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الـتـــــسويق االجتــــــــــماعي وتأثــــــيره في المفاضمة بين ستراتـــــيجيات بـــــورتر التنافــــــــــــسية
بحث تطبيقي في فنادق الدرجة الممتازة في بغداد

1

Social marketing and its impact on the trade-off between Porter's competitive strategies
Applied research in the premium class Baghdad hotels

الباحث /ميدي حنون حسين

أ.م.د  .سعدون حمود جثير

كهُت االدارة واالقتصاد  /جايؼت بغذاد

المستخمص

يسمط البحث الضوء عمى العالقة بين التسويق االجتماعي بأبعاده (مصالح المنظمة ,رفاىية المجتمع ,رضا

الزبون) واستراتيجيات بورتر التنافسية بابعاده (استراتيجية قيادة الكمفة ,واستراتيجية التمايز ,و استراتيجية التركيز),
كما يحاول تحقيق مجموعة من االىداف التطبيقية  ,و تمخصت مشكمة البحث بمدى اىتمام المنظمة المبحوثة بتطبيق
التسويق االجتماعي واالىتمام في تحقيق استراتيجية بورتر التنافسية واغفال ىذا االىتمام في الفنادق المبحوثة ,

وبناءاً عمى ىذه المشكمة و العالقة بين متغيرات البحث الرئيسة والفرعية تمت صياغة ثالثة فرضيات رئيسة تفرعت

عنيا ( )8فرضيات فرعية  .وقد اعتمدت االستبانة اداة في جمع البيانات والمعمومات المتعمقة بالبحث  ,وتم ادخاليا
في اختبار الصدق والثبات  ,ووزعت عمى عينة مكونو من ( )85فرداً من مديري فنادق الدرجة الممتازة في بغداد

ومديري اقسام والشعب ومعاونييم في ستة فنادق خمس نجوم ىي  " :فندق الرشيد ,و فندق بابل ,و فندق عشتار ,و

فندق فمسطين ,فندق بغداد ,فندق المنصور " ,استخدم الباحث البرنامج االحصائي الجاىز ( )SPSS-19وبرنامج
()Excelالغراض التحميل  ,ومن خالل مجموعة من االدوات االحصائية المستخدمة في التحميل .وقد اظيرت االساليب
االحصائية عدداً من النتائج لعل ابرزىا وجود ارتباطات معنوية بين التسويق االجتماعي واستراتيجيات بورتر التنافسية

 ,كما ظير ان ىناك تأثي ار معنويا بين التسويق االجتماعي واستراتيجيات بورتر التنافسية  ,وىناك فروقات معنوية بين

متوسط اجابات التسويق االجتماعي بأبعاده (مصالح المنظمة  ,و رفاىية المجتمع  ,و رضا الزبون) في فنادق الدرجة

الممتازة المبحوثة  ,وكما توجد فروقات معنوية بين متوسط اجابات استراتيجيات بورتر التنافسية و ابعاده (استراتيجية
قيادة الكمفة  ,استراتيجية التمايز  ,استراتيجية التركيز)  ,في الفنادق المبحوثة  .ومن خالل النتائج المقدمة قدمت

مجموعة من التوصيات ابرزىا يجب اىتمام الفنادق المبحوثة البعاد التسويق االجتماعي وتفعيل دوره في دعم وبناء
استراتيجيات بورتر التنافسية المختارة.

الكممات الرئيسة  :التسويق االجتماعي  ,استراتيجية بورتر التنافسية .

Abstract
Sheds search light on the relationship between social marketing dimensions (the interests
of the organization, community well-being, customer satisfaction) and strategies Porter
competitiveness for its removal (cost leadership strategy, a strategy of differentiation, and
focus strategy), and tries to achieve a set of practical goals, and summarized the research
problem how interesting organized researched the application of social marketing and
interest in achieving Porter competitive strategy and the omission of this interest in the
hotels surveyed, and based on this problem and the relationship between the main research
)variables and sub-three hypotheses were formulated by the President of the branched (8
sub-hypotheses. Resolution has been adopted tool in the data and information related to
- 1اٌبذث ِستً ِٓ سساٌت ِاجست١ش
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research collection, and was introduced into the test validity and reliability, and distributed
to a sample consisting of 85 members of the first class hotels managers in Baghdad and
directors of departments and people and their assistants in the six five-star are hotels: "Good
hotel, and Hotel Babylon, and Ishtar Hotel, and the Palestine Hotel, Baghdad Hotel, AlMansour Hotel, "the researcher used the statistical program Ready (SPSS-19) and the
program (Excel) for the purposes of analysis, and through a set of statistical tools used in the
analysis. Statistical methods has shown that a number of findings Perhaps the most
prominent and there were no significant links between social marketing strategies and
competitive Porter, also appeared that there is a significant effect between social marketing
strategies Porter competitive, and there are significant differences between the average
answers to the social dimensions of marketing (the organization's interests and welfare of the
community, and customer satisfaction) in the premium-class hotels surveyed, as there are
significant differences between the average answers Porter competitive strategies and
dimensions (cost leadership strategy, differentiation strategy, focus strategy), in the hotels
surveyed. Through the results presented provided a set of recommendations, the most
prominent of the surveyed hotels should be interesting to keep social marketing and
activating its role in supporting and building competitive strategies Porter selected.
Keywords : Socially oriented marketing, competitive strategy.

المقدمة
ييدف ىذا البحث الذي تم تطبيقو في فنادق الدرجة الممتازة في بغداد الى ترسيخ أسس ومفاىيم التسويق االجتماعي في

تطوير اداء منظمات االعمال باعتبار ان ىذا التوجو ىو االساس الفمسفي االحدث في االستجابة لحاجات ورغبات المجتمع
 وىكذا يتبين دور المفيوم االجتماعي، ممثالً بضيوف الفنادق في بغداد وال تي تقع عمى عاتق المديرين عينة البحث
، لمتسويق الذي يسعى من خالليا الى زيادة فاعمية استراتيجيات بورتر التنافسية والمتمثمة بـ استراتيجية قيادة الكمفة

 اذ يعد التسويق االجتماعي االداة الرئيسة الفاعمة في تنشيط اداء كل استراتيجية،  استراتيجية التركيز، استراتيجية التمايز
 ومن ىذا المنطمق برزت فكرة البحث التي تسعى الى دراسة تأثير التسويق.من خالل تركيز وىدف المنظمة
االجتماعي(المتغير االساس) بوصفو يمثل توجو جديد الدارة التسويق في تحقيق (المتغير االستجابي) استراتيجية بورتر

 و، بغداد، وعشتار،  وفمسطين، وبابل، وقد حددت فنادق الدرجة الممتازة في بغداد وتشمل بفندق(الرشيد.التنافسي ة
 المتمثمين،  اذ ان ىذه الفنادق تتعامل مع اثمن الكفاءات البشرية وىم " المديرين " عينة البحث،المنصور) لتطبيق البحث
 وضم البحث، باالدارة العميا في الفنادق الذين يشكمون االساس وجوىر االبداع في تفعيل اعمال الداخمية والتنافسية لمفندق

 واعتمدت االستبانة أداة رئيسة في جمع البيانات والمعمومات، ) فرضية فرعية8(  تفرعت عنيا، ) فرضيات رئيسة3( عمى
، ) فرٍد85(  وقد تم توزيعيا عمى عينو بمغت، ) فقرة تغطي متغيرات البحث90(  اذ تضمنت، المتعمقة بالجانب العممي
. وبغية الوصول الى النتائج المحددة استخدمت الكثير من االساليب االحصائية المناسبة
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المبحث االول /منيجية البحث ودراسات سابقة
انًذىر األول  :يُهجُت انبذث
االول  -مشكمة البحث:

تنسجم مشكمة البحث مع اىمية تبني التسويق االجتماعي في صناعة االفكار واالراء التي تيم المجتمع بالدرجة االساس

،ال يخفى عن الجميع األىمية الكبيرة التي يحظى بيا دور ىذا

المفيوم في تحقيق استراتيجيات بورتر التنافسية

لممنظمات  ،وان غياب ىذا المفيوم "التسويق االجتماعي " يعد مشكمة تسويقية مؤثرة عمى تحقيق األىداف المحددة ،
ومن ذلك برزت مشكمة البحث من خالل معرفة مدى توفر ثقافة التسويق االجتماعي داخل المنظمة المبحوثة  .مما سبق
يمكن صياغة مشكمة البحث في:

"ما دور التسويق االجتماعي في استراتيجيات بورتر التنافسية لممنظمات محل البحث "؟
ولإلجابة عمى اإلشكالية السابقة قمنا بصياغة التساؤالت الفرعية االتية :
 -1ما مدى اىتمام الفنادق المبحوثة بتطبيق التسويق االجتماعي؟
 -2ىل توجد عالقة بين التسويق االجتماعي و استراتيجيات بورتر التنافسية؟
 -3ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية لمدى إدراك المنظمات لمتوجو االجتماعي لمتسويق ألفراد عينة البحث؟
الثاني  -أىمية البحث:
تتجمى اىمية البحث في النقاط االتية :
 -1يتناول البحث موضوعا ذي صمة بالمجتمع والبيئة والزبائن والمنظمة في ان واحد .
 -2يركز البحث عمى عرض بعض المفاىيم النظرية لمتسويق االجتماعي .
 -3تتجمى اىميو البحث في تعزيز ممارسة المفيوم االجتماعي لمتسويق في عمل الفنادق العراقية كونو يعزز نجاحيا ويزيد
ثقة الضيوف بيا.

الثالث  -اىداف البحث:

ييدف ىذا البحث الى تحقيق جممة االىداف وكاالتي:
 -1معرفة فيما اذا كانت ىناك توجو اجتماعي لمتسويق مطبق في الفنادق المبحوثة.؟
 -2تحديد العالقة بين التسويق االجتماعي واستراتيجيات بورتر التنافسية .؟
 -3التأكيد عمى تحقيق مصالح الفندق  ،رضا الزبون  ،رفاىية المجتمع.

 -4الحفاظ عمى استراتيجية معينة قادرة عمى وضع الفندق في موقف تنافسي جيد.
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رابطاً  :المخطط الفرضي للبحث
استراتُجُاث بىرتر
انتُافسُت
استراتُجُت قُادة انكهفت

انتسىَق االجتًاػٍ
يصانخ انًُظًت
رفاهُت انًجتًغ
رضا انسبىٌ

ػالقت
تأثُر

استراتُجُت انتًاَس
استراتُجُت انتركُس

عالقظ
تأثير
انشكم ( )1انًخطظ انفرضٍ نهبذث
المصدر :اػذاد انبادث
الخامس  :فرضيات البحث

بيدف الوصول إلى إجابات حول التساؤالت التي أثيرت في مشكمة البحث افترض الباحث استناداً إلى ما يممكو من
تصور عن واقع المنظمات المبحوثة الفرضيات اآلتية:

 -1الفرضية الرئيسة األولى :توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين التسويق االجتماعي واالستراتيجيات بورتر
التنافسيةية تفرعت منيا الفرضيات اآلتية:
أ -توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين مصالح الفندق ب ـ متغيراتو وبين استراتيجية بورتر التنافسية الثالث.
ب-توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين رفاىية المجتمع ب ـ متغيراتيا وبين استراتيجية بورتر التنافسية الثالث .
ت-توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين رضا الزبون ب ـ متغيراتو وبين استراتيجية بورتر التنافسية الثالث .

 -2الفرضية الرئيسة الثانية :يوجد تأثير ذو داللة معنوية لمتوجو االجتماعي لمتسويق عمى االستراتيجيات بورتر التنافسيةية ،
تفرعت منيا الفرضيات اآلتية:
أ -ىناك تأثير ذو داللة معنوية ل ـ ـ ـ بعد "مصمحة المنظمة" عمى كل من االستراتيجيات الثالث ( قيادة الكمفة  ،التمايز ،
والتركير ).

ب -ىناك تأثير ذو داللة معنوية لـ ـ "بعد رفاىية المجتمع" عمى كل من االستراتيجيات الثالث ( قيادة الكمفة  ،التمايز ،
والتركير ).
ت-ىناك تأثير ذو داللة معنوية ل ـ ـ "بعد رضا المستيمك" عمى كل من االستراتيجيات الثالث ( قيادة الكمفة  ،التمايز ،
والتركير ).
السادس  :منيج البحث

سوف يعتمد الباحث عمى البحث الميداني في جمع البيانات من عينة محل البحث في فنادق الدرجة الممتازة في بغداد
 ،واستخدام المنيج الوصفي التحميمي في عرض نتائج البحث والمعمومات الالزمة لمتطمبات البحث .
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السابع  :ادوات البحث

تم جمع البيانات والمعمومات الخاصة بالبحث بجانبييا النظري والعممي باستخدام أساليب عدة لموصول لمنتائج المتوخاة

من إجراء الدراسة وشممت :
 .1الجانب النظري  :تم جمع الكثير من المصادر من بحوث ودراسات وكتب عربية وأجنبية  ،ومن أماكن مختمفة

 ،فكانت ىناك زيارات إلى المكتبة المركزية في جامعة بغداد  ،ومكتبة كمية اإلدارة واالقتصاد في جامعة بغداد  ،والجامعة
المستنصرية  ،ومكتبة كمية التقنية االدارية  /باب المعظم .
 .2الجانب الميداني  :لقد كانت لممقابالت الشخصية دور ميماً في جمع البيانات وذلك من خالل مقابمة المعنيين في

االقسام االدارية ذات العالقة في المنظمات المبحوثة  ،ويوضح الممحق رقم ( )3تاريخ المقابالت التي اجريت مع السادة
المعنيين في االقسام االدارية  ،فضال عن استخدام الباحث صفحات االنترنت الخاص

بالفنادق المبحوثة في تجميع

المعمومات األولية.
 .3استمارة االستبانة  :تم إعداد االستبانة من خالل المسح الميداني لمكتب العربية واألجنبية  ،وجمع ما توفر من
مقاييس ليا عالقة مباشرة وغير مباشرة بموضوع الدراسة  ،والقيام باختيار المقاييس المناسبة لقياس متغيرات البحث الرئيسة

 ،فضالً عن أجراء تعديالت عمى فقرات استمارة االستبانة وتكييفيا بحسب اتجاىات الدراسة الحالية وبحسب التوجييات
القيمة لمسادة المحكمين

وتم اعتماد مقياس(  Likertالخماسي ) في تصميميا  ،وكما موضحة في الجدول ()3
الجدول ( )3مقياس  Likertالخماسي
1

2

3

4

5

ال اتفق تماما

ال اتفق

محايد

اتفق

اتفق تماما

ولقد أخضعت استبانة البحث بمقاييسيا الى اختبارات الصدق والثبات وكما ياتي :
 -1صدق االستبانة  :الصدق من الخصائص الرئيسة لالختبارات النو يوضح قدرة المقياس عمى قياس السمة أو الظاىرة
التي وضع من اجميا  ،ويعتبر أىم الشروط التي يجب توفرىا في اعداد المقياس وغياب ىذا الشرط يعني عدم صالحية
المقياس وعدم اعتماد نتائجو  ،وتأكد الباحث من صدق االستبانة باستعمال االتي :



الصدق الظاىري  :ويسمى في اغمب االحيان بـصدق المحكمين  ،اذ تم اخضاع االستبانة عمى عدد من اكفأ المحكمين
المختصين في مجال ادارة والبالغ عددىم ،الممحق ( ،)2وقد اخذت وارائيم في نظر االعتبار ،وبذلك استقرت االستبانة
عمى ( )90فقرة  ،فيما اعيدت صياغة بعض الفقرات بناء عمى طمبيم .



