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 Abstract: 

Tourism activity contributes significantly to raising development 
rates at all levels, having received great interest in various 

countries of the world, particularly in developing countries, due to 

the high returns it achieves. We also note that many tourism 

organizations have become keen to plan their marketing activities 

very carefully to gain the satisfaction of their customers and 

outperform their competitors in the same field. The trend towards 
improving the quality of tourism services has become a major 

concern for many countries in order to achieve domestic economic 

growth. Tourism organizations have ensured that success and 

excellence will only be embodied by effective and efficient planning 

of the elements of the tourism marketing mix that is 
commensurate with the diverse and ever-renewed needs and 

desires of customers (tourists), which will ensure that they 

achieve the satisfaction of existing customers and gain new 

customers. Therefore, this study aims to learn about the role of 

the elements of the tourism marketing mix in achieving customer 

satisfaction, and how this is embodied in the Bel Ghezal Tourism 
and Travel Agency in Laghouat city (Algeria). These variables have 

been selected due to the critical importance of the tourism 

marketing mix in any tourism organization. The results of the 

study showed a statistically significant role for the elements of the 

tourism marketing mix of The Bel Ghezal Tourism and Travel 
Agency in achieving customer satisfaction at the 5% level of 

significance, and the factor that has the biggest role is the 

"Tourism Product". 
Key words: Tourism Marketing Mix, Customer Satisfaction, Bel 

Ghezal Tourism and Travel Agency. 
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دراسة ميدانية على عّينة من عمالء وكالة بلغزال للسياحة -دور املزيج التسويقي السياحي يف حتقيق رضا العمالء )السياح( 

 -واألسفار مبدينة األغواط )اجلزائر(
 

 3 ورينڤخدجية 
 4ورينڤفاطنة 

 
 :امللخص

يساهم النشاط السياحي بدرجة كبرية يف رفع معدالت التنمية على كافة املستوايت، فقد لقي إهتماما  
كبريا يف خمتلف دول العامل وبصفة خاصة يف الدول النامية نظرا للمردود الكبري الذي حيققه. كما نالحظ 

ة بعناية فائقة لكسب أن العديد من املؤسسات السياحية أصبحت حترص على ختطيط نشاطاهتا التسويقي
رضا عمالئها والتفّوق على منافسيها يف نفس اجملال. حيث أّن اإلجتاه حنو حتسني جودة اخلدمات 
السياحية أصبح ميّثل الشغل الشاغل للعديد من الدول بغية حتقيق النمو اإلقتصادي احمللي. وقد تيّقنت 

ال ابلتخطيط الفعال والكفؤ لعناصر املزيج املؤسسات السياحية أن حتقيق النجاح والتفّوق لن يتجسد إ
التسويقي السياحي الذي يتناسب مع حاجات ورغبات العمالء )السياح( املتنّوعة واملتجّددة ابستمرار، ممّا 
سيضمن هلا حتقيق رضا العمالء احلاليني وكسب عمالء جدد. لذا هتدف هذه الدراسة إىل التعّرف على 

سياحي يف حتقيق رضا العمالء، وكيف يتجسد ذلك يف وكالة بلغزال دور عناصر املزيج التسويقي ال
هاته املتغريات نظرا لألمهية البالغة اليت يؤّديها  اختيارللسياحة واألسفار مبدينة األغواط )اجلزائر(. وقد مّت 

املزيج التسويقي السياحي يف أي مؤسسة سياحية. وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود دور ذو داللة 
ئية لعناصر املزيج التسويقي السياحي لوكالة بلغزال للسياحة واألسفار يف حتقيق رضا العمالء عند إحصا

 .دور األكرب هو "املنَتج السياحي"%، والعامل الذي له ال5مستوى الداللة 
املزيج التسويقي السياحي، رضا العمالء، وكالة بلغزال للسياحة واألسفار :  الكلمات املفتاحية:

 .ابألغواط
 

  :املقدمة

ُيستخدم  يعترب قطاع السياحة الشراين احليوي يف إقتصاد أي دولة ال سيما اليت تزخر مبقّومات سياحية جذابة، حيث قد 
كبديل لتعويض النقص أو الضعف املوجود يف القطاعات األخرى: كالزراعة والصناعة، فالسياحة حاليا هي صناعة جتارية وقطاع 

ومتفاوت األمهية من بلد آلخر، وهذا تبعا حلجم املوارد واملقّومات السياحية، و كذا اإلمكانيات املادية واملالية، إقتصادي واعد 
كما يساهم قطاع  والبشرية والتكنولوجية اليت يزخر هبا كل بلد، فكلها مسّخرة لتأهيلها يف املستقبل وجعلها مقصدا سياحيا.

جة األوىل على العامل البشري، يف خلق فرص عمل ومصدرا رئيسيا للتوظيف والعمالة يف السياحة ابعتباره قطاعا يعتمد ابلدر 
بناءا عليه، تسعى املؤسسات السياحية جاهدة إىل حتقيق التمّيز يف ظل املنافسة احلاّدة  خمتلف التخصصات واألعمال واملهارات.

                                                           

gourinek@yahoo.fr  .اجلزائر ،جامعة عّمار ثليجي األغواطد ، 
3
  

gourinef@gmail.com ،اجلزائر ،ركز اجلامعي الشريف بووووة ففلوامل الباحثة ، 
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ّقق حاجات ورغبات العمالء )السياح(، ذلك أّن اليت يشهدها هذا القطاع من خالل تصميم مزيج تسويقي كفؤ وجذاب حي
ضمان بقاءها واستمرارها لن يتجّسد إاّل حبصد رضاهم عن خدامتها. من جهة أخرى يعترب حتقيق هذا الرضا من أهم التحدايت 

ها املستمر، اليت تواجهها هاته املؤسسات كونه يعترب معادلة صعبة التحقق بسبب التنوّع الكبري لطباع ورغبات العمالء وتغريّ 
 ابإلضافة إىل تعّدد الربامج السياحية اجلذابة للمنافسني. لذلك إرأتينا من خالل هاته الدراسة معاجلة اإلوكالية التالية:

دور عناصر املزيج التسويقي السياحي يف حتقيق رضا العمالء )السياح(؟ وكيف يتجسد ذلك يف وكالة فيما يتمّثل 
 ؟دينة األغواط )اجلزائر(بلغزال للسياحة واألسفار مب

  
 أوال: مفاهيم أساسية حول املزيج التسويقي السياحي و رضا العمالء

I.  :من أهم العناصر يف العملية التسويقية اليت هتدف إىل حتقيق رضا العمالء واحملافظة  يعدّ املزيج التسويقي السياحي
عليهم وإنشاء عالقة طويلة املدى بينهم وبني املؤسسة السياحية، كما يعترب عامل أساسي يف حتقيق مردود مادي للمؤسسة 

جمموعة من املتغريات القابلة للسيطرة واليت ف أبنه "حيث يعرّ واحلصول على ميزة تنافسية متّكنها من كسب رضا ووالء العمالء. 
ميكن للمنظمة السياحية املوجودة يف املنطقة أن تستخدمها لبلوغ األهداف السياحية يف األسواق املستهدفة واحملددة مسبقا". 

 ويتكّون من العناصر التالية: (217، صفحة 2005)املساعد، 
 املنَتج السياحي: .1
وعة متكاملة من عناصر اجلذب السياحي والتسهيالت واخلدمات املتوفّرة ابملقصد السياحي وطرق الوصول يعّرف على أنه "جمم -

 (4، صفحة 1990)عبد الوهاب، إليه"؛ 
وعّرف أيضا أبنه "مزيج من الظروف الطبيعية )اجلغرافية، املناخية، البيئية، احلضارية، الدينية واإلجتماعية( ابإلضافة إىل  -

، صفحة 2008)الشرقاوي و السيد حنفي، اخلدمات والتسهيالت السياحية مثل املرافق العامة األساسية واخلدمات السياحية"؛ 
41) 
، صفحة 2009)جاسم الصميدعي، وهي:  مستوايتأو  أبعادأن للمنتج عدة  (Kotler, Armstrong)ويرى كل من  -

24) 
  املنَتج اإلضايف(The Augmented Product) هو الذي حيتوي على كل األوكال اليت تضيف قيمة :

للمنَتج األساسي، حيث يضيف املنتجون إىل منتجهم األصلي أو امللموس عروضا ليكون أكثر جاذبية لعمالئهم 
 (2002)الطائي، املتوّقعني"؛ 

  جوهر املنَتج(The Cor Product)احلاجات  : هي اخلدمة الفعالة أو الفائدة اليت مت تصميمها إلرضاء
 احملددة جملموعات السائحني املستهدفة؛

  املنتج احملسوس(The Tangible Product) وهو العرض احملّدد للبيع والذي سيأخذه السائح مقابل :
 أمواله.

ومنه نستنتج أن املنتج السياحي يتكّون من وق مادي متمثل يف السلع اليت يستخدمها السائح يف األماكن السياحية من 
رب وهدااي وتذكارات، ووق فخر غري ملموس يتمثل يف اخلدمات املساعدة مثل: النقل، الفندق، التسلية، ... واخلدمات أكل وو

 السياحية األساسية مثل: العالج أو النزهة أو الرايضة...فهي تعترب املنتج اجلوهري وهدف الرحلة السياحية.
 التسعري السياحي: .2

يعترب التسعري السياحي أحد أهم عناصر املزيج التسويقي السياحي حيث تتأثر قرارات السائحني بشكل كبري بسعر الرحلة 
 (199، صفحة 1990)عبد الوهاب، السياحية، ويرتبط قرار السائح كثريا بسعر اخلدمة السياحية. 
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ثّرة يف تنشيط حركة الطلب السياحي ابإلضافة لكوهنا أداة فاألسعار املناسبة يف حد ذاهتا تعترب وسيلة تسويقية فّعالة ومؤ 
 (226، صفحة 2007)صربي، رئيسية يف النشاط التسويقي. 

