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 تمهيد
دورها مع خاصة واقتصادية حتظى بأمهية بالغة يف اقتصاديات الدول  اجتماعية ظاهرة السياحة تعد

 بسبب األفراد بني والروابط التعامالت من العديد خلق تعتمد علىحيث  حتقيق التنمية الشاملة،يف  الفعال
وتنوع األنشطة  وتعدد الرغبات الشخصية األذواق اختالف إىل بالنظرو ، النفس عن الرتويح إىل الدائمة احلاجة

 قطاعات من العديد تنشيط على قدرهتا بسبب االقتصاديني اهتمام حمورالسياحية فقد أصبحت السياحة 
 .القطاع اخلدمايت اليت تندرج حتت غطاء األخرى األعمال

 حاليا ةيالسياحاخلدمة ف ،يف العامل منوا هاوأكثر  اخلدمات فروع بني أهم من السياحية اخلدمات وتعترب
 اليت السياحية واردامل حجم، يعتمد على األمهية ومتفاوت واعد اقتصادي وقطاع قائمة حبد ذاهتا صناعة تعد

 جودة حتسني ولعل ،املسخرة لتطوير القطاع السياحي والتكنولوجية البشرية ،املادية واإلمكانيات للدولة تتوفر
 اليت للدرجة مقياس تعترب فهي ،للمؤسسة السياحية يف الوقت احلايل الشاغل الشغل ميثل السياحية اخلدمات

 حتياجاتالصحيح الفهم لتحقيق التسعى من خالهلا املؤسسة و  للزبائن قدمةامل اخلدمة مستوى إليها يرقى
 .وفري اخلدمات اليت تليب توقعاهتمبشكل أفضل وت الزبائن

أن  حيث ،لتحقيق اجلودة يف اخلدمة السياحية السياسات من موعةجم على تعتمد أن ؤسسةمللميكن و 
من الضروري اعتماد أساليب التسويق القائمة و حية يف الغالب هي خدمات مباشرة، خدمات املؤسسات السيا

 املؤسسات إىل من خالهلاتنظر جديدة  فلسفةظهرت  ويف هذا اجلانب .ى العامل لتحسني اخلدمات املقدمةعل
لتعزيز استعداد  التسويق الداخلي مقاربة ، وهو ما يطلق عليهووظائفهم منتجات داخلية هلا كزبائنني  املوظف

ودة يف العمليات الداخلية للمؤسسة انطالقا من حتقيق اجل اخلارجيني للزبائنعالية اجلودة  العمال لتقدمي خدمة
الداخلي للمؤسسة من تطبيق خملف التقنيات واألساليب التسويقية على السوق وذلك بواسطة  ،السياحية

 .حبوث التسويق الداخلي، جتزئة السوق، وتطوير املزيج التسويقي الداخلي، وغريها من أنشطة التسويق األخرى
فسية كنتيجة لتزايد عدد املؤسسات ولعل أهم ما مييز بيئة األعمال السياحية هو تزايد التحديات التنا

تبين ممارسات التسويق الداخلي إىل  السياحية اجتهـت املؤسســاتوملواجهـة هـذه التحـديات العاملة يف القطاع، 
ويف إطار لتحقيق رغبات الزبون، جــودة اخلدمات والتميز يف خدمة زبائنها، كأحد السبل الرئيسية لتحسني 

ات من حتريـر للخـدمات ومنهـا اخلـدم يرافق ذلكوما  ،منظمة التجارة العامليةاستعداد اجلزائر لالنضمام إىل 
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يف جمـال العمـل السـياحي والــذي يتميـز بتنــوع اخلدمات واستخدام  الراهنةالسـياحية، وتبعــا للتوجهـات 
مواجهة التحديات  اجلزائرية املؤسسـات السـياحية والفندقيـة دارةإالتكنولوجيا املتطورة، فإنه يتوجب علـى 

، خاصة إىل املسـتوى املطلوب دهتااالرتقاء جبو ملقدمة و روحة أمامهم، والسعي حنو تطوير وعصرنة اخلدمات ااملط
الل مراتب متقدمة يف جمال يف ظل ما تتميز به اجلزائر من مقومات ثقافية وتارخيية وطبيعية جتعلها مرشحة الحت

وكيفية الرتويج  ـودةاجلمسـتويات  حوليعتمـد هـذا أساسا على مـدى تـوفر املعلومـات و ، السياحية ةاخلدم
الكثـري مـن الفـرص وجتاوز  استغالل السياحية اجلزائرية للمؤسسةية اجلزائرية، إذ ميكـن للوجهة السياح

 .إعـادة صـياغة أوضاعها وتشكيلها مبا يتناسب وطبيعة تلك التحديات انطالقا من، التحديات

 إشكالية البحث. أوال

يف بيئة  على ما سبق فإن التسويق الداخلي يعترب مدخال مهما يف بناء جودة اخلدمة السياحية بناء
 .املؤسسة السياحية اجلزائرية وحتسني خدماهتاتطوير تبين هذا املدخل سيقود إىل و  ،األعمال املعاصرة

 :صياغة اإلشكالية التاليةوعليه، ميكن 
الداخلي في تطوير جودة الخدمة في المؤسسات ممارسات التسويق تبني  ما مدى مساهمة

 السياحية الجزائرية؟

 :ومن خالل اإلشكالية ميكن طرح األسئلة الفرعية التالية
هل يوجد اختالف يف مستوى تبين ممارسات التسويق الداخلي يف املؤسسات السياحية اجلزائرية تبعا . 1

 ؟الختالف العوامل املؤسسية
 ؟ة تبعا الختالف العوامل املؤسسيةاجلودة الداخلية يف املؤسسات السياحيهل يتباين مستوى . 2

 ؟اخلدمة يف املؤسسات السياحية مبستوى تبين ممارسات التسويق الداخلي هل يتأثر مستوى جودة. 3

هل يتأثر مستوى إدراك املسريين ألمهية تبين ممارسات التسويق الداخلي يف تطوير جودة اخلدمة السياحية . 4
 ؟اخلربة اخلارجيةاملستوى التعليمي، اخلربة، : تغرياتمب
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  فرضيات البحث. ثانيا

 :لإلجابة على التساؤالت املطروحة، مت وضع الفرضيات التالية 

يوجد اختالف يف مستوى تبين ممارسات التسويق الداخلي يف املؤسسات السياحية اجلزائرية تبعا الختالف . 1
 ؛(احلجم، مدة النشاط، نطاق السوق )العوامل املؤسسية 

يتباين مستوى اجلودة الداخلية يف املؤسسات السياحية تبعا الختالف العوامل املؤسسية من حيث . 2
 ؛(السوقنطاق دة النشاط، ماحلجم، )

 ؛اخلدمة يف املؤسسات السياحية مبستوى تبين ممارسات التسويق الداخلي يتأثر مستوى جودة. 3

يتأثر مستوى إدراك املسريين ألمهية تبين ممارسات التسويق الداخلي يف تطوير جودة اخلدمة السياحية . 4
 .اخلربة اخلارجيةاملستوى التعليمي، اخلربة، : مبتغريات

 أسباب اختيار موضوع البحث. ثالثا
 :اختيار املوضوع كاآليتأسباب  ميكن تلخيص

 الدراسات يف هذا اجملال خاصة ما تعلق بالتسويق الداخلي؛  وحمدوديةحداثة املوضوع . 1

وتقهقر االقتصاد  ،اجلزائرية خاصة يف ظل اخنفاض أسعار البرتول السياحية أمهية املوضوع للمؤسسات. 2
 الريعي؛

 إدارة املؤسسات السياحية بأمهية حتقيق اجلودة يف اخلدمات مبا يتوافق واألسعار املعروضة؛لفت انتباه . 3

 اهتمام املؤسسات السياحية بتطبيق مفاهيم التسويق الداخلي لتعزيز جودة اخلدمة؛ التعرف على. 4

 تنمية يف كثريا عليها يعتمد صناعة أصبح الذي اجلودة يف القطاع السياحي، حنو احلديث الدويل التوجه. 5
 .تطورها درجةو  ةاالقتصادي أنظمتها باختالف البلدان اقتصاديات

 أهداف البحث. رابعا

 : ميكن حتديد أهداف هذا البحث من خالل النقاط التالية
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 التسويق الداخلي؛ ألساليباملؤسسات السياحية يف اجلزائر  التعرف على مدى تبين. 1

 معرفة مستويات اجلودة املطبقة يف املؤسسات السياحية حمل الدراسة؛. 2

ممارسات التسويق الداخلي وجودة اخلدمة السياحية ومستويات تطبيقها يف املؤسسات  دراسة العالقة بني. 3
 حمل الدراسة؛

 خاصة؛ بصفة العربية والسياحة عامة، بصفة الدولية السياحة من وموقعها اجلزائرية السياحة تشخيص. 4
 .جودة اخلدمة السياحية معرفة مستوى إدراك املسريين ألمهية تبين ممارسات التسويق الداخلي يف تطوير. 5

 أهمية البحث. خامسا
 :ميكن إبراز أمهية البحث يف جانبني رئيسني مها 

 الجانب العلمي. 1
براز دور التسويق الداخلي يف تطوير جودة إحبيوية املوضوع الذي يركز على  أمهيته البحثكتسب ي

التسويق الداخلي من جهة، وجودة اخلدمة تقدمي خمتلف املعلومات الالزمة حول اخلدمة السياحية، من خالل 
السياحية من جهة أخرى، خاصة يف ظل حمدودية األحباث يف هذا املوضوع، وحماولة الربط بني األمهية التقليدية 

 وإبراز اجلزائرية السياحة على الضوء تسليطصفته زبون داخلي، وكذا وأمهية العامل يف املؤسسة ب للزبون اخلارجي
 وميزان العمل فرص على ترتكها اليت االجيابية اآلثار خالل من وذلك االقتصادية، التنمية يف تلعبه الذي الدور

 وهذا الدولة قبل من املتبناة اجلزائرية للسياحية اجلديدة اإلسرتاتيجية جناعة مدى معرفة إىل املدفوعات، باإلضافة
الرتاكم  إىلوبذلك فهذا البحث ميثل إضافة علمية  ،2232 السياحية للتهيئة التوجيهي املخطط إطار يف

 .املعريف املوجود يف حقل الصناعة السياحية وإدارة املؤسسات السياحية
 الجانب العملي. 2

ويف بيئة األعمال احمللية اليت ختتلف عن بيئات  لنظرية للموضوع يف الواقع العملييتم إسقاط املفاهيم ا
األعمال العربية واألجنبية، ودراسة متغريي التسويق الداخلي وجودة اخلدمة يف املؤسسات السياحية اجلزائرية 

عزيز دورها يف االقتصاد وهو ما يربز أمهية تبين هذه املفاهيم يف الصناعة السياحية الوطنية لالرتقاء هبا وت
ي، إىل جانب تركيز انتباه املسؤولني واملسريين واملهتمني مبجال اخلدمات السياحية إىل أمهية ممارسات اجلزائر 

 .التسويق الداخلي كمنهج لتحسني اجلودة السياحية
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 منهج البحث. سادسا
والذي يتالءم وموضوع البحث، من املنهج الوصفي التحليلي إلجناز البحث، االعتماد على لقد مت 

خالل مجع البيانات وتبويبها وحتليلها وتفسريها هبدف اختبار الفرضيات واستخالص النتائج، وقد مت استخدام 
 : جمموعة من الوسائل منها

 االطالع على مراجع متعددة وبلغات خمتلفة هلا عالقة مبوضوع البحث؛  .1
 سياحية بوالية سطيف؛من املؤسسات الاستبيان جلمع املعلومات   .2
 .لعرض وحتليل نتائج االستبيان (SPSS)برنامج احلزم االحصائية للعلوم االجتماعية  .3

 الدراسات السابقة. سابعا
ىل بعض إنه سيتم التطرق أ إالاليت جتمع بني متغريي هذه الدراسة،  األحباث حمدوديةعلى الرغم من 

 : ومنها ،نسبيةالدراسات اليت مشلت موضوع البحث ولو بصورة 
 العربيةالدراسات . 1
أثر تطبيق التسويق الداخلي يف "مقال بعنوان  :1(2112)لخلف عثمان و  أمينةدراسة خطابت   .أ

املنظمات السياحية على جودة اخلدمات السياحية يف اجلزائر دراسة على عينة من موظفي وضيوف الفنادق 
 ".اجلزائرية

تطبيق التسويق الداخلي يف املنظمات السياحية على جودة اخلدمات هدفت الدراسة إىل حتديد أثر 
ومستوى جودة خدماهتا  يق الداخلي يف الفنادق اجلزائريةالسياحية يف اجلزائر، واستكشاف درجة تطبيق التسو 
والثاين موجه إىل ضيوف  وجه إىل موظفي الفنادق اجلزائريةالسياحية، حيث اعتمد الباحثان استبيانني، األول م

 .هذه الفنادق
 :ىل جمموعة من النتائج منهاإ الدراسة توصلت

 التسويق الداخلي يطبق يف الفنادق املبحوثة مبستوى متوسط؛ -
  يف الفنادق حمل الدراسة  تعترب متوسطة؛جودة اخلدمات السياحية   -

                                                           
أثر تطبيق التسويق الداخلي في المنظمات السياحية على جودة الخدمات السياحية في الجزائر دراسة على ، (9102)خطابت أمينة، لخلف عثمان   1

 (.942-930)، 9، العدد 09، المجلد وعلوم التسيير والتجارية مجلة العلوم االقتصادية، وضيوف الفنادق الجزائريةعينة من موظفي 



 المقدمة
 

ح  
 

طبق مبستوى متوسط ت( ال الداخلي، التمكنيتصاللتحفيز، االتوظيف، التكوين، ا)أبعاد التسويق الداخلي  -
 حمل الدراسة؛ الفنادق يف
تطبيق إجراءات يوجد أثر ل كمادمات السياحية،من أبعاد التسويق الداخلي يؤثر يف جودة اخلكل بعد  -

 .زائرالتسويق الداخلي على جودة اخلدمات السياحية يف اجل
واقع التسويق الداخلي يف شركة "بعنوان  ماجستريرسالة : 2(2112)دراسة عطا اهلل عزات أبو عودة . ب

 ".وأثره على جودة اخلدمات املقدمة( جوال)االتصاالت اخللوية الفلسطينية 

 املقدمة، اخلدمات جودة على وأثره جوال شركة يف الداخلي التسويق واقع قياس إىل الدراسة هذه هدفت
 من جوال شركة يف الداخلي التسويق واقع لقياس صممت األوىل استبانتني خالل من البيانات مجع مت وقد

 قطاع يف الشركة معارض موظفي من استبانة60 بلغت  عشوائية عينة الباحث مجع وقد العاملني، نظر وجهة
 العينة طريقة الباحث واستخدم املقدمة، اخلدمات جلودة الزبائن توقعات درجة لقياس صممت والثانية غزة،

 .صاحلة استبانة463 على احلصول مت وقد الدراسة عينة على استبانة 550 توزيع مت حيث العشوائية،
 : ىل جمموعة من النتائج منهاإتوصلت الدراسة 

 ويليه األبعاد العاملني، تعيني لطريقة أكرب نسبية أمهية الداخلي، وتعطي التسويق سياسات تتبىن جوال شركة -
 ؛(واملكافآت احلوافز نظم اإلداري، الدعم التسويقية، املعلومات نشر التدريب،( الرتتيب على التالية

 الداخلي التسويق أبعاد حيث تساهم املقدمة، اخلدمات جودة على الداخلي التسويق لسياسات أثر يوجد -
 عالية جودة ذات خدمات تقدمي يف بدوره يساعد والذي العاملني، وكفاءات مهارات وتطوير حتسني يف

 .للزبائن
دور التسويق الداخلي يف حتقيق جودة "رسالة ماجيستري بعنوان : 3(2111)عبد النبي دراسة بلبالي . ت

 ".درارأحالة عينة من البنوك التجارية ب اخلدمات املصرفية مث كسب رضا الزبائن، دراسة

                                                           
2
، وأثره على جودة الخدمات المقدمة( جوال)واقع التسويق الداخلي في شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية  ،(9104)عطا اهلل عزات أبو عودة  

 .الجامعة اإلسالمية، غزةرسالة ماجستير، 
دور التسويق الداخلي في تحقيق جودة الخدمات المصرفية ثم كسب رضا الزبائن، دراسة حالة عينة من البنوك ، (9101)بلبالي عبد النبي   3

.، رسالة ماجستير، جامعة قاصدي مرباح، ورقلةالتجارية بادرار
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وقد هدفت هذه الدراسة إىل معرفة مستوى جودة اخلدمات اليت تقدمها املصارف بوالية أدرار، ورضا 
 .خدماهتا الزبائن عن

 : ىل جمموعة من النتائج منهاإوقد توصلت الدراسة 

يف حني  التسويقية، املعلومات ونشر التدريب مبؤشري اجيايب بشكل هتتم املؤسسات البنكية بوالية أدرار -
 املستوى املطلوب؛ دون الصالحيات تفويض والتعيني، االختيار التحفيز، األخرى املؤشرات تبقى

 التعاطف ويبقى مؤشري اجيابيا، تقييما امللموسية ومؤشر واملصداقية، الثقة االعتمادية، مؤشر يقيم العمال -
 لزبائن؛ا مع التعامل اإلنسانية عند األبعاد إمهال يعين وهو ما املطلوب، املستوى دون واالستجابة

 ووجود الوطن،أحناء  مجيع يف فروع على البنك خاصة من جانب توفر املقدمة، اخلدمات عن راضون الزبائن -
 .اآليل املوزع

 يق الداخلي يف تطوير جودة اخلدمةدور التسو "رسالة ماجستري بعنوان : 4(2112)دراسة بوبكر عباسي  .ث
  (" دراسة ميدانية لعينة من املؤسسات الفندقية بوالية ورقلة)الفندقية 

يف صناعة الفنادق، والدور ىل ابراز العالقة بني التسويق الداخلي وجودة اخلدمة إهدفت هذه الدراسة 
مؤسسة متنوعة  24الذي يلعبه التسويق الداخلي يف تطوير جودة اخلدمة الفندقية، من خالل دراسة ميدانية لــ 

 .بني مؤسسات خاصة وعامة
 :ىل جمموعة من النتائج منهاإلدراسة وقد توصلت ا

 غياب تام لعناصر التسويق الداخلي باملؤسسات الفندقية العمومية؛ -
 . وجود مؤشرات إجيابية لتطبيق التسويق الداخلي باملؤسسات الفندقية اخلاصة -

 الدراسات األجنبية. 2
Jumadi (4102)دراسة . أ

5
 Influence of Internal Marketing toward" مقال بعنوان: 

Internal Service Quality and impact to Internal Customer Satisfaction: Case Study 

in Tourism Industry in Yogyakarta Special Territory of Indonesia. 
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 ،(دراسة ميدانية لعينة من المؤسسات الفندقية بوالية ورقلة)دور التسويق الداخلي في تطوير جودة الخدمة الفندقية  ،(9112)بوبكر عباسي  

.جامعة قاصدي مرباح، ورقلة ماجستير،رسالة 
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 على التأثري من خالل الداخلية اخلدمة نوعية على الداخلي التسويق تأثري إىل تبيان هدفت هذه الدراسة
 لعينة من خالل دراسة استقصائية ،(اندونيسيا) يوغياكارتا منطقة يف السياحة صناعة يف الداخليني الزبائن رضا

 .جوبمست 422 مكونة من

 :ىل جمموعة من النتائج منهاإوقد توصلت الدراسة 

 ؛الداخلية دمةاخلجودة  على يؤثر الداخلي التسويق  -
 ؛الداخلي الرضا على كبريا تأثريا يؤثران الداخلية دمةاخل وجودة الداخلي التسويق -
 .الداخلي التسويق على تأثريها من أكثر الداخليني الزبائن رضا على كبريا تأثريا الداخلية دمةجودة اخل تؤثر -

 مقال بعنوان  :Amjad A. Abu-ElSamen (2112)6 و Mamoun N. Akroushدراسة . ب
"Internal marketing and service quality in restaurants" 

من هذه الورقة هو دراسة منوذج جترييب للتسويق الداخلي ونوعية اخلدمات الداخلية يف مطاعم  والغرض
عينة من مديري وموظفي املطاعم  استهدفتاستقصائية خدمت دراسة است، حيث السياحة العاملة يف األردن

 .334السياحية العاملة يف األردن مقدارها 
 : ىل جمموعة من النتائج منهاإوقد توصلت الدراسة 

تعيني املوظفني، والتدريب واالتصاالت الداخلية وحتفيز املوظفني : من ستة أبعاد يتألف التسويق الداخلي -
 ؛واألمن الوظيفي واالحتفاظ باملوظفني

 ؛املوظفني يةتدريب املوظفني واالتصاالت الداخلية تؤثر تأثريا إجيابيا وبشكل كبري على دافع -
 .على األمن الوظيفي تأثريا إجيابيا وكبرياسويق الداخلي يؤثر الت -

 INFLUENCE OFمقال بعنوان  : Ilham Sentosa(2112)7 و   Zahir Osmanدراسة . ت

CUSTOMER SATISFACTION ON SERVICE QUALITY AND TRUST 

RELATIONSHIP IN MALAYSIAN RURAL TOURISM. 

                                                                                                                                                                                           
5
 Jumadi (2014), Influence of Internal Marketing toward Internal Service Quality and impact to Internal 

Customer Satisfaction: Case Study in Tourism Industry in Yogyakarta Special Territory of Indonesia, The 

International Journal Of Business & Management, Vol 2 (9), (69-73). 
6
 Mamoun N. Akroush, Amjad A. Abu-ElSamen, Ghazi A. Samaw, Abdelhadi L. Odetallah(2013), Internal 

marketing and service quality in restaurants, Marketing Intelligence & Planning, Vol 31 (4), (304-336) . 
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يف السياحة الريفية يف  نوعية اخلدمات علىثر إرضاء الزبائن إجياد فهم أل هدفت هذه الدراسة إىل
البيانات اجملمعة حيث اعتمد الباحث على منوذج استبيان الستخالص البيانات ومجعها، وقد أسفرت  ماليزيا،

 .لالستخدام قابل استبيان 295ستقصائية عن االدراسة المن 

 :ىل جمموعة من النتائج منهاإتوصلت هذه الدراسة 

 ؛يف ماليزياالسياحية وعية اخلدمات تعزز الرضا يف املناطق الريفية ن -
 .والثقة العالقة بني نوعية اخلدمات ترب متغري وسيط ومؤثر يفالرضا يع  -

 "مقال بعنوان : Muhammad Alshurideh(2112)8 و Amjad Abu ELSamenدراسة   .ث
The Impact of Internal Marketing on Internal Service Quality: A Case Study in a 

Jordanian Pharmaceutical Company. 
، حيث مجعت ىل حتليل تأثري التسويق الداخلي على جودة اخلدمات الداخليةإهدفت هذه الدراسة 

 .يعملون يف شركة صيدالنية أردنية موظف 225البيانات من 
 : ىل جمموعة من النتائج منهاإوقد توصلت الدراسة 

 إجيابية بني أبعاد التسويق الداخلي واجلودة املتصورة للخدمات الداخلية حبجم متفاوت؛ وجود عالقة -
 .عد الذي له أكرب تأثري هو بعد التوظيف، حيث له تأثري أقوى على اجلودة الداخليةبتبني أن ال -

 :أوجه التشابه واالختالف مع الدراسات السابقة. 2
، واليت متتلك العديد من النقاط الدراسات السابقة ذات الصلة باملوضوع أن مت استعراض بعض بعد

 : ومنهاواليت متيز هذه الدراسة عن غريها، أهنا ختتلف عنها يف بعض اجلوانب  هذه الدراسة، إالاملشرتكة مع 

ال إالتسويق الداخلي جبودة اخلدمة،  تعترب هذه الدراسة مكملة للدراسات السابقة من حيث دراسة عالقة -
 أن هذه الدراسة مست اجلانب السياحي من جودة اخلدمات وهو ما مل جنده يف الدراسات السابقة؛

                                                                                                                                                                                           
7
 Zahir Osman,  Ilham Sentosa (2013), INFLUENCE OF CUSTOMER SATISFACTION ON SERVICE 

QUALITY AND TRUST RELATIONSHIP IN MALAYSIAN RURAL TOURISM, Business and Management 

Quarterly Review, 4 (2), (12-25). 
8
 Amjad Abu ELSamen, Muhammad Alshurideh(2012), The Impact of Internal Marketing on Internal Service 
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Management, vol 7 (19), (84-95). 
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على اجملال اجلغرايف موزعة مؤسسة  55مست الدراسة املؤسسات السياحية بوالية سطيف، حيث مت دراسة  -
 للوالية؛

ىل إ 2212ة، حيث امتدت يف الفرتة من يف فرتة زمنية ختتلف عن الدراسات السابق كانت هذه الدراسة -
2221. 

 حدود البحث. ثامنا
 :تتمثل احلدود اخلاصة هبذا البحث يف حدود مكانية، زمنية وبشرية، وهي موضحة كالتايل

يقارب الثالث سنوات من سنة حيث امتدت هذه الدراسة جبانبيها النظري والتطبيقي ما : الحدود الزمنية. 1
 .تحليل البيانات املتعلقة بالبحثلوزيع استمارة معلومات ومجعها ، مت يف ختامها ت2221ىل سنة إ 2212

حيث مت إجراء الدراسة على جمموعة من املؤسسات السياحية بوالية سطيف، واليت  :الحدود المكانية. 2
 .عني أزال تنشط يف كل من مدينة سطيف، العلمة، عني وملان،

 .حيث استهدفت الدراسة جمموعة من عمال املؤسسات السياحية بوالية سطيف :الحدود البشرية. 2

 هيكل البحث. تاسعا
 :ثالثة فصول نظرية وفصل تطبيقي كما يلي مت تقسيم البحث إىل أربعة فصول، منها لقد

 الفصل األول. 1
املبحث  تضمنمباحث،  أربعحيث مت تقسيمه إىل هذا الفصل يعترب مدخل جلودة اخلدمة السياحية 

للسياحة من وجهة نظر  املبحث الثاين طرقفيما ت فاهيم اخلاصة بالسياحة وخصائصها،بعض املاألول 
 .اقتصادية، يف حني كان موضوع املبحثني الثالث والرابع اخلدمة السياحية وجودة اخلدمة السياحية على التوايل

 الفصل الثاني. 2
حيث مت تقسيمه إىل دراسة خمتلف اجلوانب اليت تتعلق بالتسويق الداخلي، الفصل  خالل هذامت من 

لدراسة أبعاد صيصه أما املبحث الثاين مت ختتناول املبحث األول مفهوم التسويق الداخلي، مباحث،  أربع
لي يف حتقيق جودة خالتسويق الداخلي، مث تطبيق مفاهيمه يف املبحث الثالث، وأمهية ممارسات التسويق الدا

 .اخلدمة السياحية يف املبحث الرابع
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 الفصل الثالث. 2
مباحث، حيث  أربعةمت جتزئته إىل  وقد ىل السياحة يف اجلزائر،إمت التطرق من خالل هذا الفصل 

ىل أهم املؤهالت واملقومات إزائر، فيما املبحث الثاين تطرق ملتابعة تطور السياحة يف اجلاملبحث األول خصص 
ىل بعض املؤشرات إلسياحية يف اجلزائر، ومت التطرق السياحية يف اجلزائر، واملبحث الثالث تناول خمطط اجلودة ا

 .السياحية يف اجلزائر ضمن املبحث الرابع
 الفصل الرابع. 2

عبارة عن فصل تطبيقي، ودراسة استقصائية لبعض املؤسسات السياحية بوالية سطيف، مت تقسيمه إىل 
ىل املبحث الثاين الذي حيوي إي يعرض جمال الدراسة امليدانية، ، انطالقا من املبحث األول الذثالث مباحث

حتليل البيانات ومناقشة إجابات املستجوبني، مث املبحث الثالث الختبار الفرضيات، عرض النتائج وتقدمي 
 .املقرتحات

 نموذج البحث . عاشرا
على الفرضيات املوضوعة، والدراسات السابقة املعتمدة، وخمتلف األدبيات النظرية للموضوع  تأسيسا

 .فقد مت بناء منوذج الدراسة كما هو موضح أدناه
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 صعوبات البحث. إحدى عشر
 : منهاالبحث جمموعة من الصعوبات  لقد اعرتض هذا

 ؛خاصة ما تعلق بشق التسويق الداخلياليت تناولت املوضوع  اجلديدة حمدودية الدراسات واألحباث .1
 ىل جائحة كورونا؛إالتوقف الطويل عن العمل الراجع صعوبة احلصول على املراجع من املكتبة بسبب  .2
غالق معظم املؤسسات السياحية ألبواهبا بسبب نقص توافد السواح الداخليني واألجانب، وهذا بسبب إ .3

هذه املؤسسات استالم ة، وحىت بعد االنفراج النسيب رفض العديد من مسريي اخلوف من انتشار اجلائح
 و اإلجابة عنها؛أاالستمارات 

 ومجع االستمارات؛ توقف وسائل النقل عن العمل وهو ما صعب عملية توزيع .4
 .ا مبدير املؤسسةهرتباطاستجوبني، بسبب مركزية القرارات و عدم التجاوب وإبداء الرأي من طرف امل .5
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 مدخل إلى جودة الخدمة السياحية :الفصل األول

 تمهيد 

يف الوقت الراهن  سلط عليها الضوء اليتو  االقتصاد العاملي يف النشاطات من أهم واحدة تعترب السياحة
وأثرها  ،من جهة الرتفيه عن األفراد وتلبية رغباهتم املختلفة يفوهذا ألمهيتها  ،كمورد اقتصادي مستدام

 .أخرى من جهة على التشغيل واإليرادات العامة للدولة االقتصادي
 لضمان التنافسية األسبقيات أحدويف ظل تعقيد وعوملة بيئات العمل التنافسية اليوم أصبحت اجلودة 

، فللنجاح يف سوق سياحي شديد املنافسة، جيب على املؤسسة التنافسي احمليط هذا يف واالستمرارية البقاء
اجلودة يف تقدمي وبالتايل ف ،ويف الوقت احملدد الزبون، يتوقعه ذيال مستوى اخلدمةتقدم السياحية التأكد من أهنا 

خلق بيئة عمل مبتكرة لتحسني اليت تستثمر يف زيادة إيرادات املؤسسة،  إىل والء الزبون ومنهؤدي تاخلدمات 
 . العاملنياخلدمات السياحية وتطوير خطط تدريب 

 :وهي كما يلي ،املباحثجمموعة من  عرض يف هذا الفصلسيتم وعليه 

 .مفاهيمي للسياحةمدخل : املبحث األول

 .الصناعة السياحيةمفهوم : املبحث الثاين

 .اخلدمة السياحية: املبحث الثالث

 .جودة اخلدمات السياحية: الرابع املبحث
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 مدخل مفاهيمي للسياحة : المبحث األول

 أن ما فتأت ولكن وأهدافها، ومظاهرها وسائلها يف ببساطته بسيطة اإلنسان نشأةب السياحة نشأت لقد
 ، واقتصاديةثقافية، اجتماعية ظاهرة إىللضمان سبل احلياة  آلخر مكان من ترحال عملية جمرد من حتولت

 الدول اقتصادوتنمية  دعم يف تساهم صناعة إىل مث ،والعمل واالستجمام الرتفيه الراحة، أهدافها متنوعة من
 .السياحية

 السياحة مفهوم: المطلب األول
على اعتبارها نشاط  بعض التعاريف اخلاصة بالسياحة والسائح، إىل املطلب هذا يف سيتم التطرق

 . من جهة أخرى وحتقيق رغبات األفراد الرتفيهية ،من جهة يساهم يف تنمية االقتصاد

 تعريف السياحة: الفرع األول

 :العديد من التعاريف اليت مت تقدميها للسياحة نذكر منها هناك

كما يشار    ،انطالق هلا ةونقط ،النشاط أو العملية اليت تعمل كمحفز للتنمية هنابأتعرف  :التعريف األول . 1
 .1احتياجاهتم والقائمني علىالسياح  ةأنشط إليها على أهنا

هي تتكون من طرفني ة، فوالسياحة كصناع ،حة كنشاط اجتماعيبني السيا االختالفما يبني  وهذا
 .رئيسيني، مقدم اخلدمة السياحية والسائح املستفيد من هذه اخلدمات

احتياجاهتم ، واستيعاهبم وتلبيه زوار ونقلهمالعلم والفن واألعمال التجارية جلذب ال هي: التعريف الثاني. 2
 .2ورغباهتم بسخاء

هذا التعريف الضوء على اجلانب العلمي والفين لنشاط السياحة، فهي علم يعتمد على جمموعة  يسلط
تقنيات يف قياس ومعرفة رغبات الزبائن وتوجهاهتم االجتماعية واالقتصادية، والسياحة فن مرتبط مبقدم اخلدمة، 

 .تقدمي خدمة متميزة الذي جيب أن تتوفر فيه اخلصائص الشكلية والشخصية والوظيفية الالزمة لضمان

                                           
1
 Richard sharpley, david telfer (2002), aspects of tourism, channel view puplications, Australia, p 21. 

2
 Stephen williams (2004), tourism :critical concepts in the social sciences, routledge, France, p 27. 
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وما  أماكن عملهم وإقامتهم املعتادة، االنتقال املؤقت لألشخاص إىل وجهات خارج هي :التعريف الثالث. 3
 .1إقامتهم يف تلك الوجهات ثناءأ السياح معدة الستقبالة مرافق خمتلفة نشطأيرتبط هبذا االنتقال من 

قامته، ائحا إال اذا غادر مكان إالسائح ال يسمى سن احة تركز على عنصر االنتقال، أي أفالسي وعليه
و عمله إىل مكان آخر، كما تركز على اخلدمات واألنشطة املادية واملعنوية املرافقة للتنقل، وما بعد التنقل أ

 . واالستقرار يف وجهة معينة

إقامة مؤقتة  نتج منأو تسفر، الجمموع العالقات والظواهر اليت ترتتب مع : السياحة هي :التعريف الرابع. 4
، وطاملا مل ترتبط هذه اإلقامة بنشاط وغري دائمة،مؤقتة طاملا أن هذه اإلقامة  ،لشخص أجنيب يف مكان ما

ويعيش خارج مكان سكنه األصلي خالل أربع  ،بشكل مؤقت ةأجنبيكل شخص يكون يف دولة   فالسائح إذن
  .2ساعة أو أكثر( 42)وعشرين 

 ، على اعتبار االحتكاكبني األفرادن السياحة نشاط يرتبط بتكوين عالقات هذا التعريف على أ يركز
كما يركز على ضرورة االنتقال املؤقت وليس الذي حيدث بني األشخاص خالل عملية التنقل وبعدها،   املباشر

 .ساعة فما أكثر 42الدائم والذي يف الغالب يكون 

أو  إلقامة، هبدف الرتفيه واالستجمام مكان اإىل مكان آخر غري املؤقت فالسياحة هي السفر وعليه
 .و أي نشاط آخرأ العالج، أو ممارسة الرياضة

 تعريف السائح: الفرع الثاني
 :مت تعريف السائح من وجهات نظر خمتلفة ومتعددة ومنها لقد

دولة غري  الزائر املؤقت إىل أي منطقة أو" :أنهبسائح تعرف منظمة السياحة العاملية ال: التعريف األول. 1
يف الدولة املضيفة  ساعة 42مبا يف ذلك الزوار الذين يقضون  ،سواء للرتفية أو األعمال ،الدولة املقيم فيها

 .3"خالل زيارهتم
                                           
1
 Narayan misra, sapan kumar sadual(2008),  basic of tourism management, anurag jain for excel, india, p 05. 

 .01، الطبعة األولى، االكاديميون للنشر والتوزيع، عمان، األردن، صأساسيات الجغرافيا السياحية، (6102)رضا محمد السيد   2
3
 Mark Anthony Camilleri  7102 ) ), The Tourism Industry: An Overview, in Travel Marketing, Tourism 

Economics and the Airline Product, Springer Nature, Switzerland, p 02. 
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األنشطة واألهداف من السفر، الذي يكون وهذا حسب تعدد  ،يظهر هذا التعريف تعدد أنواع السياحة
 .ساعة 42بصفة مؤقتة، أي على األقل 

غري بلده  ابلدمن يزور "بأنه  م السائح3691لعاملي للسياحة عام عرف مؤمتر  روما ا :التعريف الثاني. 2
أي  وظيفة بأجر يف البلد الذي يزوره يقيم فيه بصورة دائمة ومعتادة، ألي سبب من األسباب، عدا قبولالذي 

مل تغيري مكان اإلقامة املعتادة لفرتة مؤقتة، وبعبارة أوضح تغيري البيئة االجتماعية ألي غرض غري غرض الع
هم رجال القوات املسلحة األجنبية، ومسافرو  إال أن املسافرين الذين ال يتصل سفرهم بالسياحة ؛بأجر

 .1"ضاء اهليئات الدبلوماسية، والتمثيل القنصليالرتانزيت والعاملون املؤقتون، وأطقم الطائرات واملهاجرون وأع

بصورة مؤقتة فقط، كما السائح هو املسافر ما جاء يف التعاريف السابقة، ف يؤكد هذا التعريف على
 .يستثين بعض الفئات اليت يعترب تنقلها مؤقت، ولكن ال تدخل ضمن تصنيف السائح

:  تعريف السائح بأنه 3691عام  AITOاعتمدت منظمة السياحة العاملية االيوتو : التعريف الثالث. 3
وال يقصد القيام بوظيفة  ،أشهر 1ساعة وأقل من  42 من أكثروميكث فيه  جنبياأالشخص الذي يزور بلدا "

  .2"أو نشاط مهين

ن يسافر جيب أ سب منظمة السياحة العامليةيدقق هذا التعريف أكثر يف صفة السفر املؤقت، فحو 
 .أشهر 1ساعة وال تتجاوز  42السائح ملدة ال تقل عن 

 :3وميكن ذكر أهم صور السياح توافقا مع هذه التعريفات فيما يلي

 الشخص الذاهب للرتفيه أو العالج أو ألسباب أخرى؛ . أ

 أو حلضور مباريات رياضية دولية أو املشاركة هبا؛ ،الشخص الذاهب الجتماعات دولية. ب

 . الشخص الذاهب للدراسة أو التخصص يف جمال معني. ت

 

                                           
 .01، دار مؤسسة رسالن للطباعة والنشر، دمشق، سوريا، صصناعة السياحة واألمن السياحي، (6112)مصطفى يوسف كافي   1
 .01نفس المرجع، ص   2
 .01ص مرجع سابق، رضا محمد السيد،  3
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 :1كما ميكن القول أيضا، بأن الشخص ال يعترب سائحا يف احلاالت التالية

 ؛، ويعمل هبا بعقد أو بغري عقدالشخص الذاهب للعمل بدولة أجنبية -

 .الذي ارحتل إليه وكان سائحا الشخص الذي يستوطن يف املكان  -

الكسب املادي أو  سبب غري يوأل يإقامته األصلالشخص الذي يسافر خارج حمل هو السائح  إذن 
( ئح األجنيبالسا)أو داخل بلد غري بلده  ،(السائح الوطين)سواء كان يف داخل بلده  ،طويلة املدى الدراسة

 .ةساع 42تزيد عن  ةولفرت 

 وأهميتها خصائص السياحة :المطلب الثاني

على اعتبارها نشاط اقتصادي  السياحة مبجموعة من اخلصائص اليت متيزها عن باقي القطاعات فردتت
تستمد هذه اخلصائص من جمموعة من املكونات والعناصر اليت تعترب حجر األساس يف هذا ، واجتماعي

  .النشاط

  خصائص السياحة: الفرع األول

 :2امنهتتميز السياحة مبجموعة من اخلصائص اليت تتفرد هبا 

وجهات  ن أخرى، وإقامتهم يفالناس إىل أماك من حركة تنشأ السياحةف: من حيث ارتباطها بحركة الناس. 1
  .خمتلفة

 خمتلف األنشطة هبا مبا يف ذلك واإلقامةىل وجهة معينة إاالنتقال : ، ومها عنصران يف السياحةويوجد 
 .العمل وأاالنتقال من املكان املعتاد لإلقامة ، و املمارسة

                                           
1
 A. K. Bhatia(2007), The Business of Tourism: Concepts and Strategies, Sterling Publishers, United Kingdom, 

p 56 . 

2
 :أنظر 

 .01، األكادميون للنشر والتوزيع، األردن، ص اإلدارة السياحية الحديثة ،(6101)سمر رفقي الرحبي  -
- Narayan misra, Op.Cit, p 05. 

  

 

https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22A.+K.+Bhatia%22
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، يف غضون أيام أو أسابيع أو أشهر االنتقال يكون مؤقت، مع اعتزام العودةف :من حيث خاصية الزمن. 2
 .الطلب السياحي ال يتصف بصفة التكرارف

؛ املأجورالدائمة أو العمل  اإلقامة ىألغراض أخرى غري احلصول عل السياحة تكون :من حيث الغرض. 3
 .هبا ةاختالف األنشطة وطبيعة اخلدمات السياحية املرتبط هيرتتب علي ودوافعها،السياحة  نواعأفتعدد وتباين 

 القطاعات كثري منالبرتبط حيث يمكونات النشاط السياحي، تشعب وتعدد  :من جانب اقتصادي. 4
 الطلب السياحي مبستوى الرفاهية االقتصادية والتقدم التكنولوجي والعوامل الثقافية ويتأثر ،االقتصادية

بقضايا التنمية االقتصادية والسياحية يف كثري من  يتأثرالدول التحكم فيها، كما  ىوالسياسية، اليت يصعب عل
 .النامية الدول وخاصة

كما أن  ،مالئمة املناخ السياحي يعترب من العوامل املؤثرة على املنتج السياحيف :الجانب الماديمن . 5
 يرتبط باملرونة بل، على مدى توافر املوارد وتنوع القدرات واخلدمات وغريها فقط ال يتوقف الطلب السياحي

 .القدرة املادية للسائحو 

املوارد السياحية النادرة، وصعوبة قيام فيما يتعلق باصة خغياب املنافسة ائص السابقة، فصوإىل جانب اخل .6
 .لسياحةل ةيز املمعد من أبرز السمات ت، بديلةبتبين سياسات بعض الدول 

 أهمية السياحة: الفرع الثاني
 : 1يف النقاط التالية تلخيصها ميكنمن جوانب عديدة، وبصورة عامة  إن أمهية السياحة تظهر

 الثقافية األهمية. 1
 املختلفة، الثقافات تبادلو   نقل يف تساهم إذ ،الشعوب بني احلضاري االتصال يف هامة وسيلة السياحة

 السياحية احلركة طريق عن ،الثقافية األلوان وخمتلف الشعبية والفنون اآلدابو  واملعتقدات اللغات تنقل فهي
 يف أساسيا عامال يعترب الذي ،السياحة حملور الثقايف التأثري يف يساهم مما وتتأثر تؤثر فهي اخلارجية،و  الداخلية

                                           
، أطروحة دكتوراه، دور المواقع االثرية والمعالم التاريخية القديمة واالسالمية في تفعيل السياحة التنموية في الجزائر، (6102)مسعود بورابعة   1

 .11، ص 6جامعة الجزائر 
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 اهلوية ونشر السائدة الثقافة دعم إىل يؤدي سياحي دافعك الثقافة فاستخدام واحلضارية، االجتماعية التنمية
 .واللغة ثاوالرت  احمللية الفنون وإحياء العرقية

 السياسية األهمية . 2
 من احلد يف مهما عامال صارت حيث العامة، الدولية العالقات يف اهام ادور  السياحية احلركة تلعب

الزيارات  خالل الدول بني للتعامل مباشر فعل كرد جاءت فلقد الدولية، واالختالفات الصراعات والنزاعات
 االجتماعية فالعالقات األمم، بنيالتقارب و  السالم رموز من رمزا السياحة أصبحت هنا ومن بينهم، املتبادلة
 القضايا ىلإ تنظر ةممنسج آراء تتكون ومنه ،الرؤى يف الكبرية الفوارق تذيب الشعوب أفراد بني والودية

 درء يف تساهم اليت الودية احللول عن ممكنة درجة قصىأ ىلإ البحث يأ ،سلم نظرة وفق املطروحة السياسية
 وأ املنظمة السياحية الزيارات بواسطة نسجت عالقات هكذا على احلفاظ هبدف اخلالفات، ونبذ املشاكل
 .العفوية

 االقتصادية األهمية. 3
 الصناعات بعض ناتج منها ناتجلا يفوق حيث بصورة كبرية، العاملي االقتصاد يف السياحة تساهم

 املستلزمات على ينفقون مما كثرأ والسياحة السفر على ينفقون املتقدمة الدول يف الزبائن نأ كما الكربى،
ن م مداخيل من تدره ملا القتصاديةا التنمية جمال يف الرافعة هي راهنال الوقت يف فالسياحة وعليه ،األخرى
 بعض أن ذإ الدولة، هياكل داخل القومي الدخل توزيع وعلى التجاري زاناملي على إجيابا وتؤثر ،الصعبة العملة
 القطاعات ومجود ،لطبيعيةا الثروات لقلة نظرا االقتصاد دواليب لتحريك القطاع هذا على تعتمد الدول

 تقوية إىل الوصول هو ،إدارية ونظم قواعد على هبناءو  النشاط السياحي إقامة من األساسي واهلدف ،األخرى
 االقتصادية الظروف بتوفر إال واستقرار منأ فال االجتماعي، املستوى يف نيالتحس مث ومن االقتصادي الناتج
 .صحيح العكسو  اجليدة

 

 

 



 مدخل إلى جودة الخدمة السياحية                                    الفصل األول                  

 

8 
 

 دوافع ومكونات السياحة: ب الثالثالمطل
والقطاعات، فهي متثل عنصر الربط بني هذه  نشاطات السياحة مع العديد من اجملاالت تتداخل

، وهو ما يقود لدراسة هذه القطاعات من خالل مكوناهتا العديدة، وأيضا تنوع األسباب السياحية ودوافعها
  .العناصر يف هذا املطلب

 مكونات السياحة: ألولا الفرع
 :1اليت جيب أخذها بعني االعتبار يف أي عملية ختطيطو يف ما يلي املكونات األساسية للسياحة 

تتضمن العناصر الطبيعية مثل املناخ والتضاريس والشواطئ والبحار واألهنار  :عناصر جذب الزوارعوامل و . 1
 .األلعابواألثرية والدينية ومدن مثل املواقع التارخيية واحلضارية  ضريةوالغابات واحملميات، والدوافع احل

 .االسرتاحاتوالنزل وبيوت الضيافة واملطاعم و مثل الفنادق : وخدمات اإليواء والضيافة مرافق. 2

ومراكز صناعة وبيع احلرف ، السفرومات السياحية ووكاالت السياحة و مثل مراكز املعل :خدمات مختلفة. 3
 .واألدالء السياحيني مناليدوية والبنوك واملراكز الطبية والربيد واأل

 .إىل املنطقة السياحيةمن و تشمل وسائل النقل على اختالف أنواعها : النقل خدمات. 4

املياه العادمة  تشمل توفري املياه الصاحلة للشرب والطاقة الكهربائية والتخلص من: خدمات البنية التحتية. 5
 .، وتوفري شبكة من الطرق واالتصاالتلبةوالفضالت الص

التشريعات والقوانني واهلياكل  وبرامج الرتويج للسياحة، مثل سن تتضمن خطط التسويق: عناصر مؤسسية. 6
دريب املوظفني يف القطاع التنظيمية العامة، ودوافع جذب االستثمار يف القطاع السياحي، وبرامج تعليم وت

 .السياحي

 :أعالهوالشكل التايل يلخص مكونات السياحة املذكورة 

 

                                           
 .66، دار مؤسسة رسالن للطباعة والنشر، دمشق، سوريا، ص ، السياحة البيئية المستدامة(6101)مصطفى يوسف كافي   1
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 مكونات السياحة: (11) الشكل

 

 

 

 

 

 

 .44، دار مؤسسة رسالن للطباعة والنشر، دمشق، سوريا، ص السياحة البيئية المستدامة، (4132)طفى يوسف كايفمص  :المصدر

 علىالدولة يركـز على قـدرة  ي، فالنشاط السياحومورد للثروة عترب اجلاذبية السياحية رهان مهمت حيث
، فهي االقتصادإذ أصبحت بديل مقرتح لتنمية  الرتفيهية،و ت الرياضـية، الثقافيـة الايف خمتلف اجمل جذب السـياح

وال ميكن حتقيق ، وعناصر الرتفيـهتـراث، ، والاآلثار املادية واملعنويةك وأخرى حضارية تعتمد على موارد طبيعية
اهلياكل هذه التنمية إال بتوفري جمموعة من العناصر املادية املساعدة، مثل مرافق وخدمات اإليواء وسائل النقل، و 

 .القاعدية واملؤسسية

 الدوافع السياحية: الفرع الثاني
 هلا قوةاليت دافعة للسياحة، واملغريات هي جمموعة من العناصر الاذبة أو اجلد من املغريات يعدال وجدي

 تتواجد يف هة القصد السياحي، وهي تشكل العوامل اجلاذبة اليتجلالتأثري على اختاذ القرار يف اختيار السائح 
 :1إىل وظيفة اليت تشتهر هبا، وتنقسمبغض النظر عن حجمها وال ،جهة القصد السياحي

                                           
 : أنظر   1

 .17، الطبعة األولى، الجنادرية للنشر والتوزيع، األردن،  صمبادئ علم السياحة، (6102)خليل محمد سعد  -
 .01الطبعة األولى، أطلس للنشر والتوزيع، مصر، ص ، اإلعالم والسياحة، (6102)أماني رضا -
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يف إغراء  ابارز  اوهي تلعب دور  يندرج حتتها كل ما ينتمي لليابسة، املاء، واهلواء، (:بيئية) دوافع طبيعية. 1
 .للذهاب إليها السائح

ولد يالتوافق االجتماعي واحلضاري والثقايف يف جهة القصد  فال شك أن: دوافع اجتماعية وحضارية. 2
الدول املضيفة  يف السفر والعكس، فمواقف املضيفني ودرجة الرتحيب والود من جانب املواطنني يف الرغبة

النشاط  من دول العامل إىل إنعاش من هذا املنطلق تسعى العديدو سيجعل الضيف حيس وكأنه بني أهله، 
املعامل  ويشمل اجلانب احلضاريوإحياء الرتاث الشعيب،  عن طريق إقامة املهرجانات واملعارض السياحي

 .، والبرتاء باألردن، والقدس يف فلسطنيمبصراألهرامات  التارخيية القدمية مثل

احلياة يف  ، وأسلوبوالسلوكيات ،يتمثل يف رغبة السائح للتعرف على جمموعة املعتقدات: ثقافيةدوافع . 3
أو إىل األحياء  الثقافة الفرنسية، يقود السائح إىل التعرف علىالبلدان اليت سيزورها، فالسفر إىل باريس مثال 

 .القدمية يف املدن اإلسالمية

عينة واملزارات الدينية اليت هلا قدسية وروحانية م ،واملقصود هبا زيارة األماكن الدينية املقدسة :دوافع دينية. 4
زيارة  مثل، بني األماكن اإلسالمية، واملسيحية، واليهودية د هذه املزاراتتتعدو  ،أو املسافريف وجدان الزائر 

 .بالنسبة للمسيحيني، أو زيارة معابد يهودية بالنسبة للديانة اليهودية املساجد للمسلمني، الكنائس

 : طقة معينةالتايل يوضح ويلخص أهم الدوافع السياحية، اليت حتفز السياح على زيارة من والشكل

 دوافع السياحة(:  12) الشكل

 

 

 

 

 
 .12ص  األردن، ، الطبعة األوىل، دار االعصار العلمي،السياحياالقتصاد ، (4132)مصطفى كايف وآخرون : المصدر

 مواقع اجتماعية

 مواقع دينية

 مواقع رياضية مواقع اقتصادية

 السياحة

 دوافع اخرى

 دوافع صحية

مواقع ترفية 
 واستجمام

 دوافع ثقافية
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السياحية، من خالل التأثري على ميوالت  فالدافع السياحي هو العنصر الذي يتحكم يف اختيار الوجهة
ىل األماكن ذات الطابع الديين مثال على ر الذي جيعل السائح يفضل الذهاب إالسياح وتوجهاهتم، وهو األم

ليها حبكم أسباب أماكن يكون السائح مضطرا للذهاب إالرتفيه واالستجمام، كما أن هناك حساب أماكن 
 . مثل املرض أو العمل معينة شخصية

 أنواع السياحة: المطلب الرابع
، ويف هذا النامية املناطق عنصرا من عناصر التنمية خاصة يف بعض عتبارهابحتليل القطاع السياحي  ينبغي

ميكن تقسيمها عليه و  املعايري املصنفة هلا،، و أنواعهاكتسي طابعا متعدد األشكال، وتتميز بكثرة فهي تاإلطار 
  .من خالل هذا املطلب

 حسب جنسيات السياح: الفرع األول
 : 1ىل نوعني رئيسيني مهاإهذا النوع  يقسم

يف الغالب وتتميز جانب داخل حدود دولة أخرى، أتكون من قبل مواطنني  (:دولية)سياحة خارجية . 1
 :فرتة السياحة، والسياحة اخلارجية تنقسم إىل سالبة وموجبةخالل جنبية األعملة باعتماد ال

من  مصدرهاصعبة  للسياحة يف اخلارج، وينفقون عملة ما بالد فالسالبة حتصل عندما يذهب مواطنو .أ
 .داخل البالد

عندما حيضر مواطنون أجانب إىل دولة معينة، وينفقون عملة صعبة تساعد يف زيادة  املوجبة حتصل .ب
 .الدخل الوطين

 .ليةاحملعملة المن قبل مواطين دولة معينة داخل حدود دولتهم وتنفق فيها  تكون :سياحة داخلية  . 2

 

 

                                           
 .01، ص مرجع سابقسمر رفقي الرحبي،   1
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 السياحة حسب هدفها: الفرع الثاني
 :1تقسم السياحة حسب هدفها إىل عدة أقسام هي

 السياحة العالجية  . 1

أمراض أخرى عند  وأنفسي  وأ ،جسميإىل عالج  تكون هناك حاجة هذا النوع من السياحة يف
ومتارس هبدف الشفاء التام أو التخفيف من اآلالم واألوجاع، وهي تنقسم إىل عدة أنواع حسب  ،املواطنني

 :الوسائل الطبيعية املستخدمة يف العالج، كما يلي

 العالجية المناخية السياحة. أ

، مثل بعض األمراض اليت تعاجل يف الحتوائه على خصائص معينة يتم العالج عن طريق املناخ حيث
 .يف البحار وغريها أواجلبال 

 السياحة العالجية المعدنية. ب

، لكن التقاليد املنتشرة يف هذا نتشارااالسياحة الصحية األكثر  أحد أشكال السياحة املعدنية تعترب
وسائل التسلية والراحة، ومتلك اجلزائر إمكانيات  حدیإامليدان جتعلها تتجاوز هذا اإلطار متاما، حيث تعترب 

تزال غري مستغلة، ويف إطار حصيلة احلمامات املعدنية اليت أجنزت عرب كل  هامة من احلمامات املعدنية ال
السوق السياحي يف بتوسيع  ستغالهلاامسح  ،منبع للمياه املعدنية 414إحصاء  م، مت3699الرتاب الوطين سنة 

 .اجلزائر

 السياحة الترفيهية. 2

رب واهل، تعادة القوى النفسية والفيزيائيةاس، و احملافظة على صحة الفرد إىلهدف هذا النوع من السياحة ي
 .، وهي النوع األكثر رواجا(العمل اليومي)روتني التحرر من وال

                                           
 :أنظر  1

 .01، ص مرجع سابقسمر رفقي الرحبي،  -

 .10، ص alphadoc، الطبعة األولى، إدارة األعمال السياحية، (6102) جالل بدر خضرة وآخرون  -

 .12ص  األردن، الطبعة األولى، دار االعصار العلمي،، االقتصاد السياحي، (6102)مصطفى كافي وآخرون  -
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 السياحة الرياضية . 3

السياحة الرياضية املوجبة، تتمثل بالسفر واإلقامة للمشاركة الفعلية يف فإىل نوعني سالبة وموجبة،  تقسم
السفر فهي السياحة الرياضية السالبة  أما ،املباريات الرياضية، ويضم هذا النوع مجيع أنواع الرياضات املعروفة

الرياضية، والسياحة الرياضية بشكل عام تشكل وسيلة لتطوير  حداثواألمن أجل مشاهدة املباريات  واإلقامة
 .التبادل السياحي بالنسبة للشباب

 لسياحة الثقافيةا. 4

 ،املعارض :مثلعديدة  مصادروهلا  ،منها اكتساب املعلومات واحلصول على ثقافة واسعة اهلدف
يكسب ثقافة  وهو ما ،واملتاحف واألسواق واملعابد واملناسبات الثقافية واألماكن األثرية والقبائل القدمية وغريها

 .السابقة القضايا الثقافيةانتقال السائح هنا هبدف التعرف على  حيث يكون، جديدة

 :تنقسم إىل نوعني :السياحة الرسمية. 5

 السياحة الرسمية. أ

أو من أجل  ،شخاص معينني من أجل املشاركة يف حمادثات رمسيةأعندما يسافر أعضاء الوفود أو  تكون
 .حتفاالت دولية معينةااملشاركة يف 

 السياحة الرسمية االقتصادية. ب

تطوير شبكات  يسمحو تكون عندما يسافر الشخص من أجل مشاهدة املعارض التجارية والصناعية، 
 .طار التظاهرات املختلفة كاملؤمترات واألسواق واملعارضإيف  بزيادة الزيارات الشخصية االتصال وحترير االقتصاد

 السياحة الدينية. 6

ه من حس روحاين بالنسبة ، ملا تتمتع بمن أقدم أنواع السياحة، وتتمثل يف زيارة املواقع الدينية تعترب
املنتجات وقد أدى تطور اجملتمع إىل تراجع هذه التظاهرات اليت تشكل تراثا ثقافيا كفيال بتطوير للزائر، 

 .قصد تشجيع النشاط السياحيوعليه جيب العمل على إعادة االعتبار هلذه املواقع السياحية، 
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 سياحة الهوايات. 7

ويتم  ،يف الدول املتقدمة خاصةأعداد كبرية من السواح  تستقطب حيث ،من األمناط احلديثة يعترب
  و حضور املزادات الدولية،أمثل زيارة املعارض الفنية  تنظيم سفريات سياحية لنوع معني وحمدد من السياحة

 .املشاركني يف هذا النمط من السياحة أن تتوفر فيهم الثقافة العالية واإلمكانيات املادية املرتفعةوعلى 

 السياحة حسب الشكل التنظيمي: الثالث الفرع
 :1ما يليالعديد من األشكال، منها السياحة  هذا النوع من يشمل

 السياحة الجماعية. 3

زيارهتا ومكان  عول، وضمن برنامج يشمل األماكن املادما يسافر السياح مع بعضهم مجاعيعن تكون
 :املنام والطعام وغريها، وهي تنظم عن طريق وكاالت السياحة والسفر، وتنقسم إىل قسمني

قامة يف من حيث مدة اإل ،اجملموعة الواحدة برنامج الرحلة لوحدها تقرر :سياحة جماعية غير منظمة .أ
نه يكون غري خمطط هلا أ، أي خدامهااست رادطعام املزيارهتا، وحتدد طرق املبيت واإلعول السياحية امل طقةنامل

 .مسبقا حسب برنامج

وكاالت السياحة  وأ ،من قبل شركات السياحة اامج الرحلة معد مسبقنيکون بر  :سياحة جماعية منظمة .ب
 رادواألمكنة امل ائحوعدد الليايل اليت يقضيها الس طعام،واإل بيتظروف املب بشروط معينة تتعلق دةوالسفر، وحمد

 .زيارهتا

 سياحة فردية. 2

 :تنقسم إىل نوعنيو  ،خارج مكان سكنهم األصلي لإلقامةلوحدهم األفراد  تنقلوهي 

 ؛سياحة فردية غري منظمة. أ

 .سياحة فردية منظمة. ب

                                           
 .01، ص مرجع سابقسمر رفقي الرحبي،   1
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 الصناعة السياحية مفهوم: المبحث الثاني

بشكل غري مرغوب فيه إىل  ؤديوالرتكيبة العامة ألي بلد، فهي ت جزء ال يتجزأ من االقتصادإن السياحة 
 ،للدخل امصدر  كما متثلبعضها البعض،   إدخال الثقافات واحلضارات واألجناس واللهجات املختلفة مع

أو تعاين من ندرة مصادر  ،واالقتصاد السياحي هو أفضل حافز للبلدان اليت لديها معدل صناعة منخفض
 .يةصادر للدول الناماملن أهم ، لذا فقد أصبح واحدا مالدخل

 وشروطها تعريف الصناعة السياحية: المطلب األول
التعرف على خمتلف وجهات النظر يف تعريف السياحة كصناعة تساهم يف  سيتمخالل هذا املطلب  من

 .، وكذا شروط تطبيقهاحتقيق القيمة املضافة

 تعريف الصناعة السياحية: الفرع األول
، الصناعي القياسي وحسب التصنيف ،يعادهلا حملياصنيف الصناعات وما النظام الدويل لتحديد وت إن

الصناعات تصنف وفقا  حيث أن ،منفصلة صناعةكالسياحة  مفهوم يف حتديد  يؤكد على أن هناك صعوبة
دراسة ظاهرة  ميكنوعليه  ،الزبون ، يف حني أن السياحة تعتمد على حالةلسلع واخلدمات اليت تنتجهال

 : من جانبها االقتصادي من خالل التعاريف التاليةالسياحة 

من أجل  ،ىل أماكن غري األماكن اليت يعملون هبانشاطات األشخاص املسافرين إ هي: التعريف األول. 1
 .1أنشطة أخرى مرتبطة هبا أو أداءاألعمال 

غاية  ىلوإاليت ترافق تنقل املسافرين، من حلظة انطالقهم السياحة ترتبط بكل النشاطات  صناعةف
 .وجهاهتم وبعد ذلك أيضا، خاصة األنشطة املرتبطة باألعمال وما ينتج عنها من حركة اقتصادية إىلوصوهلم 

                                           
1
 Knowledge Intensive Service Activities in the Tourism Industry in Australia, A report prepared for the OECD 

KISA project, https://www.oecd.org/sti/inno/34609098.pdf  (25-12-2020) 

https://www.oecd.org/sti/inno/34609098.pdf
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وتسويق البضائع  ويرطالعامة واخلاصة اليت تشرتك يف ت التنظيمات صناعة السياحةتتضمن  :التعريف الثاني. 2
 .1احتياجات ورفاهية السواحلتلبية واخلدمات 

 أوتنظيم سواء كان عاما  أوفكل مؤسسة هذا التعريف على اجلانب املؤسسايت لصناعة السياحة،  يركز
 .يعترب شريكا يف العملية السياحية غري مباشر أوخاصا يساهم يف خدمة السواح بأي نشاط مباشر 

تنمية وتوفري تلك التنظيمات العامة واخلاصة اليت تتطلب : "تعرف صناعة السياحة بأهنا: التعريف الثالث. 3
نتاج وتطوير وتسويق البضائع واملنتجات هبدف تقدمي خدمات تليب احتياجات ورفاهية إت، من أجل التسهي

 .2عتياديااللدائمة إىل أماكن خارج حميطهم قامة اإلاالسياح من أماكن  الءالسياح، أساسها انتقال هؤ 

من حيث التشارك يف العملية السياحية، كما ركز على أن  هذا التعريف على ما جاء يف سابقه يؤكد
جانب اخلدمات املعنوية، مثل إنتاج وتسويق البضائع  إىلصناعة السياحة تشتمل على اخلدمات املادية أيضا 

 .السائح لتحقيق خمتلف رغباته إىل وإيصاهلاوالسلع 

 :3على عدد من املكونات أو العناصر أمهها صناعةالسياحة كتنطوي : الرابعالتعريف . 4

 ؛قومات واملوارد السياحيةامل. أ

 ؛ت السياحيةاالتجهيز . ب

 ؛اخلدمات السياحية. ت

 ؛خدمات املواصالت واالتصاالت السلكية والالسلكية احمللية والدولية. ث

 ؛الدعاية والرتويج السياحي. ج

 .يالطلب السياح. ح

                                           
 .62، دار زهران للنشر والتوزيع، عمان األردن، ص صناعة السياحة، (6112)ماهر عبد العزيز توفيق  1
مجلة االمتياز لبحوث االقتصاد ، لكترونيةاال حية الجزائرية في ظل الصناعة السياحية آفاق الصناعة السيا، (6161)محمد يدو، نبيل بن مرزوق  2

 .11، ص 6، العدد 1،  المجلد جامعة األغواطواإلدارة، 
   .61، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، صت السياحيةآإدارة المنش، (6116)إبراهيم خالد عواد، أسيا محمد امام االنصاري 3
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ستمد أن صناعة السياحة هي مهزة الوصل بني العديد من القطاعات، فهي ت ميكن القول وعليه
 .تؤثر وتتأثر هبانشاطاهتا من هذه القطاعات، 

 الصناعة السياحيةشروط  :الفرع الثاني
، ميكن ذكر البعض الشروط األساسيةجمموعة من السياحة صناعة فاعلة فإنه ينبغي توفر تكون  حىت

 :1منها كما يلي

 ؛على املستويات يف الدولة املضيفةإميان وقناعة بالسياحة من أ .3

 ؛ن تكون السياحة نشاط منظم ومنضبطأ   .4

 ؛ظ على البيئة الداخلية واخلارجيةأن تساهم السياحة يف احلفا   .1

ح وحتقيق أعلى درجات قادرة على إشباع رغبات السيا  ،كوادر مؤهلةعلى  ة يلصناعة السياحاأن تتوفر    .2
 ؛الرضا لديهم

 ؛املهن األخرى على غرارأخالقيات للمهنة  سياحةأن متتلك صناعة ال .5
 ؛سيا ال يتجزأ من االقتصاد الوطينأن تكون جزءا أسا  .9
 ؛على أسس علمية وتكنولوجية صحيحة أن تكون مبنية   .2
 ؛تكيف مع املتغريات بشكل إجيايبأن ت   .9
 ؛أن يتم تطويرها بشكل منظم ودوري   .6

أن حتقق التفاعل املنشود بني حضارات الشعوب من خالل العالقات التفاعلية بني البلد املضيف   .31
 .والزائر

وغياهبا ميكن أن يؤدي تحقق الفعالية يف صناعة السياحة، ل عامل أساسيتعترب هذه الشروط  حيث
 .منو اقتصاد الدولةهبذه الصناعة إىل أن تصبح عائقا يف وجه 

 
                                           

 .06، الطبعة األولى، دار رسالن للطباعة والنشر، دمشق، سوريا، ص وكاالت ومنظمات السياحة والسفر، (6102)مصطفى يوسف كافي   1
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  أهمية صناعة السياحة: المطلب الثاني
عمل على تشغيل ، فهي تألفواج السياحيةل االستقطاب املستمرمن خالل متثل السياحة موردا متجددا 

إذا ما مت  فع مستوى الدخل القومي بشكل كبريوبالتايل العمل على ر  ،مثل املطاعم والفنادقعديدة قطاعات 
 .بالشكل املطلوبهذه الصناعة استغالل 

 األهمية االقتصادية: الفرع األول
من ٪ 35تنتج حوايل  ذلك أن صناعة السياحة ،قتصادية الواعدةالنشاطات اال تعترب السياحة من أكثر

٪ 45وتكتسب السياحة أمهية يف التجارة العاملية حيث أصبحت تشكل ما نسبته  ،الناتج االقتصادي العاملي

 ،وتشري التوقعات إىل استمرارية القطاع السياحي يف النمو املتواصل ،العاملية يف قطاع اخلدماتمن التجارة 
، كما كزيادة سنوية٪ 9حيث تعترب منظمة التمويل الدولية أن املعدل العام للنمو يف السياحة يبلغ حوايل 

 .41411ل سنة بليون خال 3.5 ــــقدرت منظمة السياحة العاملية عدد الوافدين السياحيني ب

دارية إعلى أسس ومفاهيم  ،وتزداد احلاجة يف السياحة إىل التنظيم واإلدارة والبناء العلمي الصحيح
تطبيق علم التسويق يف السياحة خيلق لنا إدارة و  ،وتسويقية كوهنا صناعة معقدة النشاطات وجهات اإلنتاج

يف السياحة واقتناص الفرص اجلديدة وحتويل السائح احملتمل إىل سائح  الزبائنسياحية تستطيع حتديد حاجات 
  :2على أهنا إىل صناعة السياحة بسبب دورها املهم فعلي وأيضا خلق الطلب يف السوق السياحي، وقد ينظر

منصب يف  33ختلق منصب عمل جديد من بني  حيث ،من حيث تشغيل اليد العاملة األكرب يف العامل .3
 ؛العامل

 ؛من الصادرات العاملية من اخلدمات% 11و الكلية من الصادرات العاملية% 2متثل السياحة . 4

 ؛العاملي (PIB) من الناتج الداخلي اخلام % 31تشكل السياحة . 1

 .يف العديد من دول العامل منذ احلرب العاملية الثانية منو كبري ومتواصل يف صناعة السياحة. 2

                                           
1
 A.K. Bhatia, OP.Cit, p72. 

2
المجلة ، إشارة لحالة الجزائر: دور السياحة في تعزيز أهداف التنمية المستدامة  وفقا لتقارير منظمة السياحة العالمية، (6102)بن مويزة مسعود   

 .120، ص 1، العدد 1، المجلد العالمية لالقتصاد واألعمال

https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22A.+K.+Bhatia%22
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مرونة هذه الصناعة حيث جند أن  ،نتائج معقولة طوال هذه الفرتة وحققت دتصعصناعة السياحة  نإ
هو و  ٪31 حني انتعشت السياحة الدولية بنمو عدد القادمني بنسبة بلغت ،4112بوضوح عام  وقوهتا ظهرتا

وبغض النظر  ،الضخم قد جعل منها قوة اقتصاديةثرها أصناعة السياحة و  جمحف، عاما 41أفضل إجناز خالل 
قطاع  أكرب حيث تعترب ،أهم األنشطة االقتصادية الرائدة عن الطريقة اليت تقاس هبا السياحة فهي تأيت كأحد

وأحد أهم املشغلني يف العامل وقد اعرتفت اجلمعية العامة لألمم املتحدة بالدور الرئيسي الذي تلعبه  ،تصديري
األنشطة الرئيسية اليت يقوم هبا اجملتمع البشري مثل  أصبحت على قدم املساواة مع سائرحيث  ،السياحة

 .1النقلو الزراعة والصناعة 

ال تساهم فقط يف اجلانب االقتصادي للبلد، بل تقود إىل تنمية وتطوير باقي  السياحةوبصورة عامة ف
القطاعات، وهو ما حيقق الرفاهية سواء ملواطين هذا البلد أو لزائريه، وكذا حتسني الصورة السياحية اليت تلعب 

 .  الدور الرئيسي يف عملية جذب السواح

 األهمية االجتماعية: الفرع الثاني
وغالبا اخليار الوحيد للعديد من البلدان  ،تأيت السياحة بني أفضل اخليارات ،األمر بالتنميةعندما يتعلق 

اإلضافة إىل الفوائد ، فب2ملساعدة على انتشال الناس من الفقراو  توفري أعمال وفرص جديدة أجلمن 
احلدائق، ومرافق )وسائل الراحة تشمل زيادة يف  اآلثار االجتماعية اإلجيابيةفإن السياحية،  صناعةاالقتصادية لل

كما أن لديها وانتماءه،  بثقافته  اعتزاز اجملتمعرفع و  الرتاث والتقاليد، ، واالستثمار يف الفنون والثقافة،(الرتفيه
 نوعية حياة إجيابية خلق تسهم يفو  ،ية والثقافية والدينية والسياسيةالقدرة على كسر احلواجز اللغوية واالجتماع

 .الوجهة السياحيةصورة  تعزيزو 

أن تؤثر بشكل سليب، من ن صناعة السياحة ميكن فإبرنامج األمم املتحدة للبيئة،  نوهذلك، وكما  ومع
 ،تغريات يف هيكل األسرة من على ذلك واآلثار املرتتبة، هوية الشعوب األصلية وقيمها علىالتأثري  خالل

                                           
 .620الجزائر، ص ، دار كنوز المعرفة العلمية، تسويق الخدمات، (6112)فريد كورتل   1
 .نفس المرجع، نفس الصفحة  2
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والقضايا األخالقية، مبا يف ذلك زيادة السياحة اجلنسية،  ،اجملتمع داخل يةثقافالشتباكات واال اتالصراع
 1. يف العمالةاألطفال  استغاللو  واجلرمية، والقمار

فصناعة السياحة وكأي صناعة أخرى هلا جوانب سلبية وأخرى إجيابية، وعلى القائمني عليها حماولة  
املظاهر السلبية للسياحة، لرتويج الوجهة للرقي بثقافة الشعوب، والقضاء على تنمية هذه اجلوانب اإلجيابية 

  .السياحية بصورة صحيحة وفعالة

 البيئيةاألهمية : الفرع الثالث

، فاملقومات الطبيعية متثل عنصر فيها البيئة الطبيعية اليت تعمل صناعة السياحة بشكل كبري علتعتمد 
ليت تعتمد بشكل كبري على السياحة البلدان ايه جند يف ، وعلل هذه الصناعةيعلى مداخ تأثريااجلذب األكثر 

السياحة على إنقاذ العديد من النظم  أين ساعدت لتنمية وتطوير احمليط البيئي،ماية البيئة وخطط حلسياسات 
اليت تعود بالنفع احلفاظ على هذه املوارد اهلامة كما سامهت يف  ،ية احلساسة والنباتات واحليواناتاإليكولوج

 .على السكان احملليني أيضا وإمناسائح ليس فقط على ال

املوارد ميكن أن تشمل استنفاد ، آثار سلبية شديدة لصناعة السياحة ال تزالكل هذا،   على الرغم منو 
، واآلثار (الصرف الصحي، والنفاياتمشاكل تلوث اهلواء، الضوضاء، )لوث ، والت(والغابات املياه) الطبيعية
فراد بسبب التنقل الدائم وتواصل األ مراضوانتشار األ ، فقدان التنوع البيولوجي،وخملفاهتا أنشطة البناء)املادية 

 ،على النظام البيئي العاملي وتأثرميكن أن تتجاوز املناطق احمللية صناعة السياحة اآلثار البيئية ل؛ إن (فيما بينهم
سواء  املساهم الرئيسي يف تغري املناخ بأنهف الذي كثريا ما يُعر  سفر اجلويومن األمثلة على ذلك زيادة ال

 .2خاصة يف ظل النمو الكبري هلذا القطاع، اإلجيايب منه أو السليب

                                           
1
 Morgan Westcott (2016), Introduction to Tourism and Hospitality in BC, 2nd Edition, BCcampus, Canada  

p 333. 
2
 Idem. 
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جيب أن يرتافق مع احلد األدىن من اآلثار السلبية للسياحة، وعليه فاالستغالل األمثل للموارد السياحية، 
 .الوجهة السياحيةواليت يف الغالب تصبح سببا يف عزوف السواح عن اختيار هذه 

 أسباب انتشار وتوسع صناعة السياحة: المطلب الثالث
حتقيق واليت تساهم يف  العامل أحناءصناعة السياحة من الصناعات الشائعة والرائجة يف خمتلف  تعد

ميكن  انتشار هذه الصناعة اليت ساعدت على سباباأل جمموعة من ، وتوجدوالتقدم يف خمتلف اجملاالتالتنمية 
 .التطرق إليها يف هذا الصدد

 اقتصاديةتقنو أسباب : الفرع األول
 : 1يلي نذكر مااالقتصادية اليت سامهت يف انتشار صناعة السياحة التكنولوجية و  بني األسباب من

وأصبحت فرص  تقليل ساعات العمل نتيجة دخول اآلالت واملكائن احلديثة أدى إىل زيادة أوقات الفراغ. 3
 ؛متوفرةالسفر 

عن أسواق  وبدء التجار والصناعيني يف البحث ،زيادة وحدات اإلنتاج أدى إىل حصول فائض يف اإلنتاج .4
 ؛السفرجديدة لتصريف بضائعهم وهذا حيتاج إىل 

اليت كانت  طورت الطائرات احلربية حيث ،خاصة بعد احلرب العاملية الثانيةتطور وسائل وطرق النقل  . 1
إذ أصبح االنتقال من  ،وهذا بدوره ألغى املسافات بني الدول ،طائرات مدنية لنقل الركابلغرض احلرب إىل 

 ،بعد أن كان االنتقال من مكان آلخر يستغرق أيام طويلة ،ساعات معدودةإال دولة إىل أخرى ال يستغرق 
 ؛املخاطر وقطاع الطرق أو القراصنة زيادة على

واليت سامهت بشكل فعال يف السياحة والسفر إذ يستطيع  ،ةتطور وتقدم وسائل االتصاالت احلديث . 2
ويستطيع من غرفته يف الفندق أن يدير أعماله ومصاحله يف أي  ،الشخص أن يسافر إىل أبعد دولة يف العامل

 ؛جهزة احلاسوب والتلفزيون والفاكسدولة بالعامل باستعمال أ
                                           

 :أنظر  1
 .01ص، مرجع سابق، خليل محمد سعد  -
 .06، ص مرجع سابقمصطفى يوسف كافي،  -
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إىل أدت  آمنةولة احلصول على سيارة حديثة املواصالت وسهتطور البنية التحتية يف العامل وزيادة طرق . 5
 ؛سهولة االنتقال من مكان آلخر

زيادة  والقضاء على األوبئة ساعد على ،التقدم العلمي يف جماالت الطب واألدوية ومعاجلة األمراض . 9
 .ضمن تعرضهم إىل اإلصابة باألمراالسياحة وعدم خوف السواح 

 اعيةأسباب اجتم: الفرع الثاني
 : 1، ومنهااليت سامهت يف انتشار صناعة السياحة جتماعيةاألسباب االمن  يوجد العديد

الناس يف األعمال  واخنراط ،االنتقال من الريف إىل املدينة أدى إىل زيادة الطلب على اخلدمات يف املدينة. 3
اجلسمانية كما يف الريف وهذا بدوره أدى  واستعمال الفكر والعقل بدال من القوة ،املكتبية اخلاضعة إىل الروتني

 ؛الروتني والعمل وزخم املدينة إىل ضرورة التمتع بإجازة سنوية واهلروب من جو

والتشريعات اليت حتدد  والتنظيم ،العديد من قوانني العمل استحداثالتمتع باإلجازات املدفوعة الثمن بعد  . 4
 ؛جازات اإلجبارية املدفوعة الثمناإل

 ؛العاملبلدان انتهاء احلرب العاملية الثانية وانتشار السالم بني  .1

 ؛الزمن إىل املناطق األخرى وخاصة جو املدن الصناعية الكبرية أدى إىل هروب الناس فرتة من ،تلوث البيئة .2

زيارة يف كثري من الناس رغبة  إىل وانتشار املعلومات أدت  ،زيادة الوعي الثقايف واالجتماعي والثقافة العامة. 5
 ؛على ثقافتهم وأمور معيشتهم االطالعالبلدان األخرى لغرض 

إقامة أفراد  وأثناءأدى إىل انتقال األفراد والقوات املسلحة من مكان آلخر  يف فرتات سابقة، انتشار احلروب. 9
ومواطين البلد أو رغبة اجلنود تبادل ثقايف واجتماعي بني هؤالء األفراد هناك القوات املسلحة يف بلد ما أصبح 

 .اليت هلم فيها ذكرياتو  يف زيارة األماكن اليت حاربوا هبا

 

                                           
 .01، صمرجع سابقخليل محمد سعد،   1
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وعالقتها بالقطاعات  مقومات الجذب في الصناعة السياحية: المطلب الرابع
 االقتصادية األخرى

وهذا ما ، املرغوبةوممارسة أنشطته  العديد من األسباب واملقومات اليت حتفز السائح على االنتقال يوجد
ىل حتقيق التنمية السياحية ومنه حتقيق التنمية الشاملة للبلد املضيف، على اعتبار االرتباط املوجود بني يؤدي إ

 .السياحة وباقي القطاعات التنموية يف البلد

 مقومات الجذب في الصناعة السياحية: الفرع األول
واملوارد الطبيعية والتارخيية والثقافية والدينية والعالجية مقومات اجلذب السياحي متثل جمموعة املغريات 

ساسية للعرض السياحي يف أي ومتثل الركائز األ ،واالجتماعية واحلضارية احلديثة املوجودة يف الوجهة السياحية
 :1وبشكل عام ميكن تقسيم مقومات اجلذب السياحي إىل؛ دولة

الصحاري ، يةنوالشعاب املرجا األحياء البحرية ،الشواطئ البحرية، األهنار، املناخ: المقومات الطبيعية .3
 .البحريات ،اجلبال ،احملميات الطبيعية  ،والواحات

 .ثار بأنواعها واملتاحف واملعارضاآل :ات الثقافية والتاريخية واألثريةالمقوم .4

 .أماكن عبادة ،مساجد، كنائس،  أديرة ، معابد :المقومات الدينية .1

العالج  مستشفيات لغرض ،منتجعات لالستجمام والعالج :الرياضيةالعالجية و  المقومات .2
 .ومناسبات رياضية خمتلفةمنشآت وقرى رياضية  ،واالستشفاء

حيث يتوجب على السائح املفاضلة بني العديد من : ات االجتماعية والحضارية الحديثةالمقوم .5
، وهذا االجتماعية والثقافية وغريها الطبيعية،البدائل السياحية، واليت تتميز مبقومات خمتلفة منها 

 .االختيار يف الغالب تتحكم فيه امليوالت الشخصية للسائح

 

                                           
 .11، مكتبة األنجلو المصرية، مصر، ص شركات السياحة ووكاالت السفر، (6101) سعيد البطوطى   1
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 عالقة صناعة السياحة بالقطاعات األخرى: الفرع الثاني
سية لتطور وازدهار متثل القاعدة الرئيواليت  اديةترتبط الصناعة السياحية مبختلف القطاعات االقتص

القطاعات لتحقيق املنفعة املنتظرة، مما هذه وجود خاصية التكاملية بني وهذا يف حالة ، صناعة السياحة
 : من خالل اجلدول اآليت املتعددة االرتباط توضيح جماالتميكن و  نعكس إجيابيا على النشاط السياحي،ي

 ارتباط السياحة بالقطاعات االقتصادية: (11)الجدول 

 السياحة من النشاط القطاعياحتياجات  النشاط القطاعي القطاع

 الزراعة

 اإلنتاج النبايت 
 اإلنتاج احليواين

 األراضي
 الغابات واألحراج

 .، زهور، حبوب، مواد أولية، أعشابخضار وفواكه
 حلم، مسن، زبدة، حيوانات الزينة، حليب، لنب
 حدائق، مناطق خضراء، منتزهات، نباتات الزينة

 خلويةأعشاب، منتزهات طبيعية، مناطق 

 الصناعة

 صناعة خفيفة
 صناعة ثقيلة

 صناعة اسرتاتيجية
 صناعات يدوية ومهن

 سلع استهالكية، مستلزمات تشغيل، مواد ومعدات خفيفة
 آالت، سيارات، كهربائيات ووسائل نقل

 نفط، معادن، ثروات طبيعية، مصادر الطاقة
 قمشة، تذكارات، سلع حمليةمنتجات حرفية، أ

 البناء والتشييد

 األبنية السكنية 
 السدود 

 اجلسور واملعابر
 املواقع األثرية

 فنادق، شاليات، دور االصطياف، مراكز خدمات
 حبريات، طاقة، ختزين، مناطق سياحية شعبية
 مواصالت، تسهيالت نقل، مجال الطبيعة
 ترميم، إعادة االستثمار، توظيف سياحي

 النقل والمواصالت
 الطرق واخلطوط

 واالتصاالت وسائل املواصالت
 طرق مناسبة، تنظيم املرور، خدمات الطرق، نظام النقل

 السيارات تأجري، ةنقل جوي وبري وحبري بوسائل مناسب
 نظام االتصاالت، بريد، هاتف، وفاكس

 الخدمات

 التعليم العام والسياحي
 الصحة والبيئة

 الرعاية االجتماعية
 األنشطة االجتماعية

 ثقايف وحضاري، ختصصات مهن وعلوم سياحية مستوى
 خدمات صحية، تعليمات بيئية، املظهر العام للبلد
 مكافحة الظواهر السلبية، محاية السائح واملواطن

 معارض، مهرجانات، فلكلور، رياضة، موسيقى وحفالت

 المرافق العامة
 املاء 

 الكهرباء
 املرافق الصحية

 صناعات واالستعماالت األخرىاملاء الصاحل للشرب والسقاية، وال
 نارة التزيينيةالطاقة الكهربائية، اإل

 معاجلة املياه املاحلة، الصرف الصحي العام

 المال والتمويل
 النظم النقدية

 تشريعات االستثمار
 النظم اجلمركية

 تعليمات تداول العمالت، الصرافة، أسعار العمالت
 احلوافز والتسهيالت واإلجراءات للمستثمرين

 والقيود على املواطنني والوافدين الضرائب والرسوم اجلمركية

 التجارة الداخلية التجارة
 التجارة اخلارجية

 توفر املواد، مراكز البيع، أسواق عامة، أسواق متخصصة
 إجراءات التصدير واالسترياد، مراكز البيع، املناطق احلرة

دية وعلوم ، أطروحة دكتوراه،كلية العلوم االقتصاالسياحي في تنمية القطاع السياحي بالجزائرمية التسويق ھأ، (4119)بودي عبد القادر:: المصدر
 .29ص ،جامعة اجلزائر التسيري،
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ن السياحة تأخذ احتياجاهتا من باقي القطاعات املكونة لالقتصاد، ويف نفس الوقت تؤثر فيها، على إ
 أنال ميكن القول حيث اعتبار أن هذا االحتياج تقابله مداخيل تساهم يف تنمية وتطوير هذه القطاعات، 

، واخلصائص اليت بلدالالسياحة يف هناك عالقة بني السياحة وقطاع ما هي األكرب، ألن هذا يتعلق مبميزات 
 . يتمتع هبا هذا البلد، وأيضا يتعلق بشخصية السائح وما يريده خالل فرتة سياحته
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  لتعريف بجودة الخدمة السياحيةا: المبحث الثالث

يف  اجلودة حتقيق يف جهودها وتزايدت اجلودة، مبفهوم األخرية السنوات يف املؤسسات اهتمام تزايد لقد
 ابدء باجلودة، لقةاملتع املفاهيم أهم إىل املبحث هذا يف نتعرض لذا ،اخلدمية منها ةخاصالعمليات اإلنتاجية و 

 احلديثة االجتاهات وكذا ،اجلودة حركة مرت هبا اليت املراحل أهم حتديد مث أمهيتها، وبيان ،التعاريف أبرز بتقدمي
 .ةداجلو  إدارة اليت ميزت

 مفهوم الجودة وأبعادها: األول المطلب

أوال على  من التعرفالعديد من املفاهيم، لذلك البد اجلودة احملور والقاعدة اليت تبىن عليها  تشكل
اجلودة، نشأهتا  بعض تعاريفل التطرق من خالل هذا املطلب معاجلة يتمسو ، فهومهذا املذي يتضمنه املعىن ال

 .أمهيتهاو وتطورها، 

 مفهوم الجودة: األول الفرع

التعاريف اليت نتجت عن هذه احملاولة  اوالت عديدة لتقدمي مفهوم للجودة، وكانت كللقد جرت حم
هناك بعض  ت وتعدد وجهات النظر،بصرف النظر عن االختالفاو  ،مسة معينة تقوم بالتمحور حوهلا تتوىل إبراز

 تعبري دقيق عن املفهومه من موضوعية و ا اتصفت بذلك مل ،التعريفات اليت فرضت نفسها على الفكر اإلداري
 :منها

صريه جيدا، واجليد : وأجاد الشيء ؛"أي أتى باجليد من قول وعمل"جاد اجلودة لغة من أ: ولالتعريف األ. 1
 .1وجاد الشيء جوده مبعىن صار جيدا ،نقيض الرديء

