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 كلية السياحة والفنادق، جامعة قناة السويس 1

 

 ، نظدددد اال يدددداد  حددددد قحسدددديل ا دا  المددددالد يهدددددب الاحدددد  الحددددالد رلددددد قو ددددي  دو  القسددددويق
لكدددد قدددقمكل مدددل  ةرنقاجيددد ةحدددد م  منظمددد ةا ساسدددي ةذيل الاعدددديل اللدددذال يعددددال ال كيددد مهددد مهميدددة 

، لددذا قانددد الاحدد  حددد رظددا   النظدد   قشدداح حاجددات العميددى وق  ددد   ااقدد  ققددديا المدددمات القددد
اددددا  حدددد  اإ ةئيسددديا مفسددد ا  اددد  ماعددداد  المقمالدددوالميدددداند اعدددد القسدددويق ال يددداد  او دددف  مق يددد ا  

ا دا   ( علددددعلدددد   دددا  العميدددى القأكيدددد، ةالممددداظ ، رققنددداص الفددد ص القسدددويقي ةاإاقكدددا ، ردا و
اإ قادددداظ  ةعالقدددد ة ددددح ممظددددظ رحق ا دددد للاحدددد  يعكددددس ظايعددد، ووالمدددالد او ددددف  مق يدددد  قدددااح

نددقع عندد  اعدد  ، وممدد   ةوقحسدديل ا دا  المددالد مددل جهدد ةلقسددويق ال يدداد  مددل جهددوا ادد  ادديل ا

( مدددل مدددالى SPSSالقدددد  قدددا رمقاا مهدددا السدددقمداا الا ندددامع اإح دددائد   ة ئيسددديمدددل الف  ددديات ال

، ةورسدددقايال ماددد ا  السدددياح ةشددد كات السدددياحرسدددقايال عدددل مدددد ا   ةمدددل رسدددقما  ةالاياندددات المجمعددد
 ةقدددأاي  ور قاددداظ ذو د لددد ةإسدددقنقاجات ممهمهدددا ن مل مهندددا  عالقدددمدددل ا ةوقو دددى الاحددد  رلدددد مجموعددد

 .قحسيل ا دا  المالد عليمق ي اق  امعنوي  للقسويق ال ياد  
 

.، ش كات السياحة، م  المالدا دا   ،القسويق ال ياد 

الدددذ  يقدددوا سدددلوب الققليدددد  يب قظدددوي  المنظمدددات علدددد مددد  الع دددو   حيددد  سددداد ا قاايندددت مسدددال
ع القددد قددا رسددقمدامها حددد محددد المنددامه ةاإسددق اقيجي ةوقددد كانددت ال يدداد ،ةعلددد الق ييدد  حسددب الحاجدد

القدددد ققمقدددح  ةلقحقيدددق القكامدددى اددديل نقددداظ القدددو ةللمنظمدددات، حدددد محاولددد ةالقنظيميددد ةالقعامدددى مدددح الايئددد
وادددديل ( ، القشدددداي ، والقدددد ب مددددل ا سددددواقةعلددددد اإاقكددددا ، الم وندددد ةايهددددا المنظمددددات ماددددى  القددددد 

اددددم الاددداحايل قنددداوى  ، وقددددةيددد القدددد ققمقدددح اهدددا المنظمدددات الكا والمدددوا د الممقلفددد  ةالقدددد ات السدددوقي
علددد  ةال يدداد ةانينيددات مددل القدد ل الما ددد مددل د اسددالام ةكمدددمى للقظددوي  حددد ادايدد ةمجدداى ال يدداد

قعدددد   الكايدددد  مددددل  ة، وذلدددد  نقيجددددةعلددددد مسددددقو  المنظمدددد ةال يدددداد ةمسددددقو  الفدددد د رلددددد د اسدددد
 ةولوجيدددددحدددددد ممقلدددددب المجدددددا ت القكن ةقحدددددديات والق يددددد ات السددددد يعال ة مدددددلالمنظمدددددات لموجددددد

دامددددى  ةظمددددات نحددددو  دددد و   ريقدددداظ  و  ال يددددادممددددا دحددددح قلدددد  المن ةواإجقماعيدددد ةواإقق ددددادي
حدددد  ةالقليدددى مدددل المسدددامهم ةالققليديددد ةالعامددد ةقدددد كدددال لنمدددوذ  اإدا . (8112،  الاجدددا  قنظيماقهدددا 

مو ددددو  النشدددداظ ال يدددداد  كمدددددمى لقظددددوي  المنظمددددات علددددد ا قددددى رذا مددددا حدددددد  الفدددد د النشدددداظ 
  حاإاقكدددا  العقاددا   جددومه  النشددداظ ل مجدد د رسدددقاما ات محدددد ااإاقكددا اد  علددد مندد  مكاددد  مددال يدد

ادددالمنظو  ال ددددحد واندددا  عليددد  حقدددد  ةاقشدددق  مدددل منظدددو  منظقدددد ممظدددظ مقا ندددال يددداد  ويدددقا من
يجدددب مل ينادددح  ةمل النشددداظ ال يددداد  للمنظمددد – ةقليديدددالق ةالعامددد ةيسدددقنقع الفددد د وحقدددا لنمدددوذ  اإدا 

ليدددات آ ئددد  الدددذيل يشددد حول علدددد المنظمدددات حددداى حمدددا لدددا يكدددل  و ةيدددموعلدددد  ةسدددق اقيجيمدددل اإ
مقوقعدد  حلندد  ينددد  مددا قددأقد المسدداعد  مددل مهددذ  الفدد ص حددد قع يددب الللسددما  اددالف ص  يدد   ةمناسددا

كمددددمى لقظدددوي  المنظمدددات،  ةاإسدددق اقيجي ة  مدددا يسدددمد اال يددداداإسدددلوب اإسدددق اقيجد ومهكدددذا اددد 
مددددل الادددد امع والمدددددمات  ةالمسددددقداا الددددذ  يكدددول علددددد شددددكى سلسددددلالقجدددددد  ةمددددحيددد  ققانددددد المنظ

 .(8111، ة ماو حا وقجذب عمال  جدد  ةيمكل مل ققدا قواجدا مكا  للمنظمالقد  ةالجديد

علدددد  المنظمدددةالقدددد قهدددقا اقشدددجيح وقحفيددد  محددد اد  ةمدددل ا نشدددظ ةالقسدددويق ال يددداد  مهدددو مجموعدددح
 ةواإاقكا يددد ةوقظدددوي  المهدددا ات اإاداعيددد ةديدددد الفددد ص المقاحدددقعلدددا كيفيددد  القعامدددى مدددح الق ييددد  وقح

، قعظددديا المدددوا د، ملددددق المنظمدددة مدددل مدددالى   اإاددددا  حدددد المندددقع، قحمدددى الممددداظ لدددد  محددد اد 
 .(41، صن 8112،  الا داد ، العظو  (للعميى والقأكيد علد   اؤ  ةالف ص، ملق قيم
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اوجددد  عددداا  ةا دا  حدددد الشددد كات ال دددناعييل يعمدددى علدددد قحسدددمل حالقسدددويق ال يددداد  مدددل شدددأن  
 ةقظددددوي  المنظمددددات مددددل مددددالى قانددددد مظدددد اوجدددد  مدددداص حهددددو يعمددددى علددددد ةوشدددد كات السددددياح

حددددد معمالهددددا مددددح  ةال كددددود رلددددد م دددداب المنظمددددات ال ائددددد ةليددددات قنقلهددددا مددددل حالددددآو ةرسددددق اقيجي
 .(8111،  الدو   والسعيد  القكيب مح مق ي ات وقحديات السوقالقاكيد علد 

علدددد الددد  ا مدددل القظدددو  القكنولدددوجد الدددذ  ققمقدددح اددد  منظمدددات ا عمددداى حدددد الوقدددت الحا ددد  حدددد 
حدددد  ةاشددد كات السدددياح ةوا القسدددويق ال يددداد  لدددا يظادددق وما دددرنجدددا  معمالهدددا ر  منددد  وجدددد مل مفهددد

ال ددد وظ القحدددديات و ةومواجهدددا دا  المدددالد  ةو حدددح نسدددام ددد    دددا ممهميقددد  حدددد رنجدددا  ا عمددداى 
 .  ةالكاي  ةالقد قواجهها ش كات السياح ةالق ي ات وا  مات المقعدد ةومواجه ةالقناحسي

 

قسدددعد لقظدددوي   السدددياحةشددد كات  ما دددةو ةحدددد مل منظمدددات ا عمددداى الحاليددد ةالد اسددد ةقكمدددل ممهميددد
اددددو    مدددل مجدددى قحسددديل مسدددقو  مدائهدددا ومهندددا يدددأقد دو  القسدددويق ال يددداد  الدددذ  ال ياديدددةا حكدددا  

، اإاددددا  حدددد المندددقع ، رسدددقاما  الد مدددل مدددالى قظدددوي  مدا  العدددامليليعمدددى علدددد قحسددديل ا دا  المددد
الد اسدددة رلدددد راادددات المايعدددات حيددد  قسدددعد  نسددداةيدددؤد  رلدددد  حدددح  الفددد ص وقعظددديا المدددوا د ممدددا

 الم دددد ية السددددياحةالقسددددويق ال يدددداد  كمدددددمى لقظددددوي  ا دا  حددددد شدددد كات  ةوحاعليدددد ةمددددد  كفددددا 
يمقلددددب قمامددددا عددددل القسددددويق الققليددددد  حيدددد  مل القسددددويق الققليددددد  يعمددددى  ددددمل ا سددددواق الددددذ  

ويق ، ممدددا القسدددالسدددوق الحدددالدحدددد  ةر ا  الشددد كات ا مددد   العاملددد ةالحاليدددة والح دددوى علدددد ح ددد
  سدددوق سدددوا  كدددال دامليدددا مو ما جيدددا والعمدددى علدددد محدددد  ةال يددداد  حلنددد  ياحددد  عدددل م  ح  ددد

حالقسدددويق ال يددداد  مهدددو . اإاددددا  حدددد المندددقع ورسدددلوب قسدددويق   ورسدددق الى السدددوق ككدددى واإاقكدددا
 ددديا   مفهدددوا القسدددويق حدددد ع ددد   ةد  دددمل رظدددا  مقكامدددى ومقناسدددق إعدددادمهددد ةمحاولدددة جددداد

 القنظيميدددددة الايئدددددةومي دددددا القنددددداق  حيمدددددا اددددديل عنا ددددد   ةعقيدددددد والالقأكدددددد للظددددد وب المسدددددققاليالق
 وقناقص الموا د .