صدق المحتوى  :يستخدم صدق المحتوى لمتأكد من مدى وضوح كل فقرة من فقرات المقياس من ناحية المعنى والصياغة

إذ تغطي االىداف المحددة ليا  ،وبناء عمى ذلك قام الباحث باختبار صدق المحتوى لممقياس لمتحقق من قدرة فقرات
االستبانة عمى التعبير عن اليدف الذي وضعت من اجمو  ،اذ ان الصدق والثبات متالزمان وان المقياس الثابت صادق
استخرج صدق المحتوى من معامل الثبات ،اذ ان قيمة صدق المحتوى قد بمغت (  )%99وىي قيمة تؤكد
ا
فيمكن اذن
صدق المقياس .
الصدق =

انثباث
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ثبات االستبانة  :بمغت قيمة معامل الثبات لالستبانة كميا عمى وفق معامل "كرونباخ الفا" )%97( Cronbach-Alpha
وىي نسبة مقبولة ودالة احصائيا في الوقت نفسو  ،وىذا يعني انيا بمقاييسيا المختمفة ذات ثبات عال يمكن اعتمادىا في
اوقات مختمفة لالفراد انفسيم وتعطي النتائج نفسيا .
أ-

االساليب االحصائية المستخدمة في تحميل البيانات

 -1النسبة المئوية ( ، )Percentagesلعرض الخصائص العامة لعينة البحث ووصفيا .
 -2الوسط الحسابي ( ، )Meanوصف طبيعة المجاميع االحصائية وتحديد مستوى االستجابة لمتغيرات
 -3االنحراف معياري ( ، )Standard Deviationلمعرفة مدى تشتت القيم عن الوسط الحسابي .

الدراسة

 -4االرتباط الخطي البسيط ( ، )Spearmanلتحديد العالقة بين متغيريات الوصفية والكمية .
 -5معامل االنحدار الخطي البسيط ( ، )Simple Regression Coefficientلقياس تأثير المتغيرات المستقمة
والمعتمدة .

 -6اختبار) )tالختبار معنوية معامل االرتباط البسيط  ،واختبار()fالختبار معنوية االنحدار الخطي البسيط .
 -7معامل االنحدار الخطي المتعددة ( )Multiple Regressionالختبار مدى تأثير عدد من المتغيرات التوضيحية

في المتغير المستجيب .
 -8تحميل التباين  : ANOVAاليجاد الفروقات المعنوية بين متوسطات اجابات العينات المبحوثة
العاشر  :مجال ومجتمع البحث

أ -مجال البحث

اختيرت فنادق الدرجة الممتازة في بغداد المتمثمة بـ ـ ـ (فندق ميريديان ،فندق عشتار ،فندق المنصور ميميا ،فندق الرشيد،

فندق بابل ،فندق بغداد)  ،في ما يأتي نبذة مختصرة عن الفنادق التي طبق البحث عمييا :
-1

فندق الرشيد ( )Royal Tulipالدولي

فندق الرشيد تأسس عام 1982يقع في بالمنطقة الخضراء في بغداد  ،تم انشاؤه في نياية السبعينات ليأوي المموك
والرؤساء والوفود العربية في ذلك الوقت التي قدمت إلى بغداد من اجل مؤتمرات القمة العربية والستيعاب االعداد المتزايدة

من السياح االجانب ويضم نحو  450غرفة كما وفيو (  ) 15مسؤول اداري وما يقارب ( )500عامل  ،عمما ان الفندق

يدار من قبل مستثمرين  ،ويضم الفندق :قاعات لالجتماعات  ،صالون حالقة تجميل  ،مرافق غرف كبار الشخصيات
،جناح لمعرسان ،غرف عازلة لمصوت ،مكيفات تدفئة وتبريد  ،مكان لممدخنين.
-2

فندق بابل ( )Warwickالدولي
تأسس فندق بابل في عام  ،1980ويضم الفندق ( )13مسؤول اداري ونحو ( )370موظفاً حيث تقدم مجموعة فنادق

وروك العالمية مجموعة من الفنادق والمنتجعات الراقية والمتميزة  ،والمعروف عنيا الجودة في جميع أنحاء العالم مع أكثر
من  50فندقاً في خمسة قارات  .كمجموعة متميزة  ،ترتبط فنادق وروك ببعضيا مما يميزىا عن اآلخرين  ،جميع فنادقيا

متميزة ومشيورة بمواقع إستثنائية،عمما ان الفندق يدار من قبل مستثمرين عرب  ،ويضم الفندق ايضا  :قاعات اجتماعات

 ،صالون حالقة  ،تجميل غرف عائمية ،مرافق غرف كبار الشخصيات ،جناح العرسان مصاعد ،غرف عازلة لمصوت
تدفئة مكيفات مكان مخصص لمتدخين
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فندق بغداد الدولي
فندق بغداد من فنادق الدرجة الممتازة وىو من أعرق الفنادق في العاصمة بغداد أسس عام  1956و إفتتح عام

 ،1958والتشيكمة االدارية لمفندق تتكون من ( )15مسؤوالً ادارياً ونحو ( )215موظفاً  ،يطل الفندق بطبقاتو الست عمى

نير دجمة الخالد ومن الجانب االخر شارع السعدون التجاري تبمغ مساحة فندق بغداد الكمية )(6دوانم .

 -4فندق فمسطين الدولي

فندق فمسطين ميريديان تم انشاؤه عام 1982ىو فندق يقع في قمب العاصمة بغداد ،ويضم الفندق ( )15مسؤوالً ادارياً

ونحو ( )296موظفاً ويطل الفندق عمى ضفاف نيردجمة بالقرب من شارع ابي نؤاس وساحة الفردوس ،بني الفندق في
مدة السبعينات من القرن العشرين في زمن كان العراق بمدا يجذب الكثير من السائحين األجانب .وقد اكتسب الفندق شيرة
عالمية بعد حرب الخميج الثالثة وبعد الغزو األمريكي لمعراق في عام 2003م ،لتعرضو لمقصف بالمدفعية من قبل الجيش

األمريكي الذي دخل إلى مدينة بغدادألسقاط النظام ،ويضم الفندق :قاعات اجتماعات  ،والئم مركز أعمال فاكس  ،نسخ
مستندات متاجر صالون حالقة ،تجميل غرف عائمية ،مرافق غرف كبار الشخصيات ،جناح العرسان مصعد ،غرف
عازلة لمصوت  ،تدفئة مكيفات ،مكان مخصص لمتدخين

 -5فندق عشتار غراند الدولي

فندق عشتار شيراتون في بغداد ،العراق ،تم أسس عام  1982ىو ثاني أعمى بناية في العاصمة العراقية بعد برج بغداد
والفندق يمتاز بارتفاع  118م فوق سطح البحر ويضم الفندق ( )14مسؤوالً اداري ونحو ( )294موظفاً الفندق يمتاز
بالطابع المعماري البغدادي ويقع في جانب الرصافة ويعد من فنادق الدرجة الممتازة .يحتوي الفندق عمى  310غرفة
إضافة ألكثر من ( )50جناحا صغي ار وخاصا وباإلضافة إلى اجنحة رئاسية ،كما يحتوي عمى قاعات خاصة لعقد
المؤتمرات واالجتماعات.
 -6فندق المنصور ميميا
أسس فندق المنصور  ،1980ويضم الفندق (  ) 13مسؤوالً ادارياً ونحو (  ) 340موظفاً يقع في بغداد ،ويقدم

مسبحاً في اليواء الطمق ومطعم ًا .كما تتوفر خدمة الواي فاي مجاناً في جميع المناطق .تحتوي كل غرفة عمى تمفزيون

بشاشة مسطحة وتكييف ،وتضم شرفة ،كما تتوفر طاولة طعام .ويشتمل الحمام الخاص عمى دش وحوض استحمام
ومجفف شعر .كما يمكنكم االستمتاع بإطاللة عمى المدينة وعمى النير من الغرفة .وتشمل المزايا اإلضافية ميني بار
ومنطقة جموس وقنوات فضائية .سوف تجدون في فندق المنصور ممعب تنس ومركز لياقة بدنية .وتشمل المرافق األخرى
المتوفرة في مكان اإلقامة صالةً مشتركةً وخدمة تخزين األمتعة ومحالت تجارية ...كما يوفر مكان اإلقامة مواقف مجانية

لمسيارات.

ب – مجتمع البحث
اختيرت العينة من المستويات االداريا العميا في الفنادق من (معاون المدير المفوض ،مديري االقسام ،ومديري
الوحدات) وفق الييكل التنظيمي لكل فندق  ،إذ وصل عدد افراد عينة فندق الرشيد ( )15فرداً ،وكان عدد افراد عينة
فندق بابل ( )13فرداً ،وافراد عينة فندق بغداد ( )15فرداً  ،كما بمغ افراد عينة فندق فمسطين ( )15فرداً ،وايضا افراد
عينة فندق عشتار بمغ ( )14فرداً  ،وبمغ عدد افراد عينة فندق المنصور ( ) 13فرداً .

265

جملة جامعة االنبار للعلوم االقتصادية واالدارية

اجمللد  01العـدد 22

السنة2102/م

المبحث الثاني /الجانب النظري
اٌّذٛس األٚي  :اٌتس٠ٛك االجتّاعٟ
اوالً  :مفيوم التسويق االجتماعي

يشير التسويق االجتماعي بوصفو كل شيء يعبر عن "تغيير السموك" ".باإلضافة إلى ذلك في بعض األحيان الوقاية من
السموك ىو اليدف الوحيد في العديد من حمالت التسويق االجتماعي في جميع أنحاء العالم ()Stefan, 2012: 9
والتسويق االجتماعي ينطوي عمى تغيير السموكيات التي تبدو مستعصية في الظروف البيئية االقتصادية واالجتماعية
والسياسية والتكنولوجية والتي في كثير من األحيان تكون موارد محدودة لمغاية

(Izogo & Chukwuemeka ,2013

المسوقين يسعون إلى تعزيز الحالة السموكية الموجودة عمى سبيل المثال في حمالت اإلقالع عن التدخين – رجل
)ِّ : 95
مارلبورو )ِ .(Kotler & Lee, 2008: 33ف َٛٙاٌتس٠ٛك االجتّاع٠ ٟعٕ ٟفٍسفت إداس٠ت تأخز ف ٟبٕظش االعتباس سفا٘١ت
اٌّجتّعٚ ،إٌّظّتٚ ،اٌضبائٓ) )Kazmi ,2007:13يشمل ايضا قضايا كثيرة في مستويات مختمفة من المجتمع ،مثل
االقتصاد المحمي أو اإلقميمي ) ،(Paul et al., 2015:1430كما ويدعو مفيوم التسويق االجتماعي المسوقين لبناء

االعتبارات االجتماعية واألخالقية في الممارسات التسويقية( ،) Kotler,2001: 14كما ان التسويق االجتماعي يسعى
إلى تحديد كيفية تغيير السموكيات وتسميط الضوء عمى الفوائد ذات الصمة المباشرة بالجميور ( Quinn et al., 2014
.):404
التسويق االجتماعي يدور حول قضايا مختمفة متعمقة باالتي  ( :عزام واخرون )44: 2008 ،

 -1البيئة  - :المحافظة عمى البيئة وعدم التموث .

 -2حركة حماية المستيمك  -:حق االمان وحق العمم  ،وحق االختبار .
 -3التنوع  :توفر فرصة متساوية لمتوظيف والتعرف عمى الفروق في النجاح .
 -4العالقات االجتماعية المساواة  ،الصحة والسالمة العامة والتعميم والرفاىية .
عمى وفق ما تقدم يمكن عرض مجموعة من التعاريف لمفيوم التسويق االجتماعي عمى وفق آراء بعض الكتاب والباحثين
وىي موضحة في الجدول (. )15
الجدول ( )15مفيوم التسويق االجتماعي وفقاُ ألراء بعض الكتاب
ث

انًفهىو

اسى انبادث
1

Andreasen,1994

ىو تصميم وتنفيذ ومراقبة حساب برامجيا لمتأثير عمى قبول األفكار واالعتبارات االجتماعية

2

( ) Lukic, 2009: 12

استخدام مبادئ وتقنيات التسويق التي من شأنيا التأثير عمى الجميور المستيدف لقبول الفكرة

)):109

 ( 3شاىد ) 103 : 2014 ,

التي تنطوي عمى تخطيط المنتج ,والتسعير ,االتصاالت والتوزيع .

