
1 

  

 الفصل ألاول 

 إلاطار العام للدراشت

 
 
 ملدمت البحث -1-1

 مشكلت البحث -1-3

 أهميت البحث -1-4

 أهداف البحث -1-5

 فزطياث البحث -1-6

 مىهجيت البحث -1-7

 مجتمع البحث وعييته -1-8

 مصطلحاث البحث -1-9

 حدود البحث -1-11

 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 

  

 ملدمت البحث: -1-1

يالمنػا المعاصػر لدرتػة أف أصػب   ياالقتصػادية الاالتتماييػة  ػ التحػالالتتعتبر السياحة مف أهػـ 
التنميػػة االقتصػػادية بالعديػػد مػػف الػػدالؿ المتقدمػػة  يمػػف أهػػـ القطايػػات المػػؤ رة  ػػ يالقطػػاع السػػياح

الحصػيمة العمػبلت  يزيادة الدخؿ الػالطن يالالنامية يمى حد سالاء, ال ضبًل يف مساهمة السياحة  
دى إلػى تقريػب المسػتاليات االقتصػادية اإلقميميػة التسػاهـ  ػي نقػؿ األتنبية ال رص العمؿ,  إنها تؤ 

التقنيػػػػػات الحدي ػػػػػػة التنميػػػػػة المهػػػػػػارات اإلداريػػػػػة التحسػػػػػػيف ميػػػػػزاف المػػػػػػد اليات, الديػػػػػـ القطايػػػػػػات 
زيػادة الػاليي ال قػا ي الاالتتمػايي الديػـ الػرالابط بػيف  ياالقتصادية األخرى, كما تقالـ بدالر هاـ  ػ

ديػػػـ السػػػياحة  يالمػػػؤ ر  ػػػ يعػػػالـل اللمسػػػياحة الداخميػػػة دالر حيػػػال المػػػالاطنيف التعػػػر هـ بػػػببلدهـ البال
 الداللية إلى الداخؿ التهيئة الظرالؼ المبلئمة لهال

لقد ير ت اقتصاديات العديد مف الدالؿ المتقدمة الالنامية  ترة انتقاليػة نتيتػة التحػالالت االقتصػادية 
الخػػدمات كبػػديؿ لتعػػاليض  العالميػػة التديػػدة, هػػذي التويػػرات الالتحػػالالت تعمػػت الػػدالؿ تهػػتـ بقطػػاع

الػػػػنقص أال الضػػػػعؼ  ػػػػي القطايػػػػات األخػػػػرى كالزرايػػػػة الالصػػػػناية, التعتبػػػػر الخػػػػدمات السػػػػياحية 
الالفندقية مف بيف أهػـ  ػرالع الخػدمات الأك رهػا ديناميكيػة يبػر العػالـ,  السػياحة حاليػًا هػي صػناية 

ًا لحتػػـ المػػالارد تتاريػػة القطػػاع اقتصػػادي الايػػد المتفػػاالت األهميػػة مػػف بمػػد بخػػر, الهػػذا يعػػالد تبعػػ
السػػػياحية التػػػي تتػػػال ر بهػػػا الاإلمكانيػػػة الماديػػػة الماليػػػة البسػػػرية الالتكناللالتيػػػة المسػػػخرة لت هيمهػػػا  ػػػي 
المسػػتقبؿ التعمهػػا مقصػػدًا سػػياحيًا, اللعػػؿ االتتػػاي نحػػال تحسػػيف تػػالدة الخػػدمات السػػياحية الالفندقيػػة 

ف دّؿ يم ػػؿ السػػوؿ السػػادؿ لمعديػػد مػػف الػػدالؿ المنهػػا سػػالرية بويػػة النمػػال باال قتصػػاد المحمػػي, هػػذا الا 
دراكهػػا ألهميػػة هػػذا القطػػاع  السػػياحي الالفنػػدقي   لذلػػؾ يمػػى سػػيء  إنمػػا يػػدؿ يمػػى تفطػػف الداللػػة الا 

الألهمية النساط الفندقي  ي التنمية االقتصػادية أخػذت الػدالؿ تتسػابؽ  ػي تػذب السػياح مػف خػبلؿ 
قامػػة المنسػػات السػػياحية الكفيمػػ ة بتمبيػػة متطمبػػات السػػائحيف, تنسػػيط يناصػػر السػػياحة األساسػػية, الا 

المػػف بػػيف هػػذي المنسػػات هػػي الفنػػادؽ السػػياحية التػػي يتػػب أف تتسػػـ بتػػال ر تميػػ  السػػائؿ الراحػػة 
الاالسػػتتماـ بهػػدؼ اسػػتقطاب أكبػػر يػػدد ممكػػف مػػف السػػياح, ممػػا يتعمهػػا مػػالردًا مهمػػًا  ػػي تماليػػؿ 

 يممية التنمية االقتصاديةل
حد كبيػر يمػى تػالدة الخدمػة, الالتػي مػف خبللهػا  قػط المما السؾ  يه أف نتاح الفنادؽ يعتمد إلى 

تػػتمكف الفنػػادؽ مػػف زيػػادة رضػػاء الالالء العمػػبلء, الممػػا يزيػػد مػػف ضػػرالرة االهتمػػاـ بتحسػػيف تػػالدة 
الخدمػػػة تزايػػػد مطالبػػػة العمػػػبلء بمسػػػتاليات أ ضػػػؿ مػػػف التػػػالدة لممنتتػػػات أال الخػػػدمات, حيػػػث أف 

ه إال مف خبلؿ تقديـ مستاليات مف األداء الالصالؿ إلى مستاليات يالية مف التالدة ال يمكف تحقيق
 الفعمي لمخدمة يقابؿ أال يفالؽ تالقعات العمبلءل
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البما أف العمبلء  نزالء الفنادؽ  يختمفالف  ي تالقعػاتهـ يػف تػالدة الخدمػة الفندقيػة المقدمػة كػاف ال 
يمى تنالي  التحفيػز العػرض السػياحي مػف خػبلؿ  ػت  قنػالات اإليػبلـ, الكػؿ يناصػر  العمؿ بد مف

تصػػػاؿ الالتكناللالتيػػػا الحدي ػػػة مػػػف أتػػػؿ التعريػػػؼ بالمنظمػػػات السػػػياحية الالفندقيػػػة, التعمهػػػا  ػػػي اال
مسػػتالى رضػػى المسػػتهمؾ, الذلػػؾ يػػف طريػػؽ  هػػـ أبعػػاد قراراتػػه السػػرائية الالمػػؤ رات المالتهػػة لهػػذا 

 القرار بهدؼ إسباع حاتاته التمبية ردباته ال ؽ إمكانياته المحددةل
اسػػة دراسػػة مسػػتالى تػػالدة الخػػدمات الفندقيػػة الأ رهػػا  ػػي التػػذب الباح ػػة  ػػي هػػذي الدر  حااللػػتلػػذلؾ 

 السياحي لمعمؿ يمى تطاليرها التناليعها لتكالف مقصدًا هامًا لتمب االست مارات العربية الاألتنبيةل
 مشكلت البحث: -1-2

اسػت مار اإلمكانػات السػياحية ب سػمالب  د مػف مقالمػات السػياحة بصػالرة تسػتدييتمتمؾ سالرية العدي
الالتػػػالدة العاليػػػة, الارتيػػػاد أ ػػػاؽ تديػػػدة لتطػػػالير المتػػػاح مػػػف المنػػػاطؽ  يمػػػى االبتكػػػار يعتمػػػدتديػػػد 

يتػػػاد منػػػاطؽ تديػػػدة تتػػال ر  يهػػػا يناصػػػر التػػػذب السػػياحيل اليسػػػتمـز لهػػػذا االسػػػت مار  السػػياحية الا 
إدراؾ يميػػؽ لئلمكانيػػات المتاحػػة الالمرتقبػػة مػػف خػػبلؿ تخطػػيط يممػػي الدراسػػات يمميػػة الاييػػة  ػػي 

ياحية, القيػػػالد المتويػػػرات البيئػػػة الداخميػػػة الالخارتيػػػة, الاإلمكانػػػات المتاحػػػة مػػػف ضػػػالء المنا سػػػة السػػػ
 المالارد السياحية الالمالية الالبسريةل

إف نتػػاح المنسػػ ة السػػياحية  الفنػػدؽ  يعتمػػد إلػػى حػػد كبيػػر يمػػى تػػالدة الخدمػػة, الالتػػي مػػف خبللهػػا 
قية, الزيػادة الربحيػةل الممػا  قط تتمكف المنس ة مف زيادة رضاء الالالء العمبلء, الزيادة الحصة السػال 

يزيد مف ضرالرة االهتماـ بتحسيف تػالدة الخدمػة تزايػد اليػي العمػبلء المطػالبتهـ بمسػتاليات أ ضػؿ 
ف الالصالؿ إلى مستاليات يالية مف التػالدة ال يمكػف تحقيقػه  مف التالدة لممنتتات أال الخدمات, الا 

الؽ تالقعػػات العمػػبلء, لػػذلؾ إال مػػف خػػبلؿ تقػػديـ مسػػتاليات مػػف األداء الفعمػػي لمخدمػػة تقابػػؿ أال تفػػ
تقدمػػه هػػذي  تكمػػف مسػػكمة البحػػث  ػػي أف القػػدرة التنا سػػية لمفنػػادؽ العاممػػة  ػػي سػػالرية تكمػػف  ػػي مػػا

الفنادؽ مف خدمات متعددة المتنالية, التفتقر إلى تحقيؽ مستاليات تالدة يالية لزبائنها بمػا يسػاهـ 
 : السؤاؿ التاليالتتمخص  ي  ي إضعاؼ مكانة المنتج السياحي  ي أذهاف السّياح, 

 عمى الجذب السياحي في سورية؟ الفندقيةأثر جودة الخدمات  ما
 التتفرع ينها األسئمة التالية:

 ؟(2010-2002ما واقع النشاط الفندقي في سورية؟ وكيف تطّور خالل الفترة ) -1
تعلامموا ما تقييم السّياح ألبعاد جودة الخدمات الفندقية المقّدمة ليم من قبلل الفنلادا التلي  -2

 معيا, والمتمثمة بل )العناصر الممموسة في الخدمة, االعتمادية, االستجابة, التعاطف, التأكيد(.
لمسلتو  جلودة الخلدمات الفندقيلة المقّدملة ليلم ملن قبلل الفنلادا ىل يختمف تقييم السّياح  -3

 (.نزولال, جنسية السائح, جنس السائح, عدد مرات )درجة الفنداا باختالف التي تعامموا معي
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ما مد  تطبيا عناصر إدارة الجودة الشلاممة فلي الفنلادا محلل الدراسلة ملن قبلل العلاممين  -4
 اإلداريين؟

ىل يختمف تطبيا عناصر إدارة الجودة الشاممة في الفنلادا محلل الدراسلة بلاختالف درجلة  -5
 الفندا؟

 أهميت البحث: -1-3

 ت تي أهمية البحث مف خبلؿ النقاط التالية:
نظػػر المسػػؤالليف الالمهتمػػيف إلػػى تطػػالير البنػػى التحتيػػة لمخػػدمات السػػياحية الفندقيػػة مػػف  لفػػت -1

 خبلؿ العمؿ يمى تطاليرها التحسيف تالدة خدماتها لتبل ي األخطاء التي تعرقؿ يممية التنميةل
إلقػػػاء الضػػػالء يمػػػى أهميػػػة القطػػػاع الفنػػػدقي  ػػػي السػػػياحة مػػػف خػػػبلؿ زيػػػادة يػػػدد الفنػػػادؽ  ػػػي  -2

ية التػػي تتمتػػ  بهػػا سػػالرية التحسػػيف مسػػتالى تػػالدة خػػدماتها, التفعيػػؿ دالر اإليػػبلـ المنػػاطؽ السػػياح
 السياحي لتذب السياحل

يمكف أف تسفر ينه نتائج هذي الدراسة مف ايتماد مقياس يممي يمكف االيتمػاد يميػه ليػتـ  ما -3
خػدمات يقػدـ لهػـ مػف  بالاسطته تكاليف قايدة معمالمات أساسية يف تقييـ السّياح لمستالى تالدة مػا

  ندقية المدى رضاهـ ينهال
 أهداف البحث: -1-4

  ل2010-2002الاق  النساط الفندقي  ي سالرية الدراسة تطالري خبلؿ الفترة   تحميؿ -1
  ل2010-2002دراسة تطالر يدد نزالء الفنادؽ  يرب الأتانب  يبر الزمف خبلؿ الفترة   -2
  ل2010-2002الفترة  دراسة حركة القداـل السياحي  يرب الأتانب  خبلؿ  -3
التعرؼ يمػى تقيػيـ السػّياح ألبعػاد تػالدة الخػدمات الفندقيػة المقّدمػة لهػـ مػف قبػؿ الفنػادؽ التػي  -4

تعػػاممالا معهػػا, الالمتم مػػة بػػػ  العناصػػر المممالسػػة  ػػي الخدمػػة, االيتماديػػة, االسػػتتابة, التعػػاطؼ, 
 الت كيد ل

لخػػػدمات الفندقيػػػة المقّدمػػػة لهػػػـ مػػػف قبػػػؿ لمسػػػتالى تػػػالدة ادراسػػػة االخػػػتبلؼ  ػػػي تقيػػػيـ السػػػّياح  -5
, تنسػػية السػػائ , تػػنس السػػائ , درتػػة الفنػػدؽا ال ػػؽ المتويػػرات التاليػػة: الفنػػادؽ التػػي تعػػاممالا معهػػ

 لنزالؿيدد مرات ال

التعػػرؼ يمػػى مػػدى تطبيػػؽ يناصػػر إدارة التػػالدة السػػاممة  ػػي الفنػػادؽ محػػؿ الدراسػػة مػػف قبػػؿ  -6
 العامميف اإلدارييف؟

االخػػػػتبلؼ بػػػػيف الفنػػػػادؽ حسػػػػب تصػػػػنيفها  ػػػػي تطبيقهػػػػا يناصػػػػر إدارة التػػػػالدة التعػػػػرؼ يمػػػػى  -7
 الساممةل
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 فزطياث البحث: -1-5

 الزمفل بالنسبةيتطالر يدد نزالء الفنادؽ  العرب الاألتانب  بسكؿ متزايد  -1
-2002هناؾ يبلقة ذات داللة إحصائية بيف يدد القادميف اليدد نزالء الفنادؽ خبلؿ الفترة   -2

  ل2010
ال تالتػػد اختبل ػػات حقيقيػػة بػػيف تػػ  يرات تقػػديرات السػػياح  ػػي تقيػػيمهـ لمسػػتالى تػػالدة الخػػدمات  -3

 مف قبؿ الفنادؽ التي تعاممالا معها تبعًا الختبلؼ تنس السائ لالفندقية المقدمة لهـ 
ال تالتػػد اختبل ػػات حقيقيػػة بػػيف تػػ  يرات تقػػديرات السػػياح  ػػي تقيػػيمهـ لمسػػتالى تػػالدة الخػػدمات  -4

 مف قبؿ الفنادؽ التي تعاممالا معها تبعًا الختبلؼ تنسية السائ لية المقدمة لهـ الفندق
ال تالتػػد اختبل ػػات حقيقيػػة بػػيف تػػ  يرات تقػػديرات السػػياح  ػػي تقيػػيمهـ لمسػػتالى تػػالدة الخػػدمات  -5

يػػدد مػػرات النػػزالؿ  ػػي مػػف قبػػؿ الفنػػادؽ التػػي تعػػاممالا معهػػا تبعػػًا الخػػتبلؼ الفندقيػػة المقدمػػة لهػػـ 
 لالفندؽ

ال تالتػػد اختبل ػػات حقيقيػػة بػػيف تػػ  يرات تقػػديرات السػػياح  ػػي تقيػػيمهـ لمسػػتالى تػػالدة الخػػدمات  -6
 لدرتة الفندؽمف قبؿ الفنادؽ التي تعاممالا معها تبعًا الختبلؼ الفندقية المقدمة لهـ 

ال تالتد  رالؽ ذات داللة إحصائية بيف متالسطات تقديرات العامميف  ي مدى تطبيؽ يناصر  -7
 التالدة الساممة  ي الفنادؽ تبعًا لسنالات الخبرة  ي العمؿ الفندقيلإدارة 

ال تالتد  رالؽ ذات داللة إحصائية بيف متالسطات تقديرات العامميف  ي مدى تطبيؽ يناصر  -8
 إدارة التالدة الساممة  ي الفنادؽ تبعًا لدرتة الفندؽل

 مىهجيت البحث: -1-6

الرد  ي الكتػب الالمراتػ  الالمقػاالت  التحميمي ألهـ ما الباح ة  ي الدراسة المنهج الالصفي ايتمدت
استخداـ  العممية المتعمقة بمالضالع السياحة بسكؿ ياـ, الالخدمات الفندقية بسكؿ خاص, كذلؾ تـّ 

مػػػف خػػػبلؿ حسػػػاب االحصػػػاءات الالصػػػفية , SPSS.17حزمػػػة مػػػف البػػػرامج اإلحصػػػائية الحدي ػػػة 
الخػػػػػػتبلؼ الاألهميػػػػػػة النسػػػػػػبية , البعػػػػػػض  المتالسػػػػػػط الحسػػػػػػابي الاالنحػػػػػػراؼ المعيػػػػػػاري, المعامػػػػػػؿ ا

االختبارات اإلحصائية المتم مة باختبار الالسط الحسابي, التحميؿ التبايف األحادي, الاختبار سيفيه 
 الالسبلسؿ الزمنية, الديرها لئلتابة يمى أسئمة البحث المناقسة الفرضياتل  لممقارنات البعدية

 مجتمع البحث وعييته: -1-7

يسمؿ متتم  البحث تمي  نزالء الفنادؽ  ي محا ظات دمسؽ الحمب الالبلذقية الطرطالس خبلؿ 
, حيث تمكنت الباح ة مف آخذ آراء 1/12/2111اللواية  1/2/2111 ترة تطبيؽ البحث مف 

/ نزيؿ مف الفنادؽ التي زارتها  ي المحا ظات المذكالرة المف التنسيات المختمفة  سالريالف 411/
الذلؾ  ي تالدة الخدمات التي تقدمها تمؾ الفنادؽ المدى ت  يرها  ي التذب اليرب الأتانب , 
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كما سمؿ متتم  البحث تمي  العامميف اإلدارييف مف رؤساء أقساـ المديريف المعاالنيف,  السياحيل
/ يامؿ مف الفنادؽ  ي المحا ظات 211حيث تمكنت الباح ة مف الحصالؿ يمى استتابات /

 تطبيؽ يناصر إدارة التالدة الساممةل المذكالرة ألخذ آرائهـ  ي مدى
 مصطلحاث البحث: -1-8

 السياحة: -1
السياحة هي ظاهرة انتقاؿ األ راد بطريقة مسرالية إلى أماكف دير مالطف إقامتهـ الدائمة لفترة ال تقؿ 
يف أرب  اليسريف ساية الال تزيد يف سنة, ألّي قصٍد كاف يدا الحصالؿ يمى يمؿ, الما يترتب يف 

يبلميةل ذلؾ مف آ ار  1اقتصادية الاتتمايية ال قا ية الحضارية الا 
 السائح : -2

ب نه: السخص  1963يّر ته األمـ المتحدة  ي مؤتمر رالما المنعقد لبحث السياحة الداللية  ي ياـ 
اليقيـ بها لمدة تزيد يمى أرب  اليسريف ساية  ,الذي يسا ر إلى بمد آخر دير البمد التي بها مالطنه

 2دالف أف تطالؿ إقامته إلى الحد الذي يعد  يه البمد األتنبي مالطنًا لهل
 الفندا:  -3

هػػال المكػػاف الػػذي يسػػتطي  المكػػالث  يػػه تميػػ  أاللئػػؾ الػػذيف يحسػػنالف التصػػرؼ اليسػػتطيعالف د ػػ  
م ابػة بيػت مؤقػت, بيػت بعيػد يػف أتالر إقامتهـ التسميتهـ الالخدمات األخرى كالطعاـ  يكػالف لهػـ ب

 3البيت تتال ر  يه تمي  مستمزمات الراحة لكنه مقابؿ أتالر محددةل
اليمكف تعريفه أيضًا ب نه مبنى ياـ ينس  بورض تال ير اإلقامة بالدرتة األاللى لمنزالء الكذلؾ تقديـ 

 األطعمة الالمسرالبات خدمات أخرى لعامة الناس لقاء أتر معيفل
 :فندقيةالخدمات ال -4

الخدمػػة الفندقيػػػة هػػػي األنسػػطة ديػػػر الماديػػػة الالتػػي يمكػػػف تقػػػديمها بسػػكؿ منفصػػػؿ, التػػػالّ ر إسػػػباع 
الهي متماليػة مػف األيمػاؿ التػي تػؤمف لمضػيالؼ الراحػة الالتسػهيبلت  للردبات الحاتات الضيالؼ

الهػي يبػارة يػف األنسػطة لفندقية خبلؿ اقامتهـ  ي الفنػدؽل يف سراء الاستهبلؾ الخدمات الالسم  ا
سباع ردبة الحاتة الضيؼلدير المممالسة بقصد    4إحداث التبادؿ, المصممة لتقديـ الا 

 
 

                                      
 ل49مبادئ السفر الالسياحة, مؤسسة الالراؽ لمنسر الالتالزي , األردف, ص  ,2111  الحالري, م نى طه الآخرالف -1
 ل57اإلدارة الحدي ة لممؤسسات السياحية الالفندقية, دار الرضا لمنسر, ص  ,2111  الحمداف, سهيؿ - 2
 ل155منهج تطبيقي, مؤسسة الالراؽ, األردف, ص – , دراسات  ي تساليؽ الخدمات المتخصصة 2115أبال نبعة, يبد العزيز   -3
ينابة, رسالة  -ندؽ السيبالس الداللي , دالر التراليج  ي تساليؽ الخدمات الفندقية: دراسة حالة  2119-2118العايب, أحسف   -4

 ل4ماتستير دير منسالرة, كمية العمالـ االقتصادية اليماـل التسيير, التزائر, ص
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 مفيوم الجودة الفندقية: -5
تعرؼ التالدة  ي المنظمات الفندقية يمى أنهػا السػبلح الػذي تنػا س مػف خبللػه المنظمػة لمالصػالؿ 

ب نهػػا النسػػاطات إلػػى حصػػة سػػالقية أكبػػر, التحقيػػؽ التمّيػػز بػػيف المنظمػػات الفندقيػػةل التعػػرؼ أيضػػًا 
التػػي تكػػالف ديػػر ماديػػة أال ديػػر مممالسػػة, الالتػػي يمكػػف تقػػديمها بسػػكؿ منفصػػؿ أال مسػػتقؿ, التػػالّ ر 

 1إسباع الردبات الالحاتات, الليست بالضرالرة أف ترتبط م  بي  سمعة أال خدمة أخرىل
التعر هػػػا الباح ػػػة ب نهػػػا: متماليػػػة مػػػف الخػػػالاص الالصػػػفات التػػػي يتػػػب أف تتصػػػؼ بهػػػا الخػػػدمات 

 ة المقدمة لمزبائف, الالتي تمبي متطمباتهـ التفالؽ تالقعاتهـلالفندقي
 حدود البحث: -1-9

, الفنػػادؽ بكا ػػة  دمسػػؽ, حمػػب, البلذقيػػة, طرطػػالس  المحا ظػػات السػػالرية الحللدود المكانيللة : -
 لتصنيفاتها

ـّ ايتماد سمسمة زمنية مف العاـ :  الحدود الزمانية -  ل2010اللواية العاـ  2002ت
 ل2013 -2011هذا البحث خبلؿ الفترة كما تـ إتراء 

 الدراشاث الصابلت: -1-11

 الدراشاث العزبيت: -أ

( : اتجاىات السائحين نحو خدمات السياحة الداخمية في المممكة 1996دراسة الغامدي )
 (2)العربية السعودية.

 ػػػي هػػػد ت هػػػذي الدراسػػػة إلػػػى دراسػػػة دالا ػػػ  الاتتاهػػػات السػػػائحيف نحػػػال خػػػدمات السػػػياحة الداخميػػػة 
المممكػػػة العربيػػػة السػػػعالدية, حيػػػث اسػػػتمؿ البحػػػث يمػػػى دراسػػػة الخصػػػائص االتتماييػػػة لمسػػػائحيف 
 السف, مستالى التعميـ, الالظيفة, الدخؿ, التنسية, الحالة االتتمايية , اليمى دراسة دالا عهـ نحال 

ياحية, اختيار المناطؽ السياحية الاختيار أماكف اإلقامة, اليمى دراسة اتتاهاتهـ نحال الخدمات الس
اليمػػى دراسػػػة بعػػض التالانػػػب األخػػػرى المرتبطػػة بالسػػػياحة, كالنقػػػؿ السػػياحي الاإليػػػبلـ السػػػياحي, 
النظرًا لكبر متتم  البحث,  قد اقتصرت الدراسة يمى كؿ مف الباحة اليسير التدة الالسػرقية, القػد 

 1600مفػػردة مػػف كػػؿ منطقػػة بحيػػث أصػػب  العػػدد اإلتمػػالي لحتػػـ العينػػة  400بمػػح حتػػـ العينػػة 
 القد تالصؿ البحث إلى يدة نتائج مف أهمها: ردةلمف

                                      
 , نسر  قا ة التالدة الا رها  ي تعزيز أداء المنظمات الفندقية: دراسة حالة 2117الصالاؼ, محفالظ حمدالف؛ إسماييؿ, يمر يمي   -1

 ل 3متمة اإلدارة الاالقتصاد, السنة الخامسة الالسبعالف, تامعة المالصؿ, ص  ي القرية السياحية  ي مدينة المالصؿ,
دالا ػػ  الاتتاهػػات السػػائحيف نحػػال خػػدمات السػػياحة الداخميػػة  ػػي المممكػػة العربيػػة   ,1996  ؿ تعفػػر آؿ سػػرازآدي, يبػػد الػػرحيـ الوامػػ -2

 السعالدية, رسالة ماتستير دير منسالرة, تامعة الممؾ يبد العزيز, السعالديةل
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إف هناؾ اختبل ا بيف المناطؽ السياحية مف حيث الخصائص االتتمايية لمسػائحيف  مسػتالى  -1
التعمػػيـ, الالظيفػػة, الػػدخؿ, التنسػػية, الحالػػة االتتماييػػة  أمػػا  يمػػا يتعمػػؽ بسػػف السػػائحيف  إنػػه ال 

 لخصالصليالتد اختبلؼ بيف المناطؽ السياحية  ي هذا ا

إف الػػدا   التر يهػػي هػػال الػػدا   الػػرئيس لمسػػياحة, كمػػا أف مبلئمػػة السػػقؽ المفرالسػػة لمعػػائبلت  -2
الكبيػػرة هػػال الػػدا   الػػرئيس  ػػي اختيػػار السػػائحيف لمسػػقؽ المفرالسػػة لئلقامػػة بهػػا, كمػػا أف الخػػدمات 

 ة بهالالتي يقدمها الفندؽ المالقعة يعتبراف الدا عاف الرئيساف  ي اختيار الفنادؽ لئلقام

ال تالتػػػػد يبلقػػػػة بػػػػيف الخصػػػػائص االتتماييػػػػة لمسػػػػائحيف الدالا عهػػػػـ نحػػػػال اختيػػػػار المنػػػػاطؽ  -3
 السياحية الكذلؾ دالا عهـ نحال اختيار أماكف اإلقامةل

دمب الخدمات السياحية تتته  ي متممها نحال اإليتابية ما يدا أإف اتتاهات السائحيف نحال  -4
تي منها الخدمات اإلرسادية الالخدمات التر يهية  إنهػا اتتاهاتهـ نحال بعض الخدمات السياحية الال

 تتته نحال السمبيةل

ال تالتػػد يبلقػػة بػػيف الخصػػائص االتتماييػػة لمسػػائحيف الاتتاهػػاتهـ نحػػال الخػػدمات السػػياحية  -5
بصفة يامة ما يدا اتتاهاتهـ نحال برامج لتاف التنسػيط السػياحي  إنهػا تتػ  ر بالمسػتالى التعميمػي 

يبلقػػة طرديػػة بينهمػػا بمعنػػى انػػه كممػػا ارتفػػ  مسػػتالى تعمػػيـ السػػائحيف كممػػا لمسػػائحيف حيػػث تالتػػد 
 ارتفعت درتة اتتاهاتهـ نحال برامج لتاف التنسيط السياحي إلى اإليتابيةل

 (1): الخصائص الفندقية كمحددات لنسبة اإلشغال.(2000دراسة خزندار ودياب )
 هد ت هذي الدراسة إلى تحقيؽ األهداؼ التالية:

تصػػالر يػػاـ يػػف الفنػػادؽ  ػػي المممكػػة العربيػػة السػػعالدية مػػف حيػػث تطالرهػػا التػػاريخي  تكػػاليف -1
 النمالها الأنالايها الدرتاتها م  التركيز بصفة خاصة يمى مدينة تدةل

 بياف أ ر الخصائص الفندقية يمى نسبة إسواؿ الفنادؽ بمدينة تدةل -2
 تحديد أك ر الخصائص أهمية م  بياف اتتاي الت  يرل -3

يدد الورؼ, الدرتة الفندؽ, المالق  الفندؽ,  المتم مة بػ: الدراسة يمى الخصائص الفندقيةايتمدت 
ـّ تقدير دالة نسبة اإلسواؿ مف خبلؿ البيانات التي تـ تتميعهال  الاإلدارة, الالسعر, الت

 الخمصت الدراسة إلى النتائج التالية:
يػػادة نسػػبة اإلسػػواؿ  ػػي / دػػرؼ يػػؤدي  ػػي المتالسػػط إلػػى ز 10إف زيػػادة يػػدد الوػػرؼ بمقػػدار / -1

 %ل95بدرتة  قة قدرها  1.2 نادؽ تدة بمقدار 

                                      
دراسػة تطبيقيػة يمػى مدينػة  -الخصائص الفندقية كمحددات لنسبة اإلسػواؿ , 2000  ارؽ محمد؛ دياب, يبد العزيز أحمدخزندار, ط- 1

 ل89-73, العدد ال اني, ص14تدة, متمة تامعة الممؾ يبد العزيز: االقتصاد الاإلدارة, المتمد 
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/ ريػػػاالت سػػػيؤدي إلػػػى انخفػػػاض نسػػػبة اإلسػػػواؿ 10إف زيػػػادة متالسػػػط سػػػعر الور ػػػة بمقػػػدار / -2
 % با تراض بقاء العالامؿ األخرى يمى حالهال0.002بمقدار 

 ػػػي درتػػػة الفنػػػدؽ % لكػػػؿ زيػػػادة الاحػػػدة 0.01تػػػنخفض نسػػػبة اإلسػػػواؿ  ػػػي المتالسػػػط بمقػػػدار  -3
 % با تراض بقاء العالامؿ األخرى يمى حالهال99بدرتة  قة قدرها 

دارة الفندؽ م  بقاء العالامؿ األخرى يمى حالهال -4  التالد يبلقة طردية بيف نسبة اإلسواؿ الا 
% 99% إذا كانػت إدارة الفنػدؽ أتنبيػة الذلػؾ بدرتػة  قػة قػدرها 7تزداد نسبة اإلسواؿ بمقدار  -5

 أف النزالء يفضمالف اإلدارة األتنبيةل مما يدؿ يمى
(: تقيلليم السللياح العللرب لجللودة الخللدمات الفندقيللة التللي تقللدميا 2002دراسللة معللال والطللائي )

 (1)الفنادا العاممة في األردن.
تهدؼ هذي الدراسة إلػى تحديػد تقيػيـ السػياح العػرب لتػالدة الخػدمات الفندقيػة المقدمػة لهػـ مػف قبػؿ 

األردف, التحديد أ ر متمالية مف العالامؿ الديمالدرا ية المتعمقة بالسياح العرب الفنادؽ العاممة  ي 
يمػػػى هػػػذا التقيػػػيـ, باإلضػػػا ة إلػػػى تػػػال ير مقيػػػاس صػػػادؽ يمكػػػف االيتمػػػاد يميػػػه  ػػػي قيػػػاس تػػػالدة 
الخدمات الفندقية  ي األردف, القد أتريػت هػذي الدراسػة يمػى يينػة مػف السػياح العػرب بمػح حتمهػا 

 يمي: تائج الدراسة ماسائحًا الأالضحت ن 450
إف تقييـ السياح العرب لمستالى تالدة الخػدمات الفندقيػة المقدمػة لهػـ مػف قبػؿ الفنػادؽ العاممػة  -1

 ػػي األردف التػػي تعػػاممالا معهػػا كػػاف سػػمبيًا ممػػا يسػػير إلػػى انخفػػاض مسػػتالى التػػالدة الفعميػػة لهػػػذي 
 الخدماتل

تقيػػيمهـ لتػػالدة الخػػدمات الفندقيػػة لػػه إف تفػػاالت المعػػايير التػػي يسػػتخدمها السػػياح العػػرب ينػػد  -2
دالالت تطبيقيػػة هامػػة  يمػػا يتعمػػؽ بتحديػػد األاللاليػػات بالنسػػبة لمتػػاالت تطػػالير الخػػدمات الفندقيػػة, 
حيث تعتبر األهمية النسبية مؤسرًا يمى درتة األاللالية التي يتب أف تالليها إدارة الفندؽ لكػؿ بعػد 

 ية الاقتصاديةلمف أبعاد التالدة, مما يتعؿ يممية التطالير متد
إف أسػػمالب تعامػػؿ مػػالظفي الفنػػادؽ مػػ  العمػػبلء  السػػياح العػػرب  كػػاف المعيػػار األك ػػر أهميػػة  -3

يند تقييـ السياح العرب لمستالى تالدة الخدمات الفندقية, الهذا يؤكد أهمية األسمالب الذي تقدـ به 
 الخدمة الفندقية  ي تساليقها البيعهال

تػ  ير يمػى تقيػيمهـ لتػالدة الخػدمات الفندقيػة المقدمػة لهػـ إف تنسيات السياح العرب كاف لها  -4
يمى حيف لـ يكػف ألي مػف العالامػؿ األخػرى كعػدد مػرات زيػارة الفنػدؽ الالمهنػة الالمسػتالى التعميمػي 

 أية آ ار  ي هذا المتاؿل

                                      
لتالدة الخدمات الفندقيػة التػي تقػدمها الفنػادؽ العاممػة  ػي األردف, تامعػة  تقييـ السياح العرب  , 2112 معبل, ناتي  ؛الطائي, حميد -1

 ل144-128الزيتالنة األردنية, يماف, األردف, ص
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  1)( :جودة الخدمات في المطاعم الفندقية.2002دراسة مقابمة )
المطػػايـ الفندقيػػة ا قيػػاس تػػالدة الخػػدمات المقدمػػة  ػػي  اسػػتهد ت هػػذي الدراسػػة تػػالدة الخػػدمات  ػػي

المطايـ الفندقية العاممة  ي األردفا مػف التهػة نظػر الضػيالؼ, باإلضػا ة إلػى اختبػار أ ػر بعػض 
المتويػػرات كعػػدد الزيػػارات لمفنػػدؽ الالتػػنس الالتنسػػية الالحالػػة االتتماييػػة الالفئػػة العمريػػة يمػػى تقيػػيـ 

 لمطايـ  يهالضيالؼ الفنادؽ لمستالى تالدة خدمات ا
ايـ الفنػادؽ األردنيػة الخمسػة نتػالـ, الاألربعػة   مػف ضػيالؼ مطػ178سممت الدراسة يينػة بموػت  

 ل1999الال بل ة نتاـل العاممة  ي مدينة يماف حسب تصنيؼ الزارة السياحة األردنية لعاـ  نتالـ
قبؿ الفنادؽ  القد تالصمت الدراسة إلى أف مستالى تالدة خدمات المطايـ الفندقية المقدمة  عميًا مف

كػػػاف منخفضػػػًا بالمقارنػػػة مػػػ  مسػػػتالى التػػػالدة الػػػذي يتالقعػػػه هػػػؤالء الضػػػيالؼ  يمػػػا يقدمػػػه لهػػػـ مػػػف 
يالتػد اخػتبلؼ بػيف نتػائج قيػاس تػالدة الخدمػة  خدمات ضيا ة, كما أالضحت نتائج الدراسة أنػه ال

الفتػالة باستخداـ كؿ مف مقياس األداء الفعمي  التالدة المدركة مف قبؿ الضيالؼ  المقيػاس نظريػة 
يالتػد  المتم ؿ  ي الفرؽ بيف التالدة المتالقعة, الالتالدة الفعمية  المدركػة  كمػا بينػت الدراسػة أنػه ال

لكػػؿ مػػف متويػػر الفئػػة العمريػػة الالتنسػػية الالحالػػة االتتماييػػة اليػػدد الزيػػارات السػػابقة تػػ  ير الاضػػ  
عامػؿ التػنس  ػي يمى تقييـ الضيالؼ لخدمات المطايـ الفندقية,  ي حيف كاف هناؾ أ ر الاض  ل

 تقييـ الضيالؼ لمستالى تالدة الخدمةل
دراسة تحميمية ألعلداد القلادمين  -( : تطور النشاط السياحي في سورية2005دراسة النعيمي )

 (2).2002-1982ونزالء الفنادا في الفترة 
 كنمػػػالذج تتبػػ  التويػػػرات السػػياحية لعػػػدد القػػادميف الالنػػزالء العػػػرب الاألتانػػب لػػى هػػد ت هػػذي الدراسػػػة إ

, البنػػػاء نمػػػاذج 2002-1982لممتويػػػرات السػػػياحية  يبػػػر سمسػػػمة زمنيػػػة سػػػنالية تمتػػػد مػػػا بػػػيف يػػػامي 
رياضية تحميمية لهػذي المتويػرات, المقارنتهػا مػ  بعضػها بحيػث يػتـ اختيػار النمػالذج األم ػؿ الػذي يمكػف 

ا يتػػب يمػػى االيتمػػاد يميػػه  ػػي يمميػػات التنبػػؤ الالتخطػػيط االقتصػػادي لمسػػتقبؿ السػػياحة, المعر ػػة مػػ
 الداللة  عمه لتطالير هذا القطاع مف خبلؿ مقترحات تـ يرضها  ي نهاية البحثل

ايتمد الباحث  ي الدراسة منهج التحميؿ اإلحصائي, حيث ُدرست العبلقات ما بيف المتويرات 
السياحية المختمفة مف تهة المتوير الزمف مف تهة أخرى الذلؾ مف خبلؿ: نمالذج االنحدار 

 نمالذج االنحدار البسيط دير الخطيل الخطي البسيط,

                                      
تالدة الخدمات  ي المطايـ الفندقية, مؤتة لمبحالث الالدراسات, المتمد الساب  يسر, العدد الساب ,   ,2112  مقابمة, خالد -1

 ل286 -263ص
دراسػػػة تحميميػػػة أليػػػداد القػػػادميف النػػػزالء الفنػػػادؽ  ػػػي الفتػػػرة  -تطػػػالر النسػػػاط السػػػياحي  ػػػي سػػػالرية  ,2005  الآخػػػرالفالنعيمػػػي, قاسػػػـ -2

, العػػػدد ال الػػػث, 27سمسػػػمة العمػػػاـل االقتصػػػادية الالقانالنيػػػة المتمػػػد  -تسػػػريف لمدراسػػػات ال البحػػػالث العمميػػػة, متمػػػة تامعػػػة 1982-2002
 ل110-91ص
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 الخمصت الدراسة إلى النتائج التالية:
,  ي سالرية بالحالة االقتصادية الاألمنية التي تمّر بها الداللة خاصة األتنبية  تت  ر السياحة  -1

 لالهذا ما تتمى  ي  ترة الحصار االقتصادي  ي ال مانينيات
تيدًا تدًا لدى السياح, سالاء العرب منهـ أـ  إف السياحة  ي سالرية تتطالر التمقى قبالالً  -2

األتانب, الهذا يتبيف مف خبلؿ تطالََّر يدد القادميف العرب الاألتانب بسكؿ أسي خبلؿ الفترة 
 ل1982-2002

إف السياحة العربية أك ر انتعاسًا مف السياحة األتنبية  ي سالرية الهذا ما تبينه البيانات  -3
 لعرب يزيد بك ير يمى يدد القادميف األتانب إلى سالريةلالمدرالسة إذ إف يدد القادميف ا

تحسََّف النساط الفندقي بمرالر السنالات نظرًا لمعناية به, التبيف أنه أصب  أك ر قدرًة يمى تذب  -4
 ل2002-1982السياح مف خبلؿ تطالر يدد النزالء العرب الاألتانب خبلؿ الفترة 

األتانب بسبب تالته معظـ النزالء العرب إلى  إف يدد النزالء العرب أقؿ مف يدد النزالء -5
الساليهات  بداًل مف النزالؿ  ي الفنادؽ يمى يكس السياح األتانب,  استئتار السقؽ السكنية  أال

الهذا ينعكس يمى يدد الميالي السياحية حيث نبلحظ أف يدد الميالي السياحية لمسياح األتانب 
 لأكبر مف يدد الميالي السياحية لمسياح العرب

إف إنفاؽ السياح العرب خبلؿ إقامتهـ  ي سالرية يزيد بسكؿ كبير تدًا يف إنفاؽ السياح  -6
 األتانب خبلؿ  ترة إقامتهـل

نتيتة العبلقة المتينة بيف   ي المتاؿ الفندقياالست مار زيادة ى ميض إف زيادة يدد السياح يحرّ  -7
اليمكف تعميـ ذلؾ يمى كا ة قطايات االقتصاد الالطني نتيتة لتفايؿ تمي  يدد النزالء اليدد القادميف, 

 نساط السياحة يؤدي إلى نساط كامؿ االقتصادل فّ إالقطايات م  بعضها البعض, البالتالي يمكف القالؿ 
 (1): دراسة إحصائية لواقع السياحة في سورية.(2005راسة الرفاعي, عبد اليادي )د

  التويػػػرات التػػػي حصػػػمت  ػػػي قطػػػاع السػػػياحة خػػػبلؿ العقػػػالد القميمػػػة هػػػد ت هػػػذي الدراسػػػة إلػػػى تتبػػػ
 الماضيةل الكذلؾ تتب  ما قدمته السياحة لبلقتصاد الالطنيل

 الخمصت الدراسة إلى النتائج التالية:
أف السػػياحة  ػػي سػػالرية المػػف خػػبلؿ مػػا التػػدناي  ػػي هػػذي األالراؽ مػػاتزاؿ تعػػيش  ػػي حالػػة مػػف  -1

 التخطيطلالفالضى الالعسالائية الانعداـ 
 يدـ التالد صناية سياحية تيدة الكذلؾ سبه انعداـ لبلست مار السياحي الفعاؿل -2
 هناؾ  رؽ الاض   ي متاؿ السياحة بيف الالاق  الالطمالحل -3
 يالتد اهتماـ  ي سالرية بالسياح السالرييفل ال -4
 إف مساهمة السياحة  ي الدخؿ القالمي ماتزاؿ مساهمة محدالدة تدًال -5

                                      
 -اسػػػة إحصػػػائية لالاقػػػ  السػػػياحة  ػػػي سػػػالرية, متمػػػة تامعػػػة تسػػػريف لمدراسػػػات ال البحػػػالث العمميػػػة در   ,2115  الر ػػػايي, يبػػػد الهػػػادي-1

 ل 26 -9, العدد األالؿ, ص27سمسمة العماـل االقتصادية الالقانالنية المتمد 
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دراسللة حالللة عمللى  –(: الخللدمات السللياحية وأثرىللا عللل سللمو  المسللتيم  2009دراسللة أيمللن )
 (1)مجموعة من الفنادا الجزائرية.

التقػػػديـ الحمػػػالؿ ات الفندقيػػػة الاسػػػتخراج نقػػػاط ضػػػعفها, هػػػدؼ هػػػذي الدراسػػػة إلػػػى تقيػػػيـ أداء المنظمػػػ
سػػػة المػػػنهج الاسػػػتخدـ الباحػػػث  ػػػي هػػػذي الدرا الكفيمػػػة بترقيػػػة تػػػالدة الخػػػدمات السػػػياحية الالفندقيػػػةل

 الالصفي التحميمي لتقديـ مس  لمختمؼ المفاهيـ الالتعاريؼ التي تمس المالضالعل
 الخمصت الدراسة إلى النتائج التالية:

يػػاـل ردػػـ تراتػػ  نالييػػة  12 تػػرة مكػػالث النػػزالء  ػػي الفنػػدؽ مقباللػػة إلػػى حػػد مػػا التقػػدر بحػػالالي  -1
 اإلقامة  ي الفنادؽ القمة رضا النزالء ينهال

% مػف متمػؿ النػزالء 92يمى مستالى الفنادؽ التزائرية يمالمًا حيػث نتػد حػالالي  قمة النظا ة -2
 الرضا الالوير راضالف يمى مستالى النظا ة بالفندؽل بيف قميمال تتراالح درتة رضاهـ ما

قمة رضا النػزالء يػف االسػتقباؿ الاإلطعػاـ يمػى مسػتالى الفنػادؽ خاصػة اليمػى مسػتالى اإلقامػة  -3
 بالتزائر يامةل

بػػػيف  مسػػػتالى الخػػػدمات البنكيػػػة حيػػػث نتػػػد دالبيػػػة النػػػزالء تتػػػراالح درتػػػة رضػػػاهـ مػػػاتحسػػػف  -4
 %مف متمالع النزالءل85الراضالف الك يرال الرضا تقدر بحالالي 

تسػػهد مرا ػػؽ اإليػػالاء يامػػة الالفنػػادؽ خاصػػة تراتعػػًا ممحالظػػًا إذ نتػػد أف دالبيػػة النػػزالء تتػػراالح  -5
 % مف متمالع النزالءل89بنسبة تقدر بحالالي الرضا الالوير راضالف  بيف قميمال درتة رضاهـ ما

تقيليم واقلع تطبيلا إدارة الجلودة الشلاممة فلي الفنلادا: دراسلة ميدانيلة (: 2010) بظلاظودراسة 
 (2).عمى عينة من فنادا فئة الخمس نجوم في األردن

هد ت الدراسة إلى تسخيص مدى إدراؾ العامميف  ي الفنادؽ  ئة الخمس نتالـ ألهمية تطبيؽ 
إدارة التالدة الساممة التي تم مت  ي رضا الزبالف  السائ  , الالتزاـ الديـ اإلدارة العميا, الالتحسيف 
المستمر, باإلضا ة إلى إسراؾ المالظفيف التمكينهـ, كما هد ت إلى بياف مدى التالد  رالقات 

تويرات معنالية  ي إدراؾ العامميف ألهمية تطبيؽ المبادئ, إضا ة إلى بياف العبلقة بيف بعض الم
ـّ  السخصية  الخبرة, المستالى التعميمي, المستالى الالظيفي, الحتـ , اللتحقيؽ أهداؼ الدراسة ت

   نادؽ كاف 6تطالير استبانة التالزيعها يمى يينة مف الفنادؽ مف  ئة الخمس نتالـ مكالنة مف  
 اختيارها ال قًا لمعيار التصنيؼل التالصمت الدراسة إلى النتائج التالية:

                                      
ة, رسػػالة دراسػة حالػػة يمػى متماليػػة مػف الفنػػادؽ التزائريػ –الخػػدمات السػياحية الأ رهػػا يػؿ سػػمالؾ المسػتهمؾ   ,2119  أيمػف, برنتػي -1

 ل211 -1ماتستير دير منسالرة, كمية العماـل االقتصادية اليماـل التسيير الالعماـل التتارية, تامعة أمحمد بالقرة بالمرداس, التزائر, ص
 , تقييـ الاق  تطبيؽ إدارة التالدة الساممة  ي الفنادؽ: دراسػة ميدانيػة يمػى يينػة مػف  نػادؽ  ئػة الخمػس نتػاـل 2111بظاظال, ابراهيـ   -2

 ل34-1 , ص45, متمة يماـل إنسانية, السنة السابعة, العدد  األردف ي 
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راسة أف العامميف  ي الفنادؽ  ئة الخمس نتالـ يدركالف أهمية تطبيؽ مبادئ إدارة أظهرت الد -1
التالدة الساممة, حيث أظهرت النتائج مستاليات يالية مف اإلدراؾ لتمي  مبادئ إدارة التالدة 

 الساممةل
بينت الدراسة التالد  رالقات معنالية  ي إدراؾ العامميف  ي الفنادؽ  ئة الخمس نتالـ ألهمية  -2

يؽ مبادئ إدارة التالدة الساممة تعزى لبعض المتويرات الديمالدرا ية  الخبرة, المستالى تطب
 التعميمي ل

تالصمت الدراسة إلى يدـ التالد  رالقات معنالية  ي إدراؾ العامميف  ي الفنادؽ  ئة الخمس  -3
ستالى نتالـ ألهمية تطبيؽ مبادئ إدارة التالدة الساممة تعزى لبعض المتويرات الديمالدرا ية  الم

 الالظيفي, الحتـ ل
 الدراشاث ألاحىبيت: -ب

التد كيـ كندي أف نسبة النمال  ػي االسػت مار  Kim Kennedy( "1997: )1دراسة كيم كندي "
, الأ ػاد بػ ف النمػال العػالي سيسػتمر 1995% ياـ 55الفندقي  ي الالاليات المتحدة األمريكية بموت 

 الكبير هذا سيقالد إلى: %ل الذكر أف أسباب النمال51يند مستالى  1996 ي ياـ 
 يدـ التالازف بيف العرض الالطمبل -
 انخفاض االست مار  ي متاؿ الكازينالل -
 ضعؼ الطمب التتاريل -
 تفاالت الطمب االستهبلكيل -

التػد  رانػؾ أنػدرالكا  ػي دراسػته ألهػـ  Frank Androcka( "1997:)2دراسلة فرانل  أنلدروكا "
بػػراء الػػداللييف  ػػي الفنػػادؽ التالقعػػات النمػػال الالسػػائؿ األسػػالاؽ العالميػػة مػػف خػػبلؿ متماليػػة مػػف الخ

التالس   يها أنه يمى الردـ مػف صػعالبة تحديػد معػايير الاضػحة لمقيػاس,  ػإف التنبػؤ الػدقيؽ بػالنمال 
مديالمًا بالتنبؤ بسعر صرؼ العممة الاالستقرار السياسي يعتبر مف العالامػؿ الهامػة لتحديػد تاذبيػة 

سبؽ يمى ناليية الفنادؽ المػراد االسػت مار  يهػا, الخمصػت  ااألسالاؽ الداللية م  مبلحظة ايتماد م
الدراسػػة بػػػالردـ مػػػف صػػػعالبة إتمػػػاع ابراء يمػػػى أف هنػػاؾ خمسػػػة أسػػػالاؽ دالليػػػة هامػػػة  ػػػي متػػػاؿ 

 الفندقة  ي المستقبؿ الهي كالريا التسيمي الباللندا الالهند الالمممكة العربية السعالديةل

                                      
1
-K. Kennedy, "Development potential for Hospitality Market Seen Waning", Building  Design & 

Construction, vol. 38, Feb. 1997, p.23. 
2
-F. Androcka, "Days Inn Franchisees Share Secrets of Success :, Hotel & Motel Management, vol. 