 (88، صفحة 2012)الطاهر عبد الرحيم،  املؤثّرة على تسعري املنتج السياحي وهي: العواملكما أّن هناك جمموعة من 
 ؛تكاليف إعداد املنتجالعوامل الداخلية: مرحلة دورة حياة املنتج،  -
العوامل اخلارجية: الظروف اإلقتصادية، األنظمة احلكومية، سلوك السائح وقدرته الشرائية، اإلعتبارات التنظيمية  -

 والتشريعات، التفاعل بني األسعار والطلب، املنافسة.
التالية، حيث تصنف يف جمموعتني  اإلسرتاتيجيات التسعرييةوجتدر اإلوارة إىل أّن املؤسسة السياحية ميكنها اتباع أحد 

 )حالة املنتج اجلديد، وأخرى خاصة بضبط السعر(:
 إسرتاتيجيات تسعري املنتج اجلديد: 

  إسرتاتيجية قشط السوق: تستخدم أسعار عالية عند طرح منتج جديد مميز )حممية، متحف جديد،...( هبدف حتقيق
يتم التخفيض التدرجيي للسعر مبرور الوقت لتوسيع حصتها أرابح مرتفعة واسرتجاع التكاليف بشكل أسرع على أن 

 (96، صفحة 2006)جاسم الصميدعي و عباس العالق، مبادئ التسويق، السوقية؛ 
  إسرتاتيجية إخرتاق السوق: تستخدم أسعار منخفضة هبدف كسب حصة سوقية واسعة مقارنة ابملنافسني حيث

)الطائي، مدخل للسياحة والسفر تصلح للمنتجات اليت يتوّقع أن هلا عمر طويل وسياح من ذوي الدخل املنخفض؛ 
 (275، صفحة 2003والطريان، 

 ياحي هو جمموعة من اخلدمات املتكاملة )حزمة( لذا تعرض املؤسسة السياحية إسرتاتيجية احلزمة السعرية: املنتج الس
رحلة متكاملة بسعر واحد لكل اخلدمات )سفر وأكل ومبيت(، أو الفنادق تطرح خدمات خاصة يف هناية األسبوع 

نافع احلزمة مقارنة أبسعار منخفضة )إقامة، وجبة طعام وخدمات تسلية(، تؤدي إىل زايدة اإليرادات إلقتناع العمالء مب
 (242، صفحة 2003)الطائي، مدخل للسياحة والسفر والطريان، بشراء كل خدمة على حدى. 

 (189، صفحة 2005)أبو نبعة، : إسرتاتيجيات ضبط السعر
 إسرتاتيجية التخفيضات: تقدمي خصم للسائح هبدف حتفيزه للشراء؛ 
  خمتلفة لنفس املنتج السياحي على الرغم من عدم إختالف تكلفته اإلسرتاتيجية التمييزية: تتقاضى املؤسسة أسعار

 )أسعار تذاكر املقاعد األمامية مبسرح أو املقاعد القريبة للملعب يف مباراة رايضية...(،
 على نفسية ووخصية العميل مثل عرض مؤسسة سياحية حلزمة خدمات  عتمادإسرتاتيجية التسعري النفسي: يتم اال

 دج؛ 6000أقل من دج فتبدو للعميل كأهنا  5999 لرحلة سياحية بسعر
   إسرتاتيجية التسعري الرتوجيي: طرح منتجات سياحية بسعر أقل من تكلفته لفرتة مؤقتة خاصة يف موسم الكساد

جلذب السياح، كقيام الفنادق بتقدمي خدمات إضافية جمانية كالدخول للمسابح أو جمانية الليلة األخرية أو بنصف سعر 
 يف حالة اإلقامة ملدة طويلة. الغرفة

 التوزيع السياحي: .3
التوزيع هو إاتحة املنتجات وإيصاهلا للعميل بطرق وىت يف املكان والوقت املناسبني. غري أّن توزيع السلع املادية أسهل من 
اخلدمات وابألخص يف حالة املنتج السياحي، حيث تعرتضه جمموعة من الصعوابت ألنه ال ميكن نقله إىل السياح بل يتطّلب 

لسياحي، ممّا يفرض على املؤسسة السياحية إستخدام وسائل تسويقية متعّددة إلقناعه، مثل: إنتقال السائح بنفسه إىل املكان ا
تقدمي خدمة جيدة بسعر مقبول، إستخدام وسائل الرتويج الفعالة جلذب السائح...، مبعىن أن التوزيع يعتمد بشكل كبري على 

 (248، صفحة 2006)املساعد خ.، ابقي عناصر املزيج التسويقي األخرى. 
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 (Beirman, 2003, p. 187): طريقتني لتوزيع املنتجات السياحيةجتدر اإلوارة إىل أن هناك 
إلتصال املباور ابلسائح وحماولة إقناعه بشراء براجمها السياحية، ابستخدام تقوم املؤسسة السياحية اب التوزيع املباشر: -

 إلكرتونية أو عن طريق احلضور الشخصي؛وسائل اإلتصال املتعارف عليها: االتصال اهلاتفي أو رسالة 
يقصد بع إستعانة املؤسسة السياحية ابلوسطاء لتوزيع منتجاهتا السياحية وهلا أوكال عّدة وهي:  التوزيع غري املباشر: -

 وكاالت السياحة والسفر، منظمو الرحالت والدليل السياحي، ممثلو مبيعات الفنادق، أنظمة احلجز العاملية.
 التالية: اإلسرتاتيجيات التوزيعيةاملؤسسة السياحية أحد  كما قد تستخدم

هي عرض املنتج السياحي ابستخدام أكرب عدد من الوسطاء والقنوات لتحقيق تغطية إسرتاتيجية التوزيع املكثف:  -
ة السياح يف اختاذ واسعة للسوق وحتقق املزااي التالية: التعريف ابملنتج السياحي ألكرب عدد من السياح، حتقيق مستوى عايل لراح

 قرار الشراء. من عيوهبا: إرتفاع التكاليف واخنفاض درجة السيطرة والرقابة على الوسطاء لكثرهتم؛
عدد حمدود من الوسطاء للقيام بتوزيع املنتج السياحي وختضع  اختياريتم  ي(:ختيار إسرتاتيجية التوزيع اإلنتقائي)اال -
املبيعات املنتظر، وهرة الوسطاء وقدرهتم على البيع، املوارد املالية للمؤسسة. ومن عيوهبا: حجم  لعدة معايري: ختيارعملية اال

 (118، صفحة 2010)كمال حسن الربزجني،  التغطية احملدودة يف السوق ودرجة السيطرة والرقابة على الوسطاء تكون قليلة.
على وسيط وحيد لتوزيع اخلدمات السياحية ملنطقة جغرافية معينة أو  عتماداال إسرتاتيجية التوزيع ابلوكالة الوحيدة: -

سوق معني حبيث تلتزم املؤسسة السياحية ابلبيع هلذا املوزّع دون غريه ابملقابل يلتزم هذا املوزع بعدم بيع منتجات منافسة. ومن 
ات الضخمة، حتقيق درجة عالية من سيطرة ورقابة مزاايه: املنتج السياحي يكون موجه لفئة معينة من السياح )األثرايء( كاملنتجع

املؤسسة السياحية على هذا املوزع، تكون تكلفة التوزيع جد منخفضة مقارنة ابإلسرتاتيجيتني السابقتني، توطيد عالقة متينة بني 
ويج املنتج السياحي املؤسسة السياحية واملوزع مبختلف النواحي التسويقية، يكون املوزع على استعداد لبذل ما يف وسعه لرت 

 (10، صفحة 2004)حوش، ويتجنب املضاربة السعرية مع املوزعني املنافسني. 
 الرتويج السياحي:  .4

الرتويج يعترب من الوسائل اهلامة لتحقيق اإلتصال ابلبيئة ابستخدام خمتلف عناصر املزيج الرتوجيي املعتمدة من طرف 
 لتعريفه خبصائص ومنافع املنَتج السياحي وإقناعه الختاذ قرار الشراء أو تكراره.املؤسسة من أجل تزويد العميل ابملعلومات 

: اإلعالم، اإلقناع، التذكري، التدعيم، إاثرة االهتمام، مقاومة اجلهود الرتوجيية للمنافسني، حتويل اآلراء أهدافهمن أهم 
 (16حة ، صف2001)فتحي عبد الصابور، واملواقف السلبية للعمالء إىل إجيابية. 

 من جمموعة عناصر متكاملة تتمثل يف: املزيج الرتوجيييتكّون 
 :ه عتمادمن أكثر وسائل الرتويج فاعلية وأكثرها تكلفة يف نفس الوقت، وتظهر فاعليته كنتيجة ال البيع الشخصي

تتالئم مع إحتياجات هذا على اإلتصال بشخص واحد يف حلظة واحدة مما ميّكن رجل البيع العمل على صياغة الرسالة لكي 
 (13، صفحة 2006)أبو غزالة،  الشخص.
  :من عناصر املزيج الرتوجيي املهمة لكونه يساهم بشكل رئيسي يف حتقيق األهداف التسويقية حيث ميثل اإلعالن

املرئية واملسموعة اإلدارة العملية للتأثري على اجلمهور املستهدف الستخدامه وسائل إتصال واسعة النطاق كالصحف واإلذاعة 
 (232، صفحة 2001)مقابلة و السرايب،  واجملالت والنشرات السياحية وغريها من الوسائل غري الشخصية.

  :ابستخدام اخلصومات السعرية وعروض سياحية حيقق زايدة عالية يف املبيعات واحلصة السوقية تنشيط املبيعات
ات بسبب الظروف املومسية أو تقادم الربامج السياحية املتاحة لظهور أماكن حيث يستعان به ملواجهة اخنفاض املبيعحتفيزية، 

 (98، صفحة 2012)الطاهر عبد الرحيم،  ووسائل أكثر حداثة أو تغري أذواق السائحني.
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  :هي فن اإلتصال ابجلماهري )أفراد، مجاعات، مؤسسات، هيئات، منظمات،...( حيث تعتمد على العالقات العامة
كما يكسب املؤسسة  الشخصي وهتدف إىل توضيح الصورة السياحية للدولة وإظهارها بشكل جيد جلذب السياح،اإلتصال 

 (93، صفحة 2008)الشرقاوي و السيد حنفي، وعالقة مرحبة  وطويلة  األمد معهم.  السياحية مسعة جيدة لدى عمالئها
  :هلا دور ابرز يف الرتويج السياحي وتكون يف وكل أخبار توّضح حقائق ومعلومات يف اجملال السياحي تظهر الدعاية

يف وسائل اإلعالم أو تعرّب عن جتربة وخصية عن املؤسسة ومنتجاهتا دون أن تتحمل نفقات لنشرها. لكن قد حتتمل وجهني إما 
 (261، صفحة 1999)مقابلة، الرتويج الفندقي احلديث، إجيايب أو سليب. 

العاملون يف املؤسسات السياحية والفندقية وهم من أهم عناصر املزيج التسويقي، فهم أداة اإلتصال اليت تعرض وتقّدم األفراد:  .5
من خالهلا مزيج اخلدمات، فكل أوكال العالقات اإلتصالية مع العمالء يكون العاملني طرفا فيها فإذا كان منط سلوك العاملني 

لذا على املؤسسة السياحية أو الفندقية أن تعتين ابلعاملني لديها من حيث  كان أكثر إجيابية وممتد على أجل طويل.  متميزا
مظهرهم وأتهيلهم وتدريبهم على مهارات التعامل مع العمالء وكيفية كسب ثقتهم وخلق عالقات متواصلة معهم، فتنمية الثروة 

ة كبرية متنوعة ويف خمتلف التخصصات ابإلضافة إىل حتفيزهم ومكافأهتم على جهودهم البشرية يف السياحة تتطلب جهودا تدريبي
 (83، صفحة 2016)خوالد، القّيمة. 

