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  المدتخلصالمدتخلص
في النشاط السياحي في طياتها األبعاد االجتماعية والثقافية والنفسية والدينية والثقافية في النشاط السياحي في طياتها األبعاد االجتماعية والثقافية والنفسية والدينية والثقافية   تكتنف القيم االخالقيةتكتنف القيم االخالقية          

والسياسية ،لما لها من دور فاعل في تقديم خدمات سياحية ذات خصائص فنية ،فهناك تنوع وتعدد في االجناس والسياسية ،لما لها من دور فاعل في تقديم خدمات سياحية ذات خصائص فنية ،فهناك تنوع وتعدد في االجناس 
سياحة )الثقافية ، الدينية ،األثارية سياحة )الثقافية ، الدينية ،األثارية واالعراق والعادات والتقاليد والحاجات والرغبات لدى السياح في برامجهم في الواالعراق والعادات والتقاليد والحاجات والرغبات لدى السياح في برامجهم في ال

قيم اخالقية متنوعة في االصول قيم اخالقية متنوعة في االصول وأدى هذا الى وجود حاجة الى وأدى هذا الى وجود حاجة الى   ، الطبيعية ، الموسمية ، الترفيهية، الخ ..(، الطبيعية ، الموسمية ، الترفيهية، الخ ..(
االرتقاء بمستوى االرتقاء بمستوى مما ينبغي مما ينبغي في اطار تقديم الخدمات السياحية ، في اطار تقديم الخدمات السياحية ، ومجاالت تفاعمها مع المجتمعات السياحية،ومجاالت تفاعمها مع المجتمعات السياحية،

اتصال مكثف مع االشياء واالفعال اتصال مكثف مع االشياء واالفعال الى المستوى االمثل كونه في الى المستوى االمثل كونه في ممنتج السياحي  ممنتج السياحي  ونوعية القيم االخالقية لونوعية القيم االخالقية ل
  ق مع السياح خالل تمتعهم بالخدمات السياحية المقدمة ، ق مع السياح خالل تمتعهم بالخدمات السياحية المقدمة ، ااذو ذو واالواال

وتظهررر أهميررة دور القرريم األخالقيررة لممنررتج السررياحي فرري خصررائص الخدمررة السررياحية بسررب  مررا يتميررز برره المنررتج وتظهررر أهميررة دور القرريم األخالقيررة لممنررتج السررياحي فرري خصررائص الخدمررة السررياحية بسررب  مررا يتميررز برره المنررتج 
ي عرردم األسرتقرار والتحرردي الكبيرر فري عممرره، وعميره مواجهرة هررذا التحردي بقدرترره ي عرردم األسرتقرار والتحرردي الكبيرر فري عممرره، وعميره مواجهرة هررذا التحردي بقدرترره السرياحي كمسسسرة مررن التعقيرد فرالسرياحي كمسسسرة مررن التعقيرد فر

عمررررى ااسررررتجابة لمتطمبررررات البيئررررة السررررياحية ومررررن خررررالل لتبرررراع لسررررتراتيجية تكيفهررررا فرررري التعامررررل مررررع المتغيرررررات عمررررى ااسررررتجابة لمتطمبررررات البيئررررة السررررياحية ومررررن خررررالل لتبرررراع لسررررتراتيجية تكيفهررررا فرررري التعامررررل مررررع المتغيرررررات 
والمسسسرة السرياحية والمسسسرة السرياحية السيكولوجية وااجتماعية واالقتصرادية والدينيرة والثقافيرة والقانونيرة. ممرا يتطمر  مرن العراممين السيكولوجية وااجتماعية واالقتصرادية والدينيرة والثقافيرة والقانونيرة. ممرا يتطمر  مرن العراممين 

التصروي  عمررى التصروي  عمررى عمرى حرد سرواء جهردًا فري التغييرر ،وااسرتجابة  لمتطمبررات العمرل انتراج خدمرة سرياحية متميرز  . و عمرى حرد سرواء جهردًا فري التغييرر ،وااسرتجابة  لمتطمبررات العمرل انتراج خدمرة سرياحية متميرز  . و 
القرريم االخالقيررة لممنررتج السررياحي بمررا يمكررن ان تكررون عررامال لمررا ايجابيررا او سررمبيا فرري تحديررد خصررائص الخرردمات القرريم االخالقيررة لممنررتج السررياحي بمررا يمكررن ان تكررون عررامال لمررا ايجابيررا او سررمبيا فرري تحديررد خصررائص الخرردمات 

