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 الفندقية  عمالاأل تميز  تحقيقالتسويق االبتكاري في   دور

 شحاته  السيد علي
 قسم الدراسات الفندقية، كلية السياحة والفنادق، جامعة قناة السويس

 السعودية  العربية المملكة شقراء، جامعة عمال،األ دارةإ كلية
 امللخصمعلومات املقالة               

تهدف الدراسة إلى تحديد دور التسويق االبتكاري ) تطوير تكنولوجيا التسويق؛ إيجاد قيم  
للعمالء؛ الفكر اإلبداعي للمسوقين وتقييم جدوى االبتكارات التسويقية( في تحقيق تميز 
األعمال الفندقية، تم التطبيق على عينة عشوائية من مدراء التسويق والمبيعات بفنادق 

نجوم بمدينتي القاهرة وشرم الشيخ، وتم االعتماد على االستبانة في جمع  ةالخمس
حصائي هج الوصفي التحليلي، وتم تحليل البيانات بالبرنامج اإلالبيانات مستخدما المن

(SPSS(إصدار )وقد خلصت نتائج البحث 23 .)لى وجود تأثير واضح لمعظم أبعاد إ
يضا أن تطبيق أبعاد التسويق أالتسويق االبتكاري في تميز األعمال الفندقية، كما اتضح 

حسين تميز األداء الفندقي أفضل من  االبتكاري مجمعة من شأنها التأثير اإليجابي في ت
تطبيق كل منفردا، وفي ضوء هذه النتائج  أوصت الدراسة، بأهمية تطبيق أبعاد التسويق  
االبتكاري جميعها كممارسة واحدة دون تجزئة، من خالل توجه إدارة التسويق والمبيعات 

 بالفكر االبتكاري في صياغة االستراتيجيات التسويقية للفندق.

 المقدمة . 1
 واحتياجات متطلبات في اتمتغير  سواء، صناعة الفنادق حول العالم ميزالتغيرات المستمرة أهم ما ت اآلن تحبأص

التي   في ظل البيئة التنافسية وخاصة  والتطورات التكنولوجية في شكل المنتجات المقدمة المستمر التطوير ؛العمالء
والريادة   لتميزا يحقق بشكل واستغاللها التطورات تلك مواكبة ضرورة إلىاألمر الذي يحتاج  ، تشهدها هذه الصناعة

 ويعتبر. (Hall, 2011; Nicolau and Santa-Maria, 2013; Kotler et al., 2017)للمنشأة الفندقية 
الفكر االبتكاري  تطبيق خالل من الفندقية للمنشأة التميز تحقق أن يمكن التي األسباب أهم من االبتكاري  التوجه
تحقيق خصائص نادرة وقيمة مستمرة للمنشأة الفندقية من وجهة نظر  شأنه من الذي األمر ،المنظمة داراتإ بجميع

.  (Cassiman et al., 2010; Churwiruch et al., 2015 )العميل مقارنة بالمنافسين في نفس الصناعة 
 تحقيقه يمكن ال األعمالتميز  أنLee et al. (2019  )وHall (2011 ) ومنها الدراسات من العديد  أكدته ما وهذا
  لكل  الجماعية االبتكارية رساتالمما قوامها واستراتيجية رؤية هناك تكون  أن يجب بل بالفندق واحدة دارةإ خالل من
 Kotler et  ، وIlic et al.  (2014 )  ،(2010الحميد )  عبدبالفندق. في حين ذهبت بعض الدراسات ومنها    قساماأل
al. (2017)  الفندق إلى ينظر الفعال فالتسويق التسويق، وظيفة خالل من تحقيقهأن تميز األعمال يمكن إلى  

قيمة لفائدة العميل، ومواجهة التطورات والتغيرات  خراجوإ المحددة األهداف لتحقيق الكل ليعم واحد، نظام أنه على

 الكلامت املفتاحية 

 ؛االبتكاري التسويق 
 ؛تكنولوجيا التسويق
جدوى االبتكارات 

تميز  ؛التسويقية
 .األعمال

 
 

    (JAAUTH)        

  ،3، العدد 18المجلد 
(2020)  ، 

 . 284-259ص 

https://jaauth.journals.ekb.eg/


 .  284-259(، ص 2020، )3، العدد 18( المجلد JAAUTH)                         علي السيد شحاته                 

260 | P a g e  

https://jaauth.journals.ekb.eg/  

وجود استراتيجيات تسويقية مرنة وقائمة على  شكال التميز التسويقي من خاللأالمستمرة، ويعد االبتكار هنا من أهم 
)مزيج تسويقي ابتكاري( بشكل  العمالءسعاد إاالستفادة من التطورات التكنولوجية الحالية بهدف تقديم قيم تحقق 

 مميز ومختلف عن المنافسين. 

تظهر مشكلة البحث حول عدم وجود  دور التسويق االبتكاري في تحقيق التميز  حول االختالفاتوفي ظل هذه 
 تحقيقهالفندقية ال يمكن  عمالتميز األ أن إلى التأثير بين متغيرات الدراسة، فالبعض ذهب اتجاهعلى تحديد  اتفاق

أن التسويق هو المحرك لجميع إدارات   ىأوالبعض اآلخر ر  ،الفندق داراتإ لجميع اري االبتك التوجه  خالل  من الإ
ويمكن  ،تميز األعمال للفندق كله تحقيق التسويقية الممارسات في تكاري االب التوجه خالل من يمكنالفندق حيث 

هل   ؛الفندقية؟ األعمال تميز لتحقيق الضرورية االبتكاري  التسويق بعادحول: ما هي أ هنا صياغة تساؤالت البحث
 بعد كل تأثير مستوى  هو ما ؛هناك عالقة بين التسويق االبتكاري وتحقيق تميز األعمال للمنشأة الفندقية ككل؟

 . الفندقية؟ األعمال تميز درجة في ابتكاري  تسويقي

 على االبتكاري  التسويق بعادأاألمر الذي يظهر معه أهمية هذه الدراسة من خالل المساهمة العلمية، لقياس تأثير  
خاصة في ظل ندرة األبحاث العلمية والدراسات السابقة حول العالقة بين   للمنشآت الفندقية بمصر، األعمال تميز

 ,Schubert)وهذا ما أكدته الدراسات التالية: التسويق االبتكاري وتميز األعمال وخاصة في صناعة الفنادق 
2010; Medrano-Sáez & Olarte-Pascual, 2012; Geldes & Felzensztein, 2013; Natalia 

and Cristina, 2016) . األعمال  تميز في االبتكاري  التسويق بعادأنموذج لقياس تأثير  باقتراحمع التوصية  
 ما خلصت إليه الدراسات األدبية السابقة والدراسة العملية للبحث من نتائج.  إلى  استنادا، الفندقية

 أهداف البحث  .1 .1
 ؛بالفنادقالتسويق االبتكاري  بعادأتطبيق مدى  قييمت -
 ؛الفندقية األعمال وتميز االبتكاري  التسويق بين العالقة توضيح -
 ؛ الفندقية األعمال تميز تحقيقفي  االبتكاري التسويق  بعادأ من بعد كلتحديد تأثير  -
 . تميز األعمال الفندقية  في واحد مؤثر كمتغير بتكاري اال التسويق بعادأ جميع تأثيرتحديد  -

   أدبيات الدراسة .2
  االبتكاري التسويق . 1.2

 اختلفت ولقد ختراع،واال بداعاإل ومنها اإلدارة، علم في خرى أ مصطلحات مع المتداخلة المفاهيم من االبتكار يعد
  بين فرق  وجود عدم حيث رأت بعض الدراسات  ،في تعريفهم وخاصة الدراسات العربية دبيةاأل الدراسات

  والدليمي،  والء) االختراع" = بداعاإل=  تكار"االب اآلتية المعادلة خالل من  ذلك عن معبرين ةالثالث المصطلحات
بوجود اختالفات بين   Ungerman et al. (2018 ) ( و 2014) .Ilic et alكل من  ر اشحين أ . في(2018

سواء بشكل نظري أو تطبيقي بهدف  للعلم جديد ضافةهو إ The inventionالمصطلحات الثالثة، فاالختراع 
  مبدعة  افكار الى صلفهو التو  Creation بداعاإل أما قبل،  من موجودا  يكن لم أنه بشرط نسانيةإشباع الحاجات اإل

فهو تحويل االفكار  Innovationأما االبتكار  خالقة، حلول علي تعتمد عقلية  لية ، فهو عمالمشكالت حل  في

https://jaauth.journals.ekb.eg/


 .  284-259(، ص 2020، )3، العدد 18( المجلد JAAUTH)                         علي السيد شحاته                 

261 | P a g e  

https://jaauth.journals.ekb.eg/  

، فاالبتكار يعتمد على االختراع مستغال االفكار الجديدة وتطبيقها في المنشآت الفندقية شكل تجاري  ىلالجديدة إ
من خالل المعادلة   عالقة االبتكار باالختراع ويمكن التعبير عن ،بين العميل والفندق المتبادلة المنفعةبهدف تحقيق 

بداعية والعمل علي تطبيقها في فكار اإلار األيستغل االبتك كمااالختراع + التطبيق التجاري".  "االبتكار = :اآلتية
  يضا أ أكده ما وهذا، فكار القديمةبأن االبتكار هو التخلي عن األ Druckerدارة المنظمة وهذا ما وضحه عالم اإل

 ,.Moreira et al) "بداع + تطبيقإ =فاالبتكار" للمنظمة خالق هدم  هو ركون االبتكا شوميترعالم التسويق 
2012; Mishra, 2020)  . 

