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  جامعة قناة السويس–كلية السياحة والفنادق 

  الملخص

 زيــادة فــي أثــره  وقيــاس المــصريةدقا والفنــاحيةشركات الــسي الــفــي االســتراتيجي التحليــل تقيــيم أوضــاعيهــدف البحــث إلــى       
تـــم إجـــراء الدراســـة الميدانيـــة  ؛والتفـــسيري، والتحليلـــي، الوصـــفي هـــماعتمـــد البحـــث علـــى ثالثـــة منـــاهج أساســـية  .الحـــصة الـــسوقية

 فــيحية  فــى الفنـادق والــشركات الــسيا الوظـائف اإلداريــةفــيباسـتخدام اســتمارة استقــصاء وجهـت إلــى عينــة عـشوائية مــن العــاملين 
توصــلت نتــائج البحــث إلــى وجــود تــأثير إيجــابي للتحليــل االســتراتيجي فــي زيــادة الحــصة الــسوقية فــي الفنــادق والــشركات . مــصر

الــسياحية فــي مــصر، كمــا توصــلت إلــى أنــه رغــم حــرص الفنــادق والــشركات الــسياحية علــى اســتخدام التقنيــات اإلداريــة الحديثــة 
وال تمتلــك المــوارد الماليــة الكافيــة التــي يمكــن مــن خاللهــا توســيع نــشاطاتها لتــشمل جميــع كإحــدى الوســائل للتواصــل مــع العمــالء، 

 .ًأنحــاء اإلقلــيم كمــا أشــارت النتــائج أيــضا إلــى انتــشار مفهــوم التحليــل االســتراتيجي أكبــر فــي الفنــادق منــه فــي الــشركات الــسياحية
 شركات في خاصة االستراتيجيترسيخ مفهوم التحليل  العمل على الفنادق والشركات السياحية فى مصر بضرورة البحث ىيوص

االهتمـام بالمعـايير البيئيـة عنـد تقـديم الخدمـة لزيـادة نـسبة العمـالء والتغلـب  تقديم خـدمات جديـدة ومتميـزة للعمـالء،السياحة لزيادة 
 . تؤدى إلى عدم رضاهمالتيعلى المشاكل 

  .Market Shareالحصة السوقية  ،SWOT تحليل ،Strategic Analysis االستراتيجيالتحليل : الكلمات المفتاحية
--------------------------------------------------------------------------  

  االستعراض المرجعي
بيئة أعمال تواجه منظمات اليوم ها ف تحدد نجاحالتي لبيئة المنظمة من العوامل المهمة االستراتيجييعد التحليل 

 يؤدى تجاهلها عادة التي درجة عالية من التركيب والتغيير والتعقيد،هذا إلى جانب العوامل البيئية الخارجية األخرى داخلية على
 التي  للمنظمات يمكنها من تحديد المشكالتً مدخالاالستراتيجي ويعتبر أسلوب التحليل . منظمةأيإلى تقليل فرص نجاح 

هذا ). 2000، الحسيني(ة والضعف من جهة والفرص والتهديدات من جهة أخرى يمكن أن تواجهها من خالل تحديد نقاط القو
، إذ تسعى المنظمة إلى المحافظة على حصتها ة تعزز مكانة المنظمالتيالحصة السوقية أحد المؤشرات الفعالة زيادة وتمثل 

ر مناسب وبقنوات تسويقية متنوعة زيادتها من خالل تقديم المنتجات والخدمات المناسبة بجودة عالية وسعو بل ، السوقفي
 السوق من في كما تحاول جاهدة لتكون قائدة ؛وتطوير أنشطتها وفاعليتها بما يتناسب مع حاجات السوق وتوقعات العمالء

 زيادة في االستراتيجيأثر التحليل عن  هذا البحث يأتيومن هنا . خالل امتالك أكبر حصة سوقية مقارنة بالمنظمات األخرى
  .لفنادق والشركات السياحيةالسوقية لالحصة 
  Strategic Analysis المفهوم واألنواع: االستراتيجيالتحليل 

 إطارها فيقبل التطرق لمفهوم التحليل البد من تعريف بيئة المنظمة وتقسيماتها، حيث يوجد العديد من المفاهيم للبيئة تركز 
 كل ما يحيط من متغيرات تؤثر هي أن البيئة Lynch (2000) وأوضح تقع خارج المنظمة؛ التي والظروف العواملالعام على 

وتشتمل البيئة هذا . ئها أدافيها جميع العوامل الواقعة خارج المنظمة وذات تأثير   إلى أنDaft (2001)أشاركما .  المنظمةفي
  ).1شكل،(على مجموعة من التقسيمات 
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 بأنه تحليل وتشخيص العوامل البيئية الداخلية والخارجية المحيطة بالمنظمة لمعرفة االستراتيجيالتحليل ) 2007(جادر العرف 
 أهداف المنظمة وخياراتها في للمنظمة ومدى تأثيره االستراتيجينقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات وتحديد الموقف 

 في على فهم كيفية تأثير األحداث الحالية والمستقبلية الداخلية والخارجية االستراتيجي التحليل ويساعدذا ه. اإلستراتيجية
لى الرؤيا المستقبلية إ إنجاز النتائج المطلوبة وانتقال المنظمة من الوضع الراهن في يمكن أن تؤثر والتي ،المنظمة

(Wheelen, 2010).  
 منظمـة علـى مجموعـة أي فـيتعتمـد الـسلطة : مبدأ الـسلطة) 1 (هي ثالثة مبادئ  علىاالستراتيجيويرتكز التحليل   

 نـوع يجعـل ،ن مـن الـسلطةا وهنـاك نوعـ.ً تجعلـه يـستحق أن يـصبح قائـداوالتـي، عينـه عـن األخـرينب يتميز بهـا فـرد التيالمميزات 
يع المنظمــة مــن خاللــه أن يكــون لهــا مكانــة طتخــر تــسآ، ونــوع تعامــل مــع البيئــة الخارجيــة ويــسمى بـــالبيئة اإللزاميــةمــن الــسهل ال

تحـاط كـل منظمـة بمجموعـة : مبـدأ الـشك) 2( استقرارها ويعرف بـالنسق المغلق؛ من المنظمات ويضمنخاصة مميزة عن غيرها 
ام يعنـى قيـ: مبـدأ الفعـل الملمـوس) 3( التنبؤ بحدوثها وذلـك عـن طريـق مهاراتـه وعالقاتـه؛ فيمن الشكوك وهنا يظهر دور القائد 
 تتعلــق بالمنظمــة وتقــديم المقترحــات الخاصــة بحلهــا بمــا يتفــق مــع مــصلحة العــاملين بهــا التــيالمــدراء بمواجهــة جميــع المــشكالت 

