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...االسبقيات التنافسية للخدمات السياحية

المستخلص
يهدف البحث إلى وصف وتشخيص أهم األسبقيات التنافسيي لخخيدتات السيياحي فيك شي ات
 إذ تتثل األسبقيات التنافسيي نقةي ةيوة تتسيم بهيا التن تي,تختا ة لخحج والعت ة فك تدين التوصل
 والتييك سييت ون تعتتييدة باألسييا عخييى خبي ة العيياتخين فييك اسييتق ال ال ي وف البي يي,دون تنافسيييها
 لتحقيييا التيينة التنافسييي لختن تي ولتعنيين ةييد تها عخييى,لختن تيات والتنافسييين والتع في بالنبييا ن
 لييذا سييعت الباحثتييان إلييى ت ييتين,  ييك تبقييى ييتن إةييا التنيياف, التعاتييل تييف الا ي ص التن يتي ي
 وبش ل عام يسعى البحث لإلجاب عخى التساؤل الذي يتتحو حول ت تيي,بحثهتا الحالك هذا البعد
أولويييات األسييبقيات التنافسييي التييك تتبناهييا التن تييات التبحوثيي والتييك تحقييا تيين خللهييا التييينة
 تف االشا ة إلى عدم االفت اض بتواف ت تيي ألولوييات االسيبقيات التنافسيي التيك تتبناهيا, التنافسي
 والتييك اختب ي ت بأسييالي إحصييا ي لتحخيييل البيانييات, التن تييات التبحوث ي لتحقيييا التييينة التنافسييي
) ف داً تثخوا بي((تد ال53( التجتع لخحصول عخى التعخوتات تن خلل اإلستبان التك ونعت عخى
وتين أهتهيا تيا تبيين تين,  وتوصل البحث إليى بعيض االسيتنتاجات,) وتو اك التن تات التبحوث
نتا ج وصف وتشخيص االسبقيات التنافسي بأن دة توعد تسخيم الخدتي هيك التيك ةيد ناليت الت تبي
 ف لً عن الستع, ثم ال خا وتخيها الجودة, األولى فك جذ النبا ن لتعاتخها تف التن تات السياحي
 إذ إن النبون يبحث دا تا ً عين دةي توعيد تسيخيم الخدتي وال خاي التناسيب بالد جي, وأخي اً الت ون
. وعخى أسا ذلك تم و ف تقت حات البحث, االسا

 الخدمات السياحية, االسبقيات التنافسية:الكلمات المفتاحية
Abstract
The research aims to describe and diagnose the most important competitive priorities
for tourism services in chosen companies for pilgrimage and "omrah" in Mosul City, and
since competitive priorities represent strong points possessed by the organization only and
not by it`s competitors, and these competitive priorities are basically dependant on the
expertise of staff in the induction of the environmental conditions of organizations and
competitors and knowing customers in order to attain the competitive advantage for the
organization and to strengthen it`s power in dealing with the organizational chances so to
stay within the framework of competition, so the researchers attempt to include this
dimension in the research.
In general the research attempts to give an answer to the inquiry which is confined to
classifying the order of the competitive priorities which are adopted by the organizations
under research and through which the organization can attain the competitive advantage
and at the same time indicating not to suppose the availability of the presence of classified
competitive order of the priorities which are usually adopted by organizations under
research in order to attain the competitive advantage and these were tested by statistical
methods so to analyse the collected data in order to get information through the
questionnaire which was distributed to (35) persons represented by managers and
employees of the organizations under research. The research concludes to some
conclusions the most important of which what was clear from the results that described
and diagnosed competitive priorities that the accuracy of the time of delivery of service
attained the first rank in attracting customers to deal with tourist organizations, then the
cost followed by quality, in addition to reputation and finally elasticity as the customer
always search for the accuracy of time of delivery of service and a reasonable cost as the
basis upon which suggestions for the research were set.
Key words: Competitive Priorities- Tourism Services.
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المقدمة
تييؤدي السييياح بوجييع عييام والسييياح الدينيي بوجييع خيياص دو اً تهتيا ً فييك اةتصيياديات
البخييدان التتقدت ي انييت أم ناتي ي وت ي تبة ا تباة يا ً تباش ي اً بالتنتي ي االةتصييادي واالجتتاعي ي
وتحقيا ال فاهي واالندها لختجتتعات ,ذليك أن نييا ة األتيا ن التقدسي نشياة يان دا تيا ً
تو ف االهتتام تن ةبيل األتيم وشيعوبها عبي القي ون ,ول يك تبقيى التن تيات السيياحي فيك
السييوا وتسييتت فييك تجييال عتخهييا ,السيييتا أنهييا تتع ي ض إلييى تنافس ي شييديدة ن ي اً لختنايييد
التستت فك عيدد تن تيات السيياح الدينيي  ,ف يلً عين ثي ة عيدد األفي اد الي اببين بنييا ة
األتا ن التقدس فك تدين التوصل ,وتن أجل أن تواجع التنافسي وتحقيا أهيدافها ينبييك أن
تتتخييك تييينة تنافسييي تت نهييا تيين البقييال واالسييتت ا  ,إذ تعداألسييبقي التنافسييي فييك الخييدتات
السييياحي ذات أهتييي بييي ة بحيييث التسييتةيف أي جهيي تجاهخهييا أو االنتقيياص تيين دو هييا
بوصاها العتود الاق ي ألي إست اتيجي تسويا سياحك.
عخيع سيتناول بحثنا الحالك التحاو اآلتي :
التحو األول :تنهجي البحث
التحو الثانك :التينة التنافسي  /إةا تااهيتك
التحو الثالث :الخدتات السياحي  /إةا تااهيتك
التحو ال ابف :وصف بعد البحث وتشخيصع
التحو الخات  :االستنتاجات والتقت حات
منهجية البحث
مشكلة البحث
تحاول التن تات إنتاجي انيت أم خدتيي البقيال فيك السيوا واالسيتت ا فيك نشياةها,
وهذا األت لي سيهلً ألنهيا تتعي ض إليى تنافسي شيديدة ,فهنياك تسيابا تين ةبيل التن تيات
لتةييوي وتيييي فييك السييخع أو الخدتي  ,وبييذات الوةييت السييعك إلييى تخايييض ال خاي تيين أجييل
الحصييول عخييى أسييبقي تنافسييي لتواجهيي األة ي اف األخيي  ,ون يي اً لتواجهيي التن تييات
السياحي التبحوث لتنافس شديدة وخاصي تيف انديياد تيدخوالت التيواةن الع اةيك بعيد عيام
 ,3005واناتيياا السييوا والتناييييد التسييتت فيييك اليي اببين لخسيييا إلييى اليييديا التقدسيي فيييك
السييعودي  ,و ث ي ة التن تييات السييياحي التتواجييدة فييك تدين ي التوصييل ,لييذا ةاتييت الباحثتييان
بيييإج ال د اسييي اسيييتةلعي أوليييي آل ال عيييدد تييين العييياتخين (تيييد ال وتيييو اك التن تيييات
التبحوث ) لختدة تن  3003/5/32ولياي  3003/4/3ولخوةيوف عخيى تيديات ال ياه ة التيك
نحاول بحثها ,ات ح أن التش خ األساسي لختن تات التبحوث تتتحو بالتساؤالت الآلتي :
 -0هل تتتخك التن تات السياحي التبحوث تصو اً وا حا ً عن االسبقيات التنافسي ؟
 -3تا االسبقي التنافسيي لخخيدتات السيياحي التيك تتبناهيا التن تيات التبحوثي والتيك تحقيا
تن خللها التينة التنافسي ؟
 -5تا ت تي أولويات االسبقيات التنافسي التك تتبناها التن تات التبحوث والتك تحقا تين
خللها التينة التنافسي .
أهمية البحث
الخيييدتات التيييك تقيييدتها التن تيييات السيييياحي تتعيييددة وتتنوعييي ويعيييد انتيييا خيييدتتين
ي و ة تخحي حتيى
سياحيتين تتةابقتين أت اً صعبا ً ,واي ا ً الت اتل بين الخدتات السيياحي
ت ك الخدت التقدت وتخبك احتياجات النبيون ,وإن تقيد ة التن تي السيياحي عخيى تحقييا
تينة تنافسي تن خيلل اسيبقي تعيني أتي اً ليي هينيا ً  ,وهنيا ت تين اهتيي البحيث فيك جانبيع
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التيدانك فك تحاول لتقديم ااألس العختي التك يت ن أن تستند عخيها عين البحث فك وصيف
وتشخيص االسبقيات التنافسي لخخدتات السياحي .
أهداف البحث
ً
فك ول تحديد تش خ البحث وأهتيتع :فإن اهداف البحث تنص أساسا عخى اآلتك:
 .0يحيياول البحييث تقييديم تييأةي ن يي ي تقت يي ل ييل تيين الخييدتات السييياحي والتييينة
التنافسي .
 .3وصف وتشخيص تتيي ات البحث لختع ف عخى أهم األسيبقيات التنافسيي التيك تتبناهيا
التن تات التبحوث تن خلل تقديتها لخخدتات السياحي لخنبا ن فك تدين التوصل.
 .5تقديم تجتوع تن التقت حات اعتتاداً عخى اإلستنتاجات التك توصل إليها البحث.
فرضية البحث
اعتتد البحث عخى ف ي يس تاادها:
 اليتييواف ت تيي ألولويييات األسييبقيات التنافسييي التييك تتبناهيا التن تييات التبحوثي لتحقييياالتينة التنافسي .
أساليب جمع البيانات
اعتتدت الباحثتان فك تيةيي الجاني الن ي ي عخيى العدييد تين التصياد التيك تتثخيت
بالت اجف العختي تن ال ت وال سا ل واالةا يح ,سوال التتوف ة فيها داخل جاتع التوصل
أو خا جها وتن خلل شب اإلنت نت ,وفك الجان التيدانك استخدتت الباحثتيان اإلسيتبان ,
بوصيياها أداة يسي فييك جتييف البيانييات ,إذ وعييك فييك صيييابتها تييد ةييد تها عخييى وصييف
وتشييخيص بعييد االسييبقيات التنافسييي لخخييدتات السييياحي  ,واشييتتخت اإلسييتبان عخ يى جيينلين
خصييص األول لجتييف التعخوتييات العات ي والتع ياي ي الخاص ي بيياألف اد التبحييوثين واشييتتخت
عخى (الجن  ,الا ات العت ي  ,التؤهل العختك ,الخبي ة) ,و ين الجينل الثيانك تين اإلسيتبان
عخى التقايي الخاص ببعيد األسيبقيات التنافسيي لخخيدتات السيياحي وو يف ليع تسيع عشي
تقيا ( )x1-x19إذ تم اإلستعان بالتصاد اآلتي العداد أس خ اإلستبان (Dilworth, 1996,
)( )Slack et al., 2004, 52( 56الحيالك( )25 ,3002 ,الستان.)033-034 ,3002 ,
وةييد اسييتخدم تقيييا ( )likertالثلثييك فييك اسييتتا ة اإلسييتبان والت ت ي بالتييد يج تيين
عبييا ة اتاييا التييك أخييذت الييونن (5صييحيح) وصييوالً إلييى عبييا ة الاتاييا التييك أخييذت الييونن
(0صيييحيح) وبتيييد اسيييتجاب ( )5-0وبوسييية حسيييابك ف يييك ةيييد ( ,)3ولقييييا ثبيييات
اإلستبان تم استخدام تعاتل وونبا ( )Gronbach Alphaلتحديد ثبات أداة القيا فيك هيذا
البحث ,وتبين أن نسب التةيابا فيك اإلجابيات لخعيني عخيى التسيتو االجتيالك  ,%28وهيك
نسب عالي تن ثبات اإلستبان بالتقا ن تف (الاا التعيا ي ) والبالي (.)%20
أساليب التحليل اإلحصائي
استخدتت تجتوع تن الوسا ل االحصا ي لختوصل إلى تؤش ات دةيقي تخيدم اهيداف
البحث الحالك واختبا ف يتع وتتثخت باآلتك:
 -0الت ا ات والنس الت وي
 -3األوسيياة الحسييابي الت جحي أو التونوني (سييخيم )43 ,3002 ,والتييك يييتم حسييابها تيين
خلل التعادل اآلتي  :الوسة الحسابك الت جح =
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 -5األونان الت وي يتم حسابها بالتعادل اآلتي :
الونن الت وي=