 أو تطبيق . الجديدة غير المسبوقة من قبل لألفكارفي جميع الحاالت هو تطبيق  تكارن االبإلى أ هنا  اإلشارة ويمكن
  وهنا .الصناعة في والتميزوخارج الصندوق بما يحقق للفندق التفوق  بداعي فكار موجودة بالفعل ولكن بشكل إأ

 بذلك مغيرا الفندقية، المنشآت داخل التسويق سمة يكون  أن يجب االبتكار أنKotler et al. (2017 ) يؤكد 
عند المستمرة  حتياجاتاال إشباع ىعل تعمل بداعيةإ فكارأو  حلول نع  البحث خالل من للتسويق التقليدي المفهوم

  فسية التنا العمل بيئة في المشكالت مواجهة في بداعقرارات تسويقية تتميز باإل واتخاذ ،العمالء بشكل يفوق المنافسين
حين يري  في خالل تطوير المنتجات واالستراتيجية التسويقية للمنظمة.  منبهدف االستمرارية وتحسين األداء 

Churwiruch et al. (2015 )  بشكلأن التسويق االبتكاري هو اكتشاف الحاجات الكامنة عند العمالء وتلبيتها 
، يلعن الحاجات الحالية للعم المنتج. فالحاجات الكامنة تختلف عرض في بداعواإل الطلب خلق خالل من أفضل

فال يدركها العميل وال يستطيع التعبير عنها  الكامنةفالحاجات الحالية هي التي يعرفها العميل ويدرك نقصانها، أما 
لى نوع من بحوث السوق االبتكارية للوصول لمنتج ال يفكر فيه العميل، ولكن عند ظهوره تخلق الرغبة إويحتاج 

فتطبيق  .(Ungerman et al., 2016)، محققا بذلك ميزة ريادية للفندق عن بقية الفنادق هئعند العميل في شرا
لعميل ا سعادإ محققا المنافسين عن ومختلف مميز بشكل تسويقي مزيجاري يساعد الفندق في تقديم التسويق االبتك

 االهتمام أن يقوم التسويق االبتكاري على  ويجب ،الفندقي للنشاطالبقاء واالستمرارية  بهدفوليس مجرد الرضاء فقط 
  المحيط المجتمع تضر ال الوقت نفس وفي للعميل مميزة منتجات تقديم خالل منالعميل والمجتمع  باحتياجات

وينتج ذلك من خالل تكامل وظيفة التسويق مع  الفندق ومصلحة العميل مصلحة بين المتوازن  الربح بذلك محققا
 ,.Utkun and Atilgan, 2010; Birkinshaw et al ) المجتمعية المسؤوليةبقية وظائف الفندق اتجاه 

 حيث الشكل  بهذا االبتكاري  التسويق محتوى  طبقت التي الشركات أمثلةشركة تويوتا من أفضل  وتعد .(2011
دخنة المنبعثة من حماية البيئة من خالل تقليل نسبة األ لىإ يهدف لها اراتسي طراز عن ترويجية حملة قدمت

هو توجه المنظمة التي تعمل  البيئةمحركات السيارات، موضحة أن التميز في صناعة السيارات والحفاظ علي 
 التكلفة ةبأن التسويق االبتكاري يحقق للفندق استراتيجية تسويقية منخفض Lin et al. (2010) ويضيف. عليه
للصمغ   Super Glueما قامت به شركة  وهذا . المبتكرة في التسويق فكارألا علي  فيها كبراأل لالعتماد نظرا

بالترويج االبتكاري لمنتجاتها من خالل لصق نقود مصنوعة من المعادن علي األرض لكي تؤكد علي قيمة منتجها 
 Out Door Guerrilla) الخارجي بداعياإلوجودته ويعرف هذا النوع من التسويق االبتكاري باسم التسويق 

Marketing)  مع يتعايش العميل جعلة الخارجية للفندق حيث تفكار المنظمة في البيئأويتم ذلك من خالل تطبيق 
 In Door) بداعيةفكار اإلالمعتمد على األ الداخلي االبتكاري  التسويق وهناك. جودته من بنفسه كدويتأ المنتج
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Guerrilla Marketing)   حيث يتم استغالل األماكن المغلقة داخل المباني والمطارات ومحطات القطار ليتم
 والمتعة السعادة محققا عالنيةدوات الترويجية والتفاعل مع الصور اإلالتفاعل المباشر بين العمالء واأل

ومع التطور التكنولوجي  .(Aytekin and Nordali, 2010 ; Katharina and Hoffmann, 2011)للعميل
وهذا ما قامت به شركة  (Guerrilla Content Marketing)االبتكاري في التسويق  ى بدأ استخدام المحتو 

حيث تقوم  (Happiness Machine)مسمي تحت االنترنت على عالنيفيديو إ  بإطالق 2010في عام  اكوالالكوك
علمهم مسجال ردود   دون  استخدامها ثناءأ العمالء تصوير وتم  الطلب عند ادالمعت من الماكينة بتوزيع كميات أكبر

 ,Katharina and Hoffmann)كبيرا نجاحا االعالن هذا حقق وقد نترنتاإل عبر ونشره تلقائي، بشكل همفعالأ
2011)  . 

خيرة قسم كامل بالفنادق يسمى قسم البحوث ظل أهمية االبتكار للمنشآت الفندقية بدأ يظهر في اآلونة األ وفي
 البحث ألنشطة يراداتها% من ا 30، وبدأت الكثير من المنظمات في اليابان تخصص له (R & D)والتطوير
 االبتكار على العاملين تدريبفي  إيراداتهامن  % 25كثير من المنشآت نسبة  خصصتوفي أمريكا  .والتطوير

  من % 32 من فاكثر الشركات بتلك المحققة المبيعات مردود خالل من بذلك االهتمام تأثير ويظهر  بداعواإل
 ;Birkinshaw et al., 2011; Hall, 2011)فكار االبتكارية للشركات المنتجات واأل منكان  جمالي المبيعات إ

Ivanov, 2014)) . 

  سواء االبتكاري  التسويق تطبيق في المنظمات بعض في مقاومةأهمية التسويق االبتكاري إال أنه وجد  من وبالرغم
  خر آ نوع وجود مع اإلبداعية فكار األ موائمة علي  القدرة دم وع مناصبهم على خوفانفسها  دارةاإل من أو  العاملين من

 ;Nicolau and Santa-Maria, 2013)تمثل في الخوف من المخاطرة والمجازفة بأموال المنظمة يمن المقاومة 

Mishra, 2020).  من  كالولذلك أكدNatlia and Cristina (2016)  التسويق مجاالت في  التوازن  ةبضرور 
  فقط  المنتج في  االبتكار على  اعتمدت التي المنظمات من  فكثير، التركيز على عنصر واحد فقط عدمو  االبتكاري 
 السعر أو التوزيع أو عالناإل مجاالت في االبتكار أما. % 80لى إتصل  بنسبة مخاطرة تواجه قد يتسويق كعنصر

 محفظة)إدارة  ذلك على ويطلق المخاطرة درجة للتقلي االبتكار تنويع الى يحتاج الذي األمر فقط،%  20 يمثل
 قد االبتكاري  التسويق أن هنا االشارة ويمكن. (Levy and Guterman, 2012)(للتسويق االبتكارية نشطةاأل

 . له الجيد التخطيط  عدم  حالة في والمخاطرة المجازفة من كثير يحمل

 االبتكاري  التسويق تطبيق منهج .2.2
التفكير خارج ، المسوقين فكار وأ مخيلة مصادر متنوعة ومنها: علي االبتكاري  التسويق منهج تطبيق يعتمد

في حين   (Ungerman et al., 2018).واستغالل المواهب المتوفرة في العنصر البشري داخل الفندق  ، الصندوق 
% من أفكار التسويق االبتكاري تأتي من بحوث التسويق وتحليل المنافسين 50أن  Kotler et al.  (2008)أشار

المحيطة ببيئة  للمتغيرات والتطورات المستمرةن المتابعة خرى تأتي م% األ50وآراء العمالء ومقترحاتهم، ونسبة 
كما توجد طرق علمية أخرى تساعد ايضا  . للفندق الخارجية التوزيع ومنافذ البيع رجال آراء وتحليلالفندق الخارجية 

في  االنطالق: من خالل Brain Stormingطريقة العصف الذهني  –:في الوصول لألفكار االبتكارية ومنها
  أفراد  7: 5 من  المجموعة تتكون  يثح: Syneticsطريقة توليف األفكار  -؛فضلهاأفكار" وتقييم التفكير "توليد األ

https://jaauth.journals.ekb.eg/


 .  284-259(، ص 2020، )3، العدد 18( المجلد JAAUTH)                         علي السيد شحاته                 

263 | P a g e  

https://jaauth.journals.ekb.eg/  

طريقة  - ؛مباشر بشكل المشكلة تشمل التي الحلول كل توليف مع المشكلة بعرض ويقوم الجلسة يدير رئيس ولهم
حيث يتم التفكير في حل المشكلة من الكل للجزء ثم  :  Morphological Analysisتحليل المتغيرات الممكنة 

 . Deduction Theory" (Hall, 2011)" تحليل كل بعد جزئي من المشكلة على حدة وهو ما يعرف باالستنتاج

  السابقة الطرق  خالل من ليهاإ الوصول  يتم التي فكاراألأن  Churwiruch et al.(2015)  من  كل أكد حين في
  البعد ؛مخططة ؛جديد ضافة إ" وهي االبتكارية مةس لها تصبح لكي الخصائص من مجموعة  فيها يتوفر أن يجب

عمومية اآلثار الناجمة عن تطبيق تلك  و والمجتمع للفندق فائدة عنها نتجي ؛العمل وروتينية البيروقراطية عن
 ". واحد قسم علياالفكار على كل الفندق وليس 

  في المستخدمة واالستراتيجيات المناهج تعددت عمال،األ في والريادة التميز لتحقيق المنظمات معظم سعي ظل وفي
اعتمدت على ثالثة  والتيGeldes and Felzensztein (2013 ) ةومنها دراس االبتكاري، التسويقي الفكر تطبيق

  بيئة  في مؤثرةلتحديد العوامل ا ؛العمالء عند  الكامنة الحاجات اكتشاف: وهيلتطبيق التسويق االبتكاري  بعادأ
نفس  تناولتSuraksha et al. (2016 )دراسة أن حين في. المنافسين من أفضل  بشكل منتج تقديم ؛العمل

  كل  دراسات أن إال. االبتكاري  التسويق تطبيق عندبداعية فكار اإلاأل عن بحوث التسويق  ضافة إاألبعاد السابقة مع 
  ى لإقد رأت أن التسويق االبتكاري يحتاج  Ungerman et al.  (2018 )( و2010)  Utkun and Atilganمن

 الدراسات معظم اجمعت حين في. االبتكار جدوي  تقييم مع تقليدي غير بشكل منتجات قديموت االبتكار التكنولوجي
  على Nwangene et al. (2019 )و ، Son et al.   (2012) ، Churwiruch et al. (2015)كدراسة السابقة

والتي تعد األنسب لهذه  لتطبيق التسويق االبتكاري  (Magrath and Higgin, 1992)ليها إاألبعاد التي اشار 
الدراسة نظرا لتطبيق بعض هذه الدراسات في قطاع الفنادق ويعد هذا المقياس هو األشمل واالكثر تحقيقا لتميز 

  األعمال بناء على نتائج تلك الدراسات، ويشمل هذا المقياس االبعاد اآلتية:

 التسويق تكنولوجيا تطوير -1
تكون قائمة على   جلاأل طويلة تسويقية الستراتيجيات ابامتالكه تقاس والتميز االبتكار على الفندقية المنشأة قدرة نإ

تحليل الوضع الحالي من   ىالتوقع الدقيق لمتغيرات وتطورات المستقبل، من خالل نظام قوي للمعلومات يعمل عل
المنافسين   تحليللى إ باإلضافة. (Ilic et al., 2014; Ungerman et al., 2018)أجل التخطيط للمستقبل 

التطورات التكنولوجية  وباألخصوالتعرف على نقاط قوتهم وضعفهم واستغالل المتغيرات في البيئة المحيطة للفندق 
  أن  الإ .(Moreira et al., 2012; Ayad and Shehata, 2014)خرآ عن ا  فندق ميزي ا  والتي تعد عنصر 
Kotler et al.  (2008و )Hollensen (2011 )  االستراتيجية وضع عند الفندق قسامضرورة التنسيق بين أ وا ير 

  كلل الداخلية  مخرجاتالف للفندقيتم وضعها بناء على المتغيرات الخارجية والداخلية  االستراتيجية ألن نظرا التسويقية
  أكد كل من . ولذلك لكي يتحقق التميز لالستراتيجية التسويقية للفندق عند وضع االستراتيجية التسويقية قسم مهمة

Cassiman et al. (2010) وGomilevskaya et al. (2019) قسام على أهمية مشاركة المعلومات بين األ
شكال  أيمثل نوعا من  والذي نترانتاإلوهو ما يعرف باسم  لألقسام نيلكترو الداخلية للفندق من خالل الربط اإل

  .االستفادة التسويقية من التكنولوجيا المعاصرة
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 للمسوقين المستمر بداعواإل التخيل -2
على   وظيفية معينة ومنها القدرة على التركيز وجداراتأساس التسويق االبتكاري هو وجود مسوقين لديهم صفات  نإ

التعمق في التصور   ؛على االستنتاج والتحليل والربط القدرة ؛التفكير خارج الصندوق  ؛ما يمكن تطويره في المستقبل
 .Granot, 2011; Gomilevskaya et al., 2019; Lee et al) لإلنجازالذات والدافعية  وتطوير )الحدس(
على دور القيادة داخل الفندق  Junge et al. (2016)( و2005) .Datta et al كل من  في حين أكد  .(2019

فرص تسويقية جديدة  يجادوإ تسويقية حلول البتكار المسوقينفي تحفيز االبتكار التسويقي من خالل التأثير على 
  وثقافة  االدارة سلوبأن أ كما. االبتكارية القيادة باسم رفيع ما وهو(، الفريق)روح  واحد بفكر العمل خالل من

مهما في تطبيق التسويق االبتكاري داخل الفندق من خالل بث قيم الفندق داخل العاملين  دورا   تلعب المنظمة
 والدليمي، والء ؛Valmohammadi and Roshanzamir, 2015 ؛ 2013 ،فضيلة )وتحفيزهم على االبتكار 

2018 .) 

