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 حياوالس العاممين وعالقتها برضاء السياحيةفي المنتجعات  نظام اإلقامة الشاممة
 

 اهلل محمد مدنيفارس عبد                   1صالح محمدمحمد محمد 
 الغردقة –سكاى ماكس لمسياحة  ةشرك            أكتوبر   6 ةجامع –السياحة والفنادق  ةكمي

 

 ملخصال  معلومات المقالة     
 

األخيتر  وفتظ ظتر ظتروس الستوق  فت  العقتود الفنتدق  القطتاع شتيدىايالتت   القويتة المنافستة تتثيير تحت 
ستتوقية  لجتتذق قطاعتتا  متميتتز  خدميتتةنظمتتو أتتبنتتظ  أنعمتتظ الفنتتادق والمنتجعتتا   صتتبل لزامتتاً أ المتغيتتر 
 وىتو متا ستاعد ة،الشتامم  الختدما نظت  العديد من الفنادق تطبيق  تبن إلظمما أدى ، من العمالء  جديد
ن معظت  المنتجعتا  أفت   ةالدراست ة. تكمتن مشتكمالعمتالء متن عتريض قطتاع جتذق عمتظ كبيتر بشتكر

وكانتت  أىتت  نتتتارا الدراستتة أن نظتتا  ، اإلقامتتة الشتتاممة قامتت  بتطبيتتق نظتتا  الغردقتتةفتت   العاممتتة الستتياحية
  الختتتتتارج   المطتتتتتاع  والمجتمتتتتت اإلقامتتتتتة الشتتتتتاممة لتتتتتو عميتتتتتق األيتتتتتر فتتتتت  المجتمتتتتت  التتتتتداخم   العتتتتتاممين 

مقتتتاى ، الكستتت ، التا  :الختتتدما  التكميميتتتة األختتترى ميتتتر بتتتاق  فتتت بالستتتمق  التتتتثيير  وكتتتذل  والكافيتريتتتا 
باالىتما   الدراسة  كما توص، ةبالتبعيالدخر القوم  العا  لمدولة التقمير من   و بنو البازرا ، البارا ، ال

 تبتاعاظتر  فت الطعتا  تقتر   النتارا أن جتود أظير حيث  ،الءالطعا  مما ينعكس عمظ رضا العم  بجود
 أطعمتتتتةمتتتتن   الطتتتتاب  المحمتتتت بإظيتتتتاراالىتمتتتتا   الخارجيتتتتةيجتتتتق عمتتتتظ المطتتتتاع  كمتتتتا نظتتتتا  الختتتتدما ، 

  ة.المحمي المثكوال  ةتستطي  جذق السياح وتجرب ك ومشروبا  
 

 ةمقدمال
 وبناء صناعة عمظ السياحية ف  العال  الدور من الكيير ركز  إذ صناعة السياحة ف  أساسياً  ركناً  الفنادق تشكر صناعة

 الفنادق إدار  مينة اليو  تعتبر المعن ، كما لمبمد السياحية التنمية فعااًل ف  دوراً  تمعق بدأ  وأنيا الحديية خصوصاً  الفنادق
.    دور العال  مختمس من ياحالس  احتياجا يمب  يستطي  الفندق أن حتظ ،تطوير دار  إلظ تحتاج الت  المين أصعق من واحد 

نما فقط عمميو اإليواء ف تقدميا الفنادق لمعمالء  الت ول  تعد تنحصر الخدما    التسييال  والحاجا  تقدي  إلظتمتد  وا 
 الرياضية والنوادي ،المالبس تنظيس ،العامة الصاال ، المتخصصة المطاع ، والمشروبا  المثكوال : مير الضرورية لمنزير

 :مير األخرى الخدما  إلظ باإلضافة ،والياتفية والبريدية المصرفية والخدما  شراء البضار  ومحال  والمسابل لميميةوا
فظير  الفندقية ةلحجز الخدم جديد  أنظمة دخارا إلظ ممحة حاجة العالمية بدأ  المنافسة ازديادوم  . والترجمة السكرتارية

ألن بيرة األعمار  ونظراً  تقد  لمنزير بجانق المبي . الت والمشروبا   األغذية ةكافيشمر السعر  إذ ،اإلقامة الشاممة نظا 
 لذا تسعظ  ،األسموق أو الطريقة المعتاد  ف  أداء األعمار بات  غير مالرمة كما أن الحالية أصبح  تتس  بالسرعة ف  التغير

يبا  الحال  وق ال ف  الفندقية المنشآ  خدما   تستطي  تقديمو من ما أفضر تقدي  من خالر وجودىا إلظ التنافس فيما بينيا وا 
 عمظ والتميز التقد  تحقيق إلظ المفتاح ىو األفضر فتقدي  ومتطمباتي ، السياحتوقعا   الخدما  ىذه تفوق بحيث ،متميز 

  . 0202 ،والعماير  بظاظو  منافسييا
 االستعراض المرجعي:

 مفهوم الخدمات الشاممة
نو ت  التعرس ألور مر  عمظ مفيو  اإلقامة الشاممة خالر ياليينيا  القرن أ Issa and Jayawardena  0222  أكد

التخمص من الرسو  اإلضافية الت   All-inclusiveعبار    العطال  ف  بريطانيا حيث كان تعنالعشرين وذل  ف  منتجعا  
ء م  توفر المشروبا  الجيد  وبعض األنشطة لمعمال  يمكن أن تعكر صفو العطال  "م  توفير أماكن اإلقامة اآلمنة والمريحة

رارد بميتز البمجيك  ف  عا  الفرنسية، الت  أسسيا جي Club med ف  منتجعا  All-inclusiveالمحدد . كما نشث نموذج 
ضافة إلظ العديد من الرياضا  باإل ،تشتمر عروض األسعار الت  تقدميا المنتجعا  عمظ تقدي  الخدمة الفندقية، إذ 0992

قام  بعض المنتجعا  بتصمي  وقد  (Nagle, 1999). نشطة الت  يت  تضمينيا ف  السعرالمارية غير اآللية وغيرىا من األ
من العمالء فمنيا موجيو لمبالغين والبعض منيا مصم  خصيصا   محدد لخدمو شريحة All-inclusiveبراما الخدمة الشاممة 

                                                           
1

 Dr.mohsalih@yahoo.com 
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 األلعاقغرس  مراكز الحرس، :مرافق ميرالاألخرى الشاممة في  موجية لمعارال ، م  أما المنتجعا   ،فقط لممتزوجين حديياً 
  أن Palmer  0200ويذكر ،والحدارق واأللعاق المارية لجمي  األعمار. وىنا  براما الخدمة الشاممة مصممة لحفال  الزفاس

با  والخدما  وىذا ما يساعد العمير عمظ أى  ما يميز نظا  الخدمة الشاممة ىو الدف  المسبق لجمي  األطعمة والمشرو 
 كما أكد  دراسة إلظ مواصمة التفكير ف  األموار الت  ينفقيا. اً ليس مضطر  ممتعة ألنواالسترخاء والحصور عمظ عطال  

وجة اإلقامة الشاممة ىو نظا  م تم  بمعيد تحمير وتقيي  السياحة ف  بمغاريا إن نظا   0202مجمة عمو  إنسانية   ف   منشور 
احة ومن خالر ىذا النظا  يضمن النزالء قضاء استر  ،ويمتاز ىذا النظا  بانخفاض الكمفة. المحدد أصحاق الدخرلعمو  السياح 

نظا  عالم  تتبعو الكيير أو معظ   بثنو اإلقامة الشاممة نظا  Palmer  0200  عرسوي  . ىادرة ف  المنتجعا  الساحمية
  الرريسية اليالث م  المشروبا  أما ف  المقاصد الشاطرية، ىذا النظا  يتضمن الوجبا السيماالمنتجعا  وبعض الفنادق و 

 المشروبا  مير العصارر والمشروبا  الغازية والساخنة م  تقدي  بعض الخدما  المجانية. يشمر الوجبا  م اإلقامة الشاممة ف
ويعن  الوجبا  م  المشروبا  الساخنة والبارد  م  الكحوليا  باإلضافة إلظ خدما  أخرى Ultra All inclusive وىنا  

 Marriott ) ف  نظا  الخدمة الشاممة ف  فندق متنوعة. يختمس تطبيق ذل  النظا  ف  بعض سالسر الفنادق العالمية فميالً 

، أوقا  اإلفطار والغداء والعشاءالسعر الذي يدفعو العمير يشتمر عمظ  بوفيو مفتوح ف  المواعيد الرسمية لعمر المطع  2018)
خدمة اإلنترن  الالسمكية ، وجبا  خفيفة خالر ساعا  الخدمة، خالر ساعا  الخدمة متاح عمظ حما  السباحةبار مفتوح 
د، مر  لكر غرفة ف  اليو  الواح 229بير   وعبوتان من الماء  زجاجتان مشروبا  غازية أو  انعمبت :المين  بار ومتاح ف 

والسعر شامر جمي  الضرارق  ، صاال  الجي ساعة ف  اليو  واستخدا  مالعق التنس أو الجولس أو  لمد الرياضة ةممارس
عن العالقة بين أسموق التسعير ف  نظا  الخدمة الشاممة من وجية نظر الموظفين  Koc  0226  دراسة  ف، و  واإلكراميا 
باإلضافة إلظ  ،الفنادق لمقابال  م  خبراء السياحة ومدراءمن ا ةالباحث مجموع أجرىإذ رضا العمالء.  وتثييره ف 

خفض  استطالعا  الموظفين والمقابال  م  العمالء ف  الفنادق ذا  األرب  أو خمس نجو    التركية، أشار  النتارا إلظ أن
العكس ارتفاع األسعار وب ،رضاء العمالء بالسمق فينخفض الخدمة  مما يؤير عمظ جود ،  رضا العاممينإلظ عد يؤدياألسعار 

بين االعتماد عمظ نظا  تسعير دقيق يحقق التوازن  إلظ ضرور ظ البحث . لذا أوصر رضا العمالءيزيد من رضا العاممين ويقم
 .كر من العاممين والعمالء ءرضا

الفنتتدق  فتت  دراستتتو إلتتظ عتتد  تطتتابق مفيتتو  الخدمتتة الشتتاممة بتتين كتتر متتن  Hoffman and Bateson (2011) وتوصتتر
 لتتذا أوصتت  الدراستتة بضتترور  التحتتري متتن موظتتس االستتتقبار قبتتر النتتزور فتت  الفنتتدق عمتتظ بعتتض األمتتور اليامتتة ميتتر: ؛والعميتتر