×000

 -4الد ج القصو =  5بتقيا لي ت الثلثك ااألبعاد (اتاا ,5تحايد  ,3الاتاا)0
وةسم التقييم إلى ثلث تستويات.
عال=  83فتا فوا ,تتوسة =  ,84- 30عيف =  30فتا دون
حدود البحث
 .0الحيدود النتانيي  :أجي ي البحيث خييلل العيام الد اسيك  3003-3000فيك حيين شي عت
الباحثتيييان بالد اسييي التيدانيييي بتيييا ي  3003/5/32وونعيييت اسيييتتا ة اإلسيييتبان فيييك
 3003/4/03وجتعت فك .3003/3/02
 .3الحدود الت انيي  :تيم البحيث فيك عيني تين التن تيات السيياحي لخحيج والعتي ة فيك تديني
التوصل ,إذ ونعيت ( )40اسيتتا ة اسيتبيان وتيم اسيت جا ( )53اسيتتا ة اسيتبيان تين
عش تن تات سياحي وبتعدل استجاب  %22الجدول .0
 .5الحييدود البش ي ي  :تت يين الحييدود البش ي ي لخبحييث عخييى األف ي اد التبحييوثين تيين التييد ال
والعاتخين فك التن تات التبحوث .
الجدول 0
أستال التن تات التبحوث
اسم المنظمة
ت
 .0وحدة التناسك
 .3البقيف
 .5التقام
 .4سد ة الةا ف
 .3الف تيم
 .2نجت التوصل
 .8التساف
 .2ا ض الح تين
 .9التو د
 .00الةا ف
التج(تو