 

 علد مفهوا القسويق ال ياد  . القع ب  
 .  الم  ية السياحةرا ا  دو  القسويق ال ياد  حد قحسيل ا دا  المالد اش كات  

 

اددددديل ماعددددداد القسدددددويق ال يددددداد  وا دا  المدددددالد  ةرح دددددائي ةذات د لددددد ة معنويدددددةقوجدددددد عالقددددد
 .  السياحةلش كات 

للقسدددددويق ال يددددداد  علدددددد قحسددددديل ا دا  المدددددالد  ةرح دددددائي ةذو د لدددددمعندددددو  يوجدددددد قدددددأاي   
   .السياحةلش كات 

 

 

 ةا نشدددظة الحيويدددمدددل  ةومجموعددد ةجومه يددد ةأنددد  يوظيفددداد القسدددويق ال يددداد  ينظددد  ال يددداديول رلددد 
وى رلدددد حدددد الو ددد المنظمدددةالنجدددا  الدددذ  يسددداعد  ، ومهدددو عن ددد القدددد ققدددود رلدددد اإاددددا  واإاقكدددا 

ويددددؤد  القسددددويق ال يدددداد  (. 1ن 8111،  ة ماددددو حددددا ي  ةوالفاعليدددد ةمددددل الكفددددا  ةمسددددقويات عاليدددد
 ةالحجدددا، وم و دددا مدددالى م حلددد ةالحجدددا ومقوسدددظ ةمح دددى حدددد المنظمدددات  ددد ي  ةدو   ا دددو 

مقوسدددظة الحجدددا و  ددد ي ة. وقدددد ق ايددددت حددددياا قظايقدددات القسدددويق ال يددداد  حدددد المنظمدددات النمدددو
مددددل مهددددذ  ا اعدددداد ن القوجدددد  ال يدددداد ، وقحقيددددق ، واعدددداد للقسددددويق ال يدددداد م ةالحجددددا. ومهنددددا  عددددد

، قمداا رسدددق اقيجيات قعظددديا المدددوا د، اسدددكيددد  علدددد العميدددى، رسدددق الى الفددد صالق  ة، وكااحدددةالقيمددد
 (Teach et al., 2006  اإاقكا ، والق كي علد ردا ة المماظ 
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مدددل مدددالى المنقجدددات  ةسدددوقي ةكاددد  ح دددقنددداحس حدددد ا سدددواق وقحقيدددق مقسدددعد منظمدددات ا عمددداى لل
الو ددددى ادددديل  ة، رذ مل مهددددذ  المنقجددددات مهددددد حلقددددةالقددددد ققدددددمها حددددد ا سددددواق المسددددقهدحوالمدددددمات 
العمددددال  مددددل ممكددددل مددددل  مل قسددددققظب عدددددد  كايدددد  المنظمددددةسددددقظاعت احددددلذا  ،والسددددوق المنظمددددة

مددل الاقددا  وققدددديا هددا حلنهددا قدددقمكل مددل الح ددوى علددد المددوا د القدددد قمكن ،ةمددالى المنقجددات المقدمدد
رل مهدددذ  المنقجدددات . واالقأكيدددد ةوالمق يددد  ةمقظلادددات السدددوق المق ايدددد ةمدددل مجدددى قلايددد ةمنقجدددات جديدددد

 المنظمددددةدامدددى  ةالمسدددقهدحة ققظلدددب وجدددود قدددد ات راقكا يدددلألسدددواق  المقدمدددة ةوالمددددمات الجديدددد
 الدددددو    منظمددددةالالقددددد ققندددداحس اهددددا  الايئددددةللقسددددويق حددددد  ة ات قاالددددلقحويددددى اإادددددا  رلددددد راقكددددا

 (. 8111، والسعيد 

قكدددا  القسدددويقد مدددل ال دددفات واإا ال يدددادةكدددى مدددل  (8111 ال دددميدعد والعسدددك    يعدددد كدددى مدددل
  وجدددم، وذلددد  إنعكاسددداقها علدددد الحاليدددةمدددل الفكددد  اإسدددق اقيجد حدددد منظمدددات ا عمددداى  ةا ساسدددي

يقد الدددذ  يمادددى محدددو  لهدددذ  المنظمدددات ومنهدددا النشددداظ القسدددو ةق دددميا وقنفيدددذ النشددداظات الممقلفددد
مهمقدددال  دا ة. واهدددذا ال ددددد مشدددا  الكايددد  مدددل الاددداحايل رلدددد منددد  يقدددح علدددد عددداقق اإمهدددذ  النشددداظات

، حاإاقكدددا  مهدددو مفقدددا   دددمال اقدددا  اقكدددا  وكالمهمدددا يعقمدددد علدددد ا  مددد حيويقدددال مهمدددا القسدددويق واإ

 Hall &Woodمشدددا  كدددى مدددل، والسدددلا القناحسدددد وملدددق قددداد  السدددوق علدددد معلدددد المنظمدددة

ward  8111 (  حيددد  مل  ، دددمل حقدددى القسدددويق قدددد حظدددد  اقادددوى مق ايدددد ال ياديدددةرلدددد مل ردمدددا

اشدددكى نمدددوذجد  ةال يدددادة الناجحددد. وقعقمدددد ةااإاددددا  وقظدددوي  المنقجدددات الجديدددد  ةم قاظددد ال ياديدددة
ومي دددا مل قسدددعد و ا  الفددد ص  الحاليدددةاعيددددا عدددل  ةعلدددد مل قاحددد  المنظمدددات علدددد مسدددواقا جديدددد

رذ مكددد كددال  مددل جددالب  .ةوقحقددق عوائددد كايدد  ةعلددد ا  لددب الفدد ص القددد قحددد  قفدد  مهددد ةالجديددد

، و رنمددددا اإنقظددددا  حقددددد قددددأقد ا عمدددداى رليهدددداعلددددد مل المنظمددددات   قسددددقظيح  (8111 ( والعادددداد 

حددد  ما ددةللمدددمات والمنقجددات القددد ققدددمها،  جديدددةيجددب عليهددا الاحدد  عددل الفدد ص حددد مسددواق 
. وقسددمد مهددذ  الفدد ص القددد قاحدد  مدد   لهددا قعمددى حددد نفددس مجدداى عملهدداممنظمددات  ةظددى مناحسدد

 اكونهدددا ذلددد   القسدددويقية الف  دددةحيددد  عددد ب م دددظل   (القسدددويقية الف  دددةرسدددا   المنظمدددةعنهدددا 
   .(ةحي  ام ايا نساي المنظمةاإقجا  اإيجااد الذ  يحقمى مل ققمقح 

 ددديالت ومقظلادددات العمدددال  ومذواقهدددا قادددايل قف ةييددد  السددد يح حدددد المنقجدددات مدددا مهدددو ر  نقيجدددرل الق 
. وقققددددد ب المنظمدددددات جديددددددة قلادددددد وقشددددداح حاجدددددات المسدددددقهلكيلومهدددددذا يقظلدددددب ريجددددداد منقجدددددات 

مددددح مددددا ققدمدددد   ةمقا ندددد المدمددددةالمنددددقع مو  جددددودةمددددل عمالئهددددا مددددل مددددالى القميدددد  حددددد  ال ياديددددة
 (8111  امهيامدددل  الظدددائد وراددد  مشدددا  كدددال ( .8111 ال دددميدعد و العسدددك  ،المناحسدددة المنظمدددات 

، و االقدددددالد حدددددلل  حكدددددا  رلدددددد منقجدددددات  سدددددلح ومددددددمات (رلددددد مل ال يدددددادييل يقومدددددول اقحويدددددى ا
ظوي مهدددا مدددل مدددالى قظدددوي  المنقجدددات واإ ققدددا  اجودقهدددا قعندددد دائمدددا  قوسددديح ا سدددواق وق ال ياديدددة

، ق وق دمهددد . حعنددددما ققحسدددل ا سدددوامعلدددد مسدددقويات ال  دددا لدددد  العمدددال  العمدددى الدددد وب لقحقيدددقو
، واهدددذا قنقفدددح ةيدددؤد  رلدددد مفددد  القكددداليب اإجماليددد ، ممددداالقسدددويق وحاعليقددد  ةقددد داد معهدددا رنقاجيددد

سددويق المنظمددات القددد قن ل القسددويق ال يدداد  مهددومالشدد كة وعمالؤمهددا معددا . ممددا سدداق يمكددل القددوى 
 ا نشددددظةمددددل  ةمجموعدددد ، ويق ددددملي  دددد ي ةيم و ددددا المنظمددددات ال ال ياديددددةقنمددددو مددددل مددددالى 

القعامدددى مدددح الق ييددد ، وقحديدددد الفددد ص  ةكيفيددد علدددد قعلدددا المنظمدددةاقشدددجيح وقحفيددد  محددد اد القدددد قهدددقا 
 .  المنظمةلد  مح اد  ةواإاقكا ي ة، وقظوي  المها ات اإاداعيةالمقاح

رلدددد منددد  عندددد رسدددقمداا المسدددوق مددددمى القسدددويق ال يددداد  حلنددد    يهدددقا  (8112 (مشدددا  الاجدددا   
، و لكددددل يجدددد   الق كيدددد  علددددد اإمهقمدددداا الوقددددت الحا دددد  حددددد ةلمددددوا د المقاحددددكايدددد ا  اقيددددود ا

للقسددددويق  ةالجومه يدددد ةاقكددددا  حددددد مجدددداى المنقجددددات وا سددددواق، ويعددددد مهددددذا اإاقكددددا  المسددددؤوليااإ
. كمددددا مندددد  عنددددد قندددداوى ةالقناحسددددية المسددددقدام الميدددد ةال يدددداد  واإسددددلوب ال ئيسددددد المقاددددح لقحقيددددق 

و ددددو  لدددديس حقددددال  يمكددددل قظايقدددد  حقددددظ حددددد مو ددددو  القسددددويق ال يدددداد  يجددددب العلددددا مل مهددددذا الم
الحجدددا وحقدددا  لمدددا يمكدددل اسدددقنقاج  مدددل اعددد  القع يفدددات القدددد قو ددد  مفهدددوا   ددد ي ةالمنظمدددات ال

 مقوسددددظةالحجددددا و ةو ددددو  يقعلددددق اجميددددح المنظمددددات  كايدددد م ال ياديددددةال يدددداد  حيجددددب العلددددا مل 
 .  الحجا(   ي ةالحجا و
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قددددأاي مفهوا  ة ددددمل رظددددا  مقكامددددى ومقنددددا ا ل دددديا  ةمهامدددد محاولددددةد  مهددددو رل القسددددويق ال يددددا
والقندددداق  الوا دددد   ةالمق يدددد و ةال يدددد  مؤكددددد ةد ع دددد  القعقيددددد والظدددد وب المسددددققاليالقسددددويق حدددد