مطاع  المطمتة ليس  كر المطاع  مجانية وخاصة الفي   التعرس عمظ المطاع  المجانية الت  تتب  سياسة نظا  اإلقامة الشاممة
، كذل  التعترس عمتظ الختدما  المجانيتة  محدد ةف  فترا  زمني مطاع  تفتل أبوابيا ليذا النظا ثن معظ  ال، فعمظ البحر مباشر 
. وكميتا Kids Areaأو Spa الرياضتا  الماريتة أو نتادي الجولتس أو مركتز :الخدما  غير المجانية ميترنظا  و الت  يتضمنيا ال

 وضتتتتلأو  ر ومعرفتتتتة المواعيتتتتد والستتتتاعا  المتاحتتتتة.قتتتد تكتتتتون مجانيتتتتة أو بعضتتتتيا فقتتتتط فالبتتتتد متتتتن التحتتتتري متتت  موظتتتتس االستتتتتقبا
Altmeyer (1922) نتو ال يوجتد نظتا  أكتد وجود تبتاين بتين المنتجعتا  فت  تطبيتق النظتا  ومحتويتا  المينت  بتار فت  الغترس وأ

 ستتاعة، وربمتتا يتتتوفر أيضتتاً  02 ومتاحتتاً  مجانيتتاً  ئففتت  بعتتض المنتجعتتا  يكتتون كتتر شتت معتتين يحكتت  خدمتتة الغتترس والمينتت  بتتار،
أي لتن تستتطي  أن تطمتق المشتروبا  فت  غرفتت   ،وف  منتجعا  أخرى ال تتاح خدمة الغرس ماكينا  صن  القيو  ف  الغرس.

يجابيتا  ا  عمتظ فوارتد و   Poulin and Patricia  0208جريت  دراستة  أ  و . لممكتان بتر عميت  تناوليتا فت  البتار أو الكافيتة تبعتاً 
 02ار ن الخدمة متاحة لمعمالء عمظ مدأل نظراً  ؛وتوصم  إلظ أن ىذا النظا  يسي  ف  توفير عدد من الوظارس ،الخدمة شاممة

إلظ أن نظا  الخدمة الشاممة أستي  فت   ساعة أكير من الفنادق الت  ال تطبق نظا   الخدمة الشاممة. كما توصم  الدراسة أيضاً 
 مستوى التعمي  المنخفض. يذو  السيماو  ،رف  مستوي دخر الموظفين

 

 مشكمة البحث
 ف مما كان لو عميق األير  اإلقامة الشاممة ق نظا قام  بتطبي الغردقةف   العاممة السياحيةن معظ  المنتجعا  أتكمن ف  
ذل   مستخدم من قبر  اإلقبارزاد  آخرومن جانق ،  والكافيتريا  العاممين  والمجتم  الخارج   المطاع   الداخم المجتم  

وعالقتو  يةالسياحعمظ مدلور تطبيق ذل  النظا  ف  المنتجعا   التعرس يحاور البحث لذل . النظا  عمظ تم  المنتجعا 
والسبق الرريس    الغردقة ف نجو   واألرب  ت  إجراء البحث عمظ فنادق الخمس ولقد ،ياحوالس راءبرضاء كر من العاممين والمد

يدس يولذل   ،وتتب  إدار  السالسر المحمية الدولية ،لمتغذيةتطبق البراما الشاممة  فنادقىذه الة ىو أن غالبية الختيار ىذه الفر
 :إلظالبحث 

 ؛السياحية بالمنتجعا  العاممين رضا ف  الشاممة األنظمة الحديية األنظمة عالقة مدى تحديد 
 ؛العاممين دخور متوسطب األنظمة تم  عالقة مدى تحديد 

https://www.tandfonline.com/author/Koc%2C+Erdogan


   661-611، ص 2162، 2، العدد 61( المجلد JAAUTH)                           محمد صالح وفارس مدني                     

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

401 

 ؛غيرىا دون المنتجعا  قرار حجز تخاذإب األنظمة تم  عالقة تحديد 
 السياحية؛ المنتجعا  برق من المقدمة الخدما و   السارل رضا بين العالقة وتوضيل تحديد 
 السياحية لممنتجعا  األنظمة بالربحية العامة تم  عالقة مدى تحديد. 

 بحثفروض ال
  الخدما  الشاممة باختيتار حور عالقة تطبيق أنظمة  ياحراء السآبين  2.29عند مستوى  إحصاريةال توجد فروق ذا  داللة

 ؛ياحوتحقيق رضاء الس السياح المنتج  
 المطتتاع  الخارجيتتة حتتور عالقتتة تطبيتتق نظتتا  الختتدما   راءمتتد راءآل 2.29عنتتد مستتتوى  إحصتتاريةا  داللتتة ال توجتتد فتتروق ذ

 مطاع .الكافييا  و المن  السياح الشاممة بالمحيط الخارج  لممنتا 
  راء العتتاممين حتتور عالقتتة تطبيتتق نظتتا  الختتدما  الشتتاممة فتت  آبتتين  2.29عنتتد مستتتوى  إحصتتاريةال توجتتد فتتروق ذا  داللتتة

 .الفنادق برضا العاممين من حيث الدخور المادية وعدد ساعا  العمر
 البحثوعينة مجتمع 

ووزع  عميي  استمار   ،عشوارية من السياح الذين يزورون منطقة الغردقة بالبحر األحمر ةتطبيق الدراسة الميدانية عمظ عينت  
حيث ت  اختيار   .خمس نجو أرب  و دق من مختمس الفرا   استقصاء باإلضافة إلظ مقابال  شخصيو م  اإلدارا  العميا بالفنا

من  اً فندق 47 فرة الخمس نجو  و اً منتجع 23ينا  ف ، EHA  0208لغرفة الفنادق المصرية  عينة البحث بشكر عشوار  وفقاً 
 %22وجو  من جمي  فنادق الخمس ن %43فنادق منتجعا  من كر فرة، يمير ىذا العدد  عشر ت  اختيار. ة األرع نجو فر

سؤاال لمعاممين، أما بالنسبة لالستقصاء  00سؤااًل لمسياح و 02، تضمن  القارمة األرب  نجو  ف  الغردقة من جمي  فنادق
 أسرمة ألصحاق المطاع  السياحية بالغردقة،  كما وجي  عشر  الموجو لممدراء فقد شمم  االستمار  ستة عشر سؤااًل مفتوحاً 

من أجر الحك  د محدد من العينة المستيدفة أنو قد ت  تنفيذ دراسة أولية استكشافية عمظ عد ظر  إلوف  ىذا المقا  تجدر اإلشا
  ف  02النسخة   SPSS اإلحصاريةوقد ت  استخدا  الحزمة  عم  جود  االستقصاء ي  تعديمو بما يحقق معامر يبا  عار.

 تحمير البيانا  الت  ت  تجميعيا.
 نجوم بعر ال فنادق  خمس نجومالفنادق 

 صن رايز رويار مكادى -صن رايز جاردن بيتش 
 صن رايز مممو  -صن رايز كريستار باى 

 بيتش الباتروس واي  بيتش -دانا بيتش 
 سومار باى شيراتون - بيتش الباتروس بالس

 الغردقةموفنبي   -يجن برجر بيتش شت
 ةوبعضيا محمي ةعالمي ةض الفنادق سالسر فندقيبع: ةممحوظ

اكوابار   -عمظ بابا  - ريجينا –ىوليديز صن رايز 
 صنظ ديز بالسيو –سندباد  - ريزور 

 جراند بالزا –س  ستار بريفاج 
 جراند ريزور  –س  جر  - ارابيال  –ارابيا 

 جولدن فايس –فور  ارابيس  

 النتائجالتحميل و 
 عمظ النحو اآلت : الخماس  Likertصيغ  االستجابا  عمظ مقياس ليكر  

 جداً موافق  موافق محايد غير موافق جداً غير موافق  فالتصني
 9 2 2 0 0 الدرجة

 

  2.2أكبر من  ؛ محايد  2.2إلظ  0.6أكبر من  ؛ غير موافق  0.6إلظ  0.8أكبر من  ؛ جداً غير موافق   0.8إلظ  0.2من 
 . جداً موافق   9.2إلظ  2.0أكبر من   و موافق  2.0إلظ 

 

 اختبار ثبات قوائم االستبيان
الخارجيتتة باستتتخدا  معامتتر العتتاممين بالفنتتادق ومتتدراء المطتتاع  ، ياحتتت  اختبتتار يبتتا  المقيتتاس الستتتمارا  االستتتبيان المعتتد  لمستت

 .االستبانةلفا كرونباخ الذي يقيس مدى التوافق بين عبارا  محاور أاليبا  
 الدراسة الستبيانات "لفا كرونباخأ"معامل الثبات  :(1) جدول

 نسبة الثبات معامل الثبات عدد الفقرات المحور ستبانةاال

 السياح
 %67 2.672 7 اإلقامةالمحور األور: كمفة 

 %96 2.998 8 المحور اليان : نظا  الخدما  الشاممة
 %77 2.770 9 المحور اليالث: التسييال  الفندقية

 %80 2.829 02 جممة االستبانة
 %29 2.292 6 الخدما  الشاممة ف  الفنادق تطبيق نظا  مدراء المطاع  السياحية الخارجية

 %98 2.989 8 تطبيق نظا  الخدما  الشاممة ف  الفنادق ن بالفنادقو العامم
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 معامتر أن  يعنت %، وىتذا98بنستبة يبتا   2.989بمغت  ، إذ متوستطة كرونبتاخألفتا  معامتر قيمتةيوضتل الجتدور الستابق أن 
 ستبانة.اليبا  لالستبانة يدر عمظ توافق بين فقرا  اال

 ياحالستمارة الس اإلحصائيالتحميل 
 البيانات الشخصية

 .اإلقامةنظا  و  مستوى الفندق ،عدد مرا  الزيار ، مستوى الدخر، الحالة الوظيفية ،العمر، النوعشمم  لقد 
 

 وفق البيانات الشخصية ياحتوزيع أفراد عينة الدراسة من الس :(2جدول )
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي لمئويةالنسبة ا التكرار البيانات الشخصية

