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 امللخص 

املزيج التسويقي املوسع  أثر التسويق يف حتقيق رضا املستهلك السياحي، من خالل تناول  يهدف هذا البحث إىل إبراز 
عروض خدمات مالئمة ومميزة، وتسعريها والرتويج هلا، ومن مث توزيعها يف املكان والزمان املناسبني، ابإلضافة إىل   للخدمات، متمثلة يف 

ت السياحية حسب  االعتماد على األفراد كطرف يف العملية اإلنتاجية والدليل املادي وعمليات التقدمي،مبا يضمن إدراك املستهلك للخدما
لعينة من املستهلكني لدى وكالة سياحية واليت خلصت إىل أن   توقعاته املسبقة، وقصد إثبات هذه العالقة النظرية، قمنا بدراسة استقصائية

 حيقق األثر اإلجيايب يف مستوى رضاهم.  تطبيق املزيج التسويقي 
 يقي السياحي، املستهلك، رضا املستهلك. السياحة، التسويق السياحي، املزيج التسو  الكلمات املفتاحية: 

 . JEL :18D ،31M  ،37Mتصنيف 
Abstract: 

This research aims to highlight the impact of marketing in achieving tourism 
consumer satisfaction, through addressing the expanded marketing mix of services 
(7Ps), represented in the product of appropriate and distinctive services, and pricing and 
promotion, and then distributed in the right place and time, in addition to relying on 
people as a party in the production process and physical evidence, In order to prove this 
theoretical relationship, we conducted a survey of a sample of consumers with a 
tourism agency which concluded that the application of the marketing mix achieves a 
positive impact on their satisfaction level. 
Keywords: tourism, tourism marketing, tourism marketing mix, consumer, consumer 
satisfaction. 
JEL code classification: D18, M31, M37. 
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 مقدمة  .1
تسعى املؤسسة السياحية إىل تفعيل دورها يف جذب أكرب عدد من املستهلكني من خالل حتسني جودة خدماهتا واالعتماد على  

عناصر املزيج التسويقي، بتحديد حاجات زابئنها ورغباهتم وفهم تطلعاهتم ودراسة سلوكهم، والعمل على تلبية طلباهتم يف أحسن  توظيف 
 الظروف. 

لتحقيق هدف الرحبية فحسب كوهنا متارس نشاطا   تسعى ومبا أن املؤسسات السياحية أتثرت ابملفاهيم التسويقية احلديثة، مل تعد
والتوسع يف السوق، وهذا ال يتحقق إال بوجود اسرتاتيجيات تسويقية مالئمة، والستقطاب أكرب عدد ممكن   ىل التموقع إ  جتاراي، بل تعدته

، وال يتم ذلك إال برضاهم عن اخلدمات اليت تقدمها هذه املؤسسات السياحية مما يولد  حبماية حقوقهم واحملافظة عليهم  املستهلكني من 
من طرف الوكاالت السياحية واملؤسسات   لتسويق ضرورة يف ظل املنافسة على استهداف األسواق السياحية لديهم الوفاء والوالء، فأصبح ا

 اخلدماتية. 
 إشكالية الدراسة:  .1.1

 على ضوء من تقدم ذكره سيمكننا طرح اإلشكالية التالية: 
 ما هو أثر التسويق يف حتقيق رضا مستهلك اخلدمات السياحية؟ 

 . فرضيات الدراسة 2.1
 0ة الفرضية الصفريH يف حتقيق رضا مستهلك اخلدمات السياحية  للتسويق : ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية . 
 1البديلة   الفرضيةHيف حتقيق رضا مستهلك اخلدمات السياحية للتسويق  : يوجد أثر ذو داللة إحصائية . 

ميدانية لوكالة سياحة وأسفار واستجواب عدد من املستهلكني  ولإلجابة على إشكالية الدراسة واثبات الفرضيات ارأتينا إىل دراسة 
 الذين تعاملوا من قبل مع الوكالة. 

 . أمهية الدراسة: 3.1
 يلي:   فيماتتجلى أمهية هذه الدراسة 

 معرفة مدى توظيف وكالة السياحة واألسفار حمل الدراسة لعناصر املزيج التسويقي؛  -
 التسويقي املوسع يف اخلدمات السياحية يف رضا مستهلك اخلدمات السياحية. التوصل إىل أثر تطبيق املزيج  -

 . منهج البحث واألدوات املستخدمة: 4.1
أمهية تطبيق عناصر املزيج التسويقي يف املؤسسات السياحية   أجل وصف مت االعتماد على املنهج الوصفي يف اجلانب النظري من 

  ودوره يف حتقيق رضا املستهلك، كما اعتمدان على املنهج التحليلي يف الدراسة امليدانية لتحليل خمتلف املعطيات ومعاجلة خمتلف النتائج 
 املتحصل عليها. 

