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ملخص:
هددد ا الدراسددة الددى معر ددة اثررر التسررويق السررياحي فرري أداء المنظمددات السددياحية السددودانية أوض ر

الدراسددة عددد اختيددار

الكفاءات ي مجال السياحة ،وعد االهتما بالمعالم السياحية عدد ححقدا الكفداءا الفاعليدة دي اداء المنظمدة السدياحية ممرا

أدى إلررع عرردط ر التسددويا السددياحي ت سررم مسررتوى ا داء المنظمددات السددياحية بالسددودا  .مررم أ ررت التو رريات ضرررو يرراط

المررنظتات باالهتمددا بالتسددويا السددياحي رؤيررة اضددحة اختيددار الكفدداءات اللمددرات المناسددمة مددنحجم الحددوا الت ددجيعية.

وضرو االهتما بالمعالم السياحية ن رها للعالم.

الكلمات المفتاحية :السياحة الفنادق الكفاءا الفاعلية الحصة السوقية..

Abstract:
The Impact of Tourism Marketing on the Performance of the Tourism Organizations: Case
Study on the Sudanese Tourism Organizations
The study aimed to know the impact of tourism marketing on the performance of the Sudanese
tourism organizations, and the study clarified the lack of selection of competencies in the field of
tourism, lack of interest in tourist attractions, and the lack of efficiency and effectiveness in the
performance of the tourism organization, which led to the lack of linking tourism marketing with
the improvement of the level of performance of tourism organizations in Sudan. Among the most
important recommendations are the necessity for organizations to pay attention to tourism
marketing with a clear vision, choose the appropriate competencies and experiences and give them
incentives. And the need to pay attention to tourist attractions and spread them to the world.
Key words: tourism, hotels, efficiency, Effectiveness, market share
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مقدمة:
بدأت اخلدمات حتتل مركز الصدارة يف اجملتمع ،،فمجعاالت اخلعدمات معظم عا دديعدة وحيويعة ومعا اعت اجملعاالت اخلدميعة التسعويق
السياحي والفندقي اتا الصرح الضخم املرتبط باحلياة .ولعتل فعاا السعياحة تعتع معا احعد األالشعطة االقتصعادية العأ تتمتع ،ب يعة
كبع ة يف البلععداا الععأ تتمتعع ،اواقعع ،سععياحية وأثريععة يععتم الع دد لي ععا و يارهتععا مععا قبععل األفعراد والسععياح وال ععات أات الع قععة بع مور
السياحة ومشاريع ا .لتا فاا ودود اس اتيجيات لمية مبنية لى أسع تسعويقية يعةيةة نعل القطعة البدايعة الالطع أ و عاح أ
د د سياحي اادف الدتعتا املزيعد معا السعياح واملزيعد معا اتيعرادات .ال كعا أل ه عودات أو أالشعطة يف اجملعال السعياحي أا
تنععتإ ال بودععود اسع انيات مناسععبة و لععى املسععتوص التسععويقي اصويعاط ولععتل فععاا التخطععيط السععليم للتسععويق السععياحي بعنايععر
املختلفة او الضماالة األكيدة لودود السعياحة كنشعاإ السعان معا د عة وكرافعد اقتصعاد معا د عة أاعرص .وتعتع هعاالت الفندقعة
والسياحة ما احد الظواار االدتما ية أات الع قة واالرتباإ باألالشطة األارص ،وما الاحية أارص ف ي تلعب دور اعا وحسعا
بع الشعععو و عاداهتم وبالتععاة يععادة الع ابط بيععن م ولععتل معا الصعععب نااععل ايثعار واألمععاكا الدينيععة وحركعة الشعععو با تباراععا
مصدر ما مصادر العملة الصعبة ومصدر اقتصاد ال ينضب .ويعود تطورت ينا ة السياحة ىل تطور وسائل النقل واملوايع ت
واالتصاالت ،وتطور اساليب االدارة احلدينة ما تسويق حديث ا تمد لى الوسائل التقنية املتطورة .وحتول العامل ىل رقععة يعة ة،
باتضافة ىل ااتما الدول للقطاع السياحي و دراك معدص أ يتعيف يف تنشعيط املسسسعات اختلعن االوا عا ملعا لعيف معا تع ث

لعى اعت

املسسسات ،ما ا ل العوائد الأ حتصل لي ا.
- 1مشكلة الد اسة:
توادععيف منظمععات السععياحة الكن ع مععا الصعععوبات الععأ حالععمل دوا ويععوبا ىل املسععتوص املطلععو الععت ي ئععم مععا تلكععيف
السععوداا مععا املقومععات الكنع ة الععأ نعععل من عا دولععة سععباقة يف هععال السععياحة ،وألع أل ععا مل حتتععل يف املاضععي او احلاضععر موقع ععا
املطلععو كصععنا ة أات أولويععة ،كمععا أالععيف ال تودععد اسع اتيجية واضععةة ومتكاملععة للن ععوً عععا ،دميععا االعك ع سععلباط لععى تقععد منععتإ
سعياحي متكامععل ومتنععوع وألععط باألالشععطة السععياحية امل ئمععة .وتنبعع ،مشععكلة الدراسععة يف أليععا التسععويق السععياحي الععت يتوافععق معع،
حادععات ورألبععات العمع ء ومععا يتوقعععيف ،ومععا حتقيععق رضععاام .دععا يععنعك

لععى أداء املنظمععات الععأ تعمععل يف اجملععال .وقععد ارصععر

التسععويق السععياحي يف املرحلععة املاضععية بععبعم األالش ععطة أل ع امل مععة ،بععالرألم دميععا تتمتعع ،ب ععيف السععوداا مععا مي عزات السععبية مععا حي ععث
املقومات واملةريات واملوق ،واحلضارات السابقة واال ار الارية واألراضي الشاسعة ،الأ نعت السعياح المي أا الصعيب ا معا السعياحة
ال يزال أدىن بكن ما مكاالاهتا وطاقاهتا الكامنة .اأ اا ائدات السياحة تكاد ال تتكر رألم ودود الو ارات اخلاية بالسياحة.

ش د قطاع السياحة يف العامل منوا متزايدا وأيبةمل السياحة ينا ة اامة يف صرالا احلاضر ،تسثر بصورة فعالة يف االقتصاد الوطط
وتةع معا املسعتوص االدتمعا ي فيعيف ،بعل أيعبةمل لمعا معا العلعو احلدينعة تعرتبط بعلعم االقتصعاد ،ويعنا ة تصعديرية تضع ،لعى
أساس ا بعم الدول اس اتيجيات ا التنموية(فاطمة الزهراء6106،م)0،
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ويضعم هععال السععياحة العديعد مععا املنظمااات ا الساودان ،من ععا ( الفنععادأ  ،وشعركات الطع اا ،ووكع ء السعياحة والسععفر ومكاتععب
السععفر والسععياحة) .واععا أا السععياحة أات أ يععة كب ع ة يف االقتصععاد ا لععي ،اععتا الععدور يعتمععد بشععكل كب ع

