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 السائح ثرها على رضاءأالت اإلختيارية و الرح
 3محمد أبوشوق    2انسي محمد فوزي ن    1نـجوى محمد حسن

 الفيوم معة جا –دق  السياحة والفناكلية  –  الدراسات السياحية  ماجستير  1
 جامعة الفيوم  -ادقن كلية السياحة والف 2

كلية   –ية المتحدة  ، جامعة الشارقة، االمارات العربواالجتماعية اإلنسانيةداب والعلوم كلية اآل 3
 ، مصر السياحة والفنادق، جامعة الفيوم

 ملخص
زيادة  دوافع السفر لديهم و   أذواقهم،   السائحين، سلوكيات    نوعيات، قد ادت اإلختالفات القائمة بين  

واجهة  البد من م من هنا كان. و خم فى الطلب السياحىالقدرة المادية لديهم، الى حدوث توسع ض
أن تقوم شركات السياحة بتنويع  و   ،ول السياحيةهذا الطلب المطرد خاصة بعد زيادة المنافسة بين الد

من بين  ، و كسب رضاهم ووالئهم عن المنتج السياحى المقدممحاولة جذب السائحين و برامجها و 
دهم فى بلد المقصد  جالى السائحين أثناء تو ع  التى يتم عرضها هذه البرامج الرحالت اإلختيارية  

تتضمن مزارات    فهى   ،الذى تم شرائه فى الخارجعليه و قيامهم بالبرنامج السياحى المتفق  السياحى و 
للسائح الحرية فى  بالرغم أن  لبرنامج السياحى المتعاقد عليه سابقًا و تختلف عن تلك التى يتضمنها ا

 .  كثير من األحيان ى ف  ه محل قبول تعتبر  ، إال أنها ها القيام بلرحالت و قبول هذه ا
 البيع الشخصى  ، ، رضاء السائح ، الرضا، الرحالت اإلختياريةالبرامج السياحية الكلمات الدالة: 

 مقدمة 
مزارات جديدة لم  تضم خدمات و   للسائح حيث خاصة  جاذبية    لها  اإلختيارية  الرحالتأن  بالرغم من  

مج  ة بأسعار البرنابالنسبة له بالمقارن  فعةمرتألن أسعارها السياحية ليست  ، و بزيارتهاو يقم باستهالكها أ
حيث تم رصد هذه  )   ها ن هناك بعض المشكالت التى تواجهأ  بالخارج إالالشامل المعروض عليه  

الدراسة اإلستطالعية( و  مكن تحديد مشكلة الدراسة بصورة أدق فى ضوء  يالمشكالت من خالل 
 :طرح عدة تساؤالت كاآلتى 

 ؟ختياريةلية بيع الرحالت اإلعم اجهما طبيعة المشكالت التى تو  •
 ؟ما هى العوامل المؤثرة على عملية بيع الرحالت اإلختيارية •
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اإلختيارية • الرحالت  شراء  على  السائحين  إقبال  أسباب  هى  عن  و أ  ما  إحجامهم 
 ؟اءالشر 

السياحى   • المنتج  عن  السائح  رضاء  على  اإلختيارية  الرحالت  تأثير  مدى  ما 
 المصرى؟ 

 أهداف البحث
 إحجام السائح عنها.و معرفة أسباب إقبال أية الرحالت اإلختيارية و أهم بيان -1
 حلها.   محاولة بيع( و   – تنفيذ    –تنظيم  التعرف على المشكالت التى تواجه الرحالت اإلختيارية )  -2
 

 فرضيات الدراسة
 الفرض األول   ▪

 .بعدة عواملقرار شراء السائحين للرحالت اإلختيارية  يتأثر
 ى الفرض الثان ▪

الرحالت اإلختيارية  عالقة ذات داللة احصائية بين العوامل المؤثرة فى قرار شراء    جدتو 
 السائح.بين درجة رضاء و 

 الفرض الثالث  ▪
هناك عالقة ذات داللة احصائية بين العوامل المؤثرة فى قرار شراء الرحالت اإلختيارية  

 (.من وجهة نظر منظمى الرحالت شرائها )  وتكرار 
 الفرض الرابع  ▪

  وبيناء الرحالت اإلختيارية  قة ذات داللة احصائية بين العوامل المؤثرة فى قرار شر عال  هناك 
 تكرار الزيارة الى مصر.

 
 اإلستعراض المرجعى 

 مفهوم الرحالت اإلختيارية 
  مشترين  على  إختيارى   بشكل  تعرض  منظمة  فرعية  رحلة  أنها   على   الرحلةاإلختيارية  تعريف  يمكن

 .األساسى   البرنامج  بعدو أ  أثناء و أ  تنفيذهاقبل  ويتم  إضافية،   تكاليف  ولها  ةالبحري  الرحالتو أ  الجوالت
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 اإلختيارية  الرحالت أهداف
 ومنها: اإلختيارية  الرحالت تتعددأهداف

 مصر. إلى  السياحية  الزيارة تكرار  .1
  ،)حسن  الرحالت اإلختياريةجودةينتج عن    الذيو   لسائحلرضاء ال  الوصول الى اعلى درجات  .2

2001 ) . 
و مص   فى  السياحى  الجذب   عناصر  لتوافر  نظراً   السياحى  المنتج  تنوع-3 .3   يمكنالتى  ر 

  سياحية   انماط  األخيرة  الفترة  فى  ظهرت  فقد  جديدة،   سياحية  رحالت  استغاللهاإلستحداث
 .( 2016 عيسى، )   العالم فىياح الس من اوسع  شرائح جديدة تخاطب

 دائميين. عمالء ىإل ن تقبيالمر  العمالء  وتحويل  بالعمالءالحاليين اإلحتفاظ-4 .4
 

 اإلختيارية الرحالت أهمية
 مصر. فى  والمحلية الدولية  السياحية الحركة تنشيط .1
 السياحى. الجذب  عوامل معظم فيه   تتوافر سياحى  كمقصد السياحية  مصر صورة  تحسين .2
  مصدراً   تشكل   وانواعها   انماطها  بكل   السياحة  ان  حيث  للعملةالصعبة  هام   تعتبرمصدر  .3

  عمالت   من  والخدمات  السلع  على  السائح  ينفقه  بما  األجنبية  التعمال  ادرصم  رئيسيًامن
  توزيع   اعادة   وعلى   العمالة  حجم  ويؤثرعلى  المدفوعات  ميزان  على  باإليجاب  يؤثر   والذي   اجنبية
 .( 2014 النقاش،)   الدولة داخل  القومى الدخل

  جديدة  جربةتب  اعستمتواإل  جديدة  سياحية  مناطق  مشاهدة   فى  السائح  إحتياجاتو   رغبات  إشباع .4
  الغرائب  عن  والبحث  واإلثارة  التغيير   الى   الحاجة   مثل ،  األساسى   السياحى   البرنامج  فى   تدرج  لم

 (.2014 النقاش، )  بالجمال  والتمتع التحدى،  لمغامرة ا ، الروتينية  الحياة  من والهروب
  ية والعقل  ة البدني  مستوياته   وتحسين  المعرفى  والتحصيل   واإلسترخاء   والراحة   المتعة  تحقيق .5

 .( 2012 صحراوى، )   له بالنسبة  جديدة وثقافات  لشعوب  وفهمه واكتشافه
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 االختيارية الرحالتقرار شراء  تؤثرعلى التى العوامل
 التكنولوجى  التطور

 (2007 ، )صالح  خالل:  من ه تأثير  يظهرو 
 البلدان. بين  السفر  تكلفة  انخفاض  الى  ادت  التى  الحديثة  المواصالت وسائل  تطور .أ

من  و   واماكن  المطارات  فى   تؤدى  التى   خدمات لا  وتنوع   ينتحس .ب صاحبها    ارتفاع ما 
 السياحية. للرحلة  واألمان الراحة عنصرى 

  شركات   بين   للمعلومات   سريع  من تبادل ما نتج عنها  و   الدولية  اإلتصاالت   وسائل   تقدم . ج
 ببلده. وقت اى فى  السائح اتصال إمكانية فضاُلعن السياحة

  ، وقدأطول  لفترات اإلقامة على السائح يشجع مما يةالفندق ماتالخد وتنوع نوعية ورتط . د
  وسائل   فى   سواء   االختيارية  الرحالت  وازدهارو نم  على  التكنولوجى  التطور   هذا  ساعد
  المعدة  السفن   السفارى،  رحالت  فى   باجى(  )البيتش   ماستخدا  مثل   المستخدمة  النقل 

