دور القيم األخالقية يف اخلدمة السياحية دراسة حتليلية

أ.د .خليل ابراهين الوشهذاني
م .سبلن حويذ سبلن
املستخلص

تمعب أخالقيات األعمال دو ار رئيسيا في تفسير سموك الميتمين بإدارة المؤسسات السياحية في مجال

إدارة المكاسب ,التي تمجأ احيانا إلى التالعب في مواصفات الخدمة السياحية والتاثير في خصائصيا الفنية

عمى حساب العالمة التجارية والحصة السوقية  ,فضال عن تضميل المستفيدين حول حقيقة أداء الخدمة

السياحية ,وقد تعتمد النشاطات السياحية بشكل كبير عند تقديم وتبادل الخدمات المختمفة عمى انواع من
العالقات المتبادلة باطار اخالقي متميز ,في التفاعل او االتصال المباشر بين منتجي الخدمات السياحية

والسياح او المستفيدين منيا  ,من اجل تقديم خدمات الراحة واالستجمام والتسمية والترفيو لعموم السياح ,

مما ينبغي ان يحظى ىذا النشاط بدراسة الظواىر والعالقات المتبادلة بين متغيرات العممية السياحية في
المجتمع السياحي من خالل التصويب عمى القيم االخالقية لممنتج السياحي بما يمكن ان تكون عامال إما

ايجابيا او سمبيا في تحديد خصائص الخدمات السياحية ,اما مشكمة البحث فتبرز في اختالف تقدير دور
الم ْن ِتجين والسياح بصورة مجتمعة او انفرادية ومن ثم
العوامل في البيئة الخارجية في بناء القيم االخالقية لدى ُ
انعكاس ذلك عمى عمميات التفاعل والتبادل االجتماعي واالقتصادي والثقافي وغيرىا  ,وتبرز اىمية الدراسة من
خالل تناوليا لموضوع القيم االخالقية ودورىا في بمورة العالقات االنسانية بين المنتج السياحي والسياح ,من

جية وبين المنتج السياحي والموردين والمجيزين والمسوقين من جية اخرى وتيدف الدراسة الى التعرف عمى
الم ْن ِتج السياحي في عمميات
درجة دور العوامل الخارجية في القيم االخالقية وانعكاس االلتزام بيا من قبل ُ
انتاج الخدمة السياحية والتعرف عمى دور العوامل الخارجية ذات التاثيرفي القيم االخالقية لممنتج السياحي في
عمميات انتاج الخدمة السياحية وتحميميا منطقيا  ,ومعرفة مدى تاثر المنتج السياحي والتاثير في القيم
االخالقية ,وقد توصل الباحثان الى نتائج احصائية من خالل تحميل العالقات المترابطة بين متغيرات الدراسة

التي بينيا الباحثان في الجداول المركبة التي توصل الييا الباحثان من خالل اختبارات االقتران والتوافق

الختبار الفرضيات الخاصة بالبحث.

املصطلحاخ الرئيسيح للثحج /السياحة  -القيم األخالقية -الخدمة  -المنتج السياحي

دور القيم األخالقية في الخدمة السياحية  -دراسة تحميمية

جملة العلوم
االقتصادية واإلدارية
اجمللد  12العدد 58
الصفحات 205 -21

دور القيم األخالقية يف اخلدمة السياحية دراسة حتليلية

تقذين

تعتمد النشاطات السياحية بشكل كبير عند تقديم وتبادل الخدمات المختمفة عمى انواع من العالقات

المتبادلة باطار اخالقي متميز في التفاعل او االتصال المباشر بين منتجي الخدمات السياحية والسياح او
المستفيدين منيا  ,من اجل تقديم خدمات الراحة واالستجمام والتسمية والترفية لعموم السياح ,مما ينبغي ان

يحظى ىذا النشاط بدراسة الظواىر والعالقات المتبادلة بين متغيرات العممية السياحية في المجتمع السياحي
من خالل التصويب عمى القيم االخالقية لممنتج السياحي بما يمكن ان تكون عامال إما ايجابيا او سمبيا في

تحديد خصائص الخدمات السياحية ,اذ تعد القيم األخالقية من اىم االسس المنطقية لمبناء االجتماعي

وتماسكو وتشكل مجموعة من التنظيمات الحكام عقمية انفعالية مصممة نحو االشخاص واالشياء والمعاني
واوجو النشاط  ,وقد تاخذ شكل النظام اي نسق لدى االشخاص نتيجة لضرورات معينة تاخذ شكل التفاعل

الرمزي بين اعضاء الجماعة والكل يفيم معانييا ومقدار اىميتيا .وتمعب البيئة الخارجية ,المتمثمة بالعوامل

النفسية واالجتماعية واالقتصادية والدينية دو ار ميما في بمورة القيم االخالقية الي فرد او مجتمع اذ تسيم في
تكوين شخصية الفرد في مجال اكتسابو وفقدانو لمقيم االخالقية وانعكاس ذلك عمى طبيعة االعمال والخدمات

التي يقدميا المنتج السياحي وتناول الباحث القيم االخالقية بالنسبة لممنتج السياحي النيا تشكل مجموعة

من المعايير التي تحدد سموكو مع الجماعة او في المؤسسة او المجتمع بما ينبغي أن يكون عميو في سموكو

(خي ارً أو ش ارً -فضيمة اورذيمة) ,وكذلك ما ينبغي عميو ان يتصرف مع الجماعة في تبادلو االجتماعي(تعاوني
او مجحف,انطوائي ,تفاعمي) وفي طريقة تفكيره وخططو االقتصادية(ربحا اوخسارة ,محتك ار او مساىما) ,فضال
عن تعاممو مع االخرين عمى وفق قواعد الشرع الدين (حالال او حراما ,ممتزما او منحال)

 .1هشكلح الثحج- :

املثحج االول  /اجلانة املنهزي للثحج

تعتمد النشاطات السياحية بشكل كبير عند تقديم وتبادل الخدمات المختمفة عمى انواع من العالقات

المتبادلة بإطار اخالقي متميز في التفاعل او االتصال المباشر بين منتجي الخدمات السياحية والسياح او

المستفيدين منيا  ,وقد يكون لمعوامل الخارجية(النفسية واالجتماعية واالقتصادية والدينية ) السباب عديدة

دور في تركيب القيم االخالقية لممنتج السياحي تنعكس عمى طبيعة تنفيذ اعماليم وتقديم الخدمات السياحية

عمى وفق خصائصيا الفنية  ,وقد تبرز المشكمة من اختالف تقدير دور العوامل في البيئة الخارجية في بناء
الم ْن ِتجين والسياح بصورة مجتمعة او انفرادية ومن ثم انعكاس ذلك في عمميات التفاعل
القيم االخالقية لدى ُ
والتبادل االجتماعي واالقتصادي والثقافي وغيرىا وكذلك التعرف عمى كل متغير او عامل خارجي في عمميات

انتاج الخدمة السياحية التي تكون مؤطرة بعالقاتيا االنسانية في تمقي الخدمات السياحية وسبل دعميا ,

وكذلك السعي الى الفيم واالدرك في خصوصية القيم االخالقية في العوامل الخارجية.