212, No. 14, Aug. 1997, p.55. 
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إلػػى التعػػرؼ يمػػى أالتػػه االختبل ػػات هػػد ت هػػذي الدراسػػة  Choi & Chu (2000:)1دراسللة 
المالتػػػالدة بػػػيف المسػػػتهمكيف ابسػػػيالييف النظػػػرائهـ الوػػػربييف  أالرالبػػػا الأمريكػػػا  حػػػالؿ إدراكهػػػـ لتػػػالدة 
الخدمة المقدمة لهـ  ي  نادؽ هالنح كالنح, الكذلؾ مستاليات الرضا يف الخدمة يمى ايتبػار أنهػـ 

عاد أهمية الت  يرًا يمى مستالى الرضا بيف مف  قا ات متباينة,  قد التد أف بعد القيمة هال أك ر األب
النػػزالء ابسػػيالييف,  ػػي حػػيف كػػاف بعػػدي مػػالظفي الخدمػػة التػػالدة الور ػػة همػػا أك ػػر األبعػػاد أهميػػة 

 الت  يرًا يمى مستالى الرضا بيف النزالء الوربييفل
هد ت الدراسة إلػى قيػاس إدراؾ السػياح ابسػيالييف لتػالدة الخدمػة  Qu & Im (2002:)2دراسة 
 ػػػي سػػػاف  رانسسػػػكالا, القػػػد تػػػـ سػػػحب مفػػػردات الدراسػػػة بطريقػػػة العينػػػة  Bayمػػػة  ػػػي منطقػػػة المقد

يالاف الهالنػػح كالنػػح الاليابػػاف الكالريػػا, القػػد أيطػػت نتػػائج لسػػياح آسػػيالييف مػػف الصػػيف التػػاالعسػػالائية 
التحميػػؿ العػػاممي تسػػعة تالانػػب أساسػػية لتػػالدة الخدمػػة تػػـ استخبلصػػها مػػف  ػػبلث الأربعػػالف يبػػارة 

قائمة الكاف لدى السػياح مػف تػايالاف إدراؾ أيمػى بك يػر مػف نظػرائهـ األسػيالييف أصمية الردت  ي ال
 ي تالانب الخدمة المتعمقة بالقيمة اليالامػؿ التػذب الالبيئػة,  ػي حػيف كػاف لػدى السػياح مػف كالريػا 
التنالبيػػػػة إدراؾ أيمػػػػى لتالانػػػػب الخدمػػػػة المتعمقػػػػة بسػػػػمالكيات المػػػػالاطنيف المحميػػػػيف يمػػػػا هػػػػال لػػػػدى 

نح التايالاف الالياباف, القد  سر الباح اف تمؾ النتائج مف منظالر التبايف ال قا ي نظرائهـ  ي هالنح كال 
لػدى المتتمعػػات مؤكػػديف يمػػى ضػػرالرة  هػػـ الخمفيػة ال قا يػػة لمسػػائ  مػػف أتػػؿ تطػػالير أداء القطػػاع 

 السياحيل
 مكاهت الدراشت الحاليت مً الدراشاث الصابلت: -ج

السػػياحة التػػػالدة الخػػدمات السػػياحية يمػػى محػػػاالر ركػػزت الدراسػػات السػػابقة  ػػػي تنااللهػػا لمالضػػالع 
هامػػة منهػػا اتتاهػػات السػػػائحيف نحػػال خػػدمات السػػياحة التطػػػالر النسػػاط السػػياحي ال تقيػػيـ السػػػياح 
لتالدة الخدمات الفندقيػة, التػالدة الخػدمات  ػي المطػايـ الفندقيػة الاب ػار التنماليػة لمسػياحة الدراسػة 

الفنػادؽ, الاسػتفادت الباح ػة مػف الدراسػات  أ ر بعض الخصػائص الفندقيػة يمػى نسػبة اإلسػواؿ  ػي
السػػابقة  ػػي التعريػػؼ بػػ هـ متويػػرات الدراسػػة المفاهيمهػػا المختمفػػة البالتػػالي االطػػبلع يمػػى معػػايير 
تػالدة الخػػدمات الفندقيػة, الامتػػازت الدراسػػة الحاليػة يػػف الدراسػات السػػابقة  ػػي سػمالؿ تقيػػيـ السػػياح 

ؽ المػػػؤ رة  ػػي التػػذب السػػػياحي الاقتػػراح بعػػػض العػػرب الاألتانػػب كا ػػػة خػػدمات التػػالدة  ػػػي الفنػػاد
 الحمالؿ المناسبة لمعالتة الصعالبات التي تعترض هذي الخدماتل

 
 

                                      
1

- Choi, T,. Chu, R. Levels of Satisfaction among Asian and Western Travel. The International Journal 

of Quality & Reliability Management 17 (2), 2000, p116-132.  
2

- Qu, H, L,. Im, H, H. A Study of Southeast Asia Tourists Perceptions of Service Quality in the San 

Francisco Bay Area. Journal of Travel and Tourism Marketing, 13 (3), 2002, 35-60. 
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 ملدمت: -2-1

, الت تي أهميتها مف كالنها الناقؿ الرئيس لمنساط حة ب همية متزايدة يالمًا بعد يالـتتمت  السيا
االتتمايي الاالقتصادي, سالاء مف خبلؿ التالاصؿ الااللتقاء الالتفايؿ اإلنساني الالحضاري بيف 

النقمها لممالرالث ال قا ي, الدالرها  ي ر   المستالى ال قا ي  ,رالابط االتتماييةالسعالب التقالية ال
, دخؿ القالمي لمك ير مف دالؿ العالـدالرها  ي ال باإلضا ة إلى لمسياح اللمعامميف  ي السياحة,

 النمال االقتصاديل مساهمتها  ي ال 
التعتبػػر الخػػدمات السػػّياحية الالفندقيػػة مػػف بػػيف أهػػـ  ػػرالع الخػػدمات الأك رهػػا ديناميكيػػة يبػػر العػػالـ, 
 السّياحة حاليًا هي صناية تتارية القطاع اقتصادي الايد المتفاالت األهميػة مػف بمػد بخػر, الهػذا 

الاإلمكانيػػة الماديػة الماليػة البسػرية الالتكناللالتيػػة  يعػالد تبعػًا لحتػـ المػالارد السػػّياحية التػي تتػال ر بهػا
المسخرة لت هيمها  ي المستقبؿ التعمها مقصدًا سياحيًا, اللعؿ االتتػاي نحػال تحسػيف تػالدة الخػدمات 
السػػػّياحية الالفندقيػػػة يم ػػػؿ السػػػوؿ السػػػادؿ لمعديػػػد مػػػف الػػػدالؿ المنهػػػا سػػػالرية بويػػػة النمػػػال باالقتصػػػاد 

ف دّؿ ذلػػؾ يمػػى سػػيء  دراكهػػا ألهميػػة هػػذا القطػػاع المحمػػي, هػػذا الا   إنمػػا يػػدؿ يمػػى تفطػػف الداللػػة الا 
  السّياحي الالفندقي  الذلؾ مف خبلؿ:

 القطاعل التي ياللدها هذانتيتة العائدات لممالاطنيف تحسيف المستالى االتتمايي  -1
 لالمساهمة  ي  ت  باب التسويؿ الامتصاص تزء كبير مف البطالة -2
 السّياح المحمييف الاألتانبلاتتذاب أكبر يدد ممكف مف  -3
ايتبار السّياحة قطايًا استراتيتيًا قادرًا يمى تمب مداخيؿ هامػة مػف العممػة الصػعبة البالتػالي  -4

 المساهمة  ي تماليؿ االقتصاد الالطنيل
تستي  االست مارات السّياحية الخاصة الالعمالمية, المحميػة الاألتنبيػة الزيػادة حتمهػا ممػا يزيػد  -5

 لاتات السّياحية االكاالت السّياحة,  نادؽ, مطايـ, السائؿ نقؿمف تنالع المنتال 
 إيادة إحياء الصنايات التقميدية المتنالية الالتعريؼ بتراث ال قا ة اليادات التقاليد البمدل -6

كػػػؿ ذلػػػؾ ال يػػػ تي إال مػػػف خػػػبلؿ الضػػػ  أسػػػس القالايػػػد البنيػػػة التحتيػػػة لصػػػناية السػػػّياحة الفندقيػػػة, 
ض السػػػّياحي مػػػف خػػػبلؿ  ػػػت  قنػػػالات اإليػػػبلـ, الكػػػؿ يناصػػػر الالعمػػػؿ يمػػػى تناليػػػ  التحفيػػػز العػػػر 

االتصػػػاؿ الالتكناللالتيػػػا الحدي ػػػة مػػػف أتػػػؿ التعريػػػؼ بالمنظمػػػات السػػػّياحية الالفندقيػػػة, التعمهػػػا  ػػػي 
مسػػتالى رضػػى المسػػتهمؾ, الذلػػؾ يػػف طريػػؽ  هػػـ أبعػػاد قراراتػػه السػػرائية الالمػػؤ رات المالتهػػة لهػػذا 

 العمؿ يمى تطالير الخدمات المقدمة لهلالقرار بهدؼ إسباع حاتاته التمبية ردباته ال 
ة الأنالايها الخصائصها الدالرها  ي هذا الفصؿ التعريؼ ب همية السياحلذلؾ تحاالؿ الباح ة  ي 

 لالأنالايها الأ رها  ي التذب السياحيالتنمية, باإلضا ة إلى ماهية الفندقة الخصائصها 
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 :)املفهىم وألاهميت( الصياحت والصائح -2-2

هي: هي ظاهرة انتقاؿ األ راد بطريقة مسرالية إلى أمػاكف ديػر مػالاطف إقػامتهـ الدائمػة,  السياحة
لفترة ال تقؿ يف أرب  اليسريف ساية الال تزيد يف سنة, الألي قصد كاف, الما يترتب يف ذلؾ مػف 

يبلميةل   1 آ ار اقتصادية الاتتمايية ال قا ية الحضارية الا 
المسػػا ريف مػػف أمػػاكنهـ لئلقامػػة  ػػي أمكنػػة خػػارج أمكنػػة إقػػامتهـ المعتػػادة  األسػػخاصهػػي أنسػػطة ال 

  2  لمدة ال تزيد يف سنة مستمرة, لقضاء إتازة أال لؤليماؿ أال ألدراض أخرىل
هػي ظاهػػػػرة طبيعيػة ال السفر الاإلقامة  المؤقتة خارج مكاف السكف األصمي, مما سبؽ السياحة هي 

 لير التال الذي يعيش  يه اإلنسافالحصالؿ يمى االستتماـ التوي هد ها
 هال: السػخص الػذي يسػا ر إلػى بمػد آخػر ديػر البمػد التػي بهػا مالطنػه, اليقػيـ بهػا لمػدة  السائح أما

تزيد يف أرب  اليسريف ساية دالف أف تطػالؿ إقامتػه إلػى الحػد الػذي يعػد  يػه البمػد األتنبػي مالطنػًا 
  4  الية:التتتسد أهمية السائ  التحديد معالمه بالنقاط الت  3 لهل
 القػػدرتهـال يمكػػف القيػػاـ بػػإتراء اإلحصػػائيات التمػػ  البيانػػات يػػف أيػػداد السػػائحيف الأصػػنا هـ  -1

يمى الصرؼ ال ترة بقائهـ إال بعد أف يكالف لئلحصػائي خمفيػة كاممػة يػف مفهػاـل السػائ  السػرالطه 
 ليميزي يف بقية الفئات المنتقمة األخرى مف أتؿ التالصؿ إلى أرقاـ دقيقة  ي هذا المتاؿل

المنطقػػة السػػياحية المضػػيفة مػػف قبػػؿ السػػائحيف إنفاقػػًا سػػياحيًا,  يعػػد كػػؿ انفػػاؽ داخػػؿ البمػػد أال -2
يمػػى هػػذا األسػػاس ال يمكػػف الالصػػالؿ إلػػى حتػػـ اإلنفػػاؽ السػػياحي إال بعػػد أف يكػػالف لبلقتصػػادي ال 

 إدراؾ كامؿ لمفهاـل السائ ل
ال بػػػػد مػػػػف تحديػػػػد  ئػػػػة السػػػػائحيف المعر ػػػػة األمػػػػاكف الالمنسػػػػات التػػػػي تستضػػػػيفهـ التقػػػػدـ لهػػػػـ  -3

 الخدمات, ألف هذي المنسات تسكؿ بمتماليها القطاع السياحيل
  5  حة مف كالنها تحقؽ منا   تمة لمبمد يمكف طرحها كما يمي:تنب  أهمية السيا

 إف السياحة قطاع اقتصادي, يسكؿ نسبة مهمة  ي تكاليف االقتصاد القالميل -1
 تعد السياحة السيمة مف السائؿ التالتيه الفكري, التبادؿ ال قا ات بيف السعالبل -2
 راحة التسمية الالمتعة النفسيةلتعد السياحة مف الناحية االتتمايية السيمة لمحصالؿ يمى ال -3

                                      
الطبعة األولى, (, مبادئ السفر والسٌاحة, مؤسسة الوراق للنشر والتوزٌع, 2111الحوري, مثنى طه؛ اسماعٌل محمد علً ) - 1

 .49األردن, ص

 .21دلٌل األجهزة المحلٌة, دار الرضا للنشر, دمشق, سورٌة, ص -(, السٌاحة المستدامة2114خربوطلً, صالح الدٌن ) - 2

 .57الحمدان, سهٌل, مرجع سابق, ص - 3

 .56-55الحوري, مثنى طه؛ اسماعٌل محمد علً, مرجع سابق, ص ص - 4

دراسة مٌدانٌة, رسالة ماجستٌر غٌر  -(, تحلٌل األنشطة السٌاحٌة فً سورٌة باستخدام النماذج القٌاسٌة2116أحمد, أدٌب أحمد )  - 5

 15-14منشورة, كلٌة االقتصاد, جامعة تشرٌن, الالذقٌة, سورٌة, ص ص
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بػػػراز األالتػػػه  تػػػال يرتسػػػهـ السػػػياحة  ػػػي  -4 الراحػػػة لممػػػالاطنيف إلػػػى تانػػػب إسػػػهامها  ػػػي تعزيػػػز الا 
 الحضارية لمسعالبل

إف السػػػياحة مم مػػػة  ػػػي زيػػػادة اإليػػػرادات السػػػياحية تم ػػػؿ مصػػػدرًا حياليػػػًا مػػػف مصػػػادر الػػػدخؿ  -5
ميزاف المد اليات السد العتز  يه,  هي تؤمف القالمي مف العمبلت الصعبة,  تسهـ بذلؾ  ي ديـ 

إيتػػػاد بػػػدائؿ لمػػػدخؿ التسػػػهـ  ػػػي تحقيػػػؽ سياسػػػات تناليػػػ  الػػػدخؿ, الكػػػذلؾ تسػػػهـ  ػػػي إيتػػػاد يالائػػػد 
 إضا يةل

تعد مف القطايػات  اإف لمسياحة دالرًا مهمًا  ي تنمية المؤسسات الصويرة الالمتالسطة, كما أنه -6
 م  تكمفة أقؿلالمهمة الالتي تال ر يائدات سريعة لبلست مار 

نسػػاطًا اقتصػاديًا مهمػػًا, الخاصػػة  ػػي البمػداف التػػي تتػػال ر  يهػػا مقالمػػات يمكػف ايتبػػار السػػياحة  -7
 السياحة, التعاني مف قمة  ي المالارد األخرى كالنفط الالزراية لل

تنميػػة يػػدد ضػػخـ مػػف الخػػدمات المتكاممػػة الالمركبػػة ك يفػػة العمالػػة مهمػػًا  ػػي  دالراً مسػػياحة إف ل -8
 ستالياتها  هي تعمؿ يمى تالليد  بل ة أنالاع مف العمالة:بمختمؼ م

 العمالة المباسرة:  ي الفنادؽ الالمطايـ السياحية الالكاالت السفرل -
العمالة دير المباسرة: التسػمؿ  ػرص العمػؿ  ػي القطايػات التػي يعتمػد يميهػا القطػاع السػياحي  -

 نيلاكالزراية الالصناية  ي تالريد الطعاـ الاأل اث الالمبلبس الالمب
 العمالة المحفزة: الهي العمالة التي تتاللد نتيتة لئلنفاؽ السياحيل -
إف السػياحة تػػؤدي مػػف خػػبلؿ تنميػػة المنػػاطؽ السػياحية إلػػى تطػػالير التنميػػة المنػػاطؽ العمرانيػػة  -9

التديدة األقؿ حظًا  ػي التنميػة, ممػا يحقػؽ قػدرًا مػف التػالزاف اإلقميمػي  ػي التنميػة, البالتػالي يترتػب 
 دة تالزي  الدخالؿ بيف المدف السياحية التديدة الالمدف السياحية التقميديةليميه إيا

 تعمؿ السياحة يمى د   يتمة التنمية االتتمايية, التسايد يمى تطالير األماكف الريفيةل -11
تسػػايد السػػػياحة يمػػػى إيػػادة تالزيػػػ  السػػػكاف داخػػؿ الداللػػػة يػػػف طريػػؽ تنميػػػة منػػػاطؽ المػػػدف  -11

 سياحية تديدةل
لسياحة البنية التحتية التحسف مستالاها, الالسػيما  ػي متػاالت النقػؿ الاإليػالاء السػبكات تديـ ا -12

نساء مطارات داللية تديدةل  المياي الالصرؼ الالكهرباء, الا 
 تست  السياحة الداللة يمى تنمية الزراية الالصناية لحاتتها الممحة إليهال -13
 :جصييفاث الصياحت -2-3

التحػػػالالت االقتصػػػادية الاالتتماييػػػة الكػػػذلؾ تويػػػر التزايػػػد  ير ػػػت السػػػياحة تطػػػاّلرات مسػػػتمرة بسػػػبب
 حاتات األ راد الردباتهـ, لهذا يمكف تصنيؼ السياحة ال قًا لممعايير التالية:
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 ملعيار الىطاق الجغزافي أو الحدود الصياشيت:   -2-3-1
ً
 وفلا

نتػػد األصػػناؼ اليعتمػػد هػػذا المعيػػار يمػػى حركػػة السػػياح داخػػؿ النطػػاؽ التورا ػػي لمبمػػد أـ تتعػػداي, ال 
 : 1 التالية

التسػػمؿ المقيمػػيف مػػف حممػػة تنسػػية البمػػد الالػػذيف يسػػا رالف كزائػػريف داخػػؿ  السللياحية المحميللة: -1
 حدالد بمدهـل

التسػػمؿ ديػػر المقيمػػيف الػػذيف يسػػا رالف كزائػػريف  ػػي ذلػػؾ البمػػد الالػػذي لػػيس السللياحة الوافللدة:  -2
 ببمدهـ األصميل

 الذيف يسا رالف خارج حدالد بمدهـل: التسمؿ المسا ريف السياحة الخارجية -3
 : التسمؿ كؿ مف السياحة المحمية الالسياحة لمداخؿلالسياحة الداخمية -4
 : التسمؿ كؿ مف السياحة المحمية الالسياحة لمخارجلالسياحة الوطنية -5
 التسمؿ السياحة لمداخؿ  الالسياحة لمخارجل السياحة الدولية: -6

االقتصػػادية الاالتتماييػػة لمعديػػد مػػف بمػػداف العػػالـ باإلضػػا ة إلػػى تسػػكؿ مصػػدرًا هامػػًا  ػػي النػػالاحي 
  2 دالرها  ي تحسيف المد اليات الزيادة المالارد االقتصاديةل

 القد تكالف السياحة الخارتية  ي بعض األحياف سالبة ال ي بعضها ابخر مالتبة:
ي البمػػػد اليقصػػػد بهػػػا سػػػياحة الخػػػرالج أال الموػػػادرة, التحصػػػؿ بػػػذهاب مػػػالاطن * السلللياحة السلللمبية:

لمسياحة  ي الخارج, اليتحقؽ تراء ذلؾ إنفاؽ سياحي مف العممة الصعبة, قػد ال الرهػا داخػؿ بمػدهـ 
األصػػمي, ذلػػؾ يسػػكؿ يبئػػًا يمػػى ميػػزاف المػػد اليات, البالتػػالي يكػػالف لهػػذا النػػالع مػػف السػػياحة أ ػػر 

  3  سمبي يمى ميزاف المد الياتل
 إلػى أتانػبالتحصػؿ بحضػالر مػالاطنيف , الهي سياحة الدخالؿ الاالستضػا ة * السياحة اإليجابية:

داللػػػة معّينػػػة أي دخػػػالؿ سػػػالاح أتانػػػب إلػػػى البمػػػد, اليتحقػػػؽ تػػػراء ذلػػػؾ يائػػػد سػػػياحي مػػػف العممػػػة 
  4  الصعبة, ذلؾ العائد يديـ ميزاف المد اليات كما يسايد  ي زيادة الدخؿ الالطنيل

  5 ال ي هذا الصدد يتب التفريؽ بيف التصدير السياحي الاالستيراد السياحي

 يرتبط بتذب السائحيف األتانب لمدالؿ المعنيةل التصدير السياحي:
 يرتبط بطمب مالاطني الداللة يمى منتتات سياحية لداللة أخرىل االستيراد السياحي:

                                      
رٌة, الطبعة (, السٌاحة صناعة العصر)مكوناتها, ظواهرها, آفاقها(, دار حازم, دمشق, سو2112خربوطلً, صالح الدٌن ) - 1

 .14األولى, ص

 .33(, السٌاحة صناعة المستقبل, دار ومكتبة اإلسراء, الطبعة الثانٌة, مصر, ص1999عبد العاطً, أشرف صبحً ) - 2

 .11, دار مجدالوي, األردن, ص, سلسلة االقتصاد السٌاحً, الجزء األول(, السٌاحة مضمونها وأهدافها1994السكر, مروان ) - 3

 .12وان, مرجع سابق, صالسكر, مر - 4

 .216(, أساسٌات التسوٌق, الدار الجامعٌة, مصر, ص1995أبو قحف, عبد السالم ) -5
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 للعدد(: -2-3-2
ً
 ملعيار طبيعت الزحلت الصياحيت )وفلا

ً
 وفلا

 اليتـ تقسيـ السياحة ال قًا لهذا المعيار إلى صنفيف هما:
أي قيػػػػاـ السػػػػائ  بمفػػػػردي أال بصػػػػحبة العائمػػػػة بتنفيػػػػذ رحمػػػػة يمػػػػى حسػػػػابه  الفرديللللة:السللللياحة  -1

الاالتصػػاؿ المباسػػر بالمسػػراليات السػػياحية المختمفػػة, التتمّيػػز الػػرحبلت الفرديػػة بكبػػر   1 الخػػاص,
السػياحة يمػى تػ  ير األصػدقاء الالكممػة  مػف هػذا النػالع اليعتمػدتكمفتها مقارنة بػالرحبلت التماييػة, 

  2 لى ت  ير اإليبلف الالتراليج السياحي اليمى مدى  قا ة السائ اليم الصادقة
 دالبًا ألنه  األسخاص بالسفر م  بعضهـ البعض يقالـ بها متمالية مف السياحة الجماعية: -2

م ػػػؿ كػػػالنهـ زمػػػبلء, أصػػػدقاء,  ,معّينػػػة, مػػػرتبطيف برابطػػػة تالتػػػد حػػػاالت تتمعهػػػا الكػػػاالت السػػػفر 
 هي تسمؿ السالاح الذيف ال   3 رابطة طبلبية أال يماليةلأصحاب, أيضاء  ي نادي أال مدرسة أال 

يميمػػػالف إلػػػى تحمػػػؿ مخػػػاطر السػػػفر, لػػػذلؾ يفضػػػمالف الػػػرحبلت المنظمػػػة مػػػف قبػػػؿ الكػػػاالت السػػػفر 
الالسركات السياحية المختصة اليقالـ السائ  بد   تكمفة الرحمة مسبقًا لمسركة, ال ػي هػذا الػنمط مػف 

الخدمات السياحية بسكؿ دير مباسر, بحيث تكالف السركة السياحة دالبًا ما يحصؿ السائ  يمى 
المنظمػػة لمرحمػػة هػػي الالسػػيط بينػػه البػػيف المسػػراليات السػػياحية, اليتميػػز هػػذا النػػالع مػػف الػػرحبلت 

 بانخفاض أسعاري بالمقارنة بالسياحة الفردل
 ملعيار الغزض مً الصياحت: -2-3-3

ً
 وفلا

 قساـ التالية:يمكف تقسيـ السياحة ال قًا لهذا المعيار إلى األ
ئصػها معر ػة سػعالبها الخصا أالزيػارة السػائ  بػبلد أتنبيػة الدراسػة تتـ يبػر  السياحة الثقافية: -1

حيػث تعمػؿ هػذي السػياحة   4 ة المعالـ األ رية الالحضػارية لػذلؾ البمػدلالتي تميزها يف ديرها, الزيار 
سػػباع حاتاتػػه مػػف الناحيػػة ال قا يػػة, يبػػر  إقامػػة النػػدالات الالػػدالرات يمػػى زيػػادة معمالمػػات السػػائ  الا 

 ة الالمعارض الخاصة, الالمسابقات الفنيةليال قا 
يسػػػمؿ هػػػذا النػػػالع مػػػف السػػػياحة األسػػػخاص الػػػذيف يسػػػا رالف لممسػػػاهدة  السلللياحة الريا:لللية: -2

الالمناصػػػرة أال االسػػػتراؾ  ػػػي األلعػػػاب الرياضػػػية المحميػػػة الخاصػػػة منهػػػا الدالليػػػة, المػػػف بػػػيف أنػػػالاع 
     5  لالالبطالالت الالمهرتانات الرياضية المنظمة كاأللعاب االاللمبية الندالاتالسياحة الرياضية,  

 : 6 الالسياحة الرياضية قد تكالف

                                      
 .63(, دور اإلعالن فً التسوٌق السٌاحً, المؤسسة الجامعٌة للدراسات, لبنان, ص2112عبد القادر, مصطفى ) -1
 .66(,  صناعة السٌاحة, دار زهران, األردن, ص1997توفٌق, ماهر عبد العزٌز ) - 2

 .64عبد القادر, مصطفى, مرجع سابق, ص - 3

 .53عبد القادر, مصطفى, مرجع سابق, ص - 4

 112(,  صناعة السٌاحة, دار المعرفة الجامعٌة, الطبعة الثانٌة, مصر, ص1998الزوكة, محمد خمٌس ) - 5

 .12السكر, مروان, مرجع سابق, ص - 6
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 تتم ؿ بالسفر الاإلقامة لممساركة  ي المباريات الاأللعاب الرياضيةل سياحة ريا:ية إيجابية:
التتم ػػػػؿ بالسػػػػفر الاإلقامػػػػة مػػػػف أتػػػػؿ مسػػػػاهدة المباريػػػػات الاالحتفػػػػاالت  سللللياحة ريا:للللية سللللمبية:

 الرياضيةل
أمػاكف معّينػة  إلػىحيػث يقػاـل المرضػى بالسػفر  أال االستسػفائية الالصػحية, السياحة العالجية: -3

تػػػالّ ر لهػػػـ العػػػبلج مػػػف األمػػػراض التػػػي يعػػػانالف منهػػػا, التتميػػػز هػػػذي األمػػػاكف أال المنػػػاطؽ بمناخهػػػا 
لميػػػػاي الالينػػػػابي  المعدنيػػػػة, أال األيسػػػػاب الطبيػػػػة, الالعيػػػػالف الطبيعيػػػػة السػػػػاخنة الّصػػػػحي, الدناهػػػػا با

, كمػػا تهيػػر الراحػػة لكػػؿ طائفػػة مػػف  1 الحمامػػات الرمػػؿ  الػػد ف  ػػي الرمػػاؿ  الالعػػبلج بميػػاي البحػػر
 المتعبيف المرهقي األيصابللل

لدينيػة, حيػػث يقػاـل هػذا النػػالع مػف السػػياحة يمػى المعتقػدات أال االتتاهػػات ا السلياحة الدينيللة: -4
يقػػالـ بهػػا الّنػػاس مػػف أتبػػاع ديػػف معػػيف إلػػى أمػػاكف مقدسػػة ينػػدهـ, خػػبلؿ  تػػرات محػػددة مػػف السػػنة 
لممارسة بعض السعائر أال لتنفيػذ بعػض التعػاليـ الدينيػة, هػذا  النػالع مػف السػياحة تنفػرد بػه بعػض 

يػػػة ينػػػد المسػػػمميف دالؿ العػػالـ التػػػ تي  ػػػي أاللهػػػا المممكػػة العربيػػػة السػػػعالدية المسػػػهالرة بالمعػػالـ الدين
الالمتم مػػة  ػػي الحػػج الالعمػػرة, كمػػا نتػػد المعػػالـ الدينيػػة ينػػد المسػػيحييف بالمػػدف المقدسػػة لفمسػػطيف 
الالمسػػػيحييف الكا الليػػػؾ بالفاتيكػػػاف بإيطاليػػػا, الكػػػذلؾ نتػػػد المعػػػالـ الدينيػػػة بالقػػػدس  حػػػائط المبكػػػي  

  2  بفمسطيفل
 إلىالمم مي السركات الكبرى  ,األيماؿـ بها أصحاب ال هي الزيارات التي يق سياحة األعمال: -5

دالؿ خارتيػػة بهػػدؼ متابعػػة أسػػوالهـ, اليمتػػ  معظػػـ رتػػاؿ األيمػػاؿ إلػػى االسػػتتماـ  ػػي البمػػد الػػذي 
  3  يزالرالنه الزيارة المراكز السياحية الالترالي  يف أنفسهـل

مػؿ كما يقصد بهذا النالع مف السياحة أف ينتقػؿ السػائ  إلػى مكػاف آخػر أال داللػة أخػرى بوػرض الع
, اليعػالد السػبب  ػي  4 المؤقت اللفترة زمنية محددة, اليكالف العمؿ محدالدًا أال مػالاردي محػدالدة أيضػاً 

ازدهػػار هػػذي السػػياحة إلػػى التقػػدـ التقنػػي الالتكناللػػالتي كمػػا يعػػالد إلػػى ظػػرالؼ الركػػالد الالكسػػاد الػػذي 
 يصيب بعض الدالؿ الازدهار بعض األيماؿ  ي دالؿ أخرىل 

 أالت لحضػػالر المعػػارض الدالليػػة سػػالاء متعمقػػة بمػػالاد البنػػاء الػػرحبلتسػػمؿ  سللياحة المعللارض: -6
  5 بالطائرات المدنية أال الحربية أال السيارات أال بالكتاب الالباح يفل

                                      
 . 167(, البٌئة المصرٌة وقضاٌا التنمٌة, عالم الكتب, الطبعة األولى, مصر, ص1998الجالد, أحمد ) - 1

(, أهمٌة القطاع السٌاحً فً االقتصاد الوطنً, رسالة ماجستٌر غٌر منشورة, جامعة الجزائر, كلٌة علوم 2112موفق, علً ) - 2

 .21التسٌٌر, ص االقتصاد وعلوم
3
 .421الزوكة, محمد خمٌس, مرجع سابق, ص - 
4
 .55توفٌق, ماهر عبد العزٌز, مرجع سابق, ص - 
5
 .55عبد القادر, مصطفى, مرجع سابق, ص - 
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إف المعػػػػارض الدالليػػػػة تسػػػػتقطب باإلضػػػػا ة إلػػػػى رتػػػػاؿ األيمػػػػاؿ يػػػػددًا كبيػػػػرًا مػػػػف السػػػػالاح بهػػػػدؼ 
 المساهدة الالتمت  الدالبًا التسالؽل

أال  معّينػػةالمقػػاءات التػػي تعقػػد لبحػػث قضػػية الهػػي التػػي تحػػدث مػػف تػػراء  سللياحة المللاتمرات: -7
 لمنظمة تضـ أك ر مف داللةل  استراتيتيةمسكمة محددة, القد يكالف الورض منها رسـ 

القػػػد يكػػػالف مالضػػػالع البحػػػث  ػػػي المػػػؤتمر سياسػػػيًا أال اقتصػػػاديًا أال يمميػػػًا أال اتتماييػػػًا أال  نيػػػًا أال 
مستاليات متباينة تتراالح بيف القالمية الاإلقميمية الالداللية, التتميز  قا يًا, حيث تنظـ المؤتمرات يمى 

 مالاق  المؤتمرات بالتالدها  ي المدف الكبرى أال المدف السياحيةل
التعتبر سياحة المؤتمرات ذات موػزى إيبلمػي كبيػر مّمػا تعػؿ الػدالؿ المختمفػة تتسػابؽ الستضػا ة 

يبلميةلالمؤتمرات التنظيمها لتحقؽ مف الرائها مكاسب سياسية الا  قتصادية الا 
أمػاكف المنػاطؽ تتػالّ ر  يهػا  إلػىذهػاب السػائ  يقصػد بالسػياحة التر يهيػة  السياحة الترفييية: -8

التتديػد نسػاطه الحياليتػه, الأف يػتمكف مػف قضػاء القػت  رادػه  مقالمات الترالي  يػف نفػس اإلنسػاف,
دية مػػف أبػػرز اليعػػد هػػدؼ الحصػػالؿ يمػػى الراحػػة الذهنيػػة الالتسػػ أال يطمتػػه بطريقػػة مفيػػدة المريحػػةل

حيػػث يردػػب السػػائ   ػػي رؤيػػة أسػػياء تديػػدة الالتعػػرؼ يمػػى أسػػخاص تػػدد  سػػمات هػػذي السػػياحة,
  1  الياداتهـ التقاليدهـ التاريخهـ الحتى  نالنهـل

لذلؾ تعتمد السياحة التر يهية يمى مناطؽ التذب القالية يمى مػدار السػنةل اليعتبػر هػذا النػالع مػف 
, حيػػػث يمارسػػػه يػػػدد كبيػػػر مػػػف المػػػالاطنيف ألنػػػه يتميػػػز السػػػياحة األك ػػػر سػػػياليًا  ػػػي معظػػػـ الػػػدالؿ

 20إلػػى  10بطابعػه التمػاهيري,  ضػبًل يػف طػالؿ  تػرة بقػاء السػائ   ػي المالقػ  السػياحي مػا بػيف 
يالمػػًا, إال أف السػػياحة التر يهيػػة مرتبطػػة ب القػػات اإلتػػازات, الالعطػػؿ المد اليػػة األتػػر, المػػ  ذلػػؾ 

 أنالاع السياحة المختمفة  ي العالـلتحتؿ هذي السياحة المرتبة األاللى يف باقي 
السػياح, لػذلؾ  المالاض  السػياحية المهمػة ينػد تعتبر اب ار التاريخية مف السياحة التاريخية: -9

يعتمػػد الك يػػر مػػنهـ زيػػارتهـ, ليقػػؼ أمػػاـ مػػا تركتػػه أيػػدي األتيػػاؿ السػػابقة مػػف  ػػف معمػػاري يتتمػػى 
  2  ب بهى الأتمؿ صالري  ي الاتهة الزائرل

ذا النالع مف السياحة أ الاتًا مػف السػياح, الخاصػة مػف كبػار السػف, الالعممػاء الالم قفػيف اليستقطب ه
الالبػػػاح يف, لػػػذلؾ تعتبػػػر مػػػف أرقػػػى تصػػػنيفات السػػػياحة, لكنهػػػا تتطمػػػب اهتمػػػاـ الداللػػػة المؤسسػػػاتها 

 الرسمية لممحا ظة يمى المناطؽ األ ريةل
إلػى تنظػيـ هػذا النػالع مػف تعتمد بعػض التمعيػات مػف أتػؿ أهػداؼ ترباليػة  سياحة الشباب: -10

السػياحة ليتعػرؼ سػباب العػالـ يمػى بعضػهـ الػػبعض يبػر الزيػارات الالػرحبلت المتبادلػة التػي يقػػاـل 

                                      
1
 .22موفق, علً, مرجع سابق, ص - 
2
 14عبد القادر, مصطفى, مرجع سابق, ص - 
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بهػػػا السػػػباب البويػػػة تنميػػػة الصػػػداقة بػػػيف هػػػذي الفئػػػة االتتماييػػػة, التعزيػػػز السػػػعالر باالنتمػػػاء إلػػػى 
 اإلنسانيةل

 ملعيار مدة إلاكامت: -2-3-4
ً
 وفلا

 يمى مدة الرحمة السياحية, اليمكف التمييز بيف نالييف مف السياحة:اليعتمد هذا المعيار 
سميت بالسياحة المالسمية ألف الطمب السياحي يتحقؽ بمالسـ معيف مف  السياحة الموسمية: -1

السنة يسمى مالسـ الذرالة السياحي, حيث تتد ؽ األ الاج السياحية الب يداد كبيرة تدًا يمى المالاق  
النػػالع مػػف السػػياحة: سػػياحة السػػتاء الالتػػزلج, سػػياحة صػػيفية التسػػمؿ السػػياحية, النتػػد ضػػمف هػػذا 

سػياحة السػػالاطر السػياحة التبػػاؿ, كمػػا نتػد السػػياحة الطبيعيػة الالبيئيػػة الخاصػػة  ػي  صػػؿ الربيػػ , 
 للل الخل 1 سياحة المناسبات

اح يستقرالف  ترة طاليمة نسبيًا  ػي مالقػ  سػياحي الاحػد قػد التعني أف السي سياحة شبو المقيم: -2
 عدى سهرًا كامبًل, الهي تخص  ي الوالب كبار السفلتت

إضػػا ة يمػػى التقسػػيمات السػػابقة يمكػػف اسػػتخراج أنػػالاع أخػػرى مػػف السػػياحة اسػػتنادًا لمتمػػالع مػػف 
 : 2 المعايير نذكر منها

 تبعًا لالسيمة النقؿ: بحرية, برية, تالية, نهريةل -
 مية, تبمية, ريفيةللل الخلتبعًا التتاي الرحمة: أي مكاف ممارسة السياحة: سياحة ساح -
 تبعًا لمسف  العمر : سياحة السباب, الناضتيف, ما بعد التقايدل -
حسب التنسية: سياحة األتانػب, سػياحة المػالاطنيف الػذيف يعممػالف بالخػارج, سػياحة المػالاطنيف  -

 الذيف يعممالف بالداخؿل
 حسب ميزانية السائ : سياحة ر يعة, سياحة اتتماييةل   -
 خصائص الصياحت: -2-4

تعتبػػر السػػياحة مػػف أهػػـ القطايػػات التػػي تسػػاهـ  ػػي تحقيػػؽ النمػػال االقتصػػادي, الهػػي تنطػػالي يمػػى 
 :  3 يدد مف الخصائص نذكر منها

تسػػعب التعػػدد مكالنػػات النسػػاط السػػياحي الارتباطهػػا بػػالك ير مػػف األنسػػطة االقتصػػادية األخػػرى  -1
 خدميةللل ل  صنايية,

ياحي بمفهالمػػػه السػػػامؿ مػػػف العالامػػػؿ المػػػؤّ رة يمػػػى الطمػػػب يمػػػى إف مػػػدى مبلئمػػػة المنػػػاخ السػػػ -2
 المنتج السياحي محميًا الدالليًال

                                      
1
 .57ع سابق, صالحوري, مثنى طه؛ إسماعٌل محمد علً الدباغ, مرج - 
2
 .15أٌمن, برنجً, مرجع سابق, ص - 
3
 .47-41(, محاضرات فً صناعة السٌاحٌة, المكتب العرب الحدٌث, مصر, ص ص 4442أبو قحف, عبد السالم ) - 
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الطمػػػػػب السػػػػػياحي ال يتالقػػػػػؼ  قػػػػػط يمػػػػػى مػػػػػدى تػػػػػالا ر المػػػػػالارد التنػػػػػالع المقالمػػػػػات الالخػػػػػدمات  -3
الالتتهيػػػػزات السػػػػياحية, بػػػػؿ اليمػػػػى ديرهػػػػا مػػػػف العالامػػػػؿ ك سػػػػعار خػػػػدمات السػػػػياحة األساسػػػػية أال 

 التكميميةل
لػػػى حػػػد كبيػػػر يمػػػى القػػػدرة الماليػػػة لمسػػػائ   خاصػػػة أف الطمػػػب  إف -4 الطمػػػب السػػػياحي يتالقػػػؼ الا 

 السياحي  ي تممته ال يرتبط بإسباع حاتة ضرالرية, بؿ يرتبط دالبًا بإسباع حاتة كمالية ل
يت  ر الطمب السياحي بمستالى الر اهية االقتصادية  ي الداللة, الالتقدـ التكناللالتي  ي السػائؿ  -5

الاالتصػػػاؿ, الالتقمبػػػات االقتصػػػادية  كػػػالرالاج الالفسػػػاد  باإلضػػػا ة إلػػػى يالامػػػؿ  قا يػػػة  المالاصػػػبلت
 : 1 كما تمتاز السالؽ السياحية بالخصائص التالية السياسية يصعب الت  ير الالتحكـ  يهال

السالؽ السياحية سالؽ لمتداالؿ بسرية, بسبب ارتباط يممية اإلنتاج باالستهبلؾ مّمػا يسػتالتب  -1
السػػياحة قطايػًا تصػديريًا دالف الحاتػػة  السػمعة أال الخدمػػة البالتػالي تم ػؿ بح ػػًا يػف تنقػؿ المسػتهمؾ

 إلى سحف أال نقؿ لممنتج السياحيل
السػػػالؽ السػػػياحي سػػػالؽ قابػػػؿ لمتالسػػػ , بسػػػبب تعػػػدد التبػػػايف أنػػػالاع السػػػياحة الأدراضػػػها, تنػػػالع  -2

 الاختبلؼ التسعب األنسطة الطبيعة الخدمات السياحيةل
حػػػػا زًا لئلبػػػػداع ال قػػػػا ي الاالتتمػػػػايي المتػػػػااًل السػػػػتخداـ التكناللالتيػػػػا صػػػػناية السػػػػياحة تم ػػػػؿ  -3

 ظؿ التالد منا سة دالليةلبالمتطالرة, لذا  هي تتطمب مستالى أكبر مف الكفاءة الالت هيؿ 
  :2 كذلؾ لمسياحة مزايا يديدة, نذكر مف بينها

إنتاتيػػة أخػػرى صػػناية السػػياحة تتطمػػب اسػػت مارات ماليػػة أقػػؿ نسػػبيًا إذا مػػا قالرنػػت بقطايػػات  -1
 م ؿ الصنايات ال قيمة الصناية التعديفل

إف المنتػػالج السػػياحي المبػػاع يقػػالـ أساسػػًا يمػػى  ػػرالات ديػػر ماديػػة, م ػػؿ نػػالع المنػػاخ التمػػاؿ  -2
الطبيعػػػة, الالتػػػالد أمػػػاكف تاريخيػػػة الأ ريػػػة, الهػػػي ذات إمكانيػػػات كبيػػػرة لتحقيػػػؽ يالائػػػد ماديػػػة ديػػػر 

 ج  يها ال قًا لقالايد يممية التتاريةلمحدالدة, إذا ما أحسف تخطيطها التساليؽ المنت
تعتبػر السػػياحة أداة  عالػػة المػؤ رة لمنظػػاـ العػػاـ لخمػؽ تكامػػؿ اتتمػػايي يمػى المسػػتالى الػػالطني  -3

الالػػداللي, الهػػي سػػبيؿ لتنميػػة صػػنايات أخػػرى البعػػث نػػالع مػػف التفػػاهـ الػػداللي بػػيف مختمػػؼ الػػدالؿ 
 المتتاالرة بالته خاص اليمى المستالى الداللي بالته ياـل

 :  3 إضا ة خصائص أخرى لمسياحة الهياليمكف 
يقػػدـ خػػدمات ذات طبيعػة خاصػػة بقضػػايا التنميػػة  -كنسػاط إنتػػاتي -ارتبػاط صػػناية السػػياحة -1

 االقتصادية الاالتتمايية الالسياسية  ي الك ير مف الدالؿ النامية الالمتقدمة يمى حد سالاءل
                                      

1
 - Jean luis Michaud: Tourisme, chance pour l economie risqué pour les societes, edition PUF, France, 

1992, p68. 
2
 .447(, التخطٌط السٌاحً والبٌئً بٌن النظرٌة والتطبٌق, عالم الكتب, الطبعة األولى, القاهرة, ص4447الجالد, أحمد ) - 
3
 .221أبو قحف, عبد السالم, مرجع سابق ص - 
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الالمػػالارد السػػياحية,  السػػياحة كصػػناية تحتػػالي يمػػى متماليػػة مػػف العناصػػر الهػػي: المقالمػػات -2
التتهيػػػزات الالخػػػدمات السػػػياحية, خػػػدمات المالاصػػػبلت الاالتصػػػاالت السػػػمكية الالبلسػػػمكية المحميػػػة 

 الالداللية, الدياية الالتراليج السياحي, الطمب السياحي,  هي صناية مركبة المتسابهةل
لنسػػبة يػػدـ سػػيادة المنا سػػة الصػػا ية أال حتػػى احتكػػار القمػػة  ػػي ك يػػر مػػف الحػػاالت خاصػػة با -3

 لبعض المقالمات الالمالارد السياحية النادرة, الصعالبة قياـ بعض الدالؿ بإنتاج سم  سياحية بديمةل
ارتباط الطمب يمى المالارد الالخدمات السياحية بداللػة مػا بػدالا   ذاتيػة لػدى تمهػالر السػائحيف  -4

 أال بمعنى آخر أف الطمب السياحي  ي معظـ الحاالت يتصؼ بدرتة يالية مف المرالنةل
إف تالا ر الخصائص السابقة الديرها مف القالى الالمتويرات البيئية الداخمية الالخارتيػة التػي تمػارس 
تػػ  يرًا مباسػػرًا أال ديػػر مباسػػر يمػػى الطمػػب السػػياحي يضػػيؼ الك يػػر مػػف الصػػعالبات التػػي تالاتػػه 

مػػب القػػائميف يمػػى التخطػػيط السػػياحي  ػػي داللػػة مػػا,  ػػالك ير مػػف العالامػػؿ البيئيػػة المػػؤّ رة يمػػى الط
 التنبؤ بهال السياحي ال يمكف السيطرة يميها أال

 ماهيت الفىدكت وخصائصها: -2-5

 مفهىم الفىدكت: -2-5-1

الفندقػػػة يبػػػارة يػػػف صػػػناية سػػػياحية لمؤسسػػػة تتاريػػػة تسػػػكؿ مزيتػػػًا مػػػف الخػػػدمات المتتانسػػػة أال 
التػػي تقػػدـ بػػالمفهاـل الكبلسػػيكي,  ػػإف صػػناية الفندقػػة يبػػارة يػػف المنسػػات الالمؤسسػػات السػػياحية 

 متمالية مف الخدمات التي يتـ مف خبللها يرض درؼ المنازؿ تاهزة بعقد إيتار لفترة مؤقتةل
الػذي يحسػػنالف  أاللئػػؾالمكػاف الػػذي يسػتطي  المكػػالث  يػه تميػ  كمػا يمكػف القػػالؿ بػ ف الفنػػدؽ هػال: 

ابػة اليسػتطيعالف د ػ  أتػالر إقػامتهـ التسػميتهـ الالخػدمات األخػرى كالطعػاـ  يكػالف لهػـ بم  التصّرؼ
  1 بيت مؤقت, بيت بعيد يػف البيػت تتػالّ ر  يػه تميػ  مسػتمزمات الراحػة لكنػه مقابػؿ أتػالر محػّددل

 كما تالتد يّدة تعاريؼ لمفندؽ منها ما يمي:
األخػػرى  بيػػت كبيػػر يػػال ر اإلقامػػة الالطعػػاـ الالخػػدمات بنايػػة أال»*  ػػي الوػػرب يعػػرؼ الفنػػدؽ ب نػػه 

   2 «لممسا ريف الطالبي اإليالاء
مكػػاف لئليػػالاء يػػال ر لمنزيػػؿ المػػ الى الالم كػػؿ يبػػارة يػػف »العربيػػة يعػػرؼ الفنػػدؽ ب نػػه *  ػػي الموػػة 

  3 «الالخدمة, لمدة معّينة لقاء اتر معمالـ

                                      
 .155ص منهج تطبٌقً, مؤسسة الوراق, األردن, -(, دراسات فً تسوٌق الخدمات المتخصصة 2115أبو نبعة, عبد العزٌز ) - 1

 5(, إدارة الفنادق والقرى السٌاحٌة, دار الوفاء للطباعة, مصر, ص1998), ٌاسٌن الكحلً - 2

 5, صالكحلً, ٌاسٌن, مرجع سابق - 3
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منظمػػة إداريػػة ذات سػػمات اقتصػػادية الاتتماييػػة تقػػدـ »اليمكػػف تعريػػؼ الفنػػدؽ بصػػفة يامػػة ب نػػه 
ف المحمية الالداللية الذلؾ لقاء أتر خدمات اإليالاء الالم كالالت الالمسرالبات الالتر يه  ي إطار القالاني

  ل 1 «محدد لنزيؿ معيف داخؿ بناء مصمـ لهذا العرض
 اليكالف تصميـ الفندؽ طبقًا لمالقعه الالورض الذي أنس  مف أتمهل

مػػػف التعػػػاريؼ السػػػابقة يمكػػػف القػػػالؿ بػػػ ف الفنػػػدؽ مكػػػاف يػػػاـ تتػػػالّ ر  يػػػه تميػػػ  مسػػػتمزمات الراحػػػة 
البػػػػذلؾ تصػػػػب  المسػػػػتمزمات م ػػػػؿ السػػػػائؿ التسػػػػمية,  لمسػػػػخص أال األسػػػػخاص الػػػػذيف يقيمػػػػالف  يػػػػه,

