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  الشكر والتقدير
  )ولئن شكرمت ألزيدنكم(

الحمــد هللا رب العــالمین والصــالة والســالم علــى ســید المرســلین محمــد وآل بیتــه الطیبــین الطــاهرین وصــحبه 
  .المنتجبین
سـعني ی ال. والظـاهر والبـاطن ،خـرول واآلفهـو األ......هئـالحمد والشكر هللا على نعمائه وكرم عطا  

،  إال أن أتقـــدم بخـــالص الشـــكر وعمیـــق االمتنـــان إلـــى أســـتاذي الفاضـــلبعـــد انجـــاز هـــذا الجهـــد بعـــون اهللا
ــــة ) األســــتاذ الــــدكتور عــــادل هــــادي البغــــدادي( لتفضــــله باإلشــــراف علــــى رســــالتي ، وعلــــى الرعایــــة األبوی

لخـــروج البحـــث بهـــذه ،رشـــادي اوعلـــى رحابـــة صـــدره الواســـع فـــي تـــوجیهي و ،والمســـاعدة الطیبـــة التـــي أبـــداها
كما أتقـدم بجزیـل . عمره وغمره بالصحة والعافیة وجزاه اهللا عني ما یجزي به العلماء  الصورة، أمد اهللا في

جــزاه  عـاطف الفـي مـرزوك الـدكتور المسـاعد األسـتاذ متنـان إلـى عمیـد كلیـة اإلدارة واالقتصـاد الشـكر واال
العمیـد للشـؤون معـاون  لى األستاذ المسـاعد الـدكتور عمـار زویـنكما أتقّدم بشكري إ، اهللا عني خیر الجزاء

معـاون  حیـدر البكـاءكما أتقّدم بشكري إلى األستاذ المسـاعد الـدكتور ، . العلمیة جزاه اهللا عني خیر الجزاء
وأتوجــه بالشــكر والتقــدیر إلــى الســادة رئــیس وأعضــاء . داریــة جــزاه اهللا عنــي خیــر الجــزاءالعمیــد للشــؤون اإل

ر والمراجعـة والتقـویم وقبـولهم مناقشـة الرسـالة، فجـزآهم ن لما تحّملوه من عنـاء السـفیلجنة المناقشة المحترم
سـتاذ المسـاعد الـدكتور لیـث كمـا أتقـدم بشـكري وتقـدیري إلـى رئـیس قسـم إدارة األعمـال األ. اهللا خیر الجـزاء

هـــم و ،واعتـــزازي ألســاتذتي الكـــرام ممـــن كـــان لهـــم الفضــل فـــي إكمـــال دراســـتي  واقـــدم شـــكري، علــي الحكـــیم
مؤیـــد عبـــد الحســـین ســـتاذ الـــدكتور األو حســـان القرشـــي اســـتاذ الـــدكتور األو محســـن  ســـتاذ الـــدكتور حـــاكماأل(

الــدكتورة أزهــار ابــو و واألســتاذ ســنان الموســوي  األســتاذ المســاعد الــدكتور محمــد جبــار الصــائغ و الفضــل 
بویــة ، كمــا أتقــدم بالشــكر واالمتنــان لألســتاذ المســاعد عبــد الكــریم هــادي شــعبان لجهــوده ورعایتــه األ)غنــیم

میـر المـدرس عبـد األ(وأقـدم شـكري وامتنـاني إلـى ، غمره اهللا بالصـحة والعافیـة وجـزاه اهللا عنـي خیـر الجـزاء
والمـدرس المسـاعد أحمـد  ،المدرس المساعد حیـدر الجبـوريو  المدرس المساعد مهند العطويو  ،عبد الكاظم

كمــا أشــكر . ك اهللا فــیهملمــا قــدموه لــي مــن مســاعدة فبــار ) المــدرس المســاعد رافــد حمیــد الحــدراويالــنجم و 
األساتذة محكمي استمارة االستبانة علـى تقـویمهم لهـا وٕابـداء مقترحـاتهم علیهـا، كمـا أتقـدم بشـكري وتقـدیري 

 ،نـور ،محمـد نجـم، محمد مالـك، علي عبد االمیر ،ستار ،علي ،سلطان حسن ،بتهال(إلى زمالء الدراسة 
لشكر والتقدیر إلى األخوة في مكتـب الجامعـة للطباعـة كما أتوجه بخالص ا. وّفقهم اهللا جمیعاً ) زین ،عدي

لتعاونهم طیلة مدة الدراسة وأخص بالذكر السید أوراس العیسى للجهود القّیمة التـي بـذلها فـي (واالستنساخ 
وفقهـا  ،أتقدم بالشكر الى سكرتاریة القسم وأخص األخت حنـان سـلمان كما .فبارك اهللا فیه) طباعة الرسالة
ذین تحمـــال معانـــاة هـــذه لـــال والـــدتي مصـــدر حنـــانيو  ،رعـــاني ألنـــه ،العزیـــز والـــدي شـــكرأو  .اهللا لكـــل خیـــر

ن یحفظهـم ویجـزیهم عنـي أاهللا وأدعـو  ،وزوجي الغـالي وأبنـائي علـي ومصـطفى وأخـوتي وأخـواتي ،الدراسة
 بعبــارات الشــكر المقرونــة باالعتــذار الــى كــل مــن لــم تســعفني ذاكرتــي وأتقــدم. خیــر الجــزاء وطیــب الوفــاء

  . الجزاء وأوفىسال اهللا لهم دوام الموفقیة أو ، بذكرهم 
  
  

 والء



  املستخلص
تهـدف الدراسـة الحالیـة إلـى بحـث إمكـان تحقیـق التنمیـة السـیاحیة المسـتدامة باالعتمـاد علـى  :الغرض

النجـــف  حافظـــةوفنـــادق الدرجــة الثانیـــة فـــي م األولـــىفنــادق الدرجـــة  وأهمیتهـــا فـــي أالبتكـــاريالتســویق 
كذلك تسـعى الدراسـة الـى إیضـاح العالقـة التأثیریـة بـین متغیـرات الدراسـة مـن خـالل العینـة  شرف ،ألا

  .المختارة
تكمن مشكلة الدراسة في كون القطاع السیاحي في العراق وباالخص فـي محافظـة النجـف  :المنهجیة

یـة السـیاحیة األشرف یعاني من النظـرة الضـیقة للمجتمـع والسیاسـة المتبعـة فـي هـذا القطـاع تجـاه التنم
وبســبب ذلــك تــم أختیــار مجتمــع الدراســة بأكملــه ولــیس عینــه منــه خاصــة إنــه مــن الممكــن ، المســتدامة
عــدة تمحــورت حــول شــكل وطبیعــة العالقــة بــین  ُحــددت مشــكلة الدراســة فــي تســاؤالتفقــد ، إســتیعابه

المعنیــة ضــوء ذلــك تــم بنــاء مخطــط فرضــي ُیجّســد العالقــة بــین المتغیــرات  فــيو  متغیــرات الدراســة،
ومــن اجــل تحقیــق هــدف الدراســة  وانبثقــت عنــه مجموعــة مــن الفرضــیات الرئیســة والفرعیــة، ،ةبالدراســ

اعتمدت الدراسة وبشـكل رئـیس  واإلجابة عن تساؤالت الدراسة واختبار صحة فرضیاتها، المذكور آنفا
أســـالیب أخـــرى  إلـــى جانـــب ،التـــي تعـــد األداة الرئیســـة لجمـــع البیانـــات والمعلومـــات) ســـتبانةاإل(علـــى 

   .لفنادق المبحوثةا لمالكي ومدراءكالمقابالت الشخصیة 
 التحلیـل( وهـي،ولغرض تحلیـل اسـتجابات المبحـوثین تـم اسـتعمال عـدد مـن األسـالیب اإلحصـائیة

االنحـراف ، تحلیل التباین، االنحدار البسیط، الوسیط ،كرونباخ-معامل الفا، التحلیل التمییزي،ألعاملي
ومنه توصلت الدراسة إلى مجموعة  ،)SPSS(معالجتها بالبرنامج اإلحصائي الجاهز تم إذ) المعیاري

  .من النتائج المهمة
التــي تتعلــق النظریــة والتطبیقیــة مجموعــة مــن االســتنتاجات  الــى الدراســةهــذه  توصــلت :قیمــة الدراســة

قـد حققـت األفضـلیة إذ إن فنادق الدرجـة األولـى ، الفنادق المكونة لعینتي الدراسة بوجود فروق ما بین
كما حققت أفضلیة في القدرة على تطبیـق ،في قدرتها على تبني وتطبیق إستراتجیة التسویق أالبتكاري

كما أثبتت الدراسة إن أبعاد التسویق أالبتكاري كافة كان ، التنمیة السیاحیة المستدامة أسالیبمبادئ و 
  ).المخاطرة المحسوبة(مستدامة ماعدا بعد لها عالقة تأثیر ایجابیة على أبعاد التنمیة السیاحیة ال

المخــــاطرة ،دعـــم المـــوارد، التنمیــــة الســـیاحیة المســـتدامة، التســـویق أالبتكـــاري:المصـــطلحات الرئیســـیة
، البعد االقتصادي، البعد البیئي، استخدام التكنولوجیا، التركیز على الفرص ،جذب الزبائن ،المحسوبة

  .رضا الضیف، د المكانيالبع، البعد الثقافي، البعد االجتماعي
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  ١٤١  اختبار تحلیل عالقات التأثیر لمتغیرات الدراسة: المبحث الرابع
  ١٦١- ١٥٤  واملقرتحات والتوصيات االستنتاجات،: الفصل الرابع

  ١٥٤  التمهيد
  ١٥٥  اجاتاالستنت:األول المبحث
  ١٥٩  والمقترحات التوصیات:الثاني المبحث

  ١٦٢  املصادر واملراجع
    املالحق

  
  



 قائمة اجلداول
  الصفحة  إسم اجلدول  ت
  ١٠  یفات اإلجرائیة لمتغیرات الدراسةالتعر  ١
  ٣٣  اشكال التسویق الریادي في مجال االنشطة الترویجیة  ٢
  ٣٧  بتكاري على وفق السیاق الزمنيالتسویق اإل إسهامات بعض الباحثین في تطور ٣
  ٣٩  مفهوم التسویق اإلبتكاري من وجهة نظر مجموعة من الباحثین والمفكرین ٤
  ٤٠  اتجاهات التسویق اإلبتكاري حسب آراء بعض الباحثین ٥
  ٤٢  الفروق بین التسویق التقلیدي والتسویق اإلبتكاري ٦
  ٤٤  اختالفات بین أنواع االبتكارات ٧
  ٦٠  ق اإلبتكاري حسب آراء بعض الباحثینأبعاد التسوی ٨
  ٦٢  تصنیفات موارد المنظمة بحسب آراء بعض الكّتاب والباحثین ٩

  ٧٤  مراحل تطور مفهوم التنمیة منذ نهایة الحرب العالمیة الثانیة ١٠
  ٧٥  التنمیة السیاحیة المستدامة في بعض البلدان وفقًا للسیاق الزمني إسهامات بعض الباحثین في تطور ١١
  ٧٨  الفرق بین التنمیة السیاحیة التقلیدیة والمستدامة ١٢
  ٧٩  مفهوم التنمیة السیاحیة المستدامة من وجهة نظر مجموعة من الباحثین والمفكرین ١٣
  ٨٦  مفاهیم مؤشرات السیاحة المستدامة ١٤
  ٨٨  السیاحي األداءطریقة منظور السیاسة في تقویم  ١٥
  ٩١  بعض الباحثین آراءالتنمیة السیاحیة المستدامة حسب  أبعاد ١٦
  ١١٣  استعمال تكنولوجیا المعلومات واالتصال في السیاحة ١٧
  ١١٧  أدوات جمع البیانات والمعلومات الخاصة باإلطار النظري ١٨
  ١١٨  توزیع فقرات االستبانة والمصادر المعتمدة بتصمیم االستبانة ١٩
  ١١٩  نتائج اختبار صدق المحتوى ٢٠
  ١٢٢  العامل من التباین الكلي والتباین المتجمع للعامل استخالص العوامل ونسبة تباین ٢١
  ١٢٣  نسب التشبع لمصفوفة المكونات ٢٢
  ١٢٤  نسب التشبع لمصفوفة المكونات ٢٣
  ١٢٧  الوصف االحصائي لبعد دعم الموارد بین الفنادق الدرجة االولى والثانیة ٢٤
  ١٢٨  اإلختبارات اإلحصائیة لبعد دعم الموارد ٢٥
  ١٢٨  بعد المخاطرة المحسوبة بین الفنادق الدرجة االولى والثانیةالوصف االحصائي ل ٢٦
  ١٢٩  اإلختبارات اإلحصائیة لبعد المخاطرة المحسوبة ٢٧
  ١٣٠  الوصف االحصائي لبعد جذب الزبون بین الفنادق الدرجة االولى والثانیة ٢٨
  ١٣٠  اإلختبارات اإلحصائیة لبعد جذب الزبون ٢٩
  ١٣١  على الفرص بین الفنادق الدرجة االولى والثانیةالوصف االحصائي لبعد التركیز  ٣٠
  ١٣١  اإلختبارات اإلحصائیة لبعد التركیز على الفرص ٣١
  ١٣٢  الوصف االحصائي لبعد استخدام التكنولوجیا بین الفنادق الدرجة االولى والثانیة ٣٢
  ١٣٣  اإلختبارات اإلحصائیة لبعد استخدام التكنولوجیا ٣٣

  



  الصفحة  إسم اجلدول  ت
  ١٣٣  ترتیب ابعاد التسویق االبتكاري طبقا الى الوسیط واالنحراف المعیاري للفنادق ٣٤
  ١٣٤  الوصف االحصائي للبعد البیئي بین الفنادق الدرجة االولى والثانیة ٣٥
  ١٣٤  بعد البیئيلاإلختبارات اإلحصائیة ل ٣٦
  ١٣٥  الوصف االحصائي للبعد االقتصادي بین الفنادق الدرجة االولى والثانیة ٣٧
  ١٣٥  اإلختبارات اإلحصائیة للبعد االقتصادي ٣٨
  ١٣٦  الوصف االحصائي للبعد االجتماعي بین الفنادق الدرجة االولى والثانیة ٣٩
  ١٣٦  اإلختبارات اإلحصائیة للبعد االجتماعي ٤٠
  ١٣٧  الوصف االحصائي للبعد الثقافي بین الفنادق الدرجة االولى والثانیة ٤١
  ١٣٧  عد الثقافياإلختبارات اإلحصائیة للب ٤٢
  ١٣٨  الوصف االحصائي للبعد المكاني  بین الفنادق الدرجة االولى والثانیة ٤٣
  ١٣٨  اإلختبارات اإلحصائیة للبعد المكاني   ٤٤
  ١٣٩  الوصف االحصائي لرضا الضیف  بین الفنادق الدرجة االولى والثانیة ٤٥
  ١٤٠  اإلختبارات اإلحصائیة لرضا الضیف ٤٦
  ١٤٠  جیة التنمیة السیاحیة المستدامة طبقا الى الوسیط واالنحراف المعیاريترتیب ابعاد إستراتی ٤٧
  ١٤١  معامالت العالقة بین دعم الموارد في ابعاد التنمیة السیاحیة المستدامة لعینة الفنادق الدرجة االولى ٤٨
  ١٤٢  الدرجة الثانیةمعامالت العالقة بین دعم الموارد في ابعاد التنمیة السیاحیة المستدامة لعینة الفنادق  ٤٩
معامالت العالقة بین المخـاطرة المحسـوبة فـي ابعـاد التنمیـة السـیاحیة المسـتدامة لعینـة الفنـادق الدرجـة  ٥٠

  االولى
١٤٣  

معامالت العالقة بین المخـاطرة المحسـوبة فـي ابعـاد التنمیـة السـیاحیة المسـتدامة لعینـة الفنـادق الدرجـة  ٥١
  الثانیة

١٤٣  

  ١٤٤  ن جذب الزبائن في ابعاد التنمیة السیاحیة المستدامة لعینة الفنادق الدرجة االولىمعامالت العالقة بی ٥٢
  ١٤٥  معامالت العالقة بین جذب الزبائن في ابعاد التنمیة السیاحیة المستدامة لعینة الفنادق الدرجة الثانیة ٥٣
دامة لعینـة الفنـادق الدرجـة معامالت العالقة بین التركیز على الفرص في ابعاد التنمیة السـیاحیة المسـت ٥٤

  االولى
١٤٥  

معامالت العالقة بین التركیز على الفرص في ابعاد التنمیة السـیاحیة المسـتدامة لعینـة الفنـادق الدرجـة  ٥٥
  الثانیة

١٤٦  

معامالت العالقة بین استخدام التكنولوجیـا فـي ابعـاد التنمیـة السـیاحیة المسـتدامة لعینـة الفنـادق الدرجـة  ٥٦
  االولى

١٤٧  

معامالت العالقة بین استخدام التكنولوجیـا فـي ابعـاد التنمیـة السـیاحیة المسـتدامة لعینـة الفنـادق الدرجـة  ٥٧
  الثانیة

١٤٧  

للعالقــة بــین التســویق االبتكــاري والتنمیــة الســیاحیة المســتدامة لعینــة فنــادق  (ANOVA)تحلیــل التبــاین  ٥٨
  األولىالدرجة 

١٤٩  

  ١٤٩  ق االبتكاري والتنمیة السیاحیة المستدامة لعینة فنادق الدرجة األولى نتائج اختبار عالقة تأثیر التسوی ٥٩
للعالقــة بــین التســویق االبتكــاري والتنمیــة الســیاحیة المســتدامة لعینــة فنــادق  (ANOVA)تحلیــل التبــاین  ٦٠

  الثانیةالدرجة 
١٥٠  

  ١٥٠  لعینة فنادق الدرجة الثانیة نتائج اختبار عالقة تأثیر التسویق االبتكاري والتنمیة السیاحیة المستدامة ٦١



  ١٥١  مقارنة بین القیم التأثیریة لعینة فنادق الدرجة األولى والثانیة ٦٢
 



 األشكالقائمة 
  الصفحة  إسم الشكل  ت
  ٧   المخطط الفرضي للدراسة ١
  ٣٥  العالقة بین الریادة واالبتكار ٢
  ٣٦  االطار مفاهیمي لالبحاث المستقبلیة في الریادة اإلبتكاریة ٣
  ٣٧  مراحل تطور التسویق اإلبتكاري ٤
  ٤٥  فئات المبتكر التسویقي ٥
  ٤٩  مراحل التسویق اإلبتكاري ٦
  ٥٤  عناصر المزیج التسویقي ٧
  ٥٦  ادارة التسویق اإلبتكاري ٨
  ٥٧  نموذج السلوك للتسویق االبتكاري یتحدد بالتفكیر الریادي  ٩

  ٥٨  )BG(في المنظمات  اربتكثیر التسویق واالأنموذج مفاهیمي مقترح حول ت ١٠
  ٥٨  نموذج التسویق اإلبتكاري في المنظمات الصغیرة والمتوسطة ١١
  ٥٩  التسویقي واألداءنموذج التسویق االبتكاري  ١٢
  ٦٦  دورة المنظمات المدفوعة من الزبائن ١٣
  ٦٦  عملیات التسویق من خالل الزبائن ١٤
  ٧٠  عناصر القدرة التكنولوجیة ١٥
  ٧١  إلبتكاریةنموذج تحلیلي للقدرة ا ١٦
  ٨٤  نطاق السیاحة المستدامة ١٧
  ٨٥  عجلة ادارة السیاحة ١٨
  ٨٨  المكونات الرئیسیة للتنمیة السیاحیة المستدامة ١٩
  ٩٩  الحدود االداریة لمحافظة النجف االشرف ٢٠
  ١٠٠  محاور االستراتیجیة للتنمیة السیاحیة المستدامة ٢١
  ١٠٣  رضا الضیف ٢٢
  ١١٠  واالدارة الوظیفیة العالقة بین السیاحة المستدامة ٢٣
  ١١٢  نموذج الركائز االربعة في االستدامة ٢٤
  ١١٤  االبتكار وتكنولوجیا المعلومات والتنمیة المستدامة ٢٥
  ١٥٢  أنموذج مختبر لفنادق الدرجة األولى ٢٦
  ١٥٣  الثانیةأنموذج مختبر لفنادق الدرجة  ٢٧

  
  



m  
دامة، وقــد أدركــت الكثیــر مــن الــدول تعــد الســیاحة مــن المــوارد االقتصــادیة التــي تتســم باالســت

بـــذلك  أن الســـیاحة فـــي القـــرن الحـــالي لیســـت أكبـــر صـــناعة فـــي العـــالم فحســـب بـــل انهـــا  ةالمهتمـــ
هتمــت هــذه الــدول بفــتح اســواق جدیــدة الــى اكبــر بــین ماشــهده العــالم مــن تطــورات، إذ ســتكون األ

بـــرامج ســـیاحیة تتصـــف  جانـــب التقلیدیـــة الجـــل اســـتمراریة الطلـــب الســـیاحي طیلـــة العـــام، وتقـــدیم
بخـــدمات ذات نوعیـــة عالیـــة  الجـــودة ومنافـــذ توزیعیـــة مناســـبة،من شـــأنها زیـــادة مـــدة اقامـــة الســـائح 

  .فضًال عن امتالكها وسائل متطورة للترویج السیاحي والفندقي
بــبعض أروع المواقـــع األثریــة العالمیـــة وأقـــدس ، المدنیـــةبوصــفه مهـــد الحضــارة  العـــراق یفتخــر

وبهذا یمكن عد العراق أحد ابرز الوجهات السیاحیة الناشئة فـي العـالم مـن ،العبادة  المعالم ومواقع
فقــد وهــب العــراق وفــرة مــن الكنــوز والمعــالم والمــوارد الفریــدة والغنیــة دینیــا ،حیــث اإلثــارة والمخــزون

ى فالمنظمـات السـیاحیة تسـعى إلـ.وثقافیا وتنوعا بیئیا مما وفـر لـه احتمـاالت كامنـة لسـیاحة هائلـة 
ومـن هـذه التطبیقـات التسـویق االبتكـاري الـذي ،تبني كل ما من شأنه في تحسین أدائهـا التسـویقي 

واختـراق أسـواق جدیـدة ،یفتح للمنظمات أفاقًا جدیدة تمكنها من تحسین أدائها التسویقي  مـن جهـة 
ه باتجـاه من جهة أخرى ،وتعد أبعـاد التسـویق أالبتكـاري الرافـد األسـاس للتسـویق أالبتكـاري لتحریكـ

تعزیـــز األداء التســـویقي ، لُیصـــبح مـــن أكثـــر المـــداخل اإلداریـــة المعاصـــرة انتشـــارًا وتلبیـــًة لحاجـــة 
جــاءت هــذه الدراســة ، المنظمــات فــي  تحقیــق تنمیــة مســتدامة وانطالقــًا مــن األهمیــة المــذكورة آنفــا

ــــى ال ــــة الســــیاحیة المســــتدامة باالعتمــــاد عل ــــى بحــــث إمكــــان تحقیــــق التنمی ــــي تهــــدف إل تســــویق الت
وقــد اختیــرت فنــادق الدرجــة االولــى وفنــادق الدرجــة الثانیــة فــي مدینــة النجــف األشــرف  البتكــاري،ا

كونـه منهجـًا یسـاعد علـى التحلیـل الشـامل ، المـنهج الوصـفي التحلیلـي المقـارن مجاًال للدراسة على وفق 
  :دة أبرزهاإذ جاء اختیار هذه الفنادق ألسباب ع، والعمیق للمشكلة التي هي قید الدراسة

الــدور الــذي تؤدیـــه الفنــادق المبحوثـــة فــي اســتیعاب الطلـــب الســیاحي وتهیئـــة أجــواء استضـــافة . ١
  .وبذلك فهي تساهم في تحقیق ازدهار وتنمیة السیاحة في المحافظة،متنوعة للعدید من الضیوف 

  تسهم الفنادق المبحوثة في تطویر البناء السیاحي والحضاري للمحافظة.٢
شــكلة الدراســة فــي تســاؤالت عــدة عبــرت بُمجملهــا عــن  تحقیــق هــدف الدراســة لقــد ُلخصــت م

وإلیجــاد عالقـات التـأثیر بــین متغیـرات وأبعــاد الدراسـة تـم صــیاغة فرضـیتین رئیســتین  بشـكل عـام،
إنبثقت عنها مجموعة من الفرضیات الفرعیة ، وتم اختبار صحتها جمیعًا باستعمال مجموعة مـن 

وذلك فـي ضـوء ) SPSS(تمت معالجتها  بالبرنامج اإلحصائي الجاهز إذ ، األسالیب اإلحصائیة
مــالكي ومــدراء ( اســتجابات عینــة الدراســة التــي مثلــت فنــادق الدرجــة االولــى و الدرجــة الثانیــة مــن

وذلــــك باالعتمــــاد علــــى ، فــــي الفنــــادق المبحوثــــة) الفنـــدق  ومــــن هــــم بــــدرجتهم مــــن متخــــذي القــــرار
نـات والمعلومـات المطلوبـة للدراسـة، وتأسیسـًا علـى مـا تقـدم تكونـت االستبانة أداة رئیسة لجمع البیا

  .هیكلیة الدراسة من أربعة فصول



للدراسة واإلسهامات المعرفیة السابقة علـى وفـق  اإلجرائیةإختص الفصل األول بعرض البنیة 
همیتهـا مبحثین تناول المبحث األول عرض البنیة االجرائیة للدراسة من مشكلة الدراسة وأهـدافها وأ

ومــــا تــــم صــــیاغته مــــن فرضــــیات رئیســــة وفرعیــــة وكــــذلك بیــــان التعاریفــــات ، ومخططهــــا الفرضــــي
اإلجرائیة لمصطلحات الدراسة فضال عن التعریف بموقع إجراء الدراسة  من خـالل عـرض مفهـوم 

  .مبسط، الى جانب عرض ابرز ممیزات وأسباب اختیار الفندق
سـهامات المعرفیـة السـابقة العربیـة منهـا واألجنبیـة أما المبحث الثاني فتناول عرضًا لـبعض اإل

  .التي ارتبطت بشكل مباشر أو غیر مباشر بموضوع دراستنا الحالیة
أمــا الفصــل الثــاني فتنــاول عرضــاً للجانــب النظــري للدراســة مــن خــالل ثالثــة مباحــث، اخــتص 

ي بعرض الخلفیة واختص المبحث الثان المبحث األول بعرض الخلفیة النظریة للتسویق االبتكاري،
تـــرابط النظـــري بـــین متغیـــري النظریـــة للتنمیـــة الســـیاحیة المســـتدامة ،أمـــا المبحـــث الثالـــث فعـــرض ال

  .الدراسة
إذ عرض المبحـث األول ، أما الفصل الثالث فتناول الجانب العملي للدراسة في أربعة مباحث

أمـا المبحـث ،تمـع الدراسـةاإلطار المیداني للدراسة من مـنهج  وحـدود الدراسـة وأدواتهـا ونطـاق ومج
أمـا المبحـث الثالـث فُعنـي ، الثاني فتناول نتائج التحلیل العاملي لفقرات االستبانة للدراسة المبحوثـة

التســـــویق (بــــین المتغیـــــر التفســـــیري ، باختبــــار وتحلیـــــل فرضـــــیات الفــــروق بـــــین متغیـــــرات الدراســـــة
على المسـتوى الكلـي والفرعـي، علـى  )التنمیة السیاحیة المستدامة(والمتغیر االستجابي ) أالبتكاري

حــین وقــف المبحــث الرابــع علــى اختبــار تــأثیر التســویق أالبتكــاري فــي التنمیــة الســیاحیة المســتدامة 
  .على المستوى الكلي والفرعي

وأخیرًا ُخصص الفصل الرابع لعرض أهم االستنتاجات والتوصیات التي خُلصت إلیها الدراسـة فـي 
األول عرضًا لما توصلت إلیـِه الدراسـة مـن اسـتنتاجات نظریـة وعملیـة مبحثین ، إذ تناول المبحث 

إن مفهـــــوم التســـــویق اإلبتكـــــاري  كـــــان وال یـــــزال موضـــــع اهتمـــــام االكـــــادمیین :  كـــــان مـــــن بینهـــــا 
والممارسین في مجال التسویق  لما له من تـأثیر ایجـابي علـى نجـاح المنظمـة تسـویقیا ومـا یترتـب 

وٕان أهمیـة التسـویق االبتكـاري تتجلـى ،لمیـزة التنافسـیة المسـتدامةعلى ذلك من نجاحها في تحقیق ا
عبــر مســاهمته  فــي تقــدیم حلــول جدیــدة ومبتكــرة لمشــاكل التســویق فــي المنظمــات مــن خــالل تنفیــذ 

وأن النتـائج أظهـرت تقـدم فنـادق الدرجـة االولـى ،مزیج تسویقي مبتكر یمكنها مـن مواكبـة التطـورات
أثبتت الدراسة إمكانیة تحقیق التنمیة السـیاحیة المسـتدامة باالعتمـاد ا ،كمعلى فنادق الدرجة الثانیة

أمــا المبحــث الثــاني فتنــاول عرضــًا علــى التســویق االبتكــاري فــي فنــادق محافظــة النجــف االشــرف 
علـى إدارة الفنـادق مجتمعـي الدراسـة اعتمـاد آلیـات : ألهم ما جاءت بِه الدراسة من توصـیات منهـا

، ســواء كانــت مــوارد بشــریة أو مــوارد مالیــة، لمــوارد التــي تمتلكهــا  تلــك الفنــادقأكثــر فاعلیــة الدارة ا
وبمــا یحقـــق أهــدافها مـــع ضــرورة مراجعـــة الطــرق واآللیـــات الخاصــة المعتمـــدة مــن إدارات الفنـــادق 

فضــال عــن التأكیــد علــى تطــور النشــاط ، والمرتبطــة بكیفیــة تحقیــق االســتفادة القصــوى لهــذه المــوارد



تــأثیر علــى االرتقــاء بــالمجتمع، ومنهــا تــوفیر فــرص العمــل لتحســین دخــل الفــرد الســیاحي بمــا لــه 
والســـیما أن أغلـــب ســـكان المحافظـــة  یعتمـــدون علـــى النشـــاط الســـیاحي فـــي رفـــع  ،ومحاربـــة الفقـــر
  .فضًال عن تقدیم بعض المقترحات المتعلقة باألفاق المستقبلیة لموضوع الدراسة ،مستوى الدخل
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  املبحث االول
  البنية االجرائية للدراسة

نمـــوذج الفرضـــي فها واألاهـــدأیتنـــاول هـــذا المبحـــث التعـــرف علـــى مشـــكلة الدراســـة وأهمیتهـــا و 
  :وهيللدراسة والفرضیات 

  مشكلة الدراسة: اوال
 ،االقتصــادي تحقیــق التكامــل فــي الــى الســیاحة والــدول النامیــة نظــرة الــدول المتقدمــة تختلــف  

فیــه قطــاع الســیاحة فــي بعــض البلــدان  شــغلوفــي الوقــت الــذي ی،مجتمعاتهــا ورفــع مســتوى رفاهیــة
تحقیــق  إلـىصـل بعــد یالسـیاحیة الهائلــة لـم  مــن إمكاناتـه رغمعلــى الـ العـراقمكانـة هامـة نجــده فـي 

ولـم ،ماقورنت بمثیالتها فـي البلـدان المجـاورة  إذا، المرجوة والمساهمة الفعالة لهذا القطاع األهداف
یبرز الصـورة الحقیقیـة للسـیاحة فـي العـراق بحیـث  أن اآلنولحد  األوقاتیستطع في أي وقت من 

المتبعــة مــن المخططــات  وكــل السیاســات، جــداً  بقیــت مكانتــه فــي الســوق الــدولي للســیاحة ضــئیلة
تنمیـة التطـویر و الوفعـال یسـاهم فـي  أسـاسالوطنیة والسیاسیة لم تبرز السیاحة فـي العـراق كقطـاع 

ـــدالشـــاملة  ـــى  للبل ـــى اعتمـــاد العـــراق عل ـــه التـــي  النفطیـــة عوائـــدهوهـــذا راجـــع ال تعتمـــد علیهـــا میزانیت
  . االعتیادیة واالستثماریة

في العراق الیوم تعمل علـى الحـد مـن اعـادة  ستقراراالمما الشك فیه ان مخاطر االمن وعدم 
والسـیما السـیاحة الثقافیـة والبیئیـة فـي انحـاء مختلفـة ،اطالق وتنمیة مكامن السیاحة في زمـن قریـب

إال أن التحســــن الملحـــوظ والتــــدریجي فــــي ، وعلـــى الــــرغم مـــن بواعــــث القلــــق االمنیـــة، مـــن العــــراق
ومنهامحافظـة النجـف االشـرف قـد أدى الـى ظهـور  الظروف االمنیة فـي منـاطق معینـة مـن الدولـة

  . مؤشرات على عودة السیاحة الى مسارها
ن القطــــاع الســــیاحي الزال یعــــاني مــــن النظــــرة الضــــیقة أدور التنمیــــة الســــیاحیة نجــــد لــــ ونظــــراً 
ولمـا كانـت دراسـتنا تهـدف الـى تطـویر  ،وكذلك السیاسة المتبعة في هـذا القطـاع، تجاهه للمجتمع 

حمایـة االمـاكن والمواقـع الدینیـة  يضـرور یاحیة في محافظة النجف االشرف فـإن مـن الجوانب الس
ن أســیما و الــى الجوانــب المكملــة والداعمــة لهــا  فضــال عــنفیهــا،  واالثــريالتــراث الثقــافي صــیانة و 

الســیاحة قصــد تحســین ظــروفهم المعیشــة كلهــا  إیــراداتعلــى  ســكان المحافظــةاالمــال التــي یعلقهــا 
جـــــه اآلخـــــر للتنمیـــــة الســـــیاحیة التـــــي تفـــــرض علینـــــا تحدیـــــد سیاســـــة ســـــیاحیة عناصـــــر تشـــــكل الو 

تقریــر خطــة تطــویر محافظــة ( النجــف االشــرفمحافظــة واســتراتیجیات تخــدم اهــداف الســیاحة فــي 
ن مفهوم التنمیة السیاحیة لیس حالة ثابتة من التوازن بین تحقیق وبماأ ،)٢٠١٢،النجف االشرف 

البیئـة، وان التخطـیط للتنمیـة السـیاحیة المسـتدامة قـد یكـون سیاسـة  الفوائد االقتصادیة وبین حمایـة
و الدولة وقـد یكـون برنامجـًا مقتصـرًا علـى مسـاحة معینـة مـن العملیـات داخـل نطـاق أعامة لالقلیم 

سـیس قاعـدة مفاهیمیـة حـول الـدور الجدیـد للتسـویق االبتكـاري فـي أتهذا االمـر  معین، لذا یتطلب 



ن الســیاحة هــي صــناعة المســتقبل أة معاصــرة قائمــة علــى مبــدأ االقتنــاع بــبنــاء إســتراتیجیة ســیاحی
منطلقــة مــن الحقیقــة التــي تقــول ان الــنفط ینضــب والتــاریخ والثقافــة تعــزز، وبالنتیجــة فــان الســیاحة 

لــذا تســعى الدراســة الحالیــة إلــى بحــث إمكــان تحقیــق ) ٢٠١٢،الكمــري(تتطــور لتكــون نفطنــا القــادم
  .  دامة باالعتماد على التسویق االبتكاريالتنمیة السیاحیة المست

مجموعة من التساؤالت العامة والخاصة المتعلقة بمشكلة واستنادا الى ماتقدم یمكن أن تصاغ 
  :كاآلتي هيو الدراسة 

 :التساؤالت العامة - أ
  :من التساؤالت العامة والتي جرى التعبیر عنها كاالتي جملةتم صیاغة 
الثانیــــة فــــي النجــــف الدرجــــة و ي فنــــادق الدرجــــة االولــــى البحــــث فــــ متغیــــراتتطبیــــق مامســــتوى 

  تي؟وفق اآلعلى االشرف التي جرى التعبیر عنها 
  الدراسة؟ مجتمعلدى  االبتكاريما مستوى تطبیق التسویق ) ١(التساؤل الرئیس 

  :تیةآلوقد تفرعت عنه التساؤالت ا
 الدراسة؟ مجتمعما مستوى تطبیق دعم الموارد لدى  )١- ١(
 الدراسة؟ لمخاطرة المحسوبة لدى مجتمعما مستوى تطبیق ا )٢- ١(
 الدراسة؟ ما مستوى تطبیق جذب الزبائن لدى مجتمع )٣- ١(
 الدراسة؟ ما مستوى تطبیق التركیز على الفرص لدى مجتمع )٤- ١(
 الدراسة؟ ما مستوى تطبیق أستخدام التكنولوجیا لدى مجتمع )٥- ١(

الدراسـة؟وقد  مـعمـا مسـتوى تطبیـق التنمیـة السـیاحیة المسـتدامة لـدى مجت) ٢(التساؤل الرئیس 
  :تفرعت عنه التساؤالت اآلتیة

  الدراسة؟ مجتمعما مستوى تطبیق البعد البیئي لدى ) ١-٢(
  الدراسة؟ مجتمعما مستوى تطبیق البعد االقتصادي لدى  )٢-٢(
  الدراسة؟ مجتمعما مستوى تطبیق البعد االجتماعي لدى  )٣-٢(
  راسة؟الد مجتمعما مستوى تطبیق البعد الثقافي لدى  )٤-٢(
  الدراسة؟ مجتمعما مستوى تطبیق البعد المكاني لدى  )٥-٢(
  الدراسة؟ مجتمعلدى  ضیفما مستوى تطبیق رضا ال )٦-٢(

 :التساؤالت الخاصة بالمشكلة -  ب
وتبـــین درجـــة التـــأثیر بـــین متغیـــري الدراســـة ، وهـــي التســـاؤالت التـــي تعبـــر عـــن مشـــكلة البحـــث

وتشــخیص الفــروق بــین ) التنمیــة الســیاحیة المســتدامة(واالســتجابي ) التســویق االبتكــاري(التفســیري 
  .الفنادق
  :وسیتم التعبیر عن مشكلة البحث بسؤالین أساسین هما كاالتي 



هـــل یوجـــد تـــأثیر ذات داللـــة معنویـــة بـــین التســـویق االبتكـــاري والتنمیـــة ) ١(التســـاؤل الـــرئیس
  السیاحیة المستدامة؟
 الثانیــة فــيالدرجــة و ادق الدرجــة االولــى هــل توجــد فــروق معنویــة بــین فنــ) ٢(التســاؤل الــرئیس

  التسویق االبتكاري والتنمیة السیاحیة المستدامة؟ تطبیق كل من
  :أهداف الدراسة :ثانيا

  :تهدف الدراسة الحالیة الى تحقیق مایأتي
الثانیـة الدرجـة واقع حال متغیرات التسویق االبتكاري فـي فنـادق الدرجـة االولـى و  التعرف على .١

 .ففي النجف االشر 

الدرجة واقع حال متغیرات التنمیة السیاحیة المستدامة في فنادق الدرجة االولى و  التعرف على .٢
 .النجف االشرفمحافظة  الثانیة في 

التسویق االبتكاري والتنمیة السیاحیة المستدامة في فنادق  يتوفیر فهم نظري معمق لموضوع .٣
 .الثانیة في النجف االشرفالدرجة الدرجة االولى و 

 .التسویق االبتكاري والتنمیة السیاحیة المستدامةأبعاد بین  والتأثیر ف عن طبیعة العالقةالكش .٤

دارات فنــادق الدرجــة الثانیــة فــي النجــف االشــرف مــن تطبیــق خطــوات والیــات إمحاولــة تمكــین  .٥
 .متغیرات الدراسة لغرض االرتقاء الى مستوى فنادق الدرجة االولى

تـي مــن الممكــن االسـتفادة منهــا مــن المقترحــات وال نوتقــدیم عــدد مـ صـیاغة بعــض التوصـیات .٦
 .إعتمادا على ضوء ماتوصلت الیه الدراسة من نتائج، دارات الفنادقإ
 .اغناء معرفي للمكتبة العراقیة في مجال التسویق االبتكاري والتنمیة السیاحیة المستدامة .٧

  :أهمية الدراسة :ثالثا
  :ملي كاآلتيتتمثل أهمیة الدراسة بالجانبین العلمي والع

  :االهمیة العلمیة -١
بصــورة ) التنمیــة الســیاحیة المســتدامةو  التســویق االبتكــاري(الربط بــین متغیــري الدراســة بــتتمثـل 

ذ لــم تحــض دراســتهما معــا مــن قبــل البــاحثین علــى المســتویین العربــي والعراقــي علــى حــد إ،مباشــرة 
التي توفرت لدى الباحثة  بقة االس ثالبحاوذلك من خالل االطالع على الدراسات وا، علم الباحثة

  .طیلة مدة الدراسة

فتشــكل الدراســة الحالیــة إغنــاء معرفیــا للمكتبــة العراقیــة فــي مجــال التســویق االبتكــاري والتنمیــة 
بما یحـوي الجانـب النظـري مـن خالصـة الفكـار الكتـاب والبـاحثین وٕاسـهاماتهم ،السیاحیة المستدامة

مستوفیة الباحثة في هذا الجانب أصالة المراجـع ،ي الدراسة في مجال تشخیص العالقة بین متغیر 
  . وحداثتها



 :االهمیة العملیة -٢
تتضـــح االهمیـــة العملیـــة للدراســـة مـــن خـــالل أهمیـــة المتغیـــرات المبحوثـــة فـــي قطـــاع الســـیاحة 

  :وتكتسب الدراسة أهمیتها العملیة من اآلتي
التسـویق االبتكـاري والتنمیـة ( تغیـرين الدراسـة ركـزت علـى مأ إذ ،همیة المتغیرات المبحوثـةأ -أ 

وضـرورة تبنـي ، فـي فنـادق الدرجـة االولـى والثانیـة فـي النجـف االشـرف) السیاحیة المسـتدامة
واعتماد خطط والیـات لتحقیـق الوصـول الـى المسـتوى المطلـوب لمواكبـة التطـورات الحاصـلة 

 .في العالم في هذا المجال

االبتكــاري فــي تمكــین فنــادق الدرجــة االولــى التســویق  یــؤدين أتوضــیح الــدور الــذي یمكــن  -ب 
 .والثانیة في النجف االشرف من تحقیق تنمیة سیاحیة مستدامة

یعطـي بعـدا اخـر الهمیـة تفاعـل ) االسـتدامة،التسـویق(ن جمع الدراسة لموضـوعات مختلفـة أ - ج 
 .المتغیرات الفرعیة لتلك الموضوعات

ین سیوضـح مـواطن القـوة والضـعف عرض نتـائج دراسـة العالقـة بـین متغیـري الدراسـة الرئیسـ -د 
 .لمتخذي القرار التي یمكن االستفادة منها وتطبیقها في الفنادق ذات الدرجات االدنى

  :الدراسة الفرضي خمطط: رابعاً 
االول المتغیـــر : تـــم تصـــمیم مخطـــط افتراضـــي للدراســـة الحالیـــة یتكـــون مـــن متغیـــري الدراســـة

جــذب ، المخـاطرة المحســوبة،دعـم المــوارد( ة الخمســةبمتغیراتــه الفرعیـ) التســویق االبتكـاري(المسـتقل
یخـــــتص المتغیـــــر الثـــــاني  علـــــى حـــــین) اســـــتخدام التكنولوجیـــــا ،التركیـــــز علـــــى الفـــــرص، الزبـــــائن

البعـد  ،البعد االقتصـادي ،البعد البیئي(بمتغیراتها الفرعیة الستة ) التنمیة السیاحیة المستدامة(التابع
  .)١(شكل ) ضیفرضا ال، انيالبعد المك، البعد الثقافي، االجتماعي



  
  ةالمخطط الفرضي للدراس) ١(شكل ال

  من إعداد الباحثة: المصدر
لمتغیــــــر التفســــــیري الخمســــــة لمتغیــــــرات الفرعیــــــة التمثــــــل ) B1,B2,B3,B4,B5,B6(حیــــــث ان 

 ،علـــى الفـــرصالتركیـــز ، جـــذب الزبـــائن، المخـــاطرة المحســـوبة،دعـــم المـــوارد(التســـویق االبتكـــاري 
البعـد (االسـتجابي التنمیـة السـیاحیة المسـتدامة لمتغیـرالسـتة لمتغیـرات الفرعیـة الفـي  )استخدام التكنولوجیا

  .)ضیفرضا ال، البعد المكاني، البعد الثقافي، البعد االجتماعي ،البعد االقتصادي ،البیئي

1B 2B 3B 4B 5B 6B

1B 2B 3B 4B 5B 6B

1B 2B 3B 4B 5B 6B

1B 2B 3B 4B 5B 6B

1B 2B 3B 4B 5B 6B



  :فرضيات الدراسة:خامسًا 
والتســاؤالت المتعلقــة بهــذه  ،بمشــكلة الدراســة مــن ناحیــةتــرتبط فرضــیات الدراســة ارتباطــًا وثیقــًا 
بـین ) اخـتالف(عبـارة تظهـر عالقـة متوقعـة أو فـرق : المشكلة من ناحیة أخرى، وُیقصـد بالفرضـیة

، وبناًء على مشكلة الدراسة وتسـاؤالتها المـذكورة )١٠٤:٢٠٠٩أبو جمعة،(متغیرات أو مجموعات 
صــیاغة فرضــیات الدراســة التــي ستخضــع لالختبــار ضــوء مخطــط الدراســة الفرضــي تــم علــى آنفــا و 

  :وعندها سیتم إثبات صحتها من عدمه ، وهي كما یأتي 
  فرضيات الفروق -١
ــــة .أ ــــه الفرعی ــــر التســــویق االبتكــــاري بمتغیرات ــــة لمتغی ــــة معنوی ــــروق ذات دالل دعــــم (توجــــد ف

علـى  )ولوجیـااسـتخدام التكن، التركیـز علـى الفـرص، جـذب الزبـائن، المخاطرة المحسـوبة،الموارد
  . مستوى فنادق الدرجة االولى و الدرجة الثانیة

  :ویتفرع منها الفرضیات الفرعیة االتیة 
الدرجـة  توجد فروق ذات داللـة معنویـة لبعـد دعـم المـوارد علـى مسـتوى فنـادق الدرجـة االولـى و •

  .الثانیة
 درجـة االولـى وعلـى مسـتوى فنـادق ال ات داللة معنویـة لبعـد المخـاطرة المحسـوبةتوجد فروق ذ •

  .الدرجة الثانیة
الدرجـة  على مسـتوى فنـادق الدرجـة االولـى و ات داللة معنویة لبعد جذب الزبائنتوجد فروق ذ •

  .الثانیة
 على مسـتوى فنـادق الدرجـة االولـى وت داللة معنویة لبعد التركیز على الفرص توجد فروق ذا •

  .الدرجة الثانیة
 علـى مسـتوى فنـادق الدرجـة االولـى و سـتخدام التكنولوجیـاذات داللة معنویة لبعـد اتوجد فروق  •

  .الدرجة الثانیة
البعد (توجد فروق ذات داللة معنویة لمتغیر التنمیة السیاحیة المستدامة بمتغیراته الفرعیة ) ب

علـى )رضـا الضـیف، البعـد المكـاني، البعـد الثقـافي، البعد االقتصـادي، البعـد االجتمـاعي، البیئي
  .لدرجة االولى و الدرجة الثانیة مستوى فنادق ا

  :ویتفرع منها الفرضیات الفرعیة االتیة 
ـــة معنویـــة  • ـــى و للبعـــد البیئـــيتوجـــد فـــروق ذات دالل ـــادق الدرجـــة االول ـــى مســـتوى فن الدرجـــة  عل

  .الثانیة
الدرجـة  علـى مسـتوى فنـادق الدرجـة االولـى و ات داللـة معنویـة للبعـد االقتصـاديتوجد فروق ذ •

  .الثانیة



الدرجـة  علـى مسـتوى فنـادق الدرجـة االولـى وات داللـة معنویـة للبعـد االجتمـاعي فروق ذتوجد  •
  .الثانیة

الدرجـــة  مســـتوى فنـــادق الدرجـــة االولـــى وعلـــى  ت داللـــة معنویـــة للبعـــد الثقـــافيتوجـــد فـــروق ذا •
  .الثانیة

 الدرجـــة علـــى مســـتوى فنـــادق الدرجـــة االولـــى و ذات داللـــة معنویـــة للبعـــد المكـــانيتوجـــد فـــروق  •
   .الثانیة

الدرجـة  على مستوى فنادق الدرجـة االولـى وذات داللة معنویة لبعد رضا الضیف توجد فروق  •
  .الثانیة

  ثريأفرضيات الت -٢
یوجـــد تـــأثیر ذات داللـــة معنویـــة للتســـویق االبتكـــاري فـــي التنمیـــة : الفرضـــیة الرئیســـة االولـــى) أ

  .درجة الثانیةفنادق الدرجة االولى والالسیاحیة المستدامة على مستوى 
دعـم ( التسـویق االبتكـاريبـین ابعـاد ذات داللة معنویة ثیر أتیوجد  : الفرضیة الرئیسة الثانیة )ب

بعــاد أو ) التركیــز علــى الفــرص واســتخدام التكنولوجیــا، جــذب الزبــائن،المخــاطرة المحســوبة ، المــوارد
المكــــاني ورضــــا ، لثقــــافيا، االجتمــــاعي، االقتصــــادي، البعــــد البیئــــي(التنمیــــة الســــیاحیة المســــتدامة

وتفرعـــت عنهـــا الفرضـــیات الفرعیـــة ،فنـــادق الدرجـــة االولـــى والدرجـــة الثانیـــةعلـــى مســـتوى  )الضـــیف
  :اآلتیة

ـــى  * ـــة االول التنمیـــة بعـــاد فـــي أ لـــدعم المـــواردثیر ذات داللـــة معنویـــة أیوجـــد تـــ: الفرضـــیة الفرعی
  ).لثانیةالدرجة ا فنادق الدرجة االولى و(السیاحیة المستدامة على مستوى 

التنمیـة بعـاد فـي أ للمخاطرة المحسـوبةذات داللة معنویة  ثیرأتیوجد :  الثانیةالفرضیة الفرعیة  *
  ).الدرجة الثانیة فنادق الدرجة االولى و(السیاحیة المستدامة على مستوى 

التنمیـــة ابعـــاد فـــي  لجـــذب الزیـــائنذات داللـــة معنویـــة  ثیرأتـــیوجـــد :  الثالثـــةالفرضـــیة الفرعیـــة  *
  ).الدرجة الثانیة فنادق الدرجة االولى و(لسیاحیة المستدامة على مستوى ا

التنمیة ابعاد في  للتركیز على الفرصذات داللة معنویة  ثیرأتیوجد :  الرابعةالفرضیة الفرعیة  *
  ).الدرجة الثانیة فنادق الدرجة االولى و(السیاحیة المستدامة على مستوى 

بعــاد فــي أ الســتخدام التكنولوجیــاذات داللــة معنویــة  ثیرأتــوجــد ی: الخامســةالفرضــیة الفرعیــة  *
  ).الدرجة الثانیة فنادق الدرجة االولى و(التنمیة السیاحیة المستدامة على مستوى 



  تغريات الدراسةاإلجرائية مل ريفاتالتع:سادسًا 
  ).1(دول جالاإلجرائیة لمتغیرات الدراسة الرئیسة والفرعیة من خالل ریفات یمكن توضیح التع

  .اإلجرائیة لمتغیرات الدراسة ریفاتالتع) 1(جدول ال
  التعریف  رمز المتغیر المتغیر/ المصطلح   ت

  X التسویق االبتكاري ١
هـــو وضـــع األفكـــار الجدیـــدة او غیـــر التقلیدیـــة موضـــع التطبیـــق الفعلـــي فـــي 

مــــن خــــالل اســـتغالل نــــاجح لتلــــك األفكــــار باســــتخدام  ،الممارســـات التســــویقیة
  .جیا وصوًال لتلبیة حاجات الزبونالتكنولو 

 X 1 دعم الموارد ٢
اكثــر مــا یمكــن مــن فــرص وباقــل مــا یمكــن مــن  تثمارتعنــي قیــام الفنــدق باســ

لفنــدق ا امكانیــاتو عنــدما یكــون اسـتثمار الفــرص خـارج ،المـوارد المتــوفرة لدیـه
  فانه یعتمد على مصادر خارجیة

  X 2 المخاطرة المحسوبة ٣
 ةمواكبـــة التطـــورات ذات المخـــاطر و  اســـتثمار الفـــرصهـــو قـــدرة الفنـــدق علـــى 

 .المتجددةحاجات الضیف  لتلبیةالعالیة 

 X 3 جذب الزبائن ٤
فـــي صـــناعة الخدمـــة الفندقیـــة یرغـــب بهـــا  زایـــاهـــو قـــدرة الفنـــدق علـــى تقـــدیم م

 .حصل على اكثر من ثمن الخدمة قد  نه إ  یشعر بحیثالضیف 

  X 4 التركیز على الفرص ٥
التـي لـم و  في البیئـة دق إلى البحث المستمر عن الفرص المتاحةسعي الفن وه

 .حاجات الضیوفلتلبیة  بشكل كامل تستغل

  X5 استخدام التكنولوجیا ٦
وســـائل تكنولوجیـــة جدیـــدة تـــؤدي الـــى تقلیـــل  اســـتخدامهـــي قـــدرة الفنـــدق علـــى 

  .الوقت والتكالیف ورفع جودة تقدیم الخدمة

التنمیة السیاحیة  ٧
  Y المستدامة

ــــه التغیــــر التقنــــي  وهــــي عملیــــة إدارة وحمایــــة قاعــــدة المــــوارد الطبیعیــــة وتوجی
لالجیــال الحالیــة والمســتقبلیة  تلــك المــواردوالمؤسســي بطریقــة تضــمن اســتمرار 

وبشـــكل یكـــون مـــتالئم مـــن الناحیـــة الفنیـــة ومناســـب مـــن الناحیـــة االقتصـــادیة 
  ومقبول من الناحیة االجتماعیة وغیر مضر للبیئة

  Y1 لبیئيالبعد ا ٨
والحفــاظ علــى البنــى ،الحفــاظ علــى قاعــدة ثابتــة مــن المــوارد الطبیعیــة وحمایتهــا

 التحتیة وتنمیتها بالشكل الذي الیؤدي الى االضرار بالبیئة

  Y2  البعد االقتصادي ٩
 مـــدة اســـتمراریة وتعظـــیم الرفـــاه االقتصـــادي والمحافظـــة علـــى المـــوارد الطـــول

فــي زیــادة مصــادر الــدخل وتحســین  ممكنــة وذلــك مــن خــالل مســاهمة الســیاحة
 مستویات المعیشة للمجتمع المضیف

  Y3 البعد االجتماعي ١٠
ـــة فـــي توزیـــع المـــوارد بـــین افـــراد المجتمـــع والســـعي الشـــراك افـــراد  یعنـــي العدال

 .المجتمع المحلي في تخطیط المشاریع السیاحیة وتنفیذها

  Y4 البعد الثقافي ١١
ة الثقافیـة وتطـویر المجتمعـات المحلیـة یعني مساهمة السـیاحة فـي حفـظ الهویـ

 .وتحقیق نوع من التبادل الثقافي الغناء الثقافة المحلیة للمجتمع

  Y5  البعد المكاني  
 بـهلتتجسد اثارها في البنیة المحیطـة  ،وعاء المكاني الذي یحتوي التنمیةهو ال

  وبدرجات ومستویات متباینة

 Y6  ضیفرضا ال  
للخـــدمات الفندقیـــة وبـــین مســـتوى الخدمـــة  الضـــیفهـــو مقارنـــة بـــین توقعـــات 

  .على وفق أحتیاجاتهالفعلیة المقدمة الیه 
  الباحثة إعداد :المصدر 



  :التعريف مبوقع إجراء الدراسة : سابعًا 
بالفنـادق   متمثلـةفـي محافظـة النجـف االشـرف  نسعى الى التعرف على مواقع اجراء الدراسة 

عریفیـــة عـــن الفنـــادق ة علیهـــا، فضـــال عـــن تقــدیم لمحـــة تالتــي ســـینفذ الجانـــب التطبیقـــي مــن الدراســـ
  .موضوع الدراسة

  محافظة النجف االشرف  .١
كمـا قـدر عـدد سـكانها ،كـم فقـط مـن محافظـة بغـداد ١٦٠تقـع النجـف وسـط العـراق علـى بعـد  

إذ ،محافظــة النجـف االشــرف وللسـیاحة أهمیــة كبیـرة فـي ، ٢٠١٣نسـمة فــي عـام  ١, ٣٨٩,٥٤٩بــ
فضال عن مساحتها التـي من الموارد والمقومات السیاحیة التاریحیة والطبیعیة تمتلك أن المحافظة 

ن یحقـق تـدفقا للنقـد أ یمكـن سـیاحیاً  زیاتفان االستغالل الجید لمثل هذه الم ، ٢كلم ٢٨٨٢٤تبلغ 
  .)٢٠١٣،وزارة التخطیط(ممكن ان یساهم في زیادة ازدهار االقتصاد المحلي للمنطقة  االجنبي

 تحدیـد فـي سـاهماقـد ، غیرهـامـن  بـه تمیـزت الذي النجف لموقع الدینیةو  تاریخیةال األهمیة نإ
 الموقـــع هویـــة تحـــدد التـــي ، الســـیاحیة األنشـــطة ممارســـة تحدیـــد ثـــم مـــنو  الجغرافـــي الموقـــع هویـــة

 لمــا فاعــل ســیاحي جغرافــي بموقــع تنفــرد النجــفُا و أثریــ أوًا تاریخیــ أوًا دینیــ كــان إذا فیمــاالمكــاني 
 عقیل بن مسلم مرقدو  u علي اإلمام مرقدوهي  الدینیة كالمراقد تاریخیةو  دینیة الممع من تحتویه
u  التمـار میـثم مرقـدوu  علــي اإلمـام بنـت خدیجـة مرقــدو u المســاجدو  المقامـات، فضـًال عـن ،

كــل ذلــك یضــاف الــى المقومــات الســیاحیة ، ســیاحیاً  بعــداً  الموقــع إعطــاء فــي تــأثیر مــن لــه مــا هــذاو 
لــذا تــم اختیــار النجــف االشــرف عاصــمة الثقافــة االســالمیة ،خــرى التــي ال تقــل اهمیــةوالترفیهیــة واال

  ) ٢٠١٢،سیاحة النجف أةهی) (٢٠١٢عام 
  :الفندق .٢

أعدت لغرض االقامة وتقدیم ،هو مؤسسة خدمات ترفیهیة تقدم في مكان ثابت أومتحرك 
وفق نظام خدماتي  علىالمان أحة و اكخدمات الطعام وغیرها والر ،الخدمات التكمیلیة االخرى

وهذه الخدمة ،غراض السیاحیة المتعددةتلبیة لأل،متكامل ینسجم مع الدرجة التي یمثلها ذلك المكان
  )٩: ٢٠٠٩،كاظم(تباع الى الضیف مقابل ثمن معلن ومحدد

  :ممیزات الفندق
نسانیة تختلف عن بقیة المؤسسات كونه ثابتا مثل فنادق إهو مؤسسة خدمات تمثل ظاهرة .١

  .ومتحركا مثل فنادق القطارات والبواخر العائمة،ن والموتیالت وغیرها من االشكال الفندقیةالمد
  .یقدم خدمات أساس وتكمیلیة مرتبطة بعضها ببعض.٢
  .ن الخدمات المقدمة تعمل وفق نظام الدرجة والتصنیف والنوعإ.٣
  .الهدف من هذه المؤسسة تلبیة أغراض سیاحیة. ٤
  معلن ومحدد الثمن بحسب نوع ودرجة الخدمة المطلوبةجمیع مایتلقاه الضیف .٥



  )١٠: ٢٠٠٤،الصیرفي(
وعلى نطاق محافظة النجف االشرف تبرز أهمیة الفنادق في أنها توفر خیارات االقامة للزوار 

تقریر خطة ( إذ ذكر،ومع الزیادة في أعداد الزوار تم إعطاء أولویة لبناء المزید من الفنادق ،
االستثمارات بدأت في قطاع الفنادق تتطور تدریجیًا أن  )٢٠١٢،االشرف تطویر سیاحة النجف

  :وكاآلتي
فرص النمو في العراق كلما أصبح أكثر أستقرارا ،أقرت فنادق روتانا ومقرها في أبي ظبي  - أ

 .وأمنا
 ٥٠٠فشركة السفیر مثال تخطط إلدارة فندق من ،أهتمت الكویت أیضًا باالستثمار في الفنادق - ب

 .جفغرفة في الن
  .تطویر فنادق جدیدة في المحافظة من قبل المستثمرون محلیون - ت

تــم أختیــار فنــادق الدرجــة االولــى وفنــادق الدرجــة الثانیــة فــي محافظــة النجــف االشــرف موقعــا 
،  بوصـــفها جـــزء رئــیس مـــن فنـــادق محافظــة النجـــف االشـــرف،الجــراء الدراســـة والختبـــار فرضــیاتها 

  :عدة منها ویعود اختیارنا هذا اسباب
لواقع وطبیعة عمل ) التسویق االبتكاري والتنمیة السیاحیة المستدامة(اهمیة متغیري الدراسة . ١

  .هذه الفنادق 
ستیعاب الطلب السیاحي وتهیأ أجواء أستضافة متنوعة إفي  مهماً  الفنادق المبحوثة دوراً  ؤديت. ٢

  .ة في المحافظةوبذلك فهي تساهم في تحقیق أزدهار وتنمیة السیاح،للعدید من الضیوف 
  تسهم الفنادق المبحوثة في تطویر البناء السیاحي والحضاري للمحافظة.٣
نالحظ أن  إذ،أغلب العملیات التسویقیة في الفندق عن عملیات التسویق االخرىتختلف  .٤

لذلك تكون التغذیة العكسیة لهذا النظام ، نفسها في المكان والزمان ونموجودوالزبون  المنتج 
فضال عن طرق ،سریعة مما یستدعي االهتمام بوجود مالكات عاملة متخصصة وفعالةمباشرة و 

  أستخدام أسالیب تسویقیة مبتكرة
دارات  إمستمرة كما اظهرته المقابالت االولیة التي أجریت مع  أبحاثحاجة هذه الفنادق الى . ٥

الخدمة المبتكرة بطریقة وتهتم بكیفیة تطبیق أسالیب تسویق ،الفنادق المبحوثة لمتغیرات الدراسة 
  مستدامة تأخذ في االعتبار المتغیرات الفرعیة في هذه الفنادق 

  
  
  
  
  



  املبحث الثاني
  عرض بعض اإلسهامات املعرفية السابقة

مــن  قادمــة ولعــل جانبــاً  دراســة هالمرتكــزات الرئیســة ألیــ ىإحــدتشــكل إن االســهامات المعرفیــة 
 ین بمؤشرات دقیقـة عمـا انتهـى إلیـه الجهـد البحثـي السـابق،األهمیة یكمن في إنها تزود الباحث هذهِ 

التـي األجنبیـة و  المعرفیة السـابقة العربیـة منهـا اإلسهاماتستعرض هذا المبحث بعض أهم یعلیه و 
وكمـا  وعلى وفـق تسلسـلها الزمنـي، أو غیر مباشر بموضوع دراستنا الحالیة ارتبطت بشكل مباشر

  :یأتي
  .بالتسویق االبتكارية متعلقة معرفیة سابق إسهامات: أوالً 
  .بالتنمیة السیاحیة المستدامةمعرفیة سابقة متعلقة  إسهامات: ثانیاً 
  .معرفیة سابقة تربط بین بعض متغیرات الدراسة إسهامات: ثالثاً 

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  



  :إسهامات معرفية سابقة متعلقة بالتسويق االبتكاري: أوالً 
  الدراسات العربیة بعض  - أ

  ) ٢٠٠٥( لسرحان ا  دراسة االولى

دور االبتكار واالبداع التسویقي في الخدمات والمنتجات المصرفیة لتحقیق المیـزة التنافسـیة   عنوان الدراسة
 للبنوك التجاریة االردنیة

  البنوك التجاریة االردنیة   مجال الدراسة
  وصفي تحلیلي   منهج الدراسة

للبنـوك التجاریـة االردنیـة تـم  الزبـائن مـن ٢٠كل المجتمع و وهو یمثل اً اردنی اً تجاری اً مصرف١٦  عّینة الدراسة
  توزیع استبانة علیهم

  هدف الدراسة

توضــیح دور االبتكــار واالبــداع التســویقي فــي الخــدمات المصــرفیة لتحقیــق المیــزة التنافســیة -١
  للبنوك التجاریة االردنیة

لتحقیـــق المیـــزة التنافســـیة ابـــراز دور االبتكـــار واالبـــداع التســـویقي فـــي االســـعار المصـــرفیة  -٢
  للبنوك التجاریة االردنیة

بیــــان دور االبتكــــار واالبــــداع التســــویقي فــــي التــــرویج والتوزیــــع المصــــرفي لتحقیــــق المیــــزة  -٣
  التنافسیة للبنوك التجاریة االردنیة

  فرضیات الدراسة

ي فـــي التوجـــد عالقـــة ذات داللـــة احصـــائیة بـــین االبتكـــار واالبـــداع التســـویق:الفرضـــیة االولـــى
  الخدمات والمنتجات المصرفیة وبین تحقیق المیزة التنافسیة للبنوك التجاریة االردنیة

التوجــــد عالقــــة ذات داللــــة احصــــائیة بــــین االبتكــــار واالبــــداع فــــي االســــعار :الفرضــــیة الثانیــــة
  المصرفیة وبین تحقیق المیزة التنافسیة للبنوك التجاریة االردنیة

  األسالیب اإلحصائیة

لمعالجـــة وتحلیـــل البیانـــات واســـتخراج نتـــائج الدراســـة وتـــم حســـابات  SPSSرنـــامج اســـتخدم ب-
  االحصائیات الوصفیة

  .بعاد متغیرات الدراسةأحساب معامل االرتباط لمعرفة درجة العالقة بین -
لمعرفــة فیمــا اذا كانــت هنــاك عالقــة ذات داللــة احصــائیة فیمــا بــین كــل متغیــر مــن  tاختبــار -

  وبین المتغیر التابعالمتغیرات المستقلة 
لمعرفـــة فیمـــا اذا كانـــت هنـــاك عالقـــة ذات داللـــة احصـــائیة فیمـــا بـــین المتغیـــرات  Fاختبـــار  -

  وبین المتغیر التابع) مجتمعة(المستقلة 

ثبــــت وجــــود عالقــــة ذات داللــــة احصــــائیة بــــین االبتكــــار واالبــــداع فــــي الخــــدمات والمنتجــــات    أهم االستنتاجات
  زة التنافسیة للبنوك التجاریة االردنیةالمصرفیة وبین تحقیق المی

نقاط التشابه مع 
  الدراسة الحالیة

  التسویق االبتكاري التفسیريالتقت الدراسة مع دراستنا الحالیة في اعتماد المتغیر 

نقاط االختالف مع 
  الدراسة الحالیة

منتجات المصـرفیة في الخدمات وال كمتغیر مستقل تناولت الدراسة دور االبتكار واالبداع التسویقي
كمتغیر تابع والتـي تـم قیاسـها مـن خـالل الكفـاءة التشـغیلیة وتحقیـق الجـودة  لتحقیق المیزة التنافسیة

دور التسـویق االبتكـاري فـي التنمیـة  الحالیـة ولت دراستنااتن على حین  في الخدمات ورضا الزبائن
جــــــذب ،رة المحســـــوبة المخـــــاط،دعـــــم المـــــوارد ( التـــــي تـــــم قیاســـــها مـــــن خـــــالل ابعـــــاد المســـــتدامة

  )التركیز على الفرص واستخدام التكنولوجیا،الزبائن
 االستفادة من الدراسة

  السابقة
، تم االستفادة من الدراسة في تعزیز الجانب النظـري فیمـا یخـص متغیـر التسـویق االبتكـاري.١
  .تم أعتماد الدراسة في  تصنیف التسویق االبتكاري . ٢



  .اسة الحالیة لعدد من المصادر والمراجع اغناء الجانب النظري للدر  .٣
  )٢٠٠٨(العبیدي   ثانیةالدراسة ال

دراسة استطالعیة الراء (ادوات التعلم التنظیمي ودورها في تبني مهارات التسویق االبتكاري   عنوان الدراسة
  )عینة من مدراء اقسام الشركة العامة لالسمنت الجنوبیة 

  منت الجنوبیة في العراقالشركة العامة لالس  مجال الدراسة
  وصفي تحلیلي  منهج الدراسة
  الشركة العامة لالسمنت الجنوبیة في العراقمدیر قسم انتاجي واداري في  ٣٢  عّینة الدراسة

  هدف الدراسة
  تقدیم اطار مفاهیمي حول التعلم التنظیمي والتسویق االبتكاري -١
  ا في بیئة المنظمات الصناعیة العراقیةتحدید ادوات التعلم التنظیمي التي یمكن استخدامه-٢
  معرفة اثر ادوات التعلم التنظیمي في تبني مهارات التسویق االبتكاري-٣

وجود عالقة ارتباط ذات داللة معنویة بین ادوات التعلم التنظیمـي ومهـارات : الفرضیة الرئیسة  فرضیات الدراسة
 التسویق االبتكاري

تــم حســاب معامــل االرتبــاط البســیط لقیــاس العالقــة بــین إذ ، SPSS V.15مج اســتخدام برنــا  األسالیب اإلحصائیة
  الثبات صحة الفرضیات tكما تم استخدام اختبار  ،المتغیرات

  أهم االستنتاجات

 دوات الــــتعلم التنظیمــــي مــــن الشــــركة ســــیحقق المحافظــــة علــــى الزبــــائن الحــــالیینأن اســــتخدام إ .١
  والحصول على زبائن جدد

ة الدراســـة متفقــون علـــى مهــارات التســـویق نــفـــراد عیأن أیـــل االحصــائي تضــح مـــن خــالل التحلإ .٢
  االبتكاري وضرورة استخدام الشركة ادوات مناسبة تمكنها من تبني هذه المهارات

تضــح مــن خــالل التحلیــل االحصــائي ان ادوات الــتعلم التنظیمــي لهــا تــاثیر كبیــر علــى مهــارة إ .٣
الشركة تستطیع عن طریق مهارة االصالة مـن االصالة كاحدى مهارات التسویق االبتكاري وان 

 خلق عملیات تسویقیة ابتكاریة
اتضــح مــن خــالل التحلیــل االحصــائي لمتغیــرات الدراســة صــحة الفرضــیة الرئیســة والفرضــیات  .٤

  ن هناك عالقة ارتباط بین ادوات التعلم التنظیمي ومهارات التسویق االبتكاريأأي ، الفرعیة
نقاط التشابه مع 

  حالیةالدراسة ال
  التقت الدراسة مع دراستنا الحالیة في أعتماد متغیر التسویق االبتكاري كأحد متغیري الدراسة.١
  طبقتا في بیئة عراقیة قد ان الدراستان.٢

نقاط االختالف مع 
  الدراسة الحالیة

، المثـابرة، االصـالة، المرونـة،االحسـاس بالمشـكلة(تناولت الدراسة  مهارات التسویق االبتكـاري 
كمتغیـــر تـــابع وكیفیـــة تبنیـــه مـــن خـــالل أدوات التعلـــیم ) بـــول التحـــدي والقـــدرة علـــى االتصـــالق

بینمــا تناولــت دراســتنا الحالیــة ابعــاد التســویق االبتكــاري كمتغیــر مســتقل ودوره فــي ، التنظیمــي
  . تحقیق التنمیة السیاحیة المستدامة

 االستفادة من الدراسة
  السابقة

ي تعزیز الجانب النظري  فیما یخص متغیر التسویق االبتكاري تم االستفادة من الدراسة ف.١
  .تم االستفادة من الدراسة في الجانب التطبیقي في تحدید مقاییس دراستنا الحالیة.٢
  .اغناء الجانب النظري للدراسة الحالیة لعدد من المصادر والمراجع .٣

  الدراسات االجنبیةبعض  -ب
 O’Dwyer et al., (2009)  االولى دراسة

 Innovative marketing in SMEs: an empirical study  عنوان الدراسة
  دراسة عملیة:التسویق االبتكاري في الشركات الصغیرة والمتوسطةالحجم



الشــركات الصـــغیرة والمتوســـطةالحجم فـــي الصـــناعات االلكترونیـــة والمیكانیكیـــة واالخشـــاب والبرامجیـــات   مجال الدراسة
  وصناعة السیاحة

  وصفي تحلیلي   الدراسة منهج
  شركات صغیرة ومتوسطة الحجم ٨  عینة الدراسة
  تحدید وجهات نظر اصحاب القرار للتسویق االبتكاري في الشركات الصغیرة والمتوسطة وتطبیقاتها  هدف الدراسة

ز علــى الزبــون بــین تكامــل التســویق وبــین التركیــ ذات داللــة أحصــائیة  عالقــة توجــد :الفرضــیة الرئیســة  فرضیات الدراسة
  .والتركیز على السوق 

  الختبار الفرضیات) R2(ومعامل التحدید  ) R(ومعامل االنحدار البسیط  Fوتوزیع  tاستخدام توزیع   االسالیب االحصائیة

  اهم االستنتاجات

الشـــــركات الصـــــغیرة ن التســـــویق االبتكـــــاري یهـــــیمن علـــــى تفكیـــــر مـــــدراء التســـــویق والمـــــالكین فـــــي إ-١
  . وان الموقع المتفرد هو عنصر مهم جدا في التطبیقات في هذه الشركات موالمتوسطةالحج

ـــة بـــأنلـــم تـــدعم نتـــائج الدراســـة -٢ تغیـــر قنـــوات التوزیـــع یكـــون عنصـــر مـــن التطبیقـــات  الفرضـــیة القائل
  واالنشطة التسویقیة االبتكاریة 

وجـود عالمـة تجاریـة لعـدم  الشـركات الصـغیرة والمتوسـطةن الزبائن یتحملون المخاطرة بالشراء من إ-٣
ضــعف  مــن تــأثیر هــذه الشــركات تــنغمس فــي ابتكــارات ثوریــة وبشــكل متزایــد ممــا یقلــل  غیــر أن،دولیــة 

  العالمة التجاریة ویزید المبیعات 
نقاط التشابه مع 
  الدراسة الحالیة

  في إعتماد متغیر التسویق االبتكاري كمتغیر مستقل التقت مع دراستنا الحالیة
  

ف مع نقاط االختال
  الدراسة الحالیة

كمـــا ، الحجـــم الشـــركات الصـــغیرة والمتوســـطة مـــن منظـــور مـــدراءدراســـة التســـویق االبتكـــاري تناولـــت ال
الحالیــة علــى  دراســتنا بینمــا أعتمــدت، اعتمــدت الدراســة أســلوب المالحظــة والمقابلــة لجمــع المعلومــات 

  .أسلوب االستبانة في جمع المعلومات 

 االستفادة من الدراسة
  ابقةالس

  .إغناء دراستنا في الجانب النظري بمتغیر التسویق االبتكاري.١
  .في دراستنا الحالیة واعتماد أنموذج الدراسة كأحد النماذج األساس. ٢
  . تم االستفادة من نتائج الدراسة ومقارنتها مع نتائج دراستنا الحالیة.٣

 Pang &Qu (2010)  الثانیةالدراسة 

  عنوان الدراسة
Marketing Innovation Implementation 

-A case study of a Chinese Pharmaceutical Company 
دراسة الحالة في شركة االدویة الصینیة:تنفیذ االبتكار التسویقي   

   شركة االدویة الصینیة  مجال الدراسة
  دراسة حالة  منهج الدراسة
  ر المنتجات ومحللي البیانات ومدیر المشروعقسام التسویق وابتكاأالشركة من  موظف من ٢٠  عّینة الدراسة

  هدف الدراسة

  :اآلتیةاالسئلة  نتنفیذ عملیة التسویق االبتكاري من خالل االجابة ع هدفت الدراسة الى
  ماالعناصر التي تساعد او تعرقل تنفیذ عملیة التسویق االبتكاري ؟-١
  لتسویق االبتكاري؟كیف تؤثر الجوانب االیجابیة والسلبیة على تنفیذ مشاریع ا-٢
  كیف یمكن تحسین تنفیذ مشاریع التسویق االبتكاري؟-٣
مـــاهي االختالفـــات ،عنـــد تنفیـــذ مشـــاریع االبتكـــار التســـویقي وبالمقارنـــة مـــع مشـــاریع ابتكـــار المنـــتج -٤

  وماهي الفروقات ؟



  ومعامل االنحدار البسیط  Fوتوزیع  tاستخدام توزیع   االسالیب االحصائیة

  اتأهم االستنتاج

  في تنفیذ اسالیب االبتكار التسویقي في الشركة المدروسة اً وجدت الدراسة نقص-١
ن اغلب النظریات االبتكاریة في الصین هي نظریات غربیـة وان نقـص النظریـات المناسـبة لتوجیـه إ-٢

  قوة في تنفیذ تلك المشاریعبالتنفیذ لمشاریع التسویق االبتكاري جعل المدراء یعتمدون على خبرتهم 
وجدت الدراسة ان الشركة یتوجب علیها ان تولي البیئة الخارجیة والتكنولوجیا اهمیة اكبر عند تنفیذ -٣

  مشاریع التسویق االبتكاري كما ان قنوات التوزیع هي عنصر رئیس في التسویق االبتكاري 
نقاط التشابه مع 
  الدراسة الحالیة

  .راستینإعتماد التسویق االبتكاري كمتغیر رئیسي لكال الد

نقاط االختالف مع 
  الدراسة الحالیة

فضـال عـن ،عناصر التسویق االبتكاري وكیف یمكن أن تتأثر بعوامـل البیئـة الخارجیـة الدراسة أختبرت 
 دراســتنا الحالیــة علــى حــین أن) صــناعیة االدویــة(طبقــت فــي بیئــة صــینیة فــي مشــاریع صــناعیة أنهــا 

  .بیئة عراقیةفي  یةفي صناعة الخدمات الفندقها طبقت فضال أن، تناولت أبعاد التسویق االبتكاري
االستفادة من الدراسة 

  السابقة
  .تم االستفادة من الدراسة في تعزیز الجانب النظري فیمایخص متغیر التسویق االبتكاري

 Epetimehin, (2011)  الثالثةالدراسة 

  عنوان الدراسة
Achieving Competitive Advantage in Insurance Industry: 

The Impact of Marketing Innovation and Creativity 
  اثر االبتكار واالبداع التسویقي:تحقیق المیزة التنافسیة في صناعة التامین 

  نیجیریا،شركات التامین في الغوس  مجال الدراسة
  وصفي تحلیلي  منهج الدراسة
  )والزبائنلموظفین استبانات وزعت ل(شركة تامین نیجیریة  ٢٠  عّینة الدراسة
  معرفة ما اذا كان لالبتكار في التسویق تاثیر على تحقیق المیزة التنافسیة في صناعة التامین  هدف الدراسة

  عالقة ذات داللة احصائیة بین االبتكار التسویقي وتحقیق المیزة التنافسیة توجد:الفرضیة الرئیسة   فرضیات الدراسة

الختبـــــار ) R2(ومعامـــــل التحدیـــــد  ) R(ومعامـــــل االنحـــــدار البســـــیط  Fوتوزیـــــع  tتوزیـــــع اســــتخدام -١  االسالیب االحصائیة
  الفرضیات

  اهم االستنتاجات

حاسـما فـي النجـاح التنظیمـي ومـن خاللـه تـتمكن شـركات خدمـة  ن االبتكار في التسـویق یشـكل عـامالً إ
تســعیر والتــرویج والتوزیــع التــامین مــن تحقیــق المیــزة التنافســیة عبــر االبتكــار واالبــداع فــي الخــدمات وال

لتبني االبتكارات في تقدیم الخـدمات ممـا  الزبائنودور االدارة العلیا وتشجیعها وتحفیز ودفع الموظفین و 
  یساعد في جذب الزبائن الجدد

نقاط التشابه مع 
  الدراسة الحالیة

  الدراسةأحد متغیرات ) التسویق االبتكاري(ألتقت مع دراستنا الحالیة في أعتماد المتغیر 

نقاط االختالف مع 
  الدراسة الحالیة

كمــا بینــت الدراســة أن ،بینــت الدراســة أن االبتكــار التســویقي یكــون أساســیا فــي تحقیــق النجــاح التنظیمــي
بینمــا بینــت دراســتنا أن تطبیــق ،أســتخدام االبتكــار التســویقي یمكــن المنظمــات مــن تحقیــق میــزة تنافســیة

  .ق یمكنها من تحقیق تنمیة سیاحیة مستدامةأبعاد التسویق االبتكاري في الفناد
 االستفادة من الدراسة

  السابقة
  ساهمت في تحدید احد متغیرات الدراسة الحالیة. ١
  .اغناء الجانب النظري للدراسة الحالیة لعدد من المصادر والمراجع . ٢



النظري والعملي للدراسة  التعرف على نتائج الدراسة ومقارنتها بنتائج الدراسة الحالیة لتدعیم االطار. ٣
  .الحالیة

 Al-Zyadaat et al.,(2012)  الرابعة دراسة

  عنوان الدراسة

The Relationship Between Innovation and Marketing Performance in 
Business Organizations: An Empirical Study on Industrial Organizations in 
the Industrial City of King Abdullah II 

دراسـة علـى المنظمـات الصـناعیة فـي :العالقة بین االبتكار واالداء التسـویقي فـي منظمـات االعمـال 
  مدینة الملك عبداهللا الثاني الصناعیة

فــي  فــي مدینــة الملــك عبــداهللا الثــاني الصــناعیة ) صــغیرة،متوســطة،كبیــرة(جمیــع المنظمــات الصــناعیة   مجال الدراسة
  ر عن نوع النشاط الصناعي الذي تمارسهبغض النظمدینة عمان و 

  تحلیلي وصفي  منهج الدراسة
  مدیر وعضو مجلس ادارة١١٥  عّینة الدراسة

  هدف الدراسة

 ایجاد العالقة بین االبتكار التسویقي واالداء التسویقي في المنظمات الصناعیة •
نعكاســـه علـــى االداء تحدیـــد مـــدى ادراك المنظمـــات لمفهـــوم االبتكـــار فـــي التســـویق واهمیتـــه واثـــره وا •

 التسویقي في تلك المنظمات
 تحدید حقیقة االبتكار التسویقي واثره على االداء التسویقي في عینة المنظمات المدروسة •
  .ایجاد االرتباط بین االبتكار التسویقي واالداء التسویقي في عینة الشركات •

  فرضیات الدراسة
  

  المبحوثةالمنتج واالداء التسویقي في المنظمات  الیوجد ارتباط ذي داللة احصائیة بین ابتكار1-
 المبحوثةالیوجدارتباط ذي داللة احصائیة بین ابتكار التسعیر واالداء التسویقي في المنظمات  2-
 المبحوثةالتوجد ارتباط ذي داللة احصائیة بین ابتكار التوزیع واالداء التسویقي في المنظمات 3-
  المبحوثةیة بین ابتكار الترویج واالداء التسویقي في المنظمات التوجد ارتباط ذي داللة احصائ4-

  الختبار الفرضیات االحصائیة tوتوزیع  Fتم استخدام توزیع  -١  االسالیب االحصائیة
  لغرض المقارنة) r2( تم حساب معامل االنحدار البسیط والمتعدد وكذلك معامل التحدید  -٢

  أهم االستنتاجات

فــــي عینــــة المنظمــــات یمكــــن ان یســــتند الــــى تــــوفر روح التطــــور التكنولوجیــــة ان االداء التســــویقي  - ١
والتفاعل بین هذه المنظمات واالسواق المستهدفة وكذلك التفاعـل الـدقیق والسـریع مـع مشـكالت القنـوات 

 التوزیعیة
ان االبتكــارات التســویقیة تكــون ممثلــة فــي طبیعــة االنتــاج كاســاس لالبــداع وهــذا یتمثــل بانتــاج ســلع  - ٢

  عیة جدیدة صنا
نقاط التشابه مع 
  الدراسة الحالیة

  التقت الدراسة مع دراستنا الحالیة في اعتماد المتغیر المستقل التسویق االبتكاري

نقاط االختالف مع 
  الدراسة الحالیة

ابتكـــار ،ابتكـــار التوزیـــع ،ابتكـــار التســـعیر،ابتكـــار المنـــتج(أختبـــرت الدراســـة مـــزیج التســـویق االبتكـــاري  
أبعــاد التســویق دراســتنا الحالیــة  أختبــرتبینمــا  ،الدراســة طبقــت فــي قطــاع الصــناعي كمــاأن،) التــرویج

ــــائن،المخــــاطرة المحســــوبة،دعــــم المــــوارد(االبتكــــاري وهــــي  ــــز علــــى الفــــرص،جــــذب الزب أســــتخدام ،التركی
  .في قطاع السیاحي كماأن دراستنا الحالیة طبقت،) التكنولوجیا

 االستفادة من الدراسة
  السابقة

  .اء وتعزیز الجانب النظري بمتغیر التسویق االبتكاريأغن.١
  .عن االستفادة من الدراسة كأحد النماذج المعتمدة في دراستنا الحالیة. ٢ 



  



  .إسهامات معرفية سابقة متعلقة بالتنمية السياحية املستدامة: ثانياً 
  الدراسات العربیةبعض -١
  )٢٠٠٦(الفتالوي   الدراسة االولى
  )المشكالت والممكنات(التنمیة السیاحیة المستدامة في العراق  عنوان الدراسة 

  العراق  مجال الدراسة  
  دراسة نظریة  منهج الدراسة

  هدف الدراسة

تحدیــد طبیعــة المشــاكل التــي یمكــن عــدها تحــدیات تعرقــل مــن مســیرة التنمیــة الســیاحیة المســتدامة فــي -١
  .العراق

ان تقلــل مــن حــدة المشــاكل التــي تجابــه تحقیــق التنمیــة توصــیف الحلــول والمعالجــات التــي مــن شــانها -٢
  .السیاحیة المستدامة

  .السعي للتوصل لبناء استراتیجیة وطنیة للتنمیة السیاحیة المستدامة في العراق-٣

  أهم االستنتاجات

  .تحقیق االهداف العامة للتنمیة المستدامة یتطلب مجهودا وطنیا متكامالإن -١
علــى  تأكیــدالســیاحیة المســتدامة للبیئــة االجتماعیــة المنفتحــة وعلیــه البــد مــن تســتجیب عملیــة التنمیــة -٢

  .االنفتاح االجتماعي المتاتي من خالل النشاط السیاحي
عـــدم اعتمـــاد مبـــادى التنمیـــة الســـیاحیة المســـتدامة او الســـیاحة المســـتدامة فـــي التنمیـــة الســـیاحیة فـــي -٣

  . العراق
نقــــــــاط التشــــــــابه مــــــــع 

  الدراسة الحالیة
  .ولت مجاالت البحث في التنمیة السیاحیة المستدامة في العراقتنا
  

نقــــاط االخــــتالف مــــع 
  الدراسة الحالیة

تــم اعتمــدت علــى بعــض الموشــرات التــي  إذ،تســتخدم أي اســالیب احصــائیة ریاضــیة  الدراســة نظریــة ولــم
ت دراسـتنا الحالیـة بینمـا تناولـ.حول التنمیـة السـیاحیة المسـتدامة علیها من الجهات ذات العالقة الحصول

إذ اعتمــدت علــى أســلوب ،أمكانیــة تحقیــق التنمیــة الســیاحیة المســتدامة باالعتمــاد علــى التســویق االبتكــاري
  .التحلیل المقارن

