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 سياحة الطعام وأثرها فى جذب العمالء لمؤسسات الضيافة المصرية
Food tourism and its impact on attracting customers to 
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 خص:مم
السياحة ىي جزء رئيسي من اقتصاد الخبرة المعاصرة ، حيث يمعب الغذاء  

نو أيًضا جزء أساسي من جميع الثقافات ، وىو عنصر رئيسي في  دورًا ميمًا. وا 
التراث العالمي غير المادي وجذب متزايد األىمية لمسياح. وتوفر الروابط بين 

صادية المحمية . ويظير قطاع الفنادق الغذاء والسياحة أيًضا منبًرا لمتنمية االقت
والمطاعم والمؤسسات المصرية عالمات انتعاش ونمو بعد عدد من السنوات 
البطيئة. وتتزايد المبيعات في الفنادق والمنتجعات مع انتعاش السياحة وقد 
توصمت الدراسة إلى العديد من النتائج منيا وجود عالقة معنوية قوية بين كال 

العاممين ورضا العمالء وكذلك وجود عالقة معنوية بين سياحة من كفاءة أداء 
الطعام كمتغير مستقل وأعداد الزائرين كمتغير تابع مما يترتب عميو زيادة 

 واضحة فى مستوى أعداد السائحين الوافدين لمؤسسات الضيافة المصرية.
 -التسويق -التصميم -عشاق الطعام -سياحة الطعام :ةالمفتاحيالكممات 

 نادق المصرية.الف
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ABSTRACT 

Tourism is a key part of the economy of contemporary 

experience, where food plays an important role. It is also an 

essential part of all cultures, a key element of the inmaterial 

world heritage and an increasingly important attraction for 

tourists. The links between food and tourism also provide a 

platform for local economic development. The Egyptian 

hotel, restaurant and institutional sector are showing signs of 

recovery and growth after a number of slow years. Sales in 

hotels and resorts are increasing with the recovery of tourism 

and the study has reached many results, including a strong 

moral relationship between both the efficiency of workers 

performance and customer satisfaction, as well as a moral 

relationship between food tourism as an independent variable 

and visitor numbers as a dependent variable.A clear increase 

in the number of tourists coming to Egyptian hospitality 

institutions. 

Keywords: Food tourism; food lovers; design; marketing; 

Egyptian hotels. 
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 مقدمة 
لفنادق والمطاعم والمؤسسات المصرية عالمات انتعاش يظير قطاع ا

ونمو بعد عدد من السنوات البطيئة. وتتزايد المبيعات في الفنادق والمنتجعات مع 
. ويتوسع قطاع الخدمات 6102انتعاش السياحة، بعد تراجع السياحة خالل عام 

اب الغذائية، حيث كان أسرع نمو بين سمسمة المطاعم مع وجود عدد من الشب
الذين يتزايد عددىم بسرعة واقتصاد يتعافى عمى عجل، يضع قطاع مبادرة حقوق 
اإلنسان في مصر نفسو ليكون سوًقا رئيسًيا لممنتجات الغذائية والزراعية في 

 .الواليات المتحدة
مصر ىي البمد األكثر اكتظاظا بالسكان في العالم العربي، ويبمغ عدد 

في المائة من السكان في الشريط الضيق  79مميون نسمة. ويقيم  79سكانيا 
من األرض عمى طول نير النيل ودلتاه؛ منطقة تمثل حوالي خمسة في المائة 

في المائة  9..6من إجمالي مساحة األرض. ويتزايد عدد سكان البالد بنسبة 
مميون نسمة سنويا وتشير التقديرات إلى  ..6سنويا، مما يضيف ما يقرب من 

ويصل إلى  6160مميون نسمة بحمول عام  011تجاوز أن عدد السكان سي
، مما يجعل مصر في المرتبة الخامسة 6101مميون نسمة بحمول عام  009

عشرة بين أكبر الدول في العالم من حيث عدد السكان. ىذه االتجاىات 
الديموغرافية تجعل مصر واحدة من أسرع األسواق نموا في العالم لألغذية 

. وعمى الرغم من تزايد عدد السكان، ال تزال مصر سوقا والمنتجات الزراعية
حساسة لألسعار، إن االقتصاد محدود بسبب تدابير التقشف األخيرة، وارتفاع 

 et. al., 2017 (Ibrahim).معدالت البطالة، والتضخم
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وتقدر القيمة اإلجمالية لمبيعات قطاع الخدمات الغذائية االستيالكية 
 .0.0دوالر، تشكل المقاىي غالبية المبيعات بقيمة مميار  0.3المصرية بنحو 

في المائة من اإلجمالي. ويرجع ذلك عمى األرجح إلى  09مميار دوالر، أو 
التفضيالت الثقافية لممقاىي  وانخفاض متطمبات رأس المال لفتح ىذه 
المؤسسات. وتمييا مبيعات مطاعم الوجبات السريعة ومطاعم الخدمات الكاممة 

مميون  .00مميون دوالر ، 360مميار دوالر، 0.01لى المنازل بقيمة والتوصيل إ
دوالر عمى التوالي. وتشكل الكافيتريات التي تقدم خدمات ذاتية وبائعون متجولون 

مميون دوالر وكل ماسبق يوضح أىمية سياحة  620مبيعات إضافية قدرىا 
 ة .الطعام في مصر ودورىا المؤثر في جذب العمالء لمؤسسات الضياف

( ( Global agricultural information network,2017 

 
 ( قيمة مبيعات الفنادق والمطاعم )مصر(1شكل  (

FAS تحميل المصدر: الجهاز المركزي لمتعبئة العامة واإلحصاء ، يورومونيتور ،   
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 (8112-8112المشار إليها بالمون األحمر ) FAS* تقديرات 
قتصادي بعد تغيير النظام المصري أثر عدم االستقرار السياسي واال 

 سمًبا عمى نمو قطاعات الفنادق والمطاعم والمؤسسات في مصر.  6100عام 
 6100،  6100يعزو النمو البطيء إلى االضطراب السياسي في   

كانت مصر واحدة من أكبر  6100وما تاله التباطؤ االقتصادي: قبل عام 
مميون سائح يزور مصر سنويا وفي  .0الوجيات السياحية في العالم مع حوالي 

مميار دوالر الذي ساىم  06.9حققت السياحة إيرادات تزيد عن  6101عام 
في المائة في الناتج المحمي اإلجمالي لمبالد. ووضع عدم االستقرار  00بنحو 

السياسي تسبب فى حدوث ضغًطا ىبوطًيا عند وصول السائحين ألول مرة في 
. وتعثر انتعاش ىذا القطاع مرة أخرى 6100عام في  أخرىومرة  6100عام 

مع اإلسقاط المتعمد لطائرة ركاب روسية تغادر مدينة شرم الشيخ السياحية في 
. أدى ذروة ىذه األحداث إلى تدمير قطاع السياحة في 6109سيناء ديسمبر 

 .مصر باإلضافة إلى الفنادق والمطاعم والخدمات المرتبطة بيا
 الدراسات األدبية:

 سياحة الطعام -
Ab Karim and Chi, (2011)  وضح أن ىناك أدلة متزايدة عمى أن السياح

ىناك العديد من السياح الذين  ، الحظ أنيبحثون عن وعي لخبراتيم الغذائية
يسافرون ألسباب بحثًا عن تجربة الطيي، تم تصنيف النشاط السياحي المتعمق 

