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 الملخص
 

والتعرف  ،بالفنادق نا الدراسة إلى قٌاس اتجاهات المجتمعات الرٌفٌة المصرٌة تجاه عمل اإلتهدف 
 ،الصورة العامة عن الفنادق عند هذا المجتمع. حٌ  تم تعرٌف المجتمع الرٌفً وخصائصه ىعل

. الفندقًالسٌاحً وواستكشاف مدى مساهمة المرأة فً النشاط  ،وتوضٌح حالة المرأة فً هذا المجتمع
الصورة العامة  :عدد من المحاور هً ىتحتوي عل استمارة استقصاءتصمٌم  ىعتمدت الدراسة علاو

 ىموافقة المجتمع الرٌفً عل ندرةأسباب  ،عن الفنادق وخدماتها وعمل المرأة فٌها عند المجتمع الرٌفً
سٌن صورة الفنادق عند تحكٌفٌة  ،عمل المرأة بالفنادق أٌضا  تعلٌم اإلنا  فً مإسسات التعلٌم الفندقً و

وتم استخدام  ،المجتمع الرٌفً. تم توزٌع االستبانه على عٌنة عشوائٌة من أفراد المجتمع الرٌفً
وأظهرت النتائج أن مجموعة من المقاٌٌس اإلحصائٌة منها الوسط الحسابً ومعامل ارتباط بٌرسون. 

ٌُقبل ا، كما أن المجتمع الرٌفًهناك تصور سلبً لدى أفراد المجتمع الرٌفً عن الفنادق وخدماته  ال 
 فإنهن الفنادق قسم الفندقً،  وعند تخرج إنا  المجتمع الرٌفً من التعلٌم بمإسسات بناتهم تعلٌم على
ضرورة منها . وأخٌرا  تم التوصل إلى مجموعة من التوصٌات الفنادق غٌر أخرى مجاالت فً ٌعملن

افٌة والتعلٌمٌة فً تحسٌن الصورة العامة للفنادق والعمل تفعٌل دور كال  من المإسسات اإلعالمٌة والثق
ودعم  ،بها لإلنا  العامالتوقٌام الفنادق بتقدٌم مٌزات متنوعة وغٌر تقلٌدٌة  ،فٌها عند المجتمع الرٌفً

 البٌئٌة. فنادقالدولة إنشاء ال
 

 المجتمع الرٌفً المصري، اإلنا ، الفنادق.  الكلمات الدالة:
 
 

 ةمقدم
 

رأة جزء ال ٌتجزأ من نسٌج المجتمع المصري الذي ٌنقسم إلى قسمٌن: مجتمع حضري، تعد الم
ومجتمع رٌفً. وٌالحظ أن المجتمع الرٌفً ٌزٌد عن نصف المجتمع المصري. وعند تقٌٌم دور المرأة 
فً المجتمع الحضري نجد أنها تشارك الرجل فً معظم األعمال، وأنها داعم رئٌسً فً الحٌاة 

واإلجتماعٌة لألسرة. فً حٌن نجد أن المرأة فً المجتمع الرٌفً ُتكلف باألعمال الشاقة اإلقتصادٌة 
والمتدنٌة، مع تهمٌش دورها، وسٌطرة الرجل على الحٌاة اإلقتصادٌة واإلجتماعٌة لألسرة الرٌفٌة؛ 

عٌا . إن المرأة فً لذلك كان لزاما  علٌنا تحسٌن وضع المرأة الرٌفٌة تعلٌمٌا،  وثقافٌا ، واقتصادٌا،  واجتما
المجتمع الرٌفً قد تكون مسئولة عن أسرة، أو قد ٌكون مطلوب منها مشاركة زوجها فً سد 
المتطلبات المادٌة، أو قد ٌكون لدٌها الرغبة فً إثبات ذاتها فً الحصول على عمل ودخل مناسبٌن؛ 

وبها الكثٌر من  ومن هنا تؤتً أهمٌة صناعة الضٌافة كموفر لفرص عمل جٌدة وذات دخل ُمجزي
األعمال التً تتناسب مع طبٌعة المرأة؛ فهل تستطٌع إنا  المجتمع الرٌفً أن ٌشاركن فً صناعة 
ٌُالحظ ندرة إلتحاق إنا  المجتمع الرٌفً بمإسسات التعلٌم الفندقً، وال  الضٌافة والعمل بالفنادق؟ 

تصور سٌئ عن صناعة الضٌافة، ٌشاركن بدور ٌكاد ٌذكر فً النشاط الفندقً، وقد ٌرجع ذلك لوجود 
وعمل اإلنا  بالفنادق، والخدمات التً تقدم بها. فاإلعالم ٌقدم صورة مشوهة عن الفنادق، كما أن 

عن صناعة السٌاحة والضٌافة )اللجنة الدائمة للبحو  غٌر الصحٌحة هناك من ٌروج لبعض الفتاوى 
دور نشط وفعال لتصحٌح الصورة المغلوطة (. ومن هنا وجب علٌنا أن نقوم ب1991 ،العلمٌة واإلفتاء
وكذلك  ،فً إلحاق بناتهم بمإسسات التعلٌم الفندقً واالمجتمع الرٌفً حتى ٌرغب أفراد عن الفنادق لدى

 حتى ٌوافقوا على عمل اإلنا  بالفنادق. 
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 -مشكلة الدراسة:

على مشاركة اإلنا  فً  الحظ الباحثان أن الدراسات السابقة ركزت على العوامل األساسٌة التً تإثر
. كما أن بعض الصعوبات التً تواجه اإلنا  فً أماكن العملوفٌها تم دراسة  ،سوق العمل بشكل عام

إال أن هذه الدراسات لم  ،هذه الدراسات أشارت إلى واقع مساهمة المرأة فً النشاط السٌاحً والفندقً
عمل اإلنا  فً الفنادق. وتكمن مشكلة  ٌتم فٌها التطرق إلى اتجاهات أفراد المجتمع الرٌفً نحو
% من تعداد مصر الذي ٌربو عددهم عن 55الدراسة فً أن نسبة السكان الرٌفٌٌن بلغت ما ٌزٌد عن 

(. وبالنظر والمالحظة نجد أن العامالت بالفنادق، والطالبات 2005 ،تسعٌن ملٌون نسمة )الجندي
الكبٌر من سكان المجتمعات الرٌفٌة ال تشارك اإلنا   بالتعلٌم الفندقً معظمهن من المدن. وهذا التعداد

ٌلة من إنا  المجتمع الرٌفً منه فً العمل الفندقً، وال ٌلتحقن بمإسسات التعلٌم الفندقً إال نسبة ضئ
لتحقن بالتعلٌم الفندقً فإنهن بعد التخرج ٌعملن فً أنشطة أخرى غٌر الفنادق؛ ألن لدى هذا إذا إ

ومن هنا كان البد أن تؤتً هذه  الفنادق، وبخاصة عن عمل المرأة فٌها.المجتمع تصور سلبً عن 
 الدراسة للتعرف على اتجاهات أفراد المجتمع الرٌفً نحو عمل اإلنا  فً الفنادق.

 

 -أهداف الدراسة:

التعرف على الصورة الذهنٌة لدى أهل الرٌف عن الفنادق بصورة عامة وعن عمل المرأة فٌها  .1
رف على اتجاه المجتمعات الرٌفٌة نحو تعلٌم اإلنا  فً مإسسات التعلٌم والتع ،بصورة خاصة

 الفندقً.  
ومن ثم إٌجاد  ؛تحدٌد األسباب التً من أجلها ال ٌوافق أهل الرٌف على عمل المرأة فً الفنادق .2

 بعض الحلول التً تتوافق مع طبٌعة المجتمع الرٌفً حتى ٌتقبل عمل المرأة فً الفنادق.
 عض االقتراحات المناسبة لتحسٌن صورة الفنادق عند المجتمع الرٌفً.الوقوف على ب .3

 
 -أهمٌة الدراسة:

 ،تتلخص أهمٌة الدراسة فً التعرف على اتجاهات المجتمعات الرٌفٌة نحو الفنادق وعمل المرأه فٌها
الكبٌرة والتعرف على أسباب التوجه السلبً لدى هذه المجتمعات وكٌفٌة معالجته؛ مما ٌجعل هذه النسبة 

من المجتمع المصري ُتقبل على تعلٌم بناتهم فً مإسسات التعلٌم الفندقً، ومشاركتهن فً العمل 
بالفنادق؛ وهذا ٌحسن من دخل المرأة الرٌفٌة وٌرتقً بمكانتها، حٌ  أن إدماج المرأة الرٌفٌة فً التنمٌة 

 أحد الركائز األساسٌة للتنمٌة الشاملة والمستدامة.
 