بصورة طوعية ,ورفض أو تعديل ,أو التخمي عن السموك لصالح األفراد ,مجموعات ,أو المجتمع ككل
ىو عبارة عن استخدام مبادئ وتقنيات التسويق لمتأثير عمى الجميور المستيدف من أجل قبول أو
رفض أو تعديل أو التخمي عن سموك ما طواعية لصالح أو فائدة األفراد ,الجماعات ,أو المجتمع ككل"
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كما يعرفو الباحث فمسفة حديثة بالتسويق تأخذ بنظر االعتبار في عممياتيا اىداف المجتمع ورغبات الفرد لتحقيق اىداف
المنظمة بأطار اجتماعي لكسب رضا الجميع وتحقيق التميز.
ثأ١ا ً  :ابعاد اٌتس٠ٛك االجتّاعٟ
التسويق االجتماعي يفترض بان ميمة المنظمة ىي تحديد تمبية حاجات ورغبات واىتمامات األسواق المستيدفة ،وتحقيق
الرضا المرغوب بصورة اكثر كفاءة وفاعمية من المنافسين ،حتى اآلن عدد من المنظمات قد حققت مبيعات ممحوظة
وتحقيق ارباح من خالل تبني وممارسة مفيوم التسويق االجتماعي ( .)Kotler,2001: 14وتجدر اإلشارة إلى أن مفيوم

التسويق االجتماعي يتوجب فيو الموازنة بين ابعاد ثالثة أساسية ىي:
 -1داجاث ٚسغباث اٌّستٍٙى .2 .ٓ١تذم١ك االسباح ِ .3شاعاة اٌّجتّع ٚسفا٘١تٗ
انًجتًغ(سؼادة األفراد)

انًستههك (إشباع انذاجاث)

انًُظًت (تذقُق األرباح)

الشكل ( )13يوضح االبعاد الرئيسة لمفهوم االجتماعي للتسويق
Source:
Kotler, Phillp and Armstrong, Gary, (2009), " Marketing"Antroduction
, 8nd –ed, Upper Saddle River , New Jersey, p44.
اٌشىً ٠ب ٓ١اْ عٍ ٝإٌّظّاث اٌّٛاصٔت ب ٓ١اعتباساث ثالثت فٚ ٟضع استشات١ج١اتٙا اٌتس٠ٛم١ت :اٌشبذ١ت ،سغباث
اٌّستٍٙهِٚ ،صاٌخ اٌّجتّع( Kotler & Armstrong , 2012 : 11).
وفيما يأتي شرحاً موج اًز لكل من بعد من ابعاد التسويق االجتماعي ومتغيراتو الفرعية وبالترتيب االتي - :
اٌبعذ األٚي ِ :صاٌخ إٌّظّت
٠ٚضُ ٘زا اٌبعذ ( :تعظ ُ١االسباح  ،تعظ ُ١ثشٚة اٌّاٌى ، ٓ١اٌذصت اٌسٛل١ت )
اوالً  :ىدف تعظيم ثروة المالكين

ان ىدف تعظيم ثروة المساىمين ياخذ في االعتبار عاممي المخاطرة والتوقيت الن القيمة السوقية السيم المنظمة تعد

انعاكسا لجميع الق اررات المالية التي تتخذىا االدارة فالق اررات الجيدة تؤدي الى ارتفاع القيمة لالسيم وبالتالي فان قيمة
استثمار المساىم في المنظمة تزداد ( تيم  .) 28 : 2013 ،مفيوم اصحاب المصالح او ما يسمى بالمستفيدين من وجود
أي منظمة اعمال او منظمة حكومية قد تطور عبر الزمن  ،ففي البداية كان االعتقاد السائد ان المالكين سواء ىم
المستفيدون المباشرون و الوحيدون من وجود المنظمات التي انشأوىا و زودوىا برؤوس االموال الالزمة لعمميا و

استمرارىا ) ،(Hohnen, 2007:76يكون حممة االسيم مالك المنظمة  ،ويشترو االسيم النيم يريدوان يكسبو عائدا جيد
عمى استثماراتيم دون التعرض لمخاطر غير الضرورية(برجيام وايرىاردت.)57 : 2009،
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ثاَُا :هذف تؼظُى االرباح
الربح يعني الفرق بين إيرادات المنظمات وتكاليفيا اإلجمالية-ىو تدبير خالصة النجاح الثابت والقدرة عمى البقاء عمى
قيد الحياة) .(William at el., 2008:17كما ان مفيوم التسويق ال يقتصر فقط عمى ارضاء الزبون كيدف وحيد
لممنظمة فيو فمسمفة ال يقصد بيا ارضاء الزبائن عمى حساب مصمحة المنظمة االانيا تدرك بانو لتحقيق ىدف الربح
يجب عمييا التوزان بين ارضاء الزبون والربحية (الضمور ) 64 :2009 ،اليدف النيائي لمفيوم التسويق ىو لمساعدة
المنظمات عمى تحقيق أىدافيا ويجب أن تيدف شركات القطاع الخاص لتحقيق أرباح كنتيجة لخمق قيمة متفوقة

لزبائنيا ((Kotler, 2001 : 13

ىنالك بعض المأخذ السمبية لمفيوم تعظيم الربح وذلك عمى النحو االتي ) www.shbabmisr.com) :


أن ىدف تعظيم الربح اليأخذ فى األعتبار مخاطر االستثمار.



أن ىدف توزيع الربح اليسمح بدراسة أثر سياسة توزيع األرباح عمى القيمة السوقية.



أن ىدف توزيع الربح يتجاىل القيمة الزمنية لمنقود ألنو اليأخذ بمفيوم القيمة الحالية لمنقود
ثالثاً  :الحصَّة السوقية :

ترمز الحصة السوقية إلى نصيب المنظمة أو نسبة مبيعاتيا إلى المبيعات اإلجمالية لمصناعة او مع اكبر منافسييا،

ويساعد تحميل الحصة السوقية إلى التعرف عمى موقف مبيعات المنظمة بالنسبة لممبيعات الخاصة بالصناعة ودرجة
التغير فييا بصرف النظر عن الثبات أو الزيادة أو النقصان في مبيعات ىذه المنظمة( ،دخان  .)4 : 2010 ،وفي

المنظمات التي تقدم الخدمات ونظ اًر لصعوبة قياس المبيعات في صيغة وحدات ،فيتم قياس الحصة السوقية بصفة انيا

عدد العمالء الذين تقدم ليم الخدمة وبالنسبة لحجم السوق المستيدف (الزعبي.)13 : 2003،
البعد الثاني  :المجتمع

ويضم ىذا البعد ( :المسؤولية االجتماعية  ،العنصر االخالقي  ،السالمة البيئية )

اوالُ  :المسؤولية االجتماعية

لممسؤولية اإلجتماعية دور كبير عمى مجمل انشطة المنظمات وادائيا المستقبمي ( )MJia et al ., 2008 :121اذ
المنظمات ينبغي عمييا إنتاج السمع والخدمات المطموبة من قبل المجتمع  ،ىناك المنظمات كثيرة توظف مواردىا نحو
احتياجات الموظفين والزبائن والشركاء التجاريين ،والمجتمع ،وقد بدأت بعض المنظمات بالمسؤولية باستخدام مواد التعبئة

والتغميف القابمة إلعادة التدوير والمنتجات التي ال تضر بالبيئة ).)Kazmi ,2007:13

وحسب) (Ferreira, 2011,:109ف المسؤولية االجتماعية لمشركات تعبر عن رؤية األعمال باعتبارىا جزءا ال يتج أز من
المجتمع والمجتمع العالمي والبيئة التي تدعم ذلك.

ثانيا ً  :العنصر األخالقي
اعتماد ىذا المفيوم يتطمب اتخاذ ق اررات تسويقية بطريقة أخالقية ومسؤولية اجتماعيا ) ،)Kazmi ,2007:13أن
المنظمات تواجو في كثير من األحيان خطر سوء التصرف مما يؤثر عمى تشويو سمعتيا ومع ذلك تذكرنا بالعنصر

األخالقي لو شروط )1( :سوء السموك لن يتم التسامح بعد اآلن ( )2ان مبادئو يجب أن ينظر إلييا في جميع عمميات
اتخاذ القرار اإلداري ( )3المنظمات التي ال تناسب المجتمع والتمتمك أخالق ال تستحق أن يكون جزءا منو . (Ferreira,
) 2011,:107وتشمل الفوائد اإليجابية كثيرة لمعنصر االخالقي فمثال في مجمس أوروبا يقوم بمساعدة وتمكين األفراد من
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اتخاذ الق اررات األخالقية من خالل القدرة عمى تطبيق المبادئ والعمميات ونماذج صنع القرار عمى القضايا األخالقية
).(Dahl & Low, 2013:1
ثالثاُ  :السالمة البيئية :

األخالق والحركات البيئية سوف تضع مطالب أكثر صرامة عمى المنظمات في المستقبل (Kotler et al., 1999 :

) 23المجتمعات واألفراد يبحثون عن طرق لكيفية التغمب أو تخفيف عمى تأثير زيادة المشاكل االجتماعية و تحسين حياة
األفراد والبيئة التي ىي جزء منيا تضمن الفقر ،الجوع واألمراض والتمييز وغيرىا ( .)Viera, 2013:56البيئة ىي

ببساطة المحيط الذي تعمل بو المنظمة ،حيث ازداد الوعي بالقضايا البيئية نتيجة لزيادة بشأن قضايا مثل محاربة مايخرج
من طبقة األوزون وزيادة التموث البيئي بالصناعات ،الزبائن قد أصبحو اكثر قمق حول البيئة وما يترتب عمييا من أثر
في حياتيم الخاصة بيم ).)Yazdanifard& Mercy,2011,639
انبؼذ انثانث  :رضا انًستههك
ويضم ىذا البعد ( :الرضا  ،سيولة االستخدام  ،التحسين المستمر ،جودة الحياة  ،رضا الخدمة)
اوالُ  :رضا الزبون

تزايد االىتمام بالزبون باالونة االخيرة وذلك بعد ازدياد حدة المنافسة بين المنظمات  ،فد ادى التنافس الحاد بين ىذه

المنظمات الى ضرورة التركيز عمى اشباع الحاجات والرغبات لمزبون وذلك لمحاولة تحقيق رضاه واسعاده ( جودة ،
 .) 74 :2010رضا الزبون يعرف بأنو التشجيع الذي يواجو الزبائن مع توقع لتطوير التسميم واضافة القيمة لمزبائن(

(Satsanguan, et al., 2015 : 6عمى المنظمات ارضاء الزبائن من خالل توفير احتياجاتيم مع االخذ بنظر
االعتبار بعض االحتياجات مكمفة ليا لكن عمييا اختيار أي من الزبائن قادرة ومستعدة لتوفيرىا ليم )2008:17
.(William at el.,
ثأ١ا  :سٌٛٙت االستخذاَ - :
لسيولة االستخدام عن كيفية استخدام المنتجات اىمية قصوى في زيادة قدرتيا عمى االداء بطريقة سميمة وامنة عمى وفق
ماىو مصصم ليا ،فاذا لم يتم ارشاد الزبائن نحو ما يجب عممو بالصورة المطموبة فمن الممكن ان يؤثر استعماليا سمباً ،

ويجب ان تكون االرشادات واضحة وبصيغ مفيمومة لمزبون (الطائي واخرون .) 81 : 2009 ،
ثاٌثا ً  :اٌتذس ٓ١اٌّستّش
يعد التحسين المستمر احد العناصر االساسية لرضا الزبون لذلك يجب االلتزام بو بشكل دائم لموصول الى حالة من
الكمال المطموب .ويشكل التحسين المستمر اساسا تتميز بو فمسفة المنظمة لزيادة كفاءة وفاعمية عمميات الجودة ألجل

تقديم منافع اضافية الى المنظمة وزبائنيا (الطائي واخرون  .)377 : 2009 ،يشكل مبدأ التحسين المستمر أساساً
ميما تميزت بو فمسفة إدارة الجودة الشامم ة عن أنماط العمل السابقة فيي األنشطة المعتمدة في المنظمة لزيادة كفاءة

وفاعمية عمميات الجودة ألجل تقديم منافع إضافية إلى المنظمة وزبائنيا (الطائي  ،العبادي .)15: 2011.
سابعا ً  :جٛدة اٌذ١اة
تعشف جٛدة اٌذ١اة بذسجت شعٛس اٌفشد باٌسعادة إٌفس١ت إٌاتجت ِٓ سضاٖ بظشٚف د١اتٗ اٌ١ِٛ١ت
(ِباسن ، )720 : 2012,ىناك إدراك متزايد حول اىتمام اكثر وأفضل لصحة السمع و/أو الخدمات وفي الواقع الناس
يدركون أن حالتيم الصحية ىو أحد أصول التي يجب أن تدار بعناية وىذا القمق قد أوجد العديد من التحديات في العديد

من ساحات األعمال ).(Ferreira, 2011, :106
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خامساُ  :رضا الزبون عن الخدمة

يتم تعريف رضا الخدمة ىو إحساس وشعور عاطفي بعد استيالك الخدمة التي تتطور بعد ذلك إلى موقف العام تجاه
االستفادة من تمك الخدمة ثم يمكن توسيع ىذا التعريف اكثر اذ يتم تعريف ىذا االرتياح لمزبون كالموقف المعرفي

وا لعاطفي والشعور الناتج عموما عن تقييم الزبون ليا اي أنيا جاءت من خالل من تجربتيم الخاصة بالخدمة
).)Padlee,Yaakop,2013:63

المحور الثاني  :استراتيجيات بورتر التنافسية

استراتيجيات بورتر التنافسية

االستراتيجية تعني تحديد االىداف والغايات الرئيسة لممنظمة والطريقة التي تنجز او تحقق بيا المنظمة ىذه االىداف
والغايات تتم من خالل مايسمى بالتخطيط االستراتيجي .وان الستراتيجية ىي نتاج لعممية التخطيط االستراتيجي في
المنظمة

(النجار و محسن  .)48 : 2012 ،االستراتيجية ىي خطة رئيسة شاممة لممنظمة توضح كيف يمكن لممنظمة ان يحقق

رسالتيا وأىدافيا ،لتعظيم اوتقميل من الميزة التنافسية) . (Wheelen & David Hunger, 2010:67واالستراتيجية ىي
االطار الرئيسي الشامل الذي يحدد كيف تحقق المنظمة اغراضيا واىدافيا من خالل تعظيم ما تتمتع بو من مزايا وتقميل
ما تعانيو من مساوء (الظاىر .)22 :2009،االستراتيجية موقف ،أي أنيا تعكس ق اررات لتقديم منتجات أو خدمات معينة

في أسواق معينة ) .(Nickols, 2010:2

وعرفت ايضا بأنيا خطة لعب لممنظمة التي تمكنيا عمى تحقيق ميزة تنافسية ) .(Mwayra, 2013: 2وعميو
فاالستراتيجية ىي نقطة االنطالق بالنسبة لالدارة العميا في رسم وتنفيذ خططيا وانشطتيا المستقبمية ( ادريس و الغالي
.)17 ، 2011،
استناداً إلى ما سبق يرى الباحث إن اإلستراتيجية "ىي مجموعة من الخطط طويمة األجل يمكن من خالىا ان تحقق

المنظمة التوافق بين أىدافيا ومواردىا وفرصيا المتاحة وتطوير قدراتيا الممزمة لكسب الميزة التنافسية".