البعض بأهنا تعين االمتياز، وأحيانا تعين بعض العالمات  فيشريالتداخل، يكثر فيه التعدد و معىن اجلودة ف
 .واملؤشرات اليت ميكن من خالهلا حتديد الشيء أو فهم بنيته

                                           
 .01دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان األردن، الطبعة األولى، ص  ،إدارة الجودة الشاملة، (6112)خظير كاظم حمود  1
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فيعرف  Fred Smithأما  1مدى مالئمة املنتج لالستعمال :اجلودة أهنا  J.M.Juranعرف : التعريف الثاني. 2
 .2الزبائنيتوقعها  اليت اجلودة على أهنا أداء العمل حىت يتطابق مع املعايري

أم غري مالئم هو هل املنتج مالئم لالستعمال  Juranفاملعيار األساسي للحكم على جودة املنتج يف رأي 
على أن اجلودة تتعلق مبجموعة املعايري اليت يتوقعها  فيؤكد Fred Smith، أما تهحالو  هبغض النظر عن وضع

  .الزبون، وجيب على املؤسسة حتقيق األداء الذي يتطابق وهذه املعايري

، الذي حيمل ن ماتعرف اجلمعية األمريكية اجلودة بأهنا متثل اخلصائص الشاملة لكيا: التعريف الثالث. 3
على دراية بأن و  ،ةحريص املؤسسةإدارة كون تجيب أن والضمنية، و إشباع احلاجات الصرحية داخله القدرة على 

  .3إدارة اجلودة الشاملة مكمل إلدارة املؤسسة احلديثة

واإلدارة العامة للمؤسسة، وضرورة دمج مفهوم  العالقة القوية بني إدارة اجلودةهذا التعريف على  يركز
 .للزبوناحلاجات الضمنية والصرحية  شباعإ جلأاجلودة يف كل أنشطة املؤسسة من 

حتدد  اجلودة هي جمموعة اخلواص واخلصائص الكلية اليت حتملها السلعة أو اخلدمة واليت: التعريف الرابع. 4
 .4الزبون حتقيق احتياجات ورضامت إىل أي مدى 

سواء مستهلك لسلعة ) الزبونهي أداء العمل بطريقة صحيحة مبا ميكن  حسب هذا التعريف، اجلودة إن
 .صول على متطلباتهاحلمن  (أو متلقي اخلدمة

 :5مفهوم اجلودة بصورة عامة على عاملني أساسني مهايرتكز  :التعريف الخامس. 5

حيث يصبح مفهوم مبهم وغري  ،اخلطورة النامجة من أن تكون اجلودة الشاملة املفهوم املبالغ يف استخدامه .أ
 .مركز

                                           
 .12، دار اليازوري للنشر والتوزيع، عمان ، األردن، ص الجودة الشاملةإدارة ، (6102)محمد عبد الوهاب العزاوي   1
 .61، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، ص ، إدارة الجودة في المنظمات المتميزة(6101) خظيم كاظم حمود، روان منير الشيخ   2
النزهة الجديدة القاهرة مصر، الطبعة األولى،  ،ر و التوزيعدار الفجر للنش ،TQMأساسيات إدارة الجودة الشاملة  ، (6112)مدحت أبو النصر  3

 .12ص
، المجموعة العربية للتدريب والنشر، القاهرة، استراتيجية كايزن لتطوير المنظمات: إدارة الجودة الشاملة، (6101)مدحت محمد محمود أبو النصر   4

 .12مصر، ص 
 .60،  الطبعة األولى، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان األردن، ص الجودة الشاملةتطبيقات في إدارة ، (6112) عبد الستار العلي 5
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من أن يأخذ مفهوم اجلودة نوع من الضبابية والشك يف وجود أو عدم وجود مفهوم إدارة اجلودة  اخلطورة .ب
 .الشاملة بصورة عامة

اليت حددها ن اجلوانب املختلفة يف التنظيم و أن النظرة احلديثة إلدارة اجلودة تتسع لتشمل العديد م إال
  :1على أهنا تشمل (Ishikawa)ايشيكاوا 

 ؛املنتج أو اخلدمة جودة -
 ؛جودة طريقة األداء -
 ؛جودة املعلومات -
 ؛ة العملية اإلنتاجيةجود -
 ؛جودة أماكن العمل -
 ؛ملديرين بكل مستوياهتم اإلشرافيةجودة األفراد مبا فيهم العاملني و املهندسني وا -
 .جودة األهداف املوضوعة -

فاجلودة هي جمموعة اخلصائص واملميزات اليت تتمتع هبا السلعة أو اخلدمة على حد سواء، واليت  ومنه
 . زبائنهاغبات الهلا املؤسسة الوصول إىل حتقيق ر حتاول من خ

 خصائص الجودة وأهميتها: ع الثانيالفر 

حد أهنا متثل أ، إذ فيهاؤسسة والعاملني و املأاء على صعيد املستهلك مهية اسرتاتيجية كبرية سو أللجودة 
 .املؤسسة، وتنبع هذه األمهية من اخلصائص اليت تتمتع هبااليت حتدد حجم الطلب على منتجات هم العوامل أ

 خصائص الجودة. 1

وغريها من  املؤسسةن أمرا حيويا، ليس فقط بني يعترب توفري خصائص اجلودة وتلبية احتياجات الزبائ
يتوفر يف كل قسم سلسلة من املوردين  املؤسساتنفسها، ففي بعض  املؤسسةبل أيضا ضمن  املؤسسات

                                           
دار صفاء  الطبعة األولى، ،الجودة الشاملة إدارة، ( 6110)مأمون الدرادكة ،طارق الشبلي، خالد الحيصات ،عزام الصبري ، توفيق عبد الرحيم 1 

 .62، ص مان األردن، عو التوزيع للنشر
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يؤدي اخللل يف أي جزء من هذه السلسلة إىل حدوث مضاعفات، مما يتسبب باملزيد من األخطاء و  ،الزبائنو 
 الذيما يعرف بضبط اجلودة  واملشاكل يف كل مرحلة تالية من العمل، ومن أهم اإلجراءات ملعاجلة هذا الوضع

  .1اجلودة من الداخل تقييمحد إجراءات أ يعترب

 :حتديد أهم خصائص اجلودة يف الشكل التايل وميكن

 خصائص الجودة(: 13) الشكل

 

 

 

إدارة الجودة الشاملة في منظمات األعمال بين النظرية ، (4134)عبد اهلل إبراهيم عبد اهلل نزال، بالل حممود الوادي حممود حسني الوادي، :المصدر
 .312، دار احلامد للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، ص والتطبيق

 : وميكن تفصيل هذه اخلصائص كاآليت

 .ىإذا كان متفوقا، ويتميز عن املنتجات األخر حيث يعترب املنتج ذو جودة : التفوق. أ

 .حيث ختتلف جودة املنتجات باختالف اخلصائص اليت متيزها: معتمدة على المنتج. ب

 .مدى املالءمة ملتطلبات الزبون :معتمدة على المستخدم. ت

 .هي مطابقة املنتج للمعايري املوضوعة سابقا والفجوة بينهما :معتمدة على التصنيع. ث

 .بالسعر املناسب ةتقدمي اجلودة املناسب :عتمدة على القيمةم. ج

 

 
                                           

إدارة الجودة الشاملة في منظمات األعمال بين النظرية ، (6106)محمود حسين الوادي، عبد اهلل إبراهيم عبد اهلل نزال، بالل محمود الوادي  1
 .011، دار الحامد للنشر والتوزيع، الطبعة األولى، ص والتطبيق

 معتمدة   
    على القيمة  

على  معتمدة
 التصنيع    

على  معتمدة
 المستخدم   

  معتمدة   
 على المنتج     

 التفوق    
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 أهمية الجودة . 2

اجلودة  من جتعل أن هنابإمكا أن املؤسسات أدركت الزبائن، لباتمتط مستوى وارتفاع املنافسة، تزايد مع
 تعد مل اجلودة أن ذلك ،املؤسسات مجيع يراود حلم هو اجلودة حتقيق أن شك فال ،التنافسية هتالقدر  اصدر م

  :1يه رئيسية، أطراف لثالث هامة اجلودة وتعدله،  بديل ال التزام هي وإمنا عنه، التغاضي ميكن ااختيار  أو ترفا

 للمؤسسةبالنسبة .  أ

يف الوقت احلاضر، إذ كانت اإلدارة باملاضي تعتقد  إلدارةاالهتمامات الرئيسية لأصبحت اجلودة إحدى 
يعين تصنيع منتجات وتقدمي خدمات بشكل أسرع وأرخص، مث السعي لتصريفها يف  املؤسسةبأن جناح 
 .بعد بيعها من أجل تصليح العيوب الظاهرة فيها دماتمع ارفاقها مبجموعة من اخلاألسواق، 

 فجودة املنتجات ،والبلد الذي متثله للمؤسسةوتعد جودة السلع واخلدمات ذات أمهية إسرتاتيجية 
أن أمهية ( Render  &Heizer)ويری  ،وأسعارها، وعرضها بشكل متاح للجميع، كلها عوامل حتدد الطلب

 :كما يلي  هي، و تظهر بأوجه أربعة للمؤسسةاجلودة بالنسبة 

أن تقود إىل زيادة احلصة السوقية وتوفري التكاليف  فاجلودة املضمونة ميكن :التكاليف والحصة السوقية -
ن حتسني املوثوقية واملطابقة للمواصفات يعين احلد األدىن من إف ةقوبذات الطري ، الرحبيةا يؤثران يفوكالمه

أن حتسني اجلودة ميكن أن يقود إىل زيادة احلصة السوقية  حيثالعيوب وتقليص التكاليف اخلدمية، 
مما يؤثر على الرحبية وبذات  ،رية يف التسعرياحلوزيادة حجم املبيعات و  املؤسسةوبالنتيجة حتسني مسعة 

عن زيادة اإلنتاجية وتقليل التلف وتكاليف  ةالطريقة يؤثر حتسني اجلودة يف ختفيض التكاليف الناجت
 .إعادة التصنيع وتكاليف ضمان املنتجات بعد بيعها

                                           
 : أنظر  1 
 .2 - 2 -1، ص ، مذكرة ماجيستير، جامعة الجزائر الخروبةتحقيق الميزة التنافسية للمؤسسة دور الجودة في، (6111)العيهار فلة  -
 .61، دار اليازوري للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ص إدارة تكاليف الجودة استراتيجيا، (6102)حيدر على المسعودي  -
 - 21ار الصفاء للنشر والتوزيع، عمان األردن، الطبعة األولى، ص ، دالجودة في المنظمات الحديثة، (6116) مأمون الدراركة، طارق الشبلي -

20. 
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جلودة تقوم مبتابعها وفق ذلك، فاو مسعتها من ناحية اجلودة  املؤسسةإذ ميكن أن تتوقع   :المؤسسةسمعة  -
 .املورديناجلديدة، وممارسات العاملني، والعالقات مع  املؤسسةمنتجات  مالحظةطريق  تتضح عن

م املسؤولية القانونية لألضرار النامجة عن تصمي املؤسساتتحمل حيث ت :المسؤولية القانونية للمنتج -
 .وإنتاج وتوزيع منتجات غري جيدة

ينبغي أن تستويف  ،املنافسة بشكل فاعل يف االقتصاد العاملي يدوالبلد اليت تر  املؤسسةف :النتائج الدولية -
واجملتمع، وميكن أن يكون هلا  املؤسسة تضر بسمعةمنتجاهتا اجلودة والسعر املتوقعني، فاملنتجات الرديئة 

 .خطرية على ميزان املدفوعات انعكاسات

 زبونلل بالنسبة .  ب

، إذ أن قرار الشراء يعتمد على مدى ألمور اهلامةمن ا للزبوناخلدمات املقدمة يف يعترب مستوى اجلودة 
فقد يرغبون يف شراء السلع األجنبية برغم ارتفاع أسعارها ويرفضون السلع  ،توفر اجلودة يف السلع واخلدمات

األمريكي مثال يفضل العديد من زبون فال ،ةارتفاعه يف السلع األجنبيلية الخنفاض مستوى اجلودة فيها و احمل
 .لسلع اليابانية وبشكل خاص السيارات وااللكرتونيات على مثيالهتا من السلع األمريكيةا

 مثن لدفع امستعد يكون والذي ،للزبون املقدمة اخلدمة أو املنتج جودة مستوى قف علىيتو  الشراء فقرار
 العنصرين خالل من للزبون بالنسبة اجلودة أمهية وتتضح ،جودة وذ يكون أن شرط، ما منتج مرتفع لقاء

 :التاليني

 بتسويقها وتقوم تقدمها اليت املنتجات كانت إذا إال تستمر أو تدوم أن صناعة ألي ميكن فال :الرضا -
 .هتمواحتياجا الزبائن رغبات وترضي ،جودة عالية ذات

 زبون اكتساب من أقل مرات مخس لفيك وفائه وضمان امسبق موجود بزبون االحتفاظ إن :الوفاء -
 .مهتواحتياجا هتمرغبا تليب خدماتو  سلع تقدمي خالل من إال ققيتح ال الزبائن فضمان وفاء جديد،
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 لعمالل بالنسبة.  جــ

 على تشجيعهم خالل من وذلك ،العمال لدى املسؤولية روح ينمي املؤسسة يف اجلودة مدخل تطبيق إن
 يف إجيايب تغيري لكل املثايل العامل مبثابة يعد اجلودة فمنهج ة،اجلماعي مهتكفاءا تطويرو  اختاذ القرار

 جهود تكاتف وكذا اجلماعية، مهتوخربا مهتوقدرا املؤسسة يف العاملني كفاءة عن ينتج اجليد األداءو  املؤسسة
  :التالية األوجه للعمال بالنسبة اجلودة أمهية وتتخذ، املطلوبة اجلودة لتحقيق اجلميع

 حتسني خالل من وذلك األداء، فعالية لرفع اهام عامال يعد العمل جودة حتسني إن :العمال نشاط دعم -
 .اجلودة مستوى ورفع اإلنتاجية، حتسني وبالتايل ،عامل كل أداء حتسني يساهم يف مما العمل، ظروف

 الزبون إلرضاء العمل فريق وحتفيز تنشيط إىل يهدف فالتسيري :التسيير عملية تنسيق في المساهمة -
 فراد،األ كافة اشرتاك على يقوم الذي الشاملة مفهوم اجلودة بتطبيق إال ققيتح ال والذي دائمة، بصفة

 .املؤسسة وأقسام عمليات،ال
 شبكات تطوير يف ثلواملتم ،املؤسسات يف للعمل جديد أسلوب تقرتح اجلودة سياسة :والترابط التناسق -

 .شاكلامل حل يف واملشاركة ،(زبون/مورد) العالقة خالل من األقسام خمتلف األفقي بني االتصال

 أن حترص هذه املؤسسات على توفري بد ال، فوزبائنهاققها اجلودة للمؤسسات ونظرا للفوائد اليت حت
 :منهاو ودة املقدمة اجللتحسني  جمموعة من العوامل

هذا سوف يعطي الفرصة للعاملني املطلوبة يف السوق و  اإلنتاج يف الوقت احملدد من خالل إنتاج الكمية -
 ؛شاكل اليت قد تظهر أثناء اإلنتاجللرتكيز على حل امل

الفهم يكون سهل االستيعاب و  ،معني هلا منوذجاملنتجات من خالل وضع العمل على تنميط السلع و  -
 ؛ن قبل العاملنيم
عال  األمر الذي يساعد يف الوصول إىل مستوى، ات اآللية التلقائية قدر اإلمكاناستخدام التجهيز   -

 ؛من اجلودة يف السلع املنتجة
التوقف واستمرار اآلالت بالتشغيل وفق ت لتقليل عدد مرات التعطل و الالصيانة الوقائية املستمرة لآل -

 .املستوى املطلوب إلنتاج السلع مبواصفات جودة متميزة
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  لجودةا التطور التاريخي لمفهوم :الفرع الثالث

األعمال إىل بدايات القرن العشرين، وتطور بتطور مدارس الفكر ميتد ظهور مفهوم اجلودة يف جمال 
نظام اجلودة خالل ، كما ميكن التأريخ لنشأة ثورة الصناعية واتساع حجم املؤسساتالتسيريي، خاصة بعد ال

إدارة  ب بأبلقالذي امل األمريكي إدوارد دمينج و الع مع ظهور دراساتاألربعينيات من القرن العشرين فرتة 
بالواليات املتحدة األمريكية من قبل علماء اإلدارة واإلحصاء والعلوم  هذا النظامقد انتشر اجلودة الشاملة، و 

 :                                                        يف الشكل التايل ن حتديد مراحل تطور مفهوم اجلودةميكو ، من نفس القرن اهلندسية يف منتصف اخلمسينيات

 ةمراحل تطور مفهوم الجود(: 14) الشكل

 

دراسة إحصائية  ISO 9000 (2000)إشهاد الجودة على أداء المؤسسات الجزائرية حالة المواصفة  أثر، (4131)منصف ملوك: المصدر
 .6، ص 3جامعة فرحات عباس سطيف ،مذكرة ماجيستري ،بالمؤسسة الوطنية ألجهزة القياس والمراقبة
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 : 1هذه املراحل كاآليتوميكن توضيح 

 مرحلة الفحص . 1

 رغبات مراعاة دون اخلاصة باملؤسسات االعتبارات على واقتصرت باملنتج الفرتة هذه يف اجلودةاقرتنت 
 تكن مل حيث ،وضمان التشغيل االقتصاد سوى مل تكن تعين يف نظر الزبون اجلودةف ،الزبون واحتياجات

 لوضعيةوهذا راجع ل فرتة ممكنة، ألطول ويشتغل لالستعمال يصلح منتج على احلصول تتعدى مطالبه
 اليت املنتجات معظم استيعاب على قادرة السوق، و واإلنتاج العرض املعتمدة على آنذاك السائدة االقتصادية

 .فيها تطرح

 حنو فيما بعد توجيهها يتمل املطابقة غري الوحدات وعزل باكتشاف تقوم مصفاة مبثابة هو والفحص
 .خانة املهمالت يف تصنيفها أو البيع، سعر يف فيضخت مع عليها هي اليت باحلالة بيعها أو اإلصالح

  مرحلة مراقبة الجودة . 2

 اقتصادية فألسباب اإلنتاج، مراحل كامل على واملراقبة الفحص عمليات بتعميم املرحلة هذه متيزت
 املضافة القيمة تلقيه يواصل ،اإلنتاج مراحل من مرحلة عند خلل عليه طرأ الذي املعيب املنتج ترك من وبدال

فيها اخللل،  طرأ اليت املرحلة هناية عند مباشرة العمل هبذا القيام فاألنسب ،بعزله للقيام مرحلة آخر وانتظار
 األساليب اإلحصائية، استخدام على تعتمد اليت املراقبةو  الكلي التفتيش على يقوم الذي الفحص ملفهوم خالفا

 جودة النهائي، املنتج جودة على للحكم القبول عينات استخدام يف للجودة اإلحصائية الرقابة تتمثلو 
 وإسقاط واختبارها من الطلبية عينة أخذ على الطريقة هذه تقوم الداخلة، املواد وجودة املصنعة نصف املنتجات
 تعترب فالطلبية ،به املسموح املعدل من أقل املعيبة الوحدات نسبة كانت فإذا ككل، اجملتمع على نتائجها
 .والعكس صحيح قبوهلا، ميكن وبالتايل سليمة

 
 

                                           
 .01، ص مرجع سابقمنصف ملوك،  1
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  مرحلة ضمان الجودة . 3

 من النمو جديدة ملرحلة انطالقة شكل وقد الثانية العاملية احلرب هناية بعد اجلودة ضمان مفهوم ظهر
 الكبري لإلنتاج أصبح 1929 لسنة العاملية االقتصادية األزمة خلفتها اليت الكساد حالة وبعد حيث االقتصادي،

 أمام، و على املنتجات املتزايد الطلب هذا ملواجهة كحل اإلنتاج وتوحيد تنميط وظهر الطلب، من يقابله ما
 نشاطاهتا املؤسسات توجيه على مفروضا أصبح ،املنافسة حدة وتزايد الطلب حجم على الزبائن تأثري تزايد

  .1إشباعها على العمل مث عليها بالتعرف الزبون احتياجات حنو االقتصادية

  الجودة الشاملة . 4

 السبعينات حني يف العاملي السوق شهدها اليت بالتحوالت الشاملة اجلودة إدارة مفهوم ظهور اقرتن
 دفع ما ،من املنتجات واسعة جمموعة بني االختيار إمكانية له وأصبحت الزبون، جهة إىل القوى موازين انقلبت

 ستلىب اجلودة متطلبات بأن بإعطائه الثقة االكتفاء من بدال ئهإرضا حنو نشاطاهتا توجيه إىل املؤسسات
  :3ومتيزت هذه املرحلة بـ ، 2بانتظام

 ؛اجلودةإعداد إسرتاتيجية حتسني . أ

 ؛اجلودة( مستويات)حتديد معايري . ب

 ؛حتقيق املعايري( سرعة)يد معدل حتد. ت

 ؛املمكننيراك كل األفراد اش. ث

 .م املرونةااستخد. ج

 

                                           
 .00، ص مرجع سابقمنصف ملوك،  1
 .01، ص نفس المرجع  2
 .12، ص مرجع سابقمدحت أبو النصر،   3
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 جودة الخدمةمفهوم  :المطلب الثاني

 تتفردالسلع، كون اخلدمات إن تقدمي مفهوم للجودة يف قطاع اخلدمات خيتلف متاما عن تعريفها يف 
مبجموعة من اخلصائص واليت متيزها عن السلع املادية، باإلضافة إىل وجود جمموعة من احملددات واليت جيب 

 .اجلودة يف اخلدمات توفريها من أجل حتقيق

 تعريف جودة الخدمة: الفرع األول

  :بعض منهاتوجد تعريفات متعددة ملفهوم جودة اخلدمة، فيما يلي نذكر ال

جتاه ضعف اخلدمة أو تفوقها، فكثريا ما كانت  للزبونباعتبارها االنطباع العام تعرف : التعريف األول. 1
 .1هلاواألداء الفعلي  ةلفرق بني األداء املتوقع للخدمنوعية اخلدمة تصور بأهنا ا

يقرر هل حتققت اجلودة ، وهو املؤشر الذي الزبونجودة اخلدمة من وجهة نظر  حيث يقدم هذا التعريف
 .م الأيف اخلدمة 

أهنا تلك الدرجة من   (Lovelock /Wright)عرفت جودة اخلدمة من وجهة نظر الباحثني  :التعريف الثاني. 2
 .2الرضا اليت ميكن أن حتققها اخلدمة للمستفيدين والزبائن عن طريق إشباع وتلبية حاجاهتم ورغباهتم وتوقعاهتم

بشكل مباشر، وهذا يف حالة اجلودة املرتفعة واليت تليب رغبات  الزبونحيث يرتبط مستوى اجلودة برضا 
 . واحتياجات الزبائن

والعمليات والبيئة  ،األفرادالة ديناميكية مرتبطة باخلدمات و ح: "عرفت جودة اخلدمة بأهنا: ثالثالتعريف ال. 3
 .3"حبيث تتطابق هذه احلالة مع التوقعات ،احمليطة

                                           
1
 mukhles al-ababneh(2013),  service quality and its impact on tourist satisfaction, interdisciplinary journal of 

contemporary research in business, vol 4, n12, p 165 . 
 . 02-02، ص مرجع سابقخظير كاظم حمود،  2
 .011، دار خالد اللحياني للنشر والتوزيع، السعودية، ص التسويق السياحي وترويج الخدمات السياحية، (6102)أحمد جالل جمال   3
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وإمنا ربط اجلودة باألفراد والعمليات والبيئة  ،ربط اجلودة باخلدمة فقط ويالحظ على هذا التعريف عدم
 .احمليطة حسب التغريات املتوقعة

من هذه  املستفيد الزبوناخلدمة ميكن أن تعرف من منظور مقدم اخلدمة ومن منظور  ودةفج ،وعليه
فهي مواءمة هذه  الزبونمن منظور ، أما من منظور مقدم اخلدمةاخلدمة، فاجلودة هي مطابقة اخلدمة للمعايري 

 .ونسبة تلبيتها الحتياجاته اخلدمة الستخداماته واستعماالته

 محددات جودة الخدمة: الفرع الثاني
 :1يرتبط حتقيق اجلودة يف اخلدمات بتوفر جمموعة من احملددات، لعل أبرزها العناصر الرئيسية التالية

،  زبائنهايف سبيل خدمة  املؤسسة باملرافق والتسهيالت املادية اليت توفرها يرتبط :المحدد المادي. 1
  .وشركات الطريان ، ومالبس املوظفني يف املطاعمواالسرتاحات مثال كالتسهيالت املقدمة يف املطاعم

، للزبونتقدمي اخلدمة املناسبة  على املؤسسة عامليرغبة واستعداد وقدرة  :المحدد المرتبط باالستجابة . 2
 .املستشفيات مثل االستجابة الفورية ملوظفي الطوارئ يف

 .بشكل دقيق وثابت جناز اخلدمة اليت وعدت هباإعلى  املؤسسةقدرة : المحدد المرتبط بالثقة . 3

وقدرهتم على زرع الثقة بينهم  تعود إىل املعرفة وحسن الضيافة من قبل املوظفني :تأكيد الثقة المتبادلة. 4
 .الزبائنوبني 

 .خالل حاجات الزبائن تعود إىل الرعاية وتركيز اخلدمة على أساس فردي من: المحدد المرتبط بالعناية . 5

ىل دة يف اخلدمات، وختتلف من مؤسسة إحيث تعترب هذه العناصر من الشروط األساسية لتحقيق اجلو 
ففي وما يريده،  بالزبونيم اجلودة وأنشطتها، باإلضافة إىل ارتباطها هافأخرى حسب درجة تطبيق املؤسسة مل

 .إىل كل هذه الشروط للحكم على جودة خدمات املؤسسة الزبونالغالب ال حيتاج 

 

                                           
 .020، الطبعة الثانية، دار صفاء للنشر والتوزيع، ص إدارة الجودة الشاملة وخدمة العمالء،  (6101)مأمون سليمان الدراركة   1
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  جودة الخدمة تقييم: المطلب الثالث

مقياس  ى، حيث يكون معدل الرضا علالزبونمن خالل تدقيق رضا  غالبا يكون جودة اخلدمةتقييم ن إ
 . 1اخلدمة ةجترب ىعل أو مزيج من كليهمامن خالل إعطاء ردود فعل شفهيه ترتييب أو 

جودة اخلدمة يف السنوات األخرية إىل جدال كبري من خالل العديد من البحوث  تقييمعملية تعرضت و 
من خالل األبعاد  للتقييموالدراسات املتخصصة يف هذا الصدد، وذلك بغرض البحث عن النموذج املناسب 

 .والعناصر املعربة عن جودة اخلدمة

 ونمن منظور الزب ةجودة الخدم تقييم :الفرع األول
 :2ما يلي جند جودة اخلدمات يف إطار هذا املدخل تقييممن الطرق الشائعة ل

 Complaintsمقياس عدد الشكاوي . 3

خالل فرتة زمنية معينة مقياسا هاما يعرب على أن اخلدمات  الزبونمتثل عدد الشكاوى اليت يتقدم هبا 
هذا املقياس ميكن  ،عليه احلصول يغتاملستوى الذي يب وأ ،تناسب إدراكهال  أو ،املقدمة دون املستوى

 .املقدمة اوحتسني جودة خدماهت ،حدوث املشاكل ختاذ االجراءات املناسبة لتجنباخلدمية من ا املؤسسات

 Satisfaclion Measureمقياس الرضا   . 4

خاصة بعد حصوهلم على  اجتاهات الزبائن حنو جودة اخلدمات املقدمة تقييمل استخدامأكثر املقاييس ا
ة هلم وجوانب طبيعة شعور الزبائن حنو اخلدمة املقدم للمؤسسةأسئلة تكشف عن طريق توجيه  ،هذه اخلدمات

من تبين اسرتاتيجية للجودة تتالءم مع احتياجات الزبائن،  املؤسسةبشكل ميكن هذه القوة والضعف هبا، 
 .املقدمة هلم دماتجتاه اخل رضاهموحتقق 

 

 

                                           
1
 Graeme knowles(2014), quality management, bookboon, London, p 169. 

 .22، دار الشروق للنشر والتوزيع، مصر، ص وتطبيقاتمفاهيم وعمليات : إدارة الجودة في الخدمات، (6112)قاسم نايف المحياوي   2
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  Servqual Measureمقياس الفجوة  .1

 مة املقدمة بالفعل، ومن مث حتديدملستوى أداء اخلد راكهملستوى اخلدمة وإد ونيستند إىل توقعات الزب
، وذلك باستخدام األبعاد اخلمس املمثلة ملظاهر جودة اخلدمة (دراكاتالتوقعات واإلالتطابق بني هذه )ة الفجو 

ومن هنا فإن مستوى جودة اخلدمة يقاس مبدى التطابق بني مستوى اخلدمة املقدمة فعال للزبائن وبني ما يتوقعه 
فإن جودة اخلدمة تعين الدراسة والتحليل والتنبؤ بتوقعات الزبائن وحماولة االرتقاء إليها  وعليه الزبائن بشأهنا،

إىل مفهومني أساسيني يتقابالن لتحديد  دث عن هذا املدخل البد من التطرقعند التح، و مستمربشكل 
 :الفجوة يف جودة اخلدمة

والقابلة للمقارنة،  ،الناجتة عن خربات التعامل مع اخلدمةاملعايري أو النقطة املرجعية لألداء  :توقعات الزبون. أ
 .يف اخلدمة أو سوف حيصل عليها وجودهاواليت تصاغ يف شروط يعتقد الزبون 

 .وهي النقطة اليت يدرك هبا الزبون اخلدمة فعليا كما قدمت له :إدراكات الزبون. ب

 أيضا على عمليات تسليم اخلدمةبل ال يركز فقط على نتائج اخلدمة، ( SERVQUAL)إن منوذج 
انتشر تطبيقه منذ هناية الثمانينيات يف أنواع خمتلفة من وقد والعالقة التفاعلية بني مقدمي اخلدمة والزبائن، 

دراكات معادلة أساسية ذات طرفني مها اإل النموذج علىيقوم هذا و  ،املؤسساتاخلدمات اليت تقدمها 
وذلك لقياس مخس ، (تدراكااإل –التوقعات = جودة الخدمة ) :يليوالتوقعات، ميكن التعبري عنها مبا 

 :ا، وتتلخص هذه الفجوات يف التايلوباالثنني معأالزبون، ، املؤسسةتتعلق بكل من فجوات 

يف حالة ، و 1ونوما تعتقده اإلدارة أنه رغبة الزب ونعن االختالف بني ما يرغبه الزبتنتج (: 1)الفجوة رقم  -
دارة عن معرفة وتفهم احتياجات ورغبات الزبائن من خالل ىل عجز اإلفإن هذا يشري إوجود فجوة سلبية 

 .توقعاهتم والعكس صحيح

بأدائه  املؤسسةدارة أهنا رغبة الزبون وبني ما تقوم تج عن االختالف بني ما تعتقده اإلتن (:2)الفجوة رقم  -
 ،لتوقعات الزبائندارة أنه بالرغم من إدراك اإلين يف حالة وجود فجوة سلبية فإن هذا يع، و من الناحية الفعلية

                                           
1
 Low sui pheng,zhu rui(2016), service quality for facilities management in hospitals, springer, Singapore, p28. 
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بسبب قيود تتعلق  ،مل يتم ترمجة هذه التوقعات إىل مواصفات حمددة فعلية يف اخلدمة املقدمة للزبائن فإنه
 .أو عدم قدرة اإلدارة على تبين فلسفة اجلودة يف اخلدمة، والعكس صحيح املؤسسةوارد مب

يف ، و االختالف بني املواصفات احملددة للجودة وبني مستوى األداء الفعليتظهر بسبب  (:3)الفجوة رقم  -
حالة وجود فجوة سلبية فإن هذا يعين أن هناك اختالف بني مواصفات اخلدمة املقدمة للزبائن وبني ما 

الدافعية  داء واملهارات اخلاصة مبقدمي اخلدمة أو عدم وجودوذلك بسبب تدين مستوى األ ،دارةاإلتدركه 
 .لتقدمي اخلدمة وفقا للمواصفات املخططة

يف حالة ، و خبصوص اخلدمة لهدمة املؤداة وما يتم الرتويج تنتج عن االختالف بني اخل (:4)الفجوة رقم  -
 .املؤسسةسلبية فإن هذا يشري إىل وجود خلل يف املصداقية والثقة يف  ةوجود فجو 

اخلدمة املدركة  هي نتاج واحدة أو أكثر من الفجوات األربعة السابقة ومتثل الفرق بني (:5)الفجوة رقم  -
يف حالة وجود فجوة سلبية فإن هذا يؤدي إىل عدم رضا الزبائن واجملتمع عن اخلدمة ، و واخلدمة الفعلية

 .املقدمة

 :وجلودة اخلدمات وفقا ملدخل الفجوة مخسة مستويات هي 

 ؛اجلودة املتوقعة من قبل الزبائن وتتمثل يف اجلودة اليت يرى الزبائن وجوب وجودها -
 ؛اخلدمية وتراها مناسبة املؤسسةة اجلودة من قبل إدار  -
 ؛ددة باملواصفات النوعية للخدمةاجلودة القياسية احمل -
 ؛دة الفعلية اليت تؤدي هبا اخلدمةاجلو  -
 .اجلودة املروجة للزبائن -

 :الفجواتلشكل املوايل ميثل منوذج او 
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 نموذج الفجوات(: 15)الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
Source : Low sui pheng, zhu rui(2016), service quality for facilities management in hospitals, 

springer, Singapore, p28. 

 SERVPERF Measureمقياس األداء الفعلي  . 4

ودة ميكن احلكم عليها مباشرة من اجلعلى األداء الفعلي للخدمة املقدمة باعتبار أن  هذا املقياس يركز
 .األداء الفعلي= جودة الخدمة : خالل اجتاهات الزبائن، وميكن التعبري عن ذلك باملعادلة

ة، واالعتمادية، يوانب امللموساخلاصة جب ،عن سابقه يف األبعاد املستخدمة ومل خيتلف هذا األسلوب
يتميز عن سابقه بالبساطة وسهولة االستخدام، وكذلك بزيادة درجة  كماواالستجابة، واألمان، واللباقة،  

والضعف يف اخلدمة  الكشف عن جماالت القوة يفإال أنه يعجز عن مساعدة اإلدارة  ،مصداقيته وواقعيته
 .املقدمة واليت تتعلق جبوانب متعددة، وليست فقط إدراكات الزبون من اخلدمة

السابقة الخبرة  اتصاالت شفوية االحتياجات الشخصية 

 الخدمة المتوقعة

 الخدمة المدركة

تقديم الخدمة بما في ذلك بعد وقبل 
 االتصال

االتصاالت 
الخارجية 

 الموجهة للزبون

الجودة إلى ترجمة إدراكات 
 مواصفات

إدراكات اإلدارة لتوقعات 
 الزبون

1الفجوة   

5الفجوة   

4الفجوة   

3الفجوة 

 
1الفجوة    

2الفجوة   
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من أمهية ومالءمة منوذج  يقلل النموذج يف تقييم جودة اخلدمة، إال أنه الوبالرغم من املزايا اليت يتمتع هبا 
(SERVQUAL )ث الدالالت العملية الناجتة عن يف هذا الصدد، بل أن األخري رمبا يتفوق على األول من حي

 .التقييم عمليات

 Value Measureمقياس القيمة  . 5

للزبائن تعتمد على املنفعة  املؤسسةتقوم الفكرة األساسية هلذا املقياس على أن القيمة اليت تقدمها 
اخلاصة باخلدمات املدركة من جانيب الزبون والتكلفة للحصول على هذه اخلدمات، فالعالقة بني املنفعة والسعر 
هي اليت حتدد القيمة، فكلما زادت مستويات املنفعة اخلاصة باخلدمات املدركة كلما زادت القيمة املقدمة 

زيادة املنفعة املؤسسة  علىوبالتايل  ،لب هذه اخلدمات، والعكس صحيحط للزبائن وكلما زاد إقباهلم على
تركيز جهودها حنو تقدمي خدمة و املدركة خلدماهتا بالشكل الذي يؤدي إىل ختفيض سعر احلصول على اخلدمة، 

 .متميزة للزبائن بأقل تكلفة ممكنة

 قياس الجودة المهنية م : الفرع الثاني
ن تقييم اجلودة من منظور الزبون ميثل جزءا من برنامج اجلودة، وعلى ذلك فإن مقاييس اجلودة املهنية إ

ويف إطار  ،من خالل االستخدام األمثل ملواردها املتاحة ،على الوفاء خبدماهتا املتنوعة املؤسساتتتناول قدرة 
 :1جمموعة من املقاييسهذا املفهوم ميكن التمييز بني 

 الجودة بداللة المدخالت تقييم . 1

 للمؤسسة اعتبار املوارد جوهر اخلدمة وجودهتا، فإذا ما توافر إمكانية يستند أصحاب هذا املدخل إىل 
البناء املناسب بتجهيزاته ومعداته والعاملون األكفاء، والقوانني واللوائح احملكمة، واألدوات، والنظم املساعدة 

 .الواضحة والزبون املستفيد لتلقي اخلدمة، كانت اخلدمة مميزة دون شك األهداف احملددةفضال عن الكافية، 

تعد كافية يف حد ذاهتا لضمان اجلودة، فهناك  ورغم أمهية عناصر املدخالت يف جودة اخلدمة، إال أهنا ال
بط بذلك من عمليات توما ير  ،عوامل أخرى مكملة، من أمهها طرق تناول املدخالت والتفاعالت فيما بينها

                                           
 .22، ص مرجع سابققاسم نايف المحياوي،   1
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حتدد جدوى هذه املدخالت مثل نظام إجراءات العمل، وتنظيمات العاملني، نظام السجالت واملعلومات 
وغري ذلك، فالعربة يف اخلدمة ليست جمرد توافر املدخالت أو املوارد اجليدة وإمنا يف كيفية استغالهلا يف أحسن 

 .صورة ممكنة

لعديد من الباحثني يف دعم اجلهود املبذولة وبالرغم من منطقية هذا املدخل، والرتحيب به من قبل ا
 :يلي يرجع إىل ما استعماله احملدودجودة اخلدمة، فإن  تقييمللتوصل إىل منوذج مناسب ل

 ؛االختالف حول األبعاد والعناصر اخلاصة جبودة اخلدمة. أ

 ؛القدرة على التوصل إىل مقياس كمي الستخدامه لقياس األبعاد والعناصر اخلاصة جبودة اخلدمة عدم. ب

 .ألفكار هذا املدخلالتطبيق العملي  إىل فتقاراالالرتكيز على اجلانب النظري مع . ت

 الجودة بداللة العمليات تقييم . 2

هذا املدخل  لتقدمي اخلدمة املطلوبة، وإن كانيركز هذا املقياس على جودة العمليات أو املراحل املختلفة 
ينطوي هذا املدخل على جمموعة من املؤشرات أو املعايري اليت توضح النسب حيث  ،كلية املدخالت مل يغفل

واليت جيب أن تستوفيها كافة هذه العناصر لكي يتم تصنيف  ،املقبولة لكافة عناصر أنشطة اخلدمات املقدمة
 .جيدة على أهناهذه اخلدمات 

 ،جودة اخلدمةيف تقييم إال أنه ال يعترب دقيق  ،ذا املدخلوبالرغم من توافر بعض اجلوانب املنطقية يف ه
رکز بصفة أساسية على عمليات اخلدمة بدال من الرتكيز على األبعاد الكمية هلذه اخلدمة واليت ميكن يألنه 

 .قياسها

  الجودة بداللة المخرجات تقييم  . 3

، حيث ينظر للنتائج على أهنا االجناز أو عدم االجناز للنتائج النهائية من بالنتائج النهائيةيتعلق هو و 
 :اخلدمة اليت يسعى إليها الزبون، ويتم قياس جودة املخرجات من خالل جمموعة الطرق التالية

الفعلي بغرض  واألداءاملستهدف  داءاأل ويف هذه الطريقة يتم اجراء مقارنات کمية بني :القياس المقارن. أ
 ؛مستقبال تفاديهاجوانب الضعف وحماولة  اكتشاف
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 ؛ا الزبائن خبصوص اخلدمات املقدمةاستقصاء رض  .ب

 .املنشود داءاليت حالت دون حتقيق األ ،للوقوف على املشاكل واملعيقات املؤسسةاستقصاء العاملني يف   .ت

  الجودة من المنظور الشامل تقييم : الفرع الثالث

مجيعا يغلب عليها الطابع  ، إال أهنااجلودة تقييمابقة من تقدم يف رغم ما أسهمت به املداخل الس
 ،1جودة اخلدمة تقييمضرورة املعاجلة الشاملة يف  برازإىل إيس اجلزئية ، وقد أدت هذه املداخل واملقاياجلزئي

 :املؤسسةنظر من وجهة ، و جودة اخلدمة من وجهة نظر الزبون يوضح منوذجا شامال لقياس (19)والشكل 

 نموذج لتقييم جودة الخدمة(: 16) الشكل

 إجراءات ملعاجلة املشاكل    إجراءات للتحسني املستمر        

 

 

 

 

 

 

 

 معلومات راجعة      معلومات راجعة           

 

 .69، دار الشروق للنشر والتوزيع، مصر، ص مفاهيم وعمليات وتطبيقات: إدارة الجودة في الخدمات، (4119)قاسم نايف احملياوي : المصدر

                                           
1
 .72، ص مرجع سابققاسم نايف المحياوي،   

 نتائج القياس

 

 جودة عالية                       جودة منخفضة

معايير جودة 
 الخدمة

جودة مقدمي  جودة رضا الزبون
 الخدمة

 تقييم جودة الخدمة
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 تحقيق الجودة في الخدمة وخطوات تحقيقها دوافع :المطلب الرابع

وى معني من اجلودة لتحقيق ىل مستات املادية، فكما حيتاج املنتوج إال ختتلف اخلدمة كثريا عن املنتج
، الزبونىل مستويات معينة من اجلودة واليت تتوافق ورغبات ، حتتاج أيضا اخلدمة إنتاجهإواهلدف من  النجاح

 .وتليب احتياجاته

 تحقيق الجودة في الخدمة دوافع: األول الفرع

ويف اخلدمات اليت تقدمها مبجموعة  دمية إىل حتقيق اجلودة يف نشاطهايربر سعي خمتلف املؤسسات اخل
  :1من األسباب، نذكر من بينها ما يلي

 نمو مجال الخدمة  .1

اليت تقدم اخلدمات أكثر من أي وقت مضى، فعلى سبيل املثال نصف  املؤسساتأعداد  لقد تزايدت
املتصلة  املؤسسات، إضافة إىل أن منو األمريكية يتعلق نشاطها باخلدماتاألعمال التجارية  مؤسسات

 . باخلدمات ما زال مستمرا

 ازدياد المنافسة  .2

 ،املنافسة تنافسية متنوعة للبقاء يفعلى مزايا ا يعتمد على حصوهل املؤسساتإذ من املعلوم أن بقاء 
 .املزاياهذه هلا العديد من يوفر  املؤسسات لذلك فإن توفر جودة اخلدمة يف منتجات هذه

  للزبونالفهم األكبر  . 3

تقدمي ففقط على اخلدمة، تركز اليت  للمؤسسات ال ينجذب فالزبون ة،معاملتهم بصورة جيد أي
 .ال يكفي للزبون كبريوالفهم ال يدة املعاملة اجلريتوفمعقول بدون وسعر  ةمنتجات ذات جود

 

 

                                           
 .021، ص مرجع سابقمأمون سليمان الدراركة،   1



 مدخل إلى جودة الخدمة السياحية                                    الفصل األول                  

 

46 
 

  الزبونالمدلول االقتصادي لجودة خدمة . 4

، زبائنهاتعامل معها وتوسيع قاعدة حترص يف الوقت احلايل على ضرورة استمرار ال املؤسساتأصبحت 
، ومن منهم أيضا أن حتافظ على احلاليني وإمناجدد،  زبائن جذبأن ال تسعى فقط إىل  عليهاوهذا يعين أن 

 .من أجل ضمان ذلك الزبونهنا تظهر األمهية القصوى جلودة خدمة 

 خطوات تحقيق الجودة في تقديم الخدمة :الفرع الثاني

 :1من أبرزها نذكردمة من خالل سلسلة من اخلطوات، يتم حتقيق اجلودة يف تقدمي اخل

 الزبائن اهتمامنتباه وإثارة جذب اال .1

تعترب  جيابية اليت يبديها مقدم اخلدمةاملواقف اإل هبم من خالل هتماماالوإظهار  الزبائن نتباهاب ذإن ج
تعزز الوالء الدائم  فهيإىل جانب ذلك  ،لحصول على اخلدمة اليت يريدهال الزبونالرغبة لدى  يوقظمبثابة مثري 

وميكن حتقيق ذلك من خالل املواقف اإلجيابية  ،باستمرارمة وتكرار احلصول عليها من أجل احلصول على اخلد
 :التالية

 ؛هبم والرغبة يف تقدمي اخلدمة هلمهتمام واال الزبونفسي والذهين ملقابلة ستعداد الناال. أ

 ؛ر روح الود واحملبة يف مساعدهتموإظها الزبائنيف التعامل مع  والليونةبتسامة اال:  املظهرحتسني. ب

 ؛النظر عن اجلنس، والعمر واملظهر بغض الزبائنالروح اإلجيابية حنو . ت

بالسعادة يف تقدمي اخلدمة  الزبائنإشعار ، و لجوء إىل املبالغةاخلدمة دون ال الدقة التامة يف إعطاء مواصفات. ث
 ؛هتمام بتقدميهاأكيدا للجودة واالت ،وأن املؤسسة اليت يعمل هبا متثل أفضل املؤسسات

 ؛واحلديث والتخلص من الصور السلبية يف التعاملعدم التصنع يف املقابلة . ج

 .وتنتهي به يف توفري اخلدمة بالزبونالرتكيز على أن املؤسسة تبدأ . ح
                                           

 :أنظر  1
، دار غيداء للنشر ، االعتماد االكاديمي وتطبيقات الجودة في المؤسسات التعليمية(6101)عبد الناصر علك حافظ، حسين وليد حسين عباس  -

 .11والتوزيع، عمان األردن، ص  
 .616، الطبعة األولى، دار صفاء للنشر، ص وخدمة العمالءإدارة الجودة الشاملة ، (6112) سليمان الدراركة  مأمون -
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 وتحديد حاجاتهم الزبائنرغبة لدى خلق ال .2

ومن  ،على املهارات البيعية والتسويقية ملقدم اخلدمة الزبائن حتياجاتاخلق الرغبة وحتديد  عتمدي
 : يلي اسية لذلك مااملتطلبات األس

  ؛يز على خصائصها ووفرهتاملزايا اخلدمة املقدمة بالرتكالعرض السليم . أ

مل بالتعاه إقناع لتزام باملوضوعية يفمع اال الزبونت اليت يعتمد عليها الرتكيز على نواحي القصور يف اخلدما. ب
 ؛خدمة أخرى لتفادي القصور مع

 ؛الزبونحواس عتماد كافة املعدات البيعية كوسيلة للتأثري على ا. ت

اخلدمة مستعدا  عن كافة األمور اليت جيب أن يستوضحها وأن يکون مقدم لالستفسار للزبونترك الفرصة . ث
 ؛ستفسارات مبوضوعية ودقةللرد على تلك اال

جات احلالية احلا بتسامة والشعور بأمهية توفرينسانية يف التعامل كالرتحيب واالالرتكيز على اجلوانب اإل. ج
 .للزبونواملستقبلية 

 لديه عتراضاتاالومعالجة  الزبون إقناع .3

 ،الزبائنتتطلب من مقدم اخلدمة العديد من اجلهود السلوكية القادرة على خلق القناعة لدى  هي عملية
جبودة اخلدمة والسعر املعقول يف بعض  قتناعهارغم  ،ها عند الشراءياليت يبد عرتاضاتاالوكذلك معاجلة 

رد على لذلك فطريقة ال ،الزبونمن قبل  عرتاضافريی البعض أن عملية البيع لن تتم دون وجود  ،األحيان
الرد على  هناك جمموعة من القواعد اليت ميكن االعتماد عليها يفو  ،خرختتلف من موقف آل عرتاضاال
 :وهي الزبائن عرتاضاتا

 الضرورية فقط؛يف احلاالت  واستخدامهعتماد على النفي املباشر االل من التقلي. أ

 ؛ناحية السعر بإظهار جودهتا على اخلدمة من الزبونوتقوم على تعويض إعرتاض : طريقة التعويض. ب

اإلجابة عليها تقييد  حبيث يكون يف ،للزبون توجيه بعض األسئلةوتقوم على  :االستجوابطريقة . ت
 ؛اتدوين اآلراء واملالحظات اليت يبديه واليقظة مع االهتماموإظهار  إليه االستماع اجليدمع  العرتاضه
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عور قد يؤدي إىل فشل ألن هذا الش ،يف املناقشة باهنزامه الزبون شعرجيب على مقدم اخلدمة أن ال يُ . ث
 ؛عملية البيع

على فومالحظاهتم، هم اإلهتمام بشكاويمن خالل  :بالتعامل مع املؤسسة الزبائنالتأكد من إستمرارية . ج
ت اليت ميكنها اإلجراءا وإختاذ ،الزبونشكاوي  استيعابدرجة عالية من الصرب يف يتمتع ب أن ةمقدم اخلدم
 .معاجلة ذلك

 مرة أخرى المؤسسةسيعودون للتعامل مع  الزبائنالتأكد من أن  . 4

 :وميكن حتقيق هذه اخلطوة عن طريق

 الزبائنلعناية واالهتمام بشكاوي العمل على ا. أ

الشكاوي قد مسعت بشكل جيد  بأن هذه الزبون، وإشعار وهذا يتطلب اإلصغاء إىل الشكاوي
ملعاجلة  اشرح اإلجراءات اليت سيتم اختاذهو  ،وامتصاص غضبه الزبون، وكذلك ضرورة تقدير مشاعر وصحيح

نتيجة قيامه بعرض  الزبون املسؤول بتقدمي الشكر إىل، ويف النهاية ال بد من قيام املوظف هذه الشكاوي
 .الشكوى

  االستعداد لمعالجة أكثر الشكاوي عمومية بصورة صحيحة . ب

عندما ، وما الذي جيب أن نقوله أكثر الشكاوي العامةالتعرف على  املؤسسةكذلك على املسؤولني يف 
 .الزبائنتقدم شكاوى من قبل 

 المؤسسةإلى جانب  الزبائنكيفية كسب   عاملأن يعرف ال . ت
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 جودة الخدمة السياحية: حث الرابعالمب

 يطبق عليها، ويرجع ذلك يتيادين الاملوكذا الذي عرفه  ريحظ التغالودة، سيجللتطور مفهوم ا تتبعملإن ا
التطرق يف هذا املبحث عليه سيتم و  ،سواقاألو فكار واأل واألدواتالوسائل و  اجملاالتشىت  يفالتطور  ىلإ التغري

  .إىل خمتلف املفاهيم اخلاصة باخلدمة السياحية وخصائصها، لإلملام باملفهوم الشامل جلودة اخلدمة السياحية

 مفهوم الخدمة السياحية: المطلب األول

اخلدمات هبا  اليت تتفرداخلصائص العديدة مبجموعة  السياحي، قطاعالجلودة يف مفهوم احتديد  رتبطي
ودة اخلدمة املتعلقة جب حكام واملفاهيماأل يؤدي إىل تعدداألمر الذي ، املادية ملنتجاتالسياحية مقارنة با

 . جيب احلرص على تقدمي خدمات ذات جودة عالية من أجل كسب رضا الزبائن عموما إال أنه ،السياحية

 تعريف الخدمة السياحية : الفرع األول

 : ميكن تعريف اخلدمة السياحية من وجهات نظر خمتلفة كاآليت

 يتضمن استهالكي نشاط أو ،الزبون دفهستي أدائي نشاط أو ةمهنتعرف على أهنا : التعريف األول. 1
 .1السياحية املؤسسات تجاتمن امتالك ليس ولكن االستخدام، يف مثال الزبون مشاركة

مهما كان نوع هذه اخلدمة، لكن هذا  وحاجاته الزبونخلدمة السياحية هو حتقيق رغبات إن هدف ا
 .ال يعين متلكه للخدمة السياحية، فاخلدمة تنتهي بانتهاء التعامل مع املؤسسة املقدمة للخدمة هاالشباع حلاجات

ة واملعنوية، اليت هتتم بتقدمي مزيج من العناصر املادي" :تعرف اخلدمات السياحية على أهنا :التعريف الثاني. 2
يف امليدان السياحي مبسامهة  الزبوناملكونات األساسية للعرض السياحي، بغرض إشباع حاجات ورغبات 

 .2"النقل، اإلطعام، األنشطة الثقافية واألمن: جمموعة من العناصر

                                           
، 2، مجلة المعيار، المجلد لزبائن عنهاا اضر  ومستوى السياحية بالوكاالت السياحية الخدمات جودة تقييم، (6102) يحياوي الهام، بوحديد ليلى  1

 .122، ص 6العدد 
دراسة تحليلية آلراء عينة من السياح وكالة : المقدمة في تعزيز الصناعة السياحيةدور جودة الخدمة السياحية حميد حمالوي، سارة عمرون،   2

الواقع والمأمول، : المستدامة السياحة كآلية للتنويع اإلقتصادي في ظل متطلبات التنمية:  المؤتمر الدولي الثاني حول، ضمن ماونة للسياحة والسفر
 .2، المركز الجامعي ميلة، ص6102أكتوبر  10 –11
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ى معنوية، متثل وأخر أن اخلدمة السياحة هي مزيج متكامل بني عناصر مادية على هذا التعريف  يركز
 .، مبساعدة القطاعات األخرى يف سلسلة متكاملةالزبونجذب  السبب الرئيسي يف

 :1التالية العناصر أحد يشمل ما كل هي السياحية اخلدمات: التعريف الثالث. 3
 ؛اجلغرافية الطبيعية، املناظر يف ويتمثل :الطبيعي الرتاث. أ

 ؛والتقاليد العادات احلياة، ظروف الدميغرافية، املعطيات :البشري الرتاث. ب
 ؛للبلد واإلدارية والقانونية والسياسية التنظيمية اجلوانب . ت
اإلشهار و  الرتقية كذلك ،والعطل العمل ألوقات التخطيطو ، العمل وقت ةئوهتي احلكم يف الشعب مشاركة. ث

 ؛جتماعيةا جوانب تعد واليت
 ؛وغريها مطاعم ،إيواء نقل، من اخلدمات وسائل. ج
 .واملالية االقتصادية األنشطة. ح

تكون  وأ، الزبونمت تعريف اخلدمة السياحية مبكوناهتا، وخمتلف العناصر اليت تدخل يف خدمة  حيث
 .سببا يف اجتذابه للوجهة السياحية

 

 

 

 

 

 

                                           
، أطروحة دور استراتيجية الترويج في تكييف وتحسين الطلب السياحي الجزائري مع مستوى الخدمات  السياحية المتاحة، (6101)عميش سميرة  1

 .12، ص 0دكتوراه غير منشورة، قسم العلوم االقتصادية، جامعة سطيف 
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 خصائص الخدمات السياحية: الفرع الثاني

  :1واخلصائص منهاتتميز اخلدمات السياحية مبجموعة من املميزات 

وبالتايل تكون عملية تسويقها معقدة ، اخلدمات السياحية هي خدمات معنوية غري ملموسة أو حمسوسة .3
 ؛وحتتاج إىل مهارات خاصة من قبل رجال التسويق

عكس السلع املادية اليت ميكن جتزئة ب ،مها أو جتزئتهااخلدمات السياحية متكاملة يف ذاهتا يصعب تقسي .4
وحداهتا، فالرحلة السياحية عملية متكاملة يف ذاهتا ابتداء من احلجز يف الربنامج السياحي ومن مث حجز وسيلة 

 النقل وحجز أماكن اإلقامة وأماكن الرتفيه؛

حيث يعد العامل البشري أكثر العوامل تأثريا  ،اعتماد اخلدمات السياحية على عنصر التسويق الشخصي .1
 لة بل مع اإلنسان؛آن السائح ال يتعامل مع أليف التسويق السياحي 

اخلدمات السياحية حتتاج إىل هوية ومفهوم خاص متيزها عن بعضها كما متيزها عن غريها، خاصة يف  . 2
 احلمالت التسويقية والرتوجيية اليت تتم لتسويق هذه اخلدمات؛

لقدرات النفسية واجلسدية للسائح على اعتماد اخلدمات السياحية على التنوع واالختالف مبا يتوافق مع ا .5
 ؛اختالف ميوهلم وقدراهتم والسيما املادية منها واليت يتيحها الربنامج السياحي

 والعمر اجلنسية يف متجانسني غري الزبائن ألن ،السياحية اخلدمات ووسائط أشكال يف الكبري التنوع .6
 .السياحة ممارسة عند واخلربة واالهتمامات املادية والقدرة االجتماعية والطبقة

                                           
  :  أنظر 1
، الطبعة األولى، دار مؤسسة رسالن للطباعة الخدمات السياحية والفندقية الحديثةالتسويق الفندقي ومبيع وترويج ، (6101)أدهم وهيب مطر -

 .01سوريا،  ص  والنشر،
، األكاديمية للدراسات االجتماعية واإلنسانية، العدد جودة الخدمة السياحية وأثرها على تعزيز والء السائح، (6102)نوري منير، نادي بوشاشية  -

 .26، ص 02
 .626، ص سابقمرجع فريد كورتل،  -

- Justin paul, ramneek kapoor(2011), Service Marketing: Concepts & Practices, Tata McGraw-Hill Education, 

India, p 12. 
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 أن السياحي املوقع يف القصري إقامتهم خالل وقت السياح رغبة بسبب اخلدمات تقدمي عند السرعة .2
 ؛األخرى املتوفرة السياحية اإلمكانات مجيع ويستخدموا ،يستمتعوا بوقتهم

مرافق النوم و واملواصالت  وسائط النت من ،يشرتك يف تقدمي اخلدمات السياحية عناصر كثرية ومتنوعة .9
 ؛والطبية وغريها هيةواألماكن الرياضية والرتفي ،والطعام

تقوم على عمليات إنتاجها  ،يدخل يف تقدمي اخلدمات السياحية إنتاج وتصريف خدمات وسلع كثرية. 6
 ؛(خدمات الفنادق، االستعالمات، املواصالت، االتصاالت، وغريها)البعض  مؤسسات خمتلفة عن بعضها

ملتعلقة هبا تكون معقدة السياحية، كما أن القرارات اضروري، لالستفادة من اخلدمة  الزبونحضور . 31
 .خاصة تلك املتعلقة بالسعر والتكلفة

 مستويات الجودة في الخدمة السياحية: المطلب الثاني

 ووجهات نظر خمتلفة، ختتلف باختالف اجلهة مستوياتمن  ااجلودة أشكال متعددة، وينظر هل ملفهوم
 .و املستعملة للخدمة السياحية،  كما أن دجمها يف القطاع السياحي يزيدها تنوعا وتعقيدااملنتجة أ

 الجودة المتوقعة: الفرع األول

هو مستوى اخلدمات الذي تريد تقدميه لزبائنها،  أومستوى اجلودة الذي تتمىن املؤسسة وصوله،  هي
 .الوسائل الالزمة لذلك مع األخذ بعني االعتبار الضغوطات الداخلية واخلارجية املفروضة عليهاومتلك 

تكون، األوىل متثل التوقع العملي  أناجلودة املتوقع حدوثها واجلودة كما جيب : بني نوعني منها ومنيز
يكون يف مثل هذا النوع  أنجلهة تقدمي اخلدمة، والثانية متثل ما ينبغي  الزبونملستوى اخلدمة اعتمادا على تقييم 

 .1من اخلدمات

 

 
                                           

 .062، جامعة جياللي ليابس سيدي بلعباس، ص ، أطروحة دكتوراهواقع جودة الخدمات السياحية في المؤسسة الجزائرية، (6102)مراتي عمار   1



 مدخل إلى جودة الخدمة السياحية                                    الفصل األول                  

 

53 
 

 الجودة المجربة: الفرع الثاني

 :1ويؤثر فيها عاملني ،جتربة حصوله الفعلي على اخلدمة ثناءأ الزبوناجلودة اليت يشعر هبا هبا  يقصد

 .اليت ميكن التعبري عنها بشكل كميىل اجلوانب الكمية للخدمة و تشري إ: جلودة الفنيةا. 3
 .ىل املستفيد من اخلدمةفيها عملية نقل اجلودة الفنية إ  ىل الكيفية اليت تتمتشري إ: اجلودة الوظيفية. 4

 :والشكل املوايل يوضح هذا النوع من اجلودة

 الجودة المجربة(: 17)الشكل 

 

 

 

 

 

 
 

 

، أطروحة دكتوراه، جامعة جياليل ليابس سيدي بلعباس، ص واقع جودة الخدمات السياحية في المؤسسة الجزائرية، (4136)مرايت عمار : المصدر
346. 

 

                                           
 .062عمار، مرجع سابق، ص  يمرات   1

: توقعات الخدمة
الخبرة  ،اإلعالن

 واالتصاالت

 االنطباعات عن المؤسسة
 العاملون  -الحجم – التاريخ -السمعة  

 ما الذي يتم تقديمه

 المهارة، المعرفة:  الجودة الفنية

 جودة الخدمة
 الفرق بين التوقعات 

 واألداء الفعلي

كيف يتم تقديم 
 الخدمة

مستوى األداء 
الفعلي المدرك 

 للخدمة

 االتجاهاتالمظهر، : وظيفيةالجودة ال
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 الجودة المدركة: الفرع الثالث

كانت   فإذاعند قيامة باملقارنة بني اجلودة املتوقعة واجلودة اجملربة،  الزبونهبا اجلودة اليت يقدرها  يقصد
تكون اجلودة املدركة منخفضة، بينما تكون اجلودة املدركة  ،(من اجملربة علىأاملتوقعة )اجلودة املتوقعة غري واقعية 

 : كل التايلكما هو موضح يف الش،1ةمرتفعة عندما يتقابل مستوى اجلودة اجملربة مع اجلودة املتوقع

 العالقة بين الجودة المتوقعة والمجربة والمدركة(: 10)الشكل 

 

 

 

 

 

، أطروحة دكتوراه يف العلوم التجارية، جامعة جياليل ليابس واقع جودة الخدمات السياحية في المؤسسة الجزائرية، (4136)مرايت عمار : المصدر
 .346سيدي بلعباس، ص 

 

 

 

 

 

                                           
1
 .011، ص مرجع سابقمراتي عمار،   

 تكون مرتفعة عندما تتقابل الجودة المجربة مع الجودة المتوقعة

 تكون منخفضة عندما تكون الجودة المتوقعة غير واقعية

 الجودة المدركة الجودة المتوقعة الجودة المجربة
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 أبعاد جودة الخدمة السياحية: لثاالمطلب الث

على املسائل  حيث مت الرتكيزيف اجملال الصناعي لفرتة من الوقت،  لقد بدأ تطبيق مفاهيم اجلودة بداية
 اوقد شكل التخلص من العيوب مفهوم ،ومراقبة العمليات وقياس العيوب ،التقنية مثل اعتمادية األجهزة

جمال  إىلمث انتقل تطبيق هذه املفاهيم ، ول حنو االهتمام بتحسني التصميمجودة لعدة سنوات، مث حتلل
 . ، وانتشر استخدامه بعد ذلك يف خمتلف األنشطة اخلدمية41بداية من مثانينيات القرن اخلدمات 

 في الصناعةجودة الأبعاد : ولالفرع األ 

الذي قدمه   التصنيفجمموعة من أبعاد اجلودة القت قبوال كبريا من طرف املهتمني باإلدارة وهو  هناك
 :1مثانية أبعاد هي حيث حدد أبعاد اجلودة يف الصناعة يف Garvin کارفن

و الكيفية اليت يتم هبا أداء الوظيفة، وتتوقف أ ،لية األساسية للمنتوجيشغتيقصد به اخلصائص ال :األداء. 1
نه ميثل جودة أداء الذي يعتربه شخص ما بفراد واجتاهاهتم الشخصية، فاألاألأمهية هذه اخلصائص على رغبات 

 .  خرآة قد ال يكون كذلك بالنسبة لشخص عالي

تلف أمهية هذه اخلصائص املنتوج، وخت ئمساو معناها حماسن و : (Features)الخصائص أو المميزات . 2
 .طبقا ألمهيتها بالنسبة هلم، وهي خصائص موضوعية ميكن قياسهاو حسب تقييم األفراد هلا 

يف االشتغال ملدة زمنية  تسمى أيضا املعولية، وتعين احتمالية استمرار املنتوج :(Reliability)اإلعتمادية . 3
تعطل املنتوج خالل فرتة زمنية حمددة، وتقاس مبتوسط الوقت الذي  ددة، ويعرب عنها من خالل احتمالحم

 أو معدل جدول األعطال ،ميضي حىت حدوث أول عطل، كما تقاس أيضا مبتوسط الوقت بني األعطال
 .رتة من االستخدامافه إال بعد مضي فأو اكتش ا البعد ال ميكن حتديدهخالل فرتة زمنية حمددة، وهذ

هي الدرجة اليت تكون فيها اخلصائص الفيزيائية وخصائص األداء ملنتوج ما  (:Conformance)المطابقة . 4
مماثلة ملواصفات معدة مسبقا، وكلما زادت درجة التطابق مع املواصفات زاد مستوى اجلودة، وتشتمل املطابقة 

 .عناصر داخلية وأخرى خارجية
                                           

 .11-16ص  مصر، ،ة األولى، الحرية للنشر والتوزيع، الطبع0999إدارة الجودة الشاملة ايزو ، (6100) لعلى بوكميش   1



 مدخل إلى جودة الخدمة السياحية                                    الفصل األول                  

 

56 
 

وتسمى أيضا شدة التحمل، وتعين مقدار أو مدة استخدام املنتوج قبل تدهوره  (:Durability)المتانة . 5
الفيزيائي أو تفضيل استبداله، وهي تعرب عن عمر املنتوج ومدة صالحيته، أو هي مدة االستفادة من املنتوج 

قصود هنا تلك األعطال البسيطة اليت قبل تدهور أدائه وفقدان خواصه التشغيلية واستحالة تشغيله، وليس امل
 .تتجاوز تكلفة استبدال املنتوج مبنتوج آخر جديداليت ميكن إصالحها، ولكن املقصود تلك األعطال 

املنتوج بسرعة وسهولة،  املقصود هبا القدرة على إصالح (:Serviceability)صالحية االستعمال . 6
فالزبون يهتم أيضا مبدى توفر إمكانية تصليح األعطال  ،مدى توفر خدمات التصليح والصيانةويتضمن ذلك 

كما يتضمن هذا   ،كانية اخلدمة مبتوسط وقت التصليحوالسرعة يف ذلك، وتقاس صالحية االستعمال أو إم
 .العنصر إضافة إىل ما سبق مدى توفر قطع الغيار وخدمات ما بعد البيع وفعاليتها

سقه، وهي أمور تتعلق بذوق مجال املنتوج ولونه ومظهره وتنااملقصود بذلك (: Aesthetics)الجمال . 7
دور كبري يف جذب الزبائن وترويج  وله ،عالقة له بالوظيفة أو املتانة وهذا البعد هو بعد شخصي ال ،الزبون

 .السلع، وميكن السيطرة عليه من خالل دراسات السوق ودراسة سلوك واجتاهات املستهلك وتوقعاته

املتولد عن  اع الذايت للزبون جتاه املنتوجتعين التقييم أو االنطب (:Perceived quality)كة الجودة المدر . 0
 .اسم عالمته التجاريةج ومحالت الدعاية واإلعالن عنه و مسعة املنتو 

 أبعاد جودة الخدمة السياحية: الفرع الثاني

أن حتدد بسهولة هي أبعاد موضوعية ميكن مشاهدهتا وقياسها، ومن مث ميكن املذكورة أعاله إن األبعاد 
حيث ميكن اجلودة الصناعية، عن  ختتلفاليت  عكس أبعاد جودة اخلدمة السياحية، مدى جودة سلعة ما

 :1تيةيف النقاط اآل  صهايلخت

تقدمي وعود اخلدمة بشكل  أي التسليم حسب املوعد، وتعرف االعتمادية بكوهنا القدرة على: اإلعتمادية. 1
 .موثوق ودقيق

                                           
، الطبعة األولى، دار الوراق للتميز والريادة مفاهيم وأسس وتطبيقاتإدارة الجودة مدخل ، (6100)نزار عبد المجيد البرواري، لحسن عبد اهلل باشيوة   1

 .111ص  األردن، للنشر والتوزيع،
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ويركز هذا البعد على اجملاملة  ،ملساعدة الزبائن وتزويدهم فورا باخلدمة اإلرادةو  وجود الرغبة :اإلستجابة. 2
املوازنة بني االستجابة  جيب حيث ،واملشاكل الشكاوي ،سئلةواللطف يف التعامل مع طلبات الزبون من األ

يف وبعد االستجابة  املباشرةفهناك تشابه قوي بني سلوك املستخدم يف خدمة املواجهة  ،واألحداث اليت ترافقها
وكذلك  هشاكلمن خالل طول الوقت الذي ينتظره لتلقي االهتمام مب جودة اخلدمة، وتصل االستجابة للزبون

 .يف جمال العمل التفوقىل للوصول إاملرونة والقدرة على تقدمي خدمة اإليصال الحتياجات الزبون، 

 املؤسسةاملستخدمني واللطف والكياسة وقدرة  معرفة ، أيالتوكيدبخلق الثقة وكسبها، ويعرف : الضمان .1
على خلق وكسب الثقة، وهذا البعد مييل إىل أن يكون ذا أمهية واضحة للخدمات اليت يدركها  اومستخدميه

 .ى تقييم منافعهاعل ةقدر الالتأكد خبصوص  شعور بعدم تتضمنأو  بون، كاليت تتضمن خماطرة عاليةالز 

من خالل انتباه  على تقدمي اخلدمة لزبون املؤسسةعمل تأن ك ،بشكل شخصي معاملة الزبائن :التعاطف. 4
ن الزبون هو فريد أب ، واالقتناعلزبون من خالل عالقة شخصيةا معالتفاعل العاطفي  وتقوم علىخاص له، 

 .االعتبار قد ينعدم يف كثري من احلاالت وهذا وخاص

للتسهيالت املادية واملستلزمات  مظهر خارجي ا، وتعرف بوصفهاماديتصوير اخلدمة : الملموسية. 5
وخاصة الزبون اجلديد  بإيضاح مادي وتصور عن اخلدمة الزبون زودي اخاص ومواد االتصال، كل هذواألش

 .الذي سيستخدمها يف تقييم اجلودة

إن االختالف يف أبعاد اجلودة بني السلع واخلدمات مرده إىل اخلصائص اليت يتميز هبا كل منهما، حىت 
وإن حصل التشابه يف بعض األبعاد فهو تشابه سطحي فقط، وحتقيق هذه األبعاد يف اخلدمات أصعب بكثري 

 . من حتقيقها يف السلع املادية، نظرا لصعوبة تقييمها وقياسها
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 السياحية الجودة في الخدمات تقييمأبعاد ومعايير : رابعال المطلب
 ،اجلودة يف اخلدمة السياحية إىل حتقيق التميز يف أداء األنشطة املتعلقة بتقدمي اخلدمة تقييمعملية  هتدف

سب نوع اخلدمة إجياد معايري ميكن أن تشكل صفات للجودة ح تقييموتشمل عملية ال ،وإىل حتقيق املالءمة
 .من قبل مقدم اخلدمة ىالنشاط املؤدونوع 

 جودة الخدمة السياحية تقييم أبعاد: الفرع األول
جمموعة من العناصر،  السياحية اجلودة يف اخلدمات تقييمل أبعادكاجلوانب اليت ميكن اختاذها  مل تتش

 :1أبرزها ما يلي

 العوامل المادية الملموسة. 1

األجزاء املعاونة أو كالسلع واملواد والتجهيزات واملعدات واألدوات و   ،وهي األدلة املادية للخدمة املعنية
 .املكملة هلا

 الجدارة ودرجة االعتماد. 2

ودرجة االعتماد على نوع معني من اخلدمة من بني  مدى التشابه والتطابق بني مستوى أداء اخلدمة
 .دون غريه يف أنشطة تقدمي اخلدمة هاألنواع املقدمة، ودرجة االعتماد على املتخصص يف تقدمي اخلدمة وحد

 درجة االستجابة. 3

املعاجلة و  وهي رغبة أو استجابة املستخدمني واملوظفني واستعدادهم وقدرهتم على تقدمي اخلدمات،
 .هذا العاملعلى و عالجي هي مثال واضح الفورية والعاجلة للحاالت الطارئة يف أي مركز طيب أ

 األمانة ودرجة الثقة. 4

الضمانات اليت تقدم يف جمال فمانة اليت ينقلها مقدم اخلدمات، ري إىل مدى الثقة والضوهي تش
 .لدى املستفيد لسد حاجته اخلدمات هي االستمرار يف تقدمي اخلدمة حلني حصول قناعة أو إشباع تام

                                           
 .066ص  األردن، ، الطبعة األولى، دار الوراق للنشر والتوزيع،، إدارة جودة الخدمات(6101)عادل محمد عبد اهلل   1
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 التقمص النفسي. 5

املستفيد ومتطلباته وهو اجلهود املبذولة من قبل مقدم اخلدمة من أجل التعرف على احتياجات 
 .قل اخلدمة وفقا لتلك االحتياجاتنف عملية تقدمي و يمن مث ختصيص وتكيواستيعاهبا، و 

لكن هذا ال يعين بالضرورة تطبيقها على كافة املرافق اخلدمية  ،ن هذه النقاط وردت على حنو مشويلإ
أن ارتياد مركز اخلدمة و خاصة  ،ةذلك أن قسما من هذه النقاط قد يستبعد أو يطبق حبدود معين ،دون استثناء

 .قد يرتبط باحلاجة أو الرغبة أو االثنني معا

 جودة الخدمة السياحية معايير: ثانيالفرع ال
اليت يتعني و  ،ملنتج أو اخلدمة السياحيةيف ا صاغت منظمة السياحة العاملية ستة معايري لتحقيق اجلودة

السياحية قرارا يتعلق بتصميم وتسويق املنتجات السياحية،  ةعتبار عندما تتخذ إدارة املؤسسوضعها يف اال
  :1وميكن تلخيص هذه املعايري كما يلي

جيب أن ال ميثل املنتج أو اخلدمة السياحية خطرا على احلياة، أو يسبب ضررا على  :السالمة واألمن .3
الصحة أو على األمور الضرورية لسالمة الزبون حىت بالنسبة لسياحة املغامرات، وعادة ما يتم حتديد معايري 

 وتلك جيب اعتبارها معايري اجلودة يف حد ذاهتا؛جب القانون السالمة واألمن مبو 

إذ ال بد أن تكون مرافق اإلقامة آمنة ونظيفة، وجيب أن ال يقتصر تطبيق هذه املعايري على  :افةالنظ. 4
حمالت بيع ، من واقعاملع أنواع املؤسسات الراقية والكبرية، بل جيب اإللتزام مبعايري سالمة األغذية يف مجي

 األغذية يف الشوارع إىل املطاعم الفاخرة؛

واجز املتعلقة باخلدمات حلا احملدد أن يتم إزالة احلواجز املادية واالتصاالت واويتطلب هذ :سهولة الوصول .1
ن اختالفاهتم بغض النظر ع ،باستخدام املنتجات واخلدمات السياحية السائدة من قبل مجيع الناس للسماح

 ؛الطبيعية واملكتسبة

                                           
 .2ص ،سابق مرجعحميد حمالوي، سارة عمرون،   1
 



 مدخل إلى جودة الخدمة السياحية                                    الفصل األول                  

 

60 
 

عنصر أساسي لتوفري املشروعية لتوقعات الزبون ومحاية حقوقه، وهي مرتبطة بتوفري ونقل  :الشفافية . 2
املعلومات الصحيحة املتعلقة خبصائص ومواصفات املنتوج وسعره اإلمجايل، فالشفافية تتمثل يف النقل الفعال 

 للمعلومات للزبون عن ما يتوفره املنتوج وما هو غري متوفر؛

عيار مهم ملا لديها من أبعاد متعلقة بالتسويق واملنافسة، فهي جتعل املنتج السياحي يتميز تعترب م :األصالة . 5
املنتج يتناقص وينتهي عند فقدانه ف جيب أن تليب األصالة توقعات الزبون، هعن املنتجات املماثلة له، غري أن

النابعة من التقاليد ختتلف لو مت نقلها إىل اخلدمة ذات األصالة و الثقافية والطبيعية،  ألصالته وروابطه مع بيئته
من  اتمتع بعوامل جذب وال ميكن تقييمهتتمتع بأصالة ال ت يتا ال يعين أن اخلدمة السياحية الهذو ، موقع آخر

 والتسويق والتوزيع والبيع والتسليم للخدمة املعنية؛( احملتوى والتصميم)وجهة نظر اجلودة فيما يتعلق باإلنتاج 

 تكيفالسياحة، وهذا يتطلب  ستدامةامع احمليط اإلنساين والطبيعي إىل  التجانسيهدف معيار  :سالتجان .9
واألسواق بغية تأسيس مؤشرات جلودة املنتجات السياحية ، قتصاديةواال جتماعيةواالرات البيئية املؤث معدارة اإل

 ستدامةا حتقيق ال ميكن أنهدليل منظمة التجارة العاملية بشأن تنمية السياحة املستدامة  قد أوضحالسياحية، ف
 .بدون جودة
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 الفصل األول خالصة

التطور حىت أضحت قتصاد، وقد أخذت يف النمو و الية كبرية يف امهتعترب السياحة نشاطا حيويا ذو أ
هلا من قدرة على حتريك خمتلف القطاعات واألنشطة  وهذا ملا، الكثري من الدول إليراداتمصدرا رئيسيا 

 .االقتصادية

ملام مبختلف اجلوانب النظرية اخلاصة بالسياحة، على اعتبارها نشاطا من خالل هذا الفصل، اإل وقد مت
فهوم اجلودة ملقطاعا اقتصاديا مهما يف أي بلد، كما مت التطرق  هااجتماعيا وثقافيا وحضاريا من جهة، وباعتبار 

، ومم اخلدمة السياحية، وكيفية تقييمها  اخلدمة السياحية، حيث مت تقدمي مفاهيم عديدة للجودة وجودةيف
 : سبق ميكن استخالص النقاط التالية

أو العالج،  واالستجمام،ن السياحة هي السفر املؤقت إىل مكان آخر غري مكان اإلقامة، هبدف الرتفيه إ -
 يإقامته األصلهو الشخص الذي يسافر خارج حمل و أي نشاط آخر، كما أن السائح أو ممارسة الرياضة أ

تزيد عن  ولفرتةأو داخل بلد غري بلده  ،داخل بلده سواء كان الكسب املادي أو الدراسة، سبب غري يوأل
 ة؛ساع 42

للدخل وامتصاص للسياحة أمهية كبرية على الصعيد االقتصادي، والثقايف، والبيئي، حيث تعترب مصدرا  -
البطالة، وعامال لنشر ثقافات الشعوب وخلق الرتابط بينها، كما أهنا تساهم يف تنويع الفضاء البيئي 

 ظ عليه؛اواحلف
اجلودة هي جمموعة اخلصائص واملميزات اليت تتمتع هبا السلعة أو اخلدمة على حد سواء، واليت حتاول من  -

، وهلا أمهية كبرية على ثالث أصعدة، املؤسسة، العامل، ائنهازبغبات الهلا املؤسسة الوصول إىل حتقيق ر خ
 ؛الزبون

، مطابقة اخلدمة للمعايري ينظر إليها على أهناامل فالع ين أساسيني،من منظور  ميكن النظر إىل جودة اخلدمة -
ونسبة  فهي مواءمة هذه اخلدمة الستخداماته واستعماالتهمن هذه اخلدمة  املستفيد الزبونمن منظور أما 

 .تلبيتها الحتياجاته
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 التسويق الداخلي في المؤسسات السياحية: الثانيالفصل 

 تمهيد

 الداخلي تسويقالب يسمى ما وهو الداخل، من اإلسرتاتيجية التسويقية هاتأنشط الناجحة ؤسساتامل تبدأ
 اجلودة حتسني يف تساهم اليت األدوات أحد ليشكل السبعينات ايةدب مع رمسية بصفة كمفهوم ظهر الذي

 زبائن أو داخلي كسوقعاملني  ال اعتبار هو املفهوم هذا عليها يقوم قاعدة وأهم ،وتعزيز خدمة الزبائن والنوعية
 .الداخلية السوق يف التسويق وأساليب التقنيات خمتلف قيطبتو  ،داخلية جاتكمنت والوظائف ،داخليني

 زبائن مهنأ أساس على عامليها مع تعاملال إىليؤدي هبا  الداخلي التسويق ملفهوم املؤسسات وتبين
 قيقحتو  أدائهم نيلتحس وذلك مهتوقدرا ماهتمهار  رفع على عملت وأن الكايف، االهتمامب حيظوا أن جيب داخليني
 :إىل التطرق الفصل هذا يف سيتمعليه و ، رضاهم

 .املفاهيم األساسية للتسويق الداخلي: املبحث األول

 .يف املؤسسات السياحية التسويق الداخلي أبعاد: املبحث الثاين

 .يف املؤسسات السياحية تطبيق التسويق الداخلي :املبحث الثالث

 .أمهية ممارسات التسويق الداخلي يف حتقيق جودة اخلدمة السياحية: املبحث الرابع
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 المفاهيم األساسية للتسويق الداخلي: المبحث األول

وهذا  ،أن يكون ضمن مسؤولية مجيع العاملني ياحةيف صناعيت الفنادق والس يتطلب التسويق الداخلي
من  جزءاب أن يكون جي بل صورة يف قسم املبيعات أو التسويقيعين أن ال تكون مسؤولية التسويق الداخلي حم

الصناعية أن وظيفة التسويق  املؤسساتاملتعارف عليه يف و ، تحملها مجيع املستويات اإلداريةتو  ؤسسةفلسفة امل
من العاملني ليسوا يف متاس أو عالقة مباشرة مع  كبريتقع مسؤوليتها على كاهل قسم التسويق، ألنه يوجد عدد  

، فإن العاملني يتحملون القسم األكرب من وظيفة التسويقالسياحية  مؤسساتأما يف  ،، وإمنا مع املنتجلزبونا
 .التعرف على أهم العناصر اليت تكون مفهوم التسويق الداخلي من خالل هذا املبحثسيتم عليه و 

 الخصائصو  المفهوم: التسويق الداخلي: األولالمطلب 

فإذا كان هذا األخري  ،التقليدي التسويقي املفهوم عن ومستقل منفصل بشكل الداخلي التسويق تيأ مل
فالتسويق الداخلي يركز على العالقة بني املؤسسة والعاملني  ،يركز على العالقة بني املؤسسة والزبون اخلارجي

 .فيها

 التسويق الداخلي مفهوم :الفرع األول

 لتقدمي رواألفكا احملاوالت من العديد فهناك الداخلي، للتسويق عليه ومتفق موحد تعريف هناك ليس
  :ن استعراض بعض التعريفات كما يليميك هذا الصدد ويف، له مفهوم

 والوظائف نييداخل كزبائن عاملنيال اعتبارالتسويق الداخلي بأنه  (Berry) عرف :التعريف األول. 1 
 أهداف حتقيق اجتاه يف الداخليني الزبائن وحاجات رغبات إلرضاء هامتصمي بجي، داخلية منتجات

 .1ؤسسةامل

الوظائف منتجات، واعتبار  العامل يف املؤسسة كزبون هلا، اعتبارىل ضرورة يتجه هذا التعريف إحيث 
   .    عامل راضي تساوي زبون راضي :على قاعدة أساسيةويقوم هذا التعريف بصورة 

                                                           
1
 M.Dunmore )2002 (, Inside-Out Marketing, how to create on internal marketing strategy, kagan page, 

London(UK), p19. 
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التسويق الداخلي بأنه العمل الذي تقوم به املؤسسة لتدريب وحتفيز ( Kotler) عرفي :التعريف الثاني. 2
وكذلك دعم موظفي  ،ولئك الذين حيتكون بشكل مباشر مع الزبائناألخص أوب ،(العاملني) زبائنها الداخليني

 .1اخلدمة للعمل كفريق لتحقيق رضا الزبائن

 واالحتفاظالعمل على جذب، تطوير، حتفيز  أنهب( Berry&Parasurman) يعرفه كل من: التعريف الثالث. 3
 زبائن أهنم على املوظفني معاملة فلسفة وهو حاجاهتم، تشبع اليت الوظائف خالل من املؤهلني عاملنيبال

 2.اإلنسانية احلاجات تليب كمنتجات الوظائف لتشكيل اسرتاتيجيةهو كذلك و  ،داخليني

وتوظيف على أهم األنشطة اليت يقوم عليها التسويق الداخلي وهي استقطاب  انالتعريف يركز هذانو 
 ن هناكإال أ ،تعترب أنشطة تابعة إلدارة املوارد البشرية األنشطةاخلربات املختلفة، على الرغم من أن هذه وتنمية 

فالتسويق الداخلي يركز على العاملني كزبائن  ،إداريخرية والتسويق الداخلي كمفهوم األفروق جوهرية بني هذه 
العاملني واملؤسسة على رضائهم مبا يعود بالفائدة على ، وإوجب معرفة حاجاهتم ورغباهتم والعمل على إشباعها

يعود بالفائدة على املؤسسة هذا من  مبا ،دائهموآدارة العاملني املوارد البشرية فرتكز على إ إدارةما حد سواء، أ
املوارد البشرية ليست اجلهة الوحيدة املسؤولة عن تنفيذ برامج التسويق  إدارةجند أن  ،خرىومن جهة أجهة، 

 .املوارد البشرية وإدارةفاعل بني كل من أنشطة التسويق نتاج الت األخريفهذا  ،الداخلي

من قبل  ؤسسةامل داخلتسويق الأساليب وتقنيات تطبيق : أنهبف التسويق الداخلي يعر  :التعريف الرابع. 4
 .3عاملنيمديري املوارد البشرية لتحسني أداء ال

وأنشطة التسويق الداخلي هي من اختصاص قسم املوارد البشرية  إجراءاتأن  إىليشري هذا التعريف و 
 .هبدف حتسني األداء العام للمؤسسة

                                                           
، الطبعة األولى، دار الحامد للنشر، األردن، ص إدارة التسويق في المنظمات غير الربحية، (9002)عبد المجيد البرواري  نظام موسى سويدان،  1

75. 
2
 Berry.L, Parasurman.A )2000(, Services marketing starts from within , In Varey & Barbara ,Internal marketing 

Directions for Management, Routledg, London,  p.176-177.  
3
 Therese albertini et all (3002) , dictionnaire de marketing, 2

e
 edition, vuibert, p. 113. 
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ى  جيب عليتنه اجلهود البأ( Johnson, Scheuing and gaid) جونسون وآخرون يعرفه :التعريف الخامس. 5
وأهدافها، على أن يتم ذلك  املؤسسةالفهم الكامل لرسالة  إجيادعضائها بغرض القيام هبا جتاه مجيع أ املؤسسة

 .1هداف املرغوبةاألمن خالل التدريب والتحفيز والتقييم بغرض إجناز وحتقيق 

جتاه عامليها هبدف  املؤسسةيشري هذا التعريف إىل أن التسويق الداخلي جمموعة أنشطة، تقوم هبا 
 .من خالل تدريب وحتفيز وتقييم العاملني ،املؤسسةالوصول إىل غايات ورسالة 

 أشكال من شكل أي هو الداخلي التسويق من خالل التعاريف السابقة أن االستنتاج كنمي ،وعليه
 االهتماممبا يف ذلك  ،زبائن داخليني واعتبارهم بالعاملني االهتمام القائم على املؤسسة داخل التسويق

 أجل من تغيري إىل حباجةهي  اليت الداخلية األنشطة والرتكيز علىتلبيتها، ورغباهتم والعمل على  باحتياجاهتم
 .اخلارجية السوق أداء تعزيز

فمن جهة مها  ، أساسنييهتمان بعنصرين  ن التسويق الداخلي ووظيفة املوارد البشريةلإلشارة فإو 
 طارإ ةومعاجل تصميم إىل تاجحي كالمها  أخرى ناحية ومن ،إدارة القوى العاملة يف املؤسسة مع نتعامالي

 هذا األخري إدماج البشري املال سألر  األمثل االستخدام ويتطلب عاملني،ال شؤون ةدار إ علي ينطوي اسرتاتيجي
 .مؤسسةلل الشاملة االسرتاتيجية اخلطة يف

 الزبائن احتياجات ةتلبي أجل من املطلوبة بالربامج عاملنيال التزام ضمان هو ةعمليمن هذه ال واهلدف
 مستويات مجيع ىعل ةفعال اتصال ةداكأ يعمل التسويق الداخليفاجلودة املطلوبة،  ىعل احلصول وضمان

 من ذلك ويتحقق ،الداخلي التسويق اسرتاتيجية بناء يف ةقيم التقليدية التسويق أدوات نإف ولذلكؤسسة، امل
 يركز الذي املوقف ةمهيأ ىمد وإدراك فهم إىل ونحيتاجحبيث  ،مومتكينه محتفيزه العاملني بني التوفيق خالل

ىل احلصول عامل راض يؤدي إ ألن ،والزبائن عاملنيال بني العالقة ىعل يركزالتسويق الداخلي ف ،الزبائن ىعل
 مصطلح يتم استخدامو ؤسسة، امل جناح وراء حاسم عامل العاملني متثل ةهبومو  إبداعكما أن   ،راض زبونعلى 

 مجيع ىعل املؤقتني واملوظفني واملتدربني السكرتارية إىل اإلدارة من عاملنيال مجيع ذلك يشملل "الداخلي الزبون"

                                                           
 .279، الدار الجامعية، اإلسكندرية، مصر، صالتسويق المتقدم، (9002)محمد عبد العظيم أبو النجا   1
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 من إرسال ةدار اإل كنوسيلة مت التسويق الداخلي نإفؤسسة امل ثقافة يف تغيريالب األمر يتعلق عندماف ،املستويات
 .1الذايت باإلدراك مإحساسه يف غرسها وحىت عاملنيال إىل رسالة

 مراحل تطور التسويق الداخلي :الفرع الثاني

 مت وقد املختلفة، املؤسسة أهداف حتقيق حنو وحتفيزهم العاملني، تطوير على يعملإن التسويق الداخلي 
 :2التايل النحو علىها استعراض ميكن حمطات ةبعد الداخلي التسويق تطور مراحل حتديد

 التغيير وإدارة االستراتيجي التطبيق. 1

 واملقصود ،ؤسسةامل إسرتاتيجية لتطبيق احملرك أو الدافع هو الداخلي التسويق أن على املرحلة هذه ركزت
 .أيضا االسرتاتيجيات تلك تطبيق على العملو  األهداف العاملني يف وضع إشراك ضرورة هو هنا

 العاملين إرضاء مرحلة. 2

 هو ذلك، وراء الرئيسي والسبب رضاهم وحتقيق العاملني حتفيز قضايا على بالرتكيز املرحلة هذه تتميز
 .زبائنلل املقدمة واملنتجات اخلدمات جودة وتطوير نيلتحس الداخلي التسويق مفهوم توجيه رةضرو 

 زبونبال هالتوج مرحلة. 3

 بني التفاعل مفهوم أمهية على بالرتكيز يبدأ الذي الداخلي التسويق مفهوم يف الثالثة الرئيسية املرحلة عتربت
واجلدول التايل يلخص أهم احملطات التارخيية  ،مهتومتطلبا زبائنال حلاجات استجابة جاءتو  ،زبائنوال العاملني

 : ملفهوم التسويق الداخلي

 

 
                                                           
1
 Malte Kempen (2009), Complaint Management and Internal Marketing, diplomica verlag Gmbh, Hamburg, 

p  04. 

