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إمكانیةلمعرفةتحلیلھاثمومنمقترحمشروععنمعلوماتجمععملیةھيمنظمةألیةالتسویقیةالجدوىدراسةإن
زیادةمعالخدماتأفضلتقدیمإلىللوصولالفندقیة،المنظماتتواجھالتياألزماتأثرعلىالمخاطروتقلیلالتنفیذ

التسویقیةالنواحيمنالمختلفةومتطلباتھإحتیاجاتھاإلعتباربعیناألخذیتطلبالمشروعوإستمراریةقیاموإنالمبیعات،
السوقتجاوبإحتماالتوتأشیرلتقدیمھاالمشروعیسعىالتيالجدیدةالفرصبینالمفاضلةوتتمكماوالمالیة،والفنیة

)60(وزعتحیثاألولى،الدرجةمنفنادقثالثعلىتطبیقھاتموالتيالمنظمة،قبلمناألزماتمعالجةعند
بمجالوالمتخصصینالفنادقفياإلداریةالقیاداتمنلعینةعشوائيبشكلفندقلكلإستمارة)20(بواقعإستمارة
السیاحة.

Abstract:
The study of marketing outcome of any organization is a process of collecting data a project

propsa and then analyzing the data to know the possibility of putting it in practice and alleviating
the risks resulting from the crises that face the tourist organizations in order to offer the best
services and increusw the sales. The establishment and continuity of any project requires
considering its different marketing technical and financial needs and requirements. A comparison
should be made between the new opportunity. The project tries to offer and the possibilities of the
market's response when the organization treats the crises. This study is applied on three first-
class hotels, 60 froms were distribnted randomly, five froms for each hotel. The sample consists of
administrative leaders and specialists in tourism.

المقدمة :
خاصوبشكٍلالخدماتصناعةومنھاالمختلفة،للصناعاتوالفنیةاإلداریةالنشاطاتفيریادیاًدوراًالتسویقیحتل
الجھودوتوجیھوالمرتقبینالحالیینالضیوفوإتجاھاتومیولحاجاتإشباععلىیعتمدالذيوالفندقيالسیاحيبالقطاع
وتعكسرغباتھممعتتوافقوبطریقةلھمالممكنةالمنتوجاتأفضللتقدیمالفندقیةالمنظمةداخلوالتنسیقالمختلفة
تحقیقفيخاصبشكٍلوالفنادقالسیاحةصناعةألھمیةونظراًالمتاحة،المواردضمنلھاالمرسومةالذھنیةالصورة
منالضیوفوإجتذابإستقطابنحوإیجابیاًتتجھأصبحتللدولالعامةالسیاساتفإنالوطنیة،اإلقتصادیةاألھداف

دولیاً،الفندقیةالحركةتنشیطفيتساھموفندقیةسیاحیةمشاریعإنشاءشأنھامنالتيوالتسھیالتالحوافزتقدیمخالل
لدىوالخاصالحكوميالقطاعینكالفيالمختلفةوالمنظماتوالھیئاتالجھاتبینوالمشتركةالفردیةللجھودونتیجة
للمستفیدین،المساندةوالخدماتوالتسھیالتواإلستجمامالراحةوسائلتوفرفندقیةمنظماتإلنشاءالدولمنالكثیر
لدراسةخاصةأھمیةاإلداریةالقیاداتأولتفقدلذلكونتیجةالمنظمات.تلكبینتنافسیةبیئةخلقعنھنتجوالذي

وسببالمنظمةلوجودأساساًبإعتبارھمالضیوفورغباتوتوقعاتومیولحاجاتإشباعوتحلیلالتسویقیةالجدوى
الدورإدراكیتطلبوھذاالمستھدفة،للسوقالمختلفةالمتغیراتفھمعلیھمالضروريمنأصبحلذاونجاحھا،وجودھا

األسالیببإستخدامالمنافسینمنأفضلبطریقةالضیوفحاجاتوإشباعدراسةفيالتسویقیقدمھاالتيوالمساھمةالھام
التياإلنتاجلعواملاإلمثلاإلستخدامخاللمنتحقیقھاعلىوتساعداألھدافمعتتناسبالتيالتسویقیةوالعناصر

المناسبةالحلولوإیجاداألزماتمواجھةعلىالقدرةالمنظماتإعطاءعلىفتساعدالتسویقیة،الجدوىبأواصرتتحقق
لھا.

أوإیجابیة)النتائجكانت(إذاالمشروعجدوىبدراسةباإلستمراریةأماالمناسبالقرارإتخاذیتمعلیھوبناًء
لدراسةاألساستمثلالوضعھذافيالتسویقیةالدراسةمخرجاتإنأيفنیاً)الفكرةتنفیذ(إمكانیةدراسةإلىباإلنتقال
التسویقیةالدراسةنتائجكانتوإذاوإجتماعیة،وإقتصادیةمالیةدراساتمنیلیھاوماللمشروعوالھندسیةالفنیةالجدوى

ومناسبةجدیدةأفكارعنأخرىمرةالبحثویبدأالجدوىدراسةمراحلإستكمالعنبالتوقفقرارفیتخذمشجعةغیر
والفندقيالسیاحيالسوقداخلالخدماتأفضلتقدیملغرضصحیحبشكلالتنظیميالھیكلبناءفيتساھمومالئمة،

المستھدف وتجاوز األزمات وإدارتھا بشكٍل فاعل باإلتجاه اإلیجابي والفّعال.

Marketingالتسویقیةالجدوى:األّولالمبحث Feasibility
أوالً - مفھوم الجدوى التسویقیة



یخصفیماالتسویقیةالنواحيالغالبفيتحددوالتياإلستھالكونمطبالطلبوالتنبؤالسوقبدراسةالجدوىترتبط
المرادالمنتوجعلىالطلبدراسةوتعتبرالتسویق،وھیكلللبیعالمقترحوالسعرمنھاالمنتجةوالكمیةالسلعةتوصیف

نجاحعلىبعیدحدإلىتؤثرالمستقبليبالطلبالتنبؤدقةأنإذالتسویقیة،الجدوىدراسةمراحلأھممنإنتاجھ
جمیعبھایقصدوالتيالتسویقیةالدراساتفيأیضاًالكبیرةأھمیتھالھاالسوقدراسةفإنآخرجانبومنالمشروع،

بإجراءالقصورأوالدقةعدمفإنثمومن).1977:3(نبوي،بالمشروع،المرتبطةالتسویقیةوالمشاكلاألنشطة
المستھلكینرغباتالتشبعخدمةتقدیمأوسلعةإنتاجفيتتمثلالمشروععلىعكسیةعواقبلھالتسویقیةالدراسات

كانلذاالتسوق،كلفةإرتفاعإلىإضافةالمنتوجھذامنالمخزونوتراكماإلستثماراتتوجیھلسوءنظراً(الضیوف)
والمتشابكة،المتداخلةالعواملمنالعدیدعلىذلكویتوقفلھا،الالزمةالبیاناتوتجمیعالجدوىبدراسةالتعمقمنالبد

بھاالقائمینوخبرةإلجرائھاالمتاحوالوقتللدراسةالمخصصةوالمیزانیةجانبمنوحجمھالمشروعنوعیةوأھمھا
:1998(شاكر،فیھ،المنافسةومدىالسوقحجمعلىالتعرفثمثاٍن،بجانبوأجھزةأدواتمنمتطلباتھاتوافرومدى

4.(

تتضمنوالتيإلیھاالوصولالمطلوبلألھدافتفصیليإطارإعدادیتطلبالتسویقیةالجدوىدراسةإجراءوإن
جمیع األنشطة إلنتاج وتقدیم الخدمات وتشمل :

توصیف المنتوج سواًء سلعة أو خدمة ..1
توصیف المستھلكین (الضیوف) لتأشیر إحتیاجاتھم الفعلیة..2
لتداولالمحددةوالقوانینالمثالیةالمنتوجاتوأسعاروالمنافسینوالمستقبليالحاليوحجمھالسوقتوصیف.3

الخدمة أو لتسعیرھا.
تحدید مدى تجاوب السوق لفكرة السلعة أو الخدمة الجدیدة التي یسعى المشروع لتقدیمھا ..4
الخدمة)أوللسلعةالكليوالعرضالكليالطلببینالفرق(التسویقیةالفجوةمنالخدمةأوالسلعةنصیب.5

وبالتالي تحدید الطاقة اإلنتاجیة والرقم المتوقع للمبیعات .
.)2004:2العظیم،(عبدالتسویق،كلفةمنیشملھبماالتسویقيالھیكلإعداد.6

ثانیاً - متطلبات إجراء دراسة الجدوى التسویقیة
األھدافتحققبإعتبارھابھاالمتزایدواإلھتمامالحدیثبمفھومھاالتسویقیةالجدوىدراسةأھمیةظھورإن

المتخصصینالكّتابأغلبأشارحیث(الضیوف)،المستھلكینورغباتحاجاتولتلبیةالمنظماتقبلمنالمرسومة
لدراسةأساسیةمتطلباتھناكأنإلى)2007:75و(صبري،)2006:56(طھ،أمثالالتسویقعلمفيوالباحثین

الجدوى التسویقیة وھي :

مراحلمنمرحلةأيفيالتسویقیةالجدوىدراسةإلجراءاألساسیةالمتطلباتأحدتعتبر:السوقدراسة.1
أوالتمھیدیـةالجـدوىدراسـةبمرحلـةأوالمطروحـةاإلستثماریـةالفرصبینالمفاضلةبمرحلةسواًءالمشروع

المشروعیقدمھاالتيالمنتوجاتمزیجأوللمنتوجالسوقتقبلمدىلتحدیدالتفصیلیةالجدوىدراســةبمرحلة
الذياإلستھالكونمطبالطلبوالتنبؤالسوقبدراسةالخاصةالدراساتفإنثمومنعدمھ،منالتسویقوإمكانیة

یخصفیماالتسویقیةالنواحيالغالبفيتحددالمرتقبینالمستھلكینوإتجاھاتوإحتیاجاتنوعیةبھیقصد
اإلحصائیةللتحلیالتوفقاًالسوقدراسةوُتعْد).Lafley,2005:91(عموماً،التسویقوھیكلالخدميالمزیج
المتوقعةوالصادراتالوارداتوكذلكالمشروع،عمرمنسنواتلعشرتسویقيللبرنامجالمتوفرةللبیانات

والفجوة في الطلب عند القیام باألعمال، وكاآلتي:

إفتراضات التحلیل في الدراسة ..1
مواصفات المنتجات المتوافرة في السوق ..2
تحدید المجتمع اإلستھالكي ..3
البیانات المتوفرة عن المجتمع اإلستھالكي ..4
تحلیل بیانات المجتمع اإلستھالكي ..5
تقدیر حجم المجتمع اإلستھالكي لعشر سنوات قادمة ..6



تقدیر اإلستھالك للسنوات العشر القادمة ..7
تقدیر طاقة اإلنتاج المحلي ..8
تقدیر الفجوة في الطلب ..9