 -فروض الدراسة:

  بٌن الصورة الذهنٌة عن الفنادق لدى المجتمع الرٌفً  إحصائٌةذات داللة  ارتباطٌةتوجد عالقة

 واتجاهاته نحو عمل اإلنا  فً الفنادق.

  بٌن الصورة الذهنٌة عن الفنادق لدى المجتمع الرٌفً  إحصائٌةذات داللة ارتباطٌة توجد عالقة
 م الفندقً.تعلٌم اإلنا  فً مإسسات التعلٌ واتجاهاته نحو

 

 -اإلطار النظري للدراسة:

 المجتمع الرٌفًمفهوم 

إن المجتمع الرٌفً هو مجتمع زراعً ٌتمٌز بالبساطة وعدم التعقٌد، وال ٌتؤثر بالتؤثٌرات الخارجٌة و
(. كما أن الرٌف ٌكون بضواحً المدٌنة، والحضر 2014ضعٌفة )الطٌب،  كان هناك تؤثر بها فدرجته
(. وٌتمٌز النمط االقتصادي ألهل الرٌف باعتماده 2009 ن )عابدٌن والمصري،ٌكون باألمصار والمد

بن خلدون، االزراعة والرعً، فً حٌن أن الصناعة والتجارة هً من اختصاص أهل الحضر ) ىعل
1999.) 
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( أن المجتمع الرٌفً ٌتكون من تلك المناطق التً 2009(، وحبٌب وآخرون )2002وأوضح غنٌم )
ة األلفة والعالقات الشخصٌة غٌر الرسمٌة، وتكون العالقات بٌن أفراده مباشرة وتإدي ترتفع فٌها درج

 نوع متمٌز من الحٌاة، وٌعد النشاط الزراعً هو النشاط المهٌمن فٌها.  ىإل
 

 خصائص المجتمع الرٌفً

الخارجٌة ٌتمٌز المجتمع الرٌفً بالبساطة وصغر بناءه االجتماعً، إضافة إلى أن االتصاالت اإلنسانٌة 
أفرادها سٌطرة تكاد تكون تامة. كما أن القرٌة  ىتكاد تكون غٌر واضحة ألن األسرة تسٌطر عل

صغٌرة فً مساحتها وحجم مبانٌها، وٌتكون المجتمع الرٌفً من مجموعة من األسر ربما ٌرجع 
 (.2003أصل واحد )رشوان،  ىجمٌعها إل

 

ٌلومتر مربع، واالستقرار والعزلة النسبٌة وهذه العزلة وٌتمٌز سكان المجتمع الرٌفً بقلة عددهم فً الك
ال تتصل بالفرد ذاته وإنما تتعلق بالجماعة، وذلك ألن العائلة فً القرٌة تتكفل إلى حد ما بإشباع 

(. وغالبا  ما تكون األسرة الرٌفٌة 2001الحاجات االقتصادٌة واالجتماعٌة ألفرادها )جابر وآخرون، 
ر حجمها، وتشعب الروابط بٌن أفرادها، وانخفاض مستوى الدخل )رشوان، أسرة مركبة تتمٌز بكب

2003.) 
  

% 55ملٌون أسرة، تشكل األسر الرٌفٌة منها حوالً  15( أن مصر ٌوجد بها 2010وذكر جامع )
 ة% نسم4,35%. وٌصل متوسط عدد األفراد فً األسرة الرٌفٌة الواحدة إلً 45واألسر الحضرٌة 
(. وٌشٌر ذلك إلى ارتفاع معدل اإلنجاب فً ة% نسم3,94األسرة الحضرٌة )بٌنما ٌقل عنه فً 

 األسرة الرٌفٌة عنه فً األسرة الحضرٌة كما ٌتضح من الجدول التالً:
 

 (: عدد األسر المصرٌة ومتوسط عدد أفرادها فً الرٌف والحضر1جدول )

مكان 

 اإلقامة
 إجمالً ذكور إنا  عدد األسر

متوسط العدد 

 فً األسرة

 4,35 41.525.632 21.251.201 20.315.935 9.514.422 الرٌف

 3,94 30.545.021 15.555.910 14.929.151 5.551.512 الحضر

 (.2010المصدر: جامع )
 

وٌعتمد المجتمع الرٌفً من الناحٌة االقتصادٌة على النشاط الزراعً وما ٌتصل به من أعمال وأنشطة 
بالصٌد أو الرعً، وبعض الصناعات المعروفة باسم الصناعات أخرى، إضافة إلى قٌام بعض أفراده 

 (.2010الرٌفٌة، وهً صناعات ٌدوٌة تقوم على المواد الخام التً ٌنتجها الرٌفٌون )جامع، 
 

وٌتسم النظام التعلٌمً فً المجتمع الرٌفً بارتفاع نسبة األمٌة، والتسرب بٌن تالمٌذ المرحلة 
(. وقد أرجع دعكور 2000علٌم بٌن الذكور واإلنا  )المالح، االبتدائٌة، ووجود تفاوت فً الت

( ذلك إلى قلة عدد المدارس، أو انخفاض مستوى المعلمٌن فً الرٌف، أو لعدم إقبال الفالحٌن 2004)
 المدٌنة. ىالتعلٌم، أو لنزوح المتعلمٌن من الرٌف إل ىعل
 

ً ٌعانً من تدنً فً المستوى ( أن المجتمع الرٌف2004وبالنسبة للجانب الصحً أضاف دعكور )
الصحً بسبب افتقاره إلى مقومات الحٌاة األساسٌة من الغذاء والكساء والمسكن الالئق، ضعف الثقافة 
الصحٌة المإدي إلى عادات صحٌة غٌر سلٌمة، زٌادة األعباء العائلٌة نتٌجة كثرة عدد األطفال وعدم 

األسالٌب  ىفراد المجتمع الرٌفً فً التعرف علإدراك أهمٌة ضبط وتنظٌم النسل، وكذلك عدم قدرة أ
 الصحٌة فً التغذٌة وطرق الوقاٌة من األمراض الوبائٌة.
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( أن ذلك ٌتم من 2003وفٌما ٌتعلق بالمعاٌٌر االجتماعٌة التً تحكم المجتمع الرٌفً، أوضح رشوان )
ف بهذه المعاٌٌر وٌحافظون خالل العادات، والتقالٌد، واألعراف، والقٌم السائدة. حٌ  ٌلتزم أهل الرٌ

علٌها، فؤهل الرٌف ٌحكمهم قٌم الكرم، والشهامة، وإكرام الضٌف، ومساعدة الغرٌب والمحتاج. كما أن 
العالقات االجتماعٌة بٌن أهل الرٌف عالقات مباشرة وقوٌة، تقوم على أساس المعرفة الوثٌقة وتشابه 

 المهنة والتعاون بٌن أفراد ٌعرف بعضهم بعضا .
 
