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تبني االستراتيجيات الهجينة في تحديد التوجه التسويقي دراسة استطالعية في عينة من فنادق محافظتي كربالء   تأثير

   المقدسة والنجف االشرف

 

ABSTRACT 

The aim of the research is to build an integrated structure of philosophical knowledge frameworks for 

the main and subsidiary variables of the study based on tracing the intellectual and conceptual paths 

and delving into the intellectual controversy raised around them by researchers in an attempt to find 

the scientific bases for the formation of these variables in order to facilitate determining the extent of 

the role that they can play to solve the main study problem and its questions Moreover, the research 

aims to determine the relationships of correlation and influence between the two variables, The 

research problem crystallizes in the following question (What is the nature of the theoretical 

relationship between hybrid strategies and marketing orientation? Within the work environment of 

tourism and hotel organizations?) The study sample included (124) views from among the 

departments operating in the hotels of the holy cities of Karbala and Najaf. One of the most important 

conclusions of the research is that the surveyed hotels relied on hybridization of the strategy adopted 

in close proportions for each of the cost leadership strategy, followed by the innovation-based 

differentiation strategy for most hotels, and the reliance was less on the marketing differentiation 

strategy, and this indicates their interest in the overall cost structure in service delivery operations and 

the optimal exploitation of process capabilities. Productivity in hotels, and one of the most prominent 

recommendations of the research is the need for hotels to adopt high-level mechanisms for the 

purpose of coordination between departments and people in order to benefit from the exchange of all 

private information about customers, and work to provide hotel services of high quality according to 

the exact needs of customers, as this is part of The culture of the organization, as well as the need for 

the organization to work on strengthening its external relations and increasing its dealings with 

external offices and external agents, and selecting them according to special advantages in order to 

improve the reality of services more 

Keywords: hybrid strategies, marketing orientation, religious tourism 

 

 

 المستخلص  

هدف البحث الى بناء هيكل متكامل من االطر المعرفية الفلسفية لمتغيرات الدراسةةة الرسيسةةة والفرعيةةة يسةةتند علةةى تتبةة  

ة والمفاهيمية والتعمق في الجدل الفكري المثار حولها لدى الباحثين في محاولة إليجةةاد اسسةةع العلميةةة المسارات الفكري

لتشكيل هذه المتغيرات حتى يسهل تحديد مدى الدور الذي يمكةةن ات تيديةةه لحةةل مشةةكلة الدراسةةة الرسيسةةة وتسةةا التها   

بين المتغيرين  وتتبلور مشكلة البحث في التسا ل التةةالي  فضال عن ذلك يهدف البحث الى تحديد عالقات االرتباط والتاثير

ما هي طبيعة العالقة النظرية بين االستراتيجيات الهجينة والتوجه التسويقي ؟ وكيف يمكن االستفادة من الجدل الفكةةري )

ظمةةات السةةياحية حولها لتكوين نموذج بحثي يمكن تطبيقه في الواق  الميداني الختبار تلةةك العالقةةة بةةمن بي ةةة عمةةل المن

( مشةةاهدة مةةن بةةمن االدارات العاملةةةفي فنةةادق محةةافظتي كةةربالء المقدسةةة 124والفندقية  ؟( وشملت عينة الدراسةةة )

والنجف االشرف   ومن اهم نتاسج البحث ات الفنادق المبحوثة اعتمدت على تهجين االستراتيجية المعتمدة بنسب متقاربة 

تتبعها استراتيجية التمايز المستند لالبتكار سغلب الفنادق   وكات االعتمةةاد بنسةةبة اقةةل لكل من استراتيجية قيادة التكلفة و
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على استراتيجية التمايز التسويقي  وهذا ييشر اهتمامها بهيكل الكلف العام في عمليات تقديم الخدمات واالستغالل اسمثل 

بةةرورة اعتمةةاد الفنةةادق ذليةةات ذات مسةةتوى عةةالي لمقدرات العملية االنتاجية في الفنادق  ومن ابةةرت تواةةيات البحةةث   

لغرض التنسيق ما بين إالدارات واالشخاص بهدف االستفادة من تبادل كافة المعلومات الخااة عن الزباسن, والعمل على 

ضةةالً تقديم خدمات فندقية ذات جودة عالية على وفق االحتياجات الدقيقة للزباسن, إذ يعد ذلك جزءاً مةةن ثقافةةة المنظمةةة , ف 

عن برورة قيام المنظمةةة  بالعمةةل علةةى تقويةةة عالقاتهةةا الخارجيةةة وتيةةادة تعةةامالتهم مةة  المكاتةةب الخارجيةةة والةةوكالء 

 الخارجيين, واختيارهم على وفق مميزات خااة بغية النهوض بواق  الخدمات بشكل أكثر

 الكلمات المفتاحية :االستراتيجيات الهجينة   التوجه التسويقي   السياحة الدينية 

 

 : المقدمة

 التي  الهاسلة  للتغيرات  حتمية  كنتيجة  الطلب  مستويات  وارتفاع  السياحة  اناعة  تطور  م   الفندقية  المنظمات  فرص  تتزايد 

 الةةى  الفنةةدقي  القطةةاع  فةةي  العاملةةة  الفندقيةةة  االدارات  قيةةام  اسةةتدعى  الةةذي  االمر  المختلفة  االنسانية  المجتمعات  حياة  شكلت

 القدرات بناء عن  فضال  الفرص  لتلك  اسمثل  االستثمار  حالة  تحقيق  سبيل  في  راين  بشكل  االستراتيجي  البناء  ركاسز  وب 

 علةةى قةةادرة االدارات تلةةك تعةةد لةةم لةةذا    المهمةةة  بي ةةة  في  المحموم  التنافع  حالة  مواجهة  من  االدارة  تمكن  التي  التنافسية

 باعتمةةاد البي يةةة  التغيةةرات  حالةةة  مواجهةةة  فندقيةةة  منظمة  سي  ال يمكن  انه  فضال  محددة  استراتيجية  باعتماد  النجاح  تحقيق

 الهجينةةة  االسةةتراتيجيات  ماهيةةة  فهةةم  الةةى  الفندقيةةة  االدارات  حاجةةة  برتت  هنا  من  المتغيرة  المواقف  في  االستراتيجية  ذات

 فات ذخر اعيد على   الحالي للبحث التفسيري المتغير يشكل ما وهو  الموقف  ذات  في  خيار  من  أكثر  تبني  من  تمكنها  التي

 مةةن يبةةرت كبيةةر تحةةدي أمةةام  فأنها  الخدمات  من  واس   بطيف  والمتمثل  تقدمه  الذي  المنتج  طبيعة  وبفعل  الفندقية  المنظمات

 مسةةتوى بشةةأت المختلفةةة الف ةةات متطلبةةات دراسةةة وتعميةةق المسةةتهدف الجمهةةور طبيعةةة فهةةم علةةى قةةدرتها مةةدى خةةالل

 التوجةةه لمحتةةوى فعةةال استيعاب االدارات تلك على يحتم الذي  اسمر  وهو  المطلوبة  الفندقية  الخدمة  ومواافات  ومضامين

 تصةةنيفها  اختالف  على  الفندقية  المنظمة  اداء  تحكم  التي   التسويقية  الفلسفة  جوهر  يبرت  والذي  المتعددة  بأبعاده  التسويقي

 علةةى  اشكالية  من  البحث  انطلق     الحالي  البحث  في  المستجيب  المتغير  يشكل  وهوما  تخدمه  الذي  السياحي  النشاط  وطبيعة

 تتبلةةور  ميدانيةةة  واخةةرى  المبحوثة  للمتغيرات   الديناميكية  بالطبيعة  المتعلقة  الفكري  الجدل  حالة  من  متأتي  فكري  محورين

 مةةا)  التةةالي التسةةا ل فةةي االشةةكالية وتتبلور   العراقي في الفندقي للعمل االداء متبنيات تحكم التقليدي العمل من  حالة  في

 المثةةار الفكةةري للجةةدل الفلسةةفية اسسع هي وما ؟ للدراسة الرسيسة للمتغيرات الفكرية واالطر المفاهيمية  المرتكزات  هي

 القطةةاع اهميةةة خةةالل مةةن البحةةث اهميةةة وتبةةرت   ( (    التسةةويقي؟  التوجه     الهجينة  االستراتيجيات)    المتغيرات  هذه  حول

 مةةن  الكثيةةر  تحرك  التي  االقتصادية  النشاطات  أبرت  من  تعد  التي  الدينية  بالسياحة  والمتمثل  الميداني  الجانب  استوعب  الذي

(  124)  بةةة الدراسةةة عينة   وتمثلت  االشرف  والنجف  المقدسة  كربالء  محافظتي  السيما  العراق  في  االقتصادية  القطاعات

 تحليلهةةا وتةةم اعةةدت اسةةتبانه خةةالل  من  اراسهم  تم مسح  اذ  المذكورتين  المحافظتين  في  العاملة  الفنادق  ادارات  من  مشاهدة

 كةةات  فيمةةا  السةةابقة  والدراسةةات  المنهجية  شمل  االول  مباحث  اربعة  البحث  وتضمن   (    SPSS)    االحصاسي  البرنامج  وفق

 التسويقي  والتوجه  الهجينة  االستراتيجيات)    للمتغيرين  الفكرية  اآلراء  ومعالجة  النظرية  للدراسة  مخصص  الثاني  المبحث

 االسةةتنتاجات ابةةرت الرابةة     المبحةةث  شمل  واخيرا  االحصاسي  والتحليل  الميدانية  الدراسة  تفاايل  الثالث  المبحث  وتضمن(  

 .  البحث بها خرج التي  لمقترحاتوا  والتوايات

 المنهجية ودراسات سابقة  –المبحث االول 

 التاليين البعدين  إلى تقسيمها ويمكن: المشكلة - اوال

 ذلك النظري شقه في الحديث االداري العمل محيط سمات  ابرت  احد  الفكري  الجدل  حالة  اعتبار  يمكن  :  الفكرية  المشكلة  -أ 

 التطةةور بعةةد سةةيما  وال  المجةةاالت  شةةتى  في  والباحثين  اسفكار  نتاج  على  كبير  بشكل  أثرت  والمتسارع  المستمر  التغير  افة

 فةةي تسةةهم جديةةدة طرقةةا تبتكةةر أت المنظمةةات على اوجب  مما  التسويقي  والفكر  االستراتيجية  االدارة  مجال  في  حصل  الذي

 البةةاحثين ركةةز اذ الموبةةوع هةةذه تناولةةت التي والفكرية النظرية البحوث خالل من  جليا  ظهر  وهذا  والريادة  التميز  تحقيق

 اإلنتةةاج خطةةوط لتميز ومبتكرة جديدة أفكار انشاء عليها ومنتجاتها عملها  في  االستباقية  تحقق  ات  ارادت  اذا  المنظمات  ات

 فةةي عاليةةة حصةةة وبةةمات التنافسةةي التفةةوق خاللهةةا من تحقق ات يمكن ومهجنة متنوعة  وفق استراتيجيات  على  والعمل
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 فةةي  أخةةذ  والمحمومةةة    السةةريعة  المنافسةةة  مةةن  جديةةداً   عصراً   بأت  المراقبين  اذ ذكر العديد من  بالمنافسين  مقارنة  اسسواق

 بةةين الفعةةل وردود التنافسةةية اإلجةةراءات في الكبيرة الزيادة عن  وهذا الوب  ناتج  المهمة التغييرات لهذه  نتيجة  الظهور

  إيجاد المنظمات حاولت  و  السوق  على  وعربها  جديدة  أفكار  إنشاء  بها  يتم  التي  السرعة  تادت  لذلك  وكنتيجة     المنظمات

 تضةةمن بطريقةةة االسةةتراتيجية والقراةةنة  التكنولوجيةةة  االبتكةةارات  مةة   والتعامةةل  السةةري   التغيةةر  هةةذا  تالءم  استراتيجيات

 لفهةةم  الساعية  التنافسية  للمنظمات  الحلول  أهم  من  واحدة  الهجينة  االستراتيجيات  وكانت  والتطور  النجاح  في  االستمرارية

 باعتبةةاره  االفضةةل  التسةةويقي  التوجه  لتحديد  كسبيل  المنظمات  تلك  م   تتعامل  التي  المختلفة  الف ات  وحاجات  طبيعة السوق

 العاملة. االدارات تعتمدها التي  التسويقية الفلسفة لطبيعة االساس الممثل

 ناجح كبديل اعتماده يمكن الذي االبرت االقتصادي  القطاع  العراق  في  السياحي  النشاط  اعتبار  يمكن  :  العملية  المشكلة  -ب 

 باعتبةةاره  النفط  على  يعتمد  ريعي  اقتصاد  كونه  في  والمتمثلة  العراقي  االقتصاد  في  الهيكلية  االختالالت  لمعالجة  محاولة  في

 يمكن  وبالتالي  السياحي  القطاع  في  اسبرت  المكانة  الدينية  السياحة  نشاط  ويتبوأ  لإليرادات      كمصدر  واسهم  االبرت  القطاع

 هةةذه  مةةن  الةةرغم  وعلةةى     االجتماعيةةة  اهميتهةةا  عةةن  فضةةال  متميةةزة  سياحية  نهضة  تحقيق  في  حسما  اسكثر  العامل  اعتباره

 مةة   المختلفةةة  العمةةل  متبنيةةات  فةةي  التقليديةةة  االليات  تتبنى  التالت  النشاط  هذا  في  العاملة  الفندقية  المنظمات  ات  اال  اسهمية

 مجموعةةة  اةةورة  فةةي  يةةنعكع  الةةذي  اسمر  العاملة  االدارات  لدى  االستراتيجية  الر ى  طبيعة  في   الضبابية  من  حالة  سيادة

)   و(    الهجينةةة  االسةةتراتيجيات)    الدراسةةة  متغيةةري  الختبةةار  الباحةةث  دعى  الذي  اسمر  الدقيقة  غير  التسويقية  القرارات  من

 .   والحيوي المهم  القطاع هذا في(   التسويقي التوجه

  -:  اآلتية  التسا الت عبر  اليها المشار البحث مشكلة  تأطير يمكن :  التسا الت –  ثانيا

 الفكةةري للجةةدل الفلسةةفية اسسةةع هي وما ؟ للدراسة  الرسيسة  للمتغيرات  الفكرية  واالطر  المفاهيمية  المرتكزات  هي  ما  -1

 ؟(  التسويقي  التوجه   الهجينة االستراتيجيات)  المتغيرات  هذه  حول المثار

ً  تصورا المبحوثة  الفنادق في العاملة االدارات  مدى تمتلك أي  الى - 2   ؟  تطبيقها  وكيفية الهجينة  لالستراتيجيات عمليا

 القطةةاع  بي ةةة  فةةي  بهةةا  الخةةاص  التسةةويقي  التوجةةه  مالمةةح  تحديةةد  علةةى  العراقية  الفندقية  المنظمات  ادارات  قدرة  مدى  -  3 

 ؟ الديني  السياحي

 الفكةةري الجةةدل مةةن االسةةتفادة يمكةةن وكيةةف ؟ والفرعية الرسيسة الدراسة  متغيرات  بين  النظرية  العالقة  طبيعة  هي  ما  -4 

 السةةياحية المنظمةةات عمةةل بي ةةة بةةمن العالقةةة  تلةةك  الختبار  الميداني  الواق   في  تطبيقه  يمكن  بحثي  نموذج  لتكوين  حولها