 االستفادة مـن الدراسـة
  السابقة

إغنـــاء وتعزیـــز الجانـــب النظـــري مـــن خـــالل االطـــالع علـــى مـــاورد فیهـــا مـــن مضـــامین حـــول التنمیـــة .١
  .مةالسیاحیة المستدا

  اغناء الجانب النظري للدراسة الحالیة لعدد من المصادر والمراجع والمواقع االلكترونیة .٢
   )٢٠١٢(الكمري   الدراسة الثانیة

دراسة / اثر استراتیجیة االستقطاب وبناء رأس المال الحكیم في تحقیق التنمیة السیاحیة المستدامة  عنوان الدراسة
 جة الممتازةتطبیقیة في عینة من فنادق الدر 

وفنــدق واحــد فــي ،وفنــدق واحــد فــي البصــرة ،فنــادق فــي بغــداد  ٤(فــي العــراق  فنــادق الدرجــة الممتــازة ٦  مجال الدراسة
  ) نینوى

  وصفي تحلیلي  منهج الدراسة

صــحاب القــرار فــي بغــداد أمــن المــدراء العــاملین فــي فنــادق الدرجــة الممتــازة ومــن هــم بــدرجتهم مــن  ٨٤  عّینة الدراسة
  شخصًا في جمیع الفنادق) 160(حافظات، من المجتمع البالغ عدده والم

لسعي الى المساهمة في رفع مستوى قـدرة المنظمـات العاملـة فـي القطـاع السـیاحي مـن خـالل وضـع ا-١  هدف الدراسة



خطوات تكاملیة بین إستراتیجیة استقطاب خاصة بهـا وبـین كیفیـة الوصـول الـى المـوارد البشـریة الحكیمـة 
  .لة بأعلى درجات الكفاءة من اجل المساهمة في تحقیق التنمیة السیاحیة المستدامة في البلدالمتمث

متغیـرات البحـث فـي  تؤدیهتوجیه عنایة المنظمات العاملة في القطاع السیاحي والفندقي للدور الذي  -٢
  .راتتحسین مواقعها الحالیة والمستقبلیة من خالل فتح االفاق البحثیة لدراسة هذه المتغی

  .محاولة تصمیم مخطط فرضي للدراسة واختباره في ضوء متغیرات الدراسة الرئیسة والفرعیة -٣
تســـاهم الدراســــة فـــي االطــــالع علـــى التجــــارب االخـــرى ذات العالقــــة وفـــي كیفیــــة تكییفهـــا مــــع واقــــع  -٤

عــن طریــق المنظمــات الســیاحیة العراقیــة عــن طریــق اختبــار المقــاییس العالمیــة المســتعملة وتطویرهــا او 
تصمیم مقـاییس جدیـدة وعـن طریـق اتمـام عملیـة التحلیـل والدراسـة وتطویـع المتغیـرات لالنسـجام مـع واقـع 

  .وطبیعة بیئة عمل المنظمات السیاحیة العراقیة
س المــــال الحكــــیم والتنمیــــة الســــیاحیة أتوضــــیح نوعیــــة العالقــــة بــــین إســــتراتیجیة االســــتقطاب وبنــــاء ر  -٥

  .المستدامة لعینة الدراسة
جعل الدراسة نقطة انطـالق حقیقیـة السـتغالل الكـوادر المعرفیـة والحكیمـة والمبدعـة وصـاحبة االرادة  -٦

  .الحرة في بناء االساس الفكري الصحیح والتهیؤ لمواجهة الظروف المستقبلیة وتحقیق التمیز واالستمرار

  فرضیات الدراسة

 متغیر رئیس تقیس فعال متغیرها الـرئیس وتتفـرع  ان المتغیرات الفرعیة لكل :الفرضیة الرئیسة االولى/ ١
  :الفرضیات االتیةمنها

مراحــــل عملیــــة التخطــــیط إلســــتراتیجیة االســــتقطاب، اســــتراتیجیات مصـــــادر (ن المتغیــــرات الفرعیــــة إ -أ
  .تقیس فعال إستراتیجیة االستقطاب) االستقطاب، تطویر إستراتیجیة االستقطاب

المعرفـــة، االستبصـــار بالـــذات، المهـــارات االجتماعیـــة واالخالقیـــة، اســـتخدام (ان المتغیـــرات الفرعیـــة  -ب
  .تقیس فعال راس المال الحكیم) التفهم والذكاء الوجداني، االستدالل والتفكیر الناقد، المهارات االتصالیة

تقـــیس فعـــال التنمیـــة ) البعـــد االقتصـــادي، البعـــد االجتمـــاعي، البعـــد البیئـــي( ان المتغیـــرات الفرعیـــة  -ج
  .حیة المستدامةالسیا

توجـد عالقـة ارتبـاط ذات داللـة معنویـة بـین إسـتراتیجیة االسـتقطاب وبنـاء  :الفرضیة الرئیسـة الثانیـة/ ٢
 .راس المال الحكیم 

توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنویة بین إسـتراتیجیة االسـتقطاب وتحقیـق : الفرضیة الرئیسة الثالثة/ ٣
  التنمیة السیاحیة المستدامة

توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنویة بین بناء راس المال الحكیم وتحقیق : رضیة الرئیسة الرابعةالف/ ٤
  التنمیة السیاحیة المستدامة

  االسالیب االحصائیة 

  معامل االختالف و  تم حساب االحصائیات الوصفیة  .١
 استخام التحلیل العاملي   .٢
 استخدام معامل تحلیل المسار  .٣
 خطي اللوغاریتمي الرتبي نموذج الألاستخدام ا  .٤
  استخدام التحلیل العنقودي   .٥

  أهم االستنتاجات

مــن خــالل المســتدامة،  تحقیــق التنمیــة الســیاحیةفــي  ثیرًا ایجابیــاً أتــ إســتراتیجیة االســتقطابدور  یــزداد .١١
تطبیـــق مراحـــل عملیـــة التخطـــیط إلســـتراتیجیة االســـتقطاب، واســـتراتیجیات مصـــادر االســـتقطاب، والســـعي 

تكــوین نخبــة مــن المــوارد  فــي فنــادقال اتطموحــات إدار تلبیــة ل .باســتمرار یر إســتراتیجیة االســتقطابلتطــو 
  .المستدامة تحقیق التنمیة السیاحیة المستدامة البشریة التي یعتمد علیها في 



 خـالل مـنالمسـتدامة، تحقیـق التنمیـة السـیاحیة فـي  ثیرًا ایجابیـاً أتـ س المـال الحكـیمأتزداد عملیـة بنـاء ر .٢. 
 ادارات الفنادق المبحوثةیدعم عمل  مما التكامل بینها للموارد المعرفیة وتحقیقاالستخدام األفضل 

تحقیـق التنمیـة فـي ) المتغیـرین المسـتقلین( س المال الحكـیمأثر إستراتیجیة االستقطاب وبناء ر أ لیتكام. ٣   
تحقیـــق التنمیـــة الســـیاحیة فـــي  اً ومهمـــ اً كبیـــر  اً ن لكلیهمـــا دور إإذ ،) المتغیـــر المعتمـــد(المســـتدامة الســـیاحیة 

  .غیر مباشر  مأ اً مباشر  اً كان تأثیر أالمستدامة سواء 
نقاط التشابه مع 
  الدراسة الحالیة

  دق السیاحیةافي بیئة عراقیة وفي قطاع الفن قد طبق الحالیة ودراستناالمذكورة آنفا لدراسة إن كال من ا

نقاط االختالف مع 
  الدراسة الحالیة

ینــت الدراســة  امكانیــة تحقیــق التنمیــة الســیاحیة المســتدامة باالعتمــاد علــى أســتراتیجیة االســتقطاب وبنــاء ب
والبعـــــد ،البعـــــد االقتصـــــادي،البعـــــد البیئـــــي (وتـــــم قیاســـــها مـــــن خـــــالل أبعادهـــــا وهـــــي، راس المـــــال الحكـــــیم

، البیئــي (تدامة بأبعادهــابینمــا تناولــت دراســتنا الحالیــة امكانیــة تحقیــق التنمیــة الســیاحیة المســ) االجتمــاعي
  .باالعتماد على التسویق االبتكاري   )ورضا الضیف، المكاني،االجتماعي، االقتصادي،الثقافي

 االستفادة من الدراسة
  السابقة

  .إغناء وتعزیز الجانب النظري لدراستنا الحالیة فیما یخص متغیر التنمیة السیاحیة المستدامة.١
  .دید بعض متغیرات الدراسةاالستفادة من الدراسة في تح.٢
  .االستفادة من الدراسة في تصمیم فقرات االستبانة.٣
  .االستفادة من نتائج الدراسة ومقارنتها مع نتائج دراستنا الحالیة.٤
  .التعرف على بعض المصادر والمراجع .٤

  الدراسات االجنبیةبعض -٢
 Cottrell & Vaske (2006)  الدراسة االولى

  عنوان الدراسة
A Framework for Monitoring and Modeling Sustainable Tourism 

  طار عمل لمراقبة ونمذجة السیاحة المستدامةإ
  الوطني في هولندا Hoge Veluweمتنزه الثالثة من المجتمعات على امتداد حدود    مجال الدراسة
  وصفي تحلیلي  منهج الدراسة
  سنة فما فوق ١٦من السكان المحلیین بعمر  ١٤٢  عّینة الدراسة

 ،االیكولــــوجي ،الثقــــافي-االجتمــــاعي،االقتصــــادي (ة اختبــــار وفحــــص صــــحة االبعــــاد االربعــــة لالســــتدام  هدف الدراسة
  من ناحیة رضا القاطنین المحلیین فیما یخص السیاحة في الوجهات السیاحیة) المؤسساتي

  فرضیات الدراسة
الثقــــــــــافي -االجتمــــــــــاعي،االقتصــــــــــادي (ن كــــــــــل االبعــــــــــاد االربعــــــــــة لالســــــــــتدامة إ:الفرضــــــــــیة الرئیســــــــــة

  تساهم بداللة احصائیة في رضا الساكنین ) المؤسساتي،االیكولوجي،
   tاستخدام اختبار   االسالیب اإلحصائیة

  أهم االستنتاجات
عنــد الســاكنین ثــم البعــد االیكولــوجي ثــم  رضــاً  كثــرن البعــد االقتصــادي للســیاحة المســتدامة كــان األإ - ١

 فيالثقا-البعد االجتماعي
  عند الساكنین قل رضاً سساتي للسیاحة المستدامة كان األؤ ن البعد المإ - ٢

نقاط التشابه مع 
  الدراسة الحالیة

  )البیئي،الثقافي،االجتماعي ،االقتصادي (إعتماد الدراستین أبعاد التنمیة السیاحیة المستدامة المتمثلة ب

وقـد تـم أختبـار العالقـة مـن ،قة بین التنمیة السـیاحیة المسـتدامة ورضـا السـاكنینأختبرت العال ن الدراسةإنقاط االختالف مع 



بینما ).المؤسساتي،االیكولوجي،الثقافي –االجتماعي ،االقتصادي (خالل االبعاد االربعة  لالستدامة وهي  الدراسة الحالیة
اختبـــار  وقـــد تـــم،دراســـتنا الحالیـــة أختبـــرت العالقـــة بـــین التســـویق االبتكـــاري والتنمیـــة الســـیاحیة المســـتدامة

المكــاني ورضــا ،الثقــافي،االجتمـاعي،االقتصــادي،البیئــي(العالقـة مــن خــالل االبعـاد الســتة لالســتدامة وهـي
  ).الضیف

 االستفادة من الدراسة
  السابقة

  ).التنمیة السیاحیة المستدامة(إغناء دراستنا في الجانب النظري فیما یخص المتغیر الثاني .١
  .متغیرات الدراسة االستفادة من الدراسة في تحدید.٢

 Huayhuaca et al., (2007)  الدراسة الثانیة

  عنوان الدراسة
Resident Perceptions of Sustainable Tourism Development :Comparison of 

Two European Parks 
  نیوربیأمقارنة بین متنزهین :ادراك المقیم للتنمیة السیاحیة المستدامة

  مجال الدراسة
فــــي وســــط المانیــــا والمتنــــزه الــــوطني فــــي البلقــــان ) FRANKENWALD )FNPطبیعــــي فــــي المتنــــزه ال

  )CBNP(االوسط في وسط بلغاریا 
  وصفي تحلیلي  منهج الدراسة
  البلغاري CBNPشخص من متنزه  ٩٠االلماني و FNPشخص من متنزه  ٣٠٦  عّینة الدراسة

  هدف الدراسة
ة ومــدركات المقیمــین بجــوار المتنــزهین االوربیــین للســیاحة اختبــار العالقــة بــین االبعــاد االربعــة لالســتدام

  أو فیهما المستدامة

  فرضیات الدراسة
أبعاد التنمیة السیاحیة المسـتدامة ورضـا المقیمـین بین  ذات داللة معنویة عالقةتوجود  :فرضیة الرئیسة 

   .في المنتزهین

  األسالیب اإلحصائیة
 االنحدار معامل تحلیل  .١
  tاستخدام توزیع  .٢

  أهم االستنتاجات
غیر أن بعدین االلماني  FNPن االبعاد االربعة لالستدامة نالت رضا المقیمین في متنزه أ الدراسةاثبت 

البلغـاري لـذا  CBNPفقط كانا مالئمین فـي متنـزه  )الثقافي-البعد المؤسسي واالجتماعي(من هذه االبعاد
  فقد تم دعم الفرضیتن جزئیا

نقاط التشابه مع 
  الحالیة الدراسة

أحـــد متغیـــري التنمیـــة الســـیاحیة المســـتدامة  اعتمـــدت متغیـــرنهاأتفقـــت الدراســـة مـــع دراســـتنا الحالیـــة فـــي إ
  الدراسة

نقاط االختالف مع 
  الدراسة الحالیة

المؤسســاتیة ،االقتصــادیة،االیكولوجیــة( أن الدراســة أختبــرت العالقــة بــین االبعــاد االربعــة لالســتدامة وهــي
بینمـــا  أختبـــرت دراســـتنا ،ومواقـــف المجتمعـــات المضـــیفة تجـــاه التنمیـــة الســـیاحیة) یـــةاالجتماع -والثقافیـــة

المكــاني ورضــا ،الثقــافي،االجتمــاعي،االقتصــادي،البیئــي(الحالیــة ابعــاد التنمیــة الســیاحیة المســتدامة وهــي
  ).الضیف

 االستفادة من الدراسة
  السابقة

  ).التنمیة السیاحیة المستدامة(غیر الثاني إغناء الجانب النظري لدراستنا الحالیة فیما یخص المت.١
  .االستفادة من الدراسة في تحدید بعض متغیرات الدراسة.٢
  .االستفادة من نتائج الدراسة من خالل مقارنتها مع نتائج دراستنا الحالیة.٣

  
 



 Olorunfemi & Raheem (2008)  دراسة الثالثةال

  عنوان الدراسة
Sustainable Tourism Development In Africa: The Imperative For 

Tourists/Host Communities Security 
 من السیاح والمجتمعات المضیفةاالولویة أل: السیاحیة المستدامة في افریقیا التنمیة

  جمهوریة نیجیریا في افریقیا   مجال الدراسة
  دراسة حالة  منهج الدراسة

  هدف الدراسة

ه على السیاح والتعـرف علـى االمـن النفسـي فـي المجتمعـات المضـیفة ثر أمن و التعرف على طبیعة األ-١
  بغیة الوصول الى تنمیة سیاحیة مستدامة في افریقیا

فحــص واختبــار منــافع الســیاحة علــى االقتصــاد المحلــي وقــدراتها فــي اجــراء تحــوالت لطبیعــة الحیــاة -٢
  السیئة في المناطق الریفیة

  د عالقة ذات داللة معنویة بین االمن السیاحي والتنمیة السیاحیة المستدامةوجو :الفرضیة الرئیسة   فرضیات الدراسة

  األسالیب اإلحصائیة
 الوسط الحسابي - ١
  االنحراف المعیاري - ٢

  أهم االستنتاجات

یســاهم قطــاع الســیاحة فــي تخفــیض نســبة الفقــر وتنفیــذ اســتراتیجیات تســاهم فــي تطــور حیــاة النــاس . ١
  ف عبر تنفیذ السیاسات الوطنیة والدولیةودعم االقتصاد في الری،الفقراء 

نظرة وقائیـة : هناك نظرتان یجب ان تؤخذ بنظر االعتبار لتحقیق التنمیة السیاحیة المستدامة، االولى.٢
  .حمایة مباشرة للزوار: تتعلق بامن المجتمعات المضیفة، والثانیة

نقاط التشابه مع 
  الدراسة الحالیة

كأحـد متغیـري )" التنمیـة السـیاحیة المسـتدامة(الحالیة في إعتماد المتغیـر  ألتقت  هذه الدراسة مع دراستنا
  الدراسة

نقاط االختالف مع 
  الدراسة الحالیة

فضــال عــن أن الدراســة ،أختبــرت العالقــة بــین التنمیــة الســیاحیة المســتدامة واالمــن الســیاحين الدراســة إ
ـــة مـــنهجأعتمـــدت  دراســـة بـــین التســـویق االبتكـــاري والتنمیـــة بینمـــا دراســـتنا الحالیـــة أختبـــرت ال،دراســـة حال

  .فضال عن أعتمادها منهج التحلیل المقارنة،السیاحیة المستدامة
 االستفادة من الدراسة

  السابقة
  .إغناء وتعزیز الجانب النظري لدراستنا الحالیة فیما یخص متغیر التنمیة السیاحیة المستدامة

 Kovathanakul (2008)  الدراسة الرابعة

  الدراسة عنوان
Sustainable Tourism development plan the city of Nan 

  )نان(خطة التنمیة السیاحیة المستدامة في مدینة 
  في تایالند ) نان( مدینة  مجال الدراسة
  دراسة حالة  منهج الدراسة

  هدف الدراسة
واجــراء مقارنــة بــین ) نــان(وضــع خطــة للتنمیــة الســیاحیة المســتدامة مــن منظــور الســیاحة الثقافیــة لمدینــة 

  )نان(تطور التراث الثقافي في العالم وبین التراث الثقافي في مدینة

  أهم االستنتاجات
نهـا أل ،قصـیرة  مـدةیمكـن تنفیـذها خـالل ) نـان(ان خطة التنمیة السیاحیة المستدامة الخاصـة بمدینـة -١

  .أي فریق داخلي  لذلك یمكن العمل بها من ،جزء من خطة رئیسة للبالد  قد صممت بوصفها
یعد جزءا من عملیة تحقیق تنمیة سیاحیة مستدامة للمدینة التي )نان(ان تطور التراث الثقافي لمدینة -٢



  .تتضمنهاأن یمكن 
نقاط التشابه مع 
  الدراسة الحالیة

وهـــي  التـــي أعتمـــدتها دراســـتنا الحالیـــة التنمیـــة الســـیاحیة المســـتدامة االبعـــاد اشـــارت الدراســـة الـــى وجـــود 
   )الثقافیة،البیئیة،واالجتماعیة،االقتصادیة(

نقاط االختالف مع 
  الدراسة الحالیة

كمـا أعتمـدت ،أختبرت الدراسـة أمكانیـة تطبیـق التنمیـة السـیاحیة المسـتدامة مـن منظـور السـیاحة الثقافیـة 
یة امكانیــــة تحقیــــق التنمیــــة الســــیاحالحالیــــة  تنادراســــ علــــى حــــین أختبــــرت .الدراســــة مــــنهج دراســــة الحالــــة

  .كماأنها أعتمدت منهج التحلیل المقارن،المستدامة باالعتماد على التسویق االبتكاري
 االستفادة من الدراسة

  السابقة
  .التنمیة السیاحیة المستدامةساهمت في اغناء الجانب النظري حول موضوع .١
  .التعرف على بعض المصادر والمراجع. ٢

  بعض متغريات الدراسةإسهامات معرفية سابقة تربط بني : ثالثاً 
  الدراسات االجنبیةبعض 
 Balan & Lindsay ,(2009)  دراسة

  عنوان الدراسة
Innovation capability and entrepreneurial orientation dimensions for 

Australian hotels 
  بعاد القدرة االبتكاریة والتوجه الریادي في الفنادق االسترالیةأ

  مدن كبیرة ٧الممتازة في  ق االسترالیةالفناد  مجال الدراسة
  وصفي تحلیلي  منهج الدراسة
  مدیر فندق ٥١  عّینة الدراسة

  هدف الدراسة

  ومجاالت االبتكار في الفنادق العامة ةالتعرف على األنواع الرئیس - ١
 تحدید العوائق التي تمنع وتعرقل االبتكار -٢
ي الفنـادق العامـة، لعمـل مفـردات اسـتبانةعن القـدرة تحدید أبعاد وخصائص القدرة على االبتكـار فـ -٣

 االبتكاریة في الفنادق العامة
تحدید أبعاد التوجه الریادي في الفنادق العامة، للتحقق من صحة االمفردات الحالیـة لقیـاس التوجـه -٤

  .الریادي
  .االبتكاریة والتوجه الریادي توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنویة بین القدرة:الفرضیة الرئیسة   فرضیات الدراسة

 Tاختبار -  االسالیب االحصائیة
  معامل االنحدار-

  أهم االستنتاجات
أن أبعــاد القــدرة االبتكاریــة التــي تــم تطویرهــا مــن خــالل دراســات عملیــة فــي قطــاع  لدراســةبینــت ا - ١

 االستكشافیة  االبحاثالتصنیع ال یمكن تطبیقها ببساطة على هذا النوع من 
  اسة المستوى العالي للقدرة االبتكاریة في قطاع الفنادق اظهرت الدر  - ٢

نقاط التشابه مع الدراسة 
  الحالیة

  ) الفنادق(ألتقت الدراسة مع دراستنا الحالیة في  أنها طبقت في جانب السیاحة 

نقاط االختالف مع 
  الدراسة الحالیة

كمــــا أن الدراســــة أعتمــــدت ، ریــــاديالتوجــــه الأختبــــرت الدراســــة العالقــــة بــــین أبعــــاد القــــدرة االبتكاریــــة و 
  .بینما أن دراستنا الحالیة أعتمدت التكنولوجیا كمتغیر فرعي.التكنولوجیا كمتغیر رئیسي



 االستفادة من الدراسة
  السابقة

  غناء وتعزیز الجانب النظري فیما یخص بعد أستخدام التكنولوجیاإ.١
  متغیرات الدراسة االستفادة من الدراسة في تحدید وأغناء العالقة مابین. ٢

 ALI,(2009)  الدراسة الثانیة

  عنوان الدراسة

 An Investigation Into Information And Communication Technologies-
Based Applications For Sustainable Tourism Development Of Destinations 

سـیاحة المسـتدامة فـي الوجهـات تنمیـة ال ICT بحـث فـي اسـتخدام تكنولوجیـات المعلومـات واالتصـاالت
  السیاحیة

  مجال الدراسة
مدراء الوجهات السیاحیة وخبراء السیاحة االلكترونیة في المجلس االستشاري الدولي ومجموعة المسح 

  التابع لمنظمة السیاحة الدولیة في االمم المتحدة DMOs الدولیة
     وصفي تحلیلي  منهج الدراسة
  الوجهات السیاحیة وخبراء السیاحة االلكترونیة من مدراء ٥٩٧  عّینة الدراسة

  هدف الدراسة

مـن مـدراء الوجهـات السـیاحیة  ICT البحـث عـن اسـتخدامات تكنولوجیـات المعلومـات واالتصـاالت-١
  لدعم تنمیة السیاحة المستدامة

التـــي یمكـــن  ICT جـــراءات التقیـــیم الســـتخدامات تكنولوجیـــات المعلومـــات واالتصـــاالتإتطـــویر -٢
تـــم  آنفـــاان الهـــدفین الرئیســـین .امها مـــن مـــدراء الوجهـــات الســـیاحیة لتنمیـــة الســـیاحة المســـتدامة اســـتخد

  :هيدعمهما بستة اهداف محددة
  مراجعة ادبیات السیاحة المستدامة والسیاحة االلكترونیة*
راء مــدراء الوجهــات الســـیاحیة وخبــراء الســیاحة االلكترونیــة حــول اســـتخدام آجــراء مســح الستقصــاء إ*

  في التنمیة السیاحیة المستدامةICTولوجیات المعلومات واالتصاالت تكن
واســتخداماتها  ICT فحــص واختیــار التطبیقــات المســتندة الــى تكنولوجیــات المعلومــات واالتصــاالت*

  الممكنة في ادارة الوجهات السیاحیة لتحقیق تنمیة سیاحیة مستدامة في تلك الوجهات
ن تكون طریقة ابتكاریة فـي التنمیـة السـیاحیة أ ICT واالتصاالتتكنولوجیات المعلومات  إمكانشرح *

  في تصنیف تلك التطبیقات) ١٩٨٥(كالرك -المستدامة باستعمال نموذج ابیرناثي
فــي ادارة  ICT تحدیــد مجــاالت االســتدامة التــي تســتعمل فیهــا تكنولوجیــات المعلومــات واالتصــاالت*

  الوجهات السیاحیة
التنمیــة المســتدامة فــي ادارة الوجهــات الســیاحیة فــي الیــة المســتخدمة جــراء فحــص دقیــق للطــرق الحإ*

   ICTباستخدام تكنولوجیات المعلومات واالتصاالت

  فرضیات الدراسة
الفرضیة الرئیسة توجد عالقة ارتباط بین متغیر تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت ومتغیر التنمیة 

  السیاحیة المستدامة

  االسالیب االحصائیة
  تخدام تحلیل التباین اس-١
  البسیط  معادلة االنحدار تم استخدام -٢

  أهم االستنتاجات
سـاعد فـي تنمیــة السـیاحة المسـتدامة فــي  ICT ن اسـتخدام تكنولوجیـات المعلومـات واالتصــاالتإ

  الوجهات السیاحیة حسب دراسة الراء المدراء والخبراء في مجال السیاحة االلكترونیة
راسة نقاط التشابه مع الد

  الحالیة
كأحـــد متغیـــرات ) التنمیــة الســـیاحیة المســـتدامة(التقــت الدراســـة مـــع دراســـتنا الحالیــة فـــي إعتمـــاد متغیـــر 

  الدراسة الرئیسة



نقاط االختالف مع 
  الدراسة الحالیة

مــن خــالل  الســیاحة المســتدامة  مــعICT تكنولوجیــا المعلومــات واالتصــاالت عالقــة الدراســةتناولــت 
 التنمیـة معالتسویق االبتكاري  عالقةالحالیة  دراستنا  على حین تناولت ICTدام تحدید الفرص الستخ

  .المستدامة السیاحیة

االستفادة من الدراسة 
  السابقة

  .إغناء الجانب النظري لدراستنا الحالیة فیما یخص كال من متغیري الدراسة1.
ئج الدراســـة مـــع نتـــائج دراســـتنا االســـتفادة مـــن الدراســـة فـــي الجانـــب التطبیقـــي مـــن خـــالل مقارنـــة نتـــا.٢

  .الحالیة
  .االستفادة من الدراسة في إغناء جانب الربط بین متغیري الدراسة.٣

 Figueiredo et al.,(2010)  الدراسة الثالثة

  عنوان الدراسة

Innovative technological capability in firms of the 
tourism sector: a study of the hotels in the city of Rio de Janeiro during the 

1990-2008 period 
-دراســة فــي فنــادق مینــة ري ودي جــانیرو:القــدرة التكنولوجیــة االبتكاریــة فــي شــركات القطــاع الســیاحي

 2008-1990 لمدةل البرازیل
 2008-1990 لمدةالبرازیل ل-فنادق مینة ري ودي جانیرو  مجال الدراسة
  وصفي تحلیلي  منهج الدراسة

  شركات فندقیة قي مدینة ري ودي جانیرو ١٠  ة الدراسةعین

  هدف الدراسة
 تطبیق وتقییم نموذج تحلیلي للقدرة التكنولوجیة وعملیات التعلیم في الشركات المدروسة - ١
  دراسة المسار للقدرة التكنولوجیة االبتكاریة  - ٢

  فرضیات الدراسة
رة االبتكاریــة وعملیــات الــتعلم فــي شــركات توجــد عالقــة ذات داللــة معنویــة بــین القــد:الفرضــیة الرئیســة 
  القطاع السیاحي

  األسالیب األحصائیة
  tستخدام توزیع أ-١
  ام معامل االرتباط دستخأ-٢

  أهم االستنتاجات
 السـیمااستخدام النموذج في التوصل الى فهم افضـل لتطـویر القـدرة االبتكاریـة فـي الشـركات الخدمیـة و 

  .حة البرازیليالشركات الفندقیة في قطاع السیا

نقاط التشابه مع الدراسة 
  الحالیة

  تشترك مع دراستنا الحالیة في اعتماد المنهج الوصفي التحلیلي-١
  وهو المجال السیاحينفسه  تشترك مع دراستنا الحالیة في مجال الدراسة -٢
  التقت مع دراستنا الحالیة وبشكل غیر مباشر بالربط بین متغیري الدراسة-٣

ف عن نقاط االختال
  الدراسة الحالیة

كمـا أن الدراسـة  .اعتمدتـه دراسـتنا كمتغیـر فرعـي علـى حـینالتكنولوجیا كمتغیر رئیس الدراسة اعتمدت 
  .بینما دراستنا الحالیة لم تتحدد بمدة زمنیة ) ٢٠٠٨-١٩٩٠(بمدة زمنیة 

 االستفادة من الدراسة
  السابقة

  .الدراسةغناء وتعزیز الجانب النظري فیما یخص متغیرات إ.١
  .تحدید العالقة مابین متغیرات الدراسة. ٢

  
 

  et al., (2011) Abdul Manap  الدراسة الرابعة

 The Impact Of Tourism Innovation On Quality Of Life Of  عنوان الدراسة



Residents In The Community: A Case Study Of Sungai Melaka 
دراســـة حالـــة فـــي مدینـــة :اة الســـاكنین فـــي المجتمـــع المضـــیفثـــر االبتكـــار الســـیاحي علـــى مســـتوى حیـــأ

  في مالیزیا -سنجاي
  على نهر ملقا في مدینة سنجاي الساكنین  مجال الدراسة
   دراسة حالة  منهج الدراسة
  على نهر ملقا لساكنینمن ا ٢٨٢  عّینة الدراسة

  هدف الدراسة
  في منطقة ملقانین لدى الساك البحث عن مستوى ا لوعي عن االبتكار السیاحي -١
ثــار التنمیــة الســیاحیة علــى مســتوى ونوعیــة الحیــاة للســاكنین فــي منطقــة ملقــا فــي الجوانــب آتحدیــد -٢

  االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة والبیئیة

  فرضیات الدراسة
  في المجتمع) اقتصادیا(ثار االبتكار السیاحي تؤثر على مستوى حیاة الساكنین آن إ-١
  في المجتمع) اجتماعیا(بتكار السیاحي تؤثر على مستوى حیاة الساكنین ثار االآن إ -٢

  االسالیب اإلحصائیة
  tستخدام توزیع أ-١
  ام معامل االرتباط الیجاد العالقة بین المتغیراتدستخأ-٢

  أهم االستنتاجات

نین ممـا منطقة ملقا ومسـتوى حیـاة السـاكلهناك عالقة ارتباط ایجابیة قویة بین االبتكار السیاحي  - ١
 یزید من رضا الساكنین حول مستوى الحیاة المتحققة

ــــة  - ٢ ــــة االقتصــــادیة واالجتماعی ــــة للســــیاحة مــــن الناحی ــــار االیجابی ادراك رضــــا الســــاكنبن حــــول االث
  الثار السلبیة لها من الناحیة البیئیةآو ،والثقافیة 

نقاط التشابه مع الدراسة 
  الحالیة

  ي اعتماد بعض المتغیرات الفرعیةالتقت الدراسة مع دراستنا الحالیة ف-١
  التقت الدراسة مع دراستنا الحالیة  في أنها طبقت في المجال السیاحي -٢

نقاط االختالف مع 
  الدراسة الحالیة

فضال عن أعتماد الدراسة ،تناولت الدراسة االبتكار السیاحي كمتغیر مستقل وعالقته برضا الساكنین  
دراســـتنا الحالیـــة التســـویق االبتكـــاري والتنمیـــة الســـیاحیة المســـتدامة بینمـــا تناولـــت .مـــنهج دراســـة الحالـــة

  .فضال أعتمادها منهج التحلیل المقارن،كمتغیرین رئیسیین
 االستفادة من الدراسة

  السابقة
.غناء وتعزیز الجانب النظري فیما یخص متغیر التنمیة السیاحیة المستدامةإ.١  
.د العالقة مابین متغیرات الدراسةتم االستفادة من الدراسة في تعزیزو تحدی. 2 

 Khairat & Maher,(2012)  الدراسة الخامسة

  عنوان الدراسة
 Integrating Sustainability Into Tour Operator Business: An Innovative 

Approach In Sustainable Tourism 
  السیاحة المستدامة طریقة ابتكاریة في: تكامل االستدامة في عمل منظمي الرحالت السیاحیة

  وصفي تحلیلي  منهج الدراسة
  من المرشدین السیاحیین اً شخص ٣٢  عینة الدراسة

  هدف الدراسة

  عمالهمأاختبار الخبرة الحقیقیة منظمي الرحالت السیاحیة في مجال تطبیق االستدامة في  -١
  تحدید االولویة لمجاالت تطبیق االستدامة -٢
االســتراتیجیات االكثــر  علــى تبنــيتشــجع منظمــي الــرحالت الســیاحیة تحدیــد اهــم المحفــزات التــي  -٣

  .في العمل ءمةمال



عمـل و استكشاف الفوائد والنتائج والعقبات الرئیسة التـي تمنـع التكامـل بـین اسـتراتیجیات االسـتدامة  -٤
  منظمي الرحالت السیاحیة

  فرضیات الدراسة
ویة بین تكامل االستدامة وعمل منظمي الرحالت توجد عالقة ارتباط ذات داللة معن:الفرضیة الرئیسة 

  .السیاحیة

  االسالیب االحصائیة
للعلوم االجتماعیة في تحلیـل البیانـات وایجـاد االحصـائیات  V.17.0 ,، SPSSاستخدام برنامج  -١

  الوصفیة
  استخدام اختبار مربع كاي كمقیاس كمي لتحدید وجود عالقات بین المتغیرات المدروسة -٢

  ستنتاجاتأهم اال

   فضل ربط بین العرض والطلبأن استدامة السیاحة تعتمد بقوة على تطویر أثبتت الدراسة أ -١
دارة سلســـلة العـــرض لهـــا االولویـــة الرئیســـة لـــدى منظمـــي الـــرحالت الســـیاحیة مـــن خـــالل تنفیـــذ إن إ-٢

  تطبیقات االستدامة
 علــى تبنــيحالت الســیاحیة بنــاء صــورة ایجابیــة عامــة هــي الســبب الــرئیس لتشــجیع منظمــي الــر إن -٣

  االستدامة في اعمالهم
نقاط التشابه مع الدراسة 

  الحالیة
وهــو المجــال نفســه نهــا طبقــت فــي نفــس مجــال الدراســة فــي أمــع دراســتنا الحالیــة هــذه الدراســة تشــترك 
  السیاحي

نقاط االختالف مع 
  الدراسة الحالیة

واالســـتدامة كمتغیـــرات فرعیـــة علـــى حـــین  تختلـــف الدراســـة مـــع دراســـتنا الحالیـــة فـــي اعتمـــاد االبتكـــار
  مدتهما دراستنا الحالیة كمتغیرین رئیسینتأع

 االستفادة من الدراسة
  السابقة

  .غناء وتعزیز الجانب النظري فیما یخص متغیرات الدراسةإ.١
  .تعزیزو تحدید العالقة مابین متغیرات الدراسة.٢
  .لمصادر والمراجع اغناء الجانب النظري للدراسة الحالیة لعدد من ا .٣

  



  

  




  املبحث األول
  التسويق االبتكاري

  

  املبحث الثاني
  التنمية السياحية املستدامة

  

  املبحث الثالث
الربط بني متغريات الدراسة 

 
  
  
  

  
  االول املبحث



  اإلبتكاري التسويق 
  تمهید
مكانــة مهمــة داخــل المنظمــة لــدوره المهــم الــذي  شــغلالتســویق بمفهومــه الحــدیث اصــبح ی نإ

سید الموقف صبح الزبون هو أففي ظل الظروف الحالیة ،وصل بین المنظمة وبیئتها بوصفه حلقة
مماجعل المنظمات تتسـابق نحـو  ،بالزبون وینتهي بالزبون أفالتسویق یبد ،وصاحب الكلمة االخیرة

تعمـل  إذ بل اكثـر مـن ذلـك ،من خالل تلبیة حاجاته ورغباته بشكل مستمر ،الطرق ارضائه بشتى
مــن خــالل اعتمــاد اســالیب ، علــى اكتشــاف رغباتــه التــي الیســتطیع التعبیــر عنهــا فــي ذلــك المجــال

تســویقیة مبتكـــرة لتلبیـــة تلـــك الحاجــات ســـواء كـــان مـــن خـــالل اســواقها الحالیـــة او فـــي حالـــة دخـــول 
  .اسواق جدیدة
لتكــوین صــورة  اإلبتكــاريهــذا المبحــث الــى عــرض كــل الجوانــب المتعلقــة بالتســویق ویهــدف 
  :لفقرات االتیةا على وفقواضحة عنه 

  . اإلبتكاريالتطور المعرفي للتسویق : أوالً 
  . اإلبتكاريمفهوم التسویق : ثانیاً 
  .اإلبتكاريأهمیة التسویق : ثالثاً 
  .تسویقيوالمبتكر ال اإلبتكاريأصناف التسویق : رابعاً 

  . اإلبتكاريالتسویق  خطوات: خامساً 
  .اإلبتكاريمزیج التسویق :سادسًا 
  .اإلبتكارينماذج التسویق : سابعًا 
  .أبعاد التسویق االبتكاري:ثامناً 

  
  

  
  
  
  
  
  



  اإلبتكاريتطور املعريف للتسويق الوالنشأة  :اوالً 
Origination and the cognitive development of innovative marketing 

عندما بدأت الحاجة لعملیات التبـادل السـلعي مـا  السیماالتسویق أهمیة بارزة منذ القدم و  شغل
  .لمراحل زمنیة متتالیة عاتطور تبالو ،حاجات إنسانیةالبین اإلفراد إلشباع 

 المالي االزدهار ناحیة من للمنظمات تحدیا والعشرین الحادي القرن من األول العقد فقد شهد
 تلك مواجهة في رئیساً  دوراً  یمارس التسویق فان لذا، المضطربة االقتصادیة البیئة وجه في والبقاء

 وبقیــــــة والمحاســــــبة والعملیــــــات المالیــــــة الوظیفــــــة نإ إذ، )Kotler&Keller,2012:5( التحــــــدیات
 على كاف طلب وجود دون من أهمیة كبیرة الواقع في تشكل لن سوف عماللأل األخرى الوظائف

الكافیـــة وهـــذا یتطلـــب الوظیفـــة  األربـــاح تحقیـــق المنظمـــة باســـتطاعة یكـــون حتـــى دماتوالخـــ الســـلع
الغالـــب علـــى القـــدرة  فـــي یعتمــد للمنظمـــة المـــالي النجـــاح فـــان ولــذا رئیســة للمنظمـــة وهـــي التســـویق

  )O’Dwyer et al. ,2009:383( لتلك المنظمة التنافسیة
 أداء" نــهبأ عــرف 1935 مریكیــةاأل الرابطــة خــالل مــن اعتمــد للتســویق رســمي مفهــوم أولإن 
كمـاأعطى مفهومـًا  " المسـتهلكین إلـى المنتجـین من المنتجات تدفق تضمن التي التجاریة األنشطة

 أو والمنظمــات فــراداأل بــین أو فــراداأل بــین تحــدث تبــادل عملیــة هــو" أكثــر بســاطة هــوأن التســویق
 وصـف عامـا خمسـین دوبعـ )Chandon, 2004: 65(ورغبـاتهم احتیاجـاتهم إرضـاء إلـى تهـدف

 تلبیـــةلفكـــار واأل والخـــدمات للســـلع توزیـــعو رویج تـــتســـعیر و و عملیـــة تخطـــیط وتنفیـــذ "بأنـــه  التســـویق
 بـل منفردا نشاطا لیس التسویق نأ یتبین هذا ومن )Efi,2009:2 "( والتنظیمیة الفردیة األهداف

وهــذا ،تلبــي رغبــاتهمالتــي  المنتجــات مــن فــراداأل حاجــات تلبیــةل األنشــطة مــن كثیــرال مــن مــزیج هــو
 منظومـــةهـــو  التســـویقإذ أشـــار الـــى أن  )(Ehret&Galanakis,2012:5یتفـــق مـــع ماجـــاء بـــه 

 المسـتهدفة األسـواق رغبـات تلبـي منتجـات لتخطـیط تصـمیمها تم التي التجاریة األنشطة من كاملة
  .المنظمة أهداف لتحقیق وتوزیعها وترویجها وتسعیرها

 وتوجه تنظم التي اإلداریة الوظیفة" عن التسویق بأنه) (Harms et  al. ,2002:135وعبر 
 الــى لــه الشــرائیة القــوة وتحــول الزبــون ورغبــات حاجــات تخمــن والتــي المنظمــة فــي النشــاطات كــل

 الهــدف الــى للوصــولتحســین المنــتج او الخدمــة محــددة مــع اســتمرار  خدمــة او لمنــتج فاعــل طلــب
فقــــد  )Norris,2011:31( أمــــا، "لمنظمــــةا قبــــل مــــن الموضــــوعة األهــــداف مجموعــــة اوالربحــــي 

 عملیـة مـن فـراداأل لتقریـب مسـتمرة عملیـة التسویق" أن وهو شمولیة اكثر اً مفهموم للتسویق عطىا
 وأ طاعـة او تنزیلهـا وأ المعلومـات نقـل وأ المنتجـات اسـتخدام او بشراء یتعلق فیما القرارات اتخاذ

  ".مع رغبات وقیم الزبائن المنتجات في التوافق
  :ترى الباحثة أن المفاهیم التي ذكرت آنفا تتضمن المعنیین اآلتیینو 

 احتیاجـاتهم حدیـدلت للزبـائن موجهـة كملهـاأب التجاریة باالنشطة الخاصة المنظومة نإ :التركیز .١
  .شباعهاإ على والعمل رغباتهم ةوتلبی



 األمـر بـاتهمورغ الزبـائن حاجـات إلشـباع معـین منـتج حـول بفكـرة التسـویق یبدأ نأ :االستمرار .٢
 .التبادل عملیة إتمام بعد الوقت بعض یستغرق ان یمكن الذي

 جدیـد مجـال ظهـر ، األخیـرین العقـدین خـاللبعد مامر بـه التسـویق مـن مراحـل تطـور سـابقة 
 فضـــال عـــن البحـــاثا مجـــال فـــي متزایـــدا اهتمامـــا اكتســـب )الریـــادي التســـویق(یســـمى التســـویق فـــي

 والســـیما المبـــادرة روح لتعزیـــز متزایـــدة حاجـــة إذ وجـــدت، ویقالتســـ فـــي الجدیـــدة والجوانـــب الـــدورات
   البلدان من كثیر في ضرورة االقتصادي النمو أصبح عندما

 التســـویق مصـــطلح ظهـــور بدایـــةالـــى أن  (Hills &Hultman,2006:219) فقـــد أشـــار
 الــدولي المجلــس برعایــة شــیكاغو فــي )يالینــو ( جامعــة مــؤتمر فــي1982 عــام كانــت فــي الریــادي

فـي فمعیـات المهنیـة واألكادیمیـة الج كبـرأ مـن وهمـا األمریكیـة والرابطـة الصـغیرة التجاریـة عماللأل
 عـام فـي أوربـا فـي أمـا، مهمـة فـي هـذا المجـال بحثیـة وعاتموض أنشئت فقد، التسویقیة المجاالت
 التســویق حــول أبحاثهــا ونشــرت المجــال هــذا فــي االولــى نــدوتها التســویق أكادیمیــة نظمــت 1995

ریـادة األعمـال و  التسـویق على موضوعات تركز أبحاث مجلة سستأت 1999 عامال فيو ،ادي ریال
الــى ماقالــه  )Ionita،133-2012:132(وأضــاف ، الریــادي التســویقكمكــان مخصــص لبــاحثي 

(Hills &Hultman,2006:219)  االعمــال لــرواد االولــى النــدوة نظمــت 2003 عــام فــيأنــه 
سیا في هذا المجال ا ومجموعة نیوزیلندا انضمت ثم المانیا في) هكارلسرو ( في واالبتكار والتسویق

 االبتكـار دارةإ و  االعمـال لریـادة الدولیـة المجلـة 2005 عـام فـي نشئتأ ذلك بعد ،في شكل مشترك
 الصـغیرة االعمـال ادارة مجلة انشئت 2008 عام وفي. والتسویق التكنولوجیا ربط الى تهدفالتي 

 وادارة االعمـال لریـادة الدولیـة المجلـة ظهـرتأ 2010 عـام المجـال ففـيواستمر االهتمام في هـذا ،
 قمــة عقــدت نفســه العــام وفــي االعمــال ریــادة ادب صــلب فــي دخــل الریــادي التســویق ان االبتكــار

ــــى واالعتمــــاد تنظــــیمال اهمیــــة القمــــة اظهــــرت إذ االمریكیــــة المتحــــدة الوالیــــات فــــي تشارلســــتون  عل
   .الصغیرة المشاریع

 ،مـــا الـــى حـــد موســـع وبشـــكل مختلفـــة بطـــرق اســـتخدامه تـــم قـــد الریـــادي لتســـویقا مصـــطلح نإ
 توظیـف تموقد ، ت الموارد الضئیلة والمحدودةذا للشركات التسویقیة نشطهباأل ربطه یتم ما وغالبا

 المبــــــــــــــادرة الصــــــــــــــحابالمخطــــــــــــــط لها غیــــــــــــــر التســــــــــــــویقیة العملیــــــــــــــات لوصــــــــــــــف المصــــــــــــــطلح
)Morris&Schindenutte,2002:4( كیفیـة معرفـة علـى اً مبنیـ یكـون الریـادي ویقالتس فهم نإ 

 سوقهم عروض وتجهیز، قراراتهم اتخاذ وكیفیة ،عمالهمأل الصغیرة الشركات )مالكو/ مدراء( عمل
كمـــا عبـــر عـــن ، )المخـــزون حجـــم،االثـــر،الخبـــرة(ن قیـــود المـــوارد المحـــدودة ضـــم الســـوق مكـــان فـــي

 الزبـائن علـى والمحافظة الفرص اغتنام لغرض للفرص واستثمار سابق تمیز نهبأ الریادي التسویق
 Westerlund( القیمــة وخلــق المــوارد وتــوفیر المخــاطرة دارةإ فــي المبتكــرة طــرقال عبــر المفیــدین

&Leminen,2011:2(.  



 ومجموعة تنظیمیة وظیفة نهبأ للتسویق الریادي )Kurgun et al.,2011:343(أشار  كذلك
 التــي بــالطرق الزبــون اتدارة عالقــإ لتجهیـز للزبــائن و یمــة اق ،االتصــال ،ن العملیــات هــي االبتكــارمـ

 انجازهـا یمكـنوروح المبادرة التـي تحمل المخاطرة و  باإلبداع تتمیز التي والمساهمین المنظمة تفید
   بالموارد المحدودة

 وأ نمــاطأ ثالثــة مــع یتعامــل الریــادي التســویق أنفیــرى  )Kraus et al. ,2009:10( أمــا
   الترویج حیث من للتسویق شكالآ
الباحـث  مـن مـرة الول اسـتخدم قـد التقلیـدي غیـر التسویق مصطلح أن: التقلیدي غیر التسویق .١

(Jay Conard Levinson) التسـویقیة االسـالیب مـن متنوعـة مجموعـة یمثـل وهـو .1984 عـام 
 مثـــل بالتصـــرف الحجـــم والمتوســـطة الصـــغیرة للمنظمـــات تســـمح التـــي األثـــر وعالیـــة الكلفـــة واطئـــة
المفـاهیم األخـرى للتسـویق  أسالف أحد یعد أن یمكن التقلیدي غیر التسویق إن .الكبیرة ماتالمنظ

 مـن للمـوارد مـنخفض نمـوذجيأ غیـر اسـتعمال جـراءنتائج كبیرة مـن  لتحقیق محاولة وهو،الریادي 
 وأن والنجاعة الثوریة،الكفاءة ،ویق یقصد به المفاجأة، التس هذا إن .التقلیدي غیر التصرف خالل
، مــل اإلنـــذهالعا الــى ویــؤدي التقلیدیـــة المفــاهیم خــاللمــن  یقــتحم مــن ثـــمو  ومــذهًال، مثیــراً  یكــون
مســـتلم الرســـالة بتحفیـــز االرادة والرغبـــة لتوزیعهـــا ویهـــدف الـــى تمســـك  البســـاطة علـــى یركـــز نـــهكماأ

 ضــمنر تقلیدیــة هــي عــادة لمــرة واحــدة و غیــ أســالیب باســتعمال التســویق إجــراءات إن .بشــكل أكبــر
   .یكرر ما ونادراً  محدد ظورمن
مـن اإلتصـال الكالمـي الـذي ظهـر كـرد  جدیـد شـكل هـو السـریع التسـویق إن :السریع التسویق -٢

 إنـه .الكالسـیكي واإلعـالن الدعایـة ینقـدون الـذین مـن تزایدت قد الزبائن أعداد أن حقیقة على فعل
 موضـوعا المنـتج یصـبحإذ بـ ةمثیـر  واجـراءات فعـالأ اسـتعمال خـالل مـن المستلمین لتحفیز محاولة

 والهـاتف للمستلم االلكتروني والبرید اإلنترنیت یستخدم السریع التسویق إن .االشاعات أو للمناقشة
 ثـم ومـن ،التجاریـة العالمـة أو المنـتج حـول أزیـزاً  أو إثـارة أو نشـاط لتولیـد الهاتف وشبكات الخلوي

  .زبائنلل الفعلیة والدعایة اإلعالن أو الترویج عملیة ترك
 ،1997 عـام مـرة الول استخدم قد كان الفایروسي التسویق مصطلح إن :الفایروسي التسویق -٣

 االصــدقاء، العائلــة،( االجتماعیــة العالقــات یســتخدم الــذي التســویق أشــكال مــن شــكالً  یصــف فهــو
 لرسـائلا بوسـاطةو الحمـالت أریة، والمنتجـات التجا العالمة تجاه اإلنتباه لجذب )الزمالء الجیران،

 الرســـائل نشـــر هـــو الفایروســـي التســـویق إن .لتســـویق الكالمـــي ا خـــالل مـــن معظمهـــاو  المنتشـــرة،
 بهـــدف أنفســـهم الزبـــائن مـــن والصـــادقة الطوعیـــة اإلتصـــاالت خـــالل مـــن المنـــتج حـــول واإلشـــاعات

 .االنترنیت عبر االوقات معظم السیماو  السیطرة، تحت لیس أنه ویبدو جدد، زبائن على الحصول
رســـال إ فـــي شخصـــیة مصـــلحة لدیـــه الزبـــون كـــان إذا مـــا علـــى یعتمـــد الریـــادي التســـویق احنجـــ إن

 مـن كبیـرة عـدادأ علـى المسـوق مـن واطئـة وبكلـف توزیعهـا مكـانفباإل نجـحالرسالة التسویقیة، فـإذا 
 اتصـال قنـوات استعمال من الناتجة كبیر، بشكل الواطئة الكلفة هي الرئیسة الفوائد نإ .المستلمین



 أنـه علـى یفهـم أن - االسـاس هذا على -یمكن الفایروسي التسویق إن .االنترنیت والسیما جدیدة،
كمــــا وافــــق ، بتكنولوجیــــا التســــویق الســـریعمـــدعوم ال لوجــــه وجهــــا التواصـــل ینقصــــه شخصــــي غیـــر

)Kolabi et al.,2012:58(  ماذهـب الیـهعلـى)Kraus et al. ,2009:10(  بخصـوص أشـكال
مـن خـالل تحدیـد الخصـائص ) یـة واالعـالناالدع(النشـطة الترویجیـة التسویق الریادي في مجـال ا
  ) ٢(الرئیسة التي بینها الجدول 
  اشكال التسویق الریادي في مجال االنشطة الترویجیة ) ٢(جدول

  

  الخصائص الرئیسة  )التسویق طریقة( الشكل

   تقلیديال غیر التسویق

  مغامر *
  فرة امستعمال الموارد المتو ،خالق *
  سالیب االتصاالت الفعالة أبداع و اإل یدمج*
  یستخدم الحماس والحدس والفهم *
  مستوى واطئ من التكالیف یتجه نحو *

   السریع التسویق
  

  المعلومات تنتج وتجمع من الزبائن *
  المعلومات تكون منتشرة عبر المحادثة واالتصال الشفوي*
  الدعایة من خالل الزبائن وشبكاتهم الشخصیة *
  متعددة لقاءاتائن مولعین ومخلصین للشركة عبر اقامة جعل الزب*

   الفایروسي التسویق

  التكرار الذاتي النشطة الدعایة واالعالن*
  وضع روابط متعددة *
  االنتشار مثل الفیروس في شبكة االتصاالت للشركة *
  اتجاه االنترنیت بنزعة  ویشبه التسویق السریع ولكنه ذ*

  )Kolabi et al.,2012:58( على باالعتماد الباحثة اعداد من :المصدر
 مــــن والریــــادة االبتكــــار یعــــد إذ،الحــــدیث المجتمــــع فــــي همیــــةأ كثــــرأ االبتكــــار صــــبحمــــن ثــــم أ

 المنظمـات مـن تعـد المسألتین اتینه في الناجحة المنظمة وان ،المنظمة لنجاح األساس المكونات
 مقبولـة الحقیقـة وهـذه، المنظمـة وخـارج داخـل ةاإلبتكاریـ لألفكـار ربطهـا خـالل مـنغیرها  من المتمیزة
  ) Knox,1990:245( عالمي بشكل

 من مناقشته وتمت أهمیة أكثر صبحأ قد االبتكار نالى أ )Althuizen,2012:974( وأشار
 یعرفـــون المختلفـــین المـــؤلفین ان، یـــومي بشـــكل والمنظمـــات السیاســـة وصـــانعي البـــاحثین مـــن عــدد

علـى حـین  ، ومبدعـة جدیـدةأفكـار  والدة یعني االبتكار مفهومف، متعددة نواعأل االبتكار ویصنفون
)8:Pang&Qu, 2010(  والنجــاح البنــاء مفتــاح وصــفهب لالبتكــار شــملأو  وســعأ اً مفهومــأعطــى 

 جوزیــــف(االبتكــــار إدارة فــــي والرائــــد االقتصــــادي النمســــاوي فقــــد ذكــــر أن المســــتقبل فــــي للمنظمــــة
 أربعــة لالبتكـار بــان وأضـاف" الخـالقالهــدم ا" بأنـه 1934 فـي عــام االبتكـارقـد وصــف ) شـومبیتر
  :وهي أساس جوانب



 أي، ذلــك قبــل بهــا درایــة للزبــائن یكــن لــم التــي المنتجــات دخــالإ أي :جدیــدة منتجــات إدخــال .١
 .المنتجات من جدیدة نوعیة

 وانمــا فقــط الجدیــدة لوجیــاو التكن اســتخدام علــى الیقتصــر وهــذا: لالنتــاج جدیــدة طریقــة دخــالإ .٢
 .تجاریا السلع مع للتعامل دةالجدی الطرق

 فقـط قبـل مـن موجـودة تكـن لم التي االسواق فقط یعني ال الجدیدة السوق: جدیدة سوق افتتاح .٣
 .قبل من تدخلها لم المنظمات هذه ولكن بالفعل توجد التي االسواق یعني نماوإ 

 قاسو اال مثل المصنعة نصف السلع او الخام المواد من لإلمدادات جدید مصدر على العثور .٤
 قائمــا كــان الــذي المصــدرو  مــرة اول ینشــا الــذي مصــدربــه ال یعنــي جدیــدال مصــدروال، الجدیــدة

 .قبل من استخدامه یتم لم ولكن
ان مصـیر منظمـة العمـل التـي تعمـل فـي محـیط  ) (O’Dwyer et al. ,2009:385 وذكـر
 التـي التكـالیف مـن أعلـى والخـدمات للبضـائع قیمـة الزبـائن عطىماأ واذا الزبائن ابه یتحكمالسوق 

 ســوف وأ خــارجي دعــم إلــى یحتــاج العمــل فــان ذلــك وبخــالف ،یزدهــر العمــل فــان لصــنعها بــذلت
 جـذب هـو العمـل مـنالهـدف الـرئیس للمنظمـة " نبأ االستنتاج الى )دراكر بیتر (قاد ما وهذا یفشل

كمــــا ذكــــر  ،"واالبتكــــار التســـویق وهمــــاللقیــــام بــــذلك  اساســـیتین وظیفتــــین تمتلــــك المنظمــــةو  الزبـــون
)Efi,2009:4( أن )اعتقــدإذ  ،)ســكامبیتر( نظریــة عــن قلــیال مختلــف بشــكل فكــرا) سبیســانو  تیـد 

  : وهي االبتكار من بعادأ ربعةبأ تلخیصها یمكن ولكن االبتكار من عدة اشكال بوجود
  . المنظمة تقدمها والتي باالشیاء راتیتغی: المنتج بتكارإ -أ 
 . ایصالها وطریقة االشیاء خلق بطرق راتیتغی: العملیة بتكارإ -ب 
 . المنتجات تقدیم بسیاق راتیالتغی: الموقع بتكارإ - ج 
 .المنظمة به تقوم ما خرهوأو  الضمنیة الذهنیة بالنماذج راتیتغی: نموذجباأل بتكارإ -د 

 االبتكـــار ذكـــر لیهمـــا قـــدك فـــان )ســـكامبیتر نظریـــة( مـــع) تیـــد وسبیســـان(نظریـــة  مقارنـــةوعنـــد 
 لیسـت االختالفـات ولكن االبتكار من خرىاأل نواعباأل االختالفات ضبع وهناك، والمنتج بالعملیة

 تقریبـــا جمــیعهم همولكــن، االبتكــار لتصــنیف مختلفــة اً طرقــ یملكــون المختلفــین المــؤلفین وأن، بــارزة
ولكـــنهم یختلفـــون فـــي  العملیـــة وابتكـــار المنـــتج ابتكـــار همـــا، االبتكـــار مـــن نامتشـــابه نانوعـــ لـــدیهم

  .االنواع االخرى
یوضح نموذج أقدم  إذ ،فقد ذهب الى اوسع من ذلك (Fillis &Rentschler,2006:2)أما 

ومایمتلــك مــن ، العالقــة بــین الریــادة واالبتكــار، فقــد ركــز هــذا األنمــوذج علــى الریــادي فــي المنظمــة
فضــال عــن التــأثیرات ، المهــارات االدراكیــة وعالقتهــا بالخصــائص الریادیــة التــي یمتلكهــا الریــادیون

یـــة والبیئیـــة االخـــرى التـــي تـــؤدي الـــى اإلبتكاریـــة بوصـــفها ســـالحًا تنافســـیًا بیـــد المنظمـــة االجتماع
  . یوضح العالقة بین الریادة واالبتكار) ٢(والشكل.لمواجهة المنظمات المنافسة



  
  العالقة بین الریادة واالبتكار)2(شكل

Source: Fillis, Ian & Rentschler, Ruth, (20٠٦) "Creative Marketing: an extended 
metaphor for marketing in a new age", published by Palgrave Macmillan, Palgrave 
Macmillan, Hampshire, New York,U.S.A..p2 

، ةاإلبتكاریـالریـادة  ًا لألبحـاثمفاهیمیـ اً اطار  (Fillis &Rentschler,2006:3)كما اضاف 
شخصــیة لالفــراد المتمثلــة بدراســة الخصــائص ،رات العولمــة والتطــورات التكنولوجیــة ثیأمــن خــالل تــ

مــن خــالل اتخــاذ  للمشــاكل ودورهــا فــي ایجــاد الحلــول. العــاملین والمقــدرات الفردیــة التــي یمتلكونهــا
 اً یوضـح اطـار ) ٣(و الشـكل ،عتماد على الوسـائل االحصـائیة الحدیثـة والمبتكـرةالاالقرار المناسب ب

  .ةاإلبتكاریالریادة  البحاث اً یمفاهیم

  واملنظمة الريادي
 على االنفتاح ة،اإلبتكاری الفرص، على التركیز

 تحت التشغیل الشخصي، االندفاع التغییر،
 محدودیة الموارد، استثمار المعرفة

  تأثري املهارات اإلدراكية
  )والتطبيقية التعليمية الشخصية اخلصائص(

ولید الفكرة، المرونة، األصالة، الدافعیة، عدم الخوف 
من الفشل، التركیز على الفرص، استثمار الشبكات، 

میم المهارات التحلیلیة، البدیهة، الحكم، التص
االبتكار، عدم التقید، اإلیمان الذاتي، القدرة على 

 التمیز، الطموح، المهارات التصویریة

  القدرات الريادية
 المثابرة، التصمیم، االلتزام، الحماسة، الطاقة،
 ، المخاطر،مع  اإلنتاج الفرصة،على  التركیز

 .لإلنجاز الحاجة

  التأثريات االجتماعية والبيئية األخرى
تعلیمي، االنفتاح على التجارب الجدیدة، األثر ال

تشجیع االبتكار، النظر إلى األشیاء بشكل 
مختلف، حب االستطالع والمعرفة، التفكیر 

 المستقل، المثابرة

  : اإلبتكارية كـ
میزة تنافسیة، سالح استراتیجي، إسھام الدافعیة 
الموظف وصاحب العمل، حل المشاكل وتحسین 

 األداء



  
  االطار مفاهیمي لالبحاث المستقبلیة في الریادة اإلبتكاریة)٣(شكل

Source: Fillis, Ian & Rentschler, Ruth, (20٠٦) "Creative Marketing: an extended 
metaphor for marketing in a new age", published by Palgrave Macmillan, Palgrave 
Macmillan, Hampshire, New York,U.S.A.p٣ 
ومن خالل العرض السابق للتطور المعرفي للتسویق والمراحل التي یتضمنها ذلك التطور 

أشار ، اإلبتكاريوصوال الى مرحلة التسویق وفق وجهات نظر معظم الباحثین والمفكرین على 
Kotler et al. ,2001:145) ( الشكل الى)وفق تسلسل على یوجز تلك المراحل الذي  )٤

   :زمني

  التكنولوجية اتوالتأثري العوملة
خلق الفرص، زیادة التنافسیة، اإلبتكاریة، االبتكار والریادة كاستجابة، 

 أهمیة تأسیس مناخ ریادي ابتكاري وبیئي

  اإلبتكارية الشخصية والنمط اإلدراكي
اإلبتكاریة على المستویات الفردیة ، اإلنجاز عبر حب التعلم، والبدیهة 

،  االخرینونة، القدرة على التعامل مع المر ) المتباعد(والتفكیر المختلف 
 أثر الدافعیة الجوهریة ، الرغبة في تحقیق القدرة الكامنة

  حل املشكلة واختاذ القرار باستعمال القدرات الريادية اإلبتكارية
القدرة على التعامل مع الغموض وعدم التأكد، استعمال الخیال، التالعب 

 باألفكار، استعمال الرؤیة والبدیھیة

  أحباث اإلبتكارية الريادية
استخدام المسارات العلمیة والفنیة، تبني طرق االنضباط المتعدد الحاجة 

إلى الفهم الموضوعي والشامل ، النمذجة، القیاس واختیار اإلبتكاریة مقابل 
خلق االرتباطات باستعمال التثلیث تطویر الریادة اإلبتكاریة مقابل الطریقة 

  المدخالت اإلدراكیة والقدرات والدوافع متعددة الطبقات متضمنة



  
  مراحل تطور التسویق اإلبتكاري) ٤(شكل 

Source:Kotler ,P. &Brown ,L.& Adam, S. &Armstrong,G. ,(2001) "Marketing" ,5th 
ed,Sydney ,Prentice Hall .U.S.A,P 145 

 ةوبلـور هود المعرفیة للكثیـر مـن البـاحثین لُتسـهم هـي األخـرى فـي تطـور ثم توالت فیما بعد الج
مـــن تطـــورات وبحســـب  فهـــومیعـــرض ابـــرز مـــا شـــهده هـــذا الم )٣(والجـــدول  ،اإلبتكـــاريالتســـویق 

 الزمني  لسیاقا وعلى وفقإسهامات بعض الباحثین 
  الزمني قعلى وفق السیا اإلبتكاريالتسویق إسهامات بعض الباحثین في تطور ) ٣(جدول ال

  اإلسهامات  الباحث  السنة

1996 Andrews & Smith 
حدد العوامل التي تؤثر على برنامج االبتكار التسویقي وبین أن االبتكار التسـویقي 
هــو دالــة للعوامــل الفردیــة والعوامــل التطبیقیــة وٕان تنــوع التعلــیم لــه أثــر كبیــر علــى 

  االبتكار
  اري وهي االصالة والطالقة التسویق اإلبتك مهاراتبینت   العبیدي 2008

2009 O’Dwyer  et al. 
بـــین مجموعـــة مـــن أبعـــاد التســـویق اإلبتكـــاري فـــي الشـــركات الصـــغیرة والمتوســـطة 

عناصــر المــزیج  ،تكامــل الســوق،التركیــز علــى الســوق،التركیــز علــى الزبــون(وهــي
  )التسویقي

2009  Balan& Lindsay  
 وتحمــل المخــاطرة، التنافســیة، القــدرة،اإلبتكاریــة(عمــل دمــج ألبعــاد التوجــه الریــادي 

ذكــاء ،التحالفــات،الــوعي البیئــي(وأبعــاد االبتكــار )  واالســتقاللیة القــدرة علــى التوقــع،
  ) الزبون

2010 Pang&Qu 
 

ركز بشكل كبیر على بعد التكنولوجیا وقنوات التوزیـع بوصـفهما عنصـرین رئیسـین 
  في التسویق اإلبتكاري

s1950s1960s1970s1980s1990s2000



2011 Abdul Manap  et al. 
ركــز علــى أهمیــة االبتكــار فــي مجــال التســویق الســیاحي ودوره فــي تحقیــق 

  تنمیة مستدامة في الجانب البیئي واالجتماعي واالقتصادي

2011 Epetimehin 
بینــــت الدراســــةان لالبتكــــار التســــویقي تــــاثیر علــــى تحقیــــق المیــــزة التنافســــیة 

) التوزیـــع،التـــرویج ،التســـعیر (مـــن خـــالل االبعـــاد االتیـــة ،وأبتكـــار الخـــدمات
  ودورها في جذب الزبائن الجدد

2012 Al-Zyadaat  et al. 

بــین أن االبتكــار فــي االداء التســویقي لــدى المنظمــات یمكــن ان یســتند الــى 
توفر الیات التطور التكنولوجي التي تمتلكهـا هـذه المنظمـات وٕامكـان تحقیـق 

طبیعـة التفاعل بین المنظمـات واالسـواق المسـتهدفة مـن خـالل االبتكـار فـي 
  االنتاج كأساس مع االبتكار في القنوات التوزیعیة 

  .المصادر الواردة فیهعلى  عتمادمن إعداد الباحثة باال: المصدر
       The concept of the innovative  marketing  اإلبتكاريمفهوم التسويق :ثانياً 

دیـد كمـا فـي ترجمـة بعض بالتجوالـذي قـد یترجمـه الـ) Innovation(االبتكار هو ترجمة لكلمـة
ان  16:2003) ،نجــم(ن التجدیــد قــد یعنــي تجدیــد المنــتج الحــالي أكیــد أمــع الت،)بیتــر دراكــر(كتــاب

 علــى حــین یكــوناالخیــر مــرتبط بــالزمن إذ إن مصــطلح االبتكــار یختلــف عــن مصــطلح االختــراع 
اطــوار  علــىم هــذه العملیــة تقســ، االبتكــار عملیــة اكثــر تطوریــة لتحقیــق االهــداف االداریــة المختلفــة

مـع مـاذكره ) Traill&Grunert,1997:4(لم یتفق  و ،)Harms et al.,2002:140(نموذجیة 
)Harms et al.,2002:140(  فعنــدما یعــرف ،ن یــرتبط بــاالختراع أاالبتكــار یمكــن إذ یــرى أن

ن یشــیر الـــى عملیـــة تطـــویر أواالبتكــار كـــذلك یمكـــن ، تجاریـــا فانـــه یشــیر الیـــه باالبتكـــاراالختــراع 
  .الختراع الى ابتكارا

 لمـا التسـویق مجـال فـي والممارسـین االكـادمیین اهتمـام موضـع والزال اإلبتكاري التسویق كان
 بشـكل المنظمـة نجـاح من ذلك على یترتب وما ،تسویقیا المنظمة نجاح على ایجابي ثیرأت من له

 مجال في حاثاالب تأبدفقد  )Ehret&Galanakis 2012 :9(والفاعلیة الكفاءة تحقیق في عام
 العملیـة جوانبهـا علـى كـان اسـاس بشـكل كـان التركیـز اإل نهایة القـرن الماضـياإلبتكاري  التسویق

 ،اإلبتكـاري  التسویق حول مختلفة راءآ یملكون الباحثین نوأ ،اً قیاسی اً نظری اً نظام تشكل كنها لمول
 مــن تتوضــح تطبیقیــة وجهــة خــالل مــن االعمــال عــالم فــياإلبتكــاري  التســویق اســتخدام یمكــنإذ 

 Fillis) والملموســة المحسوســة االشــیاء خــالل مــن ذلــك التمــاس ویمكــن القــدرة اإلبتكاریــة خــالل
&Rentschler,2006:1)  

 من خـالل تكـوینواالبتكـار  التسـویق معنـى فهـم بعـدما تـماإلبتكـاري  التسویق معنى ویمكن فهم
 التسـویق فمفهـوم األخیـرة العقـود فـي والمنظـرین الممارسـین العبارات هذه اثارت فقد ،مشترك معنى

 التسـویق فـي جدیـدة طـرقاسـتخدام و  تلك المنتجـات وتطویر ،منتجات جدیدة تقدیم یعنياإلبتكاري 
والیختلــــف مفهــــوم التســــویق اإلبتكــــاري فــــي ، )Vazquez 2004:1,( االیجابیــــة المنافســــةب القیــــام

إذ یمكن عده االسـتغالل النـاجح ،بخالف التسویق ، جوهره عن مفهوم االبتكار في مجاالت أخرى



فهـو یمكـن إدخالـه كنظـام ویمكـن تعلمـه ، وینطبق علیه ماینطبق على هذا أو ذاك ، ألفكار جدیدة
یسـتعرض اراء بعـض الكتـاب والبـاحثین ) ٤(والجـدول ،) 20: 2003،أبو جمعة(ویمكن ممارسته 

  : اإلبتكاري التسویق مفهومل
  وجهة نظر مجموعة من الباحثین والمفكرینمن  التسویق اإلبتكاريمفهوم ) ٤(الجدول 

  المفهوم  والصفحة والسنة الكاتب  ت
١   Fillis,2002:1 *هي طریقة ابداعیة واسعة للتسویق یمكن تطبیقها في مجاالت ومراحل مختلفة.  
٢  

،جمعة بوأ 2003: 20  
ـــــر * ـــــي فـــــي الهـــــو وضـــــع االفكـــــار الجدیـــــدة او غی ـــــق الفعل ـــــة موضـــــع التطبی تقلیدی

  .التسویقیة  الممارسات
٣   Vazquez,2004:1 

 
 

 تسـویقلجدیـدة منتجـات جدیـدة فضـال عـن طـرق وهو التسـویق الـذي یعنـي بتقـدیم *
  .یاتي من خالل المنافسة االیجابیة  تلك المنتجات

٤  Fillis&Rentschler,2
006:1 

تعــدیل وتصــحیح و ،و تكنولوجیــا أو منتجــات أهوعمــل شــيء مــا جدیــد مــن أفكــار *
  .تكون مناسبة لدخول اسواق جدیدةتلك األفكار ل

٥  Li&Ping, 
2008:1104 

هــي عملیـــة بنـــاء وتنفیـــذ اســـتراتیجیات تســویقیة ابتكاریـــة مـــن خـــالل التنظـــیم واالدارة 
  والتوجه التسویقي

٦  
Efi ,2009:7 

و أهـــو طریقـــة جدیـــدة للتســـویق تنطـــوي علـــى تغییـــرات كبیـــرة فـــي تصـــمیم المنـــتج *
  .سعیروللتأولتعزیز المنتج أالتغلیف 

٧  O’Dwyer  et al., 
2009:384 

هـو یعنـي ایجـاد حلـول خالقـة او غیــر عادیـة للمشـاكل واالحتیاجـات ویشـمل ذلــك *
  .تطویر منتجات جدیدة وعملیات جدیدة الداء وظائف تنظیمیة 

٨  
Pang&Qu,2010:16 

هو الذي یولد ویجذب الزبائن مـن خـالل مجموعـة عملیـات سـواء فـي االتصـاالت *
أو فـــــي معـــــامالت ) اســـــتخدام شـــــبكة االنترنیـــــت والتســـــویق الفایروســـــي(التســـــویقیة 
  المستهلك

٩  Slater et 
al.,2010:552 

  هو النطاق الذي تمثل فیه النشاطات المبتكرة التي توصل المنتج الى السوق*

١٠  Epetimehin,2011:12
4 

ین هي استراتیجیة تسویقیة تهدف الى تحقیق التوافق بـین مـاموجود فـي السـوق وبـ*
  .مایتطلبه السوق من حاجات متطورة من خالل االنتاج والسعر والترویج والمكان

١١  Ehret&Galanakis, 
2012 :9 

ــــر تقلیــــدي مــــن خــــالل االبتكــــارات فــــي المنتجــــات  ــــة تعنــــي بالتســــویق غی هــــو عملی
  .والعملیات متبوعة بتلبیة حاجات الزبون من خالل الطرق المبتكرة

  الجدول في ذكرهم الوارد والكتاب الباحثین اراء على عتمادباال الباحثة اعداد: المصدر
ة اتجاهـات ثالثـ في تجلىاإلبتكاري ی التسویق مفهوم نأ للدراسة یتضحآنفا  ماورد خالل ومن

  :هي
  
  
  



 بعض الباحثین حسب آراء اإلبتكاريق یاتجاهات التسو ) ٥(جدول 
  االختالف في  المشتركة االتجاهات  الباحثین  ت

1 
Vazquez,2004- Efi ,2009 - 

Pang&Qu,2010- Slater et al.,2010- 
Fillis,2002   

طریقــــــــــة جدیــــــــــدة بالتســـــــــــویق 
  رات جذریة یتنطوي على تغی

االعتمــــــــــاد علــــــــــى عناصــــــــــر 
  المزیج التسویقي 

 ٢٠٠٣Fillis&Rentschler,2006،أبو جمعة 2
O’Dwyer  et al., 2009    طرق اختبار الفكرة  یجاد االفكارإتولید أو  

3 Li&Ping, 2008- Epetimehin,2011 
ــــــى اســــــتراتیجیات  التركیــــــز عل

  تسویقیة مبتكرة
  یةاالولویة التنفیذ

  )٤(من إعداد الباحثة باالعتماد على جدول:المصدر
  :یتبین للباحثة ما یأتي) ٥(ومن الجدول

 -Vazquez,2004- Efi ,2009 - Pang&Qu,2010 Slater el. at,2010( الباحثین إن .١

Fillis,2002   ( األول وهو  االتجاهاتفقواعلى) لتسویقلطرق جدیدة.( 
 ,.٢٠٠٣Fillis&Rentschler,2006 - O’Dwyer  et al،أبو جمعة(اتفاق الباحثین  .٢

 ) .تولید االفكار(الثاني المتمثل بـ االتجاه على) – 2009
الثالث وهو  االتجاهعلى ) Li&Ping, 2008- Epetimehin,2011(ن یاتفاق الباحث .٣

 ).ستراتیجیات تسویقیة مبتكرةاز على التركی(
تفكیـــر طریقـــة  هـــواألول االتجـــاه  ن اتفـــاق بعـــض البـــاحثین علـــىأللدراســـة  یتضـــحوممـــا تقـــدم 

فضـــال عـــن إیجـــاد حلـــول للمشـــاكل  ،مـــن شـــأنها أن تتجـــاوز الطـــرق التقلیدیـــة فـــي التســـویق  جدیـــدة
الثــاني والمتمثــل  االتجــاهى واتفــاقهم علــ، مــع مــا جــاء بــه البــاحثون اآلخــرون یتفــقوهــذا ،التســویقیة

الثالــث والمتمثــل االتجــاه بتولیــد االفكــار ألن االبتكــار یبــدأ بتولیــد فكــرة وجعلهــا موضــع التنفیــذ، أمــا 
وهو ما اتفق  متكاملة هدفها تحقیق متطلبات ورغبات الزبائن واالسواقتسویقیة وصفه أستراتیجیة ب

 التجـاهأمـا ا ،االول والثاني همـا أساسـین تجاهییناالأن فأنها ترى  الدراسةاما  ،علیه بقیة الباحثین
   .اداة تنفیذ وصفهالثالث فهو مكمل لهما ب

 ةجدیـدأكتشـاف أفكـار للتسویق تتمثل ب مبتكرة هوعملیة:اإلبتكاريلذا ترى الباحثة أن التسویق 
باع ألشــ مــن تولیــد الفكــرة وصــوال الــى المنتجــات الجدیــدة لتكــون مناســبة لــدخول اســواق جدیــدة ءاً بــد

المـــزیج التســـویقي المتمثلـــة صـــر اعنأحـــد واالبتكـــار قـــد ینصـــب علـــى  ،رغبـــات ومتطلبـــات الزبـــائن
  .معاً ن آو على كل هذه العناصر في أ )المكان المنتج او السعر او الترویج او(بـ

  The importance  of the innovative marketing  همية التسويق اإلبتكاريأ: ثالثاً 
اإلبتكـــاري ســـواء بالنســـبة للمنظمـــات التـــي تســـتخدمه أو  التســـویقأهمیـــة الیوجـــد اخـــتالف حـــول  

فبالنسبة للمنظمات التـي تسـتخدم التسـویق اإلبتكـاري ، الزبائن الذین یستفادون منه أو المجتمع عموماً 



  نــــه یمكــــن أن تحقــــق لهــــا میــــزة تنافســــیة مــــن خــــالل تمیزهــــا مــــن المنافســــین والصــــورة الذهنیــــة لهــــا إف
لحاجــات ومتطلبــات لالتطــور الهائــل  أن )Ping,2008:1102 &Li(ویــرى ، )2003:28،ابوجمعــة(

قــد  وزدیــاد حــدة المنافســة فــي البیئــة الخارجیــة فــي العــالم لوجیــةو التكن نتیجــة لمواكبــة التطــورات الزبــائن
ان یكون هنـاك اشـیاء جدیـدة ومنظمـات تسـویقیة جدیـدة فـي مجـال االنتـاج والمجـاالت االخـرى  أوجب

مـن  قـدرة المنظمـاتتعتمـد علـى علـى تحقیـق ذلـك  قـدرة التسـویق اإلبتكـاريوٕان ،طلبـات تلبي تلك المت
كمـــا ،وأمكانـــات تمكنهـــا مـــن تنفیـــذ آلیـــات التســـویق اإلبتكـــاريومـــا تحتویـــه مـــن قـــدرات  خــالل تنظیمهـــا

الفكرة أن التســـویق اإلبتكـــاري یتمیـــز بمجموعـــة مـــن العناصـــر تتمثـــل بـــ) Fillis,2002:12( أضـــاف
االســـواق  الـــى ســـرعة الـــدخول والمنافســـة  التـــي تمكـــن المنظمـــات مـــن، تمییـــز والخیـــال التســـویقیة وال

 همیــة التســویق اإلبتكــاريأ إن. )فرصــة للــروابط والعالقــات وفرصــة لالســتثمار تكــوینوكــذلك  ،الدولیــة
والبناء على مایعتمد مـن تقالیـد  ،شیاءأتبرز من خالل تحقیق التوازن فیما ابتكر من طرق جدیدة من 

كمــــــــا أكــــــــد  ،كـــــــار تحویلیــــــــة جدیــــــــدة تتعلـــــــق بالمفــــــــاهیم الجدیــــــــدة لتواكــــــــب التطـــــــورات الحاصــــــــلةوأف
)Fillis&Rentschler,2006:20(  أن جمیــع متخــذي القــرارت فــي المنظمــات المتوســطة والصــغیرة

إذ إن جمیــع المنظمــات تریــد ان تكــون ،یشــددون علــى الــدور االســاس لالبتكــار فــي رســالة المنظمــة 
، المنتجـین، الزبـائن(قادرة على تحقیق متطلبـات جمیـع مسـتویات السـوق والمتمثلـة بــمنتجاتها مبتكرة و 

  )Traill&Grunert,1997:66) (المتخصصین، البائعین
ــــــرى  مــــــزیج بتحســــــین یهــــــتماإلبتكــــــاري  التســــــویق نأ )Ehret&Galanakis,2012:12( وی

 غرضـــین هنــاك نأو ،فضـــلأ بشــكل المختــارة االســـواق خدمــة أن یمكــن وكیـــف المســتهدفة االســواق
  : همااإلبتكاري  التسویق أساسین یحققهما

 السـوق تقسیم خالل من المحتملة االسواق تحدید هو هماأل يوالش. المستهدفة االسواق تحدید -أ 
 . عدةصغر أ سواقأ عد المحتمل

 كماأشـــــــــاروهـــــــــذا یتطلـــــــــب تحلیـــــــــل الزبـــــــــائن  ،فضـــــــــلأ بشـــــــــكل المختـــــــــارة االســـــــــواق خدمـــــــــة -ب 
)Althuizen,2012:974( ــــــى أ  تطــــــویر مــــــن المنظمــــــات یمكــــــناإلبتكــــــاري  لتســــــویقا نال

 قــدرة علــى البقــاء اجــل مــن وضــروریة حاســمة دتعــ التــي العمــل وطــرق الجدیــدة االســتراتیجیات
  . العمل بیئات في ودینامیكیة عالیة تنافسیة

  :هي رئیسة نقاط ثالث في تتجلىاإلبتكاري  التسویق همیةأ نالى أ )Efi ,2009:7( أشارو 
  . التسویق لمشاكل ومبتكرة جدیدة حلول تقدیم في یساهمبتكاري اإل التسویق نإ-١
  . مبتكر تسویقي مزیج تنفیذ خالل من للتسویق ومبتكرة جدیدة ادوات تقدیم في یساهم -٢
  .مبتكرة اشیاء بتقدیم المبادرة في كفاءة طرقال أكثر من یعد-٣



 وعة من الفروق التي حـددهامن خالل التطرق الى مجم اإلبتكاريوسیتم توضیح أهمیة التسویق 

Fillis &Rentschler,2006:22)(  مـــن خـــالل  اإلبتكـــاريبـــین التســـویق التقلیـــدي والتســـویق
  اإلبتكاريیوضح الفروق بین التسویق التقلیدي والتسویق ) ٦(والجدول ، مجموعة من االبعاد

  اإلبتكاري قیوالتسو التقلیدي التسویق بین قوالفر )٦( جدول
  اإلبتكاري التسویق  التقلیدي التسویق  االبعاد

  التقنیة وموارد المعرفة  والمادي الطبیعي  التنافس اساس

  االنتاج نظام
 االبتكار عن واالبتعاد عتیادياال العمل

  والمنتجات
 المستمر والتركیب المستمر االبداع

  واالنتاج

  المجهزین مع االمد طویلة عالقات  التسویق اساس
 صادركم والقویة الفردیة الشبكات

  االبداع
  القوة العاملة ذات معرفة ومهارات عالیة  القوة العاملة ذات مهارة منخفضة  البشري االساس

 واالتصاالت المادي البناء
  التحتیة والبنیة

  ماديیكون  التحتي البناء داخلیا موجه
 االتصال، العالمي المادي التوجه

  .الكترونیا البیانات وتبادل والبیانات
  متبادل بشكل تابعة عالقات  المناوئة العالقات  الصناعة في دالسائ النظام

  الشبكیة منظمة  وللسیطرة للقیادة اطار  المنظمة هیكل
  بالقیمة واالحتفاظ الكسب  العشوائي البیع  التسویقیة المواقف

Source: . Fillis, Ian & Rentschler, Ruth,(2006) "Creative Marketing: an extended 
metaphor for marketing in a new age" ,published by, Palgrave Macmillan Hampshire, 
New York.U.S.A.,P22 

  واملبتكر التسويقي سويق اإلبتكاريتال أصناف:رابعاً 
    Classes of  the innovative marketingاصناف التسویق اإلبتكاري : ١

 المجـــال بخـــالف االســـس مـــن ددعـــ باســـتخدام انـــواع علـــى اإلبتكـــاري التســـویق تقســـیم یمكـــن
 تبتكـــر التـــي المنظمـــة ونـــوع المنـــتج نـــوع االســـس هـــذه مـــن االبتكـــار موضـــع الوظیفـــة وأ التســـویقي
إذ تباینــت آراء البــاحثین حــول تصــنیف التســـویق ،االبتكـــار مــن المســتهدف والزبــون ،منــه والهــدف

الثـة أصـناف فضـًال ومنهم من أشـار الـى وجـود ث،فمنهم من صنفه الى أربعة أصناف ،اإلبتكاري 
   :للتسویق اإلبتكاري وهي كاآلتي عن أن النوع االخیر إكتفى بتصنیفین

  ،)21: 2003،ابوجمعة( ، (Pang &Qu,2010:8)نظر كل من  ةمن وجه
 O’Dwyer et al. ,2009:384)(  

  :التصنیف طبقًا لنوع المنتج  -أ
و أو مجـال الخـدمات أالسـلع فـي مجـال  اإلبتكـارين یكـون التسـویق أطبقًا لنـوع المنـتج یمكـن 

ن أ إذ ،ن المنــتج یمكــن ان یكــون فــي مجــال االشــخاص او فــي مجــال االفكــارإ إذمجــال االفكــار 



المنــــتج یمكــــن ان یكــــون ســــلعة او خدمــــة او منظمــــة او شــــخص او فكــــره طبقــــًا للمفهــــوم الموســــع 
  .للتسویق

  التصنیف طبقًا لنوع المنظمة -ب
بحسـب الهـدف  أو حسـب نـوع المنظمـة التـي تبتكـر رياإلبتكـاالتسـویق  صـنیفیـتم ت یمكن أن

تهـدف الـى  فـي منظمـة تهـدف للـربح او منظمـة ال اإلبتكـارياالساس للمنظمة فقـد یكـون التسـویق 
منظمـــة  ،منظمـــة تجاریـــة،منظمـــة صـــناعیة(حســـب النشـــاط االســـاس للمنظمـــة  كمـــا تصـــنف، ربـــح

  .خرىألمنظمة دون خذ بنظر االعتبار أن هذه التصانیف قد تصلح االمع ، )خدمات
   :التصنیف طبقًا للهدف -ج

الــى تســویق ابتكــاري  تصــنیفهیمكــن  اإلبتكــاريلتســویق تبنــي المنظمــة لطبقــًا للهــدف مــن وراء 
 اهــا تعــاني منهــبو مواجهــة ظــاهرة غیــر مرغــوب أیهــدف الــى حــل مشــكلة معینــة تواجههــا المنظمــة 

ـــه فـــان تحســـین األ بهـــدف وقـــد یكـــون االبتكـــار ،)مثـــل تـــدهور المبیعـــات(المنظمـــة  داء واالرتقـــاء ب
جمع بـین النـوعین تالحالة الثانیة قد  على حینفي الحالة االولى یكون رد فعل  اإلبتكاريالتسویق 