   

  المرأة فً المجتمع الرٌفً   

تعتبر المرأة الرٌفٌة أحد أركان المجتمع األساسٌة من خالل دورها المهم فً البناء األسري 
واالجتماعً، وهً طاقة عقلٌة وعملٌة هائلة ٌمكن أن تسهم بدور عظٌم فً تنمٌة المجتمع. وتعد 

تقدم المجتمع، فتحقٌق تنمٌة المجتمع  مساهمة المرأة فً النشاط االقتصادي واالجتماعً أحد مإشرات
ٌعتمد على مشاركة المرأة باعتبارها نصف القوى البشرٌة فً المجتمع. وفٌما ٌتعلق بتارٌخ المرأة فً 
الحٌاة االقتصادٌة، فكان لها دورا  هاما  فً العهد العثمانً، حٌ  أنها قامت بشراء األمالك ودخلت 

أعلنت منظمة األمم المتحدة  1945روات واستثمارها. وفً عام شرٌكة فً التجارة، وقامت بإدارة الث
(. وطبقا  لتقرٌر البنك 2006أول وثٌقة عالمٌة تثبت حقوق المساواة بٌن الرجل والمرأة )العلوانً، 

% من قوة العمل 43% من قوة العمل العالمٌة، و40الدولً عن التنمٌة فإن النساء ٌمثلن أكثر من 
صف طالب الجامعات على مستوى العالم، ولكً ٌعمل اقتصاد ما بكامل قوته الزراعٌة، وأكثر من ن

الدولً للتنمٌة  البنكفالبد من االستعانة بمواهب ومهارات وقدرات النساء، وهناك اتفاقٌة واعتراف من 
بؤن تمكٌن النساء والمساواة بٌن الرجل والمرأة من أهم األهداف اإلنمائٌة، والتً توصً بإنهاء جمٌع 

 (. 2012دولة )البنك الدولً،  125شكال التمٌٌز ضد اإلنا ، وصدق على هذا االتفاق أ
 

وأصبح النهوض بالدور المركزي للمرأة الرٌفٌة فً تنمٌة القرٌة من أولوٌات التنمٌة المتكاملة 
مع، أال والمستدامة، على اعتبار أن برامج التنمٌة المتكاملة موجهة إلى الفئات األكثر حرمانا  فً المجت

وهً المرأة نظرا  لما ٌحٌط بها من ظروف اجتماعٌة واقتصادٌة وتارٌخٌة. وال تستطٌع المرأة الرٌفٌة 
المشاركة الفعالة فً كافة جوانب التنمٌة إال إذا كان لدٌها الرغبة والدافعٌة والمهارة والتدرٌب والقدرة 

مرأة الرٌفٌة فً جمٌع النواحً، بما والمعرفة، والبد وأن تشمل التنمٌة المستدامة تحسٌن وضع ال
ٌضمن حقوقها القانونٌة واإلنسانٌة األساسٌة، وتمثٌلها لنفسها فً مواقع القرار، وتؤهٌلها بالرعاٌة 
الصحٌة والتعلٌم، ومساواتها مع الرجل فً فرص التعلٌم والعمل واألجر. ومن هنا أكد خبراء التنمٌة 

ساسٌة للتنمٌة المستدامة فً المجتمع عد أحد أهم الركائز األالتنمٌة ٌ أن إدماج المرأة الرٌفٌة فً
 (.   2014)الطٌب، 

 

وأوصى البنك الدولً بضرورة تعلٌم المرأة وتدرٌبها، ألن ذلك سٌإثر على مدى مشاركتها فً الحٌاة 
مٌة االقتصادٌة، والسٌاسٌة. كما أن نجاح برامج التنمٌة فً تحقٌق أهداف إدماج المرأة الرٌفٌة والتن

إلى العمل وفرص تحقٌق  هاالرٌفٌة، ال ٌتحقق إال من خالل تعلٌم المرأة وتدرٌبها، وإمكانٌة وصول
(. وٌعتبر ارتفاع األسعار وانخفاض دخل األسرة أحد األسباب التً تضطر 2010الدخل )جامع، 

ألسر الرٌفٌة النساء للعمل داخل وخارج المنزل، وهذه واحدة من أهم آثار األزمات االقتصادٌة على ا
 (. 2011الفقٌرة )منظمة الفاو، 

 

وقد أرجعت المنظمات الدولٌة المعنٌة بشئون التنمٌة البشرٌة الصورة القاتمة للوضع االقتصادي، 
األسباب االجتماعٌة المتمثلة فً النظرة  ىواالجتماعً، والثقافً، والسٌاسً للمرأة الرٌفٌة العربٌة إل

األوضاع القانونٌة. وٌرى بعض  ىتجاه تعلٌمها وعملها، إضافة إل السلبٌة واالتجاهات المتخلفة
الباحثٌن أن هناك سببا  آخر جعل النمو االقتصادي والبرامج التنموٌة المختلفة لم ٌغٌر من وضع 
المرأة، وهذا بسبب السٌطرة المطلقة للرجل على المرأة وخاصة فً الرٌف، فغالبا  ما ٌكون الرجل هو 

 (.  2014من برامج ومشروعات التنمٌة فً المجتمع الرٌفً )الطٌب، المستفٌد األول 
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 مشاركة اإلنا  فً القطاع السٌاحً والفندقً

ال تزال مشاركة اإلنا  فً القطاع السٌاحً والفندقً تخضع لتؤثٌر العادات والتقالٌد والقٌم 
ككل، ولتؤثٌر  واإلعتبارات االجتماعٌة واالقتصادٌة على مستوى صناعة السٌاحة والضٌافة

االعتبارات االجتماعٌة على مستوى أنشطة معٌنة داخل القطاع. كما أن المرأة ما زالت تعانً من 
القهر االجتماعً، والذي ٌدفعها أحٌانا  إلى االبتعاد عن سوق العمل استجابة  لرأي الرجل )جاسم، 

وطبٌعة العمل فً المنشآت  (. كما أن عدم توافر التسهٌالت الخاصة باإلنا ، وضعف اإلنتاج،2011
 نالسٌاحٌة والفندقٌة؛ من أهم وأكثر األسباب التً أبداها أصحاب المنظمات الخدمٌة، واإلنا  أنفسه

( إنحفاض 2000(.  وأرجع مقابلة )1995لرفض العمل فً تلك المنشآت )مإسسة التدرٌب المهنً، 
الٌد السائدة فً المجتمع والتً تمنع اإلنا  مساهمة اإلنا  فً القطاع الفندقً إلى طبٌعة العادات والتق

من العمل لساعات طوٌلة، كما أن ساعات العمل اللٌلً فً الفنادق تتوافر فٌها فرصة لالختالط وتقدٌم 
المشروبات الكحولٌة التً تخالف التعالٌم الدٌنٌة والتقالٌد المجتمعٌة، إضافة إلً إزدواجٌة دور المرأة 

ومجتمعها، وكذلك تفضٌل الرجال على اإلنا  فً بعض الوظائف، وعدم نتٌجة ارتباطها بؤسرتها 
وجود توصٌف وظٌفً واضح أو فرص للترقً، وعدم انتظام ساعات العمل وما ٌتطلبه العمل من جهد 
متواصل ومباشر، فضال  عن الصعوبات والمشاكل مع اإلدارة أو الزمالء  أو الزبائن أو الزوار، كما 

الفندقً ٌتؤثر باألحدا  السٌاسٌة المحٌطة التً تإدي إلى قلة فرص العمل أو أن القطاع السٌاحً و
 (.    2002تؤخر الرواتب )السمعان، 

 

وعلى الجانب اآلخر فإن العمل فً القطاع السٌاحً والفندقً له عدة إٌجابٌات تكمن فً متعة العمل 
أخرى وفهمها، إضافة  إلى بناء  نفسه، كما أنه ٌوفر مصدر دخل جٌد، وٌساعد فً التعرف على ثقافات

الشخصٌة وزٌادة الثقة بالنفس وتحقٌق المرأة لذاتها، والمساهمة فً تنشٌط صناعة السٌاحة والضٌافة 
 (.2005؛ مقابلة، 2002)السمعان،

 

( والتً كانت تهدف إلى التعرف على موقف الشباب 2015أظهرت دراسة )الزغبً والخاروف، 
فً القطاع السٌاحً والفندقً، إلى أن أولى الوظائف التً ٌقبل علٌها اإلنا  األردنً تجاه عمل المرأة 

كانت وظائف قطاع السٌاحة والسفر، ٌلٌه قطاع الفنادق، ثم قطاع المطاعم فً المرتبة الثالثة، وجاء 
قطاع الضٌافة على متن شركات النقل البري والبحري والجوي فً المرتبة الرابعة، واستحوذ قطاع 

ف اإلدارٌة فً شركات النقل على المرتبة الخامسة، وبالنسبة لقطاع اإلرشاد السٌاحً فكان له الوظائ
المرتبة السادسة، وجاء قطاع متاجر التحف فً المرتبة السابعة، وأخٌرا  كان العمل بشركات تؤجٌر 

 السٌارات فً المرتبة الثامنة واألخٌرة.
 