لععى ودععود منععل اععت

املنشععات واخلععدمات السععياحية  ،كوالععيف سععبب التفععاوت يف السععوأ السععياحي فيمععا رععع التنافسععية والقععدرة لععى دععت السععياحة .
و ععاح اععت الشععركات يف تعزيععز وتطععوير اععدماهتا واالرتقععاء عععا ىل املنافسععة .وتنبعع ،مشععكلة الدراسععة مععا احلادععة ملعرف عة مععدص و ععي
القي ععادات اتداري ععة يف أل ي ععة التس ععويق واس ععتخدام ا كع ع داة تةيع ع ض ععما ملي ععات ا ععت املنظم ااات وم ععدص ح ععرص اتدارة يف تب ععط
االسع اتيجيات املناسععبة املتعلقععة بالتسععويق والععأ مععا املمكععا أا ععد اععت الماان ات يف تسععويق منتج ععا لععى الطععاأ ععاملي  ،ويف
الف ع الوقععمل تلععع وتشععب ،احلادععات املتة ع ة لعم ئ ععا مععا ا ع ل مععا كععا أا يضععيفيف اسععتخدا التسععويق السععياحي مععا قيمععة لععى
اخلععدمات الفندقيععة  .والظعرا لقلععة املعلومععات الر يععة ععا السععياحة يف السععوداا ومواقع ععا السععياحية وقلععة قنعوات التسععويق املتاحععة الععأ
تقو بتنشيط السياحة ،وعدم وجود دراسة مماثلاة ا الساودان ،وبنعاء ليعيف فعاا اعت الدراسعة قامعمل بتوضعيل اثعر التسعويق السعياحي
ا اداء املعسنظماات السعياحية يف السعوداا" ،و كعا حتقيعق الةعرً معا اععت الدراسعة معا اع ل اتدابعة عا التسعا الت التاليعة :مععا
مدص اسعتخدا التسعويق السعباحي ضعما لميعات شعركات السعياحة والسعفر يف السعوداا ومعدص ت ث اعا لعى املنظمعات العأ تعمعل
يف قطاع السياحة؟ ويتفرع منها التسا الت التالية :
 ما أا كاا التسويق السياحي ك داة تةي سيسد ىل يادة فاعلية اداء منظمات السياحة والفندقة؟ ال استخدا التسويق السياحي ك داة تةي يسثر يف زيادة كفاءة اداء منظمات السياحة والفندقة؟ ال استخدا التسويق السياحي ك داة تةي يسثر يف يادة احلصة السوقية؟- 2الفرضيات:
اناك

قة أات داللة حصائية ب التسويق السياحي و يادة فاعلية اداء املنظمات السياحية

اناك

قة أات داللة حصائية ب التسويق السياحي و يادة كفاءة املنظمات السياحية

اناك

قة أات داللة حصائية ب التسويق السياحي و يادة احلصة السوقية للمنظمات السياحية

 3أ -داف الب ث
معرفة ما أا كاا التسويق السياحي سيسد ىل يادة فاعلية اداء منظمات السياحة والفندقة. معرفة اثر استخدا التسويق السياحي يف زيادة كفاءة اداء منظمات السياحة والفندقة. معرف اذا كان استخدا التسويق السياحي سيسثر يف يادة احلصة السوقية. تزويد طالع العلم واملمارس بالفنادأ واملكاتب واملنظمعات السعياحية لعى فتلعن مسعتوياهتم التنظيميعة بعالتطورات العلميعةللتعامل م ،احدث املفاايم والنظريات اتدارية.
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 -4أ مية الب ث:
تنبع امهية الدراساة ماا امهياة املو اوع ومعرفاة اثار التساويق الساياحي ا اداء املنظماات الساياحية ،وتناايو ذاكارة الساوا

نت اات

الدولة ،وترسيخ الصورة الذهنية احلسنة عا الدولة لدى العمالء.
كما تتمنل أ ية البةث يف مسا دة اتدارة يف رسم السياسات السياحية والفندقيعة وترشعيد القعرارات اتداريعة ،ومعرفاة اثار التساويق
السياحي ا ا داار االقتصاد القومي.
- 5الدراسات السابقة:
 دراسددة بددن نددوض راضددية  :9102هاادفا الدراسااة مااا للتطاارر يمهيااة ترقيااة السااياحة ا امزا اار ةابااة مااام املفارقااة ب ااملقومات واملؤهالت اليت متلكها امزا ر ،واملعوقات اليت تضعها ا مراتب متأةرة ا هذا اجملال ،كماا دادف ايضاا اب اباراز
الدور الذي يلعبه التسويق ا جمال السياحة ومسامهته ا التنمية الساياحية وزياادة الطلاب علاى املناتي الساياحي ماا ةاالل
النااط التسويقي الذي متارساه املؤسساات الساياحية والقيماة الايت يضايفها للساور الساياحي .ماا ةاالل دراساة ميدانياة
االعتمااد علااى اساتبانة موجهااة اب عينااة ماا املسااتهلك السااياحي لتهتلياو اااهااا م حااول اخلادمات السااياحية وتقياايمهم
للمنتي السياحي ،لتقييم مدى فعالية الربامي التسويقية املتبعة ا اخلدمات السياحية.
 -دراسددة هدداهد اليددا

 : 9102اادف هااذر الدراسااة اب التعاارف علااى داء التسااويق السااياحي ا امزا اار ،مااا ةااالل

حتديااد الاادور الااذي يلعبااه التسااويق ا زيااادة داء القطاااع السااياحي ا امزا اار ،واااذا الإاارق  ،تقساايم الدراسااة اب ااق ،
ااق يتعلااق بامانااب النظااري وفيااه تعر اانا لتسااويق اخلاادمات بصاافة عامااة واخلدمااة السااياحة علااى وجااه التهتديااد ،مااا الاااق
الثاين فيتعلق بامانب التطبيقي وتطرقنا فيه اب السياحة ا امزا ر ،ومكونات املزيي التسويقي السياحي امزا ري.
 دراسددة ينيددة هددليام رضددا سدديو الدددين لددولي :9102التسااويق السااياحي اولكا وين هااو حااد املفاااهيم امدياادة الاايتبد ت تفرق نفسها بقوة ا جمال التسويق السياحي بصفة ةابة والسياحة بصفة عامة ،وذلك ملا حيمله هذا املفهاوم ماا
ةص ااا ي ومي ا ازات جعلت ااه حيظ ااى باهتما ااام املؤسس ااات الس ااياحية والس ا اواث ا ن واحا ااد ،حي ا ا يؤك ااد معظ اام البا اااحث
واملتخصص ا ا جمااال التسااويق السااياحي ن اسااتخدام وتوإليااو التسااويق اولك ا وين ا ايناااطة السااياحية ساايؤدي اب
تطوير وتقدم اخلدمات السياحية ،وهو ايمر الذي يسهم بدورر ا تطوير وازدهاار باناعة الساياحة ككاو .لاذا فا ن دراساة
مفهاوم التساويق الساياحي اولكا وين تبادو ا اايااة ايمهياة بإياة التعارف علاى الاادور والقيماة املضاافة الايت كاا ن يقاادمها
للسياحة وبالتهتديد فيما يتعلق باخلدمات السياحية.
 دراسددة م يدداني حنددا هددليب عمددد اللطيددو  : 9102يتااأثر تسااير امل اوارد البا ارية ا املؤسسااات السااياحية بااالتإراتاحمليطة هبا ,سواء داةليا و ةارجيا ،التطورات العاملية اليت مساا نظام تكنولوجياا املعلوماات و االتصاال ,وكادلك توساع
بكة االتصاالت ,وتطور املعارف التقنية و العلمية,...اخل ,يتطلب التاأقلم ماع هادر املتإارات ,وتإيار اسااليب التنظايم
و العماو  ,ي تطاوير ادارة املاوارد الباارية ماا ةاالل هيكلهاا ,وإلا فهاا ,نظمهاا ,وهادا للتكياو ماع التطاورات امديادة
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.كو هدا يؤكد على املؤسسة السياحية بتوفر نظم قوية للمعلومات و االتصاالت ل بد اهم هدر التإرات ,و اكتااف
التقنياات و املعاارف امديادة ,وحتليلهاا و اةتيااار افضالها ,وناارها با كفاءا اا ,ودلاك عااا طرياق تبنيهاا لنظاام اتصااال
فعاال داةلهاا ,ماا اجاو حتقياق التمياز .هاذا املقاال يهادف اب تساليو الضاوء علاى امواناب النظرياة لتساير املاوارد الباارية
(الكفاءات )،وكذلك طرر تنمية هذا املورد ا بعض املؤسسات السياحية امزا رية.
 دراسددة هيمددة لحمددر :9102باادت دولااة اومااارات اهتمامااا كب ارا ا تطااوير املرافااق السااياحية املختلفااة لتلبيااة متطلباااتالسااياث اب جانااب االرتقاااء سااتوى اخلاادمات ا القطاااع الفناادقي والنقااو املاري  ،فضااال عااا اقامااة الفعاليااات واملهرجانااات
اليت كان اا دور وا