 .حدود الدراسة: 5.1
 ت والبياانت. ثالثة أشهر جلمع املعلوما  احلدود الزمانية:
قمنا بتسليط الضوء يف هذه الدراسة على مؤسسة سياحية ممثلة يف وكالة جديوية للسياحة واألسفار، وهذا من خالل   احلدود املكانية: 

الذين  مستهلكي اخلدمات السياحية الزايرات امليدانية واملقابالت الشخصية مع مدير الوكالة وموظفيها، وكذا إعداد استبيان موجه إىل 
 . قاموا برحلة سياحية رفقة الوكالة
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 : التأصيل النظري للتسويق يف جمال السياحة .2
تتميز السياحة على أهنا جمموعة من اخلدمات غري امللموسة تقدم للمستهلك يف شكل متجمع، لذا تتخذ املؤسسات السياحة  

 مزيج تسويقي موسع خاص ابخلدمات غري امللموسة. 
 

 تعريف السياحة: . 1.2
تشمل حركة  أهنا"على  (UNWTO)طبيعية، اجتماعية واقتصادية، تعرفها منظمة السياحة العاملية  السياحة ظاهرة تعد

  " األشخاص املسافرين إىل أماكن خارج بيئتهم املعتادة والبقاء فيها ملدة تقل عن سنة واحدة، لغرض الرتفيه واألعمال وغريها ومن األغراض
 . ( 1، صفحة 2019)املنظمة العاملية للسياحة، 

 . رضا املستهلك السياحي )السائح(: 2.2
يعرف املستهلك السياحي )السائح( على أنه: "الشخص الذي ينتقل من مكان إقامته إىل مكان آخر غري معتاد، بغرض إشباع  

  ساعة  24الباحثني أن اكتساب صفة السائح مرتبط مبدة إقامته اليت تفوق الـرغباته ابالستجمام والراحة والرتويح عن النفس"، ويرى بعض 
 . ( 15، صفحة 2014)آل دغيم، 

بعد حصوله على اخلدمة السياحية تتناسب واملبلغ املدفوع واجلهد   هعلى أنه شعور ينتاب  ستهلك السياحيميكننا معرفة رضا املو 
املبذول من أجلها، أو هو سلوك انجم عن السائح انتج عن تلقي اخلدمة السياحية وإدراكها كما كان يتوقعها قبل عملية الشراء، وحيدث  

 . (220، صفحة 2009)الطائي و العبادي،   عدم الرضا إذا كانت اخلدمة املدركة أقل من توقعات السائح
 التسويق يف جمال السياحة: . 3.2

وتسويق اخلدمات السياحية هو جزء من التسويق  ، ستهلكيعترب التسويق عصب املؤسسات يف توجهاهتا احلديثة حنو حتقيق رضا امل
على أنه: "عملية إدارية تقوم هبا املنظمات السياحية لغرض التعريف خبدماهتا للمستهلك السياحي وتقدميها بشكل   مبفهومه العام، ويعرف

 .(250، صفحة 2001)نعيم و سراب،   الئق يشبع رغباته وحاجاته املدروسة من قبل"
 املزيج التسويقي السياحي. 4.2

ثالثة عناصر إضافية  يقوم التسويق السياحي على أربعة أنشطة كالسيكية وهي: املنتج، التسعري، الرتويج، التوزيع، ابإلضافة إىل 
 األفراد،الدليل املادي، والعمليات وهذه العناصر الثالثة جندها يف تسويق اخلدمات دون غريها من تسويق السلع امللموسة.  تتمثل يف: 
 اخلدمات السياحية: . 1.4.2

جمموعة من األعمال والنشاطات توفر للسياح الراحة والتسهيالت عند شراء واستهالك   "تعرف اخلدمات السياحية على أهناو 
 ، وتتكون أساسا من: (39، صفحة 1999)السكر،  املنتجات السياحية خالل وقت سفرهم أو إقامتهم يف املرافق السياحية" 

وتتمثل يف العوامل الطبيعية كالشواطئ واجلبال، الغاابت، املناخ، ...إخل، وعوامل من صنع اإلنسان   : السائح عوامل جذب  -
 كاملواقع التارخيية واألثرية، وثقافة الشعوب؛ 

 وعلى رأسها الفنادق واملنتجعات، والقرى السياحية؛   منشآت اإليواء والرتفيه: -
كخدمات الصرافة والنقل، التأمينات، خدمات االتصال،  وهي خدمات حيتاجها السائح خالل رحلته   اخلدمات املرافقة:  -

 . ( 15، صفحة 2014رمحة، العلوان، و كايف، )درادكه، أبو   اخلدمات الصحية، األمن، الوكاالت السياحية والدليل السياحي
 التسعي: . 2.4.2

وهو "التكلفة املالية املباشرة اليت يدفعها املستهلك السياحي مقابل السلع واخلدمات السياحية، كما يتضمن القيمة العينية اليت  
 . (90، صفحة 2016)الشبالوي،  واخلدمات السياحية" تشمل اجلهد البدين والنفسي والعقلي املبذول مقابل احلصول على تلك السلع 

 الرتويج: . 3.4.2
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ميكن تعريف الرتويج على أنه جمموعة األنشطة االتصالية اليت تقوم هبا املؤسسة السياحية واليت هتدف إىل إعطاء املعلومات الكافية  
 خدمات أو عناصر جذب( للسائح الفعلي أو احملتمل. عن املنتجات السياحية )سلعا كانت أو 

 التوزيع: . 4.4.2
  من الصلة األطراف ذات  كافة  قبل من ممارستها  يتم اليت األنشطة "كافة  أنه:  على التوزيع هو أحد عناصر املزيج التسويقي ويعرف 

