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امللخص:
يهدف البحث إلى دراسة موضوع دور التسويق عبر مواقع التواصل االجتماعي ملدراء الفنادق خمسة وأربع نجوم في إستراتيجيات تطوير
الخدمات السياحية ،وعرض الباحث األدبيات املتعلقة بهذه املوضوعات ،وتم تحديد مشكلة البحث من خالل طرح عدة تساؤالت تمركزت حول طبيعة
العالقة والتأثير بين املتغير املستقل واملتغير التابع ،وتم تصميم مخطط فرض ي للبحث والذي انبثقت عنه الفرضيات الرئيسة والفرعية والجل التحقق
من هذه الفرضيات تم واخضاع الدراسة لبعض االختبارات اإلحصائية تم انتهاج البحث املنهج الوصفي التحليلي ،وتم تحديد عينة البحث من عدد من
ً
مديرين فنادق خمس و وأربعة نجوم في مدينة أربيل ،إذ تم توزيع ( )144استمارة على ( )24فندقا على األفراد املستجيبين وتم الحصول على ()132
استمارة وكلها صالحة للتحليل ،وتم استخدام برنامج ) (SPSSلدراسة العالقات املفترضة في أنموذج البحث ،وتوصل البحث إلى مجموعة من
االستنتاجات أهمها ،كشفت نتائج تحليل االرتباط عن وجود عالقات معنوية موجبة وبمستوى عال بين دور التسويق عبر مواقع التواصل االجتماعي و
إستراتيجيات تطوير الخدمات على املستوى الكلي ،وهذا يؤكد إفادة الفنادق املبحوثة من تحديد دورالتسويق عبر مواقع التواصل االجتماعي ومساهمته
في إستراتيجيات تطوير الخدمات .أما املقترحات التي توصل اليها البحث ،فقد اقترح الباحث ضرورة رؤية جديدة إلدارة الفنادق لخلق أفكار واقعية
للتنفيذ واالهتمام بوسائل تكنولوجية حديثة وتعلمها وإستخدامها.
الكلمات املفتاحية :التسويق؛ مواقع التواصل االجتماعي؛ تطوير؛ إستراتيجيات الخدمات

املقدمة:
إن االستخدام األمثل لكافة الوسائل املتاحة لتحقيق أهداف املؤسسات بشكل عام واملؤسسات األهلية على وجه الخصوص لهو من
ضروريات هذا العصر ,ولعل موضوع االستفادة مما أنتجته عقول أبناء القرن الواحد والعشرين في مجال االتصاالت و اإلدارة أصبح يحتل الصدارة في
مواضيع البحث العلمي في جميع الدول العالم ,إن املاليين من الناس يستخدمون شبكات التوصل االجتماعي كأفراد للحفاظ على العالقة فيما بينهم
ً
ولقد بدأت املنظمات تدرك أن استخدام مواقع التوصل االجتماعي ال يهدف فقط لتوصيل معلومات أو رسائل معينة عن منتجاهها كما كان الحال سابقا
ً
ً
عندما كانت املنظمات تنش يء موقعا خاصا بها على اإلنترنت تعرف من خالله باملنظمة و منتجاهها ,ولكن تقدم هذا املفهوم ليبتكر آليات جديدة للتعامل
ً
بين املنظمات وجمهورها ,فقد أصبح للجمهور تأثيرا فعال وصوت مباشر يخاطب به املنظمة ويبدي آراءه في أنشطتها التسويقية واالجتماعية بكل صراحة
وبدون وسيط,مما يعزز عالقته باملنظمة ويزيد الوالء ملنتجاهها,ويعد التجديد والتطوير للمنتجات هو عصبة الحياة بالنسبة لألعمال حيث يعتبر تطوير
ً ً
ً
ً
ً
وطرح منتجات جديدة عامال حيويا واساسيا بل وضروريا جدا من أجل بناء وإستمرار عمل املنظمات وذلك بسبب قصر دورة حياة املنتج في األسواق
الحديثة ونمو انتشار العوملة وزيادة حدة املنافسة تكليف اإلناث لشغل املناصب االدارية وذلك من خالل أتباع ساعات العمل املرنة أو الساعات
املضغوطة لألستفادة من قدراههم في املجاالت األدارية كافة و أن تقوم إدارة الفنادق بدارسة السوق املستهدف وتحديد احتياجاته من الخدمات من
خالل املواقع اإللكتروني و تسويق مزيج من الخدمات التي تناسب تلك األسواق لتحسين وضعها التنافس ي .
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ً
ونظرا ألهمية التسويق عبر مواقع التواصل االجتماعي وأبعاده ودوره في إستراتيجيات تطوير الخدمات جاء البحث الحالي لدراسة هذا الدور
من خالل أربعة محاور استعرض األول اإلطار العام ومنهج البحث فيما خصص املحور الثاني لإلطار النظري ،أما املحور الثالث فتناول الجانب
التطبيقي .واختتم البحث بمحوره الرابع الذي تناول أهم ما توصل إليه البحث من استنتاجات ومقترحات.

منهجية البحث:

ا
أول :مشكلة البحث:
تسعى الفنادق خمسة و أربعة نجوم اليوم إلى االرتقاء باعمالها وتحسين وتطوير خدماهها من أجل التفوق على منافسيها ،أو الحفاظ على
موقعها في البيئة التي تنافس فيها ،ولعل العامل الحرج في هذا التنافس هو أداءها الذي يعد املحور الرئيس العمالها ككل والعامل األهم في بقائها
ً
وديمومتها ،كما أن دورالتسويق عبر مواقع التواصل األجتماعي ألصحاب القرار في تلك الفنادق يلعب دورا مهما في توجيه هذا األداء نحو تحقيق
مستويات األداء ،ويعد إستراتيجيات تطوير الخدمات أحد املوضوعات املهمة والجوهرية في الفكر اإلداري املعاصر ،إذ تبنى عليها العديد من القرارات
املهمة إذ تسهم في تحسين ادائها والتفوق والتميز على الفنادق املنافسة في السوق  ،ومن هذا املنطلق يرى الباحث أن مشكلة الدراسة تتمركز في
التساؤالت اآلتية :
 .1مدى توفر متغيري الدراسة املتمثلة بالتسويق عبر مواقع التواصل األجتماعي وإستراتيجيات تطوير الخدمات في الفنادق املبحوثة؟ وما هي
مستوياهها؟
 .2ماهي طبيعة العالقة بين دور التسويق عبر التواصل األجتماعي و إستراتيجيات تطوير الخدمات في الفنادق املبحوثة؟
 .3ماهي طبيعة التأثير بين دور التسويق عبر مواقع التواصل األجتماعي و إستراتيجيات تطوير الخدمات في الفنادق املبحوثة؟
 .4هل هناك فروقات معنوية تجاه متغيري الدراسة على وفق السمات الشخصية لعينات املبحوثة ؟
ا
ثانيا :أهداف البحث:
يهدف البحث إلى تحقيق مايلي :
 .1تسليط الضوء على مداخل إدارية وتقديم إطار نظري لها عبر وصفها ملتغيرات الدراسة بهدف بلورة مفاهيم وطروحات الفكرية الجديدة املشار
اليها في املشكلة الفكرية للدراسة.
َ
َ
 .2محاولة إثارة اهتمام إدارات و مديرين في الفنادق املبحوثة لتناول هذه املوضوعات الحيوية واالهتمام بها تحليال وتطبيقيا.
 .3التعرف على مستوى وجود متغيرات الدراسة في الفنادق املبحوثة.
 .4تشخيص مستويات مؤشرات دور التسويق عبر مواقع التواصل األجتماعي في امليدان املبحوث.
ا
ثالثا :أهمية البحث:
 .1األهمية النظرية:
 تنبثق أهمية الدراسة من األهمية الحيوية ملتغيراهها بوصفها موضوعات معاصرة ومؤثرة شغلت الفكر اإلداري واإلستراتيجي.
 تعد هذه الدراسة محاولة متواضعة إلغناء املكتبة املعرفية بالشكل الذي يمكن من خالله تأكيد العالقات بين متغيرات الدراسة.
 تحديد األفكار الجوهرية ذات العالقة بموضوعات الدراسة الحالية إليجاد الترابط بين متغيراهها.
 .2األهمية امليدانية:
 تعريف الفنادق املبحوثة على مدى تحقيقها للتطوير ومدى أهميتها لبقائهم في عالم املنافسة.
َ
 اإلفادة من طبيعة العالقات والتأثير القائمة بين املتغيرات بالشكل الذي ينعكس على صورة الفنادق إيجابيا.
 تظهر أهمية الدراسة من أهمية القطاع املبحوث حيث أن الفنادق تمثل القطاع الحيوي في دعم األقتصاد و اإليرادت و الدخل القومي وعلى
وجه الخصوص قطاع الخدمات في إقليم كوردستان العراق.
ا
رابعا :أنموذج البحث وفرضياته:
ً
بناء على ما جاء في مشكلة البحث و أهدافها تم بناء أنموذج البحث (أنموذج البحث الفرض ي) الذي يوضح التسويق عبر املواقع التواصل االجتماعي
ملديري الفنادق ودورها في تطوير إستراتيجيات الخدمات ،كما في الشكل()1
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الشكل ( :)1املخطط الفتراض ي للبحث
املصدر :من إعداد الباحث

وتنبثق من األنموذج االفتراض ي للدراسة مجموعة من الفرضيات الرئيسة والفرعية على النحو اآلتي:
الفرضية الرئيسية الولى  :هناك عالقة معنوية ذات دللة إحصائية بين التسويق عبر مو اقع التواصل الجتماعي و إستراتيجيات تطوير الخدمة
الفندقية وتتفرع منها الفرضيات الفرعية :


توجد عالقة معنوية بين بعد املنتج (الخدمة) إستراتيجيات وتطوير الخدمات في الفنادق املبحوثة.



توجد عالقة معنوية بين بعد التسعير وإستراتيجيات وتطوير الخدمات في الفنادق املبحوثة.



توجد عالقة معنوية بين بعد التوزيع (املكان) وإستراتيجيات وتطوير الخدمات في الفنادق املبحوثة.



توجد عالقة معنوية بين بعد الترويج وإستراتيجيات وتطوير الخدمات في الفنادق املبحوثة.



توجد عالقة معنوية بين بعد األفراد (الناس) وإستراتيجيات وتطوير الخدمات في الفنادق املبحوثة.



توجد عالقة معنوية بين بعد التجهيزات املادية والبشرية وإستراتيجيات وتطوير الخدمات في الفنادق املبحوثة.

 توجد عالقة معنوية بين بعد الخصوصية وآمن املعلومات وإستراتيجيات وتطوير الخدمات في الفنادق املبحوثة.
ا
الفرضية الرئيسة الثانية :يوجد تأثير معنوي ألبعاد دور التسويق عبر مو اقع التواصل الجتماعي في تطويرإستراتيجيات الخدمات مجتمعة وتتفرع
منها الفرضيات الفرعية اآلتية:
 يوجد تأثير معنوي بين بعد املنتج (الخدمة) وإستراتيجيات وتطوير الخدمات في الفنادق املبحوثة.
 يوجد تأثير معنوي بين بعد التسعير وإستراتيجيات وتطوير الخدمات في الفنادق املبحوثة.


يوجد تأثير معنوي بين بعد التوزيع (املكان) وإستراتيجيات وتطوير الخدمات في الفنادق املبحوثة.
يوجد تأثير معنوي بين بعد الترويج وإستراتيجيات وتطوير الخدمات في الفنادق املبحوثة.



يوجد تأثير معنوي بين بعد األفراد (الناس) وإستراتيجيات وتطوير الخدمات في الفنادق املبحوثة.
يوجد تأثير معنوي بين بعد التجهيزات املادية والبشرية وإستراتيجيات وتطوير الخدمات في الفنادق املبحوثة.




 يوجد تأثير معنوي بين بعد الخصوصية و آمن املعلومات وإستراتيجيات وتطوير الخدمات في الفنادق املبحوثة.
ا
الفرضية الرئيسة الثالثة :تتباين الفنادق املبحوثة في دور التسويق عبر موقع التواصل الجتماعي تبعا لتباين مستويات تركيزها على أبعاد
إستراتيجيات تطوير الخدمات.
ا
خامسا :منهج البحث:
إعتمد البحث الحالي في اختبار فرضياته على املنهج الوصفي التحليلي عبر دراسة عالقة ،التأثير والفروقات بين متغيري البحث ،ألنها تركز
على تحليل آراء مديرين الفنادق املبحوثة ويتميز هذا األسلوب بنظرة شمولية حيث يتم اقتران وصف الحالة بتحليلها ومن ثم استخالص النتائج
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واملؤشرات املستخدمة في جمع البيانات واملعلومات ويتم استخدام التحليل ألغراض تحديد النتائج والوقوف على أبرز املؤشرات الختبار صحة
الفرضيات أو نفيها واملنبثقة من أنموذج البحث االفتراض ي.
ا
سادسا :حدود البحث:
ً
ً
 .1الحدود املكانية :تناول البحث عينة من الفنادق خمسة و اربعة نجوم في مدينة أربيل حصرا البالغ عددها ( )24فندقا.
 .2الحدود الزمانية :تمثلت في مدة إعداد البحث التطبيقي في الفنادق املبحوثة إذ بدأت بالزيارات األولية لتشخيص مشكلة البحث ومقابلة مديرين
ً
الفنادق حول آرائهم ومقترحاههم حول البحث وأهدافها فضآل عن توزيع استمارات االستبانة وإعادهها للمدة من 2019/6/13 - 2019/5/10
ً
 .3الحدود البشرية :يشمل البحث الحالي على مديرين في الفنادق املبحوثة البالغ عددهم ( )143مديرا.
 .4الحدود املوضوعية :اقتصر البحث على معرفة التسويق عبر مواقع التواصل االجتماعي ملديري فنادق ودورها في إستراتيجيات تطوير الخدمات في
الفنادق املبحوثة.
ا
سابعا :أساليب جمع البيانات:
 .1الجانب النظري :بهدف تغطية الجانب النظري للبحث تم اعتماد الباحث على املصادر العربية واألجنبية املتمثلة في الرسائل واألطاريح الجامعية
ً
والدوريات العلمية واملؤتمرات العاملية والكتب ،فضال عن االطالع على شبكة املعلومات العاملية (اإلنترنيت) التي ساعدت الباحث في هذا املجال.
 .2الجانب امليداني :تم االعتماد على االستبيان بوصفه األداة الرئيسة لجمع البيانات الخاصة بمتغيرات البحث وقد روعي في صياغتها قدرهها على
ً
قياس أبعاد البحث ومتغيراهها الفرعية ،وقد اعتمد الباحث في تحديد هذه املتغيرات على العديد من األبحاث والدراسات فضال عن اإلفادة من آراء
السادة الخبراء واملحكمين وذوي التخصص في ميدان البحث الحالي ،والجدول رقم ( )1يبين هيكل االستبانة.
جدول(:)1هيكل الستبانه
املحور األول

املعلومات الشخصية

الخصائص الفردية
للمستجيبين

6-1

6

من إعداد الباحث

التسويق عبر مواقع
التواصل األجتماعي

املنتج (الخدمات)
التسعير
التوزيع (املكان)
الترويج
األفراد
التجهيزات املادية و
البشرية
الخصوصية وآمن
املعلومات
إستراتيجية إختراق
السوق