 .2أهويح الثحج-:
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تبرز أىمية الدراسة من خالل الجوانب االتية -:
اىمية الخدمات السياحية في القطاع السياحي بوصفيا تشكل العمود الفقري لطبيعة العمل السياحي
الم ْن ِتج
والفندقي الرتباطيا بصورة كبيرة في طبيعة العالقات االنسانية من خالل تبادل القيم االخالقية بين ُ
السياحي والسياح والعاممين والداعمين لمنشاط السياحي من اجل ان يؤدي عمال حيويا في طبيعة االعمال
السياحية ومتالزما مع عمل المؤسسات السياحية.وتبرز اىمية الدراسة من خالل تناوليا لموضوع القيم

االخالقية ودورىا في بمورة العالقات االنسانية بين المنتج السياحي والسياح وتمثل الدراسة رافدا من روافد
الدراسات السياحية المعاصرة التي تعنى بدراسة القيم االخالقية لممنتج السياحي وخصائص الخدمة السياحية
في المؤسسات السياحية من اجل خدمة الحركة العممية وتبرز اىمية البحث من اىمية التطور في دراسة

تسويق الخدمات السياحية العالقات مع الزبون والمساىمين والموردين بشكل عام ومنيا القيم االخالقية في
المؤسسات السياحية كالفنادق وشركات السياحة والسفر وتاثيرىا في خصائص الخدمات السياحية .

ٖ .اهذاف الذراسح  :تيدف الدراسة الى تحقيق عدد من االىداف االتية:

الم ْن ِتج السياحي في
أ .التعرف دور العوامل الخارجية في القيم االخالقية وانعكاس االلتزام بيا من قبل ُ
عمميات انتاج الخدمة السياحية

ب .التعرف عمى دور القيم االخالقية لممنتج السياحي في عمميات انتاج الخدمة السياحية .

ج .بيان مستوى االىتمام بالعوامل الخارجية كالنفسية واالجتماعية واالقتصادية والدينية في القيم االخالقية

لممنتج السياحي والتزامو بتقديم خدمة سياحية متميزة وتحميميا منطقيا بالنتائج االحصائية التي توصل الييا

الباحثان.

د .التعرف عمى كل عامل بين متغيرات البحث في مجال القيم االخالقية لممنتج السياحي وانعكاسيا عمى
خصائص الخدمة السياحية.

ٗ .فرضياخ الثحج :

إن الفروض ما ىي اإل تخمينات أو توقعات أو استنتاجات يتبناىا الباحث مؤقتاً كحمول لمشكمة

البحث فيي حمول مؤقتة لشرح بعض ما يالحظو الباحث من الحقائق والظواىر فيي تعمل كدليل ومرشداً لو

عند قيامو بالبحثٔ  ,وىي كذلك بمثابة تفسير مؤقت لمظاىرة التي يتم بحثيا لذلك يجتيد الباحث في التحقق
من صحتيا من خالل خطوات منيجية محددة ومقننة يقوم بإجرائيا  .وتقسم الفرضيات عمى قسمين ىما:

اوال -ىناك عالقة بين المتغيرات (االجتماعية واالقتصادية والشخصية والدينية والثقافية والسياسية) لمقيم
االخالقية لممنتج السياحي و خصائص الخدمة السياحية .

ثانيا  -ليس ىناك عالقة بين المتغيرات (االجتماعية واالقتصادية والشخصية والدينية والثقافية والسياسية)
لمقيم االخالقية لممنتج السياحي و خصائص الخدمة السياحية .

ً
حانيا  :الفرضياخ الفرعيح :
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أ .الفرضيح املتعلقح تاملتغرياخ االرتواعيح

 ىناك عالقة بين التنشئة االجتماعية لممنتج السياحي وااللتزام بالقيم االخالقية في تقديم الخدمة السياحية. -ىناك عالقة بين العادات والتقاليد لممنتج السياحي وااللتزام بالقيم االخالقية في تقديم الخدمة السياحية .

ب .الفرضيح املتعلقح تاملتغرياخ االقتصاديح .

ىناك عالقة بين مستوى الدخل لممنتج السياحي وااللتزام بالقيم االخالقية في تقديم خدمات سياحية .لمم ْن ِتج السياحي وااللتزام بالقيم االخالقية لمنتج الخدمة السياحية .
ىناك عالقة بين الطبقة االجتماعية ُ-ىناك عالقة بين المنفعة االقتصادية لممنتج السياحي وااللتزام بالقيم االخالقية في تقديم خدمات سياحية .

خ .الفرضيح املتعلقح تاملتغرياخ الشخصيح .

ىناك عالقة بين المتغيرات الشخصية لممنتج السياحي وااللتزام بالقيم االخالقية وخصائص الخدمة السياحية-ىناك عالقة بين الخبرة الفنية لممنتج السياحي وااللتزام بالقيم االخالقية في تقديم خدمات سياحية .

ث .الفرضيح املتعلقح تاملتغرياخ الذينيح.

-ىناك عالقة بين مستوى االلتزام الديني لممنتج السياحي وااللتزام بالقيم االخالقية في تقديم الخدمات

السياحية.

د .الفرضيح املتعلقح تاملتغرياخ الخقافيح

 -ىناك عالقة بين الوعي الثقافي لممنتج السياحي وااللت ازم بالقيم االخالقية في تقديم الخدمات السياحية

س .الفرضيح املتعلقح املتغرياخ السياسيح.

 -ىناك عالقة بين االلتزام بالتعميمات والقوانين لممنتج السياحي وااللتزام بالقيم االخالقية في تقديم الخدمات

السياحية

خ .الفرضيح املتعلقح خبصائص اخلذهح السياحيح

 -ىناك عالقة بين م ستوى القناعة بالخدمات المقدمة لممنتج السياحي وااللتزام بالقيم االخالقية في تقديم

الخدمات السياحية.

٘ .جماالخ الذراسح  -:تنقسم مجاالت الدراسة عمى ثالثة انواع تشمل االتي -:

أ .المجال البشري :ويقصد بو تحديد مجتمع او عينة الدراسة اذ يتكون المجتمع من عدة أفراد ,أو عدة
جماعات ,وقد استخدم الباحث قانون (موزر) لتحديد حجم العينة ويتوقف ذلك بالطبع عمى المشكمة (موضوع

الدراسة ) وشمل المجال البشري الذوات ( رئيس مجمس ادارة  -عضو مجمس ادارة  -مالك الفندق او

الشركة-مدير مفوض -رئيس قسم) لتوفر المعمومات المتعمقة بموضوع الدراسة.

ب .المجال المكاني  :يمثل المجال المكاني تحديد المنطقة أو البيئة التي تجري فييا الدراسة وقد وزعت

االستبانات في مكان حقل الدراسة الذي يبحث فيو موضوع الدراسة والمتمثل بالفنادق والشركات السياحية في

مدينة بغداد

ج-المجال الزماني :يمثل تحديد الوقت الذي تجمع فيو البيانات من خالل توزيع االستبانات عمى عينة الدراسة
واستردادىا .في الوقت المخطط والمناسب لجمع البيانات من ٕٔ ٘/ولغاية ٕٔ ,ٕٓٔٗ/ٚ/وتم مراجعتيا
جملة العلوم االقتصادية واإلدارية
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ميدانياً .