 ؟  والفندقية

 : وهما محورين خالل من الحالي البحث اهمية تكمن : االهمية –  ثالثا 

 التالية:  النقاط  خالل من عنها ويعبر النظرية اسهمية -أ 

 تنافسةةية اسةةتراتيجية اعتمةةاد مةةن أفضةةل بشةةكل اسداء تحسةةين في  تسهم  باعتبارها  الهجينة  االستراتيجية  أهمية  تبرت  -1 

 تقليةةد مةةةن المنظمةةةة تخلةةص عةةن فضةةالً     التنافسةةية  للميةةزة  متعددة  مصادر  إلى  هجينة  استراتيجية  اعتماد  اذ يقود     نقية

 علةةى  الكثيةةف  الطلةةب  ظةةروف  فةةي  جليةةا  ذلةةك  ويظهةةر  ومتجةةددة  متغيةةرة  سةةتكوت  سنها  ومنتجاتها  المنافسين الستراتيجيتها

 الزبةةاسن كافة إلرباء(  والتمايز  التكاليف  قيادة)    مهمتين  االستراتيجيتين  كال  تصبح  بحيث(    معينة  مواسم  في)    المنتجات

 اذواقهم. واشباع

 هةةذا ينطلةةق اذ للمنظمةةات مهمةةة بةةدء  نقطةةة  باعتبةةاره  بةةارتة  باهميةةة  االداري  الفكةةر  محيط  في  التسويقي  التوجه  يتمت   -2

 اخةةتالف علةةى المنظمةةات فةةي المتعددة النشاط  أوجه  كل  عليه  يترتب  الذي  االمر  الزبوت  يريده  ما  معرفة  مرتكز  من  التوجه

 العوامل. من  وغيرها  والحجم العمل  نطاق

 لمتغيةةرات  النظةةري  للتااةةيل  الميةةداني  االختبار  استوعب  الذي  القطاع  اهمية  من  البحث  أهمية  تأتي:    العملية  االهمية  -ب 

 مسةةتوى وعلةةى تحديدا السياحي القطاع اعيد على واسهم اسبرت النشاط باعتباره الدينية السياحة  بنشاط  والمتمثل  البحث

 مةةن  يزيةةد  الةةذي  اسمةةر  العالميةةة  الدينيةةة  السةةياحة  خارطةةة  علةةى  متميةةزة  مكانةةة  العراق  يتبوأ  اذ  عموما  العراقي  االقتصادي
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 المقدسةةة الدينيةةة المواقةة  مةةن للكثيةةر العةةراق احتضةةات بفعةةل الروحيةةة  االبعةةاد  مةة   يتعامل  باعتباره  القطاع   هذا  حساسية

 لهةةا التةةي  الدينية  والمواق   والكناسع  اسديرة  من  كبير  عدد  عن  فضال  اسطهار  البيت  وال  واالولياء  االنبياء  بمراقد  المتملثة

 الميدانيةةة  االهميةةة  تبرت  هنا  من     فحسب  ياالسالم  الدين  وليع  المختلفة  السماوية  االديات  مستوى  على  المتميزة  المكانة

 .  السياسية وحتى واالجتماعية  االقتصادية الصعد على اسهمية  بالغ  قطاع في المتغيرات  عالقات  يعالج كونه  للبحث

 ابرتها االهداف من جمله  تحقيق  الى البحث يسعى : اسهداف  -رابعا

 المسةةارات تتبةة  علةةى يسةةتند والفرعيةةة الرسيسةةة الدراسةةة لمتغيةةرات الفلسفية  المعرفية  اسطر  من  متكامل  هيكل  بناء  -  1 

 هذه لتشكيل العلمية اسسع إليجاد محاولة في الباحثين  لدى  حولها  المثار  الفكري  الجدل  في  والتعمق  والمفاهيمية  الفكرية

 . وتسا التها الرسيسة الدراسة مشكلة  لحل تيديه ات يمكن  الذي  الدور مدى  تحديد يسهل  حتى المتغيرات

 بةةين تةةواترا وأكثرهةةا العالميةةة الدراسةةات اهةةم علةةى باالعتمةةاد للدراسةةة الرسيسةةة للمتغيةةرات الفرعيةةة االبعةةاد تحديةةد - 2 

 االختالف  مراعاة  م   لها  المفاهيمية  واالطر  النظرية  اسسع  م   يتوافق  وبما  خاص  قياس  نموذج  في  يسهم  وبما  الباحثين

 العراقية. البي ة وطبيعة  الحالية  للدراسة  التطبيقي  الجانب في

 . البحث  قيد  الفنادق في الهجينة  االستراتيجيات تطبيق إمكانية  مدى على  الضوء  تسليط -3 

 .  التسويقي التوجه  بتطبيق  للبحث الميداني االطار استوعبت التي المنظمات اهتمام مدى  وتشخيص معرفة -4 

 .(  التسويقي التوجه)  و(   الهجينة االستراتيجيات)   المتغيرين  بين  والتأثير  االرتباط  عالقات  اختبار - 5 

 تسةةهم مقترحةةة عمةةل ذليةةات وفق لتنفيذها المسيولة  والجهات  العاملة  االدارات  الى  التوايات  من  متكامل  هيكل  تقديم  -6 

 . عموما العراقية  الفندقية البي ة في والعاملة  تحديدا  الدينية السياحة في العاملة  الفندقية للمنظمات االداء مستوى  رف  في

 متغيةةرات بةةين العالقةةات وطبيعةةة لشكل تشخيص للدراسة الفربي المخطط اعتبار  يمكن  الفربي  البحث  نموذج  -  خامسا 

 مشةةكلة بةةوء وفةةي  (    التسةةويقي  التوجةةه)    التةةاب   والمتغيةةر(    الهجينةةة  االستراتيجيات)    المستقل  المتغير  وهي  الدراسة

 (  1)  الشكل في موبح وكما   الدراسة

 

 

 1 

 

 

2 

   ( المخطط الفربي للبحث1) الشكل                                                 

 المصدر: الشكل من اعداد الباحث 

 

 

 االستراتيجيات الهجينة 

 االبتكار  ب التمايز  -

 

                       التسويقب التمايز  -

 

 قيادة الكلفة  -

 

 التوجه التسويق 

   التوجه بالعميل -

   التوجه بالمنافس -

 تنسيق الداخلي ال -
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   الفربيات –  سادسا

 يعمةةد الفربةةي الدراسةةة مخطةةط اةةياغة  عبةةر  الرابطةةة  العالقةةات  اطةةر  واياغة  وأهدافها  الدراسة  مشكلة  تحديد  خالل  من

 محتمةةل  أو  ميقةةت  تفسةةير  هةةي  فالفربةةية     الدراسة  مشكلة  تفسير  الى  تيدي  أنها  يعتقد  التي  الفربيات  تحديد  الى  الباحث

 وتةةنظم دقيةةق بشةةكل الدراسةةة مجةةال تحةةدد وهةةي استكشةةافها الباحةةث يحةةاول التي  الظروف  او  اسحداث  او  العوامل  يوبح

 البيانةةات جمةة  لعمليةةة  المةةنظم  اإلطةةار  فهةةي  برورية  غير  بيانات  وتجمي   العشواني  البحث  يمن   مما  البيانات  جم   عملية

 :  وكالتالي  والفرعية الرسيسية البحث  فربيات عرض ويمكن  النتاسج  وتفسير

 التوجةةه وتحديةةد  الهجينةةة  االسةةتراتيجيات  تبنةةي  بةةين  معنوية  داللة  ذات  ارتباط  عالقة  توجد:    اسولى  الرسيسة  الفربية  -1 

 . التالية  الفرعية  الفربيات  عنها وتنبثق   اسشرف  والنجف كربالء  محافظتي  لفتالق  التسويقي

 لفنةةادق التسةةويقي التوجةةه تحديةةد و باالبتكةةار التمةةايز اسةةتراتيجية تبني بين معنوية داللة ذات ارتباط عالقة توجد -  1-1 

 .  االشرف  والنجف كربالء  محافظتي

 لفنةةادق التسةةويقي التوجةةه وتحديةةد بالتسةةويق  التمةةايز  اسةةتراتيجية  تبني  بين  معنوية  داللة  ذات  ارتباط  عالقة  توجد  -  2-1

 االشرف.  والنجف كربالء  محافظتي

 محةةافظتي لفنةةادق التسويقي التوجه وتحديد الكلفة قيادة استراتجية تبني بين معنوية داللة  ذات  ارتباط  عالقة  توجد  -3-1 

 . اسشرف  والنجف كربالء

 التوجةةه تحديةةد فةةي الهجينةةة  االسةةتراتيجيات  لتبنةةي  معنويةةة  داللةةة  ذات  تةةأثير  عالقةةة  توجةةد  الثانيةةة:  الرسيسة  الفربية  -2 

 : الفربيات التالية  عنها وتنبثق   اسشرف والنجف  كربالء محافظتي  لفنادق  التسويقي

 لفنةةادق التسةةويقي التوجةةه تحديةةد فةةي باالبتكةةار التمةةايز اسةةتراتيجية لتبنةةي معنويةةة داللةةة ذات تةةاثير عالقةةة توجةةد - 1-2

 االشرف.  والنجف كربالء  محافظتي

 لفنةةادق  التسةةويقي  التوجةةه  تحديةةد  فةةي  بالتسةةويق  التمةةايز  اسةةتراتيجية  لتبنةةي  معنويةةة  داللة  ذات  تأثير  عالقة  توجد  -  2-2 

 االشرف.  والنجف كربالء  محافظتي

 محةةافظتي لفنةةادق التسةةويقي التوجةةه تحديةةد في الكلفة قيادة استراتيجية لتبني  معنوية  داللة  ذات  تأثير  عالقة  توجد  -3-2 

 االشرف.  والنجف كربالء

 إذ   البيانةةات وتحليةةل جمةة  واجراءات  طراسق  وتحدد  توبح  التي  الخطة  الى  الدراسة  منهج  يشير  :البحث  منهج  –  سابعا 

 أفةةراد  ذراء  اسةةتطالع  علةةى  المبنةةي  التحليلةةي  الواةةفي  المةةنهج  الباحةةث  واعتمد     واجراءاتها  الدراسة  تصميم  ذلك  بعد  يتم

 شةةمولية بنظرة يمتات كونه الدراسة متغيرات حول اسشرف والنجف كربالء محافظتي فنادق من عينة في  المبحوثة  العينة

 . االدارية العلوم في المبحوثة للظواهر مالسمة اسكثر  وبعد

 البيانةةات جمةة  لغةةرض المصةةادر مةةن عةةدد علةةى الباحةةث اعتمةةد:  والمعلومةةات البيانةةات جمةة  وأسةةاليب مصةةادر:  ثامنةةا

 : اآلتي ومنها الدراسة أهداف  تحقيق في تسهم والتي الالتمة والمعلومات

 االسةةتراتيجية االدارة حقلةةي فةةي المتخصصةةة والمراجةة   المصادر  الى  بالرجوع  الجانب  هذا  اعداد  تم:    النظري  االطار  -1 

 شةةبكة من اآلخر والبعض المكتبة في متوفر هو ما منها    أجنبية  ودراسات  وبحوث  واطاريح  ورساسل  كتب  من  والتسويق

 االنترنت.  الدولية المعلومات

 علةةى  االعتماد  تم  العملي  الجانب  النجات  الالتمة  والبيانات  الميدانية  المعلومات  على  الحصول  اجل  من:    العملي  االطار  -2 

 : االتي
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(  الهجينةةة االسةةتراتيجيات)  المسةةتقل بةةالمتغير المتعلقةةة والمعلومةةات البيانةةات جمةة  فةةي اسةةتخدامها تةةم:  االسةةتبانة -أ 

 الةةى تطرقةةت التةةي والدراسةةات البحةةوث الةةى الرجةةوع خةةالل مةةن تصةةميمها تةةم إذ  (    التسةةويقي  التوجةةه)    التاب   والمتغير

 للمتغيرين.  الفكرية  المعالجات

 الفنةةادق عمةةل بطبيعةةة الخااةةة االداريةةة البيانات على للحصول وذلك  الدراسة  موق   الفنادق  من  والبيانات  السجالت  -  ب 

 . الحالية الدراسة  تخدم التي والتفصيلية االدارية المعلومات من  وعدد

 عملية ومراقبة البيانات وجم  الفندقي النشاط طبيعة على والتعرف الميداني  الجانب  انجات  سجل:    الميدانية  الزيارات  -ت 

 كةةربالء  محةةافظتي  فنةةادق  مةةن  عينةةة  الةةى  مسةةتمرة  تيةةارات  بعةةدة  القيةةام  الباحةةث  مةةن  اسمةةر  تطلةةب  الفندقية  الخدمات  تقديم

 والنجف.

 مةةن العديةةد بةةرجراء الباحث قام المشكالت وتشخيص الدراسة لموبوع فهم  افضل  الى  الواول  أجل  من:    المقابالت  -  ت 

 . البحث عينة الفنادق في االقسام ومسيولي مدراء م  مستمر وبشكل  المقابالت

 الى: الدراسة  حدود  :تنقسم الدراسة  حدود  -تاسعا 

والنجةةف العاملةةة بةةمن  كةةربالء محةةافظتي فنادق من عينة في  الفربي  بمخططها  الدراسة  أختبرت:    المكانية  الحدود  -1 

 .   للتطبيق مجاال  بوافها نجوم (  4نجوم ( و) 5تصنيفي )

  المختلفةةة الجوانةةب لتغطيةةة متنوعةةة اداريةةة  وبمسةةتويات  الفنادق  في  العاملين  المدراء  من  عدد  شملت  البشرية  الحدود  -2

 البحث.  بمتغيرات  الخااة

 العةةام مةةن االول كةةانوت لشةةهر أمتةةدت والتةةي للبحث الميداني الجانب اعداد بمدة الحدود هذه تمثلت:   الزمانية  الحدود  -3 

2021 

 فةةي والمةةذكورة الدراسة في المعتمدة  اسدبيات  إلى  باالستناد  الباحث  قبل  من  االستبانة  اممت  :االستبانه  واف  -  عاشرا 

 واةةلت  المثبتةةة  المالحظةةات  علةةى  وباالعتمةةاد  مختلفةةة  باختصااات  المحكمين  على  عربها  تم  اذ  ادناه(    1)    رقم  الجدول

 يمثةةل اولهمةةا محةةورين مةةن االسةةتبانه اةةممت وقةةد   والثبةةات الصةةدق اختبةةار عليهةةا وجةةرى النهةةاسي لشةةكلها االسةةتبانة

 البحةةث لمتغيةةري شةةامال الثاني  المحور  كات  فيما   (    الوظيفي  الموق      الخبرة  سنوات)    البحث  لعينة  المعلومات التعريفية

 فةةي اعتمادهةةا تةةم  التةةي  المصةةادر  الى  االشارة  م   لها  الفرعية  واسبعاد  للدراسة  الرسيسة  المتغيرات  يوبح(    1)    والجدول

 وكاالتي االستبيات  باستمارة الخااة االس لة اياغة

 االستبيات  استمارة تركيبة واف(   1)   الجدول

 المصدر  عدد فقراتها   االبعاد الفرعية   المتغيرات  

 .Alexandre H - 6 التمايز باالبتكار  االستراتيجيات الهجينة 

Lapersonne et al,2015 

- Mas & 

Muhammad,2017 . 