( فً دراستٌهما على أن المرأة تفضل العمل 2011سم )( والجا2005وعلى الجانب اآلخر أكد مقابلة )
فً األعمال الخدمٌة التً تحظى بالقبول من جانب المجتمع مثل وظائف الحجوزات واالستقبال ثم 
المبٌعات والوظائف اإلدارٌة، وأقلها إقباال  كانت األغذٌة والمشروبات واإلشراف الداخلً 

 والسكرتارٌة.
 

تً تواجه اإلنا  أثناء العمل فً القطاع السٌاحً والفندقً، كانت التحدٌات وفٌما ٌتعلق بالتحدٌات ال
االجتماعٌة واألسرٌة )تحفظ المجتمع واألسرة من سفر المرأة لغرض العمل(، التحدٌات االقتصادٌة 
)تذبذب الدخل وموسمٌة العمل بالقطاع السٌاحً(، والتحدٌات المتعلقة بالتعلٌم السٌاحً والفندقً 

التحاق الطالبات بالتخصصات السٌاحٌة بقواعد القبول بدال  من الرغبة الحقٌقٌة فً العمل  )ارتباط
السٌاحً( هً أكثر أنواع التحدٌات التً تعوق األنثى عن العمل فً القطاع )الزغبً والخاروف، 

2015.) 
 

 -منهجٌة الدراسة:

ٌار عٌنة عشوائٌة مالئمة من ٌتكون مجتمع الدراسة من سكان المجتمع الرٌفً فً مصر، حٌ  تم إخت
قنا ـ المنٌا ـ  ـ كفرالشٌخ ـ الجٌزة ـ ةالغربٌ ـ ةالبحٌر ـ )المنوفٌة قاطنً رٌف بعض محافظات مصر

تم  .. وتم تجمٌع البٌانات من خالل قائمة استقصاء تتكون من ثالثة أجزاء(ـ أسوان أسٌوط األقصر ـ
ٌهدف المحور األول إلى التعرف على الصورة  :فً الجزء األول منها تغطٌة مجموعة من المحاور
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الذهنٌة عن الفنادق والخدمات التً تقدم بها، أما فً المحور الثانً تم قٌاس إتجاهات المجتمع الرٌفً 
وٌتعلق المحور الثال  بمعرفة أسباب عدم موافقة المجتمع الرٌفً على  ،نحو عمل اإلنا  فً الفنادق

س اتجاهات المجتمع الرٌفً نحو تعلٌم اإلنا  فً مإسسات التعلٌم عمل اإلنا  فً الفنادق، وتم قٌا
الفندقً بالمحور الرابع من اإلستبانه، وفً المحور الخامس تم إستعراض مجموعة من الحلول والتً 
قد تتالئم مع طبٌعة المجتمع الرٌفً، وأخٌرا  قام الباحثان بتقدٌم مجموعة من االقتراحات لتحسٌن 

المجتمع الرٌفً بالمحور السادس. وبالنسبة للجزء الثانً فٌهدف إلى تحدٌد  صورة الفنادق عند
ومستوى الدخل. وفً الجزء  ،والعمل ،والمإهل ،والعمر ،الخصائص العامة لعٌنة الدراسة من النوع

 الثال  من االستبانه ُطلب من أفراد عٌنة الدراسة تقدٌم بعض اإلقتراحات حول موضوع الدراسة.
فرد،  550اإلستبانه وتوزٌعها على عٌنة عشوائٌة مالئمة من الرٌف المصري تتكون من وتم مراجعة 

. وبعد تجمٌع االستمارات ومراجعتها، بلغ عدد االستمارات 2016فً الفترة من ٌونٌو حتى دٌسمبر 
اإلحصائٌة للعلوم %. وتم استخدام برنامج الحزمة 59,5استمارة أي بنسبة  596الصحٌحة 
( إلجراء التحلٌل اإلحصائً للبٌانات، حٌ  تم استخدام المقاٌٌس االحصائٌة 22 صداراإلاإلجتماعٌة )

 التالٌة:

 ه؛الصدق والثبات إلختبار صالحٌة االستبان عاملم 

 التوزٌع التكراري والنسب المئوٌة؛ 

 الوسط الحسابً بإعتباره مإشرا  لمتوسط إجابات العٌنة؛ 

  عن الوسط الحسابً؛االنحراف المعٌاري لقٌاس درجة التشتت 

 لقٌاس درجة االرتباط.  معامل ارتباط بٌرسون 
 

 -النتائج والمناقشة:
 الثبات لمقٌاس الدراسةو الصدق اختبار

، حٌ  تم  Content validity ىصالحٌة اإلستبانه تم القٌام باختبار صدق المحتو ىلتحدٌد مد

التعلٌم وجغرافٌة المجتمعات الرٌفٌة  أكادٌمٌٌن فً مجالبواسطة خمسة  وتحكٌمها مراجعة اإلستبانه
تم بعض العبارات. كذلك وحذف ل تعدٌلو وقد أسفرت المراجعة عن إضافة،  والدراسات الفندقٌة
والثبات  الصدقس. وكانت نتٌجة اختبار ٌاللتؤكد من ثبات المق Cronbach's Alphaاستخدام معامل 

 النحو التالً: ىعل
 الستمارة االستقصاء(: معامل الصدق والثبات 2جدول )

 Constructs محاور الدراسة
 عدد
 األسئلة

 معامل ألفا كرونباخ
Alpha Coefficien 

 معامل الصدق
Validity 

الصورة الذهنٌة لدى المجتمع الرٌفً عن الفنادق والخدمات التً 
 ُتقدم بها.

3 0,539 0,259 

 0,232 0,503 2 اتجاهات المجتمع الرٌفً نحو عمل اإلنا  فً الفندق.

 0,261 0,542 6 أسباب عدم موافقة المجتمع الرٌفً على عمل اإلنا  فً الفنادق.

استكشاف توجهات المجتمع الرٌفً نحو تعلٌم اإلنا  فً مإسسات 
 التعلٌم الفندقً.

3 0,522 0,249 

 0,254 0,564 5 الحلول المناسبة التً تتوافق مع طبٌعة المجتمع الرٌفً.

 0,226 0,526 6 .عند المجتمع الرٌفًتحسٌن صورة الفندق 

 0,299 0,209 25 اإلجمالً العام للمقٌاس
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بٌنما بلغ المقٌاس  ،%20,9( أن معامل ألفا كرونباخ لجمٌع محاور اإلستبانه كان 2ٌتضح من جدول )
وكذلك  ،وارتباطها واتساقها الداخلً ،%؛ مما ٌإكد ثبات بنود اإلستبانهValidity 29,9الكلً للصدق 

 ٌثبت صدق محتوى استمارة االستقصاء المستخدمة فً جمع بٌانات الدراسة.

 المحور األول: الصورة الذهنٌة لدى المجتمع الرٌفً عن الفنادق والخدمات التً تقدم بها.

 

 (: الصورة الذهنٌة عن الفنادق والخدمات التً تقدم بها.3جدول )
 

 

 مسلسل الفقرة
ال أوافق 
ا  تمام 

 موافق محاٌد ال أوافق
موافق 
 تماما  

الوسط 
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري

ٌوجد عند أهل الرٌف صورة ذهنٌة 
 سٌئة عن الفنادق.

 136 254 106 22 12 التكرار
3,62 1,06 

 22.2 42,6 15,2 13,2 3,0 النسبة

بعض الخدمات التً تقدم بالفنادق 
 ال ٌتقبلها المجتمع الرٌفً.

 120 242 24 50 34 التكرار
3,22 1,12 

 30,2 41,6 14,1 2,4 5,5 النسبة

العادات والتقالٌد فً المجتمع 
الرٌفً ال تتقبل ارتباط األسرة 

 بؤنثى تعمل فً فندق.