تقدیر حصة المشروع من الفجوة ..10
التسعیر ..11
الدورة التسویقیة ..12

وفیما یلي عرض للعناصر التي تتضمنھا دراسة السوق :

التسویقیةالنظروجھةمنبدورھاالسلعتقسمكماوخدمات،سلعإلىعموماًالمنتوجاتتقسم:المنتوجتوصیف●
كانسواًءالنوعیةتحدیدالمنتوجتوصیفیشملعلیھوبناًءصناعیة،وأخرىإستھالكیةكسلعلمشتریھاتبعاً

الخامالموادوتحدیدوإستخداماتھوخصائصھالمنتوجحالةویتضمنأوخدمة،صناعیاًأوإستھالكیاًمنتوجاً
والعالمةالتجاريواإلسمتغلیفھاوكیفیةالعبوةوشكلوحجمھشكلھوتصمیمتصنیعھ،فيالمستخدمةواألجزاء

المنتوجإستخدامكیفیةتحدیدعلىالتوصیفیشملماوعادةالقیاسیة،والمواصفاتالجودةومعاییرالممیزة
أماللمستھلك)،البیعبعدواإلصالحالصیانةالضمان،(التركیب،تشملالتيالبیعبعدماوخدماتوصیانتھ
للمستخدموالقناعةالرضامستوىخاللمناإلستھالكبعدمباشرًةتظھرالجودةمعاییرفإنالخدماتمایخص

).1996:75(العالق،واحد،بوقتوتستھلكوتنتجوتسوقملموسة)(غیركونھا

توصیف السوق :-●

مـــــنمجموعةمنھالكلالفرعیةاألسواقمنمجموعةإلىبتقسیمھیقصدقطاعات:إلىالسوقتجزئة.1
بإسمتعرفالمستھلكین(الضیوف)منمتجانسةمجموعاتإلىالكليالسوقتقسیمأيالممیزة،الخصائص
وذلكالممیزةخصائصھحسبفرعيسوقأوسوقيقطاعكلإحتیاجاتإشباععلىوتعملالسوقیةالقطاعات

:Kotler,1999(لھ،تسویقيمزیجأفضلبتقدیم إجمالھایمكنالمزایامنالعدیدالسوقتجزئةویحقق).66
باآلتي :

تحدید اإلختالفات الفردیة في الخصائص الدیموغرافیة واإلجتماعیة والسیكولوجیة لكل قطاع سوقي.●
تحقیق أعلى درجة من اإلشباع إلحتیاجات ورغبات المستھلكین (الضیوف) داخل كل قطاع .●
التركیز على دراسة مجموعة أصغر من الضیوف وبالتالي إمكانیة التوفیق بین رغباتھم المختلفة.●
تصمیم وتخطیط أفضل مزیج تسویقي مناسب مع إحتیاجات المستھلكین (الضیوف) في كل قطاع سوقي.●
Pride(المستھدف،السوقيالقطاعوتحدیدالمتاحةالتسویقیةالفرصعلىالتعرف● & Ferrell,1991:56.(

األسواق،تقسیمفيالسلوكیةاإلتجاھاتأوالسیكولوجیةبالعواملالجدوىدراساتببعضالقائمونإستعانوقد
تشملبینماودوافعھ،وإتجاھاتھومیولھوشخصیتھ(الضیف)،المستھلكحیاةلنمطالسیكولوجیةالعواملوتشمل

أنإالودوافعھالشراءوإنتظاموالوالءالشراءفيالمؤثرالتسویقيوالعاملاإلستعمالمعدلالسلوكیةاإلتجاھات
وعموماًاإلستھالكي،السلـــــــوكفــــيالتباینتفسیرعلىقدرتھالضعفمحدودالسوقلتقسیماألسسھذهإستخدام
السوقشرائحبینالتباینوتفسیرالشمولیةالنظرةلضمانالسوقلتجزئةواحدأساسمنأكثرعلىاإلعتمادیفضل

المختلفة .

سیركــزالتـيالسوقیةالقطاعاتأوالقطاعتحدیــدالمستھدفةالســـوقبتحدیدیقصدالمستھدفة:السوقتحدید.2
یمكننجاحھثبتوإذافقطواحدقطاععلىالتركیزجدیدسوقدخولعندیفضلوعادًةخدمتھا،علىالمشروع

مترابطةغیرقطاعاتعدةلخدمةالمستھدفةالسوقلتحدیدالمتبعةاألسالیبتعددإنإالأخرى،قطاعاتإضافة
Kotler(مشتركة،عالقةالتربطھاأي & Armstrong,2008:86.(تسویقیةفرصةیمثلقطاعكلأنأي

قطاعإلىیوجھمنھامنتج(كلالمنتوجاتمنمتنوعةتشكیلةتوفیرخاللمنككلالسوقلتغطیةجذابة،
صـورةورسمتحدیدعلىالتسویقیةالجدوىبدراسةالقائمینمجھوداتتركیزأھمیــــةسبقمماویتضحمعین)،
إظھاروبالتاليواإلقتصادیةوالسیكولوجیةالدیموغرافیةخصائصـھیعكـسبمـامستھـدفقطاعلكــلواقعیــة



سلـــوكوتحلیـلبدراسـةاإلھتمـامیتوجبالوقـتنفـسوفـيتقییمھا.یمكنحتىتسویقیةكفرصةجاذبیتھ
والجنسوالسنالدخلبإختالفتختلفالتيوتفضیالتھوإتجاھاتھالشراءفيمقاصده(الضیف)المستھلك
تخطیطمنالتسویقیةاإلستراتیجیةتحدیدالتسویقیةالجدوىبدراسةالقائمینوعلىوالعادات،والمعتقداتوالدیانة

القطاعاتمنقطاعكلفيالضیوفبإحتیاجاتالوفاءمعیتالءمبماوالترویجوالتوزیعوالتسعیرالمنتوجات
Kotler(المستھدفة،السویقیة & Armstrong,2014:156.(

وسوقفیھالمؤثرةوالعواملللمشروعخدماتأوسلععلىالمتوقعالطلبتحدیدیعتبر:السوقیةالحصةمقدار.3
لصالحیةالمناسبالقرارإلتخاذاألساسیعتبربلالتسویقیة،الجدوىبدراسةالزاویة)(حجرالمنتوجاتتلك

المشروع للتنفیذ من عدمھ، وتعود أھمیة تقدیر الطلب المتوقع على منتوجات المشروع إلى:

یعتبر أساس لجمیع التقدیرات التقنیة والفنیة واإلداریة.●
وتحدیدموقعھاوإختیارجدیدةمشروعاتإقامةأوالقائمةبالمشروعاتللتوسعالحاجةمدىلتحدیدأساسیعتبر●

التوقیت الزمني إلنشائھا.
Berner(غیرھا،دونالمشروعاتلبعضاإلستثماراتلتوجیھأساسيالطلبیعتبر● & Kiley,2005:86.(

ویتطلب تحدید نصیب المشروع من السوق تقدیر :-
- حجم الطلب الكلي. - حجم العرض الكلي. - حجم الفجوة التسویقیة ونصیب المشروع منھا.

والشكل التالي یوضح بعض التفاصیل واإلجراءات التي یمكن إتخاذھاعند توصیف السوق .

توصیف السوق

خصائص سوق                    مقدار الحصة                    تحدید السـوق                        تجزئـــة
السلعة والخدمة                       السوقیـة                        المستھدف                          الســوق

التنفیــــــــــذ

السوقتوصیفإجراءات)1(شكل
المصدر : إعداد الباحثین

على بعض المتغیرات وكاالتي :وتشتمل ھذه الدراسةدراسة الجدوى اإلقتصادیة والفنیة :.2
تحدید اإلصول الثابتة بمعرفة الموقع المالئم والبناء والمعدالت الالزمة للتصنیع..1
تحدید متطلبات اإلنتاج من مواد خام وموارد بشریة..2
المنتجةوالكمیةاإلنتاجیةالدورةومدةالتخزینعملیةإلىوصوالًمراحلھحیثمناإلنتاجعملیةتحدید.3

فیھا.
تجھیز بیانات التسویق والبیانات الفنیة..4
التخطیط الصناعي طویل األمد لمشروع أو مجموعة مشاریع..5
دراسة وإقتراح التمویل للمشروع وإعداد مخطط القروض وجدول إعادة القروض..6
إیجاد المؤشرات اإلقتصادیة للمشروع..7
تحدید مجمل اإلستثمار الكلي إعتماداً على طبیعة المشروع وحجم اإلستثمار..8



).Voight,2006:20(المشروع،طبیعةحسبالدراسةإلنجازالالزمالوقتتحدید.9
لمشاریعالسوقدراسةبإعدادواإلستشاراتللبحوثالمثالیةالمنظماتتقوم:للمشروعالمالیةالجدوىدراسة.3

بإستخداموذلكالمجالھذافيالمتطورةوالدراسةالبحثأسالیبعلىإعتماداً عامةبصورةالخدماتأوالسلع
دوائرمختلف لدىتتوفرالتيالمعلوماتتلكأوالمنظمةلدىالمتوفر المعلوماتوبنكالمعلوماتتكنولوجیا
أونوعیاًأوكمیاً تحلیالبالموضوعالمتعلقةللبیاناتكاملبتحلیلالمنظمةتقومحیثالدول،أجھزةفياإلحصاء

,Meier(إلیھا،الوصولیتطلبالتيوالنتائجوالمعلوماتالدراسةتلكطبیعةحسبكالھما
et.al.,2004:65.(البحثھوواقعیة،بمعلوماتالسوقدراسةرفدفيالمنظمةتتبعھاالتياألسالیبومن

ھذافيعالمیاًالمتبعةاإلحصائیةوالبرامجالطرقأحدثإلىإستناداً اإلستبانةإستماراتبإستخدامالمیداني
السیاحةمجالفيالمستثمرطلبوعندالدراسة.حاجةحسب كالھماأونوعاًأوكَماتحلیلھالغرضالمجال

جدوىدراسةوإعدادتصمیمإلىواإلنتقالالدراساتبتطویرالمتخصصةالمنظماتتقومسوفوالفنادق
(عبدللمشروع،الماليوالتحلیلاإلقتصادیةالمؤشراتوإیجادالفنيالبحثذلكفيبماللمشاریع متكاملة
الكلیةالكلفأنواعتحدیدإلىالدراساتھذهمثلإلعدادالمتخصصةالمنظماتوتحتاجكما).2006:9العزیز،

للمشروع وكاآلتي:

القانونیة(الرسومالعملبدءمعمرتبطةوتكونتستردوالواحدةمرةتدفعالتيالكلفوھيالتأسیسیة:الكلف.1
ورسوم الترخیص والتسجیل واإلستشارات والدراسات).

وتصرفوالمعدات)واآلالتوالمباني(األرضاإلنتاجعناصرعلىالحصولكلفةوھيالرأسمالیة:الكلف.2
مرة واحدة قبل بدایة اإلنتاج ولكن یمكن إسترجاعھا عن طریق البیع.