 . (90، صفحة 2010)مسكين،  له"  املناسب  والوضع ابلوقت   وغريها  وزمانية مكانية   منافع  من يريده ما   للسائح  يتاح  أن  أجل
 األفراد: . 5.4.2

للزبون  اخلدمة  تقدمي  يف  املشاركني  األفراد "جمموع  :أهنم على اخلدمي  التسويقي  املزيج  يف  العنصر البشري )األفراد(  تعريف  ميكن 
 . (374، صفحة 1996)الصحن،    للخدمة"ملستهلك ا تقبل  مدى  على ابلغ  أتثري هلم  وهؤالء

 الدليل املادي: . 6.4.2
يعترب الدليل املادي )احمليط املادي( عنصرا من عناصر املزيج التسويقي املوسع للخدمات، ويتمثل يف مجيع الوسائل املادية امللموسة  

  السياحية، وواجهتها الداخلية واخلارجية، الديكور، ... وهناك نوعان رئيسيان للدليل املادي ومها: على غرار تصميم مقر املؤسسة 
 :(419-418، الصفحات 2008)الضمور، 

يعد الدليل احمليط أو الشكلي جزءا فعليا يف عملية شراء اخلدمة، إال أن قيمته لوحده ال تعد ذات أمهية، فمثال ال يعد دفرت   الدليل احمليط:
  إىلالشيكات ذو أمهية ما مل يكن هناك رصيد يغطيه أو يكون مدعوما من قبل املصرف الذي أصدره، كذلك ال تعد تذكرة الدخول 

مل يتم قبوهلا أو اعتمادها فهي تؤكد حلاملها على اخلدمة فحسب ولكنها ليست بديال عنها، فالدليل احمليط  املسرح ذات قيمة لوحدها ما 
 يعترب جمرد إضافة للدليل األساسي للخدمة. 

على عكس الدليل احمليط ال ميكن امتالك الدليل األساسي من قبل العميل وابلرغم من ذلك فهو مهم جدا وله أتثري   الدليل األساسي: 
كبري على قرار شراء اخلدمة، كما أنه يعد عنصرا مهما حبكم وضعه يف عرض اخلدمة مثل: املظهر اخلارجي العام، تصميم الفندق، نوع  

 ريان وغريها. الطائرة املستخدمة من قبل شركة الط
 العمليات: . 7.4.2

يعد سلوك املوظفني يف مؤسسات اخلدمات عامال مهما، وكذلك العمليات يف تقدمي وتوصيل اخلدمة، فالرتحيب واالستقبال  
احلسن واهتمام املوظفني يساعد على التغلب على مشكلة االنتظار للحصول على اخلدمة وغريها، إال أهنم ال يعوضون عن مثل هذه  

 املشاكل. 
السياسات واإلجراءات املعمول هبا، درجة اآللية املستخدمة يف تقدمي اخلدمة،  –والعمليات هي كيف يعمل هذا النظام الكلي 

درجة احلرية املعطاة للموظفني، درجة اشرتاك العمالء يف عملية إجناز اخلدمة، تدفق املعلومات وأنظمة املواعيد واحلجوزات واالنتظار،  
رة املتاحة كلها مجيعا هي من اهتمامات إدارة العمليات، إال أن أمهية هذه اجلوانب يف توقعات رضا املستهلكني ابخلدمة  مستوى القد

 . (81، صفحة 2008)الضمور،  املعروضة جيعلها أيضا موضع اهتمام إدارة التسويق 
 متطلبات املزيج التسويقي لتحقيق رضا املستهلك السياحي:  . 5.2

 : متطلبات املزيج التسويقي لتحقيق رضا املستهلك السياحي 1اجلدول رقم  
 املتطلبات  عناصر املزيج التسويقي 

 ومشبعة للحاجات  متوافقة  • اخلدمات •
 حسب الرغبات  قابلة للتجزئة •
 املتاحة األخرى حتققها مقارنة ابخلدمات  ميزة نسبية •
 سريعة إشباع احلاجة  •
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 أو مقارنة مبدى انتفاع املستهلك  مقارنة ابلسوق  منخفض  • التسعي  •
 مرتفع ومرتبط ابجلودة  •

 للمستهلك  خلق االنتباه  • الرتويج  •
 للمستهلك   تبليغ الرسالة •
 املطابقة ملدى اإلشباع للحاجات  •

 املنفعة الزمانية واملكانية  • التوزيع  •
 الالئق  املظهر • األفراد  •

 الوطيدة ابملستهلك  العالقات الشخصية  •
 القدرة على حل املشكالت  •

 تعزيز ملموسية اخلدمات  • الدليل املادي  •
 تعزيز الثقة لدى السائح •

 غري املعقدة، والسديدة آلية العمليات • العمليات •
 يف التنفيذ ملتطلبات املستهلك  السرعة •

 استنادا إىل جمموعة من الدراسات.  ني الباحثمن إعداد املصدر: 
 أثر التسويق على رضا مستهلك اخلدمات السياحية )الدراسة التطبيقية(  .3

 التعريف ابملؤسسة   .1.3
أتسست وكالة جديوية للسياحة واألسفار من طرف مديرها السيد: مقدم يوسف يف  

العمرانية،نشاطها الرئيسي  صادرة عن وزير التهيئة  957مبوجب رخصة استغالل رقم  02/12/2015
، ويقع مقرها يف شارع  20/12/2015"السياحة املوفدة للسياح" من صنف "ب" وبدأت ممارسته بتاريخ 

 بوقطاية عابد مبدينة جديوية. 
شعار الوكالة عبارة عن األحرف األوىل السم وكالة "جديوية للسياحة واألسفار" وهي"ج، س، أ"  

ون الذهيب الذي يعرب عن الفخامة والقداسة،  لوكثبان رملية، واستعمل فيه اليظهر على شكل قبة مسجد، و 
 وخبلفية سوداء بزخرفة عربية، فالشعار مستوحى من شكل الكعبة الشريفة ابللون األسود والكتابة الذهبية. 