 %26.2 27 أنيظ 2.28 0.26 %62.7 69 ذكر النوع

 العمر

 %2.9 2 02اقر من

2.09 2.98 
 %02.7 02 22من  ألقر 02
 %22.0 22 22من  ألقر 22
 %07.9 08 92من  ألقر 22

 %00.8 00 فثكير 92

الحالة 
 الوظيفية

 %29.0 26 موظس

0.60 0.29 
 %0.2 0 ال يعمر
 %2.9 2 طالق

 %28.2 29 عمر خاص
 %0.2 0 متقاعد

مستوى 
 الدخل

 %9.9 6 مرتف 
 %92.0 90 متوسط 2.20 0.98

 %2.9 2 منخفض

عدد مرات 
 الزيارة

 %09.9 06 مر  واحد 

0.09 2.90 0-2 29 28.9% 
2-2 09 08.2% 
 %7.8 8 فثكير 9

مستوى 
 الفندق

 %2.9 2 يالث نجو 

0.76 2.99 
 %27.2 28 أرب  نجو 
 %27.0 28 خمس نجو 
 %0.2 0 شقق فندقية
 %9.8 02 منتج 

نظام 
 اإلقامة

B.B 2 2% 

2.28 2.20 
H.B 0 0.2% 

 %92.0 90 خدما  شاممة
 %8.8 9 خدما  شاممة مميز 

 

  69  األولتظفت  المرتبتة  ، أن التذكور جتاءوامتن حيتث النتوعلشخصتية لعينتة الدراستة متن الستياح   البيانتا  ا2تبين متن جتدور  
  ممتتا 2.28  وانحتتراس معيتتاري  0.26% ، وبمتوستتط حستتاب   26.2بنستتبة   فتترداً   27  اإلنتتاث، يتت  % 62.7بنستتبة   فتترداً 

  بنستبة 22  ستنة  22متن  ألقتر 22لفرة العمرية  ا األولظتجانس استجابا  عينة الدراسة، ومن حيث العمر المرتبة  إلظيشير 
  ستتنة 22متتن  ألقتر 02% ، وفتت  المرتبتة الياليتتة  07.9  بنستبة  08  ستتنة  92متن  ألقتتر 22، يت  الفرتتة العمريتة  % 22.0 
خيتتر  األ% ، وجتتاء فتت  المرتبتتة 00.8بنستتبة   فتترداً   00   فتتثكيرستتنة  92% ، وفتت  المرتبتتة الرابعتتة  02.7بنستتبة   فتترداً   02 

الحالتتة ومتتن حيتتث  ، 2.98  وانحتتراس معيتتاري  2.09متوستتط حستتاب   ب % ،2.9بنستتبة   دافتتر أ  2  ستتنة بعتتدد  02 أقتتر متتن 
بنستتبة  فتترداً   26 ين متتوظفال% ، والمرتبتتة اليانيتتة 28بنستتبة   فتترداً   29 بتتت  األولتتظالمرتبتتة فالعمتتر الختتاص يتتثت  فتت   الوظيفيتتة 

 فتت % ، و 0.2بنستتبة   دافتتر أ  0%  وفتت  المرتبتتة الرابعتتة متقاعتتد 2.9بنستتبة   دافتتر أ  2ق  % ، وفتت  المرتبتتة الياليتتة طالتت29.0 
متتتن حيتتتث مستتتتوى التتتدخر جتتتاء فتتت  المرتبتتتة  . 0.29% ، وبمتتتال االنحتتتراس المعيتتتاري  0بنستتتبة    0 المرتبتتتة الخامستتتة ال يعمتتتر 

بنستتتبة  دافتتتر أ  6نيتتتة التتتدخر المرتفتتت  بعتتتدد  ، وجتتتاء فتتت  المرتبتتتة اليا% 92.0بنستتتبة   فتتترداً   90ط بعتتتدد  التتتدخر المتوستتت األولتتتظ
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 ، ممتتا 2.20% ، وبمتال االنحتراس المعيتاري  2.9بنستبة   دافتر أ  2% ، وجتاء فت  المرتبتة الياليتة التدخر المتنخفض بعتدد  9.9 
  .0.98بمال   الذيتجانس استجابا  عينة الدراسة حور المتوسط الحساب   إلظيشير 

 فتت % ، وجتتاء 28.9بنستتبة   فتترداً   29يتتالث متترا  بعتتدد   إلتتظمتتن متترتين  األولتتظمرتبتتة ال فتت عتتدد متترا  الزيتتار  جتتاء نجتتد أن 
 فترداً   06% ، وجاء ف  المرتبة الياليتة متر  واحتد  بعتدد  08.2بنسبة   فرداً   09مرا  بعدد   أرب  إلظالمرتبة اليانية من يالث 

 ، 2.90% ، وبمتال االنحتراس المعيتاري  7.8بنستبة   دار فتأ  8بعتدد   فتثكيرمترا   9%  وجاء ف  المرتبة الرابعة 09.9بنسبة  
 فت متن حيتث مستتوى الفنتدق جتاء و   .0.09تشت  استتجابا  عينتة الدراستة حتور متوستطيا الحستاب  التذي بمتال   إلظمما يشير 
بنستتبة  اً فتترد  28نجتتو  بعتتدد   أربتت المرتبتتة اليانيتتة  فتت % ، وجتتاء 27.0بنستتبة   فتترداً   28خمتتس نجتتو  بعتتدد   األولتتظالمرتبتتة 

%  وجتتاء فتت  المرتبتتة الرابعتتة يتتالث نجتتو  بعتتدد 9.8بنستتبة   دافتتر أ  02% ، وجتتاء فتت  المرتبتتة الياليتتة المنتجعتتا  بعتتدد  27.2 
% ، وبمتتال االنحتتراس المعيتتاري 0بنستتبة   دافتتر أ  0% ، وجتتاء فتت  المرتبتتة الخامستتة الشتتقق الفندقيتتة بعتتدد  2.9بنستتبة   دافتتر أ  2 
متن حيتث نظتا  اإلقامتة و  . 0.76ت  استتجابا  عينتة الدراستة حتور متوستطيا الحستاب  التذي بمتال  تشت إلتظ ، مما يشير 2.99 

المرتبة اليانيتة الختدما  الشتاممة المتميتز   ف % ، وجاء 92.0بنسبة   فرداً   90الخدما  الشاممة بعدد   األولظالمرتبة  ف جاء 
، B.B%  ولت  تستجر استتجابا  لنظتا  0  فترد بنستبة  0بعتدد   H.B% ، وجاء ف  المرتبتة الياليتة 8.8بنسبة   دافر أ  9بعدد  

  .2.28تجانس استجابا  عينة الدراسة حور متوسطيا الحساب  الذي بمال   إلظمما يشير  ، 2.20وبمال االنحراس المعياري  
 

  ياحالستجابات الس اإلحصائيالتحميل  :(3جدول )
 موافق جداً  موافق محايد غير موافق غير موافق جداً  العبارات

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة تكرار النسبة التكرار
 %02.8 00 %80.2 82 %2.9 9 %0.2 0 %0.2 0 افضر التكاليس اليابتة

 %00.8 00 %67.6 69 %07.6 08 %0.9 2 2 2 المنتج  أى  من السعر عند اختيار مكان اإلقامة
 %07.6 08 68.6 72 %7.8 8 %2.9 9 %0.2 0 ة خالر اإلقامةيفضر عد  دف  رسو  إضافي

 %6.9 7 %72.9 76 %00.7 02 %0.9 2 %0.9 2 يفضر الخصوما  لألطفار
 %7.8 8 %72.9 79 %02.8 00 %9.9 6 %0.2 0 يفضر الخصوما  ف  المناسبا  الخاصة

 %0.2 0 %00.6 00 %66.7 68 %8.8 9 %0.2 0 عند استخدا  اشترا  المطاع قر أسعر القارمة 
 2 2 %00.6 00 62.7 66 %02.8 00 %0.9 2 أسعار المشروبا  مرتفعة لمعمالء غير المشتركين
 %00.6 00 %60.8 62 %7.8 8 %9.9 6 %0.9 2 يفضر أن تشمر الخدما  الشاممة جمي  األقسا 
 %08.6 09 %60.7 62 %02.8 00 %2.9 9 %0.9 2 يفضر أن تشمر الخدما  الشاممة جمي  المطاع 

 %00.7 02 %29.0 22 %22.0 22 %0.9 2 %0.2 0 ساعة 02يفضر تقدي  الخدمة 
 %00.7 02 %20.2 22 %29.0 26 %9.8 02 %2 2 يفضر تقدي  خدمة الغرس

 %6.9 7 %02.7 09 %90.2 90 %02.9 09 %0.9 2 المستويا  كافةتشمر الخدما  الشاممة  يفضر أن
 %02.9 09 %26.0 27 %08.6 09 %02.8 00 %2 2 رج الفندقيفضر تجربة المطاع  المحمية خا

 %2.9 9 %20.0 20 %02.7 02 %27.2 28 %0.9 2 جود  الطعا  اقر ف  نظا  الخدمة الشاممة
 %0.2 0 %62.7 69 %06.7 07 %02.7 09 %0.9 2 يفضر نظا  قارمة اإلقامة خالر اإلجاز 
 %0.2 0 %8.8 9 %70.9 72 %02.7 09 %0.2 0 يفضر الفندق القريق من وسط المدينة

 %9.9 6 %9.8 02 %69.7 67 %06.7 07 %0.2 0 يفضر الفندق البعيد عن وسط المدينة المزدح 
 66.7 68 %02.7 02 %02.7 09 %2.9 2 %0.2 0 ف  كر مكان Wi-Fiفضر توفر خدمة ي

 %2.9 2 %20.0 22 %90.2 92 %0.2 0 %0.2 0 االنشطة لألطفاريفضر توفر المزيد من 
 %7.8 8 %07.9 08 %98.8 62 %9.9 6 2 2 يفضر توفر حافال  لمنقر
 %9.8 02 %22.2 22 %92.9 96 %0.2 0 2 2 يفضر توفر مالى  مارية

 %6.9 7 %06.7 07 %90.2 92 %00.6 00 %0.9 2 يفضر توفر المكالما  الدولية
المصارس المالية ونوادي المياقة يفضر توفر 

 %00.7 02 %62.7 66 %09.6 02 %0.2 0 %0.2 0 ومناطق العارال 

 %06.7 07 %69.7 67 %09.7 06 %0.2 0 %0.2 0 يفضر توفر خدما  العمالء
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المعامالت اإلحصائية الستجابات السياح :(4جدول )  
 الترتيب النسبيالوزن  االستجابة مستوى المعياري االنحراف الحسابيالمتوسط  كمفة اإلقامة