 .6أدواخ وطرائق مجع الثياناخ واملعلىهاخ :

تعد األداة ركن ميم في عممية التصميم المنيجي لمدراسة وىي الوسيمة أو الطريقة

(المغربي ) ٖٛ0ٕٜٓٓ:التي يستطيع بيا الباحث حل مشكمتو وان المقدرة عمى استعماليا يعطي وزناً قيماً
ليذا ينبغي عمى الباحث أن يستعمل عدة أدوات بحيث تتالءم مع طبيعة بحثو أو دراستو (نعمان )ٖٗ0ٜٜٔٛ:وىي :

اوال -املالحظح

تعد المالحظة العممية احدى وسائل جمع المعمومات المتعمقة( محجوب )ٖٖٔ0ٜٔٛٛ:بسموكية الفرد

الفعمية ومواقفو واتجاىاتو ومشاعره التي يقوم فييا العقل بدور كبير من خالل مالحظة الظواىر وتفسيرىا

وايجاد مابينيا من عالقات (,صابر ) ٖٔٗ0ٕٕٓٓ:ويمكن ان تعطي معمومات اليمكن الحصول عمييا احيانا

باستخدام الطرائق االخرى لجمع المعمومات ,تنعكس من خالل تفاعل وتبادل المعمومات بين شخصين او اكثر
,بيدف التعرف عمى مالمح الظاىرة وتيسير ادراكيا وفيميا فيما دقيقا والتعرف عمى عناصرىا وارتباط بعضيا

بعضا ودور كل منيما في اداء وظيفتو.

حانيا  -:االستثانح

عبارة عن مجموعة من األسئمة المرتبة حول موضوع معين يتم وضعيا في استمارة ترسل لألشخاص

المعنيين بالبريد أو يجرى تسميميا باليد اثناء المقابمة تمييدا لمحصول عمى أجوبة األسئمة الواردة فييا

ويتطمب من الباحث تحديد مشكمة الدارسة بشكل واضح حتى يمكن عرضيا وترجمتيا عمى شكل أسئمة ,

ويتم ممئ االستبانة من خالل استجواب جماعة من األفراد ,بقصد تفسيرىا واكتشاف اسبابيا التي تحكميا من
اجل تفسير متغيرات الدراسة لتمكين الباحث من جمع البيانات والحقائق عن السموك االخالقي لممنتج

السياحي .وتنقسم المقابمة عمى قسمين ىما :

أ .املقاتلح املىرهح

تمثل المقابمة أستبانة شفوية يقوم من خالليا الباحث بجمع معمومات بطريقة شفوية من

المبحوث(عميان , ) ٕٔٓ0ٕٓٓٓ:ويستعان بالمقابمة في البحث العممي بوصفيا احدى أدوات جمع البيانات
والمعمومات التي تعد مصد ارً من مصادر جمع المعمومات التي يحتاجيا البحث وبشكل خاص عند قيامو

بزيارات ميدانية الى عينة الدراسة(الفنادق والشركات السياحية) إلستحصال المعمومات التي يحتاجيا
ب .املقاتلح غري املىرهح

وىي وسيمة من وسائل جمع البيانات تعتمد عمى وجود استمارة استبانة تتالف من مجموعة من

األسئمة تجيب عنيا عينة الدراسة من ذوي الصمة بموضوع الدراسة بيدف الحصول عمى حقائق او معمومات

ويتم اختيارىم لموضوع الدراسة ليقوموا بتسجيل إجاباتيم عن األسئمة الواردة فيو واعادتيا ثانياً  ,ويقوم

المبحوث بممئيا بنفسو ( الشريف)ٕٖٔ0ٜٜٔٙ:
ُ ْ
حالخا :املصادر والسزالخ املتعلقح تاملن ِتذ السياحي
اعتمد الباحث في كثير من االحيان عمى الرجوع الى السجالت والمصادر لمبيانات والمعمومات المتعمقة
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بالم ْن ِتج السياحي من خالل احدث التقارير االحصائية التي يصدرىا الجياز المركزي لالحصاء في وزارة
ُ
التخطيط والتعاون االنمائي لمحصول عمى بيانات عن العينة وتقدير حجميا وتوزيعيا في بغداد وكذلك مراجعة

وزارة السياحة واالثار لالطالع عمى السجالت والبيانات العداد الفنادق السياحية وشركات السياحة والسفر
بوصفيا مصادر عممية يعتمدىا الباحث في اغناء وتوجيو الدراسة.

املثحج الخاني /القين االخالقيح :املفهىم والتعريف

ظيرت القيم االولى قبل التاريخ مع بداية نشوء حضارات ما بين النيرين والحضارة الفرعونية والحضارة

اليونانية والحضارة الرومانية وغيرىا ,اذ سادت القيم الدينية لتنظيم العبادات والقرابين وكانت االلية ىي

مصدر االخالق تتجسد في مراسيم الحضارة والنواميس االليية التي تحكم الكون ( .فاضل, ) ٖٔٔ0ٜٜٔٛ:

وبرزت ايضا القيم االجتماعية في النسق والبناء االجتماعي وقيم الصدق والوفاء والبطولة وحب العمل المنظم
واتقانو ـ وانتشرت القيم الجمالية في فن النحت والبناء العمراني كما في برج بابل واىرامات مصر والمعابد

والقالع والحصون وكذلك برزت القيم االقتصادية والتجارية في اصدار القوانين والتشريعات وتنظيم الحياة

السياسية والعسكرية في المجتمع االنساني.

وقد بين عمماء الفمسفة مفيوم القيم فمسفيا من حق وخير

وجمال بصفة عينية كامنة في االقوال "(في المعرفة) واالفعال (في االخالق) واالشياء في (الفنون) وىي ثابتة

ال تتغير وبيذا المعنى تطمب لذاتيا بدالالت تخص المثل العميا كالخير والحق والجمال" (مدكور) ٔ٘ٔ0ٜٖٔٛ:

وتمثل القيمة فمسفيا "بالمعنى الخمقي الذي يستحق ان يتطمع اليو المرء بكميتو ويجيد باالتيان .بافعالو عمى

مقتضاه" (عبدد الرحمن )ٔٔ-------,:وىنا ياخذ مفيوم القيمة مجاال واسعا في ترجمة الحياة فمسفيا

في االفعال واالقوال واالشياء وياخذ مسارات مختمفة في التوجو نحو القيم ومسائل تطبيقيا في المواقف

وتفاعميا الرمزي بوصفيا موضوع تجربة انسانية لمفعل في كل ظرف تكون فيو الرغبة واالرادة والمقدرة
االنسانية.