لعينة من العاممين في الفنرادق والشرركات لعينة من العاممين في الفنرادق والشرركات عية التي قام بها الباحث عية التي قام بها الباحث السياحية ، وعميه ومن خالل الدراسة االستطالالسياحية ، وعميه ومن خالل الدراسة االستطال
وتجربترره العمميرة فرري مجررال السرياحة وتبرررز المشرركمة وتجربترره العمميرة فرري مجررال السرياحة وتبرررز المشرركمة ( عينرة مررن خررالل اجرراء االسررتبانة ( عينرة مررن خررالل اجرراء االسررتبانة 091091السرياحية المقرردر   )السرياحية المقرردر   )

القتصرادي القتصرادي لردى المننتتججرين والسرياح فري عمميرات التفاعرل والتبرادل االجتمراعي والردى المننتتججرين والسرياح فري عمميرات التفاعرل والتبرادل االجتمراعي وا  األخالقيرةاألخالقيرةمن اختالف تقدير القيم من اختالف تقدير القيم 
فري طبيعرة فري طبيعرة   األخالقيةاألخالقيةالقيم القيم   بأهميةبأهميةوالثقافي وغيرها مما يستدعي ان يكون هنالك تصور واضح ودقيق لدى المننتتجج والثقافي وغيرها مما يستدعي ان يكون هنالك تصور واضح ودقيق لدى المننتتجج 

واليجررراد عالقرررات االرتبررراط فررري واليجررراد عالقرررات االرتبررراط فررري ، ، ، وقرررد اسرررتخدم الباحرررث األدوات ااحصرررائية لتفسرررير الظررراهر  ، وقرررد اسرررتخدم الباحرررث األدوات ااحصرررائية لتفسرررير الظررراهر  الخررردمات السرررياحيةالخررردمات السرررياحية
، وتوصررل ، وتوصررل ترراثيراً ترراثيراً   أكثرررأكثرررء التحميررل العرراممي لمعرفررة أي المتغيرررات ء التحميررل العرراممي لمعرفررة أي المتغيرررات االقتررران والتوافررق لمتغيرررات الدراسررة ومررن ثررم أجرررااالقتررران والتوافررق لمتغيرررات الدراسررة ومررن ثررم أجرررا

نتررتجج السررياحي فرري المحررددات المهمررة لسررموك المحررددات المهمررة لسررموك الباحررث الررى عرردد مررن االسررتنتاجات منهررا  تشرركل القرريم األخالقيررة الباحررث الررى عرردد مررن االسررتنتاجات منهررا  تشرركل القرريم األخالقيررة  نتررتجج السررياحي فرري المن المن
والنظافة وغيرها في والنظافة وغيرها في   تفاعمه مع المجتمع السياحي ووعيه السياحي باهمية قيم المصداقية والعدالة والنزاهة واالمانةتفاعمه مع المجتمع السياحي ووعيه السياحي باهمية قيم المصداقية والعدالة والنزاهة واالمانة
دراسررة القرريم االخالقيررة دراسررة القرريم االخالقيررة التفاعررل والتبررادل االجتمرراعي فرري عمميررات تقررديم الخدمررة السررياحية بصررور  مثاليررة. وارتبرراط التفاعررل والتبررادل االجتمرراعي فرري عمميررات تقررديم الخدمررة السررياحية بصررور  مثاليررة. وارتبرراط 

لممنتج السياحي بدراسة شبكة العالقات االجتماعية الثقافية من عادات وتقاليد وأنماط ثقافية متباينة لدى المجتمرع لممنتج السياحي بدراسة شبكة العالقات االجتماعية الثقافية من عادات وتقاليد وأنماط ثقافية متباينة لدى المجتمرع 
التعاون الفاعل والمثمر بين التعاون الفاعل والمثمر بين ضرور  ضرور  ببويوصي الباحث ويوصي الباحث ،،ية الظاهر  أو الكامنة لمسياح ية الظاهر  أو الكامنة لمسياح فهم الوظائف النفسفهم الوظائف النفسللالسياحي السياحي 

تعزيز الثقة المتبادلة بين تعزيز الثقة المتبادلة بين و و السياحية السياحية   األعمالاألعمالالجهات المعنية لمتابعة تنفيذ القوانين والتعميمات المتعمقة باخالقيات الجهات المعنية لمتابعة تنفيذ القوانين والتعميمات المتعمقة باخالقيات 
نتررتجج السررياحي مررن ف نتررتجج السررياحي نتيجررة لمررا يواجهرره المن نتررتجج السررياحي مررن فالعرراممين والمن نتررتجج السررياحي نتيجررة لمررا يواجهرره المن بعض القرريم األخالقيررة لمعرراممين الترري بعض القرريم األخالقيررة لمعرراممين الترري لررلررقرردان قرردان العرراممين والمن

    ..تتعمق باالستقامة واالمانة والمصداقية وغيرها تتعمق باالستقامة واالمانة والمصداقية وغيرها 
  