  االنترنت   دامتخاس  الغوص،  ترحال  فى  المستخدمة  المعدات  األجهزة،   بأحدث   والمجهزة
 لرحلته السياحية.   حية تجربة على  الحصول من  السائح  تمكنو فيدي افالم لمشاهدة

 الجذب عوامل وافرت
  عناصر   توافرت   كلما ف(  2010  البطوطى،)   دولة   اى   فى   السياحى   للعرض  األساسية   الركائز   تمثل 

  من  تيارية خاإل  الرحالت   توتنوع  ازدهرت  كلما   المقصدالسياحى   فى   السياحى   الجذب   ومقومات 
يؤثر  وغطس  خيل  وركوب   دراجات  وركوب   وسفارى   وبرية  بحرية رحالت   قرار   مما  شراء    على 

   الرحالت.السائحين لهذه 

    النقل وتكلفة المسافة
  مكان   من  السياحى  المزار   فقرب   الرحالت،   هذه  وتزايدو نم  المؤثرةعلى  العوامل  من  مسافةلا  عامليعد  
  طول  ان  حيث  ، هاب  لإلستمتاع  لحماسه  السائح  فقد  عدملة و الرح  فةتكل  تقليل  علىيساعد  السائح  إقامة

 .  السائحين نفوس فى والضيق  الملل  على  يبعث المسافة
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   لسعرا
  كافى،المادية )   امكانياته  مع   يتفق  معيناً   برنامجاً   واختياره   ائحالس  امكانيات   كبيرعلى  بشكل  يؤثر

فه  ( 2018   عليها   الطلب   زيادة   فان  اإلختيارية،   تحالالر و نم  على  ثرة المؤ   العوامل  من  يعتبرو لذا 
 .األسعار  باعتدال  مرتبطة

 

 السن
  ون ضليف الشباب نجد فيه  الذي ففى الوقت ، ( 2018 كافى،)   سياحية  اهتمامات  عمرية  مرحلة لكل 

  ،Submarine, City Tour, Over day Cairoتفضل    األطفال   ذات  العائالت نجد    المغامرة 
Over day Luxor يها أطفال تفضلت التى ليس لد، أما العائالBeach Buggy ،  Diving   ومن  

  ت تنوع  كلماالتى  و   اإلختيارية   الرحالت  ازدهارو و نم  على  المؤثرة   المتغيرات  اهم  من  السن  ان  نجد  هنا
 .  العمرية الشرائح  جميع  واحتياجات  رغبات   اشبعت كلما

 الفرد  دخل متوسط 
فارتفاع  الطلب  وحجم  ريةاإلختيا  الرحالت و نم  على ًا  ومؤثر   اً هام   الً عاميعد     دخل   مستوى   عليها، 

،  اإلختيارية  االرحالت  ابينه  منالتى  و   المقصدالسياحى  فى  متعددة  اوجه  فى  اإلنفاق  من  الفرديمكنه
  واألمريكية  واأللمانية   والفرنسية   اإلنجليزية  الجنسية   انفاقهامثل   مستوى   تتميزبارتفاع  جنسيات   فهناك
  واليوغوسالفية   والبولندية  الروسية  الجنسية  انفاقهامثل  مستوى   بانخفاض زميتت  جنسيات  وهناك

 .والتشيكية

 الفراغ  اوقات زيادة
  باكثرمن   القيام أثنائها    يستطيع   احىالمقصدالسي  فى   المدة  طويلة   برحالت   بالقيام   للسائح  سمحت

 .ه ورغبات ه احتياجات ع يشبمما  األساسية رحلته من اً اختيارى ًا جزءتعد   هاان خاصة رحلةاختيارية

 السياسى  االستقرار
  احساس  ان  ث شرائها، حيوفى قرار    اإلختيارية  الرحالت  وتقدمو نم  فى  المؤثرة   العوامل  أهم  منيعد  

  اخرى   مرة   وتكرارها   عليها   اإلقبال   لزيادة   اً هامًا  عنصر يعتبر    بالرحلة  يامه اءقاثن   واألمان  باألمن  السائح
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التى  و   البعيدة  والشواطىء  والجبال  ي الصحار   مثل   نائية   ناماك  فى   تتم  الرحالت   تلك   وخاصةان
   آخر. الى  مكان من اثناءانتقالهم ياح للس  خاص تأمين  تستلزم توفير 

 اإلختيارية  الرحالت  عارضى بين المنافسة
  الرحالت   بين   للمفاضلة   فرصة   للسائح  تتيح  حيث   الرحالت،  هذه و نم على   المؤثرة   العوامل   من   تعتبر 

  الى   ويؤدى  الخدمة،  واتقان  المواعيد  دقة  من  المعروض   تجالمن   جودة   زيادة   الى   تؤدى ، و واألسعار
 .(1، شخصية )مقابلة  المنافسة حدة لزيادة  جديدة  رحالت استحداث
 الشخصية التجارب
  السائح   التى تأتى من قيامو   اإلختيارية،  الرحالت  وازدهارو نم فى  والمؤثرة  الهامة   العوامل   من  تعتبر 
  اماكن  الى  اخرى   اختيارية  برحالت   القيامرغبته فى  و ا  اخرى،   تكرارهامرة   ويود  قبل  نم  اختيارية  برحلة

   . (2، شخصية )مقابلة  بها  واإلستمتاع عليها للتعرف  قبل  بزيارتهامن يقم لم

    قاءاألصد
  الصديق   بسؤال   كعنها، وذل  اإلحجامو أ  اإلختيارية  الرحالت  على  اإلقبال   فى  بعضهم  تأثيرعلىهم  ل

  من  فعالة   ترويجية   وسيلة يعد  و فه  لذلك   عنها  رضائه   مدى  وعن  رحلته   مسبقًاعن   لرحلةاب   قام   الذي
 .    ( 3، شخصية مقابلة)   صحيح ساعجابه، والعك   الرحلة اذاحازت  والتشويق الدعاية وسائل 

   السائحين لرغبات اشباعها ومدى الخدمات جودة  ارتفاع
  لدى  بأهميته   ائح الس  لدى  انطباع   عطىت  هى ف  اإلختيارية   نموالرحالت   فى ًا  ومؤثر   اً هامًا  عنصر تعد  

عالوة على    لها،  التابع  الشركةو   الرحالت  معد  فى  ثقته  من  زيدت  ا نهعلى أ  ةالمضيفة، عالو   الدولة
 الجدد. نظرائهم   واجتذاب ءالحاليين ثقةالعمال اكتساب  أنها تعمل على

 
 اإلختيارية   الرحالت  تواجه التى  المشكالت

   الخرتية  مشكلة
  برنامجه   يغير   وربما   بشكل كبير  السائحعلى  ون  يؤثر ن  ية هم الذيت اإلختيار ماسرة الرحالسو الخرتية أ

  التالعب  الى   تؤدى   همنبي  شدةالمنافسة  كماان، الربحو ه  همل  األساسى   الهدف   يكون   ،حيث كلها  اجازتهو ا
  تكرار على  والتى قد تؤثر بالسلب    السائح  وك شك  ثير ي  ما ب  المقدمة  الخدمة  حساب   على   باألسعار 
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  العمل   هذا  بممارسة  السياحة  وزارة  من  تصريحاً   ون اليحمل  همان  فى  تكمن  ةشكلالمف  اخرى،   مرة  الزيارة
  اللغة   اكتسبوا   ولكنهم  نمتعلمي  غير   هممن  كبيرة  نسبة  ألن  السائح   أصدقاء   جمعية   عضوية   كارنيهو أ

 .السمان  ونزلة األهرام   منطقة سكان  مثل بالسائحين احتكاكهم  كثرة نتيجة
 
 ختيارية إلا الرحالت عارضى لدى الخبرة صنق

أسباب منها     اقناع  على   القدرة   يملك   ال   ،المجال  فى   مستجد   أن يكون عارض الرحالت له عدة 
  فوج السياحى ال   للغة   اتقانه   معدو السعر، ا  ى عل  التفاوض   على   قدرته  الرحلة، عدم  بمغريات   السائح
  لعرض   مناسبلا  الوقت   اختيار  عدم التوفيق فى  وبالتالى   المواعيد  احترام  عدم  ينتج عنه  جيد.  بشكل