 ستهلك جتاه املالوكالة واجبات . 2.3
 متكفل به؛   اإلبرام التلقائي لـ " عقد السياحة واألسفار " مع كل سائح 
  تلبية احتياجات الزابئن، فيما خيص تصور تنظيم كل أنواع املنتجات السياحية " حسب الطلب"؛ 
  التكفل بكل اخلدمات املتفق عليها واحرتام االلتزامات املتعاقد عليها؛ 
 يف كل مراحل املنتج السياحي املتفق عليه؛   التأطري الفعلي والفعال للسياح، املتكفل هبم 
 ت ذات نوعية وتنفيذ التزامات " خمطط جودة السياحة "؛ توفري خدما 
 مبرشدين سياحيني معتمدين؛  أتطري أفواج السياح، املتكفل هبم 
  أخذ كل اإلجراءات واالحتياطات اليت من شأهنا توفري أمن الزبون وممتلكاته؛ 
  اكتتاب عقد أتمني يغطي املسؤولية املدنية واملهنية؛ 
  الكاذب فيما خيص األسعار أو اخلدمات؛ االمتناع عن اإلشهار 
  .فوترة اخلدمات وفقا للتنظيم املعمول به 
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 خدمات الوكالة . 3.3
، تنظيم رحالت  تتمثل اخلدمات السياحية لدى وكالة السياحة واألسفار حمل الدراسة يف تنظيم الرحالت إىل البقاع املقدسة 

 . استخراج أتشريات السفر، خدمات التأمينات ، البحري ،قل اجلويحجز تذاكر الن ، حجز الفنادق ، خارج الوطن و  سياحية داخل 
 تسعي اخلدمات. 1.3.3

حتدد وكالة جديوية للسياحة واألسفار أسعارها على أساس السوق، كوهنا مؤسسة فتية يف اجملال السياحي، يف حني أن األسعار  
مرتفعة عن  ، إذ تكون دي، وتتفاوت أسعار الوكالة من موسم آلخر املتداولة يف السوق تتأثر ابملومسية سعر الدينار مقابل الرايل السعو 

منخفض عن املستوى خاصة يف الفرتة اليت تسبق إجراء قرعة احلج، فجميع الناس املسجلني ضمن  و املستوى خالل شهر رمضان املبارك، 
 . بتأشرية احلج قرعة احلج ينتظرون إجراءات القرعة، ويؤجلون ذهاهبم إىل العمرة أمال يف الفوز  

 الرتويج . 2.3.3
 تروج وكالة جديوية للسياحة واألسفار خلدماهتا من خالل العديد من الوسائل على غرار: 

مطوايت جذابة حتمل معلومات عن الوكالة )خدماهتا، األسعار، العروض اخلاصة،...اخل(، توزعها الوكالة يف مقرها،  من خالل  الدعاية -
تتيح الوكالة كذلك  الثقافية ودور الشباب، و  املراكز ، العيادات الطبية، املساجدو الت احملجتذب االنتباه ك أو تضعها يف أماكن ميكن أن 

خدماهتا عرب صفحتها يف الفيسبوك، وتنشر صورا للسياح خاصة املعتمرين وهم يقومون بشعائرهم كعائلة واحدة، مما جيعل أي مشاهد  
 . ومتتبع يطمح للسفر مع الوكالة 

وذلك من خالل املشاركة يف إحياء املناسبات الدينية على غرار ليلة القدر واملسامهة يف منح اجلوائز حلفظة القرآن   العالقات العامة -
للوكالة عالقات جد وطيدة وطيبة مع مجعية اجلالية اجلزائرية بقطر، وهذه األخرية توفر التسهيالت واملساعدة للجالية اجلزائرية  ، و الكرمي
 يف دولة قطر أو يف البقاع املقدسة. سواء 

تتيح عروضا تروجيية كأن ختفض أسعارها يف املواسم اليت يكون فيها الطلب على اخلدمات السياحية قليال مثلما ذكران  فهي  ترويج املبيعات 
وكالة يستفيد من  ومفاده أن أي شخص جيلب ثالثة زابئن لل 4=1+1+1سابقا كتخفيضات العمرة قبل إجراء قرعة احلج، وكذا عرض 

 رحلة جمانية. 
 التوزيع . 3.3.3

تلعب الوكاالت السياحية بصفة عامة، ووكالة جديوية للسياحة واألسفار حمل الدراسة، دورين يف آن واحد، األول دور الوسيط  
 والربانمج السياحي. ابعتبارها وسيطا للمؤسسات السياحية كالفنادق وشركات الطريان، ودور املؤسسة السياحية كخدمة الدليل  

