و  في محافظتي المعلمين نظر وجهة من بينهما الحكومية والعالقة
 ماجستير غير منشورة) جامعة النجاح الوطنية.

) البحث في العلوم االجتماعية، الطبعة االولى، المجموعة 2008(علي معمر عبد المؤمن، .14
 القاهرةالعربية للتدريب والنشر، 
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)، السياحة الفلسطينية في اإلطار اإلقليمي، 2009المركز الفلسطيني للدراسات اإلقليمية( .15
 الطبعة األولى، مؤسسة كونراد أديناور، البيرة، فلسطين.

  المراجع األجنبية:
1. Andreas M.P ،(2000) "National marketing strategies in international  
travel and tourism" ،European Journal of Marketing ،Vol. 34 Iss: 11/12 ،
pp.1290 – 1305 

2. James A.F. and Mona J. Fitzsimmons (2001) Service Management ،
Operations ،Strategy and InFormation Technology. McGraw-Hillly: 
Exploiting niche markets to increase international competitiveness" ، 
International Journal of Contemporary Hospitality Management ،Vol. 18 
Iss: 5 ،pp.426 – 438 

3. Stenphow,J.A(2006) Tourism Marketing in The Southern Regions Of 
Australia, Foreign Magazine, No. 13, Vol. 6 

4. Taha ،H.L ،2013 ،Two Decades of Archeology in Palestine ، TWIP ،Vol.: 
178 ،2013. 
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  هاالستبان)1ملحق(
 بسم اهللا الرحمن الرحيم

  استبانه
  ة\ة............................................ المحترم\أخي الموظف

  وبعد،، طيبة تحية
القدس  ة "واقع التسويق السياحي في مدين ف علىهدفها التعرُّ  ميدانية بعمل دراسة الباحث قومي    

 قام الدراسة، هدف من وجهة نظر شركات السياحة في المدينة" ولتحقيقوأثره في اقتصاد المدينة:
يأمل الباحث منكم  لذا السابقة، والدراسات ،األبحاث في جاء ما على معتمداً  استبانت بإعداد الباحث

، ل الذي تجدونه ممثًال للواقعواإلجابة عنها بالشك إمعان النظر في فقرات االستبانة وقراءتها جيداً 
 فإنَّ  ،لذا .وهي حصرية ألغراض البحث العلمي فقط ،ةجميع اإلجابات ستعامل بسريه تامَّ  بأنَّ  علماً 

، سن تعاونكمحُ لكم كبير. آمل أن تكون إجاباتكم صادقة وصريحة ، شاكرًا  تعاونكم سيفيدنا إلى حدٍّ 
  .واهللا يحفظكم

 الباحث                                                                                 
  مجد القاضيأد.                                                                             

  أوال: البيانات الشخصية:
  .) في المربع الذي يتفق مع رأيكXإشارة (الرجاء التكرم بوضع  
  ذكر                أنثى       الجنس: .1
 دبلوم فاقل          بكالوريوس            دراسات عليا     المؤهل العلمي:  .2
 :الراتب الشهري بالشيقل .3

   فأكثر   8000    8000– 5000      5000 - 3000      3000قل منأ    
  50أكثر من           49 -40         39 -      30      سنة 30قل من أ    لعمر:ا .4
 شؤون القدس        علوم إدارية أخرى         عالقات عامة    إدارة سياحية       التخصص: .5
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  .) في المكان المناسبXثانيًا: فقرات أداة الدراسة، الرجاء وضع إشارة( 

موافق   الفقرات الرقم
معارض  معارض محايد موافق ةبشد

 بشدة
 المجال األول: واقع التسويق السياحي في مدينة القدس

      يتوفر في مدينة القدس فنادق تتناسب درجتها مع حاجة السائحين 1
      هناك إقبال كبير على الفنادق داخل مدينة القدس 2
      األخرى الفلسطينية من المدن قل سعراً أالسكن في فنادق القدس يعد  3