أو سياحة الطيي أو سياحة فن  بالطعام  بشكل مختمف عمى أنو سياحة الطعام
الطيو. ىذه المصطمحات ليا نفس المعنى: يسافر األشخاص إلى وجية سياحية 
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محددة بغرض العثور عمى األطعمة. ، "سياحة الطيي تجعل الطعام نقطة 
جذب". وىذا ما تؤكده التجربة اليابانية ، حيث تشير األبحاث التي أجرتيا 

إلى أن الغذاء ىو السبب األول  (JETRO) نيةمنظمة التجارة الخارجية اليابا
 .لمسائحين األجانب الذين يزورون البالد

 (Richards, 2002). Mak et al., (2011)  بين أنو في سياق السياحة، تأخذ
التجارب الغذائية معاني جديدة،غالًبا ما تتناقض تجارب الطعام السياحي مع "كل 

لسمات المميزة الستيالك الغذاء في أوضح ا يوم" أو تناول الطعام األساسي
السياحة: "أنو أمر أساسي إلى حد كبير والسياح بحاجة إلى تناول الطعام عندما 

 يسافرون بعيًدا عن المنزل.
Groot,(2010)  وضح أن السياح تختمف اختالفا كبيرا من حيث األذواق الغذائية

تحتاج إلى أن تكون  والطمب عمى الخبرات الغذائية، لتطوير تجربة فعالة تحدث،
األصالة  والجدية  والمكان ىي العناصر األساسية .مطابقة الحتياجات المستيمك

لمتجارب الغذائية لمسياح، قد يبدو أن ىذه الصفات من تجارب األغذية تتعرض 
لمتيديد ، خاصة وأن سالسل الوجبات السريعة الرئيسية تييمن عمى السوق، 

المحمية ، "من المفارقات أن ظيور السياحة  في دراستو لألطعمة  وكما أشار
الجماعية قد أتاح فرًصا جديدة لالحتفال بالمنتجات المحمية وبيعيا كجزء من 
تاريخ ثقافي فريد من نوعو وفي الواقع  أصبح الطعام المنتج محمًيا يمثل مكاًنا 

 في السوق العالمية ".
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 ربط التجارب الغذائية باإلحتياجات السياحية-
Mak et al., (2011)  بين أن قوى العولمة في إنتاج واستيالك الغذاء يتم

 عممية مواجيتيا من خالل تطوير الخبرات الغذائية المحمية ، مما يؤدي إلى
"glocalization"  أوضحت مؤخًرا كيف أصبحت تجارب الطعام السياحي

نسة من األغذية مع قوى العولمة المتجا "معولمة" حيث يتفاعل السياح ومنتجو
وينتج عن ذلك تجارب  ، خالل البحث عن األطعمة المحمية وطرق الطيي

غذائية أكثر تنوًعا باإلضافة إلى مزيج من التأثيرات المحمية والعالمية حيث 
 .يساىم السياح بمنظورىم الثقافي في التجربة المحمية

Richards and Palmer,(2010) .  أحداث الطعام ليست مجرد وضح أن
تسويقية ميمة ، بل يمكن أن تعمل أيًضا كمنافذ بيع لممنتجات المحمية ، أدوات 

ومكان اجتماع لمحبي الطعام ، وكمغناطيس لمسياح، ومن الميم رؤية األحداث 
كعوامل مساعدة يمكن أن تساعد البمدان والمناطق عمى تحقيق أىداف تذوق 

 الطعام. 
WTC, 2015)،) ييكمية ، والتنقل االجتماعي ، أوضح أن العالم يتسم بالتغيرات ال

وعمميات العولمة ، شيدت السياحة تغييرات كبيرة خالل العقد الماضي ، أدت 
المنافسة المتزايدة باستمرار بين الوجيات السياحية إلى تطوير مناطق جذب غير 

من بين مختمف  ليذا الغرض تقميدية وغير عادية لجذب انتباه الزوار المحتممين
الطيي يمكن اعتبارىا  ي تقع في السياحة ، فن الطيو ، وتقاليداالتجاىات الت

 عوامل رئيسية في تطويرىا وترويجيا.
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(Hall& Mitchell, 2006)   أوضح أن من العوامل الميمة األخرى التي لعبت
دورًا ىامًا في ىذه التطورات،الزيادة الشاممة في االىتمام باألغذية ، كما يشجعيا 

لعديد من المنشورات ، والبرامج التمفزيونية ، والحركات " ، واfoodiesظيور "
البديمة مثل حركة الغذاء البطيء، يمكن القول إن ىذه العوامل تسمح لألفراد بأن 
يصبحوا أكثر تعميمًا وأن يكونوا مدركين لمرموز والتفسيرات المختمفة الستيالك 

 الغذاء في أنحاء مختمفة من العالم.
 (Basman, 2011)نو وفًقا لذلك أصبح فن الطيو مكوًنا ميًما لمتركيب بين أ
باختصار تحدد األجواء ، والتاريخي واالقتصادي والبيئي.االجتماعي والثقافي 

التي نعيش فييا الطعام الذي نتناولو وربط الخطاب الغذائي واليوية في وقت 
رني يقول أخب " Brillat-Savarin ، ادعى الراعي الفرنسي 0369مبكر منذ عام 

وفي ضوء ذلك  يمكن أن يصبح الطعام فرصة  ما تأكمو وسأخبرك من أنت.
  ميمة لتفسير الثقافة أو المجتمع الحضري.

 :العالقة  بين  فن الطهى والسياحة-
(Lin, et al., 2010; Dann, 1996)   بين أنو في الوقت الحاضر يتم الترويج

ب الفريدة الخاصة بيم في لبمدان ومناطق ومدن بأكمميا باستخدام مناطق الجذ
الطيي ، فضاًل عن استخدام الطعام المحمي كمصدر جذب في تعزيز التسويق 

 .السياح
(Mak et al., 2012; Telfer&Wall, 2002)  يمكن القول بأن ىذه بينوا أنو

اإلجراءات حدثت بشكل أساسي ألنو لوحظ أن إنفاق السياح عمى الطعام يمكن 
 فاق السياح.أن يشكل ثمث إجمالي اإلن
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(Hall & Sharples,2003 ) من نفقات السياح  1.وضح أنو قد لوحظ أن ٪
من إيرادات المطاعم في  91%تتشكل من استيالك الطعام بينما يتم توليد 

 الوجيات العالمية عن طريق المسافرين. 
(F0x,2007 ؛(Lin et al., 2010)  بينوا أنو تم استخدام فن الطيي في المنطقة

 .أشكال التميز لموجية السياحية كشكل من
 (Henderson, 2004)  الحاالت في جميع أنحاء العالم عديدة وعمى وضح أن

سبيل المثال مجمس السياحة السنغافوري الذي قام بدمج الخصائص التاريخية 
طورت ، والجغرافية في سياستو الثقافية،مع تحديد الغذاء كواحدة من نقاط البيع

 دا "مطبخ نياجرا" كمنتج جديد في سياستيا السياحية.منطقة نياجرا في كن
 (Hashimoto & Telfer, 2003). " بين إقامة مشروعTaste of Scotland" 

كخطة تسويقية وافقت بموجبيا المؤسسات المشاركة عمى تقديم أطباق "إما 
تقميدية أو تستخدم منتجات اسكتمندية معترف بيا ، لتزويد الزائر بتناول وجبة من 