بنظراألخذمعالواحدةاإلنتاجیةالدورةمدةوتحسباإلنتاج،عملیةمنالناتجةالكلفوھيالتشغیلیة:الكلف.3
اإلعتبار تصنیف ھذه الكلف وفق مایلي :

األرضكإیجاراإلنتاجبتغیرحجمتتغیرالأنھاأيالمشروع،لتشغیلالالزمةالكلفةوھيالثابتة:الكلف-
).2006:8(محمد،والمكائن،واآلالتواألثاثوالرواتبالدوریةوالصیانة

الموادوتشملاإلنتاجحجممعتتغیرأنھاأياإلنتاج،بمستوىترتبطالتيالكلفوھيالمتغیرة:الكلف-
الخام، وأجرة العمال، وفواتیر الطاقة.

المشروع،وتشغیلبقیامللبدءأعالهالمذكورةالكلفمجموعوتمثلللمشروع:الكلیةالكلفمجموع.4
)Stanton & Etzel &Walker,2001:85.(

منیلیھاماتخدممنھاكلومترابطةمتتالیةخطواتعدةتوجد:التسویقیةالجدوىدراسةإعدادمراحلثالثا-
مایلي:الخطواتھذهوتشمل)2007واإلستشارات،للبحوثالمثالیة(منظمةأوضحتھاكماخطوات،

منالعدیدتجمیعالتسویقیةالدراسةأھدافتحقیقویتطلب:التسویقیةالجدوىدراسةإلجراءالالزمةالبیانات.1
تحدیدفيأساسیاًدوراًبالدراسةالقائمینخبرةوتلعباألھداف،لتلكللوصولوتحلیلھاوالمعلوماتالبیانات
أواإلنتاجیةبالمشروعاتسواًءتجمیعھاالواجبالبیاناتلنوعیةمحددنظامالیوجدإنھإذالبیانات،نوعیة

مصدرتحدیدوبالتاليالدراسة،أھدافتحقیقتحلیلھاعنینتجالتيوالالزمةالمطلوبةالبیاناتولتحدیدالخدمیة،
تأثیرومدىخاللھاالبیاناتتجمعالتيالزمنیةالسلسةأوالزمنيالمدىباإلعتباریؤخذكماونوعیتھا،البیانات
تقدیمھاالمطلوبالخدمةأوإنتاجھاالمزمعالسلعةعلىالطلبإلتجاهالزمنیةالفترةتلكخاللالعواملمختلف

المناسب،القرارإلتخاذنتائجھاعلىاإلرتكازیمكنحتىالواقعلمواكبةالدراسةنتائجلتأتي
)Smith,2002:8.(علىالموثرةالعواملفيتحدثالتيالجذریةالتغیراتأوالزمنیةالسلسلةقصرإنإذ

المتحصلبالنتائجالثقةتقلوبالتاليالسلعةتلكسوقفيھامةتعدیالتإلىیؤديباألسعارالتغیرأوالطلب
للبیاناتالحاصلالنقصلتغطیةالمجالھذافيالشخصیةخبراتھمعلىبالدراسةالقائمینإعتمادأوعلیھا

السلعة،نوعیةعلىالسوقتحلیلعنالبیاناتنوعیةتتوقفوأخیراًبالدراسة،الدقةأوالثقةیقللماالمستحصلة
تلكعنتماماًتختلففندقیةمنظمةإلقامةتسویقیةدراسةإلجراءالالزمةالبیاناتنوعیةأنفیھالشكوما

,Meier(الدولیـة،لالتصاالتمكتبإلنشاءأودواجنمشروعإلقامةالالزمة Toole &
Grotty,2004:68.(لمصادرتبعاًالتسویقیةالدراسةإلجــراءالالزمــةالبیاناتالكّتـاببعــضویقسـم

كمیةبیاناتإلىلنوعیتھاتبعاًاآلخرالبعضیقسمھابینمامیدانیةوأخرىمكتبیةبیاناتإلىعلیھاالحصول



كمیةأونوعیةتكونأنیمكنالمیدانیةأوالمكتبیةفالبیاناتالتقسیمینبینإختالفیوجدوالنوعیة،وأخرى
تجمعھاأوالمنشورةالمسجلةالبیاناتمنأماعلیھاالحصولیمكنالنوعیةأوالكمیةالبیاناتفإنوبالمثل
البیاناتفياألساسوإنالالزم،التحلیلإلجراءلبعضھامكملةالمختلفةالبیاناتنوعیاتفإنوعموماًمیدانیاً،

,Spanos(الحقة،جدوىدراساتمنیلیھالمامكتبیةبیاناتلتصبحمابدراسةتجمیعھایتمألنھمیدانیةإنھا
et.al.,2004:8(إلى:وتقسم

األولیــــة: ھي البیانات التي یتم تجمیعھا بواسطة الفریق البحثي القائم بالدراسة ألّول مرة..1
أوسابقةجدوىدراسةفيتجمیعھاسبقوالتيوالمنشورةالمتاحةالمكتبیةالبیاناتوھيالثانویة:.2

بواسطة الھیئات الحكومیة أو الجامعات وشركات تجمیع البیانات أو بنوك المعلومات.
بالطلبللتنبؤالمطلوبةالبیاناتأھمھامطلقةبأرقامعنھایعبرالتيالبیاناتوھيالكمیة:البیانات.3

ودراسة السوق أي تختص بكمیات السلعة أو األسعار.
للدراسةأھمیتھامعمطلقةبأرقامعنھاالتعبیرالیمكنالتيالبیاناتوھي):الكیفیة(النوعیةالبیانات.4

والقوانینالتسویقأسالیبوتحدیدوإتجاھاتھم(الضیوف)المستھلكینبتوصیفعموماًوتختصالتسویقیة
واللوائح الخاصة بتنظیم تداول السلع ونظام تسعیرھا.

للخروجالمطلوبةواإلستفساراتاألسئلةلتغطیةدقتھامدىلبیانالبیاناتتقییمیتمالجدوى:بدراسةالقائمین.2
أوقائممنتوجتطویرأوجدیدةتوسعاتبإجراءترغبوالتيفعالًالقائمةالمنظماتحالةفيأمامناسبة،بنتائج

وتحلیلھاجدولتھاإعادةثمالمنظمةسجالتمنالالزمةالبیاناتعلىالحصوللھمفیمكنجدیدمنتوجتصمیم
).2002:6(المھیري،الدراسة،ھذهمتطلباتمعیتناسبالذيبالشكل

علىباألساسذلكویتوقفالدراسةمجتمعإختیاریتمالمطلوبةالبیاناتنوعیةتحدیدبعد:الدراسةمجتمع.3
إستھالكيأوصناعيأوزراعيمجتمعإلىالسلعةستوجھھلبمعنىالمقدمة،الخدمةأوالمنتجةالسلعةنوعیة

یتملھذامعینة،لفئاتأواألعمالجمیعمعالخدمةأوالسلعةتتناسبوھلفئاتھ،بكافةللمجتمعأوخدميأو
الالزمة،المتطلباتفیھمتتوفرالذینالمجتمعفئاتلتوصیفدقیقةوبصورةبوضوحالدراسةمجتمعتحدید

).1995:45(الساعاتي،
ستشملھا الدراسة منھا:توجد أسالیب عدة لتحدید حجم العینة التيحجم العینة:.4

المجتمعحجمكانإذااألفضلاإلسلوبوھوالمجتمعمفرداتكلدراسةبمعنىالشامل:الحصرإسلوب.1
صغیراً أو ضمن منطقة واحدة.

النوعیةتحدیدویلزممنھاالبیاناتلتجمیعالدراسةمجتمعمنعینةإختیاربمعنىالعینات:أخذإسلوب.2
ھذاویعتبراإلمكان،قدرصادقاًتمثیالًالدراسةمجتمعتمثلبحیثللعینة،المناسبوالحجمالمالئمة
إتباعیستحیلبحیثعدیدةمناطقفيمشتتاًأوكبیراًالدراسةمجتمعحجمكانإذامناسباًاإلسلوب
تحدیدویتوقفعالیة،مالیةوكلفةطویالًوقتاًإلجرائھیتطلبإذالبیانات،لتجمیعالشاملالحصرإسلوب

المطلوبةوالدقةلھاالمخصصةوالمیزانیةللدراسةالمتاح(الوقتمنھاعواملعدةعلىالعینةحجم
علىاإلحصائيالتحلیلإلجراءمناسباًالعینةحجمیكونأنیجباألحوالجمیعوفيالمجتمع)وحجم

).2003:69(الدوري،المستخلصة،البیانات

التسویقیةالدراسةأھدافتخدمالتياألساسیةالنقاطتغطيأسئلةقائمةإعدادیتموھنا:البیاناتجمعإسلوب.5
بعضعلىأوالًاإلستقصاءقائمةعرضیتموأحیاناًمعینةمعلومةیغطيیردسؤالكلأنعلىالتركیزویلزم

نظرھملوجھاتواإلستماعآراءھموإلستطالعفیھالمناقشتھمالعینةأفرادبعضأوالمجالھذافيالمختصین
جدیدةأسئلةإضافةیمكنولذابالدراسة،القائمینعنغائبةكانتالتىوالمشاكلالنقاطبعضبإظھاریفیدبما

متطلباتتغطيالقائمةفيالواردةاالسئلةأنعلىواإلطمئنانفیھاالنقصوتغطياإلستقصاءقائمةتثري
المستقصىإسمیتضمنوقدمنھ،الغرضفیھیوضحاإلستقصاءبقائمةیرفقتوجیھخطابكتابةویتمالدراسة

).2000:82قریاقص،و(حنفيالدراسة،تفیدوالتيعنھالشخصیةالبیاناتوبعضمنھ

ً المزیجوإعدادتحدیدیتمالتسویقیةالجدوىفيبالطلبوالتنبؤالسوقدراسةبعدالتسویقي:المزیجإعداد-رابعا
اإلنتاجمصدرمنالخدمةأوالسلعةتدفقلضمانبھاالمنظمةتلتزمالتىالوظائفمجموعةبھیقصدوالذيالتسویقي



باإلضافةالشراءعلىوقدراتھمالمستھلكینوإحتیاجاترغباتتحققالتيوالوسائلاإلستخدام،أواإلستھالكمصدرإلى
أنشطةالتسویقيالمزیجویشملالتسویقیة،للبرامجللتخطیطآلخرحینمنالمنتوجعلىوالطلبالعرضمتابعةإلى

للمشروع،التسویقیةاألنشطةعنیعبربذلكوھووالترویج)والتوزیعوالتسعیر(المنتوجاتالمزیجلعناصرالتخطیط
تقدیمأوالسلعةوإنتاجالمشروعتنفیذإتمامبعدتبدأالتسویقیةاألنشطةأنمنالرغموعلى).1994:26قحف،(أبو

