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:الدراسةلخصــــم

كان مفروضا عليها منإمنانفتاح املؤسسات السياحية على عامل التكنولوجيا املتطورة مل يكن اختيارا منها، و إ
، فسرعة التغيري جعلتها نقف وقفة مراجعة للذات و لالختيار بني البقاء يف عزلة عن التحوالت لألقوىباب البقاء

التطورات املتالحقة كان ال بد علىأفرز�ااالنفتاح على كل التحديات، و نظرا  الشتداد املنافسة اليت أوالعاملية، 
مثل هذه التطورات التكنولوجية و املعلوماتية باستخدام تقنيات حديثة يف تلبية حاجات واملؤسسات مواكبة

، لذا كان عليها إدراك أمهية تسخري أهدافهايقرغبات عمالئها باعتبارهم حمور اهتمام الوكاالت السياحية يف حتق
تطويرها و زيادة القدرات التنافسية هلا تؤهلها يفأهدافهذه التكنولوجيات لتسويق خدما�ا جبودة عالية و حتقيق 

.صورة جيدة عنها و كسب رضا عمالئها و متكنها من احلفاظ على حصتهاإعطاء

و تستمد هذهالسياحية،التسويق االلكرتوين على جودة اخلدمةتأثريىو�ذا الصدد جاء حبثنا لتسليط الضوء عل
.من خالل  تركيزها على مسالة التسويق االلكرتوين و اجلودة يف اخلدمات و كذا الرضا احملققأمهيتهاالدراسة

امهة يفحيث استندت هذه الدراسة إىل إطار نظري خاص بالتسويق االلكرتوين و جودة اخلدمات السياحية للمس
و تنتهي بتقدمي بعض،22ايضا  إصدارSPSSوذلك باعتماد برنامجحتليل و تفسري النتائج املتوصل إليها

التوصيات ألخذها بعني االعتبار يف تعزيز التسويق االلكرتوين يف الوكاالت السياحية و بالتايل حتقيق جودة عالية
.يف اخلدمات

.رتوين، اجلودة، اخلدمات السياحية، رضا العميلالتسويق االلك:الكلمات املفتاحية



Résumée

L’ouverture des établissements touristiques sur le monde de la technologie moderne  n’a pas 

obéit à un choix, plutôt a une obligation suite à un pur instinct survie ,la célérité du  

changement donne beaucoup à réfléchir et pour choisir entre se confie loin des changements 

mondiaux ou l’ouverture et affronter les défis , il est devenue impératif pour ces 

établissements de se rallier aux changements technologiques  et informatiques par l’utilisation 

des technologies modernes pour satisfaire les besoins leurs de partenaires  comme centre 

d’intérêt de ce établissements touristique pour atteindre leurs objectifs pour une meilleure 

approche  et la mise en œuvre des technologies et pour mieux cerner l’importance de ses 

technologies dans le marketing de ses services avec la qualité requise et pour atteindre les 

objectifs assignés et valoriser ses capacités concurrentielles en vue de donne une bonne image 

de l’établissements   et redorer son blason  envers les partenaires et clients .

Dans ce contexte, votre exposé jette la lumière sur l’effet du marketing électronique sur la 

qualité du service touristique l’étude lire son importance de la question du marketing 

électronique et sur la qualité des services et sa satisfaction.

Cette étude s’est basée sur un code théorique relatif au marketing électronique et la qualité  

des services touristique contribuant à l’analyse et la résolution des résultats en se basant sur le 

programme SPSS,22,couronner par des résolution qui pourront être prise en charge dans la 

consolidation du marketing électronique dans les agences touristique et par conséquent 

atteindre les objectifs atteindre à la qualité des  services .

Les mots clés :le marketing électronique - la qualité – les services touristiques – satisfaction 

du client .  
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أ

:قدمةمـــــــ

التطورات التكنولوجية ،أدى هدا إىل حتول العديد من اقتصاديات العامل أمههاعرف العامل حتوالت هامة أبرزها و
السرعة و الفعالية ، و يف ظل هدا تطورت اخلدمات االلكرتونية و أصبحت تضم مجيع لالستفادة من هده

أخد توجها حديثا ركيزته األساسية العامل التكنولوجي والذياخلدمات االستثمارية، مبا فيها القطاع السياحي 
ات السياحية على اختالفهامبرور الوقت زاد االهتمام أكثر �ذا العامل حىت أصبحت التكنولوجيا بالنسبة للمؤسس

تعقيدهإىلأهم عامل تنافسي ،فأصبحت السوق مشبعة بالكثري من املنتجات و اخلدمات السياحية مما أدى 
العميل خاصة مع اهتماماته و حاجاته املتجددة ،حيث يعتمد يف حبثه على أفضل إرضاءصعوبةإىلإضافة،

�تم أكثر بالعميل و تسعى جلدبه ،ما زاد من أمهية استخدام مما جعل املؤسسات السياحيةاملنتجاتاخلدمات  و
جديدة يف عامل التسويق و ظهر ما يسمى بالتسويق عرب االنرتنت أو التسويقأفاقاالتكنولوجيا ، فقد فتحت 

.االلكرتوين ،فقد أصبح من ضرورات جناح املؤسسات السياحية احلديثة

تأثري التسويق االلكرتوين يف جودة اخلدمة السياحية لوكالة يويب للسياحة ووهلدا سنحاول يف هده الدراسة ،دراسة 
إىلواليت قسمتعنابة كميدان للدراسة حبيث نركز على دراسة واقع التسويق االلكرتوين داخل الوكالةــــــاألسفار ب

مطلبنيإىلاملفاهيمي و املنهجي حيث ينقسماإلطارمخسة فصول يتناول الفصل األول

أسبابوأهدافهاوحيتوي على إشكالية الدراسة وتساؤال�ا و"املفاهيمياإلطار"املطلب األول حتت عنوان
اختيار هذا املوضوع ، إىل جانب الفرضيات  الرئيسية للدراسة ، أما املطلب الثاين فقد أدرجت فيه  مفاهيم 

.جماال�ا ، باإلضافة إىل الدراسات السابقةالدراسة ،منهج الدراسة ،أدوات مجع البيانات ،عينة الدراسة و

كذلكقسمالذييتمحور هدا الفصل"ماهية التسويق والتسويق االلكرتوين"أخد عنوانالذيويف الفصل الثاين
إىلو حيتوي على التطور التارخيي للتسويق ،باإلضافة "مدخل للتسويق"مطلبني املطلب األول حتت عنوانإىل

فقد اشتمل على نشأة"التسويق االلكرتوين"أما املطلب الثاين حتت عنوان.التسويقوظائفأمهية التسويق  و
مزايا وإىلباإلضافةعناصر املزيج التسويقيكذلك، ومراحله ،و  أنواعهالتسويق االلكرتوين و عوامل انتشاره ،و 

.عيوب، حتديات التسويق االلكرتوين

املطلبأدرجوقد)الوالء-الرضا-العميل":(جودة اخلدمات السياحية"عنوانأما يف الفصل الثالث فتمحور حتت
،و مراحلها أنواعهاأمهية اخلدمات السياحية ،و والدي اشتمل على"اخلدمات السياحية و جود�ا"األول

أما.وخصائصها وعوامل جناحها باإلضافة إىل أمهية جودة اخلدمة السياحية ومعايريها و كيفية رفع مستواها



ب

وقد تطرقنا فيه"رضا العميل ووالئه خلدمات املؤسسة السياحية"اندرج حتت عنوانالذيبالنسبة للمطلب الثاين
رضا العميل  وعالقته جبودة اخلدمةكذلكإىل مفهوم العميل و تصنيفاته ، و العميل مسري املؤسسة السياحية و  

.ؤسسة السياحيةباإلضافة إىل الوالء و أثره على رحبية املالسياحية

يتمحور حول"عالقة التسويق االلكرتوين جبودة اخلدمات السياحية"أخد عنوانالذيأما بالنسبة للفصل الرابع
أبعاد جودةكذلكطرق التسويق االلكرتوين يف املؤسسات السياحية ، و أمهية تطبيق التسويق االلكرتوين فيها ،

يف حتقيق)و الوكالةبني العميل(اثر التسويق بالعالقات الكرتونياإىلاخلدمات السياحية االلكرتونية باإلضافة
.جودة اخلدمة ،واستخدام التسويق  االلكرتوين للتكنولوجيا اليت ختدم العميل يف املؤسسات السياحية

يشمل التعليق على البيانات ،النتائج العامة "اجلانب التطبيقي للدراسة"أخد عنوانالذيو يف الفصل اخلامس
.وامليدانية، باإلضافة إىل االقرتاحات واخلامتة
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اإلطار المفاهيمي:األولالمبحث

:اإلشكالية.1

ات على العاملئتعترب العوملة  من أهم الظواهر اليت أصبحت تفرض وجودها بقوة يف ا�تمعات حيث انفتحت البي

ــــماعية وغريها ،اخلارجي ، وأصبح هناك تداخال يف األمور  دون إعداد يذكرمنالسياسية و االقتصــــادية و االجتــ

تطورجتاهاتالباألسباب و القوى احلاكمةاباحلدود اجلغرافية ، ولعل ا�ال االقتصادي من أكثر ا�االت تأث ر

"العوملة من تكتالت إقليمية و األسواق املشرتكة و الدول الصناعية إضافة إىل االتفاقية العامة للتجارة

سارعة يفتخطى مسريعة و، حيث يتضح من ذلك أن العامل  أصبح حمكوم حبركة"GATT""اجلات

على احلواجزت قضيتالا�االت نوعية يف مجيعا�االت ، نظرا إىل التقدم التكنولوجي  الذي احدث قفزة

.اجلغرافية و أصبح العامل جزء متكامال ال تفصله أي حدود سواء كانت طبيعية أو بشرية

و تزامن هذا مع تطور شبكة االنرتنت وانتشارها بشكل هائل يف مجيع امليادين و األنشطة حيث أحدثت تغريات

ليب االتصال االلكرتوينتطبيقا�ا  ، بل أدت إىل تطور أسااقتصادية و اجتماعية نظرا لتزايد مستخدميها وتنوع

ظهور احلاجة إىل تقليل الوقت املستغرق يف عملية التسويق و حتتم على املؤسسات أن تعيد تنظيماىلودفعت

نفسها حاليا على النحو الشبكي يتفق مع املرحلة التطور والتغري اخلارجي ، حبيث يستطيع األفراد استحداث 

لومات و النفاد إليها و استخدامها وتقامسها و تسخري كل اإلمكانيات لنهوض �ا من أجل التنمية املستدامة املع

، وقد أدى هذا إىل التغيري جدري يف املؤسسات و طرق تسريها وتنظيمها من خالل استخدام التقنيات احلديثة 

ة التنافسية وهو ما اظهر احلاجة إىل ما يطلق عليهيف حتسني اإلنتاج و التسويق املنتجات و اخلدمات لتعزيز املكان

، اليت تعد وجه رئيسي من أوجه األعمال االلكرتونية ،ويعد التسويق االلكرتوين قلب  "التجارة االلكرتونية"

التجارة االلكرتونية الذي يعتمد على استخدام إمكانية شبكة االنرتنت وشبكات التواصل املختلفة و الوسائط

.ة يف حتديد األهداف التسويقية مع ما يرتتب على ذلك من مزايا جديدةاملتعدد
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 webوبالتايل تنامي النشاط التسويقي االلكرتوين فأصبح لكل مؤسسة موقع على شبكة االنرتنت يسمى ب

siteعرض اخلدمات و منتجات  عرب مواقع خاص �ا ، وبدأت بعقد ، و أخد بالتعريف باملؤسسة  ،و

ومنها اجلانب.االنرتنت ، وصارت التنافسية ضمن السوق االلكرتونية  مبختلف ا�االت االقتصاديةصفقات عرب

لذلك تعرض هذا القطاع.االقتصاد و التقنية:السياحي ، والذي توجه حنو االرتكاز على نقطتني أساسيتني مها 

تقنية الصعبة وهي مزيد من اخلدمات ، إىل ضغوطات متزايدة و حتديات صعبة لتحقيق املعادلة االقتصادية و ال

ولكن  بتكلفة أقل و بناءا عليها أصح من الضروري على املؤسسات العاملة يف هذا القطاع إتباع سياسة حديثة

لتغطية تكلفة تلك اخلدمات وزيادة عوائدها وحتسني نوعيتها ، وذلك من خالل رفع درجة أداء املؤسسة ووضع 

ا و إتباع األساليب  احلديثة يف توظيف احللول التقنية احلديثة  الناجحة يف ا�االت اسرتاتيجيات إلعادة هيكلته

كنشاط رأت أنه جدير"بالتسويق االلكرتوين"االقتصادية ، األمر الذي جعل هذه املؤسسات تويل اهتمام كبريا 

دد من الزبائن و بأقل تكلفةبتطوير خدما�ا السياحية وبالتايل زيادة مداخليها من خالل الوصول إىل أكرب ع

.وكسب رضائهم ووالئهم

فالتوجه احلديث يف التسويق اخلدمات السياحية هو االعتماد  بدرجة كبرية على وسائل االتصال احلديثة

واستخدام شبكة االنرتنت يف التعامالت بني املؤسسات و االتصال مع الزبائن ، ويف هذا السياق نطرح التساؤل 

مدى تأثري التسويق االلكرتوين على جودة اخلدمة املقدمة سياحيا ؟ما:الرئيسي التايل

:تساؤالت الدراسة.2

:وعليه قمنا بطرح تساؤالت فرعية للبحث عن اجلوانب املختلفة اليت تثريها إشكالية الدراسة وهي كما يلي

ما هو واقع التسويق االلكرتوين داخل املؤسسة حمل الدراسة ؟ -1

جودة اخلدمة يف الوكالة السياحية ؟ما هو واقع -2
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ما مدى مسامهة التسويق االلكرتوين يف توفري قاعدة معلومات للوكالة السياحية ملساعد�ا على حتقيق  -3

جودة اخلدمة يف التعامل مع العمالء؟

هل هناك عالقة بني التسويق االلكرتوين وتطوير تقدمي اخلدمات السياحية ؟ -4

اخلدمات السياحية املقدمة الكرتونياما مدى رضا الزبون عن -5

:فرضيات الدراسة.3

.يساهم التسويق اإللكرتوين يف تطوير و تقدمي اخلدمات السياحية -1

.يساهم التسويق اإللكرتوين يف توفري قاعدة معلوماتية للوكالة السياحية -2

.رضا العمالءتوجد عالقة بني تقدمي اخلدمات إلكرتونيا و -3

:الموضوعأسباب اختيار.4

بالذات حبيث تنبع مناملوضوعهذااختيارإىلدفعتناأسبابعدةبل هناك،اختيارنا للموضوع مل يكن عشوائيا

:عدة اعتبارات موضوعية و علمية وذاتية  نذكر منها

تبينإمكانية تفعيل التسويق االلكرتوين يف الواقع ، وما يقدمه للمؤسسات اجلزائرية اليت بدأت تتوجه حنو -

.بعض تقنياته

.التزايد املستمر ملستخدمي شبكة االنرتنت يف اجلزائر من خمتلف الفئات العمرية-

املكانة اليت حتتلها وسائل االتصال احلديثة يف جمال األعمال و األنشطة التسويقية خاصة يف الوكاالت-

.السياحية

على نوعية اخلدمة السياحية نظر لطبيعةالرغبة يف معرفة املستجدات اليت أحدثها التسويق االلكرتوين-

.املوضوع املعلوماتية وأمهيته يف االقتصاد و متاشيه مع الوضع التسويقي الراهن

.بإضافة إىل الرغبة السياسية من اجل النهوض باجلانب السياحي و الوصل به إىل أعلى املراتب-
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:أهمية الدراسة.5

االنرتنت ،الفاكس :بوسائل االتصال اإللكرتوين احلديثة من بينهااالهتمام املتزايد من خمتلف املؤسسات-

اخل....

معرفة أخر التطورات يف جمال التسويق اإللكرتوين ، ومدى إسهامه يف تقدمي خدمة جيدة للزبائن-

معرفة مدى إسهام التسويق االلكرتوين يف جودة اخلدمة السياحة-

:أهداف الدراسة.6

إبراز تأثري التسويق االلكرتوين على نوعية وجودة اخلدمة السياحية و الذي أصبح ضرورة لعرض خدمات-

.املؤسسات و تسهيل وصوهلا للزبائن

إبراز ضرورة تطوير البنية التحتية يف االقتصاد ملواكبة التغريات اخلارجية وللبقاء يف السوق-

على املؤسسات الناشطة يف ا�ال السياحة وتبيان القيمة املضافة اليت ميكن حتقيقها من إسقاط الدراسة-

خالل استخدام التسويق االلكرتوين و االستفادة من ذلك

معرفة مدى استخدام وسائل االتصال احلديثة يف التقدمي خدمة سياحية جيدة للزبائن-
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اإلطار المنهجي:الثانيالمبحث

:منــــهج الدراسة.1
أساليبلتحديدإليهايلجأوضروريةأساسيةخطوةحبثهموضوعلدراسةاملناسبللمنهجالباحثاختياريعد

الوصفهيالدراسةموضوعلدراسةالباحثخيتارهااليتاملثلىوالطريقةاملعلومات،ومجعالبحثوأدوات
.إليهااملتوصلللنتائجمصداقيةللمنهجوالتدقيقاالختياريعطيحيثمضبوطة،نتائجإىلللوصولوالتحليل

يعدالوصفأنعلىاإلطارهذايفاحلاصللالتفاقذلكالوصفية،الدراساتإطاريفحبثنايندرجهلذاووفقا
شرحهوالوصفيةالدراساتهدفأناالتصالية،كماومنهااالجتماعيةللعلوممالئمةالبحثمناهجأكثرمن

لبحثملالءمتهاألوىلبالدرجةللوصف،التفضيلهذايرجعكما.معينةمجاعةأوواقعأوحدثظاهرةخصائص
ا�تمعات،بعضهناكألنهاما،البحثهذاموضوعاعتبارإىلباإلضافةشكاليتها،اوارستنادموضوع

يؤهلهاالالعلميةالبحوثمنورصيدهابكرازلتما،اجلزائرإليهاتنتميواليتخاصة،الناميةكا�تمعات
فتوضعدراستهااملرادالظاهرةأوالواقععنمسبقةمعرفيةقاعدةتتطلباليتالتجريبيةالبحوثحنوخطوةللتقدم

.للتجريبإخضاعهاميكناليتالفروضبصياغةوتسمحمالحمها
أيالظاهرةحولواألرقامالبياناتمجعجمرديتعدىالعتبارهعمليةألسبابأيضايعودللوصفاختيارناأنكما

البحوثأنإىلباإلضافة .الكيفيةخصائصهاوشرحاملتغرياتبنيالعالقاتكشفإىلميتدبلالكمي،الوصف
واملقابلة،كاالستبيانالبياناتعلىللحصولاملستخدمةاألدواتمنفعالةجداالستعانة بقائمةميكنهاالوصفية

.منفردةأوجمتمعةاألدواتهذهاستخدامميكنحيثواملالحظة،
ووصفهاوتبويبهاوتصنيفها،البياناتمجعمناتقتضياليتالوصفيةالدراساتإطاريفتندرجدراستناأنومبا

املناهجأهممنيعتربالذيبالعينةاملسحإىلنلجأجعلتنافيها،والتحكمالنتائجاستخالصأجلمنوحتليلها
بكافةيتصلواأنالباحثنيعلىيصعبمماكبري،األصليا�تمعفيهايكوناليتالوصفيةالدراساتيفاملعتمدة
.فيهاألفراد
:التاليةاخلطواتإىلجلأنااملوضوعهذاحولالبياناتمجعأجلومن

:البياناتجمعأدوات.2
سؤال موجه إىل موظفي20منحيث تتكون األوىلاالستمارتنيعلىأساسيبشكلالدراسةهذهاعتمدت

.سؤال خاص بزبائن الوكالة24وكالة يويب للسياحة و األسفار و الثانية حتتوي على
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بإتباعوذلكلالستغالل،برتميزها وحتضريهاالباحثنيقاماملبحوثني،منٕواسرتجاعهااالستماراتهذهمألبعد
منتدرجهاملأخرىعناصراملبحوثنيأضافمثمبدئياترميزهامتاليتلألسئلةبالنسبةاالستقرائيالرتميزطريقة

الرتميزخمططيفقبل
مجاالت الدراسة.3

كانت املدة الزمنية املستغرقة يف إجراء  الدراسة امليدانية من بداية الدراسة االستطالعية إىل �اية البحث أسبوع 
من خالهلا التعرف على حميط و ظروف العمل يف  وكالة يويب تور و نشاطا�ا و خدما�ا و كذلك حيث حاولنا

ماي24حاولنا االحتكاك مبوظفيها و عمالئها من اجل احلصول على معلومات و نتائج صحيحة و كان يوم
 تور بوالية عنابةالتطبيق الفعلي الستمارتنا ،أما املكان الذي أجريت فيه دراستنا هو وكالة يويب2016
البحثعينةومجتمع البحث.4
قابلةموضوعيةنتائجالتسويق االلكرتوين على جودة اخلدمة السياحية وحتقيقتأثريإىل دراسةالبحثهذايهدف
.)الوكاالت السياحية  يف اجلزائر(األصليالبحثجمتمععلىللتعميم

اعتماد وكالة يويب  بوالية عنابة لكو�ا  حتاول بذل جهودها  يف دمج التكنولوجيا يف عملها و كذا حيوية مت
عميل بتطبيق40موظفني  و10مقسمة بنيمفردة50باختيارالباحثنيقاممتومن.موقعها االلكرتوين

لعمالءاملعاينة القصدية على ااملعاينة الشاملة  فيما خيص املوظفني و
:اإلحصائيالتحليلأسلوب.5

علىتعتمداليتالبسيطةاجلداولعرضأسلوبعلىاالعتمادمتفقداملسحيالطابعحتملدراستنالكوننظرا
املتقاطعةاجلداولعلىاالعتمادمتحنييف .عن عالقاتتبحثالاليتالتساؤالتعلىلإلجابةاملئويةالنسب
وذلك�ااملرتبطةالفرضياتاختبارمثومناملتغرياتبنيعالقاتوجودعنتبحثاليتالتساؤالتعلىلإلجابة

.²بكاباالستعانة
برنامجعلىباالعتماداآليلاحلاسوبيفٕوإدخاهلااالستبانةأسئلةبرتميزالباحثةقامتإجراء ذلكأجلومن
.االجتماعيةللعلوماملعد22رقماإلصدار SPSSأس.أس.ب.أس
استخراجمتكماالحقا،يتبنيسوفكمااالستبانةيفاملطروحةاألسئلةحولبسيطةجداولاستخراجمتمث

حولخبالصةاخلروجحاول الباحثنيوفحصها،اإلحصائيةالبياناتعرضوبعد.²كاواختبارمتقاطعةجداول
.نتائجمنإليهتوصلواماخاللمنالبحثموضوع
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:مفاهيم الدراسةتحديد.6

اشتمل موضوع الدراسة على عدة مفاهيم هي التسويق ، التسويق االلكرتوين ،اخلدمة السياحية ، جودة لقد
:بنا التطرق إىل حتديد هذه املفاهيمجدرـــياخلدمة السياحية ، وحىت تتم دراسة هذا املوضوع بطريقة مناسبة 

مفهوم التسويق-

لتسويق ،وهو أيضا نظرية بالبضائع دراسة السوق ، هو علم أو فن ا:"لغة بأنهويقعرف التس
1"تسوية البضائع باجلملة=بيع وشراء=جتارة=باجلملة

أنه الوظيفة املنظمة وهو جمموعة من لتطورات"،فقد عرفته اجلمعية األمريكية علىأما من الناحية االصطالحية
قيمة للعمالء وكذلك تسيري عالقات معهم من أجل إفادة املنظمة و فروعهاطاءعاليت تركز على خلق اختيار و إ

عملية ختطيط وتنفيذ ملفهوم التسعري و الرتويج و التوزيع ألفكار"أعادت صياغة املفهوم فعرفته أنه1985ويف"
2"الستحداث التبادلية اليت تشبع و حتقق أهداف األفراد و املنظمة

نه النشاط الذي يدار وفقا خلطة موضوعية ، تأخذ يف االعتبار جمموعة العناصر املتمثلة بأ”كما عرفه نبيل النجار
يف التسعري املنتجات املراد تسويقها و كيفية  تروجيها وخلق األفكار اجلديدة أساليب توزيعها بغية حتقيق أهداف

3”املستهلكني و املنظمات

تفاعل فيه جمموعة من األنشطة اليت تعمل �دف ختطيط و نظام متكامل ، ت"فقد عرفهStantonأما ستانتون
4"تسعري و توزيع السلع و اخلدمات للمستهلكني احلاليني أو املرتقبني

"عاتــادمة بني أراد اجلمـــتقدمي خأواري قائم على تبادل سلعــهو كل تعامل جت"اإلجرائيالتعريفأما

2001معجم اللغة االنكليزية الكالسيكية و املعاصرة ، اجنليزي عريب ، بريوت ،مكتبة لبنان ،األكبر،نيعقاموس الم.الكرمي، حسن سعيد 1
.766ص،

.42ص،2003دار حامد ،عمان ، ،"مفاهيم معاصرة"التسويقسويدان وأخرون ،2
19ص،1991،مكتبة عني الشمس ،القاهرة ،عالناألصول العملية للتسويق البيع و اإل،نبيلالنجار3
33ص،2004،جامعة حلوان ، القاهرة ،لمكتبات، تسويق خدمات المعلومات بازكرياء حممد4
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:التسويق االلكرتوين

:للتسويق اإللكرتوينأسندت عدة تعاريف

سلسلة وظائف تسويقية متخصصة ، ومدخل شامل ال يقتصر على املتاجرة بالسلع و "حيث عرف بأنه
1"اخلدمات ، وإن كان يستخدم الرقمية كرقعة لتحسني أداء املنظمة بشكل عام 

)مقدرة جوهرية(والكفء)وفق رؤية رقمية واضحة(كما عرف على أ�عملية االستخدام والتطوير الفعال
واألدوات).وغريها...اخلربات، املعارف، األفراد، القواعد، البيانات، العالقات(للمواردالتسويقية الرقمية

2"املتاحة على االنرتنيت من أجل حتقيق ميزة تنافسية يف سوق األعمال االلكرتوين

اليت تعتمد على الوسائط اإللكرتونية ويعرب عن جمموعة األنشطة التسويقية"يف حني يعرف طارق طه بأنه
3"شبكات احلاسبات اآللية و االنرتنت

اشرةعملية إنشاء و احملافظة على العالقات العمالء من خالل أنشطة إلكرتونية مب"أما التعريف اإلجرائي  هو
أعلىإىلو الوصلجات و اخلدمات السياحية اليت �دف اىل حتقيق أهم النقاط �دف تبادل األفكار و املنت

"املستخدم"املستويات من اخلدمة سواء من طرف الوكاالت أو من طرف الزبون

:اخلدمة السياحية

جمموعة من النشاطات و األعمال اليت توفر للسياحة و التسهيالت عند شراء"تعرف اخلدمة السياحية على أ�ا 
4"ملرافق السياحية  بعيدا عن سكنهم األصليأو استهالك املنتجات خالل وقت سفرهم و إقامتهم  يف ا

مجيع اخلدمات اليت تقدم لسائح مند وصوله إىل البلد أو املكان املقصود إىل  حني عودته"كما أ�ا تعرف بأ�ا 
5"إىل موطنة األصلي أو إىل مكان إقامة

34ص،2008دار البازوري  العلمية ، عمان ، ،"األسس العلمية للتسويق الحديث"الطائي محيد و أخرون ،1
3ص،2004، السعودية، الرياضللنشر، املريخ، دار و الوظائف والمشكالتاالستراتيجية-اإلدارة االلكترونية،جنم عبود جنم2
31ص،2006،اإلسكندريةدار الفكر اجلامعي ، ،"التسويق باالنترنت والتجارة اإللكترونية"التسويق"طه طارق3
، مذكرة ماسرت غري منشورة ، ختصص تسويق ، كلية العلوم "التسويق بالعالقات في المؤسسات الخدمية السياحية"بن عبد الرمحان نارميان ،4

.36ص،2001االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري ، جامعة ورقلة ، اجلزائر ، 
كتورة ، جامعة سانت كلمنتس العاملية ، ، مذكرة  دتخطيط وتنمية خدمات السياحة الدينية وأثرها في نمو الطلب السياحيسعد ابراهيم محد، 5

.48ص،2008العراق ، 
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جمموعة من العناصر املادية و املعنوية اليت تنتج عند تقدميها يف القطاع"وتعرف من الناحية اإلجرائية على أ�ا 
السياحي ، عرض سياحي بغرض  حتقيق الرضا وإشباع رغبات السائح 

:جودة اخلدمة

ــــة اللغوية ، ـــودة من الناحي ــرف اجلـ ـــ علها الثالثي جاد و مصدره جودة مبعىنحيث يردها املعجم الوسيط إىل فتعـ
1صار جيدا ، ويقال جاد العمل فهو جيد و جاد الرجل أتى باجليد من قول أو عمل

،مساعد أو فضل ، هدية ، منحة ، عناية أو اهتمام ، )الغري املصدر(وتعرف اخلدمة لغتا على أ�ا مجع خدمات 
2أسدي إلية خدمة

معيار لدرجة تطابق األداء الفعلي للخدمة مع توقعات العمالء"أما من الناحية االصطالحية فجودة اخلدمة هي
3"هلذه اخلدمة

قياس ملدى تطابق مستوى اجلودة املقدمة مع توقعات املستفيد فتقدمي خدمة ذات جودة"كما تعرف أيضا بأ�ا 
4"توافقة مع التوقعات املستفيدينيعين يف احملصلة النهائية أن تكون اخلدمة م

:جودة اخلدمة السياحي

مدى قدرة اخلدمة على:"جودة اخلدمة يف مفهومها احلديث حسب طارق زياد وفريد الصحن على أ�ا تشري
5حتياجاتامقابلة التوقعات العميل و إشباع

6"ما�كني إد رااملستفيدين  وبهي حالة التناقض بيت توقعات"كما يرى الباحثون أن جودة اخلدمة

بأ�ا العالقة بني ما يتوقع العمالء وما حيصلون عليه ، فإذا خابت توقعا، أما إذا جتاوزت "وهناك من يعرفها أيضا
7"عن اخلدمة أ�ا ذات جودة عاليةاجلودة املدركة توقعات املستفيدين فإن تصورهم

. ، ص 13 ،عامل الكتب احلديثة ،عمان ،2008 لأليزو(9001) إدارة الجودة الشاملة و متطلبات التأهيل 1فواز التميمي،

، القاهرة ،ط2008،1. خمتار عمر ، معجم اللغة العربية المعاصر 2

ص336 للنشر، القاهرة ، ،1999، البيان ، تسويق الخدمات المصرفية ،ط1، عوض بدير احلداد 3

، دار زهران ، عمان ، 2007، ص257 ، تسويق الخدمات الطائي محيد العالق بشري ، عبد النيب 4

.43،ص2007، اإلسكندرية، دار الفكر اجلامعي ، ادارة التسويق في بيئة العولمة واالنترنت، طارقالصحن حممد فريد، طه أمحد5
.261صعبد النيب ،مرجع سبق ذكره ، الطائي محيدالعالق بشري ، 6