Gehani R.,2013-   

 5 التمايز بالتسويق  

 قيادة الكلفة  

 

8 

 Eva Tomaskova,2009 - 6 التوجه بالعميل    التوجه التسويقي  

 2017توفيق   -

 2017والعتبي  المرشدي   -

 

 التوجه بالمنافع 

 

6 

 5 التنسيق الداخلي 

  الباحث اعداد من  الجدول:   المصدر
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 : االستبانة  بيانات  لتحليل المستخدمة االحصاسية  والمقاييع االساليب:  عشر  حادي

 اسةةتخدام وتةةم  (  SPSS)  الجاهز حزمة البرنامج االحصاسي   عدد  استخدام  تم  البحث  فربيات  متغيرات  واختبار  لقياس 

 ( 20-29:  2010   جودة: )  اآلتي في متمثلة اإلحصاسية اسساليب من مجموعة

 الجزسية القيمة قسمة جة نتي  تمثل  أنها  حيث     البحث  متغيرات  على  اإلجابات  نسبة  لتحديد  تستخدم:    الم وية  النسبة  -  1 

 100 في مضروبة القيمة إجمالي  على

 فةةي مناقشةةتها تمةةت التةةي اسبعاد أو للمتغيرات االستجابة مستوى لتحديد الحسابي الوسط يستخدم:    الحسابي  الوسط  -  2 

 . المتغيرات مستوى معرفة إلى  باإلبافة   االستبيات  فقرات

 مجمةةوع لتموسةةط التربيعةةي الجةةذر حاال يمثل أنه حيث المطلقة  التشتت  مقاييع  أهم  من  وهو:    المعياري  االنحراف  -3 

   لها  الحسابي الوسط عن العشواسية المتغير  قيم  انحرافات مربعات

ليكةةرت  مقيةةاس فقرات عدد على  الحسابي  المتوسط  قسمة  خالل  من  النسبية  اسهمية  استخالص  يتم:    النسبية  اسهمية  -4 

 . الدراسة شملتها التي  الفردية العينة نظر وجهة من االستبيات من فقرة لكل االستجابة أهمية  يعكع حيث الخماسي 

 عةةن االجابةةات لقةةيم المطلةةق التشةةتت درجةةة قياس لغرض تستخدم احصاسية أداة هو االختالف معامل االختالف  معامل  -5 

 .( 100*   الحسابي الوسط/  المعياري االنحراف=  االختالف معامل)  المعادلة  وفق  احتسابها  ويتم الحسابي  وسطها

 .  متغيرين بين  الخطية االرتباط  قوة  لقياس يستخدم  إحصاسي ميشر هو بيرسوت:   بيرسوت  ارتباط معامل -6 

 التفسةةيرية أو المسةةتقلة للمتغيةةرات المعنةةوي التةةأثير لقياس يستخدم: (   ß  االنحدار  معامل  البسيط )  الخطي  االنحدار  -  7 

  المعدل التحديد معامل االستجابة. بمتغير يسمى ما أو  التاب  المتغير  على

 بةةالمتغير  تفسةةيرها  يمكةةن  والتةةي  المسةةتجيب  المتغيةةر  فةةي  تحةةدث  التةةي  التغيةةرات  مقةةدار  يوبةةح:  (  r²التحديةةد )  معامل  -8

 .  المتغيرات  بين العالقة لبيات  T قيمة و F قيمة من بكل  خااة اختبارات  -9  التفسيري

 بيانةةات جمةة  فةةي  الدراسةةة  اعتمةةدتها  التةةي  االسةةتبيات  اسةةتمارة  خضةةعت  :  لالسةةتبانة  والثبةةات  الصدق  أختبار:    عشر  ثانی

  كاآلتي وهي  وبعده  توتيعها  قبل والثبات  الصدق  اختبارات إلى الميداني  الجانب

 االداري العمةةل فةةي والخبةةراء اسكاديمين االساتذة من(  10)    على  االستبانة  عرض  تم:    الظاهري  الصدق  قياس •

 معظةةم وحصةةلت والميداني والمختصةةين فةةي مجةةال )االدارة االسةةتراتيجية   ادارة التسةةويق   االدارة الفندقيةةة (

 يةةتالسم بمةةا المختصةةين ذراء وفق الفقرات من عدد تعديل وتم متميزة اتفاق  نسبة  على  االستبيات  استمارة  فقرات

 واهدافها.  الدراسة طبيعة م 

 اختبةةار  تةةم  وقةةد  أجلةةه  من  اممت  الذي  الهدف  عن  التعبير  على  اإلستبانة  قدرة  به  يقصد  المحتوى  ادق  اختبار  •

 متسةةاويتين مجمةةوعتين إلةةى تقسةةيمها تم حيث    تناتليا  المقياس  فقرات  عن  اسجوبة  مجامي   ترتيب  بعد  الصدق

 وبعةةد  المجمةةوعتين بةةين الفةةرق قيةةاس تةةم ثةةم أدناهةةا مةةن% ( 27) و الةةدرجات أعلى من%(    27)  أخذ  تم  وقد

(  0.05)  معنويةةة وبمسةةتوى(  Wilcoxon W)  اختبةةار معامةةل برسةةتخدام المجمةةوعتين بةةين الفروق حساب

 ات يعنةةي والةةذي   فقراتةةه بجميةة  المقيةةاس اةةدق إلةةى تشةةير عاليةةة قيمةةة وهةةي(  0.92)  المعامةةل قيمةةة  كانت

 . الدراسة متغيرات  تفاايل معظم  كبير وبشكل يغطي المستخدم  المقياس

 علةةى تطبيقةةه اعيةةد  لةةو  النتةةاسج  نفةةع  يعطي  اإلستبانة  مقياس  كوت  إثبات  يتم  وفيه  االستبانة  فقرات  ثبات  اختبار  •

 : -وكاالتي  طريقتين  الباحثات  استخدم  فقد الثبات معامل  ولحساب أخرى مرة نفسه الدراسة مجتم 

 معنويةةة وهةةي(  0.90)  القيمةةة كانةةت حيث(  Alpha Cronbach)  مقياس باستخدام الثبات معامل استخدام -

 (. 0,05) ثقة مستوى  عند

 والدقيقة الحديثة اسساليب من كونه   النصفية التجزسة أي(  Split)    مقياس  باستخدام  الثبات  معامل  حساب  تم  -

 0,83)  قيمتةةه كانت  وقد  الزوجية  اسس لة  ودرجات  الفردية  اسس لة  درجات  بين  اإلرتباط  معامل  إيجاد  طريق  عن

 كةةات(  Spearman Brown)  بمعادلةةة اإلرتبةةاط معامل تصحيح وعند(  0.05)  ثقة بمستوى معنوي وهو( 
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 فةةي اعتماده ويمكن عال ثبات ذات المختلفة بمقايسها اإلستبانة إلعتبار كافيا يعد وهذا(  0.89)    اإلرتباط  معامل

 الغةةرض لهةةذا(  Alpha)  مقيةةاس استخدام تم عندما  وحتى  نفسها  النتاسج  وتغطي  نفسهم  لألفراد  مختلفة  أوقات

 ( 0,90)  بقيمة  ( وكات 0.05 (ثقة       بمستوى معنوي أنه  وجد

 فةةي تتمثةةل االداريةةة العلةةوم فةةي الباحثين لها يتعرض التي االشكاليات أهم من واحدة : البحث  وعينة  مجتم :    عشر  ثالث 

 وتعنةةى الكةةل مةةن الجةةزء يمثةةل الةةذي وحجمهةةا   اختيارهةةا وطريقةةة   عليهةةا الدراسةةة ستجرى  التي  العينة  اختيار  اشكالية

 تكةةوت بحيةةث اساةةلي المجتمةة  خصةةاسص لجميةة  جيةةد  بشةةكل  ممثلة  تكوت  أت  ويجب     البحث  مجتم   من  مفردات  باختيار

 اهمهةةا مةةن التةةي و العوامةةل مةةن عةةددا االعتبةةار فةةي  يأخةةذ  أت  الباحث  على  يجب  االطار  هذا  وفي  الواق    إلى  أقرب  النتاسج

 متجةةانع غيةةر المجتمةة  كات وإذا  يتناقص  العينة  حجم  فرت  متجانسا  البحث  مجتم   كات  فرذا     البحث  مجتم   تجانع  درجة

 والنجةةف كربالء محافظتي فنادق  من  عينة)    في  العاملين  المدراء  مجمت   من  عينة  اختيار  تم  ولقد     يزداد  العينة  حجم  فات

 اةةلة علةةى هةةو مةةن ومةةنهم البحةةث مفردات م  مباشر بشكل متعامل هو من ومنهم مختلفة ادارية وبمستويات(   االشرف

 بةةالمتغيرات ومتةةأثر مةةيثر  عنصر  فيها  الجمي   يكوت  واحدة  وحدة  يشكل  الفندقي  العمل  فات  النهاية  في  انه  اال  مباشرة  غير

 مختلفةةة تصةةنيفات بةةمن العاملةةة محافظةةة كةةل فنةةادق فةةي المةةدراء مةةن فردا(    65)    اختيار  تم  ولقد     البحث  عالجها  التي

(  124)  الكلةةي العةةدد ليكةةوت النجةةف فةةي(  63)   و  كةةربالء  فةةي(    61)    استرجاع  تم  استمارة(    130)    الكلي  العدد  ليكوت

 الميشةةرات خةةالل ومةةن اةةالحة غيةةر اسةةتمارات(  6)  واعتبةةرت بياناتهةةا وفةةق االحصةةاسي التحليةةل اجةةراء تةةم  التي  وهي

المةةدروس  والبةةد مةةن االشةةارة الةةى ات   المجتمةة   وخصةةاسص  لطبيعةةة  وممثلة  حدما  الى  كافية  العينة  هذه  تعتبر  االحصاسية

نجوم ( حصرا كونهةةا تتسةةم بالموااةةفات الخدميةةة   4نجوم ( و)  5الباحث اختار عينة من الفنادق العاملة بمن تصنيفي )

  ادناه(   2)   الجدول ما يوبحه وهو   ي يمكن ات تستوعب متغيري الدراسة واالنتاجية والهيكلية الت

 الموتعة االستمارات وعدد الدراسة عينة الفنادق يوبح(   2)   الجدول

 عدد االستمارات المعتمدة  عدد االستمارات الموتعة  التصنيف  المحافظة  اسم الفندق  ت

قصر الدر   1

 السياحي 

نجوم  5 النجف   18 18 

نجوم  5 النجف  ارض السهلة  2  17 15 

نجوم 4 النجف  زمزم  3  15 14 

نجوم 4 النجف  مدينة النور   4  15 14 

 61 65 المجموع 

نجوم  5 كربالء  البارون  5  18 17 

  كربالء ريحان 6

 روتانا 

نجوم  4 كربالء   16 16 

نجوم  4 كربالء  االشيقر  7  16 15 

نجوم  4 كربالء  كورال كربالء  8  15 15 

 63 65 المجموع 

   الباحث اعداد من  الجدول المصدر
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 :العينة  خصاسص عشر راب 

  –  الخبرة سنوات -1 

  الخبرة سنوات  بحسب البحث عينة  توتي (  3)   رقم  جدول

 النسبة التكرار  الف ة العمرية

 %25.8 33 عام 10اقل من  -1

 %37.5 47 عام  15اقل من  –10

 %20.9 25 عام   20اقل من  – 15

 %15.8 19   فاكثر عام  20

 %100 124 المجموع

   الباحث اعداد من  الجدول:   المصدر

 الف ةةة        بمن هم البحث عينة افراد اغلب ات يتبين اعاله الجدول على االطالع خالل ومن الميدانية الدراسة  نتاسج  على  بناءً 

 عنصةةر يشةةكلوت انهةةم اذ الميةةداني البحثةةي العمةةل ميشةةرات يخدم امر هو% (  37.5)  وبنسبة( عاما 15 من اقل -10)  

 قةةدرة  اسكثةةر  العنصةةر  اعتبةةارهم  ويمكةةن  بها  الباس  عمل  سنوات  خالل  من  متميزة  خبرة  على  مبنية  بطريقة  للعمل  المحرك

 النسةةب  بقية  وتوتعت     وخدماته  للفندق  متميزة  سمعه  ارساء  وبالتالي  المستهدفة  المعايير  وفق  االداء  متطلبات  فهم  على

%  20.9)  نسةةبة شكلت التي( عام 20 من اقل – 15) وف ة% (   25.8)    نسبة  شكل  التي  عام(  10  من  اقل  -1)  ف ة  بين

 (%  15.8) نسبة شكلت التي(   فأكثر عام 20)   وف ة( 

 الموق  الوظيفي -2

  الوظيفي الموق  بحسب البحث عينة توتي (   4)   جدولال

 النسبة التكرار  الموق  الوظيفي  

 %17.7 22    مدير عام وعضو مجلع ادارة 

 %6.3 8 مدير مفوض 

 %51.9 64 رسيع قسم  

 %24.1 30 مدراء الشعب 

 %100 124 المجموع

 المصدر : الجدول من اعداد الباحث  باالعتماد على نتاسج الدراسة الميدانية         
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 القسةةم رسةةيع مسةةتوى الةةى المنتمين من هم البحث عينة افراد معظم ات يظهر(  4)    الجدول  نتاسج  على  االطالع  من خالل

 لنشةةاط الحقيقةةة الصورة تقديم على قدرة اسكثر وهم  التنفيذي  العمل  تفاايل  الى  االقرب  هم  (وبالتالي%    51.9)    وبنسبة

 من  اكبر  قدرا  البحث  يمنح  ذلك  فات  وبالتالي  عموما  السياحي  النشاط  طبيعة  وفهم  الخدمات  تقديم  بعمليات  والمتعلق  الفندق

%(  24.1) شةةعبة مةةدير لمستوى المنتمين نسبة كانت فيما   الميدانية الدراسة  من  المستحصلة  البيانات  نوعية  في  الدقة

 % (  6.3)  بنسبة المفوض  المدير ف ة جاءت  واخيرا% (  17.7)  ادارة  مجلع وعضو  عام ومدير

 السابقة الدراسات  بعض عشر خامع

 الموسمة  Mas & Muhammad   2017 دراسة -1

 Hybrid Strategy: A New Strategy for Competitive Advantage   

 التنافسية الميزة لبناء  الجديدة :االستراتيجية الهجينة االستراتيجية

  بدالً    واحد وقت في استراتيجية من أكثر تطبيق على الكبيرة الشركات من العديد اعتماد اهمية بيات الى الدراسة هدفت

  التميز   الكلفة قيادة)  الثالث  االستراتيجيات تطبيقات استخدام يتم  اذ واحدة تمنية فترة في  واحدة استراتيجية تطبيق من

 الدراسة  هذه وتتضمن والدولية اإلقليمية اسعمال مجال في العاملة الكبرى الشركات قبل من شاس  بشكل(  التركيز  

  الكبرى الشركات  مدراء م  الميدانية المقابالت منهج اعتماد تم الميداني جانبها وفي الصلة ذات اسدبيات مراجعة

 من اكثر اعتماد خالل من النجاح حققت الشركات من العديد ات الى الدراسة وتوالت ماليزيا في  لألجهزة المصنعة

 .  راينة تنافسية ميزة وبناء المكاسب تيادة سبيل في  واحد وقت في استراتيجية

 الموسوسة  Zhou et al , 2018 دراسة -2 

Market Orientation, and Performance : A Demand Based –Perspective  

 الطلب  أساس على  قاسم منظور:  واالداء التسويقي التوجه 

 مةةن العينةةة تكونةةت وقةةد الفندقية المنظمة واداء السوقي التوجه على الفندقي الطلب مستوى تأثير  كيفية  تقييم  إلى  وهدفت