هي جمموعة من املكّوانت اليت توفّرها الدولة أو املؤسسة السياحية أو الفندقية جلعل وكل اخلدمة أقرب إىل البيئة املادية:  .6
العمالء وأكثر متييزا مقارنة ابملنافسني، واهلدف من ذلك جعل مزيج اخلدمات حمسوسا بدرجة أكرب. ممّا يعزز إدراك العميل وقدرته 

ته عن املؤسسة. وتتمثل أساسا يف املظهر اخلارجي للمؤسسة والتصميم الداخلي والنظافة على تقييم جودة اخلدمة وتشكيل انطباعا
 (185، صفحة 2010)عبد الفتاح الشريعي، واملستوى التكنولوجي واألجهزة واملعدات ...إخل. 

اعل بني مقّدم اخلدمة تشمل كافة األنشطة والعمليات اليت تؤّدى أثناء تقدمي اخلدمة وإدارة التفالعمليات )اإلجراءات(:  .7
، وجلعل تلك اإلجراءات أكثر فعالية جيب احلرص على حتقيق ما (911، صفحة 2008)الشرقاوي و السيد حنفي، ومتلّقيها 

)حامد الضمور، يلي: إدارة فرتة إنتظار العمالء، إدارة مشاركة العمالء، إدارة العمالء غري املتعاونني، إدارة توّقعات العمالء. 
 (294صفحة ، 2002

II.  :لقد أدركت املؤسسات حقيقة هاّمة جدا وهي أن وجودها واستمرارها يف ميدان األعمال يرتبط إرتباطا رضا العمالء
مباورا مبدى تقّبل العمالء هلا من خالل ما تطرحه من منتجات أو نشاطات فالعمالء لديهم تصّورات حول قيمة املنتجات 

ات مع القيمة الفعلية لتلك املنتجات، فإذا كان األداء أعلى من التوقعات كان العمالء يف مرحلة وابلتايل فهم يقارنون تلك التوقعّ 
  الرضا.

 العديد من الباحثني منهم ما يلي: تعريفهلقد تطّرق إىل 
أبنه "انتج عن تفاعل نظام مكّون من ثالثة أجزاء هي عمليات املؤسسة السياحية، توّقعات العمالء  Rossيعرفه  -
 (Ross, 1994, p. 207)وارد البشرية"؛  وامل
 "وعور وخصي ابلبهجة أو خيبة األمل انتج عن موازنة أداء املنتج مع توقعات العمالء"؛ Kottlerيعرفه  -

(Armstrong & Kotler, 1995, p. 40) 
 ,Smart)أنه "قدرة املؤسسة السياحية على جذب العمالء واإلحتفاظ هبم وتعزيز العالقة معهم"؛  Smartويرى  -

2000, p. 1) 
أما البكري يعرّفه أبنه "درجة إوباع حاجات العمالء ورغباهتم ودرجة إستعدادهم إلعادة التعامل مع املؤسسة السياحية  -

 (51، صفحة 2002)ايسر البكري، مرة أخرى".
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جند أّن هناك عاملني أساسيني يشرتكان يف تكوين رضا العمالء مها أداء املنتج ومستوى توقعات العمالء لذلك  لذلك
األداء. وعليه جيب على املؤسسة أن تعمل على التحسني املستمر ملستوى أداء منتجاهتا، وكذا العمل على تشكيل توقّعات 

مبعلومات عن مستوى اخلدمات السياحية مث احلرص على تقدمي خدمات  العمالء حول نوعية تلك املنتجات من خالل تزويدهم
 تفوق نوعيتها ما مت الرتويج عنه وتثبيته يف التوقّعات.

I. :تتحّدد دراسة سلوك رضا العمالء بثالثة عناصر أساسية هي التوقعات )القيمة املتوقعة(، األداء الفعلي حمّددات رضا العمالء
 (Zollinger & Lamarque, 1999, p. 35) أو عدم املطابقة. )القيمة املدركة( واملطابقة

: هي القيمة املتوقعة من املنتج قبل تنفيذ قرار الشراء، وتتحّدد ابجلوانب التالية: )توقّعات عن توّقعات العمالء .1
  خصائص املنتج "اجلودة املتوقعة"، توّقعات عن منافع املنتج، توقّعات عن تكاليف إقتناء املنتج(؛

هو مستوى األداء الذي حيصل عليه العمالء نتيجة إستخدامه الفعلي للمنتج ويعترب مرجعا لتحديد  ألداء املدرك:ا .2
 من بني جمموعة من البدائل؛ اختيارمدى حتّقق التوّقعات اليت كّوهنا العمالء خبصوص املنتج الذي كان حمل 

هي عملية إجياد الفرق بني مستوى التوقعات ومستوى األداء الفعلي الذي حصل عليه العمالء  املطابقة )التثبيت(: .3
 ,Amine) عن مستوى التوّقع ومنيز بني حالتني من اإلحنراف:« درجة إحنراف فداء املنتج»بعد وراء املنتج وتُعرف أبهنا 

1999, p. 85) 
وّقعات اليت كّوهنا العمالء، وتعرّب هذه احلالة عن اهلدف الذي يكون األداء الفعلي أكرب من التاإلحنراف املوجب:  .أ 

 تسعى املؤسسة السياحية إىل حتقيقه وهو رضا العمالء من خالل حتسني أدائها ابستمرار؛
هنا يكون مستوى األداء أقل من توّقعات العمالء، وينتج عن ذلك عدم رضا العمالء. وهو أمر  اإلحنراف السليب:  .ب 

 خطري على املؤسسة تداركه والسعي لتعديله من خالل حتسني أدائها مبا يتوقّعه العميل أو أحسن.
II. :لة ومستوى الرضا الذي حققه يُظهر العميل الراضي جمموعة من اإلستجاابت ترتجم حاالسلوكيات النامجة عن رضا العمالء

 (345، صفحة 2002)عبد الرمحان إدريس،  من إقتناء املنتج وتتمثل هذه السلوكيات يف:
سلوك تكرار الشراء يكون بدون اإللتزام بشراء نفس اخلدمة يف كل مرحلة وراء، وهو انتج فقط سلوك تكرار الشراء:  .1

 عن العادة أو وفرة املنتج ابلقرب من العمالء؛
ميثل وسيلة إتصال جمانية ذات فعالية ملا تتميز به من مصداقية، ألهتا تّعرب عن جتربة  :سلوك التحدث بكالم إجيايب .2

إجيابية تنقل من الفم إىل األذن مباورة، وعليه الزبون الراضي هو خري معلن للمؤسسة ومنتجاهتا ويعترب  نتجت عنها صورة
  أقوى من القيام ابإلعالن؛ أتثريه

ه ومتّسكه بعالمة معينة وسعي العميل هو إصراررتباط والتعّلق بني العمالء واملنتج، و هو وجود نوع من اإلء: الوال .3
 ها دون غريها من العالمات املتاحة يف منافذ التوزيع. ختيار ال

III. :يرتتب عنها سلوكيات معينة أمهها ما عدم الرضا ينتج عن جمموعة من اإلخفاقات السلوكيات النامجة عن عدم رضا العمالء
 (Ray & Sabadie, 2011, p. 126)يلي: 

وهو رد فعل انتج عن عدم الرضا عن املنتج لذا جيب على املؤسسة البحث : التحّول إىل التعامل مع مؤسسة أخرى .1
وقت طويل لإلستجابة، عن كل أسباب التحول ومعاجلتها واليت نذكر منها: عدم إظهار إهتمام كايف للعمالء، إستغراق 

 عدم توفر اخلدمة املطلوبة أو مستوى جودة متقارب مع املنافسني مع سعر أعلى...إخل؛
هو رد فعل يقوم به العمالء بسبب وجود أخطاء يف تقدمي اخلدمة مثل التأخري يف تسليم أو تقدمي سلوك الشكوى:  .2

 الوقت واملكان املتفق عليه...إخل؛خدمة مل يطلبها العمالء، عدم توفر ما يطلبه العمالء يف 



 Rimak International Journal of Humanities and Social Sciences 
 

  
 
 

 

 

V
ol

um
e:

 4
   

   
Is

su
e:

 5
 

90 

هناك عمالء ال حيبذون فكرة تقدمي الشكاوى وعدم القيام برد الفعل، وهنا تكون املؤسسة معّرضة  غياب رد الفعل: .3
 خلطر فقدان العمالء.

سليم املنتج ملا بعد تقدمي وت: حتقيق اجلودة املتوقّعة من طرف العميل، متابعة العميل أدوات حتسني رضا العمالءمن أهم 
الكتشاف فرائه ورغباته، تفعيل نظام إقرتاحات العمالء وتقدمي رأيهم عن اخلدمات املقدمة، وكذا حتليل أسباب عدم الرضا 

 (120، صفحة 2002)كاظم محود،  وتعمل على تصويبها.
IV.:أساليب قياس رضا العمالء 

 (S. Kaplan & P. Norton, 2003, p. 83) تستخدم جمموعة من املؤورات: القياسات الدقيقة: .1
 يتم قياسها على أساس عدد العمالء الذي يعطي مؤورا حقيقيا ومعربا عنها؛احلصة السوقية:  .أ 
تسعى أي مؤسسة لضمان إستمرارية تعامل العمالء معها ألطول فرتة ممكنة من خالل  معدل اإلحتفاظ ابلعمالء: .ب 

 ن منتجاهتا؛ حتقيق مستوى األداء املرغوب من طرفهم وبلوغ رضاهم ع
فكلما كان مرتفع دل على إرتفاع مستوى الرضا والعكس صحيح، إاّل أن املتوسط قد يتأثر  متوسط تكرار الشراء: .ج 

 ابلقيم الشاذة فيوازن بني عدد الشراءات املرتفعة جدا واملنخفضة جدا ويصبح غري معرب عن احلقيقة. 
 و "قياس عدد الشكاوى خالل فرتة زمنية معينة".  إضافة إىل هذه املقاييس هناك: "قياس قيمة املردودات" .د 

القياسات الدقيقة ال تدرس سلوك العميل يف حد ذاته وإمنا تقوم على تقديرات ملتغريات ال تفسر  الدراسات الكيفية: .2
ز أو حقيقة حالة الرضا أو عدمه لدى العميل. لذا ظهرت ضرورة التقرب من العميل وحتليل سلوكه بشكل مباور ملعرفة حواف