 الطعام االسكتمندي" 
 (Jones & Jenkins, 2002) الطعام يحمل روابط اجتماعية وثقافية أن أوضح

محددة ، مما يشجع السياح عمى تجربة ذلك من خالل  سياحية قوية مع وجية
األذواق وعادات الطيي في ىذا المكان وُتظير العديد من الدراسات اىتمامات 

ن يمعب دوًرا ميًما في التأثير عمى يمكن أحيث وتفضيالت السياح لمغذاء 
 اختيارىم لموجية السياحية.
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 (Long, 2004)بين فن الطيو والسياحة حيث تم استخدام  يوصف العالقة
سياحة تذوق "، السياحة الغذائية" مصطمحات مختمفة لتحديد ىذا المجال مثل

  ."سياحة الطيى"،  الطعام
(Shenoy,2005) تمفة تعني نفس الفكرة تقريًبا يوضح أن ىذه المصطمحات المخ

، أي مشاركة السياح في األنشطة المتعمقة باألغذية ، حيث يكون الطعام محور 
وليس اليدف من ىذه الورقة ىو مواصمة . سموك السفر بداًل من المنتج الثانوي

مناقشة االختالفات بين تمك المصطمحات ومع ذلك تعتبر "سياحة الطيي" 
يشمل ذلك أيًضا السياق االجتماعي والثقافي الذي يتم األنسب لالستخدام حيث 

 فيو إنتاج واستيالك الطعام.
 (Su,2015 ) بين باختصار أنو يمكن اعتبار سياحة الطيي كسمسمة من

األنشطة التي تتميز باألطعمة المحمية وثقافة الطيي "الفريدة" لجذب السياح 
ى  يتم الترويج لسياحة الطيي وبيذا المعن. لالستمتاع بالطعام والثقافة المحمية

باعتبارىا شكاًل من السياحة التي تجسد "جميع القيم التقميدية المرتبطة 
حياة الصحي الباالتجاىات الجديدة في السياحة،أي احترام الثقافة والتقاليد ونمط 

غالًبا ما ُينظر إلى الغذاء عمى أنو تجربة داعمة  واألصالة واإلستدامة والخبرة"
 السياحة.في مجال 

 Yeoman, (2012) )أن الطعام يدور حول األذواق والمعرفة والمفاىيم  يؤكد
من خالل مطبخيا  سياحية الجديدة كرمز في اقتصاد التجربة، إن اكتشاف وجية

ىو تجربة ليس فقط مثيرة لإلىتمام ومرضية ولكن أيًضا استفزازية لمزائرين في 
راء السفر ألسباب تذوق الطعام عصر العولمة. وىذا يشير إلى أن الدافع و 
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ويمكن أن تضيف تجارب تذوق الطعام قيمة إلى أي نوع من النشاط السياحي ، 
 كما يمكن أن تكون جذابة لمجموعة واسعة من المستيمكين المحتممين.

(Matlovičová & Pompura, 2013)  بين أن التقرير الذي نشرتو منظمة
لطيو ، وىذا الجزء من السياحة "في السياحة العالمية عن السياحة في فن ا

الواقع يوفر إمكانات ىائمة في تحفيز االقتصادات المحمية واإلقميمية والوطنية 
 (. السياحة العالمية منظمة UNWTO, 2015) وتعزيز االستدامة "

 (Hall & Mitchell, 2005   تذوق الطعام كثيرة وأصبحت لأشكال السياحة  بين
سنة تغزوىا السياح الفضوليين وحريصة عمى ثقافة تذوق أكثر شعبية ، سنة بعد 

الطعام في البمدان األخرى،زيارات لمنتجي األغذية والميرجانات الذواقة والمطاعم 
وأماكن خاصة ذات صمة ببعض األطعمة ، وتذوق منتجات الطيي الخاصة ، 
ومراقبة عمميات اإلنتاج واإلعداد ، وكذلك معرفة كيفية طيي طبق معين ، 
والزيارات والتذوق في مصانع البيرة وزيت الزيتون ، ومحالت التقطير ومنتجات 
الطيي ، وزيارات المطابخ ، ومزارع الكروم ، قبو النبيذ أو غيرىا من عوامل 

   .الجذب في الطيي مثل المعارض ، جوالت الطيي
 (UNWTO,2017)  تأثرت ثقافة الطيي بالتغيرات الييكمية التي حدثت في

نا،لقد شكمت العولمة والتحضر والتحديث واليجرة نموذًجا وغيرت الطريقة مجتمع
 التي تستيمك بيا الحضارة الحديثة الغذاء.

(Scott & Duncan,2017)  يتأثر استيالك األغذية والمشروبات بشكل مباشر
بعوامل مثل الذوق والتكمفة والرعاية الصحية والرضا والراحة التي تولد نمًطا من 

ومظيًرا لميوية البشرية، عند زيارة وجيات جديدة ، يتغير ىذا النمط من السموك 
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، تعد (سموك السياح ألن الطعام بطبيعة الحال جزء أساسي من أي تجربة سفر
سياحة الطعام والتي ُتعرف أيًضا باسم سياحة الطيي أو السياحة الغذائية أو 

 . وسياحة التذوق مجااًل مناسًبا لسوق السياحة سريع النم

  (Richards, 2012)أن الطعام ىو أحد التعبيرات األساسية ألي ثقافة  يقترح
وأحد عناصر اإلبداع في الحياة اليومية التي تجذب الكثير من السياح وتتم 
إضافة العناصر اإلبداعية من خالل الجمع بين المعرفة والميارات والقيم من 

 ارج مؤسسات األكل التقميدية.خالل العناصر الغذائية المختمفة أو األماكن خ
(Justiniano, Jaría- Chacón & Valls-Pasola, 2017)   وجدت أن

من الوجيات السياحية تعتبر فن الطيو عنصرا استراتيجيا في تحديد " 88.2"%
صورتيا والعالمة التجارية". ىذا ويتضح االتجاه من خالل العدد المتزايد من 

 سياحة الغذائية من منظور التسويق.المنشورات الحالية التي تحمل ال
Kiralova & Hamarneh,2017) )المعاصرة  تؤثر اتجاىات استيالك األغذية

عمى التنظيم اإلقميمي ، وبالتالي عمى إدارة الوجيات السياحية. ونتيجة لذلك 
ُينظر إلى المنتجات ذات االرتباط اإلقميمي القوي عمى أنيم جاذبون محتممون 

حة المعاصرة ، حيث تعد األصالة والتقاليد المحمية شروًطا لمطمب عمى السيا
مسبقة لمتنمية الذاتية )بطرق فكرية وترفييية("اىتمام الزوار بالسياحة الغذائية 

 .ينمو مع االىتمام بالثقافة والتقاليد والعواطف والخبرات واإلبداع"

(Hall and Mitchell, 2006) لفترة أطول  أن السياح قد يميمون إلى البقاء بين
في مكان واحد بسبب توافر المنتجات الغذائية واألنشطة ذات الصمة وتوفر 
السياحة منفذا إضافيًا لمبيعات منتجي األغذية، ويساعد اإلنفاق المتصل 
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 بالسياحة عمى المنتجات الغذائية المنتجة محميًا عمى تنشيط االقتصادات المحمية
قامة ويتزايد استخدام األغذية في المبادرا ت اإلنمائية لتعزيز الوجيات السياحية، وا 

 روابط تعود بالفائدة عمى كل من صناعة إنتاج األغذية وصناعة السياحة. 

