
ل وأثرها في بناء المكانة الذهنية على تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على عوامل نجاح استراتيجية المتحرك األو       : ملخص  ماهر عودة الشمايلة -  اسعد حماد أبو رمان - فالح عبد القادر الحوري   األردنيةدراسة تطبيقية على عينة من الفنادق السياحية   :  المتحرك األول وأثرها في المكانة الذهنيةإستراتيجيةتطبيق  ----------------------------------------------------------------------- 114 - 95:     الصفحات 2017 ديسمبر -  العدد الثاني -  14مجلة اتحاد الجامعات العربية للسياحة والضيافة          المجلد  فندقا من فئة األربعة والخمسة نجوم، اختيرت بطريقة ) 17(عينة من الفنادق في قطاع السياحة األردني وعددها  . استبانة، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي والتحليلي في إجراء الدراسة) 181(العينة العشوائية، وزع عليها  توصلت الدراسة إلى أن عوامل نجاح . دراسة استخدم الباحثون تحليل االنحدار البسيط والمتعددولتحليل نتائج ال تؤثر ) تحوالت الكلف وخيار المشتري في ظل عدم التأكد، والسيطرة على الموارد، وقيادة التكنولوجيا(المتحرك االول  كمـا هـو  حافظـة علـى وجودهـا، متبقيـ مـن دخـل الـسوق ولائـأو على المستوى العالمي هم مـن من الشركات السوق قـادة أن فـي بيئـات مختلفـة علـى أجريـتوتؤكد الـدالئل والدراسـات التـي .(Runelines and Gronhaug ,2005) التحــــرك األول أفــــضل مــــن مــــردود النــــاتج عــــن التحــــرك التــــالي أو الالحــــق اســــتراتيجيةنــــي المــــردود النــــاتج عــــن تب التحرك األول على اهتمام األدب اإلداري والتسويق االستراتيجي حول مـا إذا كـان استراتيجيةيستحوذ موضوع       :المقدمة  ----------------------------------------------------------------  .األول، المكانة الذهنية، التسويق، الفنادق، السياحة، األردن استراتيجية المتحرك :الكلمات المفتاحية  .في بناء المكانة الذهنية ول فـي  لخدماته وبالتالي التحرك األالتشغيليةيف  ما يمنح هذا الفندق تحوال كبيرا في التكالDubai Sustainability City دبــــي لالســــتدامة  ول فنــــدق يعمــــل بالطاقــــة الشمــــسية الكاملــــة فــــي مدينــــةأنــــديجو وهــــو أوكــــذلك فنــــدق  ول فنــدق اســالمي فــي تايالنــد،أوفنــدق ميــروز بــانكوك وهــو نتجــت الكــوال، أولــى التــي الحــال فــي كوكــاكوال وهــي األ ول شركة تقـتحم سـوق البحـث عـن طريـق أيضا أ وهي Google.com شركة  وكذلك،منافسة بأسعارطرح خدمات  نمــا العبــرة فــي تحقيــق النجــاح إ ، نــسبياولو التحــرك األألــى الــسوق إ ولن العبــرة ليــست بالــدخول األأال إاالنترنــت،  كثيـــر مـــن  لــذا فـــالعبرة فــي Book.com وBook Stacks فكرتــه مـــن ت اخـــذألنهــا Second Moverالثــاني  ولكنهـا فعليـا كانـت المتحـرك ،خول الى سوق الكتاب عبر االنترنـتدول شركة رائدة في الأ كانت Amazon.com فمـثال شـركة .نهـا لـم تحقـق النجـاحأال إلـى الـسوق إولـى فـي الـدخول  مـن الـشركات كانـت هـي األ فكثير.واستدامته  ن المتحـرك الثـاني سـوف يقتـنص الفكـرة ويحقـق نجـاح يفـوق إال فٕاو  التحسينات المستمرة لسلعها وخدماتهاإجراءعن  والعمـل علـى تلبيتهـا فـضال واحتياجـاتهميالزمه رؤية متجددة ومعرفة لتفضيالت الزبائن ن أول يجب من التحرك األ الـذي تحققـه بعـض الـشركات  ولكـن هـذا التفـوقنما قد تكون بـالتحرك الثـاني نـسبيا،إ ،ولحيان ليست بالتحرك األاأل األمـر   حتى لو كان بسيطا،خدمة جديدة أو حتى تطويرها قبل أن يتحرك المنافس بفارق زمني/سلعةذلك في طرح  أو كــان ة الجديــدة الــسياحيســواء كــان ذلــك فــي دخــول الــسوقنــه ال مفــر مــن تبنــي هــذه االســتراتيجية أويــرى الــبعض   .الداخلين الجدد من المنافسين الذين يتوقع دخولهم السوق الحقا وخـــدمات ســـلع مـــع  علـــى عامـــل التميـــز بالمقارنـــةتعـــول ذلـــك كانـــت هـــذه المنظمـــات إلـــى إضـــافة .ولالمتحـــرك األ طعامــه أو حتــى ربمــا ال فالطــائر المتــأخر ربمــا ال يحــصل علــى ،  يبحــث عــن فطــورهالطــائر الــذيي حكايــة كمــا هــ والمحليـة تمامـاالسـيما فـي ظـل احتـدام شـدة المنافـسة فـي بيئـة األعمـال الدوليـة  لمنظمـة مكاسـب كثيـرةيحقـق ل الذي خطوتــه التاليــة، ويــستمر هــذا  عليــه فكــل طــرف يحــاول إثبــات وجــوده ومراقبــة تحركــات الطــرف اآلخــر بمــا ســتكون   .إطالقا يحصل عليه وقــد بــرزت كــذلك تــساؤالت ختفــاء بالكامــل، االو ربمــا المــشهد الــذي ينــتج عنــه بقــاء الــبعض لفتــرة قــصيرة أو طويلــة أ ـــاحثين وال مثـل هـذه التـساؤالت إن إذ الذهنيـة، المكانـةعالقة في بناء واسـتدامة  يأ له وهل ،األولعديدة حول جدوى التحرك  ـــين المهتمـــين والب ـــاش ب ـــت موضـــع نق ـــ.تخصـــصينممـــا زال ـــرز خـــالل العـــشرين ســـنة الماضـــية رأي ـــد ب كــد الــرأي األول يؤف،   عليهــاةحافظــويجــري المسير كيــف أن الميــزة التنافــسية المــستدامة تتحقــق  حيــال تفــضادانمتــ انوق  Coreأمــــا الــــرأي الثــــاني فقــــد أكــــد علــــى الجــــدارة المحوريــــة  ، Market Positionعلــــى المكانــــة الذهنيــــة 



96     --------------------------------------------------------------------------------------------------------  دراسة تطبيقية على عينة من الفنادق السياحية االردنية:  في المكانة الذهنيةتطبيق استراتيجية المتحرك األول وأثرها Competence .(Leavy, 2003)، عمـالء علـى ذهـان الأو فـي أفـي الـسوق  تملـك مكانـة ذهنيـة  التـيفالمنظمـات ذهان العمالء في الـسوق والعمـل علـى أالخريطة الذهنية لهم تحرص كثيرا على جعل هذه المكانة ايجابية دائما في  القتصاد العـالمي ا  من روافدرافدا كبيراالغاية في االهمية، ويعد من القطاعات السياحة في هذا االطار ويعد قطاع   .تطويرها واستدامتها  ن هـذا القطـاع يـشهد تقلبـات فـي الـسوق مـن وقـت ألخـر نتيجـة أ ال سـيما ، على وجه الخـصوصواالقتصاد األردني م  2015 فـيليار سـائح م) 1.186(تشير االرقام الى ان عدد سياح العالم قد نمى بشكل كبير الى ان وصل الى  إذ، يتجـزأ منهــاال  واألردن جـزء ومنطقـة الـشرق االوسـط علـى التحديـدلـبعض العوامـل والظـروف التـي ألمـت بالعـالم  لــى إم 2020ن هــذا العــدد ســيرتفع فــي ألــى إ وتــشير التوقعــات .مليــار دوالر) 1.260(بــدخل ســياحي وصــل الــى  ــــى ) 1.4( ــــار ســــائح وصــــوال ال ــــار ســــائح خــــالل ) 1.8(ملي ــــاق يــــصل إم بمعــــدل  2030ملي ــــى إنف ــــار) 5(ل ردني أمليون دينار ) 2870(لى إوبدخل سياحي وصل م، 2014مقارنة بالعام %) 2.6( بمعدل نمو  م2016في  سـائح اليـينم) 3.858(دد السياح وصل الـى ن عألى إرقام  تشير األن بينما في االرد.)UNWTO,2017(يوميا اتملي   يبين حقائق وارقام عن صناعة السياحة) 1(الشكل    .يبين ذلك) 1(، والشكل )MOTA,2017(م2015مقارنة بالعام %) 0.5-(بانخفاض قدره 
Sources: World tourism Organization, 2015, Available at :www.unwto.org  يـة والـسياسية لــدول الجـوار العربـي وانعكـاس ذلــك علـى الـرغم مـن كــل التحـديات التـي تواجهـه بــسبب االوضـاع االمن  هــذا القطــاع بــشكل ملحــوظتطــور فــي أســهم ممــا الــسياحة قطــاع فــي مباشــر تــأثيرردن لحالــة االســتقرار فــي األكــان نــشطة الــسياحية ســواء  ذلــك فــي جــذب المزيــد مــن االســتثمارات فــي مختلــف األأســهمردن، وقــد علــى الــسياحة فــي األ زمــات، مــا يجعــل فكــرة أ، خاصــة فــي ظــل الظــروف الــسياسية التــي تــشهدها المنطقــة مــن حــروب وكــوارث و؟الــسياح الذهنيـة واسـتدامتها لـدى المكانـةثـر فـي بنـاء أكـان لـه  األوائـل لهـذا القطـاع ين أو المتحـركينداخلن نجاح  الإالقول  يمكـن هـل: قائمـا ولكـن يبقـى الـسؤال دائمـا ، نـشطة األمـن لـى المطـاعم وغيرهـا إو منتجعـات وصـوال أكانت فنـادق  بنــاء و مــدى وجـود عالقـة بـين التحـرك األول  فــضال عـن أنهـا سـتحاول تقيـيم التحـرك األولاسـتراتيجيةعوامـل نجـاح  تسليط الضوء على يكمن في فان مسعى هذه الدراسةتأسيسا على ما سبق  .ول محفوفة بالمخاطر نسبياالتحرك األ ى مجتمــع لــدغيــاب المعرفــي الفــضال عــن ،  الذهنيــةالمكانــة وبنــاء األولتحــرك م ال عوامــل نجــاحدراســة العالقــة بــين تحاولـ لم يتبين أي من تلـك الدراسـات  والعربية منهااألجنبية على النظريات والدراسات السابقة االطالعمن خالل   :مشكلة الدراسة  . في الشركات المبحوثة الذهنية واستدامتهاالمكانة ن الدراســات العربيــة تكــاد أفــضال عــن ، الفنــادق والــذي يعكــس الفجــوة المعرفيــة والبحثيــةقطــاع فــي الدراســة المتمثــل 