 للعمالء  قيم يجادإ -3
 من ممكنة منفعة أكبر له ققتح التي  والخدمة  المنتج عن  البحث ومنها الخصائص من  بمجموعة اليوم عميل يتميز
احتياجاته ورغباته وبأقل تكلفة ممكنة مقارنة مع المنافع المتحصل عليها أو المنتجات المماثلة أو  شباعإ خالل

وهنا يأتي دور   .(Kotler et al., 2017)بهدف تعظيم القيمة المتحصل عليها من الفندق  ،المنافسين عند الشبيهة
  بحوث خالل من بدقة  وتحديدها هالتسويق االبتكاري في تعظيم القيمة المدركة للعميل من خالل تحليل احتياجات

مع تقديم  . (Junge et al., 2016; Nwangene et al., 2019) للعمالء واالقتراحات ى الشكاو  وتحليل السوق 
 . (Shehata,2014; Lee et al., 2019)مجموعة من المنافع المرتبطة بالمنتج كالجودة وتصميم المنتج المقدم 

 التسويقية االبتكارات جدوى  تقييم -4
 األفكار طبيقت لتكلفة نظرا وذلك عليها، المترتبة الجدوى  دراسة  التسويق في  االبتكارية األفكار تطبيق قبل يجب

تقليل حجم المخاطرة وتجنيب الفندق من تحمل   على ذلك يساعد مما ومجازفة، مخاطرة من  تحمله  قد وما بداعيةاإل
 فكارالضروري ايضا بعد تقييم جدوي األ ومن. (Hollensen, 2011; Lee et al., 2019) رةيتكاليف كث

تقييم ومتابعة النتائج أثناء الممارسات التسويقية نفسها ومقارنتها بالمعايير الموضوعة لتقييم   االبتكارية التسويقية
األداء التسويقي الناتج عن االبتكار ومنها" مستويات رضاء العميل، حجم المبيعات، نسب االشغال المحققة، التكلفة  

 . (Ungerman et al., 2018)والصورة الذهنية للفندق"   ،بالعائد
للفندق وتكون   ا  يجب أن تتميز بكونها تضيف جديد نيالمسوقليها إ التي يتوصل  اراألفك نإلى أ  هنا شارةاإل ويمكن 

 مخططة وتبعد عن البيروقراطية وروتينية العمل مع وجود فائدة واضحة من تطبيقها علي الفندق والمجتمع. اأفكار 

   الفندقيةاألعمال  تميز. 3.2
امتالك المؤسسة الفندقية لمجموعة من المهارات المتخصصة في األنشطة المختلفة التي   عمالاأل بتميز يقصد

المادية والبشرية للمؤسسة بشكل ابتكاري في ظل توجه األفكار  مكاناتاإل استغاللمن خالل  تقدمها للعميل،
 المنافسون  يستطيع ال متميز أداء أسلوب فهو .(Oakland et al., 2002; Kim et al., 2009)التسويقية  

احتياجات العمالء بشكل أفضل  شباعخالل التفرد في إ من Doyle ةر عالم اإلدا عنها عبر كما طويل لوقت تقليده
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  ، وأصبح التميز المؤسسي أمر ضروري في ظل التنافس العالمي لصناعة الفنادق . (Liu ,2013)من المنافس 
في بيئة  متالحقةال تطوراتالو  متغيراتالبمن يقدم خدمات أكثر تميزا للعميل في ظل  انمرتبط واالستمرارية البقاءف

مصطلح تميز األعمال من المصطلحات اإلدارية   ويعد . (Berchicci,2013; Rahman et al., 2019)األعمال
 وجونسون  جونسون  لشركتهدارته إعلى قمة أولويات  األعمالالجديدة، ويعتبر رالف الرسون أول من أعطي تميز 

ساسية في ظل  أولكن ضرورة  دارةاإل مأما اختيارا ليس عمالاأل تميز أن عتبرأ  حيث. 2000 عام  في بأمريكا
المبتكرة  فكاراأل ىعل المبني والتطوير رالمستم التحسين خالل من الإ تحققي لن التميز أن كدوأ الصناعة تنافسية

تنوعت الدراسات السابقة حول أهم النماذج التي يمكن  األعمال وريادة تميز ياسق وحول  . (2018 والدليمي، والء)
 EFQM –Europen Foundation for Quality) عمالاأل لتميز األوروبي نموذجالاستخدامها ومنها 
Management) ،الشاملة للمنظمة  بالجودة هربطخالل  من 1980 عام بداية في ذلك وكان(TQM)  وبالتطبيق

  1998. وفي عام (Comez et al., 2015; Rahman et al., 2019)على جميع االقسام االدارية بالمنظمة 
عمال بالمنظمات من ليقيس تميز األ (KBEM- Kanji’s Business Excellence Model) نموذجتم تقديم 

 Structureجراءات تطبيقية وقابلة للتنفيذ إلى إ (EFQM)خالل تحويل األفكار والمفاهيم الخاصة بنموذج 
Model من خالل أربع ابعاد رئيسية تقيس تميز المنظمة (Kim et al., 2010)  :وهم كالتالي 

   Delight the Customersاألول: إسعاد العمالء  البعد
 منتجات تقديم خالل من  ال إ ذلك يتحقق ولن  العميل رضاء  راحل م من متقدمة مرحلة السعادة للعميل  تحقيق يمثل

  تجربته نقل في  العميل على  ؤثراألمر الذي ي يتوقع، مما أكثر بشكل العميل احتياجات تلبي مبتكرة وخدمات
 The word of the mouth (Barnes et al., 2010; Ahrholdt et المنطوقة الكلمة خالل نم يجابيةاإل

al., 2017). كالبنوك يةالخدم المنشآت في وخاصة أخري  عن منشأة تميز التي  المخرجات أهم من العميل  فإسعاد 
   (Barnes and Krallman, 2019)والفنادق والمستشفيات

  Management Systemالثاني: النظام االداري  البعد
 معوقات لىإ ترجع المنشآت من كثير تواجهها التي المشكالت معظم أن الدراسات من العديد نتائج ظهرتأ لقد

  ولذلك . (Lee et al., 2011)األداء على المراقبةو  المنظمة وقيم أهداف  بين يقالتنس ضعف في متمثلة داخلية 
في وجود رؤية وتخطيط واضح مع تحديد معايير لقياس األداء "المخرجات" يعد من  متمثل داري إ نظام فوجود

  شأنه  من الذي األمر. (Haffar et al., 2017)أخري  عن لمنشأة تميز تحقيق على  ةالعناصر المهمة والقادر 
  لوجود نظرا   ا  كبير  ا  سوقي ا  ونمو  حصة محققا العمليات داءأ في والفاعلية والكفاءة الوقت  رةوادا الموارد  على الحفاظ

 . (Pearlson and Shunders, 2010)يعمل من خالله الجميع وموجه بالفكر التسويقي االبتكاري  داري إ نظام

  People Based Managementباهتمامات العنصر البشري  التوجه: الثالث البعد
  ،Knowledge Employees من ذوي المعرفة البشري  العنصر وه فندقأهداف ال قإن األداة الفاعلة في تحقي

 استثمار معزيادة مهاراتهم، ل المستمر والتدريب طويرالتالتعليم و  فرصتوفر لهم أن  على إدارة المنظمة يجب وهنا 
  عنصر وهنا يأتي دور التسويق في توجيه ال . (Sumukadas, 2006) همئداأالفكرية والمعرفية في تطوير قدراتهم 
 همهتمام باال مع ، على التسويق من الخارج للداخل ا  ، معتمدداء العاملينأفي تطوير  السوق احتياجات ب البشري 

https://jaauth.journals.ekb.eg/


 .  284-259(، ص 2020، )3، العدد 18( المجلد JAAUTH)                         علي السيد شحاته                 

266 | P a g e  

https://jaauth.journals.ekb.eg/  

والهدف في كلتا  راد فومعاملتهم كعمالء داخليين "التسويق الداخلي"، فرضاء العمالء يتأثر بالرضاء الداخلي لأل 
 في تميزال أنحين  في .(Kotler et al., 2017) دائهمت العاملين مع التحسين المستمر ألالحالتين هو رفع قدرا

 لجميع واحدة ملية"ع المنظمة ورؤية برسالة بالفندق العاملين جميع توجيه خالل من الإ يتحقق لن البشري  العنصر
التي تهتم بالعمل  هي بالعنصر البشري  االهتمام. فاإلدارة القائمة على  (Haffar et al., 2017)"العاملين

إدارة التميز" هي في ف" العاملين سيعتمد على الرقابة الذاتية.  علي الرقابةكما أن ،  ”Team Work“الجماعي 
 ,.Kim et al)العاملين  داءفي أ   ةوالفني ةالوظيفي الجودةمن خالل تحقيق  األساس إدارة متميزة للموارد البشرية

2010) . 