Wolf, (2006)الغذاء ىو عنصر ميم من إجمالي اإلنفاق السياحي أوضح أن 
٪ من السياح تتناول الطعام أثناء السفر، والمواد الغذائية 011وأن "ما يقرب من 

روبات تحتل باستمرار المرتبة األولى في إنفاق الزوار". وفي نيوزيمندا، وجد والمش
في المائة من الزوار  99أن تناول الطعام في الخارج ىو أىم نشاط بالنسبة لـ 

في دراسة لمسياحة الريفية في  ،(Statistics New Zealand, 2009)الدوليين
٪ من اإلنفاق السياحي ينفق 1.المممكة المتحدة تم الكشف عن أن ما يصل إلى 

 00 وفي أمثمة أخرى، أنفق زوار سنغافورة (Boyne & Hall, 2004) عمى الغذاء
                                         (Henderson, 2004)ميزانيتهم في المائة من 

أن السياح الدوليين في جنوب  Du Rand, Heath and Alberts, (2003)ووجد 
في المائة عمى  .6في المائة، والسياح المحميون  3ون ما متوسطو أفريقيا ينفق

األغذية، ومن التقديرات المقبولة عموما أن السياح ينفقون في المتوسط، ثمث 
 (Meler and Cerovic, 2003). نفقات سفرىم لشراء األغذية

 :  العالقة بين كفاء أداء العاممين ورضا العمالء-
صميم الفعال لمبرنامج التدريبي الفندقي يحتاج تحميل الت بين أن( 8112) زوين ،

كل ميمة من الميام الوظيفية إلى عناصرىا أو مكوناتيا األساسية ويقصد بذلك 
جميع النشاطات السموكية والفعمية والمينية  وانسجاميا مع الموقع الوظيفي وليذا 
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عد لرفع كفاءة التحميل ضرورة لتطابق الوظائف مع شاغمييا وطبيعة البرنامج الم
 العاممين.
وضح أن يقوم المصمم عمى التوازن بين األىداف التدريبية  (1991)محسن،

وحاجات المتدربين بحسب الموارد المالية  والتدريبية المتوفرة وطبيعة البرنامج 
 التدريبي الفندقي المطموب تحقيقو ويضع أمامو العناصر اآلتية:ـــــ 

ويفضل من تعامل معيم الفندق سابقا وحققوا أ. تييأة المدربين الكفوئين 
نجاحاً وتقوم األقسام الفندقية والمعاىد والمراكز التدريبية الفندقية بالمساعدة في 

 تنفيذ ذلك.
ب. إعداد قائمة المتدربين وساعات تفرغيم لمتدريب ووضع الحوافز لمن سينجز 

 . البرنامج بتفوق
 لوسائل التدريبية المطموبة لتنفيذ البرنامج. جـ . قاعات التدريب وتزويدىا بالمواد وا

 د.الحصول عمى الميزانية المطموبة.
تتم عممية التنفيذ لمبرنامج بعد إعداد الخطوات المطموبة بصورة نيائية عمى أن 

 يتم ذلك وفقا لممواصفات القياسية لنجاح التدريب وبالتالى رفع كفاءة العاممين.
تدريبية في قطاع السياحة والفنادق:إن بين اإلحتياجات ال( 8111عميوه،)

االحتياجات التدريبية لمجموعة األفراد المطموب تدريبيم ىي تعبير لمواجية أي 
  :من المواقف التي تؤكد المؤشرات إلى احتمال حدوثيا لسبب من األسباب اآلتية

تطوير أو تحديث المعمومات والمعارف لدى بعض العاممين في نظام تقديم -0
 لمسواح. الخدمات
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تعديل أو تطوير القدرات الحركية والسموكية لمعاممين في بعض األقسام -6
المينية الفندقية( مثل نظام االستقبال في قسم المكتب األمامي ، تقديم الخدمة 

 في المؤتمرات واالجتماعات.الخ(.
تطوير الميارات اإلنتاجية عند توسيع بعض مرافق الفندق أو إضافة خدمات -0 

، لميرجاناتأو انتقال الخدمة من موقع آخر مثل ا Out sid ( Catering)مثل
 المعارض.

ىناك بعض النماذج العالمية الداعية لتحقيق التميز  وضحت أن )8112)نادية ،
فى العمل داخل مؤسسات الضيافة ومنيا نموذج مالكوم بالدريج والذى ييدف 

روبى لمتميز واليادف إلى تطوير وتسييل وسائل االتصاالت، والنموذج األو 
لمساعدة المنظمات األوروبية الكتساب رضا العمالء، والنموذج  األسترالى 

 لتطبيق مبادئ الجودة . 
أوضح أن التميز فى العمل داخل  Saed, 2016 ;2010))الضالعين، 

مؤسسات الضيافة يرتبط من خالل المراحل األولى لعمميات االختيار المناسب 
السعى نحو تحقيق الميارات والقدرات الالزمة ، وجود ىيكاًلً  والتدريب المناسب و 

تنظيميا يعزز الشعور بالمسؤلية ويطور الميارات والقدرات، توجيو وتدريب 
  العاممين، وذلك لموصول لمستوى رضاء العمالء.
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 منهج البحث:
 ىدفت بالفنادق، العاممين من عينة عمى استبيان استمارتى وتوزيع تصميم تم
الفنادق من  داخل سياحة الطعام تطبيق مدي عن الكشف إلى األولى الستمارةا

 العينة من الزائرين رأي الثانية االستمارة استطمعت بينما وجية نظر العاممين،
 تمت وقد .لمعايير سياحة الطعام والتذوق المصرية الفنادق تحقيق مدى حول

 :وىى اإلستمارة أسئمة لتكوين المقاييس ببعض اإلستعانة
(Gerrish & Lacey, 2010) (Strauss & Corbin, 1990; Charmaz, 2008) 

المصرية وكذلك  بالفنادق العاممين عمى االستبيان لتوزيع الغردقة مدينة تحديد وتم
لدليل الفنادق المصرية  تبعا نجوم الخمس فنادق أغمب عمى الشتماليا الزائرين

 فنادق من فندقا 25 عمى ارةاستم 099 توزيع تم ،6109اإلصدار األخير
 عدد األستمارات وبمغ كال عمى حده  نجوم لكال من العاممين والزائرين الخمس

استمارة لكل من العاممين والزائرين أيضا  009لمتحميل والصالحة عمييا المتحصل
ستيفن وقد تم حساب حجم العينة باستخدام معادلة كال عمى حده. 