تعمل الفنادق في مدينة القدس على توفير مستلزمات  4
 أدلة سياحيين) ،السائحون(مواصالت، اتصاالت

     

      تتوفر جميع أنواع المطاعم في مدينة القدس  5
      يتوفر عنصر النظافة الكاملة في المطاعم داخل مدينة القدس  6
      ت في المطاعم داخل مدينة القدستتوفر جميع أنواع المأكوال 7
      يفضل السائحون شراء المنتجات من مدينة القدس 8

أسعار المنتجات السياحية في مدينة القدس تضاهي أسعار المنتجات  9
 في األماكن األخرى

     

10 
جل أتعمل المكاتب السياحية المتخصصة في مدينة القدس بفاعلية من 

 راحة السائحين
     

      فنادق في مدينة القدس تقدم خصومات مغرية للسائحين القادمين إليهاال 11

تقدم مكاتب السياحة برامج سياحية للسائحين تزودهم باألماكن المراد  12
 زيارتها قبل السفر

     

      تلتزم مكاتب السياحة في مدينة القدس بالبرامج التي تزود السائحين بها 13
      ميع األماكن السياحية في مدينة القدسيتوفر عنصر النظافة في ج 14
      يتوفر عنصر األمان في جميع األماكن السياحية في مدينة القدس 15

اسبة لجميع البرامج التي تقدمها مكاتب السياحة في مدينة القدس من 16
 صغير...الخ) ،الفئات العمرية (كبير

     

      قدس ممتعةالبرامج التي تقدمها مكاتب السياحة في مدينة ال 17

18 
جميع األماكن السياحية في مدينة القدس مزودة بإرشادات السالمة 

 العامة
     

      أالماكن السياحية في مدينة القدس مزودة بمقاعد مريحه 19
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موافق   الفقرات الرقم
 ةبشد

معارض  معارض محايد موافق
 بشدة

20 
األماكن السياحية في مدينة القدس مزودة بسلع تتفق وحاجات 

 السائحين
  
 

  
 

   

ية تخفيضات في األسعار تقدم مكاتب وشركات السياحة الفلسطين 21
 الستقطاب السياحة إلى مدينة القدس

     

تعد األسعار التي تتقاضاها مكاتب السياحة في مدينة القدس منافسة  22
 لألسعار  التي تتقاضاها الشركات اإلسرائيلية

     

23 
توفر مكاتب السياحة السالمة واألمان للسياح القادمين إلى مدينة 

 القدس
     

اتب السياحة عدد كاف من األدالء السياحيين في مدينة توفر مك  24
 القدس

     

 المجال الثاني: واقع الترويج في الشركات السياحية في مدينة القدس

تعمل المكاتب السياحية على تخفيض األسعار لجذب السياحة إلى  25
 مدينة القدس

     

يصل إلى الدول  هناك ترويج مستمر للسياحة في مدينة القدس 26
 األجنبية عن طريق وسائل اإلعالم المختلفة

     

تقدم مكاتب السياحة برامج سياحية متكاملة لجذب السياحة إلى مدينة  27
 القدس

     

تستخدم مكاتب السياحة مواقع التواصل االجتماعي الستقطاب السياحة  28
 إلى مدينة القدس

     

ن الباطن مع شركات سياحية تتعاقد مكاتب السياحة الفلسطينية م 29
 إسرائيلية الستقطاب السياحة إلى مدينة القدس

     

تنسق مكاتب السياحة مع مكاتب سياحية عالمية الستقطاب السياحة  30
 إلى مدينة القدس

     

تنسق مكاتب السياحة في مدينة القدس مع السفارات الفلسطينية في  31
 الخارج لجذب السياح

     

 جماعية، (فردية، لسياحة برامج سياحية متنوعةتقدم مكاتب ا  32
 عائلية)الستقطاب السياحة إلى مدينة القدس
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موافق   الفقرات الرقم
معارض  معارض محايد موافق ةبشد

 بشدة

تستخدم المكاتب السياحية وسائل اإلعالن المطبوعة لجذب السياحة  33
 إلى مدينة القدس

     