( . نظددددد ا للق يددددد  المقسدددددا   حدددددد 11، صن  8111، ة مادددددو حدددددا والمدددددو اد  الايئدددددةاددددديل عنا ددددد  
ممدددد   مد  رلددددد  ةمددددل جهدددد ،عمددددال  ومذواقهدددداومقظلاددددات الالمنقجددددات اسدددداب قاددددايل قف دددديالت 

قلاددددد  جديدددددةراقكددددا  منقجددددات ممدددد    محاولددددةو المقدمددددةالقظددددوي  المسددددقم  للمنقجددددات  ة دددد و 
الددددذ  يمقلددددب عددددل القسددددويق ال يدددداد   ممهميددددةحاجددددات المسددددقهل  مددددل سددددلح ومدددددمات حيدددد  قعددددد 

 ةم ددداح ةقيمددد ققددددياو ةالقدددد قعمدددى علدددد القوا دددى والمواكاددد القنظيميدددةوظيفقددد  القسدددويق الققليدددد  مل 
ال  والدددذ  يقميددد  وم دددحاب الم ددد المنظمدددةالعالقدددات معهدددا ممدددا يعدددود ادددالنفح علدددد  ردا ةللعمدددال  و

حالقسدددويق ال يددداد  يسدددامها حدددد القيددداا االقوجددد  اإسدددقااقد  ،واإاددددا  واإاقكدددا   ةاعمليدددات الممددداظ 
ح  جددداى ا عمددداى للقكيدددب مدددح المق يددد ات القدددد قحدددد  ممدددا يشدددج ةكظ يقددد القسدددويقيةحدددد العمليدددات 

وذلدددد  علددددد عكددددس الحدددداى حددددد  ل حددددد ملددددق الفدددد ص ورسددددق اللها اشددددكى ماقكدددد يلي دددداحوا  يددددادي
القسدددويق الققليدددد  والجددددوى القدددالد يو ددد  الفددد ق مدددا اددديل القسدددويق ال يددداد  والقسدددويق الققليدددد  

 (.8111 ، ال ميدعد والعسك   

   

 ةرلدددد رسدددقمداا شددداك ال ياديدددةقلجدددأ المنظمدددات 
رق دددددددددا ت وعالقدددددددددات لقحديدددددددددد نهجهدددددددددا 

 ةق اقيجد وقحديدددددد القددددد ا ات الم قاظددددداإسددددد
 اعنا   الم يع القسويقد . 

 ةاظ يقدددددد القسددددددويقيةيسددددددقمدا اإسددددددق اقيجيات 
مقظااقددد  مدددح رسدددقمداا مهدددذ  اإسدددق اقيجيات حدددد 

ولكدددددل ذات حجدددددا مكاددددد   لمنظمدددددات ا مددددد  ا
 .  ةمو منمف  ةوم ون  معدوم

 

اقكدددددا  واإاددددددا  لقحقيدددددق حددددد وق يسدددددقمدا ا 
مدددل  الم ددداحة القيمدددةحدددد  ةوجومه يددد ةوا دددح

 .  القسويقيةمالى الا امع 

القدددددائا علدددددد  القناحسدددددية ةيقاندددددد مددددددمى الميددددد 
 .  ةرعقاا ات القكلف

ق ال يددددداد  يهدددددقا امقظلادددددات مددددددمى القسدددددوي
مددح  ةالعالقددات مددح العمددال  وقعددد العالقدد ردا ة

لققيدديا نجددا  مهددذ   ةنموذجيدد ة قااددة العمددال  مدا
 حد قحقيق ممهداحها .  ال ياديةالمنظمات 

المنقجدددددددددددات القسدددددددددددويق الققليدددددددددددد  يهدددددددددددقا ا
النقهدددا   القسدددويقية ةوم ائ دددها وقنقهدددد العمليددد

 الايح . ةعملي

  مدددددددمى قفدددددداعلد لقسددددددويق ال يدددددداديعقادددددد  ا
العمدددددال  مدددددل مدددددالى  ةماددددداد  ويهدددددقا اقيددددداد
 اإادا  الديناميكد . 

 

 يق ب القسويق الققليد  اأن  مدمى قكيفد 

 حد السوق . الحاليةومسقجيب مح الظ وب 

 

دو  القسدددويق ال يددداد  ي كددد  السدددقم ا  علدددد 
 مدددل مدددالى ةالمسدددقدام القناحسدددية الميددد ةقحقيدددق 

 القيمددددددةاإاقكددددددا ات القددددددد قحقددددددق للعمددددددال  
 . الم احة

ل الدددددددو  مي كدددددد  القسددددددويق ال يدددددداد  علددددددد 
مهددددو قسددددهيى عمليددددات ا ساسددددد المدددد اد قحقيقدددد  

 علد السوق . ةالقاادى وال قاا

مدددل  ةعاليددد ةق ال يددداد  اد جدددسدددوييق دددب الق
 القسدددويقيةحدددد القعامدددى مدددح الق دددايا  ةنفعاليددداإ

 ةواإ ددددددد ا  والماددددددداا  ةويقسدددددددا االحماسددددددد
 ا نشدددظةاددددا  حدددد القعامدددى مدددح وا اقكدددا  واإ

 . القسويقية

للقسددددويق ال يدددداد  قوجدددد   ئيسددددد ومهددددو ينااددددق 
مددل كوندد  علمددا مو دددوعيا يقعامددى مددح الق دددايا 

 اهدو  . القسويقية

المسدددوق مهندددا يلعدددب دو  وكيدددى الق ييددد  علدددد  
، ةو  المدددا جد والدددداملد معدددا للمنظمدددالمسدددق
 .     جديدةال ةقا اظ   المنقجات الماقك ويه

يلعدددددب المسدددددوق حدددددد القسدددددويق الققليدددددد  دو  
والمهدددددقا  المنسدددددق لعنا ددددد  المددددد يع القسدددددويقد

 للمنقجات . ةاانا  العالقات القجا ي
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يدددى مهدددو ممدددا حدددد القسدددويق ال يددداد  حدددلل العم
القدد ا ت  ةمشددا   مساسددد وحعدداى حددد  ددناع

سددددددددق اقيجيات ، وحددددددددد قحديددددددددد ر القسددددددددويقية
وسياسددددددات قمظدددددديظ وقظددددددوي  المنقجددددددات ، 
مي ددددددددا حددددددددد قحديددددددددد مجددددددددا ت القسددددددددعي  

  .والقو يح القسويقيةق ا ت واإ

حددددد القسددددويق الققليددددد  يعقادددد  العميددددى م ددددد  
وم ددددددد ا  القسددددددويقيةمددددددا جد لرسددددددقماا ات 

 .  ةالعكسي ةللح وى علد الق ذي

امدددى ممدددا حدددد القسدددويق ال يددداد  حلنددد  يدددقا القع
كدددددددأدا  لقحمدددددددى  القسدددددددويقية ا نشدددددددظةمدددددددح 

الق كيددددد  علدددددد ، ويدددددقا ةالممددددداظ  المد وسددددد
حدددد قحمدددى الممددداظ   ةريجددداد وسدددائى للمشدددا ك
 والقمفيب مل حدقها . 

جدددددا  وا ددددد  قاحدددددد القسدددددويق الققليدددددد  مهندددددا  
رلددددد مدنددددد حددددد  ةي كدددد  علددددد ققليددددى الممدددداظ 

 ممكل . 

اذاقدد  يعددد م ددد  لكددل القسددويق ال يدداد  حهددو 
لراقكددددا ، ويعقادددد  العمددددال  شدددد كا  مساسددددييل 

 . ةعمليات رنقا  المنقجات اإاقكا يحد 

يعمدددى القسدددويق الققليدددد  علدددد قظدددوي  المنقجدددات 
مددددددالى دعددددددا مقسدددددداا الاحدددددد  مددددددل  جديدددددددةال

 ةا مدددد   المعنيدددد ةوالقظددددوي  والوحدددددات الفنيدددد
 اذل  . 

ال يددداد  حدددلل حاجدددات ممدددا حدددد ظدددى القسدددويق 
، ويجددددد   ةادقددددد ةميدددددى   قكدددددول وا دددددحالع

العمددددى علددددد ركقشدددداحها وقحديدددددمها مددددل مددددالى 
 ال واد المسقمدميل . 

ققليدددددد  قكدددددول حاجدددددات حدددددد ظدددددى القسدددددويق ال
عايددد  عنهدددا مدددل مدددالى ويدددقا القة العمدددال  وا دددح
 .  ةالاحو  المسحي

 (Hoy, 2008). 
 

 ىىىل نظسىىى ل ولسىىىشإىعش إ إن تبنىىىل نظمنتمىىىشط ظانبىىىية نؤبىنإلىىىة لىىىةىل إظىىىل   ىىى   لمىىىة ظ منتمىىىة
ت ونؤلتلشجىىىشط و  ىىى  ت للىىى نط عشىكىىىة كىىىل نؤم شنلىىىشط ويش ىىىشط ظ مبىىىش  ؤلجىىىشى ل ىىىوت للىىى  ت  لىلىىىة

لىىىىت وتج لىىىو نظل ىىىوت نؤبىنإلىىىة نظمنتمىىىة إظىىىل ىإىىىا ندك ىىىش  نظجىو لبىىىل  نؤبىىىىنم إظىىىل ملىىىت  نظمنتمىىىة

.((Morrish , 2011 كل نظس ل ظتلل  نظملزت نظتنشكسلة

المسدددائ  القدددد قدددد قواجددد  المنظمدددات، كدددذل  قمادددى رسدددقعداد  مهدددو يذلددد  النشددداظ الدددذ  يهددددب لمندددح
عدددالد للح دددوى علدددد الفددد ص حدددد ظددد وب عددددا  ةامسدددقو  ممددداظ  ةلمدددن  مدددوا د كايددد  ةاإدا 
ا  حدددد السدددعد للح دددوى علدددد حددد ص المدددد  ةا قاددداظ وايدددق مدددح ماددداد  ةد، رذ قددد قاظ الممددداظ القأكددد
 ,Shubiri والميدددى لراددددا  ال يددداد  ي ة عمددداى الدددذ  ينظدددو  عليهدددا الممددداظ حدددد عدددالا ا ةجديدددد

2010 , P: 12). 