الالتبات الوذائية, اإلقامةللل الخ, منتالج الفندؽ, الكما ينظر إلػى الفنػدؽ يمػى أنػه منػزؿ كبيػر  ػي 
 مدينة كبيرة أال مبنى ياـل
 نػدقيًا كػؿ اسػتعماؿ   نػدقيًا, كمػا يعػد نسػاطاً  كػؿ مؤسسػة تمػارس نسػاطاً يقصد بالمؤسسة الفندقية: 

ياكػػػؿ األساسػػػية المالتهػػػة أساسػػػًا لئليػػػالاء التقػػػديـ الخػػػدمات المرتبطػػػة بػػػه, التتكػػػالف هػػػذي بمقابػػػؿ لمه
الهياكؿ مف مؤسسات إيالاء يست ترها الزبائف لئلقامة  يها اللمدة معّينة دالف أف يتخذالنها سكنًا لهـ 

 2التتكالف المؤسسات الفندقية مّما يمي:
 الزبالفلهياكؿ إيالاء مهي ة لئلقامة الاحتماؿ إطعاـ  :الفنادا -
هػذا المصػطم  أصػبًل  ػي الالاليػات المتحػدة األمريكيػة  نسػ نزل الطريلا, الموتيلل أو المحطلة:  -

 خارج المنطقة السكنيةل ف هيكؿ إيالاء مبنيالهال يبارة ي
قريػػة العطػػؿ أال القػػرى السػػياحية هػػي متماليػػة هياكػػؿ إيػػالاء مبنيػػة خػػارج المنػػاطؽ  قللر  العطللل: -

 السكنية التال ر أتنحة المنسات رياضية ال قا يةل
هيكػػؿ إيػػالاء يقػػ  خػػارج المنػػاطؽ السػػكنية  ػػي أمػػاكف مسػػتركة تتمتػػ  بتمػػاؿ  اإلقامللة السللياحية: -

 طبيعي خاص, تمن  لئليالاء  ي منازؿ متهزة باأل اثل
دػرؼ يمػى األقػؿ كمػا يقػدـ  06هيكؿ يق  خارج المناطؽ السكنية اليسػمؿ يمػى  ريفي:النزل ال -

 التبة  طالر الصباحل
در ػة اليػال ر التبػة  طػػالر الصػباح يمػى األقػػؿ,  15دػرؼ إلػػى  5يسػػتمؿ يمػى  النلزل العلائمي: -

 دير أنه يمكف تقديـ التبات الطعاـ لمزبائف أال يسم  لهـ بإيدادهال
اهز, هيكػؿ معػد السػتقباؿ الزبػائف  ػي المحطػات البحريػة أال التبميػة أال السػكف التػ الشالييات: -

 اليكالف مؤنث أال دير مؤنث, يؤتر حسب مدة اإلقامةل

                                      
(, التسوٌق )التسوٌق السٌاحً, التسوٌق الفندقً(, مؤسسة حورٌة الدولٌة للنشر والتوزٌع, 2117الشرٌعً, طارق عبد الفتاح ) - 1

 .215اإلسكندرٌة, ص

دراسة حالة مجموعة من الفنادق الجزائرٌة, رسالة  -(, الخدمات السٌاحٌة وأثرها على سلوك المستهلك2119أٌمن, برنجً ) -2

 92-91ماجستٌر غٌر منشورة, جامعة محمد بوقرة بومرداس, ص ص
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يػؤتر المنػزؿ السػياحي المفػرالش أال المتهػز الالػذي ال يفػالؽ يػدد  المنزل السياحي المفروش: -
   لمدة أقصاها سهر الاحدل10الورؼ  يه العسرة  

ة يػػف مسػػاحة مهيػػ ة بػػالخيـ أال السػػاليهاتللل لضػػماف إقامػػة منتظمػػة المخػػيـ يبػػار  المخيمللات: -
 لمسياح بالاسطة تتهيزات خفيفة يحضرالنها ب نفسهـ أال تقدـ لهـ  ي ييف المكافل

تقاـ محطة االستراحة  ي طريؽ الرحبلت السياحية لتمكيف السػياح العػابريف محطة االستراحة:  -
 أال المسا ريف مف الراحةل

 صىاعت الصياحت والفىدكت:خصائص  -2-5-2

   1 لخاصة بها الالتي نمخصها بما يمي:لصناية السياحة الالفندقة خصائصها ا
يعتبر يدـ استقرار حتـ المبيعات مػف أهػـ خصػائص يمميػات عدم استقرار حجم المبيعات:  -1

 أنالاع مف تذبذبات حتـ المسرالع: 3الفندقة التالتد 
تػـ المبيعػات مػف مالسػـ بخػر  حتػـ المبيعػات  ػي حيث يختمؼ ح تذبذبات نتيجة الموسمية: -

 المالسـ  بل ة أضعاؼ حتـ المبيعات  ي دير أال ذات المالسـ ل
اخػتبلؼ المبيعػات مػف يػالـ بخػر, الالم ػاؿ يمػى ذلػؾ الك يػر مػف تذبذبات من أسلبوع خخلر:  -ب

 ألخرىلالمطايـ الفنادؽ حتـ مبيعاتها كبير  ي يطمة نهاية األسبالع مقارنة ب ياـ األسبالع ا
 ؽ النقدي خبلؿ اختبلؼ حتـ المبيعات التذبذبات مستالى النساط الالتد تذبذبات خالل اليوم: -ج

 رة الذرالة بالنسبة لممطايـ م بًل هي الظهيرة, البعد السادسة مساًءلالياـل الالاحد,  فت
 البذلؾ يتض  أف المسرالع السياحي الالفندقي يالاته  بلث مساكؿ هي:

 ة  ي تحديد حتـ المبيعات  ي المستقبؿ أال التنبؤ بهالالتالد درتة مف يدـ الدق -
 يدـ استقرار المبيعات يؤّدي إلى التالد طاقة إنتاتية  ائضة  ي بعض المالاسـل -
يدـ القػدرة يمػى توطيػة التكػاليؼ ال ابتػة مّمػا يػؤّ ر بسػكؿ كبيػر يمػى الربحيػة, حيػث قػد تتحقػؽ  -

ارة قػػد تحتػػاج إلػى القػػت لتوطيتهػػا مػػف إيػػرادات خسػارة ال يسػػتهاف بهػػا  ػػي  تػػرات الركػالد الهػػذي الخسػػ
  ترت الذرالةل

معظـ تكاليؼ المنسات السياحية تسمؿ تكاليؼ  ابتة بحتـ كبير اليظهػر ذلػؾ ىيكل التكمفة:  -2
تميػػًا  ػػي الفنػػادؽ الالمؤسسػػات الفندقيػػة المسػػابهة, اليمالمػػًا تصػػؿ التكػػاليؼ ال ابتػػة إلػػى  بل ػػة أربػػاع  

ال يمكف رقابتها كما ال يالتد نسب متعارؼ يميها لمتكاليؼ ال ابتة يمى إتمالي التكاليؼ الفندقية ال 
 ل 2 قسـ بخر داخؿ الفندؽ الالاحد إتمالي التكمفة  ي صناية الفندقة حيث تختمؼ مف

                                      
ة والفندقٌة, الدار الجامعٌة, مصر, ص (, محاسبة التكالٌف والمحاسبة اإلدارٌة فً المشروعات السٌاح2113ٌالقبانً, ثناء علً ) - 1

 . 11-8ص

 . 11-8, ص صمرجع سابقالقبانً, ثناء علً,  - 2
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 لطبيعة المنتج المباع ت  ير هاـ الذلؾ لعدة أسباب منها: طبيعة المنتج المباع: -3
إيتػػار الحتػػرات  ػػي الفنػػدؽ,  الميمػػة التػػي ال تبػػاع لمويػػر كػػف تخػػزيف م ػػي صػػناية الفندقػػة ال ي -أ

 تعتبر خسارة نفس السيء بالنسبة لئلطعاـل
يبلحػػظ أف قطػػاع الفندقػػة يبيػػ  العديػػد مػػف المنتتػػات اللػػيس منتتػػًا الاحػػدًا, كػػؿ هػػذا يػػؤّدي إلػػى  -ب

مكػف ضرالرة ترحيؿ  مف المبيعات المختمفة إلى النزيػؿ الالاحػد  ػي حسػابه الخػاص بسػرية بحيػث ي
 إيداد  اتالرة خبلؿ دقائؽ مف طمبه الموادرةل

يبلحػػظ أف المنػػتج السػػياحي خمػػيط مػػف يػػّدة يناصػػر م ػػؿ التػػنقبلت الاإلقامػػة بالفنػػدؽ الالطعػػاـ  -ج
 الالسراب باإلضا ة إلى اإلمكانيات المتاحة بخصائص كؿ خدمةل

الؿ يمػػػى الحصػػػ ػػػي صػػناية الفندقػػػة  ػػػإف دالرة اإلنتػػػاج قصػػػيرة تػػدًا حيػػػث يػػػتـ  دورة اإلنتلللاج: -4
ـ تسػػػويمه  ػػػي الصػػػباح البيعػػػه  ػػػي نفػػػس اليػػػالـ, النظػػػرًا ألف العمميػػػة الطعػػػاـ  ػػػي الصػػػباح البػػػاكر  ػػػ

الصػػػنايية تحتػػػاج إلػػػى رقابػػػة الاختبػػػار بعػػػد كػػػؿ يمميػػػة صػػػنايية ليكػػػالف المنتػػػالج مقبػػػالاًل  ػػػإف هػػػذي 
 االختبارات تتـ  ي صناية الفندقة يند كؿ مرحمة مف المراحؿ التالية:

 راج المخزالف لئلنتاج, إيداد الطعاـ, التقديـلـ, التخزيف, إخالسراء, االستبل
 جصييف الفىادق )أهىاعها(: -2-6

   1 هناؾ يّدة تصنيفات لمفنادؽ اليمالمًا نبلحظ أف الدالؿ تعتمد  ي التصنيؼ ما يمي:
 التصييف مً حيث امللكيت: 2-6-1

 هي:يحتالي التصنيؼ مف حيث الممكية يمى أربعة  أنالاع مف الفنادؽ 
هي  نادؽ ال ترتبط ب ية سمسػمة مػف السبلسػؿ الفندقيػة العالميػة  الفنادا الخاصة )المستقمة(: -1

الممكيتها تعالد إلى  رد  سخص الاحد  أال متمالية أ راد اليادة ما تكالف هذي الفنادؽ صويرة اليػدد 
محػدالدي  در ها قميمة, التقدـ خدمات محدالدة لقمة رأس الماؿ المست مر اللخدمة سريحة معّينة مػف

 اإلنفاؽل
هػػي متماليػػة  نػػادؽ تنتسػػر  ػػي متماليػػة مػػف دالؿ العػػالـ تعمػػؿ تحػػت اسػػـ فنللادا السمسللمة:  -2

دارتهػػػا ال قػػػًا لتالتيهػػػات اإلدارة المركزيػػػة لمسمسػػػمة الفندقيػػػة  السػػػركة األـ   الاحػػػد اليتػػػري تسػػػويمها الا 
مقابػػػؿ اسػػػتخداـ  التتقاضػػػى اإلدارة المركزيػػػة مػػػف هػػػذي الفنػػػادؽ رسػػػالمًا مقػػػررة أال نسػػػبة مػػػف األربػػػاح

االسػػـ التتػػاري الالعبلمػػة التتاريػػة لمسمسػػمة الفندقيػػة, المػػف أهػػـ السبلسػػؿ الفندقيػػة  ػػي العػػالـ نتػػد: 

                                      
 41-6ص , ٌاسٌن, مرجع سابق,الكحلً - 1
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,للل Intercontinental, الأنتػػػػر كالنتينالنتػػػػاؿ Holiday innهالليػػػػداي إف , Hiltonهيمتػػػػالف 
  1 الخل

الهي الفنادؽ التي تكالف ممكيتها مستركة بيف الداللة الالقطاع الخاص أال بػيف  فنادا مختمطة: -3
 الداللة السركات أتنبيةل

الهي الفنادؽ التي تكالف ممكيتها تابعة لمداللة م ؿ الػدالر المتػال رة لػدى بعػض فنادا حكومية:  -4
 الالزارات الالقالات المسمحة الالسرطةل

 التصييف مً حيث املىكع: -2-6-2

 صنيؼ يمى خمسة أنالاع مف الفنادؽ الهي:يحتالي هذا الت
تقػػ  دائمػػًا داخػػؿ حػػدالد المدينػػة التتػػراالح درتاتهػػا مػػف خمسػػة نتػػالـ إلػػى  فنللادا وسللط المللدن: -1

الدرتػػة السػػياحية, البعضػػها يقػػدـ كا ػػة أنػػػالاع الخػػدمات التػػي يحتاتهػػا السػػياح, الرتػػاؿ األيمػػػاؿ, 
يتهػػا متفاالتػػة بػػيف أهميػػة السػػركات در ػػة الممك 500در ػػة إلػػى  30التتػػراالح أحتػػاـ هػػذي الفنػػادؽ مػػف 

 بمختمؼ أنالايهال
 يالتد هذا النالع مف الفنادؽ بالقرب مػف المطػارات أال  ػي داخمهػا القػد نسػ تفنادا المطارات:  -2

السػػركات السػػياحية العالميػػة الالترانزيػػت أي المسػػا ر  أساسػػًا إليػػالاء المسػػا ريف بالطػػائرات المسػػا ري
 الح بيف  نادؽ الخمس نتالـ إلى الدرتة األاللىلالعابر أما درتات هذي الفنادؽ  تترا

تسػػمى أيضػػًا بفنػػادؽ مسػػتخدمي السػػيارات  هػػي : Motelفنللادا الطللرا السللريعة )الموتيللل(  -3
يمى سكؿ ساليهات متفرقة أال مبنى الاحد متاالر له مالقؼ لمسيارات, المالقعها يكالف يمى الطػرؽ 

 ما تقدـ خدمات ب سعار أقؿلالسريعة لمسيارات مباسرة أال  ي ضالاحي المدف الكبرى, ك
نسػػ ت المنتتعػات السػياحية  ػػي بدايػة القػػرف العسػريف, التالسػػعت بازديػاد العمػػراف  المنتجعلات: -4

تكػػػالف مسػػػاحتها محػػػدالدة, التػػػال ر البنيػػػة التحتيػػػة كمػػػا ترتكػػػز المنتتعػػػات قػػػرب المنػػػاظر الطبيعيػػػة ال 
التػػال ر كا ػػة الخػػدمات  سػػقؽ منفصػػمة أال ممتصػػقة أال سػػاليهات باإلضػػا ة إلػػى  نػػادؽ,التتكػػالف مػػف 

 ها السائ لبالتي يطم
تتمّيز بحكـ مالقعها بالقرب مف السالاحؿ الخبلبة الالمهمة  ػي العػالـ التتػراالح فنادا السواحل:  -5

درتاتهػػػا مػػػف الخمػػػس إلػػػى أربػػػ  نتػػػالـ التمتػػػاز دائمػػػًا بكبػػػر حتمهػػػا التنػػػالع الخػػػدمات التػػػي تقػػػدمها 
المالتالدة يمى   نادؽ السالاحؿ  ي العالـ تمؾأهـ لمضيالؼ اليتعرض يممها دائمًا لممالسيقى, المف 

سػػالاحؿ ميػػامي اللػػالس أنتمػػالس السػػالاحؿ البحػػر الكػػاريبي ال ػػي  رنسػػا المالنػػت كػػارلال ال ػػي بعػػض 
 الدالؿ التي تق  يمى البحر األبيض المتالسط كالتزائر, المورب, تالنس, مصرل

                                      
(, النشاط التروٌجً فً البٌئة الفندقٌة, مجلة اقتصادٌات شمال افرٌقٌا, العدد الثالث, 2115أبو فارة, ٌوسف؛ أبو زٌد, سمٌر ) - 1
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 التصييف مً حيث الطبيعت )الخدماث امللدمت(: -2-6-3

   1 يحتالي هذا النالع يمى  مانية أنالاع مف الفنادؽ هي: 
 تسػػعى هػػذي الفنػػادؽ يمػػى أف تكػػالف مكانػػًا التتمػػاع الّنػػاس لوايػػات تتاريػػةالفنللادا التجاريللة:  -1

قػرب المػدف التتاريػة الالصػنايية أال بػالقرب مػف بالرصػة األالراؽ  لذلؾ نتد أف مالقعهػا يكػالف يػادة
نػػادؽ اهتمامهػػا يمػػى بعػػض نالييػػات رتػػاؿ األيمػػاؿ المػػؤقتيف الماليػػة الالمطػػارات, التركػػز هػػذي الف

قامة الحفبلت الاأل راح, الأدمب الفنادؽ التتارية تكػالف  الالدائميف اليمى سياحة المؤتمرات الالالالئـ الا 
ذات دػػػرؼ ك يػػػرة التممكهػػػا السػػػركات الكبيػػػرة التػػػديرها السبلسػػػؿ الفندقيػػػة السػػػهيرة أال تكػػػالف مممالكػػػة 

 لمسمسمة نفسهال
العػػامميف البعيػػديف يػػف أسػػرهـ, اليعمػػؿ هػػذا الفنػػدؽ  القػػد أنسػػ ت بوػػرض إيػػالاءقامللة: فنللادا اإل -2

كمبنػػػػى أال أك ػػػػر يضػػػػـ يػػػػّدة دػػػػرؼ, التػػػػال ر خدمػػػػة التػػػػدبير الفنػػػػدقي  قػػػػط حيػػػػث ال تقػػػػدـ التبػػػػات 
لمضيالؼ, البالطب  تكالف أسعارها أرخص بك ير مف الفنادؽ األخرى, كما أف ممكيتها تابعة لمالػؾ 

 النية أال دينية, القد ال يكالف هد ها الرئيسي هال الرب  م ؿ دالر المسنيفلالاحد أال لمتماليات تعا
تمتاز هذي الفنادؽ بالمواالة  ي ديكالراتها القاياتها الداخمية التميمة الالخبلبة  فنادا المقامرة: -3

 التكالف دائمًا ضخمة تدًا, الدالبًا  نادؽ الخمس نتالـل
ة أبنيػػة درضػػها إيػػالاء السػػباب الرادػػب  ػػي يبػػارة يػػف  نػػدؽ أال بنايػػة أال يػػدّ بيللوت الشللباب:  -4

, الالهػػدؼ مػػف إنسػػاء أك ػػر السػػعالب متعػػّددة لقػػاء أتػػر زهيػػدالسػػفر الالترحػػاؿ الالتعػػرؼ يمػػى بمػػداف 
نما تال يؽ الرالابط بيف السباب التذاليب الفالارؽ بيػنهـ كمػا تعمػؿ يمػى  بيالت السباب ليس الرب , الا 

يف البمداف الخارتية, كما تعمؿ يمى تكاليف تالسي  معار هـ التزاليدهـ بمختمؼ المعمالمات العامة 
الصداقات التال يقها بيف سباب الببلد األخرى التنمية سعالر المحبة الاإلنسانية القد يتعمـ النزيؿ  ػي 

 هذي البيالت لوات اليادات التقاليد الدالؿل
السػػبؽ الكػػبلـ ينهػػا  ػػي تقسػػيـ الفنػػادؽ مػػف حيػػث المالقػػ , الهنػػاؾ أنػػالاع لفنػػادؽ  المنتجعللات: -5

 تعات م ؿ المنتتعات الصيفية الالستالية الالصحية الالتبميةللل الخلالمنت
 يمكف تقسيـ الفنادؽ المتحركة إلى  بل ة أنالاع: الفنادا المتحركة: -6
هػػػي الفنػػػادؽ العائمػػػة التػػػي تتػػػالب األنهػػػار الالبحيػػػرات الالبحػػػار الالمحيطػػػات  الفنلللادا العائملللة: -أ

خػػػرى أال الػػػرحبلت البحريػػػة حػػػالؿ العػػػالـللل إذ التنقػػػؿ المسػػػا ريف مػػػف مدينػػػة ألخػػػرى أال مػػػف قػػػارة أل
تستورؽ الرحبلت مف  بل ة أياـ إلى يسػرة أيػاـ القػد تزيػد, تتهػز هػذي السػفف بكا ػة الخػدمات التػي 

                                      
 , تحميؿ ناليية المنتالج السياحي الفندقي الأ ري  ي مستالى قناية الضيؼ  ي  نادؽ الدرتة الممتازة 1999بطي, أحمد مدحت   - 1

 ل35األاللى, رسالة ماتستير دير منسالرة, كمية اإلدارة الاالقتصاد, التامعة المستنصرية, العراؽ, ص
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يطمبهػػػا المسػػػا ر, المػػػف أسػػػهر السػػػفف التػػػي تعتبػػػر ضػػػمف الفنػػػادؽ العائمػػػة العالميػػػة سػػػفينة الحػػػب 
Love Boat  التي تعمؿ بيف لالس أنتمالس الالمكسيؾل 

تطمػػػؽ هػػػذي التسػػػمية يمػػػى دػػػرؼ قطػػػارات النػػػاـل المتالاتػػػدة  ػػػي  الفنلللادا البريلللة المتحركلللة: -ب
القطػػارات حيػػث أف معظػػـ قطػػارات النػػالـ التػػي تقطػػ  المسػػا ات الطاليمػػة تكػػالف متهػػزة بوػػرؼ مػػف 
الدرتة األاللى الال انية أيضًا, إذ تحتالي الورؼ يمى كا ة التسهيبلت التي يحتاتهػا المسػا ر, هػذي 

قد تصؿ رحمتها  ي بعػض األحيػاف إلػى أربعػة أيػاـ يقضػيها المسػا ر  ػي القطػار, أيضػًا  القطارات
تطمؽ هذي التسمية يمى السيارات السياحية  الكر انات  التي تحتالي يمى درؼ النػاـل مػ  خدماتػه 

 كندا, أالرالبا الوربيةل الالتي تنتسر بك رة  ي أمريكا,
يقصد بها درؼ النالـ المرتالة يمى متف الطائرة هذا النالع مػف الفنػادؽ قميػؿ  الفنادا الطائرة: -ج

 (Regent air) ػػي العػػػالـ, الأالؿ سػػػركة طيػػراف انتهتػػػت الطػػػاّلرت هػػذي الفكػػػرة هػػػي ريتنػػت إيػػػر 
األمريكيػػػػػة تحتػػػػػالي الطػػػػػائرة يمػػػػػى قايػػػػػة اتتمايػػػػػات المطعػػػػػـ المقهػػػػػى الخػػػػػدمات الهػػػػػاتؼ الالبػػػػػرؽ 

الالترتمة الالكمبيالترللل الخ, البالطب  تكالف تكمفة الرحمة مرتفعػة تػدًا قياسػًا بتكػاليؼ  الالسيكريتارية
ا أف هػذي الطػائرات متهػزة طبيػًا لنقػؿ مػريض يادية األخرى, كمالرحبلت يمى متف الطائرات االيت

 يمى طمبات خاصةل أال أك ر بناءً 
الاع مػػف الفنػػادؽ الالتػػي تكػػالف أخػػذت  ػػي السػػنيف األخيػػرة تنتسػػر هػػذي األنػػ الفنللادا العالجيللة: -7

 نادؽ ذات درتػات ياليػة خمسػة الأربعػة نتػاـل  قػط التقػ  هػذي الفنػادؽ قػرب ينػابي  الميػاي المعدنيػة 
الالكبريتيػػػة أال  ػػػي المنػػػاطؽ التػػػي تتمتػػػ  بمميػػػزات يبلتيػػػة بالطبيعػػػة اليمػػػى أدمػػػب األحيػػػاف تقػػػ  

خمهػػػا, أدمػػػب ضػػػيالؼ هػػػذي المستسػػػفيات أال المراكػػػز العبلتيػػػة بػػػالقرب مػػػف هػػػذي الفنػػػادؽ أال  ػػػي دا
الفنادؽ هـ مف المرضى الذيف يردبالف  ي هػذي المستسػفيات أال أسػخاص تعػا الا مػف مػرض معػّيف 

اليمػػى األدمػػب تكػػالف  تػرة إقامػػة الضػػيالؼ طاليمػػة  ػػي هػػذي الفنػػادؽ طبقػػًا  ى  تػػرة نقاهػػةاليحػاتالف إلػػ
 لحاتة العبلجل

الي يمػػى مبليػػب كبيػػرة الالمػػدف تنتسػػر هػػذي الفنػػادؽ  ػػي المػػدف التػػي تحتػػ الفنللادا الريا:للية: -8
نتػاـل قسػـ  05األاللمبية أال قرب المبليػب المسػهالرة  ػي العػالـ, التتػراالح درتتهػا مػف نتمتػيف إلػى 

منهػػػا يخصػػػص إلقامػػػة البليبػػػيف القسػػػـ مخصػػػص لممسػػػتعيفللل الػػػخ, أدمػػػب هػػػذي الفنػػػادؽ تكػػػالف 
تمػػريف أال الرياضػػة لهػػالاة كقايػات لمامتهػزة بكا ػػة الخػدمات الضػػرالرية التػي يحتاتهػػا الرياضػي أال 

 العاديةل
 التصييف مً حيث عدد الىجىم: -2-6-4

كّمما زادت يدد النتالـ كّمما تالسعت خدماته الارتفعت أسعاري التقسـ الفنادؽ مف حيث يدد النتػالـ 
 كما يمي:
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يعتبػػر مػػف أرقػػى أنػػالاع الفنػػادؽ اليقػػدـ خػػدمات متكاممػػة لمضػػيالؼ  فنللادا ذات خمسللة نجللوم: -1
 ب مف نالع الحتـ هذي الخدماتلالب سعار مرتفعة تتناس

بطبيعة الحػاؿ تكػالف مسػتالى خػدماتها الأسػعارها أقػؿ مػف  نػادؽ ذات  فنادا ذات أربعة نجوم: -2
 نتاـل بنسبة ضئيمة تتناسب م  الخفض  ي األسعارل 05

اليكالف مستالاها أقؿ مف  نادؽ أربعة نتالـ بسكؿ أك ر الضالحًا ال ي  فنادا ذات ثالثة نجوم: -3
 المنخفض القد ال تتالا ر بها الخدمات اإلضا ية المطمالبة  ي المستالى األيمىلالمقابؿ السعر 

تقترب  ي المستالى مػف الفنػادؽ السػعبية أال  نػادؽ النتمػة الالاحػدة طبقػًا  فنادا ذات نجمتين: -4
النخفػػػػاض مسػػػػتالى األ ػػػػاث أال لكالنهػػػػا ال تتمتػػػػ  بالخصالصػػػػية بمعنػػػػى اسػػػػتخداـ المنػػػػاطؽ العامػػػػة 

 لمنزالءل
التكػػػالف متالاضػػػعة تػػػدًا بالنسػػػبة لخػػػدماتها اليػػػدد در هػػػا الأسػػػعارها  ات نجملللة واحلللدة:فنلللادا ذ -5

 الالمناطؽ التي تالتد بها أيضًال
كمػػا يالتػػد هنػػاؾ تصػػنيؼ آخػػر لمفنػػادؽ ال ػػؽ معيػػار االيتماديػػة  هنػػاؾ  نػػادؽ معتمػػدة الأخػػرى ديػػر 

 معتمدة الاالختبلؼ  ي ختـ االيتراؼ الرسمي مف قبؿ الزارة السياحةل
 :في الجذب الصياحيالبيئت الفىدكيت وأثزها  -2-7

يسمؿ العرض السياحي كميات الخدمات الالسم  التي تعرضها المسراليات الالمؤسسػات داخػؿ أي 
متتمػػػػ  بوػػػػرض إسػػػػباع الردبػػػػات المتالقعػػػػة لمسػػػػائحيفل اليعػػػػرؼ ب نػػػػه متمػػػػالع المعػػػػالـ الطبيعيػػػػة, 

دمات الالتسهيبلت المتنالية  النقؿ, اليناصر التذب المختمفة  ي منطقة معينة, باإلضا ة إلى الخ
إتػػراءات السػػفر, مقالمػػات الضػػيا ة, البنيػػة األساسػػيةلل , الالتػػي مػػف سػػ نها إيتػػاد ردبػػة السػػائحيف 

قنايهـ بزيارة هذي المنطقةل  1الا 
 2أصناؼ هي: ستةلقد صنفت المنظمة العالمية لمسياحة المنتج السياحي إلى 

نهػػػار, التبػػػاؿ, الصػػػحاريلل, أي مختمػػػؼ تضػػػاريس التػػػراث الطبيعػػػي: المنػػػاظر الطبيعيػػػة, األ -1
 المنطقةل

التراث البسري: المعطيات الديمالدرا ية, ظرالؼ الحيػاة الالعػادات الالتقاليػد الالمعطيػات ال قا يػة  -2
 األخرىل

 التالانب اإلدارية الالتنظيمية الالسياسيةل -3
 بمدلالالعر ية لمالتالانب االتتمايية: التركيبات الالبنيات االتتمايية  -4

                                      
 ل51ة اإلسكندرية, مصر, ص , اقتصاديات السياحة, تامع2113تميمة, حسف حسنيف   -1
 , أهمية السياحة  ي ظؿ التحالالت االقتصادية: حالة التزائر, رسالة دكتالراي دير منسالرة, كمية العمالـ 2114كالاش, خالد   -2

 ل55االقتصادية اليمالـ التسيير, تامعة التزائر, ص
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 السائؿ الخدمات: النقؿ, اإليالاء, اإلطعاـل -5
 األنسطة االقتصادية الالماليةل -6

المف خبلؿ هذا التصنيؼ يتحدد العرض السياحي الفنػدقي  ػي يػرض خػدمات اإلقامػة, المقالمػات 
الضػػػيا ة, حيػػػث يتميػػػز يػػػرض خػػػدمات اإلقامػػػة بػػػالتنالع الكبيػػػر ألمػػػاكف اإلقامػػػة,  هنػػػاؾ الفنػػػادؽ 

, الالسػػػقؽ المفرالسػػػة الالسػػػاليهات الالمسػػػاكف المتهػػػزة الالمعرالضػػػة لمسػػػالاحلل أمػػػا بمسػػتاليات متعػػػددة
مقالمات الضيا ة  تتم ؿ  ي الالض  االتتمايي لممقصد السياحي مػف درتػة  قا ػة النػاس, الحسػف 

 الضيا ة الالمعاممة التيدة لمسالاح, اليدـ التالد رالح االستوبلؿ لمسائ ل
الخارتيػػة المتطػػالرة  المتويػػرة  الالتػػي تػػؤّ ر مباسػػرة أال تتضػػمف البيئػػة الفندقيػػة متماليػػة مػػف القػػالى 

بصػػػػػالرة ديػػػػػر مباسػػػػػرة يمػػػػػى قػػػػػدرة المنسػػػػػ ة بالحصػػػػػالؿ يمػػػػػى المػػػػػدخبلت  المعمالمػػػػػات, اإلنسػػػػػاف, 
  1  المالاردللل  القدرتها يمى تساليؽ مخرتاتها  السم , الخدمات, األ كارللل ل

 :في الجذب السياحي تاثرتتكون البيئة الفندقية من عناصر خارجية وعناصر داخمية 
 عىاصز البيئت الخارحيت للمىظمت الفىدكيت: -2-7-1

تتكػػاّلف البيئػػة الفندقيػػة الخارتيػػة مػػف يناصػػر البيئػػة المهمػػة اليناصػػر البيئػػة العامػػة, الأهػػـ يناصػػر 
البيئػػة المهمػػة لصػػناية الفنػػادؽ: الفنػػادؽ المنا سػػة  البيئػػة التنا سػػية  الالضػػيالؼ  الزبػػائف, السػػياح  

الكػػاالت السػػياحة الالسػػفر, سػػركات النقػػؿللل , أمػػا يناصػػر البيئػػة الفندقيػػة العامػػة  هػػي الالالسػػطاء  
البيئػػة االقتصػػادية, الالبيئػػة السياسػػية الالقانالنيػػة, الالبيئػػة االتتماييػػة الال قا يػػة الالديمورا يػػة, الالبيئػػة 

  2  التكناللالتية, الالبيئة الطبيعية, ال يما ي تي يرض ألهـ هذي العناصر:
 قتصادية:البيئة اال -1

 كممػا زاد دخػؿ إف البيئة االقتصادية تؤّ ر  ػي مسػتالى الػدخؿ المسػتالى االدخػار المسػتالى اإلنفػاؽ, 
هذا سيمكنه مف سراء السم  الالخدمات الكمالية, كما أف زيػادة نسػبة االدخػار يمّكػف   إفالمستهمؾ 

اإلنفػاؽ يمػى االسػت مار  ػي األ راد مف ممارسة اإلنفاؽ يمى الخدمات السػياحية, الالفندقيػة الأيضػًا 
هذا المتاؿ  السياحي الالفندقي ل الهكذا  إف االقتصاد متم بًل  ي يالامؿ الدخؿ الاالدخار الاإلنفاؽ 
يؤّ ر بسكؿ كبير  ي النساط السياحي الالفندقي مف خبلؿ العرض الالطمب السياحييف, إضا ة إلػى 

 ل 3 ء االقتصاديت  ر مستالى النساط السياحي الالفندقي بفترات الكساد الالرخا
الهناؾ يالامػؿ اقتصػادية أخػرى تػؤّ ر  ػي حتػـ االسػتهبلؾ السػياحي الالفنػدقي المتالقػ   حتػـ القػالة 

 مستالى الدخؿل ,السرائية المتالقعة  م ؿ: الدالرة التتارية, البطالة, تالّ ر المالارد

                                      
 .78ثالثة, األردن, ص(,  تسوٌق الخدمات, دار وائل للنشر, الطبعة ال2115الضمور, هانً حامد ) - 1

 113-99, مرجع سابق, ص صأبو فارة, ٌوسف؛ أبو زٌد, سمٌر - 2

 .111(, مبادئ السفر والسٌاحة, مؤسسة الوراق للنشر, مصر, ص1998الحوري, مثنى طه, إسماعٌل علً الدباغ ) - 3
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رهػا يمػى ميػزاف البالمقابؿ  إف لمخدمات السياحية الالفندقية ت  ير كبير  ي االقتصاد القالمي م ػؿ أ 
يػادة تالزيػ  الػدخالؿ, باإلضػا ة إلػى تنسػيط  المد اليات, الالدخؿ الالطني, تػال ير مناصػب السػوؿ الا 

 القطايات األخرى  صناية, زراية, خدمات ل
 البيئة التكنولوجية: -2

تتػػػ  ر الخػػػدمات السػػػياحية الالفندقيػػػة بػػػالمحيط التكناللػػػالتي خاصػػػة  يمػػػا يتعمػػػؽ بمكالنػػػات العػػػرض 
للل   كمما كاف التطالر التكناللالتي إيتابيًا كّمما بمختمؼ أنالايه, االتصاؿ, الحتز قؿالسياحي  الن

 البيئػة التكناللالتيػة يػة التحسػيف العػرض السػياحي, أدى ذلؾ إلى تطالير الخػدمات السػياحية الالفندق
 ل 1 تمعب دالرًا هامًا  ي تقرير مستالى تالدة الخدمات التي تقدمها المنظمة

طػػػاع السػػػياحي الالفنػػػدقي يمػػػى البيئػػػة التكناللالتيػػػة  هػػػذا يظهػػػر تميػػػًا  ػػػي أمػػا  يمػػػا يخػػػص تػػػ  ير الق
سػػػػياحة األيمػػػػاؿ الالمػػػػؤتمرات يػػػػف طريػػػػؽ التعامػػػػؿ المباسػػػػر بػػػػيف األ ػػػػراد الرتػػػػاؿ األيمػػػػاؿ الذالي 

 الخبرات البالتالي نقؿ التكناللالتيا الحدي ة مف بمد بخرل
 البيئة االجتماعية والثقافية: -3

تتضػػمف البيئػػة االتتماييػػة ال قا ػػة الالقػػيـ االتتماييػػة الاالتتاهػػات الاألنمػػاط السػػمالكية التػػي تسػػكؿ 
  تم ػػؿ الاالطػػبلعطريقػػة حيػػاة متتمػػ  مػػا,  ال قا ػػة السخصػػية  المسػػتالى التعميمػػي الدرتػػة المعر ػػة 

يدي بإمكانياتػػه اإلنسػػاف بإمكانياتػػه العقميػػة المػػا يسػػ اديػػاءد عػػًا المحفّػػزًا لمسػػياحة, الال قا ػػة الظاهريػػة  
الهيكػػؿ االتتمػػايي الال قػػا ي أليػػة داللػػة يػػؤّ ر بصػػالرة إف  الماديػػة  تم ػػؿ يػػامبًل مسػػتقطبًا لمسػػياحةل

 ايمػػػة  ػػػي العػػػادات السػػػرائية الأنمػػػاط السػػػمالؾ االسػػػتهبلكي لممنتتػػػات  سػػػم  الخػػػدمات , الالمنظمػػػة 
 ػػػػي إطارهػػػػا, الالبيئػػػػة الفندقيػػػػة ينبوػػػػي أف تػػػػدرس بعنايػػػػة البيئػػػػة االتتماييػػػػة الال قا يػػػػة التػػػػي تعمػػػػؿ 

االتتمايية الال قا ية التػي يػ تي منهػا السػائ   الضػيؼ  الهػذا يسػايدنا  ػي تقػديـ الخػدمات الفندقيػة 
أما يف ت  ير السياحة  ي ال قا ة الالمتتم ,  يكالف مف خػبلؿ  التي تمبي حاتات الردبات السائ ل

رة الالسػػػػالاح, النتيتػػػػة لهػػػػذا االحتكػػػػاؾ الالتفايػػػػؿ المباسػػػػر مػػػػا بػػػػيف سػػػػكاف المنطقػػػػة السػػػػياحية المػػػػزا
 ل 2  االحتكاؾ يكتسب الطر اف يادات التقاليد تديدة مّما قد يحدث توييرا  ي ال قا ة االتتماييةل

 البيئة السياسية والقانونية: -4
تعػػّد البيئػػة السياسػػية الالقانالنيػػة مػػف المحػػددات األساسػػية لحتػػـ الطمػػب السػػياحي الالفنػػدقي إذ نتػػد 

فتاحػًا تنظػر لمسػياحة يمػى أنهػا نسػاط مهػـ يحقػؽ يػّدة أهػداؼ  سياسػية, اتتاهات سياسية أك ػر ان
اتتمايية, اقتصاديةللل  الال تتعارض م  القػيـ الاألخػبلؽ الالعػادات الالتقاليػد الالػديف الالسػمالؾ العػاـ 
لممتتم , البالمقابؿ هناؾ اتتاهات سياسية أقؿ انفتاحًا تنظر إلى السياحة يمى أنها ظاهرة تحمؿ 

                                      
 .111, ص, مرجع سابقري, مثنى طه, إسماعٌل علً الدباغالحو - 1

 .86ص (, تسوٌق الخدمات السٌاحٌة, دار المسٌرة للنشر والتوزٌع, عمان, األردن,2112وآخرون )إلٌاس, سراب  - 2
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ض التالانب التي تتعارض م  السياسة العامة لمبمد, التتناقض مػ  العػادات الالتقاليػد  ي طياتها بع
 ل  1  الالديف الالقيـ الالسمالؾ العاـ أل راد المتتم ل

إضا ة يمى ما سبؽ,  إف الظرالؼ االست نائية  ي مرحمة زمنية معّينة, سالاء كانت يمى الصػعيد 
اقتصػػػػاديةللل  قػػػػد تػػػػؤّدي إلػػػػى ديػػػػاب المحمػػػػي أال العػػػػالمي  حػػػػرالب, حصػػػػار, أزمػػػػات سياسػػػػية ال 
ـ بالالاليػات المتحػدة 2001سػبتمبر  11االستقرار السياسي الاالقتصادي, م مما حدث  ػي هتمػات 

 ل 2 األمريكية الالتي نتج ينها امتناع حالالي أربعة مبلييف سخص يف السفر
 البيئة الديموغرافية: -5

نية م ػػؿ: يػػدد السػػكاف الالك ا ػػة السػػكانية, تم ػػؿ البيئػػة الديمالدرا يػػة متماليػػة مػػف المتويػػرات السػػكا
تركيبػػة العمػػر, التػػنس, األسػػر  العػػائبلت , الالتالزيػػ  التورا ػػي لمسػػكاف, التعمػػيـ, السػػوؿللل الػػخ, 
الممػػػا ال سػػػؾ  ػػػي أف هػػػذي المتويػػػرات تػػػؤّ ر بسػػػكؿ الاضػػػ  يمػػػى العػػػرض الالطمػػػب مػػػف الخػػػدمات 

ف التعامػػػؿ بهػػػا كخػػػدمات التعمػػػيـ, السػػػياحية الالفندقيػػػة كمػػػا تػػػؤّ ر يمػػػى تػػػالدة الخػػػدمات التػػػي يمكػػػ
 الّصحة, التر يه الديرهال

البيئػػة الديمالدرا يػػػة لقطػػاع الخػػػدمات السػػياحية الالفندقيػػػة قػػد حػػػد ت يميهػػا يػػػّدة تويػػرات خػػػبلؿ  إف
العقديف السابقيف  معظـ التويرات الديمالدرا ية استممت يمى زيادة النمال حتػـ السػكاف, زيػادة يػدد 

حيػػػاة, تحسػػف المسػػتالى التعميمػػي, زيػػػادة أالقػػات الفػػراغ الالعطػػؿ, مّمػػػا العػػائبلت, ارتفػػاع تالقعػػات ال
يسػػم  بتػػال ير  ػػرص تديػػدة أمػػاـ العديػػد مػػف المنظمػػات الخدميػػة  ػػي متػػاؿ السػػياحة الالفندقػػة يػػف 
ضػػػػا ية كالعنايػػػػة بكبػػػػار السػػػػف  ػػػػي بعػػػػض الفنػػػػادؽ الالمنتتعػػػػات  طريػػػػؽ تقػػػػديـ خػػػػدمات متناليػػػػة الا 

السػتقباؿ  ئػة معّينػة مػف السػباب  طػبّلب, بػاح يف,  التخصص بعض القرى السػياحية الالمنتتعػات
   3 مالظفيفللل ل

 البيئة الطبيعية: -6
تعتبػػر البيئػػة الطبيعيػػة ميػػزة أساسػػية لممارسػػة السػػياحة بايتبارهػػا أحػػد مقالمػػات العػػرض السػػياحي 
 منػػػاخ, تضػػػاريسللل  مّمػػػا تعػػػؿ الػػػدالؿ تهػػػتـ بإصػػػدار التسػػػريعات الالقػػػالانيف لمحفػػػاظ يمػػػى اإلرث 

ي الحماية المناطؽ الالمالاقػ  الخبلبػة, كمػا تعتبػر المنػاطؽ السػياحية المحميػة بم ابػة يبلمػة الطبيع
 ممّيزة لئلقميـ أال البمدل

أمػػا يػػف تػػ  ير السػػياحة يمػػى المحػػيط البيئػػي  هػػال نػػاتج أساسػػًا يػػف ينصػػريف هػػاميف تقػػالـ يميهمػػا 
 تمركز الطمب السياحي  ي أماكف معّينة بسبب االزدحاـ الالضوط   الهما التنقؿ الاإلقامة,السياحة 

النقػػػؿ المالسػػػمي لمسػػػاكؿ البيئػػػة المعتػػػادة لمسػػػائ  نحػػػال  بيػػػريف يمػػػى المنػػػاطؽ السػػػياحية, الكػػػذلؾالك

                                      
 .85, صإلٌاس, سراب وآخرون, مرجع سابق - 1
2
 .(OMT)المنظمة العالمٌة للسٌاحة  - 
3
 .72الضمور, هانً حامد, مرجع سابق, ص - 
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األمػػاكف التػػػي يزالرهػػا لقضػػػاء القػػت الفػػػراغ, كاالسػػػتهبلؾ المفػػرط لمطاقػػػة الالميػػاي المسػػػكؿ التمػػػالث, 
احية ب نهػػػا بيئػػػة اصػػػطنايية أالتػػػدتها قػػػدرة اإلنسػػػاف يمػػػى اسػػػتحداث الك يػػػرًا مػػػا تعػػػرؼ البيئػػػة السػػػي

 األدالات الاستخدامها  ي متاالت تفايمه م  البيئة الطبيعيةل
 البيئة التنافسية )المنافسين(: -7

تختمػػػػؼ طبيعػػػػة األنسػػػػطة  الخػػػػدمات السػػػػياحية الالفندقيػػػػة  بػػػػاختبلؼ طبيعػػػػة المنظمػػػػة السػػػػياحية 
التبػادلي الػذي يتػري  ػي السػػالؽ بػيف هػذي المنظمػات بهػدؼ إسػباع حاتػػات الالفندقيػة, أف التفايػؿ 

يف  ػػي قطػػاع سػػمى بالبيئػػة التنا سػػية, إف المسػػالقالمسػػتهمكيف التمبيػػة ردبػػاتهـ هػػال الػػذي يخمػػؽ مػػا ي
 : 1 الخدمات السياحية الالفندقية يالاتهالف  بل ة أنالاع مف المنا سة

لمخػػػػػدمات المتسػػػػػابهة م ػػػػػؿ مراكػػػػػز اإليػػػػػالاء  المنا سػػػػػة المباسػػػػػرة: التػػػػػي تحػػػػػدث بػػػػػيف المنا سػػػػػيف -أ
 الالفنادؽللل الخل

المنا سػػة ديػػر المباسػػرة: بػػيف المنتتػػات البديمػػة, كالتنػػا س الػػذي يحػػدث  ػػي صػػناية خػػدمات  -ب
 النقؿ  بيف خدمة النقؿ التالي الالنقؿ البحري م بًل ل

 همؾ المستريلالمنا سة الالاسعة: التي تحدث بيف تمي  المنظمات التي تتنا س يمى المست -ج
 الوسطاء: -8

 يؤّدي الالسطاء دالرًا مهمًا  ي تساليؽ البي  الخدمات السياحية الالفندقية  التالزي  دير المباسر ل
الهناؾ يدد مف الالسطاء الذي يعممالف كػ داة تالزيػ  ديػر مباسػر لمخػدمات السػياحية الالفندقيػة الهػـ 

ري الالبػػػري, منظمػػػال المعػػػارض الكػػػاالت السػػػياحة الالسػػػفر, السػػػركات الطيػػػراف السػػػركات النقػػػؿ البحػػػ
 التتارية الالمؤتمرات المتعهدال التالالت السياحيةللل الخل

المػػف هنػػا  ػػإف يمميػػة تقػػديـ اليػػرض الخػػدمات السػػياحية الالفندقيػػة ينبوػػي أف ال تالتػػه إلػػى السػػائ  
 قط, بؿ ينبوي السعي يمى كسب الالسطاء, إذ أنهـ يؤ رالف  ي السائ  بصػالرة مباسػرة الهػـ مػ بًل 

ال ينصحالف بهذا الفندؽ أال ذاؾ, اللذلؾ  إف المهاـ األساسية إلدارة المنظمة الفندقية  ينصحالف أال
هال تحديد المعر ة األسس الالخصائص التي ينطمؽ منها الالسيط اليعتمد يميها  ػي التػراليج لفنػدؽ 

 ما, الالسعي إلى تال ير هذي المنطمقات ليصب  الفندؽ مف ضمف الفنادؽ المفضمة لمالسطاءل
 ال:يف:السائح/  -9

إف أحد األهداؼ األساسية لممنظمات السياحية الالفندقية هال كسب المزيد مف السائحيف المحتمميف 
 الحصػػػةالالمحا ظػػػة يمػػػى السػػػائحيف الحػػػالييف, مػػػف أتػػػؿ زيػػػادة معػػػدالت اإلسػػػواؿ الفنػػػدقي الزيػػػادة 

 السالقية الفندقيةل

                                      
1
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دراؾ السػػػخص لمالقػػػؼ الينبوػػػي أف تسػػػعى المنظمػػػة الفندقيػػػة إلػػػى تحقيػػػؽ إدراؾ يػػػاٍؿ بخػػػدماتها , الا 
 معيف يسكؿ أساسًا لسمالكهل

المف  ـ يتب بذؿ تهالد ح ي ة لتحسيف إدراؾ السائ  لمفندؽ الخدماتػه المتناّليػة الذلػؾ منػذ الحتػز 
 الالتستيؿ الصالاًل إلى تمي  الخدمات األساسية الالتكميمية األخرى  كخدمة إيقاظ الزبائف ل

الػػذيف لػـ يػػزالرالي هػي أحػد مصػػادر االسػتقطاب األساسػػية الالعبلقػة بػيف األ ػػراد الػذيف زارالا الفنػدؽ ال 
 مف خبلؿ أسمالب الكممة المسماليةل

 عىاصز البيئت الداخليت للمىظمت الفىدكيت: -2-7-2

ينبوػػي أف تكػػالف يناصػػػر البيئػػة الداخميػػة لممنظمػػػة الفندقيػػة قػػػادرة يمػػى تحقيػػؽ تالتهػػػًا بينيػػًا يبلئػػػـ 
    1  يناصر البيئة الداخمية لممنضمة الفندقية:رسالة الأهداؼ المنظمة الفندقية, المف أهـ 

 الييكل التنظيمي: -1
يختمػػػؼ البنػػػاء الهيكمػػػي لمفنػػػدؽ تبعػػػًا لحتػػػـ الفنػػػدؽ النالييتػػػه النسػػػبة اإلسػػػواؿ بػػػه, المػػػا يقدمػػػه مػػػف 
خدمات اللكف بسكؿ ياـ هناؾ أقساـ  ابتة البد مف تالاتدها  ي أي  ندؽ سالاء كانت هذي األقساـ 

 ػػبل بػػد لكػػؿ منّظمػػة  ندقيػػة مػػف لالحػػة تنظيميػػة خاصػػة يػػتـ تنظيمهػػا طبقػػًا  يػػةلإداريػػة أال أقسػػاـ خدم
اإلطػار الػذي  أالالبنػاء لطبيعة العمؿ المطمالب إنتازي الالمالحة التنظيمية  ي مفهالمها العػاـ تعنػي: 

يحّدد التركيب الداخمي لممنظمة,  هال يالض  اإلدارات الاألقساـ التي تقالـ ب داء األنسطة الاأليماؿ 
بػػة البالتػػالي تحقيػػؽ أهػػداؼ المنظمػػة  الفنػػدؽ , كمػػا تالضػػ  العبلقػػة بػػيف أقسػػامها التسمسػػؿ المطمال 

 السمطات السبكات االتصاؿ بينهال
 الالمالحة التنظيمية كبنػاء هرمػي تعكػس ترتيػب اإلدارات الاألقسػاـ الفندقيػة التنظيمهػا  ػي متماليػات

