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 المستخلص                            
 

التراسددإ ىلددا  مدد ت ثددتل قدرمرالثجددترا  النظهرمددإ لقثق ثددإ  ددم قمجمدد   هددتا  الثق ثدد   هددت   

الفقت مدإ ثددال  ددح  ردرت  ررددمقمال رتمسددقمال ظقاددرا  هثمدإ التراسددإ ثددال  دح  الن قدد  الق ددر  اثدد  

قشكقه ثال  غق ء لقثكقاإ العرا مإ ظالن ق  العثقم ا  قم ره  لعتت ثال الفق ت  الترنإ الثثق اة  )ا ا  

( ش صآ ثال 58الثقصظر، ظاغتات ظ  قسرمال ظالستمر( ظراج  هذه التراسإ عقا عمقإ ثكظقإ ثال)ظ

الثحم    ظاسق تاثه  -3الثج اح    -2االسقا قإ   -1الثتمرمال  م الثق ث   الثامظرإ ظاعقثت   

سدق تاا  تظا   س سمإ لنثع الام ق   ظالثعقظث   الثقعقجدإ ا لتراسدإ القدم قدا ثع لنقهد  ظقمقمقهد  ظا

عتت ثال األس لم  االمص تمإ ظهم)الظسر المس ام ظ االقمرا  الثعم ر  ظثع ث  اال قح  ظثع ثد  

(ظقمقمددد  االقمدددتار ال ردددم الاسدددمر ( لظ دددت قظصدددق  التراسدددإ الدددا عدددتت ثدددال pearsonاإلرقاددد ر )

ظ علك  محاولة المنظمات الفندقية أن تمتلك  مدكدتات هويتيكة متفوقكة للحفكااالسققق ن   ك ال  اراه  

مستوى معين من التمييز .و تتطكلب الخككدمات قككدتات متميكزة يككتيدة مكن نوعغككا واككيت قاقلكة للتدككليد 

من قكقل المنايسين االختين ويي قكلل   تملكل الكتان اسساسكي لتحديكي الميزةالتنايسكية المسكتدامة و 

التعاقكد مكش ككتاات أهنقيكة لوحظ من خالل الزياتات المتاتتة أن إداتة المنظمات الفندقيكة تسكع  الك  

لالستلماتوقلل  يمانغا تطويتخقتات مديتيغا وتدتيقغم عل  أحدث ما توصلت إليِه المنظمات االهنقية 

. أمكككا أيكككم توصكككيات الدتاسكككة ل يدكككد ااكككدت القاحكككث لتوتةالسكككمال للككككتاات الدوليكككة قالكككدخول يكككي 

دم التانولكوهي وللك  مكن خكالل   مكتوعات االستلماتوالتعاقدات التي يمان ان يحدي دتهة مكن التدك

معكدات  –ندل خقتات ومددتات وانظمة االداتة الحديلة قالمنظمات الفندقية .و ادخكال تهغيكزات ا اتالت 

( هديدة يمان استخدامغا يكي تسكغيل تدكديم الخكدمات يكي المنظمكات الفندقيكة ولكتوتة إعكداد اكوادت 

 متخصصة يي مهال خدمات السياحة والفندقة . 

 

 
 