عدد االستمارات الموزعة
2
3
4
4
8
5
0
5
3
3
40

عدد االستمارات المستلمة
2
3
5
5
8
5
0
5
3
3
53

المصدر :تن اعداد الباحثتين

الميزة التنافسية  /إطار مفاهيمي
أوالا -مفهوم الميزة التنافسية
تسعى التن تات عخى نحو فاعل أن تبقى فك السوا وتسيتت فيك تجيال عتخهيا ,وهيذا
ال يتحقا بشي ل سيهل  ,ويسيي ألنهيا تتعي ض إليى تنافسي شيديدة وتين أجيل أن تتلفيى ذليك
وتحقا أهدافها ينبيك أن تتتخك تينة تنافسي لتواجه اآلخ ين وإت انيي البقيال واالسيتت ا ,
وال ييينال التوجييع نحييو إ سييال ةواعييد تحييددة حييول التييينة التنافسييي تسييتت اً ,إذ إن األبعيياد
والعناص التك تتااعل تعها التينة تتعددة وتتنوع  ,األت اليذي أد إليى عيدم و يوا فيك
تحديد تع يف تتاا عخيع حول التيينة التنافسيي  ,وأن السيب عخيى نحيو عيام هيو التوسيف فيك
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حقل اإلدا ة اإلست اتيجي فقد جعل بع ا ً تن تااهيتع وتين يتنها التيينة التنافسيي اليينال
بدون تع يف واحد يتاا عخيع أبخ الباحثين وعخى وفا ذلك تناولت االدبييات تاهيوم التيينة
التنافسي نع ض تنها تاذ ( )Fahey, 1989, 18تن ونها "أي شكل يتين التن ت تتييناً
إيجابيا ً عن تنافسيها فك ن التستخدتين النها يين لتنتجاتها".
وفيك السييياا ذاتيع جييال تع ييف ( )Lynch, 2000, 153لختييينة التنافسيي بأنهييا "القييد ة
عخى ابت ا شكل تتا د تتتتف بها التن ت عن بقي التنافسين ,وتة ا ل تين & (Ulrich,
) Lake, 1991 ,77بأنها "تجتوع العواتل التك تتين تنتجات التن ت عين التنافسيين بهيدف
نيادة الحص السوةي ".
و تنها (النعبك" )59, 1999 ,تجتوع تن الخصا ص فك التن تي يت ين االحتايا
بها لات ة ةويخ تحقا التناع لها ويت نها التاوا عخى تنافسيها فيتا تقدم لختشت ين".
وحددها (التي بك" )34 ,0999 ,بالتجاالت التك يت ن لختن ت أن تنياف الييي تين
خللها بة يق أ ث االة وفاعخي  ,وبهيذا فهيك نقةي ةيوة تتسيم بهيا التن تي دون تنافسييها
فك أحد االنشة أو فيتا يتعخا بتوا دها البش ي أو توةعها الجي افك".
وعب عنها (القة " )44 ,3003 ,بالتوةف الا يد ةويل ااألتد الذي تةو التن تي
تن خلل أدال أنشةتها بش ل تتين وفعال واستيلل نقاة ةوتهيا الداخخيي باتجيا تقيديم تنيافف
ةيت لنبا نها اليستةيف التنافسون تقديتها".
فيك حييين أشييا (التعا ييدي )35 ,3002 ,إلييى أن التييينة التنافسيي تعنييك "تجتوعي
تن التجاالت التك تتت ن التن ت فيها تن تحقيا التاوا عخى تنافسيها فيك السيياا التنافسيك
الذي تنخ ة فيع وبتا يقود إلى تحقيا تاوةها تن خلل تجتوعي تين التعةييات التيك تيتت ن
التن ت تن خللها أن تتاوا عخيى تنافسييها وتحتيل ت اني الصيدا ة فيك السيوا اليذي تعتيل
فيع".
يت يييح تتيييا تقيييدم بيييال بم تييين تعيييدد تاييياهيم التيييينة التنافسيييي إال أنيييع يت ييين تختييي
الخصا ص اآلتي والتك تتثل نقاة اتااا بين الباحثين (ال وسان.)58 ,0998 ,
 .0إنها نسبي تتحقا بالتقا ن وليست تةخق .
 .3إنها تؤدي إلى تحقيا التاوا واألف خي عخى التنافسين.
 .5إنها تنبف تن داخل التن ت وتحقا ةيت لها.
االة التن ت النشةتها أو فك ةيت تا تقدم لختشت ين أو خيهتا
 .4إنها تع
 .3إنها تتتد لتدة ةويخ وال تنول بس ع عندتا يتم تةوي ها أو تجديدها.
 .2إنها ينبيك أن تؤد لختأثي فك النبا ن وإد ا هم لألف خي .
تن خلل الع ض السابا لتاهوم التينة التنافسي نلح أنها تشي إليى ةيد ة التن تي
عخييى إ يياف ةيتي لختنتجييات تيين خييلل عتخياتهييا ,وتعنييين ت اني التن تي فييك السييوا وفييك
أذهييان التسييتهخ ين ,وأن التتييين لييي فقيية فييك التنتجييات بييل فييك البي ي الداخخيي والخا جيي ,
وتحقيا التاوا واالف خي عخى التنافسين ,وأن التينة التنافسي دا تيا ً ت يون نابعي تين داخيل
التن ت وتبقى لتدة ةويخ التنول بس ع وتحقا االشبا العام لحاجات النبا ن.
ثانيا ا -أهمية الميزة التنافسية
يت ن تحديد أهتي التينة التنافسي بتا يأتك:
 .0تعد التينة التنافسي تعيا اً تهتا ً لقيا نجاا التن تات وتتينها فك تجال يصع عخيى
التنافسين تقخيدها (الحيالك.)85 ,3002 ,
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 .3تعد بتثاب السلا األسا لتواجه تحديات السوا والتن ت التنا ة ,وييأتك ذليك تين
خلل ةيام التن ت بتنتي تع فتها التنافسي  ,وتقد تها عخى تخبيي احتياجيات النبيا ن فيك
التسييتقبل عيين ة يييا خخييا التقنيييات والتهييا ات االنتاجي ي بصييو ة تقييد ات تت نهييا تيين
الت يف تف الا ص التتيي ة عخى نحو س يف (العانك.)23 ,3004 ,
 .5تقت ن التينة التنافسي بقد ة التن ت عخى تحقيا تنافف ت ياف إليى تنتجاتهيا بتيا يحقيا
جذبا ً لخنبا ن ,وتين شيأن تخيك التنيافف الت اف(ي( أن ت فيف تين تسيتو أدال التنيتج اليذي
يادة التن ت فيك األسيواا الت(ي(ك تةي( ا تنتجاتهيا فيهيا (Dilworth,
يعد أح((د تقايي
).1996, 7
 .4تتثييل تؤش ي اً إيجابي يا ً نحييو توجييع التن ت ي إلحييتلل توةييف ةييوي فييك السييوا ,تيين خييلل
حصولها عخى حص سيوةي أ بي تين تنافسييها ,وبتيا ييدل أنيع سيي ون لهيا نبيا ن أ ثي
ييا ووالل ةياس يا ً بالتنافسييين وأةييل تع يا ً لهجتييات التنافسييين ونيييادة فييك األ بيياا
وا تاا تي التبيعات (.)Czepil, 1992, 40
 .3أهتيييي توةيييف التيييينة التنافسيييي فيييك د اسييي اإلدا ة اإلسيييت اتيجي اذ التخخيييو الد اسيييات
واألبحيياث ييتن اإلسييت اتيجي تيين تاهييوم التييينة التنافسييي  ,وهييو تييا دفييف التا يي ين
والبيياحثين إلييى القييول إنييع يت يين تع يييف اإلدا ة اإلسييت اتيجي عخييى أنهييا تييينة تنافسييي
(.)Lyanch, 2000, 153
وتيي الباحثتييان أن أهتييي التييينة التنافسييي تنبييف تيين ييول التحييديات التييك تواجييع
التن تات التعاص ة ,بيض الن عن ةبيع ونيو النشياة اليذي تناوليع تين خللهيا يت ين
لختن ت البقال والنتو واالستت ا فك بي شديدة التنافس .
ثالثا ا -تحديات تحقيق الميزة التنافسية
حيدد يل تين ( )Hicks, 1993و (النعبيك )20 ,0999 ,و (الونيداوي)52 ,3003 ,
عواتل تنشأ فيها التينة التنافسي  ,وعدم االهتتام بها يجعخها تحديات تسهم فك ع ةخي تحقييا
التينة التنافسي وهك :
 .1الكفاءة المقارنة ()Comparative Efficiency
يقصد بها أن التن ت تستةيف أن تنتج الخدتات ب خاي أدنيى تين خاي انتيا التنافسيين
لها ,وهذا العاتل يتأث بعواتل اساسي أخ هك:
أ -الكفاءة الداخلية ()Internal Efficiency
وتشي إلى تستو ال خف التك تتحتخها التن ت فك داخخها.
ب -الكفاءة التنظيمية المتبادلة ()Interorganizational Efficiency
وتشي إلى ال خف التك تتحتخها التن ت فك تعاتخها تف التن تات الخا جي .
 .3ةوة التساوت ()Bargaining Power
وهك تتيح لختن ت تحقيا حاالت التسياوت تيف نبا نهيا وتجهنيهيا لصيالحها الخياص
بها ,وهذا العاتل يتأث بعواتل اساسي أخ هك:
أ .ال خف الت تبة بالبحث والتةوي ( )Search Related Costsوتشي إلى خيف تسيويا
التن ت  ,والتجهنين ,أو النبا ن باف ل االسعا .
 .الخصييا ص الا يييدة لخخدت ي ( )Unique service featuresوهييك خصييا ص الخييدتات
التك تجعخها تختخا عن خصا ص خدتات التنافسين.
ت .خف التحول ()Switching costs
وهييك ال خييف التييك يتحتخهييا النبييا ن والتجهيينون إذا تييا اتتنعييوا عيين التعاتييل تييف تخييك
التن ت  ,الش ل .0

[ ]82

االسبقيات التنافسية للخدمات السياحية...

ال خف الت تبة بالبحث والتةوي

الميزة
التنافسية

قوة
المساومة

الخصا ص الا يدة لخخدت
خف التحول

الكفاءة
المقارنة

ال االة الداخخي
ال االة التن يتي التتبادل

الش ل 0
العواتل التؤث ة فك التينة التنافسي
Source: Hicks Jr. James O. 1993," Management Information Systems: A User Perspective "3rd Ed.
West Publishing Co., U.S.A.