التسویقیةالفجوةلتحدیدالسوقبدراسةالوثیقإلرتباطھانظراًالدراسةبمرحلةوإعدادھالھاالتخطیطیلزمأنھإالالخدمة
العواملأحدیمثلقدالدراسةمرحلةفيالتسویقيبالجانبالكافياإلھتمامعدمفإنلذلكللبرامج،التخطیطثمومن

المتوقعالطلبتحدیدتمفإذاباألسواق،الجدیدالمنتوجطرحعندلنشاطھاألولىبالمراحلخاصةالمشروعلفشلالھامة
ثمومنالطلبتقدیرفاعلیةتقلیلعلىینعكسذلكفإنالتسویقيللمزیججیدإعدادیواكبھولمالسوقدراسةفيبدقة

یحققبماالبدیلةأوالمثیلةالمنتوجاتعلىتنافسیةمیزةذاالمطروحالجدیدالمنتوجلجعلالجدوىبدراسةأھمیتھتتضح
بماالتسویقـيللمزیـجسیاساتوضـعویمـكن).1996:35(الشنواني،والربحیة،البیعوزیادةالتسویقیةاألھداف

یتماشى مع الرغبات واإلتجاھات والمیول وكما یأتي:

المنتوجاتلتشكیلةالتسویقيالمزیجنطاقإلختیارالخاصالنشاطذلكبھویقصد:المنتوجاتمزیجتخطیط.1
المنتوجاتأساستمثلالتيالدراسةأھدافلتحقیقوالمستقبلیةالحالیةالمنافسةووجودالسوقإحتیاجاتبضوء

السوقدراسةنتائجتلعبكما).Kotler,1989:41(األخرى،السیاساتلوضععلیھاُیعتمدالتياإلستراتیجیة
المتمثلةالخارجیةالعواملعنالبیاناتتوفرحالةفيوالخدميالسلعيالمزیجوتحدیدلتخطیطاألساسيالدور

وتأثیرھمالمنافسینوعددالشرائيسلوكھمعلىوإنعكاساتھاالضیفودوافعورغباتإحتیاجاتتحدیدفي
بعددوالتقنیةالتكنولوجیةالتطوراتأثروكذلكعلیھا،السلبيأواإلیجابيواألثرللمنتوجاتالتنافسيبالموقف

علىللتعرفالمتاحةالتسویقیةالفرصبتحدیدالداخلیةالعواملتتمثلبینماتقادمھا،ومعدلالمنتوجاتمن
عنبمسؤلیتھاإلنتاجدوریأتيثم).Al-Ehrbar,2005:153(المتوقع،الطلبوتحدیدالسوقمتطلبات
النسبیةاألھمیةوتختلفإختیاره،یتمالذيوالخدميالسلعيالمزیجإلنتاجالالزمةاإلنتاجیةاإلستراتیجیةتخطیط
یلزمماوھوالمزیجمنمنتوجكلعلىداخلیاًأوخارجیاًعامالًكانسواًءالعواملتلكمنعاملكللتأثیر
اإلنتاجیةالطاقةحجمعلىوتأثیـرهالربحیـةتحقیـقفـيمساھمتـھومدىللتسویقالمنتوجقابلیةلتحدیدتقیمیھ

Kotler(السوقیة،حصتھلتحدیدالمزیجمكوناتبقیةمعتكاملھودرجةالمطلوبة & Armstrong, 2008:
218.(

وربطالربحیةفيوالخدميالسلعيالمزیجمنمنتوجكلبھیساھمماتحلیلإلىیھدف:التسعیرمزیجتخطیط.2
المستھلكینوإحتیاجاترغباتمعیتالءمبمامزیجأفضلتحدیدیتملذاوالبیعي،التسویقيبموقفھذلك

منتتمكنكيلمنتوجاتھامناسبسعرتحدیدالمنظماتوتحاولالمستھدف،السوقیمثلونالذین(الضیوف)
وفقالمنتوجاتأسعارتتباینإذاألرباح،منمعتدلعائدویحققصرفھایتمالتياإلجمالیةالكلفإسترداد
Kotler(الجغرافي،وموقعھانشاطاتھاوحجموطبیعتھاحیاتھادورات & Armstrong, 2014:312.(

عمرمدىعلىللتوزیعاإلستراتیجیةاألھدافالتسویقیةالجدوىبدراسةالقائمونیحدد:التوزیعمنافذتحدید.3
بمایحققالدراسةقیدالمنتوجلتوزیعبنجاحالتوزیع))قنواتالتوزیعلمنافذالتخطیطلھمیمكنثمومنالمشروع
التسویقیةالقراراتعلىھامتأثیرلھاالخدماتبتوزیعالخاصةالقراراتأنفیھالشكوماالمطلوبة،األھداف
Meier(آخر،جانبمنككلالمشروعنشاطوعلىجانبمنللمزیجاألخرى & Tool & Grotty,2004:

9.(
الجدوىدراسةتتضمنھالذيالتسویقيالمزیجفيمكمالًعنصراًالترویجیعتبر:الترویجمزیجتخطیط.4

النھائیینوالمستفیدینالضیوفإلىالبائعأوالمِنتجیوجھھاالتيالمختلفةاإلتصالصوربھوالمقصودالتسویقیة
المستقبل،فيذلكوتكرارالشراءقراربإتخاذإلقناعھمعلیھموالتأثیریقدمھاالتيالخدمةأوبالسلعةلتعریفھم

المرتقبینأوالحالیینبالضیوفلإلتصالالمنظمةأوالمنتوجأداةبذلكالترویجویمثل).1996:86(ویلسون،
الشخصيالبیعأنشطةتتضمنإستراتیجیةوإعدادإلقتنائھمناسبقرارإلتخاذسلوكھمعلىالتأثیرلغرض

الحملةتكرارأوواحدوقتفيترویجیةحمالتبعدةالقیامالممكنومنوالدعایةالمبیعاتوتنشیطواإلعالن
المخصصةوالمیزانیةالحملةمنوالھدفالسوق(ظروفعلىالحملةمدةوتتوقففترات،علىالترویجیة
Kotler(للترویج)، & Armstrong,2014:456.(اإللتزامونجاحھاالترویجیةالحملةتنظیمویتطلب

بمجموعة من العوامل المترابطة التي یمكن إجمالھا فیما یأتي :



بعواملأوالتسویقيالبرنامجبأھدافالترویجیةالحملةترتبطأنیجبالترویجیة:الحملةھدفتحدید.1
وزیادةالمبیعاتلزیادةالترویجیةالحمالتتھدفوعموماًالترویجیة،للحملةمعینةأھدافتفرضخارجیة
المناسبالمناخوتھیئةالترویجكفاءةوتحسینللمنتوجتنافسیةمیزةوإیجادالسوقمنالمنظمةنصیب

للمبیعات المستقبلیة.
ألھدافھاالحملةتحقیقلنجاحجوھریاًعامالًویعتبرالترویجیة:بالحملةالمستھدفالجمھورتحدید.2

وھيالمستھدفالسوققطاعاتإلىالترویجتوجیھیمكنحتىالجمھورھذاتحدیدیلزمثمومنالمخططة،
قرارفيالمؤثریناألفرادإلىالترویجتوجیھوأیضاًككل،للسوقولیسوالمشترینالمستھلكینجمھور
النشر)أوالدعایةالمبیعات،تنشیطاإلعالن،الشخصي،(البیعالترویجيالمزیجعناصروتحدیدالشراء

وكما یلي :

أولواحدالبیعیةالرسالةلنقلالمباشرباإلتصالالمنظمةمنموظفأومندوبقیامبھویقصدالشخصي:البیع- 
أكثر من المشترین بھدف التأثیر علیھم ودفعھم لشراء المنتوج.

المرئیةالوسائلأحدطریقعنللمشتريالبیعیةالرسالةلنقلمباشرالغیراإلتصالمننوعھو:اإلعالن-
فيرغبتھملتحفزوالخدماتالسلعلتواجدالضیوفإھتمامجذبذلكعلىویترتبالمنتشرةوالمسموعة

الشراء من خالل اإلیحاء لھم بمیزة المنتوج المقدم.

أوالكتالوكاتتوزیعطریقعنالمبیعاتبتنشیطبمفردهالبائعیقوماإلسلوبھذاوفيالمبیعات:تنشیط-
الكتابات وتوجیھ الرسائل البریدیة وإقامة المعارض أو اإلشتراك فیھا وإقامة المسابقات وتقدیم الھدایا.

والمجالتكالصحفالمختلفةاإلعالموسائلخاللمنالمباشرغیراإلتصالمننوعوھيالنشر:أوالدعایة-
Kotler(المقدمة،الخدمةأوالسلعةعلىالطلبزیادةالرئیسيوغرضھاوالتلیفزیون،والرادیو &

Armstrong,2014:458.(

المنتوجونوعیةالسوقطبیعةمنھاعوامللعدةأخرىدونوسیلةإختیارأوالترویجوسائلبینالمفاضلةوتتوقف
تحتالمنتوجترویجكفاءةولضمانالترویجیة،للحملةالمخصصةالمیزانیةوأخیراًالترویجیةبالحملةالقیاموتوقیت
اإلعالنیةالرسائلتصمیممنتشملھبماللحملةالمناسبةالخطةبتحدیدالتسویقیةالدراسةخبراءقیامیلزمالدراسة

وإختیار الوسیلة المناسبة والوقت المناسب لتوجیھھا وتكرارھا وتنویعھا وتحدید المیزانیة المناسبة لتنفیذھا.

المبحث الثاني : إدارة األزمات

أوالً- المفھوم :

علىالتغلبكیفیةوھيواحدةالتعریفاتھذهلمجملالعامالمعنىكانوإناألزمات،إدارةلمفھومالتعریفاتتعّددت
أوكاتبأوباحثلكلكانوإنإیجابیاتھا،منواإلستفادةسلبیاتھاوتجنبالمختلفة،واإلداریةالعلمیةباألدواتاألزمة

مفكر تعریف یختلف في مفرداتھ ولكنھ متفق في معناه، ویمكن تصنیف مفھوم إدارة األزمات إلى :

أوأزمةجمعالرائد).(معجمشدیدة،سنةالوسیط).(المعجمالشدة،أوالضیقتعنيلغویاً:األزمةمفھوم.1
ةأزمات ةُاألَْزُمالمعاصرة).العربیةاللغة(قاموسدولیَّة،/سیاسیَّة/مالیَّةأزمة"مشكلة،وضیقِشدَّ الَعضِّشدَّ

ھأَْنھووقیلاألَواِزُموھيباألَْنیابوقیلكلِّھبالَفِم رثمَیَعضَّ بفّكیھعلیھَیْقِبضأَنھووقیلُیْرِسلھوالعلیھیكرِّ
،أَشدُّوھيأَْزماًآِزُمھاالرُجلَیدوأََزْمتوأَُزوٌمآِزٌمفھووأُُزوماًأَْزماًَیأِْزُمعلیھوأََزَمأََزمھ لسان(معجمالَعضِّ

العرب).