 منهةةا 184 على اإلجابة وتم 200 الموتعة االستبانات عدد  وكات     العالمية  الفنادق  من  لعدد  المدراء  وكبار  العموم  مدراء

 الخةةدمات لحقيقةةة المتغيةةر االسةةتهالكي الةةوعي  ونوعيةةة  الفنةةدقي  الطلةةب  طبيعةةة  تةةدرك  التةةي  االدارة  أت  وأظهرت النتاسج   

 إلةةى أقةةرب تكوت ات في التوجه طبيعة يحدد الطلب دالة فهم ومستوى الفندقية االدارة فلسفة  ات  الدراسة  وبينت     الفندقية

 حسةةاس يعتبةةر العميةةل  بةةأت  تعتقةةد  التةةي  الفندقيةةة  االدارة  ات  الدراسةةة  وبينت     بالمنافسين  والتوجه  بالعميل  التوجه  انتهاج

 كانةةت كلمةةا   أكثةةر بالعميل موجهة االدارة كانت كلما أنه إلى  باإلبافة     بالمنافسين  التوجه  تنمية  إلى  ستتجه  فرنها  سعريا

 االكبر. السوقية  للحصة  كسبها عن فضال المتميز الفندقي االداء  من  أعلى مستويات  تحقيق  إلى أقرب

 تةةم التةةي المجةةاالت  تلخةةيص  يمكةةن  الحالية  الدراسة  بموبوع  الصلة  ذات  السابقة  الدراسات  بعض  على  االطالع  خالل  من 

 :  يأتي وكما منها  االفادة

 الحالية. الدراسة موبوع في  والكتاب الباحثين اسهامات سهم المعمق  الفهم  -أ

 .  الحالية  دراستنا بموبوع المتعلقة والمفاهيم المداخل أهم  على االطالع خالل من  النظري  الجانب  ءأغنا -ب 

 الدراسةةة لهةةا تواةةلت التةةي والنتةةاسج الدراسةةات هةةذه لهةةا توالت التي النتاسج أهم بين المقارنة إلجراء مدخل  توفير  -ت 

 الحالية. للدراسة  الفرعية واسبعاد الرسيسة المتغيرات  تحديد  الحالية

 متغيةةرات بةةين العالقةةة طبيعةةة وتوبةةيح   البيانةةات علةةى الحصةةول فةةي المستخدمة  والميشرات  المقاييع  من  االفادة  -ث 

 الدراسة.
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 الثاني  المبحث

   النظري االطار 

 الهجينة: االستراتيجيات – اوال 

  :  المفهوم -1 

 كمةةنهج  واعتمادهةةا  االسةةتراتيجية  الخيةةارات  احةةد  تبنةةي  عبر  النجاح  تحقيق  على  المنظمات  من  الكثير  قدرة  من  الرغم  على

 التجةةارب مةةن كبيةةر عةةدد عبةةر الفكةةر هةةذا وتعزت جديد نوع من استراتيجي فكر بروت شهدت اسخيرة السنوات  ات  اال  عمل

 تقليةةل الةةى يهةةدف وكأجراء منظمة سي يمكن  انه  في  الفكر  هذا  يتلخص     واسعة  شهرة  ذات  منظمة  من  أكثر  من  الميدانية

 او المهمةةة بي ةةة تحملهةةا التةةي التهديدات تأثيرات من  والتقليل  البي ية  الفرص  استثمار  وتيادة  النشاطات  وتنوي   المخاطرة

 التوجةةه هةةذا اطةةار وفةةي   واحةةد ات فةةي االسةةتراتيجيات مةةن نةةوع من اكثر  تبني  الى  تعمد  المنظمة  ادارة  فات  العامة  البي ة

 مةةن  العديةةد  لهةةا  ووبةةعت  االداري  الفكةةر  ادبيةةات  مةةن  واسةةعا  حيةةزا  واخةةذت  الهجينةةة  االسةةتراتيجيات  ر ية  ظهرت  الفكري

 التالي  الجدول عربها في يمكن  والتي  الباحثين قبل من  التعريفات

 الهجينة  االستراتيجيات  تعريفات من عدد(   5)   جدولال

الباحث والسنة   ت

 والصفحة 

 التعريف 

1 Daan Assen et al 

,2011:12 

 

وهو الحالة التي تضع المنظمة من خاللها االداء العام ضمن وصفات استراتيجية 
 متنوعة في نفس التوقيت 

2 Proof 

H.,2013:544 

 

وهي اعتماد خيارات قيادة الكلفة والتمايز والتركيز في ان واحد في سبيل تحقيق  
 مكاسب تنافسية بما يقدم فوائد متنوعة للعمالء على مستوى السعر والجودة . 

3 

Parnell,2013:144 
القيمة النقدية للزبائن من خالل الجمع بين  وهي االستراتيجية الهادفة لتوفير المزيد من  

 استراتيجية قيادة الكلفة والتمايز 

4 
Barot et al ,2015 

:122 

التركيز التنظيمي على مباديء قيادة الكلفة ومباديء التمايز ما ينتج استراتيجية جديدة 
 تاخذ مزايا االثنين بالتساوي 

5 

Aulakh 

Preet,2017:346 

القائمة على التركيز المتزامن على قيادة التكلفة عبر تحسين االنتاجية فلسفة االدارة 
والكفاءة التشغيلية وفي نفس الوقت التركيز على التمايز من خالل تلبية حاجات 

 ورغبات الزبائن 

6 

Gabrielsson 

M.,2018 :143 

وتمثل تبني االستراتيجية الناتجه عن محصلة مزج نمطين او اكثر من تصنيف  
Porter   النواع االستراتيجيات مع التاكيد على عدم االنحياز الى احدها على حساب

 االخريات بمايضمن انسيابية العمل االستراتيجي في المنظمة 

 المصادر المذكورة فيها .المصدر :الجدول من اعداد الباحث باالعتماد على  
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 التالية  النقاط  تحديد يمكن اعاله  الجدول  في الواردة  التعريفات على االطالع خالل يرى الباحث انه من

 مةةن  كةةل  وات  منفصةةل  بعةةد  من  أكثر  من  تكونها  هو  أساسي  مبدأ  حول  الهجينة  لالستراتيجيات  الفكرية  المبنيات  تتمحور    -أ

 التةةي اسساسةةية الواةةفات تسةةتعمل انها عن فضال متفاوتة بدرجات او نفسها بالدرجة يحدث  اما  االستراتيجية  االبعاد  هذه

 خةةالل مةةن والتمةةايز     السةةعر  وتقليةةل     اإلنتاجيةةة  الكفةةاءة  علةةى  والتركيةةز  التكةةاليف  تقليل  من  كل  تنفيذ  في  Porter  اقرها

 . التصميم في التميز   المنتج  على  اإلبافات   الوقت في  التسليم    الجودة   التجارية العالمة  اورة

 يتةةيح مةةا العاليةةة بالحركيةةة تمتةةات سنهةةا الهجينة االستراتيجية تبني في مهما دورا  االدارة  لفكر  الديناميكي  البعد  يلعب  -ب 

 كمةةا والمتسةةارعة والمتغيةةرة المكثفة التنافسية والقوى  المتنوعة  البي ية  االحداث  م   للتوافق  المرونة  من  المزيد  للمنظمة

   للمنظمة الحركية  طاب   يضيف  اذ  للمنظمة  واالستراتيجي  التنافسي  السلوك  من  سيغير  الهجينة  االستراتيجية  اعتماد  وات

 . مستدامة  تنافسية ميزة  تحقيق  على والعمل  المنافسين مباغتة في  فراها من  ويعزت

 التةةأثير مةةن حالةةة عةةن تنةةتج وهةةي االدارة فةةي الموقفيةةة الفكر وليدة انها على الهجينة االستراتيجية الى النظر يمكن -  ج 

 وإنهةةا   اسخةةرى العامةةة االسةةتراتيجيات مةةن أي علةةى الميكةةد التركيز دوت اعتمادها حتمية امام االدارة يض   الذي  البي ي

 إمكانيةةة ولةةديها البي يةةة التةةنقالت  مةة   أكثر  بحرفية  تتعامل  سنها     للزباسن  المقدمة  القيمة  تطوير  في  كبيرة  بدرجة  ستساهم

  . غيرها من أسهل  بطرق التنافسية المشكالت  حل في

(  النقيةةةة)  الصةةرفة االسةةتراتيجية بةةين التمييةةز بشات(  Lapersonne,  2018:  57)  ما بينه  الى  االشارة  من  البد  وهنا 

   ادناه(  6)   الجدول في وكما الهجينة االستراتيجية وبين  

 الهجينة واالستراتيجية(   النقية)  الصرفة االستراتيجية بين  التميز(  6)   رقم  الجدول

 االستراتيجية الهجينة   االستراتيجية النقية  البعد 

ا  سببببتراتيجيا  اقتراح القيمة  يجببببب من يمثببببل عببببًر القيمببببة بعببببد 
ا  ثواحد 

 يجب ان يمثل عًر القيمة بعدا استراتيجيا واحد 

يجببب من يمثببل عببًر القيمببة التركيببز المببزدوج مو افتراضببات 
القيمبببة المفصبببولة مو عبببًر القيمبببة البببذي يبببدمج التركيبببز 

 ياإلستراتيجي الثنين من التوجهات اإلستراتيجية التنافسية
يجببب ان يمثببل عببًر القيمببة المببزدوج او افتراضببات القيمببة 

ة او عًر القيمة البذي يبدمج التركيبز االسبتراتيجي المفصول
 الثنين او اكثر من التوجهات االستراتيجية التنافسية 

يوجد مجموعة واحدة فقط للقيمة البعبد البذي يبدع   محرك القيمة 
 البعد االستراتيجي النقي 

يوجببببد مجموعتببببان او اكثببببر مببببن بببببرامج محركببببات القيمببببة   
يز والمجموعببة التببي تببدع  المجموعببة التببي تببدع  نهببج التمببا

 نهج الكلفة المنخفضة 

انشببطة خلببق 
 القيمة 

اليوجببد سببوى مجموعببة واحببدة مببن االنشببطة التببي 
تببدع  دوافببع القيمببة للببنهج االسببتراتيجي النقببي هببذا 
اليعني انه اليمكن تنفيذ العديد من مبادرات الكفاءة 

 التشغيلية وتحسين التسويق 

يع مبببن االنشبببطة فبببي تبببرتبط مجببباميع دوافبببع القيمبببة بمجبببام
سلسلة القيمة للمنظمة  يجب ان يكون بالضرورة نهجا لحبل 

 االنشطة المتعارضة 

التصبببببمي  او 
الهيكبببببببببببببببببببل 

 التنظيمي 

التصبببمي  التنظيمبببي موجبببه حصبببريا لبببدع  الخيبببار 
 االستراتيجي النقي 

مجاميع االنشطة حيث يدع  كبل منهمبا التركيبز االسبتراتيجي 
 الذي له انعكاس على التصمي  التنظيمي 

Source : Lapersonne , A. H. ( 2018 ) . The Hybrid Competitive Strategy Framework : A Managerial Theory for 

Combining Differentiation and Low - Cost Strategic Approaches Based on a Case Study of a European Textile 

Manufacturer , Doctoral dissertation , The University of Manchester . U K., P : 59. 
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 انها  على  والسياحي  الفندقي  القطاع مستوى على الهجينة االستراتيجية تعريف يمكن أنه  الباحث  ويرى

 مةةنهج من اكثر تبني بمقتضاها يتم والتي والسياحية الفندقية المنظمات في العاملة االدارات  تتبناها  التي  االدارية  الفلسفة 

 مبةةاد  بةةين  مزيج  تحقيق  عبر  وذلك  للعمالء  المقدمة  الفندقية  الخدمة  قيمة  تعزيز  بهدف  واحد  ات  في  استراتيجي  مدخل  او

 تسةةمح بطريقةةة بينهةةا فيمةةا التعةةارض وإتالةةة التركيةةز  واسةةتراتيجية  التمايز  واستراتيجية  الكلفة  قيادة  استراتيجية  واسع

 والتنافسية. البي ية االحداث م  عالية بمرونة  والتعامل والتسويقية  والمالية التشغيلية  مقدراتها كافة  باستغالل للمنظمة

 //8Agyapong et al , 2016 : / Salvou,2013:303: )  الهجينة االستراتيجيات  تبني اسباب  -2

(Dekker & Schoute ,2012 :77 /  

 احتياجةةات  ويتجاهةةل  المنتجةةات  عةةروض  فةةي  خطيةةرة  بةةعف  نقةةاط  أو  فجةةوات  االسةةتراتيجي  التخصةةص  يترك  قد -أ

 المهمة العمالء

 بةةين تجمةة  الهجينةةة االسةةتراتيجية  ست     النقية  تلك  من  أكثر  وتقليدها  تحديدها  يصعب  الهجينة  االستراتيجية  إت  -ب

 الخالصةةة  االستراتيجيات  هذه  تتب   التي  المنظمات  تكوت  قد     وعليه  وتمايز  منخفضة  بتكاليف  تتعلق  عوامل  عدة

                                   إبداعية  بطريقة  تجمعها التي بتلك مقارنة موات  غير وب  في

 بتغيةةرات  تتعلةةق  التةةي  للتحةةديات  عربةةة  أكثةةر  المختةةارة  االستراتيجية  في  النقاء  على  المعتمدة  المنظمات  تكوت  قد  -ج     

 البعدين كال على تيكد التي المنظمات من مثيالتها  من  للتغييرات  استجابة  وأقل  وأذواقهم  الزباسن  احتياجات  وتطور  السوق

                                                                                                                              هجينة. استراتيجية خالل من

 مةةن تعةةاني أدق وبمعنةةى الةةدولي للمنةةافع المفةةاجئ الةةدخول مةةن تعةةاني والتةةي الناشئ االقتصاد  في  العاملة  المنظمات  -د 

 واحةةد  بأسلوب  المنافسة  بمواجهة  ستكوت  نقية  استراتيجية  تتب   المنظمات  هذه  كانت  فرذا  المحلي   للمنتوج  الحماية  انعدام

 مةةا أكبةةر بمرونة التنافسي التحدي م   ستتعامل  حينها  استراتيجية هجينة  تتب   كانت  إذا  اما  المنخفضة  الكلفة  أو  التميز  أما

 التوتي .           في والتميز  التصني  في  الكفاءة  طريق عن ومواجهته المستورد المنتوج  على التغلب  فراة  لها يتيح

 للعالمة والوالء الحجم وفورات   فمثال)  التنافسية  للميزة  متعددة  مصادر  إلى  الهجينة  االستراتيجية  تطبيق  ييدي    -هةة     

 سيتصاعد التنظيمي اسداء وإت   نقية تنافسية استراتيجيات اتباع خالل من  المكتسبة  بالمزايا  مقارنة(    العميل/     التجارية

     . البي ي الجمود وعدم االحداث م   والتفاعل التعاطي في  التنوع  بسبب  تدريجيا

 أكبةةر  بمسةةتوى  تكةةوت  الهجينةةة  االسةةتراتيجيات  اعتمةةاد  واسةةباب  دواعةةي  أت  الباحث  يرى  السياحي  القطاع  مستوى  وعلى 

 وتذبةةذب الموسةةمية مثةةل متعةةددة وعوامةةل القطةةاع حساسةةية وطبيعةةة الطلةةب بمرونةةة المتةةأثرة القطةةاع طبيعةةة  بفعل  وذلك