X5-X1
X10-X6
X14-X11
X19-X15
X24-X20
X30-X25

5
5
4
5
5
6

رامي2003,
عواد2010,
Kietzman&Hermkens,2011
Evans,2012
الشاعر2015,

X35-X31

5

Y6-Y1

6

إستراتيجية تطوير
السوق

Y10-Y7

4

إستراتيجية تطوير
املنتج (الخدمات)
إستراتيجية التنويع

Y17-Y11

7

Y24-Y18

7

املحور الثاني

الجزء األول

ت

املتغيرات الرئيسة

املتغيرات الفرعية

تسلسل الفقرات

مجموع العبارات

املصدر

الجزء الثاني

إستراتيجيات تطوير
الخدمات

مجموع الفقرات االستمارة االستبانة

Kotler&Kellr,2009
Trott,2005,387
الطائي و العالق 2008,
الطريفي و أخرون 2018,
الصميدعي 2018,

65

املصدر :من إعداد الباحث

ا
ثامنا :اختبارات الستبانة
 .1الختبارات قبل توزيع الستبانة:
قياس الصدق الظاهري :بهدف التأكد من قدرة االستمارة على قياس متغيرات البحث فقد تم إخضاعها الختبار الصدق الظاهري وذلك لعرضها على
عدد من املحكمين والخبراء ،للتأكد من صحة الفقرات الواردة في االستمارة و مالءمتها لفرضيات البحث وأهدافها واستطالع أرائهم بشان قدرهها على
قياس متغيرات ال بحث بما يضمن وضوح فقراهها وشموليتها ودقتها من الناحية العلمية ،وفي ضوء ذلك تم حذف وتعديل وإضافة بعض الفقرات وعلى
النحو الذي اكتسب بموجبه رأي األكثرية في صحة فقراهها وشموليتها بما يتالءم مع فرضيات البحث.
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ثبات الستبانة :لقياس ثبات االستبانة تم استخدام تحليل الثبات ( ،)Reliability Analysisومن خالل مقياس ألفا – كرونباخ ( Alpha -

ً
 ،)Cronbachوقد يكون مقبوال عندما تكون هذه القيمة مساوية أو أكبر من ( ،)0.06ولغرض التأكد من دقة قياس متغيرات االستبانة فقد قام الباحث
َ
َ
بإجراء اختبار أولي ملتغيرات االستبانة لعينة مؤلفة من ( )20عضوا ،وأعيد االختبار بعد ( )20يوما وتبين أن التطابق في إجابات أفراد العينة حيث كلها
معنوية عند مستوى ( )0.05وهذا مؤشر للثبات املرتفع ،ألن كل قيم أكبر من ( )0.06وقد أخذت االستبانة صيغتها النهائية قبل التوزيع .والجدول رقم
( )2يوضح ذلك:
جدول( :)2إختبارألفا كرونباخ لثبات الستبانة
متغيرات البحث

عدد العبارات

قيمة املعامل

أبعاد التسويق عبر مواقع التواصل االجتماعي

20

0.952

أبعاد تطوير إستراتيجيات الخدمات

30

0.731

جميع عبارات االستبانة

50

0.945

املصدر :من إعداد الباحث

 .2الختبارات بعد توزيع الستبانة:
الحيادية :تبني الباحث مسألة عدم التدخل في إجابات أفراد عينة البحث والتأثير فيها ،حيث منح الباحث الوقت الكافي والحرية لإلجابة من أجل تحقيق
املوضوعية والحيادية العلمية.
أ .الوسائل اإلحصائية املستخدمة :تم استخدام مجموعة من الوسائل اإلحصائية من خالل برامج ( ،)SPSSمن أجل التوصل إلى مؤشرات دقيقة
تخدم أهداف البحث واختبار فرضياته وتمثل هذه الوسائل:


التوزيعات التكرارية :والنسب املئوية :لغرض وصف العينة املبحوثة.
األوساط الحسابية :يستخدم لتحديد مستوى اإلجابة عن الفقرات ومعرفة مستوى املتغيرات.
االنحرافات املعيارية :يستخدم ملعرفة مستوى تشتت إجابات العينة املطلق على الوسط الحسابي.



معامل األختالف :يستخدم ملعرفة مستوى تشتت اإلجابات النسبية عن الوسط الحسابي.
معامل االرتباط بيرسون :وتم استخدامه لقياس قوة وطبيعة العالقة بين املتغيرين.



االنحدار الخطي البسيط :وتم استخدامه ألغراض توضيح التأثيرات بين متغيري البحث وأبعاده.



إختبار  Tالختبار ارتباط سبيرمان ،اختبار  Fالختبار معنوية معامل نماذج االنحدار.





الجانب النظري
ا
أول :مفهوم التسويق اإللكتروني :
إن األعمال اإللكترونية تتكون من جانبين أساسيين هما جانب الطلب الذي يكون عن طريق عملية التسويق اإللكتروني ,وجانب العرض
(ويشمل عمليات اإلنتاج و التسويق و البيع و التوزيع والتسليم إضافة إلى عمليات املحاسبة و التحصيل) ,وعملية التسويق اإللكتروني هي أحد مكونات
األساسية التي تكون عن طريق االستخدامات و التطبيقات التجارية لشبكة اإلنترنت ,و التسويق اإللكتروني هو مجموعة الجهود التي يبذلها املشتري عبر
اإلنترنت للبحث عن منتجات محددة (سلع و خدمات  )....و املفاضلة بين املنتجات املعروضة للبيع في املواقع اإللكترونية املختلفة املنتشرة في فضاء
ً
ً
ً
ً
اإلنترنت  ,واملشتري قد يكون مشتريا تجاريا ( ,(B2B) (Business to Businessوقد يكون مشتريا إستهالكيا ( , (B2C) (Business to Consumerوقد
تكون العالقة بين املستهلك و املنظمة أو بين املستهلك و الدولة (أبو فارة. )107 ,2004,
ويرى(صادق و آخرون  ) 25 ,2014,إن التسويق اإللكتروني من املفاهيم الجديدة و املبتكرة في عالم التسويق ,ومن املالحظ أن مفهوم
التسويق اإللكتروني يشوبه بشكل من الغموض حتى في أدبيات التسويق ,ويعود سبب ذلك إلى االعتقاد أن التسويق ال يتم إال من خالل اإلنترنيت ،ويرى
( )Kotler&Armstrong,2016,236إن املسوقين عبر اإلنترنت ساهموا في خلق و تطوير طريقة جديدة للتسويق  ,ومن خالل تطوير التكنولوجيا و
اإلنترنت أصبحت تستخدم بشكل واسع من قبل املنظمات في مجال البيع للمستهلك و البيع للمنظمات ,ما ادى إلى التوصل إلى مفهوم التسويق
اإللكتروني  ,ومن التحديات التي ظهرت عند وضع إستراتيجية تسويقية هو كيفية مزيج التسويق التقليدي بالطريقة الحديثة للتسويق للحصول على
إستراتيجية شاملة فعالة للتسويق،.ويعرف التسويق اإللكتروني (سويدان " )401 , 2015 ,إستخدام تكنولوجيا املعلومات للربط الفاعل بين الوظائف
ً ً
التي يوفرها البائعون و املشترون" ويعرفها (الزعبي")46 ,2016 ,تعامل تجاري قائم على تفاعل أطراف التبادل إلكترونيا بدال من االتصال املادي املباشر
 ,أو عملية بيع وشراء السلع و الخدمات عبر شبكة اإلنترنت ويتضمن استخدام كل عناصر التسويق املباشر و الغير مباشر و تقنيات املساعدة إليصال
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األعمال التجارية إلى الزبائن" ويرى (عزام و آحرون " )440 ,2019 ,أنه إدارة التفاعل بين الشركة و املستهلك ضمن البيئة املتوقعة (اإلفتراضية ) من أجل
ً
تحقيق التبادل املشترك من منافع وانها ال تركز فقط على عمليات البيع و الشراء وإنما على تطبيق تنفيذ األدوات التسويقية إلكترونيا " .
ا
ثانيا  :املزيج التسويق اللكتروني :
املنتج(الخدمة) :اختلفت اآلراء حول مفهوم املنتج ،حيث يرى البعض إن املنتج هو الذي يمكن تبادله بشكل آلي أو شبه آلي (بمعنى إجراء بعض
العمليات عبر اإلنترنيت) ،أي أنه ال يحتاج إلى توزيع مادي  ،بمعنى انه يمكن إتمام وسيلة البيع والشراء كاملة من املنزل أو املنظمة (,)Eid,R,2006,200
ويقول (الصيرفي ) 692 :2007 ،املنتج هو الذي يتم أو يمكن تبادله بشكل آلي أو شبه آلي  ,ويعرفها (موس ى )138 ,2007،املنتج الذي يتم تبادله بشكل
ً
ً
شبه آلي هو منتج وليس منتجا تقليديا  ،ومن خصائصه انه غير مادي ذو طبيعة خدمية في بعض الجوانب ولكن يتم تداوله  ,ويرى ()Wang,2002,58
فيرى بأنه من خصائص املنتج هو إمكانية التغير (قابلية التغير) حيث يمكن تغير محتوى املنتجات تحويلها أو تعديلها أو إيصالها بسهولة  ،إال أنه ال
يمكن التحكم بسالمتها أو تكاملها من قبل املصنع بعد أن يتم تحميلها من قبل الزبائن .
ً
تأسيسا على ما تقدم نورد إن املنتجات التي تسويقها املنظمات يصنف الى :
 منتجات مادية ينطبق عليها نوع التجارة التقليدية  :حيث تتطلب وجود نظام توزيع مادي تقليدي يعمل بالتزامن مع األنشطة والعمليات  ،وان
املنتجات املادية وحسب الغرض من شرائها يقسم إلى نوعين هما سلع استهالكية وسع إنتاجية.
 منتجات رقمية ال تتطلب أي نظام للتوزيع املادي ،حيث تتم جميع أنشطة التسويق والبيع إلكترونيا عبر االنترنيت أي على الخط  ،واملنتجات الرقمية
هي املنتجات التي يمكن تحويلها إلى صورة رقمية أي تحويلها من الشكل املادي إلى الشكل الرقمي باستخدام التكنولوجيا الرقمية  ،ويعتبر املنتجات
الرقمية هي األكثر مالئمة التسويق اإللكتروني (. )Chaffey,2000,87
التسعير :إن التسويق يوفر الفرص للمستهلكين والزبائن في التعرف على أسعار املنتجات  ،وفي نفس الوقت يعطي الفرصة للمنتجين أيضا إلجراء مقارنة
بين تكاليف منتجاههم واملنتجات املنافسة ( )Kalyanam,2002,17ويشير (سعادي )78 ,2006,ان من التطورات الحديثة في إستراتيجية التسعير
استخدام العملة الرقمية  ،حيث يسمح للزبائن من خالل هذه اإلستراتيجية بإدخال رقم حسابهم مع وضع اعتماد بمبلغ معين لالستفادة من خدمات
معينة  ،حيث أن التسعير اإللكتروني مكن الزبائن من الحصول على أحسن العروض وبأحسن األسعار ،وأيضا يسمح لهم باملقارنة بين عروض أكثر من
منظمة في مختلف بقاع العالم دون أن يكلفهم ذلك عناء التنقل.
ً
التوزيع (املكان) :يعد التوزيع عنصرا أساسيا في التسويق  ،إذ يهتم بتوزيع السلع والخدمات التي تباع عبر أي شبكة اتصال اخرى  ،وقد نتج عن ظهور
هذه الشبكة بروز الوسطاء االفتراضين املتمثلون في املتاجر االفتراضية ومراكز التجارة االفتراضية التي تضم في موقعها عددا من البائعين (Chine-
 ,)Huang,2006,112ويرى (موس ى ) 188 , 2007 ،بأن عدم الوساطة ال تعني عدم وجود حاجة لوسطاء بالنسبة لجميع أنواع السلع ،حيث يفضل
استخدام الوسطاء خاصة بالنسبة للسلع املادية امللموسة والتي يتم توزيعها على نطاق واسع عبر العالم ،حيث إن بيئة األعمال عبر اإلنترنيت قد خلفت
العديد من الوسطاء كمحركات البحث ،واألدلة ،ومراكز التسوق التلقائي عبر اإلنترنت ،والوسطاء املاليون واملنتديات .
الترويج :لقد أصبح الترويج من أبرز الوسائل التي يجب على املنظمة أن تواكبها ،وكما علمنا من قبل إن مكونات املزيج الترويجي املعروفة في البيع
الشخص ي ،و اإلعالن ،وتنشيط املبيعات ،والنشر والعالقات العامة ،ولكن في الترويج سوف يختلف األمر نتيجة اختفاء أو تقليص دور عنصر هام في
املزيج وهو البيع الشخص ي بينها تزداد بوضوح أهمية كل من اإلعالن اإللكتروني وتنشيط املبيعات ،والترويج في املوقع يجب املشاركة في أداة البحث عبر
اإلنترنيت والتي تعتبر ذات قيمة كبيرة للمنظمات ،فعن طريقها يمكن الوصول لعدد كبير من املستخدمين فالزبون إذا لم يجد موقع املنظمة أثناء البحث
ً
فان الفرصة سوف تذهب ألحد املنافسين وكلما كان املدى الذي يمكن إن يدخل به الزيوت املوقع فعاال وجذابا كلما زاد عدد الزائرين وكلما زادت
اإليرادات املتوقعة ( الصيرفي.)695 ,2007 ،
ويقول ( )Quinton,2003,44وتعد أدوات تنشيط املبيعات املستخدمة على اإلنترنيت من هدايا وخصومات واملكافآت وغيرها ،والتي تعتبر من
االستراتيجيات الترويحية التي يمكن استخدامها لبناء عالقة طويلة األجل مع الزبون وتحقيق الوالء واالنتماء للمنظمة ومنتجاهها .
األفراد (الناس) :لقد اختلف الكتاب و الباحثين حول عناصر املزيج التقليدي هو أربعة عناصر ,لكن علماء التسويق أضافوا ثالثة عناصر جديدة
وخاص ة املنتجات في قطاع الخدمات وهي (األفراد (الناس) والدليل املادي أو البيئة املادية والبشرية أو التجهيزات املادية والبشرية و عملية تقديم
ً
ً
ً
الخدمة ويصفها آخرون بالخصوصية وآمن املعلومات واألفراد (الناس) هي العنصر لجميع األفراد الذين يؤدون دورا إنتاجيا أو تشغيليا في املنظمات
الخدمية فهم يقومون بإنجاز الخدمة أو أدائها باإلضافة إلى دورهم في بيع الخدمة (سويدان و حداد ,)40 ,2006,ويرى (الطريفي  )30 ,2018,يقصد
بالناس تلك العالقات التفاعلية بين املستفيدين من الخدمة أنفسهم والتي تعد في غاية األهمية في قطاع الخدمات حيث أن ادراكات املستفيد حول
جودة الخدمة قد تتشكل وتتأثر بفعل املستفيدين اآلخرين.
التجهيزات املادية والبشرية  :يعرف هذا العنصر بأنه الطرق واإلجراءات التي تستخدمها املنظمة من أجل تحقيق أهداف التسويق ،مثل تطوير منتج أو
خدمة جديدة وترويجها وبيعها للزبائن .من خالل التسويق يتم تعديل األنظمة واإلجراءات الالزمة لتقديم الخدمة بطريق تسهل على املستفيدين التعامل
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مع املنظمة إلكترونيا ،من حيث الوصول الى املعلومات التي يحتاجها الزبون عن الخدمة واالستفادة منها على مدار ( )24ساعة وبجودة عالية ,ويرى
ً
( )Kotler & Armstrong ,2016,236هي ايظا العناصر املادية امللموسة للمنتج أو الخدمة وكيف تتم عملية شرائه واستخدامه ،وفي العالم
اإللكتروني هو عبارة عن رضا الزبون عن املنظمة وعن مواقع التسويق اإللكتروني لها والخدمات املقدمة من خاللها .ويشمل سهولة التصفح املوقع
الشركة اإللكتروني وتوفره وأدائه ،حيث أن التسويق اإللكتروني يسمح للمنظمة باستخدام أدوات متطورة في عملية تصميم صفحاهها أو موقعها
اإللكتروني ،والترويج لها بطريقة تساهم في تحقيق رضا الزبائن ،ويشمل هذا العنصر على العوامل التالية :الصورة الذهنية للمنظمة ،تغليف املنتج،
رضا الزبائن .
الخصوصية وأمن املعلومات :الخصوصية هي احد عناصر املزيج التسويقي األساسية ,والخصوصية تعبر عن حق األفراد و الجماعات و املنظمات في
ت قرير مجموعة من القضايا بخصوص البيانات و املعلومات التي تخصهم  ,وأهم هذه القضايا (تحديد نوع البيانات و العلومات املسموح باستخدامها
من جانب املتجر(املوقع) اإللكتروني و االطراف األخرى ,تحديد كمية البيانات واملعلومات املسموح باستخدامها من جانب املتجر اإللكتروني و اإلطراف
األخرى ,تحديد كيفية استخدام البيانات واملعلومات التي تخص األفراد والجماعات و املنظمات من جانب املتجر اإللكتروني واملتاجر اإللكترونية و
مواقع التواصل األخرى ,تحديد توقيت استخدام البيانات و املعلومات املذكورة من جانب املتجر اإللكتروني و اإلطراف األخرى) .
ويعد آمن وسرية املعلومات التي يجري تبادلها بين البائع و املشتري (عند إبرا م صفقة ما من صفقات األعمال اإللكترونية ) من القضايا املهمة
ً
ً
جدا و الضرورية لنجاح هذه التجارة  ,خصوصا عندما تتعلق املسألة بأسرار العمل أو القضايا املالية (مثل أرقام حسابات املشترين أو البائعين وأرقام
بطاقات االئتمان) ,وقد برزت أهمية األمن والسرية في تعامالت وتبادالت األعمال و التجارة اإللكترونية بسبب عمليات االختراق والتخريب التي يمارسها
لصوص األنترنت وهذه العمليات أدت إلى خسائر كبيرة ملنظمات األعمال اإللكترونية وقد أدت في كثير من مرة إلى توقف هذه املواقع عن األعمال بسبب
الفيروسات أو عمليات التخريب التي يتسبب فيها هؤالء اللصوص (لصوص االنترنت) (أبو فارة .)341 , 2004,
وفي الشكل ( )2تظهر عناصر املزيج التسويقي األساسية ( )4Psوكذلك العناصل املضافة لتسويق الخدمات ()3Ps