7 Jim blyt ,Essentials of markti.thirdeditoin , Person Educatoin, England,2005 , p-317.
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صورات و تطلعات العمالء جلودة اخلدمة السياحية وما يتجسدأمامهمأما من الناحية اإلجرائية فهي العالقة بني ت
"من جودة اخلدمات السياحية اليت يتم تقدميها من طرف املؤسسات

"فهي مدى تطابق جودة اخلدمات املعروضة مع توقعات الزبائن وقدر�ا على إرضائهم "أما إجرائيا

:الدراسات السابقة.7

ال ينطلقيف خمتلف العلوم عند خوضه يف املوضوع الباحث ، أي كان نوعه ، فإنهمن املسلم به أن أي باحث
ن يرجع إىل الدراسات السابقة يف ا�ال موضوعه ، ملعرفة جوانب هذه الدراسات وحماولة من فراغ ، فعلى الباحثا

ط االلتقاء ونقاط االفرتاقاجتنا�ا يف موضوع حبثه فاحلكمة من استعراضها ليس املقصود يف ذا�ا وإمنا حتليل نقا
اإلطالع على أهم الدراسات اليت عاجلت موضوعنا حاولنا رد ووببني البحث احلايل و نظرائه يف نفس املوضوع ، 

، ورغم قلتها إال أننا أحصينا جمموعة من الدراسات "تأثري التسويق اإللكرتوين على جودة اخلدمة السياحية"حبثنا
:ي كاأليتهلا صلة مبوضوع حبثا وه

:الدراسة األوىل

تسويق  السياحية:"أجريت هذه الدراسة اليت أصاحبتها الدكتورة صفاء جواد عبد احلسني ، حتت عنوان 
:اإللكرتونية وأثره يف جودة  اخلدمة يف الشركات السياحية ، حيث هدفت هذه الدراسة إىل 

.معرفة مدى استخدام وسائل االتصال احلديثة يف تسويق اخلدمة السياحية وجود�ا إلكرتونيا -

:وقد توصلت الباحثة اىل النتائج التالية

وجود عالقة بني املتغري املستقل التسويق اإللكرتوين و املتغري التابع جودة اخلدمة وتبني أن وسائل-
.جبودة عالية خدمة تسويقية سياحيةاالتصال احلديثة املختلفة تسهم يف تقدمي

هناك عالقة واضحة بني املتطلبات املادية و الفنية و البشرية و القانونية لتنظيم عملية التسويق اإللكرتونية-
.، وضرورة توافر البنية التحتية لشبكة االتصاالت و االنرتنت 
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اتف وغريها تستخدم بشكل واسع من قبلتبني أن وسائل االتصال احلديثة مثل االنرتنت و اإلمييل واهل و-
1.الشركات يف اجناز أعماهلا وتسهم بدرجة كبرية يف تقدمي خدمة سياحية بشكل جيدة

:الدراسة الثانية

أثر التسويق اإللكرتوين على جودة اخلدمة املصرفية و�دف هذه الدراسة اىل "دراسة حملمد حبش ، حتت عنوان 
:التعرف على

مفهوم وأمهية  التسويق  االلكرتوين-

.أثر التسويق االلكرتوين على جودة اخلدمة املصرفية-

.دور التسويق يف تعزيز العالقة بني املصارف وعمالئها-

:النتائج التاليةإىلوبعد مراجعة التحليل اإلحصائي توصل الباحث

ق وجودة اخلدمة املصرفيةال توجد عالقة بني توفر قاعدة البيانات أو معلوماتية التسوي-

ال توجد عالقة بني البحث و التطوير  وجودة اخلدمة املصرفية-

ال توجد عالقة بني إسرتاتيجية التسويق وجودة اخلدمة املصرفية-

هناك تأثري للتسويق االلكرتوين على جودة اخلدمة املصرفية-

2.اخلدمة املصرفيةال توجد عالقة بني توافر األمان يف األعمال املصرفية وجودة-

، ، جملة كلية الرتبية ، عمان تسويق الخدمة السياحية االلكترونية وأثره في الجودة الخدمة في الشركات السياحية صفاء ، نيجواد عبد احلس1
.17ص،العدد السابع

.6ص،15.26، 2011، مدونة ناسداك ، سوريا ،"دراسة ميدانية"أثر التسويق اإللكتروني على جودة الخدمة المصرفيةحبش حممد، 2
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1:الدراسة الثالثة

، "دراسة حاالت قطاع االتصاالت(االنرتنت يف جمال التسويق اخلدمات:"دراسة ليوياح عالية ، حتت عنوان 
�دف هذه الدراسة إىل إبراز دور االنرتنت يف املؤسسات االتصاالت  اجلزائرية و إبراز ضرورة تطوير البنية التحتية 
املعلوماتية يف االقتصاد  ملواكبة التغريات اخلارجية و البقاء يف السوق ، حيث توصلت هذه الدراسة إىل جمموعة 

:من النتائج

أن خدمة االتصال يف املؤسسات حمل الدراسة ال يعمل �ا وفق االجتاهات احلديثة يف التسويق باالنرتنت-
و تصميم خدمة االتصالإنتاجاحلاسوبو التقنيات األخرى  يفكاستخدام

على تسعري خدمة االتصاللالنرتنتال يوجد تأثري-

على عملية التوزيع  اخلدمة حيث ال تلجأ املؤسسات املدروسة اىل الوسطاءلالنرتنتال يوجد تأثري-
االلكرتونيني يف توزيع اخلدمة

 املواقع االلكرتونية واستخدامتسعني بإفرازات التقنيات احلديثة واالنرتنت يف اإلعالن عن خدما�ا عرب-
هذا املوقع يف العالقات العامة كنشر أخبار املؤسسات وتوفري املعلومات الكافية عن تشكيلة اخلدمات

.اليت تقدمها

.عدم استغالل املؤسسة لالنرتنت يف تغيري بيئتها املادية-

هذه املؤسسات الزالت تعتمد على العنصر البشري يف تأدية خدما�ا دون االستعانة كما أن عدم -
.استخدام التسويق االلكرتوين وتقنياته مل يقلص من املوجهة الشخصية بني اخلدمة املقدمة و الزبون

.ت االلكرتونيةإن العملية توصيل اخلدمة للزبائن الزلت شخصية بعيدة كل البعد عن استخدام التقنيا-

غري منشورة،  ، العلوم التجارية ، املاجستري، شهادة "دراسة حالة قطاع االتصاالت"دور االنترنت في مجال التسويق الخدماتبوياح عالية ، 1
.194، ص2010جامعة  منتوري ، قسنطينة ،
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:تمهيد

يعترب التسويق االلكرتوين حقال من حقول املعرفة التسويقية احلديثة اليت حظيت باهتمام كبري من جانب
الباحثني و الكتاب ، حيث تتمثل إسرتاتيجية يف تقدمي اخلدمات االلكرتونية عن طريق الشبكة الدولية لالنرتنت 

املميزة عن بقية  القنوات االتصالية األخرى متتاز بسرعةكقناة اتصال تسويقية جديدة ، هلا خصائصها الفريدة
األداء و اخنفاض التكاليف ، وقد عربت إسرتاتيجية عن وجود عملية حتول من سوق مكاين إىل سوق فضائي ، 

سني وظائفه التقليدية و التأثري يف مواقف و اجتاهاتــت لزيادة و حتــويعتمد التسويق اإللكرتوين على االنرتن
.لعمالء ، األمر الذي استدعى املؤسسات مبختلف جماال�ا إىل ضرورة العمل مببادئه وتطبيقها
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لتسويقلمدخل:األولالمبحث

:التطور التاريخي للتسويق.1

لقد عرف التسويق كنشاط اجتماعي منذ أن خلق اهللا تعاىل اإلنسان و أوجده على هذه األرض حينما بدأ أفراد
�تمع يتبادلون السلع و اخلدمات املختلفة بني بعضهم البعض ، حيث كانت تعرف هذه املبادالت السلعية يف  ا
املاضي بنظام املقايضة ، ومنذ أواخر العقد الثالث من القرن العشرين بدأ االهتمام بالتسويق يأخذ حيزا كبري من 

والسلعية املختلفة اليت نشأة نتيجة للظروف و املتغرياتاهتمام أصحاب و مديري املشروعات اإلنتاجية  اخلدماتية
�تمعات و لقد مر التسويق مبراحل تطور عديدة منها  :االقتصادية و االجتماعية والثقافية اليت أثرت يف كثري من ا

1":مرحلة الرتكيز على اإلنتاج"التسويق يف املاضي.1.1

م تقريبا حيث عرف اإلنسان أمهية التوزيع ما.ق5000عاميرجع تاريخ التسويق إىل عصر ما قبل امليالد أي
ينتجه من سلع خمتلفة وما حيققه من أرباح و مكاسب فنعلم كيف يروج هلذه السلع وما يشبع احتياجاته منها ، 
�تمعات األخرى غري العربية واتسع نطاق  هذا االنتشار بني كثري  فانتشر مفهوم التسويق و ازدادت أمهيته بني ا

�تمعات العربية  فاستطاع العرب الوصول إىل األسواق إىل أسواق بعيدة خارج املنطقة العربية يف أوروبا و و م ن ا
، 18إفريقيا لبيع منتجا�ا  يف األسواق ، فتطور النشاط التسويقي تطورا كبريا من بداية الثورة الصناعية يف القرن 

ب تلك األسواق وتركز التسويق يف هذه املراحل الفائض الذيونشأت احلاجة إىل التعرف على احتياجات و مطال
حتقق نتيجة لزيادة  اإلنتاج وعدم إمكانية تصريفه ومن هنا ظهر املفهوم التسويقي اإلنتاجي خالل فرتة الثالثيات

.و األربعينيات إىل أن  ظهر املفهوم التسويقي املبيع

يط حركة البيع بكل الوسائل الدعائية و اإلعالنية املمكنة للتأثري يففيما بعد يقوم على مبدأ البيع أوال وأخريا وتنش
رغبات املستهلكني و املشرتين يف األسواق املختلفة لشراء و استخدام املنتجات املعروضة فيها ، وذلك من خالل 

رغبات وما حيصلون عليه من بيانات و معلومات عن مواصفات ومزايا و أسعار هذه املنتجات دون النظر إىل
احتياجات هؤالء املستهلكني يف توجيه العملية اإلنتاجية فتتميز هذه املرحلة بزيادة الطلب على السلع و اخلدمات

.بشكل ملحوظ  من الكميات املعروضة

.8-7، ص2006، دار املستقبل للنشر ،األردن مبادئ التسويق السلوكيعبيدات حممد إبراهيم ، 1
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1:التسويق احلاضر.2.1

باجلهود التسويقية و ظهورم حيث متيزت باهتمام1945بدأت هذه املرحلة منذ انتهاء احلرب العاملية الثانية عام
التخصص يف الوظائف التسويقية املختلفة ملواجهة املنافسة الشديدة اليت برزت على املستويني احمللي و العاملي
وذلك ملا طرأ على اإلنتاج من تطور كبري يف استخدام  التكنولوجيا املتقدمة يف العمليات الصناعية مما ساعد على

و استمرارها يف إمداد السوق مبنتجا�ا اخلدمية والسلعية  فتشعبت هذه األسواق وتكسد منو املشروعات املختلفة
�ا فظهرت الثورة التسويقية بكامل معاملها التسويقية املميزة لكي حتقق التواص ل بني املنتجني واملستهلكني و 

ل و نقل السلع من أماكنتقلل الفجوة بينهما و استخدمت كل األساليب و اآلليات املتاحة لتسهيل التباد
�تمع العاملي  .أنتاجها إىل أماكن استهالكها مما أدى إىل زيادة دفع حركة التنمية يف ا

وتعترب هذه املرحلة خمتلفة متام عن سابقتها حيث متيزت بضخامة حجم اإلنتاج واتسام  النظام اإلنتاجي بالتشابك
ين الذين تعددت أمامهم فرص االختيار  و أصبحوا على جانبوالتنوع مما أوجد العديد من البدائل أمام املش رت

.صبح له وظيفته أساسية يف املنشآت املختلفةأكبري من الثقافة و املعرفة ، فاحتل التسويق مكانة كبرية و

:التسويق احلديث.3.1

اإلنتاج واملبيعات و تركزبدأت هذه املرحلة من السبعينات حىت اآلن و شهدت تطور كبريا يف جماالت التسويق و
اخل اىل....االهتمام يف هذه املرحلة على التوسع يف مفهوم التسويق ليشتمل على التسويق اخلدمات و األفكار

�تمع و أثارت حاجات إليه و محاية املستهلكني و  جانب السلع ،واكتشاف احلاجات اليت مل يتم إشباعها يف ا
نب حتقيق أقصى رحبية ممكنة و إشباع احلاجات املختلقة للمجتمع ،فتطور بذلك  ترشيد قرارا�م الشرائية إىل جا

.الفن التسويقي ووصل إىل مراحل متميزة منذ أوائل القرن احلايل حىت الوقت احلاضر

بل وأيضا مشلت هذه املرحلة التوجه االجتماعي لتسويق مثل احلفاظ على حق اإلنسان من خالل  ما يقدم من
�تمع منتجات ،  و �تمع و بالتايل فهي تسعى ملا خيدم هذا ا .أن املؤسسة عضوا يف ا

.10-9،ص2006املنظمة العربية لتنمية اإلدارية ،،التسويق السياحي و الفندقي،صربي عبد السميع1
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:أهميـــة التسـويق.2

�االت سواء  للمنتجات أو اخلدمات وهذا ما يذل على تعدد  ان التسويق له أمهية كبرية يندرج يف العديد من  ا
1:وظائف ونذكر منها

:بالنسبة للمنظمة

يسبق اإلنتاج و يوجهه-

يعى بتحقيق أهداف املنظمة ومربرات وجودها-

يساعد املنظمة على البقاء-

.يوصل املعلومات إىل املستهلك وحيصل عليها منه كتغدية رجعية-

:بالنسبة للجهة املالكة للمنظمة فإن التسويق

يوجه االستثمار حنو املشاريع  األكثر أمهية بالنسبة للمستهلك-

عهايساهم يف جناح املنظمة وتوس-

يوفر فرص عمل يف احمليط العمل التسويقي-

يعمل على كسب التأييد و التعاطف مع املنظمة ذا�ا يف بيئتها اليت تعمل فيها سواء  -
.كانت املنظمة هادفة أم غري هادفة للربح

:التسويق هام ألنه:بالنسبة للمستهلك

وذلك من خالل إشباع ويتوجه حنو املستهلك غاية عمله ومربر وجوده وحمور اهتمامه-
.حاجاته و رغباته احلالية املستقبلية

.يعمل على حتقيق املنافع املكانية و الزمنية وحىت النفسية للمستهلك-

من خالل وسائل"خدمي.مادي"يزود املستهلك باملعلومات اليت حيتاجها عن املنتج-
الرتويج املعروفة ومبا حيقق  الرضي للمستهلك

�يد و أخرونالربواري  نزار عبد1 .17-16ص،2004، دار وائل ،األردن ، الوظائف،األسس،المفاهيم"التسويقإستراتجية، ا
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ا حييط باإلنسان يف حياته ويقدمها له يتناسب و إمكاناته وحسب قدرةيتناول مجيع م-
.املنظمة

�تمع :بالنسبة للمجتمع :ألنهالتسويق و أمهيته الكبرية يف ا

، وعليه فإنه يلتزم باحملافظة على البيئة من التلوث و اجتماعيايساهم بوصفه نشاطا-
ات والقيم األخالقية و القانونية وغريها مباالفساد و أيضا دوره يف احملافظة على االعتبا ر

�تمع  يسهم بصيانة ا

يؤدي إىل زيادة الدخلمبايساهم بتحقيق األهداف التنموية خاصة يف الدول النامية و-
.القومي و ارتفاع مستوى املعيشة

1:وكذلك تتضح أمهية التسويق أيضا من خالل العوامل التالية نذكر منها

:يف مجيع املؤسساتالتسويق يستخدم-أ

إن القوى العاملة يف الواليات املتحدة األمريكية ، متارس أنشطة تسويقية فتخصص التسويق يوفر العديد من املهن 
.و الوظائف اجلذابة و املمتعة واليت توفر الفرص لتحدي و االرتقاء للمناصب العليا و الرقي أيضا باملؤسسة

:االقتصاديةالتسويق ضروري لألعمال -ب

يساعد التسويق منظمات األعمال على بيع منتجا�ا  �دف البقاء و النمو ، فاملوارد املالية يتم حتصيلها من 
.املبيعات الستخدام يف تطوير املنتجات اجلديدة

:التسويق يغذي االقتصاد العاملي-ج

إخضاعها لعامل التكنولوجيا فقد سامهتتساهم األرباح املتحصل عليها من التسويق إىل تطوير املنتجات و
التكنولوجيا يف نقل املنتجات األجنبية ، وأما استخدام االنرتنت  فقد جعل األمر سهل للوصل إىل الزبائن حول 

.العامل

.45-44،دار وائل ، عمان ، صمدخل تحليلي"أصول التسويقناحي معال، رائف توفيق ، 1
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:املعرفة التسويقية-د

ال املنتجات وتغزو تزيد من الوعي  االستهالكي فالوعي االستهالكي يزيد من املعرفة املستهلكني حلقوقهم حي
.ضمان اقتنائهم ألحسن منها

:مسؤولية التسويق يف حتقيق الرفاهية للزبائن-و

.وذلك من خالل تلبية حاجيا�م و رغبا�م وبناء عالقة ممتدة بني  الزباءن و املسوقني 

:وظـائف التســـويق-2

أداؤها قبل و أثناء عملية توزيعوظائف التسويق هي عبارة عن نشاط متخصص أو خدمة اقتصادية معنية يتم
1.السلع و حتويلها من حيازة املنتج إىل حيازة املستهلك

تتمثل الوظائف اليت يؤديها التسويق يف البيع ، الشراء ، النقل ، التخزين ، التمويل منظمة إىل أخرى تبعا 
2:خلصائصها و أهدافها وميكن أن نفضل هذه الوظائف على النحو األيت

ملية ختطيطية منظمة للتعريف باملنتج أو اخلدمة املقدمة للزبائنيعترب ع-

اليت تشمل على عملية الشراء و التأكد من أن املنتجات وبيعها يتم:الوظائف التبادلية-
من خالل وسائل الرتويج

تسهيالت البيع ألجل الزبائن و املستهلكني و التأكد من أن املنتوج:الوظيفة  التسهيلية-
.افظ على مستوى من النوعية وهذا باملراقبةسوف حي

كل األنشطة اليت تستهدف البحث عن مشرتكني و بائعني للسلع و:الوظائف االتصالية-
.املنتجات

وهناك من يطبق وظيفة مجع املعلومات عن املستهلكني و املنافسني و قنوات التوزيع الستخدامها يف صناعة
".التسويقيةالبحوث"القرار التسويقي

.28، ص2001، دار صفاء ،عمان ،التسويقمبادئ، آخرونحممد زياد ، و1
.125ص،2004األردن  ، ،، دار الصفاءتسويق المعلومات، آخرونعليان فاضل ابرهيم ، و2
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التسويق اإللكتروني:الثانيالمبحث

:ويق اإللكترونيسنشأة الت.1

:االنتشارعلى التطور  وساعدتهرخييةمر التسويق االلكرتوين بعدة مراحل و حمطات تا

:نشأة التسويق االلكرتوين1.1

سعينيات حيث جرى تطوير الشبكة العاملية كأداة لالستعمالتااللكرتونية بدأت بالظهور مع بدايات الالتجارةإن
عد مصطلح التجارة االلكرتونية من املصطلحات احلديثة يف العامل األعمال ، إذ مل يعرف إال بعد عام يالعام ،  و
تأ إىل قطاع اخلاص عندئذ تطو ر.م.الوو ذلك بعد حتويل شبكة من شبكات اهليئة القومية للعلوم يف1996

1.شبكة االنرتنت و انتشرت مبعدالت متسارعة

وجاء تطور التجارة االلكرتونية و التسويق االلكرتوين مواكبا التكنولوجيا يف وسائل االتصال باألخص يف جمال
دة أمام املنظمات األعمالو لقد فتحت شبكة االنرتنت أفاق جدي،التكنولوجيا املعلومات وتطور شبكة االنرتنت

و أدت إىل زيادة حجم األسواق املستهدفة و كسرت حواجز اجلغرافيا وزادت من كفاءة فاعلية اإلنتاج و التسويق
.و البيع

وصار التطور املتسارع يف استخدام  االنرتنت يف جمال التجارة و التسويق حتديا أمام معظم الشركات و باألخص
يزداد عرب وسائل االتصال االلكرتونية وعرب شبكة االنرتنت يفيق املنتجات و اخلدماتتس وذالعاملية ، و أخ
.السنوات األخرية

وحتديد مواقع هلا عرب شبكة االنرتنتweb siteوبدأت الشركات الكربى و الصغرى تدرك أمهية استعمال
2.أعماهلا التجارية والتسويقية و تعامال�ا ملزاولة

يف جمال االتصاالت السلكية والالسلكية ، من اهلواتف إىل اتصاالت األقمار الصناعية و فالتطور احلاصل
التلفزيون ، قد فتحت الباب على مصراعيه أمام دخول قدرات و إمكانيات جديدة هائلة لدعم نشاطات و 

.فعاليات عديدة من الصناعات اخلدمية مثل املعلومات ،الضيافة ،األخبار ، التعليم 

، جملة ةيالمحاسباتالتجارة اإللكتروني وسائل االتصال الحديثة في تطوير نظم المعلومإسهاممدى،زكرياء ، املهندي حممد عبد اهللاوليد1
�لد  .34ص،2007، العدد األول ، 34الدراسات العلوم اإلدارية ، اجلامعة األردنية ، ا

�لة األردنية للعلوم وحجم السوقالعالقة بين خصائص المشتري عبر االنترنت وخصائص المتجر االلكتروني، أبو فارة يوسف أمحد2 ، ا
�لد السابع العدد األول ، .120ص،2004التطبيقية ،ا
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قوة جديدة للعوملة ، وقد وصل تأثري بحيادة يف االستخدام حبيث أص زام متسارع ونتسويق االلكرتوين يف تإن ال
عليها الكثري من شركات األعمال وتعتمدوضروريةحاجة ملحةهذا التطور ألغلب دول العامل وصارت

وتبادل ونقل املعلومات وغريها مناملنظمات  الدولية وغريها يف اتصاال�ا و تعامال�ا وعمليات عقد الصفقات
اإلقبال على استخدام شبكات االتصال احلديثةازداداألنشطة عرب االنرتنت ومع تزايد أمهية التسويق االلكرتوين و

1.و االنرتنت فانتشار هذه األخرية هو العامل األساسي وراء تقدم وتطور التسويق اإللكرتوين

:اإللكرتوينعوامل انتشار التسويق:2.1

"التسويق اإللكرتوين"االنرتنتالعديد من الشركات و املنظمات الصغرية و الكبرية حنو التسويق عرباجتاهيزداد
:منه على النحو التايللالستفادة

ويعين توفر موقع للمؤسسة يتضمن العديد من البيانات عن:حتقيق التواجد اإللكرتوين عرب االنرتنت
.أنشطتها وكذلك وسائل االتصال �االشركة و

فالتواجد عرب االنرتنت ميكن للشركة من احلصول على العديد من:توفري املعلومات عن املنظمة
عهييضأن تتكبد الشركة الوقت الذي قداإلجابات لتساؤالت مرتادي موقع الشركة عرب االنرتنت بدون

.ةفموظفيها يف الرد على األسئلة املختل
ففي االنرتنت ال توجد حدود جغرافية تقيد حركة املعلومات وذلك ميكن:الوصول إىل السوق العاملية

2.املؤسسة من الوصول إىل املستهلكني يف أماكن مل تكن لتفكر يف الوصول إليها بالطرف التقليدية

فيةتوفري الكتالوجات و الصور و الفيديو و األصوات باملوقع ، دون أي تكاليف إضا.
ساعة يوميا24القيام خبدمة املستهلك.
جعل املعلومات احلديثة و الكثرية التغيري متاحة بسهولة وسري للمستهلك.
تسمح االنرتنت بالتفاعل بني املنتج و املستهلك و توفر ملؤسسة فرصة احلصول على تغذية مرتدة من

.العمالء حول املنتج
3.ربط مجيع بلدان العامل بشبكة متكاملةتطوير تكنولوجيا االتصاالت و سهولة

العلوم اإلدارية"،جملة الدراسات "دراسة تطبيقية"و أثرها في المركز اإلستراتيجية للشركاتااللكترونيةالتجارة،اخلطيب مهند ، فالح احلسين 1
�لد " .125ص،2002، العدد ، 29، اجلامعة األردنية ، ا
.33ص،2008، دار الفكر اجلامعي ، القاهرة ، التسويق اإللكتروني،الصرييف حممد2

.129-130ص،2007، ايرتاك ، القاهرة ،تكنولوجيا المعلومات ودورها في التسويق التقليد و اإللكتروني،آخرونفرغلي  عبد اهللا ، و3
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:أنواع التسويق اإللكتروني.2

1:يرى بعض اخلرباء يف التسويق ، بأنه ميكن تصنيف التسويق الذي متارسه املؤسسات إىل ثالثة أنواع رئيسية 

Extenal:التسويق اخلارجي.أ marketingوهو مرتبط بوظائف التسويق التقليدي كتصميم وتنفيذ
.)املنتج ، السعر ، التوزيع ، الرتويج (املزيج التسويق

خل املؤسسة حيث أنه جيباوهو مرتبط بالعاملني د:lnternal Marketingالتسويق الداخلي.ب
على املؤسسة أن تتبع سياسات فعالة لتدريب العاملني و حتفيزهم لالتصال اجليد بالعمالء ودعم العاملني

فكل فرد يف املؤسسة جيب أن يكون موجه يف،للعمل كفريق يسعى إلرضاء حاجات ورغبات العمالء
يكفي وجود قسم يف املؤسسات خاص بالقيام باألعمال التقليدية لوظيفة التسويق، فالعمله بالعمالء

.وبقية األفراد أو األقسام  كل يف اجتاه أخر
و هو مرتبط بفكرة جودة اخلدمات و السلع املقدمةinteractive marketing:التسويق التفاعلي.ت

.بني البائع و املشرتيللعمالء تعتمد بشكل أساسي و مكثف على اجلودة و العالقة

ومفهوم التسويق االلكرتوين ال خيتلف عن هذه املفاهيم التقليدية للتسويق إال فيما يتعلق بوسيلة االتصال
حيث يعتمد التسويق اإللكرتوين على شبكة االنرتنت كوسيلة اتصال سريعة و سهلة وقليلة التكلفة.بالعمالء

.ألنواع الرئيسية لعملية التسويق بشكله التقليديوذلك لتنفيذ هذه األعمال اليت تشكل ا

2:وهناك أنواع أخرى  لتسويق االلكرتوين نذكر منها

هو التسويق الذي يرتكز على الوسائل اإللكرتونية و:لنهائياالتسويق االلكرتوين املوجه للمستهلك -1
.يكون اهلدف منها هو املستهلك

هذا النوع من التسويق الذي يركز على الوسائل اإللكرتونية و الذي:التسويق اإللكرتوين بني املنشآت -2
.حيقق عالقة ترابط فيما بني املنشات وبعضها البعض مبا يعظم منافع هذه املنشآت

هو تسويق يتم بواسطة الوسائط اإللكرتونية و الذي حيقق أهداف التسويق:التسويق االلكرتوين املزدوج -3
.للمستهلك وكذلك أهداف التسويق اإللكرتوين للمنشآتاإللكرتوين املوجه

وهذا النوع من التسويق الذي يستخدم الوسائل اإللكرتونية لتحقيق:التسويق اإللكرتوين احلكومي -4
خدمات سواء ملنشآت األعمال أو األفراد أو األجهزة احلكومية فيما بينها ، وبعضها البعض مبا يعود 

.وقت وجهد وإجراءات روتينيةبالنفع على مجيع من توفري

.9-10ص،2013،  اجلنادرية ، عمان ،اإللكترونيالتسويق،عبد رابه رائد حممد1
.200-201ص،2006، دار كنوز املعرفة ، عمان ، االلكترونيةالتكنولوجيا،اخلالدي حممد حممود2
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1:خصائص التسويق اإللكتروني2.2

:لتسويق اإللكرتوين خبصائص أمههايتميز ا

عة وميكن للعمالء املتعاملني معالتسويق اإللكرتوين يتميز بأنه يقدم خدمة واس:اخلدمة الواسعة-أ
املوقع من قرار رسالتهاتعرف الشركة صاحبةأنالتعامل معه يف أي وقت و دونيوقع التسويقامل

.نها مراقبة الزائرين ملوقعهاكااللكرتوين  إال إذا اتصل العميل �ا كما مي
الوسائط املستخدمة يف التسويق ال تعرف احلدود اجلغرافية حبيث ميكن:عاملية التسويق اإللكرتوين -ب

على املوقع املخصص للشركة  ، يالتسويق من أي مكان يتواجد فيه العميل من خالل حاسبه الشخص
مع وجود حمذور من عدم تبلور القوانني اليت حتكم التجارة اإللكرتونية ، وخصوصا ما يتعلق منها بأمان 

.الصفقات التجارية
يتميز التسويق اإللكرتوين بسرعة تغري املفاهيم وما يغطيه من أنشطة وما حيكمه:سرعة تغري املفاهيم-ج

املعلوماتوتقنياتاالتصال اإللكرتوينتقنياتمرتبطة بوسائلةأن التجارة اإللكرتونيمن قواعد ، ذلك 
اليت تتغري وتتطور بشكل متسارع لذلك فإن الرتتيبات القانونية  اليت ختضع هلا قابلة للتغيري السريع بشكل

و االتصاالت و املعلوماتلنقاباتامتوافق مع تطورات
و انتباه املستخدم للرسائلاإلثارةصرـــعنخدامــــاستجيب:كة الدوليةأمهية اإلعالن عرب الشب-د

رح  رسائلهاــــدد الشركات اليت تطـــفزيونية نظرا لتعـــات التلـــ، كما هو احلال يف اإلعالنااللكرتوين
.اإللكرتونية

الصادق  الذي ال حيمل مضموناتزداد أمهيته احلذر من التسويق غري:اخلداع و الشركات الومهية-ه
حقيقا ، ألنه من السهل نشر هذه املعلومة عن الشركة عرب االنرتنت وأن أحد الزبائن قد يتعرض حلالة 

الغري ملتزمة ، مثل التعامل ببطاقة ائتمان مسروقة أو تقدمي ضمانات خدمات من هذه الشركة الومهية أو
الفعلي ، أو عن طريق إدعاء صفة  املصرف لتجميع األموال وتقدمي يذبالتنفااللتزامما بعد التصنيع دون

سالة تسديد مبالغ الشراءماألساليب ، ذلك أن إغراءات باحلصول على عوائد جمزية وغري ذلك من
.للسلع و اخلدمات بواسطة إرسال أرقام البطاقات االئتمانية عرب الشبكة ما تزال غري أمنة

العمالقة والشركاتالتسويق اإللكرتوين يصنف املسافات  بني:شركاتاملسافة بني الضييقت-و
الوصول عربالشركات الصغريةمن حيث اإلنتاج و التوزيع و الكفاءات البشرية ،حبيث ميكنالصغرية