 طبيعةةة بشةةات االسةةتهالكي الةةوعي تغيةةر وطبيعةةة العامةةل المةةال راس وكثافة االنتاج دورة قصر عن  فضال  الطلب  مستوى

 تحةةتم والتةةي حصرها يصعب  التي  العوامل  من  وغيرها  العمل  دورات  معدالت  ارتفاع  عن  فضال  المقدمة  الخدمات  ومستوى

 مةةن واسةة  مةةدى ليشةةمل االسةةتراتيجي الفكر منحنى ورف  المتبنى  االستراتيجي  الخيار  طبيعة  تنوي   العاملة  االدارات  على

 مةةن عةةال بمسةةتوى تتسم التي السياحية البي ة في االستمرار على المنظمة تساعد التي في االستراتيجية والمناهج  الحلول

 البي ي .  الالتاكد

 :   االبعاد -3

 الخلفيةةات تنةةوع بفعل وذلك الهجينة االستراتيجيات ابعاد تحديد بشات الباحثين قبل  من  وبعت  التي  والنماذج  الر ى  تتعدد

 المبينةةة االبعةةاد  تبنى  الباحث  ات  اال     العوامل  من  المستوعبة للنماذج والمقاييع وغيرها    الميدانية  البي ة  وطبيعة  العلمية

 الفندقيةةة البي ةةة طبيعةةة مةة  ينسةةجم  بما  اختيارها  تم  والتي  االستراتيجيات  من  انواع  من  متعدد  هيكل  من  تتألف  والتي  ادناه

 السةةياحة نشاط وطبيعة عموما  العراقية  السياحية  البي ة  طبيعة  م   المتسقة  االبعاد  اختيار  عن  فضال  خدمية  بي ة  باعتبارها

 كالتالي االبعاد  بيات ويمكن   الدينية
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 منتجةةات  تطةةوير  فةةي  واداءهةةا  المنظمةةة  قةةدرة  خاللهةةا  مةةن  تظهةةر  التي  االستراتيجية  باالبتكار: وهي  التمايز  استراتيجية  -أ

 لمنتجةةات جديةةد اسةةتخدام تكرس بطريقة للمنظمة التمايز وتحقق نوعها من فريدة انها على الصناعة في  لها  ينظر  خدمات

 ( Chereau & Meschi,  2018:  68)   مرض بشكل  اشباعها يتم لم  لحاجة تلبية او  بالفعل  موجودة

 لتحقيةةق  تهةةدف  تسةةويقية  طةةرق  تطةةوير  سةةبيل  في  المنظمة  جهود  تكرس  التي  االستراتيجية  وهي:    بالتسويق  التمايز  -ب 

 عةةن فضةةال البيةة  بعد ما خدمات وتقديم والتعامل التسويق طريقة عبر الزبوت قبل من المنتج قيمة  إدراك  خالل  من  التمايز

 حاجات  الشباع  الخدمة  القتناء  المستهلك  لدى  التحفيز  مستوى  رف   او  بالفعل  موجودة  لخدمة  مبتكرة  و  جديدة   ر ية  طرح

 ( . Manev et al.,2015 : 23. )  ومتنوعة  متجددة

 تقليةةل علةةى الحةةرص خةةالل مةةن تنافسةةية  ميةةزة  لخلةةق  المنظمةةة  عبرهةةا  تسعى  التي  االستراتيجية  وهي:    الكلفة  قيادة  -  ج 

 ات المنظمةةة علةةى اإلسةةتراتيجية  بهةةذه  وللنجةةاح     للزبةةوت  المقدمة  الجودة  مستوى  مراعاة  م   ممكن  حد  اقل  إلى  التكاليف

 (   Li et al,  2018:  34)   الخارجة  النقدية  التدفقات بكل  وتدقق  اارم بشكل  تكاليفها  تراقب

 البةةداسل مةةن بةةه البةةأس هةةام  الفندقيةةة للمنظمةةات يةةيمن مةةا الميةةزات مةةن لةةه  الدينيةةة  السةةياحة  نشةةاط  ات  الباحةةث  ويرى

 مةةن عةةدد هنالةةك ات مةةن الةةرغم  علةةى  اسخةةرى  السةةياحية  النشاطات  من  موسمية  اقل  بانه  يتسم  النشاط  ات  اذ  االستراتيجية

 بةةوتيرة مسةةتمر نشاط يعد  بالعموم  انه  اال  االخرى  الفترات  م   بالمقارنة  الطلب  مستوى  ارتفاع  تشهد  التي  الدينية  المواسم

 بمسةةتوى التعامةةل الى  يدفعه  معينة  طقوس  ممارسة  في  الساسح  رغبة  أت  ذلك  الى  يضاف   السنة  ايام  مختلف  على  مستقرة

 تواجةةه  تبقةةى  العاملةةة  االدارات  ات  اال     الخةةدمات  بعةةض  اداء  فةةي  بةةعف  النقةةاط  اخفاقةةات  وجود  حال  في  المرونة  من  اكبر

 واالمنيةةة االقتصةةادية االهتةةزاتات مةةن  لعديةةد  تتعةةرض  التةةي  العراقيةةة  البي ةةة  مثةةل   بي ةةة  فةةي  بالذات  كبيرة  تنافسية  تحديات

 االسةةتراتيجي الخيةةار ومسةةتوى طبيعةةة  مةةن  يحدد  الذي  االمر  النشاط  من  النوع  هذا  في  مباشر  بشكل  تيثر  التي  والسياسية

 االتفاقيةةات لشةةروط تخضةة  كونهةةا الحريةةة مةةن محةةدود بهام  تتعامل العراقية الفندقية المنظمات ات عن فضال    المتبناة

 بالمحصةةلة   بهةةا االلتةةزام الواجب النقاط من العديد تحديد فيها يتم والتي االخرى  والدول الحكومة بين المبرمة السياحية

 بمةةا يةةيمن  اليها  المشار  المعطيات  ظل   في  اعتمادها  الواجب  االستراتيجية  والمبنيات  المناهج  تحديد  العاملة  االدارات  على

 . العالمية  المعايير وفق الفندقي االداء من متميزة  حالة

  التسويقي التوجه  -  ثانيا

,  1954 طالةةب اذ  المابةةي  القةةرت  منتصةةف  فةةي  بةةدأت  طويلةةة  فتةةرات  مةةن  التسويقي  التوجه  نشأة  تتب   يمكن:    النشأة  -  1

Drucker  ولكةةن ككةةل المنظمةةة عةةن يعبر وأنه   البي  من أشمل أنه اعتبار على   التسويق تجاه التفكير إعادة بضرورة 

 حاجةةات بأت ويضيف   تلك النظر لوجهة  والتأييد  الدعم  من  مزيداً   ويعطي  Levitt,    1960  ليأتي  العميل     نظر  وجهة  من

 التسةةويقي التوجه لمفهوم العلمي النموذج شكلت البدايات تلك حاليا  بها تفي التي  المنتجات  من  وأهم  أقوى  تعتبر  العمالء

   والعتيبةةي المرشةةدي)  لرسةةالتها الةةرسيع والمحةةرك الزاويةةة حجةةر  بمثابةةة  وقيمه  العميل  ربا  التي تض   الفلسفة  وأنه   

 بعةةد   المابةةي القةةرت  من  التسعينات  في  الوابح  العلمي  بمفهومه  السوقي  للتوجه  ظهور  أول  كات  ولكن   (    70:    2017

 Kohli and)  اولهمةةا  وكانةةت التسةةويقي التوجةةه ماهيةةة لفهةةم مرجةة  التالتةةا اليةةوم والةةى   1990 سنة دراستين نشر

Jaworsky  )لة والثانية) Slater and  Narver (  عةةدة أنشةةطة من مزيج هو السوقي التوجه فرت الباحثين وحسب 

 المنظمةةة  داخةةل  توتيعهةةا  يتم  معلومات  المرحلة  هذه  ونتيجة     والمستقبلية  الحالية  العميل  حاجات  حول  باستخبارات  تتعلق

 و المنظمةةة ثقافةةة مةةن كشةةكل السةةوقي للتوجةةه ر يتهما Slater and Narver وحدد استجابة أعلى على للحصول ككل

 المفةةاهيم أحةةد أنةةه على له وينظر التسويق أدبيات في واس  بشكل متداوال السوقي التوجه مصطلح أابح 1990  عام  بعد

 Fale and)  مةةن كةةل دراسةةة فكانةةت   الجديةةد التوجةةه هةةذا أهميةةة تبةةرت التةةي الدراسةةات ذلةةك بعةةد لتتعةةدد   التسةةويقية

Wabster  1993 ودراسة)  (Greenley  1995 والنقطة) التوجةةه بضةةرورة تقةةر انهةةا الدراسةةات هذه بين المشتركة 

 أكبر السوقي التوجه كوت بالعميل  التوجه  من  وشمولية  فعالية  أكثر  السوقي  التوجه  بأت  أيضا  وتقر  له  واالستجابة  بالعميل

  ( Erik M. , 2015 : 13)  ككل للمنظمة توجه فهو   المنظمة داخل إدارة أو  تسويقية وظيفية أو  نشاط مجرد من

 ييشر الذي االمر التسويقي التوجه لماهية تعريف من  اكثر  يوجد  التسويقية  االدبيات  على  االطالع  خالل  من  :  المفهوم  -2

 الةةر ى مةةن واسةة  مةةدى يقةةدم االفكةةار منظومةةة تنةةوع فات وبالتالي الباحثين من الكثير ذهن  في  وحضوره  المفهوم  أهمية

  التالي  الجدول  في التسويقي  بالتوجه  الخااة  التعريفات من عدد بيات ويمكن   المفهوم هذا مالمح  تحديد  بشات
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 التسويقي  التوجه تعريفات من عدد(   7)  الجدول

 التعريف  الباحث والسنة والصفحة  ت

1 Narver &Slater ,1990 

:66 

من احتياجات الزباسن المستهدفين لكةي تكةوت المنظمةة قةادرة علةى توليةد   فهم ما يكفي

 اعلى قيمة من خالل المخرجات الخااة بها 

2  

Kotler,2001:38 

 

منهجية تطبيق النشاطات التسويقية والذي يعكع اسلوب االدارة في النظر الةى انشةطة 

 المنظمة ككل 

 

3 Joanna &Ejdys,2015 

:13 

االسلوب الممثل للنجاح المنظمي والذي من خالله تكتسب المنظمةة ربةا الزبةاسن علةى 

ة احتياجةات السةوق المدى الطويل والمتمحور حول الغاية االهم والمتمثلة بااللتزام بتلبي

 على نطاق واس  

4 Wymer Walter,2015 

:29 

 

هو المنهج المعتمد من قبل االدارة والذي يفضي الى فهم حاجات ورغبات العمالء  

الحالية ومايمكن ات يطرأ عليها من تغيرات مستقبلية م  بمات نشر مخرجات عملية  

 االستجابة الواسعة . الفهم تلك في كافة مفاال التنظيم وبماييمن 

5   

 22: 2014الربيعاوي واخروت  

هو مدخل يقتضي بناء فكرة عن ماهية عالقةات التبةادل وهةو توجةه يمثةل جةوهر عمةل 

المنظمة من خالل فهمها لجمهورهةا المسةتهدف وتهي ةة االربةية لالسةتجابة لمايطلبةه 

 بكفاءة وفاعلية تفوق المنافسين

المنهج الفكةري المتبنةى مةن قبةل االدارة والةذي يعكةع الفلسةفة المعتمةدة عنةد عمليةة  39: 2015عزام واخروت   6

التعامل م  شراسح السوق المختلفة والذي من خاللةه يحةدد الةوتت النسةبي الةذي يمةنح 

الهتمام االدارات اتاء اهدافها واهداف المجتم  والتةي تتنةوع وتختلةف تبعةا لتوجهاتهةا 

 المتعددة . وقدراتها في تعامالت االسواق

 

  فيه  المذكوره المصادر  على  باالعتماد  الباحث اعداد من  الجدول المصدر

 : التالية  النقاط  تحديد يمكن اعاله  الجدول في  ماورد خالل من

 انةةه اذ العمةةوم وجةةه علةةى المنظمةةي والفكةةر خصواةةا التسويقي العمل محور العامة النظرة  وفق  التسويقي  التوجه  بعد  -أ

 بقيةةة علةةى يةةنعكع بالضرورة والذي التسويق نشاط مجال في  االدارات  تتبناها  التي  الفلسفة  لطبيعة  شاملة  اورة   يعكع

 .  الكبير القدر والميدانية الفكرية اسهمية من له  فات لذا اسخرى  والوظاسف االداء معطيات

 وفهةةم ورغباتةةه حاجاتةةه تحديةةد خةةالل مةةن المسةةتهدف الجمهور فهم  مبدأ  حول  اساسا  التسويقي  التوجه  مفهمو  يرتكز  -ب

 تلةةك شةةكل فةةي تةةيثر أت المحتمةةل مةةن التةةي التغيةةرات  طبيعةةة  فهةةم  عن  فضال  الحالي  الوب   في  االستهالكي  طبيعة الوعي

 منظمةةة أي لوجةةود الشةةرعية يمةةنح الةةذي العنصةةر مةة  يتعامةةل التسةةويقي التوجةةه اي فانةةه وبالتةةالي  مسةةتقبال الحاجةةات

 الجمهور. وهو واستمرارها

 لالسةةتجابة االربةةية لتهي ةةة وتتوااةةل الحاجةةات يفهةةم  تبةةدأ  االداء  من  مستمرة  حالة  التسويقي  التوجه  وجود  يقتضي  -ج 

 .   تشخيصها تم والتي المطلوبة  للمواافات  والمنتجات  الخدمات طبيعة تضمين خالل من  الفهم  ذلك  لمخرجات

 انه  على  اجراسيا  الفندقي التسويقي  التوجه تعريف ويمكن

  اولهةةا مسةةتويات ثالثةةة يتضمن والذي الفندقية للخدمة التسويقي االداء طبيعة  يحكم  والذي  المعتمد  الفندقية  االدارة  منهج 

 اسولةةى اسولويةةة في الضيف تض  والتي التنظيم اعضاء بين المشتركة والمعتقدات  القيم  مجموعة  وهي  الثقافي  المستوى

 داسةةم بشةةكل  و  المقدمةةة  الفندقيةةة  الخدمات  في  متفوقة  قيمة  إنشاء  حيث  من  االستراتيجي  المستوى  هو  الثاني  والمستوى   

 والموجهةةة الفنةةدق فةةي الداخليةةة واسنشةةطة اإلجةةراءات مجموعةةة عةةن ويعبر اإلجراسي هو  االخير  والمستوى      للضيوف

 .   الضيف  لربا
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 التالية:  النقاط في  بيانها ويمكن: االهداف - 3

 .  السوق استخبارات  على  التركيز -أ 

 الشركة. داخل والمعرفة المعلومات  نشر -ب 

 . المعارف وجم  التسويقي  للذكاء المنظمات استجابة  على  التركيز -ج 

 .  عليها والحفاظ التنظيمية اسهداف  تطوير  -د 

 عليها.  والحفاظ المتاحة  الفرص م  والتكيف والموارد المهارات استخدام  تنظيم -هة 

 

 االبعاد -4 

 االبعةةاد تحديةةد سةةبيل فةةي البةةاحثين قبةةل مةةن  وبةةعت  التةةي  النمةةاذج  مةةن  العديد  االدبيات  في  توجد  الباحث  اطالع  خالل  من 

 Eva Tom)   لنموذج  تطوير يعد  والذي(   2017     توفيق)  من المقدم المنهج اعتماد تم  وقد التسويقي  بالتوجه  الخااة

askova  )التالية  االبعاد ويتضمن البحث مدار  الفندقية المنظمات طبيعة م  تنسجم  والذي : 