 0 79.6 موافق 2.60 2.98 فضر التكاليس اليابتةأ
 2 77.6 موافق 2.62 2.88 المنتج  أى  من السعر عند اختيار مكان اإلقامة
 0 79.6 موافق 2.72 2.97 يفضر عد  دف  رسو  إضافية خالر اإلقامة

 2 79.6 موافق 2.72 2.79 يفضر الخصوما  لألطفار
 2 79.6 موافق 2.79 2.79 يفضر الخصوما  ف  المناسبا  الخاصة

 9 60.0 محايد 2.62 2.00 سعر القارمة اقر تكمفة عند استخدا  اشترا  المطاع 
 6 60.2 محايد 2.66 2.29 أسعار المشروبا  مرتفعة لمعمالء غير المشتركين

  موافق 2.68 2.69 لممحور الول االستجاباتمتوسط 
 الترتيب النسبيالوزن  االستجابةمستوى  المعياري االنحراف الحسابيالمتوسط  دمات الشاممةنظام الخ

 0 78.6 موافق 2.89 2.92 يفضر أن تشمر الخدما  الشاممة جمي  األقسا 
 0 77.8 موافق 2.86 2.89 يفضر أن تشمر الخدما  الشاممة جمي  المطاع 

 2 70.6 فقموا 2.80 2.98 ساعة 02يفضر تقدي  الخدمة 
 9 69.6 موافق 2.82 2.28 يفضر تقدي  خدمة الغرس

 8 99.6 محايد 2.89 0.98 يفضر أن تشمر الخدما  الشاممة جمي  المستويا 
 2 76.8 موافق 2.90 2.82 يفضر تجربة المطاع  المحمية خارج الفندق
 7 60.6 محايد 0.29 2.28 جود  الطعا  اقر ف  نظا  الخدمة الشاممة

 6 69.2 موافق 2.87 2.27 نظا  قارمة اإلقامة خالر اإلجاز يفضر 
  موافق 2.89 2.92 الثانيلممحور  االستجاباتمتوسط 

 الترتيب النسبيالوزن  االستجابةمستوى  المعياري االنحراف الحسابيالمتوسط  التسهيالت الفندقية
 9 98.8 محايد 2.60 0.92 يفضر الفندق القريق من وسط المدينة

 8 62.0 محايد 2.76 2.20 ضر الفندق البعيد عن وسط المدينة المزدح يف
 0 88.0 جداً موافق  2.99 2.20 ف  كر مكان Wi-Fiيفضر توفر خدمة 

 9 69.2 موافق 2.62 2.27 يفضر توفر المزيد من األنشطة لألطفار
 6 67.2 محايد 2.70 2.27 يفضر توفر حافال  لمنقر
 2 72.0 موافق 2.72 2.90 يفضر توفر مالى  مارية

 7 62.6 محايد 2.88 2.22 يفضر توفر المكالما  الدولية
يفضر توفر المصارس المالية ونوادي المياقة 

 2 77.2 موافق 2.70 2.89 ومناطق العارال 

 0 79.0 موافق 2.67 2.96 يفضر توفر خدما  العمالء
  موافق 2.72 2.90 لممحور الثالث االستجاباتمتوسط 

 

 لموزن النسب  كما يم :    فقرا  ت  ترتيبيا وفقاً 7شمر   األور  أن المحور 2جدور   يوضل
%، وجتاء  استتجابا  عينتة الدراستة بالترتيتق التتال : 79.6" بتوزن نستب  بمتال فضل التكااليف الثابتاةأعبار  " األولظالمرتبة  ف 

بنستتتبة  دافتتتر أ  9% ، ومحايتتتد بعتتتدد  02.8بنستتتبة   اً فتتترد  00بعتتتدد   جتتتداً % ، وموافتتتق 80.2بنستتتبة   فتتترداً   82موافتتتق بعتتتدد  
 المعيتتاري% ، وبمتتال االنحتتراس 0  فتترد بنستتبة  0% ، وغيتتر موافتتق بعتتدد  0  فتترد بنستتبة  0بعتتدد   جتتداً % ، وغيتتر موافتتق 2.9 
 نحو الفقر  "موافق". السياح ، ويدر عمظ أن متوسط استجابا  2.60 

%، وجتاء  استتجابا  عينتة الدراستة 79.2" بوزن نسب  بمال وم إضافية خالل اإلقامةيفضل عدم دفع رسالمرتبة اليانية العبار  "
  8% ، ومحايتد بعتدد  07.6بنستبة   فترداً   08بعتدد   جتداً % ، وموافتق 68.6بنستبة   فترداً   72بالترتيق التال : موافق بعتدد  

% ، وبمتتتال 0  فتتترد بنستتتبة  0بعتتتدد   جتتتداً  % ، وغيتتتر موافتتتق2.9بنستتتبة   دافتتتر أ  9% ، وغيتتتر موافتتتق بعتتتدد  7.8بنستتتبة   فتتترداً 
المنتجااع المرتبتتة الياليتتة عبتتار  " فتت  نحتتو الفقتتر  "موافتتق". الستتياح ، ويتتدر عمتتظ أن متوستتط استتتجابا  2.72  المعيتتارياالنحتتراس 

افتق %، وجتاء  استتجابا  عينتة الدراستة بالترتيتق التتال : مو 77.6" بتوزن نستب  بمتال أهم من السعر عند اختيار مكاان اإلقاماة
% ، 00.8بنسبة   فرداً   00بعدد   جداً % ، وموافق 07.6بنسبة   فرداً   08% ، ومحايد بعدد  67.6بنسبة   فرداً   69بعدد  

 ، ويتتدر 2.62  المعيتاري، وبمتال االنحتراس جتداً % ، ولت  تستجر استتتجابا  لغيتر موافتق 0.9بنستبة     فترد2 وغيتر موافتق بعتدد 
 و الفقر  "موافق".نح السياحعمظ أن متوسط استجابا  
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%، وجتتاء  استتتجابا  عينتتة 79.8" بتتوزن نستتب  بمتتال  يفضاال الخصااومات للطفااالالمرتبتتة الرابعتتة حصتتم  عمييتتا العبتتار  " وفت  
% ، وموافتتق بعتتدد 00.7بنستتبة   فتترداً   02% ، ومحايتتد بعتتدد  72.9بنستتبة   فتترداً   76الدراستتة بالترتيتتق التتتال : موافتتق بعتتدد  

% ، وبمتال 0.9بنستبة     فترد2 بعتدد  جتداً % ، وغير موافتق 0.9بنسبة     فرد2 % ، وغير موافق بعدد 6.9بنسبة   دافر أ  7 
 نحو الفقر  "موافق". السياح ، ويدر عمظ أن متوسط استجابا  2.72  المعيارياالنحراس 

جاء  استجابا  عينة %، و 79.8" بوزن نسب  بمال يفضل الخصومات في المناسبات الخاصةوبنفس المرتبة الرابعة عبار  "
% ، وموافق بعدد 02.8بنسبة   فرداً   00% ، ومحايد بعدد  72.9بنسبة   فرداً   79الدراسة بالترتيق التال : موافق بعدد  

% ، وبمال 0بنسبة   فرد  0بعدد   جداً % ، وغير موافق 9.9بنسبة   دافر أ  6% ، وغير موافق بعدد  7.8بنسبة   دافر أ  8 
سعر وفظ المرتبة الخامسة عبار  "  نحو الفقر  "موافق". السياحويدر عمظ أن متوسط استجابا   2.79  ريالمعيااالنحراس 

%، وجاء  استجابا  عينة 60.0" حيث حصم  عمظ وزن نسب  بمال القائمة اقل تكمفة عند استخدام اشتراك المطاعم
% ، وغير موافق 00.6بنسبة   فرداً   00وموافق بعدد  % ، 66.7بنسبة   فرداً   68الدراسة بالترتيق التال : محايد بعدد  

% ، وبمال 0بنسبة     فرد0 بعدد  جداً % ، وموافق 0بنسبة     فرد0 بعدد  جداً % ، وغير موافق 8.8بنسبة   فرداً   9بعدد  
 نحو الفقر  "محايد". السياح ، ويدر عمظ أن متوسط استجابا  2.62  المعيارياالنحراس 

%، وجاء  استجابا  60" بوزن نسب  بمال المشروبات مرتفعة لمعمالء غير المشتركين أسعارخير  عبار  "وفظ المرتبة األ
% ، وغير 00.6بنسبة   فرداً   00% ، وموافق بعدد  62.7بنسبة   فرداً   66عينة الدراسة بالترتيق التال : محايد بعدد  

، جداً % ، ول  تسجر استجابا  لموافق 0.9بنسبة     فرد2 عدد ب جداً % ، وغير موافق 02.8بنسبة   فرداً   00موافق بعدد  
أن كما يوضح الجدول السابق  نحو الفقر  "محايد". السياح ، ويدر عمظ أن متوسط استجابا  2.66  المعياريوبمال االنحراس 

 لموزن النسب  كما يم :    فقرا  ت  ترتيبيا وفقاً 8شمر   اليان المحور 
  حيتث حصتم  عمتظ وزن نستب  بمتال يفضل أن تشمل الخدمات الشااممة جمياع القساام" األولظالفقر   األولظالمرتبة  ف جاء "

بعتتدد  جتتداً % ، وموافتتق 60.8بنستتبة   فتترداً   62%، وجتتاء  استتتجابا  عينتتة الدراستتة بالترتيتتق التتتال : موافتتق بعتتدد  78.6
% ، وغيتتر 9.9بنستتبة   فتترداً   6ر موافتتق بعتتدد  % ، وغيت7.8بنستتبة   فتترداً   8% ، ومحايتتد بعتتدد  00.6بنستتبة   فترداً   00 

تشتت  استتجابا  عينتة الدراستة  إلتظ ، ممتا يشتير 2.89  المعيتاري% ، وبمال االنحراس 0.9بنسبة     فرد2 بعدد  جداً موافق 
 نحو الفقر  "موافق". السياح  ويدر عمظ أن متوسط استجابا  2.92بمال   الذيحور المتوسط الحساب  