 للبيئة الداخلية والخارجية للمنظمة من أهم العمليات االستراتيجيإلى أن التحليل ) 2013(ًأيضا أشار سرير    ).2011خريش، (
ً تواجهها، إضافة إلى استغالل نقاط التي منها للتعرف على الفرص واالستفادة منها، وكذا التهديدات ًبها المنظمة سعيا تقوم التي

بأنـه تحليـل ألهـم المتغيـرات ) 2016( وفـى نفـس الـسياق عرفـه يوسـف وأحمـد .الـداخلي أدائها فيٕالقوة واصالح مواطن الضعف 
خارجيــة لهــا بهــدف التطــوير وتحقيــق التميــز والوصــول إلــى أعلــى  حــدود البيئــة الداخليــة والفــي مــستقبل المنظمــة فــي تــؤثر التــي

د أركــان التخطـــيط أحـــ االســتراتيجيالتحليـــل  أن) 2017(بينمـــا أوضــح الحكـــيم و محمــود  . بيئـــة األعمــالفــيمعــدالت التنافـــسية 
ا من سلبيات تحاول  يقوم بوضع صورة عن المنظمة وما تمتلكه من مميزات يمكن توظيفها لصالحها وما عليهالذياإلستراتيجي 

التغلب عليها وخفضها ألدنى حد حتى تضمن تفوقها على المنافسين لها وذلك من خالل تقييم بيئتها الداخلية والخارجية وتحديـد 
ًجرائيـا  إاالسـتراتيجيمـن جمـاع مـا سـبق يعـرف الباحثـان التحليـل  .نقاط قوتها وضعفها ومعرفـة الفـرص والتهديـدات التـي تواجههـا

لى تحليل عناصر البيئة الداخلية والخارجية للمنظمات السياحية والفندقية لتحديد نقـاط القـوة والـضعف ة مستمرة تهدف إبأنه عملي
  . المحتمل حدوثها والتغلب على التهديدات المتاحةبها وكيفية االستفادة من الفرص
  :، وهى)2018، عائشة و سامرائيال ؛ 2016 محمد،  ؛2016علوبة،  (االستراتيجيوهناك ثالثة أنواع من التحليل 

 العسكرية والتكنولوجية؛ ،السياسية، ويهتم بتحليل الظروف االقتصادية، االجتماعية :SIMPESTتحليل  .1
 يعنى بتحليل الظروف الجغرافية للدولة؛ و:التحليل الجيوستراتيجى .2
، Opportunities، الفـرص Weakness، جوانـب الـضعف Strengthجوانـب القـوة  شـكل فـي يـتم :SWOTتحليل  .3

 ألنه يعطى نتائج دقيقة عن الظروف الخاصة واألوضـاع اإلستراتيجي، ويعتبر أهم أنواع التحليل Threatsالتهديدات 
 وقـــت أصــبحت فيــه المنافــسة قويــة علــى تقــديم أفــضل المنتجـــات فــي تعتمــد عليــه المنظمــات التــيبهــا، وهــذا التحليــل 
 النجـاح والتفـوق وزيـادة فـرص نموهـا فـي مجموعـة عوامـل رغبـة منهـا  تعتمـد علـى الوصـول إلـىفهـيوالخدمات، ولـذلك 

 تقديم الخدمات واالستجابة لرغبات فييعنى السرعة : الوقت) أ (:هي بيئة األعمال التنافسية، وهذه العوامل فيوبقائها 
؛ ًوعة لهــا ســلفامــة الخــدمات والمنتجــات لتوقعــات العميــل والمواصــفات الموضــءمال: الجــودة) ب(واحتياجــات العمــالء؛ 

مــن أهــم : الكلفــة) د( عــن كــل مــاهو جديــد ومراعــاة التغييــر فــي أذواق العمــالء باســتمرار؛ ًالبحــث دائمــا: االبتكــار) ج(
بـد مـن خفـض الكلفـة مـع التركيـز علـى جـودة   لـذلك ال،العوامل التي قد تجعل العميل يتعامل مع منظمة أخرى منافسة

 .المنتج أو الخدمة
  المفهوم والعوامل   : للمنظمةالبيئة الداخلية 

 وبالتالي، ا أساليب وطرق عملهفيفردة تتعطى البيئة الداخلية للمنظمة قدرات ومميزات تنافسية تجعل منها منظمة م
 تصميم في تؤثر والتي ،بأنها تلك العناصر الموجودة داخل المنظمة) 2012( أدائها وتحقيق أهدافها؛ وقد عرفها خبيزة في

. ، الموارد البشرية، التكنولوجيا، الثقافة التنظيميةاإلستراتيجية والممارسات التنظيمية، ومن العناصر الداخلية يميالتنظالهيكل 
 توجهاتهم نحو فيلقد اختلف الكتاب والباحثون و . تعمل داخل التنظيم ذاتهالتيأنها القوى الداخلية ب) 2018 (على عرفهاًأيضا 

 الموارد هي للمنظمة الداخلي أربعة عوامل ينصب عليها التحليل Porter (2001)فقد حدد تحديد عوامل البيئة الداخلية، 
 قد توصلت دراسةو. التكنولوجي تتعلق بالبيئة التحتية للمنظمة، التطور التينشطة الفرعية البشرية، االحتياجات المادية، األ

)Hussian, 2013 ،تنقسم إلىليةعوامل تحليل البيئة الداخإلى أن ) 2016 ؛ محمد  :  
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 المنظمة حيث تعمل على تنظيم فيتعد الوظيفة التسويقية من الوظائف األساسية : )التسويقيالمزيج (عوامل تسويقية  .1
أن تقيم أربعة عناصر أساسية وهى من  والبد للمنظمة ؛وتوقيت مستوى الطلب بشكل يساعدها على تحقيق أهدافها

 تمثل التي التوزيع ألنها تعتبر الجوانب إستراتيجية الترويج، إستراتيجيةعر،  السإستراتيجيةاستراتيجيات المنتجات، 
 ؛التسويقيعناصر المزيج 

كما هو موضح ) ثقافة التنظيميةلخدمة، الموارد المالية، الموارد البشرية، الوظيفة تقديم ا (تسويقيةالالعوامل غير  .2
  ).1(بجدول

 المنظمات الخدمية على خلق المنفعة فييعمل نشاط اإلنتاج ): اتوظيفة اإلنتاج والعملي(ة تقديم الخدمة فوظي -
الشكلية، حيث يوجد شئ له قيمة لم تكن موجودة من قبل، وقد يتم ذلك من خالل عمليات تحويلية أو تصنيع منتجات 

