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 املس تخلص
تهدف الدراسة الحالية الى بيان مدى تطبيق اليات الرؤية االستراتيجية والذكاء التنافسي الغرض : 

دارة عالقاات اليايف وايميتهاا فاي المن ماات السااياحية ال؛راقياة و كاذلظ توجياظ ن ار المن مااات  وا 
السياحية نحاو ددارة عالقاات اليايف فاي ةاناعة اليايافة ال؛راقياة لماا لهاا مان ايمياة فاي تح ياق 
الب اااء والديمومااة ذ وكااذلظ تساا؛ى الدراسااة الااى ايياااا ال؛القااة االرتباطيااة والتا يريااة وقيمتهمااا بااين 

 متغيرات الدراسة من خالل ال؛يِّنة المختارة .
المن مات السياحية ال؛راقية ت؛مل بدون م؛اال  واياحة تكمن مشكلة الدراسة في كون المنهجية : 

للرؤية االستراتيجية وبدون تن ي  ح ي ي ل؛ملية الذكاء التنافسي وال تش؛ر بان الييف ياو محاور 
ال؛مل السياحي بالرغ  من االحساا  بايميتاظ مان الناحياة االقتةاادية لل.نادق . كماا ان مساتويات 

 ة لدى المن مات السياحية ال؛راقية . الت؛امل مع متغيرات البحث غير وايح
وبساابذ ذلااظ تاا  اختيااار ذلااظ المجتمااع باكملااظ ولااي  عينااة منااظ خاةااة انااظ ماان الممكاان اسااتي؛ابظ 
وذلاااظ ل لاااة ال.ناااادق بالدرجاااة االساااا  الحاملاااة لتةااانيف الدرجاااة الممتاااا ة ولمحدودياااة المااادراء ذو  

ماان ياا  بدرجااة ماادير كااين يكااون ماادير  ( مااديراا او96ال؛القااة بمتغياارات الدراسااة والبااال) عااددي   
فندق او ماديراا م يمااا او رساي  مجلا  ددارة بحياث يكاون مساؤوال عان ةاياغة الارؤى االساتراتيجية 

 ويستطيع من خالل موق؛ظ توجيظ عملية الذكاء التنافسي باتجاه فلس.ة ددارة عالقات الييف . 
مات في مسا؛ى منهاا الختباار عادد مان وقد استخدمت الدراسة االستبيان كاداة رسيسة لجمع الم؛لو 

ال.رييات الرسيسية وال.رعية المت؛ل ة ب؛القات االرتباط والتا ير بين متغيرات الدراسة . وفي سابيل 
 .  SPSSالتوةل الى نتاسج تلظ ال؛القات ت  استخدا  البرنامج االحةاسي 

التطبي ية من بينها و قوة توةلت الدراسة الى مجموعة من االستنتاجات الن رية و قيمة الدراسة : 
ال؛القاااة االرتباطياااة والم؛نوياااة التاااي ا هرتهاااا النتااااسج االحةااااسية باااين متغيااارات الدراساااة  الرؤياااة 
االساااااتراتيجية ذ الاااااذكاء التنافساااااي ذ ددارة عالقاااااات اليااااايف(و مماااااا يؤكاااااد ايماااااان ادارات ال.ناااااادق 

د  الى  يادة االيتما  بتطبيق المبحو ة بان تطبيق م؛ايير الرؤية االستراتيجية بشكل ةحيح سيؤ 
دارة عالقات الييف . كما ت  التوةل الى نتاسج متطاب ة مع ال.رييات  اليات الذكاء التنافسي وا 
التي وي؛ت بداية حول مدى التا ير الحاةل بين الرؤية االستراتيجية والذكاء التنافسي من جهاة 

دارة عالقااااات الياااايف ماااان جهااااة اخاااارى . وبشااااكل عااااا  نجااااد ان ج ميااااع النتاااااسج التااااي ا هرتهااااا وا 
لمسااااتوى الت؛امااال مااااع  –او قريباااة الااااى الواقاااع  -االسااااليذ االحةاااااسية تشاااير الااااى الواقاااع ال.؛لااااي

المتغياارات فااي فنااادق الدرجااة الممتااا ة . ممااا ياادف؛نا الااى االعت اااد بامكانيااة النهااو  بواقااع ال.نااادق 



الم؛تمااااد علااااى الااااذكاء التنافسااااي ال؛راقيااااة الممتااااا ة ماااان خااااالل تبنااااي ال.كاااار الرؤيااااو  االسااااتراتيجي 
 للوةول الى ددارة فاعلة ل؛القات الييف . 

 
 

 