والقدددد ققدددوا علدددد  ةقاما ات جديددددلدددد رسدددقشدددي  لسدددعد مدددد ا  المنظمدددات للح دددوى ع ةرل الماددداد 
 ةوال ددددد و ي ةحدددددد رققنددددداص اإسدددددقاما ات الجديدددددد ةحدددددد ا سدددددواق والممددددداظ  ةمسددددداس المناحسددددد

 ةا مددددذ حددددد اإعقاددددا  قددددأاي  المناحسددددمددددح  ةالشم ددددي ةوالقددددد ققددددوا علددددد مسدددداس ال  ادددد ةللمنظمدددد
مدددل مدددالى  ةيدددالايئوالق يددد ات  ةرلدددد رسدددقااق اإحقياجدددات المسدددققالي المنظمدددةهدددد ميدددى ح ةالما جيددد

 .( (Mesa , et al, 2012ة وققنيات حديا ةرسقمداا مساليب جديد

 ةمدددل القأكدددد مدددل جدددود ةد قمكدددل م  مؤسسدددقدددلدددد  العمدددال  مدددل ممهدددا المعدددايي  ال يعقاددد  ال  دددا 
 ةجدددد  ةادل  قسدددعد المؤسسدددات للعمدددى علدددد  يددد، لدددذسدددلعها ومددددماقها، حهدددو م دددد  و   العمدددال 

ال  دددا  مهددون شددعو  العميدددى الندداقع عدددل ح ،علددد اقائهدددا حددد السددوق ةال  ددا لددد  عمالئهدددا للمحاحظدد
 ( .8111  ال حل ، ايل م ائص المنقع مح قوقعاق   ةالمقا ن
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(Becherer et al , 2012).

 

مددددل عائدددددات  ددددمل سددددجى حسددددااد    الشدددد كةعددددل قلمدددديص لمددددا قحققدددد ةعاددددا يا دا  المددددالد مهددددو 
 ة منيدددد ة، مددددالى حقدددد ةااإظددددا  المددددالد للشدددد ك ةقيدددداس العمليددددات والسياسددددات المقعلقدددديعقمددددد علددددد 

 ،8114 ، عادددد ال ددداندي شددداا اددديل الشددد كات ذات المجددداى المق ةمدددح وجدددود عن ددد  المقا نددد ةمحددددد
 نددددد  ي كددددد   ةمفهدددددوا ا دا  المدددددالد االمحدوديددددد (8112   ند والددددددو  يو دددددب الحسددددد (.81صن

نعكاسدددن إنجدددا  مدددل المفقددد   مل ققددددا ر ةلنسدددب القدددد قعقمدددد علدددد مؤشددد ات ماليدددعلدددد قوظيدددب ا
ى ا مادددى علدددد اإسدددق ال ةالمؤسسددد ة.  حدددا دا  المدددالد مهدددوي مدددد  قدددد ةللمنظمددد ةا مهدددداب اإقق دددادي

 ةظويدددى والق دددي  مدددل مجدددى قشدددكيى الاددد ولموا دمهدددا وم ددداد مها حدددد اإسدددقمدامات ذات ا جدددى ال
 (.  42صن ،8111ي.  ظالب و المشهداند ، 

علدددد  ةاددديل الددد ا  واإاقكدددا ، حاإاقكدددا  محدددد العوامدددى المدددؤا  ةمهمددد ةجدددد مل مهندددا  عالقدددحيددد  و  
مل  ، ومهددو الدد ا  الندداقع عددل اإاقكددا  وقددد قادديلاإاقكددا   اددى مهنددا  مددا يظلددق عليدد  الدد ا  ةال احيدد

ل كدددال مدددالي مو قسدددويقد مو مقعلدددق رسدددوا   الشددد كةجواندددب عمدددى  ةالددد ا  اإاقكدددا   يدددأقد مدددل كاحددد
حددددد قحقيددددق الدددد ا  مددددل المحقمددددى مل قسددددامها  الشدددد كةنشدددداظات  ة، امعنددددد مل كاحدددددا ةاوظددددائب اإ

مدددالى  ةكفا قهدددا حدددد جميدددح الجواندددب السدددااق ةادحدددد  يددد الشددد كةنجدددا   ةعامددد ةاإاقكدددا   ، وا دددف
لقددا  ال ددو  عليدد  مدددل رالدد ا  اإاقكددا   ومهددو مددا سدددوب يددقا  ةيسددامها حددد قنميددد ةمعيندد ة منيدد ةحقدد 
قد قدد   ةا  علددد نجددا  المنددقع مددل مددالى  يدداد. حيدد  يددؤا  ا اقكدد ةال احيدد ةادد  ا اقكددا  علددد  يددادم

يسدددمد    ادددات المسدددقهل  اشدددكى مح دددى مدددل المناحسددديل ، ممدددا يحقدددق مدددالحاجدددات و ةحدددد ا سدددقجاا
 .( 8111 نجا ،دا  المالد مما يعند  يادة ا ا دند  ةالسع  ا علد والقكلف ةامي 
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القادددايل  ة ، ميدددةا قدددى قكلفددد ةعدددل ظ يدددقن ميددد  القناحسدددية الميددد ةيمكنهدددا الح دددوى علدددد  المنظمدددةرل 
مدددل  ةعلدددد اإسدددقفاد المنظمدددة قدددد ةالقدددد قم دددح للاحددد  مهندددا مهدددد مدددد   ةب، حالعالقدددمو اإمدددقال

قددددعا  قناحسدددية ميددد ةرلدددد  المؤسسدددةالممددداظ  وقحويدددى ا مظدددا  القدددد قواجددد   ردا ةقدددد قها علدددد 
ق يددددد مددددل م ااحهددددا  ا دا  المددددالد(، وقجددددذب اددددذل  الم يددددد مددددل  ، واالقددددالدا حددددد السددددوقمهددددجودو

الممددداظ  علدددد  ردا ةحيددد  قدددؤا   ،احسددديها حدددد مدددا قنقجددد  وققدمددد  للسدددوق، وققفدددوق علدددد منئلال ادددا
يدددقا مدددل  ةظددد ق مساسدددي م اعدددة، حهندددا  القدددد ققددددمها لمنقجاقهدددا  القمددداي ( القيمدددةو ةكدددى مدددل القكلفددد

الممددداظ ، قدددد  ردا ةمدددل مدددالى  القناحسدددية الميددد ةماللهدددا قحويدددى الممددداظ  رلدددد م دددد  مدددل م ددداد  
 قد نحد اآل( 8114 محمد محسل  وداوود  حددمها سليمال

 

  وقدددت مى مدددح الممددداظ  ذات ا اددد  القددددمي  ، حدددالكوا   يمكدددل مل قحدددد  حدددد مهندددا يدددقا القعامددد
عول القعددداحد ، مو يسدددقظي(ةا  مددد ردا ة، حالدددذيل يسدددقظيعول القعامدددى معهدددا اشدددكى سدددليا    مكدددالمو

يا مدددماقها حددد علددد ققددد المؤسسددة ةمهددا الفددائ ول االسددوق، حفددد حدداى قددد  ةاشددكى مسدد   حددد النهايدد
سدددقم ت، اانجدددا  مو  و ةنهدددا رجقدددا ت ا  مدددمحددديل عجددد  المناحسدددول، حدددذل  يمنحهدددا قميددد ا حيددد  

 .  مناحسيلا الالمماظ  مما ردا ةمكا  مهدقها لها  ةسوقي ةواانيا منها ح لت علد ح 

 

كاندددت ممددداظ  مدددح الممددداظ  ذات المددد دود ال احدددد سدددوا   المؤسسدددةققعامدددى  ةظاقدددا لهدددذ  الظ يقددد
اظ  علدددد القعامدددى مدددح الممددد ةد قناسدددب المؤسسدددات القدددد لهدددا القدددد ، ومهدددةمو  يددد  قدمي يددد ةقدمي يددد

مقااددددى  ةالمؤسسددددات الممدددداظ  المحسددددوا مددددى قلدددد ، لددددذل  ققحوردا قهددددا اشددددكى مح ددددى مددددل  ي مهددددا
، واددذل  مدداا المناحسدديل المقدد دديلم ةحددد كايدد  مو ق يددد مددل ح ددقها السددوقيالح ددوى علددد عائددد  ا

 .  القناحسية المي ةقكول ح لت علد 

 

   مددددددد دود  احدددددددد لهدددددددا و  يوجدددددددد لهدددددددا ققعامدددددددى مدددددددح الممددددددداظ  القدددددددد  ةقلددددددد  الظ يقددددددد
، ومددل مجددى الق لددب علددد لددد الممدداظ  ذات الاددأاي  القدددمي  اددا مددا يددقا الق كيدد  ع،  الادد  قدددمي  م

 مددددات ا  ةم دددداى قسدددداعدمها علددددد مواجهدددد ةالمؤسسددددة  اددددد مل قق ددددب اعدددددقلدددد  الممدددداظ  حددددلل 
، ومهدددذ  الم ددداى حدددد حقددد ات اإسدددقق ا  ةاشدددكى مكاددد  حاعليددد المناحسدددة، وقسددداعدمها علدددد وا مظدددا 

 ن(Elahi (2010 , مهد

 د القياا االعمليات . ح ةالم ون-

 والقكيب .  ةعلد اإسقجاا ةالقد  -

 مح العمال  . جديدةعالقات  -

 مد ا  مكا  ح ما وموظفيل لها  الحيات مكا .  -

.رق اى وقوا ى جيد سوا  دامليا مو ما جيا -

 ةونقهدددا حدددد مواجهدددالممددداظ  وم  ردا ةحدددد قدددد قها علدددد  ةمدددا لكسدددب الاقددد ةمؤسسددد ردا ةرذا قدددا   
، وذلدددددد  لألسددددددااب السددددددوق حددددددد قناحسددددددية، حلنهددددددا قلعددددددب دو ا مكادددددد  الققلاددددددات واإ ددددددظ ااات

 ن (Kotler and Armstrong , 2006)ةالقالي

 مكا  . ةقفاو ي ةيعظد قد  ةالم ن ةانا  ال و  -
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 ةال  المحقملدددديل حددددد قددددد العمدددد ةقجددددذب معمدددداى مكادددد  مددددل المناحسدددديل، ذلدددد  اسدددداب اقدددد المؤسسددددة -
 اشكى مح ى مل  ي مها .  المدمةعلد ققديا  مؤسسةال

 القأميل. ةاسياس ةقكاليب المقعلقالمماظ  يعمى علد ققليى ال ردا ةعلد  المؤسسة ةسقظاعر -

 ة، وذلددد  إمقالكهدددا  دددفات الم وندددةلدددد ققليدددى قدددأاي  الممددداظ  المق دددودقعمدددى ع ةالم نددد ةال دددو  -
. ةقوي ةقانوني ةومنظم ةحماي ةرلد امقالكها منظم ةإ احاا ةاإسقجاا ةوس ع

عميدددى مدددح ال ةظويلددد ةل الظ يدددق السدددليا لاندددا  عالقدددمرلدددد  (8118  شدددلاد و ةكدددال مدددل الد اكددد يشدددي 
يكوندددول حدددد ال الدددب ذيل يح دددلول علدددد ال  دددا  لدددمهدددو القأكيدددد علدددد   دددا  العميدددى، حدددالعمال  ا