97   --------------------------------------------------------------   ماهر عودة الشمايلة-  اسعد حماد أبو رمان -فالح عبد القادر الحوري  ن تلـــك الدراســـات الـــسابقة أمـــع العلـــم هـــذا ، األولظريـــة والميدانيـــة المتعلقـــة بمزايـــا المتحـــرك تخلـــو مـــن الدراســـات الن ول فـي هميـة العلميـة والعمليـة للوظيفـة الكبيـرة التـي تقـوم بهـا اسـتراتيجية المتحـرك األجنبيـة منهـا تحديـدا توكـد األواأل غلـب الدراسـات الـسابقة لـم أ أيـضا .تنمية وتطوير مكانة تلـك الـشركات الفندقيـة لـدى الـشرائح المـستهدفة مـن الـسياحيــة التــسويقية الكبيــرة للمكانـة الذهنيــة فــي مجــال هملـى األإ كمـا تــشير تلــك الدراســات .بنـاء المكانــة الذهنيــة وتحــسينها لى مزايا وعيوب كل طريقة ، وهل التحرك يكـون إ صراحة تشارأن الدراسات م ثانيا ألأوال أ التحركتحسم موضوع  تحـــرك م العوامــل نجــاحالتــساؤل الــرئيس حــول مــا إذا كانــت  ةثـــارإ مــن هنــا تــشكلت مــشكلة الدراســة التــي تحــاول،  ينمن قبل في حدود علم الباحثيتطرق اليها التي لم  دراسة هذه العالقة إلى الذي شكل حافزا بطيئا األمر مأسريعا  تسهم في تمكين ) التأكدعدم يار المشتري في ظل  وخةتحوالت الكلف، السيطرة على الموارد، قيادة التكنولوجيا(األول ، ردنيـةالفنـادق األ نجـاح التحـرك األول لـدى مدى توافر عوامـلعلى هل توجد فروق ذات داللة احصائية  - 2  ؟ردنيةالفنادق األنجاح التحرك األول لدى ما مدى توافر عوامل  - 1  :تحاول هذه الدراسة اإلجابة عن األسئلة اآلتية  : الدراسةأسئلة  . الذهنيةالمكانة من بناء المنظمات الفندقية سـاس فـي صـناعة الفنادق والـذي يعـد العنـصر األقطاع ز مجتمع الدراسة في قطاع السياحة وتحديدا يترك .1  :اآلتية من الجوانب أهميتهاتستمد الدراسة   :أهمية الدراسة  ؟ في الفنادق المبحوثة الذهنيةالمكانةول وبناء  بين عوامل نجاح التحرك األتأثيرية هل هناك عالقة - 3 ؟ربعة نجومالخمسة نجوم، واأل: في المتمثلة درجة الفندقإلى تعزى  ن عــدد الفنــادق العاملــة فــي ألــى إردنيــة ذ تــشير االحــصاءات الــصادرة عــن وزارة الــسياحة األإالــسياحة ،  ل عامـــ) 19298(ســـرير ويعمــل فيهـــا ) 53811(غرفـــة و ) 28160(تــضم ، فنـــدق ) 573(ردن بلــغ األ ذ يبلــغ عــدد الفنــادق فيهــا إكثــر تركــزا فــي االســتثمار الــسياحي ، كمــا تــشكل العاصــمة عمــان المنطقــة األ .2 . من مجموع العاملين في قطاع السياحة كعمالة مباشرة%) 38(يشكلون  من مجموع الليالي على ) %54(ربعة نجوم، كما تشكل الليالي المباعة في العاصمة عمان فئة األ) 21( فئة الخمسة نجـوم و افندق) 15(ردن، ويوجد بها  من مجموع الفنادق في األ)%67(تشكل فندق ) 383( مــن %) 55 (نــسبته ، ويــشكل نــزالء الفنــادق فــي عمــان مــا ة ليلــاليــينم) 4.9(مــستوى المملكــة والبالغــة  %). 58( نزيل بمتوسـط نـسب اشـغال بلـغ يمليون) 2.4(مجموع نزالء الفنادق في المملكة والبالغ عددهم  هميــة الــربط بينهمــا ، أالمتغيــرات التــي تــم تناولهــا فــي الدراســة والدراســة مــن أهميــة هــذه تبــرز أهميــة كمــا  .www.mota.gov.jo  3: ، متوفر على2016تقرير االحصائي الوزارة السياحة واالثار ، : المصدر  %4  2.660.734  2.559.555  عدد االسرة المشغولة في عمان  %10.2  3.106.494  2.819.474  غير اردني/عدد الليالي المشغولة  %50.3  1.787.743  1.189.454  اردني/عدد الليالي المشغولة  %4.2  2.635.058  2.528.560  ةعدد الغرف المشغول  %22.1  4.894.237  4.008.928  عدد االسرة المشغولة  %24.5  2.358.756  1.894.094   الفنادقنزالءعدد   15/16لتغيرانسبة   2016  2015  البيانات  األردن فيمؤشرات مؤسسات االيواء السياحي) 1(جدول  .يواء السياحيهم مؤشرات مؤسسات اإلملخصا أل) 1(جدول ويبين  ن تعزز أ وكيف يمكن لتلك االستراتيجية األول التحرك استراتيجية المعرفة بعوامل نجاح  يثرياألمر الذي    . حدود معرفة الباحثينالذهنية في المكانــة التحــرك األول وبنــاء اســتراتيجية بــين عوامــل نجــاح التأثيريــة تناولــت العالقــةنــدرة الدراســات التــي  .4  .نة الذهنيةمن المكا



98     --------------------------------------------------------------------------------------------------------  دراسة تطبيقية على عينة من الفنادق السياحية االردنية:  في المكانة الذهنيةتطبيق استراتيجية المتحرك األول وأثرها مـن  ومزايـاهتحـرك األول مموضـوع الفـي البحـث ب وا مـن أوائـل مـن اهتمـ Lieberman andMontgomeryيعتبـر  First Moverمفهوم التحرك األول   :أدبيات الدراسة  .التحرك األول اســتراتيجيةلعوامــل نجــاح تجــاه إدراكهــم ا المبحوثــة الفنــادقتــسليط الــضوء علــى مــدى وجــود اختالفــات لــدى  .3  . الذهنيةالمكانةالتحرك األول وبناء  استراتيجيةعوامل نجاح  بين ثر واألعلى طبيعة العالقةالتعرف  .2  . التحرك األولاستراتيجيةلعوامل نجاح  المبحوثة الفنادقالتعرف على مدى إدراك  .1  :تسعى هذه الدراسة  أهداف الدراسة ول، لمفهـوم المتحـرك األ  التحديـد الـدقيقوسـاط البـاحثين فـيأوقـد ظهـر اخـتالف فـي  .First entryوالـداخل األول  Pioneerوتجــدر اإلشــارة هنــا إلــى أن هنــاك ثمــة مفــاهيم أخــرى تــستخدم كبــديل لمفهــوم المتحــرك األول مثــل الرائــد  )(Lieberman and Mongomery,1998، التـسويق، واالقتـصاداالستراتيجيةكمصطلح بشكل موسع ضمن اإلدارة  (FMA)   مزايـا المتحـرك األول أدرج   وقـد".مزايـا المتحـرك األول"  بعنـوان 1988ها سـنة ا الورقة التـي قـدمخالل ، ولكــن  Followersو الحقـةأ Pioneer رائــدةنظمــات  مجمــاع فـي تــصنيف المنظمــات ســواء كانـتإفلـيس هنــاك  نتـــاج منـــتج جديـــد، إ: ذا كانـــت ضـــمن الحـــاالت االتيـــةإول جمـــاال تـــصنف المنظمـــة ضـــمن تـــصنيف المتحـــرك األإ وتبيـع ، اول منظمـة تطـور )(Lieberman and Mongomery,1990ستخدام عملية جديدة، دخول سوق جديـد إ ، (Golder and Tellis, 1993)جديـد  اللمنـتج اتـصنيف بمنظمـة تبيـع اول  ،(Lambkin, 1992) ا جديدامنتج أمــــــــــا .  أو دخـــــــــول ســــــــــوق جديـــــــــدســـــــــتخدام عمليــــــــــات جديـــــــــدة،إإنتـــــــــاج منــــــــــتج، بالـــــــــذي تقـــــــــوم فيــــــــــه المنظمـــــــــة  التحـرك األول هـوالمتحـرك األول  )(Lieberman and Mongomery,1998تعريـف الـسابق لل ال تـ تعريفوفي  .(Schmalensee,1982)  دخول المنظمة االول لسوق جديد (NakataandSivakuar) 1997  ن المتحـرك األول أتعريفهما للمتحرك األول إذ يعتقدان بـلفيضيفان شيئا مختلفا ألولى التي تسبق  المبادرة اأنهافرد في هذه الدراسة فينظر إلى التحرك األول على أ الذي التعريفأما  .بفارق زمني في السوق قبل المنافس ربما بفترة زمنية قياسية األمر الذي يمكنها مـن تحقيـق ميـزة تنافـسية للتحركالمبادرة األولى  نــهأ المتحــرك األول 2007 )الحــوري والعلــي( ويعــرف  .FDIمباشــر التــرخيص أو مــن خــالل االســتثمار األجنبــي ال سـواء عبـر التـصدير، ةأول مـن تبيـع سـلعها أو خـدماتها فـي قطـاع أو سـوق محـددتكـون المنظمـات التـي في  يتمثل ، أو مـن خـالل ة أو جديـدةخـدمات جديـدة لـسوق حاليـ/فيها المنظمة منظمات منافسة بفارق زمني في تقديم منتجات ن إسـتراتيجية التحـرك األول يمكـن أن تـضع عـددا مــن ا يـرى اذRumelt (1987)ويـشارك فـي وجهـة النظـر هـذه  ، .(Lieberman and Montegomery, 1998; carpenter and Nakamoto, 1989; Kerin et al., 1992). الـسوقية الالحقــة مــن حيــث االســتمرارية، األربــاح، والحــصة الفنــادقن أن تتغلــب علــى  المتبنيــة لهــذه اإلســتراتيجية مــالفنــادق أنها تمكن منها التحرك األول يمكن أن تحقق الكثير من المزايا استراتيجيةاألول؛ أما وجهة النظر األولى فترى أن  التحـرك اسـتراتيجية لوجهتي نظـر مختلفتـين حيـال مزايـا وعيـوب باينين متفريقينبرز في هذه الساحة الجدلية انقسام   رك األول التحاستراتيجيةعوامل نجاح   .التنافسيةالميزة  لــضمان تحقيــق فــي العمليــة جديــد  أو فــي تبنــي أســلوبجديــدةخــدماتها الحاليــة بإظهارهــا بــصورة / تطــوير منتجاتهــا ـــةشـــركة   ذلـــكومثـــال .دخـــول منافـــسين جـــدد أمـام  حـواجز السـيما فـي انـه يـضعحقـق ميـزة تنافـسية لفتـرة طويلـة ي مـن أن الفنـدق أن التحرك األول يمكن انفيعتقد Rettie; Hilliar and Alpert (2000)أمـا . من خالل آثار الـتعلم والخبـرةLate entryلحواجز على الالحقين ا ، إذ اسـتطاعت المحافظـة علـى قـل كلفـة بـسبب تطبيقهـا القتـصاديات الحجـمالـرحالت األ في مجال نظـام Pioneer الـــشركة الرائـــدة فهـــي للتحـــرك األول انموذجـــ  التـــي تعـــدطيـــران العربي لــشركات خـرى أوهنـاك نمـاذج ، Tyagi (2000). وحتـى يومنــا هـذاتأسيـسها منـذ الوضـع القيـادي فـي ذلـك المجــال 