   اإلختيارية.الرحالت 

 األجنبى  بالمرافق واإلستعانة السائح للغة اإلختيارية الرحلة بائع  اجادة عدم
  اإلختيارية  الرحالت  عارضو ا  المصرى   المرافق  ،المرشد  احدثهيت ال  التى النادرة  اللغات  بعض   هناك
  األجنبى  بالمرافق  اإلستعانة  يتم  لكولذ  ، ( يةالمجر   – يةالبولند   –يةكالتشي  –يةالكروات    – ةيالصرب)   مثل

ه  بين  الوصل   همزة و ه  ويكون   بالدهم،   الى  عودتهم  وحتى   الرحلة   ل طوا  السياحى   الفوج  يرافق  حيث
مشاركة نظيره المصرى  الرحالت و ذلك من خالل قيامه بعرض  ، و المصرية  حةالسيا  الشركة  بينو 

  اإلختيارية   الرحالت   ينفذ   حيث   الخرتى  بدور  يقوم  ان  يمكن  انه   الى  فةضاباإل،  فى عمولة إتمام البيع 
  سبيل   فى  لها   التابع  المصرية  الشركة  غير  آخر  شخص  طريق  عن  تصريح  الى   تحتاج  ال  التى

 .(4 ، شخصية  مقابلة )  العمولة

 عليه  المتفق بالشكل الرحلة تنفيذ عدم
 عن  ه احجام  بالتالى و   اخرى   ة مر   معها   نعامله  عدم  السياحية   الشركة  فى   السائح  ثقة  فقدان  الى   يؤدى
  شرم و ا  القاهرة   –   الغردقة  over day  رحالت  فى  فأحياًنا   اخرى   مرة المقصد السياحى    زيارة ر  تكرا

  –   سجاد–  ذهب )  محالت   –   ات م اهر أ   –   متحف   من   ةمكون  اإلختيارية  الرحلة   تكون  القاهرة  –   الشيخ
  من  يزيد   ان   عيستطي   حتى   ات ماهر األ  وهى  واحدة  رة زيا  فى   البرنامج  باختصار   المرافق  فيقوم(  عطور
  عمولته،  زادت   السياحى   الفوج   مشتريات   زادت  كلما ألنه    كثر أ عمولة  على   للحصول   المحالت   وقت
 .(5 ، شخصية  مقابلة )  بالبرنامج زاماإللت وعدم الغش ضروب  من السائح يعتبره  ما وهذا
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   اإلختيارية الرحالت تسعير  عناصر
   الى: المدة حيث  من يةتيار اإلخ الرحالت تنقسم
 –   الغردقة  /كاترين  –  الشيخ  شرم  / القاهرة   –  الشيخ  شرم  Over day  مثل:  طويلة  تالرح •

 الى: التكلفة وتنقسم األقصر  – الغردقة /القاهرة
  للقائمين   بيعه  عند  يتغير  ولكنه  ثابت  الشركة  تحجزه   الذي  يس األتوب  ر سع  يعتبر :  النقل  تكلفة  -أ

  كلما   همعدد  زاد  فكلما   اإلختيارية  الرحلة  ىف  نالمشاركي  عدد  على   يقسمو فه  اإلختيارية،  بالرحلة
 صحيح. والعكس التكلفة، قلت

  فى   المشاركين  األفراد  عدد  بتغير   تتغير   ال  التى   الثابتة   التكاليف   من   المزارات   تعتبر :  المزارات  -ب
 .والهرم المتحف  دخول  رسوم مثل اإلختيارية،  الرحلة

  المرشد  يتجه  ما  عادة  عطور  -سجاد  -ذهب  -بردىإلى:    تنقسم  للمحالت  بالنسبة:  المحالت-ج 
تتراوح  كثيرة   تكون   فيها   ياحالس  مشتريات  ألن  والسجاد  البردي ،  ر العطو   محالت  إلى حيث   ،   

النصف    على   المرشد  يحصل   ، %60  إلى %  40  نبي  والشركة  المحل  بين  عليها  المتفق  النسبة
 .اآلخر  النصف الشركة وتأخذ

  حسب  على  لسعرا  فيها  ويختلف  الغواصةو   السفارى،   الغطس،   ،الغوص  مثل  ة: قصير   رحالت •
  يتم   ها من  الشركة   أرباح  ان  حيث   اإلختيارية  الرحلة   فى   المشاركين  األفراد  وعدد  الشركة  بيع   قوة

  الذي   التخفيض  نسبة،  اإلختيارية  الرحلة  فى  مشاركينال  عدد  زيادة،  المجانية  التذاكر  : من   هاليتحص
 .(6، صيةشخ )مقابلة   السياحية الخدمة موردى من ةالشرك عليه تحصل 

  واضافة مباشرة  والغير  المباشرة   التكلفة اساس على  اإلختيارية  الرحلة  سعر  حساب  يتم   بشكل عامو 
  ى األلمان  سائح فال  لها   البيع   يتم  التى  الجنسية  حسب  على   السعر   يختلف   ما  وعادة  الربح،  هامش

،  ادىالم   اه مستو رًا إلرتفاع  ظ ن  األخرى   الجنسيات  من  اعلىه  ل  بيعال  سعر  يكون   ى واإليطالى  واإلنجليز 
إال إذا كانت هناك    فإن تأثيره ضعيف فى عملية تسعير الرحلة اإلختيارية  المنافسة  عنصربالنسبة لو 

الجنسية،   لنفس  تحديد  عدد من الشركات السياحية تبيع رحالت إختيارية  يكون أساسيًا فى  فهنا 
  سوقى لا  النصيب   على   الحفاظ   سبيل   فى  بسيط حتى إذا كان    ربح  ش امبه  الشركة  احتفاظ  مع   السعر

 (.7، ) مقابلة شخصية
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 ات رجال بيع الرحالت اإلختيارية مهار 
 العمالء القدرة على تغيير مواقف 

بهم    تنتهيايجابية  أخرى    ء المستهدفين الىبتحويل المواقف السلبية للعمال  البائع من خاللها   يقوم
 .( 2011، ماك ن و يفست)  العميل على إجتذاب ل قدرته من خال وذلكلشراء ل

   الشراء مؤشرات التعرف على  
هذه  تعك حدسس  يصدر  وقدرتهالبائع    المهارة  قد  ما  على  التعرف  قول    على  من  العميل  من 

 .( 2004 بكر،و )اب  يعرض عليه الذيالمنتج تصرف يعطى اشارات تبين رغبته فى شراء و ا

 العمالءتراضات مهارة التعامل مع اع
  البيع مواقف اإلعتراض اثناء    ومعالجةامل مع اعتراضات العمالء  تع تستدعى من البائع ضرورة ال

 ..( 2004 بكر، و )اب  ايجابية تامة

 الوقت  وادارةمهارة تنظيم 
 المهام البيعية ممتنوعة  ان   هىلبيع من خالل استيعابه للحقائق  تتضح اهمية الوقت بالنسبة لرجل ا

يجب تعلم لغة الحوار مع العميل    سليم، يها بشكل  توزيع الوقت علو   متباينة لذلك يجب تحديدها و 
فته اال من  ممارسة اى واجب من واجبات وظي  لذلك فإنه ال يستطيع و   الجيد،لتحقيق اإلستثمار  

،  بكر و )اب  إذا لم يحسن إستثماره صعب عليه تحقيق أهدافه البيعية  الذي قت  خالل حيز معين من الو 
2004 ). .  