  .اإلبتكاريمن التسویق 
  التصنیف طبقًا للزبون -د

ــــى تســــویق  اإلبتكــــاريالتســــویق  تصــــنیف یمكــــن ــــون المســــتهدف ال ــــاً للزب موجــــه  ابتكــــاريطبق
  .الموجه للمشترین الصناعیین اإلبتكاريوالتسویق  ائینللمستهلكین النه

  :تيلآل طبقاً  اإلبتكاريالتسویق  اصنف فقد) 2008:162،العبیدي(و ) Efi,2009:6(أما 
  :التصنیف طبقًا لنوع المنتج ) ١

–فــــي حالــــة الســــلعة  اإلبتكــــارين یكــــون التســــویق أللمفهــــوم الموســــع للتســــویق یمكــــن  طبقــــاً و 
  .االشخاص-ظمةالمن–الفكرة -الخدمة

  :التصنیف طبقًا للهدف) ٢
بتكــاري یهــدف الــى حــل مشــكلة معینــة تواجههــا المنظمــة او مواجهــة ظــاهرة غیــر إتســویق  -أ 

 .تعاني منها المنظمة بها مرغوب
 .تسویق ابتكاري یهدف الى تحسین االداء او االرتقاء به -ب 
   :التصنیف طبقًا للزبائن) ٣
 .تسویق ابتكاري موجه للمستهلك النهائي -أ 
  .تسویق ابتكاري موجه للمشتري الصناعي -ب 

 اإلبتكاري صنفا التسویقفقد ) Traill&Grunert,1997:4(،) 2005:248،السرحان (أما 
  :ساس تصنیفین فقط هماأعلى 
  



  :المنتج لنوع طبقاً  التصنیف -١
 وأ الخــدمات مجــال فــي وأ ســلعة ســواء المنتجــات لنــوع طبقــاً  االبتكارالتســویقي یكــون نأ یمكــن

 والشــكل للتســویق الموســع للمفهـوم طبقــاً  ،االفكــار مجــال وأ االشـخاص مجــال وأ المنظمــات المجـ
  . المنتج بنوع كبیرة بدرجة ثرأیت نأ یمكن یتخذه الذي

   :المنظمة لنوع طبقاً  التصنیف-٢
  .صنف التسویق اإلبتكاري طبقًا لهدف تلك المنظمات أو طبقا للنشاط الذي تمارسه

لدراسة مع أغلب ما جاء به الباحثین الذین ورد ذكرهم آنفا على تصـنیف ومما ما تقدم تتفق ا
  :التسویق اإلبتكاري على أساس اآلتي

 طبقًا للمنتج -أ 
 طبقًا للمنظمة -ب 
 طبقًا للهدف - ج 

ـــوجي التقـــدم أن) ,٢٠٠٩Efi:  8(كمـــا أضـــاف   لتغیـــر المنظمـــة علـــى ضـــغوطاً یمثـــل  التكنول
 فـي الحدیثـة التقنیـات إدخال إذ یتطلب، الجدیدة فكارااللتبني وتطبیق  تتبعها التي التقلیدیة طرقها

 جــدولو  المنظمــة وعملیــات منتجــات تحســین الــى تهــدف التــي) التنظــیم، المنــتج، ملیــةالع( مجــاالت
  االبتكارات انواع بین االختالفات یوضح )٧(

   االبتكارات نواعأ بین فاتاختال)٧( جدول
  االبتكارات انواع  التسویق  فروقا اخرى
 وأ االداء فـــــــــــــي كبیـــــــــــــر تحســـــــــــــین
  .المنتج خصائص

  المنتج  تغییر كبیر في تصمیم المنتج

 خفـــــــــض الــــــــى الهادفـــــــــة االنشــــــــطة
 جـــــــودة زیـــــــادة وأ الوحـــــــدة تكـــــــالیف

  المنتج

االنشطة الهادفة الى خفض تكالیف الوحـدة او زیـادة 
  جودة المنتج

  العملیة

 نأ ینبغـي وهـذا ،یةتسـویق وأ تنظیمیة كانت سواء االبتكارات لتوضیح حاجة هناك تكون قد
  .فقط المبیعات انشطة ولیس الجدیدة التسویق اسالیب في االبتكارات یشمل

  التنظیم

Source: Efi, Vlachaki,(2009)"Marketing Innovation measurement" ,master  thesis of 
management in businss Innovation and Technology, Athens Information 
Technology,P8 

  :التسویقي المبتكر:٢
 الــذي الشــخص هبــ ویقصــد التســویقي بــالمبتكر غالبــا مایســمى اإلبتكــاري التســویق وراء یقــف

 نأ ویستطیع، ذلك في الرغبة ولدیه تقلیدیة وغیر جدیدة فكارأ صل الىالتو  على القدرة لدیه تتوفر
 الكثیـرإن .  لتسـویقیةا الممارسـات فـي فعلـي تطبیـق الـى تحویلها في یساهم وأ االفكار هذه یحول



   للمتقـــــــــــــدمین ةاإلبتكاریـــــــــــــ القـــــــــــــدرات قیـــــــــــــاس علـــــــــــــى تحـــــــــــــرص الناجحـــــــــــــة المنظمـــــــــــــات مـــــــــــــن
  التطــــویر مجــــاالت فــــي لهــــم القــــدرة فــــرادأ لتعیــــین محاولــــة فــــي، خاصــــة بصــــیغة الوظــــائف لشــــغل

  .)2003:50، جمعة ابو(
أن المبتكـر التسـویقي ) Hansen,1999:106(نقال عـن ) ١٦١: ٢٠٠٨،العبیدي (وذكرت 

، یمكن أعتباره سالح تنافسي تستطیع المنظمة استعماله في عملیة التطویر االبداعي االستراتیجي
وتولیـد االبتكـار والتجدیــد  الـذي یعـد وســیلة االسـاس لبقــاء واسـتمرار المنظمـة فــي بیئـة العمــل ذات 

  .التغیر المتسارع
یــة التبنــي فئــات للزبــائن فــي نظر  خمــس )Kotler&Keller ,2012: 590( علــى حــین ذكــر

 الفئــات وهــذه.الجدیــد المنتــوج مقاومــة او دوافعالــو  لــدیهم القــیم جهــات تــو فــي یختلفــون، لالبتكــار
  :هي

 .مغامرون فهم للتكنولوجیا المتحمسون هم:المبتكرون -أ 
 قد التيتلك  جدیدة تقنیات عن بحذر یبحثون الذین يآالر  قادة هم):السابقون(وائلاأل المتبنون -ب 

 .ثرةؤ الم یةالنسب الفائدة تمنحهم
 وحصــول فوائــدها ثبــتت عنــدما الجدیــدة التقنیــة یتبنــون الــذین المنتفعــون هــم:المبكــرة االغلبیــة - ج 

 .التبني عملیات من كثیرال
 المخــــاطرة یتجنبــــون انهــــم كمــــا، واثقــــون وغیــــر متحفظــــون أشــــخاص وهــــم:المتــــأخرة األغلبیــــة -د 

 .األسعار من ویتخوفون والتكنولوجیا
 إلـــى الـــراهن الوضـــع یصـــل حتـــى االبتكـــار ویقـــاومون بالتقالیـــد یتقیـــدون الـــذین هـــم:المتخلفـــون - ه 

 .معها االستمرار الیمكنه مرحلة
  :یوضح تصنیف المتبنین على أساس الوقت النسبي لعملیة االبتكار وهم كاآلتي)  ٥(والشكل 

   
  فئات المبتكر التسویقي) ٥(شكل

Source: Kotler,Philip& Keller,Kevin lane,(2012)"Marketing Management"14th, 
prentice Hall, p590 



  The steps of  the innovative marketing التسويق اإلبتكاري خطوات:اً خامس

 مـا اذا التنافسـیة البیئـة فـي التغییـر فـرص ادراك علـى القـدرة فـي االبتكار استراتیجیة قوة تكمن
 االداریـــة الممارســـات مـــع المـــدخل بـــدمج فیكـــون لهـــا النـــاجح قالتطبیـــ امـــا، المنظمـــة ادارة طبقتـــه

 األفكـار هـذه الى ستنادباإلو  ، المتاحة الفرص تالئم التي األفكار تولید وهي عدة عوامل وباعتماد
 السـریع التقیـیم علـى یعتمـد للنجـاح النهـائي العامـل نإفـ لهـا الشـدید التنقـیح خالل من علیها والبناء
لتمكــین االدارة مــن خــالل االفــراد ، األفــراد العــاملین إلــى اإلدارة مــن عكســیةال ذیــةوالتغ العلیــا لــإلدارة

فقـد أشـار البـاحثون  )knox,1990:254( بنجـاح اإلبتكـاريالتسـویق العاملین بها لتنفیـذ خطـوات 
  :الى أن التسویق اإلبتكاري یمر بمجموعة من الخطوات هي كاآلتي 

 Ideas generation األفكار تولید : االولى الخطوة
 حــول الخیالیــة األفكــارویتمثــل بمجموعــة  ،األهمیــة بــالغ أمــر التســویق مجــال فــي االبتكــار نإ

ـــى  ،داخـــل المنظمـــة األمـــاكن مـــن كثیـــرال فـــي موجـــودة إســـتراتیجیة ـــا اإلدارةإذ ینبغـــي عل فـــي  العلی
ــــــــــــدة مــــــــــــن خــــــــــــالل فهــــــــــــم أالمنظمــــــــــــة    فــــــــــــراد العــــــــــــاملینفكــــــــــــار األأن تشــــــــــــجع األفكــــــــــــار الجدی

 )2009:350، O’Dwyer et al.(،  ًونالبعیـد العن ذلك فهم االفراد االخرین وهم العم فضال 
ـــدى المنظمـــة مـــالعـــن مقـــر المنظمـــة والع ان المنظمـــات تطـــور اســـتراتیجیها مـــن خـــالل ، الجـــدد ل

مــاتقوم المنظمــات بطــرح التســاؤل مــاذا  غالبــاً  إذ ،االبتكــار واالختیــار بــین وجهــات النظــر المختلفــة
؟للنظـــــــر فـــــــي التحـــــــدیات التـــــــي قـــــــد تواجـــــــه المنظمـــــــة فـــــــي المســـــــتقبل ســـــــنفعل اذا حـــــــدث ذلـــــــك 

)Kotler&Keller ,2012:12 (ان القیــادة والتفــوق بالســوق یــتم مــن خــالل طــرح أفكــار جدیــدة 
وتبنــي ومــنح تكنولوجیــات جدیــدة تمكــن المنظمــة مــن القــدرة علــى مواجهــة المنظمــات المنافســة فــي 

 اً كبیـر  اً لتسویقي المبتكـر صـعبة نوعـا مـا وتتطلـب عـددتكون بدایة العمل ا أحیاناً ولكن في  ،السوق
م اســــتخدا مــــن خــــالل التــــي تمكــــن المنظمــــة مــــن الحصــــول علــــى االفكــــار الجدیــــدة مــــن الوســــائل

 تكـن مهمـا إذ فیـه النـاسبمـا یفكـر فـراد المبتكـرین وجعلهـم یفكـرون ستراتیجیات تسـویقیة لجـذب األا
 أصحابها وتوجهات إرادة علیها تفرض شخصیة اً أفكار  دائما تكون سوفف نوعها من فریدة األفكار

)Norris,2011:32(. االبتكـــار عملیـــة مـــن واحـــدة مرحلـــة مجـــرد هـــي الجدیـــدة األفكـــار تولیـــد نإ 
 تولیــد األبحــاث مــن كثیــرال وصــفت لقــد. االبتكــار عملیــة تصــف التــي النمــاذج مــن الكثیــر وهنــاك

 التنظیمیـــة الفـــرص وأ والمشـــاكل نظیمیـــةالت الحاجـــات مـــابین الجمـــع بأنهـــا االبتكـــار ألجـــل األفكـــار
 لــدینا یبــرز المجـال هــذا وفـي ،الفــرص واسـتغالل المشــكالت وحـل الحاجــات لتلبیـة وســیلة طةابواسـ

 التـــي الخـــواص یحـــدد التفكیـــر لعملیـــة دقیـــق وصـــف وهـــو )1980( األفكـــار لتولیـــد بـــایكر نمـــوذجأ
 معـاییر عـن األفكـار تولیـد خالتمـد یعـزل ممـا ،التفكیـر عملیـة فـي الداخلة المراحل بین ما تفصل

  .مهایتقی
  



  Screening  the ideas    األفكار )تصفیة( غربلة: الثانیة الخطوة
  ن الغــــــــرض مــــــــنإ إذ،الثانیــــــــة لعملیــــــــة االبتكــــــــار هــــــــي تصــــــــفیة هــــــــذه األفكــــــــار الخطــــــــوةن إ

لتــي االولــى لتقلیــل األفكــار هــي غربلــة الفكــرة ا الخطــوةو  ،نتــاج عــدد مــن األفكــارهــو إنتــاج الفكــرة إ
تطلــب الكثیــر مــن و  ،همــال األفكــار الضــعیفة باســرع مــایمكنإ تســاعد علــى تحدیــد األفكــار الجیــدة و 

المنظمــات مــن منفــذیها أن یكتبــوا األفكــار علـــى صــیغة نمطیــة یمكــن مراجعتهــا لغــرض التصـــفیة 
Fillis&Rentschler,2006:3)( .ن عملیة التفكیر یمكن تحدید نتائجها من خالل مایتم عزله إ

و موقعهـــا االصـــلي ویحـــتفظ بهـــا أتعـــزل األفكـــار عـــن مصـــادرها  إذ ،خالت تولیـــد األفكـــارمـــن مـــد
 عملیـــةأتبد ،)knox,1990:246( فـــي تطـــویر المنـــتجالجـــل اســـتخدامها "خزینـــا ابـــداعیا"بوصـــفها 
 جیـدة قلـة تجـد كـي تقلیـدیا األفكـار مـن كثیرال تنتج ان منظمةال فعلى الفكرة انتاج بمرحلة االبتكار

قلیــل منهــا  عــدد یكــون فكــرة 100 فــإن كــل االدارة فــي المشــهورین االستشــاریین الحــد قــاوطب ،منهــا
 نجــاح الــى ســتتحول فقــط منهــا واثنــین ،معنویــاً  مالیــا التزامــا ستضــمن منهــا 10و، خاضــعًا للتجربــة

 وتهـزم الزبـائن بقـوة تجذب أفكار بضعة تجد نأ دتاار ما ذاأن المنظمات إ یعني وهذا ،مؤهل غیر
 غیـر االسـتراتیجیة األفكـار مـن االالف وربمـا المئـات تنـتج نأ یجب المستثمرین وتنعش نالمنافسی
   )Kotler&Armstrong,2012:533( شي يأ قبل التقلیدیة
  Evaluation of the innovative ideasتقییم االفكار اإلبتكاریة   : الثالثة الخطوة
 عمـالاأل تحلیـل ویشـمل عمـاللأل منتجال لجاذبیة تقویم جراءإ یمكن االفكار تصفیة خطوة بعد
قـد  كـانما ذاإ لمعرفـة الجدید للمنتجالمتحقق  الربحمع  التكالیفالمنظمة ومقارنة  لمبیعات مراجعة

إذ  )Kotler&Armstrong,2012 :545(أویمكـن تحقیقهـا فـي المسـتقبل، المنظمـة هدافأ حقق
مــع تقــدیر حجــم المخــاطرة ،المنظمــة یــتم تقیــیم الفكــرة وٕامكــان تطبیقهــا علــى وفــق مــوارد وٕامكانــات 

 هــم لســوقا اصــحابوٕان  )١٦١: ٢٠٠٨،العبیــدي(التــي یمكــن أن تواجهــا فــي حالــة فشــل الفكــرة 
تطـویر خطـة االعمـال لمنـتج  تقـع علـى عـاتقهم مسـؤولیة مـن االعضـاء لـدیهم مكانـة فـي السـوق فریق

التســـویق واالنتـــاج ( وهـــيتخمینـــات اإلدارة العلیـــا لوظـــائف المنظمـــة ن خطـــة اعمـــال تشـــمل وإ  ،عـــینم
یــوفرون تخمینــات للمبیعــات  الســوقن اصــحاب أ اكمــ، ودورهــا فــي نجــاح المنــتج الجدیــد) والمحاســبة

ن مثـل التحلیـل االقتصـادي یكـون إ.وحصص السوق ومیزانیات االعالن والترویج ومعلومـات التسـعیر
الجدیــد ومــدى  المنــتج معرفــة وضــعلولكنــه فــي الغالــب یكــون ضــرورة  ،ویحتــاج الــى وقــت كبیــر اً مكلفــ

أن تقـوم االدارة یمكـن  الجدیـد ظمةوضع المنولتقدیر ، )Bennett et al. ,1988:329(إمكان نجاحه 
ي آوتجــري دراســات مســحیة لــر  لمشــابهه للمنــتج الجدیــدتــاریخ المنتجــات ا بمراجعــةالمنظمــة  العلیــا فــي

 لتقیــیم یمكـن أن تحققهـا بیعـاتتقـدیر اقـل واكبـر م المنظمـة مــن یمكـن إذ إن ذلـك، الزبـائن فـي السـوق
ضــوء ذلــك یمكــن للمنظمــة تقــدیر مبیعاتهــا وتكالیفهــا  التــي یمكــن أن تتعــرض لهــا فــيالمخــاطرة  نســبة

  )Kotler&Armstrong,2012 :546( تقدیر ارباحها من ثمو 



  The development of the original modelتطور االنموذج االصلي  :الرابعة الخطوة
 نســـخة الـــى صـــليأ نمـــوذجأ تطـــویر یـــتماإلبتكـــاري  التســـویق خطـــوات مـــن الخطـــوة هـــذه فـــي

جـدارة هـذا النمـوذج فضــال  تقیــیم فـي وهـذا یسـاعد القـائمین علــى الموضـوع وأصـحاب القـرار،حقیقـة
 نمـــوذجاال كلفـــة تكـــون نأ یمكـــنإذ ، التـــي یتمیـــز بهـــا الخصـــائصمقارنـــة مـــع  الكلـــف وتقیـــیمعـــن 

  وهــــــــــــــــــو ذات أهمیــــــــــــــــــة كبیــــــــــــــــــرة ،المنــــــــــــــــــتج علــــــــــــــــــى اعتمــــــــــــــــــادا جــــــــــــــــــدا عالیــــــــــــــــــة االصــــــــــــــــــلي
)Ehret &Galanakis,2012:35( علــى مــن الحصــول المطــورین إذ أن هــذا االنمــوذج یمكــن 

 تكــون عنــدماف ،التــي ســوف تتحملهــا الحقیقیــة والكلــف الجدیــد المنــتج جــدوى حــول ثابتــة معلومــات
 لنمـوذجا تقـدیم هـذا المفیـد غیـر مـن سـیكون نـهإف مخطـط مـاهو مع مقارنة عالیة التصنیعیة الكلف

)Bennett et al. ,1988:339( النمــوذج تصــمیم فــي یامــل والتطــویر البحــث قســم فــان لهــذا 
ــــذي االولــــي    قاســــیة باختبــــارات المنتجــــات تمــــر غالبــــًا مــــاو  ویثیــــرهم لمســــتهلكینا رضــــا ســــیحقق ال

ــــــــــة مــــــــــانأب تعمــــــــــل انهــــــــــا مــــــــــن كــــــــــدأللت  فیهــــــــــا قیمــــــــــة ســــــــــیجدوا المســــــــــتهلكین مــــــــــن وأ ،وفاعلی
)Kotler&Armstrong,2012 :547(  

  تطبیق االبتكار في المنتج :الخامسة الخطوة
The application of the   innovation in  the product 

  التســــــویق فحــــــص وبعــــــد،التطــــــویر فــــــي الســــــابقة الخطــــــوات المنــــــتج فكــــــارأ اجتــــــازت مــــــا ذاإ
 ذإ،وسـیحقق مبیعـات عالیـة ،سـواقاأل مـن ممتـازة مجموعـة الـى تقدیمـه یـتم الحقیقـة فـي المنتج نإف

 للمنــتج والتــرویج واالســتخدام التعامــل ناحیــة مــن والبــائعین الزبــائن تفاعــل مراقبــة للمتطــوعین یمكــن
)Kotler&Armstrong,2012:559 (شــارأ كمــا)Bennett et al. ,1988:341( الــى أن 

 وتتضـــمن التســـویق أبحـــاث فـــي التجریبیــة الطـــرق شـــكالأ مـــن شــكل هـــو التســـویق واختبـــار فحــص
  :عدة خطوات التسویق فحص عملیة

  .للمنتج الكلي السوق لتمثیل جماعي وأ فردي بشكل الفحص مواقع اختبار یتم -١
 الفحــص الســواق المنــتج مــن كافیــة كمیــات یــوفر نأ یجــب صــغیر بمقیــاس التصــنیع خــط نإ -٢

 تشـغیل خـالل انجازهـإ مـایتم نـادراً  العالیـة االنتـاج كفاءة نأل، الكلفة عالي یكون ان یمكن وهذا
  .محدود

  الفحص خطة ضمن المستخدمین وأ نیالموزع عن البحث -٣
 المتـــــــاجر فـــــــي المقـــــــابالت نإ. المنـــــــتج علـــــــى فعـــــــالاأل وردود العكســـــــیة بالتغذیـــــــة هتمـــــــاماإل -٤

 التغذیــة وتحلیــل لجمــع نموذجیــةأ ســالیبأ هــي الحقیقیــة للمبیعــات القریبــة المراقبــةو  واالســتبیانات
  . العكسیة

حیـث ب ،مختلفـة فحـص مواقـع فـي اسـتعمالها یجـب التـي لتعبئـةوا والترویج لتسعیرا طرق تنوع -٥
  .التسویقي المزیج من عنصر لكل خططهم وتصحیح تحلیل للمسوقین یسمح

  



 The final stage      النهائیة المرحلة:السادسة الخطوة
 ،كبیــر داریـدخل المنــتج مرحلـة االنتــاج بمقـ )فحـص التســویق(الســابقة  الخطـوةفــي  النجـاحن إ

دید االسعار وتحدید قنوات وشبكات التوزیع وعمل الخطط النهائیة للترویج لتعریف المنتج ویتم تح
ویمكن اجراء تعدیالت في تصمیم المنتج ، )et al.,2012 Al-Zyadaat:56(الى جمیع االسواق

 هئعطاإ و ،للزبائن ویمكن القیام ببرامج للتعریف بكیفیة استخدام المنتج ،تعبئة واالعالن والترویج الو 
الكافیة للتطبیق معرفة النتائج التي یحققها المنـتج الجدیـد سـواء كانـت نتـائج ایجابیـة اوسـلبیة  مدةال

كمـا أن نتـائج هـذه المرحلـة تعـد تغذیـة عكسـیة  ،)١٦٢: ٢٠٠٨،العبیـدي ( أو الجمع بین الحالتین
تلك النتائج  وكیفیة االستفاده من،الذي اعتمدته اإلبتكاريعن مدى نجاح التسویق تفصح للمنظمة 

مـــن خـــالل تعزیـــز العناصـــر االیجابیـــة وتجنــــب العناصـــر الســـلبیة التـــي ســـببت ضـــعف التســــویق 
خـــذه بنظـــر االعتبـــار مجموعـــة العوامـــل الظرفیـــة التـــي أثـــرت علـــى عمـــل آ،فـــي المنظمـــة اإلبتكـــاري
  .)Kotler&Armstrong,2012:560(المنظمة

  یوضح هذه المراحل )٦(بعد استعراض جمیع مراحل التسویق اإلبتكاري الشكل 

  
  مراحل التسویق اإلبتكاري )٦( شكل

  .من إعداد الباحثة باالعتماد على أفكار الباحثین: المصدر
  mix of the innovative marketing Theاإلبتكاري  التسويق مزيج:اً سادس

إذ إن ، تمتلكهــا المنظمــة يالتــ التســویقیة عناصــرال مــن مجموعــة مــن التســویقي المــزیج یتكــون
 التــي مــن للقیــام باالنشــطة التســویقیة المنظمــة تعمــل علــى اســتغالل هــذه العناصــر بالشــكل االمثــل

 التســـویقي النشـــاط علـــى یركـــزاإلبتكـــاري  التســـویق نإ.الســـوق حاجـــات لمقابلـــة وذلـــك، فیهـــا ترغــب
 المنظمة به تقوم وما ویقيالتس المزیج بعناصر مایتصل والسیما المبتكر التسویقي العمل سالیبأو 



سـواء  جدیدةتسـویقاً  حالـة خلـق فـي تسـاهم واالت معـدات اسـتخدام او جراءاتإ و  وطرق سالیبأ من
 التســــویق المــــزیجوســــیتم توضــــیح عناصــــر .المكــــانأو  ،التــــرویج أو،الســــعر أو،فــــي مجــــال المنــــتج
  :اإلبتكاري وكاآلتي

 االبتكار في المنتج  -١
 المنظمـة تعرضـه ءشـي يأ هـو للمنـتج عام وكمفهوم المهمة التسویق عناصر من المنتج یعد

 االسـواق اصـحاب حاجـات او المستهلكین او الزبائن حاجات ربمایحقق الذي للمبادلة الشخص او
)Bennett et al. ,1988:287(،  ٕفــي اً وجــذری اً كبیــر  تغییــرا یشــمل المنتجــات فــي االبتكــار نوا 

ـــــــتج تصـــــــمیم ـــــــى یهـــــــدف المن ـــــــدة نظـــــــرة المنـــــــتج عطـــــــاءإ ال ـــــــي ومتمیـــــــزة جدی   الزبـــــــون حاجـــــــة تلب
)Efi ,2009:9( ،ویــرى )Ehret &Galanakis,2012:33(  یعنـــي المنــتج فـــي االبتكــارأن 

 الـذي جدیـد منـتج علـى یحصـلون عندما عاداتهم بتغییر یرغبون نیالمستهلك نإ إذ ،الجدید الشيء
 معرفـة المنظمـة علىوجب إذ یت، السوق في والفرادة التمیز ویمتلك ،المنظمة قبل من اً مجهز  یكون
 تعرض فعندما ،تلبي حاجات ورغبات الزبائن قیمةكیف تضاف الیه و  ،أویعب، المنتج صممیكیف 
  :اآلتیة االسئلة تجیب عن نأ یجب السوق الى ما منتج منظمة

 المنتج؟ هذا صنعی لمن -أ 
 الزبائن؟ یتوقعها التي الفائدة ماهي -ب 
 وق؟الس في المنتج هذا لموقع المنظمة تخطط كیف - ج 
 المنافسة؟ المنتجات مقارنة مع المنتج یقدمها سوف التي الفائدة ما -د 

 للســـوق تقدیمــه یمكـــن ءشــي يأ هـــو المنــتج نأ )Kotler&Armstrong,2012:456( ذكــر
، الزبـــــائن رغبـــــة یحقـــــق وأ ةحاجـــــ یلبـــــي نأ یمكـــــن الـــــذي االســـــتهالك او االســـــتخدام اولالمـــــتالك 
 وأ وتنظیمـاتأ امـاكن ،اشـخاص،خـدمات تشـمل وانمـا فقط الملموسة السلع فقط التعني والمنتجات

 علـى المنتجـات فـي یفكـروا نأ الـى المنـتج مخططـو یحتاج لهذا،المكونات هذه من خلیط وأ أفكار
  :هي المستویات وهذه،اكبر قیمة مستوى كل یضیف مستویات ةثالث

 تصـــمیم دفعنـــ فعـــال؟ الزبـــون یحتاجـــه ماالـــذي اي ،الرئیســـة المنفعـــة یمثـــل :االســـاس المســـتوى -أ 
 .للزبون المنتجات ستحققها التي المنافع المسوقون یعرف نأ یجب المنتجات

 خـــالل مـــن ،فعلـــي منـــتج الـــى الرئیســـة المنفعـــة المنـــتج مخططـــو یحـــول نأ: الثـــاني المســـتوى -ب 
 .غلیفتوال التجاریة العالمة واسم الجودة مستوى وتصمیم ،المنتج سمات تطویر

 الفعلـي والمنـتج الرئیسـة المنفعة حول معززا منتجا منتجأن یتبنى مخططو ال: الثالث المستوى - ج 
 .للمستهلكین اضافیة منافع تقدیم خالل من



 مختلفـة شـیاءأ أن االبتكـار بـالمنتج یشـمل عمـل )Bennett et al.,1988:329(وأضـاف 
 إذ إن السوق وٕاقبال الزبائن هـو الـذي یمـنح، السوقمن  اً مبتكر  المنتج ویمكن عد ،مختلفین لزبائن

  . هما االبتكارات من نوعین تمییز نستطیع الزبائن مدركات على بناءو ، الصفة هذه لمنتجا
ý المستمر االبتكار . 
ý المستمر غیر االبتكار.  

 بقـــوة ثرأیتــ مســتمرةال غیــر واالبتكـــارات المســتمرة االبتكــارات بــین التمییـــز نومــن هــذا یتبــین أ
ـــد قلـــیالً  اً تغیـــر  یتطلـــب لمســـتمرا االبتكـــار نأل ،انتشـــاره وعملیـــة المنـــتج تبنـــي عملیـــة  مـــن قســـم عن

 جدیــدة فوائــد او ةمثیــر  مزایــا فیعــرض المســتمر غیــر االبتكــار أمــا،بســرعة تبنیــه ویمكــن المســتهلكین
  .أو یحتاجون الى وقت للتعرف علیها یقاومونها أن لزبائنل یمكن، خرىأ منتجات عبر

جــاالت التـي تبــرز مــن مـن الم مجــامیع ثـالث هنــاك نأ) Traill&Grunert,1997:4( ذكـرو 
  :خاللها الحداثة للمنتج ویمكن اعتبار الجدید من وجهة نظرهم كما یأتي

 المنـــتج نأبـــ اعتقـــادهم علـــى كبیـــر بشـــكل یعتمـــد نظـــرهم فـــي الجدیـــد ان :للمســـتهلكین بالنســـبة -أ 
 .الموجودة واالسعار لمنتجاتمع ا مقارنة كبرأ قیمة یعرض

 للحداثـة الزبـائن اسـتقبال كیفیـةل توقعـاتهم علـى تمدیع نظرهم في الجدید نإ :للموزعین بالنسبة -ب 
 حسـب والتوزیـع والخـدمات الخـزن خصـائص مثل مهمة بعوامل ثرهمأت فضال عن، المنتج في

 .الموقع سلسلة
 ،العملیــة ابتكــارات یتطلــب المنــتج كــان اذا فیمــا یعتمــد للحداثــة دراكهــمإ نإ:للمنتجــین بالنســبة - ج 

 اً جدیـــد المنـــتج یمكـــن أن یكـــون إذ، ســـابقاً  فرامتـــو  غیـــر دوالمـــوار  المهـــارات تطـــویر نأ معنـــاهو 
  .والموزعین للمستهلكین بالنسبةحتى وٕان كان غیر جدید ، للمنتجین بالنسبة

 :االبتكار في السعر -٢
 المنظمـة وضـع فـي ار یـتغی یحدث والذي التسویقي المزیج في المهمة العناصر احد هو السعر

 فـــي االبتكـــارینطـــوي و ، للمنظمـــة متغیـــرة كلفـــة تكـــون ویقيالتســـ المـــزیج مـــن الباقیـــة العناصـــر أمـــا
ــــــــــى التســــــــــعیر ــــــــــدة التســــــــــویق اســــــــــتراتیجیات اســــــــــتخدام عل  المنظمــــــــــة منتجــــــــــات لتســــــــــویق الجدی

)Ehret&Galanakis,2012:33( هي كاالتي االستراتیجیات وهذه:  
 المنظمــة موقــع علــى المطلــوب المنــتج مواصــفات اختیــارب للزبــائن تســمح جدیــدة وســیلة دخــالإ -أ 

  للمنتج المحدد السعر معرفة ثم ومن الویب لىع
 علیها الطلب حسب السلعة سعر ریلتغی وسیلة استخدام -ب 
 الخاصــة العــروض متــاجر فــي االئتمــان بطاقــة لحــاملي أةمكافــ بطاقــة اعطــاء وســیلة اســتخدام - ج 

)Efi,2009:10 ( 



 ةبالنسـب اتجـاهین خـذأی نأ یمكـن السـعر معنـى ان )Bennett et al.,1988:449( وذكـر
  .للمسوقین وبالنسبة للزبائن
ý یحقق قیمة ذات منتج استخدام مقابل تدفعه ان علیك مایجب هو السعر نإف :للزبائن بالنسبة 

 .رغبتك
ý الســعر تقســیم تتمثــل متعــددة جوانــب مــن المســوقین مــن الســعر الــى ینظــر.للمســوقین بالنســبة 

 )االضافي السعر ،االساس السعر( عنصرین على
 االقتصاد قوانین الى یخضع وهذا، االساس للمنتج المستهلكون مایدفعه هو االساسي فالسعر 

 والطلب العرض تحكم التي
 فــــي االضــــافیة للملحقــــات الزبــــائن ســــیدفعه الــــذي المــــال مقــــدار فیمثــــل االضــــافي الســــعر مــــاأ 

 الســـعر حالـــة فـــي والطلـــب العـــرض قیـــود مـــن أنفســـهم یحـــررون األســـواق أصـــحاب ان،المنـــتج
  .االضافي

  في الترویج  االبتكار-٣
ماترید من  إیصالتهدف من خالله  واإلنتاجیة للمنظمة التسویقیة واجهیاً عمال  نفسه الترویج یعد

فســتراتیجیة التــرویج ،المســتهلكین ولتحقیــق التفاعــل معهــم  الــى جمهــور و خدمیــةأ نشــاطات تســویقیة
لــب علــى البضــائع و تنشــیط الطأ،المشــترین وخلــق الطلــب علــى البضــائع الجدیــدة  إخبــارتهــدف الــى 

 ،البیــع الشخصــي(عناصــر رئیســة هــي  ةربعــأن عنصــر التــرویج للمــزیج التســویقي یتضــمن إ ،القدیمــة
  )Kotler&Keller,2012:40() العالقات العامة ،ترویج المبیعات، اإلعالن
 تلـك لوصول باالتصالیتمثل  الترویج ماأ، المنتج قیمة الى یشیر والسعر المكان استخدامإن 
 المســـتهلكین بـــین لالتصـــال التســـویقي المـــزیج فـــي مهمـــة لـــه التـــرویج ان، المشـــترینالـــى  العوامـــل
 یعملـه مـا بین االتصال على یقوم الترویج نإ.األخرى التسویقیة العناصر ماتعرضه حول والزبائن
 Bennett et ملموسـا التسـویق یجعـل بـذلك وهـو، المسـتهلكین حاجـات إلرضاء السوق أصحاب

al.,1988:510)( ، ال الناجحـة المنتجـات ألن لمنتجاتها المنظمة تروج كیف هو المهم التساؤلو 
لتحقیــق المناســب  الوقــت فـي الزبــائن الــى المنتجـات هــذه إیصــال المنظمــة عتسـتط مــالم شــیئاً  تعنـي

 باألنشـــطةان التـــرویج یعنـــي  )Ehret&Galanakis,2012:34( مـــن خـــالل المبیعـــات أرباحهـــا
 أشــــار قـــد، الشـــراء هــــدف تحقیـــق اجـــل مـــن ذلــــك وتتـــابع الزبـــائن إلـــى المنــــتج مزایـــا توصـــل التـــي

Bennett et al.,1988:511)( المصـــممة التســـویقي المـــزیج جوانـــب یتضـــمن التـــرویج ان 
 عــن المسـتهلك للتعریــف تتمثـل أهــداف للتـرویج ان ذلــك عـن فضــال المسـتهدفة باألســواق لالتصـال
  :بالتالي األهداف هذه تلخیص كنیم .التعزیز ،التذكیر ،المستهلكین اإلقناع،المنتجات

 ناحیـــة مـــن المنـــتج حـــول المعلومـــات تـــوفیر یعمـــل الغالـــب فـــي التـــرویج ان:المعلومـــات تـــوفیر -أ 
 ).القصیرة الجمل استخدام،االسم،الخصائص،الوفرة(



 فعلــي قــرار لیاخــذ المســتمع اقنــاع یحــاول التــرویج نإفــ ةیــفیفضــال عــن المعلومــات التعر :القنــاعا -ب 
 .للشراء

 في یستخدم.متوفراً  مایزال المنتج بان المستهلكین تذكیر هو الترویج من الثالث هدفال:التذكیر - ج 
 المنتجـــات مـــع المنافســـة كســب لغـــرض المنتجـــات حیـــاة دورة مــن االخیـــرة المراحـــل فـــي الغالــب
 .الجدیدة

 اسـتخدام علـى تنطـوي المنتجـات تـرویج فـي للتسـویق جدیـدة اسـالیب )Efi ,2009:10( ویـرى -د 
  :تشمل االسالیب وهذه للمنتجات دةالجدی المفاهیم

 .عالیة وبتقنیة كبیر بشكل المختلفة االعالم وسائل استخدام - ه 
 فــي والتســویق االبتكــار لحمایــة تجاریــة عالمــات اســتخدام یــتمإذ ، التجاریــة العالمــات اســتخدام -و 

 .المنتجات وتوزیع وتسعیر تصمیم
 .الجدیدة االسواق في للمنظمة االساس المنتج وضع الى تهدف تجاریة عالمة ادخال - ز 

  االبتكار في المكان  -٤
هـذا یشـیر الـى كیفیــة توزیـع المنتجـات مــن و ،منظمــةیــن سـیكون موقـع الأیعنـي عنصـر المكـان 

 Bennettفي الزمن الصحیح و ین في المكان الصحیح یالمنظمة التي تعرضها للمستخدمین النهائ
et al.,1988:510)(،  علــى البــائعین بالتجزئــة معرفــة  اعتمــادا علــى تحلیــل الســوق المســتهدفو

وذلـك مـن خـالل تـوفیر  ،؟ماهي القنـوات الواجـب توضـیفها للوصـول الـى الزبـائن بالوقـت المناسـب
 فضـال عـن خرى غیر تقلیدیة مثل مواقـع االنترنیـتأقنوات متعددة تتمثل في االعتماد على قنوات 

 الف الــــــــــــــــــــــــــروابط عبــــــــــــــــــــــــــر المواقــــــــــــــــــــــــــع المرتبطــــــــــــــــــــــــــة بهــــــــــــــــــــــــــاآالمــــــــــــــــــــــــــوالت المرئیــــــــــــــــــــــــــة و 
)Kotler&Armstrong,2012:453( ،طـــرق  كـــذلك دراســـة وتحلیـــل البیئـــة التنافســـیة لمعرفـــة مـــا

لتمكــین المنظمــة مــن تحقیــق میــزة  وصــول االســرع الــى الزبــائنلل، ؟التوزیــع المبتكــرة مــن المنافســین
) (Ehret &Galanakis,2012:21وأشـار،) .O’Dwyer et al :2009, 384 (تنافسیة مستدامة 

یوضــح هــذه ) ٧(والشــكل ،المــزیج التســویقي مجتمعــة علــى الســوق المســتهدفالــى تــأثیر عناصــر 
  .العناصر



  
  التسویقي المزیج عناصر)٧( شكل

Source: Ehret, Michael & Galanakis,Kostas (2012)" Marketing Innovation: the 
Innovation challenge", Nottingham Business school & Nottigham trent 
University.p21 

  االفراد -٥
والعدیــد مــن الخــدمات تعتمــد بشــكل مباشــر علــى ،یعــد االفــراد احــد عناصــر المــزیج التســویقي 

التفاعـل الشخصــي بــین الزبــائن  وعــاملي المنظمــة وطبیعیــة هــذا التفاعــل وتــؤثر بشــكل كبیــر علــى 
كمـون  علـى نوعیـة الخدمـة مـن خـالل تثمـین والزبـائن غالبـا مـا یح،االدراك الزبائن لنوعیة الخدمة 
ومنظمـات الخدمـة الناجحـة تهـتم كثیـرا بـالجهود المبذولـة لتـدریب ، مایقدمة االفراد لهـم مـن خـدمات

ــــائن  ــــى اتصــــال مباشــــر مــــع الزب ــــذین یكونــــون عل ــــب (وتشــــجیع افرادهــــا وخصوصــــا اولءك ال طال
بــوردن التقلیــدي للمــزیج نمــوذج الــى أن ) ٢٩٤ :٢٠٠٦المســاعد ( أشــارو )  ٩٧: ٢٠١٠،واخــرون

التسویقي یحتوي عنصر االفراد فقط تحت تسـمیة البیـع الشخصـي، وقـد أخفـق بـوردن فـي تضـمین 
  :، وهذان الجانبان هما)االفراد(جانبین مهمین جدًا من عنصر 

مثل الكتبة في (إن الناس الذین یؤدون دورًا إنتاجیًا أو تشغلیًا في مؤسسات الخدمة: الجانب األول
، یشكلون جزءًا مهمًا من منتج الخدمـة، بـل هـم یسـاهمون أیضـًا فـي )، أو الطهاة في المطعمالبنك

  .إنتاج الخدمة، مثلهم تمامًا مثل مندوبي البیع

  المنتـــج؟ من الزبون یرید ماذا *
 تل""ك تحق""ق أن یج""ب الت""ي الخص""ائص م""ا *

  الحاجات؟
  الزبــــــون؟ سیستخدمھــا وأیــــن كیف *

  كیف یبدو ذلك؟* 
م""ا الل""ون والحج""م ال""ذي یج""ب أن یك""ون؟ * 

  علیھ؟
  ماذا سیدعى؟* 
  كیف سیتم إعطاءه عالمة تجاریة؟* 
 كیف سیكون مختلفاً عند المنافسین؟* 

أی"""""ن یبح"""""ث المش"""""ترون ع"""""ن خ"""""دماتك أو  *
  منتجاتك؟

  زن، ما نوعھ؟إذا كانوا یبحثون في مخ *
یمكن"""ك الوص"""ول إل"""ى قن"""وات التوزی"""ع  كی"""ف *

  الصحیحة؟
  ھل سنحتاج إلى استعمال قوة المبیعات؟* 
م""اذا یعم""ل منافس""وك وكی""ف ل""ك أن ت""تعلم م""ن * 

  ذلك االختالف؟

أی""ن ومت""ى یمكن""ك إیص""ال رس""ائلك التس""ویقیة  *
  إلى سوقك المستھدف؟

ھ""ل ستص""ل إل""ى مس""تمعیك عب""ر اإلع""الن ف""ي  *
أو الرادی"""""""و أو اللوح"""""""ات  .T.Vأو الص"""""""حافة 
  اإلعالنیة؟

  ما أفضل وقت للترویج؟ *
كیف لمنافسیك أن یقوموا بإالعالن"ات؟ وكی"ف * 

  یؤثر ذلك على اختیارك لفعالیة اإلعالن لدیك؟

 عن""""د الخدم""""ة أو المن""""تج قیم""""ة س""""تكون م""""اذا *
  المشتري؟

 للخ"دمات محددة تسعیر نقاط ھناك ستكون ھل *
  ؟المنتجات أو
  ؟لتغیر حساساً  الزبون سیكون ھل *
 عل"ى عرض"ھا یج"ب الت"ي الخص"ومات ھي ما *

  الزبائن؟
  منافسیك؟ مع مقارنة سعرك سیكون كیف *



إن العالقـات التفاعلیـة بـین المسـتفیدین مـن الخدمـة أنفسـهم تعـدَّ فـي غایـة األهمیـة : الجانب الثاني
حول جودة الخدمة قد تتشـكل وتتـأثر بفعـل المسـتفیدین في قطاع الخدمات، ألن إدراكات المستفید 

 .اآلخرین
  الدلیل المادي -٦ 

عــرف الــدلیل المــادي علــى أنــه البیئــة المادیــة  للمنظمــة والمحیطــة بالعــاملین والزبــائن أثنــاء  
مضــاف الیهــا أیـة عناصــر مادیـة ملموســة تســتخدم لالتصـال ودعــم الخدمــة ،انتـاج وتســلیم الخدمـة 

 الـدلیل المـاديأن ) ٨٨: ٢٠٠٨،الرحومي & البكري (كماأشار )  ٩٩: ٢٠١٠،طالب وا خرون (
یلعب دورًا هامًا في عملیة التبادل في السـوق وال یوجـد إال القلیـل جـدًا مـن الخـدمات الصـرفة التـي 
ال یلعـــب فیهـــا هـــذا الـــدور، وعلیـــه، فـــإن مكونـــات الـــدلیل المـــادي المتـــوفرة ســـوف تـــؤثر فـــي أحكـــام 

ویتضــمن الــدلیل المــادي عناصــر مثــل البیئــة المادیــة . ؤسســة الخدمــة المعنیــةالمســتفیدین حــول م
مــثًال الســیارات (، والســلع التــي تســهل عملیــة تقــدیم الخدمــة )األثــاث، اللــون، الــدیكور، الضوضــاء(

مثـل الشـارات التعریفیـة التـي تسـتخدمها (، وأشـیاء ملموسـة )التي تستخدمها شركة لتأجیر السـیارات
ـــــف بهـــــاشـــــركات الطیـــــران  ـــــى أمتعـــــة المســـــافرین للتعری  &Schoell)(وذكـــــر ، وغیرهـــــا) عل

Guiltinan,1992:672 أن الدلیل المادي یكون نوعین هما:  
 : دلیل المحیط السطحي - أ

ویشــیرالى شــي ملمــوس یــأتي مــن الخدمــة ویؤكــد وجودهــا والحصــول علیهــا ومــن الممكــن 
  .امتالكه اال أن قیمته وحده لیست ذات أهمیة 

 :سيالدلیل األسا - ب
وهو یشـیر الـى األشـیاء الملموسـة التـي الیمكـن للزبـون أمتالكهـا أو الحصـول علیهـا ومـع 

  .ذلك فربما تكون مهمة جدًا في تأثیرها على قرار الشراء للخدمة
  عملیة تقدیم الخدمة-٧

وهــي العنصــر األساســي والرئیســي ألي خدمــة تحـــدث وتســلم الــى الزبــائن مــن خــالل المـــزیج 
والـــذین ســـیدركون بأنفســـهم الـــى حـــد مـــاأن تســـلیم الخدمـــة هـــو جـــزء مـــن ،بـــون التســـویقي لخدمـــة الز 

إن الكیفیة التي یتم من خاللهـا تقـدیم الخدمـة تعـدُّ )١٠٠: ٢٠١٠،طالب  واخرون (الخدمة نفسها 
ألن عملیـة تقـدیم الخدمـة تضـم أشـیاء فـي غایـة األهمیـة، مثـل ، الخدمـة لمنظماتحاسمة بالنسبة ل

الخدمة، لضمان تقدیم الخدمة إلى المستفیدین، كما  نظمةلمتبعة من قبل مالسیاسات واإلجراءات ا
المكننــة، وتــدفق النشــاطات، وحریــة التصــرف أو : تشــتمل هــذه العملیــة علــى نشــاطات أخــرى مثــل

االختیــــارات الممنوحــــة للقــــائمین علــــى تقــــدیم الخدمــــة، وكیفیــــة توجیــــه المســــتفیدین، وحفــــزهم علــــى 
  )Lovelock&Wright,1999:21(خدماتالمشاركة في عملیة تقدیم ال



 The innovative marketing models   :اإلبتكاري التسويق مناذج :سابعاً 
  2002ه عام ؤ وزمال) : (Harmsالنموذج االول

یتنــاول  ،ق اإلبتكــاريالتســوی دارةإ كیفیــة فیــه یوضــح انموذجــأ هؤ وزمــال )(Harms الباحــث قــدم
 تكـــون التـــي االختراعـــات خـــالف علـــى انـــه فیـــه مبینـــا،ي اإلبتكـــار  التســـویق مراحـــل نمـــوذجألا هـــذا

 العملیـة هـذه خـالل المختلفـة اإلداریـة الغایـات وبسـبب تطویریـة كثـرأ عملیـات فهي بالزمن مرتبطة
 هنـاك األطـوار هـذه داخـل فـيو ،نموذجیـةأ أطـوار علـى ةاإلبتكاریـ العملیـات تقسـیم المفید من یكون
تسـتوجب  لمنتجـاتفي ا االبتكارات كما أوضحوا أن،عاونوالت االتصال استراتیجیات لتطویر حاجة

كمـا تضـمن ، تقدیمها الى السوق في المكان والوقـت المناسـب لمعرفـة إمكـان نجـاح تلـك المنتجـات
 الموقـع بنـاء یـتم لكـي،االبتكـار مـن المبكـرة لألطـوار والتسـویق االتصال مفاهیمب التعریف األنموذج
  .یوضح هذا النموذج) ٨(والشكل)(Harms et al.,2002:140 المستهدف التسویقي

  
  ادارة التسویق اإلبتكاري )٨(شكل 

Source : Harms F . & Rohmann S. &, Heinrich M.& Druener M. &Trommsdorff 
V., (2002) " Innovative marketing: Changes in the pharmaceutical marketing 
and selling; Direct to consumer (DTC) orthe new P’s of ing", Pharmaceuticals 
Policy and Law, VOL. 5 , p140 

  )2006(عام ) Hultman(و )Hills:(النموذج الثاني
 یـأتي بتكـارياال التسـویق سـلوك إن فیه یبینان انموذج )Hultman(و )Hills( الباحثان یقدم

 ،القـرار اتخـاذ ،المبـادرة،االبتكـار( وهي الضمنیة االبعاد من بمجموعة المتمثل الریادي التفكیر من
 بتكـــارياال التســـویق مجـــالوٕان ، یزاتــهموم وصــوال الـــى التســـویق اإلبتكـــاري )الفـــرص نحـــو والتوجــه
 بعـادأ هـي المیـزات هـذه )التـرویج ،المكان ،السعر،المنتج( بعناصر التسویق المبتكرة وهي المتمثل
 االعتیــادیین المــدراءأن و  التقلیــدي التســویق عــناإلبتكــاري  ســویقالت اخــتالف ســبب تحــدد ضــمنیة
 ان هو والمنطق، المدراء اإلبتكاریین قرارات عن مختلفة قرارات ویتخذون مختلف بشكل ونیتصرف

 ذلــك ومـع ،اإلداري التسـویق یصـفه مـا مـع یتطــابق ال المراقـباإلبتكـاري  للتسـوق المهمـة الجوانـب
فـي  تسـاهم بتكـارياال التسـویق نظریـات نأ النمـوذج بین كما .جداً  ةناجح تكون قد المنظمات نإف

 محیطـــات بعـــض وفـــي تنفیـــذه وكیفیـــة التســـویق حـــول الموجـــود الـــرأي تغنـــي إضـــافیة قیمـــة معرفـــة
 )Hills&Hultman,2006:223( المضـطربة واألسواق التنافس عالیة المحیطات مثل عمالألا

  یوضح هذا النموذج) ٩(والشكل 



  
  نموذج السلوك للتسویق االبتكاري یتحدد بالتفكیر الریادي  )٩(شكل 

Source :Hills ,Gerald E. & Hultman, Caes M.,(2006)"entrepreneurial 
marketing"journal from marketing - Broadening the Horizons by Stefan 
Lagrosen & Göran Swenson (eds),P224  

  )2009(عام  Abimbola)(و )(Kocak :نموذج الثالثال
قد تكون ) BG(التي تولد عالمیة المنظمات  أن)Abimbola(  و)(Kocakذكر الباحثان 

فضـــال عـــن ان عملیـــة بنـــاء .ن مؤسســـیها یمتلكـــون إمكانـــات غیـــر اعتیادیـــة أل ،ذات مفهـــوم دولـــي
وقـد ،للمنظمـات وبأهـداف عالمیـة  ن من المـدراء المـالكینو یقودها المبتكر  BGالمقدرة في شركات 

لمنظمــات لیمتلكــون أیضــا خبــرة وشــبكة عمــل عالمیــة فضــال عــن خبــرة دولیــة ســابقة قبــل تأسیســهم 
وان المعرفـة التـي أساسـها الخبـرة یمكـن  ،وان استخدام هذه الخبـرة هـي دافـع مهـم لتطـویرهم الـدولي

س مــــال أشــــبكیة تولــــد ر ان العالقــــات ال ،BGاكتســــابها أیضــــا مــــن شــــبكة عمــــل المؤســــس لشــــركة 
 . BGمهمة المنظمات  هي لذا فان الموارد التي یمتلكها المؤسس ،اجتماعي

س أر  یشـتمل علـى الـذي، س المـال االبتكـاريأأهم مایمیز هذه المنظمـات هـو امتالكهـا لـر  نإ و 
وتركیــز  مــن رؤیــة المســتقبل وتمییــز الفــرص البتكــاريالمــال البشــري واالجتمــاعي واللــذان یمكنــان ا

  . وركوب المجازفات ودمج الموارد الفریدة،ستغالل الفرص المتاحةال مكاناتاإل
 البشــریة المــوارد وٕان، )الــتعلم التنظیمــي(لألفــراد العــاملین الــتعلم نحــو التوجــه ذكــر عــن ضــالف

 للمیــزة الملموســة غیــر المــواردفضــال عــن أن ، الــدولي للعمــل جــدا مهمــة هــي المقــدرات التــي تولــد
 هـي المعرفـة فـان المنظـور هـذا مـن وانطالقـا ،الطبیعیـة الموارد من كثرأ همیةهي ذات أ التنافسیة

 ان اوال :لـه فوائـد متعـددة نحـو الـتعلم أن ألتوجـه الـى ثانالباح فقد أشار .تمتلكه المنظمة مورد اهم
 عمــلی أن الــتعلم التنظیمــي وثانیــا ، االســتراتیجياالبتكــار  فــي أساســاً  دوراً  الــتعلم التنظیمــي یــؤدي

 أن ثالثــاً ، BGلمنظمــات بالنســبة األهمیــة غایــة فــي امــر هــوو  ومحیطاتهــا المنظمــات بــین لةكصــ
 المنظمـــات نإ ،رابعـــا .المحـــیط تـــأثیرات ویقلـــل،وركـــب المخـــاطرة  مـــاملأل ینظـــر الـــتعلم التنظیمـــي

 القـــوانین وصـــانعي المـــوردین الزبـــائن وفهـــم المســـاهمین مـــع وثیقـــة صـــالت علـــى تحـــافظ المتعلمـــة
 ألمنظمـي الـتعلم فـان ،واخیـرا .المتوقعـة غیـر المحیطـة راتیـالتغی مع التعامل على همقدرات معززین
ـــــــــز فـــــــــي رئیســـــــــا دورا یلعـــــــــب ان یمكـــــــــن   )&Abimbola,2009:443 Kocak( الفـــــــــرص تمیی
  یوضح هذا النموذج) ١٠(والشكل



  
  )BG(في المنظمات  بتكارثیر التسویق واالأنموذج مفاهیمي مقترح حول ت) 10(شكل

Source: Kocak, Akin and Abimbola, Temi, (2009), "the effects of entrepreneurial 
marketing on born global performance", International marketing Review, 
Vol.26, No.4.P445 

  2009وزمالئه عام) O'Dwyer:(رابعنموذج اللا
للتســــویق اإلبتكــــاري فــــي المنظمــــات  امفاهیمیــــ انموذجــــ وزمالئــــه) O'Dwyer(وضــــح الباحــــث ا

وهــذا النمــوذج علــى مجموعــة مــن االســترتیجیات كــالتغیر فــي هیكــل ) SMEs( والمتوســطةالصــغیرة 
بشــكل یكــون التركیــز  إال أنهــذه االســتراتیجیات مهمــة  ،المراقبــة المباشــرة ،المــوارد البشــریة ،المنظمــة

ان المنظمـة التـي تتبنـى  وا الـىشـار أكمـا ، للتسـویق اإلبتكـاريساس علـى اسـتراتیجیات توزیـع المـوارد أ
علیهـــا امـــتالك فكـــرة واضـــحة عـــن موقعهـــا فـــي الســـوق وتـــوزع موارهـــا بشـــكل صـــحیح إبتكاریـــة عملیـــة 

تحقیــق الهــدف مــن علــى ن تســاعد المنظمــة أیمكــن  تهــذه المزیــا ،الكتســاب مزایــا غیــر قابلــة للتبــدیل
ن الـــتعلم أل ،ذج اهمیـــة ســلوك الزبــائن فــي التســویق اإلبتكــارينمــو ألوضــح اأ كمــا،التســویق اإلبتكــاري

نموذج بعض االقتراحات عند تطبیق التسویق اإلبتكـاري لا وقدم،والفهم لسلوك الزبائن هو عامل ناجح
سالیب أ ثالثاً  ،ثانیًا المنافسة والتحسین ،اوًال دراسة المنافسین :في المنظمات المتوسطة والصغیرة وهي

  نموذج لیوضح هذا ا )١١(شكلو) O’Dwyer et al., 2009:387(الجدیدة  توفیر االفكار

  
  نموذج التسویق اإلبتكاري في المنظمات الصغیرة والمتوسطة )11(شكل

Source: O,Dwyer, Michele & Gilmore, Audrey &Carson, David, 
(2009)"Innovative Marketing in SMEs :an empirical study", Journal of Strategic 
Marketing, Vol.17, No.5,p387 



  2012ه عامؤ وزمال)  Zyadaat-Al:(خامسنموذج اللا
ه نموذجــــًا بینــــو فیــــه العالقــــة بــــین  التســــویق االبتكــــاري ؤ وزمــــال) Al-Zyadaat(قــــدم الباحــــث 

لمنظمــات لمفهــوم وذلــك مــن خــالل تحدیــد مــدى أدراك ا،واالداء التســویقي فــي منظمــات االعمــال 
كان النمـوذج یتكـون مـن .االبتكار في التسویق وأهمیته أنعكاس تلك االهمیة على االداء التسویقي

 ،ابتكـــار الســـعر ،ابتكـــار المنــتج(متغیــر مســـتقل یتمثــل بالتســـویق االبتكــاري بمتغیراتـــه الفرعیـــة هــي
معـدل العائـد (اته الفرعیـة وهـي ومتغیر تابع االداء التسویقي بمتغیر ،) ابتكار التوزیع ،ابتكارالترویج

وبــین النمــوذج أنــه بــالرغم مــن  ).الحصــة الســوقیة،المبیعــات،صــافي الــربح ،)ROI(علــى االســتثمار
فــــان تــــوافر روح االبتكــــار فــــي المنظمــــات المعتمــــدة علــــى ،القیمــــة المــــؤثرة لالبتكــــار فــــي التســــعیر

ـــه أثـــر مباشـــر نـــاتج مـــن االفكـــار والمهـــ كمـــا أكـــد .ارات االبداعیـــة المنتجـــات المشـــمولة بالدراســـة ل
فضــالعن التفاعــل مــع المشــاكل فــي قنــوات التوزیــع بدقــة لــدعم ،النمــوذج ضــرورة تــوفر القــوة المالیــة

  یوضح هذا النموذج) ١٢(شكلو ) Al-Zyadaat et al.,2012:77( .التسویق االبتكاري

 
  تسویقينموذج التسویق االبتكاري واالداء ال) ١٢(شكل 

Source:Al-Zyadaat, Mohammed A. & Saudi, Mousa A.& Al-Awamreh, 
Mohammed A., (2012) " The Relationship Between Innovation and Marketing 
Performance in Business Organizations: An Empirical Study on Industrial 
Organizations in the Industrial City of King Abdullah II", International Journal 
of Business and Management, Vol. 5, No. 2.p77 

 The dimensions of the  innovative marketingاإلبتكاري  التسويق بعادأ:ثامناً 

من خالل مجموعة من االبعاد التي جاءت بعد  اإلبتكاريحاول الباحثون وصف التسویق 
 اإلبتكاريبعاد التسویق أل وفیما یأتي عرض، كل الجوانب المتعلقة بهعملیات تحلیل وتفسیر ل

  ).٨(بعض الباحثین التي یمكن توضیحها بالجدول  اتطرق إلیه التي

  .ابتكار المنتج. ١
  .ابتكار السعر. ٢
  .ابتكار الترویج. ٣
 .ابتكار التوزیع. ٤

١ .ROI 
  .الربح الصافي. ٢
  .المبیعات. ٣
 .الحصة السوقیة. ٤
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  األبعاد

وارد
 الم

عم
د

وبة 
حس

 الم
طرة

مخا
ال

  

ي 
ر ف

تكا
االب

نتج
الم

  

ائن
الزب

ب 
جذ

  

یز 
ترك

ال
ص

لفر
ى ا

عل
  

ونة
مر

ال
صالة  

اال
  

عال
 الف

صال
االت

ى 
 عل

درة
الق

  

جیا
ولو

تكن
ال

  

علیة
الفا

  

كلة
مش

 بال
اس

حس
اال

  

ویج
لتر

ر با
تكا

االب
  

ودة
لج

ا
افة  

الثق
داء  

اال
  

عر
الس

ر ب
تكا

االب
  

سنة  الباحث
 ال

Andrews &Smith 1996   *    *            *            

Sefertzi  2000     *   * *     *  *              

Harms et al  2002 *      *      *  *           

Morris 
&Schindenutte  2002 * * * * *            

   
 

Bessant  2003       *          *               

                *   * *    * * 2005  السرحان

Fillis& Rentschler  2006   * * *   *                  

Du Preez&Louw  2007   *  *  *       *      *          

            *      * * *    *   2008  العبیدي

O’Dwyer et al.  2009    *               *        *  

Pang&Qu 2010 *  * * *     *  *    *          

Chang et al  2010                        *  *    

Slater et al 2010    *          *        *    *    

Epetimehin  2011 *  * *         *              

Berthon et al 2012  *   *        *                

 1 2 1 1  3 2 3 8 3 2 3 6 5 8  7 6   المجموع

 06  13 06 06 2 13 2 53  2 13 2  4  33  53 46 4   %النسبة

   بالجدول همؤ أسما الواردةالباحثین  راءآ على باالعتماد الباحثة إعداد:المصدر

علـى نسـبة اتفـاق بـین البـاحثین أشـكلت  قـدبعـاد أ سـتةن هنـاك أ )٨(یتضح من خـالل الجـدول
وهـذه  ،م مـع الجانـب المیـداني لهـاءیحقـق هـدفها ویـتال اسـة الحالیـة وبمـاوهي ما استقرت علیه الدر 

  :بعاد هيألا
  دعم الموارد-١
  حسوبةمالمخاطرة ال-٢
  االبتكار في المنتج-٣
  جذب الزبائن -٤ 
  التركیز على الفرص-٥
  ستخدام التكنولوجیاإ -٦

كأبعـــاد  إلبتكـــاريالتســـویق لعتمـــاد خمســـة أبعـــاد امـــع الســـیاق العـــام للدراســـة جـــرى  وانســـجاماً 
 ،التركیــز علــى الفــرص ،جــذب الزبــائن ،المخــاطرة المحســوبة ،دعــم المــوارد( للدراســة الحالیــة وهــي

ستبعاد البعد اوقد تم مة لطبیعة وأهداف الدراسة،ءاألبعاد األكثر مالبوصفها  )ستخدام التكنولوجیاا



، وعلیــه تكــون  ات ســابقةمــن قبــل دراســ نــه تــم تناولــه وبشــكل وافألوذلــك ) االبتكــار فــي المنــتج(
  :التي تم اعتمادها على مستوى دراستنا الحالیة كما یأتي اإلبتكاريالتسویق بعاد أ

 liverage of resources دعم الموارد :اوال
من الموارد سواء من إذ توافر رأس المال الالزم أو مـن إذ تـوافر المـوارد  مجموعةلكل منظمة 

ــــــــــام بأنشــــــــــطتها  ــــــــــا المناســــــــــبةالبشــــــــــریة الالزمــــــــــة للقی ــــــــــوافر التكنولوجی   ،المختلفــــــــــة أو مــــــــــن إذ ت
ـــــــــي تمتلكهـــــــــا ـــــــــر المنظـــــــــورة الت   هـــــــــذه المـــــــــوارد هـــــــــي مجموعـــــــــة مـــــــــن األصـــــــــول المنظـــــــــورة وغی

فقـــد اعطـــى مفهومـــا  Xu&Yang,2009:1) (امـــا ) ١٧٣: ٢٠٠٥، موســـاوي وخالـــدي(المنظمـــة 
لیــات وخصــائص لتتضــمن كــل الموجــودات والقابلیــات وعم، واســعا وأكثــر شــمولیة لمــوارد المنظمــة

وكذلك المعلومات والمعرفـة وغیرهـا و تلـك التـي تحـت سـیطرة المنظمـة التـي تمكنهـا مـن ، المنظمة
) ٦٥: ٢٠١٣،الفرطوسـي (وهـذا ماأكدتـه ، وضع وتنفیذ االستراتیجیات لتحسین كفاءتهـا وفاعلیتهـا

تك""ون تح""ت تمث""ل ك""ل الموج""ودات المتمی""زة الت""ي تمتلكھ""ا المنظم""ة وبأنھ""ا  الم""وارداذ عبـرت عـن 
تحقیق  من ثمو اإلستراتیجیةسیطرتھا لتشكل لھا األساس الذي تستند إلیھ في وضع وتنفیذ خططھا 

الــى أن المــوارد  ):Westerlund&Leminen ,2011 2(بینمــا أشــار  ،أھ""دافھا بكف""اءة وفاعلی""ة
هـا مـن القیـام تعد من العناصر المهمة الموثرة على االبتكـار إذ ان ادارة المـوارد بكفـاءة عالیـة یمكن

أي أن الموارد التعیق تولید االفكار التي ،بأكثر مماهو ممكن وبأقل مماهو متوافر من تلك الموارد
اذ إن المسـوقین اإلبتكـاریین التعـیقهم نـدرة مـاهو متـاح لهـم مـن المـوارد ،من شأنها تطویر التسـویق
  . في تحقیق أهداف المنظمة

اق فاعلیة المـوارد التقتصـر علـى األهـداف أن نط (Kurgun et al.,2011:349)كما یرى 
وٕان المنظمـــــات المبتكـــــرة تحولـــــت الـــــى تبنـــــي ،الخارجیـــــة وٕانمـــــا علـــــى المـــــوارد الداخلیـــــة للمنظمـــــة 

اذ إن هــذه المنظمــات فــي بعــض االحیــان التفضــل االقتــراض الخــارجي وانمــا ،اســتراتیجیات أصــغر
ي للعــاملین الــذي یزیــد مــن دافعیــة تعمــل علــى اســتخدام مواردهــا الداخلیــة مــن خــالل التحســین الــذات

ــــى ) (Miles&Darroch,2006:495وأشــــار،العامــــل تجــــاه العمــــل ــــي تتبن الــــى أن المنظمــــات الت
وذلك من خـالل القـدرة ،التسویق اإلبتكاري تعمل على استغالل الفرص من خالل بیئتها الخارجیة 

كـذلك تعمـل علـى اســتغالل ،علـى التجدیـد ورفـع قیمـة المــوارد التـي تمتلكهـا أو التـي تسـیطر علیهــا 
  .تلك الفرص من خالل معرفة فاعلیة مواردها الداخلیة

فقــد ،إذ بینــوا أصـنافا للمــوارد،ه الــى أكثــر مـن ذلــك ؤ وزمـال) Figueiredo( علـى حــین ذهــب  
المــــــوارد ،االنظمــــــة التنظیمیــــــة،االنظمــــــة االداریــــــة، المــــــوارد البشــــــریة( ذكــــــروا أن المــــــوارد تشــــــمل

مــا بینـوا أن المــوارد البشــریة واالنظمـة االداریــة والتنظیمیــة هـي أكثــر أهمیــة ك،)المادیــة-التكنولوجیـة
المادیــة تكــون متــوافرة فــي الســوق –إذ ان االنظمــة التكنولوجیــة ،المادیــة -مــن االنظمــة التكنولوجیــة



لـذا یتطلـب مـن المنظمـات ،ویمكن شرائها من المنظمات على حـین تكـون االصـناف االخـرى نـادرة
   ) .Figueiredo et al.,2010:1152(ذه الموارد والعمل على تطویرهااهتماما خاصا به

 فئـات إلـى المنظمـة موارد صنفوا نیوالباحث تابالكُ الى أن  )٦٦: ٢٠١٣،الفرطوسي( شارتأو 
 فئــات ثــالث الــى صــنفها اآلخــر والــبعض نیرئیســت فئتــین إلــى صــنفها مــن فمــنهم ومتنوعــة متعــددة
 فرعیـــة، فئـــات الـــى الرئیســـة الفئـــات تلـــك تصـــنیفال عـــن فضـــ هـــذا وهكـــذا، فئـــات أربـــع أو رئیســـة

  . التصنیفات تلك برزأ یوضح )٩( والجدول
  .والباحثین الكتّاب بعض آراء بحسب المنظمة موارد تصنیفات )٩( الجدول

  الفرعیة الفئات  التصنیف  السنة الباحثین،  ت
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جامعـــة ، كلیـــة االدارة واالقتصـــاد، رســـالة ماجســـتیر"دراســـة حالـــة فـــي المصـــرف التجـــاري العراقـــي:الـــى المـــوارد

  ٥٨ص.الكوفة
  The risk takingالمحسوبة المخاطرة:ثانیاً 

ة وتنعكس على القرارت المتنوعة الخاصة یمكن ان تتمیز عملیات المنظمات بصیغة المخاطر 
بتخصیص الموارد التي تتخـذها المنظمـات وكـذلك فـي عملیـة اختیـار المنتجـات واالسـواق الواجـب 

إذ یـرتبط االبتكـار بعملیـة تحمـل المخـاطر المحسـوبة ) Kraus et al., 2009 :4(التركیـز علیهـا



ومـــن ثـــم العمـــل علـــى ، المخـــاطرة التـــي تنضـــوي علـــى الجهـــود الظاهریـــة المبذولـــة لتحدیـــد عوامـــل
ویحدد التسویق اإلبتكـاري دورا واضـحا للتسـویق فـي ادارة ملـف ،التخفیف من حدتها أو مشاطرتها 

ویحــاول المســوق أن یعیــد تحدیــد عناصــر البیئــة الخارجیــة بطریقــة ، المخــاطر الخاصــة بالمنظمــة
نــــــي المنظمــــــات وٕان تب، )Miles&Darroch,2006:495(تمكنــــــه مــــــن تقلیــــــل حــــــدة المخــــــاطرة 

لـذا یجـب ان تأخـذ بنظـر االعتبـار المجازفـات ، للتسویق اإلبتكاري یجعلها معرضة الى المخـاطرة 
إذ ان هناك مخاطر كبیرة في اسـتغالل بعـض الفـرص التسـویقیة التـي قـد ، العقالنیة القابلة للقیاس

قـرار فـي المنظمـة لـذا یتطلـب مـن متخـذي ال، تبدو جذابة لكنها التتفق مع أهـداف ومـوارد المنظمـة
أن یقیمــوا الفــرص التســویقیة وأن یقــرروا اذا مــا كانــت الفوائــد المتوقعــة تســوغ التكــالیف والمخــاطرة 

مــــن خــــالل وضــــع أنســــب سیاســــة لمواجهــــة الخســــائر المتوقعــــة بأقــــل تكــــالیف ممكنــــة ، المتوقعــــة 
)Kurgun et al.,2011:350(  

 المخـاطر تحمـل نالـى أ )Denrell ,2008: 433( عـن نقـال )٩٦ :٢٠١١، العطـوي(شارأو 
طر المخـا تتحمـل المنظمـاتإن . تنفیـذه عنـد بـدیل كـل نتـائج توقـعهو دراسة البدائل المسـتندة الـى 

 لكـن. البدیلـة بـالقرارات المرتبطـة والعوائد بدقة بالمخاطر التنبؤمن  هایمكن ضمني فهم في تهارغبل
 القــرار مخرجــات توزیــع ند ال یعرفــو المــدراء قــ فضــال عــن أن االستشــراف إلــى تفتقــر قــد المنظمــات

 فــي تعمــل التــي فالمنظمــات. بــدیل كــل بنتــائج بــالتنبؤ ن أیضــایقومــو  قــدو . یــواجههم الــذي البــدیل
  .  مقصودةالغیر  العرضیة والنتائج المخاطر بتحمل راغبة تكون الخطرة نشاطاتال

ت تمكــن ان إدارة المخــاطرة تتضــمن خمــس خطــوا) ١٠: ٢٠٠٨،خــرونآو  المــنعم عبــد( ویــرى
  :وهذه الخطوات هي،المنظمة من تالفي المخاطر التي تواجهها

  .وهي الخطوة األساس للتعرف على المخاطر المحیطة بالمنظمة: تعریف المخاطر -١
  .ویتم بها تصنیف المخاطر ومعرفة مصادره االصلیة:المخاطر  تحلیل -٢
  :وتتضمن تحدید عنصري الخطر:تقییم المخاطر -٣

 .دثها كل خطراآلثار التي یح •
 .إحتمال حدوث كل خطر •

  .وبها یتم تحدید أي الطرق تستخدم لتقلیل احتمال الخطر وآثاره:التحكم بالمخاطرة -٤
وتتضــمن استكشــاف أي مصــادر خطــر جدیــدة او فشــل الــتحكم فــي :المرابقــة والمتابعــة الدوریــة -٥

  .مخاطر سابقة
یعنــي المزیــد مــن المخــاطرة فــي إن ســعي المنظمــات الــى اتبــاع سیاســة طموحــة فــي االبتكــار 

ولـــیس هنـــاك ،ظـــروف عـــدم تأكـــد عـــال جـــراء طبیعـــة البحـــث والتطـــویر فـــي مجـــال غیـــر معـــروف 
إذ تـزداد حجـم ،وتكون العالقة متبادلة بین المخاطرة وحجـم االبتكـار، معلومات أوخبرات سابقة فیه

ــــــــــة للمنظمــــــــــة أضــــــــــاف و ،)٧٢: ٢٠٠٣،نجــــــــــم(المخــــــــــاطرة كلمــــــــــا زادت االســــــــــتراتیجیات اإلبتكاری



أن علــــى االدارة أن تراعــــي المنهجیــــة فــــي احتســــاب المخــــاطرة لالنشــــطة ) ١٠٦: ٢٠٠٨،روفیــــد(
إذ أن المنظمــة الناجحــة تكــون مســتعدة لتحمــل المخــاطرة ســعیًا وراء الفــرص وتحقیــق قیمــة ، البدیلــة
  .مضافة

تـــأتي فـــي و تحمـــل الخطـــر  واالفكـــار اإلبتكاریـــة مهـــاراتأن ال )٦٥: ٢٠٠٨، ةناالســـكر ( ویـــرى
، والخــوف مــن الفشــل وضــمان نجاحهــااألعمــال  التأكــد التــي تضــمن بقــاءاالت الغمــوض وعــدم حــ
. األعمـالن تحسـب المخـاطر التـي تـأتي مـن مـن أالبد ستطیع المنظمات أن تكون ناجحة ت لكيو 

  :في تشكیل مهارات تحمل المخاطر تیةاآلوتساعد العناصر 
ث یصــبح لــدیها یــادیــة بــالتمیز والــتمكن بحالریــادي والمنظمــات الرییتمتــع  :یجابیــةالرؤیــة اإل -أ 

  .تحقیق األهداف لمثل هذه المنظماتالرؤیة المستقبلیة التي تساعد في 
تنقلـه الرؤیـة االیجابیـة بحیـث األعمـال نظرة ثاقبة وأكثر تبصرا لدعم تنفیذ  ویكون الریادي ذ -ب 

 . المسار الریادي الى

ووضـع كـل مرحلـة تحـت ، ألهـداف یومیـااو رؤیـة تقویم الالوقت ل هلدیالریادي ن یكون أیجب  - ج 
 . الرقابة

ـــى تقـــویم  -د  ـــكإنجـــاز كـــل مهمـــة األعمـــال بعـــد العمـــل عل نجـــاز ي حالـــة عـــدم اإلفـــ وخـــالف ذل
 . والمقارنة بین ذلك

وعـــدم الوصـــول إلـــى األعمـــال الحـــاالت فـــي  أالتحضـــیر ألســـو و  قبـــول المخـــاطرة وعـــدم التأكـــد - ه 
التــــي تتوافـــق مــــع قــــدرات المنظمــــة وضــــع النقــــاط . األهـــداف المطلوبــــة فــــي المــــدى الطویلـــة

 . المنظمةو التي یتمتع بها الفرد  یاتوتعارف المز 

  :الى أن المخاطر یمكن تصنیفها الى) ١١: ٢٠٠٨،خرونآو  المنعم عبد(وأشار 
 The unexpected external risks:متوقعةالالمخاطر الخارجیة غیر  -١

ــ ویمكــن جردهــا فــي ، ر متوقعــةوهــي المخــاطر التــي تكــون خــارج نطــاق ســیطرة المنظمــة وغی
والتـي تحـدث نتیجـة كـوارث طبیعیـة ، ولكن یصعب تحدید أي منهمـا سـوف تواجـه المنظمـة،قائمة 

  .أو الفشل في مواكبة التغیرات الخارجیة للسوق
  The expected external risks :المخاطر الخارجیة المتوقعة وغیر المؤكدة -٢

الیعـــــرف أي مـــــدى ســـــوف تـــــؤثر علـــــى أداء  المخـــــاطر التـــــي یتوقـــــع ان تحـــــدث ولكـــــن وهـــــي
  .ویمكن ذلك من خالل جمع بعض البیانات وحساب قیمة معیاریة،المنظمة

  :المخاطر الفنیة الداخلیة -٣
و تحتـوي علـى خطــورة عـدم تحقیــق ،تنشــأ مـن التكنولوجیـا المســتخدمة فـي المنظمــة التـيوهـي 

  .مستویات اآلداء المطلوبة
  :ةالمخاطر غیر الفنیة الداخلی - ٤



ویتطلـب مــن ، عــن عـدم السـیطرة الجیــدة مـن المـدیرین علـى مســتوى المنظمـة التـي تـنجموهـي 
  .القائمین على هذا الجزء بذل مجهود أكبر للوصول للنتائج المطلوبة

  :المخاطر القانونیة -٥
القـانون المـدني یتمثـل بـالعقود القانونیـة ، وهي التي تقع تحـت طائلـة القـانون المـدني والجنـائي

امــا القــانون الجنــائي فهــو كــل مــایتعلق بالجوانــب الصــحیة ، لزبــون وتصــاریح العمــل وغیرهــامــع ا
وهـذا ینطبـق علـى المجـاالت ،وطرق االمن والسـالمة العامـة سـواء علـى البیئـة أو االفـراد العـاملین 

  .المختلفة
  The customers attraction  الزبائن جذب:ثالثا

إذ تكـــون أغلـــب أفكـــارهم ،ا للمفـــاهیم واالفكـــار الجدیـــدةإن  الزبـــائن هـــم المصـــدر االكثـــر تولیـــد
ــــــــدة ،موجهــــــــة نحــــــــو تطــــــــویر وتحســــــــین الســــــــلع القائمــــــــة ویــــــــرى ) ٥٨: ٢٠٠٨،الســــــــكرانة(والجدی

)Miles&Darroch,2006:494 (إذ ،أن الزبــون مــن اهــم المرتكــزات التــي تســتند  الیهــا المنظمــة
ي لالنشطة التي تتعلـق ببقـاء ونمـو اجمع الباحثون والمفكرون على ان الزبون یعد المحور االساس

حیث یستمد الزبون هذه االهمیة بوصفه احد اهـم االكتشـافات التـي ظهـرت فـي النصـف ،المنظمة 
بعــد مــا كانــت المنظمــات خاضــعة قبــل ذلــك لمتطلبــات االنتــاج والنظــام ،الثــاني مــن القــرن العشــرین

ویـرى ، رقـم واحـد للمنظمـاتولكن سرعان مـاظهر الزبـون لیصـبح العامـل ،التشغیلي وصوت االله 
هو المشتري للخدمات الفعلي او المتوقع ولدیه الرغبة "ان الزبون ) 59: 2009،الطائي والعبادي(

ألنه مفتـاح نجـاح ، والقدرة في شراء تلك الخدمة كما انه یشكل الهدف النهائي الیه عملیة تسویقیة
المنظمـة أو تـربطهم عالقـة معینـه  هـو مختلـف االطـراف الـذین یتعـاملون مـع"و" المنظمة او فشلها

  " بها
  :الزبائن الى نوعین هما) بلحسن(كما صنفت 

هم االشـخاص العـاملون فـي ، ویقصد بالزبون الداخلي المورد البشري للمنظمة:الزبائن الداخلین §
المنظمة والذین یتعاملون مع بعضهم البعض النجـاز اعمـال ذات جـودة تـتالءم مـع متطلبـاتهم 

 .رومتطلبات الغی
وهــم الــذین یتعــاملون مــع الخدمــة التــي تنتجهــا المنظمــة ویســتخدمونها كمنــتج :الزبــائن الخــارجین §

  )28: 2012،بلحسن(نهائي 
 تســاعد الزبــون جــذب عملیــة نإ.لزبــائن علــى ا یعتمــد الســوق فــي ات وبقائهــان مصــیر منظمــإ

 على لیس لهذا، دةفری وبطرق الزبائن حاجات وتلبیة الفرص الیجاد تسعى ادراكیة نماذج خلق في
 االســتراتیجیات عمــل یجــب نمــاإ و  حاجــاتهم تلبیــة ومحاولــة الموجــودین بالزبــائن االحتفــاظ المنظمــة
ـــــدل ةاإلبتكاریـــــ ـــــائن تولی ـــــةتســـــویقیة  ن خـــــالل اســـــتراتیجاتمـــــ یتكـــــون وهـــــذا ،جـــــدد زب  عـــــدة ابتكاری

)Norris,2011:245( رة والكامنـة إن هذه المنظمات وجدت لتخدم الزبائن وتلبیة حاجاتهم الظاه



التكنولوجیــا الــذي تعمــل بداخلــه هــو مجــال  –الســوق –فمجــال المنــتج ، وكــذلك لــدیها فهــم عمیــق،
وبالنتیجــة یمكــن للزبــائن أن یشــعروا باإلشــباع مــن عــروض المنتجــات الحالیــة ویرغبــون ،دینــامیكي 

 Zyadaat etوقــد وافقــه الــراي ) (Miles&Darroch,2006:491بمنتجــات جدیــدة ومتطــورة 
al.,2012:76)  -Al(  رى أن المنظمات التي تبتكر او تستخدم التسویق االبتكـاي ال یقتصـر یإذ

وانمـا السـعي الـى جـذب زبـائن جـدد فـي ، هدفها على تلبیـة حاجـات الزبـائن وتحقیـق مـایرغبون فیـه
–سوق –االسواق الحالیة والجدیدة إذ ان الزبائن هم مصدر االفكار الجدیدة وخلق مجاالت منتج 

 وهما بالزبائن تعني التي النماذج من نوعین بین فقد )Knox,1990:246( أما، لوجیا جدیدةتكنو 
 نمـــــوذج حالــــة ففــــي).CAP( للزبــــائن الفاعـــــل نمــــوذجواال )MAP( للمصــــنعین الفاعــــل النمــــوذج:

 الحاجـات لوضـع الزبـائن واختیـارفكـار األ لخلـق الـرئیس المصـدر هم المصنعون یكون المصنعین
 الزبــائن متطلبــات مقابــل الختبارهــا الجدیــدة المنتجــاتأفكــار  خلــق ثــم ومــن بیهــا ةالخاصــ والبیانــات
 لخلــق الرئیســي المصــدر هــم الزبــائن عــد علــى فیركــز بالزبــائن الخــاص نمــوذجالا امــا. وحاجــاتهم

 ابتكـارات او جدیـدة منتجـات خلـق فـرص یقـدم الـذي هو الزبون نأ تصور حد الى الجدیدةفكار األ
  . دورة المنظمات المدفوعة من السوقیوضح ) ١٣(كلالش، المصنعین الى

  
  دورة المنظمات المدفوعة من السوق) ١٣(شكل 

Source: Li, ZUO &Ping , LIU Yan ,(2008) "Innovative Marketing Organization 
is Essential in Company Performance"School of Economics & Management, 
BeiJing JiaoTong University, Beijing, China,p1105  

 تصــل لــم نهــاأ تــدرك المنظمــات مــن كثیــرال انالــى   )Kotler&Keller,2012:340( اشــار
ائن الزبـ وأ ان هـذه المنظمـات الیقودهـا السـوق اي والسوق الزبائن من المطلوب المستوى الى بعد

 النتـــائج اإل أن الســـهل بالشـــئ لیســـت المهمـــة هـــذه نا رغمعلـــى الـــو بـــل یقودهـــا المنـــتج والمبیعـــات 
  :من المنظمات القیام باآلتي یتطلب والزبائن السوق یقودها منظمة الى التحول نأو  العناء تستحق

  . بالزبون عالي اهتمام ذات المنظمة تكون-١
    . المنتج من بدال الزبون اقسام حول التنظیم-٢
  . الكميو  النوعي البحث خالل من الزبائن فهم-٣

إذ إن فهـم الزبـائن ،إن المنظمات یمكنها خلق قیمة من الزبـائن والحصـول علـى أعلـى االربـاح
یجعـــل المنظمـــة قـــادرة علـــى اســـتخدام اســـتراتیجیات تســـاعد فـــي بنـــاء عالقـــات مربحـــة مـــع الزبـــائن 

  )١٤(كما هو مبین في الشكل،وكسب والئهم



  
  ویق من خالل الزبائنعملیات التس) ١٤(شكل

Source: Ehret, Michael & Galanakis,Kostas (2012)" Marketing Innovation: the 
Innovation challenge", Nottingham Business school , Nottigham Trent 
University,P8 

أن التركیــز علــى الزبــائن یعــد مــن العناصــر المهمــة ) (Miles&Darroch,2006:494ذكــر 
فضــًال عــن المجــاالت ، لكنهــا یجــب ان تعمــل معــاً ، المنظمــة التــي تكــون مســتقلة عــن بعضــهالــدى 

یركز التسویق اإلبتكـاري علـى جـذب الزبـائن ، التقلیدیة الخاصة بتوجه السوق وتركیز على الزبائن
كمــا ،مـن خـالل زیـادة التركیـز علــى حصـة الزبـائن وأخـذ البعـد العــاطفي للجهـود التسـویقیة للمنظمـة

التســـویق اإلبتكــاري الحاجـــة الــى مـــداخل خالقــة لتحصـــیل الزبــائن واالحتفـــاظ بهــم وكســـب  یتطلــب
  .والئهم
  Focus on opportunities    : التركیز على الفرص: رابعاً 
إن المنظمـــات التـــي لـــدیها منظـــور ابتكـــاري للتســـویق تمتلـــك وعیـــا أفضـــل فـــي تصـــفیة وتقـــیم  

ـــــة وموقعهـــــا ـــــي ضـــــوء اســـــتراتیجیتها الحالی ـــــي الســـــوق  الفـــــرص ف ـــــى ، ف مـــــن خـــــالل االعتمـــــاد عل
 التكنولوجیة المیزة نأ اإلداریین القادة معظم دیع ،استراتیجیاتها تقوم بالبحث والتركیز على الفرص

 التطــویر فــي الریــادة موقــع علــى المنظمــة حافظــت طالمــا المنافســة میــدان فــي مــرجح رئــیس عامــل
ـــــــــــوجي والتحســـــــــــین وأشـــــــــــار  ،)68 : 2010،اســـــــــــینی(وخـــــــــــدماتها لمنتجاتهـــــــــــا المســـــــــــتمر التكنول

)Miles&Darroch,2006:496 ( الــى اهمیــة البحــث الفعــال عــن الفــرص الــذي یزیــد مــن كثافــة
والنقطــة الممیــزة ان المنظمــات ذات النشــاطات اإلبتكاریــة یمكــن ان ،الزبـون فــي التســویق اإلبتكــاري

 ،غیــر موجــودة تطــور مقــدرات محــددة مــن خــالل فهــم یخــدم احتیاجــات الزبــون المســتقبلیة لمنتجــات
 وفــي ،عمــالألا بیئــة تشــكیل فــي والفاعلــة المتغیــرة القــوى لكــل نظــامي بتحلیــل القیــام یتطلــب ممــا