المستقبلیة،إتجاھاتھعلىأوعلیھبالسیطرةالقدرةلدیھالقرارمتخذیواجھموقفھيإداریاً:األزمةمفھوم.2
مجموعتعریفھاویمكن).1993:53(الخضیري،بالنتائج،األسبابوتتشابكاألحداثفیھتتالحقحیث

(أبواألزمة،علىالمترتبالدمارمنالحدأولمواجھةتبذلالتياإلداریةوالجھوداإلستعدادات



).2002:117(المصري،محتملة،سلبیةنتائجلھمتوقعغیررئیسيحدثھيأو).1999:74قحف،
سبیلوأفضلمعالجتھا،یقتضيأزمةبوجودالمختلفةالمستویاتعلىالموقفمعالجةبأنھاتعریفھاویمكن

فيعكسیةوتغذیةومتابعةوتنفیذتخطیطمناألزمةمعالتعاملمنھجیةخاللمناألزمةإدارةھوللمعالجة
السائدة،اإلدارةوأنماطوالمھاراتالمتوفرةواإلمكانیاتواإلدراكوالوعيوالمعرفةاإلستعداداتضوء

الفردحیاةفيتحولنقطةویمثلالتوازن،بعدمیتسمإنتقاليظرفھياألزمة).2003:311(الصیرفي،
إدارةوتعرف).2005:8(شعبان،كبیر،تغییرعنھینتجماوغالباًالمجتمع،أوالمنظمةأوالجماعةأو

زمامھاینفلتالحتىتفاقمھامنوالحداألزمات،علىالسیطرةإلىالھادفةاإلجراءاتسلسلةبأنھااألزمات
علىالحفاظتضمنالتيتلكھيلألزمةالرشیدةاإلدارةتكونوبذلكالحرب،نشوبإلىبذلكمؤدیة

).2005:7(كامل،وحمایتھا،للدولةالحیویةالمصالح

ثانیاً- أنواع إدارة األزمات :

وفقو,الخأو.....السیاسيأواإلقتصاديالمجالفيتقعقدفاألزمة:األزمةومضموننوعحسب.1
فرعیةتصنیفاتتظھرقدنوعكلوداخلإقتصادیة....أوسیاسیةأوبیئیةأزمةتظھرقدالمعیارھذا

مثل : األزمة المالیة ضمن األزمة اإلقتصادیة وھكذا.
المحلیةباألزماتیعرفماإلىیؤديالجغرافيالمعیارإستخدامإن:لألزمةالجغرافيالنطاقحسب.2

كإنھیاروالمحافظاتالمدنبعضفيذلكیحدثكماضیق،أومحدودجغرافينطاقفيتقعالتي
جسر.

مؤسساتأوالمنظماتإحدىداخلتقعمحدودةأوصغیرةاألزمةتكونفقد:األزمةحجمحسب.3
عنالناجمةكالخسائرمادیةمعاییرعلىالحجممعیارویعتمدكبیرة.أومتوسطةتكونقدوالمجتمع،

كاألضرارمعنویةمعاییرأزمةكلفيھناكثمالكھربائیة،الطاقةتولیدفيتعطلأوالمرورأزمة
لألزمة،تعرضتالتيالمؤسسةأوالمجتمعوبصورةالعامبالرأيلحقتالتيواآلثار

)http//.suhuf.net.(
حسب المدى الزمني لظھور و تأثیر األزمة :  في ھذا اإلطار ھناك نوعان من األزمات :.4

األزماتھذهنتائجوتتوقفبسرعةتختفيكماوفجأةبسرعةعادةوتحدث:السریعةاإلنفجاریةاألزمة-
على الكفاءة في إدارة األزمة، مثال ذلك: إندالع حریق ضخم في مصنع إلنتاج مواد كیماویة.

التياإلشاراتكثرةرغمالسطحعلىوتظھربالتدرج،األزمةھذهتتطور:الطویلةالبطیئةاألزمة-
تختفيوالمعھا،والتعاملاإلشاراتھذهدالالتإستیعابمنیتمكنوالمالمسؤولینلكنعنھاصدرت

لمواجھةالموجودةالخطةتعدیلمنالبدھنامنمعینة،لفترةالمجتمعتھددقدبلسریعاًاألزمةھذه
األزمة ووضع خطة جدیدة والتعامل معھا بسرعة وبدون تردد.

وبالتاليالمجتمعأوالمنظمةتواجھالتيالتھدیداتتختلف:األزمةتخلقالتيالتھدیداتطبیعةحسب.5
ضدموجھةخارجیةتھدیداتفھناكالتھدید،ومضموننوعیةإلىإستناداًاألزماتتصنیفیمكن

والخسائرالمنظمةإقتصادضدالموجھالخارجيوالتھدیدبالفشلمتعلقةاألعمالومجموعةالمعلومات
الفادحة والتھدیدات النفسیة و األمراض المھنیة.

حسب أسباب األزمات : و یمكن تقسیمھا حسب ھذا المعیار إلى :.6

أووالفنیةاإلداریةاألخطاءتتضمنوالمنظمةتصرفعدمأوتصرفنتیجةتظھرأزمات.1
الفشل في تحقیق أسالیب العملیات المعیاریة.

األزمات الناتجة عن اإلتجاھات العامة في البیئة الخارجیة..2
األزمات الناتجة من خارج المنظمة ولیس للمنظمة طرفاً في حدوثھا..3
األزمات الناتجة عن الكوارث الطبیعیة كالفیضانات والزالزل والبراكین..4

تأثیرھاأواألزمةفيالمنخرطةاألطرافأوالطرفطبیعةإلىإستناداًاألزمة:أطرافطبیعةحسب.7
السیادةجوانببأحداألمرتعلقفإذاوالخارجیة،الداخلیةاألزماتبینالتمییزویمكنالدولة،على



األمرإرتبطإذاأماخارجیة،دولیةاألزمةكانتالموقففيخارجيطرفإنخرطأوللدولةالخارجیة
).www.moqatel.com(داخلیة،األزمةكانتالداخلفيوالمجتمعیةالسیاسیةالقوىبتفاعالت

منتالفیھاعلىیساھمبشكللفھمھا)2006:28(ماھر،أوضحھاأسبابعدةھناك:األزماتأسبابثالثاً-
قبل القیادات اإلداریة عن حدوثھا، وھي :

سوء الفھم: قلة أو تداخل فھم المعلومات المتوفرة عن األزمة..1
سوء التقدیر: إعطاء قیمة للمعلومات مبالغ فیھا، نتیجة الثقة الزائدة بالنفس..2
سوء اإلدارة: عدم وجود أنظمة للعملیات اإلداریة بسبب العشوائیة..3
تعارض المصالح واألھداف: نتیجة إلختالف شخصیة أو إھتمامات أو میول أطراف الصراع..4
التوترمنلمناخیؤديماالمصالحوأصحابللضیوفومضللةحقیقیةغیرمعلوماتإستخداماإلشاعات:.5

والقلق الذي یخلق األزمة.
الیأس: نتیجة للتدھور في األنظمة اإلداریة الذي یؤدي لإلحباط أو عدم القدرة على حل المشاكالت..6
األزمات المتعددة: وتفتعل للتمویھ عن أزمات أكبر..7
إنعدام الثقة بالمنظمة نتیجة لعدم كفاءة القیادات اإلداریة..8

وخطرھامنالحدبمرحلةمروراًنشأتھامنذاألزمةمواجھةیتم:األزماتمعالتعاملومبادئأسسرابعاً-
لحین التغلب علیھا فیتطلب ذلك اإللتزام بمبادئ أساسیة لتحقیق الخطوات األولى في النجاح، وتتمثل باآلتي:

كثیراًالذيالرئیسيالھدفوالسیمااألزمةمواجھةفيالنجاحعواملأھممنالعاملھذاُیعْد:األھدافتحدید.1
تنسیقمنوالبدأحیاناً،ومواجھتھامعالجتھامن%)50(یمثلالرئیسيالسببفمعرفةواضح،غیریكونما

خارجأوممكنغیریكونقدبرمتھااألزمةمواجھةفيالمتمثلالرئیسيالھدفإنإذأسبقیتھا،وتحدیداألھداف
ینطويقدالذيالمخاطرةعاملإنتقاءالیعنيالھدفوتحدیدتجزئتھ،إلىفیعمدالمتاحةوالقدراتاإلمكانیات

على بعض اإلخفاقات أو النجاحات.
التأثرعنالقراربمتخذيتنأىإذالھدف،تحقیقخطواتأولھيالخطوةھذه:المبادأةوسرعةالحركةحریة.2

منالحدوعلیھاالسیطرةفیمكنالعكسيالفعلردلعاملاألزمةتخضعالتيالمبادأةلھمتتیحوبالصدمات
خطرھا.

مواجھتھاإسلوبإعالنإنإذمالئمة،لفتراتواألزمةعلىالكاملةالسیطرةتحققأنالمفاجأةتكادالمباغتة:.3
علیھا،والقضاءخطرھامنالحدتتیحالمفاجأةنتائجبینمالحلھاالمبذولةالجھودفشلعنیسفرأنیمكن

ماأقربإلىولتوصیلھااألزمةمعبالتعاملالمكلفةالقوةحشدةفيالشدیدالكتمانمنالبدالمباغتةولتحقیق
یمكن من الھدف .

المحیطفيالمطلوبالتأثیروإحداثاألزمةمواجھةفيالنجاحعواملمنالقوةإمتالك:وتنظیمھاالقوىحشد.4
معنویاًوتعبئتھاوالبشریةالمادیةاإلمكانیاتكافةحشدإلىالقوىتنظیمویھدفلنطاقھاوفقاًوالدوليالمحلي

اآلخرواألزمةبمكانمرتبطبعضھامتعددةمقوماتوالقوةعلیھا،والقضاءاألزمةمواجھةمنتمكنھاتعبئة
القوةفيتتمثلأساسیةجوانبخمسةالقوةحشدمنویتضمنبلغتھا،التيوالمرحلةاألزمةبزمانیرتبط

المواردفيتتمثلالتياإلقتصادیةوالقوىالبیئیةوالمواردالمكانمعاإلنسانتفاعلمنالناتجةالجغرافیة
الجھدیعنيماالتأثیريوالجانبالمعنویة،وروحھاتشكیالتھاونوعحجمھاحیثمنالعسكریةوالقوةالمتاحة
أالویجبقواه،ویضعفوفاعلیتھاآلخرالطرفقدرةمنیحدبماوالخارجالداخلفيالعامالرأيفيالمنظم

یكون الحشد وھمیاً فالبد أن تراعى فیھ التقنیات والخبرات البشریة التي یمكن تفعیلھا لمواجھة األزمة.
دولیةأومحلیةكانتسواًءالناشئةاألزمةمواجھةعنالمتاحةالقدراتتعجزقد:الفعالةوالمشاركةالتعاون.5

والرؤیةإتساععلىتساعدبلمواجھتھا،علىالطاقاتتضاعفخارجیةبمساندةعلیھاالسیطرةفیتحتم
والمھاراتالخبراتتنوععنالناجمتینوالدقةالسرعةإلىإضافةالمواجھة،وتكاملوالتخصصالشمولیة

والقدرات واإلمكانیات.