 Continuous Improvementوالتحسين المستمر  التطوير :الرابع البعد
  في عالية جودةالمستمر هو فلسفة شاملة لكل مدخالت ومخرجات المنظمة من خالل الحفاظ على مستوى  التحسين

 ,Best Practices (Lazati and Kanellopoulos تميزا   أكثر ممارسة لمستوى  والوصول العمليات كافة
 لخال من منتج أفضل وتقديم نتاجإل ساساأل هو الفندقية للمنظمةالجودة الشاملة  دارةإ مدخل يعد حيث. (2007
 بشكاوي العمالء و هتماماال ؛ الوقت المحدد لتقديم الخدمة ؛المنتج)جودة  منككل  الفندق وأداء المستمر االبتكار

 .Junge et al وأشار .(Wang et al., 2012)تحمل كل فرد بالفندق المسئولية(، فالجودة عملية مستمرة لألبد 
من   الإ ذلك يتم ولن  التميز لتحقيق زمةالال الضروريات من مستمر بشكل وتحسينها المنتجات تطويرأن  (2016)

 Lazari and وضح كل من خالل بحوث السوق المستمرة ودراسة متطلباتهم المتغيرة وتحليل المنافسين. في حين 
Kanellopoulos (2007) وPrakash et al. (2015)  أن القياس المرجعي BenchMarkingالطرق  أهم من 

 المؤسسات لدى العمليات داءبأ المتعلقة الممارسات بأفضل االقتداء الفندق محاولة خالل من للتحسين المرجعية
 التعديالت بعض إجراء خالل من باستمرار ءمما يمكنها من تطوير وتحسين األدا بصفة دورية ومنتظمة، األخرى 
مما يساعد على تقديم خدمات ال يستطيع  ،الجودة في والكفاءة للتميز مفتاحا   تعد والتي الممارسات تلك على المبتكرة

 Reference Point for theوالتميز  االبداعو  الجودة لقياس مرجعية ةنقط هوالمنافسون تقليدها فالقياس المقارن 
measurement of Quality Excellence .  من  كال أشارفي حينPearlson and Shunders (2010 )  

من أهم اشكال التحسين والتطوير هو استغالل التقنيات الجديدة وأهمها تقنية المعلومات والتكنولوجيا مع استغالل  أن
 البيئة ومتغيرات الفندق بين يجابياإل والتعايش الخارجية الفندق ببيئة المحيطالمناخ االجتماعي واالقتصادي 

. مما يترتب على ذلك أن تصبح المنشأة الفندقية في موقف أفضل من  التميز فيها تتحقق منظمة لبناء الخارجية
المنافسين من خالل المزايا التنافسية الفريدة الميزة التي تخص الفندق دون سائر الخدمات األخرى عن المنافسين في  

 . (Liu, 2013; Suraksha et al., 2016)السوق، وذلك من وجهة نظر العمالء 
مؤثرا  في صياغة أهداف    والتي تعد محورا القيادة اإلدارية  دور وضحاألعمال  تميزل ( KBEM) نموذج أن كما

 مهاراتال ذات اإلداريةالقيادة  تعدترابطها مع المناخ المحيط، وتفعيل عناصرها وقدراتها الذاتية. وبذلك المنظمة و 
 ,Lee et al., 2011; Oakland). الفندقية  وريادة األعمال تميز"  مقوماتآليات و  من أهم حديثةالمعرفية ال

2011) 
ه من خالل المنتجات والخدمات التي  ئرضاإأنه يركز على العميل وكيفية  (KBEM) نموذجمن  أيضا يالحظ كما 

على رؤية واضحة   ائمةوق متميزة دارةيلبي احتياجات العمالء من خالل إ يتم تطويرها وتحسينها بشكل مستمر
 النموذج هذا فيعد لذلكالمنظمة والعميل "التوجه بالعامل لتحقيق اسعاد العميل". و  بأهميةوعي  عليوعنصر بشري 
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بشكل كبير بمخرجات التسويق االبتكاري من عميل وادارة  الرتباطهلقياس تميز االعمال الفندقية  بنساأل هو
Haffar et al. (2017  )وKim et al. (2010 ). كما أكد كال من واالهتمام بالعنصر البشري "التسويق الداخلي"

، فتحقق بعد لعلى ضرورة قياس األربع أبعاد مجمعة كمخرجات ألداء المنظمة لقياس تحقق التميز للمنظمة كك
ولكن قد يشير إلى كفاءة في أداء   لفندقل األعمالواحد أو أكثر من مخرجات تميز األعمال ال يعبر عن تميز 

 فقط في تحقيق هذا المخرج.  الفندقية المنظمة

   الفندقية عمالاأل بتميز االبتكاري  التسويق عالقة. 4.2
، فقد ذهبت بعض الدراسات السابقة  بين التسويق االبتكاري وتميز األعمال العالقة حول السابقة الدراسات اختلفت

عمال  أن تميز األإلى Ungerman  (2018 )، وOakland et al. (2002) ، Kim et al.  (2009 )كدراسة 
فلن يتحقق التميز للمنشأة  البالتفكير االبتكاري وإ تتوجه نظمةكل األقسام داخل الم تكون  لى أنإألي منظمة يحتاج 

 هو هداف قسم التسويقأ أن أحد إلى التي تناولت التسويق االبتكاري  األخرى بعض الدراسات  أشارت. في حين ككل
شباع  إأقصى أرباح ممكنة، وأقصى  تحقيق التكامل بين النشاط التسويقي وبقية األنشطة األخرى بالفندق محققا  

فالتسويق  Customer Value Delivery Networkممكن لرغبات وحاجات العمالء وتسمى بشبكة تسليم القيمة 
 المخرجات من قيمة خراجهداف الموضوعة وإالكل لتحقيق األ الفعال ينظر إلى الفندق على أنه نظام واحد، يعمل

كما أن تقييم التسويق االبتكاري يقاس من خالل عمومية  ،المستمرة والتغيرات التطورات ومواجهة العميل، لفائدة
. وهذا ما وضحه  (Kotler et al., 2017 ) لوحدهكل المنظمة وليس لقسم  على تطبيقهاآلثار الناجمة عن 

Kotler et al. (2008 )مصطلح التسويق هو محرك الفندق  بإطالقهMarketing is the engine of the 
company  المستهدف للعميل معظمة قيمة وتقديم قساممع باقي األ واالتصاالتمن خالل األفكار اإلبداعية.   

  قوامها واحدة رسالةو  فكر  نحو الفندق أقسام جميع توجيه  في التسويق قسم  ودور أهمية لىإ هنا شارةاإل ويمكن
  تصل  أن منظمة أليبأنه ال يمكن  بورتر أكده. وهذا ما تميز وريادة األعمال الفندقية لتحقيق بداعواإل االبتكار
 .االبتكار خالل من إال التميز لتحقيق

السابقة وجود فجوة بحثية ظهرت من خالل تركيز معظم الدراسات علي التميز  الدراسات عرض خالل من يتضح
 ربطت  التي السابقة الدراسات ندرة مع ،كمتغير مستقل التميز دارةإ وفكر مفهوم وجود خالل من لمنظماتالمحقق ل
بالرغم من وجود دراسات أكدت على الدور التسويقي كمحرك  ،األعمال وريادة تميز بتحقيق كاري االبت التسويق

  هي  الدراسة هذه تعد  وبذلك المختلفة، الفندق داراتوالتكامل بين إ التنسيق في الجوهري  ودورهللمنشأة الفندقية ككل 
 حقيقت في االبتكاري  التسويق دور تحديد و  قةالعال قياس ليإ  تهدف التي الفنادق صناعة في  خصوباأل األولي
 االبتكاري  التسويق بين المباشر التأثير قياس عدم في البحثية الفجوة تظهر وهنا ،الفندقية عمالاأل وريادة التميز
 .الفندقي المجال في األعمال وتميز

 :البحث )النموذج المقترح( ضياتفر . 5.2
، تم وضع إطار  ل والتابعالمستق هبمتغيريبموضوع البحث  االرتباطالدراسات األدبية السابقة ذات علي  االطالعبعد 

 : الفندقية األعمال وتميز االبتكاري  التسويق بعادأالعالقة بين  فسيرلت ياتضفر الالبحث و 
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 ( النموذج المقترح للعالقات بين متغيرات البحث1) شكل 

 األعمال  وتميز التسويق تكنولوجيا تطوير بين حصائيةإ داللة ذات يجابيةإ عالقة توجد : (H1) األولي يةالفرض
 ؛الفندقية
 ؛الفندقيةبداع المسوقين وتميز األعمال إحصائية بين إذات داللة   يجابيةإ عالقة  توجد: (H2)الثانية  يةالفرض
 ؛ يجاد قيم للعمالء وتميز األعمال الفندقيةإحصائية بين إذات داللة   يجابيةإ عالقة توجد :(H3) الثالثة يةالفرض
 وتميز التسويقية االبتكارات جدوى  تقييم بين حصائيةإ داللة ذات يجابيةإ عالقة توجد :(H4)الرابعة  يةالفرض

 ؛ الفندقية األعمال
 ؛حصائية بين التسويق االبتكاري وتميز األعمال الفندقيةإذات داللة  يجابيةإ  عالقة  توجد: (H5 ) الخامسة يةالفرض

 البحث منهج. 3
 لموضوع البحث االستطالعيةسة  الدرا. 1.3

  الفنادق  صناعةوجود مشكلة قائمة بالفعل تواجه للتأكد من  تنفيذهقبل  موضوع البحثل استطالعيةدراسة عمل  تم
شرم القاهرة و  فنادقب مدراء كعينة استطالعية( 5) راء التسويق والمبيعاتدم بعضآراء  استطالعمن خالل   المصرية

مصادر  و  ه وأهداف بحث ال ياتضتحديد فر  جوانب مشكلة البحث،: فهم على االستطالعيةالدراسة ساعدت  وقد .الشيخ
 . الدراسة لهذه الئموالمنهج العلمي الم المختارة   البحث ومجتمع البيانات وعينةجمع 

 عينة البحث. 2.3
نجوم بمحافظة القاهرة ومدينة شرم الشيخ نظرا لوجود أكبر عدد من   ةفي فنادق الخمس دراسةيد مجتمع التم تحد

نجوم بمدينة شرم   ة( وعدد الفنادق الخمس29جمالي عدد الفنادق بالقاهرة حوالي )إبلغ ينجوم بهما إذ  ةفنادق الخمس
ألنها تمتلك  نجوم نظرا   ةوتم اختيار فئة الخمس (2019، الفندقية المنشآت غرفة لتقرير)( وفقا 41الشيخ حوالي )

 تحقيق بهدف االبتكاري  التسويق منهجدارية والقوى البشرية والمصادر المالية ما يؤهلها  لتطبيق اإل ممارساتمن ال
فئة الخمس  فندقا( 24خ ) منتجعات مدينة شرم الشيفنادق و و فندقا(،  16القاهرة)بعض فنادق  اختيار تم قدو  التميز،

 استمارات، وتم توزيع من اجمالي مجتمع البحث نظرا لتجانس خصائص العينة عشوائية احتماليةكعينة  نجوم
 ، )مدير مبيعات للشركات السياحية ومدير مبيعات للنقابات التجارية( المبيعات راءمد ،التسويق مديرعلى  االستبيان

https://jaauth.journals.ekb.eg/


 .  284-259(، ص 2020، )3، العدد 18( المجلد JAAUTH)                         علي السيد شحاته                 

269 | P a g e  

https://jaauth.journals.ekb.eg/  

  كل فندق  على (استمارات 4 توزيع)تم  من كل فندق وحدات للمعاينة أربعالتسويق والمبيعات بواقع  ادارة عام مديرو 
 تم استبيان، استمارة 160توزيع  تم فقد وبناء عليه  . ومنتجعا بالقاهرة وشرم الشيخ( ا  فندق 40) فنادق المختارةالب