99   --------------------------------------------------------------   ماهر عودة الشمايلة-  اسعد حماد أبو رمان -فالح عبد القادر الحوري  المنظمة تساعد   من المكاسب من بينها أنهاا التحرك األول تحقق عدداستراتيجيةأن )2007(ويرى الحوري والعلي   .ةكثر بالرغم من دخول منتجات منافسأ تعزز  ذلك الوجودعقود من الزمن وما زالت تحافظ على وجودها بل ان مـضى عليهـا كـان قـد وغيرهـا MacDonaldوماكدونالـدز Hiltonهيلتـون مثل عة سماء تجارية المأتحمل عالمية  ، كما وذهبا في مقارنة بحالة الوالء التي تمتلكها فنادق منافسة للفندقفي الكلفة، فضال عن أنها تبني والء الزبائن  عبرها ميزة خاصة الفندقحقق يالتكنولوجيا الجديدة وقنوات التوزيع وجميعها ن وشركات مزوديالالتعاقد المبكر مع  من الفندقكما تمكن قى لفترة طويلة في أذهان الزبائن،  الذهنية والسمعة التي تبالمكانةفي تحقيق ما يعرف ب في دراستهم أن  Golder and Telliss (1993)بيئة التنافس الحالية التي توصف بالمفرطة، وقد أكد كل من ن إستراتيجية التحرك األول لم تعد قائمة خاصة في ظل أعتقد بأما وجهة النظر الثانية فترى غير ذلك تماما إذ ت  . األخرى في مناطق أخرىالفنادقمع  المنافسة آثارا سلبية قد تنجم عن الفندقأن  التحرك األول يمكن أن يكون هجوما وقائيا، بمعنى أنه يجنب لى إتصورهما  تحرك م أن الTyagi (2000)ويرى  . استثنائية حتىالمتحركين األوائل لم يتمتعوا بفوائد أو مردودات مستدامة أو أما  .ا مقلدا التي قدمت منتجGE الالحقة ولكن سرعان ما تم تجريد هذه الشركة من تلك الميزة من قبل الشركة المستخدم من قبل المستشفيات CAT  أولى الشركات التي قدمت الناسخ EMI هذه الميزة تماما كما حدث لشركة آخر ويتغلب على متحركول يمكن أن يحقق ميزة ولكن ربما ال تستديم ألنه من الممكن أن يتبعه أو يلحق به األ (1988) Lieberman andMontegomeryقيادة : شملتمزايا ثالثة بوقد لخصا ذلك  ،" تحقيق مكاسب اقتصادية ايجابيةعلىالقدرة "ة قتصاديال االمفاهيم مزايا التحرك األول في دراستهما الشهيرة من منطلق  فقد حددا ن تــستمد أيمكــن المزايــا التــي تتحقــق مــن قيــادة التكنولوجيــا : Technology Leadershipقيــادة التكنولوجيــا  -1  :يبين مزايا استراتيجية التحرك االول) 2(شكل  development of buyer switching cost تحول المشتري ة وتطوير كلفPreemption of Assetsموارد التكنولوجيا، السيطرة على ال ن أل  أو فـي تـسجيل بـراءة االختـراعRandDالبحـث والتطـوير فـي العامـل الثـاني يتمثـل وعن المخرجـات التراكميـة،  ينـتج عنـه تهـاوي الكلـف الناتجـة بحيـث Learning Curveمنحنى التعلم أو الخبرة  فييتمثل   األول: من عاملين المتحـرك األول بــراءة ويــستخدم ، التقـدم فـي المنــتج أو تكنولوجيـا العمليــة هـو نــاتج عـن اإلنفــاق فـي البحــث والتطـوير احتجاز وتوليد قيمة لها كي تبرر وجودها في  يتطلب من المنظمة العمل دائما على  على أنهاالستراتيجيونويؤكد      . وهذا يعود إلى قصر دورة حياة منتجاتهاداما للتكنولوجياقل استخاأل القطاعات ن يكون العكس فيأيمكن  في حين ، الصناعات عالية التكنولوجيا تلعب قيادة التكنولوجيا دورا مهما خاصة فيأن ويمكن .(Tellis and Golder, 2002).  التكنولوجيــامــن اجــل اكتــساب وحمايــة قيادتــه فــي ويــصونها كأســرار تجاريــة لــه وذلــكاالختــراع  فــي وتمكـن قيــادة التكنولوجيـا .(Rahman and Bhattachryya, 2003)ظـل احتـدام التنــافس فـي بيئــة األعمـال عددا من اآلثار اإليجابيـة لقيـادة التكنولوجيـا علـى النحـو (Khalil, 2000) وقد ذكر .عن تحسين وضعها التنافسيمــن إيجــاد وتطــوير منتجاتهــا وخــدماتها لتكــون أكثــر اســتجابة لمتطلبــات واحتياجــات زبائنهــا المختلفــة فــضال  ادقالفنــ   :اآلتي
  .في الفنادق التي تستثمر في الحجوزات االلكترونية كما هو حاصل  زيادة حصتها السوقيةة فرص في السوق، إذ تعطيللفندقتحقق وضعا استراتيجيا جيدا  •
 .حاصل في الوجبات وخدمات ما بعد البيعهو ، كما المنافسين من التقليد عليها مما يمنع الفندقحصل ي تكوين حواجز حماية، من خالل حقوق الملكية التي على الفندقتساعد  •
 . أخرىفنادقنها تحقق أرباحا أكثر قبل أن تمتلكها أ من وضع أسعار عالية لفترة طويلة، إذ ه عالية وذلك عن طريق تمكينا تحقيق أرباح فيالفندقتساعد  •
 )2007، الحوري والعلي.(تقليدها يصعب على المنافس  والتيTacit knowledgeباإلضافة إلى تطوير المعرفة الضمنية  من البدء في التدرج بمنحنى التعلم قبل المنافس، أي بتحقيق قدر عال من التعلم، هذا الفندقتمكن  •
 األمـر الـذي يكــسبه ،، فــالمتحرك األول يكـون قـد اكتـسب خبــرةأربـاح متدنيـة واالسـتمرار فــي تحقيـق أسـعار ممـا يمكنـه مـن وضـع فـي المخرجـات في تخفيض كلف اإلنتاج كلما كان هنـاك تـراكميسهم منحنى التعلم  •



100     --------------------------------------------------------------------------------------------------------  دراسة تطبيقية على عينة من الفنادق السياحية االردنية:  في المكانة الذهنيةتطبيق استراتيجية المتحرك األول وأثرها  .الداخلين الجددأمام الحصة السوقية مما يمكنها من أن تضع حواجز ة لفتــرة طويلــة شــريطة المحافظــة علــى ملكيــة الــتعلم والمحافظــة علــى اســتدامة القيــادة فــي ميــزة فــي الكلفــ
ومـن دخـول الـسباق فـي بـراءة  الـداخلين الجـدد  حركـةيـق ، وهـذا بـدوره يعtrade secrets تجاريـة كأسـرار علـــى ذلـــك المحافظـــة علـــى مـــا دام لديـــه القـــدرة  تمكـــنإذا يكتـــسب ميـــزة أنيع  يـــستطاألولن المتحـــرك إفـــ فـي مجــال البحـث والتطــوير، اإلنفـاق الميـزة التكنولوجيـة ناتجــة بـشكل كبيـر عــن أنبمــا  :البحـث والتطـوير • ضار خـقامـة مـزارع للإ او استثمار بعض الفنـادق فـي المتجددةكاستخدام الفنادق للطاقة الشمسية والطاقة  .اإلنتاجية الموارد التي تـدخل فـي العمليـة أوموارد مادية : األولالتي يكتسبها المتحرك  الموارد ضم وتاألوليكتسبها المتحرك  الحصول على تلك المـوارد التـي في إعاقتها الداخلين الجدد عن طريق أمام يضع حواجز إذالسيطرة على الموارد؛  يكتــسب ميــزة مــن خـــالل أن يمكــن للمتحــرك األول : Preemption of Assetsالــسيطرة علــى المــوارد   -2 اعتمادا على الدراسات السابقة ينالباحثمن اعداد : المصدر  ول عناصر استراتيجية المتحرك األ)2(شكل     (Tellis and Golder, 2002).االختراع حة والــسفر التــي تــستقطب و الــسيطرة علــى االســتثمار فــي شــركات الــسياأتزويــد الفنــدق باحتياجاتــه منهــا  و هوالفواكــ وائــل  األينكــد كثيــر مــن البــاحثين علــى ان الــداخلأوقــد  .طرة علــى المــوارديشــكال الــسأالــسياح والنــزالء وغيرهــا مــن  ، علـى المـوارد المتعلقـة بالمهـارات الفنيـةن وائـل يـسيطرواأليين ن الـداخلأخـرون آ ويـرى .)(Lee and C L Ng,2007. من خالل زيادة كلفة التحولوضاعهم التنافسية مقابل الالحقين من المنافسين مستقبال أمن تحقيق مكمنهم ي قـل أ معهـا اتـصاالت بـسعر أقام من المصادر التي يعرفها والتي األوليةاد  شراء الموتمكنه منمعلومات قيمة  األول المتحـرك يفتـرض أن يمتلـك :Preemption of input factors الـسيطرة علـى عوامـل المـدخالت -  .(Stump and Heide, 1996)والعالقات مع الزبائن، والمعرفة بالمنتج والسوق بالنــسبة  غيــر مجــدي ا الــذي يجــد فيهــا الـداخلون مكانــاألمــر األولالمنطقـة الجغرافيــة التــي يقــيم فيهــا المتحـرك  مواقع التصنيع، ويقصد هنا بمواقع التصنيع كوتشمل هذه الموارد موارد طبيعية وكذل. المنظمات الالحقةمن  لجــدد يعــانون مــن تــدني األربــاح  األمــر الــذي يجعــل الــداخلين ا،األول فهــو يــضع األســعار التــي يراهــا مناســبةكبـر ممـا يـنعكس علـى األسـعار حيـث يـصبح ذلـك سـالحا مهمـا بالنـسبة للمتحـرك أيستطيع استدامة مخرجات  فــــالمتحرك األول نتـــاج والمعــــدات مـــن االســــتثمار فــــي الـــسيطرة المــــسبقة لإلاألول، كمــــا يمكـــن للمتحــــرك لهـــم الفندقة على االستثمار  ذلك عندما تستحوذ شركات ومثال. السعرالسيما أنهم غير قادرين على المنافسة في  ي العديد من األسواق هناك دائما مـساحة لعـدد ف:  Preemption of Locations السيطرة على المواقع -  . سعار الوجباتأفي الطاقة الشمسية وانعكاس ذلك على الكلف التشغيلية للغرف الفندقية و كمـا وتحـاول اتخـاذ ، ويحاول الداخلون األوائل اختيار المكان األكثر جاذبية للتواجد فيه، د من الشركاتومحد