الناتجةالسلبیةآثارھاحدةمناألزمةإلحداثالمتناميالسریعالتالحقیزیداألحداث:علىالمستمرةالسیطرة.6
منأحداثھاعلىالسیطرةفيالتفوقیتطلبمعھاالتعاملفإنولذلكلھا،مدعمةخارجیةعواملإستقطابمن

خالل المعرفة الكاملة بتطوراتھا، كما تتطلب ھذه العملیة التعامل مع العوامل المسببة لألزمة والقوى الداعمة لھا.
حتمیةضرورةوالممتلكاتلألشخاصالماديالتأمینُیعْدوالمعلومات:والممتلكاتلألشخاصالشاملالتأمین.7

قبلوالمعلوماتوالممتلكاتاألشخاصمنلكلالطبیعيالتأمینمناألدنىالحدتوفیریجبإذاألزمة،لمواجھة
مواجھةیجبوالتيفعالًاألزمةحدوثعنداإلضافيالحیويالتأمینوكذلكمنھا،الوقایةسبلوتوفیرحدوثھا

یحتاجقدفعالةإحتیاطاتتكوینیجبوقوامھامجاالتھاإمتدادمنوللحدتنامیھا،إلیقافمنھاأشدبقوىقواھا
إلیھا الكیان للتغلب على األزمة.

التياألزماتطبیعةفيبالغاًأثراًالعالمیشھدهالذيالعلميللتقدمكاناألزمة:إلحداثالسریعةالمواجھة.8
مواجھةعلىالمدربةالعلمیةالكوادروجودیحتممالھا،السریعالتصديفإستدعتالتطورسریعةأصبحت

األزمات، فإذا كانت المواجھة السریعة أمراً حیویاً فیجب أن تتسم بالدقة كي ال تتزاید حدة األزمة.
خاضعةاألزمةلمواجھةالمخصصةوالقدراتاإلمكانیاتتحدیدیكونأنیجبالقوة:إستخدامفياإلقتصاد.9

الذياألمانبمعدلمقارنةالنفقاتحیثمنلإلمكانیاتھدراًیكونالقوةإستخدامفيفاإلسرافدقیقة،لحسابات
ردلھمایكونقدالقوةإستخدامفيوالمبالغةاإلفراطأنإلىإضافةاألزمة.عنالناتجالعكسيالفعلوردوفرتھ،

دقیق،بشكلتطورهمالحظةأومتابعتھیصعبمستترضغطإلىالعلنیةاألزمةمظاھروتحویلفعل
)http//ar.wikipedia.org.(

المبحث الثالث : الجانب العملي

أوالً- منھجیة البحث :
الخدمةووصفاإلستھالكونمطبالطلبوالتنبؤبالسوقتعنىالتسویقیةالجدوىدراسةأنبما:البحثمشكلة.1

الضیوفرغباتالتشبعخدماتتقدیمعناإلبتعادلغرضوغیرھا،المقترحةأسعارھاوتحدیدإنتاجھاوكمیة
لوجود العدید من القوى البیئیة المتداخلة والمتشابكة المؤثرة في أعمال المنظمة.

ھذهإلجراءالالزمةالمتطلباتوتحدیدالتسویقیةالجدوىلدراسةالفندقیةللمنظماتاإلداریةالقیاداتتسعى
وخصائصونوعیةجودةفيتأثیرھامدىوتأثیراألزماتومواجھةالمخاطرتقلیلفيستساھمالتيالدراسة
ومیولورغباتحاجاتإشباعلغرضالمستھدفالفندقيالسوقداخلتقدیمھایمكنالتيالخدمةوطبیعة

وإذواق الضیوف المستھدفین الحالیین والمرتقبین .

تاثیرھاومدىالتسویقیةالجدوىدراسةخاللمنالطلببحجموالتنبؤالسوققیاسأسستثبیت:البحثأھمیة.2
على معالجة األزمات التي قد تواجھ القیادات اإلداریة للمنظمات الفندقیة وإدارتھا بشكل یساعد على تالشیھا.

ومتكاملةواضحةصورةوإعطاءاألزماتإدارةفيالتسویقیةالجدوىدراسةتأثیرمدىبیان:البحثھدف.3
مایمكنأفضللتقدیمالفندقیةالمنظمةعلیھاتستندوحقائقنتائجإلىللوصولمناسببشكلمعالجتھاكیفیةعن

من الخدمات بالرغم من إستمرار وجود تحدیات المخاطر التي تتعرض لھا.

التؤثر الجدوى التسویقیة في إدارة األزمات.فرضیة البحث :.4
إذ تم إعتبارھا فرضیة رئیسیة واحدة لغرض تحلیل البیانات الواردة للوصول إلى النتائج .

:یأتيوكماللبحثإفتراضيإنموذجعنُیعّبرشكلإلىالتوصلتمالبحث:.إنموذج5



الجدوى التسویقیـــــة

السـوق                               المتطلبات الفنیة                            الموارد المالیـة

إدارة األزمات

شكل إفتراضي یوضح إنموذج البحث
المصدر: إعداد الباحثین

تصنیفتحملالتيالفندقیةالمنظماتأقسامورؤساءمدیريمنالبعضعلىاإلستبانةتوزیعتم:البحثحدود.6
(درجة أولى) .

بغدادفيأولىدرجةفندق)53(مجموعمنعشوائيبشكلفنادق)5(اختیارتملقد:البحثوعینةمجتمع.7
فندق،لكلإستمارات)10(بواقعاإلداریةالقیاداتعلىإستمارة)50(وزعتحیث،2013إحصائیةحسب

وبعد ملئھا من قبل المعنیین تم إستعادتھا وكانت جمیعھا صالحة لغرض اإلختبار والحصول على النتائج.
األسالیب اإلحصائیة:.8

Fقیاسالمعیاري،اإلنحرافالحسابي،الوسطالمئویة،النسبة:التالیةاألدواتإستخدامتم test.

ثانیاً- تحلیل النتائج وإختبار الفرضیة
والتيالبحثعینةأفرادإجاباتمستویاتوإظھارالنتائجمناقشةیمكنالبیاناتتحلیلخاللمن:النتائجتحلیل.1

منالمكون)Likret(مقیاسأستخدموقداألزمات)،(إدارةوالتسویقیة)(الجدوىبینالبحثبمتغیراتتتعلق
درجة)،1(إطالقاًأتفقوالأتفقوالمتأكد،غیرأتفق،ثمدرجات)5(تماماًأتفقمنتتدرجإجاباتخمس

وكانت النتائج كاآلتي:
التسویقیةالجدوىدراسةإنعلىإتفقواالبحثعینةأفرادمن%)74(إجاباتأنإلى)1(رقمالجدولیوضح

أنولوحظاإلستثماریة،الفرصبینللمفاضلةاألساسیةالمتطلباتعنمتكاملةمعلوماتتوفرالفندقیةللمنظمات
وإنحراف)3.26حسابي(بوسطیتفقوا،لمالعینةأفرادمن%)12(أنحینفيذلك،منمتأكدینغیرمنھم%)14(

).1.34معیاري(
)1(رقمجدول

التوزیع التكراري والنسبي والوسط الحسابي واإلنحراف المعیاري إلجابات أفراد عینة البحث

المؤشرات في إستمارة

اإلستبانة

الومقیـــــــاس اإلجابــــــــة
سط
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راف
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ً ال أتفق إطالقاًال أتفقغیر متأكدأتفقأتفق تماما



1

الجدوىدراسةتوفر
للمنظماتالتسویقیة

معلوماتالفندقیة
عنمتكاملة

األساسیةالمتطلبات
بینللمفاضلة

الفرص اإلستثماریة.

%ت%ت%ت%ت%ت

3.261.34 918%2856%714%48%24%

خاللمنتھدفالجدوىدراسةأنعلىمتفقینالعینةأفرادإجاباتمن%)84(أنیتبین)2(الجدولإلىوبالنظر
غیرمنھم%)16(وإنوإستخداماتھا،وخصائصھاالمنتوجاتتوصیفإلىالمالیة)الفنیة،(السوق،عناصرھادراسة

).0.52(معیاريوإنحراف)3.94حسابي(بوسطمتأكدین،
)2(رقمجدول

التوزیع التكراري والنسبي والوسط الحسابي واإلنحراف المعیاري إلجابات أفراد عینة البحث

المؤشرات في إستمارة

اإلستبانة

الومقیـــــــاس اإلجابــــــــة
سط
الح
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ي
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راف
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ً ال أتفق إطالقاًال أتفقغیر متأكدأتفقأتفق تماما

2

دراسةتھدف
التسویقیةالجدوى

عناصرھاخاللمن
(دراسةالثالثة

السوق،
إلىالفنیة،المالیة)

المنتوجاتتوصیف
وخصائصھا

وإستخداماتھا.

%ت%ت%ت%ت%ت

3.940.52 510%3774%816%00.000.0

علىتساعدالتسویقیةالجدوىدراسةأنعلىمتفقینكانوااإلداریةالقیاداتمن%)42(بأن)3(الجدولویشیر
غیر%)38(منھموكانسوقي.،قطاعلكلواإلجتماعیةالدیموغرافیةالخصائصفيالفردیةاإلختالفاتتحدید

).1.07معیاري(وإنحراف)3.3(حسابيبوسطمتفقین،غیر%)20و(متأكدین،
)3(رقمجدول

التوزیع التكراري والنسبي والوسط الحسابي واإلنحراف المعیاري إلجابات أفراد عینة البحث

المؤشرات في إستمارة

اإلستبانة

الومقیـــــــاس اإلجابــــــــة
سط
الح
ساب
ي
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ً ال أتفق إطالقاًال أتفقغیر متأكدأتفقأتفق تماما

3

دراسةتساعد
التسویقیةالجدوى

تحدیدعلى
الفردیةاإلختالفات

الخصائصفي
الدیموغرافیة
لكلواإلجتماعیة
قطاع سوقي.

%ت%ت%ت%ت%ت

3.31.07 714%1428%1938%714%36%



منالمستھدفةالسوقلتحدیدالتسویقیةالفرصجاذبیةإظھاریمكناألقسامورؤساءالمدیرینمن%)94(یرىكما
فيكما)،0.73(معیاريوإنحراف)4.20(حسابيبوسطیتفقوا،لممنھم%)6وأن(المتماثلة،األسواقمجموع
).4(الجدول

)4(رقمجدول

التوزیع التكراري والنسبي والوسط الحسابي واإلنحراف المعیاري إلجابات أفراد عینة البحث

المؤشرات في إستمارة

اإلستبانة

الومقیـــــــاس اإلجابــــــــة
سط
الح
سا
بي

اإلنح
راف
المع
یار
ي

ال أتفق إطالقاًال أتفقغیر متأكدأتفقأتفق تماماً

4

جاذبیةإظھار
التسویقیةالفرص
السوقلتحدید

منالمستھدفة
األسواقمجموع

المتماثلة.