 .82ص  عمان، ، دار الصفاء للطباعة والنشر،استراتيجيات التسويق مدخل نظري وكمي، (9029)إياد عبد الفتاح النسور  1
 

https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Malte+Kempen%22
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 رئيسية في مفهوم التسويق الداخليالمحطات ال(: 02)الجدول 
 المحطات الرئيسية في مفهوم التسويق الداخلي الباحث

Berry et al, 1976 
 .)الداخلي الزبون( املوظفني حاجات ترضي اليت( الداخلي املنتج( الوظيفة عن ناتج الداخلي التسويق

 . األمامي اخلط موظفي يستهدف
 .ميزةامل دماتاخل ذوي املوظفني وتعويض الكامنة، الطاقات وتطوير املوظفني،ب االتصال على تعتمد اليت التسويقية اسرتاتيجية الربامج

Gronroos, 1983 
 .بالزبون واالهتمام الوعي عن ناتج الداخلي التسويق

 .املوظفني ومجيع املؤسسة كل يستهدف
 .للزبون فعالة خدمات تقدمي من ميكن مبا للموظفني الفكرية الوضعية تطوير إىل هتدف اسرتاتيجية عن عبارة الداخلي التسويق

Gummesson, 
1987 

 .والكفاءة اإلنتاجية مستوى زيادة عن ناتج الداخلي التسويق
  .اخلدمة قيمة سلسلة خلق ويتطلب املوظفني، كل يستهدف

 .الثقافة تغيري وتقنيات املوظفني مع االتصال خالل من الداخلي التسويق يطبق
Ahmed & 

Rafiq, 
1993 

 .ودجمهم وحتفيزهم املوظفني تنظيم خالل من التسويقية،اتيجية االسرت  فعالية زيادة عن ناتج الداخلي التسويق
 .املوظفني كل يستهدف

 .املؤسسة أهداف تطبيق لتسهيل البشرية املوارد إدارة ارسةومم التسويقية، التقنيات تنفيذ خالل من الداخلي التسويق يطبق

Foreman & 
Money, 1995 

 )ككل املؤسسة أو موظفون أو خاصة جمموعات) يستهدفها اليت للمجموعة تبعا أهداف عدة الداخلي للتسويق يكون أن ميكن
  .املؤسسة كل أو معينة أقساما يستهدف أن ميكن
 .والتعويضات والتحفيز اإلدارة، مشاركة تطوير االتصال، خالل من الداخلي التسويق يطبق

Varey & Lewis, 
1999 

 املوظفني كل يستهدفأنه كما ،  التغيري إدارة عن ناتج الداخلي التسويق
 .واجلزئي الكلي احمليط يف للمتغريات السريعة باالستجابة للمؤسسة يسمح وسلوك فلسفة عن عبارة الداخلي التسويق
 .العاملني متكني خالل من ف،الوظائ بني والتكامل الزبائن رضا املوظفني، رضا لتحقيق خمطط جهد عن عبارة الداخلي التسويق

Ahmed & 
Rafiq, 
2003 

 .الوظيفة وحتسني اإلنتاجية تزايد عن ناتج الداخلي التسويق
 .املوظفني كل يستهدف

 .الداخلية العالقات إدارةمن خالل  للزبون اخلدمات تقدمي ترامها وبناء اإلسرتاتيجي التخطيط لتحقيق وسيلة الداخلي التسويق

Nande, Desai & 
Murphy, 2003 

  .التسويقي التوجه وتبين الوظيفي، الرضا زيادة عن ناتج الداخلي التسويق
  .اخلدمة قيمة سلسلة خبلق يرتبطون الذين املوظفني مجيع يستهدف

 .واملؤسسة درااألف صخبصائ يتأثر الداخلي التسويق تطبيق
Ballantyne, 

2003 
 .ستهدف مجيع املوظفنيي

 .ندسة باستخدام مدخالت من البيئة اخلارجية والداخليةاهلإعادة  والعمليات اليت تسهل يؤثر على إجراءات اخلدمة

Lings, 2004 

  .يالداخل التسويقي التوجه تسمى تنظيمية فلسفة قدم
 .الوظيفي الرضا مستوى زيادة عن ناتج الداخلي التسويقي التوجه

 . األمامي اخلط موظفي يستهدف
 .واالستجابة االتصاالت، الداخلية، التسويق حبوث :تسمى الداخلي التسويقي بالتوجه ترتبط عوامل ثالثة توجد

Lings & 
Greenly, 

2005 

 حتسني عن ناتج وهو الداخلي، املناخ حتسني جهود لوصف الداخلي، التسويقي للتوجه كبديل استخدامه ميكن الداخلي التسويق
  .الوظيفي الرضا مستوى

 . األمامي اخلط موظفي يستهدف

Source : Spiros P. Gounaris(2006), Internal-market orientation and its measurement, Journal of 

Business Research, n59, p 433. 
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، فهي نتاج عمل تراكمي للعديد من مالمح التسويق الداخلي مل تكن دوما كما هي عليه اليومإن 
فقد تطور  ،وجهة نظرهوكل باحث يرى التسويق الداخلي من  الباحثني يف اجملال وعلى فرتات زمنية خمتلفة،

يشمل مجيع العاملني يف التسويق الداخلي من كونه نشاطا يهتم بالعاملني يف اخلط األمامي فقط إىل نشاط 
 اليت( الداخلي املنتج( الوظيفة عن ناتجيف بدايات تعريفه للتسويق الداخلي أنه  berryيشري املؤسسة، حيث 

 Lings م، ومع بداية األلفينات قداملؤسسة أهداف من أجل حتقيق )الداخلي الزبون( املوظفني حاجات ترضي
 للتوجه كبديل استخدامهحيث اعترب أن التسويق الداخلي ميكن التوجه التسويقي الداخلي، مفهوم جديد وهو 

 .الوظيفي الرضا مستوى حتسني عن ناتج وهو الداخلي، املناخ حتسني جهود لوصف الداخلي التسويقي

 خصائص التسويق الداخلي :الفرع الثالث

، تربز طبيعته وخصوصيته مقارنة ببعض بعدة خصائصالتسويق الداخلي كمفهوم إداري حديث يتصف 
 : 1اخلصائص ما يلي اهيم اإلدارية والتسويقية األخرى، ومن هذهاملف

 عملية اجتماعية التسويق الداخلي. 1

 والعاملني هبا، التبادل والتفاعل بني املؤسسةلية إلدارة عم داخل املؤسسة الداخليلتسويق ايطبق 
نتماء منا هناك حاجات اجتماعية مثل األمن واالإاملادية فقط، و  ن ال تقتصر حاجاهتم على اجلوانبفالعاملو 

 . ما يتحقق من خالل التسويق الداخلي، وهذا والصداقة، يريدون إشباعها

 : من خالل الوظائف املختلفة داخل املؤسسةمل تعمل على تكا :عملية إدارية التسويق الداخلي. 2

 شطة تؤديوأن هذه األن يقومون هبا، اليتالتأكد من أن كل العاملني لديهم دراية وخربة كافية عن األنشطة .  أ
 ؛الزبون اخلارجيإىل إشباع حاجات 

 .زهم ألداء عملهم بكفاءةيفحتالتأكد من أن كل العاملني مت إعدادهم و .  ب

                                                           
 : أنظر   1
 للهيئة التابعة بالمستشفيات الصحية الخدمة جودة مستوى على البشرية الموارد إلدارة كمدخل الداخلي التسويق أثر ،(2003)شعبان  حامد -

 .2 ص ،6 العدد القاهرة، جامعة التجارة، ،كليةالتأمين و اإلدارة و المحاسبة مجلة الكبرى، بالقاهرة الصحي العامة للتأمين
 .922، ترجمة بهاء شاهين، مجموعة النيل العربية، القاهرة، ص مبادئ تسويق الخدمات، (9002)أدريان بالمر -
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 تقنياتالتسويق الداخلي مجموعة . 3

ن ، إال أهبا العاملني وإقناع لرتويج األفكار والوسائل تقنياتجمموعة من ال املوارد البشرية إدارةقد تتبىن 
لذلك فالعاملون هم  ،دارة على العاملنيرض وجهة نظر اإلالتسويق الداخلي بتحكمه يف املزيج التسويقي يف

 .املدراء يف استجابتهم للسوقمن جيب عليهم تغيري حاجاهتم أو فهم وضع 

 أهمية التسويق الداخلي :نيالثا المطلب

 ورضا الزبون رضا لتحسني وسيلة كونه األكادمييني، عندا كبري  اهتماما الداخلي التسويق سبتكا لقد 
على مستوى املؤسسة وعلى مستوى  ،التسويق الداخلي على مستويني أمهيةتظهر ، و نفسه الوقت يف املوظفني

 .العاملني فيها

 بالنسبة للمؤسسة: الفرع األول

فوائد وتكون بصورة عامة على بالعديد من ال داخلي سيعود على املؤسسةإن تطبيق مفهوم التسويق ال
 : 1مستويات عديدة، أبرزها مايلي

مثل تقدمي  ،التسويق الداخلي إلحداث وقبول األنظمة اجلديدة داخل املؤسسةفقد يستخدم : إدارة التغيير. 1
ثقافة متس التنظيم املادي للمؤسسة أو ال وممارسات أعمال جديدة وتغيريات أخرى جديدة معلوماتتكنولوجيا 

 مواجهة إىل يؤدي املؤسسة يف هوغياب  التنظيمي، التغيري من مهم جزء الداخلي لتسويق، فاالتنظيمية فيها
 .يدجتد أو تغيري عملية أي جتاه مقاومة

 دور التسويق الداخلي يف بناء املعرفة والتقدير ألهداف املؤسسة وقواها تمحورحيث ي :بناء الصورة العامة. 2
 .أن مجيع العاملني هم سفراء حمتملون للمؤسسة على اعتبار، لدى العامل

                                                           
 :أنظر  1
 .822ص  ، الطبعة الرابعة، دار وائل للنشر، األردن،تسويق الخدمات، (9002)هاني حامد الضمور -

- Sarolta Várnai, János Fojtik (2008), Internal Marketing Orientation in Cultural Changing Management for 

Organization Development, 6th International conference on management enterprise and benchmarking 

hungarg, p 162. 
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طوير الربامج ختفيف التداخل والصراع الوظيفي الداخلي وت إىلواليت هتدف  :التسويق الداخلي إستراتيجية. 3
 .لتفعيل اسرتاتيجيات التسويق اخلارجية املطلوب لتزامالتعاونية وبناء اال

 للعامل بالنسبة: الفرع الثاني

هناك العديد من املزايا واملنافع اليت يستفيد منها العامل من خالل تبين املؤسسة ملفهوم التسويق 
 :1منها، و الداخلي

أحد أهم املزايا اليت تنتج عن تطبيق التسويق الداخلي، هي حتقيق الرضا : ق الرضا لدى العاملينتحقي. 1
ات هؤالء العاملني والعمل على لدى العاملني، حيت أن البحث عن احتياجات ومتطلبوالشعور باالستقرار 

 .إرضائهمالعوامل اليت تساهم يف  يتها هي أحد أبرزتلب

يعمل التسويق الداخلي على توفري كافة الظروف املالئمة للعمل،  :العاملين أداءوتحسين مستوى  تطوير. 2
واليت  ،اليت تدخل ضمن برامج التسويق الداخلي األنشطةبرامج التدريب والتطوير وغريها من  إىل باإلضافة

 .العاملني وبالتايل زيادة اعتزازهم بالعمل الذي يقومون به أداءتساهم يف حتسني 

بشكل  نظرة العامل لزميلهمن خالل برامج التسويق الداخلي تتغري : تحسين العالقات بين العاملين. 3
أو أقل، وبالتايل يصبح الشعور باالنتماء للمؤسسة أمر  أعلى ،اإلداري، سواء كان يف نفس املستوى جذري

 .بة للعاملاجيايب بالنس

 مهية املهام والوظائف اليتشعورا لدى العامل بأبرامج التسويق الداخلي تولد  :شعور العامل بمعنى الوظيفة. 4
رته ملعىن العمل مما جيعله هداف املشرتكة للمؤسسة والعاملني، وبالتايل تتغري نظباملسامهة يف حتقيق األ ،يقوم هبا
 .باحلاجات املادية فقط االكتفاءيف العمل وإشباع احلاجات العليا بدال من ىل حتقيق الذات والتميز يسعى إ

 

                                                           
 Paribas BNP دراسة مقارنة بين بنك: في تحقيق الميزة التنافسية المستدامة CRM العالقة مع الزبائندور إدارة ، (9028)صفا فرحات   1

 .279دكتوراه، جامعة سطيف، ص  أطروحة، CPA والقرض الشعبي الجزائري
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 أهداف التسويق الداخلي: المطلب الثالث

 خاصة اخلدمية منها، فهو يعمل على املفاهيم اإلدارية  داخل املؤسسةيعترب التسويق الداخلي من أهم 
 تفاعل خالل من هموإرضائ نالزبائ جذب على والعمل إشباعها، على والعمل املوظفني حاجات معرفة

 .معهم املوظفني

 األهداف العامة للتسويق الداخلي: الفرع األول

لتسويق الداخلي ا املؤسسة لتحقيقها من خالل تبين مفهوم سعىتجمموعة من األهداف اليت  توجد
 :1وهي

 خطط املؤسسة؛اكتساب دعم متخذي القرار فيما خيص  .1
 حتكاك مباشر مع الزبائن والوسطاء؛هلم ا العاملني واملدراء الذينف وسلوكيات تغيري مواق .2
 لعاملني لتنفيذ اخلطط التسويقية؛اكساب التزام ل .3
الطريقة املرغوبة  ىليف أداء األشياء إ االعتياديةمن الطريقة  لالنتقالإدارة التغيريات اإلضافية يف الثقافة  .4

 جل حتقيق النجاح؛من أ أدائهايف 
 ؛الزبائن لتوجيه العامة ؤسسةامل ومبادئ بسياسات عاملنيال مجيع ىلد الكامل الوعيخلق  .5
 من الفعالة واالستفادة الزبائنإجيابية مع  عالقات لتشكيل ةدار اإل اسرتاتيجيات لتطوير دعميعترب  .6

 ؛والزبائن عاملنيال بني العاطفية التفاعالت
 إىل رقيال من املوظفني ميكن مما مناسب، حتفيزي نظام بواسطة مينهأت يتم داخلي مرجعي معيار يعترب .7

 .بالزبائنبتوجه املؤسسة  املتعلقة التوقعات ىمستو 
 الداخلي ومفهوم التوجه بالزبون؛ حتقيق التفاعل .8

                                                           
 : أنظر   1
 .75نظام موسى سويدان، عبد المجيد البرواري،  مرجع سابق، ص -
 .229، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، ص (ترجمة شويكار زكى)الخطط التسويقية دليل ، (9028) ماريان بيرك وود  -

- Thorsten Hennig-Thurau (2000), Relationship Marketing: Gaining Competitive Advantage Through 

Customer Satisfaction and Customer Retention, springer,  London, p :204. 

 

https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Thorsten+Hennig-Thurau%22
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من خالل حتقيق التواصل مع املستويات  داء العمل على أحسن وجهالعامل ورضاه بأ أداءني حتس .9
ألهنا تعطي كبار املديرين اإلحساس مبا يتطلبه السوق ومدى حتقيق التسويق الحتياجات  العليا،
 .الزبون

 أهداف التسويق الداخلي حسب المستويات اإلدارية: الفرع الثاني

 :يتتسويق الداخلي وفقا للمستويات اإلدارية يف املؤسسة كاآلهداف الأ ميكن تصنيف وتلخيص

 الداخلي سويقأهداف الت: (03)جدول ال

 التطبيقات مستويات األهداف

 .بالزبائن اثر تفهما وحتفيزا واهتمامجعل العاملني أك - اهلدف العام

 اهلدف االسرتاتيجي
دعم : فرادون وتشجع العقلية البيعية بني األخلق البيئة الداخلية اليت تدعم الشعور بالزب -

 .، دعم سياسة األفراداإلداريةالطرق 
 .التخطيط والرقابة وإجراءاتالداخلي، دعم سياسات التدريب  -

 اهلدف التكتيكي

العاملني جيب أن يفهموا ملاذا يتوقع منهم أن يتصرفوا بطريقة معينة أو جيب عليهم   -
 .دعم موقف معني

كما جيب تفعيل قنوات تطوير اخلدمة كاملة وقبوهلا داخليا قبل طرحها يف السوق   -
 .االتصال الداخلية والبيع الشخصي

 .387ص ، األردن، الطبعة الرابعة، دار وائل للنشر، تسويق الخدمات، (2008)هاين حامد الضمور: رالمصد

 يكون حبيث ،الزبائن مع للتفاعل األمثل الشكل ىعل عاملنيال عدادإ ىلإ الداخلي التسويق كما يهدف
املمكن التأكد من مدى وإن كان من  ،1الوقت املناسب يف ممكنة ةخدم أفضل تقدمي علي قادرين عاملنيال

فزون لفعل ذلك، وأهنم يرون أنفسهم يعملون حم وأهنم ؤسسة بتقدمي أفضل معاملة للزبائنالتزام العاملني يف امل

                                                           
1
 Stefan michel(2010), Marketing: Une introduction au marketing d'un point de vue pratique, agrémentée de 

nombreux exemples, Compendio Bildungsmedien AG, zirich,p244. 
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أنشطة التسويق الداخلي، فإنه من املؤكد جناح املؤسسة على  إطاريف  اط ومحاس يف حتقيق أهداف املؤسسةبنش
 :اخلدمية وقع التسويق الداخلي يف املؤسسةم، والشكل التايل يوضح 1املدى الطويل

 دور التسويق الداخلي(: 90)الشكل 

 

 

 

 

 

Source : Stefan michel(2010), Marketing: Une introduction au marketing d'un point de vue 

pratique, agrémentée de nombreux exemples, Compendio Bildungsmedien AG, zurich, p244 

 :2هناك ثالث اجتاهات تعمل على حتديد أهداف التسويق الداخلي وهي كالتايلحيث 

 لكي تتمكن من حتقيق رسالتها ومن لنشرها املؤسسةوهي القيم اليت تسعى  :مؤسسةالتنمية ثقافة  . 1
هلذا ستكون أهداف التسويق  (دائما على حق، السرعة يف األداء، اجلودة املتحققة من أول مرة الزبون)أمثلتها 

  :الداخلي هنا
 ؛املؤسسةمتكني العاملني من فهم رسالة . أ

 ؛تنمية توجهات العاملني حنو األسواق. ب
 .حتقيق اتصاالت فعالةتنمية مهارات العاملني يف . ت

                                                           
 .825هاني حامد الضمور، مرجع سابق، ص   1
 .87جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، ص ، رسالة ماجيستير، ، دور التسويق الداخلي في تطوير جودة الخدمة الفندقية(9002)بوبكر عباسي   2

 الزبون

 ثقافة الخدمة

 المؤسسة المشاركون

 التسويق الخارجي التسويق التفاعلي

 التسويق الداخلي
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وذلك من خالل وضع الربامج واخلطط اليت تضمن احلفاظ  :وتوجهاتها المؤسسةالحفاظ على ثقافة  . 2
مرة أخرى إىل األداء غري ن املعايري واالجتاهات اليت سبق تنميتها ستعود إوإال ف ،على تطبيق هذه القيم

  :وهلذا ستكون أهداف التسويق الداخلي هنا، لاملتكام

 ؛والسوق الزبونمشجعة لدعم توجهات العاملني حنو  ؤسسةاملمارسات التسيريية داخل املأن  .أ

 .جناز املهام املطلوبة بكفاءة عاليةإلعاملني عليها، واليت متكنهم من ضمان تدفق املعلومات وحصول ا .ب

حيث يلعب التسويق الداخلي دورا هاما كأسلوب منظم للتعامل مع  :تقديم سلع وخدمات جديدة  .3
وهلذا ستكون أهداف التسويق ؤسسة، ات اجلديدة اليت تقدمها املاخلطط التسويقية اجلديدة والسلع واخلدم

  :الداخلي هنا

 ؛اجلديدةجعل العاملني على دراية كاملة باالسرتاتيجيات التسويقية املرتبطة بتقدمي السلع واخلدمات . أ

 ؛كافية لدى العاملني مباهية االسرتاتيجيات التسويقية  درايةأن تكون هناك . ب

أن يكون العاملون على دراية باألدوار املختلفة املطلوبة منهم وهم بصدد تطبيق االسرتاتيجيات اجلديدة أو . ت
 .تقدمي املنتجات اجلديدة

 نجاحه شروطو  التسويق الداخليأنواع : رابعمطلب الال

، يف الوظائف واألقسام فنجده املستويات يف املؤسسة يتعلق بكل هو نشاط شامل إن التسويق الداخلي
   .النهائية للتسويق الداخلي جيب أن تتوفر فيه جمموعة من الشروط لألهدافوللوصول 

 التسويق الداخلي أنواع: الفرع األول

( املؤسسة ككل أم قسم داخلها)اجلهة القائمة بالتسويق  بعنصرين أساسيني،يهتم  الداخليإن التسويق 
حيث من جانب آخر،  (ؤسسةقسم داخل املكل العاملني أم )ستقبلة جلهود التسويق ، واجلهة املجانب من

 :الشكل التايل من خالل الداخليالتسويق  أنواع ميكن توضيح
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 تسويق الداخليال أنواع: (04)جدول ال

من الذي يقوم بالتسويق 
 الداخلي

 (4)خلية رقم  (3)خلية رقم  املؤسسة ككل
 (2)خلية رقم  (1)خلية رقم  قسم معني

 للمؤسسة ككل لقسم معني إىل من توجه جهود التسويق الداخلي

 التابعة بالمستشفيات الصحية الخدمة جودة مستوى على البشرية الموارد إلدارة كمدخل الداخلي التسويق أثر ،(2003)شعبان  حامد :المصدر
 .4 ص ،6العدد القاهرة، جامعة التجارة، ،كليةالتأمنيو  واإلدارة احملاسبة جملة، الكبرى بالقاهرة الصحي العامة للتأمين للهيئة

 : 1هي للتسويق الداخلي أنواعمن الشكل يتضح أن هناك أربعة 

، والقسم اآلخر هو التسويقينظر لقسم معني على أنه الذي يقوم جبهود  الداخليالتسويق : النوع األول. 1
 . فعلى سبيل املثال يقوم قسم نظم املعلومات اإلدارية بتسويق خدمة إىل قسم املبيعات ،الزبون

املستشفى  ل ذلك أن تعطيامث إىل قسم داخلها، ككل بتسويق خدماهتا  تقوم املؤسسة: النوع الثاني. 2
 . عن طريق زيادة احلوافز املقدمة له كبري إىل قسم التمريض هبا  اهتمام

مثال ذلك أن يقوم قسم املوارد البشرية بزيادة  ككل،  إىل املؤسسة قسم بتسويق خدماتهيقوم  :النوع الثالث.3
وذلك بتوفري العاملني املطلوبني ألداء األنشطة باملهارة  ،ألقسام واإلدارات األخرى باملؤسسةالتعاون مع ا

 . املطلوبة

واألعمال  ن هم الزبائنفالعاملو  لسوق،كذلك ا  تقوم بالتسويق وهي املؤسسة ككل هي اليت :الرابعالنوع . 4
يستقطب وخيتار وحيافظ على أفضل  جيب التأكد من أن التسويق الداخليولذلك  نتجات،امل هيواألنشطة 

 .اخلارجيني لة الفعالة لتقدمي اخلدمة للزبائنالعاملني الذين هم الوسي

 

 

 

                                                           
 .8سعيد شعبان حامد، مرجع سابق، ص   1
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 شروط نجاح التسويق الداخلي : الثانيالفرع 

فإن  باألدوار اإلدارية األخرى، ربطها ذها بشكل منفصل دونلو أن أنشطة التسويق الداخلي مت تنفي
مت وعليه  ،ليها من خالل التسويق الداخليإ تسعى املؤسسةقق أي من األهداف اليت عدم حتاخلطر يكمن يف 

 :1منها الداخليلتسويق لنجاح ا شروطال جمموعة من وضع

 ؛اإلسرتاتيجيةق الداخلي باإلدارة التسوي ارتباط. 1

 من خالل اهليكل التنظيمي للمؤسسة؛تدعيم التسويق الداخلي . 2

 العليا وتدعيمها للتسويق الداخلي؛دارة اإل اتساق. 3

القدرة على التجاوب  تعيني أفضل األفراد املتاحني يف سوق العمل من الذين يتوفر فيهم االلتزام، البساطة،. 4
 ؛مع التغيري، القدرة على االتصال

داف الوظائف اليت يقومون تزويد العاملني برؤية املؤسسة بالشكل الذي ميكنهم من حتديد فلسفة وأه. 5
 ؛بأدائها

حىت ال يتم كبت عمليات االبتكار  ،اخلطأوعدم توقيع اجلزاءات من أول مرة حيدث فيها  ،توفري احلرية. 6
 ؛رة من العاملني قبل أن تبدأواملباد

  ؛اخلارجي الزبونالتوجه باحتياجات جيب تصميم اخلطط والربامج بشكل يعكس . 7

 .تبين والتزام اإلدارة بربامج التسويق الداخلي يساعد يف جناحها بشكل كبري. 8

 

 

                                                           
 :أنظر  1
 .827ص  مصر، ، الدار الجامعية،التسويققراءات في إدارة ، (9009)محمد فريد الصحن -
ص  األردن، ، الطبعة األولى، كنوز المعرفة للنشر،العالمة التجارية الماهية واألهمية، (9028)معراج هواري، مصطفى ساحي، أحمد مجدل  -

222. 
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 السياحية ي في المؤسساتالتسويق الداخل أبعاد :المبحث الثاني

هي تتضمن كل وظيفة أو نشاط له ف، بصورة دقيقة نشطة التسويق الداخليعلى أل ال توجد قائمة تشتم
على سبيل الذكر  وسيتم التطرق، لزبونه بالسوق أو حتقيق رضا اويؤثر على التوج على التسويق الداخليثري تأ

وهي األنشطة اليت  الداخلي، التحفيز والتمكني، االتصالوالتدريب،  االختيار :التالية بعاداألال احلصر إىل 
 .أساسية للتسويق الداخلي تعترب

 إختيار العاملين: لب األولالمط

تتعلق بتلقي طلبات املتقدمني  اليت على جمموعة من اإلجراءات واملراحل تنطوي عملية االختيار إن
االختيار  عمليةوفرزها وحتليلها وإجراء املقابالت واالمتحانات هبدف ضمان االختيار حسب اجلدارة، وتأيت 

 .أو من خارجها املؤسسةوقد تتم من داخل  العاملني بعد استقطابمباشرة 

 عملية االختيار مفهوم: الفرع األول

 : ار على النحو التايليف عملية االختيميكن تعر 

متطلبات الوظيفة وشروط شغلها  عملية مواءمة :عملية اختيار العاملني بأهنا تعرف :التعريف األول. 1
وهتدف إىل الوصول إىل تنبؤ دقيق لألداء املستقبلي للمتقدمني إىل جانب التنبؤ  ،بالقدرات واملهارات

 .1ؤسسةباجتاهاهتم وسلوكهم وفرتة بقائهم يف امل

فيجب على املؤسسة أن تقوم بعملية توصيف ووصف للوظيفة املراد شغلها، ومن مث البحث عن 
 .النهائية املسطرة لعملية االختياراليت تتواءم وهذه الوظيفة، من أجل الوصول إىل األهداف  املهارات

هي العملية اليت يتم مبقتضاها تقسيم املرشحني للتعيني على جمموعتني، جمموعة تقبل : التعريف الثاني. 2
 .2لشغل الوظيفة الشاغرة وجمموعة ترفض

                                                           
 .999، دار اليازوري للنشر، عمان، ص إدارة األعمال مبادئ، (9022)زكرياء الدوري وآخرون   1
 . 202ص  ، الطبعة األولى، دار مجدالوي للنشر، األردن،العولمة عليها وتأثيراتإدارة الموارد البشرية ، (9002) سنان الموسوي  2

https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D9%8A%22
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ب متر بعدة مراحل، ويتم هذا التعريف على عملية غربلة املرشحني لشغل الوظيفة، واليت يف الغال يركز
 .الشخصية، والوظيفية عايريفيها على أساس جمموعة من امل االختيار

كما تقوم   ،اتباع العدالة يف االختيار واالقتصاد يف التكاليف املؤسسةوتتطلب عملية االختيار من 
، وهناك بإجراء حبوث حول تطوير عملية التنبؤ للوصول إىل أساليب أكثر دقة يف اختيار العاملني املؤسسات

  :1العديد من طرق االختيار اليت تعتمدها املؤسسة منها

 ؛ات والكفاءات اإلدارية املتميزةوضع إسرتاتيجية خاصة باألفضلية للموظفني من ذوي اخلرب . أ

الوظائف ل وظيفية لشغإسرتاتيجية عامة للموظفني واملهنيني بشكل عام من ذوي االحتياجات ال وضع. ب
 ؛املعلن عنها

يف الوظيفة اإلدارية وتوظيفه  هواختيار  مت تعيينهما  إذا اقدمني اجلدد سوف حيقق جناحا كبري املت دراسة وحتليل. ت
 ؛املعلن عنها

 ؛يعمل فيها اليت سوف املؤسسةوإعالم املتقدم واملوظف اجلديد بآليات وطرق وقوانني وأهداف  إخبار. ث

الوظيفة ومعرفة  ملعرفة املظهر اخلارجي للموظف املتقدم هلذه ،قابلة الشخصية األوليةاملحتديد موعد خاص ب. ج
 ؛ومعرفة مستوى ثقافته وتعليمه ،مدى خرباته اإلدارية

 .باقة واملرونة يف املوظفني اجلددالرتكيز على الل. ح

فالعملية ال تتوقف على اختيار العاملني فقط، بل تكون هناك عملية توظيف مباشرة وكما هو معروف 
اختيار  مواردها البشرية، كما أهنا عملية املؤسسة العملية اليت تؤمن هبا بعد اختيار العامل املناسب، واليت متثل

ويركز نشاط التوظيف على جذب العامل الكفء ، 2الكفاءات أو اخلربات املناسبة للوظيفة املراد شغلها
ملتطلبات اجلدد بالنسبة  عن طريق اختبار العاملني ،االختيارترتبط ارتباطا وثيقا ب وهي عمليةيه، واحلفاظ عل

 .املواصفات الشخصيةمنصب العمل و 

                                                           
 .97، دار حامد للنشر والتوزيع، عمان األردن، ص إدارة الموارد البشرية، (9029) محمود سرور الحريري  1

2
 Heather Bateman, Katy McAdam (3002 ) , Dictionary of human resources and personal management,     edition, 

A&C Black Publishers, London,  p 224. 
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 عملية االختيارمكونات : الفرع الثاني

فاملؤسسات ، االختياراهلدف من عملية  اعتبارهاسبة جيب على املؤسسات أن تضع يف لضم العمالة املنا
، العمل يف مل حتت الضغط، التعاطف مع الزبائنالذين ميلكون قدرة الع العاملني اختيارتسعى إىل  السياحية

لفرتات طويلة وهذا هبدف الوصول إىل رضا الزبائن، يف حني يتطلب من  جمموعات والقدرة على العمل
لفعالية التنظيمية، حتقيق امراعاة توظيف العاملني ذوو املهارات الفنية واملهنية القادرة على  ،ةاملؤسسات الصناعي

 :1تتضمن العناصر التاليةار لتكون فعالة جيب أن وعملية االختي

 تمارات التقدم اخلاصة باملوظفني احملتملني؛فحص السرية الذاتية واس. 1

 رشحني؛إعداد قوائم للم. 2

 دعوة املرشحني إلجراء املقابالت؛. 3

 لقاء واختبار املرشحني؛. 4

 اختيار املرشح املناسب؛. 5

 .عرض وتأكيد الوظيفة. 6

 :فهي ساسية لعملية التوظيفالعناصر األأما 

 ات التوظيف؛تطوير سياس. أ

 ينية؛روت توظيف إجراءاتوضع . ب

 وضع توصيف العمل؛. ت

 وضع مواصفات الشخص؛. ث

                                                           
 .987أدريان بالمر، مرجع سابق، ص    1
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 .عن الوظائف الشاغرة اإلعالن. ج

 تدريب العاملين :المطلب الثاني

وفهم  املؤسسة إسرتاتيجيةن معرفة أو فهم عادة ما جند يف العديد من املؤسسات أن العاملني جيهلو 
 .وهذا ما ميكن معاجلته بعملية التدريب ومسؤولياهتاخلدمة اليت يقدموهنا ا أوالسلعة 

 التدريب مفهوم: الفرع األول

 : من خالل التعاريف التالية أكربكن فهم عملية التدريب بشكل مي

 األفرادحتسني املعرفة لدى العاملني باملؤسسة خاصة  :للتسويق الداخلي هو التدريب :التعريف األول. 1
 .1بالزبائنالذين هم على اتصال مباشر 

 أكربفالتدريب حسب هذا التعريف يرتبط باملعرفة، أي أن التدريب يعترب وسيلة لتحصيل معارف 
 .وخاصة تلك اليت تتعلق بالزبون

 ،عملهم بفعالية أداءاكتساب معرفة ومهارات حمددة متكن العاملني من  إىليشري التدريب : التعريف الثاني. 2
 .2بكفاءة أكرب وهدف تدريب العاملني هو العمل

جانبان حسب هذا التعريف، جانب معريف يرتبط باكتساب معارف جديدة، وجانب ميداين  فللتدريب
 .يتعلق باملهارات الفنية اليت يكتسبها العامل بعد العملية التدريبية، وهذا لتحقيق الفعالية يف العمل

داخل املؤسسة، وهذا ما ميكن من  رادلألفالسلوكية  األمناطالتدريب من الوسائل الكفيلة بتغيري يعد و 
حتسني كفاءة وفعالية  علىالعمليات اجلارية  إطارحتقيق االنسجام مع جممل التغيريات اليت ميارسها التدريب يف 

تتغري األهداف واخلطط والربامج  فغالبا ما جند أن ،ريب ال ميكن أن يكون ملرة واحدةإال أن التد املؤسسات،

                                                           
 .828محمد فريد الصحن، مرجع سابق، ص   1
 .988أدريان بالمر، مرجع سابق، ص   2
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فاحلاجة للتدريب اليوم غري ما   ،باستمرارواجملتمع  ؤسسةحتياجات التدريبية للفرد واملاالوتتبدل مع  ،مبرور الزمن
 .1كانت عليه باألمس

ويف املؤسسة السياحية جيب أن يكون هناك تدريب دائم للعاملني وبصفة دورية، خاصة فيما يتعلق 
هذا من جانب، أما من  ودائم ومتطلباته يف تطور مستمر ، وسلوكاته،الزبوناملؤسسة، فاحتياجات  بزبائن

فنجاحه  على اعتبار التواصل املباشر بينهما، الزبوناجلانب الثاين فالعامل يف املؤسسة يعترب مرآة املؤسسة لدى 
 .من جناح املؤسسة وفشله يعود بالسلب عليها الزبونإرضاء يف 

 حل اعدادهامكونات العملية التدريبية ومرا: الفرع الثاني

 :2يقوم التدريب على جمموعة من املرتكزات منها

 ير املهام املتعلقة باملؤسسات؛تطو و  األداءواملستمرة لتحسني  األساسيةالتدريب من احلاجات . 1

 هداف؛غاية حبد ذاته، إذ أن الغاية منه حتسني وتطوير األداء وحتقيق األ ريب وسيلة وليستدال. 2

 انية وليس تكلفة تتحملها املؤسسة؛نسهادف لتطوير وحتسني الكفاءة اإلر التدريب استثما. 3

حصاء وحتليل التدريب من األنشطة األساسية اليت تستند إىل القواعد واألسس اليت تعتمد التخطيط واإل. 4
 .العمليةثر النفسي الذي يرتكه املدرب يف نفوس املتدربني من الناحية إضافة إىل األ ،البيانات وتقوميها

والفردي  ملنظمياعلى املستوى ، ن حيقق العديد من الفوائد للمؤسسةن التدريب من شأنه أأ كما
 : 3ومن هذه الفوائد ،واجلماعي

 وير املهارات الفكرية والتطبيقية؛، من خالل تطالنوعي على املستوى العام األداءوحتسني  اإلنتاجيةزيادة . أ

 املعنوية لديهم؛ األبعادنعكس على مما ي أدائهمكفاءهتم وحتسني   ورفع ،لألفرادزيادة الروح املعنوية . ب

                                                           
 .28، ص ، عمانرالحامد للنش ، دارالتدريب الفعال، (9002)باسم الحميري  1
 .299، ص األردن ،، دار المسيرة للنشر والتوزيعإدارة الموارد البشرية، (9005)خظير كاظم حمود  2
 .292، ص نفس المرجع  3
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 ن تشغل وظائف جديدة داخل املؤسسة؛هيل قوى بشرية قادرة على أإعداد وتأ. ت

 بكفاءة وفعالية؛ أدائهاترشيد القرارات اإلدارية ورفع . ث

 حتد من احلاجة إىل اإلشراف؛ لة التدريبن حصيختفيض التكاليف املرتبطة باإلشراف سيما أ. ج

ماهلم بشكل سليم ما عدربني بكفاءة غالبا ما يقومون بأفراد املاألفبصورة شاملة،  اإلنتاجيةالعجلة  استقرار. ح
 ء العام؛داينعكس على األ

 .من الصناعي يف املؤسسةتقليص احلوادث وإصابات العمل وحتقيق األ. خ
 :لعملية التدريب الفعالة ساسيةالتايل اخلطوات األ ويوضح املخطط
 البرنامج التدريبي الفعال إعدادساسية في الخطوات األ: (19) شكلال

    

 

 

 

 .130ص ، األردن، دار املسرية للنشر والتوزيع، البشريةالموارد  إدارة، (2007)خظري كاظم محود: المصدر

إن املؤسسة السياحية وعلى اعتبارها مؤسسة خدمية، حتتاج إىل جمموعة من العمال األكفاء الذين هلم 
االختيار والتوظيف،  من خالل عملييتحتقيقه  هذه األخريةوهو ما حتاول القدرة على حتقيق أهداف املؤسسة، 

برجمة أنشطة تدريبية لعماهلا للرفع من كفاءهتم، وال ميكن  يعة والعديدة حتمت على املؤسسةالسر  التغرياتف
إال من خالل منهجية منظمة، تنطلق من حتديد االحتياجات التدريبية أو العمال  هذه األنشطةحتقيق فعالية 

وصوال إىل تبين األساليب املناسبة يف التدريب لتحقيق األهداف املسطرة  الذين حيتاجون إىل الرفع من آدائهم،
 .مسبقا

 

 االحتياجاتتحديد 
 التدريبية في المؤسسة

 ساليب التدريبيةاأل

 محتوى البرنامج التدريبي

 التدريبية األهداف
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 الداخلي االتصال: لثالمطلب الثا

ىل إ واحد للمعلومات من املديرين اجتاهالفعال يكون يف  االتصالمن املؤسسات أن تعتقد العديد 
، وعلى إعالنتسويقا داخليا بل  وهذا ال يعد عالمية مثل دوريات العاملني،ل إمن خالل وسائ العمال،

املستويات واألقسام لتحقيق اهلدف املرجو  االتصال الداخلي يف املؤسسة أن يكون عملية تفاعل بني عديد
 .منه

 االتصال الداخلي مفهوم: الفرع األول

متاما بالطريقة اليت يبدأ  وليس اإلدارة، عاملنيالداخلي يف شكل يروق ال االتصالجيب أن يكون 
 : ميكن تعريف االتصال الداخلي كالتايلعليه ، و للزبونعالمية جي يف تناول احلاجات اإلاخلار  االتصال

فهو ينظر إىل عىن التسويق الداخلي بتحسني االتصال والتنسيق بني املؤسسة وعماهلا، ي   :التعريف األول. 1
 .1هنم زبائن داخليني ينبغي العمل على اشباع حاجاهتم ورغبائهمأالعاملني فيها على 

داخل  اليت يعمل من خالهلا على حتقيق التناسقو فاالتصال هو أداة فعالة من أدوات التسويق الداخلي، 
 .فقي أو عمودياملؤسسة، سواء كان باجتاه أ

أصحاب  بني احلاصلة للتفاعالت املهنية اإلدارة: يعرف االتصال الداخلي على أنه: التعريف الثاني. 2
 .2املصاحل أو الشركاء يف مؤسسة معينة

بني عمال فاالتصال الداخلي أداة ذات جانبني، اجلانب الداخلي والذي يرتبط بإدارة التفاعالت 
، وجانب خارجي يعمل على حتقيق التناسق والتفاعل بني املؤسسة وأصحاب املصاحل وإدارهتااملؤسسة 
 .اخلارجيني

رة، املقابالت، اجتماعات داجمالس اإل: شكال مثلالعديد من األ تأخذالداخلية أن  لالتصاالتوميكن 
ميكن أن كما  شبكة املعلومات الداخلية،، التقارير واقرتاحات اخلطط و اإلخبارية، املذكرات، النشرات العاملني

                                                           
 .92، ص عمان، األردن، دار الجنان للنشر والتوزيع، إدارة التسويق وفق منظور قيمة الزبون، (9029)أنيس أحمد عبد اهلل   1

2
Kevin ruck (2015), Exploring internal communication ,3

rd 
edition, gower publishing, United Kingdom, p 26. 
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، من خالل الرسائل اإلخبارية، سةاملؤستتم االتصاالت للتسويق الداخلي، اعتمادا على موارد وأولويات 
 .1املبيعات أو بعض التقنيات األخرىالفيديو وصفحات اإلنرتنت، التدريب والتسويق أو اجتماعات 

اليت توجب ضرورة الإن االتصال الداخلي يعترب من العناصر الضرورية يف املؤسسة السياحية، حبكم 
من  أيضا ، وتظهر أمهيته الكبريةمن جهة أخرى الزبون، وتواصلهم مع من جهة اتصال العمال فيما بينهم

  . وحتقيق أهداف املؤسسة التسويقية الزبونخالل القدرات التواصلية للعامل واليت من خالهلا يستطيع كسب 

 أبعاد االتصال الداخلي: الفرع الثاني

 :2ما يلي منها، نذكر الداخلي االتصالموعة من الركائز اليت تساهم يف إجناح عملية هناك جم

 القدر نفس اهليكل هذا منح مع ،عملال خطة لبناء ميزانية وضعو  ،جيب تشكيل هيكل مسؤول :رادةاإل .1
 .من العناصر األخرى كغريه األمهية من

 احلالة هذه ويفدائما،  املعلوماتكل   اإلفصاح عنميكن  ال أنه بيدساسي للنجاح هي عنصر أ :الشفافية .2
 .الضرورية فقط صراعنبعض العن  باإلعالن االكتفاء

يف املؤسسة، وعليه جيب على املدير أن  العاملنيإنه من الطبيعي أن جند أصناف خمتلفة من  :الوضوح .3
 لتسهيل ،سلوب بسيطوهذا ال يكون إال بالكالم أو الكتابة بوضوح وأ ،التواصل مع اجلميعيكون قادرا على 

 .التسيري عملية

، املستلمني إىل بسرعة املعلومات تصل أن ضمان الشائعات، الضوضاء، جتنب تعمل على :السرعة .4
  .ىل الداخلقال املعلومات بسالسة من اخلارج إوانت

التغيريات تتطلب وقت ف، تكون مبنية على املدى البعيد أن لداخلية جيبا االتصاالتكل   :المدى الطويل .5
 .جل جناح سياسة التسويق الداخليمن أ

                                                           
 .229، ترجمة شويكار زكي، دار الفجر للنشر، القاهرة، ص دليل الخطط التسويقية، (9028)ماريان بيرك وود   1

2
  Philippe.morel)2001(, la communication d’entreprise             , vuibert, France, p 89. 
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املعلومات وحتديد و  البيانات لتحكم يفاالسلبية، و  املفاجآتوهو الوسيلة اليت تساهم يف جتنب  :التوقع .6
 .لتحقيقها واألدوات األهداف

على الرغم من أمهية هذه العناصر يف حتقيق فعالية االتصال الداخلي، إال أنه ليس من الضروري أن 
نظرا  ،ولو بصورة نسبية هذه العناصر تبين بعضيكفي املؤسسة الغاية منها، و بصورة مطلقة لتحقيق  تطبق

 .لصعوبة حتقيقها خاصة وأهنا ترتبط بثقافة املؤسسة وسلوكات العاملني فيها

 تحفيز العاملين: المطلب الرابع

األساسية  الغايةو  ،على حد سواء املؤسسةو عملية تأخذ بعني االعتبار حاجات العاملني التحفيز يعترب 
 .للتوجه حنو سلوك معني خيدم أهداف املؤسسة للعاملهي خلق الدافع  منه

 تعريف التحفيز: الفرع األول

 : من خالل التعاريف التالية مفهوم عملية التحفيزميكن التفصيل يف 

شباع املطلوب بدرجات متفاوتة األسلوب أو الوسيلة واألداة اليت تقدم للفرد اإلهو  :التعريف األول. 1
 .1حلاجاته الناقصة

من  حتقيق أهدافهااملؤسسة، تعمل من خالله على دوات التسويق الداخلي يف فالتحفيز هو أداة من أ
 .خالل حتقيق رغبات واحتياجات العمال

رضاء مستويات متعددة من إن التحفيز أساسه رغبة األفراد يف إ Maslow ماسلو يقول: التعريف الثاني. 2
ساسية مثل اجلوع إرضاء احلاجات األىل حتقيق تطور الذات إ حاجةاحلاجة، ترتاوح هذه املستويات من 

 .2ساس التحفيز املالئمالعاملني فيها وهذا هو أ أهدافمع  أهدافهاوالعطش، ويتعني على املؤسسة مطابقة 

                                                           
 .992ص  عمان، األردن،  ،  دار اليازوري للنشر والتوزيع،األعمالوظائف وعمليات منظمات ، (9002)زكرياء الدوري وآخرون  1
  .988ص  أدريان بالمر، مرجع سابق،  2
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ن تتعارض أهداف سسة، فال جيب أالوحدة يف أهداف املؤ حتقيق يركز هذه التعريف على ضرورة 
 .ن تتنوع بتنوع رغبات العمال فيها، كما أن هذه األهداف جيب أاملؤسسة وأهداف العاملني

اللجوء إىل جمموعة من الوسائل والتقنيات اليت توجه وحتافظ على استمرارية هي  عموما، عملية التحفيزو 
 .السلوك االجيايب للعاملني

 أشكال التحفيز في المؤسسة: الفرع الثاني

ميكن يف هذا الصدد التطرق إىل و  وتصنف إىل عدة تصنيفات، ،خمتلفةوأشكاال  افز تأخذ صورااحلو إن 
 : 1البعض منها كما يلي

 .شيوعا أكثرهاواحلوافز النقدية  ،اإلطعام ،النقل ،كالسكن  ذات الطابع املادياملزايا متثل  :الحوافز المادية .1

مثل فرص التعلم والتقدم والتكرمي  شياء غري املادية اليت تقدمها املؤسسة للعاملنيمتثل األ :الحوافز المعنوية .2
 .والشكر والتقدير

كاحلوافز   ،جناز عمل معني تستهدفه املؤسسةمتثل احلوافز اليت جتذب العاملني حنو إ :يجابيةاإلالحوافز  .3
 .املادية واملعنوية

تتضمن  وأيضا ،متثل احلوافز اليت تدفع العاملني حنو جتنب سلوك معني ال ترغبه املؤسسة :الحوافز السلبية .4
  .  تنطوي على العقاب عند حصول موقف معنييتاحلوافز املادية واملعنوية ال

إن جناح عملية التحفيز يتعلق بقدرة املؤسسة على حتديد رغبات عماهلا واحتياجاهتم، ومنه القدرة على 
كما جيب على املؤسسة صياغة أهدافها بالشكل الذي ال يتعارض   اختيار نوع التحفيز املالئم لكل عامل،

 .وأهداف عامليها

 

                                                           
 .229خظير كاظم حمود، مرجع سابق، ص  1



التسويق الداخلي في المؤسسات السياحية                                    الفصل الثاني           
 

88 
 

 العاملين تمكين: المطلب الخامس

خاصة اخلدمية منها، كأداة متكني العاملني يف السنوات األخرية مبوضوع  املؤسسات اهتمام لقد ازداد
الثقة بني اإلدارة  بناءاملؤسسي، من خالل سواء على املستوى الفردي أو  األداءتسهم يف حتقيق وتطوير 

 . والعمال والعمل على إشراكهم يف عملية اختاذ القرار

 العاملين تمكين تعريف: الفرع األول

 : مفهوم متكني العاملني من خالل التعاريف التاليةإىل  ميكن الوصول

،  املسطرة األهداف لتحقيق واملصادر واملعرفة، بالسلطة عاملنيال يزود الذي رار الق هو: التعريف األول. 1
 إضافة، العاطفي والدعم الثقة التدريب، خالل من أكرب بشكل فراداأل ومسؤوليات لسلطات توسيع أنه كما
 القضايا يف التصرف وحرية ،القرارات ختاذاو  ،االجتهاد ملكة لديهم يوفر حبيث العاملني لقدرات تعزيز أنه إىل
 .1مبأعماهل تتعلق اليت القرارات يف الكاملة مسامهتهم وكذلك ملهامهم، ممارستهم خالل من تواجههم اليت

فعملية متكني العاملني ال تتعلق مبنح السلطات فقط، إمنا يندرج ضمن مفهومها تشارك املعرفة مع 
كما أن   ،لتحقيق هدف معني ضمن عملية منظمة العمال واملصادر املختلفة، وهذا ال يكون عشوائيا إمنا

 .التمكني خيلق الدافعية الفردية الناجتة عن احلرية يف ممارسة العمل، واملشاركة يف عملية اختاذ القرار

من خالل حتديد الظروف  ،هو عملية تعزيز الشعور بالكفاءة الذاتية بني أعضاء املؤسسة: التعريف الثاني. 2
وغري الرمسية، وذلك بتوفري وتزويد العامل باملعلومات  ىل الضعف والعمل على إزالة العوائق الرمسيةاليت تؤدي إ

 .2الالزمة والفعالة

فالتمكني يعمل على حتقيق آثار داخلية يف نفسية العامل، تدفعه للعمل أكثر يف إطار مجاعي أو فردي، 
 .من خالل إزالة كل املشاكل واحلدود اليت حتول دون حتقيق الفعالية يف العمل

                                                           
دراسة ميدانية على شركة سونطراك  دور سياسة تمكين العاملين في تحقيق الميزة التنافسية المستدامة، (9029/9028)أبو بكر بوسالم  1

 .02، ص 2ماجستير، جامعة سطيف رسالة، البترولية
دراسة حالة : واقع تمكين العاملين في القطاع اإلداري العمومي ومعوقات تطبيقه من وجهة نظر العاملين، (9025)قاسمي كمال، ضيف دنيا   2

 .925، ص 22العدد  ،مجلة العلوم االقتصادية والتسيير والعلوم التجارية، مديرية التجارة لوالية المسيلة
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 أهمية التمكين في المؤسسة :الفرع الثاني

ما في نربزها نقاط جمموعة يف األمهية هذه وتربز ،ةاملؤسس يف األمهية بالغة درجة ذو العاملني متكنيإن 
 :1يلي

 التنظيمي؛ اهلرم أسفل إىل القوة بانتقال املؤسسة يف القوة هلرم القائم الوضع لتغيري ممارسةالتمكني . 1

 الوظائف عرب واملهام لألدوار استجابة أفضل التمكني حيقق أين: تزاماتلباال اإليفاء دائرة لتوسيع ارسةمم. 2
 املختلفة؛ التنظيمية

 يف احلق عطيهمت إضافية سلطات العاملني نحمب إلزاما التمكني يقرتن أين: السلطة نطاق لتوسيع ممارسة. 3
 ؛هبا املسموح احلدود يف األوامر إصدار

 بناء يف يساهم حيث ،خدماهتا لتحسني ؤسساتامل قبل من وملحة حتمية إسرتاتيجية يعد التمكني. 4
 عن أكرب مسؤولية األفراد تحملب وذلك األخطاء لتقليل الدافعية يزيد كما عالية، أداء بقدرات تتميز ةمؤسس

 ؛ أعماهلم

 طريقة على تنمية املسريحيث يساعد  ،سواء حد على والعاملني للمسريين واالبتكار اإلبداع فرصرفع . 5
 ؛سرتاتيجيةاإل الشؤون يف للرتكيز أكرب وقت له تيحي كما اإلبداعية، قدراته تطويرو  تفكريه

 زيادةمن خالل  ووالئه الزبون رضا حتقيق، و للعمليات املستمرة التحسينات دعميف  العاملني متكني يساهم. 6
 العليا اإلدارية املستويات حترير، كما أن أفضل أداءهم جيعل مما ؤسساهتموم عملهم اجتاه العاملني رضا

 تغريات مع السريع التكيف من متكنها عالية ومرونة قدرة املؤسسة بسكي شدداملت الرقايب الدور من والوسطى
 .احمليط

 

                                                           
دراسة مقارنة بين المستشفيات العمومية  أثر تمكين العاملين في تحسين األداء االجتماعي لمؤسسات الجزائرية، (9028/9027)برني لطيفة   1

 .92-95دكتوراه، جامعة بسكرة، ص  أطروحة، والعيادات االستشفائية الخاصة لوالية بسكرة
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 في المؤسسات السياحية يتطبيق التسويق الداخل: المبحث الثالث

سة، البحث عن التطبيق واملمارسة هداف املسطرة من قبل املؤسإنه من الضروري وللوصول إىل األ
 .ساليب تطبيقهومراحل وأ املالئمة ةاإلسرتاتيجيىل ، والتطرق إجراءات التسويق الداخليألنشطة وإ الصحيحة

 ستراتيجية التسويق الداخليإ: ولالمطلب األ 

 واالسرتاتيجيات األهداف وضع يف العليا إلدارةل عاملنيال مشاركة أمهية على الداخلي التسويق يركز
 يف العاملني بني سيقنالت ه حيققكون يف الداخلي التسويق أمهية تأيتو ، املناسبة واجلودة بالكفاءة هالتحقيق وذلك

 .وترضي الزبائن باجلودة، تتسم خدمة تأدية دفهب ،األخرى الصفوف يف والعاملني األمامية الصفوف

 في المؤسسات السياحية االستراتيجية للتسويق الداخليالعناصر  :الفرع األول

 ميكن أو ،السياحية ؤسساتامل يف الداخلي التسويق عملية متثل واليت املهمة العناصر من جمموعة هناك
 :1وهيته إسرتاتيجي بناء يف منها االستفادة

 تجاه الزبائن االستقبال وحسن الضيافة عالقات . 1

 يف العاملة الكوادر توجيه ذلك يضمنو  ،وزبائنها ؤسسةامل بني الضيافة عالقات وتنمية حتسني يشمل
 هذه تعزيز على يعمل بشكل التعامل وحسن اللباقة من واملزيد ،زبائنال احرتام على وتدريبهم وتأهيلهم ؤسسةامل

 .العالقة

 الجودة رقابة . 2

 املعايري من جمموعة وجود خالل من وذلك املقدمة،خدمة لل الفنية اجلودة نيحتس على الرتكيز يتضمن
 املرافقة واألسس باملعايري تتعلق اليت الوظيفية اجلودة إىل إضافة ،زبائنال ورغبات حاجات لتقييم واألسس
 .احتياجاته على خالهلا من زبونال حيصل اليت للطريقة

                                                           
 .82-85ع سابق، ص إياد عبد الفتاح النسور، مرج  1
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 البيع الشخصي . 3

، وبالتايل انعكاسها على حتسني البيعيةاملة على حتسني العالقات يتمثل يف التدريب االجيايب للكوادر الع
ن حتفيز دارية، فإعلى نظرية الثواب والعقاب يف األدبيات اإل املوقع التنافسي للمؤسسة يف السوق، واعتمادا

 .ومكافأة تلك القوى على جهودها املبذولة سيعمل على حتسني تلك العمليات

 العمالة أخالقيات  . 4

 لقليوت لديهم، املتكون االجيايب الشعور زيادة على سيعمل زبائنال لرغبات املناسب املناخ توفريإن 
 يف العاملون منها ينطلق اليت األخالقية والقواعد األسس بناء يف الناحية هذه وتسهم ،والتذمر بامللل الشعور

 .والكفاية الفاعليةب تسمي ومناسب الئق مبستوى املنتج وتقدمي توفري

حيث يعترب العامل وتظهر أمهية هذه العناصر بصورة أكرب يف بناء اسرتاتيجية املؤسسات السياحية، 
وانعكاس  لزبائنهاالعنصر األساسي الذي يقوم عليه عمل املؤسسة، فهو يعترب الصورة اليت تقدمها املؤسسة 

 .هلذا جيب العمل على حتفيز هذا العامل ودجمه يف برامج تدريبية داخلية وخارجية لثقافة املؤسسة السياحية،

 المزيج التسويقي الداخلي : الفرع الثاني

 األساليب أن هي منها ةساسياأل والفكرة، مزيج التسويق الداخلي اليت متثل عناصرال هناك جمموعة من
 ،املؤسسة داخل أي ،الداخلي التسويق يف بفعالية تستخدم أن أيضا ميكن اخلارجي التسويق يف املستخدمة

ات قدر  لديهم الذين أولئك جذب أجل من للعمال املهام تبيع أن جيب واملؤسسة ،املنتجات هي املهامف
 .1للعمل يةالدافع وزيادة ةعالي ومهارات

 

                                                           
1
Tatsuya kimora (2017), Internal Marketing: Another Approach to Marketing for Growth, routledge, London, 

p18. 
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  :1التالية العناصر عناصر املزيج التسويقي الداخلي يف تتمثلو 

 السلعة. 1

أي  الوظيفةوميثل أيضا  ،املزمع تنفيذهاسرتاتيجيات واخلطط املنتج على أنه تلك اإل ىلميكن النظر إ
أو ، الوظيفة جاذبية عليه يطلق ما وهذا عاملني،ال أحسنو  أفضل جبذب يسمح الذي شكلالب الوظيفة تصميم

االجتاهات  جمموعة منيستطيع أن يرتمجها إىل حيث  ،الداخلي الرضا للزبونبطريقة حتقق الوظيفة  ميتقدهي 
  :منها اليت ترغب يف تنفيذها واليت نذكروالسلوكيات اليت متكن املؤسسة من حتقيق اخلطط واالسرتاتيجيات 

 ؛الداخلي ووالئه الزبوناحلصول على رضا . أ

 ؛املشاركة يف ابتكار منتجات جديدة. ب

 ؛املسامهة يف تطوير منتجات املؤسسة. ت

  ؛سويق املنتجات إىل السوق اخلارجيت. ث

 .اخلارجي ووالئه الزبوناحلصول على رضا . ج

 السعر. 2

أن ( العاملني)الداخليني  يج التسويقي الداخلي ما تطلبه اإلدارة من زبائنهايتضمن عامل السعر يف املز 
ييد هلذه اخلطط، وقد يتضمن ذلك التأ سرتاتيجيات اجلديدة املزمع تنفيذها،م باخلطط واإله عند اقتناعهو يدفع

 الزبونخبدمة  لالهتمامخمتلفة، وضع أولويات معينة  إداراتللعاملني يف  أخرىالتضحية مبشروعات واهتمامات 
 على يتحتم عندما النفسية فهو التكلفةهلذه السياسات من جانب العاملني،  املالئمةمبدى  االهتمامأكثر من 

                                                           
1
 :أنظر  
 .85-89، الدار الجامعية، مصر، ص التسويق، (9009)محمد فريد الصحن، إسماعيل السيد -

 .220 -252، مرجع سابق، ص وآخرونمعراج هواري،  -

 .82محمد فريد الصحن، مرجع سابق، ص  -

- Voima.P )2000(,Internal relationship management,Broadening the scope of internal marketing, In 

Varey&Barbara, Internal marketing Directions for Management, Routledg, London,  P 240. 
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فراد لوجهة نظر تبين األأو  ،ةالوظيف جاذبية عدم حالة يف أو عدوانيني لبقني غري زبائن مع التعامل عاملال
  .دارة احلديثةطرق عملهم لتتالءم مع اجتاهات اإلوتغيري معتقداهتم واجتاهاهتم و  اإلدارة

 الترويج. 3

مكانية استخدام ا على الزبائن الداخليني من حيث إزيج التسويقي تأثري كثر عناصر امليعترب الرتويج من أ
وسلوكهم على النحو املطلوب، وبطبيعة  اجتاهاهتمالعاملني وتغيري  ناعوإق إلعالمختلفة وسائل االتصاالت امل

 إىل باإلضافة ،املستقبلية طوسائل االتصاالت املكتوبة مثل التقارير وملخص اخلطاحلال ميكن استخدام 
  :ومن الوسائل الرائجة يف عملية الرتويج اخل،...ت وجمالت احلائط الكتيبا

ور األم اإلدارية والفنية ملناقشة االجتماعات الدورية اليت تعقدها إدارة املؤسسة وحيضرها رؤساء األقسام. أ
 ؛املتعلقة بالعمل داخل املؤسسة

 ؛الداخليني للزبائن معلوماتعلى  النشرات الدورية داخل املؤسسة اليت حتتوي. ب

 ؛وقت آلخر ملعرفة آرائهم ومشاكلهمالداخليني من  الزبائناستقصاء . ت

 ؛الت احلائطجم. ث

أو اإلجراءات املتعلقة  إلزالة أي غموض حول بعض القرارات بالعاملنياالتصاالت الشفوية املباشرة . ج
 ؛والتعرف على املشاكل بشكل مباشر وهذه االتصاالت تتيح فرصة التغذية العكسية ،بعملهم

 .استخدام األفراد ذوي التأثري داخل املؤسسة يف ترويج األفكار واالسرتاتيجيات املطلوب تنفيذها لزمالئهم. ح

 (المكان)التوزيع . 4

ن و املسار الذي يتم ماملزيج التسويقي الداخلي تتعلق أساسا بالطريق أ إن قنوات التوزيع املستخدمة يف
لقاءات واجتماعات، وتدريب ووسائل االتصال املستخدمة من  ،الداخليني الزبائن إىلخالله تقدمي املنتج 

من  على تنظيم هذه اللقاءات والندوات والتدريب للقدرة اإلدارةويعترب متلك املوارد البشرية يف  اخل؛... وندوات
ة ن اعتبار ثقافميك حيث تابعة،وافز والرتقية ونظام املنظام احلإىل  إضافة ،لتسليم املنتج األساسيةالعناصر 

 .سرتاتيجيات التسويقية الداخليةاملؤسسة ونظمها قنوات توزيع لإل
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واملتمثل  ،ىل املزيج التسويقي الداخلي املوسعإ( Ahmed& Rafiq)إضافة إىل هذه العناصر يشري كل من 
 :1التاليةيف العناصر 

 األدلة المادية. أ

، وقد تتضمن تفاعل بني موظفي االتصال والزبائنيكون ال ة اليت يتم فيها تسليم املنتج حيثهي البيئ
عن طريق املؤمترات  السياسات اليت يكلف هبا العاملون املذكرات، وكتيبات التدريب واملبادئ التوجيهية، وخاصة

مهية يف التسويق الداخلي منه يف التسويق اخلارجي امللموس أكثر أ وقد يكون الدليل املادي ،والتدريب اخلارجي
 .للخدمات

 العمليات. ب

 بالتدريب العاملني إىلويكون بنشر الوعي  ،الداخلي منتجلل زبونال يتلق يةكيف إىل اتعمليال شريت
 إذا ما إىلالعملية  تشري أن ميكنكما  ،اجلديدة اإلبالغ وأساليب اجلودة بدوائر األخذ مثل ،اهليكلية والتغريات

 أو هي ،تكون مفروضة أو العمال نقابات مع املفاوضات خالل من جديدة بسياسات األخذ يتم كان
 .التسليم أسلوب

 المشاركون. ت

 سياقال يف، و سواء حد على عمليات تقدمي وتلقي املنتج الداخلي يف يشاركون فراد الذينلأل يشري وهذا
 تكون أن هلا أريد إذا السلطة من املناسب للمستوى ما شخص يقدمها أن إىل حباجة االتصاالت تنظيميال

، والشكل التايل فعاليتها يف حامسا دورا   يلعب الربامج مصدر الداخلي تسويقال يفو  ،أهدافها حتقيق يف فعالة
 :يوضح عالقة املزيج التسويقي الداخلي باخلارجي

 
 
 

                                                           
1
 Ahmed.P.K, Rafiq.M )2002(, Internal marketing: Tools and concepts for customer-Focused managemet, 

Butterworth-Heinmannp, London, p24. 
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 وعالقتها بالمزيج التسويقي الداخلي والخارجي اإلستراتيجيةالتوجهات : (11) الشكل
 

 

 

 

 

 
                                                                                                                       

 .23 ، ص، الدار اجلامعية، مصرالتسويق ،(3003)حممد فريد الصحن، إمساعيل السيد: المصدر

فإن  بقدر اهتمامه بتلبية رغباته وحل مشكالته، وعليه ما احلصول على خدمةباليوم ال يهتم  الزبون إن
ال ميكنها ة الدعايعنصر على يف الغالب ز اليت تركو  التقليدية القائمة على املزيج اخلارجي اإلجراءات التسويقية

وهو ما حتم حتقيق التكامل من خالل مزيج داخلي ينطلق من رضا العامل  ،بطريقة فعالة الزبونالوصول إىل 
 .يف حماولة لتحقيق أهداف املؤسسة ورسالتها، الزبونإىل رضا 

 التسويق الداخلي أساليب تطبيق: المطلب الثاني

التسويق الداخلي االسرتاتيجي  :ساسيني مهالتسويق الداخلي على أسلوبني أتعتمد املؤسسة يف تطبيقها ل
 .يف هذا املطلب سيتم توضيحهوهو ما  ،والتسويق الداخلي التكتيكي

 التسويق الداخلي االستراتيجي :الفرع األول

 الداخلية املقاومة من للحد خمطط جهد أنه ةفكر  إىل استنادا ينفذ االسرتاتيجي الداخلي التسويق
لتتمكن املؤسسة  النهائي اهلدف مع التنظيمي التكامل وتعزيز املشرتكة، األهدافبعاملني ال إعالمو  للتغريات

 الرسالة
 األهداف

 اإلسرتاتيجيةاملراجعة 
 اخلطط والتكتيك التسويقي

 مزيج تسويقي داخلي
 املنتج -
 السعر -
 (االتصاالت)الرتويج  -

 مزيج تسويقي خارجي
 املنتج -
 السعر -
 (االتصاالت)الرتويج  -
 التوزيع -

 القطاعات السوقية املستهدفة اجملموعات الرئيسية املستهدفة داخل املؤسسة
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أن  Gronroos أشار جرونروس، و 1السوق يف األجل طويلة أهدافها حتقيقو  بفعالية اسرتاتيجياهتا من تنفيذ
 :2للتسويق الداخلي االسرتاتيجي أنشطةاألبعاد اآلتية ميكن اعتبارها ك

نه من الضروري أن ريد للربنامج التسويقي الداخلي أن ينفذ، فإإذا أ :ويات اإلدارية العلياتبني دعم المست. 1
ى أهنم عني وزمالئهم علاملتطو  إىلللنظر  العاملني مع تشجيعدارة العليا، نال الربنامج الدعم الكامل من اإلي

تطوير مستويات من التسويق لكما أنه حباجة إىل وقت    تفكري املؤسسة،ساسيا يفهذا يتطلب تغيريا أو  زبائن،
 .األداءلطرق  والتخطيطالداخلي 

ساسية اليت يتضمنها التسويق الداخلي هي واحدة من األفكار األ :العاملين واختيارين أساسيات تعي. 2
ختطيط دقيق فرادا مناسبني وكذلك أ استقطابيتطلب  وهذائف املتوفرة، األفراد مع الوظامهارات تطابق 

  .للوظائف اليت سيشغلها األفراد يف املؤسسة

فهم  على العاملنيفالسوق، ميثل مرحلة حرجة يف حتقيق التوجه حنو  :التدريب على خدمة الزبائن. 3
األخطاء الشائعة يف املؤسسات اليت فأهم واستيعاب أمهية الزبائن الداخليني واخلارجيني وكيفية التعامل معهم، 

 .تستخدم يف مراقبة وتعزيز مستويات اخلدمة الاملعمول هبا  األنظمةأن  ،تتبىن التوجه حنو الزبائن للمرة األوىل

من الفوائد اليت يتضمنها تبين التسويق الداخلي هو مشاركة  :جراءات التخطيط للتركيز على الزبونإ. 4
 .سرتاتيجيةاملستويات يف عملية التخطيط خاصة عند وضع اإليف خمتلف مجيع العاملني 

تحديد ل كوسيلةاخلدمية، وكان التطبيق األساسي له   املؤسساتيف  يسويق الداخلظهر مفهوم التلقد 
بالطريقة اليت حتقق  لعمل معالاألفراد  حيث يوجه، التدريبية وحل مشاكل تسويق اخلدمات االسرتاتيجيات

 وخاصة السياحية منها، اخلدمية املؤسساتواسرتاتيجيتها وأهدافها وهذا عنصر هام داخل  املؤسسةرسالة 
 .حيث يوجد تفاعل بني مقدم اخلدمة ومتلقيها

 

                                                           
1
 Tatsuya kimora, Op.Cit, p18 

 .72.72نظام موسى سويدان، عبد المجيد البرواري، مرجع سابق، ص   2
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 التسويق الداخلي التكتيكي : الفرع الثاني

 نفسها، املؤسسة داخل موجود والطلب العرض أن فكرة ىعل الداخلي التسويق من اجلانب هذا يستند
 الداخلي والطلب العرض بني العالقة يف مناسبا توازنا يتطلب النهائية املنتجات سوق يف الفعال التسويق وأن
 ةونوعي اإلدارات بني أفقيا املتبادلة املعلومات ةنوعي ىعل الرتكيز ينصب هذا السياق ويف ،قابمس تتحقق اليت

االعتبارات اخلاصة بالتسويق الداخلي التكتيكي تتضمن ، و 1طالبنيوال الداخليني املوردين بني املتبادلة العمل
 :2النقاط التالية

سرتاتيجية، كما أهنا ب العاملني خلدمة الزبائن كقضية احنو تدري االلتزاماعتبار ميكن  حيث: التدريب. 1
 .أو وظيفة حمددة إلدارةبشكل غري رمسي وتدريب مستمر تصلح  استثمارو  يف املؤسسة اهتمام مجيع العاملني

 ،لفةدارات املختوفحوى هذه النقطة أن العاملني يف مجيع اإل :غير الرسمية االتصاالتالتشجيع على . 2
 فاألحداثداء أدوارهم، الرمسي أل االتصالغري رمسية فيما بينهم، إضافة إىل أشكال  اتصاالت اجيرو عليهم أن 

 .والوقائع االجتماعية تعترب عامال مساعدا يف هذا االجتاه

وسائل وهي ، واالجتماعاتومن ضمنها النشرات ومقتطفات األخبار : الرسمية الداخلية االتصاالت.  3
التغريات اليت  إىل إضافةبطريقة هادئة واقتصادية،  ورات اليت حصلت ضمن طاقم العاملنيالتط معرفةتساعد يف 

ىل واليت تقود إ ،قسمه وأ إلدارته بانتمائه م هذه الوثائق لرتويج شعور العاملكما ختد  ،حدثت يف طبيعة اخلدمة
 .املنافسة أو الصراع الداخلي

الفهم الكامل جلميع العناصر اليت يعتربها الزبائن هامة واليت جيب الرتكيز  إن: ةبحوث السوق الداخلي. 4
 األمهيةيف غاية  ةق الداخليوهلذا تعترب حبوث السو  ،لتحقيق رضا الزبون الداخلي امسبق اشرطتعترب عليها 

 .تنفيذ جهودهم اجملاالت اليت يتوقعها العاملون يف لكلكشف ت

                                                           
1
 Tatsuya kimora, Op.Cit, p18 

 .72.72عبد المجيد البرواري، مرجع سابق، ص نظام موسى سويدان،   2
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املستويات التنظيمية يفهمون النشاط  التأكد من أن كل العاملني يفحيث يعمل التسويق الداخلي على 
 ،اخلارجيو  الداخلي الزبونإطار البيئة اليت تدعم رضا  وذلك يف ،واألنشطة املختلفة بداخلها للمؤسسةالرئيسي 

وأن وظائفهم متثل  للمؤسسةميثلون السوق األول  أين جند العمالوهو ما جنده غالبا يف املؤسسات السياحية 
 .همجاهتم ورغباهتم ومن مث زيادة رضاجيب تصميمها مبا يتفق وحا، ية هلامنتجات داخل

 تطبيق التسويق الداخلي وعوائق مراحل: المطلب الثالث

للتطبيق، حيث جند تباين يف درجة تبين املؤسسات منهجية حمددة  إن التسويق الداخلي ال يتضمن
ملمارساته، كل حسب قدراهتا وحجمها والثقافة السائدة بني العمال فيها، وهو ما جيعل تطبيق التسويق 

 .الداخلي عملية معقدة وتواجه العديد من املعيقات

 مراحل تطبيق التسويق الداخلي: الفرع األول

من خالل جمموعة من اخلي دورا حيويا يف قبول وتطبيق اخلطط التسويقية، التسويق الديلعب 
يف  لهعملي  إطارمن املمكن تطوير و ، اليت تساعد املديرين يف قراراهتمووسائل التخطيط اإلجراءات واملراحل 

 :1لف من املراحل التاليةرحلة، وهذه اخلطة العملية تتأهذه امل

 تحديد السوق . 1

خلية ميكن كد من أن املقدمني واملستقبلني للخدمات الدالتألديد السوق الداخلي بوضوح جيب حت
مشارك ويقدم اخلدمة هو ، كل شخص تطلب حاجاهتم إشباعالذين تو الداخليني  حتديدهم مبفهوم الزبائن

ني قات داخل القسم وببوضوح يقع ضمن ما يعرف بالسوق، وهذا قد يتضمن كامل املؤسسة ويعكس العال
أمهية كذلك خلطوط االتصال  إعطاءرتكيبة السوق الداخلية تعد مهمة مع ف نشطة واملسؤوليات؛األقسام واأل

 .الرمسية وغري الرمسية والسلطة
                                                           

 :أنظر  1
  .820 -822هاني حامد الضمور، مرجع سابق، ص -
 .57-59محمد عبد العظيم أبو النجا، مرجع سابق، ص  -
 .875، دار اليازوري،  ص تسويق الخدمات، (9002)حميد الطائي، بشير العالق -
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 بحوث السوق . 2

دارية يف املؤسسة، وهذا يساهم يف حتديد باستمرار وحتليلها من مجيع املستويات اإل جيب مجع املعلومات
بنفس  تكون كل منهما متطابقة مع أنشطة حبوث التسويق اخلارجية وتساهم حيثواخلارجية، الفرص الداخلية 

مور اليت من احملتمل أن يكون هلا التسويق الداخلية جيب أن تكشف األإن حبوث  الطريقة يف اختاذ القرارات؛
  :مواضيع البحث علىل وتشتم ومسؤولياهتم، األفرادخلية وأدوار تأثري على جناح تطبيق برامج التسويق الدا

 ساسية؛العاملني حنو املؤسسة ومهمتها األاجتاهات . أ

 الوظيفي؛ مستويات الرضا. ب

 لمعرفة والتعلم؛تقييم املهارات واحلاجة ل. ت

 .حاجات ورغبات العاملني. ث

 تجزئة السوق . 3

معايري فوفعالية اجلهود التسويقية الداخلية املستهدفة،  ومالئمةكد من دقة تعد هذه اخلطوة ضرورية للتأ
، حوث السوقية، كما ميكن أن حتدد على أساس اهليكل التنظيميالتجزئة قد حتدد باالعتماد على نتائج الب

هذا قد ف ،اإلداريةفضل الطرق لتجزئة السوق الداخلي قد ال يكون على أساس القسم احلايل أو فريق السلطة أو 
كوسيلة للحد من مشاكل االتصال احملتملة   إليهلتسويق الداخلي جيب النظر ارتباطا، فامدخل أقل  إىليؤدي 

 .أو اخلالف بني اجملاالت الوظيفية املختلفة

 :املؤسسة والعاملني هبا ساسية لتقسيم جمتمع موظفيمداخل أ أربعةولدينا 

قطاعات، ويفرتض هذا  إىل الطرق املستخدمة يف التقسيم أقدميعترب هذا التقسيم من : يالتقسيم الجغراف. أ
لة ما قد ن يف وظيفة معينة داخل دو العاملو ، فآلخراملدخل أن احتياجات وخصائص األفراد ختتلف من مكان 

أو  ،خرى داخل نفس الدولةفراد يف وظيفة أولكنها قد ختتلف عن حاجات األ تكون هلم حاجات متشاهبة
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فراد املوجودين بنفس الوظيفة ولكن يف دولة أخرى، وميكن تطبيق ذلك التقسيم حاجات األختتلف عن 
 .عمال يف مناطق جغرافية خمتلفةؤسسات اليت متلك فروعا أو وحدات أبالنسبة للم

قطاعات، ومن  أيضا من أقدم املداخل يف تقسيم سوق املستهلك إىليعترب : التقسيم الديمغرافي. ب
مهية الديانة، الدخل، وعلى الرغم من أ ساسها، السن، اجلنس،يتم التقسيم على أ دميغرافية اليتاخلصائص ال

  إذابالنسبة للتسويق الداخلي، إال  لالستخدام إمكانيةسبة للزبون اخلارجي، فقد يبدو أقل هذا التقسيم بالن
 .عند فئات عمرية خمتلفة عاملنيتقاعد المثل وجود خطة ل الستخدامهكانت هناك حاجة خاصة 

النفسية مثل منط احلياة، القيم،  األسسيستخدم هذا التقسيم بعض : (النفسي)سيم السيكوغرافي التق. ت
ومن أشهر التقنيات السيكوغرافية ذلك التقسيم  ،األخرىاالجتاهات، والعديد من اخلصائص السيكولوجية 

ويركز هذا املدخل  وهو جيمع بني القيم ومنط احلياة الذي يعتاد عليه الفرد، VALSاملعروف باسم مقياس 
هبا وحترك سلوكه، كما ىل قطاعات على ما يفكر فيه الفرد ويعتقده، ومن مث القيم اليت يتمسك لتقسيم السوق إ

 .ليه منط احلياةمواله على وسائل حياته، وهذا ما يطلق عا على طريقة معيشة الفرد وكيفية إنفاقه أليضيركز أ

مؤشر  أفضليقوم هذا التقسيم على افرتاض أن السلوك الذي حدث يف املاضي هو : التقسيم السلوكي. ث
للتنبؤ بالسلوك املستقبلي، فالزبون الذي قام بالشراء أكثر من مرة خالل الفرتات السابقة، يكون هو ذلك 

كما يساعد التعرف على سلوك الزبون يف   يح،مستقبال، والعكس صحكرر الشراء احتماال لي األكثرالزبون 
 .تفعيل دور االتصاالت التسويقية املتكاملة يف تغيري هذا السلوك بالشكل الذي يتوافق مع مصلحة املؤسسة

قطاعات عند القيام مبمارسة التسويق الداخلي،  إىل يد هذا املدخل بالنسبة لتقسيم العاملنيوقد يف
، أو توزيع املهام على العاملني العاملني، أو عند واحلوافز اليت تناسب سلوك املكافآتحتديد  وبصفة خاصة عند

 .عند القيام بعمليات االختيار والتعيني بشكل يزيد من فعاليتها

 التطبيق التسويقي . 4

ح ا جنشطة التسويقية املالئمة لتحقيق الدرجة املثالية لنطوة على اختيار وتطبيق األهذه اخلتشتمل 
هي من بعض أهداف  ،العاملني كنيالداخلي اجليد وفرق العمل ومت االتصالن حيث أ التسويق الداخلي،
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ه األهداف حتتاج إىل التدريب والتجريب وإسنادها إىل أفراد التسويق الداخلي، فاخلطوات التمهيدية لتطبيق هذ
 . وتطويرهاوتدريب العاملني امج التدريب على العناية بالزبائنبر وفرق إدارية، و 

 االتصال التسويقي . 5

إن هذه اخلطوة تتضمن القيام بنشر املعلومات التسويقية الدقيقة واحلديثة، الداخلية واخلارجية، وهذه 
ومن العناصر اليت يركز عليها  واملؤسسة، العمالشجيع املشاركة يف حتقيق أهداف اخلطوة جيب أن تستهدف ت

 :االتصال التسويقي ما يلي

 املباشر؛ االتصالفاعلية عن طريق  األكثر االتصالالعاملني هم وسيلة  أن. أ

 الداخلي؛ االتصال النشرات املطبوعة كجزء من عملية استعمال. ب

 .العاملني عليها وإطالع املعلومات بشكل كايف ودقيق عن التغيريات احلديثة واخلطط املستقبلية ريتوف. ت

 التوجه السوقي . 6

واليت ترسخ القيم  ،إن اهلدف الكلي جيب أن يكون بناء البيئة الداخلية اليت تتصف باملرونة واالستجابة
املؤسسة التسويقية جيب أن تكون واضحة  أهدافن والسلوك الذي يعكس أهداف املؤسسة، حيث أاملشرتكة 

  .حتقيقها جلميع العاملني، وأن حتدد أدوار األفراد بوضوح لكي متكنهم من املسامهة يف
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 عوائق تطبيق التسويق الداخلي: الفرع الثاني

 : 1، منهاهتحتد من فعالي أو تسويق الداخلياليت حتد من تطبيق فلسفة الهناك جمموعة من األسباب 

 قعوائ: هي مستويات ثالث إىل قالعوائ هذه صنفتو ، املعتمدة واملوارد واملواقف بالثقافة ترتبط قعوائ. 1
 :تكتيكية قوعوائ األفراد قعوائ مفهومية،

 .واإلدارة املوظفني قبل من مقبوال يكون ال قد الداخلي التسويق مفهوم :المفهومية العوائمق. أ
 .حتقق مل املفهوم تطبيق من املتوقعة األهداف :فراداأل قعوائ. ب
 .احمللي واحمليط ،راتاملها إدراك د،العائ/التكلفة حتليل التغيري، آليات مثل :تكتيكية قضايا. ت
 فشل أسباب أهم من املهين الوسط يف فهمه وضعف املفهوم معىن حول اتفاق غياب أن  Gounarisيرى . 2

 .املؤسسات يف املفهوم تبين
 يف إداريةرات مها وجود عدم الداخلي، التسويق تطبيق جناح أمام قاعائ تشكل اليت املشاكل بني من. 3

 التسويق فهم ضعف مثل الفلسفة هذه لتطبيق قاعائ تكون قد التقنية راتفالقد املوظفني، لدى التعامل
 .ماألقسا وبنيراد األف بني التصادم الداخلي،

 هلم، االستماع وعدم لتابعنيا جتاهلو  للقادة البريوقراطية رساتاواملم املرن غري التنظيمي اهليكل طبيعة . 4
 .التغيري ومقاومة املعلوماتية احلماية وغياب أدوات، أهنم على معهم والتعامل املوظفني راتقد جتاهل

 هبذا األكادمييني اهتمامزايد ت من بالرغماملؤسسات  يف الداخلي التسويق مفهوم تطبيق عدم سبب نإ. 5
 التوجه مفهوم ويعد الداخلي، التسويق اسرتاتيجيات تطبيق من تسهل أن ميكن لفلسفةها افتقاد هو ،املفهوم

 أدى ما هو الداخلي التسويقي التوجه مفهوم قياس صالحية وفقدان املفقودة، الفلسفة تلك الداخلي التسويقي
 .الداخلي التسويق ممارسة حمدودية إىل

 

 
                                                           

، أطروحة دكتوراه، جامعة محمد دراسة حالة مجموعة فنادق جزائرية: أثر القيادة االستراتيجية على التشارك في المعرفة، (9028)قطي جوهرة أ  1
 .202خيضر، بسكرة، ص 
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 نماذج تطبيق التسويق الداخلي: لرابعالمطلب ا

 بريي الذيمنوذج : وهي، و تنفيذ التسويق الداخليمناذج لتطبيق أ ةىل وجود ثالثإتشري معظم املؤلفات 
الذي  ورفيق أمحدمنوذج الذي يرتكز على التسويق التفاعلي، منوذج كرونوس يركز على اعتبار العاملني زبائن، 

 .جيمع بني النموذجني السابقني

 (Berry) نموذج بيري: الفرع األول

يصبح العامل مركز التفكري  حيث ،هممواقف يف رياتيتغ إىل ؤديي سوف زبائنك العاملني اعتبار نإ
ويقوم هذا  ،السوق يف تنافسية ميزة حتقيقو  املقدمة اخلدمات نوعية حتسني إىل يؤدي الذي األمربداع، واإل

 :1النموذج على الفرضيات التالية

أي أن رغبات وحاجات ي منتج من منتجات املؤسسة، اعتبار وظائفهم كأ معاملة العاملني كزبائن مبعىن. 1
 ؛جلعل املنتج جذاب بالنسبة للزبون جراءات الالزمةأن تؤخذ يف احلسبان والقيام باإل جيب الزبائن

 تطبيق على أساسا وينطوي ،املؤسسةدارة منهج جديد من قبل إ إتباعت يتطلب الوظائف منتجا اعتبار. 2
 .زبائنالب واالحتفاظ جلذب داخليا التسويق تقنيات

 

 

                                                           
1
 Ahmed.P.K, Rafiq.M, Op.Cit, p14. 



التسويق الداخلي في المؤسسات السياحية                                    الفصل الثاني           
 

104 
 

 نموذج بيري في التسويق الداخلي: (12)الشكل 

Source: Ahmed.P.K, Rafiq.M )2002(, Internal marketing: Tools and concepts for customer-Focused 

managemet, Butterworth-Heinmannp, London, p14. 
وامليزة التنافسية، باعتبارها اهلدف النهائي لتطبيق  حيث يربط هذا النموذج بني التسويق الداخلي

الداخلي، وال يكون هذا إال باعتبار الوظائف منتجات والعاملني كزبائن تسعى املؤسسة إىل ممارسات التسويق 
، هذا الرضا سيقود العامل إىل التفاين يف تقدمي خدمات ذات جودة عالية تسهم يف الوصول إىل حتقيق رضاهم

 .رضا الزبون اخلارجي ومنه حتقيق ميزة تنافسية للمؤسسة
 وسنموذج كرون: الفرع الثاني

هم توجه بالزبون ووعي خبدمته، لدي عاملنيساسية على فرضية وجود يقوم هذا النموذج بصورة أ
 يتيحها التسويق التفاعلي على غرار جودة اخلدمة ورفع املبيعات وبالنتيجة يتمن الفرص التسويقية ال لالستفادة

 :، والشكل التايل يوضح هذا النموذجاألرباحزيادة 

 

 

 

 مشاركة العاملين 

 الوظائف
 اتكمنتج

التحلي بعقلية  رضا العاملين
 خدمة الزبون

الميزة 
 التنافسية

 جودة الخدمة رضا الزبون

جذب والحفاظ على 
العاملين الواعين 

ونببالز   

تطبيق تقنيات 
 التسويق داخليا

اعتبار العاملين 
 زبائن
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 نموذج كرونوس للتسويق الداخلي: (13) الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Source: Ahmed.P.K, Rafiq.M )2002(, Internal marketing: Tools and concepts for customer-Focused 

managemet, Butterworth-Heinmannp, London, p15. 