  حيتث حصتم  عمتظ وزن نستب  بمتال يفضل أن تشمل الخدمات الشااممة جمياع المطااعماليانية الفقر  اليانية "لمرتبة ا ف جاء "
بعتتدد  جتتداً % ، وموافتتق 60.7بنستتبة   فتترداً   62%، وجتتاء  استتتجابا  عينتتة الدراستتة بالترتيتتق التتتال : موافتتق بعتتدد  77.8

% ، وغيتر 2.9بنسبة   فرد  9% ، وغير موافق بعدد  02.8بنسبة   فرداً   00% ، ومحايد بعدد  08.6بنسبة   فرداً   09 
تشتت  استتجابا  عينتة الدراستة  إلتظ ، ممتا يشتير 2.86  المعيتاري% ، وبمال االنحراس 0.9بنسبة     فرد2 بعدد  جداً موافق 

 نحو الفقر  "موافق". السياح  ويدر عمظ أن متوسط استجابا  2.89بمال   الذيحور المتوسط الحساب  
  حيتتث حصتتم  عمتتظ وزن نستتب  بمتتال يفضاال تجربااة المطاااعم المحميااة خااارج الفناادقادستتة "المرتبتتة الياليتتة الفقتتر  الس فتت جتتاء "

بعتتدد  جتتداً % ، وموافتتق 26.0بنستتبة   فتترداً   27%، وجتتاء  استتتجابا  عينتتة الدراستتة بالترتيتتق التتتال : موافتتق بعتتدد  76.8
% ، 02.8بنستبة   فترداً   00% ، وغيتر موافتق بعتدد  08.6بة  بنست فترداً   09% ، ومحايتد بعتدد  02.9بنسبة   فرداً   09 

تشت  استجابا  عينة الدراسة حتور  إلظ ، مما يشير 2.90  المعياري، وبمال االنحراس جداً ول  تسجر استجابا  لغير موافق 
 نحو الفقر  "موافق". السياح  ويدر عمظ أن متوسط استجابا  2.82بمال   الذيالمتوسط الحساب  

  وجتاء  70.6" حيتث حصتم  عمتظ وزن نستب  بمتال ساعة 24يفضل تقديم الخدمة اليالية "المرتبة الرابعة الفقر   ف جاء ،%
بنستتتتبة  فتتتترداً   22% ، وموافتتتتق بعتتتتدد  22.0بنستتتتبة   فتتتترداً   22استتتتتجابا  عينتتتتة الدراستتتتة بالترتيتتتتق التتتتتال : محايتتتتد بعتتتتدد  

 جتداً % ، وغيتر موافتق 0.9بنستبة     فترد2 وغيتر موافتق بعتدد % ، 00.7بنستبة   فرداً   02بعدد   جداً % ، وموافق 29.0 
تشتتتت  استتتتجابا  عينتتتة الدراستتتة حتتتور  إلتتتظ ، ممتتتا يشتتتير 2.80  المعيتتتاري% ، وبمتتتال االنحتتتراس 0.2بنستتتبة     فتتترد0 بعتتتدد 

 نحو الفقر  "موافق". السياح  ويدر عمظ أن متوسط استجابا  2.98بمال   الذيالمتوسط الحساب  
  وجتتاء  69.6" حيتتث حصتتم  عمتتظ وزن نستتب  بمتتال يفضاال تقااديم خدمااة ال اارفة "الخامستتة الفقتتر  الرابعتت المرتبتتة فتت جتتاء ،%

بنستتتتبة  فتتتترداً   22% ، وموافتتتتق بعتتتتدد  29.0بنستتتتبة   فتتتترداً   26استتتتتجابا  عينتتتتة الدراستتتتة بالترتيتتتتق التتتتتال : محايتتتتد بعتتتتدد  
% ، ولتتت  تستتتجر 9.8بنستتتبة   فتتترداً   02عتتتدد  % ، وغيتتتر موافتتتق ب00.7بنستتتبة   فتتترداً   02بعتتتدد   جتتتداً % ، وموافتتتق 20.2 



   661-611، ص 2162، 2، العدد 61( المجلد JAAUTH)                           محمد صالح وفارس مدني                     

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

444 

تشتت  استتجابا  عينتة الدراستة حتور المتوستط  إلتظ ، مما يشتير 2.82  المعياري، وبمال االنحراس جداً استجابا  لغير موافق 
 نحو الفقر  "موافق". السياح  ويدر عمظ أن متوسط استجابا  2.28بمال   الذيالحساب  

  حيتتتث حصتتتم  عمتتتظ وزن نستتتب  بمتتتال يفضااال نظاااام قائماااة اإلقاماااة خاااالل اإلجاااازةليامنتتتة "لمرتبتتتة السادستتتة الفقتتتر  اا فتتت جتتتاء "
  07% ، ومحايتتد بعتتدد  62.7بنستتبة   فتترداً   69%، وجتتاء  استتتجابا  عينتتة الدراستتة بالترتيتتق التتتال : موافتتق بعتتدد  69.2
% ، 0.9بنستتبة     فتترد2 بعتتدد  جتتداً % ، وغيتتر موافتتق 02.7بنستتبة   فتترداً   09% ، وغيتتر موافتتق بعتتدد  06.7بنستتبة   فتترداً 

تشتتت  استتتجابا  عينتتة الدراستتة  إلتتظ ، ممتتا يشتتير 2.87  المعيتتاري% ، وبمتتال االنحتتراس 0.2  بنستتبة  0بعتتدد   جتتداً وموافتتق 
 نحو الفقر  "موافق". السياح  ويدر عمظ أن متوسط استجابا  2.27بمال   الذيحور المتوسط الحساب  

  حيتتث حصتتم  عمتتظ وزن نستتب  بمتتال جااودة الطعااام اقاال فااي نظااام الخدمااة الشاااممةستتابعة "لمرتبتتة الستتابعة الفقتتر  الا فتت جتتاء "
% ، وغيتتر موافتتق بعتتدد 20.0بنستتبة   فتترداً   20%، وجتتاء  استتتجابا  عينتتة الدراستتة بالترتيتتق التتتال : موافتتق بعتتدد  60.6

% ، 2.9بنستتتبة   ردافتتتأ  9دد  بعتت جتتتداً % ، وموافتتتق 02.7بنستتبة   فتتترداً   02% ، ومحايتتد بعتتتدد  27.2بنستتتبة   فتترداً   28 
تشت  استجابا  عينة الدراسة  إلظ ، مما يشير 0.29  المعياري% ، وبمال االنحراس 0.9  بنسبة  2بعدد   جداً وغير موافق 

 نحو الفقر  "محايد". السياح  ويدر عمظ أن متوسط استجابا  2.28بمال   الذيحور المتوسط الحساب  
  حيتث حصتم  عمتظ وزن نستب  يفضل أن تشمل الخدمات الشاممة جميع المستوياتالخامسة " لمرتبة اليامنة الفقر ا ف جاء "

% ، وغيتتر موافتتق بعتتدد 90بنستتبة   فتترداً   90%، وجتتاء  استتتجابا  عينتتة الدراستتة بالترتيتتق التتتال : محايتتد بعتتدد  99.6بمتتال 
% ، وغير 6.9بنسبة   فرداً   7بعدد   جداً % ، وموافق 02.7بنسبة   فرداً   09% ، وموافق بعدد  02.9بنسبة   فرداً   09 

تشت  استجابا  عينة الدراستة حتور  إلظ ، مما يشير 2.89  المعياري% ، وبمال االنحراس 0.9  بنسبة  2بعدد   جداً موافق 
 نحو الفقر  "محايد". السياح  ويدر عمظ أن متوسط استجابا  0.98بمال   الذيالمتوسط الحساب  

 :التال   عمظ النحو 2فقد وضحو جدور  ، لفندقيةالتسهيالت ا: وبالنسبة لممحور الثالث
  يفضااال تاااوفر خدماااة " األولتتتظالفقتتتر   األولتتتظالمرتبتتتة  فتتت جتتتاءWi-Fi حيتتتث حصتتتم  عمتتتظ وزن نستتتب  بمتتتال فاااي كااال مكاااان "

عتتدد % ، ومحايتتد ب66.7بنستتبة   فتترداً   68بعتتدد   جتتداً %، وجتتاء  استتتجابا  عينتتة الدراستتة بالترتيتتق التتتال : موافتتق 88.0
% ، وغيتر 2.9بنسبة     فرد2 % ، وغير موافق بعدد 02.7بنسبة   فرداً   02% ، وموافق بعدد  02.7بنسبة   فرداً   09 

تشتت  استتجابا  عينتة الدراستة  إلتظ ، ممتا يشتير 2.99  المعيتاري% ، وبمال االنحراس 0.2بنسبة     فرد0 بعدد  جداً موافق 
 ".جداً نحو الفقر  "موافق  السياحويدر عمظ أن متوسط استجابا    2.20بمال   الذيحور المتوسط الحساب  

%، وجتتاء  79.0" حيتتث حصتتم  عمتتظ وزن نستتب  بمتتال ضاال تااوفر خاادمات العمااالءيفلمرتبتتة اليانيتتة الفقتتر  التاستتعة "ا فتت جتتاء 
بنستتتبة  فتتترداً   07بعتتتدد   جتتتداً % ، وموافتتتق 69.7بنستتتبة   فتتترداً   67استتتتجابا  عينتتتة الدراستتتة بالترتيتتتق التتتتال : موافتتتق بعتتتدد  

بعتتدد  جتتداً % ، وغيتتر موافتتق 0.2بنستتبة     فتترد0 % ، وغيتتر موافتتق بعتتدد 09.7بنستتبة   فتترداً   06% ، ومحايتتد بعتتدد  06.7 
تشتتت  استتتجابا  عينتتة الدراستتة حتتور المتوستتط  إلتتظ ، ممتتا يشتتير 2.67  المعيتتاري% ، وبمتتال االنحتتراس 0.2بنستتبة     فتترد0 

 نحو الفقر  "موافق". السياحعمظ أن متوسط استجابا    ويدر 2.96بمال   الذيالحساب  
  حيتث حصتم  عمتظ المياقاة ومنااطق العاائالت وناوادييفضال تاوفر المصاارف المالياة لمرتبة الياليتة الفقتر  اليامنتة "ا ف جاء "

% ، ومحايد 62.7بنسبة   فرداً   66%، وجاء  استجابا  عينة الدراسة بالترتيق التال : موافق بعدد  77.2وزن نسب  بمال 
بنستبة    فترد0 بعتدد  جتداً % ، وغيتر موافتق 00.7بنستبة   فترداً   02بعتدد   جتداً % ، وموافتق 09.6بنستبة   فترداً   02بعتدد  