رابعا ا -االسبقيات التنافسيةCompetitive Priorities :

لجييأت التن تييات التييك تعتييل فييك صييناع السييياح إلييى االعتتيياد عخييى توليايي تيين
الخيييا ات فييك ييل التجيياالت واألنشيية التتعخق ي بييإدا ة العتخيييات ,تخييك التوليا ي التييك تتثييل
االسبقيات التنافسي التيك يت ين أن تعتتيد عخيهيا أو تتبناهيا التن تيات القا تي بوصياها وسييخ
لختناف تف التن تات األخ  ,والتك تؤدي إلى تحقيا األهداف التتعخق بالتد البعييد ,وةيد
اختخف الباحثون فك تحديد العناص الت ون لألسيبقيات التنافسيي  ,فتينهم تين حيددها بال خاي
والجييودة ,وتسييخيم الخدتيي  ,والت ونيي (تحسيين والنجييا  )32 ,3004 ,وتيينهم تيين أ يياف
االبدا لتحقيا تخ جات ذات تواصاات نوعي عالي (العانك ,)90 ,3004 ,وآخ أ ياف
البي لتت ن النبا ن تن اختيا التنتجات التا خ بي يا ً (السّتان )030 ,3002 ,وهنياك تين
عي ّد السييتع ل سيم ت اني ت توةي بيين التن تييات (الحيييالك ,)23 ,3002 ,ونقيدم فيتييا يييأتك
ع ا ً توجناً لبعض هذ االبعاد بتا يخدم أهداف البحث الحالك.
 -1الكلفةCost :
تقديم تنتجات بأسعا أةل تين التنافسيين ييؤدي إليى نييادة حصي التن تي فيك السيوا
التنافسك عخيى أسيا ال خاي يتةخي ت يين االهتتيام نحيو تخاييض جتييف عناصي الت ياليف:
ت اليف العتيل والتيواد ,والتخيف ,والت ياليف الصيناعي وبي هيا بهيدف تخاييض خاي الوحيدة
الواحدة تن السخع أو الخدت (تحسن والنجا .)38 ,3004 ,
إن ال خا تعيد هيدفا ً أساسييا ً لخعتخييات وتتيأث بأهيداف األدال األخي  ,فعتخييات الجيودة
العالي ي تعتييل عخييى عييدم هييد الوةييت أو الجهييد إلعييادة عتييل األشيييال ,عييدم تللت ي النبييا ن
الداخخين ,تا أن س ع العتخيات تخاض تستو الخنين بين العتخيات ,ف لً عن اعتتاديي
العتخيات ,وت ون العتخيات التك يتم تبنيها لتيييي ال ي وف بسي ع تين دون تعةييل الجينل
التتبقييك لخعتخي ي  ,تييا إن ت ون ي العتخيييات يت يين أن تيي ي س ي ع الاعاليييات دون الهييد فييك
الوةت والةاة  ,إذا نستنتج أن تحسين أدال ال خا يتم تن خلل تحسيين بقيي أهيداف العتخييات
(ال ّستان.)033-034 ,3002 ,
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 -2الجودة Quality
وتنقسيم إليى تصيتيم تتنيو عيال األدال (جيودة التصيتيم) High performanc design
وجودة التةابق .Conformance

إن الجودة وفقا ً لألسبقي األولى فيهيا (تصيتيم عيال األدال) ينصي عخيى جيودة تصيتيم
التنتج ألجل أن يت تن خصا ص وسيتات عاليي التايوا فيك األدال ,وتتاني أ بي والسيلت
واألتان فك االستخدام ,واةتصادي االستعتال وسهول الدخول إلى تواةف الخدتي  .فيتيا تؤ يد
الجودة فك األسبقي الثاني (جودة التةابق ) عخى الجودة التتسياوة ) ,(consistent qualityإذ
ينص االهتتام عخى تقابخ التنتج لخصا ص وتواصاات التصتيم التعتتد تن ةبل العتخييات
ل ييك يحصييل النبييا ن عخييى سييخف وخييدتات تتةييابا تييف الخصييا ص التييك و ييعت لهييا التييك
جالت تن توةعاتهم عن تخك التنتجات (.)Dilworth, 1996, 58
 -3المرونة Flexibility
وتنقسم إليى تقيديم تنتجيات تتنوعي بحسي اإليصيال  variety customizationوت وني
التييي فك الحجم volume Flexibility
فييك األسييبقي األولييى تنص ي الت وني عخييى تةييوي ةييد ات التن ت ي عخييى تييي ي نييو
التنتج وفقا ً لحاجات النبون تبعيا ً لختييي فيك ةخبيات السيوا والتيك يةخيا عخيهيا بااليصيال أو
النبوني  , customizationوهيك القيد ة عخيى الت ييف واالسيتجاب تيف الحاجيات الا ييدة ل يل
نبون وتييي تصاتيم السيخع  /الخدتي  ,حييث تيم تقيديم السيخف والخيدتات بحسي تا ييلت
النبون.
واألسبقي الثاني هك "ت ون الحجم" وتعنك ةد ة التن ت عخى تس يف أو إبةال تعدل
اإلنتا بس ع لتعالج التقخبات ال بيي ة فيك الةخي عخيى أن تبقيى التن تي تعتيل عخيى نحيو
اةتصادي ت بح خاص عند إبةال  /تخايض تعدل اإلنتيا بتسيتو بيي (السيتان,3002 ,
.)slack et al., 2004, 52( )038
 -4وقت التسليم Time Delivery
إن التناف عخى أسا الوةت أو التسخيم يت تن ثلث جوان أو أسبقيات :
أ .الس ع فك التسخيم والتك تقا بتقدا الوةت الواةيف بيين تيا ي اسيتلم ةخي النبيون
وتا ي تخبيتع وعادة تايةخا عخى هذا الوةت بتدة االنت ا (.)lead time
 .التسخيم بالوةت التحدد والتتاا عخيع  ,ويقا تن خلل الت ا اليذي تيتم تقابخي وةيت
التسخيم التتاا عخيع تعب اً عن ذلك بالنسيب الت ويي لخةخبييات التيك سيختت إليى النبيا ن
باالوةييات التحييددة فييك التن تييات الصييناعي  .ويقييا بالنسييب الت وي ي لخنبييا ن الييذين
ينت ون لخحصول عخى الخدت لتدة أةل تن خت دةا ا فك تن تات الخدت .
ت .السي ع فييك التةييوي  ,ويقييا بتقييدا الوةييت التةخييو لتةييوي وتصييتيم تنييتج جديييد
وإنتاجييع  ,ف ختييا ييان الوةييت التنق ييك لح يي توليييد الا يي ة حتييى التصييتيم النهييا ك
واالنتا ةصيي اً يان لختن تي تيينة ةياديي تتايوا بهيا عخيى التنافسيين (slack et al.,
).2004, 48
 -5السمعة Reputation
لختنتج أو الحصول عخى حص سوةي بي ة تن خلل تقديم أسعا تنافسي لتنتوجاتهيا
و ييذلك تتتخييك علتي تجا يي تتاوةي تسييهم فييك تحقيييا فا ييدة لتسييتخدتيها ,إذ تسيتح السييتع
لختن ت بتحصيل التعخوتات التا خ حول تايخص أدا ها النشةتها إليى النبيا ن وأصيحا
التصييالح التتعيياتخين تعهييا وفييك الوةييت ناسييع تعييد السييتع تهت ي لبنييال علةييات عخييى التييد
الةويل تف النبا ن ,تتا ينع ذلك عخى عقد تحالاات تيف تن تيات أخي بسيب إتتل هيا
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لتينة الستع والتوثوةي التك ت سم لهيا ت اني ت توةي بيين التن تيات (Lynch & Baines,
)( 2004, 171-187الحيالك.)25 ,3002 ,