 يف مهمة ألهنا الزبائن خدمة على التدريب وباألخص التدريب، برامجويركز هذا النموذج على دعم 
اركية أي دعم مشاركة مجيع التش اإلدارةن، الزبو  خبدمة الوعي ألمهية عاملنيال استيعابو  زبونبال التوجه حتقيق

يف اختاذ القرارات والسيطرة منح احلرية للعاملني تويات يف وضع خطط وبرامج املؤسسة، و مجيع املس من العاملني
 .1ىل زيادة الرضا الوظيفي واملزيد من التحفيز والتوجه بالزبونعلى أعماهلم وهذا ما يؤدي إ

 

 

                                                           
1
 Ahmed.P.K, Rafiq.M, Op.Cit, p15. 
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 (Rafiq.M & Ahmed.P) وأحمدنموذج رفيق : الفرع الثالث

 وأمحد رفيق من كل قام الداخلي، للتسويق تعريفهما على اعتماداو  السابقني، النموذجني على عتمادباال
 :وهو موضح يف الشكل التايل الداخلي التسويق عمل أو تطبيق كيفية يوضح وذجمن بتطوير

 نموذج رفيق وأحمد للتسويق الداخلي: (14) الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Ahmed.P.K, Rafiq.M )2002(, Internal marketing: Tools and concepts for customer-Focused 

managemet, Butterworth-Heinmannp, London, p20. 

 ،زبونالب توجهال على تأثريها خالل من ،اخلدمات جودة يف عاملال مواقف أمهية على النموذجيركز هذا 
عالية من التكامل نوعية اخلدمة الفعلية تتطلب مستويات  ذلك، على عالوة ،الوظيفي والرضا عاملنيال حوافز

 املطلوبة ستوياتامل تقدمي من ملتمكينه العليا املستويات من مساندة إىل حاجة يف العاملنين كما أوالتنسيق،  
 .1اخلدمة جودة تصور يف رئيسي عنصرو  اخلدمة السرتداد أساس التمكنيكما أن  ،ودةاجل من

                                                           
1
Ahmed. P.K, Rafiq.M, Op.Cit, p22.  
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أهمية ممارسات التسويق الداخلي في تحقيق جودة الخدمة : المبحث الرابع
 السياحية

ا واهتمام خبدمة وتفهمإن اهلدف من التسويق الداخلي بشكل عام هو خلق قوة عمل أكثر وعي 
وتفتح  الزبونسرتاتيجي فإن هدف املؤسسة هو خلق بيئة داخلية مناسبة تدعم تفهم الوعلى املستوى ا ،الزبون

، للعاملنيترويج اجلهود التسويقية  املستوى التكتيكي فإن هدف املؤسسة هو أما على، لألفرادالعقلية البيعية 
 .وحتقيق اجلودة فيهابيع اخلدمات  لمن خال

 الخدمة السياحيةفي تحقيق جودة  وتدريبهم  اختيار العاملينأهمية : المطلب األول

وتدريبهم عمليتان متالزمتان، فالتدريب يرتبط بقدرة املؤسسة على اختيار العاملني  املنياختيار الع إن
 املؤهلني لشغل مناصب يف املؤسسة، ويف حالة فشلها يف ذلك ستتحمل تكاليف إضافية يف عملية تدريبهم،

وهو ما سيؤثر على جودة اخلدمات خاصة يف املؤسسات السياحية اليت تعتمد كليا على اجلهود التسويقية 
   .لعماهلا

 أهمية اختيار العاملين في تحقيق جودة الخدمة السياحية: الفرع األول
مشاركة مقدم  عدم امللموسية، القابلية للتلف،)من  سياحيةيف ضوء اخلصائص اليت تتميز هبا اخلدمات ال

ذات جودة عالية على  خدمةيعتمد تسليم ( اخل...اخلدمة، صعوبة اختبار اجلودة اخلدمة والزبون يف إنتاج
املهم يأخذ الذين يتداخلون مع الضيوف، وعلى قدر لباقتهم وحسن تع مؤسسةموظفي املكاتب األمامية لل

الفندقية لعامليها بدقة  السياحية و  يار املؤسسةومن هنا تكمن أمهية اخت حول املؤسسة، الضيف االنطباع األول
من منظور الزبائن أو ودة اخلدمة جلاعتبارهم أول معيار ، بزبونكبرية، خاصة من هم على احتكاك مباشر بال

 .الضيوف

ختصيص الوقت واجلهد  ؤسسةن ذلك يتطلب من إدارة املإبالغة لعملية اختيار العاملني، فمهية الألونظرا ل
ا، فنجاح الوظيفة املراد القيام هب خصائصالكافيني لتعيني أفضل الكفاءات املتاحة، واليت تتوافق مهاراهتم مع 
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يرتبط بنجاحها يف عملية اختيار األفراد  على وجه اخلصوص، سياحيةواملؤسسات ال اخلدمية عموما املؤسسات
 .1األكفاء الذين هلم ميل لتقدمي خدمات أفضل تشبع حاجات الزبائن ورغباهتم

 عملها، بطبيعة معرفتهم ازدادت لماك املؤسسة يف العاملني بقاء فرتة طالت مامن املعلوم أنه كلأيضا ف
 مباشر بشكل يتعاملون الذين لعاملنيا جلميع فبالنسبة ،املؤسسة لدى قيمتهم وبالتايل معلوماهتم، ومنه تزداد

 من رابط يتولد الزمن مرور فمع ،على طبيعة اخلدمة املقدمة بريك تأثري له هبم املؤسسة احتفاظ إن الزبائن، مع
 أحد مغادرة ، لذلك نالحظ بأنالرابط هذا ينقطع عمله عاملالهذا  غادر وإذاالعامل والزبون،  بني الثقة

  .ؤسسة يؤدي إىل انسحاب بعض زبائنهاعاملني باملال

هم على املؤسسة أن وإلجياد ،معها بالبقاء ترغيبهم قبل املناسبني عاملنيال اختيار املؤسسة على جيب
 السوق جتاه االلتزام ودرجة املهارات، املناسبة، الشخصية املزايا ختترب دقيقة اختيار وتوظيف تقنيات تتبىن

 أوال الضروري منو  ومجاعية، فردية مقابالت ،خطية اختبارات على األدوات تلك تشتمل وقد ،املستهدف
 الوسائل إحدى ومن ،للوظيفة املثايل بالنموذج املرشحني مقارنة مث ومن املناسب العامل خصائص حتديد

 نةيمع مناحي هنالك انتك إذا ما ملعرفة املنسحبني عاملنيبال املرتبطة البيانات حتليل هو النموذج هذا لتحديد
 .2املؤسسة جتاه وفعاليتهم والئهم يف استمروا الذين عاملنيال لدى ومزايا

 السياحية أهمية التدريب في تحقيق جودة الخدمة :الفرع الثاني

حيث يعترب هذا مها، دمبق سياحيةعن مقدمها، تتأثر جودة اخلدمة ال عدم إمكانية فصل اخلدمة بسبب
تقييمه للخدمة على التداخالت مع مقدمي الذي يبين  ونوالزب سياحيحلقة الوصل بني التنظيم ال خرياأل

لذا تعد املهارات والقدرات اليت ميتلكها  ،عاملون غري املدربون زبائن راضنيومن غري املرجح أن ينتج ال ،اخلدمة
، ومنه جيب أن يكون مقدم زبائنة جلودة اخلدمة من منظور المقدم اخلدمة من العناصر األساسية الضامن

ن أل ،اء العالقات املتميزة مع الزبائنوبن ة، ويتمتع بأسلوب جيد يف االتصالاخلدمة على درجة عالية من املهار 

                                                           
، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، ص (رسالة ماجستير منشورة)دور التسويق الداخلي في تطوير جودة الخدمة الفندقية ، (9002)بوبكر عباسي   1

208. 
 .92، الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، ص العمالء/ بناء والء الزبائن، (9002)كريغ تشرشل، ساهرا هالبرن   2



التسويق الداخلي في المؤسسات السياحية                                    الفصل الثاني           
 

109 
 

يعد من املشكالت  ،وتدين إحساسهم باملسؤولية دمات وافتقادهم للرغبة يف العملضعف مهارات مقدمي اخل
 .الرئيسية اليت تقود إىل تدين مستوى جودة اخلدمة

جيب تدريب اإلطارات القائمة على اجلهاز ، الفعالية يف أداء وتقدمي اخلدماتولتحقيق الكفاءة و 
وتصميم ، ، وتنمية قدراهتم يف التعامل مع الزبائن، وخلق روح االنسجام بينهماخلدميةالتسويقي باملؤسسة 

والتقليل من  شكاوى الضيوف واحلوادث واملشاكل ، من خالل تقليلاخلدمةريبية لتعزيز وتفعيل جودة دبرامج ت
 عاملنيال إجياد اجد الصعب منف ؛1التكاليف، وخفض دوران العمالة عن طريق تكوين عمالة راضية وملتزمة

 إذا وحىت ،املنافسة املؤسسات من أشخاص توظيف مت إذا إال بالوظيفة، للقيام املطلوبة املهارات ذوي املناسبني
 تظهر أن جيب واليت ،املؤسسة الفعالة ثقافةحتقيق  على تدريبهم جيب الالزمة التقنية باملهارات تعونيتم انواك

 .الزبائن والء سبك أمهية

عن طريق املوازنة بني  ،الزبائن والء سبك أمهية على التشديد الضروري منعاملني ال تدريب عند
األهداف التجارية للمؤسسة وأهدافها االجتماعية واختيار فئات الزبائن املناسبة واستهدافها والرتكيز عليها لبناء 

 شخص أي أن مفادها رسالة بتوصيل التدريب خاللمن  املؤسسة تقوم عالقات طويلة األجل معها، حيث
 وه الزبائن فرضا ،الواجب وراء ما إىل عمله يف الذهاب يفيةك متعل عليه جيب الزبائن احتياجات مع يتفاعل

 عاملنيال تعلم لكيو  أكثر قوة ورحبا، إجناز هو الوالء سبك أن حني يف اإلجناز، من املقبول األدىن احلد
 الذي التدرييب الربنامج يف املشاركة املوظفني ىعل 2والئهم سبكو  الزبائن رضا حتقيق من أبعد إىل الذهاب
ه للمسامهة يف تقدمي اخلدمات داخل أنفسهم ىعل العثور ميكنهم حبيث الكامل، التنظيم نظر ةبوجه يزودهم

 أكرب ستهدافبا وذلك التسويق، مديري كل املستويات حىت  يشملجيب أن  التدريب كما أن بشكل أفضل،
 .3األفراد من ممكن عدد

 

 
                                                           

 ,202بوبكر عباسي، مرجع سابق، ص   1
 .92تشرشل، ساهرا هالبرن، مرجع سابق، ص كريغ   2

3
 LYDIAH WAMBUGU, Op.Cit,p 59. 
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 الخدمة السياحيةفي تحقيق جودة  وتمكين العاملين تحفيزأهمية : ثانيالمطلب ال

 ىعل زبائنال رضا تقييمات تنفيذ ثناءأ مل مستوى دافعية وحتفيز العاملنياملؤسسات هت من العديدإن 
، كما أن متكني العامل يرتافق وعملية عام بشكل الزيون رضا يف يساهم العامل رضاأمهية ذلك، ف من الرغم

 .ذاته التحفيز يف حدكن اعتباره نوعا من حتفيزه أو مي

 أهمية التحفيز في تحقيق جودة الخدمة السياحية: الفرع األول

 دورا تلعب اخلدمةهذه  ةونوعي ،خاصة السياحية يف كل القطاعات وقطاع اخلدمات املؤسسة أداء إن 
 ىلد يكون نأ جيبحيث  ،اخلدمة ةنوعي لتحسني ضرورية العاملني دوافع نأ حني يف ،الزبون رضا يف حيويا

 أفضل نتائج حيققوا نأ فزيناحمل للعمال وميكن للزبون، الدقيقة االحتياجات تفسريو  فهم ىعل القدرة املوظفني
ل هبا وكذا احساسه بأمهيته ذلك بسبب اقتناعه بأهداف املؤسسة اليت يعم ،الساخطني املوظفني مع باملقارنة
اخلاص بتحفيز العاملني سيعود على املؤسسة بفوائد كثرية  يف هذا اجلانب االستثمارو  العالية داخلها، وقيمته

 .1ة العامل بصورة عامةوكفاء اخلدمة ةجودتعزيز  تستهدف

 إجياد عندزبائنها، ف أفضل إىل هبا تنظر اليت الطريقة بنفس عامليها إىل تنظر أن على املؤسسة جيب
 ييؤد فقد مكلف، أمر عاملنيال تدريب لكون انظر  جيب السعي للمحافظة عليهم املناسبني األشخاص
 عاملنيبال االحتفاظ أمهية على للتشديدو  ،املؤسسة على بريةك سلبية تأثريات إىل عاملنيلل الكبري االنسحاب

 .الواحد عامللل التدريب لتكاليف تقدير إجراء الضروري من

 مع للعمل عاملال تشجيع وبالتايل الوظيفي الرضا تشجيع وسائل إحدى هي العاملني مكافأة إن
 نةمعي حوافز لديهم انتك إذا إال املؤسسة مع يستمروا لن العاملني ن، حيث أالطويل املدى على املؤسسة

 اليت املؤسسة مع يستمرون عاملنيال أفضل إنف متساوية األخرى العوامل مجيع انتك فإذا البقاء على تشجعهم
 .النسبة األكرب من هذا التعويضألجور احتتل  وغالبا ،التعويض من قدر أعلى متنحهم

                                                           
1
 Shahzad N(2018), Impact of Employee Motivation on Customer Satisfaction, Journal of Forensic Psychology 

Vol 3 , Issue 2,p 02. 
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عاملني ال وتدريب توظيف تكاليف نتتضم واليت اجليدين، عاملنيال خسارة لفةتك احتسابومبحاولة 
 والء على عاملنيال النسحاب السليب والتأثري اجلدد، عاملنيال إنتاجية وقلة كلفة الوقتت مكاهنم، ليحلوا اجلدد
 .1كل هذا ميكن جتنبه من خالل التحفيز اجليد للعاملني واحلفاظ عليهم  ،الزبائن

 السياحية أهمية التمكين في تحقيق جودة الخدمة: الفرع الثاني

، وذلك نظرا خلصائص جودة السياحية ةسسلمؤ لمهمة قضية للزبائن أصبح  إن تقدمي أفضل جودة 
هم التحكم يف املؤسسات ال ميكنهذه ن مدراء أوحقيقة األمر  تجانس وامللموسية،اخلدمة السياحية من عدم ال

مامية والذين هلم تواصل مباشر وعليه فموظفي املكاتب األ ،بالشكل الالزم واملطلوب عمليه تسليم اخلدمة
ويف هذا االطار ، يف حدود سلطتهم التقديرية الزبائنبالزبون حباجه إىل احلصول على املرونة الكافية إلرضاء 

 .مديرو هذه املؤسسات معايري منتظمة لإلجراءات اخلاصة باملوظفني صمم

ة جيب أن تتبناها كل مؤسسة رئيسي ةعقيد عاملني يعتربمتكني الفإن ومن وجهة نظر املمارسة اإلدارية، 
 ،إلرضائهمالفور واختاذ املبادرة  ىعل الزبائنمامي حتديد احتياجات ، حبيث ميكن ملوظفي املكتب األخدمية

 بالزبونوظفي االتصال اخلدمة، وعندما يتم منح م ةجود كبرية يف حتقيق  ةحقق مسامهسي همن متكينأوهذا يعين 
 .2اخلدمة ةجلود ىعلأتصورات  الزبائن ىن يكون لدأ فمن املرجح من التمكني ىعلأمستوي 

لية جتاه باملسؤو عاملني ر الو شع من خاللاخلدمة،  ةجود ىإجيابيا عل تأثريا ن يؤثر التمكنيأكما ميكن 
غي عندما ينب واإلداريني مفيدا لنوعيه اخلدماتن يكون متكني املوظفني التنفيذيني أوميكن  ،اخلدمات املقدمة

من خالل   زبائنها ىقطاع اخلدمات حتاول احلفاظ عل مؤسساتن أ ىمع التأكيد عل ها،من ةتقدمي كميات كبري 
 .3كسب والئهم لتحقيق أهدافها التجارية

 

                                                           
 .92كريغ تشرشل، ساهرا هالبرن، مرجع سابق، ص   1

2
 Bello,M.B (2017), employees’ empowerment, service quality and customers’ satisfaction in hotel industry, 

The Strategic Journal of Business & Change Management, Vol4, Iss 4, p 1006. 
3
 Abbas karimi, mahmoud mokrrami (2013), The Impact of Staff Empowerment on Service Quality in Training 

Organizations, International Journal of Research in Organizational Behavior and Human Resource Management, 

Vol 1, No 3, p 35. 
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 عالقة التسويق الداخلي بجودة الخدمة السياحية: المطلب الثالث

ال ميكن احلديث عن حتقيق اجلودة يف اخلدمات السياحية دون احلديث عن التسويق الداخلي، الذي 
حنو حتقيق اجلودة، وال لبحث عن رضا العامل الداخلي يف املؤسسة وحتريك دافعيته ليعترب نقطة االنطالق 

 .من خالل االتصال الفعال بني إدارة املؤسسة والعاملني فيهايكون هذا إال 

 أهمية االتصال للتسويق الداخلي في تحقيق جودة الخدمة السياحية: الفرع األول

 يسعى حيث ،الزبائن مع اخلارجية االتصاالت من مهيهأ أكثر يكون قد عاملال مع الداخلي االتصالإن 
 إنشاء خالل من التفاعلية االتصال قنوات حتسني إىل الداخلي التسويق مفاهيم يطبقون الذي التسويق مدراء
 مما عاملنيال رضا قيقحت إىل يهدف الداخلي التسويقف ،1خاصة يف املؤسسات اخلدمية مفتوح معلومايت مناخ

ومن مث  زيادة الوالء للمؤسسة، خالل من مباشر غري أو مباشر اتصال على هم الذين زبائنال رضا على سيؤثر
على املؤسسة االهتمام بعامليها وإبالغهم جبميع املعلومات مبا يف ذلك تلك املتعلقة باألعمال املهمة، 

 .األهداف العامة، اإلسرتاتيجيات واألعمال التنظيمية

جند أنه نشأ من تسويق اخلدمات الذي يعمل على أساس االتصال  ،بالنظر إىل نشأة التسويق الداخليو 
ويف وجود قنوات اتصال احلفاظ على الزبون، صول إىل الفعالية التنظيمية و التفاعلي بني املؤسسة وزبائنها للو 

 الزبون له عالقة مباشرة مع مقدمي اخلدمة يف املؤسسة، لذلك من املهم جدا أن يكون العامل أو مقدمف قصرية
اخلدمة راض مبهمته والظروف اليت يعمل هبا ومبؤسسته وفلسفتها، فهذا جيعل العامل يروج ملؤسسته حىت خارج 

 .يعكس سلوك املؤسسة اليت يعمل هبااجملتمع وقت العمل، فالعامل يعد سفريا للمؤسسة وسلوكه يف 

دافع للعمل أكثر إن العمال الذين يؤمنون بوسائل وطرق عمل املؤسسة ورسالتها، سيكون هلم ال
ووالؤهم للمؤسسة سيزيد، وباملقارنة جند أنه يف البيئة اخلارجية تعتمد إسرتاتيجيات االحتفاظ بالزبائن اعتمادا 

مته لخدمة املقدمة، بينما جند على مستوى البيئة الداخلية أن توفري االرتياح للعامل يف مهلكليا على ارتياحهم 
 .اإلسرتاتيجية املثلى للحفاظ عليه تعد أو وظيفته وتقدمي خدمات جيدة

                                                           
1
 LYDIAH WAMBUGU (2015), Impact of Internal Marketing on Service Quality and Customers Satisfaction, 

Research Journal of Finance and Accounting , Vol 6, No 19, p 59. 
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 من خالل االتصال الفعال وهلذا جيب خلق الرتابط االجيايب بني مجيع األبعاد يف املؤسسة وخارجها
فتوقف عنصر وحيد عن العمل سيؤدي إىل خلل يف نشاط املؤسسة ككل، وهذا هو  ،الستمراريةالتحقيق 

خر رضا العامل وحده ليس كافيا، الزبون اخلارجي، ومبعىن آمل ورضا الدليل على وجود عالقة سببية بني العا
لكن إذا كان موجها بالشكل الصحيح وإىل البيئة املناسبة اليت يتم إنشاؤها عن طريق تقدمي خدمات ذات 

 .1فسيكون عامال أساسيا يف حتقيق رضا الزبون ومنه حتقيق رحبية جيدة للمؤسسة ،جودة عالية

 أهمية التسويق الداخلي في تحقيق جودة الخدمة السياحية  :الفرع الثاني

نه يلعب دورا كبريا يف تؤثر يف جودة اخلدمة السياحية، فإعلى اعتبار أن كل ممارسات التسويق الداخلي 
 : حتقيق هذه اجلودة، وميكن توضيح ذلك من خالل الشكل املوايل

 ةالخدمة السياحيالعالقة بين التسويق الداخلي وجودة (: 15) الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، جامعة ، رسالة ماجستريدور التسويق الداخلي في تحقيق جودة الخدمات المصرفية ثم كسب رضا الزبون، (2010)بلبايل عبد النيب  :المصدر
 . 36قاصدي مرباح، ورقلة، ص 

                                                           
1
 Ioan.D, Ivana.D )2011(, the quality of human resources by implementation of internal marketing, part of 

research projects : European integrations and socialand economic changes in Serbian economy on the way to the 

EU, p.64. 
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 جودة مستوى حتسني خالل من يتم إمنا رضاهم وكسب الزبائن إىل الوصول أن هذا الشكل يؤكد حبيث
 بني ما (تفاعلي تسويق خارجي، تسويق داخلي، تسويق) التسويقية العالقات مجيع يف املقدمة اخلدمات
 الثالثة العناصر بني املشرتك القاسم متثل اجلودة أن الشكل خالل من ويالحظ ا،معه واملتعاملني املؤسسة

 كلها تساهم التفاعلي والتسويق اخلارجي، التسويق الداخلي، التسويق أن يعين مما والعاملون الزبائن ،ؤسسةامل
  :1ةاخلدم جودة من نوعني على الزبون حيصلحيث  ،ةاملقدم اخلدمة جودة حتقيق يف متفاوتة بنسب جمتمعة

 يف النوم غرفة على كاحلصول التبادل، عملية أثناء الزبون عليه حيصل سوف ما وختص: الفنية الجودة. 1
 معيار الفنية اجلودة تكون وقد ؛اخل...املصرف يف قرض على واحلصول مطعم يف األكل ووجبة الفندق،

 .ملموس مادي منتج أي يف احلال هو كما اخلدمة مستوى على للحكم موضوعي
 كيفية يف مهمان عنصران هناك أن إذ اخلدمة، يف الفنية العناصر ترمجة بطريقة تتعلق :الوظيفية الجودة. 2

 أقل الوظيفية اجلودة تكون قدو  العمليات، نظام يف املشاركونو  اإلجراءات مها للخدمة الفنية العناصر تقدمي
 .للخدمة الزبون تقييم يف مهما اعنصر  تشكل أهنا إال اجلودة على للحكم كمعيار موضوعية

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                           
، جامعة قاصدي (مذكرة ماجستير) دور التسويق الداخلي في تحقيق جودة الخدمات المصرفية ثم كسب رضا الزبون، (9020)بلبالي عبد النبي  1

 .89مرباح، ورقلة، ص 
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 الثاني خالصة الفصل

ه مفهوم التسويق الداخلي وخصائصه، ومراحل تطوره، باعتبار  علىمن خالل هذا الفصل التعرف  متلقد 
يلعب دورا هاما وأساسيا يف حتقيق تنمية وتطوير العاملني والوصول إىل أهداف املؤسسة، باإلضافة إىل أهدافه 

امل من جهة واملؤسسة من جهة أخرى، ومن على مستوى املؤسسة ومستوياهتا اإلدارية وأمهيته بالنسبة للع
   :خالل هذا الفصل ميكن استنتاج النقاط التالية

االتصال تدريب العاملني، اختيار العاملني، : هيمن جمموعة من األنشطة  الداخلي التسويق يتكون -
ح هلذه الفلسفة إال من خالل دعم وال يتحقق النجا الداخلي، حتفيز العاملني، متكني العاملني، 

 هذه األنشطة؛سرتاتيجيات ا
بالعاملني  االهتمام القائم على املؤسسة داخل التسويق أشكال من شكل أي هو الداخلي التسويق -

 واعتبارهم زبائن داخليني، مبا يف ذلك االهتمام باحتياجاهتم ورغباهتم والعمل على تلبيتها، والرتكيز على
 ؛الداخلية األنشطة

فهذا األخري نتاج  ،ن إدارة املوارد البشرية ليست اجلهة الوحيدة املسؤولة عن تنفيذ برامج التسويق الداخليإ -
 املوارد البشرية؛ أنشطة التسويق وإدارةالتفاعل بني كل من 

تزويد العاملني برؤية لضمان جناح سياسات التسويق الداخلي جيب احلصول على دعم اإلدارة العليا، وكذا  -
 ؛داف الوظائف اليت يقومون بأدائهااملؤسسة بالشكل الذي ميكنهم من حتديد فلسفة وأه

هناك تكامل بني كل من املزيج التسويقي الداخلي واملزيج اخلارجي، وحتقيق هذا التكامل بصورة فعالة  -
 .االسرتاتيجيات واألهداف املسطرة سيقود املؤسسة إىل حتقيق

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :الثالثالفصل 

 السياحة في الجزائر
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 السياحة في الجزائر: الفصل الثالث

 تمهيد 

 وأجهزة ذات أسس وأركان عظيمة، صناعة إىل اجتماعية بسيطة ظاهرة كوهنا تطورت السياحة من لقد
 السياحي اجلذب ىل إقامة هيئات ومؤسسات سياحية، وازداد االهتمام مبقوماتإفسعت الدول  متعددة،

 الكتساب مةهم وسيلة باعتبارها السياح، من ممكن عدد أكرب جلذبواحتدت املنافسة بني الدول  وتدعيمها،
 السياحة وحتسني بتطوير املتقدمة الدول اهتمت املدفوعات، لذلك ميزان وضعية حتسني ومنه العملة الصعبة

 .السياح فئات خمتلف احتياجات لتلبية السياحي اجلذب أسباب توفري انطالقا من  واخلدمات املرافقة هلا،
 مقومات من به تتمتع التنموية، حبكم ما براجمها ضمن السياحة قطاع أدرجت الدول من كغريها واجلزائر

 لتهيئة املختلفة مبؤسساهتا الدولة تفاعلت حيث ،ةالطبيع ومجال املاضي عراقة بني مجعت اجملال هذا يف سياحية
 وسارعت السياحية، اخلدمات لتنشيط  األموال رؤوس وجذب االستثمار تنشيطو  ،وتوفريها االستثمارية البيئة
 البنية لتوفري الوطنية اجلهود تكثيف مت كما السياحي، االستثمار لفرص املعززة والقوانني التشريعات إصدار إىل

 : إىل العناصر التالية ، ويف هذا اإلطار سيتم التطرقالسياحية واملواقع املناطق من الكثري يف التحتية
 .تطور قطاع السياحة يف اجلزائر: املبحث األول

 .املؤهالت واملقومات السياحية باجلزائر: الثاين: املبحث

 .خمطط اجلودة السياحية يف اجلزائر :املبحث الثالث

 .مؤشرات السياحة اجلزائرية ومكانتها ضمن السياحة الدولية :املبحث الرابع
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 تطور قطاع السياحة في الجزائر:  المبحث األول

االقتصاد اجلزائري بعديد املراحل منذ االستقالل، حيث اتبعت اجلزائر بعد استقالهلا سياسة مر لقد 
العمومية كأداة  املؤسسات تل اجملاالت االقتصادية واستعملاقتصادية اشرتاكية، هيمنت فيها الدولة على ك

متجاهلة بذلك  احملروقات على إيرادات قطاع اعتمادا كليا اعتمدت الدولة اجلزائرية حيث ،لتنفيذ سياساهتا
 .قطاع السياحة والقطاعات األخرى

 السياحة في الجزائرتطور : ولالمطلب األ 
سامهت يف رسم اخلطوط  السياحة يف اجلزائر بعد االستقالل بعدة مراحل وحمطات رئيسية،مرت  لقد

 .هلا من خالل هذا املطلب للسياحة يف اجلزائر واليت سيتم التطرق العريضة والسمات الرئيسية

 مرحلة ما قبل االستقالل: الفرع األول
أسس املستعمر  7981الفرنسي، ففي سنة  حتاللاالىل فرتات إظهور النشاط السياحي يف اجلزائر يعود 

اجلزائر، جلبت من خالهلا  تنظيم قوافل سياحية عديدة من أوروبا حنو متكنت من اليتاللجنة الشتوية اجلزائرية 
 إنشاءالتفكري يف  إىلمن السياح األوروبيني الكتشاف مناظرها الطبيعية، وهو ما دفع املستعمر الفرنسي  العديد

 .هياكل قاعدية لتلبية حاجيات السياح األوروبيني

متثلت حيث  ،7871 سنة يف قسنطينةوأخرى ة سياحية يف مدينة وهران ب تشیيل نقامت 7871سنة  ويف
 02درالية للسياحة جتمع  تشكيل فيمت 7878، ويف اجلزائرإىل م رحالت سياحية مهام هذه النقابات يف تنظي

ويف نفس السنة مت تشكيل  ،عم مايل من طرف احلكومة الفرنسية، تستفيد من دنذاكآمتواجدة نقابة سياحية 
مالية ألصحاب الفنادق  إعاناتمصادقة احلكومة الفرنسية على تقدمي  إىلفيدرالية خاصة بالفنادق باإلضافة 

توسيع ع و مبنح القروض للمستثمرين، لتشجي القرض الفندقي املكلف إنشاءمت  7809 سنة ويف ،السياحية
 .الفنادق

الديوان اجلزائري للنشاط االقتصادي والسياحي لتنمية السياحة، والذي أصبح  إنشاءمت  7897ويف 
ا وقد بلغ عدد السواح الذين زارو  ،واستمر نشاطه حىت بعد االستقالل يسمى فيما بعد مبركز التنمية السياحية

 ،ريريةنظرا الندالع الثورة التح 7891سنة  هذا العددتقلص  ،ألف سائح 792حوايل ، 7892اجلزائر يف 
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وانطالقا من أمهية  املوارد السياحية اليت تتوفر عليها اجلزائر، أطلق املستعمر برنامج موسع خاص بالتجهيزات 
منها متمركزة يف % 71 ،غرفة لفنادق حضرية 71022 بإجناز، واخلاص 7891 خمطط قسنطينة السياحية يف

 . 1يف احملالت املعدنية واملناخية غرفة 7792ويشمل هذا الربنامج كذلك اجناز  ،اجلزائر العاصمة

 8811مرحلة ما قبل : الفرع الثاني
ورثت  حيثمنهكة نتيجة ما خربه املستعمر، اجلزائر بنية حتتية جد متدهورة و االستقالل وجدت  بعد

 :2املرحلة إىل هذه توزعتسرير، و  9800 ـــإيواء تقدر ب ةطاقاجلزائر 

اهلياكل السياحية إىل الديوان الوطين اجلزائري أسندت مهام تسيري االجنازات و  (:1699 -1691) فترة . 1
مل يعرف القطاع السياحي خالل هذه  7819، وبالرغم من استحداث وزارة السياحة سنة ONATللسياحة 

 . الفرتة أي اجنازات بارزة

 الثالثي، واملخططني الرباعينيطط املخ طالقإمنة مع املتزا(: 1611-1691)فترة التخطيط المركزي . 1
 .ر عدد هياكل االستقبال يف القطاععلى تطوي اركز  لذانال

لة التهيئة اللذان ركزا على مواص 0و 7ختللها املخططني اخلماسيني  (:1616-1611)فترة إعادة الهيكلة . 3
واجه عراقيل الذي  ( 90-20)رتة صدر قانون االستثمار خالل هذه الفو  ،السياحية وتطوير السياحة احلموية

 ،(99-09)قانون االستثمار  ليأيت بعدهقيقية لتشجيع االستثمار اخلاص، م إعطاء فرص حدمنها ع ،عديدة
بلغ و  ،يون دينار جزائريمل 71119 ــيف حجم االستثمارات قدر ب أكربقطاع السياحة منو  خالله عرف الذي
 .سرير 00112أصبح القطاع اخلاص ميتلك طاقة إيواء قدرها مشروع و  018ملشاريع االستثمارية عدد ا

 8811ما بعد  مرحلة: الفرع الثالث
قائم على اقتصاد التسيري ال يف إطار التحول إىلبإصالحات هيكلية  7899مرت اجلزائر منذ سنة 

باالعتماد على مبدأ حترير  اهنيار أسعار احملروقات يف ظللرد االعتبار للتنمية السياحية سعت حيث  ،السوق
انعكس تدهور األوضاع األمنية خالل التسعينات سلبا على القطاع السياحي،  كماالنشاطات السياحية،  

                                           
 .442، ص (422-412)، 1، العدد 1 ، المجلدمجلة اقتصاديات شمال افريقيار، مقومات ومؤشرات السياحة في الجزائ، (4002)خالد كواش   1
،  ، أطروحة دكتوراهمساهمة التسويق السياحي في تطوير السياحة في الوطن العربي دراسة مقارنة الجزائر تونس االمارات، (4012)زير ريان   2

 .243جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، ص 
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ىل حوايل إليصل   7881سائح أجنيب سنة  991 001إىل  7882سنة  199997باخنفاض عدد السياح من 
حيث مهها مفهوم التنمية املستدامة، أمفاهيم جديدة يف جمال التنمية  عرفت انتشاروقد ، 7881سنة  89187

ميكن عرض هذه املرحلة يف و  ،يأصبحت السياحة متثل رهانا مستقبليا حقيقيا للنهوض باالقتصاد اجلزائر 
 : 1فرتتني

تطوير القطاع السياحي، على الربنامج احلكومي  ركز 0222سنة  ابتداءا من :(1111 -1111) فترة . 1
صادق اجمللس  كما،  املالية املستقلة مواردهو التنظيمية و القانونية حيث أصبحت السياحة قطبا يتميز بوسائله 

تسهيالت مرفوقة بالسياحية،  املواقعو الشعيب الوطين على مشروعي قانونني متعلقني بالتنمية املستدامة للسياحة 
 قانون العقار السياحيللعدم مالئمة قوانني االستثمار  ألغيتيع االستثمار السياحي، لكنها لتشج ماليةو إدارية 

 .القروض طويلة املدى غيابو  لتمويل لطبيعة االستثمار السياحيا طريقةو 

 .0292تبين املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية  :(اآلن -1111) ة فتر . 1

 التنميةالسياحة من خالل مخططات : المطلب الثاني
بعد التذبذب الكبري الذي شهده قطاع السياحة يف الفرتات السابقة حاولت اجلزائر إعادة بعث هذا  

املرافق ساجد وتشييد اهلياكل و وذلك من خالل سياسة املخططات التنموية، فقامت ببناء امل ،القطاع
 .التنمويةمج احملددة ضمن املخططات السياحية، تطبيقا جملموعة من الربا

 السياحة ضمن المخطط الثالثي: الفرع األول
تأميم الثروة وسيطرة الدولة  الرتكيز علىمل تكن السياحة ضمن القطاعات ذات األولوية، حيث كان 

املخطط الثالثي هتم وا ،شرية إلجناز املشاريع املستقبليةعلى النشاطات االقتصادية وحتضري الوسائل املادية والب
 9122ارات ادية عرفتها اجلزائر املستقلة على التصنيع، الذي بلغ فيه حجم االستثمكأول جتربة تنموية اقتص

 ،ع مدمج يف املخطط الوطين للتنميةد أولويات القطاع السياحي إمنا كان هذا القطا يحتد مل يتمكما ،مليار دج
من حجم  %0.91أي ما يعادل  ،مليار دينار 77 أصلمليون دج من  099 ــوقد مت برجمة اعتماد مايل قدر ب

خصصت هذه امليزانية إلجناز بعض املنشآت القاعدية اخلاصة باالستقبال ذات سعة و  ،االستثمارات الكلية

                                           
 .243زير ريان، مرجع سابق، ص   1



 الفصل الثالث                                                                     السياحة في الجزائر
 

121 
 

سرير أي  1111سرير من بني  0121وكانت املشاريع الشاطئية حتظى باألولوية حيث مت إجناز  ،سرير 79297
 :كالتايل،  موزعة  1 % 99.9 بـــ بنسبة اجناز قدرت

 البرنامج السياحي خالل المخطط الثالثي(: 05)الجدول 

 % األسرة المنجزة % األسرة المبرمجة العمليات المقررة
 العجز

 % عدد األسرة
 64.5 4360 35.5 2406 51.7 6766 محطات شاطئية
 84.6 1396 15.4 254 12.6 1650 محطات حضرية

محطات 
 صحراوية

1818 13.9 286 15.7 1532 84.3 

 76.2 2847 / / 21.8 2847 حمامات معدنية
 77.5 10135 22.5 2946 100 13081 المجموع

 .720، ص 9، أطروحة دكتوراه، جامعة اجلزائر السياحة العربية ودورها في التنمية االقتصادية، (0271)مونية جباوي :المصدر

 ىلإذا ما أدى ضعيفة جدا خالل هذا املخطط، وه اإلجنازمن خالل اجلدول أعاله، أن نسبة املالحظ 
 يف ، وساهم العجز% 11.9ىل نسبة إجر حيث وصل الع ،املشاريع املقررة عموما زارتفاع نسبة العجر يف اجنا

 حمطة حضرية، 7192 إجناز، يف حني مت اإلمجاليةيف ارتفاع النسبة  % 99.9طات الشاطئية املقدر بـــ احمل إجناز
 .وهي نسب ضئيلة جدا مقارنة مبا مت التخطيط له ،محام معدين فقط 0911وحمطة صحراوية،  7979و

 السياحة ضمن المخطط الرباعي األول : الفرع الثاني
 ميثاق السياحة اهلادف إىل النهوض حافظ هذا املخطط على نفس األهداف املسطرة من خالل

 بال أكثر من مليون سائح مع هنايةاستق إىل، والوصول 2بالسياحة عموما والسياحة اخلارجية بشكل خاص
 99222برمج إجناز  حيثسرير،  822222رفع قدرات االستقبال إىل  وجبهذا العدد العشرية، والستقبال 

ية وذلك من أجل تلب 7819-7812املقرر تطبيقه يف الفرتة ل هناية املخطط الرباعي األول و سرير خال

                                           
  .104، ص 2، جامعة الجزائر ، أطروحة دكتوراهالسياحة العربية ودورها في التنمية االقتصادية، (4012)مونية بجاوي  1
، 2الجزائر  معةاج، ، أطروحة دكتوراهالسياحة الجزائرية بين متطلبات االقتصاد الوطني والمتغيرات االقتصادية الدولية، (4013)شرفاوي عائشة   2

 .122ص 
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من %  20.9مليون دينار أي نسبة  122رصد هلذا الربنامج  وقد ،اخلارجيةالداخلية و احلاجيات السياحية 
 : ، و املوزعة حسب اجلدول التايل1مليون دينار 09إمجايل االستثمارات املقدرة حبوايل 

 توزيع االستثمارات على مختلف القطاعات خالل الرباعي األول(: 06)جدول ال

 النسبة المخصص لكل قطاعالمبلغ  القطاعات التنموية

 40 12400 الصناعة

 15 4140 الزراعة

 08 2307 األساسية الهياكل

 05 2718 التريبة

 10 1520 السكن

 02.5 700 السياحة

 02 585 التكوين

 03.5 934 االجتماعي الضمان

 03.2 870 اإلدارة

 03 800 متفرقات

 03.1 760 النقل

 100 27736 المجموع
أطروحة  ،اإلماراتمساهمة التسويق السياحي في تطوير السياحة في الوطن العربي دراسة مقارنة الجزائر تونس ، (0279)زير ريان  :المصدر

 .908دكتوراه،  جامعة حممد خيضر بسكرة، اجلزائر، ص 

اهتمامات احلكومة ضمن هذا املخطط، حيث  آخرقطاعي السياحة والنقل كانت من  أن حظاملال
مليون  122وقدر املبلغ  املستثمر فيها  ،صنفت السياحة ضمن القطاعات املهمشة ذات االستثمارات الضعيفة

مليون دينار  70122فقط، على عكس قطاع الصناعة الذي خصص له ما يعادل  % 0.9دينار جزائري بنسبة 
سياسىة احلكومة املعتمدة  إىلوهو تقريبا ما يعادل باقي القطاعات جمتمعة، وهذا راجع  % 12جزائري بنسبة 

                                           
 .329زير ريان، مرجع سابق، ص   1
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وحتصيل العملة  ياحة يف التنمية االقتصادية عامةعلى الصناعات الكربى، واالعتقاد السائد بضعف مسامهة الس
 .الصعبة خاصة

 (8811-8811)خطط الرباعي الثاني السياحة ضمن الم: الفرع الثالث
 70مليار دج، وهو ما يعادل  77 هايزانية قدر مب موي أعدته اجلزائر منذ االستقالل ثالث خمطط تنيعترب

كانت األولوية دائما من نصيب التصنيع وذلك بإنشاء صناعات   ،احلجم االستثماري للمخطط الثالثيمرة 
، وقد عرفت هذه الفرتة 1لتقوية الصناعة الثقيلة اليت انتهجتها اجلزائر الفروع امليكانيكيةو  ص احملروقاتجديدة خت

 :2فيما يلي عدة تغريات متثلت

لكن هذه األخرية ( ATA)بالوكالة التجارية للسياحة ( SONATOUR)إحلاق املصاحل التجارية التابعة لـــ . 7
 ؛أثبتت عدم جناعتها

ة تسويق اليت أسندت إليها مهم( SAN ALTOUR)للسياحة ، أنشئت الشركة الوطنية 7811يف سنة . 0
 ؛املنتج السياحي اجلزائري

اليت تولت مهمة إجناز مشاريع التنمية السياحية، لكن ( ETT)إنشاء مؤسسة األعمال السياحية اجلزائرية . 9
جم حوصل حيث سرير،  79222مل ينجز سوی  إجنازهاسرير املربمج  92222هي األخرى فشلت، فمن بني 

عما كان عليه احلجم % 722، أي بزيادة تفوق دجمليون  7092ذا املخطط حوايل هل االستثمارات املرصودة
، ألن مقدار الزيادة املقررة يف هذا األولويةيف سلم  ارتقىال يعين أن القطاع  وهذايف املخطط الرباعي األول، 

وارتفاع  بسبب زيادة حجم امليزانية العامةاملخطط كانت نفسها بالنسبة جلميع القطاعات األخرى، وذلك 
عرب تكاليف االستثمار يف مجيع القطاعات، مما جيعل مكانة السياحة ثابتة يف السياسة التنموية اجلزائرية 

واجلدول التايل يبني كيفية توزيع االستثمارات على خمتلف القطاعات التنموية، يف املخطط  ،املخططات الثالثة
 :7819اص بقطاع السياحة لسنة اخلربنامج وال 7811إىل  7811 الرباعي الثاين من

 

                                           
  .102مونية بجاوي، مرجع سابق، ص   1
 .220زير ريان، مرجع سابق، ص   2
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 توزيع االستثمارات على مختلف القطاعات التنموية خالل المخطط الرباعي الثاني: (07)جدول ال

 % النسبة المبلغ المخصص لكل قطاع القطاعات التنموية 

 43.5 48000 الصناعة

 10 12005 الزراعة

 04.2 4600 المياه

 01.4 1500 السياحة

 01 155 الصيد

 14 15500 البنية االقتصادية

 09 9947 التربية التكوين

 13.3 14610 الشؤون االجتماعية

 01.3 1399 اإلدارة

 02.3 2520 دراسات مختلفة

 100 110236 المجموع
، أطروحة العربي دراسة مقارنة الجزائر تونس االماراتمساهمة التسويق السياحي في تطوير السياحة في الوطن ، (0279)زير ريان  :المصدر

 .997دكتوراه،  جامعة حممد خيضر بسكرة، اجلزائر، ص 

 أننفاق مازال مرتاجعا، رغم السياحة من حيث األمهية ونسبة اإلن ترتيب أمن خالل اجلدول املالحظ 
، لكن هذه 7.1%بنسبة  جزائريمليون دينار  7922ىل إة لقطاع السياحة قد تضاعفت لتصل املبالغ املخصص

ىل إضعاف ليصل أ 9فيه نسبة االنفاق مبا يقارب  الزيادة مست كل القطاعات، فقطاع الصناعة تطورت
ىل حتسن نسبة مداخيل الدولة بسبب إوهذا راجع يف احلقيقة ، % 19.9ة مليون دينار جزائري بنسب 19222

 .احملروقاتارتفاع أسعار 

 (8811-8811)ل ضمن المخطط الخماسي األوالسياحة : الفرع الرابع
، 1متيزت هذه املرحلة بإعطاء األولوية للمشاريع املوجودة يف املناطق احلضرية بسبب ظاهرة النزوج الريفي

يف  مناطق سياحية منوذجية طية التكاليف اخلاصة بتطوير ثالثلتغ دينارمليون  91222 فقد خصص مبلغ

                                           
 .122، الجزائر، ص1جامعة باتنة  أطروحة دكتوراه،، تغيرات اليد العاملة في الجزائر قطاع السياحة والصناعة التقليدية، (4012)بلمرداسي يامن   1
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اليت توافق التقاليد اجلزائرية، ووزعت هذه وجهة أساسا حنو السياحة الداخلية شرق وغرب ووسط البالد، وامل
مليار سنتيم جزائري  7.9و جنازاالخمصصة للمشاريع اجلديدة قيد  مليار سنتيم جزائري 7.1: كما يلياملبالغ  

ر سنة سري 92992 ــوكان هدف هذا املخطط الوصول إىل طاقة إيواء تقدر ب ،خمصصة للمشاريع اجلديدة
يواء يف اجلزائر بعد هذا املخطط يف اجلدول حيث ميكن توضيح طاقات اإل، 1مشروع 98، وعليه برمج 7899
 : املوايل

  1661 -1611خالل سنتي  سة سيواء حسب نوع المؤ طاقة اإل: (08)جدول ال

 المجموع (*1) 9الفئة  (*1) 1الفئة  (*1) 4الفئة  (*3) 3الفئة  (*4) 1الفئة  (*1) 1الفئة  الصنف
7899 0911 0191 78179 9988 0071 / 90910 
7882 0199 9999 07179 1797 0991 71778 99970 

 : على الرابط لإلحصائياتالديوان الوطين  :المصدر

(15/03/2021) https://www.ons.dz/IMG/pdf/file__Tourisme.pdf  

 السياحة ضمن المخطط الخماسي الثاني: الفرع الخامس
تواصل من خالل هذا املخطط جتسيد سياسة الدولة يف النهوض بالقطاع السياحي وترقية املنتج 

مع االهتمام أيضا بتنمية الطلب اخلارجي والتأكيد على مناطق التوسع  ،السياحي الذي يليب الطلب الداخلي
السياحي، اليت اعتمدهتا الدولة من أجل فتح اجملال أمام متعاملني آخرين لالستثمار بعدما قررت احلكومة 

 باقي املؤسسات األخرى يفلقطاع اخلاص واجلماعات احمللية و اعتماد المركزية االستثمار مبشاركة كل من ا
 .عملية االستثمار السياحي

مليون دج ملواصلة عملية التهيئة السياحية وتوسيع احلظرية الفندقية،  7922خصص مبلغ مايل قدره وقد 
جناز إنه مت أإال  ،سرير كحصيلة تشمل املشاريع املؤجلة باإلضافة إىل برنامج جديد 00812حيث مت برجمة 

 :، موزعة حسب اجلدول التايل78872سرير سنة  986 54لتبلغ الطاقة الفندقية  ،سرير فقط 72971

 

 
                                           

 .224زير ريان، مرجع سابق،   1
 134سابق، ص  مرجع شرفاوي عائشة،  2
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 1661سنة  طاقة االستقبال: (09) جدولال

 القطاع
 

 النسبة المجموع

 27.60 79810 البحري
 13.10 9201 الصحراوي
 10.60 9181 احلمامات 

 02.13 7221 اإلقليمي
 46.57 01091 احلضري
 100 91891 اجملموع 
 / 100 النسبة

 : على الرابط لإلحصائياتالديوان الوطين :المصدر

(15/03/2021) https://www.ons.dz/IMG/pdf/file__Tourisme.pdf  

  0101آفاق  SDAT المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية :المطلب الثالث
يتعلق األمر بتطوير ، و مميزاتهو بالنظر إىل قدراته  ا هامةاجلزائر إىل إعطاء قطاع السياحة أبعاد تسعى

ويسجل هذا اهلدف يف إطار ، الداعمة للنمو االقتصاديكأحد حمركات التنمية املستدامة و السياحة الوطنية  
 .0292 فاقورؤية آلبتبين اسرتاتيجية مرجعية اليت ترمجت السياسة العامة لتهيئة اإلقليم و 

  0101آفاق  SDAT تعريف المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية: الفرع األول
  املتعلق باملوافقة على 0272يونيو  08لـ  02-27املقرر بالقانون رقم خمطط وطين لتهيئة اإلقليم، و هو 

والدراسات واخلربات،  يعد مثرة جهد ملسار طويل من األحباث واالستطالعات، 1خمطط وطين لتهيئة اإلقليم
الفاعلني الوطنيني واحملليني العموميني  وهو نتاج ملشاورات واسعة أجرهتا وزارة اإلقليم والبيئة والسياحة مع خمتلف

طط واخلواص، طيلة أطوار اجللسات اجلهوية للنقاش املفتوح حول السياحة يف اجلزائر، إذ يشكل إجناز هذا املخ
طاع السياحة على خمتلف حتديا كبريا بالنسبة جلميع املهتمني بق( متابعةو  تصميم، تنفيذ)جبميع مراحله 

فهو املرآة اليت تعكس لنا  ،يشكل مرجعا لسياسة جديدة تبنتها الدولةل 0229مت وضعه سنة وقد  ،املستويات

                                           
 .13/02/4040تاريخ االطالع   ANDI ،tourisme-du-http://www.andi.dz/index.php/ar/secteurالوكالة الوطنية لتطوير االستثمار  1 

https://www.ons.dz/IMG/pdf/file__Tourisme.pdf
http://www.andi.dz/index.php/ar/secteur-du-tourisme
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ذب مبتغى الدولة فيما خيص تنشيط السياحة ويدخل ضمنه اإلجراءات واخلطط املوضوعة لتعزيز مقومات اجل
 .1جديدة السياحي، وقد حدد هذا املخطط مخسة أهداف كربى لتنفيذ سياسة

 التوجيهي للتهيئة السياحية أهداف المخطط: الفرع الثاني
املادية والنقدية على املدى لبعيد و يسعى املخطط إىل حتقيق مجلة من األهداف العامة على املدى ا

 :املتوسط كما يلي

 ، يهدف املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية إىل حتقيق مخس أهداف رئيسية :األهداف العامة للمخطط. 1
 : ميكن تلخيصها يف الشكل التايل

 األهداف العامة للمخطط التوجيهي للتهيئة السياحية(: 19)الشكل 

 
 تشخيص  وفحص: ( 01 )رقم الكتاب( SDAT 2030)السياحية   للتهيئة التوجيهي المخططالسياحة، و البيئة و اإلقليم هتيئة  وزارة: :المصدر

 .01 ص ، 2008 جانفي اجلزائرية، السياحة

 1111 - 1111للمخطط للفترة  النقديةو األهداف المادية . 1

سرير  19222هذا العدد يلزمه و ، 0279ئح إىل اجلزائر يف آفاق سنة مليون سا 9.0دخول  املتوقعكان 
سرير سيتم  12222نوعية جيدة، لذلك مت إدراج نصفها ضمن املشاريع ذات األولوية، أي ما يقارب  وذ

                                           
 .420، ص 1جامعة باتنة  أطروحة دكتوراه،، أثرها على تنشيط السياحة في الجزائراستخدام شبكات التواصل االجتماعي ، (4012)زهية بوتغرين   1
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سرير إضافية  72222سرير فخم يف املدى القصري، بينما سيتم إجناز  92222إجنازها وفق املعايري الدولية، منها 
 مقعد 87222 خلقو منصب شغل  122222 توفري حوايل يف املدى املتوسط، كما يهدف املخطط إىل

أما فيما خيص اجلانب املايل فإن قيمة االستثمارات املتوقعة  ،بتكوين املختصني يف القطاعبيداغوجي للتكفل 
متثل االستثمارات و  ،مليون دوالر سنويا 992مليار دوالر أي مبعدل  0.9ــتقدر ب 0279 - 0229للفرتة 

مليون  919من إمجايل االستثمارات، أي أن السلطات العمومية تتكفل مبا قيمته  79%العمومية ما نسبته 
مليون دوالر سنويا، حيث تقدر  91دوالر على مدار السبع سنوات بالنسبة ألقطاب االمتياز السبعة مبعدل 

ثمارات دوالر کاست 9222ودوالر استثمارات مادية  99222دوالر مقسمة بني  12222ــتكلفة السرير الواحد ب
 : ، واجلدول التايل يوضح األهداف املادية للمخطط1غري مادية

 1111 – 1111األهداف المادية و النقدية للمخطط للفترة (: 10) جدولال

 1111 1111 السنة 
 مليون 0.9 مليون 7.1 عدد السياح

 سرير فخم 19222 يعاد تأهيلها 91918 عدد األسرة 

 %9  % 7.1 االمجايلاملسامهة يف الناتج احمللي 

 0222إىل  7922 092 (مليون دوالر)إيرادات 

 122222 022222 مناصب الشغل املباشرة وغري املباشرة

 87122 97022 تكوين مقاعد بيداغوجية
املخطط االسرتاتيجي (  20)رقم  الكتاب (SDAT 2030)السياحية   للتهيئة التوجيهي المخطط السياحة، و البيئة و اإلقليم هتيئة  وزارة: :المصدر

 .79، ص0229، جانفي  -احلركيات اخلمسة وبرامج االعمال السياحية ذات األولوية  –

 الحركيات الخمس لبعث السياحة في الجزائر : المطلب الرابع
إعادة بعث و تضمن املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية عرضا شامال ملرتكزات الفلسفة اجلديدة، 

إعادة اجلزائر إىل  تتضمن احلركيات اخلمس سمازائر، يف شكل خمططات أطلق عليها يف اجل القطاع السياحي
الدور الذي يتعني على السياحة اجلزائرية أن لساحة الدولية، من خالل املكان و وضعها اجليوسرتاتيجي على ا

 .تلعبه ضمن آفاق التحكم يف الرهانات اليت تقوم عليها أي سياسة للتنمية املستدامة
                                           

 .424زهية بوتغرين، مرجع سابق، ص   1
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 مخطط وجهة الجزائر : الفرع األول
هو الذهنيات السلبية والنظرة اخلاطئة جتاه اجلزائر كوجهة سياحية،   ،إن العائق األكرب الذي يواجه اجلزائر

ن ترقية صورة إبح وجهة سياحية كاملة وتنافسية فولتصويج واالستثمار السياحي الفعال، بسبب غياب الرت 
مالحمها األصالة،  أهماملختلفة حبيث تكون  وإمكانياهتابراز أوراقها القوية إزائر مسألة أساسية، والعمل على اجل

على مستوى  الزبائناء صورة متميزة عنها يف ذهنية االبتكار والنوعية، وعليه جيب تعزيز جاذبية وجهة اجلزائر ببن
خاصة وأن هذه ، ويق والرتويج التقليدية واحلديثةوسائل التساألسواق املستهدفة واحملافظة عليها، باستخدام كل 

 .1األخرية أصبحت متاحة بشكل واسع جدا

 األقطاب السياحية لالمتياز: الفرع الثاني
القطب السياحي هو تركيبة من العرض السياحي لالمتياز يف رقعة جغرافية معينة مزودة بتجهيزات 

، ويستجيب لطلب والدورات السياحية، بالتعاون مع مشاريع التنمية احملليةاإلقامة، التسلية، األنشطة السياحية 
ليمي، التجاري، يدمج املنطق االجتماعي، الثقايف، اإلق متعدد األقطابكما أنه ،  ليةستقالباالالسوق ويتمتع 
وميكن أن تستخدم كنقطة ارتكاز وكقاطرة للتطور السياحي،  ،توقعات طلبات السوق عتباراالمع األخذ بعني 

يتوقع أن تساهم يف حتريك الدافع الذي يسهل االنتشار السياحي على مستوى الرتاب الوطين، عرب إنشاء و 
 تهيئةلل التوجيهيي املخطط وقد حدد، ز تشجع على تنمية مستدامة للقطاعجمموعة من القرى السياحية لالمتيا

 : 2هي لالمتياز سياحية أقطاب سبعة اإلطار هذا يف السياحية

 عنابة، الطارف، سكيكدة، قاملة، تبسة، سوق من كل يشمل: شرق شمال لالمتياز السياحي القطب. 1
 .أهراس

 ،ىالدفل عني الشلف، البليدة، بومرداس، تيبازة، ،اجلزائر يشمل: وسط شمال لالمتياز السياحي القطب. 1
 .وزو تيزي جباية، البويرة،

                                           
1
اإلستراتيجية الوطنية لتنمية القطاع السياحي بالجزائر في ظل المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية آلفاق ، (9102) إدير رانية، غزازي عمر  

 .22، ص (111-22)، 01العدد  االبداع،مجلة ، 0101
، (22-22)، 4العدد  ،مجلة نماء لالقتصاد والتجارة، السياحة في الجزائر بين الواقع والمامول، (4012)صحراوي محمد تاج الدين، السبتي وسيلة   2

 .24ص 
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 تلمسان، معسكر، متوشنت، عني وهران، مستغامن،ويشمل : غرب شمال لالمتياز السياحي القطب. 3
 .غيليزان سيدي بلعباس،

 .ورقلة املنيعة، الوادي، بسكرة، غرداية،يشمل كل من  :شرق الواحات جنوب لالمتياز السياحي القطب. 4
 .النعامة البيض، ،بشار ،أدرار يشمل:غرب جنوب لالمتياز السياحي القطب. 1
 ، جانت، اليزي(طاسيلي) :الكبير الجنوب لالمتياز السياحي القطب. 9
 .متنراست، (األهقار) :الكبير الجنوب لالمتياز السياحي القطب. 1

 مخطط جودة السياحة الجزائرية: الفرع الثالث
 ا منوخارجيا، وهذيهدف هذا املخطط إىل حتسني نوعية العرض السياحي وحتسني صورته داخليا 

 واوين احملليةطاعم كبرية، وكاالت السياحة واألسفار، الداملفنادق كبرية، الخالل إشراك الفاعلني السياحيني من 
ولتحقيق هذا املخطط مت الرتكيز على نوعية التكوين، استعمال تكنولوجيا اإلعالم  ،الرئيسية السياحية

 .1ومواكبة التطور احلاصل يف هذا اجملال ،واالتصال لتحسني نوعية اخلدمة السياحية

 (الخاصة/العمومية)مخطط الشراكة : ع الرابعالفر 
دون تعاون فعال بني القطاع العمومي واخلاص، فإذا كانت الدولة  سياحية مستدامةال ميكن تصور تنمية 

متارس دورا ضروريا خاصة يف هتيئة اإلقليم ومحاية املناظر العامة، ووضع املنشآت السياحية وتسهر على حفظ 
وح النظام العام واهلياكل القاعدية كاملطارات والطرق يف خدمة السياحة، وتوفري األمن وتدير املتاحف والصر 

التارخيية، فإن القطاع اخلاص يضمن أساسيات االستثمار واالستغالل السياحي، كما يثمن ويسوق األمالك 
إىل  كة العمومية واخلاصةا وعلى هذا األساس يسعى خمطط الشر  ،مات اليت تضعها الدولة حتت تصرفهواخلد

ني أو خواص، وذلك من أجل مواجهة سواء كانوا عمومي ،خلق روابط بني خمتلف الفاعلني يف العملية السياحية

                                           
، جامعة وراه، أطروحة دكتاالستثمار األجنبي على تنمية القطاع السياحي في بلدان المغرب العربي دراسة مقارنة تأثير، (4012)بوراوي ساعد  1

 . 20، ص 1الحاج لخضر باتنة 
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لبلوغ مستوى  فسيةاملنافسة األجنبية وحتقيق منتج سياحي نوعي، وجعل الواجهة اجلزائرية أكثر جاذبية وتنا
 .1باجلزائر إىل مصاف البلدان السياحية األكثر تفضيال ىنضج سياحي يرق

 مخطط تمويل السياحة: الفرع الخامس
وكوهنا صناعة ثقيلة  ،قطاع السياحة كوهنا ذات عوائد بطيئة من جهةأخذا بعني االعتبار خصوصية 

جاء ملعاجلة هذه املعادلة تتطلب استثمارات ضخمة من جهة أخرى، فإن املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية 
 : 2من خالل دعم ومرافقة الشريك املرقي أو املطور، حيث يتعلق حمتوى خمطط متويل السياحة مبا يلي الصعبة

ملخاطر ويف متويل عتاد مرافقة املستثمرين املرقني وأصحاب املشاريع باملساعدة يف اختاذ القرار، يف تقدير ا. 7
 ؛االستغالل

 ؛والتمديد يف مدة القرضختفيف إجراءات منح القروض البنكية . 0

ل نظام دعم ومرافقة املؤسسات املكملة الحتياجات املؤسسات السياحية وأصحاب املشاريع؛ من خال. 9
مرافقة مايل، مساعدات للتكوين، تشجيع شامل للنوعية، إنشاء أداة جديدة لتمويل االستثمارات السياحية 

 .مثل إنشاء بنك االستثمار السياحي

 

 

 

 

 

 
                                           

، أطروحة 0181-0118اسة مقارنة الجزائر وتونس السياحة في رفع احتياطي الصرف در مساهمة قطاع ، (4012)صحراوي محمد تاج الدين،    1
 .420، جامعة محمد خيضر بسكرة، ص  اهدكتور 

 .421صحراوي محمد تاج الدين، مرجع سابق، ص   2
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  السياحية بالجزائر والمقومات المؤهالت: ثانيالمبحث ال
إىل أمهها من خالل إبراز أهم املوارد  وسيتم التطرقالعناصر املكونة للعرض السياحي متعددة،  إن

 .الطبيعية، الثقافية والتارخيية، الدينية واإلمكانيات الالزمة لالستغالل

 الموارد السياحية الطبيعية : المطلب األول
واليت تؤهلها الحتالل مكانة مرموقة ضمن السياحة  ،اجلزائر العديد من املوارد السياحية الطبيعية متتلك

 .التنوع الطبيعي اهلائل إىلوصوال  واملناخ اليت تتمتع هبما، قعو امل، انطالقا من العاملية

 الموقع والمناخ: ع األولالفر 
يبلغ امتدادها الشمايل اجلنويب  ،كم 0997117مساحتها  ر وسط مشال غرب القارة اإلفريقيةتقع اجلزائ 
كلم على  7992و كلم على خط الساحل 7022فيرتاوح ما بني  أما امتدادها الشرقي الغريب ،كلم 7892

 890 ــكلم، وليبيا ب 819حتدها تونس على طول  فمن الشرق يط باجلزائر عدة دولوحت ،خط تندوف غدامس

 كلم 7891النيجر  ومن اجلنوب ،كلم 70ــبوالصحراء الغربية  كلم 7998 ـــکلم، ومن الغرب اململكة املغربية ب
وتتمتع  كلم، 7022 يقاربومن الشمال البحر املتوسط بساحل  ،كلم 119 ـــوموريتانيا ب كلم 7911 ــومايل ب

ني ميزات نادرة استمدهتا من موقعها املتوسط يف خريطة بجتمع  اسرتاتيجية وخصائص حيوية اجلزائر بأمهية
ممرا املغرب العريب والشرق األوسط، و  وبني حمور التقاء بني أوروبا وإفريقياو  اتصالالعامل القدمي، فهي جسر 

 . 1حيويا للعديد من طرق االتصال العاملية

 :2اجلزائر من مشاهلا إىل جنوهبا بثالثة أنواع من املناخ  تتميزو 

مناخ متوسطي على السواحل املمتدة من الشرق إىل الغرب، درجة احلرارة متوسطة عموما يف هذه املناطق . 7
درجة،  92درجة، أما يف شهري جويلية وأوت فتصل إىل أكثر من  79من شهر أكتوبر إىل أفريل تقارب 

 .ويكون اجلو حارا ورطبا

                                           
 .14، ص الجزائر عين مليلة ،دار الهدى ،أطلس العالم والجزائر، (بدون تاريخ)محمد الهادي لعروق   1
، جامعة محمد ، أطروحة دكتوراهمقاربة السياسات واالليات: تحليل إطار استراتيجية التنمية السياحية المستدامة في الجزائر، (4012)صالح بزة   2

 .110بوضياف المسيلة، ص 
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طويل بارد ورطب يف الفرتة من أكتوبر إىل ماي،  مناخ شبه قاري يف مناطق اهلضاب العليا يتميز مبوسم. 0
أما باقي أشهر السنة فتتميز حبرارة جافة  ،درجات أو أقل يف بعض املناطق 9تصل درجة احلرارة أحيانا إىل 

  .درجة 92تصل إىل أكثر من 

 مناخ صحراوي يف مناطق اجلنوب والواحات، يتميز مبوسم طويل حار من شهر ماي إىل سبتمرب حيث. 9
هذا ما و ، ودافئأما باقي أشهر السنة فتتميز مبناخ متوسطي  ،درجة 12تصل درجة احلرارة أحيانا إىل أكثر من 

 .حيفز نشاط حركة السواح يف فصل الشتاء

 الساحل والمناطق الجبلية: الفرع الثاني
من املقومات كما هلما أمهية كبرية على اعتبارها حيتالن مساحة كبرية من املساحة الكلية للجزائر،  

 :األساسية للسياحة يف اجلزائر، وميكن عرض خصائص كل منهما كاآليت
  :1يلي كما بتنوعه يتميز وهو كلم، 7022 مسافة اجلزائري على الساحل ميتد :الجزائري الساحل. 1
 .مائية وثروة وغابية حيوانية بثروات وحبري غين غايب بيئي، نظام على حتتوي :للقالة الساحلية المنطقة. أ

 .الساحل على كلم 11 مسافة على متتد :قورايا ببجاية حضيرة. ب
 .لتقزيرت البحرية املساحة :بالقبائل تازا حضيرة. ت
 .الصغرية اجلزر وجمموعة الشناوة الساحلي واجلبل هكتار، 511 على متتد :الشناوة الوطنية الحضيرة. ث

 غري أن الشواطئ ،سياحة االستجمامالساحل اجلزائري ميكن أن يشكل فضاء لسياحة الشواطئ و  إن
 وعلى سبيل املقارنة ،املناسبة إال يف الفرتة األخرية املمتدة على طول هذا الساحل مل حتظ بالتهيئة السياحية

 مورد سياحي مهم يستقطب املاليني أن حتوله إىل ساحلها إىل املسافة نفسها تقريبااستطاعت تونس اليت ميتد 
فضال  قتةؤ غل املحىت من اجلزائريني أنفسهم خالل فرتة العطلة الصيفية، وهو ما يعين خلق آالف مناصب الش

 .2عن املناصب املستقرة
 

                                           
 .122ص مرجع سابق،، (4012)بلمرداسي يامن   1
، المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، قطر، على ، النمو االقتصادي والتنمية المستدامة في الدول العربية(4012)رانيا بلمداني وآخرون   2

تاريخ  ،alsehttps://books.google.dz/books?id=ub1mDwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=fr#v=onepage&q&f=f: الرابط
 .(02/02/4040)االطالع 

https://books.google.dz/books?id=ub1mDwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=fr#v=onepage&q&f=false
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 :المناطق الجبلية. 1

أغلبها يقع يف املنطقة التلية يف  ،املناطق اجلبلية يف اجلزائر مساحة إمجالية تفوق سبعة ماليني هیتار متثل
املناطق متثل موردا ، وهذه ن املساحة اإلمجاليةمثالثة ماليني هیتار ، يف حني تغطي الغابات (%19)الشمال 

ما تتوافر عليه من حمطات  من حيث كوهنا فضاءات طبيعية للراحة واالستجمام، أو من حيث سياحيا نادرا
 .1وحمطات رياضية معدنية

 شيليا جبال منها الصحراوي، واألطلس التلي األطلس سلسليت اجلزائر بوجود يف اجلبلية املناطق تتميزو 
 اليت اجلبال من وغريها ،م2312  بارتفاع جرجرة جببال خدجية الال قمة مرت، 2322 قدره بارتفاع وراسباأل

 بعض وممارسة والتنزه الرتفيه يف الستغالهلا اجلبلية السياحة لتنمية فرص تعد اليت اجلزائر تضاريس هبا تتميز
 وجود إىل إضافة ائية،امل نابعاملو  كالغابات طبيعي مجال من اجلبال هذه به تتمتع مبا خاصة الرياضات،
 . 2تعيش فيها عديدة وطيور حيوانات

 الصحراء الجزائرية: الفرع الثالث
اجلزائر طاقات سياحية صحراوية ال نظري هلا على مستوى حوض البحر املتوسط، ومن أهم هذه  يف
  :3املقومات

 ،(اهلقار)مرتفعات األحجار  قة يف الصحراء اجلزائرية، أبرزهامقومات البيئة الطبيعية املتمثلة باجلبال الشاه. 7
 .التكوينات الربكانيةو  ،اجلافة، املسالك والدروب الطبيعيةالرمال والعروق الضخمة املنتشرة يف ربوعها، األودية 

، املتمثل بتنوع العادات والتقاليد واللباس وأسلوب (الطوارق)التنوع البشري املثري لدى سكان الصحراء  .0
 .احلياة، وتعدد الثقافات، والتنوع العمراين البيئي يف املساكن

 .ميات الطاسيلي واهلقار ومتحف علوم الصحاريالتنوع البيولوجي اهلائل الذي تظهره حم . 9

                                           
 . رانيا بلمداني وآخرون، مرجع سابق  1
 .122بلمرداسي يامن، نفس المرجع، ص   2
، الطبعة األولى، المركز العربي لألبحاث ودراسة السياحة الصحراوية تنمية الصحراء في الوطن العربي، (4014)خليف مصطفى غرايبة  3 

 .122 السياسات، ص
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من مساحة البالد تقريبا، ومن أهم  % 19والية صحراوية حتتل  71منها  والية 19اجلزائر من  تتكون
، ةر، اليزي، األغواط، الوادي، بسكر متنراست، تندوف، ورقلة، غرداية، أدرار، البيض، بشا :هذه الواليات

أشكال السياحة الصحراوية، وميكن  يفالتنوع الكبري  يعرب عنهاكنوزا صحراوية النعامة، وحتوي هذه الواليات  
 :اإلشارة إىل أبرزها

تعترب قبلة ، آالف مرت 9هقار عبارة عن سلسلة جبلية يصل ارتفاعها إىل األ :(عاصمة األهقار)تمنراست . أ
الصحراوية النطالق اجلزائريني إىل الصحراء الكربى ودول الساحل األفريقي، تقع املدينة يف  والبوابةالسياح 
 .م 0222يط هبا ما يشبه هضاب علوها وحيرتفعات املكونة من جبال صخرية، قلب امل

ودوف تعين تتكون من مقطعني تينه وتعين املكان  تقع يف اجلنوب الغريب للجزائرمنطقة رعوية  :تندوف. ب
التجارية والعادات الدينية، فيها نباتات  تهالذي يزوره الناس ألمهي ،أي مكان الطواف (تينطوف)الطواف 

 .جتكانت والرقيبات، وفيها محادة توناسني، وعرق شاي: الطلح والتمات والعلك بكثرة، من أشهر قبائلها

بين نرجس )من جمموعة قصور تتكون ، وهي قبل ألف سنة نيأسست على يد املزابي (:تغردايت)غرداية . ت
ناعات ، وتعترب بوابة مشال الصحراء الكربى، تشتهر بالص(وبنورة والعطف ومليكة العليا وبربان والفرافرة

أكثر املواقع  وهي من بنيقش على النحاس واخلشب وصناعة اجللود والفخار، نالتقليدية مثل األنسجة وال
لرملية والواحات واملعمار البيئي املتميز والصناعات التقليدية السياحية شعبية يف الصحراء، حيث الكثبان ا

 .اليدوية

تعترب ال سيما جتارة الرقيق، اشتهرت بتجارهتا مع السودان  مدينة صحراوية :(عاصمة الواحات)ورقلة . ث
القصر : نذكر منها عدة ومدينة نفطية فيها حقول عديدة، يوجد فيها مناطق سياحية قطب صناعي مهم

تشتهر كما ي الذي يزخر بالعديد من اآلثار،  القدمية، باإلضافة إىل املتحف البلد ةتسدراآثار مدينة القدمي و 
بكثرة يف املتواجدة بالصناعات التقليدية، ويف مقدمها الزرايب، باإلضافة إىل احملالت اليت تبيع ورود الرمال 

 .املنطقة

 تقع جنوب شرق العاصمة، تعد مهدا للحضارة والعلم والثقافة: (الصحراويةعاصمة الثقافة )بسكرة . ج
ا املزارات تكثر فيه ،ومركزا لإلشعاع الديين والسياحي اجلذاب ومعربا سياحيا مهما على سفوح جبال األوراس
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االحتفاالت  مسجد عقبة بن نافع الفهري، كما تكثر فيها الينابيع واجلداول، وتقام فيهاك  التارخيية اإلسالمية
ميثل كل منها  خيمة 71ساحة واسعة يقام عليها بصورة موقتة  عبارة عنوهي  السياحية قريةال، وفيها واملعارض

إحدى الواليات الصحراوية، يعرض فيها خصوصية كل والية، ويقام فيها سباقات اخليول واجلمال والدراجات 
 .النارية

کلم، هلا حدود مع والية  002على بعد  تقع مشال والية أدرار ،تعرف باسم الواحة احلمراء :تيميمون. ح
وقصورها املتعددة  تشتهر بطابعها العمراين السوداين والزخارف املنقوشة على اجلدرانغرداية وبشار والبيض، 

 .والواجهات اخلضراء للقصور

 أهم معاملها األثريةجلزائر، من كلم جنوب غرب العاصمة ا 7222 على بعدتقع يف والية بشار  :تاغيت. خ
 .(قصر الفنادسة)القصر القدمي 

 المحطات المعدنية والحظائر الوطنية: الفرع الرابع
 : يتكن عرض خصائصهما يف اجلزائر كاآلمي

اجلزائر بلد غين بطبيعته وقدراته السياحية اهلائلة واملتعددة وحىت الطبيعة كان هلا  :المحطات المعدنية.  1
جعلها  املنابع من كبري عدد على حتتوي فهيالسياحي املتميز،  جلذبالفضل يف أن متنح اجلزائر مناظر كفيلة با

 عليها عتماداال ميكن الطبيعية نيةداملع واحلمامات األحواض بعشرات تزخرو  ،تصنف يف املراتب األوىل عامليا
يف  دوجيحيث كما توجد الكثري من املنابع املعدنية خباصيات عالجية مؤكدة،   ،1متميزة محوية سياحة لبناء

محام ريغة بعني : للمياه املعدنية يرتكز أغلبها يف مشال البالد، ومن أهم هذه احلمامات جند منبع 020 اجلزائر
الدفلى، محام بوحنيفية مبعسكر، محام قرقور بسطيف، محام الصاحلني باملدية، محام السخنة بوالية سطيف، 

فة وبقيت يف خانة النسيان أو لكنها غري معرو  أمهيةهناك محامات أخرى ال تقل و محام البيبان بربج بوعريريج، 
 :، واجلدول املوايل يلخص وضعية السياحة احلموية باجلزائر2اإلمهال بسبب غياب الثقافة السياحية واإلعالم

 
 

                                           
 .32ص ، مرجع سابق، محمد تاج الدين، السبتي وسيلة ويصحرا  1
 .111صالح بزة، مرجع سابق، ص   2



 الفصل الثالث                                                                     السياحة في الجزائر
 

137 
 

 وضعية السياحة الحموية بالجزائر(: 11)جدول ال
مشاريع يف   العدد السنة

 طور االجناز
مشاريع 
املنابع  متوقفة

 احلموية
منح 

استغالل 
 املياه احلموية

 كز العالج مبياه البحرا مر  مركب محوي
 خاصة عمومية خاصة عمومية

0279 090 99 9 72 7 7 09 72 
0271 090 10 9 79 7 7 92 8 
0271 090 11 9 79 0 7 91 71 
0279 090 18 9 79 0 7 91 71 

 :على الرابط وزارة السياحة والصناعات التقليدية: المصدر

 a78fd48e-https://www.mtatf.gov.dz/?page_id=1101#el (21/20/0207) 

منبع يعترب عددا جيدا، لكن يف املقابل جند أن  090ــفـحتتوي اجلزائر على العديد من املنابع احلموية 
ثبات يف  هناكفرخصة فقط الستغالل هذه املنابع،  01سنوات مت منح  9رخص االستغالل قليلة جدا فخالل 

مركبات  9مت إنشاء فقد عدد املركبات احلموية العمومية يف حني أن اخلاصة تتطور بنسب تكاد تكون معدومة، 
، أما فيما خيص مراكز العالج مبياه البحر فنجد مركز خاص واحد فرتات متفرقةويف سنوات  9خالل فقط 

وهو ما مينح صورة عن الوضعية الكارثية اليت تعيشها السياحة ، 0279فقط ومركزين عموميني خالل سنة 
 .اجلزائرية وأسباب عدم قدرهتا على املنافسة الدولية وحىت اإلقليمية

اليت  ،من بني هذه احلظائر جند احلظرية الوطنية القالةو حظرية وطنية  77يوجد باجلزائر  :الحظائر الوطنية. 1
بشمال اجلزائر، ترتبع على  حبيث تعترب األكرب من حيث املساحة 7899توجد بوالية الطارف أنشئت سنة 

حبرية، )أنظمة بيئية  9، يوجد هبا 7882ألف هكتار وعينت كمحمية مناخية إحيائية سنة  92مساحة قدرها 
ضمن  مصنفة وهينوعا حيوانيا،  171ونوعا نباتيا  811كما يتواجد هبا ( ساحلية، حبريية، غابية وجبلية

صائص واليت تتميز خبالكثري من احلظائر يف اجلزائر  هذا باإلضافة إىلها الطيور، يلإاملناطق الرطبة اليت هتاجر 
حبرية، )البيئية وحتتضن العديد من األنظمة ( ألطلسي، نباتات سهبيةأشجار الصنوبر احلليب، األرز ا)طبيعية 

احلظرية الوطنية جرجرة بكل : من بني هذه احلظائر نذكرو وتعيش هبا حيوانات خمتلفة، ( غابيةساحلية، جبلية و 
ل، احلظرية الوطنية من والية تيزي وزو ووالية البويرة واحلظرية الوطنية الشريعة بالبليدة، احلظرية الوطنية تازة جبيج

https://www.mtatf.gov.dz/?page_id=1101#el-a78fd48e
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قورايا ببجاية، احلظرية الوطنية بلزمة بباتنة واحلظرية الوطنية بتلمسان، احلظرية الوطنية جلبل عيسی بوالية النعامة، 
 .1احلظرية الوطنية ثنية احلد بتسمسيلت، احلظرية الوطنية طاسيلي ناجر، احلظرية الوطنية اهلقار

 والحضاريةالموارد الثقافية، التاريخية : الثاني المطلب
هو ما يشكل أهم مورد سياحي ميكن اجلزائر حمطة تارخيية وثقافية للعديد من احلضارات املتعاقبة، و  تعترب

 .والعامل ككل ةن تستغله اجلزائر يف حتقيق موقع تنافسي يف املنطقأ

 الشعبيةالموارد الثقافية : الفرع األول
وميكن تلخيصها   ،على اختالف أنواعها وأشكاهلا الشعبية اجلزائر بالعديد من املوارد الثقافيةتسخر 

 : كاآليت

 الموارد الثقافية. 1
 األثرية ملفاملعا للحضارات اإلنسانية، مهدا اجلزائر جعلتها هبا تنفرد اليت املتنوعة الثقافية إن املعامل

 قبل ما من عليها املتعاقبة احلضارات وعظمة عراقة على تشهد اجلزائر يف املوجودة التارخيية والوثائق واملتاحف
 معينة زمنية فرتة عن يعرب معلم فكل اإلسالمية، إىل وصوال والرومانية البيزنطية الفينيقية، احلضارة من ،التاريخ
 خالل من ولو ،العصور لتلك العائدة اإلنسانية نشطةاأل من جزء تصور يعيد نأ بواسطته للسائح ميكن

 السائح لدى يثري نأ ميكن تارخيي معلم وأ ثريأ موقع فكل ،نيالسياحي دلةاأل طرف من املقدمة الشروحات
 ميكن كما ،رينالزائ جلذب شهاريةإ حملة وتعطي املزايا يف ترغب مقبولة بدعاية اقرتن إذا خاصة الزيارة يف رغبة
 النقائص درء إال يبقى فال واملناخ، املواصالت باملوقع، لتميزها السياح تدفق حجم من تزيد نأ اخلصائص هلذه

 جلعل، تارخيية وندوات ملتقيات وتنظيم ومهرجانات مناسبات السياحية واستحداث اهلياكل ضعف يف املتمثلة
 الرتاث قائمة ضمن أثرية مناطق سبعة اليونسكو منظمة صنفت ولقد ،دائمة ثقافية ومنارة سياحيا مزارا املوقع

 :3تيةكن ذكر أمهها من خالل النقاط اآلمي 2التارخيي العاملي

                                           
 .111، ص صالح بزة، مرجع سابق  1
 ،أطروحة دكتوراه ،ثرية والمعالم التاريخية القديمة واإلسالمية في تفعيل السياحة التنموية في الجزائردور المواقع األ  ،(4012)مسعود بورابعة    2

 .33-32، ص 4الجزائر جامعة 
 .114صالح بزة، مرجع سابق ص   3
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، تتواجد شرق والية باتنة، يقام هبا كل سنة م722مت إنشاؤها من طرف اإلمرباطور ترجان عام : تيمقاد. أ
يوم، مما خيلق فرصا لزيارة املرافق وحتصيل املداخيل وتنشيط الصناعة  79مهرجان دويل للموسيقى والرتاث ملدة 

 .التقليدية احمللية

 .يكمن رونقها يف توسطها اجلبل والبحررومانية عتيقة  مدينة: تيبازة . ب

 حيث ،كلم مشال مدينة سطيف 92تقع على بعد حوايل من أقدم املدن الرومانية باجلزائر  :جميلة .ت
 .ةعمل جواريية التقليدية وخلق فرص يسمح بتنشيط الصناعة احملل وهذا ماهرجان دويل مل مقرا تأصبح

لوحة تعكس حتوالت املناخ وهجرة احليوانات وتطور احلياة  79222حتتوي على أكثر من : الطاسيلي .ث
سنة قبل امليالد، ويتدفق عليها عشرات اآلالف من السياح الوطنيني  1222البشرية يف الصحراء خالل 

 .ذلكواألجانب ويتم تسويق الكثري من الصناعات التقليدية واللوحات وغري 

وآثار للدولة  القبور القدمية، وعلى آثار اسالمية،فر على آثار رومانية كاألسوار و تتو : قلعة بني حماد .ج
 .1دولة املوحديناحلمادية و 

أدرجته منظمة اليونسكو يف قائمة حيث أنشئ من طرف اإلباضيني، يوجد بوالية غرداية  :قصر ميزاب. ح
 .م7890الرتاث الثقايف العاملي يف سنة 

تطل على جزيرة صغرية كانت  باجلزائر العاصمة شيدها العثمانيون يف القرن السادس عشر، تقع: القصبة. خ
 .2موقعا جتاريا للقرطاجيني خالل القرن الرابع قبل امليالد

 :واجلدول التايل يلخص تصنيف  أهم هذه املعامل حسب منظمة اليونسكو

 

 

 

                                           
للدراسات القانونية  مجلة االجتهاد، تنشيط السياحة الداخلية كمؤشر لرفع التنافسية السياحية بالجزائر، (4012)شعالل ميلود، راتول محمد   1

 .422، ص (422 -422)، 2، العدد 2، المجلد واالقتصادية
 .422شعالل ميلود، راتول محمد، مرجع سابق، ص   2
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 والحضارية في الجزائرأهم المواقع التاريخية (: 12)الجدول 

 تاريخ ادراجه نوع التراث المواقع األثرية
 قلعة بين محاد

 مجيلة
 وادي ميزاب
 تسايل ناجري

 متقاد
 تيبازا

 القصبة

 ثقايف
 ثقايف
 ثقايف
 خمتلط
 ثقايف
 ثقايف
 ثقايف

7892 
7890 
7892 
7890 
7890 
7890 
7890 

Source : UNESCO, URL: http://whc.unesco.org/en/list  (12/10/2020) 

 الصناعات التقليدية .1

 ،اجلذب السياحيحقيقيا ميكن استغالله للرتويج و  احلرف اليدوية إرثاتشكل الصناعات التقليدية و 
تنوعه من منطقة إىل أخرى كصناعة وذلك من خالل الصالونات واملعارض الوطنية والدولية، ويتميز بثرائه و 