طة  ـ ربط هػذي المتماليػات األقساـ الفريية ال ؽ أسس تتمي  األنس مف األنسطة الرئيسية الكذلؾ
ظهارها يمى سكؿ الحدات تنظيمية مترابطة  إدارة, قسـ, سعبةللل  اليكالف لكػؿ هػذي  م  بعضها الا 

 الالحدات مدير له الصبلحيات البلزمة لئلسراؼ يمى إنتاز المهاـ المطمالبة منهال
ؽ بػيف الهيكػؿ اللتحقيؽ مستالى ياؿ مف األداء يتطّمب يمى المنظمة الفندقية تحقيؽ انسػتاـ التالا ػ

 التنظيمي الاالستراتيتية م  مراياة يناصر البيئة الخارتيةل
 االسػتراتيتيةالبسكؿ ياـ يتب مراياة  بل ة تالانػب أساسػية لبنػاء هيكػؿ تنظيمػي قػادر يمػى ديػـ 

أي درتػة تػ  ير القالايػد  الرسمية:  ي ظؿ الظرالؼ البيئية المحيطة بالمنظمة الهذي التالانب هي:
: تالزيػػػػ  المركزيللللة درتػػػػة التخصػػػػص الدرتػػػػة تنػػػػالع المهػػػػاـل التعقيللللد: الاإلتػػػػراءات  ػػػػي المنظمػػػػةل

 السمطات الالمسؤالليات يبر مختمؼ الحدات الهيكؿ التنظيميل
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 الثقافة التنظيمية: -2
لكػػػػؿ منّظمػػػػة  ندقيػػػػة  قا ػػػػة, الدالر اإلدارة يكمػػػػف  ػػػػي التالتيػػػػه الاالسػػػػتخداـ األ ضػػػػؿ لهػػػػذي ال قا ػػػػة, 
التعريؼ طاقـ العامميف بما هال ضرالري الحيالي الحّ هـ الد عهػـ التسػتيعهـ يمػى الّسػمالؾ الصػحي  

تعػؿ ال « أالالً  ائ سػالضيؼ/ ال»الالتصرؼ بما ينستـ م   قا ة المنظمة الفندقي, م بًل ترسيخ قيمة 
 تمي  أ راد طاقـ الفندؽ يتصر الف بما يصب  ي تحقيؽ هذي القيمةل

 العاممون: -3
يمكػػف أف العػػاممالف هػػـ الالاتهػػة الحقيقيػػة لمفنػػدؽ, الحيػػث أنهػػـ يمػػى اتصػػاؿ دائػػـ المباسػػر بػػالنزالء 

, اليػػف طػػريقهـ تػػتمكف المنظمػػة الفندقيػػة مػػف النتػػاح  ػػي تكػػريس الصػػالرة نقػػالؿ بػػ نهـ مػػرآة الفنػػدؽ
تردػػب  ػػي تحقيقهػػا حػػالؿ الفنػػدؽ الخدماتػػه المتناّليػػة اليمكػػف تحقيػػؽ ذلػػؾ يػػف طريػػؽ الذهنيػػة التػػي 

مسػػتمرة  راختيػار طػػاقـ الفنػػدؽ المؤهػؿ تيػػدًا لمعمػػؿ الفنػدقي, التخطػػيط التنفيػػذ بػرامج تػػدريب التطػػالي
 المالاكبة التطالرات البيئية ذات العبلقةل

ت الفندقية  إنه ينبوي يمى اللضماف تحقيؽ اإلدراؾ الالسعالر اإليتابي يند المستهمؾ تتاي الخدما
 ػي المتػاالت ذات العبلقػة ب يمػالهـ  تدريبهـإدارة الفندؽ تقديـ التدريب الكا ي لمعامميف المالاصمة 

اي  البالتػػالي تحقيػػؽ مسػػتالى مقبػػالؿ  مػػ بًل متػػاؿ االتصػػاؿ الخدمػػة السػػائ  أال الضػػيؼ الكسػػب رضػػ
 ػػي متػػاؿ الفندقػػة يػػتـ يقػػد بػػرامج اليمػػى أيػػة حػػاؿ ينػػد اختيػػار العػػامميف  تػػالدة الخػػدمات الفندقيػػةلل

 تدريبية الت قيفية لهـ  ي كا ة نالاحي العمؿ سالاء المتعمقة بالتعامؿ م  الضيالؼ القالايدها الآدابهال
 الوظائف الفندقية: -4

إف الالظائؼ الفندقية هي أحد العناصر األساسية لمبيئة الداخمية, الهذي الالظائؼ تؤّ ر  ي بعضػها 
    1  رة متكاممة, الهناؾ متمالية مف الالظائؼ الفندقية أهما:البعض الينبوي أف تعمؿ بصال 

تخػػتص هػػذي الالظيفػػة بسػػراء مػػا تحتاتػػه المنظمػػة الفندقيػػة مػػف سػػم  الخػػدمات  وظيفللة الشللراء: -أ
 الهذي الالظيفة قد تكالف مركزية أال دير مركزيةل

 ساطاتهلتختص هذي الالظيفة بالت ميف يمى أيماؿ الفندؽ التمي  أال بعض نوظيفة التأمين:  -ب
هػػػذي الالظيفػػػة تعػػػالج كػػػؿ مػػػا يتعمػػػؽ بطػػػاقـ العمػػػؿ  كاالسػػػتقطاب  وظيفلللة الملللوارد البشلللرية: -ت

 الالتحفيز ل األتالرالاالختيار الالتويير الالتدريب الالترقيات النظـ 
 تعالج هذي الالظيفة تمي  طمبات الحتزلوظيفة الحجز:  -ث
بػػيف المنظمػػة الفندقيػػة الاألطػػراؼ تخػػتص هػػذي الالظيفػػة بمعالتػػة مػػا ينسػػ   الوظيفللة القانونيللة: -ج

 األخرى مف نزاياتل
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هػذي الالظيفػة تتعمػػؽ بتميػ  الالسػائؿ الماليػة  المحاسػبة, االقتػراض, سياسػػة  الوظيفلة الماليلة: -ح
 االئتمافللل ل

هػػذي الالظيفػػة تركػػز يمػػى تػػال ير كػػؿ مػػا يمػػـز الوػػرؼ لتقػػديـ خدمػػة  وظيفللة الغللرف واإليللواء: -خ
 الؼ  م بًل تنظيؼ الورؼ, ترتيبها, تويير األ رسةللل لاإليالاء بسكمها األ ضؿ لمضي

تهػػتـ هػػذي الالظيفػػة بتػػال ير السػػبلمة الاألمػػف لضػػيالؼ الفنػػدؽ الطاقمػػه  وظيفللة السللالمة واألمللن: -د
 التسهيبلته الماديةل

هذي الالظيفة تهػتـ لتػال ير األطعمػة الالمسػرالبات المبلئمػة  وظيفة تقديم األطعمة والمشروبات: -ذ
 الفندؽ الزبائف مطايـ الفندؽلالالمميزة لضيالؼ 

الهػػي الظيفػػة تسػػويمية تكميميػػة تعنػػي بوسػػؿ الكػػي لػػالاـز دػػرؼ الأتنحػػة  وظيفللة الغسللل والكللي: -ر
 القايات المطايـ الفندؽ, كما تالّ ر هذي الخدمة لمضيالؼل

 المكتػػػب األمػػػامي : اسػػػتقباؿ الضػػػيالؼ الاالتصػػػاؿ المباسػػػر معهػػػـ ينػػػد  وظيفلللة االسلللتقبال:  -ز
 هـ  ي الفندؽ اليند الموامرة الهي مف الالظائؼ الحيالية  ي الفندؽلالقداـل الأ ار إقامت

د أهػػـ الالظػػائؼ الحياليػػة  ػػي المنظمػػة الفندقيػػة الهػػي تسػػمؿ الالظػػائؼ أحػػ وظيفللة التسللويا: -س
الفرييػػػػة التاليػػػػة  تخطػػػػيط التطػػػػػالير الخػػػػدمات الفندقيػػػػة التسػػػػػعيرها التراليتهػػػػا التالزيعهػػػػا  متناسػػػػػقة 

 المتكاممة م  بقية الالظائؼ الفندقية األخرىل  
المكلان تغيلرا  مما سبا تشكل السياحة مجموعة من العالقات والخلدمات المرتبطلة بعمميلة تغيلر 

ماقتا  وتمقائيا , دون أن يكون ذل  ألسلباب تجاريلة أو مينيلة أو حرفيلة, وتنقسلم السلياحة إللى 
عدة أنواع وفقا  لمعايير مختمفة, وتتميز بعدة خصائص تميزىلا علن بلاقي األنشلطة االقتصلادية 

ىميتيللا سللرعيا نمللوا  فللي العللالم, ممللا زاد فللي أأاألخللر , حيللث أصللبحت مللن أكبللر الصللناعات و 
ويتميز العلرض السلياحي الفنلدقي بلالتنوع االقتصادية واالجتماعية لما تدره من عمالت أجنبية. 

الكبير ألماكن اإلقامة, ومقومات ال:يافة, حيث أن ىنا  مجموعة من العناصر الناظمة لمبيئلة 
البيئلة الفندقية وتاثر في جذب السلواح, والتلي تتمثلل فلي عواملل خارجيلة )البيئلة االقتصلادية, 

التكنولوجيللة, البيئللة االجتماعيللة والثقافيللة, البيئللة السياسللية والقانونيللة, البيئللة الديموغرافيللة, 
السللائح(, وعوامللل داخميللة )الييكللل التنظيمللي, ’ البيئللة الطبيعيللة, البيئللة التنافسللية, الوسللطاء

بيئلة فندقيلة  الثقافة التنظيمية, العاممون, وظائف فندقيلة(, والتلي يجلب التركيلز عمييلا ل:لمان
 تنافسية. 
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 تدواعي اهتمام املؤشصاث الفىدكيت بئدارة الجىدة الشامل -3-7

 الجىدة في املؤشصاث الفىدكيت اشتراجيجياث -3-8

العامتتتتت راجيجيت اشتتتتتراجيجيت إدارة الجتتتتىدة الشتتتتاملت وع كتهتتتتا با شتتتتت -3-9

 للمؤشصت الفىدكيت
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 ملدمت: -3-1

تعتبػػر التػػالدة السػػاممة إحػػدى األاللاليػػات  ػػي اهتمػػاـ المنسػػات السػػياحية بهػػدؼ تحقيػػؽ مسػػتاليات 
ياليػػة مػػف األداء, الالسػػيما بعػػد أف حققػػت المنسػػات السػػياحية يمػػى مسػػتالى العػػالـ نتاحػػات يديػػدة 

مسؤاللية التمي  الالتػي باتػت اليػاـل إحػدى الركػائز األساسػية بتبنيها الفمسفة التي مفادها أف التالدة 
 ي تطبيؽ مبادرات التالدة الالتي تبنتها المنسات السياحية كمبادرات لحؿ مسكبلت التالدة اللتمبية 
دارة أ ضػػؿ لؤل ػػراد العػػامميف  متطمبػػات الزبػػالف بسػػكؿ مسػػتمر المػػف خػػبلؿ تحسػػيف أداء العمميػػات الا 

 داخؿ المنس ةل
إدارة التػالدة السػػاممة  ػػي المؤسسػات الفندقيػػة لػـ يعػػد متػػرد خيػار, بػػؿ حتميػػة ال إف مسػ لة تطبيػػؽ 

مفر منها, كالنها تم ؿ نمالذتًا متكامبًل يمكنها مف امتبلؾ الميزة التنا سية, اليح ها يمػى التحسػيف 
باستمرار مػف خػبلؿ تنميػة التحفيػز المػالارد البسػرية التخفػيض التكػاليؼ الالالقايػة مػف أخطػاء العمػؿ 

سػبؿ التعػاالف الالتنسػيؽ الالتحمػي بػرالح الفريػؽ الالتحسػيف المسػتمر لتػالدة الخػدمات المقدمػة  التعزيز
 الب سعار تنا سية, مما يحقؽ رضا ال قة العمبلء  الضيالؼ ل

لذلؾ تحاالؿ الباح ة مف خبلؿ هذا الفصؿ التعريؼ ب همية التالدة الساممة  ػي المنسػات السػياحية 
بينػػػة ماهيػػػة الخدمػػػة الفندقيػػػة الخصائصػػػها الأبعادهػػػا, بسػػػكؿ يػػػاـ الالفندقيػػػة منهػػػا بسػػػكؿ خػػػاص, م

الدالايػػػي اهتمػػػاـ المؤسسػػػات الفندقيػػػة بػػػإدارة التػػػالدة السػػػاممة, البيػػػاف العبلقػػػة بػػػيف اسػػػتراتيتية إدارة 
 التالدة الساممة الاالستراتيتية العامة لممؤسسات الفندقيةل

 :وأهميتها في امليشآث الفىدكيتالجىدة ثلافت مفهىم  -3-2

التالدة: القابميات التنظيمية الالعادات الااليتقادات التي يمكف مف خبللها تصميـ   قا ةيقصد ب
التسميـ السم  الالخدمات التي يمكف أف تمبي حاتات الردبات الزبالف التحقيؽ النتاح يمى المدى 
البعيدل كما ير ت يمى أنها  مسفة سخصية ال قا ة تنظيمية تستخدـ كمقياس لمناتج العممي 

  1منظمة التعاالف لتحقيؽ األهداؼ المرسالمةلالتقنيات إدارية 
ال قا ة التالدة هي المناخ التنظيمي الذي يؤدي  يه متماليات العامميف ساليًة مهامهـ المعينة اللها 
مكالنيف تبنى يميهما سرالط العممية بطرؽ المهنة الاالتصاؿ  المّكالف األالؿ تنظيمي الهال سمة 

الليات األ راد الالحدات الخدماتل أما ال اني  هال هيكمية الالذي يسير إلى المهاـ الالمعايير المسؤ 
سمة نفسية تسير إلى الفهـ الالمرالنة الاالستراؾ الابماؿ الالعالاطؼ الاف ال قا ة تعني اإلطار 
المفاهيمي لهذي السمات المختمفة التنظيمية الالنفسية الالتي تسير إلى حث أال تحريؾ  األ راد نحال 

  2التالانب التي تستمؿ يميها  قا ة التالدة مف أهمها:الهناؾ العديد مف  تحقيؽ األهداؼل
                                      

1
- Froment , Eric, Developing an Internal Quality Culture in European Universities , Report on the 

Quality Culture Project Round II , European University Association, 2004, p11 
 ل48مفاهيـ التطبيقات,  الطبعة األاللى, دار الائؿ لمنسر, يماف, األردف, ص - , إدارة التالدة الساممة 2114تالدة, محفالظ   -2



42 

  

 التركيز يمى الزبالفل  -1
 أداء العمؿ بسكؿ صحي  منذ البدايةل -2

 التفاني  ي العمؿل -3

 احتراـ ابخريفل -4

 الصدؽ  ي التعامؿ م  ابخريفل -5

 الخط  هال  رصة لمتطالرل -6

 ت أك ر  ايميةليدـ التقيد بالعبلقات الرسمية بهدؼ إتراء اتصاال -7

 التميز هال منهتنال   -8
الال قا ة هي االيتقادات المستركة الالقيـ الالمالاقؼ الأنماط السمالؾ الذي يميز متمالية يف أخرى 
أال منظمة يف منظمة أخرى, ال قا ة التالدة هي  هـ المدير الالعامميف لمنظـ السائدة الالمطبقة 

الطبيعي الناتج يف التطالرات الطبيعية لمعمميات  الالبيئة الداخمية الالزبائف الهي التحسيف المستمر
سعادي التحقيؽ النمال الالربحيةل   التي تذهب نحال تحقيؽ رضا الزبالف الا 

كما تعني  قا ة التالدة ب ف المنظمة ككؿ قد قبمت بعناصر التالدة  ي تمي  الالظائؼ التي تؤ ر 
ير مفاتئة الالتزاـ أك ر يمى أداء المنظمة البالتالي  إف هذا القبالؿ قد ي مر يف تحسينات د

بالتالدة التويرات مستمرة  ي األداء, الهناؾ مف ينظر إلى  قا ة التالدة مف خبلؿ مدى أهميتها 
  يمى األهمية المتزايدة لعمميات التالدة الداخمية Sursock ي تحسيف أداء العمميات , إذ يؤكد  

  1الالتي تنب  مف الاليي ب همية  قا ة التالدة المف خبلؿ ابتي:
يساهـ  ي تطالير  quality culture championإف تستي  التمييز أبطاؿ  قا ة التالدة  -1

 التطبيؽ استراتيتية  قا ة التالدةل

 تديـ  قا ة التالدة التطالير الفعاؿ لمفرد المبلئـ الالمصادر الماليةل -2

 الديـ اإلداري لبناء  قا ة التالدةل -3
يعتمد يمى   ISO 9001يؽ نظـ إدارة التالدة    يقالؿ أف إمكانية تطبMiller, 2008 :2أما  

نسر  قا ة التالدة لدى العامميف, البالتالي يسهـ هذا النسر  ي تسهيؿ مراتعة التقييـ التقدـ نحال 
لزبالف الالض  انتاز األهداؼ التنظيمية الااللتزاـ بالتحسيف المستمر الالتركيز يمى متطمبات ا

ضمف تحقيؽ أهداؼ العممية التحقيؽ الكفاءة العممية أي أف  قا ة التالدة ت األهداؼ التحديد
 2الالفايمية  ي استخداـ المالارد المتاحة أماـ المنظمةل

                                      
1

- Sursock , Andree, Evolving Approaches to Quality in Europe , Annual Enhancement Conference 

Edinburgh, 8 March, 2007,p10  
2

- Miller, Brian, W, New Ways to Achieve Quality and Improvement, quality corner , Modern Steel 

Construction , July,2008, p2  
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اليؤكد  تالدة  أف مف األمالر الهامة  ي  قا ة التالدة هال التركيز يمى  قا ة  خدمة الزبالف, إذ أف 
 1ارتيًال قا ة التالدة تقالد إلى درس  قا ة خدمة الزبالف سالاء كاف هذا الزبالف داخميا أـ خ
ال   Demingإف أهمية  قا ة التالدة يمكف أف تبرز  ي طرالحات الأ كار خبراء التالدة أم اؿ

Juran الCrosby  إذ أكدت أيمالهـ الأ كارهـ يمى يدد مف العناصر ال قا ية التي يتب أف
تخض  لمتويير مف اتؿ تطبيؽ  مسفة التحسيف كما أكدالا يمى أهمية بناء  قا ة التالدة لتويير 

 لهـ الضيؽ لمتالدة التالتيه نحال التالدة كسرط أساسي لمتحسيف المستمرالف
   يالض  المفهاـل المتكامؿ ل قا ة التالدة: 1-3الالسكؿ رقـ  

 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( المفيوم المتكامل لثقافة الجودة1-3الشكل رقم )
 المصذر:

Woods John A. 1996 , The Six Values Of A Quality Culture. 

التالدة المف خبلؿ تركيزي يمى قيادة  قا ة  يالض  السكؿ الدالر المهـ لممدير  ي  هـ النسر  قا ة
 التالدة الالعمميات الالقيمة المضا ة لمالصالؿ إلى مستاليات يالية مف رضا الزبالفل

إدارة إلػى تحقيػؽ ميػزة تنا سػية  ػي تبّنػي  مسػفة  فندقيػةلقد أّدى إدراؾ أهميػة التػالدة  ػي المنسػات ال
مف األ كار الخاصة, التبنى إدارة  , الهي  مسفة قائمة يمى أساس متماليةTQMالتالدة الساممة 

التالدة الساممة يمى مػدخؿ الػنظـ الػذي ي خػذ  ػي نظػري التػداخؿ بػيف تميػ  يناصػر التنظػيـ, ممػا 
 2يؤدي إلى زيادة  ايمية المنظمةل

                                      
1

 .48, ص, مرجع سابقمفاهٌم وتطبٌقات -, إدارة الجودة الشاملة , محفوظجودة -
2

 .421اإلسكندرٌة, ص(, إدارة العملٌات واإلنتاج, الدار الجامعٌة, 2222البكري, سونٌا محمد ) -

 اإلدارة
 

رضا الزبون 
 وإسعاده

 النظم السائدة

قيادة ثقافة الشركة 
 والزبون

التركيز على العمليات والقيمة المضافة 
 الزبونإليجاد إسعاد 

 استثمارات المنظمةمتكامل 

ز
زي

تع
وال

ة 
سي

عك
 ال

ية
غذ

الت
 



44 

  

دارة التػػػالدة السػػػاممة هػػػال التحسػػػيف المسػػػتمر, الالتالتػػػه بالضػػػيؼ, الالهػػػدؼ هػػػال إل ػػػاألمر األسػػػاس 
 1إرضاء الضيؼل
 2, الهي كابتي:فندقية ي المنسات المف المزايا التي تحققها إدارة التالدة الساممة هناؾ متمالية 

هناؾ المزيد مف إدارات األيماؿ التتارية التي تقدـ خػدمات أك ػر مػف أي  في مجال الخدمة: -1
القػػت مضػػى, الكػػذلؾ  ػػإّف نمػػال المنسػػات السػػياحية المتصػػمة بالخػػدمات, مػػازاؿ مسػػتمرًا  ػػي التالسػػ  

 نتيتة لتبّني  مسفة إدارة التالدة الساممةل

ي مػف المنا سػة, التػال ر يعتمد بقاء األيماؿ يمى حصاللها يمػى القػدر الكػا ازدياد المنافسة:  -2
 إدارة التالدة الساممة المزايا التنا سية بالؼ المنسات السياحيةل 

إّف مػف المػدرؾ اليػالـ أك ػر ممػا مضػى لمػاذا يسػت  الضػيالؼ بعػض الفيم األكبلر لم:ليوف:  -3
الخػػػدمات اليتتنبػػػالف الػػػبعض ابخػػػر, اف المنتتػػػات ذات التػػػالدة الالسػػػعر المعقػػػالؿ هػػػي المفضػػػمة, 

بصػالرة تيػدة,  ػإدارة التػالدة  ـ الضيالؼ يردبالف  ي أف تتـ معاممته ءهال كؿ سي اللكف ذلؾ ليس
 الكاممة تحتـر األ راد المساركتهـ  ي تحسيف التالدةل

مػػف أتػػؿ تحسػػيف تػػالدة الخػػدمات : فندقيللةاشللترا  وانللدماج الجيللود كافللة فللي المنشلل ت ال -4
رضاء الزبالفلالمقدمة, هذا التحسيف يتطمب تخاليؿ الصبلحيات البلزمة ألتؿ   القياـ بالعممية الا 

 3اخخذ بعين النظر التقاط الثالث اختية: فندقيةال تبناء  عمى ذل  يجب عمى مقدم المنتجا
التم ػػؿ العنصػػر األسػػاس بمعادلػػة التػػالدة بالسػػعر,  عمػػى المقػػدـ أف يػػدير الميللزة التنافسللية:  -1

التػػػي تمبػػػي حاتػػػات محػػػددة, الذلػػػؾ بهػػػدؼ تقػػػديـ مسػػػتالى  فندقيػػػةبنتػػػاح متماليػػػة مػػػف المنتتػػػات ال
 التالدة المردالب لممنتج السياحي, البالسعر الذي يناسب قدرات الضيؼ المستهدؼل

المقدمػة لمسػائ  لهػا يػدد مػف  فندقيةإّف تالسي  مستالى الخدمات ال: فندقيةمستو  الخدمات ال -2
تناليػ  المسػتمر لمحتػالى التػالد الخدمػة الفالائد,  هي تقدـ لمضيؼ مساحة اختيار أكبر مف خػبلؿ ال

 السياحية المعرال ةل

المقدمػػة يتػػب أف ال تكػػالف يمػػى حسػػاب تنا سػػية  فندقيػػةإّف تالسػػي  المنتتػػات الاالسللتراتيجية:  -3
األسػػعار ال ايميػػة اإلدارة, لػػذلؾ  مػػف الضػػرالري صػػيادة اسػػتراتيتية تتفػػؽ مػػ  تػػالدة مػػا يقػػدـ مػػف 

راتيتية مرنػة القابمػة لمتكيػؼ مػ  المتويػرات  ػي ردبػات منتتات سياحية, كما يتب أف تكالف االسػت
الأذالاؽ الضػػيالؼ أال التقمبػػات المتالقعػػة ب سػػعار الصػػرؼ أال التويػػرات  ػػي القػػالة السػػرائية لمضػػيالؼ 

 المستهد يفل
                                      

1
- Morgan, Colin & Murgatroyd, Stephen, Total Quality Management in the public sector An 

International perspective, 1994,126.   
2

 74-72ص ص(, تسوٌق الخدمات السٌاحٌة, دار البركة للنشر والتوزٌع, الطبعة األولى, 2224أبو رحمة, وآخرون ) -
3

- Ghosh, Sttikhar, making business senses of the internet, Harvard Business Review March, April 
1998, p35.  
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 :فىدكيتخطىاث جحليم إدارة الجىدة الشاملت في امليشآث ال -3-3

إّف استقباؿ السياح يتطمػب اإللمػاـ الكبيػر بالػَدالر المطمػالب مػف العنصػر البسػري ينػد بػدء العمميػة 
السػػياحية الحتػػى نهايتهػػا, كمػػا يمتػػد َدالر العنصػػر البسػػري ليسػػمؿ  هػػـ حاتػػات الردبػػات السػػياح, 

دة , إلسبايها يمى أكمؿ الته, البما يحقؽ إنتػاز األهػداؼ السػياحية المنسػال  الفندقيةالتهيئة البيئة 
الهػػذا ال يػػتـ إاّل مػػف خػػبلؿ تحقيػػؽ التػػالدة  ػػي خدمػػة السػػياح,  هنػػاؾ متماليػػة مػػف الخطػػالات التػػي 

 1البّد مف تطبيقها  ي هذا المتاؿ:
إّف معظػـ العػامميف يفسػمالف  ػي متػاؿ خدمػة الضػيالؼ  إظيار موقف إيجابي تجاه اخخلرين: -1

المالقؼ اإليتابي بالنسبة  بسبب المالقؼ, الليس هناؾ  ي متاؿ خدمة الضيؼ أ ضؿ مف إظهار
لتمي  مف يتـ التعامؿ معهـ, اليعتمد المالقؼ الذي يتـ إظهاري لآلخريف  ي األساس يمى الطريقة 

 التي ينظر بها السخص إلى الظيفتهل المف الطرؽ التيدة إلظهار مالقؼ إيتابي:
  الهال مف االنطبايات األاللى التي تعطى لمضيؼل المظير: -

 أف تفسر أك ر مف نصؼ الرسالة التي يبعث بها المرسؿل التي يمكف لغة الجسد: -

إذ دالبػػًا مػػا تكػػالف نبػػرة الصػػالت أال الكيفيػػة التػػي يػػتـ  يهػػا قػػالؿ سػػيء مػػا أك ػػر  صللد  الصللوت: -
 أهمية مف الكممات التي يتـ استخدامهال

إّف المهارة مهمة  ي اسػتخداـ الهػاتؼ بسػبب أّف السػخص يممػؾ صػالته  قػط لبليتمػاد  الياتف: -
 يه, ألف السخص يندما يكالف يمى الخط م  الزبالف,  إّنه يكالف المم ؿ الالحيد لممنظمةليم

ـّ تحديد تمؾ الحاتات يف طريؽ: تحديد حاجات ال:يوف: -2  اليت
إّف معر ػة متطمبػات التالقيػت  ػي تقػديـ الخدمػة  إدرا  المتطمبات الزمنية لجودة خدمة ال:يف: -

 دمة ذات تالدة ياليةلأمر مهـ  ي مباسرة النساط  ي تقديـ خ

 الهذا يمن  مقدـ الخدمة بخطالة الاحدة لؤلماـ مقارنة بالضيالؼل توقع حاجات ال:يوف: -

الاليقظػة هػي مهػارة  هػـ مػا قػد  تحديد حاجات ال:يوف من خالل يقظلة ولطلف مقلدم الخدملة: -
 يحتاته الضيالؼ اليردبالف  يه, اليذهب إلى أبعد مف تقديـ الخدمة  ي حينها, الأبعد مف التالق ل

الهنالػػؾ أربػػ  حاتػػات أساسػػية  تحديللد الحاجللات عللن طريللا فيللم حاجللات ال:لليوف األساسللية: -
 حة للمضيالؼ  الحاتة لمفهـ اللمسعالر بالترحيب الالحاتة لمسعالر باألهمية الالرا

يتب أف يكالف لكػؿ يمميػة  تحديد االحتياجات عن طريا الحصول عمى المعمومات المرتجعة: -
 تقديـ خدمة لمضيؼ طرقًا لمحصالؿ يمى معمالمات مرتتعةل

                                      
دراسة مٌدانٌة مقارنة, رسالة ماجستٌر  -(, تطبٌق عناصر إدارة الجودة الشاملة فً القطاع الفندق2111ًجواد, رحاب حسٌن ) -1

 53-51معة الكوفة, بغداد, ص صغٌر منشورة, كلٌة اإلدارة واالقتصاد, جا
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يمكػف تػال ير تػالدة الخدمػة يػف طريػؽ ت ديػة الالاتبػات  العمل عملى تلوفير حاجلات ال:ليوف: -3
لتػػرد, الترتيػػب الممفػػات, التسػػتيؿ المعمالمػػاتللل المسػػاندة المهمػػة التسػػمؿ تمػػؾ الالاتبػػات أيمػػاؿ ا

إلػػخل  نتػػػاح مقػػػدـ الخدمػػػة يعتمػػػد يمػػػى قدرتػػػه يمػػػى إرسػػػاؿ رسػػػائؿ الاضػػػحة, إذ يمكػػػف أف تتسػػػبب 
التي يتـ االتصاؿ بها إلى نتاح أال  سؿ مقدـ الخدمة  ي العمؿ,  عميػه الال ػاء بالحاتػات  ةالطريق

ـّ ذكرها سابقًا, اليميه ممارسة الخدمة يف طريؽ التراليج الفعاؿ  األساسية األربعة لمضيالؼ التي ت
 لالمنس ة الفندقيةلخدمات 

القػػد يكػػالف تقػػديـ الخدمػػة التيػػدة تحػػديًا خاصػػًا ينػػدما يحػػدث ديػػر المتالقػػ , إذ تضػػ  الالقػػائ  ديػػر 
 المتالقعة  ي الوالب أيباء إضا ية يمى القدرة يمى تقديـ خدمة ذات كفاءة يالية لمضيؼل

 ذلؾ مف خبلؿ: اليتـّ  وف سيعودون:التأكد من أّن ال:ي -4
 التحمس لمعمؿل -

 القياـ بما يمكف القياـ به إلرضاء أاللئؾ الذيف يستكالفل -

 تعّمـ كيفية كسب الضيالؼ العصبييفل -

اإلقػػداـ يمػػى أخػػذ الخطػػالة اإلضػػا ية لتقػػديـ الخدمػػة مػػف خػػبلؿ مخاطبػػة الضػػيالؼ الالػػذهاب إلػػى  -
 أبعد مما يتالقعالفل

 :الفىدكيتأبعاد إدارة الجىدة الشاملت في امليشآث  -3-4

 1, الهما:فندقيةدارة التالدة الساممة  ي المنسات الأتم  أدمب الكتّاب يمى التالد بعَديف إل
 تحقيؽ رضا الزبائف  رضا الضيالؼ ل -

 اندماج المالظفيفل -

ت أصػبًل ألتػػؿ اُلتػػدالفندقيػة هػال تحقيػؽ رضػػا الضػيؼ, لػػذلؾ  المنسػات  سػ ة  ندقيػػة هػدؼ أي من 
تمبيػػػػة احتياتػػػػات الزبػػػػائف مػػػػف خػػػػبلؿ تقػػػػديمها لممنتتػػػػات  الخػػػػدمات  التػػػػي تمبػػػػي ردبػػػػاتهـ الُتسػػػػب  

 احتياتاتهـل 
 ػػالتالدة هػػي العامػػؿ األسػػاس  ػػي اختيػػار الضػػيؼ لتمػػؾ الخدمػػة يػػف ديرهػػال  مػػف األمػػالر الالاتػػب 

ئة, لذلؾ ُيعػّد الزبػالف أخذها بنظر األهمية هال كيؼ يتـ حكـ الضيؼ يمى التالدة التيدة مف الردي
 هال العنصر األساس الاألك ر أهمية  ي أي منظمةل 

البما أّف إدارة التالدة الساممة ترّكز يمى كؿ مف الزبالف الداخمي الالزبالف الخػارتيل إذ ُيعػّد الزبػائف 
الخػػارتيف هػػـ مػػف يسػػتممالف مخرتػػات النظػػاـ  الخػػدمات , الهػػـ الضػػيالؼل أمػػا الزبػػائف الػػداخميالف, 

                                      
1

- Peter, haug & ken, S, leeleman, Introduction of Total Quality Management in to the process of 
teaching Management, adiscussion of initial application Journal of Management education, 1996,p55.  
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 ػػي الفنػػدؽ ممػػف يقالمػػالف بترتمػػة احتياتػػات الزبػػائف  هػػـ المػػدراء الالمػػالظفيفلسػػياحي,  ػػي النظػػاـ ا
 1الخارتيف إلى خصائص لمخدمات المقدمة, المهمالف  ي تعريؼ التقديـ العمميةل

لذا ُيعد الزبالف هال نقطة البداية الالنهاية لمختمؼ األنسطة, البمعنى آخػر, إّف النسػاط يبػدأ بػالزبالف 
اته الما يطم  إليه, الينتهي بػه, ألّنػه هػال مػف يقتنػي هػذا المنػتج  الخدمػة , مف خبلؿ تمبية احتيات

البالتػػالي  عمميػػة التقيػػيـ سػػتكالف مػػف قبمػػه, اليميػػه  ػػإّف إرضػػاء الزبػػالف يعنػػي زيػػادة إقبالػػه يمػػى هػػذا 
 2المنتج الذي ينعكس يمى زيادة المبيعات, البالتالي زيادة األرباح, الالعكس صحي ل

 3الهما: المنس ة الفندقية,نتاح أيماؿ الهناؾ يامبلف أساسياف ل
يبػػػػارة يػػػػف نظػػػػاـ يتعامػػػػؿ مػػػػ  العالامػػػػؿ الخارتيػػػػة  الزبػػػػائف الالبػػػػائعيف   سػػػػ ة الفندقيػػػػةإّف المن -1

التػي يكػالف ايتمادهػا األسػاس  سػ ةبالصفهما العنصريف المذيف يؤ راف  ي التالدة, اليتب يمى المن
 دةليمى تحقيؽ ردبات الزبائف التي تستند إليه أهداؼ التال 

 هػـ متماليػة العالامػؿ الداخميػة  فندقيػةأما العامؿ ابخر المؤ ر  ي نتاح منظمات األيمػاؿ ال -2
 التي تؤ ر  ي التالدة, م ؿ المدراء الالعماؿ الالمالارد الالعممية اإلنتاتيةل 

أف تركػز يمػى  فنػدقيلذا  بلبػد مػف تميػ  ممارسػات التطبيقػات إدارة التػالدة السػاممة  ػي القطػاع ال
رضػػا الضػػيؼ التمبيػػة احتياتاتػػهل  عمػػى إدارة الفنػػدؽ أف تكػػالف مسػػتمعة تيػػدة لضػػيال ها, الأف تكػػالف 
مسػػتتيبة تيػػدة لحاتػػاتهـ الردبػػاتهـ, الهػػذا يتطمػػب  هػػـ كامػػؿ لمعمميػػات الداخميػػة لهػػؤالء الضػػيالؼ, 

تصػميـ الكذلؾ لحاتاتهـ المستقبمية, الأيضًا ضرالرة ربػط كػؿ مػف حاتػات الضػيالؼ, مػ  يمميػات 
العمميػػة السػػياحية  ػػي المنظمػػة  الفنػػدؽ ل كمػػا يتػػب يمػػى إدارة الفنػػدؽ قيػػاس رضػػا الضػػيالؼ يػػف 

 4أداء تالدة خدمتها المقارنة هذي النتائج م  نتائج المنسات األخرىل
الألتػػؿ خمػػؽ حالػػػة مػػف التالا ػػػؽ بػػيف أ ػػػراد التنظػػيـ الصػػػالاًل إلػػى تػػػالدة الخدمػػة أال المنػػػتج البػػّد مػػػف 

ة  أي حػػػػ هـ يمػػػى االهتمػػػػاـ بعمميػػػة التنظػػػػيـ , الػػػذي يعػػػػد المحػػػالر ال ػػػػاني انػػػدماج المػػػػالظفيف كا ػػػ
 لفندقيالضرالري لتطبيؽ إدارة التالدة الساممة  ي القطاع ال

                                      
1

- Krajwaski, Lee & Ritzman, Larry , Operation management, strategy and Adison -wesley Publishing 

Co. Inc. 1996-1999, p115.  
محمد يبد العاؿ؛ حسيف,  راس يدناف, اسػتخداـ النمػاذج الخطيػة  ػي تفضػيبلت المسػتهمؾ, متمػة القادسػية لمعمػاـل اإلداريػة,  ,النعيمي -2

 ل2, ص2000, 4العدد
3

- Adam, Evarch & Ebert, Ronal, Predation and Operation management, concepts, models and   5
th

 
1992-1996, p601.  
4

- Linda, Tucci, Meacuring Quality, focus Movers form parts to people tournal. Stlouis Business, 1996, 
p15.  
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 الهدؼ مف إدارة التالدة الساممة هال إسراؾ تمي  العامميف  ي المنظمة  ي تهد متناسؽ لتحسػيف 
د بم ابػػة التػػزاـ سػػامؿ نحػػال أداء األيمػػاؿ األداء يمػػى تميػػ  المسػػتالياتل  ػػإدارة التػػالدة السػػاممة تعػػ

 1بسكؿ صحي , البدالف هذا االلتزاـ ال يمكف تحقيؽ حالة االندماج بيف المالظفيفل
اليمكف التالصؿ إلى حالة االلتػزاـ هػذي يػف طريػؽ المصػارحة الال قػة المػذيف ُيعػّداف مػف أهػـ مبػادئ 

ال يتػػال ر األسػػاس الػػبلـز إلسػػراؾ المػػالظفيف  ػػي السػػعي إلػػى التحسػػيف  التػػالدة السػػاممة, البػػدالنهما
المسػػتمرل المػػف الالسػػائؿ المهمػػة  ػػي انػػدماج المػػالظفيف هػػال بنػػاء الفريػػؽل  تػػالهر هػػذي الفكػػرة هػػال 

 2االبتعاد يف الفردية  ي التصرؼ ال ي اتخاذ القرارل
ـّ التػػه البػػدّ  مػػف االهتمػػاـ بالعناصػػر الفايمػػة لمفريػػؽ,  اللوػػرض إنتػػاز يمػػؿ التػػالدة لمفريػػؽ يمػػى أتػػ

 الهي كما مالّضحة  ي السكؿ ابتي:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 في الفريا( العناصر الفاعمة 2-3الشكل رقم )
 المصذر:

Woods John A. 1996 , The Six Values Of A Quality Culture. 

يالضػػ  السػػكؿ أهميػػة  ػػػرؽ العمػػؿ,  الهػػدؼ مػػػف الراء تسػػكيؿ الفريػػؽ أّف كػػػؿ  ػػرد يسػػهـ بمهارتػػػه  
الخبرتػػه اليصػػوي إلػػى ابخػػريف م ممػػا يصػػوي ابخػػرالف إلػػى سػػماع آرائػػهل  المنسػػات بحاتػػة إلػػى 
 التحسيف المستمر لتالدة خدمتها الزيادة إنتاتيتها, الهذاف العنصراف المحدداف بحاتة إلى الفريؽل

                                      
,  يميب, ترتمة يبد الفتاح السيد النعماني, إدارة التالدة الساممة, التوير ال قا ي األساسي الصحي  إلدارة التالدة الساممة اتكمسالف -1

 ل 41, ص1996, 1الناتحة, ج
2 - Mark M. & Others, Fundamentals of Operation management, 2

nd
, vwin Inc, 1995, p93.  

أدراض 
 الفريؽ

دالار أ
المسؤاللية 
 الفريؽ

 تقدير
 الفريؽ

 ت  ير
 الفريؽ

 نتائج
 الفريؽ

  ايمية
 الفريؽ

 قرارات
 الفريؽ

  ايمية 
 العمؿ  رؽ



49 

  

منسات السياحية أف تعّيف التحػّدد الزبػائف األساسػييف الالمسػتفيديف المباسػريف مػف خػدماتهال  عمى ال
الأف تقالـ بمن  الحالا ز لمف يمتـز بتحقيؽ التالدة الالتميز الأف تستؿ تمؾ اإلنتازات الااليتراؼ بها 

 1المن  المكا ات ال قًا لهال
 حىدة الخدماث الفىدكيت ودورها في الجذب الصياحي: -3-5

الحػػديث يػػف تػػالدة الخػػدمات الفندقيػػة الدالرهػػا  ػػي التػػذب السػػياحي البػػد مػػف التعريػػؼ بتػػالدة قبػػؿ 
تمػػؾ التػػي تسػػتمؿ يمػػى البعػػد اإلترائػػي الالبعػػد السخصػػي الخدمػػة هػػي: الخدمػػة بسػػكؿ يػػاـل  تػػالدة 

ك بعػػػاد مهمػػػة  ػػػي تقػػػديـ الخدمػػػة ذات التػػػالدة العاليػػػة, حيػػػث يتكػػػالف التانػػػب اإلترائػػػي مػػػف الػػػنظـ 
الاإلتػػػػػػػراءات المحػػػػػػػددة لتقػػػػػػػديـ الخدمػػػػػػػة أمػػػػػػػا التانػػػػػػػب السخصػػػػػػػي لمخدمػػػػػػػة  هػػػػػػػال كيػػػػػػػؼ يتفايػػػػػػػؿ 

  2  لعمبلءلالمفظية  م  االعاممالف بمالاقفهـ السمالكاتهـ الممارساتهـ 
التػػػي يتالقعهػػػا العمػػػػبلء أال  أيالمدركػػػة أال  هػػػي تػػػالدة الخػػػدمات المقدمػػػة سػػػالاء كانػػػت المتالقعػػػةو

يػػدركالنها  ػػي الالاقػػ  الفعمػػي, الهػػي المحػػدد الرئيسػػي لرضػػا العميػػؿ أال يػػدـ رضػػاي حيػػث يعتبػػر  ػػي 
   3 الالقت نفسه مف األاللاليات الرئيسية التي تريد تعزيز مستالى التالدة  ي خدماتهال

دمػػة, الالتػػالدة التػػي خالفػػرؽ الػػذي يفصػػؿ العميػػؿ يػػف ال ذلػػؾيمػػى أنهػػا  تػػالدة الخدمػػةؼ تعػػرّ مللا ك
  4 يحس بها بعد استعماله لمخدمة, أال بعد تقديمها لهل

  5 :يمكف تعريؼ تالدة الخدمة مف خبلؿ األبعاد ال بل ة الخاصة بالخدماتو
 لمسكمة معّينةلالبعد التقني الالذي يتم ؿ  ي تطبيؽ العمـ الالتكناللالتيا  -1
البعػػد الػػالظيفي أي الكيفيػػة التػػي تػػتـ  يهػػا يمميػػة نقػػؿ التػػالدة الفنيػػة إلػػى العميػػؿ التم ػػؿ ذلػػؾ  -2

 التفايؿ النفسي الاالتتمايي بيف مقدـ الخدمة الالعميؿ الذي يستخدـ الخدمةل
 اإلمكانيات المادية الهي المكاف الذي تؤّدي  يه الخدمةل -3

ؿ المقػػػدـ يػػػنتج أف تػػػالدة الخدمػػػة تتعمػػػؽ بػػػذلؾ التفايػػػؿ بػػػيف العممػػػف خػػػبلؿ التعػػػاريؼ السػػػابقة نسػػػت
 الخدمة حيث يرى العميؿ تالدة الخدمة مف خبلؿ مقارنته بينما يتالقعه الاألداء الفعمي لمخدمةل

لتػػالدة الخدمػػة أهميػػة كبيػػرة بالنسػػبة لممؤسسػػات التػػي تهػػدؼ إلػػى تحقيػػؽ النتػػاح الاالسػػتقرار,  فػػي 
خداـ التخطػػػػيط  ػػػي اإلنتػػػاج, التصػػػنيؼ المنتتػػػات بانتظػػػػار متػػػاؿ المنتتػػػات السػػػمعية يمكػػػف اسػػػت

العمػػبلء لكػػف  ػػي متػػاؿ الخػػدمات,  ػػإف العمػػبلء الالمػػالظفيف يتعػػاممالف معػػًا مػػف أتػػؿ خمػػؽ الخدمػػة 

                                      
1

- David, culver implementing Total Quality Management, Rigttne second tome Journal Minnceepelis, 
Stpout city business, 1997, p12.  