وفك ول تا جال باألسبقيات التنافسي التذ و ة آناا ً نلح تباين ة وحيات البياحثين
فك تحديد األسبقيات التنافسي  ,فخ ل باحث توجهات خاص فك أبعاد التينة بحس توجهيات
الد اس التةخو اج الها.
الخدمات السياحية  /إطار مفاهيمي
أوالا -مفهوم الخدمة السياحية
ان تن أب ن تلتح العقود األخي ة تن الق ن التا يك ,هيو النتيو الها يل فيك القةيا
الخدتك ,وذلك فك ل االةتصاديات الصناعي التتةو ة فيك العيالم ,واليذي أد إليى هيو
خدتات جديدة بصو ة تستت ة تختخف عن الخدتات التقخيدي  ,والتيك تيةيك جانبيا ً بيي اً تين
تتةخبيات الحيياة اليوتيي  ,عخييع فيإن الحاجي إليى تع ييف وا يح ودةييا لخخدتي أصيبح أتي ا
ي و يا فقييد ع فهييا (الب ي ي والت حييوتك )88-82 ,3002 ,بأنهييا "فعييل أو أدال أو جهييد
يقدم تن ة ف إلى ة ف آخ  ,وةد يي تبة ذليك الاعيل أو األدال بيي التختيو بتقيديم تنيتج
بي تادي وال يت ن تتخ ع".
ووصيياها (الييديو جييك )558 ,0999 ,بأنهييا "نشيياة أدا ييك يناييذ لختسييتهخك يت ييتن
تشا تع تثل االستخدام  ,ول ن لي التتخك لتسهيلت أو تنتجات التن ت ".
أتا الخدت السياحي فوصاها (الب ي ي )530 ,3003 ,بأنهيا "خيدتات اليت ين خننهيا
أو االحتاا بها لات ة تن النتن وأن الةخ عخيها بي تستق وتتقخ ".
وحييددها (عبيييدات )80 ,3002 ,بأنهييا " تت ييون تيين تجتوعي تيين العناصي ال تنيي
والتادي ي وبي ي التادي ي  ,وأنهييا بي ي ةابخ ي لخنقييل تيين ت ييان إلييى ت ييان آخ ي بيينا النوعي ي
والجودة".
وت الباحثتان أن الخدت السياحي  ,تاهك إال فعل بي تختو يقيدم تين ةي ف إليى
ة ي ف آخ ي اليت يين خننهييا أو نقخهييا أو تتخ هييا تيين ةبييل النبييون  ,وةييد ي افقهييا فييك بعييض
االحيان تنتج تادي.
ثانيا ا -خصائص الخدمات السياحية
تتتييين الخييدتات السييياحي بخصييا ص يسيي تجعخهييا تتتييينة عيين السييخف والخييدتات
األخ والتك يت ن تحديدها باالتك:
 .0االختالف :تتتان الخدت السياحي بخاصي االخيتلف  ,ألنيع تين الصيع عتخييا ً إنتيا
خيدتتين سييياحيتين تتةييابقتين ,ألنييع سييي ون هنيياك دوتيا ً إخيتلف فييك الجييودة حتييى لييو
افت نا تةابا الخصا ص التادي لخخدتات السياحي (عبيدات.)02 ,3002 ,
 .3التكامللل :تيين التتعييا ف عخيييع أن الخييدتات السييياحي ليسييت خدتي واحييدة تناي دة ,بييل
تت ييتن عييدد تيين الخييدتات الا عي ي الت اتخي ي  ,فتييثلً أن تقييديم الخدت ي ال خي ي وجييودة
الخدتات التساعدة التتصخ تعها والتك ت تل الخدت ناسها هيك تين األتيو األساسيي
لنجاا الخدت (عبيدات.)08 ,3002 ,
 .5الالملموسية :تعد اللتختوسي الخاصي األساسي التك تتين الخدتات عين السيخف ,وأن
صا التختوسي تتتثل فك عدم القد ة أو القابخي بش ل عقخك عخى التختين والتقيييم تين
خلل استخدام الحيوا الختي التيك هيك التيذوا ,والختي  ,والسيتف ,والن ي  ,والشيم
ْ
(الديوجك ,)558 ,0999 ,وبالتالك فإن الخدتات السيياحي ييتم اختيا هيا عخيى أسيا
الستع والتج ب أ ث تن اسا االختيا التادي (البياتك.)30 ,3002 ,
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 .4عدم تتخك الخدتي  :هيذ الخاصيي تنةخيا تين تبي ات أساسيها يون الخدتي السيياحي
ينتاف تنها تستخدتها ,وال يت نع تن التتتف بحا تخ يتها (الب ي.)530 ,3003 ,
 .3الموسلمية :تتصيف الخييدتلت السيياحي بالتوسيتي فييك العتيل ,وهيذا تييا نلح يع فييك
اشه تعين تن السن تن نيادة السياح فك فت ة تعين (الذ وة) وأنخاا ها فيك فتي ة
أخ (البياتك.)30 ,3002 ,
ً
 .2الخدمات سريعة التالشي :الخدتات دا تا تنتج وتسيتخدم فيك آن واحيد ,ليذا يقيوم الاي د
بةخي الخدتي في ييون جيينلا تيين الخدتي التقدتي لييع ,وي ييون تيين الصييع نقييل ت ييان
لتقديم الخدت أو ت فا سياحك أو تقوتات جذ سيياحك تين ت يان إليى آخي (kotler
).& Tucmer, 1989, 466
ثالثا ا -أنواع الخدمات السياحية األساسية
تنقسييم الخدت(يي( السياحي(يي( إلييى عييدد تيين الخييدتات الا عي((يي( أهتهييا (توفيييا,3002 ,
:)50-39
 .1خدمة اإلقامة
تقييدتها جتيييف وسييا ل اإلةات ي السييياحي التع وف ي تثييل الانييادا والتييوتيلت والق ي
السياحي والشقا التا وش  ,وبيوت الشبا  ,والتخيتات.
 .2خدمة اإلعاشة
تقدتها وسا ل اإلةات التختخاي  ,ف يل عين التةياعم وال افيت ييات ,والتحيلت العاتي
إلى بي ذلك تن وسا ل اإلعاش .
 .3خدمة النقل السياحي
تتيييولى شييي ات النقيييل السيييياحك العاتييي والخاصييي وبعيييض الانيييادا وت اتييي تيييأجي
السيييا ات تقييديم هييذ الخدت ي تيسييي اً عخييى السييا حين فييك التنقييل تيين ت ييان إلييى ت ييان داخييل
الدول .
 .4خدمة شركات ووكاالت السياحة والسفر
تقييوم هييذ الشي ات بتقييديم خييدتاتها التختخاي لخسييا حين تثييل الحجيين بالانييادا ووسييا ل
النقل الداخخي والحجن عخى ال حلت الجوي الدولي والتحخي إلى بي ذلك تن الخدتات.
 .5خدمة المعلومات السياحية
تقييدم هييذ الخييدتات بعييض الانييادا ال ب ي وت ات ي االسييتعلتات السييياحي ال سييتي
والخاص ي لخييدول السييياحي سييوال داخييل الدول ي أو خا جهييا فييك ت انهييا التوجييودة فييك الييدول
األخ .
 .6خدمة المشتريات السياحية
تقدتها تحلت بيف الهدايا والتذ ا ات السياحي وبعض التحلت العاتي األخي التيك
تبيف تثل هذ السخف السياحي .
 .7خدمة االتصاالت
ً
تقدم هذ الخدت ت ات ح وتي تابع لخدولي  ,ف يل عين الت اتي الخاصي والانيادا,
وفك العص الحيالك أصيبحت خدتي االتصياالت تتيواف ة فيك تع يم اليدول السيياحي  ,ول ين
يختخييف تسييتو تقييديم الخدت ي بحس ي إت انيييات الدول ي السييياحي وةييد تها االةتصييادي  ,ألن
االتصاالت تةخ بني تحتي ةوي وت خا .
 .8خدمة الترفيه السياحي
تقدتها التحلت العات السياحي وتختخيف وسيا ل الت فييع السيياحك العاتخي فيك الدولي
السياحي  ,وت ون تتنوع لتخبي ببات واحتياجات السا حين التتعددة.
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 .9خدمة السياحة الدينية
وفك البخدان ذات التو وثات والعقا د الديني البيد تين أن تو يف الخةية االسيت اتيجي
التنسيييجت تيييف التعتقيييدات الدينيييي تيييف عيييدم التييي او التقخييييل تييين أهتيتهيييا بهيييدف يييتان
االستت ا ي فك تسويا هذ االتا ن الديني التهت (عبيدات.)049 ,3004 ,
وفك ول تا تقدم يت ننا التة ا إلى عناص التنيج التسويقك لخسيياح الدينيي ل يون
تجال تةبيا بحثنا الحالك فك التن تات السياحي لخحج والعت ة.
يت تن التنيج التسويقك لخسياح الديني عدداً تن العناص نو دهاعخى النحيو الآلتيك:
(عبيدات.)053-050 ,3002 ,
.0
.3
.5
.4
.3
.2
.8

التوةف الدينك (التسجد) ذلك أن وجود التوةف ذا الصبي الديني يتثل العنص األول تين
عناص التن التسويقك السياحك.
تواف اإلدا ة التؤهخ إلدا ة وصيان وحسن استقبال النا ين أو الحجا لختوةف.
تييواف وسييا ل االتصييال والتواصييلت التناسييب لخقييادتين الحيياليين أو التحتتخييين لخسييواا
الدينيين.
تواف التنتجات التادي التك تع تا ي التوةف وأهتيتع ال وحي ألصحا العلة .
االست احات ,والانادا ,والتةياعم وبنوعييات وأسيعا تعقولي
تواف الخدتات األخ
وتنافس .
ايجاد خةوة ةي ان تحخي إةخيتي ودولي تصل لختوةف لسيياحك اليدينك فيك هيذا البخيد أو
ذاك .
تييوفي التسييهيلت الخاصيي بالتأشييي ات الخاصيي بالييدخول والييذها لختواةييف السييياحي
الديني .