استمارة صالحة للتحليل، بمعدل استجابة  139استمارة لعدم احتوائها على أجوبة كل األسئلة، ليبقى  21إلغاء 
ن حجم  التي تنص على أ  (Rosecoe, 1975) لنظرية روسكو باالستنادتم تحديد حجم العينة  قدو %. 86.6

 .ساتا( فإنه مناسب لجميع الدر 500وأقل من)( 30العينة عندما يكون أكثر من )

 البحث مقاييس. 3.3
)تطوير  االبتكاري  التسويق متغير لقياس Magrath and Higgin (1992) علي نموذج الدراسة اعتمدت

العديد   استخدم في وقد( التسويقية االبتكارات جدوي تقييم  ؛يجاد قيم للعمالءإ ؛بداع المسوقينإ ؛التسويق تكنولوجيا
تم استخدام بعد تطوير قد و . (Son et al., 2012; Churwiruch et al., 2015)الدراسات الحديثة ومنها  من

بداع المسوقين في  إوبعد  . (Ilic et al., 2014; Ungerman et al., 2018)تكنولوجيا التسويق في دراسات 
يجاد قيم للعمالء وتقييم جدوى االبتكارات التسويقية في إبعد و  .(Granot,2011; Lee et al. 2019)دراسات 

. كم تم االعتماد على نموذج (Junge et al., 2016; Nwangene et al., 2019)دراسات كال من 
(KBEM)  لــــKanjil and Wong (1999) ؛لقياس مخرجات تميز األعمال كمتغير تابع للدراسة ) إسعاد العميل 
التحسين المستمر( ، وقد استخدم هذا النموذج في العديد من الدراسات  ؛التوجه بالعنصر البشري  ؛داري النظام اإل

     .(Kim et al., 2010; Haffar et al., 2017)الحديثة ومنها 
 األساليب اإلحصائية المستخدمة. 4. 3

 ثبات ( لبيان مدى Cronbach's Alphaألفا ) نباخ كرو كاختبارمن األساليب اإلحصائية  مجموعة استخدامتم 
ة مفردات العين استجابة مدى لوصف الحسابي والوسط وسطمتة كال، ومقاييس النزعة المركزياالستمارة واعتمادية

  لى الحسابي، باإلضافة إ متوسطهاعن  جوبةمدى تشتت األ تحديدالمعياري ل االنحراف حسابتم و ، بحثتغيرات المل
الخطي   االنحدارتحليل  الى استخدام باإلضافةعتدالية توزيع البيانات، ا مدى  تحديدل (Skewness) االلتواءمعامل 

 Simple Linear) البسيط  الخطي  االنحدارومعامل  (Multiple Linear Regressionالمتعدد )
Regression)التنبؤالمتغيرات المستقلة على  مدى قدرة تحديدول ة الدراسمتغيرات  بعادأيجاد نوع وقوة العالقة بين إل 

 على المتغير التابع. الطارئةوتفسير التغيرات 
 حيث سئلة الدراسة؛ أ ن ع جابةاألبعاد الخمسة لإل وذ ليكرتمقياس  ساسأعلى  االستبيان استمارةاعداد أسئلة  وتم

كمتغير  االبتكاري  التسويق تطبيق ابعادلتحديد ( 13-1) المفردة ؛ مفردة 21 وبها  االستبيان استمارة تم تصميم 
(  21- 14المفردة )و  ؛بشدة موافقتعني  5و بشدة موافق غيرتعني  1، حيث 5: 1بين  جوبة، وتراوحت األمستقل
تعني  5و بشدة موافق غير تعني 1حيث  5:  1بين  االجابات، وتراوحت كمتغير تابع تميز األعمال الفندقية لقياس
 واألهمية النسبية للوسط الحسابي   جاباتاإل أوزان ( 1). وموضح في جدول  بشدة موافق

 أوزان اإلجابات واألهمية النسبية للوسط الحسابي  ( 1) جدول
 المتوسط الحسابي الوسط اإلجابة
 1,79:  1 1 غير موافق بشدة

 2,59:  1,80 2 غير موافق
 3,39:  2,60 3 محايد
 4,19:  3,40 4 موافق

 5:  4,20 5 موافق بشدة

 .51 .ص (،2008): عبد الفتاح المصدر
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  Validity المصداقية اختبار. 5.3
 لتحديد السابقة العلمية دبيات والدراساتمن األ كبير عددعلى  االعتمادم التحقق من صدق األداة عن طريق ت
 االبتكاري )التسويق  بحثلوالقادرة على قياس األبعاد المختلفة لمتغيرات ا دراسةعن متغيرات ال ةالمعبر لمفردات ا

من خالل  ( Pilot Studyمسبقة ) استطالعيةعمل دراسة  مع، (تابع كمتغير األعمال تميز -مستقل كمتغير
على   تهاوقدر  تهاللتأكد من صالحي ،دراسة الخبرة بمجال ال ي دراء ذو الم بعضعلى  تجميع البيانات أداة عرض 

  .البحث هذا في المستخدمة األداة  اعتمادتم  ذلك. وبناء على بحثت القياس متغيرا

 النتائج والمناقشة. 4
  Reliabilityاالعتمادية  اختبار. 1.4

  أيالقياس، في  المستخدمةداة األمدى ثبات  تحديد ل Cronbach's Alphaألفا  نباخ كرو اختبار استخدام تم 
الحصول على نفس   يمكن دارسة ال  لهذه ظروف مشابهةتحت  على نفس العينة هذه الدراسة  تكرارفي حال أنه 

 ستبانة: تم توزيع االاألولي ةالمرحل مرحلتين، على  القياس ألداة  عتماديةاال اختبار وتم ، الحالية  نتائج الدارسة
وكانت  ”Pilot Sample Reliability“استطالعية  كعينة البحث عينة جماليمن إ  اعشوائي ا فرد 30على عدد 

قيمة  على بناء: الثانية المرحلة.(، 775مفردات االستبانة للعينة االستطالعية هي ) لجميعلفا أ نباخ كروقيمة 
 الفا نباخ كروتراوحت قيمة  حيثعلي باقي عينة البحث ، االستمارات بقية توزيع تماالستطالعية  نباخ لفا كروأ

لجميع مفردات االستبانة هي   الفا نباخ كروقيمة  كانتو  الدراسة لمتغيرات.( 849إلى ) .( 775بين )ما 
على من  عالية تفي بأغراض الدارسة كونها أ  اعتمادية أن األداة تتمتع بدرجة  يعني وهذا ، (2) جدول( 821.)

 (Sarstedt and Mooi, 2019)ويقيس فعال ما وضع له  االستبانة  ثبات  على  للحكم %(  70النسبة المقبولة ) 
عناصر  جميعبين اط  رتبمن خالل قياس معامل اإل ةاالستبان مفردات بين الداخلياالتساق  اختباركما تم  . 

كونها تخطت حصائيُا إ ةمقبولالقيم  هذهتعد و  . .(691.(:)397ما بين )  تراوحت والتيمتغيرات الدراسة  
تدل   فتلك القيم  لتاليوبا (Sarstedt and Mooi, 2019)وفقا لما اشار اليه كال من .( 3)المعدل المقبول 

 .  الدراسة مقياس مفردات بقية مع مفردة كل  ارتباطو الداخلي  االتساق على

 لمتغيرات الدراسة نباخ كرو( معامل ألفا 2جدول )

 متغيرات الدراسة 

 نباخكرو الفا معامل 

الرئيسية  للمحاور

 بالمتغير المستقل والتابع

 معامل الفا كرو

نباخ لمتوسط 

 مفردات كل متغير

المتغير المستقل 

)التسويق 

 االبتكاري(

 .798 تطوير تكنولوجيا التسويق

827. 

 .815 قيم للعمالء ايجاد

ع المستمر لرجال التخيل واإلبدا

 التسويق بالفندق

789. 

 .841 جدوى االبتكارات التسويقيةتقييم 

 المتغير التابع

 )تميز األعمال(

 .840 سعاد العمالءإ

779. 
 .775 النظام اإلداري 

 .849 بالعنصر البشري االهتمام

 .843 المستمروالتطوير التحسين 
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  Descriptive Analysisالوصفي  لتحليلا. 2.4
(  1,990متغيرات البحث تراوحت ما بين ) لمفرداتأن قيم الوسط الحسابي ( 3) جدولحليل أظهرت نتائج الت 

 البحثللممارسات الفعلية لمتغيرات   مؤشرا  جيدا ذلك مما يعد 4:  2بين  تراوحت قيم الوسيط ما و( 4,421و)
 المعياري  االنحرافن قيم أظهرت النتائج أو (. الفندقية األعمال تميز ومخرجات االبتكاري  التسويق بعادأ)

عن   قليل بشكل ن البيانات تنحرف أ ( مما يعني1,172( و )0,643) تراوحت ما بين  الدراسة  متغيراتلمفردات 
داللة   معظمها قريبة من الصفرف االلتواءبخصوص قيم معامل و  لبيانات.على التوزيع الطبيعي ل يدلل وسطهامت

 للبيانات. توزيع اعتداليةعلى 
 اإلحصاء الوصفي لمتغيرات البحثنتائج  ( 3) جدول

معامل 
 االلتواء

Skewness 

 االنحراف
 المعياري 
S.D 

 الوسيط
Median 

الوسط 
 الحسابي
Mean 

 المفردات

 متغيرات الدراسة

- 0.643 

 

0.893 

 

4.000 

 
4.175 

يتم التنسيق بين ادارات الفندق عند وضع االستراتيجية التسويقية 

 األقسام بشكل الكتروني :االنترانت")مدخالت ومخرجات 
 األول البعد

 تطوير" 
تكنولوجيا 

 "التسويقية

 
 

"المتغير 
 المستقل"
 التسويق
 االبتكاري 

 

 "MIS يوجد نظام معلومات تسويقي متكامل ومستمر داخل الفندق  3.216 3.000 0.947 1.046-

0.209 1.016 3.000 2.943 
واستغالل ذلك في االستراتيجية  التكنولوجيةمتابعة التطورات 

 التسويقية للفندق

 تكامل كافة االنشطة التسويقية داخل االستراتيجية بشكل ابتكاري 3.346 3.000 0.916 0.997

 متوسط البعد األول 3.415  0.808 

البعد الثاني  ”Responsive Marketing“لمتطلبات العميل  التسويق االستجابي 4.012 4.000 0.865 0.572

قيم  ايجاد"

 للعمالء"
 تقديم مزيج تسويقي يعكس قيم مختلفة عن المنافسين 3.174 3.000 1.034 1.102-

0.852 0.952 2.000 2.227 
 Augmentedتقديم منافع متنوعة تعمل على تعزيز المنتج المقدم 

Product 

 متوسط البعد الثاني 3.138  963, 

البعد الثالث  بتطوير القدرات االبداعية عند المسوقينادارة التسويق والمبيعات هتمام ا 2.157 2.000 1.172 1.010-

"ابداع 

 المسوقين"
 تتميز األفكار التسويقية بأنها خارج الصندوق وفعالة في حل المشكالت  2.137 2.000 1.026 0.934

 يوجد دعم من االدارة بتهيئة المناخ التنظيمي لتطبيق التسويق االبتكاري  2.890 3.000 0.927 1.001

 متوسط البعد الثالث 2,389  1,112 

 الرابع البعد لألفكار االبتكارية قبل تنفيذهايتم عمل دراسات جدوي  2.013 2.000 0.994 0.762
 جدوي "تقييم 