ن الموقـع مـن لـك ألذ مـن المنافـسين،  بهااستراتيجيات من شانها تحديد حجم المساحة المتوفرة أمام من يلحق101   --------------------------------------------------------------   ماهر عودة الشمايلة-  اسعد حماد أبو رمان -فالح عبد القادر الحوري  مــن كلــف تحــول مزايــا التحــرك األول يمكــن أن تتــأتى : التأكــد  عــدم تحــوالت الكلــف وخيــار المــشتري فــي ظــل-3  .هم عناصر النجاح واستدامتهأن اختيار الموقع المناسب يعتبر من أفسية للفندق حيث  التناالمزاياهم أ الوقـت فـي   هـذه الكلـف المـشتري إذا مـا قـرر التعامـل مـع منظمـة أخـرى فهـي تتمثـل وأ الزبون المشتري التي تكلف وتنـشأ كلـف تحــول ، فالمنظمـات الالحقـة تنفـق الكثيـر مــن المـوارد بغيـة جـذب الزبـائن مــن الـداخلين الجـدد.المـشتري ومثال ذلك شركات البرمجة التي تكلف أمواال باهظة عند التحول من شركة ، والموارد التي تنفق جراء ذلك التحول  كلـف تحـول "شكل آخر من  كلف تحول المشتري التـي تنـشأ فيمـا يعـرف وهناك  .)(Software.Mueller, 1997 مــع البرنــامج الجديــد  وحتــى التكيــف تــدريب وتأهيــل الكــوادر للتعامــلاألمــر الــذي يــستدعي إعــادة،إلــى شــركة أخــرى  ومثـال ذلـك مـا ، والتي عادة ما تكون قد أبرمت بشكل قصدي مـن قبـل الـشركة البائعـة لـضمان بقـاء المـشتري" العقد معة المتعلقــة بجــودة المنــتج والتــي تنتقــل إلــى منتجــات كمــا ويحــاول الــداخلون األوائــل المحافظــة علــى الــس، المناســب المــشتري يتعامــل بــشكل عقالنــي مــع االســم التجــاري الــذي يحقــق لــه الرضــا وخاصــة أن تعلــق األمــر بالــسعر ظــلوي  . طويلةق ببرامج الطيران التي تتعاقد بهـا شـركات الطيـران مـع المـسافرين ممـا يـضمن بقـاء المـسافرين مـع الـشركة لفتـرة يتعل كــون منــتج ]ن أ ولكــن شــريطة  الفندقيــةلالســم التجــاري وجعلــه معيــار مقارنــة  مــع منتجــات الالحقــين مــن الــشركات الـوالء إلـىالوصول  األوائل الداخلون ويحاول. االتجاه بذلك أخرى للشركة فضال عن أنها تلجأ إلى حركات تكتيكية عـدم  تتـدخل حالـة كمـا. الجـددن ي يـصبح طـاردا لمنتجـات الـداخلوبـذلك قـد حقـق رضـا لـدى الزبـائن األوائلن يالداخل فـي .  القليـل إال مـن ال يعـرف عـن منتجاتـه إلـى فكـر فـي التحـول ممـن يمتلـك معرفـه عنـه إذا بالنـسبة للزبـون تأكـدال فــي بنــاء مكانــة ذهنيــة ووالء قــويين الفندقيــة تحــوالت كلــف الزبــائن مــن خــالل اســتثمار الــشركة تــزداد  أنويمكــن كمــا   .ميزة على الالحق األولحرك مثل هذه الحالة يفضل الزبون البقاء مع من يتعامل مما يكسب المت وخاصة إن ، فندق بديلالبحث عن وقتهم في  كثيرا في ن عادة ال يفرطوالزبائنف. بمنتجاتهالالسم التجاري المتعلق  سهل مـن الـالمقابـل فـي  لـيس مـن الـسهل إيجادهـا ولكـن ، إذأن الصورة الذهنية بمثابة الكنـز Boyle (2002)يرى  Market Positioning الموقع التنافسي و الذهنيةنةالمكامفهوم  .(Michael, 2003) نسبياوالسوبر ماركت، والمطاعم، عالية كما هو الحال في الفنادق كلـف التحـول ال تكـون بالــضرورة أن بمعنـى أخـرى أعمـال هــذا ال ينطبـق علـى نأ يبـدو لكـن، )(Lee and C L Ng,2007.  علـى المكانـة الذهنيـة لالسـم كمؤشـر للجـودةنبدال عن ذلك فإنهم يعتمـدو،  غير معروفةالفنادقكانت  عـد مـن ذلـك أب النظـر إليهـا إلـى إلـى ينآخرممـا جـرا بـوالمعقـد،  يتـسم بالتنـافس الحـاد تـي الة الحاليخاصة في السوق البقـاء علـى قـدرة المنظمـة فـي ثـر كبيـر أ الـصورة الذهنيـة لهـا أنعلـى )Gregory  )1999يؤكـدفـي حـين  .فقـدانها وكيف تدرك من قبل المتعـاملين ممـن ، تركيبة من المدركات الملموسة وغير الملموسة والتي تملكها المنظمة لنفسها أنهــابوتعــرف .(Gray and Balmer, 1998)نــه يتطلــب إدارتهــا باعتبارهــا مــوردا اســتراتيجيا أحينمــا أكــدوا علــى  ن أوتــشير البحــوث التــي أجريــت فــي هــذا المجــال إلــى . والمنــافع التــي يتــصور حــصوله عليهــا مــن جــراء اســتعمالها الذهنية للمنتج أو للعالمـة التجاريـة التقيـيم الشخـصي للمـستهلك للمزايـا والفـؤاد المكانة وتمثل .اختياراتهم عند الشراء الذهنيــة فــي المكانــةعتمــدون علــى هــذه  المــستهلكين بحيــث يةلــي متميــزة عنــه فــي مخة ذهنيــمكانــةتهــدف إلــى خلــق  الناجحــة للموقــع التنافــسي للمنــتج فاالســتراتيجيةة، همــا وجهــان لعملــه واحــد الذهنيــة والمكانــةالموقـع التنافــسي للمنــتج  .(Howard, 1998)معها تربطهم مصالح مباشرة وغير مباشرة ليـه تقريـر إشـار أوهـذا مـا .)2000سـليمان، ( ة خاصـة لعالمـات معينـالون في أذهانهم بالفعل صورالمستهلكين يحم ساســها قــدرة الدولــة أربعــة معــايير رئيــسية يتحــدد علــى أوضــح وجــود أالتنافــسية فــي صــناعة الــسياحة والــسفر والــذي  اسـعد و  ابـو رمـان، (ولـىربعـة األربعـة عـشر معيـارا فرعيـا تتبـع األأ الـسياحة والـسفر فـضال عـن  مجالالتنافسية في ولمزيد من التفاصيل حول هذا التقريـر الـدولي يرجـى الرجـوع الـى موقـع منظمـة الـسياحة ) 2013ابو رمان ،ممدوح، لذلك يـصعب علـيهم إعـادة ، وخدمات محددةوعادة ما يكون لدى الزبائن كم هائل من المعلومات المتعلقة بمنتجات  .)www.unwto.org(العالمية   نن المـشترين ينظمـوإفـ، جل تبسيط اتخاذ قـرار الـشراءأ ومن. الشراء فيها قرار ن تقييم المنتجات في كل مرة يتخذو



102     --------------------------------------------------------------------------------------------------------  دراسة تطبيقية على عينة من الفنادق السياحية االردنية:  في المكانة الذهنيةتطبيق استراتيجية المتحرك األول وأثرها فمكانــة المنــتج هــي . الخــدمات والــشركات فــي أذهــانهم/ بتــصنيف المنتجــاتنالمنتجــات علــى أســاس الفئــات فيقومــو ن حـول المنـتج بالمقارنـة مـع منتجـات ووالمشاعر التي يحملهـا المـشتر، واالنطباعات، كاتمجموعة مركبة من المدر مــن الــضرورة فوبمــا أن منظمــات األعمــال تبحــث عــن التميــز  .(Kotler and Andreasen, 2003) منافــسة العديـد مـن  جـرى فقـد ، لـذاهـا  أو تعزيزهاجـل تحـسينأوذلـك مـن فـي أذهـان زبائنهـا  مكانهـا أوالتعرف علـى صـورتها  الطريقـة التـي يـتم فيهـا تحديـد المنـتج مـن فهـي ، موقـع المنـتج أنهـا  فيرى الـبعض، الذهنيةالمكانةمحاوالت لتعريف ال الخدمـة الـذي يحتلـه فـي أذهـان / مكـان المنـتجهـيقبل المستفيدين على أساس خصائص المنتج المهمة بمعنى آخر  هنيـة ذ الالمكانـة مجموعـة المعتقـدات واالفكـار واالنطباعـات التـي يحملهـا الفـرد عـن الـشيء، فأنها) 2008(الضمور فـــــــي حـــــــين يـــــــرى ) 2001، ةالـــــــشور( مقارنـــــــة مـــــــع المنتجـــــــات ذات العالقـــــــة أوالـــــــسوق مقارنـــــــة مـــــــع المنافـــــــسين  موقع المنتج فـي يقصد بهاكما ، (Kotler and Andreasen, 2003)المستفيدين بالمقارنة مع منتجات المنافسين وي ال شك أن البداية الصحيحة في بناء المكانة الذهنية تتم بتوفير صورة مفصلة وواضحة للشرائح السوقية التـي تنـ   واستدامتهابناء المكانة الذهنية  .)2008الضمور، (يحملها الفرد عن المؤسسةيف تتعدى مجرد كونها اعتقادا عـن مؤسـسة مـا، ولكنهـا مجموعـة متكاملـة مـن المعتقـدات التـي قـد بموجب هذا التعر حتى ولو كان هناك ما هو معروض من منتجات منافسة ، )2001، ةالشور (تصميم خدماتها وفقا لتلك التفضيالتبهــدف معرفــة الجوانــب التــي يفــضل التركيــز عليهــا عنــد مخاطبــة تلــك الــشرائح ليتــسنى للمنظمــة ، المنظمــة خــدمتها وســواء كــان ،  تميزهــا عــن منافــسيهاأنجــل بنــاء الــصور التــي مــن شــانها ألــذلك فــان الــشركات تعمــل مــن ، التجــاري االســم أوالــشركة بالمتعلقــة و متوطنــةالصورة الــ بنــاء علــى يــدركوا وجــود اخــتالف أنومتــشابهة فــان المــشترين يمكــن  يمكــن للمنظمــات رســم معــالم نــه أكمــا . فــي التعامــل مــع هــذه القــضايا Pre-emptive Defenseدفاعيــة وقائيــة  وقــدرة Proactiveالــشركة يجــب أن تكــون أكثــر اســتباقية  لــذا فــان .ســباب تتعلــق بــالزبون نفــسةألو أالــى المنظمــة  تعـود ألسـبابمـا إخـرى لـم يتـذكرها  كثيرة من العالمات التجارية األاعدادأن هناك أفي شراء منتج معين ، ما يعني  فكـر إنمـات تجاريـة يستحـضرها عال) 5-3(ن الزبـون لديـه فـي ذاكرتـه أدراسـات اخـرى بـتبـين لمقابل في ا و.األول  دومـايتـذكر اإلنـسان أنتذكر الدولة الثانيـة فهـذا دليـل علـى لكنه ال ي أمريكا اإلجابة القمر لكانت إلىدولة صعدت  أولحـد عـن أل ئ فلـو سـاإلنـسان فـي ذاكـرة األولىجل بلوغ المرتبة أل الشركات تكافح من  وهذا ما يجعاألولاالسم  ما يتذكروا فأوللوا ئ سإن ولكنهم ، التجارية للشركاتاألسماء عدد من أذهانهمفي  يكون الناس عادة ما أنصحيح   . من الجهود لتحقيقها عمل شاق يستوجب مزيدفهو (Kotler and Andreasen ,2003)  وضـــحاها باســـتخدامها بعـــض اإلعالنـــاتعـــشية فـــي الـــذهن العـــام بـــين المكانـــةتــستطيع غـــرس  والــشركة ال .ا حثيثــ وعمــالااألمــر متعلقــا ببنــاء أو تطــوير صــورة قويــة ومميــزة فــان ذلــك يــستلزم مــن الــشركة إبــداع نفعـل بـالمنتج  عملية تطوير المكانة الذهنيـة ال تنحـصر فـي مـاذا أن البعض أكدكما ، تروج للهدف السوقيومتفرده  إضــافية ومزايــا  فــي طــرح منتجــات فيهــا منــافعاإلبــداعوهــذا يتطلــب حالــة مــن ، ذهــان العمــالءأ فــي المكانــة الذهنيــة ) المعـــايير(  الذهنيـــة للمؤســـسة باالعتمـــاد علـــى األبعـــادالمكانـــة قيـــاس أي : مقيـــاس التمـــايز بالمعـــاني المتـــضادة-2  .مألوفة قيـاس مـدى معرفـة المـستهلك بالمؤسـسة وهـل كـون عنهـا صـورة ذهنيـة ه ويـتم فيـ:والتفـضيلمقياس مـدى المعرفـة -1  )Kotler and Andreasen,2003(  الذهنية المكانةهناك العديد من الطرق لقياس    الذهنية المكانةقياس   .(Wayne, 1998) اختياره لعالقة تجارية دون غيرهاأويعتمدها عند اتخاذه قرار الشراء  التـي األسـس معرفـة مـا يـدور فـي ذهـن المـستفيد حـول أهميـة علـى وأكدبعد من ذلك أهو  ما إلىبل ذهب ، فحسب    .المستهلكين لصور عدد من المؤسسات الخدمية فـي قيـاس ومقارنــة إدراك عاليــةأثبـت فــي الوقـت نفـسه ف ومـن المقــاييس األكثـر تعقيـدا و: مقيـاس األبعـاد المتعــددة -3   . الذهنيةالمكانة المؤسسة في هذه المرحلة بالبحث في مكونات حيث تقوم، للقياسالمناسبة 