   لهةةم متفوقةةة قيمةةة تقةةديم اسةةتمرار أجةةل من  عالية وبكفاءة فعالة بطريقة العمالء  فهم  إلى)  ويشير:    بالعميل  التوجه  -أ 

:  فيهةةا( التةةأثير فةةي مهمةةا دورا تلعةةب التةةي والعوامةةل  للمشةةتري  بالنسةةبة  وتطورهةةا  القيمةةة  سلسلة  وإدراك  فهم  يعني  مما

2011, (Safarnia 140)   وهةةي السةةباعي باإلطار تعرف اسس لة من مجموعة في العميل دراسة(  كوتلر)  حدد وقد  (

 اتخةةاذ يتم كيف/  ؟ الشراني القرار في يشارك من ؟ تحقيقها يريدوت التي اسهداف هي ما ؟ يريدوت ماذا ؟ العمالء  هم  من

 بالعميةةل التوجةةه عةةن الناشةة ة العالقةةة عن كوتلر عبر وقد(  ؟ الشراء يفضلوت  اين/    ؟  للشراء  مستعد  يكوت  متى  ؟  القرار

 التالي  بالشكل

 

 مراحل العالقة الناش ة عن  التوجه بالعميل  2الشكل رقم 

تعزيز والء العميل  رسالة ماجستير  جامعة فرحات عباس    المصدر :توفيق  بن عيوش  دور التوجه التسويقي في 

 29:ص 2017الجزاسر  

 وكةةذلك  القصةةير  المةةدى  فةةي  والضعف  القوة  نقاط  عن  الباس   يمتلكها  التي  المعرفة  تلك  إلى  ويشير:    بالمنافسين  التوجه  -ب

 Pulendran,  480:  2019)    الطويةةل المةةدى فةةي والمتةةوقعين الحةةاليين الرسيسين المنافسين واستراتيجيات قدرات

and Widing) 

 للعمةةالء متفوقةةة قيمةةة  إنشةةاء  فةةي  الشةةركة  وإمكانةةات  لموارد  اسمثل  واالستغالل  التنسيق  إلى  يشير:    الداخلي  التنسيق  -ج

 المشةةتري لةةدى قيمةةة إلنشةةاء للباس  فراة معها تحمل أو تمنح المشتري لدى القيمة سلسلة  في  نقطة  فأي      المستهدفين

 المشترين  لدى المتفوقة القيمة  تلك إنشاء في  تقريبا  يساهم الباسعة الشركة في  وظيفة أي في  فرد أي  فرت عليه  وبناءً 
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 Kopfova, 2010:817)  &Tomskova ) 

 تتعامةةل انهةةا اذ الفندقيةةة المنظمةةات عالم في التسويقي التوجه مفهوم أهمية تأشير يمكن ماورد خالل  من  أنه  الباحث  يرى

 مسةةتويات اقصةةى تةةامين علةةى قةةدرتها ومةةدى االداء لمنحنى الرسيسي المحدد  يعد  الذي  الضيف  وهو  اال  االبرت  العنصر  م 

 ومةةاهي المسةةتهلك هذا فهم في يتمثل حقيقي تحدي  امام  فهي  بالتالي  الفندقية  الخدمات  من  واس   طيف  تقديم  عبر  االشباع

عنااةةر  مةة  يتعامةةل انةةه اذ الصعوبة غاية في أمر وهو االستهالكي الوعي وحقيقة الطلب اورة تشكل قد التي  الميثرات

 مستهلك او بيف  لكل  ات  اذ  المقدمة  الفندقية  الخدمة  تنميط  المستحيل  من  وبالتالي  محددة  قوالب  في  وبعها  يصعب  ذاتية

 بنةةاء الفندقيةةة االدارات  علةةى  تحةةتم  التةةي  العنااةةر  من  وغيرها  الترفيهية  الخدمة  أو  االطعمة  طبيعة خدمة  في  معينة  رغبة

 متميز. فندقي اداء ترسيخ سبيل في معمقة  بصورة  ابعاده دراسة  على والعمل التسويقي التوجه لماهية  حقيقي  فهم

 

 الثالث  المبحث

 الميدانية  الدراسة 

  العراق: في  الدينية السياحة عن  نبذة:  اوال 

ً   مركزاً   يحتل  العراق  ات  الميشرات  كافة  تبين  الدينيةةة مكانتةةه  بسةةبب     الدينيةةة  السةةياحة  قطةةاع  فةةي  السةةيما     راسةةداً   سياحيا

 فةةي  االتبةةاع  ماليةةين  لهةةم  أسمة  ومراقد  االنبياء  كمراقد     بارتة  اسالمية  حضارية  معالم  الحتضانه     والحضارية  والتاريخية

 للسةةياحة ويمكةةن  (  اليهوديةةة   المسةةيحية   االسةةالمية)  الةةثالث الديانات التباع مقدسة وتتسم  تلك المواق  بانها   العالم

 البنةةى واقامةةة واالجتماعيةةة االنسانية الخدمات بمستوى والنهوض العراق اقتصاد اتدهار في مهما دورا  تيدي  أت  الدينية

 الدينيةةة  السةةياحة  نشةةاط  ويعد  والتقدم     واالستقرار  اسمن  مستلزمات  يدعم  للسكات  مقبول  معيشي  مستوى  وتوفير  التحتية

 النشةةاط كةةات المفةةروض الحصةةار بفعةةل التسةةعينيات فتةةرة فخةةالل الحةةالي القةةرت ومطلةة   المابةةي  القةةرت  نهاية  منذ  اسبرت

 للسةةياحة الهدى  شركة  تأسيع  شهدت  والتي  الفترة  تلك  خالل  نشطت  التي  الدينية  السياحة  باستثناء  مشلول  شبه  السياحي

 التغييةةر  وبفعةةل  2003  عام  وبعد  السياحية  واالتفاقيات  النشاط  تامين  تولى  الذي  االبرت  السياحي  التشكيل  باعتبارها  الدينية

 كبيةةرة طفةةرة االيةةرانيين وبالةةذات السياح اعداد وشهدت الديني السياحي بالنشاط العمل مستوى ارتف  العراق شهده الذي

 السياسةةية الظةةروف وبفعل لكن    بالبلد  مرت  التي  واالقتصادية  االمنية  االتمات  من  الكثير  من  الرغم  على  مضطرد  وتطور

 حالةةة كنشةةاط الدينيةةة السةةياحة شهدت باسره العالم بها مر التي الجاسحة ظروف  ونتيجة  االيرانيين  السياح  على  تيثر  التي

 مةةن تةةدخل يسةةتدعي ممةةا   المتحققةةة االيةةرادات ومسةةتوى السةةياحية المرافةةق علةةى اثةةر الةةذي  االمر  والركود  التراج   من

 العمةةل قاعةةدة وتوسةةي  عليةةه مةةا كةةات يفوق بمستوى النشاط لهذا الحياة اعادة في السياحي القطاع المشرفة على  الجهات

 خساسر. من به  ما لحقه عن  القطاع هذا بتعويض الكفيلة االجراءات من  وغيرها  مختلفة دول من السياح  واستقطاب

 مةةن الةةرغم علةةى  المحافظةةات  بقيةةة  مةةن  السةةياحية  لنشةةاط  استيعابا  االكثر  االشرف  والنجف  المقدسة  كربالء  محافظتي  تعد 

 اذ االبةةرت والنشةةاط الحركةةة تشةةهدات المحةةافظتين هاتين ات  اال     محافظة  من  اكثر  في  الديني  السياحي  الجذب  مواق   توفر

 كةةربالء فةةي (مرفةةق 748 امةةام) متنوعةةة وبفعاليةةات بةةدرجات سةةياحي (مرفةةق 835 االشةةرف) النجةةف  محافظةةة  في  يوجد

 دينةةار  (مليةةوت  91434685  امةةام)  كةةايرادات  دينةةار  (مليوت  46110061  النجف)  حققت  )2019  العام     )  وفي  المقدسة

 فةةي المبيةةت ليةةالي ( مجمةةوع 4,985,738 امةةام)  (1,647,400 النجةةف) فةةي المبيةةت ليالي  مجموع  وكات  كربالء  حققتها

 الشةةبكة علةةى المنشةةور لالحصةةاء المركزي الجهات قبل  من  نشرت  احصاسية  ذخر  بحسب  الميشرات  وهذه  المقدسة  كربالء

 (  ( http://www.cosit.gov.iq/ar/industrial    الدولية

 الةةرغم وعلةةى انهةةا اال    خلةةت  سةةنوات  في  الدينية  السياحية  تحققه  ماكانت  مجموع  عن  بكثير  اقل  هي  اعاله  الميشرات  ات

 سةةبيل فةةي االفضةةل االقتصةةادي البديل يمثل ات يمكن الذي السياحي النشاط من اخرى انواع امام  متقدمة  حالة  تعد  ذلك  من

 تكةةوت ات للسةةياحة يمكةةن   المهمةةة  االقتصةةادية  التغيةةرات  مةةن  والكثيةةر  المحلةةي  النةةاتج  مستوى  ورف   الدخل  مصادر  تنوي 

 مةةن والبةةد المةةذكورتين المحةةافظتين فةةي النشةةاط مةةن النةةوع هةةذا علةةى الباحةةث اختيار وق  لذا  تحقيقها في  االبرت  الالعب

 لةةيع البحةةث وطبيعةةة هةةدف الت ذلك المحافظتين فنادق من للعينة شامل  بشكل  البيانات  تحليل  الى  لجأ  الباحث  الى  االشارة

 الةةديني السةةياحي النشةةاط طبيعةةة دراسةةة هو الهدف بل البحث عينة الفنادق بين الفردية الفروق الظهار او مقارنة دراسة
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 الفنةةدقي العمةةل بي ةةة في تربطها التي والعالقات المختارة المتغيرات طبيعة لفهم شامل  بشكل بي ته  في  العاملة  والمنظمات

 العراقي.

 : الدراسة متغيرات  وتشخيص واف  -  ثانيا

 ذراء وتحليل الغرض لهذا  أعدت  التي  االستبانة  استمارات  بواسطة  جمعها  تم  والتي     البيانات  تحليل  على  الجزء  هذا  يركز

 التوجةةه     الهجينةةة  االسةةتراتيجيات)    بةةة  المتمثلةةة  الدراسةةة  متغيةةرات  يخص  فيما  استجاباتهم  على  للتعرف  المبحوثة  العينة

 االجابةةة حقول لتعكع  اوتات  خمسة  وفق  على  رتب  الخمع  ذا(    Likert)    اسلوب  الغرض  لهذا  استخدم  وقد(    التسويقي

 ثالثةةة وبينهمةةا(  تمامةةا اتفةةق ال)  االجابةةة لحقل(  1)  وتت إلى(  5)  بوتت(   تماما  اتفق)    االعلى   االجابة  حقل  يمثل  إذ   

 التحليةةل عمليةةة اجةةراء ذلةةك بعةةد ليةةتم   التةةوالي علةةى(  اتفةةق ال - محايةةد  -  اتفةةق)    االجابة  حقول  لتبين(    2-3-4)    اوتات

 ( . 3)  هو االفترابي الحسابي  الوسط ات علما   والوسط  استخراجها المراد االحصاسية الميشرات وحسب االحصاسي

 الهجينة االستراتيجيات لمتغير المبحوثة العينة ذراء تحليل  -1

 الى للواول المناسبة البرامج باستخدام وتحليلها الهجينة االستراتيجيات متغير حول العينة افراد ذراء استعراض يمكن 

 ومعامةةل النسةةبية االهميةةة   المعيةةاري االنحةةراف   الحسابي بالوسط ) المتمثلة االحصاسية الميشرات يخص فيما النتاسج

 فهةةم مةةدى وأيضةةا   المبحوثةةة البي ةةة اسةةتجابات فةةي التجةةانع مةةدى علةةى التعةةرف خاللهةةا مةةن يمكةةن التي   ( االختالف

 ( 8 ) الجةةدول ويوبةةح   اجلةةه من اعدت الذي والغرض لمعناها وفهمهم االستبانة لفقرات المبحوثين االفراد واستيعاب

 (  الهجينة االستراتيجيات)للدراسة التفسيري المتغير فقرات من وفقرة بعد بكل المتعلقة  النهاسية النتاسج

 الهجينة االستراتيجيات البعاد االحصاسي  الواف ( 8 ) جدولال

الحسابي الوسط  البعد  ت معامل   االهمية النسبية  االنحراف المعياري 

 االختالف 

 ترتيب االبعاد

بحسب معامل  

 االختالف 

% 67.22 1.26 4.47 استراتيجية التمايز باالبتكار  1  الثاني 0.28 

استراتيجية التمايز  2

 بالتسويق

3.59 1.38 68.15 %  الثالث  0.38 

 استراتيجية قيادة الكلفة  3

  

4.42 1.10 72.33 %  االول  0.24 

 االستراتيجيات الهجينة  

  

4.16 1.24 69.23 %  0.29  

N= 124 

 المصدر :الجدول من اعداد الباحث باالعتماد على نتاسج البرنامج االحصاسي

 الوسةةط)    بةةة  المتمثلةةة  االحصةةاسي  الواةةف  ميشةةرات  ملخص(    8)    الجدول  يبين  االحصاسي  البرنامج  نتاسج  على  باالعتماد

 اذ   الهجينةةة  االستراتيجيات  متغير  ابعاد  من  بعد  لكل(    االختالف  ومعامل   الم وية  والنسبة  المعياري  االنحراف     الحسابي

)  بلةةغ قد  الحسابي  الوسط  كوت  المبحوثة  العينة  قبل  من  وابحة  استجابة  حقق  قد  الهجينة  االستراتيجيات  متغير  ات  يتضح

 عةةن القةةيم انحةةراف يبةةين الةةذي   المعيةةاري االنحةةراف قيمةةة وإت   ( 3الفربي البالغةةة ) الوسط من اعلى وهو(   4.016

 مسةةتوى وعلةةى  (  0.29)  اخةةتالف وبمعامل% (  69.2)  النسبية االهمية بلغت فيما(  1.24)    بلغ  قد  الحسابي  وسطها

 أكبةةر(  4.42)  حسةةابي وبوسةةط(  0.24)  اخةةتالف بمعامل اسول بالترتيب الكلفة قيادة  استراتيجية  جاءت  الفرعية  االبعاد

 المنظمات ادارات ات ييشر  الذي  االمر(    72.33)    وباهميةنسبية(    1.10)    معياري  وبانحراف(    3)    الفربي  الوسط  من

 وهةةو البقيةةة المنظمةةات عةةن  منظماتهةةا  تميز  خاللها  من  لتتمكن  الكلف  هيكل  على  السيطرة  على  تركز  البحث  عينة  الفندقية

 للنجةةاح االقةةرب  االداة باعتبارهةةا الكلفةةة قيةةادة فةةي الفندقيةةة الحرفةةة علةةى داسمةةا تركةةز االدارات ات يعنةةي الةةذي مةةراس

 الفندقيةةة الخةةدمات مةةن واسةة  طيةةف ووجةةود المال  راس  بكثافة  يتسم  الذي  الفندقي  العمل  طبيعة  نتيجة  وذلك  االستراتيجي

 المسةةتوى  وعلةةى  فندقيةةة  منظمةةة  أي  تواجةةه  واسعة  اشكاليات  يعني  بما  البشري  للعنصر  اسجور  مستوى  ارتفاع  عن  فضال