نتاج أو خدمات أو عمليات تجميعية أو إجراء بعض المعالجات الخدمية على المادة الخام، ومن ثم فإن إدارة اإل
 ).2012المغربى، (والعمليات تعد النشاط الخاص بإدارة العملية التحويلية الالزمة لخلق المنفعة الشكلية 

، الرقابة، وبحث الماليٕ واستخدامها، واجراء عمليات التخطيط ه المنظمة ببحث مصادرفييهتم التمويل : الموارد المالية -
 ).2012المغربى، (موقف السيولة والربحية بالمنظمة 

 تحسين درجة التوافق بين العاملين والوظائف، وكلما في لوظيفة الموارد البشرية الرئيسييتمثل الهدف : الموارد البشرية -
 ).2015، عطية(هم ؤن لطبيعة العمل كلما تحسن أدائميكان العاملون مال

ب والمعتقدات والرموز والشعائر تمثل الثقافة التنظيمية مجموعة من القيم واألعراف واألسالي: الثقافة التنظيمية -
 مواجهة التغيرات الداخلية في سلوكهم وأسلوبهم في تشكل قيم واتجاهات األفراد بالمنظمة، وتؤثر التيوالطقوس، 

ًوالخارجية للمحافظة على بقاء واستمرار المنظمة، وتعد الثقافة التنظيمية نظاما مركبا يتكون من ثالث  هي ، عناصرةً
 التصرفات والقرارات، في المتمثل السلوكي مجموعة القيم واألفكار والمعتقدات، العنصر فيالمتمثل  المعنويالعنصر 
 .(Elnagar, 2018) واألثاث المباني األشياء الملموسة مثل بيئة العمل المادية من في المتمثل الماديالعنصر 

  .ثينعوامل تحليل البيئة الداخلية من وجهة نظر مجموعة من الباح) 1(جدول 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  ).2017 (ودمحمالحكيم و :المصدر
   المفهوم والعوامل:البيئة الخارجية للمنظمة

 المنظمة، في جزئي أو شمولي تقع خارج حدود المنظمة، ولها تأثير التي البيئة الخارجية العناصر والمكونات شملت
 Rachid andياق عرفها  وفى نفس الس. األمد القصيرفي سيطرة اإلدارة إطارًوعادة ما تقع هذه المكونات والعناصر خارج 

Fadel )2013 ( ويتفق معه جاد الرب)تقع خارج المنظمة مثل العوامل االقتصادية والفنية التيبأنها كل العناصر ) 2013 
  . رسالة المنظمة وأهدافهافي تؤثر التيوالسياسية والديموغرافية والقانونية 

  االستراتيجيخطوات التحليل 
  :وهى) 2016؛ محمد،  Kyriaki, 2015; Dess et al., 2005( بخمس خطوات رئيسية ياالستراتيجتمر عملية التحليل 

 مـن رسـم لتـتمكن، ةمسح البيئة الخارجيـة مـن أجـل التعـرف علـى الفـرص والتهديـدات المحتملـ بمعنى : الفحص/المسح .1
عمــل ضــمن بيئــة متقلبــة  تالتــيً مهمــا وبــشكل كبيــر بالنــسبة للمنظمــات البيئــي ويعــد المــسح .الخطــط المــستقبلية للمنظمــة

 . بيئة مستقرة في تعمل التيوهو غير مناسب للمنظمات 
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 تــم اكتــشافها مــن والتــي البيئــة لتقيــيم التوجهــات البيئيــة فــي تتبــع األحــداث والتقلبــات الخاصــة بمعنــى: المراقبــة/القيــاس .2
 علــى البيانــات االســتراتيجي، كمــا يــشمل النــشاط تأكيــد األحكــام األوليــة الــصادرة مــن قبــل البيئــيخــالل عمليــة المــسح 

  تظهر من خالل المسح؛التيالغامضة 
 دعم مدراء المنظمات لمعرفة بيئتهم التنافسية من خـالل المقارنـة المرجعيـة في التنافسي يسهم الذكاء :التنافسيالذكاء  .3

 يمكــن التنافــسي ء، ومــن ثــم فــإن الــذكااإلســتراتيجية صــنع القــرارات فــيمــع نقــاط قــوة وضــعف منافــسيهم لالســتفادة منهــا 
 هـــذا Major Airlinesتبنـــت شـــركة  ت عـــن طريـــق اســـتباق تحركـــات المنافـــسين ، وقـــدآالمنظمـــة مـــن تجنـــب المفاجـــ

 اســتراتيجيها التنافــسية اســتجابة لتحركــات المنافــسين وخاصــة فيمــا فــيالمفهــوم، إذ قامــت بــإجراء العديــد مــن التغيــرات 
أســعار تــذاكر الــسفر وزيــادة عــدد الــرحالت والتركيــز علــى الحمــالت يتعلــق بتحديــد االســتراتيجيات التــسويقية كتخفــيض 

 الترويجية؛
 البيئــة ومــدى فــي مــن خــالل عمليــات التنبــؤ إلــى تطــوير توقعــاتهم عمــا ســيحدث اإلســتراتيجيونيــسعى المــدراء  : التنبــؤ .4

 ؛ االستراتيجيوالذكاء  تم تشخيصها عن طريق عمليات المسح والقياس التيسرعته ونتيجة للتغيرات والتوجهات البيئية 
المـسح، ( أفرزتهـا العمليـات األربـع الـسابقة التـي اإلستراتيجيةهدف عملية التقييم هو تحديد مدى تأثير العوامل : التقييم .5

وتوقيــت حــدوثها، إذ يـتمكن المــدراء مــن خـالل عمليــة التقيــيم مـن بنــاء تــصور واضــح ) ، التنبـؤالتنافــسيالقيـاس، الــذكاء 
لــى معلومــات واضــحة لتحديــد مــواطن التهديــدات إيقومــون بتحويلهــا  تلكونــه مــن بيانــات كثيــرة عنهــاعــن البيئــة وبمــا يم

 . بإمكان المنظمة استثمارهاوالتيالبيئية ومحاولة تجنبها وجوانب الفرص المتاحة 
  الحصة السوقية

 فيهى تفترض أن الزيادات ، والماليدائها أل رئيسيا ًاتنظر كثير من المنظمات إلى الحصة السوقية باعتبارها مؤشر
 الجيد، التسويقيلألداء  ًا مهمًا مقياس تعتبر الحصة السوقيةكما.  األجل الطويلفيأعلى الحصة السوقية تؤدى إلى ربحية 