تعمل مكاتب السياحة على تسويق السياحة من خالل إنتاج األفالم  34
 متخصصةالوثائقية وعرضها على مواقع 

     

35 
تعمل مكاتب السياحة على إصدار كتيبات وبوسترات سياحية خاصة 

 بمدينة القدس
     

تقوم مكاتب السياحة في مدينة القدس بالمشاركة في المعارض  36
 والمؤتمرات وذلك من اجل دعم السياحة في مدينة القدس

     

 ة القدسالمجال الثالث: واقع التنمية االقتصادية في مدين
      السياحة في القدس تقلل من نسبة البطالة في المدينة 37
      السياحة تزيد من الدخل الشهري للعاملين فيها 38

تعمل السياحة على تطوير التشابكات مع القطاعات االقتصادية  39
 األخرى في المدينة

     

      تنشط السياحة من الحركة التجارية في مدينة القدس 40
      السياحة إلى دعم المنتجات المحلية الفلسطينيةتؤدي  41
      تقلل السياحة من نسبة العمل لدى المنشآت اإلسرائيلية 42

تزيد السياحة من أعمال المشغوالت اليدوية(الخزف، الخرز، خشب  43
 الزيتون واألزياء الشعبية..الخ) في القدس

     

      مدينة القدستساهم السياحة في تحقيق االكتفاء الذاتي في  45
      تنشط السياحة الطلب على المطاعم في مدينة القدس 46
      تنشط السياحة الطلب على الفنادق 47

تعمل السياحة على نقل التراث والثقافة الفلسطينية إلى العالم الخارجي  48
 من خالل السياح

     

      تعزز السياحة الطلب على خدمات االتصاالت في مدينة القدس 49
      تنشط السياحة الطلب على خدمات النقل في مدينة القدس 50
      تعزز السياحة من فرص االستثمار السياحي في مدينة القدس 51
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موافق   الفقرات الرقم
 ةبشد

معارض  معارض محايد موافق
 بشدة

 المجال الرابع: معوقات تطوير القطاع السياحي في مدينة القدس

ياحية عدم وجود نظام فعال يمكن من خالله العمل على إدارة المواقع الس 52
 بشكل  فعال ومنظم

     

      سيطرة االحتالل اإلسرائيلي على القطاع السياحي في مدينة القدس 53
      عدم العناية واالهتمام بالمواقع السياحية في مدينة القدس 54
      ضعف برامج التسويق السياحي في مدينة القدس 55

ضمان مستوى ضعف الرقابة على الخدمات السياحية في مدينة القدس ل 56
 مرتفع لها

     

      عدم إتباع سياسة تسعيرية موحدة للخدمات السياحية في مدينة القدس 57
      عدم وجود تدريب سياحي مناسب من اجل خدمة السياح 58
      روتينية التنظيم السياحي المتبع في مدينة القدس 59
      دينة القدسعدم توفير قاعدة بيانات تضم كافة المواقع السياحية في م 60
      ضعف قطاع المواصالت الخاص بالسياحة في مدينة القدس 61

ضعف مستوى المرافق األساسية في أالماكن السياحية المتواجدة في مدينة  62
 القدس

     

      ضعف االعتمادات الحكومية المخصصة للتسويق السياحي  63
      احة في فلسطينضعف مساهمة السلطة الفلسطينية في تطوير قطاع السي 64

      ضعف االستثمار في القطاع السياحي في مدينة القدس 65
      ضعف مساهمة السفارات الفلسطينية في الخارج في تسويق القدس سياحياً  66

برامج التسويق السياحي ال ترقى إلى المكانة الدينية للمواقع السياحية في  67
 مدينة القدس

     

المتكررة لمدينة القدس يعيق استقطاب السياحة إلى  اإلغالقات اإلسرائيلية 68
 المدينة 

     

      قيام إسرائيل بعدم منح  التأشيرات السياحية للسياح لبعض الدول 69

 