 ية مهارة اتمام الصفقة البيع
)تاج  ألنها تعكس اهمية الدور المنوط بالبائع فى اتمام الصفقة   العملية البيعية هر  و جتعتبر صلب و 

 (.2008، الدين

 التفاوض مهارة 
درات  القسسة على اكتسابه لمجموعة من المهارات و تحقيقه ألهداف المؤ نجاح رجل البيع فى  يتوقف  
 Helfer)) القدرة اللغوية  ض و فاو الت ،  لقدرة على اإلستنباط، اتشمل القدرة على التذكر  التىالبيعية  

and Orsoni, 1999 
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  السمات األساسية لرجل بيع الرحالت اإلختيارية
الذكاء   متعهت من  عال  محشخو ذ  ، بقدر  قويةمهذب  ،ببةصية  مؤثرة ة،  جاد  ، ،  يكون  متزن  و   ، أن 
يبعث    ،ثقة فى النفسمثابرة  و اصرار  و لديه صبر  ، أمين، صادق   ،، قيادى هادئ   ،إجتماعى  ،منضبطو 

خدماته    لتقديم  يه إستعدادلد، يتمتع بصحة جيدة  ، نشيط  و متحمس    ، تماد عليهيمكن اإلعو ثقة  على ال
  ،ز باللباقةيتمي أن    ، ترتيب األمور البيعية القدرة على    لديه، باإلخالص فى العمل   ان يتصف ، لآلخرين

اتخاذ    ، الء العم اقامة عالقات طيبة مع  ،قادر على اإلتصال ،نصات الجيد اإلو اللياقة فى الحديث 
؛ خبراء  2013،  ؛ عبد الفتاح2009  آخرون، ؛ فياض و 2003  هيكل،)   المسئولية  تحمل و رات  القرا
 ( 2014، شر النموعة العربية للتدريب و المج

 البيع مثل: السمات األخرى التى يجب أن يتسلح بها رجل  بعض إلى  هذا باإلضافة
 تمع.مساليجب ان تكون نغمة طيبة تدخل السرور الى نغمة الصوت: 

بابتسامة حقيقية  البد من    : الوجهتعبيرات   الو اإلحتفاظ  تأثير على كسب رضاء  لها  عمالء  التى 
 .القدرة على اقناعهمو 

رجل البيع السياحى    يقوم  الذيالزيارة الشخصية للمكان  و المعرفة    ىتعن  : المهنيةو   النواحى المعرفية
فالبد أن يكون  عمالء  ال  ات ع على استفسار ، الرد بشكل مقنلكى يكون قادرًا على شرح مزاياه ببيعه  
الجغرافية    ملماً  اماك  حالةو بالنواحى  فى  حتى  الطقس  الزيارة  النصح  ن  تقديم  اإلرشاد و يستطيع 
على دراية بحجم  و  ،رحلتهعن  ة تقري كيفية كتاببمعرفة ى قدر كاف من الون علأن يكو  ،ئحيناللس

 .ألدنى من الربح المراد تحقيقه الحد اب تهعرفباإلضافة الى م ،المبيعات المطلوب تحقيقه للشركة
 

 رضاء السائح 
 خرينجودة الخدمة لآلو ث عن المعاملة الحسنة أاء العميل يجعله يتحدأوضحت الدراسات أن رض

مما يكون له تأثير فى تغيير سلوك العمالء  ابية للعميل  ما يسمى بالعبارات اإليج و هو بدون مقابل  
ان    أيضاً   الدراسات   أظهرت كما    ، ( Mittal at el., 2005) منظمة الشرائى بشكل ايجابى لصالح ال

تج العميل  و   ، ( أشخاص عن تجربته اإليجابية 5يتحدث الى )   ربة جيدة مع منظمةكل عميل له 
 المنتج.و أالرضا عن الخدمة   فى حالة عدم اص( أشخ9الواحد يمكن أن يتحدث الى ) 
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 العميلأهمية رضاء 
 ( 2018 ، ؛ احمد2013معوض، ) :  يلي يل فيماتتمثل أهمية رضا العم

 .من مرةعن تجربته السيئة أكثر ان العميل يخبر الناس  •
جاه  تم اتخاذ رد فعل مرضى ت  إذا  شركةمع نفس ال  يتعاملواء يمكن ان  % من العمال70 •

 .التى إرتكبتها فى حقهاألخطاء 
 %.90 % الى80الخدمات فى نشاطها على نفس العمالء بنسبة ت تعتمد شركا •
 العمالء.من التطوير فى الشركات يعتمد على رأى % 80 •
 .إليجاد عميل جديدالمطلوبة التكلفة  من 6/ 1ان تكلفة اإلحتفاظ بالعميل تعادل  •
الس • أ  ذوي   ئحيناان  هم  العالى  للسعر  الرضاء  حساسية  عمالء  يستمر و قل  للشركة  ون 

 لفترة أطول. السياحية
المقدمة ينمى انتما • زيادة نسبة تكرار الشراء  و ئه للشركة  ان رضاء السائح عن الخدمات 

ههم الى المؤسسات  تمالية توجيقلل من احو بالمقابل سيؤدى الى اإلحتفاظ به كعميل دائم  و 
 المنافسة.

تعلق بالمنافسة  ي  ال سيما فيما و السياحية  وضع التنافسى للمؤسسة  يقوى رضاء السائحين ال •
 السعرية. 

 الدراسة الميدانية 
   :بطريقة عشوائية  ئحينعلى السياو  ،)أ(   على الشركات السياحية فئة يانستبتم توزيع استمارتى ا

األولى السياحية اخ  :اإلستمارة  المجموعات  بمرافقى  تشمو   صة  بحيث  تصميمها  تم  كافة  التى  ل 
فى تساعد  التى  ال  المعلومات  اإلختيار التعرف على  السائح  و مشكالتها    ، يةرحالت  عوامل رضاء 

 .عنها
ات التى تساعد فى  تم تصميمها بحيث تشمل كافة المعلومو ئحين  اخاصة بالس  اإلستمارة الثانية:
  رغبتهم فى و هتهم  المشكالت التى واجو فى الرحالت اإلختيارية التى قاموا بها    همالتعرف على ارائ

 .ر زيارة مص العودة إلى  ها تكرار 
  هاتحليلو   (SPSS version 16اإلحصائى للعلوم اإلجتماعية ) البرنامج    فيقد تم ادخال البيانات  و 

بة على اسئلة  صائية المناسبة لمعالجة بيانات اإلستبيانات التى وزعت لإلجا حباستخدام األساليب اإل
،  اإلنحراف المعيارى ، المتوسط الحسابى و النسب المئوية التكرارات و   تتمثل هذه األساليب فىو الدراسة  
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األثر  د  ، اإلنحدار المتعدد لتحديتغيرات قوتها بين المالقات و معامل ارتباط بيرسون لتحديد نوع الع
مديرى قسم السياحة  المسئولين و  باإلضافة إلى المقابالت الشخصية مع بعض . المعنوى للمتغيرات 

 ية.قائدى المجموعات السياحية المسئولين عن بيع الرحالت اإلختيار ، و ات السياحيةبالشرك

 نتائج الدراسة
 :يلي فى مجال السياحة كما البيانات الخاصة بمدة عمل المبحوثين  

 مدة عمل المبحوثين فى مجال السياحة  : 1جدول 
 النسبة التكرار  العنصر 

 %1,7 3 سنوات 7-9
 % 98,3 177 سنوات فأكثر  10

 %100 180 المجموع
 

 وجود مشكالت اثناء عملية بيع الرحالت اإلختيارية  
 اإلختيارية ت المبحوثين حول وجود مشكالت اثناء بيع الرحال  ء: ارا2جدول 

 اإلنحراف المعيارى  الوسط الحسابى  النسبة رار تكال اإلجابة
 1,30 % 70 126 نعم

 )نعم(
460, 

 % 30 54 احيانا
  180 المجموع 

 
 طبيعة المشكالت اثناء عملية بيع الرحالت اإلختيارية 

 طبيعة المشكالت اثناء عملية بيع الرحالت اإلختيارية   : 3جدول 
ق غير مواف العنصر 

 تماما% 
 غير موافق 

% 
 محايد 
% 

 موافق 
% 

موافق  
 تماما %

اإلنحراف   الوسط
 المعيارى 

 اإلتجاه 

 موافق تماما ,075 4,99 99,4 0,6 - - - يةالخرت 
 موافق  1,456 3,81 52,2 12,8 8,3 17,2 9,4 اللغة

 محايد  ,969 3,37 3,9 54,4 22,8 12,8 6,1 السعر
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غير   بيع  رجال 
 موافق  1,075 3,53 15,0 49,4 13,3 18,3 3,9 مؤهلين

ضعف خدمات 
 الفندق 

 غير موافق  ,599 1,57 - ,6 3,9 47,2 48,3

منافسة 
ركات الش

 ى األخر 
 موافق  ,647 3,71 7,8 58,3 31,1 2,8 -

التزام   عدم 
النقل  شركات 

 بالمواعيد
غير موافق  ,075 1,01 - - - ,6 99,4

 تماما

 

 الفئات المختلفة الرحالت اإلختيارية المفضلة لدى  عيةنو 
 المختلفة المفضلة لدى الفئات  ت اإلختياريةنوعية الرحال  : 4جدول 