الجانب الميداني
اوالا -وصف األفراد المبحوثين
ً
تم اختيا عدد تين شي ات الحيج والعتي ة فيك تديني التوصيل تييدانا لخبحيث الحيالك,
و ة استع اض خصا ص أف اد العين التبحوث  ,الجدول .3
وعخيع إ تأت الباحثتان
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الجدول 3
خصا ص األف اد التبحوثين فك التن تات التبحوث
ذكور
العدد
35

%
111

25فأقل
%
العدد
9
3
إعدادية فما
دون
العدد %
16
6
 11فأقل
%
العدد
77
27

اناث
العدد
-

توزيع االفراد المبحوثين حسب الجنس
المجموع
%
-

35

توزيع االفراد المبحوثين بحسب العمر (سنة)
 56فأكثر
55-46
45-36
35-26
%
العدد
%
العدد
%
العدد
%
العدد
3
1
21
7
41
14
28
11
توزيع االفراد المبحوثين بحسب المؤهل العلمي
دبلوم فني

بكالوريوس

دبلوم عالي

ماجستير

العدد
العدد %
العدد %
العدد %
1
3
1
49
17
26
9
توزيع األفراد المبحوثين بحسب الخبرة (سنة)
 21فأكثر
21-16
15-11
%
العدد
%
العدد
%
العدد
9
3
14
5

%
3

المجموع
35
دكتوراه
العدد
1

%
3

المجموع
35

المجموع
35

المصدر :تن إعداد الباحثتين باالعتتاد عخى نتا ج االستبيان

يو يح الجيدول  3خصيا ص األفي اد التبحيوثين فيك التن تيات التبحوثي وتين خللييع
يت ن تأشي اآلتك :
 نسب الذ و انت  ,%000أي إن األف اد التبحوثين هم تن الذ و فقة وهذا يتناس تيفةبيع عتل التن تات التبحوث  ,إذ يتةخ تين العياتخين القيد ة عخيى التعاتيل تيف شي ا ح
تختخا تن التجتتيف ,ف يلً عين السيا وبشي ل تسيتت خيلل السين  ,وخاصي فيك أوةيات
ذ وة الةخ .
 وفيتا يخص ف ات العت ه أن ( )%40تن األف اد التبحوثين تقف أعتا هم تن الا يالعت ي ( )43-52وهك ف تتسم بالن ج الا ي  ,تتا يسهم فك أعةال إجابيات تعقولي ,
ف لً عن ةد ة هذ الا عخى السا وإدا ة ال حلت السياحي .
 بخصييوص التؤهييل العختييك ف يإن ( )%49تيين األف ي اد التبحييوثين ييان تتيين يحتييل شييهادةتد تأهيل هذ الا لتقديم أجابات يعول عخيها.
الب الو يو  ,تتا يع
 فيتا يتعخا بالخب ة فإن ( )%88تن األف اد التبحوثين تن انت خب تهم 00سينوات فأةيل,وهذا يتللم تف ال وف التك انيت يتي بهيا ةة نيا أثنيال فتي ة الحصيا االةتصيادي ةبيل
عخى سا التواةن الع اةك.
عام  3005والقيود التا و
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ثانيا ا -وصف وتشخيص بعد البحث (األسبقيات التنافسية للخدمات السياحية)
 .1وصف متغير الكلفة وتشخيصه
الجدول 5
وصف تتيي ال خا وتشخيصع

ت

مقاييس متغير الكلفة

تتتييييين شيييي تنا بتقييييديم خييييدتات
 -1سيييياحي تخا ييي ال خاييي تقا نييي
بتنافسيها
تسيييتخدم شييي تنا وسيييا ل ةابيييي
-2
تح ت عخى ت الياها
تحيييياول شيييي تنا و ييييف توانييييف
 -3ليييييدخول تنافسيييييين جيييييدد عبييييي
تخايض اسعا خدتاتها السياحي
تتبيييييف شييييي تنا سياسييييي السيييييع
 -4التييييينخاض لخيييييدتاتها باعتبيييييا
التعيا األول لنجاحها
التعدل ال خك

المصدر :تن إعداد الباحثتين

مقياس االجابة
أتفق
ال
لحد
أتفق
أتفق
ما

الوسط
الحسابي
المرجح

الوزن
المئوي

التقييم

X1

02

2

9

3,33

%83,35

عالك

X2

04

2

03

0,98

%23,8

تتوسة

X3

00

4

30

0,22

%32,0

تتوسة

X4

2

3

33

0,30

%30,48

تتوسة

0,23

 %20,28تتوسة
N= 35

الرمز

تن تعةيات الجدول  5الذي يقي تتيي ال خا  ,تبين أن أعخى اتاياا تين ةبيل األفي اد
التبحوثين ان عخيى تت ينات التتييي ( X1تتتيين شي تنا بتقيديم خيدتات سيياحي تنخا ي
ال خا تقا ن بتنافسيها) وتع سها أ ةيام الوسية الحسيابك التي جح واليونن الت يوي (,3,33
 )%83,35عخى التوالك ,أتا فيتا يخيص أدنيى اتاياا تين ةبيل األفي اد التبحيوثين يان عخيى
تت ييتنات التتيي ي ( X4تتبييف ش ي تنا سياس ي السييع التيينخاض لخييدتاتها باعتبييا التعيييا
األول لنجاحهيييا) ,وتو يييحها أ ةيييام الوسييية الحسيييابك التييي جح واليييونن الت يييوي (,0,30
 )%30,48وعخى التوالك.
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 .2وصف متغير الجودةوتشخيصه
الجدول 4
وصف تتيي الجودة وتشخيصع
مقياس اإلجابة

ت

مقاييس متغير الجودة

تعد جودة خدتات ش تنا
 -5الهدف األول الذي تسيعى
إلى تحقيقع
يييد ك العيياتخون بش ي تنا
-6
اهتي جودة الخدت
تخبيييييك خيييييدتات شييييي تنا
 -7حاجييييييييييييات و ببييييييييييييات
النبا ن.
تعتتيييييد شييييي تنا الجيييييودة
يسك فيك تقيديم
تقيا
-8
أف يييييا جدييييييدة لخيييييدتات
السياح .
التعدل العام

الوسط
الحسابي
المرجح

الوزن
المئوي

التقييم

X5

05

4

02

0,23

%20,22

تتوسة

X6

8

3

32

0,43

%42,55

عيف

X7

30

2

2

3,43

%20,22

عالك

X8

8

4

34

0,30

%30,48

تتوسة

0,20

%20,32

تتوسة
N= 35

الرمز

أتفق

أتفق
لحد ما

ال
أتفق

التصد  :تن إعداد الباحثتين

تعةيات الجدول  4أ ن أعخى إتااا تن ةبل األف اد التبحيوثين عخيى تت يتنات
تع
التتيي ( X7تخبك خدتات ش تنا حاجات و ببات النبا ن) وتع سها أ ةام الوسة الحسيابك
الت جح والونن الت وي ( )%20,22 ,3,43وعخى التوالك ,أتا فيتا يخص أدنى اتاياا تين
ةبييل االف ي اد التبحييوثين ييان عخييى تت ييتنات التتيي ي ( X6يييد ك العيياتخون بش ي تنا أهتي ي
جيييودة الخدتييي ) ,وتو يييحها أ ةيييام الوسييية الحسيييابك التييي جح واليييونن الت يييوي (,0,43
 )%42,55وعخى التوالك.
 .3وصف متغير تسليم الخدمة وتشخيصه
الجدول 3
وصف تتيي تسخيم الخدت وتشخيصع
ت