 االبتكارات
 "التسويقية

 يتم متابعة تنفيذ األفكار االبتكارية وتقويمها أثناء تطبيقها 2.130 2.000 0.952 1.002-

 توجد معايير لقياس أداء التسويق االبتكاري 1.990 2.000 0.836 1.050-

 متوسط البعد الرابع 2,039  939, 

 بعاد المتغير المستقل "التسويق االبتكاري"أل العاممتوسط ال 2,789  984, 

 سعادإ اشياع احتياجات العميل بشكل يفوق توقعاته )القيمة المدركة( 3.006 3.000 0.963 1.150-
 العميل

 
"المتغير 

 التابع"
 

 )الكلمة االيجابية المنطوقة(  لآلخرينيصاحب رضاء العميل نقل تجربته  3.010 3.000 0.996 0.892

 المتوسط 3,005  988, 

  النظام وجود رؤية وأهداف واضحة لجميع المنظمة 2.351 2.000 1.017 0.993
 2.091 2.000 1.115 1.045- االداري 

قياس مخرجات اداء الفندق وفقا لمعايير متفق عليها وبتوجيه من 

 دارة التسويقإ

 يتبع
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 تميز المتوسط 2,224  1,100 
  األعمال
 الفندقية

 
 
 

0.892 0.731 3.000 3.411 
يتميز أداء العاملين بالفندق بالفاعلية والكفاءة مع توافر روح الفريق 

 الواحد 
 

 كفاءة
  العنصر
 البشري 

  

 أداء العنصر البشري من النواحي الوظيفية والفنية جودة  3.012 3.000 0.949 1.001-

 المتوسط 3,225  862, 

 التحسين تطوير وتحسين مستمر للمنتجات وفقا للتطورات 4.421 4.000 0.643 1.162-
 الحفاظ على المزايا التنافسية للفندق 3.950 4.000 0.832 0.992 المستمر

 المتوسط 4,190  785, 

 المتوسط العام ألبعاد المتغير التابع "تميز األعمال الفندقية" 3,173  958, 

 متوسط"المتغير المستقل للدراسة" يتم تطبيقها بشكل  االبتكاري  التسويق بعادأ تطبيق أن  ( 3)يتضح من جدول 
 اهتمام، مع وجود ربعاأل االبتكاري ويق التس أبعاد تطبيقل 2,789ستجابة الكلية بفنادق العينة، حيث بلغ متوسط اال

 "للعمالء قيم يجادإ" الثاني والبعد"، 3,415 استجابة بمتوسط التسويق تكنولوجيا تطوير" األول بعدأكبر بتطبيق ال
بمتوسط  "المسوقين وابداع تخيل" الثالث بعدتطبيق ال في أقل اهتمامد "، في حين وج3,138 استجابةوسط بمت

  توافر مدى  وباألخص ،2,039 استجابة بمتوسط" التسويقية االبتكارات جدوي "تقييم  الرابع والبعد ،"2,389 استجابة
 معايير رتواف يرجع ذلك ألن قد، و التسويقية االبتكارات جدوي  تقييم بعد في االبتكاري  التسويقي االداء لقياس معايير

  دارة إ  في العامة والسياسة الفندق قافة ث في شامل تغيير الى يحتاج بالفندق التسويقي االبتكاري  داءاأل لقياس ثابتة
تحفز التوجه االبتكاري لجميع أقسام  يجب أن تكون هناك رؤية عامة للفندق وهنا .  التسويق قسم فقط وليسالفندق 
على التفكير االبتكاري للتوصل إلى ما هو جديد )التطورات  التسويقية ةاالستراتيجي بنيت أن فيجب. الفندق

التكنولوجية( لمواكبة المتغيرات السريعة ، فالتسويق االبتكاري يواجه نظام البيروقراطية بين أجزاء النظام، فمثال في  
ي التفكير تحسين وتطوير خدمات وابتكار منتجات جديدة تحقق قيم فريدة للعمالء وخروج المسوقين عن المألوف ف

 Thinking out ofوحل المشكالت فاإلبداع نشاط يربط بين الخيال وإمكانيات التحقق، والتفكير خارج نطاق العادة 
the box عبد  لتقديم أفكار جديدة وغير متوقعة(،؛ 2010 الحميد Kotler et al., 2017 .) 

  االعمال في وريادة تميزمن قبل مفردات العينة نحو المتغير التابع ) ةأن هناك موافقة جيد( 3) جدول ويالحظ من 
 كما (،2.60) وهو جيد كونه أعلى من متوسط االستجابة "3.173"( فقد بلغ متوسط االستجابة الكلية الفندقية
 بمتوسط" األعمال تميز من األول"المخرج  العميل سعادإ تحقيق في  ايضا  متوسط  بشكل  الموافقةالنتائج  أظهرت
،  Barnes et al. (2010)، Ahrhold et al.  (2017) من  كل وضحه  عما ذلك  يختلفو ". 3,005" استجابة

 هسعادإ كيفية ولكن العميل، جذب مجرد قطف ليس التسويق إدارة دور  ن( أ 2019) Barnes and Krallmanو
أن تعمل مع إدارة التسويق كفريق واحد هدفه هو   الفندقوالحفاظ عليه، ولكي يتم ذلك فالبد من جميع إدارات 

 Customer Valueتخطيط وتسليم قيمة للعمالء بشكل أفضل من المنافسين وتسمى بشبكة تسليم القيمة 
Delivery Network العمالء وحاجات لرغبات ممكن شباعمحققا أقصى إ. 
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العمالء في  استجابةالمستجوبين حيث أن نتيجة متوسط  جاباتإ في ومعنوية ترابط وجود لىإشارة هنا اإل ويمكن
 .  ("3,138" بنسبة يضاأ متوسطة كانت"، االبتكاري  التسويقبعاد المتغير المستقل: أبعد خلق قيمة للعمالء )أحد 

بعاد أكأحد  تحقيق كفاءة العنصر البشري  بعد على جيد بشكل العينة مفردات موافقة( 3يضا من جدول )أ واتضح
  البشرية  الموارد  قسم توجيه في  التسويق دور  يتوقف حيث"، 3,225بمتوسط استجابة " تميز األعمال الفندقية 

 دارةإ  مسؤوليةبالفندق والتي تعد  لبشري ا العنصر  وتطوير تدريب خالل  من  تلبي أن يجب والتي العمالء باحتياجات
إلى الدور المهم للعاملين في عملية اإلنتاج والخدمة، فلهم دور مهم آخر في   فباإلضافةالموارد البشرية والتدريب. 

به العمالء، ولن  يهتمهم الذي ئظل التسويق االبتكاري الحديث، فأصبحوا وسيلة إلعالنات الفندق، من خالل أدا
" بالفندق العاملين على التسويق وسياسات فلسفة تطبيق"  الداخلي بالتسويق االهتمام خالل من الذلك إ يتأتى

  بالداخل  للفندق عمالء أنهم على للعاملين ينظر حيث البشري، العنصر  أداء في مميز جودة مستوى  لتحقيق
 منتجات تقديم على يساعد الذي األمر قدراتهم ظل وفي حاجاتهم، تلبي بطريقة تصمم داخلية منتجات هي ووظائفهم

 (. Granot, 2011; Kotler et al., 2017) المنافسين عن وتميزا فاعلية أكثر

وجود   من الفندق في المتبعة داريةاإل النظمبعد  علي الضعيفة من قبل العينة  الموافقة إلى( 3) جدوليشير  أيضا  
 استجابة ، بمتوسط هدافرؤية ووضوح األهداف لجميع العاملين بالفندق وتحديد معايير لقياس مدى تحقق هذه األ

خراج  إإلى الفندق كونه نظام واحد، يعمل الجميع بداخله لتحقيق األهداف المحددة و  النظر يجب هأن إال .2,224"
ولن يتم ذلك اال من خالل تعاون جميع  ،قيمة من المخرجات لفائدة العميل، ومواجهة التطورات والتغيرات المستمرة

اإلدارات مع بعضها. الكل يعمل يد بيد مع التسويق، فال يمكن أن تتحقق الكفاءة بدون تكامل جهود تلك اإلدارات  
  لجميع  األهداف  ووضوح  رؤية وجود. وهنا يظهر دور (Haffar et al., 2017 ;2010 الحميد،)عبد مجتمعة 
جميع األنشطة الفندقية في اتجاه كيفية  لتوجيه االهداف هذه تحقق مدى لقياس عاييرم وتحديد بالفندق العاملين

 إرضاء العميل. 

 للفندق المستمر التحسين تحقيق كون  في والواضحة جدا ةقويال الموافقة السابق الجدول نفس  يتضح من كما
 للمنتجات المستمر تحسينالو  تطويرالخالل  من"، 4,190" استجابةبمتوسط  ،ضروري لتحقيق التميز الفندقي

  التنافسية  البيئة ظل في للفندق التنافسية المزايا على الحفاظ بهدف التكنولوجية للتطورات والمواكبة الفندقية والخدمات
  المحيطة  بيئةالأن  Chen et al. (2018 )( و2017)  .Kotler et al معالفنادق . ويتفق ذلك  صناعة ل

قد أثرت على الممارسات التسويقية، فأصبح مدراء التسويق مطالبون اكثر من أي وقت آخر بتحقيق  بالمنظمات
بالجودة لمقابلة توقعات العمالء وتحقيق ميزة  االهتمام فيجبالمعايير العالمية في المنتجات المقدمة للعمالء 

 االرتقاء إلى يحتاج الذي األمرتجات مع التأكيد على جودة المن ةتسويقية تنافسية ومواجهة الضغوط التنافسي
 السياحية الخدمات في الشاملة الجودة نظام تطبيق إلى معينة منتجات في دولية معايير تطبيق مجرد من بالجودة

 يمتلك ال ومن  السائح، سيمتلك الجودة يملك فمن  والغد،  اليوم عالم في  السبق مفتاح هي  الشاملة  فالجودة  ،والفندقية
 .أخرى  مرة العميل زيارة تكرار على يحافظ فلن الجودة
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 Correlation analysisرتباط  تحليل اال. 3.4
رات رتباط الخطي بين جميع متغيعمل مصفوفة االل (Pearson Correlationمعامل ارتباط بيرسون ) استخدامتم 

 هذه العالقة. اتجاه( لبيان مدى وجود عالقة خطيه بين المتغيرات وتحديد الدراسة المستقلة والتابعة
 رتباط لمتغيرات البحث المستقلة والتابعةمصفوفة اال ( 4جدول )

 تطوير 

 تكنولوجيا

 التسويق

قيم  ايجاد

 للعمالء

 بداعاال

 المستمر

 للمسوقين

 تقييم

 جدوي

 التسويق

 االبتكاري

 اسعاد

 العميل

 نظامال

 اداري 

  كفاءة

العنصر 

 البشري

 التحسين

 المستمر

تطوير 

ا تكنولوجي

 التسويق

1 **0.743 **0.653 **0.815 **0.752 **0.711 **0.653 **5370. 