 معوقات الرضا لديه من خالل استخدام املؤورات التالية: 
تعكس الشكوى حالة عدم الرضا يعرّب هبا العميل عن إستيائه من إخنفاض أداء املنتج، إدارة شكاوى العمالء:  .أ 

 (43، صفحة 2005)وفيق، ويتضمن إدارة وكوى العمالء جانبني الشكلي والتحليلي. 
هي قيام املؤسسة إبجراء مقابالت مع بعض العمالء الذين حتولوا حنو املنافسني ملعرفة  حبوث العمالء املفقودين: .ب 

 (Group, p. 4)األسباب اليت دفعتهم للتحول ومقاطعة منتجات املؤسسة ملعاجلتها والتقليل من معدل فقداهنم؛ 
كتابة تقرير عن كل إنطباعاته يتم اإلتصال أبحد األوخاص ليقوم بدور العميل ويُطلب منه   حبوث العميل اخلفي: .ج 

السلبية واإلجيابية. يف بعض احلاالت يقوم هؤالء العمالء املتخفني بتصرّفات تسمح مبعرفة رد فعل املوظفني كأن يقوم هذا العميل 
ف إببداء الشكوى واإلستياء أمام مقدم للخدمة أو البائع يف املساحات الكربى بصوت مرتفع وملفت للنظر ملعرفة كيف يتصرّ 

 حيال هذا الوضع.
من خالل اإلستقصاء ملعرفة مدى رضا العميل عن جودة اخلدمة املقّدمة من  حبوث الرضاتستخدم البحوث الكمية:  .3

 طرف املؤسسة ونيته يف إعادة الشراء وكذا رأي العمالء املرتقبني وعالقة الرضا بتقدمي الشكاوى.
 (176، صفحة 2002)معال،  اخلطوات تتمثل فيما يلي:إن إعداد حبوث الرضا تتم من خالل جمموعة من 

تتمثل األهداف يف النتائج املتوقع احلصول عليها من البحث واليت نذكر منها: معرفة أسباب حتديد أهداف البحث:  .أ 
 عدم الرضا، قياس درجة رضا العمالء، معرفة وضعية املؤسسة؛

 القواعد اليت ختضع هلا اإلستقصاءات املتعلقة بدراسة السوق؛خيضع لنفس إعداد اإلستقصاء حول رضا العمالء:  .ب 
يتم صياغتها مبا يتناسب مع اهلدف من الدراسة، حيث جيب أن تكون معرّبة عن املوضوع وميكن صياغة األسئلة:  .ج 

 من خالل اإلجابة عنها من طرف العميل وحتليلها أن حنصل على نتائج تفيد املؤسسة.
راء اجملتمع ككل هو عمل طويل ومكّلف لذا يتم أخذ فراء عينة ممثّلة للمجتمع والنتائج يتم إن إحصاء فحتديد العينة:  .د 

 تعميمها على اجملتمع ككل. وهناك عدة طرق إحصائية يتم من خالهلا حساب حجم العينة؛
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األسئلة هناك عدة طرق لتجميع البياانت وهي مرتبطة مباورة بتكلفة البحث، حجم العينة، وكل جتميع البياانت:  .ه 
 واليت نذكر منها: اإلستقصاء، املقابلة الشخصية، اهلاتف والربيد...إخل؛

 بعد مجع البياانت يتم حتليلها وفقا للغرض املدروس وابستخدام برامج إحصائية خمّصصة لذلك؛حتليل البياانت:  .و 
ناسب هلا واليت يتم من خالهلا النتائج قد تكون يف وكل جداول ومتثيالت بيانية مع الشرح والتحليل املعرض النتائج:  .ز 

 احلصول على تفسريات للظواهر املدروسة وإجاابت عن اإلوكالية املطروحة يف البداية.
" مبدينة األغواط )اجلزائر( بلغزال للسياحة واألسفاردراسة ميدانية على عيّنة من عمالء الوكالة السياحية "اثنيا: 

  .رضا العمالء )السياح(حول دور املزيج التسويقي السياحي يف حتقيق 
تقّدم جمموعة  .2014، بدأت نشاطها منذ )اجلزائر(الوكالة السياحية بلغزال للسياحة واألسفار مقرها مدينة األغواط

 :واسعة من اخلدمات والتسهيالت لراحة العمالء تتمثل أمهها فيما يلي
يق اإلقامة والدوائر والرحالت يف جمالس األعمال، )تنظيم رحالت دراسية ورحالت لغوية، إكتشاف واملواقع واملعامل، حتق

الرحالت وعطالت هناية األسبوع، تنظيم الندوات واملؤمترات والندوات، السياحة التعليمية والثقافية، أتجري السيارات، العالج ابملياه 
بيع تذاكر الطريان الوطنية والدولية يم صيفي، إستقبال ونقل من املطار، التخييم العائلي، حجز و خماملعدنية، حجز غرف الفنادق، 

 .والبحرية، دورة رايضية(
للوكالة فريق عمل ذو خربة يف اجملال يسهرون على ضمان أجود اخلدمات وحتقيق التمّيز يف ظل املنافسة. حيث تستخدم 

 مزيج تسويقي سياحي ممّيز ومتنوّع يساعدها على حتقيق رضا عمالئها.
I. :ختطيط الدراسة 

هل يوجد دور ذو داللة إحصائية للمزيج التسويقي السياحي لوكالة بلغزال للسياحة واألسفار ابألغواط اإلشكالية الرئيسية:  .1
 ؟ % 05يف حتقيق رضا العمالء عند مستوى الداللة 

  اإلشكاليات الفرعية: .2
ابألغواط يف حتقيق رضا العمالء عند هل يوجد دور ذو داللة إحصائية للمنَتج السياحي لوكالة بلغزال للسياحة واألسفار  -

 ؟ % 05مستوى الداللة 
هل يوجد دور ذو داللة إحصائية للتسعري السياحي لوكالة بلغزال للسياحة واألسفار ابألغواط يف حتقيق رضا العمالء عند  -

 ؟ % 05مستوى الداللة 
هل يوجد دور ذو داللة إحصائية للرتويج السياحي لوكالة بلغزال للسياحة واألسفار ابألغواط يف حتقيق رضا العمالء عند  -

 ؟ % 05مستوى الداللة 
هل يوجد دور ذو داللة إحصائية للتوزيع السياحي لوكالة بلغزال للسياحة واألسفار ابألغواط يف حتقيق رضا العمالء عند  -

 ؟ % 05مستوى الداللة 
هل يوجد دور ذو داللة إحصائية لألفراد يف وكالة بلغزال للسياحة واألسفار ابألغواط يف حتقيق رضا العمالء عند مستوى  -

 ؟ % 05الداللة 
هل يوجد دور ذو داللة إحصائية للبيئة املادية لوكالة بلغزال للسياحة واألسفار ابألغواط يف حتقيق رضا العمالء عند مستوى  -

 ؟ % 05الداللة 
هل يوجد دور ذو داللة إحصائية للعمليات يف وكالة بلغزال للسياحة واألسفار ابألغواط يف حتقيق رضا العمالء عند مستوى  -

 ؟ % 05الداللة 
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 منوذج الدراسة:  .3
 منوذج الدراسة امليدانية :01الشكل 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

  
 
 

يضم جمتمع الدراسة مجيع العمالء الذين يتعاملون مع وكالة بلغزال للسياحة واألسفار ابألغواط، ومت الدراسة:  وعّينة جمتمع .4
ت ألهنا ال ختدم استبياان 10ت وإسرتدادها كاملة، لكن مت إلغاء ستبياانعميل مت توزيع اال 60عينة عشوائية مكونة من  اختيار

 إستبانة.50على  الدراسة بسبب عدم إكتمال اإلجاابت فيها، واعتمدان
 ثبات أداة الدراسة: اختبار .5

 :01اجلدول 
 ثبات أداة الدراسة اختبارنتائج 

 معامل ألفاكرونباخ عدد العبارات
39 0.75 

 SPSS 25 خمرجات برانمج مالحظة:
 

ممّا يعين ، 0.6، وهي قيمة مرتفعة وموجبة اإلوارة وتتعّدى 0.75أن قيمة معامل ألفاكرونباج تساوي  01يوّضح اجلدول 
زايدة مصداقية البياانت يف عكس نتائج العينة على اجملتمع، كما يدل على إستقرار املقياس وعدم تناقضه مع نفسه، وميكن 

على اإلستبانة يف قياس املتغريات املدروسة لقدرهتا على إعطاء نتائج متوافقة إذا ما طّبقت يف جمتمع أخر ووقت فخر مع  عتماداال
 ف، وعليه ميكن تعميم نتائج اإلستبانة على كل جمتمع الدراسة.توفّر نفس الظرو 

 
 
 
 

 المتغير التابع المتغير المستقل

 رضا العمالء )السياح( 

 التسويقي السياحيالمزيج 

 المنَتج السياحي

 التسعير السياحي

 الترويج السياحي

 التوزيع السياحي

 العمليات

 البيئة المادية

 األفراد
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II. :عرض خصائص عينة الدراسة 
 ( يوّضحان التوزيعات الدميوغرافية ألفراد العينة كما يلي:03( و )02اجلدول رقم )

 :02اجلدول 
 خصائص العينة

 الوظيفة املستوى التعليمي احلالة اإلجتماعية العمر اجلنس
 %16 موظف %06 إبتدائي أو أقل 36 % أعزب %10 سنة 30من أقل  %25 ذكر
 سنة 40إىل  31من  %25 أنثى

 سنة 50إىل  41من 
20% 
30% 

 متزوج
 أخرى

% 44 
% 20 

 متوسط
 اثنوي

14% 
22% 

 أعمال حرة
 متقاعد

46% 
32% 

 %06 بدون عمل %34 جامعي   %40 سنة 50أكرب من   
   %24 دراسات عليا      

 %100 اجملموع %100 اجملموع %100 اجملموع %100 اجملموع %100 اجملموع
  SPSS 25 خمرجات برانمج مالحظة:

 ت؛ستبيااننسبة الذكور واإلانث متساوية، ابلرغم من التوزيع العشوائي لال نالحظ -
، تليها ابقي الفئات بنسب متفاوتة. هذا يوّضح أن %40سنة بنسبة  50إن أغلب أفراد العينة أعمارهم أكرب من  -

 معظم أفراد العينة من فئة كبار السن؛ 
%، وذلك يتوافق مع النتائج السابقة اخلاصة 44يتبنّي أّن احلالة اإلجتماعية ألغلب العمالء هي متزوجون بنسبة  -

 جون؛سنة تكون حالتهم اإلجتماعية هي متزوّ  50ابلعمر، ففي األغلب فئة أكرب من 
%، وذلك سيفيد الدراسة من حيث إمكانية 34املستوى التعليمي ألغلبية العمالء املستجوبون هو جامعي بنسة  -