االنرتنت إىل السوق الدولية بدون أن تكون هلا البنية التحتية للشركات الضخمة املتعددة اجلنسية و

.12-10ص،نفس املرجع1
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تقف على قدم املساواة مع هذه الشركات يف املنافسة ، وذلك يعود إىل استخدام نفس األسلوب جتعلها
ف أنواع اخلدمات إلكرتونيا ، كما حالة توزيع املوسيقى عمليات البيع و الشراء و تقدمي خمتلتنفيذيف

....وأقراص الليزر و أفالم الفيديو
بيعة الدولية للتسويق اإللكرتوين ، تلعب االختالفات مع الط:تقبل وسائل الرتويج عرب الشبكة-ز

احلضارية و احلساسيات الثقافية دورا مهما يف ذلك و خصوصا بالنسبة للطرق  املتبعة  بالرتويج حبيث
ميكن ألمة ما أن تتقبل الوسائل الرتوجيية و تتوافق مع عقليتها الثقافية و أخرى تنبذها و تتخذ منها

.موقف معادي
دون حاجة الستخداماااللكرتوين تنفذ الصفقات إلكرتونيالتسويقيف:اب املستندات الورقيةغي-ح

حىت قبضعملية التفاوض حىت تسليم البضائعالورق و خصوصا املنتجات اليت تقبل الرتقيم و ذلك من
املنظمات الدوليةالرقمية ، األمر الذي دعا الثمن ، وهذا ما أثار مسألة إثبات العقود وصحة  التواقيع 

.لوضع إطار قانوين  خاص بالتجارة االلكرتونية ،والتوقيع و تسديد القيمة الكرتونيا
:مراحل التسويق اإللكتروني -3

ويشمل منوذجArthur Littleكن القول أن التسويق اإللكرتوين يشمل على عدة مراحل ، كما وضحها مي
Arthur1:للتسويق اإللكرتوين على أربعة  مراحل أساسية هي

Préparation:اإلعدادمرحلة-أ phaseيف هذه املرحلة تقوم املنظمة بدراسة السوق من حتديد
حاجات و رغبات املستهلك ، و حتديد طبيعة املنافسة ، ويتم ذلك بسرعة احلصول على املعلومات 

ستهلك يفــمنهج حبوث التسويق ، ليتم طرح اخلدمة حسب رغبات املباستخدامو البيانات الالزمة
ـــرتنت  ، و�ذا حتقق ا E-marketرتونيةـــــــواق اإللكــــــاألس ملنظمة أهدافها بفعالية وعرب االنـ

كفاءة
Communication:مرحلة االتصال -ب phaseمعاالتصاليف هذه املرحلة حتقق املنظمة عملية

، وتتكون االنرتنتباملنتجات اجلديدة اليت مت طرفها يف الشبكة اإللكرتونية عربفيللتع راملستهلك
:من أربعة مراحل

تستخدم عدة أدوات ووسائل لتحقيق هذه املرحلة منها األشرطة:مرحلة جدب االنتباه -1
Adاإلعالنية banners و الربيد اإللكرتوين. E-mail

توفري املعلومات و البيانات اليت حتتاجها:Informationمرحلة توفري املعلومات  الالزمة -2
.اجلديداملنتجاملستهلك لبناء رأي خاص حول

، "شورةـــري منــغ"اسرتــادة املـــيل شهـــ، مذكرة لنتأثير التسويق  اإللكتروني على المزيج الترويجي في المؤسسة االقتصادية، فزاز خالد1
.136ص،2014-2013سكيكدة ، 
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Désireمرحلة إثارة الرغبات -3 يف هذه املرحلة جيب أن تكون العملية العرض و التقدمي:1
.MultiMedia.ملتعددةعملية فاعلة ، ويفضل استخدام تكنولوجيا الوسائط ا

املطروح عرب االنرتنت فإنهباملنتجإذا اقتنع املستهلك:Actionمرحلة الفعل والتصرف -4
.يتخذ الفعل الشرائي

وهي املرحلة بني املنظمة و املستهلك ، فعلى املنظمة توفري :Transaction phaseمرحلة  التبادل-ج
املطلوب، وتتعدد أساليب الدفع و أمهها البطاقة املنتجات و اخلدمات و املستهلك توفر الثمن

.، و احلفاظ على السرية و املصداقية "Safety"و اليت تكفل األماناالئتمانية  عرب االنرتنت
-Afterعد البيعمرحلة ما ب-د Sales phase 2:مستهلكالعملية التسويقية ال تتوقف عند استقطاب

املستهلك يف ظل املنافسة املوجودة ، ينبغي أن تستخدم املنظمة كل اجديد بل احملافظة على هذ
:الوسائل االلكرتونية لتحقيق ذلك من أمهها

�تمعات االفرتاضية و غرف احملادثة- . Chat roomا
.التواصل عرب الربيد االلكرتوين و تزويد املستهلك مبا هو جديد-
.3FAQاإلجابة ، وتوفري على قائمة األسئلة املتكررة-
.خدمة الدعم و التحديث-

:االلكترونيالتسويقيالمزيجعناصر -4
بغرضالبعضبعضهاعلىتعتمدواليتواملرتابطة،املتكاملةالتسويقيةاألنشطةمنجمموعةالتسويقيباملزيجيقصد

.هلااملخططالنحوعلىالتسويقيةالوظيفيةأداء
اليت ذكرناها سابقا ؟أم اناألربعةسبق هل هي عناصر مزيج التسويق االلكرتوين هي نفسها العناصرمن ما

التسويق االلكرتوين يتميز مبزيج تسويقي خاص به ؟
هذا التعدد يعكس عدم اتفاق العلماءأنوهنا جند يف األدبيات املختصة العديد من النماذج ولكن ميكن القول

وهناكأشهرهاعناصر السابق يعترباألربعةحىت وإن كان منوذج,زيج التسويقي التقليديحول عناصر املأصال
أيضا نقاش متواصل حول ما إذا كانت هناك ضرورة لتغيري عناصر املزيج التسويقي أصال يف حالة التسويق

.بنفس العناصرال يعدو عن حماولة تغيري يف املمارسة والتطبيق مع االحتفاظاألمرااللكرتوين أم أن
املزيج االلكرتوين يتكون من عناصر املزيج التسويقي التقليدية األربعة باإلضافة إىلأنيرى رايف حممد وآخرون

،جامعة منتوريالتسویق ، في، مذكرة لنیل شھادة الماجیستر أثر التسویق اإللكتروني على جودة الخدمات المصرفیة،شیروف فضیلة 1
.13ص،2010 -2009قسنطینة ، 

.136فزاز ، مرجع سبق ذكره ، ص خالد 2

3 FAQ: frequently Ask question .
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�تمع وبالتايل تصبح عناصر املزيج التسويقي االلكرتوين كالتايل  1:عنصري االتصاالت وا

�تمع+االتصاالت+التسعري+املنتج" "التمييز+التوزيع+ا
املؤلفني السابق اإلشارة إليهم قد احتفظوا بثالث عناصر من املزيج التسويقي وهي املنتج والتسعريأنواملالحظ

والتوزيع يف حني فصل العنصر الرابع وهو الرتويج إىل عنصرين فرعيني ومها االتصاالت والتمييز نظرا ألمهيتهما
لوجيات اجلديدة وعلى رأسها االنرتنتاملتزايدة يف التسويق املعتمد على التكن و

�تمع فيقصد به قدرة االنرتنت املتزايدة على إنشاء جمتمعات حملية أو دولية تدافع عن مصاحلها املشرتكة أما ا
) .اخل........جمموعات املستهلكني–غرف الدردشة–املنتديات(وحتاول إشباع حاجا�ا بطريقة مجاعية 

منوذجا مغايرا لعناصر املزيج التسويقي االلكرتوين ويتألف هذا املزيج"كاليانا وماك انتابر"يف حني قدم الباحثان
–خدمات الزبون(التسويقي االلكرتوين من العناصر التايل واليت تعترب تطورا ملا كان يعرف مبزيج جتارة التجزئة

):تصميم املتجر-التصنيف–السعر -الرتويج–املوقع
�تمعات االفرتاضية+الرتويج+تصنيفهاملنتج و+األمن+قع الويبتصميم م و" +املكان–التوزيع+ا

"الشخصنة+اخلصوصية+السعر+خدمات العمالء
عناصر جديدة مت إضافتها ترتبط مباشرة باالنرتنت وهي تصميم املوقع واألمنأربعةأكثر منأنواملالحظ

�تمعات االفرتاضية واخل .صوصيةوا
العنصرين اإلضافيني األخريين يتمثالن يف خدمة العمالء والتخصيص ويشري األخريين إىل مدىأنيف حني

يفهالتطورات اجلديدة يف علم وفن التسويق واليت تركز جلها على االهتمام بالعميل أوال وأخرى وتنمية العالقة مع
كان سلعة أو خدمة لتلبية حاجات ورغبات العميلكل مراحل عملية البيع وحماولة ختصيص املنتج سواء

.الشخصية لضمان والئة واالحتفاظ به إىل أقصى فرتة ممكنة

1 http://www.ar-science.com/2015/04/steps-and-stages-of-e-marketing.html
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زهرة التسويق اإللكرتوين:01الشكل رقم

من إعداد الباحثني:املصدر

:مزايا التسويق اإللكتروني-5

تتضمن خطة التسويق حتقيق تكامل بني موقعماتتمثل أهم املزايا اليت حيدثها تطبيق التسويق اإللكرتوين عند
1:املنظمة على شبكة االنرتنت و باقي األدوات التسويقية األخرى فيما يلي

الدخول اللحظي و الدائم ، فاملوقع مفتوح دائما و ميكن الدخول إليه قبل توسع قاعدة العمالء نتيجة -1
.العميل الدويل أيضا

.ختفيض تكاليف و املساعدة يف حتقيق املرونة مليزانية التسويق -2
اإلنسانية يف العالقة بني البائع و املشرتي  من خالل قنوات االتصال البسيطة و التفاعل املباشر مبا حتقق -3

.وية بينهماعالقة ق
.تقليل األعمال الورقية لالهتمام أكثر حباجات العميل -4
، إذ أن مجيع مراحل التسويق ميكن أن تتم بواسطة اخلدمة املباشرة على تقليل وقت إمتام املعامالت -5

.أجهزة احلاسب اآليل وشبكة االنرتنت
ا�ا  و الوصول إىل العمالء يف أي الوصول إىل مجيع األسواق العاملية و التعرف على منتجإمكانيةتوفري -6

.مكان دون التقييد حبدود جغرافية
.186-184ص:2009،الوراق لنشر ، األردن ،1، طالتسویق االلكتروني ،الطائي یوسف حجیم سلمان ، العبادي ھاشم فوزي1
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زيادة القدرة على مجع معلومات تفصيلية عن العمالء وعلى االستقصاء و التقييم االلكرتوين مما يساعد -7
.يف  حتليل السوق وحتسينها وتطويرها

ةيث املعلومات بسرعة و بتكلفمع حتداملرونة يف عرض املعلومات عن املنتجات و اخلدمات بسرعة -8
إضافية  حمدودة ، مبا ميكن املؤسسات من أن تكافئ أفضل عمالئها من خالل مدهم مبعلومات عن 

.األسعار و عروض خاصة للمنتجات و اخلدمات
القدرة على حتديد العميل املستهدف و تقدمي خدمات ذات قيمة مضافة له مبستوى تكلفة ال تقارن -9

.لتسويق التقليديبالنسبة حلملة ا

ميكن املؤسسة من تقدمي مستوى أعلى من اخلدمة مثل التصنيع حسب الطلب بأعداد كبرية و تقدمي-10
.وتفصيالتهخصومات فردية حبسب منط الشراء السابق للعميل

تستطيع املؤسسات من خالل مجع و إدارة و حتليل و توزيع املعلومات حول العمالء أن تفهم احتياجا�م  -11
وأن حتدد الفرص املتاحة أمامها بشكل أفضل وتطور على ضوء ذلك وتعزز عالقتها مع العمالء وحتسن خدما�م 

.ورحبية املنتجات و اخلدمات و تقدم عروض جديدة قيمة

1:أخرى ختتلف حبسب القطاعات واجلهات املوجة هلا التسويق اإللكرتوين ومنها ما يليوهناك مزايا

:مزايا موجهة لقطاعات األفراد و العمالء -1
.وتوفري املعلومات طول ساعة اليوماملساحات السوقية بال توقفإتاحة-
حتسني جودة  القرارات الشرائية لدى شرائح املستهلكني والعمالء و ذلك نتيجة ملا توفره-

التجارة االلكرتونية من فرص البحث و التجول عرب املواقع االلكرتونية املنتشرة و اختيار
حاجات ورغبات املستهلكني ، وقف السعر ، إشباعأفضلها مبا يتناسب وقدر�ا على 

.ةاجلودة و املطلوب
فرض وظيفة لقطاعات األفراد ، كما يساهم يف تنمية املهارات البشرية و اكتساب -

.القدرات املعروفة للعمل االلكرتوين
تقليل وقت االنتظار للمشرتين للحصول على املعلومات الكتالوجات لتحديد مواصفات-

.املنتج

.130-128ص،2006،بحوث التسويق و اإلعالن من منظور عولمة التصرفات و إلكترونية البيانات،زهو حممد رمضان1



اإللكترونيالتسويقوالتسويقماهيةالثانيالفصل

30

:مزايا موجهة للمنظمات و املؤسسات -2
خللق امليزة التنافسيةمنظمات األعمال ، ودعم إمكانيتها  حتسني القدرة التنافسية لل-

تساعدها يف إحراز مكانة إسرتاجتية
سهولة إجراء الصفقات و التعامالت باستخدام تقنيات التجارة االلكرتونية و تبادل-

.املعلومات بشكل سهل و سريع
إتاحة الظهورحتقيق استفادة كبرية للمشروعات الصغرية واملتوسطة احلجم من خالل-

.والتواجد يف السوق االلكرتونية
:وجهة احلكومة و مراكز اختاذ القرارمزايا م -3

دعم صالحية امليزان التجاري للدول و تنمية  الصادرات من خالل القدرة على النفاذ-
.لألسواق العاملية بطرية سهلة

قدرة احلكومة على تقدمي خدما�ا التعليمية والصحية ، االتصالية ، الرتخيص و الوثائق -
.هايملواطنوغريها بشكل أسهل و أقل جهدا ووقتا......

دعم صناعة املعلومات التكنولوجيا مما يساهم يف فتح األسواق اإللكرتونية اجلديدة ، -
.وخفض حدة البطالة اليت تعاين منها الدولة

:تحديات التسويق االلكتروني -6

يات اليتتشري الكتابات والدراسات املختلفة إىل أن التسويق االلكرتوين يواجه العديد من العقبات و التحد
لعقبات و من أهم هذه، ولذلك جيب التغلب على هذه ااستخدامهمن فعاليةتؤثر عليه ، وقد تقلل 

:يلىالتحديات ما

أن يعلم املسوق معاين الكلماتاألجنبية ، حيث جيبالتحدي اخلاص بالغات-
أو العالماتاإلعالناتاملستخدم يف اسم املنتج أو

�تمعات فهناك الكثري من األمور املسلم �ا يف - التحدي اخلاص بالفروق الثقافية بني ا
�تمعات الغربية وال يصلح تطبيقها يف الدول العربية .ا

حايل واملشاكل استخدام بطاقات االئتمان خاصة التالتحدي اخلاص بطرق الدفع ،و-
.القرصنة

زيجالئم املياسب لكل السوق من األسواق ، فقد التحدي اخلاص باملزيج السلعي املن-
.ئم السوق األجنيبالالسلعي السوق احمللي و الي
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احملتوى"ختيارات الالزمة للموقع قبل االلكرتوين قبل استــخدامهالالتحديات اخلاصة با-
..."،األلوان   

التحدي اخلاص بالتغلب على معوقات االتصال مثل استخدام الصور و الكالم و درجة-
.ومستوى الضوضاء/نقاء الصوت

التحدي اخلاص باحلصول على املعلومات أكثر عن املستهلك الفعلي و احملتمل ، حيث -
ة عند ما يطلب منه أكربجيب على املسوق أن تعطي املستهلك اإلحساس بأمان و السري

1.كم ممكن من املعلومات عن نفسه

2:وهناك حتديات خاصة بالدول النامية و تتمثل يف

.غياب البنية التحتية الضرورية هلذا النوع من التجارة احلديثة-
.عدم وضوح الرؤية املستقبلية للتسويق اإللكرتوين لدى مدراء الشركات-
.ل إىل التسويق اإللكرتوينارتفاع التكلفة املادية للتح و-
.عدم توافر أجهزة الكمبيوتر لدى نسبة كبرية من املواطنني يف الدول النامية-
عدم انتشار االنرتنت بصورة كبرية يف بعض الدول النامية-
.بطئ شبكة االنرتنت وصعوبة التنقل عرب املواقع االلكرتونية-
بالتسويقارتباطااليت تعد أكثر أشكال السدادااللكرتوينالدفعالوسائلعدم الثقة يف-

" SecureوCooluesاإللكرتوين ، مما ولد ضرورة االجتاه حنو العمالء مثل برنامج 

.434-433ص،،مرجع سبق ذكره آخرونالصحن فريد و1
،فرص و تحديات التسويق االلكتروني في ظل االتجاه نحو العولمة، أبو اليمن عبد الغين عمر2

//www.shatharat.net/vb/attachememt.php.11/2008.9M42:http
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:خامتة الفصل

ما سبق يتضح أن التسويق االلكرتوين أصبح جزء من اإلدارة الذكية ، ملا يلعبه من دور كبري يف كافة يف ضوء
السياسات و اخلطط اليت ترسخها املؤسسة من أجل حتقيق أهدافها ، و ملا حيققه من تعامل جتاري والعمليات

قائم على تفاعل أطراف التبادل إلكرتونيا بأقل تكلفة وجهد و أكثر سهولة األمر الذي يضمن إىل حد كبري
أو تنظيم يستهدف التميز وكسب والء الزبائن سواء إنتاجية أو خدمية ، فهو ضرورة ال غىن عنها ألي  مؤسسة

.االستقرار يف السوق



الثالثالفصل

"العميل ، الرضا ، الوالء"جودة الخدمة السياحية
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:مقدمة

عرفت اقتصاديات العديد من الدول قفزة انتقالية نتيجة التحوالت االقتصادية العاملية اجلديدة ، هذه التغريات 
جعلت املؤسسات �تم أكثر بقطاع اخلدمات كبديل لتعويض الضعف يف القطاعات األخرى الزراعية و الصناعية 

هم فروع اخلدمات و أكثرها ديناميكية عرب العامل ، فالسياحة حاليا هي وتعترب اخلدمات السياحية من بني أ...
وهذا تبعا لإلمكانيات املادية اليتأخرىعد و متفاوت األمهية من مؤسسة إىلواصناعة جتارية و قطاع اقتصادي

ات السياحية ميثلتتوفر عليها و البشرية و التكنولوجية املسخرة لتأهيلها و لعل االجتاه حنو حتسني جودة اخلدم
الشغل الشاغل للعديد من املؤسسات السياحية بغية حتسني صور�ا وكسب ثقة و رضا أكرب قدر ممكن من الزبائن 

.ووالئهم
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الخدمات السياحية و جودتها:األولالمبحث

:أهمية السياحة-1

سواء  الدولالدولالتنموية القتصادياتالسياساتيفمتميزةمكانةحتتلجعلهاماكبريةأمهيةللسياحة
:التاليةالنقاطيفالسياحةألمهيةعرضيليمايفو،أو الناميةاملتقدمة

:األمهية االقتصادية:أوال

السياحةجماالتيفاإلنتاج العاملةعناصرملختلفدخولعنهايتولداليتاالقتصاديةاألنشطةأحدالسياحةتعترب
:ونذكر منها

مما ال شك فيها  أن القطاع السياحي يؤدي إىل خلق العديد من الفوائد االقتصادية للوطن:خلق مناصب شغل
خاصة يف جمال مناصب الشغل باعتبار السياحة  قطاع متعدد ومتشعب النشطات و الفروع ،وهلا عالقات عديدة 

تساهم بطريقة مباشرة أو غري مباشرة يف خلقمع القطاعات االقتصادية واالجتماعية و الثقافية األخرى ، فهي 
اإلمجايلالناتجمن % 1.5حبوايلالسياحةتساهمإنتاج0النظروجهةمنو.العديد من مناصب الشغل

1.قطاعهايفمتنوعةعملفرصتولدحيث،للعمالةرئيسيمصدرهيالسياحةكما أن،العاملي

، 2002ر،علوم التجارية و التسري ، اجلزائ، رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجيسرت يف الالوطنياالقتصادفي، أهمية القطاع السياحيعلي موفق1
.21ص
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عمان،التوزيعوللنشرالوراق،األوىلالطبعة،السياحيةالمعالموالجغرافيا،بظاظوخليلإبراهيم:املصدر
.222ص، 2009،

والطرقاملباين وتشييدمثلاألساسيةالبنياتيفاالستثمارإنعاشإىلالسياحةتؤديذلكإىلباإلضافة
العمالتخاللمنرؤوس األموالجذبيفتساهمالسياحةأنعلىفضالهذا،اخل...احلديديةالسكك
1.األموالرؤوسوالصعبة

. 26ص،األردن،املعرفةالكنوزدار،السياحةصناعة،مقابلةحممدأمحد1

توفیر فرص مساھمة السیاحة في:02الشكل

فرص العمل المباشر

فرص العمل غیر المباشر
بناء غرفة  

فندقیة 
جدیدة یخلق 
ثالث فرص 
عمل مباشرة 

وغیر 
مباشرة

الفنــــادق

النقل السیاحي

مدن التسلیة

مكاتب السفر

اإلنشاءات

القطاعات الخدمیة

القطاعات الصناعیة

ارعیة القطاعات الز
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تساهم السياحة كصناعة تصديرية يف حتسني ميزان املدفوعات اخلاص بالدولة، ويتحقق :حتسني ميزان املدفوعات
املشروعات السياحية و اإليرادات السياحية اليت تقوم الدولة بتحصيلهاهذا نتيجة تدفق رؤوس األموال األجنبية

من السائحني و خلق استخدامات جديدة للموارد الطبيعية و املنافع املمكن حتقيقها نتيجة خلق عالقات
.اقتصادية بني القطاع السياحي و القطاعات األخرى

يف توفري جزء من النقد األجنيب لتنفيذبدرجة  ملموسةيساهم قطاع السياحة:األموال األجنبيةرؤوستدفق
:، وميكن تلخيص بعض أنواع التدفقات من النقد األجنيب الناتج من السياحة كما يلي خطط التنمية

..."بناء الفنادق"مسامهة رؤوس األموال األجنبية يف االستثمارات اخلاصة بقطاع السياحة-

ة مقابل منح التأشريات الدخول إىل البالداملدفوعات اليت حتصل عليها الدول-

اإلنفاق اليومي لسائحني مقابل اخلدمات السياحية-

1.فروق حتويل العملة-

:االجتماعيةاألمهية:ثانيا

2:يليفيمااالجتماعيةالناحيةمنالسياحةقطاعأمهيةتكمن

.السياحاآلخرالطرفشعوبوعاداتمبختلفاالجتماعيوالثقايفالوعيزيادة-

من الزوالعليهااحلفاظوآبائهاوأجدادهاقيموشعوبوبعاداتاملضيفةالشعوباهتمامزيادة-
.واالضمحالل

السياحي�ال ايفللعملفرصةجتداليتو،الكادحةالطبقاتمنللكثريمالذاالسياحةعاداتتوفر-
.شغلمناصبمنيوفرهمبا

.احلضاريوالثقايفالتبادلخاللمنالوطينباالنتماءالشعورمستوىرفع-

.االجتماعيالتوازنخيلقممامعيشتهممستوىحتسنيو،األفرادحياةمنطحتسني-

منكانواسواء،السياحجهةمنوجهةمناملزارةالسياحيةاملنطقةسكانبنياالحتكاكوالتفاعل-
.التبادل االجتماعيإىليفضيالذياألمر،أخرىجنسياتأوالبلدنفسجنسيةمحلة

.32،ص2002، دار الصفاء ،األردن ،1،طإدارة المنشات السياحيةأسيا حممد إمام األنصاري و خالد ابرهيم عواد  ،1
.160ص،2001،  مكتبة األجنلو للنشر ،مصر 2حممد صيحي عبد احلكيم ، محدي أمحد الديب ن جغر،افية السياحة ،ط2
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:الثقافيةاألمهية:ثالثا
:منهانذكرثقافيةأمهيةللسياحة

أداة إلجيادو،الشعوببنيالتقاليدوالعاداتوالثقافةتبادلوالفكريلالتصالأداةالسياحةتعد-
والعلومتداولاملعريفللتبادلأداةكذلكتعتربكما،بينهمالتسامحوللتفاهميروجمشبعمناخ

املعارف

و توطيد،املختلفةالعاملأقاليمبنياألممحضاراتوالشعوبثقافاتانتشاريفالسياحةتساهم-
العاملثقافاتخمتلفعلىانفتاحهمأييبعضهماألرضشعوبمعرفةزيادةوالشعوببنيالعالقات

منجزءاتعداليتوالتارخيية،واألثريةاملواقعوالرتاثوصونللحفاظالالزمالتمويلالسياحةتوفر-
.املضيفةالبلدانثقافةوذاكرة

.السياسيةاألمهية :رابعا
:يفتساهمحيثسياسيةأمهيةكذلكللسياحة

.الدولبنيالعالقاتحتسنيإىلتؤديالسياحة-

منالكثريحليفتساهماالجتماعيواالقتصادياملستويعلىللسياحةاالجيابيةالنتائج-

.السياسيةاملشكالت-

نشرو،املختلفةالدولشعوببنيالتفاهمعلىتساعدواآلخرمعرفةواحلوارحتقيقعلىتعمل-
.العامليالسالممبادئ

.بينهاتنشأاليتالوديةالعالقاتخاللمنالعاملدولشعوببنيالصداقةأواصرتدعيمعلىتساعد-
:البيئيةاألمهية:خامسا
:يليماخاللمنللسياحةالبيئيةاألمهيةتكمل-

جهةمنممارسات األفرادنتيجةهلاالبالغةاألضراربعدخاصةمحايتهاضرورةوالبيئةبأمهيةاملتزايدالوعي-
أجلمنالتزايديفامليداينوالعملالوعيبدأبالتايلو،أخرىجهةمناملصانعوالشركاتممارساتو

الثقافةيفتتمثلمتكاملةثقافةيفجتسد ذلكو،القادمةلألجيالاستدامتهاوالبيئةإنقاذعلىالعمل
.البيئيةبالسياحةفيما يسمىالسياحياجلانبيفانعكستاألفرادلدىالبيئية
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أنواع الخدمات السياحية و مراحلها-2
:أنواع اخلدمات السياحية-1.2

ذي نشهده حيث نذكر منـــصر الـــــذا العـــــــهية و تنوعها زادها أكرب قابلية خاص يفـــتعدد اخلدمات السياحإن
:بينها

تقدمها مجيع وسائل اإلقامة السياحية املعروفة ، وتشتمل الفنادق بأنواعها و القرى و :1خدمة اإلقامة -1
إخل....شباب و املخيماتاملدن  السياحية و البيوت املفروشة  و بيوت ال

تقدمها وسائل اإلقامة املختلفة بإضافة إىل الطعام و الشراب ، و احملالت العامة إىل :خدمة اإلعاشة -2
.غري ذلك من وسائل اإلعاشة و كل ما يليب حاجة السياح

النقل العامة و الشركات السياحيةو وسائلتتوىل شركات النقل السياحي العامة و اخلاصة:خدمة النقل -3
و بعض الفنادق ومكاتب ت أجري السيارات ، تقدمي هذه اخلدمة تيسريا على السائحني يف التنقل من 

.والربي و البحري و اجلويمكان إىل أخرى داخل الدولة ، وتشتمل مجيع اخلدمات  من النقل 
كات بتقدمي خدما�ا املختلفة للسائحني تقوم هذه الش ر:خدمات الشركات ووكالة السياحة و السفر -4

مثل احلجز  بالفنادق ووسائل التنقل الداخلية و اجلز على الرحالت اجلوية ، و الدولية و احمللية إىل غري 
.ذلك من اخلدمات

تقدم هذه اخلدمات بعض الفنادق الكربى و مكاتب االستعالمات:خدمات املعلومات السياحية -5
خلاصة للدول السياحية سواء داخل الدولة أو خارجها يف مكاتبها املوجودة يف الدولالسياحية الرمسية و ا

.األخرى
تقدمها حمالت بيع اهلدايا و التذكارات السياحية و بعض احملالت  العامة:خدمات املشرتيات السياحية -6

.مثل هذه السلع السياحيةاألخرى اليت تتيح
مكاتب حكومية تابعة للدولة بإضافة  إىل املكاتب اخلاصة وتقدم هذه اخلدمة:خدمة االتصاالت -7

الفنادق و يف العصر احلايل أصبحت اخلدمة االتصاالت متوفرة  يف معظم الدولة السياحية ، و لكن 
خيتلف املستوى تقدمي تلك اخلدمة حسب إمكانيات الدولة السياحية وقدر�ا االقتصادية ألن االتصاالت 

.وية و مكلفةتتطلب بنية حتتية  ق

1 E –market 4all.blogspot.com.2010.21 :30h.13-04-2016.
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تقدمها احملالت العامة السياحية و خمتلف وسائل الرتفيه  السياحي  يف الدولة:خدمة الرتفيه السياحي -8
السياحية  وتكون متنوعة لتلبية رغبات و احتياجات السائحني املتعددة ، و تشتمل كذلك اخلدمات 

1....الرياضية و الثقافية و االجتماعية  وغريها

.دمات أخرى اليت أصبحت يف يومنا هذا هي متوفر بشكل عاديالعديد من اخلبإضافة إىل

:مراحل اخلدمات السياحية2.2

تتطلب تتابعا  معينا  حمددا عند استخدامإن اخلدمات السياحية متثل عملية طويلة ومتتابعة حيث أن هذه العملية
2:ال بد من ذكرها يف ما يلياخلدمات ، وهناك ثالثة مراحل أو عمليات متر �ا اخلدمات

عمليات توفري و النتاج وتقدمي اخلدمات و السلع �دف إجياد و توفري الظروف املالئمة و املرحية -أ
للسائح حبيث يعمل على اختياره للخدمات حبرية و حسب متطلباته و اهتماماته و قدراته املالية

 اجلو و الوسطعمليات إجياد و أمتام البنية التحتية للسياحة و حتسني نوعيتها و جود�ا �دف تأمني -ب
و الوسائل املالئمة للسائح من أجل استهالك املنتجات السياحية

عمليات تصريف و تقدمي اخلدمات و السلع اليت بواسطتها يسهل على السائح وحيفزه على الشراء و -ت
.االستهالك املباشر للمنتجات السياحية

ابية ملحوظة خاصة يف اخلدمات السياحية وويف اآلونة األخرية من تطور النشاط السياحي حدث تغيريات اجي
:كان بسبها