ـــــــــــــــــة القـــــــــــــــــوى مقـــــــــــــــــدمتها ـــــــــــــــــى القـــــــــــــــــادرة التكنولوجی ـــــــــــــــــق عل ـــــــــــــــــدة فـــــــــــــــــرص خل ـــــــــــــــــرى ، جدی وی
Kotler&Armstrong,2012:141)(  أن الفــــــرص التســـــــویقیة هــــــي المجـــــــال الجــــــذاب للعمـــــــل

فضـال عـن أن علـى ،تـتمكن مـن خاللـه ان تتمتـع بمیـزة تنافسـیةالتسویقي الخـاص بالمنظمـة والتـي 
علــى وفـــق طــرق وأســـالیب ، المنظمــة دراســة وتقیـــیم هــذه الفرصـــة مــع مواردهـــا وٕامكاناتهــا المتاحـــة

لتمكنهـا مــن معرفـة مــدى إمكـان اســتغالل تلـك الفـرص بمــا یتناسـب مــع االمكانـات المادیــة ، علمیـة
  .منظمة والبشریة والتكنولوجیة المتاحة لدى ال



الـــى أن المنظمـــة ذات المنظـــور التســـویقي المبتكـــر تمتلـــك ) ١٩٩٧(عـــام ) كرســـیتین(أشـــارت 
وٕان ، إدراكا أفضل بتصفیة وتقییم الفرص بما یـتالءم مـع اسـتراتیجیتها الحالیـة وموقفهـا فـي السـوق

مـــن خـــالل ،هــذه المنظمـــات تتفـــوق علـــى أســـتراتیجتها الموجـــودة وتســعى الـــى اغتنـــام فـــرص جدیـــدة
  ) Kurgun et al.,2011:349(ین موقع هذه الفرص واالستفادة منها بشكل فعال تعی

 أن یجـــب المتاحـــة الفـــرص أن )٣١٨ :١٩٨٨، داركـــر(عـــن ) ٩٣: ٢٠١١،العطـــوي (ونقـــل 
، وتصـنیفها تقسـیمها ثـم بشـمولیة الیهـا ینظـر أن یجـب، و االسـتراتیجي التحلیـل وولیدة ناجحة تكون
  :هي الفرص من أنواع ةثالث وهناك

 صــــفاتها مــــن تبــــدل وال المنظمــــة شخصــــیة مــــن یــــرالفــــرص المضــــافة ال تغ: فــــرص مضــــافة  )أ 
. هولســـوق خطوطـــهو  القـــائم لالنتـــاج امتـــداد وهـــي، الفائضـــة المـــوارد تســـتغل وانمـــا وخصائصـــها

 ٕان، و الضـــرورة عنـــد إال معهـــا التعامـــل عنـــد یـــةو ولاألغـــي ان ال تعطـــي الفـــرص المضـــافة وینب
  . محدودة تكون ما غالبا عوائدها لكون كبیرة تكون أال یجب ،علیها اإلقدام في المخاطرة

 مـع یلتقـي اً جدیـدشـیئًا تغییـر هیكـل المنظمـة فهـي تقـدم  عـادة اسـتثمارها یتطلـب :فرص مكملة )ب 
 الفـــرص هخـــتالف عمـــا كانـــت علیـــاإلفرة مكونـــا منهـــا االمتـــو  الفـــرص ویكمـــل الحالیـــةاألعمـــال 

 حاولـت ما وٕاذا، أیضا كبیرة مخاطر طیاتها في لتحم التكمیلیة الفرص استثمار ٕانو . السابقة
 الحـذر ینبغـي ولـذلك ،منها تتهرب أو نفسها توهم فإنها عنها البحث عدم أو تجاهلها المنظمة

 . المخاطرة تستحق عوائدها أن من التأكد قبل علیها اإلقدام من

 ویتطلـب، وخصائصـها المنظمـةت ا عادة الى تغییر مواصـفااستثماره یؤدي : إنفجاریةفرص  )ج 
 وتتطلــب، االولــى الدرجــة مــن كبیــرة بشــریة طاقــات الــى تحتــاج وٕانهــا، كبیــرة اً جهــود اســتثمارها

 كلـــه وهــذا، طائلــة أمــوال رؤوس الــى حاجتهــافضــًال عـــن  والتطــویر البحــث علــى اً كبیــر  اً إنفاقــ
 . كبیرة عوائد قیتحق الفرص من النوع هذا في ویفترض الغالب في كبیرة مخاطرها یجعل

  The use of technology  التكنولوجیااستخدام :خامسا
وزمالؤه أن   )( Hellriegelىویر  ،العلمي التقدم مفهوم إلى بالتفكیر تأخذنا التكنولوجیا كلمة نّ إ 

 لتحویــل المســتخدمة )المكــائن االالت، التقنیــات، الوســائل، اإلجــراءات، األدوات،( هــي التكنولوجیــا
 Hellriegel الخـدمات أو بالسـلع متمثلـة مخرجـات الى )علوماتالم المواد، األشیاء،( المدخالت

etal,2001,393)( ، عرفــهعلــى حــین )واإلجــراءات التقنیــات األدوات، المعرفــة، بأنهــا )الفــتالوي 
 مجموعــة أو العمــل وٕاجــراءات العامــل مهــارات وتشــمل مخرجــات إلــى المــدخالت لتحویــل المطلوبــة

 طتهاابواســ یمكــن التــي والمعلومــات والمــواد واألجهــزة اتالمعــد تشــمل التــي واألدوات الوســائل مــن
 تتعلــق تكنولوجیــا هــيأو  وتطبیقهــا جدیــدة معرفــة الكتشــاف توجــه التــي المادیــة العمــل أفــاق توســیع

  )24 : 2005،الفتالوي( اإلنتاجیة العملیة تكنولوجیا أو والخدمة بالمنتوج



 تــأثیره وكیفیــة بتكــارباإل تتعلــق التــي البیئیــة واالتجاهــات العوامــل كمــا أن التكنولوجیــا تتضــمن
 فـي األولویة للتقنیة یكون نأ یحتم السریع التقني التطور بأنّ  ذلك ،الجدیدة المنتجات تطویر على

كما ان التقدم التكنولوجي في وسائل تقدیم الخدمة والنقل واالتصـاالت سـاعد فـي ،والتحلیل الدراسة
بامكــان الســائح الحصـول علــى المعلومــات الســیاحیة  إذ اصــبح،تنویـع الخــدمات الســیاحیة وتوزیعهـا

 تمثـل )Bearden et al., 2004: 65( مـن خـالل اسـتخدام الكمبیـوتر واالنترنیـت،بسـهولة وبسـرعة
 إدریـس( المنظمـة عمـل علـى التـأثیر إمكـان وتمتلـك المنظمـة خـارج تقـع التي التكنولوجیة التغیرات

 اإلنتـاج زیادة في أساسیا عامال واالبتكار ةلوجیالتكنو  التطورات وتشكل، )151 :2003،المرسيو 
 فـي التكنولوجیـة التغیـرات معرفـة الضـروري ومـن )225 :2012 ،الصـوص( جودة الخدمة وزیادة
 تحســین او تطــویر أي نأل المنظمــة تخــص التــي الصــناعیة التكنولوجیــا الســیماو  الخارجیــة البیئــة
 حجـم علـى مـن ثـمو  السـوق فـي المنتجـات وضع على مباشر اثر اله التكنولوجیا إذ أن، مهم تقني

 بمعنـاه التكنولـوجي االتجـاه إن )68 :2010 ،یاسـین( ربـاحواأل المبیعـات ومستوى المتوقع الطلب
 ،فقـط حیاتنـا فـي ثـورة یخلـق أن یمكـن الذي االبتكار یتضمن ال األعمال منظمات بیئة في الواسع
التــي  الجدیـدة الصــناعات داخـل والتطبیــق میموالتصـ المـوارد فــي التدریجیـة التحســینات أیضـاً  ولكـن
 مـن أو الجدیـدة المنتجـات خـالل مـن بـه نشـعر التكنولـوجي التغیر ٕانو  التكنولوجي، التغیرب تسمى
 فــي رئـیس أثــر السـریعة التكنولوجیـة راتیــللتغی وأن الطـرق الجدیــدة فـي تقـدیم تلــك المنتجـات خـالل
 أن مــاأ ،)(Pearce&Robinson,1991:199 امنهــ لالســتفادة المنظمــات مــن العدیــد انتبــاه لفــت

ــــة االحتمالیــــة ــــدم العالی ــــذي التكنولــــوجي للتق ــــة هــــيف بالحیویــــة ســــیتم ال  یمــــنح وهــــذا مســــتمرة، عملی
  فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ولكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ,الفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرص مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الكثیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر المنظمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

  كبیــــرة تحــــدیات أیضــــاً  یخلــــق قــــد التقــــدم هــــذا أن المنظمــــات تلــــك تــــدرك أن یجــــب نفســــه الوقــــت
)Ali, 2009:45 ( المنظمـات لـبعض تحـدیات مصـدر یكـون أن یمكـن التكنولـوجي لغـلالتغ نأل 

 وأن المنظمـــــات تلـــــك تنـــــافس أن یمكـــــن التـــــي الجدیـــــدة الصـــــناعات بعـــــض لخلـــــق نتیجـــــة الحالیـــــة
 تنافسیة، میزة المنظمات تمنح أنیمكن ) االتكنولوجی( ثةحدی تقنیة وسائل من تملكه بما االبتكارات

  ســــــــــــــوفف علیهــــــــــــــا وتحســــــــــــــینات عــــــــــــــدیالتت إدخــــــــــــــال تــــــــــــــم مــــــــــــــا إذا المنتجــــــــــــــاتتلــــــــــــــك  ألن
 التحـــوالت وترصـــد تراقـــب أن كافـــه المنظمـــات لـــذلك ینبغـــي علـــى للمخـــاطر عرضـــةذلـــك  یجعلهـــا

ــــــــــــــــرات ــــــــــــــــة والتغی ــــــــــــــــق بشــــــــــــــــكل التكنولوجی   وأشــــــــــــــــار ،(Thompson,1990:2) وشــــــــــــــــامل دقی
)Figueiredo et al.,2010:1151 ( الــى أن القــدرة التكنولوجیــة التــي تمتلكهــا المنظمــة تتمثــل

  :التي تخزن في اربعة عناصررد القائمة على المعرفة بالموا
إذ تتــراكم القــدرة التكنولوجیــة وتتــداخل فــي االنظمــة المادیــة التــي :المادیــة–االنظمــة التكنولوجیــة  )١

 الخ...قواعد البیانات، البرامجیات، یطورها االفراد العاملون خالل مدد زمنیة مثل المعدات



إذ ان :االنظمـــة المتداخلـــة والمتراكمـــة فـــي نظـــام المنظمـــة الهیكـــل التنظیمـــي واالداري وقـــدرات  )٢
المنظمــة بمــرور الــزمن تطــور مجموعــة مــن االجــراءات التــي تنبــع مــن الطریقــة التــي تنفــذ فیهــا 

ـــائن،انشـــطتها ـــدیها طـــرق مختلفـــة لالســـتقبال والتعامـــل مـــع الزب ـــال ذلـــك ان المنظمـــة ل إذ ان ،مث
النتیجـــة المطلوبـــة والتـــي یصـــعب علـــى  المنظمـــة تســـتخدم سلســـة مـــن االجـــراءات التـــي تضـــمن

 .المنظمات االخرى تقلیدها
ــــدرة التكنولوجیــــة للمنظمــــة یكــــون داخــــال فــــي أذهــــان :القــــدرات البشــــریة )٣ إن جــــزءاً آخــــر مــــن الق

إذ ان القــدرة التكنولوجیــة یعبــر عنهــا خــالل التربیــة ،المختصــین واألفــراد اآلخــرین فــي المنظمــة
 .تكون نتیجة لتراكم الخبرة والمهارات والبراعة والمواهبولكنها في االساس ، والتعلیم الرسمي

خـــر مــــن قــــدرة المنظمـــة التكنولوجیــــة یكـــون منــــدرجا ضــــمن آجــــزء ):خـــدمات–ســــلع (المنتجـــات )٤
یوضـــح عناصـــر القـــدرة ) ١٥(والشـــكل، منتجـــات التـــي تصـــممها وتصـــنعها وتطورهـــا المنظمـــةال

 .التكنولوجیة

  
  ةر القدرة التكنولوجیعناص)١٥(شكل 
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التطور التكنولوجي قد اجتاح كل المنظمات وأصبح ضرورة لتمكین المنظمات من تحقیق  إن
قـد اسـتفادت كثیـرا مـن التطـور ، وٕان المنظمات السیاحیة كغیرهـا مـن المنظمـات الصـناعیة.أهدافها

إذ بینـو أن ) ٩٧: ٢٠١١،النمـر وآخـرون(اأكده وهذا م، التكنولوجي والسیما في مجال االتصاالت
تطـــــور نظـــــم المعلومـــــات الحاســـــوبیة ونظـــــم الحجـــــز االلـــــي ونظـــــم المعلومـــــات االداریـــــة والتحـــــول 

وهذا التطور زاد من معرفة االنسان حول المنـاطق التـي یهـدف الـى  زیارتهـا ،التكنولوجي لالموال 
 2010:1142,.(كمـــــــا أشـــــــار ،ویمكنـــــــه مـــــــن تنظـــــــیم اكبـــــــر لرحالتـــــــه واختیـــــــار منـــــــاطق القصـــــــد

  ادیةالم الفنیة النظم
  المعدات -
  قواعد البیانات -
  البرامجیات -
  المخططات -
 نظم اإلنتاج -

  الناس أذهان
  المعرفة الضمنیة -
الخب"""رة والم"""ؤھالت غی"""ر  -

  الرسمیة
  المھارات -
  المواھب -
 المؤھالت الرسمیة -

النظم التنظیمیة واإلداریة 
  والمؤسساتیة

  اإلجراءات التنظیمیة -
  ھیاكل وأسالیب اإلدارة -
  اإلجراءات -
قواع"""""""""د، (النظ"""""""""ام المؤسس"""""""""ي  -

  )مستندات، قیم

  منتجات وخدمات



(Figueiredo ,et al  الــــى أنمــــوذج تحلیلــــي تــــم اعتمــــاده فــــي شــــركات القطــــاع الســــیاحة
والشــكل ، یســتخدم هـذا االنمــوذج لتوضـیح القــدرة اإلبتكاریــة فـي شــركات الخدمـة الســیاحیة،البرازیلـي

  یوضح أنموذج تحلیلي للقدرة اإلبتكاریة) ١٦(

  
  نموذج تحلیلي للقدرة اإلبتكاریة ) ١٦( شكل
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  املبحث الثاني
  )التطور املعريف واملبادئ واألبعاد األساسية( املستدامة السياحية التنمية

  التمهيد
 فـي بـارزاً  دوراً  ؤديتـو  في كثیـر مـن البلـدان االقتصادیة القطاعات أهم أحد الیوم السیاحة تعد

رفــة مــن وح كصــناعة أهمیتهــا ازدادت وقــد .فیهــا وتحقیــق التنمیــة ج المحلــي االجمــاليتكــوین النــات
 دول معظــم فــي للســیاحة وزارات اســتحداث تــم أن بعــدوالســیما  ،ادراك اهمیتهــا االقتصــادیةخــالل 
 االنتشـــار وكـــذلك والفندقـــة، بالســـیاحة متخصصـــة تقنیـــة ومعاهـــد وكلیـــات جامعـــات وافتتـــاح العـــالم
 المـردود ان مـن فضـال .السـیاحیة بالشـؤون تتعلـق التـي العلمیـة ثابحواال لدراساتوا للكتب الواسع
 ومتشـــعب متفـــرع مـــردود نـــهأب االنتاجیـــة المرافـــق مـــردودات مـــن غیـــره عـــن یتمیـــز للســـیاحة المـــادي
  .البیئیة او الثقافیة او االجتماعیة او االقتصادیة سواء االنشطة مختلف منه وتستفید

 المادیـــة والظـــروف المنـــاختتمثـــل ب لســـیاحةا ازدهـــار فـــي همتســـلتـــي ا عوامـــلال مجموعـــةهنـــاك 
أیـه  جاذبیـة على توثر اخرى عواملو  االراضي واستخدام حیازةو  القائمة المرافقو  السیاحي الجذبو 

 نجـاح الیعنـي فرهـااتو اإل أن ، الثقافیـة-االبعـاد االجتماعیـةو  السیاسـي االسـتقرارمنطقة فضـال عـن 
  .استدامة  جودو  بدون وتطورها السیاحة

لــذا أعــدت ،لقــد ادركــت الكثیــر مــن الــدول أهمیــة القطــاع الســیاحي فــي تحقیــق التنمیــة وقیادتهــا
الخطـــط واالســـتراتیجیات وجعـــل هـــذا القطـــاع بمثابـــة النـــاظرة التـــي یمكـــن ان تقـــود االقتصـــاد نحـــو 

  .تحقیق معدالت مرتفعة للنمو المستدام
الفصـــل الـــى تحقیـــق االهـــداف  هـــذا ســـعىی بعنایـــة الموضـــوع هـــذا بتفاصـــیل االحاطـــة والجـــل

  :تیةآلال
 والتنمیة عام بشكل المستدامة للتنمیة التاریخي والتأصیل االولى الجذور تحدید الى التوصل .١

  .خاص بشكل المستدامة السیاحیة
  المستدامة السیاحیة التنمیة لمفهوم المعالم واضح طارإ تحدید .٢
 .واهدافها مةالمستدا السیاحیة التنمیة مبادئ على التعرف .٣
 .المستدامة السیاحیة التنمیة ومعاییر مبادئ وتحلیل تطبیق اسالیب تحدید  .٤
 .التعرف على أهمیة ومزیات التنمیة السیاحیة المستدامة .٥
 . التعرف على األبعاد األساسیة للتنمیة السیاحیة المستدامة .٦
  

  
  



   املستدامة السياحية لتنميةل التطور املعريف:اوال
Cognitive evolution of The sustainable tourism development  

 والحفاظ بالبیئة االهتمام أن إذ جدیدة، ظاهرة یمثل ال المستدامة التنمیة موضوعبهتمام اال نإ
 وخیــر القدیمــة، الحضــارات فــي النــاس إلیهــا ســعى التــي األهــداف مــن كــان وتنمیتهــا المــوارد علــى
 ،)حالیـاً  العـراق( النهـرین بـین مـا بـالد فـي سـائدة كانـت التـي والـري الزراعـة أنمـاط ذلك على شاهد
 أمثـــال مـــن اإلغریـــق الفالســـفة كتابـــات فـــي أیضـــاً  بـــارزة وكانـــت القدیمـــة، المصـــریة الحضـــارة وفـــي

 بـین السـویة العالقـة علـى تحـث السـماویة الكتـب فـي إشـارات وجـود عـن فضـالً  وأفالطون، أرسطو
 لخطــاب المتأمــل یالحــظ إذ اإلنســان، كنفــه فــي شیعــی الــذي الطبیعــي والمحــیط اإلنســاني النشــاط
 عـن فضـالً  الحیـة، وكائناتهـا وبـاألرض وتوازنهـا، وعناصـرها بالطبیعـة االهتمـام مدى الكریم القرآن

 المـــاء قبیـــل مـــن األرض، مـــوارد مـــع الرشـــید التعامـــل إلـــى تـــدعو التـــي الشـــریفة النبویـــة األحادیـــث
   )11 :2008 مهندي،الو  الهیتي (والتبذیر الهدر ونبذ والمراعي،

 الســـیاحیة للتنمیـــة البیئیـــة النتـــائج اهتمـــام ضـــمن تقـــع المســـتدامة الســـیاحیة التنمیـــة جـــذور ان 
 مسـتدامة التنمیـة تكـون نأوًال أ تتطلـب المسـتدامة السـیاحة انإذ ، تخطـیط بـدون والسـریعة الواسعة

)Rotich   et al.,2012:110( ،مـن كبیـر باهتمام امةالمستد السیاحیة التنمیة مفهوم يظح قدف 
 نتیجـة المفهـوم نشا فقد. الماضیین العقدین خالل االعالم ووسائل االكادیمي العلمي البحث خالل
 المتســاوي غیــر والتوزیــع المســتمر االقتصــادي بــالنمو والمتعلقــة الراســخة بالسیاســات القبــول لعــدم

 حــول البحثیــة جهــودال ةالعالمیــ الســیاحة منظمــة حصــتأ فقــد، ):١Wu,2009( والتكــالیف لالربـاح
 الموضــوع هــذا حــول مقالــة ٢٥٠و كتــاب ١٠٠ حــوالي ضــمت التــي ،المســتدامة الســیاحیة التنمیــة
 المحـــاوالت ومـــابین المســـتدامة التنمیــة لمفهـــوم عـــام بشــكل ومقبـــول شـــامل طــارإ ایجـــاد فـــي تتمثــل

 & Cernat معینـة مجـاالت علـى التركیـز خـالل مـن السـیاحة مفهـوم علـى تركـز التـي الخجولـة

Gourdon ,2007:1)(  
 الضــروریة والشــروط الكلمــة معنــى همــا ناعنصــر  لهــا المســتدامة التنمیــة نأ ملــتن اقتــرح وقــد

التمكین المحلي الى  ، فضًال عنوالبیئیة واالخالقیة االجتماعیة المجاالت دخالإ تم فقد،لالستدامة
 التنمیـــة الـــى مفهـــوم هجـــذور  تعـــودالمســـتدامة  الســـیاحة مفهـــوم نإ، )(Wu,2009:2م هـــذا المفهـــو 
ـــو  المســـتدامة ـــم تبنـــي مفهـــوم التنمیـــة   ) برونتالنـــد( تقریـــر فـــيفـــي الثمانینـــات ظهـــر ذي ال بعـــدإذ ت
 والتنمیــــة البیئــــة حــــول )WCED 1987(مــــؤتمر فــــي شــــیوعا االكثــــروالــــذي اصــــبح  المســــتدامة

)Kerimoglu&Ciraci,2008:25( ى وعنـــد بدایـــة التســـعینیات بـــادر برنـــامج االمـــم المتحـــدة الـــ
في هذا السیاق شهد مفهوم التنمیة في التسعینیات ، إعادة التركیز على الجانب البشري في التنمیة

  ):١٠(ویمكن تلخیص مراحل تطور مفهوم التنمیة في الجدول .تطورات عدة



  .مراحل تطور مفهوم التنمیة منذ نهایة الحرب العالمیة الثانیة) ١٠(جدول 
  مفهوم التنمیة  الفترة  المراحل

١  
  

نهایـــة الحـــرب العالمیـــة الثانیـــة الـــى منتصـــف 
  .ستینیات القرن العشرین

  .النمو االقتصادي=التنمیة 
  

٢  
  

نیات الـــى منتصـــف ســـبعینیات تیمنتصـــف الســـ
  .القرن العشرین

  التوزیع العادل+النمو االقتصادي =التنمیة 
  

٣  
  

منتصــف الســبعینیات الــى منتصــف ثمانینیــات 
  القرن العشرین 

االهتمــام بجمیــع الجوانــب االقتصــادیة =ملةالتنمیــة الشــا
  .واالجتماعیة

٤  
  

  ١٩٩٢-١٩٩٠من سنة 
  

تحقیــق مســتوى حیــاة كریمــة وصــحیة =التنمیــة البشــریة 
  .للسكان

التوزیـــع العـــادل +النمواالقتصـــادي =التنمیـــة المســـتدامة   ١٩٩٢منذ قمة االرض سنة   ٥
االهتمـــــام بجمیــــــع جوانـــــب الحیــــــاة +للنمـــــو االقتصــــــادي

  .ة واالجتماعیة والبیئیةاالقتصادی
" فلسفتها وأسالیب تخطیطهـا وأدوات قیاسـها:التنمیة المستدامة" ،ماجدة ،عثمان محمد وأبو زنط ،غنیم:المصدر

  ٧٨ص،.االردن،عمان ،دار صفاء للنشر والتوزیع 
ـــى حـــین  تعنـــي التنمیـــة المســـتدامة  إذ ،١٩٩٢فـــي عـــام  االرضبعـــد قمـــة  تهاكتســـب شـــهر عل

ـــة التـــي  ـــال الحالیـــةاحتیاجـــات ذ تأخـــالتنمی ـــى تلبیـــة  االجی ـــة عل ـــال المقبل دون المســـاس بقـــدرة االجی
التفاعـل "إذ ان مفهوم التنمیة علـى نطـاق واسـع ومتنـوع یشـمل تعریـف التنمیـة ،احتیاجاتها الخاصة

  )الرفاهیـــــــــــــــــــــــة االجتماعیـــــــــــــــــــــــة والبیئیـــــــــــــــــــــــة،االقتصـــــــــــــــــــــــادیة  ، ةالثالثـــــــــــــــــــــــ بــــــــــــــــــــــین االبعـــــــــــــــــــــــاد
)Cascante et al.,2010:745(، وقــــــد نقــــــل ) عــــــن ) ٤: ٢٠٠٧،عراقــــــي وعطــــــا اهللا
)Holden,2000:165 ( مفهـوم االسـتدامة فـي للقد تم تبني المبادئ االساس والخطوط العریضـة

) Lanzarote(صناعة السـیاحة مـن خـالل الوثیقـة الصـادرة عـن المـؤتمر العـالمي الـذي عقـد فـي 
االرض التـي عقـدت فـي مـا التبنـي الفعلـي فكـان مـن خـالل قمـة أ، ١٩٩٥ باسـبانیا )بجـزر كنـاري(

) Rotich et al.,2012:110(بینمـا اكـد .١٩٩٧الوالیـات المتحـدة االمریكیـة عـام فـي نیویـورك 
إذ ان االمم المتحدة قد تبنت كـود ،ان مفهوم التنمیة السیاحیة المستدامة قد نال اهتماما دولیا كبیرا

تم تبنیها فـي قمـة االرض فضًال عن ان خطة تنفیذه . ٢٠٠١عالمي الخالقیات السیاحة في عام 
التي وضعت مقاییس اضافیة لتشـجیع التنمیـة السـیاحیة ) جوهانسبیرغ(حول التنمیة المستدامة في 

مع النظر الـى زیـادة االربـاح مـن المـوارد السـیاحیة للنـاس فـي المجتمعـات المضـیفة فـي المستدامة 
وتحســین حمایــة المنــاطق ،عــاتالوقــت الــذي تــم فیــه المحافظــة علــى البیئــة والثقافــة فــي تلــك المجتم

مــن  المفهــومیعــرض ابــرز مــا شــهده هــذا  )١١(والجــدول  ،االیكولوجیــة الحساســة واالرث الطبیعــي
  الزمني سیاقالوفق على تطورات وبحسب إسهامات بعض الباحثین 



في بعض البلدان على  التنمیة السیاحیة المستدامةإسهامات بعض الباحثین في تطور ) ١١(الجدول 
  یاق الزمنيوفق الس

  اإلسھامات  الباحث  السنة

1999  Fiksel et al 
بحثــت الدراســة فــي كیفیــة مســاعدة اصــحاب القــرار الــذین یرغبــون فــي قیــاس وتحســین االداء 
االقتصادي والبیئـي واالجتمـاعي للمنتجـات والتسـهیالت وللشـركة ضـمن سـیاق تحقیـق التنمیـة 

  یات المتحدة واوربا والیابانالمستدامة في مجموعة من الشركات الرائدة في الوال

1999  Steck  
 قـد الدلیل العملي للمخططـین المحلیـین واصـحاب القـرار فـي التنمیـة السـیاحیة المسـتدامةإن  

  تم وضعه من قبل مؤسسة السیاحة المستدامة االلمانیة

2003  Neto 

یــــة للســــیاحة تختبــــر الدراســــة الفوائــــد االقتصــــادیة واالثــــار البیئ،حــــدى وثــــائق االمــــم المتحــــدة أ
فـــي ) القتصـــادیة(ومراجعـــة التنمیـــة الســـیاحیة المســـتدامة وقـــد ركـــزت الدراســـة علـــى التنمیـــة ا

الصـــناعة تطـــور البلـــدان ومحاربـــة الفقـــر وضـــرورة المشـــاركة العامـــة علـــى المســـتوى الـــوطني 
  والدولي

 الفتالوي 2006
مـــن ة فـــي العــراق المســتدام بحثــت الدراســـة أمكــان تحقیـــق االهــداف العامـــة للتنمیــة الســـیاحیة

 تأكیــدعملیــة التنمیــة الســیاحیة المســتدامة للبیئــة االجتماعیــة المنفتحــة وعلیــه البــد مــن خــالل 
  .االنفتاح االجتماعي المتاتي من خالل النشاط السیاحي

٢٠٠٦ Dinica  
فـي احـدى الجـزر الهولندیـة وخلصـت الـى  تناولت الدراسة برنامج التنمیة السیاحیة المستدامة

التــي تكــون ذات أهمیــة ، الــدروس فــي تصــمیم وتنفیــذ مبــادرات الســیاحة المســتدامة مــن كثیــرال
  مع التركیز على الجوانب البیئیة للتنمیة السیاحیة.خاصة بالنسبة للبلدان النامیة

2007  Huayhuaca et al 
االیكولــوجي واالقتصــادي والمؤسســي (العالقــة بــین االبعــاد االربعــة لالســتدامة  أثبتــت الدراســة

   بجوار المتنزهات االوربیة/ في  للسیاحة المستدامة ومدركات المقیمین)الثقافي -الجتماعيوا

2008  Kovathanakul  

ا التنمیــة الســیاحیة المســتدامة وهــي الیهــاأشــارت الدراســة الــى وجــود موشــرات یمكــن ان تســتند 
خطــة اســتدامة یجــب ان یصــمم ل اً التــي تعــد اساســ )الثقافیــة،البیئیــة،واالجتماعیــة،االقتصــادیة(

منظـــور الســـیاحة  فضـــال عـــن وضـــع خطـــة للتنمیـــة الســـیاحیة المســـتدامة مـــن،طویلـــة االجـــل 
وبـین التـراث الثقـافي  واجراء مقارنة بین تطور التـراث الثقـافي فـي العـالم) نان(الثقافیة لمدینة 

  . في تایالند ) نان(في مدینة 

2008  Olorunfemi & 
Raheem 

ف علــى طبیعــة االمــن واثــره علــى الســیاح والتعــرف علــى االمــن التعــر تناولــت الدراســة أهمیــة 
، فریقیـــاأالنفســـي فـــي المجتمعـــات المضـــیفة بغیـــة الوصـــول الـــى تنمیـــة ســـیاحیة مســـتدامة فـــي 

وضــــعت الدراســــة نظــــریتین یجــــب ان تؤخـــــذ بنظــــر االعتبــــار لتحقیــــق التنمیــــة الســـــیاحیة كما
  .المستدامة

  .المضیفة من المجتمعاتأنظرة وقائیة تتعلق ب: االولى 
  حمایة مباشرة للزوار : الثانیة

2009  ALI  
وتطــویر اجــراءات التقیــیم  ICT البحــث قــي اســتخدامات تكنولوجیــات المعلومــات واالتصــاالت
وتحدید مجاالت االسـتدامة التـي  من مدراء الوجهات السیاحیة لدعم تنمیة السیاحة المستدامة

  في ادارة الوجهات السیاحیة ICT تستعمل فیها تكنولوجیات المعلومات واالتصاالت

2010  Wray  et al 
مده ثالث سنوات بتمویل مـن شـبكة السـیاحة االقلیمیـة االسـترالیة ومركـز أیمثل مشروع بحثي 

( دعـــم الســـیاحة المســـتدامة لتحدیـــد افضـــل المبـــادئ واالســـتراتیجیات فـــي التنمیـــة المســـتدامة 
وبـــین البحـــث ان الوجهـــات  ة االقلیمیـــةفـــي الوجهـــات الســـیاحی) والتســـویق  التخطـــیط واالدارة



  مستوى قوي من الدعم الحكومي والمحلي واصحاب المصالح االسیاحیة لدیه

2011  Ashford & Hall 
 ،استكشـاف العالقـة المعقــدة بـین تنظـیم البیئــة واالبتكـار والتنمیـة المســتدامة فـي سـیاق االقتصــاد العـالي المتنــامي

تنظــیم  ،ارات تكنولوجیــة ثوریــة فــي مجــال البیئــة والصــحة واالمــن واالقتصــادن التنمیــة المســتدامة تتطلــب ابتكــإ و 
  یضا سیاسة منفتحة على االصوات الجدیدة للمساهمة في التفكیر والحلول المطلوبةأالعمل وتتطلب 

  .من إعداد الباحثة باالعتماد على المصادر الواردة فیه: المصدر
  مفهوم التنمية السياحية املستدامة:ثانيا

The concept of The sustainable tourism development 
إن مفهـــوم التنمیـــة الســـیاحیة المســـتدامة یـــدور حـــول موضـــوع مركـــزي یتمثـــل فـــي كیفیـــة إدارة 
المـــوارد الطبیعیـــة للمجتمعـــات المضـــیفة لكـــي تحقـــق المعـــاییر االســـاس للرفاهیـــة االقتصـــادیة لتلـــك 

) Rotich et al.,2012:110(الثقــافي–عي المجتمعــات وحمایــة رأس المــال الطبیعــي واالجتمــا
فالتنمیة السیاحیة هي مختلف البرامج التي تهدف الى تحقیق الزیادة المستقرة المتوازنة في المـوارد 

كمـا أن ) 6:  2010،مرزاقـة وشخشـاخ(السیاحیة وتعمیق وترشـید االنتاجیـة فـي القطـاع السـیاحي 
 الطبیعیــــة الســــیاحیة المــــوارد واســــتثمار تغاللاســــ الــــى یشــــیر المســــتدامة الســــیاحیة التنمیــــة مفهــــوم

سـتویین االقلیمـي الم علـى متمیـز بشـكل السـیاحي النشـاط فـي للعـاملین االداء كفـاءة ورفع والبشریة
ـــدولي وفـــي ن  الحاضـــر الوقـــت فـــي المجتمـــع الفـــراد الرفاهیـــة لتحقیـــق اســـتراتیجيتخطـــیط  طـــاقوال

  علـــــــى حــــــین أشـــــــار .)(Mckercher,2003:2 المتحقــــــق المـــــــادي وبالقــــــدر قادمـــــــةال ولالجیــــــال
)Wu,2009:3(  نظـر وجهـات علـى اعتمـادا عدة طرق تفهم المستدامة السیاحیة التنمیة الى أن 

ــــة ــــد مختلف ــــر فق ــــرئیس االقتصــــ االدامــــة تعتب ــــي هــــدفها ال ــــةادیة للســــیاحة والت ــــة قابلی  االنشــــطة تنمی
البیئیــة  والمصــالح التجاریــة المصــالح مــابین التــوازن لتحقیــق الحاجــة علــى التشــدید یــتمإذ ،الســیاحیة

 الــى الحاجــة تبــرز لــذا للمــوارد الوحیــد المســتهلك لیســت الســیاحة نأ وبمــا، ةضــمان ادامــة الســیاحل
 الــداخلي للتـرابط والتقـدیر الشـمولیة یسـتلزم هـذاو  ،للتنمیــة متعـددة مـداخل ذات مسـتدامة تنمیـة تبنـي
  . الظاهرة لهذه

 بــدون الحالیــة االجیــال حاجــات تحقــق التــي التنمیــة" نهــابأ المســتدامة التنمیــة كمــا أشــیر الــى
 المسـتدامة التنمیـة مفهـوم ان المؤكد ومن،" حاجاتها تحقیق على المستقبلیة االجیال بقدرة المساس

مســــــــتدامة ال والســــــــیاحة المســــــــتدامة كالزراعــــــــة الضــــــــروریة القطاعــــــــات فــــــــي اســــــــتخدامه تــــــــمقــــــــد 
)Kerimoglu&Ciraci,2008:25(، رض اال قمـة فـي تبنیـه تـم الـذي للبیئة االوربي المجلس ماأ

 التـوازن تـدیم التـي العملیـة نهـاوهوأ المسـتدامة السـیاحیة لتنمیـةا اعطى مفهومـأفقد  ١٩٩٢في عام 
 مفهـــوم نإ. والمســـتقبلیة الحالیـــة لالجیـــال المضـــیف والمجتمـــع البیئـــة وبـــین الســـیاح حاجـــات بـــین

 التنمیـة تخلقها التي واالقتصادیة والثقافیة اعیةواالجتم البیئیة ثارآلا منللتقلیل االستدامة یستعمل 
)Huayhuaca et al.,2008:3(  

 المسـتدامة السـیاحة عرفت العالمیة السیاحة منظمة نأ الى )(Mckercher,2003:3 شارأو 
 االقتصـادیة الحاجـات مـا تـؤدي الـى تحقیـق بطریقـة الموارد كل ادارة الى تؤدي التي السیاحة" نهاأ

 والتنوع االساس البیئیة والعملیات الثقافي التكامل دعم یتم وفي الوقت نفسه،مالیةوالج واالجتماعیة
  " الحیاة دعم وانظمة البیولوجي



 التنمیـــة عـــن١٩٩٣ ســنة فـــي االتحــاد األوربـــي القومیـــة والمتنزهــات لبیئـــةمنظمــة ا وقــد عبـــرت
جتماعي ویرتقي واال ياالقتصاد التكامل ویحقق البیئة على یحافظ نشاط أنهاب المستدامة السیاحیة

 ضــیفةمال والمجتمعــات الســیاح حتیاجــاتا وتشــبع تقابــل التــي التنمیــة أنهــاب كمــا .بالبیئــة المعماریــة
 یحقــق بأســلوب المــوارد تــدیر التــي التنمیــة أنهــا كمــا المســتقبلیة، األجیــال إســتفادة وضــمان الحالیــة
 العملیــات وٕاســتمرارایةالثقــافي  تكامــلال علــى اإلبقــاء مــع والجمالیــة واإلجتماعیــة اإلقتصــادیة الفوائــد

ان الكثیر مـن ادبیـات  )٥: ٢٠١٣،سمیرة (األساسیة الحیاة ومقومات البیولوجي والتنوع اإلیكولوجیة
) االیكلوجیـــة،الثقافیـــة، االجتماعیـــة، االقتصـــادیة(الســـیاحة المســـتدامة تركـــز علـــى االبعـــاد التقلیدیـــة 

ــــــــــــوجي فضــــــــــــال عــــــــــــن بعــــــــــــدین آخــــــــــــرین همــــــــــــا البعــــــــــــد ال.للســــــــــــیاحة سیاســــــــــــي والبعــــــــــــد التكنول
)Kerimoglu&Ciraci,2008:25 (اما)Ricardo,2004:10 ( فقد أوضح أن التنمیة السیاحیة

المســـتدامة هـــي تحقیـــق الحاجـــات للســـیاح الحـــالیین والمضـــیفین فـــي الوقـــت الـــذي یـــتم فیـــه حمایـــة 
واالحتكاكـات  كما تهـدف الـى تقلیـل التـوترات،وتحسین الفرص لالجیال المستقبلیة لتحقیق حاجاتها

اذ یـؤدي ذلـك ،التي تنتج عبر التفاعالت المعقدة بین صناعة السیاحة والبیئة والمجتمعات المحلیة
الى إدارة جمیع الموارد بطریقة تتحقق من خاللها الحاجات االقتصادیة واالجتماعیة والجمالیة مـع 

و ،لوجي وانظمـــة دعـــم الحیـــاةادامــة التكامـــل الثقـــافي والعملیـــات االیكولوجیـــة االســـاس والتنـــوع البـــای
هناك متغیرات عدة لتقییم االستدامة في التنمیة السیاحیة التي تقع ضمن الجوانب الثقافیة والبیئیـة 

الى  أن منظمـة السـیاحة العالمیـة قـد  )Neto,2003:6(وأشار . واالقتصادیة والمشاركة المجتمعیة
، ســیاحة المســتدامة فــي االمــم المتحــدةطــورت مفهــوم الســیاحة المســتدامة فــي اطــار عملیــة تنمیــة ال

فهـــي األنشـــطة الســـیاحیة التـــي تـــؤدي الـــى إدارة جمیـــع المـــوارد بطریقـــة یـــتم فیهـــا تحقیـــق الحاجـــات 
االقتصادیة واالجتماعیة والجمالیة مع الحفاظ على التكامل الثقافي والعملیات االیكولوجیـة والتنـوع 

  . البایلوجي وانظمة دعم الحیاة
 المسـتدامة السـیاحیة التنمیـة مفـاهیم ان )University of Hawai ,TO 490:1( بینـت كمـا
  :وهي مهمة اً مور أ تتضمن
ورفـــع  تحســـین مـــع للـــزوارتقـــدم  الجـــودة عالیـــةخـــدمات  تجربـــة الســـیاحیة التنمیـــة تـــوفر: الجـــودة §

 .البیئیة نوعیة وحمایة المضیف المجتمع حیاة مستوى
ــــة المــــوارد اســــتمراریة تضــــمنإذ  :االســــتدامة تضــــمن الســــیاحة § ــــي الطبیعی  مــــع علیهــــا یعتمــــد الت

 .المضیف المجتمع ثقافة استمراریة
ـــین تـــوازنال یتحقـــق إذ :المســـتدام تـــوازن الســـیاحة §  والمجتمـــع البیئـــة وانصـــار الســـیاحة صـــناعة ب

  .المضیف والمجتمع الزوار بین والتعاون المشتركة االهداف توكد السیاحة ان كما،المحلي
الــى أن مفهــوم التنمیــة الســیاحیة المســتدامة یمكــن ان  )٩٦: ٢٠١٢، الكمــري(علــى حــین أشــار

  :یلخص بالنقاط اآلتي
 االقلیمیـــة والخطــط االســتراتیجیات فـــي الصــدارة مكــان یحتــل صـــبحأ قــد باالســتدامة االنشــغال -١

 ظـروف تـوفیرل تضـغط السـیاح مـن معینـة فئـات اصـبحت وعلیه السیاحة، مجال في والمحلیة



 وعلــى تــدریجي بشـكل البیئیــة دارةاإل تقنیــات بتطبیـق الســیاحیة تالخــدما وتطـویر فضــلأ بیئیـة
  .السیاحة تنمیة في االستدامة أبمبد خذاأل خالل من السیاحیة المنظمات في واسع نطاق

ــــیس المســــتدامة الســــیاحیة التنمیــــة مفهــــوم ان -٢ ــــة ل ــــد تحقیــــق بــــین التــــوازن مــــن ثابتــــة حال  الفوائ
 تتعلق التي اتالتعریف من كبیر عدد فهناك لطبیعیة،ا ومواردها البیئة حمایة وبین االقتصادیة
 المثلـى االداة وصفهب بیئیة ممارسة افضل بمفهوم االلتزام من یقلل ال ذلك ولكن ، باالستدامة

 مـن اخـرى الـى منطقـة مـن یختلـف قـد بیئیـة ممارسـة افضل مفهوم ان كما االستدامة، لتحقیق
 اخـــتالف الـــى ادى الـــذي االمـــر طقـــةمن كـــل فـــي التنمیـــة وظـــروف مشـــكالت اخـــتالف منطلـــق
  .ایضا المستدامة السیاحیة التنمیة مفهوم

یمكـــن وصـــف التنمیـــة الســـیاحیة المســـتدامة بانهـــا تعنـــي المحافظـــة علـــى المـــوارد البیئیـــة وكـــل  -٣
الموارد المرتبطة بالنشاط السـیاحي لضـمان اسـتمرار صـالحیة اسـتخدامها مسـتقبال بالقدرنفسـه 

منهــا حالیــا، فالســیاحة ترتكــز أساســًا علــى هــذه المقومــات مــن عوامــل مــن الفوائــد التــي یســتفاد 
الجذب السیاحي، التي تعـد بمثابـة رأس المـال الثابـت لهـذا النشـاط، وبالنتیجـة فـان أي قصـور 

 .أو تشویه لهذه المكونات سیجعل تحقیق االهداف المرجوة منه بعیدة المنال
یاحیة المستدامة والتنمیة السیاحیة التقلیدیـة ویمكن التعرف على الفرق بین كل من التنمیة الس

یوضــح المقارنــة بــین التنمیــة الســیاحیة التقلیدیــة والتنمیــة الســیاحیة . الــذي) ١٢(مــن خــالل الجــدول 
  :المستدامة

   المستدامةالتقلیدیة و  السیاحیة التنمیة بین الفرق) ١٢(جدول 
 المستدامة السیاحیة التنمیة التقلیدیة السیاحیة التنمیة

 عامة مفاهیم
   سریعة تنمیة*
  جذور لها لیس*
  االجل قصیرة*
  الكم سیاحة*
 الخارج من التنمیة عملیات ادارة*

  مراحل على تتم تنمیة*
  معینة استیعابیة وطاقة حدود لها*
  االجل طویلة*
  الكیف سیاحة*
  المحلیین السكان طریق عن التنمیة عملیات ادارة*
 التنمیة استراتیجات

   تخطیط نبدو  تنمیة*
  منفصلة لقطاعات جزئي تخطیط*
   االجازات لقضاء وحدات انشاء على التركیز*
   تقلیدیة حضریة مباني*
 لمشروعات خطط برامج*

  ذلك بعد التنمیة ثم اوال التخطیط*
  متكامل شامل تخطیط*
  االرض وتخطیط البناء في البیئیة الشروط مراعاة*
  محلیة معماریة انماط*
 االستدامة مفهوم لىع مبنیة خطط برامج*

 السائح مواصفات
   السیاح من كثیفة عدادأو  مجموعات*
  قصیرة االقامة مدد*
  مزعجة صواتوأ ضوضاء*

  صغیرة ومجموعات افراد حركة*
  طویلة اقامة مدد*
  االداء في وهدوء رزانه*



  للمكان واحدة زیارة الغالب في*
  مختلفة ثقافیة مستویات*

  للمكان رىاخ مرة الزیارة تكرار احتمال*
  والتعلم الثقافة من عال مستوي*

التخطـیط  دراسـة تقویمیـة لـبعض معـاییر: التنمیـة السـیاحیة المسـتدامة"  )2003( حسانین، عطا اهللا فـاروق،: المصدر
 ،جمهوریـة مصـر العربیـةماجستیر، كلیة السیاحة والفنـادق، جامعـة القـاهرة، فـرع الفیوم، رسالة"سفاجا –بقطاع الغردقة 

62.  
، كانــــت 1992فــــي عــــام أنــــه  )17: 1999الســــعید، (عــــن )  ٩٢: ٢٠١٢،الكمــــري (نقــــل و 

فــي قمــة  UNECDالتنمیــة المســتدامة الموضــوع المركــزي لمــؤتمر االمــم المتحــدة للبیئــة والتنمیــة 
  : عدة مهمة حول هذا المجال توصلت قمة االرض الى اتفاقیات إذاالرض ، 

مبدا لتوجیه التنمیة المستقبلیة ولمعرفة حقوق  27دم الذي ق: في البیئة والتنمیة) ریو(تصریح  -أ 
  .السكان في التنمیة ومسؤولیاتهم في حمایة البیئة العامة

وهـي اتفاقیـة بـین البلـدان لتثبیـت غـازات االحتبـاس الحـراري فـي الغـالف : تفاقیة تغیـر المنـاخإ -ب 
 .الجوي الى المستویات التي ال تضر نظام المناخ العالمي بشكل كبیر

وهــــدفها الحفــــاظ علــــى التنــــوع للفصــــائل الحیــــة وضــــمان : قیــــة التنــــوع الحیــــوي البــــایولوجيتفاإ - ج 
 .المشاركة العادلة في فوائد استخدام التنوع البایولوجي

نحـــو الحفـــاظ علـــى التنمیـــة المســـتدامة فـــي جمیـــع : توجیـــه االدارة أالتصـــریح الخـــاص بمبـــد-د - د 
 .اشكال الحیاة

ــــة وهــــو برنــــامج شــــام:  21عمــــال القــــرن أجــــدول  -ه  ــــق التنمی ــــة تطبی ل عــــن االعمــــال فــــي كیفی
 .االجتماعیة المستدامة اقتصادیا وبیئیا 

ولالحاطة بمفهوم التنمیـة السـیاحیة المسـتدامة والتعـرف علـى آراء عـدد مـن البـاحثین والكتـاب 
  :التالي )١٣(حول هذا المفهوم یمكن ذلك من خالل الجدول

  
  .وجھة نظر مجموعة من الباحثین والمفكرینمن  التنمیة السیاحیة المستدامةمفھوم ) ١٣(الجدول 

  المفهوم  الكاتب والسنة والصفحة  ت
١  

،السیسي  200١ : 25 ) ) 
  .في اطاره الحضاري والطبیعي ،ویقصد بها تنمیة مكونات المنتج السیاحي *
هــــي تنمیــــة المـــــوارد الســــیاحیة الطبیعیــــة والحضـــــاریة ضــــمن المــــوارد الســـــیاحیة *

  .ن مجموع الموارد السیاحیة المتاحة في الدولةالطبیعیة والحضاریة ضم
٢  

(Neto,2003:6) 
هــي االنشـــطة الســیاحیة التـــي تـــؤدي الــى ادارة جمیـــع المـــوارد بطریقــة یـــتم فیهـــا * 

تحقیـــق الحاجـــات االقتصـــادیة واالجتماعیـــة والجمالیـــة مـــع الحفـــاظ علـــى التكامـــل 
 .دعم الحیاةالثقافي والعملیات االیكولوجیة والتنوع البایلوجي وانظمة 

٣  
(Ricardo,2004:11) 

هي تحقیق الحاجات للسیاح الحالیین والمضیفین في الوقت الذي یتم فیه حمایة *
  .وتحسین الفرص لالجیال المستقبلیة



٤  
(Gebhard et al.,   2007:9) 

  هي تلبیة احتیاجات السیاح في الوقت الحاضر والمستقبل *
ضر دون الحد من قدرة االجیال المستقبلیة وهي التنمیة التي تفي بمتطلبات الحا*

  .في تلبیة متطلباتهم
٥  (Kerimoglu&Ciraci,2008:2

4) 
 

هـي مجموعـة خطـط ســیاحیة تهـدف الـى تحسـین مســتوى حیـاة السـكان المحلیــین *
عبر تعظیم االرباح االقتصـادیة المحلیـة مـن خـالل حمایـة البیئـة الطبیعیـة وتـوفیر 

  .خدمة بجودة عالیة للزائرین
٦  

(Huayhuaca et al.,2008:3) 
هــــي العملیــــة التــــي تــــدیم التــــوازن بــــین حاجــــات الزائــــرین وبــــین البیئــــة والمجتمــــع *

  .المضیف لالجیال الحالیة والمستقبلیة 
٧  

  )٢٥، ٢٠٠٩، النجم (

هــي مختلــف البــرامج والخطــط التــي تهــدف إلــى تحقیــق الزیــادة المســتمرة والمتوازنــة 
وترشید اإلنتاجیـة فـي القطـاع السـیاحي، وهـي عملیـة في الموارد السیاحیة وتعمیق 

مركبــة ومتشــعبة تضــم عناصــر عــدة متصــلة ومتداخلــة بعضــها مــع الــبعض تقــوم 
علــى محاولــة علمیــة وتطبیقیــة للوصــول إلــى االســتغالل األمثــل لعناصــر اإلنتــاج 
السـیاحي، وربــط ذلــك بعناصـر البیئــة وتنمیــة مصــادر الثـروة البشــریة للقیــام بــدورها 

 .رامج التنمیةفي ب
٨  

(UNEP/ UNESCO-
PRESCE,2010:8) 

العدالـــــة  فضـــــال عـــــنالتطبیـــــق االقتصـــــادي  هـــــي اســـــتدامة ایكولوجیـــــة وامكـــــان* 
االخالقیـــة واالجتماعیـــة مـــن خـــالل تحقیـــق التـــوازن البیئـــي الـــذي یمیـــز الوجهـــات 

  السیاحیة في المناطق الحساسة بیئیا
٩  

( 6 : 2010 ،المرزاقة وشخشاخ (  

لتـــي تلبـــي احتیاجـــات الســـیاح والمواقـــع المضـــیفة الـــى جانـــب حمایـــة بانهـــا هـــي ا*
انهـــا القواعـــد المرشـــدة فـــي مجـــال ادارة المـــوارد بطریقـــة ،وتـــوفیر الفـــرص للمســـتقبل

ویتحقــق معهــا ،تتحقــق فیهــا متطلبــات المســائل االقتصــادیة واالجتماعیــة والثقافیــة 
  .التكامل الثقافي والعوامل البیئیة والتنوع الحیوي

١٠  

  )٦١: ٢٠١٢،الخضراوي(

دخــول الســیاح باعــداد متوازنــة  إذهــي االســتغالل االمثــل للمواقــع الســیاحیة مــن *
ــــاطق ،للمواقــــع الســــیاحیة ــــوا علــــى علــــم مســــبق ومعرفــــة باهمیــــة المن علــــى ان یكون

وذلـــك للحیلولـــة دون وقـــوع االضـــرار علـــى ،الســـیاحیة والتعامـــل معهـــا بشـــكل ودي
  .الطرفین

١١  
(Rotich et al.,2012:110) 

الثقافیـة للمجتمعـات -تتمثل في كیفیـة ادارة المـوارد الطبیعیـة والمـوارد االجتماعیـة*
المضـــــیفة لتحقیـــــق الرفاهیـــــة االقتصـــــادیة لتلـــــك المجتمعـــــات وحمایـــــة راس المـــــال 

  .الثقافي–الطبیعي واالجتماعي 
  .من إعداد الباحثة باالعتماد على المصادر الواردة فیه: المصدر

آنفـا تـرى الباحثـة أن الكتـاب والمفكـرین ) ١٣( ء البـاحثین الـواردة فـي الجـدول واستنادا الى آرا
وضعوا مفاهیم عدة للتنمیة السیاحیة المستدامة وعبروا من خاللها عن مجموعة من آرائهم واتفقـوا 
جمیعا على أن التنمیة السـیاحیة المسـتدامة هـي أسـتغالل وأسـتثمار لجمیـع المـوارد المتاحـة بهـدف 



مناطق بیئیـا وأجتماعیـا وثقافیـا  مـن دون المسـاس بالطبیعـة البیئیـة واالجتماعیـة والثقافیـة إنعاش ال
  . سلبا

یبـدأ تنفیـذها بعـد دراسـة علمیـة كاملـة بأنهـا تنمیـة  التنمیـة السـیاحیة المسـتدامةوعلیه یمكـن وصـف 
او فـي أي جـزء  في إطار التخطیط المتكامل للتنمیة االقتصادیة واالجتماعیة والبیئیة داخل الدولـة

منهـــا تتجمـــع فیـــه مقومـــات التنمیـــة الســـیاحیة مـــن عناصـــر جـــذب طبیعیـــة وحضـــاریة مـــن خـــالل 
  .االستغالل االمثل للموارد مع ضمان استمراریتها لألجیال في المستقبل

  :اآلتیةالركائز  الىن مفهوم التنمیة السیاحیة المستدامة یستند إوعلیه ف
  
  .المتكاملالتخطیط العلمي  ■
  .ستغالل األمثل للموارد الطبیعیة والبشریة مع ضمان استمراریة لالجیال في المستقبلاإل ■
  .حترام البیئة وحمایة الموارد الطبیعیة من االستهالك والتلوثإ ■
فضـال عـن تحسـین ،العمل على تلبیة حاجات ورغبات السیاح في الوقت الحاضر والمسـتقبل ■

  .الحیاة المعیشة للسكان المحلیین
  مبادئ وأهداف التنمية السياحية املستدامة:اثالث

The aims of The sustainable tourism development 
تشـجیع االسـتثمار  إذدفـع الـى تعـاظم دورهـا فـي التنمیـة مـن  قـد المتزاید بالسـیاحة االهتمامن إ

توفر كمـا سـ ،في انشاء المشروعات السیاحیة في اطار االعفاءات الضریبیة على واردات السیاحة
ومـــن بـــین المبـــادئ التـــي توجـــه  ،نشـــاء مشـــاریع البنـــى التحتیـــةإفرصـــا مهمـــة لمســـاهمة الـــدول فـــي 

یــراد القــیم المجتمعیــة وإ ،انجــاز المخرجــات المطلوبــة،الســیاحة المســتدامة هــي تقلیــل االثــار البیئیــة 
فقــد وضــعت )  Rotich et al.,2012:110(وتــوفیر االربــاح المشــتركة للزائــرین والمضــیفین 

موعــــة مــــن مؤشــــرات االســــتدامة الخاصــــة بالســــیاحة الغــــرض منهــــا رصــــد االثــــار االجتماعیــــة مج
طــار مبــادرة المنظمــة العالمیــة إواختبــرت فــي عــدد مــن البلــدان فــي ، واالقتصــادیة والبیئیــة للســیاحة

كمـا حـددت اللجنـة العالمیـة للتنمیـة االقتصـادیة  ،) ٤: ٢٠٠١،للسـیاحة  منظمة العالمیة( للسیاحة
)University of Hawai, TO 490:4 (ئ وهــي بخصــوص الســیاحة مجموعــة مــن المبــاد

  :كاآلتي
متوافقة مع صـیاغة العملیـات االیكولوجیـة والتنـوع  أن تكون لضمان التنمیة:االستدامة البیئیة  -١

 .البیولوجي والموارد البیولوجیة
وقـیم النـاس تتـاثر بهـا ن التنمیـة متوافقـة مـع الثقافـة ألضـمان :االستدامة االجتماعیـة والثقافیـة  -٢

 .وتحافظ وتعزز الهویة االجتماعیة والثقافیة 



التـــي تعـــد ، ءة مـــن الناحیـــة االقتصـــادیة و ن التنمیـــة هـــي كفـــألضـــمان :االســـتدامة االقتصـــادیة  -٣
 .موارد مهمة لدعم اجیال المستقبل

ــــــــــد أشــــــــــار )  Mckercher,2003:4)( ، )76:2006 Vaske, &Cottrell كــــــــــال مــــــــــن ولق

Cernat & Gourdon ,2007:8)( إلـى انـه خـالل السـنوات العشـرة األخیـرة تـم تطـویر مجموعـة
 ،الثقافیــــة ،البیئیــــة ،االقتصــــادیة(مـــن المبــــادئ تمیــــز الســـیاحة المســــتدامة حســــب الركــــائز األربعـــة 

  ):المحلیة
نیــا وفــي المــدى آیمكــن االســتفادة منهــا  وتتمثــل فــي االســتدامة التــي: االســتدامة االقتصــادیة: اوال

  :من خاللالطویل 
 .تكوین مشاركات عبر سلسلة العرض من األعمال الصغیرة الى المنظمات الكبیرة §
 .إتباع المسارات المتفق علیها دولیا في أعمال التدریب ومنح شهادة المشاركة §
 .إشاعة الوعي البیئي واألخالقي بین الزبائن  §
 .تنویع الخدمات عبر تطویر مدى واسع من األنشطة السیاحیة  §
 .یرادات للمساعدة في التدریب والتسویق وتطویر الخدماتاالمة بجزء من المساه §
  توفیر حوافز مالیة لألعمال لغرض تبني مبادئ لالستدامة §

ــاً  ــة: ثانی هــي التنمیــة التــي تكــون متطابقــة مــع إدامــة العملیــات البیئیــة األســاس : االســتدامة البیئی
  والتنوع البیولوجي والموارد البیولوجیة من خالل 

 .یل تطبیق یجب انجازه في السیاحة على جمیع المستویاتدل §
 .ثارالاللتزام بتطبیق االرشادات في العملیات السیاحیة ومراقبة وتقییم اآل §
صــیاغة سیاســات ســیاحیة وطنیــة واقلیمیــة ومحلیــة وتطــویر اســتراتیجیات تتوافــق مــع االهــداف  §

 .الكلیة للتنمیة السیاحیة
 .مبادئ السیاحةل محققاوتطویر الخدمات السیاحیة التقییم والتخطیط  یكون نأضمان  §
 .ضمان حمایة السیاحة في المناطق المحمیة §
 تمییز السلوك المقبول بین السائحین  §
  تشجیع السلوك السیاحي المسؤول بین السائحین §

ي زیـادة تحكـم النـاس بحیـاتهم والتـي تكـون متوافقـة مـع الثقافـة والقـیم التـ: االستدامة الثقافیـة: ثالثاً 
  .تأثروا بها وتدعیم الهویة االجتماعیة

 .صناعة السیاحة تكون بمساعدة ومشاركة المجتمع  §
 .وصف برامج التعلیم والتدریب لتحسین وادارة التراث والموارد الطبیعیة  §
 .الحفاظ على التنوع الثقافي  §
 .حترام حقوق الملكیة واالرض للسكان االصلیینإ §



والمجــــامیع الصــــغیرة لضــــمان الثقافــــات االصــــلیة وضــــمان  العمــــل بفعالیــــة مــــع القــــادة المحلیــــین §
 .حترامهمإ
 .تشجیع القدرات المجتمعیة إلدامة واستخدام المهارات التقلیدیة §
 .تعلیم السیاح السلوك المقبول والمرغوب في تلك المناطق §
 المحلیةتعلیم صناعة السیاحة حول السلوك المقبول والمرغوب في المجتمعات  §

هـي االسـتدامة التـي تصـمم لغـرض تحقیـق الفائـدة للمجتمعـات المحلیـة : ة المحلیـةاالستدام: رابعاً 
  .وتولید مردود مادي لتلك المجتمعات

 .استمراریة سیطرة المجتمع على التنمیة السیاحیة المستدامة §
 .تضمن السیاحة توظیف السكان المهرة من المجتمعات المحلیة §
لبیة علــى المجتمعــات المحلیــة والمســاهمة االیجابیــة تشــجیع االعمــال التجاریــة لتقلیــل اآلثــار الســ §

 .لهم 
 .ضمان توزیع عادل للعوائد المالیة على كامل سلسلة العرض §
 تحسین القدرات البشریة في المجتمعات المحلیة §

 UNEP/ UNESCO-PRESCE,2010:10)(مـع ) ٦: ٢٠١٣،سـمیرة (اتفـق  علـى حـین
  :تتمثل في النقاط اآلتیةهداف التنمیة السیاحیة المستدامة وأن مبادئ إ

 .حمایة البیئة وزیادة التقدیر واالهتمام بالموارد الطبیعیة والموروثات الثقافیة للمجتمعات -أ 
 .تلبیة االحتیاجات االساس للعنصر البشري واالرتقاء بالمستویات المعیشة -ب 
تفادة مـن فراد الجیل الواحد وبین االجیـال المختلفـة مـن إذ الحـق فـي االسـأتحقیق العدالة بین  - ج 

 .الموارد البیئیة والدخول
 خلق فرص عمل جدیدة من ثمخلق فرص جدیدة لالستثمار و  -د 
 .زیادة االیرادات العامة من خالل فرض الضرائب على مختلف النشاطات السیاحیة  - ه 
 .تحسین البنى التحتیة والخدمات العامة في المجتمعات المضیفة  -و 
 .للسیاح والسكان المحلیین على حد سواءاالرتقاء بمستوى تسهیالت الترفیه واتاحتها  - ز 
 .االرتقاء بالوعي البیئي والقضایا البیئیة لدى السیاح والعاملین والمجتمعات المحلیة - ح 
خلـق تنمیـة سـیاحیة  مـن ثـممشاركة المجتمعـات المحلیـة فـي اتخـاذ قـرارات التنمیـة السـیاحیة و  - ط 

 .مبنیة على المجتمع
 .على البیئة والمنظومة الثقافیة للمقاصد السیاحیة ثیرات السیاحةأالتشجیع على االهتمام بت -ي 
 .ایجاد معاییر للمحاسبة البیئیة والرقابة على التأثیرات السلبیة على السیاحة - ك 
 .االستخدام الفعال لألرض وتخطیط المساحات األرضیة بما یتناسب مع البیئة المحیطة - ل 

األنظمـــة قـــد القـــت ان هنـــاك بعـــض المبـــادئ و ) ٦٢: ٢٠١٢،الخضـــراوي (علـــى حـــین أضـــافت 
وحمایــة المــوارد البیئیــة ، نجاحــا فــي تحقیــق حالــة التــوازن بــین رغبــات ونشــاطات الســیاح مــن جهــة

  :واالجتماعیة واالقتصادیة من جهة أخرى وهذه المبادئ هي



التوعیة والتثقیف البیئي للسكان المحلیین والعاملین في المواقـع األثریـة بأهمیـة البیئـة والمحافظـة  •
 .علیها

بحیث یحدد أعداد السیاح الوافـدین للمنطقـة السـیاحیة ،ید القدرة االستیعابیة للمكان السیاحي تحد •
بــدون ازدحــام حتــى الیــؤثر ذلــك علــى البیئــة الطبیعیــة واالجتماعیــة مــن جهــة وعلــى الســیاح مــن 

 .جهة اخرى
یة وذلــك دمـج الســكان المحلیـین وتــوعیتهم وتثقـیفهم بیئیــا وسـیاحیا وٕاشــراكهم فـي األنشــطة السـیاح •

 .مع مراعاة عدم تدمیر تراثهم الثقافي والطبیعي
تضــــافر كــــل الجهــــود لنجــــاح الســــیاحة البیئیــــة مــــن خــــالل تعــــاون كــــل القطاعــــات ذات العالقــــة  •

 .مثل القطاع الخاص والحكومي والمؤسسات الرسمیة والهیآت غیر الحكومیة،بالسیاحة 
اإلقلیمي المحفز على المساعدة  على حین أضاف مشروع االتحاد األوربي في إطار البرنامج

األوربیــة المتوســطة للتنمیــة خطــة عمــل أوضــح مــن خاللهــا نطاقــًا واســعًا للســیاحة المســتدامة وهــو 
 :یتضمن مجموعة من العناصر تتمثل بـ

ý سیاسة الحفاظ على البیئة 
ý الجماعة المضیفة 
ý ممارسات العملیة للمنظمات السیاحیة 
ý سیاسة القطاع العام 
ý  د الطبیعیةاستعمال الموار: 
ý مبادرات متعلقة بالسیاحة المستدامة 
ý الجماعات المضیفة 
ý العوامل البیولوجیة 

  : یوضح نطاق التنمیة السیاحیة المستدامة متضمنة مجموعة من العناصر) ١٧(والشكل 



 
  نطاق السیاحة المستدامة) ١٧(شكل

الــى الالذقیــة ) لبنــان(إدارة الشــاطئ الممتــد مــن جبــل عمــیش "  )٢٠٠٣( ، مشــروع االتحــاد االوربــي :المصــدر
خطـــة عمـــل -فـــي اطـــار البرنـــامج االقلیمــي المحفـــز علـــى المســـاعدة االوربیــة المتوســـطة للتنمیـــة، ) "ســوریا(

  http:// www. syrleb.org/ LINKS03/ Tourism Manuall_ar ،٨ص، متوسطیة قصیرة االمد
 هــو لهــا الــرئیس الهــدف فلــیس، عــدة مبــادئ المســتدامة الســیاحة للتنمیــة نباحثــة أالرى تــ ســبق ممــا

 والثقافیـة االجتماعیـة المبـادئ مراعـاة مـع وٕانمـا، الطبیعیـة الموارد خالل من اقتصادي عائد تحقیق
فــي  اســتغالل أفضــل المــوارد هــذه لســتغالا علــىؤكــد ت هــاضــًال عــن أن ،المضــیفة للبلــدان والبیئیــة

وهـذه المبـادئ بـدورها تسـاهم  ،فـي المسـتقبل المـوارد هـذه تمراریةاسـ علـى الحفاظ معالوقت الحاضر 
  :في تحقیق األهداف اآلتیة

  .تحسین نوعیة حیاة المجتمعات المحلیة والمضیفة .١
  .الحفاظ على البیئة والموارد الطبیعیة لألجیال القادمة .٢
  .مراعاة المبادئ االجتماعیة واالقتصادیة للبلد المضیف.٣

  طبيق مبادئ التنمية السياحية املستدامةأساليب ت:رابعا
Techniques of applying the principles of the sustainable tourism 
development 

 على الحفاظ سیاسات
  : البیئة

 الطبیعة المشاھد •
 الخاصة لمشاھدا •

 بالمدینة

  : البریة الحیوانات
 الطبیعیة البیئة •
 الصید •
•  

 للمنظمات العملیة الممارسات
  :السیاحیة

  التدویر اعادة •
  شراء •
  النفایات من التخلص •
 النظافة على الحفاظ •

  : القطاع
 الذاتي التنظیم •
 الممارسة قواعد •
 الجماعة مع العالقات •

 المضیفة
 بالسیاحة علقةمت مبادرات •

 المستدامة

  : العام القطاع سیاسة
 التمویل •
 التشریع •
 التخطیط •

  : المضیفة الجماعة
 السیاحة فوائد توزیع •
 ال""""""""تحكم درج""""""""ة* •

 المحلیة بالسیاحة
 

  : الموارد استعمال
 المیاه •
 التربة •
 الغذاء •
 

  : تلوث
 الھواء •
 المیاه •
 سمعي •
 بصري •
  



هداف التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة للدولة لما لها من قدرة على أحد أتعد التنمیة السیاحیة 
ســلوب ونمــط أهمة فــي تحســین تحســین میــزان المــدفوعات وتــوفیر فــرص العمــل فضــال عــن المســا

تشــیر  إذ،)Cascante et al.,2010:736(فــراد المجتمــع أالحیــاة االجتماعیــة والثقافیــة لجمیــع 
مســلمات اذا لــم  أةالدراســات الــى ان نظریــات وفلســفات التنمیــة الســیاحیة المســتدامة تظــل علــى هیــ

رغم من الصعوبات التـي وعلى ال،ساس عند تنفیذ مخططات التنمیة السیاحیة أتتوفر لها مقومات 
الدارة إهمیـة تبنـي مبـادئ أنـه الیوجـد خـالف علـى أ إلا،تواجه تطبیق التنمیـة السـیاحیة المسـتدامة 

   ) ٦: ٢٠١٣،سمیرة (وحمایة الموارد الطبیعیة 
مـن خـالل عملیــة ،كمـا بـین مشـروع االتحــاد االوربـي نهجـا منتظمـا لدراســة دورة ادارة السـیاحة 

مرحلــة مــن هــذه  ةیــأكــون كــل خطــوة فیهــا خاضــعة للتعــدیل والتحســین فــي ت إذمتفاعلــة ومســتمرة 
  دارة السیاحة إ عجلةیوضح )١٨(شكل .الدورة

  
  عجلة ادارة السیاحة) ١٨(شكل

الــى الالذقیــة ) لبنــان(إدارة الشــاطئ الممتــد مــن جبــل عمــیش ) " ٢٠٠٣( ، مشــروع االتحــاد االوربــي :المصــدر
خطـــة عمـــل -فـــي اطـــار البرنـــامج االقلیمــي المحفـــز علـــى المســـاعدة االوربیــة المتوســـطة للتنمیـــة، ) "ســوریا(

  http:// www. syrleb.org/ LINKS03/ Tourism Manuall_ar،  ١٥ص، متوسطیة قصیرة االمد
، دارة السـیاحیة المسـتدامةإمؤشـرات فـي الالى مجموعة مـن ) ٢٠٠٩(عام )  Ali( تكما أشار 

ول أهـــــم المفـــــاهیم لهــــذه الموشـــــرات فضـــــال عــــن هـــــدف كـــــل مؤشــــر فـــــي الجانـــــب مــــن خـــــالل تنــــا
  :یوضح تلك المؤشرات) ١٤(والجدول،السیاحي

  السیاحة المستدامة مفاهیم مؤشرات) ١٤(جدول 
  االھداف الرئیسیة في السیاحة  التعریف    المفاهیم

  القدرة االستیعابیة
  

عدد الزائرین الذین تسـتطیع الوجهـة السـیاحیة 
ابهم بـــدون االضـــرار بالبیئـــة اوالمجتمـــع اســـتیع

  .تجربة الزائر 

  منع تدهور البیئة نتیجة االعداد المتزایدة للسیاح
  

  التدخل الحكومي
  

الســـلطة المركزیـــة تتخـــذ تـــدابیر إلزامیـــة للحـــد 
  من التدهور البیئي

  السیطرة علیهو منع التلوث 

منــع التلــوث والســیطرة علیــه، وتشــجیع الممارســات وتســــــتخدم أدوات مثـــــــل الضــــــرائب والحـــــــوافز   النهج االقتصادي



مالیــــــة القنــــــاع الشــــــركات الســــــیاحیة علـــــــى ال  
  االنخراط في أنشطة أكثر استدامة

  المستدامة

  التنظیم الذاتي
  

صـــــناعة الســـــیاحة تتحمـــــل مســـــؤولیة العمـــــل 
  الخاص بها

منــع التلــوث والســیطرة علیــه، وتشــجیع الممارســات 
  المستدامة

  التعلیم 
  

ـــــــــف الســـــــــائح  علـــــــــى تطـــــــــویر وعـــــــــرض تثقی
الســـــــلوكیات أالكثـــــــر اســـــــتدامة فـــــــي الوجهـــــــة 

  السیاحیة

تشــــجیع أنمــــاط االســــتهالك المســــتدامة مــــن خــــالل 
ــــى البیئــــة  ــــة آثــــار أفعــــالهم عل تثقیــــف الســــیاح لرؤی

  وتعدیل سلوكهم

  المراقبة 
  

التقیــیم المنــتظم لوجــود مشــكلة مــا فیمــا یتعلــق 
بغایــــات وأهــــداف محــــددة والتوقعــــات المبنیــــة 

  المشكلةعلى هذه 

تــوفر معیــارا واضــحا للتقــدم، والمعلومــات المحدثــة 
وزیــادة المعرفــة للمســاعدة فــي االنتقــال مــن نظریــة 

  .السیاحة المستدامة الى الممارسة

  التسویق وخدمات المعلومات
 

جـذب لتجزئة قطاع سـوق الوجهـات السـیاحیة 
  أنواع من السیاح تناسب تلك الوجهات

، والســـــلوك تشـــــجیع أشـــــكال معینـــــة مـــــن الســـــیاحة
المطلــــــوب للســــــائح، تشــــــجیع عــــــروض المنتجــــــات 
والحـــد مـــن الموســـمیة مـــن خـــالل تشـــجیع الفـــرص 

  غیر الموسمیة

  االدارة البیئیة
  

عملیــة صــنع القــرار بشــأن تخصــیص المــوارد 
الطبیعیــة واالصــطناعیة والتــي مــن شــأنها أن 

 فـــي-تجعـــل االســـتخدام األمثـــل للبیئـــة لتلبیـــة 
 مــدةة األســاس لاالحتیاجــات اإلنســانی-االقــل 

غیــر محــددة مــن الــزمن وٕاذمــا أمكــن لتحســین 
  نوعیة البیئة

تتكامـــل األهـــداف البیئیـــة مـــع التخطـــیط والسیاســـة 
  السیاحیة

  اإلنتاج األنظف
  

التطبیــق المســتمر إلســتراتیجیة متكاملــة بیئیــة 
وقائیـــــــة للعملیـــــــات، والمنتجـــــــات، والخـــــــدمات 
لزیـــادة الكفــــاءة الكلیــــة، والحـــد مــــن المخــــاطر 

  یتعرض لها البشر والبیئة التي

  منع التلوث والسیطرة علیه

Source: Ali, Alisha, (2009) "An Investigation Into Information And 
Communication Technologies-Based Applications For Sustainable Tourism 
Development Of Destinations" A Ph.D thesis,Queen Margaret University p38 

ن أســـلوب قیـــاس مبـــادئ الســـیاحة المســـتدامة أ الـــى)Cernat&Gourdon,2007:7(وأشـــار 
الســیاحیة وثانیهمــا تمكینهــا صــانعي  ةذات وجهــین أولهمــا القــدرة علــى كشــف المشــاكل فــي الوجهــ

وقــد تــم ،السیاســة مــن اتخــاذ قــرارات وتحســین التطلعــات نحــو تنمیــة ســیاحیة مســتدامة فــي بلــدانهم 
  : اد أساس هيتباع سبعة أبعا
تعمل على تنمیة قطاعها السـیاحي علیهـا ان تقـیم التي  ن الدولة إ: االصول المالیة السیاحیة -١

العوامــــل  وصـــفهاب ،العوامـــل الرئیســـة المتعلقـــة باالصــــول المالیـــة للســـیاحة والمــــوارد الســـیاحیة
 .الرئیسة التي تحفز السیاح على اختیار وجهه سیاحیة معینة دون االخرى

تتمثل في مؤشـرین ،تعد االنشطة السیاحیة بعدا مهما من اسالیب القیاس  :لسیاحیةاالنشطة ا -٢
امـا االخـر فیتعلـق بتطـویر مؤشـرات تهـدف  ،االول یتعلق بعـدد السـائحین والعائـدات السـیاحیة

 .حركیة واحتمالیة بعیدة االمد لالنشطة السیاحیة اتالى تقییم



االربــاح االقتصــادیة هــي مــن خــالل دمـــج  ان احــد افضــل الطــرق لتعزیـــز :الــروابط الســیاحیة -٣
طة خلـــــق روابـــــط قویـــــة مـــــا بـــــین الســـــیاحة والقطاعـــــات ابواســـــ،الســـــیاحة باالقتصـــــاد الـــــوطني 

 االقتصادیة االخرى 
عنــــدما ال یمكــــن بنــــاء روابــــط مــــابین الســــیاحة والقطاعــــات االخــــرى مــــن : الفــــرص الضــــائعة -٤

 .اجحة عن االنشطة السیاحیةمكان التنمیة النإاالقتصاد المحلي تتم خسارة جزء هام من 
خرى هي امكانیة معرفة مدى الفائـدة التـي تعـود آلبعاد األمن ا:االجتماعیة–االستدامة البیئیة  -٥

وذلك من خالل تطبیـق المعـاییر البیئیـة ومعـاییر .بها االنشطة السیاحیة على المجتمع والبیئة
 .النشطة السیاحیةالجودة المتفق علیها من قبل المنظمات الدولیة ذات العالقة با

ن االصـول العامـة أصـول االسـاس للسـیاحة و ألحـد اأتعد البنى التحتیة :استدامة البنى التحتیة -٦
مكــان الوصــول الــى اصــول ســیاحیة معینــة إان  إذ،للبنــى التحتیــة هــي اســاس التنمیــة التحتیــة

 .تعتمد على نوعیة البنى التحتیة الشاملة
احـد اهـم العوامــل المعـززة لتنـافس جهـة ســیاحیة  ان تنـافس االسـعار یعـد فــي االغلـب :الجـذب -٧

كما یعتمد ،وهذا یمكن ان یفسر سبب االختالفات في االنشطة االقتصادیة مابین الدول،معینة
 .الجذب على الكثافة السكانیة المؤهلة بشكل جید

 ،إذ ذكر المكونات الرئیسة للتنمیة السـیاحیة المسـتدامة) ٢٠١٠،عبد الحفیظ(كما وافقه الرأي 
، فضــال عــن الســكان المحلیــین وكیفیــة تلبیــة حاجــات الســیاح،الثقافیــة -متمثلــة بالبیئــة االجتماعیــة

یبـــــین المكونـــــات الرئیســـــة للتنمیـــــة الســـــیاحیة ) ١٩(والشـــــكل، مـــــایتفرع عنهـــــا مـــــن مكونـــــات فرعیـــــة
  :المستدامة

  
  دامةالمكونات الرئیسة للتنمیة السیاحیة المست) ١٩(شكل 

حالـة الـدیون الـوطني  -دور التسویق في تطویر النشاط السیاحي في الجزائر) "٢٠١٠(، مسكین، عبد الحفیظ :المصدر
  ٧١ص،الجزائر، جامعة منتوري بقسنطینة، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، رسالة ماجستیر، "للسیاحة



السیاسـة فـي تقـویم االداء منظـور  طریقـة) Spilanis et al., 2009:5(وضـح أ علـى حـین
نجاح التنمیة مضمون هذه الطریقة یبین ان  انو ، واالثراالداء السیاحي مؤشرات  السیاحي لقیاس

فقــط وانمــا هنــاك مؤشــرات  المنطقــةعــداد الســائحین الــذین یــزورون أمــن خــالل  الیقــاسالســیاحیة 
 ،فـي الجانـب السـیاحي تر المؤشـ ههمیة هـذمن أ رغم كما ان هذه الطریقة تبین أنه على ال،اخرى 

والجدول ، ثیر على تنمیة المنطقة المضیفة اي الرفاهیة االقتصادیة للمجتمع المحليأت اإل أنها لها
  :طریقة منظور السیاسة في تقویم االداء السیاحي یبین) ١٥(

  طریقة منظور السیاسة في تقویم االداء السیاحي) ١٥(جدول
 السیاحة كقوة دافعة

  
  سیاحیة واالداءالنتائج ال  مخرجات سیاحیة

  )تاثیرات مباشرة(
ثر السیاحة على حالة أ

االستدامة في المناطق 
  )التاثیرات الكلیة(

  

  البنى التحتیة السیاحیة*
  بنى تحتیة عامة*
  موارد سیاحیة*

  :االقتصاد*  عدد اللیالي*
  االنفاق السیاحي

  :المجتمع*
  االنشطة السیاحیة توظیف

  البیئة*
  استهالك الطاقة
  استخدام االرض
  استهالك الماء

  قطاعات تنافسیة*
  درجة التخصص*
  تنمیة المجتمع*
  توزیع الدخل*
  التنوع البیولوجي*
  التنوع الحضري*

Sourcs: Spilanis, I. & Vayanni, H.& Glyptou, Kyriaki (2009)."Profile of 
Sustainability  in  some Mediterranean  tourism destinations : The evaluating 
framework of the tourism activity ",UNEP/Map Regional Activity Centre, 
Journal  of Plan blue Sophia Antipolis,p5  

  :الى یهدف فضل ممارسة الدارة البیئةأمفهوم  أن ) ٦: ٢٠١٣،سمیرة (كما أكد 
  .لطاقة والمیاه وغیرهاا،التربة ،االستخدام الرشید للموارد الطبیعیة مثل االرض  -أ

  .الصلبة والسائلة والغازیة،شكاله المختلفة أالعمل على خفض نسب التلوث ب -ب
  .الحفاظ على التنوع البایلوجي من خالل حمایة النباتات والحیوانات والنظام االیكولوجي -ج
  .وغیرهااالبقاء على التراث الثقافي باشكاله المختلفة من عادات وتقالید وتراث معماري  -د
عملیــات التنمیــة مــع العمــل علــى تكامــل كافــة المشــاركة المحلیــة لكافــة طوائــف المجتمــع فــي  -ه

  .الثقافات المحلیة
  .استخدام العمالة والمنتجات المحلیة -و
  .التقلیل من المواد الكیماویة الملوثة للتربة -ز
  .ةوضع سیاسة تراعي الشروط البیئیة في كافة مراحل التنمیة السیاحی -ح
  .االخذ بعین االعتبار شكاوي السائحین -ط



ن االتحــاد االوربــي حــدد نظــام تحــذیر لتقیــیم أ ) Jovicic&Ilic,2010:295(علــى حــین ذكــر
كان المؤشر في وضع حرج او قابل ماذا إمؤشرات المقارنة للسیاحة المستدامة من خالل توضیح 

  :ن لها دالالت مختلفة لواأوذلك من خالل تحدید ثالثة ،لالحتواء او وضع مستدام 
 .ني وبمقیاس مناسبآن الوضع حرج ویحتاج الى اجراء أیوضح :النطاق االحمر 
ن الوضـع یمكــن تحملـه ولكـن یتوجــب زیـادة اعــداد السـائحین بشــكل أیوضــح :النطـاق االصـفر 

 .كبیر في المستقبل وضرورة حل المشاكل التي تعترض ذلك
النجاح في استخدام مقاییس عملیـة جیـدة  ریظهن الوضع مستدام و أیوضح :النطاق االخضر 

  .في الماضي
  ةاملستدامهمية التنمية السياحية أ:خامسا

The importance of sustainable tourism development 
في البلدان والمناطق التي یكـون االقتصـاد فیهـا مـدفوعا مـن السـیاحة اصـبحت مرتبطـة بشـكل 

الثقافیــــة المرتبطــــة بالســــیاحة غیــــر –ل االجتماعیــــة المشــــاكفضــــال عــــن متزایــــد بالمشــــاكل البیئیــــة 
ن هنــاك قبــوال متزایــدا للحاجــة الــى نشــر التنمیــة الســیاحة المســتدامة إفــلــذلك  وكنتیجــة  ،المســتدامة

ن إ.االقتصـــادیة للوجهـــات الســـیاحیة-لتقلیـــل أثارهـــا البیئیـــة وتعظـــیم الفوائـــد اإلجمالیـــة االجتماعیـــة
 وٕانما، فقط المستدامة ال تبحث عن تقلیل األثر البیئي المحلي الطرق الحدیثة في التنمیة السیاحیة

) Neto,2003:6(كبــر للمشــاركة المجتمعیــة وتقلیــل الفقــر علــى المســتوى المحلــي أإعطــاء أولویــة 
إن أهمیــة التنمیــة الســیاحیة المســتدامة تتمثــل فــي تحســین نوعیــة حیــاة الســكان عــن طریــق تحســین 

  الل حمایــــــــــــة البیئــــــــــــة الطبیعیــــــــــــة والمبنیــــــــــــة علــــــــــــى الفوائــــــــــــد االقتصــــــــــــادیة المحلیــــــــــــة مــــــــــــن خــــــــــــ
الطبیعیة كما تهدف الى تقلیل اآلثار السلبیة للسیاحة على البیئة ،توفیر تجربة عالیة الجودة للزوار

ذلك فان الهدف الرئیس في لو ،تحقیق الرفاه للمجتمعاتلوتحسین مستوى األحوال االجتماعیة والثقافیة 
أن ادة التفــاوض علــى أهــداف الســیاحة المســتدامة فــي المســتقبل الســیاق السیاســي لالســتدامة هــو إعــ

 یكــــــــــون قــــــــــادرا علــــــــــى تنفیــــــــــذ سیاســــــــــات التحــــــــــرك نحــــــــــو االســــــــــتدامة علــــــــــى جمیــــــــــع المســــــــــتویات
)Kerimoglu&Ciraci,2008:23 (كمـــــا وافقـــــه الـــــرأي (Ricardo,2004:11) بـــــین أن أهمیـــــة إذ 

تنـتج مـن التفـاعالت المعقـدة بـین صـناعة التنمیة السـیاحیة المسـتدامة تتمثـل فـي تقلیـل التـوترات التـي 
دارة المــوارد بطریقــة یمكــن أن تحقــق االهــداف إممــایؤدي الــى ،الســیاحة والبیئــة والمجتمعــات المحلیــة 

دامـة التكامـل الثقـافي والعملیـات االیكولوجیـة االسـاس إعن  فضالً ، االجتماعیة واالقتصادیة والجمالیة
ن التنمیــــة الســــیاحیة أ مــــرة أخــــرى) Kerimoglu&Ciraci,2008:24(كمــــا أكــــد ،لتنــــوع البــــایلوجياو 

تحسین مستوى حیاة السكان المحلیین عبر تعظیم الفوائد االقتصادیة المحلیة المستدامة تهدف الى 
 مــن خــالل حمایــة البیئــة الطبیعیــة وبنــاء بیئــة مســتدامة وتــوفیر خــدمات ذات جــودة عالیــة للســیاح

تهـدف  كمـا د بـین المجتمعـات المضـیفة والصـناعاتتـوفیر تـرابط اقتصـادي طویـل األمـفضال عن 



الثقافیــة  -ة الطبیعیــة وتحســین الرفاهیــة االجتماعیــةالبیئــل اآلثــار الســلبیة للســیاحة علــى یــتقل الــى
العمـــل علـــى أن تكـــون التنمیـــة الســـیاحیة صـــدیقة للبیئـــة وذلـــك مـــن خـــالل و  .للمجتمعـــات المضـــیفة