جدددذب عمدددال  جددددد والمحاحظددد  علددديها، مهدددد مدددل م دددعب المهددداا  ة، ومهندددا حدددلل عمليدددعمدددال  مدددواليل
 ةمدددل المنقجدددات ليمقدددا  منهدددا، حهدددو يقدددوا اعمليددد ةومحيددد  ةمذمهلددد ةل العميدددى  الادددا يواجددد  قشدددكيل 

القدددد  القيمدددةرلدددد  يشدددي  القيمدددةوايجددداد  ،للعميدددى ةمد كددد ةعلدددد قيمدددمالقدددد ققددددا  المنظمدددةالشددد ا  مدددل 
للمندددداحح القددددد يح ددددى عليهددددا العمددددال  مظ وحددددا منهددددا  ةد قكددددول مسدددداويوالقدددد المنظمددددةقوجدددددمها 

 جدددودة، مي دددا رذا قحققدددت المدددل قكددداليب شددد ائها للمدددواد المنظمدددةالقكددداليب القدددد قندددقع عدددل عمليدددات 
 جدددودةاددديل ال ةوظيدددد ةحهندددا  عالقددد دا  المدددالد قحسددديل ا رلدددد  المؤسسدددةالمددددمات حسدددوب ققدددود  حدددد

 نكاآلقي وال ا 

يا يددد، ورل ققميدددى حلنهدددا سدددوب قحقدددق لددد    دددا  كايددد المددددمات قحددددد قوقعدددات الع جدددودةامدددا مل  
( ةالمقوقعددد جدددودة  ال المدمدددةيكدددول مدددل مدددالى قيددداس اإنحددد اب ادديل مدددا يقوقعددد  مدددل  جدددودةيددى للمالع

 .  (ةالمد ك جودةال  المؤسسةوما ققدم  ل  

رلدددد قسدددهيى عمليدددات الشددد ا  مدددل جديدددد للمددددمات القدددد حققدددت لددد   حالعميدددى ال ا دددد يميدددى مكاددد 
ال  دددا  االفعدددى ، ممدددا يعمدددى علدددد  اددد  الوقدددت الدددذ  سدددوب يسدددق  ق  حدددد الاحددد  عدددل مؤسسدددات 

 مم   .

الاحددد   نددد  ا ما ددةيسددم  اققليدددى القكددداليب ال ا ت العديدددد مددل الد اسدددات رلدددد مل العميددى الدددوحدشددم 
، المددددمات جدددودةم دددا يب جدددذب عميدددى وراادددات  المؤسسدددة، و  ققحمدددى للمؤسسددد مهدددو الدددذ  يدددأقد 

 ةرعدددالل مجانيددد ةا  عدددل ظ يدددق  مدددل الفدددا رلدددد ا ذل (، ومهدددذا يمادددى وسددديليعمدددى علدددد اإشدددهحيددد  
يقدددوا العميدددى اشددد ا  المددددمات  .(8111،  المظيدددبحدددد المحددديظ الدددذ  يعدددي  حيددد  العميدددى  ةللمؤسسددد

يقاددددى و ةعامددددى الاقددددلقددددواح   ةت المع و ددددالمدددددما ةلقشددددكيل لددددذل  حلندددد  ي يددددد مددددل شدددد ا   ميدددد ةالم
حالعميدددى الدددوحد يجعدددى   المؤسسدددة نددد  يعقاددد   امندددا ل احقددد  واققددد  حدددد  ةالعميدددى دحدددح مامدددال اامهظددد

ا ددد   مس المددداى ، حهدددو يمادددى محدددد عنللقهديددددات مدددل ظددد ب المناحسددديل ةمكاددد  رسدددقجاا المؤسسدددة

 .(Laurent, 2004  ةوقيالس ةاقجنب مظ  رنمفا  الح  ةن  يسم  للمؤسس 

 ةوايقددد ةمنظمدددة مددد قاظ اعالقدددل مفقدددا  نجدددا  م  معلدددد  ةالحدياددد القسدددويقيةلقدددد مكددددت النظ يدددات 
قحدددد  عدددل ظ يدددق قحليدددى  ةمهدددذ  الموائمدددو، ةالمحيظددد ةسياسدددقها مدددح الق يددد ات الايئيددد ةامدددد  مواكاددد

الفدددد ص و، الايئددددةحددددد  ةوالقددددد قعنددددد جميددددح الفدددد ص المقاحدددد ة ص المحيظددددالقسددددويق للفدددد ردا ة
 ةا دددو  ةققنددداص الفددد ص الايئيددداالقدددد يعقمدددد قحديددددمها علدددد  ةمهدددد رحدددد  الفددد ص الايئيددد القسدددويقية

اميددد ات  المنظمدددةمهدددد المجددداى القسدددويقد الدددذ  ققمقدددح اددد   القسدددويقية، حدددالف ص مكاددد  مدددل المناحسددديل
 .(8114، را امهيا  ناحسةالماالمنظمات  ةاالمقا ن ةقف يلي
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قسددددقظيح مددددل  ما ددددة قناحسددددية ميدددد ةعلددددد  المنظمددددةح ددددوى  ةنقيجدددد القسددددويقية الف  ددددةقددددأقد و 
قديمددد  مدددل قاددددى للمسدددقهل  اشددددكى ي يدددد عدددل مدددا يددددقا ق ةم ددداح ةمل ق ددديب قيمدددد المنظمدددةماللهدددا 

ا مل ققدددد المنظمدددةقسدددقظيح  القسدددويقيةققنددداص الفددد ص اامعندددد مل مدددل مدددالى   المناحسددديل حدددد السدددوق
نفدددس المنقجدددات ولكدددل  ، موقمقلدددب عدددل المناحسددديل لهدددا حدددد السدددوقمدددل المنقجدددات ق يدددد مو  ةمجموعددد

حدددد  القناحسدددية الميددد ة، حفددد سدددوق ا عمددداى مهندددا  قحددددد ل قكدددول مقدددى سدددع ا مددداالأكددد ةام ايددا ر ددداحي
  ادددات ومهدددد مدددد  قدددد   المندددقع علدددد قحقيدددق مق دددد رشددداا  ل القسدددويقية الميددد ة دددو قيل مهمدددا ن 
قعمدددى علدددد جدددذب المسدددقهلكيل  الميددد ةحقلددد   ةالقكلفددد ةقلددد ميددد ة، وعدددات المسدددقهلكيلوحاجدددات وقوق

. ممدددا يدددنعكس ريجاايدددا علدددد المنقجدددات القدددد يقددددمها المناحسددديل للمندددقع اسددداب رنمفدددا  قكلفقددد  عدددل
 ( .  8112،   لحلوى ا دا  المالد نساة ةواالقالد  ياد مة اا  للمنظا  نساة حح 

 

  قدددا قنددداوى القحلددديالت اإح دددائية الو دددفية مدددل قكددد ا ات ونسدددب مئويدددة ومقوسدددظات حسدددااية
 م جحة وانح اب معيا ي وذل  لقحديد سمات مف دات عينة الاح .

  ك ونااخ لقياس ااات و دق محقو  اسقايال الد اسة. مقاا  ملفاااسقمداا 

  ذل  لو ب العينةساليب القحليى الو في ومقا اسقمداا. 

  لة ذات سدددئمددددي المواحقدددة علدددي مجموعدددات مدددل ا  قندددي حدددوىيمقادددا ات مدددال واقدددا اسدددقمداا
اددديل عينقدددي الد اسدددة حدددوى الفددد و   جاادددة لايدددال مددددي ا قفددداقالمسدددقويات الممقلفدددة مدددل اإ

 العالقات الما ة االد اسة.و

  مهندددا  امدددقالب اددديل قدددا اسدددقمداا امقادددا  قحليدددى القادددايل حدددي اقجدددا  واحدددد ولدددذل  لمع حدددة مهدددى
لمكونددة للعينددة اشددأل حدد و  الاحدد  وذلدد  لكددى مددل مق يدد  المؤمهددى مقوسددظات الدد مي للفئددات ا
 مق ي  ظايعة العمى.ومق ي  سنوات الما ة و

  لد اسددددة الفدددد ق ادددديل المقوسددددظات قحددددت حدددد   مل قو يددددح  وا سرجدددد ا  امقاددددا  ك وسددددكاى
 الايانات  ي  معلوا ] امقاا    معلمي[.

  دوات ا  قاددددداظ مسدددددقمداا اقدددددات المدددددذكو ة ادددددالف و  ومددددددي معنويقهدددددا ااسدددددة العالقدددددا د
   الاسيظ.نحدا  المظي واإ

 

مجقمح الد اسة ن يقماى مجقمح الد اسة الميدانية حد الفئات ذات ال لة امو و  الد اسة كالً مل 
يقا سحب عينة مل ش كات  ، وعلي  سوبوالما ا  حي المجاى السياحي  ةالش كات السياحي مد ا 

ش كة ومل اا قو يح  1831مهو  السياحة حي  مل حجا مجقمح الش كات السياحية حي م   حئ    م (
اسقما ة الاح  علي مد ا  قل  العينة مل ش كات السياحة، مي اً اا يقا قو يح اسقما ة ما ة 

  ماي  سياحد. 13االما ا  حي مجاى السياحية و عددمها 

     

 ن    القياس حي  كما االجدوى القاليمقياس ليك ت ذو النقاظ الممسة و الذي يقد قد قا رسقمداا 

  ي  مواحق مظالقاً   ي  مواحق محايد مواحق مواحق قماماً  مسقوي المواحقة

 1 2 3 4 5 الد جة
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ح دددددائي ات كميدددددة يمكدددددل رم ددددداعها للقحليدددددى اإجاادددددات الو دددددفية رلدددددي اياندددددوذلددددد  لقحويدددددى اإ
( 1سدددقمداا القيمدددة المعيا يدددة لمقيددداس ليكددد ت ومهدددي  امقادددا  حددد و  الاحددد  . كمدددا يدددقا المظلدددوب إ

، و قحددددد د جدددة المواحقدددة الوسدددظ الحسدددااي لنقدددائع ا سقق دددا  للحكدددا علدددي قدددوة العالقدددة الناقجدددة عدددل
حدددي الجددددوى ( 8118ظاقدددا لفيلدددد  ى الد اسدددة ظاقددداً لمدددا مهدددو وا د علدددي المق يددد ات مو العوامدددى محددد