تشتت  استتجابا   إلتظ ، ممتا يشتير 2.70  المعيتاري% ، وبمتال االنحتراس 0.2بنستبة     فترد0 % ، وغير موافتق بعتدد 0.2 
 نحو الفقر  "موافق". السياح  ويدر عمظ أن متوسط استجابا  2.89بمال   الذي  عينة الدراسة حور المتوسط الحساب

  وجتتاء  72.0" حيتتث حصتتم  عمتتظ وزن نستتب  بمتتال مائيااة مالهااييفضاال تااوفر لمرتبتتة الرابعتتة الفقتتر  السادستتة "ا فتت جتتاء ،%
بنستتتتبة  فتتتترداً   22بعتتتتدد  % ، وموافتتتتق 92.9بنستتتتبة   فتتتترداً   96استتتتتجابا  عينتتتتة الدراستتتتة بالترتيتتتتق التتتتتال : محايتتتتد بعتتتتدد  

% ، ولتتتت  تستتتتجر 0.2بنستتتتبة     فتتتترد0 % ، وغيتتتتر موافتتتتق بعتتتتدد 9.8بنستتتتبة   فتتتترداً   02بعتتتتدد   جتتتتداً % ، وموافتتتتق 22.2 
تشتت  استتجابا  عينتة الدراستة حتور المتوستط  إلتظ ، مما يشتير 2.72  المعياري، وبمال االنحراس جداً استجابا  لغير موافق 

 نحو الفقر  "موافق". السياحر عمظ أن متوسط استجابا    ويد2.90بمال   الذيالحساب  
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  حيتتث حصتتم  عمتتظ وزن نستتب  بمتتال للطفااال النشااطةيفضاال تااوفر المزيااد ماان لمرتبتتة الخامستتة الفقتتر  الرابعتتة "ا فتت جتتاء "
  22% ، وموافتتق بعتتدد  90.2بنستتبة   فتترداً   92%، وجتتاء  استتتجابا  عينتتة الدراستتة بالترتيتتق التتتال : محايتتد بعتتدد  69.2
% ، وغيتتر 0.2بنستتبة     فتترد0 % ، وغيتتر موافتتق بعتتدد 2.9بنستتبة   درافتتأ  2 بعتتدد  جتتداً % ، وموافتتق 20.0بنستتبة   فتترداً 

تشتت  استتجابا  عينتة الدراستة  إلتظ ، ممتا يشتير 2.62  المعيتاري% ، وبمال االنحراس 0.2بنسبة     فرد0 بعدد  جداً موافق 
 نحو الفقر  "موافق". السياحر عمظ أن متوسط استجابا    ويد2.27بمال   الذيحور المتوسط الحساب  

  وجتاء  67.2" حيتث حصتم  عمتظ وزن نستب  بمتال يفضال تاوفر حاافالت لمنقاللمرتبة السادسة الفقر  الخامستة "ا ف جاء ،%
ة بنستتتتب فتتتترداً   08% ، وموافتتتتق بعتتتتدد  98.8بنستتتتبة   فتتتترداً   62استتتتتجابا  عينتتتتة الدراستتتتة بالترتيتتتتق التتتتتال : محايتتتتد بعتتتتدد  

% ، ول  تسجر استجابا  9.9بنسبة   دافر أ  6% ، وغير موافق بعدد  7.8بنسبة   دافر أ  8بعدد   جداً % ، وموافق 07.9 
تشتت  استتجابا  عينتة الدراستة حتور المتوستط الحستاب   إلتظ ، ممتا يشتير 2.70  المعيتاري، وبمتال االنحتراس جتداً لغير موافق 

 نحو الفقر  "محايد". السياحابا    ويدر عمظ أن متوسط استج2.27بمال   الذي
  وجتاء  62.6" حيث حصم  عمظ وزن نسب  بمتال يفضل توفر المكالمات الدوليةلمرتبة السابعة الفقر  السابعة "ا ف جاء ،%

بنستتتبة  فتترداً   00% ، وغيتتر موافتتق بعتتدد  90.2بنستتبة   فتترداً   92استتتجابا  عينتتة الدراستتة بالترتيتتق التتتال : محايتتد بعتتدد  
بعتدد  جتداً % ، وغيتر موافتق 6.9بنسبة   فرداً   7بعدد   جداً % ، وموافق 06.7بنسبة   فرداً   07وموافق بعدد   % ،00.6 
تشتتتت  استتتتجابا  عينتتتة الدراستتتة حتتتور المتوستتتط  إلتتتظ ، ممتتتا يشتتتير 2.88  المعيتتتاري%  ، وبمتتتال االنحتتتراس 0.9  بنستتتبة  2 

 نحو الفقر  "محايد". سياحال  ويدر عمظ أن متوسط استجابا  2.22بمال   الذيالحساب  
  حيتث حصتم  عمتظ وزن نستب  بمتال يفضال الفنادق البعياد عان وساط المديناة المازدحملمرتبتة اليامنتة الفقتر  اليانيتة "ا ف جاء "

% ، وغيتتر موافتتق بعتتدد 69.7بنستتبة   فتترداً   67%، وجتتاء  استتتجابا  عينتتة الدراستتة بالترتيتتق التتتال : محايتتد بعتتدد  62.0
% ، وغيتر 9.9بنستبة   دافتر أ  6بعدد   جداً % ، وموافق 9.8بنسبة   دافر أ  02% ، وموافق بعدد  06.7بنسبة   فرداً   07 

تشتتت  استتتجابا  عينتتة الدراستتة  إلتتظ ، ممتتا يشتتير 2.76  المعيتتاري%  ، وبمتتال االنحتتراس 0.2  بنستتبة  0بعتتدد   جتتداً موافتتق 
 نحو الفقر  "محايد". السياحبا    ويدر عمظ أن متوسط استجا2.20بمال   الذيحور المتوسط الحساب  

  98.8" حيث حصم  عمظ وزن نسب  بمتال ضل الفندق القريب من وسط المدينةيف" األولظالمرتبة التاسعة الفقر   ف جاء ،%
 فتترداً   09% ، وغيتتر موافتتق بعتتدد  70.9بنستتبة   فتترداً   72وجتتاء  استتتجابا  عينتتة الدراستتة بالترتيتتق التتتال : محايتتد بعتتدد  

 جتتداً % ، وغيتتر موافتتق 0.2بنستتبة     فتترد0 بعتتدد  جتتداً % ، وموافتتق 8.8بنستتبة   دافتتر أ  9% ، وموافتتق بعتتدد  02.7بنستتبة  
تشتت  استتجابا  عينتة الدراستة حتور المتوستط  إلظ ، مما يشير 2.60  المعياري%  ، وبمال االنحراس 0.2  بنسبة  0بعدد  

 نحو الفقر  "محايد". سياحال  ويدر عمظ أن متوسط استجابا  0.92بمال   الذيالحساب  
 

 المطاعم السياحية الخارجية راءالستمارة مد اإلحصائيالتحميل 
 المطاعم السياحية الخارجية راءالستجابات مد اإلحصائيالتحميل  :(5دول )ج

 موافق جداً  موافق محايد غير موافق غير موافق جداً  الفقرا 
 النسبة التكرار النسبة التكرار بةالنس التكرار النسبة تكرار النسبة التكرار

تثير نسق اإلشغار بالمطاع  السياحية الخارجية 
 all-inclusive   2 2% 7 00.0% 2 2% 09 97.6% 7 00.0%نظر لنظا     

يفضر بعض السياح تناور الوجبا  ف  المطاع  
 %2 2 %2 2 %022 22 %2 2 %2 2 السياحية الخارجية
  المطاع  عزوس بعض العاممين لمعمر ف

 %2 2 %022 22 %2 2 %2 2 %2 2 الخدما   السياحية الخارجية مما يؤير عمظ جود
تثير  ربحيو مطاع  السياحية الخارجية بصفو 

 all-inclusive 2 2% 02 20.2% 2 2% 00 26.2% 7 00.0%عامو بسبق 

 %29.2 02 %62.6 02 %2 2 %2 2 %2 2 توقس نشاط الكيير من المطاع  السياحية
 %2 2 %022 22 %2 2 %2 2 %2 2 ىنا  قصور ف  رخص بعض المطاع  السياحية

 أكير    all inclusive أوقا  العمر ف  نظا  
 set menu    2 2% 08 99.6 00 02.2% 8 07.2% 2 2 من نظا  

  all inclusive الكميا  المطموبة ف  نظا  
 set menu  2 2% 2 2% 09 92.0% 00 26.8% 2 2% من نظا   أكير
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 المطاعم السياحية الخارجية راءالستجابات مد اإلحصائيالتحميل  :(5دول )جتابع 
من  اقر   all inclusive جود  األغذية ف  نظا  

 set menu   2 2% 6 00.8% 06 22.2% 09 92.0% 2 2% نظا  
 أكير    all inclusive فضر العمر ف  نظا  أ

 set menu    2 2% 02 09.8% 0 2.2% 09 92.0% 6 00.8% من نظا  
 اقر    all inclusive دوران العاممين ف  نظا  

 set menu    2 2% 8 07.2% 09 20.9% 02 90.0% 2 2% ن نظا  م
 اقر    all inclusive دخر العاممين ف  نظا  

 set menu    2 2% 8 07.2% 00 09.9% 07 97.2% 2 2% من نظا  
من نظا   اقر  all inclusive الحوافز ف  نظا  
 set menu    2 2% 02 09.8% 9 02.6% 08 99.6% 2 2% 

من نظا   أكير  set menuانتشار نظا    افضر
 all inclusive    2 2% 2 2% 09 60.7% 08 28.2 2 2% 

 
المعامالت اإلحصائية  :(6جدول )  

 الستجابات مدراء المطاعم السياحية الخارجية اإلحصائيةالمعامالت 
 الترتيب الوزن النسبي مستوى االستجابة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي

 2 79.8 موافق 0.27 2.79
  62.2 محايد 2.22 2.22
 0 82.2 موافق 2.22 2.22
 2 67.0 محايد 0.02 2.26
 0 87.8 جداً موافق  2.29 2.29
 0 82.2 موافق 2.22 2.22
  موافق 2.27 2.76