 وإجاابهتم ستكون أكثر موضوعية؛ ستبيانفهمهم لعبارات اال
 % لفئة العمالء الذين بدون عمل.06%، وأقل نسبة هي 46أغلب العمالء يزاولون "أعمال حرة" بنسبة  -

 :03اجلدول 
 خصائص العينة

 نية اإلستمرار يف التعامل مع الوكالة التعرف على الوكالة اخلدمة املقدمة التعامل مع الوكالة
 %50 نعم %30 صفحة الفيسبوك %80 احلج أو العمرة %20 مرة واحدة

مرات 2-4  %50 ال %70 األهل واألصدقاء %20 رحالت سياحية أخرى  50% 

مرات 4أكثر من   30%       

100 اجملموع %100 اجملموع
% 

 %100 اجملموع %100 اجملموع

  SPSS 25 خمرجات برانمج مالحظة:
%، هذا يدل على إرتياح 50مرات بنسبة  4-2أغلب العمالء املستجوبون كانت عدد مرات تعاملهم مع الوكالة من  -

 إلعادة التعامل معها؛أغلب أفراد العينة يف التعامل مع الوكالة، ممّا دفعهم وحّفزهم 
%، هذا يدل على رضا وإرتياح العمالء على 80أغلب العمالء املستجوبون إستفادوا من رحالت احلج والعمرة بنسبة  -

سنة، وهي فئة  50خدمات احلج والعمرة املقدَّمة ابلوكالة. كما يتناسب ذلك مع نتائج أعمار الفئة الغالبة وهي أكرب من 
ل يف   هذا العمر أداء وعائر احلج والعمرة؛من اجملتمع تُفضِّّ
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% كانت من 30%، ونسبة 70أغلب العمالء املستجوبون تعرّفوا على الوكالة من خالل األهل واألصدقاء بنسبة  -
األذن( كان هلا دور كبري يف نشر السمعة احلسنة للوكالة وتَعرُّف -خالل صفحة الفيسبوك. هذا يدل على أن كلمة )الفم

ها. أّما صفحة الفيسبوك فَقلَّ أتثريها ميكن بسبب أّن فئة الشباب هم من يكون إستعماهلم لوسائل التواصل أفراد العينة علي
 اإلجتماعي بشكل أكثر من فئة كبار السن الذين كانوا الفئة الغالبة لعينة الدراسة؛

كن تفسري ذلك أبّن النّية % عكس ذلك. مي50% من العمالء املستجوبون ينوون إستمرار التعامل مع الوكالة و50إّن  -
األساسية هلذه الفئة كانت أداء وعائر احلج أو العمرة وقد أّدو اهلدف األساسي من تعاملهم مع الوكالة، أما النصف 

 اآلخر فينوون اإلستمرار إما إلعادة اإلستفادة من رحالت احلج والعمرة أو رحالت سياحية أخرى.
 

III.  الفرضيات: اختبارعرض نتائج الدراسة و 
 " أما املتغري التابع فيتمّثل يف "رضا العمالء". املزيج التسويقي السياحياملتغري املستقل هلذه الدراسة هو "

على  عتماداملصدر األساسي جلمع البياانت من عيّنة الدراسة، كما مت إستخدام مقياس ليكرت الثالثي واال ستبيانيعّد اال
فرضيات الدراسة. كما متت اإلستعانة  اختبارالتحليل اإلحصائي هلا وكذا و  لتفريغ البياانت  SPSS25الربانمج اإلحصائي

ثبات أداة الدراسة، املتوسطات احلسابية واإلحنرافات املعيارية ملعرفة  ختبارمعامل ألفا كرونباخ ال التالية: ابألساليب اإلحصائية
 حتليل اإلحندار املتعّدد ملعرفة أتثري املتغريات املستقلة على التابعة. اختبارإجتاهات إجاابت أفراد العينة، وكذا 

 عرض نتائج الدراسة:  .1
)املنَتج السياحي، التسعري السياحي، الرتويج السياحي، التوزيع يتفرّع عن "املزيج التسويقي السياحي" سبعة حماور هي: 

عبارة،  31ع البياانت عن هذه املتغريات من أفراد عينة الدراسة عن طريق ، وقد مّت مجالسياحي، األفراد، البيئة املادية، العمليات(
 سيتم التطّرق إىل حتليل وتفسري إجاابهتم كما يلي:

 وظهرت النتائج كما يلي: ستبيانعبارات يف اال 04يضم حتليل نتائج عبارات احملور األول )املنَتج السياحي(:  -
 :04اجلدول 

 )السياحي املنتَج( األول للمحور نتائج الدراسة
ا

 اإلجتاه اإلحنراف املعياري املتوسط احلسايب العبارة لرقم

0
1 

 موافق 0.666 3.20 تقّدم الوكالة جموعة متنوعة من اخلدمات السياحية

0
2 

 موافق 0.922 3.51 تقّدم الوكالة خدمات سياحية ذات جودة

0
3 

 موافق 0.580 3.22 تقّدم الوكالة خدمات سياحية مغرية

0
4 

 موافق 0.478 3.13 تقّدم الوكالة خدمات سياحية جديدة

 موافق 0.613 3.26 متوسط عبارات احملور األول )املنَتج السياحي(
  SPSS 25 خمرجات برانمج مالحظة:
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، حيث كانت 3.26أبن اإلجتاه العام حملور املنَتج السياحي كان ابملوافقة، مبتوسط حسايب قدرة من اجلدول أعاله يّتضح 
هي  2. لكن العبارة 3.13مبتوسط حسايب قدره  4، وأقّلها العبارة رقم 3.51هي األكثر موافقة مبتوسط حسايب قدره  2العبارة 

هي األكثر جتانسا ابحنراف معياري قدره  04أما العبارة ، 0.922األقل جتانسا يف إجاابت املستقصني ابحنراف معياري قدره 
وعليه بناءا على إجاابت العمالء جيب على الوكالة أن تستمر يف احلرص على تقدمي خدمات ذات جودة حىت ال تفقد  .0.478

مل على جتديد خدماهتا مبا ثقة عمالئها وحتّقق التّميز يف ظل املنافسة احلادة يف هذا اجملال، لكن من جهة أخرى جيب أن تع
 يتناسب مع حاجات ورغبات العمالء املتغرّية ابستمرار.

 وظهرت النتائج كما يلي: ستبيانعبارات يف اال 04يضم  حتليل نتائج عبارات احملور الثاين)التسعري السياحي(: -
 :05اجلدول 

 )الثاين )التسعري السياحي للمحور نتائج الدراسة
ا

 اإلجتاه اإلحنراف املعياري احلسايباملتوسط  العبارة لرقم

0
5 

 موافق 0.650 3.25 تقّدم الوكالة خدماهتا السياحية أبسعار مناسبة

0
6 

 موافق 0.676 3.18 تتوافق أسعار اخلدمات السياحية مع جودهتا

0
7 

 موافق 0.444 2.44  تقّدم الوكالة تسهيالت يف طرق الدفع ابلتقسيط

0
8 

 موافق 0.530 2.51 للعمالء األوفياء )العمالء الدائمون(تقّدم الوكالة أسعار خاصة 

 موافق 0.575 2.84 متوسط عبارات احملور الثاين )التسعري السياحي(
  SPSS 25 خمرجات برانمج مالحظة:

 
، حيث كانت 2.84جتاه العام حملور التسعري السياحي كان ابملوافقة مبتوسط حسايب قيمتهنالحظ من اجلدول أعاله أّن اإل

ابجتاه  2.44أقل قيمة للمتوسط احلسايب قدره  7، وسجلت العبارة 3.25هي األكثر موافقة مبتوسط حسايب قدره  5العبارة 
هي األكثر جتانسا ابحنراف معياري  7، أما العبارة 0.676هي األقل جتانسا ابحنراف معياري قدره  6موافق. كما تعترب العبارة 

. وعليه، جيب على الوكالة اإلستمرار يف سياساهتا السعرية املقّدمة ملوافقة عمالئها أبن األسعار اليت تقّدمها مناسبة 0.444قدره 
لعمالء. أيضا جيب أن تعطي إهتمام هلم، مع العمل على إعادة النظر يف طرق الدفع اليت تستخدمها، وحماولة تكييفها مع رغبات ا

 أكثر للعمالء األوفياء خلدماهتا وحماولة متييزهم بعروض أسعار خاصة مكاَفَأة هلم على تعاملهم الدائم معها.
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 وظهرت النتائج كما يلي: ستبيانعبارات يف اال 06يضم حتليل نتائج عبارات احملور الثالث)الرتويج السياحي(:  -
 :06اجلدول 

 ))الرتويج السياحي الثالث للمحور نتائج الدراسة
ا

 اإلجتاه اإلحنراف املعياري املتوسط احلسايب العبارة لرقم

0
9 

 موافق 0.458 3.40 تستخدم الوكالة اإلعالانت اإلذاعية للتعريف خبدماهتا

1
0 

 موافق 0.933 3.65 تقّدم الوكالة معلومات واضحة عرب إعالانهتا يف مواقع التواصل اإلجتماعي

1
1 

 موافق 0.584 3.80  يقّدم موظفوا الوكالة إجاابت واضحة وكافية عن كل إستفسارات العمالء

1
2 

 غري موافق 0.684 1.16  تقّدم الوكالة )هدااي، خصومات ومكافئات( للعمالء

1
3 

 موافق 0.225 3.55  تشارك الوكالة يف بعض األنشطة اخلريية يف والية األغواط

1
4 

 موافق 0.762 3.25 تنتشر عن الوكالة معلومات إجيابية عن اخلدمات اليت تقّدمها

 موافق 0.461 3.13 متوسط عبارات احملور الثالث )الرتويج السياحي(
  SPSS 25 خمرجات برانمج مالحظة:

 
، حيث  3.13جتاه العام حملور الرتويج السياحي كان ابملوافقة، مبتوسط حسايب قدرة من خالل اجلدول أعاله يّتضح أنَّ اإل

، وقد سجلت 3.65مبتوسط حسايب قدره  10، تليها العبارة 3.80هي األكثر موافقة مبتوسط حسايب قدره  11كانت العبارة 
قل جتانسا يف إجاابت املستقصني ابحنراف هي األ 10. كما أّن العبارة 1.16عدم املوافقة مبتوسط حسايب قدره  12العبارة 

إستنادا إىل إجاابت العمالء جيب . 0.225هي األكثر جتانسا ابحنراف معياري قدره  13أما العبارة ، 0.933معياري قدره 
ملوافقة  على الوكالة أن تستمر يف دعم جهودها الرتوجيية عرب طاقم املوظفني لديها وأيضا عرب مواقع التواصل اإلجتماعي، نظرا