 اجتذاب وبالتالي سعر باقل خدمة أفضل تقديم  وبمات  التكاليف  لهيكل  العامة  الخطوط  تحديد  من  تتمكن  لم  اذا  االستراتيجي

 الضيوف. من اسكبر  العدد

 



 

97 

Volume: 12, Issue: 2, April-June 2022 

INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES 

  التسويقي التوجه لمتغير المبحوثة العينة ذراء  تحليل - 2

 للمتغيةةر(  االخةةتالف معامةةل   النسبية االهمية   المعياري  االنحراف     الحسابي  الوسط)    قيم  ادناه(    9)    رقم  الجدول  يبين

 وكاالتي:  البحث عينة  اجابات خالل من  عليها  الحصول تم والتي  الفرعية  وابعاده المستجيب

 التوجه التسويقي   سبعاد( الواف االحصاسي 9جدول)ال

االنحراف  الوسط الحسابي  االبعاد ت

 المعياري 

معامل  االهمية النسبية 

 االختالف

ترتيب االبعاد بحسب  

 معامل االختالف 

 التوجه بالعميل  1

 

 الثاني  0.28  %78.64 1.24 4.37

التوجه  2

 بالمنافسين 

3.74 

 

1.11 

 

75.08 %  

 

0.29 

 

 الثالث 

 التنسيق الداخلي 3

 

 االول 0.24 %70.00 1.07 4.41

%69.95 1.14 4.17 التوجه التسويقي    0.27  

N= 124 

 المصدر:الجدول من اعداد الباحث باالعتماد على نتاسج البرنامج االحصاسي 

 

 الوسةةط لكةةوت     المبحوثةةة  العينةةة  قبةةل  مةةن  وابةةحة  اسةةتجابة  حقق  قد  التسويقي  التوجه  أت  اعاله  الجدول  من  يتضح

 انحةةراف يبةةين الةةذي   المعيةةاري االنحةةراف قيمةةة وإت  (  3)  الفربةةي الوسةةط من اعلى وهو(   4.17)    بلغ  قد  الحسابي

 هةةذه أت  (  0.27)  اخةةتالف ويمعامةةل(  69.95)  النسبية االهمية بلغت فيما(  1.14)    بلغ  قد  الحسابي  وسطها  عن  القيم

االبعةةاد  مستوى على أما   العينة افراد لدى ومفهومة وابحة كانت  خاللها  من  المتغير  قيع  التي  الفقرات  ات  تبين  النتاسج

 أكبةةر(  4.41)  حسةةابي وبوسةةط اسول بالترتيةةب الةةداخلي التنسةةيق بعد جاء فقد  خاللها  من  المتغير  قياس  تم  التي  الفرعية

 االمةةر(  0.29)   اخةةتالف  وبمعامةةل% (    70)    نسةةبية  وباهميةةة(    1.07)    معيةةاري  وبةةانحراف(    3)    الفربي  الوسط  من

 اسمثةةل  االستثمار  اساس  على  قاسم  البحث  عينة  الفندقية  المنظمات  في  التسويقي  العمل  في  المعتمد  المنهج  ات  يوبح  الذي

 الخدمة  طبيعة  بفعل  وذلك  التسويقي  للنشاط  االنطالق  نقطة  هي  الفندقية  المنظمة  في  وظيفة  اي  وات  المتاحة  الموارد  لكافة

 الفندقيةةة القيمة سلسلة في موظف اي فات بالتالي الفندق م  المباشر اللقاء على وظاسفها من كثير في  تعتمد  التي  الفندقية

 التسويقي. العمل في بدء  نقطة يشكل هو

 

 

   االرتباط  فربيات  اختبار –  ثالثا

 مفادهةةاالتةةي  ,    اسولةةى  الرسيسةةية  الفربةةية  تضةةمنتها  التةةي  البحث  متغيري  بين  االرتباط  عالقات  بقياس  الفقرة  هذه  تختص

 محةةافظتي  لفنةةادق  التسةةويقي  التوجةةه  وتحديةةد  الهجينةةة  االسةةتراتيجيات  تبنةةي  بةةين  معنويةةة  داللة  ذات  ارتباط  عالقة  توجد)

 هةةذه فةةي الةةواردة العالقةةة طبيعةةة اكتشةةاف اجةل مةن بيرسةوت االرتباط معامل استخدام تم وقد(    االشرف  والنجف  كربالء

 المعتمد. المتغير م  المستقل  للمتغير الفرعية  االبعاد بين  االرتباط  عالقات نتاسج  يوبح(  10)   والجدول  الفربية
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 التسويقي والتوجه الهجينة االستراتيجيات بين  االرتباط عالقات نتاسج(   10)  جدولال

 المتغير                       

                       

 المعتمد

 المتغير   

 المستقل  

 التسويقي التوجه 

 

R t  

 

 المحسوبة

t 

 الجدولية  

مسةةتوى 

 المعنوية 

درجةةةةة 

 الثقة 

استراتيجية التمايز  

 باالبتكار 

0.92 3.639 1.96 %5 %95 

استراتيجية التمايز  

 بالتسويق 

0.91 6.022 %1 %99 

          99% 1% 9.516 0.88 استراتيجية قيادة الكلفة 

          99% 1% 6.392 0,90 االستراتيجيات الهجينة  

 االحصاسي نتاسج البرنامج على باالعتماد الباحث اعداد من الجدول:  المصدر

 منهةةا االولةةى الرسيسةةة الفربية عن المنبثقة الفرعية الفربيات اختبار  اعاله  الجدول  في  الواردة  النتاسج  خالل  من  ويمكن

 :   وكاآلتي

 باالبتكةةار التمةةايز اسةةتراتيجية تبنةةي بةةين معنويةةة داللةةة ذات ارتبةةاط عالقة توجد - 1-1)  اسولى الفرعية الفربية  اختبار

 ارتبةةاط عالقةةة هنةةاك ات الى(  10)  الجدول يشير. (    االشرف  والنجف  كربالء  محافظتي  لفنادق  التسويقي  التوجه  وتحديد

 قيمةةة بلغةةت اذ,  البحث عينة الفنادق في التسويقي التوجه وبلورة باالبتكار  التمايز  استراتيجية  بين  معنوية  موجبة  طردية

% (  95)  ثقةةة بمسةةتوى احصةةاسية داللةةة ذات ايجابيةةة عالقةةة  وجةةود  تعكةةع  قيمة  وهي(    0.92)    بينهما  االرتباط  معامل

 الةةى حتمةةا يةةيدي ذلةةك فةةات واحةةدة  وحةةدة  بمعةةدل  باالبتكةةار  التمةةايز  استراتيجية  بتبني  االهتمام  اتدياد  ات  العالقة  هذه  وتدل

 t (قيمةةة ات ذلةةك ييكةةد ممةةا  معنويةةة داللةةة ذات عالقةةة وهةةي  المعةةدل بةةنفع التسةةويقي التوجةةه بمتغيةةر االهتمةةام اتديةةاد

 تقبةةل ذلةةك علةةى وبنةةاءا% ( .  5)  معنويةةة مسةةتوى عنةةد الجدوليةةة قيمةةة مةةن أكبةةر وهةةي(  3.639)  بلغةةت المحسةةوبة)

 ( . 1-1)   اسولى الفرعية  الفربية

 بالتسةةويق  التمةةايز  اسةةتراتيجية  تبنةةي  بين  معنوية  داللة  ذات  ارتباط  عالقة  توجد  -  2-1)    الثانية  الفرعية  الفربية  اختبار 

 ارتبةةاط عالقةةة هناك ات(  10)  الجدول من يتضح. (  االشرف والنجف كربالء  محافظتي  لفنادق  التسويقي  التوجه  وتحديد

 قيمةةة بلغةةت اذ     الدراسةةة  عينةةة  الفنةةادق  فةةي  التسةةويقي  التوجةةه  طبيعةةة  وتحديةةد  بالتسويق  التمايز  استراتيجة  بين  معنوية

 99)  ثقةةة بمسةةتوى احصةةاسية داللة ذات ايجابية عالقة وجود  تعني  عالية  قيمة  وهي(    0.91)    بينهما        االرتباط  معامل

 حتمةةا ييدي ذلك فات واحدة وحدة بمعدل  الفندقية  للخدمات  التسويقي  باالبتكار  االهتمام  اتدياد  ات  العالقة  هذه  وتدل% ( ,  

)  (المحسةةوبة t قيمةةة) بلغةةت اذ.  معنويةةة داللةةة ذات عالقةةة وهةةي   المعةةدل  بةةنفع  التسةةويقي  بالتوجه  االهتمام  اتدياد  الى

 الثانيةةة الفرعيةةة الفربية تقبل ذلك على وبناءا%( ,  1) معنوية مستوى عند (الجدولية t قيمة) من أكبر وهي(    6.022

 (1-2  . ) 

 وتحديةةد  الكلفةةة  قيادة  استراتيجية  تبني  بين  معنوية  داللة  ذات  ارتباط  عالقة  توجد  -3-1)    الثالثة  الفرعية  الفربية  اختبار 

 بةةين معنويةةة  ارتبةةاط  عالقة  هناك  ات(    10)    الجدول  يظهر(     االشرف  والنجف  كربالء  محافظتي  لفنادق  التسويقي  التوجه

 بلغةةت اذ,  البحةةث عينةةة الفندقيةةة المنظمةةات فةةي التسةةويقي التوجةةه وشكل  طبيعة  تحديد  وبين  الكلفة  قيادة  استراتيجية  بعد
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)  ثقةةة بمسةةتوى إحصةةاسية داللةةة ذات قوية ايجابية  عالقة  وجود  تعكع  قيمة  وهي( ,    0.88)    بينهما  االرتباط  معامل  قيمة

 كلمةةا الفندق وشعب اقسام في دقيق بشكل ومرسخة  معتمدة  االستراتيجية  هذه  كانت  كلما  انه  العالقة  هذه  وتفسر% (    99

 المحسةةوبة(  t)  قيمةةة بلغت اذ,  معنوية داللة ذات عالقة وهي المتبنى التسويقي التوجه لماهية دقيق تحديد الى  ذلك  ادى

 الفرعيةةة الفربةةية تقبةةل ذلةةك علةةى وبنةةاءا% ( ,    1)    معنويةةة  مسةةتوى  عنةةد  الجدوليةةة     قيمة  من  أكبر  وهي(    9.516)  

 .  الثالثة

 ارتبةةاط عالقة توجد -1)  على تنص والتي االولى الرسيسة  الفربية  قبول  يتم  انه  مفادها  نتيجة  الى  الواول  يمكن  وعليه 

 االشرف( والنجف كربالء  محافظتي  لفنادق  التسويقي التوجه  وتحديد  الهجينة االستراتيجيات تبني بين معنوية داللة ذات

 :  البحث  متغيري بين  التأثير  عالقات  واختبار  تحليل:   ثالثا  

 اعتمةةاد خةةالل مةةن المعتمةةد المتغيةةر فةةي المسةةتقل  للمتغيةةر  التةةأثير  عالقات  اختبار  يتم  الميدانية  الدراسة  من  الجزء  هذا  في

 التأثيريةةة العالقةةات نتةةاسج يبةةين والةةذي(  11)  الجةةدول في الواردة القيم خالل  من  يتوبح  ما  وهو  االنحدار  نموذج معامل

   المتغيرين بين

 التسويقي  التوجه في الهجينة لالستراتيجيات التأثيرية العالقات نتاسج(   11)  جدولال

رقم  

نموذج 

  االنحدار 

معامل  المتغيرات المعتمدة  المتغيرات المستقلة 

 االنحدار 

ß 

T  معامل

التحديد  

 المعدل 

r² 

 Fقيمة

ومعنوية 

 النموذج

 التمايز باالبتكار   1

 

 التوجه بالعميل 

 التوجه بالمنافع  

 التنسيق الداخلي 

 

0.750 

 

 

 

7.490 

 

 

 

0.550  

** 

56.088 

 التمايز بالتسويق  2

 

 التوجه بالعميل 

 التوجه بالمنافع  

 التنسيق الداخلي

 

0.769 

 

 

 

7.837 

 

 

 

0.576 

** 

61.370 

 قيادة الكلفة  3

 

 التوجه بالعميل 

 التوجه بالمنافع  

 التنسيق الداخلي 

 

0.780 

 

 

 

8.233 

 

 

 

  

0.599 

** 

66.556  

االستراتيجيات  

  الهجينة 

 التوجه التسويقي  

 

 

 

0.766 

 

 

 

5.600 

 

 

0.575 

** 

30.365 

 ( 0.01** عند مستوى معنوية )
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 االحصاسي البرنامج نتاسج على باالعتماد الباحث اعداد من الجدول:  المصدر

 للمتغيةةر التةةاثير عالقةةات تعةةالج التةةي للفربةةيات اختبةةار اجةةراء يمكةةن اعةةاله الجةةدول فةةي بيانات من ماورد الى  واستنادا 

 :   وكالتالي المعتمد في المستقل

 تحديةةد فةةي باالبتكةةار التمةةايز اسةةتراتيجية لتبنةةي معنويةةة داللةةة ذات تةةأثير عالقةةة توجةةد -  1-2)    الفرعية  الفربية  اختبار

 فةةي باالبتكةةار التمةةايز اسةةتراتيجية تةةاثير اختبةةار اشر حيث(   االشرف والنجف كربالء  محافظتي  لفنادق  التوجه التسويقي

 وبمسةةتوى(  56,088) **   بلغةةت  المتغيةةرات    هةةذه  تةةأثير  لقيةةاس  المحسةةوبة(    F)    قيمة  ات  الى  التسويقي  التوجه  تحديد

 االختبارين كال وفي(  0.01)  معنوية وبمستوى(  7.490)  كانت(  T)  المحسوبة  قيمة  ات  الى  ابافة(    0.01)    معنوية

 التحديد معامل يفسره المعنوي التأثير وهذا الفرعية الفربية  احة  ييشر  وهذا  الجدولية  من  اكبر  المحسوبة  القيمة  كانت

 التمةةايز استراتيجية تبني تأثير بسبب التسويقي التوجه في المفسر االختالف نسبة ات اي(  0.550)  البالغ(    r²)    المعدل

(  0.750)  بلغةةت قةةد( ß)  قيمةةة أت كمةةا   أخةةرى لعوامةةل تعةةود التغييرالمتبقيةةة ونسبة% (  55)    نسبته  التقل   باالبتكار

 التوجةةه فةةي تغيةةر الةةى تةةيدي واحةةدة وحةةدة بمقدار  باالبتكار  التمايز  استراتيجية  في  يحصل  الذي  التغير  ات  الى  تشير  وهي

 . الفربية  قبول يمكن  وبالتالي معامل التغيير بمقدار  التسويق

 تحديةةد فةةي بالتسةةويق التمةةايز اسةةتراتيجية لتبنةةي معنويةةة داللةةة ذات تةةأثير عالقة توجد  -  2-2)    الفرعية  الفربية  اختبار

(  F)  قيمةةة بلغةةت(  2)  رقةةم االنحةةدار نمةةوذج وفةةق فانه. (   االشرف  والنجف  كربالء  محافظتي  لفنادق  التسويقي  التوجه

(  7.837)  المحسةةوبة(  T)  قيمةةة وبلغةةت  (  0.01)  معنويةةة بمسةةتوى(  61.370 **) اإلنمةةوذج لهةةذا المحسةةوبة