  .یئیةكل مشروع سیاحي مجموعة من الشروط الباعتماد 
فقـد حـدد للتنمیـة السـیاحیة  )University of Hawai, ,TO 490:6(مـا االتحـاد العـالميأ

  :یاتالمستدامة مجموعة من المز 
تشـــجع الســـیاحة المســـتدامة علــــى فهـــم افضـــل لواقـــع الســــیاحة علـــى البیئـــة الطبیعیـــة والثقافیــــة -١

  .واالنسانیة
  .تضمن السیاحة المستدامة توزیع عادل للفوائد والكلف-٢
ـــادق وغیرهـــا مـــن أمـــاكن اإلقامـــة -٣ تعـــزز الســـیاحة المســـتدامة قطاعـــات محلیـــة مربحـــة مثـــل الفن

  .والمطاعم 
  .ساستحفز السیاحة تحسین وسائل النقل والتواصل المحلي وغیرها من البنى التحتیة اال-٤
بة الــى تظهــر الســیاحة المســتدامة غیــر المضــرة بالبیئــة أهمیــة المــوارد الطبیعیــة والثقافیــة بالنســ-٥

  .ن تساعد على الحفاظ على هذه المواردأالرفاه االقتصادي واالجتماعي ویمكن 
السـكان  مشـراك كـل شـرائح المجتمـع فـي اتخـاذ القـرارت بمـا فـیهإتسعى السیاحة المستدامة الـى -٦

  . خرین للمواردآوذلك لتتعایش السیاحة مع مستهلكین  ،المحلیین
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دبیات البعاد التنمیة السیاحیة المستدامة باختالف وجهات النظر من كاتب الـى یختلف عرض األ
 ،التنمیــة الســیاحیة المســتدامةأبعاد حــولعــرض لمــا تطــرق إلیــه بعــض البــاحثین  يیــأتوفیمــا  ،اخــر

  ).١٦(التي یمكن توضیحها بالجدول 
  راء بعض الباحثینآابعاد االتنمیة السیاحیة المستدامة حسب )١٦(جدول
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  الضیف رضا.٦



تنمیــة الســیاحیة المســتدامة للبعــاد الســتة األ أختیــار وانســجامًا مــع الســیاق العــام للدراســة جــرى 
رضـــا ، المكـــانيالبعـــد  ،البعـــد الثقـــافي ،البعـــد االجتمـــاعي،البعـــد االقتصـــادي ،البعـــد البیئـــي( وهـــي

مــة لطبیعــة وأهــداف الدراســة، ءوذلــك لكونهــا األبعــاد األكثــر مال ،كأبعــاد للدراســة الحالیــة) الضــیف
بعاد التنمیة السیاحیة المستدامة التـي تـم اعتمادهـا علـى مسـتوى دراسـتنا الحالیـة كمـا أوعلیه تكون 

   :یأتي
 The Environmental dimension  البعد البیئي:اوال

عــن مفهـوم البیئــة یعنـي الحــدیث عــن مكوناتهـا الطبیعیــة وعـن الظــروف والعوامــل ن الحـدیث إ
جمـاال هـي االطـار الخـارجي الـذي یضـم جمیـع العناصـر إوالبیئة ، التي تعیش فیها الكائنات الحیة

الـخ التـي یعـیش ...الطبیعیة والبیولوجیـة والحضـاریة والتاریخیـة كالمنـاخ واالرض واالنهـار والجبـال
ن مع الكائنات االخرى من نباتات وطیور وحیوانات في تكامل وتجانس وتوازن یساعد فیها االنسا

وٕان البعــد ، )١١٨: ٢٠٠١،السیســي(علــى اســتمرار الحیــاة وبقائهــا كمــا أرادهــا اهللا ســبحانه وتعــالى
إذ ان ،البیئــي یتمثــل فــي اهتمــام االدارة بالمصــادر الطبیعیــة وهــو العمــود الفقــري للتنمیــة المســتدامة

لتحركــــــات وبصــــــورة رئیســــــة تركــــــز علــــــى كمیــــــة ونوعیــــــة المصــــــادر الطبیعیــــــة علــــــى الكــــــرة كــــــل ا
  وعامــــل االســــتنزاف البیئــــي هــــو أحــــد العوامــــل التــــي تتعــــارض مــــع التنمیــــة المســــتدامة،االرضــــیة

)Cottrell & Vaske, 2006: 76(  لــذلك فــنحن بحاجــة الــى معرفــة علمیــة الدارة المصــادر
الحصول على طرائق منهجیـة وتشـجیعیة مترابطـة مـع نظـام  الطبیعیة لسنوات قادمة عدة من أجل

 لهــا دور كبیــر باإلنســان المحیطــة البیئــة أنال""ى   )٤٩٠: ٢٠٠٩، دیــب ومهنــا( وأشــار ادارة البیئــة
 المنظمــات داخــل العـاملین األفــراد علــى العمـل بیئــة تـأثیروٕان  وتصــرفاته، ســلوكه علـى التــأثیر فـي

 بـین التفاعـل نـاتج إلـى یعـود وٕانمـا المنفصلة، العوامل من مجموعة أو معین عامل الیقتصر على
 سـلوكیة ظـواهر مجموعة أو سلوك على الحاكم التأثیر لبعضها كان وٕان المتعددة، البیئیة العوامل
 األخـرى، المنظمـات مـن غیرهـا نمـ تمیزهـا خصـائص اإلداریـة المنظمـات مـن منظمـة ولكل معینة

 وهــي العمــل فــي الخاصــة وأســالیبها أنشــطتها منظمــة لكــلف) ٢٤: ٢٠٠٧،الســبیعي(وهــذا ماأكــده 
 داخـل للعمـل الممیـزة الخصـائص وهـذه األفراد هفی یعمل الذي المحیط مجموعها في تمثل عناصر

 كمـا أضـاف، ةالمنظمـ بأعضـاء الخـاص الوظیفي السلوك ومظاهر أداء على تأثیر لها المنظمات
(Jovicic&Ilic,2010:296) رات تقــــیس نوعیــــة البیئــــة وطلبــــات أن هنــــاك مجموعــــة مــــن المؤشــــ

المنـــاظر ،التنـــوع البـــایلوجي،الهـــواء،المـــاء(الســـائحین بداللـــة االوســـاط البیئیـــة المختلفـــة والمتمثلـــة بــــ
فضــــال عـــن أن الســــیاحة البیئیــــة مــــاهي اال التمتـــع بالطبیعــــة بالدرجــــة االولــــى ،) الــــخ ...الطبیعیـــة

الى الغابات والتجوال فـي  والرحالتال وترتبط بها مجموعة من االنشطة مثل الصید وتسلق الجب،
  .المناطق االثریة والتاریخیة



  )Gronau & Kaufmann, 2009:87(عـن ) ١١٢: ٢٠١٢،الكمـري (علـى حـین  أشـار  
 متزایـد سـیاحي طلـب فهنـاك السـیاحي، القطـاع السـتدامة عـدة مسـاهمات یقـدم الى أن البعد البیئـي

 اضـــافي دخـــل لضـــمان اً طریقـــ شـــكلتذا الســـوق حیة، وعلیـــه فـــان خدمـــة هـــالســـیا المنتجـــات علـــى
 فاســتخدام االرض، الســتخدامات نســبألا الطــرق تشــجیع یــتم نــهإف مــن ثــمو  المحلیــة، للمجتمعــات

ـــة الشـــعبیة ةمنتجـــات الرئیســـال ـــى النـــاس، بـــین قبـــوال كثـــرأ تصـــبح للتطـــویر القابل  المثـــال ســـبیل عل
یســاعد حــول فوائــد المنتجــات التقلیدیــة د المتزایــ فــالوعي ، البالســتیك مــن بــدال الفخاریــات اســتخدام

 الــذي التقلیــدي البنــاء ســلوبأ علــى تبقــين تلــك المــواد إ إذ اســتدامة، كثــرأ المــواد تلــك جعــل علــى
مــع ماســبق إذ یــرى ان البعــد البیئــي ) ٢٠٠٧:٥،الغامــدي(ویتفــق .الســیاح قبــل مــن مفضــالً  یكــون

مــع المــوارد الطبیعیــة وتوظیفهــا  یركــز علــى حمایــة وســالمة االنظمــة االیكولوجیــة وحســن التعامــل
لصـالح االنســان دون احـداث خلــل فـي مكونــات البیئــة المتضـمنة لــألرض والمـاء والهــواء ومــایكمن 

وادامتها دون استنزافها او ،فیها من مصادر طبیعیة تسهم في بقاء حیاة البشریة والحیوانیة والنباتیة
  :یةولتحقیق ذلك البد من االهتمام بالعناصر اآلت،تلوثها

 .التنوع البیولوجي المتمثل بالبشر وبالنباتات والغابات والحیوانات •
 .الثروات والموارد المكتشفة والمخزونة من الطاقة بانواعها وبمختلف مصادرها •
التلوث الـذي تتعـرض لـه البیئـة بكـل مكوناتهـا والسـیما المیـاه والهـواء واالراضـي وكـل مـایحیط  •

وكــل مــن شــأنه أن  یــؤدي الــى ،ت ســمعیة وضــوئیة باالنســان مــن فضــاء خــارجي ومــن منبهــا
 .االخالل بصحة الكائنات الحیة

 .حمایة المراكز السیاحیة والطبیعیة والبیئیة داخل البلد •

  The Economical dimension البعد االقتصادي :ثانیا
 ،حد مكونات البیئة التسویقیة المهمـة التـي تـؤثر علـى الطلـب السـیاحيأیعد البعد االقتصادي 

الـذي یتضــمن مجموعــة مــن العوامــل تتمثــل بـي مســتویات واتجاهــات الــدخل والقــوة الشــرائیة والمیــل 
الــخ مــن العوامــل ،..، والتضــخم والبطالــة ومعــدل االســعار ومعــدل الفائــدة ،نفــاق والمیــل لالدخــارلإل

 )١٥٨: ٢٠١١،خــرونآو  نمـرال(التـي تـؤثر علـى نجـاح االســتراتیجیات التسـویقیة للمنظمـات او فشـلها
لـــذا یـــؤثر متوســـط دخـــل الفـــرد فـــي ،ن الســـیاحة نشـــاط ترفیهـــيأ)٣٠: ٢٠٠١،السیســـي (كمـــا یـــرى 

یجــب علــى الفــرد العمــل علــى تــوفیر المــدخرات للقیــام برحلــة  إذ،الحركــة الســیاحیة الــى الحــد الكبیــر
لهــا تــوفیر المبــالغ  تیحــاً ن یكــون دخلهــا القــومي مأكمــا ان الدولــة المســتقبلة للســیاح یجــب ،ســیاحیة

  .خصصة النشاء واقامة االماكن السیاحیة والقیام بالتنمیة السیاحیةالم
المنظمــــــات الدولیــــــة واإلقلیمیــــــة  الــــــى أن )Raheem,2008:205)&Olorunfemiوأشــــــار 

إلــى الســیاحة كقطــاع إقتصــادي لــه دوره فــي التنمیــة االقتصــادیة إلــى  رأصــبحت تنظــقد  والمحلیــة



فـإن أغلـب الـدول الصـناعیة والسـائرة فـي طریـق  جانب قطاعات النشاط االقتصادي االخـرى لـذلك
بــذلك لــم یعــد حاجــة  يلــه اهمیتــه التجاریــة واالقتصــادیة والسیاســیة فهــ اً انتاجیــ اً قطاعــ تعــدهاالنمــو 

اجتماعیــة أو مجــاال للترفیــه والراحــة فقــط بــل أصــبحت تشــكل مــوردا أساســا تعتمــد علیــه الــدول فــي 
  .تنمیة إقتصادیاتها

ینبـع  إذ، الحالیـة والمسـتقبلیة للنشـاط االقتصـادي  والمؤشـراتعكاسـات یتضمن هذا البعـد االن 
قاعـــدة للتنمیــــة واي تلویـــث لهـــا واســــتنزاف  وصـــفهامـــن ان البیئـــة هــــي كیـــان اقتصـــادي متكامــــل ب

ومـن ثـم یجـب اخـذ المنظـور ،لمواردها یؤدي في النهایة الى أضعاف فـرص التنمیـة المسـتقبلیة لهـا
: ٢٠٠٩،دیـــب ومهنـــا (تـــوفیر الجهـــد والمـــال والمـــوارد لمشـــكالت االقتصـــادي بعیـــد المـــدى لحـــل ال

فــي عملیــة التنمیــة االقتصــادیة للبلــد ودفــع حالــة االقتصــاد الــوطني  اً كبیــر  اً ن للســیاحة دور إ .)٤٩٠
ما یتطلب من استخدام االنشطة الترویجیة على الصعدین المحلي والخارجي وهذا مـا مالى االمام 

نمـت السـیاحة فـي لقـد  (Kirovska,2011:72)عمالت الصـعبة یؤدي الى حصول الدول على ال
یة فــي العــالم وان منظمــة الســیاحة العالمیــة دخیــرة لتصــبح واحــدة مــن الظــواهر االقتصــاألونــة اآلا

 ،ملیــار ١.٦لســائحین الــى أرتفــاع عــدد ا الــوردات مــن خــالل ستصــلت ٢٠٢٠عــام ذكــرت أن فــي 
، سـتدامة القطـاع السـیاحي لمثال الى زیادة سیاسـتها وفي االلفیة الثانیة سعت تایوان على سبیل ال

وهذا من بین اهم االهداف التي سعت الى تحقیقها فضال عن زیادة الرحالت الداخلیـة والتـي ادت 
  ،(Marzuki  et al. , 2011 : 280)الى زیادة ایرادتها االقتصادیة 

فطبیعة  ،عمل المنظمةدورا هاما في  تؤديإن القوى االقتصادیة ) 56: 2010،یاسین(ویرى 
النظام االقتصادي السائد یحدد نوع وحجم الفرص والتهدیدات التي یمكن ان تجدها المنظمة وبناء 

  مقـــــــــدار الطلـــــــــب مـــــــــن اإلنتـــــــــاجبو التنبـــــــــؤ أعلـــــــــى ذلـــــــــك تقـــــــــوم المنظمـــــــــات بوضـــــــــع توقعـــــــــات 
) (Pearce & Robinson, 1991:1 . للعوامل االقتصادیة والتغیرات المصاحبة في طبیعة أن

األسواق والدخل المختلف والمنافسة وغیرها من العوامل كالعرض والطلب والیة السـوق أو الخطـط 
ٕان مبــــادئ اإلدارة تؤكــــد و ، )٥٧: ٢٠٠٥،الفــــتالوي(علــــى اإلنتاجیــــة فعــــاالً  اً ثــــر أالــــخ ...االقتصــــادیة

 األسـاسمـن الـدعامات  وصـفهالجوانب االقتصادیة لقطاع السـیاحة كمصـدر مهـم للـدخل المتزایـد ب
  .في التنمیة المستدامة للبلد

التنمیة المستدامة تراعي البعد االقتصادي  أن الى) (Huayhuaca et al.,2007:76 ویشیر
ســواء عــن طریــق النشــاط ،مــن خــالل البحــث عــن القطاعــات االقتصــادیة التــي تتمیــز بهــا المنطقــة 

مســبقا تكــون قــادرة  ازیاتهــمن المنطقــة التــي تحــدد أولهــذا نجــد ،الزراعــي او الصــناعي او الســیاحي
تـــوفیر فـــائض القیمـــة عـــن طریـــق المنتجـــات لعلـــى النهـــوض بالنشـــاط االقتصـــادي المناســـب لهـــا 

فـــراد أن تـــدمج أیمكـــن لهـــا فـــي أن التنمیـــة المســـتدامة  )٧: ٢٠١٠،احمـــد (وهـــذا ماأكـــده ،المحققـــة
لبعـد هـذا تصـبح قـادرة علـى تحقیـق ابو  ،المجتمع الباحثین عن فرص عمل في النشـاط االقتصـادي



تـوفیر المنتجـات االقتصـادیة التـي تتمیـز بهـا و االقتصادي عن طریق امتصاص البطالة مـن جهـة 
من الممكن أن یساهم القطاع السیاحي بدرجة ملموسة في توفیر جزء من النقـد االجنبـي . المنطقة

  .لتنفیذ خطط التنمیة الشاملة كما هو الحال في معظم الدول النامیـة
 البعـــد االقتصـــادي هـــو عبـــارة عـــن نأ الـــى )Jovicic&Ilic,2010:296( اشـــار علـــى حـــین

كمابین كیفیـة تـاثیر ، اسهام السیاحة في االقتصاد المحلي  ظهروت مؤشرات تتصل بخطط التنمیة
  :السیاحة على االقتصاد المحلي من خالل

ق بنــاء الفنــاد(مســاهمة رؤوس االمــوال االجنبیــة فــي االســتثمارات الخاصــة بقطــاع الســیاحة  -١ 
  ) .الخ ..القرى السیاحیة 

  .المدفوعات السیاحیة التي تحصل علیها الدولة مقابل منح تأشیرات الدخول الى البالد -٢ 
  .فـروق تحویل العملة -٣ 
فضــــال عــــن ) االســــاس والتكمیلیــــة ( االنفــــاق الیــــومي للســــائحین مقابــــل الخــــدمات الســــیاحیة  -٤ 

  .لقطاعات إقتصادیة أخــرىاالنفاق على طلب السلع االنتاجیة والخدمات 
  .االیــرادات االخــرى للفنادق من السائحین  -٥ 

ـــالنقطتین أن  وممـــا تقـــدم تـــرى الباحثـــة مـــن خـــالل الدراســـة ـــى ب أهمیـــة البعـــد االقتصـــادي تتجل
  :آلتیینال
فــي تحقیـق التنمیــة المسـتدامة مــن خـالل مســاهمته فـي زیــادة النـاتج المحلــي  اً رئیسـ یعـد عــامالً  -١

تأكیـد ع الخطـط السـیاحیة الطویلـة وذلـك مـن خـالل  ،ستوى المعیشة للمجتمع المضـیفوتحسین م
األمــــد مــــع تــــوفیر مــــا ینــــتج عنهــــا مــــن منــــافع اقتصــــادیة وتوزیعهــــا بصــــورة عادلــــة علــــى الجهــــات 

  .المساهمة
إن الـــرواج االقتصــــادي المتحقـــق مــــن تطـــور النشـــاط الســــیاحي لـــه تــــأثیر یعـــود بالفائــــدة  كمـــا -٢

 ،ومنهــا تــوفیر فــرص العمــل لتحســین دخــل الفــرد ومحاربــة الفقــر الرتقــاء بــالمجتمع،المباشــرة علــى ا
یقـــود الســـكان إلــى التمســـك بالســـلوكیات والقــیم الحضـــاریة الجیـــدة مثــل كـــرم الضـــیافة وحســـن هــذا و 

  .معاملة الغیر
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اعي یكـــون متعلقـــًا بالوحـــدة االجتماعیـــة أن البعـــد االجتمـــ ) Jovicic&Ilic,2010:296(یـــرى 
إذ مــــن ،والتــــي مــــن الضــــروري ان تكــــون مقیمــــة بداللــــة الرفاهیــــة الموضــــوعیة للمجتمــــع المضــــیف

الصعب تصور إمكان حمایة التدفق السیاحي واستمراره دون االخذ في االعتبـار ظـروف المجتمـع 
حـــق االنســـان  عي یعن"""يأن البع"""د االجتم"""ا )٤٩٠: ٢٠٠٩،دیـــب ومهنـــا (علـــى حـــین ذكـــر ،المضـــیف 

الطبیعي في العیش في بیئة نظیفة وسلیمة یمارس من خاللهـا جمیـع االنشـطة مـع كفالـة حقـه فـي 



یسـتثمرها بمـا یخـدم احتیاجاتـه ،نصیب عادل من الثروات الطبیعیة والخدمات البیئیـة واالجتماعیـة 
إذ أضـاف )  (Huayhuaca et al.,2007:76وهـذا ماأكـده ، ...)هـواء،ملـبس ،طعـام ،مـاوى(االسـاس 

الــى ذلــك أن التوزیــع العــادل للثــروات یــؤدي الــى رفــع مســتوى المعیشــة لالنســان ودون تقلیــل فــرص 
 واألعـراف السـائدة االجتماعیة بالقیم ترتبط التي المتغیرات من كثیرال هذه وتضم، االجیال القادمة

إذ  مــن ســواء المنظمــة علــى ةمختلفــ بأشــكال وتــؤثر ،واألفــراد للمجتمــع األخالقیــة واألطــر والتقالیــد
 مـــن المنظمـــة علیهـــا تحصـــل التـــي البشـــریة المـــواردإذ  مـــن أم والزبـــائن األســـواق فهـــم علـــى قـــدرتها

تـــؤدي دورًا  االجتماعیـــة العوامـــل الـــى أن ) 17 : 2010 ،الزهیـــري(وأشـــارت، الخـــارجي محیطهـــا
 إنتاجیـة فـي كبیـرا دورا السـائدة والتقالیـد والعـادات السـكاني والتركیـب االجتماعیة البیئةإذ  منكبیرًا 

 وقــیم اتجاهــات تحــوي االجتماعیــة البیئــة كمــا أن)225 :2012،الصــوص( كمــاذكر،المشــروعات
 األفـــراد وقـــیم ومعتقـــدات اتجاهـــات معرفـــة ویمكـــن ،القـــیم بتلـــك والمتـــأثر المنـــدفع والســـلوك المجتمـــع

 اإلحسـاس یـتم االجتماعیـة لالعوامـ تـأثیر إذ أن البیئـة، تلـك فـي سـلوكهم خالل من المجتمع داخل
 وٕان ،نالزبـــائ وتفضـــیالت وأذواق حاجـــات طبیعـــة یطرأعلـــى الـــذي التغیـــر خـــالل مـــن بـــه والشـــعور

وهـذا ماأكـده كـال ، للدولـة القانونیـة بالتشـریعات عنهـا یعبـر مـا غالباً  المثبتة االجتماعیة االتجاهات
یــة مذات أه تعــد عیـةاالجتما االتجاهــات إذ أوضــحا أن (Rue & Holland, 1989:108)مـن

 أن نجـــــد لهـــــذا الناشـــــطة، للمنظمـــــات التحـــــدیات أو الفـــــرص طبیعـــــة فـــــي هـــــابالتأثیر  لتمیزهـــــا نظـــــراً 
 لكــي البیئــي رصــدها ضــمن بوضــعهاوتقــوم  االجتماعیــة للعوامــل الممكنــة لآلثــار تشــیر المنظمــات

مهمـًا مـن  السـیاحة أصـبحت مصـدراً كمـاذكرا أن ، علیهـا تعتمـد التـي النظر وجهات تحدید تستطیع
ألن بعــض فئــات المجتمــع التــي تــرتبط ،مصــادر التغییــر والتحــول الطبقــي بــین أفــراد المجتمعــات 

أعمالهم بالسیاحة سواء بشكل مباشر أو غیر مباشر ینتقلون من طبقة اجتماعیة إلى طبقة أفضل 
  .لما یحققونه من مكاسب وأرباح من العمل السیاحي

 بتحلیـل تقـوم األعمال منظماتالى أن  Pearce & Robinson, 1991: 193)(كما أشار
 مثـل العوامـل تلـك خالل من وتحدیات فرص من یتوقع ما تحدیدل االجتماعیة للعوامل موسع مدى
 مـع تختلـف التـي األذواق تقـدم مـا إلـى یضـیف مـن وهنـاك الـخ ..الترفیهیـة واألنمـاط السلوك أنماط

في رفع الوعي االجتماعي عنـد السـكان، مـن الوعي السیاحي أحد العوامل المهمة  إذ یعد،الموضة
خالل الزیارات والرحالت التي تؤدي إلـى تنمیـة الـوعي السـیاحي لـدى أفـراد المجتمـع، ممـا یجعلهـم 
یتعرفــون علـــى قیمـــة مــا یحـــیط بهـــم ویعملـــون علــى تقدیمـــه فـــي أفضـــل صــورة تجـــذب الســـواح مـــن 

والسـالم االجتمـاعي فـي  االمـن أن  (Liu et al. ,2012:415)كمـا أضـاف .المنـاطق مختلـف
ممـا یزیـد  للمنطقـةیمكن ان یؤدي الى تنمیة الحركة السیاحیة وزیادة تـدفق المـوارد المالیـة  المنطقة

تنمیة وخلق فضال عن قدرتها على االنفاق في مجاالت االستثمار والخدمات االجتماعیة المختلفة 
تحقیـــق التـــآلف بـــین المجتمـــع  كمـــا أضـــافو إمكـــان ،التنمیـــة الســـیاحیة فـــي مجـــال عالقـــات تجاریـــة



ال و والمشـــروع الســـیاحي مـــن خـــالل اختیـــار األنمـــاط الســـیاحیة التـــي تـــتالءم وطبیعـــة ظـــروف البلـــد 
تتعـــارض مـــع قـــیم وعـــادات المجتمـــع، وتوســـع قاعـــدة المشـــاركة ألكبـــر عـــدد مـــن المـــواطنین داخـــل 

كنیة المحیطــة تســتوعب أكبــر عــدد ممكــن مــن العــاملین فــي المنــاطق الســ إذالمنشــآت الســیاحیة بــ
  .بالمشروع السیاحي

نشــاط إنسـاني وظــاهرة مـن منظــور إجتمـاعي هـي لســیاحة مـن خـالل ماتقــدم تـرى الباحثـة أن ا
اجتماعیــة تســود المجتمعــات المختلفــة فتــؤثر بهــا ســلبًا وٕایجابــًا ألنهــا تقــوم علــى تفاعــل مباشــر بــین 

مع تأكید على ضـرورة أحتـرام قـیم إذ إنها تحقق الرفاهیة للمجتمع ،السائح وأفراد المجتمع المضیف
  .وعادات ذلك المجتمع 
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وان مفتاح سمات ثقافة المنظمة قد تكون ،واحدة من الخصائص الرئیسة للمنظمات هي ثقافتها

التـي ، فكـارتتمثـل بالمعتقـدات والقـیم واالو الن الثقافة هي غیر ملموسـة ،مصدرا للتنمیة المستدامة 
ــــــــــــــة للثقافــــــــــــــات ) الجمــــــــــــــال،الفردیــــــــــــــة ،التنــــــــــــــوع (یجــــــــــــــب ان تقــــــــــــــیس الوحــــــــــــــدة الثقافیــــــــــــــة بدالل

والمعنــى االوســع للبعــد الثقــافي هــو االطــار الكلــي الــذي )  Jovicic&Ilic,2010:296(والتــراث
أي ،والـذي یتصـل بالتـاریخ والتـراث والمعرفـة والعلـوم والـدین ،یحیط بالسیاسة واالقتصاد والمجتمـع 

ومــن ثــم فهــو یثیــر امــورا اخــرى ،البعــد الــذي یتصــل بمكونــات وخلفیــات البعــد الفكــري العمیــق ذلــك 
والثقافــة فــي مجــال  )٧: ٢٠٠٤،مصــطفى(لهویــةلاالطــار المرجعــي و  مترابطــة هــي النســق المعرفــي

إلـى زیـادة المعرفـة لـدى الشـخص مـن خـالل تشـجیع حاجاتـه الثقافیـة للتعـرف علـى  تهدف السیاحة
غیـر المعروفـة لـه وهـي مرتبطـة بـالتعرف علـى التـاریخ والمواقـع االثریـة والشـعوب  المناطق والدول

 )Ricardo,2004:11( وعاداتهــا وهــذا النــوع مــن الســیاحة مشــهور ومعــروف فــي الیونــان وایطالیــا
 ضـوعاتفي السیاحة من المو الى أن الثقافة )  vici , 2012:825) Figini & على حین أشار

یـة فــي االقتصـادیات ولهـذا فهــو یشـكل الــدافع العلمـي وغالبـا مــا یشـار الیــه الهامـة وتعـد حجــر الزاو 
ان البعـد الثقـافي یهـدف  إذ،اداة رئیسة مهمة لمواجهة المشاكل التي یتعرض لهـا المجتمـع  بوصفه

فهــي ،الــى التعــرف علــى الحضــارات القدیمــة وزیــارة المنــاطق االثریــة ذات الماضــي والتــاریخ الهــام
یبحثون عن المعرفة وزیادة معلوماتهم الحضاریة عن التراث القدیم من خالل  تجذب السیاح الذین

  . فضال عن معایشة الشعوب المختلفة بعاداتها وتقالیدها، زیارة المتاحف والمعابد
صبح البعد الثقافي في الجانـب السـیاحي مـن االدوات المهمـة فـي عملیـة التنمیـة السـیاحیة أ لقد

ان النشــاط  إذ،ارزة واســرعت الــدول الــى تطــویره بشــكل ملفــت للنظــرولهــذا اصــبح مــن الظــواهر البــ
بمـا فـي ،السیاحي یتطلب االهتمام بالمناطق السیاحیة المختلفة وتنمیتها واعدادها الستقبال السیاح

ویمكـن للجانـب  ،(Liu & lin , 2011: 364)ذلـك اقامـة القـرى السـیاحیة والفنـادق والمنتجعـات 
الرخـــاء ویعـــد اداة لتولیـــد فـــرص عمـــل جدیـــدة و  دد الحالـــة االقتصـــادیةن یجـــأالثقـــافي فـــي الســـیاحة 



وســیلة حضــاریة لتنمیــة الثقافــة بــین الشــعوب والمجتمعــات لســكان البلــد المضــیف فضــال عــن كونــه 
تكتســــب الــــدول الســــیاحیة المهــــارات الثقافیــــة والخبــــرات المختلفــــة مــــن ســــائحي الــــدول  إذالمختلفــــة 

   (Sdrali & Chazapi , 2007 : 62) كار السلیمةالقادمین إلیها مثل اللغة واألف
ان التطــــورات الكبیــــرة فــــي الثقافــــة والقــــیم االجتماعیــــة ) ١٥٨: ٢٠١١،واخــــرون  نمــــرال(ویــــرى

تــؤثر بشــكل واضــح علــى الحركــة الســیاحیة والبــرامج ،تجاهــات واالنمــاط الســلوكیة للمســتهلكینواال
العـــادات والتقالیـــد یـــؤدي الـــى اخـــتالف فـــي ان اخـــتالف القـــیم والمعتقـــدات و  إذ،التســـویقیة للمنظمـــة

ـــة ســـیاحیة ولهـــذا تحـــرص المنظمـــات ،االنمـــاط الســـلوكیة للســـائحین عنـــد اتخـــاذهم قـــرارا لشـــراء رحل
م مـع هـذه ءالسیاحیة على معرفة طبیعة العوامل الثقافیة بهدف تقدیم الخدمات السـیاحیة التـي تـتال

  .العوامل
میـــة البعـــد الثقـــافي فـــي دفـــع عجلـــة الســـیاحة فـــي ممـــا تقـــدم تـــرى الباحثـــة مـــن خـــالل الدراســـة أه

احتــرام المــوروث الثقــافي للمجتمــع مــن خــالل ،تحســین نوعیــة الحیــاة للمجتمــع المضــیفو  المنطقــة
إن تطــویر  .والحفــاظ علــى القــیم والتقالیــد والعــادات والمســاهمة فــي فهــم العالقــات الثقافیــة والتســامح

واالحتكـاك بثقافـات وحضـارات مختلفـة تعـّزز التنمیـة  السیاحة وٕانشاء المجتمعات الجدیـدة وااللتقـاء
  .في المناطق المزدهرة سیاحیاً  المستدامة
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ان اهمیــة البعــد الجغرافــي لموضــوع  إذ،همیــة البعــد المكــاني الهمیــة التنمیــة المســتدامة أترجــع 
تحقیـــق  دورًا مهمـــًا فـــي ؤديمكـــن للجغرافیـــا أن تـــوی،التنمیــة ترجـــع الـــى طبیعـــة المنظـــور الجغرافـــي 

  .التنمیة السیاحیة
ن دراســة الموقــع األمثــل ألي مشــروع ســیاحي واختیــاره یجــب أن یؤخــذ بنظــر االعتبــار كونــه إ

دراسـة  إذمـن ،كما ان الجغرافیا تهـتم بالمشـاكل المكانیـة .یعطي أكبر قدر من العائد بأقل التكالیف
 فـي تـأثیره یظهـر كمـا )www.Kotobarabia.com(الحلـول لهـا  سسها وتحدید اسبابها ووضـعأ

ــــة مــــن الســــیاحیة الحركــــة حجــــم  األســــواق( للســــیاح المصــــدرة األســــواق مــــن البعــــد أو القــــرب ناحی
 التـي الطلـبو  العـرض بعملیـة لصـلتها ، الجغرافـي بـالموقع وثیقة صلة ذاتتكون  التي ،)السیاحیة
 مـــدىو  الســـیاحیة الخـــدمات تقـــدیم كـــذلكو  شیالمعـــ وىالمســـت ارتفـــاعو  الســـكان لكثافـــة تبعـــا تختلـــف

  :یوضح الحدود االداریة لمحافظة النجف االشرف) ٢٠(والشكل  األخرى، لألسواق منافستها

http://www.Kotobarabia.com


  
  الحدود االداریة لمحافظة النجف االشرف) ٢٠(شكل

  هیأة سیاحة النجف األشرف: المصدر
ـــــرى  ـــــاطق أو المـــــدن التـــــي  التطـــــور أن )Stefanica&Gurmeza:2010(وی وتجمیـــــل المن

األعمــال  فضــال عــن،مــن خــالل تزویــدها بــالمرافق األســاس العامــة  یكــون تصــلح للتنمیــة الســیاحیة
 الطبیعیــة المحمیــات وٕانشــاء البیئــة علــى المســتمر الحفــاظ الهندســیة المرتبطــة بتنســیق الموقــع مــع

 الســیاحیة المشــروعات مراقبــة فضــًال عــن لســیاحیة،وا الطبیعیــة للمقومــات المســتمرة الرقابــة وتــوفیر
 التـــرویج علــى تســاعد التــي التســهیالتو  الخــدمات فیـــه فراتتــو  الــذي فــالموقع البیئــة علــى وتأثیرهــا

 نفســــیة حاجـــــات ســــد فــــي منهــــا االســــتفادة یمكــــن التــــي األولیــــة مــــواده تــــوفرو  الســــیاحي اإلعــــالنو 
ـــ الحاجــات فـــي تتمثــل التـــي اجتماعیــة،و   والتمــدن العصــر، روح مــن الناتجـــة الــدوافع ذات ةالترفیهیـ

   .الجغرافية ومنها الموقع الطبیعی اإلمكانات على األثر لها التي



 الناحیـــــة مـــــنالبعـــــد المكـــــاني تبـــــرز  أهمیـــــةالـــــى أن  )٦٦: ٢٠١١،النمـــــر وآخـــــرون ( وأشـــــار
حة السـیا بحركـةو  السـیاحیة بالتنمیـة المقصـودة األقالیم بین العالقة درجة یحدد كونه في السیاحیة،

 المنطقـــة تعـــد أن یمكـــن ال إذ الوســـیطة بـــالمواقع یســـمى مـــا ایجـــادالدولیـــة فـــي األقـــالیم األخـــرى، و 
 الجــــذب مراكـــز بــــین تتوســـط التـــي المنــــاطق تشـــمل الفائــــدة أن بـــل فقـــط المســــتفیدة هـــي الســـیاحیة
ثروات سیاحیة وتبرز أهمیة الموقع الجغرافي في البلد في حال مااذا كانت مناطقه تضم ،السیاحي

، متمیـــزة محاطـــة بمنـــاطق متمیـــزة بثرواتهـــا االقتصـــادیة وارتفـــاع دخلهـــا القـــومي ومســـتواها المعـــیش
یوضــح اهمیــة البعــد المكــاني بوصــفه أحــد المحــاور االســتراتیجیة للتنمیــة الســیاحیة ) ٢١(والشــكل 

  .المستدامة

  
  یة السیاحیة المستدامةمحاور االستراتیجیة للتنم) ٢١(شكل 

ن الوطني احالة الدیو  -دور التسویق في تطویر النشاط السیاحي في الجزائر) "٢٠١٠(،مسكین ،عبد الحفیظ :المصدر
 قسـنطینة، جامعـة منتـوري ،قسـم العلـوم التجاریـة/كلیة العلوم االقتصادیة وعلـوم التسـییر، رسالة ماجستیر، "للسیاحة

  . ٩٣ص،الجزائر،
أن الموقــع الجغرافــي ألیــة منطقــة یتمیــز مــن خــالل ) ٦٨: ٢٠١١،مــر وآخــرون الن( یــرىكمــا 

  :امرین
، ومـایرتبط بــذلك مـن اختالفــات مناخیــة،الموقـع الفلكــي بالنسـبة لخطــوط الطـول ودوائــر العــرض - أ

ــــه لبحــــار  ــــه بالیابســــة والمــــاء واتصــــاله بالبحــــار والمحیطــــات المفتوحــــة أو اكتناف وكــــذلك عالقت
ویتصــف ،نـواع السـیاحة مــن إذ مقوماتهـا وقـدرتها علــى جـذب السـیاح وهـذا یـؤثر علــى أ،داخلیـة

 .الموقع الفلكي بالثبات والیمكن أن یتغیر اال بتغیر كوني
فهـو یــرتبط ،ویطلـق علــى هـذا الموقــع الموقـع المتغیــر،الموقـع بالنسـبة للــدول واالسـواق الســیاحیة - ب

وتــأثیر الموقــع الجغرافــي یــرتبط ،بطبیعـة العالقــات التبادلیــة بــین الــدول والــدول االخـرى المجــاورة



ایضا بمدى قرب البلد من خطوط المواصالت االستراتیجیة الخارجیة وقربه اوبعده من مصدر 
  .السیاح

فـــي تصــــنیف  كبیـــراً  دوراً  ؤديیـــ الجغرافـــين الموقـــع أ الـــى  )١٤٠: ٢٠٠١،السیســـي(واشـــار 
  : علىعا للموقع الذي تشغله ویمكن تقسیم وسائل االقامة تب .وزائریها االفنادق وتحدید درجاته

 .تستقبل رجال االعمال وسائحي االجازات :فنادق وسط المدینة )١
ومالحــي الطــائرات وفــي بعــض االحیــان رجــال ،تســتقبل ســائحي الترانزیــت  :فنــادق المطــارات )٢

 .االعمال
كافــة التــي تیســر اقامــة ســائحي االجــازات  تتضــمن الخــدمات والتســهیالت :فنــادق المنتجعــات )٣

 .متعةوتجعلها م
 .تستقبل سائحي االجازات :الفنادق العائمة )٤
  .رجال االعمال وسائحي االجازات فضالت تستقبل عادة سائحي المؤتمر :فنادق المؤتمرات )٥

  :االتي مما تقدم ترى الباحثة من خالل الدراسة
 التـي المنطقـة یسـود الـذي السـیاحي النشـاط علـى اسـاس بصورة یعتمد الفندقي العمل نجاح نإ. ١

ھ"م الموش"رات ا م"ن یع"د الفنـدق الى الوصول سهولة نإ كما،مثال الدیني كالنشاط الفندق فیها یقع
  .التي تساھم في راحة السیاح

 الســیاحیة االنشــطة تنــوع إذ أن،الفنــدقي عمــل نجــاح فــي تســاعد والتاریخیــة االثریــة العوامــلأن  .٢
 الفنــدق نجــاح ان كمــا رافیــةالجغ الرقعــة ضــمن المنافســة قــوة الفنــدق یعطــي المكــاني الحیــز ضــمن
  مثل المتعددة االنشطة مع مستمر نجاح عامل یعطیه وهذا،فیه یقع الذي الموقع شهرة على یعتمد

 العالقــات مـن مجموعــة هنـاك ان یعنــي وهـذا،المنطقــة فـي والزراعیــة والصـناعیة التجاریــةاالنشـطة 
  .الفندق لموقع المكانیة

 الفنــــادق الـــى المؤدیــــة البـــري النقــــل شـــبكات تطــــویر فـــي مهمــــا ثـــرأ لهــــا الســـیاحیة للمواقـــع نإ. ٣
 الحركــة زیــادة فــي تســهم والتــي كبیــرة ســكانیة بكثافــة تمیــزت غالبــا الفنــادق مواقــع ان كمــا، الســیاحیة
  .والغرض متعددة الیومیة
 The guest satisfaction  ضیفرضا ال :سادسا

ن أبـدا أفلـیس مـن السـهل ،هم عئن التعامل مع الناس هو من اهم الفنـون نظـرا الخـتالف طبـاإ
تحصل على احترام وتقدیر االخرین وفي المقابل من السهل ان نخسر كل ذلك الن الضیف الذي 

  . سلبیة فعلهیحصل على خدمات لیست بالمستوى المطلوب تكون ردود 
هو الزائر المؤقت الذي یترتب علیه البقاء في المكان المقصود سـیاحیًا لمـدة ال تقـل و  ضیفال
، النجم(كم ) 160( وٕان یقطع مسافة تزید عن  ،شهراً ) 12(أربع وعشرین ساعة وال تزید عن عن 

قبـال علـى خـدماتها إلكما أن المنظمات السیاحیة تهدف في المقام االول الى زیـادة ا، )٩: ٢٠٠٩



ن یكـون لـدى المنظمـات السـیاحیة ألـذلك مـن الضـروري ،التي تحقـق رغبـات ومتطلبـات السـائحین 
العـاملین فـي مجـال تسـویق الخـدمات  من ثـم جعـلو ،فصیلیة بالسلوكیات المتغیرة للسائحینمعرفة ت

تحســـین منتجـــاتهم الشـــباع تلـــك الحاجـــات  وٕامكـــان،الســـیاحیة قـــادرین علـــى تحلیـــل تلـــك الحاجـــات 
واذا نجحنــا فــي ، كثــر تعقیــدا وتطــوراً أصــبح تســویق الســلع والخــدمات أفقــد ، وموافــاة رغبــات الســیاح

ننـا عرفنـا مـن خـالل هـذه التوقعـات أللحاجات فان مهمة اشـباعها تصـبح بسـیطة ذلـك دراسة هذه ا
و اضـــــافة خـــــدمات أرغبـــــات وحاجـــــات الســـــائحین ســـــواء كـــــان تعـــــدیالت علـــــى خـــــدمات موجـــــودة 

ن الهــدف االســاس مــن تســویق الخــدمات الســیاحیة یقــوم فــي البدایــة علــى التعــرف ألوذلــك لــ،جدیــدة
النهایة تحقیق تلك الرغبات والحاجات للوصـول الـى افضـل وفي ،على حاجات ورغبات السائحین 

 (Terzieva,2005:2) واضــاف ). ٢١٧: ٢٠١٠،عبـاس والقائــدي(ضــیفوسـیلة ممكنــة لرضـا ال
الحـــالیین وجـــذب اكبـــر عـــدد  )الســـیاح(ان المنظمـــات الســـیاحیة تســـعى دائمـــا لالحتفـــاظ بالضـــیوف 
تقدیم خدمات ذات الجودة التي تتوافق  ممكن من الضیوف المحتملین والیمكنها ذلك اال من خالل

یمثـل  و، ضـیفالهتمـام برضـا الابـدا العدیـد مـن البـاحثین ، تكسـب رضـاهم  ومـن ثـم،مع توقعاتهم
و هـوتعیین النـاتج عـن المقارنـة بـین اداء المنـتج وبـین أمشاعر الشخص من المتعة ضیف رضا ال

دقة ،تشمل لطافة ولباقة العاملینو  ،ضیوفالتي تؤثر على رضا ال عوامل عدةوهناك ،ماهو متوقع
وان تحقیــق رضــا .ضــیوفتحقیــق رضــا اللســرعة الخدمــة ،نوعیــة الجــودة،التســعیر التنافســي،الفــواتیر

مـن و ،یجب ان یـؤدي الـى الـوالء ضیوفرضا ال نوذلك أل ،ئي للمنظماتالزبائن لیس الهدف النها
لضــروري بنــاء اســتراتیجیة لــذا مــن ا،رضــاهم ســیؤدي الــى تحقیــق میــزة تنافســیة مســتدامةفــإن   ثــم

  :تياالوفیاء وهي على النحو اآل ضیوفلكسب السیاح وكسب والئهم وبناء قاعدة لل
 .التركیز على الضیوف الرئیسین §
 .تولید استباقي عالي المستوى عن رضا الضیوف §
 .توقع احتیاجات الضیوف واالستجابة لها قبل المنافسة §
 بناء عالقات أوثق مع الضیوف §
 یفخلق قیمة للض §

أن رضـا الضـیف هـو رد فعـل عـاطفي قصـیر )Dmitrovic et al.,2009:118(كمـا ذكـر 
ان ) ٢٦: ٢٠١٢،بلحســن(وزمــالؤه مــع )  Dmitrovic( كمــا اتفـق ،االمـد نحــو تقــدیم خدمـة معینــة

  :هناك محددات لرضا الضیف یمكن حصرها بثالثة عناصر أساس وهي
تمــــال ارتبــــاط اداء الخدمــــة بخصــــائص تتمثــــل توقعــــات أو أفكــــار الســــائح بشــــأن اح. التوقعــــات )١

 .ومزیات متوقع الحصول علیها من طرف مقدمها
وتتمثل في مستوى االداء الذي یدركه السائح عنـد حصـوله علـى الخدمـة فضـال : االداء الفعلي )٢

 .عن الخصائص الفعلیة للخدمة



مة مـع االداء ان عملیة المطابقة تتحقق بتساوي االداء الفعلي للخد: المطابقة أو عدم المطابقة )٣
أّمــا حالــة عــدم المطابقــة هــي درجــة انحــراف اداء الخدمــة عــن المســتوى المتوقــع الــذي ، المتوقــع

 :لعدم المطابقة أن هناك حالتین هما) بلحسن(كما ذكر، یظهر قبل الحصول علیها
وهــي حالــة مرغــوب فیهــا ، أي یكــون االداء الفعلــي اكبــر مــن االداء المتوقــع : انحــراف موجــب •

 .عور بالرضاتولد الش
أي یكــون االداء الفعلــي أقــل مــن االداء المتوقــع وهــي حالــة غیــر مرغــوب فیهــا :انحــراف ســالب •

 یتولد عنها عدم الرضا
 یوضح كیفة حدوث الرضا لدى الضیف) ٢٢( والشكل

  
  رضا الضیف) ٢٢(شكل 

   .إعداد الباحثة استنادًا على األدبیات الورادة: المصدر
ه كلمـا زاد االفـراد ّنـأن مـن المعـروف والبـدیهي أ الى )٢١٨: ٢٠١٠،عباس والقائدي (ویشیر 

فــراد فــي الخــتالف هــوالء األ الصــعوبة فــي ارضــائهم نظــراً ومــن ثــّم زادت م ومتطلبــتهم ؤهــراآزادت 
فمكان الضیافة بصورة عامة والفنـدق بصـفة خاصـة مـاهو اال مكـان تتجمـع فیـه  ،العادات والتقالید

جموعات مختلفة من البشر للحصول علـى الخـدمات المقدمـة وعلـى العـاملین فـي الفنـدق ارضـاء م
 والسـیماعن الخـدمات المقدمـة فـي المنشـاة السـیاحیة  السائح دائما وعدم ترك أي سائح غیر راضٍ 

  .ها خدمات مدفوعة االجرنّ أ
و معرفـة والئـه أن الهدف من قیـاس رضـا السـائح هـ) 652 :2008 ،والغالبي العامري (ویرى
إذ ان كلمــا كــان رضــاهم عــاٍل عــن المنظمــة كلمــا زاد والؤهــم ومــن ثــّم ســوف یكــون أقــل ، للمنظمــة

 وعنایـة بانتبـاه یحظـوا نأ یجـب العاملین فضًال عن أن، عرضة للمبادرات من المنظمات المنافسة
 مــن ســیزید الــذي مــراأل أیضــا بعنایــة الســیاح ســیعاملون باالهتمــام شــعروامــا  إذا ألنهــم أوالً  اإلدارة

 عالقـــة وجـــود إلـــى اإلشـــارةمـــن  والبـــد ،المنظمـــة إلدارة الـــرئیس الهـــدف ووهـــ ورضـــاهم الســـیاح والء
 عمــالاأل منظمــات فــي الداخلیــة المنظمــة السیاســة ممارســات وبــین المتحققــة اإلربــاح بــین وطیــدة
  :الممارسات هذه ومن الكثیرة الدراسات أشارت ما حسب
  
v العاملین سریحت وعدم الوظیفي األمان   
v للعاملین واسعة استقطاب عملیة   



v للعاملین الواسع التمكین   
v باألداء جوراإل ربط   
v والشامل المستمر التدریب   
v العاملین بین الالموضوعیة الفوارق تقلیل   
v العاملین مع المهمة المعلومات تقاسم.  

اس الــذین ان الدراســات قــد أظهــرت ان النــ) ,Jovicic&Ilic ٢٠١٠ 295:(علــى حــین ذكــر 
یحصلون على الخدمات الجیدة او فرصة طیبة من المنظمة السیاحیة سوف یتحدثون الـى خمسـة 

أّمــا إذا كانــت الخدمــة التــي یحصــلون علیهــا غیــر جیــدة فســیتحدثون عنهــا الــى ، اشــخاص كمعــدل
لــذا یمكــن بنــاء استیضــاح عــن رضــا الســائح فــي الوجهــة الســیاحیة مــن ،عشــرة اشــخاص كمعــدل 

  :خالل
 .قیمة المال المصروف على عدد الزیارات المكررة ادراك §
، المخلفــات، االختنــاق المــروري، المــاء(ادراك الســائح لجــودة التســهیالت الســیاحیة وجــودة البیئــة  §

 )لطف المقیمین،الفائدة ثقافیة عامة(االجتماعیة وهي -فضًال عن الظروف الثقافیة) الضوضاء
ن تقیــیم الرضــا لــدى الضــیف ممكــن ان إلــى أ) Dmitrovic et al.,2009:117(وأشــار 

  :یواجه مجموعة من المعوقات وهي
إّن الضــــیوف یكونــــون غیــــر قــــادرین علــــى التقیــــیم بموضــــوعیة عــــن جــــودة الخدمــــة المقدمــــة : اوال
  .ألنهم في الغالب یضیفون تقدیراتهم الذاتیة،لهم

ون آراء متســاویة مختلفــة وال یعطــ -فــي الغالــب –تكــون تقییمــات الســیاح عــن جــودة الخدمــة : ثانیــا
  .لكل خدمة

فإن درجة ، عندما یكون قیاس رضا الضیف مستند إلى آراء ووجهات نظر الوجهة السیاحیة: ثالثا
  .الرضا تعتمد على طبیعة المقیاس المستخدم

وتـــرى الباحثـــة مـــن خـــالل الدراســـة أن رضـــا الضـــیف یتحقـــق مـــن خـــالل تـــوفر مجموعـــة مـــن 
  :العوامل وهي

الضـروري أن یحصــل الضــیف علــى خـدمات ذات جــودة عالیــة تلبــي إذ مــن : تـوفیر الخــدمات )١
  .حاجات ورغباته بالسرعة المناسبة

أي أن یشــعر باألمــان وال شــيء ، فمــن الضــروري تــوفیر بیئـة امنــة للضــیوف: سـالمة الضــیف )٢
 .یاخذه من متعة الخروج في رحلة مثل القلق حول أو یصاب أو یقتل

تـــنقلهم مـــن أمـــاكن اإلقامـــة الـــى ، یحـــة للضـــیوفمـــن الضـــروري تـــوفیر وســـائط نقـــل مر :الراحـــة )٣
 .المناطق السیاحیة المقصودة

  التنمیة السیاحیة المستدامة في بعض البلدان تجارب  :سابعا
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  التنمیة السیاحیة في الجزائر:التجربة االولى
 ٢٠٠٤،جرداتمعراج و  (یة السیاحیة المستدامة كانت للجزائر للبـاحثین التجربة االولى للتنم 

بكثیــر مــن المــدن االوربیــة بخطــوط جــو مباشــرة  مرتبطــةتقــع الجزائــر شــمال القــارة االفریقیــة ) ٢٤:
 تمتـد الجزائـر علـى،المسـاحة  إذوتتمتع الجزائر بمسـاحة كبیـرة تجعلهـا البلـد الثـاني فـي افریقیـا مـن 

هـــذا وتنقســــم المنتوجــــات ،كــــم١٢٠٠كمـــا تتمتــــع بشــــریط ســـاحلي طولــــه ،لــــمك ٢٣٧٦٠٠٠مســـاحة 
  :لى خمسة اصناف هيعالسیاحیة 

  .المنتوج الصحي ،المنتوج الحضري ،المنتوج البحري ،المنتوج الجبلي،المنتوج الصحراوي
تتضمن السیاسة السیاحیة الجزائریة تحدید وتوزیع المهام في المجال السیاحي على القطاعین 

تكوین منتوج سیاحي تنافسـي والتنظـیم و  ،یتحمل القطاع الخاص االستثمار إذ، والحكوميالخاص 
تتحمل الدولة مهام وضع اطار قانوني واضح ومالئم لالستثمار ونمو صناعة  على حین ،واالدارة

  :بـسیاحیة عن طریق تحدید خطة تتمثل 
، ین عن طریق جهاز الدولة للترفیـهبذل جهود ترقویة متمیزة ومتزایدة باتجاه السیاح والمستثمر  -١

  .وتحسین القطاع السیاحي
  .غایة السائح بوضع انماط وقوانین تلزم هیاكل االستقبال خدمته بنوعیه -٢
  .اعداد برامج تدریبیة لعمال وموظفي القطاع لرفع مستوى ادائهم -٣

التـي  مجموعـة مـن العوائـق المتفاوتـة الصـعوبة) ٢٥-٢٤: ٢٠٠٤،جـرداتمعـراج و (كما ذكر 
  :مام تحقیق التنمیة السیاحیة في الجزائر تتمثل فيأتقف 

ن تنـاقص التـدفقات السـیاحیة باتجـاه الجزائـر یعـود الـى تـدهور االوضـاع فـي أالشك  :االمن - أ
  .ثیر على الجانب السیاحيأن العامل االمني شدید التأذ إ ،االمنیة

، الــدیوان الــوطني للســـیاحة(تنســیق بــین االطــراف المعنیـــة بتنمیــة الســیاحةالضــعف  :الترفیــه - ب
 )الخ...اصحاب الفنادق ،الخطوط الجویة الجزائریة

  مصر فيالمستدامة  السیاحیة التنمیة:الثانیة التجربة
رضـــــوان (إذ قـــــدمت مـــــن قبـــــل ،التجربـــــة الثانیـــــة للتنمیـــــة الســـــیاحیة المســـــتدامة كانـــــت لمصـــــر

إذ تتنـــوع المقومـــات ،تعـــد الســـیاحة فـــي مصـــر مـــن أهـــم مصـــادر الـــدخل القـــومي )٢٠١٠،وٕاســـماعیل
بـدءًا مـن اآلثـار مـرورًا بالشـواطئ وصـوال الـى ، السیاحیة التي تمیـز مصـر مـن الكثیـر مـن دول العـالم

وهو ما جعلها أحـد ، التنوع البیئي المتسع بین بحار وصحارى وواحات وجبال وسهول وودیان وغیرها
الثار والمناطق التارخیة أو السیاحة الروافد السیاحة البیئیة الهامة في مصر والتي التقل عن سیاحة ا

  .الدینیة



والتعــرف ،وتحــاول هــذه الدراســة القــاء الضــوء علــى وٕامكــان تطبیــق التنمیــة الســیاحیة فــي مصــر
فـــي ظـــل ، علـــى اإلمكانـــات والفـــرص التـــي یمكـــن االســـتفادة منهـــا فـــي تنشـــیط الســـیاحة المســـتدامة

كمـــا تحـــاول وضـــع بعـــض الـــروئ ، الظـــروف االقتصـــادیة والسیاســـیة الصـــعبة فـــي الوقـــت الـــراهن
واالفكار التي یمكن االستعانة بها كمخطط لدفع ذلك الرافد الهام للسیاحة فـي ظـل أنظمـة سیاسـیة 

  .والتي لها تأثیر سلبي على نوعیة السیاحة التقلیدیة المتعارف علیها
االقالیم فـي مصـر ذات امكانـات ومزیـات تفـوق  أن بعضإلى ) سماعیلإ رضوان و ( كما أشار 

لكثیـــر مـــن األقـــالیم األخـــرى، ولكنهـــا تفتقـــر فـــي الوقـــت نفســـه الـــى الكثیـــر مـــن العناصـــر االخـــرى ا
كمــا ذكــر الباحثــان أن إمكــان تحقیــق التنمیــة الســیاحیة یتطلــب ، الضــروریة والهامــة لعملیــة التنمیــة

  :توفر مجموعة من االعناصر وهي االتي
ســاس لعملیــة التنمیــة المســتدامة فــي التأكیــد علــى أن المحمیــات الطبیعیــة تمثــل ثــروة رئیســة وأ §

 .مصر
 .إن استدامة المحمیات الطبیعیة مرتبطة باالستثمار الرشید في مجال حمایة الطبیعة §
 .العمل على تطبیق مبادئ السوق االقتصادیة في ادارة المحمیات الطبیعیة §
 .تأكید على أالهمیة االجتماعیة و االقتصایة للمحمیات الطبیعیة §
 .یات الطبیعیة أحد مكّونات استخدام األراضي ذات األهمیة االقتصادیةضرورة عّد المحم §

كمـــا قـــدمت الدراســـة مجموعـــة مـــن المقتراحـــات والتـــي یمكـــن االخـــذ بهـــا مـــن أجـــل نجـــاح هـــذه 
طار التنمیة السـیاحیة إأن تكون ضمن من أن تطور السیاحة وتنمیتها البد  إذ ،التجربة في مصر

ووضـعت  ،بیئیـة فـي مسـار التنمیـة المسـتدامةوضـع السـیاحة ال نّ إومن هـذا المنطلـق فـ ،المستدامة
  :مكانات السیاحة البیئیة في مصرإالستغالل  اآلتیةااللیات 

  على مستوى القطاع الحكومي
العمــل علــى وضــع السیاســات الخاصــة بالســیاحة البیئیــة والمكونــة مــن مجموعــة مــن االنظمــة  •

 .والقوانین والتشریعات
ین االنشـطة السـیاحیة والبیئیـة بمـا یحقـق التنمیـة المسـتدامة لمنـاطق العمل على خلق تـوازن بـ •

 .الجذب السیاحي
ثـار مع الحفـاظ علـى اآل ،مشاریع السیاحة البیئیة وضع الخطط والبرامج الكفیلة بانشاء وتنفیذ •

 .والتراث الحضاري والثقافي
 .نشاء المشاریع السیاحیة البیئیةإ التركیز على تحقیق تكافؤ الفرص و  •
اء وتنمیـة سـیاحیة مسـتدامة مـن خـالل التعـاون بـین القطـاعین العـام والخـاص وزیـادة جهـود بن •

 .القطاعین لتعزیز السیاحة المستدامة



  على مستوى القطاع الخاص والجهات القائمة على السیاحة
نشــاء الفنــادق بمــا الیتعــارض مــع إ مــن خــاللتــوفیر البنیــة الالزمــة لتنمیــة وتطــویر الســیاحة  •

 .ومات االستدامةمبادئ ومق
 .كافة التركیز على توظیف العمالة المحلیة في المشاریع المتعلقة بالسیاحة •
 .ستثمار السیاحيجلب الشركات االجنبیة اإل •
 .االهتمام بانشاء التجهیزات الضروریة والمرافق الكفیلة بضمان السالمة البیئیة •
مكـان تحویـل إاحیة مع دراسة ت السیآفي المنش يوضع الخطط الالزمة للحد من التلوث البیئ •

 .الفنادق الى فنادق بیئیة
  على مستوى زیادة الوعي

 .عن الثقافة السیاحیة وزیادة الوعي السیاحي العمل على نشر الثقافة البیئیة فضالً  •
التركیز على توعیة السـكان المحلیـین بأهمیـة السـیاحة البیئیـة وتوضـیح حجـم الفوائـد مـن وراء  •

 .هذا النشاط
ة إعـــالم ســـیاحي متخصصـــة لوضـــع البـــرامج اإلعالمیـــة ألجهـــزة اإلعـــالم المحلیـــة إنشـــاء وحـــد •

 .واإلقلیمیة والعالمیة
تفعیــل دور المنظمــات غیــر الحكومیــة فــي نشــر التوعیــة والتثقیــف الصــحي والبیئــي وتشــجیع  •

 .السكان المحلیین على المشاركة الفّعالة في حمایة البیئة
  على مستوى التعلیم

السیاحي من خـالل إنشـاء الكلیـات والمعاهـد المتخصصـة فـي مجـال السـیاحة  االهتمام بالتعلیم •
 .والسفر

االهتمام بالتربیة البیئیـة ودمـج األبعـاد البیئیـة والصـحیة فـي المـواد التعلیمیـة فـي مراحـل التعلـیم  •
 .المختلفة وتوعیة السكان المحلین للحد من التدهور وحمایة البیئة من التلوث

ة عــن السـیاحة المســتدامة بالتعــاون مـع الهیــآت الوطنیـة لحمایــة الحیــاة إقامـة المعــارض الخاصـ •
الفطریـــة وبمشـــاركة كـــل مـــن الهیـــأة العلیـــا للســـیاحة واآلثـــار والرئاســـة العامـــة لألرصـــاد وحمایـــة 

  .البیئة
  )التفیا(التنمیة السیاحیة المستدامة في  :لثةالتجربة الثا

 )workshopانـــت لالتفیـــا قـــدمت مـــن قبـــل التجربـــة الثالثـــة للتنمیـــة الســـیاحیة المســـتدامة ك
Riga,Latvia,2011( فــي دولــة  ٢٠١١ذار عــامآ ٢٣فــي تــم)عمــل مــن  تــم تنظــیم ورشــة) التفیــا

الجمعیة  ،Kaliningradجامعة  ،معهد ابحاث السیاحة ،Lund بالتعاون مع جامعة Kielجامعة 
الــذین اهتمــو بایجــاد فهــم  ،امنســق الحــزام االخضــر االقلیمــي لوســط اوربــ ،الالتفیــة للســیاحة الریفیــة



هــداف والمعــاییر وماهیــة األ ،مشــترك عــن كیــف الســیاحة المســتدامة فــي منــاطق الحــزام االخضــر
  .التي یجب اتباعها

مثلة الجیدة والردیئة والخیـارات ناقش المشاركون األ ،مثلة العملیة التي قدمتعلى األ اعتماداً و 
ركــــز علــــى المســــاحات الممتــــدة علــــى طــــول الحــــزام المســــتقبلیة لتنمیــــة الســــیاحة المســــتدامة التــــي ت

وكیفیــة تحقیــق ، حركیــة الســیاحة هــي الرئیســة التــي نوقشــتالموضــوعات حــد أو  .االخضــر االوربــي
  :ومن اهم النتائج التي توصلت الیها هذه الورشة هي )التفیا(تنمیة سیاحیة مستدامة في 

 إذ، لیل تـاثیرات السـیاحة علـى الطبیعیـةتتمثل في التركیز على تق:استنتاجات لحمایة الطبیعیة:اوال
مهــــــــا مــــــــن خــــــــالل مقــــــــاییس تتمثــــــــل ین قــــــــدرة المنطقــــــــة االســــــــتیعابیة لعــــــــدد الســــــــیاح یجــــــــب تقیأ
  ..)الجذب ،الحمایة،المعلومات(ـب

هــداف الرئیســة للســیاحة الطبیعیــة تتمثــل فــي خلــق حــد األأ :اســتنتاجات الجــدوى االقتصــادیة :ثانیــاً 
مــن  أساســاً  اً جتمــع المضــیف لغــرض جعــل الطبیعــة تصــبح جــزءتــدفق مــالي مــن الســیاحة الــى الم

  . البنیة االقتصادیة للمنطقة
  )بالي(التنمیة السیاحیة المستدامة في منطقة اسیا والمحیط الهادي :رابعةالتجربة ال

  )  بالي(التجربة الرابعة للتنمیة السیاحیة المستدامة كانت في منطقة اسیا والمحیط الهادي 
(Bali Declaration,2007)  فــي التنمیــة  حیویــاً  دوراً  تــؤدي صــبحت السـیاحة أقــدمت مــن قبــل

جمهوریــة  ،كمبودیــا ،بمــا فــي ذلــك بوتــان، اً قــل نمــوّ مــن البلــدان األ للكثیــرجتماعیــة االقتصــادیة و اال
نیبال وعدد من الدول الجزریـة فـي المحـیط ، میانمار، جزر المالدیف ،الدیمقراطیة الشعبیة ،الوس
 دوراً ومـن ثـّم تـؤدي  ،البلـدان لهـذه التنمیـة سیاحة هي واحدة مـن عـدد قلیـل مـن خیـاراتوال .الهادي
وازاء هـــذه الخلفیـــة عقـــد االجتمـــاع . المعیشـــة ورفـــع النـــاس فـــوق خـــط الفقـــر مســـتوى رفـــع فـــي هامـــاً 

-٧فـي الفتـرة مـن ، الحكومي الدولي الرفیع المستوى المعني بالتنمیة السیاحیة المستدامة في بـالي
 خطــة مــن االولــى المرحلــة تنفیــذ عــن الناتجــة االنجــازات االجتمــاع واســتعرض ٢٠٠٥بر دیســم ٩

 .الهـــادي والمحـــیط ســـیاآ منطقـــة فـــي المســـتدامة الســـیاحیة لتنمیـــةل )٢٠٠٥-١٩٩٩( مـــن المحـــدد
 الثانیـــة المرحلـــة ذلـــك فـــي بمـــا، المســـتدامة الســـیاحیة التنمیـــة بشـــان بـــالي اعـــالن االجتمـــاع واعتمــد

ـــــــامج العمـــــــل خطـــــــة مـــــــن )٢٠١٢-٢٠٠٦( والمحـــــــددة ـــــــة االقلیمـــــــي عملهـــــــا وبرن  الســـــــیاحة لتنمی
 مساهمتهاوزیادة  المستدامة السیاحیة التنمیة تعزیز هو الثانیة المرحلة من الهدف وكان.المستدامة

  : الخطة تنفیذ من المتوقعة النتائج همأو  .الفقر من والحد واالقتصادیة االجتماعیة التنمیة في
 خـــالل مـــن الفقـــر مـــن والحـــد واالجتماعیـــة االقتصـــادیة التنمیـــة فـــي ةالســـیاح مســـاهمة تعزیــز -أ 

 .السیاحة من االستفادة من الفقیرة للمجتمعات الفرص تسهیل
 وتحســین، بالســیاحة الصــلة ذات التحتیــة لألبنیــة المنســقة التنمیــة خــالل مــن الســهل تســهیل -ب 

 .الجمركیة واألنظمة الحدود إشكالیات ،التأشیرات إصدار إجراءات



 الحفــاظ فــي دورهــا تعزیــز مــع للســیاحة الســلبیة والبیئیــة والثقافیــة االجتماعیــة التــأثیرات یــلتقل - ج 
  .الثقافي التراث على والحفاظ الطبیعیة البیئة على

  .السیاحة على تؤثر التي والمخاطر األزمات إدارة على القدرة تعزیز -د 
 .ةالسیاح قطاع في الالزمة البشریة الموارد تنمیة على القدرة زیادة - ه 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ملبحث الثالثا
  التسويق االبتكاري والتنمية السياحية املستدامةالعالقة بني 



The relationship between the innovative marketing and sustainable 
tourism development the 

ســــتدامة فــــي والتنمیــــة الســــیاحیة الم اإلبتكــــارين تــــم توضــــیح مفهــــوم كــــل مــــن التســــویق أبعــــد 
والتنمیــة  اإلبتكــاريســیتم فــي هـذا المبحــث التعــرف علــى العالقـة بــین التســویق ، المبحثـین الســابقین

ســاس الــربط النظــري الــذي كــان نتیجــة اســتقرار وتفســیر الباحثــة أالســیاحیة المســتدامة وذلــك علــى 
 األبحـاثو بـبعض الدراسـات  ما تـم بحثـه فـي الجانـب النظـري مـدعماً على وفق كمحاولة متواضعة 

فالعالقــة بـین متغیـري الدراســة قـد وردت اإلشـارة إلیهــا فـي بعـض الدراســات  ،ن كانـت قلیلـة نسـبیاً إ و 
والبحوث بصورة غیر مباشرة من خالل تناولهـا لـبعض العوامـل والمتغیـرات ذات العالقـة بموضـوع 

راسـة د , (Abdul Manap et al., 2011) دراس"ة  ،) Jones et al.,2008(كدراسـة  ،الدراسـة
)Khairat& Maher,2012(،)(Ali,2009،  دراســة)McGhee,2007( ، وسیســتكمل الجانــب

العملـــي عـــن طبیعـــة العالقـــات االرتباطیـــة والتأثیریـــة بـــین متغیـــرات الدراســـة الرئیســـة والفرعیـــة إن 
 .بــین التســویق واالســتدامة اً متزایــد اً ن هنــاك اهتمامــأ) Jones et al.,2008:1(إذ یــرى .وجــدت

وهو مصمم لمسـاعد المنظمـات علـى تطـویر اسـتراتیجیات التسـویق  ،هو دلیل االستدامةفالتسویق 
وتحقیق االستدامة للزبائن ولمساعدة العاملین في االستدامة والمسوقین للحصول على فهم مشترك 

ن التنمیـــة المســـتدامة أصـــبحت واحـــدة مـــن االتجاهـــات الرئیســـة التـــي أكمـــا ، الت تخصصـــهمالمجـــ
یتجــــزء مــــن إســــتراتیجیة أعمــــال  ال اً ذ أصــــبحت التنمیــــة المســــتدامة جــــزءإ، ومتصــــوغ التســــویق الیــــ

أحـــد  بوصـــفهدارة التســـویق إ یوضـــح العالقـــة بـــین الســـیاحة المســـتدامة و ) ٢٣(والشـــكل ، المنظمـــات
  :تيداریة وهو كاآلالوظائف اإل

  
  ویقالعالقة بین السیاحة المستدامة وٕادارة التس) ٢٣(شكل 

-مشروع االتحاد االوربي في اطار البرنامج االقلیمي المحفز على المسـاعدة االوربیـة المتوسـطة للتنمیـة: المصدر
وزارة البیئــــــة اللبنانیــــــة ووزارة الدولــــــة للشـــــؤون البیئیــــــة الســــــوریة وموسســــــة ،خطـــــة عمــــــل متوســــــطیة قصــــــیرة االمـــــد

Sldl/Euroeco١٠، ص.  
ســــاس لتحقیــــق التنمیــــة حــــدى الركــــائز األإد هــــي المــــوار  أن )١ :٢٠٠٧ ،الغامــــدي(كمــــا بــــین 

لـدورها المحــوري فـي صــقل المهـارات وتحریــك القـدرات وتنمیــة الكفـاءات فــي  ،السـیاحیة واســتدامتها



الیمكــن ان  إذ، جوانبهـا العلمیــة والمهنیــة والتقنیــة الالزمــة لتلبیـة متطلبــات واحتیاجــات ســوق العمــل
خالل بالموارد سیكون له انعكاسـاته السـلبیة علـى العملیـة ن االإف ومن ثمّ  ،تقوم تنمیة بدون الموارد

مــن المــوارد الســیاحیة المهمــة كمــا هــو  الكثیــرتمتلــك الدولــة  كمــا قــد، هــدافهاأالتنمویــة واالخــالل ب
فــــي العــــراق ولكنهــــا تعــــاني مــــن مشــــكلة التقصــــیر فــــي تســــویق مواردهــــا ومقوماتهــــا داخلیــــًا الحــــال 

نــى مــن الجهــود واألنشــطة التســویقیة الالزمــة لتنشــیط الحركــة وخارجیــًا، بمعنــى آخــر أن الحــد األد
 Eccles et al.,2013: 16)(ومـن هـذا المنطلـق یشـیر ،السیاحیة لم یتوفر بعـد فـي مثـل تلـك الـدول

ذا امتلكت مجموعة من الموارد إالمنظمات بموجب مواردها تستطیع التغلب على منافیسها إلى أن 
 الكثیـرن أن التنمیـة السـیاحیة تنـذر بـالخطر محـذرة مـن أغیـر  ،یدهاالنادرة والمكلفة في تقل ،القیمة

الطبیعیة لن یستمر او یتواصل اذا ما بقیت معدالت اإلنفاق واالستهالك لهـذه والسیما من الموارد 
عمـق فـي كیفیـة االختالفـات فـي تخصـیص تلـك أعـن تـوفر روى  فضـالً ، الموارد على ماهي علیـه

، داء عــالي االســتدامةأن الخصــائص المختلفــة لهــذه المــوارد یــؤدي الــى المــوارد الداخلیــة الناتجــة عــ
اكد هذا االعـالن علـى  إذ) (Bali Declaration,2007) بالي(وهذا یتفق مع ماجاء في إعالن 

مـا شـهدته السـنوات االخیـرة مـن حـوادث عنـف وأزمـات لنتیجـة  ،دارة المخـاطرة فـي السـیاحةإهمیة أ
لــــذا یتطلــــب الــــوعي لهــــذه الكــــوارث  ،اشــــر علــــى تنمیــــة الســــیاحةثیر مباشــــر وغیــــر مبأكــــان لهــــا تــــ

عـن قـدرات  فضالً ، ثار الجسدیة والنفسیة على السیاحجل التقلیل من اآلأزمات من واالستجابة لأل
وهذا یتطلب من ،التنسیق واتخاذ تدابیر استباقیة تتعلق بتحقیق رفاهیة السیاح حیثاالستجابة من 

تمـــام دقیـــق النـــواع مختلفـــة مـــن االزمـــات وادارة المخـــاطرة مـــن جمیـــع اصـــحاب المصـــلحة ایـــالء اه
ن الدراســة الجیــدة للمــوارد إلــى أ )٥٩: ٢٠١٢،الخضــراوي(اشــارت  كمــا،خــالل الــوعي والتخطــیط 

تضـمن التي دارة هذه الموارد من خالل التنمیة السیاحیة واالمكانات المتاحة مع التخطیط الجید إل
ن التنمیـة السـیاحیة إفـومـن خـالل ذلـك  ،ادي للمجتمـع المحلـياالستغالل االمثل یحقق عائد اقتصـ

التي التراعي الموارد واالمكانات والیتم التخطیط الجید لها تؤدي الى تدهور في المنطقة المضیفة 
  كمــــــــــــــــــــــــــــــــــــا نقــــــــــــــــــــــــــــــــــــل. علــــــــــــــــــــــــــــــــــــى االقتصــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد المحلــــــــــــــــــــــــــــــــــــي یبــــــــــــــــــــــــــــــــــــرزممــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

 الزبــائنكـل مـن ن أ )Gronau & Kaufmann, 2009:87( عـن ) ١١٢: ٢٠١٢، الكمـري(
ن یعملــوا علــى رفــع الــوعي حــول ضــرورة تحقیــق االســتدامة فــي أالنــاس المحلیــین یمكــن و  )ســیاحال(

والعمــل علــى تحقیــق مضــمونها،  بعــاد التنمیــة الســیاحیة المســتدامةأالســیاحة مــن خــالل النظــر فــي 
ورفــع  )الســیاح(الزبــائن ن یعمــل علــى زیــادة جــذب أفاســتخدام صــیغ االســتدامة فــي الســیاحة یمكــن 

بوصـــف الســـیاح هـــم الركیـــزة االســـاس لالســـتدامة مـــن  توى حیـــاة المجتمعـــات المحلیـــةوتحســـین مســـ
  .خالل تحقیق مشاركتهم الفاعلة

 بـدوریقـوم السـیاحي  جانـبالفـي  التسویقن إلى أ) ,Jovicic&Ilic ٢٠١٠ 295:(كما أشار
فضــًال عــن أن  ،ذات جــودة عالیــة ســیاحي تقــدیم منــتج الســیاح مــن خــالل/مهــم فــي جــذب الزبــائن



الدعایــة واإلعــالن یكــون أمــرًا ضــروریًا بالنســبة لمنــتج یعتمــد علــى الرضــا والمتعــة  مارســة أســالیبم
التـــي یتوقعهــــا المســــتهلك مــــن عملیــــة الشــــراء، والتســــویق الســــیاحي النــــاجح هــــو الــــذي یثیــــر رغبــــة 
المســـتهلك ویولـــد القناعـــة لدیـــه بـــأن المنـــتج الســـیاحي المعلـــن عنـــه هـــو أفضـــل المتـــوفر فـــي ســـوق 

   .العالمیة ویلبي رغباته المطلوبة السیاحة
  ضــــــــرورة ملحــــــــة ألنهــــــــا تســــــــاعد علــــــــى خلــــــــق فــــــــرص أكثــــــــر دلتنمیــــــــة الســــــــیاحیة تعــــــــن اإ

تعمـــل علـــى رفـــع مســـتوى مـــن ثـــّم و  ،للمنظمـــات الســـیاحیة وتمكینهـــا مـــن مواجهـــة البیئـــة التنافســـیة
ـــــــــه المجتمـــــــــع مـــــــــن تقـــــــــدم  ـــــــــى مـــــــــا یصـــــــــبو إلی ـــــــــاً للوصـــــــــول إل   وأشـــــــــارالمعیشـــــــــة وتكـــــــــون معین

 )14:( Duxbury & Gillette,2007   مقومــات  االتنمیــة الســیاحیة فــي أي بلــد لهــإلــى أن
زیادة الدخل الوطني وتحسین میزان مدفوعاتـه وحسـابه الجـاري الـدال لكبیرة  اً سیاحیة تتیح له فرص

وهـذه الركـائز هـي ، فقد حدد أربعة ركائز أساسیة في االسـتدامة، ةالصعبعلى ثروته من العمالت 
ومایتضــمنه مــن تحســین الحیــاة مــن خــالل االبتكــار مــع الحفــاظ علــى التنــوع والقــیم  البعــد الثقــافي

، االقتصــادي، االجتمـاعي، فضــال عـن الركــائز االخـرى والمتمثلــة بالبعـد البیئــي،والعالقـات الحیویـة
یوضـح ) ٢٤(والشـكل، ودور هذه الركائز في تحقیق العدالة في التوزیـع ومـن ثـّم تحقیـق االسـتدامة

  :زهذه الركائ

  
  أنموذج الركائز االربعة في االستدامة) ٢٤(شكل 

Source: Duxbury, Nancy & Gillette, Eileen.(2007)" Culture as a Key Dimension 
of Sustainability :Exploring Concepts, Themes, and Models", Creative City 
Network of anada – Centre of Expertise on Culture and Communities, Working 
Paper NO. 1,p14 



  یــــــــــرىإذ ، إن صــــــــــناعة الســــــــــیاحة لــــــــــم تســــــــــلم مــــــــــن آثــــــــــار ثــــــــــورة تكنولوجیــــــــــا المعلومــــــــــات
)Figueiredo et.al,2010:1151( الفـرص خـالل مـن، السـیاحة تنمیـة علـى التكنولوجیـا ثیرأتـ 

حیث قارن بین السیاحة القدیمة  ،المستدامة ةالسیاح في واالتصال المعلومات تكنولوجیا الستعمال
 یمكــــنفــــي الجانــــب الســــیاحي  واالتصــــال المعلومــــات تكنولوجیــــا اســــتعمال نإ، والســــیاحة الحدیثــــة

 ،الطیــران صــناعة فــي الحاســوب عبــر الحجــز نظــام اعتمــاد خــالل مــن ١٩٥٠ عــام الــى ارجاعــه
لفنــادق كانــت بمثابــة متــاجر تبیــع كمــا أن الكثیــر مــن ا، الــذي كــان یتمیــز بــالحجم الكبیــر والنمطیــة

 واســــتعمال ســــریعت تبنــــيفقــــد تــــم  ٢٠٠٠ ســــنوات فــــيأّمــــا ، الســــائحین بعــــض الخــــدمات الســــیاحیة
إذ اصــبحت الفنــادق تتمیــز بالمرونــة واســـتخدام ، للســـیاحة جذریــة یــراتیتغ احــدث يالــذ االنترنیــت

مــنهج التكامــل فـــي فضــًال عـــن تبنــي ، مــنهج تجزئــة الســوق وتــوفیر الخـــدمات والخبــرات الســیاحیة
إذ قــدم جــدوًال ) Ali,2009:56(وهــذا مــا أكــده ، االدارة والتنظــیم ضــمن صــناعة الســیاحة والفنــادق

  :الذي بّین فیه أستعمال تكنولوجیا المعلومات واالتصال في السیاحة) ١٧(
  السیاحة في واالتصال المعلومات تكنولوجیا استعمال)١٧( جدول

  علومات واالتصالاستعمال تكنولوجیا الم  المساحة
  تكنولوجیات المعلومات المكانیة*  اختیار الموقع وتنمیة السیاحة

  بحث السوق الداخل*  التسویق
  االعالن الخارج *

  البیت- الوجهة السیاحیة-البیت*  ادارة عالقات الضیف
  الرحالت،السكن،كتاب السفرة *

  بعد- اثناءفي  –قبل :ادارة الرحلة
  دمات والمواردادارة الخ-الشراء  العملیات

  ادارة سلسة القیمة
  انظمة المعلومات الجغرافیة وانظمة تحدید المواقع  ادارة ومراقبة الموقع السیاحي

Source: Ali, Alisha, (2009) "An Investigation Into Information And Communication 
Technologies-Based Applications For Sustainable Tourism Development Of 
Destinations" A Ph.D thesis, Queen Margaret University.,p56  

 هـذه كیـدأت تـم فقـد ،السـیاحة صناعة في التكنولوجیا اهمیة الى ) Ali,2009: 55(كما أشار 
 للوجهـةًا حاسـم عـامالً  كونها على فقط التقتصر االهمیة هذه نإذ أ ،السابقة االدبیات في همیةاأل

 نإذ أ ،والعملیــــات الهیكــــل علــــى العتمــــاداب العــــالمي الســــیاحة نظــــام تحــــول مــــانّ إ و فقــــط  الســــیاحیة
 العملیــات لصــناعة الطــرق مــع التتعامــل الســیاحة فــي المســتعملة واالتصــال المعلومــات تكنولوجیــا

) ٢٥(والشــكل  .العملیــات تلــك داءأل جدیــدةًا طرقــكــذلك  تــوفرهــا ولكن كفــاءة اكثــر وجعلهــا الحالیــة
  .السیاحة في واالتصال المعلومات تكنولوجیا فیها تخدمتس التي الطرق یوضح



  
  االبتكار وتكنولوجیا المعلومات والتنمیة المستدامة) ٢٥(شكل 

Source Ali, Alisha, (2009) "An Investigation Into Information And Communication 
Technologies-Based Applications For Sustainable Tourism Development Of 
Destinations" A Ph.D thesis, Queen Margaret University.,p119 
 

  الموجھة االبتكارات
  . ألعمال الجدیدةفرص ا -
تعــــــــاون أكبــــــــر مــــــــن أصــــــــحاب  -

  . المصالح
ــــة بطــــرق  - دمــــج المنتجــــات الحالی

ابتكاریـــــــــــة باســـــــــــتعمال تكنولوجیـــــــــــا 
 . حدیثة

  العادیة االبتكارات
االســــــــــــتثمارات الجدیـــــــــــــدة فـــــــــــــي  -

  . التكنولوجیا الموجودة فعالً 
إضافة بعد تكنولوجیا المعلومـات  -

إلـــــــى المنـــــــاهج  ICTواالتصـــــــاالت 
  .دارة السیاحة المستدامةالحالیة بإ

ــــــــــف المــــــــــوظفین بــــــــــالمنهج  - تعری
 .الجدید

  )اإلنشائیة(االبتكارات المضماریة 
ــــــة  - ــــــي الطــــــرق الحالی ــــــرات ف التغی

  .للسیاحة المستدامة
  .فتح األسواق والروابط الجدیدة -
  .خلق مستخدمین جدد -
  .خلق قطاعات جدیدة -
 .إصالح القطاعات القدیمة -

  االبتكارات الثوریة
فـــــــي  ICTاســـــــتخدام تكنولوجیـــــــا  -

تخویـــل الطریقـــة التـــي یـــتم بهـــا إدارة 
  . السیاحة المستدامة

التحـــول فــــي اإلجــــراءات الحالیــــة  -
  . إلى إدارة سیاحة مستدامة

التحــــول فـــــي إدارة الســـــیاحة فـــــي  -
  .الوجهة السیاحیة
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  لواملبحث األ
  اإلطار امليداني للدراسة

  منهج الدراسة: أوالً 
وجـــب اتبـــاع مـــنهج واضـــح ، البرهنـــة علیهـــا أویـــة دراســـة علمیـــة للوصـــول الـــى حقیقــة أللقیــام ب

مجموعة من القواعد واالنظمة العامة التي  یساعد على دراسة المشكلة وتشخیصها من خالل تتبع
  ) ٦٦: ٢٠١١، يالساع( ى حقائق حول الظاهرة موضوع البحثلوصول اللیتم وضعها 

حتى تتصف دراسة مشكلة البحث بالشمول والكمال وتكون النتائج التي یتوصـل الیهـا البحـث 
، الوصـــفي المـــنهج(ینبغـــي ان یســـتعین الباحـــث باحـــدى منـــاهج البحـــث العلمـــي والتـــي هـــي ، دقیقـــة

  ) .٤٧: ٢٠٠٧، التل وقحل) (المنهج التاریخي، المنهج التجریبي
یقــوم الباحــث بجمــع معلومــات دقیقــة عــن ظــاهرة ویهــتم بوصــفها وصــفا  الوصــفيفــي المــنهج 

فـــي المـــنهج الوصـــفي هـــو الواقـــع وان مصـــدر المعلومـــات ، تفســـیریا دقیقـــا بداللـــة الحقـــائق المتـــوفرة
الت اولكـن هنــاك حــ، جتمــع االصـلي كلــه حینمـا یكــون المجتمـع صــغیرایفضــل دراسـة الم إذ، نفسـه

ن هــذا المجتمــع واســع وعــدد افــراده كبیــر أل، الیســتطیع فیهــا الباحــث دراســة المجتمــع االصــلي كلــه
لذا یمیـل البـاحثون فـي مثـل هـذه الدراسـات ، مما یتطلب جهدا ووقتا طویال وتكالیف مادیة باهضة

  )٥٠: ٢٠٠٧، التل وقحل(المجتمع وب العینه من الى اعتماد اسل
إذ یـــدرس هـــذا المـــنهج ،تحلیلـــي المقـــارنالحالیـــة العتمـــاد المـــنهج ال الدراســـة وممـــا یعـــزز اتجـــاه

ویحلـــل المنظمـــات التســـویقیة أو الطـــرق المتبعـــة فـــي تســـویق المنتجـــات الســـیاحیة بهـــدف المقارنـــة 
حدیـد السـلبیات والوصـول وذلـك بهـدف تبریـر االوضـاع السـائدة أو ت) ٤٤: ٢٠١٠، حـافظ(بینهمـا 

مـــن بیانـــات عـــن طریـــق المســـح  ةوفره الباحثـــتومـــا) ١٥٧: ٢٠٠٨،قنـــدیلجي(الـــى االداء االفضـــل 
 عــن )٢٦: ٢٠١١، الجبــوري(نقلهــا هــو تلــك الدراســة التــي ) االســتبانه(الشــفوي والمســح المكتــوب 

)Hoodler &Johnson ( نشـرت التـي  بحـاثالت والدراسـات واالاعلى عدد من المق ٢٠٠٤عام
وفـي ، %)١٧(ة بنسبة ثة في المرتبة الثالعالمیة مرموقة جاءت فیها دراسة الحالمجالت ) ٩(في 

%) ٣٥(حــــین كانــــت النســــبة  علــــى، %)١٨(ءت الدراســــات النظریــــة بنســــبة المرتبــــة الثانیــــة جــــا
  .ولىعلى االستبانه وهي بالمرتبة األ للدراسات التي تعتمد