إذ أشار ( )Hofer,1980الى أن الميزة التنافسية يعنى المجاالت التي تتفوق بيا المنظمة عمى منافسييا.
وعمى الرغم من أن ىناك العديد من االستراتيجيات بورتر التنافسية المختمفة ،كما أن ىناك منظمات متنافسة تظير
الطرائق الثالث األساسية في بناء الميزة التنافسية عمى المستوى األوسع من خالل ثالث استراتيجيات ىم
استراتيجيات قيادة الكمفة المنخفضة،

)(1

)(2استراتيجيات التمايز ،و ) (3استراتيجيات التركيز ،ىذه انواع ثالثة من

االستراتيجيات بورتر التنافسيةية كما تم تسمى ايضا باالستراتيجيات عامة ).)Bordes, 2009 : 5
بدأ بورتر بنشر االستراتيجية التنافسية في عام  1980في مدة االستراتيجيات عامة ).(Baraskova, 2010:18
والشكل ( )20يوضح االستراتيجيات الثالث وكما مبين ادناه :
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التميز المدرك من قبل الزبون
استراتيجية التمايز

استراتيجية قيادة الكمفة الشاممة
استراتيجية التركيز
قطاع معين فقط

الشكل ( )20االستراتيجيات بورتر التنافسيةية الثالث

Michael , Porter, (1980), Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and
Competitors , Avenue of the Americas ,New York, p39.
ويمكن تعريف االستراتيجية التنافسية ىي البحث عن موقف تنافسي إيجابي في الصناعة عمى الساحة األساسية التي
يحدث فييا المنافسة ).(Mwayra, 2013: 6
ٔٚظشاً العتّاد٘ا وأدذ ِتغ١شاث اٌذساست س١تُ اٌتطشق ٌٙا باٌتفص ،ً١تٛض١خ إلّٔٛر بٛستش ٌالستشات١ج١اث بٛستش
اٌتٕافس١ت٠ت اٌز٠ ٞتّثً با٢ت:ٟ
أ  :استراتيجية قيادة الكمفة
استراتيجية قيادة الكمفة يقصد بيا منظمة تحاول ان تجعل المنتج منخفض الكمف في الصناعة باتباعيا عدد من
اساليب وتقنيات تقميل الكمفة) .(Obinozie, 2016:81او ىي نسبة من إجمالي المبيعات إلى إجمالي األصول
) .)Valipour et al., 2012:16و تقوم ىذه االستراتيجية عمى ان تكون المنظمة ىي صاحبة الكمفة االقل لخدماتيا

بين منافسييا في السوق عند مستوى معين من الجودة ( طميمة  .)107 : 2013،تجسد استراتيجية قيادة الكمفة مدة
قدرة المنظمة او وحدة االعمال عمى تصميم وانتاج وتسويق منتج مقارن بدرجة كفاءة اعمى من المنافسين ( السالم ،

 .) 145: 2005المنظمة التي تستطيع تحقيق قيادة الكمفة (اي اقل كمفة ممكنة) ستكون فوق مستوى االنجاز في
القطاع الذي تعمل بو( ياسين  .)107 : 2010 ،كما ان ىناك العديد من المجاالت لتحقيق استراتيجية قيادة الكمفة
مثل اإلنتاج الضخم ،والتوزيع الواسع ،وفورات الحجم ،والتكنولوجيا ،وتصميم المنتجات ،كمفة المدخالت ،واستغالل

موارد ،والحصول عمى المواد الخام). (Mwayra, 2013: 13
ب  :استراتيجية التمايز

تقوم ىذه االستراتيجية عمى تطوير منتجات بمزايا وخصائص مختمفة ذات قيمة متميزة لدى الزبائن مقارنة بما يقدمو
المنافسون

( طميمة  ، )106 : 2013،والتميز يعرف بانو النقاط الميمة في االختالفات والميزات في عرض المنتجات والخدمات

او ىو خمق شيء يشعر بو الزبون انو فريد ومميز (الصميدعي و يوسف .)251-251 :2011،وتعني استراتيجية
التمايز قدرة المنظمة او وحدة االعمال عمى توفير قيمة منفردة وعالية لممشتري ممثمة في منتج ذو جودة عالية  ،او
مواصفات خاصة مميزة او خدمات مابعد البيع ( السالم  .) 145: 2005 ،استراتيجية التمايز تسعى إلى إضافة قيمة

لخصائص عرض المنتجات والخدمات من قبل المستيمكين بإن يكونو عمى استعداد لدفع أسعار أعمى لذلك
).(Weber & Fernanda's, 2010:105

ىذه االستراتيجية تتطمب تطوير سمع أو خدمات فريدة من نوعيا او ال مثيل ليا بالسوق اي تعتمد عمى والء الزبائن
لمعالمة التجارية ،يمكن أن توفر المنظمة أعمى الجودة واألداء أو ميزات فريدة من نوعيا Valipour et al., 2012
) .):15وييدف التمايز في السوق الواسع الذي ينطوي عمى خمق السمع أو الخدمات التي ينظر إلييا جميع أرجاء مجال
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عمميا انيا فريدة من نوعيا) ، (Tanwar, 2013:13استراتيجية التمايز المنتج ىي نسبة البحث والتطوير االحتياطي
إلى إجمالي المبيعات ).)Valipour et al., 2012 :16
ج  :استراتيجية التركيز

في ىذه االستراتيجية تركز المنظمة عمى اختيار عدد قميل من األسواق المستيدفة ،وتسمى أيضا استراتيجية التركيز أو
استراتيجية المتخصصة ) ،(Tanwar, 2013:14اي تقوم ىذه االستراتيجية عمى ان تركز المنظمة جيودىا التسويقية
عمى قطاع محدد من السوق ( طميمة  ، )110 : 2013،وىذه االستراتيجية تكون مالئمة اكثر لممنظمات ذات الشيرة
بالسوق التنافسي وتكون قادرة عمى تحديد احتياجات السوق وغالبا ماتكون القائدة ليذا السوق ( الصميدعي  ،يوسف

 ،)252:ويتوقف نجاح ىذه االستراتيجية من ناحية تالؤم القطاع المختار مع امكانات المنظمة ومن ناحية اخرى عمى
وجود احتماالت لنمو السوق وازدىاره (الظاىر.)28 :2009،

المبحث الثالث :الجانب العممي
المحور االول /عرض نتائج البحث في ضوء اجابات العينة وتحميميا
أوالً :تشخيص ابعاد التسويق االجتماعي المستقل وممارستو في الفنادق المحبوثة:

 .1مصالح المنظمة

ويتكون ىذا البعد من ثالثة متغيرات (الربحية  ،تعظيم ثروة المالكين  ،الحصة السوقية) يتضح أن متغير الربحية تم

قياسو من خالل فقرات خمس  ،إذ بمغت قيمة الوسط الحسابي ليذا الممارسة ( )4.05وىي قيمو جيدة جدا النيا اعمى
من قيمة الوسط الحسابي الفرضي والبالغ ( ،(3كما بمغت قيمة االنحراف المعياري ليذا الممارسة ( )0.51وىذه النتيجة
تعكس وبداللة واضحة أن مستوى االنسجام بين اجابات افراد العينة المبحوثة عن فقرات الربحية ،وكما بمغت قيمة معامل

االختالف ( .) 12.79تعظيم ثروة المالكين تم قياس متغير تعظيم ثروة المالكين من خالل فقرات خمس  ،كما موضحة
في الجدول ( ، )26إذ بمغت قيمة الوسط الحسابي ليذا الممارسة ( )3.60وىي اعمى من قيمة الوسط الفرضي وقيمو
جيدة  ،وبمغت قيمة االنحراف المعياري ( )0.77مما يدل عمى أن ىناك انسجاماً بين اجابات افراد العينة المبحوثة ،

وبمغت قيمة معامل االختالف ( ،) 21.48اما الحصة السوقية تم قياسيا من خالل فقرات خمس كما مبينة في الجدول

( ، )26إذ بمغت قيمة الوسط الحسابي ( )4.26وىي اعمى من قيمة الوسط الحسابي الفرضي وىي نسبة ممتازة  ،وبمغ
االنحراف المعياري ( )0.62مما يدل عمى أن ىناك انسجاماً بين اجابات افراد العينة المبحوثة  ،وبمغ معامل االختالف

(. )14.62

 .2رفاىية المجتمع .
ويتكون ىذا البعد من ثالثة متغيرات (المسؤولية االجتماعية  ،العنصر االخالقي  ،السالمة البيئية) تم قياس المسؤولية
االجتماعية من خالل فقرات خمس ،إذ بمغت قيمة الوسط الحسابي ليذا الممارسة ( )3.99وىي نسبة جيدة جدا النيا

اكبر من قيمة الوسط الحسابي الفرضي البالغ ) ، )3وبمغ االنحراف المعياري ()0.73مما يدل عمى ان ىناك انسجاماً

بين اجابات افراد العينة  ،وبمغ معامل االختالف ( ، )18.28اما العنصر االخالقي تم قياسو ىذا من خالل فقرات خمس

كما مبين في الجدول ( ، )26إذ بمغت قيمة الوسط الحسابي ليذا الممارسة ( )4.04وىي نسبة جيدة النيا اعمى من قيمة
الوسط الفرضي ،وانحراف معياري ( )0.74وىذا يشير بداللة واضحو الى أن ىناك انسجاماً بين اجابات افراد العينة
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المبحوثة  ،وبمغ معامل اختالف ( ، )18.42في حين ان السالمة البيئية قيس من خالل فقرات سبع كما مبين في
الجدول ( ، )26إذ بمغت قيمة الوسط الحسابي ليذه الممارسة ( )4.05وىي نسبة جيدة النيا اعمى من قيمة الوسط
الحسابي الفرضي  ،واالنحراف المعياري ( )0.59مما يدل بداللة واضحة عمى أن ىناك انسجاماً باجابات افراد العينو
المبحوثة ،وبمغت قيمة معامل االختالف (. )14.71

 .3رضا الزبون

ويتكون ىذا البعد من خمسة متغيرات فرعية (رضا الضيف  ،سيولة االستخدام ،التحسين المستمر  ،جودة الحياة  ،رضا

الضيف عن الخدمة) حيث رضا الضيف (الزبون)  :تم قياس ىذا المتغير من خالل فقرات خمس ،إذ بمغت قيمة الوسط
الحسابي ليذه الممارسة ( )4.30وىي نسبة اكبر من قيمة الوسط الحسابي الفرضي وتعد جيدة جدا  ،ويبمغ االنحراف
المعياري ( )0.63مما يدل بداللة واضحة عمى أن ىناك انسجاماً باجابات افراد العينو المبحوثة ،وبمغت قيمة معامل

اختالف ( ،)14.74اما سيولة االستخدام  :يتضح من خالل الجدول ( )26أن متغير سيولة االستخدام تم قياسو من
خالل فقرات خمس  ،إذ بمغت قيمة الوسط الحسابي ليذا المتغير ( )4.39وىي قيمو جيدة جدا النيا اعمى من قيمة
الوسط الحسابي الفرضي والبالغ ( ،(3كما بمغت قيمة االنحراف المعياري ليذا المتغير ( )0.48وىذه النتيجة تعكس
وبداللة واضحة أن مستوى االنسجام بين اجابات افراد العينة المبحوثة عن فقرات التحسين كأحد االبعاد الفرعية لرضا
الضيف  ،وكما بمغت قيمة معامل االختالف ( .)11.00في حين ان التحسين المستمر تم قياسو من خالل فقرات سبع ،

إذ بمغت قيمة الوسط الحسابي ليذا الممارسة ( )4.11وىي قيمو جيدة جدا النيا اعمى من قيمة الوسط الحسابي الفرضي

والبالغ ( ،(3كما بمغت قيمة االنحراف المعياري ليذا المتغير ( )0.71وىذه النتيجة تعكس وبداللة واضحة أن مستوى
االنسجام بين اجابات افراد العينة المبحوثة عن فقرات التحسين المستمر لتحقيق رضا الضيف  ،وكما بمغت قيمة معامل
االختالف () 17.46اما جودة الحياة قيس ىذا المتغير من خالل فقرات خمس ،إذ بمغت قيمة الوسط الحسابي ليذا

الممارسة ( )4.11وىي قيمو جيدة جدا النيا اعمى من قيمة الوسط الحسابي الفرضي والبالغ ( ،(3كما بمغت قيمة
االنحراف المعياري ليذا الممارسة ( )0.62وىذه النتيجة تعكس وبداللة واضحة أن مستوى االنسجام بين اجابات افراد
العينة المبحوثة عن فقرات جودة الحياة في تحقيق رضا الضيف  ،وكما بمغت قيمة معامل االختالف ( .)15.22واخير

رضا الض يف عن الخدمة كاحد المتغيرات في تحقيق رضا الزبون تم قياسو من خالل فقرات ست  ،إذ بمغت قيمة الوسط