ا استقطاب السياث ما ىت حناء العاام .وديب حققاا جناحاا جعاو اوماارات حتتاو املرتباة ايوب

ا السياحة عربيا ،وجعلها تدةو سور السياحة العاملياة لتبنيهاا سياساات فعالاة ا التساويق الساياحي ،عارب حمافظتهاا علاى
بالتها ومواكبتها للتطاور التكنولاوجي .تساعى هاذر الدراساة اب تساليو الضاوء علاى ارباة ديب ا الساياحة والتعارف علاى
مقومات جناحها ا التسويق السياحي عرب الدراسة التهتليلية.
دراسة الااهد الياس6106 ،م :تقول الدراسة ان القطاع الساياحي يعتماد علاى املباادرة بتقادال ماا ال يتوقعاه الساا  ،وال تساتطيع
ي مؤسس اة تقاادال هااذا العمااو اال اذا اتسااما بالكفاااءة و القاادرة علااى تقاادال ةاادمات ذات جااودة ومااا  ،ف ا ن تطااور النااااط
السياحي وتقدمه بب يعتمد على اودارة العلمية الر يدة .ما هنا تدةو علم التسويق ليساهم ا تطوير هاذا الناااط والرقاي باه
وبالتايل تقدال ةدمات سياحية كما يتمنار السا .
- 6العالقة بين الدراسات السابقة الدراسة الحالية:
تا السعوداا اسعاحة شاسععة ومعوارد طبيعيعة ألنيعة و متععددة دعا يتعيل ودعود منتجعات سعياحية منعل رحع ت السعفار واالستشعفاء
والرياض ععات البةريع ععة والن ري ععة والصع ععةراوية باتض ععافة ىل ايثع ععار مع ععا حض ععارات الوبيع ععة وقبطي ععة و س ع ع مية ،ورحل ااة سا اايدنا موسا ااى،
واالهرامااات واالرا ااي املنساابطة والسااهول والوديااات والثااروة الإابيااة وامبااال ،واخلضاارة .بعععد اسععتعراً أدبيععات الدراسععات اخلايععة
اوضوع التسويق السياحي واداء املنظمات السياحية ،والأ ي حظ ا ت كز يف الدول املتقدمة يف هعال الساياحة بشعكل أساسعي،
كا تلخيع مسا ات الدراسة احلالية ا تسلط الدراسة احلالية الضوء لى اثر سع اتيجية التسعويق الساياحي ا اداء املنظماات
السعياحية يف السااوداا ماا الل اخلدمععة السعياحية املقدمععة  ،يف ظعل الععدرة الدراسعات الععأ تناولعمل اععت الع قعة .وكااذلك مل ت اععت
الدراس ععات الس ععابقة االبع اااد املتعلق ااة ب اااملتإر الت ااابع يف الدراس ععة احلالي ععة .ولك ااا جن ااد اا االاتم ععا بالتس ععويق يف ه ععال الس ععياحة يف
السععوداا مععا ال ضعععيفا .ال حععظ اا مف ععو التسععويق السععياحي مل ي اععت وضعععيف الطبيعععي وال ععار وظععائن التسععويق يف يععنا ة
السياحة يف السوداا بشكل ا الكامل و تعتمد املنشآت العاملة يف هال السعياحة لعى النظارة التقليدياة دوا مرا عاة أسع التسعويق
للمنتجات السياحية .معظم هذر الدراسات متا ا بيئاة ةاارا البيئاة احلالياة ،واعتمادت علاى امهياة التساويق الساياحي ا تناايو
اخلاادمات السااياحية ،امااا الدراسااة احلاليااة ف كااز علااى دراسااة اثاار التسااويق السااياحي ا اداء املنظمااات السااياحية ،وال توجااد دراسااة
اهتما بالتسويق السياحي واثرر ا اداء املنظمات بالسودان على حسب علم الباحث .
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المحور اال ل :التسويق السياحي اداء المنظمات السياحية:
ي تم التسويق بإشباع حادات وميول و نااات العم ء وتودييف ال عود والتنسعيق لتقعد أفضعل اخلعدمات العأ تتوافعق مع،
رألباهتم وتعك الصورة التانية املرسومة بعا ضعما املعوارد املتاحعة ،والظعراط أل يعة يعنا ة السعياحة والفنعادأ بش ي
عكل اعاص يف حتقيعق

األاداف اتقتصعادية ،فعإا السياسعات واالسع اتيجيات أيعبةمل تتجعيف رعو سعتقطا و دتعتا العمع ء معا اع ل تقعد ادمعة

تسععويقية تسععاام يف تنشععيط احلركععة السععياحية يف الدولععة .وتسععاام كععتل يف الشععاء منظمععات فندقيععة تععوفر وسععائل الراحععة واخلععدمات
للعم ء ،وف م املتة ات املختلفة للسوأ .والت سيسد اىل العق بيةعة تنافسعية بع املنظمعات (برهاوم6112 ،م) .والتيجعة لعتل
فقععد أولععمل املنظمععات أ يععة اايععة لتةليععل و شععباع حادععات ورألبععات العمع ء بإ تبععارام أساسعاط وسععببا لودوداععا و اح ععا ،والععت

يتطل ععب ف ععم االدوار ال ععأ يق ععدم ا التس ععويق بإس ععتخدا األس ععاليب والعناي ععر التس ععويقية ال ععأ تس ععا د يف حتقي ععق الفا لي ععة والكف ععاءة