   نالقالي

 النظاق
 4.2مكا  مل 
 5حقي 

حقي  3.4مكا  
4.2 

 2.6مكا  مل 
 3.4حقي 

 1.8مكا  مل 
 2.6حقي 

 1.8حقي  1مل 

 ظالقاً ر ي  مواحق   ي  مواحق محايد مواحق مواحق قماماً  ال مي

 عينة ش كات السياحة عينة الما ا 

 المقياس
 معامى ال دق

 معامى الااات
Alpha 

 معامى ال دق
 اتمعامى الاا
alpha 

0.924 0.855 0.902 0.814 
العالقدددة اددديل ماعددداد القسدددويق ال يددداد  وا دا  

 السياحةالمالد لش كات 

0.928 0.862 0.935 0.876 
قدددأاي  القسدددويق ال يددداد  علدددد قحسددديل ا دا  

 السياحةالمالد لش كات 

و  لمق يددد ات اادددات المحقددد ك وناددداخ لقيددداس لفدددامل الجددددوى ااسدددقمداا معامدددى الاادددات وقدددد قاددديل مددد
ك وناددداخ لمحدددو  ي العالقددددة اددديل ماعددداد القسدددويق ال يددداد  وا دا  المددددالد  لفدددامالد اسدددة مل معامدددى 

عيندددة الماددد ا  لكدددى مدددل عيندددة شددد كات السدددياحة و( 15212، 15233قدددد الددد    ي السدددياحةلشددد كات 
ى ( لكددد15318، 15382علدددي الق قيدددب ، ا مددد  الدددذي انعكدددس ماددد ة علدددد ال ددددق الدددذاقد حيددد  الددد   

معامددددى الفاك ونادددداخ لمحددددو  ي قددددأاي  القسددددويق ال يدددداد  علددددد قحسدددديل  ممددددا عينددددة علددددي الق قيددددب.
( علدددددي القدددددوالي لكدددددى مدددددل عيندددددة 15214، 15248قدددددد الددددد   حي  السدددددياحةا دا  المدددددالد لشددددد كات 

، ا مددد  الدددذي انعكدددس ماددد ة علدددد ال ددددق الدددذاقد ياحة و عيندددة الماددد ا  علدددي الق قيدددبشددد كات السددد
ممدددا يددددى علدددد الاادددات الم قفدددح لقيددداس  ( لكدددى عيندددة علدددي الق قيدددب.15313 ،15382حيددد  الددد   

اادددات المحقدددو  لمق يددد ات الد اسدددة علدددد مسدددقوي عيندددات الاحددد  سدددوا  عيندددة شددد كات السدددياحية مو 
 عينة الما ا  .

ة ا سقق دددا  والقحليدددى علدددي العينددددة لج   ا وى مدددل قائمددددالقحليدددى الو ددددفي المددداص اددداقدددا عمدددى 
 جمالية االكامى.اإ

:

 

  Mann-

Whitney 

U 
 

Sig. 

 

Mean 
S.D. 

 

Mean 
S.D. 

1 

إدمددداى  ةمسدددقم  ةا دددف الشددد كةقسدددعد 
ينات علددددد المنددددقع اهدددددب ققديمدددد  قحسدددد
 . جديدة ةا ف

4.2427 0.7857 4.1515 0.833 4417.500 0.562 

8 
 جديددددددةاددددددعا ا حكدددددا  ال الشددددد كةققدددددوا 

 . جديدةودموى مسواق  ةاداعياإ
4.1990 0.816 4.2424 0.751 4707.000 0.890 
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1 
ريجددددداد مناحدددددذ  محاولدددددةا الشددددد كةققدددددوا 
 . ةللا امع السياحي جديدةقو يح 

4.1942 0.774 3.7879 0.892 5157.500 0.013 

2 

العليددددا اقشددددجيح المادددداد ات  دا ةقهددددقا اإ
لددددددددد   ةوا حكددددددددا  اإاداعيدددددددة الف ديددددددد
 العامليل .

4.1966 0.784 3.7879 0.992 5261.000 0.019 

3 

يدددقا قشدددجيح العدددامليل علدددد ققدددديا حلدددوى 
للمشدددكالت القدددد قواجددد   ةوماقكددد  جديددددة
 . الش كة

4.2427 0.763 4.5455 0.711 5216.000 0.015 

 0.058 5201.000 0.3468 4.1030 0.361 4.2150 المؤش  العاا
 

( ومهدددذا 15132ومهدددو   %3قندددي مكاددد  مدددل يا  مدددال ومقاددداجدددا ت قيمدددة مسدددقو  الد لدددة المددداص ا

اعيندددة  يعندددي عددددا معنويدددة الفددد ق اددديل مقوسدددظي الددد مي لكدددالً مدددل عيندددة شددد كات السدددياحة مقا ندددة
ادددا   اإ ي ادديل العينقدديل علددي جميددح حقدد ات مهددذا الاعدددمقفدداق حددي الدد االمادد ا  و مهددذا يعنددي وجددود 

  ةواإاقكدددددا ( وقدددددد رقفقدددددت د اسددددد
مهددذا الاعددد  اإادددا   ممهميددةمددح 

( 152381اقكددددا  ( حددددا  علددددد مقوسددددظ حسددددااد  واإاقكددددا ( حيدددد  ذكدددد ت مل اعددددد  اإادددددا  واإ
 ةلدددذ  يقددديس شدددد( ا18581328، وامعامدددى رمدددقالب  الد اسدددةمحدددى  ةومهدددو ميدددى عددداى  حددد اد العينددد

اإاقكدددا  واإاددددا  حدددد ملدددق  ممهميدددة( ممدددا يعندددد 15211  ادددلنح اب معيدددا   ة حددد اد العينددد ةاإجااددد
للمشددداكى والق دددا  علدددد الددد وقيل، مي دددا  ةاعدقها حدددد ريجددداد حلدددوى  يددد  ققليديدددومسددد منظمدددةقيمددد  لل

قج يدددب و جديددددة، ومدددل ادددا دعدددا ا حكدددا  الالمنظمدددةحدددد اإمكاندددات وظاقدددات  ةملدددق ق ييددد ات مهادحددد
 ةومدددل ادددا يعمدددى علدددد  يددداد القناحسدددية الميددد ةممدددا يحقدددق  جديددددةمسدددواق وملدددق  ةالحلدددوى اإاداعيددد

 .  ا دا  المالد نساة

  

  Mann-

Whitney 

U 
 Sig. 

 

Mean 
S.D. 

 

Mean 
S.D. 

1 

القيدددددداا  ةالعليددددددا ان عدددددد دا ةققمقددددددح اإ
ا ددددددددد    ةاالمجا حدددددددددات المحسدددددددددوا

 القجديد.
4.1772 0.8046 4.3636 0.7833 5874.500 0.161 

8 

 ةالممدددداظ  الناقجدددد الشدددد كة  قمشددددد 
عدددددددددل القحسددددددددديل واإاقكدددددددددا  حدددددددددد 

 المنقجات.

4.1966 0.8151 4.1818 0.7269 6579.000 0.740 

1 

يدددا المقيدددا  الميدددا ات العل دا ةققدددوا اإ
يدددد قجدلكا ةكاددد   احيدددا  ةاإسدددق اقيجي

 ةواإاقكددددددا    ددددددا الممدددددداظ  العاليدددددد
 عليها . ةالمق قا

4.2087 0.7924 4.3636 0.8594 5914.500 0.180 

2 

المع حددددددد اددددددالقظوي   الشدددددد كةققددددددوا 
حددد اقمدداذ  ةللعددامليل مددل مجددى المسدداعد

 المظ  . ةق ا ات مح ى لمواجه

4.1505 0.8293 3.9091 0.9799 5930.000 0.190 

3 
امسدددقو   ةمدددوا د كايددد  الشددد كةقمدددن  

عددددددددالد للو ددددددددوى رلددددددددد  ةممدددددددداظ 
 اإاقكا .

4.2257 0.7642 4.0909 0.8048 6158.000 0.328 

4 
 ةمعقمدددد ةاو دددح سياسددد الشددد كةققدددوا 

 للقحكا حد المماظ  .
4.1820 0.8185 4.0000 0.8292 5912.500 0.182 

1 

العليددددا اقحديددددد الددددد وس  دا ةققددددوا اإ
الممددددددداظ   ردا ةلفحدددددددص  ةالمسدددددددقفاد
 مسققاال .

4.179612 0.768461 4.1820 0.8185 6195.000 0.358 

2 
سددددقم ا  حددددد ققددددديا ااإ الشدددد كةققددددوا 

 المدمات حد وقت ا  مات 
4.184466 0.798387 4.1796 0.7685 6535.000 0.689 

 0.748 6571.500 0.7984 4.1845 0.283103 4.190752 المؤش  العاا
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ومهدددذا  (15122ومهدددو    %3قندددي مكاددد  مدددل يمقادددا  مدددال واا جدددا ت قيمدددة مسدددقو  الد لدددة المددداص

اعيندددة  ظي الددد مي لكدددالً مدددل عيندددة شددد كات السدددياحة مقا ندددةيعندددي عددددا معنويدددة الفددد ق اددديل مقوسددد
 ردا ةي اددديل العينقددديل علدددي جميدددح حقددد ات مهدددذا الاعدددد  مقفددداق حدددي الددد االماددد ا  و مهدددذا يعندددي وجدددود 

  ة، وقدددد رقفقدددت د اسدددالممددداظ (
مهدددذا الاعدددد  ممهميدددةعلدددد  

( 85113ممدددداظ ( حددددا  علددددد مقوسددددظ حسددددااد   ال ردا ةالممدددداظ ( حيدددد  ذكدددد ت مل اعددددد   ردا ة 
 ةشدددددالددددذ  يقدددديس  (132518  مددددقالبا، امعامددددى الد اسددددةمحددددى  ةومهددددو ميددددى عدددداى  حدددد اد العيندددد

الممددددداظ  قسددددداعد  دا ةر( ، ممدددددا يؤكدددددد مل 15412ادددددلنح اب معيدددددا     ةاإجااددددد   حددددد اد العينددددد
 ةمدددالى رقادددا  وسدددائى ا مدددل والسدددالم ومندددح المسدددائ  وققليدددى المظددد  مدددل ةعلدددد مواجهددد المنظمدددة

الممدددداظ  ر قادددداظ وايددددق اقددددأميل المددددد ا  حددددد  ردا ة، ور قادددداظ القددددد ققعلددددق اددددا ح اد والممقلكددددات
رلددد  والميددى ةا عمدداى الددذ  ينظددو  علددد الممدداظ  حددد عددالا جديدددةالسددعد للح ددوى علددد حدد ص 

 اإادا  ال ياد  مما يسامها اشكى كاي  وملحوظ حد قحسيل ا دا  المالد للش كات . 

  

 
 Mann-

Whitney 

U 
 

Sig. 
 