أغلب العمالء املستقصني على إستفادهتم من املعلومات املقّدمة عرب هاتني الوسيلتني، ابإلضافة لذلك جيب عليها إعادة النظر يف 
حتفيز العمالء بتقدمي عروض كاهلدااي، اخلصومات واملكافئات...إخل، وذلك لتغيري وجهة جانب تنشيط املبيعات وتعمل على 

 اته النقطة.نظرهم اجتاهها يف ه
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 وظهرت النتائج كما يلي: ستبيانعبارات يف اال 03يضم  حتليل نتائج عبارات احملور الرابع )التوزيع السياحي(: -
 :07اجلدول 

 )التوزيع السياحي( الرابع للمحور نتائج الدراسة
ا

 لرقم
 اإلجتاه اإلحنراف املعياري املتوسط احلسايب العبارة

1
5 

 موافق 0.300 2.40 َيسُهل الوصول إليهإن موقع الوكالة 

1
6 

 موافق 0.453 3.18 تقّدم الوكالة خدماهتا عرب صفحتها اإللكرتونية على الفسيبوك

1
7 

 موافق 0.780 3.77 تقدم الوكالة خدماهتا أبقل وقت وجهد

 موافق 0.511 3.11 متوسط عبارات احملور الرابع )التوزيع السياحي(
  SPSS 25 خمرجات برانمج مالحظة:

 
، حيث  3.11أّن اإلجتاه العام حملور التوزيع السياحي كان ابملوافقة مبتوسط حسايب قدرة  من خالل اجلدول أعاله يّتضح

أقل قيمة للمتوسط احلسايب بقيمة  15، وسّجلت العبارة 3.77هي األكثر موافقة مبتوسط حسايب قدره  17كانت العبارة 
هي األكثر  15، أما العبارة 0.780هي األقل جتانسا يف إجاابت املستقصني ابحنراف معياري قدره  17. كما أّن العبارة 2.40

. بناءا على ذلك، جيب على الوكالة احلرص على إبقاء ميزة تقدمي خدماهتا أبقل وقت 0.300جتانسا ابحنراف معياري قدره 
وجهد للعمالء، لوجود إتّفاق ابملوافقة من طرفهم على توّفر هذه امليزة لديها، لكن من انحية أخرى يوافق العمالء بدرجة أقل على 

ة التخطيط مستقبال جلعل موقعها أكثر سهولة للوصول إليه لزايدة أّن موقع الوكالة املكاين يسهل الوصول اليه، فيجب على الوكال
 رضى عمالئها.

 وظهرت النتائج كما يلي: ستبيانعبارات يف اال 05يضم حتليل نتائج عبارات احملور اخلامس )األفراد(:  -
 :08اجلدول 

 ))األفراد  اخلامس للمحور نتائج الدراسة
 اإلجتاه املعيارياإلحنراف  املتوسط احلسايب العبارة الرقم
 موافق 0.808 3.45 يتمّيز موظفوا الوكالة حبسن اإلستقبال واملعاملة 18
 موافق 0.547 3.78 يتمّيز موظفوا الوكالة حبسن اإلستماع إلنشغاالت العمالء 19
 موافق 0.645 3.12  يقّدم ُموظفوا الوكالة خدمات تتناسب مع األذواق املختلفة للعمالء 20
 موافق 0.218 2.65  ابلثقة عند التعامل مع موظفي الوكالةأوعر  21
 موافق 0.462 2.65 يستمع املوظفون يف الوكالة ابهتمام لشكاوى العمالء 22

 موافق 0.536 3.08 متوسط عبارات احملور اخلامس )األفراد(
  SPSS 25 خمرجات برانمج مالحظة:

 
، حيث كانت 3.08جتاه العام حملور األفراد كان موافق، مبتوسط حسايب قدرة اإل من خالل اجلدول أعاله يّتضح أنَّ 

. كما 2.41أقل قيمة للمتوسط احلسايب بقيمة  22، وسّجلت العبارة 3.78هي األكثر موافقة مبتوسط حسايب قدره  19العبارة 
هي األكثر جتانسا  21، أما العبارة 0.808هي األقل جتانسا يف إجاابت املستقصني ابحنراف معياري قدره  18أّن العبارة 
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. وعليه، تتمّيز الوكالة ابمتالكها فريق موظفني أكّفاء حيسنون اإلصغاء إلنشغاالت وحاجات 0.218ابحنراف معياري قدره 
ه العمالء، وهي نقطة مهمة يفّضلها العمالء، كما يوافقون على حسن إستقبال ومعاملة موظفوا الوكالة هلم، وكل ذلك جيعل هذ

األخرية ممّيزة من خالل فريق العّمال الذي متتلكه. لكن من جهة أخرى ما يعيبه العمالء على الوكالة هو نقص إهتمام العّمال 
بشكاويهم، وهي نقطة حّساسة جيب على الوكالة أن توليها أولوية حىت حتصل على ثقة العمالء مبوظفيها، كما ميكنها تنظيم 

 ق وأساليب التعامل مع الشكاوى حىت تكسب ثقة العمالء وحتّقق رضاهم.دورات تدريبية لعماهلا عن طر 
 وظهرت النتائج كما يلي: ستبيانعبارات يف اال 04يضم  حتليل نتائج عبارات احملور السادس )البيئة املادية(: -

 :09اجلدول 
 )السادس )البيئة املادية للمحور نتائج الدراسة

 اإلجتاه اإلحنراف املعياري املتوسط احلسايب العبارة الرقم
 حمايد 0.869 2.30 يتمّيز مقر الوكالة ابلتصميم اجلذاب 23
 موافق 0.758 2.55   يتمّيز مقر الوكالة بوجود أماكن لإلنتظار مرحية 24
 غري موافق 0.465 1.44   تقّدم الوكالة وسائل للتسلية والراحة 25
 موافق 0.222 3.28   يتميز مقر الوكالة جبو هادئ ومالئم 26

 موافق 0.578 2.39 متوسط عبارات احملور السادس )البيئة املادية(
  SPSS 25 خمرجات برانمج مالحظة:

 
، حيث كانت العبارة 2.39جتاه العام حملور البيئة املادية كان موافق، مبتوسط حسايب قدرة اإل نالحظ من اجلدول أعاله أنّ 

 25. لكن العبارة 2.55ابملوافقة بقيمة متوسط حسايب  24، تليها العبارة 3.28هي األكثر موافقة مبتوسط حسايب قدره  26
األقل جتانسا يف إجاابت املستقصني ابحنراف معياري قدره  هي 23. أّما العبارة 1.44سّجلت عدم املوافقة مبتوسط حسايب قدره 

. إستنادا هلذه النتائج، جيب على الوكالة أن تستمر 0.222هي األكثر جتانسا ابحنراف معياري قدره  26، أما العبارة 0.869
اإلنتظار املرحية وكذلك الراحة  يف توفري اجلو املالئم عند تقدمي خدماهتا للعمالء، حيث هناك موافقة من طرفهم على تّوفر أماكن

واهلدوء مبقر الوكالة، لكن من جهة أخرى يرى العمالء عدم توفّر وسائل للتسلية أثناء فرتة اإلنتظار، لذا عليها أن تبتكر طرق 
ملقر الوكالة  وتطّبق إسرتاتيجيات إدارة فرتة إنتظار العمالء، حىت تزيد من رضى عمالئها وجتذهبم. أّما فيما خيص التصميم اجلذاب
 فكانت إجاابت العمالء ابحلياد ممّا يدفع الوكالة لضرورة التفكري يف إعادة تصميم املقر بطريقة جذابة وتلفت إنتباههم.

 وظهرت النتائج كما يلي: ستبيانعبارات يف اال 05يضم حتليل نتائج عبارات احملور السابع )العمليات(:  -
 ))العمليات  السابع للمحور نتائج الدراسة :10اجلدول 

 اإلجتاه اإلحنراف املعياري املتوسط احلسايب العبارة الرقم
 موافق 0.330 3.56 إّن إجراءات احلصول على اخلدمات غري معقدة 27
 موافق 0.468 2.78 إّن إجراءات احلصول على اخلدمات سريعة 28
 موافق 0.658 2.66 خدمات الوكالة تتمّيز بقلة البريوقراطية 29
يُقّدم موّظفوا الوكالة الشرح الواضح لإلجراءات اليت جيب القيام هبا  30

 للحصول على اخلدمات
 موافق 0.912 3.59

 غري موافق 0.154 1.10 ُيساعد موّظفوا الوكالة العمالء إلمتام اإلجراءات بسهولة 31
 موافق 0.504 2.73 متوسط عبارات احملور السابع )العمليات(

  SPSS 25 خمرجات برانمج مالحظة:
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، حيث كانت 2.73أّن اإلجتاه العام حملور العمليات كان موافق، مبتوسط حسايب قدرة  من خالل اجلدول أعاله يّتضح
. لكن 3.56ابملوافقة بقيمة متوسط احلسايب  27، تليها العبارة 3.59هي األكثر موافقة مبتوسط حسايب قدره  30العبارة 
هي األقل جتانسا يف إجاابت املستقصني ابحنراف ف 30. أّما العبارة 1.10سجلت عدم املوافقة مبتوسط حسايب قدره  31العبارة 

. بناءا عليه، جيب على الوكالة اإلستمرار 0.154هي األكثر جتانسا ابحنراف معياري قدره  31، والعبارة 0.912معياري قدره 
مالء مساعدة يف تقدمي خدماهتا إبجراءات بسيطة وغري معقدة، نظرا ملوافقة العمالء على ذلك. لكن من جهة أخرى يفّضل الع

 املوظفني هلم يف إمتام هذه اإلجراءات بسهولة، هلذا جيب على الوكالة ختصيص جمموعة من املوظفني ملساعدة العمالء على ذلك.
 وظهرت النتائج كاآليت: ستبيانعبارات يف اال 08يضم  حتليل نتائج عبارات املتغري التابع )رضا العمالء(: -

 :11اجلدول 
 (رضا العمالء( للمتغري التابع نتائج الدراسة

 العبارة الرقم
املتوسط 
 احلسايب

اإلحنراف 
 اإلجتاه املعياري

 موافق 0.587 3.25 أوعر ابلرضا عن برامج اخلدمات السياحية اليت تقّدمها الوكالة 32
 موافق 0.684 2.51 أوعر ابلرضا عن أسعار اخلدمات اليت تعرضها الوكالة 33
 موافق 0.245 2.60  توفري الوكالة للخدمات يف املكان والوقت املناسبني يلأوعر ابلرضا عن  34
 موافق 0.958 2.78  املعلومات اليت أحصل عليها من خالل وسائل الرتويج اليت تستخدمها الوكالة كافية 35
 موافق 0.465 2.64  تقّدم الوكالة معلومات صادقة من خالل وسائل الرتويج املستخدمة 36
 غري موافق 0.654 1.25 تتمّيز الوكالة بوجود طاقم موظفني لديهم كفاءة 37
 موافق 0.587 2.78 أوعر ابإلرتياح أثناء فرتة اإلنتظار يف مقّر الوكالة 38
 حمايد 0.149 1.69 أوعر ابلرضا عن اإلجراءات غري املعقدة اليت تضعها الوكالة للحصول على اخلدمات 39