للمنظمععات ،مععا اع ل تقععد أفضععل اخلععدمات دااععل السععوأ السععياحي املسععت دف .وتعدالسااياحة ا العديااد مااا الاادول مااا اهاام
املصادر للهتصول على العوا د وتعترب املعام السياحية مصدر اساساي للساياحة ،وترتكاز الساياحة علاى عادة مقوماات تاامو املناتي
السياحي واملوارد البارية والتمويو والتسويق (احلبيب.)6112،
ا ال :التسويا السياحي:
تلعب ملية التسويق دوراط م ماط يف تشجي ،النشاإ االقتصعاد العت تعتمعد ديناميكيتعيف لعى تطعور الطعرأ العأ كعا في عا ل فعراد
واملنظمععات تبععادل السععل ،واخلععدمات ،وال ش ع أا البدايععة األوىل لعمليععة التبععادل املطلوبععة اععي تععوفر املكععاا الععت كععا فيععيف بععت
األطراف أا نتمع ،وتقعو بعمليعة التبعادل ،وقعد ال تعتم مليعة التبعادل بع تلع األطعراف مباشعرة معا منتجع ومسعت لك بعل معا
ا ع ل طععرف ثالععث واععم الوسععطاء لععى ااععت ف فة ععاهتم ومسععمياهتم يف الععدول املختلععن .كمععا أا أل ع يسععا د املنتج ع
الويول ىل دد اك ما املست لك دا يعط أا االنا رعو فصعل املسعت لك

ل ععى

عا املنتجع سعيتزايد لعي معا الناحيعة املكااليعة أو

الةرافية فةسب بعل يف وسعائل االتصعال املناسعبة بع الطعرف  ،وألع لتنعوع النقافعات واالنااعات ،ويسعتلز ألع االاتمعا بإ عاد
الطعرأ الكفيلعة بإ عاد

قععات وثيقعة بع األطعراف املختلفععة باألشعكال املناسعبة .والظعراط الا التسععويق يعسد ىل يعادة املبيععات ف ععو

يسا د لى النمعوء و لعى العق املعوارد املاليعة ال معة لتنشعيط العدورة االقتصعادية املتمنلعة بالبةعث عا املعواد اخلعا وشعرائ ا وتوظيعن
الععامل  ...اخل ،ضععافة ىل اععتا العدور للتسععويق لععى مسعتوص االقتصععاد الكلععي فاالعيف لععيف ادوار م مععة لعى املسععتوص الفععرد  ،أ االععيف
يسععا د لععى حتسع الو يععة احليععاة ألالععيف يرا ععى متطلبععات ورألبععات املسععت ل  ،ويععتم مععا اع ل النشععاإ التسععويقي اكتشععاف ال عواحي
اخللل يف التشريعات والقواال الأ تتيل اجملال لبعم الشركات خلدمة املست ل أو معاملة أل

ادلة أو تباع طرأ أل أا قيعة يف

ات ا ا السل ،وبيع ا ،أ يعت رضا املست ل ا ور الت تركز لييف ملية التسويق(البكري.)6116،01،
- 1مفجو التسويق السياحي:
يش التسويق الفندأ ىل همو ة األالشطة اتدارية واالدتما ية الأ تتعلعق بصعفة أساسعية بتسعع وتعرويإ وتو يع ،اعدمات الفنعدأ
وأل بقرً ا العملية التبادلية ب العميل والفندأ(.طاه .)6111،22،ويعرفالتساويق الساياحي بأناه الشعاإ شعامل ومتكامعل
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يضععم عيعع ،ال ععود املبتولععة لعت السععائل لزيععارة املنععاطق السععياحية الدوليععة ،وتبععدأ اععت ال ععود بشععكل مباشععر مععا ععداد الع امإ
السععياحية حععا التعاقععد معع ،السععائة

ىل ععا ال ع امإ(عبااد السااميع .)6116،01،ويعاارف بانااه فلساافة اداريااة تس ا د الطلااب

السياحي ما ةالل البهت  ،التنبؤ واةتيار السور املناسب مع اهداف املنظمة وبالتايل حتقيق اكرب عا اد (عباد القاادر6116 ،م،
 .)66وكذلك يعرف بانه كافة امهود واالناطة املنظمة اليت يتم تأديتها بتناام مادروس ماا قباو كافاة مقادمي اخلادمات الساياحية
بعنابرها واجهز ا املختلفة اليت دف اب ا باع اذوار العمالء والرااب ا السياحة باىت بورها(الياس6106،م)061،
- 1أ داف التسويق السياحي:
يتمثو أاداف التسويق السياحي يف(مقابلة ،السرايب6111 ،م:)00 ،
 تقعد اخلعدمات السعياحية ل رضعاء العماالء ماا اع ل مليعة التسعويق املعنظم  .ونتأكاد بااا العماالء حيصعلوا لعى
اخلدمات املناسبة ب سعار منافسة يف أوقات مناسبة وبطريقة مرضعية .واخلعدمات مت ئمعة بشعكل ديعد بتوقععات وأأواأ
العمالء.
 االستة ل األمنل للموارد ،تعين دارة املوارد والعرً السياحي اا يتناسب م ،الطلب ،وان تتفوأ لى املنافسة وتسيطر
لى املركز القياد يف السوأ ،وذلك ما ةالل التقدير السعليم حلادعات وتوقععات العماالء مماا ععل معا السع ل تنظعيم
أ مال والشاطات املسسسات السياحية اا يتناسب م ،أل .
 حتقيق األرباح ،ما ا ل وض ،اطط تسويقية كا املنظمة ما حتقيق ربل كن ا ما ادة دورة اتالتاج.
 التفعوأ لعى املنافسعة :معا ةاالل رسعم اطعط سع اتيجية تسعويقية كعا املسسسعة معا التفعوأ لعى املنافسعة معا اع ل
االستةواأ لى حصة سوقية وا افظة لييف ،واستة ل كل الفرص املتاحة وننب املخاطر.
 ةلق يورة ذهنية واضةة ا املنطقة السياحية والبلد ،وابراز االالطبا ات احلسنة لدص العمالء يف األسعواأ املسعت دفة.
وت زيز الواالب ات ابية حول املنطقة السياحية ،مما يسهو تدفق العمالء(بوعكريو.)6106،20 ،
ثانيا :أداء المنظتات السياحية الفند ية:
قد تعددت مفاهيم ايداء بتعدد الباحث و الدارسا ا هاذا اجملاال و م يسااتطع علمااء اودارة الوباول اب مفهاوم دقياق و اامو
فلكاو واحاد وجهاة نظار اخلاباة باه ،ويمتعا بتنعوع ايراء حعول حتديعد مف عو واضعل يداء املنظماات ،و كعا تصعنين املف عو وفعق
معا ا ا ا ا ا ا ا اااير الكفا ا ا ا ا ا ا ا اااءة والفاعليا ا ا ا ا ا ا ا ااة واحلصا ا ا ا ا ا ا ا ااة السا ا ا ا ا ا ا ا ااوقية

.

.

-0المفهوط:
ويع اارف

علا ااى ن ااه ق اادرة املنظم ااة عل ااى االسا ااتمرارية والبق اااء ،حمقق ااة الت ا اوازن ب ا ا ر ااا املس ااامه والعم ااال.