حساب األىمية النسبية وكيفية ترتيبيا ،  Steven K.Thompson,2012ثامبسون
 بناءا عمى مقياس ليكرت الخماسى كالتالى:ــ
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According to Akadiri, (2011) حساب مؤشر األهمية النسبية 
 (1جدول)

  القيم RII  مستوى األهمية
H 0.8 عالى≤ RII≤ 1 

H-M 0.6 متوسط مرتفع≤ RII≤ 0.8 
M 0.4 متوسط≤ RII≤ 0.6 

M-L 0.2 وسط منخفضمت≤ RII≤ 0.4 
L 0 منخفض≤ RII≤ 0.2 

  
 حزمــة باســتخدام اإلحصــائي لمتحميــل البيانــات إخضــاع تــموقــد 

 ،باسـتخدامSPSS Version 22 االجتماعيـة لمعمـوم اإلحصـائية البـرامج
 والمتوســط المئويــة والنســب التكــرارات التاليــة: اإلحصــائية األســاليب
 بيرســون، ارتبــاط معامــلميــة النســبية ، األى المعيــاري، واالنحــراف الحســابي
 (SPSS 22) . البسيط االنحدار اختبار
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 (:البيانات العامة ألفراد العينة)الزائرين(2جدول )
الصفات اإلجتماعية  م

 والديموغرافية
 % (221أفراد العينة) الفئة

 32 811 أنثى الجنس 1
 22 182 ذكر 8
 22.2 131 سنة21أقل من  العمر 2
 19.1 32 سنة 21-29 2
 13.2 13 سنة 21-29 1
 11.1 21 سنة 11-19 3
 1.9 81 سنة فأكثر 31 2
 11.2 23 مؤهل متوسط التعميم 2
 83.2 91 مؤهل فوق متوسط 9

 38.2 819 مؤهل جامعى 11
 83.3 29 متزوج +أطفال الوضع العائمى 11
 11.9 21 متزوج بدون أطفال 18
 31.1 813 أعزب 12
 11.9 21 دوالر 5000أقل من  الدخل  12
 21.2 121 دوالر1111-2111 11
 21.2 112 دوالر11111-2111 13
 12 12 دوالر فأكثر 11111 12
 33 881 موظف التوظيف 12

 81.8 21 طالب 9
 2.2 82 متقاعد 81
 2.1 11 فئات أخرى 81



 (2222) يناير 1 عدد 2 مجلد                                                    المعهد العالي للدراسات النوعية مجلة  
   

 

 

  رمضانإبراهيم د.أ.                         ( .........سياحة الطعام وأثرها فى جذب العمالء)

 

 313 

 %63إلناث بنسبة يتبين من تحميل العينة أن الغالبية ممثمة فى جنس ا
وفيما يتعمق بالعمر ، تظير البيانات الموجزة أن العينة  09بينما الذكور بنسبة %

سنة   61، 67التى تمت مقابمتيا ىى ممثمة بشكل واسع فى الفئة العمرية مابين 
، %19.1" سنة عمى 01-07بينما تحتوى الفئة العمرية "  %47.7بمعدل 

" سنة 91-97( ، الفئة العمرية من "%16.8)" عاما1.-7.والفئة العمرية من "
(.وباإلنتقال إلى %5.9عاما") 21(، وأخيرا، الفئة العمرية أكثر من 10.5%)

،   %61.5تحميل الوضع اإلجتماعى لمعينة يمكن أن يظير "العازبون" بنسبة 
، والمتزوجون وليس لدييم أطفال  %26.6والمتزوجون ولدييم أطفال بنسبة 

كد ىذه البيانات أن غالبية العينة تعيش فى جو األسرة،وىى . تؤ %11.9بنسبة
 معمومات ميمة لتفسير النتائج. 

ونتائج التأىيل األكاديمي التي يمتمكيا المستيمك الذي تمت مقابمتو 
 62.3%بعد التخرج، نسبة   62.4تظير ارتفاع مستوي التعميم الجامعى إلى %

مقابمتيم لدييم مستوى تعميمي فقط من الذين تمت  %10.8مؤىل فوق متوسط؛ 
متوسط. وفيما يتعمق بتوزيع األشخاص الذين تمت مقابمتيم حسب المينة ، 
يمكن رؤية الواقع االجتماعي واالقتصادي المتنوع ، والمين التي تظير نسبة 

، 60.6، تمييا الطالب بنسبة %  22%أكبر ىي تمك الموظفين بنسبة 
 .%8.3والمتقاعدين مع 
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 :التكرارات النسبية واإلنحراف المعيارى الستمارة العاممين بالفنادق(3جدول )
غير  العبارة م

موافق 
 %بشدة

غير 
 %موافق
 

 

 محايد
% 

 موافق 
% 

موافق  
بشدة
% 
 

المتوسط 
 الحسابى

االنحراف 
 المعيارى

 الدرجة

تقديم تتبنى اإلدارة الفندقية  1
بعد معرفة  لمضيوف الخدمات

 .حاجات ورغبات المستيمك

موافق  1.198 3.97 44.8 26.9 14.9 7.5  6.0 
 بشدة

تتبنى اإلدارات السياحية  8
والفندقية فمسفة تنطمق منيا 
مبادئ أساسية واستراتيجية 
لتحقيق القدر األكبر من رضا 

 الضيوف.

موافق  1.144 3.91 41.8 23.9 20.9 10.4 3.0
 بشدة

الحصول عمى تطور  إمكانية 2
حية في تقديم الخدمات السيا

والفندقية من خالل تدريب 
الكوادر الفنية العاممة بيذا 

والتي تؤدي ىذه   القطاع
 .الخدمات

 موافق 1.215 3.54 22.4 38.8 17.9 11.9 9.0

وتعتبر عممية التدريب من  2
 الفندقيةأساسيات اإلدارة 

الحديثة سواء لمعاممين الجدد 
إلكسابيم الميارات الالزمة 
لمتعرف عمى جو العمل 

لسياحي واعدادىم بنجاح ا
 .لتأدية ميام وظائفيم

 محايد 1.208 3.36 20.9 23.9 35.8 9.0 10.4

قوم اإلدارة عمى تعيين ت 1
العاممين من ذوي الخبرة 

 .واالختصاص

 محايد 1.022 2.87 9.0 7.5 56.7 14.9 11.9

أىمية ارتباط البرنامج التدريبي  3
بطبيعة األعمال التي يمارسيا 

 .المشاركون

 محايد 0.899 3.94 23.9 12.2 56.4 4.5 3.0

تقبل العاممون عممية التدريب  2
 .بصورة عالية

 محايد 0.931 3.39 14.9 20.9 56.7 3.0 4.5

ليس ىناك استفتاء لمضيوف  2
الوافدين والمقيمين في الفنادق 
لبيان الرأي حول مستوى 
الخدمات المقدمة ليم مما 
يؤكد ضعف المتابعة لتطوير 

الخدمات باعتماد برامج  ىذه

 محايد 0.982 3.16 11.9 14.9 57.6 8.7 6.9
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غير  العبارة م
موافق 

 %بشدة

غير 
 %موافق
 

 

 محايد
% 

 موافق 
% 

موافق  
بشدة
% 
 

المتوسط 
 الحسابى

االنحراف 
 المعيارى

 الدرجة

 .تدريب متخصصة
وضعت غرفة المنشات  9

السياحية ، خطة شاممة 
لتدريب العاممين بالقطاع عمى 
صحة وسالمة الغذاء، و 

 ٠٥٥بتدريب  الغرفة  قامت
من مديري المطاعم السياحية 

 .بمصر

 موافق 0.963 3.97 28.4 52.2 11.9 3.0 4.5

متابعة اإلدارة الفندقية المستمرة  11
بمستوى سالمة الغذاء  لإلرتقاء

 . والمعايير الصحية

 محايد 1.017 3.28 14.6 18.2 55.2 4.5 7.5

تدريب العاممين في مجال  11
من  الغوص واألنشطة البحرية

قبل غرفة الغوص واألنشطة 
 البحرية.