 بالفنادقالستجابات العاممين  اإلحصائيةالمعامالت 
 7 90.2 أوفقغير  2.77 0.97
 0 69.2 قمواف 2.92 2.27
 2 68.2 محايد 2.70 2.22
 0 69.8 موافق 0.26 2.29
 9 66.8 محايد 2.76 2.22
 2 68.2 محايد 2.77 2.22
 6 66.2 محايد 2.90 2.22
 2 67.6 محايد 2.29 2.28

 لموزن النسب  كما يم :    فقرا  ت  ترتيبيا وفقاً 6  أن االستبانة شمم   9يوضل جدور  
  حيتتث حصتتم  عمتتظ وزن نستتب  بمتتال توقااف نشاااط الكثياار ماان المطاااعم السااياحيةالفقتتر  الخامستتة " األولتتظالمرتبتتة  فتت جتتاء "

بعتتدد  جتتداً % ، وموافتتق 62.6بنستتبة   فتترداً   02%، وجتتاء  استتتجابا  عينتتة الدراستتة بالترتيتتق التتتال : موافتتق بعتتدد  87.8
 ، 2.29  المعياري، وبمال االنحراس جداً افق % ، ول  تسجر استجابا  لمحايد وغير موافق وغير مو 29.2بنسبة   فرداً   02 

  ويتدر عمتظ أن متوستط استتجابا  2.29بمتال   التذيتجانس استتجابا  عينتة الدراستة حتور المتوستط الحستاب   إلظمما يشير 
 ".جداً مديري المطاع  الخارجية نحو الفقر  "موافق 

  ةياحية الخارجياة مماا يا ثر عماد جاودالمطااعم السا فايعازوف بعاض العااممين لمعمال لمرتبة اليانية الفقر  الياليتة "ا ف جاء 
 فرداً   22%، وجاء  استجابا  عينة الدراسة بالترتيق التال : موافق بعدد  82" حيث حصم  عمظ وزن نسب  بمال الخدمات
 المعيتتتاري، وبمتتتال االنحتتتراس جتتتداً ومحايتتتد وغيتتتر موافتتتق وغيتتتر موافتتتق  جتتتداً % ، ولتتت  تستتتجر استتتتجابا  لموافتتتق 022بنستتتبة  

  ويتدر عمتتظ أن متوستتط 2.22بمتتال   التذيتطتتابق استتجابا  عينتتة الدراستة حتتور المتوستط الحستتاب   إلتظ ، ممتا يشتتير 2.22 
 استجابا  مديري المطاع  الخارجية نحو الفقر  "موافق".

  متال " حيتث حصتم  عمتظ وزن نستب  برخص بعض المطاعم السياحية فيهناك قصور لمرتبة اليانية الفقر  السادسة "ا ف جاء
% ، ولتت  تستتجر استتتجابا  022بنستتبة   فتترداً   22%، وجتتاء  استتتجابا  عينتتة الدراستتة بالترتيتتق التتتال : موافتتق بعتتدد  82
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تطتابق استتجابا  عينتة  إلتظ ، ممتا يشتير 2.22  المعيتاري، وبمال االنحراس جداً ومحايد وغير موافق وغير موافق  جداً لموافق 
متوستتط استتتجابا  متتديري المطتتاع  الخارجيتتة نحتتو الفقتتر   أن  ويتتدر عمتتظ 2.22بمتتال   التتذيالدراستتة حتتور المتوستتط الحستتاب  

 "موافق".
  اإلش النسب  تأثر" األولظالمرتبة اليالية الفقر   ف جاء ( بالمطااعم الساياحية الخارجياة نظارا لنظاامall-inclusive) حيتث "

بنستتتبة  فتتترداً   09التتتتال : موافتتتق بعتتتدد  %، وجتتتاء  استتتتجابا  عينتتتة الدراستتتة بالترتيتتتق 79.8حصتتتم  عمتتتظ وزن نستتتب  بمتتتال 
%  ولت  تستجر استتجابا  لمحايتد 00.0  بنستبة  7%  وغير موافق بعتدد  00.0  بنسبة  7بعدد   جداً % ، وموافق 97.6 

تشتت  استتجابا  عينتة الدراستة حتور المتوستط الحستاب   إلتظ ، ممتا يشتير 0.27  المعيتاري، وبمال االنحراس جداً وغير موافق 
 متوسط استجابا  مديري المطاع  الخارجية نحو الفقر  "موافق". أن  ويدر عمظ 2.79 بمال  الذي

  بصافة عاماة بسابب  الخارجية السياحيةربحية مطاعم  تأثرتالمرتبة الرابعة الفقر  الرابعة "  ف جاءall-inclusive  حيتث "
بنستبة  فترداً   02تتال : غيتر موافتق بعتدد  %، وجاء  استجابا  عينة الدراستة بالترتيتق ال67.0حصم  عمظ وزن نسب  بمال 

%  ولتت  تستتجر استتتجابا  لمحايتتد 00.0  بنستتبة  7بعتتدد   جتتداً %  وموافتتق 26.2  بنستتبة  00% ، وموافتتق بعتتدد  20.2 
تشتت  استتجابا  عينتة الدراستة حتور المتوستط الحستاب   إلتظ ، ممتا يشتير 0.02  المعيتاري، وبمال االنحراس جداً وغير موافق 

 متوسط استجابا  مديري المطاع  الخارجية نحو الفقر  "محايد". أن  ويدر عمظ 2.26بمال   الذي
  حيتث حصتم  المطااعم الساياحية الخارجياة فيتناول الوجبات  السياحيفضل بعض لمرتبة الخامسة الفقر  اليانية "ا ف جاء "

% ، ولت  022بنستبة   فترداً   22بعتدد   %، وجاء  استتجابا  عينتة الدراستة بالترتيتق التتال : محايتد62عمظ وزن نسب  بمال 
تطتابق  إلظ ، مما يشير 2.22  المعياري، وبمال االنحراس جداً وموافق وغير موافق وغير موافق  جداً تسجر استجابا  لموافق 

متوستتتط استتتتجابا  متتتديري المطتتتاع   أن  ويتتتدر عمتتتظ 2.22بمتتتال   التتتذياستتتتجابا  عينتتتة الدراستتتة حتتتور المتوستتتط الحستتتاب  
 و الفقر  "محايد".الخارجية نح

 الستمارة العاممين بالفنادق اإلحصائيالتحميل 
 لموزن النسب  كما يم :    فقرا  ت  ترتيبيا وفقاً 6  أن االستبانة شمم   6يوضل جدور  

  فضل العمل في نظام أالفقر  الرابعة " األولظالمرتبة  ف جاء(all inclusive) من نظام  أكثر(set menu)حصم   " حيث
% ، وغير 92.0بنسبة   فرداً   09وجاء  استجابا  عينة الدراسة بالترتيق التال :موافق بعدد  %،69.8ن نسب  بمالعمظ وز 

% ، 2.2  بنسبة  0  % ، ومحايد بعدد00.8بنسبة   فرداً   6بعدد   جداً % ، وموافق 09.8بنسبة   فرداً   02موافق بعدد  
استجابا  عينة الدراسة حور   تشت  إلظ ، مما يشير 0.26  المعياريراس ، وبمال االنحجداً ول  تسجر استجابا  لغير موافق 

  ."متوسط استجابا  العاممين نحو الفقر  "موافق أن  ويدر عمظ 2.29بمال   الذيالمتوسط الحساب  
  نظااام  فاايالكميااات المطموبااة لمرتبتتة اليانيتتة الفقتتر  اليانيتتة "ا فتت جتتاء(all inclusive) ماان نظااام  أكثاار(set menu) حيتتث "

بنستتتبة  فتتترداً   09%، وجتتتاء  استتتتجابا  عينتتتة الدراستتتة بالترتيتتتق التتتتال : محايتتتد بعتتتدد  69.2حصتتتم  عمتتتظ وزن نستتتب  بمتتتال 
، جتتداً وغيتتر موافتتق وغيتتر موافتتق  جتتداً % ، ولتت  تستتجر استتتجابا  لموافتتق 26.8بنستتبة   فتترداً   00% ، وموافتتق بعتتدد  92.0 

  2.27بمتال   التذيتجانس استجابا  عينة الدراسة حور المتوسط الحستاب   إلظ  ، مما يشير2.92  المعياريوبمال االنحراس 
 ".ابا  العاممين نحو الفقر  "موافقمتوسط استج أنويدر عمظ 

  نظاام  فاي الغذيةجودة لمرتبة اليالية الفقر  الياليتة "ا ف جاء(all inclusive) مان نظاام  قالأ(set menu)  حيتث حصتم "
% ، 92.0بنستبة   فترداً   09، وجتاء  استتجابا  عينتة الدراستة بالترتيتق التتال : موافتق بعتدد  %68.2عمظ وزن نسب  بمتال 

وغير  جداً % ، ول  تسجر استجابا  لموافق 00.8  بنسبة  6% ، وغير موافق بعدد  22.2بنسبة   فرداً   06ومحايد بعدد  
 التذيجابا  عينتة الدراستة حتور المتوستط الحستاب  تشتت  استت إلتظ ، ممتا يشتير 2.70  المعيتاري، وبمال االنحتراس جداً موافق 
 ".ابا  العاممين نحو الفقر  "محايدمتوسط استج أن  ويدر عمظ 2.22بمال  

  نظام  فيدخل العاممين المرتبة اليالية الفقر  السادسة "  ف جاء(all inclusive) من نظام  اقل(setmenu)  حيث حصتم "
% ، 97.2بنستبة   فترداً   07ستتجابا  عينتة الدراستة بالترتيتق التتال : موافتق بعتدد  %، وجتاء  ا68.2عمظ وزن نسب  بمتال 

وغيتر  جتداً % ، ولت  تستجر استتجابا  لموافتق 07  بنستبة  8% ، وغيتر موافتق بعتدد  09.9بنستبة   فرداً   00ومحايد بعدد  
 التذيالدراستة حتور المتوستط الحستاب  تشتت  استتجابا  عينتة  إلتظ ، ممتا يشتير 2.77  المعيتاري، وبمال االنحتراس جداً موافق 
 ".ابا  العاممين نحو الفقر  "محايدمتوسط استج أن  ويدر عمظ 2.22بمال  
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  أة الفقتر  اليامنتة "المرتبتة الرابعت فت جتاء( فضال انتشاار نظاامset menu) أكثار ( مان نظاامall inclusive)"   حيتث حصتم
% ، 60.7بنستبة   فترداً   09ة بالترتيتق التتال : محايتد بعتدد  %، وجتاء  استتجابا  عينتة الدراست67.6عمظ وزن نسب  بمتال 