(, الجودة فً المنظمات الحدٌثة, دار صفاء للنشر والتوزٌع, الطبعة األولى, عمان, 2112الدراركة, مأمون؛ طارق شبلً ) - 2

 .18ص

 .143(,إدارة الجودة الشاملة, دار صفاء للنشر والتوزٌع, الطبعة األولى, عمان, ص2111ركة, مأمون وآخرون )الدرا - 3
4

 - Gerard Taker, Michel longbois, Marketing des services, edition de nord, 1992, p45. 
 .437ثانٌة, عمان, , ص(, تسوٌق الخدمات, دار وائل للنشر, الطبعة ال2115الضمور, هانً حامد ) - 5
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التقػػديمها يمػػى أيمػػى مسػػتالى,  عمػػى المؤسسػػات االهتمػػاـ بػػالمالظفيف الالعمػػبلء معػػًا, لػػذلؾ تكمػػف 
  1 أهمية التالدة  ي تقديـ الخدمة  يما يمي:

لقػػػد ازداد يػػػدد المؤسسػػػات التػػػي تقػػػالـ بتقػػػديـ الخػػػدمات  مػػػ بًل نصػػػؼ  نملللو مجلللال الخدملللة: -1
المؤسسػػات األمريكيػػة يتعمػػؽ نسػػاطها بتقػػديـ الخػػدمات إلػػى تانػػب ذلػػؾ  المؤسسػػات الخدماتيػػة مػػا 

 زالت  ي نمال متزايد المستمرل
الد منا سػػة سػػديدة إف تزايػػد يػػدد المؤسسػػات الخدميػػة سػػالؼ يػػؤّدي إلػػى التػػازديللاد المنافسللة:  -2

 بينها لذلؾ  إف االيتماد يمى تالدة الخدمة سالؼ يعطي لهذي المؤسسات مزايا تنا سية يديدةل
إف العمػبلء يريػدالف معاممػة تيػدة اليكرهػالف التعامػؿ مػ  المؤسسػات التػي تركػز  فيم العملالء: -3

 لتيػدة الالفهػـيمى الخدمػة,  ػبل يكفػي تقػديـ خدمػة ذات تػالدة السػعر معقػالؿ دالف تػال ير المعاممػة ا
 .األكبر لمعمبلء

أصػػبحت المؤسسػػات الخدميػػة  ػػي الالقػػت الحػػالي تركػػز المللدلول االقتصللادي لجللودة الخدمللة:  -4
يمػػى تالسػػي  حصػػتها السػػالقية لػػذلؾ ال يتػػب يمػػى المؤسسػػات السػػعي مػػف أتػػؿ اتتػػذاب يمػػبلء 

هتمػػاـ أك ػػر تػدد, اللكػػف يتػب كػػذلؾ المحا ظػة يمػػى العمػػبلء الحػالييف, اللتحقيػػؽ ذلػؾ البػػد مػف اال
 بمستالى تالدة الخدمةل

     2 لتحقيؽ التالدة  ي تقديـ الخدمات يتب إتباع الخطالات التالية: 
ثارة االىتمام بالعمالء: -1  جذب االنتباه وا 

ظهػػػار االهتمػػػاـ بهػػػـ مػػػف خػػػبلؿ المالاقػػػؼ االيتابيػػػة التػػػي يبػػػديها مقػػػدـ  إف تػػػذب انتبػػػاي العمػػػبلء الا 
لمبلقاة العمبلء الحسػف المظهػر, الاالبتسػامة التذابػة الالسػمالؾ  الخدمة,  االستعداد النفسي الالذهني

اإليتػػػابي الفعػػػاؿ الال قػػػة بػػػالنفسللل الػػػخ, تعتبػػػر كمهػػػا بم ابػػػة م يػػػر يػػػؤدي إلػػػى إيقػػػاظ الردبػػػة لػػػدى 
العمػػبلء مػػف أتػػؿ الحصػػالؿ يمػػى الخدمػػة التػػي يريػػدها إلػػى تانػػب ذلػػؾ  إنهػػا تعػػزز الػػالالء الػػدائـ 

دمة التكرار الحصالؿ يميها باستمرار, اليمكف تحقيؽ ذلؾ مػف لمعمبلء مف أتؿ الحصالؿ يمى الخ
 خبلؿ المالاقؼ اإليتابية التالية:

 االستعداد النفسي الالذهني لمقابمة العمبلء الاالهتماـ بهـ الالردبة  ي تقديـ الخدمة لهـل -أ
 حسف المظهرل -ب
ظهار رالح الالد  -ج  الالمحبة  ي مسايدتهـلاالبتسامة الالرقة الالدؼء  ي التعامؿ م  العمبلء الا 
 الرالح اإليتابية نحال العمبلء بوض النظر يف التنس, الالعمر الالمظهرل -د
 الدقة التامة  ي إيطاء المالاصفات يف الخدمة دالف المتالء إلى المبالوة أال التهاليؿل -ه

                                      
 .151(, إدارة الجودة الشاملة, دار صفاء للنشر والتوزٌع, الطبعة األولى, عمان, ص2111الدراركة, مأمون ) - 1
 .217(, إدارة الجودة, إدارة المسٌرة للنشر والتوزٌع والطباعة, الطبعة األولى عمان, ص2112محمود, حضٌر كاظم ) - 2
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إسعار العمبلء بالسعادة  ي تقديـ الخدمة الأف المنس ة التي يعمؿ بها تم ؿ أ ضػؿ المؤسسػات  -ال
 ت كيدًا لمتالدة الاالهتماـ بتقديمهال

 يدـ التصني   ي المقابمة الالحديث الالتخمص مف الصالر السمبية  ي التعامؿل -ز
 التركيز يمى أف المنس ة تبدأ بالعميؿ التنتهي به  ي تال ير الخدمةل -ج
 خما الرغبة لد  العمالء وتحديد حاجاتيم: -2

مػد يمػى المهػارات البيعيػة الالتسػاليقية لمقػدـ الخدمػة إف خمؽ الردبة التحديػد احتياتػات العمػبلء تعت
 المف المتطمبات األساسية لذلؾ ما يمي:

 العرض السميـ لمزايا الخدمة المقدمة بالتركيز يمى خصائصها الال رتهال -أ
التركيز يمى نالاحي القصالر  ي الخدمات التي يعتمد يميها العميؿ م  االلتزاـ بالمالضػاليية  -ب

 لتعامؿ  ي خدمة أخرى لتفادي القصالرل ي إقناع العميؿ با
ايتماد كا ة المعدات البيعية كالسيمة لمت  ير يمى حاسة السم  الالممس الالنظر الالسـ الالتػذالؽ  -ج

 للل الخ,  الرؤية أال الممس توني يف االستماعل
ترؾ الفرصة لمعميؿ لكي يستفسر يف كا ة األمالر التي يتب أف يستالضحها الأف يكالف مقػدـ  -د

مستعدًا لمرد يمى تمؾ االستفسارات بمالضاليية الدقة مّما يتعؿ العميػؿ مسػتعدًا السػتكماؿ  الخدمة
 إتراءات اقتناء الخدمةل

التركيػػػز يمػػػى التالانػػػب اإلنسػػػانية  ػػػي التعامػػػؿ كالترحيػػػب الالسػػػعالر ب هميػػػة تػػػال ير الحاتػػػات  -ه
 الحالية الالمستقبمية لمعمبلءل

 إقناع العميل ومعالجة االعترا:ات لديو: -3
نمػػا تتطمػػب مػػف مقػػدـ الخدمػػة  إف يمميػػة إقنػػاع العميػػؿ باقتنػػاء تمػػؾ الخدمػػة ليسػػت بػػاألمر السػػهؿ الا 
العديػػد مػػف التهػػالد السػػمالكية القػػادرة يمػػى خمػػؽ القنايػػة لػػدى العمػػبلء ينػػد تقػػديـ الخػػدمات الكػػذلؾ 

بتػالدة ينػد السػراء ردػـ اقتنايػه ال العراقيػؿ التػي يضػعها ها العميػؿ يبػدي معالتة االيتراضات التي
الخدمػػة الالسػػعر المعقػػالؿ  ػػي بعػػض األحيػػاف,  يػػرى الػػبعض أف يمميػػة البيػػ  لػػف تػػتـ دالف التػػالد 
ايتراض مف قبؿ العميؿ لذلؾ  طريقة الرد يمى االيتػراض تختمػؼ مػف مالقػؼ بخػر لػذلؾ  هنػاؾ 
متماليػػػػة مػػػػف القالايػػػػد التػػػػي يمكػػػػف االيتمػػػػاد يميهػػػػا  ػػػػي الػػػػرد يمػػػػى ايتراضػػػػات العمػػػػبلء اليمكػػػػف 

 يمي: تالضيحها كما
أف يمتـز مقدـ الخدمة بالقايدة الذهنية  ي  ف التعامؿ م  العمبلء الهي  أف العميؿ دائمًا يمى  -أ

حػػؽ  بحيػػث يتػػب أف يكػػالف مقػػدـ الخدمػػة دبمالماسػػيًا  ػػي الػػرد يمػػى العميػػؿ الال يعمػػؿ يمػػى ت كيػػد 
متػاؿ خط  التهة نظر العميؿ مباسرة اللكف يتب أف يعتمد يمى متماليػة مػف المبػادئ  ػي هػذا ال

 الهي:
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اإلقػبلؿ مػػف االيتمػػاد يمػػى النفػػي المباسػػر مػػ  االيتمػػاد يميػػه  ػػي الحػػاالت التػػي ال يكػػالف منهػػا  -
 مفر مف المتالء إليهل

ر مػػ بًل طريقػػة التعػػاليض: التقػػاـل يمػػى تعػػاليض ايتػػراض العميػػؿ يمػػى الخدمػػة مػػف ناحيػػة السػػع -
 الدتهالبإظهار ت

 اض إلى ميزةلطريقة العكس التقالـ هذي الطريقة يمى قمب االيتر  -
طريقػػة االسػػتتالاب, التقػػاـل هػػذي الطريقػػة يمػػى أف يمتػػ  مقػػدـ الخدمػػة إلػػى تالتيػػه بعػػض األسػػئمة  -

 يمى العميؿ بحيث يكالف اإلتابة يميها تقييد اليتراضهل
مسػػتمعًا تيػػدًا لمعميػػؿ الأف يظهػػر االهتمػػاـ الاليقظػػة مػػ  تػػداليف يتػػب أف يكػػالف مقػػدـ الخدمػػة  -ب

 يها العميؿ حتى يتـ إرضاء كبرياءيلابراء الالمبلحظات التي يبد
يتػػب يمػػى مقػػدـ الخدمػػة أف ال ي خػػذ ايتراضػػات العميػػؿ قضػػية مسػػّمـ بهػػا,  قػػد يكػػالف العميػػؿ  -ج

رادبػػًا  ػػي اقتنػػاء خدمػػة معّينػػة لكنػػه ي يػػر االيتػػراض  قػػط مػػف أتػػؿ إنهػػاء المقابمػػة لػػذلؾ  يتػػب أف 
ذا مػا ت كػد مػف اسػتحالة ا لتعامػؿ معػه يتػب إنهػاء المقابمػة بسػكؿ يكػالف مقػدـ الخدمػة يقظػًا لػذلؾ الا 

 لبؽل
يتب يمى مقدـ الخدمة أف ال يتعؿ العميؿ يسعر بانهزامه  ي المناقسة الانه قد انتصػر يميػه  -د

 ألف هذا السعالر قد يؤدي إلى  سؿ يممية البي  بعدما أف كادت تنتهي بنتاحل
 الء بالتعامل مع المنشأة:مالتأكد من استمرارية الع -4

إف يمميػػة الت كػػد مػػف اسػػتمرارية التعامػػؿ مػػ  المنسػػ ة الخمػػؽ الػػالالء لػػدى العمػػبلء يػػ تي مػػف خػػبلؿ 
 بعض الخدمات البيعية الالتساليقية التي تسكؿ ضمانًا لالالء العمبلء لممنظمة المنها:

االهتمػػاـ بسػػكاالي العمػػبلء المبلحظػػاتهـ, بحيػػث يتػػب يمػػى مقػػدمي الخػػدمات أف يكالنػػالا يمػػى  -أ
الصبر  ي استيعاب سكاالي العمبلء الاتخػاذ اإلتػراءات التػي يمكنهػا معالتػة ذلػؾ درتة يالية مف 

 مف خبلؿ:
سعارهـ ب همية السكالى المقدمة لهـل -  االيتذار لهـ الا 
 تعاليضهـ يف الخسارة الناتمة يف ذلؾل -
 استبداؿ السم  المستخدمة  ي الخدماتل -
 التال ير الخدمات التيدة بصالرة دائمةلتقديـ السكر لمعمبلء التعظيـ دالرهـ  ي ديـ المنس ة  -
تػػال ير خػػدمات بعػػد البيػػ  بعػػد إتمػػاـ يمميػػة البيػػ  الالتعاقػػد  عمػػى مقػػدمي الخػػدمات أف يتػػابعالا  -ب

باسػتمرار تقػػديـ قطػ  الويػػار  تقػديـ هػػذي الخػػدمات بكفػاءة ياليػػة يسػايد يمػػى اسػتمرار العمػػبلء  ػػي 
 رارهالالتعامؿ م  المنس ة البالتالي استمرار التالدها الاستق
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  1 لتالدة الخدمة أبعاد هي: 

التتم ػػػؿ  ػػػي القػػػدرة يمػػػى اإلصػػػواء لمعميػػػؿ لفهػػػـ تميػػػ  ردباتػػػه المتطمباتػػػه سػػػالاء االتصلللاالت:  -1
 تعتبر أيضًا السيمة لمتعبيرلحيث تحدث أال صمت 

اليتم ػػؿ  ػػي اسػػتعداد مقػػدـ الخدمػػة  ػػي إيطػػاء الالقػػت الكػػا ي لمعميػػؿ لمتحػػدث الفيللم واإلدرا :  -2
بداء التهة   نظري دالف ممؿ أال ضتر بهدؼ  هـ حاتات العميؿ الخفيةلالا 

  ي الالقت الذي يريديل لمعميؿم ؿ  ي محااللة تقديـ الخدمة تاليالتوقيت:  -3
 الهذي ال قة إنما تت  ر مف خبلؿ السمعة التي يتمت  بها مقدـ الخدمةلالثقة في أداء الخدمة:  -4
ي يتب أف يتمت  بها مقدـ الخدمة الذلؾ  يما يتم ؿ  ي المهارة التالم:مون الذاتي لمخدمة:  -5

قناع الزبائف بهال  يتعمؽ بطريقة يرض الخدمة الا 
 التعني المقدرة يمى أداء الخدمة بنفس الكفاءة الالفايمية طالاؿ الالقتلاالستمرارية:  -6
أي تحقيؽ التتانس بيف تطمعات العميؿ الالخدمة المقدمة أي تحقيؽ الخدمة درتػة المطابقة:  -7

 اع التي يتطب  إليها العميؿلاإلسب
قد يتطّمب تقديـ بعض الخدمات استعماؿ بعض األدالات المادية لػذلؾ م ػؿ األدالات األدوات:  -8

التػػي يسػػتخدمها الطبيػػب, الهنػػا يتالقػػ  العميػػؿ بػػ ف تكػػالف األدالات متػػال رة اليمػػى درتػػة ياليػػة مػػف 
 الكفاءةل

ا داخميػػة تعبػػر يػػف مالقػػؼ اإلدارة ينظػػر يػػادة إلػػى تقيػػيـ تػػالدة الخدمػػة مػػف التهتػػي نظػػر, أحػػدهم
المدى التزامها بالمالاصفات التي صممت الخدمة يمى أساسػها, أمػا التهػة النظػر الخارتيػة  تركػز 

 يمى تالدة الخدمة المدركة مف طرؼ العميؿل
 orientation -التالتيه بالعميؿ»اليمى ايتبار أف المفهالـ التساليقي الحديث الذي يصطم  يميه 

client »اته التالقعاته  إف تقييـ التالدة يقاـل يمى أساس مبلحظػة العميػؿ لخصػائص بمعر ة حات
 الأبعادها المدى إدراكه ألدائها الفعمي أي تالدة الخدمة المدركةلالخدمة 

 إلػىحكـ العميؿ بدرتػة التميػز الالتفػالؽ المنسػالبة »التالدة المدركة ب نها:  (zeithaml) قد يرؼ 
 ل  2 «تالهر الخاصية السيء

المدركػػة يبػػارة يػػف اتتػػاي مػػرتبط بالرضػػا اللكػػف ال يسػػااليه, الالنػػاتج يػػف المقارنػػة بػػيف إذف  ػػالتالدة 
يمػػى ذلػػؾ,  ػػإف تقيػػيـ تػػالدة الخدمػػة يتػػب أف يكػػالف  التالقعػػات الاإلدراكػػات المتعمقػػة بػػاألداءل البنػػاءً 

 مف التهة نظر العميؿ اليرت  ذلؾ إلى األسباب التالية:

                                      
1
 .257(, اإلدارة الرائدة, دار صفاء للنشر والتوزٌع, الطبعة األولى, عمان, ص2222الفتاح )الصٌرفً, محمد عبد  - 
 123(, التسوٌق السٌاحً, دار الحامد للنشر والتوزٌع, الطبعة األولى, عمان, ص2115العجارمة, تٌسٌر ) - 2
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الالمؤسػػرات التػػي يحػػددها العمػػبلء الختيػػار الخدمػػة قػػد ال يكػػالف لػػدى المنسػػ ة معر ػػة بالمعػػايير  -1
النالايػػا السػػراء لػػديهـ, أال حتػػى األهميػػة النسػػبية التػػي ياللالنهػػا لكػػؿ مؤسػػر  ػػي تقيػػيـ تػػالدة الخدمػػة 

 المقدمةل
 قد تخطر إدارة المنس ة  ي معر ة األساليب التي يدرؾ بها العمبلء األداء الفعمي لمخدمةل -2
ة أف حاتػػػات العمػػػبلء التالقعػػػاتهـ تتطػػػالر اسػػػتتابة لمتطػػػالر  ػػػي قػػػد ال تعتػػػرؼ المنسػػػ ة بحقيقػػػ -3

الخدمات المقدمة مف المنس ة نفسها أال مػف طػرؼ مؤسسػات منا سػة الهػال مػا يتعمهػا تعتقػد أف مػا 
 تقدمه يعتبر مناسبًال

قػػد ال تسػػتطي  المنسػػ ة نظػػرًا لػػنقص إمكانياتهػػا, تحديػػد حاتػػات يمبلئهػػا المعر ػػة تالقعػػاتهـ أال  -4
لرضػػػا لػػػػديهـ يػػػف األداء, البالتػػػػالي يػػػدـ القػػػػدرة يمػػػى تحديػػػػد مسػػػتالى التػػػػالدة  ػػػػي تقيػػػيـ مسػػػػتالى ا

 خدماتهال
يػػرتبط تقيػػيـ التػػالدة بمسػػتالى إدراؾ العمػػبلء لمخدمػػة الكميػػة المقدمػػة لهػػـ, بمعنػػى أف يمميػػة تقيػػيـ 

التالهريػػة مختمػػؼ التالانػػب أال التػػالدة مػػف طػػرؼ العميػػؿ تسػػمؿ باإلضػػا ة إلػػى الخدمػػة األساسػػية 
لمممالسػػة  الديػػر المممالسػػة  التفايميػػة  المتصػػمة بتقػػديـ الخدمػػة, إلػػى تانػػب ذلػػؾ  عمميػػة الماديػػة  ا

 تقييـ تالدة الخدمة يعتمد بسكؿ كبير يمى حاتات الردبات التالقعات العمبلء قبؿ سراء الخدمةل
, التي أصبحت تستقطب العديد مف لتذب السياحيتعد المنظمات الفندقية الاحدة مف أهـ يالامؿ ا

االست مارات  ي مختمػؼ دالؿ العػالـ, مّمػا يعنػي أف قضػية المنا سػة تحظػى ب هميػة بالوػة مػف قبػؿ 
القػػائميف يمػػى هػػذا القطػػاع يمػػى ايتبػػار أف الخدمػػة الفندقيػػة ذات النالييػػة العاليػػة المنا ػػذ التالزيػػ  

سػية, مّمػا يتطمّػب االهتمػاـ بالػدالر التسػاليقي المناسبة تسكؿ يامبًل أساسيًا  ػي امػتبلؾ الميػزة التنا 
 الذي يتب أف تقالـ به هذي المنظمات  ي مختمؼ األسالاؽ العالمية, يمى أسس يممية مضبالطةل 

مف العالامؿ التي تسايد الػدالؿ يمػى تػذب السػياح ناليية الخدمة الفندقية التي يتـ تقديمها تعّد إف 
لمرقػػي بالقطػػاع السػػياحي التطػػاليري الالنهػػالض بػػه لمػػا مػػف السػػبؿ المهمػػة , الهػػي الزيػػادة يػػدد الزائػػريف

 ينعكس إيتابًا يمى االقتصاد الالطنيل
ياسػػػة النػػػزالء بصػػػرؼ  ذلػػػؾ :هػػػيالخدمػػػة الفندقيػػػة تػػػالدة  إف يػػػالاء الا  النسػػػاط الػػػذي يػػػرتبط بإقامػػػة الا 

النظػر يػػف السػيمة هػػذي اإلقامػػة أال اإلياسػة, بهػػدؼ إسػباع ردبػػاتهـ التحقيػػؽ رضػاهـ بايتبػػار ذلػػؾ 
  1  طريقة لضماف استمرارية نساطات القطاع التنمية يائداتهلأ ضؿ 

اليتسكؿ هذا النساط مف التداخؿ بيف العميؿ المال ر الخدمة, بحيث يسعى مػال ر الخدمػة مػف أتػؿ 
تحقيػؽ متماليػة مػف المنػػا   الحقيقيػة لمعميػؿ,  عنػػدما يسػتري العميػؿ در ػة  ػػي  نػدؽ  إنػه يسػػتري 

                                      
ملتقى الدولً الثالث حول الجودة والتمٌٌز فً العوامل المؤّثرة فً جودة الخدمة الفندقٌة, ال (,2117)محمود علً الروسان,  -1

 .8-7منظمات األعمال, جامعة سكٌكدة, الجزائر, ص ص
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لمدة محدالدة تم ؿ  ترة إقامته الال ينتج يف ذلؾ تممكه لها, كما سمعًا مممالسة م ؿ السرير الاأل اث 
أنػػه يسػػتري أيضػػًا تتربػػة الفنػػدؽ  تػػال الفنػػدؽ, طريقػػة معاممػػة الأداء العػػامميف أال القػػائميف بالخدمػػة 
المهػػاراتهـ المحفػػزاتهـ , ليحصػػؿ يمػػى حزمػػة المنػػا   التػػي يكػػالف الػػبعض منهػػا طبيعيػػًا م ػػؿ الراحػػة 

 كالف بعضها نفسيًا م ؿ االستمتاع الالسعادةل ي سرير الفندؽ بينما ي
تحتؿ الخدمات الفندقية مالقعًا متميزًا  ي صناية السياحة المنا سًا  ي نفس الالقت لخدمات العديػد 
مف القطايات االقتصادية األخػرى التػي تكػالف الهيكػؿ االقتصػادي لمػدالؿ كػالنفط الالصػناية,  هػي 

ّيػػز بمالاصػػفات خاصػػة يمكػػف تمخيصػػها  يمػػا باإلضػػا ة إلػػى خصالصػػيات الخدمػػة بصػػفة يامػػة تتم
  1  يمي:

 ػػػبل يمكػػف رؤيتهػػا أال تػػػذالقها أال السػػعالر بهػػا أال لمسػػػها قبػػؿ يمميػػػة  خللدمات غيلللر ممموسللة: -1
السػراء, لػػذلؾ يػػتـ اختيارهػػا يمػػى أسػػاس السػػمعة الالسػهرة الالتتربػػة أك ػػر منػػه يمػػى أسػػاس االختبػػار 

كمػا ال يمكػف حمايتهػا يػف طريػؽ بػراءة المادي, الهال ما يصعب يممية تالضي  الالصػؼ الخدمػة, 
االختراع ألنه ال يمكف إبعاد المنا سيف يف مالق  إنتاتها  هـ يستطيعالف زيارتها الاسػتهبلكها كّممػا 

 ردبالا  ي ذلؾل
 بل يمكف االحتفاظ بها  ي المخزف, البالتالي  ػإف صػاحب  سريعة التالشي )القابمية لمتمف(: -2

نػػد يػدـ الرالد النػزالء إلػػى دػرؼ أيػدت لهػػـ,  ػبل يسػتطي  تخػػزيف الفنػدؽ قػد يخسػػر الك يػر يالميػًا ي
در ة الفندؽ ديػر المسػتخدمة الاسػتخدامها  ػي ليمػة الحقػة, الهػال مػا يتعػؿ الخدمػة الفندقيػة قصػيرة 

 العمرل
 ػػبل يمكػػف إنتػػاج الخدمػػة الفندقيػػة  ػػي (:  الللتالزم )عللدم قابميللة فصللل اإلنتللاج عللن االسللتيال  -3

مكػػاف آخػػر,  هػػي تحتػػاج إلػػى تالاتػػد  ػػي نفػػس الالقػػت لمعميػػؿ المػػال ر مكػػاف معػػيف الاسػػتهبلكها  ػػي 
الخدمة أ ناء إنتاتها الاستهبلكها, كما ال يمكف لمعميؿ نقمها إلػى المنػزؿ لعػدـ إمكانيػة  صػمها يػف 

 مالق  اإلنتاجل
 هػػػي تختمػػؼ  ػػػي النمطيػػة الالتػػػالدة مػػ  مػػػرالر الالقػػت بسػػػبب أف الػػذي يقػػػاـل  عللدم التجلللانس: -4

ـ أ ػػراد, البالتػػالي يختمػػؼ الحصػػالؿ يميهػػا مػػف القػػت إلػػى آخػػر ال قػػًا لحالػػة مقػػدـ ب دائهػا التسػػميمها هػػ
رهػاؽل باإلضػا ة إلػى بعػض هػذي الخصػائص التػي تسػترؾ يالخدمة الما قػد  كػالف يميػه مػف تعػب الا 

ميػزات الخاصػة بهػا تتم ػؿ  يمػا  يها الخدمات الفندقية م  باقي الخدمات األخرى, هناؾ بعض الم
  يمي:

                                      
أسس علمٌة وتجارب عربٌة, المنظمة العربٌة للتنمٌة اإلدارٌة )بحوث  -التسوٌق السٌاحً والفندقً(, 2116) صبريعبد السمٌع,  -1

 285 -284صص مصر,  ودراسات(,
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نتيتػػة الخػػتبلؼ درتػػة الحتػػـ النسػػاط السػػياحي  ػػي  تػػرة زمنيػػة إلػػى أخػػرى موسللمية النشللاط:  -أ
قبػاؿ السػائحيف  طالاؿ العاـ, الارتبػاط ذلػؾ بػالظرالؼ المناخيػة الالطبيعيػة الاالتتماييػة بكػؿ داللػة, الا 
يمػػػى اإلقامػػػة بالفنػػػادؽ  ػػػي  تػػػرات معّينػػػة المالاسػػػـ محػػػددة, اتصػػػؼ النسػػػاط الفنػػػدقي بالمالسػػػمية, 

  ي المناطؽ السياحية النائية, مّما أالتد بعض اب ار السمبية م ؿ: خصالصاً 
 يدـ الت كد بالنسبة لمحركة الفندقية  ي المستقبؿل * التالد درتة مف

* يدـ االسػتوبلؿ األم ػؿ لممػالارد الالتسػهيبلت الفندقيػة نتيتػة لالتػالد طاقػة معطمػة, خػبلؿ الفتػرات 
 التي تنخفض  يها الحركة السياحيةل

 التكاليؼ ال ابتة الالمتويرة نتيتة انخفاض نسبة اإلسواؿ الفندقي  ي بعض األحيافل * زيادة
إف العنصػػر المػػادي  ػػي النسػػاط الفنػػدقي هػػال ذلػػؾ التػػزء مػػف ارتفللاع نسللبة األصللول الثابتللة:  -ب

المػػػػاؿ المسػػػػت مر  ػػػػي اإلنسػػػػاءات الالتتهيػػػػزات الفندقيػػػػة, الهػػػػذا التػػػػزء يػػػػدخؿ  ػػػػي تانػػػػب األصػػػػالؿ 
تة التي تم ؿ تانبًا كبيرًا مف رأس الماؿ المست مر  ػي المسػراليات الفندقيػة حيػث الالمالتالدات ال اب
, أمػػا بػػاقي النسػػبة  إنهػػا تالتػػه إلػػى  % مػػف رأس المػػاؿ90إلػػى  ػػي بعػػض األحيػػاف تصػػؿ نسػػبته 

 نفقات أخرى كالتسويؿ الالعمالة الديرهال
البسػػػري  ػػػي تحقيػػػؽ ـ النسػػػاط الفنػػػدقي أساسػػػًا يمػػػى اسػػػتخداـ العنصػػػر ال يقػػػإنسلللانية النشلللاط:  -ج

األهػداؼ العامػة, حيػػث يتالقػؼ نتاحػه يمػػى مػدى كفػاءة القػػدرة هػذا العنصػر يمػػى تقػديـ الخػػدمات 
بطريقػػة تتػػذب الزائػػر, كحسػػف معاممػػة السػػائحيف الت ديػػة األيمػػاؿ المطمالبػػة منػػه بػػرالح ياليػػة, مػػ  

ؾ يعتبػر تالا ر مقالمات السخصية كاألمانة الاإلخبلص  ي العمؿ الالصدؽللل إلى دير ذلػؾ, البػذل
 العنصر البسري يامبًل مهمًا بتانب العناصر المادية األخرى لتفضيؿ  ندؽ يمى آخرل

يتكػػػالف المنػػػتج الفنػػػدقي مػػػف يناصػػػر رئيسػػػية هػػػي اإلقامػػػة اخلللتالف طبيعلللة المنلللتج الفنلللدقي:  -د
الاإلياسة الالتر يه, باإلضا ة إلى الخدمات األخرى, الهال  ػي سػكمه هػذا ال يختمػؼ يػف أي منتػالج 

ألف المنتتػػػات الماديػػػة المممالسػػػة لهػػػا مػػػف الصػػػفات الالخصػػػائص التػػػي تميزهػػػا كالسػػػكؿ  مممػػػالس,
الالحتػػـ الالمسػػاحة الديرهػػا, إال أف المنػػتج الفنػػدقي يتميػػز بخصػػائص معناليػػة تحتػػاج إلػػى لباقػػة  ػػي 

 األداء اللطؼ  ي المعاممة لتقديمه إلى تمهالر السائحيف  ي أ ضؿ صالرة ممكنةل
ميزة,  إف الخدمة الفندقية  ػي حاتػة إلػى إدارة  عالػة التنظػيـ تيػد البالنظر إلى هذي الخصائص الم

لمالاتهة مسكمة يدـ استوبلؿ الطاقة الفندقية االستوبلؿ األم ؿ  ػي بعػض األحيػاف, الالعمػؿ يمػى 
 تقديمها بمستالى أ ضؿ يمكنها مف تحقيؽ األهداؼ المرتالةل
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دمات التكميميػػة, نتػػد أف الفنػػادؽ مقارنػػة بعناصػػر السػػياحة األخػػرى كالطعػػاـ الالسػػراب الالنقػػؿ الالخػػ
تّتصؼ بالتنالي   ي الخدمات المطرالحة لمعمػبلء, الخاصػة  ػي الفنػادؽ الكبيػرة النسػبيًا  ػي الفنػادؽ 

  1 الصويرة, حيث تقدـ الفنادؽ الخدمات التالية:
التم ػػؿ تػػالهر الخدمػػة الفندقيػػة لمختمػػؼ الػػدرتات الديرهػػا مػػف أنػػالاع اإليػػالاء  خللدمات اإليللواء: -1

كالسػػػػقؽ الفندقيػػػػة الالقػػػػرى السػػػػياحية الديرهػػػػا, الينفػػػػؽ الضػػػػيؼ يمػػػػى هػػػػذي الخدمػػػػة حػػػػالالي األخػػػرى 
 %  مف ميزانيته السياحيةل40 
يحتالي الفندؽ يمى العديد مف أنالاع المطايـ المتخصصة كالمطعـ  خدمات الطعام والشراب: -2

 %  مف إنفاقات الضيؼل29التسكؿ حالالي   المبناني الاإليطالي الالصيني الديرها,
الهػي الخػدمات, المسػايدة التػي تقػدمها الفنػادؽ كخػدمات تػ تير السػيارات الخدمة اإل:لافية:  -3

الالخدمات البنكية, خدمات النادي الّصحي, خدمات المساب , خدمات رتػاؿ األيمػاؿ الالمػؤتمرات 
 الالحفبلت الديرها مف الخدمات األخرىل 

الطعػػاـ الالسػػراب اليناصػػر ديػػر ماديػػة الخػػدمات الفندقيػػة هػػي مػػزيج مػػف العناصػػر الماديػػة م ػػؿ ال 
كخدمات االستقباؿ الاإليالاء التقديـ الطعاـ الديرها, اللذلؾ تعتبر الخدمات الفندقية بسكؿ ياـ دير 
مادية الدير مممالسة الالتي تتكػاّلف  ػي الوالػب مػف يناصػر إحساسػية الياطفيػة الالتػي بػدالرها تقّسػـ 

  2 :أيفإلى تز 

لذهنيػػة الهػػي  تمػػؾ الصػػالرة التػػي يػػرى مػػف خبللهػػا العمػػبلء التانػػب األالؿ: مػػا يعبػػر ينػػه بالصػػالرة ا
المؤسسة الفندقية , الالتي تعكس النساطات الالممارسات الالتالتهػات المختمفػة داخػؿ هػذي المؤسسػة 
الالصالرة الذهنية لممؤسسة الفندقية تبدأ باالنطباع األالؿ لمعميؿ الالذي يؤّ ر  يه التصميـ الخػارتي 

األلالاف, الاإلضاءةل الالتانػب األهػـ الاألكبػر  ات اإليبلنات, األ اث,لمفندؽ, المدخؿ الرئيسي, لالح
هـ العاممالف  ػي المؤسسػة الفندقيػةل أمػا التانػب ال ػاني: هػال التػال العػاـ لمفنػدؽ الهػال السػيء الػذي 
يتالقعه العمبلء أف ي خذ حيػزًا كبيػرًا  ػي الفنػدؽ مػف حياليػة النسػاط لمعػامميف المػدى االنسػتاـ بيػنهـ 

التي ينتظرهػا العمػبلء مػف  ري يمى تالانب الالد الالعاطفة الالتقدير الاالحتراـ الديرها,الالذي يؤّ ر بدال 
العػػػامميف بالمؤسسػػػػة الفندقيػػػػة الهػػػػي تمػػػؾ األبعػػػػاد التػػػػي يتػػػػب أف تتػػػالّ ر يميهػػػػا الخػػػػدمات المقدمػػػػة 

 البدرتات كبيرة الالتي هي تالهر الأساس التالدة  ي الخدمات الفندقيةل

                                      
(, نظم المعلومات وأثرها فً تحدٌد الخٌار االستراتٌجً للمنظمات الفندقٌة, الملتقى الدولً حول 2116الزعبً, حسن علً ) - 1

صناعة السٌاحة فً الوطن العرب من منظور استراتٌجً وإداري وتنموي, المنظمة العربٌة للتنمٌة اإلدارٌة )أعمال المؤتمرات(, 

 .32-21تونس, ص ص
تسوٌق الخدمات الفندقٌة, الملتقى األول حول التسٌٌر الفّعال فً المؤسسة الفندقٌة, كلٌة  استراتٌجٌة(, 2115ة, ٌوسف )أبو فار - 2

 .114العلوم االقتصادٌة, جامعة المسلٌة, المجلد األول, ص
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ض الضيا ة التي تقػدمها المؤسسػة الفندقيػة لمعمػبلء هػي المالقػ  مف العالامؿ األك ر ت  يرًا  ي يرال 
المناسػػب لمفنػػدؽ النالييػػة المػػالظفيف العػػامميف الالػػذي يتػػب أف يػػتـ اختيػػارهـ التػػدريبهـ بسػػكؿ تيػػػد 
يتناسػب مػػ  طبيعػة الخػػدمات التػي يقػػدمالنها الذلػؾ سػػعيًا الراء تحقيػؽ الصػػالرة الذهنيػة المرتػػالة مػػف 

 طرؼ المؤسسة الفندقيةل
حيػث أنهػا  دة الخدمة  ي الصناية الفندقيػة دالرًا مهمػًا  ػي إيػداد منػتج الخدمػة التسػاليقه,تمعب تال 

ذات أهمية بالوة لكؿ مف مقدمي الخدمػة  المؤسسػات الفندقيػة  الالمسػتفيديف منهػا  العمػبلء  يمػى 
 حدس سالاءل 

 ل 1 لطالبهاإف تالدة الخدمات الفندقية تتم ؿ  ي درتات اإلسباع التي تقدمه الخدمة المقدمة 
المف خبلؿ ذلؾ يمكننا القالؿ إف تالدة الخدمات ليست  ابتة الهي تختمػؼ مػف سػخص بخػر الهػال 
أف متمقي الخدمة يحكـ يمى مستالى تالدتها يف طريؽ مقارنة مػا حصػؿ يميػه مػ  مػا تالقعػه مػف 

 إسباع مف تمؾ الخدمةل
دة يمكػف مػف خبللهػا تحديػد تمتمؾ الخدمات الفندقيػة أبعػادًا الخصػائص متعػّددة تػرتبط أساسػًا بػالتال 

 المف أهمها: اح التذبهـ,سيقدرة إسبايها لحاتات ال
يعد هذا البعد األك ر أهمية التحسسًا مف قبؿ العميػؿ, إذ يعكػس مسػتالى خػدمات  االعتمادية: -1

المؤسسػػػة الفندقيػػػة يمالمػػػًا اليحػػػدد العميػػػؿ إدراكػػػه لمتػػػالدة ال ػػػؽ اليػػػالد المؤسسػػػة الفندقيػػػة  ػػػي تقػػػديـ 
الخدمة ذات التػالدة العاليػة, إذ يتطمّػب أداء الخػدمات التقػديمها بصػالرة صػحيحة منػذ البدايػة حػيف 

 يهال التتحقؽ هذي السمة أال الخاصية مف خبلؿ حصالؿ العميؿ يمى:يتـ الطمب يم
 الخدمة التيدة ال ي الالقت المناسبل -
 االستماع بالالقت الذي يقضيه مف خبلؿ تال ير متطمباته يمى أكمؿ التهل -
 ل 2 الخدمة المعرالضة ال ؽ األسعار المعمنة -
لتتهيػػزات ذات التمػػاس المباسػػر تسػػكؿ المممالسػػات كا ػػة المسػػتمزمات الماديػػة الا الممموسللات: -2

م  العمبلء, الالتي يمكف االستدالؿ بها مف خبلؿ يّدة مظاهر كالزي الرسمي البلئؽ لمعامميف  ي 
صػػايد المختمػػؼ األتهػػزة األخػػرى باإلضػػا ة إلػػى األ ػػاث م خػػدمات التسػػويمية مػػفالفنػػدؽ الأتهػػزة ال

سػػة الديػػري, الينبوػػي أف يكػػالف داخػػؿ الوػػرؼ مػػف تمفزيػػالف ال بلتػػة التهػػاز هػػاتؼ المقايػػد الأسػػرة الأ ر 
 ل 3 المممالسات  ي الخدمة أيمى مف تالقعات العميؿ

تعتمػػػد صػػػناية الفنػػػادؽ بصػػػالرة يامػػػة  ػػػي تالزيػػػ  خػػػدماتها مػػػف خػػػبلؿ االتصػػػاؿ  االتصلللاالت: -3
المباسػػر مػػ  العمػػبلء أال بالاسػػطة السػػطاءل ال يمػػا يتعمػػؽ باالتصػػاؿ المباسػػر مػػ  العميػػؿ  ػػإف ذلػػؾ 

                                      
 . 19دار وائل للنشر, عمان, ص, دارة الجودة الشاملة فً المصارف(, إ1998بشٌر, خضراء عمر) - 1

 .257(, تسوٌق الخدمات, جامعة الزٌتونة, األردن, ص1999الطائً, بشٌر العالق؛ حمٌد عبد النبً ) - 2

 .46(, التسوٌق المتقدم, مكتب مرام للطباعة, العراق, ص1999الصمٌدعً, محمود جاسم ) - 3
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رة بػيف مقػدـ الخدمة المؤسسػة الفندقيػة  الالعميػؿ  الضػيؼ  الالتػي يتػب يعتمد يمػى العبلقػة المباسػ
أف تّتصػػػػؼ باإليتابيػػػػة الالتفايػػػػؿ بػػػػيف الطػػػػر يف اللػػػػذلؾ يتطمػػػػب مػػػػف المؤسسػػػػة الفندقيػػػػة أف تمتمػػػػؾ 
كفػػاءات بسػػرية لمالاتهػػة متطمبػػات التطمعػػات العميػػؿ مػػف خػػبلؿ إتقػػاف تالانػػب االتصػػاؿ معػػه  يمػػا 

االسػػتماع الاسػػتخداـ الموػػة المعبػػرة التػػي يفهمهػػا العميػػؿ الالتػػي  يتعمػػؽ بالمباقػػة ال ػػف التحػػدث الحسػػف
يتػػػب أف تعطػػػي انطبايػػػًا إيتابيػػػًا لػػػه القػػػد يػػػتـ ذلػػػؾ بالاسػػػطة أتهػػػزة الهػػػاتؼ أال الفػػػاكس أال سػػػبكة 

أال ديػريل أمػا بالنسػبة لبلتصػاؿ الويػر المباسػر  ػإف هػذي المهمػة  «Internet»المعمالمات العالميػة 
 تسند إلى الالسطاءل

إف تانػػػب االتصػػػاؿ  ػػػي الخػػػدمات الفندقيػػػة يتػػػب أف يرّسػػػخ الصػػػالرة الحسػػػنة لممؤسسػػػة اليمالمػػػًا  ػػػ
 ل   1 الفندقية  ي ذهف العميؿ مف خبلؿ إبراز الالته المسرؼ الالتيد لخدماته

ذلػػػػؾ القػػػػدر مػػػػف »الهػػػػي أيضػػػػًا « ال قػػػػة المتبادلػػػػة الالصػػػػدؽ  ػػػػي األداء»تعنػػػػي  المصللللداقية: -4
االستطاية الذي يتمت  به مقدـ الخدمػة الهػي المؤسسػة الفندقيػة يمػى تقػديـ الخػدمات بعنايػة  ائقػة 

اليتـ ذلؾ يندما تقاـل المؤسسػة الفندقيػة   2« مف دالف أي ضرر لمعمبلء سالاء أكاف ماديًا أـ معنالياً 
داتها  ػػػي تنفيػػػذ الخدمػػػة المعمنػػػة الال ػػػؽ لمػػػا راّلج لهػػػا البالتػػػالي سػػػتكالف هػػػذي المؤسسػػػة بالال ػػػاء لتعهػػػ

صػادقة أمػاـ هػؤالء العمػػبلءل النظػرًا ألهميػة هػػذي الخاصػية  إنهػا يمكػػف أف تمػن  المؤسسػة الفندقيػػة 
 المزايا الالفالائد التالية:

 تعزيز ال قة المتبادلة بيف المؤسسة الفندقية الالعمبلءل -
 لعمبلء لخدمات المؤسسة الفندقيةلديـ الالء ا -
 ل 3 يصبحالف هؤالء العمبلء مصدر لمتراليج لمخدمات المقدمة -
يتطمّػػػب مػػػف اإلدارة المسػػػؤاللة بػػػذؿ المزيػػػد مػػػف التهػػػالد لػػػتفهـ حاتػػػات  فيلللم ومعرفلللة العميلللل: -5

الردبػػػات العميػػػؿ  الضػػػيؼ  مػػػف خػػػبلؿ البحػػػالث الاالسػػػتبيانات الالمقػػػاببلت لوػػػرض التعػػػّرؼ يمػػػى 
ل كمػػا يتطمّػػب أيضػػًا إسػػعار العميػػؿ  الضػػيؼ  بمػػدى  4 نهػػالمطمالبػػة, مّمػػا يحقػػؽ الرضػػا يدمػػة االخ

 ل 5 اهتماـ اإلدارة الالعامميف به
ينبوي أف تتالّ ر  ي الخدمة بمػا يفػالؽ تالقعػات العميػؿ اليظهػر ذلػؾ مػف خػبلؿ تػال ير  األمان: -6

الممتمكات العمبلء,  بل يمكػف أتهزة السبلمة الاألماف الاإلتراءات المرتبطة بها حفاظًا يمى أرالاح 
ف ترتف   يه حالادث السرقة أال الحرائؽ أال التعدي  ي سخص  ي  ندؽ ما ال أماف  يه, كأف يقيـ أ

 إلى ديري مف المظاهر السمبيةل

                                      
 .258بشٌر العالق الطائً, حمٌد عبد النبً, مرجع سابق, ص - 1
2
 .257مٌد عبد النبً, مرجع سابق, صبشٌر العالق الطائً, ح - 
3
 .254بشٌر العالق الطائً, حمٌد عبد النبً, مرجع سابق, ص - 
4
 .11(, التسوٌق الفندقً مدخل شامل, دار زهران للنشر, عمان, ص4445مقابلة, خالد ) - 
5
 .15الصمٌدعً, محمود جاسم, مرجع سبق ذكره, ص - 
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تمكف مقػدمي الخدمػة مػف لمهارات الالقدرات الالمعارؼ التي يظهر التمكف مف خبلؿ ا التمكن: -7
القػػد تحصػػؿ المؤسسػػة الفندقيػػة يمػػى سػػهادات تقديريػػة مػػف طػػرؼ أداء مهػػامهـ بسػػكؿ دقيػػؽ المػػتقف 

تهػػػات حكالميػػػة أال ديرهػػػا يمػػػى مسػػػتالى الػػػتمكف التػػػي تتمتػػػ  بػػػه مػػػف خػػػبلؿ التزامهػػػا بػػػالتحّكـ  ػػػي 
  1 األخطاء الالعمؿ يمى تقميؿ نقاط الضعؼ يند تقديـ الخدماتل

يػًا الزمنيػًا اليحصػؿ يندما تكالف الخدمة متال رة مكان سيولة الوصول والحصول عمى الخدمة: -8
يميهػػا العميػػؿ بسػػهاللة مػػف خػػبلؿ االتصػػاؿ المتيّسػػر, حيػػث يمػػى أسػػاس ذلػػؾ يقػػالـ العميػػؿ بتحديػػد 
الالقػػت المناسػػػب  يطمػػة, مناسػػػبةلللالخ  الالمكػػػاف المناسػػب  المؤسسػػػة الفندقيػػة المناسػػػبة  الكػػػذلؾ 

تحقيػػؽ كػػؿ ذلػػؾ  السػػيمة النقػػؿ المناسػػبة لمالصػػالؿ إلػػى المدينػػة أال البمػػد المقصػػالد الالػػذي يسػػّهؿ  ػػي
يبلنات تمفزيالنية الديرهال    2 السائؿ التراليج المعرال ة مف صحؼ المتبلت الا 

 ضػػبًل يػػف  يتطمّػػب مػػف مقػػدـ الخدمػػة أف يمتػػاز بالمحاد ػػة المهّذبػػة الالمػػالدة الر يعػػة المجاممللة: -9
دؿ السػػػفا ية الاأللفػػػة الهػػػذي الصػػػفات ينبوػػػي إبرازهػػػا خػػػبلؿ التفايػػػؿ المتبػػػا لؾاالحتػػػراـ المتبػػػادؿ الكػػػذ

الالسػػيما  ػػي المحظػػات األاللػػى التػػي يبنػػي يمػػى أساسػػها العميػػؿ  الضػػيؼ  انطبايػػه يػػف مسػػتالى 
   3 الخدمة المقدمةل

إف هذي الصفة ترتكز حالؿ قدرة الردبة العامميف  ي تقػديـ الخدمػة بصػالرة  الريػة  االستجابة: -11
 رة تيدة ال قًا لتصالريلال قًا لردبة العميؿ الالتفايؿ بسرية م  المساكؿ دير المتالقعة الحّمها بصال 

 التظهر هذي السمة بالنسبة لممؤسسة الفندقية بايتبارها مالّرد لمخدمة مف خبلؿ ما يمي:
 تال ير الخدمة الأدائها بالسرية المتالّقعة أال أك ر مّما يتالّقعه العميؿل -
  4 مالاتهة األزمات الالمساكؿ بحمالؿ سريعة السميمةل -
 بئدارة الجىدة الشاملت: دواعي اهتمام املؤشصاث الفىدكيت -3-6

أ بتػػت تتػػارب العديػػد مػػف المؤسسػػات خصالصػػًا  ػػي اليابػػاف الالالاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة الأالرالبػػا 
الوربيػػػة يمػػػى التػػػالد يبلقػػػة قاليػػػة بػػػيف ترسػػػيخ  مسػػػفة إدارة التػػػالدة السػػػاممة البػػػيف تحسػػػيف الضػػػعها 

  5 التنا سي الزيادة حصتها السالقية الأرباحهال
المؤسسػػات الفندقيػػة بتطبيػػؽ هػػذا المػػنهج اإلداري المتطػػالر يعػػالد إلػػى السػػعي البالتػػالي  ػػإف اهتمػػاـ 

  6 إلى تحقيؽ الفالائد الالمزايا األساسية التالية

                                      
1
 .254مرجع سابق, صبشٌر العالق الطائً, حمٌد عبد النبً,  - 
2
 .17الصمٌدعً, محمود جاسم, مرجع سابق, ص - 
3
 .212الطائً, بشٌر العالق؛ حمٌد عبد النبً, مرجع سابق, ص- 
4
 .17الصمٌدعً, محمود جاسم, مرجع سابق, ص - 

5
 - Jean- louis barma, Marketing du tourisme et de l'hotellerie, e'ditions d'organisation, Paris, p97. 