الحسابي ليذا الممارسة ( )4.09وىي قيمو جيدة جدا النيا اعمى من قيمة الوسط الحسابي الفرضي والبالغ ( ،(3كما
بمغت قيمة االنحراف المعياري ليذا الممارسة ( )0.74وىذه النتيجة تعكس وبداللة واضحة أن مستوى االنسجام بين
اجابات افراد العينة المبحوثة عن فقرات رضا الضيف عن الخدمة لتحقيق الرضا  ،وكما بمغت قيمة معامل االختالف

(.)18.13
ثانيا  :تشخيص اىمية المتغير التابع االستراتيجيات بورتر التنافسيةية في الفنادق المبحوثة:

تم قياس م تغير استراتيجيات بورتر التنافسية من خالل ابعاد ثالثة ىي  " :استراتيجية قيادة الكمفة  ،واستراتيجية التمايز ،
و استراتيجية التركيز "  ،وفيما يأتي تشخيص الىمية وواقع ىذه االبعاد في الفنادق المبحوثة  ،،وفيما ياتي تشخيص
لواقع المتغيرات الفرعية :
 -1استراتيجية قي ادة الكمفة  :قد تم قياس ىذا البعد من خالل فقرات عشر ،وقد بمغت قيمة الوسط الحسابي ليذا البعد (3.89
) وىي اعمى من قيمة الوسط الحسابي الفرضي البالغ ( )3وىي نسبة جيدة  ،وبمغت نسبة االنحراف المعياري ()0.59

وىذه النتيجة تعكس وبداللة واضحة أن مستوى االنسجام بين اجابات افراد العينة المبحوثة عن فقرات بعد استراتيجية قيادة
الكمفة  ،و بمغ معامل االختالف (.)15.21
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استراتيجية التمايز  :تم قياس ىذا البعد من خالل فقرات عشر ،وقد بمغت قيمة الوسط الحسابي ليذ البعد ( )4.06وىي
اعمى من قيمة الوسط الفرضي  ،وبمغ االنحراف المعياري ( )0.66مما يدل عمى ان ىناك انسجاماً بين اجابات افراد

العينة المبحوثة  ،وبمغت قيمة معامل االختالف (.)16.28

 -3استراتيجية التركيز  :تم قياس ىذا البعد من خالل فقرات عشر ،وقد بمغت قيمة الوسط الحسابي ليذا البعد ( )3.88وىي
نسبو جيدة جدا النيا اعمى من قيمة الوسط الفرضي البالغ ( ، )3وبمغت قيمة االنحراف المعياري ( )0.67وىذا يشير

بداللة واضحو الى أن ىناك انسجاماً عالياً بين اجابات افراد العينو المبحوثة ،و بمغت قيمة معامل االختالف (.)17.34

المحور الثاني /اختبار فرضيات البحث وتفسير النتائج وتحليلها
اوال  :اختبار فرضيات العالقة

تتضمن ىذه الفقرة تحميل عالقات االرتباط بين المتغير التفسيري " التسويق االجتماعي و استراتيجيات بورتر

التنافسية "  ،إذ نصت الفرضية الرئيسة االولى لمبحث عمى  " :ىناك ارتباط ذو داللة معنوية بين التسويق االجتماعي
واالستراتيجيات بورتر التنافسيةية " وقد انبثقت منيا فرضيات ثالث فرعية  ،اذ يوضح الجدول ( )30مصفوفة
عالقات االرتباط بين متغير التسويق االجتماعي وابعاده الفرعية ومتغير استراتيجيات بورتر التنافسية وابعاده  ،والتي تضم
(  )44عالقة ارتباط  ،اذ يوضح المستوى العمودي االبعاد الرئيسة لمتغير استراتيجيات بورتر التنافسية المتضمنة :
"قيادة الكمفة  ،التمايز  ،التركيز  " ،وفي المستوى االفقي االبعاد الفرعية لممتغير التسويق االجتماعي  :بعد مصمحة

المنظمة يضم " الربحية  ،تعظيم ثروة المالكين  ،الحصة السويقة  ،اما بعد رفاىية المجتمع يضم المسؤولية االجتماعية ،
السالمة البيئية  ،العنصر االخالقي  ،واخي ار بعد رضا الزبون يضم رضا الزبون  ،سيولة االستخدام  ،التحسين المستمر

 ،جودة الحياة  ،رضا
الضيف عن الخدمة " .

الجدول (  )30عالقة متغيرات التسويق االجتماعي مع استراتيجيات بورتر التنافسية
 *Fانجذونُت بًستىي 4.86 = 0.01
 .1تحميل العالقة بين مصالح الفندق بأبعاده واستراتيجية بورتر التنافسية بابعاده:
بمغت قيمة االرتباط بين مصالح الفندق وبين استراتيجية قيادة الكمفة كما موضحة في الجدول (، 0.354**( ، )30
** ( ،0.397**، 0.579الربحية  ،وتعظيم ثروة المالكين والحصة السوقية عمى التوالي  ،وجميعيا عالقات ارتباط
موجبة وذات داللة معنوية عند ( ، )0.01وىذا يشير الى ان الفنادق المبحوثة تركز عمى مصالحيا بالدرجة االساس .
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كما بمغت قيمة االرتباط بين استراتيجية قيادة الكمفة واجمالي مصالح الفندق (** )0.570وىي ايضا عالقة موجبة وذات
داللة معنوية عند مستوى ( ، )0.01وتدل ىذة العالقة عمى ان قيادة الكمفة في تحقيق مصالح الفندق  ،وبناء عمى ىذه
النتائج يمكن قبول الفرضية الفرعية االولى المنبثقة عن الفرضية الرئيسة االولى لمبحث والتي نصت عمى أن ":ىناك
عالقة معنوياً بين التسويق االجتماعي واستراتيجيات بورتر التنافسية " عمى المستوى االجمالي والفردي.

بمغت قيمة االرتباط بين مصالح الفندق وبين استراتيجية التمايز كما موضحة في الجدول (، 0.295**( ، )30

** ( ،0.557**، 0.573الربحية  ،وتعظيم ثروة المالكين والحصة السوقية عمى التوالي  ،وجميعيا عالقات ارتباط
موجبة وذات داللة معنوية عند ( ، )0.01وىذا يشير الى ان الفنادق المبحوثة تحاول تحقيق التمايز من اجل تحقيق
مصالحيا .
كما بمغت قيمة االرتباط بين استراتيجية التمايز واجمالي مصالح الفندق (** )0.612وىي ايضا عالقة موجبة وذات

داللة معنوية عند مستوى ( ، )0.01وتدل ىذة العالقة عمى ان استرايجية التمايز يسيم بشكل كبير في تحقيق مصالح

الفندق .
بمغت قيمة االرتباط بين مصالح الفندق وبين استراتيجية التركيز كما موضحة في الجدول (، 0.308**( ، )30
** ( ،0.502**، 0.730الربحية  ،وتعظيم ثروة المالكين والحصة السوقية عمى التوالي  ،وجميعيا عالقات ارتباط
موجبة وذات داللة معنوية عند ( ، )0.01وىذا يشير الى ان الفنادق المبحوثة تتبع التركيز من اجل تحقيق مصالح
الفندق .

كما بمغت قيمة االرتباط بين استراتيجية التركيز واجمالي مصالح الفندق (** )0.583وىي ايضا عالقة موجبة وذات
داللة معنوية عند مستوى ( ، )0.01وتدل ىذة العالقة عمى ان التركيز يسيم تحقيق مصالح الفندق  ،وبناء عمى ىذه
النتائج يمكن قبول الفرضية الفرعية االولى المنبثقة عن الفرضية الرئيسة االولى لمبحث والتي نصت عمى أن ":ىناك

عالقة معنوياً بين مصالح الفندق بابعاده وبين واستراتيجيات بورتر التنافسية بابعادىا " عمى المستوى االجمالي والفردي.

وبيذه النتيجة تتحقق الفرضية الفرعية االولى المنبثقة عن الفرضية الرئيسة االولى والتي نصت عمى أن " ىناك عالقة
ارتباط معنوية بين مصالح الفندق بابعاده وبين االستراتيجيات الثالث " .
 .2تحميل العالقة بين رفاىية المجتمع بابعاده واالستراتيجيات بورتر التنافسية بابعاده :

بمغت قيمة االرتباط بين رفاىية المجتمع بابعاده وبين استراتيجية قيادة الكمفة كما موضحة بالجدول (، 0.401**(، )30

**) ،0.537**، 0.487المسؤولية االجتماعية  ،العنصر االخالقي  ،السالمة البيئية  ،وجميعيا عالقات ارتباط موجبة
وذات داللة معنوية عند مستوى ( ،)0.01وىذا يشير الى ان عالقات قوية بين بعد رفاىية المجتمع وابعاده واستراتيجية
الكمفة  ،وان اىتمام الفنادق عينة البحث بالكمفة بشكل موسع وبين عاممييا لتحقيق الرفاىية االجتماعية .
كما بمغت قيمة االرتباط بين بعد اجمالي رفاىية المجتمع وبين استرايجية قيادة الكمفة (** )0.537وىي ايضا عالقة
موجبة وذات داللة معنوية عند مستوى ( . )0.01وىذا يدل عمى ان قيادة الكمفة تسيم في بناء الرفاىية االجتماعية

كما بمغت قيمة االرتباط بين رفاىية المجتمع بابعاده وبين استراتيجية التمايز كما موضحة بالجدول ( ،)30اذ بمغت
معامالت االرتباط (** )0.701**،0.619** ،0.348المسؤولية االجتماعية  ،العنصر االخالقي  ،السالمة البيئية ،
وجميعيا عالقات ارتباط موجبة وذات داللة معنوية عند مستوى ( ، )0.01وىذا يشير الى قوة عالقة االرتباط بين

استراتيجية التمايز وابعاد رفاىية المجتمع  ،واىتمام الفنادق المبحوثة عينو البحث بالتمايز لتحقيق الرفاىية.

كما بمغت قيمة االرتباط بين بعد استراتيجية التمايز ورفاىية المجتمع (** )0.624وىي ايضا عالقة موجبة وذات داللة
معنوية عند مستوى ( ، )0.01وىذا يدل عمى اىمية التمايز في في تحقيق رفاىية المجتمع في الفنادق المبحوثة.
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( ،)30اذ بمغت

معامالت االرتباط (** )0.607**،0.529** ،0.431المسؤولية االجتماعية  ،العنصر االخالقي  ،السالمة البيئية ،
وجميعيا عالقات ارتباط موجبة وذات داللة معنوية عند مستوى ( ، )0.01وىذا يشير الى قوة عالقة االرتباط بين
استراتيجية التركيز وابعاد رفاىية المجتمع  ،واىتمام الفنادق المبحوثة عينو البحث التركيز لتحقيق الرفاىية.
كما بمغت قيمة االرتباط بين بعد استراتيجية التركيز ورفاىية المجتمع (** )0.589وىي ايضا عالقة موجبة وذات داللة

وبناء
معنوية عند مستوى ( ، )0.01وىذا يدل عمى اىمية التركيز في في تحقيق رفاىية المجتمع في الفنادق المبحوثة،
ً
عمى ذلك يمكن قبول الفرضية الفرعية الثانية المنبثقة عن الفرضية الرئيسة االولى لمبحث " ىناك عالقة معنويو بين
رفاىية المجتمع بابعاده وبين استراتيجية بورتر التنافسية بابعاده " عمى مستوى االجمالي والفردي .
وبيذه النتيجة تتحقق الفرضية الفرعية الثانية المنبثقة عن الفرضية الرئيسة االولى والتي نصت عمى أن " ىناك عالقة
ارتباط معنوية بين رفاىية المجتمع بابعاده وبين االستراتيجيات الثالث " .

 .3تحميل العالقة بين رضا الزبون بابعاده واالستراتيجيات بورتر التنافسية بابعادىا :
بمغت قيمة االرتباط بين رضا الزبون وبين استراتيجية قيادة الكمفة كما موضحة بالجدول (، 0.365**( ، )30
** )0.547** ،0.623** ،0.539**،0.288رضا الضيف  ،سيولة االستخدام  ،التحسين المستمر  ،جودة الحياة
 ،ورضا الضيف عن الخدمة  ،عالى التوالي  ،وجميعيا عالقات ارتباط موجبة وذات داللة معنوية عند مستوى (،)0.01

وىذا يشير الى ان عالقات قوية بين استرايجية قيادة الكمفة وابعاده رضا الزبون  ،وان اتباع الفنادق عينة البحث قيادة
الكمفة في عمميا يسيم في الرضا .
كما بمغت قيمة االرتباط بين بعد اجمالي رضا الزبون وبين استرايجية قيادة الكمفة (** )0.558وىي ايضا عالقة موجبة

وذات داللة معنوية عند مستوى ( . )0.01وىذا يدل عمى ان قيادة الكمفة تساىم وتشكل الجزء االىم في رضا الضيف.

بمغت قيمة االرتباط بين رضا الزبون بابعاده وبين استراتيجية التمايز كما موضحة بالجدول ( ،)30اذ بمغت معامالت
االرتباط (** )0.856** ،0.825**،0.767**،0.520** ،0.691وجميعيا عالقات ارتباط موجبة وذات داللة
معنوية عند مستوى ( ، )0.01وىذا يشير الى قوة عالقة االرتباط بين استراتيجية التمايز وابعاد رضا الزبون  ،واىتمام
الفنادق المبحوثة عينو البحث بالتمايز يحقق رضا الزبون (الضيف).