 افقمو  1.215 3.54 20.9 41.8 17.9 9.0 10.4

 غرفة المنشآت السياحية أعدت 18
مديري ل دورة متخصصة 

ومسئولي الجودة واألغذية 
والمشروبات بالمطاعم 
والمنشآت السياحية، عمى 
االتجاىات العالمية الحديثة 
في مجال صحة وسالمة 
الغذاء، لتطوير جودة الطعام 
ضمن الخدمات المقدمة 

 .لمسائحين

 موافق 1.189 3.57 19.4 46.3 16.4 7.5 10.4

 محايد            3.541 المتوسط العام
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 :التحميل والمناقشة
تشير نتائج التحميل إلستمارة العاممين فيما يخص كفاءة أداء العاممين  

وأثرىا فى رضا العمالء مما يساعد فى زيادة أعداد الزائرين المتوقعة إلى 
ر عند درجة مؤسسات الضيافة المصرية،  وأن معظم أراء العاممين تنحص

( ويشير ذلك إلى تفاوت أراء العاممين حول الموافقة عمى مدى إتباع محايد)
العاممين لسياسات اإلدارة الفندقية. فأغمب العاممين يرون أن اإلدارة تعتبر عممية 
التدريب من أساسيات اإلدارة الفندقية الحديثة سواء لمعاممين الجدد إلكسابيم 

مى جو العمل السياحي واعدادىم بنجاح لتأدية ميام الميارات الالزمة لمتعرف ع
، حيث يسيم ذلك .وظائفيم.، ويرون تقبل العاممين عممية التدريب بصورة عالية

فى رفع كفاءة العاممين بالفنادق ، وأيضا من وجية نظرىم فى تطوير أداء 
 وقدرات ومعارف العاممين ، ويرون أن ذلك سيسيم بقدر كبير فى تحفيزىم وزيادة
دافعيتيم نحو العمل مما يؤدى لتنشيط السياحة وبالتالى المساىمة فى زيادة 
 أعداد الزائرين لمفنادق بينما األغمبية من باقى البنود حصمت عمى درجة)موافق(
ويظير ذلك فى قيام غرفة المنشآت السياحية بإعداد دورة متخصصة  لمديري 

المنشآت السياحية عمى ومسئولي الجودة واألغذية والمشروبات بالمطاعم و 
االتجاىات العالمية الحديثة في مجال صحة وسالمة الغذاء، لتطوير جودة 
الطعام ضمن الخدمات المقدمة لمسائحين، لتكرارية السائحين لزيارة المقصد 
 السياحي المصري ويتفق كل ماسبق مع مايراه

(،الضالعين،8112(،نادية،)8111(،عميوه،)1991(،محسن،)8112زوين،)
(8111) .،Saed,(2016)                        
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 (:التكرارات النسبية واإلنحراف المعيارى الستمارة الزائرين لمفنادق4جدول )
 

غير  العبارة م
موافق 

 بشدة
% 

غير 
 موافق

%  

 محايد
% 

 موافق 
% 

موافق  
 بشدة
%  

المتوسط 
 الحسابى

االنحراف 
 المعيارى

 الدرجة

حضور  1
ميرجان 

 يذالطعام والنب

 محايد 0.929 3.37 9.0 35.8 44.8 4.4 6.0

عرض  8
المناطق 
الطبيعية 
والحدائق 

 والحياة البرية

 موافق 1.070 3.81 23.9 50.7 14.9 3.0 7.5

البقاء في  2
 اإلقامة الفاخرة

 موافق 0.885 3.58 7.5 58.2 23.9 6.0 4.5

الذىاب إلى  2
المعارض 

الفنية 
 والمتاحف

 محايد 0.935 3.21 10.4 19.4 56.7 7.8 5.7

مشاىدة معالم  1
المدينة في 
المناطق 

الريفية والبمدات 
 الصغيرة

 محايد 1.047 3.22 12.5 20.9 52.8 3.9 9.9 

االسترخاء أو  3
الحصول عمى 

عالج في ال
 منتجع صحي

 موافق 0.823 4.05 26.9 58.7 9.0 3.3 2.1

زيارة المواقع  2
التاريخية 

 محايد 0.873 3.24 8.0 23.9 56.1 7.5 4.5
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غير  العبارة م
موافق 

 بشدة
% 

غير 
 موافق

%  

 محايد
% 

 موافق 
% 

موافق  
 بشدة
%  

المتوسط 
 الحسابى

االنحراف 
 المعيارى

 الدرجة

 واألثرية
البقاء في سكن  2

ذاتي الخدمة 
 أو التخييم

 محايد 0.867 3.41 12.2 26.9 53.7 4.2 3.0

تمبية الطاىي  9
 فنالمحمي ل
 الطبخ

 موافق 0.902 3.89 23.8 49.6 20.9 2.7 3.0

التعرف عمى  11
أشخاص في 
منازليم من 
خالل البقاء 
في أماكن 
المبيت 
 واإلفطار

9.0 10.
4 

 محايد 1.093 3.18 14.9 16.4 49.3

منطاد لالذىاب  11
 اليواء الساخن

 موافق 0.838 3.96 26.8 46.3 23.9 1.5 1.5

اإلستمتاع  18
 .معب الجولفب

 موافق 0.815 4.06 29.9 51.6 14.9 2.1 1.5

منتجات  12
الطيى التى 

تمثل فن 
الطيى الفعمى 

 لممدن.

 محايد 1.154 3.32 17.8 23.9 39.7 9.0 9.6

حضور  12
الميرجان 

الثقافى الغذائى  
بيدف دعم 
المناطق 
 الريفية.

 موافق 1.093 3.73 25.0 41.8 20.9 6.0 6.3
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غير  العبارة م
موافق 

 بشدة
% 

غير 
 موافق

%  

 محايد
% 

 موافق 
% 

موافق  
 بشدة
%  

المتوسط 
 الحسابى

االنحراف 
 المعيارى

 الدرجة

حضور  11
المعارض 
السياحية 
 المتميزة.

 موافق 1.163 3.58 19.7 44.7 17.9 8.7 9.0

المشاركة فى  13
تنظيم 

الفعاليات 
 الغذائية.

 محايد 1.044 3.49 20.8 23.9 43.3 7.5 4.5

إستخدام  12
العولمة في 

الترويج 
لسياحة الطعام 
في المناطق 

 المختمفة.

 موافق 0.799 4.00 27.2 48.7 22.0 0.9 1.2

حضور  12
ميرجانات 

البيرة والويسكى 
 المتميزة.

 محايد 0.857 3.53 16.4 25.4 54.6 1.5 2.1
 

األطعمة  19
المعمبة والتى 

تعتبر من 
الوسائل 
تقديم المناسبة ل

الطعام وخاصة 
عندما يكون 
السياح في 
الطرق أو 
تتحرك في 
 المركبات.

 موافق 1.075 3.89 29.8 46.3 11.9 6.6 5.4
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غير  العبارة م
موافق 

 بشدة
% 

غير 
 موافق

%  

 محايد
% 

 موافق 
% 

موافق  
 بشدة
%  

المتوسط 
 الحسابى

االنحراف 
 المعيارى

 الدرجة

حضور  81
الميرجانات 

الثقافية 
 والترفييية.