 .135, دار غرٌب للطباعة والنشر, القاهرة, ص9111(, إدارة الجودة الشاملة ومتطلبات التأهٌل لألٌزو 1995السلمى, علً ) - 6
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تحقيػػػؽ توطيػػػة سػػػاممة لكا ػػػة العناصػػػر اإلداريػػػة الالتقنيػػػة الالبسػػػرية  ػػػي كا ػػػة متػػػاالت نسػػػاط  -1
 مبلءلتحقيؽ احتياتات التطمعات العلمؤسسة الفندقية الالتي تتالته بها ال
 التالية: االستراتيتيةتتمكف المؤسسة الفندقية مف أف ت خذ بعيف االيتبار القضايا  -2
 مصادر الخطر التي تهدد خفض التالدة  ي أي متاؿ بالمؤسسةل -
تكػػػاليؼ المحا ظػػػة يمػػػى التػػػالدة بالمقارنػػػة بتكػػػاليؼ اليػػػبء الخسػػػائر الناتمػػػة يػػػف انخفاضػػػها  -

 السالؽلالت  يرها يمى الض  المؤسسة  ي 
 ديـ التالدة أال الناسر يف إلواء الخسائر الناتتة يف انخفاض التالدةلالعائد المترتب يمى  -
 المؤسسات الفندقية مف خبلؿ تطالير المقالمات اإلدارية التالية:  ي تحقيؽ تمّيز -3
 نظاـ متكامؿ لمتالدة يحّدد متاالتها المالاصفاتها الالمسؤاللية يف تحقيقهال -
 الدة يمكف قياسها المتابعة تحقيقهالأهداؼ محددة لمت -
 سياسات لمتالدة الاضحة المعمنة يمتـز بها التمي ل -
 تحسيف اقتصاديات األداء التحسيف القيمة االقتصادية لممؤسسة الفندقية مف خبلؿ: -4
 تخفيض التكمفة بمن  أال تقميؿ األخطاءل -
 تخفيض التكمفة بمن  أال تقميؿ الت خيرل -
 رد الر   كفاءتها اإلنتاتيةلتحسيف استخداـ المالا -

مف خبلؿ كؿ ذلؾ يمكف القالؿ أف محصػمة الفالائػد الممكػف تحقيقهػا مػف تػّراء تطبيػؽ مسػعى إدارة 
التالدة الساممة  ي المؤسسات الفندقية هي زيادة رضا العمبلء يػف الخدمػة المقدمػة الكسػب  قػتهـ 

يمى تحسيف المركز التنا سػي بػيف الالالئهـ البالتالي يصّعب مف اختراؽ المنا سيف إليهـ الهذا دليؿ 
 المؤسسات المنا سة األخرى  ي السالؽ الفندقيل 

 اشتراجيجياث الجىدة في املؤشصاث الفىدكيت: -3-7

تتعدد االستراتيتيات التي بإمكاف المؤسسات الفندقية مف خبللها تحقيؽ أهدا ها االستراتيتية ذات 
 الصمة بالتالدة, اليمكف إيضاحها كما يمي:

 استراتيجية التمّيز: -1
يقصد باستراتيتية التمّيز تمػؾ االسػتراتيتية التػي تسػعى بمالتبهػا المؤسسػة الفندقيػة إلػى التفػّرد  ػي 

حيػث   1 تقديـ خدمة معّينة لمعمبلء يمى مستالى بعض التالانب المهمة لديهـ مقابؿ سػعر مرتفػ ,
تػػػالدة  يهػػػا كػػػالمطؼ السػػػرية أنػػػه باإلضػػػا ة إلػػػى التقػػػديـ التيػػػد لمخدمػػػة مػػػف حيػػػث تػػػالّ ر أبعػػػاد ال

ة أال ديػري متانػًا الهػذا ـ أسػياء لمعميػؿ كمبػاس نػاـل أال حقيبػاالستتابة الالمصداقية الديرها, يػتـ تقػدي
                                      

(, إدارة الجودة الشاملة مدخل لتطوٌر المٌزة التنافسٌة للمؤسسة االقتصادٌة, الملتقى الوطنً األول 2113محمد ) ٌحصٌة, سماللً - 1

حول المؤسسة االقتصادٌة وتحدٌات المناخ االقتصادي الجدٌد, كلٌة الحقوق والعلوم االقتصادٌة, جامعة ورقلة, المجلد األول, 

 .178ص
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ضػػمف خػػدمات اإليػػالاء يمػػى سػػبيؿ الم ػػاؿ, مّمػػا يزيػػد الخدمػػة  ػػي هػػذي الحالػػة تػػالدة ياليػػة التمّيػػز 
  1 مقارنة بالمنا سيفل

  2 ؤسسة الفندقية يتالقؼ يمى يامميف أساسييف هماإف نتاح هذي االستراتيتية بالنسبة لمم
 عوامل داخمية منيا: -أ
تنميػػة  سػػتيعها يمػػى اإلبػػداع الالتطػػالير الكػػذلؾاالسػػتخداـ األم ػػؿ لممػػالارد الالكفػػاءات البسػػرية الت -أ

 بيئة مبلئمة لبلستوبلؿ التيد لقدراتها المهاراتهال
 مة التناليعهالديـ تهالد البحث الالتطالير لتحسيف تالدة الخدمات المقد -ب
تطػػػػالير نظػػػػاـ المعمالمػػػػات التسػػػػاليقي بمػػػػا يسػػػػم  بػػػػالتعرؼ المسػػػػتمر يمػػػػى أذالاؽ الاحتياتػػػػات  -ج

 بلء  الضيالؼ  المتويرة باستمرارلمالتطمعات الع
 انتقاء المالاد المستراة الالتكناللالتيا المستعممة مف أتهزة المعدات الديرهال -د
 عوامل خارجية أىميا: -ب
 الضػػيالؼ  لفػػرؽ القيمػػة بػػيف خػػدمات المؤسسػػة الفندقيػػة مقارنػػة بالخػػدمات مػػدى إدراؾ العمػػبلء  -أ

 التي تقدمها المؤسسات الفندقية المنا سةل
 مدى تالا ؽ الخدمات المقدمة م  ردبات الاحتياتات العمبلء  الضيالؼ ل -ب
 مدى قمة المؤسسات الفندقية المنا سة المنتهتة لنفس االستراتيتيةل -ج
 ة بواسطة التكاليف:استراتيجية السيطر  -2

تهػػدؼ المؤسسػػة الفندقيػػة مػػف خػػبلؿ هػػذي االسػػتراتيتية إلػػى تقمػػيص تكػػاليؼ الخػػدمات المقدمػػة يػػف 
طريػؽ التخطػيط التيػد لهػذي الخػدمات, الالعمػؿ يمػى تقػديمها بػدالف أخطػاء أال العمػؿ يمػى تقمػػيص 

رتفعػة الر ديػر متكاليؼ إنتػاج الخػدمات المقدمػة الالمتعمػؽ أساسػًا بالبحػث يمػى يمالػة مػاهرة البػ ت
ب سعار معقاللة, إلى آخري مف الطرؽ  ي هذي الس ف, مّمػا يتػي   الكذلؾ البحث يف مصادر تماليؿ

أمػػػػاـ المؤسسػػػػة تقمػػػػيص  ػػػػي التكػػػػاليؼ مػػػػ  المحا ظػػػػة يمػػػػى تػػػػالدة الخدمػػػػة الهػػػػذا يمّكنهػػػػا حسػػػػب 
«porter» ل   3 مف تحقيؽ زيادة  ي األرباح 

 استراتيجية التركيز: -3
الحصػالؿ الهي تهدؼ إلى التمركز التورا ي  ي تزء مهـ الذال  ائػدة مػف السػالؽ الفنػدقي يتػي  لهػا 

قػػؿ, الكػػذلؾ الحصػػالؿ يمػػى مػػالاد مػػالّردة ذات تػػالدة الب سػػعار ليسػػت يمػػى يمالػػة مػػاهرة البػػ تالر أ
مرتفعة, مّما يمكنها مف تحقيؽ رضا العمػبلء التحقيػؽ أيضػًا األربػاح اللعػؿ هػذي االسػتراتيتية تكػاد 

                                      
 .98مدخل استراتٌجً, مطبعة النٌل, القاهرة, ص -(, أساسٌات اإلدارة الفندقٌة1995) أبو ناعم, عبد الحمٌد مصطفى - 1

 .186ٌحصٌة, سماللً محمد, مرجع سابق, ص - 2
3
(, إدارة الجودة الشاملة فً المؤسسات الفندقٌة, رسالة دكتوراه غٌر منشورة, كلٌة العلوم االقتصادٌة 2227عٌشاوي, أحمد ) - 

 .42الجزائر, ص وعلوم التسٌٌر, جامعة
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تمػػػػ  مػػػػا بػػػػيف االسػػػػتراتيتييف السػػػػابقيف التمّيػػػػز الالسػػػػيطرة بالتكػػػػاليؼ, باإلضػػػػا ة إلػػػػى تمّيزهػػػػا أف ت
  1 باستهداؼ نطاؽ تورا ي معيفل

اشتتتتتراجيجيت إدارة الجتتتتىدة الشتتتتاملت وع كتهتتتتا با شتتتتتراجيجيت العامتتتتت  -3-8

 للمؤشصت الفىدكيت:

 ي المؤسسات الفندقية,  إنػه ينبوػي حتى تحقؽ استراتيتية التالدة الساممة أهدا ها بكفاءة ال ايمية 
أف تكػػالف هػػذي األهػػداؼ منسػػتمة مػػ  األهػػداؼ العامػػة لهػػذي المؤسسػػات المسػػتقة منهػػا, حيػػث أف 
أهداؼ استراتيتية التالدة هي أهداؼ الظيفة الدالبػًا مػا تكػالف سػنالية اليتػري تحديػد هػذي األهػداؼ 

منسػػتمة مػػ  الالاقػػ  البيئػػي   ػػي ضػػالء نتػػائج يمميػػات المسػػ  الالتحميػػؿ البيئػػي, إذ ينبوػػي أف تكػػالف
 داخؿ المؤسسة الفندقية الخارتهال

ت األساسػػػية التػػػي تسػػػعى المؤسسػػػة الفندقيػػػة التركيػػػز يميهػػػا  ػػػي تحديػػػد اسػػػتراتيتيتها الاالأهػػـ المتػػػ
  2  العامة ذات العبلقة باستراتيتية التالدة الساممة:

يبلقة ال يقة بيف رضا هناؾ »يمى أف  «Rust, 1995»متاؿ رضا العميؿ  الضيؼ : يؤكد  -أ
 «لمستفيد المسترياته  ي المؤسسات الخدميةلا

القد أصػبحت تتػرى بحػالث كبيػرة المعّمقػة لدراسػة التحميػؿ رضػا العميػؿ  الضػيؼ   ػي المؤسسػات 
إلػػػى أف المؤسسػػات الفندقيػػػة أصػػبحت تػػػدرؾ أهميػػػة  «Mattila, 1995»الفندقيػػة, حيػػػث يسػػير 

لضػيؼ ل القػد أصػػبحت هػذي المهمػة تػػزءًا مػف يمػػؿ تػال ير مقػاييس مناسػػبة لقيػاس رضػا العميػػؿ  ا
 التساليقية ل نظاـ التكناللالتيا المعمالمات

سػػواؿ  الفنػػدقي: تسػػعى المؤسسػػة الفندقيػػة إلػػى تحقيػػؽ أ ضػػؿ نسػػبة أسػػواؿ إلمتػػاؿ  نسػػبة  ا -ب
ممكنػػةل التتبػػايف نسػػبة األسػػواؿ الفنػػدقي مػػف مػػدة إلػػى أخػػرى المػػف مالسػػـ إلػػى آخػػر القػػد تصػػؿ  ػػي 

% القد تتتاالز ذلؾ الهذا يحدث يندما تؤّتر بعػض الوػرؼ  ػي 100نتعاش إلى أالقات الذرالة الاال
الذلػؾ يعتمػد  12مالاسـ الذرالة مرتيف  ي الياـل الالاحد بسبب موادرة العميؿ  الضيؼ  بعػد السػاية 

 لؼ  يمى ذلؾيمى تالدة الخدمات المقدمة  ي متاؿ اإليالاء المدى رضا العميؿ  الضي
اؿ بنسبة الربحية التي يمكف أف تحققها المؤسسػة الفندقيػةل اليػرى سوالربحية: الترتبط نسبة اإل -ج

سػواؿ الفنػدقي هػي مػف القضػايا إف االهتمػاـ بنسػبة اإل «Rice & Garside, 1981»الباح ػاف 
لخػػػػدمات الرئيسػػػية لممؤسسػػػػة الفندقيػػػػة اليمػػػػى الػػػػردـ مػػػػف أف اإليػػػػرادات الفندقيػػػػة تعػػػػالد إلػػػػى كامػػػػؿ ا

يػة مػػف بػػاقي ت األخػػرى لممؤسسػة الفندقيػػة المت تّ ر  ػػي اإليػراداسػػواؿ تػؤ الفندقيػة, ديػػر أف نسػبة اإل
الخدمات, إذ أف ضيؼ الفنػدؽ الػذي يسػتري خدمػة إيػالاء هػال نفسػه يسػتري خػدمات  ندقيػة أخػرىل 

                                      
1
 .41عٌشاوي, أحمد, مرجع  سابق, ص - 
2

 421-421(, المستوٌات القٌاسٌة للجودة الفندقٌة, مكتب األنجلو المصرٌة, مصر, ص ص2225حسن إسماعٌل ) الطافش, -
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سواؿ الفندقي الالػذي ئيسية لر   نسبة اإلكما أف يامؿ التالدة هال نفسه مف بيف أهـ المحددات الر 
إليػػػالاء, هػػػذا باإلضػػػا ة إلػػػى ايتمػػػاد بػػػاقي الخػػػدمات الفندقيػػػة هػػػال متعمػػػؽ أساسػػػًا بتػػػالدة خػػػدمات ا

سػواؿ إف هنػاؾ يبلقػة طرديػة بػيف نسػبة اإلاألخرى البسكؿ أساسػي يمػى العامػؿ نفسػهل المػف  ػـ  ػ
 المستالى الربحية المحققة  ي المؤسسة الفندقيةل

ترؾ الالفايػؿ المّما سبؽ ذكري يمكننا القالؿ أف ينصر التالدة  ي الخدمات الفندقية هال القاسـ المس
 ػػػي كػػػؿ تمػػػؾ المتػػػاالت الرئيسػػػية التػػػي ترّكػػػز يميهػػػا المؤسسػػػات الفندقيػػػة  ػػػي تحديػػػد اسػػػتراتيتيتها 

 العامةل
يمى أف إدارة التالدة الساممة هػي طريقػة التحسػيف المسػتمر لػؤلداء  «Brock & Brocka»يرى 

ؾ باسػتخداـ كا ػة  ي تمي  مسػتاليات العمميػة اإلداريػة ال ػي كػؿ المتػاالت الالظيفيػة بالمنظمػة الذلػ
 ل 1 المالارد البسرية الالمالية المتاحة

إف مسػػػ لة تطػػػالير األداء هػػػي مسػػػ لة اسػػػتراتيتية تػػػدخؿ ضػػػمف الكيفيػػػة التػػػي تهػػػدؼ إلػػػى انسػػػتاـ 
أهػػػػداؼ تحسػػػػيف التػػػػالدة مػػػػ  األهػػػػداؼ طاليمػػػػة األتػػػػؿ لممؤسسػػػػة الفندقيػػػػة, بحيػػػػث تكػػػػالف متكاممػػػػة 

مالارد الالتقميػؿ مػف التكػاليؼ البالتػالي المسػاهمة المتضا رة  ي التهالد مف أتؿ االستخداـ األم ؿ لم
 ػي تطػالير األداء التحقيػؽ الربحيػة يمػػى المػدى الطاليػؿ, الهػذا  ػي حػػد ذاتػه يعتبػر اسػت مارًا طاليػػؿ 

 المدى مصدري إدماج إدارة التالدة الساممة  ي هذا النالع مف المؤسساتل
؟ المػا هػي يبلقػة إدارة التػالدة اللكف ماذا يعني باألداء؟ الما هي أهـ الخطالات المتبعة  ي تطػاليري

 الساممة تحديدًا بعممية تطالير األداء هذي  يما يتعمؽ بالمؤسسات الفندقية؟ 
, حيث يرّكز يمى «تنتز أفكما يتب  األيماؿ إنتاز»يتم  أدمب الباح الف يمى أف األداء هال 

تماـ مهاـ  إسهامات كما يرّكز  الظيفته,الفرد  ي تحقيؽ أهداؼ المؤسسة مف خبلؿ درتة تحقيؽ الا 
 ل  2 المسؤاللية الكمية لممديريف تتاي تحقيؽ هذي األهداؼيمى  أيضاً 

  3 أما الخطالات المتبعة  ي يممية تطالير األداء تتمخص حالؿ ما يمي:
 تحديد المستالى المطمالب الهال المستالى  المستهدؼ  مف األداء  ي تم  قطايات المؤسسةل -أ
  ي تمي  متاالت النساط بالمؤسسةلقياس المستالى الفعمي لؤلداء  -ب
تحديد مدى الفتالة الفاصمة بيف المستالييف المستهدؼ الالفعمي لؤلداء, التحميؿ تطالرهػا الرصػد  -ج

 مصادر هذا التطالرل
اليبلحػػػظ أف األداء يسػػػمؿ البعػػػديف الكمػػػي  كميػػػة اإلنتػػػاج  الالكيفػػػي الهػػػال  التػػػالد اإلنتػػػاج , الالػػػذي 

 سسات الفندقيةليعتمد يمى تانب تحسيف التالدة  ي المؤ 
                                      

1
 .41ص (, إدارة الجودة الشاملة فً المؤسسات العربٌة, المكتبة الجمعٌة, مصر,4444زٌن الدٌن, فرٌد عبد الفتح ) - 
2

(, مظاهر األداء االستراتٌجً والمٌزة التنافسٌة, الملتقً العلمً الدولً حول األداء المتمٌز 2225الخناق, سناء عبد الكرٌم ) - 

 . 22للمنظمات والحكومات, كلٌة الحقوق والعلوم االقتصادٌة, جامعة ورقلة, المجلد األول, ص
3
ٌّز, مرجع سابق, ص -   .414السلمى, علً, إدارة التم
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إف األداء المسػػػتهدؼ  ػػػي المؤسسػػػات الفندقيػػػة يم ّػػػؿ  التػػػالدة المتالقعػػػة  لمعميػػػؿ  الضػػػيؼ  حػػػالؿ 
خػدمات المؤسسػػة الفندقيػة, أمػػا األداء الفعمػي  يّمػػؿ التػالدة التػػي  يػدركها  العميػػؿ  الضػيؼ   عػػبًل 

تقمػػيص تمػػؾ الفتػػالة مػػف خػػبلؿ تقديمػػه تمػػؾ الخػػدمات,  بااليتمػػاد يمػػى إدارة التػػالدة السػػاممة يػػتـ 
الفاصػػمة مػػا بػػيف المسػػتالييف المسػػتهدؼ الالفعمػػي لػػؤلداء, المحااللػػة القضػػاء يميهػػا,  ػػـ العمػػؿ يمػػى 
تتاالزهػػػا  يمػػػا بعػػػد مػػػف خػػػبلؿ يمميػػػات التحسػػػيف المسػػػتمر الالػػػذي هػػػال تػػػالهر  مسػػػفة إدارة التػػػالدة 

تطػػػالير األداء  السػػػاممةل إف يمميػػػة إدمػػػاج إدارة التػػػالدة السػػػاممة  ػػػي المؤسسػػػات الفندقيػػػة تفيػػػد  ػػػي
 الذلؾ يف طريؽ نقطتيف أساسيتيف الهما:

 التحّكـ  ي أخطاء يدـ تطابؽ التالدة المدركة م  التالدة المتالّقعةل -
 التحسيف المستمر لتالدة الخدمات المقدمةل -

    1  اليمكف تفصيؿ ذلؾ مف خبلؿ ما يمي:
كلللة ملللع الجلللودة تطلللوير األداء ملللن خلللالل اللللتحّكم فلللي أخطلللاء علللدم تطلللابا الجلللودة المدر  -1

إف يمميػة الػتحّكـ  ػي أخطػاء يػدـ تطػابؽ التػالدة المدركػة مػ  التػالدة المتالّقعػة لمعميػؿ  المتوّقعة:
 الضػػيؼ  يتػػب أف تػػتـ يبػػر بحػػالث التسػػاليؽ,  مػػف خبللػػه تسػػتطي  اإلدارة الفندقيػػة تفهّػػـ حاتػػات 

, أال إتػػراء الردبػػات العمػػبلء  الضػػيالؼ  الالػػذي يػػتـ بالاسػػطة استقصػػاء هػػؤالء العمػػبلء  الضػػيالؼ 
مقػػاببلت معهػػـ لمعر ػػة مػػا يتالقعالنػػه اليتطمعػػالف لػػه مػػف تػػالدة تخػػص الخػػدمات المقدمػػة,  ػػـ العمػػؿ 
يمػػى تحديػػد تمػػؾ المتطمبػػات الايتبارهػػا احتياتػػات تدريبيػػة تعمػػؿ يمػػى ترتمتهػػا المؤسسػػة الفندقيػػة 

بعػػاد البمسػػايدة استسػػارة خارتيػػة  ػػي دالػػب األحيػػاف إلػػى بػػرامج تدريبيػػة تتضػػمف التركيػػز يمػػى األ
األساسػػية لمتػػالدة الالاتػػب تال رهػػا  ػػي الخػػدمات المقدمػػة الالتػػي سػػبقت اإلسػػارة إليهػػا, مػػف ايتماديػػة 
المصػػػداقية السػػػرية اسػػػتتابة الديرهػػػا, حتػػػى يكتسػػػب العػػػاممالف المهػػػارات البلزمػػػة ألداء الخػػػدمات 
 التقػػػديمها بصػػػالرة صػػػحيحة منػػػذ البدايػػػة ليػػػدركها العمػػػبلء  الضػػػيالؼ  يمػػػى أنهػػػا تتالا ػػػؽ  عػػػبًل مػػػ 
تالقعاتهـ الذلؾ مف المبادئ األساسية لفمسفة إدارة التالدة السػاممة, البػالتال يؽ أيضػًا مػ  االسػتخداـ 
األم ػػؿ لممػػالارد ممػػا يػػؤدي إلػػى تخفػػيض التكمفػػػة, الكػػؿ هػػذا باسػػتطايته أف يػػؤدي إلػػى الر ػػ  مػػػف 

 األداء الالعمؿ يمى تطاليري الالذي يؤّدي بدالري إلى تحقيؽ األرباح التعظيمهال
يعػػد مبػػدأ التحسػػيف  ألداء مللن خللالل التحسللين المسللتمر لجللودة الخللدمات المقدمللة:تطللوير ا -2

المسػػتمر لتػػالدة الخػػدمات الفندقيػػة مػػف أبػػرز المبػػادئ  ػػي  مسػػفة إدارة التػػالدة السػػاممة,  هػػال يهػػدؼ 
إلػى تػدييـ البحػث الػدائـ بخصػالص تحسػيف تػالدة الخػدمات باسػتمرار يػف طريػؽ تسػتي  اإلبػػداع 

ارات لدى الكفاءات البسرية  ي المؤسسة الفندقية, البالتالي  إف مبدأ التحسيف التنمية المعر ة الالمه
المسػػػتمر لمتػػػالدة يهػػػدؼ إلػػػى المحا ظػػػة الدائمػػػة يمػػػى مسػػػتالى التػػػالدة العاليػػػة لمخػػػدمات المقدمػػػة 

                                      
1

 77-75(, إدارة الفنادق ورفع كفاءتها اإلنتاجٌة, دار وائل للنشر, عمان, ص ص4447علً, محمد أمٌن سٌد ) -
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الالعمػػػػؿ يمػػػػى الر ػػػػ  مػػػػف هػػػػذا المسػػػػتالى سػػػػيئًا  سػػػػيئًا لتفػػػػالؽ الخػػػػدمات المقدمػػػػة تالقعػػػػات العمػػػػبلء 
تحقػػؽ المؤسسػػة التمّيػػز  ػػي األداء باسػػتمرار, حيػػث أف التػػالدة هنػػا تتعػػدى  الضػػيالؼ , البالتػػالي 

ؿ حػدال ها ال ػؽ مبػدأ الالقايػة بػدؿ بػمس لة التحكـ  ي أخطاء يدـ المطابقة إلى اكتسػاؼ األخطػاء ق
مػػف التفتػػيش الػػذي يعتبػػر مػػف أبػػرز مرتكػػزات التحسػػيف المسػػتمر لمتػػالدة ال ػػؽ  مسػػفة إدارة التػػالدة 

 الساممةل
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 اللصم ألاول: اليشاط الفىدقي في شىريت:

 في شىريت: الفىادقجطىر  -4-1

  :2010-2002يبيف التدالؿ ابتي تالزي  الفنادؽ الاألسرة حسب درتة الفندؽ خبلؿ الفترة  
 (2010-2002الفترة )( تطور الفنادا واألسرة خالل 1-4جدول رقم )

 نجمة واحدة نجمتين ثالث نجوم أربع نجوم خمس نجوم 
 أسّرة فنادا أسّرة فنادا أسّرة فنادا أسّرة فنادا أسّرة فنادا العام

2002 13 8445 35 5269 51 5515 101 5959 212 7874 

2003 14 8723 35 5269 51 5514 102 6045 230 8377 

2004 16 9017 34 5099 54 5663 122 9293 222 8223 

2005 16 9017 37 5966 54 5747 124 9396 222 8223 

2006 17 9186 40 6624 57 5968 156 11430 226 8418 

2007 20 9627 41 6842 62 6358 184 12642 227 8418 

2008 25 9719 47 7511 66 6574 195 13195 228 8442 

2009 28 10147 50 7916 70 6877 204 13523 229 8486 

2010 30 10189 57 9028 80 7300 218 14166 232 8584 

 2011المصدر: المجموعة اإلحصائية لمعام 
   ما يمي:1-4يبيف التدالؿ رقـ  

   ي العاـ 30إلى   2002   ي العاـ 13ازداد يدد الفنادؽ مف تصنيؼ الخمس نتالـ مف   -1
  ئة الخمس نتالـ: , أي أف متالسط معدؿ الزيادة لمفنادؽ مف2010

%35.16100.
)19(13
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100.
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 2002   ي العاـ 8445 البالمقابؿ ازداد يدد األسرة  ي الفنادؽ مف تصنيؼ الخمس نتالـ مف 
لؤلسرة  ي  نادؽ الخمس نتاـل , أي أف متالسط معدؿ الزيادة 2010   ي العاـ 10189إلى  

 ل% 2.58 
   ي العاـ 57إلى   2002   ي العاـ 35نتالـ مف   األرب ازداد يدد الفنادؽ مف تصنيؼ  -2

 % ل7.85األرب  نتالـ  , أي أف متالسط معدؿ الزيادة لمفنادؽ مف  ئة 2010
 2002   ي العاـ 5269 البالمقابؿ ازداد يدد األسرة  ي الفنادؽ مف تصنيؼ األرب  نتالـ مف 

رب  نتاـل لؤلسرة  ي  نادؽ األ, أي أف متالسط معدؿ الزيادة 2010   ي العاـ 9028إلى  
 ل% 8.92 
   ي العاـ 80إلى   2002   ي العاـ 51نتاـل مف    بلثازداد يدد الفنادؽ مف تصنيؼ  -3

 % ل7.11 بلث نتالـ  , أي أف متالسط معدؿ الزيادة لمفنادؽ مف  ئة 2010
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 2002   ي العاـ 5515 البالمقابؿ ازداد يدد األسرة  ي الفنادؽ مف تصنيؼ  بلث نتالـ مف 
لؤلسرة  ي  نادؽ  بلث نتاـل , أي أف متالسط معدؿ الزيادة 2010   ي العاـ 7300إلى  

 ل% 4.05 
   ي العاـ 218إلى   2002   ي العاـ 101مف   نتمتيفازداد يدد الفنادؽ مف تصنيؼ  -4

 % ل14.48نتمتيف  , أي أف متالسط معدؿ الزيادة لمفنادؽ مف  ئة 2010
إلى  2002   ي العاـ 5959 مف تصنيؼ نتمتيف مف  البالمقابؿ ازداد يدد األسرة  ي الفنادؽ

 ل% 17.22لؤلسرة  ي  نادؽ نتمتيف  , أي أف متالسط معدؿ الزيادة 2010   ي العاـ 14166 
   ي العاـ 232إلى   2002   ي العاـ 212مف   نتمة الاحدةازداد يدد الفنادؽ مف  -5

 % ل1.18حدة  نتمة الا, أي أف متالسط معدؿ الزيادة لمفنادؽ مف  ئة 2010
 2002   ي العاـ 7874 البالمقابؿ ازداد يدد األسرة  ي الفنادؽ مف تصنيؼ نتمة الاحدة مف 

لؤلسرة  ي  نادؽ نتمة الاحدة , أي أف متالسط معدؿ الزيادة 2010   ي العاـ 8584إلى  
 % ل1.13 

 
 

 (2010-2002الفنادا واألسرة خالل الفترة ) التغير في عدد( 1-4رقم ) الشكل
يت:ح من الجدول والشكل السابقين أن النشاط الفندقي تطّور من خالل الزيادة الكبيرة في 

 عدد الفنادا واألسرة من مختمف التصنيفات.
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 :(2111-2112خ ل الفترة ) جطىر عدد هز ء الفىادق -4-2

  2010-2002يبيف التدالؿ ابتي يدد نزالء الفنادؽ العرب الاألتانب  ي الفترة  

 (2010-2002( تطور عدد النزالء العرب واألجانب خالل الفترة )2-4جدول رقم )
 المجموع السوريون المغتربون عدد النزالء األجانب عدد النزالء العرب العام

2002 474843 464546 34891 974281 

2003 497522 365455 35832 898810 

2004 815115 416803 50249 1282166 

2005 864910 514742 47671 1427324 

2006 1191986 511969 50476 1754431 

2007 1208101 558679 50430 1817210 

2008 1139937 678387 50330 1868653 

2009 1144398 868638 55905 2068940 

2010 1214383 1462821 79430 2756633 

 2010وحتى  2002المصدر: المجموعات اإلحصائية لألعوام 
بما مقداري   1 ازداد  ي المتالسط سنالياً   أف يدد نزالء الفنادؽ العرب 2-4التدالؿ رقـ  يبيف 

كما ازداد يدد   ,2111-2112%/ خبلؿ الفترة  31ل17/  2 , أي بمعدؿ زيادةنزيؿ/ 92443/
  نزيؿ, أي بمعدؿ زيادة 124784نزالء الفنادؽ األتانب  ي المتالسط سناليًا بما مقداري  

كما ازداد يدد نزالء الفنادؽ مف السالريالف الموتربالف   ,2111-2112الفترة   خبلؿ %/23.88/
خبلؿ الفترة  %/14.18  نزيؿ, أي بمعدؿ زيادة /5567 ي المتالسط سناليًا بما مقداري  

 الالسكؿ البياني يالض  ذلؾ: ل 2112-2111 

 
 (2010-2002( تطور عدد النزالء العرب واألجانب خالل الفترة )2-4رقم ) الشكل
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 جطىر عدد النز ء العزب عبر الزمً: -4-2-1

بحساب سدة العبلقة بيف الزمف اليدد  ةالباح  تيبر الزمف, قام النزالء العربلدراسة تطالر يدد 
 :يدد النزالء العربلمعر ة نمالذج االنحدار الذي يعبر يف تطالر  نزالء العربال

 عدد النزالء العرب والزمن( نتائج اختبار معامل ارتباط بيرسون للعالقة بين 3-4جدول رقم ) 
Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted 

 R Square 

Std. Error of 

 the Estimate 

1 .893 .798 .769 144599.267 

The independent variable is :الزمه 

 , الهي تدؿ يمى أف 893ل1االرتباط الخطي تساالي    أف قيمة معامؿ 3-4يبيف التدالؿ رقـ  
, التبيف قيمة معامؿ التحديد يمى الالزمف هي يبلقة طردية المتينة النزالء العرببيف يدد العبلقة 

, الالباقي يعالد لت  ير يفسرها الزمف النزالء العرب ي يدد % مف التويرات الحاصمة 8ل79أف 
65.0798.02قيمة  يالامؿ أخرى لـ تضمف  ي النمالذج, البما أف R  إف  عالية التم يؿ 

 لتيدة
 عدد النزالء العرب والزمنللعالقة بين  اختبار معنوية نموذج االنحدار( 4-4جدول رقم )

ANOVA 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 5.785E11 1 5.785E11 27.669 .001 

Residual 1.464E11 7 2.091E10   

Total 7.249E11 8    

The independent variable is الزمه 

, النزالء العرب الالزمفبيف يدد  لمعبلقة اختبار معنالية نمالذج االنحدار  4-4يبيف التدالؿ رقـ  
/ يند درتتي حرية 59ل5أكبر مف القيمة التداللية / 669.27Fحيث أف القيمة المحسالبة 

05.0001.0/, كما أف احتماؿ الداللة15ل1المستالى داللة /  7, 1  P  إف نمالذج البالتالي 
 االنحدار معناليل

 عدد النزالء العرب والزمن( قيم معامالت معادلة التمثيل للعالقة بين 5-4جدول رقم )
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 Case Sequence 98193.717 18667.685 .893 5.260 .001 

(Constant) 459164.194 105048.932  4.371 .003 

The dependent variable is ln : الىزالء العربعدد   

تسير إلى أف زيادة 1B  تقديرات معممات النمالذج, حيث أف معممة الميؿ 5-4يبيف التدالؿ رقـ  
أي ما يعادؿ تقريبًا  177ل98193بمقدار العرب الزمف سنة الاحدة تؤدي إلى زيادة يدد النزالء 

   نزيؿ, اليمكف كتابة النمالذج كما يمي:98193 
194.459164717.98193  tY 
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 الباختبار معممات الميؿ:
 : 1Bمعممة الميل  -
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بالنسبة لمعممتا الميؿ  05.0P  أف احتماؿ الداللة 5-4التبيف النتائج الالاردة  ي التدالؿ رقـ  
الالحد ال ابت, لذلؾ نر ض  رضيتا العدـ, أي أف كبل المعممتيف تختمؼ تالهريًا يف الصفر أي 

0, 01 BB 
 جطىر عدد النز ء ألاحاهب عبر الزمً: -4-2-2

بحساب سدة العبلقة بيف الزمف  ةالباح  تيبر الزمف, قام النزالء األتانبلدراسة تطالر يدد 
 :يدد النزالء األتانبلمعر ة نمالذج االنحدار الذي يعبر يف تطالر  نزالء األتانباليدد ال

 عدد النزالء األجانب والزمن( نتائج اختبار معامل ارتباط بيرسون للعالقة بين 6-4جدول رقم )
Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted 

 R Square 

Std. Error of 

 the Estimate 

1 .815 .664 .616 210670.404 

The independent variable is :الزمه 

 , الهي تدؿ يمى أف 815ل1  أف قيمة معامؿ االرتباط الخطي تساالي  6-4يبيف التدالؿ رقـ  
, التبيف قيمة معامؿ التحديد الالزمف هي يبلقة طردية المتينة النزالء األتانببيف يدد العبلقة 
, الالباقي يعالد يفسرها الزمف النزالء األتانب ي يدد % مف التويرات الحاصمة 4ل66يمى أف 

65.0664.02لت  ير يالامؿ أخرى لـ تضمف  ي النمالذج, البما أف قيمة  R  إف  عالية 
  لالتم يؿ تيدة

 عدد النزالء األجانب والزمنللعالقة بين  اختبار معنوية نموذج االنحدار( 7-4جدول رقم )
ANOVA 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 6.140E11 1 6.140E11 13.835 .007 

Residual 3.107E11 7 4.438E10   

Total 9.247E11 8    

The independent variable is الزمه 

النزالء األتانب يدد بيف  لمعبلقة معنالية نمالذج االنحداراختبار   7-4يبيف التدالؿ رقـ  
/ يند درتتي 59ل5أكبر مف القيمة التداللية / 835.13F, حيث أف القيمة المحسالبة الالزمف
05.0007.0/, كما أف احتماؿ الداللة15ل1  المستالى داللة /7, 1حرية   P  إف البالتالي 

 معناليلنمالذج االنحدار 
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 عدد النزالء األجانب والزمن( قيم معامالت معادلة التمثيل للعالقة بين 8-4جدول رقم )
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 Case Sequence 101162.567 27197.432 .815 3.720 .007 

(Constant) 143302.722 153048.500  .936 .041  

The dependent variable is ln :األجاوةالىزالء عدد   

تسير إلى أف زيادة 1B  تقديرات معممات النمالذج, حيث أف معممة الميؿ 8-4يبيف التدالؿ رقـ  
أي ما يعادؿ  567ل111162بمقدار األتانب الزمف سنة الاحدة تؤدي إلى زيادة يدد النزالء 

   نزيؿ, اليمكف كتابة النمالذج كما يمي:111163تقريبًا  
722.143302567.101162  tY 

 الباختبار معممات الميؿ:
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بالنسبة لمعممتا الميؿ  05.0P  أف احتماؿ الداللة 8-4التبيف النتائج الالاردة  ي التدالؿ رقـ  
الالحد ال ابت, لذلؾ نر ض  رضيتا العدـ, أي أف كبل المعممتيف تختمؼ تالهريًا يف الصفر أي 

0, 01 BB 
 النز ء الصىريىن املغتربىن عبر الزمً:جطىر عدد  -4-2-3

بحساب سدة العبلقة بيف  ةالباح  تيبر الزمف, قام نزالء السالريالف الموتربالفلدراسة تطالر يدد 
نزالء اليدد لمعر ة نمالذج االنحدار الذي يعبر يف تطالر  نزالء السالريالف الموتربالفالالزمف اليدد 

 كما يمي: السالريالف الموتربالف
 والزمن من المغتربون السوريونعدد النزالء ( نتائج اختبار معامل ارتباط بيرسون للعالقة بين 9-4جدول رقم ) 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted 

 R Square 

Std. Error of 

 the Estimate 

1 .853 .728 .689 7197.202 

The independent variable is :الزمه 

 , الهي تدؿ يمى أف 853ل1قيمة معامؿ االرتباط الخطي تساالي    أف 9-4يبيف التدالؿ رقـ  
الالزمف هي يبلقة طردية المتينة, التبيف قيمة معامؿ  نزالء السالريالف الموتربالفالالعبلقة بيف يدد 
يفسرها  نزالء السالريالف الموتربالفال% مف التويرات الحاصمة  ي يدد 8ل72التحديد يمى أف 
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لـ تضمف  ي النمالذج, البما أف قيمة  الامؿ أخرىالزمف, الالباقي يعالد لت  ير ي
65.0798.02 R ل إف  عالية التم يؿ تيدة 

 من المغتربون السوريون والزمنعدد النزالء للعالقة بين  اختبار معنوية نموذج االنحدار( 10-4جدول رقم )
ANOVA 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 9.704E8 1 9.704E8 18.734 .003 

Residual 3.626E8 7 5.180E7   

Total 1.333E9 8    

The independent variable is الزمه 

نزالء السالريالف بيف يدد  لمعبلقة اختبار معنالية نمالذج االنحدار  11-4يبيف التدالؿ رقـ  
/ 59ل5أكبر مف القيمة التداللية / 734.18F, حيث أف القيمة المحسالبة الالزمف الموتربالف

05.0003.0/, كما أف احتماؿ الداللة15ل1  المستالى داللة /7, 1يند درتتي حرية   P 
  إف نمالذج االنحدار معناليلالبالتالي 

 السوريون والزمنمن المغتربون عدد النزالء ( قيم معامالت معادلة التمثيل للعالقة بين 22-4جدول رقم )
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 Case Sequence 4021.600 929.155 .853 4.328 .003 

(Constant) 30471.333 5228.646  5.828 .001 

The dependent variable is ln : سوريون المغترتونالىزالء العدد   

تسير إلى أف 1B  تقديرات معممات النمالذج, حيث أف معممة الميؿ 11-4يبيف التدالؿ رقـ  
أي ما  6ل4121بمقدار السالريالف الموتربالف زيادة الزمف سنة الاحدة تؤدي إلى زيادة يدد النزالء 

 كما يمي:  نزيؿ, اليمكف كتابة النمالذج 4122يعادؿ تقريبًا  
333.304716.4021  tY 

 الباختبار معممات الميؿ:
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بالنسبة لمعممتا  05.0P  أف احتماؿ الداللة 11-4التبيف النتائج الالاردة  ي التدالؿ رقـ  
الميؿ الالحد ال ابت, لذلؾ نر ض  رضيتا العدـ, أي أف كبل المعممتيف تختمؼ تالهريًا يف الصفر 

,0أي  01 BB 
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 :عبر الزمً )عزب, أحاهب, شىريىن مغتربىن(جطىر عدد النز ء  -4-2-4

 ةالباح  تيبر الزمف, قامإتمالي يدد النزالء  يرب, أتانب, سالريالف موتربالف  لدراسة تطالر 
تمالي يدد النزالءبحساب سدة العبلقة بيف الزمف  لمعر ة نمالذج االنحدار الذي يعبر يف  الا 

 :إتمالي يدد النزالءتطالر 
 النزالء والزمنإجمالي عدد ( نتائج اختبار معامل ارتباط بيرسون للعالقة بين 20-4جدول رقم ) 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted 

 R Square 

Std. Error of 

 the Estimate 

1 .960 .922 .911 1.73552E5 

The independent variable is :الزمه 

 , الهي تدؿ يمى 961ل1  أف قيمة معامؿ االرتباط الخطي تساالي  12-4يبيف التدالؿ رقـ  
, التبيف قيمة معامؿ تداً  الالزمف هي يبلقة طردية المتينة إتمالي يدد النزالءأف العبلقة بيف 
يفسرها الزمف, الالباقي  إتمالي يدد النزالء% مف التويرات الحاصمة  ي 2ل92التحديد يمى أف 

81.0922.02لـ تضمف  ي النمالذج, البما أف قيمة  يعالد لت  ير يالامؿ أخرى R  إف  عالية 
 تدًال التم يؿ تيدة

 إجمالي عدد النزالء والزمنللعالقة بين  اختبار معنوية نموذج االنحدار( 13-4جدول رقم )
ANOVA 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 2.482E12 1 2.482E12 82.394 .000 

Residual 2.108E11 7 3.012E10   

Total 2.693E12 8    

The independent variable is الزمه 

 إتمالي يدد النزالءبيف  لمعبلقة اختبار معنالية نمالذج االنحدار  13-4يبيف التدالؿ رقـ  
/ يند درتتي 59ل5أكبر مف القيمة التداللية / 394.82F, حيث أف القيمة المحسالبة الالزمف
05.0000.0/, كما أف احتماؿ الداللة15ل1/  المستالى داللة 7, 1حرية   P  إف البالتالي 

 نمالذج االنحدار معناليل
 عدد النزالء من المغتربون السوريون والزمن( قيم معامالت معادلة التمثيل للعالقة بين 24-4جدول رقم )

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 Case Sequence 203377.633 22405.491 .960 9.077 .000 

(Constant) 632939.389 126082.742  5.020 .002 

The dependent variable is ln : الىزالء السوريون المغترتونعدد   

تسير إلى أف 1B  تقديرات معممات النمالذج, حيث أف معممة الميؿ 14-4يبيف التدالؿ رقـ  
أي ما يعادؿ تقريبًا  633ل213377بمقدار يدد النزالء زيادة الزمف سنة الاحدة تؤدي إلى زيادة 

   نزيؿ, اليمكف كتابة النمالذج كما يمي:213378 
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389.63293633.203377  tY 
 الباختبار معممات الميؿ:
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بالنسبة لمعممتا  05.0P  أف احتماؿ الداللة 11-4التبيف النتائج الالاردة  ي التدالؿ رقـ  
الميؿ الالحد ال ابت, لذلؾ نر ض  رضيتا العدـ, أي أف كبل المعممتيف تختمؼ تالهريًا يف الصفر 

,0أي  01 BB 
من خالل ما سبا نالحظ أن عدد النزالء العرب واألجانب والمغتربون السوريون يزداد خالل 

السابقة كنماذج جيدة تساعد في التنبا بأعداد ا يمكن االعتماد عمى المعادالت ذالزمن, وبي
النزالء خالل المستقبل, وبالتالي تقدير المستمزمات والخدمات السياحية الداعمة ليذا التزايد 

 من أجل المحافظة عمى سياحة مزدىرة ترفد البمد وتدعمو اقتصاديا .
ر عمى جودة شيل وما ىنا أن الزيادة الممحوظة في عدد النزالء إنما ىي دلوتجدر اإلشارة 

 الخدمات التي تقدميا ىذه الفنادا. 
 (:2111-2112جطىر حزكت  اللدوم الصياحي خ ل الفترة ) -4-3

  2010-2002العرب الاألتانب  ي الفترة   قادميفاليبيف التدالؿ ابتي يدد 
 (2010-2002العرب واألجانب خالل الفترة ) قادمينال( تطور عدد 15-4جدول رقم )
 المجموع األجانب قادمينعدد ال العرب قادمينعدد ال العام

2002 3164945 1107933 4272911 

2003 3398978 989141 4388119 

2004 4850437 1303216 5153653 

2005 4462254 1375726 5837980 

2006 4815421 1194066 6009487 

2007 4731911 1272150 6004061 

2008 4475777 1516337 5992114 

2009 4787931 1867927 6655858 

2010 6281525 3175097 9456622 

 2010وحتى  2002المصدر: المجموعات اإلحصائية لألعوام              
بما مقداري  ازداد  ي المتالسط سنالياً العرب  قادميف  أف يدد ال15-4يبيف التدالؿ رقـ  

كما ازداد يدد   ,2111-2112  %/ خبلؿ الفترة31ل12, أي بمعدؿ زيادة /قادـ/ 389572/
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 %/23.32, أي بمعدؿ زيادة /قادـ  258396األتانب  ي المتالسط سناليًا بما مقداري   القادميف
 الالسكؿ البياني يالض  ذلؾ:  ,2111-2112خبلؿ الفترة  

 
 (2010-2002العرب واألجانب خالل الفترة ) التغير في عدد القادمين( 3-4رقم ) الشكل

بين عدد اللادمين وعدد هز ء الفىادق خ ل الفترة الع كت  -4-4

(2112-2111:) 

 : 2010-2002الفترة   نزالء الفنادؽ اليدد القادميف خبلؿيدد إتمالي يبيف التدالؿ ابتي 
 (2010-2002العرب واألجانب خالل الفترة ) القادمين( تطور عدد 16-4جدول رقم )

 عدد القادمين نزالء الفناداعدد  العام
2002 974281 4272911 

2003 898810 4388119 

2004 1282166 5153653 

2005 1427324 5837980 

2006 1754431 6009487 

2007 1817210 6004061 

2008 1868653 5992114 

2009 2068940 6655858 

2010 2756633 9456622 

 2010وحتى  2002المصدر: المجموعات اإلحصائية لألعوام                     
يدد بحساب سدة العبلقة بيف  ةالباح  ت, قامالعبلقة بيف يدد نزالء الفنادؽ اليدد القادميفلدراسة 

 كما يمي: العبلقةلمعر ة نمالذج االنحدار الذي يعبر يف  نزالء الفنادؽ اليدد القادميف
 الفنادق وعدد القادمينعدد نزالء ( نتائج اختبار معامل ارتباط بيرسون للعالقة بين 27-4جدول رقم ) 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted 

 R Square 

Std. Error of 

 the Estimate 

1 .962 .925 .915 169475.712 

The independent variable is عدد القادميه:  
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 , الهي تدؿ يمى 962ل1  أف قيمة معامؿ االرتباط الخطي تساالي  17-4يبيف التدالؿ رقـ  
تدًا, أي كمما زاد يدد  هي يبلقة طردية المتينة نزالء الفنادؽ اليدد القادميفأف العبلقة بيف يدد 

% مف التويرات 5ل92, التبيف قيمة معامؿ التحديد يمى أف القادميف كمما زاد يدد نزالء الفنادؽ
لـ تضمف  ت  ير يالامؿ أخرىالالباقي يعالد ل, نزالء الفنادؽ تعالد لعدد القادميفالحاصمة  ي يدد 

81.0925.02 ي النمالذج, البما أف قيمة  R تدًال  إف  عالية التم يؿ تيدة 
 عدد نزالء الفنادق وعدد القادمينللعالقة بين  اختبار معنوية نموذج االنحدار( 18-4جدول رقم )

ANOVA 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 2.492E12 1 2.492E12 86.747 .000 

Residual 2.011E11 7 2.872E10   

Total 2.693E12 8    

The independent variable is عدد القادميه 

الفنادؽ اليدد نزالء    عالية معادلة التم يؿ لمتعبير يف العبلقة بيف يدد 18-4يبيف التدالؿ رقـ  
/ يند درتتي 59ل5أكبر مف القيمة التداللية / 747.86F, حيث أف القيمة المحسالبة القادميف
05.0000.0/, كما أف احتماؿ الداللة15ل1  المستالى داللة /7, 1حرية   P  إف البالتالي 

 نمالذج االنحدار معناليل
 القادمينعدد نزالء الفنادق وعدد بين  معامالت معادلة التمثيل للعالقة( قيم 29-4جدول رقم )

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 Case Sequence .365 .039 .962 9.314 .000 

(Constant) 531195.026 240889.241  2.205 .033 

The dependent variable is ln : وزالء الفىادق عدد  

, مما a  &bلكؿ مف  ابتي المعادلة  05.0P  أف احتماؿ الداللة 19-4التدالؿ رقـ   يبيف
يدد يدؿ يمى أف قيمهما معنالية إحصائيًا, البالتالي تالتد يبلقة خطية ذات داللة معنالية بيف 

 التنبؤ بعدد نزالء الفنادؽ بناًء يمى أيداد القادميف هي, الأف معادلة نزالء الفنادؽ اليدد القادميف
 مف السكؿ:

        026.531195365.0  XY 

الالسكؿ البياني ابتي يالض  خط االتتاي العاـ لمعبلقة بيف يدد نزالء الفنادؽ اليدد القادميف, 
الهذا يدؿ يمى التالزي  الطبيعي حيث يظهر أف معظـ النقاط تقريبًا تتتم  قرب الخط المستقيـ, 

 لؤلخطاء العسالائيةل
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 ( خط االتجاه العام لمعالقة بين عدد نزالء الفنادا وعدد القادمين4-4الشكل رقم )

تعميقا  عمى ما سبا نالحظ أن التطور الحاصل في النشاط الفندقي في سورية خالل الفترة 
, من خالل زيادة عدد الفنادا من التصنيفات المختمفة )خمس نجوم بمتوسط 2002-2010

%, ثالث نجوم بمتوسط معدل 7.85%, أربع نجوم بمتوسط معدل زيادة 16.35معدل زيادة 
%, نجمة واحدة بمتوسط معدل زيادة 14.48وسط معدل زيادة %, نجمتين بمت7.11زيادة 
%( قابمو في نفس الوقت زيادة في عدد النزالء )عرب وأجانب وسوريون مغتربون(, 1.18

وىذا يعد ماشرا  وا:حا  عمى جودة الخدمات التي تقدميا الفنادا العاممة في سورية من 
 نسيات المختمفة.مختمف التصنيفات, وقدرتيا عمى جذب السّياح من الج
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 اللصم الثاوي: جحليل هتائج الدراشت امليداهيت:

 مجتمع وعيىت الدراشت: -4-5

يسمؿ متتم  البحث تمي  نزالء الفنادؽ  ي محا ظات دمسؽ الحمب الالبلذقية الطرطالس خبلؿ 
, حيث تمكنت الباح ة مف آخذ آراء 1/12/2111اللواية  1/2/2111 ترة تطبيؽ البحث مف 

/ نزيؿ مف الفنادؽ التي زارتها  ي المحا ظات المذكالرة المف التنسيات المختمفة  سالريالف 411/
اليرب الأتانب , الذلؾ  ي تالدة الخدمات التي تقدمها تمؾ الفنادؽ المدى ت  يرها  ي التذب 

 السياحيل
مف رؤساء أقساـ المديريف المعاالنيف, حيث كما سمؿ متتم  البحث تمي  العامميف اإلدارييف 

/ يامؿ مف الفنادؽ  ي المحا ظات المذكالرة 211تمكنت الباح ة مف الحصالؿ يمى استتابات /
 ألخذ آرائهـ  ي مدى تطبيؽ يناصر إدارة التالدة الساممةل

 خصائص عيىت الدراشت: -4-6

 توزع أفراد العينة من نزالء الفنادق حسب متغير الجنس: -
 الجنس توزع أفراد العينة حسب متغير( 20-4جدول رقم )
 التكرار النسبي التكرار المطما الجنس
 %75ل66 267 ذكر
 %25ل33 133 أنثى

 %111 411 المجموع
% , المف 75ل66  أف نسبة أ راد العينة مف النزالء الذكالر بموت  21-4يبيف التدالؿ رقـ  
العينة  % ل الالسكؿ البياني ابتي يالض  التكرارات النسبية لتالزع أ راد25ل33النزالء اإلناث  

 حسب متوير التنس:

 
 التكرارات النسبية لتوزع أفراد العينة حسب متغير الجنس( 5-4الشكل رقم )
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 :سيةتوزع أفراد العينة من نزالء الفنادق حسب متغير الجن -
 توزع أفراد العينة حسب متغير الجنسية( 21-4جدول رقم )

 المجموع أجنبي عربي سوري يةالجنس
 411 64 91 246 التكرار المطما
 %111 %16 %5ل22 %5ل61 التكرار النسبي

% , المف العرب 5ل61  أف نسبة نزالء الفنادؽ مف السالريالف بموت  21-4يبيف التدالؿ رقـ  
% , الالسكؿ البياني ابتي يالض  التكرارات النسبية لتالزع أ راد 16% , المف األتانب  5ل22 

 :العينة حسب متوير التنسية

 
 التكرارات النسبية لتوزع أفراد العينة حسب متغير الجنسية( 6-4الشكل رقم )

 :درجة الفندقتوزع أفراد العينة من نزالء الفنادق حسب متغير  -
 توزع أفراد العينة حسب متغير درجة الفندا( 22-4جدول رقم )
 التكرار النسبي التكرار المطما يةالجنس

 %25ل39 157 خمس نجوم
 %25ل28 113 أربع نجوم
 %5ل19 78 ثالث نجوم
 %75ل8 35 نجمتين

 %25ل4 17 نجمة واحدة
 %111 411 المجموع

% , البموت 25ل39  أف نسبة النزالء  ي  نادؽ الخمس نتالـ بموت  22-4يبيف التدالؿ رقـ  
% , البموت نسبة النزالء  ي  نادؽ ال بلث نتاـل 25ل28نسبة النزالء  ي  نادؽ األرب  نتالـ  
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% , البموت نسبة النزالء  ي  نادؽ 75ل8نسبة النزالء  ي  نادؽ النتمتيف  % , البموت 5ل19 
% , الالسكؿ البياني ابتي يالض  التكرارات النسبية لتالزع أ راد العينة 25ل4النتمة الالاحدة  

 حسب متوير درتة الفندؽ:

 
 التكرارات النسبية لتوزع أفراد العينة حسب متغير درجة الفندا( 7-4الشكل رقم )

 :هدف الزيارةتوزع أفراد العينة من نزالء الفنادق حسب متغير  -
 توزع أفراد العينة حسب متغير ىدف الزيارة( 23-4جدول رقم )

 التكرار النسبي التكرار المطما ىدف الزيارة
 %25ل25 111 ألغراض الدراسة
 %5ل41 166 ألغراض العمل
 %25ل19 77 ألغراض السياحة

 %14 56 غير ذل 
 %111 411 المجموع

  أف نسبة نزالء الفنادؽ ممف كاف هدؼ زيارتهـ لمدراسة بموت 23-4يبيف التدالؿ رقـ  
% , 5ل41% , البموت نسبة نزالء الفنادؽ ممف كاف هدؼ زيارتهـ ألدراض العمؿ  25ل25 

% , البموت نسبة 25ل19البموت نسبة نزالء الفنادؽ ممف كاف هدؼ زيارتهـ ألدراض السياحة  
% , الالسكؿ البياني ابتي يالض  14نزالء الفنادؽ ممف كاف هدؼ زيارتهـ ألدراض أخرى  
 التكرارات النسبية لتالزع أ راد العينة حسب هدؼ الزيارة:
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 ىدف الزيارةالتكرارات النسبية لتوزع أفراد العينة حسب متغير ( 8-4الشكل رقم )