كما بمغت قيمة االرتباط بين بعد استراتيجية التمايز واجمالي رضا الزبون (** )0.859وىي ايضا عالقة موجبة وذات
داللة معنوية عند مستوى ( ، )0.01وىذا يدل عمى اىمية التمايز في تحقيق الرضا لمضيوف في الفنادق المبحوثة،
بمغت قيمة االرتباط بين رضا الزبون بابعاده وبين استراتيجية التركيز كما موضحة بالجدول ( ،)30اذ بمغت معامالت
االرتباط (** )0.660** ،0.757**،0.721**،0.427** ،0.542وجميعيا عالقات ارتباط موجبة وذات داللة

معنوية عند مستوى ( ، )0.01وىذا يشير الى قوة عالقة االرتباط بين استراتيجية التركيز وابعاد رضا الزبون  ،واىتمام
الفنادق المبحوثة عينو البحث بالتركيز يحقق رضا الزبون (الضيف).
كما بمغت قيمة االرتباط بين بعد استراتيجية التركيز واجمالي رضا الزبون (** )0.730وىي ايضا عالقة موجبة وذات
داللة معنوية عند مستوى ( ، )0.01وىذا يدل عمى اىمية التركيز في تحقيق الرضا لمضيوف في الفنادق المبحوثة ،وفي

ضوء ىذه النتيجة يتم قبول الفرضية الفرعية الثالثة المنبثقة عن الفرضية الرئيسة االولى لمبحث والتي اشارت الى أن " :
ىناك عالقة معنويو بين رضا الزبون بابعاده وبين استراتيجية بورتر التنافسية بابعادىا "  ،عمى المستويين االجمالي
والفردي .
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كما ان قيمة االرتباط لمفرضية الرئيسة االولى بين التسويق االجتماعي وبين االستراتيجيات بورتر التنافسيةية بمغت
معاميا (** ،)0.806وىذا يشير الى قوة عالقة االرتباط بين المتغيرين.
وبيذه النتيجة تتحقق الفرضية الفرعية الثالثة المنبثقة عن الفرضية الرئيسة االولى والتي نصت عمى أن " ىناك عالقة
ارتباط معنوية بين رضا الزبون بابعاده وبين االستراتيجيات الثالث " .
ثانيا  :اختبار فرضيات األثر

سيتم في ىذه الفقرة تحميل عالقات التأثير بين المتغير التفسيري (التسويق االجتماعي ) والمتغير االستجابي (استراتيجيات

بورتر التنافسية )  ،وفي ضوء الفرضية الرئيسة الثانية " ىناك تاثير ذو داللة معنوية بين التسويق االجتماعي
واالستراتيجيات بورتر التنافسيةية " ،كما يوضح الجدول ( ،)31وذلك باستخدام معامل االنحدار البسيط وتم االعتماد عمى
قيمة ( (Fالمحسوبة في اختبار تأثير معنوية المتغيرات المستقمة في المتغير االستجابي .
الجدول ( ) 31تأثير التسويق االجتماعي في استراتيجيات بورتر التنافسية
استراتيجية قيادة الكمفة
المتغير المستقل
الحد الثابت

معامل االنحدار
B
0.881

المعنوية

F

R²

المعنوية

0.045

مصالح الفندق

0.357

0.021

رفاىية المجتمع

0.126

0.388

رضا الزبون

0.259

0.098

0.382

16.662

0.000

مستوى المعنوية
0.01

يوجد تاثير

0.01

يوجد تاثير

 0.01اليوجد تاثير
 0.01اليوجد تاثير

استراتيجية التمايز
االبعاد الرئيسة التسويق االجتماعي

الحد الثابت - 0.276

0.378

مصالح الفندق

0.096

0.380

رفاىية المجتمع

- 0.142

0.178

رضا الزبون

1.078

0.000

 0.01اليوجد تاثير
0.744

78.296

0.000

 0.01اليوجد تاثير
 0.01اليوجد تاثير
0.01

يوجد تاثير

استراتيجية التركيز
الحد الثابت

-0.073

0.863

مصالح الفندق

0.194

0.193

رفاىية المجتمع

-0.001

0.993

رضا الزبون

0.759

0.000

 0.01اليوجد تاثير
0.544

32.164

0.000

 0.01اليوجد تاثير
 0.01اليوجد تاثير
0.01

يوجد تاثير

االستراتيجيات بورتر التنافسيةية
الحد الثابت 0.177

0.552

مصالح الفندق

0.216

0.041

رفاىية المجتمع

-0.006

0.955
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 0.01اليوجد تاثير
0.684

58.456

0.01 0.000

يوجد تاثير

 0.01اليوجد تاثير
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يوجد تاثير

 *Fاٌجذ١ٌٚت بّست4.86 = 0.01 ٜٛ
تحميل تأثير ابعاد التسويق االجتماعي عمى كل من االستراتيجيات الثالث
اوالً  :تحميل تأثير بعد مصالح الفندق عمى االستراتيجيات بورتر التنافسيةية

 -1تحميل تأثير مصالح الفندق في استراتيجية قيادة الكمفة :يتضح من الجدول ( )31ان قيمة ( )Fالمحسوبة بمغت
( )16.662وىي اكبر من قيمتيا الجدولية البالغة ( ) 4.86بمستوى معنوية ( ، )0.01وىذا ما يؤكد وجود تأثير مصالح
الفندق في المتغير االستجابي استراتيجية قيادة الكمفة  .ومن خالل الجدول ( )31يمكن مالحظة قيمة الثابت ()a=0.88
وىذا يعني ان ىناك وجود لقيادة الكمفة مقدارة ( )0.88حتى وان كانت مصالح الفندق  ،رفاىية المجتمع ورضا الزبون

تساوي صف ار  .اما قيمة ( )b1=0.35فيي تدل عمى ان تغي ار بمقدار وحدة واحدة في مصالح الفندق سيؤدي الى تغير
في استراتيجية الكمفة ( )0.35وىي معنوية احصائيا عند مستوى ( . )0.02اما قيمة معامل التحديد  R²الذي يعد مقياسا
وصفيا يستخدم في تفسير مدى فائدة معادلة االنحدار في تقدير القيم وتمثل نسبة االنخفاض في االخطاء عند استخدام
معادلة االنحدار فقد كان مقداره ( ، )0.38وىذا يعني ان ما مقدار ( )%38من التباين الحاصل في قيادة الكمفة مفسر

بفعل مصالح الفندق  ،وان ( ) %62ىو تباين مفسر من قبل عوامل لم تدخل انموذج االنحدار  .وىكذا تؤكد النتائج عمى
وجود تأثير ذي داللة معنوية لمصالح الفندق في المتغير االستجابي استراتيجية قيادة الكمفة.
 -2تحميل تأثير مصالح الفندق في استراتيجية التمايز :يتضح من الجدول ( )31ان قيمة ( )Fالمحسوبة بمغت ()78.296
وىي اكبر من قيمتيا الجدولية البالغة ( )4.86بمستوى معنوية ( ، )0.01وىذا ما يؤكد وجود تأثير مصالح الفندق في
المتغير االستجابي استراتيجية التمايز .ومن خالل الجدول ( )31يمكن مالحظة قيمة الثابت ( )a= -0.27وىذا يعني

ان ىناك وجود لمتمايز مقدارة ( )0.27حتى وان كانت مصالح الفندق  ،رفاىية المجتمع ورضا الزبون تساوي صف ار  .اما
قيمة ( )b2=0.09فيي تدل عمى ان تغي ار بمقدار وحدة واحدة في مصالح الفندق سيؤدي الى تغير في استراتيجية التمايز
( . )0.09اما قيمة معامل التحديد  R²الذي يعد مقياسا وصفيا يستخدم في تفسير مدى فائدة معادلة االنحدار في تقدير
القيم وتمثل نسبة االنخفاض في االخطاء عند استخدام معادلة االنحدار فقد كان مقداره ( ، )0.74وىذا يعني ان ما

مقدار ( )%74من التباين الحاصل في استراتيجية التمايز مفسر بفعل مصالح الفندق  ،وان ( )%26ىو تباين مفسر من
قبل عوامل لم تدخل انموذج االنحدار  .وىكذا تؤكد النتائج عمى وجود تأثير ذي داللة معنوية لمصالح الفندق في المتغير
االستجابي استراتيجية التمايز.
 .3تحميل تأثير مصالح الفندق في استراتيجية التركيز :يتضح من الجدول ( )31ان قيمة ( )Fالمحسوبة بمغت ()32.164

وىي اكبر من قيمتيا الجدولية البالغة ( )4.86بمستوى معنوية ( ، )0.01وىذا ما يؤكد وجود تأثير مصالح الفندق في
المتغير االستجابي استراتيجية التركيز .ومن خالل الجدول ( )36يمكن مالحظة قيمة الثابت ( )a= -0.07وىذا يعني
ان ىناك وجود الستراتيجية التركيز مقدارة ( )0.07حتى وان كانت مصالح الفندق  ،رفاىية المجتمع ورضا الزبون تساوي
صف ار  .اما قيمة ( ) b3=0.19فيي تدل عمى ان تغي ار بمقدار وحدة واحدة في مصالح الفندق سيؤدي الى تغير في
استراتيجية التمايز ( . )0.19اما قيمة معامل التحديد  R²الذي يعد مقياسا وصفيا يستخدم في تفسير مدى فائدة معادلة
االنحدار في تقدير القيم وتمثل نسبة االنخفاض في االخطاء عند استخدام معادلة االنحدار فقد كان مقداره (، )0.54

وىذا يعني ان ما مقدار ( ) %54من التباين الحاصل في استراتيجية التركيز مفسر بفعل مصالح الفندق  ،وان ()%46
ىو تباين مفسر من قبل عوامل لم تدخل انموذج االنحدار  .وىكذا تؤكد النتائج عمى وجود تأثير ذي داللة معنوية
لمصالح الفندق في المتغير االستجابي استراتيجية التركيز.
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تحميل تأثير مصالح الفندق في مجمل االستراتيجيات بورتر التنافسيةية:يتضح من الجدول ( )31ان قيمة ( )Fالمحسوبة
بمغت ( )58.456وىي اكبر من قيمتيا الجدولية البالغة ( )4.86بمستوى معنوية ( ، )0.01وىذا ما يؤكد وجود تأثير
مصالح الفندق في المتغير االستجابي استراتيجيات بورتر التنافسية .ومن خالل الجدول ( )31يمكن مالحظة قيمة الثابت
( )a= -0.17وىذا يعني ان ىناك وجود الستراتيجية بورتر التنافسية مقدارة ( )0.17حتى وان كانت مصالح الفندق،
رفاىية المجتمع ورضا الزبون تساوي صفرا .اما قيمة ( )b4=0.21فيي تدل عمى ان تغي ار بمقدار وحدة واحدة في
مصالح الفندق سيؤدي الى تغير في استراتيجية بورتر التنافسية ( ،)0.21وىي معنوية احصائيا عند مستوى (. )0.04

اما قيمة معامل التحديد  R²الذي يعد مقياسا وصفيا يستخدم في تفسير مدى فائدة معادلة االنحدار في تقدير القيم وتمثل
نسبة االنخفاض في االخطاء عند استخدام معادلة االنحدار فقد كان مقداره ( ، )0.68وىذا يعني ان ما مقدار ()%68
من التباين الحاصل في استراتيجية بورتر التنافسية مفسر بفعل مصالح الفندق  ،وان ( )%32ىو تباين مفسر من قبل

عوامل لم تدخل انموذج االنحدار  .وبيذه النتيجة تتحقق الفرضية الفرعية االولى المنبثقة عن الفرضية الرئيسة الثانية
والتي نصت عمى أن " ىناك تأثير ذو داللة معنوية بين مصالح الفندق بابعاده وبين االستراتيجيات الثالث " .
ثانياُ  :تحميل تأثير بعد رفاىية المجتمع عمى كل من االستراتيجيات الثالث

 .1تحميل تأثير رفاىية المجتمع في استراتيجية قيادة الكمفة :يتضح من الجدول ( )31ان قيمة ( )Fالمحسوبة بمغت
( )16.662وىي اكبر من قيمتيا الجدولية البالغة ( ) 4.86بمستوى معنوية ( ، )0.01وىذا ما يؤكد وجود تأثير رفاىية

المجتمع في المتغير االستجابي استراتيجية قيادة الكمفة  .ومن خالل الجدول ( )31يمكن مالحظة قيمة الثابت
( )a=0.88وىذا يعني ان ىناك وجود لقيادة الكمفة مقدارة ( )0.88حتى وان كانت مصالح الفندق ،رفاىية المجتمع
ورضا الزبون تساوي صفرا .اما قيمة ( )b1=0.12فيي تدل عمى ان تغي ار بمقدار وحدة واحدة في رفاىية المجتمع
سيؤدي الى تغير في استراتيجية الكمفة ( . )0.12اما قيمة معامل التحديد  R²الذي يعد مقياسا وصفيا يستخدم في تفسير

مدى فائدة معادلة االنحدار في تقدير القيم وتمثل نسبة االنخفاض في االخطاء عند استخدام معادلة االنحدار فقد كان
مقداره ( ، )0.38وىذا يعني ان ما مقدار ( )%38من التباين الحاصل في قيادة الكمفة مفسر بفعل رفاىية المجتمع  ،وان
( ) %62ىو تباين مفسر من قبل عوامل لم تدخل انموذج االنحدار  .وىكذا تؤكد النتائج عمى وجود تأثير ذي داللة
معنوية لرفاىية المجتمع في المتغير االستجابي استراتيجية قيادة الكمفة.