Mean 
S.D. 

 

Mean 
S.D. 

1 
قماى ح ص السوق القد لا يالحظها المناحسيل 

 رحد  ممها م اد  ال ا 
4.2573 0.7748 4.2121 0.8200 6625.000 0.792 

8 
علد ر قناا الف ص وملقها  ةلقد ا الش كةلد  

 اد  مل رنقظا مها .
4.2087 0.8106 4.3333 0.8165 6165.500 0.336 

1 
قلاد رحقياجات  جديدةيقا ققديا منقجات 

 . ةوالمحقمل ةالعمال  المسققالي
4.2476 0.7558 4.6061 0.4962 5126.500 0.010 

2 
 القسويقيةالسقشعا  الف ص  الش كةققوا 

  و  رلد ر قنامها.وققييمها و
4.3301 0.7368 4.1818 0.8083 6122.500 0.297 

3 
علد القكيب مح  ةاالقد  الش كةققمي  

 .ةوالايئي ةالمق ي ات السوقي
4.1650 0.8117 4.2121 0.7398 6690.000 0.870 

 0.313 6093.000 0.3357 4.3091 0.3369 4.2417 المؤش  العاا
 

( ومهدددذا 15111ومهدددو    %5قندددي مكاددد  مدددل يمقادددا  مدددال وامددداص اجدددا ت قيمدددة مسدددقو  الد لدددة ال

السدددياحة مقا ندددة اعيندددة  يعندددي عددددا معنويدددة الفددد ق اددديل مقوسدددظي الددد مي لكدددالً مدددل عيندددة شددد كات
ي اددديل العينقدديل علدددي جميددح حقدد ات مهدددذا الاعددد  رققنددداص مقفددداق حددي الدد االمادد ا  ومهددذا يعندددي وجددود 

 ن ة( وقددددد رقفقددددت د اسددددالقسددددويقيةالفدددد ص 

 نسددداةحيددد  ذكددد ت مل جدددا ت  
%( 11583محايدددديل  ال نسددداة%( وال دددت  11512اد الماحدددوايل قدددد مها   حددداددديل ا  ةاقفددداق ريجاايددد

( 1532( وادددددلنح اب معيدددددا    1521%( وجدددددا  كلددددد  اوسدددددظ حسدددددااد   14531وعددددددا اإقفددددداق  
القدددد قمادددى رحدددد  م ددداد   ةالفددد ص المقاحددد ةممدددا يعندددد مل الم ددد ب الماحدددو  كدددال يقدددوا امقااعددد

قسددددعد رليهددددا مددددد ا  المنظمددددات  ةمادددداد  القسددددويقيةقحقيددددق الدددد ا  ممددددا يؤكددددد مل رققندددداص الفدددد ص 
د ا سدددواق ممدددا حددد المناحسدددةوالقدددد ققدددوا علدددد مسددداس  جديددددةللح دددوى علدددد رسدددقاما ات  ةال ياديددد

 .  ا دا  المالد للش كات نساة ةالق و  مل السوق و ياد ةيؤد  رلد اإسقفاد

الد لدددة المددداص اأمقادددا  مدددال وقندددي  جدددا ت قيمدددة مسدددقو (، 2كمدددا مهدددو مدددو  حدددي الجددددوى  قدددا  
( ومهدددذا يعندددي عددددا معنويدددة الفددد ق اددديل مقوسدددظي الددد مي لكدددالً مدددل 15311ومهدددو    %3مكاددد  مدددل 

 .ة الما ا عينة ش كات السياحة مقا نة اعين
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قدددد و ،ي اددديل العينقددديل علدددي اعدددد  القأكيدددد علدددد   دددا  العميدددى (مقفددداق حدددي الددد اومهدددذا يعندددي وجدددود  
 ةنقفقدددددت د اسدددددا

امقوسددددظ  ةممهميددددة م قفعدددد حقددددق مق يدددد    ددددا  العمددددال حيدددد  ذكدددد ت مل  
يي  االعمدددال  حيددد  منددد  مدددل ممهدددا المعددد( ودى مهدددذا علدددد ممهميدددة القأكيدددد علدددد   دددا  1531حسدددااد  

كسدددب  رلددديالقدددد قمكدددل المنظمدددة مدددل القأكدددد مدددل جدددودة سدددلعها ومددددماقها لدددذل  قسدددعد المنظمدددات 
 .  ا دا  المالد لديها نساة المايعات وقحقيق ا قفا  حد نساة ة يادمهميق  حي   ا  العميى  

  

  Mann-

Whitney 

U 
 

Sig. 

 

Mean 
S.D. 

 

Mean 
S.D. 

 0.910 6723.5 0.9722 4.1515 0.8144 4.1869 .المدمةاالقمي  حد ققديا  الش كةققمقح  1

8 
 المدمةعال  ممظا   ةاعملي الش كةققوا 

 اشكى يحقق   ا  العميى.
4.2087 0.8195 4.1818 0.6826 6452.0 0.600 

1 
كم د  ل  ا   جودةاال الش كةقهقا 

 العمال  .
4.1942 0.7961 4.2121 0.9273 6523.0 0.676 

2 
الح وى علد  ةسياس الش كةققاند 

 و   العمال  .
4.2257 0.7984 4.1515 1.0038 6773.0 0.970 

3 
مها ات  ةعلد قنمي الش كةقعمى 

 ةامليل لقفها حاجات العمال  وظ يقالع
 القعامى معها لقحقيق ال  ا .

4.1602 0.8592 4.0303 0.9180 6264.5 0.421 

 0.533 6361.0 0.4040 4.1455 0.3537 4.1951 المؤش  العاا
 

 

  

  Mann-

Whitney 

U 
 

Sig. 

 

Mean 
S.D. 

 

Mean 
S.D. 

1 
ينات علد المنقع يؤد  رلد ردماى قحس

 .ةالمايعات للش ك نساة ة ياد
4.2087 0.8076 4.2424 0.7918 6680.000 0.858 

8 
ودموى  ةاإاداعي جديدةدعا ا حكا  ال

  اا .ا  ةيؤا  علد  ياد جديدةمسواق 
4.1723 0.7996 4.3030 0.7282 6222.500 0.384 

1 
 ةللا امع السياحي جديدةريجاد مناحذ قو يح 

 .دا  المالدا  نساة ةيعمى علد  ياد
4.1917 0.8163 4.2727 0.6261 6675.000 0.851 

2 
وا حكا   ةالف دي قشجيح المااد ات

  اا  .ا  ي يدلد  العامليل  ةاإاداعي
4.1990 0.7949 4.3030 0.7282 6355.500 0.501 

3 

 جديدةقشجيح العامليل علد ققديا حلوى 
 الش كةللمشكالت القد قواج   ةوماقك 

 .المسائ  نساةيعمى علد ققليى 

4.1650 0.8177 4.2121 0.7809 6654.000 0.828 

 0.136 5755.500 0.2723 4.2667 0.3441 4.1874 ااالمؤش  الع

( ومهدددذا 15114ومهدددو    %3قندددي مكاددد  مدددل يمقادددا  مدددال واجدددا ت قيمدددة مسدددقو  الد لدددة المددداص ا

السدددياحة مقا ندددة اعيندددة  يعندددي عددددا معنويدددة الفددد ق اددديل مقوسدددظي الددد مي لكدددالً مدددل عيندددة شددد كات
، ممدددا علدددي جميدددح حقددد ات مهدددذا الاعددددينقددديل ي اددديل العماق حدددي الددد قفددداومهدددذا يعندددي وجدددود ، الماددد ا 

 .السياحةدا  المالد حد ش كات يعند مل اإادا  واإاقكا  يعمى علد  يادة ا 
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 Mann-

Whitney 

U 
 

Sig. 
 

Mean 
S.D. 

 

Mean 
S.D. 

1 
ا    القجديد  ةالقياا االمجا حات المحسوا

 .الش كةمايعات  نساة ةلد  ياديعمى ع
4.2087 0.8076 4.1515 0.6671 6283.000 0.433 

8 

المع حد للعامليل مل مجى االقظوي   الش كةقياا 
 ةحد اقماذ ق ا ات مح ى لمواجه ةالمساعد

 دا  المالد  .ى علد قحسيل ا المظ  يعم

4.2549 0.7896 4.3030 0.8095 6543.000 0.697 

1 
للقحكا حد  ةمعقمد ة ح سياساو الش كةقياا 

 . الش كة اا  م نساةالمماظ  ي يد مل 
4.1481 0.8600 4.3030 0.7282 6246.500 0.406 

2 

ااإسقم ا  حد ققديا المدمات حد  الش كةقياا 
مما  المناحسةوقت ا  مات يعمى علد كسب 

 .ةالمايعات للش ك نساة ةيؤد  رلد  ياد

4.1383 0.8531 4.2424 0.7513 6472.500 0.622 

 0.321 6106.000 0.2723 4.2667 0.3441 4.1874 المؤش  العاا
 

( ومهددذا 15181ومهددو    %3مكادد  مددل  (قنددييمددال و  مقاددا اجددا ت قيمددة مسددقو  الد لددة المدداص ا

اعيندددة  يعندددي عددددا معنويدددة الفددد ق اددديل مقوسدددظي الددد مي لكدددالً مدددل عيندددة شددد كات السدددياحة مقا ندددة
، ممدددا  ي اددديل العينقددديل علدددي جميدددح حقددد ات مهدددذا الاعددددمقفددداق حدددي الددد االماددد ا  و مهدددذا يعندددي وجدددود 

 .  السياحةدا  المالد حد ش كات ا  نساةالمماظ  قعمى علد  ياد   ردا ةيعند مل 

 

 

  

  Mann-

Whitney 

U 
 

Sig. 

 

Mean 
S.D. 

 

Mean 
S.D. 

