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التوصيف
يتلخص املقرر في دراسة مفهوم سلوك املستهلك السياحي (مستهلك الخدمات السياحية) ،ودراسة مجموعة العوامل الداخلية والخارجية املؤثرة على هذا
السلوك .وطريقة تكوين دوافع استهالكية مصطنعة بين السياح ،وتصنيف مستهلكي الخدمات السياحية ،وطريقة تشكيل سياسة الفندق على أساس
تفضيالت السائح وغيرها.
املحتوى
املواضيع التي سيتم تدريسها في املقرر:
 .1تعريف السلوك
 .2تعريف االستهالك
 .3مفهوم السلوك االستهالكي في علم االجتماع ،علم النفس ،علم االقتصاد وعلم التسويق.
 .4ما املقصود بسلوك السائح
 .5طبيعة العالقة بين التسويق وسلوك السائح.
 .6دراسة املستهلكين في التسويق.
 .7املتطلبات األساسية لدراسة سلوك السائح.
 .8ما هو األساس الجوهري (املضمون األساس ي) في دراسة سلوك السائح.
 .9عملية السلوك الشرائي للفرد.
 .10أسباب االهتمام بدراسة سلوك السائح
مجموعة العوامل الداخلية املؤثرة على سلوك السائح االستهالكي.
 .1العوامل النفسية
املتطلب السابق:

•

االدراك
الذاكرة

•

التعلم

•

• الدوافع واملحفزات
 .2العوامل الشخصية
•

نوع الشخصية

•

العمر

•

أسلوب الحياة
مستوى الدخل

•

مستو التعلم

•

• الجنس (النوع)
مجموعة العوامل الخارجية املؤثرة على سلوك السائح االستهالكي.

-

 مجموعة العوامل التسويقية.1
 مجموعة عوامل البيئة املحيطة.2
العوامل االقتصادية

•

العوامل السياسية

•

العوامل االجتماعية

•

• العوامل الثقافية
تصنيف مستهلكي الخدمات السياحية
.1
العوامل املؤثرة في تشكيل وتكوين دافع املستهلك في السياحة والضيافة
.2
اليات تحفيز السائح لشراء الخدمات السياحية
.3
تكوين دوافع استهالكية مصطنعة بين السياح
.4
تشكيل سياسة الفندق على أساس تفضيالت املستهلك
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