 156 214 120 24 22 التكرار
3,66 1,11 

 26,2 35,9 20,1 14,1 3,5 النسبة

 0,55 3,52  المتوسط العام
 

تصور ذهنً المجتمع الرٌفً لدٌه أفراد عٌنة الدراسة أن بٌن  توافقأن هناك  (3جدول ) ٌتضح من
إلى الصورة  ذلكٌرجع ربما و ،3,62حٌ  كان الوسط الحسابً ٌساوي  عن الفنادق سٌئ ومشوه

ما ٌتنافً مع القٌم لممارسة  مكاناألعمال الفنٌة الفنادق وكؤنها  تظهر اإلعالمٌة السٌئة عن الفنادق حٌ 
وأشارت النتائج أن المجتمع الرٌفً ال ٌفضل بعض الخدمات المقدمة فً  ،واألخالق واآلداب العامة
أفكارا  خاطئة  لدٌهاالرٌفً ، حٌ  أن هناك فئة عرٌضة من المجتمع (3,22الفنادق وغٌر راض عنها 

 التً تعمل ةفتان األسرة الرٌفٌة ترفض اإلرتباط بالفإ ونتٌجة  لذلك .عن الفنادق وما تحتوٌه من خدمات
للفهم الخاطئ للمقولة المعروفة أن العمٌل  نتٌجة   ربما وأ ،ق نظرا  لعادات وتقالٌد هذا المجتمعفً فند

 من العامل أو العاملة.  ما ٌشاءدائما  على حق فله الحق أن ٌطلب 
 

 المحور الثانً: اتجاهات المجتمع الرٌفً نحو عمل اإلنا  فً الفندق.

 

 لفنادق.(: االتجاهات نحو عمل اإلنا  با4جدول )
 

 مسلسل الفقرة
ال أوافق 
 تماما  

ال 
 أوافق

 موافق محاٌد
موافق 
 تماما  

الوسط 
 الحسابً

االنحرا
ف 

 المعٌاري

سٌئة عن عمل  أفكارٌوجد عند أهل الرٌف 
فً الفنادق؛ لذلك ال ٌفضل أهل  اإلنا 

 .هاالرٌف عمل المرأة فٌ

 230 302 32 24 2 التكرار

4,21 0,91 

 32,6 50,5 5,4 4,0 1,3 النسبة

إذا تخرج اإلنا  من قسم الفنادق فإنهن 
 ٌعملن فً مجاالت أخرى غٌر الفنادق.

 194 204 102 64 26 التكرار
3,59 1,13 

 4,4 10,5 12,1 34,2 32,6 النسبة

 0,25 4,01  المتوسط العام

التصور  ىع الفً الفنادق وهذا ٌرج ةأن المجتمع الرٌفً ال ٌفضل أن تعمل المرأ (4) ٌظهر جدول
(، حٌ  أن ارتفاع قٌمة 4,21بتلك المإسسات )الوسط الحسابً= اإلنا  عن عمل  الذهنً الخاطئ
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ٌُوضح أن هناك توافق تام بٌن أفراد عٌنة الدراسة على  رفض المجتمع الوسط الحسابً على هذا النحو 
راسخة فً عقول والسٌئة ال ذهنٌةال الصورة . وربما تعكس هذه النتٌجةالرٌفً لعمل اإلنا  فً الفنادق

ما ٌجعل اإلنا  إذا تخرجن من التعلٌم الفندقً قد ٌكون ذلك هو و ،المجتمع الرٌفً عن العمل الفندقً
على ذلك  الدراسة ٌبتعدن عن العمل بالفنادق وهذا ٌإكده الوسط الحسابً حٌ  ٌظهر موافقة أفراد عٌنة

 نظرا  إلنتشار ٌعد حراما   العمل فً الفنادق ؤنقاد باإلعتإلى  ذلكٌرجع وقد  ،(3,59الوسط الحسابً= )
ؤن الفندق على بعتقاد اإلأو بسبب  ،مضللة عن صناعة السٌاحة والضٌافةالخاطئة والفتاوى ال بعض

 مخالفا  لألخالق أو اآلداب السائدة بالمجتمع.   حتى وإن كان ذلك عمٌلاستعداد أن ٌقدم أي شئ ٌرٌده ال
 

 

 
 

 مسلسل الفقرة
ال أوافق 
 تماما  

ال 
 أوافق

 موافق محاٌد
موافق 
 تماما  

الوسط 
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري

عادات وتقالٌد المجتمع الرٌفً ال 
 تتقبل عمل المرأة فً الفنادق.

 192 222 122 36 12 التكرار
3,90 1,01 

 32,2 32,3 20,5 6,0 3,0 النسبة

 العمل فً الفنادق غٌر مناسب للمرأة.
 22 112 166 156 62 التكرار

3,00 1,22 
 14,2 19,2 25,9 26,2 11,4 النسبة

من األفضل للمرأة أن تعمل فً نشاط 
 .مناسب لها غٌر الفنادق

 122 154 164 46 44 التكرار
3,66 1,20 

 31,5 25,2 25,5 5,5 5,4 النسبة

غٌر  أنثى تعمل فً فندقالزواج من 
مرغوب فٌه نظرا  للصورة السٌئة 

 .عن الفنادق

 154 230 92 92 22 التكرار
3,65 1,12 

 25,2 32,6 16,4 15,4 3,5 النسبة

أهل الرٌف ٌنظرون للعاملة فً فندق 
 نظرة متدنٌة.

 92 164 156 110 62 التكرار
3,19 1,24 

 16,4 25,5 26,2 12,5 11,4 النسبة

 ُبعد الفنادق عن محل اإلقامة غالبا  إن 
لقبول المجتمع الرٌفً  معوقا  ما ٌكون 
 فً الفنادق. اإلنا لعمل 

 124 162 132 22 90 التكرار
3,24 1,33 

 20,2 25,2 23,2 13,2 15,1 النسبة

 0,22 3,46  المتوسط العام

رئٌسٌة لرفض المجتمع الرٌفً عمل السباب األ أكثرأن  ٌتضح (5) جدولب ن خالل النتائج الموضحةم

والصورة السٌئة عن الفنادق  ،(3,90)الوسط الحسابً=  العادات والتقالٌد الرٌفٌة كانت اإلنا  بالفنادق

بخالف  سبة لهابؤنشطة منا إلتحاق االنا وتفضٌل  ،(3,65)الوسط الحسابً=  عند المجتمع الرٌفً

؛ فئة المحاٌدالوسط الحسابً لهذه األسباب الثالثة قٌمة حٌ  تجاوز  (3,66)الوسط الحسابً=  الفنادق

مع وجود خلفٌة غٌر صائبة عند  ،وٌرجع ذلك إلى سٌطرة العادات والتقالٌد البالٌة على هذا المجتمع

بعض أفراد ن ذلك بسبب إعتقاد وقد ٌكو ،داخل الفنادق أخالقًالمجتمع الرٌفً أن هناك انفالت 

مع إعتقاد  ،وإن خالف القوانٌن واألعراف والتقالٌد حتى المجتمع الرٌفً أن كل شئ مباح داخل الفندق

بٌن  بعض الممارسات غٌر األخالقٌةوجود بعتقاد اإلأو بسبب  ،أن إدارة الفندق فً انحٌاز تام للعمٌل

قطاعات فً المرأة عمل فً تفضٌل أهل الرٌف  فكرة وهذا بدوره ساهم فً ترسٌخ بالفنادق العاملٌن

الوسط  لهاٌشٌر توضح النتائج أن هناك ثالثة أسباب  اآلخر جانبوعلى الغٌر الفنادق.  أخرى تقلٌدٌة

لرفض المجتمع الرٌفً لعمل  جوهرٌة أسبابا   تجاه كونها كانوا محاٌدونالحسابً إلى أن أفراد العٌنة 

عاملة فً ال ةفتاأهل الرٌف ٌنظرون للأن و ،ل فً الفندق غٌر مناسب لإلنا العمً: اإلنا  بالفنادق وه

 ُبعد الفنادق عن محل اإلقامة.و ،فندق نظرة مشٌنة
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 مسلسل الفقرة
ال أوافق 
 تماما  

 موافق محاٌد ال أوافق
موافق 
 تماما  

الوسط 
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري

ٌُقبل أهل الرٌف على تعلٌم بناته فً  مال 
 المدارس والمعاهد الفندقٌة.