 شباب نوع الرحلة 
% 

 عائالت 
% 

 كبار السن 
% 

اإلنحراف   المتوسط
 المعيارى 

 اإلتجاه 

Camel safari 60,0 38,9 1,1 1,41 516, شباب 
Jeep safari 99,4 6, - 1,01 075, شباب 

Beach buggy 100,0 - - 1,00 000, شباب 
diving 99,4 6, - 1,01 075,  بشبا 

Over day Cairo 1,1 98,9 - 1,99 105,  عائالت 
Over day luxor - 99,4 6, 2,01 075,  عائالت 

Ras Mohammed 15,0 56,7 28,3 2,13 646,  عائالت 
Giftun 15,6 55,6 28,9 2,13 280,  عائالت 

City tour 6, 6,1 93,3 2,93 280,  لسن ر اكبا 
submarine 23,3 34,4 42,2 2,19 790,  كبار السن 
Air balloon 66,7 32,8 6, 1,34 486, شباب 

St. Cathrine 67,8 32,2 - 1,32 469, شباب 
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 الرحلة اإلختيارية على شراءاإلقبال 
 اإلقبال على شراء الرحلة اإلختيارية  : 5جدول 

 ه تجا اإل لمعيارى اإلنحراف ا  الوسط النسبة التكرارات اإلجابة
 %5,6 10 ال

 نعم 1,229 4,86

 %13,3 24 أحيانا
 % 10 18 الى حد ما

 %32,2 58 دائما
 %38,9 70 نعم

 % 100 180 المجموع 
 

 يارة لمصر  تيارية على تكرار الز تأثير الرحالت اإلخ
 ر ة على تكرار الزيارة لمصتأثير الرحالت اإلختياري  : 6جدول 

 اإلتجاه  اإلنحراف المعيارى  الوسط النسبة راراتتكال اإلجابة
 %5,6 10 ال

 نعم 1,066 4,94

 %7,8 14 احيانا
 %2,8 5 الى حد ما

 %54,4 98 دائما
 %29,4 53 نعم

 % 100 180 مجموع لا
 

 ة  السائحين على شراء الرحالت اإلختياريعلى إقبال  ( اقامةو طيران تأثير سعر الرحلة ) 
 إقبال السائحين على شراء الرحالت اإلختيارية  واقامة( على  )طيرانتأثير سعر الرحلة   : 7ول دج

غير موافق 
 تماما

 المتوسط موافق تماما موافق  محايد  غير موافق 
راف  اإلنح 

 لمعيارى ا
 اإلتجاه 

 موافق  1,024 4,16 46,7% 35,6% 5,6% 11,1% 1,1%
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   بعدها  و يناير  25ل ثورة يارية قبالرحالت اإلخت فى مبيعاتالتغير 
  25التغير فى نسبة مبيعات الرحالت اإلختيارية ارتباطًا بثورة  و ( مدى الثبات أ8يوضح جدول ) 

 ى:الظروف المرتبطة بهاكاآلتو يناير 
 بعدها و يناير  25التغير فى مبيعات الرحالت اإلختيارية قبل ثورة  : 8جدول 

غير موافق 
 تماما

 اإلتجاه  اإلنحراف المعيارى  المتوسط تماماموافق  موافق  ايد ح م غير موافق 

 غير موافق تماما ,331 1,04 ,6 - - 2,2% 97,2%
 

اإلختيارية فى الفترة بعد   لق بانخفاض نسبة مبيعات الرحالتآراء المبحوثين الخاصة فيما يتع
 فترات السابقة للثورة الثورة عن ال

 الثورة   فترة بعدالرحالت اإلختيارية فى  بحوثين الخاصة بانخفاض نسبة مبيعاتاء المآر  : 9جدول 
 اإلتجاه  اإلنحراف المعيارى  المتوسط ماموافق تما  تماماغير موافق 

 موافق تماما  ,308 4,98 % 98,9 %,6

 
 إلختياريةت الرحالالعوامل التى تدفع السائح لشراء ا

 اإلختيارية العوامل التى تدفع السائح لشراء الرحالت  : 10جدول 

غير موافق  العنصر 
 تماما% 

غير  
 موافق% 

موافق   موافق%  محايد% 
 تماما% 

اإلنحراف   المتوسط
 المعيارى 

 اإلتجاه 

احتياجاته    ترضى ألنها 
 رغباته و 

موافق   ,478 4,65 65 35 - - -
 تماما

موافق   ,533 4,53 55 43,3 1,7 - - ألنها متنوعة 
 تماما

 ,475 4,66 66,1 33,9 - - - ألنه يجد الحرية فى اختيارها
موافق  
 تماما

 موافق  ,432 4,21 21,7 77,2 1,1 - - يقة  ألن طريقة عرضها ش
 موافق  ,833 3,66 7,8 65 13,9 12,2 0,1 ألن اسعارها مناسبة 

رغب فى  يو بها ألنه جر 
 تكرارها

موافق   ,584 4,71 76,1 20,6 1,7 1,7 -
 تماما
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 السائح عن الرحالت اإلختياريةالعوامل المؤثرة فى رضاء 
 اإلختياريةرضاء السائح عن الرحالت  المؤثرة فىالعوامل  : 11جدول 

 العنصر 
غير  
موافق  
 تماما% 

غير  
 موافق%  محايد%  % موافق

موافق  
 طالمتوس تماما% 

اإلنحراف  
 اإلتجاه  المعيارى 

 موافق  ,845 3,70 8,9 67,2 10,0 12,8 1,1 سعر الرحلة
 موافق  ,361 4,12 13,3 85,6 1,1 - - عرضهاطريقة 

 ,552 4,55 57,8 39,4 2,8 - - هاطريقة تنظيم
موافق  
 تماما

 ,498 4,84 88,9 6,7 3,9 ,6 - اإللتزام بالمواعيد 
موافق  
 تماما

موافق   ,230 4,94 94,4 5,6 - - - جودة الخدمات المقدمة
 تماما

شخصية من يقوم 
 بمرافقة المجموعة 

 موافق  ,459 4,08 15,0 78,3 6,7 - -

 
 ء الرحالت اإلختيارية:الجنسيات األكثر اقبااًل على شرا

 ألكثر اقباال على شراء الرحالت اإلختياريةالجنسيات ا : 12جدول 
نسية الج  نسية الج  النسبة %   النسبة % 

 6.1 امريكا  13.9 الصين 
ا اسكتلند 10.6 كوريا   .6 
 1.1 اليابان  17.8 ايطاليا
 3.9 استراليا 13.9 روسيا 
 4.4 السويد 19.4 المانيا
اهولند 6. اليونان   7.2 
 8.9 تشيكوسلوفاكيا 8.3 صربيا
 9.4 مقدونيا 4.4 سلوفنيا

ولندا ب  5.6 فرنسا 17.2 
 1.1 الهند 8.9 البوسنة
 1.1 اندونسيا 6. تركيا
 3.9 سويسرا 6. قبرص
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دا نيوزيالن  2.2 كرواتيا 6. 
انياروم 6. األرجنتين   1.7 
 6. الفلبين  6. ايسالندا 
 1.7 ليتوانيا 1.1 البرتغال 

جر الم  6.7 اروباالشرقية 6.7 
 6.1 انجلترا  5.0 يوغوسالفيا
 6. المكسيك 1.7 النرويج 
 4.4 اوكرانيا 3.9 الدنمارك 
 6. بلجيكا 1.1 اسبانيا

 6. كندا 6. امريكاالالتينية 
ختيارية هى دول اروبا  الجنسيات اقباال على شراء الرحالت اإل أكثر ن الجدول السابق ان ضح ميت

اما  ،  حجم العينة % من24مثلت  كرواتيا حيث – البوسنة  –: صربيا تشمل و  يوغوسالفيا ، الشرقية
مقدونيا  و   ،%4.4سلوفاكيا مثلت    ، %8.9التشيك مثلت  و   ، % من حجم العينة   17.2بولندا فمثلت  

 %   6.7المجر مثلت و  9.4%
 

 ت اختيارية اثناء زيارته لمصر شراء السائح لرحال
 اختيارية اثناء زيارته لمصر ء السائح لرحالت شرا  : 13جدول 

 اإلتجاه  اإلنحراف المعيارى  الوسط الحسابى  النسبة التكرار  اإلجابة
 %0,3 12 ال يوجد احتمال نهائيا

 احتمال  ,951 80,3

 %1,7 28 ال يوجد احتمال 
 %8,17 70 محايد 

 %3,51 202 احتمال 
 %8,20 82 احتمال كبير 

 % 100 394 المجموع 
 

 آراء السائحين فى رحالتهم اإلختيارية 
 آراء السائحين فى رحالتهم اإلختيارية   : 14جدول 