103   --------------------------------------------------------------   ماهر عودة الشمايلة-  اسعد حماد أبو رمان -فالح عبد القادر الحوري  ة التمـايز للمعـاني المتـضادة وهـو يتـضمن تطـوير طريقـة  هـذا النمـوذج مـرادف لطريقـ: المقياس المباشر للمواقـف-4 بــو رمــان، أ، و2001 محمــد،،الــشورة(Positioningالخدمــة / لمكانــة الذهنيــة للــسلعة المراحــل التــي يمــر بهــا بنــاء ا  مراحل بناء المكانة الذهنية  .المتوقعةاألوزان أو األهمية النسبية لكل اثر من اآلثار  - 2  ؛المعتقدات حول اآلثار السلبية واإليجابية الناتجة عن سلوك معين - 1  :  الذهنية من ناحيتين المكانةلقياس  ( قيـام المنـتج بتحديـد المراحـل التـي تـساعده فـي خلـق المكانـة المرغوبـة ) 2015سعد ،أبو رمان، أ، و2003سعد ،أ يفتـرض تحديـد المـستوى الـذي سـتكون عليـه هـل هـو علـى  :   الذهنيـةالمكانـةانـة او تحديد مستوى المك - 4 القوة والضعف والتهديدات والفرص المتاحة لديهم ليكون بمقدورها بناء استراتيجية المكانة الذهنية وهنا يتوجـب علـى المنظمـة أن تتعـرف إلـى عـدد المنافـسين وطبيعـتهم ونقـاط  : التعرف إلى حالة التنافس - 3 . الذهنية  برنـــامج المكانـــة إلتمــامويقية المختلفـــة الالزمـــة وتحليلهــا للتأكـــد مــن مـــدى كفايتهـــا إلنجــاز النـــشاطات التــسإذ يــتم دراســة المــوارد الماليــة والبــشرية واإلمكانيــات الفنيــة المتاحــة  : تحليــل اإلمكانــات الداخليــة للمنظمــة - 2 اعتمادا على الدراسات السابقة الباحثينمن اعداد : المصدر مراحل بناء المكانة الذهنية) 3(شكل       أم نقصان؟ زيادةهو في حالة هل ،الطلب على المنتجاتتطوير المكانة الذهنية إذ يتم التوصل من خالل عملية التحليـل إلـى معرفـة العوامـل المـؤثرة فـي اتجاهـات للحاجات والرغبات مـن خـالل دراسـة الجوانـب االجتماعيـة والثقافـة واالقتـصادية مـن المراحـل األسـاس فـي معرفـة االتجاهـات العامـة إلـى ال تعد عمليـة تحليـل الـسوق والتعـرف إلـى خصائـصه وصـو : تحليل السوق - 1  : وهذه المراحل هي) 3شكل  ن هنـاك مكانـة أ ذلـك ،م علـى مـستوى المنـتج ذاتـهأم على مستوى المنظمـة أمستوى قطاع الصناعة ككل  خــذ الخــصائص المفــضلة التــي تــساعد أفــي هــذه الحالــة يفتــرض  : لخــصائص المفــضلة بــالمنتجتحديــد ا - 5 .يجابية عن القطاع الذي تعمل فيه المنظمة إظهار صورة إأو صورة  ذهنية يمكن بناؤها لتسهم في   .االعتبار في المسوقين على تحديد التقسيمات السوقية المنوي خدمتها 



104     --------------------------------------------------------------------------------------------------------  دراسة تطبيقية على عينة من الفنادق السياحية االردنية:  في المكانة الذهنيةتطبيق استراتيجية المتحرك األول وأثرها مامهــا أن تقــوم المنظمــة بتقيــيم البــدائل المتاحــة أهنــا يفتــرض  :  الذهنيــةالمكانــةتقــسيم بــدائل المكانــة او  - 6 هـذا يعنـي فهميـة عاليـة أ فعندما تكون الخصائص المتعلقة بسعر الخدمة ذات .هميةأل كثر البدائألمعرفة  و أ  قاعـدة واسـعة لبنـاء خطـة المكانـة الـسبعةيعـد المـزيج التـسويقي بعناصـره  : تصميم المزيج التـسويقي - 7 .كبر أيالء عامل السعر لدى السوق المستهدف اهتماما إن بناء المكانة يتطلب ضرورة أ هـا واسـتدامتها، وال شـك أن المتحـرك األول ئ إلـى بنا الفندقيـةالمنظماتتسعى تعتبر المكانة الذهنية من األمور التي   العالقة بين عوامل المتحرك األول والمكانة الذهنية .الذهنية وتطويرها ثم تنفيذها المكانة قــى لفتــرة طويلــة فــي أذهــان الزبــائن مــن تحقيــق مــا يعــرف بالمكانــة الذهنيــة والــسمعة التــي تبالفندقيــة يمكــن المنظمــة  فعلــى ســبيل المثــال .  إذ يفتــرض أن تكــون الوحيــدة، فــي الــسوقالفنــدقخــدمات /خاصــة إذا مــا علمنــا هيمنــة منتجــات ــــي الــــسوق العالميــــ ــــة فــــي أذهــــان العمــــالء مثــــل ةنجــــد منتجــــات كثيــــرة لــــشركات معروفــــة ف سـمات ومزايـا تحـاكي مبكرا متطلبات واحتياجات العمـالء وقـدمت منتجـات تتوافـق وتطلعـات عمالئهـا بحيـث ت دركأ الــشركةن أن تتحقـق لــوال أهــذه الـسيطرة فــي الـسوق مــا كـان لهــا ). 2007الحــوري والعلـي، .( وغيرهـاMicrosoftو IBM ومــــا زالــــت باقي   مكانة المنتجات  العالمة التجارية  مكانة المنتجات  العالمة التجارية   مختارهلشركاتالمكانة الذهنية للمنتجات وفق سمات المنتج ) 2 (جدول  .في السوق وفق مكانة منتجاتها والسمات المتفردة فيهايبـين كيـف اسـتطاعت الكثيـر مـن العالمـات التجاريـة تحقيـق مكانـة مرموقـة ) 2( والجدول .المنتج احتياجات العميل
Choice Hotels   خصوصية النزيل، فنــادق صــديقة للبيئــة، جــودة الطعــام، التجاريــةمتنوعه للعمالء ، يتبع له العديد من العالمـات  يقـــدم خيـــارات  الـــف غرفـــة ،500ويتـــوفر فيـــه  دولـــة 35 فنـــدق ، منتـــشر فـــي 6300يتبـــع لـــه. Colgate Total    عن الفمالمشاكل الـصحية الناتجـة يقــاوم مجموعــة كبيــرة مــن.  

Intercontinental 
Hotel Group   دولـة  100 فنـدق ، منتـشر فـي 4900يتبع لـه ـــــــه ، وي ـــــــوفر في ـــــــة، خـــــــدمات 710ت ـــــــف غرف   .لطيفة من الفممثيــــــــر، مبــــــــيض، رائحــــــــة  Close-Up .راقية،تصميم معماري مميزترفيهيــــــــــة، تنــــــــــوع فــــــــــي المطــــــــــاعم، حمامــــــــــات  ال

Hilton   جودة الخدمات، غـذاء صـحي، عام في السوق، 100 الـف غرفـة ، اكثـر مـن 730ويتوفر فيه  دولـة ، 97 فندق ، منتـشر فـي 4440يتبع له   .االطباءجــــودة عاليــــة، ينــــصح بــــه   Oral-B .ات الذاتية للنزيل،الغرف الرقميةالخدم
Marriott  الفخامةخدمات االنترنت، خدمة المؤتمرات، ، خــدمات ذوي االحتياجــات الخاصــة، الــضيافةعـــــام فـــــي الـــــسوق، عالمـــــة رائـــــده فـــــي مجـــــال  90 الـــف غرفـــة، اكثـــر مـــن 697ويتـــوفر فيـــه  دولـــة، 80 فنـــدق، منتـــشر فـــي 4200يتبـــع لـــه. Aim   صديق للطفلمــــن العالمــــات التجاريــــة، اكثـــــر اعتـــــداال مـــــن غيـــــره.  
Best Western   اكثر اناقةمراكــز رجــال االعمــال، التــصميم الجيــد، غــرف منتجـع صـحي، خـدمات الحفـالت والمناسـبات، ، تميـز عالميــةالمـستوى، حاصــل علـى جــوائز للكافـــــــــة المـــــــــسافرين، خدمـــــــــة العمـــــــــالء رفيعـــــــــة عــام فــي الــسوق، يقــدم عــدة فنــادق تتناســب مــع  70 الـــف غرفـــة، اكثـــر مـــن 697ويتـــوفر فيـــه  دولـة، 100 فنـدق، منتـشر فـي 4000يتبع لـه Aquafresh  بالشبابيقتـــــــل الجــــــــراثيم، خــــــــاص.  

Source: Prideand Ferrell, (2008), Marketing, Middle East Edition, South-Western, P286. 
             Zeithaml; Bitner and Gremler, (2013), Service Marketing, McGraw-Hill, P.402. 



ة الـسوقية وهذه السمات عند كشفها فان التحرك سريعا لطرحها للسوق هو المعيار االساس في الربحية وبناء الحصلذا فانه ال يمكن تحقيق المكانة الذهنية المرموقة ما لم تكشف المنظمة عـن الـسمات التـي يفـضلها الزبـون للمنـتج ، 105   --------------------------------------------------------------   ماهر عودة الشمايلة-  اسعد حماد أبو رمان -فالح عبد القادر الحوري  مــن يكــسب المنظمــة المكانــة الذهنيــة ، وتتجلــى العالقــة فــي ، وهــذا يعنــي بالــضرورة ان التحــرك االول والمبكــر هــو  سوق فـي الهنـد بـشكل  ظـروف الـأنبهـدف اختبـار كيـف ) Rahman and Bhattachryya  ,2003(أجراهـا دراسـة   الدراسات السابقة  .مرموقة لمنتجات الشركة، ومع ذلك فان التحرك المبكر للشركة يحقق المكاسب لهامعطيــات المكانــة الذهنيــة مرتبطــة كثيــرا بتقــسيم الــسوق حيــث انهــا نقطــة البدايــة فــي تحقيــق صــورة ذهنيــة  .4 .عبر تزويد العميل بمعلومات نوعية واضافية تحسم خيار العميل قبل المنافسينالتحرك االول في الجانب التسويقي يسهم في حسم اتجاهات العمالء نحو صورة ذهنية معينة دون غيرها  .3 .التحرك االول يسهم في تدعيم مكانة المنتج الحالية او في بناء مكانة ذهنية جديدة لمنتج جديد .2 .لفعلمما يقوي ويدعم الصورة الذهنية القائمة بااستمرارية التجديد في سـمات المنتجـات كتحـرك اول يـسهم فـي احـداث تغييـرات كبيـر فـي الـصورة الذهنيـة  .1  :النقاط التالية متطلبـــات محـــددة   إن هنـــاك ثمـــةكمـــا بينـــت، األولرك خـــصائص محـــددة ومختلفـــة ممـــا يجعلهـــا تـــوفر مزايـــا للمتحـــ الناشــــئة تملــــك األســــواق إن إلــــى الدراســــة أظهــــرتوقــــد ،  جانــــب خبــــرات لــــشركات متنوعــــة إلــــى،  الناشــــئةلألســـواق التــي تــصدت األدبيــات وعليــه فقــد تــم اســتعراض األول الناشــئة بــشكل عــام تــؤثر بمزايــا المتحــرك واألســواق، خــاص بهـدف التعـرف علـى الميـزة التـي يكتـسبها المتحـرك األول مـن فـي سـوق المملكـة المتحـدة  )(Rettie; Hilliar and Alpert , 2000أجراهـا الدراسـة التـي أمـا .يحتاجها المتحرك األول لإليفـاء بهـا مـن اجـل تحقيـق الميـزة المـستدامة والمزايـــا المعتمـــدة علـــى  ، Producer-based advantagesالمزايـــا المعتمـــدة علـــى المنـــتج : عـــاملين األول همـــا أظهـرت  ، Pioneer األوائـل  وضـعأومنزلـة  اسـترجاع أو تـذكر أنهـم قـادرين بوضـوح  مـن للتأكـدن على المـستجيبي سـنة حيـث تـم عرضـها 20مـضى عليهـا فـي الـسوق  كـان قـد وقد تم اختيار منتجات تحمـل اسـما تجاريـا، المستهلك كمـــا ، األوائـــللمتحـــركين ل  التجـــارياســـمأو وضـــع  منزلـــة المـــستهلكين كـــانوا قـــادرين علـــى تـــذكر أنالنتـــائج الرئيـــسة  أو اســترجاع أكثــر مــن األســماء أظهــرت الدراســة أن األســماء التجاريــة للمتحــركين األوائــل عامــة كانــت تملــك تــذكر  بهــدف تقيــيم اثــر االعــالن عــن طــرح منتجــات جديــدة علــى ســعر ) (Zantout and Chaganti ,1996اجراهــا   الدراســة التــي أمــا. يتمتعــوا بميــزة عاليــة كالحــصة الــسوقية المــستدامة، وميــزة التــسعير المــستدامةاألوائــلالمتحــركين  أن إلـى الدراسـة أظهـرت الذي يتصف بتـدني واجـز الـدخول فيـه، وقـد Money Market Mutual Fundالتأمين  فـــي قطـــاع الـــسوق المـــالي لـــسندات األول دراســـة مزايـــا التحـــرك إلـــى هـــدفت )Makadoks,1998 (أجراهـــادراســـة   .التجارية بما فيها قادة السوق احصائيا تحقق مردودات عالية  فـي حـين ان منافـسيها ، حيث اظهرت النتائج ان الشركات الرائدة عند اعالنها ذلك ســلعة جديــدة 108يــيم وقــد تــم تق، ات الرائــدة للــشرك طويلــة االجــلالــسهم وانعكــاس ذلــك علــى اكتــساب ميــزة تنافــسية علـى )(Mellahi and Johnson , 2000الحالـة التـي أجرياهـا  دراسـة أمـا. تعـاني مـن انخفـاض حـاد فـي عوائـدها ـــى اســـتمرار  حيـث تعمـل فـي قطـاع 1996 تم استقصائها من قبـل بنـك فرنـسا فـي عـام 2011 بلغ عددها ألمانيةعينة لشركات  علـى الـسوقيةحـصة  فـي اكتـساب الاألولبهدف تقييم اثر التحـرك )(Coeurderoy and Durand ,2003أجرياها أخـــــرىدراســــة  وفــــي . تحتــــل حــــصة ســــوقية كبيــــرة بالمقارنــــة مــــع منافــــسيهاأنالناشــــرين، واســــتطاعت كــــذلك مــــن  تحـصل علـى صـفقة جيـدة مـن أن الـذي يمكنهـا مـن األمـر قادرة على التنبؤ بحجم الطلب بشكل دقيـق أصبحت فقد ذلـك إلـى إضـافة العـالم، أنحـاءمن المعلومات المتعلقة بالعادات الشرائية لكل واحد من زبائنها المـوزعين فـي جميـع  استطاعت من جمع خزين كبير أنهاالشهرة والثقة العالية لالسم، فضال عن :  شملتAmazon.comالتي حققتها  المزايـا إل�ـأن دراسـتهما  فـي فقـد توصـالاألولوب التحـرك  بهدف تشخيص مزايا وعيـAmazon.comأمازونشركة  ـــائج الدراســـة عل ـــصغير والمتوســـط، وقـــد أكـــدت نت ـــة شـــركات ذات الحجـــم ال  قيــادة إن إلــى توصــلت الدراســة وأخيــراالــشركة مــن التكنولوجيــا تعتبــر قــدرة مــن شــأنها حمايــة المعرفــة مــن المنــافس،  تطــوير ممتلكــات إنألســواق، كمــا وأظهــرت الدراســة  النــاجين مــن الخــروج مـن اأوالمتحـركين األوائــل ضــمن البــاقين التـــصنيع وقـــد ضـــمت العين



