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     لمستخلصا

 )إدارة التنّوع واإلنفتاح التسويقي السياحي وأثرهما في المرونة التنظيمية(
التنوّع للتنّوع الثقافي والبيولوجي، ولكنها لم تتطرق عن إدارة مواضيع متعّددة  والبحوث تناولت الدراسات  

فهي  ،األخرىمن القطاعات  ا  وبارز  ا  مهم ا  والتي ُتعتبر قطاعمنها  فندقيةالباألخص للمنظمات اإلنتاجية و 
حّقق مستوى عاٍل تُ ى إدارة التنّوع ن المنظمات التي تتبنّ ا ...إلخ، وا  يّ رقتنوّع ثقافيا  وع  المورد البشري الم تضم

جل اإلستفادة من سلوكياتهم وممارساتهم والووول لكامل طاقاتهم تحقيقا  ألقيم مشتركة  ق  لرضا الوظيفي وخل  ل
 إشباع حاجات ومتطلبات ورغبات وأذواق الضيوف.  لغرضألهداف المنظمة 

التي تؤدي إلى إنتقال السلع المفتوحة فهو مجموعة األنشطة من الوظائف األساسية التسويق وُيعد     
تمام ،والخدمات من المنظمة إلى الضيوف بأداء مجموعة من الوظائف  هويرتبط نجاح ،عملية التبادل وا 

ذات سمات  داخل بيئة غير مستقرة، ويتم ذلك فندقيةجات الو المنت وتقديم بتوميمالمتكاملة والمترابطة المتعلقة 
 يلتسويقلإلنفتاح ال المفهوم الحديث مثّ ويُ  طراف.األجتماعية لتحقيق األهداف لجميع ا  قتوادية و ا  قانونية و 
عديدة ومتنّوعة بمجال اليات ومنافع ُيحّقق سلسلة متكاملة من الفعّ فهو ، قبول   إلدارير الفكر اراحل تطوّ أكثر م

جميع بي عن الحاجات الفعلية وتشخيوها لمحاولة إشباعها لبحث والتقوّ يسعى لنه إ، كما الفنادقوناعة 
 .الفندقية األسواق

، التي تجد نفسها قادرة على مواجهة الظروف المنظمات الفندقيةبخاوية المرونة  وينعكس ذلك بإظهار   
بيئة بجيد الحركة إل التي ل تُ  ظمةمن المن طمئنانا  إهي بال شك أكبر كفاءة وأكثر و  المحيطة بها،رات غيّ توالم

محيط بالبيئة أو ب مستقرةغير رات لمرونة التنظيمية هي غرس إمكانية التغيير المناسب لمواجهة تغيّ ، فاساكنة
وبمعنى آخر  ،خسائر جسيمةمرور بعلى التنقل من حالة إلى أخرى بدون التها شير إلى قدر تُ  ، وهيالعمل

ة الداخليأكانت  رات البيئية سواءوالتطوّ  راتالتغيّ  ستجابة لمختلفإلالمنظمة على االتنظيمية هي قدرة فالمرونة 
 .المالئمة للحالة أو الظرف السائد ونوعيتها ستجابةإلالخارجية، فهي تتضمن سرعة ا مأ

كيد ات وُأستخلوت إجاباتها لتأالمتغّير تلك تحديد مستوى لثيرت عّدة تساؤلت منها عامة من هذا المنطلق أُ    
التي ات أم عدمها، سفة الفكرية المنبثقة من المتغّير ثبات الفلر عن مشكلة الدراسة، إلذلك، وأخرى خاوة لُتعبّ 
بتأكيد وّحة المشروع ة المنتخبة يان مدى إستجابة العّينئلة لبت مجموعة أسّمنُعّبر عنها بإستبانة تض

ة البيانات المتجّمعاألساليب اإلحوائية الالمعلمية لتحليل وقياس ومعالجة البحثي، حيث تم إستخدام 
ختبارها باإلعتماد على البرامج اإلحوائية الجاهزة ) بالوسط الحسابي، اإلنحراف ( والمتمّثلة SPSSوا 

لقياس طبيعة عالقة  Spearmanرات، ومعامل إرتباط الرتب المعياري، األهمية النسبية لبيان مستوى المتغيّ 
ات فيما بينها، ومعامل اإلنحدار الخطي البسيط واإلنحدار الخطي المتعّدد لقياس عالقات التأثير، كما المتغّير 

ذج علمي جديد مستخلص من المفاهيم اإلجتماعية واإلدارية والتنظيمية وتكمن أهمية الدراسة بتقديم إنمو 



 

ة يفيد القيادات اإلدارية المتمّرس الكتب والمؤلفات والبحوث العالمية، بماالمعاورة المستنبطة من بواطن 
 بإضافة مسارات جديدة إلنجاز أعمالهم بتفّوق عاٍل لزيادة فاعلية منظماتهم الفندقية. 

 وتوّول المشروع البحثي لمجموعة إستنتاجات، منها:    

تقوم المنظمات الفندقية بتوزيع أفرادها على شكل مجموعات متخّووة، وتكون أعمالهم بشكل  .1
 تتابعي وليس بوقت واحد تبدأ بإستقبال الضيف، رغم أن الجميع هم بمثابة مجموعة عمل واحدة. 

تتطلع المنظمات المتعّلمة بأن تتحول إلى خبيرة، حيث يتبّين ذلك بضوء إمتالكها المعرفة والخبرات  .2
بإطار هيكل تنظيمي بعيد عن التعقيد، وبعالقات المتراكمة وتكنولوجيا عالية بإدارة تنّوع مواردها 

  ل.وقوية ينتج عنها الرؤية المشتركة واإلنفتاح الالمحدود بتنفيذ األعماموثوقة 

 بضوء ماجاء ُحّددت مجموعة توويات، منها:    

سين ب على قادة التسويق المتمرّ جّ تو يلبناء عالقات عمل مربحة بين المنظمة الفندقية والضيف،  .1
إنتاج قيمة من خالل تقديم عروض ُتحّقق إمتيازات نادرة، مما يساعد ذلك على إستقطاب أكبر عدد 

 الشريحة المستهدفة.من ممكن 
لوظيفي ل تقتور على جماعات الولء لدى العاملين عند شعورهم بأن فرص التقّدم والنمو ايزداد  .2

 ة.  معّين

 