شكل( :)2عناصر املزيج التسويقي األساسية ( )4Psوكذلك العناصراملضافة لتسويق الخدمات ( )3Psفي مو اقع التواصل الجتماعي
املصدر :من إعداد الباحث

ا
ثالثا  :تطبيقات التسويق اإللكتروني عبر املو اقع التواصل الجتماعي:
ً
 .1الفيس بوك  : Facebookيعد الفيس بوك  Facebookموقع ويب للتواصل االجتماعي يمكن الدخول إليه مجانا وتديره شركة الفيس بوك
محدودة املسؤلية كملكية خاصة لها ,فاملستخدمون بإمكانهم االنضمام إلى الشبكات التي تنظمها املدينة أو جهة العمل أو املدرسة أو اإلقليم,من أجل
االتصال باآلخرين والتفاعل معهم ,كذلك يمكن للمستخدمين إضافة أصدقاء وإرسال الرسائل إليهم ,وأيضا تحديث ملفاههم الشخصية وتعريف
األصدقاء بأنفسهم.
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 .2اليوتيوب  :You Tubeاختلفت اآلراء حول موقع (يوتيوب) وما إذا كان هذا املوقع شبكة اجتماعية أو ال ،حيث تميل بعض األراء إلى اعتباره موقع
ً
مشاركة الفيديو ،إن تصنيفه كنوع من مواقع التواصل االجتماعي نظرا الشتراكه معها في عدة من الخصائص جعلنا نتحدث عنه كأهم هذه املواقع
نظرا لألهمية الكبيرة التي يقوم بها في مجال نشر الفيديوهات واستقبال التعليقات عليها ونشرها بشكل واسع ،أي أن اليوتيوب موقع إلكتروني يسمح
بدعم نشاط تحميل وتنزيل ومشاركة األفالم بشكل عام ومجاني ،وهو يسمح بالتدرج في تحميل وعرض األفالم القصيرة من أفالم عامة يستطيع
الجميع مشاهدهها إلى أفالم خاصة يسمح فقط ملجموعة معينة بمشاهدهها.
ً
ً
 .3إنستغرام  : Instagramهو تطبيق مجاني لتبادل الصور والفيديو ومشاركتها إما علنا أو سرا وهي شبكة اجتماعية أيضا،ويسمح للمستخدمين
التقاط صورة ،وإضافة فلتر رقمي إليها ،ومن ثم مشاركتها في مجموعة متنوعة من الشبكات االجتماعية االخرى مثل الفيس بوك والتويتر وشبكة
إنستغرام نفسها وتضاف الصور عليها حسب رغبة املشارك وعادة بواسطة كاميرات الهاتف املحمول ففي البداية كان دعم إنستغرام على نظام
( )ISOولكن في ( )2012إضافة إنستغرام دعم ملنصة األندرويد ،وفي ( )2013جرى وضع تطبيق تصوير الفيديو بالشكل املتقطع للمستخدمين .
 .4الوتس آب  :whatsAppهو تطبيق تراسل فوري ،محتكر ومتعدد املنصا ت للهواتف الذكية ويمكن باإلضافة إلى الرسائل األساسية للمستخدمين
إرسال الصور ،الرسائل الصوتية والوسائط ,تأسس الواتس آب في عام ( ،)2009وقد قامت شركة الفيس بوك بشراء الواتس آب في العام ()2014
بمبلغ ()19مليار دوالر أمريكي ،والواتس أب متاح لكل نظام األندرويد ،ويتزامن مع جهات االتصال في الهاتف لذلك ال يحتاج املستخدم إلضافة
األسماء في سجل منفصل.
 .5شبكة تويتر  : Twitterوتعني كلمة تويتر ()Twitterتعني باإلنجليزية (مغرد) وهو ما يظهر في شكل الطائر األزرق واتخذ من العصفورة رمزا له ،وهو
ُ
ً
خدمة مصغرة تسمح للمغردين إرسال رسائل نصية قصيرة ال تتعدى ( )140حرفا للرسالة الواحدة ،ويجوز للشخص أن يسميها نصا مكثفا
كثيرة  ،ويمكن ملن لديه حساب في موقع تويتر أن يتبادل مع أصدقائه تلك التغريدات أو التويترات من خالل ظهورها على صفحاههم
لتفاصيل ِ
الشخصية أو في حالة دخولهم على صفحة املستخدم ص احب الرسالة ،وتتيح شبكة تويتر خدمة التدوين املصغر ،وإمكانية الردود والتحديثات عبر
البريد اإللكتروني.
ا
رابعا  :تطبيقات التسويق اإللكتروني عبر مو اقع التواصل الجتماعي :
 مفهوم مو اقع التواصل الجتماعي :أصبحت مواقع التواصل االجتماعي تحظى بشعبية متزايدة وهامة بالنسبة ملستخدمي اإلنترنت ،ويقول (الفيفي
" )3 ,2011,ان مواقع التواصل االجتماعي تقرب وجهات النظر ,وتعتبر وسيلة لتبادل األفكار و املعلومات و املعارف ,وتنمية املهارات و األفكار
اإلبداعية ,مما يؤدي إلى تنمية املجتمعات و تطويرها.
فمواقع التواصل االجتماعي وأدت لسد حاجة االفراد بطريقة عصرية سهلة في االجتماع و التواصل البشري ,وخدمت فكرة تأسيس الشبكات
و املجموعات و التيارات ,و املنظمات و املؤسسات ,وحتى الجماعات و الصداقات و الزماالت املهنية و الحزبية و االجتماعية ,وقدمت منصات املشاركة و
املصداقة و التبادل (جمعية املعارف اإلسالمية الثقافية )24 ,2016 ,
ويشير (راصد  ) 4 , 2015,لقد كان لشبكات التواصل االجتماعي آثار عقيمة على ساحة االتصاالت العاملية خالل العقد املاض ي ,فقد أصبحت
شبكات التواصل االجتماعي من املصادر الرئيسية للمعلومات و تطورت من مجرد خدمات ناشئة إلى منظمات إعالمية عمالقة ويرى (الشاعر,2015,
 )18مواقع تواصل االجتماعي"هي املواقع التي تتيح لألفراد أو الجماعات التواصل فيما بينهم عبر هذا الفضاء االفتراض ي ,اتاح انشاء املواقع االجتماعية
ملتصفحيها و إمكانية مشاركة امللفات و الصور و تبادل مقاطع الفيديو ,وكذلك مكنت مستخدميها من إنشاء املدونات اإللكترونية ,وإجراء املحادثات
الفورية و إرسال الرسائل بين املشتركين فيها "
وفي ضوء التعريفات الواردة ملواقع التواصل االجتماعي يمكن تلخيصه بانه "عبارة عن مواقع أو تطبيقات تبدأ بإنشاء الشخص املستخدم
ً
حسابا على أحد مواقع التواصل االجتماعي  :فيس بوك  ,تويتر  ,....ضمن نطاق شبكة اإلنترنت العاملية لنشر البيانات و التعليقات و الوثائق و الرسائل و
الصور وأفالم الفيديو و التشارك مع اآلخرين عن طريق اكتساب األصدقاء" تعد مواقع التواصل األجتماعي أحدى وسائل التواصل عبر وسائل
التكنولوجيا (اإلنترنت) التي يستخدمها األفراد و املنظمات لتبادل املعلومات مع أطراف عدة مثل (األصدقاء ,اآلقارب ,العمالء ,زمالء العمل ) وتسهم في
ً
ً
ً
تبادل األفكار  ,وبناء الشبكات  ,واملجتمعات األفتراضية  ,وتوفر اتصال إلكترونيا سهال باملعلومات الشخصية للمستخدم  ,ومحتوياته األخرى  ,مثل
(الصور  ,مقاطع الفيديو ) كما يتمكن املستخدمون من التفاعل أو استخام هذه املواقع من خالل أجهزة الحاسوب  ,أو األجهزة اللوحية  ,أو الهواتف
الذكية  ,عبر البرامج التي تعتمد على اإلنترنت " وكما في الشكل ()3
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الشكل ( :)3التعريف األجرائي ملو اقع التواصل الجتماعي
املصدر :من إعداد الباحث

 أهمية مو اقع التواصل الجتماعي :نمت أعداد مستخدمي مواقع التواصل على مستوى العالم إلى ما يقرب من( )3.5مليار في بداية عام ( ،)2019مما
دفع النسبة العاملية إلى(  )%45من إجمالي عدد األشخاص حول العالم .كما بلغ عدد مستخدمي مواقع التواصل عبر الهواتف الذكية نحو ()3.2مليار
في يناير ( )2019ما يعادل ( )%42من إجمالي عدد األشخاص حول العالم .فيما وصلت نسبة الذكور من مواقع التواصل ميديا نحو ( ،)%57فيما
كانت نسبة مستخدمي شبكات التواصل االجتماعي من اإلناث ( )%43يبلغ متوسط الوقت الذي يقضيه املستخدمون على منصات مواقع التواصل
هذا العام نحو (ساعتين) و( )16دقيقة ً
يوميا على املنصات االجتماعية وهو ما يعادل ثلث إجمالي وقت اإلنترنت تقر ًيبا.
 بينما بلغ إجمالي عدد مستخدمي اإلنترنت نحو ( )4.39مليار مستخدم في عام ( ،)2019بزيادة قدرها ( )366مليون ( )%9في عام (،)2018
بمعدل( )%57من إجمالي األشخاص حول العالم.
 هناك ( )3.48مليار مستخدم نشط على مواقع التواصل االجتماعي في ( )2019بما يعادل زيادة قدرها( )%9عن العام املاض ي ،لتصبح نسبة
مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي النشطاء( )%45من إجمالي األشخاص حول العالم
 فيما بلغ عدد مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي عبر الهواتف الذكية نحو( )3.26مليار شخص في ( ،)2019بزيادة( )%10عن العام املاض ي،
ليكون معدل مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي عبر الهواتف الذكية ( )%42من إجمالي األشخاص حول العالم.
إستراتيجيات تطوير الخدمات :إن وجود إستراتيجية متكاملة لتطوير خدمات جديدة يعتبر من األركان الرئيسية لنجاح عملية التطوير نفسها و نجاح
تسويق خدمات جديدة في السوق  ,وعليه فإن أهمية الخدمات الجديدة للمنظمات هي إشباع حاجات و رغبات املستهلكين و تحقيق قيمة لهم  .كما أن
وجود قدرات و إمكانيات تسويقية وغير تسويقية يعتبر من أهم املصادر التي تمكن املنظمات من إشباع و تزويد املستهلكين بمنافع قيمة مقابل النقود
التي يدفعونها لشراء املنتجات و الخدمات  .وهناك مجموعة من العوامل التي من املفترض أخذها بنظر اإلعتبار عند البدء بإستراتيجية تطوير الخدمات
الجديدة (حالق,)16 ,2008,
ويتفق كل من (سمارة و غنيد  )167 ,1999 ,و (البكري )245 ,2001 ,على أن تعمل إدارة التسويق باتجاه تحسين خدماهها القائمة
(الحالية) من خالل تقديم األفضل من حيث الكفائه و النوعية و املواصفات الفنية و التكنولوجية  ,وإن اجراء التحسينات املستمرة للمنتج (الخدمة)
تعكس امليزة التنافسية للمنظمة ،والتي من شأنها أن تحقق قوة سوقية وتعمل على تطوير السلع وإيجاد أسواق متخصصة وغيرها من الفوائد
(بوعيس ى ،)2018 ،ويحسن املنتج من اجل إعادة الحيوية له  ,إما بتطوير مالمح جديدة أو صفات جديدة أو عرضه في أسواق جديدة  ,وان عملية
التطوير ال تقتصر على النواحي الفنية املتعلقة بتصميم الخدمة وإنتاجها فقط  ,وإنما يجب تخطيط العناصر األخرى للمزيج التسويقي للخدمة املتمثلة
باإلعالن  ,الترويج  ,التسعير و غيرها ,ويشير(الصميدعي  )205 ,2018,إن صياغة إستراتيجية (املنتج /السوق) تعتبر من أساسيات التسويق اإلستراتيجي
و التي من خاللها يتم وضع التصور الالزم لكيفية التعامل بين ما يتوفر من منتجات حالية و جديدة التي تكون ضمن الخطط اإلستراتيجية للمنظمة ,
واألسواق الحالية أو الجديدة التي ترغب املنظمة الدخول إليها  ,وإن اإلطار التحليلي لهذين البعدين (املنتج /السوق) يساهم في إتاحة الفرصة الختيار
إستراتيجية النمو التي تستند على هذين البعدين إختيار (وضع حالي أو جديد /وسوق حالي أو جديد).
ولقد وضع ( )Ansoffما تسمى بمصفوفة إستراتيجية النمو (  )Matrix Strategy Growthوتعتبر من أفضل أدوات التحليل اإلستراتيجي
التي تساعد على صياغة (النتج /السوق) و تتألف هذه املصفوفة من بعدين كما هي موضح في الشكل (( )4الصميدعي و يوسف. )75 ,2010,
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شكل( :)4مصفوفة ()Ansoff
Source: Thompson ,J .," Strategic Management" 2nd Ed ., printed in Great Britain , Oxford ,1994.