 .2تحميل تأثير رفاىية المجتمع في استراتيجية التمايز :يتضح من الجدول ( )31ان قيمة ( )Fالمحسوبة بمغت ()78.296
وىي اكبر من قيمتيا الجدولية البالغة ( )4.86بمستوى معنوية ( ، )0.01وىذا ما يؤكد وجود تأثير رفاىية المجتمع في
المتغير االستجابي استراتيجية التمايز .ومن خالل الجدول ( )31يمكن مالحظة قيمة الثابت ( )a= -0.27وىذا يعني
ان ىناك وجود لمتمايز مقدارة ( )0.27حتى وان كانت مصالح الفندق ،رفاىية المجتمع ورضا الزبون تساوي صفرا .اما

قيمة ( )b2=0.14فيي تدل عمى ان تغي ار بمقدار وحدة واحدة في رفاىية المجتمع سيؤدي الى تغير في استراتيجية
التمايز ( . )0.14اما قيمة معامل التحديد  R²الذي يعد مقياسا وصفيا يستخدم في تفسير مدى فائدة معادلة االنحدار في
تقدير القيم وتمثل نسبة االنخفاض في االخطاء عند استخدام معادلة االنحدار فقد كان مقداره ( ، )0.74وىذا يعني ان ما
مقدار ( ) %74من التباين الحاصل في استراتيجية التمايز مفسر بفعل رفاىية المجتمع  ،وان ( )%26ىو تباين مفسر
من قبل عوامل لم تدخل انموذج االنحدار  .وىكذا تؤكد النتائج عمى وجود تأثير ذي داللة معنوية لرفاىية المجتمع في

المتغير االستجابي استراتيجية التمايز.
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 .3تحميل تأثير رفاىية المجتمع في استراتيجية التركيز :يتضح من الجدول ( )31ان قيمة ( )Fالمحسوبة بمغت ()32.164
وىي اكبر من قيمتيا الجدولية البالغة ( )4.86بمستوى معنوية ( ، )0.01وىذا ما يؤكد وجود تأثير رفاىية المجتمع في
المتغير االستجابي است ارتيجية التركيز .ومن خالل الجدول ( )31يمكن مالحظة قيمة الثابت ( )a= -0.07وىذا يعني
ان ىناك وجود الستراتيجية التركيز مقدارة ( )0.07حتى وان كانت مصالح الفندق ،رفاىية المجتمع ورضا الزبون تساوي
صف ار  .اما قيمة ( )b3=0.001فيي تدل عمى ان تغي ار بمقدار وحدة واحدة في رفاىية المجتمع سيؤدي الى تغير في
استراتيجية التمايز ( . )0.001اما قيمة معامل التحديد  R²الذي يعد مقياسا وصفيا يستخدم في تفسير مدى فائدة معادلة
االنحدار في تقدير القيم وتمثل نسبة االنخفاض في االخطاء عند استخدام معادلة االنحدار فقد كان مقداره (، )0.54
وىذا يعني ان ما مقدار ( )%54من التباين الحاصل في استراتيجية التركيز مفسر بفعل رفاىية المجتمع  ،وان ()%46
ىو تباين مفسر من قبل عوامل لم تدخل انموذج االنحدار  .وىكذا تؤكد النتائج عمى وجود تأثير ذي داللة معنوية لرفاىية

المجتمع في المتغير االستجابي استراتيجية التركيز.

 .4تحميل تأثير رفاىية المجتمع في مجمل االستراتيجيات بورتر التنافسيةية:يتضح من الجدول ( )31ان قيمة ( )Fالمحسوبة
بمغت ( )58.456وىي اكبر من قيمتيا الجدولية البالغة ( )4.86بمستوى معنوية ( ، )0.01وىذا ما يؤكد وجود تأثير
رفاىية المجتمع في المتغير االستجابي استراتيجيات بورتر التنافسية .ومن خالل الجدول ( )31يمكن مالحظة قيمة
الثابت ( )a= -0.17وىذا يعني ان ىناك وجود الستراتيجية بورتر التنافسية مقدارة ( )0.17حتى وان كانت مصالح
الفندق ،رفاىية المجتمع ورضا الزبون تساوي صفرا .اما قيمة ( )b4=0.006فيي تدل عمى ان تغي ار بمقدار وحدة واحدة
في رفاىية المجتمع سيؤدي الى تغير في استراتيجية بورتر التنافسية ( . )0.006اما قيمة معامل التحديد  R²الذي يعد
مقياسا وصفيا يستخدم في تفسير مدى فائدة معادلة االنحدار في تقدير القيم وتمثل نسبة االنخفاض في االخطاء عند
استخدام معادلة االنحدار فقد كان مقداره ( ، )0.68وىذا يعني ان ما مقدار ( )%68من التباين الحاصل في استراتيجية

بورتر التنافسية مفسر بفعل رفاىية المجتمع  ،وان ( )%32ىو تباين مفسر من قبل عوامل لم تدخل انموذج االنحدار .
وىكذا تؤكد النتائج عمى وجود تأثير ذي داللة معنوية لرفاىية المجتمع في المتغير االستجابي استراتيجية بورتر التنافسية.

وبيذه النتيجة تتحقق الفرضية الفرعية الثانية المنبثقة عن الفرضية الرئيسة الثانية والتي نصت عمى أن " ىناك تأثير ذو
داللة معنوية بين رفاىية المجتمع بابعاده وبين االستراتيجيات الثالث " .

ثالثاً  :تحميل تأثير بعد رضا الزبون عمى كل من االستراتيجيات الثالث

 .1تحميل تأثير رضا الزبون في استراتيجية قيادة الكمفة :يتضح من الجدول ( )31ان قيمة ( )Fالمحسوبة بمغت
( )16.662وىي اكبر من قيمتيا الجدولية البالغة ( ) 4.86بمستوى معنوية ( ، )0.01وىذا ما يؤكد وجود تأثير رضا

الزبون في المتغير االستجابي استراتيجية قيادة الكمفة  .ومن خالل الجدول ( )31يمكن مالحظة قيمة الثابت
( )a=0.88وىذا يعني ان ىناك وجود لقيادة الكمفة مقدارة ( )0.88حتى وان كانت مصالح الفندق ،رفاىية المجتمع
ورضا الزبون تساوي صف ار  .اما قيمة ( )b1=0.25فيي تدل عمى ان تغي ار بمقدار وحدة واحدة في رضا الزبون سيؤدي
الى تغير في استراتيجية الكمفة بمقدار( . )0.25اما قيمة معامل التحديد  R²الذي يعد مقياسا وصفيا يستخدم في تفسير
مدى فائدة معادلة االنحدار في تقدير القيم وتمثل نسبة االنخفاض في االخطاء عند استخدام معادلة االنحدار فقد كان

مقداره ( ، )0.38وىذا يعني ان ما مقدار ( )%38من التباين الحاصل في قيادة الكمفة مفسر بفعل رضا الزبون  ،وان
( ) %62ىو تباين مفسر من قبل عوامل لم تدخل انموذج االنحدار  .وىكذا تؤكد النتائج عمى وجود تأثير ذي داللة
معنوية لرضا الزبون في المتغير االستجابي استراتيجية قيادة الكمفة.
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 .2تحميل تأثير رضا الزبون في استراتيجية التمايز :يتضح من الجدول ( )31ان قيمة ( )Fالمحسوبة بمغت ()78.296
وىي اكبر من قيمتيا الجدولية البالغة ( )4.86بمستوى معنوية ( ، )0.01وىذا ما يؤكد وجود تأثير رضا الزبون في
المتغير االستجابي استراتيجية التمايز .ومن خالل الجدول ( )31يمكن مالحظة قيمة الثابت ( )a= -0.27وىذا يعني
ان ىناك وجود لمتمايز مقدارة ( )0.27حتى وان كانت مصالح الفندق ،رفاىية المجتمع ورضا الزبون تساوي صفرا .اما
قيمة ( ) b2=1.07فيي تدل عمى ان تغي ار بمقدار وحدة واحدة في رضا الزبون سيؤدي الى تغير في استراتيجية التمايز

( ،)1.07وىي معنوية احصائيا عند مستوى ( . )0.00اما قيمة معامل التحديد  R²الذي يعد مقياسا وصفيا يستخدم
في تفسير مدى فائدة معادلة االنحدار في تقدير القيم وتمثل نسبة االنخفاض في االخطاء عند استخدام معادلة االنحدار
فقد كان مقداره ( ، )0.74وىذا يعني ان ما مقدار ( )%74من التباين الحاصل في استراتيجية التمايز مفسر بفعل
رضا الزبون  ،وان ( ) %26ىو تباين مفسر من قبل عوامل لم تدخل انموذج االنحدار  .وىكذا تؤكد النتائج عمى وجود
تأثير ذي داللة معنوية لرضا الزبون في المتغير االستجابي استراتيجية التمايز.

 .3تحميل تأثير رضا الزبون في استراتيجية التركيز :يتضح من الجدول ( )31ان قيمة ( )Fالمحسوبة بمغت ()32.164
وىي اكبر من قيمتيا الجدولية البالغة ( )4.86بمستوى معنوية ( ، )0.01وىذا ما يؤكد وجود تأثير رضا الزبون في
المتغير االستجابي استراتيجية التركيز .ومن خالل الجدول ( )31يمكن مالحظة قيمة الثابت ( )a= -0.07وىذا يعني
ان ىناك وجود الستراتيجية التركيز مقدارة ( )0.07حتى وان كانت مصالح الفندق ،رفاىية المجتمع ورضا الزبون تساوي

صف ار  .اما قيمة ( )b3=0.75فيي تدل عمى ان تغي ار بمقدار وحدة واحدة في رضا الزبون سيؤدي الى تغير في
استراتيجية التمايز ( ،)0.75وىي معنوية احصائيا عند مستوى ( . (0.00اما قيمة معامل التحديد  R²الذي يعد مقياسا
وصفيا يستخدم في تفسير مدى فائدة معادلة االنحدار في تقدير القيم وتمثل نسبة االنخفاض في االخطاء عند استخدام
معادلة االنحدار فقد كان مقداره ( ، )0.54وىذا يعني ان ما مقدار ( )%54من التباين الحاصل في استراتيجية التركيز

مفسر بفعل رضا الزبون  ،وان ( ) %46ىو تباين مفسر من قبل عوامل لم تدخل انموذج االنحدار  .وىكذا تؤكد النتائج
عمى وجود تأثير ذي داللة معنوية لرضا الزبون في المتغير االستجابي استراتيجية التركيز.
.4تحميل تأثير رضا الزبون في مجمل االستراتيجيات بورتر التنافسيةية:يتضح من الجدول ( )31ان قيمة ()F

المحسوبة بمغت ( )58.456وىي اكبر من قيمتيا الجدولية البالغة ( )4.86بمستوى معنوية ( ، )0.01وىذا ما يؤكد
وجود تأثير رضا الزبون في المتغير االستجابي استراتيجيات بورتر التنافسية .ومن خالل الجدول ( )31يمكن مالحظة

قيمة الثابت ( )a= -0.17وىذا يعني ان ىناك وجود الستراتيجية بورتر التنافسية مقدارة ( )0.17حتى وان كانت
مصالح الفندق ،رفاىية المجتمع ورضا الزبون تساوي صف ار  .اما قيمة ( )b4=0.69فيي تدل عمى ان تغي ار بمقدار
وحدة واحدة في رضا الزبون سيؤدي الى تغير في استراتيجية بورتر التنافسية ( ،)0.69وىي معنوية احصائيا عند
مستوى ( . )0.00اما قيمة معامل التحديد  R²الذي يعد مقياسا وصفيا يستخدم في تفسير مدى فائدة معادلة االنحدار

في تقدير القيم وتمثل نسبة االنخفاض في االخطاء عند استخدام معادلة االنحدار فقد كان مقداره ( ، )0.68وىذا يعني

ان ما مقدار ( ) %68من التباين الحاصل في استراتيجية بورتر التنافسية مفسر بفعل رضا الزبون  ،وان ( )%32ىو
تباين مفسر من قبل عوامل لم تدخل انموذج االنحدار  ،وىكذا تؤكد النتائج عمى وجود تأثير ذي داللة معنوية لرضا
الزبون في المتغير االستجابي استراتيجية بورتر التنافسية.

وبيذه النتيجة تتحقق الفرضية الثالثة الثانية المنبثقة عن الفرضية الرئيسة الثانية والتي نصت عمى أن " ىناك تأثير ذو
داللة معنوية بين رضا الزبون بابعاده وبين االستراتيجيات الثالث " .
رابعاً  :تحميل تأثير اجمالي التسويق االجتماعي كل من االستراتيجيات الثالث :
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الجدول (  ) 32تأثير اجمالي التسويق االجتماعي في استراتيجيات بورتر التنافسية الثالث
استراتيجية قيادة الكمفة
المتغير الرئيسي المستقل
التسويق االجتماعي

معامل االنحدار المعنوية

F

R²

المعنوية

B
0.981

التسويق االجتماعي

مستوى المعنوية

الحد الثابت

0.022

0.713

0.000

0.373

49.282

0.000

0.01

يوجد تاثير

0.01

يوجد تاثير

التسويق االجتماعي االجمالي

استراتيجية التمايز
-0.204
التسويق االجتماعي

الحد الثابت

0.566

1.042

0.000

0.640

147.537

0.000

0.01

اليوجد تاثير

0.01

يوجد تاثير

استراتيجية التركيز
-0.007
التسويق االجتماعي

الحد الثابت

0.988

0.950

0.000

0.513

87.497

0.000

0.01

اليوجد تاثير

0.01

يوجد تاثير

االستراتيجيات بورتر التنافسيةية
0.257
التسويق االجتماعي

الحد الثابت

0.395

0.902

0.000

0.649

153.383

0.000

0.01

اليوجد تاثير

0.01

يوجد تاثير

 *Fانجذونُت بًستىي 4.86 = 0.01
 .1تحميل تأثير اجمالي التسويق االجتماعي في استراتيجية قيادة الكمفة :يتضح من الجدول ( )32ان قيمة ( )Fالمحسوبة بمغت
( )49.282وىي اكبر من قيمتيا الجدولية البالغة ( ) 4.86بمستوى معنوية ( , )0.01وىذا ما يؤكد وجود تأثير التسويق االجتماعي

في المتغير االستجابي استراتيجية قيادة الكمفة  .ومن خالل الجدول ( )32يمكن مالحظة قيمة الثابت ( )a=0.98وىذا يعني ان ىناك

وجود لقيادة الكمفة مقدارة ( )0.98حتى وان كان التسويق االجتماعي يساوي صف ار  .اما قيمة ( )b=0.71فيي تدل عمى ان تغي ار
بمقدار وحدة واحدة في التسويق االجتماعي سيؤدي الى تغير في استراتيجية الكمفة بمقدار( . )0.71اما قيمة معامل التحديد  R²الذي
يعد مقياسا وصفيا يستخدم في تفسير مدى فائدة معادلة االنحدار في تقدير القيم وتمثل نسبة االنخفاض في االخطاء عند استخدام

معادلة االنحدار فقد كان مقداره ( , )0.37وىذا يعني ان ما مقدار ( )%37من التباين الحاصل في قيادة الكمفة مفسر بفعل التسويق

االجتماعي  ,وان ( )%63ىو تباين مفسر من قبل عوامل لم تدخل انموذج االنحدار  .وىكذا تؤكد النتائج عمى وجود تأثير ذي داللة
معنوية لمتوجو االجتماعي لمتسويق في المتغير االستجابي استراتيجية قيادة الكمفة.