قيم  ايجاد

 للعمالء
**0.743 1 **0.853 **.7420 **.7750 **3.690 **3.640 **.6110 

بداع اال

المستمر 

 للمسوقين

**0.653 **0.853 1 **.7360 **.7830 **.6980 **3.810 **3.650 

تقييم جدوي 

التسويق 

 االبتكاري

**0.815 **0.742 **0.736 1 **0.653 **370.6 **950.6 **0.653 

 0.795** .6650** .3760** 1 0.653** 0.783** 0.775** 0.752** اسعاد العميل

 0.710** .8250** 1 0.763** 0.673** 0.698** 0.693** 0.711** نظام اداري ال

كفاءة 

العنصر 

 البشري

**0.653 **0.643 **0.813 **0.695 **0.665 **0.825 1 **160.6 

التحسين 

 المستمر
**5370. **0.611 **0.653 **0.653 **0.795 **0.710 **0.616 1 

**. Correlation is significant at 0.01 (2-tailed). N.139 

 اتو متغير  التسويق تكنولوجيا تطويربين متغير قوية طردية  إيجابية ارتباط وجود عالقة (4) جدول من تبين 
 معامل االرتباط حيث كانت قيم كفاءة العنصر البشري والتحسين المستمر( ؛اإلداري  النظامالعميل  داسع)إ
،  .10.0قل من معنوية أعند مستوى  ذلكعلى الترتيب، و ( 0.753**) و ،(0.653**) ،(0.711**) ،(0.752**)

إيجابية طردية قوية بين متغير  ارتباط وجود عالقةيتضح  ،كما(.H1) األولي اإلحصائية يةمما يعني سالمة الفرض
حيث  كفاءة العنصر البشري والتحسين المستمر (  ؛النظام اإلداري  ؛ سعاد العميل إ )  اتومتغير  للعمالء قيم ايجاد

على الترتيب عند مستوى ( 0.611**)و ،(0.643**)  ،(0.693**)  ،(0.775**كانت قيمه معامل االرتباط )
إيجابية طردية  ارتباط وجود عالقةو  ،(H2) الثانية اإلحصائية يةمما يعني سالمة الفرض ،0.01معنوية أقل من 

كفاءة العنصر البشري  ،اإلداري  النظام ،العميل سعاد)إ اتومتغير  للمسوقين  المستمر بداعاإلقوية بين متغير 
على  ( 653..0**)و ،(0.813**) ،(0.698**)  ،(0.783**معامل االرتباط ) كانت قيمف والتحسين المستمر(

  يضا أ يتضح كما ،(H3) الثالثة  اإلحصائية  يةيعني سالمة الفرضمما .، 0.01الترتيب عند مستوى معنوية أقل من 
  النظام  ؛العميل  سعاد)إاتومتغير  االبتكاري  التسويق جدوي  تقييمبين متغير  جيدةإيجابية طردية  ارتباط وجود عالقة 
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  ،(0.673**) ،(0.653**معامل االرتباط ) حيث كانت قيم كفاءة العنصر البشري والتحسين المستمر ( ؛اإلداري 
  ية مما يعني سالمة الفرض ،.10.0على الترتيب عند مستوى معنوية أقل من ( 0.653**) و ،(0.695**)

 (. H4) الرابعة اإلحصائية

 تطوير) راسةمتغيرات الد جميعالقوي بين  االرتباط مدى يتضح (4) خالل الجدول  من أنهإلى  هنا شارةاإل ويمكن
لمتغير  ين( ممثلي االبتكار  التسويق جدوي  وتقييم للمسوقين المستمر بداعاإل ؛للعمالء قيم يجادإ ؛التسويق تكنولوجيا

كفاءة العنصر البشري والتحسين  ؛اإلداري  النظام ؛العميل سعاد)إ ات(، والمتغير االبتكاري  التسويقالدراسة المستقل )
 التسويقطردي قوي بين  ارتباط، مما يعني  وجود (الفندقية األعمال  تميز) لمتغير الدراسة التابع ينممثلالمستمر( 
 (. H5) الخامسة اإلحصائية    يةمما يعني سالمة الفرض ، مما يعني سالمةالفندقية االعمال وتميز االبتكاري 

 Multiple Linear Regressionالمتعدد  االنحدارتحليل معامل . 4.4
  حيث   (6 و 5) جدولي في  موضحينال النموذجينوالرياضية الالزمة لصحة  النظرية االشتراطاتجميع  تم مراعاة

( لكل  VIFن قيمة معامل تضخم التباين )أقوية بين جميع متغيرات البحث, كما  ارتباطيالحظ وجود عالقة 
وهذا يدل على   0,2لكل المتغيرات المستقلة أكبر من  Toleranceوقيم التحمل  (5قل من)أ المتغيرات المستقلة

 بين المتغيرات المستقلة.  متداخلة خطية عالقةعدم وجود 

كما تم  ،(5)جدول  األول المتعدد االنحدار نموذجمن خالل  والرابع والثالث انيوالث ولصحة الفرض األ اختبارتم  
 (. 6)  جدول الثاني البسيط االنحدار نموذجمن خالل  الخامسصحة الفرض  اختبار

 تقييم النموذج األول
  قيم ايجاد ،التسويق تكنولوجيا تطوير) المستقل المتغير أبعاداالنحدار المتعدد لتأثير  اختبار( نتائج 5جدول )

 ( الفندقية األعمال تميزالمتغير التابع ) في( التسويقية االبتكارات جدوي  تقييم ،للمسوقين االبداعي التفكير ،للعمالء
رتباط معامل اال

 المتعدد

R 

 معامل التحديد

 )2R( R Square 

 

 معامل التحديد المصحح

Adjusted R 

Square 

 المعياري الخطأ

Std. Error of 

the Estimate 

 قيمة "ف"

F 

 

 مستوى المعنوية

Sig. 

 

a0.796 0.633 0.620 0.716 89.117 b.0000 
 

 Unstandardized النموذج

Coefficients 
Standardized 

Coefficients 
T Sig. Collinearity 

Statistics 
B Std. Error Beta Tolerance VIF 

   0.000 4.612  0.125 0.574 المتغير المستقل

 3.023 0,295 0.004 6.175  0.541 0.086 0.531 التسويق تكنولوجيا تطوير

 4.005 0,375 0.015 3,110  0.263 0.091 0.279 قيم للعمالء ايجاد

 3.691 0,332 0.000 7.255 0.582 0.079 0.573 للمسوقين اإلبداعي التفكير

 االبتكارات جدوى تقييم

 التسويقية

0.212 0.090 0.201 2.357 0.091 0.285 2.974 

قيمة  تقد بلغحيث والمتغير التابع  المستقلة المتغيرات بين R المتعددقيم معامل االرتباط  إلى (5)جدول  يشير
قيم   ايجاد ،التسويق تكنولوجيا تطوير)قوية بين إيجابية  ارتباطعالقة هذه القيمة  بينتو ( 0.796a) االرتباط
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الفندقية(  األعمال تميزكمتغيرات مستقلة و) (التسويقية االبتكارات جدوي  تقييم ،للمسوقين االبداعي التفكير ،للعمالء
  Adjusted R2سجل معامل التحديد المصحح  بينما ، R2 (0.633 )بلغ معامل التحديد و  ،كمتغير تابع

 األعمال تميز%( من التغيرات الطارئة على 62فسر)تأن  استطاعت المتغيرات المستقلة( مما يعني أن 0.620)
 ةجيدالتنبؤية القدرة الذلك على  ويدل. العشوائيلعوامل أخرى منها الخطأ  %( يرجع38)  لفنادق العينة والباقي

 على المتغير التابع. للمتغيرات المستقلة

يدل على القوة  وهذا  000.  ة عند مستوى دالل ( 89,117قد بلغت ) Fإلى أن قيمة ( 5) جدول  يوضحكما 
 لنموذج االنحدار الخطي المتعدد.  جدا التفسيرية الجيدة

داللة معنوية للمتغير المستقل األول )تطوير تكنولوجيا التسويق( في   يوجود تأثير ذ (5) يتضح من الجدولو  
 Beta = 0.541, t= 6.175 p) :أننحدار اال نموذجقيم  توضححيث  (،الفندقيةالمتغير التابع ) تميز األعمال 

 تميز تحقيقوحدة واحدة سيؤدي إلى  بمقدار التسويقتكنولوجيا  تطويريعني أن التغير في تطبيق  مما،  (0.05 >
قوية ذات داللة إحصائية بين  ايجابية عالقة طردية  وجود  على هذا، ويدل ات( وحد5.4بمقدار )  الفندقية األعمال

كمتغير تابع وبالتالي يتحقق صحة الفرض   الفندقية األعمال تميزكمتغير مستقل و  التسويق تكنولوجيا تطوير
  .األول

 تميزوالمتغير التابع"  قيم للعمالء" “إيجاد الثانيوجود عالقة معنوية بين المتغير المستقل  من الجدول بينيتو 
، وهذا  (Beta=0.263, t= 3.110 p < 0.05)لى القيم التالية: إنحدار اال نموذج"، حيث يشير الفندقية األعمال

 تأثيربمقدار وحدة واحدة سيؤدي إلى  االبتكاري  التسويق ممارسات كأحد للعمالء قيم  خلق بعديعني أن التغير في 
ذات داللة إحصائية   ايجابية ( وحدات، وهذا يدل على عالقة طردية2,6بمقدار ) الفندقية  األعمال تميزإيجابي في 

 . الثانيتحقق صحة الفرض تكمتغير تابع وبالتالي  الفندقية األعمال تميزكمتغير مستقل و  للعمالء قيم ايجادبين 

(  للمسوقين بداعياإل الفكرن هناك عالقة إيجابية قوية بين المتغير المستقل الثالث )أالجدول  ذاتويتبين من 
 =Beta=.582, t ) التالية إلى القيم  االنحدار نموذج قيم تشيرحيث  (.الفندقيةاألعمال  تميزوالمتغير التابع )

7,255 p < .05) بمقدار وحدة واحدة سيؤدي إلى للمسوقين  بداعياإل الفكريعني أن التغير في مستوى  اوهذ
يدل على عالقة طردية قوية ذات داللة إحصائية بين   مما، ات( وحد 5.8بمقدار )  الفندقية عمالاأل تميزن تحس

حقق تيكمتغير تابع وبالتالي  الفندقية  األعمال  تميزتحسين  كمتغير مستقل و مستوى  للمسوقين  بداعي اإل الفكر
 ثالث صحة الفرض ال

  رابعالمتغير المستقل ال )تقييم جدوي االبتكارات التسويقية( الجدول عدم وجود عالقة معنوية بين نفسويتضح من 
"  التسويقية االبتكارات جدوي  تقييم"،مما يعني عدم قدرة المتغير المستقل "  الفندقية األعمال تميزوالمتغير التابع " 

للدراسة   رابعحقق صحة الفرض اليت" كمتغير تابع، وبالتالي ال  الفندقية األعمال تميز"في التأثير بشكل مباشر في 
 األعمال وتميز التسويقية االبتكارات جدوي  تقييم بين احصائية داللة ذات عالقة توجد ال: "الصفري  وقبول الفرض

 . (Beta= .201, t= 2.357  p > .05)القيم التالية:   االنحدار نموذج يبينحيث  " الفندقية
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 نيثاالنموذج التقييم 
 (الفندقية االعمال)ريادة المتغير التابع  في( االبتكاري  التسويق) ( نتائج اختبار االنحدار البسيط لتأثير المتغير المستقل6ول )جد