  :حدود الدراسة: ثانيا
  :تيآلتتمثل با تم اجراء البحث والدراسة فیهاالحدود التي 

 :الحدود المكانیة .١
والداخلـة ) فنـادق الدرجـة األولـى والثانیـة فـي محافظـة النجـف االشـرف(الدراسة الحالیة  شملت

للدرجة الثانیة وكما ) ١٠٠(للدرجة األولى و) ٦(منها ، فندق ١٠٦في الخدمة فقط والبالغ عددها 
 ).٦(حق رقمومل )٥(رقم  ملحقموضح في 



 :فترة الزمنیة إلجراء البحثال .٢
لـى والثانیـة میـدان البحـث والتـي شـملت و البحـث بشـكل عملـي فـي فنـادق الدرجـة األ اعدادتمثلت مدة 
ومــدة الحصــول علــى البیانــات االزمــة للبحــث ومــدة توزیــع ، لیــة لتشــخیص مشــكلة البحــثو مــدة الزیــارات األ

  ٢٠١٣/ ٥/٩ولغایة  ١/٥/٢٠١٣االستبانه واسترجاعها والتي امتدت 
 :الحدود البشریة .٣

اذ جــرى تحدیــدها بالتنســیق مـــع ، االداریــة والفنیــة الحــدود البشــریة الجــراء الدراســة المالكــاتشــكلت 
  .دارات الفنادق مجال الدراسةإ

  نطاق وجمتمع الدراسة: ثالثا
تـوفر مجموعـة نهـا إذ إ، الصـناعات االسـاس والحیویـة فـي قطـاع السـیاحة ىحـدإتعد صـناعة الفنـادق 

ن التسـویق المبتكـر للخـدمات الفندقیـة هـو احـد عناصـر النجـاح إ، لضـیفل االساسمن الخدمات التكمیلیة 
كون هذه الصناعة في النجف االشرف تعاني مـن بعـض المعوقـات التـي تحـد مـن ، الجوهریة لتلك الفنادق

الصــناعة المهمــة فــي النجــف لــذا توجهــت الدراســة نحــو هــذه ، انتقــال الفنــادق مــن درجــة الــى درجــة اعلــى
  .ن تزدهر فیما لو تم االلتفات لها بشكل جدي أممكن أن االشرف خاصة و 

فقــط حســب تصــنیف ) ٦(لــى والبــالغ عــددها و جمیــع فنــادق الدرجــة األاالول  لقــد تضــمن مجتمــع الدراســة 
ة علــى اســتبان) ٣٣(اذ تــم توزیــع ، )٥(المدرجــة فــي جــدول، )٢٠١٣،الســیاحة فــي النجــف االشــرف هیــأة(

جمیـع فنـادق الدرجـة الثانیـة الثـاني  كمـا تضـمن مجتمـع الدراسـة ، نیهمأو مالكي الفنادق ومـدراء االدارة ومعـ
المدرجــــة فـــــي و ،)٢٠١٣، الســــیاحة فــــي النجــــف االشــــرف هیــــأة(حســــب تصــــنیف ) ١٠٠(والبــــالغ عــــددها

ض ادمــة الغــر فنــادق كانــت خــارج الخ) ٩(الن، فنــدق) ٩١(اســتبانة علــى ) ٩١(ذ تــم توزیــع إ، )٦(جــدول
داري كامـل إلعـدم تـوفر كـادر ، مـدراء الفنـادق فقـطأو وحصر توزیع االستبانه فیها علـى اصـحاب ، الصیانة

  .لدى فنادق الدرجة الثانیة
  ادوات الدراسة: رابعاً 
الجانـب النظـري مـن ٕاغناءن اختبار مخطط الدراسة الفرضـي والتحقـق مـن صـحة عالقاتـه المتوقعـه و إ

  :دوات هماألمجموعتین من ا ةباحثالدراسة استلزم من ال
  .دوات جمع البیانات والمعلوماتأ: لىو المجموعة األ 

  :لقد استخدمت الباحثة االدوات الالزمة والمتعلقة بمتغیري الدراسة
 :المصادر العلمیة المختلفة - أ

ورســائل ماجســتیر ، ودوریــات، تــم االطــالع علــى مجموعــة مــن االدبیــات العربیــة واالجنبیــة مــن كتــب
فضـــال عـــن ، فـــي مجـــال االدارة والمجـــاالت ذات العالقـــة بموضـــوع الدراســـة االبحـــاثو ، ریح دكتـــوراهواطـــا

مـن بیانـات ومعلومـات هائلـة فـي بنـاء االطـار ) Internet(االستعانة بما تـوفره شـبكة المعلومـات العالمیـة 
  )١٨(النظري للدراسة وكما مبین بالجدول



  الخاصة باإلطار النظري أدوات جمع البیانات والمعلومات) ١٨(جدول 

  أدوات جمع البیانات والمعلومات  ت
  العدد

  المجموع
  المترجمة  األجنبیة  العربیة

  ٤٠  ١  ١٧  ٢٢  الكتب  ١
  ٨٧    ٧١  ١٦  والدراسات أبحاث  ٢
  ٢١    ٥  ١٦  األطاریح والرسائل الجامعیة وبحوث الدبلوم العالي  ٣
  ١٤٨  ١  ٩٣  ٥٤  المجموع  

  ةالباحث من إعداد: المصدر
  الزیارات المیدانیة والمقابالت الشخصیة-ب

بقصـــد جمـــع ) ٤ (كمـــا مبـــین فــي الملحـــق ، جـــراء عـــدد مــن الزیـــارات المیدانیـــة للفنـــادق المبحوثــةإتــم 
نیهم أو جــراء عــدد مــن المقــابالت الشخصــیة مــع مــالكي ومــدراء الفنــدق ومعــإوتــم ، المعلومــات عــن الفنــادق

 .ن بعض المتغیرات الواردة فیهاأاستفساراتهم بش نلغرض توضیح ماجاء في االستمارة لالجابة ع
  االستبانة–ج 

بیانـــات مرتبطـــة بحالـــة  أومعلومـــات  أویعـــد االســـتبیان اداة مفضـــلة ومالئمـــة للحصـــول علـــى حقـــائق 
  ).:66 ٢٠٠٧، التل وقحل(مشكلة معینة أو معینة 

  مرحلة اعداد وتصمیم االستبانة -١
اذ ، الرئیسـة والفرعیــة وعـدد الفقـرات وارقامهــامتغیراتهـا  وفــقعلـى تركیبــة االسـتبانة ) ٢( ملحـقیظهـر 

حــین  علـى) التسـویق االبتكـاري(ل الفقـرات المتعلقـة بــالمتغیر و غطــى الجـزء األ، منت االسـتبانة جـزئینضـت
كمـا ان مجمـوع الفقـرات التـي ).التنمیـة السـیاحیة المسـتدامة (غطى الجزء الثاني الفقرات المتعلقة بـالمتغیر 

)  Ratio Scale(المقیــاس النســبي وفــق  علــى فقــرة تــم صــیاغتها )٧٨(تمارة االســتبیان منتها اســضــت
:  ٢٠٠٩، عبـود ) (  Zero Point(الذي یتمیز بكونه مقیاسًا له وحـدات متسـاویة ونقطـة صـفر 

حـد عشـر حقـال یتـوزع مـن اعلـى وزن وهـو الحقـل الحـادي عشـر الـذي أوهذا المقیاس یتالف من  ،) ٢٢١
ل الــذي یمثــل بحقــل االجابــة و طــا وزن وهــو الحقــل األأو الــى %) ١٠٠مطبــق بنســبة (ابــة یمثــل حقــل االج

، %٧٠، %٦٠، %٥٠، %٤٠، %٣٠، %٢٠(خـــــرى هـــــيأزان أو وبینهمـــــا تســـــع %) ٠مطبـــــق بنســـــبة (
  :كاالتي%) ٩٠، %٨٠
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  .یبین المصادر المعتمدة في وضع فقرات االستبانة، وتوزیع فقرات االستبانة لمتغیرات الدراسة) ١٩(والجدول 

  



  
  توزیع فقرات االستبانة والمصادر المعتمدة بتصمیم االستبانة) ١٩(جدول

  متغیراتال
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  ١٥- ٩  ٧ X2  المخاطرة المحسوبة
  ٢٢-١٦  ٧  X3  جذب الزبائن

  ٢٩-٢٣  ٧ X4  التركیز على الفرص
  ٣٧-٣٠  ٨ X5  استخدام التكنولوجیا
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  ٤٤-٣٨  ٧  Y1  البعد البیئي

  )2012:الكمري(
   )٢٠٠٠،خیر(

Cernat&Gourdon:2007) ( ،  
 

Stefanica&Gurmeza:2010) (  

  ٥١-٤٥  ٧  Y2  البعد االقتصادي
  ٥٨-٥٢  ٧ Y3  البعد االجتماعي
  ٦٥-٥٩  ٧  Y4  البعد الثقافي
  ٧١-٦٦  ٦  Y5  البعد المكاني

  ٧٨-٧٢  ٧  Y6  الضیفرضا 
         ةالباحث من إعداد: المصدر 

     :اختبار صدق وثبات االستبانة-٢
) 67: 2007، التـــل وقحـــل(ســـهالـــذي اعـــدت لقیا الغـــرضاي التاكـــد مـــن قـــدرتها علـــى قیـــاس 

  :تيأوللتحقق من صدق االستبانة اعتمد الصدق الظاهري وصدق المحتوى وكما ی
  والمبینــة فــي الملحــق لــيو بشــكلها األ بعــد تطــویر االســتبانة علــى وفــق مــاذكر انفــا تــم عرضــها-أ
وذلـــك  ذوي الخبـــرة واالختصاصـــات المختلفـــةعلـــى مجموعـــة مـــن االســـاتذة االكـــادیمیین مـــن  ) ٢(

متهــا لقیـــاس ءث وضـــوح الفقــرة وترابطهــا ومقـــدار مالیــیهــم حـــول فقــرات االســتبانة مـــن حألمعرفــة ر 
الســـیاحة والفنــــادق  هیــــأةفضــــال عـــن عرضــــها علـــى عــــدد مـــن الخبــــراء فـــي ، المتغیـــرات المطلوبـــة

  .كثر دقةأوقد تم اعادة صیاغة الفقرات وتعدیلها لتصبح ، )٤ (والمبین في الملحق المبحوثة
 :توىصدق المح -ب

عــن قــدرة فقــرات المتغیــر علــى تغطیــة المجــال الــذي تنتمــي  الكشــفیســتهدف صــدق المحتــوى 
  )٣(انظر ملحق، المقیاس على مجموعة من المحكمین فقراتوقد جرى عرض ، الیه

غلـب المحكمـین أن أعلمـا ، نسبة اتفاق الخبـراء حـول فقـرات االسـتبانة) ٢٠(جدول الویعرض 
  .خره وتعدیل البعض اآلصوا بتقلیص فقرات االستبانأو 

    



 نتائج اختبار صدق المحتوى) ٢٠(الجدول 

عدد  متغیرات الدراسة ت
  التعدیل المتخذ النسبة معارض النسبة مؤید الفقرات

 التسویق االبتكاري -١

) ٨(تقلـــــیص عـــــدد فقـــــرات المقیـــــاس الـــــى  %١٨ ٢ %٨٢ ٩ ١٠ دعم الموارد 
 فقرات

) ٧(تقلـــــیص عـــــدد فقـــــرات المقیـــــاس الـــــى  %٢٧ ٣ %٧٣ ٨ ١٠ المخاطرة المحسوبة 
 فقرات

) ٧(تقلـــــیص عـــــدد فقـــــرات المقیـــــاس الـــــى  %١٨ ٢ %٨٢ ٩ ١٠ جذب الزبائن 
 فقرات

التركیز على  
) ٧(تقلـــــیص عـــــدد فقـــــرات المقیـــــاس الـــــى  %٢٧ ٣ %٧٣ ٨ ١٠ الفرص

 فقرات

) ٨(تقلـــــیص عـــــدد فقـــــرات المقیـــــاس الـــــى  %١٨  ٢ %٨٢  ٩  ١٠  استخدام التكنولوجیا 
  فقرات

 التنمیة السیاحیة المستدامة -٢

) ٧(تقلـــــیص عـــــدد فقـــــرات المقیـــــاس الـــــى  %٩ ١ %٩١ ١١ ١٠ البعد البیئي 
 فقرات

) ٧(تقلـــــیص عـــــدد فقـــــرات المقیـــــاس الـــــى  %١٨ ٢ %٨٢ ١٠ ٩ البعد ااالقتصادي 
 فقرات

) ٧(تقلـــــیص عـــــدد فقـــــرات المقیـــــاس الـــــى  %٩ ١ %٩١ ١١ ١٠ االجتماعي البعد 
 فقرات

) ٧(تقلـــــیص عـــــدد فقـــــرات المقیـــــاس الـــــى  %٢٧ ٣ %٧٣ ٨ ٨ البعد الثقافي 
 فقرات

) ٦(تقلـــــیص عـــــدد فقـــــرات المقیـــــاس الـــــى  %٣٦ ٤ %٦٤ ٧ ٧ البعد المكاني 
 فقرات

) ٧(تقلـــــیص عـــــدد فقـــــرات المقیـــــاس الـــــى  %٤٥ ٥ %٥٥ ٧ ٦ الضیفرضا  
 فقرات

                        الباحثة من إعداد: المصدر 
 :ثبات االستبانه  - أ

خـرى أعلى النتائج نفسها فیما لو اعید تطبیق مقیـاس معـین علـى العینـه نفسـها مـرة  لحصولاوتعني 
: ٢٠٠٧،التــل وقحــل(وطریقــة اعــادة االختبــار هــي احــدى الطــرق الشــائعة فــي اختبــار الثبــات، بفــارق زمنــي

 نقـال عـن) ٣٧: ٢٠١١، الجبـوري(ذكـر ، نها طریقة غیر اقتصادیة فهي تحتاج الـى وقـت وجهـدإاال  )٦٨
اســـتجوابهم فـــي االختبـــار الســـابق لغـــرض  ىقـــد النجـــد االفـــراد انفســـهم الـــذین جـــر ) ٢١:  ٢٠١٠، العنـــزي(
وتــتلخص هــذه الطریقــة )  Split-half(لــذا تســتعمل طریقــة تجزئــة النصــفیة، عــادة تطبیــق االختبــار علــیهمإ



ویجـــري ، الزوجیـــة بایجـــاد معامـــل االرتبـــاط بـــین درجـــات االفقـــرات الفردیـــة فـــي االســـتبانة ودرجـــات الفقـــرات
علـــى وفـــق ) 0.67(فـــاذا كـــان معامـــل الثبـــات ) Sperman –Brown(تصــحیح معامـــل االرتبـــاط هـــذا 

وعنـد تطبیـق هـذه ، داة لهـاأث التي تعتمد االستبانة ابحاللفانه یعد كافیا ) Sperman –Brown(المعادلة
قاییســه المختلفــة ذات ثبــات ممــا یعنــي البحــث بم)  0.94(الطریقــة وجــد ان معامــل ارتبــاط االســتبانة بلــغ 

وأن المتغیــر المســتقل ، نفسـهافــراد انفسـهم وتعطــي النتــائج قـات مختلفــة لالأو فــي  عـال جــدا ویمكـن اعتمــاده
، جـــذب الزبــــائن، المخـــاطرة المحســــوبة، دعـــم المــــوارد(الخمســــة  التســـویق االبتكـــاري وأبعــــاده الفرعیـــة

تسـاق علـى اهذه األبعاد فیما بینها معامل ، وقد حققت )التركیز على الفرص واستخدام التكنولوجیا
 لألبعـاددرجـة إتسـاق عالیـة  ظهـروهو معامل جیـد جـدا ی )٠.٩٠(بلغ) كرونباخ_ الفا(وفق معادلة 

فرعیـة هـي  سـت أبعـادمـن  التنمیـة السـیاحیة المسـتدامة على حـین یتكـون المتغیـر التـابع، المعنویة
  ، وقـــد حققـــت هـــذه األبعـــاد)رضـــا الضـــیف، نيالمكـــا، الثقـــافي، االجتمـــاعي، االقتصـــادي، البیئـــي(

وهــو معامــل جیــد جــدا  )٠.٩٠(بلــغ) كرونبــاخ_ الفــا(بینهــا معامــل إتســاق علــى وفــق معادلــة فیمــا 
  . المعنویة لألبعاددرجة إتساق عالیة  ظهری

  ادوات التحلیل والمعالجة :المجموعة الثانیة
یة فـــي معالجـــة البیانـــات الدراســـة علـــى مجموعـــة مـــن االســـالیب والوســـائل االحصـــائ اعتم"""دت

ــــامج االحصــــائي الجــــاهز  ــــواردة فــــي االســــتبانة باســــتخدام البرن وتبویبهــــا وجــــدولتها لالســــتجابات ال
)SPSS (تيآلوهي كا:   
 أوهـــو القیمـــة التـــي تتوســـط مجموعـــة مـــن القـــیم بعـــد ترتیبهـــا تصـــاعدیا ): Median(الوســـیط  .١

ـــا وي عـــدد المفـــردات التـــي تعقبهـــا أو هـــو القیمـــة التـــي یســـبقها عـــدد مـــن المفـــردات یســـأ، تنازلی
 .)٣٧: ٢٠٠٨، شعبان(

 ضـوعاتاسلوب احصائي یستخدم في كثیـر مـن المو ):Factors Analysis( التحلیل العاملي .٢
همیتهـا أر حسـب و االمحـ أوومـن ضـمن اسـتخداماته انـه یسلسـل العوامـل ، االحصـائیة المتقدمـة

، ر حســـب اهمیتهـــاأو لمحـــاي یظهـــر ا، ویعطـــي كـــل محـــور نســـبته فـــي المســـاهمة مـــن الدراســـة
 .ویسقط المتغیرات غیر الهامة همیة كل متغیر داخل كل محورأوكذلك یظهر 

یســـــتخدم لقیـــــاس ثبـــــات المقیـــــاس ولالتســـــاق ): Alpha-Cronbach(كونبـــــاخ -معامـــــل الفـــــا .٣
 )١٢٤: ٢٠٠٩، خرونآالنجار و (الداخلي

: ٢٠٠٨، شعبان( لمعتمدة الختبار تاثیر المتغیرات المستقلة في المتغیرات ا: االنحدار البسیط .٤
٣٥(. 
یعد من مقاییس التشتت استخامًا إذ :) Standard Deviation(نحراف المعیاري إلا .٥

النجار (فهو الجذرالتربیعي للتباین،یظهر مدى تشتت البیانات عن وسطها الحسابي
 )١٥٧: ٢٠٠٩،وآخرون



ي مـن اجـل تصـنیف یستعمل التحلیـل التمییـز ): Discriminate Analysis(التحلیل التمییزي  .٦
درجـات یحصـلون  أونسب  أو زانأو بناء على  المنتجات في مجموعات أوالشركات  أواالفراد 

بتحدید عضویتهم في تصـنیق الشـركات الـى شـركات  أة من المتغیرات التي یتنبفعلیها في تولی
ص فضال عن ذلـك یسـتعمل التحلیـل التمییـزي فـي فحـ، شركات الیتوقع تعثرها أویتوقع تعثرها 

 )١١٧: ٢٠٠٩،جودة(بالنسبة للمتغیرات المستقلة وجود فروق معنویة بین المجموعات مدى
 )Beta (معامل  .٧
یستخدم معامل االرتباط لقیاس قوة واتجاه العالقة الخطیة بین متغیرین :معامل االرتباط .٨

  )٢٠٤: ٢٠٠٩،النجار وآخرون (كمیین
ي إجراء المقارنة بین أوساط یستخدم تحلیل التباین األحادي عند الرغبة ف:التباین .٩

 )٢٤١: ٢٠٠٨،النعیمي(مجموعتین أومجتمعین 
  

  املبحث الثاني
  ) Factors Analysis(التحليل ألعاملي لفقرات االستبانة 

التي تهدف إلى تخفیض عدد المتغیـرات ، التحلیل العاملي هو مجموعة من األسالیب اإلحصائیة 
لعـاملي ببنـاء مجموعـة جدیـدة مـن المتغیـرات المحـددة علـى اویبـدأ التحلیـل . المتعلقة بظاهرة معینة

یحول مجموعة المتغیرات إلى مجموعـات جدیـدة مـن المتغیـرات  إذالعالقات في مصفوفة االرتباط 
ویجـري وضـع توافیـق ، التـي تـرتبط كـل منهـا بـاألخرى ارتباطـًا عالیـاً  االساسالمكونات  أوالمركبة 

، لتـي تنـتج عـن حسـاب التبـاین فـي مجموعـة البیانـات ككـلخطیة للمتغیرات على أسـاس العوامـل ا
 االسـاسكما التوافیـق للمكونـات ، لو لى العامل األو األ االساسویشكل التوافیق األفضل للمكونات 

ن یكـــون أویمكــن . ل یحــدد العامــل الثــاني و الثانیــة لتغیــر التبــاین غیــر المحســوب فـــي العامــل األ
یـــتم  إذ، حتـــى تصـــبح جمیـــع التباینـــات محســـوبة، لعملیـــةهنـــاك عامـــل ثالـــث ورابـــع وهكـــذا تســـتمر ا

  ).١٥٩: ٢٠٠٩، جودة(إیقاف العملیة بعد استخراج عدد قلیل من العوامل 
ـــــــــــى النســـــــــــب المســـــــــــتخرجة بأســـــــــــلوب ـــــــــــد عتمـــــــــــد البحـــــــــــث عل   االســـــــــــاستحلیـــــــــــل العوامـــــــــــل  فق

(Principals Component Analysis)  باستعمال البرنامج اإلحصائي(SPSS)  لبناء نموذج
ها عملیــة ئفــي ضــو  تجــري حلیــل ألعــاملي مــن خــالل طریقــة المكونــات الرئیســة االعتیادیــة، التــيالت

  . رئیس وفرعي لكل بعد  من ثمو  ∗تحدید نسب التشبع لكل فقرة
تاتي اهمیة العامل من خالل مقـدار تفسـیره للتبـاین وكـذلك مقـدار الزیـادة التـي یضـیفها عامـل 

ونظـرًا لكـون . من التباین الكلي للبیانـات (77.936)مل بوجود عوامل اخرى وقد شكلت هذه العوا

                                                 
  ).١٦١: ٢٠٠٩، جودة(بحسب رأي  (%30)محددة إحصائیا بـ ∗



ترشح من خاللها ولم تعد اهمیة ال التي یمكنمصفوفة المكونات قد جاءت بعدد كبیر من العوامل 
  :االتي (21)للحصول على مصفوفة التدویر وكما في الجدول 



  تباین المتجمع للعاملاستخالص العوامل ونسبة تباین العامل من التباین الكلي وال) ٢١(جدول 

  العامل
  )الجذر(

Extraction Sums of Squared Loadings 
  استخالص العوامل

  التباین المتجمع   نسبة تباین العامل   الكلي

1 17.628 ٢٢.٦٠١  ٢٢.٦٠١  
2 6.459 ٣٠.٨٨١  ٨.٢٨٠  
3 4.564 ٣٦.٧٣٢  ٥.٨٥١  
4 3.246 ٤٠.٨٩٤  ٤.١٦١  
5 3.049 ٤٤.٨٠٣  ٣.٩٠٩  
6 2.625 ٤٨.١٦٩  ٣.٣٦٦  
7 2.427 ٥١.٢٨٠  ٣.١١١  
8 2.247 ٥٤.١٦١  ٢.٨٨١  
9 2.143 ٥٦.٩٠٨  ٢.٧٤٧  
10 1.892 ٥٩.٣٣٤  ٢.٤٢٥  
11 1.700 ٦١.٥١٣  ٢.١٧٩  
12 1.675 ٦٣.٦٦٠  ٢.١٤٧  
13 1.464 ٦٥.٥٣٧  ١.٨٧٧  
14 1.418 ٦٧.٣٥٥  ١.٨١٨  
15 1.363 ٦٩.١٠٣  ١.٧٤٨  
16 1.292 ٧٠.٧٥٩  ١.٦٥٦  
17 1.251 ٧٢.٣٦٣  ١.٦٠٤  
18 1.205 ٧٣.٩٠٧  ١.٥٤٤  
19 1.090 ٧٥.٣٠٤  ١.٣٩٧  
20 1.037 ٧٦.٦٣٤  ١.٣٣٠  
21 1.015 ٧٧.٩٣٦   ١.٣٠٢   

  باالستناد إلى مخرجات الحاسبة االلكترونیة ةالباحث من إعداد: المصدر
التـي )  ٢١(ان النسبة المتراكمة للتبـاین التـي حققتهـا العوامـل  (1)یتبین من معطیات الجدول 

عنـدها  ةالباحثـ توهـي نسـبة جیـدة توقفـ. من التباین الكلي لالسـتبانة (77.936)ما نسبته فسرت 
  .استنادا لمخرجات مصفوفة المكونات

  :التسويق االبتكاري:الً أو
جــذب ، المخــاطرة المحســوبة، دعــم المــوارد(فرعیــة هــي  أبعــاد ةخمســیتكــون هــذا المتغیــر مــن 

، وقــد حققــت هــذه األبعــاد فیمــا بینهــا معامــل )كنولوجیــاالتركیــز علــى الفــرص واســتخدام الت، الزبــائن
درجـة إتســاق  ظهـروهـو معامـل جیـد جـدا ی )٠.٩٠(بلـغ) كرونبـاخ_ الفـا(إتسـاق علـى وفـق معادلـة 

لفقراتـه نسـب التشـبع المبینـة وبحســب  نتـائج التحلیــل العـاملي اظهـرت، وقـد المعنویـة لألبعـادعالیـة 
جمیع فقرات االبعاد الفرعیة حققت نسب تشـبع مقبولـة  تبین ان) ٢٢(لجدولل وطبقاً كل بعد فرعي 

  : ضمن مصفوفة المكونات



  نسب التشبع لمصفوفة المكونات (22)الجدول 
  دعم الموارد

  نسبة التشبع  الفقرات  ت

X11 ٠.٥٨  .لدیهم القدرة على تحقیق أهدافه ونافراد عامل لدى فندقنا  
X12 ٠.٤٤  .وى الخدمة الفندقیة المقدمة للضیوفیستثمر فندقنا موارده المالیة لتطویر مست  
X13 ٠.٣٨  .یعمل فندقنا على استثمار جمیع طاقاته لصناعة الخدمة الفندقیة  
X14 ٠.٨٠  .یستطیع فندقنا تبیان ماهیة حدود قدراته التنافسیة  
X15  ٠.٥٥  .مطاعم أخرى لتعزیز الموقع التنافسي أولدى فندقنا تحالفات مع فنادق  
X16 ٠.٣٦  .ندقنا بإعداد برامج تدریبیة لتطویر موارده البشریةیقوم ف  
X17 ٠.٣٤  .وسیلة لتلبیة حاجات الضیوف وصفهاب یهتم بتولید األفكار الجدیدة في العمل الفندقي  
X18 ٠.٤٥  .یقوم فندقنا بتعظیم موارده المالیة من خالل مصادر تمویل أخرى كاالقتراض  

  لمخاطرة المحسوبة

  ة التشبعنسب  الفقرات  ت

X21 ٠.٦٧  .فندقنا المخاطرة التي ترافق االفكار الجدیدة  یتحمل  
X22 ٠.٥٩  .فندقنا أسالیب جدیدة تصاحبها مخاطرة ماخوذة بنظر االعتبار یقترح  
X23 ٠.٥٧  .یواكب فندقنا التغیر التكنولوجي الحاصل في الخدمة الفندقیة  
X24  ٠.٤٧  االخرى یواجه فندقنا منافسة قویة من قبل الفنادق  
X25  ٠.٤٤  یعمل فندقنا على ادخال التحسینات المستمرة الالزمة للصیانة  
X26 ٠.٤٥  .قناعة بان االعمال ذات المخاطرة هي مربحة یمتلك فندقنا  
X27  ٠.٣٤  .رغم المخاطرة العالیةعلى ال ینفذ فندقنا البدیل االكثر ربحیة  

  جذب الزبائن  

  نسبة التشبع  الفقرات  ت

X31 ٠.٣٧  .یعمل فندقنا باستمرار على جذب الضیوف من خالل التعرف على حاجاتهم ورغباتهم  
X32  ٠.٤٦  یعمل فندقنا على إشراك الضیوف واالخذ بارائهم حول الخدمات التي یقدمها  
X33  ٠.٤٠  تمكنهم من التعامل مع الضیوف بمهنیة عالیة لدى االفراد العاملین مهارات ن یكونأعلى  یعمل فندقنا  
X34 ٠.٣٤  .فندقنا بالضیوف الكتشاف وتطویر خدمات جدیدة یستعین  
X35 ٠.٣١  .یعمل فندقنا باستمرار على تقویة العالقة مع الضیف من خالل تقدیم افضل الخدمات  
X36 ٠.٤٣  .یقوم فندقنا بجذب الضیف من خالل استخدام شبكات االنترنیت  
X37 ٠.٥١  .مة مع الضیوف بعد المغادره ل فندقنا تعزیز العالقة المستداو ایح  

  التركیز على الفرص



  نسبة التشبع  الفقرات  ت

X41 ٠.٦٠  یعمل فندقنا وبشكل مستمر على توقع الفرص المربحة  
X42 ٠.٤٢  .یهتم فندقنا بدراسة كیفیة اختیار الفرص المتاحة لجذب الضیوف  
X43 ٠.٥٤  .جدد تقطاب ضیوفیعتمد فندقنا اسالیب تسویقیة تساعد بشكل كبیر على اس  
X44 ٠.٤٧  . یقیم فندقنا الفرص الجدیدة وفق معیار الكلفة وایراد كل فرصة  
X45 ٠.٤٤  .یقوم فندقنا بتطویر طرق تقدیم خدمات جدیدة قبل الفنادق المنافسة  
X46 ٠.٦٤  .الفرص المتاحة لتلبیة احتیاجات الضیوف یستثمر فندقنا  
X47  ٠.٥٢  .النقاشات للتعرف على رغبات الضیوف وطموحاتهم وتلبیتها بسرعة وباستمراریعتمد فندقنا االجتماعات و  

  استخدام التكنولوجیا

  نسبة التشبع  الفقرات  ت

X51 ٠.٧٠  .یعمل فندقنا على متابعة التطورات التكنولوجیة باستمرار لتحسین خدماته الفندقیة  
X52 ٠.٥٤  .یفیة التعامل مع االجهزة الحدیثةبشكل متزاید بتعلیم العاملین لدیه ك یهتم فندقنا  
X53 ٠.٥٦  .سرعة خدمة الضیف من خالل التكنولوجیا الحدیثة  یركز فندقنا على  
X54 ٠.٤٣  .استخدام الوسائل التكنولوجیا الجدیدة یساعد على تقلیل تكالیف انتاج الخدمة الفندقیة ان یؤمن فندقنا  
X55 ٠.٤٥  على التكنولوجیا الجدیدة یخصص فندقنا االموال الالزمة للحصول  
X56  ٠.٤٨  .یهتم فندقنا بزیادة جودة الخدمات باستخدام احدث التقنیات  
X57 ٠.٣٧  .بمراجعة مستمرة السالیب العمل لكي تتماشى مع التغییرات في بیئة التنافس یقوم فندقنا  
X58   ٠.٥٩  .لبحث والتطویریبحث فندقنا عن أفكار جدیدة لتقدیم خدمات فندقیة جدیدة عن طریق ا  

  باالستناد إلى مخرجات الحاسبة االلكترونیة ةالباحث من إعداد: المصدر
  التنمية السياحيةاملستدامة:ًا ثاني  

، الثقافي، االجتماعي، االقتصادي، البعد البیئي(فرعیة هي  أبعاد ةستیتكون هذا المتغیر من 
_ الفا(بینها معامل إتساق على وفق معادلة ، وقد حققت هذه األبعاد فیما )المكاني ورضا الضیف

، وقـــد المعنویـــة لألبعـــاددرجـــة إتســـاق عالیـــة  ظهـــروهـــو معامـــل جیـــد جـــدا ی )٠.٩٠(بلـــغ) كرونبـــاخ
وحســـب لفقراتـــه نســـب التشـــبع المبینـــة وبحســـب كـــل بعـــد فرعـــي  نتـــائج التحلیـــل العـــاملي اظهـــرت

   :تيآلبع مقبولة وهي كایتضح ان جمیع الفقرات لالبعاد الفرعیة حققت نسب تش) ٢٣(جدول
  مصفوفة المكوناتل التشبعنسب  )٢٣( الجدول

  البعد البیئي

  نسبة التشبع  الفقرات  ت

Y11  یســـعى فنـــدقنا الـــى تطبیـــق االعمـــال الضـــروریة التـــي تحـــد مـــن تلـــوث بیئـــة الفنـــدق الداخلیـــة
  .وجعلها مطابقة للمواصفات المعتمدة

٠.٤٩  



Y12  الفنیة المعتمدة لالستخدام االفضل للتكنولوجیا المسـتخدمة یسعى فندقنا الى تطبیق المعاییر
  .ثیر سلبي على جودة خدماتهأبالشكل الذي یجعلها بدون ت

٠.٤٣  

Y13  ٠.٥٢  . یحرص فندقنا على تخصیص جزء من ایراداته لشراء التكنولوجیا الجدیدة والنظیفة للبیئة  
Y14 شـروط المحافظـة علـى البیئـة فـي جوانـب لغرض مراعاة  یتبنى فندقنا برنامج توعیة العاملین

  .كافي العمل الفندقي
٠.٤٦  

Y15 ٠.٥٥  یساهم فندقنا في تطویر الحدائق والمتنزهات التي تحقق الراحة للضیف  
Y16  یفـــرض فنـــدقنا اجـــراءات احترازیـــة وقانونیـــة للتاكـــد مـــن الســـالمة الصـــحیة والمهنیـــة لالفـــراد

  .العاملین لدیه
٠.٥٦  

Y17 ٠.٦٣  لتخلص من النفایاتلالمعالجات الفنیة  یستخدم فندقنا  

  نسبة التشبع  الفقرات  ت

Y21 
یعمـــل فنـــدقنا علـــى تكـــوین فـــرص عمـــل ومصـــادر دخـــل جدیـــدة تســـاهم فـــي خدمـــة المجتمـــع 

  .المضیف
٠.٧١  

Y22 
یهـــتم فنـــدقنا بایجـــاد ســـبل كفیلـــة لتحقیـــق االتصـــال مـــع االفـــراد والمؤسســـات ذوي الخبـــرة فـــي 

  .ة الكتساب الخبرات الالزمة في تطویر العمل الفندقيمجال التنمیة السیاحی
٠.٤٩  

Y23 
یتفاعــــل فنــــدقنا مــــع قطاعــــات المجتمــــع االخــــرى لتطــــویر الخــــدمات واالمــــاكن ذات الطــــابع 

  .المتمیز للمجتمع المضیف
٠.٥٩  

Y24  یشجع فندقنا مشاركة االفراد العـاملین بعملیـات التوعیـة بالعمـل الفنـدقي مـن خـالل ربـط هـذه
  .یات بجوانب مالیة ومعنویةالعمل

٠.٤١  

Y25 
یقوم فندقنا بإشراك قطاعـات المجتمـع المختلفـة فـي تطـویر السیاسـات المتبعـة لتحقیـق تنمیـة 

  .سیاحیة مستمرة ومتطورة للبلد المضیف
٠.٤٠  

Y26 
یعمـــل فنـــدقنا علـــى تحســـین مؤشـــر اإلســـهام فـــي رفـــد ســـوق العمـــل الســـیاحي للبلـــد بـــالموارد 

  .عرفیا ومهاریاً البشریة المؤهلة م
٠.٥٨  

Y27  ٠.٤٧  اقتصادیة جوهریة ومستمرة في التنمیة السیاحیة  یسعى فندقنا الى تحقیق تحسینات  

  البعد االجتماعي

  نسبة التشبع  الفقرات  ت

Y31 
یهــتم فنــدقنا بوضــع معــاییر اجتماعیــة تســاعد فــي جعــل المجتمــع المضــیف یســاهم ویشــجع 

  .ویطور العمل الفندقي
٠.٧٠  

Y32 
طبق فندقنا المعاییر القانونیة من خالل العمل في حدود التشریعات والقوانین التي یصدرها ی

  .البلد المضیف
٠.٤٧  

Y33 
یعمــل فنــدقنا علــى ترســیخ اســس التكامــل العلمــي والثقــافي مــع المؤسســات التعلیمیــة لتطــویر 

  .االفراد العاملین
٠.٦٤  

Y34 ٠.٤٧  .حلیین والضیوف في مجال تطویر السیاحةیهتم فندقنا بمقترحات العاملین والسكان الم  



Y35 ٠.٦٤  .یشجع فندقنا ممارسة سلوكیات التعلم ونقل المعرفة والمشاركة بها بین االفراد العاملین  

Y36 
یــات التــي تعمــل و لو ن تحقیــق الســمعة والمكانــة المتمیــزة للفنــدق مــن ضــمن األأیــؤمن فنــدقنا بــ
  .على تعزیزها

٠.٤٧  

Y37 
للبلــد  بتوعیــة االفــراد العــاملین باهمیــة االبقــاء علــى التــراث الحضــاري والمعمــاريیهــتم فنــدقنا 

  .المضیف والمجتمع المحلي
٠.٤١  

 

  البعد الثقافي

  نسبة التشبع  الفقرات  ت

Y41 
یعمــل فنــدقنا علــى تحقیــق التنمیــة الســیاحیة مــن الناحیــة الثقافیــة بــالتوافق مــع قــیم المجتمــع 

  .المضیف
٠.٤٤  

Y42 ٠.٥٠  .على تعزیز الهویة الثقافیة قنا بالحفاظیهتم فند  
Y43  ٠.٥٣  .یعمل فندقنا على احترام المبادئ األخالقیة والثقافیة للضیف  
Y44 ٠.٦٧  .یهتم فندقنا بتقلیل االثار السلبیة للسیاحة على التراث الثقافي  
Y45 ٠.٦٨  .یعمل فندقنا على زیادة الوعي لدى الضیف عن التراث الثقافي العراقي  
Y46  ٠.٤٠  .والدراسات حول ثقافة الضیف بحاثاألیهتم فندقنا ب  
Y47  ٠.٥٦  .یساهم فندقنا بتنظیم المناسبات الثقافیة وبمشاركة الضیف  

  البعد المكاني

  نسبة التشبع  الفقرات  ت

Y51 ٠.٤٨  بینه وبین المؤسسات السیاحیة االخرى یمتلك فندقنا تسهیالت التواصل  
Y52 ٠.٣٤  طق االثریة الموجودة قرب فندقنا في زیادة النشاط السیاحيتساهم المنا  
Y53  ٠.٥٨  تساهم المناطق الدینیة قرب فندقنا في زیادة النشاط السیاحي  

Y54 
یعتمــد فنــدقنا علـــى شــهرة الموقـــع الســیاحي للمنطقــة ممـــا یضــیف للفنـــدق عوامــل النجـــاح 

  المستمرة
٠.٣٨  

Y55 
لحیـز المكـاني یعطـي لفنـدقنا قـوة المنافسـة ضـمن هـذا ان تنوع االنشطة السیاحیة ضمن ا

  .الحیز
٠.٤١  

Y56 ٠.٤١  مكانیة تساهم في توجیه العملیة االستثماریة زیةیمتلك فندقنا م  

  رضا الضیف

  نسبة التشبع  الفقرات  ت

Y61 ٠.٦١  .یعمل فندقنا على تلبیة حاجات ورغبات الضیف  
Y62 ٠.٣٥  لضیف بشكل مستمرلدى فندقنا ادوات لقیاس ومتابعة رضا ا  



Y63  تقنیة تتفوق على  مزیاتیهتم فندقنا ببرامج جذب الضیف من خالل فعالیات ذات
  .خدمات الفنادق األخرى

٠.٥١  

Y64 ٠.٥١  .یمتلك فندقنا موقعًا الكترونیا لعرض المعلومات الجدیدة للضیف ومعرفة اقتراحاته  
Y65 ٠.٦٠  هم عالمات البهجة والسرورافراد عاملین ترتسم على وجوه یمتلك فندقنا  
Y66 ٠.٥٦  یقوم فندقنا باتخاذ إجراءات تصحیحیة بشكل فوري في حالة عدم رضا الضیف  
Y67   یمتلك فندقنا القدرة على مسایرة التغیرات في تصمیم الخدمات الفندقیة نتیجة لتغیر في

  .تفضیالت الضیف
٠.٦٠  

  جات الحاسبة االلكترونیةباالستناد إلى مخر  ةالباحث من إعداد: المصدر
    

  لثالثااملبحث 
  الفروق بني متغريات الدراسةفرضيات إختبار وحتليل 

متغیـــر لـــى والثانیـــة لو بـــین الفنـــادق الدرجـــة األمعنویـــة  اً ن هنـــاك فروقـــأ الدراســـة تلقـــد افترضـــ
یاحة بعـــاد تنمیـــة الســـأ(ومتغیـــر الدراســـة االســـتجابي ) بعـــاد التســـویق االبتكـــاريأ(الدراســة التفســـیري 

بخمـــس فرضــیات فرعیـــة البعـــاد التســویق االبتكـــاري وســـت  ، وقـــد جـــرى تمثیــل العالقـــة)المســتدامة
وســــیجري ، فرضـــیات فرعیـــة البعـــاد تنمیــــة الســـیاحة المســـتدامة كمـــا وردت فــــي منهجیـــة الدراســـة 

  : الكشف عن هذه الفروق وتحلیلها بحسب ترتیب ورودها في مخطط الدراسة الفرضي، وكما یأتي
  :فرضيات الفروق املتعلقة بإبعاد التسويق االبتكاري : ال أو
لــى و توجــد فــروق معنویــة لــدعم المــوارد علــى مســتوى الفنــادق عینــة الدراســة الدرجــة األ : ١

 Discriminant) (اسـتعمل إختبـار وبهـدف إختبـار صـحة هـذه الفرضـیة فقـد . والدرجـة الثانیـة
Analysis لنتـائج المعطیـات التـي یبینهـا الجـدول للكشف عن معنویة هـذه الفـروق، وقـد اظهـرت ا

 :وكما یأتي، فهي مرفوضة) ٦(، وان أي فقرة تحصل على اقل الوسط الفرضي البالغ )٢٤(
  لى والثانیةو الوصف االحصائي لبعد دعم الموارد بین الفنادق الدرجة األ ) ٢٤(جدول 

  رمز الفقرة
  الفنادق الدرجة الثانیة      لىو الفنادق الدرجة األ

انحراف   الوسیط
  معیاري

انحراف   الوسیط  ترتیب
  معیاري

  ترتیب

X11 ٤  ١.٧٢  ٨  ٥  ٠.٧٦  ٨  
X12 ٣  ١.٦١  ٨  ٢  ١.١٤  ٩  
X13 ١  ١.٣٦  ٩  ٤  ١.٧٨  ٩  
X14 ٦  ١.٨٩  ٧  ٦  ١.٠٤  ٨  
X15 ٧  ٢.٤١  ٧  ٧  ٢.٤٦  ٨  
X16 ٢  ٢.٠٩  ٩  ٣  ١.٤١  ٩  
X17 ٥  ١.٧٦  ٨  ١  ١.٠٢  ٩  



X18 ٨  ٢.٦٣  ٦  ٨  ٣.١٦  ٥  
  ٢  ٠.٣١-  ١  ٠.٨٢ الدالة التمیزیة

  الباحثة باالستناد إلى مخرجات الحاسبة االلكترونیة من إعداد: المصدر
 فقــرات هــي )٣(ان الفقــرات المتمثلــة بطریقــة الوســیط تشــابهت فــي ) ٢٤(یتضــح مــن جــدول 

)X14, X15, X18( ، لـى والثانیـةو الـدور الـذي تقـوم بـه كـل مـن فنـادق الدرجـة األ یظهـروهـذا ،
 إنتشابهت الى حد كبیر في قدرتها على تحدید قدرتها التنافسیة كمـا قد ن الفنادقأوهذا یدل على 

مـن تعظـیم  إمكاناتهـافضـال عـن ، خـرى لتعزیـز موقعهـا التنافسـيألها تحالفات مع فنـادق ومطـاعم 
فنـادق الدرجــة ومـن الجـدیر بالـذكر أن ، یـل أخـرىمواردهـا المالیـة مـن خـالل اسـتخدام مصـادر تمو 

 %)٥٠(وهـي نسـبة تشـكل ) ٥(من خالل االقتراض طبقـا للوسـیط البـالغ لى ال تعظم مواردها و األ
یزیــة الـــى ان یوتشـــیر الدالــة التم. حســب درجتهــا اختلـــف فــي بقیــه الفقـــراتقــد الفنــادق هــذه  نأاال 

النسـبة  أن لى هي االفضل من خـالل حصـولها علـى اشـارة الموجـب فضـال عـنو فنادق الدرجة األ
مــا حققتــه فنــادق الدرجــة  تظهــر هدرجــة التمیــز هــذ أن لــىتشــیر ا وهــي%) ٨٢(التــي تحققــت هــي 

 .سالبةو %) -٣١(نسبة  هيالثانیة 
أما تحدید فیما اذا كانت هنـاك فـروق معنویـة بـین أنـواع الفنـادق حسـب الدرجـة األولـى والثانیـة 

  :وكاآلتي) ٢٥(فقد استخدمت االختبارات االحصائیة لتحدیدها حسب جدول
  ائیة لبعد دعم الموارد اإلختبارات اإلحص) ٢٥(جدول 

  مستوى المعنویة  درجة الحریة Wilks Lambda Chi-Square  اختبار الدالة التمیزیة
٠.٠٠٢ ٧  ٢٤.٤٩١  ٠.٧٩  ١ 

  باالستناد إلى مخرجات الحاسبة االلكترونیة ةالباحث من إعداد: المصدر
ى مـدى یشـیر الـ) Wilks Lambda(أن إختبـار ) ٢٥(تبـین المعطیـات الرقمیـة فـي الجـدول 

مـن ) ٠.٧٩(إذ إن ، ة فـي التمییـز بـین الفنـادق حسـب الدرجـة األولـى والثانیـةأهمیة الدالة التمییزیـ
كما إن قیمة .البیانات في المعادلة التمییزیة تفسر التغیر في عضویة فنادق الدرجة األولى والثانیة

(Chi-Square)  وهذا ) ٠.٠٠٢(یة المحسوبة هي اكبر من قیمتها الجدولیة طبقا لمستوى المعنو
یــدل علــى ان هنــاك فروقــًا ذات داللــة معنویــة بــین فنــادق الدرجــة األولــى والثانیــة فــي مســتوى دعــم 

  .مواردها
لـى و توجد فروق معنویة للمخاطرة المحسوبة على مستوى الفنادق عینة الدراسة الدرجـة األ : ٢

 Discriminant Analysis) (وبهـدف إختبـار صـحة هـذه الفرضـیة اسـتعمل ختبـار  .والثانیـة

، وكمـا )٢٦(للكشف عن معنویة هـذه الفـروق، وقـد اظهـرت النتـائج المعطیـات التـي یبینهـا الجـدول
 :یأتي

  الوصف االحصائي لبعد المخاطرة المحسوبة بین الفنادق الدرجة األولى والثانیة) ٢٦(جدول 



  رمز الفقرة
  الفنادق الدرجة الثانیة      لىوالفنادق الدرجة األ

نحراف ا  الوسیط
  معیاري

انحراف   الوسیط  ترتیب
  معیاري

  ترتیب

X21 ٦  ٢.٣٨  ٧  ٦  ١.١٦  ٧  
X22 ٧  ٣.٣٢  ٧  ٢  ٢.٠١  ٨  
X23 ٢  ١.٦٨  ٩  ١  ١.١٢  ٨  
X24 ٣  ١.٥٨  ٨  ٣  ٢.١٤  ٨  
X25 ١  ١.٣٣  ٩  ٥  ٠.٩٤  ٧  
X26 ٤  ٢.٠٣  ٨  ٤  ٢.٥٥  ٨  
X27 ٥  ٢.١٩  ٧  ٧  ٢.١٥  ٧  
  ٢  ٠.٢٢-  ١  ٠.٥٧  الكلي

  الستناد إلى مخرجات الحاسبة االلكترونیةالباحث با من إعداد: المصدر
 فقــرات هــي) ٣(ان الفقــرات المتمثلــة بطریقــة الوســیط تشــابهت فــي ) ٢٦(یتضــح مــن جــدول 

)X21, X24, X26( ،وهـذا یظهـر الـدور الـذي تقـوم بـه كـل مـن فنـادق الدرجـة األولـى والثانیـة ،
لتـــي تصــاحب االفكـــار یــدل علـــى ان الفنــادق تشــابهت الـــى حــد كبیــر فـــي تحمــل المخــاطر اوهــذا 

فضــال عــن ، خــرىآلمــن قبــل الفنــادق انفســها  هــذه الفنــادق تواجــه نفــس المنافســة أن كمــا.الجدیــدة 
اال ان . مربحــة أعمـال ن االعمـال ذات المخـاطر هـيأامـتالك الفنـادق بـاختالف درجتهـا القناعـة بـ

ن فنــادق الدرجــة ألــى وتشــیر الدالــة التمیزیــة ا.فــي بقیــه الفقــرات  قــد أختلفــت الفنــادق حســب درجتهــا
النسـبة التـي تحققـت  أن فضـال عـن، فضل من خالل حصـولها علـى اشـارة الموجـبأللى هي او األ

علـــى تراجـــع فنـــادق الدرجـــة الثانیـــة  تظهـــر هدرجـــة التمیـــز هـــذ أن تشـــیر الـــى وهـــي%) ٥٧(هـــي 
 .سالبةو %) -٢٢(نسبة  بحصولها على

لـــى و واع الفنـــادق حســـب الدرجـــة األمـــا تحدیـــد فیمـــا اذا كانـــت هنـــاك فـــروق معنویـــة بـــین انـــأ  
  :وكاآلتي) ٢٧(تبارات االحصائیة لتحدیدها حسب جدولفقد استخدمت االخوالثانیة 

  اإلختبارات اإلحصائیة لبعد المخاطرة المحسوبة ) ٢٧(جدول 
  مستوى المعنویة  درجة الحریة Wilks Lambda Chi-Square  اختبار الدالة التمیزیة

٠.٠٨٢ ٦  ١٢.٦٢٥  ٠.٨٩  ١ 

  باالستناد إلى مخرجات الحاسبة االلكترونیة ةالباحث من إعداد: المصدر
یشـیر الـى مـدى ) Wilks Lambda( أن إختبـار) ٢٧(تبـین المعطیـات الرقمیـة فـي الجـدول 

مـن ) ٠.٨٩(إذ إن ، أهمیة الدالة التمییزیـة فـي التمییـز بـین الفنـادق حسـب الدرجـة األولـى والثانیـة
كمـا إن قیمـة .لى والثانیـةو یزیة تفسر التغیر في عضویة فنادق الدرجة األلبیانات في المعادلة التمی

(Chi-Square)  ٠.٠٨٢(یــة و طبقــا لمســتوى المعنصــغر مــن قیمتهــا الجدولیــة أالمحســوبة هــي( ،
وحسب هذه النتائج ترفض الفرضیة وتقبل الفرضیة البدیلة التي مفادهـا ال توجـد فـروق ذات داللـة 

 .لى والثانیةو ى مستوى فنادق الدرجة األمعنویة لبعد المخاطرة عل



لــى و و توجــد فــروق معنویــة لجــذب الزبــون علــى مســتوى الفنــادق عینــة الدراســة الدرجــة األ : ٣
 Discriminant Analysis) (اسـتعمل إختبـار وبهـدف إختبـار صـحة هـذه الفرضـیة . الثانیـة

، وكمــا )١(ینهــا الجـدول ظهــرت النتـائج المعطیــات التـي یبأللكشـف عـن معنویــة هـذه الفــروق، وقـد 
 :یأتي



  الوصف االحصائي لبعد جذب الزبون بین الفنادق الدرجة األولى والثانیة) ٢٨(جدول 

  رمز الفقرة
  الفنادق الدرجة الثانیة      لىوالفنادق الدرجة األ

انحراف   الوسیط
  معیاري

انحراف   الوسیط  ترتیب
  معیاري

  ترتیب

X31 ١  ١.٠٥  ٩  ١  ٠.٦٨  ٩  
X32 ٦  ١.٦٦  ٨  ٣  ٠.٩٣  ٩  
X33 ٣  ١.٧٩  ٩  ٦  ١.٩٢  ٩  
X34 ٧  ١.٩٢  ٨  ٧  ١.٢٤  ٨  
X35 ٢  ١.٣٩  ٩  ٢  ٠.٨٨  ٩  
X36 ٤  ٢.٢٢  ٩  ٥  ١.٤٨  ٩  
X37 ٥  ١.٢٤  ٨  ٤  ١.٠٤  ٩  

  ٢  -٠.٢٠  ١  ٠.٥٣ الدالة التمیزیة

  الباحث باالستناد إلى مخرجات الحاسبة االلكترونیة من إعداد: المصدر
 فقــرات هــي )٣(ثلــة بطریقــة الوســیط تشــابهت فــي ان الفقــرات المتم) ٢٨(یتضــح مــن جــدول 

)X31, X34, X35( ،وهـذا یـدل، وهذا یظهر الـدور الـذي تقـوم بـه فنـادق الدرجـة األولـى والثانیـة 
لــــى والثانیـــة تعمـــل علـــى جــــذب الضـــیوف مـــن خـــالل تلبیــــة و ن الفنـــادق حســـب الدرجـــة األأ علـــى

، فــي تقــدیم خــدمات جیــده لهــم فــي استشــارة الضــیوف تأخــذ هــذه الفنــادقأن فضــال عــن .حاجــاتهم 
ســـب درجتهـــا قـــد اختلفـــت فـــي بقیـــه اال ان الفنـــادق ح. فضـــل الخـــدمات لضـــیوفها أوتقـــدم الفنـــادق 

فضل مـن خـالل حصـولها علـى أللى هي او ن فنادق الدرجة األأوتشیر الدالة التمیزیة الى .الفقرات
درجــة التمیــز  أن تشــیر الــى وهـي%) ٥٣(النسـبة التــي تحققــت هــي  أن اشـارة الموجــب فضــال عــن

 .سالبةو %) -٢٠(نسبة  تراجع فنادق الدرجة الثانیة بحصولها علىتظهر  ههذ

لى والثانیة فقد و ما تحدید فیما اذا كانت هناك فروق معنویة بین انواع فنادق حسب الدرجة األأ
  :تيآلوكا) ٢٩(استخدمت االختبارات االحصائیة لتحدیدها حسب جدول

  حصائیة لبعد جذب الزبون اإلختبارات اإل) ٢٩(جدول 
  مستوى المعنویة  درجة الحریة Wilks Lambda Chi-Square  اختبار الدالة التمیزیة

٠.١٣٦ ٦  ١١.٠٥١  ٠.٩٠  ١ 

  الباحثة باالستناد إلى مخرجات الحاسبة االلكترونیة من إعداد: المصدر
لـى مـدى یشـیر ا) Wilks Lambda( أن إختبـار) ٢٩(تبـین المعطیـات الرقمیـة فـي الجـدول 

مـن ) ٠.٩٠(ن إإذ ، لـى والثانیـةو أهمیة الدالة التمییزیـة فـي التمییـز بـین الفنـادق حسـب الدرجـة األ
كما إن قیمة .لى والثانیةو البیانات في المعادلة التمییزیة تفسر التغیر في عضویة فنادق الدرجة األ

(Chi-Square)  ٠.١٣٦(یــة و طبقــا لمســتوى المعنصــغر مــن قیمتهــا الجدولیــة أالمحســوبة هــي (
وحسب هذه النتائج تـرفض هـذه الفرضـیة وتقبـل الفرضـیة البدیلـة التـي مفادهـا ال توجـد فـروق ذات 

 .لى والثانیة و فنادق ذات الدرجة األعنویة لبعد جذب الضیف على مستوى داللة م



ــــــــة الدراســــــــة: ٤ ــــــــادق عین ــــــــى مســــــــتوى الفن ــــــــى الفــــــــرص عل ــــــــز عل ــــــــة للتركی   توجــــــــد فــــــــروق معنوی
  وبهـــــدف إختبـــــار صـــــحة هـــــذه الفرضـــــیة فقـــــد اســـــتعمل اختبـــــار. درجـــــة الثانیـــــةالدرجـــــة األولـــــى وال

 ) (Discriminant Analysis للكشف عن معنویـة هـذه الفـروق، وقـد اظهـرت النتـائج المعطیـات
  :، وكما یأتي)٣٠(التي یبینها الجدول 

  ةالوصف االحصائي لبعد التركیز على الفرص بین فنادق الدرجة األولى والثانی) ٣٠(جدول 

  رمز الفقرة
  الفنادق الدرجة الثانیة      لىوالفنادق الدرجة األ

انحراف   الوسیط
  معیاري

انحراف   الوسیط  ترتیب
  معیاري

  ترتیب

X41 ٥  ١.٦٩  ٨  ٦  ١.١٧  ٨  
X42 ٤  ١.٤٧  ٨  ٢  ٠.٨٥  ٩  
X43 ٢  ١.٧٥  ٩  ٤  ١.٦٨  ٩  
X44 ٦  ١.٩١  ٨  ٥  ١.٠٤  ٨  
X45 ٣  ١.٣٩  ٨  ٣  ١.٠٤  ٩  
X46 ١  ١.١٨  ٩  ١  ١.٤٨  ١٠  
X47 ٧  ١.٩٩  ٧  ٧  ١.٧٦  ٨  

  ٢  ٠.٢٤-  ١  ٠.٦٣ الدالة التمیزیة

  الباحثة باالستناد إلى مخرجات الحاسبة االلكترونیة من إعداد: المصدر
 ,X45( فقرات هي )٣(الفقرات المتمثلة بطریقة الوسیط تشابهت في  )٣٠(یتضح من جدول 

X46, X47( ،یـدل وهـذا ، ة األولـى والثانیـةوهذا یظهر الدور الـذي تقـوم بـه كـل مـن فنـادق الدرجـ
ســتثمار وأ، لتقــدیم خــدمات جدیــدةالــى حــد مــا فــي التنــافس فیمــا بینهــا  شــابهتعلــى ان الفنــادق قــد ت

تنـاقش االقتراحـات واالفكـار فضـال عـن أن هـذه الفنـادق ، الفرص المتاحة لتلبیـة حاجـات الضـیوف
لفنادق حسب درجتها اختلف ن اأ اإل. في اجتماعات تعقد الجل تلبیة طموحات ورغبات الضیوف

لــى هــي االفضــل مــن خــالل و ن فنــادق الدرجــة األأوتشــیر الدالــة التمیزیــة الــى  .فــي بقیــه الفقــرات
 أن تشــیر الــى وهــي%) ٦٣(حصــولها علــى اشــارة الموجــب فضــال عــن النســبة التــي تحققــت هــي 

ـــى تراجـــع الفنـــادق الدرجـــة الثانیـــة بحصـــولها علـــى هـــذهدرجـــة التمیـــز  %) -٢٤(نســـبة  عكـــس عل
 .سالبةو 

لى والثانیة و اما تحدید فیما اذا كانت هناك فروق معنویة بین انواع الفنادق حسب الدرجة األ 
  :وكاآلتي) ٣١(فقد استخدمت االختبارات االحصائیة لتحدیدها حسب جدول

  اإلختبارات اإلحصائیة لبعد التركیز على الفرص) ٣١(جدول 
  مستوى المعنویة  درجة الحریة Wilks Lambda Chi-Square  اختبار الدالة التمیزیة

٠.٠٣٠ ٦  ١٥.٥٦٢  ٠.٨٦  ١ 

  الباحثة باالستناد إلى مخرجات الحاسبة االلكترونیة من إعداد: المصدر



یشـیر الـى مـدى ) Wilks Lambda( أن إختبـار) ٣١(تبـین المعطیـات الرقمیـة فـي الجـدول 
مـن ) ٠.٨٦(ن إإذ ، لـى والثانیـةو األ أهمیة الدالة التمییزیـة فـي التمییـز بـین الفنـادق حسـب الدرجـة

كمـا إن قیمـة .لى والثانیـةو لبیانات في المعادلة التمییزیة تفسر التغیر في عضویة فنادق الدرجة األ
(Chi-Square)  ٠.٠٣٠( المعنویـــةطبقـــا لمســـتوى المحســـوبة هـــي اكبـــر مـــن قیمتهـــا الجدولیـــة( ،

 .كد هذه النتائج قبول الفرضیةأوت

ولــى الســتخدام التكنولوجیــا علــى مســتوى الفنــادق عینــة الدراســة الدرجــة األ توجــد فــروق معنویــة :٥
 Discriminant Analysis) (ختبـار ااسـتعمل وبهـدف إختبـار صـحة هـذه الفرضـیة . الثانیـةو 

، وكمـا )٣٢(ن معنویة هذه الفروق، وقد اظهرت النتائج المعطیـات التـي یبینهـا الجـدول للكشف ع
 :یأتي

  صائي لبعد استخدام التكنولوجیا بین الفنادق الدرجة األولى والثانیةالوصف االح) ٣٢(جدول 

  رمز الفقرة
  الفنادق الدرجة الثانیة      لىوالفنادق الدرجة األ

انحراف   الوسیط
  معیاري

انحراف   الوسیط  ترتیب
  معیاري

  ترتیب

X51 ٢  ١.٥٣  ٩  ٢  ١.٠٤  ٩  
X52 ٦  ١.٥٤  ٨  ١  ٠.٩  ٩  
X53 ١  ١.٥٢  ٩  ٦  ٢.٠٨  ٩  
X54 ٨  ٢.٣  ٨  ٧  ١.٤٨  ٨  
X55 ٥  ١.٤٩  ٨  ٨  ١.٦٩  ٨  
X56  ٣  ١.٨٨  ٩  ٤  ١.٥٨  ٩  
X57 ٤  ١.٤٤  ٨  ٥  ١.٧٣  ٩  
X58   ٧  ١.٨  ٨  ٣  ١.٥٢  ٩  

  ٢  ٠.٢٤-  ١  ٠.٦٢ الدالة التمیزیة

  الباحثة باالستناد إلى مخرجات الحاسبة االلكترونیة من إعداد: المصدر
 ط تشـابهت فـي فقـرة واحـدة وهـيان الفقـرات المتمثلـة بطریقـة الوسـی) ٣٢(یتضح من جـدول   

)X51( ، وهذا یدل على ان الفنادق ، لى والثانیةو الدور الذي تقوم به فنادق الدرجة األ یظهروهذا
ن أاال . في متابعتها للتطورات التكنولوجیا لتحسین الخدمة المقدمة للضیف الى حد ما شابهتقد ت

ن فنــادق الدرجــة أر الدالــة التمیزیــة الــى وتشــی.فــي بقیــه الفقــرات  تاختلفــقــد الفنــادق حســب درجتهــا 
لى هي االفضل من خالل حصولها علـى اشـارة الموجـب فضـال عـن النسـبة التـي تحققـت هـي و األ
نسـبة  تراجع فنادق الدرجـة الثانیـة بحصـولها علـى تظهر هدرجة التمیز هذأن تشیر الى و %) ٦٢(
 .سالبةو %) -٢٤(

لـى والثانیـة و نواع الفنـادق حسـب الدرجـة األأبین ما تحدید فیما اذا كانت هناك فروق معنویة أ
  :وكاآلتي) ٣٣(فقد استخدمت االختبارات االحصائیة لتحدیدها حسب جدول



  اإلختبارات اإلحصائیة لبعد استخدام التكنولوجیا) ٣٣(جدول 
 مستوى المعنویة درجة الحریة Wilks Lambda Chi-Square اختبار الدالة التمیزیة

٠.٠٦٣ ٧ ١٤.٨٠٧ ٠.٨٧ ١ 

  الباحثة باالستناد إلى مخرجات الحاسبة االلكترونیة من إعداد: المصدر
یشیر الى مدى أهمیة ) Wilks Lambda( أن ختبار) ٣٣(تبین المعطیات الرقمیة في الجدول  

مـن لبیانـات ) ٠.٨٧(ن إإذ ، لـى والثانیـةو الدالة التمییزیة في التمییز بین الفنادق حسب الدرجة األ
-Chi)كمـا إن قیمـة .لى والثانیـةو لة التمییزیة تفسر التغیر في عضویة فنادق الدرجة األفي المعاد

Square)  وحســب ) ٠.٠٦٣( المعنویــةطبقــا لمســتوى المحســوبة هــي اصــغر مــن قیمتهــا الجدولیــة
ال توجد فروق ذات داللة معنویـة ، هذه النتائج ترفض الفرضیة وتقبل الفرضیة البدیلة التي مفادها

  .لى والثانیةو خدام التكنولوجیا على مستوى فنادق الدرجة األلبعد است
  ترتیب أبعاد التسویق االبتكاري طبقا الى الوسیط واالنحراف المعیاري للفنادق) ٣٤(جدول 

  االبعاد
  الفنادق الدرجة الثانیة  لىو الفنادق الدرجة األ 

انحراف   الوسیط
انحراف   الوسیط  ترتیب  معیاري

  ترتیب  معیاري

  ٥  ١.٠٣  ٨  ٣  ١.٣٥  ٨.٥  موارددعم ال
  ٤  ٠.٨٩  ٨  ٥  ٠.٥٣  ٨ المخاطرة المحسوبة

  ١  ٠.٥٣  ٩  ١  ٠.٣٧  ٩  جذب الزبائن
  ٣  ٠.٦٩  ٨  ٢  ٠.٧٥  ٩  التركیز على الفرص
  ٢  ٠.٥١  ٨  ٤  ٠.٤٦  ٨  ااستخدام التكنولوجی

  الباحثة باالستناد إلى مخرجات الحاسبة االلكترونیة من إعداد: المصدر
عـــادة ترتیـــب أبعـــاد التســـویق االبتكـــاري باالعتمـــاد علـــى النتـــائج التـــي یبـــین أ) ٣٤(والجـــدول 

لكــال مجتمعــي  إذ جــاء بعــد جــذب الزبــائن بالمرتبــة االولــى، أظهارهــا الوســیط واالنحــراف المعیــاري
والمرتبـة الثالثـة ، وبعد التركیز على الفرص بالمرتبة الثانیة بالنسبة لفنـادق الدرجـة االولـى، الدراسة

، تیب الثالث لفنادق الدرجـة االولـىوعلى حین جاء بعد دعم الموارد في التر ، ة الثانیةلفنادق الدرج
أمـــا المرتبـــة الرابعـــة فكانـــت لبعـــد ، علـــى حـــین تراجـــع الـــى الترتیـــب االخیـــر لفنـــادق الدرجـــة الثانیـــة

، نیـةالثانیـة لفنـادق الدرجـة الثااستخدام التكنولوجیا لفنادق الدرجـة االولـى علـى حـین تقـدم بالمرتبـة 
 والمرتبـة الرابعـة لفنـادق، أما المرتبة االخیرة فكانت لبعد المخاطرة المحسوبة لفنادق الدرجة االولـى

من خـالل ماتقـدم تـرى الدراسـة أخـتالف بـین أدارات كـال مـن فنـادق الدرجـة االولـى . الدرجة الثانیة
علـى تحقیـق أبعـاد التنمیـة  وفنادق الدرجة الثانیة في تبنیها البعاد التسـویق االبتكـاري ومـدى تـأثیره

  .لهذا أختلف ترتیب االبعاد حسب أهمیتها لدى كال الفندقین،السیاحیة المستدامة



  :فرضيات الفروق املتعلقة بأبعاد التنمية السياحية املستدامة : ثانيا 
. لـى و الثانیـةو توجد فروق معنویـة للبعـد البیئـي علـى مسـتوى الفنـادق عینـة الدراسـة الدرجـة األ :١

للكشـف  Discriminant Analysis) (ختبـار ااسـتعمل ختبار صحة هذه الفرضـیة فقـد اوبهدف 
 :، وكما یأتي)٣٥(یة هذه الفروق، وقد اظهرت النتائج المعطیات التي یبینها الجدول عن معنو 

  الوصف االحصائي للبعد البیئي بین فنادق الدرجة األولى والثانیة) ٣٥(جدول 

  رمز الفقرة
  الفنادق الدرجة الثانیة      لىورجة األالفنادق الد

انحراف   الوسیط
  معیاري

انحراف   الوسیط  ترتیب
  معیاري

  ترتیب

Y11 ٤  ١.٩٨  ٩  ٢  ١.٠٦  ٩  
Y12 ٢  ١.٣٣  ٩  ٣  ١.٠٧  ٩  
Y13 ٣  ١.٥٨  ٩  ٤  ١.٧٧  ٩  
Y14 ٥  ١.٦  ٨  ٧  ١.٢  ٨  
Y15 ٦  ٢.٢  ٧  ٦  ١.٩٨  ٩  
Y16 ١  ١.٢٩  ١٠  ١  ٠.٩١  ١٠  
Y17 ٧  ٢.٢١  ٧  ٥  ١.٧٩  ٩  

  ٢  ٠.١٧-  ١  ٠.٤٤ الة التمیزیةالد

  الباحثة باالستناد إلى مخرجات الحاسبة االلكترونیة من إعداد: المصدر
 أن الفقــــرات المتمثلــــة بطریقــــة الوســــیط تشــــابهت فــــي فقرتــــان وهــــي) ٣٥(یتضــــح مــــن جــــدول 

)Y15, Y16( ، ن أیـدل علـى  كمـا، ولـى والثانیـةالدور الذي تقوم به فنادق الدرجـة األ یظهروهذا
كد من صحة وسـالمة العـاملین أتتو ، فنادق قد تماثلت الى حد ما في تطویر الحدائق والمتنزهاتال

یزیـــة الـــى ان یوتشـــیر الدالـــة التم.فـــي بقیـــه الفقـــرات  تن الفنـــادق حســـب درجتهـــا اختلفـــأ إلا. لـــدیها
فضل من خالل حصولها على اشارة الموجب فضال عن النسبة التـي أللى هي او فنادق الدرجة األ

تراجـــع فنـــادق الدرجـــة الثانیـــة  هـــذه تظهـــردرجـــة التمیـــز  أن تشـــیر الـــىوهـــي %)٤٤(ققـــت هـــي تح
 .سالبةو %) -١٧(نسبة  بحصولها على

لـى والثانیـة و ما تحدید فیما اذا كانت هناك فروق معنویة بین انواع الفنـادق حسـب الدرجـة األأ
  :وكاالتي) ٣٦(ائیة لتحدیدها حسب جدولفقد استخدمت االختبارات االحص
  اإلختبارات اإلحصائیة لبعد البیئي ) ٣٦(جدول 

  مستوى المعنویة  درجة الحریة Wilks Lambda Chi-Square  اختبار الدالة التمیزیة
٠.٣٥٥ ٦  ٧.٧٤٧  ٠.٩٣  ١ 

  الباحثة باالستناد إلى مخرجات الحاسبة االلكترونیة من إعداد: المصدر
یشـیر الـى مـدى ) Wilks Lambda( أن اختبـار) ٣٦(تبـین المعطیـات الرقمیـة فـي الجـدول 

مـن ) ٠.٩٣(ن إإذ ، لـى والثانیـةو أهمیة الدالة التمییزیـة فـي التمییـز بـین الفنـادق حسـب الدرجـة األ
كما إن قیمة .لى والثانیةو البیانات في المعادلة التمییزیة تفسر التغیر في عضویة فنادق الدرجة األ

(Chi-Square)  ٠.٣٥٥( المعنویــةلیــة طبقــا لمســتوى صــغر مــن قیمتهــا الجدو أالمحســوبة هــي (



وحسب هذه النتائج تـرفض هـذه الفرضـیة وتقبـل الفرضـیة البدیلـة التـي مفادهـا ال توجـد فـروق ذات 
  .لى والثانیة و داللة معنویة لبعد البیئي على مستوى فنادق الدرجة األ

ولـــى ة األتوجـــد فـــروق معنویـــة للبعـــد االقتصـــادي علـــى مســـتوى الفنـــادق عینـــة الدراســـة الدرجـــ :٢
 Discriminant Analysis) (ختبار ااستعمل ختبار صحة هذه الفرضیة فقد اوبهدف . الثانیةو 

، وكمـا )٣٧(عنویة هذه الفروق، وقد اظهرت النتائج المعطیـات التـي یبینهـا الجـدول للكشف عن م
 :یأتي

  الوصف االحصائي للبعد االقتصادي بین فنادق الدرجة األولى والثانیة) ٣٧(جدول 

  رمز الفقرة
  الفنادق الدرجة الثانیة      لىوالفنادق الدرجة األ

انحراف   الوسیط
  معیاري

انحراف   الوسیط  ترتیب
  معیاري

  ترتیب

Y21 ٥  ١.٥٢  ٨  ٣  ١.٤١  ٩  
Y22 ٣  ١.٢٧  ٨  ٤  ١.٤  ٨  
Y23 ٢  ١.٥٧  ٩  ٢  ١.٠٥  ٩  
Y24 ٤  ١.٤٥  ٨  ٥  ١.٨٣  ٨  
Y25 ٦  ١.٥٥  ٨  ٦  ٢.١٧  ٨  
Y26 ١  ١.٥٤  ٩  ١  ٠.٩  ٩  
Y27 ٧  ١.٥٩  ٨  ٤  ١.٤  ٨  

    0.16-  ١  ٠.٤١ الدالة التمیزیة

  الباحثة باالستناد إلى مخرجات الحاسبة االلكترونیة من إعداد: المصدر
 ,Y23( ان الفقرات المتمثلة بطریقة الوسیط تشابهت في فقرتان وهي) ٣٧(یتضح من جدول 

Y25, Y26( ،ن أكمـا یـدل علـى ، لثانیـةوهذا یظهر الـدور الـذي تقـوم بـه فنـادق الدرجـة األولـى وا
كما تعمل علـى مشـاركة ، الى حد ما في تفاعلها مع المجتمع لتطویر خدماتها شابهتالفنادق قد ت

وتعمـــل هـــذه الفنـــادق علـــى رفـــد ســـوق العمـــل الســـیاحي ، العـــاملین فـــي عملیـــات التوعیـــة الفندقیـــة
وتشـــیر الدالـــة .فقـــرات فـــي بقیـــه ال تاختلفـــ قـــد اال ان الفنـــادق حســـب درجتهـــا. بالعـــاملین المـــؤهلین

شارة الموجب فضال إفضل من خالل حصولها على أللى هي او ن فنادق الدرجة األأزیة الى یالتمی
تراجع فنادق الدرجة تظهر  هالتي تشیر الى درجة التمیز هذ%) ٤١(عن النسبة التي تحققت هي 

 .ةوسالب%) -١٦(نسبة  الثانیة بحصولها على
لـى والثانیـة و نواع الفنـادق حسـب الدرجـة األأفروق معنویة بین  ما تحدید فیما اذا كانت هناكأ

  :وكاآلتي) ٣٨(فقد استخدمت االختبارات اإلحصائیة لتحدیدها حسب جدول
  اإلختبارات اإلحصائیة للبعد االقتصادي) ٣٨(جدول 

  مستوى المعنویة  درجة الحریة Wilks Lambda Chi-Square  اختبار الدالة التمیزیة

٠.٤٤٧ ٦  ٦.٨٢٨  ٠.٩٤  ١ 

  الباحثة باالستناد إلى مخرجات الحاسبة االلكترونیة من إعداد: المصدر
یشـیر الـى مـدى ) Wilks Lambda( أن اختبـار) ٣٨(تبـین المعطیـات الرقمیـة فـي الجـدول 

مـن ) ٠.٩٤(ن إإذ ، لـى والثانیـةو أهمیة الدالة التمییزیـة فـي التمییـز بـین الفنـادق حسـب الدرجـة األ



كمــا إن .لــى والثانیــةو عادلــة التمییزیــة تفســر التغیــر فــي عضــویة الفنــادق الدرجــة األالبیانــات فــي الم
 المعنویـــــةطبقـــــا لمســـــتوى صـــــغر مـــــن قیمتهـــــا الجدولیـــــة أالمحســـــوبة هـــــي  (Chi-Square)قیمـــــة 

وفق هذه النتائج ترفض هذه الفرضیة وتقبل الفرضیة البدیلة التي مفـادة ال توجـد وعلى  )٠.٤٤٧(
  .لى والثانیةو یة للبعد االقتصادي على مستوى فنادق الدرجة األفروق ذات داللة معنو 

لـــى و توجـــد فـــروق معنویـــة للبعـــد االجتمـــاعي علـــى مســـتوى الفنـــادق عینـــة الدراســـة الدرجـــة األ :٣
 Discriminant Analysis) (ختبـار ااسـتعمل ختبـار صـحة هـذه الفرضـیة اوبهـدف . والثانیـة

، وكمـا )٣٩(النتائج المعطیـات التـي یبینهـا الجـدول للكشف عن معنویة هذه الفروق، وقد اظهرت 
 :یأتي

  الوصف االحصائي للبعد االجتماعي بین فنادق الدرجة األولى والثانیة) ٣٩(جدول 

  رمز الفقرة
  الفنادق الدرجة الثانیة      لىوالفنادق الدرجة األ

انحراف   الوسیط
  معیاري

انحراف   الوسیط  ترتیب
  معیاري

  ترتیب

Y31 ٦  ١.٦٥  ٨  ٥  ١.٢٢  ٩  
Y32 ٤  ٠.٩٩  ٨  ٤  ١.٠٩  ٩  
Y33 ٢  ١.٤٣  ٩  ٧  ١.٥٧  ٩  
Y34 ٥  ١.٥٧  ٨  ٢  ٠.٩٤  ٩  
Y35 ٧  ١.٧٣  ٨  ٣  ١.٠١  ٩  
Y36 ١  ١.٨٨  ١٠  ١  ٢.٣٣  ١٠  
Y37 ٣  ١.٧٤  ٩  ٦  ١.٣١  ٩  

  ٢  ٠.٢٤-  ١  ٠.٦٣ الدالة التمیزیة

  الباحثة باالستناد إلى مخرجات الحاسبة االلكترونیة من إعداد: المصدر
 ان الفقـــرات المتمثلـــة بطریقـــة الوســـیط تشـــابهت فـــي فقرتـــان وهـــي) ٣٩(جـــدول  یتضـــح مـــن  

)Y32, Y36( ،كمـا یـدل علـى ان ، وهذا یظهر الدور الذي تقوم به فنـادق الدرجـة األولـى والثانیـة
كمــا ، یعمــل ویلتــزم بــالقوانین والتشــریعات القانونیــة الفنــدقأن الــى حــد مــا فــي  شــابهتالفنــادق قــد ت

قد ق على تعزیز سمعتها ومكانتها المتمیزة في العمل اال ان الفنادق حسب درجتهاتعمل هذه الفناد
لـى هـي االفضـل مـن و زیـة الـى ان الفنـادق الدرجـة األیوتشـیر الدالـة التمی.في بقیه الفقرات  تاختلف

تشـیر  وهـي%) ٦٣(النسـبة التـي تحققـت هـي أن خالل حصولها علـى اشـارة الموجـب فضـال عـن 
%) -٢٤(نسـبة  على تراجع فنادق الدرجـة الثانیـة بحصـولها علـىه تظهر ز هذدرجة التمیأن  الى

 .ةوسالب
لـى والثانیـة و ما تحدید فیما اذا كانت هناك فروق معنویة بین انواع الفنـادق حسـب الدرجـة األأ

  :وكاآلتي) ٤٠(فقد استخدمت االختبارات االحصائیة لتحدیدها حسب جدول
  لبعد االجتماعي اإلختبارات اإلحصائیة ل) ٤٠(جدول 

  مستوى المعنویة  درجة الحریة Wilks Lambda Chi-Square  اختبار الدالة التمیزیة
١٥.٤١٥  ٠.٨٦  ١  6 ٠.٠٣١ 

  الباحثة باالستناد إلى مخرجات الحاسبة االلكترونیة من إعداد: المصدر



 یشـیر الـى مـدى) Wilks Lambda(أن إختبـار ) ٤٠(تبـین المعطیـات الرقمیـة فـي الجـدول 
مـن ) ٠.٨٦(ن إإذ ، لـى والثانیـةو همیة الدالة التمییزیـة فـي التمییـز بـین الفنـادق حسـب الدرجـة األأ

كما إن قیمة .لى والثانیةو البیانات في المعادلة التمییزیة تفسر التغیر في عضویة فنادق الدرجة األ
(Chi-Square)  ٠.٠٣١( المعنویـــةطبقـــا لمســـتوى كبـــر مـــن قیمتهـــا الجدولیـــة أالمحســـوبة هـــي( 

  .وفق هذه النتائج تقبل هذه الفرضیةوعلى 
. لـى و الثانیـةو توجد فروق معنویة للبعد الثقافي على مسـتوى الفنـادق عینـة الدراسـة الدرجـة األ :٤

للكشـف عـن  Discriminant Analysis) (ختبار ااستعمل ختبار صحة هذه الفرضیة اوبهدف 
  :، وكما یأتي)٤١(التي یبینها الجدول معنویة هذه الفروق، وقد أظهرت النتائج المعطیات 

  الوصف االحصائي للبعد الثقافي بین فنادق الدرجة األولى والثانیة) ٤١(جدول 

  رمز الفقرة
  الفنادق الدرجة الثانیة  لىوالفنادق الدرجة األ

انحراف   الوسیط
انحراف   الوسیط  ترتیب  معیاري

  ترتیب  معیاري

Y41 ٤  ١.٥١  ٩  ٤  ١.٧٤  ٩  
Y42 ٢  ١.١٨  ٩  ٢  ٠.٧١  ٩  
Y43 ١  ١.٤٧  ١٠  ١  ١.٦١  ١٠  
Y44 ٦  ١.٦٨  ٨  ٧  ٢.٣١  ٨  
Y45 ٥  ١.٤٩  ٨  ٥  ١.٩١  ٩  
Y46 ٧  ٢.٢٩  ٨  ٦  ٢  ٩  
Y47 ٣  ١.٤٧  ٩  ٣  ١.٤٨  ٩  

  ٢  ٠.١٩-  ١  ٠.٥٠ الدالة التمیزیة

  الباحثة باالستناد إلى مخرجات الحاسبة االلكترونیة من إعداد: المصدر
 تمثلــة بطریقــة الوســیط قــد اختلفــت فــي فقرتــان وهــيان الفقــرات الم) ٤١(یتضــح مــن جــدول  

)Y44, Y46( ، یدل على ان  كماو ، لى والثانیةو الدور الذي تقوم به فنادق الدرجة األ یظهروهذا
مــدى مســاهمتها فــي تقلیــل االثــار الســلبیة للســیاحة علــى التــراث في الفنــادق قــد اختلفــت الــى حــد مــا

ن الفنـادق حسـب أاال . حول ثقافة الضـیف  االبحاثات و هذه الفنادق في الدراس ولم تهتم، الثقافي
لــى هــي و وتشــیر الدالــة التمیزیــة الــى ان الفنــادق الدرجــة األ.فــي بقیــه الفقــرات  تاختلفــ قــد درجتهــا

%) ٥٠(النسـبة التـي تحققـت هـي أن شارة الموجب فضال عـن إاالفضل من خالل حصولها على 
نســبة  فنــادق الدرجــة الثانیــة بحصــولها علــى تراجــعه تظهــر درجــة التمیــز هــذأن تشــیر الــى  وهــي

 .سالبةو %) -١٩(
لـى والثانیـة و نواع الفنـادق حسـب الدرجـة األأما تحدید فیما اذا كانت هناك فروق معنویة بین أ

  :وكاآلتي) ٤٢(فقد أستخدمت االختبارات االحصائیة لتحدیدها حسب جدول
  اإلختبارات اإلحصائیة للبعد الثقافي ) ٤٢(جدول 

  مستوى المعنویة  درجة الحریة Wilks Lambda Chi-Square  الدالة التمیزیة اختبار
٠.٢٠١ ٦  ٩.٧٨٩  ٠.٩١  ١ 

  من إعداد الباحثة باالستناد إلى مخرجات الحاسبة االلكترونیة: المصدر



أهمیة یشیر الى مدى ) Wilks Lambda( أن اختبار) ٤٢(تبین المعطیات الرقمیة في الجدول  
مـن لبیانـات ) ٠.٩١(إذ إن ، في التمییز بین الفنادق حسب الدرجة األولـى والثانیـةالدالة التمییزیة 

-Chi)كمـا إن قیمـة .في المعادلة التمییزیة تفسر التغیر في عضویة فنادق الدرجة األولى والثانیـة
Square)  وعلـى وفـق ) ٠.٢٠(طبقا لمستوى المعنویـة المحسوبة هي أصغر من قیمتها الجدولیة
ترفض هذه الفرضـیة وال تقبـل الفرضـیة البدیلـة التـي مفادهـا ال توجـد فـروق ذات داللـة  هذه النتائج

  .معنویة للبعد الثقافي على مستوى فنادق الدرجة األولى والثانیة 
. توجد فروق معنویة للبعد المكاني على مستوى الفنادق عینة الدراسة الدرجـة األولـى و الثانیـة :٥

للكشـف عـن  Discriminant Analysis) (استعمل اختبار یة وبهدف اختبار صحة هذه الفرض
 :، وكما یأتي)٤٣(وق، وقد أظهرت النتائج المعطیات التي یبینها الجدول معنویة هذه الفر 
  بین فنادق الدرجة األولى والثانیة الوصف االحصائي للبعد المكاني) ٤٣(جدول 

  رمز الفقرة
  انیةالفنادق الدرجة الث  لىوالفنادق الدرجة األ

انحراف   الوسیط
انحراف   الوسیط  ترتیب  معیاري

  ترتیب  معیاري

Y51 ٥  ١.٧٤  ٨  ٣  ١.١  ٩  
Y52 ٦  ١.٨٨  ٨  ٤  ١.١١  ٩  
Y53 ١  ١.٣٤  ١٠  ١  ٠.٥٦  ١٠  
Y54 ٢  ١.١١  ٩  ٢  ٠.٨٧  ٩  
Y55 ٣  ١.٥١  ٩  ٥  ١.٢  ٩  
Y56 ٤  ١.١٥  ٨  ٦  ١.٣٢  ٩  

  ٢  ٠.٢٩-  ١  ٠.٧٦ الدالة التمیزیة

  باالستناد إلى مخرجات الحاسبة االلكترونیة من إعداد الباحثة: المصدر
 ان الفقــــرات المتمثلــــة بطریقــــة الوســــیط تشــــابهت فــــي فقرتــــان وهــــي) ٤٣(یتضــــح مــــن جــــدول 

)Y53, Y54( ، ن أیدل على  كماو ، لى والثانیةو الدور الذي تقوم به فنادق الدرجة األ یظهروهذا
، مراقـد الدینیـة فـي زیـادة نشـاطاتهمالـى حـد مـا فـي رؤیتهـا فـي مـدى مسـاهمة ال تشابهتالفنادق قد 

ن الفنـادق أاال . شـهرة الموقـع السـیاحي یعـد عامـل مـن العوامـل الحرجـةأن فـي  ؤهـمكما تماثلـت ارا
لـى و یزیـة الـى ان الفنـادق الدرجـة األیوتشـیر الدالـة التم.في بقیـه الفقـرات  تاختلفقد حسب درجتها 

%) ٧٦(عن النسبة التي تحققت هي  هي االفضل من خالل حصولها على اشارة الموجب فضال
-٢٩(نســبة  تراجــع فنـادق الدرجــة الثانیــة بحصـولها علــى تظهـر هدرجـة التمیــز هــذ أن تشـیر الــىو 

 .سالبةو %) 
لـى والثانیـة و نواع الفنـادق حسـب الدرجـة األأذا كانت هناك فروق معنویة بین إما تحدید فیما أ

  :وكاالتي) ٤٤(جدولفقد استخدمت االختبارات االحصائیة لتحدیدها حسب 
   اإلختبارات اإلحصائیة للبعد المكاني) ٤٤(جدول 