106     --------------------------------------------------------------------------------------------------------  دراسة تطبيقية على عينة من الفنادق السياحية االردنية:  في المكانة الذهنيةتطبيق استراتيجية المتحرك األول وأثرها ـــة هـــي  ـــساب حـــصة إســـتراتيجيةالكلف ـــي اجراهـــا آمـــا. ســـوقية ذات عالقـــة فـــي اكت وقـد تـم تحديـد الفتـرة الزمنيـة ،  االمريكـي على مزايا الداخلون االوائل في قطاع البنوك بهدف التعرف(Berger and Dick,2007) الدراســـة الت خــرى الالحقــة كمــا مزايــا التحــرك االول والتــي كــان مــن اهمهــا امــتالك حــصة ســوقية اكبــر بالمقارنــة مــع البنــوك االوقـد افـصحت الدراسـة عــن ،  االمريكيــة الكثـر مـن عـشرة االف بنــك تعمـل فـي االسـواق المحليـة2002-1972مـن  الــذين   الــداخلينأوائــل  اعتبــروا مـنممــنشـركة  200 مــن أكثــروذلــك بنــاءا علـى البيانــات التــي جمعـت مــن ، انترنـت ســوق 46 لــدى األولبهــدف تقيــيم مــصادر وحجــم مزايــا المتحــرك  (Lieberman, 2005) أجراهــاوفــي دراســة   . 1990-1972الميزة االقوى كانت تعود للبنوك التي استمرت من وبينت الدراسة ان  بينمــا دراســة  . وبــراءات االختــراع(Economies of Scale) أو الموفــورات اإلنتاجيــة  الــشبكةآثــاروذلــك بفــضل  األوائـل والعوائـد الماليـة تعـود للـداخلين األسـهمقيمـة كبيـرة فـي سـوق  الدراسـة أظهـرتوقـد ، عملوا في التجـارة العامـة )Bradley J. Koch, 2014(ــة التجريبيــة لميــزة المالقــرارات االســتراتيجية التــي تحــدد فــي النهايــة االداء العــام للمنظمــة، فقــد  الــى تحليــل قــرار المتحــرك االول كقــرار واحــد مــن بــين مجموعــة مــن  فهــي تــسعى حــرك تال تكــون األدل ، ولكـن الدراسـة فـي نفـس الوقـت تبـين بـان اسـتخدام المتحـرك االول لتحـسين الصين قبل منافسيها تؤدي أداء أفضلاالستراتيجية األخرى، وهو ما يتم عادة في العديد من الدراسات التجريبية، فإنـه يـشير إلـى أن الـشركات التـي تـدخل متغيــــرات وعنــــدما يــــتم تحليــــل القــــرار االســــتراتيجي األول بمعــــزل عــــن ال. األول مرتكــــزة علــــى مــــا يعتقــــده الكثيــــرون ا كــان المتحــرك الثــاني لديــة تفــوق فــي ذمتفــوق فــان ميــزة التحــرك االول هنــا تعــد ميــزة ســتحقق النتــائج المرجــوه، امــا امة تسعى الى دخول اسواق جديدة ، فاذا كان احد الالعبين لديـة معلومـات عـن ربحيـة الـسوق الجديـد وبـشكل المنظالتحـــرك اوال ام ثانيـــا تحقيقـــا لالبتكـــار او التقليـــد علـــى التـــوالي، وبـــين ان الهـــدف مـــن التحـــرك فـــي هـــه الدراســـة بـــان هــل مــن االفــضل : وطــرح تــساؤول مــشروع وهــوفقــد بــين نــوع مــن المقارنــة بــين المتحــرك االول والمتحــرك الثــاني،  )Rasmusen andYoon,2012(امــا دراسـة .رارات االسـتراتيجيةتبـسيط مفــرط لعمليـة اتخــاذ القــاالداء مـا هــو اال  والتي قدمت نموذجا يحاكي تطـور الـصناعة ) Capone ; Malerba and Orsenigo,2013(دراسة  ، او الثانيالمعلومات وقدرة الشركة على الحصول عليها وتحليلها بعمق هي المعيار االسـاس فـي بيـان افـضلية التحـرك االول ي هـــي االفـــضل، هـــذا يوكـــد بـــان الباحـــث جعـــل المعلومـــات وفـــي االســـتخبارات التـــسويقية فـــان ميـــزة المتحـــرك الثـــان يـا والعيـوب ااسات السابقة للمتحـرك االول بينـت العديـد مـن المز التي بينت ان العديد من الدر)Song ; Zhao and Di Benedetto, 2013(رئيــسية لوجــود مزيــا التحــرك االول، بينمــا دراســة الــصناعة هــي مــن المحــددات المتجانسا واضعف بكثير عندما يكون الطلب غير ذلك، وبينت الدراسة الى ان االنظمـة التكنولوجيـة المـستخدمة فـي ي جـدا عنـدما يكـون الطلـب توليد ميزة المتحرك االول يعتمد كثيرا على انظمة الطلب، فتكاليف التحول لها تـاثير قـووميزة التحرك االول، حيث بينـت الدراسـة الـى ان المـدى الـي يمكـن ان تكـون فيـه تكـاليف التحـول للزبـون فعالـه فـي العالقـة بـين تكلفـة تحـول الزبـون طلـب الـسائدة فـي الـصناعة واالنظمـة التكنولوجيـة ، حيث تحـدد او تـشكل انطمـة ال ن ادراكــات المــدراء لهــذه المزايــا او العيــوب ان تــؤثر علــى قــرارات ألهــذه االســتراتيجية ، وتكــشف هــذه الدراســة كيــف  ـــىذالتحـــرك االول المتخـــ ـــدمي الخـــدمات، وتـــشير هـــذه الدراســـة الـــى ان المـــدراء يعتمـــدون عل ول، واختبــرت الدراســة الحاليــة هــذه الدراســات هــي التــي ربطــت التــصورات الشخــصية لكيفيــة اتخــاذ قــرار التحــرك األقــرار التحـرك االول فــي الــسوق ، ومــع ذلــك فــان القليــل مــن و العيــوب فــي اتخــاذ أ لتلــك المزايــا تـصوراتهم الشخــصية ة مـــن قبـــل المـــدراء مق ن ألــى إالــشركات الخدميــة ، وتوصــلت الدراســة مــن كبــار المــدراء التنفيــذيين فــي مجموعـة مــن ) 334(الفـرض عبــر  ان ) Gomez ; Lanzolla and Maicas, 2016(بينمـا دراسـة . سوق ونمـو الـسوق الـسريعفـي ظـل فوضـى الـ ، وبينت الدراسة بانه من الصعب على الشركات االستفادة مـن التحـرك االول خاصـة Market on lineاالنترنت خاصـــة اذا كانـــت هـــي المتحـــرك االول فـــي جـــزء مـــن الـــسوق فـــي ظـــل التغييـــر والتطـــور الكبيـــرين فـــي الـــسوق علـــى خاصــة ان بعــض الــشركات تعتبرهــا ميــزة مكتــسبة  التحــرك االول، العاملــة علــى شــبكة االنترنــت ان تــستفيد مــن ميــزةالتـي تنـاقش خدمـة الزبـائن المعتمـدة علـى شـبكة االنترنـت ، وكيـف يمكـن للـشركات ) Liang et al,2009(دراسـة   .ول في الشركات المبحوثة على تبني قرار التحرك األتأثيرالهذه التصورات الشخصية  لــسابقة التــي تتحــدث عــن مزايــا المتحــرك االول قــد بينــت ان هنــاك ظــروف تــؤثر علــى اســتمرارية الربحيــة الدراســات ا



عمـال فـي الـسوق التـي بينـت بـان رواد األ) Markides and Sosa, 2013(مـا دراسـة  أ.ولوالربحيـة للمتحـرك األسـوف تـؤثر سـلبا علـى اسـتمرارية االداء للمتحـرك االول، حيــث ان الفجـوة التكنولوجيـة مـثال تـضر بالحـصة الــسوقية ولوجيــة ونمــو الــسوق والحــصة الــسوقية للــشركة التــي تتبنــى هــذا التوجــه، حيــث ان ديناميكيــة الــصناعة والفجــوة التكن107   --------------------------------------------------------------   ماهر عودة الشمايلة-  اسعد حماد أبو رمان -فالح عبد القادر الحوري  عمــال ، ر فــي ذلــك يعتمــد علــى ثــالث نمــاذج يــستخدمها رواد األي تــاثيأن ألــديهم مزايــا وعيــوب علــى حــد ســواء، و نمـاج : ول المرتبطـة بالـدخول المبكـر، الثـانيعمال الذي يستخدمه الرواد الستغالل مزايا التحـرك األنموج األ: ولاأل عمــال نمــوذج األ: خر، ثالثــاأخرون للهجــوم علــى رواد االعمــال المرتبطــة بالــدخول المتــأاالعمــال التــي يعتمــدها المتــ المدرجة  في مركز العاصمة عمان، ومجموعة من الفنادق من فئة االربعة والخمسة نجوميتألف مجتمع الدراسة من   :مجتمع وعينة الدراسة  .ر كثيرا بهذه النماذج الثالثأثن استدامة التحرك االول تتأهذه الهجمات ، والرواد للرد على ه الذي يستخدم ، فندق من فئة االربعة والخمسة نجوم) 36( والبالغ عددها ) 2017(حة واالثار العامة السيا وزارة أسماؤها في سجالت فقد تم اختيار وعليه ،  ثمانية منها من فئة الخمسة نجوم، لتكون عينة الدراسةالفنادقمن هذه ) 17(وقد تم اختيار ومشرفي مجموعات دراء التنفيذيين ونواب ، بينما تمثل وحدة المعاينة والتحليل بالم)3( التالية كما في الجدولالفنادق ، حيث بلغ عدد االستمارة المعتمدة  لهذه الفنادق فضال عن مدراء التسويق والمبيعات في الفنادق المبحوثةالعمل   .عدد سنوات الخبرة، المستوى الوظيفي ألفراد عينة الدراسة والمتعلقة بالجنس، العمر، المستوى التعليمي )الشخصية(  الديمغرافية ويضم البيانات:الجزء األول  :غرض جمع البيانات ، وقد تألفت منالستبانه التي تم تصميمها لا وتمثلها :المصادر األولية  .راضي والمساحةومديرية دائرة األ، ومؤسسة تشجيع االستثماروغرفة تجارة عمان، ، والصناعةكتب ومجالت متخصصة ومحكمة باإلضافة إلى االستعانة بالمعلومات والتقارير التي تصدر عن وزارة التجارة ول والمكانة الذهنية من ألدبيات والدراسات السابقة التي تناولت موضوع مزايا التحرك األفي اتمثلت : المصادر الثانوية أسلوب جمع البيانات www.mota.gov.jo، ) 2017(وزارة السياحة واالثار العامة :   المصدر  Bristol Amman *****  good Al Qasr ****  V. Good Marriott Amman ***** V. Good Ayass Hotel **** Good  Le Royal Hotels and Resorts *****  Good Sadeen Amman **** Good Intercontinental Amman *****  V. Good Corp Amman **** Good Le Meridien Amman *****  Good Amman International  **** Excellent  Holiday Inn Amman *****  V. Good  Days Inn Hotel Suites Amman  **** Good  Kempinski Amman *****  Good Quality Suites Amman **** V. Good Grand H/yatt Amman *****  V. Good  Olive Tree Hotel Amman **** Good       Century Park ****  Good  مستوى الخدمات   درجة التصنيف بالنجوم  ندقلفااسم   مستوى الخدمات   درجة التصنيف بالنجوم  اسم الفندق  سماء الفنادق المبحوثةبأمة  قائ)3(جدول   .استمارة) 181(للتحليل 