ً
استنادا إلى ما سبق يرى الباحث بأن إستراتيجيات تطوير الخدمات منهج منظم أو العملية التي تتضمن أدخال املعرفة الجديدة واستعانة
بتكنولوجيا الحديثة والتحسن في الخطط واألساليب والطرائق ،بما يمكن املنظمة من التحول من مسارها القديم إلى وضع جديد بهدف تحقيق القيمة
املضافة والتفوق على منافسيها في البيئة املحيطة ،وعملية تطوير إستراتيجيات الخدمات ال تحدث فقط في أوقات حدوث األزمات ،بل ربما يحدث في
أوقات التفوق والنجاح بهدف استدامة النجاح والريادة.
 .1إستراتيجية تطوير السوق ( : )Market Development Strategyتعني إشباع حاجات و رغبات قطاعات سوقية جديدة باالعتماد على
خدمات حالية مثل تدعيم و توسيع شبكات التوزيع للوصول غلى مناطق جديدة أو تطوير مواصفات في الخدمة و تكثيف حمالت الترويج لتعريف
الزبائن الجدد بالخدمة ,أو القيام بالبحث عن زبائن جدد إضافة الى املحافظة على الزبائن الحاليين (توماس و آخرون .)27 ,1990,
ويرى ( ) Thonmpson,1994,461تركز هذه اإلستراتيجية على املزيج الخدمي الحالي ,مع محاولة إستقطاب قطاعات جديدة غير تقليدية من
العمالء إلستخدام ذات املزيج  ,ويتم ذلك إما بالدخول إلى أسواق جديدة أو بتوجيه الجهود التسويقية إلى عمالء ذوي خصائص مختلفة عن تلك التي
إعتادت املنظمة التعامل معه ا  ,ورغم ما يمكن تحقيقه من مزايا بإتباع هذه اإلستراتيجية ناتجة عن معرفة منتج الخدمة باملزيج الذي يقدمه  ,إال أنها قد
تتضمن مخاطر متعلقة بعدم معرفة كل جوانب سلوك وعادات وإتجاهات العمالء الجدد أو نمط حركة األسواق الجديدة .
َ
ً
وهذه اإلستراتيجية يمكن أن تستخدم فقط من قبل املنظمات السياحية الكبيرة جدا و املسيطرة ,فضال عن امتالك شبكة توزيع قوية و كبيرة وتوفر
َ
اقتصاديات الحجم  ,وتبعا لذلك تستطيع املنظمات السياحية الدفاع عن حصصها السوقية أو التوسيع أو أن تصبح أكثر سيطرة .
 .2إستراتيجية إختراق السوق ( : )Market- Penetration Strategyتعتمد هذه االستراتيجية على قيام املنظمة السياحية بزيادة حجم التعامل
لخدماته الحالية في السوق الحالي  ,وذلك من خالل تشجيع الزبائن الحاليين على زيادة حجم تعاملهم بالخدمات الحالية و محاولة جذب زبائن
املنظمات املنافسة لشراء خدماته .
وتركز هذه اإلستراتيجية على النمو من خالل زيادة املبيعات ذات السوق املستهدف الحالي الذي تسيطر عليه املنظمة أو توسيع الحصة
السوقية بجذب عدد من عمالء املنافسين في ذات القطاع السوقي  ,ويمكن تحقيق ذلك بتفعيل الوسائل التقليدية للترويج وتنشيط املبيعات أو بإتباع
سياسات تسويق أكثر هجومية إلستقطاب عمالء املنافسين  ,هذه املنافسة غالبا ما تنطوي على مخاطرة محدودة للغاية (املغربي.)82 ,1997,
َ
َ
ويشير(الديوةجي )74 ,2000 ,ههدف هذه االستراتيجية إلى جذب زبائن جدد من السوق التي هي فيه أصال  ,وهي بال شك من أكثر االستراتيجيات انتشارا
في الخدمات بشكل عام و الخدمات السياحية بشكل خاص  ,واملنظمة السياحية الذي يحدد سوقه و احتياجات هذا السوق ثم يضع صياغة ألهدافه
َ
ً
يكون قادرا على وضع خطة املزيج التسويقي في أفضل الطرق املحتملة و التخطيط الجيد إلستراتيجية اختراق السوق ويكسب أيضا زبائن جدد من
خالل الفهم الجيد الحتياجاههم  ,و املوقع الذي يدار عادة من أجل العمل على مألة مهمة مثل الصورة للتركيز على التقسيمات و الخدمات الصحيحة و
إحداث تواصالت بيعية جديدة  ,و تتعلق إستراتيجية اختراق السوق في معدالت االستخدام لخدماهها للزبائن املوجودين في السوق .
ً
 .3إستراتيجية تطوير املنتج ( : )Product Development Strategyوفقا لهذه االستراتيجية يتم الدخول إلى السوق الحالي بخدمات جديدة أو
خدمات حالية إال انه تم تحسينها و تعديلها في ما لتالئم حاجات و رغبات الزبائن  .وتركز هذه اإلستراتيجية على تطوير مزيج الخدمات الذي تقدمه
لسوقها املستهدف الحالي ( أي لعمالئها الحاليين ) ويتم ذلك إما بتوسيع نطاق املزيج (نوعية الخدمات التي يضمها املزيج ) وإما بتوسيع عمقه ( نماذج
كل نوعية من الخدمات ) وقد تلجأ املنظمات في هذه اإلستراتيجية إلى الدخول في مشاركات مع منظمات أخرى أو اللجوء إلى املختصصين في نوعية
الخدمات التي تنوي إستخدامها (املصري .)101 ,2002,
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ويقول (عيشوش )147 ,2009,هدف املنظمة السياحية عند إتباع هذه اإلستراتيجية إلى جذب زبائن من التقسيمات السوقية التي لم ههتم
ً
بها املنظمات في املاض ي ,وهذه اإلستراتيجية ربما تكون لها محاوالت أخرى لجذب أصناف أو نماذج جديدة من الزبائن ,فضال عن الزبائن التقليديين
ً
لديها ,أو ربما تقرر اسبدال تقسيمات السوقية القديمة ,و ألجل الوصول إلى هذه النهاية فإن كثيرا من املنظمات تتبع هذه اإلستراتيجية.
ً
 .4إستراتيجية التنويع ( :)Diversification Strategyيكون التطوير وفقا لهذه االستراتيجية على مستويين  ,أي الدخول بخدمات سياحية جديدة
ً
ً
و التي عادة ما يكون خارجة عن نطاق الخدمات املألوفة إلى أسواق جديدة أيضا.
وتقوم هذه اإلستراتيجية على تطوير كل من املزيج والسوق املستهدف معا ,ويتم ذلك إما عن طريق تكوين مزيج جديد وتقديمه إلى قطاع
جديد من العمالء  ,أو باإلندماج مع منظمات تقدم مزيجا مختلفا تخدم به قطاع مختلف من العمالء  .وبصفة عامة كثيرا ما يتم النمو في منظمات
الخدمات بإتباع إستراتيجية التنويع ولو تم ذلك على نطاق ضيق (.)Kotler&Keller,2009,86
ويقول (الطائي و آخرون  )207 ,2010 ,تسلك املنظمات السياحية هذه اإلستراتيجية بزيادة عدد الفرع سواء الكاملة أو آلية و بالتملك أو
باالندماج مع املنظمات األخرى و التوسع الجغرافي يعد إستراتيجية جريئة ألنها تتضمن تكاليف عالية في البناء أو اإليجار ويمكن تسمية هذه
اإلستراتيجية بإستراتيجية التحصين.

الجانب التطبيقي

ا
أول :وصف مجتمع البحث:
َ
بعد تحديد مجتمع البحث من املحاور املهمة التي تسهم إسهاما مباشرا في نجاح البحث وفشله ،باعتباره املصدر األساس للحصول على البيانات
الخاصة بالبحث ،ويتمثل مجتمع البحث الحالي الفنادق خمسة وأربعة نجوم في مدينة أربيل .واختبر البحث فرضياته على مديرين الفنادق في العينة
َ
َ
ً
املبحوثة وبلغ عددهم ( )132مدريا في ( )24فندقا .وتعود أسباب اختيار هذا امليدان مجاال للدراسة للمسوغات اآلتية:
ً
ً
 .1يوصف الفنادق خمسة و أربع نجوم في اإلقليم أحد أهم املرافق السياحية ،والذي يشهد نموا متزايدا في السنوات األخيرة داخليا وخارجيا .
 .2الدور الذي تلعبه هذه الفنادق في تقديم الخدمات للسواح على الرغم من وجود منافسة شديدة من قبل الفنادق املبحوثة.
 .3إمكانية اختبار فرضيات البحث في الفنادق بشكل جيد.
 .4الدور الذي تؤديه الفنادق في تطوير الخدمات واألفراد ذي قدرة ومعرفة.
 .5زيادة شدة املنافسة بين الفنادق في القطاع نفسه نتيجة لزيادهها من الجانب الكمي والنوعي مما يتطلب تحديد توجهاهها اإلستراتيجية كمرشد لها
لتجديد و تطوير نشاطاهها وتحركاهها.
 .6مالءمة متغيرات البحث مع طبيعة عمل مديرين في الفنادق من حيث تعاملها مع متغيرات البحث.
ا
ثانيا :وصف عينة البحث:
ً
تمثلت عينة البحث ب ـ( )24فندقا وهي تمثل مجتمع البحث وبذلك ،فإن العينة تمثل املجتمع بشكل كامل ،وتمثل املستجيبين بعدد من مدراء الفنادق
في مدينة أربيل ،حيث قام الباحث بتوزيع ( )144استمارة استبيان على مديرين الفنادق في مدينة أربيل .وتمت إعادة ( )132استمارة وكانت صالحة
للتحليل أي أن نسبة االستجابة بلغت ( .)%91.66والجدول رقم ( )3يوضح ذلك:
جدول ( :)3عدد الستمارات املوزعة و املعادة
ت

اسم الفنادق

عدد استمارات

عدد الستمارات

.1

هةوليرى نيو دةولةتي

املوزعة
6

املعادة
6

الصالحة
6

النسبة%
4.55

.2

اربيل روتانا

6

6

6

4.55

.3

فان رويال

6

6

6

4.55

.4

كراند swiss

6

6

6

4.55

.5

ديفان

6

6

6

4.55

.6

خانزاد اربيل

6

6

6

4.55

.7

سيبان

6

6

6

4.55

.8

ديدمان

6

6

6

4.55

.9

كريستال اربيل

6

6

6

4.55

153

Global Journal of Economics and Business– Vol. 7, No. 2, 2019

مظفر علي & إمساعيل يونس

دور التسويق عرب مواقع التواصل االجتماعي يف اسرتاتيجيات تطوير اخلدمات السياحية

.10

تانكرام

6

6

6

4.55

.11

عينكاوة رويال باالس

6

6

6

4.55

.12

ماسايا

6

6

6

4.55

.13

جوار جرا

6

5

5

3.79

.14

موناكو باالس

6

6

6

4.55

.15

دارين بالزا

6

5

5

3.79

.16

اربيلال غراند

6

6

6

4.55

.17

Best in Erbil

6

5

5

3.79

.18

الماسو

6

5

5

3.79

.19

قصر شاهين

6

4

4

3.03

.20

رودينا

6

6

6

4.55

.21

كراند باالس

6

4

4

3.03

.22

Seever

6

5

5

3.79

.23

جواهير بالزا

6

4

4

3.03

.24

كانيبو

6

5

5

3.79

144

132

132

100

املجموع

ا
ثالثا :وصف الخصائص الشخصية للمستجيبين:
نستعرض في هذه الفقرة الخصائص الشخصية للمستجيبين من حيث الجنس ،والعمر ،واملؤهل العلمي ،والتحصيل الدراس ي ،وعدد سنوات
الخدمة اإلجمالية ،وعدد سنوات الخدمة كعضو في مجالس الكليات ،وكما في الجدول (:)4
جدول رقم ( :)4وصف الخصائص الشخصية للمستجيبين
العوامل
الجنس

العمر

املؤهل العلمي

درجة الوظيفي

سنوات الخدمة

سنوات الخدمة في املنصب
الحالي

توزيع األفراد املستجيبين
أنثى
ذكر
25
107
%18.94
%81.06
54سنة فأكثر
54 – 45سنة
 44 – 35سنة
34 – 25سنة
34
47
29
22
%25.61
%35.61
%21.97
%16.67
ثانوي
دراسات عليا
بكالوريوس
دبلوم
9
86
30
7
%6.82
%65.15
%22.73
%5.30
مدير وحدة
مدير قسم
معاون مدير
مدير
48
48
12
24
%36.36
%36.36
%9.09
%18.19
 35سنة فأكثر
 34-25سنة
 24-15سنة
 14-5سنة
25
%18.94
 4-1سنة
50
%37.88

35
%25.52

54
%40.91
9-5سنة
64
%48.48

18
%13.64
 10سنوات فأكثر
18
%13.64

املجموع
132
%100
املجموع
132
%100
املجموع
132
%100
املجموع
132
%100
املجموع
132
%100
املجموع
132
%100