(

Peter

)Drucker,2007,23
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0-0الكفاء :
كلمااة الكفععاءة أات أيععل التيععط وقععد ظ ععرت سععنة  5661يف اللةععات األوربيععة اعععاا فتلفععة( ،مزاععودة .)16 :1335،وتعااين
احلصععول لععى مععا اععو كن ع الظ ع مععا اععو أقععل ،أ بقععاء الكلفععة يف مسععتوياهتا ال عداليا واألربععاح يف حععدوداا القصععوص ،واععي مف ععو
يقتص ععر ل ععى س ععتخدا املع عوارد اتالتادي ععة املتاح ععة للمنظم ععة ،أ اال ععيف يع عرتبط بعنص ععر الكلف ععة والع ق ععة بع ع امل ععدا ت واملخرد ععات،
( بداهلل .)6 :1335،كما تعرف الكفاءة لى أ ا اتستخدا األمنل للموارد املسسساتية ب قل كلفة دكنة دوا حصول أ ادر
يتكر( ،بلوإ .)15 :1331،والنشاإ الكنء او النشاإ األقعل كلفعة ( .)Plauchet,2006:7واعي قعدرة مردوديعة املنظمعة
والقدرة لى القيا بالعمعل املطلعو بقليعل معا اتمكااليعات ،واعي قعدرة السعاالية لعى اتسعتخدا األمنعل للمعوارد املتاحعة (بشعرية أو
مادية) و ستخ ص أفضل النتائإ ا ققة ل اعداف بصعورة كاملعة(،منصعور ويعو  .)13 :1353،وهاي ايضاا تعاين القاادرة علااى
املميز لكو ناااط حيااول بالوساا و املتاحاة زياادة فرباة بلاوف هااداف معينااة لتهتقياق النتاا ي املرجاوة ،حيا تكاون املنظماة كفاؤة اذا
كانا تستعمو مواردها باكو مثو (البناء .)6110،062 ،ويقال ن الكفااءة تتمثاو فاي العالقاة االقتصاادية با املاوارد املتاحاة
والنتااا ي احملققااة مااا ةااالل تعظاايم املخرجااات علااى ساااس كميااة معينااة مااا املاادةالت). (Racha Ghayad,2002,88
ويعرف كذلك بتخفايض الكمياة املساتخدمة ماا املادةالت للوبااول الااى ح اام مع ا مااا املخرجاات ،عاف ايااب اوساراف فااي
توإلياو املاوارد املادياة واملالياة والبارية املتاحة (.)Malo J-L, et Mathe J-C,2000,106
 9-0الفاعلية:
يعرف كو ما سترز ومااهوين على دا اونتاجية املرتفعة وقدرة املؤسسات على التكيو مع البيئة فاضال عا القدرة علاى االساتقرار
واالبتكار ،كما يعرفها كاتز وكاها على داا تعاين تعظايم معادل العا اد علاى االساتثمار بكافاة الطارر املااروعة ،وهاي تعتارب مؤ ار ا
للقدرة علاى البقااء واستمرار التهتكم ا البيئة(ابو قهتو)6110،666،
 3-0ال صة السو ية:
كلمععا ادت احلصععة السععوقية للشععركة اد منواععا وتطوراععا وقععدرهتا لععى تقععد اععدمات أفضععل للسععياح ،وبالتععاة يععادة اتقبععال لي ععا
،فمعرفععة السععائل حلصععة املنظمااة السععوقية تععنعك

لععى حجععم التعامععل والتعاقععد مع ععا ،وبالتععاة ضععماا اسععتمراريت ا واسععتقراراا يف

السوأ (احلوار و واد .)1331،
- 3العالقة بين التسويا السياحي اداء المنظمات السياحية:
ان كفاااءة وفاعليااة اداء املنظمااات السععياحية ال ت تمععد لععى تععوف امل عوارد السععياحية ومنععاطق الععت السععياحي ،و منععا يف كيفيععة
استة ل واسعتخدا تلع املعوارد يف مليعة تنميعة السعياحة ،وتععاوا كافعة العنايعر واتمكااليعات ود عود القطا عات معا اع ل تنميعة
التسعويق السعياحي وتطبيعق مفعاايم وأسعاليب التسعويق احلعديث يف هعال السعياحة ،وقعد واكبعمل اعت التود عات تةيع ات موا يعة يف
كنع معا هعاالت اخلدمعة السعياحية ،ومعا تتصعن بعيف معا اصعائع ديعزة ،أ أيعبل التسعويق السعياحي ضعرورة تقتضعي ا الطبيععة
التنافسية ل سواأ الأ تعمل في ا املسسسات السياحية ،حيث أا املنافسعة احلعادة د عمل املسسسعات السعياحية ىل أا تفكعر دعديا
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يف الكيفيعة العأ كعا ععا مواد عة التةعديات العأ تفرضع ا تلع املنافسعة ،كمعا أا ديناميكيعة احلادعات والرألبعات بالنسعبة للخدمعة
السعياحية سعا دت لعى بلعورة انااعات حدينعة لعدص املسسسعات السعياحية دعا سعاام يف تعزيعز املف عو التسعويقي يف ت ديعة وتقعد
اخلدمعة السععياحية ،فظ ععر املف ععو احلععديث للتسععويق الععت يرتكععز لععى املسععت ل ويتخععت مععا شععباع حاداتععيف ورألباتععيف ععورا أساسععيا
تععدور حولععيف عيعع ،ال ععود واألالشععطة التسععويقية ،ومل يقتصععر النشععاإ التسععويقي لععى السععل ،واخلععدمات النمطيععة ،بععل امتععد ىل يععنا ة
السعياحة با تباراعا نعل مصعدرا م معا معا مصعادر العدال يف اجملتمععات احلدينعة ،حيعث ااتمعمل بععم العدول العربيعة ععت الصعنا ة
ااتمامععا كبع ا لتنويعع ،مصععادر الععدال لععدي ا واسععتة ل ثرواهتععا الطبيعيععة والتارريععة اسععتة ال أمنععل حيقععق أكع