108     --------------------------------------------------------------------------------------------------------  دراسة تطبيقية على عينة من الفنادق السياحية االردنية:  في المكانة الذهنيةتطبيق استراتيجية المتحرك األول وأثرها ، الموظفين في الشركةد والتي تمثلت في عد، خصائص شركات قطاع العقارعن يشتمل على معلومات  :الجزء الثاني عوامل نجاح هذه العبارات على أبعاد   ، وزعتاألولعوامل نجاح التحرك تقيس  فقرة) 20(ويتألف من  :الجزء الثالث  .عمر الشركة طرة على الكلف وخيارات يللس) 20-15(الفقرات من و، للسيطرة على الموارد) 14-8(قرات من الفو، التكنولوجيا لقيادة من االستبانة) 7-1(الفقرات من : ، وهيثالثة التي تم اعتمادها في هذه الدراسة وعددها ولالتحرك األ عوامل نجاح التحرك  العبارات الخاصة بأبعاد عنولإلجابة  ،الذهنية المكانة فقرة تقيس) 12( وقد ضم :رابعالجزء ال  .المشتري درجات،   )5(الذي تراوح بين موافق بشدة بقيمة  الخماسي و)Likert(، تم استخدام مقياس والصورة الذهنية، األول ، فقد تم تصميم نموذج فرضي يوضح العالقة المنطقية بين وضها على مضمون مشكلة الدراسة وأهدافها وفراًبناء  نموذج الدراسة  .وغير موافق بشدة بدرجة واحدة النموذج ) 4(ئلة البحثية، ويبين شكل  األسن لإلجابة عنوالباحثمتغيرات الدراسة تعبيرا عن الحلول التي يفترضها  حـرك األول فـي بنـاء المكانـة بعـاد اسـتراتيجية المتأحـصائية بـين قيـادة التكلفـة كبعـد مـن إثر ذو داللـة أال يوجد        : الدراسةضفر        .نموذج الدراسة االفتراضي:)4(الشكل                         . والمتغير التابعةالثالث المستخدم في هذه الدراسة للمتغيرات المستقلة بأبعادها بعـاد اسـتراتيجية المتحـرك أ كبعـد مـن التكنولوجيـاحـصائية بـين قيـادة إثر ذو داللة أال يوجد : ولألالفرض الفرعي ا  .الذهنية في الفنادق المبحوثة بعـاد اسـتراتيجية المتحـرك أسيطرة علـى المـوارد كبعـد مـن للـئية حصاإثر ذو داللة أال يوجد : الفرعي الثانيالفرض   .األول في بناء المكانة الذهنية في الفنادق المبحوثة حـصائية فـي تطبيـق الفنـادق المبحوثـة السـتراتيجية التحـرك إ ال توجـد فروقـات ذات داللـة : الفرض الرئيـسي الثـاني    .ة الذهنية في الفنادق المبحوثةبعاد استراتيجية المتحرك األول في بناء المكانأمن  كبعـد التأكـدتحوالت الكلف وخيار المشتري فـي ظـل عـدم لحصائية إثر ذو داللة أال يوجد : الفرض الفرعي الثالث  .األول في بناء المكانة الذهنية في الفنادق المبحوثة  المكانة الذهنية: المتغير التابع  عوامل نجاح المتحرك األول: المتغير المستقل  ).ربعة نجومأخمسة او (ول باختالف الدرجة الفندقية األ

عدم المشتري في ظل تحوالت الكلف وخيار  السيطرة على الموارد قيادة التكنولوجيا التاكد



109   --------------------------------------------------------------   ماهر عودة الشمايلة-  اسعد حماد أبو رمان -فالح عبد القادر الحوري  برنـامج الحزمـة دام األسـاليب اإلحـصائية باسـتخدام ها تم اسـتخوض وللتحقق من صحة فرلإلجابة عن أسئلة الدراسة  األساليب اإلحصائية المستخدمة في تحليل البيانات ،  Simple Regression تحليــل االنحــدار البــسيط ،Kolmogorov-Smirnov ( (K-S)( اJKKLMNر، )Cronbach Alpha(معامـل الثبـات : وهـي فـي التحلـيالت اإلحـصائية المختلفـة، (SPSS)اإلحصائية للعلـوم االجتماعيـة  المتوسـطات الحـسابية  والتكرارات والنسب المئويـة، فضال عن  Multiple Regressionوتحليل االنحدار المتعدد  قياس للقياس درجة االعتمادية على بنود االستبانة )  الفا–كرونباخ (  معامل االتساق الداخليحسابتم   اختبار ثبات األداة .واالنحرافات المعيارية  عوامل نجاح المتحرك األول بلغ معامل االتساق الداخلي لجميع .  األول والمكانة الذهنيةعوامل نجاح المتحرك ألفا - تقترب من واحد صحيح، فكلما كانت قيمة كرونباخ  هذه النسب.)0.79(المكانة الذهنية، ولفقرات )0.86( ف وخيار المشتري في ظل عدم تحوالت الكل  0.695  0.7801  3.478  السيطرة على الموارد  0.842  1.9001  4.212  قيادة التكلفة  0.797  0.8954  3.985  ولاستراتيجية التحرك األ  مستوى االهمية  االنحراف المعياري  لحسابياالوسط   المتغيرات   والمكانة الذهنية األولاستراتيجية التحرك بعادعن أد العينة ألجوبة أفرا الوسط الحسابي) 5(جدول   :وصف متغيرات الدراسة      الوظيفة الحالية  51.1  مشرفي مجموعات العمل  12.6  مدير التسويق والمبيعات  16.9  نائب مدير   9.4  المدير التنفيذي  18.8   سنة فأكثر16  الخبرة اإلجمالية  23.2   سنة15 -11  47.8   سنوات10 -6  10.2   سنوات فأقل5  11.6  دراسات عليا  المؤهل العلمي  80.4  بكالوريوس  8  دبلوم فما دون  14.5   سنة فأكثر50  العمر  15.9   سنة50 أقل من – سنة 40  32.6   سنة40 أقل من – سنة 30  37   سنة30أقل من   33.3  أنثى  الجنس  66.7  ذكر  النسبة المئوية  الخصائص الشخصية والوظيفية  )181= ن (الدراسة فراد عينة ص أخصائ): 4 (جدول  ).4 (جدولالجنس، والعمر، والمؤهل العلمي، والوظيفة الحالية، والخبرة اإلجمالية، : الخصائصتوصلت الدراسة إلى مجموعة من الخصائص الشخصية والوظيفية ألفراد عينة الدراسة، وتضمنت هذه   وصف خصائص عينة الدراسة عرض نتائج الدراسة وتحليلها  .(Sekaran, 2003)تقترب من واحد صحيح كلما ارتفع ثبات االتساق الداخلي ألداة الدراسة     SPSSاعتمادا على نتائج  الباحثينمن اعداد : المصدر    0.825  1.8450  4.127  المكانة الذهنية  0.800  0.9584  4.001  التأكد



110     --------------------------------------------------------------------------------------------------------  دراسة تطبيقية على عينة من الفنادق السياحية االردنية:  في المكانة الذهنيةتطبيق استراتيجية المتحرك األول وأثرها بعاد استراتيجية المتحرك األول في بناء أحصائية لمجمل إثر ذو داللة أ ال يوجد :H0.1ألولالفرض الرئيسي ا  :وضاختبار الفر بعاد أ تأثيرلبيان ) 6جدول  (Simple Regressionاستخدم تحليل االنحدار البسيط ا الفرض والختبار هذ  .لمكانة الذهنية في الفنادق المبحوثةا ول تأثير في ن الستراتيجية المتحرك األأحيث اتضح من التحليل ول في الفنادق المبحوثة، ستراتيجية المتحرك األإ عاد استراتيجية  أب كبعد منالتكنولوجياقيادة لحصائية  إ ذو داللةيوجد أثر ال :H01-1األول ي الفرض الفرع SPSSعلى نتائج االعتماد : المصدر          (R=0.485;R2=0.2352; F=3.245* Significant level at P ≤ 0.05)  *0.001  0.8954  0.485  ول استراتيجية المتحرك األ  Beta T  Sig  المتغير  ول في المكانة الذهنيةاأل  استراتيجية المتحركتأثيرتحليل االنحدار البسيط لبيان ) 6(جدول     ).0.001(حيث كان مستوى المعنوية ) Beta) β=.485كد ذلك قيمة أ المبحوثة والمكانة الذهنية للفنادق قيادة لبيان تأثير ، )7جدول  (Multiple  Regression يل االنحدار المتعدد الفرض استخدم تحلاالختبار هذ .المتحرك األول في بناء المكانة الذهنية في الفنادق المبحوثة حيث ) Beta (β=.485ة كد ذلك قيمأ في المكانة الذهنية للفنادق المبحوثة وا تأثيرالتكنولوجيالقيادة ن أالتحليل  ، حيث اتضح من لفنادق المبحوثةلبعاد استراتيجية المتحرك األول في بناء المكانة الذهنية أالتكلفة كبعد من  عاد استراتيجية ن أبلسيطرة على الموارد كبعد ملحصائية ة إثر ذو داللد أ ال يوج:H01-2 الفرض الفرعي الثاني SPSSعتماد على نتائج اال: المصدر    (R=0.539;R2= 0.290;F=2.801* Significant level at P ≤ 0.05) *0.000 0.7841  0.185  التكنولوجياقيادة   Beta  T  Sig  المتغير   استراتيجية المتحرك األول في بناء المكانة الذهنية في الفنادق المبحوثة بعادمن أ لبيان تأثير قيادة التكلفة كبعد المتعددتحليل االنحدار ) 7(جدول  ).0.001(كان مستوى المعنوية  السيطرة على لبيان تأثير ، )8الجدول( Multiple  Regressionتحليل االنحدار المتعدد ض استخدم  الفراهذل  .المتحرك األول في بناء المكانة الذهنية في الفنادق المبحوثة لفنادق المبحوثة ، حيث اتضح من في بناء المكانة الذهنية لول ستراتيجية المتحرك األإ بعادأالموارد كبعد من  ) Beta (β=.485لمبحوثة واكد ذلك قيمة  في المكانة الذهنية للفنادق ااتأثيرللسيطرة على الموارد ن أالتحليل  تحوالت الكلف وخيار المشتري في ظل عدم لحصائية إثر ذو داللة أ ال يوجد :H01-3 الفرض الفرعي الثالث SPSS على نتائج اإلعتماد: المصدر     (R=0.539;R2=0.290; F=2.801* Significant level at P ≤ 0.05)  *0.000  0.9548  0.215  السيطرة على الموارد  Beta  T  Sig  المتغير  استراتيجية المتحرك األول في بناء المكانة الذهنية في الفنادق المبحوثة دن أبعا كبعد مالسيطرة على الموارد لبيان تأثير المتعددتحليل االنحدار ) 8(جدول   ).0.001(حيث كان مستوى المعنوية    .في بناء المكانة الذهنية في الفنادق المبحوثةبعاد استراتيجية المتحرك األول أ كبعد من التأكد