غير   العنصر 
 موافق% 

محاي 
 د%

وافق  م موافق% 
 تماما% 

الوسط 
 الحسابى 

اإلنحراف  
 المعيارى 

 جاه اإلت

 موافق  ,545 88,3 6,9 69 3,21  معقولالسعر 
 فق موا ,694 65,3 6,6 4,58 9,28 1,6 خبرة رجال البيع
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 موافق  ,689 51,3 6,5 2,45 7,43 6,5 خبرة المندوب
 موافق تماما ,558 51,4 3,45 6,42 3 - جودة النقل 

 موافق تماما ,530 53,4 3,54 2,44 5,1 - جودة الفندق 
 موافق  ,610 73,3 6,5 5,64 9,26 3 لمجموعة اد خبرة قائ

األغذية  جودة خدمة 
 المشروباتو 

 موافق  ,530 50,4 8,51 7,46 5,1 -

تنفيذ البرنامج كما  
 هفق عليمتو ه

 موافق  ,533 80,3 1,8 5,67 4,26 -

 موافق  ,556 65,3 3 9,59 36 1 لة تساوى ما تم دفعهالرح 
 موافق  ,739 77,3 7,15 7,47 34 5,2 الرحلة تجربة مثيرة 
 موافق  ,801 84,3 3,22 6,42 32 3 استمتعت بالرحلة 

بشكل عام راضى عن  
 موافق  ,884 91,3 5,30 35 9,29 6,4 حلة الر 

 
 هاقاموا بت السائحين عن الرحلة اإلختيارية التى توقعا

 توقعات السائحين عن الرحلة اإلختيارية التى قاموا بها  : 15جدول 
اإلنحراف   الوسط الحسابى  نسبةال التكرار  اإلجابة

 المعيارى 
 %7,44 176 كما توقعت

78,1 793, 
 %5,32 128 اعلى من توقعاتى  

 %8,22 90 اقل من توقعاتى 
 % 100 394 المجموع 

 ج

 حول تكرار الزيارة الى مصر آراء السائحين تنوع  
 يارة الى مصر  تنوع آراء السائحين حول نكرار الز  : 16جدول 

 اإلجابة
الوسط  النسبة التكرار 

 الحسابى 
اإلنحراف  
 المعيارى 

 اإلتجاه 

 %0,3 12 جد احتمال نهائياال يو 

 احتمال  019,1 83,3
 %1,8 32 د ما غير محتمل الى ح 

 %3,19 76 محايد 
 %1,42 166 ى حد مامحتمل ال
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 %4,27 108 احتمال كبير 
 % 100 394 المجموع 

 
 ول تكرار شراء الرحلة اإلختيارية  تنوع آراء السائحين ح 
 ائحين حول تكرار شراء الرحلة اإلختيارية  الس تنوع آراء  : 17جدول 

اإلنحراف   الوسط الحسابى  سبةالن التكرار  اإلجابة
 المعيارى 

 اإلتجاه 

 %0,3 12 غير محتمل  

 احتمال  041,1 79,3

 %6,9 38 غير محتمل الى حد ما 
 %8,19 78 ايد مح 

 %6,40 160 ى حد مامحتمل ال
 %9,26 106 احتمال كبير 

 % 100 394 المجموع 
 

 ة اإلختيارية من عدمها.آراء السائحين فى وجود مشكالت اثناء الرحل
 عدمها  اإلختيارية منئحين فى وجود مشكالت اثناء الرحلة آراء السا : 18جدول 

 الوسط الحسابى  %النسبة التكرار  اإلجابة
اإلنحراف  

 اإلتجاه  ارى المعي

 3,89 352 نعم
 7,10 42 ال نعم ,309 89,1

 100 394 المجموع 
 

 لسائحين اثناء الرحلة اإلختيارية. المشكالت التى تعرض لها ا
 المشكالت التى تعرض لها السائحين اثناء الرحلة اإلختيارية  : 19جدول 

غير موافق  اإلجابة
 ا% تمام

غير  
 موافق% 

موافق   موافق%  محايد% 
 ماما% ت

الوسط 
 الحسابى 

اإلنحراف  
 المعيارى 

 إلتجاه ا

المواعيد ليست 
 ,821 82,1 1 5,2 6,9 1,42 34 منضبطة

ر  غي
 موافق 
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 181,1 26,4 6,55 3,18 5,2 9,8 1,4 وجود سماسرة )خرتية(
موافق  
 تماما

غير   ,613 48,2 - 5,2 6,40 1,43 3 وجود نقاط توقف كثيرة 
 موافق 

 افق مو  220,1 64,3 9,24 33 4,12 9,12 1,6 لغتناالمرشد ال يتكلم 
 

 فرضيات الدراسة بارتأخ
ت  العوامل المؤثرة على قرار شراء السائحين للرحالإختبار الفرض األول الخاص بوجود بعض  

 اإلختيارية.
 ختياريةلعوامل المؤثرة فى قرار شراء الرحالت اإلا : 20دول ج
فى   المؤثرة  شراء العوامل  قرار 

 اريةالرحالت اإلختي
Unstandardized 

Coefficients t Sig. F 
(Sig) 

R 
Square 

B Std.Error 
 000. 3.58- 333. 1.19- الثابت الفا

71.64 
00).0( 

69.3 

 090. 1.697 079. 135. السعر معقول
 052. 1.946 081. 159. خبرة رجال البيع

 000. 4.207 079. 331. خبرة المندوب
 1.00 3.508 082. 288. جودة النقل 

 159. 1.410 104. 147.- جودة الفندق 
 001. 3.393 073. 247. ة خبرة قائد المجموع

 008. 2.660 093. 247.- المشروباتو جودة خدمة األغذية 
 876. 156. 085. 013. متفق عليه و تنفيذ البرنامج كما ه

 572. 566. 094. 053. تساوى ما تم دفعهالرحلة 
 207. 1.264 105. 132. ثيرة الرحلة تجربة م

 794. 261. 112. 029. استمتعت بالرحلة 
 000. 4.385 083. 364. الرضا عن الرحلة 

 التالية: من جدول اإلنحدار يتضح ان قرار السائحين بشراء الرحالت اإلختيارية يتأثر بالعوامل و 
 ردى.معنوى ط  تأثير  (B=.331 and p < 0.01)خبرة المندوب  -1
 طردى.( تأثير معنوى (B=.288 and p < 0.01جودة النقل  -2
 ( تأثير معنوى طردى.(B=.247 and p < 0.01خبرة قائد المجموعة  -3
 طردى.وى ن( تأثير مع(B=.364 and p < 0.01الرضا عن الرحلة  -4
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 سى.عك( تأثير معنوى (B= -.247and p < 0.01المشروبات و جودة خدمة األغذية  -5
( كما   (F=71.641 and p < 0.01نوى على قرار الشراء  ووجد ان العوامل الخمسة لها تأثير مع

  األول الفرض صحة بذلك يتم اثبات و  .% على قرار الشراء69.3تؤثر هذه العوامل مجتمعة بنسبة 
 .جزئيا

 
فى رضاء   ين العوامل المؤثرةإختبار الفرض الثانى الخاص بوجود عالقة ذات داللة إحصائية ب

 إلختياريةدرجة الرضاءعن الرحالت او السياح 
 اإلختيارية درجة الرضا عن الرحالت و مل المؤثرة فى رضا السائحين لعواا : 21جدول 

 Unstandardized ين العوامل المؤثرة فى رضا السائح
Coefficients t Sig. F 

(Sig) 
R 

Square 
B Std.Error 

 000. 4.16- 201. 837.- الثابت الفا

178.79 
000).( 

83.7 

 011. 2.560 049. 124. معقولالسعر 
 085. 1.726 050. 086. خبرة رجال البيع

 714. 367. 049. 018. خبرة المندوب
 339. 957.- 051. 048.- جودة النقل 

 259. 1.131 064. 073. جودة الفندق 
 399. 844. 045. 038. رة قائد المجموعة خب

 964. 045. 057. 003. المشروباتو خدمة األغذية  جودة
 328. 980. 053. 051. متفق عليه و نامج كما هتنفيذ البر 

 043. 2.027 058. 117. الرحلة تساوى ما تم دفعه
 598. 528. 065. 034. لرحلة تجربة مثيرة ا