 موافق 1.105 3.78 26.8 43.0 17.9 5.7 6.6

ممارسة  81
األنشطة 
البحرية 

ومشاىدة جمال 
المناظر 
 الطبيعية.

7.5 10.
1 

 موافق 1.176 3.60 24.5 36.4 21.5

 موافق 2.31 المتوسط العام
 : التحميل والمناقشة

تشير نتائج التحميل إلستمارة الزائرين فيما يخص معايير سياحة الطعام إلى أن 
معظم أراء الزائرين تنحصر عند درجة )موافق( ويرون أن ىناك فرصًا كبيرة 

فيم يوافقون عمى البقاء فى اإلقامة  لتحقيق أعمى مستوى من سياحة الطعام ،
الفاخرة والتمتع بالمناظر الطبيعية والتنزه فى الحدائق والتعرف عمى الحياة 
البرية.،وأيضا  يوافقون عمى االسترخاء أو الحصول عمى عالج في منتجع 
صحي ، وحضور الميرجانات الثقافية الغذائية ، والمشاركة فى تنظيم الفعاليات 

ما ىم محايدون تجاه بقية البنود فيما يخص حضور ميرجانات البيرة الغذائية بين
والويسكى ، وحضور المعارض السياحية، وزيارة األماكن التاريخية واألثرية ، 
وحضور ميرجان الطعام  والنبيذ وأيضا محايدون بخصوص البقاء فى سكن 

البقاء  ذاتى الخدمة أو التخييم ، والتعرف عمى أشخاص فى منازليم من خالل



 (2222) يناير 1 عدد 2 مجلد                                                    المعهد العالي للدراسات النوعية مجلة  
   

 

 

  رمضانإبراهيم د.أ.                         ( .........سياحة الطعام وأثرها فى جذب العمالء)

 

 311 

فى أماكن المبيت واإلفطار.ونرى توافقيم في أن األطعمة المعمبة تعتبر من 
الوسائل المناسبة لتقديم الطعام وخاصة عندما يكون السياح في الطرق أو تتحرك 
في المركبات. ، ورغبتيم القوية فى حضور الميرجانات الترفييية وممارسة 

السياحة وخصوصا سياحة الطعام  األنشطة البحرية كل ذلك يساعد ويدعم نشاط
 وأيضا يكون عامل قوى فى زيادة أعداد السائحين  ويتوافق كل ماسبق مع 

Basman,(2011); (Richards,2002); Long, (2004);Groot,(2010);Palmer, 

(2010); Richards and Mak.et.al.,(2011); Ab Karim and 

Chi,(2011);WTTC, 2015); Su, (2015).  

(:المتوسط الحسابى ،اإلنحراف المعيارى ،معامل األختالف ،األهمية 1جدول )
 النسبية الستمارة الزائرين بالفنادق

المتوسط  العبارة م
 الحسابى

االنحراف 
 المعيارى

معامل 
 االختالف

األهمية 
 النسبية%

RII 

ترتيب االهمية 
 النسبية

  متوسط مرتفع 0.674 0.275 0.929 3.37 حضور ميرجان الطعام والنبيذ 1

عرض المناطق الطبيعية والحدائق  8
 والحياة البرية

 متوسط مرتفع 0.762 0.280 1.070 3.81

 متوسط مرتفع 0.716 0.247 0.885 3.58 البقاء في اإلقامة الفاخرة 2

الذىاب إلى المعارض الفنية  2
 والمتاحف

 متوسط مرتفع 0.642 0.291 0.935 3.21

م المدينة في المناطق مشاىدة معال 1
 الريفية والبمدات الصغيرة

 متوسط مرتفع 0.644 0.325 1.047 3.22

عالج الاالسترخاء أو الحصول عمى  3
 في منتجع صحي

 عالى 0.810 0.203 0.823 4.05

  متوسط مرتفع 0.648 0.269 0.873 3.24 زيارة المواقع التاريخية واألثرية 2

أو  البقاء في سكن ذاتي الخدمة 2
 التخييم

 متوسط مرتفع 0.682 0.254 0.867 3.41

 متوسط مرتفع 0.778 0.231 0.902 3.89 الطبخ فنتمبية الطاىي المحمي ل 9
  متوسط مرتفع 0.636 0.343 1.093 3.18التعرف عمى أشخاص في منازليم  11
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المتوسط  العبارة م
 الحسابى

االنحراف 
 المعيارى

معامل 
 االختالف

األهمية 
 النسبية%

RII 

ترتيب االهمية 
 النسبية

من خالل البقاء في أماكن المبيت 
 واإلفطار

  متوسط مرتفع 0.792 0.211 0.838 3.96 منطاد اليواء الساخنلالذىاب  11

 عالى 0.812 0.201 0.815 4.06 .معب الجولفاإلستمتاع ب 18

منتجات الطيى التى تمثل فن  12
 الطيى الفعمى لممدن.

 متوسط مرتفع 0.664 0.347 1.154 3.32

حضور الميرجان الثقافى الغذائى   12
 بيدف دعم المناطق الريفية.

 متوسط مرتفع 0.746 0.293 1.093 3.73

  متوسط مرتفع 0.716 0.324 1.163 3.58 حضور المعارض السياحية المتميزة. 11

المشاركة فى تنظيم الفعاليات  13
 الغذائية.

 متوسط مرتفع 0.698 0.299 1.044 3.49

استخدام العولمة في الترويج لسياحة  12
 الطعام في المناطق المختمفة.

 ىعال  0.80 0.199 0.799 4.00

حضور ميرجانات البيرة والويسكى  12
 المتميزة.

 متوسط مرتفع 0.706 0.242 0.857 3.53

19 

األطعمة المعمبة والتى تعتبر من 
الوسائل المناسبة لتقديم الطعام 
وخاصة عندما يكون السياح في 
 الطرق أو تتحرك في المركبات.

  متوسط مرتفع 0.778 0.276 1.075 3.89

ت الثقافية حضور الميرجانا 81
 والترفييية.

  متوسط مرتفع 0.756 0.292 1.105 3.78

ممارسة األنشطة البحرية ومشاىدة  81
 جمال المناظر الطبيعية.

  متوسط مرتفع 0.720 0.326 1.176 3.60

 متوسط مرتفع    2.31 المتوسط العام 
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 التحميل والمناقشة:
( أن 9لمبينة فى جدول)تشير النتائج الخاصة بتحميل استمارة الزائرين وا

أعمى مستوى من األىمية النسبية يتعمق ببنود سياحة الطعام والعوامل التى 
تساعد عمى تنشيطيا ومن ثم تنشيط السياحة بوجو عام، والمتمثمة فى اإلستمتاع 

(، واإلسترخاء أو الحصول عمى عالج فى منتجع (0.812بمعب الجولف بنسبة 
عولمة فى الترويج لسياحة الطعام فى (، إستخدام ال1.301صحى بنسبة)

(.وبينما باقى البنود تحتل مستوى متوسط 1.31المناطق المختمفة بنسبة )
اإلرتفاع  فى األىمية النسبية والمتمثمة فى األطعمة المعمبة  والتى تعتبر من 
الوسائل المناسبة لتقديم الطعام وخاصة عندما يكون السياح في الطرق أو تتحرك 

(،وأيضا تمبية الطاىى المحمى لفن الطيى بنسبة 0.778ات بنسبة)في المركب
(، 1.926(،عرض المناطق الطبيعية والحدائق والحياة البرية بنسبة) 0.778)

(،وأيضا 1.992يمييا الرغبة فى حضور الميرجانات الثقافية والترفييية بنسبة)
(. 1.961ممارسة األنشطة البحرية ومشاىدة جمال المناظر الطبيعية بنسبة)

وكذلك بالنسبة لباقى البنود جميعا تظير أىمية معايير سياحة الطعام ومدى 
قبول الزائرين عمييا مما يساعد عمى تنشيط السياحة وزيادة عدد السائحين 

  من: لضيافة المصرية وىذ يتوافق مع كل  لمؤسسات ا

UNWTO,(2017);Scott & Duncan,(2017);Richards,( 2012);Wolf, 

(2002);Justiniano, Jaría- Chacón & Valls-Pasola,( 2017). 