 تعتمد وكالة جديوية تور يف توزيع خدماهتا على القنوات املباشرة التالية: 
 عن طريق احلضور الشخصي ملقر الوكالة الواقع؛  -
 عن طريق اهلاتف كتحديد املواعيد أو إخطار خبدمات جديدة؛   -
 ة واملؤسسات السياحية؛ عن طريق الفاكس إلرسال واستقبال خمتلف الواثئق خاصة مع اإلدارات العمومي -
 عن طريق األنرتنت عرب صفحة الوكالة على الفيسبوك أو الربيد اإللكرتوين كإرسال حجوزات الطائرة مثال.  -

 األفراد . 4.3.3
يتميز  و  مؤهلني من محلة الشهادات اجلامعية،  أفراد  6على فريق عمل مكون من  واألسفار تعتمد وكالة جديوية للسياحة حيث 

 . املوظفون ابملهارة يف االتصال واملعاملة مع السياح، اللباقة والبشاشة، وحل املشكالت، كما أن هلم معرفة ال أبس هبا يف جمال السياحة
 العمليات . 5.3.3

العمل بشكل بسيط وقريب من مركز االختاذ  الوكالة على هيكل تنظيمي مسطح يوزع املسؤوليات والصالحيات على فريق تعتمد 
 القرار )مدير الوكالة(، مما يعزز حتديد األدوار بسهولة والقيام ابلعمليات بسرعة. 



7 

كل عمليات احلجز، سواء كانت طائرة أو فندق أو ابخرة، تتم بطريقة آلية عن طريق برانمج رقمي خاص، وعرب االنرتنت، ال  
السائح، كما أن الوكالة حترص على استخراج مجيع الواثئق الضرورية إلمتام عمليات احلجز وإجراءات   حتتاج سوى دقائق لتلقيها من طرف

 التأشرية، ويتلقى السياح التسهيالت الضرورية والرعاية من أفراد الوكالة، كون مصلحته فوق كل اعتبار. 
 الدليل املادي. 6.3.3

املادي للتعريف عن خدماهتا وطبيعة نشاطها، وميكننا التطرق إليه من خالل  تعتمد وكالة جديوية للسياحة واألسفار على الدليل 
 النقاط التالية: 

متنح   حيث  الواثئق  يتمثل يف مجيع األشياء املادية اليت حيصل عليها السائح من الوكالة وينتج عنها ملكية، وتتمثل يف  الدليل احمليط:  -
اته  الوكالة لزابئنها تذاكر احلجز يف الطائرة أو الفندق، وصوالت إيداع امللفات، والفواتري، بطاقة تعريفية عليها صورة السائح ومعلوم

حيصل السياح على بعض املستلزمات مثل مخارات للنساء املعتمرات بلون موحد، وحقائب صغرية  ابع هلا، كما ومعلومات الوكالة الت
تعلق على العنق حتمل معلومات الوكالة والفندق الذي ينزل فيه السياح ومعلومات االتصال، تستعمل يف محل أمواهلم وواثئقهم  

 مشسية للمعتمرين. اخلاصة، كما متنح الوكالة مالبس اإلحرام ومظالت 
الواجهة اخلارجية ملقر الوكالة مصمم بشكل جذاب ميكن الناس من   يف  : ويتمثل الدليل األساسي للوكالة حمل الدراسة الدليل األساسي -

ي  معرفة طبيعة نشاط الوكالة، خاصة الالفتات الضخمة اليت حتمل صور للبقاع املقدسة، كما أن املقر حيمل الفتة كبرية لالسم التجار 
التصميم الداخلي للوكالة بشكل جذاب، حيتوي على أاثث عصري، كمقاعد  باب الزجاجي املصمم بطريقة عصرية، و للوكالة، أعلى ال 

 . االنتظار املرحية، واملكاتب والديكور، واجملالت املوضوعة على طاولة االنتظار حتتوي على كتيبات وجمالت
 ة ــــوالتطبيقي الدراسة اإلحصائية  .4

والنتائج املتوصل إليها، ابعتبارها الطريقة األكثر شيوعا يف   اإلحصائيةميكننا مباشرة الطريقة الكمية يف حتليل املعلومات واملعطيات 
 الدراسات التسويقية. 

 العينة  واختيار  الدراسة   جمتمع .1.4
 . وكالة جديوية للسياحة واألسفار  مستهلك سياحي خلدمات 87اخرتان عينة مقصودة تتمثل يف 

 املعلومات مجع أدوات. 2.4
  مستهلكا  87واستجوبنا  بصفة تقليدية )ورقة استبيان(،  (Questionnaire)بياناالست طريقة اعتمدان يف مجع البياانت على

 قاموا برحلة سياحية مع وكالة جديوية للسياحة واألسفار حمل الدراسة. 
 وصف االستبيان . 3.4

يف شكل عبارات تقيس مدى تطبيق املزيج التسويقي يف وكالة جديوية للسياحة   -1أنظر امللحق رقم -ضم أسئلة االستبيان ت
واألسفار حمل الدراسة، وتشكل احملاور السبعة للدراسة، وعبارات تقيس مدى رضا السائح وتشكل بذلك حمور الرضا، كما هو مبني يف  