 حجم المبيعات ال يظهر مستوى أما نشاطها، فيناجحة ال يتم من خاللها التمييز بين المنظمات الناجحة والمنظمات غير والتي
 السوق فيمتابعة حصتها إلى  لذلك فإن إدارات المنظمات بحاجة ماسة ،منظمة نسبة إلى المنظمات المنافسةأداء ال

(Elnagar, 2018; Kilter, 2003).  
) 1: (أن زيـادة الحـصة الـسوقية للمنظمـة يمكـن أن يـتم مـن خـالل) 2016(و محمـد  Kilter (2003)  كل مـنأوضح

تقــديم منتجــات جديــدة ذات صــفة ) 2( والحــساسية لألســعار؛ الــوعي ىاب العمــالء ذوتخفــيض أســعار ســلعها أو خــدماتها الجتــذ
شــباع حاجــات العمــالء الجــدد وتقــديم قيمــة أكبــر لهــم مقارنــة بالمنافــسين، ويــؤدى هــذا إلــى حالــة التحــول مــن إمــن شــأنها  ابتكاريــه

 التــيمــا بعــد البيــع وخــدمات التــسليم الــسريع تقــديم خــدمات مختلفــة مثــل خــدمات ) 3(المنتجــات القديمــة إلــى المنتجــات الجديــدة؛ 
تعزيز وتطوير نوعية النشاطات التسويقية مثل إعـداد برنـامج تدريبيـة متميـزة ) 4(يطلبها العمالء أو حتى زيادة الطاقة اإلنتاجية؛ 

  .توجه نحو العميلل لقوى البيع لالنوعيلتحقيق التطور 
  أهداف البحث

 ؛الفنادق والشركات السياحية يف االستراتيجي التحليل تقييم أبعاد .1
 ؛ والشركات السياحية المصرية الفنادقى ف زيادة الحصة السوقيةفي االستراتيجير التحليل تأثيقياس  .2
 . ضوء نتائج البحثفيتقديم مجموعة من التوصيات  .3
   البحثنموذج

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نموذج البحث): 2(شكل 

 CE  Strength&ط ا�C�ة

 !9Hط ا�&CEWeakness 

 Opportunitiesا�K/ص 

  ا�N#� ا�*�-��
  

Market Share 

 Threatsا�Q<R6>ات 

�C6*(ا� /�T6(ا� 
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 منهج البحث
 وتوضيح أنواعه المتعددة االستراتيجي لمفهوم التحليل المرجعي االستعراض في الوصفياعتمد البحث على المنهج 

 الدراسة الميدانية في التحليلي، خطواته، باإلضافة إلى مفهوم الحصة السوقية وكيفية تطبيقها، والمنهج SWOTوخاصة تحليل 
ً واقع الفنادق والشركات السياحية المصرية، وأخيرا  مناالستراتيجي استهدفت جمع البيانات األولية عن مفهوم التحليل التي

 تفسير البيانات اإلحصائية وتوضيح العالقات المختلفة بين متغيرات البحث للوصول إلى استخالص في التفسيريالمنهج 
  .أهداف البحثالنتائج النهائية وتحقيق 

ًمت إلى قسمين وفقا ُاستمارة استقصاء قسل  جمع البيانات الميدانية من خالفيسلوب االستقصاء أ استخدم البحث 
 من محايد) 3(، 2.60 : 1.81غير موافق من ) 2 (،1.80 : 1ًغير موافق جدا من ) 1(حيث  "الخماسي لبكرتلمقياس 
تحليل تحديد   القسم األول استهدف؛"4.20ًموافق جدا أكبر من ) 5(، 4.20 : 3.41موافق من ) 4(، 3.40 : 2.61

تم  .قياس الحصة السوقية لنفس العينة الثانيالقسم استهدف و، للفنادق والشركات السياحية المصرية SWOTاالستراتيجى 
ادق الخمس بفن) اإلدارة العليا واإلداريين(تطبيق الدراسة الميدانية على عينة عشوائية بسيطة من العاملين بالوظائف اإلدارية 

 الوظائف في  عدد االستمارات الموزعة على العاملينإجماليبلغ  . مصرفي والشركات السياحية نجوم بمدينة شرم الشيخ
 ،من الفنادق استمارة 230، تحصل منها على عدد  استمارة500 مصر فيفئة أ  شركات سياحية 10ً فندقا، 20 في اإلدارية

َ واستبعد منها عدد  استمارة من الشركات السياحية190 ِ عدد االستمارات الصالحة  إجمالي بلغ لي،  استمارة غير مستوفاة30ُ
تم تحليل البيانات الميدانية باستخدام برنامج .  االستمارات الموزعةإجماليمن % 78 استمارة بمعدل استجابة قدره 390للتحليل 

SPSS V23من خالل بعض األساليب اإلحصائية مثل معامل ألفا كرونباخ Cronbach's Alpha ثبات  للتحقق من 
 لبكرتً، التحليل الوصفي باستخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وفقا لمقياس تخدمومصداقية المقياس المس

  والتهديداتOpportunities والفرص Weaknessالضعف جوانب و Strengthنقاط القوة الخماسي للتعرف على أهم 
Threats ى باإلضافة إلى اختبار،االستراتيجيالتحليل تأثير لقياس ، معامل االنحدار الخطي البسيط Mann-Whitney U 

  .والحصة السوقية االستراتيجيلتحليل ل ًوفقا الفنادق والشركات السياحيةللتعرف على مدى وجود أية فروق معنوية بين 
 Scale Reliability and Validityاختبار الثبات والمصداقية 
أظهرت نتائج التحليل المقياس المستخدم ،  ومصداقية لتحديد مدى ثبات Cronbach's Alphaتم إجراء اختبار معامل 

أن جميع أبعاد المقياس المستخدم تتمتع بدرجة عالية من الثبات والمصداقية، حيث تراوحت قيم معامل ألفا ) 2(بالجدول 
 0.937ن ، وهذا يعنى أن درجة معامل الصدق للمقياس مرتفعة إذ تراوحت بي0.923  : 0.879كرونباخ لألبعاد الخمسة من 

  . فأكثر0.7ً، وبالتالي فجميعها أكبر من الحد األدنى المقبول إحصائيا وهو 0.960 : 
  .نتائج إختبار الثبات والصدق لمقياس البحث): 2(جدول 