نايلي، اللباس التقليدي القسنطيين، الصحراوي، القبائلي، الرتقي، ال: ملالبس التقليدية مبختلف أنواعهاا
 .الشرق اجلزائريمسان و القبائل والذهب بتلكذا احللي الفضية باألوراس و اخل، و ...العاصمي

:  تنتشر يف مجيع مناطق اجلزائر ومنهاباإلضافة إىل جمموعة أخرى ال متناهية من الصناعات التقليدية اليت
الفخارية، صناعة صناعة األواين الطينية و  صناعة اجللود بالصحراء،صناعة النحاس بالعاصمة والشرق اجلزائري و 

 .1الزرايب اليت اشتهرت كثريا دوليا

 الشعبيالتراث الثقافي و  .3

مثل الفنون  ،متنوع يساهم مسامهة حقيقة يف عملية اجلذب السياحيتمتع اجلزائر مبوروث ثقايف ثري و ت
ل هذه الطبوع ميكن أن وك ،(العاصمي، املالوف القسنطيين، الغناء األندلسي األصيل، الطابع القبائلي)الشعبية 

احلفالت، باإلضافة إىل ذلك يعترب الطبخ التقليدي املهرجانات و ذب السياحي من خالل تكون أساسا للج
ات الغذائية من منطقة إىل نظرا لتنوع العاد ،من العوامل اليت يسعى السائح الكتشافها يف الدول اليت يزورها

                                           
 . 221ص ، مرجع سابق، زير ريان  1

http://whc.unesco.org/en/list
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: مثل التقاليد املصاحبة هلاعية األطباق أو حىت يف العادات و اجلزائر يف هذا اجملال غنية سواء يف نو و  ،أخرى
 .1العائلية املختلفة اليت ميكن تقدميها كمنتجات سياحيةفالت األعراس، املواسم الدينية و ح

 الموارد الحضارية التاريخية: الفرع الثاني

إن احلضارات اليت عرفتها اجلزائر على مر العصور تركت إرثا ثقافيا وتارخييا ودينيا يتواجد يف أغلب 
 :2ملراحل من خالل ما يليمناطق اجلزائر، وميكن ذكر أهم ا

، توجد آثارها يف (م198م إىل غاية .ق 711 )عمرت قرابة اخلمسة قرون من العام  :الحضارة الرومانية. 1
 .تيمقاد، مجيلة، تيبازة، شرشال، املسيلة، تيارت وتبسة، قاملة: العديد من املدن أمهها

من أهم املعامل القدمية للحضارة اإلسالمية اليت ال تزال متواجدة يف العديد من املواقع  :الحضارة اإلسالمية. 1
هذا دون إمهال  ،واملنصورة بتلمسان واجلزائر العاصمة مبساجدها العتيقة ،األثرية جند قلعة بين محاد باملسيلة

 .اإلشارة إىل الزوايا

فإن  اأقام االستعمار عدة فنادق كانت موجهة للمستوطنني األوربيني، باإلضافة هلذ :المرحلة االستعمارية. 3
وإمنا هناك  فقط يقتصر ذلك على الفنادق واملواقع الو املواقع احلربية واملعتقالت أصبحت مناطق أثرية تارخيية، 

 . واحلدائق وعيون املاء يات معمارية مميزة مثل الثانوياتبنا

باجلزائر كثري من املتاحف جتمع بني املتاحف احلكومية واملتاحف اخلاصة باألفراد، موزعة توجد : المتاحف. 1
تغطي عددا من املواضيع املختلفة مثل اآلثار، الفنون، الصناعات التقليدية و على كل ربوع الرتاب اجلزائري، 

ر به اجلزائر، الضارب يف عمق القدمية، التاريخ الطبيعي، العلوم وغريها، وهي تدل بذلك على الثراء الذي تزخ
 :ومن بني هذه املتاحف جند ،التاريخ واحلضارة

ويله إىل أنشأ يف عهد الرئيس الراحل هواري بومدين، كان مقره باألبيار مث مت حت :املتحف الوطين للجيش . أ
مت تدشينه من طرف الرئيس اجلزائري األسبق الشاذيل بن جديد، تتمثل مهام و  ،م7899رياض الفتح سنة 

                                           
 .224زير ريان، مرجع سابق، ص   1
 .112صالح بزة ، مرجع سابق، ص   2
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 ،ثار املرتبطة بفرتة ثورة التحرير الوطيناآلالوطين للمجاهد يف مجع الوثائق والشهادات واألعمال و املتحف 
وتبادل وكذا مجع املراجع  ،ترميم كل ما جيمعه املتحف وفق املقاييس املعمول هبا يف هذا اجملالوحفظ و 

ر املعلومات عن طريق باإلضافة إىل نش ،األجنبيةة مع اهليئات املتخصصة الوطنية و التقنياملعلومات العلمية و 
 .الكتيباتاملطبوعات واجملالت و 

واحد من أرقى املتاحف يف مشال إفريقيا وهو بين يف القرن الثالث عشر  :املتحف الوطين للفنون اجلميلة . ب
تعرض يف املتحف حيث ، هعمل كقصر فلقد مت جتديده وترميمياجلزائرية، ومبا أنه كان يستتواجد بالعاصمة ي

كما يتواجد به أثريات نفيسة من كل أجزاء الرتاب اجلزائري تشري إىل أهم احلقب الزمنية يف تاريخ وثقافة البالد،  
أشكال خمتلفة من النقش بتحف مزيج رائع من فخار وجموهرات القرون الوسطى اإلسالمية، ويتمتع كل زائر للم

 .وأساليب هندسية معقدة

 علوم الطبيعة وعن ،التاريخ قبل ما عصور عن حفريات وهران، يشمل مبدينة يوجد: زبانة الوطين املتحف .ت
 .1الشعوب أصل عن و

 .املتحف الوطين للمنمنمات والزخرفة وفن اخلط  .ث

 .املتحف الوطين للفن احلديث واملعاصر  .ج

 .املتحف اجلزائري لآلثار القدمية والفنون اإلسالمية  .ح

 .عملهجلها من  على لوحات يف الفن التشكيليحيتوي  :متحف حممد راسم . خ

 .املتحف الوطين إتيان دينيه  .ه

 .املتحف الوطين بسطيف .و

 

 

                                           
 .32صحراوي محمد تاج الدين، السبتي وسيلة، مرجع سابق، ص  1
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 إمكانيات االستغالل: المطلب الثالث

خالل ما سبق قمنا بإبراز أهم املوارد السياحية يف اجلزائر حبيث تبني مدى كثرة وتنوع هذه املوارد،  من
املتمثلة يف خدمات النقل واالتصاالت و  ، اإلمكانيات املرافقة للسياحةرينه يتعني توفإللوصول إىل هذه املوارد فو 

 .وقدرات االستقبال

 خدمات النقل: الفرع األول

 اجملهودات ورغم للجزائر، بالنسبة السياحة ترقية يف ساهم املختلفة النقل وسائل يف احلاصل التطور إن
 مساحة لكرب نظرا وهذا كافية غري تبقى أهنا إال ،املواصالت شبكة حتسني يف تبذل ما زالت واليت املبذولة

 :1هي أنواع أربعة إىل السياحة يف املستعملة النقل وسائل تصنيف وميكن اجلزائر، 

 يقدر حيث اإلفريقية، القارة يف كثافة الشبكات أكرب من واحدة اجلزائرية الطرق شبكة تعترب :البري النقل. 1
 .ق بلدييطر  10722كلم طريق والئي،  01101 طرق وطنية، كلم 08092 منها كلم،  696112 بـــ طوهلا

 ممثلي للمسافرين البحري للنقل الوطنية واملؤسسة للمالحة اجلزائرية الوطنية الشركة تعترب :البحري النقل. 1
 ونقل األوروبية الشواطئ إىل الركاب إيصال على العبارات معظم تعملحيث  اجلزائر، يف البحري النقل قطاع

 وهران، اجلزائر، :منها جتاري ميناء 11اجلزائري الساحل طول على ويتواجد، العامل أحناء مجيع إىل البضائع
 اهلياكل ترميم بأعمال يتعلق فيما أما ودلس، تنس جيجل، غزوات، مستغامن، جباية، أرزيو، سكيكدة، عنابة،

 .والغاز النفط حمطات باستثناء العملية من ستفادا منها قليل عدد فإن ،للموانئ األساسية
 اآلونة يف شهدت حيث كلم، 7920 بــ اجلزائر يف احلديدية كالسك شبكة تقدر :ةالحديدي السكك. 3
 تسري ،للبالد الرئيسية املدن تربط أن شأهنا من فائقة سرعة ذات قطارات لوضع املقاطع بعض كهربة ألخريةا

 من بــأكثر جمهزة الشبكة هذه  SNTFالوطنية احلديدية كللسك النقل شركة قبل من احلديدية كالسك شبكة
 كلم 1085 ،مزدوجة ككس كلم 305،مكهربة كسك كلم 299منها البالد، مشال خاصة تغطي حمطة  200
 .ضيقة كسك

                                           
 . 422-422ص ، مرجع سابق، زهية بوتغرين  1
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  :هيو مطارات كبرية  9مطارا منها  19 ما جمموعه متتلك اجلزائر: النقل الجوي. 4

 حيث ،بومدين هواري مطار من رحالت شركة طريان 01تسري (: الجزائر العاصمة)مطار هواري بومدين . أ
 رحلة طريان 918و حملية رحلة طريان 719 تغادر أسبوع كل ،داخلية مدينة 17 إىل مباشرة طريان رحالت يوفر
 .طارامل من األقل على دولية

 مباشرة طريان رحالت الذي يوفرهذا املطار  من طريان رحالت شركات 8تسري (: وهران)السانية  مطار. ب
 .طارامل من األقل على دولية رحلة طريان 10و حملية رحلة طريان 10 تغادر أسبوع كل ،مدينة 08 إىل
 طريان رحالت يوفر، حيث طارامل من رحالت طريان شركات 5 تسري (:قسنطينة( الباي عين مطار. ت

 مطار من األقل على دولية رحلة طريان 91و حملية رحلة طريان 08 تغادر أسبوع كل،  مدينة 79 إىل مباشرة
 .الباي عني
 1 إىل مباشرة رحالتالذي يوفر  من املطار رحالت طريان شركات 9 تسري (:عنابة( سالينيس لي مطار. ث

 .هذا املطار من األقل على دولية رحلة 77و حملية رحلة طريان 01 تغادر أسبوع كل ،مدن
 ن،مد 1 إىل مباشرة رحالت يوفر الذيجباية،  مطار من رحالت طريان تسري شركيت (:بجاية( بجاية مطار. ج

 .من هذا املطار األقل على رحلة دولية 79و حملية طريان رحالت 9 تغادر أسبوع كل

 االتصاالت: الفرع الثاني
من  ،عرف قطاع االتصاالت يف اجلزائر منذ هناية التسعينات تطورا ملحوظا وانفتاح مباشر على اخلواص

خالل اإلصالحات اليت حتدت الطريق أمام املتعاملني األجانب وشجعتهم على االستثمار يف القطاع، وقد 
 نرتنتاإلمات، حيث تزايدت نسبة مستخدمي يف تأمني املنافسة وحتسني اخلد اهام العبت اإلصالحات دور 

احنصر النشاط األساسي للجزائرية لالتصاالت ناول شرحية واسعة من اجملتمع، و وأصبحت اهلواتف النقالة يف مت
الل تنمية وحتسني استغ يفمن طرف اجمللس الوطين ملسامهات الدولة  0227مارس  27اليت أنشئت يف 

الشبكات العمومية واخلاصة وتسهيل احلصول على االتصاالت، وبصفة عامة فإن األهداف األساسية هلذه 
 :1اإلصالحات متثلت فيما يلي

                                           
مجلة االقتصاد ، واقع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في الجزائر وسبل اندماجها في االقتصاد الجديد، (4012)عباس لحمر، عمار طهرات   1

 . 20ص  ،(22-22)، 1، العدد 2، المجلد والمالية
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 زيادة وتنويع عرض خدمات الربيد واالتصاالت؛. 7

 حتسني جودة اخلدمات املعروضة، واألسعار التنافسية؛. 0

 ؛تطوير شبكات الربيد واالتصاالت. 9

 ترقية اخلدمات املالية للربيد، وتشجيع االدخار الوطين وتوسيع تشكيلة اخلدمات املعروضة؛. 1

 .ترقية االتصاالت کقطاع اقتصادي أساسي للنمو يف اقتصاد تنافسي. 9

صياغة اإلطار القانوين األنشطة األساسية املستهدفة يف إطار الربنامج احلكومي يف إعادة  وتتمحور
، باإلضافة إىل خلق متعاملني مميزين خلدمات ل وإعداد سياسة قطاعيةائف االستغالوفصل وظ ،والتنظيمي

وكذلك فتح رأس مال املتعامل التارخيي مع  رقية وتشجيع مسامهة القطاع اخلاصالربيد واالتصاالت، وت
صال االحتفاظ خبدمات الربيد واهلاتف على مستوى القطر الوطين، وتطوير خدمات االنرتنت بعد أن مت إي

 .اجلزائر هبذه الشبكة عن طريق مركز البحث يف اإلعالم العلمي والتقين

 أنواع السياحة في الجزائر: لرابعالمطلب ا

لبعض ويغيب و جتد اأن جتتمع يف منطقة معينة، أألنواع السياحية اليت من املمكن العديد من ا يوجد
 .السياحة خر، ويف حالة اجلزائر فهي حتتوي العديد من أنواعالبعض اآل

 سياحة تتعلق بالموارد الطبيعية: الفرع األول

بيعية انطالقا من الساحل ووصوال تعترب أهم نوع سياحي يف اجلزائر، ملا تتمتع به اجلزائر من مقومات ط
 : ، وميكن عرض أهم املقومات الطبيعية كالتايلىل صحرائها الشاسعةإ

 ماميةجستالسياحة الشاطئية اال. 1

زيادة على التسلية  لى شاطئ البحر يتمتع فيها السياحالرمسية هي كل إقامة سياحية عحبسب اجلريدة 
مبا أن الساحل اجلزائري ميتد على أكثر من و  ،1البحرية بأنشطة أخرى مرتبطة بالتنشيط يف احمليط البحري

ب تثمينها املدن اليت متتلك قدرات متيزها وجياملخطط التوجيهي للتنمية السياحية  كلم، فقد حدد7022
                                           

 .3، ص 4002فبراير  12الموافق لـ  1242ذو الحجة  12، 11 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد  1
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تيبازة،  عنابة، جيجل، جباية، بومرداس، اجلزائر العاصمة،: مامية وهيجالهلا يف السياحة الشاطئية االستاستغو 
كيلومرتات من الشواطئ أكثر ما مييز الساحل اجلزائري وجود عشرات الو  ،مستغامن، عني تيموشنت وتلمسان

من املواقع الساحلية املروج هلا يف مطويات الديوان الوطين و اليت يلتقي فيها البحر باجلبل، خاصة تلك املهجورة و 
جباية، شبه جزيرة القل وساحل شطاييب رشقون، شنوة، شواطئ جيجل و جزر حبيباس، : للسياحة جند

 .وسواحل القالة ذات املياه املرجانية

دون املستوى املطلوب،  ال أن فعاليتها ال تزالإ ة يف املناطق الساحليةمن انتشار اهلياكل السياحي وبالرغم
وذلك ألسباب عديدة أمهها غياب الرؤية الواضحة اجتاه السياحة يف اجلزائر، غياب املنافسة، هتميش القطاع 

 .1اخلاص، وقلة االعتمادات املالية املخصصة هلذا القطاع

 السياحة البيئية. 0

أكثر تركيزا حول اكتشاف الرتاث تعترب السياحة البيئية شكال من أشكال السياحة املستدامة، كوهنا 
السياحة الريفية، وحىت اكتشاف البيئة ظمة البيئية واألنظمة الزراعية و الطبيعي للمنطقة اليت تتم زيارهتا، كاألن

 .طبيعية حضرية احلضرية من حدائق بيئية، مساحات خضراء وحمميات

ثروات سياحية هامة مثل املناظر اجلزائر على مناطق ساحلية غنية بالسهول ومناطق جبلية حتوي  حتوي
هضاب وكذا تشكيالت رملية و  2وجدهتا الطبيعة على مر األزمانأاخلالبة واملغارات والكهوف اليت الطبيعية 

 األوساط الطبيعيةتنوع على وجود ثروة من املناظر و صحراوية وسالسل جبلية يف قلب الصحراء، ساعد هذا ال
احة إىل ن تقسيم املناطق املروج إليها يف مطويات الديوان الوطين للسيميكاملشجعة على السياحة البيئية، و 

 :3حظائر وطنية ومناطق رطبة

                                           
، 1، العدد مجلة الدراسات االقتصادية المتقدمة، السياحة كبديل لتفعيل التنويع االقتصادي في الجزائر، (4012)بنين بغداد، بنين عبد الرحمان   1
 .21، ص (24-22)

 .24، ص نفس المرجع  2
، أطروحة دراسة مقارنة بين الجزائر وماليزيا: ارنة المرجعية لتحسين األداء التسويقي لقطاع السياحة الجزائريتطبيق المق، (4012)بلحسن بالل  3

 .20، ص 4، جامعة البليدة دكتوراه



 الفصل الثالث                                                                     السياحة في الجزائر
 

147 
 

تتمثل احلظائر الوطنية يف حظرية جرجرة بالبويرة، حظرية الشريعة بالبليدة، حظرية ثنية : الحظائر الوطنية . أ
اإلضافة إىل وجود بتنوع نبايت وحيواين، باحلد بتيسمسيلت وحظرية بلزمة بباتنة، حيث تتميز هذه احلظائر 

 .منيز باإلضافة للحظائر السابقة الذكر حظرية األهقار بتمنراستو املغارات، بعض الشالالت و 

منطقة رطبة ذات أمهية وطنية مبساحة تقارب ثالث ماليني هكتار،  10 يوجد باجلزائر  :المناطق الرطبة . ب
نذكر يف التوازنات البيئية للجزائر، و ملقدرة للمناطق الرطبة حيث تساهم أي ما يعادل نصف املساحة اإلمجالية ا

 :منها

 ؛أبرية وحبرية مالح بوالية الطارفحبرية طوجنة، حبرية  -

بوالية حبرية متالحت بوالية جباية، سبخة بازر حبرية بين بلعيد بوالية جبيجل، و بوالية عنابة، و  حبرية فتزارة -
 ؛باملسيلةسطيف، شط احلضنة 

 ؛حبرية الرغاية بوالية اجلزائر -

 ؛مالحات أرزيو بوالية وهرانمني و حبرية تال -

 ؛ةحبرية عني خبليل، خليج عني ورقة وواحة تيوت بوالية النعام -

 ؛حبرية القولية بوالية غرداية، و شط ملغيغ بوالية الوادي -

 ؛بيضاء بوالية ورقلةنب وشط عني الحبرية الال فاطمة، حبرية متاسني، شط أم را -

 .قلتة أفيالل بوالية متنراست -

 السياحة الصحراوية . 9

ا كل إقامة سياحية يف حميط صحراوي تقوم على استغالل خمتلف القدرات هنيعرفها املشرع اجلزائري بأ
 . 1ترفيه واستكشافة مرتبطة هبذا احمليط من تسلية و الطبيعية والتارخيية والثقافية، مرفقة بأنشط

 

 

                                           
 .3، ص 4002فبراير  12الموافق لـ  1242ذو الحجة  12، 11الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد   1
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 تفوق مساحة على مساحة الصحراء اجلزائرية أربعة أمخاس مساحة الرتاب الوطين، حيث متتد حتتلو 
، مبناظر متباينة من كثبان رملية، جبال غرانيتية وبركانية وواحات خالبة، و يعترب كل من 1مربع كلم املليونني

ة يلسياحااملدن ذات املؤهالت  ك الكثري مناألهقار والطاسيلي من أشهر املواقع الصحراوية، كما أن هنا
 .2الصحراوية

السياحة الصحراوية العديد من املزايا إذا توفرت هلا الشروط الالزمة، وميكن ابراز أمهيتها يف حتقيق  وحتقق
 :3تيةفية من خالل النقاط اآلالتنمية االقتصادية، االجتماعية والثقا

 املسامهة يف توفري العملة الصعبة للبلد؛. أ

 توفري مناصب شغل دائمة والتقليل من حدة البطالة خاصة ألهايل اجلنوب؛. ب

ثناء رحالمت السياحية، أليس فقط مبقدار ما ينفقه السياح زيادة الدخل الوطين وحتسني ميزان املدفوعات، . ت
ن االستثمارات السياحية تؤدي إىل سلسلة أخرى من اد املضاعف، ألاالقتصب بل عن طريق ما يسمى

 تثمارات اليت تساهم بدورها يف زيادة الدخل؛االس

 تشجيع استثمار رؤوس األموال الوطنية وتنويع استخداماهتا وتوجيهها إىل استثمارات جديدة؛. ث

 مسامهة الرؤوس األجنبية يف االستثمارات اخلاصة بقطاع السياحة؛ . ج

 األخرى املساعدة للقطاع السياحي؛ يةتشجيع وتنمية القطاعات اخلدم. ح

على ثقافات  واإلطالعحتقيق االتصال احلضاري واملزيج الثقايف وتدعيم العالقات مع الشعوب، . خ
 وحضارات أخرى؛

 .يد الوطنية واالرتقاء هبا عاملياثار التارخيية والعادات والتقالاحلفاظ على اآل. د

 
 

                                           
مجلة البحوث ، تمنراست والية حالة الجزائر دراسة في الداخلية السياحة لترقية كأسلوب الصحراوية السياحة، (4040)فريد بختي، رضا بهياني   1

 .122ص ، (124-132)، 1، العدد3، المجلد االقتصادية المتقدمة
 .20بلحسن بالل، مرجع سابق، ص   2
 .124فريد بختي، رضا بهياني ، مرجع سابق، ص    3
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 السياحة الثقافية والدينية: الثاني الفرع

يعرف هذا النوع من السياحة يف اجلزائر بأنه كل نشاط استجمام يكون الدافع الرئيسي فيه هو البحث 
عن املعرفة واالنفعاالت من خالل اكتشاف تراث عمراين مثل املدن والقرى واملعامل التارخيية واحلدائق واملباين 

 التقليدية واألعياد املهرجانات حضورو  1فالت التقليدية والتقاليد الوطنية أو احملليةاحلكالدينية، أو تراث روحي  
 .2التقليدية الصناعات ومعارض

اجلزائر بالعديد من املواقع التارخيية واألثرية املوروثة عن العصور األوىل أو عن احلضارات اليت مرت  تميزتو 
أدى هذا إىل ظهور عادات وتقاليد أو باألحرى ثقافات و هبا كالنوميديني والرومان إىل املماليك اإلسالمية، 

حيث  ،مادي يف املشهد الثقايف اجلزائريدي والالجزئية يف أغلب املناطق اجلزائرية، فتزاوج املوروث الثقايف املا
من املواقع املصنفة كرتاث ثقايف عاملي من طرف منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة  توجد العديد

(UNESCO) ،مستغامن إىل و قا من شرشال الرومانية، إىل تنس وما مل يصنف كرتاث عاملي هو أكثر، انطال
دون أن  شار إىل أدراربامة و النعالبيض و بقصور لأثريا، ف اموقع 772ن كثر مأاليت حتتضن مبفردها  تلمسان

مسجد كلمساجد أيضا مكانة يف املوروث املادي الثقايف،  لو  ،نابة وقسنطينة يف الشرق اجلزائريتبسة وع ىننس
املسجد الكبري بالعاصمة، مساجد ندرومة بتلمسان اليت و لفاتح عقبة بن نافع ببسكرة واسيدي عقبة البسيط 

باإلضافة إىل  ،لقادر بقسنطينةمسجد األمري عبد اتشفني، ومسجد بن عثمان بوهران، و شيدها يوسف بن 
 .الزوايا اليت حتتضن قبور الرجال الصاحلني املنتشرة خاصة يف الغرب اجلزائري

قائمتها  يندرج ضمن املوروث الثقايف املادي، الصناعات التقليدية أو الصناعات احمللية اليت تضم يف كما
  :3هم منتجات الصناعات التقليدية يفحرفة، وتتمثل أ 999الرمسية 

قسنطينة، سكان الذهب حيرتفه  ي حليف حني الفضية منها تعرب عن الثقافة األمازيغية، :التقليدي يالحل. 1
 .العاصمة حيث يتأثر هذا النوع بالطابع العثماينتلمسان و 

                                           
 .3، ص 4002فبراير  12الموافق لـ  1242ذو الحجة  12، 11الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد   1
 .122فريد بختي، رضا بهياني، مرجع سابق، ص   2
 .22بلحسن بالل، مرجع سابق، ص   3
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املادة األولية من منطقة ألخرى، أشهرها زربية زربية من حيث األلوان، الزخارف و ختتلف صناعة ال :الزرابي. 1
 .زربية واد سوف، زربية متيمون، زربية تلمسان، و بعيد سنوي، زربية القبائل ىغرداية اليت حتض

غلب أنزلية، لذلك جند هذه الصناعة يف عة الفخار هي أساسا من أجل تلبية احلاجات املصنا :الفخار. 3
املدن اجلزائرية، وقد عرفت ازدهارا بسبب انتقال استعمال الفخار من احلاجيات املنزلية إىل استعماله كزينة 

 .منزلية

اليت دن املاخل، وأهم ...رو القدريق الشاي أو القهوة، ابأأهم منتجات النحاس هي الصينيات،  :النحاس. 4
 .العاصمة، املتأثرة بالطابع اإلسالمي العثماينالنحاس هي قسنطينة، تلمسان و  حترتف صناعة

 .اخل...كذا القفطان واجلبة نها القشابة، الربنوس، العباءة و منيز مو  :المالبس. 1

أدى إىل  مييزه، لكن غيابه عن املطاعمكون يف كل منطقة من اجلزائر طبق طعام أو حلوى يكاد ي :الطبخ. 9
 .واندثاره جتاهله

  :1للموروث الثقايف الالمادي نذكر بالنسبةو 

تـتنوع أشكال املمارسات الدينية  يف اجلزائر من منطقة إىل أخرى تنوعا مذهال حيث  :االحتفاالت الدينية. أ
أكثر االحتفاالت شهرة من تعد و  واجلنازات،جند شعائر الصالة، ومراسم البلوغ، وطقوس الوالدة، واألعراس، 

 .هو االحتفال باملولد النبوي الشريف بتيميمون ،الناحية السياحية

بوقع املدائح الدينية  ،هي تظاهرات شعبية تقام غالبا على شرف أحد الرجال الصاحلني :الوعدات. ب
 .والقصائد الشعبية

 

 

 

 
                                           

 .102، ص 12العدد  ،مجلة حوليات التراث ،الثقافي الجزائري الواقع واآلفاقالموروث ، (4012)ايمان هنشيري   1
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 من السياحةأنواع أخرى : الفرع الثالث
هناك أنواع أخرى تعترب عامل جذب لكنها أقل فعالية إال أن املوجود يف اجلزائر، التنوع السياحي  رغم

 : من األنواع السابقة ومنها

 السياحة الصحية والعالجية. 1

يف  رز معوقات جناح السياحة العالجيةيعترب ضعف جودة اخلدمات املقدمة يف املراكز العالجية أحد أب
التسيري الضعيف، فحمام ملوان بوالية البليدة على سبيل املثال أصبح عليها سوء اخلدمة و ئر، حيث يطغى اجلزا

يبقى بني أيدي ملكا للخواص، إال أن سوء اخلدمة يطبع عليه من ناحية النظافة واإلقامة، أما العالج ف
ن على التمتع مبياه جوفية لتقتصر خدمة محام ملوا خمتص يف العالج باملياه املعدنيةفال يوجد  املواطنني أنفسهم،

اآلالم احلادة، والتخلص من اإلرهاق، ونفس األمر بالنسبة بعض طبيعية عالية احلرارة تساعد على القضاء على 
مام رررور بوالية سطيف، فرغم أن هذا األخري جزء من احلمامات السبعة اليت يستفيد املواطن من تعويض حل

ويقاس هبذا املثالعلى بقية احلمامات ال وسوء اخلدمة واضح للزائرين، مصاريف العالج مبياهها، إال أن اإلمه
 .املعدنية يف اجلزائر واليت تعاين من نفس العراقيل

ومركز واحد للعالج مبياه البحر، يوجد ما  دنية ذات طابع وطينحمطات محامات مع  8باستثناءو  وعليه
مت منح عقود  2015-2011حمطة محوية ذات طابع حملي تستغل بطريقة تقليدية، كما أنه ما بني  92 يقارب

فقط من املنابع يتم استغالهلا  % 18منبعا، أي أن حوايل  282 منبعا محويا من ضمن  51االمتياز الستغالل
 .1ةبطرق بسيطة و تقليدي

 سياحة المدن واألعمال. 0

إقامة مؤقتة ألشخاص خارج املؤمترات بأهنا كل لسياحة األعمال و  ااملشرع اجلزائري تعريف أعطى لقد
ى تعريف عام بل أعط مل يعرف سياحة املدن ، فإنهخالل أيام األسبوع لدوافع مهنية تتم أساسا منازهلم

                                           
:  ، على الرابطتنمية السياحة العالجية كمدخل لتطوير القطاع السياحي، (4012)عمار عريس خير الدين بوزرب،  1

 https://www.researchgate.net/publication/332082845_tnmyt_alsyaht_allajyt_wdwrha_fy_ttwyr_alqta_alsyahy

(15/11/2020) 

https://www.researchgate.net/publication/332082845_tnmyt_alsyaht_allajyt_wdwrha_fy_ttwyr_alqta_alsyahy
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اليت اعتربها كل نشاط استجمامي ميارسه السياح خالل إقامتهم يف املواقع  ،االستجماميةللسياحة الرتفيهية و 
 .مثل حظائر التسلية والرتفيه واملواقع اجلبلية واملنشآت الثقافية والرياضية ،أو باملؤسسات السياحية ةالسياحي

هي للتهيئة املتمثلة حبسب املخطط التوجياحة حول املدن الكربى للجزائر، و يرتكز هذا النوع من السيو
( ندقف711)، وهران (ندقف799)، اجلزائر العاصمة (ندقف71)، قسنطينة (فندق12)السياحية يف عنابة 

على غرار هذه الواليات جند دن ضمن خمطط السياحة املدنية، و درج هذه املن، حيث ت(ندقف 01)وغرداية 
، (ندقف97)مثل معسكر  الفنادق هباذلك ما نلمسه من عدد أخرى ذات استقطاب أكرب للسياح، و واليات 
 . 1فندق 97 ــوسكيكدة ب( ندقف19)، تلمسان (ندقف11)، جيجل (ندقف19)سطيف 

 السياحة الخاصة. 9

غولف، التحليق هذا النوع من السياحة إىل تثمني النشاطات ذات القيمة املضافة العالية، مثل ال يعمد
كون   نوع من السياحة ال يزال جد حمتشممن خالل بعض املنافسات الرياضية، غري أن هذا ال والرياضات املائية

 .2الفئات املستهدفة قليلة العدد مع نقص اهلياكل الالزمة

 السياحة الترفيهية واالستجمامية. 4
كل نشاط استجمامي ميارسه السياح خالل إقامتهم باملواقع السياحية أو باملؤسسات السياحية،   هي

 . 3الثقافية والرياضية تآواملنشمثل حظائر التسلية والرتفيه واملواقع اجلبلية 

 

 

 

 

                                           
 .22ص  بلحسن بالل، مرجع سابق،  1
 .100، ص نفس المرجع  2
 .3، ص 4002فبراير  12الموافق لـ  1242ذو الحجة  12، 11الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد  3
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 مخطط الجودة السياحية في الجزائر: المبحث الثالث

 ، ومنهالسياحي يف اجلزائر داء الفعلي للقطاعاألاملؤشرات واحملددات اليت تعكس الضروري حتديد  من
 وتطويره وجعله كمصدر ، وهذا من أجل النهوض هبذا القطاعطرف الدولةهداف املسطرة من األمدى حتقيق 

 .وهو اهلدف الرئيسي من خمطط اجلودة السياحية قتصاد،االتمويل للقطاع احملروقات بديل أو إضايف 

 مفهوم مخطط الجودة السياحية: ولالمطلب األ 

 خالل من ،السياحة قطاع يف اجلزائريني املهنيني مجيع توحيد إىل اجلزائرية السياحة جودة خمطط يطمح
سواء كانوا من داخل الوطن أو  إرضائهم،و  الزبائن حاجات تلبية على احلريص للجودة االرادي االنتهاج
 .خارجه

 تعريف مخطط الجودة السياحية :الفرع األول

 اجلودة خمطط يسمحو  الدولية، للمعايري طبقا ط لصاحل املهنيني باملشاركة معهمهذا املخط إعداد مت لقد
 السياحة جودة التجارية العالمة على احلصولو  للخدمات التدرجيي التحسني الذي حيقق املسار بتحديد
 :1التالية بالنقاط اجلزائرية السياحة جودة خمطط ويرتبط ،اجلزائر

 اجلزائر؛ السياحة جودة التجارية العالمة تأسيس .7
 البشرية؛ املوارد كفاءات تدعيم .0
 السياحية؛ األنشطة تنظيم .9
 .التحتية البىن حتديث .1

 : ويهدف هذا الربنامج بصورة عامة إىل

 ؛السياحية املؤسسات تنمية مشاريع مجيع يف اجلودة مفهوم إدراج خالل من الوطنية التنافسية دعم. أ
 ؛الوطين السياحي العرض قطاعات مجيع يف مهنية فضلأ بلوغ. ب

                                           
https://www.mtatf.gov.dz/wp-: ، على الرابط2مخطط جودة السياحة الجزائرية، دليل الجودة، وزارة السياحة والصناعة التقليدية، ص 1 

FR.pdf-content/uploads/2020/09/GUIDE (11/10/4040.) 

https://www.mtatf.gov.dz/wp-content/uploads/2020/09/GUIDE-FR.pdf
https://www.mtatf.gov.dz/wp-content/uploads/2020/09/GUIDE-FR.pdf
https://www.mtatf.gov.dz/wp-content/uploads/2020/09/GUIDE-FR.pdf
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 ؛احمللية وثرواهتا الوطنية السياحية املناطق تثمني. ت
 الوطنيني للزبائن اخلدمات جودة صورة حتسني خالل من اجلزائري السياحي العرض دميومة خلق. ث

 واألجانب؛
ا تنميته لتحقيق املالئمة الوسائل بتوفري وذلك اجلودة مسار بانتهاج امللتزمة السياحية املؤسسات فادةإ. ج
 ؛والتكوين والتوسيع والتحديث التأهيل وإعادة التجديد عمليات يف مبرافقتها خاصةو 

 احلاملة املؤسسات شبكة يف إدماجهم خالل من اجلودة يف املنخرطني للمتعاملني متزايد ترويج ضمان. ح
 .أفضل ومتوقع التجاري اجملال يف أحسن اندماج وضمان ،اجلزائر السياحة جودة التجارية للعالمة

يز قدرهتا متطلب رئيسي لنجاح الصناعة السياحية الوطنية وتعز اجلودة أن  وبناءا على ذلك يتضح
تكوين السياحيني، و  جلودة تضم كل املتعاملنياقائمة على رؤية شاملة تسعى اجلزائر لتحقيق ، حيث التنافسية
 .االخنراط يف املبادرة املؤسسات السياحية لتحقيق تأهيلوإعادة 

 النخراط في مخطط الجودة السياحيةمزايا ا : الفرع الثاني

 قطاع على على حد سواء، وله عدة مزايا لزبائنوا ةالسياح يف للمهنيني رابح مسار اجلودة انتهاج يعد
 : 1يساهم يف حيث ،السياحة

 بالنسبة للمهنيين في قطاع السياحة. 1
 متوقعها؛ و املؤسسة صورة حتسني. أ

 ثقتهم؛ وكسب الزبائن إرضاء. ب
 ؛مع احلفاظ على الزبائن التقليديني جدد زبائن كسب. ت
 الدولة؛ توفرها اليت التشجيعية واحلوافز املساعدات كل من االستفادة. ث
 الداخلي؛ التسيري مردودية وحتسني الكلفة يف التحكم. ج
 األرباح؛ فضلأ حتقيقو  نشاطها زيادة. ح
 جودة على والسالمة والرضا وشهادة للراحة هو ضمان اجلودة واألجانب، انتهاج الوطنيني للزبائن بالنسبة. خ

 .اخلدمات
                                           

 .13مرجع سابق، صمخطط جودة السياحة الجزائرية، دليل الجودة،   1
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 السياحة لقطاع بالنسبة. 1
 ودوليا؛ حمليا اجلزائرية السياحة يف املقدمة للخدمات تدرجيية احرتافية حنو عمالقة خطوة. أ

 البشرية؛ للموارد املستمر التطوير على يقوم مسار يف االخنراط. ب
 الوطين؛ السياحي العرض واستدامة التنمية عوامل من عامل. ت
 احمللية؛ اإلقليمية واخلصوصيات الوطنية الثروات وتثمني لدعم وسيلة. ث
 .البطالة من واحلد شغل مناصب خللق ناجع سبيل. ج
 الجودة في للمنخرطين بالنسبة. 3

 :التالية التحفيزية اإلجراءات من اجلودة مسار يف املنخرطون املهنيون يستفيد
 ملؤسساتاعصرنة ب املتعلقة البنكية القروض على املطبقة الفائدة نسبة من %1,9و %9 بنسبة ختفيض. أ

 ؛السياحة جودة خمطط إطار يف التوايل على واجلنوبية الشمالية بالواليات املنجزة والفندقية السياحية
املنتج  غري واألثاث التجهيزات باقتناء يتعلق ،0271 ديسمرب 97 غاية إىل مؤقتة بصفة مجركي ختفيض. ب

 ؛السياحة جودة ملخطط تطبيقا والتأهيل العصرنة عمليات إطار يف تدخل واليت، الفندقية املعايري حسب حمليا
 ؛واملصادقة التشخيص بعملييت التام التكفل. ت
والصناعة  السياحة وزارة تلتزم القاعديني،كما املوظفنيو  املستخدمني وتأهيل بالتكوين التام التكفل. ث

 ؛اجلودة يف املنخرطة السياحية املؤسسات طرف من العمال املعينني بتكوين التقليدية
 ؛والتوسيع العصرنة التأهيل، إعادة التجديد، عمليات يف املرافقة. ج
 ؛اجلزائر السياحة جودة عالمة استعمال خالل من املؤسسات إبراز و تثمني. ح
 ؛السياحة جودة لعالمة احلاملة السياحية املؤسسات شبكة يف التسجيل. خ
 .املؤسساتية الرتقية إطار يف تدخل اليت االتصال عمليات كل يف االندماج. ه

 :املنخرطني يف خمطط اجلودة يف اجلزائر واجلدول املوايل يوضح عدد
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 عدد المنخرطين في مخطط الجودة(: 13) الجدول

 1116 1111 1111 1119 1111 السنة
املؤسسات  

السياحية 
 املستغلة

املشاريع 
 السياحية

املؤسسات 
السياحية 
 املستغلة

املشاريع 
 السياحية

املؤسسات 
السياحية 
 املستغلة

املشاريع 
 السياحية

املؤسسات 
السياحية 
 املستغلة

املشاريع 
 السياحية

املؤسسات 
السياحية 
 املستغلة

مؤسسة 
 فندقية

071 

99 

071 

19 

000 

97 

009 

90 

009 

وكالة 
 سياحية

718 791 788 022 022 

حمطة 
 معدنية

21 21 21 21 21 

 79 79 79 79 79 املطاعم
 192 192 111 108 107 اجملموع

: على الرابطوالصناعات التقليدية  وزارة السياحةباالعتماد على معطيات  الطالبمن إعداد  :المصدر
aa18bc69-https://www.mtatf.gov.dz/?page_id=1101#el (21/20/0207) 

 "جودة السياحة الجزائر"العالمة التجارية : الثاني المطلب

 رية وحتديث املؤسسات والتجهيزات،يرتكز خمطط جودة السياحة اجلزائر زيادة على تطوير املوارد البش
، وهذه العالمة النهجذا على وضع عالمة خاصة متيزه وتضمن اجلودة للزبون من قبل املؤسسات امللتزمة هب

 ".اجلزائرجودة السياحة "هي 

 "جودة السياحة الجزائر"ة التجارية تعريف العالم: الفرع األول

، وهي خطة مجاعية تشمل ملطاعم ووكاالت السياحة واألسفارالفنادق، ا بفروع هي عالمة خاصة
 .اإلقليميةواجلمعيات  اإلداراتمهنيي قطاع السياحة، والوزارة املكلفة وخمتلف 

، فهي تشهد بصورة ز مفهوم تصنيف املؤسسات السياحيةوتتجاو  على االمتيازعالمة هذه الكز ترت
العالمة هذه متنح و  وهي تسعى دائما إلرضاء الزبائن ،واضحة على أن املؤسسة التزمت إراديا بانتهاج اجلودة

  :1للمؤسسات السياحية اليت تلتزم انتهاج اجلودة وحترتم شروط االنضمام التالية
 ؛حسب فروعها( RNQT) املرجعية الوطنية جلودة السياحةاالستجابة إىل متطلبات . 7

                                           
 .12مرجع سابق، صجودة، مخطط جودة السياحة الجزائرية، دليل ال  1
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 ؛ر للجودة يعتمد على تشخيص خارجيانتهاج مسا. 0
 ؛ية دائمة مكلفة بالتشخيص الداخليإنشاء خل. 9
 ؛ة شروط االستغالل وممارسة النشاطمطابق. 1
 ؛مطابقة قواعد الصحة واألمن. 9
 ؛إدماج البعد البيئي. 1
 .مبعاجلة شكاوي الزبائننظام مكلف إعداد . 1

 النخراط في مخطط الجودة السياحيةمراحل ا: الفرع الثاني
  :1زائرية باملراحل السبعة التاليةاالخنراط يف برنامج جودة السياحة اجل مير

املرجعية الوطنية جلودة  معرفة املعايري وااللتزامات الوطنية يف اجلودة واليت حيددها الفرع املهين من خالل. 7
 ؛السياحة

 ؛خمطط اجلودة وتكوين ملف االنضمامإمضاء عقد االخنراط يف . 0
هبدف تقييم درجة احرتام ، املوافقة على القيام بعملية تشخيص وتدقيق من قبل مكتب خمتص يف اجملال. 9

 طوير؛ة للتاحة والتوصية بإتباع خطااللتزامات احملددة يف املرجعية الوطنية جلودة السي
 ؛لتشخيص وجتاوز الصعوبات احملتملةالعمل بتوصيات مكتب ا. 1
القيام بعملية التشخيص للمرة الثانية للمصادقة على عملية التشخيص األوىل وذلك هبدف مراقبة مدى . 9

 ؛شخيصالتزام املؤسسة بتوصيات مكتب الت
" جودة السياحة"إىل األمانة التقنية للعالمة التجارية  كامال مرفقا بتقرير مكتب التشخيصتقدمي امللف  . 1

 ؛اليت تدرس امللف وتقضي باستعمال العالمة التجارية
جودة "تسلم اهليئات املعنية لدى وزارة السياحة والصناعة التقليدية للمستفيد قرار منح العالمة التجارية . 1

 .عالمة اجلودة لكي يوضع يف مدخل املؤسسةالذي خيول له احلصول على الفتة حتمل " السياحة اجلزائر
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 معايير والتزامات الجودة في قطاع السياحة : المطلب الثالث

، وهي قطاع الفنادق واليت متثل الرتكيبة األساسية له سياحي يف اجلزائر من جمموعة فروعالقطاع ال يتكون
الفروع جيب حتقيق جمموعة من الشروط واملعايري ولتحقيق اجلودة يف هذه واملطاعم، وقطاع الوكاالت السياحية، 

 .للنهوض بالقطاع السياحي اجلزائري

 فرع الفندقة والمطاعممعايير والتزامات الجودة في : الفرع األول
، ائر مبشاركة املهنيني يف القطاعجودة السياحة يف فرع الفندقة واملطاعم يف اجلز  والتزاماتحتديد معايري  مت

كن االطالع على ومي ،تطلبات الضرورية إلرضاء الزبائناملعايري وااللتزامات يف كل قطاع فرعي املومتثل هذه 
حسب الفرع من وزارة السياحة والصناعة ( RNQT)بطلب املرجعية الوطنية اجلودة السياحة  إلتزامات اجلودة

  :1وهذه املعايري هيالتقليدية، 

حتديد االجتاهات الرئيسية اليت جيب اتباعها، ورسم اسرتاتيجية طويلة عن طريق : إدارة المؤسسة وتنميتها. 1
 .ىل اإلدارة عنهاإمسؤولية تنفيذها وتقدمي تقارير  تحمل إطارات املؤسسةي األمد تتضمن خطط فرعية

، مبا يف عباء واملداخيل ومتابعة تنفيذهاإعداد امليزانية السنوية املتعلقة باأل: إدارة المالية وجودة الشراءات. 1
 .واخلدمات ءات والطلبيات من املواد األولية واملعداتإجناز الشراذلك 

يتم ، وتنظيم وتنفيذ عمليات االتصال، والرتويج، ومبيعات املؤسسة من خالل: ضمان وظيفة التسويق. 3
 .تنفيذ وظيفة التسويق هبدف معرفة تطورات السوق، ورغبات الزبائن، وحتسني اخلدمات

ضمان النظافة ، واحملافظة على تراث املؤسسة وصيانته: المؤسسة وضمان الخدمات العامةصيانة . 4
 .الدائمة يف األماكن والفضاءات املشرتكة، وصيانة جمموع مكونات املؤسسة

ضمان استقبال أجراء جدد مع فاءاهتم، وتأهيل ك إدارة العاملني يف املؤسسة: إدارة الموارد البشرية. 1
 .فيزهمحتديد عملية جتو 
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توفري املعلومات املفيدة للزبائن، ووضع و  توفري معاجلة فعالة للحجوزات تتضمن: استقبال ومرافقة الزبائن. 9
ومرافقتهم  الزبائن التعامل معاملهنية يف ، وكذا املؤسسة اإلشارات الداخلية والعناية هبا مبا يسهل التنقل داخل

 .املستمر للموظفني العاملني يف استقبال الزبائنضمان التكوين النظامي ، و طيلة فرتة إقامتهم

زة ذات اجلودة، وبعيدة عن واألجه اثثمرحية تتوفر فيها األفرشة واألو مجيلة اقرتاح غرف  تتضمن: اإلقامة. 1
م، وسالمة سرتخائهاو  الضرورية لضمان راحة الزبائن التجهيزاتو  يدةتوفري املعلومات والوثائق املف، مع الضجيج

 .ممتلكاهتم داخل الغرفة

 توفريو  م،مع األخذ بعني االعتبار عاداهت ضمان استقبال مهين للزبائن داخل املطعم :المطعم والمشرب. 1
الزبائن طيلة فرتة ضمان حفظ الصحة وسالمة و العناية باخلدمة ، و والثقافات األصول والتقاليد متنوعطبخ 

 .االستقبال

 .األخذ بعني االعتبار البيئة والتنمية املستدامة يف إدارة املؤسسة: البيئة والتنمية المستدامة. 6

 .تهإستمراري والعمل على حتقيق اجلودة وتطبيقه إلرضاء الزبائنمبدأ انتهاج  انتهاج الجودة. 11

 معايير والتزامات الجودة في وكاالت السياحة واألسفار: الفرع الثاني

زائر مبشاركة املهنيني يف يف اجلواألسفار السياحة جودة السياحة يف وكاالت  والتزاماتحتدد معايري 
وتتوزع معايري جودة  تطلبات الضرورية إلرضاء الزبائنومتثل هذه املعايري وااللتزامات يف هذا القطاع امل ،القطاع

 : 1األقسام التالية حسبالسياحة يف وكاالت األسفار والسياحة 

 السياحيةبيع المنتوجات . 1

 ؛استقبال الزبائن يف فضاء مالئم: فضاء استقبال وكالة األسفار والسياحة. أ

 من حيث اهلندام والسلوك؛ ضمان كفاءة املوظفني يف الوكالة :املوظفون يف الوكالة. ب

 ؛سة باستعمال الوسائل املعلوماتيةاالتصال ودعم املؤس :واالتصالاستعمال تكنولوجيا املعلومات . ت

 ؛ضمان االستقبال املهين للزبائن :االستقبال املباشر أو عرب اهلاتف للزبائن. ث

                                           
 .22 -24مرجع سابق، ص مخطط جودة السياحة الجزائرية، دليل الجودة،   1
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 ؛جودة ومطابقة للمعايري العاملية اقرتاح منتوجات سياحية ذات: املنتوج السياحي. ج

 ؛وإعالمه ومرافقته يف اختيار اخلدمة السياحية ونباإلنصات إىل الز : التفاوض التجاري. ح

 .إمتام عقد البيع: احيعقد بيع املنتوج السي. خ

 إنجاز المنتوجات السياحية. 1

 ضمان مرافقة الزبائن على امليدان مبهنية؛: العاملون يف امليدان. أ

 ضمان عناصر السالمة وحفظ الصحة لإلقامة السياحية؛: السالمة العامة طيلة فرتة اإلقامة. ب

 .ه بعني االعتبارتوأخذ مالحظارأي الزبون اإلنصات إىل : وظيفة ما بعد اخلدمات السياحية. ت

 والشبكات وتطوير العرض االتصال. 3

 استعمال الوسائل األساسية لالتصال والتسويق يف املؤسسة؛: االتصال. أ

 احة؛يء خمتلفني من احمليط املباشر للسالعمل ضمن شبكة مع شركا: استعمال النظام الشبكي. ب

 .ملنتوجات املباعة من قبل الوكالةاتنمية وتنويع : تنمية عرض املنتوج السياحي. ت

، ن املناطق احمليطة بعني االعتبارأخذ حاجات املزودين وسكا: السكان المحليون والمحافظة على البيئة. 4
 .والشركاء والزبائن بضرورة احملافظة على البيئة توعية مجيع العاملني يف املؤسسةو 

 .نفيذ انتهاج اجلودةت: انتهاج الجودة. 1
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والهيئات المسؤولة  معوقات تطبيق الجودة بالقطاع السياحي في الجزائر: المطلب الرابع
 عن تحقيقها

أدت إىل عزوف السياح عن القدوم إىل اجلزائر، بل عملت على تدهور  ديد من العوامل اليتالعهناك 
الدول اجملاورة كمقصد سياحي عوضا عن جهات  ختيارابالسياحة الداخلية واحمللية، وقيام بعض املواطنني 

يد من اهليئات ، وهذا رغم استحداث العدمنها من ناحية املقومات الطبيعيةأخرى يف الوطن تعترب أفضل 
 .اليت عملت على ترسيخ مفهوم اجلودة يف املؤسسات السياحية اجلزائرية واملؤسسات

 السياحيمعوقات تطبيق الجودة بالقطاع : الفرع األول

ن أال إهات الوصية على القطاع السياحي، بالرغم من كل اجلهود املبذولة والربامج املعدة من طرف اجل
وفيما  ،ىل املستوى املطلوب للجودةإقاط الضعف اليت حتول دون الوصول خري الزال يعاين العديد من ناأل هذا
 :1هم نقاط ضعف هذا القطاعأيلي 

 لى السياحة الخارجيةإاحة الداخلية واتجاه الجزائريين نقص في السي. 1

وهذا ما يفسر اجتاه حوايل مليون ونصف مليون  ،قلما تتوفر يف اجلزائر (سعر/جودة) الثنائية حيث أن
بعد أن وصل عدد اجلزائريني الذين فضلوا الوجهة  ،ارة تونسإىل اجل االصطيافزائري خالل موسم سائح ج

زيادة هذا العدد  إىلتطمح تونس  واالقتصاديةورغم األزمة املالية  ،0279ة ألف سنة مليون ومائ يةلتونسا
 . خاصة مع تراجع أعداد السياح األوروبيني

 ضعف خدمات المواصالت. 1

فمن حيث السعر يرى املختصون  هو النقل اجلوي، للوجهة اجلزائريةيواجه التسويق الناجح عائق  إن أول
من  92%تشكل متوسط تكلفة النقل اجلوي فبأن أسعار اخلطوط اجلوية اجلزائرية تعترب من بني األغلى عامليا، 

 .ليف قضاء أسبوع سياحة يف اجلزائرجمموع تیا
                                           

 : أنظر  1
 .130نادية بوشاشية ، مرجع سابق، ص   -
مجلة اإلدارة والتنمية للبحوث ، السياحة في الجزائر واقع وافاق مع اإلشارة الى حالة والية البليدة، (4014)قويدر معيزي، محمد لمين مراكشي  -

 .122، ص 122-132، والدراسات
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 قلة وغالء المرافق السياحية في الجزائر وتدهور مستوى الخدمات. 9

سرة املتوفرة وجودة اخلدمات املقدمة، األقل يف املنطقة من حيث عدد األ اجلزائر تعترب احلظرية الفندقية يف
معدل حجز كبري مع ازدهار سياحة  املنشآتملؤسسات األجنبية عرفت هذه هناية التسعينات ومع رجوع افمع 

كثر مع أإخل، والتحسن مستمر ...االتصاالت ،قطاعات أخرى مثل احملروقات بسبب رواج العمل يفاألعمال 
 :هذا باإلضافة إىل ،خمطط اجلودة وضع

رغم  أخرى يف هذا اجملال يف الوقت الذي تتفوق علينا دول الل األمثل لعناصر اجلذب السياحيعدم االستغ. أ
 ؛بما منتلكه من إمكانيات جذ عدم امتالكها

 ؛املستثمرون من جهة أخرى يواجههاالنقص يف هياكل اإليواء من جهة والعراقيل اليت . ب

 باليد العاملة املتخصصة، مما أدى هبا للبحث عن العمل يف جماالت أخرى غري القطاع االهتمامقلة . ت
 ؛السياحي

 السياحي؛ لقطاعا بعائدات وقلة الوعي الغائبةالثقافة السياحة . ث

 .إىل تراجع صورة اجلزائر السياحية ىأد فرتات سابقة يف ستقراملالوضع األمين الغري . ج

 ةغياب بنية تحتية أساسي. 4
 األشغال قطاع خاصة القطاعات، خمتلف تداخل إىل أفقيا حيتاج قطاعا يعترب السياحة قطاع كون

 عن قبل احلديث اهلياكل وتأهيل لتوفري ولويةمنح األ جيب وهلذا التحتية، البنية عن حتسني ولؤ املس العمومية
 .وغريها واتصال وإعالم تكوين من األساسية اخلدمات
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 الهيئات المسؤولة عن جودة المنتج السياحي في الجزائر: الفرع الثاني

جهة واحدة أو جهاز إداري واحد  تتبناهكبري ال ميكن أن جمال   فهيالسياحة تتعدى حدود اإلقليم  إن
داخل الدولة، بل يتطلب تضافر جهود أجهزة عديدة وخمتلفة تعمل وفق نسق حمدد ومتناغم هبدف رفع أداء 

  : 1هذه األجهزة هي كالتايلو  ،الصناعة السياحية داخل البلد

يعد مبثابة أول مؤسسة سياحية أنشأت يف اجلزائر، وذلك  (:ONAT)الديوان الوطني الجزائري للسياحة . 1
، وغرضه تنمية القطاع السياحي اجلزائري، 7810أوت  09املؤرخ يف  01/10مبوجب األمر رقم  7810سنة 

 :املهام اآلتيةوهو يقوم ب

 ؛يئات اليت تقوم بالنشاط السياحيوصي ومراقب لكل اهل. أ

 ؛شهاريةالقضايا السياحية والدعاية اإلالتشاور مع السلطات العمومية حول . ب

 ؛تطبيق القوانني والنصوص السياحيةاحلرص على . ت

 ؛ترقية املنتج السياحي اجلزائري العمل على. ث

 :وبعد إنشاء وزارة السياحة، أصبح يعمل حتت وصايتها وحددت مهامه فيما يلي

 ؛الدعاية واإلشهار -

 ؛اسات التقنيةب داخل الديوان مهمته إجناز الدر إجناز االستثمارات السياحية، وأنشأ مكت -

دي اقتصا أصبح متعامل 7892، ويف سنة 7819تأسس يف أكتوبر  (:TCA)النادي السياحي الجزائري . 1
من خالل النشاطات اليت يقدمها يف ميدان الرتفيه والتخييم وخدمات السفر والعمرة واحلج، وقد أولت  يفعل
 :املهام اآلتيةله 

                                           
 : أنظر  1
–130، 1، العدد مجلة التنمية االقتصادية، إدارة الجودة في القطاع السياحي في الجزائر، (4012)أحمد قايد نور الدين، سهام شاوش أخوان   -

 .120، ص 122
 .22 -23مونية بجاوي، مرجع سابق، ص  -
، مجلة دراسات في علم اجتماع المنظمات، االبعاد االجتماعية لظاهرة السياحة ومقومات الصناعة السياحية في الجزائر، (4012)عتيقة حرايرية  -

 .24، ص 22-22المؤتمر الدولي األول للسياحة في الجزائر،  بأعمالعدد خاص 
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 ؛الرحالت الدينية، احلج والعمرة متنظي. أ

 ؛لدوليةتنظيم الرحالت السياحية مع املنظمات الوطنية وا. ب

الفرعيتني، سياحة  هات التجارية من طرف شركتيكما اختذ طابعا جديدا مؤخرا من خالل النشاط
، اليت (ITS)ومؤسسة اخلدمات الدولية للسياحة  ،7889جانفي يف واليت أنشأت  (TVA)وأسفار اجلزائر 

 :أنشأت يف نفس السنة ومهمتهم هي

 ؛ت يف املنشآت السياحية الوطنيةتنظيم وإقامة رحال  -

 ؛ظم رحالت ثقافية إىل خارج البالدتن  -

 ؛مة رحالت إىل البقاع املقدسةإقا  -

 ؛إصدار تذاكر السفر حبرا وجوا  -

 .إصدار رخص السياقة الدولية  -

موزعة عرب الرتاب  وكالة سياحية 919 ـــيقدر عددها ب :األخرىوكاالت السياحة واألسفار والهياكل . 3
، وعدد 7888مستخدم يف سنة  179الوطين، بلغ عدد املستخدمني على مستوى هذه الوكاالت ما يقارب 

أغلبهم جزائريني، ومت تقدير رقم أعمال  سائح 12198الذين استخدموا هذه الوكاالت يف تنقلهم حوايل 
 .7888مليون دج يف سنة  81. 11لسياحة واألسفار حبوايل الوكاالت الوطنية ل

مبوجب املرسوم  ن الوطين للسياحة وكيفيات تنظيمهمت إنشاء الديوا(: ONT)الديوان الوطني للسياحة . 4
، حيث نصت املادة األوىل منه 7898أكتوبر  97 ــاملوافق ل 7128ربيع األول  02املؤرخ يف  99/  071رقم 

طابع إداري تسمى الديوان الوطين للسياحة تتمتع بالشخصية املعنوية تنشأ مؤسسة عمومية ذات : يلي على ما
 ". الديوان" و تسمى يف صلب النص

أنشأت الوكالة الوطنية لتنمية السياحة حتت وصاية وزارة  (:ANDT)الوكالة الوطنية لتنمية السياحة .  1
تتمتع  سة عمومية ذات طابع صناعي وجتارين تصنيفها كمؤسالسياحة والصناعات التقليدية سابقا، وميك

بالشخصية املعنوية واالستقالل املايل، وتعد األداة األساسية املؤهلة للتسيري، التنمية، االستغالل العقالين ومحاية 
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ية العقار السياحي، وكذلك تعد الوكالة إحدى اهليئات الرئيسة املسؤولة عن جتسيد السياسة الوطنية للتنم
 :ـــمكلفة بالسياحية، وهي 

 محاية وصيانة مناطق االستغالل السياحي؛. أ

 للمشاريع السياحية؛ اقتناء األراضي الضرورية وختصيصها. ب

 السياحية الفندقية واملعدنية؛ لألنشطةاجراء دراسة التهيئة لألراضي املخصصة . ت

 مناطق التوسع السياحي وحول منابع املياه املعدنية؛ تساهم مع املؤسسات املعنية يف ترقية األماكن داخل. ث

املشرتكة  ماكن والتجهيزات ذات املنفعةات املعنية بالتسيري العقالين لألتقوم بالتنسيق مع املؤسسات واهليئ. ج
 .ىل ضرورة حتسينها وحتديثهاإوتقدم كل اقرتاح يهدف 

 01يف  89/ 12أنشأت مبوجب املرسوم التنفيذي رقم  (:ENET)المؤسسة الوطنية للدراسات السياحية . 9

الوكالة ، توضع سة عمومية ذات طابع صناعي وجتارييف شكل مؤس ،7889فيفري  07ــاملوافق ل 7179شوال
  :الل املايل، وهلا املهام اآلتيةقعنوية واالستتتمتع بالشخصية املو  حتت وصاية وزارة السياحة

 ؛وير السياحة والتهيئة العمرانيةالنشاطات السياحية يف إطار السياسة الوطنية لتطتنشيط وترقية وتأطري . أ

 ؛ق التوسع السياحي واحلفاظ عليهاتسهر الوكالة على محاية مناط. ب

  ؛نشاء اهلياكل السياحية وملحقاهتااقتناء األراضي إل. ت

 ؛والفندقية واحلمامات املعدنيةية القيام بالدراسات والتهيئة املخصصة للنشاطات السياح. ث

 ؛اطق التوسع مع املؤسسات املعنيةتساهم يف ترقية األماكن داخل من. ج

 ؛ة مناطق التوسع السياحي وتطويرهاتقوم بكل أعمال ترقي. ح

تكلف الوكالة باقتناء األراضي الضرورية لالستغالل السياحي ملنابع املياه املعدنية ذات القيمة العالجية . خ
 .لية وتقوم بدراسات التهيئة الضروريةالعا
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 ية ومكانتها ضمن السياحة الدوليةمؤشرات السياحة الجزائر :  المبحث الرابع

ن تكون قطبا سياحيا اليت تؤهلها أل ت الطبيعية والتارخيية والثقافيةمتتلك اجلزائر العديد من املقوما
املناخ املتنوع و  من خمتلف الوجهات اخلارجية هبوقر عمالقا، انطالقا من املوقع اجلغرايف الذي يتوسط العامل 

ن اجلزائر حمطة للعديد من احلضارات أوع احلضاري والثقايف على اعتبار املعتدل على طول فرتات السنة، إىل التن
 .يالسياحالقطاع العريقة املتعاقبة، ورغم كل هذا التنوع ما زالت اجلزائر تعاين من ضعف يف 

 عدد السياح بالجزائرتطور : األولالمطلب 

، يستوى السياحاملفهي تعاين العديد من املشاكل على  املقومات اليت تتمتع هبا اجلزائر تعددرغم 
 .والتدفقات السياحية البشرية وخاصة يف ما خيص السياحة الوافدة

 التدفقات السياحية الوافدة: الفرع األول

 :اجلدول املوايلمن خالل الوافدة ميكن أن نوضح أهم األرقام اليت تعرب عن التدفقات السياحية 

 لى الجزائرإالوافدون (: 14)الجدول 

الجزائريين المقيمين  المجموع
 السنة األجانب بالخارج

2070496 1415509 654987 0272 
2394887 1493245 901642 0277 
2634056 1652101 981955 0270 
2732731 1768578 964153 0279 
2301373 1361248 940125 0271 
1709994 626873 1083121 0279 
2039 444 716 732 1322 712 0271 
2450 785 742 410 1708 375 0271 
0199912 638 360 0222222 0279 
2371056 437278 1933778 0278 

:  على الرابط من إعداد الطالب باالعتماد على بيانات وزارة السياحة والصناعات التقليدية :المصدر
2b49b303-https://www.mtatf.gov.dz/?page_id=1101#el (09/27/0207) 

https://www.mtatf.gov.dz/?page_id=1101#el-2b49b303
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 األجانب السياح عدد قدر فقدالسياح، يا يف عدد من خالل اجلدول أعاله تطورا تدرجي يالحظ
 يصلو  ،2018 عام يف جديدة نقلة ليعرف ،0272 عام يف654987 يتجاوز ومل 1988 عام سائح 446906بــــ

، واملالحظ على هذه الزيادات أهنا تكون يف الغالب يف 0278مليون سنة  7.8وأجنيب،  سائح مليون 2 إىل
 .والصيفيةاملواسم الصحراوية 
ألف   154اجلزائر استقبلت حيث ديسمرب، شهر خاصة قوية، ديناميكية 0279سنة  هناية كما عرفت

 .السابق  العام من نفسها بالفرتة مقارنة % 10.72 بلغ تطور مبعدل ا،أجنبي اسائح
 0271عداد الوافدين انطالقا من سنة أتراجع كبري يف  هناكما فيما خيص اجلزائريني املقيمني يف اخلارج فأ

كثر تنافسية يف أبسبب ظهور وجهات جديدة  638360إىل  0279ليصل سنة  ،1361248أين بلغ عددهم 
 .القطاع السياحي

 التدفقات السياحية حسب بلد الوفود: الفرع الثاني

 :وهي ،لسكاهناة ييوضح اجلدول املوايل قائمة البلدان اليت تعترب اجلزائر وجهة سياحية رئيس

   ترتيب السواح األجانب حسب بلد وفودهم(: 15)الجدول 

 معدل النمو 1116 1111 
 %4,94 1323709 1261411 تونس
 %25,62- 164907 221707 فرنسا
 %1,01- 79505 80317 املغرب
 %16,34- 39437 47142 الصني
 %33,14- 35828 53589 اسبانيا
 %13,27- 32593 37578 تركيا

 %21,16- 24430 30987 إيطاليا
 %25.98- 11807 15951 املانيا

 %8.57- 9114 9969 بريطانيا
 :على الرابط وزارة السياحة والصناعات التقليدية :المصدر

 2b49b303-https://www.mtatf.gov.dz/?page_id=1101#el (09/27/0207) 

https://www.mtatf.gov.dz/?page_id=1101#el-2b49b303
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 ،كانت من الوافدين التقليدينياجلزائر   إىلغلب التدفقات السياحية أمن خالل اجلدول أن  املالحظ
القرب اجلغرايف وتشابه اللغة والثقافة،  عدة عوامل منها حبكم % 10.1بنسبة  تونس يف املقدمة جاءت حيث

ن فرنسا حتوي نسبة كبرية من اجلالية اجلزائرية يف اخلارج، فيما  أعلى اعتبار  %77تليها مباشرة فرنسا مبا يقارب 
مث ، %9.89انطالقا من املغرب يف املركز الثالث بنسبة ، %79.7كان جمموع باقي الدول جمتمعة ال يتجاوز 

 .على التوايل % 2.18، و%2.18أملانيا وبريطانيا بنسبة  إىلوصوال  اسبانيا، الصني،
حيث  ،على اجلزائر من بلدان مثل الصني وتركيا النشأةواملالحظ أيضا تنامي نسبة الوافدين حديثي 

ن أ حيث واألعمالتندرج معظم هذه الزيارات يف  خانة املهمات و مراتب متقدمة من نسبة الوافدين،  ااحتلو 
 .تعترب سوق واسع ملنتجات هذه البلدان اجلزائر

 التدفقات السياحية الوافدة حسب الغرض من الزيارة: الفرع الثالث

حمطة للوافدين من  تعد وإمنا ،كما هو معروف فاجلزائر ال تعد وجهة سياحية فقط لالستجمام والراحة
 :وبأهداف خمتلفة، واجلدول املوايل يوضح توزيع السواح حسب الغرض من زيارهتم للجزائر خمتلف البلدان

 حسب الغرض من الزيارة توزيع السواح الوافدون إلى الجزائر (:  16)الجدول 

 2015 2016 2017 2018 2019 
 675 775 1 692 837 1 243 470 1 281 942 098 723 االستجمام و الراحة

 %3,37- %24,99 %56,03 %30,31  معدل النمو
 727 153 738 174 233 233 296 378 785 358 أعمال

 %12,02- %25,08- %38,35- %5,44 - معدل النمو
 376 4 323 6 899 4 135 2 238 1 مهمة

 %30,79- %29,07 %129,50 %72,43 - معدل النمو
 778 933 1 753 018 2 375 708 1 712 322 1 121 083 1 جانبمجموع األ

 :على الرابط وزارة السياحة والصناعات التقليدية :المصدر

 2b49b303-https://www.mtatf.gov.dz/?page_id=1101#el (09/27/0207) 

التقليدية، فإن وزارة السياحة والصناعات املقدمة من  األرقامعلى  وبناءمن خالل اجلدول أعاله،   
، األعمال، واملهمات، حيث كان من منطلق االسرتخاء والرتفيه  0278ىل اجلزائر بداية سنة إالسواح الوافدون 

 جراءإليف حني بلغ عدد الوافدين ، %2.90وافد بنسبة  1909الوافدين بسبب أدائهم ملهمات معينة  ددبلغ ع

https://www.mtatf.gov.dz/?page_id=1101#el-2b49b303
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ىل اجلزائر إئيسي والغالب على توافد األجانب ، يف حني كان السبب الر %9.19وافد بنسبة  711199عمال أ
 .%87بنسبة تقارب  7902122بلغ عددهم  ثحي ،هو لغرض االسرتخاء والرتفيه

 (السياحة العكسية) المغادرون الدوليون حسب المقصد: الرابع الفرع

عديدة ومتنوعة، واجلدول  ألسباب معينة على حساب األخرى ةت خارجييفضل السائح اجلزائري وجها
 :املوايل يوضح الوجهات املفضلة للسائح اجلزائري

 1116المغادرون الدوليون حسب المقصد جانفي (: 17)الجدول 

 %نسبة النمو %النسبة  عدد السواح البلد
 17,02 %52,52 100 946 2 تونس
 - 3,83 %21,94 844 230 1 فرنسا

 19,42 %6,13 073 344 العربية السعودية
 15,07 %5,26 990 294 تركيا

 3,64 %5,08 988 284 اسبانيا
 21,41 %1,47 377 82 االمارات
 8,29 %1,39 986 77 املغرب
 16,41 %1,07 237 60 قطر
 1,70 %0,70 388 39 مصر
 20,88 %0,69 968 38 كندا

 14,06 %0,61 102 34 بريطانيا
 3,86 %0,52 216 29 أملانيا

 - 3,18 %0,40 500 22 بلجيكا
 - 53,57 %0,36 076 20 ايطاليا

   844 505 5 اجملموع لفرعي
 10,90 %100 947 609 5 اجملموع العام

 :على الرابط ارة السياحة والصناعات التقليديةوز  :المصدر

 2b49b303-https://www.mtatf.gov.dz/?page_id=1101#el (71/72/0207) 

أضعاف منذ   9ما يعادل تطور ، أي 0278يف سنة  9191291بلغ عدد اجلزائريني املغادرين للخارج 
 :يتات معينة نرتبها حسب األمهية كاآله، حيث يفضل السائح اجلزائري وج0272سنة 

https://www.mtatf.gov.dz/?page_id=1101#el-2b49b303


 الفصل الثالث                                                                     السياحة في الجزائر
 

170 
 

ىل إالصطياف، حيث بلغ عدد املغادرين خاصة خالل مواسم ا تعترب أهم وجهة للسائح اجلزائري :تونس. 7
، وهذا راجع للعديد من األسباب منها القرب اجلغرايف بني % 90.90نسبته ما أي  100 946 2تونس 

السياحية العالية اجلودة املقدمة يف املؤسسات التونسية واملرفوقة يف ، نوعية اخلدمات التأشريةالبلدين، غياب 
 .الغالب بأسعار تنافسية، تردي اخلدمات يف املؤسسات اجلزائرية وغالء األسعار

حبكم القرب ، % 21,94بنسبة  844 230 1ليها إالثانية، حيث بلغ عدد املغادرين يف املرتبة : فرنسا. 0
 .الكبرية للجالية اجلزائرية املقيمة يف فرنساعداد اجلغرايف وحبكم األ

ليها إالعمرة، حيث بلغ عدد املغادرين  ن نسميها سياحة دينية حبتة بغرض احلج أوأميكن  :العربية السعودية. 9
 .% 6,13بنسبة  073 344

وسياحة  لاألعما، وهي مزيج بني سياحة %5,26مغادر بنسبة  990 294تأيت يف املرتبة الرابعة تركيا بـ . 1
 .ةاستجمامي

املغرب، قطر، مصر، كندا، بريطانيا، أملانيا، بلجيكا، إيطاليا، بنسب  ،اإلماراتسبانيا، إتليها بلدان مثل . 9
 .% 0,36و % 5,08ترتاوح بني 

 وميزان المدفوعاتائرية في الناتج المحلي مساهمة السياحة الجز : المطلب الثاني

اليت تساهم بشكل كبري يف الناتج احمللي وحتسني ميزان املدفوعات، تعترب السياحة من بني النشاطات 
وتعمل على حتسني القدرات السياحية، واجلزائر من خالل عديد  لدول اليت حتسن استغالل مقوماهتاخاصة يف ا

 .ىل األهداف املرجوة منهإالربامج التنموية حتاول حتقيق الفعالية يف هذا القطاع للوصول 

 مساهمة السياحة الجزائرية في الناتج المحلي اإلجمالي: الفرع األول

 : من خالل اجلدول املوايل سياحة يف الناتج احمللي اإلمجايلميكن توضيح مسامهة ال
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 مساهمة السياحة الجزائرية في الناتج المحلي االجمالي(: 18)الجدول 

مليار )المساهمة  السنة
 (دوالر

نسبة المساهمة 
% 

0272 77.77 / 
0277 70.91 / 
0270 71.78 / 
0279 79.72 / 
0271 71.92 / 
0279 77.18 7.9 
0271 72.98 7.1 
0271 77.71 7.1 
0279 77.99 7.1 
0278 77.89 7.9 

  :باالعتماد على معطيات وزارة السياحة والصناعات التقليدية على الرابط الطالبمن إعداد : المصدر

f15c06ad-https://www.mtatf.gov.dz/?page_id=1101#el (21/27/0207) 

قدرت  أين 0272من سنة  بدايةهناك تطور ملحوظ يف مسامهة السياحة يف الناتج احمللي اإلمجايل 
، لتشهد مليار دوالر 79.72قدرت املسامهة بـــ  حيث 0279سنة غاية ىل إ ،مليار دوالر 77.77بــاملسامهة 

 0271أدىن قيمة ملسامهة السياحة يف سنة  سجلتين أيا خالل السنوات الست األخرية، بعدها اخنفاضا تدرجي

مليار دوالر خالل سنوات  77.18لتستقر عند معدل  ،مليار دوالر 72.98ما يعادل  وهو %7.1بنسبة 
0271، 0279، 0278. 

 السياحي  تطور ميزان المدفوعات: الثانيالفرع 
 (:0278 - 0279)ببند السفر يف اجلزائر يف الفرتة ايل تطور ميزان املدفوعات اخلاص يوضح اجلدول املو 

 
 
 
 

https://www.mtatf.gov.dz/?page_id=1101#el-f15c06ad
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 (بند السفر)تطور ميزان المدفوعات (:   19)الجدول 
 1116 1111 1111 1119 1111 السنة

 719 718 717 028 921 (مليون دوالر)إيرادات 
 922 181 992 119 111 (مليون دوالر) نفقات 
 999 - 909 - 919.9 - 011 - 919- النتيجة

: على الرابط ارة السياحة والصناعات التقليديةعلى معطيات وز  باالعتماد الطالبمن إعداد  :المصدر
f15c06ad-https://www.mtatf.gov.dz/?page_id=1101#el (21/20/0207) 

 :من خالل الشكل املوايل( 78)ميكن توضيح معطيات اجلدول و 

 تطور ميزان المدفوعات(: 11)الشكل 

 

 

 

 

 

 

 :على الرابط وزارة السياحة والصناعات التقليدية :المصدر

 f15c06ad-https://www.mtatf.gov.dz/?page_id=1101#el (21/20/0207) 

لسياحية تناقص مستمر وتدرجيي يف اإليرادات ا أن هناكاملالحظ من خالل اجلدول والشكل أعاله 
مليون دوالر سنة 141إىل  0279مليون دوالر سنة  921، حيث انتقلت من (0271-0279)خالل الفرتة 

، يرافق هذا االخنفاض ارتفاع ملموس يف قيمة النفقات، وهو ما يفسر قيمة امليزان السلبية خالل هذه 0271
غلب الوافدين أن إأيضا ف ،إليهاالسنوات، وهذا يفسر بارتفاع نسبة املغادرين من اجلزائر باملقارنة مع الوافدين 

الصرف الرمسية مع السوق املوازية أو السوق  رج قنواتايتعاملون خ زائر وخاصة من اجلالية يف اخلارجىل اجلإ

 

https://www.mtatf.gov.dz/?page_id=1101#el-f15c06ad
https://www.mtatf.gov.dz/?page_id=1101#el-f15c06ad
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غلبهم يلجؤون أن أ حيث، واإلطعامو االيواء أملؤسسات السياحية اخلاصة بالنقل ىل اإيلجؤون  الو السوداء، 
 .واألقاربىل العائلة إ

  .أين بقي امليزان سليب مع ارتفاع ملحوظ يف النفقات 0278و 0279 يتخالل سن وهو نفس األمر

 السياحييواء قدرات اإل: الثالث المطلب

يواء اإل ؤشر، هو ملى قوة قطاع السياحة يف أي بلدمن املؤشرات اليت ميكن احلكم من خالهلا ع
عدد هياكل االستقبال، واليت تعترب من األسباب الرئيسية الختيار الوجهة السياحية، واجلزائر تعاين أو  السياحي

 .تشويه صورة الوجهة اجلزائريةيف هذا اجلانب من نقص كبري تسبب يف 

 يواء حسب الطابع السياحيقدرات اإل: الفرع األول

( 0278-0279)يف اجلزائر خالل الفرتة  حسب طابع السياحة يواء السياحيدرات اإلقميكن توضيح 
 : من خالل اجلدول املوايل

 يواء السياحي حسب الطابع السياحيقدرات اإل (:20)الجدول 

 لسنةا 2015 2016 2017 2018 2019
 حضري 479 62 155 66 861 69 712 74 80470
 ساحلي 380 30 500 30 326 31 581 32 32926
 صحراوي 636 3 780 4 928 4 477 5 5895
 حموي 866 3 102 4 266 4 502 4 4502
 مناخي 883 1 883 1 883 1 883 1 883 1

 المجموع 244 102 420 107 264 112 155 119 676 125
  https://www.mtatf.gov.dz/?page_id=1101: وزارة السياحة والصناعة التقليدية على الرابط :المصدر

 720011ما يقارب  0279يواء السياحي، حيث سجلت سنة ملالحظ أن هناك تطور يف قدرات اإلا

هذه على العموم جند أن ، و 0278مؤسسة خالل سنة  709111يواء السياحي، لتصل إىل مؤسسة لإل
، يف حني 0278خالل سنة  % 01وخاصة السياحية منها مبا يقارب نسبة  ترتكز يف املناطق احلضريةؤسسات امل

https://www.mtatf.gov.dz/?page_id=1101
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، وهو ما ميكن التابعة للقطاع الصحراوي واحلموي قليلة مقارنة بالعدد اإلمجايليواء السياحي أن مؤسسات اإل
 .أن يؤثر على اخلدمات السياحية يف اجلزائر

 يواء حسب الطابع القانونيقدرات اإل: الفرع الثاني

( 0278-0279)يف اجلزائر خالل الفرتة  حسب الطابع القانوين يواء السياحيدرات اإلقميكن توضيح 
 : من خالل اجلدول املوايل

 القانونييواء حسب الطابع قدرات اإل (:21)الجدول 

 السنة 2015 2016 2017 2018 2019
 عمومي 613 18 613 18 613 18 657 18 18657
 خاص 383 77 301 82 145 87 992 93 99230
 مختلطة 248 6 506 6 506 6 506 6 7789

 المجموع 244 102 420 107 264 112 155 119 125676
  https://www.mtatf.gov.dz/?page_id=1101: وزارة السياحة والصناعة التقليدية على الرابط :المصدر

يواء السياحي يف اجلزائر مبا يقارب من جمموع مؤسسات اإلؤسسات اخلاصة النسبة األعظم املتشكل 
وتشجيع املستثمرين  سياسة اخلوصصة يف القطاع السياحيمن العدد اإلمجايل، وهذا يف إطار تشجيع  18%

تبقى متواضعة العدد رغم أهنا تؤثر اخلواص على دخول هذا اجملال، يف حني أن املؤسسات العمومية واملختلطة 
 .يت تقدمهاتأثريا كبريا على صورة الوجهة السياحية اجلزائرية بسبب رداءة اخلدمات ال

 مة السياحة الجزائرية في التشغيلمساه: المطلب الرابع

 تمادا كليا على العنصر البشري يفاليت تعتمد اع ةإن صناعة السياحة تعد من بني القطاعات االقتصادي
 التلسياحي، على عكس القطاعات األخرى اليت ميكن ادماج اآلحتقيق القيمة املضافة وحتريك النشاط ا

من خالل عديد الربامج  التكنولوجية فيها، وقد حاولت اجلزائر حتسني العامل البشري يف مؤسساهتاوالوسائل 
 .واستحداث مؤسسات للتكوين السياحي اإلصالحية

 

https://www.mtatf.gov.dz/?page_id=1101
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 مؤسسات التكوين السياحي في الجزائر: الفرع األول

 باخلدمة ومعرفة دراية له تكون أن اخلدمة مقدم على يستوجب حساس قطاع السياحي القطاع باعتبار
 :منها السياحي القطاع يف للتكوين مؤسسات انشاء مت فإنه يقدمها اليت
 عهد التقنيات الفندقية والسياحيةم. 1

 والتسيري التطبيق تراإطا بتكوين يقوم وزو، بتيزي مقره وحيدد السياحة وزير وصاية حتت املعهد يوضع
 أيضا يقوم أن له وجيوز ،والسياحية الفندقية املهنة اختصاصات ملختلف االستثنائية احلاجات لتلبية الالزمة

 .1بعملهم القائمني املوظفني وترقية تعليم ،بتجديد
 معهد التقنيات الفندقية. 1

التقنيني  تكوينتتلخص مهمته يف  ببوسعادة، مقره وحيدد السياحة وزير وصاية حتت املعهد يوضع
 تعليم ،أيضا بتجديد يقوم أن له وجيوز الفندقية املهنة اختصاصات ملختلف االستثنائية احلاجات لتلبية الالزمني

 .2بعملهم القائمني املوظفني وترقية
 مركز الفندقة والسياحة. 3

 ،بوسعادة ومقره املايل واالستقالل املعنوية بالشخصية يتمتع إداري طابع ذات عمومية مؤسسة هو
 املهام ويتوىل لطبخ،ا وأ املطاعم االستقبال، يف سامي تقين هي املعهد مينحها اليت والشهادة مقعد، 300 ويوفر
 :3التالية

 ؛املعدنية واحلمامات والفندقة السياحة مهن خمتلف يف تقنيني تكوين. أ
 ؛ةاملعدني واحلمامات والفندقة السياحة لنشاط الضرورية للمهن التابعة األخرى األسالك مجيع تكوين. ب

                                           
1
، المتضمن إنشاء معهد التقنيات 1220أكتوبر  02المؤرخ في  122-20زائرية، مرسوم تنفيذي رقم الج للجمهورية الرسمية الجريدة 

 .1202الفندقية والسياحية، ص
2
، المتضمن إنشاء معهد التقنيات 1220أكتوبر  02المؤرخ في  123-20 زائرية، مرسوم تنفيذي رقمالج للجمهورية الرسمية الجريدة   

 .1202الفندقية ، ص
3
، المتضمن إنشاء مركز 1222أوت  12المؤرخ في  432-22، مرسوم تنفيذي رقم 32زائرية، العدد الج للجمهورية الرسمية الجريدة 

 .12 -13الفندقة والسياحة، ص 
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 مامات املعدنية وجتديدواحل السياحة والفندقة قطاع من املتخرجني التقنيني املستخدمني مستوى حتسني. ت
 ؛ معلوماهتم

 الدعم وسائل مجيع طريق عن املعدنية واحلمامات الفندقة بالسياحة، املرتبطة اجلديدة التقنيات تعميم .ث
 .املالئمة

 المعهد الوطني للتقنيات الفندقية والسياحية . 4
 تيزي والية يف مقره ،املايل واالستقالل املعنوية بالشخصية يتمتع إداري طابع ذات عمومية مؤسسة هو

 وأ املطاعم االستقبال، يف سامي تقين شهادة ومينح مقعد، 300 يوفر تلمسان والية يف مقرها ملحقة وله ووز 
 :1يلي كمانوضحها   املهام من مبجموعة يقوم وهو ،ةيوالسياح الفندقية اإلدارة احللويات، لطبخ،ا
 ؛املعدنية واحلمامات والفندقة السياحة مهن خمتلف يف السامني التقنيني تكوين. أ

 وتكوينهم املعدنية واحلمامات والفندقة السياحة قطاع من املتخرجني التقنيني املستخدمني مستوى حتسني. ب
 ؛املستمر

 الدعم وسائل مجيع طريق عن املعدنية واحلمامات الفندقة بالسياحة، املرتبطة اجلديدة التقنيات تعميم. ت
 .املالئمة

 المدرسة الوطنية العليا للسياحة. 1
 هذه إنشاء مت املايل، واالستقالل املعنوية بالشخصية تتمتع إداري طابع ذات عمومية مؤسسة تعترب

  :2جند مهامها بني من العاصمةئر از باجل مقرها السياحة، يف للتكوين الوطين املركز حبل القيام بعد املدرسة
 والفندقة السياحة مواد خمتلف يف يف الدراسة اجلامعية والدراسات العليا عايل متخصص نتكوي تقدم. أ

 ؛املعدنية واحلمامات
 املستمر بتكوينهم وتقوم املعدنية، واحلمامات والفندقة السياحة يف التقنيني املستخدمني مستوى حتسني. ب

 ؛معلوماهتم وجتديد

                                           
1
، المتضمن إنشاء المعهد 1222أوت  12المؤرخ في  432-22، مرسوم تنفيذي رقم 32زائرية، العدد الج للجمهورية الرسمية الجريدة  

 . 42 - 44الوطني للتقنيات الفندقية والسياحية، ص 
2
، المتضمن إنشاء المدرسة 1222أوت  12المؤرخ في  433-22، مرسوم تنفيذي رقم 32زائرية، العدد الج للجمهورية الرسمية الجريدة   

 .12 -13العليا للسياحة، ص 
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 بني التوفيق مع، املتعاملون عنه يعرب الذي للطلب االستجابة أجل من االستكشافية ساتراالد جبميع تقوم. ت
 واحلمامات والفندقة السياحة ميادين يف احلاجات وبني ألشغال،ا وأ الرسائل مواضيع اختيار يف الرتبوية املهمة

 ؛املعدنية
 عالقة هلا اليت الدولية أو الوطنية املؤسسات خمتلف مع باالتصال تنجز اليت ساتراالد خمتلف يف تشارك. ث

 ؛املعدنية واحلمامات والفندقة السياحة بتطوير
 ؛نشاطها مبيدان يرتبط وثائقي رصيد تكوين. ج
 .املعدنية واحلمامات والفندقة السياحة يف متخصصة جملة تصدر. ح

 مساهمة السياحة في التشغيل: الفرع الثاني
 كثيفة ذات مهارات عالية يف التفاعل، عاملة يد حتتاج اليت الصناعات من بأنه السياحي القطاع يتميز

األخرى   جماالت االقتصاد بباقي مرتبطة أهنا صناعة كما واليت تتوزع على خمتلف اهلياكل السياحية،
البطالة وخلق امتصاص  على قادرة جيعلها ما وهذا واملطاعم،يواء ، اإلكاملواصالت، وخدمات االتصال

 (: 0279-0272)مناصب شغل، واجلدول املوايل يوضح مسامهة السياحة يف  التشغيل باجلزائر يف الفرتة 
 مساهمة قطاع السياحة في معدل التشغيل(: 22)الجدول 

 %معدل النمو  عدد العمال السنة
0272 213000 / 
0277 220000 3,29 
0270 224028 1,83 
0279 256775 14,62 
0271 261 289 1,76 
0279 265 803 7.19 
0271 270 317 7.12 
0271 300 000 72.89 
0279 308 027 0.11 
0278 902222 9.99 