  مستوى المعنویة  درجة الحریة Wilks Lambda Chi-Square  اختبار الدالة التمیزیة
٠.٠٠١ ٥  ٢١.٨٢٨  ٠.٨٢  ١ 

  الباحثة باالستناد إلى مخرجات الحاسبة االلكترونیة من إعداد: المصدر



یشــیر الــى مــدى ) Wilks Lambda( ختبــاراأن ) ٤٤(لجــدول تبــین المعطیــات الرقمیــة فــي ا  
مـن ) ٠.٨٢(إذ أن ، لـى والثانیـةو أهمیة الدالة التمییزیـة فـي التمییـز بـین الفنـادق حسـب الدرجـة األ

ن أكمــا .لــى والثانیــةو لبیانــات فــي المعادلــة التمییزیــة تفســر التغیــر فــي عضــویة الفنــادق الدرجــة األ
) ٠.٠٠١( المعنویـةطبقا لمستوى كبر من قیمتها الجدولیة أي المحسوبة ه (Chi-Square)قیمة 

 .وفق هذه النتائج تقبل هذه الفرضیةوعلى 
. لى و الثانیةو توجد فروق معنویة لرضا الضیف على مستوى الفنادق عینة الدراسة الدرجة األ :٦

شـف للك Discriminant Analysis) (اسـتعمل إختبـار ختبار صحة هذه الفرضـیة فقـد اوبهدف 
 :، وكما یأتي)٤٥(عن معنویة هذه الفروق، وقد أظهرت النتائج المعطیات التي یبینها الجدول 

  بین فنادق الدرجة األولى والثانیة الوصف االحصائي لرضا الضیف) ٤٥(جدول 

  رمز الفقرة
  الفنادق الدرجة الثانیة  لىو الفنادق الدرجة األ

انحراف   الوسیط
انحراف   الوسیط  ترتیب  معیاري

  ترتیب  معیاري

Y61 ٥  ١.٨٨  ٩  ١  ٠.٦٢  ١٠  
Y62 ٧  ١.٦٣  ٨  ٦  ١  ٩  
Y63 ٣  ١.٦٦  ٩  ٥  ٠.٧٤  ٩  
Y64 ٤  ١.٨٢  ٩  ٧  ١.٨٣  ٩  
Y65 ٢  ١.٥١  ٩  ٤  ٠.٧٣  ٩  
Y66 ١  ١.٣٨  ١٠  ٣  ٠.٦٩  ٩  
Y67 ٦  ١.٢٩  ٨  ٢  ٠.٦٣  ٩  

  ٢  ٠.٢٨-  ١  ٠.٧٣ الدالة التمیزیة

  سبة االلكترونیةالباحثة باالستناد إلى مخرجات الحا من إعداد: المصدر
أن الفقــرات المتمثلــة بطریقــة الوســیط تبــین أن الفنــادق ال تتماثــل فــي ) ٤٥(یتضــح مــن جــدول  -١

لـى و یزیة الـى ان الفنـادق الدرجـة األیوتشیر الدالة التم، رؤیتها حول فقرات رضا الضیف كافة
 النسبة التي تحققت هـيأن  فضال عن، هي االفضل من خالل حصولها على اشارة الموجب

علـى تراجـع فنـادق الدرجـة الثانیـة بحصـولها  تظهر هتشیر الى درجة التمیز هذ وهي%) ٧٣(
وهـذا یـدل علـى المواصـلة المسـتمرة لـدى فنـادق الدرجـة االولـى ،سـالبة و %) -٢٨(نسـبة  على

وكــذلك أمــتالكهم أدوات قیــاس لرضــا الضــیف أفضــل مــن ،لمعرفــة رغبــات وحاجــات الضــیف 
فضال عن القدرة على اتخاذ االجـراءات التصـحیحیة ،درجة الثانیة أدوات القیاس لدى فنادق ال

 . وكذلك القدرة على مواكبة التغیرات، بشكل فوري
لـى والثانیـة و ما تحدید فیما اذا كانت هناك فروق معنویة بین انواع الفنـادق حسـب الدرجـة األأ

  :وكاآلتي) ٤٦(فقد استخدمت االختبارات االحصائیة لتحدیدها حسب جدول



  إلختبارات اإلحصائیة لرضا الضیفا) ٤٦(جدول 
  مستوى المعنویة  درجة الحریة Wilks Lambda Chi-Square  اختبار الدالة التمیزیة

٠.٠٠٥ ٦  ٢٠.٤٥٩  ٠.٨٣  ١ 

  الباحثة باالستناد إلى مخرجات الحاسبة االلكترونیة من إعداد: المصدر
یشـیر الـى مـدى ) Wilks Lambda(أن اختبـار ) ٤٦(تبـین المعطیـات الرقمیـة فـي الجـدول 

مـن ) ٠.٨٣(إذ إن ، أهمیة الدالة التمییزیـة فـي التمییـز بـین الفنـادق حسـب الدرجـة األولـى والثانیـة
كمـا إن قیمـة .لبیانات في المعادلة التمییزیة تفسر التغیر في عضویة فنادق الدرجة األولى والثانیـة

(Chi-Square)  ٠.٠٠٥(طبقـــا لمســـتوى المعنویـــة المحســـوبة هـــي أكبـــر مـــن قیمتهـــا الجدولیـــة (
أي أن هنـاك فروقـًا معنویـة لبعـد رضـا الضـیف علـى ، وعلى اساس هذه النتائج تقبل هذه الفرضیة

  .مستوى فنادق الدرجة األولى والثانیة
  ترتیب ابعاد إستراتیجیة التنمیة السیاحیة المستدامة استنادًا الى الوسیط واالنحراف المعیاري) ٤٧(جدول 

  االبعاد
  الفنادق الدرجة الثانیة  لىو الفنادق الدرجة األ 

  ترتیب  انحراف معیاري  الوسیط  ترتیب  انحراف معیاري  الوسیط
  ٣  ١.١٣  ٩  ٥  ٠.٥٧  ٩  البعد البیئي

  ٥  ٠.٤٨  ٨  ٦  ٠.٥٣  ٨ البعد االقتصادي

  ٦  ٠.٧٨  ٨  ١  ٠.٣٧  ٩  البعد االجتماعي

  ٢  ٠.٧٥  ٩  ٤  ٠.٥٦  ٩  البعد الثقافي

  ٤  ٠.٨١  ٨.٥  ٢  ٠.٤٠  ٩  البعد المكاني

  ١  ٠.٦٩  ٩  ٣  ٠.٤٥  ٩  رضا الضیف

  الباحثة باالستناد إلى مخرجات الحاسبة االلكترونیة من إعداد: المصدر
یبین الجدول آنفا إعادة ترتیب أبعاد التنمیـة السـیاحیة المسـتدامة وحسـب النتـائج التـي أظهرهـا 

ـــــاري وهـــــي ـــــى كـــــاآلتي، الوســـــیط واالنحـــــراف المعی ـــــادق الدرجـــــة االول البعـــــد ، رضـــــا الضـــــیف( لفن
، رضـا الضــیف(ولفنـادق الدرجـة الثانیـة ، )البعـد البیئـي، البعـد الثقـافي، البعـد المكـاني، االجتمـاعي

 ).البعد االقتصادي، البعد المكاني، البعد البیئي، البعد الثقافي
  
  



  الرابعاملبحث 
  اختبار حتليل عالقات التاثري ملتغريات الدراسة 

ثیر أنحـدار البسـیط والمتعـدد فـي االختبـارات الخاصـة بـالتعرف علـى تـتم استعمال تحلیل اال  
لمعرفــة ) Beta(كمــا تــم اعتمــاد معامــل ، )التنمیــة الســیاحیة المســتدامة(فــي ) التســویق االبتكــاري(

بســبب التغیــر الحاصــل فــي ) التنمیــة الســیاحیة المســتدامة(التغیــر المتوقــع فــي المتغیــر االســتجابي 
) 2R(وتــم االعتمــاد علــى معامــل التحدیــد ، )التســویق االبتكــاري(التفســیري غیــروحــدة واحــدة مــن الت
كما ، نموذج على تفسیر العالقة بین المتغیرات التفسیریة والمتغیر االستجابيألللتعرف على قدرة ا

الـذي ) t-test(ان مقارنة بـین قـوة تـاثیر كـل متغیـر مـن المتغیـرات التفسـیریة قـد قیسـت مـن خـالل 
، أنموذج االنحدارللتعرف على معنویة ) f(فضال عن استعمال اختبار ، یشیر الى معنویة النتائج

تـم مقارنـة  إذ، للحكم على مدى معنویة التاثیر )٠.٠٥(وقد اعتمدت الدراسة على مستوى معنویة 
داللـــة  وتعـــد تـــاثیرات ذات، )٠.٠٥(معنویـــة المحتســـبة مـــع مســـتوى المعنویـــة المعتمـــدة المســـتوى 

  . بالضد ضدصغر من مستوى المعنویة المعتمدة والأكان مستوى المعنویة المحتسبة مامعنویة اذا 
وقـــد وضـــعت فرضـــیة رئیســـة واحـــدة نصـــت علـــى وجـــود تـــاثیر ذات داللـــة معنویـــة للتســـویق 

فرضــیات فرعیــة ســیتم ) ٥(وتفرعــت مــن هــذه الفرضــیة .التنمیــة الســیاحیة المســتدامةاالبتكــاري فــي 
  :وبعدها یتم اختبار الفرضیة الرئیسة وهي كاآلتي، ااختباره

بعاد التنمیـة أفي ) x1(ثیر ذات داللة معنویة بین دعم الموارد أوجد تی: لىو الفرضیة الفرعیة األ.١
 )٤٨(للجـدول  أسـتناداً وسـیجري اختبارهـا  ).Y6 Y1, Y2, Y3, Y4, Y5، (السیاحیة المسـتدامة 

  االتي 
  بین دعم الموارد في ابعاد التنمیة السیاحیة المستدامة لعینة الفنادق الدرجة األولى معامالت العالقة ) ٤٨(جدول

1x
  

  البعد البیئي  التفاصیل
1Y 

البعد 
  االقتصادي

2Y  

البعد 
  االجتماعي

3Y  
  البعد الثقافي

4Y  
  البعد المكاني

5Y  
  رضا الضیف

6Y  

رد
موا

 ال
عم

د
  

 ٥.٧٦ ٥.٧٨ 1.58 7.96 6.02  ٥.٥٦  )a(قیمة 
 β  .362 .580 .146 .516 .464 .571معامل 
 R  .362 .580 .146 .516 464.  .571معامل 

2R  .131 .336 .021 .267 .215 .326 
F 14.04  ٧.٩٤  ١٠.٥٣ ٠.٦٢  ١٤.٦٨ ٤.٣٧٩  المحسوبة 
T ٣.٧٤ ٢.٨١ ٣.٢٤ ٠.٧٩ ٣.٨٣ ٢.٠٩٣  المحسوبة 

  ٠.٠٠١  ٠.٠٠٩  ٠.٠٠٣  ٠.٤٣ 0.001  ٠.٠٤٥  مستوى المعنویة
معادلة االنحدار 

  البسیط
Y1=5.56+0

.36X1  
Y2=1.58 
+0.58X1  

Y3=7.96+0
.14X1  

Y4=6.02 
+0.51X1  

Y5=5.78 
+0.46X1  

Y6=5.76 
+0.57X1 

ال ترفض ال ترفض ال ترفض  ترفض الفرضیةال ترفض ال ترفض   النتیجة



  الفرضیة الفرضیة الفرضیة  الفرضیة الفرضیة
  ، df=30 n=31          من اعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات الحاسوب: المصدر

فـي متغیـرات التنمیـة السـیاحیة  وجـود تـأثیر معنـوي لمتغیـر دعـم المـوارد) ٤٨(یوضح الجدول 
فــي متغیــرات التنمیــة الســیاحیة المســتدامة مــا عــدا ًا معنویــ ذ یــؤثر متغیــر دعــم المــواردإ، المســتدامة

كبـر مـن أالمحسـوبة المبینـة فـي الجـدول والتـي هـي ) F(ویـدعم هـذا الثـأثیر قـیم ، البعد االجتماعي
وضمن مسـتوى معنویـة ) R2(وقیم عامل التحدید معامل التحدید ) ٤.١٧(البالغة  دولیةقیمتها الج

علـى اسـهام لهـا فـي أن ألها تبین  )T(واختبار  )B(ومن معامالت ، )٣٠(وبدرجة حریة  )0.05(
المحســـــوبة التـــــي ) T(وبداللـــــة  ) 580.(وبمعامـــــل  ز فـــــي البعـــــد االقتصـــــاديیتركـــــهـــــذا التـــــأثیر 

نــه كلمــا أوتــدل هــذه العالقــة علــى ).  ١.٦٩٧(ة بقیمتهــا الجدولیــة البالغــة مقارنــ)  ١٤.٦٨(بلغــت
دى ذلـك الـى ارتفـاع متغیـرات التنمیـة أدارات الفنـادق إهتمـام فـي دعـم المـوارد مـن قبـل أكان هناك 

هــذا علــى مســتوى عینــة فنــادق الدرجــة و ، التــي ترضــي الزبــائنهم الســیاحیة المســتدامة المقدمــة مــن
  . )٢٠١٢، الكمري(، )Epetimehin, 2011(ه النتیجة مع دراسة وتلتقي هذ، ولىاأل

  معامالت العالقة بین دعم الموارد في ابعاد التنمیة السیاحیة المستدامة لعینة فنادق الدرجة الثانیة ) ٤٩(جدول

1x
  

  البعد البیئي   التفاصیل
1Y 

البعد االقتصادي 
2Y  

  البعد االجتماعي 
3Y  

  البعد الثقافي 
4Y  

  البعد المكاني 
5Y  

  رضا الضیف
6Y  

رد
وا
الم

عم 
د

  

 ٦.٣٢ ٦.١٣  ٥.٨١ ٥.٤٨ ٥.٣٠  ٥.٤٢  )a(قیمة 
 β  .473 .608 .535 .482 .510 .565معامل 
 R  .473 .608 .535 .482 .510 .565معامل 

2R  .224 .369 .286 .233 .260 .319 
F ٣٧.٠٥ ٢٧.٧١  ٢٣.٩٦ ٣١.٦٣  ٤٦.٢٣ ٢٢.٧٩  المحسوبة 
T ٦.٠٨ ٥.٢٦  ٤.٨٩ ٥.٦٢ ٦.٨٠ ٤.٧٧  المحسوبة 

مستوى 
  المعنویة

٠.٠٠٠  ٠.٠٠٠  ٠.٠٠٠  ٠.٠٠٠ ٠.٠٠٠  ٠.٠٠٠  

معادلة االنحدار 
  البسیط

Y1=5.42+0.47X1  Y2=5.30 +0.60X1 Y3=5.48+0.53X1  Y4=5.81 +0.48X1  Y5=6.13 +0.51X1  Y6=6.32 +0.56X1 

  یةال ترفض الفرض ال ترفض الفرضیة  ال ترفض الفرضیة ال ترفض الفرضیة  ال ترفض الفرضیة ال ترفض الفرضیة  النتیجة

  ، df=79 n=80             من اعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات الحاسوب: المصدر

وبداللـة المؤشـرات ) ٤٩(أما على مستوى عینة فنادق الدرجـة الثانیـة والتـي یوضـحها الجـدول 
نفســـها والتـــي تبـــین وجـــود تـــأثیر ذات داللـــة معنویـــة مرتفعـــة جـــدا مقارنـــة بالمؤشـــرات نفســـها علـــى 

المحسـوبة المبینـة فـي الجـدول التـي هـي ) F(ویـدعم هـذا الثـأثیر قـیم ، نة الدرجة األولىمستوى عی
وضـــمن ) R2(وقـــیم عامـــل التحدیـــد معامـــل التحدیـــد )  ٣.٩٢(أكبـــر مـــن قیمتهـــا الجدولیـــة البالغـــة 

لهــا تبــین أن ) T(واختبــار ) B(ومــن معــامالت ، ) ٣٠( وبدرجــة حریــة ، )0.05(مســتوى معنویــة 
) T(وبداللــة ، )608٠.(فــي هــذا التــأثیر یتركــز فــي البعــد االقتصــادي وبمعامــل  أعلــى اســهام لهــا

ـــى أن ). ١.٦٥٨(مقارنـــة بقیمتهـــا الجدولیـــة البالغـــة ) ٦.٨٠( المحســـوبة التـــي بلغـــت ممـــا یـــدل عل



وتـدل هـذه العالقـة علـى انـه كلمـا كـان هنـاك أهتمـام بـدعم المـوارد . العینتین كان توجههما مشـترك
نــادق أدى ذلــك الــى ارتفــاع متغیــرات التنمیــة الســیاحیة المســتدامة المقدمــة مــنهم مــن قبــل إدارات الف
  . وهذا على مستوى عینة فنادق الدرجة الثانیة، التي ترضي الزبائن

) x2(توجــد عالقـة تـاثیر ذات داللـة معنویــة بـین المخـاطرة المحســوبة : الفرضـیة الفرعیـة الثانیـة.٢
وسـیجري اختبارهـا ). Y6 Y1, Y2, Y3, Y4, Y5، (ة فـي أبعـاد التنمیـة السـیاحیة المسـتدام

  : اآلتي) ٥٠(استنادًا للجدول 
  ) ٥٠(جدول

  معامالت العالقة بین المخاطرة المحسوبة في ابعاد التنمیة السیاحیة المستدامة لعینة الفنادق الدرجة األولى 
2x
  

  
  التفاصیل

  البعد البیئي

1Y 
  البعد االقتصادي

2Y  
  البعد االجتماعي

3Y  
  البعد الثقافي

4Y  
  البعد المكاني

5Y  
  رضا الضیف

6Y  

بة
سو

مح
 ال
رة
اط
مخ
ال

  

 ٧.٢٥ ٦.٧٤  ٧.٧١ ٨.١٤ ٩.٢١  ٦.٦٢  )a(قیمة 
 β  .251 -.061 .124 .238 .333 .324ل معام

 R  .251 .061 .124 .238 .333 .324معامل 
2R  .063  .004 .015 .057 .111 .105 

F ٣.٣٩ ٣.٦٢  ١.٧٤ ٠.٤٥١  ٠.١٠٩ ١.٩٥  المحسوبة 
T ١.٨٤ ١.٩٠ ١.٣٢  ٠.٦٧ 330.- ١.٣٩  المحسوبة 

مستوى 
  ٠.٠٧٦ 0.06  ٠.١٩  ٠.٥٠  ٠.٧٤  ٠.١٧  المعنویة

معادلة االنحدار 
 - + Y1=6.62+0.25X2  Y2=9.21  البسیط

(0.61)X2  Y3=8.14+0.12X2  Y4=7.71 +0.23X2  Y5=6.74 +0.33X2  Y6=7.25 +0.32X2 
  رفض الفرضیةت ترفض الفرضیة  ترفض الفرضیة ترفض الفرضیة  ترفض الفرضیة ترفض الفرضیة  النتیجة

  ، df=30 n=31     من اعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات الحاسوب: المصدر

لم یظهر تأثیر بعد المخاطرة المحسوبة البعـد الثـاني للتسـویق االبتكـاري واضـحًا فـي متغیـرات 
صـغر أوهـي ، المحسـوبة المبینـة فـي الجـدول) F(ظهـره قـیم توهـذا مـا ، التنمیة السیاحیة المستدامة

) R2(ویفســر كــذلك ضــعف التــأثیر قیمــة معامــل التحدیــد ، )4.17( مــن قیمتهــا الجدولیــة البالغــة 
ـــة فـــي الجـــدول ویســـتدل مـــن معـــامالت  ـــار ) B(المبین ـــى ) T(واختب ـــأثیر لمتغیـــر أن ألهـــا عل قـــل ت

سـهام إوب ز فـي البعـد االقتصـاديتركی المخاطرة المحسوبة في متغیرات التنمیة السیاحیة المستدامة
  .التي هي قیمة سالبة )  330.-(المحسوبة البالغة ) T(وبداللة قیمة  ) 061.-( قدره

معامالت العالقة بین المخاطرة المحسوبة في ابعاد التنمیة السیاحیة المستدامة لعینة ) ٥١(جدول
  فنادق الدرجة الثانیة 

2x
  

  
  التفاصیل

  البعد البیئي 

1Y 
  البعد االقتصادي 

2Y  
  البعد االجتماعي 

3Y  
  البعد الثقافي 

4Y  
  البعد المكاني 

5Y  
  رضا الضیف

6Y  

رة 
اط
مخ
ال

بة
سو

مح
ال

  

 ٦.٤٣ ٦.٢٠  ٦.٦٢ ٥.٤٤ ٥.٦٥  ٥.٨٩  )a(قیمة 
 β  .356 .479 .483 .306 .440 .480عامل م

 R  .356 .479 .483 .306 .440 .480معامل 
2R  .127 .230 .234 .094 .194 .231 

F ٢٣.٦٩ ١٩.٠١  ٨.١٨ ٢٤.٠٧  ٢٣.٥٧ ١١.٤٨  المحسوبة 



T ٤.٨٦ ٤.٣٦ ٢.٨٦  ٤.٩٠ ٤.٨٥ ٣.٣٨  المحسوبة 
مستوى 
  المعنویة

٠.٠٠٠ ٠.٠٠٠  ٠.٠٠٥  ٠.٠٠٠ ٠.٠٠٠  ٠.٠٠١  

معادلة االنحدار 
  البسیط

Y1=5.89+0.35X2  Y2=5.65 
+0.47X2  

Y3=5.44+0.48X2  Y4=6.62 +0.30X2  Y5=6.20 +0.44X2  Y6=6.43 +0.48X2 

  ال ترفض الفرضیة ال ترفض الفرضیة  ةال ترفض الفرضی ال ترفض الفرضیة ال ترفض الفرضیة ال ترفض الفرضیة  النتیجة

  ، df=79 n=80            من اعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات الحاسوب: المصدر
 

جاءت النتائج مغایرة تمامًا لتأثیر بعد المخاطرة المحسوبة البعد الثاني للتسویق االبتكاري في 
لـى و ة الثانیة مقارنة بعینـة فنـادق الدرجـة األمتغیرات التنمیة السیاحیة المستدامة لعینة فنادق الدرج

وهـي اكبـر ممـن قیمتهـا الجدولیـة البالغـة ، المحسـوبة المبینـة فـي الجـدول)  F(ظهـره قـیم توهـذا مـا 
المبینــة فــي الجــدول ویســتدل مــن ) R2(ویفســر كــذلك قــوة التــأثیر قیمــة معامــل التحدیــد ) ٣.٩٢(

ثیر لمتغیــر المخــاطرة المحســوبة فــي متغیــرات علــى تــأأن ألهــا علــى ) T(واختبــار )  B(معــامالت 
) T(وبداللـة قیمـة  )483.(سـهام قـدره إوب، ز في البعـد االجتمـاعيتركی التنمیة السیاحیة المستدامة

 وتلتقي هذه النتیجة مع دراسة .التي هي قیمة موجبة) ٤.٩٠(المحسوبة البالغة 

O’Dwyer, et al., 2009)(   
بعـــاد أفـــي ) x3( جـــد تـــاثیر ذات داللـــة معنویـــة بـــین جـــذب الزبـــائنو ی: الفرضـــیة الفرعیـــة الثالثـــة.٣

للجـدول  استناداً وسیجري اختبارها  ).Y6 Y1, Y2, Y3, Y4, Y5، (التنمیة السیاحیة المستدامة 
)٥٢( :  

معامالت العالقة بین جذب الزبائن في أبعاد التنمیة السیاحیة المستدامة لعینة فنادق ) ٥٢(جدول
  الدرجة األولى 

3x
  

  
  التفاصیل

  البعد البیئي

1Y 

  البعد االقتصادي

2Y  

  البعد االجتماعي

3Y  

  البعد الثقافي

4Y  

  البعد المكاني

5Y  

  رضا الضیف

6Y  

ئن
زبا

 ال
ذب

ج
  

 ٣.٦٧ ٥.٢٠ ٥.١٧ ٥.٩٧ ٦.٦١  ٦.٠٨  )a(قیمة 
 β  .210 .108 .286 .450 .374 .637معامل 
 R  .210 .108 .286 .450 .374 .637معامل 

2R  .044 .012 .082 .203 .140 .405 
F ١٩.٧٥  ٤.٧٠ ٧.٣٧ ٢.٥٩ 0.343  ١.٣٤  المحسوبة 
T ٤.٤٤ ٢.١٦ ٢.٧١  ١.٦١  ٠.٥٨٦  ١.١٥  المحسوبة 

مستوى 
  ٠.٠٠٠ ٠.٠٣٨  ٠.٠١١  ٠.١١٨ ٠.٥٦٢  ٠.٢٥  المعنویة

معادلة االنحدار 
 Y1=6.08+0.21X3  Y2=6.61+0.10X3 Y3=5.97+0.28X3  Y4=5.17+0.45X3  Y5=5.20 +0.37X3  Y6=7.25 +0.32X3  البسیط
  ال ترفض الفرضیة ال ترفض الفرضیة ال ترفض الفرضیة ترفض الفرضیة  ترفض الفرضیة یةترفض الفرض  النتیجة

  ، df=30 n=31من اعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات الحاسوب                              : المصدر



كمــا ظهــر أن هنــاك تــأثیرا معنویــا لمتغیــر جــذب الزبــائن فــي بعــض متغیــرات التنمیــة الســیاحیة 
وهـي أعلـى مـن قیمتهـا الجدولیـة فیمـا ، المحسـوبة المبینـة فـي الجـدول) F(لمستدامة ویدعمها قـیم ا

ویفســـر تباینهـــا قیمـــة معامـــل )  ورضـــا الضـــیف، البعـــد المكـــاني، البعـــد الثقـــافي( یخـــص المتغیـــرات
لهـــا علـــى أن ) T(واختبـــار ) B(الظـــاهرة فـــي الجـــدول آنفـــا ویســـتدل مـــن معـــامالت ) R2(التحدیـــد 
  أثیر لمتغیـــر جـــذب الزبـــائن فـــي متغیـــرات التنمیـــة الســـیاحیة المســـتدامة یتركـــز فـــي متغیـــرأعلـــى تـــ

التــي ) ١٩.٧٥(المحســوبة البالغــة )  T(وبداللــة قیمــة ، )637.(وبإســهام قــدره ، )رضــا الضــیف(
  )Huayhuaca et al., 2007(وتلتقي هذه النتیجة مع دراسة . هي قیمة معنویة 

 



  بین جذب الزبائن في أبعاد التنمیة السیاحیة المستدامة لعینة فنادق الدرجة الثانیة معامالت العالقة ) ٥٣(جدول

3x
  

  
  التفاصیل

  البعد البیئي
1Y 

  البعد االقتصادي
2Y  

  البعد االجتماعي
3Y  

  البعد الثقافي
4Y  

  البعد المكاني
5Y  

  رضا الضیف
6Y  

ئن
زبا

 ال
ذب

ج
  

 ٥.٣٢ ٦.٣٦ ٦.٥٧ ٥.٨٤ ٢.٨٠  ٤.٥٤  )a(قیمة 
 β  .301 .548 .232 .173 .226 .393معامل 
 R  .301  .548 .232 .173 .226 .393معامل 

2R  .091 .301 .054 .030 .051 .154 
F ١٤.٣٩ ٤.٢٥ ٢.٤٣ ٤.٥٠  ٣٣.٩٤  ٧.٨٨  المحسوبة 
T ٣.٧٩ ٢.٠٦ ١.٥٦  ٢.١٢ ٥.٨٢ ٢.٨٠  المحسوبة 

مستوى 
  ٠.٠٠٠ ٠.٠٤٢  ٠.١٢٣  ٠.٠٣٧ ٠.٠٠٠  ٠.٠٠٦  المعنویة

معادلة االنحدار 
 Y1=4.54+0.30X3 Y2=2.80+0.54X3 Y3=5.84+0.23X3  Y4=6.57+0.17X3  Y5=6.36 +0.22X3  Y6=5.32 +0.39X3  البسیط
  ال ترفض الفرضیة ال ترفض الفرضیة ترفض الفرضیة ال ترفض الفرضیة  ال ترفض الفرضیة  ال ترفض الفرضیة  النتیجة

  ، df=79 n=80من اعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات الحاسوب                              : المصدر
ـــائن فـــي المتغیـــرات األربعـــة األ ـــائج مختلفـــة لتـــأثیر متغیـــر جـــذب الزب ـــى للتنمیـــة و جـــاءت النت ل

وكما مبین ، لىو مقارنة بالمؤشرات نفسها على مستوى عینة فنادق الدرجة األ، السیاحیة المستدامة
ا علــى مــن قیمتهــأالمحســوبة المبینــة فــي الجــدول وهــي )  F(ویــدعمها قــیم )  ٣.٩٢(فــي الجــدول 

امـا ، لعدم وجود تأثیر معنوي لمتغیر جـذب الزبـائن علیـه ، )البعد الثقافي( الجدولیة ما عدا متغیر
ویســـتدل مـــن ، الظـــاهرة فـــي الجـــدول) R2( یفســـر تباینهـــا قیمـــة معامـــل التحدیـــد فبـــاقي المتغیـــرات 

نمیـة لها على ان اعلى تـأثیر لمتغیـر جـذب الزبـون فـي متغیـرات الت)  T(واختبار )  B(معامالت 
)  T(وبداللـــة قیمـــة  )548.( ســـهام قـــدره إوب )البعـــد االقتصـــادي(كـــز فـــي تر ی الســـیاحیة المســـتدامة

  . التي هي قیمة معنویة موجبة) ٥.٨٢(المحسوبة البالغة 
) x4( ثیر ذات داللة معنویة بـین التركیـز علـى الفـرصأتوجد عالقة ت: الفرضیة الفرعیة الرابعة.٤

وسـیجري اختبارهـا  ).Y6 Y1, Y2, Y3, Y4, Y5، (المسـتدامة بعـاد التنمیـة السـیاحیة أفـي 
  : اآلتي )٥٤(للجدول  أستنادا
معامالت العالقة بین التركیز على الفرص في ابعاد التنمیة السیاحیة المستدامة لعینة فنادق الدرجة ) ٥٤(جدول

  األولى 
4x
  

  
  التفاصیل

  البعد البیئي

1Y 

  البعد االقتصادي

2Y  

  البعد االجتماعي

3Y  

  البعد الثقافي

4Y  

  البعد المكاني

5Y  

  رضا الضیف

6Y  

ص
فر
 ال
لى
 ع
یز
رك
الت

  

 ٦.٦٩ ٥.٣٧ ٥.٩٦ ٦.٦٠ ٢.٤٢  ٤.٢٠  )a(قیمة 
 β  .455 .446 .290 .461 .456 .362معامل 
 R  .455  .446 .290 .461 .456 .362معامل 

2R  .207 .199 .084 .212 .208 .131 
F ٤.٣٧  ٧.٦١ ٧.٨٠  ٢.٦٧  ٧.٢٢  ٧.٥٦  المحسوبة 
T ٢.٠٩ ٢.٧٦ ٢.٧٩  ١.٦٣ ٢.٦٨  ٢.٧٥  المحسوبة 

  ٠.٠٤٥ ٠.٠١٠  ٠.٠٠٩  ٠.١١٣ ٠.٠١٢ 0.010مستوى 



  المعنویة
معادلة االنحدار 

 Y1=4.20+0.45X4  Y2=2.42+0.44X4 Y3=6.60+0.29X4 Y4=5.96+0.46X4  Y5=5.37 +0.45X4  Y6=6.69 +0.36X4  البسیط
  ال ترفض الفرضیة  الفرضیة ال ترفض ال ترفض الفرضیة  ترفض الفرضیة  ال ترفض الفرضیة  ال ترفض الفرضیة  النتیجة

  ، df=30 n=31                              من اعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات الحاسوب: المصدر

وجــود تــأثیر معنــوي لمتغیــر التركیــز علــى الفــرص فــي متغیــرات التنمیــة ) ٥٤(یوضــح الجــدول 
یـر التركیـز علـى الفـرص معنویـًا فـي إذ یـؤثر متغ، )البعـد االجتمـاعي(السیاحیة المستدامة مـا عـدا 

المحســوبة المبینــة فــي الجــدول ) F(ویــدعم هــذا الثــأثیر قــیم ، متغیــرات التنمیــة الســیاحیة المســتدامة
) R2(وقــیم عامــل التحدیــد معامــل التحدیــد ، )٤.١٧(التــي هــي أكبــر مــن قیمتهــا الجدولیــة البالغــة 

لها تبین ان اعلى اسـهام لهـا ) T( واختبار) B(ومن معامالت ، ) 0.05(وضمن مستوى معنویة 
 المحســوبة التــي بلغــت) T(وبداللــة )  461.(فــي هــذا التــأثیر یتركــز فــي البعــد الثقــافي وبمعامــل 

وتدل هذه العالقة على أنه كلما كان هناك أهتمام في التركیـز علـى الفـرص مـن إدارات ). ٢.٧٩(
وتلتقــي هــذه ،  مســتدامة المقدمــة مــنهمالفنــادق ادى ذلــك الــى ارتفــاع متغیــرات التنمیــة الســیاحیة ال

  ) .Bjork, 2001(النتیجة مع دراسة 
 معامالت العالقة بین التركیز على الفرص في ابعاد التنمیة السیاحیة المستدامة لعینة) ٥٥(جدول

  فنادق الدرجة الثانیة 
4x
  

  
  التفاصیل

  البعد البیئي

1Y 
  القتصاديالبعد ا

2Y  
  البعد االجتماعي

3Y  
  البعد الثقافي

4Y  
  البعد المكاني

5Y  
  رضا الضیف

6Y  

ص
فر
 ال
لى
 ع
یز
رك
الت

  

 ٥.٢٠ ٥.٧٨ ٥.٥١ ٤.٢٨ ٣.٤٥  ٣.٩٩  )a(قیمة 
 β  .486 .682 .515 .371 .406 .574معامل 
 R  .486 .682 .515 .371 .406 .574معامل 

2R  .236 .466 .265 .138 .165 .329 
F ٣٨.٧٩ ١٥.٥٧ ١٢.٦٠ ٢٨.٤٨  ٦٨.٨١ ٢٤.٤١  المحسوبة 
T ٦.٢٢ ٣.٩٤ ٣.٥٥  ٥.٣٣ ٨.٢٩  ٤.٩٤  المحسوبة 

مستوى 
  ٠.٠٠٠ ٠.٠٠٠  ٠.٠٠١  ٠.٠٠٠ ٠.٠٠٠ 0.000  المعنویة

معادلة االنحدار 
 Y1=3.99+0.48X4  Y2=3.45+0.68X4 Y3=4.28+0.51X4  Y4=5.51+0.37X4  Y5=5.78 +0.40X4  Y6=5.20 +0.57X4  البسیط
  ال ترفض الفرضیة رضیةال ترفض الف ال ترفض الفرضیة ال ترفض الفرضیة  ال ترفض الفرضیة ال ترفض الفرضیة  النتیجة

  ، df=79 n=80                              من اعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات الحاسوب: المصدر

فـي متغیـرات التنمیـة  جاءت النتائج شبه متقاربة الختبار التأثیر لمتغیـر التركیـز علـى الفـرص
فـــي كافـــة متغیـــرات التنمیــــة ًا عنویـــم اذ یـــؤثر متغیـــر التركیـــز علــــى الفـــرص، الســـیاحیة المســـتدامة
) F(ویــدعم هــذا الثــأثیر قــیم ، علــى مســتوى عینــة فنــادق الدرجــة الثانیــةكافــة الســیاحیة المســتدامة 

وقــیم )  ٣.٩٢(البالغــة  التــي هــي اكبــر مــن قیمتهــا الجدولیــة) ٥٥(المحســوبة المبینــة فــي الجــدول
 )B(ومــــن معــــامالت ، ) 0.05(وضــــمن مســــتوى معنویــــة ) R2(عامــــل التحدیــــد معامــــل التحدیــــد 

وبمعامــل  فـي البعـد االقتصـادي یتركـزسـهام لهـا فـي هـذا التـأثیر إعلـى أن ألهـا تبـین  )T(واختبـار 
 هنـاكوتدل هـذه العالقـة علـى انـه كلمـا كـان ). ٨.٢٩(المحسوبة التي بلغت) T(وبداللة  )682.(



تغیــرات التنمیـة الســیاحیة دارات الفنـادق ادى ذلـك الــى ارتفـاع مإالتركیز علــى الفـرص مــن بـهتمـام أ
  .همالمستدامة المقدمة من

) x5( اســتخدام التكنولوجیــاثیر ذات داللــة معنویــة بــین أتوجــد عالقــة تــ: الفرضــیة الفرعیــة الثالثــة.٥
وســیجري اختبارهــا  ).Y6 Y1, Y2, Y3, Y4, Y5، (بعــاد التنمیــة الســیاحیة المســتدامة أفـي 

  ): ٥٦(للجدول استنادا 
العالقة بین استخدام التكنولوجیا في أبعاد التنمیة السیاحیة المستدامة لعینة معامالت ) ٥٦(جدول

  فنادق الدرجة األولى 
5x

  
  

  التفاصیل
  البعد البیئي 

1Y 
  البعد االقتصادي 

2Y  
  البعد االجتماعي 

3Y  
  لثقافي البعد ا

4Y  
  البعد المكاني 

5Y  
  رضا الضیف

6Y  

جیا
لو
نو
لتك
م ا
خدا

ست
ا

  

 ٦.٤١ ٥.٥٧ ٦.٥٥  ٦.٤٨ 1.50-  ٣.٦٥  )a(قیمة 
 β  .556 .802 .332 .408 .470 .440معامل 
 R  .556  .802 .332 .408 .470 .440معامل 

2R  .309 .643 .110 .166 .221 .194 
F ٦.٩٧ ٨.٢٤ ٥.٧٧  ٣.٥٩  ٥٢.٢٥ ١٢.٩٥  المحسوبة 
T ٢.٦٤ ٢.٨٧ ٢.٤٠  ١.٨٩ ٧.٢٢  ٣.٦٠  المحسوبة 

مستوى 
  المعنویة

٠.٠١٣ ٠.٠٠٨  ٠.٠٢٣  ٠.٠٦٨ ٠.٠٠٠ ٠.٠٠١  

معادلة االنحدار 
  البسیط

Y1=3.65+0.55X5  Y2=-
1.50+0.80X5  

Y3=6.48+0.33X5 Y4=6.55+0.40X5  Y5=5.37 +0.47X5  Y6=6.41 +0.44X5 

  ال ترفض الفرضیة ال ترفض الفرضیة ال ترفض الفرضیة  ترفض الفرضیة   ال ترفض الفرضیة ال ترفض الفرضیة  النتیجة

  ، df=30 n=31                         من اعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات الحاسوب     : المصدر
وجـــود تــأثیر معنـــوي لمتغیــر أســـتخدام التكنولوجیــا فـــي متغیـــرات ) ٥٦(كــذلك یوضـــح الجــدول 

إذ یؤثر متغیر استخدام التكنولوجیا معنویًا ، )البعد االجتماعي(التنمیة السیاحیة المستدامة ما عدا 
المحسوبة المبینة في الجدول ) F(ذا الثأثیر قیم ویدعم ه، في متغیرات التنمیة السیاحیة المستدامة

) R2(وقـیم عامــل التحدیـد معامـل التحدیــد ، )٤.١٧(والتـي هـي اكبــر مـن قیمتهـا الجدولیــة البالغـة 
لها تبین ان اعلى إسـهام لهـا ) T(واختبار ) B(ومن معامالت ، ) 0.05(وضمن مستوى معنویة 

المحســـوبة التـــي ) T(وبداللـــة )  802.(معامـــل فـــي هـــذا التـــأثیر یتركـــز فـــي البعـــد االقتصـــادي وب
وتـــدل هـــذه العالقـــة علـــى أنـــه كلمـــا كـــان هنـــاك اهتمـــام باســـتخدام التكنولوجیـــا مـــن ). ٧.٢٢(بلغـــت

  ،  إدارات الفنادق أدى ذلك الى ارتفاع متغیرات التنمیة السیاحیة المستدامة المقدمة منهم
 في أبعاد التنمیة السیاحیة المستدامة لعینةمعامالت العالقة بین استخدام التكنولوجیا ) ٥٧(جدول

  فنادق الدرجة الثانیة 
5x
  

  التفاصیل
  البعد البیئي

1Y 
  البعد االقتصادي

2Y  
  البعد االجتماعي

3Y  
  البعد الثقافي

4Y  
  د المكانيالبع

5Y  
  رضا الضیف

6Y  

ام 
خد
ست
ا

وج
ول
تكن
ال

  یا

 ٥.٨٦ ٥.٨٣ ٥.٣١ ٤.٨٢ ٤.٢٩  ١.٩٦  )a(قیمة 
 β  .709 .565 .450 .395 .398 .466معامل 
 R  .709  .565 .450 .395 .398 .466معامل 

2R  503 .319 .202 .156 .158 .217 



F ٢١.٩٥  ١٤.٨٣ ١٤.٥٩ ٢٠.٠٤ ٣٦.٩٥ ٧٩.٨٦  المحسوبة 
T ٤.٦٨ ٣.٨٥ ٣.٨٢  ٤.٤٧ ٦.٠٧  ٨.٩٣  المحسوبة 

مستوى 
  ٠.٠٠٠ ٠.٠٠٠  ٠.٠٠٠  ٠.٠٠٠ ٠.٠٠٠ ٠.٠٠٠  المعنویة

معادلة االنحدار 
-=Y1=1.96+0.70X5  Y2  البسیط

4.29+0.56X5  Y3=4.82+0.45X5  Y4=5.31+0.39X5  Y5=5.39 +0.39X5 Y6=5.86 +0.46X5 
  ال ترفض الفرضیة  ال ترفض الفرضیة ال ترفض الفرضیة ال ترفض الفرضیة ال ترفض الفرضیة ال ترفض الفرضیة  النتیجة

  ، df=79 n=80من اعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات الحاسوب                              : المصدر
لــى فیمــا یخــص متغیــر و لــم تختلــف النتــائج لعینــة فنــادق الدرجــة الثانیــة عنهــا فــي الدرجــة األ

وجـود تــأثیر ) ٥٧(بتكـاري ویوضـح الجـدول إلالمتغیـر األخیـر للتســویق ا وهـو اسـتخدام التكنولوجیـا
ر ذ یـــؤثر متغیـــإ، معنـــوي لمتغیـــر اســـتخدام التكنولوجیـــا فـــي متغیـــرات التنمیـــة الســـیاحیة المســـتدامة

) F(ویـدعم هـذا الثـأثیر قـیم ، في متغیـرات التنمیـة السـیاحیة المسـتدامة اً معنوی استخدام التكنولوجیا
وقـیم عامـل ، ) ٣.٩٢( البالغـة  المحسوبة المبینة في الجدول والتي هي اكبر من قیمتهـا الجدولیـة

تبـــار واخ )B(ومـــن معـــامالت ، ) 0.05(وضـــمن مســـتوى معنویـــة ) R2(التحدیـــد معامـــل التحدیـــد 
)T( وبمعامل  ز في البعد البیئيتركلها تبین ان اعلى اسهام لها في هذا التأثیر ی).وبداللة  )709
)T (المحســـوبة التـــي بلغـــت)اهتمـــام فـــي  هنـــاكنـــه كلمـــا كـــان أوتـــدل هـــذه العالقـــة علـــى ). ٨.٩٣

المسـتدامة  دى ذلك الى ارتفـاع متغیـرات التنمیـة السـیاحیةأدارات الفنادق إاستخدام التكنولوجیا من 
  . ALI, 2009)( ،(Figueiredo et al., 2010)وتلتقي هذه النتیجة مع دراسة ، منهمالمقدمة 

     :نتائج اختبار عالقة التأثیر للفرضیة الرئیسة
نتــائج اختبـــار عالقــة التــأثیر بــین التســـویق االبتكــاري والتنمیــة الســـیاحیة ) ٥٨(یبــین الجــدول 

فتراض وجود عالقة دالیة بین القیمة الحقیقیة انحدار البسیط بإلالمستدامة على وفق نتائج تحدید ا
  :تیةویمكن التعبیر عنها بالمعادلة اآل Y)(التنمیة السیاحیة المستدامة و ) X(التسویق االبتكاري 

Y = a + βX 
  .التنمیة السیاحیة المستدامة=  yن إ إذ

 X      =التسویق االبتكاري.  
B       = میل المعادلة.  
 a     = حصائیةإثابتة .  

هــــي دالــــة للقیمــــة الحقیقــــة للتســــویق التنمیــــة الســــیاحیة المســــتدامة إن هــــذه المعادلــــة تبــــین أن 
حصـائیة قـد حسـبت علـى مسـتوى عینـة الدراسـة إلأن تقدیرات هذه المعادلة ومؤشـراتها او االبتكاري 

البسـیط للعالقـة بـین نحـدار إلوكانـت معادلـة ا لـىو فیما یخص عینة فنادق الدرجة األ 31)(البالغة 
  :متغیري التسویق االبتكاري والتنمیة السیاحیة المستدامة كما یأتي

  التسویق االبتكاري (0.77)+  (3.36)= التنمیة السیاحیة المستدامة 



للمتغیــــــرین وكانـــــت النتــــــائج كمــــــا فــــــي  (ANOVA)طــــــار ذلــــــك تـــــم تحلیــــــل التبــــــاین إوفـــــي 
  ).٥٨(الجدول



التسویق االبتكاري والتنمیة السیاحیة  للعالقة بین (ANOVA)تحلیل التباین ) ٥٨(الجدول 
  لىو لعینة فنادق الدرجة األ المستدامة

 مجموع المربعات درجة الحریة مصدر التباین
متوسط 
 المربعات

2R  
R 

F قیمة المحسوبة   
مستوى 
 المعنویة

  5.483  5.483  1 االنحدار

0.59 

 
0.768 

 129.  3.731  29 الخطأ 0.000 42.62

  9.21   30 المجموع

   .نتائج الحاسبة االلكترونیة: المصدر
  :أما جدول المعامالت فقد أشار الى القیم المبینة وكما یأتي

التسویق االبتكاري والتنمیة السیاحیة المستدامة لعینة نتائج اختبار عالقة تأثیر ) ٥٩(جدول 
لىو فنادق الدرجة األ  

نموذجاال  
مالت غیر المعیاریةالمعا  المعامالت المعیاریة 

T  مستوى
الخطا  معامل بیتا المعنویة

 بیتا المعیاري

  ٠.٨٧٤  3.364 الثابت
0.7٧١ 

٣.٨٤٨  0.001 
 0.000 ٦.٥٢٩   ٠.١٠١   ٠.٦٥٧ التسویق االبتكاري

  :باالستفادة من مخرجات الحاسبة االلكترونیة ةمن إعداد الباحث: المصدر 
، (X) تحلیــل التبـــاین وجـــدول المعـــامالت للعالقــة بـــین التســـویق االبتكـــاري یتضــح مـــن جـــدول

) t(ن قیمـة أشخصـًا، ) 31(وعلـى مسـتوى عینـة الدراسـة البالغـة  )Y(التنمیة السـیاحیة المسـتدامةو 
  وبـــــدرجتي حریـــــة) 0.05(وبمســـــتوى معنویـــــة ) ١.٦٩٧(كبیـــــرة عنـــــد مقارنتهـــــا بقیمتهـــــا الجدولیـــــة 

وبمسـتوى ثقـة ) X, Y(منحنـى االنحـدار كـاف لوصـف العالقـة بـین  ، وهذا یـدل علـى أن)1 ,30(
ن هنــاك وجــودًا أ، وهــذا یعنــي )a=3.364(وفــي ضــوء معادلــة االنحــدار یؤشــر الثابــت . 0.95)(

  .ي صفراً او ست التسویق االبتكاريعندما تكون قیمة ) (3.364مقداره  للتنمیة السیاحیة المستدامة
فهــي تــدل علــى أن تغیــرًا مقــداره ) X(والمرافقــة لـــ) β=0.77(قــد بلــغ فأمــا قیمــة المیــل الحــدي 

  .في التنمیة السیاحیة المستدامة (0.77)سیؤدي إلى تغیر مقداره (X) بتكارياإلفي التسویق ) 1(
، بمــا یعنــي أن المــدخل )0.59(إلــى معامــل مقــداره ) R2(كمــا أشــارت قیمــة معامــل التحدیــد 

التنمیـــــة الســـــیاحیة  مـــــن التبـــــاین الحاصـــــل فـــــي) 0.57(یفســـــر قیمتـــــه  (X) التســـــویق االبتكـــــاري
نموذج االنحـدار، وهـو أمن التباین غیر المفسر یعود لمتغیرات لم تدخل  (0.43)ن أ، و المستدامة

 )٤.١٧(كبـر مـن قیمتهـا الجدولیـة البالغـةأ) ٤٢.٦٢(المحسـوبة) f(عن مقارنـة قیمـة مقبول مؤشر 
ذه الفرضــیة علــى مســتوى عینــة الفنــادق وفــي ضــوء هــذه النتــائج تقبــل هــ، )٠.٠٥(فــي حــدود ثقــة

  .لىو الدرجة األ



فهـي كمـا مبـین فـي ادنـاه  أمـا نتـائج اختبـار الفرضـیة علـى مسـتوى عینـة فنـادق الدرجـة الثانیـة
وباالعتماد على المؤشرات نفسـها التـي تـم بهـا اختبـار الفرضـیة الرئیسـة علـى مسـتوى عینـة فنـادق 

  .لىو الدرجة األ
ائج اختبار عالقة التأثیر بـین التسـویق االبتكـاري والتنمیـة السـیاحیة نت) ٥٩(یبین الجدول  إذ 

فتراض وجود عالقة دالیة بین القیمة الحقیقیة االمستدامة على وفق نتائج تحدید االنحدار البسیط ب
  :تیةآلویمكن التعبیر عنها بالمعادلة ا Y)(التنمیة السیاحیة المستدامة ) X(التسویق االبتكاري 

Y = a + βX 
  .التنمیة السیاحیة المستدامة=  yأن  إذ

 X      =التسویق االبتكاري.  
B       = میل المعادلة.  
 a     =ثابتة أحصائیة .  

هــــي دالــــة للقیمــــة الحقیقــــة للتســــویق التنمیــــة الســــیاحیة المســــتدامة إن هــــذه المعادلــــة تبــــین أن 
سـبت علـى مسـتوى عینـة الدراسـة االبتكاري وأن تقدیرات هذه المعادلة ومؤشـراتها اإلحصـائیة قـد ح

وكانت معادلة اإلنحدار البسیط للعالقة بین ، فیما یخص عینة فنادق الدرجة الثانیة  80)(البالغة 
  :متغیري التسویق االبتكاري والتنمیة السیاحیة المستدامة كما یأتي

  التسویق االبتكاري (0.66)+  (4.51)= التنمیة السیاحیة المستدامة 
ــــــك ــــــل التبــــــاین  وفــــــي إطــــــار ذل ــــــم تحلی ــــــي  (ANOVA)ت ــــــائج كمــــــا ف ــــــت النت ــــــرین وكان للمتغی

  ).٦٠(الجدول
التسویق االبتكاري والتنمیة السیاحیة  للعالقة بین (ANOVA)تحلیل التباین ) ٦٠(الجدول 

  لعینة فنادق الدرجة الثانیة المستدامة
متوسط  مجموع المربعات درجة الحریة مصدر التباین

 المربعات
2R  R  قیمة  F 

 المحسوبة
مستوى 
 المعنویة

  ٢٠.٧٩٥  ٢٠.٧٩٥  ١ االنحدار
0.٦٦ 

 
  ٠.٣٤٠  ٢٦.٨٤٤  ٧٨ الخطأ 0.000 ٦١.٢٠٠ 0.812

  ٤٧.٦٣٩ ٧٩ المجموع

   .نتائج الحاسبة االلكترونیة: المصدر
  :أما جدول المعامالت فقد أشار الى القیم المبینة وكما یأتي

التسویق االبتكاري والتنمیة السیاحیة المستدامة لعینة اختبار عالقة تأثیر  نتائج) ٦١(جدول 
 فنادق الدرجة الثانیة

نموذجاال  
 المعامالت المعیاریة المعامالت غیر المعیاریة

T  مستوى
 أالخط معامل بیتا المعنویة

 بیتا المعیاري

  ٠.٥٣٠  ٤.٥١٢ الثابت
0.661 

8.507  0.000 
 0.000 7.823   ٠.٠٦٤   ٠.٥٠٣ التسویق االبتكاري



  :باالستفادة من مخرجات الحاسبة االلكترونیة ةمن إعداد الباحث: المصدر 
، (X) جــدول تحلیــل التبــاین وجــدول المعــامالت للعالقــة بــین التســویق االبتكــاريالیتضــح مــن 

) t(ة ن قیمـأشخصـًا، ) 80(وعلـى مسـتوى عینـة الدراسـة البالغـة  )Y(التنمیة السـیاحیة المسـتدامةو 
  وبـــــدرجتي حریـــــة) 0.05(وبمســـــتوى معنویـــــة ) ١.٦٥٨(كبیـــــرة عنـــــد مقارنتهـــــا بقیمتهـــــا الجدولیـــــة 

وبمسـتوى ثقـة ) X, Y(، وهـذا یـدل علـى أن منحنـى االنحـدار كـاف لوصـف العالقـة بـین )79.1(
، وهــذا یعنــي إن هنــاك وجــودًا )a=4.512(نحــدار یؤشــر الثابــت إلوفــي ضــوء معادلــة ا. 0.95)(

  .ي صفراً او ست التسویق االبتكاريعندما تكون قیمة ) (4.512مقداره  احیة المستدامةللتنمیة السی
) 1(فهي تدل علـى أن تغیـرًا مقـداره ) X(والمرافقة لـ) β=0.66(أما قیمة المیل الحدي قد بلغ 

  .في التنمیة السیاحیة المستدامة (0.66)سیؤدي إلى تغیر مقداره (X) بتكارياإلفي التسویق 
، بمـــا یعنـــي أن مـــدخل )0.43(إلـــى معامـــل مقـــداره ) R2(قیمـــة معامـــل التحدیـــد  كمـــا أشـــارت

التنمیـــــة الســـــیاحیة  مـــــن التبـــــاین الحاصـــــل فـــــي) 0.43(یفســـــر قیمتـــــه  (X) التســـــویق االبتكـــــاري
نموذج االنحـدار، وهـو أمن التباین غیر المفسر یعود لمتغیرات لم تدخل  (0.57)ن أ، و المستدامة

 )٣.٩٢(اكبـر مـن قیمتهـا الجدولیـة البالغـة) ٦١.٢٠(المحسـوبة) f(ة عن مقارنـة قیمـمقبول مؤشر 
وفي ضوء هذه النتائج تقبل هذه الفرضیة علـى مسـتوى عینـة فنـادق الدرجـة ) ٠.٠٥(ثقةفي حدود 

  .الثانیة 
  مقارنة بین القیم التأثیریة لعینة فنادق الدرجة األولى والثانیة) ٦٢(جدول 

  الستجابيالمتغیر ا  المتغیرات التفسیریة  ت
  قیم بیتا

  الترتیب
لىأو فنادق درجة    فنادق درجة ثانیة 

١  

وارد
 الم

عم
د

  

  فنادق درجة ثانیة  473. 362.  البعد البیئي
  فنادق درجة ثانیة  608. 580.  البعد االقتصادي  ٢
  فنادق درجة ثانیة  535. 146.  البعد االجتماعي  ٣
  لىأو فنادق درجة   482. 516.  البعد الثقافي  ٤
  فنادق درجة ثانیة  482. 464.  البعد المكاني  ٥
  لىأو فنادق درجة   565. 571.  رضا الضیف  ٦

٧  

وبة
حس

 الم
طرة

مخا
ال

  

  فنادق درجة ثانیة  356.  251.  البعد البیئي

  فنادق درجة ثانیة  479.  061.-  البعد االقتصادي  

  فنادق درجة ثانیة  483.  124.  البعد االجتماعي  

  فنادق درجة ثانیة  306.  238.  البعد الثقافي  

  فنادق درجة ثانیة  440.  333.  البعد المكاني  

  فنادق درجة ثانیة  480.  324.  رضا الضیف  

  

ب 
جذ

ائن
الزب

  

  فنادق درجة ثانیة  301.  210.  البعد البیئي
  فنادق درجة ثانیة  548.  108.  البعد االقتصادي  



 لىأو فنادق درجة   232.  286.  البعد االجتماعي  
 لىأو فنادق درجة   173.  450.  البعد الثقافي  
 لىأو فنادق درجة   226.  374.  البعد المكاني  
 لىأو فنادق درجة   393.  637.  رضا الضیف  

 
  

ص
لفر

ى ا
 عل

كیز
لتر

ا
  

  فنادق درجة ثانیة  486.  455.  البعد البیئي
  فنادق درجة ثانیة  682.  446.  البعد االقتصادي  
  فنادق درجة ثانیة  515.  290.  البعد االجتماعي  
 لىأو فنادق درجة   371.  461.  البعد الثقافي  
 لىأو فنادق درجة   406.  456.  البعد المكاني  
  فنادق درجة ثانیة  574.  362.  رضا الضیف  
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  فنادق درجة ثانیة  709.  556.  البعد البیئي
  ىلأو فنادق درجة   565.  802.  البعد االقتصادي  ٩
  فنادق درجة ثانیة  450.  332.  البعد االجتماعي  ١٠
 لىأو فنادق درجة   395. 408.  البعد الثقافي  
 لىأو فنادق درجة   398. 470.  البعد المكاني  ١١
  فنادق درجة ثانیة  466.  440.  رضا الضیف  ١٢

  لىأو فنادق درجة  66.  77.  التنمیة السیاحیة المستدامة  التسویق االبتكاري  ١٣

  الباحثة باالستناد إلى مخرجات الحاسبة االلكترونیة من إعداد: مصدرال
  

وبعد االنتهاء من اختبار وتحلیل فرضیات الدراسة یمكن الخروج بأنموذج لدراسـتنا الحالیـة 
  ).٢٧(، )٢٦(كما في الشكلین 



  
  أنموذج مختبر لفنادق الدرجة األولى) ٢٦(شكل 

  

  
  الثانیةأنموذج مختبر لفنادق الدرجة ) ٢٧(شكل 
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 ةالنظریــــ الخلفیــــةیتخصــــص هــــذا الفصــــل بتحدیــــد عــــدد مــــن االســــتنتاجات المستخلصــــة مــــن 
ـــائج الدراســـة المیدانیـــة و ال عـــللدراسة،فضـــ  لألدبیـــاتنتـــاج وثمـــرة لحصـــیلة المراجعـــات  هـــون نت

والتنمیــة الســیاحیة المســتدامة ثــم تحدیــد مجموعــة مــن  التســویق االبتكــاريالعلمیــة فیمــا یخــص 
ن تسـاهم فــي الوصـول الــى أیمكــن  تمخضـت عنهــا الدراسـة التـي  التوصـیات والمقترحـات التــي

  .واقتراح عدد من الدراسات المستقبلیة دقیة،الفنناجحة للمنظمات  إدارة

  
  

  
  االستنتاجات:  األول المبحث
  التوصیات:  الثاني المبحث
  قترحاتمال:الثالث المبحث

  
  

  
  
  
  
  
  
  



  املـــبحــث األول
  االستنتاجات

هــذا المبحــث أهــم االســتنتاجات التــي توصــلت إلیهــا الباحثــة فــي هــذه الدراســة مــن  یســتعرض
  :والعملیة وهي كما  یأتيالناحیتین النظریة 

                                                                                                                    :االستنتاجات المتعلقة بالجانب النظري: أوًال 
سـین فـي مجـال یین والممار موضـع اهتمـام االكـادم لوال یزابتكاري  كان اإلن مفهوم التسویق إ -١

ثیر ایجــابي علــى نجــاح المنظمــة تســویقیا ومــا یترتــب علــى ذلــك مــن ألمــا لــه مــن تــ التســویق 
وذلك من خالل تقدیم منتجـات جدیـدة واسـتخدام ،نجاحها في تحقیق المیزة التنافسیة المستدامة

 .طرق غیر التقلیدیة في التسویق 
دیم حلـول جدیـدة ومبتكـرة لمشـاكل البتكـاري تتجلـى عبـر مسـاهمته  فـي تقـان أهمیة التسـویق إ -٢

                                                                                .التطوراتالتسویق في المنظمات من خالل تنفیذ مزیج تسویقي مبتكر یمكنها من مواكبة 
ي أدى الـــى عتمـــدها البـــاحثون فـــي تصـــنیف التســـویق االبتكـــار ان تعـــدد وتنـــوع االســـس التـــي إ -٣

 .ظهور تصنیفات متعددة للتسویق االبتكاري  
ن قوة استراتیجیة االبتكار في التسویق تكمن فـي قـدرة المنظمـات علـى التطبیـق النـاجح لهـذه إ -٤

االســتراتیجیة مــن خــالل االعتمــاد علــى آلیــات التطبیــق  المتمثلــة  بتولیــد األفكــار التــي تالئــم 
ن العامــل النهــائي إ و ،مــن خــالل التنقــیح الشــدید لهــا ختیــار المناســب منهــا او ،الفــرص المتاحــة 

 .للنجاح یعتمد على التقییم السریع لإلدارة العلیا والتغذیة العكسیة من خالل الزبائن
عتمــاد آلیــة مراقبــة مســتمرة للمــؤثرات والوســائل الوقائیــة الضــروریة واالجــراءات التصــحیحیة، إ -٥

لـــدى الضـــیف مـــن خـــالل تعمیـــق  وذلـــك لضـــمان المحافظـــة علـــى مســـتوى مرتفـــع مـــن الرضـــا
درجــات الــوعي لدیــه حــول قضــایا االســتدامة والتــرویج لتكثیــف ممارســات الســیاحة المســتدامة 

 .فیما بینهم 
 
  االستنتاجات المتعلقة بالجانب العملي: ثانیًا 

إذ جــاء بعــد  ،)فــراد مجتمـع الدراســةأل(إعـادة ترتیــب أبعــاد التســویق االبتكـاري وحســب أهمیتهــا  -٢
وبعـــد التركیــز علـــى الفـــرص بالمرتبـــة ، ئن بالمرتبـــة االولـــى لكــال مجتمعـــي الدراســـةجــذب الزبـــا

علـى حـین جـاء ، والمرتبة الثالثـة لفنـادق الدرجـة الثانیـة ، الثانیة بالنسبة لفنادق الدرجة االولى
علــى حــین تراجــع الــى الترتیــب ،بعــد دعــم المــوارد فــي الترتیــب الثالــث لفنــادق الدرجــة االولــى 

أمـــا المرتبـــة الرابعـــة فكانـــت لبعـــد اســـتخدام التكنولوجیـــا لفنـــادق ،دق الدرجـــة الثانیـــةاالخیـــر لفنـــا
أمـــا المرتبـــة االخیـــرة ،علـــى حـــین تقـــدم بالمرتبـــة الثانیـــة لفنـــادق الدرجـــة الثانیـــة، الدرجـــة االولـــى



فكانــت مــن نصـــیب بعــد المخــاطرة المحســـوبة لفنــادق الدرجــة االولـــى والمرتبــة الرابعــة لفنـــادق 
 .یةالدرجة الثان

لفنـادق ، )فراد مجتمـع الدراسـةأل(جاء ترتیب أبعاد التنمیة السیاحیة المستدامة وحسب أهمیتها  -٣
البعـد ، البعـد الثقـافي ، رضـا الضـیف، العـد المكـاني،البعـد االجتمـاعي(الدرجة االولـى كـاآلتي 

البعــــد ،البعــــد الثقــــافي،رضــــا الضــــیف(ولفنــــادق الدرجــــة الثانیــــة ،) البعــــد االقتصــــادي،البیئــــي 
 )البعد االجتماعي،البعد االقتصادي،البعد المكاني،البیئي

ألبعـاد وفقـرات التسـویق االبتكـاري یؤشــر ) فـراد مجتمـع الدراســةأل(إن مسـتوى اإلجابـة المرتفـع  -٤
وأسـالیب جدیـدة ومبتكـرة  تمكنهـا مـن  اً أهمیة زیادة مستوى تبني الفنادق مجتمعي الدراسة طرق

 .یة المقدمةاالرتقاء في مستوى الخدمات الفندق
یـــة الســـیاحیة المســـتدامة ألبعـــاد وفقـــرات التنم) فـــراد مجتمـــع الدراســـةأل(جـــاء مســـتوى اإلجابـــة  -٥

دارات الفنـادق  تصـورًا واضـحًا عـن أهمیـة تحقیـق فنـادقهم للتنمیـة إ، مما یؤشر امـتالك مرتفعاً 
 .كوالعاملین لتحقیق ذل اإلداراتتبذل من تلك  اً ن هناك جهودأالسیاحیة المستدامة، و 

وذلــك مــن ، لــى نظیرتهــا فنــادق الدرجــة الثانیــةعلمــوارد ل بــدعمهافنــادق الدرجــة االولــى  امتــازت -٦
خالل امتالكها أفرادًا یساهمون فـي تحقیـق أهـدافها فضـال عـن اسـتثمار فنـادق الدرجـة االولـى 

 . مواردها المالیة لتطویر مستوى الخدمة الفندقیة
ـــة فـــي  -٧ ـــادق الدرجـــة االولـــى والثانی مـــدى تحملهـــا للمخـــاطرة المحســـوبة التـــي ترافـــق  تماثلـــت فن

االفكار الجدیدة والتغیـرات التكنولوجیـة ومخـاطرة المنافسـة الشـدیدة فضـال عـن مخـاطرة إدخـال 
 .التحسینات المستمرة

ركزت الفنادق بتصنیفها الدرجـة االولـى والثانیـة علـى جـذب السـائح مـن خـالل تلبیـة حاجـاتهم  -٨
 .شأن الخدمات الجدیدة التي تقدم لهموكذلك استشارتهم وأخذ ارائهم ب

تمیـــزت فنـــادق الدرجـــة االولـــى بتقـــدمها علـــى فنـــادق الدرجـــة الثانیـــة مـــن خـــالل توقـــع الفـــرص  -٩
المربحة وكذلك كیفیة اختبار الفرص فضال عن اعتمادها على أسالیب تسویقیة لها الدور في 

 . استقطاب الضیوف
زهــا علــى متابعــة التطــورات التكنولوجیــة تمیــزت فنــادق الدرجــة االولــى والثانیــة بمــدى تركی -١٠

وكذلك االهتمام بالعاملین من حیث تعلیمهم باالسالیب الحدیثـة فضـال عـن البحـث الجـاد عـن 
 .االفكار الجدیدة

حظــي البعــد البیئــي بالنســبة لفنــادق الدرجــة الثانیــة ذات االهتمــام بالنســبة لفنــادق الدرجــة  -١١
مــن تلــوث البیئــة الداخلیــة  وكــذلك االیــرادات االولــى مــن حیــث أســتخدام األســالیب التــي تحــد 

 .المخصصة فضال عن استخدامها المعالجات نفسها للتخلص من النفایات



ساهمت فنادق الدرجة االولى والثانیة في تكوین فـرص عمـل للمسـاهمة فـي القضـاء علـى  -١٢
 . كذلك تفاعل القطاع الفندقي مع القطاعات االخرى، جزء من البطالة

جــة االولــى الحــظ االوفــر فــي وضــع المعــاییر االجتماعیــة وكــذلك أســس كــان لفنــادق الدر  -١٣
ترسیخ التكامل العلمي الثقافي مع المؤسسات التعلیمیة فضال عن اهتمامها بالسمعة والمكانـة 

 .ووضعها في مقدمة سلم أولویاتها
تماثلــت فنــادق الدرجــة االولــى والثانیــة فـــي اهتمامهــا بالبعــد الثقــافي مــن خــالل اهتمـــامهم  -١٤

 .الحفاظ على الهویة الثقافیة وتعزیزها وكذلك احترامهم للمبادئ االخالقیة للضیوفب
ســجلت فنـــادق الدرجـــة االولـــى اهتمامــاً أكبـــر بالبعـــد المكـــاني علــى حســـاب فنـــادق الدرجـــة  -١٥

أضـــاف لهــا عوامـــل قد عتمادهــا علـــى شــهرة الموقـــع الســیاحي فـــي  المحافظــة ا إذ إن،الثانیــة 
 نجاح مستمرة 

مـن ، فنادق الدرجة االولى برضـا الضـیف أكبـر منـه فـي فنـادق الدرجـة الثانیـةكان اهتمام  -١٦
وكــذلك أمــتالكهم أدوات قیــاس ،خــالل المواصــلة المســتمرة لمعرفــة رغبــات وحاجــات الضــیف 

فضــال عــن القــدرة علــى ،لرضــا الضــیف أفضــل مــن أدوات القیــاس لــدى فنــادق الدرجــة الثانیــة 
 . وكذلك القدرة على مواكبة التغیرات، اتخاذ االجراءات التصحیحیة بشكل فوري

ومحاولــة تعظیمهــا مــن ، دارات الفنــادق فــي المــوارد التــي تمتلكهــاإهتمــام مــن كــال اهنالــك  -١٧
بیـة لـتعلم یدخـالهم فـي بـرامج تدر إ خالل  تشجیع االفراد العاملین على تبنـي االفكـار الجدیـدة  و 

 . وقدرات من الخارجستقطاب خبرات جدیدة  ذات مهارات افضال عن ،فنون الضیافة
 مـــن رغمعلـــى الـــدارات فنـــادق الدرجـــة الثانیـــة  تتبنـــى االفكـــار الجدیـــدة االكثـــر ربحیـــة إن إ -١٨

وكـذلك تشـجع االفـراد ،ختیار البـدیل االفضـل امن خالل دراسة كل بدیل و ، مخاطرتها العالیة 
الدرجـــة  فنـــادق إدارات أمـــا، یجـــاد الحلـــول المبتكـــرة ذات المخـــاطرة المحســـوبةإالعـــاملین علـــى 

 . أقل تأثرًا بدراسة ومراعاة المخاطرة المحسوبةفكانت االولى 
 ومتطلبــاتهم ن كـال فنـادق مجتمعـي الدراســة تعمـل علـى معرفـة حاجــات الضـیوف المتجـددةإ -١٩

دارات الفنــادق  علــى تــدریب وتأهیــل االفــراد إكــذلك تعمــل ،ســتمرار اومحاولــة تلبیتهــا بســرعة و 
الضـیوف علـى فـاظ لح،هـم فـي تمـاس مـع الضـیف السـیماو فـن التعامـل مـع الضـیف لالعـاملین 

  .ین وجذب ضیوف جددیالحال
ســتغاللها ان كــال مــن الفنــادق مجتمعــي الدراســة تعمــل علــى البحــث المســتمر عــن الفــرص و إ -٢٠

والعمــــل علــــى تحســــین الخــــدمات المقدمــــة للضــــیوف والعمــــل علــــى تلبیتهــــا ،ســــتغالل اأفضــــل 
قامة االجتماعات والنقاشات حول رغباتهم إمن خالل  مبآرائه خذألوا،بالسرعة والجودة العالیة 

 .وطموحاتهم 



ن كـــال مـــن الفنـــادق مجتمعـــي الدراســـة تتنـــافس فـــي البحـــث عـــن وســـائل تكنولوجیـــة جدیـــدة  إ -٢١
مــن خاللهــا تــتمكن مــن ســرعة تقــدیم الخدمــة تــتمكن الجدیــدة التــي  األفكــارتمكنهــا مــن تنفیــذ 

 .للضیف وبجودة عالیة 
ناك إمكان  تحقیق التنمیة السیاحیة المستدامة باالعتماد على التسویق أثبتت الدراسة أن  ه -٢٢

 .االبتكاري في فنادق محافظة النجف االشرف 



  املبحث الثاني
 التوصيات واملقرتحات

فضـــًال عـــن تقـــدیم  یتضـــمن هـــذا المبحـــث أهـــم التوصـــیات التـــي خرجـــت بهـــا دراســـتنا الحالیـــة،
  :تقبلیة وكما یأتيمجموعة من المقترحات لبعض الدراسات المس

  الـتـوصـــیـــات: أوالً 
نطالقـــاً مـــن االســـتنتاجات النظریـــة والعملیـــة التـــي خلصـــت إلیهـــا الدراســـة الحالیـــة قُـــِدمت هـــذه إ

  :التوصیات 
الدراســة بأبعــاد التســویق االبتكــاري المتخصصــة وتأثیرهــا  مجتمــعالفنــادق  إدارات اطــالعزیــادة  .١

 .على التنمیة السیاحیة المستدامة
 إدارة الفنــادق مجتمعــي الدراســة اعتمــاد آلیــات أكثــر فاعلیــة الدارة المــوارد التــي تمتلكهــا  علــى .٢

و بمـــا یحقـــق أهـــدافها مـــع ضـــرورة  ،ســـواء كانـــت مـــوارد بشـــریة أو مـــوارد مالیـــة ،الفنـــادقتلـــك 
مراجعــــة الطــــرق وااللیــــات الخاصــــة المعتمــــدة مــــن إدارات الفنــــادق والمرتبطــــة بكیفیــــة تحقیــــق 

 .وى لهذه الموارداالستفادة القص
الفنادق المبحوثة سبب تراجع بعد المخاطرة المحسوبة بـالتركیز علـى  إداراتن تدرس یفضل أ .٣

 .فقرات االستبانة ومعرفة أسباب هذا التراجع
دارات الفنــادق مجتمعــي الدراســة  لنقــل فنــون وطــرق تســییر اإلدارة الحدیثــة إن تســعى یمكــن أ .٤

سـتخدامها فـي تسـهیل اجدیـدة یمكـن ...) ت، معـدات اآل(بالفنادق من خالل إدخـال تجهیـزات 
مــع بنــاء بــرامج تدریبیــة مســتمرة للعــاملین لتمكینهــا  ،تقــدیم الخــدمات الفندقیــة بأنواعهــا المختلفــة

 ستخدام تلك التجهیزات امن 
البحــث عــن فــرص جدیــدة بالشــكل الــذي یجعلهــا مــن مــع االهتمــام بأســتغالل االمثــل للفــرص  .٥

  ستراتیجیات  التسویق االبتكاريارة في صیاغة االبعاد الهامة والمؤث
متابعـة التطـورات التكنولوجیـة فـي مجـال السـیاحة الـذي بـدوره بالفنـادق  إدارات یفضل أن تقـوم .٦

لــدى  یولــد رضــا عــالِ  ممــا، یســاهم فــي ضــمان ســرعة تقــدیم الخــدمات وبنوعیــة عالیــة الجــودة
علـى میـزة تنافسـیة تمكنهـا مـن مكـان الحصـول إیمكن الفنادق المبحوثـة مـن  و ماالضیوف وه

 .االنتقال من درجة الى درجة أعلى
مــــن خـــالل توعیــــة االفــــراد ،  هــــاواســــتخدام الطاقــــة الصـــدیقة ل،كیـــد اهمیــــة االهتمــــام بالبیئـــة تأ .٧

فضـال عـن  كافـة العاملین على مراعاة شروط المحافظة على البیئة في جوانب العمل الفنـدقي
 .املینمراعاة السالمة الصحیة والمهنیة للع



والعمـل علـى إقامـة دورات تدریبیـة ،اسـتراتیجي اقتصـادي كمـورد السـیاحي القطـاعب االهتمـام .٨
داخل المحافظة وخارجها لتأهیل األفراد العاملین من كال الجنسین في مجـال العمـل السـیاحي 

  .الفندقي وٕاشراك أصحاب الفنادق فیها السیماو 
ر على االرتقاء بـالمجتمع، ومنهـا تـوفیر فـرص تأكید على تطور النشاط السیاحي بما له تأثیال .٩

أن أغلـب سـكان المحافظـة  یعتمـدون علـى  السـیماو ،العمل لتحسین دخـل الفـرد ومحاربـة الفقـر
  .  النشاط السیاحي في رفع مستوى الدخل

زیادة الوعي بالبعد الثقافي والعمل على تأسیس ثقافة سیاحیة صحیحة من خالل العمـل علـى  .١٠
والعمـل ،وثات القیمیة التي تقف في طریق تنمیـة السـیاحیة فـي المحافظـةمحاربة  بعض المور 

  .على ترسیخ االیمان بأهمیة العمل الفندقي وقبوله على أساس أنه مهنة محترمة
ـــى  .١١ ـــادة االهتمـــام بالبعـــد المكـــاني مـــن خـــالل العمـــل عل ـــادق فـــي منـــاطق النشـــاط إزی نشـــاء الفن

  . لضیوفمع مراعاة توفیر وسائل نقل مریحة ل،السیاحي 
ــــى إنشــــاء وحــــدة متخصصــــة الســــتقبال  شــــكاوى الضــــیوف  ومقترحــــاتهم  .١٢  التخــــاذ،العمــــل عل

  .إجرارءات تصحیحیة فوریة في حالة معرفة عدم رضا الضیوف
ــــى علــــى نظریتهــــا  .١٣ ــــادق الدرجــــة االول الدرجــــة الثانیــــة فــــي الوصــــول الــــى         مــــننظــــراً لتفــــوق فن

جراء مقارنة مرجعیـة تقـوم إمن الضروري  فإن،دامةبتكاري والتنمیة السیاحیة المستإلالتسویق ا
الدرجــة االولــى للوقــوف علــى ماتتبعــه مــن طــرق  مــنبهــا فنــادق الدرجــة الثانیــة مــع نظریتهــا 

  .وأسالیب
قطاع الفندقي في محافظة النجف االشرف هي ید عاملة البما أن الید العاملة المستخدمة في  .١٤

یـات السـیاحة لـذا یفضـل وضـع مقتـرح یشـمل رؤیـة غیر مدربة فـي أغلبهـا تـدریبًا عالیـا فـي تقن
ـــادق التـــي تشـــكل  إلداراتمســـتقبلیة  ـــالخبراء  إطـــارالفن لتـــدریب وتطـــویر  األجانـــباالســـتعانة ب

مـــن خـــالل التعـــاون بـــین الفنـــادق المبحوثـــة والفنـــادق ،الكـــوادر البشـــریة الموجـــودة فـــي الفنـــدق 
التنمیـــة  وأهـــدافنه مطالـــب تطبیـــق مـــا تتضـــم أســـاسالعاملـــة فـــي الـــدول االخـــرى مبنیـــة علـــى 

تجسـیر الفجـوات لالسیاحیة المستدامة وتحقیق المزید من التواصـل والتنسـیق بـین هـذه الفنـادق 
  .التقنیة والمعرفیة واالقتصادیة بینها 

  
  



 الـمقـتـرحات:ثــانـیاً 
فیما یأتي مجموعة من المقترحات التي ترى الباحثة أهمیة دراستها مستقبًال في إطار 

  :ا الحالیة هدراستموضوع 
بین ) دور التسویق االبتكاري في تحقیق التنمیة السیاحیة المستدامة(إجراء دراسة مقارنة عن  .١

  .فنادق الدرجة االولى وفنادق الدرجة الممتازة 
كبر في متغیرات الدراسة الحالیة وكیفیة قیاسها أدراسات نظریة وتطبیقیة متعمقة بشكل  إعداد .٢

تخدم  أنمعرفیة سابقة والحقة ممكن  وٕاسهاماتعلى هذه الدراسة  وذلك من خالل االعتماد
 .مثل هذه الدراسات 

 .ثر التسویق أالبتكاري على أداء الشركات السیاحیةأدراسة  .٣
ستخدام التصامیم الهندسیة المالئمة وحسب اتخصیص األراضي لتشید فنادق خمس نجوم و  .٤

 .طبیعة المنطقة
 . تحقیق التنمیة السیاحیة المستدامة دراسة حول دور الموارد البشریة في .٥
ـــــي  األمثـــــلســـــتغالل إلعـــــداد دراســـــة وبمشـــــاركة الجهـــــات المختصـــــة لإ.٦ للمســـــاحات الموجـــــودة ف

  .ةالمحافظ
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 .والتوزیع، عّمان، األردن
" أدارة عالقــات الزبــون) "٢٠٠٩(،هاشــم فــوزي دبــاس، یوســف حجــیم ســلطان والعبــادي،الطــائي .١٦

 .األردن،عمان،دار الوراق للنشر والتوزیع، الطبعة األولى
"  اإلدارة واألعمـال) "2008(،طاهر محسـن منصـور، سن و الغالبيصالح مهدي مح،العامري .١٧

  .األردن ، عمان، دار وائل للنشر، الثانیةالطبعة 
الطبعـة " تقیـیم وٕادارة المخـاطرة ) "٢٠٠٨(،سـید، محمد وكاسب، عاطف والكاشف،عبد المنعم .١٨

جمهوریــــة مصــــر  ،جامعــــة القــــاهرة،كلیــــة الهندســــة،مركــــز تطــــویر الدراســــات والبحــــوث،األولــــى
 .العربیة

فلسفتها وأسالیب تخطیطها  :تدامةالتنمیة المس) "٢٠٠٨(،ماجدة، عثمان محمد وأبو زنط،غنیم .١٩
 . األردن،دار صفاء للنشر و التوزیع، عمان" وأدوات قیاسها 

البحـــــــث العلمـــــــي واســـــــتخدام مصـــــــادر المعلومـــــــات التقلیدیـــــــة "، )٢٠٠٨(قنـــــــدیلجي، عـــــــامر،  .٢٠
 .، الطبعة األولى، دار الیازوري للنشر والتوزیع، عّمان، األردن"واأللكترونیة

مركــــز الشــــرعبي للخــــدمات ،الطبعــــة الثانیــــة" أدارة الفنــــادق)"٢٠٠٩(،عبــــد األمیــــر عبــــد،كــــاظم .٢١
 .الیمن،المعرفیة تعز

، الطبعـة األولـى، دار المنـاهج "تسـویق الخـدمات وتطبیقاتـه"، )٢٠٠٦(المساعد، زكي خلیل،  .٢٢
 .للنشر والتوزیع، عّمان، األردن

یب البحــث أســال) " 2009(النجـار، فــایز جمعــة والنجـار، نبیــل جمعــة والزعبــي، ماجـد راضــي، .٢٣
 . ، دار الحامد للنشر والتوزیع، عمان، األردن"منظور تطبیقي:العلمي 

الطبعــة " المفـاهیم والخصــائص والتجــارب الحدیثــة :إدارة االبتكــار)  "٢٠٠٣(،نجــم عبــود ،نجـم .٢٤
 .األردن ،عمان،دار وائل للنشر والتوزیع، األولى

فیصل ،بدر عاید وذیب،والقعید عادل سعید،مرزوق عاید والراوي،بركات كامل والقعید، النمر .٢٥
 .األردن،دار أثراء للنشر والتوزیع،الطبعة األولى" مبادئ السیاحة)"٢٠١١(،الحاج

ـــدار ال ،"اإلدارة اإلســـتراتیجیة) "٢٠١٠(،ســـعد غالـــب،یاســـین .٢٦ ـــعی  ،ازوري العلمیـــة للنشـــر والتوزی
  .األردن ،عمان



  املرتمجة األجنبية الكتب :ب
دلیل عملي لحمایة :أدارة مخاطرة األعمال ) "٢٠٠٨(،مد أصالحعال أح،ترجمة، جوناثان،روفید
جمهوریة مصر ، القاھرة،مدینة نصر،مجموعة النیل العربیة للنشر، الطبعة األولى" أعمالك
  .العربیة

  اجلامعية واالطاريح الرسائل: ج
دراســة حالــة –تــأثیر جــودة الخــدمات علــى تحقیــق رضــا الزبــون  ) "٢٠١٢(،ســمیحة، بلحســن .١

كلیـة العلـوم االقتصـادیة والتجاریـة وعلـوم ،رسـالة ماجسـتیر"  وكالة ورقلـة–موبیلیس مؤسسة 
 .الجزائر،جامعة قاصدي مرباح ورقلة،قسم العلوم التجاریة/التسییر

أثــــــر البراعــــــة التنظیمیـــــة فــــــي تحقیــــــق المرونــــــة ) " ٢٠١١(، حیــــــدر جاســــــم عبیـــــد، الجبـــــوري .٢
"  فـي العـراق) زیـن وآسـیا سـیل( االتصاالتدراسة میدانیة مقارنة بین شركتي : اإلستراتیجیة 

 .العراق ، جامعة الكوفة، كلیة اإلدارة واالقتصاد، رسالة ماجستیر
ـــبعض : التنمیـــة الســـیاحیة المســـتدامة) "2003(حســـانین، عطـــا اهللا فـــاروق،  .٣ دراســـة تقویمیـــة ل

امعـة رسالة ماجستیر، كلیة السـیاحة والفنـادق، ج" سفاجا –معاییر التخطیط بقطاع الغردقة 
  .القاهرة، فرع الفیوم، جمهوریة مصر العربیة 

الحفاظ على التراث العمراني لتحقیق التنمیة السیاحیة )"٢٠١٢(،ریهام كامل، الخضراوي .٤
رسالة ماجستیر " دراسة حالة واحة سیوه: المستدامة من خالل مؤسسات المجتمع المدني

جمهوریة مصر  ،جامعة القاهرة،كلیة التخطیط اإلقلیمي والعمراني،في التخطیط العمراني
  .العربیة

ـــــد الكـــــریم، الزهیـــــري .٥ ـــــة  ) "2010(، مـــــروة عب دور عوامـــــل النجـــــاح الحرجـــــة وســـــلوك المواطن
  .العراق ،كلیة اإلدارة واالقتصاد، جامعة الكوفة  "التنظیمیة في الحد من االنهیار التنظیمي

: في أداء المـوارد البشـریة المواطنة التنظیمیة ودورها) " ٢٠١١(الساعي، عبد الحمید محمود  .٦
رســالة ماجســتیر، كلیــة العلــوم اإلداریــة، " دراســة تحلیلیــة بالمجــالس البلدیــة بمملكــة البحــرین

  .جامعة العلوم التطبیقیة، مملكة البحرین
 وجهــة الحدودیــة مــن المنــاطق فــي العمــل إشــكالیة ) "2007(، تركــي أحمــد محمــد ،الســبیعي .٧

  .المملكة العربیة السعودیة، لعربیة للعلوم األمنیةجامعة نایف ا،"فیها العاملین نظر
حالـة  -دور التسویق في تطـویر النشـاط السـیاحي فـي الجزائـر) "٢٠١٠(،مسكین،عبد الحفیظ .٨

قســم /كلیــة العلــوم االقتصــادیة وعلــوم التســییر، رســالة ماجســتیر، "الــدیوان الــوطني للســیاحة
 .الجزائر،قسنطینة، جامعة منتوري،العلوم التجاریة

: العالقة واألثر، المقدرات الجوهریة والتسویق الریادي) "٢٠١١(،لعطوي، مهند حمید یاسرا .٩
دراســة تحلیلیــة علــى عینــة مــن مــدیري الشــركات الصــغیرة والمتوســطة فــي محافظــة النجــف 

 .رسالة ماجستیر، كلیة اإلدارة واالقتصاد، جامعة الكوفة، العراق"  األشرف



التغیــــر التكنولــــوجي وتــــأثیره فــــي إنتاجیــــة ) " ٢٠٠٥(،علــــي عبــــد الحســــین عبــــاس،الفــــتالوي .١٠
 .العراق،جامعة كربالء،كلیة اإلدارة واالقتصاد،رسالة ماجستیر" المنظمة 

المشــــكالت -التنمیــــة الســــیاحیة المســــتدامة فــــي العــــراق)  "2006(الفــــتالوي، فــــاتن شــــاكر، .١١
  .العراق ،، بغدادكلیة اإلدارة واالقتصاد،الجامعة المستنصریة، ، رسالة ماجستیر"والممكنات