بأنيا" مجموعة القوانين والمقاييس التي تنبثق من جماعة ما
وعرف القيم العالم موريس(ّ )R.morris
تكون بمثابة موجيات لمحكم عمى االعمال والميارات المادية والمعنوية وتكون ليا القوة والتاثيرعمى الجماعة

اي خروج عمييا يكون بمثابة خروج عن اىداف الجماعة
بما ليا من صفة الضرورة وااللتزام والعمومية و ّ
ومثميا العميا"(.احمد)ٛٙ0ٜٜٔٛ:

وعرف ايضا (دوركايم) القيم ىي "االسس الوجودية التي يستند الييا المجتمع لتحقيق وجوده وبفضميا

يكون اوج تطوره وتقدمو" ( .اسماعيل ) ٖٚ0ٜٜٔٚ:وىنا تكون القيم بمثابة قانون يمتزم بو المجتمع لضمان

وجوده واستقراره.اما(بارسونز) فقد عرف القيم المطمقة ىي" اطر مرجعية لمسموك ينعقد عمييا االتفاق بين
(الذات واالخر)"(اسماعيل .)ٖٚ0ٜٖٔٚ:عرف القيم (حامد) ىي"مجموعة من التنظيمات الحكام عقمية انفعالية
مصممة نحو االشخاص واالشياء والمعاني واوجو النشاط" (.مرسي. )ٕٜ0ٕٓٓٔ :
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ويرى الباحث ان القيم تاخذ شكل النظام اي لنسق لدى االشخاص نتيجة لضرورات معينة تاخذ شكل
التفاعل الرمزي بين اعضاء الجماعية والكل يفيم معانييا ومقدار اىميتيا.ويرى الباحث ان القيم عبارة عن
الم ْن ِتج
عممية ادراكية و اختيارية او مفروضة مؤطرة بقواعد السموك االخالقي المينية يكتسبيا او يفقدىا ُ
السياحي نتيجة التفاعل الذاتي مع العاممين والسياح وارتباطيا بالمعايير والمكونات الدينية او االجتماعية او
االقتصادية بيدف االرتقاء بمستوى اداء الخدمة السياحية وتحقيق منافع متبادلة لمسياح او المؤسسة او

المجتمع.

اما تعريف االخالق فقد عرف( رجب) التخمق ىو"اظيار ما ليس في الفطرة .وكممة اخالق جمع خمق

بضمتين كعنق واعناق او بضم وسكون كصمب واصالب" ( .زىران )ٖٕٔ0ٜٜٔٚ:أي ان الفرد يكتسب
االخالق من خالل التنشئة االجتماعية .وعرف ادوارد

( (Edwardاالخالق ىي "المجموع الكمي لتمك

المتطمبات من الحكمة والمعرفة التي في تكون في منعطف واحد أو اكثر من الواجب" (.رجب) ٕٔ0ٜٖٔ٘:

ان ىذا التعريف ييتم بنتائج االفعال التي تتطمب الى حكمة او معرفة لمفعل االخالقي ومن جانب اخر عرفيا

(محمد الجبر) ىي انعكاس لواقع التطورات في المجتمع اما القيم االخالقية والمثل العميا انما ىي حصيمة

المجتمع وحركية تطوره )gary:1921,30( .أي ان االخالق تتطور بتطور المجتمع وترتبط مبدئيا بمستوى

ورقي المجتمعات وتركم المعرفة وااللتزام والمحافظة عمييا.وعرف (وليام ليمي) االخالق بانو "عمم معياري

يدرس سموك الكائنات البشرية التي تعيش في المجتمع" ( .ليمي . )ٕٚ0ٕٓٓٓ:و يرى الباحث ان التعريف

انفا ان االخالق ي مكن قياسيا والتعرف عن مدى حيودىا وانحرافاتيا من خالل االساليب االحصائية .اما في
التسويق ستانتون ( )Stantonفيعرف الواجب أالخالقي أو عمم خصائص شخصية اإلنسان وىي "المبادئ أو

الممارسات األخالقية التي ىي تبين معيار السموك الميني التصرف بطريقة اخالقية تتوافق مع بعض سموك

اخالق االفراد او الزبائن" )Stanton:1975,688 ( .أي ينبغي ان يعرف العاممين واجباتيم االخالقية اتجاه
زبائنيم وبعضيم البعض النيا معيار من معايير المؤسسة وثقافتيا التنظيمية في تسويق السمع والخدمات الى

المستيمكين .وعندما يتحدث الفالسفة عن القيم االخالقية فانيا تمثل صورة من صور البحث عن الحقيقة

نظريا وتصدر عن باعث عقمي ىو الرغبة في معرفة المعتقدات والعادات وتقاليد لذلك فان االنسان يحكم عمى
االفعال والتصرفات ال من خالل ضميره فحسب بل من خالل ضمير المجتمع( .بدوي ) ٚ0ٕٓٓٓ:ان ىذا

التوجو يقودنا الى تمثيل القيم االخالقية بصورة اجتماعية  ,قد تاخذ صفة معينة سواء كانت مطمقة او نسبية
وبالتالي فانيا تتشكل وفق نسق قيمي يتمسك بو االفراد بدرجات متفاوتة مكانيا وزمانيا ,ويرى( جوزيف

بوخنسكي) ان القيم الخمقية تكون في "طمب الفعل أي انيا تتضمن دائما مطمبا يعبر عنو ب ينبغي ان يفعل
وليس فقط ينبغي ان يكون مثل كل القيم االخرى"(.بوخينسكي , ) ٖٛ0ٜٜٔٙ:ويرى الباحث ان القيم االخالقية

احوج ما تكون اليو في التطبيق العممي اكثر مما تكون بمنزلة حكم ومواعظ تقال ىنا وىناك الن درجة االلزام

والتمسك بالقيم مختمفة لدى االفراد.
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املثحج الخالج /العالقاخ املؤحرج تني هتغرياخ الثحج

لغرض التوصل الى نتائج بين متغيرات البحث ومعرفة مدى تأثير وتأثر المنتج السياحي بمتغيرات

البحث المتمثمة بالعوامل االجتماعية واالقتصادية والشخصية والدينية والثقافية والسياسية ومعرفة العالقات

واالثر بينيما مقابل التزام المنتج السياحي بالقيم االخالقية التي يستطيع ممن خالليا تقديم خدمات سياحية
متميزة  ,ولقد وزعت متغيرات البحث في جدولين منفصمين واضاف الييا جدول التحميل العاممي يستعرضيا

عمى النحو االتي:

الم ْن ِتج السياحي بالقيم االخالقية النتاج خدمات متميزة.
ٔ .العالقة بين التنشئة االجتماعية و التزام ُ

الم ْن ِـتج السـياحي بـالقيم االخالقيـة النتـاج
لغرض التعـرف عمـى العالقـة بـين التنشـئة االجتماعيـة والتـزام ُ
خدمات متميزة اعتمد الباحث عمـى اجابـات المبحـوثين فـي االسـتبانة لمسـؤال الـذي يبـين العالقـة بـين المتغيـر
الم ْن ِتج السياحي بالقيم االخالقيـة
المستقل المتمثل بطبيعة التنشئة االجتماعية والمتغير المعتمد المتمثل بالتزام ُ
النتاج خدمات متميزة  ,فقد جاءت النتائج االحصائية في الجدول (ٔ)
وبعـد اجـراء التحميــل االحصـائي لمعرفــة معامـل االقتـران بـين متغيــر التنشـئة االجتماعيــة وااللتـزام بــالقيم

االخالقية ظير لنا ان درجة االرتباط التوافقي (  ( ٓ0ٚٚوىي عالقة قوية موجبة  ,يثبت الفرضية القائمة ىناك
الم ْن ِـتج السـياحي بـالقيم االخالقيـة فـي تقـديم الخـدمات
عالقة بين التنشـئة االجتماعيـة لممنـتج السـياحي والتـزام ُ
السياحية.