 :على الرابط وزارة السياحة والصناعات التقليديةباالعتماد على معطيات  الطالبمن إعداد   :المصدر

 f15c06ad-https://www.mtatf.gov.dz/?page_id=1101#el (09/29/0207) 

https://www.mtatf.gov.dz/?page_id=1101#el-f15c06ad
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س به يف التشغيل على مستوى القطاع السياحي يف اجلزائر، فانطالقا من أاملالحظ أن هناك تطور ال ب
ين شهدت أ ،0279سنة  عامل 091119ىل إعامل  079222عداد من هناك تزايد ملحوظ يف األ 0272سنة 

ستقر بعدها خالل الفرتة من لت، %14,62مبعدل منو قدر بــ  التشغيلالنسبة األكرب من مسامهة السياحة يف 
عامل مبعدل  922222ىل إ 0271عامل، مث ترتفع بعدها سنة  019929، مبتوسط تشغيل 0271ىل إ 0271

 . 0279عامل سنة  929201و، %77منو  يقارب 

ن هذه األرقام بعيدة كل البعد عن ما تأمله السلطات من أ إالرغم هذا التطور يف مستوى التشغيل و 
اعتباره البديل احملتمل بهذا القطاع، خاصة مع حجم اإلمكانيات اجملهزة لتنمية القطاع السياحي يف اجلزائر 

 .لالقتصاد الريعي
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 الثالث خالصة الفصل

 ترتيبها أن إال ودينية، طبيعة، تارخيية، ثقافية كبرية، سياحية ومؤهالت إمكانيات على اجلزائر تتوفر
 من املتبعة السياسات العديدة واملتكررة  بسبب املتاحة، وطاقاهتا إمكانياهتا من بكثري أدىن يزال ال العاملي
 ان دائما يف مصاف األنشطة املهمشة،كحيث   ،املتوقعة ىل املراتبإمل تصل هبذا القطاع  اليت احلكومة طرف
وميكن من خالل هذا الفصل استنتاج ما  العديدة لتكوين بنية حتتية قوية لقطاع السياحة،  احملاوالت من بالرغم

 :يلي
الطبيعية والتارخيية  تعترب اجلزائر من البلدان الغنية من الناحية السياحية، فهي حتوي مقومات عديدة منها -

 والثقافية والدينية؛
 خطط خمتلف ففي االستقالل، منذ به االهتمام بقلة ريفس القطاع منه يعاين الذي روالتأخ الضعف إن -

 السياحة تشجيع إىل باإلضافة السياحة حساب على الصناعي للقطاع دائما األولوية كانت الوطنية، التنمية
 الدولية؛ السياحة حساب على الداخلية

 التحتية البنية يف االستثمار قلة منها منوه، من حتد كبرية معوقات يواجه اجلزائر يف السياحة قطاع زال ما  -
 ؛املتخصصة العاملة اليد ونقص األساسية واخلدمات الطرقات وخباصة

 واالستقرار األمن غيابو ، املنتجات وتسويق وترويج السياحة قطاع لتنمية موجهة سياسة إىل االفتقار  -
 ؛وتطويره القطاع تنمية أمام الرئيسية العوائق حدأ ميثل السياسي

 مؤسسات فأغلب االستقالل، منذ التسيري منط إىل بدرجة كبرية اراجع اتأخر  يعاين قطاع السياحة يف اجلزائر -
 ؛كبريا إصالحا تستلزماملادية  هياكله معظم أن كما ماليا، عجزا حققت عموميةال السياحي القطاع

إىل وجهات سياحية خارجية، حيث نقص الوافدين األجانب إىل اجلزائر مع خروج عدد كبري من اجلزائريني  -
وتوفر اخلدمات املميزة  حبكم التقارب الثقايف واجلغرايف تعترب تونس الوجهة السياحية األوىل للجزائريني

 .بأسعار تنافسية

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :الرابعالفصل 

دراسة استقصائية لبعض املؤسسات 
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 دراسة استقصائية لبعض المؤسسات السياحية بوالية سطيف: الفصل الرابع

 تمهيد

وبعض املفاهيم  فيه إىل مفهوم التسويق الداخلي مت اإلشارةرق إىل اجلانب النظري والذي بعد التط
مدى تطبيق  معرفةهذا الفصل  سيتم من خالل، ومؤشرات قياسها يف اجلزائر اخلاصة جبودة اخلدمة والسياحة

، باإلضافة إىل دراسة أمهية وجودة اخلدمة التسويق الداخلي ييف والية سطيف ملفهوم السياحيةاملؤسسات 
 املؤسسات السياحيةجمموعة من وهذا بعد زيارة  ،جودة اخلدمة السياحيةممارسات التسويق الداخلي يف تطوير 

وحماولة إسقاط خمتلف اجلوانب النظرية على هذه املؤسسات  ،رايف لوالية سطيفاملتوزعة على اجملال اجلغ
 .البحثالختبار الفرضيات اليت انطلق منها 

 :إىل الفصل هذا التطرق يف وعليه سيتم

 .جمال الدراسة امليدانية: املبحث األول

 حتليل البيانات ومناقشة إجابات املستجوبني: املبحث الثاين

 .اختبار الفرضيات، عرض النتائج وتقدمي املقرتحات: املبحث الثالث
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 مجال الدراسة الميدانية: المبحث األول

لتمثل جماال إلجراء الدراسة امليدانية وإسقاط خمتلف  بالوالية ر بعض املؤسسات السياحيةمت اختيا لقد
اجلوانب النظرية للموضوع على واقعها العملي، وتطبيق النموذج املعتمد يف دراسة الظاهرة واختبار الفرضيات 

 . اليت تأسس عليها البحث

 إجراءات الدراسة الميدانية: المطلب األول

اسرتجاع من التصميم وحىت  ،اخلاصة بتوزيع االستبيانحيث سيتم عرض خمتلف اإلجراءات واملراحل 
 .التطرق إىل منوذج الدراسة وشرح خمتلف املتغريات املدروسة معاالستمارات 

  إجراءات الدراسة: الفرع األول

 : متت هذه الدراسة وفقا جملموعة من اإلجراءات كانت كالتايل

مدينة ) املتوزعة يف مناطق جغرافية خمتلفة بوالية سطيف 1السياحيةمشلت الدراسة جمموعة من املؤسسات . 1
 07زيارهتا  متت، وقد بلغ عدد املؤسسات اليت (، مدينة عني أزالالعلمة، مدينة سطيف، ومدينة عني وملان

نظرا للظروف اليت  ،% 11 أي بنسبة استجابةاستمارة  70استمارة، اسرتجعت منها  07 وزعت عليهامؤسسة، 
 .واجلزائر املتعلقة جبائحة كورونا واليت أدت إىل غلق أغلب املؤسسات السياحية يف الوالية يشهدها العامل

ومدينة  مدينة عني وملان، مدينة العلمة، مدينة سطيف: توزعت املؤسسات حمل الدراسة يف املناطق التالية. 2
 .من الوالية كما مشلت الدراسة بعض املؤسسات يف مدن متفرقة أخرى،  عني ازال

ا، واسرتجاع وشرح اهلدف من االستمارة، توضيح مضموهن زيارة املؤسسات ومقابلة مسرييها متت. 3
تصل اإلجابة عنها يف حينها، وبعض االستمارات مت اسرتجاعها بعد فرتة أسبوع أو أكثر  االستمارات اليت مت

تتم اإلجابة عنه بشكل ميكن من تسليمها ملسريي املؤسسات حمل الدراسة، وبعضها مل يسرتجع أو مل للشهر 
 .استغالله

                                                           
 .قائمة المؤسسات محل الدراسة( 1الملحق رقم )أنظر   1
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استغرقت عملية البحث عن املؤسسات وحتديد موعد ملقابلة مسرييها، ومن مث توزيع االستمارات ومجعها . 4
 .71/11/2727إىل غاية  12/70/2727من الزمن، حيث امتدت العملية من  ينحوايل شهر 

استجابة ، وهي نسبة  %11= 177( 70/07) ـــة مسريي املؤسسات حمل الدراسة بـقدرت نسبة استجاب. 7
  .االعتماد عليها جلمع البيانات املطلوبة للدراسةوميكن  مقبولة

 شرح نموذج الدراسة: الفرع الثاني

وبعد االطالع على دراسات سابقة مت  اسة والوصول إىل النتائج املرجوةمن أجل حتقيق أهداف الدر 
، والذي ارتكز على اعتبار التسويق الداخلي متغري مستقل يساهم يف ني يف الشكلوضع منوذج للدراسة واملب

 .جودة اخلدمة كل على حدة جماالتتطوير جودة اخلدمة باعتبارها متغريا تابعا، وذلك من خالل تأثريه على 
 نموذج الدراسة(: 18)الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الطالبمن إعداد : المصدر

 :املستقلة واملتغريات التابعة كما يلي على ضوء هذا النموذج ميكن حتديد املتغريات

جودة 
 الخدمة

 تحديد االحتياجات المادية

 تحديد االحتياجات البشرية

 تحديد االحتياجات المالية
 التحفيز 

3 الفرضية  

4الفرضية   

3 الفرضية  

 التمكين
 تنفيذ تصميمات الخدمة

 بيئة العمل الداخلية

 خدمات ما بعد البيع

 تصميم الخدمة

 رؤية المؤسسة

2الفرضية   

الخبرة 
خارج 
 المؤسسة

الخبرة 
داخل 
 المؤسسة

المستوى 
 التعليمي

ممارسات 
التسويق 
 الداخلي 

 تدريب العاملين

 االتصال الداخلي 

نطاق  الحجم
 السوق

 1الفرضية 

مدة 
 النشاط

 اختيار العاملين
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 :املتغري املستقل الذي يؤثر على مستوى تبين التسويق الداخلي كمتغري تابع. 1

، (عدد العمال)احلجم : وتتضمن جمموعة من اخلصائص املميزة للمؤسسات من حيث: العوامل المؤسسية. أ
 .نطاق السوق، مدة النشاط

 :اجلودة الداخلية يف املؤسسات السياحيةاملتغري املستقل الذي يؤثر على مستوى تبين  . 2

، (عدد العمال)احلجم : وتتضمن جمموعة من اخلصائص املميزة للمؤسسات من حيث: العوامل المؤسسية. أ
 .نطاق السوق، مدة النشاط

تدريب ، االتصال الداخلي، اختيار العاملني :السياحيةجودة اخلدمة املتغريات املستقلة اليت تؤثر على أبعاد . 3
 .العاملني متكني، العاملني حتفيز، العاملني

دراك املسريين ألمهية تبين ممارسات التسويق الداخلي يف تطوير إتغريات اليت تفسر التباين يف مستوى امل . 4
 :جودة اخلدمة السياحية

 .(العمل خارج املؤسسة) اخلربة خارج املؤسسة، اخلربةاملستوى التعليمي، وتتضمن  :العوامل الشخصية. أ

 أداة الدراسة: المطلب الثاني

 عاد الدراسة املستوحاة من اإلطارلقد مت تصميم استمارة حبث تتضمن جمموعة من األسئلة تعكس أب
 االعتبار النموذج املقرتح فقد متالنظري للموضوع، إىل جانب الدراسات السابقة املطلع عليها، وأخذا يف 

استخدام جمموعة من األدوات اإلحصائية لشرح البيانات املفرغة من االستمارة واختبار الفرضيات، وسيتم 
 .ضمن هذا املطلب شرح مضمون االستمارة

 بيانمن االست الجزء األول :الفرع األول

 :شمل املتغريات التاليةي 

 :جمموعة من العناصر نعرضها كاآليتوتتضمن : بيانات المستجوبين .1
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واحملددة بـــ السن، اجلنس، املستوى التعليمي، (: متعلقة بعمال املؤسسات حمل الدراسة)بيانات ديمغرافية . أ
 .اخلربة يف املؤسسة وخارجها

 .ذكر أو أنثى: فيكون إما: الجنس -
 47 سنة إىل 37من : ة الثانيةلفئسنة، ا 37أقل من : الفئة األوىل: قسم إىل أربع فئات كالتايل: السن -

 .سنة 77أكرب من : سنة، والفئة الرابعة 77سنة إىل  41من : ، الفئة الثالثةسنة
 .املتوسط، الثانوي، اجلامعي: ممثل يف ثالثة مستويات: المستوى التعليمي -

 .سنوات العمل باملؤسسة وخارجها: واحملددة بــ: بيانات وظيفية. ب

الفئة األوىل : متثل اخلربة باملؤسسة، ومت حتديد أربعة فئات أساسية وهي :سنوات العمل بالمؤسسة -
سنة، الفئة الرابعة  27إىل  11سنوات، الفئة الثالثة من  17إىل  7سنوات، الفئة الثانية من  7أقل من 
 .سنة 27أكثر من 

 .عامةأو  مؤسسات خاصة :ويكون إما لــ: سنوات العمل خارج المؤسسة -

 .وتضمنت مدة النشاط، نطاق السوق، احلجم: بيانات المؤسسات. 2

 27إىل  11سنوات، من  17إىل  7سنوات، من  7أقل من : بالفئات التالية ايعرب عنه: مدة النشاط. أ

 .سنة 27سنة، أكثر من 

 .حملي، وطين، دويل وحدد بثالث فئات: نطاق السوق. ب

عامل،  40إىل  17عمال، من  0إىل  1إىل ثالث فئات من  لعاملنيعدد ا من حيث وقسم: الحجم. ت
 .عامل 277إىل  77من 

 تبيانمن االس الجزء الثاني: الفرع الثاني

  :تتوزع على النحو التايل( عبارة 10)ويتضمن ثالث حماور مت تقسيمها من خالل 
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توى على حي: الداخليتقييم اتجاهات العاملين بخصوص تبني ممارسات التسويق : األول المحور. 1
 : مخسة أبعاد ملمارسات التسويق الداخلي كالتايل على ةقسممعبارة  (27)

 عبارات؛( 74)ختيار العاملني احتوى على ا :البعد األول. أ
 عبارات؛( 74)االتصال الداخلي احتوى على : البعد الثاني. ب
  عبارات؛( 74)تدريب العاملني احتوى على : البعد الثالث. ت
 عبارات؛( 74)حتفيز العاملني احتوى على :  البعد الرابع. ث
 .عبارات( 74)متكني العاملني احتوى على  :البعد الخامس. ج
عبارة قسم  (20)توى على حي :جودة الخدمة تبني بخصوص العاملينتقييم اتجاهات : المحور الثاني. 2

 :كالتايل إىل مثانية أبعاد جلودة اخلدمة السياحية
 عبارات؛( 74)رؤية املؤسسة احتوى على : األول البعد. أ

 عبارات؛( 74)تصميم اجلودة احتوى على : البعد الثاني. ب
  عبارات؛( 74)حتديد االحتياجات املادية احتوى على :  البعد الثالث. ت
 عبارات؛( 74)حتديد االحتياجات البشرية احتوى على  :البعد الرابع. ث
 ؛عبارات( 74)حتديد االحتياجات املالية احتوى على  :البعد الخامس. ج
  عبارات؛( 73)اخلدمة احتوى على  اتتنفيذ تصميم:  البعد السادس. ح
 عبارات؛( 73)بيئة العمل الداخلية احتوى على  :البعد السابع. خ
 .عبارات( 73)بعد البيع احتوى على  خدمات ما :البعد الثامن. د

توى حي: تبني ممارسات التسويق الداخلي في تطوير جودة الخدمة السياحيةأهمية : المحور الثالث. 3
 :كالتايلعبارة قسم إىل مثانية أبعاد   (20)على 

 عبارات؛( 77)احتوى علىتعزيز الرؤية املبنية على اجلودة  أمهية ممارسات التسويق الداخلي يف :البعد األول. أ
 عبارات؛( 77)احتوى على الداخلي يف ضبط أنشطة تصميم اخلدمةأمهية ممارسات التسويق :البعد الثاني. ب
 عبارات؛( 77)احتوى على أمهية ممارسات التسويق الداخلي يف حتديد االحتياجات املادية: البعد الثالث. ت
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 عبارات؛( 77)احتوى مسامهة ممارسات التسويق الداخلي يف حتديد االحتياجات البشرية : البعد الرابع. ث
 عبارات؛( 77)احتوى  مسامهة ممارسات التسويق الداخلي يف حتديد االحتياجات املالية:الخامس البعد. ج
 عبارات؛( 77)احتوى على التسويق الداخلي يف تنفيذ التصميمات مهة ممارساتسام: البعد السادس. ح
 عبارات؛( 77)احتوى على ممارسات التسويق الداخلي يف حتقيق بيئة العمل املناسبة مسامهة :البعد السابع. خ
وترقيم  عبارات؛( 73)احتوى على مسامهة التصميمات يف حتقيق جودة خدمات ما بعد البيع :البعد الثامن. د

 : العبارات مبني يف اجلدول املوايل

  توزيع عبارات االستبيان وترقيمها(: 23)الجدول 
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 باالعتماد على استبيان الدراسة الطالبمن اعداد : المصدر

كما اشتمل االستبيان على رسالة موجهة ألفراد عينة الدراسة لتعريفهم بالدراسة وأمهيتها والتأكيد على 
 . أن إجاباهتم ستعامل بسرية تامة وسيتم استخدامها ألغراض البحث العلمي فقط

 بيانصدق االستو  ثبات: المطلب الثالث
أن يعكس االستبيان احملتوى املراد قياسه وفًقا ، أو يقيس االستبيان ما وضع لقياسه إن الصدق يعين أن

البحث قياسه بتقيس ما يفرتض  و العبارة املوجودة يف االستبيان، ويعين بصفة عامة أن السؤال أألوزانه النسبية
 .جمموعة من الشروطالدراسة وجب حتقيق  ألداةللوصول إىل صالحية تامة بالفعل، و 
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 بيانالصدق الظاهري لالست: الفرع األول
كأداة للدراسة لقياس ما نريد قياسه،   االستمارة اعتماد املقصود بالصدق الظاهري هو مدى إمكانية

2قصد التأكد من الصدق الظاهري ألداة الدراسة مت عرض استمارة أوليةو 
 3على جمموعة من احملكمني 

 :قصد التأكد منمن جامعات خمتلفة يف موضوع الدراسة املختصني 
 انسجام الفقرات مع بعضها البعض ومع حماورها؛ . 1

 فرضيات الدراسة والتأكد من التقسيم الصحيح هلا؛وتطابقها مع مشولية حماور وفقرات االستمارة . 2

 دقة ووضوح فقرات االستمارة؛. 3

 .الفقرات لضمان فهمها واستيعاهبا من قبل املستجوبنيالبساطة وعدم الرتكيب يف . 4

حيث كانت عبارة عن حمورين مث مت إضافة ) الفرضيات وحماور الدراسةمبا فيها حيث مت تعديل االستمارة 
ن ألة العبارات الغامضة واليت ميكن تعديل الفقرات مبا يتماشى واحملور اجلديد وإزا) فقراهتابعض و  (احملور الثالث

 .4لالستمارة للشكل النهائيللوصول مبا يتماشى وتوصيات احملكمني وهذا ، (مبهمة للمستجوبنيتكون 

 ستبيانثبات وصدق اال: الفرع الثاني

 ثبات االستبيان. 1
مرتني أو  النتائج نفسها يف حالة تطبيقه حتقيقيقصد بثبات االستبيان أن يكون االختبار قادرا على 

قد مت االعتماد يف و رق إحصائية حلساب ثبات االستبيان، وتوجد عدة معادالت وط أكثر على نفس اجملموعة،
 ،( Cronbach's Alpha)نباخ طريقة معامل ألفا كرو  لتحقق من ثبات عبارات حماور االستبيانل هذه الدراسة

صدق من المث حساب معامل  لقياس درجة ثبات عبارات االستبيان، قاييس استخداماامليعد من أكثر  والذي

مت  وقد ، معامل الثبات = معامل الصدق: استخدام املعادلة التاليةاجلذر الرتبيعي ملعامل الثبات بخالل 

 :دناهأمدونة يف اجلدول  احملصل عليها نتائجالو  ،يف حساب الثبات spssستعانة بربنامج اال

                                                           

النموذج األولي لالستمارة( 2الملحق رقم )أنظر   2   
 .قائمة المحكين( 3الملحق رقم) أنظر   3
 .النموذج النهائي لالستمارة( 4الملحق رقم ) أنظر   4
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  قيم معامل ألفا كرونباخ لمحاور أداة الدراسة(: 24)الجدول 
 معامل الصدق قيم معامل ألفا كرونباخ عدد العبارات االستبيان أبعاد ومحاور

 0.921 0.849 20 تقييم اتجاهات العاملين بخصوص تبني ممارسات التسويق الداخلي: المحور األول
 0.966 0.934 29 جودة الخدمة بخصوص العاملينتقييم اتجاهات :  المحور الثاني

 0.970 0.942 38 التسويق الداخلي في تطوير جودة الخدمة السياحيةأهمية تبني ممارسات : المحور الثالث
 0.978 0.957 87 ككل   االستبيان

 "(71"أنظر امللحق رقم ) SPSS.V25 باالعتماد على خمرجات برنامج  الطالبمن إعداد : المصدر

، احملور (7.140)احملور األول  :قيمة معامل ألفا كرونباخ  حملاور الدراسة الثالث كانت على التوايل إن
القيمة و  ،7.1أكرب من احلد األدىن حماور االستبيان وبالتايل مجيع ، (7.042)، احملور الثالث (7.034)الثاين 

معامل  جتدر اإلشارة أنو ، مما يدل على ثبات أداة الدراسة ،(0.957)ميع عبارات االستبيان بلغت جلمجالية اإل
وقد بلغ معامل الصدق الكلي الذي  دل على أن قيمة الثبات مرتفعة، 71ألفا كرونباخ كلما اقرتبت قيمته من 

 .وهو مايدل على صدق أداة الدراسة( 7.001)قيمته  يعرب عن اجلذر الرتبيعي ملعامل الثبات ما

 االتساق الداخلي .  2 

يهدف إىل معرفة مدى  (Pearson Correlation)وفقا ملعامل االرتباط بريسون  صدق االتساق الداخلي
حيث يتم حساب معامل االرتباط بريسون بني  ،قدرة كل جمموعة من عبارات احملور على قياس متغري بوضوح

املطلقة، ، لكن هذا املعامل ال يكتسب داللته من قيمته (1+)و( 1-) يرتاوح يف كل احلاالت بني وهومتغريين 
لكل ( *sig)5وهذا من خالل مقارنة القيمة االحتمالية ،ويتعني أن يتم تفحص داللة معامل االرتباط بريسون

فإن  ،7.77*6 أقل أو تساوي مستوى الداللة( sig) ، فإذا كانت قيمة7.77مع مستوى الداللة  ل ارتباطمعام
ة صادقة ومتسقة ملا العبار ف أي توجد عالقة بني العبارة وحمورها ،معامل االرتباط بريسون ذو داللة إحصائية

 . يتالءم مع مفهوم احملور الذي تنتمي إليه امضموهنو وضعت لقياسه 
                                                           

، وعلى أساسها يتم اختبار Spssتظهر في مخرجات البرامج اإلحصائية مثل برنامج (: احتمال الخطأ)أو ما يسمى بـــ (: Sig)االحتمالية القيمة *
 ، الجزءSpssاألساليب اإلحصائية وتطبيقاتها يدويا وباستخدام ، (2113)نقال عن عبد الكريم بوحفص. الداللة االحصائية لنتائج الدراسة الميدانية

 .24، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ص 12
ع شائالوهي قيمة يختارها الباحث في بحثه وعادة في دراسات العلوم اإلنسانية واالجتماعية يتم اختبار مستوى الداللة  :مستوى الداللة اإلحصائية *

أو  1.10احتمال الخطأ في المعاينة، يجب أال يزيد عن أن  ما يعني% 0ائج الميدانية بنسبة ن الباحث يشك في النتأويعني ذلك  1.10االستخدام وهو 
األساليب اإلحصائية  ،(2113)حفصنقال عن عبد الكريم بو  .1.10ال تزيد عن  sigبمعنى آخر ُيقبل مقدار خطأ في صحة النتائج اذا كانت قيمة

 .24 ، ص2113الجزائر، وعات الجامعية، ، ديوان المطب12الجزء  ،Spssوتطبيقاتها يدويا وباستخدام 
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تقييم اجتاهات العاملني خبصوص تبين ممارسات ب املتعلق :للمحور األول صدق االتساق الداخلي.  أ
 :التسويق الداخلي

 الداخلي لعبارات أبعاد المحور األولاالتساق (: 25)الجدول 
 تقييم اتجاهات العاملين بخصوص تبني ممارسات التسويق الداخلي: المحور األول

 االتصال الداخلي: ثانيا اختيار العاملين: أوال

 نتيجة Pearson. c Sig رقم العبارة نتيجة .Pearson. c Sig رقم العبارة
 دال 0.000 **0.693 77العبارة  دال 0.000 **7.577 71العبارة 
71العبارة  دال 0.000 **0.664 72العبارة   دال 0.000 **0.795 
 دال 0.000 **0.820 70العبارة  دال 0.000 **0.775 73العبارة 
 دال 0.000 **0.682 1العبارة  دال 0.000 **0.728 74العبارة 

 تحفيز العاملين: رابعا تدريب العاملين:ثالثا

 نتيجة .Pearson. c Sig رقم العبارة نتيجة .Pearson. c Sig العبارةرقم 
 دال 0.000 **0.701 13العبارة  دال 0.000 **0.806 70العبارة 
 دال 0.000 **0.825 14العبارة  دال 0.000 **0.741 17العبارة 
 دال 0.000 **0.634 17العبارة  دال 0.000 **0.729 11العبارة 
 دال 0.000 **0.549 11العبارة  دال 0.000 **0.749 12العبارة 

 تمكين العاملين: 50
 دال 0.000 **0.748 10العبارة  دال 0.000 **0.725 10العبارة 
 دال 0.000 **0.599 27العبارة  دال 0.000 **0.628 11العبارة 

 أي يوجد ارتباط معنوي بني العبارة والدرجة الكلية حملورها :دال
 على وجود داللة االحصائية SPSSتدل يف برنامج ** 

 "(70"أنظر امللحق رقم ) SPSS.V25 باالعتماد على خمرجات برنامج  الطالبمن إعداد  :المصدر

، االتصال الداخلي، اختيار العاملني)عبارات األبعاد  نفإالثنائية املبينة أعاله نتائج االرتباطات من 
متتاز باالتساق الداخلي ، املتعلقة بقياس مضمون احملور األول( متكني العاملني، العاملنيحتفيز ، تدريب العاملني

ل من أق Sigلكل بعد يف احملور وعباراته دالة إحصائيا، إذ أن قيمة  القة االرتباط بني الدرجة الكليةعحيث أن 
 بلغ قيمة (اختيار العاملني)مع بعدها ( 01)للعبارة رقم  معامل االرتباط فمثال ،7.77داللة المستوى 

(R=0.577 )حيث قيمة  ،وهو دال احصائيا(sig=0.000) االتصال )بعد ل ةوأيضا بالنسب 7.77قل من أ
 من البعد الثالث( 09)ضافة إىل العبارة رقم ، باإل( R=0.693)ارتباط مبعامل ( 77)م للعبارة رق( الداخلي

عبارات ونفس املقارنة مع باقي  ،7.77ومستوى معنوية أقل من ( R=0.806)مبعامل ارتباط ( تدريب العاملني)
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أقل من مستوى املعنوية ( R=0.701)مبعامل ارتباط( 13)حيث كانت العبارة رقم  (حتفيز العاملني)البعد الرابع 
أقل من مستوى ( R=0.725) مبعامل االرتباط( 10)العبارة و ( متكني العاملني)والبعد اخلامس  املفروض،

 .ملا وضعت لقياسه صادقة ومتسقةعبارات احملور األول ومنه  املعنوية املفروض،

 :جودة اخلدمةتبين  خبصوص العاملنيتقييم اجتاهات ب املتعلق :للمحور الثاني صدق االتساق الداخلي.  ب
 االتساق الداخلي لعبارات أبعاد المحور الثاني (:26)الجدول 

 جودة الخدمة بخصوص العاملينتقييم اتجاهات : المحور الثاني
 أنشطة الجودة المرتبطة بتصميم الخدمة: ثانيا رؤية المؤسسة المبنية على تحقيق جودة الخدمة: أوال

 نتيجة Pearson. c Sig رقم العبارة نتيجة .Pearson. c Sig رقم العبارة

 دال 0.000 **0.803 27العبارة  دال 0.000 **0.756 21العبارة 

21العبارة  دال 0.000 **0.507 22 العبارة  دال 0.000 **0.625 

 دال 0.000 **0.798 20العبارة  دال 0.000 **0.794 23العبارة 

 أنشطة الجودة المرتبطة بتحديد االحتياجات البشرية: رابعا أنشطة الجودة المرتبطة بتحديد االحتياجات المادية: ثالثا

 نتيجة .Pearson. c Sig رقم العبارة نتيجة .Pearson. c Sig رقم العبارة

 دال 0.000 **0.702 33العبارة  دال 0.000 **0.735 20العبارة 

 دال 0.000 **0.678 34العبارة  دال 0.000 **0.829 37العبارة 

 دال 0.000 **0.742 37العبارة  دال 0.000 **0.687 31العبارة 

 أنشطة الجودة المرتبطة بتنفيذ تصميم الخدمة: سادسا االحتياجات الماليةأنشطة الجودة المرتبطة بتحديد : خامسا
 نتيجة .Pearson. c Sig رقم العبارة نتيجة .Pearson. c Sig رقم العبارة

 دال 0.000 **0.791 41العبارة  دال 0.000 **0.657 30العبارة 

 دال 0.000 **0.879 42العبارة  دال 0.000 **0.681 31العبارة 

 أنشطة الجودة المرتبطة بخدمات ما بعد البيع:ثامنا أنشطة الجودة المرتبطة ببيئة العمل الداخلية: سابعا
 نتيجة .Pearson. c Sig رقم العبارة نتيجة .Pearson. c Sig رقم العبارة

 دال 0.000 **0.748 40العبارة  دال 0.000 **0.686 44العبارة 

 دال 0.000 **0.772 41العبارة  دال 0.000 **0.832 47العبارة 
 أي يوجد ارتباط معنوي بني العبارة والدرجة الكلية حملورها :دال
 على وجود داللة االحصائية SPSSتدل يف برنامج ** 

 "(70"أنظر امللحق رقم ) SPSS.V25 باالعتماد على خمرجات برنامج  الطالبمن إعداد : المصدر



بوالية سطيفالفصل الرابع                       دراسة استقصائية لبعض المؤسسات السياحية   
 

192 
 

تصميم ، رؤية املؤسسة)عبارات األبعاد  املبينة يف اجلدول أعاله أنائية نتائج االرتباطات الثنتشري 
تنفيذ تصميم ، حتديد االحتياجات املالية ،حتديد االحتياجات البشرية ،اديةحتديد االحتياجات امل، اجلودة
متتاز ( جودة اخلدمة)ور الثاين احملاملتعلقة بقياس مضمون ( خدمات مابعد البيع، بيئة العمل الداخلية، اخلدمة

 Sigقيمة فعالقة االرتباط بني الدرجة الكلية لكل بعد وعباراته دالة إحصائيا، حيث أن  ،باالتساق الداخلي

( 21)للعبارة رقم  معامل االرتباط فمثال ،7.77داللة الل من مستوى بعد هي أق يف كل عبارة من عبارات كل
قل من أ (sig=0.000)وهو دال احصائيا حيث قيمة ( R=0.756) بلغ قيمة (رؤية املؤسسة)مع بعدها 

، باالضافة إىل ( R=0.803)ارتباط مبعامل ( 27)رقم  للعبارة( تصميم اجلودة)للبعد  ةوأيضا بالنسب ،7.77
ومستوى معنوية (  R=0.735)مبعامل ارتباط (  حتديد االحتياجات املادية)من البعد الثالث ( 29)العبارة رقم 

 وهي أقل من مستوى املعنوية املفروض، ،عبارات أبعاد احملور املتبقيةونفس املقارنة مع باقي  ،7.77أقل من 
 .ملا وضعت لقياسه صادقة ومتسقة( جودة اخلدمة خبصوص العاملنيتقييم اجتاهات )عبارات احملور الثاين ومنه 

تبين ممارسات التسويق الداخلي يف تطوير جودة اخلدمة  أمهية :صدق االتساق الداخلي للمحور الثالث.  ت
 :السياحية
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 االتساق الداخلي لعبارات أبعاد المحور الثالث (:27)الجدول 
 أهمية تبني ممارسات التسويق الداخلي في تطوير جودة الخدمة السياحية: الثالثالمحور 

التسويق الداخلي في تعزيز الرؤية المبنية على  أهمية ممارسات: أوال
 أهمية ممارسات التسويق الداخلي في ضبط أنشطة تصميم الخدمة: ثانيا الجودة

 نتيجة Pearson. c Sig رقم العبارة نتيجة .Pearson. c Sig رقم العبارة

 دال 0.000 **0.710 77العبارة  دال 0.000 **0.704 50العبارة 

 دال 0.000 **0.171 71العبارة  دال 0.000 **0.034 51العبارة 

 دال 0.000 **0.111 70العبارة  دال 0.000 **0.023 52العبارة 

أهمية ممارسات التسويق الداخلي في تحديد االحتياجات : ثالثا
 المادية

مساهمة ممارسات التسويق الداخلي في تحديد االحتياجات  :رابعا
 البشرية

 نتيجة .Pearson. c Sig رقم العبارة نتيجة .Pearson. c Sig رقم العبارة

 دال 0.000 **0.110 17العبارة  دال 0.000 **0.107 17العبارة 

 دال 0.000 **0.000 11العبارة  دال 0.000 **0.004 11العبارة 

 دال 0.000 **0.010 10العبارة  دال 0.000 **0.147 12العبارة 

ممارسات التسويق الداخلي في تحديد االحتياجات  مساهمة:خامسا
 المالية

 مساهمة ممارسات التسويق الداخلي في تنفيذ التصميمات: سادسا

 نتيجة .Pearson. c Sig رقم العبارة نتيجة .Pearson. c Sig رقم العبارة

 دال 0.000 **0.147 07العبارة  دال 0.000 **0.100 07العبارة 

 دال 0.000 **0.047 01العبارة  دال 0.000 **0.027 01العبارة 

 دال 0.000 **0.012 00العبارة  دال 0.000 **0.124 02العبارة 

مساهمة ممارسات التسويق الداخلي في تحقيق بيئة العمل : سابعا
 المناسبة

 مساهمة التصميمات في تحقيق جودة خدمات ما بعد البيع: ثامنا

 نتيجة .Pearson. c Sig رقم العبارة نتيجة .Pearson. c Sig رقم العبارة

 دال 0.000 **0.712 17العبارة  دال 0.000 **0.117 17العبارة 

 دال 0.000 **0.172 11العبارة  دال 0.000 **0.101 11العبارة 

 دال 0.000 **0.031 10العبارة  دال 0.000 **0.073 12العبارة 

 والدرجة الكلية حملورهاأي يوجد ارتباط معنوي بني العبارة  :دال
 على وجود داللة االحصائية SPSSتدل يف برنامج ** 

 "(70"أنظر امللحق رقم ) SPSS.V25 باالعتماد على خمرجات برنامج  الطالبمن إعداد : المصدر
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 أمهية ممارسات التسويق الداخلي أبعادعبارات  أعاله أن نة يف اجلدولنتائج االرتباطات الثنائية املبيتبني 
حتديد  ،حتديد االحتياجات املادية، جلودةضبط أنشطة تصميم ا، عزيز الرؤية املبنية على اجلودةت)يف 

حتقيق جودة ، حتقيق بيئة العمل املناسبة، تنفيذ التصميمات، ياجات البشريةحتديد االحت ،االحتياجات املالية
عالقة االرتباط حيث أن  ،باالتساق الداخليمتتاز ور الثالث احملاملتعلقة بقياس مضمون ( خدمات مابعد البيع
سوبة يف كل احمل ت االرتباط بريسونملعامال Sigقيمة ف لكل بعد وعباراته دالة إحصائيا، بني الدرجة الكلية

مع بعدها ( 77)للعبارة رقم  عامل االرتباطمفمثال  ،7.77من مستوى داللة  بعد أقل عبارة من عبارات كل
قل من أ (sig=0.000)وهو دال احصائيا حيث  ،(R=0.594)بلغ قيمة( على اجلودةتعزيز الرؤية املبنية )

، (R=0.517)ارتباط مبعامل ( ودةضبط أنشطة تصميم اجل)مع بعدها  (77)لعبارة رقم اأيضا و  ،7.77
مبعامل ارتباط (ضبط أنشطة تصميم اجلودة)لثالث من البعد الثالث للمحور ا( 60)ضافة إىل العبارة رقم باإل

(R=0.670  ) هي أقل من ف ،عبارات احملور املتبقيةونفس املقارنة مع باقي  ،7.77ومستوى معنوية أقل من
 .ملا وضعت لقياسه صادقة ومتسقةعبارات احملور الثاين ومنه  مستوى املعنوية املفروض،

 صدق االتساق البنائي لالستبيان.  3
 الدراسة أداةق األهداف اليت تسعى يحتقأحد مقاييس صدق أداة الدراسة، حيث يقيس مدى هو 

 ،قياس ارتباط الدرجة الكلية لكل بعد مع الدرجة الكلية للمحور الذي ينتمي إليه واهلدف منهلوصول إليها، ل
 : صدق االتساق البنائي حملاور وأبعاد االستبيانداول التالية تبني نتائج حساب واجل

  االتساق البنائي ألبعاد المحور األول.  أ
 صدق االتساق البنائي ألبعاد المحور األول(: 28)الجدول 

 أبعاد المحور األول
 االرتباط مع الدرجة الكلية للمحور

Pearson. c Sig النتيجة 

ول
راأل

حو
 الم

عاد
أب

 

 دال 0.000 5.8.4** تقييم اتجاهات العاملين بخصوص تبني ممارسات التسويق الداخلي: ور األولالمح

 دال 0.000 7.742** العاملني اختيار :أوال 
 دال 0.000 7.171** االتصال الداخلي :ثانيا 
 دال 0.000 7.143** تدريب العاملني: ثالثا 
 دال 0.000 7.011** حتفيز العاملني: رابعا 
 دال 0.000 7.701** متكني العاملني: خامسا 

 الكلية حملورهاأي يوجد ارتباط معنوي بني  األبعاد والدرجة  :دال**
 "(70"أنظر امللحق رقم ) SPSS.V25 باالعتماد على خمرجات برنامج  الطالبمن إعداد : المصدر
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احملور األول والدرجة الكلية كل بعد من أبعاد لارتباط بريسون معامالت  فإنأعاله  من خالل اجلدول
 (مستوى املعنوية) Sigقيمة  نأل ،إحصائياقيم دالة  وهي( 0.851و 0.542)بني  رتاوحت ،ت احملور ككلعبارال

 .ملا وضعت لقياسه صادقة ومتسقة ، ومنه تعترب أبعاد احملور األول7.77ارتباط هي أقل من  لكل معامل
 االتساق البنائي ألبعاد المحور الثاني.  ب

 صدق االتساق البنائي ألبعاد المحور الثاني(: 29)الجدول رقم 

 أبعاد المحور الثاني
 االرتباط مع الدرجة الكلية للمحور

Pearson. c Sig النتيجة 

اني
ورالث

مح
د ال

أبعا
 

 دال 0.000 25..5** جودة الخدمة بخصوص العاملينتقييم اتجاهات : المحور الثاني

 

 دال 0.000 7.007** رؤية املؤسسة املبنية على حتقيق جودة اخلدمة: أوال

 دال 0.000 7.114** بتصميم اخلدمةأنشطة اجلودة املرتبطة : ثانيا

 دال 0.000 7.100** أنشطة اجلودة املرتبطة بتحديد االحتياجات املادية: ثالثا

 دال 0.000 7.107** أنشطة اجلودة املرتبطة بتحديد االحتياجات البشرية: رابعا

 دال 0.000 7.101** أنشطة اجلودة  املرتبطة بتحديد االحتياجات املالية: خامسا

 دال 0.000 7.004** أنشطة اجلودة املرتبطة بتنفيذ تصميم اخلدمة: سادسا

 دال 0.000 7.133** أنشطة اجلودة املرتبطة ببيئة العمل الداخلية: سابعا

 دال 0.000 7.111** أنشطة اجلودة املرتبطة خبدمات ما بعد البيع:ثامنا

 والدرجة الكلية حملورهاأي يوجد ارتباط معنوي بني العبارة  :دال**
 "(70"أنظر امللحق رقم ) SPSS.V25 باالعتماد على خمرجات برنامج  الطالبمن إعداد : المصدر

احملور الثاين  الت االرتباط بريسون بني كل بعد من أبعاد أن معامأعاله  من خالل اجلدول يتبني
لكل  Sigقيمة  نقيم دالة إحصائيا أل وهي ،(.1000و .1010)بني  رتاوحتلعبارات احملور والدرجة الكلية 

ملا وضعت  صادقة ومتسقة لثاين، ومنه تعترب أبعاد احملور ا7.77داللة المعامل ارتباط هي أقل من مستوى 
 .لقياسه
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 الثالث  االتساق البنائي ألبعاد المحور.  ت

 صدق االتساق البنائي ألبعاد المحور الثالث(: 30)الجدول 

 الثالثأبعاد المحور 
 االرتباط مع الدرجة الكلية للمحور

Pearson. c Sig النتيجة 

لث
الثا

ور 
مح

د ال
أبعا

 

 دال 0.000 5**920, أهمية تبني ممارسات التسويق الداخلي في تطوير جودة الخدمة السياحية: المحور الثالث

 دال 0.000 7.031** التسويق الداخلي يف تعزيز الرؤية املبنية على اجلودة أمهية ممارسات: أوال 

 دال 0.000 7.071** أمهية ممارسات التسويق الداخلي يف ضبط أنشطة تصميم اخلدمة: ثانيا 

 دال 0.000 7.001** أمهية ممارسات التسويق الداخلي يف حتديد االحتياجات املادية: ثالثا 

 دال 0.000 7.127** ممارسات التسويق الداخلي يف حتديد االحتياجات البشرية مسامهة: رابعا 

 دال 0.000 7.011** مسامهة ممارسات التسويق الداخلي يف حتديد االحتياجات املالية:خامسا 

 دال 0.000 7.100** مسامهة ممارسات التسويق الداخلي يف تنفيذ التصميمات: سادسا 

 دال 0.000 7.031** ممارسات التسويق الداخلي يف حتقيق بيئة العمل املناسبة مسامهة: سابعا 

 دال 0.000 7.101** مسامهة التصميمات يف حتقيق جودة خدمات ما بعد البيع :ثامنا 

 أي يوجد ارتباط معنوي بني العبارة والدرجة الكلية حملورها :دال**
 "(70"أنظر امللحق رقم ) SPSS.V25 على خمرجات برنامج باالعتماد  الطالبمن إعداد : املصدر

احملور الثالث  تباط بريسون بني كل بعد من أبعادأن معامالت االر ( 37)تشري نتائج اجلدول رقم 
مستوى ) Sigقيمة  نقيم دالة إحصائيا أل وهي ،(0.879و 0.678)بني  اوحترت  عبارات احملورلوالدرجة الكلية 

ملا وضعت  عاد احملور الثالث صادقة ومتسقة، ومنه تعترب أب7.77ارتباط هي أقل من  لكل معامل (املعنوية
 .لقياسه

 معامل ارتباط بيرسون ق البنائي  لمحاور االستبيان وفق صدق االتسا.  ث
 :ميكن توضيحه من خالل معطيات اجلدول املوايل
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 صدق االتساق البنائي ألداة الدراسة(: 31)الجدول 

 االستبيان محاور
 االرتباط مع الدرجة الكلية لالستبيان

Pearson. c Sig النتيجة 

سة
درا

ر ال
حاو

م
 

 
 دال 0.000 7.071** تقييم اجتاهات العاملني خبصوص تبين ممارسات التسويق الداخلي :المحور األول
 دال 0.000 7.013** جودة اخلدمة خبصوص العاملنيتقييم اجتاهات  :المحور الثاني

 دال 0.000 7.017** أمهية تبين ممارسات التسويق الداخلي يف تطوير جودة اخلدمة السياحية: المحور الثالث
 أي يوجد ارتباط معنوي بني العبارة والدرجة الكلية لالستبيان  :دال**

 "(70"أنظر امللحق رقم ) SPSS.V25 باالعتماد على خمرجات برنامج  الطالبمن إعداد : املصدر

حماور االستبيان والدرجة حمور من بريسون بني كل  جند معامالت االرتباطأعاله  خالل اجلدولمن 
داللة المستوى أقل من  (مستوى املعنوية) sigأن قيمة إلمجايل عبارات االستبيان دالة إحصائيا، حيث الكلية 
 .ملا وضعت لقياسه رب حماور االستبيان صادقة ومتسقة، ومنه تعت7.77

 دراسة التوزيع الطبيعي واألدوات اإلحصائية المستخدمة: رابعال المطلب

 األدوات االحصائية: الفرع األول

 :ومن هذه األساليب ما يلي SPSS لقد مت استخدام بعض األساليب اإلحصائية اليت يوفرها برنامج

 :  منها: أساليب اإلحصاء الوصفي . 1

 وتوزيع إجابات عماهلا حسب درجات املؤسسات املدروسةلوصف بيانات  :المئوية والنسب التكرارات. أ
 :الدراسة املختلفة، وذلك كاآليت فقرات على املوافقة

التوزيعات التكرارية بالقيم املطلقة والنسب املئوية لتحليل بيانات كل من املؤسسات واألفراد املستقصني،  -
 ودراسة خصائصهما؛

املختلفة وفقا لسلم اإلجابة  الفقرات يع إجابات املسريين علىاجلداول التكرارية والنسب املئوية لتوز  -
 .احملدد
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بالنسبة إلجابات  لتحديد درجة املوافقة من عدمها :واالنحرافات المعيارية المتوسطات الحسابية. ب
 .عمال املؤسسات على حماور الدراسة، ومعرفة مدى تشتت هذه اإلجابات عن اإلجابة املتوسطة

ملعرفة مدى ارتفاع أو اخنفاض  وذلك: :(Weighted Mean) الموزون المرجحالمتوسط الحسابي  .ت
مع العلم بأنه يفيد يف ترتيب احملاور حسب  ،(متوسط العبارات)جابات أفراد الدراسة عن احملاور الرئيسية ا

 .أعلى متوسط حسايب

لقياس مدى االتساق الداخلي بني عبارات وحماور االستمارة، وتقييم قدرهتا  :معامل الثبات كرونباخ ألفا . ث
فكلما جتاوز ، %17وهي  ة املعتمدة يف العلوم االجتماعيةعلى قياس املتغريات املدروسة، أخذا يف االعتبار النسب

 .لدراسةمعامل كرونباخ ألفا هذه القيمة دل على مصداقية األداة وثباهتا وإمكانية اعتمادها يف ا

 أساليب اإلحصاء االستداللي . 2

لقد مت االعتماد على بعض أساليب اإلحصاء االستداليل لدراسة العالقة بني املتغريات املختلفة، كما مت  
 : ومن هذه األساليب، ما يلي ، %7 اختبار كل الفرضيات عند مستوى داللة 

املوجودة، من خالل دراسة أثر كل من  لتفسري الفروق: One Way ANOVA تحليل التباين األحادي. أ
، حيث أن قاعدة القرار املعتمدة يف والثانية العوامل املؤسسية بالنسبة للفرضيات املتفرعة عن الفرضية األوىل

( F)، أي تعترب قيمة %7عند مستوى معنوية أقل من ( F)هذه احلالة تستند إىل قوة الداللة إلحصائية فيشر 
 .، عندئذ تقبل الفرضية، والعكس صحيح7.77دالة إحصائيا إذا كان مستوى داللتها أقل من 

الختبار الفرضيات الثالثة، والرابعة ويتم : Multiple Linear Regression تحليل االنحدار المتعدد. ب
قيم معامل االرتباط : اآليت تفسري العالقات االرتباطية بني املتغريات املستقلة واملتغريات التابعة استنادا إىل

R)ومعامل التفسري ( R)، معامل االرتباط العام %7ومستوى داللته عند ( r)بريسن 
( F)، وقيمة إحصائية (2

 .%7عند 

يستعمل لتحديد درجة تأثري كل متغري : (Simple Regression Analysi)معامل االنحدار البسيط . ث
 . مستقل على حده على املتغري التابع
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ات من أجل التأكد أن البيان :Kurtosis))اختبار التفلطح و (Skewness)اختبار معامل االلتواء . ج
 .تتبع التوزيع الطبيعياملستخرجة للدراسة امليدانية 

اهلدف من استعماله هو اختبار : (Inflation factor Variance) (IFV) معامل تضخم التباين. ح
رتباط بني املتغريات املستقلة للحد األقصى االوعدم جتاوز  ،(Tolerance)االرتباط اخلطي املسموح به 

 . املسموح به

أي معنوية  ،(α ≤7.77)من أجل اختبار املعنوية الكلية للنموذج عند مستوى داللة  :F (F-test)اختبار . خ
ميكن معرفة املعنوية أو الداللة اإلحصائية للعالقة و  ،تغري املستقل واملتغري التابع للعالقة املدروسةاملالعالقة بني 

 (.α ≤7.77)عند مستوى داللة  (F-test)املرافقة لالختبار sigاملدروسة من خالل قيمة 
املتغري  ويستخدم الختبار معنوية تأثري معنوية التأثري بني املتغرييندراسة جل أمن  T (T-test:)اختبار . د

ذا  إحيث  7.77مع مستوى الداللة ( T-test)املرافقة لالختبار sigوهذا من مقارنة قيمة  ،املستقل يف التابع
 .ن له تأثري معنويإف 7.77أقل من  Sigكانت قيمة 

س الفرق يستخدم هذا االختبار لقيا :(Independent-Samples T-test)لعينتين مستقلتين  Tاختبار . ذ
حيث يضم هذا االختبار نوعني من املتغريات مها متغريات التجميع  ،ني مستقلتنياملعنوي بني متوسطي عينت

(GroupingVariable)  ويضم متغري الدراسة ومتغري االختبار، (ذكر، أنثى)مستقلتني مثال ويضم عينتني 
ور الدراسة حنو حما ية يف اجتاه أفراد جمتمع الدراسةإذا كانت هناك فروق ذات داللة إحصائا للتعرف على م

 .ية والوظيفية اليت تنقسيم إىل فئتنيتغريات الشخصاملالف باخت

 قاعدة القرار : الفرع الثاني

 ،للتعرف على مدى أمهية ممارسات التسويق الداخلي يف تطوير جودة اخلدمة يف املؤسسات حمل الدراسة
مت و  ،اوراحملات عينة الدراسة حسب تقسيم واالحنراف املعياري لكل اجاب مت حساب املتوسطات احلسابية

رة من عبارات االعتماد يف إعداد االستبيان على السلم الرتتييب الذي حيدد اإلجابات احملتملة لكل عبا
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الجابات أفراد العينة على عبارات  (Likert Scale) استخدام سلم ليكارت اخلماسياالستبيان، وذلك ب
سي حماور االستبيان، حيث حيدد أفراد العينة اإلجابة على كل عبارة من عبارات االستبيان وفق تدرج مخا

 : أعطيت هلا األوزان التالية والذي يتضمن مخس إجابات،
 توزيع درجات سلم ليكرت الخماسي(: 32)الجدول 

 موافق بشدة موافق محايد موافقغير  غير موافق بشدة بدائل القياس
 77 74 73 72 71 الترميز/الدرجة

درا الصفا للنشر  ، الطبعة األوىل،SPSSتحليل البرنامج اإلحصائي ، (2713)إيهاب عبد السالم حممود : باالعتماد على الطالباعداد من : المصدر
 .22، ص والتوزيع، عمان

عتماد على االنه مت إف: الدراسة على عبارات االستبيانعينة املوافقة لتحليل إجابات أفراد  عداد دليلإل
 :املدى، املتوسط احلسايب، االحنراف املعياري حيث: دوات اإلحصائية التاليةاأل
أعلى درجة )يساوي  وهواستبيان الدراسة س ليكرت اخلماسي املستخدم يف مقيا لتحديد جماالت :المدى .1

 يتمفقة للتنقل بني اجملاالت املواوللحصول على طول الفئة  4(=1-7) = (قياساملأدين درجة يف  -قياسامليف 
 :نحو التايلالجات املوافقة وذلك على قسمة املدى على عدد در 

وبإضافة هذه القيمة يف كل مرة ( 7.1=4/7)طول الفئة   ،عدد درجات المقياس/ المدى = طول الفئة 
فنحصل على جمال  1.17 =7.1+1: مثال  ،األعلى لكل جمالللحد األدىن لدرجة املوافقة حنصل على احلد 

وهكذا مع كل جماالت املوافقة، وتفيد هذه العملية يف  ،هو جمال موافقة بدرجة منخفضة جداو  [1.17  -1]
شرتك إلمجايل أفراد العينة على كل عبارة وعلى كل حمور حيث حنصل على الفئات  كما وقف املاملالتعرف على 

 :يلي
 
 

                                                           

وهو مقياس نفسي يسـتخدم عمومـا فـي االسـتبيانات، وهـو األكثـر شـيوعا فـي  Resis Likertلى الباحث إيعود أساس ظهور هذا المقياس : مقياس ليكرت
، بنــود التــي تاــمنها االســتبيانى االســتخدام خاصــة فــي البحــوث النفســية، وعنــد اإلجابــة علــى مقيــاس ليكــرت يقــوم المبحــوثين بتحديــد مســتوى مــوافقتهم علــ

تــه و الشخصــية والتــي يمتلهــا ورؤيأاعتمــادا علــى المعــايير المواــوعية لمبحــوث للتقيــيم وذلــك ل تطــر نــه عبــارة بســيطة أويعــرا البنــد وفقــا لمقيــاس ليكــرت ب
وفــي اللالـب يتكــون مقيـاس ليكــرت مـن خمســة  ،مــا يـتم قياســه فـي هــذا المقيـاسن مسـتوى الموافقــة أو عـدم الموافقــة هـو إالمسـبقة حــول ذلـك، وبشــكل عـام فــ

الصــفا  ارد ، الطبعــة األولــى،SPSSتحليللل البرنللامح اإلحصللائي ، (2113)إيهــاب عبــد الســالم محمــود:  نقــال عــن .تويات مرتبــة يطلــب اإلجابــة عليهــامســ
 . 21، ص للنشر والتوزيع، عمان
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 تجاه الموافق لهاالمتوسطات المرجحة واال(: 33)الجدول 
 االتجاه العام درجة الموافقة قيمة المتوسط الفئة
 درجة منخفضة جدا غري موافق بشدة درجة 1.17إىل  71من  األولى

 درجة منخفضة غري موافق درجة 2.17إىل  1.11من  الثانية

 متوسطة درجة حمايد درجة 3.47إىل  2.11من  الثالثة

 درجة مرتفعة موافق درجة 4.27إىل  3.41من  الرابعة

 درجة مرتفعة جدا موافق بشدة درجة 7إىل  4.21من  الخامسة

 الطالبعداد إمن  :المصدر

وعند  ،ترتيب العبارة من خالل أمهيتها يف احملور باالعتماد على أكرب قيمة متوسط حسايب يف احملورويتم 
 . عياري بينهمااملقل قيمة لالحنراف أبارتني فإنه يأخذ بعني االعتبار تساوي املتوسط احلسايب بني ع

 اختبار التوزيع الطبيعي لمحاور االستمارة: الفرع الثالث

ومعامل  Skewness))من أجل التأكد أن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي قمنا حبساب معامل االلتواء 
وأن يكون ( 1)و( -1)حمصور بني  حيث تقول القاعدة العامة أن يكون معامل اإللتواء ،Kurtosis))التفلطح 

  :وقد حتصلنا على النتائج التالية (3)و( -3)معامل التفلطح حمصور بني 

 اختبار التوزيع الطبيعي ألبعاد ومحاور الدراسة باستخدام معامل االلتواء ومعامل التفلطح(:34)الجدول 

 وأبعاد الدراسةمحاور 
 معامل االلتواء

Skewness 

 معامل التفرطح

Kurtosis 

 0,198- 0,793- تقييم اجتاهات العاملني خبصوص تبين ممارسات التسويق الداخلي: احملور األول

 0,593- 0,483- جودة اخلدمة خبصوص العاملنيتقييم اجتاهات : احملور الثاين

 0,286- 0,264- التسويق الداخلي يف تطوير جودة اخلدمة السياحيةأمهية تبين ممارسات : احملور الثالث

 0,592- 0,358- ككل    االستبيان

 "(77"أنظر امللحق رقم ) SPSS.V25 باالعتماد على خمرجات برنامج  الطالبمن إعداد : المصدر
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حيث كانت قيم معامل  ،ات الدراسة تتبع التوزيع الطبيعيتؤكد نتائج اجلدول أعاله أن مجيع متغري 
 الثالث وتراوحت قيم حماور الدراسة( 1)و( -1)هي قيمة حمصورة بني و ( 0,358-)االلتواء لالستبيان ككل 

مجيع أبعاد حماور االستبيان قيمها  أن حيث( -7.214)، (-7.413)، (-7.003)االلتواء على التوايل  ملعامل
 .(1)و( -1)حمصورة بني 

، (3)و( -3)وهي قيمة حمصورة بني  ،(0,592-)التفلطح لالستبيان ككل كما كانت قيم معامل 
، وأيضا مجيع أبعاد (-7.211) ،(-7.703)، (-7.101)اسة الثالت على التوايل معامل التفلطح حملاور الدر و 

وهذا ما  ،مما يؤكد أن بيانات االستبيان تتبع التوزيع الطبيعي ،(3)و( -3)حماور االستبيان قيمها حمصورة بني 
ختبارات املعلمية لجإجابة على اليسمح لنا مبتابعة حتليل منوذج الدراسة باستخدام أدوات التحليل املناسبة ل

 .أسئلة وفرضيات الدراسة

 عرض البيانات وتحليل إجابات المستجوبين: المبحث الثاني

فيها، واستعراض سيتم من خالل هذا املبحث وصف خصائص املؤسسات حمل الدراسة ومسات العمال 
إجاباهتم حول عبارات االستمارة باستخدام التوزيعات التكرارية، حيث خصص املطلب األول لدراسة 
خصائص املؤسسات املدروسة وعماهلا، ويستعرض املطلب الثاين توزيع إجابات املسريين وفق السلم اخلماسي 

 .املتوسطات احلسابية لجإجاباتو  لدرجة املوافقة

 عرض وتحليل بيانات المؤسسات محل الدراسة :المطلب األول

يستعرض هذا املطلب أهم السمات الدميوغرافية والوظيفية واملؤسسية للمؤسسات حمل الدراسة، واليت 
يف املؤسسات حمل الدراسة، وهي متمثلة يف  واجلودة متثل عوامل مهمة لتفسري مدى تطبيق التسويق الداخلي

 .احلجمو اخلربة، مدة النشاط، نطاق السوق،  اجلنس، السن، املستوى التعليمي،

 عرض وتحليل البيانات الديمغرافية: الفرع األول

 : ميكن عرض البيانات الدميغرافية من خالل اجلدول التايل
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 غرافيةراد العينة حسب المتغيرات  الديمتوزيع أف (:35)الجدول 

%النسبة  التكرار البيانات الديمغرافية  

 75.4 43 ذكر الجنس
 24.6 14 أنثى

 السن

 49.1 28 سنة 30 من أقل
 35.1 20 سنة 40 ىلإ 30 من
 8.8 5 سنة 50 إىل 41 من

 7.0 4 سنة 50 من أكرب

 المستوى التعليمي
 14.0 8 متوسط
 22.8 13 ثانوي
 63.2 36 جامعي

 100 05 المجموع

 "(71"أنظر امللحق رقم ) SPSS.V25 باالعتماد على خمرجات برنامج  الطالبمن إعداد : المصدر

 :يلي أفراد عينة الدراسة يتوزعون حسب البيانات الدميغرافية كما نفإمن خالل اجلدول أعاله 
وميكن  ،إناثهم  % 24 أن يف حني ،% 07.4بنسبة عامل  43 هو الذكور املستجوبنيعدد  :الجنس. 1

تفسري ذلك بالنظر إىل نوع األنشطة املمارسة من طرف املؤسسات املدروسة اليت يف غالبها تنشط على مدار 
 .عمال الذكورال وهو ما يتطلب احلضور الدائم والذي يتوافق وقدرة فئة ،ساعة 24
نسبة و  ،سنة 37أقل من من أفراد العينة من الفئة العمرية  % 40.1 من خالل النتائج جند أن نسبة :السن. 2
من الفئة العمرية هم  العمالمن  %1.1أن ، يف حني [سنة 47 -37]من الفئة العمرية ترتاوح من  %37.1
، وميكن %0نسبة فقط وهو ما ميثل  أفراد 4سنة بعدد  77الفئة العمرية األكرب من  اوأخري  ،[سنة 77 -41]
نشاء مقاوالهتم اخلاصة واخلوض يف اجملال اخلدمي إىل تشجيع الشباب على إفسري ذلك بسياسة الدولة الرامية ت

، على هذه املؤسسات ينعكس إجيابياما والسياحي، وكذا تعدد الفرص ومناصب الشغل يف هذا القطاع، وهذا 
أن  العاملني كبار السن يرغبون يف احلفاظ على الوضع احلايل ويقاومون التغيري يف حني يالحظ جند أن فعادة

مواكبة  يفمما جيعلهم داعمني للمؤسسات حمل الدراسة  ، أكثر وطرح أفكار إبداعيةريالشباب مييلون إىل التغي
 .  عصر األعمال احلديث
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وذلك جامعية  اتمن خالل النتائج جند أن أغلب أفراد العينة متحصلني على شهاد :المستوى التعليمي. 3
  ،% 22.1 نسبةب عامال 13بلغ عددهم ثانوي  التعليم املتحصلني على شهادة يف حني أن ،%13.2بنسبة 

 نياملستجوبأغلبية فمن اجملموع اإلمجايل للنسب،  %14بـ  توسط تقدراملاملتحصلني على شهادة  نسبةو 
، ويبني مدى يل هبذه املؤسساتحاصلني على شهادات جامعية وهذا مؤشر جيد ميثل املستوى املعريف العا

 اختياركوادر بشرية من خرجيي اجلامعات وحاملي الشهادات العلمية من خالل   استقطابحرصها على 
األمر الذي ينعكس بشكل إجيايب على حتسني الصورة  ،الكفاءات املتعلمة وتدريبها وتكوينها بصفة خاصة

 .السياحية للمؤسسة

 عرض وتحليل البيانات الوظيفية: الفرع الثاني
 : ميكن عرض البيانات الوظيفية من خالل اجلدول التايل

 توزيع أفراد العينة حسب البيانات الوظيفية (:36)الجدول 

%النسبة  التكرار البيانات الوظيفية  

 سنوات العمل باملؤسسة 

 59.6 34 سنوات 5 من أقل
 19.3 11 سنوات 10 إىل 5 من

 15.8 9 سنة 20 إىل11 من
 5.3 3 سنة 20 من أكثر

 89.5 51 خاصة العمل ملؤسسات أخرى 
 10.5 6 عامة

 100 70 اجملموع

 "(71"أنظر امللحق رقم ) SPSS.V25 باالعتماد على خمرجات برنامج  الطالبمن إعداد : المصدر

 :   يلي أفراد عينة الدراسة يتوزعون حسب البيانات الوظيفية كما نفإمن خالل نتائج اجلدول أعاله 
خربة مهنية باملؤسسات  ومن أفراد العينة ذو  %70.1  جند أن نسبة(: الخبرة) العمل بالمؤسسة سنوات. 1

، يف حني [سنوات 17إىل  7]باملؤسسة ترتاوح من  عملهممن أفراد العينة سنوات  %10.3أما  حمل الدراسة،
سنة  27األكثر من  اوأخري  ،[سنة 27 -11]من  باملؤسسة من أفراد العينة ترتاوح سنوات عملهم% 17.1نسبة 
 .من اجملموع االمجايل للنسب %7.3ونسبة  3بعدد 
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العمال سبق هلم  من خالل نتائج املبينة يف اجلدول أعاله يتبني أن أغلبية :العمل لمؤسسات أخرى. 2
 .%17.7نسبة عمال فقط ب 1 فنجدعامة الؤسسات يف امل، أما %10.7نسبة بمؤسسات خاصة  العمل يف

خرى ميكن املستجوب من لعمل مبؤسسات أاعد املستجوب يف نقل واقع مؤسسته، فعامل مهم يساال وهذا
، من خالل نقل جتاربه املختلفة ووصوله إىل القدرة على التمييز إدراك ممارسات التسويق وتأثريها على اجلودة
 . بني مستويات التسويق الداخلي يف املؤسسة

 عرض وتحليل البيانات الخاصة بالمؤسسات: الثالث الفرع

 : ميكن عرض وحتليل البيانات اخلاصة باملؤسسات من خالل اجلدول التايل

 بيانات المؤسسات محل الدراسةحسب توزيع أفراد العينة  (:37)الجدول 

%النسبة  التكرار بيانات المؤسسة  

 مدة النشاط

 28,1 16 سنوات 5 من أقل
 31,6 18 سنوات 10 إىل 5 من

 26,3 15 سنة 20 إىل11 من
 14 8 سنة 20 من أكثر

 نطاق السوق

 14 8 حملي
 15,8 9 وطين
 42,1 24 دويل

 28,1 16 دويل/وطين/حملي

 "عدد العمال"احلجم 
 56,1 32 عامل 0_1 من

 33,3 19 عامل 10 _ 49من 
 10,5 6 عامل 250 _ 50 من

 100 70 اجملموع

 "(70"أنظر امللحق رقم ) SPSS.V25 باالعتماد على خمرجات برنامج  الطالبمن إعداد : المصدر

 بيانات املؤسسات حمل الدراسة كمافراد عينة الدراسة يتوزعون حسب أ تشري معطيات اجلدول أعاله أن
 :يلي
نسبة ب[ سنوات 17 - 77]ن أغلبية املؤسسات حمل الدراسة مدة نشاطها ترتاوح من إ :مدة النشاط. 1

 %21و %21: بنسب متقاربة على التوايل[ سنة 27 -11]فئةو  سنوات 7أقل من  يها كل من فئةتل ،31.1%
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وهذا ما يؤكد مالءمة هذا  ،من اجملموع االمجايل للنسب %14نسبة بلغت  سنة 27أكثر من أن فئة يف حني 
 مبمارسات التسويق الداخليفيما يتعلق  الكبرية جتربتها كمالنوع من املؤسسات لدراسة متغريات البحث، حب

السياحية، خاصة وأن املؤسسات احلديثة النشأة متيل بطبيعتها إىل تطبيق كل ما هو جديد يف ميدان واجلودة 
 .األعمال

معظم املؤسسات حمل الدراسة تنشط على ني من خالل نتائج اجلدول أعاله أن بيت :نطاق السوق. 2
بلغت معا يف حني أن املؤسسات اليت تنشط على مستوى األسواق الثالثة  ،%42نسبة بدويل ال املستوى
على التوايل  %14و %17 هاتنشط يف السوق الوطين واحمللي فكانت نسبأما املؤسسات اليت ، %21نسبتها 

على اعتبار أن  يف اختيار هذا النوع من املؤسساتوهذا العامل سبب رئيسي  ،من اجملموع االمجايل للنسب
معظمها ينشط يف األسواق الدولية، وهو ما حيتم عليها اتباع وتبين ممارسات التسويق الداخلي لتحقيق اجلودة 

 .يف خدماهتا
إىل  1بني  ن عدد عماهلا يكون ماإمؤسسات خاصة فهي ؤسسات حمل الدراسة مبا أن أغلبية امل: الحجم. 3

تليها  ،%71 بنسبةعامل  0-1من  حمل الدراسة تشغل عدد عمال النسبة الكبرية من املؤسساتف ،عامل 77
واليت عامل  277إىل  77من من املؤسسات تشغل  %17 أن يف حني %33عامل بنسبة  40-17 الفئة الثانية

طبيعة النشاط اخلدمي الذي ال حيتاج اإلمجايل، وتفسر هذه النسب باجملموع ب مؤسسات فقط مقارنة 1عددها 
، حبكم أن عدد العمال يتحكم يف درجة تبين ممارسات كبري ويعترب عامل تفوق هلذه املؤسساتإىل عدد عمال  

ل ما كان عدد العمال صغري زادت فعالية برامج تطبيق اجلودة والرقابة عليها، حيث ك التسويق الداخلي ودرجة
 .نسبيا التسويق الداخلي

 تحليل ومناقشة إجابات عمال المؤسسات محل الدراسة : المطلب الثاني

سيتم من خالل هذا املطلب استعراض إجابات عمال املؤسسات حمل الدراسة حول عبارات االستمارة 
باستخدام املتوسطات احلسابية، حيث خصص الفرع األول لدراسة إجابات العمال حول مستوى تبين 

حول مدى تبين أنشطة اجلودة، أما ع الثاين توزيع إجابات املسريين ممارسات التسويق الداخلي، ويستعرض الفر 
مستوى ادراكهم ألمهية تبين ممارسات التسويق الداخلي يف تحليل اجتاهات املستجوبني حول فهو لالثالث 

 .تطوير جودة اخلدمة السياحية
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 نحو تبني ممارسات التسويق الداخلي تحليل اتجاهات المستجوبين: الفرع األول

حتليل اجتاهات املستجوبني يف املؤسسات السياحية بوالية سطيف حنو تبين ممارسات  حيث سيتم
  : ، وميكن عرض ذلك من خالل اجلدول التايلالتسويق الداخلي

  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألبعاد ممارسات التسويق الداخلي(: 38)الجدول 

 "(70"أنظر امللحق رقم ) SPSS.V25 باالعتماد على خمرجات برنامج الطالبمن إعداد : المصدر

 كان تقييم اجتاهات العاملني خبصوص تبين ممارسات التسويق الداخليتشري معطيات اجلدول أعاله أن 
( 3.8965)مجايل للمحور األول املتوسط احلسايب اإل ع باملؤسسات حمل الدراسة، حيث بلغتقدير مرتفب

راء األفراد ومتركزها حول قيمة آمما يشري إىل تقارب  ،وهو أقل من الواحد (0.55129)باحنراف معياري مقداره 
أي أن اجتاهات أفراد ( درجة 4.27ىل إ 3.41)املتوسط احلسايب العام للمحور األول، وهو ضمن جمال املوافقة 

 مت ترتيب أبعاد احملورقد و  ،تبين ممارسات التسويق الداخلي باملؤسسات حمل الدراسة مرتفعة فيما خيصالعينة 
( 4.403)ار العاملني مبتوسط حسايب قدر بـبعد اختي انطالقا من ،ترتيبا تنازليا من حيث األمهية النسبية

( 4.144)تبة الثانية مبتوسط حسايب قدر بـيليه بعد االتصال الداخلي يف املر  ،(0.510)احنراف معياري قيمته و 
احنراف و ( 3.723)تبة الثالثة مبتوسط حسايب يف املر  ، مث بعد تدريب العاملني(0.689)احنراف معياري قيمته و 

احنراف معياري و ( 3.706)ـ، يليه بعد حتفيز العاملني يف املرتبة الرابعة مبتوسط قدر ب(0.866)معياري قيمته 

 أبعاد ممارسات التسويق الداخلي
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 االتجاه العام الترتيب المعياري

 مرتفعة جدا 01 0.510 4.403 اختيار العاملني :أوال

 مرتفعة 02 0.689 4.144 االتصال الداخلي :ثانيا

 مرتفعة 03 0.866 3.723 تدريب العاملني: ثالثا

 مرتفعة 04 0.830 3.706 حتفيز العاملني: رابعا

 مرتفعة 05 0.892 3.504 العاملني متكني :خامسا

 بدرجة مرتفعة 0.55129 3.8965   المحور األول
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واحنراف معياري ( 3.504)وأخريًا يف املرتبة اخلامسة بعد متكني العاملني مبتوسط حسايب  ،(0.830)قيمته 
(0.892). 

ممارسات التسويق الداخلي مبستويات خمتلفة،  ن املؤسسات حمل الدراسة تتبىنوعليه ميكن التأكيد بأ
  .حيث تويل أمهية قصوى الختيار العاملني، واالتصال الداخلي

مؤشر اختيار العاملني على  تعتمد غالبا يف حمل الدراسة ن املؤسساتفإواستكماال لالستنتاج أعاله 
ختيار تعتمد عملية االتاره خلربته ومهاراته يف العمل، يف حني القدرة على التعامل مع الزبون بدرجة أوىل، مث خت

فاملؤسسة تركز على حتسني نوعية أما فيما خيص عملية االتصال الداخلي  على مؤشر السلوك بدرجة أقل؛
وتركز  علومات للعمال يف الوقت املناسبتتيح كل امل يف املقابلو ة السريعة للزبون، االتصال لتحقيق االستجاب

  .ة أقل على تنظيم معلومات الزبائن باالعتماد على نظم معلومات حديثةبدرج

 أنشطة جودة الخدمة  تبنيتحليل اتجاهات المستجوبين نحو : الفرع الثاني

 :وميكن عرض ذلك من خالل اجلدول التايل

  جودة الخدمة مجاالتالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل(: 39)الجدول 

 "(70"أنظر امللحق رقم ) SPSS.V25 باالعتماد على خمرجات برنامج  الطالبمن إعداد : المصدر

 االتجاه العام الترتيب االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المجاالت

 مرتفعة 54 7.753 4.021 رؤية املؤسسة املبنية على حتقيق جودة اخلدمة: أوال

 مرتفعة جدا 52 7.639 4.333 أنشطة اجلودة املرتبطة بتصميم اخلدمة: ثانيا

 مرتفعة 55 7.803 3.951 أنشطة اجلودة املرتبطة بتحديد االحتياجات املادية: ثالثا

 مرتفعة 50 7.765 3.951 أنشطة اجلودة املرتبطة بتحديد االحتياجات البشرية: رابعا

 مرتفعة 58 7.805 3.745 أنشطة اجلودة  املرتبطة بتحديد االحتياجات املالية: خامسا

 مرتفعة جدا 51 7.751 4.339 أنشطة اجلودة املرتبطة بتنفيذ تصميم اخلدمة: سادسا

 مرتفعة 50 7.856 4.000 أنشطة اجلودة املرتبطة ببيئة العمل الداخلية: سابعا

 مرتفعة 53 7.768 4.198 أنشطة اجلودة املرتبطة خبدمات ما بعد البيع :ثامنا

 مرتفعة بدرجة 5.621 4.067 جودة الخدمة  :المحور الثاني
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جودة اخلدمة يف املؤسسات حمل خبصوص  العاملنيتقييم اجتاهات يتضح من خالل اجلدول أن مستوى 
من حيث ترتيب و  ،(6217.)باحنراف معياري مقداره ( 4.067)الدراسة كان مرتفعا، إذ بلغ املتوسط احلسايب 

رتبة األوىل مبتوسط حسايب قدر يف امل بتنفيذ تصميم اخلدمةأنشطة اجلودة املرتبطة أبعاده فقد جاء بعد 
 بة الثانيةيف املرت أنشطة اجلودة املرتبطة بتصميم اخلدمةيليه بعد  ،(7517.)احنراف معياري قيمته و ( 4.339)بـ

أنشطة اجلودة املرتبطة خبدمات احتل بعد و  ،(6397. )احنراف معياري قيمته و ( 4.333)مبتوسط حسايب قدر بـ
احتل بعد  ، يف حني(7687.)احنراف معياري قيمته و  (4.198)تبة الثالثة مبتوسط حسايب قدر بـاملر  ما بعد البيع

احنراف معياري و  (4.021)تبة الرابعة مبتوسط حسايب قدر بـاملر  رؤية املؤسسة املبنية على حتقيق جودة اخلدمة
تبة اخلامسة مبتوسط حسايب قدر املر  جاء يف الداخلية أنشطة اجلودة املرتبطة ببيئة العمل بعدو  ،(7537.)قيمته 

أنشطة اجلودة املرتبطة بتحديد االحتياجات بعد أن يف حني  ،(8567.)احنراف معياري قيمته و  (4.000)بـ
بعد  أما ،(7657.)احنراف معياري قيمته و  (3.951)تبة السادسة مبتوسط حسايب قدر بـاحتل املر  البشرية

احنراف و  (3.951)تبة السابعة مبتوسط حسايب قدر بـاملر  احتل املرتبطة ببيئة العمل الداخليةأنشطة اجلودة 
مبتوسط حسايب قدر  املرتبطة بتحديد االحتياجات املالية أنشطة اجلودةوأخريا بعد ، (8037.)معياري قيمته 

 (.8057.)احنراف معياري قيمته و  (3.745)بـ

مبستويات خمتلفة، حيث  أنشطة جودة اخلدمة حمل الدراسة تتبىنن املؤسسات وعليه ميكن التأكيد بأ
وكذا أنشطة اخلدمة املرتبطة خبدمات ما  ،وتنفيذها تصميم اخلدمةبألنشطة اجلودة املرتبطة تويل أمهية قصوى 

  .بعد البيع
من خالل توفري جتهيزات ذات  األنشطة املرتبطة بتصميم اخلدمة وتنفيذها على ركزت فهذه املؤسسات

وهو عنصر مهم جلذب  التصميم الداخلي للمؤسسة، يف االعتبار خذمع األ ،جودة عالية وجتديدها باستمرار
من خالل دراسة شكاوي الزبائن وإنشاء  الزبائن واحلفاظ عليهم، كما هتتم بأنشطة خدمات ما بعد البيع

 ة اجلودة املرتبطة ببيئة العمل الداخليةعلى أنشط بدرجة أقل هذه املؤسسات وتركز ،قاعدة بيانات ختصهم
 .اليت تقرتحها املؤسسة ةومكوناهتا مثل جو العمل الداخلي، ومقاومة السياسات اجلديد
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دراكهم ألهمية تبني ممارسات إمستوى تحليل اتجاهات المستجوبين حول : الفرع الثالث
 السياحيةالتسويق الداخلي في تطوير جودة الخدمة 

دراكهم ألمهية تبين إمستوى اجتاهات املستجوبني يف املؤسسات حمل الدراسة حول حتليل حيث سيتم 
 :، وميكن عرض ذلك من خالل اجلدولممارسات التسويق الداخلي يف تطوير جودة اخلدمة السياحية

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألبعاد المحور الثالث(: 40)الجدول 

 "(70"أنظر امللحق رقم ) SPSS.V25 باالعتماد على خمرجات برنامج  الطالبمن إعداد : المصدر

ممارسات التسويق الداخلي يف  أمهية تبين جابات حولاالجتاه العام لجإ أن( 47)تشري معطيات اجلدول  
 للمحور يف املؤسسات حمل الدراسة كان مرتفعا، إذ بلغ املتوسط احلسايب تطوير جودة اخلدمة السياحية

مسامهة ممارسات بعد من حيث ترتيب أبعاده فقد جاء و  ،(0,538)باحنراف معياري مقداره ( 4,097)
احنراف و ( 4,357)رتبة األوىل مبتوسط حسايب قدر بـيف امل التسويق الداخلي يف حتقيق بيئة العمل املناسبة

يف املرتبة الثانية  مسامهة التصميمات يف حتقيق جودة خدمات ما بعد البيعبعد يليه  ،(0,647)معياري قيمته 

المتوسط  األبعاد
 الحسابي

االنحراف 
يب المعياري

لترت
ا

 

االتجاه 
 العام

 مرتفعة 04 0,586 4,091 أمهية ممارسات التسويق الداخلي يف تعزيز الرؤية املبنية على اجلودة: أوال

 مرتفعة 03 0,642 4,150 أمهية ممارسات التسويق الداخلي يف ضبط أنشطة تصميم اخلدمة: ثانيا

 مرتفعة 08 0,697 3,901 أمهية ممارسات التسويق الداخلي يف حتديد االحتياجات املادية: ثالثا

 مرتفعة 07 0,701 3,989 مسامهة ممارسات التسويق الداخلي يف حتديد االحتياجات البشرية: رابعا

 مرتفعة 05 0,769 4,031 مسامهة ممارسات التسويق الداخلي يف حتديد االحتياجات املالية:خامسا

 مرتفعة 06 0,779 4,031 مسامهة ممارسات التسويق الداخلي يف تنفيذ التصميمات: سادسا

 مرتفعة 01 0,647 4,357 مسامهة ممارسات التسويق الداخلي يف حتقيق بيئة العمل املناسبة: سابعا

 مرتفعة جدا 02 0,732 4,228 مسامهة التصميمات يف حتقيق جودة خدمات ما بعد البيع :ثامنا

أهمية تبني ممارسات التسويق الداخلي في تطوير جودة : المحور الثالث
 الخدمة السياحية

 بدرجة مرتفعة 0,538 4,097
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أمهية ممارسات التسويق بعد احتل و  ،(0,732)احنراف معياري قيمته و ( 4,228)مبتوسط حسايب قدر بـ
احنراف معياري قيمته و  (4,150)تبة الثالثة مبتوسط حسايب قدر بـاملر  ضبط أنشطة تصميم اخلدمةالداخلي يف 

تبة الرابعة املر جاء يف  أمهية ممارسات التسويق الداخلي يف تعزيز الرؤية املبنية على اجلودة بعد، يف حني (0,642)
بعد مسامهة ممارسات التسويق احتل و ، (0,586)واحنراف معياري قيمته ( 4,091)مبتوسط حسايب قدر بـ

احنراف معياري قيمته و ( 4,031)تبة اخلامسة مبتوسط حسايب قدر بـاملر  الداخلي يف حتديد االحتياجات املالية
احتل املرتبة السادسة مبتوسط  مسامهة ممارسات التسويق الداخلي يف تنفيذ التصميمات بعدأما  ،(0,769)

مسامهة ممارسات التسويق الداخلي يف حتديد بعد ، (0,779)قيمته احنراف معياري و  (4,031)حسايب 
 ،(0,701)احنراف معياري قيمته و  (3,989)تبة السابعة مبتوسط حسايب قدر بـاملر االحتياجات البشرية احتل 

مبتوسط  ةاملرتبة الثامنيف  أمهية ممارسات التسويق الداخلي يف حتديد االحتياجات املادية وأخريا البعد الثالث
 (.0,697)احنراف معياري قيمته و (  3,901)حسايب قدر بـ

بأن ممارسات التسويق الداخلي هلا أثر  ميكن التأكيد  حسب وجهة نظر أفراد العينة املستجوبني وعليه
، كما أن املؤسسات تتبىن يف الغالب ممارسات التسويق الداخلي للمسامهة يف كبري يف حتقيق بيئة العمل املناسبة

 .ضبط أنشطة تصميم اخلدمة، وتعزيز الرؤية املبنية على اجلودة وبدرجة أقل بقية البنود
املستجوبون يؤكدون على أن ممارسات التسويق الداخلي وخاصة اختيار العاملني بالدرجة األوىل يساهم ف

التمكني والتحفيز على يأيت بعده مباشرة تدريب العاملني مث االتصال الداخلي، يف حتقيق بيئة عمل مستقرة 
التوايل، وهو نفس الشيء بالنسبة ألمهية ممارسات التسويق الداخلي يف ضبط أنشطة تصميم اخلدمة، حيث 
يأيت اختيار العاملني كأول عامل مؤثر يليه حتفيز العاملني مث االتصال الداخلي والتمكني وتدريب العاملني على 

فهو يعترب املؤثر األول على تعزيز الرؤية املبنية على اجلودة من بني بقية التوايل؛ وألمهية عنصر اختيار العاملني 
 .ممارسات التسويق الداخلي
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 ، عرض النتائح وتقديم المقترحاتاختبار الفرضيات: المبحث الثالث

سيتم استخدام جمموعة من أساليب اإلحصاء الختبار الفرضيات الرئيسية  املبحثضمن هذا 
حمور التسويق الداخلي  اليت تتعلق بثالث حماور هيالرئيسية والفرضيات الفرعية، حيث سيتم اختبار الفرضيات 

واحملور اخلاص بوجهة نظر املستجوبني حول أمهية ممارسات التسويق الداخلي يف  جودة اخلدمة السياحيةوحمور 
، ويف هناية هذا املبحث سيتم عرض نتائج الدراسة امليدانية، من خالل مناقشة حتقيق جودة اخلدمة السياحية

 .اسبةوحتليل إجابات املستجوبني املتعلقة مبتغريات الدراسة، وعلى أساس ذلك تقدم املقرتحات املن

 اختبار الفرضيات: ألولاالمطلب 

انطالقا من معرفة مدى االختالف يف تطبيق ممارسات  املطلب اختبار كل فرضية على حدة يتضمن هذا
وصوال إىل دراسة تأثري ممارسات التسويق الداخلي  ،بناء على العوامل املؤسسية وجودة اخلدمة التسويق الداخلي

 . جمتمعة ومفصلة على جودة اخلدمة السياحية

 الفرضية األولى اختبار : الفرع األول
يوجد اختالف يف مستوى تبين ممارسات التسويق الداخلي يف املؤسسات السياحية لوالية سطيف تبعا 

 .(جماحلمدة النشاط، نطاق السوق، )ة يالختالف العوامل املؤسس
 : إىل ثالث فرضيات جزئية وهي تقسيمهامت الختبار هذه الفرضية 

يوجد اختالف يف مستوى تبين ممارسات التسويق الداخلي يف املؤسسات  :الفرضية الجزئية األولى. 1
 .مدة النشاطالسياحية لوالية سطيف تبعا الختالف 

يوجد اختالف يف مستوى تبين ممارسات التسويق الداخلي يف املؤسسات  :الفرضية الجزئية الثانية. 2
 .سوقالسياحية لوالية سطيف تبعا الختالف نطاق ال

يوجد اختالف يف مستوى تبين ممارسات التسويق الداخلي يف املؤسسات : الفرضية الجزئية الثالثة. 3
 .السياحية لوالية سطيف تبعا الختالف احلجم
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 Fاعتمادا على إحصائية  :ضية نستخدم حتليل أنوفا حبيث تكون قاعدة القرار كالتايلالختبار هذه الفر 

 .sig < 0.05دالة إحصائيا إذا كان  Fحبيث تكون %  7عند مستوى معنوية  sigداللتها 

 اختبار الفرضية الفرعية األولى . أ

يوجد اختالف يف مستوى تبين ممارسات التسويق الداخلي يف املؤسسات السياحية لوالية سطيف تبعا  -
 .مدة النشاطالختالف 

 :الختبار الفرضية نقوم بصياغتها احصائيا كما يلي
ال يوجد اختالف يف مستوى تبين ممارسات التسويق الداخلي يف املؤسسات  :    الفرضية الصفرية 

 .مدة النشاطالسياحية لوالية سطيف تبعا الختالف 
يوجد اختالف يف مستوى تبين ممارسات التسويق الداخلي يف املؤسسات السياحية  :    الفرضية البديلة

 .مدة النشاطلوالية سطيف تبعا الختالف 
مت  ،جابات طبقا الختالف متغري مدة النشاطاإلكانت هناك فروق ذات داللة إحصائية يف   ما إذاعرفة مل

لتوضيح داللة الفروق يف إجابات أفراد عينة  (One-way ANOVA) استخدام حتليل التباين األحادي
أقل : )وذلك ألن متغري مدة النشاط حيتوي على أربع فئات،  املؤسسات السياحية لوالية سطيفالدراسة يف

 : التايلكالنتائج  و  ،(سنة 27سنة، أكثر من  27إىل  11سنوات، من  17إىل  77سنوات، من  7من 

الختبار الفروقات في إجابات أفراد  (One-way ANOVA)نتائج تحليل التباين األحادي (: 41)الجدول 
 الدراسة طبقا الختالف مدة النشاط

المتوسط  العدد مدة النشاط
درجات  االنحراف المعياري الحسابي

 الحرية
( F)قيمة 

 المحسوبة
مستوى داللة 

(F) 

ول
 األ

حور
الم

 