املصدر :من إعداد الباحث

 .1الجنس :يشير الجدول ( )4إلى نسبة الذكور في الفنادق املبحوثة هي ( )%81.06أما نسبة اإلناث هي ( , )%18.94مما يشير الى ان معظم مدراء
الفنادق بجميع أقسامها و ووحداهها هم من الذكور  .مما يدل على عدم تشغيل االناث في شغل املناصب االدارية.
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 .2العمر  :يوضح الجدول ( )4توزيع املستجيبين على وفق سمة العمر  ,اذ تبين ان اعلى نسبة من األفراد كانت من بين الفئة العمرية ( 54-45سنة ) و
التي بلغت نسبتهم (  , )%35.61وتلتها نسبة ( )%25.76للفئة العمرية ( 54فأكثر)  ,ثم جاءت الفئة العمرية ( 44-35سنة) باملرتبة الثالثة بالنسبة (
 , )%21.97وجاءت باملرتبة االخيرة الفئة العمرية ( 34-25سنة) وبنسبة بلغت ( . ) %16.67مما يدل أن غالبية املستجيبين في الفندق املبحوثة هم
الفئة العمرية الناضجة و التي زالت تمتلك القدرات الذهنية و الجسمانية املؤهلة للعمل وبمستويات عالية .
 .3املؤهل العلمي :يتبين من املعلومات في الجدول ( )4ان توزيع املستجيبين حسب سمة املؤهل العلمي بأن غالبية األفراد املستجيبين هم الذين
يمتلكون مؤهالت اكاديمية ومن حملة شهادة (بكالوريوس) والتي بلغت ( )%65.15في حين كان نسبة الحاصلين على شهادة (دبلوم) (, ) %22.73
ً
شرطا أن يكون
وجاءت باملرتبة األخيرة حاملي شهادة (ثانوي) اذ بلغت ( . ) %5.30مما يدل على ان الذين يشغلون املناصب االدارية في الفنادق ليس
من حاملي شهادات العليا .
 .4درجة الوظيفي :يبين من املعلومات في الجدول ( )4ان توزيع األفراد املستجيبين حسب درجة الوظيفي بأن غالبية األفراد املستجيبين هم من الذين
يشغلون مناصب مدير قسم والتي بلغت ( , ) %36.36تليها بنفس بالنسبة (  )%36.36هم من مناصب مدير وحدة  ,في حين كان نسبة الحاصلين
على مدير بلغت (  , )%18.19وكذلك نسبة (  )%9.09يشغلون مناصب معاون مدير ,مما يشير الى ان اكثرية مناصب االدارية العالية في الفنادق
املبحوثة هي من مدراء االقسام و مدراء الوحدات .
 .5سنوات الخدمة  :يوضح الجدول ( )4أن النسبة الكبرى من األفراد املستجيبين لديهم خدمة إجمالية في العمل الوظيفي تقع بين ( 14-5سنة) والتي
شكلت نسبتهم (  , )%18.94ثم تلتها فئات ( 24-15سنة) حيث بلغت نسبة (  , )%40.91ثم جاءت األفراد الذين لهم خدمة ( 34-25سنة) إذ بلغت
( , ) %26.52وم ثم األفراد الذين لهم خدمة ( 35سنة فأكثر) تأتي باملرتبة األخيرة  ,حيث بلغت (  . )%13.64مما يدل على تراكم الخبرات الوظيفية
لدى أكثرية مدراء الفنادق .
 .6عدد سنوات الخدمة في املنصب الحالي  :توضح املعلومات املستمدة من الجدول ( )4الى ان نسبة ( )%48.48من األفراد املستجيبين تراوحت مدة
بقائهم في املناصب االدارية بين ( 9-5سنة)  ,وتلتها فئة ( 4-1سنة) بنسبة (  )%37.88من بين األفراد املستجيبيبن  ,وجاء فئة ( 10سنوات فأكثر) في
املرتبة االخيرة وبنسبة (  )%13.64كمدراء في املناصب االدارية  ,ممايدل على أن أغلبية املدراء لديهم خبرات كافية و جيدة في مناصبهم اإلدارية .
ا
رابعا  :وصف وتشخيص متغيرات البحث
 وصف وتشخيص متغيرات آبعاد التسويق عبر مو اقع التواصل الجتماعي :يستعرض هذا املبحث وصف متغيرات الدراسة عبر تحليل آراء
األفراد املستجيبين ,وذلك باستخدام األساليب اإلحصائية مثل :التوزيع التكراري ,و النسب املئوية ,والوسط الحسابي ,واالنحراف املعياري ,ونسبة
االتفاق ,ومعامل االختالف ,وعلى النحو اآلتي :
 .1املنتج(الخدمة) :تشير إجابات املستجيبين في الجدول ( )5إلى التوزيعات التكرارية واألوساط الحسابية واألنحرافات املعيارية لإلجابات الخاصة
بمضمون العبارات( )X5 X1والخاصة بوصف آراء املستجيبين تجاه وصف بعد املنتج (الخدمات) والتي تميل إلى االتفاق وبمستويات جيدة ،إذ
تشير النسب وبحسب املؤشر الكلي إلى أن (  ) %83.18من األفراد املستجيبين متفقون على مضمون هذه العبارات مقابل نسبة ( ) %4.08غير
ً
متفقين مع هذا البعد ،وبلغ نسبة االتفاق ( ،)%84.80وجاء ذلك بوسط حسابي ( )4.195وانحراف معياري ( .)0.898وهذا يعطي مؤشرا على اتفاق
العينة على توافر بعد املنتج (الخدمات) لدى الفنادق املبحوثة وبمستويات جيدة.
وكانت أعلى نسبة اتفاق على مستوى عبارات هذا البعد هي للمؤشر ) (X4بالنسبة ( ،) %86.51وبوسط حسابي بلغ ( ،)4.32مما يدل على اعتماد
إدارة فندق على مواقع التواصل االجتماعي للحصول على املعلومات عن نشاطات املنظمات املنافسة لها في السوق .في حين أن أقل نسبة اتفاق على
مستوى عبارات بعد الرؤية كان للعبارة ) (X2والتي بلغت ( ،) %80.75وبوسط حسابي بلغ ( ،)4.01والتي تنص على أنعكاس الرؤية الحالية للفندق
للموقع الذي يطمح الوصول اليه ،مما يؤشر ضرورة قيام الفنادق املبحوثة بأهتمامه في تطويرهذا الجانب.
 .2التسعير :تشير معطيات الجدول ( )5إلى التوزيعات التكرارية واألوساط الحسابية واألنحرافات املعيارية لإلجابات الخاصة بمضمون العبارات
( )X10 - X6والخاصة بوصف آراء املستجيبين تجاه وصف بعد التسعير والتي تميل إلى االتفاق وبمستويات جيدة ،إذ تشير النسب وبحسب
املؤشر الكلي إلى أن ( ) %87.58من األفراد املستجيبين متفقون على مضمون هذه العبارات مقابل نسبة ( )%8.18غير متفقين مع مضمون عبارات
هذا البعد ،وبلغ نسبة االتفاق ( ،) %82.4وجاء ذلك بوسط حسابي ( )4.13وانحراف معياري ( .)0.95وهذا يشير إلى أن الفنادق املبحوثة تميل إلى
التركيز على بعد التسعير وبمستويات جيدة.
وكانت أعلى نسبة اتفاق على مستوى عبارات هذا البعد هي للعبارة ) (X10والتي بلغت ( ،) %86.5وبوسط حسابي ( ،)4.32وهذا يشير قيام إدارة
فندق بعرض بعض خدماهها عبر مواقع التواصل االجتماعي بعض خدماهها على شكل حزم و باسعار مناسبة  ،في حين أن أقل نسبة اتفاق على
مستوى عبارات هذا البعد هي للمؤشر ) (X7والتي بلغت ( ،) %79.0وبوسط حسابي بلغ ( ،)3.95والتي تشير تقوم إدارة فندقكم بالتواصل مع
الزبائن من خالل تقديم العروض والخصومات ملتلقي البريد االلكتروني .
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 .3التوزيع(املكان) :تشير معطيات الجدول ( )5إلى التوزيعات التكرارية واألوساط الحسابية واألنحرافات املعيارية لإلجابات الخاصة بمضمون العبارات
( )X14- X11والخاصة بوصف آراء املستجيبين تجاه وصف بعد املكان والتي تميل إلى االتفاق وبمستويات جيدة  ،إذ تشير النسب وبحسب املؤشر
الكلي إلى أن ( ) %76.5من األفراد املستجيبين متفقون على مضمون هذه العبارات مقابل نسبة ( ) %5.87غير متفقين مع مضمون عبارات هذا
البعد ،وبلغ نسبة االتفاق ( ،) %80.15وجاء ذلك بوسط حسابي ( )4.00وانحراف معياري ( .)0.948وهذا يدلل على أن الفنادق املبحوثة تميل إلى
بعد املكان وبمستويات عالية.
وكانت أعلى نسبة اتفاق على مستوى عبارات هذا البعد هي للعبارة ) (X11والتي بلغت ( ،) %82.4وبوسط حسابي بلغ ( ،)4.12والتي تشير إعتماد
إدارة فندق على نظام الحجز االلكتروني عبر مواقع التواصل االجتماعي  .ولتأكيد أهمية هذه العبارة من وجهة نظر األفراد العينة فقد بلغ معامل
االختالف للعبارة ) (X11ما قيمته ( ) %74.5والتي تقل بكثير عن القيمة املعيارية لهذا املؤشر والبالغة ( ،) %50مما يؤكد األهمية اإليجابية للعبارة
املذكورة وعلى مستوى عبارات بعد املكان  ,في حين أن أقل نسبة اتفاق على مستوى عبارات هذا البعد هي للمؤشر ) (X13والتي بلغت (،) %77.4
وبوسط حسابي بلغ ( ،)3.87والتي تشير إعتماد إدارة فندق قناة الوسيط االلكتروني لتسويق خدماهها باعتماد موقع لها على شبكة الويب أو مواقع

التواصل االجتماعي.
جدول( :)5وصف متغيرات التسويق عبرمو اقع التواصل الجتماعي

املصدر :إعداد الباحث على وفق نتائج التحليل اإلحصائي
 .4الترويج :تشير معطيات الجدول ( )5إلى التوزيعات التكرارية واألوساط الحسابية واألنحرافات املعيارية لإلجابات الخاصة بمضمون العبارات (X19-