 
( اختبار معامالت االنحدار البسيط ونتائج االرتباط بين كل من أداء 3جدول)

 العاممين فى الفنادق)متغير مستقل( وأعداد الزائرين لمفنادق )متغير تابع(
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قيمة المعامل  نموذج
 البائى

الخطأ 
المعيارى 
لممعامل 

 البائى

معامل 
 النحدارا

 البسيط

معامل ارتباط  قيمة )ت(
 بيرسون

R 
 االجمالى

 المعنوية

المتغير 
المستقل)كفاء أداء 

العاممين في 
 الفنادق(

-56.3449 1.476  -19.072 0.998 0.000 

المتغير التابع)أعداد 
 الزائرين لمفنادق(

1.793 0.004 0.998  317.697 1.000 0.000 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
ط لتمك العالقة بتحميل معامل االرتباط بين متغيري الدراسة وجد أن معامل االرتبا

بمعنى وجود عالقة طردية جيدة بين ( 0%بإرتباط معنوى عند)  0.99)ىو )
كال العنصرين، ويشير ذلك إلى اإلرتباط بين تفعيل سياسات أداء العاممين داخل 

 الفنادق وبين تحقيق اليدف نحو زيادة أعداد الزائرين.
ر مستقل وبين أعداد وبتحميل معامل اإلنحدار بين كفاءة أداء العاممين كمتغي

وبتحميل معادلة  Beta=(0.99) الزائرين كمتغير تابع، وجد أن معامل االنحدار
اإلنحدار يتبين أنو كمما زادت درجة كفاءة أداء العاممين فى الفنادق بمعدل درجة 

  1.79واحدة حدثت زيادة فى مستوى أعداد السائحين الوافدين لمفنادق بمعدل 
ىناك عالقة معنوية قوية وبالتالى تزداد أعداد السائحين  درجة.،مما يدل عمى أن

افق مع ورغبتيم فى العودة لمسياحة داخل مؤسسات الضيافة المصرية.، وىذا يتو
  من: كل  
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(،الضالعين،8112(،نادية،)8111وه،)(،عمي1991(،محسن،)8112زوين،)
(8111); Saed,(2016)   

ونتائج االرتباط بين كل من سياحة ( اختبار معامالت االنحدار البسيط 7جدول)
 الطعام )متغير مستقل( وأعداد الزائرين لمفنادق )متغير تابع(

قيمة المعامل  نموذج
 البائى

الخطأ 
المعيارى 
لممعامل 

 البائى

معامل 
 االنحدار

 البسيط

معامل  قيمة )ت(
ارتباط 

 بيرسون
R 

 االجمالى

 المعنوية

المتغير المستقل)سياحة 
 الطعام(

-28.149 1.476  -19.072 0.998 0.000 

 0.000 1.000 317.697  0.998 0.004 1.320 (المتغير التابع)أعداد الزائرين

بتحميل معامل االرتباط بين متغيري الدراسة وجد أن معامل االرتباط 
بمعنى وجود عالقة طردية ( 0%بإرتباط معنوى عند)  0.99)لتمك العالقة ىو )
سياحة نصرين، ويشير ذلك إلى اإلرتباط بين تفعيل سياسات جيدة بين كال الع

 وبين تحقيق اليدف نحو زيادة أعداد الزائرين. الطعام
وبتحميل معامل اإلنحدار بين سياحة الطعام كمتغير مستقل وبين أعداد الزائرين 

وبتحميل معادلة اإلنحدار  Beta=(0.99) كمتغير تابع، وجد أن معامل االنحدار
كمما زادت درجة سياحة الطعام  بمعدل درجة واحدة حدثت زيادة فى  يتبين أنو

درجة.،مما يدل عمى أن  1.32مستوى أعداد السائحين الوافدين لمفنادق بمعدل 
ىناك عالقة معنوية قوية وبالتالى تزداد أعداد السائحين ورغبتيم فى العودة 

 من: ل  افق مع كلمسياحة داخل مؤسسات الضيافة المصرية.، وىذا يتو
 UNWTO, (2017); Scott & Duncan, (2017); Richards, (2012); Wolf, 

(2002);Justiniano,Jaría- Chacón & Valls-Pasola, (2017). 
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 التوصيات:
اىتمام إدارة المرافق السياحية بنشاط سياحة الطعام والعمل عمى تنميتو  -0

 بصفة مستمرة.
  تمرة لمعاممين في الفنادق تتصل بالتخصص الدقيق.إنشاء برامج تدريبية مس -6
أخذ الرأي أو اإلستفتاء المستمر من  قبل ضيوف الفنادق والسياح لمعرفة  -0

 مستوى الخدمات السياحية المقدمة ليم.
إعادة النظر في نظام الحوافز والرواتب لمعاممين في األقسام المتخصصة  -.

 خدمات.وتبني مفيوم التدرج الميني لتفعيل نشاط ال
رسم إستراتيجية لمتعاون مع عناصر البيئة السياحية المصرية لموقوف عمى  -9

 نقاط الضعف ومعالجتيا.
اعداد وتوصيف لموظائف في القطاع السياحي المصرى كأساس لتنظيم   -2

 البرامج التدريبية وفق التخصصات.
ة مبيعات قطاع الخدمات الغذائية االستيالكيمناشدة  قطاع السياحة بتنمية   -9

لما لو من أثر كبير فى تنشيط سياحة الطعام  وجذب العمالء  لمؤسسات 
 الضيافة المصرية.
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 المراجع العربية:
،أثر التمكين اإلداري في التميز (8111الضالعين، عمى الفالح) -0

التنظيمي : دراسة ميدانية في شركة االتصاالت األردنية، مجمة 
 .76 –العدد األول ، ص العموم اإلدارية ) األردن( ،  -دراسات

، فن  وادارة الفنادق ، وائل 2003))عبد األمير عبد كاظم زوين ،  -6
 .لمنشر ، عمان ، األردن

تحديد اإلتجاىات التدريبية، مطبعة مصر  (8111عميوه، السيد،) -0
 الجديدة ، الطبعة األولى جميورية مصر العربية.

ر المجالوي ، الفندقة إدارة واقتصاد ، دا (1991)محسن ، مروان  -.
 .لمنشر ، عمان ـ االردن

استخدام (2017) نادية، لطفى عبد الوهاب وسناء، محمود سميمان -9
في تقييم أداء المنظمات بحث تطبيقي EFQMنموذج التميز األوربي 

 .63في مستشفى النعمان العام ، مجمة دنانير،العدد الثامن،العراق ،ص
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