ائععد اقتصععاد (فاطمااة

الزهراء6106،م.)6،
المحور الثاني :الدراسة الميدانية :
ا ال :ا راءات الدراسة الميدانية:
-0منججية المحث :
يتضاما املانهي البهتثاي اااذر الدراساة العدياد ماا املناااهي العلمياة والايت تتمثااو ا املانهي الوبافي التهتليلاي الااذي يقاوم علاى دراسااة
الواقااع م ااا ة ااالل اس ااتخدام س االوب دراس ااة احلال ااة وامل اانهي املس ااهتي وال ااذي ين ااتهي س االوب ااع البيان ااات م ااا مص ااادرها ايولي ااة
ب ساتخدام داة اوساتبانة .كماا اوساتعانة باملصاادر الثانوياة ماا ةاالل املراجاع ,واجملاالت والادوريات والتقاارير والرساا و وايورار
العلمية .
- 2مجتمع الدراسة :
ان اوطار املستخدم الذي سهتبا منه العينة ثو جمتمعاا متبايناا ولتلفاا ماا حيا مكوناتاه و هدافاه فهاو يتكاون ماا طبقاه واحادة
تسعى لتهتقيق ايرباث ماا ةاالل االساتثمار ا جماال اخلادمات الساياحية وتطاوير الساياحه وماا  ،حصار جمتماع الدراساة الكلاي
بواليةاخلرطوم .العاملون بوكاالت السفر والسياحة وبالفنادر ،وبالوزارة ذات العالقة.
- 3حجم العينة:
اةتيار املدراء وروساء االقسام باملؤسسات ذات العالقة وكان عددهم  011عا طريق احلصر الاامو.
ثانيا :ت ليل بيانات ا ستبيان:
- 1مصاد جمع البيانات
ا تمععدت اععت الدراسععة لععى املصااادر الثانويااة مععا ا ع ل اسععتعراً األد اتدار املتعلععق بععاالتسااويق السااياحي ،واداء
املنظمااات السااياحية ،وبععالردوع ىل الدراسععات السععابقة املرتبطععة اوضععوع الدراسععة ،ضععافة ىل اسععتخدا املصااادر االوليااة مااا ةااالل
ااتبار فرضيات الدراسة ،والويول ىل التائج ا ،وأل باال تماد لى أداة ااية مت تطويراا ألألراً ات الدراسة.
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- 2حدود الد اسة:
احلدود املكاالية :تتجسد احلدود املكاالية بت الدراسة يف وزراة السياحة والفنادر ووكاالت السفر والسياحة
احلدود الزماالية :مت تنفيت ات الدراسة ا ل النصن االةر ما العا 1313
- 3ادا الد اسة:
مت اسععتخدا اسععتباالة نععل عيعع ،فقعرات الدراسععة لمعع ،البياالععات باسععتخدا منععوأج ليكععرت اخلماسععي املتمنععل يف (اوافععق امععا ،اوافععق،
ايد ،أل موافق ،أل موافق اط قا) .ودرص تصميم ا يف ضوء مرادعة االدبيات أات الع قة عت الدراسة.
- 4أسلوب المعالجة اإلحصائية:
مت اسععتخدا برالععامإ ( )SPSSالاتبععار فرضععيات الدراسععة ،واععت املقععايي اععي :التك عرارات والنسععب املةويععة ،املتوسععطات احلسععابية
واالررافات املعيارية ،ااتبار االردار املتعدد والبسيط.
- 5جود المقياس :د جة اعتمادية ا ستبانة:
الت كد ما دردة اال تمادية مت ااتيار أسةلة االستباالة باال تماد لي مقيا اال تمادية حيث يوضل العدول رقعم ( )0أا معامعل
اال تمادية (كروالباخ ألفا) كاا بدردعة اليعة معا اال تماديعة حيعث يلعل معامعل اال تماديعة بالنسعبة للعبعارات املكوالعة ملتةع التساويق
السياحي (  )3.26بينمعا بلعل معامعل اال تماديعة ملتةع الكفااءة ( )3.60ومعامعل اال تماديعة ملتةع الفاعلياة( )3..1أمعا معامعل
اال تماديععة ملتةع احلصااة السااوقية فبلععل ( )3.61و كععا القععول أا احلععد األدىن لقيمععة معامععل ألفععا ععب أا يكععوا ( 3.63جررود ،
م فوظ( )41 ،)2002ويوضل الدول التائإ ااتبار(اال تمادية) ملتة ات الدراسة.
جدول ت ( : )0ياس د جة ا عتمادية ألسئلة ا ستبانة
ط

المتغيرات

عدد المفردات

معامل إلفا Alpha

5

التسويق السياحي والفندقي

01

3.26

1

الكفاءة

1

3.60

0

الفاعلية

1

3.01

1

احلصة السوقية

1

3.61

املصدر  :ا داد الباحن ما بياالات الدراسة امليداالية 1313
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الجدول ( )9المتوسطات ال سا ية و ا ن رافات المعيا ية (أخال يات األعمال) حسب أي المب وثيم
المتوسر ر ر ر ر ر ر ر ر ر

ر ر ر ر ر ر ر ررت العبا

ال سا ي

العبا

ا ن ر ررراف الترتير ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررب
المعيا ي

حس ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررب
األ مية

التسويا السياحي الفندقي
 .5ي ااتم اس ااتخدام التس ااويق االلك ا ا وين للمع ااام الس ااياحية م ااذب 1.16

3.62

أل موافق

العمالء
 .1يتم اةتيار املزيي التسويقي املناسب ا عملية تسويق اخلادمات 1.61

3.21

أل موافق

السياحية والفندقية
 .0يتم االهتمام باملعاام الساياحية وياتم ترو هاا بواساطة مؤسساات 1.11

1.60

أل موافق

الدولة واملؤسسات اخلابة بالصورة املطلوبة
 .1ي ااتم اةتي ااار الكف اااءات واخل اربات ا جم ااال اخل اادمات التس ااويقية 1.26

3.66

أل موافق

والفندية
1.65

3..0

أل موافق

 .1حتفيز العامل ورف ،معنوياهتم حيسا ما دودة تقد اخلدمة

 .6هن ا ااا تنس ع ععيق وتع ع ععاوا ب ع ع ال ع ععات املختص ع ععة بالدول ع ععة وادارة 1.10

3.66

أل موافق

الفن ععادأ لت ععوف اخلع ععدمات الرئيس ععية ال ععأ تك ععوا مع ععا أولويع ععات
العميل.
1.65

3.62

أل موافق

 ..النااط التسويقي الذي تقدمه املناأة عا ةدما ا ممتاز

 .1وجااود اس ا اتي ية تسااويقية وا ااهتة لاادى الدول ااة تساااعد عل ااى 1.60

3.60

أل موافق

تطوير السياحة
.6

اهتما ااام الدولا ااة

ا ااال التسا ااويق السا ااياحي يسا اااهم ا تطا ااور 1.10

3.25

أل موافق

اخلدمات السياحية.
 .53ياار العاملون ا املناآت السياحية ا و ع اوس اتي ية
المتوس العاط

1.16

3.60

أل موافق

2.42

0.22

أل موافق

املصدر  :ا داد الباحثيا ما بياالات الدراسة امليداالية1313

يتب ع مععا الععدول رقععم ( )6أا املتوسععط احلسععال قععد بلععل ( )1.16و اقارالععة اععتا املتوسععط الععت مت احلصععول ليععيف اتوسععط أداة
القيععا املسععتخدمة يف قيععا اععتا املتة ع  ،يتب ع أالععيف أقععل مععا النقطععة الععأ نععل دردععة املوافقععة ( )1+فيمععا بلععل االر عراف املعيععار
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( )3.62و طبقا بتا النتائإ فإاليف "ال يودد ت ث أو داللة حصائية للتسويق السياحي لى اداء منظمات االعماال الايت تعماو ا
جمال اخلدمات السياحية والفندقية .و قد تراوحمل اتدابات ما بع ( )1.22و( .)6.60الفقعرة ( )6و العأ حصعلمل لعى أ لعى
السبة ما اتدابات " ،أما الفقرة ( )0فةصلمل لى أقل السبة ما اتدابات.
الجدول ( :)3المتوسطات ال سا ية و ا ن رافات المعيا ية (ا داء المنظمة) حسب أي المب وثيم
العبا