 )X15والخاصة بوصف آراء املستجيبين تجاه وصف بعد الترويج والتي تميل إلى االتفاق وبمستويات جيدة ،إذ تشير النسب وبحسب املؤشر الكلي
إلى أن ( ) %84.12من األفراد املستجيبين متفقون على مضمون هذه العبارات مقابل نسبة ( ) %6.08غير متفقين مع مضمون عبارات هذا البعد،
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وكانت نسبة االتفاق ( ،) %83.27وجاء ذلك بوسط حسابي ( )4.16وانحراف معياري ( .)91.70وهذا يدلل على أن الفنادق املبحوثة تميل إلى
أمكانية اإلفادة من الترويج وبمستويات جيدة.
وكانت أعلى نسبة اتفاق على مستوى عبارات هذا البعد هي للمؤشرين ) (X18والتي بلغت ( ، ) %84.84وبوسط حسابي بلغ ( ،)4.20التي يشير إلى
إستخدام إدارة فندق االساليب الحديثة التي توفرها مواقع التواصل االجتماعي لخدماهها ،أما أقل نسبة اتفاق على مستوى عبارات هذا البعد
فكانت للعبارة ) (X15والتي بلغت ( ، ) %80.75وبوسط حسابي بلغ ( ،)4.37والتي تشير يحقق الترويج عبر مواقع التواصل االجتماعي تأثير من
وسائل االعالن التقليدي .ولتأكيد أهمية هذه العبارة من وجهة نظر األفراد العينة فقد بلغ معامل االختالف للعبارة ) (X15ما قيمته () %0.0842
والتي تقل بكثير عن القيمة املعيارية لهذا املؤشر والبالغة ( ،) %50مما يؤكد األهمية اإليجابية للعبارة املذكورة وعلى مستوى عبارات بعد الترويج
للفنادق .
 .5األفراد(الناس):تشير إجابات املستجيبين في الجدول ( )5إلى التوزيعات التكرارية واألوساط الحسابية واألنحرافات املعيارية لإلجابات الخاصة
بمضمون العبارات ( )X24-X20والخاصة بوصف آراء املستجيبين تجاه وصف بعد األفراد (الناس) والتي تميل إلى االتفاق وبمستويات جيدة  ،إذ
تشير النسب وبحسب املؤشر الكلي إلى أن ( ) %87.16من األفراد املستجيبين متفقون على مضمون هذه العبارات مقابل نسبة ()%5.5غير متفقين
مع مضمون عبارات هذا البعد ،وكانت نسبة االتفاق ( ،) %81.24وجاء ذلك بوسط حسابي ( )4.09وانحراف معياري ( .)80.59وهذا يدلل على أن
الفنادق املبحوثة تميل إلى بعد األفراد (الناس) وبمستويات جيد.
وكانت أعلى نسبة اتفاق على مستوى عبارات هذا البعد هي للمؤشر ) (X20والتي بلغت ( ،) %83.78وبوسط حسابي بلغ ( ،)4.22التي يشير الى
تحتوي صفحة إدارة فندق الخاصة عبر مواقع التواصل االجتماعي على جميع املعلومات التي يحتاجها الزبون ،في حين أن أقل نسبة اتفاق على
مستوى عبارات هذا البعد هي للمؤشر ) (X23والتي بلغت ( ،) %79.69وبوسط حسابي بلغ ( ،)4.01والتي تشير إلى يساعد استخدام مواقع
التواصل االجتماعي الزبون في تحقيق رغبته في جمع املعلومات املختلفة عن الخدمات الفندقية  ،ولتأكيد أهمية هذه العبارة من وجهة نظر
املستجيبين فقد بلغ معامل االختالف لهذه العبارة ما قيمته ( ) %71.8والتي تقل بكثير عن القيمة املعيارية لهذا املؤشر والبالغة ( ،) %50مما يؤكد
األهمية اإليجابية للعبارة املذكورة وعلى مستوى عبارات بعد األفراد (الناس).
 .6التجهيزات املادية والبشرية  :تشير معطيات الجدول ( )5إلى التوزيعات التكرارية واألوساط الحسابية واألنحرافات املعيارية لإلجابات الخاصة
بمضمون العبارات ( )X30-X25والخاصة بوصف آراء املستجيبين تجاه وصف بعد التجهيزات املادية والبشرية والتي تميل إلى االتفاق وبمستويات
ً
جيدة جدا ،إذ تشير النسب وبحسب املؤشر الكلي إلى أن ( ) %90.78من األفراد املستجيبين متفقون على مضمون هذه العبارات مقابل نسبة
( ) %5.17غير متفقين مع مضمون عبارات هذا البعد ،وكانت نسبة االتفاق ( ،) %85وجاء ذلك بوسط حسابي ( )4.25وانحراف معياري (.)82.71
ً
وهذا يدلل على أن الفنادق املبحوثة تميل إلى اإلفادة من بعد التجهيزات املادية والبشرية وبمستويات جيدة جدا .
وكانت أعلى نسبة اتفاق على مستوى عبارات هذا البعد هي للمؤشرين ) (X27والتي بلغت ( ،) %86.66وبوسط حسابي بلغ ( ،)4.33التي يشير الى
توفر إدارة فندق االفراد والعاملين يساعدهم في تصميم إعالنات وحمالت فندقية عبر مواقع التواصل االجتماعي .في حين كان أقل نسبة اتفاق على
مستوى عبارات هذا البعد فكانت للعبارة ) (X25والتي بلغت ( ،) %82.72وبوسط حسابي بلغ ( ،)4.13والتي تشير إلى تدعم إدارة الفندق استخدام
مواقع التواصل االجتماعي في التسويق لخدماهها  ،ولتأكيد أهمية هذه العبارة من وجهة نظر األفراد العينة فقد بلغ معامل االختالف لهذه العبارة ما
قيمته ( ) %74.3والتي تقل بكثير عن القيمة املعيارية لهذا املؤشر والبالغة ( ،) %50مما يؤكد األهمية اإليجابية للعبارة املذكورة وعلى مستوى
عبارات بعد التجهيزات املادية والبشرية.
 .7خصوصية وآمن املعلومات :تشير معطيات الجدول( )5إلى التوزيعات التكرارية واألوساط الحسابية واألنحرافات املعيارية لإلجابات الخاصة
بمضمون العبارات ( )X35-X31والخاصة بوصف آراء املستجيبين تجاه وصف بعد خصوصية وأمن املعلومات والتي تميل إلى االتفاق وبمستويات
جيدة ،إذ تشير النسب وبحسب املؤشر الكلي إلى أن ( ) %87.38من األفراد املستجيبين متفقون على مضمون هذه العبارات مقابل نسبة () %4.28
غير متفقين مع مضمون عبارات هذا البعد ،وكانت نسبة االتفاق ( ،) %83.42وجاء ذلك بوسط حسابي ( )4.15وانحراف معياري ( .)80.99وهذا
يدلل على أن الفنادق املبحوثة تميل إلى اإلفادة من خصوصية وأمن املعلومات جيدة.
وكانت أعلى نسبة اتفاق على مستوى عبارات هذا البعد هي للمؤشرين ) (X35والتي بلغت ( ،) %85وبوسط حسابي بلغ ( ،)4.25التي يشير الى تقوم
إدارة فندق بأخذ موافقة الزبون في نشر معلوماته عبر مواقع التواصل االجتماعي  .في حين كان أقل نسبة اتفاق على مستوى عبارات هذا البعد
فكانت للعبارة ) (X32والتي بلغت ( ،) %82.12وبوسط حسابي بلغ ( ،)4.10والتي تشير إلى تحترم إدارة فندقكم رغبة الزبون عبر مواقع التواصل
االجتماعي من املحافظة على سرية الخدمات املقدمة له من قبل الفندق.
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وصف أبعاد إستراتيجيات تطوير الخدمات:
 .1وصف بعد إستراتيجية إختراق السوق  :تشير معطيات الجدول ( )6إلى التوزيعات التكرارية واألوساط الحسابية واألنحرافات املعيارية لإلجابات
تجاه العبارات ( )Y6 – Y1والخاصة بوصف آراء املستجيبين تجاه بعد إستراتيجية إختراق السوق والتي تميل إلى االتفاق وبمستويات عالية ،إذ
تشير النسب وبحسب املؤشر الكلي إلى أن ( ) %83.45من املستجيبين متفقون على مضمون هذه العبارات مقابل نسبة ( )%4.3غير متفقين مع
مضمون عبارات هذا البعد ،وبلغ نسبة االتفاق ( ،) %84.44وجاء ذلك بوسط حسابي ( )4.24وانحراف معياري ( .)80.76مما يعطي داللة أولية
على توافر مؤشرات وصف بعد إستراتيجية إختراق السوق لدى الفنادق املبحوثة وبمستويات جيدة.
وكانت أعلى نسبة اتفاق على مستوى عبارات هذا البعد هي للعبارة ) (Y4والتي بلغت ( ،) %90.60وبوسط حسابي بلغ ( ،)4.53والتي تنص ههتم إدارة
فندقكم بتطوير خدماهها الحالية بصورة مستمرة لكسب والء الزبون ورضائهم ،ولتأكيد أهمية هذه العبارة من وجهة نظر املستجيبين لجأ الباحث
إلى استخدام كل من اختبار معامل االختالف للعينة الواحدة لتحقيق ذلك  ,حيث بلغ معامل االختالف للعبارة ( )Y4ماقيمته ( ) %46والتي تقل
بكثير عن القيمة املعيارية لهذا املؤشر و البالغة (, ) %50في حين أن أقل نسبة اتفاق على مستوى عبارات بعد إستراتيجية إختراق السوق هي للعبارة
) (Y3والتي بلغت ( ،) 81.065وبوسط حسابي بلغ ( ،)4.05والتي تنص على أن تعمل إدارة فندقكم على إجراء التطوير املستمر لخدماهها الحالية
من أجل البقاء في السوق .
 .2إستراتيجية تطوير السوق :تشير معطيات الجدول ( )6إلى التوزيعات التكرارية و األوساط الحسابية و األنحرافات املعيارية لإليجابات تجاه
العبارات ( )Y10 -Y7و الخاصة بوصف آراء املستجيبين تجاه بعد إستراتيجية تطوير السوق ,والتي تميل إلى االتفاق و بمستويات متوسطة  ,إذ
تشير النسب و بحسب املؤشر الكلي إلى أن ( ) %86.75من املستجيبين متفقون على مضمون هذه العبارات مقابل نسبة ( ) %8.72غير متفقين مع
مضمون عبارات هذا البعد  ,وبلغ نسبة االتفاق ( , ) %77.7وجاء ذلك بوسط حسابي ( )3.88وانحراف معياري ( . )94.65وهذا يمثل نتيجة أولية
على توافر مؤشرات بعد إستراتيجية تطوير السوق لدى الفنادق املبحوثة وبمستويات عالية بحسب املؤشر الجزئي.
فقد كانت أعلى نسبة اتفاق على مستوى عبارات هذا البعد هي للعبارة ) (Y7والتي بلغت ( ،) %81.81وبوسط حسابي بلغ ( ،)4.09والتي تشير تسعى
إدارة فندقكم باستمرار الى إيصال خدماهها الى املناطق الجديدة باالعتماد على مواقع التواصل االجتماعي,في حين أن أقل نسبة اتفاق على مستوى
عبارات بعد إستراتيجية تطوير السوق هي للعبارة ) (Y10والتي بلغت ( ،) %73.4وبوسط حسابي بلغ ( ،)3.67والتي تنص على أن تقوم إدارة
فندقكم حمالت ترويجية الكتساب زبائن جدد .في حين أن قيمة معامل االختالف بلغت ( ) %78والتي تقل بكثير عن القيمة املعيارية لهذا املؤشر
والبالغة (،) %50مما يؤكد معنوية إجابات املستجيبين تجاه العبارة املذكورة.
 .3إستراتيجية تطوير املنتج (الخدمات) :تشير معطيات الجدول ( )6إلى التوزيعات التكرارية واألوساط الحسابية واألنحرافات املعيارية لإلجابات تجاه
العبارات ( )Y17 – Y11والخاصة بوصف آراء املستجيبين تجاه بعد إستراتيجية تطوير الخدمات والتي تميل إلى االتفاق وبمستويات عالية ،إذ
تشير النسب وبحسب املؤشر الكلي إلى أن ( ) %84.31من املستجيبين متفقون على مضمون هذه العبارات مقابل نسبة ( ) %4.34غير متفقين مع
مضمون عبارات هذا البعد ،وبلغ نسبة االتفاق ( ،) %82.4وجاء ذلك بوسط حسابي ( )4.12وانحراف معياري ( .)74.5وهذا يمثل نتيجة أولية على
توافر مؤشرات وصف بعد إستراتيجية تطوير الخدمات لدى الفنادق املبحوثة وبمستويات جيدة.
وكانت أعلى نسبة اتفاق على مستوى عبارات هذا البعد هي للعبارة ) (Y15والتي بلغت ( ،) %86.6وبوسط حسابي بلغ ( ،)4.33والتي تشير تقوم
إدارة فندقكم بتقديم خدمة جديدة لها مزايا تختلف عن الخدمات الحالية وعن خدمات الفنادق املنافسة  ،في حين أن أقل نسبة اتفاق على
مستوى عبارات األهداف فهي لعبارة ) (Y11والتي بلغت ( ،) %75.75وبوسط حسابي بلغ ( ،)3.79والتي تنص تسعى إدارة فندقكم الى تقديم
خدمات جديدة متطورة في األسواق الحالية تحظى برض ى املسفيد لتقوية مركزها التنافس ي  ،و تعمل إدارة الفنادق على تغيير هذه أإلستراتيجية
كلما تطلبت الظروف البيئية ذلك.
 .4وصف بعد إستراتيجية التنويع  :تشير معطيات الجدول ( )6إلى التوزيعات التكرارية واألوساط الحسابية واألنحرافات املعيارية لإلجابات تجاه
العبارات ( )Y24 – Y18والخاصة بوصف آراء املستجيبين تجاه بعد إستراتيجية التنويع والتي تميل إلى االتفاق وبمستويات عالية ،إذ تشير النسب
وبحسب املؤشر الكلي إلى أن ( ) %82.36من األفراد املستجيبين متفقون على مضمون هذه العبارات مقابل نسبة ( ) %2.50غير متفقين مع
مضمون عبارات هذا البعد ،وبلغ نسبة االتفاق ( ،) %82.2وجاء ذلك بوسط حسابي ( )4.11وانحراف معياري ( .)84مما يؤشر وبشكل أولي توافر
إلى مؤشرات بعد إستراتيجية التنويع لدى الفنادق املبحوثة وبمستويات جيدة.وكانت أعلى نسبة اتفاق على مستوى عبارات هذا البعد هي للمؤشر
)(Y22والتي بلغت ( ،) %88وبوسط حسابي بلغ ( ،)55.1والتي تشير تعمل إدارة فندقكم على االستجابة لحاجات ورغبات الزبائن املتجددة  ،في حين
أن أقل نسبة اتفاق على مستوى عبارات األهداف فهي لعبارة ) (Y20والتي بلغت ( ،) %73.03وبوسط حسابي بلغ ( ،)3.90والتي تنص تحرص إدارة
فندقكم على إبتكارخدمات جديدة وإصالها إلى أسواق جديدة التي تفتقر ملثل هذه الخدمات .
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جدول( :)6وصف أبعاد تطوير إستراتيجيات الخدمات

املصدر :إعداد الباحث على وفق نتائج التحليل اإلحصائي

ا
خامسا :اختبار مخطط البحث وفرضياته
 .1تحليل عالقات الرتباط بين متغيرات البحث
 تحليل العالقة بين التسويق عبر مو اقع التواصل الجتماعي وإستراتيجيات تطوير الخدمات:
يتضمن هذا املحور تحليل العالقة بين املتغير املستقل املتمثلة بالتسويق عبر بمواقع التواصل االجتماع واملتغير املعتمد املتمثل بإستراتيجيات
بتطوير الخدمات على املستوى الكلي  ،بهدف اختبار الفرضية الرئيسة الثالثة والفرضيات الفرعية املنبثقة منها ،إذ تم استخدام معامل االرتباط
البسيط بطريقة ( )Spearmanباعتباره األداة اإلحصائية املناسبة للتعرف على العالقات بين متغيرات البحث ذات البيانات الوصفية ،وسيتم التحقق
من مدى صحة تلك الفرضية وذلك كما في الجدول رقم (:)7
جدول ( :)7معامل الرتباط بين التسويق عبرمو اقع التواصل الجتماع و إستراتيجيات تطويرالخدمات على املستوى الكلي
املتغير املعتمد

إستراتيجيات تطوير الخدمات

القيمة اإلحتمالة )(Sig.

املتغير املستقل
التسويق عبر مواقع التواصل االجتماع

**0.818

0.000

* معنوي عندما تكون القيمة االحتمالية )(Sig.≤ 0.05

N= 132

املصدر :إعداد الباحث على وفق نتائج التحليل اإلحصائي

يشير النتائج في الجدول رقم( )7إلى تحليل العالقة بين متغيرات البحث وعلى مستوى املؤشر الكلي لها إلى وجود عالقة معنوية وموجبة
وبمستويات عالية بين متغير التسويق عبر مواقع التواصل االجتماعي ومتغير إستراتيجيات تطوير الخدمات ،إذ بلغت قيمة معامل االرتباط بينهما
( )**0.818وهي قيمة معنوية عند مستوى (ً .)0.05
وبناء على هذه النتيجة يمكن للباحث االستنتاج بأن هنالك مستويات معنوية عالية من التالزم بين
متغيري البحث لدى الفنادق املبحوثة ،مما يشير إلى أنه كلما زاد توجه الفنادق املبحوثة على استخدام أبعاد التسويق عبرمواقع التواصل األجتماعي أدى
ذلك إلى تحسين تطبيق تلك الفنادق في عمليات إستراتيجيات تطوير الخدمات .وبهذا تقبل الفرضية الرئيسة الثانية التي تنص على أنه"توجد عالقة
ذات داللة معنوية بين التسويق عبرمواقع التواصل األجتماعي و إستراتيجيات تطوير الخدمات مجتمعة".
 تحليل عالقة الرتباط على مستوى أبعاد البحث:
 .1العالقة بين بعد املنتج (الخدمة) و إستراتيجيات تطوير الخدمات:
يظهر من الجدول رقم( )8وجود عالقة معنوية موجبة بين بعد املنتج ومتغير املعتمد إستراتيجيات تطوير الخدمات اذ بلغت قيمة معامل االرتباط
بينهما ()**0.692وعند مستوى معنوية ( ،)0.05مما يشير إلى أنه كلما عملت الفنادق املبحوثة إلى تحسين بعد املنتج(الخدمات) كلما أدى ذلك إلى
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تحسين تطبيق تلك الفنادق في عمليات إستراتيجيات تطوير وهذه النتائج تثبت الفرضية الفرعية االولى من الفرضية الثانية والتي تنص على وجود
عالقة معنويات ذات داللة احصائية بين املنتج وإستراتجيات تطوير الخدمة الفندقية.
 .2العالقة بين بعد التسعير و إستراتيجيات تطوير الخدمات:
تشير معطيات الجدول رقم ( )8إلى وجود عالقة معنوية موجبة بين بعد التسعير ومتغير املعتمد إستراتيجيات تطوير الخدمات اذ بلغت قيمة
معامل االرتباط بينهما( ) **0.637وعند مستوى معنوية ( ،)0.05إذ تفصح هذه النتيجة إلى أن توجه الفنادق املبحوثة لتحسين بعد التسعير يسهم في
تطبيق عملية إستراتيجيات تطوير وهذه النتائج تثبيت الفرضية الفرعية الثانية من الفرضية الثانية والتي تنص على وجود عالقة معنويات ذات داللة
احصائية بين بعد التسعير واستراتيجية تطوير الخدمة الفندقية .
 .3العالقة بين بعد التوزيع (املكان) و إستراتيجيات تطوير الخدمات:
يوضح الجدول رقم( )8إلى وجود عالقة معنوية موجبة بين بعد التوزيع (املكان) ومتغير املعتمد إستراتيجيات تطوير الخدمات اذ بلغت قيمة
معامل االرتباط بينهما( )**0.816وعند مستوى معنوية ( ،)0.05مما يشير إلى أنه كلما عملت الفنادق املبحوثة إلى تحسين بعد التوزيع(املكان) كلما
أدى ذلك إلى تطبيق عملية إستراتيجيات تطوير الخدمات لديهم وبمستويات عالية وهذه النتائج تثبيت الفرضية الثالثة من الفرضية الفرعية الثانية
والتي تنص على وجود عالقة معنوية ذات داللة احصائية بين بعد التوزيع واستراتيجية تطوير الخدمة الفندقية.
 .4العالقة بين بعد الترويج و إستراتيجيات تطوير الخدمات:
يظهر من الجدول رقم ( )8وجود عالقة معنوية موجبة بين بعد الترويج ومتغير املعتمد إستراتيجيات تطوير الخدمات  ،إذ بلغت قيمة معامل
االرتباط بينهما ( )**0.737وعند مستوى معنوية ( ،)0.05مما يشير إلى أنه كلما عملت الفنادق املبحوثة إلى تحسين بعد الترويج كلما أدى ذلك إلى
تطبيق عملية إستراتيجيات تطوير الخدمات لديهم وبمستويات عالية وهذه النتائج تثبت الفرضية الفرعية الرابعة من الفرضية الفرعية الثانية والتي
تنص على وجود عالقة معنوية ذات داللة احصائية بين بعد الترويج واستراتيجيات تطوير الخدمة الفندقية.
 .5العالقة بين بعد األفراد(الناس) و إستراتيجيات تطوير الخدمات:
يظهر من الجدول رقم ( )8وجود عالقة معنوية موجبة بين بعد األفراد(الناس) ومتغير املعتمد إستراتيجيات تطوير الخدمات  ،إذ بلغت قيمة
معامل االرتباط بينهما ( )**0.755وعند مستوى معنوية ( ،)0.05مما يشير إلى أنه كلما عملت الفنادق املبحوثة إلى تحسين بعد األفراد(الناس) كلما
أدى ذلك إلى تطبيق عملية إستراتيجيات تطوير الخدمات لديهم وبمستويات عالية وهذه النتائج تثبت الفرضية الفرعية الخامسة من الفرضية
الفرعية الثانية والتي تنص على وجود عالقة معنوية ذات داللة احصائية بين بعد االفراد واستراتيجيات تطوير الخدمة الفندقية .
 .6العالقة بين بعد التجهيزات املالية و البشرية و إستراتيجيات تطوير الخدمات:
يظهر من الجدول رقم ( )8وجود عالقة معنوية موجبة بين بعد التجهيزات املالية و البشرية ومتغير املعتمد إستراتيجيات تطوير الخدمات  ،إذ
بلغت قيمة معامل االرتباط بينهما ( )**0.682وعند مستوى معنوية ( ،)0.05مما يشير إلى أنه كلما عملت الفنادق املبحوثة إلى تحسين بعد التجهيزات
املالية والبشرية كلما أدى ذلك إلى تطبيق عملية إستراتيجيات تطوير الخدمات لديهم وبمستويات عالية وهذه النتائج تثبت الفرضية الفرعية
السادسة من الفرضية الثانية والتي تنص على وجود عالقة معنوية ذات داللة احصائية بين بعد التجهيزات املالية و البشرية واستراتيجيات تطوير
الخدمة الفندقية .
جدول( ::)8معامل الرتباط بين التسوق عبرمو اقع التواصل الجتماعي و إستراتيجيات تطوير الخدمات
املتغير املستقل
املتغير املعتمد
املنتج (الخدمة)
التسعير
التوزيع (املكان)
الترويج
األفراد (الناس)
التجهيزات املادية و البشرية
الخصوصية و آمن املعلومات

إستراتيجيات تطوير الخدمات

القيمة اإلحتمالة )(Sig.