رتباط معامل اال

 R البسيط

 معامل التحديد

R Square 

 المعياري الخطأ

Std. Error of the Estimate 

 قيمة "ف"

F 

 المعنويةمستوى 

Sig. 
a10.74 0.549 0.43713 182.972 b.0000 

 

 Unstandardized النموذج

Coefficients 
Standardized 

Coefficients 
T Sig. Collinearity 

Statistics 
B Std. Error Beta Tolerance VIF 

(Constant) 0.632 0.285  2.218 .001   
متوسط مجمل  

 التسويق ابعاد

 االبتكاري

0.695 0.057 0.704  12.193 .000 0.451 2.217 

 التسويق بعادأمتوسط مجمل ) بين متغير الدراسة المستقل  Rرتباط البسيط قيم معامل اال إلى  ( 6)جدوليشير 
  عالقة  لوجود تشيرل( 0.741رتباط )قيمة اال بلغت وقد (الفندقية األعمال تميز) التابع الدراسة متغيرو   (االبتكاري 

بلغ   ، في حين " كمتغير تابعالفندقية األعمال ميزت" ل ومستق " كمتغير االبتكاري  التسويقبين " إيجابية قوية ارتباط
%( من التغيرات 54.9أن يفسر ) استطاع المتغير المستقل أن ذلك ويعنيR2  (0.549 ، )معامل التحديد 

ل  ويد %( يرجع لعوامل أخرى منها الخطأ العشوائي. 45.1والباقي)  العينة لفنادقتحقيق تميز األعمال  الطارئة على
 المتغير التابع.ب للمتغير المستقل ةذلك على القدرة التنبؤية الجيد

وهذا يدل على القوة التفسيرية  000. ةدالل( عند مستوى 182.972) بلغت Fأن قيمة  إلى  جدولاليشير كما 
بين المتغير عالقة إيجابية قوية ومباشرة  وجودتبين من الجدول السابق وقد  .لنموذج االنحدار البسيط جدا  العالية

إلى القيم   االنحدار. حيث يشير معامل (الفندقية األعمال تميز( والمتغير التابع )االبتكاري  التسويق تطبيقالمستقل )
التسويق االبتكاري  ممارسةأن التغير في مستوى ذلك  ي يعنو  ،(Beta= 0.704, t= 12.193 p < .01)التالية 
على   هذا يدلو ، ات( وحد7بمقدار ) للفندق األداء تميزبمقدار وحدة واحدة سيؤدي إلى تحسن   األربع أبعادهبجميع 

 األعمال تميزو كمتغير مستقل التسويق االبتكاري  بعادأذات داللة إحصائية بين جدا عالقة طردية قوية  وجود
 . خامستحقق صحة الفرض التكمتغير تابع وبالتالي  الفندقية

 
 الفندقية األعمال تميز على التأثير في االبتكاري  التسويق بدور للتنبؤ المقترح النموذج( 2) شكل
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 الخالصة 

تطور  ظل  في  وخاصة  التميز تحقيق دون  اءوالبق االستمرار الفندقية المنشآت على  حاليا  الصعب من أصبح  
الذي جعل العديد من   مرفي احتياجات ورغبات العمالء. األ المستمر والتغير والخدمات المنتجات تقادمو  التكنولوجيا

أكد عالم اإلدارة  وهنا. للعمالءالمنظمات تسعى نحو البحث عن مصادر تحقيق التميز في األعمال المقدمة 
Drucker  أن االبتكار هو أحد مصادر التميز فهو سر وجود واستمرارية المنظمات وخاصة لو ارتبط االبتكار

  وكذلك في البيئة الخارجية للفندق(،  المتغيرات تحديدبوظيفة التسويق ، فالتسويق هو مرآة الفندق من الخارج للداخل )
  والحفاظ  العمالء ذبفج(، العمالء لرغبات وفقا الفندق وخدمات لمنتجات الترويج)  للخارج الداخل  من الفندق مرآة 

  سعاد إ يحقق بشكل المنافسين من  أفضل كلبش رغباتهم وتشبع العميل توقعات تفوق  خدمات تقديم لى إ يحتاج عليهم
ايجاد   ؛التسويق تكنولوجيا تطوير) اآلتية بعاداالبتكاري من خالل االهتمام باأل التسويق به  يقوم ما وهذا للعمالء ، 

 حقيقالفكر االبداعي للمسوقين وتقييم جدوى االبتكارات التسويقية( ، والتي من شأنها التأثير في ت ؛قيم للعمالء
 بأهداف موجهه المنظمةيع وجود نظام ورؤية واضحة لجم ؛العمالء  سعادإ)  خالل من الفندقية لألعمال التميز
وجود عنصر بشري يمتلك الجودة الوظيفية والفنية المميزة في خدمة العمالء مع    ؛ العميل  سعادإ نحو موحدة

مجمعة من  االبتكاري  التسويق بعادأتطبيق  أنأظهرت نتائج الدراسة التحسين المستمر داخل المنشأة الفندقية(.و 
 .منفردا بعد كل تطبيق من  أفضل  الفندقي األداء تميزالتأثير اإليجابي في تحسين  اشأنه

  النتائج ملخص
ايجاد قيم  –معظم فنادق العينة بعض أبعاد التسويق االبتكاري بشكل جيد ) تطوير تكنولوجيا التسويق  تطبق -

للعمالء(، في حين أن تطبيق البعد الثالث والرابع ) االهتمام بالمسوقين المبدعين وتقييم جدوى االبتكارات 
 التسويقية( يتم بشكل مقبول؛

  وظيفة  خالل من التميز تحقيق يمكن حيث ،  الفندقية األعمال ميزوت االبتكاري  التسويق بين  عالقة توجد -
 بالفندق؛ التسويق

 الفندقية؛  األعمال تميز تحقيق في جيد بشكل(   المسوقين وابداع التسويق تكنولوجيا تطوير)  بعدي تطبيق يؤثر -
 الفندقية؛ األعمال وتميز للعمالء قيم يجادإ بين متوسطة تأثير عالقة توجد -
 ؛الفندقية األعمال وتميز التسويقية االبتكارات جدوى  تقييم بين معنوي  تأثير يوجد ال -
 مجمعة االبتكاري  التسويق أبعاد جميع تطبيق حالة في الفندقية األعمال تميز تحقيق في كبيرة تأثير قوة تظهر -

 .يتجزأ ال اواحد اتسويقي اتوجه واعتبارهم
  التوصيات

  التوجه  خالل من الصناعة لهذه العالمي التنافس ظلبتحقيق التميز المؤسسي خاصة في  ادقالفن اهتمام ضرورة
 :اآلتي طريق عن االبتكاري  التسويق ممارسات بتطبيق
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لمتابعة كافة التغيرات والتطورات التكنولوجية بهدف االستفادة  MIS تفعيل دور نظام المعلومات التسويقية  .أ
 منها في تطوير تكنولوجيا التسويق.

بداعي من خالل االهتمام بالجدارات الوظيفية التي يجب توافرها فيهم عند  تطوير أداء المسوقين اإل .ب
 بداعي. االستقطاب، مع عقد دورات تدريبية حول التفكير اإل

يجاد نظام للحوافز والمكافآت لألفكار إبداعية يشارك فيه جميع العاملين بالفندق، مع اإل لألفكارصندوق نشاء إ .ج
 . التسويقية غير المألوفة

يجاد قيم للعمالء من خالل تقديم منتجات مبتكرة تفوق توقعاتهم من خالل االهتمام بدراسة مقترحات العمالء إ .د
  CRM. ت العمالء دارة عالقاإوالتواصل المستمر معهم من خالل 

أهمية تقييم جدوى االبتكارات التسويقية من خالل : )تحديد معايير لتقييم أداء التسويق االبتكاري، تحديد لجنة  .ه
داء التسويقي وتحديد فكار االبتكارية أثناء وبعد التنفيذ، تحليل مخرجات األمن المسوقين لمتابعة تنفيذ األ

 ق( دالوضع التنافسي للفن

 البحث والدراسات المستقبلية محددات
إال أن   الفنادق، لقطاع والعملية المعرفية المساهمة في  مهم دور لها والتي ليهاإ التوصل تم التي النتائج من بالرغم

ندرة في الدراسات التي ربطت بين متغيرات الدراسة خاصة   :أوال  : ومنهاهناك بعض المحددات التي واجهها الباحث 
في قطاعات  هاقيتطب والتي يمكن في صناعة الضيافة، األمر الذي يتيح الفرصة لمزيد من الدراسات المستقبلية

نجوم فقط وفي مدينتي القاهرة وشرم  ةالتطبيق على فنادق الخمس :ثانيا  أخري مرتبطة بصناعة الضيافة كالمطاعم. 
وكذلك على درجات سياحية أقل  ى جراء مزيد من الدراسات المستقبلية على أماكن سياحية أخر إلشيخ، وهنا يمكن ا

دراسة مقارنة بين  في الدراسات المستقبلية ومنها ى مناهج بحثية أخر  استخدام  يمكننجوم، كما  ةكالفنادق األربع
  .نجوم ، القياس المقارن مع أحد الفنادق الناجحة في تطبيق التسويق االبتكاري  ةواألربع  ةفنادق الخمس

 المراجع 
 أوال: مراجع باللغة العربية

الطريق إلى الربح المتوازن في كل العصور"، دار   – االبتكاري (، "التسويق 2010عبد الحميد، طلعت أسعد )  -
 الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة. 

  خوارزم  دار"، SPSSاإلحصاء الوصفي واالستداللي باستخدام  مقدمة" ،(2008) حسن عز الفتاح، عبد -
 .السعودية العربية المملكة ،  جدة للنشر، العلمية

ر التسويق االبتكاري في الممارسات المؤدية للنجاح  عناص تـأثير(، "2013)  الدين شمس نايف فضيلة،  -
عينة من مديري منظمات األعمال في محافظة دهوك، جامعة دهوك ،   آلراءالتسويقي: دراسة استطالعية 

 رسالة ماجستير غير منشورة.
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 (، "دور التسويق االبتكاري في تحسين الكفاءة التسويقية:2018ياسين ) عمر  والدليميجمال الدين  والء، -
استطالعية لعينة من العاملين في الشركة العامة لصناعة السمنت الشمالية"، مجلة كلية بغداد للعلوم   دراسة
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ARTICLE INFO           Abstract 

 This study aims to determine the effect of applying Marketing 

Innovation practices (Developing the marketing technology; 

creating value for customers; creative thinking of marketers 

and assessing the feasibility of marketing innovations) on 

hotels’ business excellence. The field study was applied to a 

simple random sample of marketing and sales managers in five 

– star hotels in Cairo and Sharm El Sheikh. A questionnaire 

form was used to collect the research data. Data were analyzed 

using the statistical program (SPSS.V.23). The research results 

concluded the impact of most dimensions of marketing 

innovation on a hotel’s business excellence while applying all 

dimensions together showed a high positive effect. The 

research recommended the importance of applying all 

dimensions of innovation marketing as one practice without 

fragmentation with the creative formulation of the hotel's 

marketing strategies.  
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