ــــى )"٢٠١٣(، ســــهیلة حســــان، الفرطوســــي .١٢ ــــز التنظیمــــي الشــــامل باالعتمــــاد عل تحقیــــق التمی
، رسـالة ماجسـتیر" دراسـة حالـة فـي المصـرف العراقـي للتجـارة : المدخل المستند الى المـوارد

 .العراق،جامعة الكوفة، كلیة اإلدارة واالقتصاد
إســتراتیجیة االســتقطاب وبنــاء رأس المــال  اثــر)" ٢٠١٢(،نوفــل عبــد الرضــا علــوان، الكمــري .١٣

دراسـة تطبیقیـة فـي عینـة مـن فنـادق الدرجـة : الحكیم في تحقیق التنمیـة السـیاحیة المسـتدامة
  .العراق،بغداد، جامعة المستنصریة، كلیة اإلدارة واالقتصاد، أطروحة دكتوراه"  الممتازة

ـــها تحلیــل جغرافــي لإل )  "٢٠٠٩(،أحمــد عبــد الكــریم كــاظم ،الــنجم .١٤ مكانــات الســیاحیة و آفاقـ
كلیــــة ، ةقســــم الجغرافیـــ،رســــالة ماجســـتیر"  ٢٠٢٠المستقبلیــــة لمدینــــة النجــــف الكــــــبرى حتـــى

  .العراق،،جامعة الكوفة،اآلداب
  العلمية واملؤمترات الدوريات :د
 -الفرص:السیاحة البیئیة في مصر )"٢٠١٠(،أحمد یحیى ،أحمد حسني و إسماعیل،رضوان. .١

جمهوریــة مصــر  ،جامع""ة حل""وان،كلی""ة الفن""ون الجمیل""ة"  قترح""ات االس""تغاللاإلمكانی""ات وم
  http://web.worldbank.org ، العربیة

مجلــــة البحـــــوث  "أبعــــاد التنمیــــة المحلیـــــة وتحــــدیاتها فــــي الجزائــــر" )٢٠١٠(، غریبــــي، أحمــــد .٢
 .٤عددال، جامعة الدكتور یحیى فارس، والدراسات العلمیة

حــول  استشــاریةفــي إطــار خــدمات ، ) ٢٠١٢( ،االشــرف تقریــر خطــة تطــویر ســیاحة النجــف .٣
مؤسســة  ،مقــدم لمكتــب الیونســكو فــي العــراق ،"مســاعدة حكومــة العــراق علــى تطــویر الســیاحة

  .بوركیر الكندیة للخدمات االستشاریة
مجلـة جامعـة "  التخطـیط مـن أجـل التنمیـة المسـتدامة ) "٢٠٠٩(، سـلیمان، ریـدة ومهنـا، دیب .٤

  .األولالعدد ، المجلد الخامس والعشرون، ةدمشق للعلوم الهندسی
 توالمنتجــاالتســویقي فــي الخــدمات  واإلبــداعدور االبتكــار ) "٢٠٠٥(،عطــا اهللا فهــد،الســرحان .٥

 ،جامعــة ال البیــت،مجلــة الســائل"األردنیــة المصــرفیة لتحقیــق المیــزة التنافســیة للبنــوك التجاریــة 
  . االردن ،عمان-  واإلعمالكلیة المال 

دراســة حالــة  -املســتدامة علــى مواجهــة ظــاهرة البطالــة   الســیاحیةأثــر التنميــة  ) "٢٠١٣(،عم""یش،س""میرة .٦
    .www.algeriantourism.com/artticles،" اجلزائر

http://web.worldbank.org
http://www.algeriantourism.com/artticles


ل وأثـــره علـــى رضـــا أصـــول التعامـــ) " ٢٠١٠(،داود ســـلیمان ،إلهـــام خضـــیر و ألقائـــدي،عبـــاس .٧
  .٨٢العدد ،مجلة اإلدارة واالقتصاد ،"دراسة میدانیة لعینة من فنادق إقلیم كوردستان: السیاح

الــتعلم التنظیمــي ودورهــا فــي تبنــي مهــارات التســویق  أدوات) "٢٠٠٨(، أزهــار عزیــز،یــديبالع .٨
 "نت الجنوبیـةالشركة العامـة لالسـم أقسامعینة من مدراء  ألراء استطالعیةدراسة  :االبتكاري 

  .العراق،لكوفةا جامعة ،واالقتصاد اإلدارةكلیة ،،واإلداریةالغري للعلوم االقتصادیة مجلة 
التنمیـة السـیاحیة المسـتدامة " ) ٢٠٠٧(،فـاروق عبـد النبـي، محمـد إبـراهیم و عطـا اهللا، عراقي .٩

د العـالي المعهـ" في جمهوریة مصر العربیة دراسة تقویمیة بالتطبیق على محافظة اإلسـكندریة
  .جمهوریة مصر العربیة ،السیوف اإلسكندریة –للسیاحة والفنادق والحاسب اآللي 

تنمیة الموارد البشـریة ومتطلبـات التنمیـة المسـتدامة ) " ٢٠٠٧(،عبد العزیز بن صقر،الغامدي .١٠
جامعــة نــایف العربیــة للعلــوم "  جامعــة نــایف العربیــة للعلــوم األمنیــة نموذجــًا : لألمــن العربــي

 .المملكة العربیة السعودیة ،یةاألمن
التنمیـة الســیاحیة المسـتدامة فـي الجزائــر " )٢٠١٠( ،محمــد شـریف، عیسـى وشخشـاخ، مرزاقـة .١١

الملتقـــــى الـــــدولي حـــــول  "دراســـــة أداء وفعالیـــــة مؤسســـــات القطـــــاع الســـــیاحي فـــــي الجزائـــــر  –
، وم التســییركلیــة العلــوم االقتصــادیة وعلــ، الســیاحة ودورهــا فــي التنمیــة المســتدامة اقتصــادیات

  .الجزائر ،جامعة محمد خیضر بسكرة
  /شـــــاطئ الممتـــــد مـــــن جبـــــل متكاملـــــة لل إدارة  خطـــــة) "٢٠٠٣( ، األوربـــــيمشـــــروع االتحـــــاد  .١٢

ــــان( تعمیشــــ ــــى) لبن ــــة  إل ــــامج  إطــــارفــــي   ) "ســــوریا(الالذقی ــــز  اإلقلیمــــيالبرن الممــــول المحف
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  أخرى تذكر  إعدادیة   دبلوم فني  بكالوریوس
  
  :سنوات الخدمة عدد ) د
 
  الموقع الوظیفي الحالي) ھـ
 
  أخرى تذكر لطفاً   أعزب  متزوج: الحالة االجتماعیة) و
  

في الحقل المناسب تحت النسبة المئوی"ة الت"ي تعتق"د بأنّھ"ا تعبّ"ر ع"ن رأی"ك بك"ل ) ü(یرجى وضع عالمة : مالحظة
  .صدق

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  :متغريات الدراسة الرئيسة والفرعية
  :التسويق االبتكاري :أوالً 

م"ن خ"الل اس"تغالل . و غیر التقلیدیة موضع التطبیق الفعل"ي ف"ي الممارس"ات التس"ویقیةأھو وضع األفكار الجدیدة  
ویتض6من . ناجح لتلك األفكار لتقدیم وتطویر منتج"ات جدی"دة باس"تخدام التكنولوجی"ا وص"والً لتلبی"ة حاج"ات الزب"ون

  :األبعاد اآلتیة
  .دعم الموارد-١
  .لمخاطرة المحسوبةا-٢
  .جذب الزبائن-٣
  .التركیز على الفرص-٤
  .استخدام التكنولوجیا-٥

  التنمية السياحية املستدامة:ثانيا
وھ""ي عملی""ة إدارة وحمای""ة قاع""دة الم""وارد الطبیعی""ة وتوجی""ھ التغی""ر التقن""ي والمؤسس""ي بطریق""ة تض""من تحقی""ق  

وبشكل یكون م"تالئم م"ن الناحی"ة الفنی"ة ومناس"ب ،ستقبلیة الحالیة والم لألجیالالحاجات البشریة  إرضاءواستمرار 
  :وتتضمن األبعاد اآلتیة.من الناحیة االقتصادیة ومقبول من الناحیة االجتماعیة وغیر مضر للبیئة

   .البعد البیئي -١
  .البعد االقتصادي -٢
   .البعد االجتماعي -٣
  .البعد الثقافي-٤
  .البعد المكاني -٥
  .رضا الضیف-٦



  :ت الدراسة الرئيسة والفرعيةمتغريا
  :التسويق االبتكاري: أوال
و ،تعني قیام الفندق باسثمار اكثر ما یمكن من فرص وباقل م"ا یمك"ن م"ن الم"وارد المت"وفرة لدی"ھ :دعم الموارد -١

  .عندما یكون استثمار الفرص خارج القدرة المادیة للفندق فانھ یعتمد على مصادر تمویل خارجیة

 الفقرات ت
 بنسبة مطبق

١٠٠ %٩٠ %٨٠ %٧٠ %٦٠ %٥٠ %٤٠ %٣٠ %٢٠ %١٠ %٠% 

١ 

 ل"""""دى فن"""""دقنا
ن وافراد عامل

ل"""دیھم الق"""درة 
عل"""ى تحقی"""ق 

 .أھدافھ

           

٢ 

یستثمر فن"دقنا 
م""""""""""""""""وارده 
""""""""""""""""""ة  المالی
لتط""""""""""""""""ویر 
مس"""""""""""""""توى 
الخدم"""""""""""""""""ة 
""""""""""""""""ة  الفندقی
المقدم""""""""""""""""ة 

 .للضیوف

           

٣ 

یعم"""ل فن"""دقنا  
عل"ى اس""تثمار 
جمی""ع طاقات""ھ 
ة لص""""""""""""""ناع

الخدم"""""""""""""""""ة 
 .الفندقیة

           

٤ 

یستطیع فندقنا 
تبی"""ان ماھی"""ة 
ح""دود قدرات""ھ 

 .التنافسیة

           

٥ 

ل"""""دى فن"""""دقنا 
تحالف"""ات م"""ع 
فن"""""""""""""ادق او 
مط"""""""""""""""""اعم 
أخ""""""""""""""""""رى 
"""""""""""""""""ز  لتعزی
""""""""""""""""""ع  الموق

 .التنافسي

           

٦ 

یق"""""وم فن"""""دقنا 
بإعداد ب"رامج 
""""""""""""""""ة  تدریبی
لتط""""""""""""""""ویر 
م""""""""""""""""وارده 

 .البشریة

           

٧ 
د یھ""""تم بتولی""""

األفك""""""""""""""""ار 
الجدی""""دة ف""""ي 

           



 العمل الفندقي
 باعتبارھ""""""""""ا
وس"""یلة لتلبی"""ة 
حاج"""""""""""""""ات 

 .الضیوف

٨ 

یق"""""وم فن"""""دقنا 
بتعظ"""""""""""""""""یم 
م""""""""""""""""وارده 
المالی"""""ة م"""""ن 
خ""""""""""""""""""""الل 
مص"""""""""""""""ادر 
تمویل أخ"رى 

 .كاالقتراض

           

  



اكب""ة ع""ن مو ھ""و ق""درة الفن""دق عل""ى اس""تثمار الف""رص ذات المخ""اطر العالی""ة فض""الً  :المخ++اطرة المحس++وبة -٢
  التطورات استجابةً لحاجات الضیف المتغیرة

 الفقرات ت
 بنسبة مطبق

١٠٠ %٩٠ %٨٠ %٧٠ %٦٠ %٥٠ %٤٠ %٣٠ %٢٠ %١٠ %٠% 

٩ 

فندقنا  یتحمل
المخ""""""""اطرة 
الت"""ي تراف"""ق 
االفك""""""""""""""ار 

 .الجدیدة

           

١٠ 

فن"دقنا  یقترح
أس""""""""""""""الیب 
"""""""""""""""""دة  جدی
تص"""""""""احبھا 
مخ"""""""""""اطرة 
م"""""""""""""اخوذة 
بنظ""""""""""""""""""ر 

 .االعتبار

           

١١ 

ایواك"""""""""""""ب 
فندقنا التغی"ر 
التكنول"""وجي 
الحاصل ف"ي 
الخدم""""""""""""""ة 

 .الفندقیة

           

١٢ 

یواجھ فن"دقنا 
منافسة قوی"ة 
م"""""""ن قب"""""""ل 
الفن""""""""""""""ادق 

 االخرى 

           

١٣ 

یعم""ل فن""دقنا 
عل""ى ادخ""ال 
التحس""""""ینات 
المس"""""""""تمرة 
الالزم""""""""""""ة 

 للصیانة 

           

١٤ 

 یمتل""ك فن""دقنا
ن أقناع""""ة ب""""

االعم"""""""""""ال 
ذات 

 المخ""""""""اطرة
 .ھي مربحة

           

١٥ 

ینف""""ذ فن""""دقنا 
"""""""""""""""""دیل  الب
""""""""""""""""ر  االكث

عل""ى ربحی""ة 
 ال""""رغم م""""ن

المخ""""""""اطرة 
 .العالیة

           

  



  



في صناعة الخدمة الفندقیة یرغب بھ"ا الض"یف او یش"عر یات ھو قدرة الفندق على تقدیم مز:  :جذب الضیوف - ٣
  .الضیف انھ حصل على قیمة اكثر من ثمن الخدمة 

 الفقرات ت
 بنسبة طبقم

١٠٠ %٩٠ %٨٠ %٧٠ %٦٠ %٥٠ %٤٠ %٣٠ %٢٠ %١٠ %٠% 

١٦ 

یعم""ل فن""دقنا 
باس""""""""تمرار 
عل"""ى ج"""ذب 
الض"""""""""یوف 
م""""ن خ""""الل 
التع""""""""""""رف 
""""""""""""""""""""ى  عل
حاج"""""""""""اتھم 

 .ورغباتھم

           

١٧ 

یعم""ل فن""دقنا 
على إش"راك 
الض"""""""""یوف 
واالخ""""""""""""""ذ 
ب""""""""""""""ارائھم 
ح"""""""""""""""""""ول 
الخ""""""""""دمات 
 التي یقدمھا 

           

١٨ 

 یعم""ل فن""دقنا
عل""""""""""""ى ان 

ل""""دى  یك""""ون
االف""""""""""""""راد 
الع"""""""""""املین 
 مھ"""""""""""ارات
تمك"""نھم م"""ن 
التعام"""ل م"""ع 
الض"""""""""یوف 
 بمھنیة عالیة

           

١٩ 

 یس"""""""""""""تعین
""""""""""""""""""دقنا  فن
بالض"""""""یوف 
الكتش"""""""""اف 
وتط"""""""""""ویر 
خ"""""""""""""دمات 

 .جدیدة

           

٢٠ 

یعم""ل فن""دقنا 
باس""""""""تمرار 
عل"""ى تقوی"""ة 
العالق"""ة م"""ع 
الض""یف م""ن 
خ""الل تق"""دیم 
ض""""""""""""""""ل  اف

 .الخدمات

           

یق"""وم فن"""دقنا  ٢١
ب بج""""""""""""""""ذ

           



الض""یف م""ن 
خ"""""""""""""""""الل 
اس""""""""""""تخدام 
ش""""""""""""""بكات 

 .االنترنیت

٢٢ 

یحاول فندقنا 
""""""""""""""""ز  تعزی
العالق""""""""""""""ة 
المس""""""""تدامة 
مع الضیوف 
بعد المغادره 

. 

           

  
  
  
ھي سعي الفندق إلى البحث المستمر عن الفرص المتاحة في حاجات الض"یوف الت"ي ل"م : التركیز على الفرص -٤

  .تستغل بشكل كامل 

 الفقرات ت
 بنسبة مطبق

١٠٠ %٩٠ %٨٠ %٧٠ %٦٠ %٥٠ %٤٠ %٣٠ %٢٠ %١٠ %٠% 

٢٣ 

یعم""ل فن""دقنا 
وبش""""""""""""""كل 
مستمر عل"ى 
"""""""""""""""""""ع  توق
الف"""""""""""""رص 

 المربحة

           

٢٤ 

یھ"""تم فن""""دقنا 
بدراس"""""""""""""ة 
كیفیة اختی"ار 
الف"""""""""""""رص 
المتاح"""""""""""""ة 
لج""""""""""""""""ذب 

 .الضیوف

           

٢٥ 

یعتم""د فن""دقنا 
اس""""""""""""""الیب 
تس""""""""""""ویقیة 
تساعد بشكل 
كبی""""ر عل""""ى 
اس"""""""""تقطاب 

 وفض""""""""""""ی
 .جدد

           

٢٦ 

یق""""یم فن""""دقنا 
الف"""""""""""""رص 

على الجدیدة 
وف"""ق معی"""ار 
الكلفة وایراد 

 . كل فرصة

           

           یق"""وم فن"""دقنا  ٢٧



بتط"""""""""""""ویر 
ط""رق تق""دیم 
خ"""""""""""""دمات 
جدی""""دة قب""""ل 
الفن""""""""""""""ادق 

 .المنافسة

٢٨ 

لیس""""""""""""تثمر 
""""""""""""""""""دقنا  فن
الف"""""""""""""رص 
المتاح"""""""""""""ة 
""""""""""""""""""ة  لتلبی
احتیاج""""""""ات 

 .الضیوف

           

٢٩ 

دقنا یعتم""د فن""
االجتماع""ات 
والنقاش"""""""ات 
للتع""""""""""""رف 
على رغبات 
الض"""""""""یوف 
وطموح"""اتھم 
وتلبیتھ"""""""""""""ا 
بس"""""""""""""رعة 

 .وباستمرار

           

  
  



ھ"ي ق""درة الفن"دق عل"ى البح"ث ع""ن وس"ائل تكنولوجی"ة جدی"دة ت""ؤدي ال"ى تقلی"ل الوق""ت  :اس+تخدام التكنولوجی+ا  -٥
  .والتكالیف ورفع جودة تقدیم الخدمة

 الفقرات ت
 بنسبة مطبق

١٠٠ %٩٠ %٨٠ %٧٠ %٦٠ %٥٠ %٤٠ %٣٠ %٢٠ %١٠ %٠% 

٣٠ 

یعم""""ل فن""""دقنا 
عل"""ى متابع"""ة 
التط"""""""""ورات 
التكنولوجی""""""ة 
باس"""""""""""تمرار 
لتحس"""""""""""""""ین 
""""""""""""""""ھ  خدمات

 .الفندقیة

           

٣١ 

 یھ"""""تم فن"""""دقنا
بش""كل متزای""د 
""""""""""""""""""""یم  بتعل
الع""املین لدی""ھ 
كیفیة التعام"ل 
م"""ع االجھ"""زة 

 .الحدیثة

           

٣٢ 

ایركز فن"دقنا 
س""رعة  عل""ى

دم"""""""""""""""""ة خ
الض""یف م""ن 
خ"""""""""""""""""الل 
التكنولوجی""""ا 

 .الحدیثة

           

٣٣ 

 ی""ؤمن فن""دقنا
اس""""تخدام  ان

الوس""""""""""""ائل 
التكنولوجی""""ا 
الجدی"""""""""""""دة 
یس""اعد عل""ى 
تقلیل تكالیف 
انتاج الخدمة 

 .الفندقیة

           

٣٤ 

یخص"""""""""ص 
""""""""""""""""""دقنا  فن
االم""""""""""""وال 
الالزم""""""""""""ة 
للحص"""""""""ول 
""""""""""""""""""""ى  عل
التكنولوجی""""ا 

 الجدیدة

           

٣٥ 

یھ"""تم فن""""دقنا 
دة ج"ودة بزیا

الخ""""""""""دمات 
باس""""""""""تخدام 
اح""""""""""""""""دث 

 .التقنیات

           



٣٦ 

 یق"""وم فن"""دقنا
بمراجع""""""""""ة 
مس""""""""""""تمرة 
الس"""""""""""الیب 
العم"""ل لك"""ي 
تتماش""ى م"""ع 
التغیی"""""""رات 
ف""""""ي بیئی""""""ة 

 .التنافس

           

٣٧ 

یبح""ث فن""دقنا 
ع""""ن أفك""""ار 
جدیدة لتق"دیم 
خ"""""""""""""دمات 
فندقیة جدیدة 
ع"""ن طری"""ق 
البح"""""""""""""""ث 

 .والتطویر

           

  
  :ة السياحية املستدامةالتنمي:ثانيا 

والحف6اظ عل6ى البن6ى التحتی6ة وتنمیتھ6ا ،الحفاظ على قاعدة ثابتة من الم6وارد الطبیعی6ة وحمایتھ6ا:البعد البیئي -١
  .بالشكل الذي الیؤدي الى االضرار بالبیئة

 الفقرات ت
 بنسبة مطبق

١٠٠ %٩٠ %٨٠ %٧٠ %٦٠ %٥٠ %٤٠ %٣٠ %٢٠ %١٠ %٠% 

٣٨ 

یس"""""عى فن"""""دقنا 
ی"""""""ق ال"""""""ى تطب

االعم"""""""""""""""""""ال 
الض""""""""""""روریة 
الت"""ي تح"""د م"""ن 
تل"""""""وث بیئ"""""""ة 
الفن"دق الداخلی"ة 
وجعلھا مطابقة 
للمواص""""""""""فات 

 المعتمدة

           

٣٩ 

یس"""""عى فن"""""دقنا 
ال"""""""ى تطبی"""""""ق 
المع""اییر الفنی""ة 
المعتم""""""""""""""""""دة 
لالس""""""""""""""تخدام 
االفض"""""""""""""""""""ل 
للتكنولوجی"""""""""""ا 
المس""""""""""""تخدمة 
بالش""""كل ال""""ذي 
یجعلھ""""ا ب""""دون 
ت""""""اثیر س""""""لبي 
عل"""""""ى ج"""""""ودة 

 خدماتھ

           

٤٠ 

یح""""""""""""رص 
فن"""دقنا عل"""ى 
تخص"""""""یص 
ج"""""زء م"""""ن 
ایرادات""""""""""""ھ 

           



لش""""""""""""""""راء 
التكنولوجی""""ا 
الجدی"""""""""""""دة 
والنظیف""""""""""ة 

 . للبیئة

٤١ 

یتبن"""ى فن""""دقنا 
""""""""""""""""امج  برن
"""""""""""""""""""ة  توعی
 الع""""""""""""""املین

لغ""""""""""""""""رض 
مراع""""""""""""""""اة 
ش"""""""""""""""""روط 
المحافظ"""""""""""ة 
عل"""""ى البیئ"""""ة 
ف"""""""ي كاف"""""""ة 
جوانب العمل 

 الفندقي

           

٤٢ 

یساھم فن"دقنا 
ف"""ي تط"""ویر 
الح""""""""""""دائق 
والمتنزھ""ات 

لت"""ي تحق"""ق ا
الراح""""""""""""""ة 

 للضیف

           

٤٣ 

یفرض فن"دقنا 
اج"""""""""""راءات 
احترازی"""""""""""ة 
""""""""""""""ة  وقانونی
للتاك""""""د م""""""ن 
الس"""""""""""""""المة 
الص""""""""""""""حیة 
والمھنی"""""""""""""ة 
""""""""""""""""راد  لالف
 العاملین لدیھا

           

٤٤ 

یس"""""""""""""تخدم 
""""""""""""""""""دقنا  فن
المعالج""""""ات 
الفنی"""""ة م"""""ن 
اج""""""""""""""""""""ل 
التخلص م"ن 

 النفایات

           

ممكنة وذلك م+ن  مدةاه االقتصادي والمحافظة على الموارد الطول استمراریة وتعظیم الرف:البعد االقتصادي -٢
  .خالل مساھمة السیاحة في زیادة مصادر الدخل وتحسین مستویات المعیشة للمجتمع المضیف

 الفقرات ت
 بنسبة مطبق

١٠٠ %٩٠ %٨٠ %٧٠ %٦٠ %٥٠ %٤٠ %٣٠ %٢٠ %١٠ %٠% 

٤٥ 

یعم""""ل فن""""دقنا 
عل"""ى تك"""وین 
ف"""رص عم"""ل 
ومص""""""""""""ادر 
ة دخ""""ل جدی""""د

           



تس"""""اھم ف"""""ي 
خدم""""""""""""""""""""ة 
المجتم""""""""""""""ع 

 المضیف

٤٦ 

یھ"""""تم فن"""""دقنا 
بایج""""اد س""""بل 
كفیل""ة لتحقی""ق 
االتص""ال م""ع 
"""""""""""""""""راد  االف
والمؤسس""""ات 
ذوي الخب"""""رة 
ف""""""ي مج""""""ال 
""""""""""""""""""ة  التنمی
الس"""""""""""""یاحیة 
الكتس""""""""""""اب 
الخب"""""""""""""رات 
الالزم"""ة ف""""ي 
تطویر العم"ل 

 الفندقي

           

٤٧ 

ایتفاع""ل فن""دقنا  
م"""""ع قطاع"""""ات 
المجتم"""""""""""""""""""ع 
االخ"""""""""""""""""""رى 
 لتط"""""""""""""""""""""ویر

الخ"""""""""""""""""دمات 
واالم""""اكن ذات 
الط""ابع المتمی""ز 
للمجتم"""""""""""""""""""ع 

 المضیف

           

٤٨ 

یشجع فن"دقنا 
مش"""""""""""اركة 
االف""""""""""""""راد 
الع"""""""""""املین 
بعملی"""""""""""ات 
التوعی"""""""""""""ة 
بالعم"""""""""""""""ل 
الفن"""دقي م"""ن 
خ"""الل رب"""ط 
ھ""""""""""""""""""""""ذه 
العملی""""""""""ات 
بجوان""""""""""""ب 
"""""""""""""""""""ة  مالی

 ومعنویة

           

٤٩ 

یق"""""وم فن"""""دقنا 
بإش"""""""""""""""راك 
قطاع"""""""""""""ات 
المجتم""""""""""""""ع 
المختلف"""ة ف"""ي 
تط"""""""""""""""""ویر 
السیاس""""""""""ات 
المتبع"""""""""""""""""ة 
لتحقی""ق تنمی""ة 
س""""""""""""""""یاحیة 

           



مس"""""""""""""""تمرة 
ومتط"""""""""""ورة 
 للبلد المضیف

٥٠ 

ایعم""""ل فن""""دقنا  
عل""""ى تحس"""""ین 
مؤش""ر اإلس""ھام 
ف""ي رف""د س""وق 
العمل الس"یاحي 
للبل"""د ب"""الموارد 
البش""""""""""""""""""""ریة 
المؤھل""""""""""""""""""""ة 
معرفی""""""""""""""""""""""ا 

 ومھاریاً 

           

٥١ 

یسعى فن"دقنا 
ال"""ى تحقی"""ق 
 تحس"""""""""ینات
اقتص"""""""""ادیة 
جوھری"""""""""""ة 
ومس"""""""""تمرة 

می""""ة ف""""ي التن
 السیاحیة 

           

یعني العدالة في توزیع الموارد بین افراد المجتمع والسعي الشراك افراد المجتمع المحلي :البعد االجتماعي -٣
  .في تخطیط المشاریع السیاحیة وتنفیذھا

 الفقرات ت
 بنسبة مطبق

١٠٠ %٩٠ %٨٠ %٧٠ %٦٠ %٥٠ %٤٠ %٣٠ %٢٠ %١٠ %٠% 

٥٢ 

یھ"""""""تم فن"""""""دقنا 
اییر بوض""ع مع""

اجتماعی""""""""""""""""ة 
تس"""""""اعد ف"""""""ي 
جع"""ل المجتم"""ع 
المض"""""""""""""""""یف 
یس""اھم ویش""جع 
ویط""ور العم""ل 

 الفندقي

           

٥٣ 

یطب""ق فن""دقنا 
المع""""""""""""اییر 
القانونیة م"ن 
خالل العم"ل 
ف"""""ي ح"""""دود 
التش"""""ریعات 
والق"""""""""وانین 
""""""""""""""""""""ي  الت
یص""""""""""درھا 
"""""""""""""""""""""د  البل

 المضیف

           

٥٤ 

یعم""ل فن""دقنا 
على ترس"یخ 
اس""""""""""""""""""س 
التكام"""""""""""""ل 
العلم"""""""""""""""ي 
والثق""افي م""ع 

           



لمؤسس"""""ات ا
التعلیمی"""""""""""ة 
لتط"""""""""""""ویر 
االف""""""""""""""راد 

 العاملین

٥٥ 

یھ"""""تم فن"""""دقنا 
بمقترح"""""""""ات 
الع""""""""""""""املین 
والس"""""""""""""كان 
المحلی"""""""""""""ین 
والض""""""""یوف 
ف""""""ي مج""""""ال 
تط"""""""""""""""""ویر 

 السیاحة

           

٥٦ 

یشجع فن"دقنا 
ممارس"""""""""""ة 
س"""""""""لوكیات 
ال"""تعلم ونق"""ل 
المعرف""""""""""""ة 
والمش"""""اركة 
بھ"""""""ا ب"""""""ین 
االف""""""""""""""راد 

 العاملین

           

٥٧ 

الی""""""""""""ؤمن  
دقنا ب""""ان فن""""

""""""""""""""""ق  تحقی
الس""""""""""""""معة 
والمكان"""""""""""ة 
المتمی"""""""""""زة 
للفن""""دق م""""ن 
ض""""""""""""""""من 
االولی""""""""""ات 
الت""""ي تعم""""ل 
""""""""""""""""""""ى  عل

 تعزیزھا

           

٥٨ 

یھ"""تم فن""""دقنا 
بتوعی""""""""""""""ة 
االف""""""""""""""راد 
الع"""""""""""املین 
"""""""""""""""ة  باھمی
االبق""اء عل""ى 
الت""""""""""""""راث 
الحض""""""اري 
 والمعم""""اري
"""""""""""""""""""""د  للبل
المض"""""""""یف 
والمجتم""""""""ع 

 المحلي

           

ة في حفظ الھویة الثقافیة وتطویر المجتمعات المحلیة وتحقیق نوع من یعني مساھمة السیاح:البعد الثقافي -٤
  .التبادل الثقافي الغناء الثقافة المحلیة للمجتمع



 الفقرات ت
 بنسبة مطبق

١٠٠ %٩٠ %٨٠ %٧٠ %٦٠ %٥٠ %٤٠ %٣٠ %٢٠ %١٠ %٠% 

٥٩ 

یعم""ل فن""دقنا 
عل""ى تحقی""ق 
"""""""""""""""ة  التنمی
السیاحیة من 
الناحی""""""""""""""ة 
الثقافی""""""""""""""ة 
ب""التوافق م""ع 

یم المجتم""ع ق""
 .المضیف

           

٦٠ 

یھ"""تم فن""""دقنا 
 بالحف""""""""""""اظ
""""""""""""""""""""ى  عل
وتعزی""""""""""""ز 
""""""""""""""""ة  الھوی

 .الثقافیة

           

٦١ 

یعم""ل فن""دقنا 
على احت"رام 
المب"""""""""""""ادئ 
األخالقی"""""""""ة 
والثقافی"""""""""""ة 

 .للضیف

           

٦٢ 

یھ"""تم فن""""دقنا 
بتقلیل االث"ار 
الس""""""""""""""لبیة 
للس""""""""""""یاحة 
على الت"راث 

 .الثقافي

           

٦٣ 

نا یعم""ل فن""دق
عل"""ى زی"""ادة 
ال""وعي ل""دى 
الضیف ع"ن 
الت""""""""""""""راث 
الثق"""""""""""""""افي 

 .العراقي

           

٦٤ 

یھ"""تم فن"""دقنا  
ب""""""""""البحوث 
والدراس""""ات 
ح"""ول ثقاف"""ة 

 .الضیف

           

٦٥ 

یساھم فن"دقنا 
بتنظ""""""""""""""""یم 
المناس"""""""بات 
الثقافی""""""""""""""ة 
وبمش""""""اركة 

 .الضیف

           

  



  



لتتجس+د اثارھ+ا ف+ي البنی+ة المحیط+ة ل+ھ وب+درجات ،ة ھو الوع+اء المك+اني ال+ذي یحت+وي التنمی+:البعد المكاني -٥
  .ومستویات متباینة

 الفقرات ت
 بنسبة مطبق

١٠٠ %٩٠ %٨٠ %٧٠ %٦٠ %٥٠ %٤٠ %٣٠ %٢٠ %١٠ %٠% 

٦٦ 

یمتل""ك فن""دقنا 
تس"""""""""ھیالت 
 التواص""""""""""ل
بین""""ھ وب"""""ین 
المؤسس"""""ات 
الس""""""""""یاحیة 

 االخرى

           

٦٧ 

تس""""""""""""""""اھم 
المن"""""""""""اطق 
االثری""""""""""""""ة 
الموج""""""""ودة 
 ق""رب فن"""دقنا

ف"""""ي زی"""""ادة 
النش"""""""""""""""اط 

 السیاحي

           

٦٨ 

تس""""""""""""""اھم  
المن"""""""""""اطق 
الدینی"ة ق"رب 
فن"""""دقنا ف"""""ي 
زیادة النشاط 

 السیاحي

           

٦٩ 

یعتم""د فن""دقنا 
عل"""ى ش"""ھرة 
الموق"""""""""""""""ع 
الس""""""""""یاحي 
للمنطق""ة مم""ا 
ض""""""""""""""یف  ی
""""""""""""""""دق  للفن
عوام""""""""""""""ل 
النج"""""""""""""""اح 

 المستمرة

           

٧٠ 

ان تن"""""""""""وع 
االنش"""""""""""طة 
الس""""""""""یاحیة 
ضمن الحی"ز 
المك"""""""""""""اني 

ط""""""""""""""""ي یع
لفن""""دقنا ق""""وة 
المنافس"""""""""""ة 
ض""""من ھ""""ذا 

 .الحیز

           

٧١ 
یمتل""ك فن""دقنا 
می""زة مكانی""ة 
تس""""اھم ف""""ي 

           



""""""""""""""""ھ  توجی
العملی""""""""""""""ة 
 االستثماریة

 
  
  



مستوى الخدمة الفعلیة المقدمة إلیھ  بین توقعات الضیف للخدمات الفندقیة وبین ھو مقارنة: رضا الضیف -٦
  . على وفق احتیاجاتھ

 تالفقرا ت 
 بنسبة مطبق

١٠٠ %٩٠ %٨٠ %٧٠ %٦٠ %٥٠ %٤٠ %٣٠ %٢٠ %١٠ %٠% 

٧٢ 

یعم""ل فن""دقنا 
عل""""ى تلبی""""ة 
حاج"""""""""""""ات 
ورغب""""""""""ات 

 .الضیف

           

٧٣ 

ل""""دى فن""""دقنا 
ادوات 

""""""""""""""""اس  لقی
ومتابع""""""""""""ة 
رض""""""""""""""""""ا 
ض""""""""""""یف  ال
بش"""""""""""""""""كل 

 مستمر

           

٧٤ 

لیھ""تم فن""دقنا  
بب""""""""""""""رامج 
ج""""""""""""""""""ذب 
الض""یف م""ن 
خ"""""""""""""""""الل 
فعالیات ذات 
مزای"""ا تقنی"""ة 

عل""ى  تتف""وق
خ"""""""""""""دمات 
الفن""""""""""""""ادق 

 .األخرى

           

٧٥ 

یمتل""ك فن""دقنا 
موقع"""""""""""""""""اً 
الكترونی"""""""""ا 
لع"""""""""""""رض 
المعلوم""""""ات 
الجدی"""""""""""""دة 
ض""""""""""""یف  لل
ومعرف""""""""""""ة 

 .اقتراحاتھ

           

٧٦ 

 یمتل""ك فن""دقنا
""""""""""""""""""راد  اف
ع""""""""""""""املین 
ترتس""م عل""ى 
وج""""""""""وھھم 
عالم"""""""""""ات 
البھج"""""""""""""""ة 

 والسرور

           

٧٧ 
یق""وم فن""دقنا  

باتخ""""""""""""""""اذ 
إج"""""""""راءات 

           



تص"""""""حیحیة 
وري بشكل ف

ف""""""ي حال""""""ة 
ع""""دم رض""""ا 

 الضیف

٧٨ 

یمتل""ك فن""دقنا 
الق""درة عل""ى 
مس"""""""""""""ایرة 
التغیرات في 
تص""""""""""""""میم 
الخ""""""""""دمات 
الفندقی"""""""""""""ة 
نتیج""ة لتغی""ر 
"""""""""""""""""""""""ي  ف
تفض""""""""یالت 

 .الضیف

           

 



  )٢(ملحق 
  جامعة الكوفة
كلیة اإلدارة 

  واالقتصاد
  قسم إدارة األعمال

  تحكیم استبانھ دراسة: الموضوع
  

  احملرتم ...ضلاألستاذ الفا
دور التس6ویق االبتك6اري ف6ي تحقی6ق (تعد استمارة االستبانة التي بین أیدیكم، مقیاساً لمتغیرات الدراسة الموس"ومة 

دراسة مقارنة بین فنادق الدرجة االولى وفنادق الدرجة الثانیة ف6ي محافظ6ة النج6ف  التنمیة السیاحیة المستدامة
  . نیل شھادة الماجستیر في إدارة األعمال والتي تشّكل جزًء من متطلبات) االشرف

ونظراً لما نتوس"مھ ف"یكم م"ن خب"رة ودرای"ة ف"ي ھ"ذا المج"ال، نرج"و ق"راءة العب"ارات والتفض"ل بإب"داء رأیك"م ح"ول 
األبعاد والفقرات الواردة في االستبانة، مع بیان المالحظات الض"روریة الت"ي س"تخدم الدراس"ة ف"ي ض"وء المح"اور 

  : اآلتیة
  قرات تقیس متغیرات الدراسة األساسیة؟ ھل أن الف -١
  مدى وضوح كل فقرة مندرجة تحت كل بعد وقیاس الغرض الذي وضعت من أجلھ؟  -٢
  مدى انتماء كل فقرة لكل بعد؟  -٣
 مدى إمكانیة إضافة فقرات أخرى إلى األبعاد المحددة أو استبعاد الفقرات غیر المناسبة؟  -٤
  عادمدى صالحیة كل فقرة من الفقرات لقیاس االب -٥

  : المالحظات
 سیتم استخدام مقیاس بأحد عشر رتبة -١

 مطبق
بنسبة 

٠% 

 مطبق
بنسبة 
١٠% 

 مطبق
  بنسبة

٢٠% 

 مطبق
بنسبة 

٣٠% 

 مطبق
بنسبة 
٤٠% 

 مطبق
بنسبة 
٥٠% 

 مطبق
بنسبة 

٦٠% 

 مطبق
بنسبة 
٧٠% 

 مطبق
بنسبة 
٨٠% 

 مطبق
بنسبة 

٩٠% 

 مطبق
بنسبة 
١٠٠% 

نظیمي االول والثاني والذین ھ"م ب"درجتھم وال"ذین لھ"م الح"ق االستبانة موجھة إلى المدیرین بالمستوى الت -٢
  .في اتخاذ القرار

 .سیتم إجراء الدراسة على مجموعة من فنادق مدینة النجف االشرف -٣
حیث ان المقاییس المعتمدة لقیاس ابعاد التسویق االبتكاري .تم االعتماد على المقاییس في بناء وتصمیم االستبانة

   )Bessant,2003:764( ، )Norris,2011(، Hang et al.,2010:1273)( ھي
 Efi,,2009)(،)Sefertzi,2000:18( )Kurgun et al,2011(، )Ehret&Galanakis,2012(  

) 2012:الكمري(اما المقاییس المعتمدة لقیاس ابعاد التنمیة السیاحیة المستدامة ھي 
  ),Stefanica&Gurmeza:2010(Cenat&Gourdon:2007)(،)٢٠٠٠،خیر(،
  .تفضلوا بقبول فائق الشكر والتقدیر لتعاونكم ولشخصكم الكریمو

  

  املشرف 
 االستاذ الدكتور عادل هادي البغدادي

  الباحثة
  والء سلمان عبد احلمزة

 
  :متغريات الدراسة الرئيسية والفرعية

  التسويق االبتكاري:اوال
من خالل استغالل . الممارسات التسویقیةھو وضع األفكار الجدیدة او غیر التقلیدیة موضع التطبیق الفعلي في  

ویتضمن . ناجح لتلك األفكار لتقدیم وتطویر منتجات جدیدة باستخدام التكنولوجیا وصوالً لتلبیة حاجات الزبون
  :االبعاد االتیة

  دعم الموارد-١
  المخاطرة المحسوبة-٢
  جذب الزبائن-٣
  التركیز على الفرص-٤
  استخدام التكنولوجیا-٥



  ة السياحية املستدامةالتنمي:ثانيا
وھ""ي عملی""ة إدارة وحمای""ة قاع""دة الم""وارد الطبیعی""ة وتوجی""ھ التغی""ر التقن""ي والمؤسس""ي بطریق""ة تض""من تحقی""ق  

واستمرار ارضاء الحاجات البشریة لالجیال الحالیة والمستقبلیة وبش"كل یك"ون م"تالئم م"ن الناحی"ة الفنی"ة ومناس"ب 
  :وتتضمن االبعاد االتیة.ة االجتماعیة وغیر مضر للبیئةمن الناحیة االقتصادیة ومقبول من الناحی

  البعد البیئي  -١
  البعد االقتصادي -٢
  البعد االجتماعي  -٣
  البعد الثقافي-٤
  البعد المكاني -٥
  رضا الضیف-٦



  :متغريات الدراسة الرئيسة والفرعية 
  التسويق االبتكاري: أوال
  دعم الموارد .١

 ت

  التقویم 
 الفقرات

 صالحیة الفقرة وضوح الفقرة تغیراالنتماء للم
إمكانیة إضافة أو تعدیل أو حذف 

ال  ینتمي الفقرة
 ینتمي

واضح
 ة

غیر 
واضح

 ة

صالح
 ة

غیر 
صالح

 ة

ل"""دى فن"""دقنا أف"""راد الع"""املین  ١
 .قادرین على تحقیق أھدافھ

       
  

٢ 

یس""تثمر فن""دقنا م""وارد المالی""ة 
مس"""""توى الخدم"""""ة  لتط"""""ویر

 .الفندقیة المقدمة للضیوف

       

٣ 
یعم"""ل فن"""دقنا عل"""ى اس"""تثمار 
جمیع طاقاتھ لصناعة الخدمة 

 .الفندقیة

       

تبی""ان ماھی""ة  یس""تطیع فن""دقنا ٤
 .حدود قدراتھ التنافسیة

       

٥ 

لدى فندقنا تحالفات مع فنادق 
او مط""""اعم اخ""""رى لتعزی""""ز 

 .الموقع التنافسي

       

٦ 
یق"""وم فن"""دقنا باع"""داد ب"""رامج 

م"""""وارده  تدریبی"""""ة لتط"""""ویر
 .البشریة

       

٧ 
یشجع فن"دقنا االفك"ار الجدی"دة 
م"ن خ"الل فھ"م وجھ"ات نظ"ر 

 .العاملین

       

٨ 
یھ"""تم فن"""دقنا بتولی"""د االفك"""ار 

وس""""یلة  الجدی""""دة باعتبارھ""""ا
 .لتلبیة الحاجات

       

٩ 
یق""وم فن""دقنا بتعظ""یم م""وارده 
المالی"""ة م"""ن خ"""الل مص"""ادر 

 .تمویل اخرى كاالقتراض

       

١
٠ 

س""""""تقطب فن""""""دقنا خب""""""رات ی
جدی""دة م""ن اج""ل تولی""د افك""ار 

 .جدیدة

       

  



  المخاطرة المحسوبة .٢

 ت

  التقویم 
 الفقرات

 صالحیة الفقرة وضوح الفقرة االنتماء للمتغیر
إمكانیة إضافة أو تعدیل أو حذف 

ال  ینتمي الفقرة
 ینتمي

واضح
 ة

غیر 
واضح

 ة

صالح
 ة

غیر 
صالح

 ة

ت"ي فندقنا المخ"اطرة ال یتحمل ١
 .ترافق االفكار الجدیدة 

        

٢ 
فن""دقنا اس""الیب جدی""دة  یقت""رح

تص"""احبھا مخ"""اطرة م"""اخوذة 
 .بنظر االعتبار

       

٣ 
فن""""""""دقنا التغی""""""""ر  یواك""""""""ب

التكنول""""وجي الحاص""""ل ف""""ي 
 .الخدمة الفندقیة

       

٤ 
یواجھ فندقنا منافسة قویة م"ن 
قب""""ل الفن""""ادق االخ""""رى ف""""ي 

 جذب الضیوف

       

٥ 

ن""""دقنا عل""""ى ادخ""""ال یعم""""ل ف
التحسینات المستمرة الالزم"ة 
لص"""""یانة اجھ"""""زة ومع"""""دات 

 وبناء الفندق

       

٦ 
قناع"""""ة ب"""""ان  یمتل"""""ك فن"""""دقنا

االعم""ال ذات المخ""اطرة ھ""ي 
 .مربحة

       

٧ 
یتحم""ل فن""دقنا مخ""اطر عالی""ة 
للتكیف واالستجابة لمتطلبات 

 .الضیوف

       

٨ 
ینف""""ذ فن""""دقنا الب""""دیل االكث""""ر 

المخ""""""اطرة ربحی""""""ة رغ""""""م 
 .العالیة

       

٩ 
فن""دقنا عل""ى التنب""وء  یح""رص

نتائج كل بدیل الختیار البدیل 
 .الذي یحقق نتائج افضل

       

١
٠ 

فن""""دقنا عل""""ى ایج""""اد  یش""""جع
حلول مبتكرة وذات مخ"اطرة 

 .محسوبة

       

  
 



  جذب الزبائن .٣

 ت

  التقویم 
 الفقرات

 صالحیة الفقرة وضوح الفقرة االنتماء للمتغیر
انیة إضافة أو تعدیل أو حذف إمك

ال  ینتمي الفقرة
 ینتمي

واضح
 ة

غیر 
واضح

 ة

صالح
 ة

غیر 
صالح

 ة

١ 

باس""تمرار عل""ى  یعم""ل فن""دقنا
ج"""ذب الض"""یوف م"""ن خ"""الل 
التع""""""رف عل""""""ى حاج""""""اتھم 

 .ورغباتھم

         

٢ 
یعم"""""ل فن"""""دقنا عل"""""ى اش"""""راك 
الضیوف واالخ"ذ ب"ارائھم ح"ول 

 الخدمات التي یقدمھا 

       

٣ 
عل""""ى ان یك""""ون  فن""""دقنایعم""""ل 

االف"""راد الع"""املین ال"""ذین عل"""ى 
تم"""اس بالض"""یف بمھ"""ارات ف"""ن 

 .التعامل مع الضیف

       

٤ 
فن""""""دقنا بالزب""""""ائن  یس""""""تعین

الكتش"""اف وتط"""ویر خ"""دمات 
 .جدیدة

       

٥ 
ببن"""اء عالق"""ات  فن"""دقنا یھ"""تم

وطی""""""""دة م""""""""ع الش""""""""ركات 
 .السیاحیة لجذب الضیوف

       

 باس""تمرار عل""ى یعم""ل فن""دقنا ٦
 .تقویة العالقة مع الضیف

       

٧ 
یق"وم فن""دقنا بج"ذب الض""یف م""ن 
خ""""""""الل اس""""""""تخدام ش""""""""بكات 

 .االنترنیت

       

٨ 
یح"""""اول فن"""""دقنا االس"""""تمرار 
باالتصال بالضیف حت"ى بع"د 

 .مغادرتھ

       

٩ 
یعم"""""ل فن"""""دقنا عل"""""ى معرف"""""ة 
متطلب"""ات وحاج"""ات الض"""یوف 
م""""ن خ""""الل مق""""ابلتھم او ع""""ن 

 .ئیةطریق الدراسات االستقصا

       

١
٠ 

بتق"""""دیم ھ"""""دایا  یھ"""""تم فن"""""دقنا
وع""""روض خاص""""ة لج""""ذب 

 .الضیوف

       

  



  التركیز على الفرص .٤

 ت

  التقویم 
 الفقرات

 صالحیة الفقرة وضوح الفقرة االنتماء للمتغیر
إمكانیة إضافة أو تعدیل أو حذف 

ال  ینتمي الفقرة
 ینتمي

واضح
 ة

غیر 
واضح

 ة

صالح
 ة

غیر 
صالح

 ة

ا وبش""كل مس""تمر یعم""ل فن""دقن ١
 لتوقع فرص مربحة

         

٢ 
یھ"""تم فن"""دقنا بدراس"""ة كیفی"""ة 
اختی""""ار الف""""رص الموج""""ودة 

 .لجذب الضیوف

       

یعم""""ل فن""""دقنا عل""""ى ایج""""اد  ٣
 .ضیوف جدد واسواق جدیدة

       

٤ 
یعتمد فن"دقنا اس"الیب تس"ویقیة 
تس""""اعد بش""""كل كبی""""ر عل""""ى 

 .استقطاب زبائن جدیدة

       

٥ 
الف""رص الجدی""دة  یق""یم فن""دقنا

وفق معیار الكلفة وای"راد ك"ل 
 . فرصة

       

٦ 
یق"""وم فن"""دقنا بتط"""ویر ط"""رق 
تق""دیم الخ""دمات قب""ل الفن""ادق 

 .المنافسة

       

٧ 
الف""""""رص  یس""""""تثمر فن""""""دقنا

المتاح"""""ة لتلبی"""""ة احتیاج"""""ات 
 .الزبائن

       

٨ 

یعتم""""د فن""""دقنا االجتماع""""ات 
والنقاش""""ات ح""""ول التع""""رف 
عل"""""""ى رغب"""""""ات الزب"""""""ائن 

موحاتھم وتلبیتھ"ا بس"رعة وط
 .وباستمرار

       

٩ 

یق"""وم فن"""دقنا باالعتم"""اد عل"""ى 
االص"دقاء والخب"رة ف"ي عم""ل 
الفن"""""ادق لتحلی"""""ل متطلب"""""ات 

 .الضیوف وتلبیتھا

       

١
٠ 

یحرص فندقنا عل"ى اس"تغالل 
 الفرص االكثر ربحیة 

       

  



  استخدام التكنولوجیا .٥

 ت

  التقویم 
 الفقرات

 صالحیة الفقرة ضوح الفقرةو االنتماء للمتغیر
إمكانیة إضافة أو تعدیل أو حذف 

ال  ینتمي الفقرة
 ینتمي

واضح
 ة

غیر 
واضح

 ة

صالح
 ة

غیر 
صالح

 ة

١ 
یعم""""ل فن""""دقنا عل""""ى متابع""""ة 
التط"""ورات الفنی"""ة باس"""تمرار 

 .لتحسین خدماتھ الفندقیة

         

٢ 
یق"""وم فن"""دقنا بادخ"""ال افك"""ار 
جدی"""دة عل"""ى تق"""دیم خ"""دماتنا 

 .الحالیة

       

٣ 
بش"كل متزای"د م"ن  یھتم فندقنا

اج""""ل تعل""""م الع""""املین كیفی""""ة 
 .التعامل مع االجھزة الحدیثة

       

٤ 
نتعامل باستمرار م"ع الفن"ادق 
االخ""""""رى لغ""""""رض ج""""""ذب 

 .التكنولوجیا

       

٥ 
س""""رعة  یرك""""ز فن""""دقنا عل""""ى

خدم"""ة الض"""یف م"""ن خ"""الل 
 .التكنولوجیا الحدیثة

       

٦ 

ائل ان الوس""""" ی"""""ؤمن فن"""""دقنا
التكنولوجی"""ا الجدی"""دة تس"""اعد 
عل""""ى تقلی""""ل تك""""الیف انت""""اج 

 .الخدمة الفندقیة

       

٧ 
یخص"""""ص فن"""""دقنا االم"""""وال 
الالزم"""""ة للحص"""""ول عل""""""ى 

 التكنولوجیا الجدیدة

       

٨ 
یھ"""""تم فن""""""دقنا بزی"""""ادة ج""""""ودة 
الخ""""""دمات باس""""""تخدام اح""""""دث 

 .التقنیات

       

٩ 

بمراجعة مس"تمرة  یقوم فندقنا
لك"ي تتماش"ى السالیب العم"ل 

م""""""""ع التغیی""""""""رات البیئی""""""""ة 
 .التنافسیة

       

١
٠ 

یبحث فندقنا عن أفكار جدیدة 
لتق""دیم خ""دمات فندقی""ة جدی""دة 
 .عن طریق البحث والتطویر

       

  
  التنمية السياحية املستدامة:ثانيا 

  البعد البیئي .١

 ت

  التقویم 
 الفقرات

 صالحیة الفقرة وضوح الفقرة االنتماء للمتغیر
إضافة أو تعدیل أو حذف  إمكانیة

ال  ینتمي الفقرة
 ینتمي

واضح
 ة

غیر 
واضح

 ة

صالح
 ة

غیر 
صالح

 ة

١ 
یس""عى فن""دقنا ال""ى تطبی""ق االعم""ال 
الضروریة التي تحد من تلوث بیئة 
الفن"""دق الداخلی"""ة وجعلھ"""ا مطابق"""ة 

         



 للمواصفات المعتمدة

٢ 

یس""عى فن""دقنا ال""ى تطبی""ق المع""اییر 
تخدام االفض""ل الفنی"ة المعتم""دة لالس""

للتكنولوجی""""ا المس""""تخدمة بالش""""كل 
الذي یجعلھا بدون تاثیر سلبي على 

 الفندق وعلى جودة خدماتھ

       

٣ 
یح""""رص فن""""دقنا عل""""ى تخص""""یص 
ج"""""""زء م"""""""ن ایرادات"""""""ھ لش"""""""راء 
التكنولوجی""""""ا الجدی""""""دة والنظیف""""""ة 

 . للبیئة

       

٤ 
یوك""""د فن""""دقنا عل""""ى اھمی""""ة وض""""ع 
سیاس"ة توعی""ة تراع""ى فیھ""ا ش""روط 

محافظ""""ة عل""""ى البیئ""""ة ف""""ي كاف""""ة ال
 جوانب العمل الفندقي

       

٥ 
یس""اھم فن""دقنا ف""ي تط""ویر الح""دائق 
والمتنزھ"""ات الت"""ي تحق"""ق الراح"""ة 

 للضیف

       

٦ 
یتعام""""ل فن""""دقنا م""""ع سلس""""لة م""""ن 
المجھ"""زین والوس"""طاء م"""ن خ"""الل 
تجھی"""""""زھم وتس"""""""ویقھم ب"""""""المواد 

 والخدمات الصدیقة للبیئة

       

٧ 
قنا م""ع الجھ""ات یس""اھم وینس""ق فن""د

ذات العالق""""ة لنش""""ر ثقاف""""ة حمای""""ة 
البیئ"""""ة ب"""""ین قطاع"""""ات المجتم"""""ع 

 المختلفة

       

٨ 
یف""رض فن""دقنا اج""راءات احترازی""ة 
وقانونی""""""ة للتاك""""""د م""""""ن الس""""""المة 
الصحیة والمھنی"ة لالف"راد الع"املین 

 لدیھا

       

یطب""""ق فن""""دقنا الش""""روط الص""""حیة  ٩
 العامة التي تضعھا دائرة الصحة

       

١
٠ 

یستخدم فندقنا المعالجات الفنیة م"ن 
 اجل التخلص من النفایات

       

  



  البعد االقتصادي .٢

 ت

  التقویم 
 الفقرات

 صالحیة الفقرة وضوح الفقرة االنتماء للمتغیر
إمكانیة إضافة أو تعدیل أو حذف 

ال  ینتمي الفقرة
 ینتمي

واضح
 ة

غیر 
واضح

 ة

صالح
 ة

غیر 
صالح

 ة

١ 
م"""""""ن یخص"""""""ص فن"""""""دقنا ج"""""""زء 

االی"""رادات ف"""ي تط"""ویر الخ""""دمات 
وجعلھا تفوق تصورات وادراك"ات 

 الضیوف

         

٢ 

یھ""تم فن""دقنا بالبح""ث المس""تمر ع""ن 
المعلومات والمعرفة حول حاج"ات 
الض""""یوف وتطلع""""اتھم م""""ن اج""""ل 
المحافظ""ة عل"""یھم وكس""ب ض"""یوف 

 جدد

       

٣ 
یعم"""ل فن"""دقنا عل"""ى تك"""وین ف"""رص 
عمل ومص"ادر دخ"ل جدی"دة تس"اھم 

 مة المجتمع المضیففي خد

       

٤ 

یھ""تم فن""دقنا بایج""اد س""بل كفیل""ة لتحقی""ق 
االتص""""""ال م""""""ع ذوي خب""""""رة اف""""""رادا 
ومؤسسات في مج"ال التنمی"ة الس"یاحیة 
الكتساب الخبرات الالزمة ف"ي تط"ویر 

 العمل الفندقي

       

٥ 
ی""تمكن فن""دقنا م"""ن تكیی""ف وتع"""دیل 

المتنوع"""ة وف"""ق متطلب"""ات  خدمات"""ھ
 السوق

       

٦ 
من فن""""دقنا بض""""رورة تط""""ویر ی""""ؤ

تقنی"""ات العم"""ل الفن"""دقي م"""ن خ"""الل 
 ادخال تكنولوجیا حدیثة

       

٧ 
یش"""""جع فن"""""دقنا مش"""""اركة االف"""""راد 
الع""املین بعملی""ات التوعی""ة بالعم""ل 
الفن"""""دقي م"""""ن خ"""""الل رب"""""ط ھ"""""ذه 

 العملیات بجوانب مالیة ومعنویة

       

٨ 

یق"""""وم فن"""""دقنا باش"""""راك قطاع"""""ات 
یر المجتم"""""ع المختلف"""""ة ف"""""ي تط"""""و

السیاس"""ات المتبع"""ة لتحقی"""ق تنمی"""ة 
س"""یاحیة مس"""تمرة ومتط"""ورة للبل"""د 

 المضیف

       

٩ 
یعم""ل فن""دقنا عل"""ى تحس""ین مؤش"""ر 
االس""""ھام ف""""ي رف""""د س""""وق العم""""ل 
الس"""یاحي للبل"""د ب"""الموارد البش"""ریة 

 المؤھلة معرفیا ومھاریا

       

١
٠ 

یس""عى فن""دقنا ال""ى تحقی""ق تحس""ینات 
جوھری""""ة ومس""""تمرة ف""""ي مؤش""""ر 

االقتص""""ادي الم""""ؤثر ف""""ي االس"""ھام 
 التنمیة السیاحیة للبلد

       

 
  البعد االجتماعي .٣

 ت

  التقویم 
 الفقرات

 صالحیة الفقرة وضوح الفقرة االنتماء للمتغیر
إمكانیة إضافة أو تعدیل أو حذف 

ال  ینتمي الفقرة
 ینتمي

واضح
 ة

غیر 
واضح

 ة

صالح
 ة

غیر 
صالح

 ة

١ 
یھتم فندقنا بوضع معاییر اجتماعیة 

اعد في جعل المجتم"ع المض"یف تس
یس"""""اھم ویش"""""جع ویط"""""ور العم"""""ل 

 الفندقي

         



٢ 
یس"""اھم فن"""دقنا ف"""ي المحافظ"""ة عل"""ى 
وتطویر المصادر الثقافیة والتراثیة 

 للمجتمع المضیف

       

٣ 
یطب"ق فن"دقنا المع"اییر القانونی"ة م""ن 
خالل العم"ل ف"ي ح"دود التش"ریعات 
والق"""""وانین الت"""""ي یص"""""درھا البل"""""د 

 المضیف

       

٤ 
یعم"""ل فن"""دقنا عل"""ى ترس"""یخ اس"""س 
التكام"""""ل العلم"""""ي والثق"""""افي م"""""ع 
المؤسس""""""ات التعلیمی""""""ة لتط""""""ویر 

 االفراد العاملین

       

٥ 
یھ"""تم فن"""دقنا بالمقترح"""ات الت"""ي ق"""د 
یب""دیھا الع""املین والس""كان المحلی""ین 
والض"""""یوف ف"""""ي مج"""""ال تط"""""ویر 

 السیاحة

       

٦ 
یاخ""ذ فن""دقنا بنظ""ر االعتب""ار النت""ائج 

حتملة الت"ي ت"نجم ع"ن اخط"اء او الم
عدم الت"زام بع"ض االف"راد الع"املین 

 بمعاییر العمل التي تم وضعھا

       

٧ 
یش"""جع فن"""دقنا ممارس"""ة س"""لوكیات 
التعلم ونقل المعرفة والمشاركة بھا 

 بین االفراد العاملین

       

٨ 
ی"""ؤمن فن"""دقنا ب"""ان تحقی"""ق الس"""معة 
والمكانة المتمیزة للفندق من ض"من 

 یات التي تعمل على تعزیزھااالول

       

٩ 
یھتم فندقنا بتوعیة االف"راد الع"املین 
باھمیة االبقاء عل"ى الت"راث الثق"افي 

للبل""""""د  والحض""""""اري والمعم""""""اري
 المضیف والمجتمع المحلي

       

١
٠ 

یھ""تم فن""دقنا برف""ع مس""توى قابلی""ات 
الم""""""دراء والمش""""""رفین لممارس""""""ة 
الرقاب"""ة عل"""ى االعم"""ال الت"""ي لھ"""ا 

 بعملیة التنمیة السیاحیة عالقة

       

  



  البعد الثقافي  .٤

 ت

  التقویم 
 الفقرات

 صالحیة الفقرة وضوح الفقرة االنتماء للمتغیر
إمكانیة إضافة أو تعدیل أو حذف 

ال  ینتمي الفقرة
 ینتمي

واض
 حة

غیر 
واض
 حة

صالح
 ة

غیر 
صالح

 ة

١ 

یعم""""ل فن""""دقنا عل""""ى تحقی""""ق 
الس""یاحیة م""ن الناحی""ة  التنمی""ة

قافی""""ة ب""""التوافق م""""ع ق""""یم الث
 .المجتمع المضیف الثقافیة

         

یھ""تم فن""دقنا بالحف""اظ وتعزی""ز  ٢
 .الھویة الثقافیة

       

٣ 
یعم"""ل فن""""دقنا عل""""ى احت""""رام 
المب"""ادئ االخالقی"""ة والثقافی"""ة 

 .للضیف

       

٤ 
یؤك"د فن"دقنا عل"ى تنمی"ة روح 
التس""""""امح والتع""""""اون ب""""""ین 

 .العاملین

       

٥ 
نا عل""""ى ض""""مان یعم""""ل فن""""دق

س"""""المة الثقاف"""""ة والتماس"""""ك 
 .االجتماعي في العمل

       

٦ 
یھ""""تم فن""""دقنا بتقلی""""ل االث""""ار 
السلبیة للسیاحة عل"ى الت"راث 

 .الثقافي

       

٧ 
یعم""""ل فن""""دقنا عل""""ى زی""""ادة 
ال"""وعي ل"""دى الض"""یف ع"""ن 

 .التراث الثقافي

       

٨ 
یھ""""""""تم فن""""""""دقنا ب""""""""البحوث 
والدراس""""""ات ح""""""ول ثقاف""""""ة 

 .الضیف

       

یساھم فندقنا بتنظم المناسبات  ٩
 .الثقافیة وبمشاركة الضیف

       

١
٠ 

یرك""""ز فن""""دقنا عل""""ى تقلی""""ل 
التاثیرات الس"لبیة عل"ى البیئ"ة 
م""""ن خ""""الل تعزی""""ز الثقاف""""ة 
المھنی"""""ة ل"""""الدارة واالف"""""راد 

 .العاملین والضیف

       

  



  البعد المكاني .٥

 ت

  التقویم 
 الفقرات

 صالحیة الفقرة وضوح الفقرة االنتماء للمتغیر
إمكانیة إضافة أو تعدیل أو حذف 

ال  ینتمي الفقرة
 ینتمي

واضح
 ة

غیر 
واضح

 ة

صالح
 ة

غیر 
صالح

 ة

١ 
یمتل"""ك فن"""دقنا تس"""ھیالت النق"""ل 
والمواص"""""""الت بین"""""""ھ وب"""""""ین 

 االنشطة السیاحیة االخرى

         

٢ 
تس"""""""اھم المن"""""""اطق االثری""""""""ة 
الموجودة قرب فندقنا في زی"ادة 

 النشاط السیاحي

       

٣ 
تس""""""اھم المن""""""اطق التاریخی""""""ة 
الموج"""ودة ق"""رب فن"""دقنا بزی"""ادة 

 النشاط السیاحي

       

تس"""اھم المن"""اطق الدینی"""ة ق"""رب  ٤
 فندقنا في زیادة النشاط السیاحي

       

٥ 
یمتلك فن"دقنا عوام"ل تس"اھم ف"ي 
زی""""ادة جمالی""""ة المظھ""""ر الع""""ام 

 للفندق

       

٦ 
یعتمد فندقنا عل"ى ش"ھرة الموق"ع 

احي للمنطق""ة مم""ا یض""یف الس""ی
 للفندق عوامل النجاح المستمرة

       

٧ 
ان تن""""وع االنش"""""طة الس"""""یاحیة 
ض"""من الحی"""ز المك"""اني یعط"""ي 
لفندقنا ق"وة المنافس"ة ض"من ھ"ذا 

 .الحیز

       

٨ 
یمتل""ك فن""دقنا موقع""ا یمكن""ھ م""ن 
االرتب""""اط باالنش""""طة التجاری""""ة 

 والصناعیة

       

٩ 
یمتل""""ك فن""""دقنا رص""""ید مك""""اني 

ھم ف"""""ي توجی"""""ھ العملی"""""ة یس"""""ا
 االستثماریة

       

١
٠ 

ی""ؤمن فن""دقنا ان للنش""اط ال""دیني 
اث""ر مھم""ا ف""ي تط""ویر ش""بكات 

 النقل البري المودیة الیھ

       

  
  
  
  
  



   :رضا الضیف.٦

 ت

  التقویم 
 الفقرات

 صالحیة الفقرة وضوح الفقرة االنتماء للمتغیر
إمكانیة إضافة أو تعدیل أو حذف 

ال  ینتمي الفقرة
 ینتمي

واضح
 ة

غیر 
واضح

 ة

صالح
 ة

غیر 
صالح

 ة

یعمل فن"دقنا عل"ى تلبی"ة حاج"ات  ١
 .ورغبات الضیف

         

٢ 
لدى فندقنا برنامج عملي لقی"اس 
ومتابع""ة رض""ا الض""یف بش""كل 

 مستمر

       

یس""عى فن""دقنا لیك""ون الرائ""د ف""ي  ٣
 .مجال تقدیم الخدمات السیاحیة

       

٤ 
 یھ"""""تم فن"""""دقنا بب"""""رامج ج"""""ذب
الضیف من خالل فعالی"ات ذات 
مزایا تقنیة تتفوق عل"ى خ"دمات 

 .الفنادق االخرى

       

٥ 
یمتل"""ك فن"""دقنا موقع"""ا الكترونی"""ا 
لع""""رض المعلوم""""ات الجدی"""""دة 

 .للضیف ومعرفة اقتراحاتھ

       

٦ 
ی""وفر فن""دقنا تكنولوجی""ا اتص""ال 
تس""""ھل عملی""""ة التواص""""ل ب""""ین 

 الفندق والضیف

       

٧ 
املین ترتسم على یمتلك فندقنا ع

وج""""""وھھم عالم""""""ات البھج""""""ة 
 والسرور

       

٨ 
یق"""وم فن"""دقنا باتخ"""اذ اج"""رارءت 
تص"""حیحیة بش"""كل ف"""وري ف"""ي 

 حالة عدم رضا الضیف

       

٩ 
یمتلك فندقنا القدرة على مسایرة 

التغیرات في تصمیم الخدمات 
الفندقیة نتیجة لتغیر في 

 .تفضیالت الضیف

       

١
٠ 

 ط""ویر فندق""ھیعتم""د فن""دقنا ف""ي ت
عل"""ى حاج"""ات الض"""یف ول"""یس 
عل""ى اس"""اس السیاس"""ة الداخلی"""ة 

 للفندق

       

 
  

  
  )٣(ملحق 

  أسماء األساتذة المحكمین الذین ُعرضت علیھم االستبانة ألغراض التحكیم
 مكان العمل التخصص االسماللقب العلمي و ت
لیة اإلدارة رئیس لجنة الدراسات العلیا في ك إدارة مالیة د حاكم محسن محمد.أ ١

 جامعة الكوفة/ واالقتصاد 
 جامعة الكوفة/ عمید كلیة اإلدارة واالقتصاد  بحوث عملیات د مؤید عبد الحسین الفضل.أ ٢
 جامعة كربالء/ عمید كلیة اإلدارة واالقتصاد   تسویقإدارة   د عالء فرحان طالب.أ ٣
الجامعة / القتصاد تدریسي في كلیة اإلدارة وا  تسویقإدارة  ظافر شبر د.م.أ  ٤

 المستنصریة
جامعة / تدریسي في كلیة اإلدارة واالقتصاد  إستراتیجیة عملیات د مسلم عالوي السعد.أ ٥



 البصرة
جامعة / تدریسي في كلیة اإلدارة واالقتصاد  تسویقإدارة  أ فؤاد حمودي العطار ٦

 كربالء
یة اإلدارة واالقتصاد للشؤون معاون عمید كل  إدارة إستراتیجیة د إحسان دھش جالب.م.أ ٧

 جامعة القادسیة/ العلمیة 
إدارة معرفة  د لیث علي الحكیم.م.أ ٨

 وسلوك تنظیمي
رئیس قسم إدارة األعمال في كلیة اإلدارة 

 جامعة الكوفة/ واالقتصاد 
الجامعة / تدریسي في كلیة اإلدارة واالقتصاد   سیاحة د نوفل عبد الرضا علوان الكمري.م.أ ٩

 تنصریةالمس
جامعة / تدریسي في كلیة اإلدارة واالقتصاد  بحوث عملیات عبد الكریم ھادي شعبان. م.أ ١٠

 الكوفة
 ادارة أنتاج  فارس جعباز شالش. م.أ ١١

  وعملیات
جامعة / تدریسي في كلیة اإلدارة واالقتصاد 

 القادسیة
  
  
  
  
  

  )٤(ملحق 
الذین ُعرضت علیھم  فنادقھیئة السیاحة وصناعة الالسادة الخبراء  في  أسماء

  إلغراض التحكیم االستبانة
 العنوان الوظیفي االسم ت
 سیاحة النجف االشرف ھیئة مدیر نبیل جمیل ابوشبع ١

 سیاحة النجف االشرف ھیئة/ مدیر دارة  خر سلمان عبد الحسین العواديفا ٢

 مسؤول شعبة العالقات العامة واالعالم علي جابر خلیل الشماع ٣

  فندق قصر الضیافة/ادارة مدیر  مد خلف العبوديمح ٤

 فندق قصر الدر/ادارة مدیر  ماجد الشمرتي ٥

 فندق النجف الدولي/ادارة مدیر  حسن عبد الھادي شریف ٦

 مجمع زمزم السیاحي /استقبال مدیر  نبا محمد عبد الحمید ٧

  فندق قصر العرب /استقبال مدیر   عبد الحسین كامل صالح  ٨

  فندق ابناء الزھراء/ مالك  یق ابوشبعتوف  ٩

  فندق قصر الفھد/ مالك  محمد الكیشواني  ١٠

  فندق البشیر السیاحي/مدیر ادارة  احسان. د  ١١

  



  



  )٥(ملحق 
  النجف االشرف في فنادق الدرجة االولى

 العنوان المساحة الدرجة عدد االسرة عدد الغرف اسم الفندق ت
 شارع المحیط-النجف مدون ٣,٩٠١ ١ ١٨٠ ٨٥ مجمع زمزم ١
 مدینة الزائرین-النجف ٢م ٨٢٢ ١ ٣٢٠ ١٦٠ قصر الضیافة ٢
 شارع المحیط-النجف دونم ١,١٣٩٥ ١ ٢٦٥ ١٠٣ النجف الدولي ٣

 شارع زین العابدین-النجف ٢م ١٣٩٠ ١ ٤٣٠ ١٥٤ قصر الدر ٤

 تقاطع ثورة العشرین -النجف ٢م٧٢٠ ١ ٢١٠ ٨٠ قصر الرضا ٥

 مدینة الزائرین-النجف ٢م ١١١٥ ١ ٤٦٠ ٢٢٧ قصر العرب ٦

  )٢٠١٢(االشرف  النجف سیاحة ھیئة: المصدر 
  
  



  )٦(ملحق 
  النجف االشرف في فنادق الدرجة الثانیة

 العنوان المساحة الدرجة عدد االسرة عدد الغرف اسم الفندق ت
 شارع االمام علي-النجف ٢م ٤٦٥ ٢ ١٧٠ ٤٩ قصر النجم ١

 شارع الكوفة -النجف ٢م ٦٨٠ ٢ ١٥٠ ٧١ الغفران ٢

 حي السعد -شارع الكوفة ٢م ٨٠٠ ٢ ١٩٠ ٧٢ بحر النجف ٣

 شارع المحیط -النجف ٢م ٨٠٠ ٢ ١٤٠ ٦٥ مضیف الحسن ٤

 تقاطع ثورة العشرین -النجف ٢م٦٣٤ ٢ ١٧٠ ٦٨ زمزم ٥

 شارع االمام علي-النجف ٢م ٥٥٠ ٢ ١٦٠ ٧١ النبا ٦

 میر حي اال-النجف ٢م ٧٣٧ ٢ ١١٠ ٤٨ الفرقدین ٧

 شارع ابو صخیر-النجف ٢م ٤٢٠ ٢ ١٢٠ ٥٧ وادي العقبق ٨

 شارع المدینة-النجف ٢م ٤٧٨ ٢ ١٢٥ ٦١ سفینة النجاة ٩

 مدینة الزائرین-النجف ٢م ٦٥٤ ٢ ١٩٩ ٩٢ الرسل ١٠

 شارع ابوصخیر-البراق ٢م ١٠٨٣ ٢ ٢٤٠ ١١٨ عین الحیاة ١١

 ةالحنان -النجف ٢م ١٢٠٠ ٢ ١٨٠ ٧٥ االرض المقدسة ١٢

 بدایة شارع كربالء -النجف ٢م ١١٢٠ ٢ ١٣٤ ٥٦ ابن غازي ١٣

 حي االمیر -النجف ٢م ----  ٢ ١٢٠ ٥١ بركات الكریم ١٤

 شارع المحیط-النجف ٢م ٤٦٩ ٢ ١٣٠ ٥٨ الوادي الجمیل  ١٥

 محلة البراق -النجف ٢م ٣٩٢ ٢ ١٢٠ ٥٢ تبوك ١٦

 لجدیدةالبراق ا-شارع السدیر-النجف ٢م ٥٢٨ ٢ ١٢٠ ٥٢ صفین ١٧

 شارع المحیط-النجف ٢م ٣٧٥ ٢ ١٨٠ ٩٠ بركات الحوراء ١٨

 شارع الرسول-النجف ٢م ١٧٧ ٢ ١٤٠ ٥٥ القاسم ١٩

 مدینة الزائرین -النجف ٢م ٣٨٠ ٢ ١٨٠ ٧٢ بركات العباس ٢٠

 مدینة الزائرین -النجف ٢م ٤٣٠ ٢ ١٥٠ ٧٢ مصباح الھدى ٢١

 الزائرین مدینة -النجف ٢م ٣٤٩ ٢ ١٨٠ ٦٠ نور العباس ٢٢

 البراق-النجف ٢م ٤١٠ ٢ ٢١٠ ٧٦ ریحانة المصطفى ٢٣

 شارع االمام علي-النجف ٢م ٤٢٠ ٢ ١٠٥ ٤٨ المصطفى ٢٤

 شارع الخورنق -النجف ٢م ٣٠٠ ٢ ٨٢ ٣٤ االبرار ٢٥

 شارع المدینة-النجف ٢م ٣٩٢ ٢ ١٢٠ ٦٠ الناصر ٢٦

 حي السعد-النجف ٢م ١٣٩٠ ٢ ٢٠٨ ٨٧ در النجف ٢٧

 شارع ابوصخیر -النجف ٢م ١١١٧ ٢ ٨٠ ٣٧ زھراءلطف ال ٢٨

 شارع المحیط -النجف ٢م ٦٠٠ ٢ ١١٦ ٥٢ دار السالم ٢٩



 شارع الطوسي -النجف ٢م ٣٥٥ ٢ ١٦٥ ٦٤ عمره ٣٠

 شارع االمام علي -النجف ٢م ٣٥٩ ٢ ١٣٥ ٥٧ الھیثم ٣١

 شارع المدینة -النجف ٢م ٢٩٢ ٢ ١٣٠ ٥٢ القبطان ٣٢

 الحنانة -النجف ٢م ٧٤٠ ٢ ١٤٠ ٥٧ طیبة النجف ٣٣

 شارع الكوفة -النجف ٢م ٦١٢ ٢ ١١٠ ٥١ المالذ ٣٤

 حي االمیر -النجف ٢م ٧٣٦ ٢ ٣٢٠ ١٤٨ مدینة النجوم ٣٥

 حي السعد -شارع الكوفة-النجف ٢م ٧٦٥ ٢ ١٢٥ ٥٣ جنة الرضا ٣٦

 شارع الرسول -النجف ٢م ٣٧٣ ٢ ١٤٥ ٦٣ الروضة ٣٧

 شارع الخورنق -النجف ٢م ٣٦٠ ٢ ٩٠ ٣٨ سور المدینة ٣٨

 حي االمیر -شارع الكوفة-النجف ٢م ٦٨٨ ٢ ١٩٠ ٧٢ قصر الجواد ٣٩

 حي النفط - شارع كربالء-النجف ٢م ٢٥٦ ٢ ١٤٠ ٥٢ الشاكرین ٤٠

 شارع المدینة -النجف ٢م ٦٦٠ ٢ ٨٠ ٣٦ التیسیر ٤١
 المركز التجاري -النجف ٢م ٣٩٢ ٢ ١٢٠ ٥٢ الدوحة ٤٢
 المركز التجاري -النجف ٢م ٤٨٠ ٢ ١٣٠ ٦٥ ذو الفقار ٤٣
 المركز التجاري-النجف ٢م ٣٣٢ ٢ ١٢٠ ٥٥ القسیم ٤٤
 طریق ابو صخیر -النجف ٢م ٥٠٠ ٢ ٩٢ ٤٠ قصر السلطان ٤٥
 الكوفة ٢م----  ٢ ١٢٥ ٦٠ الوالء ٤٦
 خان المخضر-النجف ٢م ٢٢١ ٢ ١١٠ ٤٦ قصر ایة ٤٧
 رین مدینة الزائ-النجف ٢م ٥٩٦ ٢ ٢٥٠ ٨٦ قصر العباس ٤٨
 المشراق  -النجف ٢م ٢٤٤ ٢ ١٨٠ ٧٤ ضیافة االمین ٤٩
 شارع كربالء -النجف ٢م ٧٤٠ ٢ ٢١٠ ٨٢ جوھرة بیروت ٥٠
 البراق -النجف ٢م ٤٩٥ ٢ ١٨٥ ٧٤ انوار الصادق االمین ٥١
 مدینة الزائرین -النجف ٢م ٥٩٦ ٢ ٣٠٠ ١٠٥ قصر المولى ٥٢
 الزائرین مدینة-النجف ٢م ٢٤٠ ٢ ١٢٥ ٤٥ قصر الوركاء ٥٣
 العدالة -شارع الكوفة-النجف ٢م ٤٥٠ ٢ ١٣٦ ٥٠ امناء الرحمن ٥٤
 الحویش -النجف ٢م ٤٤٢ ٢ ١٤٠ ٦٠ الخیر ٥٥
 شارع الرابطة -النجف ٢م ٢٧٥ ٢ ١٤٠ ٥٦ الفصول ٥٦
 شارع الروان-النجف ٢م ٣٣٠ ٢ ١٣٨ ٥٨ جنة العراق ٥٧
 شارع االمام علي-النجف ٢م ٣٦٤ ٢ ١٠٠ ٤٢ الھمام ٥٨
 شارع الكوفة-النجف ٢م ٦٩٢ ٢ ١٢٠ ٥٢ درة السالم ٥٩
 حي الزھراء -النجف ٢م ٤٢٠ ٢ ١٤٠ ٥٦ شموع الغري ٦٠
 المركز التجاري -النجف ٢م ٣٩٢ ٢ ٨٠ ٣٥ الریاحي ٦١
 حي السعد -النجف ٢م ٧٠٠ ٢ ١٣٠ ٥٥ المشكاة ٦٢
 البراق -النجف ٢م ٦٢٠ ٢ ١٦٤ ٧١ الثقلین ٦٣
 شارع كربالء -النجف ٢م ٨١٨ ٢ ١٦٥ ٧٠ الذھب ٦٤
 الحویش -النجف ٢م ١٧٦ ٢ ١٤٦ ٥٤ لؤلؤة البحر ٦٥
 شارع الروان -النجف ٢م ٤٢٠ ٢ ١٦٩ ٦١ ریبال النجف ٦٦
 خان المخضر -النجف ٢م ٣٩٧ ٢ ١٦٠ ٧٤ الرایة ٦٧
 شارع كربالء -النجف ٢م ٦٨١ ٢ ١٤٠ ٤٦ )ع(والیة علي ٦٨
 ارع المدینة ش-النجف ٢م ٣٢١ ٢ ١٤٠ ٦٥ عاصمة الثقافة ٦٩
 حي العدالة -النجف  ٢م ٤٥٠ ٢ ١٨٠ ٨٤ بانیقیا ٧٠
 حي الزھراء-النجف ٢م ٤٢٠ ٢ ١٦٠ ٧٠ القصر االبیض ٧١
 قرب المركز التجاري  -النجف ٢م ٣٩٢ ٢ ١٦٠ ٧٠ قصر الزائرین ٧٢
 البراق الجدیدة -النجف ٢م ٢٣٧ ٢ ١٣٥ ٥٩ قصر الفھد ٧٣
 وفةالك ٢م ---  ٢ ١٤٠ ٦٢ فیض الكوفة ٧٤
 حي الكندة- الكوفة ٢م ٣٥٠ ٢ ١٣٠ ٥٩ خیرات البالد ٧٥



 شارع االمام علي -النجف ٢م ٧٣٢ ٢ ٢٩٠ ١٢٣ در الندى ٧٦
 شارع المحیط -النجف ٢م ١٨١ ٢ ١٣٤ ٥١ ابناء الزھراء ٧٧
 العمارة -النجف ٢م ٣١١ ٢ ٢٦٠ ١٠٥ بلودان ٧٨
 شارع الرسول -النجف ٢م ٣٢٠ ٢ ٢٤٩ ١٠٤ قصر البشیر ٧٩
 شارع الرسول -النجف ٢م ٢٣٩ ٢ ٢٣٠ ٨٥ الحریر ٨٠
 شارع زین العابدین -النجف ٢م ٢٥٢ ٢ ٨٥ ٣٨ االمین ٨١
 المشراق -النجف ٢م ٢٥٢ ٢ ٢٢٥ ٨٣ قصر النبالء ٨٢
 شارع السدیر -النجف ٢م ٢٣٢ ٢ ١٤٠ ٥٣ رویال ٨٣
 شارع الرسول -النجف ٢م ٣١٤ ٢ ٩٠ ٤٠ مدینتي ٨٤
 السعدحي  -شارع الكوفة-نجفال ٢م ٢٠٠ ٢ ١٦٠ ٧٣ وارث ٨٥
 حي االمیر–الكوفة شارع -النجف ٢م ٤٠٩ ٢ ١٥٠ ٦٢ الزمان ٨٦
 السعدحي  -شارع الكوفة-نجفال ٢م ١٦٥ ٢ ١٤٠ ٦٦ الصفا ٨٧
 براق الجدیدة–خان المخضر  ٢م ٢٥٩ ٢ ١٣٠ ٥٧ الوادي المقدس ٨٨
 كربالءشارع -النجف ٢م ٣٥٥ ٢ ١٦٠ ٧٩ عین السلسبیل ٨٩
 االمام عليشارع -النجف ٢م ٢٧٦ ٢ ١٥٥ ٧٠ باھلةالم ٩٠
 رابطةشارع ال-النجف ٢م ٣١٢ ٢ ١٢٦ ٦٣ شجرة بحر النجف ٩١
 براق جدیدة- رابطةشارع ال-النجف ٢م ٦٥٠ ٢ ١٦٠ ٧٠ الجواد ٩٢
 حي السعد-النجف ٢م ٥٩٦ ٢ ١٢٠ ٦٠ الشرع ٩٣
 حي االمیر -النجف ٢م ٥٠٠ ٢ ١١٠ ٤٥ العراق ٩٤
 مام عليشارع اال-النجف ٢م ٤٠٠ ٢ ١٦٧ ٧٢ قصر البدر ٩٥
 حي السعد-النجف ٢م ١١٠٠ ٢ ١٤٥ ٦٥ دیرالس ٩٦
 البراق- المركز التجاري-النجف ٢م ٣٠٧ ٢ ١٢٠ ٦٢ المدینة الحیدریة ٩٧
 س الصدرین-النجف ٢م ٧١٧ ٢ ٨٠ ٣٦ لنجف السیاحيا ٩٨
  اقمحلة المشر-شارع المحیط-النجف ٢م ٥٧٠ ٢ ١٥٠ ٦٢ القباب الذھبیة ٩٩

 شارع العام- الكوفة-النجف ٢م ٧٣٢ ٢ ١٤٠ ٦٥ سلسبیل ١٠٠
  )٢٠١٢(ھیئة سیاحة النجف: المصدر 
  



  



Abstract 
        The Study Purpose: The current study aims at studying the possibility 
of achieving the sustainable tourism improvement depending on the 
Innovative marketing and its importance in the First Class and Second Class 
Hotels in Al- Najaf Al- Ashraf Government. It also aims at revealing the 
effective relation among the study variables among the selected samples. 
        The Study method :- The study problem study lies on that the tourism 
sector in Iraq especially in Al- Najaf Al- Ashraf Government suffered from 
the society narrow point of view and the followed policy in this sector 
towards the sustainable tourism improvement. So the society study is 
selected as a whole not as a sample. 
         The study problem:- is defined by a number of questions deal with 
the form and relation among the study variables. In this term a hypothetical 
plan had been put to represent the relation among the study variables. A 
number of main and branch hypotheses had been resulted. To achieve the 
study mentioned aim, answer the  study question and test its hypotheses, the 
study depends mainly on questionnaires as the main device to collect the 
information and data in addition to the other devices such as the personal 
interview with the studied hotels owners and managers. The questioner 
includes ( 11 ) levels to measure the study variables, five of them are 
devoted to measure the creative marketing variable, and the other six to 
measure the sustainable tourism improvement variable. The comparative, 
descriptive and  analytic method  to compare the study two samples. ( 33 ) 
questionnaires are distributed to the first study community that includes the 
first class hotels which are only six, ( 31 ) ones are recovered. ( 91 ) 
questionnaires are distributed to the second study community  that includes 
all the second class hotels which are ( 100 ), ( 80) are recovered. 
       To analyze the responses a number of the statistical methods are 
adopted such as ( the factorial analysis, the distinguishing analysis, alpha- 
Cronbakh coefficient, medium, simple decline, differentiation analysis and 
the standard inclination). 
       The study value:- the study obtained a set of the theoretical and applied 
conclusions that relate the differences between the hotels of the study 
samples. The first class hotels achieve the advantage of being able to adopt 
and apply the creative marketing strategy  in addition to achieve ability of 
applying the sustainable tourism improvement standards and principles. The 
study proves that all the creative marketing dimensions  have a positive 
effective relation with the sustainable tourism improvement dimensions  
except ( the measured risk). 
       The Key wards:-- the Innovative  marketing,  sustainable tourism 
improvement, resource support, measured risk, using technology, 
environmental dimension, the economic dimension,  educational dimension, 
spatial dimension and the customer satisfaction.    
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