 اجلدول أدانه. 
 : حماور االستبيان 2رقم  اجلدول 

 اجملمـــوع: الرضا  العمليات الدليل املادي  األفراد  التوزيع  الرتويج  التسعي  اخلدمات احملور 
 41 05 04 04 06 06 05 05 06 عدد الفقرات 

 . الباحثمن إعداد  املصدر: 
 اخلماسي كما يلي:  ليكرت  مقياس   استخدام مت  وقد

 : سلم ليكرت اخلماسي3  اجلدول رقم
 5 4 3 2 1 درجة التقييم 
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 موافق بشدة  موافق  حمايد غري موافق  موافق بشدةغري  الرأي 
 . ني الباحثمن إعداد  املصدر: 

(  1-5ولتحديد طول خالاي سلم ليكرت اخلماسي )احلدود الدنيا والعليا( مت حساب املدى بطرح أصغر قيمة من أكرب قيمة )
اخللية، بعد ذلك مت إضافة هذه القيمة إىل قيم السلم، وهبذا ( وهي متثل طول 0,8=4/5، )5وتقسيمه على أكرب قيمة يف املقياس وهي 

 حتصلنا على اجملاالت التالية: 
 ] موافقة ضعيفة جدا؛  1,80 -1,00]  ▪
 ] موافقة ضعيفة؛  2,60 – 1,80[  ▪
 ] موافقة متوسطة؛  3,40 – 2,60[  ▪
 ] موافقة عالية؛  4,20 –3,40[  ▪
 ] موافقة عالية جدا.  5,00 – 4,20[  ▪

 أساليب املعاجلة اإلحصائية . 4.4
 Statistical) 16اإلصدار رقم  SPSSلإلجابة عن أسئلة البحث والتحقق من صحة الفرضيات، استخدمنا برانمج 

Package for Social Sciences لتحليل البياانت اجملمعة من خالل االستبيان ) . 
 واستخدمنا جمموعة من األساليب اإلحصائية: 

 متمثال يف التكرارات، النسب املئوية واملتوسطات احلسابية، االحنراف املعياري؛ اإلحصاء الوصفي   -
 . 2R، معامل التحديد  sigسبريمان ومستوى معنويته  (Rمعامل االرتباط ) ،  studenttاختبار  -

 كما يلي:   (Rنعتمد سلم لقياس مدى االرتباط حسب قيمة ) 
▪ R>0,8  ارتباط قوي جدا؛ 
▪ 0,6<R≤0,8  ؛ ارتباط قوي 
▪ 0,4<R≤0,6 ؛ رتباط متوسطا 
▪ 0,2<R≤0,4 ؛ ارتباط ضعيف 
▪ R≤0,2   .ضعيف جدا 

  االختبارات لفرضيات  لتفسري نتائج 0,95 الثقة مستوى يقابله  ( الذي α=0,05األمهية ) أو الداللة مستوى  على واعتمدان
 .الدراسة

 املقياس  ثبات . 5.4
ألفا كرونباخ لالتساق الداخلي لعبارات االستبيان، ومعامل الصدق الذي   الثباتمعامل  حساب للتأكد من ثبات أداة القياس مت 

 ال يظهر يف خمرجات الربانمج لكنه انتج عن اجلذر الرتبيعي للمعامل ألفا، والنتائج مبينة يف اجلدول التايل: 
 : ثبات وصدق االستبيان4  اجلدول رقم

 . spssاعتمادا على برانمج  ني الباحثمن إعداد  املصدر: 

 Alphaمعامل الثبات  عدد الفقرات  احملور 
Cronbach 

 املالحظة  معامل الصدق 

 مقبول  0,980 0,962 41 اجملموع: 
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داللة إحصائية، ومعامل   ذات  عالية قيمة وهي 0,962ككل االستبيان   نالحظ أبن معامل الثبات يف 4 رقم من اجلدول 
%، مما يؤكد ثبات وصدق أداة القياس بشكل كبري جدا، ونفسر هذه النتائج أبنه إذا قمنا  98الصدق بلغ قيمة عالية جدا كذلك بـ 

 %. 96,20حصل على نفس النتائج بنسبة إبعادة توزيع االستبيان على نفس العينة سنت
 االستبيان  حماور  حتليل. 6.4

 االستبيان، يف اجلدول التايل: تقييم عناصر املزيج التسويقي وحتليل النتائج بني حماور حناول  
 : تقييم املزيج التسويقي 5  اجلدول رقم

يان 
التب

 

 موافق بشدة  غي غي موافق  حمايد  موافق  موافق بشدة 

ساب 
 احل

سط
الو

ري 
ملعيا

ف ا
حنرا

اال
 

فقة 
ملوا

م ا
تقيي

ال
 

 1درجة   2درجة   3درجة   4درجة   5درجة  
fi % fi % fi % fi % fi % 

 عالية  0,80 3,85 %2,3 2 %11,7 10,2 %14,7 12,8 %41,2 35,8 %30,1 26,2 اخلدمة 
 عالية  0,71 3,75 %2,5 2,2 %12,9 10,6 %17 14,8 %43 38 %24,6 21,4 التسعي 
 عالية  0,70 3,80 %1,4 1,2 %10,3 9 %21,1 18,4 %41,2 35,8 %26 22,6 الرتويج 
 عالية  0,65 3,81 %2,5 2,2 %11,3 9,8 %17,1 14,8 %40,2 35 %28,9 25,2 التوزيع 
 عالية  0,69 4,00 %0,2 0,2 %9,2 8 %14,2 12,3 %42,3 36,8 %34,4 29,7 األفراد 
الدليل  
 املادي