%ت%ت%ت%ت%ت

4.200.73 1632%3162%00.036%00.0

فيتحدثقدالتيالتغیراتمعرفةفيمستقبليتنبؤتؤشرالدراسةأنعلىالبحثعینةأفرادمن%)34(وأكد
حسابيبوسطمتفقین،غیرمنھم%)26(وإنیتأكدوا،لم%)40و(المستھدفة.،السوقداخلالضیوفومیولأذواق

).5(جدولفيموضحكما)،0.78(معیاريوإنحراف)3.08(

)5(رقمجدول

التوزیع التكراري والنسبي والوسط الحسابي واإلنحراف المعیاري إلجابات أفراد عینة البحث

المؤشرات في إستمارة

اإلستبانة

الومقیـــــــاس اإلجابــــــــة
سط
الح
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بي

اإلنح
راف
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ً ال أتفق إطالقاًال أتفقغیر متأكدأتفقأتفق تماما

5

تنبؤالدراسةتؤشر
معرفةفيمستقبلي
قدالتيالتغیرات

أذواقفيتحدث
الضیوفومیول
السوقداخل

المستھدفة.

%ت%ت%ت%ت%ت

3.080.78 00.01734%2040%1326%00.0



القدرةالفندقیةالمنظمةاألزمةإدارةتعطيأنعلىالیتفقونالبحثعینةأفرادمن%)42أن()6(الجدولویبین
متفقین،%)20و(متأكدین،غیر%)38و(اإلداریة،والقراراتالمواقففيالتشابكعنالناجمةاألخطارمواجھةعلى

).0.96(معیاريوإنحراف)2.66(حسابيبوسط
)6(رقمجدول

التوزیع التكراري والنسبي والوسط الحسابي واإلنحراف المعیاري إلجابات أفراد عینة البحث

المؤشرات في إستمارة

اإلستبانة

الومقیـــــــاس اإلجابــــــــة
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ً ال أتفق إطالقاًال أتفقغیر متأكدأتفقأتفق تماما

6

األزمةإدارةتعطي
الفندقیةالمنظمة

مواجھةعلىالقدرة
عنالناجمةاألخطار
المواقففيالتشابك

والقرارات اإلداریة.

%ت%ت%ت%ت%ت

2.660.96 00.01020%1938%1428%714%

الخدمةإنتاجطبیعةعنمختلفةمؤشراتتحددالجدوىدراسةأنعلىمتفقین%)82(أن)7(الجدولمنویالحظ
غیركانوامنھم%)6و(یتأكدوا،لمالبحثعینةأفرادمن%)12(وإنالصناعیة،بالسلعمقارنًةملموسةغیربكونھا
).0.83(معیاريوإنحراف)3.96(حسابيبوسطمتفقین،

)7(رقمجدول

التوزیع التكراري والنسبي والوسط الحسابي واإلنحراف المعیاري إلجابات أفراد عینة البحث

المؤشرات في إستمارة

اإلستبانة

الومقیـــــــاس اإلجابــــــــة
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ً ال أتفق إطالقاًال أتفقغیر متأكدأتفقأتفق تماما

7

الجدوىدراسةتحدد
مؤشراتالتسویقیة

طبیعةعنمختلفة
بكونھاالخدمةإنتاج
مقارنًةملموسةغیر

بالسلع الصناعیة.

%ت%ت%ت%ت%ت

3.960.83 1122%3060%612%24%12%

األخطاءنتیجةتظھراألزماتبأنمتأكدینغیرالعینةأفرادإجاباتمن%)62(أنیتبین)8(الجدولإلىوبالنظر
)2.44حسابي(بوسطمتفقین،غیرمنھم%)38(وإنالمرسومة،األھدافتحقیقفيالفشلأووالفنیةاإلداریة

).0.78(معیاريوإنحراف
)8(رقمجدول



التوزیع التكراري والنسبي والوسط الحسابي واإلنحراف المعیاري إلجابات أفراد عینة البحث

المؤشرات في إستمارة

اإلستبانة
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حرا

ف

الم

عیا

ري
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8

نتیجةاألزماتتظھر
اإلداریةاألخطاء
فيالفشلأووالفنیة
األھدافتحقیق

المرسومة.

%ت%ت%ت%ت%ت

2.440.78 00.000.031621020918

األزمةمعالجةعلىالقدرةإمتالكإلىوتنظیمھاالقوىحشدعلىمتفقینمنھم%)100(بأن)9(الجدولویشیر
).1.24معیاري(وإنحراف)3.88(حسابيبوسطعلیھا،والقضاء

)9(رقمجدول

التوزیع التكراري والنسبي والوسط الحسابي واالنحراف المعیاري الجابات افراد عینة البحث

المؤشرات في إستمارة

اإلستبانة

مقیـــــــاس اإلجابــــــــة
الو
سط
الح
سا
بي

اإلنح

راف

المع

یار

ي

ال أتفق إطالقاًال أتفقغیر متأكدأتفقأتفق تماماً
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القوىحشدیساھم
إمتالكإلىوتنظیمھا

معالجةعلىالقدرة
والقضاءاألزمة
علیھا.

%ت%ت%ت%ت%ت

3.881.24 2346%2754%00.00.00.000.0

المنظمةوتمكنالكامنة،األزماتخفایاتكشفالتسویقیةالجدوىدراسةإنالبحثعینةأفرادمن%)72(یرىكما
وإنحراف)3.88(حسابيبوسطمتفقین،غیركانوا%)18و(یتأكدوا،لممنھم%)10وإن(مواجھتھا،منالفندقیة
).10(الجدولفيكما)،1.24(معیاري

)10(رقمجدول



التوزیع التكراري والنسبي والوسط الحسابي واإلنحراف المعیاري إلجابات أفراد عینة البحث

المؤشرات في إستمارة

اإلستبانة

مقیـــــــاس اإلجابــــــــة
الو
سط
الح
سا
بي

االنح

راف

المع

یار

ي

ال أتفق إطالقاًال أتفقغیر متأكدأتفقأتفق تماماً
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دراسةتكشف
التسویقیةالجدوى

األزماتخفایا
وتمكنالكامنة،
منالفندقیةالمنظمة

مواجھتھا.

%ت%ت%ت%ت%ت

3.31.07 1632%2040%510%612%36%

إختبار الفرضیة :.2
إدارةالمعتمدوالمتغیرالتسویقیةالجدوىالمستقلالمتغیربینتأثیریةعالقةھناكأنیتبین)11(الجدولإلىبالنظر

بقیمةمقارنتھاولدى)80.128(المحسوبة)F(قیمةبلغتحیثبغداد،فياألولىالدرجةفنادقتتبناھاقدالتياألزمات
)F(الجدولیة)(داللةمستوىتحتأكبركانتالمحسوبةأنظھر)3.32P>0.05،(العدمفرضیةرفضیعنيوھذا

معنویة،داللةبمستوىاألزمات)،إدارةعلىالكبیراألثرلھاالتسویقیةالجدوى(دراسةأنأيالبدیلةالفرضیةوقبول
).0.947(العالقةلھذه)R2(التحدیدمعاملقیمةوكانت

)11(جدول
إختبار تأثیر الجدوى التسویقیة على إدارة األزمات في فنادق الدرجة األولى في بغداد

المتغیر المستقل : الجدوى التسویقیة                            المتغیر المعتمد : إدارة األزمات

Beta0.877معامل

F80.128قیمة

P(0.05(قیمةFمعنویة

42.844قیمة ثابت اإلنحدار

R20.947التحدیدمعامل

معنوينوع األثر

الجدوىدراسةأھمیةعلىیؤكدونالفنادقإدارةمجالفيالمتخصصینأغلبإناإلختبارنتیجةخاللمنیتضح
المحتملةالضعفنقاطكشفإلىباإلضافةتوظیفھاوطرقالكامنةالقوةنقاطإبرازفيإیجابیةآثارمنلھالماالتسویقیة

الوصولوطرقالضیوفوأذواقورغباتمیولدراسةفيتساھمكماللمشروع)،المستقبلیة(الرؤیةالمشروعفي
علىتنعكسوالتيتحركاتھم،وطرقوالمرتقبینالحالینوالمنافسینالطلبوحجمالسوقودراسةوإجتذابھم،الیھم



وحثھمترغیبھمعلىوالعملوالكامنین،والمرتقبینالحالیینالضیوفونوعیتالءمبماالخدماتونوعیةجودةتحسین
مساھمتھاعلىباإلضافةوالتوزیع)،والترویجوالسعر(المنتوجالمناسبالتسویقيالمزیجأنشطةبإستخدامشرائھاعلى

في المحافظة على موقع الفندق بین الفنادق المنافسة في سوق العمل  .
زیادةطریقعنوالتوسعالمستقبليبالطلبالتنبؤخاللمنالنموھدفتحقیقفيالتسویقیةالجدوىدراسةوتساھم

األعمالتلكحصیلةأنوتبینجدیدة،أسواقغزوأوالسوقحجممنالمنظمةحصةبزیادةیتآتىالذيالمبیعاتحجم
القوىحشدخاللمنالمبحوثةالمنظماتتواجھھالتياألزماتإدارةنحوتتوجھاإلستراتیجیةوالقراراتوالمھام

لھا،السریعوالتصديالسلبیةآثارھامنوالحداألزمةلمعالجةوالمادیةالبشریةواألمكانیاتالمواردوتعبئةوتنظیمھا
مایحتم ذلك وجود كوادر علمیة مدربة لھا القدرة في إدارة األزمات.

المبحث الرابع - اإلستنتاجات والتوصیات
أوالً- اإلستنتاجات

النوعیةتحدیدخاللمنفیھ،طرحھیتمالذيللمنتوجالسوقتقبلتحدیدفيالتسویقیةالجدوىدراسةتفید.1
والجودة التي تساعد على تجاوز األزمة في حالة ظھورھا.

للمستفیدین،الحقیقیةواإلحتیاجاتاإلستھالكونمطالطلبتغیراتفيالمستقبليالتنبؤالجدوىدراسةتعطي.2
بضوء فھم السوق المستھدف وتوصیف المنتوجات.