 150 196 134 92 12 التكرار
3,60 1,12 

 25,2 32,9 22,5 16,4 3,0 النسبة

طالبات الرٌفٌات ٌبتعدن عن أغلب ال
 االلتحاق بكلٌات السٌاحة والفنادق.

 112 220 132 96 24 التكرار
3,52 1,10 

 19,2 36,9 23,2 16,1 4,0 النسبة

وإذا التحقن بكلٌات السٌاحة والفنادق 
قسم ل نضمامفإنهن ٌبتعدن عن اال

ٌُقبلن على األقسام األخرى.  الفنادق و

 126 190 110 52 32 التكرار
3,69 1,21 

 31,2 31,9 12,5 12,1 6,4 النسبة

 0,22 3,60  المتوسط العام

 الوسط الحسابً من قٌمة ٌتضحالتعلٌم الفندقً حٌ   علىمدى إقبال المجتمع الرٌفً  (6ٌبرز جدول )
م على عزوف المجتمع الرٌفً عن تعلٌ الدراسة عٌنةأن هناك توافق بٌن أفراد ( 3,60لعٌنة )إلجابات ا

أن معظم الطالبات الرٌفٌات ال ٌلتحقن بكلٌات السٌاحة والفنادق  كمافً مإسسات التعلٌم الفندقً.  نا اإل
العٌنة أن هناك إتجاه قوي عند الطالبات الرٌفٌات الملتحقٌن  إجابات تإكدو(. 3,52= )الوسط الحسابً

األخرى حٌ  بلغ الوسط على األقسام واإلقبال  ق نحو ترك االلتحاق بقسم الفنادقبكلٌات السٌاحة والفناد
بصفة خاصة بالفنادق  اإلنا عن عمل  تصور سٌئ(؛ وهذه النتٌجة تعزز فكرة وجود 3,69الحسابً )
فقد ٌكون لدى المجتمع الرٌفً فكرة جٌدة عن عمل  ،األعمال األخرى بقطاع السٌاحة والسفرب مقارنة

المجتمع الرٌفً  أفراد مضللة بٌنالدعاٌة التنتشر فً الوقت ذاته و ،اإلنا  بشركات السٌاحة والطٌران
 لفنادق.اعن 

 

 

 
 

 مسلسل الفقرة
ال أوافق 
 تماما  

 موافق محاٌد ال أوافق
موافق 
 تماما  

الوسط 
 بًالحسا

االنحراف 
 المعٌاري

أن تعمل المرأة فً فندق قرٌب 
 من المنزل.

 144 222 112 50 42 التكرار
3,59 1,15 

 24,2 35,2 19,2 11,5 5,0 النسبة

أن تعمل المرأة فً فندق ٌوفر 
 اإلقامة.

 120 136 142 122 50 التكرار
3,19 1,29 

 20,1 22,2 24,2 20,5 11,5 النسبة

أة فً أقسام ال أن تعمل المر
 تتعامل مع نزالء الفندق.

 236 162 22 56 22 التكرار
3,25 1,20 

 39,6 22,2 14,2 12,2 4,5 النسبة

أن تعمل المرأة فً فندق ال 
 .مشروبات الكحولٌةٌقدم ال

 262 122 52 34 34 التكرار
4,04 1,14 

 45,0 31,5 12,1 5,5 5,5 النسبة

 أن تعمل المرأة فً فندق ال
 ٌوجد به صالة قمار.

 262 154 100 40 40 التكرار
3,93 1,21 

 44,0 25,2 16,2 6,5 6,5 النسبة

أن تعمل المرأة فً فندق ال 
 ٌوجد به ملهى لٌلً.

 262 156 90 46 42 التكرار
3,92 1,23 

 44,0 26,2 15,1 5,5 5,0 النسبة

أن تعمل المرأة فً فندق ٌسمح 
 بارتداء الحجاب.

 360 152 50 12 16 رالتكرا
4,35 0,95 

 60,4 25,5 2,4 3,0 2,5 النسبة

 0,55 3,25  المتوسط العام
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عمل اإلنا   لمقترحات على أفراد عٌنة الدراسة للتعرف على محفزاتعند استعراض مجموعة من ا

ندق لإلنا  الفإدارة سماح  كان مقترحات المفضلةال كثروجد أن أ ،المجتمع الرٌفً لدى أفراد بالفنادق

(؛ وربما ٌرجع ذلك للتقالٌد المحافظة للمجتمع 4,35الحجاب حٌ  بلغ الوسط الحسابً )بإرتداء 

الفندق لإلنا  حرٌة إدارة أو لصفة التدٌن التً تكتنف هذا المجتمع لذلك ٌفضل أن تعطً  ،الرٌفً

نا  بفنادق ال تقدم خدمات إرتداء الحجاب. وأبرزت النتائج أن هناك ثالثة حلول فعالة وهً أن تعمل اإل

الرأي والملهى اللٌلً؛ حٌ  ٌالحظ تجاوز الوسط الحسابً لهذه الحلول  ،والقمار ،لمشروبات الكحولٌةا

 الخدمات.  هذهل الرٌفً المجتمع وهذا ٌعكس عدم تقبل؛ المحاٌد إلى الموافقة

األقسام  وظٌف اإلنا  فًبتالفندق  إدارة قٌام رغبة أفراد المجتمع الرٌفً فً (5وٌتضح من جدول )

(؛ 3,25على ذلك ) الدراسة ٌشٌر الوسط الحسابً إلى موافقة عٌنةحٌ  التً ال تتعامل مع النزالء 

وربما ٌعود ذلك لطبٌعة المجتمع الرٌفً الذي ٌفضل أن ال تتعامل اإلنا  مع األجانب. وكان آخر 

 (3,59الوسط الحسابً )حٌ  ٌتبٌن من  ،المناسبة أن تعمل األنثى فً فندق قرٌب من منزلها البدائل

ناتجا  عن البٌئة المحافظة لهذا  طبٌعٌا  انعكاسا   ٌعد هذا؛ ووجود توافق بٌن أفراد عٌنة الدراسة على ذلك

 مكان والتً ال تتقبل إقامة األنثى بمفردها خارج نطاق األسرة. أما بالنسبة لقٌام الفندق بتوفٌر ،المجتمع

؛ وهذا ربما ٌكون ولٌد ثقافة لدٌها محاٌد( أي 3,19نتٌجة الوسط الحسابً ) فقد كانتإلنا  اإلقامة 

 لفنادق. با غٌر أخالقٌة خفٌة ممارساتبوجود  ونالفندقٌة أو أن لدٌها ظن نشطةتحفظات وشكوك نحو األ

 مسلسل الفقرة
ال 
أوافق 
 تماما  

ال 
 أوافق

 موافق محاٌد
موافق 
 تماما  

الوسط 
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري

تحسٌن المستوى الثقافً والمعرفً 
 للرٌف المصري.

 296 202 64 16 12 التكرار
4,25 0,90 

 49,5 34,9 10,5 2,5 2,0 النسبة

توضٌح الصورة الصحٌحة 
ق فً مراحل التعلٌم للفناد

 المختلفة.

 266 246 62 12 10 التكرار
4,25 0,24 

 44,6 41,3 10,4 2,0 1,5 النسبة

صورة الفنادق فً ب اإلرتقاء
األعمال الفنٌة وفً وسائل اإلعالم 

 المختلفة.

 222 212 54 6 10 التكرار
4,22 0,24 

 42,3 36,6 12,4 1,0 1,5 النسبة

ٌة والواقعٌة إظهار الصورة الحقٌق
 عمل اإلنا  فً الفنادق.طبٌعة ل

 326 126 64 12 2 التكرار
4,35 0,25 

 54,5 31,2 10,5 2,0 1,3 النسبة

رفع أجور العامالت بالفنادق 
األعمال  األجور فًمقارنة ب
 األخرى.

 150 150 164 52 60 التكرار
3,50 1,23 

 25,2 22,5 25,5 2,5 10,1 النسبة

ة إنشاء الفنادق تشجٌع الدول
هو منشؤة ( الفندق البٌئً)البٌئٌة؛ 

تصمم بؤسلوب  ؛سٌاحٌة بٌئٌة
 البٌئٌةالموارد  ىظ علفاحٌ

 فرادإشراك أ مع ،والثقافٌة
الفندق  تنمٌةالرٌفً فً  مجتمعال

 البٌئً.