 الفرعيةةة الفربةةية احة ماييكد وهذا الجدولية من اعلى  المحسوبتين  القيمتين  من  كل  وكانت(    0.01)    معنوية  بمستوى

 التوجةةه  فةةي  التغييةةر  نسةةبة  أت  يبةةين  وهةةذا(    0.576)    البةةالغ(    r²)    المعةةدل  التحديةةد  معامةةل  يفسةةره  المعنوي  التأثير  وهذا

 0.769)  بلغت قد(  ß)  قيمة ات كما% (  57)   عن  التقل  بالتسويق  التمايز  استراتيجية  في  التغير  عن  الناتجة  التسويقي

 التوجةةه فةةي تغير الى تيدي واحدة  وحدة  بمقدار  بالتسويق  التمايز  استراتيجية  في  يحصل  الذي  التغير  ات  الى  تشير  وهي(  

 . الفربية  تقبل وعليه  التاثير معامل بمقدار  التسويقي

 التوجةةه تحديةةد فةةي الكلفةةة قيةةادة اسةةتراتيجية لتبني معنوية داللة ذات تاثير عالقة توجد  -3-2)    الفرعية  الفربية  اختبار 

 نمةةوذج وفةةق الكلفةةة قيةةادة اسةةتراتيجية تبنةةي لتةةأثير  وبالنسةةبة(     االشةةرف  والنجةةف  كةةربالء  محةةافظتي  لفنةةادق  التسويقي

 0.01)  معنويةةة بمستوى(  66.556 **) النموذج لهذا(  F)  قيمة بلغت حيث   التالية النتاسج اشرت(    3)    رقم  االنحدار

 مةةن اعلةةى المحسةةوبتين القيمتةةين مةةن كةةل وكانةةت(  0.01)  معنوية بمستوى(  8.233)  المحسوبة(   T)    قيمة  وبلغت(  

)  البةةالغ(  r²)  المعةةدل التحديد معامل  يفسره  المعنوي  التأثير  وهذا  الفرعية  الفربية   احة  ماييكد  وهذا  الجدولية  القيمة

 كمةةا% (  59)  عن التقل التسويقي التوجه  طبيعة  تحديد  في  الكلفة  قيادة   استراتيجية  تأثير  نسبة  ات  يبين  وهذا(    0.599

 واحدة وحدة بمقدار  الكلفة  قيادة  استراتيجية  في  يحصل  الذي  التغير  ات  الى  تشير  وهي(    0.780)    بلغت  قد(  ß)    قيمة  ات

 . الفرعية  الفربية  تقبل  ذلك  على وبناءا(  0.780)   بمقدار التسويقي  التوجه في تغير  الى  تيدي

 االسةةتراتيجيات لتبنةةي معنويةةة داللةةة ذات تأثير عالقة  توجد:    الثانية  الرسيسة  الفربية)    الثانية  الرسيسية  الفربية  اختبار

 بمتغير  الخااة  باالختبارات  يتعلق  وفيما(    االشرف  والنجف  كربالء  محافظتي  لفنادق  التسويقي  التوجه  تحديد  في  الهجينة

 النتةةاسج  االختبةةارات  فاشةةرت     الدراسة  عينة  الفنادق  في  التسويقي  التوجه  شكل  وتحديد  بلورة  في  الهجينة  االستراتيجيات

)  معنويةةة بمسةةتوى(  30.365 **) النمةةوذج لهةةذا(    F)    قيمة  بلغت  حيث   (    4)    رقم  االنحدار  نموذج  وفق  على   التالية

 اعلةةى المحسةةوبتين القيمتةةين من كل وكانت(  0.01)  معنوية بمستوى(  5.600)  المحسوبة(   T)    قيمة  وبلغت(    0.01

(  0.575)  البالغ(  r²)  التحديد معامل يفسره المعنوي التأثير وهذا  الرسيسية  الفربية   احة  ييكد  ما  وهذا  الجدولية  من

)  عةةن التقةةل البحةةث محةةل الفنادق في التسويقي التوجه ماهية تحديد في الهجينة االستراتيجيات تأثير  نسبة  ات  يبين  وهذا

 االسةةتراتيجيات تبنةةي عمليةةات في يحصل الذي التغير ات الى تشير وهي(  0.766)    بلغت  قد(  ß)    قيمة  ات  كما% (    57

 قبةةول  يمكةةن  فانةةه  وعليةةه     التةةاثير  معامل  بمقدار  التسويقي  التوجه  تحديد  في  تغير  الى  تيدي  واحدة  وحدة  بمقدار  الهجينة

 الثانية الرسيسة  الفربية
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 والمقترحات  والتوايات االستنتاجات:  الراب  المبحث

 االستنتاجات – اوال 

 الهجينةةة  االسةةتراتيجيات  وفقةةرات  فيمةةا يتعلةةق بابعةةاد   المبحوثةةة  الفنادق  في  العينة  سفراد  المرتف   اإلجابة  مستوى  إت  -1 

 . االخرى المنظمات م  المنافسة مستوى  في االرتقاء من تمكنها وهجينة  جديدة ممارسات مستوى  تيادة أهمية ييشر

 استراتيجية  من  لكل  متقاربة  بنسب  المعتمدة  االستراتيجيات  تهجين  على  اعتمدت  المبحوثة  الفنادق  ات  النتاسج  أظهرت  -2 

 اسةةتراتيجية  علةةى  اقةةل  بنسةةبة  االعتمةةاد  وكةةات     الفنةةادق  سغلب  لالبتكار  المستند  التمايز  استراتيجية  وتتبعها  التكلفة  قيادة

 لمقةةدرات اسمثةةل واالسةةتغالل  الخةةدمات  تقةةديم  عمليةةات  فةةي  العةةام  الكلةةف  بهيكةةل  اهتمامهةةا  ييشر  وهذا     التسويقي  التمايز

 الفنادق في  االنتاجية العملية

 ربمةةا منظمةةة لكةةل أت يوبةةح وهةةذا   المتبعةةة الهجينةةة االسةةتراتيجية تشةةكيلة حيةةث مةةن  متزايد  تباين  النتاسج  أظهرت    -3

 وفةةي المنظمة لهذه فقط  تصلح  نوعها  من  فريدة  هجينة  استراتيجية  ينتج  ما  العامة  التنافسية  لالستراتيجيات  خاص  تهجين

 . اآلت  بها تعمل التي التنافسية  البي ة ظل

 محةةيط فةةي لةةالداء االقةةرب المنهج باعتباره الفندقي العمل في التسويقي التوجه بمفهوم متميزا اهتماما العينة  اظهرت  -4 

 التةةي التسةةويقية بالتفااةةيل االدارات اهتمةةام وحتميةةة الفندقيةةة للخةةدمات االنسةةانية الطبيعةةة بفعةةل الفندقيةةة االعمةةال  بي ة

 تحةةرك التةةي والرغبةةات الحاجةةات اهم ومعرفة العميل بفهم  المتعلقة  العمل  اليات  على  ينطوي  فكري  كمنهج  التوجه  يضمها

 الفندقية. الخدمة شراء قرارات

 التسةةويقي للتوجةةه الفرعيةةة االبعةةاد بةةين اسول بالترتيب جاء الداخلي التنسيق بعد ات ظهر  الدراسةالميدانية  خالل  من  -5 

 االسةةتثمار اسةةاس علةةى قاسم البحث عينة الفندقية المنظمات في التسويقي العمل في  المعتمد  المنهج  ات  يوبح  الذي  االمر

 طبيعةةة بفعةةل وذلك التسويقي للنشاط االنطالق نقطة هي الفندقية المنظمة  في  وظيفة  اي  وات  المتاحة  الموارد  لكافة  االمثل

 القيمةةة سلسةةلة في موظف اي فات بالتالي الفندق م  المباشر اللقاء على وظاسفها من كثير  في  تعتمد  التي  الخدمة الفندقية

 .  التسويقي العمل في بدء  نقطة يشكل هو  الفندقية

 التوجةةه  مةةنهج  وشةةكل  نوعية  وتحديد  الهجينة  االستراتيجيات  بين  معنوية  ارتباط  عالقة  وجود  الميدانية  الدراسة  اثبتت  -6

 . الفندقية االدارات  تعتمده الذي  التسويقي

 كةةل فةةي انةةه يعنةةي مةةا   التسويقي  التوجه  تحديد  في  الهجينة  لالستراتيجية  معنوي  تأثير  وجود  الدراسة  نتاسج  توبح  -  7 

 لتتوافةةق لةةديها التسةةويق نمةةط مةة  تةةتالءم التةةي المناسةةبة الهجينةةة االسةةتراتيجية الختيةةار اإلدارة تسةةعى فندقيةةة  منظمةةة

 .  اعلى  وتنافسية إنتاجية مزايا  على  للحصول  وتسويقها الفندقية الخدمة انتاج إدارة م   االستراتيجية

 التوايات –  ثانيا 

 تعاملهةةا كيفيةةة فةةي التام الوبوح المنظمة من يتطلب هجينة استراتيجية  تطبيق  ات  الفندقية  االدارات  تعي  ات  برورة  -1 

 مةةن  السةةري   التحةةول  فكرة  على  تستند  سنها  للمنظمة  الديناميكية  القابليات  استغالل  على  والحرص     التنظيمية  الموارد  م 

 فةةي  التنافسةةية  للتحركةةات  واالسةةتجابة  التنافسةةي  المنظمةةة  واقةة   تعزيةةز  اجةةل  مةةن  التمةةايز  فلسةةفة  الةةى  الكلف  تقليل   فلسفة

 . الصناعة

 علةةى تسةةتند هجينة استراتيجية والريادة للتميز الساعية والسياحية الفندقية المنظمات  تبني  بضرورة  الدراسة  تواي  -2 

 مسةةتجيبة مجةةرد وليسةةت للتغييةةر قاسدة المنظمة جعل في يسهم وبما   اإلنتاجية  والكفاءة  والمعرفة  المعمق  البي ي  التحليل

 .  والتنافسية البي ية  لألحداث

  االساسةةية اسنشةةطة لتحديةةد للمنتجةةات القيمةةة بسلسةةلة يتعلةةق فيمةةا  المنظمة  أنشطة  بين  وابح  بشكل  الفصل  برورة  -3 

 االسةةتراتيجي توجههةةا وحسب االستراتيجي لتوجهها المناسبة اسنشطة تدعم ات للمنظمة  ليتسنى  وذلك  الساندة  واالنشطة

 . المنافسة في سباقة  تكوت أت  على حراها م   يتناسب وبما  الهجين
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 االستخدام  بكيفية  تتعلق  التي  المهمة  والفكرية  المعرفية  القابليات  تطوير  على  الحرص  الفندقية  المنظمات  إدارات  على  -4 

 الشةةركات خبةةراء قبةةل مةةن المنظمةةة لمالكةةات والتطوير التدريب عبر وذلك  الفندقية  للخدمة  الذكي  اإلنتاج  لتكنلوجيا  اسمثل

 التدريبيةةة الخطةةة بةةمن الفندقية الخدمات انتاج  عمليات  على  مقترحة  تطويرات  أي  وإدخال     الذكي  اإلنتاج  لخط  المصنعة

 .   للعاملين

 في  الحاال  التغير  مواكبة  الفنادق  على  يتوجب  إذ,    الزباسن  حاجات  فهم  بخصوص  الفنادق  ادارات  قبل  من  الدعم  تيادة  -5

 علةةى قةةدرة ذوي اشةةخاص توظيةةف عليهةةا يتوجب مما,  مستمر بشكل  متجددة  حاجات  ظهور  الى  ييدي  الذي  العامة  البي ة

 .  جديدة والبرامج المتنوعة الخدمات من  باقات تصميم  طريق عن  الزباسن  ورغبات  حاجات  على التعرف

,  الالتمةةة البحةةوث اجةةراء علةةى والعمةةل الزبةةاسن شراسح على  التركيز  في  الفندقية  االدارة  قبل  من  عالي  مستوى  إبداء  -6 

 احتياجةةاتهم تيةةادة الةةى أدت والتةةي البي يةةة التغيةةرات احةةدثتها جديةةدة متطلبات من الزباسن ذهن في يدور ما  معرفة  لغرض

 تسعى والذي المناسب القطاع معرفة  بغية  السوق  اجزاء  لكل  إستقصاءات  بعمل  الفنادق  قيام  برورة  عن  وفضالً   وتنوعها

 لخدمته.  الفندقية االدارة

  كافة تبادل من االستفادة بهدف واالشخاص االدارات بين ما التنسيق لغرض  عالي  مستوى  ذات  ذليات  الفنادق  اعتماد  -  7 

 للزبةةاسن الدقيقة االحتياجات وفق على عالية جودة ذات فندقية خدمات تقديم على والعمل,   الزباسن  عن  الخااة  المعلومات

 وتيةةادة الخارجيةةة عالقاتهةةا تقويةةة علةةى بالعمةةل المنظمةةة قيةةام بةةرورة عن فضالً ,  المنظمة ثقافة من جزءاً   ذلك  يعد  إذ,  

 الخدمات بواق  النهوض بغية خااة مميزات وفق على  واختيارهم,    الخارجيين  والوكالء  الخارجية  المكاتب  م   تعامالتهم

 أكثر. بشكل

 تغطيهةةا لةةم جوانةةب تغطيةةة خاللها من يمكن مكملة دراسات لتقديم للباحثين  ميشرا  الجزسية  هذه  :تمثل  المقترحات  –  ثالثا 

  -:   التالية  النقاط  في اجمالها ويمكن    الحالية الدراسة

 تحديةةد فةةي الهجينةةة االسةةتراتيجيات تةةأثير -2 /  السةةياحية  التسةةويقية  البةةرامج  نوعية  في  الهجينة  االستراتيجيات  تأثير  -1

 الفندقية. الخدمات  جودة  في التسويقي التوجه  تأثير -3  / السياحي  الترويجي المزيج نوعية

 المصادر  

 اوال المصادر العربية 

 سةةماء,  الزبيةةدي و سةةعيد علةةي  سةةارة,    العامري  و  حسين  وليد  حسين,    عباس  و  جثير  حمود  سعدوت,    الربيعاوي  -1  -1

 للنشةةر غيةةداء دار,  الثالثةةة الطبعة" ,  معاارة ومفاهيم أسع:  التسويق إدارة( , "  2017)        ,  الحسين  عبد  علي

 2017)    العزيةةز عبةةد   والعتيبي المحسن عبد خالد   المرشدي -2                                          .  عمات,    والتوتي 

 مةةج   لةةإلدارة العربيةةة  المجلة     السعودية  المساهمة  الشركات  على  تطبيقية  دراسة  التنافسية  والميزة  السوقي  التوجه   (  

 بةةةن   توفيةةةق -3 .                                                                                     ( حزيةةةرات)  يونيةةةو 2 - ع   37

                      . الجزاسةةر   عباس فرحات جامعة   ماجستير رسالة   العميل والء تعزيز في التسويقي التوجه دور  (  2017, )   عيوش

                                                                     . عمةةةةات   للنشةةةةر واسةةةةل دار   الثانيةةةةة الطبعةةةةة   المتقةةةةدم االحصةةةةاسي ليةةةةلالتح   2010 محفةةةةوظ   جةةةةودة - 4

" ,  الحةةديث التسةةويق مبةةاد ( , "  2018, )  سةةعيد مصةةطفى,  الشةةيخ و  عبدالباسةةط,    حسونة  و  احمد  تكريا,    عزام  -5

 عمات,   والطباعة  والتوتي   للنشر المسيرة دار,  الخامسة|  الطبعة

 المصادر االجنبية  –ثانيا  
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