  
  البعد

  عدد 
  المفردات

معامل 
ألفا 

  كرونباخ

معامل 
  الصدق

 Strength  6 .91 .95 نقاط القوة
 Weakness   6 .92 .96نقاط الضعف 

 Opportunities  6 .92 .95لفرص ا
 Threats  6 .91 .95التهديدات 
 Market Share 8 .87 .93الحصة السوقية 

 94. 89. 32   جميع فقرات المقياس
  النتائج والمناقشة

  بحثلمتغيرات ال الوصفيالتحليل  .1
  ): 3(يوضح جدول 

نقـاط موافقـة علـى أن فقـرات جـاءت  Strengths وةأن أجوبـة عينـة البحـث بالفنـادق والـشركات الـسياحية لمتغيـر نقـاط القـ -
 بنـــسبة 4.13 "القـــوة"  لمتغيـــرالحـــسابيالقـــوة تمثـــل قـــوة للمنظمـــة وتميزهـــا عـــن غيرهـــا مـــن المنظمـــات، حيـــث بلـــغ المتوســـط 

لتـواء والتفـرطح موجبـة ولـم تـصل إلـى وكانـت قـيم اال.  مما يشير إلى تجانس األجوبة0.981 معياري، وبانحراف 82.6%
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 )2017(ق اإسـح و) 2016( كل مـن محمـد هنا يؤكدو. نحراف واضح عن متوسطهاتعنى وجود تشتت كبير وا يالت 1.5
 العمـل، أو الخـصائص فـي إيجـابي تسهم على نحو والتي المنظمة فيتمثل األشياء المتوافرة  Strengths أن جوانب القوة

 ولتحديد نقـاط القـوة . إنجاز العمل بمهارة عاليةفيهم  تعطى للمنظمة إمكانات جيدة تعزز من عناصر القوة لديها وتسالتي
 أمــامهــل لــدى المنظمــة أيــة قــدرات مميــزة تجعلهــا قــادرة علــى الــصمود : اآلتيــة األســئلة نيجــب علــى المنظمــة أن تجيــب عــ

ة  التعامـل مــع المنظمــة علـى حــساب منافــسيها؟، هـل تقــدم المنظمــالعمــالء يختــارون يجعـل الــذي الـسوق؟، مــا فــيالمنافـسة 
ًسلعا وخدمات ال يمكن تقليدها من قبل المنافسين حاليا ومستقبال؟ ً ً. 

 نقــاط وجــودعلــى موافقــة  جــاءت Weaknessأن أجوبــة عينــة البحــث بالفنــادق والــشركات الــسياحية لمتغيــر نقــاط الــضعف  -
 معيـاريانحراف ، وبـ%69.3 بنـسبة 3.47 " الضعف " لمتغيرالحسابي بلغ المتوسط إذ تجاه المنظمة، ًاضعف تمثل عائق

  تعنــىالتــي 1.5لتــواء والتفــرطح موجبــة ولــم تــصل هــذه القــيم إلــى  ممــا يــشير إلــى تجــانس األجوبــة، وكانــت قــيم اال0.876
ن جوانــب إ) 2017 (قاإســحو ) 2016(كــل مــن محمــد  وهنــا يؤكــد.  واضــح عــن متوســطهاوانحــرافوجــود تــشتت كبيــر 

 البيئـة الداخليـة، إذ تـسعى المنظمـات للتقليـل منهـا أو محاولـة  عوامـلفـي الـسلبي الجانـب تمثـل تعد Weaknessالضعف 
 بيئتهـا الخارجيـة، وللوقـوف علـى فـي أنـشطتها أو الفـرص المتاحـة فـيالقضاء عليها من خالل استثمار نقاط القوة المتـوافرة 

 فـي قـصور أياك هـل هنـ:  مجموعة من األسئلة منهـان على المنظمة اإلجابة عيجب البيئة الداخلية، فيمكامن الضعف 
 إنــسانية العمــل؟، بــم تتميــز المنظمــات المنافــسة عــن المنظمــة؟ ومــا أســباب فــي تــؤثر التــيعمليــات أو إجــراءات المنظمــة 

 .المنظمة أن تحتاط لها؟يجب على تميزها؟، هل هناك أية مشكالت داخلية مستقبلية 
ممــا يــدل علــى وجــوب موافقــة  Opportunitiesأجوبــة عينــة البحــث بالفنــادق والــشركات الــسياحية لمتغيــر الفــرص جــاءت  -

 معيــاري، وبــانحراف %72.2 بنــسبة 3.61  الفــرص لمتغيــرالحــسابياســتغالل المنظمــة لهــذه الفــرص، حيــث بلــغ المتوســط 
 وجـود تـشتت تعنـى والتـي 1.5لتـواء والتفـرطح موجبـة ولـم تـصل إلـى إلى تجانس األجوبة، وكانـت قـيم اال مما يشير 1.15
 أن تمثـل األوضـاع البيئيـة )2017(ق اإسـحو ) 2016(كل من محمـد وهذا ما أكده . نحراف واضح عن متوسطهااكبير و

 يمكن أن تنتج عوائد لها، إذ تـصرفت علـى نحـو مناسـب بخـصوصها؛ وتقـوم إدارة المنظمـة عامـة والتيالمفضلة للمنظمة، 
ً بيئتها حاليا ومـستقبالفيوالتسويق خاصة بدراسة الفرص المتاحة   يمكـن التـي تتعلـق بمجـال نـشاطها لتحديـد الفـرص والتـي ً

هـل :  مجموعـة مـن األسـئلةن منها، وما يفترض القيام به من قبل المنظمة، كما يجب على المنظمة أن تجيـب عـاالستفادة
ة؟، مـا  المنظمـفـي اسـتثمار هـذه الفـرص المـستلزمات الماليـة وفرتستلزم هذه الفرص من المنظمة تعلم ميدان جديد؟، هـل يـ

ً يمكن أن يرسم لهـا فرصـا والذي المستقبل في تتنبأ به المنظمة الذي السوق؟ وأين يمكن أن توجد؟، ما فيالفرص المتاحة 
 .جديدة؟

 وجـودجـاءت محايـدة ممـا يـدل علـى  Threats  أجوبة عينة البحث بالفنادق والشركات الـسياحية لمتغيـر التهديـداتما عنأ -
، %57.4 بنـسبة 2.87 لمتغير الحسابيلمنظمة لذا يجب عليها تفاديها، حيث بلغ المتوسط  تواجه االتيبعض التهديدات 

 والتفـرطح موجبـة ولـم تـصل هـذه القـيم إلـى االلتـواء مما يشير إلـى تجـانس األجوبـة، وكانـت قـيم 0.779 معياريوبانحراف 
 إنـه )2017(ق اإسـحو ) 2016(كـل مـن محمـد  يـذكر.  واضح عن متوسـطهاوانحراف تثبت وجود تشتت كبير التي 1.5