الم ْن ِتج السياحي بالقيم االخالقية النتاج خدمات
ٕ .العالقة بين العادات والتقاليد االجتماعية والتزام ُ
متميزة.

الم ْن ِتج السياحي بالقيم االخالقية النتاج
لغرض التعرف عمى العالقة بين العادات والتقاليد االجتماعية و التزام ُ
خدمات متميزة اعتمد الباحث عمى اجابات المبحوثين في االستبانة لمسؤال الذي يبين عالقة بين المتغير
الم ْن ِتج السياحي بالقيم
المستقل المتمثل بطبيعة العادات والتقاليد االجتماعية والمتغير المعتمد المتمثل بالتزام ُ
االخالقية النتاج خدمات متميزة  ,فقد جاءت النتائج االحصائية في الجدول (ٔ) وبعد اجراء معامل االرتباط
التوافقي بين متغير العادات والتقاليد االجتماعية وااللتزام بالقيم االخالقية لمنتج الخدمة السياحية ,ظير لنا ان

درجة االرتباط التوافقي (ٗ ( ٓ0ٜوىو عالقة قوية موجبة يثبت الفرضية القائمة ىناك عالقة بين العادات
الم ْن ِتج السياحي بالقيم االخالقية .
والتقاليد االجتماعية والتزام ُ
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الم ْن ِتج السياحي بالقيم االخالقية النتاج خدمات متميزة ومتغيرات البحث
جدول (ٔ) العالقات المترابطة بين التزام ُ
ث

هخغيراث البحث

0

الخنشئت االجخوبعيت

2

نعن
احيبنب
الوجوىع
العبداث والخقبليذ االجخوبعيت

9

نعن
احيبنب
الوجوىع
هسخىي الذخل

9

9

9

9

الوقيبس
نعن

احيبنب

099
20
099

2
2
9

20
3
91

92
9
99

كال

الوجوىع
099
29
031

99
9
92

099
29
031

نعن
احيبنب
الوجوىع
الطبقت االجخوبعيت
نعن
احيبنب
الوجوىع
نعن
الونفعت االقخصبديت
نعن
احيبنب
الوجوىع
الوهبرة الشخصيت
نعن
احيبنب
الوجوىع

021
09
099

93
9
92

9
9
02

099
29
031

هسخىي االلخزام الذيني
نعن
احيبنب
الوجوىع

عبلي
93
9
92

هخىسط
90
00
92

واطئ
00
2
09

اليؤثر
99
9
99
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02
99

99
9
90

91
9
99

099
29
031

99
9
93
99

59
09
71
59

28
2
30
28

167
23
031
167

022
3
090

99
09
93

099
29
031

الوجوىع
099
29
031
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الم ْن ِتج السياحي بالقيم االخالقية النتاج خدمات متميزة.
ٖ.العالقة بين مستوى الدخل و التزام ُ

الم ْن ِتج السياحي بالقيم االخالقية النتاج خدمات
لغرض التعرف عمى العالقة بين مستوى الدخل والتزام ُ
متميزة اعتمد الباحث عمى اجابات المبحوثين في االستبانة لمسؤال الذي يبين عالقة بين المتغير المستقل
الم ْن ِتج السياحي بالقيم االخالقية النتاج خدمات
المتمثل بطبيعة مستوى الدخل والمتغير المعتمد المتمثل بالتزام ُ
متميزة  ,فقد جاءت النتائج االحصائية في الجدول (ٔ)
و بعد اجراء معامل االرتباط التوافقي بين متغير مستوى الدخل و االلتزام بالقيم االخالقية ظير لنا ان

درجة االرتباط التوافقي ( )ٓ0ٜٚوال توجد عالقة قوية موجبة  ,يثبت الفرضية القائمة ىناك عالقة بين
الم ْن ِتج السياحي بالقيم االخالقية في تقديم خدمات سياحية.
مستوى الدخل والتزام ُ

الم ْن ِتج السياحي بالقيم االخالقية النتاج خدمات متميزة
ٗ.العالقة بين الطبقة االجتماعية والتزام ُ

الم ْن ِتج السياحي بالقيم االخالقية النتاج
لغرض التعرف عمى العالقة بين الطبقة االجتماعية والتزام ُ
خدمات متميزة اعتمد الباحث عمى اجابات المبحوثين في االستبانة لمسؤال الذي يبين عالقة بين المتغير
الم ْن ِتج السياحي بالقيم االخالقية النتاج
المستقل المتمثل بالطبقة االجتماعية والمتغير المعتمد المتمثل بالتزام ُ
خدمات متميزة  ,فقد جاءت النتائج االحصائية في الجدول (ٔ)
وبعد اجراء معامل االرتباط التوافقي بين متغير االلتزام بالقيم االخالقية و الطبقة االجتماعية ظير لنا

ان درجة االرتباط التوافقي ( )0,240وىو عالقة ضعيفة موجبة ,يثبت الفرضية القائمة ىناك عالقة بين
الطبقة االجتماعية التي ينتمي الييا المنتج السياحي وااللتزام بالقيم االخالقية في تقديم خدمات سياحية.

الم ْن ِتج السياحي بالقيم االخالقية النتاج خدمات متميزة
٘.العالقة بين المنفعة االقتصادية و التزام ُ

الم ْن ِتج السياحي بالقيم االخالقية النتاج
لغرض التعرف عمى العالقة بين المنفعة االقتصادية و التزام ُ

خدمات متميزة اعتمد الباحث عمى اجابات المبحوثين في االستبانة لمسؤال الذي يبين عالقة بين المتغير
الم ْن ِتج السياحي بالقيم االخالقية النتاج
المستقل المتمثل بالطبقة االجتماعية والمتغير المعتمد المتمثل بالتزام ُ
خدمات متميزة  ,فقد جاءت النتائج االحصائية في الجدول (ٔ)
وبعد اجراء معامل االقتران بين متغير المنفعة االقتصادية و االلتزام بالقيم االخالقية ظير لنا ان درجة

االرتباط التوافقي ( )ٓ0ٙٔٙوىو عالقة متوسطة موجبة ,يثبت الفرضية القائمة ىناك عالقة بين المنفعة
الم ْن ِتج السياحي وااللتزام بالقيم االخالقية في تقديم خدمات سياحية.
االقتصادية التي يحصل عمييا ُ

الم ْن ِتج السياحي بالقيم االخالقية النتاج خدمات متميزة
.ٙالعالقة بين الميارة الشخصية و التزام ُ

الم ْن ِتج السياحي بالقيم االخالقية النتاج
لغرض التعرف عمى العالقة بين المنفعة االقتصادية و التزام ُ
خدمات متميزة اعتمد الباحث عمى اجابات المبحوثين في االستبانة لمسؤال الذي يبين عالقة بين المتغير
الم ْن ِتج السياحي بالقيم االخالقية النتاج
المستقل المتمثل بالميارة الشخصية والمتغير المعتمد المتمثل بالتزام ُ
خدمات متميزة  ,فقد جاءت النتائج االحصائية في الجدول (ٔ)
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وبعد اجراء معامل االرتباط التوافقي بين متغير االلتزام بالقيم االخالقية و الميارة الشخصية ظير لنا

ان درجة االرتباط التوافقي (  )0,167وىو عالقة ضعيفة ,يثبت الفرضية القائمة بأن ىناك عالقة بين
الميارة الشخصية لمنتج الخدمة السياحية وااللتزام بالقيم االخالقية في تقديم خدمات سياحية.