.االستخدام الواسع لتكنولوجيا و االجنازات العلمية املتطورة-

.التحسينات اليت طراءت على طاقم العمل السياحي من حيث التجربة و زيادة اخلربة-

.سسات السياحيةامل ؤجتدد و تطور طرق تقدمي اخلدمات السياحية يف-

املنافسة بني املؤسسات والوكاالت السياحية يف السوق السياحي و الذي بدوره دفعا اخلدماتاشتداد-
.السياحية إىل مستويات عالية من الكفاءة و النوعية

امة ، تومي ميلود ، خريف نادية ، دور التسويق اإللكرتوين للسياحة يف تنشيط صناعة السياحة ، اقتصاديات السياحة و دورها يف التنمية املستد1
.5-4اجلزائر ،ص

.250اجلامعية للنشر ، مصر ، ص، الدار"املفاهيم واالسرتاتيجيات"الصحن حممد فريد ، التسويق 2
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:و مكونتهاخصائص الخدمات السياحية -3

:خصائص اخلدمات:1.3

يصنف القطاع السياحي ضمن قطاع اخلدمات لكنه خيتلف عن بقية األنشطة اخلدمية األخرى  كون النشاط
السياحي منتج مركب يتشكل من سلع مادية و غري مادية لذلك مت تصنيفه ضمن اخلدمات املختلفة فهو يشرتك

زه عن باقي اخلدمات ، يف بعض خصائصه مع اخلصائص العامة للخدمات بإضافة إىل وجود خصائص أخرى متي
املعنوية ، "تتميز اخلدمات السياحية مبجموعة من اخلصائص منها ما هو مشرتك مع اخلصائص العامة للخدمات

1:و منها ما متيز املنج السياحي لوحده أمهها"عدم التشبك ، قبلية الفناء 

سياحيلاستحالة نقل أو ختزين املنتج ا-

ور الزبوناخلدمات السياحية  مشروطة حبض-

.اإلنتاج و االستهالك حيدثاين يف نفس الوقت ونفس املكان-

، واستبدال وسيلة نقل بأخرى ، باعتبار إمكانية اإلحالل كاستبدال بعض املنتجات السياحية بأخرى-
.النقل جزء من املنتج السياحي

ة يف السياحة إىلصعوبة حتميل املوارد املستخدم:عدم مرونة العرض السياحي يف املدى القصري-
.استخدام أخرى أي ال ميكن حتميل فندق إىل مطار يف وقت قصري

تأثر السوق السياحية باملومسية-

كون السياحة صناعة متدخلة  ومركبة و حتتوي على العديد من اخلدمات ، و :تعدد جهات اإلنتاج-
.لنقل و الوكاالت السياحيةاليت يعترب بعضها صناعة كبرية و مستقيلة حبد ذا�ا مثل الفندق و ا

ختتلف دوافع ورغبات السياح و توقعا�م بدرجة كبرية و،و كذلك تباين :تباين قطاعات املنتج السياحي-
مستويات الدخل  بالنسبة للسياح ، وهذا يؤدي إىل صعوبة التأثري فيهم وإقناعهم  بشكل مجاعي من 

رغبها السائح كل على حدا ، فيما يتعلق باملنتج جهة ، ومن جهة أخرى صعوبة توفري اخلدمات اليت ي
.املطلوب من قبل كل جمموعة ،ومستويات اخلدمات و األسعار املطبقة 

.154ص،2005، جامعة سطيف 04بالطة مبارك ، كواش خالد ، سوق اخلدمات السياحية ، جملة العلوم االقتصادية و علوم التسيري ، العدد 1
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:مكونات اخلدمات السياحية2.3

.تتمثل مكونات اخلدمات السياحية يف جمموعة من اخلدمات و تعرضها املنظمات اخلدمية و السياحية

تقوم مثل هذه املنظمات السياحية ووكاالت السفر و:خدمات وكاالت السياحة و األسفار:الفرع األول
كما تسهل للسائح.السياحة بتنظيم خمتلف عمليات السفر و الرحالت والتجوال عرب خمتلف دول العامل

بل القيام �ا ، فتقوم خيالية مسبقة عن الرحلة قاحلصول على اخلدمة من أجل متكينه من تكوين صورة ذهنية
بتنظيم طريقة التنقل عرب وسائل النقل املختلفة باإلضافة إىل حجز غرف املبيت عرب مراكز اإلقامة املختلفة مع

لذا تعد وكاالت  السياحة السفر إحدى وسائل االتصال اليت تقوم بدورها يف.ضرورة توفري األمن واألمان
.يريد تسويق مقوماته السياحيةاإلعالن عن السياحة يف أي بلد سياحي

من أهم مكونات)الربي ، اجلوي ، البحري (يعد النقل مبختلف أنواعه:الفرع الثاين خدمات النقل
.، و أحد العناصر األساسية للبنية التحتية اخلدمات السياحية

1.مة فيهلإلقالسائح يف بالد ما يستوجب عليه إجياد مكاننزول ا:الثالث خدمات اإلقامةالفرع

:عوامل نجاح الخدمات السياحية-4

2:يتوقف جناح اخلدمة السياحية و تفوقها على بعض العوامل منها

:مدى متيز اخلدمة -1
يقصد بتميز اخلدمة السياحية يف أي دولة هو مقدار ما تتصف به هذه اخلدمة من مزايا غري موجودة يف

مبعىن أن يكون للخدمة أسلوب معني أو شكل خاص أو مستوىخدمات الدول السياحية املنافسة ن
جودة مرتفع ال يتوفر يف خدمات املناظرة بالدول املنافسة لذلك فإن متيز اخلدمة يعترب من عوامل اجلذب

.السياحي اليت تعتمد عليها بعض الدول السياحية

�يد ، اخلدمات السياحية و أثر على سلوك املستهلك ، مذكرة لنيل شهادة ماجستري يف العلوم االقتصادية ، جا1 معة أمحدبرجني أمين ، أونيس عبد ا
.88-87ص،2009-2008بوقرة ، بومرداس ، 

.158-156ص، 2001، القاهرة ،1السيسي ماهر عبد اخلالف ، مبادئ السياحة ، جمموعة النيل العربية للنشر ،ط2
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و اليسر يف تقدميها بعيدا عن التعقيدكلما اتصفت اخلدمة السياحية بالسهولة:طبيعة اخلدمة السياحية -2
و الصعوبة كلما كان أكثر فائدة وجدبا للسائحني ، ألن السائح يبحث دائما عن الراحة و اهلدوء و 

.االستقرار و هذا ال يتحقق يف ظل اخلدمات السياحية اليت تصف بكثرة اإلجراءات
:أسلوب تقدمي اخلدمة السياحية -3

لوب الذي يتم به تقدمي اخلدمات السياحية اخلدمات السياحية جبانبيهتم السائحون عادة باألس
اهتماما�م مبستوى جود�ا و مقدار ما حتققه هلم من خدمات ومنافع توفر هلم إشباع حاجا�م املختلفة 

إىل غري ذلك  جيب أن...، فاخلدمة السياحية سواء كانت يف جمال االتصاالت أو النقل أو اإلقامة 
ع القواعد و الربتوكوالت اليت تنظم العملمبكانة الدولة السياحية و تتفق مئح بصورة تليقتقدم للسا

.السياحية مبختلف جماالته
:وضوح اخلدمة السياحية -4

يعترب وضوح اخلدمة السياحية من أهم العوامل اهلامة املؤثرة يف جناح اخلدمة السياحية ، لذلك فإن 
الدولة للسائحني جيب أن تكون واضحة و معروفة لديهم من حيثاخلدمات السياحية اليت تقدمها

أماكن تواجدها وأنواعها و أسعارها و ما إىل ذلك من بيانات  هامة �م السائحني  مثال طرق التواصل 
عرب اهلاتف أو بأي وسيلة أخرى  وكذلك باقي اخلدمات فكلما زادت معلومات السائحني عن اخلدمات

.هم مبزاياها و أسعارها وشروط االستفادة  منها كلما زادة تقبلهم هلا و إقباهلم عليهااملقدمة هلم و معرفت

:ارتفاع مستوى اخلدمة -5
يرتبط الطلب السياحي دائما مبستوى اخلدمة السياحية اليت تقدمها املختلفة للسائحني القادمني إليها

كعنصر رئيسي من عناصر اجلدب السياحي ، حبيث ميكن االعتماد على هذه اخلدمة السياحية املتميزة
أما إدا كانت هذه اخلدمات ليست على املستوى املطلوب و املالئم لشرائح السائحني املختلفة أثر ذلك

.على حجم الطلب السياحي املستهدف من األسواق األخرى
:مناسبة أسعار اخلدمة -6

العمل السياحي الناجح ألن السائح دائما بعيدتعترب اخلدمة السياحية اجليدة بالسعر املناسب هي جوهر
النظر و حساسية شديدة للخدمات اليت تقدم له يف مناطق الزيارة ، و يبحث عن األفضل بأنسب 
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األسعار ، ولذلك فأن اخلدمات السياحية اليت تتصف بالرقي و التطور مع التسعري املناسب، هلا دور يف 
.زيادة الطلب السياحي

1:الخدمات السياحيةجودةأهمية-5

.على مدى العقود األخرية شهدت السياحة استمرار يف النمو لتصبح واحدة من القطاعات االقتصادية

متتاز صناعة السياحة بأ�ا صناعة اخلدمات حيث تعتمد على تقدمي مجيع  اخلدمات من الراحة واالستجمام و 
اعتبارات خاصة بتوجب االهتمام �ا ألن هذه الصناعة ختتلف عن غريها اىل كثريا من النزالء ، و لذا فإن هناك 

الكثري من الصناعة اليت تقدم السلع امللموسة أو حىت يف أغلب األحيان عن الصناعات اليت تقدم اخلدمات مثل
.املنشآت االجتماعية و التعاونية لذا من الضروري التعرف على مربرات اخلدمات و طبيعتها و أساليب تسويقها

ونظرا ملشاركة العمالء بشكل كبري يف تقدمي اخلدمات السياحية فإن هلم دورا كبريا يف حتديد مستوى اجلودة يف
اخلدمات املقدمة فهم مبنزله حكم مباشرة على اآلراء ،ومن هذا يتضح أمهية مستوى اجلودة يف اخلدمات املقدمة 

ية إدراك العمالء ملستوى اخلدمة املقدمة مع مراعاةفهم مبنزلة حكم مباشرة على اآلراء ،ومن هذا يتضح أمه
انطباعا�م و ختيال�م عن اخلدمة اليت ستقدم هلم و اليت تبقى بناء على جتارب أو وسائل اإلعالم و االتصال 

.املختلفة

السياحية�دف نظم اجلودة يف السياحة إىل تكامل مجيع العناصر اليت تؤثر على جودة املنتج السياحي أو اخلدمة 
اليت تقدمها املؤسسة السياحية حيث يرغب الكثري من املوردين و املصنعني و مقدمي اخلدمات يف حتقيق اجلودة ، 
ويبدلون جهودا كبرية  للوصول إىل ذلك اهلدف ، ولكن معظم هذه اجلهود تركز على أنشطة التفتيش و إصالح 

أن يضمن اجلودة ، فاجلودة جيب أن تصمم و تبين يف العيوب يف �اية العمليات يف كل مرحلة وهذا ال ميكن
املنتج منذ البدايات األوىل ، والوعي باجلودة جيب أن يبدأ يف مراحل ما قبل بدء العملية و يف أثناء حتديد العملية 
متطلبات العمل  على أن يستمر ذلك خالل املراحل املختلفة للعملية السياحية و حىت ما بعد تسليم املنتج

.سياحي للعميل عن طريق احلصول على الرأي الواضح و االتصال املستمر مع العميل لتحقيق الرضاال

.27-25القاهرة ،ص،علي مرعي على ، جودة اخلدمة السياحية ، رسالة لنيل شهادة املاجستري ، جامعة حلوان1
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:معايير الجودة في الخدمة السياحية-6

إن العوامل األساسية احملددة للجودة يف اخلدمة السياحية تشري إىل ضرورة وجود معايري مشرتكة و�ائية  تكون 
لفئة أو نوع املنتج أو املؤسسة أو اخلدمة ، وممن شأن هذه املعايري أن تؤمن احلد األدىن حيوية للعميل دون النظر

:من احلماية للعميل حبيث يكون مستحيال حتقيق اجلودة إال يف ظلها وتشمل هذه املعايري ما يلي

و يتسببجيب أن ال يشكل املنتج السياحي أو اخلدمة السياحية خطرا على احلياة أ:األمن و السالمة
بضرر على الصحة أو على أي من األمور الضرورية لسالمة العميل ، وذلك يف مجيع األنشطة السياحية 

ن معايري السالمة حتدد عادة مبوجب أنظمة و قوانني و تلك جيب عدها معايري للجودة اخلدمة’حيث
.حبد ذا�ا 

اخلدمية دون حتيز ، وإتاحة استخدام تلك و تعين إزالة احلواجز الطبيعية و االتصالية و:سهولة الوصول
املنتجات و اخلدمات من قبل اجلميع ، بغض النظر على اختالفا�م الطبيعية أو املكتسبة ، مبا يف ذلك 

.دوي االحتياجات اخلاصة
الشفافية عنصر أساسي لتوفري املشروعية لتوقعات العميل و محاية حقوقه وهي مرتبطة بتوفري:الشفافية

ومات الصحيحة حول مواصفات  املنتج و اخلدمة ،و ما يشتمل عليها وكلفنه اإلمجالية وما يغطيه املعل
.السعر وتوصيل تلك املعلومات بشكل فعال للعميل

تعرب األصالة عن احلضارة أو تراث معني جتعل أي منتج سياحي خيتلف و ميتاز عن بيقية:األصالة
مع ضرورة مع ضرورة أن تستجيب األصالة وتطلعات العميل ، املنتجات املماثلة له يف أماكن أخرى

.ولذلك فإن بإمكا�ا أن ختلق األصالة ذات جودة خاصة �ا 
التوافق و االنسجام مع احمليط الطبيعي و اإلنساين حيافظ على السياحة املستدامة وهذا يستلزم:التجانس

عية ،بغية تأسيس مؤشرات جلودة املنتجات السياحية إدارة فعالة للمؤثرات البيئية و االقتصادية و االجتما
، لذا فإن لتحقيق اجلودة السياحية جيب أن تعمل وحدات النشاط على حتقيق األهداف العامة 

.للسياحة
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:كيفية رفع مستوى جودة الخدمات السياحية -7

1:كما يليعن السياحة العاملية معاجلة لتحسني جودة العرض السياحي"مانيال"تضمن إعالن

إن حتسني مستوى جودة العرض السياحي ، و الذي يؤثر يدوره يف احرتام املستهلك ، هو هدف جيب وضعه "
يف االعتبار دائما ،و ال تعين ذلك أن تكون اخلدمة ذات مستوى رفيع و جيب أن تكون التسهيالت السياحية 

كي  يكمن ضمان إتاحة السياحة لشرائح أكربخمططة  ختطيطا دقيقا مع األخذ يف االعتبارات طبيعة الطلب ل
"من السكان و يف ذات الوقت  احلفاظ على مستوى جودة هذه التسهيالت

أمهية الرقابة اجلودة:Qualité control 

كانت أجهزة السياحة القومية و مورد و اخلدمات السياحية ، إىل عهد قريب ال  يعنون دائما بأمهية رقابة 
جات و اخلدمات السياحية ، وكانوا يعتقدون بأن هذه الرقابة هي نوع من التفتيش ، وهلذا  اجلودة يف املنت

أ و يف الدول.م.وظل األمر هكذا حىت يف و.ختلط يف أذها�م بتسوية شكاوى العمالءكانت رقابة اجلودة
لنشاط االقتصادي ، و الغربية تشريعات محاية املستهلك فبدأت رقابة اجلودة تأخذ حقها كوظيفة ضرورية يف ا

أصبحت رقابة اجلودة خصية الزمة من خصائص انتظام اخلدمة السياحية و ضمانات إشباعها لرغبات
.السائحني و حتقيق رضائهم

ضمان اجلودة يف السياحة:Qualité assurance

النظر إىل اجلودة على أ�ا إن اجلودة هي ارتفاع اخلدمة السياحية إىل املستوى املتوقع من السائحني ، و جيب 
رضاء العمالء و العاملني معا وهي السبيل املؤكد لرفع اإلنتاجية وزيادة الدخل يف املنشـــآت السياحية بوجه

.عام

ومما جيب تأكيده أن هناك جودة تتفق مع كل سعر و مع كل مستوى استهالكي ، وعلى ذلك  فاجلودة 
يف املستوى األدىن كالفنادق متوسط الدرجة و خدمات الوكاالتميكن أن تتوفر يف املنتجات و اخلدمات

تويات العمل السياحي والسياحية املقدمة ، و هذه املبدأ يعرب عنه بضمان اجلودة  عند كل مستوى من املس

.159-158السيسي ماهر عبد اخلالق ، مرجع سبق ذكره ،ص1
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س على العمل اجلماعي  ، و على مدى االستعداد  للمسامهة باألفكار و األعمال اليت تؤدي سأيتهو مبدأ
.حتسني ورفع مستوى اخلدمةإىل

:اإلجراءات اليت جيب إختادها لرفع كفاءة اخلدمة السياحية لتحقيق رضا السائحني

هي جموعة من اإلجراءات اليت تسهل سريورة  العمل السياحي يف رفع كفاءة  اخلدمة  و حتقيق رضا العمالء و
1:كسب ثقتهم ونذكر منها

التسهيالت السياحية الدولية:

ني أن يتدرج مبدأ حسن الضيافة يف السياسة السياحية للمؤسسات ، و أن تنظم تسهيالت الضيافة و حسن يتع
االستقبال بشكل جيعلها عنصر متميزا من عناصر خطط و برامج التنمية السياحية و اسرتاتيجيات التسويق و جزء

.ال يتجزءا من وسائل اإلعالم باألسواق و برامج التدريب السياحي

.رتحيب بالزبون ومعاملته بلباقة واحرتام أثنا حضوره للمؤسسة السياحيةال

.االهتمام بالشكاوي اليت يقدمها العميل و معاجلة أساليب الشكاوي و الرد على مقدميها بسرعة

خدمة النقل:

 املواعيد ، إن حتسني خدمة النقل السياحي يتطلب أكثر من السرعة و األمان و التكلفة املناسبة و االنضباط يف
إن كثريا من السائحني قد يتضرر من األمور التفصيلية مثل عدم تأكدهم مما إدا كان عليهم أن يدفعوا رسم ملغادرة

.أو ال أو االنتظار ملدة طويلة يف حمطات السكك احلديدة أو املطارات

خدمات شركة السياحة:

يف أعمال الشركات السياحية إلمكان حتقيق أعلى درجةال يزال الباب مفتوح على مصراعيه لرفع مستوى اجلودة
من الرضا لدى السائحني ، من حيث اجلودة الربامج السياحية ذلتها و تقدمي خمتلف اخلدمات املتعاقدة عليها 
بدقة و انضباط أو من حيث اختيار مقاصد سياحية متميزة تستطيع أن تقدم لسائح رحلة أو جتربة سياحية متميزة

.163-160نفس املرجع ،ص 1
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د اختالف أمناط السياحة يف الوقت احلاضر ، و من املقرتحات اليت مكن تنفيذها لرفع مستوى اخلدمات ، مع تعد
:ما يلي

.تقدمي املعلومات الكافية و الصادقة عن الربامج السياحية املختلفة مبختلف مكونا�ا -
ية معالقيام بدور مستشارين السفر و السياحة إىل جانب دورهم كموزعني للخدمات السياح-

.تدريب العاملني على هاتني الصفتني
االهتمام بتأكيد احلجوزات طبقا للربامج يف تنفيذ اخلدمة  قبل مواعيد السفر مبدة كافية-
.ممارسة الرقابة على جودة اخلدمات املوعود �ا -
.حتسني العالقات و دعم الثقة بني الوكاالت السياحية و موردي اخلدمة السياحية-
مستوى و مدة و مكان مع التأكيد من أن"ر اخلدمات تبعا الختالف الربامجتنويع أسعا-

1.تكون األسعار البيع مناسبة مع مستوى اخلدمات املختلفة املقدمة

.163-160نفس املرجع ،ص 1
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:رضا العميل ووالئه لخدمات المؤسسات السياحية:الثانيالمبحث
:مفهوم رضا العميل و أبرز تصنيفاته-1

علىالتعرفيفاالجتهادوحنوهمالتوجهأمهيةملدىإدراكهاوبعمالئها،املؤسسةاهتمامتزايدظليف
.بدقةعمالئهامعرفةاملؤسسةعلىالضروريمنأصبحأنواعها،باختالفاحتياجا�م

"العميل- داخلهامنأواملؤسسةخارجمنكانسواءاملؤسسةمعهتتعاملشخصكلهو :
"خدما�اعلىاحلصولأولشراء منتجا�ايتقدم

:للعميل ومهاالتجزئةيفاملتبعاملعياراىلهذايعود،للعمالءأنواععدةهناك:العمالءأنواع-
بعضهممعيتعاملونالذيناألقسامواإلداراتمجيعيفالعاملونوهم :الداخلنيالعمالء

.األعمالإلجنازالبعض
يتلقوناملؤسسة وتنتجهااليتاخلدمةأوالسلعةمعيتعاملونالذينوهم :اخلارجنيالعمالء

1"العمالء،املوزعنياملوردين،"منهاالنهائيةاملخرجات

:يليوتتضمن ما:الشخصيةاخلصائصأساستصنيف العميل على-أ
:العميلهذاحيتاجذهنه،يفيدورماكشفيصعبالكالم،بقلةيتصف :الصامتالعميل-

التحليلياملنطقواحلقائقاستخداممعاحلوارأسلوبيفاجلدية.
األدلةوباألمثلةصحيحةمعلوماتإعطائه.

النقاش،اجتماعي،حيبجمادل،مرتب،غريالوقت،طوالبتكلمالعميلهذايتصف :الثرثارالعميل-
األموربزمامحماولة اإلمساكمعبالغاهتمامإىلالعميلهذاحيتاجلذاالرد،يفمنطقيغريمتحمس،

.يقولهملاوكذا اإلنصاتاإلمكان،قدراملوضوعنطاقعناخلروجوعدماحلوار،عند
و العميل املشكك ، العميل املشكك ، املغرور و املندفع ، واملرتدد العميل املشاهد بإضافة إىل العميل السليب
.املتسوق و العميل العنيد

:فنجد2أيضا يتم تصنيفه على أساس أمهية بالنسبة للمؤسسة
.املؤسسةملنتجاتعايلوالءمبستوىميتاز،وديةمرداألكثرالعميلهو:االسرتاتيجيالعميل-

.13، اإلسكندرية ،ص مرسي مجال الدين حممد ،أبو بكر  مصطفى  حممود ، دليل فن خدمة العمالء و مهارات البيع ، الدار اجلامعية 1
.32، ص2002أكتوبر15العريب ، الشارقة ،العالق بشري ، تسويق عرب العالقات املستندة للتكنولوجيا ، ملتقى التسويق يف الوطن 2



"الوالء،الرضا،العميل"السياحيةالخدمةجودةالثالثالفصل

50

انشغاالتضمنمهمةمكانةحيتللكنهاالسرتاتيجيالعميلمنمردوديةأقلهو :التكتيكيالعميل-
.أفضلمستوىإىللرفعهسعيهاخاللمناملؤسسة

احتمالمعاملؤسسةمعالتعامليفاستمرارهحتمالايتساوىالعميلمنالنوعهذا:الروتيينالعميل-
.واحدآنيفللمؤسسة�ديدوفرصةميثلفهومعها،العالقةإ�ائهوقطعه

 :نفقا�معنعائدهميزيدعمالء:اآلتيةاألنواعمنيتكون :النفقةوالعائدأساسعلىالتصنيف -ب
عمالء.عليهمللمحافظةإمكانيتهاكلتكرسلذانشاطهااستمرارورحبيتهامصدراملؤسسةتعتربهم
.عائدهمتنشيطخاللمناستغالهلامنالبدفرصةيعتربون:نفقا�موعائدهميتساوى

رفعإىلجاهدةتسعىللمؤسسةبالنسبةإضافيةتكاليفو�ديديعتربون :نفقا�معنعائدهميقلعمالء
.عنهماالستغناءأوعائدهم

:المؤسسةيسيرالعميل -2
، "السوق =العميل "،"امللكهوالعميل "،"حقعلىدائماالعميل"فكرةلتبينتتسارعاملؤسساتأصبحت

وذلك من خالل.ورغباتهحاجاتهإلشباعاجلهودخمتلفبرتكيزالعميلهوانطالقهانقطةونشاطهاحمورليصبح
1:ما يلي

:منهاالنطالقوالعميلعلىالرتكيز-أ
بالبحثمطالبةالتسويقإدارةأنيعينهذاوبالعميل،التوجهمفهومعلىالعميلعلىالرتكيزمبدأينصب
جودها،وسببواملؤسسة،رحبيةمصدرباعتبارهالعميل،إشباعحتققاليتاألساليبوالوسائلعناملستمر

 .املؤسسةتفوقولنجاحاحلقيقياملدخلهوالعميلرغباتوباحتياجاتفاالهتمام
وهي "منهاالنطالقوالعميلعلىالرتكيز"مبدأتطبيقيفمضمو�اإدراكإىلاحلاجةتربزأساسيةمفاهيمهناك

:كاآليت
.األساسيةبصورتهإنساينإحتياجهيوباحلرمان،الشعورحالةNeed:احلاجة1-
.الفردشخصيةوبثقافةتشكيلهايتأثروإنسانيةحاجةعنتعبريWant:الرغبة2-
يفمعنيعرضمنعليهاسيحصلاليتللقيمةاملشرتيلدىذهينتصور:Expectationالتوقعات3-

.السوق

.144ص:2008الطائي رعد عبد اهللا ، قدادة عيسى ، إدارة اجلودة الشاملة ، دار البازوري ، عمان ، األردن ، 1
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بعداالستياءأوبالفرحالعميلمشاعر Total Customer Satisfaction:للعميلالكليالرضا 4-
.توقعاتهمعللمنتجاملدركالفعلياآلداءمقارنةعنالنامجةالشراء
خارجمنوهوللمنتوجبالشراءيقومأوالرغبةميلكمن:Customer Externalاخلارجيالعميل 5-

.جتاريأوصناعي،أو�ائي،عميليكونوقداملؤسسة،
ملخرجاتاملؤسسةيفالتايلأواملستعمل املباشرCustomer Internal:الداخليالعميل 6-

.املؤسسةداخلفردأوعملحمطةأوتنظيميةوحدةناتجأو
غريأواملاديةباملداخالتاملؤسسةبتزويديقومأنمن ميكنExternal Supplier:اخلارجياملورد 7-
.تطلبهااليتاملادية

لة عن تطبيق مبدأ الرتكيز على العميل حيث ووظيفة التسويق يف املؤسسة هي املس ؤأنمن خالل ما سبق يتضح
قصد متكني املؤسسة من,حتديد الفئات املستهدفة و تشخيص حاجات و رغبات العمالءتتوىل دراسة السوق و

:األيت يوضح صلة املؤسسة بالعميل03و الشكل,توفري اخلدمات جبودة عالية تشبع العميل و ترضيه

149رعد اهللا الطائي ،عيسى قدادة ، مرجع سابق ذكره ، ص:املصدر

تسليم املنتج للعمالءتشخيص احلاجات و الرغبات

قياس الرضاالعميل
التسویق و التسویق االلكتروني 
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1:بالعمالءالعناية-ب

اليتاملنتجاتواخلدماتحتسنيخاللمناملؤسسةازدهاريفلإلسهامبالعمالء،العنايةبضرورةاملسوقونيؤمن
:وهيبالعمالءالعنايةعمليةعلىتؤثرمتغرياتثالثةفهناكلذاتقدمها،

.العمالءمعتعاملهميفاملختلفةللمهاراتاملوظفنيوامتالكاملنتجاتبطبيعةاإلملام 1-
.باجلودةخيتصفيمالتوقعا�ماملؤسسةتطبيقلكيفيةالعمالءإدراكواملطلوبةاخلدماتنوعية 2-
يوضحالذي04الشكليليوفيمااخلدمات،تقدميفاعليةمدىحيدداناللذاناملؤسسةتكوينوبنية 3-
.بالعمالءالعنايةنظام

281، صن للتوزيعاملصدر  بيت األفكار الدولية ، التميز التسويقي ، املؤمت

281، صن للتوزبعبيت األفكار الدولية ، التميز التسويقي ، املؤمت1

املؤسسةيفاملختلفةاخلدماتحتقيقهلاخالمنيتماليتالعملبيئة

قياساألداءفيالتنوعحتليل اجلودةمقاييساحلقيقيةاملعايري

األداءمراجعة

العمالءتوقعات
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:الوالء و أثره على ربحية المؤسسة السياحية -3

الراضني عنهاحتدث العمالء"إن وصول املؤسسة إىل رضا عمالئها يضمن والئهم و احلصول على عمالء جدد
ومن هنا ميكن تعريف.مما ينتج عنه تعظيم مردودية املؤسسة وزيادة حصتها السوقية يف ظل اشتداد املنافسة"

:الوالء العميل على أنه

العميليصبحكمااألمر،وجبإذاهذه املؤسسةعنالدفاعوبلعنه،والرضااملؤسسةتقدمهملاالعميلقبول"
1."تقدمها املؤسسةاليتاألسعارلدفعجاهزالوالءصاحب

2:ذلكلتحقيقسبلمخسانتهاجإىلاملؤسسةتسعىالعميلوالءزيادةوعليه و قصد

تقيماليتالتسويقيةالنشاطاتيفاملبالغةخاللمنالعمالء،برضالالهتمامحدأقصىإىلتطوير -1
.التنافسيةاإلسرتاتيجياتخمتلف

فرضا العمالءالوالء،والرضابنيعالقةوجودخاللمنعنها،رضاهمولعمالئهاوفيةتكونأن -2
.والئهملتعزيزللغايةمهم

.للمنتجاقتنائهمخالليدركهامضافةلقيمةمنحهمخاللمناألوفياءالعمالءإجازة -3
.للمنتجباستمراراملتميزةواخلاصةالعروضخاللمنالوالءعلىواحملافظةصيانة -4
.جددعمالءجذبقصداألوفياء،العمالءإلجيابياتسطحيوليسحقيقيبتصنيفالقيام -5

:بإضافة إىل ذلك جند أن هناك بعدين أساسني للوالء مها
تفضيليةميوالتالنفسية،احلالةالشراء،تكرارنيةيفويتمثل :السلوكيالبعد. 
املنتجعناملتميزاحلديثللمؤسسة،االلتزاموالثقةيفويتمثل :اإلعتقاديالبعد.

.138الغدير أمحد ، الساعد رشا ، سلوك املستهلك مذخل متكامل ، دار زهران للنشر ، األردن ، ص1
2 Fred roulaisons ,Michel paré ,gestion approche client , édition de la cheneliére ,canada ,2007,p75.
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أبعاد الوالء:05الشكل
املوقف

تكرار الشراء

Source: Jerome Bon ,Elisabeth Lisser ,fidélise les clients ,la revue 
Française de gestion ,Paris, n127,p53.