وأثناءالخدمةوصناعةبإعدادالقیامعندبینھافیماوالمتأثرةالمؤثرةالمتغیراتجمیعالجدوىدراسةتغطي.3
منالوقایةسبلوتوفیروالمعلوماتوالممتلكاتالعاملینمنلكلالتأمینمناألدنىالحدتوفیرمعتقدیمھا

حدوث األزمة.
وبنكالمعلوماتتكنولوجیاإستخدامخاللمنومتطورةحدیثةأسالیبإلىالتسویقیةالجدوىدراسةتستند.4

المعلومات المتوفرة لدى المنظمات في معالجة الصدمات التي قد تحدثھا أزمة معینة.
السوقداخلالمنظماتحركةمنمرحلةأيفيوشكلھالألزمةوالفعليالحقیقيالموقعالجدوىدراسةتبین.5

والفندقي.
األزمةلمواجھةللمنظمةالمتاحةوالفنیةالمالیةوالمواردالقدراتوفقوفعلیةدقیقةمیزانیةالجدوىدراسةترسم.6

وخضوعھا لحسابات دقیقة لكي الیكون ذلك ھدراً بالنفقات مقارنًة بمعدل األمان.
ثانیاً- التوصیات

وعدمالبیاناتھذهدقةمدىتقییمعلیھایحصلونالتيالبیاناتعلىالتعویلقبلبالدراسةالقائمینعلىیجب.1
تحیزھا، ألن ذلك سوف یبعدھم عن اإلتجاه الصحیح في إتخاذ القرار المناسب لقیادة أعمالھم.

علىالمحافظةلغرضللمستفیدالحقیقیةواإلحتیاجاتاإلستھالكونمطالطلببتغیراتجديبشكلاإلھتمام.2
البقاء داخل السوق الفندقي أطول فترة ممكنة.

بالتطوراتالتنبؤلغرضإعدادھاعندالجدوىدراسةتحلیلفياإلسراتیجيالتفكیرإستخدامإلىاإلنتباه.3
المستقبلیة التي قد تحدث بشكل مفاجئ، وكذلك لغرض مواجھة األزمات التي قد تواجھھا تلك المنظمات.

األخرىالمتنافسةالمنظماتبینمنللمنظمةكبیرةسوقیةوحصةعالیةتنافسیةمیزةالجدوىدراسةتحقق.4
عندما تعطي للمنظمة الفندقیة قدرات وإمكانیات ممیزة في إدارة األزمات.



المحیطةالتھدیداتوتؤشرالموجودةالفرصوتحدیدالمنظمةلدىوالضعفالقوىمكامنالجدوىدراسةتبرز.5
بھا مع بیان حجم وموقع الفجوة عند حصولھا داخل السوق الفندقیة المستھدفة، والتي قد تتحول إلى أزمة حقیقیة.

منتحّشدطوارئخطةووضعمعینة،أزمةتحدثھقدالذيالمباغتةعنصرإلىالفندقیةالمنظماتإنتباهضرورة.6
خاللھا كافة إمكانیاتھا المادیة والبشریة لمواجھة الخطر وتذلیلھ.

المصـــــــادر
.1994بیروت،الجامعیة،الدارالتسویق،أساسیاتالسالم،عبدقحف،أبو.1
.1999القاھرة،اإلشعاع،مطبعةاألزمات،إدارةالسالم،عبدقحف،أبو.2
.2000مصر،األسكندریة،الجامعةشبابمؤسسةاألعمال،وبیئةاإلدارةسیاساترسمیة،وقریاقص،الغفار،عبدحنفي،.3
اإلقتصادیة،والوحدةالقومياإلقتصادمستوىعلىاألزماتلحلإداريإقتصاديمنھجاألزمات:إدارةأحمد،محسنالخضیري،.4

.1993القاھرة،المبدولي،مكتبة
اإلدارةكلیةبغداد-جامعةاألولى،الطبعةدراسیة،وحاالتوعملیاتمفاھیماإلستراتیجیة:اإلدارةمطلك،زكریاالدوري،.5

.2003بغداد،واإلقتصاد،
.1995بغداد،الكتب،دارمطبعةوإداراتھا،بناؤھااألعمال:إستراتیجیاتناجي،شوقيالساعاتي،.6
.1998عمان،للنشر،وائلدارالتسویقیة،الجدوىدراسةالسالم،عبدنبیلشاكر،.7
.2005القاھرة،الشرطة،أكادمیةوالكوارث،األزماتوإدارةاألمنياإلعالممحمد،حمديشعبان،.8
.1996مصر،اإلسكندریة،الجامعةشبابمؤسسةالحدیثة،التسویقیةاإلدارةالدین،صالحالشنواني،.9

.2003عمان،الثقافة،دارجدیدة،إداریةمفاھیمالفتاح،عبدمحمدالصیرفي،.10
/http://www.tajeir.com.2007التسویقیة،الجدوىدراسةشیماء،صبري،.11
www.almksb.com/modules.2006التسویقیة،الجدوىدراسة،جابرعاطفطھ،.12
/www.arabicgo.com.2006التسویقیة،الجدوىدراسةعالء،محمودالعزیز،عبد.13
/http://ar.wikipedia.org.2004التسویقیة،الجدوىدراسةحمدي،العظیم،عبد.14
.1996لیبیا،سیرت،واألعالن،والتوزیعللنشرالجماھیریةالدارالحدیث،التسویقبشیر،العالق،.15
.2005القاھرة،المصریة،النھضةمكتبةالمعلوماتي،السیكولوجيالمدخلالمدرسیة:األزماتإدارةمحمد،الوھابعبدكامل،.16
.2006مصر،اإلسكندریة،الجامعیة،الداراألزمات،إدارةأحمد،ماھر،.17
/2006www.arab-api.orgالتسویقیة،الجدوىدراسةالدین،عزعقیلةمحمد،.18
.2002اإلسكندریة،والتوزیع،للنشرالجامعیةالدارالخدمیة،األنشطةوتسویقإدارةسعید،محمدالمصري،.19
.1970بیروت،الثالثة،الطبعةالعرب،لسانمعجم.20
.1965تونس،األولى،الطبعةمسعود،جبرانالرائد،معجم.21
.1998القاھرة،الثالثة،الطبعةالوسیط،المعجم.22
.www.alnoor.2002لیبیا،المؤسسي،اإلبداععبدهللا،المھیري،.23
./http://www.ecoworld-.mag.com.1997التسویقیة،الجدوىدراسةإیناس،محمدنبوي،.24
ویلسون، أوبري، إتجاھات جدیدة في التسویق، ترجمة نیفین غراب، دار التوزیع والطباعة الدولیة، القاھرة..25
ثانیاً : المصادر األجنبیة.26

27.Al-Ehrbar, Breakaway Brands, fortune, Octouber 31, 2005.
28.Bennett, Peter (dd) Dictionary of Marketing Terms (Chicano: American Marketing

Association, 1988.
29.Berner, Robert & Kiley, David, Global Brands, Businees Week, August 1, 2005.
30.Kotler, Philip, Marketing Management: Analysis, Planning, Control, Prentice-Hall,

1989.
31.Kotler, Philip, Marketing Management : Analysis Planning, Implementation and

Control, 8th ed. Prentice-Hall Int'1 Inc. New Jersey, 1999.
32.Kotler, Philip & Armstrong, Gary, Principles of Marketing, 5th ed., Person, Printed

New Jersey, 2008
33.Kotler, Philip & Armstrong, Gary, Principles of Marketing, 5th ed., Person, Printed New

Jersey, 2014.
34.Lafley, A.G., Getting Along with the new boos-the consumer, Advertising Age, March

28, 2005.
35.Goncalres, K.P., Services Marketing: Approach, Prentice-Hall, N.J., 1998.

http://ar.wikipedia.org/
http://www.alnoor
http://www.ecoworld-mag.com/


36.Meier, Keneth & Toole, Laurece & Grotty, Sean, Multilevel Governance and
Organizational Performance : Investigation the Political Bureaucratic Labyrinth,
Policy Analysis Management, Vol:23, No:1,2004.

37.Pride, William M. & Ferrell, O.C., Marketing, Houghton Mifflin Company, 1991.
38.Smith, Willan, Social Marketing, WWW.sage.org.
39.Spanos, Yiannis, Zaralis, G & Liokas, S., Strategy and Industry Effects On

profitability, Strategic Management Journal, Vol.: 25, No:2, 2004.
40.Stanton, William J., Fundamentals of Marketing, 5th ed, McGraw Hill Int'1 Book co

1991.
41.Stanton, William & Etzel, Michael & Walker, Bruce, Marketing, 12th ed., Boston,

Mc-Graw-Hill,2001.
42.Voight, Joan, Accessibility of Disability, Ad week, March 27, 2006.
43. http//.suhuf.net.
44.www.moqatel.com.
45.http//ar.wikipedia.org.
46.www.baheth.info/index.isp.

كلیة السیاحة وإدارة الفنادق

قسم إدارة الفنادق

إستبانـــــة

تحیة طیبة .....
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بین أیدیكم الكریمة إستبانة تتضمن مجموعة أسئلة تخص مشروع بحث الموسوم بـ:

(التسویق السیاحي)
دراسة میدانیة آلراء عینة من فنادق الدرجة األولى

البحثھذاسیرفدوالذيالمطروحةلألسئلةمناسباًترونھالذيالحقلفيبالتأشیرتعاونكمونشكر

سوقفيعلیھاوالمحافظةالفندقیةالمنظماتتطویرفيتساھموعملیةعلمیةدقیقةنتائجإلىللوصول

العمل الفندقي.

وهللا ولـــــــي التوفیق

األسئلة
المقیاس

غیرأتفقأتفق جداً
ال أتفقال أتفقمتأكد

إطالقاً
الفندقیةللمنظماتالتسویقیةالجدوىدراسةتوفر.1

للمفاضلةاألساسیةالمتطلباتعنمتكاملةمعلومات
بین الفرص اإلستثماریة.

عناصرھاخاللمنالتسویقیةالجدوىدراسةتھدف.2
توصیفإلىالفنیة،المالیة)السوق،الثالثة(دراسة

المنتوجات وخصائصھا وإستخداماتھا.
تحدیدعلىالتسویقیةالجدوىدراسةتساعد.3

الدیموغرافیةالخصائصفيالفردیةاإلختالفات
واإلجتماعیة لكل قطاع سوقي.

السوقلتحدیدالتسویقیةالفرصجاذبیةإظھار.4
المستھدفة من مجموع األسواق المتماثلة.



التيالتغیراتمعرفةفيمستقبليتنبؤالدراسةتؤشر.5
السوقداخلالضیوفومیولأذواقفيتحدثقد

المستھدفة.
علىالقدرةالفندقیةالمنظمةاألزمةإدارةتعطي.6

المواقففيالتشابكعنالناجمةاألخطارمواجھة
والقرارات اإلداریة.

عنمختلفةمؤشراتالتسویقیةالجدوىدراسةتحدد.7
مقارنًةملموسةغیربكونھاالخدمةإنتاجطبیعة

بالسلع الصناعیة .
أووالفنیةاإلداریةاألخطاءنتیجةاألزماتتظھر.8

الفشل في تحقیق األھداف المرسومة.

علىالقدرةإمتالكإلىوتنظیمھاالقوىحشدیساھم.9
معالجة األزمة والقضاء علیھا.

األزماتخفایاالتسویقیةالجدوىدراسةتكشف.10
الكامنة، وتمكن المنظمة الفندقیة من مواجھتھا.