الم ْن ِتج السياحي بالقيم االخالقية النتاج خدمات متميزة
.ٚالعالقة بين االلتزام الديني و التزام ُ

الم ْن ِتج السياحي بالقيم االخالقية النتاج
لغرض التعرف عمى العالقة بين المنفعة االقتصادية و التزام ُ
خدمات متميزة اعتمد الباحث عمى اجابات المبحوثين في االستبانة لمسؤال الذي يبين عالقة بين المتغير
الم ْن ِتج السياحي بالقيم االخالقية النتاج
المستقل المتمثل بااللتزام الديني والمتغير المعتمد المتمثل بالتزام ُ
خدمات متميزة  ,فقد جاءت النتائج االحصائية في الجدول (ٔ)
وبعد اجراء معامل االرتباط التوافقي بين متغير االلتزام بالقيم االخالقية ومستوى االلتزام الديني ظير لنا ان

درجة االرتباط التوافقي ( )0,123وىو عالقة ضعيفة موجبة والذي يثبت الفرضية القائمة ان ىناك عالقة بين
مستوى االلتزام الديني لمنتج الخدمة السياحية ومستوى االلتزام بالقيم االخالقية في تقديم خدمات سياحية.

الم ْن ِتج السياحي بالقيم االخالقية النتاج خدمات متميزة
.ٛالعالقة بين الوعي الثقافي و التزام ُ

الم ْن ِتج السياحي بالقيم االخالقية النتاج
لغرض التعرف عمى العالقة بين المنفعة االقتصادية والتزام ُ
خدمات متميزة اعتمد الباحث عمى اجابات المبحوثين في االستبانة لمسؤال الذي يبين عالقة بين المتغير
الم ْن ِتج السياحي بالقيم االخالقية النتاج
المستقل المتمثل بالوعي الثقافي والمتغير المعتمد المتمثل بالتزام ُ
خدمات متميزة  ,فقد جاءت النتائج االحصائية في الجدول ( ٕ)
وبعد اجراء معامل االقتران بين متغير االلتزام بالقيم االخالقية والوعي الثقافي ظير لنا ان درجة االرتباط

التوافقي (  )ٓ0ٚٙوىي عالقة قوية موجبة ,يثبت الفرضية القائمة ان ىناك عالقة بين الوعي الثقافي لممنتج
السياحي وااللتزام بالقيم االخالقية في تقديم الخدمات السياحية

الم ْن ِتج السياحي بالقيم االخالقية النتاج خدمات
.ٜالعالقة بين االلتزام بالتعميمات والقوانين والتزام ُ
الم ْن ِتج السياحي بالقيم االخالقية النتاج
متميزة لغرض التعرف عمى العالقة بين المنفعة االقتصادية والتزام ُ

خدمات متميزة اعتمد الباحث عمى اجابات المبحوثين في االستبانة لمسؤال الذي يبين عالقة بين المتغير
الم ْن ِتج السياحي بالقيم
المستقل المتمثل بااللتزام بالتعميمات والقوانين والمتغير المعتمد المتمثل بالتزام ُ
االخالقية النتاج خدمات متميزة  ,فقد جاءت النتائج االحصائية في الجدول (ٕ)
وبعد اجراء معامل االرتباط التوافقي بين متغير االلتزام بالقيم االخالقية وااللتزام بالتعميمات والقوانين

ظير لنا ان درجة االرتباط التوافقي (  )ٓ0ٜٜوىي عالقة قوية موجبة ,تثبت الفرضية القائمة ان ىناك عالقة
بين التزام المنتج السياحي بالتعميمات والقوانين وااللتزام والقيم االخالقية لممنتج السياحي في تقديم الخدمات

السياحية.
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الم ْن ِتج السياحي بالقيم االخالقية النتاج خدمات متميزة ومتغيرات البحث
جدول (ٕ) العالقات المترابطة بين التزام ُ
ث
9

9

3

هخغيراث البحث

الوقيبس

االلخزام ببلخعليوبث والقىانين

نعن

احيبنب
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الوجوىع
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019
00

99
9
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9

099
29

الوجوىع
حصوين الخذهت
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هسخىي القنبعت
الوقذهت
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الوجوىع

009

91

09

031

099
09
092

02
9
09

099
29
031
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009
3
029

90
9
93

3
9
09

099
29
031

الم ْن ِتج السياحي بالقيم االخالقية النتاج خدمات متميزة.
ٓٔ.عالقة االلتزام بالتعميمات والقوانين والتزام ُ
لغرض التعرف عمى العالقة بين المنفعة االقتصادية والتزام ال ُم ْن ِتج السياحي بالقيم االخالقية النتاج
خدمات متميزة اعتمد الباحث عمى اجابات المبحوثين في االستبانة لمسؤال الذي يبين عالقة بين المتغير
الم ْن ِتج السياحي بالقيم االخالقية النتاج خدمات متميزة والمتغير المعتمد المتمثل
المستقل المتمثل بالتزام ُ
بتصميم الخدمة السياحية ,فقد جاءت النتائج االحصائية في الجدول (ٕ)
وبعد اجراء معامل االقتران بين متغير االلتزام بالقيم االخالقية وتصميم الخدمة السياحية ظير لنا ان

درجة االرتباط التوافقي (ٖٗ )ٓ0ٙوىي عالقة متوسطة موجبة ,تثبت الفرضية القائمة ان ىناك عالقة بين

التزام المنتج السياحي بالقيم االخالقية في تقديم الخدمات السياحية وتصميم الخدمة السياحية.
الم ْن ِتج السياحي بالقيم االخالقية النتاج خدمات متميزة.
ٔٔ.عالقة مستوى القناعة بالخدمات المقدمة والتزام ُ
الم ْن ِتج السياحي بالقيم
لغرض التعرف عمى العالقة بين مستوى القناعة بالخدمات المقدمة و التزام ُ
االخالقية النتاج خدمات متميزة اعتمد الباحث عمى اجابات المبحوثين في االستبانة لمسؤال الذي يبين العالقة
الم ْن ِتج السياحي بالقيم االخالقية النتاج خدمات متميزة والمتغير المعتمد
بين المتغير المستقل المتمثل بالتزام ُ
المتمثل بتصميم الخدمة السياحية ,فقد جاءت النتائج االحصائية في الجدول (ٕ) وبعد اجراء معامل االرتباط
التوافقي بين متغير االلتزام بالقيم االخالقية ومستوى القناعة بالخدمات المقدمة ظير لنا ان درجة االرتباط

التوافقي ( )ٓ0٘ٛوىي عالقة قوية موجبة ,تثبت الفرضية القائمة ان ىناك عالقة بين مستوى القناعة
بالخدمات المقدمة وااللتزام بالقيم االخالقية لممنتج السياحي في تقديم الخدمات السياحية.