سيتمماوهذاوالئه،تعزيزوعليهاحملافظةإىلالعميلأنشطتهاحموراليتاملؤسسةتسعى:العميلوالءحلقة
بأسلوبالعميلوالءحتقيقلغرضاملؤسسةقبلمناملتتبعةالسبلتبنيواليتالعميلوالءحلقةيفتوضيحه
متكامل

255يوسف حجيم الطائي،هاشم فوزي العبادي ،مرجع سابق ،ص :املصدر06الشكل

نموذج لسلوك 
العمیل

مصدر العمیل

خدمة العمیل

اتساق المعلومات 
الدقیقة

حبث عن التوسع-
حوافز مالية-

الوفرة-

شراء مقيد-
عادة-

شراء انتهازي-
إغراء-

وفاء مرتفع-
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هيوجاهدة لتحسينهااملؤسسةتعملأساسيةمسات (4 )أربعمنتتكونالوالءحلقةأنيوضحأعالهالشكل
1 :كاآليت

عليه وللحصولدوماتسعىلذلكاملؤسسة،ألرباحمهمامصدراالعميليعد :العميلمصدر.1
هلاالقويوالئهتكسبوبالتايلمنتجا�ا،عنالعميللرضاعايلمستوىخاللمنبهاالحتفاظ

الستهدافهممعااحملتملنيواحلالينيعمالئهاسلوكفهمعلىاملؤسسةتعمل:العميلسلوكفهم.2
.رضاهملتحقيقحيتاجونهماكلتقدميو

وكذامكانته،وجبودتهيليقللمنتجمرافقةخدماتتقدميإىلاملؤسسةتسعى :العميلخدمة.3
عمالئهاأذهانيفهلااملرتسمةالذهنيةالصورة

والءحلقةجتعلاليتاألساسيةالركيزةالبياناتواملعلوماتتعترب :العملياتواملعلوماتاتساق.4
استخدامهاخاللمنودقتها،املعلوماتاتساقمنالبدلذاللمؤسسة،نافعةالعميل

.العميلوالءتدعماليتللتكنولوجيات احلديثة
.املؤسسةرحبيةواجلودةيفالعميلوالءدور
العالمةيفضلوندائمافالعمالءالوالء،والشاملةاجلودةإدارةبنيوثيقةعالقةهناك :اجلودةيفالعميلوالءدور
مماالشراءتكرارتضمناليتاملنتجيفاجلودةأبعادتوافروكذااجليدة،املميزاتونسبياالعاليةباجلودةتتسماليت

:06رقماآليتالشكليفالعميلوالءواجلودةبنيالعالقةتوضيحوميكنوالئهم،بناءإىليؤدي

اجلودة الشاملة  يف التعليم اجلامعي ، دار الوراق للنشر ، عمان لعبادي هاشم فوزي ، إدارة السلطان ، دباسالطائي يوسف احلجيم1
.254ص،2008
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عايل

املدافع الوالء

متميز

منخفص

اجلودة                             جودة رديئةجودة عالية

يوسف حجيم سلطان الطائي:املصدر

1:باجلودةاملرتبطةللوالءأساسيةمراتبثالثهناكأننستنتجأعاله07الشكلخاللمن

رديئة مماجبودةإلتصافهااملنتجاتعنراضنيغريأل�ماملؤسسةضدعدائيا�جاينتهجونأفراد.1
.العالمةتغيريإىليدفعهم

يكون العميلاملرتبةهذهيفمتوسطة،جبودةتتصفاملؤسسةمنتجاتألنمعتدلالوالءفيهايكون.2
.املؤسسةمعالعالقةاستمرارأوإقامةإىليسعىالوبالتايلحيادي،

و يصبحوالءه،يعززممااإلطالقعلىاألجودهياملؤسسةمنتجاتبأنالعميليرىاملرتبةهذهيف.3
.حاجياتهورغباتهتليبأل�ااملؤسسةعنمدافعااملرتبةهذهخاللالعميل

.259-258نفس المرجع ، ص 1

جودة ردیئة -

والء ضعیف-

عدائى--

والء عالي-

جودة عالیة نسبیا-

مدافع-

ء متوسط وال-

جودة متوسطة -

لیس لھ عالقة -
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 :املؤسسةرحبيةوالوالءبنيالعالقة
عنالعميلالعميل، فرضامناملدركةبالقيمةالرتباطهااملؤسسةملردوديةأساسيةحمددينالوالءوالرضايعترب

إىليؤديمماالعالية،باجلودةاملقدمة تتميزاملنتجاتكانتإذاخاصةوالئه،رفعوتعزيزيفيساهماملدركةالقيمة
.أرباحهاتعظيمواملؤسسةارتفاع مردوديةيفيسامهاناللذانالسعرارتفاعوالسوقيةاحلصةارتفاع
.متيزها التنافسيواملؤسسةرحبيةرفعيفيساهمجددعمالءالبحث عنتكاليفختفيضأخرىجهةومن

:رضا العميل و عالقته بجودة الخدمة السياحية-4
إن الرضا هو مستوى من إحساس الفرد الناجم عن املقارنة بني أداء املنتج و بني توقعات هذا الفرد و بعبارة أخرى

.هو دالة الفرق بني األداء و التوقع ،و هذا حسب فريد الصحن
ألمهيته فإن جل املؤسسات السياحية تسعى إىل ضمان رضا العميل و ذلك من خالل إمتالك موارد ماليةو نظرا

بوسعها توفري خدمة ذات جودة عالية لكسب أكرب عدد من العمالء ،حيث يتطلب  و بشرية كافية بوسعها
1:كسب رضا العمالء مايلي

تطلبات موجودة يف اخلدمة السياحية و بالتايل ال حاجة إىل التعبرييتوقع أن تكون هذه امل:املتطلبات األساسية
عنها ،أما إذا مل يتم تلبية هذه املتطلبات فإن العميل لن يكون راضيا باملقابل إذا كانت هذه املتطلبات موجودة 

.فإن ذلك لن يزيد من مستوى رضا العميل
تكون باجتاه واحد أي مستوى رضا العميل يتناسب طرديا مع درجة تلبية هذه املتطلبات ،فكلما  :متطلبات األداء

كانت درجة تلبيتها عالية كلما كان مستوى الرضا عايل و العكس ،و هذه املتطلبات يطلبها العميل صراحة،و 
:ثريها يف رضا العمالء ك األيتتألرضا العميل متطلبات اخلدمة من حيث مدى"كانو"يقسم منوذج

.85-80ص،204،دار وائل ،األردن ،1جودة حمفوظ أمحد ،إدارة اجلودة الشاملة مفاهيم و تطبيقات ،ط1
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موذج كانو لرضا الزبونـــن"08"الشكل رقم

العميل                     الرضا
املتطلبات اجلارية غري

غري معرب عنها–متوقعةمتطلبات األداء معرب عنها

عدم اجناز املتطلباتأجناز املتطلبات كاملة

كاملة

غري راضيالعميل

Sourse. N.kana nserdu ,and al ,must be quality and atractive quality,the bast on quality ,
vol7.p165

إن هذه املتطلبات حتتل أكرب درجة من التأثري على رضا العمالء و حسب طبيعة هذه املتطلبات:متطلبات اجلاذبية
.فإ�ا غري معرب عنها من قبل العميل و كذلك فهي غري متوقعة منه

إذا مل يتم الوفاء �ا إن الوفاء بدرجة معنية من هذه املتطلبات يعطي العميل درجة أكرب من الرضا الوظيفي ،أما
اخلدمة يف عدة نواحي أمههاملتطلباتامن تصنيف منوذج كان و،فإن العميل يشعر بعدم الرضا ،و يستفيد العمالء

ترتيب األولويات فيما يتعلق بتطوير جودة اخلدمة ،حيث قد توجه اإلدارة جهودها لتطوير متطلبات األداء و 
1.ا تطوير املتطلبات األساسية أل�ا موجودة بدرجة مرضية للعميلاملتطلبات اجلاذبية بدال من توجيهه

.85صمرجع نفسه ،1
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بني جودة اخلدمة و رضا العمالء يكمن يف كيفية تعريف أو جتديد معىناالختالفيرى بعض الباحثني أن جانب
عمالءينبغي على الالتوقعات ،حيث يؤكدون أنه عند قياس جودة اخلدمة املدركة فإن مستوى املقارنة يبىن على ما

و)(parasurmanتوقعه ،بينما يف قياس الرضا يعتمد على ما قد يتوقعه العمالء من اخلدمة و يؤكد كل من 
على أن مفهوم العمالء خيتلف عن مفهوم جودة اخلدمة ،فالرضا ينتج عن املقارنة بني اخلدمة املتوقعة   آخرون

استطاعبني اجلودة و الرضا ،فإذا اختالفه ال يوجدواخلدمة املدركة ،لكن ميكن أن نصل إىل نتيجة مفادها أن
املؤسسات السياحية تقدمي خدمات جود�ا الفعلية تتطابق مع جود�ا املتوقعة فإنه يتبني عن جتربة اإلستهالك 

و"عدم الرضا"مبعىن أخرى إذا كان عائد اخلدمة اليت حتصل عليها أقل من النتائج املتوقعة فإن يعطي شعورا سلبيا
.العكس



"الوالء،الرضا،العميل"السياحيةالخدمةجودةالثالثالفصل

60

:خامتة

من خالل ما سبق يتبني إن اخلدمة يف جمال السياحة تعد الركيزة األساسية اليت تسعى املؤسسة السياحية يف
تطويرها ، فهي مبثابة املرأة العاكسة للمؤسسة و كفاء�ا ، اليت تتميز عن املؤسسات األخرى يف األسواق السياحية 

و زبائن أكثر ، و عليه وجب االهتمام �ده اخلدمات و تطويرها و رفع مستوى ، وجتدب من خالهلا عمالء 
، وهذا من أجل حتقيق أفضل رضا لزبائنها و كسب        جود�ا كي تتالئم مع احتياجات و رغبات السائحني

والئهم



الرابعالفصل

عالقة التسويق اإللكتروني بجودة الخدمات السياحية
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متهيد

خاصة مع النمو اهلائل يف تكنولوجيا احلديثة و تزايد استخدام,احتل التسويق االلكرتوين أمهية بالغة يف السياحة
وله دور فعال وقوي يف ترقية اخلدمات,أصبح ا�ال األكثر مناقشة يف بيئة التسويق السياحيذإ.االنرتنت

شروط تقدمي خدمةفقد أصبحت التعامالت االلكرتونية السياحية شرطا مهما من,السياحية و حتسني جود�ا 
و املسافة بني عارض اخلدمةات جودة عاملية يف بيئة تسويقية جديدة ألغي فيها عنصري الوقتذسياحية تنافسية

السياحية و طالبها
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:طرق التسويق االلكتروني للخدمات السياحية -1

:اجلودةإىللقد أصبح التسويق االلكرتوين ضروري يف أي مؤسسة سياحية تعمل للوصول

:استخدام الويب لتحقيق التسويق االلكرتوين.1

كرد على اهتمام الزبائن و زوار املواقع األخرىالتسويق االلكرتوين كنشاط على الويب جيب أن حيدثإن
صفحتها بتزويدهم باخلدماتإىلفاملبادرة الوحيدة اليت جيب على املؤسسة السياحية القيام �ا هي جدب الزبائن ,

اتيجيات التسويق على الويبأقوى اس رتإحدىو اليت تعترب،و املعلومات باخلدمات و املعلومات املفيدة هلم
تنفيذو ميكن استخدام الويب يف، تقدمي خدمات دعم تعكس مستوى جودة و خربة الوكالة السياحيةوبالتايل

1:الربنامج التسويقي للمؤسسة السياحية مثل

فيمكنو الويباالنرتنتعلىالكثري من نشاطات العالقات العامة ميكن القيام �ا:العالقات العامة
.وأحداث الرعاية و املنشورات,إخباريةتوزيع نشرات

منتجات و خدماتمعلومات عنتعطي,اخلطميكن توزيع نشرات صحفية على:النشرات الصحفية
دماجمموعات احلوار و قوائم بريدية معنية و تؤرشف على خإىلوترسل هده النشرات بالربيد،جديدة
.من أجل الولوج هلا يف أوقات الحقةالويب

و بالتايل تربز منتجات و، و جلبهة حكومية أو ملعلومات عامةأويقصد �ا رعاية صفحة ملؤمتر :ةالرعاي
.خدمات املؤسسة

ميكن لصفحة املؤسسة أو الوكالة السياحية على الويب قبول:البيع املباشر و طلبات الشراء على اخلط
.لك عرب الربيد االلكرتوينذويكون.مكانية البيع املباشرلسماح بإمعلومات و اإدخال

ميكن استعمال موقع املؤسسة السياحية على الويب لتنفيذ مهام حبوث التسويق مثل:حبوث التسويق:
و من أجل تطوير منتج ميكن لصفحة الويب، علهم على منتج ماأو رد ف.استطالعات اهتمام الزبائن

فعل سريعة منحبيث تقدم ردود،قاعدة بيانات تفاعلية و مناذج رد فعل على اخلطإىلعرض مدخل
عدد زواره وعدد مرات الدخولمن تتبعاإلنشاءو ميكن معرفة املوقع اجليد،وزوار املوقعزبائن حمتملني

.ي أمضوه فيهذو الوقت الصفحة الويبال
1 Carole pezzali . comment place internet au cœur de la stratégie client multiconal.p-p8 

11.4/02/2016.18 :40h.voir le site :http://media averouner.com/media /422/444
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متلك معظم املؤسسات السياحية ميزة الرد بالربيد االلكرتوين و هو:خمدمات الربيد االلكرتوين و الربيد
على الويب معمع التأكد من وضع عنوانك يف موقعك،طريقة سهلة لدعم صفحتك على الويب

.معلومات حول العمالء
:التصميم الفعال للموقع الشبكي و عالقته باجلودة.2

إليهتطل على زبائنها من خالل موقع الويب و ميكن النظراالنرتنتعمال اليت متارس أعماهلا عربمنظمات األإن
و يلعبجاملنتكجزء من عملية تقدمي,كمنفذ توزيعي,اإلعالينكجزء من النشاط الرتوجيي و،من زوايا متعددة

:تصميم املوقع الشبكي هيإلسرتاتيجيةفعوامل النجاح الرئيسية,األعمالدور الرسائل االلكرتونية و كارت

:ب االنتباهذج-

و,زيارة موقع شبكي بالصدفةاالنرتنتمن مليار صفحة ويب من الصعب على مستخدمأكثرنظرا لوجود
بالتايل ينبغي على مصممي املواقع الشبكية التعمق يف دراسة و حتليل و كيفية تروجيه الستقطاب العمالء و

ويرى،جديدة لضمان والء العمالءأساليبإجيادي حيتم على املنظمات السياحيةذألمر الا،االحتفاظ �م 
:أن املوقع الشبكي الفعال يتطلب توافر عدد من الشروط األساسية"كوتلر"

و ديناميكية من الطراز األولابتكاريةقدرات تصميم.
تسويقية راقية لتفعيل املوقع الشبكيإمكانيةقدرات.
تروجيية متكاملةإسرتاتيجية.
تعاضد كافة العاملني يف املؤسسة السياحية دون استثناء.
أذواق حاجات و رغبات و اجتاهات الزائرين وإىلحمتوى راق يستجيب بشكل مستمر

بل هو وسيلة,ليس ميزة  تنافسية مهما بلغ من روعةذاتهاملوقع الشبكي حبدإنجند�ذا
قناعية مع قوىقواه و قدراته اإلإدماجمن خاللكذلو,امليزة التنافسية أي اجلودةلتحقيق
باإلضافةاملهنيني و املسوقني من الطراز الرفيعو تكليف خرباء تكنولوجيا املعلوماتاملنظمة

1:دلك البد من أن ينطوي املوقع على ما يليإىل

:التوجه للعميل-

189-183ص،2004،منشورات املنظمة العربية للتنمية اإلدارية ،النظرية بين النظرية و التطبيقالخدمات االلكترونيةالعالق بشري عباس ،1
.)بتصرف(
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بل يف ظل،العميل مل يعد سيد السوق فحسب بل مشاركا و مالكا ملنشآت السياحيةيؤكد خرباء التسويق أن
و يرتكز مفهوم التوجه للعميل على،العميل هو الشريان احليوي لألعمال السياحية و غريهااالنرتنتالتسويق عرب

و رغبات العميل بل تفوق توقعاتهأساس قيام املنظمة بتقدمي خدمات سياحية تتوافق متاما مع أدق حاجات
.منافسيها على جمارا�ارال يقدحبيث يشعر أنه حصل على قيمة مضافة

:املصداقية-

جودة عالية من اخلدمات و املنتجات و املعلومات مبا يعكس االنطباعإرساءميكن حتقيق دلك من خالل
.للعمالء بان املنظمة أهل الثقة

:السياحية)الوكاالت(االلكتروني في المؤسساتأهمية تطبيق التسويق -2

يعترباالنرتنتاستخدام تقنيات،يف جمال السفر و السياحة)التسويق االلكرتوين(أمهية األعمال االلكرتونيةإن
معظم املؤسسات السياحية تفعيل العمل االلكرتوينخاصة بعد انتهاج,العامل األهم يف عصرنا احلايل

فالتسويق االلكرتوين أصبح من األدوات األكثر فعالية يف القطاع السياحي و،سويقية عامليةباسرتاتيجيات ت
و تزويدهم بكل املعلومات،لك لتوليهم املسؤولية عن ترويج و جها�م السياحية ذو،مقدمي اخلدمات السياحية

منتجيأنإىل,املهمة للتنافسرغم أن اخلدمات السياحية املقدمة للعميل من العوامل.اإلضافيةالضرورية و
من خالل الرتكيز على جودة،هن املستهلكذاخلدمات يتنافسون و بشكل متزايد على الثقة املوجودة يف

تستطيع أن تشبع احلاجة الضرورية للمعلومات يف املراحلاالنرتنتفقد أدركت صناعة السياحة أن،املعلومات
.بكثري من أي تكنولوجيا أخرىأفضلاملختلفة من حياة السياحة

شريطة عرض موقع على الشبكة،أسواق السياحة الدوليةإىليزيد فرصة الوصولتوفر هده التكنولوجيا-
كما ميكن،1االبتكارات التكنولوجية و حيظى بثقة املستهلكنيإىلفعاال و متقن التصميم يستندنيك و
االنرتنتفالوكاالت السياحية مثال اقتحمت عامل،تستفيد املنشآت السياحية من التسويق االلكرتوينأن

2:من خالل

.18ص،2005املتحدة ، نيويورك،األممتنمية ،تقرير اقتصاد املعلومات حول التجارة االلكرتونية و التنمية ،مؤمتر الواليات املتحدة للتجارة و ال1
لى فنادق الدرجة االولىاثر استخدام التجارة االلكترونية على شوق الخدمة الفندقية دراسة ميدانية عسامي امحد ،الشيشاين عبد احلميد2

.94-92ص،2006،األردنالبيت ،ألشهادة ماجيسرت ،جامعة لنيلكرة،م ذ
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لك بفضل مواقعها اخلاصة اليت تتوفر على كلذو،االنرتنتحجز بأحد الفنادق عرب شبكةإمكانية-
إدخالإمكانيةمع،..ارهاأسع,اصفا�ا أنواعها و م و،املعلومات و املتعلقة بالغرف و األجنحة

.ذاتيةمعلومات السائح بطريقة
.التواجد الشخصيإىلدون احلاجةاالنرتنتالدفع الكرتونيا عربإمكانية-
.و استبداهلم مبواقع الويب السياحية,)الوسطاء(التخلي عن املوزعني التقليديني-
.النقل االلكرتوين للبيانات داخل املؤسسة السياحية-
.و حتسني األداء يف تقدمي اخلدمات الفندقيةاإلجراءاتتسريع-
.سهولة وصول املستهلك للمعلومات و البيانات-
.حتسني جودة اخلدمات السياحية-
.تطوير املهارات التسويقية للرتويج السياحي مع احتياجات العمالء-
.جعل السوق أكثر تطورا و فاعلية-
.بناء صورة اجيابية للمؤسسة السياحية-
.الثقة لدى املستهلكتعزيز مناخ-

لكذو،اخلدمات السياحيةو مقدمياألداة األكثر فعالية ملديري الوجهات السياحيةيعتربفالتسويق االلكرتوين
لك اخلدماتذترويج و جها�م السياحية مبا يف مبساعدته على تصحيح االختالل القائم و توليهم املسؤولية عن

و اليت ميكنهم من خالهلا أن يعرضوا جمموعة أكمل من األنشطة السياحية مقارنة بتلك،السياحية املتخصصة
اليت تعرضها وكاالت السفر الكبرية و غريها من موزعي اخلدمات على الشبكة و تزويدهم بكل املعلومات

1.اإلضافيةالضرورية و

.19-18تقرير اقتصاد املعلومات حول التجارة االلكرتونية و التنمية ،مؤمتر الواليات املتحدة للتجارة و التنمية ، مرجع  سبق ذكره،ص  1
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:أبعاد جودة الخدمات السياحية االلكترونية -3

اهتمامتزايدإىلأدى.األمهية املتزايدة لتكنولوجيا املعلومات و االتصاالت لتقدمي اخلدمات السياحية عن بعدإن
دراسات خمتلفة للنظر يف أبعاد جودة اخلدماتو قد مت تقدمي,الباحثني عن قضايا جودة اخلدمات السياحية

:بني هده األبعاد ما يليالسياحية االلكرتونية خاصة يف املواقع البسيطة و من

.االهتمام و املصداقية,الثقة,واجهة املوقع,الوصول-

e-squaleعامهمت تنقيعو قد,االنرتنتهي أداة وضعت خصيصا لقياس جودة اخلدمات عرب
ين قدموا دراسة استطالعيةذال)(parasurman ,zethaml, Malhotraقبلمن2002

هده األداة من خاللتطويرو تابعواالنرتنتمن الزبائن املسوقني عربةحول مفاهيم و تصورات اجلود
جمموعات كل جمموعةإىلفقد استخدموا يف املرحلة األوىل دراسة نوعية حيث قسموا الزبائن,مراحل3

حتتوي على ستة أو تسعة أفراد و كانت ردود املشاركني من ا�موعات تركز على أبعاد جودة اخلدمة 
.االتصال,التعويض,االستجابة,توافر النظام و اخلصوصية,الوفاء,الكفاءة:االلكرتونية التالية

الوصول و,االستجابة,املوثوقية,دمة السياحيةيعد لقياس جودة اخل11و اكتشفوا يف املرحلة الثانية
,علم اجلمال,معرفة السعر,ضمان الثقة و األمن و اخلصوصية,سهولة التنقل و الكفاءة,املرونة

.واجلدول اآليت حيتوي على وصف كل األبعاد املذكورة أعاله جلودة اخلدمة االلكرتونية,1ختصيص املوقع

1 Vasya kenova , Patrick .qualité online servise.voir le site-http://www.diveportal.org/diva get document ?urnse 
hj diva -480 –fulbtext .pdf26/6/2008.15 :05.p-15
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أبعاد اجلودة االلكرتونية):08(اجلدول رقم

الوصف أبعاد جودة اخلدمة االلكرتونية
يشتمل تصحيح األداء الفين للموقع و دقة اخلدمة و التسليم حسب

.توفري املعلومات عن املنتجات,الوعد
 Reliabilityاالعتمادية

االستجابة السريعة و القدرة للحصول على مساعدة يف حالة وجود
.ةمشكل

 Respensivenessاالستجابة

.الدخول للموقع على وجه السرعة للوصول اىل املنظمة عند احلاجة  Accèsالوصول
الشراء العودة للبحث عن اختيارات,اختيار طرق الدفع

)األصناف(أخرى
 flexibityاملرونة

املوقع حيتوي على وظائف تساعد العمالء للحصول على ما حيتاجونه
تتيح للعمالء سهولة و سرعة,ميتلك حمرك حبث جيد,من دون صعوبة
بني الصفحاتإيابااالنتقال ذهابا و

 ease ofسهولة التفحص
navigation 

املوقع سهل االستعمال و منظم بشكل سليم و يتطلب حد أدىن من
اليت جتيب على تدخالت العميلاملعلومات

 efficiencyالكفاءة

دةأن تكون مسعة املوقع جي,يشعر العميل بالثقة يف التعامل مع املوقع
.واضحة و صادقة يف املعلوماتتبيعهاجيب أن تكون اخلدمات اليت,

الثقة/األمان
Assurance / test

اإلمجايلو السعر.الشحنأسعاري ميكن للعميل حتديدذاملدى ال
مقارنة باألسعار خالل عملية التسوق

 Priceمثن املعرفة
knouthedge 

درجة تأمني املوقع للعمالء من التدخل و محاية املعلومات الشخصية األمن و اخلصوصية
>مظهر املوقع اخلارجي و الداخلي املوقع اجلمايل

التسوق,السرعة,داءاأل,تكييف املوقع وفقا الحتياجات العمالء التكييف و التخصيص

Source :v.zethml,.aparasurman, A.malhtoro ,Acomceptual frame dorl 
for uncterstomcting e-services : implications forfnstitutio researeh and 

managmerial pratique , marketing sciemce hnulture , nepot N
115 ,2000,p16-17
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إىلو قسموهامث قاموا بتحليلها مرة ثانية,2005سنةأبعاد11اىل7ويف املرحلة الثالثة مت ختفيض األبعاد من
و جزء خاص بالعمالء الدين ليس هلم،صفة22أبعاد و4 للموقع وهلاجزء متعلق بالعمالء الدائمني،جزئني

حيتوي على وصف كل األبعاد)10(و)09(صفة و اجلدولني11أبعاد هلا3لقاء روتيين مع املوقع و تضمن
1:يليكما

أبعاد جودة اخلدمة االلكرتونية:09اجلدول

الصفة األبعاد
االنرتنتالسهولة و سرعة الوصول واستعمال الكفاءة

الوعود من قبل املوقع من أجل اجناز األعمال و توافر الوفاءمدى حتقيق الوفاء
األداء التقين الصحيح للموقع نظام التوافر أو املتاح

درجة تأمني املوقع و محاية معلومات العمالء اخلصوصية

Source ;parasurman .zethaml ,Malhotra ,e-squal :Amultiple-item seale
Assessing Electronique services quality,A2005,p220.

أبعاد جودة اخلدمة االلكرتونية):10(اجلدول رقم

الصفة األبعاد
و العودة عن طريق املوقع,التجاوب الفعال يف معاجلة املشاكل االستجابة

الدرجة اليت يعوض فيها املوقع حل مشاكل العمالء التعويض
طريق اهلاتف أواألنرتنتعنتوفري املساعدة من املمثلني االتصال

Source ; I bid ,p220

فهو يعد أداة م أدوات قياس،يتضمن أبعاد جودة اخلدمة السياحية االلكرتونيةe-squaleإنإىلإضافة
.االنرتنتدمات االلكرتونية عربجودة اخل

1 - Ibid,p18
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:قياس أثر التسويق االلكتروني على جودة الخدمات السياحية -4

1:أثر التسويق االلكرتوين على جودة اخلدمات السياحية من خاللكن قياسمي

كم:حالة التفاعل القائم بني الوكالة السياحية و العميل و ميكن قياسها باألسئلة التاليةوهي:التفاعل-
الربيد،هي نسبة االتصاالت اليت تكون بني الوكالة السياحية و العميل سواء من خالل الربيد املباشر

أي مدى ميكن للعميلإىل،و من هو البادئ فيها ؟,الرسائل الصوتية,االتصاالت الصوتية,كرتويناالل
االخنراط يف تفاعل حقيقي مع الوكالة السياحية خاصة أ�ا تتطلع إلدامة عالقة وطيدة معه للحصول على 

.رضاه؟
و هي من املسائل،املوقعإىلالعميل لسهولة و صعوبة الوصولإدراكتعترب مسألة:القدرة على الوصول-

لك من خالل استطالعات أو دراسات ميدانية للحصولذاملؤسسة قياسها واملهمة اليت ينبغي على
:على رأي العمالء و دلك من خالل

و ما مدىما مدى سهولة اتصال العميل بالوكالة السياحية وفقا لطريقته ووقته ؟:سهولة الوصول-
الصعوبات اليت يواجهها عد تعامله التجاري معهم ؟

هل حيصل،ما مدى سهولة تعامل العمالء مع الوكالة السياحية يف حالة اتصاهلم به؟:سهولة التعامل-
هل هناك جماالت لتحسني أسلوب تعامل الوكالة،؟العمالء املعلومات املطلوبة من الوكالة السياحية

.هل هناك استجابة فعالة لطلبات العمالء ؟.الء؟السياحية مع العم
صاحبأي أنه، يعترب العميل االلكرتوين سيد املوقف يف بيئة اخلدمة السياحية االلكرتونية:االختيار-

مما يسمح للوكالة السياحية،يرحيه و يضمن له األمانالذيالقرار يف اختيار مورد اخلدمة السياحية
أي،نذاالتصال به يف األماكن و األوقات املتفق عليها بينهما و دلك من خالل مدى االختيار و اإل

:ميحه العميل للوكالة السياحية على مستوياتالذينذاإل
و وعنوانه وبريدهيقتصر على قيام العميل بتزويد الوكالة السياحية بامسه:املنخفض

.وين فقطااللك رت
اخللوية حتتيتضمن السماح للوكالة السياحية باالتصال بالعميل عرب أجهزته:املتوسط

.ظروف حمددة

1Man Dang, etal, the impact of intenet on serrice qualité in the bonming ,p65,voir le site –
http://epubl.luth.se/1653- 0187/2006/7/ltu-pb-ex-0607-se.pdf,06/01/2008;20:10h
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باملعلوماتميكن من خالله االتصال بالعميل يف كل زمان و مكان و تزويدهالذي:العايل
.اليت تراها مهمة له

فضيلهم هلا و استعدادهم للبقاء معها رغمهو مدى التزام العمالء بالتعامل مع املؤسسة و ت:االلتصاق-
1:وجود منافس هلا و ميكن قياسها من خالل

هل الوكالة السياحية هي املفضلة لديك؟
ميضيه الزائرالذيحجم تكرارات الزيارة ملوقع الوكالة السياحية الشبكي و كم من الوقتما

فيه؟
اهتمام الزائر ملوقع الوكالة و جتعله يلتصق �ا؟هل هناك أشياء تثري

على معلومات و انطباعات حول القيمة املدركة من خالل اخلدمة السياحية االلكرتونيةحصول املؤسسة-
.املقدمة مما جتعل التصاق العميل بالوكالة السياحية وثيقا

خدما�ا و ,نشاطها,هدفها,امسها(السياحيةالوكالةآخرينهل يقوم العمالء بإبالغ أناس:املنطوقةالكلمة-
)اجنازا�ا

من خالل حبوث التسويق االلكرتوين لتحليل أذواقاملنتجوبالتايل فالتسويق االلكرتوين حيقق اجلودة يف
العميل هو املنتج و بالتايل على املؤسسات السياحيةأن أصبحإىلاألوىلمما مسح خبدمتهم بالدرجة،العمالء

.ولتبقى على عمالئها املهمني و األكثر رحبية خدما�ا عرب الوسائل االلكرتونية لتحقيق هدف البقاءتقدمي

في تحقيق جودة)بين العميل و المؤسسة(إلكترونيابالعالقاتااللكترونيأثر التسويق -5
:الخدمة

على تطوير خدما�ا و تعزيزسياحية اليت تعملمتيز العالقة مع العميل مسة ضرورية للمؤسسات أو الوكاالت ال
و جودة خدمة العميل من خالل)متيز وجودة العالقة(فتكامل التسويق االلكرتوين بالعالقات،مركزها التنافسي

يعترب صمام...)ة عالقتهمجود–جودة خدمتهم(لتميز املؤسسةإدراكهمتقييم العمالء ملا حيصلون عليه و
كما تقوم املؤسسة بعملية تقييم داخلية ملختلف نقاط القوة و الضعف،السياحية وبقاءهابالنسبة للوكالةناألما

إضافةلضمان تقدمي خدمات الكرتونية تتطابق مع متطلبات العمالء املتزايدة و املتغرية و العمل الدائم على

1 -chan Wang ,and al, the impact of internet on service ,qualité ,in the banking, p 65 , voir le site –
http://epubl,luth.se/1653-0187/2006/7/LTU-pb-ex-se.pdf,06/01/2016/20 :10h.