 7,32813 4,2250 16 سنوات 5 من أقل
03 

4,099 ,0115 

 7,55213 3,8972 18 سنوات 10 إىل 5 من

 7,64793 3,7467 15 سنة 20 إىل11 من
53 

 7,40350 3,5188 8 سنة 20 من أكثر

 56 5,55129 3,8965 05 المجموع

 "(17"أنظر امللحق رقم ) SPSS.V25 باالعتماد على خمرجات برنامج  الطالبمن إعداد : المصدر
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يف ( 7.77)معطيات اجلدول أعاله أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  تشري
ممارسات التسويق الداخلي باختالف متغري مدة النشاط، وذلك مستوى تبين اجتاهات أفراد الدراسة حول 

وهو أقل من مستوى ( 0117,) البالغومستوى املعنوية ( 4,099)استنادا إىل أن قيمة اختبار حتليل التباين هي
 (.7.77)املعنوية املفروض 

مستوى تبين  رائهم باختالف مدة النشاط اجتاهآختتلف  تيجة تربز أن أفراد عينة الدراسةوهذه الن
 .ممارسات التسويق الداخلي باملؤسسات حمل الدراسة تبعا ملتغري مدة النشاط

وبناءا عليه نقبل الفرضية البديلة اليت تنص على أنه يوجد اختالف يف مستوى تبين ممارسات التسويق الداخلي 
 مدة النشاطيف املؤسسات السياحية لوالية سطيف تبعا الختالف 

  اختبار الفرضية الجزئية الثانية . ب

يوجد اختالف يف مستوى تبين ممارسات التسويق الداخلي يف املؤسسات السياحية لوالية سطيف   -
 .نطاق السوقتبعا الختالف 

 :الختبار الفرضية نقوم بصياغتها احصائيا كما يلي
ال يوجد اختالف يف مستوى تبين ممارسات التسويق الداخلي يف املؤسسات  :    الفرضية الصفرية 

 .نطاق السوقالسياحية لوالية سطيف تبعا الختالف 
يوجد اختالف يف مستوى تبين ممارسات التسويق الداخلي يف املؤسسات السياحية  :    الفرضية البديلة

 .نطاق السوقلوالية سطيف تبعا الختالف 
حول مستوى تبين  العينةفروق ذات داللة إحصائية يف إجابات أفراد هناك إذا كانت للتعرف على ما 

، مت استخدام نطاق السوقممارسات التسويق الداخلي يف املؤسسات السياحية لوالية سطيف تبعا الختالف 
 يف املؤسسات لتوضيح داللة الفروق يف اجابات العاملني (One-way ANOVA) حتليل التباين األحادي
بعد و ( وطين، دويل حملي،: )وهي فئات، ثالثتغري نطاق السوق حيتوي على ن مألحمل الدراسة وذلك 

 :جاءت النتائج كما يلياختبارها 
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بات أفراد الختبار الفروقات في إجا (One-way ANOVA)نتائج تحليل التباين األحادي (: 42)الجدول 
 نطاق السوقالدراسة طبقا الختالف 

 العدد نطاق السوق
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجات 
 الحرية

( F)قيمة 
 المحسوبة

مستوى داللة 
(F) 

ول
 األ

حور
الم

 

 7,28284 4,0250 8 حملي
73 

4,668 ,0065 

 7,42753 3,3944 9 وطين

 7,61864 3,8646 24 دويل
73 

 7,41932 4,1625 16 دويل/وطين/حملي

 00 5,55129 3,8965 57 المجموع

 "(11"أنظر امللحق رقم ) SPSS.V25 باالعتماد على خمرجات برنامج  الطالبمن إعداد : المصدر

فأقل يف ( 7.77)أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( 42)يوضح اجلدول رقم 
تبين ممارسات التسويق الداخلي باملؤسسات حمل الدراسة باختالف متغري  مستوى اجتاهات أفراد الدراسة حول

( 0067,)ومستوى املعنوية بلغ ( 4,668) نطاق السوق، وذلك استنادا إىل أن قيمة اختبار حتليل التباين هي
 (.7.77)وهو أقل من مستوى املعنوية املفروض 

رائهم اجتاه مستوى تبين ممارسات التسويق الداخلي آتيجة تربز أن أفراد عينة الدراسة ختتلف وهذه الن
 .باختالف نطاق السوق باملؤسسات حمل الدراسة

نقبل الفرضية البديلة اليت تنص على أنه يوجد اختالف يف مستوى تبين ممارسات التسويق الداخلي  وبناءا عليه
 نطاق السوقيف املؤسسات السياحية لوالية سطيف تبعا الختالف 

  الفرضية الجزئية الثالثة اختبار . ج

يوجد اختالف يف مستوى تبين ممارسات التسويق الداخلي يف املؤسسات السياحية لوالية سطيف   -
 .متغري احلجمتبعا الختالف 

 :الختبار الفرضية نقوم بصياغتها احصائيا كما يلي
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الداخلي يف املؤسسات ال يوجد اختالف يف مستوى تبين ممارسات التسويق  :    الفرضية الصفرية 
 .احلجم سياحية لوالية سطيف تبعا الختالفال

يوجد اختالف يف مستوى تبين ممارسات التسويق الداخلي يف املؤسسات السياحية  :    الفرضية البديلة
 .احلجملوالية سطيف تبعا الختالف 

مستوى تبين ممارسات  حول العينةة يف إجابات أفراد فروق ذات داللة إحصائي هناك ما إذا كانت ملعرفة
مت استخدام حتليل التباين ، التسويق الداخلي يف املؤسسات السياحية لوالية سطيف تبعا الختالف احلجم

 ،لتوضيح داللة الفروق يف اجابات العاملني يف املؤسسات حمل الدراسة (One-way ANOVA) األحادي
-77عامل، من  40 -17عامل، من  0 -1من ) :هي فئات ثالثمتغري عدد العمال حيتوي على ن ألوذلك 

 :وجاءت النتائج كما يلي (عامل 277

راد الدراسة الختبار الفروقات في إجابات أف (One-way ANOVA)نتائج تحليل التباين األحادي (: 43)الجدول 
 (عدد العمال)طبقا الختالف الحجم 

 
 العدد عدد العمال

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجات 
 الحرية

( F)قيمة 
 المحسوبة

مستوى داللة 
(F) 

ول
 األ

حور
الم

 

 7,59478 3,9047 32 عامل 9_ 1 من
72 

,3155 ,7315 

 7,55972 3,8368 19 عامل10 _ 49

 250 إىل 50 من
 7,20837 4,0417 6 عامل

74 

 7,59478 3,9047 32 عامل 9_ 1 من

 00 5,55129 3,8965 57 المجموع

 "(12"أنظر امللحق رقم ) SPSS.V25 باالعتماد على خمرجات برنامج  الطالبمن إعداد : المصدر

فأقل ( 7.77)يتبني من خالل اجلدول أعاله أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية 
تبين ممارسات التسويق الداخلي باملؤسسات حمل الدراسة  مستوى الدراسة حولعينة يف اجتاهات أفراد 

ومستوى املعنوية بلغ ( 3157,)، وذلك استنادا إىل أن قيمة اختبار حتليل التباين هياحلجمباختالف متغري 
 (.7.77)وهو أكرب من مستوى املعنوية املفروض  ،(7317,)
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رائهم اجتاه مستوى تبين ممارسات التسويق آختتلف  ال تيجة تربز أن أفراد عينة الدراسةوهذه الن  
 .حجم املؤسسةباختالف  الداخلي باملؤسسات حمل الدراسة

نقبل الفرضية الصفرية اليت تنص على أنه ال يوجد اختالف يف مستوى تبين ممارسات التسويق  وبناءا عليه
 احلجمالداخلي يف املؤسسات السياحية لوالية سطيف تبعا الختالف 

 اختبار الفرضية الثانية : يالفرع الثان
يتباين مستوى اجلودة الداخلية يف املؤسسات السياحية لوالية سطيف تبعا الختالف العوامل املؤسسية 

 .من حيث مدة النشاط، نطاق السوق، احلجم

 : إىل ثالث فرضيات جزئية وهي تقسيمهاالختبار هذه الفرضية مت 
يتباين مستوى اجلودة الداخلية يف املؤسسات السياحية لوالية سطيف تبعا  :الفرضية الجزئية األولى. 1

 .الختالف مدة النشاط

يتباين مستوى اجلودة الداخلية يف املؤسسات السياحية لوالية سطيف تبعا  :الفرضية الجزئية الثانية. 2
 .الختالف نطاق السوق

لية يف املؤسسات السياحية لوالية سطيف تبعا يتباين مستوى اجلودة الداخ: الفرضية الجزئية الثالثة. 3
 .الختالف احلجم

 اختبار الفرضية الجزئية األولى . أ

مدة  متغري يتباين مستوى اجلودة الداخلية يف املؤسسات السياحية لوالية سطيف تبعا الختالف  -
 .النشاط

 :الختبار الفرضية نقوم بصياغتها احصائيا كما يلي
ال يتباين مستوى اجلودة الداخلية يف املؤسسات السياحية لوالية سطيف تبعا  :    الفرضية الصفرية 

 .الختالف مدة النشاط
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يتباين مستوى اجلودة الداخلية يف املؤسسات السياحية لوالية سطيف تبعا الختالف  :    الفرضية البديلة
 .مدة النشاط

الدراسة طبقا الختالف عينة ما إذا كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية يف إجابات أفراد من لتأكد ل
لتوضيح داللة الفروق يف  (One-way ANOVA) مت استخدام حتليل التباين األحادي ،متغري مدة النشاط

وذلك ألن متغري مدة النشاط حيتوي على أربع ، إجابات عينة الدراسة يف املؤسسات السياحية لوالية سطيف
، وجاءت (سنة 27سنة، أكثر من  27إىل  11ن سنوات، م 17إىل  77سنوات، من  7أقل من : )فئات وهي

 : النتائج كما يوضحها اجلدول التايل

الختبار الفروقات في إجابات أفراد  (One-way ANOVA)نتائج تحليل التباين األحادي (: 44)الجدول 
 الدراسة طبقا الختالف مدة النشاط

المتوسط  العدد مدة النشاط
 الحسابي

درجات  االنحراف المعياري
 الحرية

( F)قيمة 
 المحسوبة

مستوى 
 (F)داللة 

اني
 الث

حور
الم

 

 7,39223 4,4173 16 سنوات 5 من أقل
73 

4,431 ,0075 

 7,61664 4,1181 18 سنوات 10 إىل 5 من

 7,71423 3,8931 15 سنة 20 إىل11 من
73 

 7,44292 3,5833 8 سنة 20 من أكثر

 00 5,62138 4,0678 57 المجموع

 "(13"أنظر امللحق رقم ) SPSS.V25 باالعتماد على خمرجات برنامج  الطالبمن إعداد : المصدر

فأقل ( 7.77)من خالل اجلدول أعاله أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  يتبني
الدراسة حول مستوى جودة اخلدمة الداخلية باملؤسسات السياحية لوالية سطيف عينة يف اجتاهات أفراد 

ومستوى املعنوية  (4,431)باختالف متغري مدة النشاط، وذلك استنادا إىل أن قيمة اختبار حتليل التباين هي
ختتلف  تيجة تربز أن أفراد عينة الدراسةوهذه الن ،(7.77)ن مستوى املعنوية املفروض وهو أقل م( 0077,)بلغ 

 .باختالف مدة النشاط اجتاه مستوى جودة اخلدمة الداخلية باملؤسسات حمل الدراسةآرائهم 
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مستوى اجلودة الداخلية يف املؤسسات  يف تباينالبديلة اليت تنص على أنه يوجد  نقبل الفرضية وبناءا عليه
 السياحية لوالية سطيف تبعا الختالف العوامل املؤسسية من حيث مدة النشاط

 اختبار الفرضية الجزئية الثانية . ب

 .يتباين مستوى اجلودة الداخلية يف املؤسسات السياحية لوالية سطيف تبعا الختالف نطاق السوق  -
 :بصياغتها احصائيا كما يليالختبار الفرضية نقوم 

ال يتباين مستوى اجلودة الداخلية يف املؤسسات السياحية لوالية سطيف تبعا  :    الفرضية الصفرية 
 .الختالف نطاق السوق

يتباين مستوى اجلودة الداخلية يف املؤسسات السياحية لوالية سطيف تبعا الختالف  :    الفرضية البديلة
 .نطاق السوق
الدراسة حول مستوى عينة فروق ذات داللة إحصائية يف إجابات أفراد  هناك على ما إذا كانت للتعرف

، مت استخدام حتليل التباين األحادي نطاق السوقلسطيف تبعا باجلودة الداخلية يف املؤسسات السياحية 
(One-way ANOVA)  متغري نطاق ن أل ،املؤسساتهذه لتوضيح داللة الفروق يف اجابات العاملني يف

 :  دول املوايلاجلهو مبني يف  كما( دويل/وطين/حملي، وطين، دويل، حملي: )وهي السوق حيتوي على أربع فئات،

بات أفراد الختبار الفروقات في إجا (One-way ANOVA)نتائج تحليل التباين األحادي (: 45)الجدول 
 نطاق السوقالدراسة طبقا الختالف 

 (F)مستوى داللة  ( F)قيمة  درجات احلرية االحنراف املعياري املتوسط احلسايب العدد نطاق السوق

اني
 الث

حور
الم

 

 7,39930 4,0208 8 حملي
73 

3,207 ,0307 

 7,58198 3,5752 9 وطين

 7,67072 4,0929 24 دويل
73 

 7,52456 4,3307 16 دويل/وطين/حملي

 00 5,62138 4,0678 57 المجموع

 "(14"أنظر امللحق رقم ) SPSS.V25 باالعتماد على خمرجات برنامج  الطالبمن إعداد : المصدر
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فأقل ( 7.77)يتبني من خالل اجلدول أعاله أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية 
سطيف باختالف يف اجتاهات أفراد الدراسة حول مستوى جودة اخلدمة الداخلية باملؤسسات السياحية لوالية 

ومستوى املعنوية بلغ ( 3,207) متغري نطاق السوق، وذلك استنادا إىل أن قيمة اختبار حتليل التباين هي
ختتلف  تيجة تربز أن أفراد عينة الدراسةوهذه الن ،(7.77)ن مستوى املعنوية املفروض وهو أقل م( 0307,)

 .آرائهم باختالف نطاق السوق اجتاه مستوى جودة اخلدمة الداخلية باملؤسسات حمل الدراسة

مستوى اجلودة الداخلية يف املؤسسات يف تباين البديلة اليت تنص على أنه يوجد  وبناءا عليه نقبل الفرضية
  .السياحية لوالية سطيف تبعا الختالف العوامل املؤسسية من حيث نطاق السوق

  اختبار الفرضية الجزئية الثالثة . ج

 .احلجميتباين مستوى اجلودة الداخلية يف املؤسسات السياحية لوالية سطيف تبعا الختالف   -
 :الختبار الفرضية نقوم بصياغتها احصائيا كما يلي

ال يتباين مستوى اجلودة الداخلية يف املؤسسات السياحية لوالية سطيف تبعا  :    الفرضية الصفرية 
 .احلجمالختالف 

يتباين مستوى اجلودة الداخلية يف املؤسسات السياحية لوالية سطيف تبعا الختالف  :    الفرضية البديلة
 .احلجم

الدراسة طبقا عينة  فرادهناك فروق ذات داللة إحصائية يف إجابات أ للتعرف على ما إذا كانت
لتوضيح داللة الفروق  (One-way ANOVA) احلجم مت استخدام حتليل التباين األحادي الختالف متغري

وذلك ألن متغري احلجم حيتوي على  ،يف إجابات أفراد عينة الدراسة يف املؤسسات السياحية لوالية سطيف
النتائج كما يوضحها اجلدول ، و (عامل 277-77، من عامل 40-17عمال، من  0-1من : )فئات وهيثالث 
 : التايل
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الختبار الفروقات في إجابات أفراد  (One-way ANOVA)نتائج تحليل التباين األحادي (: 46)الجدول 
 (عدد العمال)الدراسة طبقا الختالف الحجم 

المتوسط  العدد عدد العمال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجات 
 الحرية

( F)قيمة 
 المحسوبة

مستوى داللة 
(F) 

اني
 الث

حور
الم

 

 7,64620 4,0798 32 عامل 9_ 1 من
72 

,0155 ,9855 

 7,66493 4,0570 19 عامل 10 _ 49من

 250 _ 50 من
 عامل

6 4,0382 7,37614 74 

 00 5,62138 4,0678 57 المجموع

 "(17"أنظر امللحق رقم ) SPSS.V25 باالعتماد على خمرجات برنامج  الطالبمن إعداد : المصدر

يف ( 7.77)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية أنه من اجلدول أعاله املالحظ 
وذلك استنادا إىل أن ، الدراسة حول متغري جودة اخلدمة الداخلية باختالف متغري احلجم عينة اجتاهات أفراد

وهو أكرب من مستوى املعنوية املفروض ( 9857,)ومستوى املعنوية بلغ  (0157,)قيمة اختبار حتليل التباين هي
(7.77.) 

اجتاه مستوى اجلودة  حجم املؤسسةال ختتلف أرائهم باختالف  تيجة تربز أن أفراد عينة الدراسةوهذه الن
 . الداخلية باملؤسسات حمل الدراسة

نقبل الفرضية الصفرية اليت تنص على أنه اليتباين مستوى اجلودة الداخلية يف املؤسسات السياحية  وبناءا عليه
 .احلجملوالية سطيف تبعا الختالف 

 اختبار الفرضية الثالثة : الفرع الثالث
 يتأثر مستوى جودة اخلدمة يف املؤسسات السياحية لوالية سطيف مبستوى تبين ممارسات التسويق الداخلي -

 :ختبار الفرضية نقوم بصياغتها احصائيا كما يليال
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ال يتأثر مستوى جودة اخلدمة يف املؤسسات السياحية لوالية سطيف مبستوى تبين  :    الفرضية الصفرية 
 ممارسات التسويق الداخلي

يتأثر مستوى جودة اخلدمة يف املؤسسات السياحية لوالية سطيف مبستوى تبين  :    الفرضية البديلة
 ممارسات التسويق الداخلي

حتفيز اختيار العاملني، االتصال الداخلي، تدريب العاملني، )لتسويق الداخلي وملعرفة تأثري ممارسات ا
 Multiple)استخدمنا حتليل االحندار املتعدد  ودة اخلدمة السياحيةعلى ج( متكني العاملني العاملني،

Regression Analysis)، تحليل االحندار املتعدد وأنه ل بد من التأكد من مالئمة البياناتلكن قبل ذلك ال
تدريب العملني، حتفيز  االتصال الداخلي، اختيار العاملني،) لتعدد اخلطي بني األبعاد الفرعيةال وجود ملشكلة ا

واختبار التباين ( VIF) ، وذلك من خالل إجراء اختبار معامل تضخم التباين(متكني العاملنيالعاملني، 
ط عال بني أبعاد لكل بعد من أبعاد املتغري املستقل، للتأكد من عدم وجود ارتبا( Tolérance) املسموح

وكانت قيمة  (15)يتجاوز ( VIF)والقاعدة تقول هنا أنه إذا كان معامل تضخم التباين  ،املتغري املستقل
يف  تغريات مع بعضها البعض ويؤثر ذلكنه يوجد مشكل ارتباط املإف (7.77) اختبار التباين املسموح أقل من
 :اتاملوايل يوضح نتائج االختبار   حتليل االحندار املتعدد، واجلدول

 لممارسات التسويق الداخلينتائج اختبارات معامالت تضخم التباين والتباين المسموح به :(47)الجدول 

تقل
مس

ر ال
متغي

ال
 

 األبعاد
 العالقة الخطية بين المتغيرات

 معامل التضخم
(VIF) 

 (Tolérance)التباين املسموح 

خلي
لدا

ق ا
سوي

 الت
ات

ارس
مم

 

 7,735 1,360 اختيار العاملني

 7,390 2,561 االتصال الداخلي

 7,479 2,088 تدريب العاملني

 7,502 1,992 حتفيز العاملني

 7,848 1,179 متكني العاملني

 "(11"أنظر امللحق رقم ) SPSS.V25 باالعتماد على خمرجات برنامج  الطالبمن إعداد : املصدر
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الداخلي تقل عن ميع أبعاد ممارسات التسويق جل (VIF) يتضح أعاله أن قيم معامل تضخم التباين
لكل من اختيار العاملني، ( 1,179)، (1,992) ،(2,088) ،(2,561)، (1,360)حيث قدرت بـ( 17)

ن املسموح أما قيم التباي ،على التوايلاالتصال الداخلي، تدريب العاملني، حتفيز العاملني، ومتكني العاملني 
لكل من  (8487,)، (5027,)، (4797,)، (3907,)، (7357,)حيث قدرت بـ  (7.77)جاءت أكرب من 

ممارسات التسويق ) رتباط بني أبعاد املتغري املستقلعدم وجود ا فالنتيجةوبناء عليه  ،على التوايل األبعاد السابقة
ميكن استخدام حتليل االحندار اخلطي املتعدد ملعرفة مدى تأثري ممارسات التسويق الداخلي  منهو  ،(الداخلي

 :على جودة اخلدمة يف املؤسسات السياحية والنتائج موضحة يف اجلدول التايل

 الرئيسية الثالثةفرضية  النتائج تحليل االنحدار المتعدد الختبار (: 48)الجدول 

 معامالت المتغير
الخطأ المعياري 

(E.S) 
معامل االنحدار 

Beta)) 
( T)قيمة 

 المحسوبة
 مستوى المعنوية الجزئية

(Sig) 
 7,920 7,101- // 7,381 7,039- الثابت

 *7,001 3,493 7,264 7,092 7,321 اختيار العاملين

 *7,008 2,746 7,285 7,093 7,256 االتصال الداخلي

 *7,001 3,642 7,341 7,067 7,244 تدريب العاملين

 7,086 1,752 7,160 7,068 7,120 تحفيز العاملين

 7,114 1,609 7,113 7,049 7,079 تمكين العاملين

معامل التفسير  
R²)) 

 :معادلة نموذج االنحدار المتعدد  7867,
 

   0 0   0       0       0       0   0   

معامل االرتباط         0 0 
R)) 

,8877 

 مستوى الداللة
(F) 

37,508 

 (α ≤5.                    (05ذات داللة إحصائية*: 
مستوى المعنوية 

 الكلية
*,0007 

 "(10"أنظر امللحق رقم ) SPSS.V25 باالعتماد على خمرجات برنامج  الطالبمن إعداد : المصدر
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يتضح من خالل معطيات اجلدول أعاله وجود أثر ذو داللة إحصائية ملمارسات التسويق الداخلي على 
، وهي دالة عند مستوى (37,508)احملسوبة ( F)إذ بلغت قيمة  ،جودة اخلدمة باملؤسسات حمل الدراسة

جودة اخلدمة يف تغريات المن  %01.1 أن إىل مما يشري( 7867,) كما بلغ معامل التفسري ،(0007,) معنوية
 .ممارسات التسويق الداخلي ىلإراجعة  باملؤسسات حمل الدراسة

اختيار )لكل من ( α ≤7. (05دال إحصائيا عند مستوى معنوية أثر ويتضح من نفس اجلدول وجود
احملسوبة  لألبعاد على ( T)على جودة اخلدمة إذ بلغت قيمة ( العاملني، االتصال الداخلي، تدريب العاملني

وهي قيم أقل من  ،(0017,)، (0087,( )0.001)مبستوى معنوية ( 3,642)، (2,746) ،(3,493)التوايل 
ليس هلما تأثري على جودة حتفيز العاملني ومتكني العاملني  ييف حني بعد ،(7.77)مستوى املعنوية املفروض 

  .وهي قيم غري دالة( 1147,)، (0,086)مستوى املعنوية للبعدين على التوايل  ذ قدرإاخلدمة 

نه يوجد أثر دال احصائيا ذو تأثري معنوي بني املتغريات املدروسة وعليه أ :قرار اختبار الفرضيةفبناءا عليه 
املؤسسات يتأثر مستوى جودة اخلدمة يف :     ونقبل الفرضية البديلة     نرفض الفرضية الصفرية

السياحية لوالية سطيف مبستوى تبين ممارسات التسويق الداخلي من خالل اختيار العاملني، االتصال 
    .الداخلي، تدريب العاملني

 :من خالل الفرضيات الجزئية التالية الرئيسية يمكن أيضا دراسة هذه الفرضية

 اختبار الفرضية الجزئية األولى . 1

 .يتأثر مستوى جودة اخلدمة يف املؤسسات السياحية لوالية سطيف باختيار العاملني  -
 :الختبار الفرضية نقوم بصياغتها احصائيا كما يلي

 ال يتأثر مستوى جودة اخلدمة يف املؤسسات السياحية لوالية سطيف باختيار العاملني:    الفرضية الصفرية

 .يتأثر مستوى جودة اخلدمة يف املؤسسات السياحية لوالية سطيف باختيار العاملني :    الفرضية البديلة

 : ميكن توضيح نتائج حتليل االحندار البسيط من خالل اجلدول التايل
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 ملخص مخرجات تحليل اإلنحدار البسيط للفرضية الجزئية األولى(: 49)الجدول 

 دراسة العالقة
بين المتغيرات   

 تأثير بين المتغيرينالمعنوية  بين المتغيرينمعنوية العالقة 

معامل اإلرتباط  
(R) 

معامل 
 التفسري

 (R2) 

( F)قيمة 
 احملسوبة

معامل 
 (B)اإلحندار

 اختبار
(T) 

(T-Test) 

مستوى املعنوية 
(SIG) 

المتغير 
 المستقل

المتغير 
 التابع

,5897 7,347 29,247 7,717 5,408 7,000 
 اختيار العاملين

 جودة
 الخدمة

 "(11"أنظر امللحق رقم ) SPSS.V25 باالعتماد على خمرجات برنامج  الطالبمن إعداد : المصدر

 :يتضمن جدول حتليل اإلحندار البسيط ما يلي
  :بين المتغيريندراسة معنوية العالقة والتأثير . أ

وهي  (Fcal=29,247)بلغت  اليتF (F-test )من خالل نتيجة إختبار : معنوية العالقة بين المتغيرين -
وهذا  ،(7.77)هي أقل من مستوى الداللة ( F)املصاحبة لقيمة  ( =7.777Sig) دالة إحصائيا ألن قيمة

عند مستوى  (بعد اختيار العاملني وجودة اخلدمة)يشري إىل وجود عالقة ذات داللة إحصائية بني املتغريين 
 .7.77الداللة 

احملسوبة بلغت  T جند قيمة( T-Test) من خالل نتيجة إختبار: معنوية التأثير بين المتغيرين -
(5,408=Tcal) وهي دالة إحصائيا حيث أن قيمة (7.777Sig=  ) املصاحبة لقيمة(T ) هي أقل من

لبعد اختيار العاملني على جودة  يشري إىل وجود تأثري معنوي دال إحصائيا وهذا( 7.77)مستوى الداللة 
 .7.77اخلدمة السياحية يف املؤسسات حمل الدراسة  عند مستوى معنوية 

أنه توجد عالقة دالة إحصائيا ذات تأثري معنوي بني املتغريات املدروسة : ومنه نستنتج قرار إختبار الفرضية
يتأثر مستوى جودة اخلدمة يف املؤسسات :     ونقبل الفرضية البديلة     نرفض الفرضية الصفريةوعليه 

 السياحية لوالية سطيف باختيار العاملني
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R)، معامل التفسير (R)معامل اإلرتباط بيرسون قيم تفسير . ب
 (B)معامل اإلنحدار ،(2

 إلرتباط بريسون الذي بلغت من خالل معامل ا :تفسير قيمة وإتجاه العالقة بين المتغيرين -
أي أن بعد اختيار ( موجبة)أن إجتاه العالقة بني املتغريين طردية  والذي يدل على ،(R=0.589) قيمته

الذين مت  كفاءةال يالعاملني ذو  عدد اددكلما إز ف، درجة حتسني جودة اخلدمة على إجيايب ريتأثله  املنيالع
 .السياحية باملؤسسات حمل الدراسةبه زيادة يف درجات تطور جودة اخلدمة يعق اختيارهم

R) تفسير نسبة المساهمة  -
R)من خالل قيمة معامل التفسري املقدرة بــ: بين المتغيرين( 2

2=0.347) ،
جودة اخلدمة باملؤسسات حمل  من التغريات اليت حتدث يف % 34.0يتضح بأن بعد اختيار العاملني يفسر 

 . إىل عوامل أخرى ةراجع الباقية % 17.3و، الدراسة
ورة يف اجلدول أعاله تشري قيمة معامل اإلحندار املذك: بين المتغيرين معامل اإلنحدارتأثير تفسير قيمة   -

يف  بوحدة واحدة يعقبها زيادة أنه كلما رفعنا يف مستويات تبين بعد اختيار العاملني( B=0.717)واملقدرة بـ
 .وحدة 7.010درجات جودة اخلدمة بقيمة 

 الفرضية الجزئية الثانية اختبار  . 2

 .يتأثر مستوى جودة اخلدمة يف املؤسسات السياحية لوالية سطيف باالتصال الداخلي  -

 :الختبار الفرضية نقوم بصياغتها احصائيا كما يلي

ال يتأثر مستوى جودة اخلدمة يف املؤسسات السياحية لوالية سطيف باالتصال  :    الفرضية الصفرية 
 .الداخلي

مستوى جودة اخلدمة يف املؤسسات السياحية لوالية سطيف باالتصال يتأثر  :    الفرضية البديلة
 .الداخلي
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 ملخص مخرجات تحليل اإلنحدار البسيط للفرضية الجزئية الثانية(: 50)الجدول 

 دراسة العالقة
بين المتغيرات   

 معنوية تأثير بين المتغيرين معنوية العالقة بين المتغيرين

معامل اإلرتباط  
(R) 

معامل 
 التفسري

 (R2) 

( F)قيمة
 احملسوبة

معامل 
 (B)اإلحندار

 اختبار
(T) 

(T-Test) 

مستوى املعنوية 
(SIG) 

المتغير 
 المستقل

المتغير 
 التابع

,7847 7,614 87,454 7,706 9,352 7,000 
االتصال 
 الداخلي

جودة 
 الخدمة

 "(10"أنظر امللحق رقم ) SPSS.V25 باالعتماد على خمرجات برنامج  الطالبمن إعداد : المصدر

 :يتضمن جدول حتليل اإلحندار البسيط ما يلي
  بين المتغيريندراسة معنوية العالقة والتأثير .  أ

احملسوبة بلغت  F جند قيمةF (F-test )من خالل نتيجة إختبار : معنوية العالقة بين المتغيرين -
(87,454=Fcal) وهي دالة إحصائيا ألن قيمة (7.777Sig= )  املصاحبة لقيمة(F ) أقل من مستوى الداللة
وجودة  بعد االتصال الداخلي)املتغريين  وهذا يشري إىل وجود عالقة ذات داللة إحصائية بني ،(7.77)

 .7.77عند مستوى الداللة  (اخلدمة
احملسوبة بلغت  T جند قيمة( T-Test)من خالل نتيجة إختبار: معنوية التأثير بين المتغيرين -
(9,352=Tcal) وهي دالة إحصائيا حيث أن قيمة (7.777Sig= )  املصاحبة لقيمة(T ) هي أقل من

عد االتصال الداخلي على جودة لب د تأثري معنوي دال إحصائياوهذا يشري إىل وجو ( 7.77)مستوى الداللة 
 .7.77اخلدمة السياحية يف املؤسسات حمل الدراسة  عند مستوى معنوية 

أنه توجد عالقة دالة إحصائيا ذات تأثري معنوي بني املتغريات املدروسة : ومنه نستنتج قرار إختبار الفرضية
يتأثر مستوى جودة اخلدمة يف املؤسسات :     ونقبل الفرضية البديلة     نرفض الفرضية الصفريةوعليه 

 .السياحية لوالية سطيف باالتصال الداخلي
R)، معامل التفسير (R)اإلرتباط بيرسون معامل تفسير قيم .  ب

 (B )معامل اإلنحدار ،(2
 الذي بلغت  وجباملإلرتباط بريسون من خالل معامل ا :تفسير قيمة وإتجاه العالقة بين المتغيرين -

 إجيايب ريتأثله  بعد االتصال الداخليف( موجبة)أن إجتاه العالقة بني املتغريين طردية  يتضح (R=0,784) قيمته
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حتسن جودة  يزداد مستوىادت مستويات االتصال الداخلي دحيث كلما إز  ،درجة حتسني جودة اخلدمة على
   .اخلدمة السياحية باملؤسسات حمل الدراسة

R)تفسير نسبة المساهمة  -
، (R2=0.614)من خالل قيمة معامل التفسري املقدرة بــ: بين المتغيرين( 2

جودة اخلدمة باملؤسسات حمل  من التغريات اليت حتدث يف%  61.4يفسر  االتصال الداخلييتضح بأن بعد 
 .الدراسة

ورة يف اجلدول تشري قيمة معامل اإلحندار املذك: بين المتغيرين( B) معامل اإلنحدارتفسير قيمة تأثير  -
واحدة يعقبها بوحدة  أنه كلما رفعنا يف مستويات تبين بعد االتصال الداخلي( B=0.706)أعاله واملقدرة بـ

 .وحدة 7.071درجات جودة اخلدمة بقيمة يف  زيادة
 الفرضية الجزئية الثالثة اختبار  . 3

 .تدريب العاملنيبيتأثر مستوى جودة اخلدمة يف املؤسسات السياحية لوالية سطيف   -

 :الختبار الفرضية نقوم بصياغتها احصائيا كما يلي
تدريب بال يتأثر مستوى جودة اخلدمة يف املؤسسات السياحية لوالية سطيف  :    الفرضية الصفرية 

 .العاملني
 .تدريب العاملنيبيتأثر مستوى جودة اخلدمة يف املؤسسات السياحية لوالية سطيف  :    الفرضية البديلة

 ملخص مخرجات تحليل اإلنحدار البسيط للفرضية الجزئية الثالثة(: 51)الجدول 

العالقةدراسة   
بين المتغيرات   

 معنوية تأثير بين المتغيرين معنوية العالقة بين المتغيرين

معامل اإلرتباط  
(R) 

 معامل التفسير
 (R2) 

( F)قيمة
 المحسوبة

معامل 
 (B)اإلنحدار

 اختبار
(T) 

(T-Test) 

مستوى المعنوية 
(SIG) 

المتغير 
 المستقل

المتغير 
 التابع

,7637 7,582 76,450 7,547 8,744 7,000 
تدريب 
 العاملين

جودة 
 الخدمة

 "(27"أنظر امللحق رقم ) SPSS.V25 باالعتماد على خمرجات برنامج  الطالبمن إعداد : المصدر

 :يتضمن جدول حتليل اإلحندار البسيط ما يلي
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  بين المتغيريندراسة معنوية العالقة والتأثير . أ
احملسوبة بلغت  F جند قيمةF (F-test )ختبار امن خالل نتيجة : معنوية العالقة بين المتغيرين -
(76,450=Fcal) وهي دالة إحصائيا ألن قيمة (7.777Sig= ) ملصاحبة لقيمة ا(F)  هي أقل من مستوى

بعد تدريب العاملني وجودة )وهذا يشري إىل وجود عالقة ذات داللة إحصائية بني املتغريين ( 7.77)الداللة 
 .7.77عند مستوى الداللة  (اخلدمة

احملسوبة بلغت  T جند قيمة( T-Test) من خالل نتيجة إختبار: معنوية التأثير بين المتغيرين -
(8,744=Tcal)، وهي دالة إحصائيا حيث أن قيمة (7.777Sig= )  املصاحبة لقيمة(T ) هي أقل من

لبعد تدريب العاملني على جودة  إحصائياد تأثري معنوي دال وهذا يشري إىل وجو ( 7.77)مستوى الداللة 
 .7.77عند مستوى معنوية  يف املؤسسات حمل الدراسةاخلدمة 

أنه توجد عالقة دالة إحصائيا ذات تأثري معنوي بني املتغريات املدروسة : ومنه نستنتج قرار إختبار الفرضية
يتأثر مستوى جودة اخلدمة يف املؤسسات :     ونقبل الفرضية البديلة     نرفض الفرضية الصفريةوعليه 

 تدريب العاملنيبالسياحية لوالية سطيف 
R)، معامل التفسير (R)معامل اإلرتباط بيرسون تفسير  قيم . ب

 (B )معامل اإلنحدار ،(2
 من خالل معامل اإلرتباط بريسون الذي بلغت  :تفسير قيمة وإتجاه العالقة بين المتغيرين -

 إجيايب ريتأثله  عد تدريب العاملنيفب ،(موجبة)أن إجتاه العالقة بني املتغريين طردية  يتضح(R=0.763)  قيمته
درجات حتسن جودة  ازدادتادت مستويات تدريب العاملني دحيث كلما إز  ،درجة حتسني جودة اخلدمة على

 .السياحية باملؤسسات حمل الدراسةاخلدمة 
R)تفسير نسبة المساهمة  -

R)من خالل قيمة معامل التفسري املقدرة بــ: بين المتغيرين( 2
2=0.582) ،

جودة اخلدمة باملؤسسات حمل  من التغريات اليت حتدث يف%  71.2يتضح بأن بعد تدريب العاملني يفسر 
 .لمستجوبني يف هاته املؤسساتبالنسبة ل ذاوه الدراسة

ورة يف اجلدول تشري قيمة معامل اإلحندار املذك: بين المتغيرين (B) معامل اإلنحدار تأثيرتفسير قيمة  -
 بوحدة واحدة يعقبها زيادة أنه كلما رفعنا يف مستويات تبين بعد تدريب العاملني( B=5477,)أعاله واملقدرة بـ

 .وحدة 7.740درجات جودة اخلدمة بقيمة يف 
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 الفرضية الجزئية الرابعة اختبار  . 4

 .تحفيز العاملنيبيتأثر مستوى جودة اخلدمة يف املؤسسات السياحية لوالية سطيف   -

 :الختبار الفرضية نقوم بصياغتها احصائيا كما يلي

تحفيز بال يتأثر مستوى جودة اخلدمة يف املؤسسات السياحية لوالية سطيف  :    الفرضية الصفرية 
 . العاملني

 .تحفيز العاملنيبيتأثر مستوى جودة اخلدمة يف املؤسسات السياحية لوالية سطيف  :    الفرضية البديلة

 ملخص مخرجات تحليل اإلنحدار البسيط للفرضية الجزئية الرابعة(: 52)الجدول 

 دراسة العالقة
بين المتغيرات   

 معنوية تأثير بين المتغيرين معنوية العالقة بين المتغيرين

معامل اإلرتباط  
(R) 

معامل 
 التفسري

 (R2) 

( F)قيمة
 احملسوبة

معامل 
 (B)اإلحندار

 اختبار
(T) 

(T-Test) 

مستوى املعنوية 
(SIG) 

المتغير 
 المستقل

المتغير 
 التابع

,6727 7,451 45,204 7,502 6,723 7,000 
جودة  تحفيز العاملين

 الخدمة
 "(21"أنظر امللحق رقم ) SPSS.V25 باالعتماد على خمرجات برنامج  الطالبمن إعداد : المصدر

 :يتضمن جدول حتليل اإلحندار البسيط ما يلي
  بين المتغيريندراسة معنوية العالقة والتأثير . أ

احملسوبة بلغت  F جند قيمةF (F-test )من خالل نتيجة إختبار : معنوية العالقة بين المتغيرين -
(45,204=Fcal) وهي دالة إحصائيا ألن قيمة (7.777Sig= )  املصاحبة لقيمة(F ) هي أقل من مستوى

بعد حتفيز العاملني وجودة ) ات داللة إحصائية بني املتغريينوهذا يشري إىل وجود عالقة ذ( 7.77)الداللة 
 .7.77عند مستوى الداللة  (اخلدمة

احملسوبة بلغت  T جند قيمة( T-Test) من خالل نتيجة إختبار: معنوية التأثير بين المتغيرين -
(6,723=Tcal)، وهي دالة إحصائيا حيث أن قيمة (7.777Sig= )  املصاحبة لقيمة(T ) هي أقل من
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لبعد حتفيز العاملني على جودة  وهذا يشري إىل وجود تأثري معنوي دال إحصائيا( 7.77)مستوى الداللة 
 .7.77اخلدمة يف املؤسسات حمل الدراسة  عند مستوى معنوية 

أنه توجد عالقة دالة إحصائيا ذات تأثري معنوي بني املتغريات املدروسة : ومنه نستنتج قرار إختبار الفرضية
يتأثر مستوى جودة اخلدمة يف املؤسسات :     ونقبل الفرضية البديلة     نرفض الفرضية الصفريةوعليه 

 . تحفيز العاملنيبالسياحية لوالية سطيف 
R)، معامل التفسير (R)اإلرتباط بيرسون معامل تفسير قيم . ب

 (B معامل اإلنحدار ،(2
 إلرتباط بريسون الذي بلغت معامل ا :تفسير قيمة وإتجاه العالقة بين المتغيرين -

 ريتأثله  أن بعد حتفيز العاملني أي( موجبة)أن إجتاه العالقة بني املتغريين طردية   يوضح  (R=0.672) قيمته
درجات حتسن  تزدادادت مستويات حتفيز العاملني دحيث كلما إز  ،درجة حتسني جودة اخلدمة على إجيايب

  .باملؤسسات حمل الدراسة جودة اخلدمة
R)تفسير نسبة المساهمة  -

R)من خالل قيمة معامل التفسري املقدرة بــ: بين المتغيرين( 2
2=0.451) ،

جودة اخلدمة باملؤسسات حمل  التغريات اليت حتدث يفمن %  47.1يتضح بأن بعد حتفيز العاملني يفسر 
 .املستجوبني يف هاته املؤسسات آراء بناء على ذاوه الدراسة

تشري قيمة معامل اإلحندار املذكورة يف اجلدول : بين المتغيرين (B) معامل اإلنحدارتفسير قيمة تأثير  -
 بوحدة واحدة يعقبها زيادة تبين بعد حتفيز العاملنيأنه كلما رفعنا يف مستويات ( B=5027,)أعاله واملقدرة بـ 

 .وحدة 7.772درجات جودة اخلدمة بقيمة يف 
 الفرضية الجزئية الخامسة اختبار  . 0

   .تمكني العاملنيبيتأثر مستوى جودة اخلدمة يف املؤسسات السياحية لوالية سطيف   -

 :الختبار الفرضية نقوم بصياغتها احصائيا كما يلي
تمكني بال يتأثر مستوى جودة اخلدمة يف املؤسسات السياحية لوالية سطيف :    الفرضية الصفرية 

 .العاملني
 .تمكني العاملني بيتأثر مستوى جودة اخلدمة يف املؤسسات السياحية لوالية سطيف  :    الفرضية البديلة
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 الخامسةملخص مخرجات تحليل اإلنحدار البسيط للفرضية الجزئية (: 53)الجدول 

 دراسة العالقة
بين المتغيرات   

 معنوية تأثير بين المتغيرين معنوية العالقة بين المتغيرين

معامل اإلرتباط  
(R) 

معامل 
 التفسير

 (R2) 

( F)قيمة
 المحسوبة

معامل 
 (B)اإلنحدار

 اختبار
(T) 

(T-Test) 

المعنوية  مستوى
(SIG) 

المتغير 
 المستقل

المتغير 
 التابع

,3577 7,127 8,030 7,249 2,834 7,006 
تمكين 
 العاملين

جودة 
 الخدمة

 "(22"أنظر امللحق رقم ) SPSS.V25 باالعتماد على خمرجات برنامج  الطالبمن إعداد : المصدر

 :يتضمن جدول حتليل اإلحندار البسيط ما يلي
  بين المتغيريندراسة معنوية العالقة والتأثير .  أ

احملسوبة بلغت  F جند قيمةF (F-test )من خالل نتيجة إختبار : معنوية العالقة بين المتغيرين -
(8,030=Fcal) وهي دالة إحصائيا ألن قيمة (Sig=0.006)  املصاحبة لقيمة(F ) هي أقل من مستوى

بعد متكني العاملني وجودة  )وهذا يشري إىل وجود عالقة ذات داللة إحصائية بني املتغريين ( 7.77)الداللة 
 .7.77عند مستوى الداللة  (اخلدمة

احملسوبة بلغت  T جند قيمة( T-Test) من خالل نتيجة إختبار: معنوية التأثير بين المتغيرين -
(2,834=Tcal) وهي دالة إحصائيا حيث أن قيمة (Sig=0.006)  املصاحبة لقيمة(T)  هي أقل من مستوى

لبعد متكني العاملني على جودة اخلدمة يف وجود تأثري معنوي دال إحصائيا  وهذا يشري إىل( 7.77)الداللة 
 .7.77املؤسسات حمل الدراسة  عند مستوى معنوية 

أنه توجد عالقة دالة إحصائيا ذات تأثري معنوي بني املتغريات املدروسة : ومنه نستنتج قرار إختبار الفرضية
يتأثر مستوى جودة اخلدمة يف املؤسسات :     ونقبل الفرضية البديلة     نرفض الفرضية الصفريةوعليه 

 . تمكني العاملنيبالسياحية لوالية سطيف 
R)، معامل التفسير (R)معامل اإلرتباط بيرسون قيم تفسير . ب

 (B) معامل اإلنحدار ،(2
 معامل اإلرتباط بريسون الذي بلغت  :تفسير قيمة وإتجاه العالقة بين المتغيرين -

له  أي أن بعد متكني العاملني ،(موجبة)أن إجتاه العالقة بني املتغريين طردية  على يدل(R=0.357)  قيمته
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زيادة يف  تتبعهزادت مستويات متكني العاملني احيث كلما  درجة حتسني جودة اخلدمة على إجيايب ريتأث
 .باملؤسسات حمل الدراسةدرجات حتسن جودة اخلدمة 

R)تفسير نسبة المساهمة   -
2

R) من خالل قيمة معامل التفسري املقدرة بــ: بين المتغيرين( 
2=0.127) ،

اخلدمة السياحية باملؤسسات من التغريات اليت حتدث يف  جودة %  12.0يتضح بأن بعد متكني العاملني يفسر 
 .املستجوبني يف هاته املؤسسات بناء على آراء ذاوه حمل الدراسة

تشري قيمة معامل اإلحندار املذكورة يف اجلدول : بين المتغيرين (B) تأثير معامل اإلنحدارتفسير قيمة   -
 بوحدة واحدة يعقبها زيادة كلما رفعنا يف مستويات تبين بعد متكني العاملني  أنه( B=7.240)أعاله واملقدرة بـ 

 .وحدة 7.240درجات جودة اخلدمة بقيمة يف 

 الرابعة   اختبار الفرضية: الفرع الرابع

دراك املسريين ألمهية تبين ممارسات التسويق الداخلي يف تطوير جودة اخلدمة السياحية إيتأثر مستوى 
 . ربة خارج املؤسسةملستوى التعليمي، اخلربة، اخلمبتغريات ا

 : الختبار هذه الفرضية مت جتزئتها إىل ثالث فرضيات جزئية
وير دراك املسريين ألمهية تبين ممارسات التسويق الداخلي يف تطإيتأثر مستوى  :الفرضية الجزئية األولى. 1

 .املستوى التعليمي جودة اخلدمة السياحية مبتغري

دراك املسريين ألمهية تبين ممارسات التسويق الداخلي يف تطوير إيتأثر مستوى  :الفرضية الجزئية الثانية. 2
 .جودة اخلدمة السياحية مبتغري اخلربة

دراك املسريين ألمهية تبين ممارسات التسويق الداخلي يف تطوير إيتأثر مستوى : الفرضية الجزئية الثالثة. 3
 .ربة خارج املؤسسةمبتغري اخلة اخلدمة السياحية جود

 الفرضية الجزئية األولى اختبار  . أ

دراك املسريين ألمهية تبين ممارسات التسويق الداخلي يف تطوير جودة اخلدمة السياحية مبتغري إيتأثر مستوى   -
 .املستوى التعليمي
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 :الختبار الفرضية نقوم بصياغتها احصائيا كما يلي
دراك املسريين ألمهية تبين ممارسات التسويق الداخلي يف تطوير إال يتأثر مستوى  :    الفرضية الصفرية 

 .جودة اخلدمة السياحية مبتغري املستوى التعليمي
دراك املسريين ألمهية تبين ممارسات التسويق الداخلي يف تطوير جودة إيتأثر مستوى  :    الفرضية البديلة

 .التعليمياخلدمة السياحية مبتغري املستوى 

الدراسة حول مستوى عينة فروق ذات داللة إحصائية يف إجابات أفراد هناك للتعرف على ما إذا كانت 
املستوى  ياحية مبتغريدراك املسريين ألمهية تبين ممارسات التسويق الداخلي يف تطوير جودة اخلدمة السإ

الفروق يف اجابات العاملني يف املؤسسات لتوضيح داللة  (One-way ANOVA)مت استخدام اختبار  ،التعليمي
( متوسط، ثانوي، جامعي: )هي وى التعليمي حيتوي على ثالث فئاتمتغري املستن ألوذلك  ،حمل الدراسة

 :كما يلي  موضحة النتائجو 

الختبار الفروقات في إجابات أفراد الدراسة  (One-way ANOVA)نتائج تحليل التباين األحادي (: 54)الجدول 
 الختالف المستوى التعليميطبقا 

 العدد المستوى التعليمي
المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف المعياري
درجات 
 الحرية

( F)قيمة 
 المحسوبة

 (F)مستوى داللة 

لث
الثا

ور 
مح

ال
 

 7,56524 3,7490 8 متوسط
72 

3,376 ,0427 
 7,63961 3,9596 13 ثانوي

 74 7,45676 4,2252 36 جامعي

 71 7,53875 4,0978 57 المجموع

 "(23"أنظر امللحق رقم ) SPSS.V25 باالعتماد على خمرجات برنامج  الطالبمن إعداد : المصدر

فأقل يف ( 7.77)من اجلدول أعاله أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  املالحظ
تبين ممارسات التسويق الداخلي يف تطوير دراك املسريين ألمهية إالدراسة حول مستوى عينة أفراد  اجتاهات

 جودة اخلدمة السياحية طبقا ملتغري املستوى التعليمي، وذلك استنادا إىل أن قيمة اختبار حتليل التباين هي
 (.7.77)وهو أقل من مستوى املعنوية املفروض ( 0427,)ومستوى املعنوية بلغ ( 3,376)
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دراك املسريين ألمهية تبين ممارسات إاجتاه مستوى رائهم آتيجة تربز أن أفراد عينة الدراسة ختتلف وهذه الن
 . باختالف املستوى التعليمي التسويق الداخلي يف تطوير جودة اخلدمة السياحية باملؤسسات حمل الدراسة

دراك املسريين ألمهية تبين ممارسات إى أنه يتأثر مستوى اليت تنص عل     الفرضية البديلةنقبل  وبناءا عليه
 .التسويق الداخلي يف تطوير جودة اخلدمة السياحية مبتغري املستوى التعليمي

 الفرضية الجزئية الثانية اختبار  . ب

دراك املسريين ألمهية تبين ممارسات التسويق الداخلي يف تطوير جودة اخلدمة السياحية مبتغري  إيتأثر مستوى  -
 .اخلربة

 :الختبار الفرضية نقوم بصياغتها احصائيا كما يلي
دراك املسريين ألمهية تبين ممارسات التسويق الداخلي يف تطوير إال يتأثر مستوى  :    الفرضية الصفرية 

 .جودة اخلدمة السياحية مبتغري اخلربة

التسويق الداخلي يف تطوير جودة دراك املسريين ألمهية تبين ممارسات إيتأثر مستوى  :    الفرضية البديلة
 .اخلدمة السياحية مبتغري اخلربة

 الدراسة حول مستوىعينة فروق ذات داللة إحصائية يف إجابات أفراد هناك للتعرف على ما إذا كانت 
دراك املسريين ألمهية تبين ممارسات التسويق الداخلي يف تطوير جودة اخلدمة السياحية يف املؤسسات السياحية إ

لتوضيح داللة الفروق يف  (One-way ANOVA) لوالية سطيف تبعا ملتغري اخلربة مت استخدام اختبار
 7أقل من : )وهي متغري اخلربة حيتوي على أربع فئات،ن أل يف املؤسسات حمل الدراسة وذلك اجابات العاملني

 :النتائج كما يليوجاءت ( سنة  27سنة، أكثر من  27إىل 11سنوات، من  17إىل  7من  سنوات،
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الختبار الفروقات في إجابات أفراد  (One-way ANOVA)نتائج تحليل التباين األحادي (: 55)الجدول 
 "الخبرة"الدراسة طبقا الختالف 

 العدد المستوى التعليمي
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجات 
 الحرية

( F)قيمة 
 المحسوبة

مستوى داللة 
(F) 

حور
الم

 
لث

الثا
 

 7,51380 4,0902 34 سنوات 5 من أقل

72 

4,781 ,0055 

 10 إىل 5 من
 سنوات

11 4,4985 7,33842 

 7,55595 3,8370 9 سنة 20 إىل11 من
74 

 7,48091 3,4972 3 سنة 20 من أكثر

 00 5,53875 4,0978 57 المجموع

 "(24"أنظر امللحق رقم ) SPSS.V25 على خمرجات برنامج باالعتماد  الطالبمن إعداد : المصدر

فأقل يف اجتاهات أفراد ( 7.77)فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  هناك من اجلدول أعاله
دراك املسريين ألمهية تبين ممارسات التسويق الداخلي يف تطوير جودة اخلدمة إالدراسة حول مستوى عينة 

ومستوى املعنوية بلغ ( 4,781)اخلربة، وذلك استنادا إىل أن قيمة اختبار حتليل التباين هي السياحية طبقا ملتغري
 (.7.77)وهو أقل من مستوى املعنوية املفروض ( 0057,)

دراك املسريين ألمهية تبين ممارسات إاجتاه مستوى رائهم آتيجة تربز أن أفراد عينة الدراسة ختتلف وهذه الن
 . باختالف اخلربة املهنية وير جودة اخلدمة السياحية باملؤسسات حمل الدراسةالتسويق الداخلي يف تط

دراك املسريين ألمهية تبين ممارسات إاليت تنص على أنه يتأثر مستوى      الفرضية البديلةنقبل  وبناءا عليه
 . التسويق الداخلي يف تطوير جودة اخلدمة السياحية مبتغري اخلربة

 الثالثة الجزئيةالفرضية اختبار  .ج

دراك املسريين ألمهية تبين ممارسات التسويق الداخلي يف تطوير جودة اخلدمة السياحية مبتغري  إر مستوى يتأث -
 .خارج املؤسسة اخلربة

 :الختبار الفرضية نقوم بصياغتها احصائيا كما يلي
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دراك املسريين ألمهية تبين ممارسات التسويق الداخلي يف تطوير إال يتأثر مستوى  :    الفرضية الصفرية 
 .اخلربة خارج املؤسسةجودة اخلدمة السياحية مبتغري 

دراك املسريين ألمهية تبين ممارسات التسويق الداخلي يف تطوير جودة إيتأثر مستوى  :    الفرضية البديلة
 .اخلربة خارج املؤسسةاخلدمة السياحية مبتغري 

الدراسة طبقا  عينة للتعرف على ما إذا كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية يف إجابات أفراد
وذلك ألن عامل متغري  (Independent-Samples T-test)، مت استخدام اخلربة اخلارجيةالختالف متغري 

 :التايلخاصة، عامة وجاءت النتائج كما يوضحها اجلدول : حيتوي على فئتني مها اخلربة اخلارجية

 الخبرة الخارجيةنتائج اختبار فرق المتوسطين آلراء المبحوثين تجاه المحور الثالث تبعا لمتغير (: 56)الجدول 

 الخبرة الخارجيةمتغير 
المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف المعياري
  (F)قيمة 

 المحسوبة
 (F)مستوى داللة 

 المحور الثالث
 7,50834 4,1234 خاصة

1,602 ,2117 
 7,77683 3,8806 عامة

 "(27"أنظر امللحق رقم ) SPSS.V25 باالعتماد على خمرجات برنامج  الطالبمن إعداد : المصدر

فأقل يف ( 7.77)من اجلدول أعاله أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  املالحظ
دراك املسريين ألمهية تبين ممارسات التسويق الداخلي يف تطوير جودة إجتاهات أفراد الدراسة حول مستوى ا

وقيمة مستوى ( 1,602)، وذلك استنادا إىل أن قيمة االختبار اخلربة اخلارجيةاخلدمة السياحية باختالف متغري 
 (.7.77)أكرب من مستوى املعنوية املفروض  ، وهي(2117,)املعنوية بلغت 

خربهتم د عينة الدراسة يف املؤسسات حمل الدراسة، ال ختتلف آرائهم باختالف وهذه النتيجة تربز أن أفرا
دراك إالتصورات واالجتاهات جتاه مستوى أي أن املسريين يف كال النوعني من املؤسسات حيملون نفس  السابقة

 .املسريين ألمهية تبين ممارسات التسويق الداخلي يف تطوير جودة اخلدمة السياحية

دراك املسريين ألمهية تبين ممارسات التسويق إال يتأثر مستوى :     الفرضية الصفرية عليه نقبل  وبناءا
 .ربة خارج املؤسسةالداخلي يف تطوير جودة اخلدمة السياحية مبتغري اخل
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 الدراسة الميدانيةومقترحات نتائح : المطلب الثاني

عرض وحتليل بيانات الدراسة امليدانية ومناقشتها يف ضوء الفرضيات توصلنا إىل مجلة من احلقائق  بعد
مت على إثرها تقدمي  ،جودة اخلدمة يف املؤسسات حمل الدراسةو املتعلقة بأمهية ممارسات التسويق الداخلي 

  . من خالل هذا املطلب واليت ميكن عرضها جمموعة من املقرتحات

 المؤسسات محل الدراسة النتائح المستمدة من وصف بيانات: الفرع األول

 قد أفضى إىل جمموعة االستنتاجات إن وصف وحتليل بيانات كل من املسريين واملؤسسات حمل الدراسة،
 : التالية

أن معظمهم ال  كما %07.4وذلك بنسبة  ،بوالية سطيف ذكور السياحيةأغلب مسريي املؤسسات  -
 يتجاوزون سن الثالثني؛

 لديهم مستوى جامعي؛ %13من املسريين لديهم مستوى ثانوي فما أقل، وحوايل  %31.1حوايل  -

بوالية سطيف من حيث مستوى خربهتم يف جمال أعماهلم، إذ أن  السياحيةخيتلف عمال املؤسسات  -
 سنوات؛ 7معظمهم مل تتجاوز فرتة عملهم يف مؤسساهتم 

، يف حني أن العمال % 10.7نسبة كبرية من العمال سبق هلم العمل يف مؤسسات خاصة وذلك بنسبة  -
 عمال فقط؛ 1الذين سبق هلم العمل يف مؤسسات عامة 

و يستقبل أيف األسواق الدولية ، وأغلبها ينشط سنوات 17 تجاوز فرتة نشاطهاتمل  أغلبية هذه املؤسسات -
 .%07نسبة مبا يقارب  وذلك زبائن من املستوى الدويل،
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 النتائح المستمدة من اختبار الفرضيات: الفرع الثاني

إىل جمموعة من  وبعد حتليلها ودراستها مت التوصل لقد تضمنت فرضيات البحث جمموعة من املتغريات،
 :النتائج، أمهها

مت يوجد اختالف يف مستوى تبين ممارسات التسويق الداخلي يف املؤسسات السياحية لوالية سطيف  -
مستوى املعنوية أكرب من مستوى املعنوية املفروض مبتغريي مدة النشاط ونطاق السوق، حيث أن تفسريها 

 ، يف حني أن حجم املؤسسة ال يؤثر يف مستوى تبين ممارسات التسويق الداخلي؛(7.77)
جمموعة من مستوى اجلودة الداخلية يف املؤسسات السياحية لوالية سطيف تبعا الختالف يف تباين هناك  -

مستوى اجلودة العوامل املؤسسة منها مدة النشاط ونطاق السوق، يف حني أن حجم املؤسسة ال يؤثر يف 
 راء املستجوبني؛الداخلية وهذا حسب آ

 سياحية لوالية سطيف مبستوى تبين ممارسات التسويق الداخلييتأثر مستوى جودة اخلدمة يف املؤسسات ال -
ىل ممارسات إراجعة  جودة اخلدمة باملؤسسات حمل الدراسةيف تغريات المن  %01.1 أن مما يشري إىل

، وهذا مايؤكده ل الداخلي، تدريب العاملنياختيار العاملني، االتصا األبعاد خالل من التسويق الداخلي
  ؛(7867,) معامل التفسري

دراك املسريين ألمهية تبين ممارسات التسويق الداخلي يف إاجتاه مستوى رائهم آأفراد عينة الدراسة ختتلف  -
واملستوى التعليمي استنادا  باختالف اخلربة املهنية تطوير جودة اخلدمة السياحية باملؤسسات حمل الدراسة

 ؛(7.77)املفروض مستوى املعنوية أكرب من مستوى املعنوية ىل أن إ

أفراد عينة الدراسة يف املؤسسات حمل الدراسة، ال ختتلف آرائهم باختالف خربهتم السابقة أي أن املسريين  -
دراك املسريين ألمهية تبين إالتصورات واالجتاهات جتاه مستوى يف كال النوعني من املؤسسات حيملون نفس 

، (2117,) البالغمستوى املعنوية ىل استنادا إ السياحية ممارسات التسويق الداخلي يف تطوير جودة اخلدمة
 .(7.77)أكرب من مستوى املعنوية املفروض  وهي

بشكل  الداخلي، لكنها تتبىن العديد من أنشطتهالتسويق  مفهوم السياحية اجلزائريةال تطبق املؤسسات  -
 منفصل ومتفاوت من مؤسسة إىل أخرى؛

 



بوالية سطيفالفصل الرابع                       دراسة استقصائية لبعض المؤسسات السياحية   
 

240 
 

 المقترحات :الثالث فرعال

 :من النتائج املتوصل إليها، ميكن عرض املقرتحات التالية نطالقاا

، وذلك املؤسسات حمل الدراسة يفاملعتمدة  وظيف والتدريبضرورة حتديث وتطوير أساليب الت -
 للحصول على الكفاءات واملهارات واالحتفاظ هبا؛

انيات اتصال جديدة فري إمكعلى املؤسسات حمل الدراسة االهتمام أكثر بعملية االتصال بالزبائن، وتو  -
مبا يتماشى والتطورات احلاصلة يف هذا اجملال، لتحقيق السرعة والفعالية وسهولة الوصول  وحديثة
 ؛للزبون

هوم اجلودة إدماج مفيف املؤسسات حمل الدراسة وذلك عن طريق  اجلودةضرورة ترسيخ وتطبيق فلسفة  -
 على اختالف مستوياهتا؛يف كل أنشطة املؤسسة 

كفلسفة إدارية حديثة لبناء اسرتاتيجيات   السياحية اجلزائرية جودة اخلدمةضرورة أن تتبىن املؤسسات  -
 تسويقية فعالة؛

العمل أكثر على حتسني وتطوير أساليب االستقبال مبا يف ذلك جتديد التصميمات الداخلية اخلاصة  -
 خارجية؛داخلية و  برامج تدريبية من خاللباملؤسسة واخلدمة، 

جل استقطاب شرحية أمن  ،ل على حتقيق التوافق بني اجلودة املقدمة واألسعار املعروضة مقابلهاالعم -
 واسعة من الزبائن؛

الوطنيني للحفاظ على االستقرار يف العمل، وهو ما مل حتققه و  امل مع شرحية الزبائن احمللينيتوسيع التع -
 .ت خاصة يف الوضع احلايلااملؤسس
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 الرابع خالصة الفصل

تناول هذا الفصل خمتلف املراحل اليت مرت هبا الدراسة امليدانية، باإلضافة إىل وصف أداة الدراسة 
هبا  مت القيام املستخدمة وطرق إعدادها، صدقها وثباهتا، كما تضمن هذا الفصل وصفا لجإجراءات اليت

ذا الفصل مت التوصل من واألدوات اإلحصائية املستخدمة يف معاجلة وحتليل معطيات الدراسة، وكخالصة هل
 :خالل اختبار الفرضيات إىل النتائج التالية

يتأثر مستوى جودة اخلدمة يف املؤسسات السياحية لوالية سطيف مبستوى تبين ممارسات التسويق الداخلي  -
    ؛االتصال الداخلي، تدريب العاملنيمن خالل اختيار العاملني، 

املؤسسات السياحية لوالية سطيف تبعا الختالف العوامل املؤسسية من يتباين مستوى اجلودة الداخلية يف  -
 ونطاق السوق؛ حيث مدة النشاط

يوجد اختالف يف مستوى تبين ممارسات التسويق الداخلي يف املؤسسات السياحية لوالية سطيف تبعا  -
 ونطاق السوق؛  النشاطة مدة يالختالف العوامل املؤسس

جودة اخلدمة السياحية، حيث يؤثر التسويق الداخلي بدرجة كبرية التسويق الداخلي و وثيق بني هناك ارتباط  -
 .على جودة اخلدمات يف املؤسسات السياحية

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خاتمة
 

 

 

 

 



 الخاتمة
 

243 
 

، حيث أصبح ال بد على املنافسة تزايد العديد من التحديات يف ظل اجلزائرية تواجه املؤسسة السياحية
تنشأ من لكون أمهية الزبون واحلفاظ على الزبائن، ونظرا للبقاء  مسريي هذه املؤسسات تبين أساليب جديدة

االهتمام بالعامل ومعرفة رغباته كان على املؤسسة داخل املؤسسة انطالقا من رضا العامل بظروف العمل،  
مت  وعليه فقد، اخلارجي رضا الزبونىل إالوصول ومنه  الداخلي رضاالوالعمل على حتقيق  وتلبيتها واحتياجاته

يعمل على حتقيق حاجات ورغبات العاملني مبا حيقق  ،التسويق الداخلي كنهج تسويقي حديث اعتماد فلسفة
 .أهدافهم وأهداف املؤسسة

خلي وربطها مع من خالل دمج ممارسات التسويق الدا ميكن حتقيقهخدمة سياحية متميزة، إىل  الوصولف
قد مت و وضمان تقدمي اخلدمة املتميزة،  بني املؤسسة وزبائنهااستمرارية العالقات لتحقيق  أنشطة املؤسسة ككل

 :أمهها ،من خالل هذه الدراسة إىل جمموعة من النتائج التوصل

 من الجانب النظري للدراسة نتائج مستمدة. 1

ان ختدمان نفس وجانب املؤسسة، ومها وجهتا نظر خمتلفت الزبونميكن تقييم اجلودة من جانبني، جانب  -
 املؤسسة؛ بأهدافدون املساس  الزبونىل حتقيق رغبات اهلدف وهو الوصول إ

ته، حبرك تتأثر فهي ولذلك ال يتجزأ من االقتصاد العاملي اجزء تشكل متكاملة صناعة هي السياحة -
اليت حتقق مداخيل حيث أهنا ال ترتبط باملتغريات احمللية فقط وإمنا تعتمد على االستثمارات األجنبية 

 مهمة من العملة الصعبة للبالد؛
تعترب مصدر دخل للكثري من البلدان النامية واملتطورة و املوارد الطبيعية املستدامة،  علىالسياحة  تعتمد -

، وتعمل على الرفع من مستويات التشغيل والتنمية الناتج احمللي اخلامعلى حد سواء، فهي تساهم يف 
 االقتصادية والثقافية؛

 كومةاحلبه من قبل  والدعم الذي حيضى على الرغم من املوارد اليت تتمتع هبا اجلزائر يف اجلانب السياحي -
ىل تدهور هذا القطاع على مر دى إأن ضعف البنية التحتية واخلدماتية، أ التنموية، إالمن خالل الربامج 

 الفرتات املاضية وهو ما يعترب نقطة ضعف يف االقتصاد اجلزائري؛
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بطرق  االهتمامفلسفة التسويق الداخلي تعمل على تطبيق سياسات إدارة املوارد البشرية من خالل  -
 التوظيف والتدريب، التحفيز والتمكني؛

، من خالل قدرته على املقارنة بني اجلودة املعروضة جودة اخلدمة املقدمة للزبون تزيد من والئه للمؤسسة -
ميكن القول أن املؤسسة حققت هدفها يف ( جودة/سعر)مع سعرها، ويف حالة توافق هذه الثنائية 

 االحتفاظ بالزبون؛
حتقيق روح زرع و من خالل ، ن تساهم بشكل كبري يف حتقيق رضاهالتوجه بالزبو  إسرتاتيجيةاعتماد  -

 .لتلبية حاجات ورغبات الزبون هامجيع املؤسسةالتعاون بني مكونات 

 للدراسة التطبيقينتائج مستمدة من الجانب . 2

وصف وحتليل بيانات كل من املسريين واملؤسسات حمل الدراسة، قد أفضى إىل جمموعة  إن
 :االستنتاجات؛ هي كاآليت

ال كما أن معظمهم   ،%4.57بوالية سطيف ذكور وذلك بنسبة  السياحيةاملؤسسات  عمالأغلب  -
شكاهلم الزبائن على اختالف أاإلجيايب مع وهي فئة قادرة على العطاء والتفاعل ، يتجاوزون سن الثالثني

 ؛موسلوكياهتوجنسياهتم 

يف حني أن  ،%6..2معظم عمال املؤسسات السياحية متحصلني على مستوى جامعي بنسبة  -
مصداقية اإلجابات، إذ وهو عامل يعزز ، % 66.2تهم نسبت املتحصلني على شهادة التعليم ثانوي بلغ

بفهم العبارات وإعطاء اإلجابات اليت تعكس واقع أن املستوى التعليمي للمستجوبني يسمح هلم 
 ؛ مؤسساهتم

بوالية سطيف من حيث مستوى خربهتم يف جمال أعماهلم، إذ أن  السياحيةاملؤسسات  عمالخيتلف  -
يشري إىل  وهذا، %2..6سنوات وهو ما ميثل نسبة  .مل تتجاوز فرتة عملهم يف مؤسساهتم معظمهم 

سبق هلم العمل يف  هممن %6..2أن  يف حني، خربة حمدودة نوعا ما يف جمال عملهم مبؤسساهتم احلالية
، أي ميلكون خربة عمل خارجية متكنهم من املقارنة بني جتربة العمل احلالية وجتارهبم مؤسسات خاصة
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التحكم  كما يساعدهم يف ،من حيث ممارسات التسويق الداخلي السابقة يف العمل مبؤسسات أخرى
 ؛أكثر يف املهام واألنشطة املوكلة إليهم باملؤسسة احلالية

تبدو قصرية نوعا رغم أن هذه الفرتة و   سنة، 02جاوز فرتة نشاطها تتمل  السياحية املؤسسات من % 68 -
ما يساعد ما إال أن املؤسسات الفتية متيل بطبيعتها لتطبيق كل ما هو جديد يف ميدان األعمال وهو 

هذه  أغلبكما أن  هذه املؤسسات على تبين التسويق الداخلي كمدخل لبناء جودة اخلدمة،
 منها ينشط يف األسواق %62ما يقارب و  ،%26وذلك بنسبة  السوق الدوليةينشط يف  املؤسسات
على رفع االحتكاك مبؤسسات رائدة يف جمال التسويق الداخلي والعمل هلا  وهذا ما يتيح ،الثالثة معا

 ؛مستويات اجلودة يف أنشطتها

، % 2..2أغلب املؤسسات السياحية اليت مشلتها الدراسة هي مؤسسات صغرية ومصغرة وذلك بنسبة  -

، وهذا عامل 665و 65قية تعترب مؤسسات متوسطة يرتاوح عدد العمال فيها بني بن النسبة املتأيف حني 
إىل طبيعة النشاط اخلدمي الذي ال حيتاج إىل عدد عمال كبري وهو ما ميثل عامل تفوق هلذه راجع 

برامج الرقابة على األنشطة الداخلية املؤسسات، حيث كل ما كان عدد العمال صغريا زادت فعالية 
 ؛للمؤسسة

تويل أمهية قصوى تتبىن املؤسسات حمل الدراسة ممارسات التسويق الداخلي مبستويات خمتلفة، حيث  -
، واالتصال الداخلي خاصة فيما يتعلق بقدراته على التواصل وخربته ومهاراته يف العمل الختيار العامل

وهو ما يبينه االجتاه العام املرتفع إلجابات العمال حيث من خالل حتسني نوعية االتصاالت الداخلية، 
، وتدعم هذه (4.144)د االتصال الداخليبع، أما (4.403) الختيار العاملني سايباحلتوسط بلغ امل

دراسة عطا اهلل عزات ، خطابت أمينة ولخلف عثماندراسة )النتيجة ما توصلت إليه الدراسات السابقة 
واليت تؤكد على وجود تطبيق متوسط  ،يف هذا اجلانبمن نتائج  (دراسة بوبكر عباسي ،أبو عودة

أمهية نسبية أكرب لبعد التعيني واالختيار وهو ما يتطابق مع مع املبحوثة  املؤسساتللتسويق الداخلي يف 
 الدراسة احلالية؛

ألنشطة مبستويات خمتلفة، حيث تويل أمهية قصوى  املؤسسات حمل الدراسة أنشطة جودة اخلدمة تتبىن -
اجلودة املرتبطة بتنفيذ اخلدمة وتصميمها وكذا أنشطة اخلدمة املرتبطة خبدمات ما بعد البيع وهذا ما 
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على  (4.198)، (4.333)، (4.339)يؤكده االجتاه العام املرتفع واملتوسطات احلسابية هلذه األبعاد 
حول حيث تعترب هذه األبعاد عامل مهم يف استقطاب الزبون واحلفاظ عليه وتقدمي انطباع جيد التوايل، 

أثر تطبيق التسويق الداخلي في " :املعنونة بــــالسابقة  ملؤسسة، وهو ما تؤكده الدراسةخدمات ا
وف المنظمات السياحية على جودة الخدمات السياحية في الجزائر دراسة على عينة من موظفي وضي

جودة اخلدمات السياحية يف الفنادق حمل واليت توصلت إىل نتيجة مفادها أن  "الفنادق الجزائرية
 وهي نتيجة تطابق ما توصلت إليه الدراسة احلالية؛ الدراسة  تعترب متوسطة

بأن ممارسات التسويق الداخلي هلا أثر كبري يف ميكن التأكيد  حسب وجهة نظر أفراد العينة املستجوبني -
حتقيق بيئة العمل املناسبة، كما أن املؤسسات تتبىن يف الغالب ممارسات التسويق الداخلي للمسامهة يف 

فممارسات  ضبط أنشطة تصميم اخلدمة، وتعزيز الرؤية املبنية على اجلودة وبدرجة أقل بقية البنود،
ة عمل مستقرة يأيت بعده التسويق الداخلي وخاصة اختيار العاملني بالدرجة األوىل يساهم يف حتقيق بيئ

 .مباشرة تدريب العاملني مث االتصال الداخلي، التمكني والتحفيز على التوايل

إىل جمموعة  وبعد حتليلها ودراستها مت التوصل تضمنت فرضيات البحث جمموعة من املتغريات، كما
 :من النتائج، أمهها

مت ؤسسات السياحية لوالية سطيف يوجد اختالف يف مستوى تبين ممارسات التسويق الداخلي يف امل -
مستوى املعنوية أكرب من مستوى املعنوية املفروض مبتغريي مدة النشاط ونطاق السوق، حيث أن  تفسريه

فخربة املؤسسة تساعدها يف حتقيق فعالية برامج التسويق الداخلي والسهولة يف تطبيقها، أما  ،(5.56)
نطاق نشاطها فيكسب املؤسسة جتربة حملية وعاملية من خالل احتكاكها مبؤسسات رائدة يف تطبيق 

الدراسة بينته النتائج السابقة حيث أن أغلب املؤسسات حمل  وهو ما ،التسويق الداخلي حمليا ودوليا
وى تبين ممارسات يف حني أن حجم املؤسسة ال يؤثر يف مست ،ذات نشاط دويل أو دويل حملي معا

، ألن ممارسات التسويق الداخلي ال تطبق يف املؤسسات الكبرية فقط وإمنا حىت التسويق الداخلي
رة وصغرية أن جل املؤسسات حمل الدراسة هي مؤسسات مصغ حيث تبني سابقا،الصغرية منها وهذا ما 

  احلجم؛  
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جمموعة مستوى اجلودة الداخلية يف املؤسسات السياحية لوالية سطيف تبعا الختالف يف تباين هناك  -
وخربة  فقد أصبح السوق السياحي أكثر تنافسيةة منها مدة النشاط ونطاق السوق، يمن العوامل املؤسس

نافسي على املستويني املؤسسة تعد عامال فارقا يف مثل هذه الظروف، كما أن نشاطها يف ظل سوق ت
يف حني أن حجم املؤسسة ال يؤثر يف مستوى  الدويل حيتم عليها حتقيق اجلودة يف خدماهتا، و  احمللي

األساسية جلميع داخلية وهذا حسب أراء املستجوبني، فاجلودة أصبحت من االهتمامات اجلودة ال
املؤسسات على اختالف أنواعها وأحجامها يف ظل زيادة العرض عن الطلب وضرورة حتقيق التميز يف 

 اخلدمة؛
يتأثر مستوى جودة اخلدمة يف املؤسسات السياحية لوالية سطيف مبستوى تبين ممارسات التسويق  -

ىل إراجعة  باملؤسسات حمل الدراسةجودة اخلدمة يف تغريات المن  %62.2 أن مما يشري إىل الداخلي
دراسة )، وتؤكد الدراسات السابقة (7865,)معامل التفسري يؤكده  وهذا ماممارسات التسويق الداخلي 

 Amjad Abuدراسة ، Jumadiدراسة ، دراسة عطا اهلل عزات أبو عودة، خطابت أمينة ولخلف عثمان

ELSamen و Muhammad Alshurideh )كما تطرقت الدراسة املعنونة بــ  ،هذه النتيجة: "The 

Impact of Internal Marketing on Internal Service Quality: A CaseStudy in a 

Jordanian Pharmaceutical Company" التوظيفعد الذي له أكرب تأثري هو بعد بال إىل أن ،
وهو ما توصلت إليه هذه الدراسة من خالل أن بعد اختيار  حيث له تأثري أقوى على اجلودة الداخلية

 هو األكثر تأثريا على اخلدمة الداخلية؛ وتعيينهم العاملني

دراك املسريين ألمهية تبين ممارسات التسويق الداخلي يف إاجتاه مستوى رائهم آأفراد عينة الدراسة ختتلف  -
واملستوى التعليمي  باختالف اخلربة املهنية تطوير جودة اخلدمة السياحية باملؤسسات حمل الدراسة

، فاملستوى التعليمي العايل (5.56)مستوى املعنوية أكرب من مستوى املعنوية املفروض ىل أن استنادا إ
وهو ما ظهر يف نتائج البحث السابقة  يتيح للعامل الفهم اجليد لتطبيقات وممارسات التسويق الداخلي

حيث أن أغلب عمال املؤسسات حمل الدراسة متحصلني على مستوى جامعي، كما أن خربهتم 
تطبيق التسويق الداخلي كمدخل لتحقيق جودة اخلدمة السياحية احملدودة يف مؤسساهتم ميكن أن تعيق 

   والعكس صحيح؛
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 العمالال ختتلف آرائهم باختالف خربهتم السابقة أي أن  دراسةالدراسة يف املؤسسات حمل الأفراد عينة  -
دراك إالتصورات واالجتاهات جتاه مستوى حيملون نفس  (خاصة/عامة) يف كال النوعني من املؤسسات

مستوى ىل دا إاستنا املسريين ألمهية تبين ممارسات التسويق الداخلي يف تطوير جودة اخلدمة السياحية
، وهذا ما يتعارض مع الدراسة (5.56)أكرب من مستوى املعنوية املفروض  ، وهي(2115,) البالغاملعنوية 

دراسة ميدانية لعينة من :الفندقية  دور التسويق الداخلي في تطوير جودة الخدمة": املعنونة بــــ
تطبيق نسيب للتسويق الداخلي يف املؤسسات  ك، اليت وجدت أن هنا"المؤسسات الفندقية بوالية ورقلة

 العامل يف املؤسسات اخلاصة ستؤثر حتما فخبرةاخلاصة وغياب تام لتطبيقه يف املؤسسات العامة ومنه 
 .على درجه فهمه ألمهية التسويق الداخلي يف حتقيق جودة اخلدمة السياحية باإلجياب

  مقترحاتال

مت اقرتاح جمموعة  وجودة اخلدمة السياحيةحتقيق التكامل بني التسويق الداخلي  إىلقصد الوصول 
   :التالية العناصر

 :كليعلى المستوى ال. 1

الربامج السابقة  لتدعيمضرورة استحداث برامج تنموية فعالة للنهوض بالقطاع السياحي يف اجلزائر،  -
 احملليني واألجانب املستثمرينوالصعوبات اليت تواجه  ،ةياحلكوم نقص فعالية السياساتخاصة يف ظل 
 على حد سواء؛

ضرورة تنشيط السياحة البيئية خاصة يف ظل ما تتمتع به اجلزائر من مقومات طبيعية مهمة، كاملوقع  -
االسرتاتيجي، واملساحة الشاسعة اليت حتقق التنوع البيئي، باإلضافة إىل املواقع الطبيعية األثرية الكثرية 

ملتوزعة على كامل الرتاب الوطين، وذلك من خالل احملافظة عليها وهتيئتها الستقبال السياح وكذا توفري ا
 األمن الذي يعد عنصرا أساسيا يف تنمية القطاع السياحي؛

شر ثقافة اجلودة، خالل ن العمل على دمج اجلودة يف اخلدمات السياحية املقدمة يف املؤسسة اجلزائرية من -
الثنائية ، وحتقيق ت اخلاصة باجلودةأنظمة التقييس، املشاركة يف املسابقاالندماج يف خمتلف العمل على ا

 وق السياحي العاملي؛لتحقيق مركز تنافسي يف الس سعر/جودة
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خاصة يف ظل  تدعيم أنشطة الرتويج السياحي من خالل تكثيف اإلعالنات وعرض املقومات السياحية -
ت ومزايا للوافدين إىل اجلزائر تقدمي تسهيالو ، الواسع مثل االنرتنيتذات االنتشار  توفر الوسائل

 ة؛استغالل السياحة املومسية لتعريف السياح بأنواع أخرى من السياحو 
اهلياكل القاعدية واليت تسهل تقدمي  اإليواءتوفري اخلدمات املساعدة للسياحة مثل خدمات النقل،  -

 اخلدمة السياحية للزوار؛
 وزارة السياحة، مصاحل الغابات، وزارة الثقافة، مثل يئات احلكوميةبني خمتلف اهل حتقيق التنسيق -

 للتقليل من االعتماد على السياحة املومسية؛ لتفعيل كل األنواع السياحية املمكنة املؤسسات االقتصادية

 على المستوى الجزئي. 2

حتديد طريقة أداء العمل، عن طريق  تصميم الوظائف بالشكل الذي يسمح بشغلها بالعاملني املناسبني -
، وحجم املسؤوليات، واألدوات والفنون املستخدمة يف األداء، وطبيعة ىنشطة واملهام اليت ستؤدنوع األ

، وضرورة وضوح الدور املطلوب القيام به العالقات املوجودة يف الوظيفة، وشكل ظروف العمل احمليطة
 بالنسبة لكل عامل؛ 

، من خالل توفري االستقرار واجلو املناسب ى حتقيق احتياجات ورغبات عامليهاعلى املؤسسة العمل عل -
ا رض حتقيق إىل ملعتمدة على األداء، وهذا ما يؤديللعمل، توفري األجر املناسب وطرق التحفيز الفعالة ا

 ؛من خالل الرضا الوظيفي اخلارجي الزبون
العاملني مبفهوم التسويق هبدف توعية  مستمرة ودورية، بصورة تعليميةضرورة عقد دورات تدريبية وبرامج  -

وذلك باالعتماد على خرباء يف اجملال أو باالستعانة مبراكز خاصة يف التدريب، لتمكني  ،الداخلي
 من تطبيق أنشطته بالفعالية املطلوبة؛ العاملني

، وكذا االعتماد لعاملنيية تبادل املعلومات بني اتعزيز أنظمة االتصال الداخلي يف املؤسسة لتسهيل عمل -
، ومواكبة التطورات التكنولوجية كالرسائل الكتابية، اللفظية، املسموعة أو املرئية على وسائل متعددة

وطرق االتصال اليت  واخلارجيةمن خالل اعتماد شبكات االتصال الداخلية  احلاصلة يف هذا اجملال
 ؛تعتمد على التشفري
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عن طريق تفويض املزيد من صالحيات ، القرار اختاذيف عملية  وإشراكهم العاملني متكني العمل على -
 السلطة للعامل ومنحه هامش احلرية للتصرف يف نطاق صالحياته؛

، والوصول إىل الكفاءة لعمل الفردي لتفادي ضياع اجلهودضرورة العمل اجلماعي، واالبتعاد عن ا -
حتقيق  هو ما يقود إىلو  العمل، أو حلقات اجلودة من خالل سياسة تبين فرق التنظيمية يف أداء املهام،

 أهداف املؤسسة الداخلية واخلارجية بأقل جمهود ممكن؛
من خالل نشر ثقافة اجلودة والوعي  املؤسسات السياحية الرتكيز على دمج مفهوم اجلودة يف كل أنشطة -

 ؛على اعتبارها عامل تنافسي صعب التقليد ،بأمهيتها
داف من جهة، والوصول إىل أه التوجه بالزبون تساهم بشكل كبري يف حتقيق رضاه إسرتاتيجيةاعتماد  -

 السوق ومعرفة رغبات الزبون وحتقيقها؛ املؤسسة املسطرة من جهة أخرى من خالل الرتكيز على دراسة
 القيادة ممارسة خالل من ؤسسةامل أفراد بني الوظيفي الرضا من عالية مستويات حتقيق على العمل -

 ؛الوظيفي بالرضا العاملني إحساس لتحسني االلتزام يف يؤثروا أن كذلك عليهم وينبغي املناسبة،
، مثل االستبيانات أو صرب اآلراء العامل يف املؤسسة طموحات على للتعرف ضرورة ابتكار ميكانيزمات -

  ووضع األساليب التحفيزية املناسبة واليت تنسجم وطموحاته؛
 نشر تكثيف مع للموظفني، اإلسرتاتيجية اخلطة يفالعاملني  بإشراك السياحيةاملؤسسة  قيام ضرورة  -

 أفكار ديتول من ميكنهم وهذا ،املؤسسة من يتجزأ ال جزء أهنم ليحسوا صياغتها يف وإشراكهم املعلومات
 .اخلدمات املقدمة خالل من جيسدوهنا إبداعية
 آفاق البحث

 :تكون إشكاليات حبث يف املستقبل قدميكن اقرتاح بعض املواضيع اليت  ،كتكملة هلذا املوضوع

املؤسسات السياحية اجلزائرية ومؤسسات  ملستوى تبين ممارسات التسويق الداخلي بنيدراسة مقارنة  -
 ؛يف جمال تطبيق التسويق الداخليأو املغرب  مثل تونس رائدة يف هذا اجملالبلدان 

 على تطوير جودة اخلدمة الداخلية؛ وأثرهالتسويق الداخلي  دراسة جتارب عاملية يف جمال -
 يف دعم تنافسية املؤسسات السياحية اجلزائرية؛ دراسة أمهية تطبيق ممارسات التسويق الداخلي -
 .ISO9001 دور التسويق الداخلي يف تكييف املؤسسات السياحية اجلزائرية مع معايري اجلودة الدولية  -
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 النموذج األولي لالستمارة(: 10)الملحق 

 جامعة فرحات عباس

 القطب الجامعي الباز

 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

 قسم علوم التسيير

 طلب تحكيم استبيان

 .، السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاتهاألستاذ الدكتور الفاضل

يقوم الباحث بإجراء دراسة حول مسامهة ممارسات التسويق الداخلي يف تطوير جودة اخلدمة يف املؤسسات السياحية 
 .اجلزائرية، وذلك للحصول على دكتوراه يف إدارة االعمال

كم بشأن فقرات االستبيان فيما إن كان مناسبا أو دون ذلك، ومدى لذا أرجو التكرم بإبداء رأيكم السديد ومقرتحات
قدمي أية اقرتاحات أو تعديالت تروهنا مناسبة لتحقيق اهلدف من اإلستبيان، تانتماء كل فقرة اىل للمجال احملدد هلا، و 

حث والفرضيات علما أن الباحث سيتبىن سلم ليكرت اخلماسي يف تصميم هذا االستبيان، كما نرفق لكم عنوان الب
 .املزمع اعتمادها لتحليل ودراسة هذا االستبيان

 عنوان البحث

 .أمهية ممارسات التسويق الداخلي يف تطوير جودة اخلدمة يف املؤسسات السياحية اجلزائرية

 فرضيات البحث

اختالف يف مستوى تبين ممارسات التسويق الداخلي يف املؤسسات السياحية اجلزائرية تبعا الختالف العوامل  يوجد -
 (.احلجم، مدة النشاط، نطاق السوق) املؤسسية 

من حيث احلجم، مدة  العوامل املؤسسيةيتباين مستوى اجلودة الداخلية يف املؤسسات السياحية تبعا الختالف  -
 .النشاط، ونطاق السوق
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  .اخلدمة يف املؤسسات السياحية مبستوى تبين ممارسات التسويق الداخلي يتأثر مستوى جودة -
: يتأثر مستوى إدراك املسريين ألمهية تبين ممارسات التسويق الداخلي يف تطوير جودة اخلدمة السياحية مبتغريات -

 .يفةاملستوى التعليمي، اخلربة، الوظ

 بخصوص تبني ممارسات التسويق الداخلي العاملينتقييم اتجاهات : المحور األول

 الفقرة
 قرار التحكيم

الفقرة  الفقرة البديلة
 مناسبة

الفقرة غري 
 مناسبة

 اختيار العاملين: أوال
    األفراد الذين هلم القدرة على التعامل مع الزبون ختتار املؤسسة. 1
    العامل على أساس خربته ومهاراته يف العملختتار املؤسسة . 2
    تستخدم املؤسسة شروط واضحة وصارمة للتوظيف . 3
    ختيارتأخذ املؤسسة يف احلسبان سلوك وهندام العامل يف عملية اال. 4

 االتصال الداخلي: ثانيا
    توفر اإلدارة معلومات كافية حول اخلدمات اجلديدة يف املؤسسة.  5
خمتلفة لتبادل املعلومات املتعلقة  اتصالتعتمد املؤسسة على أشكال . 6

 بالزبون
   

    تتيح اإلدارة كل املعلومات احلديثة للعمال يف الوقت املناسب . 7
    نوعية االتصال الداخلي تساهم يف االستجابة السريعة ملتطلبات الزبون. 8

 تدريب العاملين: ثالثا
    تضع املؤسسة برامج تدريبية للتعامل مع كل أنواع الزبائن . 9

التدريب الذي تلقيته ساعدك على تنمية مهاراتك يف معاجلة . 10
 شكاوي الزبون

   

    تستهدف عملية التدريب املهارات اإلنسانية والتواصلية للعامل. 11
    مسبقاأهداف معدة تقوم اإلدارة بوضع برامج تدريبية بناء على . 12

 تحفيز العاملين: ثالثا
    نظام التحفيز يساهم يف الرفع من استجابة املؤسسة ملتطلبات الزبون .13
    حترص اإلدارة على معرفة حاجات ورغبات العمال. 14
    متنح املؤسسة للعامل فرص للرتقية بصورة دائمة. 15
    تتناسب األجور وطبيعة العمل يف املؤسسة.16

 تمكين العاملين: رابعا
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    ميلك العامل حرية التصرف مع الزبون دون اللجوء اىل اإلدارة . 17
تتيح إدارة املؤسسة إمكانية تقدمي اقرتاحات ختص طرق استقبال . 18

 الزبون
   

    تعمل املؤسسة على إشراك العاملني يف القرارات املتعلقة بالزبون. 19
    كزبائن داخلينيتعترب اإلدارة عماهلا  . 20
 

 الجودة الداخلية بالمؤسسات السياحية بخصوص العاملينتقييم اتجاهات : المحور الثاني

 الفقرة
 قرار التحكيم

فقرة  الفقرة البديلة
 مناسبة

فقرة غير 
 مناسبة

 رؤية المؤسسة المبنية على تحقيق جودة الخدمة: أوال
    تسعى املؤسسة إىل تقدمي خدمات ذات جودة عالية لزبائنها . 21
تأخذ املؤسسة يف احلسبان توجهات الزبون يف اعداد اسرتاتيجية . 22

 العمل
   

    تدمج املؤسسة مفهوم اجلودة يف كل أنشطتها الداخلية واخلارجية . 23
    تعترب املؤسسة اجلودة أهم عامل تنافسي مستدمي. 24

 أنشطة الجودة المرتبطة بتصميم الخدمة: ثانيا
    التصميم الداخلي للمؤسسة يشعر الزبون بالراحة . 25
طريقة تقدمي اخلدمات يف املؤسسة تعكس اهتمام عماهلا بتحقيق . 26

 اجلودة
   

    يتميز عمال املؤسسة بالسلوك احلسن واهلندام اجليد. 27
    للعامل القدرة على التعامل مع شرائح خمتلفة من الزبائن . 28

 أنشطة الجودة المرتبطة بتحديد االحتياجات المادية :ثالثا
حترص املؤسسة على توفري جتهيزات ذات جودة عالية الستقبال . 29

 الزبون 
   

    حترص املؤسسة على تغيري كل التجهيزات القدمية يف حالة تلفها  . 30
تأخذ املؤسسة اراء  الزبائن يف احلسبان عند تصميم احمليط الداخلي . 31

 للمؤسسة
   

32 .    
 أنشطة الجودة المرتبطة بتحديد االحتياجات البشرية :رابعا
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    توظف املؤسسة العمال القادرين على حتسني خدمات املؤسسة . 33
    يتم تصميم برامج تدريبية يف املؤسسة خاصة بربامج اجلودة اجلديدة . 34
    لدى عمال املؤسسة القدرة على التعامل مع كل أنواع الزبائن. 35
يؤمن العامل بسياسة املؤسسة املرتكزة على الرفع من جودة اخلدمات . 33

 املقدمة للزبون
   

 االحتياجات المالية أنشطة الجودة  المرتبطة بتحديد: خامسا
توجه املؤسسة أغلب مواردها املالية للرفع من جودة اخلدمة املقدمة . 33

 للزبون
   

تنفق املؤسسة نسبة كبرية من مواردها املالية يف تطوير برامج تدريبية . 33
 خاصة باجلودة

   

    يرتبط أجر العامل يف املؤسسة جبودة اخلدمات اليت يقدمها للزبون. 33
44 .    