ٕٔ .التحميل العاممي لمتغيرات البحث
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ولغرض التعرف عمى المتغيرات االكثر تاثي ار بحيث يكون لكل عامل من ىذه العوامل دالة تربطو ببعض
(أو كل) ىذه المتغيرات وتفسير ليذا العامل بحسب المتغيرات التي ترتبط معو بشكل قوي .لجأ الباحث الى
استخدام اسموب التحميل العاممي كما في الجدول (ٖ) من اجل استخالص مجموعة من العوامل تكون مرتبطة
بالمتغيرات األصمية ,بحيث تفسر ىذه العوامل أكبر نسبة ممكنة من التباين في المتغيرات األصمية .باستخدام
التحميل العاممي لتحويل مجموعة مرتبطة من المتغيرات إلى مجموعة أخرى مستقمة تربطيا بكل مجموعة

عالقات خطية كأسموب إحصائي يستيدف تفسير معامالت االرتباطات الموجبة التي ليا داللة إحصائية بين

مختمف المتغيرات ,ولقد افرزت النتائج االحصائية لمتحميل العاممي ولغرض معرفة اي العوامل اكثر تاثي ار في

اجابات عينة الدراسة من المبحوث استخدم الباحثان التحميل العاممي

جدول (ٖ) بين عوامل التاثير باستخدام التحميل العاممي
عبهل الخبثير
الوخغيراث
الوجىعت
()14999
الوهبرة الشخصيت
االولً
()14992
والونفعت االقخصبديت
()14999
القنبعت ببلخذهبث الوقذهت
()14903
حصوين الخذهت
()14999
العبداث والخقبليذ
الثبنيت
()14919
الىعي الثقبفي
()14999
الىقج االسخجببت
الثبلثت
()14909
االلخزام ببلقين االخالقيت
الرابعت
اظيرت النتائج االحصائية لمتحميل العاممي في الجدول اعاله وجود اربع مجموعات دالة عمى االرتباط بين

متغيرات الدراسة فقد كانت اجابات المبحوثين لعينة الدراسة المكونة من (ٓ )ٜٔمبحوث ومبحوثة وقد اظيرت

النتائج االحصائية في المجموعة االولى ان اجابات عينة الدراسة تركز عمى عالقات ارتباط بين المتغيرات تبرز

تاثير عامل الميارة الشخصية ( )ٓ0ٚٗٙوالمنفعة االقتصادية (ٕ )ٓ0ٙٙوالقناعة بالخدمات المقدمة

( )ٓ0ٙٗٛوتصميم الخدمة ( )ٓ0ٜ٘ٔويقع تاثير اجابات العينة عمى ىذه العوامل كونيا ذات ارتباط شديد
بعنوان الدراسة اذ يجب ان يكون لدى المنتج السياحي ميارة شخصية حتى يستطيع ان يحقق منفعة اقتصادية

من المؤسسة السيا حية وبالتالي تتوفر قناعة بالخدمات السياحية المصممة  .وظيرت النتائج في المجموعة

الثانية ان اجابات العينة تتركز في ارتباط العالقات بين متغيرات الدراسة عمى تاثير عاممي العادات والتقاليد

(ٖٗ )ٓ0ٙوما يرتبط بو من قيم اخالقية وكذلك الوعي الثقافي( )ٓ0٘ٓٙوما يربط بع من قيم اخالقية تنعكس
فييا الرتباطيا بطبيعة العاممين في المؤسسات السياحية  .وظيرت النتائج االحصائية في المجموعة الثالثة:
ان اجابات العينة تتركز في ارتباط العالقات بين متغيرات الدراسة عمى تاثير عامل وقت االستجابة لطمبات

الزبائن (ٖٗ )ٓ0ٙوما يرتبط بو من قيم اخالقية .وظيرت النتائج االحصائية في المجموعة الرابعة:ان اجابات
العينة تتركز في ارتباط العالقات بين متغيرات الدراسة عمى تاثير عامل االلتزام بالقيم االخالقية ( )ٓ0٘ٔٛوما

يرتبط بيا من التزام بتقديم خدمات سياحية.
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االستنتاراخ والتىصياخ

اوال :االستنتاراخ

ٔ .تشكل القيم االخالقية المحددات الميمة لسموك المنتج السياحي في تفاعمو مع المجتمع السياحي وتكون
بمثابة معايير ميمة لمتحقق من مدى التزامو بالعادات والتقاليد والثقافة واالعراف المينية واالجتماعية ووعيو

السياحي باىمية قيم المصداقية والعدالة والنزاىة واالمانة والنظافة وغيرىا في التفاعل والتبادل االجتماعي في

عمميات تقديم الخدمة السياحية بصورة مثالية.

ٕ .ترتبط دراسة القيم االخالقية لممنتج السياحي بدراسة شبكة العالقات االجتماعية الثقافية من عادات
وتقاليد وأنماط ثقافية متباينة لدى المجتمع السياحي بوصفيا األساس في فيم الوظائف النفسية الظاىرة أو

الكامنة لمسياح فيما يفضمون ويرفضون وبصورة متواصمة كونيا عرضة لمتغيير مع الزمن وارتباطيا أساساً
بتغير األنماط الثقافية او التكنولوجية المعاصرة

ٖ .ترتبط قواعد لمسموك االخالقي في النشاطات السياحية في تنمية العالقات الوجدانية في بيئة العمل واتاحة
الوقت امام ِ
الم ْنتَجات
الم ْنتجين لمتعبير عن موقفيم وارائيم حول مجموعة االفكار في عالقات العمل او نوعية ُ
ُ
المقدمة ودرجة اتصاليا مع السائح واالتفاق حول اليات تنفيذ الخدمات من خالل توفير متطمبات القيادة
الذاتية كااليمان باليدف المشترك واليدف الجماعي واالداء العالي.

ٗ .تعد القيم االخالقية جزء من النشاط التسويقي لممؤسسة السياحية فان االلتزام بالبرنامج التسويقي الذي
يعتمد عمى القيم االخالقية يمكن ان يسيم في انتاج خدمات سياحية متميزة يمكن ان تبرز فييا خصائص

الخدمة السياحية ,ويكون التميز ىنا اداة او طريقة لبناء العالقة مع الزبائن والمنافسين والشركاء

والمساىمين والموردين وغيرىم فضال عن تحسين مستوى الخدمة عمى وفق المعايير وابعاد الجودة .

٘ .عدم وجود لوائح ارشادية واخالقية خاصة بالنشاط السياحي التي توجو العاممين في انجاز الفعاليات
السياحية تعمل عمى تنمية الوعي االخالقي بأىمية السياحة كنشاط اجتماعي وسموكي واقتصادي وثقافي
وحضاري من اجل حسن االتصال والتعامل مع المجتمع السياحي بما ينعكس عمى اداء المؤسسات السياحية

بصورة مثالية.