السياحيةاخلدماتجبودةاإللكرتوينالتسويقعالقةالرابعالفصل

72

أكثر اطمئنانا ووعله سعيدجتيف اخلدمات السياحية االلكرتونية مل يكن يتوقعها العميل حبيثإبداعيةملسات
هدا التكامل و الرتابط بني العميل و املؤسسة يف ظل تأثري عملية التسويقإيضاحو ميكن1ثقة يف الوكالة

القات الكرتونيا على جودة اخلدمةبالع

يوضح حلقة حتسني جودة خدمة العمالء:11اجلدول

العميل املؤسسة

املؤسسة العميل

Source :B.formen .dumanuelqualiteau manuel de managment.loutil
stlategique.afnor .paris 2001.P94.

،مذكرة  لنيل شهادة )-صيدال -دراسة حالة مجمع(بالعالقات في تحقيق جودة خدمة العمالءأثر التسويق االلكترونيعائشة ،بوسطه1
.133صـ،2011-2010املاجيسرت يف العلوم التجارية ة التسويق ،اجلزائر 

وصف الخدمة سیرورة التصمیم

مواصفات الخدمة

مواصفات أداء الخدمة

مواصفات الرقابة على الجودة

سیرورة التسویق االلكتروني

سیرورة أداء الخدمة

تقییم عن طریق المؤسسة

تحلیل نتائج الخدمة و تحسینھا

تقییم عن طریق 
العمیل

نتیجة 
الخدمة 

إلىالحاجة 
الخدمة
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إماوراضي يتمىن استمرار العالقةإماجيعلهإحساسفاستعمال اخلدمة السياحية من طرف العميل سيولد له
فان استطاعت املؤسسة تبين كل املبادئ اليت يرتكز عليها،عالقته بالوكالة على الفورإ�اءيرغب يفمتذمر

التسويق بالعالقات الكرتونيا و استيعا�ا من طرف موظفيها سيؤثر حتما باإلجياب على جودة خدمة العمالء   
ية املؤسسة و اتساع حصتها السوقيةمما ينتج عنه رفع مردود، واستمرارها يف العالقات التفاعلية املرحية مع عمالئها

جراء التميز يف العالقات مع العميل من خالل اجلودة يف خدمته و,و كدا متوضعها املتميز يف السوق االفرتاضي
.العناية الفائقة به

الء حيث يعمل على االتصال املستمر بالعميلللتسويق بالعالقات الكرتونيا أثر كبري يف حتقيق جودة خدمة العم
ملعرفة كل جديد عن توقعاته ليضمن استمرارية العالقة من خالل معرفة احتياجاته يف الوقت املناسب قصد تلبيتها

هدا سينجم  عنه االحتفاظ �ذا ,يرغب فيه العميل خالل تعامله مع املؤسسةالذيو باألسلوبيف الوقت احملدد
ماوهدا لن يتحقق،ؤسسة جلعلهم عمالء دائمنيهدا األخري يف جدب عمالء جدد تسعى املالعميل و مسامهة

فالرتابط،مل تكن هناك جودة يف اخلدمات املقدمة و جودة يف العالقة وكدا جودة املعاملة أثناء فرتة التعامل
اجيابية للغاية على بقاء وله انعكاسات)الكرتونيا(احلاصل بني التسويق بالعالقات الكرتونيا وجودة خدمة العمالء

:اآلتيةتمرار املؤسسة السياحية و ميكن تلخيصها يف النقاطاس

.استمرار عالقات العمالء لفرتة طويلة-
.االحتفاظ بالعمالء احلاليني و احلصول على عمالء جدد-
.أمان و استقرار املؤسسة يف ظل سوق الكرتوين سريع التقلبات و التجديدات-
.تقليل التكاليف و تعظيم مردودية املؤسسة-
.املؤسسة أن حمور انطالق نشاطها العميلإدراك-

فاستمرار العالقات التفاعلية,فنجاح املؤسسات السياحية مرهون بنجاحها يف تطبيق التسويق بالعالقات الكرتونيا
بينها و بني عمالئها هو حمصلة النطالقها من معرفة العميل و احتياجاته من خالل التكنولوجيا احلديثة و تقنيا�ا 

وكدا,لتفاعالت الناجتة لن تعطي مثارها ما مل يستوعب العاملني ضرورة اجلودة يف اخلدمات السياحية املقدمةفا
1).تعامل متميز وكفاءة عالية(العمالءهلؤالءاجلودة يف تقدميها

.134املرجع ،صنفس 1
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:التسويق االلكتروني للخدمات السياحية ورضا العميل -6

هائلة لتقدمي خدمات ذاتية للعمالء حققت رضاهم وبالتايلإن التطورات التكنولوجية املتنامية أتاحت فرصا
.الوصول إىل بناء الوالء االلكرتوين

:واجهة التفاعل التكنولوجية للعميل.1

إن التطورات أناحت فرصا كبرية لتقدمي خدمات مبنية للويب ووسائل الالسلكية مما مسح للخدمة الذاتية بالنمو مما
ات املقدمة بالوسائل التقليدية فالعديد من العروض اخلدمة تستند إىل تقنيات اخلدمةقلل تكاليف مقارنة مع اخلدم

.الذاتية مما جعل العمالء مييلون للتبين السريع لبعض أنواع هذه التقنيات ورضاهم عنها

ميكنولوجيا واجهة التفاعل والذينوع من أنواع تكن":وميكن تعريف تقنيات اخلدمة االلكرتونية على أ�ا
ومع ظهور،1"العميل من إنتاج واستهالك اخلدمة السياحية دون احلصول على مساعدة مباشرة من العاملني

االنرتنيت صار العديد من تقنيات اخلدمة الذاتية املستندة للحاسوب الشخصي يضم خاصيات الفردية واملفضل
إال أن املسالة األهم تكمن فيما إذا كان بإمكان هذه اخلاصيات التأثري اجيابيا على رضا العميل عن،حنو العمالء

يؤثر على العالقات املتداخلة للعمالء مع مزودي اخلدمة،تقنيات اخلدمة الذاتية كما أن مستوى اخلدمة الذاتية
و هكذا فان وضع تصميم جيد ملزيج،الء العميلالن اهلدف الرئيسي للخدمة االلكرتونية هو زيادة  و،السياحية

تقنيات اخلدمة الذاتية متثلأنهذا يعين،اخلدمة السياحية من شانه أن يساهم يف بناء قاعدة متينة من العمالء
وجهات تفاعل قادرة على إيصال اخلدمات إىل العمالء دون توسط عناصر اتصال بشرية فالعميل يلعب دور

2.ك للخدمة معااملنتج واملستهل

:والء العميل.2

إن وجود إسرتاتيجية مالئمة للخدمة السياحية وأساليب علمية لتنفيذها تكون بالتأكيد كفيلة باالنتقال من
3:وذلك عن طريق العوامل املستندة للتكنولوجيا وهي، خصائص القناة االلكرتونية لبناء الوالء االلكرتوين

للمستخدمتصميم مواقع شبكية صديقة.

.140العالق بشري عباس مرجع سبق ذكره ،ص1
."بتصرف"23-22ص،2006،املؤسسة احلديثة للكتاب ، طرابلس،المصرفي اإللكتروني في البلدان العربيةالعملسفر أمحد، 2
."بتصرف"220ص،2007، دار املسرية للنشر ،األردن،الجودة وخدمة العمالءخضري كاظم حممود ،3
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تضمني مسات الفردية واملفضل حنو العمالء يف الربجميات اخلاصة بالتعامل مع العمالء على اخلط.
توفري وظائف البحث.
تكوين جمتمعات افرتاضية.

وتساهم يف تقييم العمالء جلودة املوقع الشبكي،إن كل هذه العوامل تساعد على تعزيز الوالء ملوقع  شبكي ما
إىل جانب أن هناك،ذي يقدم اخلدمة االلكرتونية وكيف تؤثر هذه اجلودة على قياس والء العميلملؤسسة ما وال

وذلك، �ندسة خربة العميل يف التعامل مع اخلدمة االلكرتونية وبيئتها االفرتاضية ينادونهالعديد من املمارسني
ساهم بشكل كبري يف تأسيس�دف خلق حالة من الوالء الن تصميم وإيصال خربات وجتارب العميل ت

تفضيالت العميل بشكل دائم فالعديد من املؤسسات السياحية حتاول التعرف على مدى تأثري تصميم املوقع
أن يفهم)السياحية(واالهم من ذلك على مزودي اخلدمة االلكرتونية،الشبكي على سلوك العميل على اخلط

الرقابة على عوامل التصميم مثل الوصول:خاللكيفية تصميم خربات وجتارب العميل على اخلط من
1.الثقة وغريها ومعرفة كيفية تطابق خربات وجتارب العميل مع القيمة اليت يدركها.وجوانب املوقع الفنية،التفحص

:عدم رضا العمالء عن اخلدمة السياحية االلكرتونية/حاالت رضا.3

إن معظم الباحثني اليوم حياولون التعمق يف دراسة العالقات التفاعلية ما بني اخلدمة واملستفيد يف البيئة املستندة
2:ومن بني هذه الدراسات ما يليللتكنولوجية،

الذاتية يساهمحتريات حول ما إذا كان استخدام تقنيات اخلدمة2000سنةdabonolkar)(قد أجرى
املدركة قد أثرت على إدراك، دراكات العمالء حول السيطرة وما إذا كانت هذه السيطرةإخفضيف زيادة أو

واملقصود بالسيطرة هنا هو التحكم الفعلي يف جمال اخلدمة االلكرتونية الذاتية للحصول على,العميل للجودة
.اه بنفسهغمبت

معظم حاالت تقييم تقنيات اخلدمة الذاتيةويف ظل تطور اخلدمات السياحية على اخلط كان الرتكيز على
قد انصب على كيفية تقييم العمالء للعالقات التفاعلية املتبادلة بني مزود اخلدمة على اخلط)االلكرتونية(

(و زمالءها منوذجا مفاهيمي للخدمة االلكرتونية وأوضحوا أن2001يفzithmal)(وقد طورت,واملستفيد

.221نفس املرجع ، ص1
2 - piquet amandine :internet ,marketing et relation client ,pp9-10,voir le site http://libbapport-org /rapport de 
stage –internet 797 document .html 2016/06/19.18 :20h .
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هي اليت قد تؤثر على ادراكات العميل)سهولة الدخول للموقع واالستجابة،االعتمادية:لاجلودة االلكرتونية مث
بالتحري على حمدداتmayz )وzaymachki(كما قام كل من،جلودة مواقع التسويق عرب االنرتنيت

الشبكي واألمن املايل هيوقد أوضحت نتائج الدراسة أن املالئمة وتصميم املوقع،الرضا عن التسويق االلكرتوين
حيث أن املالئمة مبثابة املبتدئ األقوى للرضا,العوامل اليت تؤثر على تقييم الرضا لدى املتسوقني على اخلط

كما أن العوامل السابقة تلعب جمتمعة دورا يف التأثري على مواقف وسلوكيات العمالء اجتاه اخلدمات،االلكرتوين
ت متعمقة استهدفت دراسة العوامل املؤثرة على رضا العمالء وعدم رضاهم عن تقنيةااللكرتونية وهناك دراسا

وآخرون يف دراستهم أسئلةmeuter and alفقد استخدم ميوتر,اخلدمات االلكرتونية يف نطاقها الواسع
ذاتية وقد متموجه إىل املستجوبني لوصف حالة التفاعلية اخلاصة بينهم العمالء وبني مزودي تقنيات اخلدمة ال

استخدام أسلوب االستفتاء املستند للويب هلذا الغرض وقد توصلت الدراسة إىل عدة استنتاجات من أمهها ما
:يلي

وجود عوامل تأثري أو قوي دافعة خمتلفة تؤدي إىل حتقيق حاالت الرضا باملقارنة مع حاالت عدم الرضا-
التقليدية حيث الرضا وعدم الرضا مها منعكسانوهذا مغاير الستنتاج الدراسات السابقة عن اخلدمة

تبني أن العمالء كانوا يف أفضل مستويات الرضا عندما حصلوا على منافع فريدة من تقنيات اخلدمة-
.الذاتية مقارنة باليت ميكن احلصول عليهما من البدائل التقليدية املتاحة

سواء كان(تواجههم بغض النظر عن مصدرهعرب العمالء أيضا عن عدم رضاهم عن حاالت الفشل اليت-
).متعلقا بالتكنولوجيا أو العميل نفسه أو عملية إيصال اخلدمة

تبني أيضا أن تقنيات اخلدمة الذاتية املستندة لالنرتنت تالءم بشكل خاص احلاالت اليت تتطلب قدرا-
1.عاليا من املفضل حنو العالء والفردية الذي يؤدي إىل حتقيق رضا العمالء

.مةظاإللكتروني و المنجودة الخدمة السياحية من منظور العميل -7

2:جودة اخلدمة السياحية من منظور العميل1.7

تعد جودة اخلدمة السياحية إحدى اإلسرتاتيجيات التنافسية اليت تستخدمها املنظمات للحفاظ على االستمرارية
والبقاء يف خضم بيئة األعمال التنافسية اليت ختطت احلدود احمللية إىل العاملية حىت أصبحت املنظمات السياحية

نفسهاملرجع1
.101ص،2004، دار وائل ، عمان ،األردن ،1،ط "عناصر المزيج التسويق عبر االنترنت"التسويق االلكترونيأبو فارة أمحد يوسف ،2
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لذي يليب حاجات وأذواق وتوقعات العميلتستمد شهر�ا من مستوى جودة خدما�ا وتقدميها بالشكل ا
فهي من منظور العميل عبارة عن تقدمي املنتجات واخلدمات السياحية وأنشطة املنظمة,)املشرتي االلكرتوين(

بصورة مناسبة

وينبغي أن تكون املنظمة قادرة على تلبية حاجات ورغبات العميل االلكرتوين بالصورة اليت,الدراكاته وتوقعاته
يف:وينبغي  أن تراعي يف ذلك رضاه يف خصائص املنتج,له الرضا عن املنظمة اليت متارس أعماهلا الكرتونياحتقق
هذا ما حياول التسويق االلكرتوين حتقيقه للعميل،ويف تقنيات واليات توزيعه وإيصاله,يف أساليب تروجيه,سعره

إذ،حجز الزاوية يف اهتمامات جودة اخلدمة السياحيةاملنتجحيث يعد,من خالل موقع املنظمة على االنرتنيت
السياحي هو صورة املنظمة وما على التسويق االلكرتوين إال العمل على فهم ودراسة وجهات نظراملنتجأن

مبا يرضي رغبا�م لتحقيق رضاهم عن جودة املنتجالعمالء وأرائهم عن منتوج السياحي للمنظمة وأدائها لتحسني
.ياحيةاخلدمة الس

وعلى كل منظمة سياحية تعمل يف جمال األعمال االلكرتونية أن تسعى لتحقيق مفهوم جودة اخلدمة السياحية يف
وختطيط وتبين هذا املفهوم وحتقيق التفاعل بني املدخالت التنظيمية بأفضل،)رقابة,تنفيذ,ختطيط(كافة تعامال�ا 

ني يف جودة اخلدمة جيب أن يتم من املنظور الكلي للمنظمةوالتحس،صورة وهذا من اجل رفع مستوى املخرجات
فانه من املنطقي أن يكون حتسني جودة اخلدمة، ومبا أن التسويق االلكرتوين هو جزء من هذه املنظمة السياحية،

السياحية على النحو الذي يستهدفه مفهوم إدارة جودة اخلدمة السياحية الكلية وذلك بتوفري املعلومات بشكل
، أي استخدام إدارة التسويق لنظم املعلومات املبنية على احلاسبات(حمدث أو بالطرق التكنولوجية أو االلكرتونية

املوردين وكافة العناصر األخرى املؤثرة على، املنافسني،األذواق،حيث توفر هلا املعلومات الضرورية عن األسواق
اليت ختلق عالقة)التسويق االلكرتوين(استخدام التكنولوجياخصوصا أن املنظمة أو املؤسسة السياحية)اجلودة

1.ترابطية مباشرة أو حقيقية مع العمالء

:جودة اخلدمة السياحية من منظور املنظمة2.7

سلع أو(السياحياملنتجتضع املنظمة السياحية جمموعة من املعايري و املواصفات اليت ينبغي أن تتوافر يف
وحدوث أي،يف ضوء املعايري املوضوعيةتقييميهوعند اجناز املنتوج جتري عملية،السوققبل طرحه يف)خدمات

ص،2004، األردن،دار وائل للنشر و التوزيع ،1ط،)يج التسويقي عبر االنترنت زعناصر الم(التسويق االلكترونيفارة  امحد يوسف ،أبو1
101.
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احنراف يف االجناز عن املعايري واملواصفات معناه احنراف يف مستوى جودة اخلدمة السياحية الذي تسعى إىل حتقيقه
.السياحياملنتجاملنظمة يف

االلكرتونية يقصد �ا حصول املطابقة بني املعايري واملواصفات جودة اخلدمة السياحية من منظور األعمال
ودور التسويق االلكرتوين هو احلد أو التخفيض من االحنراف بني املخطط،السياحية املوضوعية واالجناز احملقق

مةأما إذا حصل االحنراف فان على اإلدارة االلكرتونية أن تعمل على التقليل من فجوة جودة اخلد,واحملقق
وهلذا على املنظمة اليت تسوق منتجا�ا ،السياحية ألنه كلما زادت الفجوة السلبية زاد مستوى تدين جودة اخلدمة

تضع لنفسها معايري تغطي جوانب متعددة تكفل إنتاج وتسويقإنالسياحية الكرتونيا عرب موقعها على الويب
بالشكل الذي يشبع حاجات ورغباته وأذواقه بأفضل ماوبيع املنتجات السياحية على االنرتنيت وحتصيل أمثا�ا 

1.حقق من خالله جودة اخلدمة بصورة تلقائيةتتميكن وبالتايل حتقق املؤسسة بذلك رضا العميل الذي

:)الوكاالت(التسويق االلكتروني كضرورة حتمية في المؤسسات السياحية -8

درجة كبرية من اجلودة وهناك ثالثةإىلالتسويق االلكرتوين أصبح ضرورة حتمية إلعداد أي تنظيم يطمح للوصول
:أسباب رئيسية تدعم هذا القول

قبل كل شيء وكأي خدمة جديدة فان اإلجراءات القائمة على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت حباجة-
)(collet domiqueوقد رأى يف هذا الشأن،تقدم بسرعةإىل اكتساب شهرة وصورة اجيابية لكي ت

انه من الشائع إذا كان الزبون راض عن اخلدمة فهو خيرب عنها اثين عشر شخص أخر هذا يعين أن انتشار
االنرتنيت يف أي بلد يزيد من فعالية وانتشار أي خدمة سياحية عن طريق مستخدميها وهذا يؤدي إىل

كما أن طبيعة االنرتنيت يف حد ذا�ا واملتمثلة ،صورة اجيابية للمؤسسة السياحيةاكتسا�ا شهرة وإعطاء 
، يف سرعة انتشار املعلومات من طرف مستعمليها خاصة املشاكل اليت يعاين منها هؤالء املستخدمني

واليت تعرب عن قلقهم مما يؤدي إىل ضرورة التقرب إىل اجلودة التامة للخدمة السياحية
اإلعالم اآليل عن بعد يتطلب جودة عالية مبقدار أكثر ضرورة ألنه جمرد من العالقات اإلنسانيةنظم-

فجماعات النقاش املتخصصة قد تستعمله كسالح فعال للمستهلكني،االعتذارات واالبتسامة:مثال

.102ص،نفس املرجع1
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ودة خدما�ا فاالنرتنيت جترب املؤسسات السياحية إىل االحرتافية أكثر واالهتمام جب،الغري راضيني1
.السياحية خوفا من التهديدات العدائية للمتعاملني باالنرتنيت اجتاه اجلودة

أخري فأمهية اجلودة تشرتط األدوات املستخدمة يف التسويق االلكرتوين املركز على التكنولوجيات األكثر-
ني أكثر الستعمال هذهمثال املعاقني أيضا احملتاج(خلدمة كل العمالء مبختلف أنواعهم وحاال�م ,تطورا

).التكنولوجية
:العميلةلتكنولوجيامعاستخدام التسويق االلكتروني -9

بعد أن أصبح العميل سيد السوق أو هو املنتج  فقد توجب على منظمات األعمال االلكرتونية استخدام
التكنولوجيا اليت ختلق عالقة ترابطية مباشرة أو حقيقية مع العمالء

:بني املؤسسة السياحية و العميل من خالل التكنولوجياتعزيز العالقة.1

أتاح للعمالء خريات متعددة مما جعل املؤسسات السياحية،تطور االتصاالت السلكية و الالسلكية و توفرهاإن
اليت تفشل يف انتهازها إىل عدم النجاح يف السوق  هذه املؤسسات أن تبحث عن وسائل حترك جديدة تستطيع

,هلا االستماع إىل العميل و التعلم منه بدال من األساليب القدمية اليت تنظر إىل العميل من منظور ساكنمن خال
2:لذلك على املؤسسة السياحية أن تفكر يف

.كيفية فتح باب النقاش للعميل و تقدمي كل ما هو مبتكر حول اخلدمات السياحية-
واألسباب اليت جتعل تكنولوجيا االتصاالت قادرةقدرة املؤسسة على فهم و استيعاب متعمق للكيفية-

.على تغيري العالقة األساسية القائمة بني املؤسسة السياحية و عمالئها
.كيفية تغيري تدفق السلع واخلدمات السياحية واملعلومات يف املؤسسة السياحية-
.كيفية بناء و تعزيز و تفعيل الشبكات يف املؤسسة السياحية-

املؤسسة السياحية هلذه النقاط السابقة لتعني عليها إحداث تغيريات و حاالت تكيف جوهرية يفو إذا امتألت
و ميكن أن تضيف،النماذج التقليدية للخدمة السياحية لتعزيز دور اخلدمة االلكرتونية يف املؤسسة السياحية

ل قيمة تعزز من خالهلا القدرة علىتكنولوجيا االتصاالت أيضا للعالقة القائمة بني املؤسسة السياحية و العمي

189-183ص،2004،منشورات املنظمة العربية للتنمية اإلدارية ،التطبيقالخدمات االلكترونية النظرية بين النظرية والعالق بشري عباس ،1
.)بتصرف(

.155صنفس املرجع ،2
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إىل املعلومات اليت حيتاجها العميل وأ�ا قدرة الوصول إىل املؤسسة السياحية أو":الوصول و اليت تعرف على
كذلك ميكن القول أن قدرة الوصول هي قدرة باجتاهني إىل املؤسسة أي املدى الذي,يف الوقت الذي حيتاج إليه

العميل الوصول إىل الشخص أو املعلومات اليتية يف وضع أو حالة متكنها من مساعدةجيعل املؤسسة السياح
."و بالتايل تضيف املؤسسة السياحية قيمة لعالقتها مع العميل,حيتاجها وزمن حاجته أليها

ه أنمن شانو بنفس األسلوب فان متكني املؤسسة من الوصول إىل العميل و معلوماته من خالل التكنولوجيا
و العكس،و الواقع أن األشكال اجلديدة للوصول من املؤسسة السياحية  للعميل، يضيف قيمة للعالقة بينهما

قد قلبت مفاهيم التسويق التقليدية رأسا على عقب فالعميل أصبح قادرا على اختيار زمان و مكان االتصال
تخدمة يف التعامل و يرى كلـــاة املســــالقنو مكان و زمان و كيفية التعامل معها و، باملؤسسة السياحية

(Bowman _ Nara gandas)و بذلك"التكتيكات التسويقية"أن العميل صار حيدد2001يف
:أصبح العميل حيقق األيت

املبادرة يف إرسال إشارة حول اهتمامه بسلعة أو خدمة سياحة ما
املشاركة يف نشاطات اخلدمة السياحية الذاتية و اليت متنحهم القدرة للسيطرة على عملية التبادل و

.املشاركة يف إمتام معامال�م اليت تتطلب تفاعل بشري 
إجياد حلول ممكنة جديدة أو البحث عنها ألي مشكلة تواجههم و احلصول على إجابات ملختلف

.أسئلتهم
ا�تمعات االفرتاضية على اخلط إلجياد سوق للسلع او اخلدمات السياحية املشاركة واالخنراط يف.
اخل...توفري الوقت الالزم للشراء و اختيار خدمة و إعادة الطلبية
االخنراط يف أنواع جديدة من احلوار مع املؤسسات السياحية اليت توفر معرفة جديدة للعمالء تفيدهم يف

.اختاذ قرارا�م
احلصول على منافع جديدة دون التضحية باملداخل التقليدية.
املسامهة يف وضع او حتديد سعر مناسب.

و من هنا نستنتج أن العميل أصبح سيد املوقف يف حتديد احتياجاته اخلاصة و اختيار مزود اخلدمة السياحية
جهة املؤسسة السياحية أصبح بإمكا�ا منأما،الذي يليب هذه االحتياجات يف املكان و الزمان املناسبني له

تامة و بالتايل توفر تكنولوجيايسريهاحلصول على معلومات فورية من العميل و التفاعل معه بشكل منفرد و



السياحيةاخلدماتجبودةاإللكرتوينالتسويقعالقةالرابعالفصل

81

و ستؤدي استخداما�ا و تطبيقا�ا الفعلية إىل ،االتصاالت قادرة على الوصول للعمالء و حتديثهم احلقيقي
دان تسويق اخلدمات االلكرتونية بشكل عام و تسويق اخلدمات السياحية بشكلإحداث ثورة حقيقية يف مي

.خاص

1:الوصول إىل العمالء و االحتفاظ �م.2

انه من الصعب جذب العمالء عن طريق املنتجات أو اخلدمات السياحية اجليدة أل�ا سرعان ما  تصبح سلع أو 
لذلك جيب البحث عن طريقة أخرى إلجياد العمالء و احملافظة عليهم و حتويل رغبا�م يف ،خدمات عادية

و يكمن احلل يف استخدام جمموعة من األساليب التكنولوجية و تتضمن،الشراء أو احلصول على خدمة حقيقية
و التسويق و العمالء داخليف إدارة العالقات االلكرتونية هدفها األساسي هو خلق التعاون بني األنشطة اخلدمية

و بالتايل جذب العمالء و االحتفاظ �م حيث تقوم باستخدام الويب خللق عالقات بني ،املؤسسة السياحية
الربجميات و األجهزة و تطبيق":على أ�ا2000سنة)dche)CRMحيث عرف،الوكالة و العمالء

".إدارة االلتزام

ل بني املؤسسة السياحية و العمالء يستدعي وضع برامج مهيأة لتتفق و عمالءلذلك فان عملية تنظيم التفاع
فاخلطوط بني التسويق و اخلدمات مثال ختتلف من مؤسسة  سياحية إىل أخرى هذا يعين أن كل،املؤسسة

2:يليماe-CRMمؤسسة حتتاج �موعة من الربجميات تتفق و تسري  العمل داخلها و من فوائد 

يقوم بإنتاج تقارير منتظمة متكن اإلدارة من تتبع اجلهود يف جمال التوزيع و نتائجها حيث ميكنانه
املديرين من االطالع على البيانات املتعلقة بالعمالء الفعليني و احملتملني و الكيفية اليت يستخدمو�ا 

.لطرق بيع معينة
تساعدe-CRMاللكرتوين و التقارير اآلليةعلى استعمال الوسائل االلكرتونية كالربيد ا.