111   --------------------------------------------------------------   ماهر عودة الشمايلة-  اسعد حماد أبو رمان -فالح عبد القادر الحوري  تحوالت الكلف تأثير  لبيان، )9الجدول ( Multiple  Regressionتحليل االنحدار المتعدد استخدم   الفرضاهذل ول في بناء المكانة الذهنية للفنادق ستراتيجية المتحرك األإبعاد أ كبعد من التأكدوخيار المشتري في ظل عدم  كد ذلك أ في المكانة الذهنية للفنادق المبحوثة وان للسيطرة على الموارد تأثيرأ حيث اتضح من التحليل المبحوثة ، حصائية في تطبيق الفنادق المبحوثة الستراتيجية إ ال توجد فروقات ذات داللة :H0.2 الرئيسي الثانيلفرضا SPSSاعتمادا على نتائج  الباحثينمن اعداد : المصدر    (R=0.539;R2=0.290; F=2.801* Significant level at P ≤ 0.05)  *0.001  0.8954  0.485  التأكدتحوالت الكلف وخيار المشتري في ظل عدم   Beta  T  Sig  المتغير  يجية المتحرك األول في بناء المكانة الذهنية في الفنادق المبحوثةاسترات ابعادن كبعد م التأكد   تحوالت الكلف وخيار المشتري في ظل عدم لبيان تأثير المتعددتحليل االنحدار ) 9(جدول   ).0.001(حيث كان مستوى المعنوية ) Beta) β=.485قيمة  ول في الخمسة نجوم عنها ن هناك فروقات كبيرة في تطبيقات الفنادق الستراتيجية المتحرك األأمبحوثة ، وتبين ال الفنادق  للكشف وجود أي اختالفات في تقييمات،)ANOVA(تم استخدام تحليل التباين   الفرضاالختبار هذ ).ربعة نجومأو أخمسة (ول باختالف الدرجة الفندقية تحرك األمال لى إلسابقة من جهة ثانية،  جهة والدراسات امنتشير النتائج التي توصلت اليها الدراسة في تحليل الجانب العملي  :مناقشة النتائج  .0.000 ومستوى معنوية F=12.154كد ذلك قيمة أربعة نجوم وفي األ ن قطاع السياحة عمال في القطاع السياحي، ذلك ألول في سلوك شركات األتحرك األمهمية ما يسمى باستراتيجية الأ عمال  التغير يستوجب من منظمات األهذان أعمال محليا وحتى على مستوى المنطقة، ويشهد تغيرات كبيرة في بيئة األ ي تحرك يوصف أساس في احتياجات وتطلعات السياح لكي تكون األفي ية التفكير دوما السياحية استدامة واستمرار واالنتقال من و الثاني، فنجد مثال بعض الفنادق المبحوثة استطاعت النجاح كثيرا في ممارسات االنترنت أ باألول من مجموع نزالء الفندق، وهذا %) 25(لى إخرى من ذات الفئة لم تصل النسبة أعبر شبكة االنترنت، بينما في فنادق  ةق هم من السوق االفتراضيمن نزالء بعض الفناد%) 60(كثر من أن أ بحيث ة الى السوق االفتراضيةالسوق التقليدي نها أال إغلب الفنادق تطبق مفهوم الحجز االلكتروني أن من أ على الرغم .يعكس سرعة التحرك واستدامة الميزة  ربعة نجوم في ممارسات  وهذا ما تبين من الفروقات بين الفنادق فئة الخمسة نجوم واأليزة،متباينة في استغالل هذه الم ول وبنجاح، ردنية نسبيا ميزة كبيرة اكسبتها التحرك األ تمثل قيادة التكنولوجيا في الفنادق األ:اادة التكنولوجييق: اوال  :ولبعاد التحرك األأ ضوءفي لى مناقشة النتائج إنتطرق  وسوف غلب الخمسة نجوم تديرها شركات وسالسل فندقية عالمية،أن ول، ذلك ألوتطبيقات استراتيجية التحرك األ شبكة االنترنت، الغرف :  عديدة ومنهاوبأشكالكثر الفنادق استثمارا في التكنولوجيا أ فندق رويا وفندق حياة من منهاف التكنولوجيا توثر ت ان قيادة أكدذ إنتائج الدراسة ه ليإذهان العمالء والشركات السياحية الوسيطة ، وهذا ما ذهبت أفي  مكانة مرموقة كسبول ون تنجح نسبيا في التحرك األأالتكنولوجيا، وغيرها من االستثمارات التي استطاعت من خاللها ، المنامات االلكترونية المرنة، وانظمة المؤتمرات العالية الرقمية، نظام الحجز االلكتروني، نظام الطلبات االلكتروني شكال التكامل باتجاه أشكل من بم بشرية أ السيطرة على الموارد سواء كانت مادية تمثل: الموارد على السيطرة: ثانيا  .يجابا في المكانة الذهنية للفنادق المبحوثةإ الفندق باحتياجاته منها، د يتزول والفواكهالعديد من الفنادق من استثمارها في مزارع للخضار ه ليإالخلف، وهذا ما ذهبت  ن أي أ 20/80 التسويق استراتيجياتواسعة من العمالء عبر سياسة االحتفاظ بهم واستدامتهم وهذا ما يسمى في دارة عالقات العمالء التقليدي وااللكتروني والذي يبني قاعدة إالء من خالل نظام بناء عالقات قوية مع كافة العم هذه المنظمات الفندق بالعمالء والضيوف في كثير من المناسبات والمواسم، فضال عن قدرة الفنادق على بموجبهاتزود  B2Cعمال ومنظمات األ B2Gوكذلك السيطرة على االسواق والعمالء من خالل اتفاقيات مع المنظمات الحكومية 



112     --------------------------------------------------------------------------------------------------------  دراسة تطبيقية على عينة من الفنادق السياحية االردنية:  في المكانة الذهنيةتطبيق استراتيجية المتحرك األول وأثرها لتشغيلية للغرفة ن الكلف اأ ، فنجد ة العالميةافقدها نسبيا قدرتها على المنافسة في السوق السياحي نإلى أالتحدي  يصل حد هذا .ردنيةتمثل الكلف تحديا كبيرة للفنادق األ :التأكدتحوالت الكلف وخيار المشتري في ظل عدم : ثالثا  للسيطرة على الموارد في المكانة الذهنية االيجابي التأثيرة من  نتائج الدراسهليإشارت أ وهذا ما .من االرباح% 80من العمالء المحتفظ بهم يجلبون % 20 سعار الغرف والخدمات مرتفعة أ وهذا ما جعل ،% 28بينما تصل النسبة في المطاعم الى % 35لى إالواحدة تصل  ايجابا على جودة الخدمات المقدمة وخفض التكاليف مما ينعكس من خالل تبني مفهوم الفندق والغرف الصديقة للبيئة لتحدي ومنها االستثمار في الطاقة المتجددة واالستثمار في تكنولوجيا المياه بداعية تخفف من هذا اإيجاد حلول إلى إ كما هو حاصل في فنادق شرم الشيخ، هذا دفع الفنادق االردنية لألردنمقارنة بفنادق منافسة في دول سياحية منافسة  كثر وضوحا أمقارنة السعرية كثر كلفة وجعل الأخر آلى منافس إلى تجنب الذهاب إنسبيا ، ما دفع الكثير من العمالء  هنية ذيجابي لتحوالت الكلف وخيارات المشتري في المكانة ال اإلالتأثيرليه الدراسة من خالل إللسائح،  وهذا ما توصلت  خرى ال أن هناك مصادر أ ما يعني بالضرورة ،%29 هول لم تفسر التغيرات في المكانة الذهنية سوى ما معدلاأل التحرك بعادأن  من المكانة في السوق ذلك ألاخرى تكسب الفنادق المبحوثة مزيدأضرورة البحث عن مصادر  - 1 :التوصيات  .لبعض الفنادق المبحوثة جنبي ن السائح المحلي واألأ ، فضال عن متواضعةردنية على السيطرة على الكلف ال زالت ن قدرة الفنادق األإ - 2 .بد للفندق من االستثمار فيها ن سعر الغرفة الواحدة في أردنية ، فنجد قل مقارنة بكلف الفنادق األأخر ال زالت آنافس ن كلفة التحول لمأيجد  سعار تمكن السائح ن هذه األأ  نجدردني وفي المقابلأدينار ) 180،250(فندق فئة الخمسة نجوم تتراوح بين  دينار ) 200(وبسعر يام بثالث ليالي أربعة ألى مدينة كشرم الشيخ ضمن برنامج مدته إالمحلي من الذهاب  كثر ابداعا لتخفيض التكاليف التشغيلية أردنية مطالبة بضرورة البحث عن حلول ن الفنادق األأ ما يعني .ردني أ ردنية من استقطاب  تمكن الفنادق األة العالميةضرورة العمل على طرح منتجات سياحية مبتكرة في السوق السياحي - 3 .العالية للعمليات الفندقية و أسواق مثل مصر أردنية ال زالت غير قادرة على منافسة ن المنتجات السياحية األالسياح ، ذلك ألمزيد من  كثر أقل كلفة وأ ردني يفضلون وجهات سياحية خارجيةأمليون سائح ) 2.1(كثر من أتركيا نسبيا ، وهذا ما جعل  حد الفنادق فئة الخمسة أن أتكنولوجيا الطاقة المتجددة وتكنولوجيا المياه لتجنب مزيد من التكاليف ، فال يعقل  من الحوافز الضريبية في مجال االستثمار في ا مزيد عبر تشريعاتهاردنيةومة الفنادق األالحكن تمنح أضرورة  - 4 .كثر من مليار دوالر خارج البالدأ ، وينفقون تنوعا خيرا قانونا أقر أردن ن األأمن ريا، على الرغم لف دينار شهأ) 100(نجوم يدفع شهريا فاتورة كهرباء تتجاوز  رض الواقع أنتائج ملموسة على حتى اآلن ن معالم وممارسات هذا القانون لم تعطي أال إ ،خضرلالستثمار األ لى تثبيتها في إن تسعى الفنادق أن تتصف تلك الصورة بالدقة وأردنية بصورتها الذهنية وضرورة اهتمام الفنادق األ - 5 .وخاصة في مجال السياحة ، وغيرها من Price and Quality ، والسعر والجودةCategory،والفئة Use Application، واالستعمال  Benefitوالفائدة، Attribute Positioningساسية وواضحة كالصفة المميزة للمنتج أبعاد أذهان العمالء وفق أ ول وما المقصود ول ، وبيان ما المقصود بالتحرك األن تدرك الفنادق المبحوثة مزايا وعيوب التحرك األأ ضرورة - 7 . الشركات الفندقيةألعمال الزبائن تقييم في تأثير لذلك من اونقاط القوة لبيان مدى فهم الزبائن لصورة المنظمة الفندقية مقارنة بالمنافسين لمن تستمر الفنادق المبحوثة في قياس وتقويم الصورة الذهنية لها عبر التعرف على نقاط الضعف أتوصي الدراسة ب - 6 . من قبل الزبوندراككثر وضوحا وقدرة على اإلأبعاد التي تجعل تحديد المكانة الذهنية األ     .ي مخاطر قد تقع فيها المنظمات الفندقيةأخير، وذلك لتجنب و التحرك األأبالتحرك الثاني 
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Applying First Mover strategy and its impact on Market Positioning: An 
empirical study on a sample of Jordanian tourist hotels   

  
Abstract: This study aimed to identify the success factors of the first mover strategy and its impact on market Positioning in a sample of hotels in the Jordan , A number of (17) hotels of the four and five stars was chosen by the random sample method , distributed were 181 questionnaires. The study used the descriptive and analytical method in conducting the study. To analyze the results, the researchers used simple and multiple regression analysis, The study concluded that the first mover success factors (switching costsand buyer choice under uncertainty, preemption of assets, technology leadership) influence the market positioning. 
Keywords: First mover Strategy, market Positioning, Marketing, Hotels, Tourism, Jordan.  