 :عدد مرات النزول في الفندق توزع أفراد العينة من نزالء الفنادق حسب متغير -
 توزع أفراد العينة حسب متغير عدد مرات النزول في الفندا( 24-4جدول رقم )

 التكرار النسبي التكرار المطما عدد مرات النزول
 %5ل54 218 مرة واحدة
 %75ل25 113 مرتان

 %25ل21 81 أكثر من ذل 
 %111 411 المجموع

% , 5ل54نزالء الفنادؽ ممف زار الفندؽ لمرة الاحدة بموت    أف نسبة 24-4يبيف التدالؿ رقـ  
% , بينما بموت نسبة النزالء ممف 75ل25البموت نسبة نزالء الفنادؽ ممف زارالا الفندؽ لمرتيف  

% , الالسكؿ البياني ابتي يالض  التكرارات النسبية لتالزع 25ل21زارالا الفندؽ ألك ر مف مرتيف  
 لنزالؿ  ي الفندؽ:أ راد العينة حسب يدد مرات ا

  
 التكرارات النسبية لتوزع أفراد العينة حسب متغير عدد مرات الزيارة( 9-4الشكل رقم )
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 :درجة الفندقحسب متغير  العاملينتوزع أفراد العينة من  -
 توزع أفراد العينة من العاممين حسب متغير درجة الفندا( 25-4جدول رقم )

 التكرار النسبي التكرار المطما درجة الفندا
 %45 91 خمس نجوم
 %5ل25 51 أربع نجوم
 %17 34 ثالث نجوم
 %5ل7 15 نجمتين

 %5 11 نجمة واحدة
 %111 211 المجموع

% , البموت 45 ي  نادؽ الخمس نتالـ بموت   العامميف  أف نسبة 25-4يبيف التدالؿ رقـ  
 ي  نادؽ ال بلث نتاـل  عامميفال% , البموت نسبة 5ل25 ي  نادؽ األرب  نتالـ   عامميفنسبة ال

 ي  نادؽ  عامميف% , البموت نسبة ال5ل7 ي  نادؽ النتمتيف   عامميف% , البموت نسبة ال17 
مف % , الالسكؿ البياني ابتي يالض  التكرارات النسبية لتالزع أ راد العينة 5النتمة الالاحدة  

 حسب متوير درتة الفندؽ:العامميف 

 
 التكرارات النسبية لتوزع أفراد العينة من العاممين حسب درجة الفندا( 10-4الشكل رقم )

 :الوظيفةحسب متغير  العاملينتوزع أفراد العينة من  -
 ممف سومالا الظيفة مدير  ندؽ أال معاالف مدير  ندؽ العامميف  أف نسبة 26-4يبيف التدالؿ رقـ  

% , البموت نسبة 5ل33  قسـممف سومالا الظيفة رئيس  عامميف% , البموت نسبة ال5ل37بموت  
 ل% 29  ممف سومالا الظيفة رئيس دائرة عامميفال
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 توزع أفراد العينة من العاممين حسب متغير الوظيفة( 26-4جدول رقم )
 التكرار النسبي التكرار المطما الوظيفة

 %5ل37 75 مدير فندا )معاون(
 %5ل33 67 رئيس قسم
 %29 58 رئيس دائرة
 %111 211 المجموع

حسب متوير درتة مف العامميف الالسكؿ البياني ابتي يالض  التكرارات النسبية لتالزع أ راد العينة 
 الفندؽ:

 
 التكرارات النسبية لتوزع أفراد العينة من العاممين حسب وظيفتيم( 11-4الشكل رقم )

 :سنوات الخبرة في العمل الفندقيحسب متغير  العاملينتوزع أفراد العينة من  -
 توزع أفراد العينة من العاممين حسب سنوات الخبرة في العمل الفندقي( 27-4رقم )جدول 

 التكرار النسبي التكرار المطما سنوات الخبرة
 %5ل16 33 سنوات فأقل 5
 %39 78 سنوات 10- 6

 %27 54 سنة 11-15
 %5ل17 35 سنة 15أكثر من 

 %111 211 المجموع
بموت  سنالات 5ممف لديهـ سنالات خبرة أقؿ مف  العامميف  أف نسبة 27-4يبيف التدالؿ رقـ  

% , البموت 39    سنالات11-6ممف لديهـ سنالات خبرة   عامميف% , البموت نسبة ال5ل16 
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, البموت نسبة العامميف ممف % 27    سنة15-11ممف لديهـ سنالات خبرة   عامميفنسبة ال
 % ل5ل17سنة   15لديهـ سنالات خبرة أك ر مف 

حسب متوير مف العامميف الالسكؿ البياني ابتي يالض  التكرارات النسبية لتالزع أ راد العينة 
 سنالات الخبرة  ي العمؿ الفندقي:

 
 التكرارات النسبية لتوزع أفراد العينة من العاممين حسب سنوات الخبرة( 12-4الشكل رقم )

 أدواث الدراشت: -4-7

الدراسات العربيػة الاألتنبيػة التػي تتعمػؽ بمالضػالع هػذي  لتحقيؽ أدراض البحث البعد االطبلع يمى
 بتصميـ أدالات الدراسة التسمؿ: ةالباح  تالدراسة قام

  :جودة الخدمات الفندقية وأثرىا في الجذب السياحي )موجية إلى نزالء الفنادا(استبانة  -أ
 صػػػػيةالسخالمحػػػػاالر متعػػػددة, تضػػػػمنت البيانػػػات  سخصػػػيةاسػػػتممت هػػػذي االسػػػػتبانة يمػػػى بيانػػػػات 

التػػنس, التنسػػية, العمػػر, درتػػة الفنػػدؽ, هػػدؼ الزيػػارة, يػػدد مػػرات النػػزالؿ  ػػي  المتويػػرات التاليػػة:
 الفندؽل

 :أبعاد جودة الخدمات الفندقية وىي في االستبانة فشممت ةأما المحاور األساسي
 العناصر المممالسة  ي الخدمةل -1

 ليتماديةاال -2
 لستتابةاال -3
 لتعاطؼال -4
 لالت كيد -5
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مللد  تطبيللا عناصللر إدارة الجللودة الشللاممة فللي الفنللادا )موجيللة إلللى العللاممين اسللتبانة  -ب
  :اإلداريين في الفنادا(

 السخصػػػػيةالمحػػػػاالر متعػػػددة, تضػػػػمنت البيانػػػات  سخصػػػيةاسػػػتممت هػػػذي االسػػػػتبانة يمػػػى بيانػػػػات 
 درتة الفندؽ, الالظيفة, سنالات الخبرة  ي العمؿ الفندقيل المتويرات التالية:

 :عناصر إدارة الجودة الشاممة في الفنادا وىي في االستبانة فشممت ةالمحاور األساسيأما 
 ديـ إدارة الفندؽل -1
 التحسيف المستمرل -2
 تمكيف المالظؼ ال رؽ العمؿل -3
 التحفيز المكا  ة األداءل -4
 ضماف تالدة الخدمةل -5
 تقاليـ األداءل -6
 صدق وثباث ألاداة: -4-8

 صدق ألاداة: -4-8-1

 صدق المحكمين:  -
بعػػػرض االسػػػتبانتيف األاللػػػى الال انيػػػة يمػػػى يػػػدد مػػػف المحكمػػػيف المتخصصػػػيف مػػػف  ةالباح ػػػ تقامػػػ

السادة أيضاء الهيئة التدريسية  ي كمية االقتصاد بتامعة تسريف, الذلؾ إلبداء أرائهـ  يما يخػص 
الموالية لكؿ  قرة, مدى ارتباط المناسبة الفقرات بالمتاؿ الذي تندرج تحته, المدى سبلمة الصيادة 

ـّ تقدير مدى صدؽ السماللية  إضا ة إلى إبداء مبلحظات أخرى يراها المحّكمالف ضرالرية, حيث ت
الفقػػػرات لموػػػرض الػػػذي أيػػػدت مػػػف أتمػػػه  ػػػ تري التعػػػديؿ الػػػبلـز يمػػػى الفقػػػرات حيػػػث تػػػـ إضػػػا ة 
ا متماليػػػة مػػػػف البنػػػالد الحػػػػذؼ بعضػػػها ابخػػػػر, باإلضػػػا ة إلػػػػى التقيػػػد بالمبلحظػػػػات التػػػي اقترحهػػػػ

 لنهائي كما يظهر الممحؽ  ي نهاية البحثا المبسكمه تيفالمحكمالف حتى أصبحت االستبان
  االتساق الداخلي:صدق  -

ـّ حسػػػاب االتسػػػاؽ الػػػداخمي  / نزيػػػؿ, 15لبلسػػػتبانة األاللػػػى ب خػػػذ يينػػػة اسػػػتطبليية مكالنػػػة مػػػف /تػػػ
ت االرتبػاط بػيف , الذلػؾ بحسػاب معػامبل/ يامػؿ15اللبلستبانة ال انية ب خذ يينة استطبليية مف /

 لالمتاؿ الذي تندرج تحتهكؿ  قرة الالدرتة الكمية لفقرات 
 إحصػػائية داللػػة ذال ارتباطػػاً  مرتبطػػة التالمتػػا  قػػرات تميػػ  أف  28-4  رقػػـ التػػدالؿ يبػػيفحيػػث 
 المتػػاالت بػػيف قاليػػة االرتبػػاط معامػػؿ قػػيـ أف حيػػث, لممتػػاؿ الػػذي تنػػدرج تحتػػه الكميػػة الدرتػػة مػػ 

 الفقػػرات تميػػ   ػػإف البالتػػالي , 71ل1  إحصػػائياً  المقباللػػة القيمػػة مػػف أيمػػى الهػػي الكميػػة, الالدرتػػة
 /ل15ل1/  معنالية مستالى يندم  الدرتة الكمية  داخمي اتساؽ بدرتة تتمت 
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 )استبانة النزالء( ( معامل االتساا الداخمي بين فقرات كل مجال والدرجة الكمية28-4جدول رقم )
 القرار الداللة احتمال االرتباط معامل الفقرة رقم المجال

العناصر 
الممموسة 
 في الخدمة

 15ل1داؿ يند  111ل1 841ل1 1
 15ل1 يند داؿ 112ل1 824ل1 2
 15ل1 يند داؿ 111ل1 897ل1 3
 15ل1 يند داؿ 111ل1 913ل1 4
 15ل1 يند داؿ 111ل1 859ل1 5

 15ل1داؿ يند  111ل1 863ل1 6
 15ل1داؿ يند  111ل1 851ل1 7
 15ل1داؿ يند  123ل1 778ل1 8
 15ل1داؿ يند  111ل1 846ل1 9
 15ل1داؿ يند  111ل1 912ل1 11

 االعتمادية

 15ل1 يند داؿ 111ل1 798ل1 11

 15ل1 يند داؿ 111ل1 841ل1 12
 15ل1 يند داؿ 113ل1 911ل1 13

 15ل1 يند داؿ 112ل1 854ل1 14
 15ل1داؿ يند  111ل1 887ل1 15
 15ل1داؿ يند  111ل1 769ل1 16
 15ل1داؿ يند  111ل1 857ل1 17

 االستجابة

 15ل1داؿ يند  111ل1 823ل1 18
 15ل1داؿ يند  111ل1 782ل1 19
 15ل1 يند داؿ 111ل1 796ل1 21
 15ل1 يند داؿ 112ل1 847ل1 21

 التعاطف

 15ل1 يند داؿ 113ل1 832ل1 22
 15ل1 يند داؿ 111ل1 887ل1 23
 15ل1 يند داؿ 111ل1 843ل1 24

 15ل1 يند داؿ 114ل1 861ل1 25
 15ل1 يند داؿ 112ل1 787ل1 26

 التأكيد

 15ل1 يند داؿ 113ل1 845ل1 27

 15ل1داؿ يند  111ل1 789ل1 28
 15ل1داؿ يند  111ل1 814ل1 29
 15ل1 يند داؿ 111ل1 843ل1 31

 15ل1 يند داؿ 114ل1 811ل1 31
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 مػ  إحصػائية داللة ذال ارتباطاً  مرتبطة التالمتا  قرات تمي  أف  29-4  رقـ التدالؿ يبيفكما 
 الالدرتػة المتاالت بيف قالية االرتباط معامؿ قيـ أف حيث, لممتاؿ الذي تندرج تحته الكمية الدرتة
 بدرتة تتمت  الفقرات تمي   إف البالتالي , 71ل1  إحصائياً  المقباللة القيمة مف أيمى الهي الكمية,
 /ل15ل1/  معنالية مستالى يندم  الدرتة الكمية  داخمي اتساؽ

 )استبانة العاممين( ( معامل االتساا الداخمي بين فقرات كل مجال والدرجة الكمية29-4جدول رقم )
 القرار الداللة احتمال االرتباط معامل الفقرة رقم المجال

دعم إدارة 
 الفندا

 15ل1 يند داؿ 112ل1 884ل1 1

 15ل1 يند داؿ 111ل1 871ل1 2
 15ل1داؿ يند  113ل1 763ل1 3
 15ل1داؿ يند  111ل1 851ل1 4
 15ل1داؿ يند  111ل1 819ل1 5
 15ل1 يند داؿ 111ل1 851ل1 6

 15ل1 يند داؿ 111ل1 843ل1 7

 15ل1 يند داؿ 111ل1 893ل1 8

 15ل1داؿ يند  111ل1 918ل1 9

التحسين 
 المستمر

 15ل1داؿ يند  111ل1 958ل1 11
 15ل1داؿ يند  111ل1 758ل1 11
 15ل1داؿ يند  114ل1 719ل1 12
 15ل1 يند داؿ 111ل1 815ل1 13
 15ل1داؿ يند  111ل1 797ل1 14
 15ل1داؿ يند  112ل1 874ل1 15

تمكين 
الموظف 
وفرا 
 العمل

 15ل1داؿ يند  111ل1 829ل1 16
 15ل1داؿ يند  111ل1 826ل1 17
 15ل1داؿ يند  116ل1 852ل1 18
 15ل1 يند داؿ 111ل1 847ل1 19

 15ل1 يند داؿ 115ل1 819ل1 21

 15ل1 يند داؿ 111ل1 857ل1 21

التحفيز 
ومكافأة 
 األداء

 15ل1 يند داؿ 111ل1 881ل1 22

 15ل1 يند داؿ 111ل1 798ل1 23
 15ل1 يند داؿ 112ل1 748ل1 24
 15ل1 يند داؿ 112ل1 813ل1 25

 15ل1 يند داؿ 111ل1 913ل1 26

 15ل1 يند داؿ 114ل1 863ل1 27:مان 
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جودة 
 الخدمة

 15ل1 يند داؿ 111ل1 857ل1 28

 15ل1 يند داؿ 114ل1 897ل1 29

تقويم 
 األداء

 15ل1 يند داؿ 113ل1 884ل1 31
 15ل1 يند داؿ 111ل1 921ل1 31
 15ل1 يند داؿ 111ل1 832ل1 32
 15ل1 يند داؿ 14ل1 911ل1 33
 15ل1 يند داؿ 111ل1 889ل1 34

 ثباث ألاداة: -4-8-2

بهدؼ التالصؿ إلى دالالت  بات المقياس ال ايمية  قراته, تـً حسػاب معامػؿ ال بػات بإتبػاع طريقػة 
 ا, الذلػػؾ بعػػد إدخػػاؿ Cronbach- alphaاالتسػػاؽ الػػداخمي باسػػتخداـ معادلػػةا ألفػػا كرالنبػػاخ   

يمى الحاسب,  بموت قيـ معامبلت ال بات كما يبيف  نزالءاالستطبليية لمعامميف الالدرتات العينة 
 التدالؿ التالي:

 (عاممينوال نزالء( معامل الثبات الكمي ومعامالت ثبات مجاالت استبانة )ال30-4جدول رقم )
 معامل الثبات عينة العاممين معامل الثبات عينة النزالء

 0.824 ديـ إدارة الفندؽ 0.842 العناصر المممالسة  ي الخدمة
 0.811 التحسيف المستمر 0.834 االيتمادية

تمكيف المالظؼ  0.854 االستتابة
 ال رؽ العمؿ

0.843 

التحفيز المكا  ة  803ل0 التعاطؼ
 األداء

0.865 

ضماف تالدة  0.851 الت كيد
 الخدمة

0.876 

 0.844 الثبات الكمي
 0.852 تقاليـ األداء
 0.854 الثبات الكمي

  0.844  أف هنػاؾ تػرابط بػيف متػاالت االسػتبانة, البمػح معامػؿ الكمػي  30-4يبيف التدالؿ رقـ  
 , البهذا أصبحت االستبانة تاهزة لمتطبيؽلامميف  لعينة الع0.854, ال نزالءلعينة ال
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 عزض هتائج الدراشت ومىاكشتها: -4-9

أبعاد تالدة الخدمات الفندقية المدى ت  يرها بناًء يمى نتائج تحميؿ العينة المدرالسة, نبيف  يما يمي 
 ي التذب السياحي مف خبلؿ استطبلع آراء نزالء الفنػادؽ, كمػا نبػيف مػدى تطبيػؽ يناصػر إدارة 

 لالتالدة الساممة  ي الفنادؽ المدرالسة مف خبلؿ استطبلع آراء العامميف اإلدارييف
 بمقياس ليكرت الخماسي كما يمي: يفتحقيقًا ألدراض الدراسة تـّ ربط يبارات االستبانالت

 الدرتة
1 2 3 4 5 

 دائماً  دالباً  أحياناً  نادراً  إطبلقاً 
 أما معيار الحكـ يمى متالسط االستتابات ال قًا لمقياس ليكرت:

 درتة االستتابة الدنيا/يدد  ئات االستتابة –المعيار = درتة االستتابة العميا 
 8ل1=  5/ 1 – 5المعيار = 

 البناًء يميه تكالف الدرتات يمى النحال التالي:
 درجة الموافقة المجال

 إطبلقاً  1.8 – 1
 نادراً  2.60 – 1.81
 أحياناً  3.40 – 2.61
 دالباً  4.20 – 3.41

 دائماً  5 - 4.21
ـّ االيتماد يمى حزمة  ا مف خبلؿ استخداـ المؤسرات spssالبرامج اإلحصائية اكذلؾ ت

 اإلحصائية التالية:
 المتالسطات الحسابية الاالنحرا ات المعيارية المعامبلت االختبلؼ الاألهمية النسبيةل -
 اختبار  ت  ستالدنت لمفرالؽ بيف المتالسطاتل -
 ONE WAY ANOVAاختبار تحميؿ التبايف األحادي  -
 لممقارنات البعديةل اختبارسيفيه -

ـّ ايتماد مستالى معنالية  لقبػالؿ أال ر ػض الفرضػيات, الهػال مػف المسػتاليات المعناليػة  15ل1كذلؾ ت
 المتفؽ يميها  ي اختبار الفرضياتل
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 أبعاد حىدة الخدماث الفىدكيت املؤثزة في الجذب الصياحي: -4-9-1

 البعد ألاول: العىاصز امللمىشت في الخدمت:
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتائج اختبار ( 31-4جدول رقم )

 الوسط الحسابي إلجابات أفراد العينة عمى بعد العناصر الممموسة في الخدمة
المتوسط  العناصر الممموسة في الخدمة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 معامل 
 % االختالف

األىمية 
 النسبية%

ماشر 
 االختبار

درجة 
 الحرية

 احتمال
 القرار الداللة

يتم اإلعالن عن اسم الفندق بشكل واضح .1
 دال 000. 399 32.75 82.60 16.71 0.69 4.13 وصريح.

يتصف التصميم ادلعماري الداخلي واخلارجي .2
 دال 000. 399 15.32 74.40 25.23 0.94 3.72 للفندق باجلاذبية.

يوفر الفندق خدمات طعام وشراب مبستوى .3
 دال 000. 399 32.00 82.40 16.99 0.70 4.12 الئق.

 دال 000. 399 27.00 81.60 19.61 0.80 4.08 يقدم الفندق خدمات غرف سريعة ومالئمة..4

يتوافر يف الفندق أثاث كاف وجذاب ومريح .5
 دال 000. 399 20.22 78.00 22.82 0.89 3.90 للنزالء.

يرتدي موظفو الفندق زيًا موحدًا بألوان .6
 دال 000. 399 17.45 76.40 24.61 0.94 3.82 مقبولة.

توفر إدارة الفندق كافة األجهزة التقنية احلديثة .7
 دال 000. 399 14.94 73.07 23.91 0.87 3.65 اليت تسهم يف حتسني نوعية اخلدمة ادلقدمة.

يتوافر يف الفندق أحدث وسائل األمان .8
 دال 000. 399 16.14 78.40 29.08 1.14 3.92 )أجهزة انذار, إطفاء, حراسة...(.

يوفر الفندق ناديًا صحياً, محام سباحة, .9
 دال 000. 399 0.51- 59.40 39.39 1.17 2.97 وأجهزة للتدريبات الرياضية.

يوفر الفندق خدمات تكميلية )أعمال .11
 دال 000. 399 20.22 78.80 23.60 0.93 3.94 مصرفية, صحية, خدمات رجال األعمال(.

 دال 000. 399 18.24 76.60 23.76 0.91 3.83 كمي

أف المتالسطات الحسابية لبعد العناصر المممالسة  ي الخدمة ترتف    31-4يبيف التدالؿ رقـ  
  الهي 21ل4-41ل3  البفرؽ معنالي التق  ضمف المتاؿ  3يف متالسط المقياس المستخدـ  

%/  يما يتعمؽ 71, الترتف  قيـ األهمية النسبية يف /يمى مقياس ليكرت تقابؿ اإلتابة دالباً 
باإليبلف الصري  الالالاض  يف اسـ الفندؽ, الالتاذبية  ي التصميـ المعماري الداخمي الالخارتي 
لمفندؽ, التالا ر خدمات اإلطعاـ الالورؼ الاأل اث التيد, الالمباس المالحد لمالظفي الفندؽ, التالا ر 

ماف الالخدمات التكميمية, بينما نبلحظ أف األهمية النسبية لفقرة األتهزة التقنية الحدي ة الالسائؿ األ
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% التق  61أف الفندؽ يال ر ناديًا صحيًا الحماـ سباحة الأتهزة لمتدريبات الرياضية تنخفض يف 
يمى مقياس  أحياناً  تقابؿ اإلتابة , الهي 41ل3-61ل2قيمة المتالسط الحسابي ضمف المتاؿ  

ؼ أف هناؾ تالا ؽ محدالد  ي إتابات أ راد العينة يمى  قرات ليكرت, التبيف قيـ معامؿ االختبل
 بعد العناصر المممالسة  ي الخدمةل

/, الب همية 83ل3البموت قيمة المتالسط الحسابي يمى  قرات بعد العناصر المممالسة  ي الخدمة /
 %/ الهذا يدؿ يمى أف تقييـ السّياح لبعد العناصر المممالسة  ي الفندؽ هال61ل76نسبية بموت /

 تقييـ تيد اليتالا ؽ بسكؿ كبير م  المعايير العالمية لتالدة الفنادؽل
 البعد الثاوي: الاعتماديت:
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ( 32-4جدول رقم )

 ونتائج اختبار الوسط الحسابي إلجابات أفراد العينة عمى بعد االعتمادية
المتوسط  االعتمادية

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 معامل 
 % االختالف

األىمية 
 النسبية%

ماشر 
 االختبار

درجة 
 الحرية

احتمال 
 القرار الداللة

حيرص الفندق على تقدمي اخلدمات .11
 دال 000. 399 25.53 3.97 19.14 0.76 3.97 بشكل صحيح ومن ادلرة األوىل.

حيرص الفندق على تقدمي اخلدمات يف .12
 دال 000. 399 20.51 3.80 20.53 0.78 3.80 ادلواعيد احملددة.

حيتفظ الفندق بسجالت دقيقة للنزالء .13
 دال 000. 399 17.53 3.85 25.19 0.97 3.85 مثل احلجوزات والفواتري والبيانات الشخصية.

يوجد عدد كاف من ادلوظفني يف كل .14
 دال 000. 399 16.08 75.60 25.66 0.97 3.78 قسم من أقسام الفندق.

جييد معظم العاملني يف الفندق أكثر من .15
 دال 000. 399 11.76 72.09 28.22 1.02 3.60 لغة.

حيرص الفندق على تقليل األخطاء .16
 دال 000. 399 18.71 77.40 24.03 0.93 3.87 ادلرتكبة من العاملني أثناء تقدمي اخلدمة.

يشعر العاملني يف الفندق بدرجة عالية من .17
 دال 000. 399 34.29 81.69 15.47 0.63 4.08 األمن واألمان.

%77 22.60 0.87 3.85 كمي  دال 000. 399 19.54 

أف المتالسطات الحسابية لبعد االيتمادية ترتف  يف متالسط المقياس   32-4يبيف التدالؿ رقـ  
يمى  دالباً  تقابؿ اإلتابة  الهي 21ل4-41ل3  البفرؽ معنالي التق  ضمف المتاؿ  3المستخدـ  

%/  يما يتعمؽ بحرص الفندؽ يمى تقديـ 71مقياس ليكرت, الترتف  قيـ األهمية النسبية يف /
الخدمات بسكؿ صحي  المف المرة األاللى ال ي مالاييدها المحددة, الاحتفاظه بستبلت دقيقة 
لمنزالء كالحتالزات الالفالاتير الالبيانات السخصية, الالتالد يدد كاؼ مف المالظفيف  ي كؿ قسـ مف 
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تادة معظمهـ أك ر مف لوة, الالحرص أقسا ـ الفندؽ, السعالرهـ بدرتة يالية مف األمف الاألماف, الا 
يمى تقميؿ األخطاء المرتكبة أ ناء تقديـ الخدمةل التبيف قيـ معامؿ االختبلؼ أف هناؾ تالا ؽ 

 محدالد  ي إتابات أ راد العينة يمى  قرات بعد االيتماديةل 
/, الب همية نسبية بموت 85ل3قرات بعد االيتمادية /البموت قيمة المتالسط الحسابي يمى  

%/ الهذا يدؿ يمى أف تقييـ السّياح لبعد االيتمادية هال تقييـ تيد اليتالا ؽ بسكؿ كبير م  77/
 المعايير العالمية لتالدة الفنادؽل

 البعد الثالث: الاشتجابت:
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية( 33-4جدول رقم )

 ونتائج اختبار الوسط الحسابي إلجابات أفراد العينة عمى بعد االستجابة 
المتوسط  االستجابة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 معامل 
 % االختالف

األىمية 
 النسبية%

ماشر 
 االختبار

درجة 
 الحرية

احتمال 
 الداللة

 القرار

يبدي الفندق استعدادًا دائمًا دلساعدة .18
 دال 000. 399 25.88 77.69 17.46 0.68 3.88 ادلشكالت اليت تواجههم.النزالء يف حل 

يقدم موظفي الفندق اخلدمة الفورية .19
للنزالء )خدمات التوصيل, خدمات تنظيف 

 الغرف, خدمات الطعام..(.
 دال 000. 399 27.43 79.20 17.59 0.70 3.96

يستجيب العاملون يف الفندق لطلبات .21
 دال 000. 399 23.78 81.33 22.04 0.90 4.07 الساعة.النزالء على مدار 

يبدي الفندق استعدادًا دائمًا الستقبال .21
شكاوى النزالء ومالحظاهتم حول جودة 

 اخلدمة.
 دال 000. 399 16.04 74.60 24.40 0.91 3.73

 دال 000. 399 22.75 78.2 20.46 0.80 3.91 كمي

أف المتالسطات الحسابية لبعد االستتابة ترتف  يف متالسط المقياس   33-4يبيف التدالؿ رقـ  
يمى تقابؿ اإلتابة دالبًا   الهي 21ل4-41ل3  البفرؽ معنالي التق  ضمف المتاؿ  3المستخدـ  

%/  يما يتعمؽ باستعداد مالظفي الفندؽ 71مقياس ليكرت, الترتف  قيـ األهمية النسبية يف /
لتي تالاتههـ, التقديمهـ الخدمة الفالرية الاستتابتهـ لطمبات لمسايدة النزالء  ي حؿ المسكبلت ا

النزالء يمى مدار الساية, التقبمهـ سكاالى النزالء المبلحظاتهـ تالؿ تالدة الخدمةل التبيف قيـ 
معامؿ االختبلؼ أف هناؾ تالا ؽ محدالد  ي إتابات أ راد العينة يمى  قرات بعد االستتابةل 

/, الب همية نسبية بموت 91ل3رات بعد االستتابة /البموت قيمة المتالسط الحسابي يمى  ق
%/ الهذا يدؿ يمى أف تقييـ السّياح لبعد االستتابة هال تقييـ تيد اليتالا ؽ بسكؿ كبير م  2ل78/

 المعايير العالمية لتالدة الفنادؽل
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 البعد الزابع: التعاطف
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ( 34-4جدول رقم )

 اختبار الوسط الحسابي إلجابات أفراد العينة عمى بعد التعاطفونتائج 
المتوسط  التعاطف

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 معامل 
  االختالف

األىمية 
 النسبية%

ماشر 
 االختبار

درجة 
 الحرية

احتمال 
 القرار الداللة

 دال 000. 399 25.00 77.00 17.66 0.68 3.85 يوفر الفندق جو من األمان والطمأنينة..22

يعامل موظفو الفندق الزبائن بلطف .23
 دال 000. 399 22.62 79.00 21.27 0.84 3.95 ومودة.

تعامل إدارة الفندق النزالء باىتمام .24
 دال 000. 399 33.75 81.60 15.69 0.64 4.08 واضح.

تتعاطف إدارة الفندق مع النزالء وتقدر .25
 دال 000. 399 51.11 82.93 10.95 0.45 4.15 ظروفهم.

يضع الفندق مصلحة نزالئو يف مقدمة .26
 دال 000. 399 37.46 83.64 14.95 0.63 4.18 اىتماماتو وأولوياتو.

 دال 000. 399 31.08 80.02 16.21 0.65 4.01 كمي

أف المتالسطات الحسابية لبعد التعاطؼ ترتف  يف متالسط المقياس   34-4يبيف التدالؿ رقـ  
يمى  تقابؿ اإلتابة دالباً   الهي 21ل4-41ل3  البفرؽ معنالي التق  ضمف المتاؿ  3المستخدـ  

%/  يما يتعمؽ بتال ير تال مف األمف 71مقياس ليكرت, الترتف  قيـ األهمية النسبية يف /
بائف بمطؼ المالدة, الالتعاطؼ م  النزالء التقدير ظرال هـ, الالطم نينة  ي الفندؽ, الالتعامؿ م  الز 

باإلضا ة إلى أف الفندؽ يض  مصمحته  ي مقدمة اهتماماته الأاللالياتهل التبيف قيـ معامؿ 
ل البموت قيمة التعاطؼاالختبلؼ أف هناؾ تالا ؽ محدالد  ي إتابات أ راد العينة يمى  قرات بعد 

%/ الهذا 12ل81/, الب همية نسبية بموت /11ل4/ التعاطؼالمتالسط الحسابي يمى  قرات بعد 
يدؿ يمى أف تقييـ السّياح لبعد التعاطؼ هال تقييـ تيد اليتالا ؽ بسكؿ كبير م  المعايير العالمية 

 لتالدة الفنادؽل
 البعد الخامض: التؤكيد

أف المتالسطات الحسابية لبعد الت كيد ترتف  يف متالسط المقياس   35-4يبيف التدالؿ رقـ  
  الهي تقابؿ اإلتابة دالبًا يمى 21ل4-41ل3  البفرؽ معنالي, التق  ضمف المتاؿ  3ـ  المستخد

%/  يما يتعمؽ بقدرة مالظفي الفندؽ باإلتابة 71مقياس ليكرت, الترتف  قيـ األهمية النسبية يف /
يمى أسئمة السّياح, التمتعهـ باألحاسيس اإلنسانية الالمباقة الحسف التصرؼ  ي التعامؿ م  

سعالر النزالء باألماف  ي التعامؿ م  إدارة الفندؽ, الاستعداد إدارة الفندؽ لمعالتة النزالء, ال 
 األخطاء المرتكبة مف قبؿ المالظفيفل
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 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ( 35-4جدول رقم )
 ونتائج اختبار الوسط الحسابي إلجابات أفراد العينة عمى بعد التأكيد

المتوسط  التأكيد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 معامل 
 % االختالف

األىمية 
 النسبية%

ماشر 
 االختبار

درجة 
 الحرية

احتمال 
 الداللة

 القرار

يتوافر لدى موظفي الفندق ادلعرفة .27
الكافية لإلجابة على أسئلة النزالء 

 واستفساراهتم.
 دال 000. 399 14.90 74.60 26.27 0.98 3.73

الفندق باألحاسيس يتمتع العاملون يف .28
اإلنسانية واللباقة وحسن التصرف يف 

 تعاملهم مع النزالء.
 دال 000. 399 21.20 77.60 21.39 0.83 3.88

سلوك العاملني يف الفندق يشعر النزالء .29
 دال 000. 399 16.59 74.60 23.59 0.88 3.73 بالثقة.

يشعر النزالء باألمان يف التعامل مع .31
 دال 000. 399 15.67 75.20 25.69 0.97 3.76 إدارة الفندق.

يبدي الفندق استعدادًا دلعاجلة األخطاء .31
 دال 000. 399 13.46 73.96 28.08 1.04 3.70 ادلرتكبة من قبل ادلوظفني ومعاجلتها بسرعة.

 دال 000. 399 16.96 75.6 24.34 0.92 3.78 كمي

التبيف قيـ معامؿ االختبلؼ أف هناؾ تالا ؽ محدالد  ي إتابات أ راد العينة يمى  قرات بعد 
/, الب همية نسبية بموت 78ل3/ الت كيدل البموت قيمة المتالسط الحسابي يمى  قرات بعد الت كيد

%/, الهذا يدؿ يمى أف تقييـ السّياح لبعد الت كيد هال تقييـ تيد اليتالا ؽ بسكؿ كبير م  6ل75/
 المعايير العالمية لتالدة الفنادؽل
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 مدي جطبيم عىاصز إدارة الجىدة الشاملت في الفىادق: -4-9-2

 العىصز ألاول: دعم إدارة الفىدق:
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ( 36-4جدول رقم )

 فقرات دعم إدارة الفنداونتائج اختبار الوسط الحسابي إلجابات أفراد العينة عمى 
المتوسط  دعم إدارة الفندا

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 معامل
 % االختالف

األىمية 
 النسبية%

ماشر 
 االختبار

درجة 
 الحرية

احتمال 
 القرار الداللة

تسعى إدارة الفندق للتنسيق بني أنشطة .1
ادلوظفني بالشكل الذي يساعد على حتقيق 

 التعاون فيما بينهم.
 دال 000. 199 11.662 76 25.53 0.97 3.80

حترص إدارة الفندق على التعاون مع .2
 دال 000. 199 15.150 78 21.54 0.84 3.90 ادلوظفني لتأمني رغبات واحتياجات النزالء.

تسعى إدارة الفندق إىل حتقيق رضا ادلوظف .3
 دال 000. 199 7.009 71.4 32.21 1.15 3.57 ووالئو.

تقوم إدارة الفندق بإشراك ادلوظفني يف .4
 دال 000. 199 3.116 65.2 36.20 1.18 3.26 دورات تدريبية مستمرة.

تستخدم إدارة الفندق األساليب العلمية .5
 دال 000. 199 6.323- 49 50.20 1.23 2.45 واحتياجاهتم.للتنبؤ بأعداد النزالء 

تسعى إدارة الفندق إىل جتنب ادلشاكل قبل .6
 دال 000. 199 14.762 79 23.04 0.91 3.95 حدوثها.

جيري اختبار ادلتقدمني للعمل يف الفندق قبل .7
 دال 000. 199 7.840 71.2 28.37 1.01 3.56 تعيينهم. 

على إقامة عالقات طيبة  حترص إدارة الفندق.8
ودائمة مع الوكاالت واذليئات السياحية من 

 أجل استقطاب أكرب عدد من النزالء.
 دال 000. 199 9.141 72.8 27.20 0.99 3.64

حترص إدارة الفندق على جذب واستقطاب  .9
 دال 000. 199 9.561 74.2 28.30 1.05 3.71 كوادر متخصصة يف اخلدمة الفندقية.

 دال 000. 199 7.342 70.8 29.38 1.04 3.54 كمي

, 6, 3, 2, 1  لعبارات ديـ إدارة الفندؽأف المتالسطات الحسابية   36-4يبيف التدالؿ رقـ  
-41ل3  البفرؽ معنالي التق  ضمف المتاؿ  3ترتف  يف متالسط المقياس المستخدـ    9, 8, 7

%/, 71, الترتف  قيـ األهمية النسبية يف /يمى مقياس ليكرت تقابؿ اإلتابة دالباً   الهي 21ل4
لمتنسيؽ بيف أنسطة المالظفيف بالسكؿ الذي الهذا يدؿ يمى أف ديـ إدارة الفندؽ يتتمى  ي سعيها 

يمى التعاالف م  المالظفيف لت ميف ردبات , الحرصها يسايد يمى تحقيؽ التعاالف  يما بينهـ
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تراء  , السعيها لتحقيؽ رضا المالظؼ الالالئهالاحتياتات النزالء التتنب المساكؿ قبؿ حدال ها, الا 
اختبار لممتقدميف لمعمؿ  ي الفندؽ قبؿ تعيينهـ الحرصها يمى تذب الاستقطاب كالادر متخصصة 

قامة يبلقات طيبة الدائمة م  الالكاالت الالهيئات السياحية مف أتؿ  ي الخدمة الفندقية, ال  ا 
إدارة الفندؽ تقاـل ية لفقرة أف بينما نبلحظ أف األهمية النسبل استقطاب أكبر يدد مف النزالء

ضمف لها % التق  قيمة المتالسط الحسابي 2ل65 بموت بإسراؾ المالظفيف بدالرات تدريبية مستمرة
 يمى مقياس ليكرتل أحياناً  تقابؿ اإلتابة , الهي 41ل3-61ل2المتاؿ  

يداد النزالء إدارة الفندؽ تستخدـ األساليب العممية لمتنبؤ ب األهمية النسبية لفقرة أف  بموت كما
 , الهي 61ل2 -81ل1ضمف المتاؿ  لها % التق  قيمة المتالسط الحسابي 49 بموت الاحتياتاتهـ
 نادرًا يمى مقياس ليكرتل تقابؿ اإلتابة

تبيف قيـ معامؿ االختبلؼ أف هناؾ تالا ؽ محدالد  ي إتابات أ راد العينة يمى  قرات بسكؿ ياـ ال 
/, الب همية نسبية بموت 54ل3/ الفقراتتمي  لالبموت قيمة المتالسط الحسابي  لديـ إدارة الفندؽ

بسكؿ تيد  ي الفنادؽ تـ يتطبيؽ يناصر إدارة التالدة الساممة %/ الهذا يدؿ يمى 8ل71/
 لالمدرالسة  يما يتعمؽ بديـ إدارة الفندؽ

 العىصز الثاوي: التحصين املصتمز: 
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ( 37-4جدول رقم )

 فقرات التحسين المستمرونتائج اختبار الوسط الحسابي إلجابات أفراد العينة عمى 
المتوسط  التحسين المستمر

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 معامل
 % االختالف

األىمية 
 النسبية%

ماشر 
 االختبار

درجة 
 الحرية

احتمال 
 القرار الداللة

وسائل اتصال  تأمنيحترص إدارة الفندق على .11
 دال 000. 199 13.098 77.6 24.48 0.95 3.88 سريعة بصورة مستمرة.

تشجع إدارة الفندق ادلوظفني على تقدمي .11
 دال 000. 199 9.940 74.2 27.22 1.01 3.71 ادلبادرات اذلادفة لتحسني جودة اخلدمة ادلقدمة.

باستمرار صيغ وأساليب ر إدارة الفندق تطو  .12
 دال 000. 199 10.100 75 28.00 1.05 3.75 العمل الفندقي.

إدارة الفندق اإلبداعات واالبتكارات  شجعت.13
 دال 000. 199 10.571 75.4 27.32 1.03 3.77 اذلادفة لتحسني مستوى األداء واخلدمة.

يف روتينية تستبعد إدارة الفندق اإلجراءات ال.14
 دال 000. 199 8.790 73.8 30.08 1.11 3.69 العمل.

تسعى إدارة الفندق إىل ترتيب صاالت .15
 دال 000. 199 14.461 78 22.56 0.88 3.90 االستقبال, الطعام, الغرف, بصورة مستمرة.

 دال 000. 199 10.920 75.6 26.72 1.01 3.78 كمي
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التحسيف المستمر كعنصر مف لتمي   قرات أف المتالسطات الحسابية   37-4يبيف التدالؿ رقـ  
  البفرؽ معنالي 3ترتف  يف متالسط المقياس المستخدـ   يناصر إدارة التالدة الساممة  ي الفنادؽ

يمى مقياس ليكرت, الترتف  قيـ  تقابؿ اإلتابة دالباً   الهي 21ل4-41ل3التق  ضمف المتاؿ  
تحرص يمى ت ميف %/, الهذا يدؿ يمى إدارة الفنادؽ 71يف /لهذي الفقرات ية األهمية النسب

المالظفيف يمى تقديـ المبادرات الهاد ة لتحسيف , التست  السائؿ اتصاؿ سريعة بصالرة مستمرة
اإلبدايات , التست  التطاّلر باستمرار صيح الأساليب العمؿ الفندقي, تالدة الخدمة المقدمة

, التستبعد االتراءات الرالتينية  ي العمؿ, لخدمةالاالبتكارات الهاد ة لتحسيف مستالى األداء الا
 لترتيب صاالت االستقباؿ, الطعاـ, الورؼ, بصالرة مستمرةالتسعى إلى 

تبيف قيـ معامؿ االختبلؼ أف هناؾ تالا ؽ محدالد  ي إتابات أ راد العينة يمى  قرات بسكؿ ياـ ال 
/, الب همية نسبية بموت 78ل3/ تمي  الفقراتلالبموت قيمة المتالسط الحسابي  لالتحسيف المستمر

بسكؿ تيد  ي الفنادؽ يتـ تطبيؽ يناصر إدارة التالدة الساممة الهذا يدؿ يمى %/ 6ل75/
 . المدرالسة  يما يتعمؽ بعممية التحسيف المستمر

 العىصز الثالث: جمكين املىظف وفزق العمل:
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ( 38-4جدول رقم )

 فقرات تمكين الموظف وفرا العملونتائج اختبار الوسط الحسابي إلجابات أفراد العينة عمى 
المتوسط  تمكين الموظف وفرا العمل

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 معامل
 % االختالف

األىمية 
 النسبية%

ماشر 
 االختبار

درجة 
 الحرية

احتمال 
 الداللة

 القرار

بني  القرارتسود روح ادلشاركة يف اختاذ .16
 دال 000. 199 7.690 72.4 31.49 1.14 3.62 اإلدارة والعاملني.

ل ادلوظفون يف الفندق الصالحيات خيو  .17
 دال 000. 199 6.526 70.8 33.05 1.17 3.54 الالزمة ألداء األعمال ادلناطة هبم.

 ميقوم ادلوظفون حبل ادلشاكل اليت تعرتضه.18
 53.2 46.99 1.25 2.66 ادلباشر. ادلسؤولن الرجوع إىل و د

-

3.846 
 دال 000. 199

يستطيع ادلوظفون يف الفندق االتصال .19
 دال 000. 199 6.461 70.6 32.86 1.16 3.53 برؤسائهم بسهولة ويسر.

تشكل فرق عمل خاصة عندما تكون .21
 دال 000. 199 6.060 70.2 33.90 1.19 3.51 ىناك حاجة إلجناز مهام معينة.

وظفني طرح أفكارىم إدارة الفندق للم .تتيح21
 دال 000. 199 9.605 74.4 28.49 1.06 3.72 ومقرتحاهتم لتطوير اخلدمة الفندقية.

 دال 000. 199 5.242 68.6 33.82 1.16 3.43 كمي

 لتمي   قرات تمكيف المالظؼ ال رؽ العمؿأف المتالسطات الحسابية   38-4يبيف التدالؿ رقـ  
  البفرؽ معنالي التق  ضمف 3ترتف  يف متالسط المقياس المستخدـ    18 مايدا الفقرة رقـ 
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يمى مقياس ليكرت, الترتف  قيـ األهمية  تقابؿ اإلتابة دالباً   الهي 21ل4-41ل3المتاؿ  
الصبلحيات %/, الهذا يدؿ يمى إدارة الفنادؽ تخاّلؿ المالظفالف 71لهذي الفقرات يف /النسبية 

, التتي  لهـ طرح أ كارهـ المقترحاتهـ لتطالير الخدمة الفندقية, األيماؿ المناطة بهـالبلزمة ألداء 
حيث تسالد رالح المساركة  ي اتخاذ القرار بيف اإلدارة الالعامميف, كما يستطي  المالظفالف  ي 

 الفندؽ االتصاؿ برؤسائهـ بسهاللة اليسرل
المساكؿ التي تعترضهـ دالف  المالظفالف يقالمالف بحؿنبلحظ أف األهمية النسبية لفقرة أف  كما

ضمف المتاؿ لها % التق  قيمة المتالسط الحسابي 2ل53 بموت الرتالع إلى المسؤالؿ المباسر
 أحيانًا يمى مقياس ليكرتل تقابؿ اإلتابة , الهي 41ل3-61ل2 
تبيف قيـ معامؿ االختبلؼ أف هناؾ تالا ؽ محدالد  ي إتابات أ راد العينة يمى  قرات بسكؿ ياـ ال 

/, الب همية 43ل3فقرات /ال لتمي البموت قيمة المتالسط الحسابي  لمالظؼ ال رؽ العمؿتمكيف ال
 ي  تيدبسكؿ يتـ تطبيؽ يناصر إدارة التالدة الساممة الهذا يدؿ يمى %/ 6ل68نسبية بموت /

 لالفنادؽ المدرالسة  يما يتعمؽ بتمكيف المالظؼ ال رؽ العمؿ
 العىصز الزابع: التحفيز ومكافؤة ألاداء:

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ( 39-4) جدول رقم
 فقرات التحفيز ومكافأة األداءونتائج اختبار الوسط الحسابي إلجابات أفراد العينة عمى 

المتوسط  التحفيز ومكافأة األداء
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 معامل
 % االختالف

األىمية 
 النسبية%

ماشر 
 االختبار

درجة 
 الحرية

احتمال 
 القرار الداللة

حيصل ادلوظف على مكافأة مادية عند .22
 دال 000. 199 13.689 78.2 24.04 0.94 3.91 قيامو بإجناز عمل معني.

تتأخر اإلجراءات الالزمة دلنح ادلكافآت .23
 دال 000. 199 7.575 72 31.11 1.12 3.60 ادلادية.

ادلوظف على تقدير وثناء مسؤولو  صلحي.24
 دال 000. 199 9.981 74.4 27.42 1.02 3.72 يف العمل عند قيامو بإجناز عمل معني.

 دال 000. 199 10.855 75.2 26.33 0.99 3.76 دتنح ادلكافآت بشكل عادل..25

هتتم إدارة الفندق بإشراك ادلوظفني يف .26
 دال 000. 199 11.543 76 25.79 0.98 3.80 وادلكافأة.القرارات ادلتعلقة بنظام التحفيز 

 دال 000. 199 10.640 75.2 26.86 1.01 3.76 كمي

ترتف   لتمي   قرات التحفيز المكا  ة األداءأف المتالسطات الحسابية   39-4يبيف التدالؿ رقـ  
  الهي 21ل4-41ل3  البفرؽ معنالي التق  ضمف المتاؿ  3يف متالسط المقياس المستخدـ  

, %/71يف /لهذي الفقرات يمى مقياس ليكرت, الترتف  قيـ األهمية النسبية  تقابؿ اإلتابة دالباً 
يمى أف المالظؼ يحصؿ يمى مكا  ة مادية بسكؿ يند قيامه بإنتاز يمؿ معيف بالردـ الهذا يدؿ 
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 خر االتراءات البلزمة لمن  المكا ات المادية, كما يحصؿ يمى تقدير ال ناء المسؤالؿ ينه مف ت
 ي العمؿ يند قيامه بإنتاز يمؿ معيف, حيث تهتـ إدارة الفنادؽ بِاسراؾ المالظفيف  ي القرارات 

 بنظاـ التحفيز الالمكا  ةل
تبيف قيـ معامؿ االختبلؼ أف هناؾ تالا ؽ محدالد  ي إتابات أ راد العينة يمى  قرات بسكؿ ياـ ال 

/, الب همية نسبية 76ل3/ لتمي  الفقراتالبموت قيمة المتالسط الحسابي  لالتحفيز المكا  ة األداء
بسكؿ تيد  ي الفنادؽ يتـ تطبيؽ يناصر إدارة التالدة الساممة الهذا يدؿ يمى %/ 2ل75بموت /

  يما يتعمؽ بالتحفيز المكا  ة األداءلالمدرالسة 
 :طمان حىدة الخدمت: خامضالعىصز ال

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ( 40-4جدول رقم )
 فقرات :مان جودة الخدمةونتائج اختبار الوسط الحسابي إلجابات أفراد العينة عمى 

المتوسط  :مان جودة الخدمة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 معامل
 % االختالف

األىمية 
 النسبية%

ماشر 
 االختبار

درجة 
 الحرية

احتمال 
 القرار الداللة

حيرص ادلوظفون يف الفندق على تقدمي .27
 دال 000. 199 9.135 74.6 30.29 1.13 3.73 خدمات ذات مستوى عاٍل من اجلودة.