ذكرة ماجيسرت يف التسويق غري،م"دراسة حالة لبعض البنوك الجزائر"أثر التسويق االلكتروني على جودة الخدمة المصرفيةشريوف فضيلة ، 1
.119ص،2010-2009قسنطينة ،متنوريمنشورة جامعة

2 -Srinivas anumala,advantages de e-CRM , voir le site :http :// epubl.luth..se1653-187/2007/2/21/LTUpb-ex-

07021.se,pdf,20/4/2016,19:45.
.هي إدارة العالقات مع العميل الكرتونيا: E-CRM - 
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و غريه من أنواع االتصاالت بالعمالء يؤدي العمل املطلوب،استخدام موقع الويب املدعم بالصوت
و تقوم مبراقبة مستوى اخلدمات للتأكد من,بصورة اتوماتيكية عرب مناطق خمتلفة لتنفيذ طلبات العميل

.حتقيق اجلودة

املؤسسة السياحية على توفري إدارة العالقات مع العمالء من خالل أدواتمن خالل ما سبق جند أن قدرة
جتعل من الصورة املثالية للعمالء تقرتب من الواقع بدرجة)e-CRM (األعمال االلكرتونية و اليت تسمى

ة املؤسسةلذا رغب، و تقوم بتتبع كافة أوجه العمالء داخل املؤسسة مبا يف ذلك التعامل و التفاعل معهمكبرية
هو الذي جعل مديري التسويق يطورون إدارة عالقات العمالء و ذلك،السياحية يف معرفة العمالء بصورة أفضل

باستخدام تقنيات تكنولوجيا االتصال و املعلومات و من بينها التسويق االلكرتوين  الن هذه القنوات جنحت
نية مع العميل تسمح للمؤسسات السياحية احلصول علىحيث أن التفاعالت االلكرت و،بنفوذها بذكاء للعمالء

.كميات ضخمة من املعلومات تساعدهم على تطوير خدما�م و جبودة عالية
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خامتة

حيث، التسويق االلكرتوين أصبح يلعب دورا مهما يف خمتلف القطاعات االقتصادية ومن بينها القطاع السياحي
من خالل الوصول إىلمداخليهاأولت العديد من املؤسسات السياحية اهتماما به لتطوير خدما�ا و بالتايل زيادة 

فهو يهدف إىل تقدمي خدمة متميزة للعميل فرضاه هو اهلدف األساسي آلي،اكرب عدد ممكن من الزبائن
كنولوجي حيث أصبح بالنسبة للمؤسسة أهم عاملمؤسسة سياحية و مع مرور الوقت زاد االهتمام �ذا التطور الت

...تنافسي مما انعكس على النشاطات و اخلدمات السياحية سواء من حيث االتصال أو التنظيم أو التسيري



خامسالالفصل
عرض وتحليل البيانات والنتائج ومناقشة التساؤالت
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اإلطــــــار المنهجي-1
المنهج المستخدم في الدراسة

أساليبلتحديدإليهايلجأوضروريةأساسيةخطوةحبثهموضوعدراسةلاملناسبللمنهجالباحثاختياريعد
والتحليلالوصفهيهموضوعراسةلدالباحثخيتارهااليتاملثلىوالطريقةاملعلومات،ومجعالبحثوأدوات
.إليهااملتوصلللنتائجمصداقيةللمنهجوالتدقيقاالختياريعطيحيثمضبوطة،نتائجإىلللوصول

يعدالوصفأنعلىاإلطارهذايفاحلاصللالتفاقذلكالوصفية،الدراساتإطاريفحبثنايندرجهلذاووفقا
شرحهوالوصفيةالدراساتهدفأناالتصالية،كماومنهااالجتماعيةللعلوممالئمةالبحثمناهجأكثرمن

موضوعلبحثمتهءملالاألوىلبالدرجةللوصف،التفضيلهذايرجعكما،واقعأوحدثأوظاهرةخصائص
خاصة،الناميةكا�تمعاتا�تمعات،بعضهناكألنهاما،البحثهذاموضوعاعتبارإىلباإلضافة،ارستناد

البحوثحنوخطوةللتقدميؤهلهاالالعلميةالبحوثمنورصيدهابكرازلتما،اجلزائرإليهاتنتميواليت
بصياغةوتسمحمالحمهافتوضع،دراستهااملرادالظاهرةأوالواقععنمسبقةمعرفيةقاعدةتتطلباليتالتجريبية
.للتجريبإخضاعهاميكناليتالفروض

أيالظاهرةحولواألرقامالبياناتمجعجمرديتعدىالعتبارهعمليةألسبابأيضايعودللوصفاختيارناأنكما
البحوثأنإىلباإلضافة، الكيفيةخصائصهاوشرحاملتغرياتبنيالعالقاتكشفإىلميتدبلالكمي،الوصف
واملقابلة،كاالستبيانالبياناتعلىللحصولاملستخدمةاألدواتمنفعالةجداالستعانة بقائمةميكنهاالوصفية

.منفردةأوجمتمعةاألدواتهذهاستخدامميكنحيثواملالحظة،
ووصفهاوتبويبهاوتصنيفها،البياناتمجعمناتقتضياليتالوصفيةالدراساتإطاريفتندرجدراستناأنومبا

.فيهاوالتحكمالنتائجاستخالصأجلمنوحتليلها
التاليةاخلطواتإىلجلأنااملوضوعهذاحولالبياناتمجعأجلومن
البياناتجمعأدوات:

سؤال موجه إىل موظفي وكالة20منحيث تتكون األوىلى استمارتنيعلأساسيبشكلالدراسةهذهاعتمدت
.سؤال خاص بزبائن الوكالة22يويب للسياحة و األسفار و الثانية حتتوي على

بإتباعوذلكلالستغالل،وحتضريهابرتميزهاالباحثنيقاماملبحوثني،منٕواسرتجاعهااالستماراتهذهمألبعد
منتدرجهاملأخرىعناصراملبحوثنيأضافمثمبدئياترميزهامتاليتلألسئلةبالنسبةاالستقرائيالرتميزطريقة

الرتميزخمططيفقبل
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مجتمع البحث
قابلةموضوعيةنتائجالتسويق االلكرتوين على جودة اخلدمة السياحية وحتقيقتأثريإىل دراسةالبحثهذايهدف
.)الوكاالت السياحية  يف اجلزائر(األصليالبحثجمتمععلىللتعميم
البحثعينة:

اعتماد وكالة يويب  بوالية عنابة لكو�ا  حتاول بذل جهودها  يف دمج التكنولوجيا يف عملها و كذا حيوية مت
عميل بتطبيق40موظفني  و10مقسمة بنيمفردة50باختيارالباحثنيقاممتومن.موقعها االلكرتوين

املعاينة القصدية على العمالءاملعاينة الشاملة  فيما خيص املوظفني و
اإلحصائيالتحليلأسلوب:

علىتعتمداليتالبسيطةاجلداولعرضأسلوبعلىاالعتمادمتفقداملسحيالطابعحتملدراستنالكوننظرا
املتقاطعةاجلداولعلىاالعتمادمتحنييف .عن عالقاتتبحثالاليتالتساؤالتعلىلإلجابةاملئويةالنسب
وذلك�ااملرتبطةالفرضياتاختبارمثومناملتغرياتبنيعالقاتوجودعنتبحثاليتالتساؤالتعلىلإلجابة

.²بكاباالستعانة
برنامجعلىباالعتماداآليلاحلاسوبيفٕوإدخاهلااالستمارةأسئلةبرتميزالباحثةقامتإجراء ذلكأجلومن
.االجتماعيةللعلوماملعد22رقماإلصدار SPSSأس.أس.ب.أس
استخراجمتكماالحقا،يتبنيسوفكمااالستمارةيفاملطروحةاألسئلةحولبسيطةجداولاستخراجمتمث

حولخبالصةاخلروجحاول الباحثنيوفحصها،اإلحصائيةالبياناتعرضوبعد.²كاواختبارمتقاطعةجداول
نتائجمنإليهتوصلواماخاللمنالبحثموضوع

1:والسفرالسياحةوكاالتتعريف-2

السياحيةكل العواملتربطواملمكنالسياحيالنشاطأنواعكلختلقفهيبذا�اقائمةصناعةالسفروكالةتعترب
متطلباتمعبسرعةو تتطورمالئممناخخلقعلىتساعدوالسائح،معالسياحيللنشاطاالستيعابيةالقدرةو

.عاليةتنافسيةقدرةخلقعلىتعملوالسياحيالسوق
تلك الشركات اليت احرتفت تنظيم الرحالت السياحية الداخلية و اخلارجيةهياألسفاروالسياحةوكالةتعرف

لقاء أجر أو نسبة من الفنادق و شركات الطريان ، و يف حالة السياحة اخلارجية يتطلب ذلك روابط مع الشركات 
و البحري ومن نفس النشاط يف الوجهة السياحية املختارة ، كما يتطلب ذلك التنسيق مع الشركات النقل  الربي

.37، ص2008ملياء حنفي ، أعمال شركات السياحة ووكاالت االسفار ، دار الوفاء ، لدنيا الطباعة ، اإلسكندرية ،1
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متثلفهياملوردين،منالعديدالسفروكالةومتثلاخلطوط اجلوية من أجل القيام بالربامج السياحية على خري وجه
املطاعم،السيارات،إجياروكاالت،الفنادقالبحري،النقلشركاتن،االط ريشركاتالسياحية،الرحالتمنظمي
.مسساراتعترب وكالة السفرالرتفيه  وأماكن
:واألسفارلسياحةلوبيــــــــالة يـــــــــوك1.2

:وكالةالنشأة

لك من خالل اخلدمات اليت تقدمها لزبائنها ،و هي ذووكالة يويب من أهم الوكاالت املتواجدة يف مدينة عنابة
أعماهلاإدارةاستخدامها يفحتاول تطوير أساليب تسريها ملسايرة التقدم التكنولوجي ،و التحكم يف التكنولوجيا  و

.ا ما شجعنا على اختيارها كمجال لدراسة احلالةذو ه

:النشأة و التطور

و هي تقوم بتنظيم و حتقيق سلسلة هائلة وإنشائها،فمند 2012تأسست وكالة يويب للسياحة و األسفار عام
املنتوجات السياحية مما جعل هلا شهرة واسعة على مستوى الوالية ،و ما جاورها من اخلدمات ومتنوعة من

2.الواليات لتنوع خدما�ا 

عقبة ابن نافع ،يف الطابق األول 14تقع الوكالة يف وسط مدينة عنابة يف املركز التجاري حبي:الوكالةمقرموقع
.يفسط، جيجل، أهراسسوق:وهلا فروع بثالثة واليات

).مقابلة شخصية(،1016-04-10قيثاري علي، وكالة يويب للسياحة و األسفار ،نبذة عن وكالة يويب ،عنابة ،  2
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21.25 سا    google maps: املصدر 

:الهيكل التنظيمي لوكالة يوبي للسياحة و األسفار  2.2

:نه الشكل املوايلبيكما ي  أقسامللوكالة هيكل تنظيمي بسيط مقسم إىل 

اهليكل التنظيمي لوكالة يويب):10(الشكل رقم

حظةعلى املال باالعتماد نيمن إعداد الباحث:املصدر

مدیر الوكالة

قسم اإلعالم و 
اإلتصال

قسم األمانة

قسم المصلحة  قسم االستقبال
التجاریة

قسم المحاسبة

قسم التسویق
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:نشاطات الوكالة3.2

:هيمن أهم النشاطات اليت تقوم �ا وكالة يويب

.حجز الغرف يف املؤسسات الفندقية مصحوبة بكافة اخلدمات-
.اإلشراف على إصدار التأشريات مبختلف أنواعها-
و مرافقني باإلضافةاإلشراف على أداء مناسك العمرة يف البقاع املقدسة مع توفري مرشد ديين معتمد ،-

.إىل طبيب
.امللتقيات اليت تقوم �ا مديرية السياحة بوالية عنابة:املشاركة يف املؤمترات و امللتقيات السياحية مثل-
.الندوات وامللتقيات العلمية، الثقافيةتنظيم-
.تنظيم الرحالت املنظمة-
:وكالة يويب للسياحة و األسفارإمكانيات-

.عمال باإلضافة إىل مدير الوكالة ،و مجيعهم يتحكمون يف أساسيات اإلعالم األيل 9متتلك الوكالة

و االتصال بالوكالةعتاد تكنولوجيا اإلعالماأليت يوضحجدولالعتاد الذي متلكه املؤسسة

الكمية العتاد
عادية12 اآليلاإلعالمأجهزة
طابعات6 الطابعات

نسخ للصور4 نسخ صور
فاكس1 الفاكس
هواتف3 اهلواتف

من اعداد الباحث باالعتماد على املالحظة:املصدر
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:كالة يوبي للسياحة و األسفارمهام  و4.2

لتقدمي خدمة سياحية متنوعة للعميل ومن بينهاللوكالة مهام عديدة تقوم �ا 

�ده اخلدمة وفقا لربنامج سياحي منتظم حيث تقوم حبملة دعائية تقوم الوكالة:تنظيم عملية العمرة-
امللصقات و املطبوعات  وموقعها اإللكرتوين ،و مواقع :للعمرة خمصصة وسائل إعالنية خمتلفة مثل

لتويرت ،و �ذا تتلقى الوكالة العديد من الطلبات من قبل زبائنها التواصل االجتماعي كالفايسبوك و ا
.اخل...لالستعالم عن برنامج الرحلة  من حيث السعر ،امللف

جمموعة من األفراد يتجهون إىل مكان واحدأيتقوم الوكالة برحالت سياحية منظمة ،:رحالت منظمة-
 تنظيم هده الرحالت  وتكون الرحالت املنظمةو يكونون أحرار يف اختيار و جهتهم ،والوكالة تساهم يف

.أقل تكاليف من الرحالت األخرى
تقوم �ده اخلدمة حسب الوجهة املطلوبة ،لدا على موظف احلجز اخلاص بالوكالة أن :حجز الفنادق-

يكون ملما جبميع املعلومات املتعلقة باملؤسسات الفندقية ،فيقوم املوظف باحلجز حسب الشروط اليت 
).اخل...السعر ،نوع الغرفة ،الراحة(ها العميليريد

العملةإىلتقوم بالتحويلوكذلك.تضمن الوكالة هده اخلدمة حسب شروط العميل:حجز التذاكر-
.الصعبة والعكس

.تنظيم الندوات-
تأشريات و عطل-

:وقع اإللكتروني للوكالةبطاقة فنية لم5.2

يويب للسياحة و األسفار:اإلسم

URL:عنوان املوقع :www.youbivoyages.com

 contact@youbivoyage.com:عنوان الربيد اإللكرتوين

:شعار الوكالة
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21338848222+ 23/:رقم اهلاتف 

   +21338848226: رقم الفاكس

عرض وتحليل البيانات والنتائج ومناقشة التساؤالت   -3

هذا التحليل خيص موظفي وكالة يويب  أوال

بيـــــانات شــــخـــــصية 

يبني متغري اجلنس: 01اجلدول 

%النسبة تكراراجلنس
%330ذكر
%770أنثى

%10100ا�موع

، وهذا  %70أكرب من نسبة الذكور ، حيث قدرت بمن خالل اجلدول أعاله يتبني أن نسبة اإلناث :التعليق 
.راجع إىل كون العمل دخل املؤسسة اإلدارية يالئم بشكل ما اجلانب األنثوي يف العمل اإلداري املؤسسيت

"موظفني " يبني الفئات العمرية ألفراد العينة : 02اجلدول 

 %النسبة  التكرار الفئات العمرية 
%440سنة 30-20من 
%440سنة 40 -31من

%220سنة 41أكثرمن 
%10100ا�موع
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يعد حتديد السن من أهم حمددات خصائص العينة املدروسة وذلك راجع وذلك راجع إىل أن كا مرحلة:التعليق
، وانطالق من هذا اجلدول نالحظ أن نسبة املوظفني الذين ترتاوح أعمارهم ماو حاجا�ا اهتماما�اعمرية �ا 

وقدرةكو�ا فئة شبابية بالتمكن التكنولوجي الراهنهذه الفئةتتميزحيث%40سنة  هي30إىل20بني
سنة تعد مرحلة تكميلية للفئة العمرية السابقة ، 40إىل31تليها وبنفس النسبة الفئة العمرية ما بنيالتحكم فيه

اليت تقدر أعمارهم  أكثر%20سايت ، تليها نسبة حيث تتميز بالرزانة ، وقدرة التحكم يف سريورة العمل املؤس
.، وهذا راجع إىل أن هؤالء األفراد لديهم القدرة على حتمل املسؤوليات بإضافة إىل اخلربة املهنية سنة40من

ملستوى التعليمي لدى أفراد العينةيبني اجلدول  ا:03اجلدول

 اجلدول أعاله اخلاص مبؤهل الدراسي للموظفني داخل املؤسسة املدروسة حيث كانت النسبة الكاملةنييب:التعليق
وهذا راجع إىل طبيعة العمل الذي يتطلب مستوى تعليمي عايل%100للمستوى اجلامعي و اليت قدرت ب

.العمل و متطلبات السوقى مع  ظروفليتماش

سسةت اخلربة لفئة املوظفني داخل امل ؤيبني اجلدول سنوا:04اجلدول

%النسبةتكراراملستوى التعليمي
%10100مستوى جامعي

%00دون مستوى جامعي
%10100ا�موع

%النسبةالتكراراخلربة
%440سنوات5أقل من

%330سنوات10إىل5من
%330سنوات10أكثر من

%10100ا�موع
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من%40باخلربة املهنية ملوظفي وكالة يويب ، أن أعلى نسبة قدرت ب يوضح اجلدول السابق املتعلق:التعليق
10سنوات و أكثر من10إىل5سنوات ، وهذا تزامنا مع حداثة الوكالة ، تليها خربة من 5ذوي خربة أقل من

.سنوات متساوية  و هذا راجع ضرورة وجود خربة و قيادة مهنية داخل الوكالة

ميكن اإلجابةواقع التسويق اإللكرتوين داخل الوكالة السياحيةعلىالتعرفحياولالذياألولالتساؤلخبصوص
:كما يلي"11إىل5"عنه من خالل إجابات املبحوثني املوضحة يف اجلدول من

:للوكالةيبني مدى وجود خمتص يقوم على املواقع اإللكرتونية:05اجلدول

من املبحوثني الوكالة أقرو بوجود خمتص يقوم على %90يتضح من خالل اجلدول أن نسبة:التعليق
.املوقع اإللكرتوين ، و يعود ذلك إىل اهتمام الوكالة جبانب التسويق  خدما�ا  عرب موقعها االلكرتوين 

:يف تقدمي خدما�ا و التواصل مع عمالئهايوضح مدى اعتماد الوكالة:06اجلدول

من خالل تفحصنا للمعطيات الواردة يف اجلدول يتضح بأن البيئة االفرتاضية و البيئية املادية:التعليق
ها املؤسسة يف تعاملها مع، ويعود ذلك اىل اسرتاتيجية اليت تعتمد%90نسبة قدرت بأخدت أكرب

الزبائن

%النسبةالتكراراالحتماالت
%990نعم
%110ال

%10100ا�موع

%النسبةالتكراراالحتماالت
%110البيئة االفرتاضية

%00البيئة املادية
%990كالمها
%10100ا�موع
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:رتويج جذاب و مكثف للخدمات اإللكرتونيةلالوكالةتتاحإيوضح مدى:07اجلدول

من أفراد العينة أكدوا بأن الوكالة تروج خدما�ا بشكل %80يتضح من خالل اجلدول أن:التعلق
جذاب و مكثف ،وهذا راجع إىل بذل الوكالة  جمهودات كبرية ، جلب و استقطاب أكرب ممكن من 

.العمالء

:مدى مناسبة اخلدمة اإللكرتونية مع أسعار الوكالة:08اجلدول

يتضح من خالل اجلدول أن مجيع أفراد العينة أقرو أن الوكالة حتدد أسعار خلدما�ا اإللكرتونية :التعليق
ويعود ذلك إىل آلية أسعار السوق و املنافسة حيث حتاول كسب زبائنها من خالل%100ةببنس

أسعار تتناسب مع قدر�م الشرائيةإعطائهم و منحهم

%النسبةالتكراراالحتماالت
%880نعم
%00ال

%220أحيانا
%10100ا�موع

%النسبةالتكراراالحتماالت
%10100نعم
%00ال

%10100ا�موع
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:يوضح مدى مردودية املؤسسة:09اجلدول

مايوضح اجلدول أعاله أن أفراج العينة كان تقييمهم ملردودية خدمات الوكالة اإللكرتونية حمصورة:التعليق
ىل أن العمل اإللكرتوين  داخل’ويكمن إرجاعها%50بنسب متساوية ب"جيد و متوسط"بني

.املؤسسة لقي روجا من طرف العميل مما أدى إىل زيادة خدما�ا و رفع مداخيلها

:الوكالة على الدفع اإللكرتوين يف تقدمي خدما�ا يبني مدى إعتماد:10اجلدول

يبني طرق الدفع اىل الوكالة:11اجلدول

فإنمسامهة التسويق االلكرتوين يف توفري معلوماتيةالذي حيول التعرف على مدىأما خبصوص التساؤل الثالث
"14إىل12"اإلجابة عنه تكون من خالل عرض ومناقشة اجلدول من

%النسبةالتكراراالحتماالت
%550جيد

%550متوسطة
%00ضعيف
%10100ا�موع

%النسبةالتكراراالحتماالت
%00نعم
%10100ال

%10100ا�موع

%النسبةالتكرارطرق الدفع
%110بطاقة ائتمانية

%110حوالت مصرفية
%880الدفع نقدا
%10100ا�موع

من املبحوثني100%أن نسبة06يوضح اجلدول
يفأكدوا أن الوكالة ال تعتمد على الدفع اإللكرتوين

تقدمي خدما�ا ، وهذا راجع إىل ثقافة العميل اليت  تكون 
، وهلذا ختطت هذه العمليةمنعدمة الثقة من خالل

اجلانب ، وأبقت على العملية القدمية و هي املؤسسة هذا
الدفع نقدا سارية املفعول بإعتبارها أكثر ضمان لكل من

.%80بنسبةالطرفني
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:يوضح اجلهة املسؤولة عن تصميم املوقع:12اجلدول

من املبحوثني أكدوا أن اجلهة املسؤولة عن تصميم موقع%100يتضح من خالل اجلدول أن نسبة:التعليق
الوكالة هي الوكالة نفسها ، و هذا يدل على جدية الوكالة يف توجهها اإللكرتوين حيث توىل أمهية كبرية للجانب 

.التقين من خالل توظيف خمتصني يف قسم خاص بالتسويق اإللكرتوين

يبني فرتات حتديث موقع الوكالة:13اجلدول

من أفراد %70يتضح من خالل اجلدول أن حتديث املوقع يتبع كل أسبوع وهذا ما أكدته نسبة:التعليق
.العينية ، وهذا يدل على عمل الوكالة يف طرح ما هو جديد بعمالئها إلكرتونيا 

%النسبةالتكراراالحتماالت
%8100الوكالة نفسها
%00جهات خاصة

%10100ا�موع

%النسبةالتكراراالحتماالت
%870كل أسبوع
%030كل شهر

%20كل ثالثة أشهر
%00حسب املناسبات

%10100ا�موع
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يبني مدى تفاعل زبائن حو كل ما ينشره موقع الوكالة:14اجلدول

من املبحوثني أكدوا بأن العمالء يتفاعلون مع كل ما ينشر عرب املواقع ، %100أن نسبةيظهر اجلدول:التعليق
وجاهدة للحفاظ على هذا التفاعل باستمراروهذا يدل على أن موقع الوكالة ميتاز باحليوية و النشاط و تسعى

.فضل مع عمالئهحتقيق

ميكنيق اإللكرتوين بتطوير و تقدمي  اخلدمةعالقة التس وعلىالتعرفحياولالذيالرابعالتساؤلخبصوص
:كما يلي"17إىل15"اإلجابة عنه من خالل إجابات املبحوثني املوضحة يف اجلدول من

%نسبةجمموع%أحيانا%ال%نعمالعبارات                  االحتماالت
%10100%0110    0%%990تقدمي معلومات عن اخلدمات عرب املوقع
اعتماد على الوسط اإللكرتوين يف تقدمي

اخلدمة
220%660%220%10100%

توافق توقعات العمالء مع تقدمي اخلدمات
اإللكرتونية للوكالة

770%210%220%10100%

أعاله و الذي يضم جمموعة من العبارات اليت توضح طرق التسويق اإللكرتوين داخليوضح اجلدول:التعليق
على أن الوكالة تقدم معلومات تفصيلية عن خدما�ا اإللكرتونية و 1الوكالة ، حيث أكد املبحوثني يف العبارة 

الوسيط اإللكرتويناليت توضح مدى اعتماد الوكالة بصفة حبتة على2تليها العبارة%90ذلك بنسبة  قدرها
من املبحوثني بعدم اعتماد الوكالة على هذه التقنية ، وهذا راجع إىل طبيعة تعامالت %60حيث أقرت نسبة

من املبحوثني اليت توضح توافق توقعات %70الوكالة مع خمتلف الفئات العمرية ، وكذا مستويا�م و تليها نسبة 
.وهذا راجع إىل اهتمام الوكالة برغبات عميلها اإللكرتوينالعمالء مع اخلدمات املقدمة إلكرتونيا

%النسبةالتكراراالحتماالت
%10100نعم
%00ال

%00أحيانا
%10100ا�موع
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يبني مدى مسامهة التسويق اإللكرتوين يف خلق ميزة تنافسية للخدمة السياحية:16اجلدول

خالل تصفحنا من:التعليق
للخدماتملعطيات الواردة يف اجلدول الذي يوضح مدى مسامهة التسويق اإللكرتوين يف خلق امليزة التنافسية

من أفراد العينة أكدوا بأن هذه املسامهة متوسطة ، وهذا %70السياحية اخلاصة بالوكالة حيث يتضح أن نسبة
.بني الوكاالت السياحيةراجع إىل نقص التنافسية اإللكرتونية

%النسبةالتكراراالحتماالت
%110جيد

%770متوسط
%220ضعيف
%10100ا�موع
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:تحليل جدول االستمارة الخاصة بالعمالء

معلومات شخصية

يبني متغري اجلنس ألفراد العينة:01اجلدول

و%57.5من خالل اجلدول أعاله يبني أن نسبة الذكور اكرب من نسبة اإلناث ، حيث قدرت ب :التعليق
.هدا راجع إىل وعي العميل بأمهية التسويق االلكرتوين للوكاالت السياحية

يبني الفئات العمرية ألفراد العينة:2اجلدول

سنة هي اكرب29-20يتبني من خالل اجلدول السابق الذي ميثل الفئات العمرية ، فنجد أن ما بني :التعليق
-40أما باقي مفردات العينة تتوزع مابني %27.5سنة بنسبة39-30تليها من%50نسبة حيث تقدر

.%7.5سنة فأكثر بنسبة50سنة ،مث 49

%النسبةتكراراجلنس
%2357.5ذكر
%1742.5أنثى

%40100ا�موع

 %النسبةالتكرارالفئات العمرية
%440سنة30-20من
%440سنة40 -31من

%220سنة41أكثرمن
%10100ا�موع
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ميييبني املستوى التعل:03اجلدول

يتضح من خالل اجلدول أن أفراد العينة دوي املستوى اجلامعي و دونه متساوية حيث قدرت ب:التعليق
، و هدا راجع إىل طبيعة التعامل مع الوكالة حيث ال يتطلب مستوى دراسي معني ،ويتبني بان التعامل 50%

.االلكرتوين ال يقتصر على األفراد دوي مستوى دراسي عايل فقط ،بل هو متاح للجميع

، )يو يب تور(واقع جودة اخلدمات السياحية داخل وكالةالذي حياول معرفةأما فيما يتعلق بالتساؤل الثاين
:كالتايل"8إىل4"فيمكن اإلجابة عليه من خالل مناقشة  اجلداول من

يبني مدى علم العميل باملوقع اإللكرتوين للوكالة:04اجلدول

يبني مدى استخدام املوقع:05اجلدول

%النسبةتكراراملستوى التعليمي
%10100مستوى جامعي

%00دون مستوى جامعي
%10100ا�موع

%النسبةالتكراراالحتماالت
%40100نعم
%00ال

%40100ا�موع

%النسبةالتكراراالحتماالت
%1640جيد

%1947.5متوسط
%512.5ضعيف
%40100ا�موع

يتضح من خالل اجلدول أن املبحوثني أقروا
على  علم مبوقع الوكالة%100بنسبة

استخدامهملكرتوين حيث كانت نسبةاإل
بشكل متوسط%47.5للموقع ب
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استخداماوسيلة االتصال األكثر:06اجلدول

./.20سيلة تواصل العميل مع الوكالة ، حيث جاءت بنسبة اجلدول الذي يوضح  ونالحظ من خالل:التعليق
اقروا أن الوكالة تعاملهم عن طريق اهلاتف ،و ./.15تعاملهم يتم عن طريق الربيد االلكرتوين ،تليها نسبة أنعلى

.الربيد االلكرتوين ، حيث نرى أن هده التعامالت سهلة بالنسبة للعميل+اهلاتف

%نسبةتكراراالحتماالت
%820بريد اإللكرتوين

%25شبكات التواصل االجتماعي
%25مواقع اإللكرتوين

%615اهلاتف
%25بريد اإللكرتوين+موقع اإللكرتوين

%615هاتف+بريد إلكرتوين
%410إلكرتوينبريد+شبكات التواصل

%37.5هاتف+شبكات التواصل االجتماعي
%37.5موقع إلكرتوين+شبكات التواصل

%25هاتف+بريد إلكرتوين+شبكات التواصل االجتماعي
%37.5موقع إلكرتوين+شبكات التواصل

%25هاتف+موقع إلكرتوين
100%40ا�موع
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يبني مدى استجابة الوكالة لطلبات العميل:07اجلدول

من خالل اجلدول املتعلق باستجابة الوكالة لطلبات العميل الكرتونيا ، حيث جاءت يف املرتبة األوىل بان :التعليق
ن أما%35،تليها املرتبة الثانية بردود متوسطة بنسبة %60.وهدا بنسبةالوكالة تقوم بإعطاء ردود سريعة و انية

و هدا يعكس اهتمام الوكالة بالعمل االلكرتوين مع%5يف املرتبة الثالثة فجاءت ردود ضعيفة و بطيئة بنسبة
.عمالئها

يبني مدى جدبية املوقع بالنسبة للعميل:08اجلدول

%النسبةالتكراراالحتماالت
615تصميم جداب و مجيل للموقع
2152.5سهولة العثور على ما حتتاج إليه
410سهولة تتبع حمتوى و تنظيم املوقع

37.5سهولة تتبع احملتوى+تصميم جداب
37.5سهولة تتبع احملتوى...+سهولة العثور

37.5سهولة العثور+تصميم جداب
%40100ا�موع

يتضح من خالل اجلدول أعاله الذي يوضح جانب تقييم اجلودة ملوقع الوكالة الكرتونيا ان أكرب نسبة:التعليق
من ناحية تصميم%15تليها نسبة%52.5هي سهولة العثور على ما حتتاج إليه يف املوقع ، حيث قدرت ب

لة وواضحة مما يسهل علىجذاب   ومجيل للموقع ، و هدا راجع إىل أن اخلدمات اليت تقدمها عرب موقعها سه
.العمالء التنقل فيه لتحديد و اختيار حاجيا�م من موقع الوكالة

%نسبةتكراراالحتماالت
%2460إعطاء ردود سريعة و أنية

%1435ردود متوسطة
5%2ردودضعيفة وبطيئة

%00دود منعدمة
%40100ا�موع
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مسامهة وكالة يويب يف توفري معلومات حول اخلدمة السياحيةدىمبالتساؤل الثالث الذي يوضحأما يف ما يتعلق
:كما يلي"15إىل9"منمن خالل اجلدول"العمالء"إجابات املبحوثنيتؤكدهو هذا ما

يبني مدى تقدمي الوكالة كل املعلومات احلصرية حول اخلدمة:09اجلدول رقم

%87.5يوضح اجلدول مدى إمداد الوكالة باملعلومات احلصرية حول اخلدمات ، حيث أجابت بنسبة :التعليق
من املبحوثني ب ال ،وهدا ما يؤكد مدى ولوج العميل للموقع و تفاعله %12.5سبةنمن املبحوثني  بنعم ،و ب

.معه

يبني مدى تفاعل العميل مع العروض احلصرية للوكالة:10اجلدول

تليها%57.5نالحظ من خالل اجلدول أن تفاعل العميل مع هاته العروض هو تفاعل متوسط بنسبة:التعليق
، و هدا ما يعكس اهتمامات العميل حول هده العروض احلصرية حماوال مقارنتها %32.5تفاعل قوي بنسبة

.باألسعار أخرى لوكاالت منافسة

%النسبةالتكراراالحتماالت
%3587.5نعم
%0512.5ال

%40100ا�موع

%النسبةالتكراراالحتماالت
%1332.5قوي

%2357.5متوسط
%37.5ضعيف
%12.5منعدم
%40100ا�موع
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مدى حرية اللغة اليت يتيحها املوقع و يبني الغة املفضلة لدى العميل:12و11اجلدول

%100كدت نسبةأمن خالل اجلدولني السابقني أن املوقع يتيح للعميل احلرية يف اختيار اللغة ،حيث :التعليق
تصرح بأن ولوجها يكون باللغة الفرنسية للموقع، تليها اللغة العربية بنسبة %50دلك ، وقد كانت نسبة 

.وهدا ما يؤكد على أن املوقع يتيح احلرية للعميل يف اختيار اللغة املفضلة لديه ، وكذا ميوالته اللغوية27.5%

يوضح مدى إبداء العميل أرائه و اقرتاحاته:13اجلدول

يوضح اجلدول أعاله مدى اشرتاك العميل يف حتقيق تفاعلية املوقع من خالل إبداء آرائه و اقرتاحاته مع:التعليق
من املبحوثني يرون أن الوكالة ال تعطي%70كانت نسبةالعروض و اخلدمات املقدمة من طرف املوقع ،حيث  