 تمثـل مـع الفـرص وجهـين لعملـة واحـدة، ففـى حـال كـون الفـرص القطـب كونهـا إطـار فييمكن النظر إلى التهديدات البيئية 
ًالموجــب، فــإن التهديــدات تمثــل القطــب الــسالب، ومــا يمثــل لمنظمــة معينــة فرصــة مــن المحتمــل أن يكــون تهديــدا لمنظمــة 

 يقـوم بـه الذيما : اآلتية األسئلة نقيق للتهديدات المحتملة يجب على المنظمة اإلجابة عأخرى، وللوصول إلى تشخيص د
 في طلبات العمالء، وتتطلب إجراء تغييرات في بقاء المنظمة ونموها؟، هل توجد تغييرات فيمنافسونا، ويؤدى إلى التأثير 

 . السوق؟فيظمة سلع وخدمات المنظمة؟، هل ستلحق التغييرات التقنية الضرر بوضع المن
 مرتفعـة ممـا يـدل علـى Market Share أجوبة عينـة البحـث بالفنـادق والـشركات الـسياحية لمتغيـر الحـصة الـسوقية جاءت -

 كبيــرة مــن العمــالء، كمــا أنهــا تــستطيع أن تتوســع فــى ًاأن المنظمــة تــستحوذ علــى قــدر كبيــر مــن الــسوق وأنهــا تجــذب أعــداد
 ممــا 1.01 معيــاري، وبــانحراف %82.6 بنــسبة 4.13  الحــصة الــسوقيةلمتغيــر الحــسابيالمــستقبل، حيــث بلــغ المتوســط 

 تثبت وجود تشتت كبيـر التي 1.5لتواء والتفرطح موجبة ولم تصل هذه القيم إلى يشير إلى تجانس األجوبة، وكانت قيم اال
 . نحراف واضح عن متوسطهااو
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  . والحصة السوقيةاتيجياالستر اإلحصاءات الوصفية لمتغير التحليل اختبار): 3(جدول 
  الحسابيالمتوسط 

Mean  
النسبة 
  المئوية

Minimum Maximu
m 

Range  االلتواء  
Skewness  

  التفرطح
Kurtosis  

  
  المتغيرات

Statistic  Std. 
Deviation  

%  Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statisti
c 

Std. 
Error 

  
  الدرجة

         Strengths   4.13  .981 82.6 نقاط القوة
تعتبر أسعار الخدمات المقدمة من  .1

قبل المنظمة منخفضة مقارنة 
  بالمنافسين

4.06 .081  81.2 .001  .005 .004 1.12 .124 .449 .24
7 

 موافق

تحرص المنظمة على استخدام  .2
  التقنيات اإلدارية الحديثة

4.23 .965 84.6 .001 .005 .004 1.16 .124 1.29 .24
7 

 فقموا
ًجدا  

يوجد بالمنظمة فروع لديها القدرة  .3
 جميع فيعلى تقديم الخدمات 

  اإلقليمأنحاء 

4.12 .972 82.4 .001 .005 
  

.004 1.06 .124 1.03 .24
7 

 موافق

 اتمتلك المنظمة موارد مالية تمكنه .4
  من توسيع نشاطاته

4.01 .964 80.2 .001 .005 .004 .938 .124 .467 .24
7 

 موافق

ظمة بعمل برامج تدريبية تقوم المن .5
  للعاملين بصفة مستمرة

4.37 .899 87.4 .001 .005 .004 .996 .124 .930 .24
7 

 موافق
ًجدا  

تحرص المنظمة على تطوير  .6
الثقافات والقيم لدى العاملين 

  لتنسجم مع العمالء

3.96 .937 79.2 .001 .005 .004 1.21 .124 1.21 .24
7 

 موافق

          Weakness  3.47 .876  69.3نقاط الضعف 
تقدم المنظمة خدمات رخيصة  .7

  ولكنها بجودة متدنية
3.24 .614 64.8 .001 .005 .004 .737 .124 .782 .24

7 
 محايد

 في كالتتواجه المنظمة مش .8
استخدام التقنيات والعمليات 

  التشغيلية الداخلية

3.41 .552 68.2 .001 .005 .004 1.30 .124 1.23 .24
7 

 موافق

دمات المنظمة منطقة تغطى خ .9
  محلية واحدة فقط

3.70 .798 74 .001 .005 .004 1.12 .124 .983 .24
7 

 موافق

 فيتعانى المنظمة من النقص  .10
 المالية بما ينعكس على اموارده

  امستوى أدائه

3.19 .720 63.8  .001 .005 .004 1.03 .124 .967 .24
7 

 محايد

 االهتمام بالبرامج فييوجد ضعف  .11
   تقدم للعاملينالتيالتدريبية 

3.90 .715 78 .001 .005 .004 1.41 .124 1.32 .24
7 

 موافق

 محايد24. 992. 124. 1.16 004. 005. 001. 67 788. 3.35ال تنسجم الثقافات والقيم السائدة  .12
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 7  بالمنظمة مع العمالء
         Opportunities  3.61 1.15 72.2الفرص 