 .ٙتتبوء القيم االخالقية في شخصية المنتج السياحي اىمية بالغة بوصفيا تتفاعل مع سموكيات مختمفة
االجناس واالعراق واالديان في تبادل حضاري او اجتماعية او اقتصادية او ديني او غيرىا وينبغي ان يبرز
فييا دوره الشخصي بصورة فردية او جماعية من اجل تقديم خدمات سياحية ترتقي الى مستوى التميز االخالقي

 .ٚتسيم االسرة بشكل كبير ومؤثر من خالل التنشئة االجتماعية في تبني القيم المختمفة لمنتج الخدمة
السياحية كونيا المزرعة االولى التي تصقل شخصيتو وما يحممو من افكار وسموكيات وتكون تاثيراتيا قائمة

وبصورة مستمرة تبعا لمكانة القيم في االسرة ودرجة االلتزام بيا .

 .ٛيمثل االلتزام المبدئي واالخالقي لمقيم االجتماعية واالقتصادية والثقافية والشخصية في الخدمات السياحية المعايير
الميمة التي ينبغي ترجمتيا في طبيعة النشاطات من قبل جميع العاممين في المؤسسات السياحية لتحقيق المنافع
الم ْن ِتجين والبائعين والمسوقين والمجيزين والسياح عمى وفق قواعد السموك المينية.
المتبادلة لكل من ُ
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التىصياخ-:

ٔ .تعزيز الثقة المتبادلة بين العاممين والمنتج السياحي نتيجة لما يواجيو المنتج السياحي من مشكالت في
استقطاب الميارات الفنية المؤطرة بالقيم االخالقية في مجال تقديم الخدمات السياحية ولما يتعرض لو من

فقدان بعض القيم االخالقية لمعاممين التي تتعمق باالستقامة واالمانة والمصداقية وغيرىا مما يجعمو في وضع

المراقبة الشديدة ليم بدال من الثقة المتبادلة ويمجأ الى العالقات الشخصية لتشغيل العاممين بيدف المحافظة

عمى سالمة الخدمات السياحية المقدمة عمى وفق خصائصيا الفنية.

ٕ .التركيز عمى القيم االخالقية التي تتبناىا المؤسسات السياحية العالمية األكثر شيرة عمى المستوى
اإلقميمي والعالمي التي تتعمق بالمحافظة عمى الموروث الحضاري والموارد الطبيعية السياحية .

ٖ .ضرورة االىتمام وتكثيف الجيود الجراء التعديالت عمى القوانين السابقة المتعمقة بالنشاط السياحي والعمل
عمى اصدار قوانين وتعميمات متوافقة مع المرحمة الراىنة ترتبط بطبيعة الخدمات السياحية وممارساتيا
التنظيمية وما يط ار عمييا من تحديثات وارتباطات مع المجتمع السياحي الداخمي والخارجي من اجل تشجيع

الحركة السياحية.

الم ْن ِتج السياحي بيدف تنمية اساليب التواصل والتبادل االجتماعي
ٗ .العمل عمى تنمية ميارات وخبرات ُ

والتفاعل الرمزي ومن خالل برامج التدريب والتعميم المستمر التي تقيميا المؤسسات التخصصية لتطوير

القدرات الفنية لمميارات الناعمة مؤطرة بالقيم االخالقية التي تستوجبيا في كل ميمة او فاعمية او نشاط

سياحية بما يمكن ان يعزز الخدمة وخصائصيا الفنية.
الم ْن ِتجين السياحيين لدراسة السوق السياحي وتحميل المتغيرات التي تؤثر في القيم االخالقية
٘ .حث ُ
(االجتماعية واالقتصادية والسياسية والثقافية والحضارية ...الخ لما ليا من اىمية في نجاح مستقبل
المؤسسات السياحية.

الم ْن ِتج السياحي لالىتمام بموضوع ادارة العالقة مع الزبون والتعرف عمى القيم التي يتطمب
 .ٙضرورة تشجيع ُ
وجودىا ضمن الخدمة المقدمة كقيم المنفعة االقتصادية واالجتماعية والثقافية والحضارية والعمل عمى تقديميا

وترتبط بشكل وثيق بخصائص الخدمة السياحية المقدمة.

 .ٚاالىتمام والتركيز بدراسة خصائص الخدمات وتحميميا وامتالك المعرفة الظيار مزايا كل خدمة سياحية من
الم ْن ِتجين السياحيين لكون ىذه الخصائص والمزايا يمكنيا ان تبين الميارة او الخبرة الفنية التي تتيح
قبل ُ
لممؤسسة السياحية انتاج قيم ومنافع لمسياح وتشكل أفضمية لدى السياح في عممية اختيارىم لمخدمات
المعروضة وصوال الى تقديم خدمات سياحية تنافسية اعمى من توقعات السياح.
الم ْن ِتج السياحي لمخصائص الفنية في الخدمات السياحية المقدمة وتجزئتيا الى خصائص
 .ٛضرورة متابعة ُ
متجانسة تتناسب مع متطمبات واحتياجات السياح كأفراد او مجاميع سياحية لتتوافق مع طبيعة القيم االخالقية
التي تؤطر الفعاليات السياحية والعمل المشترك
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The role of moral values in the tourism service ,An analytical study
Abstract
Business Ethics play a major role in explaining the behavior of those
interested in the management of tourism enterprises in the field of management
gains, which sometimes turn to manipulation in the specification of the service of
tourism and influence in the technical characteristics at the expense of the brand
and market share, as well as misleading beneficiaries about the fact that the
performance of the service of tourism, may depend activities tourist dramatically
when submitting and sharing various services on the types of mutual relations
the framework for moral distinct, in interaction or direct contact between
producers of tourism services and tourists or their beneficiaries, in order to
provide comfort and recreation and entertainment for the whole of tourists,
which should be the subject of this activity is to study the phenomena the mutual
relations between the variables of the process of tourism in community tourism
through the correction on the moral values of the tourism product as it can be a
factor, either positive or negative in determining the characteristics of tourist
services, either the research problem highlights the problem of differing estimate
the role of the factors in the external environment in building moral values
among producers and tourists collectively or individually, and then flip it in the
processes of interaction and exchange of social, economic, cultural and other,
and highlights the importance of the study through addressed to the issue of
moral values and their role in shaping the human relationships between the
tourism product and tourists, on the one hand and between the tourism product
suppliers, processors and marketers on the other hand aims study to identify the
degree of the role of external factors in moral values and the reflection of the
commitment by the tourism product in the production processes of tourist
services and to identify the role of external factors of influence in the moral
values of the tourism product in the production processes of service and tourist
analyzed logically, and to know the impact on the tourism product and influence
in moral values ،researchers have come to the results of statistical analysis
through the interrelationships between the variables of the study by researchers
at the tables, including the vehicle reached by researchers through pairing and
compatibility tests to test hypotheses for research.

Key word: tourism ,ethical values ,service ,tourism producer.
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