 عالية  0,63 4,00 0,3% 0,3 6,9% 6 15,5% 13,5 47,4% 41,3 29,9% 26

 عالية  0,76 3,81 %0,9 0,6 %9,8 8,7 %20,7 18 %44,5 38,7 %24,1 21 العمليات
 عالية  0,7 3,90 %1,4 1,2 %10,3 8,9 %17,2 14,9 %42,8 37,4 %28,3 24,6 املعدل 

 اعتمادا على إجاابت عينة الدراسة.  ني باحثمن إعداد ال  املصدر: 
الدراسة،   حمل السياحية على املزيج التسويقي لوكالة  بشدة ن و موافق العينة  أفراد من %28,3أن  5النتائج يف اجلدول رقم:  تبني

غري   % 10,3و نو حمايد %17,2نسبة أن النتائج أظهرت ابملقابل ذلك كأعلى نسبة، على كان رأيهم املوافقة % 42,8ة نسب  أن  كما
، مما يدل على أن  3,90بشدة وهي متثل أدىن نسبة، ونالحظ أن قيمة املتوسط احلسايب تقدر بـ نو فقط غري موافق% 1,4ة موافقني ونسب

يعين أن اإلجاابت كانت متقاربة وذات جودة ألن االحنراف   0,7املوافقة على عناصر املزيج التسويقي عالية، واالحنراف املعياري كان 
 املعياري أصغر من املتوسط احلسايب. 

،  4,00ملتغريين بلغ عنصري األفراد والدليل املادي مها األعلى موافقة نظرا ألن املتوسط احلسايب لكال ا أن النتائج  من  والظاهر 
كالة  وهذا ما يعين أن وكالة جديوية للسياحة واألسفار هتتم ابألفراد وتدريبهم وحتفيزهم ليقدموا أعلى مستوايت من اخلدمة، وكذا اهتمام الو 

 ابلدليل املادي خاصة األساسي منه كما سبق وأن تطرقنا إليه. 
بتقييم عايل، وهو ما يؤكد اهتمام الوكالة بتنوع   3,85توسط حسايب بلغ أييت يف املرتبة الثانية املوافقة على عنصر اخلدمة مب

 وقابليتها للتجزئة، السرعة والبساطة، وامليزة النسبية.   مستهلكي اخلدمات السياحيةلرغبات وحاجات   إشباعهاخدماهتا ومدى 
وزيع والعمليات بتقييم عايل للموفقة، مث أخريا  وهي الرتويج والت 3,81مث أييت العناصر الثالثة مبتوسطات حسابية متساوية تقدر بـ

وهو أصغر من مستوى املتوسطات األخرى، ويعود ذلك إىل أن الوكالة تتخذ سياسة   3,75أييت عنصر التسعري مبتوسط حسايب يقدر بـ
 تسعري على أساس السوق وال ختلق بذلك أي فارق يف أسعار خدماهتا. 

 الرضا لدى السياح املستجوبي التحليل الوصفي إلدراك . 7.4
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 نقوم بتقييم رضا أفراد عينة الدراسة، والنتائج املتحصل عليها مبينة يف اجلدول التايل: 
 

 املستجوبي  مستهلكي اخلدمات السياحية : تقييم الرضا لدى 6  اجلدول رقم

يان 
التب

 

موافق   غي غي موافق  حمايد  موافق  موافق بشدة 
 بشدة 

ساب 
 احل

سط
الو

ري 
ملعيا

ف ا
حنرا

اال
 

فقة 
ملوا

م ا
تقيي

ال
 

 1درجة  2درجة  3درجة  4درجة  5درجة 
fi % fi % fi % fi % fi % 

,31 الرضا 
8 

36,5
% 

37,
8 

43,5% 11 12,6
% 

5,4 6,2% 1 1,1% 4,08 0,7
3 

 عالية 

 اعتمادا على إجاابت عينة الدراسة.  ني الباحثمن إعداد  املصدر: 
  الدراسة، كما  حمل  السياحية  على رضاهم عن وكالة  بشدة نو موافق العينة أفراد  من  %36,5ن أ  6النتائج يف اجلدول رقم:  تظهر 

غري موافقني  % 6,2و ن و حمايد %12,6ة نسب أن النتائج أظهرت ابملقابل  ذلك كأعلى نسبة، على كان رأيهم املوافقة% 43,5ة نسب أن
، مما يدل على أن  4,08ـبـــ بشدة وهي متثل أدىن نسبة، ونالحظ أن قيمة املتوسط احلسايب تقدر  ن و فقط غري موافق % 1,1ونسبة

يعين أن اإلجاابت كانت متقاربة وذات جودة ألن االحنراف املعياري أصغر من   0,73املوافقة على الرضا عالية، واالحنراف املعياري كان 
 سط احلسايب. املتو 

 اختبار فرضيات البحث . 8.4
 : الفرضية القائلة أبنه البحث جيب اختبار  إشكالية لإلجابة على  