 موافق 0.451 2.43 التابع )رضا العمالء(متوسط عبارات املتغري 
  SPSS 25 خمرجات برانمج مالحظة:

 
، حيث  2.43جتاه العام حملور رضا العمالء كان موافق، مبتوسط حسايب قدرة من خالل اجلدول أعاله نالحظ أّن اإل

 33، أما العبارة اليت سجلت أقل نسبة موافقة هي العبارة 3.25هي األكثر موافقة مبتوسط حسايب قدره  32كانت العبارة 
فهي األقل  35. أّما العبارة 1.25سجلت عدم املوافقة مبتوسط حسايب قدره  37. لكن العبارة 2.51مبتوسط حسايب قدره 

. 0.149هي األكثر جتانسا ابحنراف معياري قدره  39، والعبارة 0.958جتانسا يف إجاابت املستقصني ابحنراف معياري قدره 
وعليه، نالحظ أّن أغلب العمالء املستقصني كان لديهم إتّفاق على الشعور ابلرضا عن برامج اخلدمات السياحية اليت تقّدمها 

كالة، وهذا أمر إجيايب ويف صاحل املؤسسة، لذلك جيب أن تستمر يف تقدمي األفضل فيما يتعلق مبزيج خدماهتا وجتديده ابستمرار الو 
مبا يتناسب مع رغبات العمالء حىت حتّقق التميز يف ظل املنافسة احلادة، كما جيب عليها حماولة تقدمي أسعار أكثر مالئمة 

األكفاء منهم وإخضاعهم  اختيارأيضا السعي جبّدية لإلهتمام أكثر بطاقم املوظّفني لديها من خالل لعمالئها حىت حتّقق رضاهم، و 
لدورات تدريبية عن كيفية التعامل مع العمالء واإلهتمام ابلشكاوى املقّدمة من طرفهم واحلرص على معاجلتها، ألن املوظفني هم 

مع العمالء وأي تقصري من طرفهم سيكون له إنعكاس سليب على رضا العمالء. الواجهة األوىل عن الوكالة واملتعاملني املباورين 
 عالوة على ذلك جيب على الوكالة السعي لتبسيط إجراءات احلصول على اخلدمات وجعلها أكثر مالئمة لرغبات العمالء.
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 مدى صحتها يف اآليت: اختبارتتمّثل فرضيات الدراسة اليت سيتم فرضيات الدراسة:  اختبار .2
 الفرضية الرئيسية: -

H0 : ال يوجد دور ذو داللة إحصائية للمزيج التسويقي السياحي لوكالة بلغزال للسياحة واألسفار ابألغواط يف حتقيق
 % 05رضا العمالء عند مستوى الداللة 

H1 : يوجد دور ذو داللة إحصائية للمزيج التسويقي السياحي لوكالة بلغزال للسياحة واألسفار ابألغواط يف حتقيق رضا
   % 05العمالء عند مستوى الداللة 

 الفرضيات الفرعية: -
H0 : ذو داللة إحصائية للمنَتج السياحي لوكالة بلغزال للسياحة واألسفار ابألغواط يف حتقيق رضا العمالء يوجد دور ال

  % 05عند مستوى الداللة 
H1 : يوجد دور ذو داللة إحصائية للمنَتج السياحي لوكالة بلغزال للسياحة واألسفار ابألغواط يف حتقيق رضا العمالء

 % 05عند مستوى الداللة 
H0 : يوجد دور ذو داللة إحصائية للتسعري السياحي لوكالة بلغزال للسياحة واألسفار ابألغواط يف حتقيق رضا العمالء ال

 % 05عند مستوى الداللة 
H1 : يوجد دور ذو داللة إحصائية للتسعري السياحي لوكالة بلغزال للسياحة واألسفار ابألغواط يف حتقيق رضا العمالء

 % 05عند مستوى الداللة 
H0 : يوجد دور ذو داللة إحصائية للرتويج السياحي لوكالة بلغزال للسياحة واألسفار ابألغواط يف حتقيق رضا العمالء ال

 % 05عند مستوى الداللة 
H1 : يوجد دور ذو داللة إحصائية للرتويج السياحي لوكالة بلغزال للسياحة واألسفار ابألغواط يف حتقيق رضا العمالء

  % 05ة عند مستوى الدالل
H0 : يوجد دور ذو داللة إحصائية للتوزيع السياحي لوكالة بلغزال للسياحة واألسفار ابألغواط يف حتقيق رضا العمالء ال

 % 05عند مستوى الداللة 
H1 : يوجد دور ذو داللة إحصائية للتوزيع السياحي لوكالة بلغزال للسياحة واألسفار ابألغواط يف حتقيق رضا العمالء

  % 05عند مستوى الداللة 
H0 : يوجد دور ذو داللة إحصائية لألفراد بوكالة بلغزال للسياحة واألسفار ابألغواط يف حتقيق رضا العمالء عند ال

 % 05مستوى الداللة 
H1 : يوجد دور ذو داللة إحصائية لألفراد بوكالة بلغزال للسياحة واألسفار ابألغواط يف حتقيق رضا العمالء عند مستوى

 % 05الداللة 
H0 : يوجد دور ذو داللة إحصائية للبيئة املادية بوكالة بلغزال للسياحة واألسفار ابألغواط يف حتقيق رضا العمالء عند ال

 % 05مستوى الداللة 
H1 : يوجد دور ذو داللة إحصائية للبيئة املادية بوكالة بلغزال للسياحة واألسفار ابألغواط يف حتقيق رضا العمالء عند

 % 05مستوى الداللة 
H0 : يوجد دور ذو داللة إحصائية للعمليات بوكالة بلغزال للسياحة واألسفار ابألغواط يف حتقيق رضا العمالء عند ال

 % 05مستوى الداللة 



 Khedidja GOURINE  & Fatna GOURINE 

 

 

 

 

 

 

 

 
101 

H1 : يوجد دور ذو داللة إحصائية للعمليات بوكالة بلغزال للسياحة واألسفار ابألغواط يف حتقيق رضا العمالء عند
 % 05مستوى الداللة 

 فرضيات الدراسة مت استخدام منوذج اإلحندار اخلطي املتعدد كما هو موضح يف اجلدول اآليت: ختبارال
 :12اجلدول 

 فرضيات الدراسة اختبار
 (Sig)القيمة اإلحتمالية  (R2) معامل التحديد (Y) املتغري التابع (X7إىل  X1 من) املستقلةاملتغريات 
(X1املنَتج السياحي :)  0.000 0.622 العمالءرضا* 
(X2:)  0.000 0.454 العمالءرضا  السياحيالتسعري* 
(X3:)  0.000 0.007 العمالءرضا  السياحيالرتويج* 
(X4:)  0.000 0.182 العمالءرضا  السياحيالتوزيع* 

(X5:) 0.000 0.195 العمالءرضا  األفراد* 
(X6البيئة املادية :)  0.000 0.371 العمالءرضا* 

(X7العمليات :)  0.000 0.268 العمالءرضا* 
 *0.000  رضا العمالء املزيج التسويقي السياحي

  SPSS 25 خمرجات برانمج مالحظة:
Xحماور املتغري املستقل؛ :Y                    املتغري التابع؛ : 

R² معامل التحديد يعرّب عن مقدار التغرّي يف املتغري التابع )رضا العمالء( الذي يسببه املتغرّي املستقل )املزيج التسويقي :
 السياحي(.

 يلي: من خالل اجلدول أعاله نستنتج ما
( وهذا 0.62نالحظ من اجلدول أعاله أن معامل التحديد لعنصر املنَتج السياحي يساوي )الفرضية الفرعية األوىل:  -

% من التغرّي يف رضا العمالء. كما نالحظ أنَّ القيمة اإلحتمالية 62يعين أنَّ للمنَتج السياحي القدرة على تفسري 
(0.000Sig= هي أقل من مستوى الداللة )ومنه تقبل الفرضية البديلة 05 ،%H1  وترفض الفرضية الصفريةH0 أي يوجد ،

ذو داللة إحصائية للمنَتج السياحي لوكالة بلغزال للسياحة واألسفار ابألغواط يف حتقيق رضا العمالء عند مستوى الداللة دور 
 ؛05%

وهذا ( 0,45يّتضح من اجلدول أعاله أنَّ معامل التحديد لعنصر التسعري السياحي يساوي )الفرضية الفرعية الثانية:  -
% من التغرّي يف رضا العمالء. كما نالحظ أنَّ القيمة اإلحتمالية 45يعين أنَّ للتسعري السياحي القدرة على تفسري 

(0.000Sig= هي أقل من مستوى الداللة )ومنه تقبل الفرضية البديلة 05 ،%H1  وترفض الفرضية الصفريةH0 أي يوجد ،
الة بلغزال للسياحة واألسفار ابألغواط يف حتقيق رضا العمالء عند مستوى الداللة ذو داللة إحصائية للتسعري السياحي لوكدور 
  ؛05%

( وهذا يعين 0.007يبنّي اجلدول أعاله أنَّ معامل التحديد لعنصر الرتويج السياحي يساوي )الفرضية الفرعية الثالثة:  -
العمالء. كما نالحظ أنَّ القيمة اإلحتمالية % من التغرّي يف رضا 00.7أنَّ للرتويج السياحي القدرة على تفسري 

(0.000Sig= هي أقل من مستوى الداللة )ومنه تقبل الفرضية البديلة 05 ،%H1  وترفض الفرضية الصفريةH0 أي يوجد ،
داللة ذو داللة إحصائية للرتويج السياحي لوكالة بلغزال للسياحة واألسفار ابألغواط يف حتقيق رضا العمالء عند مستوى الدور 
 ؛05%
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( وهذا 0.18يشري اجلدول أعاله إىل أّن معامل التحديد لعنصر التوزيع السياحي يساوي )الفرضية الفرعية الرابعة:  -
% من التغرّي يف رضا العمالء. كما نالحظ أنَّ القيمة اإلحتمالية 18يعين أنَّ التوزيع السياحي القدرة على تفسري 