1 

رققناص ح ص السوق القد لا 
يالحظها المناحسيل رحد  ممها م اد  

 ال ا 

4.2451 0.8049 4.3939 0.7044 6185 0.347 

8 

علد ر قناا الف ص  الش كة ةقد 
اد  مل رنقظا مها يؤد  رلد  وملقها
 ا  اا . نساة ة ياد

4.3107 0.7517 4.3636 0.7424 6540.5 0.692 

1 

لاد رحقياجات ق جديدةققديا منقجات 
ة ي يد والمحقمل ةالعمال  المسققالي

 المايعات. نساة

4.2209 0.7813 4.4848 0.5075 5720 0.100 

2 

السقشعا  الف ص  الش كةقياا 
امها يؤد  ر قنووققييمها  القسويقية

 .رلد  حح ا دا  المالد

4.1893 0.7818 4.1515 0.6671 6468.5 0.618 

3 
مح القكيب علد  ةاالقد  الش كةقمي  

يعمى علد ة والايئي ةالمق ي ات السوقي
 ا  اا . نساة ياد  

4.2063 0.8621 3.9394 0.9981 5802.5 0.132 

 0.629 6459.000 0.3342 4.2667 0.3580 4.2345 المؤش  العاا
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( ومهدددذا 15111ومهدددو   %3قندددي مكاددد  مدددل يمقادددا  مدددال واجدددا ت قيمدددة مسدددقو  الد لدددة المددداص ا

اعيندددة  ة الفددد ق اددديل مقوسدددظي الددد مي لكدددالً مدددل عيندددة شددد كات السدددياحة مقا ندددةيعندددي عددددا معنويددد
ممددا يدددى  ي ادديل العينقدديل علددي جميددح حقدد ات مهددذا الاعدددمقفدداق حددي الدد االمادد ا  و مهددذا يعنددي وجددود 

 .  السياحةدا  المالد لش كات اإيجااد علد ا  القسويقيةعلد ما  اققناص الف ص 
 

المدددداص االسددددوق القعقيددددد  ةالق يدددد  المقسددددا   ومواجهدددد ةمواكاددددامها حدددددل القسددددويق ال يدددداد  يسددددر
 ال يدددادةل القوجددد  نحدددو موموا دمهدددا، و الايئدددةالقنددداق  اددديل اعددد  عنا ددد   ةالمسدددققالد وحدددى مشدددكل

 ةللقسدددويق ال يددداد  وماعددداد  المقمالدددكمدددا مل  المنظمدددةمهدددا عنا ددد  نجدددا  محدددد القسدددويق يعقاددد  مدددل 
الممدددداظ  والقأكيددددد علددددد   ددددا  العميددددى ورققندددداص   ةوردا واإادددددا   حددددد المنددددقع اقكددددا حددددد  اإ
، ةحددددد قعظدددديا ال احيدددد ةسدددديل ا دا  المددددالد للشدددد كات مقمالددددكاي علددددد قح مادددد  (القسددددويقيةالفدددد ص 

   ا  العميى. ةد  حجا المايعات والقكاليب و ياد يا

 ال ياديددددة ةلددددمل قهددددقا اقحفيدددد  الحا السددددياحةشدددد كات  ما ددددةينا ددددد علددددد منظمددددات ا عمدددداى و
ى مددداص واشدددك المنظمدددةلمدددا لهدددا مدددل ريجاايدددات اشدددكى عددداا علدددد مدا   المنظمدددة دددمل رسدددق اقيجيات 

 . علد  حح ا دا  المالد لها
القسددددويق ال يدددداد  وقفعيددددى ماعدددداد  حددددد نهجهددددا  الم دددد ية السددددياحة دددد و   قانددددد شدددد كات 
الممدددداظ ، القأكيددددد علددددد  ةردا ، الق كيدددد  علددددد ي اإادددددا  واإاقكددددا ومظظهددددا وعملهددددا مددددل مددددالى 
 .  يالقسويقية  ا  العميى و رققناص الف ص 

لهددددا و حددددح  ةة وعمددددى دو ات قد يايددددالماحوادددد السددددياحةالعددددامليل اشدددد كات  ةمشددددا ك ة دددد و  
  ادددال  علدددد ا دا  المدددالد لمدددا حدددد مهدددذا مدددل قدددأاي ةة والمع حيدددظدددوي  مهدددا اقها وقدددد اقها اإاداعيدددوق

 .  ةللش ك
قسدددقظيح  ةة ومادعدددماقكددد ة مل قعمدددى علدددد ققدددديا المددددمات اظ يقددد السدددياحة ينا دددد علدددد شددد كات

لمددا حددد  ةب عمددال  جدددد وقوسدديح ح ددقها السددوقيمددل ماللهددا كسددب   ددا  عمالئهددا الحددالييل وكسدد
 .ةل ا دا  المالد للش كات السياحيذل  ما  علد قحسي

 

، مظدددددااح النشددددداظ القسدددددويقد ردا ةحدددددد  ةامهدددددات الحدياددددد، ا قج(8114،  محمدددددد محمدددددد، راددددد امهيا -
 .ة، القامه ولدة ا الظاعة، الو   الحديا

 ةمقدمددد ةيدددااح ة، و قدددويق ال يددداد  حدددد منظمدددات ا عمددداى ( القسددد ،(8111،  ، يوسدددبةمادددو حدددا 
 (ةحدددد مجقمدددح المع حددد ال ياديدددة  ةال يقونددد ةعلمدددد الددددولد السدددنو  العاشددد / جامعدددرلدددد المدددؤقم  ال

 . ا  دل -، عمالنيسال ، 81-81صن 

اددددديل عنا ددددد  القسدددددويق الدددددداملد  ةاعندددددوال العالقددددد  ة، د اسددددد(8112 ،   ك يدددددا ،عددددد اامحمدددددد  -
علدددد الانددد  الع ادددد اإسدددالمد الددددولد  ةميدانيددد ةد اسددد ة دددا  العمدددال  حدددد الم دددا ب اإسدددالميو 

 .ا  دل –حد مدين  ال  قا 

ال ادددائل  ةعالقددد ردا ةقوظيدددب   ويق ال يددداد  حدددد رظدددا( ، القسددد8112، يوسدددب  ، محمددددالاجدددا   
 . 21، العدد  1، المجلد  ةاإقق اديو ةقك ي  للعلوا اإدا ي ة، مجل

( ،  قددددددأاي  المقددددددد ات 8112مهنددددددد  حميددددددد ياسدددددد ،   ،، عددددددادى مهدددددداد  والعظددددددو الا ددددددداد  -
  دددد ي ةمددددل مدددددي   الشدددد كات ال ةة علددددد عينددددقحليليدددد ةحددددد القسددددويق ال يدددداد  د اسدددد ةالجومه يدددد

العددددد  14مجلدددد  ، ةة واإقق دددادية للعلدددوا اإدا يدددة القاديدددة النجدددب( ، مجلدددحدددد محاحظددد مقوسدددظةوال
2  . 
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 ةالانددددددو  مدددددددمى كمددددددد ورسددددددق اقيجي ردا ة( ، 8112 مؤيددددددد ، والدددددددو   ، حددددددال  الحسدددددديند ، 
 ، عمال .  ةالااني ةاعالظ ،دا  وائى للنش  ،ةمعا  

علدددددد عوائدددددد مسدددددها الشددددد كات  ا دا  المدددددالد وماددددد   ( .8111  ،محمدددددد  محمدددددود المظيدددددب ، 
 ، عمال ، ا  دل .  ا ولد ةالظاع ،دا  الحامد للنش  والقو يح ،ةالمسامهم

اعنددددوال د اسدددد   ،(8113اشددددي ،   و محمددددد اددددل شددددويح ،مويلدددددات  م ددددظفد ع يدددد الددددداو  ، -
، لهدددداقب النقدددداى لقظددددا  ا ةميدانيدددد ةوما مهددددا علددددد القسددددويق ال يدددداد  د اسدددد ةاإسددددق اقيجي ةالقيدددداد
وعلددددوا  ةة والعلددددوا القجا يددددة العلددددوا ا قق ددددادي، كليدددد الج ائدددد – ةة قا ددددد  م اددددا  و قلددددجامعدددد

 القيسيي  قسا علوا القيسيي  .

دا   دددددفا   ،ةحدددددد المنظمددددات الحديادددد جددددودة( . ال8118  ،ظددددا قشدددددلاد ، ومددددأمول  الد اكدددد  ، 
 ، عمال . الظاع  ا ولد ،للنش  والقو يح

حددددد  ةاإسددددق اقيجي ال يددددادة( ، 8111لسددددعيد  ، يعدددد ب عدددددنال ،  يددددا مظلدددد  ، واالدددددو   ،  ك 
لمددددد ، احدددد  مقدددددا رلددددد مددددؤقم  الع المحدددديظ ا   ق ةرسددددق اقيجي ةمنظمددددات ا عمدددداى وحددددق حلسددددف

نيسدددال  83 – 84 –(  ةجقمدددح المع حدددحدددد م ال ياديدددة  ةال يقونددد ةالددددولد السدددنو  العاشددد  / جامعددد
 ا  دل .  –، عمال 

واإاقكددددا   ال ياديددددة( ،  مادددد  8111 محمددددد شدددداك ،ك   ، عسددددميدعد ، محمددددود جاسددددا ، والال دددد
( ، احددد  مقددددا رلدددد ةد اسددد  قحليليددد –منظمدددات ا عمددداى  القسدددويق حدددد ةرسدددق اقيجي ةعلدددد  ددديا 
( صن ةحدددد مجقمدددح المع حددد ةيددد  ال ياد ةال يقونددد ةلمدددد الددددولد السدددنو  العاشددد  / جامعدددالمدددؤقم  الع

 ا  دل .  –، عمال نيسال  83 – 84

،  ةوا سدددددق اقيجيات ي، الددددددا  الجامعيددددد(. القسدددددويق يالمفددددامهيا 8111ال ددددحل ، محمدددددد ح يدددددد ،   -
 ا ولد ، م    . ةالظاع

  حلسددددفد ق وحددددق منظددددوالقسددددوي( ، 8111،  حددددو   مهاشددددا  ،دادددداس   وجددددالب ، محسددددال دمهدددد  
  دل . ا  –الو اق للنش  والقو يح ، عمال  ةمؤسس ،ومع حد معا  

( . دو  القسدددددويق ال يددددداد  حدددددد 8114 ،  ةسدددددامه  محمدددددد محسدددددل ، و  ةح ددددديل سدددددليمال داوود ،
 .   82المأمول ، العدد  ةكلي ة، مجل القناحسية المي ةقحقيق 
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Abstract  

The current research aims to clarify the role of entrepreneurial marketing   in 

improving financial performance, given the importance of these two 

dimensions, which are the main pillar in any productive organization in order 

to be able to provide services that satisfy the needs of the customer and satisfy 

his desires, so the research was adopted in its theoretical and field framework 

after entrepreneurial marketing as a major variable Explaining the effect of its 

dimensions (creativity and innovation, managing risk, seizing marketing 

opportunities, emphasizing customer satisfaction) on financial performance as 

a dependent variable, and setting a hypothetical scheme for research that 

reflects the nature of the correlation and impact between entrepreneurial 

marketing on the one hand and improving performance Mali on the other hand , 

and it resulted in some of the main hypotheses that were tested using the 

statistical program (SPSS) through the data collected from a questionnaire for 

managers Tourism companies and a questionnaire for tourism experts, and the 

research reached a set of conclusions, the most important of which are: There is 

a significant relationship of influence and significance for entrepreneurial 

marketing with its variables in improving financial performance . 

Key words: Entrepreneurial Marketing, performance, financial performance  


