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الملخص
مع األخذ في االعتبار رؤية أبوظبي  ، 2030يعتبر قطاع السياحة من أهم القطاعات التي يمكن أن تساهم في النمو االقتصادي
طويل األجل لدولة اإلمارات العربية المتحدة .لدى أبو ظبي العديد من عوامل الدفع والجذب التي تجذب السياح .من خالل إلقاء
الضوء على سلوكيات السياح ،ستم ّكن نتائج هذه الدراسة صانعي القرار من إدراك سبب اختيار السياح ألبوظبي على وجهات
أخرى ،ونوع التجربة التي يبحثون عنها ومجموعة األنشطة التي يريدونها .وفي الوقت نفسه ،مع األخذ في االعتبار االستقرار
السياسي لدولة اإلمارات بشكل عام وأبو ظبي على وجه الخصوص ،لم يتم إعطاء االهتمام الكافي حتى اآلن من قبل الباحثين
للقضايا السياسية التي قد تؤثر بشكل كبير في تشكيل صورة الوجهة .ال توجد دراسات عن عامل االستقرار السياسي مع
اآلخرين ،مثل عوامل الدفع والجذب في رفع نية إعادة الزيارة موجودة في الدراسات السابقة المتعلقة بالسياحة ،على األقل
ليس في سياق اإلمارات العربية المتحدة .لذلك ،فإن الغرض من هذه الدراسة هو تحديد عوامل الدفع والسحب التحفيزية التي
يمكن أن تؤثر على صياغة الصورة المقصودة .عالوة على ذلك ،تبحث هذه الدراسة العالقة بين عوامل الدفع والجذب ،االستقرار
السياسي ،صورة الوجهة ،رضا السائحين ونية إعادة الزيارة لتطوير واختبار النموذج المفاهيمي للسوابق وعواقب صورة
الوجهة في سياق مدينة أبوظبي .اتبعت هذه الدراسة فلسفة البحث الوضعي مع المنهج الكمي الذي ت ّم تنفيذه للتحقق من صحة
صميم االستبيان وتوزيعه بين السياح الدوليين الذين تزيد أعمارهم عن ( )18عاما في سبعة
الفرضيات األربعة عشر .وقد تم ت ُ
مواقع جذب مختلفة في أبوظبي لتشكيل البيانات األولية .تم اختبار الفرضيات المقترحة من خالل عينة مكونة من ( )406مشترك
تم ملؤها من قبل السياح الذين يزورون مدينة أبو ظبي .وأظهرت النتائج ان تقييم السياح لعوامل الدفع والجذب واالستقرار
السياسي بمثابة عوامل لبناء صورة الوجهة الجذابة .عالوة على ذلك  ،فإن االستقرار السياسي والصورة المستهدفة لهما تأثير
إيجابي قوي على رضا السائحين وعلى عزمهم على إعادة الزيارة .يعزز النموذج المقترح في هذه الدراسة النظرية األكاديمية
من خالل استكشاف قيمة االستقرار السياسي في نموذج نوايا السائحين من أجل إعادة الزيارة .بينما من الناحية العملية  ،هذه
الدراسة تقدم توصية إلى صناع القرار المعنيين في قطاع السياحة.
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