 000. 12.95 058. 749. استمتعت بالرحلة 
ل  السائحين عن الرحالت اإلختيارية تتأثر بالعوامرضا  يتضح ان درجة    السابق من جدول اإلنحدار  و 

 :التالية 
 ( تأثير معنوى طردى.   (B=0 .124 and p < 0.05معقول السعر  -1
 ( تأثير معنوى طردى.   (B=0 .117 and p < 0.05م دفعه الرحلة تساوى ما ت-2
 دى.ى طر معنو ( تأثير     (B=0 .749 and p < 0.01ستمتعت بالرحلة ا-3
( F=178 .792 and p < 0.01)   على درجة الرضا  ووجد ان العوامل الثالثة لها تأثير معنوى  

  الفرض صحة بذلك يتم اثبات و  الرضا.% على درجة  83.7كما تؤثر هذه العوامل مجتمعة بنسبة 
 .جزئيا  الثانى 
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شراء    المؤثرة فى قرارمل  ص بوجود عالقة ذات داللة إحصائية بين العواإختبار الفرض الثالث الخا
 وجهة نظر منظمى الرحالت( )من تكرار شرائها و الرحالت اإلختيارية 

 الرحالت اإلختيارية قرار شراء و العوامل المؤثرة فى شراء الرحالت  : 22جدول 

العوامل المؤثرة فى قرار  
 ت اإلختيارية شراء الرحال

Unstandardized 
Coefficients t Sig. F 

(Sig) 
R 

Square 
B Std.Error 

 049. -1.961 1.201 -1.514 الثابت الفا

10.315 
.000)( 19.1 

ألنها ترضى رغباته  
 احتياجاته و 

.571 .160 3.568 .000 

قة عرضها شيقة  ألن طري
فتثير لديه الرغبة فى  

 تجربتها
.329 .177 1.863 .064 

 000. -4.454 098. -434. مناسبةألن اسعارها 
يقوم بمرافقة   شخصية من

 000. 4.123 177. 729. المجموعة 

يتضح ان قرار شراء الرحالت اإلختيارية يتأثر بالعوامل التالية وفقا  السابق  من جدول اإلنحدار  و 
 :شركات السياحة آلراء 

 ( تأثير معنوى طردى.B =0 .571 and p<0.01) رغباته و ألنها ترضى احتياجاته  -1
 نوى طردى.( تأثير معB =0 .729 and p<0.01)  المجموعةافقة شخصية من يقوم بمر  -2
( تأثير معنوى عكسى يعكس التأثير  B =0 .434- and p <(0.01مناسبة   ألن اسعارها    -3

تأثير معنوى على تكرار    ووجد ان العوامل الثالثة لها   رارها.حالت على قرار تك السلبى لسعر الر 
% على قرار  19.1ه العوامل مجتمعة بنسبة  ذتؤثر ه  ا ( كمF =10.315 and p<0.01) الشراء 
   اإلختيارية، شراء الرحالت تكرار 

 اما العنصر الخاص بطريقة عرض الرحالت اإلختيارية فوجد ان تأثيره غير معنوى  -4
 (0.05 B = .329 and p> )  جزئيا.  لث الفرض الثاصحة اثبات  تم بذلك و   
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الخاص بوجود عالقة ذات دالل الرابع  الفرض  المؤثرة فى قرار  ة إحصائيإختبار  العوامل  ة بين 
 بين تكرار الزيارة إلى مصرو إلختيارية  شراء الرحالت ا

 العوامل المؤثرة فى تكرار الزيارة لمصر  : 23جدول 
الزيارة ال تكرار  فى  المؤثرة  عوامل 

 لمصر 
Unstandardized 

Coefficients t Sig. 
F 

(Sig) 
R 

Square B Std.Error 
 048. 1.989- 238. 335.- الثابت الفا

156.606 
.000)( 

84.3 

 000. 24.205 238. 870. شراء الرحالت اإلختيارية 
 560. 584. 036. 033. السعر معقول

 001. 3.387 056. 195. ل البيعخبرة رجا 
 257. 1.134- 057. 064.- خبرة المندوب

 001. 3.387 056. 189. جودة النقل 
 001. 3.371 058. 247. جودة الفندق 

 001. 3.228 073. 167. قائد المجموعة خبرة 
 326. 984.- 052. 065.- المشروباتو جودة خدمة األغذية 

 426. 797. 066. 048. متفق عليه و ا هتنفيذ البرنامج كم
 818. 230.- 060. 015.- ة تساوى ما تم دفعهالرحل

 000. 3.934 066. 289. يرة الرحلة تجربة مث
 003. 2.996- 074. 236. استمتعت بالرحلة 
 047. 1.998 079. 170. الرضا عن الرحلة 

 بالعوامل اآلتية:  يتأثر  لزيارة مصرقرار تكرار السائحين من جدول اإلنحدار يتضح ان و 
 .طردى( تأثير معنوى      (B=.870 and p < 0.01الرحالت اإلختيارية شراء -1
 .( تأثير معنوى طردى    (B=.195 and p < 0.01بيع خبرة رجال ال -2
 .( تأثير معنوى طردى      (B=.189 and p < 0.01جودة النقل  -3
 .( تأثير معنوى طردى      (B=.247 and p < 0.01ودة الفندق ج-4
 .طردى( تأثير معنوى    (B=.167 and p < 0.01خبرة قائد المجموعة  -5
 .( تأثير معنوى طردى    (B=.289 and p < 0.01الرحلة تجربة مثيرة -6
 .( تأثير معنوى طردى     (B=.236 and p < 0.01استمتعت بالرحلة  -7
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 .عنوى طردى( تأثير م    (B=.170 and p < 0.05لرحلة الرضا عن ا -8
 ( (F=156.606 and p < 0.01ار الزيارةهذه العوامل مجتمعة لها تأثير معنوى على قرار تكر 

الفرض  صحة  اثبات    تمبذلك  و   الزيارة. % على تكرار  84.3هذه العوامل مجتمعة بنسبة    تؤثر  كما
 جزئيا.الرابع 

 

 النتائجملخص 
  عناصر   توافر   التكنولوجى،  التطور   ومنها:  اإلختيارية   الرحالت   شراء   لىتؤثرع  عوامل   هناك   -1

  دةزيا  الفرد،  دخل   ط السن، متوس  األسعار،  النقل،  لفةوتك  المسافة  السياحية،  المقاصد   فى   الجذب
  التجارب  اإلختيارية،  الرحالت   عارضى  بين  المنافسة  السياسى،  االستقرار   الفراغ،  أوقات 

 .جودةالخدمات  األصدقاء، الشخصية،
  هامش  إضافة   مع مباشرةال غير و  المباشرة  لتكلفةا أساس  على  اإلختيارية  الرحالت  تسعير  يتم -2

 .المنافسة وايضاً ( الجنسية)  لسوق ا اساس وعلى الربح، 
  خاصة   شخصية   وصفات   وقدرات   مهارات   اإلختيارية   الرحالت   بيع   رجال   لدى   تتوافر   ان   يجب   -3

 السياحية. ةالشرك لصالح بنجاح  البيع  عملية اتمام منم لتمكنه
 .التأكد عدم / التأكد  المقارنة، اآلداء، التوقعات،  هى:  للرضا عناصراساسية هناك -4
 الرضا. توياتمس ىأعل الى   الوصول دون  العميل  والء الى الوصول يمكن ال -5
  خدمة  المناسب،  السعر  جودةالمنتج،  هى:   العميل   رضاء  الى  للوصول  رئيسية   عوامل   هناك  -6

   .العميل
  مشكالت   على  التعرف   ومنها:  تياريةاإلخ  الرحالت  عن  العميل  رضاء   الى   تؤدى  التى   عواملال  أهم  -7

  التزام  ، ناسب الم  الوقت   فى  مناسب   بسعر   مالئم  سياحى  منتج  تقديم  حلها،   ومحاولة  العمالء
 السياحية. الخدمة  جودة على المحافظة عليه،  متفق هو  كما البرنامج بتنفيذ  الشركة

  الرحالت   أسعار   فى  التالعب   ومنها:   اإلختيارية  حالتالر   عن  السائح  الترضى   عوامل   هناك  -8
  اإللتزام  عدم  العمالء،   بشكاوى   هتماماإل  عدم  األسعار،  فى   السائح  شك   الى   يؤدى   مما  اإلختيارية
 بالمواعيد.