تستغل المنظمة االستقرار  .13
   توسيع نشاطاتهافي يالسياس

3.76 1.14 75.2 .001 .005 .004 .933 .124 .176. .24
7 

 موافق

تستطيع المنظمة استغالل  .14
 استقرار فيالظروف االقتصادية 

  نسبة الحجوزات

3.72 1.22 74.4 .001 .005 .004 .705 .124 .901 .24
7 

 موافق

يتم االستفادة من ارتفاع معدل  .15
   جذب العمالء فيدخل الفرد 

3.28  1.16 65.6 .001 .005 .004 .630 .124 .786 .24
7 

 محايد

 رخصتساعد القوانين المتعلقة بال .16
 تخفيضالممنوحة للمنظمة على 

أسعار وتكلفة الخدمات المقدمة 
  للعمالء

3.81  .982 76.2 .001 .005 .004 .820 .124 .333 .24
7 

 موافق

 باإلقليمتسهم اإلمكانيات المتاحة  .17
التقنيات  الحصول على في

المتقدمة لتقديم الخدمات والتواصل 
  مع العمالء

3.43 1.13  68.6 .001 .005 .004 .741 .124 .470 .24
7 

 موافق

توجد بعض المقومات المحيطة  .18
 تمكنها من التحول والتيبالمنظمة 

  إلى نظام البيئة الخضراء

3.68 1.27 73.6 .001 .005 .004 .857 .124 .328 .24
7 

 موافق

         Threats  2.87 .779  57.4دات التهدي
 فييؤثر عدم االستقرار السياسي  .19

  توسيع نشاطات المنظمة
3.11 .794 62.2 .001 .005 .004 1.25 .124 1.11 .24

7 
 محايد

 فيتسهم الظروف االقتصادية  .20
 نسبة فيالحد من االستقرار 

  الحجوزات

3.45 .770 69 .001 .005 .004 1.31 .124 1.42 .24
7 

فقموا  

يعمل انخفاض معدل دخل الفرد  .21
   انخفاض عدد العمالء في

3.40 .812 68.2 .001 .005 .004 1.14 .124 1.27 .24
7 

 محايد

على ارتفاع رخص تعمل قوانين ال .22
أسعار وكلفة الخدمات المقدمة 

  للعمالء

2.34 .752 66.8 .001 .005 .004 1.19 .124 1.36 .24
7 

غير 
 موافق

مة على انخفاض اعتماد المنظ .23
التقنيات المتطورة نتيجة عدم 

  اإلقليم فيوجودها 

2.53 .719 50.6  .001  .005 .004 1.07 .124 1.19 .24
7 

غير 
 موافق

توجد صعوبات كثيرة تحيط  .24
بالمنظمة تحد من القدرة على 

2.40 .860 48  .001 .005 .004 1.21 .124 1.23 .24
7 

غير 
 موافق
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  التحول إلى البيئة الخضراء
         Market Share  4.13 1.01 82.6لسوقية الحصة ا

تحاول المنظمة باستمرار االعتماد  .25
على البرامج التطويرية من أجل 

  زيادة حصتها السوقية

4.03 .812 80.6 .001 .005 .004 1.13 .124 1.12 .24
7 

 موافق

يتميز موقع المنظمة الخاص  .26
ى زيادة حصتها علبالمساعدة 

  السوقية

4.17 .757 83.4  .001 .005 .004 1.10 .124 1.16 .24
7 

 موافق

تستغل المنظمة الفرص البيئية  .27
   السوقفيالستمرار النمو 

4.08 .907 81.6  .001 .005 .004  1.30 .124 1.37 .24
7 

 موافق

تدرس المنظمة حجم السوق الكلى  .28
  عند إعداد خطتها التسويقية

4.00 .746 80 .001 .005 .004 1.21 .124 1.07 .24
7 

 افقمو

تهتم المنظمة بالشكاوى المقدمة  .29
  من العمالء 

4.05 .695 81 .001 .005 .004 1.18 .124 .866 .24
7 

 موافق

تتعامل المنظمة بشكل سريع مع  .30
   يواجهها العمالءالتيالمشاكل 

4.22 .835 84.4 .001 .005 .004 .810 .124 .824 .24
7 

 موافق
 ًجدا

تمتلك المنظمة عالمة تجارية  .31
 جذب فين غيرها تسهم تميزها ع
  العمالء

4.19 .868 83.8 .001 .005 .004 1.26 .124 1.22 .24
7 

 موافق

 فيتمتلك المنظمة مهارات متميزة  .32
  إدارة العالقات مع العمالء

4.29 .745 85.8 .001 .005 .004 1.32 .124 1.12 .24
7 

 موافق
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 اختبار عالقة االرتباط بين متغيرات البحث  .2
بعالقة االرتباط بين متغير التحليل  تم إجرائه باستخدام معامل ارتباط بيرسون النتائج الخاصة الذي إلحصائياأظهر التحليل 

التحليل  بين جميع أبعاد متغير معنويوجود ارتباط ) 4(؛ حيث يوضح جدول  ومتغير الحصة السوقيةاالستراتيجي
 )Threats، التهديدات Opportunities الفرص  ، Weakness، نقاط الضعف  Strengths نقاط القوة (االستراتيجي

  01.  وذلك عند مستوى معنوية 0.863 : 0.667  بيناالرتباط، وتراوح معامل Market Shareومتغير الحصة السوقية 
  .معامالت االرتباط بين متغيرات البحث): 4(جدول

 نقاط القوة 
Strengths 

نقاط الضعف 
Weakness  

الفرص 
Opportunities  

ديدات الته
Threats 

الحصة السوقية 
Market Share 

          Strengths  1 نقاط القوة
نقاط الضعف 
Weakness  

.863 1       

الفرص 
Opportunities  

.781 .711 1     

    Threats  .804 .815 .763 1التهديدات 
الحصة السوقية 
Market Share 

754 .667 .759 .743 1  

All Correlations are significant at 0.01 level. 
   للفروق الثنائيةMann- Whitney Uتحليل معامل  .3

تــم إجــراء تحليـــل معامــل مـــان وتنــي للتعـــرف علــى مـــا إذا كانــت هنــاك أيـــة فــروق معنويـــة بــين العـــاملين بالفنــادق والـــشركات 
سابي ألجوبــة أن مــدى المتوســط الحــ) 5(حيــث أظهــرت نتــائج جــدول .  والحــصة الــسوقيةاالســتراتيجيالــسياحية تجــاه التحليــل 

ممـا يـدل علـى انتـشار مفهـوم التحليـل ) 28.51(أكثر منه في الـشركات الـسياحية ) 49.71(عينة البحث يميل نحو الفنادق 
  .  بين الفنادق أكثر منه في الشركات السياحية االستراتيجي
  .لحصة السوقية وااالستراتيجي بين عينة الدراسة تجاه التحليل Mann- Whitney Uتحليل الفروق ) 5(جدول 

  أوجه الفروق بين عينة الدراسة  المتغير المستقل

  المعنوية  مدى المتوسط  عدد المفردات  نوالعامل

  49.71  220  الفنادق
  

  االستراتيجيالتحليل 

  28.51  170  الشركات السياحية

0.000  

  بين متغيرات البحث نحداراختبار عالقة اال .4
ً طبقا لـتحليل Strategic Analysis االستراتيجي االنحدار المتعدد بين التحليل  نتائج تحليل معاملأن) 6( جدول يوضح

SWOT والحصة السوقية Market Shareعلى النحو التاليهى للفنادق والشركات السياحية و :  
 Market Share والحــصة الــسوقية Strengthsتوجــد عالقــة انحــدار طرديــة ذات داللــة معنويــة بــين نقــاط القــوة  -