 .2تحميل تأثير اجمالي التسويق االجتماعي في استراتيجية التمايز :يتضح من الجدول ( )32ان قيمة ( )Fالمحسوبة بمغت
( )147.537وىي اكبر من قيمتيا الجدولية البالغة ( )4.86بمستوى معنوية ( ، )0.01وىذا ما يؤكد وجود تأثير
التسويق االجتماعي في المتغير االستجابي استراتيجية التمايز .ومن خالل الجدول ( )32يمكن مالحظة قيمة الثابت

( )a= -0.20وىذا يعني ان ىناك وجود لمتمايز مقدارة ( )0.20حتى وان كانت التسويق االجتماعي تساوي صف ار  .اما
قيمة ( ) b=1.04فيي تدل عمى ان تغي ار بمقدار وحدة واحدة في التسويق االجتماعي سيؤدي الى تغير في استراتيجية
التمايز ( . )1.04اما قيمة معامل التحديد  R²الذي يعد مقياسا وصفيا يستخدم في تفسير مدى فائدة معادلة االنحدار في
تقدير القيم وتمثل نسبة االنخفاض في االخطاء عند استخدام معادلة االنحدار فقد كان مقداره ( ، )0.64وىذا يعني ان ما

مقدار ( ) %64من التباين الحاصل في استراتيجية التمايز مفسر بفعل التسويق االجتماعي  ،وان ( )%36ىو تباين
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مفسر من قبل عوامل لم تدخل انموذج االنحدار  .وىكذا تؤكد النتائج عمى وجود تأثير ذي داللة معنوية لمتوجو
االجتماعي لمتسويق في المتغير االستجابي استراتيجية التمايز.
 .3تحميل تأثير اجمالي التسويق االجتماعي في استراتيجية التركيز :يتضح من الجدول ( )32ان قيمة ( )Fالمحسوبة بمغت
( )87.497وىي اكبر من قيمتيا الجدولية البالغة ( )4.86بمستوى معنوية ( ، )0.01وىذا ما يؤكد وجود تأثير التسويق
االجتماعي في المتغير االستجابي استراتيجية التركيز .ومن خالل الجدول ( )32يمكن مالحظة قيمة الثابت (a= -

 )0.007وىذا يعني ان ىناك وجود الستراتيجية التركيز مقدارة ( )0.007حتى وان كانت التسويق االجتماعي تساوي
صف ار  .اما قيمة ( ) b=0.95فيي تدل عمى ان تغي ار بمقدار وحدة واحدة في التسويق االجتماعي سيؤدي الى تغير في
استراتيجية التمايز ( . )0.95اما قيمة معامل التحديد  R²الذي يعد مقياسا وصفيا يستخدم في تفسير مدى فائدة معادلة
االنحدار في تقدير القيم وتمثل نسبة االنخفاض في االخطاء عند استخدام معادلة االنحدار فقد كان مقداره (، )0.51

وىذا يعني ان ما مقدار ( ) %51من التباين الحاصل في استراتيجية التركيز مفسر بفعل التسويق االجتماعي  ،وان
( ) %49ىو تباين مفسر من قبل عوامل لم تدخل انموذج االنحدار  .وىكذا تؤكد النتائج عمى وجود تأثير ذي داللة
معنوية اللتسويق االجتماعي في المتغير االستجابي استراتيجية التركيز.
.4تحميل تأثير اجمالي التسويق االجتماعي في مجمل االستراتيجيات بورتر التنافسيةية:يتضح من الجدول ( )32ان قيمة
( )Fالمحسوبة بمغت ( )153.383وىي اكبر من قيمتيا الجدولية البالغة ( )4.86بمستوى معنوية ( ، )0.01وىذا ما
يؤكد وجود تأثير التسويق االجتماعي في المتغير االستجابي استراتيجيات بورتر التنافسية .ومن خالل الجدول ()32

يمكن مالحظة قيمة الثابت ( )a= 0.25وىذا يعني ان ىناك وجود الستراتيجية بورتر التنافسية مقدارة ( )0.25حتى وان
كانت التسويق االجتماعي تساوي صف ار  .اما قيمة ( )b=0.90فيي تدل عمى ان تغي ار بمقدار وحدة واحدة في التسويق
االجتماعي سيؤدي الى تغير في استراتيجية بورتر التنافسية ( . )0.90اما قيمة معامل التحديد  R²الذي يعد مقياسا
وصفيا يستخدم في تفسير مدى فائدة معادلة االنحدار في تقدير القيم وتمثل نسبة االنخفاض في االخطاء عند استخدام

معادلة االنحدار فقد كان مقداره ( ، )0.64وىذا يعني ان ما مقدار ( )%64من التباين الحاصل في استراتيجية بورتر
التنافسية مفسر بفعل التسويق االجتماعي  ،وان ( )%36ىو تباين مفسر من قبل عوامل لم تدخل انموذج االنحدار .
وىكذا تؤكد ا لنتائج عمى وجود تأثير ذي داللة معنوية اللتسويق االجتماعي في المتغير االستجابي استراتيجية بورتر
التنافسية.
وبيذه النتيجة تتحقق الفرضية الفرضية الرئيسة االولى والتي نصت عمى أن " ىناك تاثير ذو داللة معنوية بين التسويق
االجتماعي وبين االستراتيجيات الثالث " .

المبحث الرابع  :االستنتاجات والتوصيات

توصل البحث الى عدة من استنتاجات عدة منيا ما يخص الجانب النظري وقد ركزت عمى اظيار التحديات المعرفية
في االدبيات ذات الصمة بالتسويق االجتماعي واالستراتيجيات بورتر التنافسيةية عمى وفق مراجعة الباحث لتمك االدبيات
 ،اما االستنتاجات العممية فيي ذات الصمة بأنموذج االرتباط و التأثير في فنادق الدرجة الممتازة وكما يأتي :
اوالً :االستنتاجات

-1

تبين أن مصالح الفندق (المنظمة) بأبعاده يرتبط بعالقة معنوية موجبة مع كل من( استراتيجية قيادة الكمفة ،

واستراتيجية التمايز  ،واستراتيجية التركيز )  ،وتدل ىذه العالقة عمى ان مصالح الفندق تسيم في بناء استراتيجيات
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فان فنادق الدرجة الممتازة المبحوثة تركز عمى مصالح الفندق في اختيار وتعزيز

االستراتيجيات بورتر التنافسيةية .
 -2ترتبط رفاىية المجتمع بعالقة معنوية مع كل من (استراتيجية قيادة الكمفة  ،واستراتيجية التمايز  ،واستراتيجية

التركيز)  ،وىذا يدل عمى أن رفاىية تسيم في بناء وتفعيل استراتيجيات بورتر التنافسية  ،ومن ثم يدل عمى اىتمام
الفنادق المبحوثة برفاىية المجتمع بشكل موسع بين مدرائيا وعاممييا لتحقيق استراتيجيات بورتر التنافسية.

-3

تبين أن رضا الزبون يرتبط بعالقة معنوية مع كل من (استراتيجية قيادة الكمفة  ،واستراتيجية التمايز ،

واستراتيجية التركيز )  ،مما يشير الى قوة العالقة بين رضا الزبون وابعاده مع استراتيجيات بورتر التنافسية ،ومن ثم يدل
عمى اىمية رضا الزبون كأداة ميمة في بناء وتنمية استراتيجيات بورتر التنافسية في فنادق الدرجة الممتازة المبحوثة .
 .4اتضح وجود عالقة معنوية قوية بين اجمالي التسويق االجتماعي واجمالي االستراتجيات التنافسية  ،وىذا يدل عمى
أن لمتوجو االجتماعي لمتسويق دور واسيامات في بناء استراتيجيات تنافس قوية في الفنادق المبحوثة .
 .5اتضح تأثير مصالح الفندق في المتغير االستجابي استراتيجيات بورتر التنافسية  ،وىذه النتيجة تؤكد وجود تاثير
ذي داللة معنوية لمصالح الفندق في استراتيجيات بورتر التنافسية ،وىذا يعني ان عمى الفندق االىتمام بمصالحو لتقوية
االستراتيجية المختارة.
 .6اتضح تأثير مصالح الفندق في المتغير االستجابي استراتيجيات بورتر التنافسية  ،وىذه النتيجة تؤكد وجود تاثير

ذي داللة معنوية لمصالح الفندق في استراتيجيات بورتر التنافسية ،وىذا يعني ان عمى الفندق االىتمام بمصالحو لتقوية
االستراتيجية المختارة.
 .7كان تاثير رفاىية المجتمع في استراتيجيات بورتر التنافسية ايجابيا ومعنويا  ،وىذا بسبب وجود تأثير ذي داللة
معنوية ل ـ ـ ـ بعد رفاىية المجتمع في استراتيجيات بورتر التنافسية في الفنادق المبحوثة .

 .8تبين وجود تاثير لـ ـ بعد رضا الزبون في استراتيجيات بورتر التنافسية ،وىذا لوجود تأثير ذي داللة معنوية لرضا

الزبون في استراتيجيات بورتر التنافسية في الفنادق المبحوثة  ،وىذا يعني ان عمى الفندق االىتمام برضا الزبون لتعزيز
وتنشيط دور االستراتيجية المختارة.
 .9ظير التاثير االكثر لمتوجو االجتماعي لمتسويق بأبعاده الثالث (مصالح المنظمة ،رفاىية المجتمع  ،رضا الزبون)،
وىذا يدل عمى وجود تأثير ذي داللة معنوية بين التسويق االجتماعي واستراتيجيات بورتر التنافسية  ،ومن ثم ىناك وجود
لمتاثير لمتوجو االجتماعي لمتسويق في استراتيجيات بورتر التنافسية في الفنادق المبحوثة .
ثانيا :التوصيات  :بناء عمى استنتاجات البحث توصل الى التوصيات االتية :
 -1ضرورة اىتمام الفنادق المبحوثة بمفيوم التسويق االجتماعي وتفعيل دوره في دعم وبناء استراتيجيات بورتر التنافسية ،
فضال عن االىتمام بتطبيقيا من خالل االطالع عمى تجارب الفنادق االخرى في الدول المتقدمة واالستفادة منيا بافضل
شكل ممكن من خالل اىتماميا بالمجتمع ورفاىيتو وتحقيق حاجات ورغبات الضيف .

 -2ضرورة تفعيل دور اصحاب المصالح في ايجاد حل لممشاكل االجتماعية ومحاولة لتغيير السموك لدى المجتمع
واشباع رغباب الفرد باالضافة الى تحقيق مصالح المنظمة من خالل احدى استراتيجيات بورتر التنافسية والتي تناسب
امكانيات وتوجيات وبيئة المنظمة .
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 -3أن تسعى الفنادق المبحوثة المبحوثة الى استخدام التحسين المستمر وتطوير سيولة االستخدام  ،وجودة الخدمات
ومن أىميا خدمة الواي فاي وخدمات اإلنترنت باإلضافة الشاشات المسطحة واألجيزة الموحية في التواصل مع النزالء
والعاممين  ،ومن ثم سوف يكون نظام معموماتي خارجي و داخمي قوي .
-4

ضرورة تطوير واالىتمام بمفيوم رضا الزبون عن طريق اعداد برنامج سنوي عمى مستوى الفندق تقدم من خاللو

لمموظفين دورات تدريبية مكثفة لكيفية االىتمام بالضيوف وتحقيق الرفاىية  ،من خالل االىتمام بجودة الحياة  ،وسيولة
االستخدام  ،التحسين المستمر النشطة المنظمة والرضا العام عن الخدمات.

 -5تحسين مقدرة الفنادق في مجال رفاىية المجتمع في مجمل انشطة اعماليا واعتبار المجتمع جزءاً من اعماليا ،
باالضافة الى الجوانب االخالقية والبيئية التي من شأنيا تحقق رضا ورفاىية المجتمع ليس عمى المدى القصير فقط ولكن

عمى المدى البعيد ايضا وىذا يحتاج الى الكفاءات التي بامكانيا تحسين صورة الفندق امام المجتمع الذي تعمل فيو من
خالل التركيز عمى المسؤولية االجتماعية واالخالقية في تعامالتيا واىدافيا الموضوعة.

-6

ضرورة اعتماد المنيجية الصحيحة لتحقيق مصالح الفندق  ،والتي تشمل الربحية وتعظيم ثروة المساىمين والحصة

السوقية  ،من خالل مواجيو المخاطر الخارجية السوقية واالستثمارية  ،وايجاد مدير مفوض ذو خبرة  ،و تشكيل فريق
اداري  ،والسعي الحثيث لتطبيق استراتيجية مناسبة في ظل ظروف بيئية تنافسية مناسبة.
-7

ضرورة اىتمام الفنادق المبحوثة بالمسؤولية االجتماعية والعنصر االخالقي والسالمة البيئية  ،اذ يعد من اىم

-8

ضرورة التركيز عمى رضا الزبون بشكل عام من خالل االىتام بابعاده الفرعية في الفنادق الدرجة الممتازة من

ركائز النجاح في اية منظمة  ،إذ يقوم عمى رفع درجو الطمأنينة لدى الضيوف.

خالل االلتروام ادارة الجيد بالجودة والتحسين وسيولة االستخدام  ،وتشجيع التعاون والثقة بين الموظفين والتاكيد عمى
تطوير ادارة الفندق نحو الفرص الخالقة والتمايز .
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انجايؼت انًستُصرَت  /كهُت االدارة
واالقتصاد
انجايؼت انًستُصرَت  /كهُت االدارة
واالقتصاد

د .ػايهت يذسٍ َاجٍ

استار يساػذ /ادارة انتسىَق

د .سريذ دًسة انشًرٌ

استار يساػذ /ادارة انتسىَق

د .هاشى فىزٌ انؼبادٌ

استار يساػذ /االدارة االستراتُجُت

جايؼت انكىفت  /كهُت االدارة واالقتصاد

د  .اَتصار ػباش انذنًٍُ

استار يساػذ  /االدارة
االستراتُجُت

جايؼت بغذاد  /كهُت االدارة واالقتصاد
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