اللغة  و   ، تواجد العديد من الخرتية   اإلختيارية  لرحالت رجال بيع ا  تواجه  التى الت  المشك  أهم  من  -9
 .ت األخرى ومنافسة الشركا
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 رحالتها المفضلة كما يلي الفئات العمرية و  -10
 الرحالت المفضلة  الفئة 
 /Beach Buggy/ Jeep Safari/Ras Mohammed/ Giftun/ Camel Safari ▪ الشباب  ▪

Submarine/ Diving/ Air Balloon/ St. Cathrine/ City Tour/ Over day Cairo 

 /Camel Safari/ Giftun/ Ras Mohammed/ Over day Cairo/ Over day Luxor ▪ العائالت  ▪
City Tour/ St. Cathrine/ Air Balloon  

City Tour ▪ كبار السن ▪   / Submarine/  Giftun Ras Mohammed/ Camel Safari/ Over day 
Luxor 

 

 زيارة ال تكرار  اسباب من سبب اإلختيارية الرحالت تكون  انيمكن  -11
 اإلختيارية شراءالرحالت ىعل واقامة( طيران)  من الرحلة  سعر يؤثر -12
على أثر اإلستقرار    هذا يدل و   بعدها  اكبرمن  الثورة   قبل   اإلختيارية  الرحالت   مبيعات   نسبة  -13

 المضيفة.السياسى على التدفق السياحى على الدول 
 .الشرقية اروبا  دول هى ةاإلختياري شراءالرحالت  على اقباال  الجنسيات  أكثر ان-14
بيع، خبرة  الخبرة رجال    ،السعرو   اإلختيارية   الرحلة   عن   السائحين  رضا   بين  ط ارتبايوجد    -15

 .وسائل اإلقامةو المشروبات  و األغذية  و مقدمة مثل النقل  ال  الخدمات و   ، المندوب مرافق المجموعة
  خبرة   ،اإلختيارية  ت شراءالرحال  :بعدة عوامل منها  مصر  لزيارة   تحين ياالس   تكرار   قرار  يتأثر   -16

 .الرحلة اعنالرضو المجموعة مرافق  خبرة  ، الفندق  جودة  ، النقل سائل و  جودة ، البيع   رجال
  الرحالت   لهذه   المنفذة   السياحة   شركات   يخص   حىسيا  ايراد   و ه  اإلختيارية  الرحالت   ايراد  - 17

 .شئ أى  السياحة  وزارة  عنه تعلم وال فقط
  مقابل   فى  الفندق  ءنزال على  اإلختيارية  الرحالت  ضتعر  حيث  الخرتى بدور  تقوم  الفنادق  ان  -18

 . عمولة
 الرحالت  منظم عاتق  اإلختيارية على ت الرحال  بيع رجال  مهمةاختيار تقع  -19

 

 يات التوص
  اثناء   السائح  طريق  يعترض  من  وكل   الخرتية   على   وغرامات  عقوبات   يحدد  قانون   راصدإ  -1

  األثرية  المواقع  فى   والزائرين  سائحينلل   يتعرض  من   لكل   عقوبة   النواب   مجلس  أقر   درحلته، فق
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  بتاريخ  )وذلك  جنيه  آالف  10  نتزيدع  وال  جنيه،   آالف  3  عن  التقل  بغرامة  وذلك  والمتاحف
 .فعلى بشكل  تطبيقه   يتم لم نولك ( 2018/ 4/ 23

  وخاصة  السياحى  القطاع فى  للعاملين سنوى  اونصف سنوى  دورى  بشكل  تدريبية  دورات  عقد -2
 (Tour Leader – Transfer man  ) ترخيص العمل  يجدد    أالو   ياً اجبار   رحضو ال  ويكون

 ب موظفيها.للشركة السياحية التى لم تدر 
  اختبارات   بعدإجتياز  وذلك(  المجموعات  ومرافقى   عوالتودي  لاإلستقبا  لرجال) تراخيص    استخراج  -3

   .سنوى  كلبش هاديتجدأن يتم  و  وغيرها(–  اللباقة–  المظهر – )اللغة   تتضمن  نزيهه شخصية
  قصى أ  وحد  دنىأ  حد  بتحديد  وذلك  اإلختيارية  للرحالت  تسعيرة  بوضع  سياحةال  وزارة  تقوم  -4

 تتضمنها. التى المزارات  حسب  على  رهالسع
  الطويلة   للرحالت   وخاصة   سنوات(  7)   عن   تصنيعها   مدة   تزيد   ال  حديثة   اتوبيسات   ماستخدا  -5

  ترخيص  تصدر  السياحة  زارةو   ان  حيث  ، (Over day Cairo – Over day Luxour)  مثل
  يجب   كما   كثيرة   أعطال   فى   يتسبب   مما  سنه(   15)  تصنيعها  مدة  والسيارات  األتوبيسات  ديللمو 

 .التكييف  أجهزة   وخصوصاً   السياحية  والسيارات  توبيساتاأل  على   رى الدو   والكشف   الرقابة  تشديد
  وزارة  الى هاذفينت  تم التى اإلختيارية بالرحالت يةسنو ات احصاء بتقديم  السياحة  شركات إلزام -6

 .حةالسيا
  لتخريج   النادرة   للغات   والفنادق  ةالسياح  وكليات   واآلداب  األلسن   بكليات  جديدة  انشاءاقسام  -7

  مرافق  اصطحاب   بدالمن السائح  مع التعامل   على   قادرين  السياحة   مجال   فى   نوعاملي  مرشدين
 اجنبى.

  الهامة   ث واألحدا  المهرجانات  تضمين   نيمك   اإلختيارية: حيث   الرحالت   فى  والتجديد   التنويع   -8
  دار  حفالت   –  الثقافة  وزارة   الياتاحتف  –  بالجونة  السينما   )مهرجان  مثل  اختيارية  كرحالت

 .بالشرقية(  العربية الخيول  انمهرج -األوبرا
تصميم موقع لكل شركة سياحية    طريق  عن  وذلك  اإلختيارية  للرحالت   التسويق  فى  التجديد  -9

رحالتها على اكبر عدد ممكن  و برامجها  نت بحيث تستطيع الشركة عرض  على شبكة اإلنتر 
 اإللكترونى.لدفع او انشاء تطبيقات للحجز و التكنولوجى الحالى  من العمالء فى ظل التطور
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  فى   وخاصة  اإلختيارية   الرحالت ب  تقوم   التى   السياحية   المجموعات  نتأمي  عمليات   تكثيف  -10
 .  over day cairo، over day Luxor   السفارى،  مثل  النائية  المناطق

 .ةالزيار  تكرار لتشجيع للسائحين الدخول  تأشيرات قيمة تخفيض -11
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Abstract 

 Optional tours represent a special attraction for the tourist, because it includes new 

services and shrines that he has not consumed, visited or will not undertake during his 

trip in Egypt, and because their tourist prices are not high for him compared to the prices 

of the comprehensive program offered to him abroad, and the existing differences 

between the types and The behavior of tourists, their tastes and their motivations for 

travel and the increase in their financial ability, to a huge expansion in the tourist 

demand and the large variety of it, and from here it was necessary to face this steady 

demand, especially after increasing competition between tourist countries, and 

therefore had to be companies Tourism diversification b Program it and try to attract 

tourists and gain their satisfaction and loyalty about the presented tourist product. 

Among these programs are optional tours and the importance of the study lies in 

contributing to determining the factors affecting the tourist satisfaction with the 

Egyptian tourist product, which benefits the officials in raising the level of satisfaction 

among tourists and contributing to the diversification of the Egyptian tourist product by 

offering new attractions not included in the agreed program and Also showing the role 

of chartered aviation that helps increase the consumers of optional trips, and the study 

aimed to identify the problems facing optional trips (organization - implementation - 

sale), to show the benefits to tourists from undertaking the optional trip, to identify the 

reasons for Before or the tourist’s reluctance for those trips, and to identify the degree 

of tourist satisfaction with the optional trips, and consequently, repeat the visit and to 

achieve the goals of the study, the method was adopted on the method of quantitative 

research, and then two questionnaires were distributed to the study community, which 

was represented in the Egyptian tourism companies category ( A) Where (200) forms 

were distributed from the first form, and (400) forms were distributed from the second 

form to tourists of various nationalities, then analyzed the data and presented it using 

the statistical package for social sciences (Sixteenth Edition) (Statistical Package for 

Social Science) The study found the importance of optional tours to reach the tourist's 

satisfaction with the Egyptian tourist product and the frequency of the tourist visit to 

Egypt. 

 