**0.692
**0.637
**0.816
**0.737
**0.755
**0.682
**0.743

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

* معنوي عندما تكون القيمة االحتمالية )(Sig.≤ 0.05

N= 132

العالقة بين بعد الخصوصية وآمن املعلومات و إستراتيجيات تطوير الخدمات:
يظهر من الجدول رقم ( )8وجود عالقة معنوية موجبة بين بعد الخصوصية وآمن املعلومات ومتغير املعتمد إستراتيجيات تطوير الخدمات  ،إذ
بلغت قيمة معامل االرتباط بينهما ( )**0.743وعند مستوى معنوية ( ،)0.05مما يشير إلى أنه كلما عملت الفنادق املبحوثة إلى تحسين بعد
الخصوصية وآمن املعلومات كلما أدى ذلك إلى تطبيق عملية إستراتيجيات تطوير الخدمات لديهم وبمستويات عالية وبهذا النتاج تثبت الفرضية
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السابعةمن الفرضية الثانية والتي تنص على وجود عالقة معنوية ذات داللة احصائية بين بعد الخصوصية وآمن املعلومات و إستراتيجيات تطوير
الخدمة الفنادقية.
ا
ثالثا :تحليل التأثير بين متغيرات البحث
يستعرض هذا املحور تحليل تأثير املتغير املستقل املتمثلة التسويق عبر مواقع التواصل االجتماعي في املتغير املعتمد املتمثل في و
إستراتيجيات تطوير الخدمات على املستوى الكلي ،بهدف اختبار الفرضية الرئيسة الرابعة و املنبثقة منها ،على النحو اآلتي:
 .1تأثير التسويق عبر مو اقع التواصل الجتماعي في إستراتيجيات تطوير الخدمات على املستوى الكلي
تشير نتائج التحليل املوضحة في الجدول رقم ( )9إلى وجود تأثير معنوي للمتغير املستقل (التسويق عبر املواقع التواصل األجتماعي) في املتغير
املستجيب أو املعتمد (إستراتيجيات تطوير الخدمات) وعلى مستوى املؤشر الكلي ،إذ بلغت قيمة مستوى املعنوية ) (P-Valueاملحسوبة ( )0.000وهي
أقل بكثير من قيمة مستوى املعنوية االفتراض ي والذي اعتمدته الدراسة ،ويدعم ذلك أن قيمة ) (Fاملحسوبة والبالغة ( )263.554كانت أكبر من قيمتها
ً
الجدولية والبالغة ( )3.914وبدرجات حرية ( )130.1مما يشير إلى معنوية التأثير وعند مستوى ( .)0.05واستنادا إلى هذه النتيجة يمكن االستنتاج
بوجود العالقة التأثيرية ملتغير التسويق عبر املواقع التواصل األجتماعي في متغير إستراتيجيات تطوير الخدمات والذي يشير إلى أن اعتماد الفنادق
املبحوثة على التسويق عبر املواقع التواصل األجتماعي يؤثر في تطبيق مستويات عالية من إستراتيجيات تطوير الخدمات لديهم ,وإن قيمة الثابت )(B0
ً
والبالغة ( )1.816أن هناك ظهورا إستراتيجيات تطوير الخدمات من خالل أبعادها وبمقدارها ( )1.816وذلك عندما تكون قيمة التسويق عبر املواقع
التواصل األجتماعي ومن خالل أبعادها مساوية للصفر .وعليه يمكن تفسير هذه النتيجة بأن إستراتيجيات تطوير الخدمات تستمد خصائصها
وبمستويات عالية من التسويق عبر املواقع التواصل األجتماعي التي تستخدمها الفنادق املبحوثة ،و أما قيمة امليل الحدي ) (B1فقد بلغت ()0.684
ً
وهي داللة على أن تغيرا مقداره واحد في متغير التسويق عبر املواقع التواصل األجتماعي يؤدي إلى تغير مقداره ( )0.684في إستراتيجيات تطوير الخدمات،
وهو تغير كبير يمكن االستناد عليه في تفسير العالقة التأثيرية للمتغير املستقل التسويق في املواقع التواصل األجتماعي في املتغير املعتمد إستراتيجيات
تطوير الخدمات ,أما قيمة ) (R2فقد بلغت ( )0.670والتي تشير إلى أن ما نسبته ( )%67من التغير الذي يحدث في إستراتيجيات تطوير الخدمات يعود
إلى التسويق عبر املواقع التواصل األجتماعي  ،أي أن القيمة التفسيرية للمتغير املستقل فيما يحدث للمتغير املستجيب بلغت ( ،)%67كما تشير هذه
النتيجة إلى أن النسبة التأثيرية املتبقية والبالغة ( )%33تعود لعوامل تأثيرية أخرى غير مضمنة في األنموذج االفتراض ي الذي أعتمد في الدراسة الحالية
وهذه النتائج تثبت الفرضية الرئيسية الثالثة والتي تنص على وجد تأثير معنوي ألبعاد دور التسويق عبر مواقع التواصل االجتماعي في
ً
تطويرإستراتيجيات الخدمات مجتمعة .
جدول( :)9تأثير التسويق عبر املو اقع التواصل األجتماعي في إستراتيجيات تطوير الخدمات على املستوى الكلي
املتغير املعتمد
املتغير املستقل
التسويق عبر املواقع التواصل األجتماعي

إستراتيجيات تطوير الخدمات
الثابت 0B-

1Β

1.816
)t(12.794
**)Sig.(0.000

0.549
)t(16.234
**)Sig.(0.000

** معنوية عالية عندما تكون القيمة االحتمالية )F (1, 130) = 3.914 (Sig.≤ 0.05

F
263.554
**)Sig.(0.000

R2
%67

N=132

املصدر :إعداد الباحث على وفق نتائج التحليل االحصائي

 .2تحليل عالقة التأثير على مستوى املتغيرات الفرعية للدراسة
تتفرع عن الفرضية الرئيسة الربعة وتم تحليل التأثير لكل بعد من أبعاد التسويق عبر مواقع التواصل االجتماعي واملتمثلة في (املنتج(الخدمة)،
والتسعير ،والتوزيع(املكان) الترويج  ,واألفراد(الناس) ,والتجهيزات املادية و البشرية  ,والخصوصية وآمن املعلومات) في إستراتيجية تطوير الخدمات وعلى
ً
النحو اآلتي يوجد تأثير معنوي ألبعاد دور التسويق عبر مواقع التواصل االجتماعي في تطويرإستراتيجيات الخدمات مجتمعة:
 تحليل بعد املنتج(الخدمة) في إستراتيجيات تطوير الخدمات:
ً
تشير نتائج التحليل املوضحة في الجدول رقم ( )10إلى وجود تأثيرا معنويا املنتج (الخدمة) في إستراتيجيات تطوير الخدمات  ،ويدعمه قيمة ()F
املحسوبة ( )19.307وهي قيمة معنوية عند مستوى معنوي ( ،)0.05وقد فسر معامل التحديد ( )Radjما نسبته (  )%47.9من التباين الحاصل في
إستراتيجيات تطوير الخدمات  ،أما النسبة املتبقية والبالغة ( )%52.1فتعود إلى متغيرات أخرى ،كما أن قيمة ( )1قد بلغت ( )0.417وهي تشير إلى أن
التغير الحاصل في املنتج (الخدمة) بوحدة واحدة يؤدي إلى تغير في إستراتيجيات تطوير الخدمات بمقدار ( ،)2.341ويستدل من قيمة ( )tاملحسوبة
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( )10.923بأنها قيمة معنوية عند مستوى معنوي ( ،)0.05وتشير قيمة الثابت ( )Cإلى وجود إستراتيجيات تطوير الخدمات بمقدار ( )2.341حتى لو
ً
كانت قيمة املنتج (الخدمة) صفرا،وهذه النتائج تثبت الفرضية الفرعية االولى من الفرضية الرئيسية الثالثة والتي تنص على وجد تأثير معنوي ألبعاد
ً
دور التسويق عبر مواقع التواصل االجتماعي في تطويرإستراتيجيات الخدمات مجتمعة يوجد تأثير معنوي بين بعد املنتج (الخدمة) وإستراتيجيات وتطوير
الخدمات في الفنادق املبحوثة.
 تحليل بعد التسعير في إستراتيجيات تطوير الخدمات:
ً
ً
نتائج التحليل املوضحة في الجدول رقم ( )10إلى وجود تأثيرا معنويا التسعير في إستراتيجيات تطوير الخدمات  ،ويدعمها قيمة ( )Fاملحسوبة
( )88.964وهي قيمة معنوية عند مستوى معنوي ( ،)0.05وقد فسر معامل التحديد ( )Radjما نسبته ( ) %40.6من التباين الحاصل في إستراتيجيات
تطوير الخدمات  ،أما النسبة املتبقية والبالغة ( ) %59.4فتعود إلى متغيرات أخرى ،كما أن قيمة ( )1قد بلغت ( )0.361وهي تشير إلى أن التغير
الحاصل في التسعير بوحدة واحدة يؤدي إلى تغير في إستراتيجيات تطوير الخدمات بمقدار ( ،)2.601وعبر متابعة قيمة ( )tاملحسوبة ( )9.432تظهر بأنها
ً
قيمة معنوية عند مستوى معنوي ( ،)0.05وتشير قيمة الثابت ( )Cوجود لرشاقة االستراتيجية بمقدار ( )2.601حتى لو كانت قيمة التسعير صفرا،
وهذه النتائج تثبت الفرضية الفرعية الثانية من الفرضية الرئيسية الثالثة والتي تنص على وجد تأثير معنوي بين بعد التسعير وإستراتيجيات وتطوير
الخدمات في الفنادق املبحوثة
 تحليل بعد التوزيع (املكان) في تطوير إستراتيجيات الخدمات:
ً
تشير نتائج التحليل املوضحة في الجدول رقم ( )10إلى وجود تأثيرا معنويا للتوزيع (املكان) في إستراتيجيات تطوير الخدمات  ،ويدعمها قيمة ()F
املحسوبة ( )258.492وهي قيمة معنوية عند مستوى معنوي ( ،)0.05وهي تشير إلى وجود تأثير معنوي لتوزيع (املكان).في إستراتيجيات تطوير الخدمات
 ،وهذا يفسر قيمة معامل التحديد ( )Radjالبالغة ما نسبته ( )%66.5من التباين الحاصل في إستراتيجيات تطوير الخدمات  ،وبذلك يمثل أكبر تأثير
مقارنة بقية أبعاد إستراتيجيات تطوير الخدمات,أما النسبة املتبقية والبالغة ( )%33.5فتعود إلى متغيرات أخرى ،أما قيمة معامل( )1فقد بلغ
ً
( )0.441وهي تشير إلى أن تغيرا بمقدار وحدة واحدة في التوزيع (املكان) سوف يؤدي إلى تغير في إستراتيجيات تطوير الخدمات بمقدار ( ،)2.323ويستدل
من قيمة ( )tاملحسوبة ( )16.078بأنها قيمة معنوية عند مستوى معنوي ( ،)0.05وتشير قيمة الثابت ( )Cوجود إستراتيجيات تطوير الخدمات بمقدار
ً
( )2.323حتى إذا كانت قيمة التوزيع (املكان) صفرا  ،وهذه النتائج تثبت الفرضية الفرعية الثالثة من الفرضية الرئيسية الثالثة والتي تنص على وجد
تأثير معنوي بين بعد املكان وإستراتيجيات وتطوير الخدمات في الفنادق املبحوثة
 تحليل بعد الترويج في تطوير إستراتيجيات الخدمات:
ً
ً
تشـير نتـائج التحليـل املوضـحة فـي الجـدول رقـم ( )10إلـى وجـود تـأثيرا معنويـا للتـرويج فـي إسـتراتيجيات تطـوير الخـدمات  ،ويـدعمها قيمـة ()Fاملحســوبة
( )154.806وهــي قيمــة معنويــة عنــد مســتوى معنــوي ( ،)0.05وهــي تشــير إلــى وجــود تــأثير معنــوي للتــرويج فــي إســتراتيجيات تطــوير الخــدمات  ،وهــذا يفســر
قيمــة معامــل التحديــد ( )Radjالبالغــة مــا نســبته ( ) %54.4مــن التبــاين الحاصــل فــي إســتراتيجيات تطــوير الخــدمات  ،وهــي أكبــر قيمــة مقارنــة بقــيم ابعــاد
ً
االخرى ,أما النسبة املتبقيـة والبالغـة ( ) %45.6فتعـود إلـى متغيـرات أخـرى ،أمـا قيمـة معامـل( )1فقـد بلـغ ( )0.411وهـي تشـير إلـى أن تغيـرا بمقـدار وحـدة
واحدة في الترويج سوف يؤدي إلى تغير في إستراتيجيات تطوير الخدمات بمقدار ( ،)2.380ويستدل من قيمة ( )tاملحسوبة ( )16.078بأنها قيمـة معنويـة
ً
عند مسـتوى معنـوي ( ،)0.05وتشـير قيمـة الثابـت ( )Cوجـود إسـتراتيجيات تطـوير الخـدمات بمقـدار ( )2.380حتـى إذا كانـت قيمـة التـرويج صـفرا  ،وهـذه
النتائج تثبت الفرضية الفرعية الرابعة من الفرضية الرئيسية الثالثة والتي تنص على وجد تأثير معنوي بين بعد الترويج وإستراتيجيات وتطوير الخدمات
في الفنادق املبحوثة
 تحليل بعد األفراد (الناس) في تطوير إستراتيجيات الخدمات:
تشير نتائج التحليل املوضحة في الجدول رقم ( )10إلى وجود تأثيرا معنويا لألفراد (الناس) إستراتيجيات تطوير الخدمات  ،بداللة قيمة ()F
املحسوبة ( )172.534وهي قيمة معنوية عند مستوى معنوي ( ،)0.05وقد بلغت قيمة معامل التحديد ( )Radjما قيمته ( ) %57من التباين الحاصل
في إستراتيجيات تطوير الخدمات ،والنسبة املتبقية والبالغة ( ) %43تعود إلى متغيرات أخرى ،وكانت قيمة معامل( )1قد بلغت ( )0.495والذي يشير
ً
إلى أن تغيرا بمقدار وحدة واحدة في األفراد(الناس) سوف يؤدي إلى تغير في إستراتيجيات تطوير الخدمات بمقدار (،)2.065ويستدل من قيمة ()t
املحسوبة البالغة ( )13.135بأنها قيمة معنوية عند مستوى معنوي ( ،)0.05كما تشير قيمة الثابت ( )Cوجود إلستراتيجيات تطوير الخدمات بمقدار
ً
( )2.065حتى إذا كانت األفراد(الناس) صفرا ،وهذه النتائج تثبت الفرضية الفرعية الخامسة من الفرضية الرئيسية الثالثة والتي تنص على وجد تأثير
معنوي بين بعد الفراد (الناس) وإستراتيجيات وتطوير الخدمات في الفنادق املبحوثة
 تحليل بعد التجهيزات املادية و البشرية في تطوير إستراتيجيات الخدمات:
ً
تشير نتائج التحليل املوضحة في الجدول رقم ( )10إلى وجود تأثيرا معنويا للتجهيزات املادية والبشرية في إستراتيجيات تطوير الخدمات  ،ويدعمها
قيمة ( )Fاملحسوبة ( )112.767وهي قيمة معنوية عند مستوى معنوي ( ،)0.05وهي تشير إلى وجود تأثير معنوي للتجهيزات املادية والبشرية
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إستراتيجيات تطوير الخدمات  ،وهذا يفسر قيمة معامل التحديد ( )Radjالبالغة ما نسبته ( ) %46.5من التباين الحاصل في إستراتيجيات تطوير
ً
الخدمات  ،أما النسبة املتبقية والبالغة ( ) %5..53فتعود إلى متغيرات أخرى ،أما قيمة معامل( )1فقد بلغ ( )0.412وهي تشير إلى أن تغيرا بمقدار
وحدة واحدة في التجهيزات املادية والبشرية سوف يؤدي إلى تغير إستراتيجيات تطوير الخدمات ( ،)2.342ويستدل من قيمة ( )tاملحسوبة ()10.619
بأنها قيمة معنوية عند مستوى معنوي ( ،)0.05وتشير قيمة الثابت ( )Cوجود إستراتيجيات تطوير الخدمات بمقدار ( )2.342حتى إذا كانت قيمة
ً
التجهيزات املادية والبشرية صفرا ،وهذه النتائج تثبت الفرضية الفرعية السادسة من الفرضية الرئيسية الثالثة والتي تنص على وجد تأثير معنوي بين
بعد التجهيزات املادية والبشرية وإستراتيجيات وتطوير الخدمات في الفنادق املبحوثة
 تحليل بعد الخصوصيةوآمن املعلومات في تطوير إستراتيجيات الخدمات:
ً
تشير نتائج التحليل املوضحة في الجدول رقم ( )10إلى وجود تأثيرا معنويا للخصوصية وآمن املعلومات في إستراتيجيات تطوير الخدمات  ،ويدعمها
قيمة ( )Fاملحسوبة ( )159.860وهي قيمة معنوية عند مستوى معنوي ( ،)0.05وهي تشير إلى وجود تأثير معنوي للخصوصية وآمن املعلومات في
إستراتيجيات تطوير الخدمات  ،وهذا يفسر قيمة معامل التحديد ( )Radjالبالغة ما نسبته ( ) %55.2من التباين الحاصل في إستراتيجيات تطوير
ً
الخدمات  ،أما النسبة املتبقية والبالغة ( ) %44.8فتعود إلى متغيرات أخرى ،أما قيمة معامل( )1فقد بلغ ( )0.479وهي تشير إلى أن تغيرا بمقدار
وحدة واحدة في الخصوصية وآمن املعلومات سوف يؤدي إلى تغير إستراتيجيات تطوير الخدمات ( ،)2.101ويستدل من قيمة ( )tاملحسوبة ()12.644
بأنها قيمة معنوية عند مستوى معنوي ( ،)0.05وتشير قيمة الثابت ( )Cوجود إستراتيجيات تطوير الخدمات بمقدار ( )2.101حتى إذا كانت قيمة
ً
الخصوصية وآمن املعلومات صفرا ،وهذه النتائج تثبت الفرضية الفرعية السابعة من الفرضية الرئيسية الثالثة والتي تنص على وجد تأثير معنوي بين
بعد الخصوصية وآمن املعلومات وإستراتيجيات وتطوير الخدمات في الفنادق املبحوثة
جدول( :)10تأثيرأبعاد التسويق عبرمو اقع التواصل الجتماعي في إستراتيجيات تطوير الخدمات
املتغير املعتمد
املتغير املستقل
التسويق عبر مواقع
تواصل األجتماعي