 346 154 62 16 12 التكرار

4,33 0,96 

 52,1 25,2 10,4 2,5 3,0 النسبة

 0,60 4,16  المتوسط العام
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النتائج أنه ٌوجد  أظهرتدق. واتحسٌن صورة الفنل أساسٌة إقتراحاتطرح ستة تم  (2) جدولفً و
األول  بعدمرتبة حسب األهمٌة كالتالً: الوالمقترحات  .فً معالجة هذا التحدي األفضلهً  أبعادخمسة 

(؛ فالمجتمع 4,35= الوسط الحسابً)هو إظهار الصورة الصحٌحة والواقعٌة لعمل اإلنا  بالفنادق 
وكان البعد الثانً  عرض طبٌعة عمل اإلنا  بالفنادق. فًالرٌفً ٌحتاج إلى المصداقٌة والوضوح التام 

صدٌقا  للمجتمع الرٌفً المصري ٌتعلق بضرورة دعم الدولة إنشاء الفنادق البٌئٌة حٌ  ٌعد الفندق البٌئً 
الوسط )بعاداتها وتقالٌدها تصادٌة، واإلجتماعٌةالطبٌعٌة، والثقافٌة، واإلق مع بٌئتهام تال إلنسجامه
وانبثاقا  من هذا المنطلق ٌلزم أن ٌكون للدولة بكافة مإسساتها المعنٌة دور شامل (. 4,33= الحسابً

رغبة أفراد المجتمع  إلىوقوي فً دعم المستثمرٌن إلنشاء المإسسات البٌئٌة الفندقٌة؛ وربما ٌرجع ذلك 
أو تورٌد  ،ن طرٌق الحصول على فرصة عمل قرٌبة من محل اإلقامةالرٌفً فً تحسٌن الدخل ع

والمورو  الدٌنً لهذا  واإلجتماعً الخامات والمنتجات المحلٌة لهذه الفنادق التً تحترم الترا  الثقافً
 المجتمع. 

 ،الثال  هو دور اإلعالم واألعمال الفنٌة المختلفة فً تقدٌم صورة إٌجابٌة وبناءة عن الفنادق بعدال
إدراك أفراد عٌنة الدراسة  مدى وربما ٌعكس ذلك (؛4,22= الوسط الحسابًا )والعمل به ،وخدماتها

. وتإكد النتائج أن تحسٌن الرٌفً أفراد المجتمع لفاعلٌة دور وسائل اإلعالم فً التؤثٌر على إتجاهات 
= الوسط الحسابً)ل بها دور هام فً االستجابة لصناعة الفندقة والعمسٌكون له ثقافة المجتمع الرٌفً 

نحو  المٌلو ،؛ وقد ٌعود ذلك لرغبة فئات المجتمع الرٌفً فً تحصٌل العلوم والفنون الحدٌثة(4,25
وٌرى أفراد عٌنة الدراسة أن للتعلٌم دور للمجتمعات.  األخرىقافتهم والتعرف على الثقافات ثتحسٌن 

وذلك بسبب اإلقبال الكبٌر ألفراد (؛ 4,25=الوسط الحسابً)الحقٌقٌة للفنادق  فعال فً إظهار الصورة
اإلقتصادٌة  ةالمجتمع الرٌفً على التعلٌم كونه من أقوى وسائل الحراك اإلجتماعً، وتحسٌن الحٌا

 وهو ما ٌرنو إلٌه المجتمع الرٌفً. ؛والثقافٌة
 

 الخصائص الدٌموجرافٌة لعٌنة الدراسة
 

 خصائص عٌنة الدراسة(: 9جدول )
 
 

 لنسبةا التكرار النوع

 %50,5 420 الذكور

 %29,5 156 اإلنا 

 %100 596 اإلجمالً

 النسبة التكرار العمر

 %54,1 322 30أقل من 

 %26,1 156 40إلى أقل من  30من 

 %15,1 90 50إلى أقل من  40من 

 %4,5 22 فؤكثر 50من 

 %100 596 اإلجمالً

 النسبة التكرار المإهل الدراسً

 %4,5 22 بدون مإهل

 %5,5 34 تعلٌم أساسً

 %12,5 110 مإهل متوسط

 %65,4 390 مإهل جامعً
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 %5,5 34 دراسات علٌا

 %100 596 اإلجمالً

 النسبة التكرار نوع العمل

 %22,2 136 عمل حر

 %14,1 24 قطاع خاص

 %24,5 146 قطاع حكومً

 %32,6 230 جامعًطالب 

 %100 596 اإلجمالً

 بةالنس التكرار الدخل الشهري

 %43 256 جنٌه 1000أقل من 

 %24,2 144 1500إلى أقل من  1000من 

 %11 66 2000إلى أقل من  1500من 

 %21,2 130 جنٌه فؤكثر 2000من 

 %100 596 اإلجمالً

. %(50,5) الذكور غالبٌة أفراد عٌنة الدراسة كانوا من الحظ من جدول الخصائص الدٌموجرافٌة أنٌُ 

زٌادة عدد جع لٌر قد وهذا ؛( سنة30تقل أعمارهم عن )الدراسة عٌنة  أن أكثر من نصف ضحوٌت

تظهر النتائج وجود إتجاه قوي لدى كما . طالب جامعً( 230الطالب فً العٌنة حٌ  بلغ عددهم )

%( من 65,4لحاصلٌن على مإهل جامعً )فقد وصلت نسبة ا ،المجتمع الرٌفً نحو التعلٌمأفراد 

التعلٌم بشتى  علىقبال اإللتغٌر الذي طرأ على المجتمع الرٌفً نحو زٌادة ٌعكس اأفراد العٌنة؛ وهذا 

 ،الدخل مستوي تحسٌنرغبة  فً المحٌطة بهذا المجتمع؛ األخرى  والتؤثر باإلعالم وبالثقافات ،أنواعه

ٌقل  ( أفراد العٌنة65,2أكثر من ثلثً )أن إلى النتائج  حٌ  تشٌرحٌ   ،والوضع اإلقتصادي لهم

هذه النتائج تظهر بوضوح تدنً مستوى الدخل وجنٌها  شهرٌا ؛ وخمسمائة خلهم عن ألف دمستوى 

( أن زٌادة أجور العامالت بالفنادق مقارنة 2لمعظم أفراد المجتمع الرٌفً. لذلك نالحظ فً جدول رقم )

 ؛ادياإلقتص اهمومستو همتحسٌن دخلل لمجتمع الرٌفًفراد األ هامعد مطلب بؤجور األعمال األخرى ٌُ 

وكافٌة لسد احتٌاجات ومتطلبات  ،من هذا المنطلق ٌلزم أن تقوم الفنادق بتقدٌم رواتب مرتفعةو

  .مما ٌمثل دافع قوي لإلنا  أن تعمل بالفنادق ،العامالت بها
 

 فرضً الدراسةصحة  اختبار

 -الختبار مدى صحة فرضً الدراسة تم استخدام معامل ارتباط بٌرسون على النحو التالً:
 

حصائٌة بٌن الصورة الذهنٌة عن الفنادق لدى المجتمع إذات داللة  ارتباطٌة توجد عالقة 

 الرٌفً واتجاهاته نحو عمل اإلنا  فً الفنادق.
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صائٌة عالٌة عند ( ذات داللة إح0,54ظ أن هناك عالقة ارتباط طردٌة )الح( ٌُ 10عند دراسة جدول )
رة الذهنٌة عن الفنادق لدى أفراد المجتمع الرٌفً، ومدى ( بٌن تحسٌن الصو0,01مستوى أقل من )

موافقتهم على عمل اإلنا  بتلك المإسسات؛ أي كلما تم االرتقاء بالصورة الذهنٌة ألفراد المجتمع 
الرٌفً عبر الوسائل المختلفة )وسائل اإلعالم، األعمال الفنٌة،...إلخ(، كلما أدى ذلك لدعم موافقتهم 

 الفنادق. ومن هنا ٌمكن القول بثبوت صحة الفرض األول.على عمل اإلنا  فً 

حصائٌة بٌن الصورة الذهنٌة عن الفنادق لدى المجتمع إذات داللة ارتباطٌة توجد عالقة  
 تعلٌم اإلنا  فً مإسسات التعلٌم الفندقً. الرٌفً واتجاهاته نحو

 

  

صائٌة عالٌة عند ( وذات داللة إح0,52جود عالقة ارتباط طردٌة موجبة )( و11ٌوضح جدول )
( بٌن االرتقاء بالصورة الذهنٌة عن الفنادق عند المجتمع الرٌفً وتوجههم نحو 0,01مستوى أقل من )

ع الرٌفً من تعلٌم بناتهم فً مإسسات التعلٌم الفندقً؛ أي كلما تم تحسٌن الصورة الذهنٌة عند المجتم
االرتقاء خالل المناهج الدراسٌة والبرامج واألنشطة المبتكرة فً مراحل التعلٌم المختلفة، كلما تم 

بناتهم فً مإسسات التعلٌم الفندقً. ومن َثمَّ تم إثبات صحة  إلحاقتوجه المجتمع الرٌفً نحو  بمستوى
 الفرض الثانً.