 أنشطة الجودة المرتبطة بتنفيذ تصميم الخدمة: سادسا
    تسعى املؤسسة اىل تقدمي أفضل خدمة لزبائنها. 41
    تطبق املؤسسة مفهوم اجلودة يف كل أنشطتها ووظائفها. 42
تسعى املؤسسة اىل تقليص عدد الشكاوي اخلاصة جبودة خدماهتا . 43

 اىل ادىن حد ممكن
   

 أنشطة الجودة المرتبطة ببيئة العمل الداخلية :سابعا
    جو العمل داخل املؤسسة مشجع على تقبل ثقافة اجلودة . 44
    تأخذ املؤسسة بآراء وافكار العمال فيما خيص حتسني جودة اخلدمة  . 45
ال تواجه اإلدارة أي مقاومة يف حالة تقدمي سياسات جديدة خاصة . 43

 باجلودة 
   

 أنشطة الجودة المرتبطة بخدمات ما بعد البيع:ثامنا
ال يواجه الزبون أي مشاكل يف حالة تقدمي شكوى حول اخلدمة . 43

 املقدمة
   

    للمؤسسة قاعدة بيانات للزبائن الذين سبق ومت التعامل معهم  . 43
تأخذ املؤسسة بآراء الزبون املقدمة فيما خيص جودة اخلدمات . 43

 املقدمة  
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 قائمة األساتذة المحكمين(: 10)الملحق 

 مؤسسة االنتماء االسم 
 1جامعة سطيف  بوحرود فتيحة
 جامعة سعيدة  بوزيان عثمان 
 جامعة املسيلة حسني بوبعاية 

 1جامعة سطيف  عبد احلكيم حططاش
 جامعة جيجل عيسى جنيمي 

 جامعة باتنة  جنوى عبد الصمد 
 1جامعة سطيف  هباش فارس

 

 إستمارة الدراسة (:10)الملحق 

 جامعة فرحات عباس

 القطب الجامعي الباز

 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

هبدف استكمال اجلانب التطبيقي لدراسة ، مبدينة سطيف السياحيةملؤسسات اإستمارة موجهة ملوظفي 
 إطار، وذلك يف اخلدمة يف املؤسسات السياحية اجلزائريةجودة موضوع أمهية ممارسات التسويق الداخلي يف تطوير 

 .يف علوم التسيري، مت إعداد هذه االستمارة هبدف مجع البيانات الالزمة دكتوراه التحضري لشهادة

 لذا نرجو من سيادتكم اإلجابة على بيانات هذه االستمارة مبا يتناسب ووضعية مؤسستكم، وحنيطكم علما
 .أن البيانات ستعامل بسرية تامة وتستخدم ألغراض البحث العلمي

 .أمام العبارة املناسبة) ( مالحظة وضع إشارة 

 .بيانات عامة: الجزء األول

 .بيانات المستجوبين: أوال
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      يساهم االتصال الداخلي يف حتقيق بيئة عمل جيدة. 32
      يساهم التحفيز يف حتقيق بيئة عمل مناسبة .33
      يساهم متكني العاملني يف حتقيق بيئة عمل مناسبة .34

 مساهمة التصميمات في تحقيق جودة خدمات ما بعد البيع :ثامنا
      تصميم اخلدمة يقلل من عدد شكاوي الزبائن .35
      الزبون للتغيريتصميمات اخلدمة تكون مرنة يف حالة طلب .33
اخذ اراء الزبائن حول تصميم اخلدمة حيسن من جودة خدمات ما .33

 بعد البيع
     

 

 .ألخري نشكر لكم حسن تعاونكم ونقدر لكم اجلهد والوقت املبذول يف ملء هذه االستمارةايف 

  اختبار التوزيع الطبيعينتائج (: 10)الملحق 

 

Descriptive Statistics 

 

N Skewness Kurtosis 

Statistic Statistic Std. Error Statistic Std. Error 

 623, 940,- 316, 444,- 57 األول_البعد

 623, 412,- 316, 649,- 57 الثاني_البعد

 623, 669,- 316, 513,- 57 الثالث_البعد

 623, 599,- 316, 162,- 57 الخامس_البعد

 623, 198,- 316, 793,- 57 األول_المحور

Valid N (listwise) 57     

 

Descriptive Statistics 

 

N Skewness Kurtosis 

Statistic Statistic Std. Error Statistic Std. Error 

 623, 967,- 316, 221,- 57 01_البعد

 623, 033, 316, 950,- 57 02_البعد

 623, 1,259- 316, 160,- 57 03_البعد

 623, 902,- 316, 349,- 57 04_البعد

 623, 940,- 316, 007,- 57 05_البعد

 623, 005, 316, 1,038- 57 06_البعد

 623, 087,- 316, 804,- 57 07_البعد

 623, 1,237 316, 1,025- 57 08_البعد

 623, 593,- 316, 483,- 57 الثاني_المحور

Valid N (listwise) 57     

 



 المالحق

 

265 
 

Descriptive Statistics 

 

N Skewness Kurtosis 

Statistic Statistic Std. Error Statistic Std. Error 

 623, 055, 316, 191,- 57 أول_البعد

 623, 060,- 316, 465,- 57 ثاني_البعد

 623, 590,- 316, 214,- 57 ثالث_البعد

 623, 357,- 316, 428,- 57 رابع_البعد

 623, 665,- 316, 464,- 57 خامس_البعد

 623, 688, 316, 730,- 57 سادس_البعد

 623, 675,- 316, 690,- 57 سابع_البعد

 623, 445,- 316, 754,- 57 ثامن_البعد

 623, 286,- 316, 264,- 57 الثالث_المحور

Valid N (listwise) 57     

 

Descriptive Statistics 

 

N Skewness Kurtosis 

Statistic Statistic Std. Error Statistic Std. Error 

 623, 198,- 316, 793,- 57 األول_المحور

 623, 593,- 316, 483,- 57 الثاني_المحور

 623, 286,- 316, 264,- 57 الثالث_المحور

 623, 592,- 316, 358,- 57 ككل_االستبيان

Valid N (listwise) 57     

 

 ألداة الدراسةنتائج معامل ألفا كرونباخ (: 10)الملحق 

 

 
 االستبيان ككل

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,957 87 

 

Case Processing Summar 

 N % 

Cases Valid 57 100,0 

Excluded
a

 0 ,0 

Total 57 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 
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 المحور األول

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,849 20 

 المحور الثاني

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,934 29 

 

 المحور الثالث

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,942 38 

 

 االتساق الداخلي ألداة الدراسة نتائج(: 10)الملحق 

 محاور الدراسة
 

Correlations 

 ككل_االستبيان الثالث_المحور الثاني_المحور األول_المحور 

Pearson Correlation 1 ,863 األول_المحور
**

 ,371
**

 ,894
**

 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,004 ,000 

N 57 57 57 57 

Pearson Correlation ,863 الثاني_المحور
**

 1 ,423
**

 ,920
**

 

Sig. (2-tailed) ,000  ,001 ,000 

N 57 57 57 57 

Pearson Correlation ,371 الثالث_المحور
**

 ,423
**

 1 ,699
**

 

Sig. (2-tailed) ,004 ,001  ,000 

N 57 57 57 57 

Pearson Correlation ,894 ككل_االستبيان
**

 ,920
**

 ,699
**

 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  

N 57 57 57 57 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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 المحور األول

Correlations 

 X1 X2 X3 X4 األول_البعد 

X1 Pearson Correlation 1 ,275
*
 ,312

*
 ,289

*
 ,577

**
 

Sig. (2-tailed)  ,039 ,018 ,029 ,000 

N 57 57 57 57 57 

X2 Pearson Correlation ,275
*
 1 ,389

**
 ,276

*
 ,664

**
 

Sig. (2-tailed) ,039  ,003 ,038 ,000 

N 57 57 57 57 57 

X3 Pearson Correlation ,312
*
 ,389

**
 1 ,313

*
 ,775

**
 

Sig. (2-tailed) ,018 ,003  ,018 ,000 

N 57 57 57 57 57 

X4 Pearson Correlation ,289
*
 ,276

*
 ,313

*
 1 ,728

**
 

Sig. (2-tailed) ,029 ,038 ,018  ,000 

N 57 57 57 57 57 

Pearson Correlation ,577 األول_البعد
**
 ,664

**
 ,775

**
 ,728

**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000  

N 57 57 57 57 57 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Correlations 

 Y1 Y2 Y3 Y4 الثاني_البعد 

Y1 Pearson Correlation 1 ,266
*
 ,519

**
 ,273

*
 ,693

**
 

Sig. (2-tailed)  ,046 ,000 ,040 ,000 

N 57 57 57 57 57 

Y2 Pearson Correlation ,266
*
 1 ,534

**
 ,514

**
 ,795

**
 

Sig. (2-tailed) ,046  ,000 ,000 ,000 

N 57 57 57 57 57 

Y3 Pearson Correlation ,519
**
 ,534

**
 1 ,387

**
 ,820

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,003 ,000 

N 57 57 57 57 57 

Y4 Pearson Correlation ,273
*
 ,514

**
 ,387

**
 1 ,682

**
 

Sig. (2-tailed) ,040 ,000 ,003  ,000 

N 57 57 57 57 57 

Pearson Correlation ,693 الثاني_البعد
**
 ,795

**
 ,820

**
 ,682

**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000  

N 57 57 57 57 57 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Correlations 

 M1 M2 M3 M4 الثالث_البعد 

M1 Pearson Correlation 1 ,402
**
 ,603

**
 ,439

**
 ,806

**
 

Sig. (2-tailed)  ,002 ,000 ,001 ,000 

N 57 57 57 57 57 

M2 Pearson Correlation ,402
**
 1 ,360

**
 ,463

**
 ,741

**
 

Sig. (2-tailed) ,002  ,006 ,000 ,000 

N 57 57 57 57 57 

M3 Pearson Correlation ,603
**
 ,360

**
 1 ,312

*
 ,729

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,006  ,018 ,000 

N 57 57 57 57 57 

M4 Pearson Correlation ,439
**
 ,463

**
 ,312

*
 1 ,749

**
 

Sig. (2-tailed) ,001 ,000 ,018  ,000 

N 57 57 57 57 57 

Pearson Correlation ,806 الثالث_البعد
**
 ,741

**
 ,729

**
 ,749

**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000  

N 57 57 57 57 57 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

Correlations 

 R1 R2 R3 R4 الرابع_البعد 

R1 Pearson Correlation 1 ,490
**
 ,161 ,268

*
 ,701

**
 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,232 ,044 ,000 

N 57 57 57 57 57 

R2 Pearson Correlation ,490
**
 1 ,468

**
 ,304

*
 ,825

**
 

Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,022 ,000 

N 57 57 57 57 57 

R3 Pearson Correlation ,161 ,468
**
 1 ,103 ,634

**
 

Sig. (2-tailed) ,232 ,000  ,448 ,000 

N 57 57 57 57 57 

R4 Pearson Correlation ,268
*
 ,304

*
 ,103 1 ,594

**
 

Sig. (2-tailed) ,044 ,022 ,448  ,000 

N 57 57 57 57 57 

Pearson Correlation ,701 الرابع_البعد
**
 ,825

**
 ,634

**
 ,594

**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000  

N 57 57 57 57 57 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

Correlations 
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 Z1 Z2 Z3 Z4 الخامس_البعد 

Z1 Pearson Correlation 1 ,238 ,368
**
 ,321

*
 ,725

**
 

Sig. (2-tailed)  ,074 ,005 ,015 ,000 

N 57 57 57 57 57 

Z2 Pearson Correlation ,238 1 ,599
**
 ,022 ,628

**
 

Sig. (2-tailed) ,074  ,000 ,869 ,000 

N 57 57 57 57 57 

Z3 Pearson Correlation ,368
**
 ,599

**
 1 ,207 ,784

**
 

Sig. (2-tailed) ,005 ,000  ,123 ,000 

N 57 57 57 57 57 

Z4 Pearson Correlation ,321
*
 ,022 ,207 1 ,599

**
 

Sig. (2-tailed) ,015 ,869 ,123  ,000 

N 57 57 57 57 57 

Pearson Correlation ,725 الخامس_البعد
**
 ,628

**
 ,784

**
 ,599

**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000  

N 57 57 57 57 57 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 
Correlations 

 األول_المحور الخامس_البعد الرابع_البعد الثالث_البعد الثاني_البعد األول_البعد 

Pearson Correlation 1 ,497 األول_البعد
**
 ,362

**
 ,348

**
 ,043 ,542

**
 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,006 ,008 ,753 ,000 

N 57 57 57 57 57 57 

Pearson Correlation ,497 الثاني_البعد
**
 1 ,666

**
 ,662

**
 ,309

*
 ,851

**
 

Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000 ,019 ,000 

N 57 57 57 57 57 57 

Pearson Correlation ,362 الثالث_البعد
**
 ,666

**
 1 ,617

**
 ,336

*
 ,843

**
 

Sig. (2-tailed) ,006 ,000  ,000 ,011 ,000 

N 57 57 57 57 57 57 

Pearson Correlation ,348 الرابع_البعد
**
 ,662

**
 ,617

**
 1 ,187 ,786

**
 

Sig. (2-tailed) ,008 ,000 ,000  ,164 ,000 

N 57 57 57 57 57 57 

Pearson Correlation ,043 ,309 الخامس_البعد
*
 ,336

*
 ,187 1 ,571

**
 

Sig. (2-tailed) ,753 ,019 ,011 ,164  ,000 

N 57 57 57 57 57 57 

Pearson Correlation ,542 األول_المحور
**
 ,851

**
 ,843

**
 ,786

**
 ,571

**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  

N 57 57 57 57 57 57 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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 لثانياالمحور 

Correlations 

 K1 K2 K3 K4 01_البعد 

K1 Pearson Correlation 1 ,183 ,424
**
 ,533

**
 ,756

**
 

Sig. (2-tailed)  ,174 ,001 ,000 ,000 

N 57 57 57 57 57 

K2 Pearson Correlation ,183 1 ,295
*
 ,054 ,507

**
 

Sig. (2-tailed) ,174  ,026 ,688 ,000 

N 57 57 57 57 57 

K3 Pearson Correlation ,424
**
 ,295

*
 1 ,427

**
 ,794

**
 

Sig. (2-tailed) ,001 ,026  ,001 ,000 

N 57 57 57 57 57 

K4 Pearson Correlation ,533
**
 ,054 ,427

**
 1 ,736

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,688 ,001  ,000 

N 57 57 57 57 57 

Pearson Correlation ,756 01_البعد
**
 ,507

**
 ,794

**
 ,736

**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000  

N 57 57 57 57 57 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

Correlations 

 G1 G2 G3 G4 02_البعد 

G1 Pearson Correlation 1 ,370
**
 ,524

**
 ,533

**
 ,803

**
 

Sig. (2-tailed)  ,005 ,000 ,000 ,000 

N 57 57 57 57 57 

G2 Pearson Correlation ,370
**
 1 ,372

**
 ,219 ,625

**
 

Sig. (2-tailed) ,005  ,004 ,102 ,000 

N 57 57 57 57 57 

G3 Pearson Correlation ,524
**
 ,372

**
 1 ,463

**
 ,798

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,004  ,000 ,000 

N 57 57 57 57 57 

G4 Pearson Correlation ,533
**
 ,219 ,463

**
 1 ,764

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,102 ,000  ,000 

N 57 57 57 57 57 

Pearson Correlation ,803 02_البعد
**
 ,625

**
 ,798

**
 ,764

**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000  

N 57 57 57 57 57 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Correlations 

 F1 F2 F3 F4 03_البعد 

F1 Pearson Correlation 1 ,670
**
 ,358

**
 ,172 ,735

**
 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,006 ,201 ,000 

N 57 57 57 57 57 

F2 Pearson Correlation ,670
**
 1 ,428

**
 ,310

*
 ,829

**
 

Sig. (2-tailed) ,000  ,001 ,019 ,000 

N 57 57 57 57 57 

F3 Pearson Correlation ,358
**
 ,428

**
 1 ,362

**
 ,687

**
 

Sig. (2-tailed) ,006 ,001  ,006 ,000 

N 57 57 57 57 57 

F4 Pearson Correlation ,172 ,310
*
 ,362

**
 1 ,671

**
 

Sig. (2-tailed) ,201 ,019 ,006  ,000 

N 57 57 57 57 57 

Pearson Correlation ,735 03_البعد
**
 ,829

**
 ,687

**
 ,671

**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000  

N 57 57 57 57 57 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

Correlations 

 D1 D2 D3 D4 04_البعد 

D1 Pearson Correlation 1 ,308
*
 ,430

**
 ,313

*
 ,702

**
 

Sig. (2-tailed)  ,020 ,001 ,018 ,000 

N 57 57 57 57 57 

D2 Pearson Correlation ,308
*
 1 ,232 ,303

*
 ,678

**
 

Sig. (2-tailed) ,020  ,082 ,022 ,000 

N 57 57 57 57 57 

D3 Pearson Correlation ,430
**
 ,232 1 ,492

**
 ,742

**
 

Sig. (2-tailed) ,001 ,082  ,000 ,000 

N 57 57 57 57 57 

D4 Pearson Correlation ,313
*
 ,303

*
 ,492

**
 1 ,731

**
 

Sig. (2-tailed) ,018 ,022 ,000  ,000 

N 57 57 57 57 57 

Pearson Correlation ,702 04_البعد
**
 ,678

**
 ,742

**
 ,731

**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000  

N 57 57 57 57 57 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Correlations 
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 S1 S2 S3 S4 05_البعد 

S1 Pearson Correlation 1 ,269
*
 ,225 ,398

**
 ,657

**
 

Sig. (2-tailed)  ,043 ,092 ,002 ,000 

N 57 57 57 57 57 

S2 Pearson Correlation ,269
*
 1 ,382

**
 ,173 ,681

**
 

Sig. (2-tailed) ,043  ,003 ,197 ,000 

N 57 57 57 57 57 

S3 Pearson Correlation ,225 ,382
**
 1 ,343

**
 ,738

**
 

Sig. (2-tailed) ,092 ,003  ,009 ,000 

N 57 57 57 57 57 

S4 Pearson Correlation ,398
**
 ,173 ,343

**
 1 ,673

**
 

Sig. (2-tailed) ,002 ,197 ,009  ,000 

N 57 57 57 57 57 

Pearson Correlation ,657 05_البعد
**
 ,681

**
 ,738

**
 ,673

**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000  

N 57 57 57 57 57 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Correlations 

 H1 H2 H3 06_البعد 

H1 Pearson Correlation 1 ,636
**

 ,478
**

 ,791
**

 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000 

N 57 57 57 57 

H2 Pearson Correlation ,636
**

 1 ,546
**

 ,879
**

 

Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000 

N 57 57 57 57 

H3 Pearson Correlation ,478
**

 ,546
**

 1 ,835
**

 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,000 

N 57 57 57 57 

Pearson Correlation ,791 06_البعد
**

 ,879
**

 ,835
**

 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  

N 57 57 57 57 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Correlations 

 V1 V2 V3 07_البعد 

V1 Pearson Correlation 1 ,416
**

 ,190 ,686
**

 

Sig. (2-tailed)  ,001 ,157 ,000 

N 57 57 57 57 

V2 Pearson Correlation ,416
**

 1 ,430
**

 ,832
**
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Sig. (2-tailed) ,001  ,001 ,000 

N 57 57 57 57 

V3 Pearson Correlation ,190 ,430
**

 1 ,732
**

 

Sig. (2-tailed) ,157 ,001  ,000 

N 57 57 57 57 

Pearson Correlation ,686 07_البعد
**

 ,832
**

 ,732
**

 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  

N 57 57 57 57 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Correlations 

 N1 N2 N3 08_البعد 

N1 Pearson Correlation 1 ,407
**

 ,496
**

 ,748
**

 

Sig. (2-tailed)  ,002 ,000 ,000 

N 57 57 57 57 

N2 Pearson Correlation ,407
**

 1 ,448
**

 ,772
**

 

Sig. (2-tailed) ,002  ,000 ,000 

N 57 57 57 57 

N3 Pearson Correlation ,496
**

 ,448
**

 1 ,857
**

 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,000 

N 57 57 57 57 

Pearson Correlation ,748 08_البعد
**

 ,772
**

 ,857
**

 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  

N 57 57 57 57 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Correlations 

 الثاني_المحور 08_البعد 07_البعد 06_البعد 05_البعد 04_البعد 03_البعد 02_البعد 01_البعد 

 01_البعد

Pearson Correlation 1 ,559
**

 ,693
**

 ,633
**

 ,414
**

 ,467
**

 ,726
**

 ,514
**

 ,775
**

 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 57 57 57 57 57 57 57 57 57 

 02_البعد

Pearson Correlation ,559
**

 1 ,607
**

 ,717
**

 ,471
**

 ,667
**

 ,643
**

 ,674
**

 ,814
**

 

Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 57 57 57 57 57 57 57 57 57 

 03_البعد

Pearson Correlation ,693
**

 ,607
**

 1 ,704
**

 ,672
**

 ,623
**

 ,689
**

 ,659
**

 ,877
**

 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 57 57 57 57 57 57 57 57 57 

 04_البعد

Pearson Correlation ,633
**

 ,717
**

 ,704
**

 1 ,503
**

 ,717
**

 ,690
**

 ,679
**

 ,870
**

 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 57 57 57 57 57 57 57 57 57 
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 05_البعد

Pearson Correlation ,414
**

 ,471
**

 ,672
**

 ,503
**

 1 ,435
**

 ,451
**

 ,494
**

 ,691
**

 

Sig. (2-tailed) ,001 ,000 ,000 ,000  ,001 ,000 ,000 ,000 

N 57 57 57 57 57 57 57 57 57 

 06_البعد

Pearson Correlation ,467
**

 ,667
**

 ,623
**

 ,717
**

 ,435
**

 1 ,570
**

 ,688
**

 ,794
**

 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,001  ,000 ,000 ,000 

N 57 57 57 57 57 57 57 57 57 

 07_البعد

Pearson Correlation ,726
**

 ,643
**

 ,689
**

 ,690
**

 ,451
**

 ,570
**

 1 ,591
**

 ,833
**

 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 

N 57 57 57 57 57 57 57 57 57 

 08_البعد

Pearson Correlation ,514
**

 ,674
**

 ,659
**

 ,679
**

 ,494
**

 ,688
**

 ,591
**

 1 ,816
**

 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 

N 57 57 57 57 57 57 57 57 57 

 الثاني_المحور

Pearson Correlation ,775
**

 ,814
**

 ,877
**

 ,870
**

 ,691
**

 ,794
**

 ,833
**

 ,816
**

 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  

N 57 57 57 57 57 57 57 57 57 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 المحور الثالث
 

Correlations 

 B1 B2 B3 B4 B5 أول_البعد 

B1 Pearson Correlation 1 ,418
**

 ,423
**

 ,166 ,222 ,594
**

 

Sig. (2-tailed)  ,001 ,001 ,216 ,097 ,000 

N 57 57 57 57 57 57 

B2 Pearson Correlation ,418
**

 1 ,454
**

 ,293
*

 ,336
*

 ,734
**

 

Sig. (2-tailed) ,001  ,000 ,027 ,011 ,000 

N 57 57 57 57 57 57 

B3 Pearson Correlation ,423
**

 ,454
**

 1 ,292
*

 ,486
**

 ,723
**

 

Sig. (2-tailed) ,001 ,000  ,028 ,000 ,000 

N 57 57 57 57 57 57 

B4 Pearson Correlation ,166 ,293
*

 ,292
*

 1 ,582
**

 ,695
**

 

Sig. (2-tailed) ,216 ,027 ,028  ,000 ,000 

N 57 57 57 57 57 57 

B5 Pearson Correlation ,222 ,336
*

 ,486
**

 ,582
**

 1 ,757
**

 

Sig. (2-tailed) ,097 ,011 ,000 ,000  ,000 

N 57 57 57 57 57 57 

Pearson Correlation ,594 أول_البعد
**

 ,734
**

 ,723
**

 ,695
**

 ,757
**

 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  

N 57 57 57 57 57 57 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Correlations 

 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 ثاني_البعد 

Q1 

Pearson Correlation 1 ,250 ,236 ,216 ,330
*

 ,517
**

 

Sig. (2-tailed)  ,061 ,078 ,107 ,012 ,000 

N 57 57 57 57 57 57 

Q2 

Pearson Correlation ,250 1 ,477
**

 ,624
**

 ,328
*

 ,801
**

 

Sig. (2-tailed) ,061  ,000 ,000 ,013 ,000 

N 57 57 57 57 57 57 

Q3 

Pearson Correlation ,236 ,477
**

 1 ,506
**

 ,293
*

 ,688
**

 

Sig. (2-tailed) ,078 ,000  ,000 ,027 ,000 

N 57 57 57 57 57 57 

Q4 

Pearson Correlation ,216 ,624
**

 ,506
**

 1 ,526
**

 ,825
**

 

Sig. (2-tailed) ,107 ,000 ,000  ,000 ,000 

N 57 57 57 57 57 57 

Q5 

Pearson Correlation ,330
*

 ,328
*

 ,293
*

 ,526
**

 1 ,697
**

 

Sig. (2-tailed) ,012 ,013 ,027 ,000  ,000 

N 57 57 57 57 57 57 

 ثاني_البعد

Pearson Correlation ,517
**

 ,801
**

 ,688
**

 ,825
**

 ,697
**

 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  

N 57 57 57 57 57 57 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

Correlations 

 J1 J2 J3 J4 J5 ثالث_البعد 

J1 

Pearson Correlation 1 ,553
**
 ,137 ,250 ,250 ,670

**
 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,310 ,061 ,061 ,000 

N 57 57 57 57 57 57 

J2 

Pearson Correlation ,553
**
 1 ,346

**
 ,251 ,450

**
 ,774

**
 

Sig. (2-tailed) ,000  ,008 ,059 ,000 ,000 

N 57 57 57 57 57 57 

J3 

Pearson Correlation ,137 ,346
**
 1 ,216 ,595

**
 ,645

**
 

Sig. (2-tailed) ,310 ,008  ,106 ,000 ,000 

N 57 57 57 57 57 57 

J4 

Pearson Correlation ,250 ,251 ,216 1 ,442
**
 ,594

**
 

Sig. (2-tailed) ,061 ,059 ,106  ,001 ,000 

N 57 57 57 57 57 57 

J5 

Pearson Correlation ,250 ,450
**
 ,595

**
 ,442

**
 1 ,773

**
 

Sig. (2-tailed) ,061 ,000 ,000 ,001  ,000 

N 57 57 57 57 57 57 
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 ثالث_البعد

Pearson Correlation ,670
**
 ,774

**
 ,645

**
 ,594

**
 ,773

**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  

N 57 57 57 57 57 57 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Correlations 

 A1 A2 A3 A4 A5 رابع_البعد 

A1 

Pearson Correlation 1 ,564
**

 ,478
**

 ,340
**

 ,233 ,687
**

 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,010 ,081 ,000 

N 57 57 57 57 57 57 

A2 

Pearson Correlation ,564
**

 1 ,503
**

 ,279
*

 ,460
**

 ,779
**

 

Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,036 ,000 ,000 

N 57 57 57 57 57 57 

A3 

Pearson Correlation ,478
**

 ,503
**

 1 ,406
**

 ,478
**

 ,767
**

 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,002 ,000 ,000 

N 57 57 57 57 57 57 

A4 

Pearson Correlation ,340
**

 ,279
*

 ,406
**

 1 ,345
**

 ,665
**

 

Sig. (2-tailed) ,010 ,036 ,002  ,009 ,000 

N 57 57 57 57 57 57 

A5 

Pearson Correlation ,233 ,460
**

 ,478
**

 ,345
**

 1 ,725
**

 

Sig. (2-tailed) ,081 ,000 ,000 ,009  ,000 

N 57 57 57 57 57 57 

 رابع_البعد

Pearson Correlation ,687
**

 ,779
**

 ,767
**

 ,665
**

 ,725
**

 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  

N 57 57 57 57 57 57 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

Correlations 

 P1 P2 P3 P4 P5 خامس_البعد 

P1 

Pearson Correlation 1 ,518
**

 ,386
**

 ,430
**

 ,421
**

 ,697
**

 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,003 ,001 ,001 ,000 

N 57 57 57 57 57 57 

P2 

Pearson Correlation ,518
**

 1 ,332
*

 ,604
**

 ,408
**

 ,725
**

 

Sig. (2-tailed) ,000  ,012 ,000 ,002 ,000 

N 57 57 57 57 57 57 

P3 

Pearson Correlation ,386
**

 ,332
*

 1 ,598
**

 ,859
**

 ,824
**

 

Sig. (2-tailed) ,003 ,012  ,000 ,000 ,000 

N 57 57 57 57 57 57 

P4 
Pearson Correlation ,430

**
 ,604

**
 ,598

**
 1 ,524

**
 ,816

**
 

Sig. (2-tailed) ,001 ,000 ,000  ,000 ,000 
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N 57 57 57 57 57 57 

P5 

Pearson Correlation ,421
**

 ,408
**

 ,859
**

 ,524
**

 1 ,831
**

 

Sig. (2-tailed) ,001 ,002 ,000 ,000  ,000 

N 57 57 57 57 57 57 

 خامس_البعد

Pearson Correlation ,697
**

 ,725
**

 ,824
**

 ,816
**

 ,831
**

 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  

N 57 57 57 57 57 57 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

Correlations 

 O1 O2 O3 O4 O5 سادس_البعد 

O1 

Pearson Correlation 1 ,410
**

 ,364
**

 ,345
**

 ,382
**

 ,645
**

 

Sig. (2-tailed)  ,002 ,005 ,008 ,003 ,000 

N 57 57 57 57 57 57 

O2 

Pearson Correlation ,410
**

 1 ,551
**

 ,391
**

 ,500
**

 ,740
**

 

Sig. (2-tailed) ,002  ,000 ,003 ,000 ,000 

N 57 57 57 57 57 57 

O3 

Pearson Correlation ,364
**

 ,551
**

 1 ,589
**

 ,482
**

 ,782
**

 

Sig. (2-tailed) ,005 ,000  ,000 ,000 ,000 

N 57 57 57 57 57 57 

O4 

Pearson Correlation ,345
**

 ,391
**

 ,589
**

 1 ,596
**

 ,792
**

 

Sig. (2-tailed) ,008 ,003 ,000  ,000 ,000 

N 57 57 57 57 57 57 

O5 

Pearson Correlation ,382
**

 ,500
**

 ,482
**

 ,596
**

 1 ,808
**

 

Sig. (2-tailed) ,003 ,000 ,000 ,000  ,000 

N 57 57 57 57 57 57 

 سادس_البعد

Pearson Correlation ,645
**

 ,740
**

 ,782
**

 ,792
**

 ,808
**

 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  

N 57 57 57 57 57 57 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Correlations 

 E1 E2 E3 E4 E5 سابع_البعد 

E1 

Pearson Correlation 1 ,435
**

 ,383
**

 ,218 ,236 ,615
**

 

Sig. (2-tailed)  ,001 ,003 ,104 ,078 ,000 

N 57 57 57 57 57 57 

E2 

Pearson Correlation ,435
**

 1 ,334
*

 ,399
**

 ,276
*

 ,671
**

 

Sig. (2-tailed) ,001  ,011 ,002 ,037 ,000 

N 57 57 57 57 57 57 

E3 Pearson Correlation ,383
**

 ,334
*

 1 ,434
**

 ,545
**

 ,753
**
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Sig. (2-tailed) ,003 ,011  ,001 ,000 ,000 

N 57 57 57 57 57 57 

E4 

Pearson Correlation ,218 ,399
**

 ,434
**

 1 ,458
**

 ,742
**

 

Sig. (2-tailed) ,104 ,002 ,001  ,000 ,000 

N 57 57 57 57 57 57 

E5 

Pearson Correlation ,236 ,276
*

 ,545
**

 ,458
**

 1 ,739
**

 

Sig. (2-tailed) ,078 ,037 ,000 ,000  ,000 

N 57 57 57 57 57 57 

 سابع_البعد

Pearson Correlation ,615
**

 ,671
**

 ,753
**

 ,742
**

 ,739
**

 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  

N 57 57 57 57 57 57 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

Correlations 

 C1 C2 C3 ثامن_البعد 

C1 

Pearson Correlation 1 ,213 ,279
*

 ,512
**

 

Sig. (2-tailed)  ,112 ,035 ,000 

N 57 57 57 57 

C2 

Pearson Correlation ,213 1 ,495
**

 ,802
**

 

Sig. (2-tailed) ,112  ,000 ,000 

N 57 57 57 57 

C3 

Pearson Correlation ,279
*

 ,495
**

 1 ,738
**

 

Sig. (2-tailed) ,035 ,000  ,000 

N 57 57 57 57 

 ثامن_البعد

Pearson Correlation ,512
**

 ,802
**

 ,738
**

 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  

N 57 57 57 57 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Correlations 

 سادس_البعد خامس_البعد رابع_البعد ثالث_البعد ثاني_البعد أول_البعد 
سا_البعد

 بع
 الثالث_المحور ثامن_البعد

 أول_البعد

Pearson Correlation 1 ,609
**

 ,541
**

 ,563
**

 ,528
**

 ,568
**

 ,437
**

 ,397
**

 ,736
**

 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,002 ,000 

N 57 57 57 57 57 57 57 57 57 
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 ثاني_البعد

Pearson Correlation ,609
**

 1 ,547
**

 ,542
**

 ,412
**

 ,641
**

 ,674
**

 ,300
*

 ,751
**

 

Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 ,023 ,000 

N 57 57 57 57 57 57 57 57 57 

 ثالث_البعد

Pearson Correlation ,541
**

 ,547
**

 1 ,594
**

 ,625
**

 ,615
**

 ,459
**

 ,502
**

 ,791
**

 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 57 57 57 57 57 57 57 57 57 

 رابع_البعد

Pearson Correlation ,563
**

 ,542
**

 ,594
**

 1 ,612
**

 ,694
**

 ,609
**

 ,487
**

 ,825
**

 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 57 57 57 57 57 57 57 57 57 

 خامس_البعد

Pearson Correlation ,528
**

 ,412
**

 ,625
**

 ,612
**

 1 ,692
**

 ,418
**

 ,513
**

 ,788
**

 

Sig. (2-tailed) ,000 ,001 ,000 ,000  ,000 ,001 ,000 ,000 

N 57 57 57 57 57 57 57 57 57 

 سادس_البعد

Pearson Correlation ,568
**

 ,641
**

 ,615
**

 ,694
**

 ,692
**

 1 ,629
**

 ,558
**

 ,879
**

 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 

N 57 57 57 57 57 57 57 57 57 

 سابع_البعد

Pearson Correlation ,437
**

 ,674
**

 ,459
**

 ,609
**

 ,418
**

 ,629
**

 1 ,374
**

 ,736
**

 

Sig. (2-tailed) ,001 ,000 ,000 ,000 ,001 ,000  ,004 ,000 

N 57 57 57 57 57 57 57 57 57 

 ثامن_البعد

Pearson Correlation ,397
**

 ,300
*

 ,502
**

 ,487
**

 ,513
**

 ,558
**

 ,374
**

 1 ,678
**

 

Sig. (2-tailed) ,002 ,023 ,000 ,000 ,000 ,000 ,004  ,000 

N 57 57 57 57 57 57 57 57 57 

 الثالث_المحور

Pearson Correlation ,736
**

 ,751
**

 ,791
**

 ,825
**

 ,788
**

 ,879
**

 ,736
**

 ,678
**

 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  

N 57 57 57 57 57 57 57 57 57 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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 .عامةإجابات عينة الدراسة للبيانات  نتائج (: 10)الملحق 

 بيانات المستجوبين: أوال

 ديمغرافيةبيانات  .0
 

 السن

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

 49,1 49,1 49,1 28 سنة 30 من أقل

 84,2 35,1 35,1 20 سنة 40 لى 30 من

 93,0 8,8 8,8 5 سنة 50 إلى 41 من

 100,0 7,0 7,0 4 سنة 50 من أكبر

Total 57 100,0 100,0  

 

 الجنس

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

 75,4 75,4 75,4 43 ذكر

 100,0 24,6 24,6 14 أنثى

Total 57 100,0 100,0  

 

 التعليمي_المستوى

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

 14,0 14,0 14,0 8 متوسط

 36,8 22,8 22,8 13 ثانوي

 100,0 63,2 63,2 36 جامعي

Total 57 100,0 100,0  

 

 بيانات وظيفية .0
 

 بالمؤسسة_العمل_سنوات

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 
 59,6 59,6 59,6 34 سنوات 5 من أقل

 78,9 19,3 19,3 11 سنوات 10 إلى 5 من
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 94,7 15,8 15,8 9 سنة 20 إلى11 من

 100,0 5,3 5,3 3 سنة 20 من أكثر

Total 57 100,0 100,0  

 أخرى_لمؤسسات_العمل

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

 89,5 89,5 89,5 51 خاصة

 100,0 10,5 10,5 6 عامة

Total 57 100,0 100,0  

 

 بيانات المؤسسات: ثانيا

 

 النشاط_مدة

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

 49,1 49,1 49,1 28 سنوات 5 من أقل

 68,4 19,3 19,3 11 سنوات 10 إلى 5 من

 93,0 24,6 24,6 14 سنة 20 إلى11 من

 100,0 7,0 7,0 4 سنة 20 من أكثر

Total 57 100,0 100,0  

 

 السوق_نطاق

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

 14,0 14,0 14,0 8 محلي

 29,8 15,8 15,8 9 وطني

 71,9 42,1 42,1 24 دولي

 100,0 28,1 28,1 16 دولي/وطني/محلي

Total 57 100,0 100,0  

 

 

 العمال_عدد_الحجم

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

 64,9 64,9 64,9 37 عامل 9_ 1 من

 98,2 33,3 33,3 19 عامل10 _ 49

 100,0 1,8 1,8 1 عامل 250 إلى 50 من

Total 57 100,0 100,0  
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 االتجاه العام إلجابات عينة الدراسة   نتائج(: 10)الملحق 

 المحور األول

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

 51050, 4,4035 57 األول_البعد

 68944, 4,1447 57 الثاني_البعد

 86691, 3,7237 57 الثالث_البعد

 83067, 3,7061 57 الرابع_البعد

 89204, 3,5044 57 الخامس_البعد

 55129, 3,8965 57 األول_المحور

Valid N (listwise) 57   

 

 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

X1 57 4,7018 ,46155 

X2 57 4,4386 ,62728 

X3 57 4,1404 ,91493 

X4 57 4,3333 ,89310 

 51050, 4,4035 57 األول_البعد

Y1 57 4,1053 ,95775 

Y2 57 3,9123 1,09023 

Y3 57 4,1228 ,90771 

Y4 57 4,4386 ,70755 

 68944, 4,1447 57 الثاني_البعد

M1 57 3,6316 1,17461 

M2 57 3,8421 1,16173 

M3 57 3,8772 1,01893 

M4 57 3,5439 1,22577 

 86691, 3,7237 57 الثالث_البعد

R1 57 3,7719 1,22500 

R2 57 3,7018 1,22423 

R3 57 3,6491 1,21730 

R4 57 3,7018 1,14899 

 83067, 3,7061 57 الرابع_البعد

Z1 57 3,3860 1,38557 

Z2 57 4,0175 1,06051 
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Z3 57 3,4561 1,36369 

Z4 57 3,1579 1,38602 

 89204, 3,5044 57 الخامس_البعد

 55129, 3,8965 57 األول_المحور

Valid N (listwise) 57   

 المحور الثاني 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

 75339, 4,0219 57 01_البعد

 63971, 4,3333 57 02_البعد

 80378, 3,9518 57 03_البعد

 76538, 3,9518 57 04_البعد

 80524, 3,7456 57 05_البعد

 75196, 4,3392 57 06_البعد

 85681, 4,0000 57 07_البعد

 76858, 4,1988 57 08_البعد

 62138, 4,0678 57 الثاني_المحور

Valid N (listwise) 57   

 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

K1 57 4,2105 ,99529 

K2 57 3,9649 ,92514 

K3 57 3,8421 1,22167 

K4 57 4,0702 1,11579 

 75339, 4,0219 57 01_البعد

G1 57 4,3860 ,79629 

G2 57 4,2456 ,76253 

G3 57 4,4035 ,90356 

G4 57 4,2982 ,94425 

 63971, 4,3333 57 02_البعد

F1 57 4,1754 1,01985 

F2 57 3,7544 1,21421 

F3 57 4,3509 ,85547 

F4 57 3,5263 1,29705 

 80378, 3,9518 57 03_البعد

D1 57 4,2982 ,99937 

D2 57 3,4211 1,20930 

D3 57 4,1053 1,04684 

D4 57 3,9825 1,04354 
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 76538, 3,9518 57 04_البعد

S1 57 4,1053 1,06376 

S2 57 3,5614 1,22500 

S3 57 3,4386 1,29584 

S4 57 3,8772 1,08677 

 80524, 3,7456 57 05_البعد

H1 57 4,5614 ,65513 

H2 57 4,1404 1,00780 

H3 57 4,3158 1,02047 

 75196, 4,3392 57 06_البعد

V1 57 4,1930 1,04264 

V2 57 3,9825 1,20255 

V3 57 3,8246 1,16685 

 85681, 4,0000 57 07_البعد

N1 57 4,4386 ,75634 

N2 57 4,2281 ,94524 

N3 57 3,9298 1,17807 

 76858, 4,1988 57 08_البعد

 62138, 4,0678 57 الثاني_المحور

Valid N (listwise) 57   

 المحور الثالث

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

 58684, 4,0912 57 أول_البعد

 64285, 4,1509 57 ثاني_البعد

 69706, 3,9018 57 ثالث_البعد

 70145, 3,9895 57 رابع_البعد

 76978, 4,0316 57 خامس_البعد

 77992, 4,0316 57 سادس_البعد

 64778, 4,3579 57 سابع_البعد

 73235, 4,2281 57 ثامن_البعد

 53875, 4,0978 57 الثالث_المحور

Valid N (listwise) 57   

 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

B1 57 4,3333 ,69007 

B2 57 3,9474 ,98961 

B3 57 4,1404 ,69278 

B4 57 4,0526 ,93391 
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B5 57 3,9825 ,85547 

 58684, 4,0912 57 أول_البعد

Q1 57 4,2632 ,69504 

Q2 57 3,9825 1,15714 

Q3 57 4,1228 ,78080 

Q4 57 4,2456 ,87179 

Q5 57 4,1228 ,94624 

 64285, 4,1509 57 ثاني_البعد

J1 57 3,8772 1,15062 

J2 57 3,7544 1,07372 

J3 57 3,9123 ,95020 

J4 57 4,0175 ,87610 

J5 57 3,9474 ,97140 

 69706, 3,9018 57 ثالث_البعد

A1 57 4,1754 ,80451 

A2 57 3,8947 1,06376 

A3 57 4,0526 ,81111 

A4 57 3,8947 1,04684 

A5 57 3,9298 1,11579 

 70145, 3,9895 57 رابع_البعد

P1 57 4,1053 ,93892 

P2 57 4,1228 ,92717 

P3 57 4,0702 1,01523 

P4 57 3,9123 1,03993 

P5 57 3,9474 1,00749 

 76978, 4,0316 57 خامس_البعد

O1 57 4,1579 ,94092 

O2 57 4,0702 ,94226 

O3 57 4,0877 ,95020 

O4 57 3,9474 1,12474 

O5 57 3,8947 1,19050 

 77992, 4,0316 57 سادس_البعد

E1 57 4,4386 ,84552 

E2 57 4,4035 ,82071 

E3 57 4,3684 ,81573 

E4 57 4,2807 1,06493 

E5 57 4,2982 1,03449 

 64778, 4,3579 57 سابع_البعد

C1 57 4,4561 ,78080 

C2 57 4,0175 1,02628 

C3 57 4,3509 ,97268 
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 73235, 4,2281 57 ثامن_البعد

 53875, 4,0978 57 الثالث_المحور

Valid N (listwise) 57   

 

 

 الرئيسية األولى  "متغير مدة النشاط"اختبار الفرضية الجزئية األولى   نتائج(: 01)الملحق 

 

Descriptives 

 األول_المحور

 N Mean Std. Deviation Std. Error 
95% Confidence Interval for Mean 

Minimum Maximum 
Lower Bound Upper Bound 

 4,65 3,25 4,3998 4,0502 08203, 32813, 4,2250 16 سنوات 5 من أقل

 4,75 2,60 4,1718 3,6227 13014, 55213, 3,8972 18 سنوات 10 إلى 5 من

 4,65 2,55 4,1055 3,3879 16729, 64793, 3,7467 15 سنة 20 إلى11 من

 4,10 2,90 3,8561 3,1814 14266, 40350, 3,5188 8 سنة 20 من أكثر

Total 57 3,8965 ,55129 ,07302 3,7502 4,0428 2,55 4,75 

 

ANOVA 

 األول_المحور

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 3,205 3 1,068 4,099 ,011 

Within Groups 13,814 53 ,261   

Total 17,019 56    

 

 

 الرئيسية األولى " نطاق السوق" ثانيةالفرضية الجزئية ال اختبار  نتائج(: 00)الملحق 

Descriptives 

 األول_المحور

 N Mean Std. Deviation Std. Error 
95% Confidence Interval for Mean 

Minimum Maximum 
Lower Bound Upper Bound 

 4,40 3,55 4,2615 3,7885 10000, 28284, 4,0250 8 محلي

 4,25 2,95 3,7231 3,0658 14251, 42753, 3,3944 9 وطني

 4,75 2,55 4,1258 3,6034 12628, 61864, 3,8646 24 دولي

 4,65 3,35 4,3859 3,9391 10483, 41932, 4,1625 16 دولي/وطني/محلي

Total 57 3,8965 ,55129 ,07302 3,7502 4,0428 2,55 4,75 

 

ANOVA 

 األول_المحور

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 3,557 3 1,186 4,668 ,006 
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Within Groups 13,462 53 ,254   

Total 17,019 56    

 

 

 األولىالرئيسية " عدد العمال" ثالثةاختبار الفرضية الجزئية ال  نتائج(: 00)الملحق 

 

Descriptives 

 األول_المحور

 N Mean Std. Deviation Std. Error 
95% Confidence Interval for Mean 

Minimum Maximum 
Lower Bound Upper Bound 

 4,75 2,55 4,1191 3,6902 10514, 59478, 3,9047 32 عامل 9_ 1 من

 4,65 2,95 4,1066 3,5671 12841, 55972, 3,8368 19 عامل10 _ 49

 4,35 3,75 4,2603 3,8230 08507, 20837, 4,0417 6 عامل 250 إلى 50 من

Total 57 3,8965 ,55129 ,07302 3,7502 4,0428 2,55 4,75 

 

 

ANOVA 

 األول_المحور

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups ,196 2 ,098 ,315 ,731 

Within Groups 16,823 54 ,312   

Total 17,019 56    

 

 الرئيسية الثانية " مدة النشاط" الجزئية األولى اختبار الفرضية  نتائج(: 00)الملحق 

Descriptives 

 الثاني_المحور

 N Mean Std. Deviation Std. Error 
95% Confidence Interval for Mean 

Minimum Maximum 
Lower Bound Upper Bound 

 5,00 3,57 4,6263 4,2083 09806, 39223, 4,4173 16 سنوات 5 من أقل

 5,00 2,86 4,4247 3,8114 14534, 61664, 4,1181 18 سنوات 10 إلى 5 من

 5,00 2,66 4,2886 3,4975 18441, 71423, 3,8931 15 سنة 20 إلى11 من

 4,39 2,96 3,9536 3,2130 15660, 44292, 3,5833 8 سنة 20 من أكثر

Total 57 4,0678 ,62138 ,08230 3,9029 4,2327 2,66 5,00 

 

 

ANOVA 

 الثاني_المحور

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 4,336 3 1,445 4,431 ,007 

Within Groups 17,287 53 ,326   
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Total 21,623 56    

 

 

 الرئيسية الثانية " نطاق السوق"الفرضية الجزئية األولى  اختبار  نتائج(: 00)الملحق 

Descriptives 

 الثاني_المحور

 N Mean Std. Deviation Std. Error 
95% Confidence Interval for Mean 

Minimum Maximum 
Lower Bound Upper Bound 

 4,72 3,57 4,3547 3,6870 14118, 39930, 4,0208 8 محلي

 4,57 2,84 4,0226 3,1279 19399, 58198, 3,5752 9 وطني

 5,00 2,66 4,3761 3,8097 13691, 67072, 4,0929 24 دولي

 5,00 3,44 4,6102 4,0512 13114, 52456, 4,3307 16 دولي/وطني/محلي

Total 57 4,0678 ,62138 ,08230 3,9029 4,2327 2,66 5,00 

 

ANOVA 

 الثاني_المحور

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 3,322 3 1,107 3,207 ,030 

Within Groups 18,300 53 ,345   

Total 21,623 56    

 

 الثانية  للرئيسية" عدد العمال"بار الفرضية الجزئية الثالثة الحجم اخت  نتائج(: 00)الملحق 

Descriptives 

 الثاني_المحور

 N Mean Std. Deviation Std. Error 
95% Confidence Interval for Mean 

Minimum Maximum 
Lower Bound Upper Bound 

 5,00 2,66 4,3127 3,8468 11423, 64620, 4,0798 32 عامل 9_ 1 من

 4,86 2,84 4,3775 3,7365 15255, 66493, 4,0570 19 عامل10 _ 49

 4,40 3,41 4,4329 3,6435 15356, 37614, 4,0382 6 عامل 250 إلى 50 من

Total 57 4,0678 ,62138 ,08230 3,9029 4,2327 2,66 5,00 

 

ANOVA 

 الثاني_المحور

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups ,012 2 ,006 ,015 ,985 

Within Groups 21,611 54 ,400   

Total 21,623 56    
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 اختبار معامل التضخم لممارسات التسويق الداخلي  نتائج(: 00)الملحق 

 

Coefficientsa 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

 1,360 735, األول_البعد 1

 2,561 390, الثاني_البعد

 2,088 479, الثالث_البعد

 1,992 502, الرابع_البعد

 1,179 848, الخامس_البعد

a. Dependent Variable: الثاني_المحور 

 

 

 اختبار الفرضية  الرئيسية الثالثة   نتائج(: 00)الملحق 

 

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,887
a

 ,786 ,765 ,30108 

a. Predictors: (Constant), الثالث_البعد ,الرابع_البعد ,األول_البعد ,الخامس_البعد, 

 الثاني_البعد

 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 17,000 5 3,400 37,508 ,000
b

 

Residual 4,623 51 ,091   

Total 21,623 56    

a. Dependent Variable: الثاني_المحور 

b. Predictors: (Constant), الثاني_البعد ,الثالث_البعد ,الرابع_البعد ,األول_البعد ,الخامس_البعد 

 

Coefficientsa 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -,039 ,381  -,101 ,920 

 001, 3,493 264, 092, 321, األول_البعد

 008, 2,746 285, 093, 256, الثاني_البعد

 001, 3,642 341, 067, 244, الثالث_البعد

 086, 1,752 160, 068, 120, الرابع_البعد
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 114, 1,609 113, 049, 079, الخامس_البعد

a. Dependent Variable: الثاني_المحور 

 

 اختبار الفرضية  الجزئية األولى للفرضية الرئيسية الثالثة   نتائج(: 00)الملحق 

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,589
a

 ,347 ,335 ,50662 

a. Predictors: (Constant), األول_البعد 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 7,506 1 7,506 29,247 ,000
b

 

Residual 14,116 55 ,257   

Total 21,623 56    

a. Dependent Variable: الثاني_المحور 

b. Predictors: (Constant), األول_البعد 

 

Coefficientsa 

Model 
Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. 
B Std. Error Beta 

1 
(Constant) ,910 ,588  1,548 ,127 

 000, 5,408 589, 133, 717, األول_البعد

a. Dependent Variable: الثاني_المحور 

 

 اختبار الفرضية  الجزئية الثانية  للفرضية الرئيسية الثالثة   نتائج(: 00)الملحق 

 

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,784
a

 ,614 ,607 ,38960 

a. Predictors: (Constant), الثاني_البعد 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 13,274 1 13,274 87,454 ,000
b

 

Residual 8,348 55 ,152   

Total 21,623 56    

a. Dependent Variable: الثاني_المحور 
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b. Predictors: (Constant), الثاني_البعد 

 

Coefficientsa 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 1,141 ,317  3,597 ,001 

 000, 9,352 784, 076, 706, الثاني_البعد

a. Dependent Variable: الثاني_المحور 

 

 اختبار الفرضية  الجزئية الثالثة  للفرضية الرئيسية الثالثة   نتائج(: 01)الملحق 

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,763
a

 ,582 ,574 ,40558 

a. Predictors: (Constant), الثالث_البعد 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 12,575 1 12,575 76,450 ,000
b

 

Residual 9,047 55 ,164   

Total 21,623 56    

a. Dependent Variable: الثاني_المحور 

b. Predictors: (Constant), الثالث_البعد 

 

Coefficientsa 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 2,032 ,239  8,506 ,000 

 000, 8,744 763, 063, 547, الثالث_البعد

a. Dependent Variable: الثاني_المحور 

 

 اختبار الفرضية  الجزئية الرابعة  للفرضية الرئيسية الثالثة   نتائج(: 00)الملحق 

 

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,672
a

 ,451 ,441 ,46453 
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a. Predictors: (Constant), الرابع_البعد 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 9,754 1 9,754 45,204 ,000
b

 

Residual 11,868 55 ,216   

Total 21,623 56    

a. Dependent Variable: الثاني_المحور 

b. Predictors: (Constant), الرابع_البعد 

 

Coefficientsa 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 2,206 ,284  7,775 ,000 

 000, 6,723 672, 075, 502, الرابع_البعد

a. Dependent Variable: الثاني_المحور 

 

 اختبار الفرضية  الجزئية الخامسة  للفرضية الرئيسية الثالثة   نتائج(: 00)الملحق 

 

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,357
a

 ,127 ,112 ,58571 

a. Predictors: (Constant), الخامس_البعد 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 2,755 1 2,755 8,030 ,006
b

 

Residual 18,868 55 ,343   

Total 21,623 56    

a. Dependent Variable: الثاني_المحور 

b. Predictors: (Constant), الخامس_البعد 

 

Coefficientsa 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 3,196 ,317  10,080 ,000 

 006, 2,834 357, 088, 249, الخامس_البعد
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a. Dependent Variable: الثاني_المحور 

 

 نتائج اختبار الفرضية الجزئية األولى للفرضية الرئيسية الرابعة (: 00)الملحق 

Descriptives 

 الثالث_المحور

 N Mean Std. Deviation Std. Error 
95% Confidence Interval for Mean 

Minimum Maximum 
Lower Bound Upper Bound 

 4,43 3,03 4,2215 3,2764 19984, 56524, 3,7490 8 متوسط

 4,90 2,79 4,3461 3,5731 17739, 63961, 3,9596 13 ثانوي

 5,00 3,21 4,3798 4,0707 07613, 45676, 4,2252 36 جامعي

Total 57 4,0978 ,53875 ,07136 3,9549 4,2408 2,79 5,00 

 

ANOVA 

 الثالث_المحور

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 1,806 2 ,903 3,376 ,042 

Within Groups 14,448 54 ,268   

Total 16,254 56    

 

 

 نتائج اختبار الفرضية الجزئية الثانية للفرضية الرئيسية الرابعة (: 00)الملحق 

 

Descriptives 

 الثالث_المحور

 N Mean Std. Deviation Std. Error 
95% Confidence Interval for Mean 

Minimum Maximum 
Lower Bound Upper Bound 

 5,00 3,03 4,2695 3,9109 08812, 51380, 4,0902 34 سنوات 5 من أقل

 5,00 4,16 4,7258 4,2711 10204, 33842, 4,4985 11 سنوات 10 إلى 5 من

 4,43 2,79 4,2644 3,4097 18532, 55595, 3,8370 9 سنة 20 إلى11 من

 4,00 3,04 4,6919 2,3026 27765, 48091, 3,4972 3 سنة 20 من أكثر

Total 57 4,0978 ,53875 ,07136 3,9549 4,2408 2,79 5,00 

 

ANOVA 

 الثالث_المحور

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 3,462 3 1,154 4,781 ,005 

Within Groups 12,792 53 ,241   

Total 16,254 56    
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 نتائج اختبار الفرضية الجزئية الثالثة للفرضية الرئيسية الرابعة (: 00)الملحق 

Group Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean أخرى_لمؤسسات_العمل 

 07118, 50834, 4,1234 51 خاصة الثالث_المحور

 31714, 77683, 3,8806 6 عامة

 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for 

Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

 الثالث_المحور

Equal variances 

assumed 
1,602 ,211 1,045 55 ,301 ,24281 ,23233 -,22279 ,70841 

Equal 

variances not 

assumed 

  ,747 5,515 ,486 ,24281 ,32503 -,56977 1,05539 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قائمة املراجع
 

 

 

 

 



 قائمة المراجع
 

296 
 

 قائمة المراجع
 قائمة المراجع باللغة العربية

 الكتب: أوال
  .، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمانإدارة المنشآت السياحية، (2002)إبراهيم خالد عواد، أسيا حممد امام االنصاري .1
والتوزيع، ، دار خالد اللحياين للنشر التسويق السياحي وترويج الخدمات السياحية، (2012)أمحد جالل مجال  .2

 .السعودية
 .، ترمجة هباء شاهني، جمموعة النيل العربية، القاهرةمبادئ تسويق الخدمات، (2002)أدريان باملر .3
، الطبعة األوىل، دار التسويق الفندقي ومبيع وترويج الخدمات السياحية والفندقية الحديثة، (2014)أدهم وهيب مطر .4

 .سوريا مؤسسة رسالن للطباعة والنشر،
 .، الطبعة األوىل، أطلس للنشر والتوزيع، مصراإلعالم والسياحة، (2012)أماين رضا .5
 .، دار اجلنان للنشر والتوزيع، عمان، األردنإدارة التسويق وفق منظور قيمة الزبون، (2012)أنيس أمحد عبد اهلل  .2
 .عمان ء للطباعة والنشر،، دار الصفااستراتيجيات التسويق مدخل نظري وكمي، (2012)إياد عبد الفتاح النسور .2
، الطبعة األوىل، دار الصفا للنشر والتوزيع، SPSSتحليل البرنامج اإلحصائي ، (2013)إيهاب عبد السالم حممود .8

 .عمان
 .، دار احلامد للنشر، عمانالتدريب الفعال، (2002)باسم احلمريي .2

 .alphadoc، الطبعة األوىل، إدارة األعمال السياحية، (2012) جالل بدر خضرة وآخرون  .10
 .، دار اليازوريتسويق الخدمات، (2002)محيد الطائي، بشري العالق .11
 .، دار اليازوري للنشر والتوزيع، عمان، األردنإدارة تكاليف الجودة استراتيجيا، (2018)حيدر على املسعودي  .12
 .والتوزيع، عمان األردن، الطبعة األوىل، دار املسرية للنشر إدارة الجودة الشاملة، (2008)خظري كاظم محود  .13
 .، األردن، دار املسرية للنشر والتوزيعإدارة الموارد البشرية، (2002)خظري كاظم محود .14
، دار صفاء للنشر والتوزيع، ، إدارة الجودة في المنظمات المتميزة(2010) كاظم محود، روان منري الشيخ   خظري .15

 .عمان
، الطبعة األوىل، املركز العريب احة الصحراوية تنمية الصحراء في الوطن العربيالسي، (2012)خليف مصطفى غرايبة  .12

 .لألحباث ودراسة السياسات
 .، الطبعة األوىل، اجلنادرية للنشر والتوزيع، األردنمبادئ علم السياحة، (2012)خليل حممد سعد  .12
 .االكادمييون للنشر والتوزيع، عمان، األردن، الطبعة األوىل، أساسيات الجغرافيا السياحية، (2012)رضا حممد السيد  .18
 .، دار اليازوري للنشر، عمانمبادئ  إدارة األعمال، (2012)زكرياء الدوري وآخرون  .12
 .عمان، األردن  ،  دار اليازوري للنشر والتوزيع،وظائف وعمليات منظمات األعمال، (2002)زكرياء الدوري وآخرون .20
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 .، مكتبة األجنلو املصرية، مصرالسياحة ووكاالت السفرشركات ، (2010) سعيد البطوطى  .21
 .، األكادميون للنشر والتوزيع، األردناإلدارة السياحية الحديثة ،(2014)مسر رفقي الرحيب .22
 .، الطبعة األوىل، دار جمدالوي للنشر، األردنإدارة الموارد البشرية وتأثيرات العولمة عليها، (2008) سنان املوسوي .23
 .، الطبعة األوىل، دار الوراق للنشر والتوزيع، األردن، إدارة جودة الخدمات(2013)عادل حممد عبد اهلل  .24
،  الطبعة األوىل، دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة، تطبيقات في إدارة الجودة الشاملة، (2008) عبد الستار العلي .25

 .عمان األردن
، ديوان املطبوعات 02، اجلزء Spssاألساليب اإلحصائية وتطبيقاتها يدويا وباستخدام ، (2013)عبد الكرمي بوحفص .22

 .اجلامعية، اجلزائر
، االعتماد االكاديمي وتطبيقات الجودة في المؤسسات (2015)علك حافظ، حسني وليد حسني عباس عبد الناصر  .22

 .، دار غيداء للنشر والتوزيع، عمان األردنالتعليمية
 .، دار كنوز املعرفة العلمية، اجلزائرتسويق الخدمات، (2002)فريد كورتل  .28
، دار الشروق للنشر والتوزيع، مفاهيم وعمليات وتطبيقات: إدارة الجودة في الخدمات، (2002)قاسم نايف احملياوي  .22

 .مصر
 .، الوكالة األمريكية للتنمية الدوليةالعمالء/ بناء والء الزبائن، (2001)كريغ تشرشل، ساهرا هالربن   .30
-42مصر، ص  ، الطبعة األوىل، احلرية للنشر والتوزيع،0999إدارة الجودة الشاملة ايزو ، (2011) لعلى بوكميش  .31

43. 
 .، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة(ترجمة شويكار زكى)دليل الخطط التسويقية ، (2014) ماريان بريك وود  .32
 .، ترمجة شويكار زكي، دار الفجر للنشر، القاهرةدليل الخطط التسويقية، (2014)ماريان بريك وود  .33
، الجودة الشاملة إدارة، ( 2001)عبد الرحيم  مأمون الدرادكة ،طارق الشبلي، خالد احليصات ،عزام الصربي ، توفيق .34

 .الطبعة األوىل، دار صفاء للنشر و التوزيع، عمان األردن
، دار الصفاء للنشر والتوزيع، عمان األردن، الجودة في المنظمات الحديثة، (2002) مأمون الدراركة، طارق الشبلي .35

 .الطبعة األوىل
 .، الطبعة األوىل، دار صفاء للنشرالجودة الشاملة وخدمة العمالءإدارة ، (2008) مأمون سليمان الدراركة  .32
 .، الطبعة الثانية، دار صفاء للنشر والتوزيعإدارة الجودة الشاملة وخدمة العمالء،  (2015)مأمون سليمان الدراركة .32
 .، دار زهران للنشر والتوزيع، عمان األردنصناعة السياحة، (2008)ماهر عبد العزيز توفيق .38
 .، دار اهلدى، عني مليلة اجلزائرأطلس العالم والجزائر، (بدون تاريخ)حممد اهلادي لعروق  .32
 .، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصرالتسويق المتقدم، (2008)حممد عبد العظيم أبو النجا  .40
 .، األردن، دار اليازوري للنشر والتوزيع، عمان إدارة الجودة الشاملة، (2012)حممد عبد الوهاب العزاوي  .41

https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D9%8A%22
https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D9%8A%22
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 األشكال فهرس
 الصفحة عنوان الشكل رقم الشكل

 09 مكونات السياحة 10
 10 دوافع السياحة 10
 29 خصائص اجلودة 10
 33 مراحل تطور مفهوم اجلودة 10
 41 منوذج الفجوات 10
 44 منوذج لتقييم جودة اخلدمة 10
 53 اجلودة اجملربة 10
 54 واملدركةالعالقة بني اجلودة املتوقعة واجملربة  10
 74 دور التسويق الداخلي 10
 83 اخلطوات األساسية يف إعداد الربنامج التدرييب الفعال 01
 95 التوجهات اإلسرتاتيجية وعالقتها باملزيج التسويقي الداخلي واخلارجي 00
 104 منوذج بريي يف التسويق الداخلي 00
 105 منوذج كرونوس للتسويق الداخلي 00
 106 رفيق وأمحد للتسويق الداخليمنوذج  00
 113 .العالقة بني التسويق الداخلي وجودة اخلدمة السياحية 00
 127 األهداف العامة للمخطط التوجيهي للتهيئة السياحية 00
 172 تطور ميزان املدفوعات 00
 183 منوذج الدراسة 
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 الجداول فهرس
 الصفحة عنوان الجدول رقم الجدول

 24 ارتباط السياحة بالقطاعات االقتصادية 10
 68 .احملطات الرئيسية يف مفهوم التسويق الداخلي 10
 73 أهداف التسويق الداخلي 10
 76 التسويق الداخلي أنواع 10
 121 الربنامج السياحي خالل املخطط الثالثي 10
 122 االستثمارات على خمتلف القطاعات خالل الرباعي األولتوزيع  10
توزيع االستثمارات على خمتلف القطاعات التنموية خالل املخطط  10

 الرباعي الثاين
124 

 125 0881 -0800طاقة االيواء حسب نوع املؤسسة خالل سنيت   10
 126 1991 سنةطاقة االستقبال  18
 128 0100- 0110للمخطط للفرتة األهداف املادية و النقدية  01
 137 وضعية السياحة احلموية باجلزائر 00
 140 أهم املواقع التارخيية واحلضارية يف اجلزائر 00
 156 عدد املنخرطني يف خمطط اجلودة 00
 166 ىل اجلزائرإالوافدون  00
 167 ترتيب السواح األجانب حسب بلد وفودهم  00
 168 الوافدون إىل اجلزائر حسب الغرض من الزيارة  توزيع السواح 00
 169 0108املغادرون الدوليون حسب املقصد جانفي  00
 171 مسامهة السياحة اجلزائرية يف الناتج احمللي االمجايل 00
 172 (بند السفر)تطور ميزان املدفوعات  08
 173 قدرات االيواء السياحي حسب الطابع السياحي 01
 174 االيواء حسب الطابع القانوينقدرات  00
 177 مسامهة قطاع السياحة يف معدل التشغيل 00
 187 توزيع عبارات االستبيان وترقيمها 00
 189 أداة الدراسة معامل ألفا كرونباخ حملاورقيم  00
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 190 االتساق الداخلي لعبارات أبعاد احملور األول 00
 191 احملور الثايناالتساق الداخلي لعبارات أبعاد  00
 193 االتساق الداخلي لعبارات أبعاد احملور الثالث 00
 194 صدق االتساق البنائي ألبعاد احملور األول 00
 195 صدق االتساق البنائي ألبعاد احملور الثاين 08
 196 صدق االتساق البنائي ألبعاد احملور الثالث 01
 197 صدق االتساق البنائي ألداة الدراسة 00
 200 توزيع درجات سلم ليكرت اخلماسي 00
 201 ات املرجحة واالجتاه املوافق هلااملتوسط 00
اختبار التوزيع الطبيعي ألبعاد وحماور الدراسة باستخدام معامل االلتواء  00

 ومعامل التفلطح
201 

 203 توزيع أفراد العينة حسب املتغريات  الدميغرافية 00
 204 العينة حسب البيانات الوظيفيةتوزيع أفراد  00
 205 توزيع أفراد العينة حسب بيانات املؤسسات حمل الدراسة 00
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ألبعاد ممارسات التسويق  00

 الداخلي
207 

 208 جودة اخلدمة جملاالتاملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية  08
 210 احلسابية واالحنرافات املعيارية ألبعاد احملور الثالثاملتوسطات  01
الختبار  (One-way ANOVA)نتائج حتليل التباين األحادي  00

 الفروقات يف إجابات أفراد الدراسة طبقا الختالف مدة النشاط
213 

الختبار  (One-way ANOVA)نتائج حتليل التباين األحادي  00
 يف إجابات أفراد الدراسة طبقا الختالف نطاق السوق الفروقات

215 

الختبار  (One-way ANOVA)نتائج حتليل التباين األحادي  00
 "عدد العمال"الفروقات يف إجابات أفراد الدراسة طبقا الختالف احلجم 

216 

الختبار  (One-way ANOVA)نتائج حتليل التباين األحادي  00
 مدة النشاطبات أفراد الدراسة طبقا الختالف الفروقات يف إجا

218 

الختبار  (One-way ANOVA)نتائج حتليل التباين األحادي  00
 نطاق السوقبات أفراد الدراسة طبقا الختالف الفروقات يف إجا

219 

 221الختبار  (One-way ANOVA)نتائج حتليل التباين األحادي  00
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 "عدد العمال"يف إجابات أفراد الدراسة طبقا الختالف احلجم  الفروقات
نتائج اختبارات معامالت تضخم التباين والتباين املسموح به ملمارسات  00

 التسويق الداخلي
222 

 223 الرئيسية الثالثةفرضية  النتائج حتليل االحندار املتعدد الختبار  00
 225 البسيط للفرضية اجلزئية األوىل ملخص خمرجات حتليل اإلحندار 08
 227 ملخص خمرجات حتليل اإلحندار البسيط للفرضية اجلزئية الثانية 01
 228 ملخص خمرجات حتليل اإلحندار البسيط للفرضية اجلزئية الثالثة 00
 230 ملخص خمرجات حتليل اإلحندار البسيط للفرضية اجلزئية الرابعة 00
 232 اخلامسةاإلحندار البسيط للفرضية اجلزئية ملخص خمرجات حتليل  00
الختبار  (One-way ANOVA)نتائج حتليل التباين األحادي  00

 الفروقات يف إجابات أفراد الدراسة طبقا الختالف املستوى التعليمي
234 

الختبار  (One-way ANOVA)نتائج حتليل التباين األحادي  00
 "اخلربة"يف إجابات أفراد الدراسة طبقا الختالف  الفروقات

236 

نتائج اختبار فرق املتوسطني آلراء املبحوثني جتاه احملور الثالث تبعا ملتغري  00
 الوظيفة

237 
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 فهرس المالحق
 الصفحة الملحقعنوان  الرقم
 252 قائمة املؤسسات حمل الدراسة 1
 254 النموذج األويل لالستمارة 2
 258 قائمة األساتذة احملكمني 3
 258 استمارة الدراسة 4
 264 اختبار التوزيع الطبيعينتائج  5
 265 نتائج معامل ألفا كرونباخ ألداة الدراسة 6
 266 االتساق الداخلي ألداة الدراسة نتائج 7
 280 عامةنتائج إجابات عينة الدراسة للبيانات   8
 282 االجتاه العام إلجابات عينة الدراسة  نتائج 9

 286 الرئيسية األوىل" متغري مدة النشاط"اختبار الفرضية اجلزئية األوىل   نتائج 11
 286 الرئيسية األوىل" نطاق السوق"اختبار الفرضية اجلزئية الثانية   نتائج 11
 287 الرئيسية األوىل" عدد العمال"اختبار الفرضية اجلزئية الثالثة   نتائج 12
 287 الرئيسية الثانية" مدة النشاط"اختبار الفرضية اجلزئية األوىل   نتائج 13
 288 الرئيسية الثانية" نطاق السوق"اختبار الفرضية اجلزئية األوىل   نتائج 14
 288 للرئيسية الثانية" عدد العمال"اختبار الفرضية اجلزئية الثالثة احلجم   نتائج 15
 289 اختبار معامل التضخم ملمارسات التسويق الداخلي  نتائج 16
 289 اختبار الفرضية  الرئيسية الثالثة  نتائج 17
 290 اختبار الفرضية  اجلزئية األوىل للفرضية الرئيسية الثالثة  نتائج 18
 290 اختبار الفرضية  اجلزئية الثانية  للفرضية الرئيسية الثالثة  نتائج 19
 291 اختبار الفرضية  اجلزئية الثالثة  للفرضية الرئيسية الثالثة  نتائج 21
 291 اختبار الفرضية  اجلزئية الرابعة  للفرضية الرئيسية الثالثة  نتائج 21
 292 اختبار الفرضية  اجلزئية اخلامسة  للفرضية الرئيسية الثالثة  نتائج 22
 293 نتائج اختبار الفرضية اجلزئية األوىل للفرضية الرئيسية الرابعة 23
 293 الرئيسية الرابعةنتائج اختبار الفرضية اجلزئية الثانية للفرضية  24
 294 نتائج اختبار الفرضية اجلزئية الثالثة للفرضية الرئيسية الرابعة 25
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 فهرس المحتويات
 الصفحة العنوان

  إهداء
  كلمة شكر

 س -أ  مقدمة
 01 لى جودة الخدمة السياحيةإمدخل   :الفصل األول

 01 متهيد
 02 مدخل مفاهيمي للسياحة :المبحث األول

 02 مفهوم السياحة :املطلب األول
 05 وأمهيتها خصائص السياحة :املطلب الثاين

 08 ومكونات السياحةدوافع : املطلب الثالث
 11 أنواع السياحة: املطلب الرابع

 15 مفهوم الصناعة السياحية :المبحث الثاني
 15 وشروطها  تعريف الصناعة السياحية: املطلب األول
 18 أمهية صناعة السياحة: املطلب الثاين

 21 أسباب انتشار وتوسع صناعة السياحة: املطلب الثالث
 23 مقومات اجلذب يف الصناعة السياحية وعالقتها بالقطاعات االقتصادية األخرى: املطلب الرابع

 26 بجودة الخدمة السياحية التعريف :المبحث الثالث
 26 مفهوم اجلودة وأبعادها: املطلب األول
 36 مفهوم جودة اخلدمة: املطلب الثاين

 38 جودة اخلدمة تقييم: املطلب الثالث
 45 دوافع حتقيق اجلودة يف اخلدمة وخطوات حتقيقها: املطلب الرابع

 49 جودة الخدمة السياحية :المبحث الرابع
 49 مفهوم اخلدمة السياحية: املطلب األول
 52 مستويات اجلودة يف اخلدمة السياحية: املطلب الثاين

 54 أبعاد جودة اخلدمة السياحية: املطلب الثالث
 85 تقييم اجلودة يف اخلدمات السياحيةأبعاد ومعايري : املطلب الرابع
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 36 التسويق الداخلي في المؤسسات السياحية :الفصل الثاني
 36 متهيد

 36 المفاهيم األساسية للتسويق االخلي :المبحث األول
 36 املفهوم واخلصائص: التسويق الداخلي :املطلب األول
 07 أمهية التسويق الداخلي :املطلب الثاين

 07 أهداف التسويق الداخلي: الثالثاملطلب 
 08 أنواع التسويق الداخلي وشروط جناحه: املطلب الرابع

 05 أبعاد التسويق الداخلي في المؤسسات السياحية :المبحث الثاني
 05 إختيار العاملني: املطلب األول
 58 تدريب العاملني : املطلب الثاين

 56 االتصال الداخلي: املطلب الثالث
 53 حتفيز العاملني: املطلب الرابع

 55 متكني العاملني: املطلب اخلامس
 90 تطبيق التسويق الداخلي في المؤسسات السياحية :المبحث الثالث

 90 إسرتاتيجية التسويق الداخلي: املطلب األول
 95 أساليب تطبيق التسويق الداخلي: املطلب الثاين

 98 التسويق الداخلي مراحل وعوائق تطبيق: املطلب الثالث
 103 مناذج تطبيق التسويق الداخلي: املطلب الرابع

 107 أهمية ممارسات التسويق الداخلي في تحقيق جودة الخدمة السياحية :المبحث الرابع
 107 السياحية يف حتقيق جودة اخلدمة وتدريبهم أمهية اختيار العاملني: املطلب األول
 110 السياحية يف حتقيق جودة اخلدمة ومتكني العاملنيحتفيز أمهية : املطلب الثاين

 112 عالقة التسويق الداخلي جبودة اخلدمة السياحية : املطلب الثالث
 117 السياحة في الجزائر :الفصل الثالث

 117 متهيد
 118 تطور قطاع السياحة في الجزائر :المبحث األول

 118 تطور السياحة يف اجلزائر :املطلب األول
 120 السياحة من خالل خمططات التنمية :املطلب الثاين

 126 7767آفاق  SDATاملخطط التوجيهي للتهيئة السياحية: املطلب الثالث
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 128 احلركيات اخلمس لبعث السياحة يف اجلزائر: املطلب الرابع
 132 السياحية بالجزائر والمقومات المؤهالت :المبحث الثاني

 132 السياحية الطبيعيةاملوارد : املطلب األول
 138 املوارد الثقافية، التارخيية واحلضارية: املطلب الثاين

 143 إمكانيات االستغالل: املطلب الثالث
 145 أنواع السياحة يف اجلزائر: املطلب الرابع

 153 مخطط الجودة السياحية في الجزائر :المبحث الثالث
 153 السياحيةمفهوم خمطط اجلودة : املطلب األول
 156 "جودة السياحة اجلزائر"العالمة التجارية : املطلب الثاين

 158 معايري والتزامات اجلودة يف قطاع السياحة: املطلب الثالث
 161 واهليئات املسؤولة عن حتقيقها معوقات تطبيق اجلودة بالقطاع السياحي يف اجلزائر: املطلب الرابع

 166 مؤشرات السياحة الجزائرية ومكانتها ضمن السياحة الدولية :المبحث الرابع
 166 تطور عدد السياح باجلزائر: املطلب األول
 170 وميزان املدفوعاتمسامهة السياحة اجلزائرية يف الناتج احمللي : املطلب الثاين

 173 قدرات االيواء السياحي: املطلب الثالث
 174 اجلزائرية يف التشغيلمسامهة السياحة : املطلب الرابع

 181 دراسة استقصائية لبعض المؤسسات السياحية بوالية سطيف:الفصل الرابع
 181 متهيد

 182 مجال الدراسة الميدانية :المبحث األول
 182 إجراءات الدراسة امليدانية :املطلب األول
 184 أداة الدراسة :املطلب الثاين

 187 االستبيانثبات وصدق : املطلب الثالث
 197 دراسة التوزيع الطبيعي واألدوات اإلحصائية املستخدمة: املطلب الرابع

 202 عرض البيانات وتحليل إجابات المستجوبين :المبحث الثاني
 202 عرض وحتليل بيانات املؤسسات حمل الدراسة: املطلب األول
 206 الدراسةحتليل ومناقشة إجابات عمال املؤسسات حمل : املطلب الثاين

 787 ، عرض النتائج وتقديم المقترحاتاختبار الفرضيات :المبحث الثالث
 787 اختبار الفرضيات: املطلب األول



 فهرس المحتويات
 

317 
 

 238 الدراسة امليدانيةومقرتحات نتائج : املطلب الثاين
 243  خاتمة

 787 المالحق
 793 قائمة المراجع

 673 األشكالفهرس 
 687 الجداولفهرس 
 687 المالحقفهرس 

 686 فهرس المحتويات
 



 الملخص

 وجودة اخلدمة يف املؤسسات السياحية هدفت هـذه الدراسـة إلـى بيـان العالقـة بـني عناصـر التسـويق الـداخلي
، (والتمكني، التحفيــز، االتصال الداخلياالختيـار، التـدريب و )مـن متغيـرات  ، وقـد شـملت الدراسـة كـلاجلزائرية

ومت تصميم طبيعـة الدراسـة، توافقه و خدام األسـلوب الوصـفي التحليلـي لالباحـث علـى اسـت ولتحقيــق ذلــك اعتمــد
عشوائية من موظفي املؤسسات السياحية بوالية سطيف،  ، وقد اختريت عينةاستبيان كأداة جلمع البيانات وتبويبها

 استبيان واليت كانت صاحلة للدراسة، 70مؤسسة لدراسة هذه العينة، مت اسرتجاع  07حيث مت توزيع االستبيان على 
ت توصـلوقد  ،  spssكربنامج  لطبيعة البيانات اجملمعة اإلحصـــائية املالئمة مت االعتماد على بعض األساليبكما 

يف املؤسسات السياحية لوالية  وممارسات التسويق الداخلي مستوى اجلودة الداخليةيف تباين الدراسـة إلـى أن هنـاك 
ارتباط وثيق بني ونطاق السوق، كما أن هناك  سطيف تبعا الختالف العوامل املؤسسية من حيث مدة النشاط

التسويق الداخلي بدرجة كبرية على جودة اخلدمات يف جودة اخلدمة السياحية، حيث يؤثر التسويق الداخلي و 
املؤسسات السياحية، ليتم يف النهاية تقدمي جمموعة من املقرتحات واليت ميكن أن تستفيد منها املؤسسات حمل 
الدراسة، خاصة ما يتعلق بضرورة دمج اجلودة يف كل نشاطات املؤسسة، وكذا حماولة تطبيق ممارسات التسويق 

 .بصورة جزئية الداخلي ولو

 .التسويق الداخلي، جودة اخلدمة، السياحة، املؤسسات اجلزائرية: الكلمات المفتاحية

Abstract  

The aim of this study is to show the relationship between internal marketing 

and service quality in Algerian touristic companies, It included each of the 

variables (selection, training, motivation, empowerment). Therefore, the analytical 

descriptive method was adopted in this study, so a questionnaire was designed to 

gather and classify the information, A random group was chosen of touristic 

companies staff in the state of Setif, where the questionnaire was distributed to 70 

companies. 57 studyable questionnaires were recuperated, and some statistical 

methods were followed to fit the nature of the gathered data, such as SPSS. The 

study found that there was a disparity in the level of internal quality and internal 

marketing practices at the touristic companies of the state of Setif because of 

different institutional factors such as: duration of activity and the market expand. 

The study found also that there is a correlation between internal marketing and 

tourism service quality, since internal marketing influences significantly the 

service quality in the tourism companies. Eventually, proposals were submitted to 

the companies under study especially regarding the integration of quality as well as 

attempt application of internal marketing even if it will be just partly . 

Key words : internal marketing, service quality, tourism, algerian companies.    