إستيراتيجيات تطوير الخدمات
1

الثابتC-

R2

التجهيزات املادية
والبشرية

2.341
t= 14.385
Sig.=0.000
2.601
)T(16.167
Sig.=0.000
2.323
)T(20.681
Sig.=0.000
2.380
)T(16.989
Sig.=0.000
2.065
)T(13.198
Sig.=0.000
2.342
)T(14.006
Sig.=0.000

0.417
t= 10.923
Sig.=0.000
0.361
)T(9.432
Sig.=0.000
0.441
)T(16.078
Sig.=0.000
0.411
)T(12.442
Sig.=0.000
0.495
)T(13.135
Sig.=0.000
0.412
)T(10.619
Sig.=0.000

الخصوصية وآمن
املعلومات

2.101
)T(13.159
Sig.=0.000

0.479
)T(12.644
Sig.=0.000

املنتج (الخدمة)
التسعير
التوزيع (املكان)
الترويج
األفراد (الناس)

** معنوي عندما تكون القيمة االحتمالية )(Sig.≤ 0.05

%47.9

F
119.307
Sig.=0.000

%40.6

88.964
Sig.=0.000

%66.5

258.492
Sig.=0.000

%54.4

154.806
Sig.=0.000

%57

172.534
Sig.=0.000

%46.5

112.767
Sig.=0.000

%55.2

159.860
Sig.=0.000

F (1, 96) = 3.940

N= 132

املصدر :من إعداد الباحث باالعتماد على وفق النتائج التحليلية

ا
رابعا :اختبار فرضية التباين
الختبار الفرضية الرئيسة الرابعة واملسماة بفرضية التباين تم اللجوء إلى استخدام معامل التباين األحادي ) ،(One Way ANOVAلكونه
األداة اإلحصائية املناسبة ،للتعرف على الفروق بين متغيرات البحث وأبعاده ،حيث يتم قبول قيمة الخطأ اإلحصائي ملعنوية التباين لغاية (، )0.05
وكما يأتي:
الختبار على املستوى الكلي:
يشير الجدول ( )11إلى تحليل التباين األحادي واملتصل بمدى وجود فروق ذات داللة إحصائية ملتغيرإستراتيجيات تطوير املنتج (الخدمات)
يمكن أن تعزى ملتغير التسويق عبر مواقع التواصل األجتماعي وبحسب آراء األفراد عينة الدراسة .وقد دلت نتائج هذا االختبار على وجود فروق معنوية
ذات داللة إحصائية في متغير إستراتيجيات تطوير املنتج (الخدمات) وأن هذه الفروق تعزى إلى التسويق عبر املواقع تواصل األجتماعي وبحسب آراء
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األفراد عينة الدراسة .وبلغت قيمة معامل التباين ) (Fاملحسوبة ( )23.579وهي دالة قيمته ( .)0.000ومعنى ذلك أن الفنادق املدروسة تتباين في عملية
ً
إستراتيجيات تطوير املنتج (الخدمات) تبعا لتباين تركيزها على التسويق عبر املواقع تواصل األجتماعي في أثناء أدائها ألنشطتها املختلفة في بيئتها.
جدول ( :)11مؤشر التباين األحادي على مستوى متغيرات البحث
املتغير

مصدر التباين

مجموع املربعات

متوسط املربعات

درجات الحرية

قيمة  Fاملحسوبة

قيمة  P-Valueاملحسوبة

التسويق عبر مواقع
تواصل األجتماعي

بين املجموعات
داخل املجموعات
املجموع

57.731
0.494
58.225

0.530
0.022
-

109
22
131

23.579

0.000

املصدر :إعداد الباحث على وفق نتائج نتائج التحليل الحصائي

F(44,53) = 1.604

N = 132

ً
وتأسيسا على نتائج التباين السابقة فإنه يمكن قبول الفرضية الرئيسة الرابعة والتي تنص على أنه "تتباين الفنادق املبحوثة في إسترتيجيات
ً
تطوير الخدمات تبعا لتباين مستويات تركيزها على أبعاد التسويق عبر مواقع التواصل االجتماعي".

اإلستنتاجات واملقترحات

ا
أول :اإلستنتاجات
نستعرض في هذا املبحث أهم االستنتاجات التي توصل إليها البحث وعلى صعيد الجانب النظري والجانب امليداني وكما يلي:
 .1بينت نتائج بأن الغالبية العظمى من مديرين الفنادق املبحوثة هم من الذكور وهذا يدل على عدم تكليف االناث في شغل املناصب األدارية ،وقد
يعزي ذلك إلى عزوف األناث للعمل في القطاع الخاص من جهة أو تردد الفنادق.
 .2اوضحت النتائج بأن أعمار غالبية مديرين الفنادق من الفئة العمرية الناضجة مما يجعلهم أكثر قدرة للعمل بمؤهالت ومستويات عالية واألكثر
َ
أستيعابا لآليات التجديد والتطوير.
 .3تشير النتائج إلى إعتماد إدارة الفنادق على مواقع التواصل االجتماعي للحصول على املعلومات عن نشاطات املنظمات املنافسة لها في السوق .
 .4ظهرت النتائج إلى سعى إدارة الفنادق لتحسين وضعها التنافس ي لخدماهها و التواصل مع الزبائن من خالل تقديم العروض والخصومات لخدماهها
ملتلقي البريد االلكتروني و مواقع التواصل االجتماعي.
 .5تدل النتائج على أنه تعتمد إدارة الفنادق على نظام الحجز االلكتروني و قناة الوسيط االلكتروني لتسويق خدماهها باعتماد موقع لها على شبكة
الويب أو مواقع التواصل االجتماعي لخدماهها.
 .6يشيرالنتائج إلى إستخدام إدارة الفنادق االسالي ب الحديثة التي توفرها مواقع التواصل االجتماعي لخدماهها لتسويق خدماهها و الترويج عبرمواقع
اإللكترونية تحقق أكثر تأثير من وسائل االعالن التقليدي .
 .7كشفت النتائج إلى أن صفحة إدارة الفنادق تحتوي على جميع املعلومات التي يحتاجها الزبون عبر مواقع التواصل االجتماعي بالنسبة لخدماهها
املتوفرة و املقدمة والتي يساعدها في تحقيق رغبته.
 .8يشير النتائج توفر لدى إدارة الفنادق االفراد والعاملين يساعدهم في تصميم إعالنات وحمالت فندقية عبر مواقع التواصل االجتماعي و ابتكار
خدمات جديدة وإيصالها الى أسواق جديدة التي تفتقر ملثل هذه الخدمات.
ا
ثانيا :املقترحات
 .1تقترح الدراسة بتكليف اإلناث لشغل املناصب االدارية  ،وذلك من خالل أتباع ساعات العمل املرنة أو الساعات املضغوطة لألستفادة من قدراههم
في املجاالت األدارية كافة.
ً
 .2على الفنادق إشراك الفئات الشبابية في شغل مناصب االدارة مناصفتا مع الفئات العمرية الناضجة الكتساب الخبرات االدارية التأهيلهم لتحمل
املسؤوليات اإلدارية في املستقبل .
 .3قيام إدارة الفنادق إتاحة و توفير آلية مناسبة تتيح لجميع العاملين القيام بعمليات تبادل البيانات و املعلومات الخاصة بالعمل فيما بينهم
ً
ً
واتنسيق و التبادل الخبرات اإلدارية بين االقسام و الوحدات األكثر نشاطا و تفاعال لتطوير ورفع الكفاءة العمل على مستوى العام للفندق .
 .4تقترح الدراسة إستثمار وإستغالل نقاط القوة التي تملكها الفنادق في أعمالها والحصول على املعلومات عن طريق املواقع اإللكترونية لدى
الفنادق املنافسة من حيث نقاط القوة والضعف ودرستها من أجل مجابهتها و منافستها.
 .5تقترح الدراسة أن تقوم إدارة الفنادق بدارسة السوق املستهدف وتحديده من أجل توجيه املعلومات املتعلقة باملزيج التسويق الذي يقدمها عن
طريق املواقع اإللكتروني والتي تناسب تلك األسواق لتحسين وضعها التنافس ي .
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 .6على الفنادق االتصال املباشر مع الزبائنها و العمالئها عن طريق املواقع اإللكترونية وذلك من خالل تقديم العروض الجذابة وحديثة املتعلقة
بمزيج خدماهها .
ً
 .7يجب على إدارة الفنادق عمل نظام الحجز االلكتروني أكثر سهوال في االستعمال الجل االستخدام لكافة شرائح على املواقع التواصل و املواقع
اإللكترونية .
ً
ً
 .8من الضروري إلدارة الفنادق إنشاء مواقع لها في جميع املواقع اإللكترونية و أكثرهم إستعماال و أستخداما و إستخدام أحدث التقنيات و
االساليب الحديثة إلجل التعرف على الخدماهها املتوفرة .
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Abstract:

The research aims to study the role of social networking sites for hotel managers, five and four
stars in the development of tourism services strategies. The researcher presented the literature related to these
subjects. The research problem was identified by asking several questions focused on the nature of the
relationship and the effect between the independent variable and the dependent variable. The research sample
was determined by a number of managers of five and four star hotels in the city of Arbil. (144) were
distributed to (24) hotels on the responding individuals and 132 forms were obtained, all of which are valid for
analysis. The SPSS program was used to study the supposed relationships in the research model. The research
reached a number of conclusions, The correlation between the existence of positive and high moral relations
between the role of social networking sites and the development of services strategies at the macro and micro
level, which confirms the benefit of hotels explored by determining the role of social networking sites and its
contribution to the development of service strategies. As for the research proposals, the researcher suggested
the need for a new vision for hotel management to create realistic ideas for implementation and interest in
modern technological means, learning and us, Assigning females to the administrative positions through the
followers of flexible working hours or compressed hours to take advantage of their abilities in all
administrative areas and that the management of hotels to study the target market and determine the needs of
services through the websites and marketing mix of services that fit those markets to improve their
competitive position.
Keywords: social networking sites; development of service strategies.
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