0H  يف حتقيق رضا مستهلك اخلدمات السياحية  للتسويق  إحصائيةال يوجد أثر ذو داللة . 
 ويف حالة رفض الفرضية الصفرية نقوم بقبول الفرضية البديلة التالية: 

1H   رضا مستهلك اخلدمات السياحية. يف حتقيق   للتسويق إحصائية يوجد أثر ذو داللة 
ورضا   السياحي التسويقي  املزيج  عناصر  واختبار معنويته بني حناول اختبار الفرضية الصفرية ابستعمال معامل االرتباط سبريمان 

 . مستهلك اخلدمات السياحية 
 التسويقي لوكالة السياحة والسفر يف حتقيق رضا السائح :نتائج اختبار أثر املزيج  7  اجلدول رقم

 sigالقيمة املعنوية  ( 2R)معامل التحديد   ( R) سبيمان  معامل االرتباط املتغي املستقل 

 0,000 0,695 0,834 املزيج التسويقي ككل 
 . α=0,05اإلحصائية*عند مستوى الداللة 

 . spss اإلحصائياعتمادا على خمرجات الربانمج  ني الباحثمن إعداد  املصدر: 
  املزيج  بني عالقة طردية قوية جدا وجود  على يدل  وهذا =0,834Rاالرتباط  معامل قيمة  أن  7اجلدول رقم:  خالل من تبني

 . مستهلك اخلدمات السياحية ورضا  يف الوكالة السياحية   التسويقي
يعين أن املتغريات املستقلة السبعة جمتمعة )اخلدمة،   ما 2R=0,695د أن معامل التحدي 7ويتضح كذلك من اجلدول رقم: 

  من  % 69,5وأن % يف املتغري التابع )رضا السائح(،69,5التسعري، الرتويج، التوزيع، األفراد، الدليل املادي والعمليات( تؤثر ما مقداره 
 للوكالة السياحية.  مزيج تسويقي   يف تطبيق التغري  إىل  يعود  خلدمات السياحية مستهلك ا  رضا يف  التغري 

 . α املعتمدة اإلحصائية  الداللة  مستوى   0,05من  أقل وهي  Sig = 0,00ط والقيمة املعنوية ملعامل االرتبا
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،  يف حتقيق رضا مستهلك اخلدمات السياحية للتسويق ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية 0Hة الفرضية الصفري نرفض وابلتايل
 . 0,05عند مستوى املعنوية 

يف حتقيق رضا مستهلك اخلدمات   للتسويق يوجد أثر ذو داللة إحصائيةأبنه: القائلة   1H البديلة الفرضية  ونقبل 
 .0,05عند مستوى املعنوية ،السياحية 

نقوم ابختبار الفرضيات الفرعية وهي عبارة عن أثر تطبيق كل عنصر من عناصر املزيج التسويقي لوكالة السياحة والسفر يف حتقيق  
 . مستهلك اخلدمات السياحيةرضا  

 ستهلك : نتائج اختبار أثر عناصر املزيج التسويقي لوكالة السياحة والسفر يف حتقيق رضا امل 8  اجلدول رقم
  معامل االرتباط ( 2R)معامل التحديد   ( sigمستوى الداللة ) الفرضيات اختبار 

 ( Rسبيمان)
 املتغي املستقل 

 اخلدمة  0,803 0,644 0,000 دال إحصائيا 
 التسعري  0,601 0,361 0,000 دال إحصائيا 
 الرتويج  0,702 0,492 0,000 دال إحصائيا 
 التوزيع  0,594 0,352 0,000 دال إحصائيا 

 األفراد  0,745 0,555 0,000 إحصائيا دال 
 الدليل املادي  0,706 0,498 0,000 دال إحصائيا 
 العمليات  0,831 0,690 0,000 دال إحصائيا 

 α=0,05اإلحصائية*عند مستوى الداللة 
 . spssاإلحصائياعتمادا على خمرجات الربانمج  ني الباحثمن إعداد  املصدر: 

 خامتة .5
سعينا إىل معرفة أثر تطبيق التسويق يف حتقيق رضا مستهلك اخلدمات السياحية، قمنا بعرض عام لواقع  الدراسة  من خالل هذه

مستجواب، حبساب التكرارات   87املزيج التسويقي املطبق من طرف وكالة سياحية حمل الدراسة، مث وصف عينة الدراسة املكونة من 
وحتليل النتائج املتوصل إليها فيما خيص مدى إدراك السائح للمزيج التسويقي،  والنسب املئوية لكل فئة، وكذا املتوسطات احلسابية، 

 ابإلضافة إىل اختبار الفرضيات، وميكن عرض النتائج املتوصل إليها كما يلي: 
 . ستهلك للخدمات السياحية هناك عالقة طردية قوية بني تطبيق املزيج التسويقي ورضا امل -
 . املستهلك للخدمات السياحية لدراسة جبهود تسويقية كافية إلدراكها من طرف تقوم وكالة السياحة واألسفار حمل ا  -
 . املستهلك للخدمات السياحية يساهم املزيج التسويقي يف حتقيق رضا  -
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، من املوقع الرمسي للمنظمة العاملية  2019, 10 20اتريخ االسرتداد   مفاهيم حول السياحة.(. 2019املنظمة العاملية للسياحة. )
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