مقاييس متغير االيجابة

-9
تسيييعى شييي تنا إليييى أن
ت يون دةيقي فيك تواعييد
تقديم خدتاتها لنبا نها
-00
تتتييييياين شييييي تنا عييييين
تنافسييييييها تييييين خيييييلل
تسخيم خدتاتها فك وةتهيا
التحدد
-00
يعيييد تسيييخيم الخدتييي فيييك
وةتهيييييا تعييييييا النجييييياا
لش تنا
التعدل العام

المصدر :تن إعداد الباحثتين

مقياس اإلجابة
أتفق
لحد
أتفق
ما

الوسط
الحسابي
المرجح

الوزن
المئوي

التقييم

X9

33

00

-

3,80

%90,55

عالك

X10

02

03

3

3,58

%89,04

عالك

X11

30

2

9

3,50

%88,04

عالك

3,42

%23,39

عالك

الرمز

ال
أتفق

N= 35
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تو ييح تعةيييات الجييدول  3أن أعخييى اتايياا تيين ةبييل األف ي اد التبحييوثين ييان عخييى
تت يييتنات التتييييي ( X9تسيييعى شييي تنا إليييى أن ت يييون دةيقييي فيييك تواعييييد تقيييديم خيييدتاتها
لنبا نهييا) وتع سييها أ ةييام الوسيية الحسييابك الت ي جح والييونن الت ييوي ()%90,55 ,3,80
عخى التوالك ,أتا أدنى إتااا تن ةبل األف اد التبحيوثين ف يان عخيى التتييي ( X11يعيد تسيخيم
الخدت فك وةتها تعيا النجياا لشي تنا) وتع سيها ا ةيام الوسية الحسيابك التي جح واليونن
الت وي ( )%88,04 ,3,50عخى التوالك.
 .4وصف متغير المرونة وتشخيصه
الجدول 2
وصف تتيي الت ون وتشخيصع
ت

مقاييس متغير المرونة

 -12تسييعى شي تنا باسييتت ا
لخت ييييييييف السييييييي يف إنال
التييييييي ات فيييييك سييييييخوك
تنافسيها
 -13تحاول ش تنا االسيتجاب
السييييييييييي يع لحاجيييييييييييات
وةخبات نبا نها.
 -14تتتتييييف شيييي تنا بالقييييد ة
عخيييييييى إيجييييييياد البيييييييدا ل
ألنشييييييييييةتها اسييييييييييتجاب
لختيي ات الخا جي
 -15تت ييييف شييي تنا لتقخبيييات
الةخ لخخدت السياحي
التعدل العام
المصدر تن إعداد الباحثتين

الرمز

مقياس اإلجابة
أتفق
ال
لحد
أتفق
أتفق
ما

الوسط
الحسابي
المرجح

الوزن
المئوي

التقييم

X12

3

00

30

0,38

%33,52

تتوسة

X13

3

8

32

0,50

%45,22

عيف

X14

3

04

02

0,22

%32,09

تتوسة

X15

3

3

32

0,33

%40,22

عيف

0,43

%42,48

عيف
N= 35

تبيييين تعةييييات الجيييدول  2أن أعخيييى اتاييياا تييين ةبيييل االفييي اد التبحيييوثين يييان عخيييى
تت يييتنات التتييييي ( X14تتتتيييف شييي تنا بالقيييد ة عخيييى إيجييياد البيييدا ل ألنشيييةتها اسيييتجاب
لختيييي ات الخا جييي ) وتع سييها ا ةييام الوسيية الحسييابك التيي جح والييونن الت ييوي (,0,22
 )%32,09وعخى التوالك ,أتا أدنى اتااا تن ةبل األف اد التبحوثين ان عخى التتيي X15
وتو ييحها أ ةييام الوسيية الحسييابك التيي جح والييونن الت ييوي ( )%40,22 ,0,33وعخييى
التوالك.
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 .5وصف متغير السمعة وتشخيصه
الجدول 8
وصف تتيي الستع وتشخيصع
ت

الرمز

مقاييس متغير السمعة

تتييييييييوف لييييييييد شيييييييي تنا
الت ون فيتا يتعخيا بتحدييد
-16
اسيييييعا خيييييدتاتها نتيجييييي
لستعتها فك السوا.
تسيييييتح السيييييتع لشييييي تنا
الحصيول عخييى التعخوتييات
-17
التا يييييييييييييييييييييييخ إنال أدال
انشةتها إلى نبا نها.
تسيييهم سيييتع شييي تنا فيييك
 -18بنالعلةيييات ةويخييي االتيييد
تف نبا نها.
تيييييتت ن شييييي تنا اعتتييييياداً
عخى ستعتها تن الحصيول
-19
عخييى حص ي سييوةي بي ي ة
تقا ن بتنافسيها.
التعدل العام
المصدر تن إعداد الباحثتين

مقياس اإلجابة
أتفق
ال
لحد
أتفق
أتفق
ما

الوسط
الحسابي
المرجح

الوزن
المئوي

التقييم

X16

05

05

9

3,00

%80,55

تتوسة

X17

03

00

05

0,98

%23,22

تتوسة

X18

00

00

03

0,23

%20,22

تتوسة

X19

3

4

39

0,33

%40,22

عيف

0,82

%39,38

تتوسة
N= 35

تو ييح تعةيييات الجييدول  8أن أعخييى اتايياا تيين ةبييل االف ي اد التبحييوثين ييان عخييى
تت ييتنات التتيي ي ( X16تتييواف لييد ش ي تنا الت ون ي فيتييا يتعخييا بتحديييد اسييعا خييدتاتها
نتيج لستعتها فك السوا) وتع سها أ ةام الوسة الحسابك الت جح والونن الت يوي (,3,00
 )%80,55وعخى التوالك ,أتا أدنى اتااا تن ةبل األف اد التبحوثين ان عخى التتيي X19
(تييتت ن شييي تنا اعتتيياداً عخيييى سييتعتها تييين الحصيييول عخييى حصييي سييوةي بيييي ة تقا نييي
لتنافسيها) ,وتو حها أ ةام الوسة الحسابك التي جح واليونن الت يوي ()%40,22 ,0,33
وعخى التوالك.
وتيين خييلل التعيييدل العييام لخيييونن الت ييوي ,والتقييييم لتتييييي ات االسييبقيات التنافسيييي
لخخدتات السياحي نع ض الجدول .2
الجدول 2
التعدل العام لخونن الت وي ,والتقييم لتتيي ات االسبقيات التنافسي لخخدتات السياحي
متغيرات االسبقيات
التنافسية للخدمات السياحية
التعدل العام لخونن الت وي
التقييم
المصدر تن إعداد الباحثتين