تسعى إدارة الفندق ليكون فندقها .28
 دال 000. 199 19.833 81.6 18.87 0.77 4.08 بقية الفنادق األخرى. عنمبستوى يتميز بو 

االعتبار مالحظات ادلوظفني  عنييؤخذ ب.29
 للحصول علىعند إجراء أي تغيري أو تعديل, 

 جودة عالية من اخلدمات.
 دال 000. 199 5.973 69.8 33.24 1.16 3.49

 دال 000. 199 10.674 75.4 27.06 1.02 3.77 كمي

ترتف  يف متالسط  لتمي   قرات ضماف تالدة الخدمةأف المتالسطات   41-4يبيف التدالؿ رقـ  
تقابؿ اإلتابة   الهي 21ل4-41ل3  البفرؽ معنالي التق  ضمف المتاؿ  3المقياس المستخدـ  

الهذا يدؿ يمى أف المالظفالف %/, 69يمى مقياس ليكرت, الترتف  قيـ األهمية النسبية يف / دالباً 
يؤخذ بعيف االيتبار , حيث تقديـ خدمات ذات مستالى ياٍؿ مف التالدةيحرصالف يمى 

لمحصالؿ يمى تالدة يالية مف الخدمات, كما تسعى يند إتراء اي تويير أال تعديؿ مبلحظاتهـ  
 إدارة الفندؽ البسكؿ دائـ ليكالف  ندقها بمستالى يتميز به يف بقية الفنادؽ األخرىل

 قرات هناؾ تالا ؽ محدالد  ي إتابات أ راد العينة يمى  تبيف قيـ معامؿ االختبلؼ أفبسكؿ ياـ ال 
/, الب همية 77ل3فقرات /لتمي  البموت قيمة المتالسط الحسابي حيث  لضماف تالدة الخدمة

بسكؿ تيد  ي يتـ تطبيؽ يناصر إدارة التالدة الساممة الهذا يدؿ يمى %/ 16ل75نسبية بموت /
 لالفنادؽ المدرالسة  يما يتعمؽ بضماف تالدة الخدمة
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 العىصز الصادس: جلىيم ألاداء:
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ( 41-4جدول رقم )

 فقرات تقويم األداءونتائج اختبار الوسط الحسابي إلجابات أفراد العينة عمى 
المتوسط  تقويم األداء

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 معامل
 % االختالف

األىمية 
 النسبية%

ماشر 
 االختبار

درجة 
 الحرية

احتمال 
 القرار الداللة

عادلية  مقاييستستخدم إدارة الفندق .31
 دال 000. 199 4.483 67.8 36.28 1.23 3.39 أو حملية يف قياس أداء ادلوظفني.

يشرتك ادلوظفون يف وضع مؤشرات أو .31
 دال 000. 199 7.353- 47 53.19 1.25 2.35 معايري األداء.

الفندق معايري عادلة يف تستخدم إدارة .32
 67.6 31.66 1.07 3.38 قياس أداء ادلوظفني.

5.022 

 
 دال 000. 199

ختصص إدارة الفندق موارد كافية .33
 دال 000. 199 4.908- 51.6 46.90 1.21 2.58 لعمليات البحث والتطوير.

مقاييس األداء واضحة ومعروفة من قبل .34
 دال 000. 199 5.700- 49.6 52.02 1.29 2.48 ادلوظفني كافة يف الفندق.

 دال 000. 199 1.285- 57.8 41.87 1.21 2.89 كمي

متالسط  ترتف  يف   32, 31لمفقرتيف  أف المتالسط الحسابي   41-4يبيف التدالؿ رقـ  
تقابؿ اإلتابة   الهي 41ل3-61ل2التق  ضمف المتاؿ   ,  البفرؽ معنالي3المقياس المستخدـ  

, الهذا يدؿ %/67/ لهاتيف الفقرتيف يفليكرت, الترتف  قيـ األهمية النسبية يمى مقياس أحيانًا 
يمى أف إدارة الفنادؽ أحيانًا ما تستخدـ مقاييس يالمية أال محمية اليادلة  ي قياس أداء 

 المالظفيفل
  تنخفض يف متالسط المقياس 34, 33, 31كما نبلحظ أف المتالسط الحسابي لمفقرات  

  الهي تقابؿ اإلتابة نادرًا 61ل2 -81ل1الي, التق  ضمف المتاؿ    البفرؽ معن3المستخدـ  
%/ الما دالف, 51يمى مقياس ليكرت, التنخفض قيـ األهمية النسبية لهذي الفقرات لتصؿ إلى /

ما تسرؾ المالظفيف  ي الض  مؤسرات أال مقاييس األداء, الهذا يدؿ يمى أف إدارة الفنادؽ نادرًا 
    ة لعمميات البحث الالتطاليرلالكذلؾ نادرًا ما تخصص مالارد كا ي

تبيف قيـ معامؿ االختبلؼ أف هناؾ تالا ؽ محدالد  ي إتابات أ راد العينة يمى  قرات بسكؿ ياـ ال 
/, الب همية نسبية بموت 89ل2/ لتمي  الفقراتبموت قيمة المتالسط الحسابي تقاليـ األداء, حيث 

ير مقبالؿ  يما يتعمؽ بتقاليـ تطبيؽ يناصر إدارة التالدة الساممة دالهذا يدؿ يمى %/ 8ل57/
 األداء  ي الفنادؽ المدرالسةل
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 هتائج اختبار الفزطياث: -4-9-3

ال توجد اختالفات حقيقية بين تأثيرات تقديرات السياح في تقييميم لمستو   :الفر:ية األولى
 جودة الخدمات الفندقية المقدمة ليم من قبل الفنادا التي تعامموا معيا تبعا  الختالف جنس

 ي تقييمهـ لمستالى تالدة الخدمات الفندقية تبعًا لتنس لدراسة الفرالؽ بيف السّياح  السائح.
 يمي:اختبار  ت  ستالدنت لمفرالؽ بيف المتالسطات كما  السائ , قامت الباح ة بتطبيؽ

 تقييم السّياح لمستو  جودة لمفروا بين   )ت( ستودنت( نتائج اختبار 42-4جدول رقم )
 الفندقية المقّدمة ليم من قبل الفنادا التي تعامموا معيا تبعا  الختالف جنس السائحالخدمات 

Independent Samples Test 
جنس 
 السائح

عدد 
 االستجابات

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة )ت(
t 

 درجات الحرية
(df) 

 الداللة
 (Sig) 

 0.76 3.87 268 ذكر
1.326 398 0.094 

 0.83 3.73 132 أنثى
 , البموت قيمة 3.87اح الذكالر بموت  لمسيّ   أف قيمة المتالسط الحسابي 42-4يبيف التدالؿ رقـ  

ينػػد درتػػة  326.1t قيمػػة مؤسػػر االختبػػار  , البموػػت3.73المتالسػػط الحسػػابي لمسػػياح اإلنػػاث  
05.0094.0, البمػا إف احتمػاؿ الداللػة /398/حرية قدرها   P  نقبػؿ الفرضػية السػابقة أي

ال يختمؼ السّياح  ي تقييمهـ لمسػتالى تػالدة الخػدمات الفندقيػة المقّدمػة لهػـ مػف قبػؿ الفنػادؽ التػي 
 تعاممالا معها تبعًا الختبلؼ تنس السائ ل

الفر:ية الثانية: ال توجد اختالفات حقيقية بلين تلأثيرات تقلديرات السلياح فلي تقيليميم لمسلتو  
لفندقية المقدمة ليم من قبل الفنادا التي تعلامموا معيلا تبعلا  الخلتالف جنسلية جودة الخدمات ا

لدراسة الفرالؽ بيف السّياح  ي تقيػيمهـ لمسػتالى تػالدة الخػدمات الفندقيػة المقّدمػة لهػـ مػف  السائح.
قبػػػؿ الفنػػػادؽ التػػػي تعػػػاممالا معهػػػا تبعػػػًا الخػػػتبلؼ تنسػػػية السػػػائ   سػػػالري, يربػػػي, أتنبػػػي , قامػػػت 

 يمي:كما  ONE WAY ANOVAطبيؽ اختبار تحميؿ التبايف األحادي الباح ة بت
 تقييم السّياح لمستو  جودة لمفروا بين   ANOVA( نتائج تحميل التباين 43-4جدول رقم )

 الخدمات الفندقية المقّدمة ليم من قبل الفنادا التي تعامموا معيا تبعا  الختالف جنسية السائح
ANOVA 

 جنسَت السائح

 

التباٍنمصذر   .F Sig متوسط المربعاث df مجموع المربعاث 

 086. 2.118 0.947 2 1.894 التباٍن بَن المجموعاث

   0.447 397 177.57 التباٍن داخل المجموعاث

Total 179.464 399    

/, البمػا 399ينػد درتػة حريػة / 118.2F قيمػة مؤسػر االختبػار  أف 43-4يبيف التدالؿ رقـ  
05.0086.0أف قيمػػة احتمػػاؿ الداللػػة  P  نقبػػؿ الفرضػػية السػػابقة, أي ال يختمػػؼ السػػّياح

 ي تقييمهـ لمستالى تالدة الخػدمات الفندقيػة المقّدمػة لهػـ مػف قبػؿ الفنػادؽ التػي تعػاممالا معهػا تبعػًا 
 الختبلؼ تنسية السائ   سالري, يربي, أتنبي ل
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الثالثة: ال توجد اختالفات حقيقية بلين تلأثيرات تقلديرات السلياح فلي تقيليميم لمسلتو  الفر:ية 
جودة الخلدمات الفندقيلة المقدملة ليلم ملن قبلل الفنلادا التلي تعلامموا معيلا تبعلا  الخلتالف علدد 

لدراسة الفرالؽ بيف السّياح  ي تقييمهـ لمسػتالى تػالدة الخػدمات الفندقيػة  مرات النزول في الفندا.
ّدمة لهـ مف قبؿ الفنادؽ التي تعاممالا معهػا تبعػًا الخػتبلؼ يػدد مػرات النػزالؿ  ػي الفنػدؽ  مػرة المق

 ONEالاحػػدة, مرتػػاف, أك ػػر مػػف ذلػػؾ , قامػػت الباح ػػة بتطبيػػؽ اختبػػار تحميػػؿ التبػػايف األحػػادي 

WAY ANOVA  يميكما: 
 تقييم السّياح لمستو  جودة لمفروا بين   ANOVA( نتائج تحميل التباين 44-4جدول رقم )

 الخدمات الفندقية المقّدمة ليم من قبل الفنادا التي تعامموا معيا تبعا  الختالف عدد مرات النزول
ANOVA 

عذد مراث النزول فٌ 

 الفنذق

 

 .F Sig متوسط المربعاث df مجموع المربعاث مصذر التباٍن

 371. 0.908 0.447 2 0.895 التباٍن بَن المجموعاث

   0.492 397 159.325 التباٍن داخل المجموعاث

Total 160.22 399    

/, البمػا 399ينػد درتػة حريػة / 908.0F قيمػة مؤسػر االختبػار  أف 44-4يبيف التدالؿ رقػـ  
05.0371.0أف قيمة احتماؿ الداللة  P  نقبؿ الفرضية السابقة, أي ال يختمؼ السّياح  ي

تقيػػيمهـ لمسػػتالى تػػالدة الخػػدمات الفندقيػػة المقّدمػػة لهػػػـ مػػف قبػػؿ الفنػػادؽ التػػي تعػػاممالا معهػػا تبعػػػًا 
 الختبلؼ يدد مرات النزالؿ  ي الفندؽ  مرة الاحدة, مرتاف, أك ر مف ذلؾ ل

قلديرات السلياح فلي تقيليميم لمسلتو  الفر:ية الرابعة: ال توجد اختالفات حقيقية بلين تلأثيرات ت
جودة الخدمات الفندقية المقدمة ليلم ملن قبلل الفنلادا التلي تعلامموا معيلا تبعلا  الخلتالف درجلة 

لدراسػػة الفػػرالؽ بػػيف تقيػػيـ السػػّياح لمسػػتالى تػػالدة الخػػدمات الفندقيػػة المقّدمػػة لهػػـ مػػف قبػػؿ  الفنللدا.
دؽ, قامػػػت الباح ػػػة بتطبيػػػؽ اختبػػػار تحميػػػؿ الفنػػػادؽ التػػػي تعػػػاممالا معهػػػا تبعػػػًا الخػػػتبلؼ درتػػػة الفنػػػ

 :يميكما  ONE WAY ANOVAالتبايف األحادي 
 تقييم السّياح لمستو  جودة لمفروا بين   ANOVA( نتائج تحميل التباين 45-4جدول رقم )

 الخدمات الفندقية المقّدمة ليم من قبل الفنادا التي تعامموا معيا تبعا  الختالف درجة الفندا
ANOVA 

 درجت الفنذق

 

 .F Sig متوسط المربعاث df مجموع المربعاث مصذر التباٍن

 000. 10.367 2.488 3 7.464 التباٍن بَن المجموعاث

   0.240 396 95.173 التباٍن داخل المجموعاث

Total 102.637 399    

/, البمػا 399يند درتة حرية / 367.10F قيمة مؤسر االختبار  أف 45-4يبيف التدالؿ رقـ  
05.0000.0أف قيمة احتماؿ الداللة  P  نر ض الفرضية السابقة, أي يختمؼ السّياح  ػي

تقيػػيمهـ لمسػػتالى تػػالدة الخػػدمات الفندقيػػة المقّدمػػة لهػػػـ مػػف قبػػؿ الفنػػادؽ التػػي تعػػاممالا معهػػا تبعػػػًا 
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باح ػػػػة بتطبيػػػػؽ اختبػػػػار سػػػػيفيه الخػػػػتبلؼ درتػػػػة الفنػػػػدؽ, اللمعر ػػػػة مصػػػػادر هػػػػذي الفػػػػرالؽ قامػػػػت ال
 لممقارنات البعدية كما يالض  التدالؿ التالي:

 تقييم السّياح لمستو  جودة لمفروا بين  اختبار شيفيو( نتائج 46-4جدول رقم )
 الخدمات الفندقية المقّدمة ليم من قبل الفنادا التي تعامموا معيا تبعا  الختالف درجة الفندا

(I) تصنَف الفنذق (J) الفنذق تصنَف  

 الفروق بَن 

 المتوسطاث

 (I-J) 

الخطأ المعَارً 

 مستوى الذاللت للوسط الحسابٌ

95% Confidence Interval 

قَمت أعلي أدني قَمت  

 4823. -0311.- 085. 13044. 22560. أرتع وجوم خمس وجوم

60655. ثالث وجوم
*
 .13044 .000 .3499 .8632 

33512. وجمتيه وما دون
*
 .11048 .003 .1177 .5525 

 0311. -4823.- 085. 13044. -22560.- خمس وجوم أرتع وجوم

38095. ثالث وجوم
*
 .11440 .001 .1558 .6061 

10953. وجمتيه وما دون
*
 .09099 .030 -.0695- .2886 

-60655.- خمس وجوم ثالث وجوم
*
 .13044 .000 -.8632- -.3499- 

-38095.- أرتع وجوم
*
 .11440 .001 -.6061- -.1558- 

-27143.- وجمتيه وما دون
*
 .09099 .003 -.4505- -.0924- 

-33512.- خمس وجوم وجمتيه وما دون
*
 .11048 .003 -.5525- -.1177- 

10953.- أرتع وجوم
*
- .09099 .030 -.2886- .0695 

 4505. 0924. 003. 09099. 27143. ثالث وجوم

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

  أف هنػػػاؾ  ػػرالؽ بػػػيف مسػػتالى التصػػػنيؼ خمػػس نتػػػالـ, البػػيف مسػػػتالى 46-4يبػػيف التػػػدالؿ رقػػـ  
التصػنيؼ   بل ػة نتػالـ, النتمتػيف المػا دالف  لصػال  مسػتالى التصػنيؼ خمػس نتػالـل أيضػًا هنػػاؾ 

 ة نتالـ, النتمتيف الما دالف   رالؽ بيف مستالى التصنيؼ أرب  نتالـ, البيف مستالى التصنيؼ   بل
لصال  مستالى التصنيؼ أرب  نتالـ, بينما لـ نمحظ أية  رالؽ بيف مستالى التصػنيؼ خمػس نتػاـل 
الأربػ  نتػالـ  ػي تقيػػيـ السػّياح لمسػتالى تػالدة الخػػدمات الفندقيػة المقّدمػة لهػـ مػػف قبػؿ الفنػادؽ التػػي 

 تعاممالا معهال
ئية بلين متوسلطات تقللديرات العلاممين فللي توجللد فلروا ذات دالللة إحصللاال  الفر:لية الخامسلة:

 .مد  تطبيا عناصر إدارة الجودة الشاممة في الفنادا تبعا  لسنوات الخبرة في العمل الفندقي
متالسطات تقديرات العامميف  ي مدى تطبيؽ يناصر إدارة التالدة السػاممة  ػي لدراسة الفرالؽ بيف 

مػػػت الباح ػػػة بتطبيػػػؽ اختبػػػار تحميػػػؿ التبػػػايف , قاالفنػػػادؽ تبعػػػًا لسػػػنالات الخبػػػرة  ػػػي العمػػػؿ الفنػػػدقي
 كما يالض  التدالؿ التالي: ONE WAY ANOVAاألحادي 

 متوسطات تقديرات لمفروا بين   ANOVA( نتائج تحميل التباين 47-4جدول رقم )
 العاممين في مد  تطبيا عناصر إدارة الجودة الشاممة في الفنادا تبعا  لمتغير سنوات الخبرة

ANOVA 

الخبرةسنواث   

 

 .F Sig متوسط المربعاث df مجموع المربعاث مصذر التباٍن

 003. 4.727 2.251 3 6.752 التباٍن بَن المجموعاث

   476. 196 93.328 التباٍن داخل المجموعاث

Total 100.080 199    
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/, البمػا 199ينػد درتػة حريػة / 727.4F قيمة مؤسػر االختبػار  أف 47-4يبيف التدالؿ رقـ  
05.0003.0أف قيمػػة احتمػػاؿ الداللػػة  P  بػػيف يالتػػد  ػػرالؽ نػػر ض الفرضػػية السػػابقة, أي

متالسػػػطات تقػػػديرات العػػػامميف  ػػػي مػػػدى تطبيػػػؽ يناصػػػر إدارة التػػػالدة السػػػاممة  ػػػي الفنػػػادؽ تبعػػػًا 
الباح ػػة بتطبيػػؽ اختبػػار , اللمعر ػػة مصػػادر هػػذي الفػػرالؽ قامػػت لسػػنالات الخبػػرة  ػػي العمػػؿ الفنػػدقي

 سيفيه لممقارنات البعدية كما يالض  التدالؿ التالي:
 متوسطات تقديرات لمفروا بين   اختبار شيفيو( نتائج 48-4جدول رقم )

 العاممين في مد  تطبيا عناصر إدارة الجودة الشاممة في الفنادا تبعا  لمتغير سنوات الخبرة

(I) الخبرة (J) الخبرة 

 الفروق بَن 

 المتوسطاث

 (I-J) 

الخطأ المعَارً 

 مستوى الذاللت للوسط الحسابٌ

95% Confidence Interval 

قَمت أعلي أدني قَمت  

سىوات فأقل 5 سىوات 6-10   .11029 .27115 .685 -.4245- .6450 

سىة 11-15  -.35756- .25506 .163 -.8606- .1455 

سىة 15أكثر مه   -.20667-* .10400 .048 -.4118- -.0016- 

سىوات 6-10 سىوات فأقل 5   -.11029- .27115 .685 -.6450- .4245 

سىة 11-15  -.46785-* .13979 .001 -.7435- -.1922- 

سىة 15أكثر مه   -.47141-* .14359 .001 -.7546- -.1882- 

سىة 11-15 سىوات فأقل 5   .35756 .25506 .163 -.1455- .8606 

سىوات 6-10  .46785* .13979 .001 .1922 .7435 

سىة 15أكثر مه   -.34590-* .11710 .004 -.5768- -.1150- 

سىة 15أكثر مه  سىوات فأقل 5   .20667* .10400 .048 .0016 .4118 

سىوات 6-10  .47141* .14359 .001 .1882 .7546 

سىة 11-15  .34590* .11710 .004 .1150 .5768 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

سػنة ,  15هناؾ  رالقًا دالة إحصائيًا بيف سنالات الخبػرة  أك ػر مػف    أف48-4يبيف التدالؿ رقـ  
سػنة , الهػذي الفػرالؽ لصػال   ئػة  15-11سػنالات,  10-6سنالات   قؿ,  5الكؿ مف  ئات الخبرة  

سػنة , ال ئػة  15-11سنة   ك ر , كما أف هناؾ  رالقًا دالة إحصائيًا بػيف  ئػة الخبػرة   15الخبرة  
سػػنة , بينمػػا لػػـ نمحػػظ أيػػة  ػػرالؽ بػػيف  ئػػات  15-11 ئػػة الخبػػرة  سػػنالات  لصػػال  10-6الخبػػرة  

الهػػػذا يػػػدؿ يمػػػى أف إدراؾ العػػػامميف لتطبيػػػؽ يناصػػػر إدارة التػػػالدة السػػػاممة يػػػزداد  الخبػػػرة األخػػػرىل
 بازدياد سنالات الخبرة  ي العمؿ الفندقيل

ن فللي توجلد فللروا ذات دالللة إحصلائية بلين متوسللطات تقلديرات العلامميال الفر:لية السادسلة: 
 .مد  تطبيا عناصر إدارة الجودة الشاممة في الفنادا تبعا  لدرجة الفندا

متالسطات تقديرات العامميف  ي مدى تطبيؽ يناصر إدارة التالدة السػاممة  ػي لدراسة الفرالؽ بيف 
 ONE WAY, قامت الباح ة بتطبيؽ اختبار تحميػؿ التبػايف األحػادي الفنادؽ تبعًا لدرتة الفندؽ

ANOVA  ض  التدالؿ التالي:كما يال 
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 متوسطات تقديرات لمفروا بين   ANOVA( نتائج تحميل التباين 49-4جدول رقم )
 العاممين في مد  تطبيا عناصر إدارة الجودة الشاممة في الفنادا تبعا  لمتغير درجة الفندا

ANOVA 

 درجت الفنذق

 

 .F Sig متوسط المربعاث df مجموع المربعاث مصذر التباٍن

 034. 2.942 357. 3 1.071 التباٍن بَن المجموعاث

   121. 196 23.786 التباٍن داخل المجموعاث

Total 24.857 199    

/, البمػا 199ينػد درتػة حريػة / 942.2F قيمػة مؤسػر االختبػار  أف 49-4يبيف التدالؿ رقـ  
05.0034.0أف قيمػػة احتمػػاؿ الداللػػة  P  بػػيف يالتػػد  ػػرالؽ نػػر ض الفرضػػية السػػابقة, أي

لدرتػة متالسطات تقديرات العامميف  ي مدى تطبيؽ يناصر إدارة التالدة الساممة  ي الفنادؽ تبعػًا 
, اللمعر ة مصادر هػذي الفػرالؽ قامػت الباح ػة بتطبيػؽ اختبػار سػيفيه لممقارنػات البعديػة كمػا الفندؽ

 يالض  التدالؿ التالي:
 متوسطات تقديرات لمفروا بين   اختبار شيفيو( نتائج 50-4جدول رقم )

 العاممين في مد  تطبيا عناصر إدارة الجودة الشاممة في الفنادا تبعا  لدرجة الفندا

(I) تصنَف الفنذق (J) تصنَف الفنذق 

 الفروق بَن 

 المتوسطاث

 (I-J) 

الخطأ المعَارً 

 مستوى الذاللت للوسط الحسابٌ

95% Confidence Interval 

قَمت أعلي أدني قَمت  

 1.2167 3690. 000. 21493. *79286. أرتع وجوم خمس وجوم

 9577. 2051. 003. 19081. *58138. ثالث وجوم

 1.4278 6694. 000. 19229. *1.04857 وجمتيه وما دون

 -3690.- -1.2167- 000. 21493. *-79286.- خمس وجوم أرتع وجوم

 1.3226 6493. 000. 17071. *98595. ثالث وجوم

 7435. 1922. 001. 13979. *46785. وجمتيه وما دون

 -2051.- -9577.- 003. 19081. *-58138.- خمس وجوم ثالث وجوم

 -6493.- -1.3226- 000. 17071. *-98595.- أرتع وجوم

 6450. -4245.- 685. 27115. 11029. وجمتيه وما دون

 -6694.- -1.4278- 000. 19229. *-1.04857- خمس وجوم وجمتيه وما دون

 -1922.- -7435.- 001. 13979. *-46785.- أرتع وجوم

 4245. -6450.- 685. 27115. -11029.- ثالث وجوم

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

التصػػػنيؼ خمػػس نتػػػالـ, البػػيف مسػػػتالى   أف هنػػػاؾ  ػػرالؽ بػػػيف مسػػتالى 50-4يبػػيف التػػػدالؿ رقػػـ  
 بل ػة نتػػالـ, النتمتػيف المػا دالف  لصػػال  مسػتالى التصػػنيؼ خمػس نتػػالـل أربػ  نتػػالـ, التصػنيؼ  

أيضػػػًا هنػػػاؾ  ػػػرالؽ بػػػيف مسػػػتالى التصػػػنيؼ أربػػػ  نتػػػالـ, البػػػيف مسػػػتالى التصػػػنيؼ   بل ػػػة نتػػػالـ, 
 ييبػيف مسػتال النتمتيف الما دالف  لصػال  مسػتالى التصػنيؼ أربػ  نتػالـ, بينمػا لػـ نمحػظ أيػة  ػرالؽ 

, نتمتيف أال نتمة الاحدة , الهذا يدؿ يمى أف تطبيؽ يناصػر إدارة التػالدة التصنيؼ    بلث نتاـل
ل  الساممة يتـ  ي الفنادؽ ذات التصنيؼ خمس نتاـل الأرب  نتاـل
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 الىتائج والتىصياث: -

: الىتائج:
ً
 أو 

, مف خبلؿ 2111-2112إف التطالر الحاصؿ  ي النساط الفندقي  ي سالرية خبلؿ الفترة  -1
%, أرب  35ل16زيادة يدد الفنادؽ مف التصنيفات المختمفة  خمس نتالـ بمتالسط معدؿ زيادة 

%, نتمتيف 11ل7%,  بلث نتالـ بمتالسط معدؿ زيادة 85ل7نتالـ بمتالسط معدؿ زيادة 
%  قابمه  ي نفس 18ل1نتمة الاحدة بمتالسط معدؿ زيادة  %,48ل14بمتالسط معدؿ زيادة 

الالقت زيادة  ي يدد النزالء  يرب الأتانب السالريالف موتربالف , الهذا يعد مؤسرًا الاضحًا يمى 
تالدة الخدمات التي تقدمها الفنادؽ العاممة  ي سالرية مف مختمؼ التصنيفات, القدرتها يمى 

 تذب السّياح مف التنسيات المختمفةل
 ي الفندؽ هال تقييـ تيد اليتالا ؽ بسكؿ كبير م   لبعد العناصر الممموسةتقييـ السّياح إف  -2

 ي اإليبلف الصري  الالالاض  يف اسـ الفندؽ, اليتم ؿ  المعايير العالمية لتالدة الفنادؽ,
الالتاذبية  ي التصميـ المعماري الداخمي الالخارتي لمفندؽ, التالا ر خدمات اإلطعاـ الالورؼ 

التيد, الالمباس المالحد لمالظفي الفندؽ, التالا ر األتهزة التقنية الحدي ة الالسائؿ األماف الاأل اث 
, لكف يتب الت كيد  ي هذا التانب يمى تال ير نالادي صحية الأتهزة لمتدريبات الالخدمات التكميمية

 الرياضية الحماـ سباحة بسكؿ أ ضؿل
 ؽ بسكؿ كبير م  المعايير العالمية هال تقييـ تيد اليتالا االعتماديةلبعد إف تقييـ السّياح  -3

بحرص الفندؽ يمى تقديـ الخدمات بسكؿ صحي  المف المرة األاللى ال ي , اليتم ؿ لتالدة الفنادؽ
مالاييدها المحددة, الاحتفاظه بستبلت دقيقة لمنزالء كالحتالزات الالفالاتير الالبيانات السخصية, 

السعالرهـ بدرتة يالية مف األمف  الالتالد يدد كاؼ مف المالظفيف  ي كؿ قسـ مف أقساـ الفندؽ,
تادة معظمهـ أك ر مف لوة, الالحرص يمى تقميؿ األخطاء المرتكبة أ ناء تقديـ  الاألماف, الا 

 الخدمةل
هال تقييـ تيد اليتالا ؽ بسكؿ كبير م  المعايير العالمية  االستجابةلبعد إف تقييـ السّياح  -4

دة النزالء  ي حؿ المسكبلت التي باستعداد مالظفي الفندؽ لمساي , اليتم ؿلتالدة الفنادؽ
قبمهـ سكاالى تالاتههـ, التقديمهـ الخدمة الفالرية الاستتابتهـ لطمبات النزالء يمى مدار الساية, الت

 لالؿ تالدة الخدمةالنزالء المبلحظاتهـ ح
هال تقييـ تيد اليتالا ؽ بسكؿ كبير م  المعايير العالمية لتالدة  التعاطفلبعد إف تقييـ السّياح  -5

بتال ير تال مف األمف الالطم نينة  ي الفندؽ, الالتعامؿ م  الزبائف بمطؼ المالدة,  اليتم ؿ ,الفنادؽ
 ي مقدمة  اإلضا ة إلى أف الفندؽ يض  مصمحة النزالءالالتعاطؼ م  النزالء التقدير ظرال هـ, ب

 اهتماماته الأاللالياتهل 



109 

  

لمعايير العالمية لتالدة هال تقييـ تيد اليتالا ؽ بسكؿ كبير م  ا التأكيدلبعد إف تقييـ السّياح  -6
بقدرة مالظفي الفندؽ باإلتابة يمى أسئمة السّياح, التمتعهـ باألحاسيس اإلنسانية  , اليتم ؿالفنادؽ

الالمباقة الحسف التصرؼ  ي التعامؿ م  النزالء, السعالر النزالء باألماف  ي التعامؿ م  إدارة 
 ف قبؿ المالظفيفلالفندؽ, الاستعداد إدارة الفندؽ لمعالتة األخطاء المرتكبة م

إف تطبيؽ يناصر إدارة التالدة الساممة يتـ بسكؿ تيد  ي الفنادؽ المدرالسة  يما يتعمؽ  -7
لمتنسيؽ بيف أنسطة المالظفيف بالسكؿ الذي  ي سعي إدارة الفندؽ , اليتتمى بديـ إدارة الفندؽ

لت ميف ردبات يمى التعاالف م  المالظفيف , الحرصها يسايد يمى تحقيؽ التعاالف  يما بينهـ
تراء الاحتياتات النزالء , السعيها لتحقيؽ رضا المالظؼ الالالئه التتنب المساكؿ قبؿ حدال ها, الا 

اختبار لممتقدميف لمعمؿ  ي الفندؽ قبؿ تعيينهـ الحرصها يمى تذب الاستقطاب كالادر متخصصة 
قامة يبلقات طيبة الدائمة م  الالكاالت الالهيئات السياحية م ي الخدمة الفندقية, ال  ف أتؿ ا 

 لاستقطاب أكبر يدد مف النزالء
 يما  تيدتتالا ر العناصر البلزمة لتطبيؽ إدارة التالدة الساممة  ي الفنادؽ المدرالسة بسكؿ  -8

يتعمؽ بالتحسيف المستمر لمخدمة المقدمة التطاليرها, أال بتمكيف المالظؼ الااليتماد يمى  رؽ 
خبلؿ حصالؿ المالظؼ يمى  ة األداء مف العمؿ الالمساركة  ي اتخاذ القرار, أال بالتحفيز المكا 

, أال  يما يتعمؽ بضماف تالدة الخدمة مف خبلؿ مكا  ة مادية يند قيامه بإنتاز يمؿ معيف
 لتقديـ خدمات ذات مستالى ياٍؿ مف التالدةحرص العامميف يمى 

ال تتالا ر  ي الفنادؽ المدرالسة معايير المؤسرات الاضحة اليادلة لتقاليـ أداء العامميف, حيث  -9
 أنها ال تهتـ بتخصيص مالارد كا ية لعمميات البحث الالتطاليرل

المقّدمة لهـ مف قبؿ الفنادؽ ال يختمؼ السّياح  ي تقييمهـ لمستالى تالدة الخدمات الفندقية  -11
سيته اليدد مرات النزالؿ  ي الفندؽ, حيث أف التي تعاممالا معها تبعًا لمتويرات تنس السائ  التن

 السائحيف يمى العالدة إلى هذي الفنادؽلمستالى تالدة الخدمة يست  
المقّدمة لهـ مف قبؿ الفنادؽ يختمؼ السّياح  ي تقييمهـ لمستالى تالدة الخدمات الفندقية  -11

  الفنادؽ مف  ئة أرب  الخمس التي تعاممالا معها تبعًا لمتوير درتة الفندؽ, الهذي الفرالؽ لصال
ا تسعى إلى الحصالؿ يمى سهادة االمتياز نتالـ, حيث أف  نادؽ الخمس الاألرب  نتالـ دالبًا م

تسعى إلى أف تكالف خدماتها متميزة, البالتالي تسكؿ يامؿ تذب لمسائحيف أال التالدة, البالتالي 
 بالمقارنة م  الفنادؽ مف التصنيفات األخرىل
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: التىصياث:
ً
 ثاهيا

لتػػي تتعمػػؽ بهػػا, مػػاـ بكػػؿ التفاصػػيؿ االعمػػؿ يمػػى تحسػػيف التطػػالير الخػػدمات الفندقيػػة, الاالهت -1
الذلػػػؾ مػػػف خػػػبلؿ التركيػػػز يمػػػى تحقيػػػؽ أبعػػػاد تػػػالدة الخدمػػػة المتم مػػػة  ػػػي  العناصػػػر المممالسػػػة, 

رضاء تاـ لمزبائف, البالتالي الالصالؿ إلى إ مف أتؿالااليتمادية, الاالستتابة, الالتعاطؼ, الالت كيد  
 تحقيؽ أهداؼ الفندؽ الاالرتقاء به إلى مصاِؼ الفنادؽ األخرى الممتازةل

لبػػرامج تدريبيػػة الت هيميػػة مسػػتمرة مػػف سػػ نها  سػػالريةالفنػػادؽ العاممػػة  ػػي  تضػػرالرة تبنػػي إدارا -2
تطػػالير مهػػارات السػػمالكيات التعامػػؿ لػػدى الكػػالادر  يهػػا, بمػػا يرقػػى بهػػذي المهػػارات إلػػى مسػػتالى مػػف 

 االحتراؼ الالمهنيةل
درة يمػػػى تمبيػػػة تصػػػميـ بػػػرامج سػػػياحية متناليػػػة المتكاممػػػة المبلئمػػػة مػػػف الخػػػدمات الفندقيػػػة القػػػا -3

حاتات الزبائف الردباتهـ, التقديـ مسػتاليات أيمػى مػف التػالدة  ػي الخػدمات بمػا يضػمف اسػتقطاب 
 المزيد مف السّياح الكسب الالئهـل

القيػػاـ بالدراسػػات الالبحػػالث الميدانيػػة بصػػفة مسػػتمرة بمػػا يسػػايد يمػػى القيػػاس المسػػتمر لمػػدى  -4
 تالانب القصالر  يهال رضا السّياح يما يقدـ لهـ مف خدمات الالالقالؼ يمى

بمػا  سػالريةضرالرة تدييـ إدارات التساليؽ السػياحي الالعبلقػات العامػة  ػي الفنػادؽ العاممػة  ػي  -5
يسػاهـ  ػي اإليػبلف التيػد يػف الخػدمات التػي تقػدمها التحسػيف صػالرة المنػتج السػياحي  ػي أذهػػاف 

 السّياحل
تػػػػالدة الخػػػػدمات التػػػػي تقػػػػدمها  يمػػػػا يتعمػػػػؽ ب سػػػػالريةتقميػػػػؿ الفػػػػالارؽ بػػػػيف الفنػػػػادؽ العاممػػػػة  ػػػػي  -6

ت, النتمتيف الما دالف, يمى ايتبار أف هنػاؾ الك يػر الخصالصًا الفنادؽ مف التصنيؼ  بلث نتما
مػػف المالاقػػ  السػػياحية التػػي يقصػػدها السػػياح, الال تتػػالا ر  يهػػا خػػدمات  ندقيػػة تيػػدة, ممػػا يتعمهػػا 

 يامؿ طرد لمسائحيفل
ية أال محمية يادلة  ي قياس أداء المالظفيف, يتب يمى إدارة الفنادؽ استخداـ مقاييس يالم -7

سراؾ المالظفيف تخصيص مالارد كا ية  ي الض  مؤسرات أال معايير األداء, الالعمؿ يمى  الا 
 لعمميات البحث الالتطالير, الالتدريب المستمرل
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 المالحق
 جامعة تشرين

 كلية االقتصاد
 

 جودة الخدمات الفندقية وأثرها في الجذب السياحياستبانة 
 

 ين:..................... المحترمالسادة نزالء الفنادق
 

الفندقية وأثرىا يف اجلذب السياحي. وتأمل من حضرتكم التكرم تقوم الباحثة بدراسة حول جودة اخلدمات 
باإلجابة على فقرات االستبانة دلا لرأيكم من أمهية يف إجناحها علمًا بأن ادلعلومات اليت ستحصل عليها الباحثة 

 لن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي.
 شاكرين لكم حسن التعاون

 الباحثة                                                                                                     
 

  
 بيانات شخصية:القسم األول : 

 الجنس:  -2

        ذكر  أنثى 
 الجنسية:  -0

  سوري   عريب أجنيب 
 العمر:  -3

 21-31  31-41   41-51    51أكثر من 
 درجة الفندق:  -4

  مخس جنوم   أربع جنوم  ثالث جنوم  جنمتني أو جنمة واحدة 
 هدف الزيارة:  -5

  ألغراض الدراسة   ألغراض العمل ألغراض السياحة  غري ذلك 
 عدد مرات النزول في الفندق:  -6

  مرة واحدة   مرتان أكثر من ذلك 
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 الفندقية المؤثرة في الجذب السياحي:أبعاد جودة الخدمات :  ثانيالقسم ال
( في المكان الذي تراه مناسب حسب مدى موافقتك على كل عبارة من العبارات  √اشارة )  ضع فضلك من

 التالية:

 درجة الموافقة الفقرات الرقم
 إطالقاً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً 

 البعد األول: العناصر الملموسة في الخدمة
      اإلعالن عن اسم الفندق بشكل واضح وصريح.يتم  1

      يتصف التصميم ادلعماري الداخلي واخلارجي للفندق باجلاذبية. 2

      يوفر الفندق خدمات طعام وشراب مبستوى الئق. 3

      يقدم الفندق خدمات غرف سريعة ومالئمة. 4

      يتوافر يف الفندق أثاث كاف وجذاب ومريح للنزالء. 5

      يرتدي موظفو الفندق زياً موحداً بألوان مقبولة. 6

7 
توفر إدارة الفندق كافة األجهزة التقنية احلديثة اليت تسهم يف حتسني 

 نوعية اخلدمة ادلقدمة.
     

8 
يتوافر يف الفندق أحدث وسائل األمان )أجهزة انذار, إطفاء, 

 حراسة...(.
     

      محام سباحة, وأجهزة للتدريبات الرياضية. يوفر الفندق نادياً صحياً, 9

10 
يوفر الفندق خدمات تكميلية )أعمال مصرفية, صحية, خدمات 

 رجال األعمال(.
     

 البعد الثاني: االعتمادية

      حيرص الفندق على تقدمي اخلدمات بشكل صحيح ومن ادلرة األوىل. 11

      ادلواعيد احملددة.حيرص الفندق على تقدمي اخلدمات يف  12

13 
حيتفظ الفندق بسجالت دقيقة للنزالء مثل احلجوزات والفواتري 

 والبيانات الشخصية.
     

14 
حترص إدارة الفندق على توفري عدد كاف من ادلوظفني يف كل قسم 

 من أقسام الفندق.
     

      جييد معظم العاملني يف الفندق أكثر من لغة. 15

16 
إدارة الفندق على تقليل األخطاء ادلرتكبة من العاملني أثناء حترص 

 تقدمي اخلدمة.
     

      درجة عالية من األمن واألمان.حترص إدارة الفندق على توفري  17

 البعد الثالث: االستجابة

     يبدي الفندق استعدادًا دائمًا دلساعدة النزالء يف حل ادلشكالت  18
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 اليت تواجههم.

19 
يقدم موظفي الفندق اخلدمة الفورية للنزالء )خدمات التوصيل, 

 خدمات تنظيف الغرف, خدمات الطعام..(.
     

      يستجيب العاملون يف الفندق لطلبات النزالء على مدار الساعة. 20

21 
يبدي الفندق استعداداً دائماً الستقبال شكاوى النزالء ومالحظاهتم 

 حول جودة اخلدمة.
     

 البعد الرابع : التعاطف 

      يوفر الفندق جو من األمان والطمأنينة. 22

      يعامل موظفو الفندق الزبائن بلطف ومودة. 23

      تعامل إدارة الفندق النزالء باىتمام واضح. 24

      تتعاطف إدارة الفندق مع النزالء وتقدر ظروفهم. 25

      مقدمة اىتماماتو وأولوياتو.يضع الفندق مصلحة نزالئو يف  26

 د الخامس : التأكيد البع

27 
يتوافر لدى موظفي الفندق ادلعرفة الكافية لإلجابة على أسئلة النزالء 

 واستفساراهتم.
     

28 
يتمتع العاملون يف الفندق باألحاسيس اإلنسانية واللباقة وحسن 

 التصرف يف تعاملهم مع النزالء.
     

      العاملني يف الفندق يشعر النزالء بالثقة.سلوك  29

      يشعر النزالء باألمان يف التعامل مع إدارة الفندق. 30

31 
يبدي الفندق استعدادًا دلعاجلة األخطاء ادلرتكبة من قبل ادلوظفني 

 ومعاجلتها بسرعة.
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Tishreen University  
Faculty of Economics 

 

Identifying the quality of hotel services and its impact on 

tourist attractions 
 

Gentlemen hotel guests: ..................... Distinguished 
 

The researcher study about the quality of hotel services and its impact on tourist 

attractions. Kindly hopes to answer the paragraphs of the resolution of what you 

think of the importance of its success note that the information that you will receive 

the researcher will be used only for the purposes of scientific research. Thank you for 

your cooperation. 

Researcher 
 

Section I: Personal data: 
1 - Gender: 

� Male � Female 

2 - Nationality: 

� Syrian Arab Republic � old Arab � foreign 

3 - Age: 

� 20-30 � 31-40 � 41-50 � more than 50 

4 - Hotel degrees: 

� five stars � four stars � three stars � a two-star or one star 

5 - the aim of the visit: 

� for study � to purposes � work for the purposes of tourism � other 

6 - Number of Appearances in the hotel: 

� once � the twice �, more 

the attractions:Section II: the dimensions of quality hotel services affecting  
Please tick (√) in the place where it deems appropriate according to how much you 

agree with each of the following statements: 

No. Paragraphs Degree of approval 
Always Often Sometimes Rarely absolutely 

The first dimension: concrete elements in service 

1 
is advertised hotel name clearly and 

explicitly. 
     

2 
is characterized by the architectural 

design of the internal and external gravity 

Hotel. 

     

3 
hotel provides food and beverage services 

at a decent level. 
     

4 The hotel offers a fast and convenient 

rooms. 
     

5 
furniture are available at the hotel 

enough and attractive and comfortable 

for guests. 

     

6 hotel staff wearing uniforms acceptable 

colors. 
     

7 management of the hotel provides all the      
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modern technical devices that contribute 

to improving the quality of service 

provided. 

8 available at the hotel the latest means of 

security (alarms, Fire guard ...). 
     

9 hotel offers a health club, swimming pool, 

sports training devices. 
     

10 offers complementary services (banking, 

health, business services). 
     

The second dimension: reliability 

11 hotel is keen to provide services correctly 

the first time. 
     

12 hotel is keen to provide services in a 

timely manner. 
     

13 
keeps accurate records of hotel guests, 

such as booking and billing and personal 

data. 

     

14 
hotel management is keen to provide a 

sufficient number of employees in each 

department of the hotel. 

     

15 
fluent in most of the workers at the hotel 

more than one language. 
     

16 
hotel management is keen to reduce 

errors committed by employees during the 

service. 

     

17 
hotel management is keen to provide a 

high degree of security and safety. 
     

Third Dimension: Response 

18 
shows the hotel always willing to help 

guests solve the problems they face. 
     

19 
hotel staff offers online service for guests 

(courier services, housekeeping services, 

food services ..). 

     

20 
staff at the hotel responds to requests 

from guests around the clock. 
     

21 
shows the hotel always ready to receive 

complaints from inmates and their 

feedback about the service quality. 

     

Fourth Dimension: sympathy 

22 
offers an atmosphere of safety and 

tranquility. 
     

23 
hotel staff treats customers with courtesy 

and affection. 
     

24 
hotel management treated guests with a 

clear interest. 
     

25 
hotel management sympathizes with 

guests and appreciates their 

circumstances. 
     

26 hotel puts guests at the forefront of      
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interest concerns and priorities. 

Fifth Dimension: confirmation 

27 
The staff of the hotel provides sufficient 

knowledge to answer guests' questions 

and inquiries. 

     

28 
working in the hotel enjoys sensations of 

humanity, decency and good conduct in 

their dealings with inmates. 

     

29 
the behavior of workers in the hotel's 

guests feel confident. 
     

30 
guests feel safe in dealing with the 

management of the hotel. 
     

31 
shows the hotel in preparation for 

processing errors committed by 

employees and processed quickly. 
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 تشرينجامعة 
 كلية االقتصاد

 

 مدى تطبيق عناصر إدارة الجودة الشاملة في الفنادقاستبانة 
 

 مون:..................... المحتر السادة المسؤولون اإلداريون
 

هتدف ىذه االستبانة إىل التعرف على مدى تطبيق عناصر إدارة اجلودة الشاملة يف الفنادق, وتأمل الباحثة من 
باإلجابة على فقرات االستبانة دلا لرأيكم من أمهية يف إجناحها علمًا بأن ادلعلومات اليت حضرتكم التكرم 

 ستحصل عليها الباحثة لن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي.
 شاكرين لكم حسن التعاون

 الباحثة                                                                                                    
 

 
 
 

 بيانات شخصية:القسم األول : 
 درجة الفندق:  -2

  مخس جنوم   أربع جنوم  ثالث جنوم  جنمتني أو جنمة واحدة 
 الوظيفة:  -0

 )مدير فندق و)معاونو   رئيس دائرة رئيس قسم   
 سنوات الخبرة في العمل الفندقي:  -0

 5  سنوات فأقل  سنوات    11-6من 11-15  سنة   سنة 15أكثر من 
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 مدى تطبيق عناصر إدارة الجودة الشاملة في الفنادق::  ثانيالقسم ال
( في المكان الذي تراه مناسب حسب مدى موافقتك على كل عبارة من العبارات  √اشارة )  ضع فضلك من

 التالية:

 الموافقة درجة الفقرات الرقم
 إطالقاً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً 

 العنصر األول : دعم إدارة الفندق:

1 
تسعى إدارة الفندق للتنسيق بني أنشطة ادلوظفني بالشكل الذي 

 يساعد على حتقيق التعاون فيما بينهم.
     

2 
حترص إدارة الفندق على التعاون مع ادلوظفني لتأمني رغبات 

 النزالء.واحتياجات 
     

      تسعى إدارة الفندق إىل حتقيق رضا ادلوظف ووالئو. 3

      تقوم إدارة الفندق بإشراك ادلوظفني يف دورات تدريبية مستمرة. 4

5 
تستخدم إدارة الفندق األساليب العلمية للتنبؤ بأعداد النزالء 

 واحتياجاهتم.
     

      قبل حدوثها.تسعى إدارة الفندق إىل جتنب ادلشاكل  6

      جيري اختبار ادلتقدمني للعمل يف الفندق قبل تعيينهم.  7

8 
حترص إدارة الفندق على إقامة عالقات طيبة ودائمة مع الوكاالت 

 واذليئات السياحية من أجل استقطاب أكرب عدد من النزالء.
     

9 
حترص إدارة الفندق على جذب واستقطاب كوادر متخصصة يف 

 اخلدمة الفندقية.
     

 العنصر الثاني : التحسين المستمر:

      حترص إدارة الفندق على تأمني وسائل اتصال سريعة بصورة مستمرة. 10

11 
تشجع إدارة الفندق ادلوظفني على تقدمي ادلبادرات اذلادفة لتحسني 

 جودة اخلدمة ادلقدمة.
     

      وأساليب العمل الفندقي.تطو ر إدارة الفندق باستمرار صيغ  12

13 
تشجع إدارة الفندق اإلبداعات واالبتكارات اذلادفة لتحسني مستوى 

 األداء واخلدمة.
     

      تستبعد إدارة الفندق اإلجراءات الروتينية يف العمل. 14

15 
تسعى إدارة الفندق إىل ترتيب صاالت االستقبال, الطعام, الغرف, 

 بصورة مستمرة.
     

 العنصر الثالث : تمكين الموظف وفرق العمل:

      تسود روح ادلشاركة يف اختاذ القرار بني اإلدارة والعاملني. 16
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17 
خيو ل ادلوظفون يف الفندق الصالحيات الالزمة ألداء األعمال ادلناطة 

 هبم.
     

18 
يقوم ادلوظفون حبل ادلشاكل اليت تعرتضهم دون الرجوع إىل ادلسؤول 

 ادلباشر.
     

      يستطيع ادلوظفون يف الفندق االتصال برؤسائهم بسهولة ويسر. 19

20 
تشكل فرق عمل خاصة عندما تكون ىناك حاجة إلجناز مهام 

 معينة.
     

21 
تتيح إدارة الفندق للموظفني طرح أفكارىم ومقرتحاهتم لتطوير اخلدمة 

 الفندقية.
     

 ومكافأة األداء:العنصر الرابع : التحفيز 

      حيصل ادلوظف على مكافأة مادية عند قيامو بإجناز عمل معني. 22

      تتأخر اإلجراءات الالزمة دلنح ادلكافآت ادلادية. 23

24 
حيصل ادلوظف على تقدير وثناء مسؤولو يف العمل عند قيامو بإجناز 

 عمل معني.
     

      دتنح ادلكافآت بشكل عادل. 25

26 
هتتم إدارة الفندق بإشراك ادلوظفني يف القرارات ادلتعلقة بنظام التحفيز 

 وادلكافأة.
     

 العنصر الخامس : ضمان جودة الخدمة:

27 
حيرص ادلوظفون يف الفندق على تقدمي خدمات ذات مستوى عاٍل 

 من اجلودة.
     

28 
الفنادق تسعى إدارة الفندق ليكون فندقها مبستوى يتميز بو من بقية 

 األخرى.
     

29 
يؤخذ بعني االعتبار مالحظات ادلوظفني عند إجراء أي تغيري أو 

 تعديل, للحصول على جودة عالية من اخلدمات.
     

 العنصر السادس : تقويم األداء:

      تستخدم إدارة الفندق مقاييس عادلية أو حملية يف قياس أداء ادلوظفني. 30

      وضع مؤشرات أو معايري األداء. يشرتك ادلوظفون يف 31

      تستخدم إدارة الفندق معايري عادلة يف قياس أداء ادلوظفني. 32

      ختصص إدارة الفندق موارد كافية لعمليات البحث والتطوير. 33

      مقاييس األداء واضحة ومعروفة من قبل ادلوظفني كافة يف الفندق. 34

 
 