(0.000Sig= هي أقل من مستوى الداللة )ومنه تقبل الفرضية البديلة 05 ،%H1  وترفض الفرضية الصفريةH0 أي يوجد ،
ذو داللة إحصائية للتوزيع السياحي لوكالة بلغزال للسياحة واألسفار ابألغواط يف حتقيق رضا العمالء عند مستوى الداللة دور 
 ؛05%

( وهذا يعين أنَّ 0.19أعاله إىل أّن معامل التحديد لعنصر األفراد يساوي )يشري اجلدول الفرضية الفرعية اخلامسة:  -
( هي أقل =0.000Sig% من التغرّي يف رضا العمالء. كما نالحظ أنَّ القيمة اإلحتمالية )19لعنصر ألفراد القدرة على تفسري 

ذو داللة إحصائية ، أي يوجد دور H0وترفض الفرضية الصفرية  H1%، ومنه تقبل الفرضية البديلة 05من مستوى الداللة 
 %؛05لألفراد بوكالة بلغزال للسياحة واألسفار ابألغواط يف حتقيق رضا العمالء عند مستوى الداللة 

( وهذا يعين 0.37يشري اجلدول أعاله إىل أّن معامل التحديد لعنصر البيئة املادية يساوي )الفرضية الفرعية السادسة:  -
( =0.000Sig% من التغرّي يف رضا العمالء. كما نالحظ أنَّ القيمة اإلحتمالية )37املادية القدرة على تفسري أنَّ لعنصر البيئة 

ذو داللة ، أي يوجد دور H0وترفض الفرضية الصفرية  H1%، ومنه تقبل الفرضية البديلة 05هي أقل من مستوى الداللة 
 ؛%05فار ابألغواط يف حتقيق رضا العمالء عند مستوى الداللة إحصائية للبيئة املادية بوكالة بلغزال للسياحة واألس

( وهذا يعين أنَّ 0.26يشري اجلدول أعاله إىل أّن معامل التحديد لعنصر العمليات يساوي )الفرضية الفرعية السابعة:  -
( هي =0.000Sigاإلحتمالية )% من التغرّي يف رضا العمالء. كما نالحظ أنَّ القيمة 26لعنصر العمليات القدرة على تفسري 

ذو داللة إحصائية ، أي يوجد دور H0وترفض الفرضية الصفرية  H1%، ومنه تقبل الفرضية البديلة 05أقل من مستوى الداللة 
  .%05للعمليات بوكالة بلغزال للسياحة واألسفار ابألغواط يف حتقيق رضا العمالء عند مستوى الداللة 

وهي أقل من مستوى الداللة ( =0.000Sigاجلدول أعاله أّن القيمة اإلحتمالية ) نالحظ منالفرضية الرئيسية:  -
يوجد دور ذو داللة إحصائية للمزيج التسويقي ، أي H0وترفض الفرضية الصفرية  H1وابلتايل تقبل الفرضية البديلة % 5

 .%05وى الداللة السياحي لوكالة بلغزال للسياحة واألسفار ابألغواط يف حتقيق رضا العمالء عند مست
 يلي:  من خالل معادلة اإلحندار املتعّدد اآلتية نستنتج ما مالحظة:

Y = 0.79 x1 + 0.68 x2 + 0.76 x3 + 0.65 x4 + 0.75 x5 + 0.71 x6 + 0.68 x7 
على هذا "، لذلك جيب على الوكالة الرتكيز املنَتج السياحي"إن العنصر الذي له الدور األكرب يف معادلة اإلحندار، هو 

العامل وتدعيمه وجتديده بشكل مستمر، ألنه يعد من العوامل املهمة واألساسية لتحقيق رضا العمالء، ويف نفس الوقت جيب 
 تدارك نقاط التقصري يف العوامل األخرى والعمل على تقويتها.

 
 خالصة:

من خالل هذه الدراسة نستنتج أن عناصر املزيج التسويقي السياحي مهّمة جدا ألي مؤسسة سياحية تسعى لتحقيق رضا 
عمالئها وكسب والئهم مستقبال، وإّن هذا اهلدف ليس سهل التحّقق لكونه يعتمد على مدى كفاءة القائمني على تسيري 

التسويقية يف حتقيق متّيز نشاطهم، وهذا ملا تتيحه من خلق فرص ومبادرات  املؤسسات السياحية، ومدى إدراكم ألمهّية التقنيّات
يف ظل التغرّي املستمر يف حاجاهتم ورغباهتم ابإلضافة جديدة متّكنها من احلصول على رضا عمالئها وكسب عمالء جدد، ال سيما 

تزال بعيدة عن التطور العاملي، حيث قدراهتا يف متويل . إّن السياحة يف اجلزائر ال إىل املنافسة احلاّدة والتسابق لتحقيق التفّوق
وتسيري عمليات القطاع السياحي ضعيفة، وإن إصالح هذا القطاع يتطّلب جهود فعلية للنهوض ابقتصاد الدولة، وهذا ال يتحّقق 

ى جيب على املؤسسات إاّل بوجود إرادة سياسية تعي أمهية هذا القطاع ومدى مسامهته يف تطور البالد من جهة، ومن جهة أخر 
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السياحية تطبيق األساليب اإلدارية والتسويقية احلديثة اليت متّكنها من كسب رضا العمالء والتنافس مبعايري عاملية مستها اجلودة 
الدراسة  واألداء املتميز. لذلك مّت الرتكيز يف هذه الدراسة على إبراز أمهية املزيج التسويقي السياحي يف حتقيق رضا العمالء، ومّتت

امليدانية على وكالة بلغزال للسياحة واألسفار ابألغواط قصد التعّرف على مزجيها التسويقي السياحي ومدى مسامهته يف حتقيق 
 نذكر أمهها فيما يلي: النتائج والتوصيات، ومّت التوّصل إىل جمموعة من رضا عمالئها

 
I. :نتائج الدراسة 

مزيج تسويقي متنوّع وحترص على تقدمي اخلدمات السياحية املناسبة حلاجات ورغبات تقدم وكالة بلغزال للسياحة واألسفار 
 العمالء، كما تسعى لتحقيق التمّيز يف ظل املنافسة اليت يعرفها هذا اجملال؛

ليها يوافق العمالء على أن املنتجات السياحية املقّدمة من طرف الوكالة ذات جودة، وهذا يف صاحل املؤسسة وجيب أن حتافظ ع
 وتطّورها حىت حتافظ على مكانتها يف ذهن العمالء وتكسب رضاهم؛

يوافق العمالء على أّن أسعار اخلدمات املقّدمة من طرف الوكالة مناسبة، وهذا يدل على مالئمة أسعارها للقدرة الشرائية 
 لعمالئها، لكن من انحية أخرى حيّبذ العمالء أن توفّر الوكالة تسهيالت يف طرق الدفع؛

طاقم املوظّفني يوافق العمالء على إستفادهتم من املعلومات املقّدمة من طرف الوكالة عرب مزجيها الرتوجيي السياحي ال سيما من 
، حيث متّكنت من التعريف خبدماهتا بطريقة ترضي العمالء، لكن يفّضل لديها ومواقع التواصل اإلجتماعي

 الوكالة بتوفريها للخصومات واملكافئات واهلدااي...إخل؛العمالء إاتحة املزيد من التحفيزات من طرف 
يوافق العمالء على أن الوكالة تستخدم طرق مناسبة ومالئمة لتوزيع خدماهتا السياحية، حيث متّكن العميل من احلصول على 

 لكن يفّضلون لو كان موقع الوكالة يسهل الوصول إليه؛، أبقل وقت وجهد اخلدمات ابلصورة املطلوبة
افق العمالء على أّن موظّفي الوكالة حيسنون اإلصغاء إلنشغاالهتم، كما يوافقون على حسن اإلستقبال واملعاملة من طرفهم، وهذا يو 

 لكن يعاب عليهم نقص إهتمامهم بشكاوى العمالء؛ جيعلها تتمّيز من خالل فريق املوظفني الذي متتلكه،
عند تقدمي خدماهتا للعمالء، وكذا توفّر أماكن مرحية لإلنتظار، لكن من جهة أخرى يوافق العمالء على توفري الوكالة للجو املالئم 

 يرى العمالء عدم توفّر وسائل للتسلية أثناء فرتة اإلنتظار؛
 جيب على الوكالة اإلستمرار يف تقدمي خدماهتا إبجراءات بسيطة وغري معّقدة، نظرا ملوافقة العمالء على ذلك. 

 
II. :توصيات الدراسة 

إذ جيب أن تقوم بتجديد  ضرورة احلرص على تطوير عناصر املزيج التسويقي السياحي للوكالة بشكل دوري إلرضاء العمالء،
 خدماهتا حىت تواكب تطّور حاجات ورغبات العمالء املتغرّية ابستمرار؛

دمات واإلقبال عليها، وذلك من هم للخختيار تعزيز اإلهتمام بعنصر التسعري كونه عامال أساسيا يرتكز عليه بعض العمالء ال
إعادة النظر يف طرق الدفع اليت تستخدمها وتكييفها مع رغبات العمالء. كما جيب أن تعطي إهتمام أكثر  خالل

 للعمالء األوفياء وحماولة متييزهم بعروض أسعار خاصة مكافََأة هلم على تعاملهم الدائم معها؛
حتفيز العمالء بتقدمي عروض كاهلدااي، اخلصومات شيط املبيعات لديها وتعمل على جيب على الوكالة أن تعيد النظر يف جانب تن

 ، و ذلك لتغيري وجهة نظرهم اجتاهها يف هاته النقطة؛واملكافئات...إخل
هناك نوع من التحّفظ من طرف العمالء خبصوص موقع الوكالة املكاين، فيجب األخذ يف اإلعتبار هذه النقطة من طرف الوكالة 

 خطيط مستقبال جلعل موقعها أكثر سهولة للوصول إليه لزايدة رضى عمالئها؛والت
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تعزيز طرق اإلستقبال املستخدمة من طرف موظّفي الوكالة واإلهتمام أكثر آبراء العمالء و وجهات نظرهم، ومعاجلة الشكاوى 
تعامل مع الشكاوى حىت ، حيث ميكنها تنظيم دورات تدريبية للموظفني عن طرق وأساليب الاملقّدمة من طرفهم

 تكسب ثقة العمالء وحتّقق رضاهم؛
تصميم وهندسة تلفت نظر العمالء  اختيار إدارة فرتة إنتظار العمالء لتحقيق راحتهم، كما عليها على الوكالة تطبيق إسرتاتيجيات

 للوكالة؛
الوكالة ختصيص جمموعة من املوظفني يفّضل العمالء مساعدة املوظفني هلم يف إمتام اإلجراءات بسهولة، لذلك جيب على 

 ملساعدهتم على ذلك.
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