تسليم الخدمة

الكلفة

الجودة

السمعة

المرونة

%23,39

%20,28

%20,32

%39,38

%42,48

عالك

تتوسة

تتوسة

تتوسة

عيف
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تن تعةيات الجدول .2
جال تتيي تسخيم الخدت فك الت تب االولى ويو حع التعدل العيام لخيونن الت يوي ,إذ
بخغ ( )%23,39وبتقييم عال ,تتيا يشيي الى أن تسيخيم الخدتي فيك وةتهيا التحيدد يعيد تعييا اً
لنجاا التن تات التبحوث  ,ثم يخيها تتيي ال خا وبعدها الجودة وبتعيدل عيام لخيونن الت يوي
( )%20,28و ( )%20,32وعخى التوالك بتقيييم تتوسية ,وهيذا يتقيك تيف د اسي (السيتان,
 ,)3002وتيين ثييم جييال تتيييي السييتع وبتعييدل عييام لخييونن الت ييوي ( )%93,38وبتقييييم
تتوسة أخي اً بخغ التعدل العام لخونن الت يوي لخت وني ( )%42,48وبتقيييم يعيف  ,وهيذا
يشي إلى التقخبات ال بي ة والتييي ات فك ةخبات السوا والنبا ن.
وبنال عخى تاتقدم ت فض ف ي البحث العدتي التك تينص عخيى أنيع اليتيواف ت تيي
ألولويات األسبقيات التنافسي التك تتبناها التن تات التبحوث لتحقيا التينة التنافسي  ,وتقبيل
الا ييي البديخي التييك تيينص عخييى تييواف ت تيي األولويييات للسييبقيات التنافسييي التييك تبناهييا
التن تات التبحوث .
االستنتاجات والمقترحات
أوالا -االستنتاجات
توصل البحث إلى االستنتاجات اآلتي :
 .0تعتتد التن تات التبحوث فك تجال تقديم الخدتات السيياحي عخيى تولياي تين األسيبقيات
التنافسي (تسخيم الخدت  ,ال خاي  ,الجيودة ,السيتع  ,الت وني ) وبأولوييات ت تيي بوصياها
وسيخ لختناف وتن خللها تتحقا التينة التنافسي لتحقيا األهداف الت جوة
 .3تبين نتا ج وصف وتشخيص األسبقيات التنافسي بأن دة تسخيم الخدت  ,ةد ناليت الت تبي
األولييى فييك جييذ النبييا ن لختعاتييل تييف التن تييات السييياحي  ,وذلييك عخييى وفييا إجابييات
األف ي اد التبحييوثين بخصييوص األسييبقيات التنافسييي لخخييدتات السييياحي  ,ل ونهييا تخةيية
بش ل دةيا ,ف لً عن أنها تينة ةيادي تتاوا بها عن التنافسين.
 .5أ ه ت نتا ج التحخيل أي يا ً أن إةبيال النبيا ن عخيى الخيدتات السيياحي يعتتيد عخيى خاي
الخدت السياحي وجودة,إذ إن ال خا تعد هدفا ً اساسييا ً لخعتخييات ,فعتخييات الجيودة العاليي
تعتل عخى عدم هد الوةت والجهد العادة تصتيم الخدتات ,ف يلً أن سيتع التن تيات
السياحي تؤهخها لخحصول عخى حص سوةي بي ة واخي اً الت ون لسيب بيةل اسيتجاب
التن تات التبحوث لختيي ات فك البي الخا جي التحية بها.
ثانيا ا -المقترحات
بنال عخى استنتاجات البحث نقدم التقت حات اآلتي :
 .0إيلل التن تات التبحوث إهتتاتا بتتيي الت ون ذليك بتعنيين ةيد اتها البشي ي والتاليي
والتسويقي باالستجاب الاو ي أو اآلني لختيي ات الداخخيي لختن تي  ,والخا جيي التتعخقي
فيها التن ت نشاةها وخصوصا ً ونها تعتل فك سوا بيي تسيتق ة
ببي تها التك تتا
وتحصل فيع تيي ات س يع وتااج بسب ال وف التك يت بها ةة نا العنين.
و ة ةييام التن تيات التبحوثي ببنيال سيتع جييدة لتن تياتهم حتيى تنييد تين حصيتها
.3
السييوةي وتتييين ناسييها عيين اآلخ ي ين ,ل ييون تجيياالت عتخهييا تتتحييو فييك تقييديم خييدتات
سياحي ديني (الحج والعت ة) لخديا التقدس فيك السيعودي  ,ف يلً عين ثي ة التن تيات
التنافس فك الوةت ذاتع.
 .5ي و ة ت يوين تصيو اتيل ألولويييات األسيبقيات التنافسيي لختن تيات التبحوثي تييدعم
التعا ف بينها وبين النبا ن.
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المصادر
أوال ا -المصادر باللغة العربية
 .0الب ي ي ,ثييات والت حييوتك أحتييد ,3002 ,تسييويا الخييدتات التالي ي  ,إث ي ال لخنش ي والتونيييف,
عتان ,األ دن.
 .3الب ي ,ثات  ,3003 ,إدا ة التسويا ,الت تب الوةني  ,بيداد ,الع اا.
 .5البياتك ,تي وان ,3002 ,دو التينيج التسيويقك السيياحك فيك تحقييا التيينة التنافسيي  ,سيال
دبخوم بي تنشو ة ,خي االدا ة واالةتصاد -جاتع التوصل.
 .4توفيا ,عبدال حتن ,3002 ,التسويا السياحك ,ة ,4ت ن الخب ات التهني لإلدا ة ,القاه ة,
تص .
 .3الحيالك ,أحتد تؤيد عةي  ,3002 ,األث التتابعك لخصا ص ونجاا ن ام التعخوتيات اإلدا يي
فييك تحقيييا التييينة التنافسييي  ,سييال تاجسييتي فييك إدا ة األعتييال بي ي تنشييو ة ,خي ي االدا ة
واالةتصاد -جاتع التوصل.
 .2اليييديو جيييك ,أيبيييك سيييعيد أحتيييد ,0999 ,إدا ة التسيييويا ,ة ,3دا ال تييي لخةباعييي والنشييي ,
التوصل ,الع اا.
 .8ال وسان ,تحتود عخك ,0998 ,العلة بين التينة التنافسي والخييا االسيت اتيجك وأث هيا فيك
األدال التصيييدي ي :د اسييي تحخ يخيييي فيييك شييي ات األدويييي األ دنيييي  ,أة وحييي د تيييو ا بيييي
تنشو ة ,خي االدا ة واالةتصاد -جاتع بيداد.
 .2النعبك ,حسن عخك عبد ,0999 ,أث ن ام التعخوتيات االسيت اتيجك فيك بنيال وتةيوي التناييا
التنافسييي وتحقيييا عواتييل التاييوا التنافسييك ,أة وحيي د تييو ا بييي تنشييو ة ,خييي االدا ة
واالةتصاد -جاتع بيداد.
 .9السييتان ,ثييا أحتييد سييعدون ,3002 ,الت اتييل بييين اسييت اتيجيات التصيينيف الاعييال وأسييالي
التصنيف ال شيا وأث ها فك تعنين األدال العتخيياتك :د اسي تةبيقيي فيك تجتوعي تختيا ة تين
التن تات الصناعي فك تديني التوصيل ,أة وحي د تيو ا فخسيا بيي تنشيو ة ,خيي االدا ة
واالةتصاد -جاتع التوصل.
 .00العانك ,عخك فا ا جتيل ,3004 ,دو ادا ة التع ف فك تحقيا التيينة التنافسيي  :د اسي حالي
العاتي لخصيناعات ال ه با يي  ,سيال
العاتي لصيناع البةا ييات والشي
فك ل تن الش
تاجستي بي تنشو ة ,ةسم إدا ة االعتال ,خي االدا ة واالةتصاد -جاتع بيداد.
 .00عبيدات ,تحتد اب اهيم ,3002 ,التسويا السياحك ,ة ,5دا وا ل لخنش  ,عتان ,األ دن.
 .03عبيدات ,تحتد اب اهيم ,3004 ,التسويا االجتتاعيي  ,االخ ي والبي يك ,الةبعي االوليى ,دا
وا ل لخنش والتونيف ,اال دن.
 .05القة ي  ,تحيييك الييدين يحيييى توفيييا ,3003 ,الخيييا االسييت اتيجك واث ي فييك تحقيييا التييينة
التنافسييي  ,د اس ي تةبيقي ي فييك عين ي تيين ش ي ات التييأتين األ دني ي  ,أة وح ي د تييو ا بي ي
تنشو ة ,خي االدا ة واالةتصاد -الجاتع التستنص ي .
 .04تحسن ,عبدال يم ,والنجا صباا تجيد ,3004 ,ادا ة االنتا والعتخيات ,الةبع األولى.
 .03التعا يييدي ,تعيين وعييد  ,3002 ,إسييهاتات ن ي ي االسييت اتيجي القا ت ي عخييى التييوا د فييك
تحقيا التينة التنافسي د اس ن ي تحخيخ  ,تجخ بحوث تستقبخي العدد (.)03
 .02التي بييييك ,عبدالحتيييييد عبييييدالاتاا ,0999 ,اإلدا ة االسييييت اتيجي  :لتواجهيييي القيييي ن الحييييادي
والعش ين ,الةبع األولى ,تجتوع النيل الع بي لخنش والتونيف ,القاه ة ,تص .
 .08الونداوي ,هشام ةخعت عبيدالح يم ,3003 ,علةي األدال التيالك بيالتينة التنافسيي وأث هيا فيك
العا د والتخاة ة :د اس تةبيقيي فيك سيوا بييداد ليألو اا التاليي  ,أة وحي د تيو ا فخسيا ,
خي االدا ة واالةتصاد -الجاتع التستنص ي .
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