ت
العبا

المتوس

ا ن راف

الترتيب حسب

ال سا ي

المعيا ي

األ مية

الكفاءا
1.11

3.26

أل موافق

.55

تلك املنظمة مهارات تاإيلية حتقق التفور ا اداءها

 .51يتم استخدام املعرفة التقنية ا اداء العمو

1..2

3.21

أل موافق

 .50لديهم القدرة على التكيو مع لتلو الظروف

1.66

1.26

موافق

 .51تتسم العالقة ب االدارة والعامل بالتميز

0.16

3.62

موافق

 .51تتسم بالسرعة ا اجناز املهام

1.15

3..2

أل موافق

الفاعلية
 .56يتم تقدال اخلدمات باىت الطرر

1.16

3.20

أل موافق

 .5.تستخدم املنظمة اساليب تقانة العمو لزيادة فاعلية العمو

1.11

3.22

أل موافق

تم االدارة ا توفر تقنيات ذات تأثر ا فاعلية العمليات داةو املنظمة 1.16

3.20

أل موافق

 .56متتلك املنظمة متخصص ذو مهارات عالية ا استخدام تقانة العمو

1.61

3.26

أل موافق

 .13تستخدم املنظمة تقنيات العمو ا حتقيق امليزة التنافسية

1.62

3.60

أل موافق

.51

الحصة السوقية
1.66

3.60

أل موافق

 .15اناك يادة يف السبة مبيعات املنظمة

 .11يف السععنوات االاع ة حققععمل املنظمااة السععبة ععاةة مااا العوا ااد مقععاراة 1.11

3.21

أل موافق

باالاريا
 .10يف السععنوات االا ع ة اسععتقبلمل املنظمااة ععدد اائععل مععا العم ع ء مقععاراة 1.00

3.61

أل موافق

باالاريا
 .11املنظمة حققمل ا لى رحبييف مقاراليف م ،املنافس

1.65

3.26

أل موافق

 .11رحبية املنظمة تزداد بشكل متطور.

1.66

3.60

أل موافق

2.20

0.89

أل موافق

المتوس العاط
املصدر  :ا داد الباحثيا ما بياالات الدراسة امليداالية1313

يتب ع مععا الععدول رقععم ( )0أا املتوسععط احلسععال قععد بلععل ( )1.60و اقارالععة اععتا املتوسععط الععت مت احلصععول ليععيف اتوسععط أداة
القيععا املسععتخدمة يف قيععا اععتا املتة ع  ،يتب ع أالععيف أقععل مععا النقطععة الععأ نععل دردععة املوافقععة ( )1+فيمععا بلععل االر عراف املعيععار
( )3.06و طبقععا بععتا النتععائإ يتبع أا املتوسععطات احلسععابية كاالععمل متوسااطة الو ععا مععا وكاالععمل تع اوح بع ( )6.00و( )0016يف
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اثر التسويق السياحي يف أداء املنظمات السياحية :دراسة حالة املنظمات السياحية السودانية

اكع قيمعة بعا .ومعا اع ل مطالععة متوسعطات االسعتجابات احلسعابية لعى الفقعرات املتعلقعة بقيعا بععد اداء املنظماة عد اا همععل
متوسطات االستجابات اي مرتفعة الو عا معا .والقيمعة املرتفعاة ل رعراف املعيعار تعطعي مسشعرا اىل اا افعراد العينعة اار متفقع

لعى

يز اداء املنظمة يف مليفا كما يف الدول رقم ()0
ثالثا :ت ليل الفرضيات:
لقععد مت حتليععل االرععدار املتعععدد والععت ي ععدف ىل التعععرف لععى ت ع ث مكوالععات العمععل (املععودة والر،ععة ،االماالععة والشععجا ة ،النزااععة
والعععدل) لععى االداء الععوظيفي .مت اال تمععاد لععى معامععل ) (Betaملعرفععة التة ع املتوقعع ،يف املتة ع التععاب ،بسععبب التة ع احلايععل يف
وحععدة واحععدة مععا املتة ع املسععتقل ،كمععا مت اال تمععاد لععى ( )R²للتعععرف لععى قععدرة النمععوأج لععى تفس ع الع قععة ب ع املتة ع ات
املستقلة واملتة التاب .،للمقارالعة بع قعوة تفسع كعل متةع معا املتةع ات املسعتقلة فقعد قيسعمل معا اع ل ) (T-testوالعت يشع
ىل معنويعة النتعائإ .باتضعافة ىل اسععتخدا ااتبعار  Fللتععرف لععى معنويعة منعوأج االرعدار .وقععد مت اال تمعاد لعى مسععتوص 3.31
للةكم لى مدص معنوية الت ث  ،حيث مت مقارالة مستوص املعنوية ا تسب مع ،قيمعة مسعتوص الداللعة املعتمعد .وتععد التع ث ات أات
داللة حصائية أا كاالمل قيمة مستوص الداللة ا تسب ايةر ما مستوص الداللة املعتمد ( )3.31والعك يةيل.
- 1اختبا الفرضية األولع:
الجدول ت ( )2العال ة يم التسويا السياحي الكفاءا
 Correlation Coefficientالتسويا السياحي

-0.040

1.000

0.533

.

1.11

011

1.000

-0.040

.

0.533

)Sig. (2-tailed

100

1.011

N

)Sig. (2-tailed
N
 Correlation Coefficientالكفاءا

املصدر :ا داد الباحن ما بياالات الدراسة امليداالية1313

تب ما التائإ ااتبار الع قة سي ماا يف الدول رقم  4االيف ال تودد

قة معنوية نعد مسعتوص داللعة احصعائية ( )a≤0.05بع

التسويق السياحي وكفاءة اداء املنظمة الساياحية ،حيعث اا قيمعة ( )3.100نعد مسعتوص داللعة ( )a≤0.05ألع دالعة احصعائيا
و لييف اا التسويق السياحي ال يسثر لى كفاءة االداء باملنظمة.
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- 2اختبا الفرضية الثانية:
الجدول ت (: )4العال ة يم التسويا السياحي

اعلية اداء المنظمة السياحية
 Correlation Coefficientالتسويا السياحي

-0.035

1.000

0.656

.

0.100

011

1.000

0.035

.

0.656

)Sig. (2-tailed

100

0.100

N

)Sig. (2-tailed
N
 Correlation Coefficientالفاعلية

املصدر :ا داد ا الباحن

ما بياالات الدراسة امليداالية 1313

تب ما التعائإ ااتبعار الع قعة سعي ماا يف العدول رقعم ( )1االعيف ال تودعد

قعة معنويعة نعد مسعتوص داللعة احصعائية ()a≤0.05

ب ع التسااويق الس ااياحي وفاعليااة اداء املنظم ااة السااياحية ،حي ععث اا قيمععة ( )3.616ن ععد مسععتوص دالل ععة ( )a≤0.05أل ع دال ععة
احصائيا و لييف فاا التسويق السياحي ال يسثر لى فاعلية اداء املنظمة السياحية.
- 3اختبا الفرضية الثالثة:
الجدول ت (: )2العال ة يم التسويا السياحي الحصة السوقية
0.327

1.000

0.234

.

0.100

100

1.000

0.327

 Correlation Coefficientاحلصة السوقية

.