%النسبةالتكراراالحتماالت
%1127.5العربية

%2050الفرنسية
%00اجنليزية

%0410فرنسية+عربية
%037.5فرنسية+إجنليزية
%012.5إجنليزية+عربية

%012.5فرنسية+إجنليزية+عربية
%40100ا�موع

%النسبةالتكراراالحتماالت
%40100نعم
%00ال

%40100ا�موع

%النسبةالتكراراالحتماالت
%512.5نعم
%2870ال

%12.5أحيانا
%615إطالقا
%40100ا�موع
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الدين يرون بان الوكالة تقوم بدلك، وهدا راجع إىل ان %12.5فرصة بإبداء رأيه حول اخلدمات ،تليها نسبة
.الوكالة غري مهتمة بآراء عمالئها و اقرتاحا�م ،و أخدها بعني االعتبار 

املوقعيبني عرض أسعار اخلدمات يف:14اجلدول

من أفراد العينة اقروا أن املوقع يضع مجيع%97من خالل معطيات اجلدول الحظنا أن نسبة:التعليق
خدماته السياحية ، و هدا راجع إىل حرص الوكالة على الصدق مع عمالئها و كدا كسب ثقتهم بصفة اتتسع ري

.دائمة و مستمرة

يبني إمكانية الدفع اإللكرتوين:15اجلدول

من%95املوقع ال يتيح إمكانية الدفع االلكرتوين ، وهدا ما تؤكده نسبة عاله أنأتوضح املعطيات:التعليق
املبحوثني ويدل دلك على عدم وجود الثقة من كال الطرفني فيما يتعلق بدقة اجنازات املعامالت املصرفية عرب

.االنرتنت

فكانتمي اخلدمة السياحيةعالقة التسويق اإللكرتوين بتطوير و تقدبالتساؤل الرابع الذي خيصأما فيما يتعلق
:و الذي يوضح العالقة كما يلي20إىل16اجلدول

%النسبةالتكراراالحتماالت
%3997.5نعم
%12.5ال

%40100ا�موع

%النسبةالتكراراالحتماالت
%25نعم
%3895ال

%40100ا�موع
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يبني مدى مسامهة التسويق اإللكرتوين يف إتاحة فرصة تصميم اخلدمة السياحية للعميل:16اجلدول

من املبحوثني اقروا بأن التسويق االلكرتوين يتيح فرصة%95نالحظ من خالل املعطيات أن نسبة:التعليق
أكدوا أن العميل يقوم بدلك أحيانا ،و هدا راجع %12.50للعميل بتصميم خدمته السياحية بالوكالة ،بينما 

إىل أن الوكالة تعطي احلرية للعميل باختيار خدمته حسب حاجاته و قدرته الشرائية ،كما يساعدهم يف اختاذ 
.قرارا�م فيما يتعلق باخلدمة السياحية املفضلة

.بالوكالةيبني مدى املرونة املوجودة من خالل إجراء اخلدمة السياحية:17اجلدول

من أفراد العينة يؤكدون أن مدى مرونة إجراءات اخلدمة%87.5من خالل اجلدول جند أن نسبة:التعليق
السياحية االلكرتونية املتبعة سهلة ودلك بفضل قلة تكلفة وسائل تكنولوجيا املعلومات و االتصال اليت تستخدمها

.وكالة يويب لتسويق خدما�ا الكرتونيا 

%النسبةالتكراراالحتماالت
%3587.5نعم
%00ال

%512.5أحيانا
%40100ا�موع

%النسبةالتكراراالحتماالت
%3587.5سهلة

%512.5متوسطة
0%0معقدة
%40100ا�موع
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يبني مدى طرح العمالء إلنشغال�م يف املوقع:18اجلدول

من املبحوثني اقروا بعدم طرح انشغاال�م يف املوقع ، ودلك راجع %95يظهر اجلدول أعاله أن نسبة:التعليق
،بل يتجه إىل وكاالت لثقافة العميل الذي ال يويل اهتمام مبساعدة الوكالة على تطوير خدما�ا و الرفع من أدائها

.سياحية أخرى

مسامهة التسويق يف خلق عالقات تفاعلية:19اجلدول

يتضح من خالل اجلدول أعاله أن التسويق اإللكرتوين يساهم يف خلق عالقات تفاعلية مستمرة:التعليق
، ويدل ذلك على التواصل املستمر معهم مما يؤدي %95بني العميل و الوكالة وهذا ما تشري إليه نسبة

.إىل استمرار العالقة على املدى الطويل ، و كذلك تقدمي منتجات ذات جودة عالية 

%النسبةالتكراراالحتماالت
%25نعم
%3895ال

%40100ا�موع

%النسبةالتكراراالحتماالت
%3895نعم
5%2ال

%40100ا�موع
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يوضح مدى قيام العميل بإبالغ أشخاص آخرين عن املؤسسة:20اجلدول

بعمل الوكالة وطرق تقدمي خدما�ا فكانت آخرينمدى تفاعل العمالء يف إبالغ أصدقائهم و أشخاص:التعليق
و هذا ما يسمى بالدعاية ا�انية اليت تعود  آخرينمن املبحوثني يعملون على إبالغ أشخاص%100نسبة

."التسويق ا�اين للعمالء"بالفائدة على املؤسسة

فكانت اإلجابةمدى رضا العمالء على اخلدمة املقدمة إلكرتونيا من طرف الوكالةأما التساؤل اخلامس
:كما يلي23إىلإىل21عليه من خالل اجلدول من

يبني مدى توفري الوكالة  لكل الطلبات اليت يطلبها العميل:21اجلدول

أي ما يسمح"من خالل اجلدول أن الوكالة توفر للعمالء كل ما يطلبوه منها يف نطاق معنينالحظ:التعليق
و هذا راجع إىل عمل الوكالة على حتقيق  جودة خدما�ا%95قدرت بنسبة"للوكالة بالقيام به

%النسبةالتكراراالحتماالت
%40100نعم
%00ال

%40100ا�موع

%النسبةالتكراراالحتماالت
%3895نعم
%25ال

%40100ا�موع
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يبني مدى حرص الوكالة على تقدمي خدما�ا السياحية اإللكرتونية يف املواعيد احملددة :22اجلدول

اإللكرتونية يف املواعيدالسياحيةنالحظ من خالل اجلدول أعاله أن الوكالة حترص على تقدمي خدما�ا :التعليق
أقرو بنعم ، وهذا يوضح مدى حرص الوكالة على علم عمالئها بكل ما هو  %97.5احملددة ، وهذا بنسبة 

.جديد لكسب ثقتهم ووفائهم

:املوظفون بالباقة و حسن االستقبال مع العميليوضح مدى اتصاف:23اجلدول

من أفراد العينة أكدوا أن موظفو الوكالة يتصفون%97.5من خالل اجلدول أعاله جند أن نسبة:التعليق
باللباقة و حسن االستقبال ، ويشري ذلك حملاولة الوكالة خللق صورة ذهنية إجيابية لعمالئها و كذا توسيع الشرحية 

.السوقية

%النسبةالتكراراالحتماالت
%3997.5نعم
%12.5ال

%40100ا�موع

%النسبةالتكراراالحتماالت
%3997.5نعم
%12.5ال

%40100ا�موع
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يوضح مدى اإلذن الذي مينحه العميل للوكالة من االتصال به:24اجلدول

الذي مينحونه للوكالة مناإلذنمن املبحوثني أقرو أن %42.5يتضح من خالل اجلدول أن نسبة:التعليق
به و التعامل معه كيف مالالتصال�م هو منخفض حيث توفر الوكالة بيئة مرحية للعميل متكنها االتصالأجل

.متساوية مع نسبة عالية%.25متوسط بشاء ، تليها نسبة 

%النسبةالتكراراالحتماالت
%1742.5منخفض
%1025متوسط
%1025عايل

%37.5متوسط+منخفض
%40100ا�موع
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أما خبصوص الفرضية اليت مفادها وجود عالقة  بني التسويق االلكرتوين ومدى توفري:الجدول المركبة
:متغري توفري املعلومات بالتسويق اإللكرتوين كما يليمنا بربطقمعلومات للوكالة السياحية   فقد

هل تقوم وكالة يـويب برتويج جذاب و مكثف خلدما�ا االلكرتونية ؟-
معلومات تفصيلية عن خدما�ا السياحية عرب موقعها االلكرتوين ؟هل تقوم وكالة يويب بتقدمي-

يوضح عالقة التسويق االلكرتوين بتوفري معلومات من قبل الوكالة)25(اجلدول رقم

يوضح مدى إتاحة الوكالة لرتويج جذاب و مكثف للخدمات اإللكرتونية
النعماالحتماالت

تقدمي معلومات عن اخلدمات عرب 
املوقع

8نعم
80%

0
%00

ال
0

%00
0

%00

أحيانا
2

20%
0

%00

ا�موع
10

%100
0

00%
0,702مستوى الداللة02:درجة احلرية20,876كا

، وهذا ما أكدته نسبة تتبني من خالل اجلدول أعاله أن التسويق اإللكرتوين يساهم يف توفري معلوما:قيالتعل
من أفراد العينة الذين أكدوا بأن الوكالة تعمل على ترويج جذاب و تقدمي خدمة إلكرتونية مكثفة بأنه80%

الذينمن أفراد العينة%2حني أن نسبة، يفتقدم الوكالة هلم دائما معلومات من خالل موقعها االلكرتوين
أكدوا بأن الوكالة تعمل على ترويج جذاب و تعمل على تقدمي خدمة إلكرتونية مكثفة ال تقدم له الوكالة
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ةجبد ر0,876الإاحملسوبة اليت مل تبلغ2قيمة كاو هذا ما تؤكده، املعلومات الكافية يف موقعها االلكرتوين
ـاجلدويل املساوي ل2احملسوب عن قيمة كا2كاحيث تكرب قيــــمة7020,بـومستوى داللة قدر2يةح ر

.الصفرية ونقبل فرضية الدراسةنرفض الفرضيةوهذا يعين أننا0.713

قامت جمموعة البحث بربط بني متغريين من أجلعالقة التسويق اإللكرتوين و تطوير اخلدمة السياحيةأما بالنسبة ل
:كالتايلتأكيد أو نفي هذه العالقة باستعمال مجلتني

هل توفيك الوكالة  بكل املعلومات احلصرية حول اخلدمات؟-
هل تقوم وكالة يويب بتقدمي معلومات تفصيلية عن خدما�ا السياحية عرب موقعها االلكرتوين ؟-

يوضح عالقة التسويق االلكرتوين بتطوير اخلدمة السياحية)26(جدول رقم

توفر الوكالة كل اخلدمات اليت تطلبها

النعماالحتماالت

بتقدمي معلومات تفصيلية عن خدما�ا 
السياحية

1ال
10%

0
0%

7نعم
70%

0
0%

2أحيانا
20%

0
0%

ا�موع
10

100%
0
0%

0.702مستوى الداللة2:درجة احلرية219.487كا

أن تسويق اإللكرتوين له عالقة بتطوير اخلدمات السياحية و هذا ما02يتبني من خالل اجلدول رقم:التعليق
من املبحوثني الذين أكدوا بأن الوكالة تقدم هلم كل اخلدمات اليت يطلبو�ا بأ�ا تقدم هلم 70%أكدته نسبة

من من أكدوا على أن الوكالة تقدم هلم كل%10معلومات تفصيلية عن خدما�ا السياحية يف حني أن نسبة 
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اخلدمات اليت يطلبو�ا ال تقدم هلم معلومات تفصيلية عن خدما�ا السياحية  و هذا ما يؤكده صحة الفرضية  
2كااليت تفوق قيمة0.702ومستوى داللة2بدرجة حرية19.487احملسوب بلغت قيمته2كاحيث أن

.عليه نقبل الفرضية الدراسة و نرفض الفرضية الصفريةو13.815اجلدويل  اليت بلغة

و اليت كانت الربطعميل على اخلدمات السياحية املقدمة إلكرتونياللعلى وجود رضاتقرواكما كان للفرضية اليت
:فيها بني املتغريات فيه بني مجلتني كما يلي

 املواعيد احملددة  ؟هل حترص الوكالة على تقدمي خدما�ا السياحية االلكرتونية يف-
هل توفر الوكالة كل اخلدمات اليت تطلبها؟-

يوضح عالقة اخلدمات السياحية املقدمة برضا العميل)27(جدول رقم

حرص الوكالة على تقدمي خدما�ا السياحية اإللكرتونية يف املواعيد احملددة

النعماالحتماالت

يبني مدى توفري الوكالة  لكل 
الطلبات اليت 

يطلبها العميل

38نعم
97.4%

0
00%

ال
1

2.6%
1

100%

ا�موع
39

%100
1

00%1
0.000مستوى الداللة1:درجة احلرية219.487كا

:التعليق

يتبني من خالل اجلدول أعاله  أنه هناك عالقة بني تقدمي اخلدمة إلكرتونيا من طرف وكالة ورضا العميل ، وهذا 
من أفراد العينة الذين أكدوا بان الوكالة حترص على تقدمي خدما�ا يف املواعيد احملددة %97.4ما أكدته نسبة
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من أفراد العينة الذين أكدوا بأن الوكالة تقدم هلم اخلدمات%2.6بأ�ا توفر هلم كل طلبا�م، يف حني أن نسبة 
.يف املواعيد احملددة ال توفر هلم كل ما يطلبون

و مستوى دالله1بدرجة حرية19.487احملسوبة اليت تبلغ2كاتؤكده صحة الفرضية حيث أن  قيمةوهذا ما
و هذا يعين أننا نرفض الفرضية الصفرية ونقبل10.827اجلدويل املساوي لــــــ2كااليت تكرب قيمة0.000

.على حتقيق رضا العميلالفرضية الدراسة اليت تؤكد على أن اخلدمات املقدمة من قبل الوكالة يعمل

:النتائج العامة-5

:النتائج امليدانية

الوكالة تقوم بإعداد و تصميم موقعها االلكرتوين بنفسها، باإلضافة إىل اللوحات اإلعالنية  -1
االلكرتونية

تطبيق عناصر التسويق االلكرتوين أمر ليس سهال، ومل يتم تطبيقه بالشكل الكايف يف  -2
حيث أ�ا تعتمد على املوقع االلكرتوين اخلاص �ا فقط، فليس هلا الوكاالت السياحية،

.الكفاءة لتطبيق التكنولوجيا لتحسني أداء اخلدمة �ا
تعاين الوكاالت من عدم االهتمام العملي بتطبيق قواعد التسيري احلديثة والسيما التسويق -3

.املفهوم الراهنااللكرتوين ،فهي تنتهج ثقافة بيعيه وتفتقر للوظيفة التسويقية ب
،غري فعال نظرا اإلسرتاتيجيةنظام املعلومات التسويقية اليت تعتمد عليه الوكالة يف وضع -4

لضعف قيامها ببحوث التسويق من خالل قلة البيانات و املعلومات الالزمة الختاذ القرار
.املناسب أي عدم صلب و متانة قواعد البيانات للوكالة مبا فيه الكفاية

.الوكالة أساليب التسويق ،غري أن طرق استخدامها مل تكن باملفهوم احلديثتستخدم -5
.عدم وجود عنصري البحث و التطوير مما يؤثر على مستوى استخدام التسويق االلكرتوين -6
ضعف الرتكيبة االجتماعية يف الثقافة االلكرتونية أدى  اىل كبح سريورة تطوير عملية -7

اىل خوف العميل من التعامالت االلكرتونية اليت ال متنحهالتسويق االلكرتوين ،وهدا راجع
.األمان
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:مناقشة النتائج الدراسة

:كانت التساؤالت  املطروحة يف هذه الدراسة كالتايل

كانت التساؤل ما هو واقع التسويق االلكرتوين داخل املؤسسة حمل الدراسة ؟ -1
ما هو واقع جودة اخلدمة يف الوكالة السياحية ؟ -2
مدى مسامهة التسويق االلكرتوين يف توفري قاعدة معلومات للوكالة السياحية ملساعد�ا على حتقيق ما -3

جودة اخلدمة يف التعامل مع العمالء؟
هل هناك عالقة بني التسويق االلكرتوين وتطوير تقدمي اخلدمات السياحية ؟ -4
اخلدمات؟ية و الرفع من أداءااللكرتوين يف الوكالة السياحالتسويقهل هناك عالقة بني التطبيق -5
ما مدى رضا الزبون عن اخلدمات السياحية املقدمة الكرتونيا؟ -6

:وجدنا ما يليوالرابعوالثالثوالثايناألولضوء احملاوريفوحتليلهاامليدانيةالبياناتعرضبعد
السياحية ملساعد�ا على حتقيق مسامهة التسويق االلكرتوين يف توفري قاعدة معلومات للوكالةفيما خيص مدى

من أفراد%97.5تبني أن نسبة )15 -9(من خالل اجلداول البسيطةجودة اخلدمة يف التعامل مع العمالء
العينة أكدوا أن التسويق اإللكرتوين يساهم يف توفري املعلومات للوكالة السياحية هذا فيما حيض العمالء، كما 

يرون نفس الروية  ،  )15-12(املوظفني من خالل اجلدول البسيطةمن أفراد عينة%100أكدت نسبة
وهذا يدل على أن الوكالة تسعى إىل فرض وجودها يف العامل االفرتاضي و الواقعي معا من خالل توفري كم هائل

.من املعلومات للتعريف خبدما�ا 
وجود عالقة بني تسويق اإللكرتويناليت خلصت دراسته على عدمدراسة حملمد حبشوختتلف هذه النتيجة مع

.وقاعدة بيانات يف املؤسسة املصرفية
فهي سارية املفعول  و هذا من خاللعالقة بني التسويق االلكرتوين وتطوير تقدمي اخلدمات السياحيةأما ال

العمالء، بإضافة إىل اجلداول %90و اليت قدرت نسبتها بـــــ )17-15(اجلداول البسيطة للموظفني
و هذا التطور جنده يف العديد من جوانب تسويقية والتعامالت بني%95اليت قدرت نسبتها )14-18(

.الطرفني اليت أصبحت حتدث بسرعة فائقة
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كما تتفق النتيجة الرابعة  و املتمثلة يف وجود عالقة بني لتسويق االلكرتوين بتطوير و تقدمي اخلدمات مع دراسة
وجود عالقة بني املتغري املستقل التسويق اإللكرتوين و املتغري التابعواليت  أثبتتاء جواد عبد احلسنيالدكتورة صف

جودة اخلدمة وتبني أن وسائل االتصال احلديثة املختلفة تسهم يف تقدمي خدمة تسويقية سياحية جبودة عالية
.مستوى  رضا العمالء يف اخلدمات السياحية اإللكرتونية متوسط

منعن اخلدمات السياحية املقدمة الكرتونياالعميلمدى رضاأما فيما خيص التساؤل اخلامس الذي خيص
من أفراد العينة أثبتوا رضاهم عن اخلدمة %97.5،فقد تبني أن نسبة )22 -21(خالل اجلداول البسيطة

.املقدمة من طرف الوكالة اليت سعت لبذل جهود كبرية للوصول إىل رضا العميل ،بل إىل والئه 

اليت )10-7 -6(أما فيما خيص واقع التسويق االلكرتوين داخل الوكالة السياحة  من خالل  اجلداول البسيطة
8-6من خالل اجلداول%60ودة اخلدمة يف الوكالة اليت بلغت نسبتها، وكذلك  واقع ج%90بلغت نسبته

مل  يرتقيا إىل املستوى املضنون فيه حيث مازلت الركيزة األساسية للوكالة  يف معامال�ا هو واقعها املادي ،فكان 
وكالة ،و بالتايل صعوبة إحداث تغيري جذري داخل الالواقع االفرتاضي  فيها شبه موازي  للواقع املادي و مدى

.فعدم وجود تسويق الكرتوين قوي و فعال يؤدي بالضرورة إىل عدم وجود جودة يف اخلدمات

:اقتراحات وتوصيات

.ضرورة االرتقاء مبستوى أداء العنصر البشري عن طريق التدريب و التأهيل بعدة دورات يف السنة -1
�اجناحاأسراريف هدا امليدان بالوقوف علىاألجنبيةاالستفادة من جتارب الوكاالت السياحية -2

.املستمرة ، وجعلها كدليل مرشد يف هدا السياق
مجع و تكثيف معلومات حول العميل الستغالهلا بطريقة صحيحة جلد�م و كسب إىلاللجوء -3

.والئهم عن طريق توفري ما يناسبهم من منتجات
تويات عليا من األداء تتجاوب بشكل سريع ومسإىلتطوير املهارات التسويقية للرتويج السياحي -4

.كفء مع احتياجات العمالء
توطيدالعمل على تغيري منط و أسلوب العمل القدمي بتحسني نوعية تقدمي اخلدمات و جود�ا و  -5

.ي جيعله أكثر والء ملنتجات الوكالة السياحيةالعالقة بالعميل بالشكل الذ
،و التعريف أكثر باخلدمات السياحية الكرتونيا و ترسيخها تشجيع اجلانب التكنولوجي و االلكرتوين -6

.قانونيا
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تطوير منتجات و خدمات سياحية جديدة باستخدام أساليب و تقنيات حديثة و جعل السعر -7
.مبثابة مرآة عاكسة لنشاط الوكالة، دلك أن العميل أضحى يطلع على أفضل اخلدمات

العميل أو الزائرإمدادختلفة و دلك من أجلالسياحية املاإلداراتعملية دمج بنيأحداث -8
.، و بالتايل تقدمي كم أكرب من اخلدمات السياحيةإليهاباملعلومات الكافية اليت قد حيتاج



التساؤالتومناقشةوالنتائجالبياناتوحتليلعرضاخلامسالفصل

118

خامتة

و يف األخري ميكن القول أنه رغم أن التسويق االلكرتوين من أهم العناصر اليت �تم �ا الوكاالت السياحية بشكل  
كبري يف تقدمي خدما�ا السياحية وهذا من أجل زيادة النشاط السياحي إال أن الوكاالت السياحية يف اجلزائر 

ة التحتية لتكنولوجيا املعلومات و االتصاالت وكذلكمازالت تعاين من بعض املشاكل قد تكون أمهها ضعف البني
ضعف اإلرادة السياسية ،لذلك عليها مواجهة هذه التحديات من خالل تفعيل جمال نظم املعلومات السياحية 

من اجل إدارة اجلودة يف قطاع السياحةإضافة إىل،واالبتكار يف السياحةاحملوسبة و الريادية يف جمال إدارة املعرفة
.حتقيق و التوجه  مبسار  الدولة اجلزائرية  حنو احلوكمة إلكرتونية
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یةـــــــــشخصمعلومات :المحور األول 

أنثى ذكر:الجنس   .1

فأكثر4950-3940 -2930-20ما بین :السن.2

ارسيالمؤهل .3 دون المستوى الجامعيمستوى جامعي :الد

)یو بي تور(واقع جودة الخدمات السیاحیة داخل وكالة المحور الثاني 

:هل تعلم بأن للوكالة موقع الكتروني.4

نعم             ال

:ما مدى استخدامك للموقع "نعم"إذا كانت  .5

متوسط             قوي    ضعیف          

؟لتواصل مع الوكالةأكثر وسیلة تستخدمها هيما.6

شبكات التواصل االجتماعي          المواقع االلكترونیة            الهاتفبرید الكتروني

:من خالل"الكترونیا "استجابة الوكالة  لطلباتك كیف تكون .7

بطیئا                 ردود منعدمة  وضعیفةو أنیة                ردود ردود سریعة إعطاء

من أي جانب یتم تقییمك لجودة موقع الوكالة الكترونیا؟.8

سهولة العثور على ما تحتاج الیه في الموقع       -تصمیم جداب و جمیل للموقع                   -
عقسهولة تتبع محتوى هیكل و تنظیم الم و-

مساهمة وكالة"یوبي "في توفیر معلومات حول خدمات سیاحیة المحور الثالث:

هل توفیك الوكالة  بكل المعلومات الحصریة حول الخدمات،.9

نعم               ال          أحیانا
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:العروض الحصریةمعكیف یكون تفعلك .10

قوي                متوسط               ضعیف                 منعدم

:هل یتیح الموقع لك اللغة التي تریدها في تصفحه.11

نعم             ال

:وما هي اللغة التي تعتمدها في تصفح موقع الوكالة .12

العربیة                   االنجلیزیة                   الفرنسیة

ارحاته .13 ارئه و اقت :هل یتیح الموقع االلكتروني ل یوبي فرصة للعمیل بإبداء آ

اطالقاأحیانا                     نعم                      ال                       

ارت خدماته  السیاحیة التي یقدمها  :هل الموقع یضع جمیع تسعی

النعم                

:هل یتیح الموقع إمكانیة الدفع االلكتروني .13

النعم              

عالقة التسویق االلكتروني بتطویر و تقدیم الخدمة السیاحیة المحور الرابع:

أریك14. هل یساهم التسویق االلكتروني في إتاحة فرصة للعمیل بتصمیم خدمته السیاحیة حسب .حسب 
:حاجاته

أحیانانعم                  ال                    

ارءات الخدمة السیاحیة االلكترونیة المتبعة في و كالة یوبي.15 :ما مدى مرونة إج

سهلة              متوسط                   معقدة

:الموقع علىهل تقوم بطرح انشغاالتك .16

النعم            
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هل ساهم التسویق االلكتروني في خلق عالقات تفاعلیة مستمرة بینك وبین الوكالة؟.17

نعم                    ال

هل تعمل على إبالغ أشخاص آخرین عن المؤسسة و خدماتها؟.18

نعم                      ال

السیاحیة المقدمة الكترونیا للوكالةمدى رضا الزبون عن الخدمة :المحور الخامس

:الوكالة كل الخدمات التي تطلبهاهل توفر.19

نعم             ال

:هل تحرص الوكالة على تقدیم خدماتها السیاحیة االلكترونیة في المواعید المحددة  .20

نعم                   ال 

:في التعامل معك هل یتصف الموظفون باللباقة و حسن االستقبال .21

نعم                   ال               أحیانا

:لالتصال بك و یضمن لك األمان "یوبي"ما مدى اإلذن الذي تمنحه لوكالة .22

)تزوید الوكالة باسمك و ببریدك االلكتروني (منخفض -
)السماح للوكالة باالتصال عبر جهازك الخلوي(متوسط -
-)السماح لها باالتصال بك في كل مكان و زمان و تزویدها بالمعلومات المهمة(عال -
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المحور األول :البیانات الشخصیة
أنثىذكر:الجنس.1

41أكثر من 40-31من30-20من:السن .2

مستوى جامعي               دون مستوى جامعي:المؤھل الدراسي .3

سنوات10أكثر من سنوات10-5منسنوات         5اقل من :الخبرة المھنیة .4

youbi tour  واقع التسویق االلكتروني داخل الوكالة السیاحیة المحور الثاني :
:یقوم على الموقع االلكتروني مختصھل ھناك.5

النعم

:ھل تعتمد الوكالة في تقدیم خدمتھا و التواصل مع زبائنھا على.6

معاالبیئة االفتراضیة الموقع االلكتروني              كالھما"مقر الوكالة"البیئة المادیة 

:بترویج جذاب و مكثف لخدماتھا االلكترونیةوبيـھل تقوم وكالة ی.7

أحیاناالنعم

:ھل تحدد الوكالة أسعار مناسبة لخدماتھا االلكترونیة .8

النعم

:على المؤسسة مرد ودیةوكیف كانت ال.9

ضعیفةمتوسطةجیدة           

:ھل تعتمد الوكالة في تقدیم خدمتھا على الدفع االلكتروني.10

نعم                    ال

:ھي طرق الدفعما"نعم"إذا كانت اإلجابة ب.11

الت مصرفیة بنكیةحوابطاقة االئتمانیة    

......................................................................................................أخر تذكرھا 

مدى مساھمة التسویق االلكتروني في توفیر قاعدة معلوماتیة:المحور الثالث
:من الجھة المسؤولة عن تصمیم موقع الوكالة.12

جھات أخر مختصالوكالة نفسھا
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:كیف یتم تحدیث عملیة موقع الوكالة  .14

كل شھر              كل ثالثة أشھر              حسب المناسباتبوعأسكل

:ھل ھناك  تفاعل من طرف الزبائن حول كل ما ینشره الموقع.15

نعم                  ال                  أحیانا 

عالقة التسویق االلكتروني بتطویر و تقدیم الخدمة السیاحیة:المحور الرابع

:ھل تقوم وكالة یوبي بتقدیم معلومات تفصیلیة عن خدماتھا السیاحیة عبر موقعھا االلكتروني.16

أحیاناالنعم

:ھل تعتمد الوكالة بصفة بحتة على الوسیط االلكتروني في تقدیم خدماتھا .17

أحیانانعم                  ال

:الكترونیا تتوافق و توقعات العمالءyoubiحسب رأیك ھل الخدمات السیاحیة التي تقدمھا .18

أحیانانعم                  ال

ھل یساھم التسویق االلكتروني بتقدیم عروض أفضل للخدمة السیاحیة .19

النعم

:مدى مساھمة التسویق االلكتروني في خلق میزة تنافسیة للخدمات السیاحیة الخاصة بالوكالةما.20

ضعیفمتوسطجید



spssنمودج من حساب

Tableau croisé 19العبارة * 18العبارة

19العبارة

Totalنعم ال

18العبارة نعم Effectif 38 0 38

% dans 19العبارة 97,4% 0,0% 95,0%

% du total 95,0% 0,0% 95,0%

ال Effectif 1 1 2

% dans 19العبارة 2,6% 100,0% 5,0%

% du total 2,5% 2,5% 5,0%

Total Effectif 39 1 40

% dans 19العبارة 100,0% 100,0% 100,0%

% du total 97,5% 2,5% 100,0%

Tests du khi-deux

Valeur ddl

Sig. approx. 

(bilatérale)

Sig. exacte 

(bilatérale)

Sig. exacte 

(unilatérale)

khi-deux de Pearson 19,487a 1 ,000

Correction pour continuitéb 4,372 1 ,037

Rapport de vraisemblance 6,580 1 ,010

Test exact de Fisher ,050 ,050

Association linéaire par 

linéaire
19,000 1 ,000

N d'observations valides 40

a. 3 cellules (75,0%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de ,05.

b. Calculée uniquement pour une table 2x2



Tableau croisé 14العبارة * 13العبارة

14العبارة

Totalسھلة متوسطة

13العبارة نعم Effectif 31 4 35

% dans 13العبارة 88,6% 11,4% 100,0%

% dans 14العبارة 88,6% 80,0% 87,5%

% du total 77,5% 10,0% 87,5%

أحیانا Effectif 4 1 5

% dans 13العبارة 80,0% 20,0% 100,0%

% dans 14العبارة 11,4% 20,0% 12,5%

% du total 10,0% 2,5% 12,5%

Total Effectif 35 5 40

% dans 13العبارة 87,5% 12,5% 100,0%

% dans 14العبارة 100,0% 100,0% 100,0%

% du total 87,5% 12,5% 100,0%

Tests du khi-deux

Valeur ddl

Sig. approx. 

(bilatérale)

Sig. exacte 

(bilatérale)

Sig. exacte 

(unilatérale)

khi-deux de Pearson ,294a 1 ,588

Correction pour continuitéb ,000 1 1,000

Rapport de vraisemblance ,261 1 ,610

Test exact de Fisher ,507 ,507

Association linéaire par 

linéaire
,287 1 ,592

N d'observations valides 40

a. 3 cellules (75,0%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de ,63.

b. Calculée uniquement pour une table 2x2