)Sig =.000 ( حيث بلغ معامل االنحدار لهذه العالقة ،)β = 0.215 (ى أن زيـادة المتغيـر المـستقل ، وهـذا يعنـ
 0.215 بمقـــدار "الحـــصة الــسوقية"ى إلــى زيـــادة المتغيــر التــابع بمقـــدار وحــدة واحــدة ســـيؤد Strength نقــاط القــوة

، كمــا تبــرهن ين المتغيــرين عالقــة طرديــةن هــذأن العالقــة بــيإلــى ، كمــا تؤكــد إشــارة معامــل االنحــدار الموجبــة وحــدة
 . صحة وثبوت هذه العالقة = 2.75Tقيمة اختبار 

 "والحــصة الــسوقية" Weakness "نقــاط الــضعف" المــستقل توجــد عالقــة انحــدار عكــسية ذات داللــة معنويــة بــين  -
Market Share) Sig =.000 ( حيـث بلـغ معامـل االنحـدار لهـذه العالقـة ،)β = -.152 (عنـى أن ، وهـذا ي

ـــر المـــستقل  ـــاط الـــضعف"زيـــادة المتغي ـــى Weakness "نق ـــدار وحـــدة واحـــدة ســـيؤدى إل ـــابع" نقـــص بمق ـــر الت  المتغي
 وحدة، كما تؤكد إشارة معامل االنحدار السالبة أن العالقة بين هذين المتغيرين (152.-) بمقدار "الحصة السوقية"

 .وت هذه العالقة صحة وثب = T-1.62عالقة سالبة، كما تبرهن قيمة اختبار 
 Market "والحــصة الــسوقية" Opportunities "الفـــرص"توجــد عالقــة انحــدار طرديـــة ذات داللــة معنويــة بــين  -

Share) Sig =.037 ( حيث بلغ معامل االنحدار لهذه العالقة ،)β = 0.110 ( وهـذا يعنـى أن زيـادة المتغيـر ،
دى إلــى زيــادة المتغيــر التــابع الحــصة الــسوقية بمقــدار  بمقــدار وحــدة واحــدة ســيؤStrengths "نقــاط القــوة"المــستقل 
 وحدة، كما تؤكد إشارة معامل االنحدار الموجبة أن العالقة بين هذين المتغيرين عالقة طردية، كما تبرهن 0.110

 . صحة وثبوت هذه العالقة = 2.09Tقيمة اختبار 
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 Market "والحـصة الـسوقية"  Threats "داتالتهديـ"توجد عالقة انحدار عكسية ذات داللة معنوية بـين المـستقل  -
Share) Sig =.000 ( حيث بلغ معامل االنحدار لهذه العالقة ،)β = -.633 ( وهـذا يعنـى أن زيـادة المتغيـر ،
 بمقدار وحـدة واحـدة سـيؤدى إلـى نقـص أداة المتغيـر التـابع الحـصة الـسوقية بمقـدار Threats" التهديدات"المستقل 

كد إشارة معامل االنحدار السالبة أن العالقة بين هذين المتغيرين عالقة سالبة، كما تبرهن  وحدة، كما تؤ(633.-)
 . صحة وثبوت هذه العالقة = T-10.16قيمة اختبار 

 الحصة السوقيةزيادة  في االستراتيجيأثر التحليل ): 6(جدول
  )Market Shareالحصة السوقية (المتغير التابع 

nenstentandardized Coefficient نوع التأثير 

  
  
  

 B  Standardized  المتغيرات المستقلة
Error  

β  T Sig. 

 

Constant 2.27  .856  2.65 .008  
 إيجابي Strengths  .221 .080  .215 2.75 .000 نقاط القوة 

 سلبي Weakness  .050  .031 .152-  1.62-  .000نقاط الضعف 

 إيجابي Opportunities  .055 .026 .110 2.09 .037الفرص 
 سلبي Threats  .537 .053 .633-  10.16-  .000التهديدات 

F = 124.3                                                     R2 = .564                                  Sig. = .000 

   :مما سبق يستنتج 
 . مصرفي الفنادق والشركات السياحية في الحصة السوقية  زيادةفي االستراتيجي للتحليل ًا مباشرًاأن هناك تأثير -
 .زيادة الحصة السوقيةوبين  نقاط القوة والفرص فيلمتمثلة ا االستراتيجيأنه يوجد عالقة طردية بين أبعاد التحليل  -
لحــصة  زيــادة اوبــين نقــاط الــضعف والتهديــدات فــي المتمثلــة االســتراتيجيأنــه يوجــد عالقــة عكــسية بــين أبعــاد التحليــل  -

 .السوقية
أن الفنـادق والــشركات الـسياحية موضــع البحــث تحـرص علــى اســتخدام التقنيـات اإلداريــة الحديثــة كأحـد الوســائل العامــة  -

 يمكــن مــن خاللهــا توســيع نــشاطاتها لتــشمل جميــع التــيللتواصــل مــع العمــالء، ولكنهــا ال تمتلــك المــوارد الماليــة الكافيــة 
 .اإلقليمأنحاء 

  توصيات البحث
  : بـــالفنادق والشركات السياحية فى مصرفى   الوظائف اإلداريةفين ولعاملوصى اء ما أسفرت عنه نتائج البحث، ي ضوفي
أجل زيادة من   بصفة خاصةالشركات السياحيةوفى  الفنادق في االستراتيجيالتحليل على ترسيخ مفهوم العمل  -

حيث كانت عالقتهما طردية مع ) ط القوة والفرصنقا (االستراتيجيالحصة السوقية، وضرورة دعم بعدى التحليل 
 .الحصة السوقية

 .العمل على تقديم خدمات جديدة ومتميزة للعمالء -
 . تؤدى إلى عدم رضاهمالتي المشكالتاالهتمام بالمعايير البيئية عند تقديم الخدمة لزيادة نسبة العمالء والتغلب على  -
 نسبة الحجوزات من خالل في الحد من االستقرار فيشكل كبير  تسهم بالتيضرورة استغالل الظروف االقتصادية  -

 .العروض المختلفة لجذبهمبزيادة االهتمام بتحفيز العمالء 
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Strategic analysis as An entrance for increasing market share in Egyptian 
tourism companies and hotels 

The research evaluates the dimensions of strategic analysis at Egyptian travel agents (category 
A) and hotels (5star), besides measuring its effect on enhancing the market share: A questionnaire was 
distributed to a random sample of administrative employees at the travel agents and hotels - The 
collected data were statistically processed.  The results showed that despite the willingness of these 
organizations to use up-to date technology, they lack financial resources necessary to widen their 
activities. Also it is revealed that the concept (meaning) of strategic analysis was less tangible at the 
travel agents compared to hotels. Relevant recommendations are given. 