0.234

)Sig. (2-tailed

100

0.100

N

املصدر  :ا داد ا الباحن

 Correlation Coefficientالتسويق السياحي
)Sig. (2-tailed
N

ما بياالات الدراسة امليداالية1313

تب ما التعائإ ااتبعار الع قعة سعي ماا يف العدول رقعم ( )6االعيف ال تودعد

قعة معنويعة نعد مسعتوص داللعة احصعائية ()a≤0.05

ب التسويق السياحي واحلصة السوقية ،حيث اا قيمة ( )0.234ند مستوص داللعة ( )a≤0.05ألع دالعة احصعائيا و ليعيف فعاا
التسويق السياحي ال تؤثر ا احلصة السوقية .
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اللاحمة:
نستعرق هنا النتا ي والتوبيات اليت حتصلا عليها الدراسة ما ةالل ربو التسويق السياحي واداء املنظمات السياحية.
النتائج:لى ضوء التائإ التةليل لبياالات الدراسة والأ أوضعةمل عد تنفياذ سياساة واسا اتي يات التساويق الساياحي و عد اةتياار املازيي
التسااويقي املناسااب ،و ععد اةتيااار الكفاااءات ا جمااال السااياحة ،و ععد و ععد التةفيععز العععادل ل ع داء ،و ععدم االهتمااام باملعااام
الساياحية ،وعاادم حتفيااز العااامل ا جمااال الساياحة وعاادم حتقااق الكفاااءة والفاعليااة ا اداء املنظماة السااياحية دععا أدص ىل ععد ربععط
التسويق السياحي بتةسا مستوص االداء املنظمات السياحية بالسودان.
 التو يات:ما أام التوييات الأ اردمل عا الدراسة ضرورة قيا املنظمعة باالهتماام بالتساويق الساياحي بر يعة وا اهتة واةتياار اسع اتيجيات
تسااويقية تتناسااب مااع العمااالء والثااروة السااياحية الاايت تتمتااع هبااا دولااة السااودان .معع ،ضععرورة اةتيااار الكفاااءات واخلاربات املناساابة مااع
الوإليفاة .وماان الععامل حاوافز تاا يعية .وضععرورة االهتماام باملعااام السااياحية وناارها للعااام ،حاىت يتعاارف العاام الوضعع ،السااياحي
بالسودان.
كععتل تشع اععت الدراسععة ىل ضععرورة االهتمااام بالكفاااءة والفاعليااة التنظيميععة ،والعمععل لععى احلصااول علااى مياازة تنافسااية حتقااق اااا
الريادة والتقدم على املنافس .
أا هااذر الالتععائإ حتفععز البععاحن واملمارس ع يف اجملااال السااياحي اىل االاتمععا بععإدراء املزيععد مععا الدراسععات يف التسااويق الس ااياحي
لملنظمععات وذلااو للفااا نظاار املعني ا باااالمر المهيااة موضععوع السااياحة ودورهااا ا تقاادال بااورة حساانة عااا السااودان ومعاملهااا الاايت
اندثرت واببهتا ار معروفة لدى الكثريا ا الوقا احلا ر.
المراجع والهوامش
 .5أديب براو  ،تقو كفاءة التسويق السياحي يف سورية ،هلة دامعة تشريا العلو االقتصادية والقاالوالية اجمللد ( )16العدد ()2
133.
 .1الااهد الياس ،التسويق السياحي كسبيو لتنايو القطاع السياحي ا امزا ر ،جملة العلوم االنسانية ،اجمللد ،06العدد-060 ،6
6106 ،000مhttps://www.asjp.cerist.dz/en/article/49701 .
 .0الااهد الياس ،عبد النعيم دفرور ،دراسة وحتليو املزيي التسويقي السياحي ا امزا ر ،جملة االقتصاد الصناعي ،اجمللد ،2العدد،6
6102 ،666-616مhttps://www.asjp.cerist.dz/en/article/35093 .
 .1أوالي فاطمة الزاراء ،شكالية التسويق السياحي يف النو  ،دراسة حالة والية بشار أمنوأداط ،رسالة ماجستر ،كلية العل ع ععو
االقتصادية التجارية و لو التسي  ،دام ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع عععة واع ع ع ع عراا ،6حممد با امحد ،امزا ر6106 ،م.
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 .5با نوي را ية ،مهية التسويق السياحي ا تنايو احلركة السياحية :دراسة ميدانية لتقييم مدى فعالية املزيي التسويقي للوكاالت
السياحية ملدينة باتنة  ،جملة دراسات و حباث اقتصادية ا الطاقات املت ددة ،اجمللد ،6العدد6102 ،610-020 ،6م.
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/129436
 .6بودي عبد القادر ،امهية التسويق السياحي ا تنمية القطاع السياحي بامزا ر ،اطروحة دكتورار ،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسير،
جامعة امزا ر6116 ،م.
 ..هيبة حلمر ،سياسات التسويق السياحي ودورها ا تطوير احلركة السياحية دراسة حالة ديب ،اجمللة امزا رية لالقتصاد واملالية ،اجمللد،6
العدد6106 ،010-006 ،6مhttps://www.asjp.cerist.dz/en/article/26351 .
 .1زهر بوعكريو ،التسويق السياحي ودورر ا تفعيو قطاع السياحة :دراسة حالة امزا ر ،اطروحة ماجستر ،كلية العلوم االقتصادية
والعلوم الت ارية والتسير6106 ،م
 .6طارأ طيف ،دارة الفنادأ( ،اتسكندرية :املعارف. ) 1333 ،
 .53ياسر أ،د بد احلبيب ،تاريخ السياحة يف السوداا (اخلرطو  :مطبعة الزيتوالة) 1336،
األول ،دامعة مد ايضر بسكرة ،الوفم .1335 ،
 .55مزاودة ،بد امللي  ،هلة العلو اتالساالية ،العدد مي
 .51مزياين حنان ،ليو عبد اللطيو ،وإليفة االتصال ودورها ا تطوير كفاءات املؤسسات السياحية دراسة حالة بعض املؤسسات
السياحية بالإرب امزا ري ،جملة التنظيم والعمو ،اجمللد ،1العدد6106 ،010-26 ،6م.
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/11460
 .50حممد البنا ،االقتصاد التهتليلي  ،مدةو حدي لتهتليو املااكو االقتصادية ،الدار امامعية ،اوساكندرية ،ماصر6110 ،م
 .51منصور  ،كمال ويو  ،اح ،تسي الكفاءات :اتطار املفاايمي واجملاالت الك ص ،هلة أحباث قتصادية و دارية ،العدد (،).
كاالوا النان1353 ،م.
 .51الضال با احلوار  ،براايم االد واد  ،مبادئ تسويق شركات الطيران ،دار الصفاء للنشر والتو ي ،،ماا األردا 1330،م.
 .56عبد السالم ابو قهتو ،اقتصاديات االعمال واالستثمار الدويل ،مكتبة ومطبعة اال عاع الفنية ،مصر6110 ،م.
بد السمي ،،التسويق السياحي والفندق ،املنظمة العربية للتنمية اتدارية ،القاارة1336 ،م.
 .5.ي
 .51تامر البكر  ،التسويق أس ومفاايم معايرة( ،د ، .البا ورد العلمية. ) 1336 ،
 .56االد مقابلة،

ء السرال ،التسويق السياحي ال ديث  ،دار وائل للنشر ،عمان ،االردن 1333 ،م.
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