 
 -الدراسة: أهم اإلقتراحات التً قدمتها عٌنة

 ًٌعن طرٌق وسائل اإلعالم،  هابتوعٌة المجتمع الرٌفً عن الصورة الحقٌقٌة للفنادق والعمل  نبغ

 .والمإسسات التعلٌمٌة

  ٌجب على وسائل اإلعالم أن تكف عن تشوٌه صورة الفنادق فً أذهان أفراد المجتمع؛ بل ٌقع على

 أو المرئً. ،أو المسموع ،عاتقها تحسٌن هذه الصورة سواء فً اإلعالم المقروء
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  العمل فً الفنادق؛ لذلك ٌلزم أن ٌقوم األزهر  ٌتعلق بحرمةٌوجد لدى الرٌفٌٌن إعتقاد خاطئ
 فكرم الضٌافة من اآلداب اإلسالمٌة السمحة. ،واألوقاف بتصوٌب هذا الخطؤ

 ؛ المصري تشجٌع الدولة على كافة األصعدة للمستثمرٌن إلنشاء الفنادق البٌئٌة فً الرٌف ضرورة
وتؤخذ المواد األولٌة  ،وتحافظ على الترا  والبٌئة ،هذه المجتمعات مع طبٌعة الئمتنها تحٌ  أ

       وتعمل على دعم التنمٌة المستدامة بمحاورها الثالثة ،والعمالة والخامات من المجتمع المحلً
 البٌئً [. ـاالجتماعً  ـ] االقتصادي 

 ٌإدي إلى إقبال  ؛ن والعاملٌن بصناعة الضٌافةوتحسٌن أخالقٌات اإلدارٌٌ ،سمو اآلداب الفندقٌة
 اإلنا  على العمل بالفنادق.

  بداٌة من مرحلة  ،بتوعٌة طالبها بؤهمٌة صناعة الفندقة والسٌاحة ٌةمإسسات التعلٌمالأن تقوم
 التعلٌم األساسً مرورا  بمراحل التعلٌم المختلفة.

 لحجاب؛ مما ٌكون له بالغ األثر فً زٌادة ٌجدر بالفنادق أن ال تعترض على إرتداء العامالت بها ل
 للعمل بالفنادق. نا إقبال اإل

 وغٌر الحكومٌة بدور فعال فً توعٌة المجتمعات الرٌفٌة  ،ٌلزم أن تقوم المإسسات الحكومٌة
 وإجتماعٌا . ، وبٌئٌا ،بؤهمٌة صناعة الفندقة والسٌاحة لمصر إقتصادٌا  

 ضد أي تجاوزات  ندقٌة بالمحافظة الكاملة على المرأةٌجب سن القوانٌن التً تلزم المإسسات الف
 بالفندق. أثناء تؤدٌة عملهابحقها سواء من العاملٌن أو النزالء 

   وٌجب تحدٌد الصورة الصحٌحة لدور المرأة فً  ،إعطاء التعلٌم الفنً الفندقً إهتماما  خاصا
جتمعات الرٌفٌة تجاه العمل وٌلزم تصوٌب المسار الفكري المترسخ فً أذهان الم ،صناعة الضٌافة

أو رفضه عمل المرأة  ،خاطئةفتاوى الالأنه محرم بسبب  على المجال السٌاحً والفندقًفً 
 بالسٌاحة بسبب العادات والتقالٌد.

   غالبٌة األعمال الفنٌة تظهر إرتفاع معدل الجرٌمة بالفنادق ـ وهذا خالف الواقع ـ مما ٌعد عبثا
 األمر الذي ٌسئ إلى السمعة الفندقٌة. ؛بعقول مشاهدي هذه األعمال

  الفنادق الصغٌرة -ٌلزم رفع أجور العامالت بالفنادق؛ خاصة الفنادق القرٌبة من محل اإلقامة -  
 حٌ  ٌالحظ انخفاض مرتباتها مقارنة بالفنادق األخرى.

 مبناته العمل على تحسٌن مفهوم الفندقة عند المجتمعات التقلٌدٌة المحافظة التً ترفض اختالط 
 باألغراب أو األجانب.

 -:الدراسة توصٌات

 ،توجٌه األجهزة اإلعالمٌة إلظهار صورة صحٌحة وإٌجابٌة عن عمل المرأة فً القطاع الفندقً (1
مما ٌإدي لتشوٌه  لصناعة الفندقةسٌئة المفنٌة العمال األوأن تكف وسائل اإلعالم والثقافة عن تقدٌم 

ن تنشر وتعمق ثقافة إٌجابٌة عن صناعة الفندقة وخدماتها صورتها عند المجتمع؛ بل علٌها أ
 مجتمع.للومنافعها بالنسبة للفرد و

مع حقن  ،أن تساهم المإسسات التعلٌمٌة فً إبتكار أنشطة وبرامج تعلٌمٌة داعمة لصناعة الضٌافة (2

 محفزة عن الخدمات الفندقٌة والعمل بها. موضوعاتب المناسبة المناهج الدراسٌةبعض 

األجهزة المعنٌة بالدولة لإلرتقاء بالمستوى المعرفً والثقافً للمجتمعات  وتتعاون رابطأن تت (3

 الرٌفٌة.

أن تقوم الدولة ـ ممثلة فً أجهزتها المعنٌة ـ بعمل برنامج تحفٌزي متكامل طوٌل المدى لتشجٌع  (4

 رجال األعمال لإلستثمار فً مجال الفنادق البٌئٌة ) اإلٌكولودج (.

 إرتداء الحجاب.كسماح للعامالت بها بحرٌة الملبس بالالفنادق رات قٌام إداضرورة  (5

قدم خدمات الخمور دعم وجود أنواع من الفنادق ال تُ أن تقوم المإسسات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة ب (6

 والقمار والملهى اللٌلً.

   حرٌة تامة فً إختٌار القسم الذي ترٌد العمل به.   اإلنا ٌقتضً أن تقوم الفنادق بمنح  (5
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Exploring the Perceptions of Egyptian Rural Community Toward 

Female's Work in Hotels

 
 

Abstract 
 

 

The paper aims at examining the attitude and perception of Egyptian 

rural communities towards female's work in the hotel industry. Moreover، the 

study aims at exploring the extent to which female contribute to the hotel 

industry in Egypt. The paper also identifies the rural community characteristics 

and the female circumstances in their society. Based on data collected from 298 

individuals of rural community، SPSS was employed to analyze a survey 

consists of three main elements: (1) image of the hotel industry and female’s 

work in hotels، (2) the reasons behind the rural community refuse of female's 

work in hotels and joining to tourism education، (3) to propose a tentative 

recommendations enhancing the hotel industry image and encouraging female 

students in joining hospitality education and work. The results showed that the 

rural community has a negative attitude towards perceptions of hotels’ services. 

The results also indicated that graduate’s females from hotel department do not 

prefer working in the hotel industry. Moreover، the results revealed that rural 

community reject the joining of their daughters to the hotel education. 

Therefore، it is recommended that media، cultural and educational institutions 

should help improving the image of the hotel industry. 
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