، وبمتال االنحتراس جتداً وغيتر موافتق وغيتر موافتق  جتداً % ، ول  تسجر استجابا  لموافق 28.2بنسبة   فرداً   08وموافق بعدد  
 أن  ويتدر عمتظ 2.28بمتال   التذيتجانس استجابا  عينة الدراسة حور المتوستط الحستاب   إلظ ، مما يشير 2.29  المعياري

 ".ابا  العاممين نحو الفقر  "محايدمتوسط استج
  نظااام  فاايدوران العاااممين لمرتبتتة الخامستتة الفقتتر  الخامستتة "ا فتت جتتاء(all inclusive) ماان نظااام  قاالأ(set menu)"  حيتتث

بنستتتبة  فتتترداً   02%، وجتتتاء  استتتتجابا  عينتتتة الدراستتتة بالترتيتتتق التتتتال : موافتتتق بعتتتدد  66.8حصتتتم  عمتتتظ وزن نستتتب  بمتتتال 
% ، ول  تسجر استجابا  لموافتق 07  بنسبة  8% ، وغير موافق بعدد  20.9بنسبة   فرداً   09% ، ومحايد بعدد  90.0 

تشتتت  استتتجابا  عينتتة الدراستتة حتتور المتوستتتط  إلتتظ ، ممتتتا يشتتير 2.76  المعيتتاري، وبمتتال االنحتتراس جتتداً وغيتتر موافتتق  جتتداً 
 متوسط استجابا  العاممين نحو الفقر  "محايد ". نأ  ويدر عمظ 2.22بمال   الذيالحساب  

  نظاام  فايالحاوافز لمرتبتة السادستة الفقتر  الستابعة "ا فت جتاء(all inclusive) مان نظاام  اقال(set menu)"   حيتث حصتم
 % ،99.6بنستبة   فترداً   08%، وجتاء  استتجابا  عينتة الدراستة بالترتيتق التتال : موافتق بعتدد  66.2عمظ وزن نسب  بمتال 
وغير  جداً % ، ول  تسجر استجابا  لموافق 02.6  بنسبة  9% ، ومحايد بعدد  09.8بنسبة   فرداً   02وغير موافق بعدد  

 التذيتشتت  استتجابا  عينتة الدراستة حتور المتوستط الحستاب   إلتظ ، ممتا يشتير 2.90  المعيتاري، وبمال االنحتراس جداً موافق 
 لعاممين نحو الفقر  "محايد".متوسط استجابا  ا أن  ويدر عمظ 2.22بمال  

  نظام  فيالعمل  أوقات" األولظالمرتبة السابعة الفقر   ف جاء(all inclusive) من نظام  أكثر(set menu)"   حيتث حصتم
بنستتتتبة  فتتتترداً   08%، وجتتتتاء  استتتتتجابا  عينتتتتة الدراستتتتة بالترتيتتتتق التتتتتال : غيتتتتر موافتتتتق بعتتتتدد  90.2عمتتتتظ وزن نستتتتب  بمتتتتال 

 جتداً % ، ول  تسجر استجابا  لموافتق 07  بنسبة  8% ، وموافق بعدد  02.2بنسبة   فرداً   00د  % ، ومحايد بعد99.6 
تشتت  استتجابا  عينتة الدراستة حتور المتوستط الحستاب   إلتظ ، ممتا يشتير 2.77  المعيتاري، وبمال االنحراس جداً وغير موافق 

 ".  "غير موافقالعاممين نحو الفقر  متوسط استجابا  أن  ويدر عمظ 0.97بمال   الذي
 ار صحة الفروضاختب

 اختبار صحة الفرض الول
-All حتتور عالقتتة تطبيتتق أنظمتتة الختتدما  الشتتاممة ياحبتتين أراء الستت 2.29عنتتد مستتتوى  إحصتتاريةال توجتتد فتتروق ذا  داللتتة "

inclusive    ياحوتحقيق رضاء الس السياح باختيار المنتج." 
 

 "الفرض الول" ض الدراسة و لفر (t test)  تبارنتائج تحميل اخ :(7جدول )

االنحراس  المتوسط
 المعياري

الخطث المعياري 
احتمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتار  % فتر  الِيقة لمفرق بين الوسطينt 99 اختبار  لممتوسط

 الحد األعمظ الحد األدنظ pالداللة 
2.88 2.62 2.262 60.89 2.76 2.20 2.222 

 

رض العدم  ونقبر  ، ومن ي  فإننا نرفض الف2.29من مستوى معنوية   أقر  pةالدالل  أن احتمار 7يتضل من جدور  
حور عالقة تطبيق أنظمة الخدما   ياحبين أراء الس 2.29عند مستوى  إحصاريةتوجد فروق ذا  داللة الفرض البدير: "

أن  إلظمما يشير  ،إحصارياً لة أي أن العالقة دا ،"ياحوتحقيق رضاء الس السياح باختيار المنتج   All-inclusive الشاممة
 ى .ءلممنتج  السياح  ويحقق رضا ياحتطبيق أنظمة الخدما  الشاممة يرتبط باختيار الس

 اختبار صحة الفرض الثاني 
متتتدراء المطتتاع  الخارجيتتتة حتتتور عالقتتتة تطبيتتتق نظتتتا  الختتتدما   ألراء 2.29عنتتتد مستتتتوى  إحصتتتاريةال توجتتد فتتتروق ذا  داللتتتة "

 من كافييا  ومطاع  وخالفو". السياح خارج  لممنتا الشاممة بالمحيط ال
 

 "الثانيالفرض "لفروض الدراسة (t test) نتائج تحميل اختبار  :(8جدول )

االنحراس  المتوسط
احتمار  % فتر  الِيقة لمفرق بين الوسطين t 99 اختبار  الخطث المعياري لممتوسط المعياري

 الحد األعمظ الحد األدنظ pالداللة 
2.79 0.20 2.078 00.06 2.20 2.09 2.22 
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 ، ومن ي  فإننا نرفض الفرض العدم  ونقبر الفرض 2.29من مستوى معنوية   أقر p الدالر  أن احتمار 8تضل من جدور  ي
 المطتاع  الخارجيتة حتور عالقتتة تطبيتق نظتا  الختتدما  راءمتتد ألراء 2.29عنتد مستتوى  إحصتاريةر توجتد فتروق ذا  داللتتة يالبتد

أن  إلتتظممتتا يشتتير  إحصتتارياً أن العالقتتة دالتتة  أي،  متتن كافييتتا  ومطتتاع  وخالفتتو الستتياح الشتتاممة بتتالمحيط الختتارج  لممنتتتا 
 بالمحيط الخارج  من كافييا  ومطاع  وخالفو. مرتبطتطبيق أنظمة الخدما  الشاممة بالفنادق 

 اختبار صحة الفرض الثالث
بين أراء العاممين حور عالقة تطبيق نظا  الخدما  الشاممة ف  الفنادق  2.29عند مستوى  إحصاريةال توجد فروق ذا  داللة "

 ".الدخور المادية وعدد ساعا  العمربرضا العاممين فيو من حيث 
 

 "الفرض الثالث"لفروض الدراسة (t test) اختبار نتائج تحميل  :(9جدول )

االنحراس  المتوسط
 المعياري

الخطث المعياري 
احتمار  % فتر  الِيقة لمفرق بين الوسطين t 99 اختبار  لممتوسط

 الحد األعمظ الحد األدنظ pالداللة 
2.22 2.770 2.000 22.08 2.08 2.62 2.22 

 

 ، ومن ي  فإننا نرفض الفرض العدم  ونقبر الفرض 2.29من مستوى معنوية   قرأ p الدالر  أن احتمار 9يتضل من جدور  
راء العتاممين حتور عالقتة تطبيتق نظتا  الختدما  الشتاممة فت  آبتين  2.29عنتد مستتوى  إحصتاريةفتروق ذا  داللتة توجتد "البدير 

أن  إلتتظممتتا يشتتير  إحصتتارياً أن العالقتتة دالتتة  أي، "العتتاممين فيتتو متتن حيتتث التتدخور الماديتتة وعتتدد ستتاعا  العمتتر ءالفنتتادق برضتتا
 لعاممين من حيث الدخور المادية وعدد ساعا  العمر.ا ءرتبط برضامتطبيق أنظمة الخدما  الشاممة بالفنادق 

 التوصيات 
 ي دورانزياد  المنتجعا  لمحد من  ف المطبخ  أوبالمطع   المرتبطة العمالة، والسيما ىتما  بتحسين دخر العامميناال. 
   تي  ليا.تجربل ياحتستطي  جذق الس ك ومشروبا   أطعمةمن   الطاب  المحم بإظياراالىتما   الخارجيةعمظ المطاع  
   ويثت  ذلاآلخر ج  دون لمعمالء مما ينعكس عمظ قرار السارل ف  اختيار منت ةإدار  المنتج  بتقدي  خدما  شامماىتما  

خدما   ،النقر واأللعاق المارية لألطفار ،االنترن  ةخدمك ما  الشاممةمن الخد ةمن خالر تقدي  عروض تشمر مجموع
 .من السابق  ةىنا  أي مصروفا  إضافية ألي خدم ، إال يكونتقدي  الوجبا  طوار اليو 

 بنو وال بازرا البارا ، ال، مقاى ال، التاكس خدما   :مير األخرى لتكميميةايكون ىنا  تطوير لمخدما   أن.   
  مما يكون لو مردود  ةوشامم متنوعةتقدي  قوار  طعا   ف  اإلبداعمن خالر  ياحالس جذق العديد من  المنتج إدار يجق عمظ

 .غيره دوناختياره منتج   بالتال و  ،عمظ رضاء السارل يجاب إ
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The strong competition has led hotels and resorts to adopt all-inclusive systems 
to attract a large segment of customers (tourists). The problem of the study is 
that most of the tourist resorts operating in Hurghada applied the all-inclusive 
system, which had a great effect on the internal community (workers) and the 
outside community (restaurants and cafeterias). The effect has extended to 
additional services such as: (taxi services, cafes, bars, bazaars and banks). The 
study also recommends attention to the quality of food, which is reflected in the 
satisfaction of customers where the results showed that the quality of food less 
under the service system, foreign restaurants should pay attention to the local 
character of the food and drinks to attract tourists and try local food. 
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