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يعد اختيار العاممين من أىم عناصر تكوين الشركات السياحية ويعتبر 
بيم النشاط والحماس  الذي يتوافريو أساسية الختيار العاممين االستقطاب عمم

والقدرة عمى اإلقناع والتواصل بشكل إيجابي مع اآلخرين لذلك البد من وضع 
معايير الختيارىم بدقة وبكفاءة عالية ومعرفة أثر ىذا االختيار عمى كفاءة 

وتيدف الدراسة  الذي يعتبر المفتاح لتحقيق أىداف الشركة.و التسويق اإللكتروني 
 إلى التعرف عمى أىم المعايير في اختيار العاممين وتعيينيم في شركات السياحة

.  واستخدمت الباحثة المنيج ومدى تأثير ذلك عمى كفاءة التسويق اإللكتروني
تم تصميم قائمة استبيان لمتعرف عمى آراء عينة الدراسة من مدراء و الوصفي، 

ائج الدراسة إلى وجود عالقة إيجابية ذات داللة الشركات السياحية ، وتوصمت نت
اإللكتروني في  إحصائية حول أبعاد معايير اختيار العاممين وكفاءة التسويق

وقد أوصت الدراسة بضرورة اىتمام شركات السياحة بمعيار  ،الشركات السياحية
المؤىل العممي المناسب عند تعيين موظفين جدد لدييا وضرورة العمل عمى 

دورات تدريبية في كافة الشركات السياحية لمعاممين بيا حول كيفية  توفير
ضرورة التأكيد عمى االىتمام بطبيعة العالقة و  استخدام التسويق اإللكتروني

اإليجابية التي تربط بين معايير اختيار العاممين بشركات السياحة والتسويق 
 اإللكتروني والعمل عمى رفع كفاءتو.

 المقدمة.1
العديد من المتغيرات المتعمقة باألعمال واألداء بتطور التكنولوجي الذي شيده العالم منذ القرن العشرين اتسم ال

،  من خالل تسويق الخدمات الكترونياً  والتي من أىميا التطور التكنولوجي وتطور طرق أداء األعمال لمشركات
حيث كان ينظر ليا في السابق عمى أنيا أدوات  وقد أدت ىذه التغيرات إلى النظر لمموارد البشرية بصورة مختمفة

إنتاجية ،أما في الوقت الحالي أصبحت ىي أىم مورد في الشركة، والتي تعتبر حجر الزاوية في جذب وتأىيل 
ن كفاءتيم العاممين ، واالضطالع بعممية التخطيط ليم، واختيارىم ،تدريبيم ،تصميم أنظمة الحوافز والتقييم لضما
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يعتمد  حيثلذلك فإن أىمية ىذا العنصر تزداد بصورة كبيرة في مجال العمل السياحي  ،أعماليم واستمرارىم في
ات عمى األفراد اعتمادا رئيسيا وطبقا لذلك البد من اختيار أفراد  عمى دراية واسعة بتسويق الخدمات والمنتج

 .رات الحديثةالمتغيرات والتطو حتى تتواكب مع  اً لكترونيالمقدمة من الشركات السياحية إ

 مشكمة البحث.1.1
في أن معظم الشركات السياحية في مصر ال تتبع األسموب العممي في اختيار العاممين بيا والذي يقوم  تتمثل

ىمال الجوانب الفنية والسموكية المرتبطة بطبيعة العمل السياحي  التي و عمى وضع الفرد في المكان المناسب وا 
لكثير من المشكالت اإلدارية والتنظيمية التي تؤثر عمى كفاءة العمل كما أن يجب أن تتوافر بيم مما أوجد ا

السياحية ليا تأثير عمى أداء الفرد وحجم وجودة العمل وأداء  اتاالختالفات والفروق بين العاممين في الشرك
مل عمى تسويق لعإلدخال التكنولوجيا الحديثة في القطاع السياحي وا الشركة وضمان بقائيا واستمرارىا ونظراً 

واجبات المكمفين بيا مثل بين متطمبات األعمال والميام والاتضح عدم وجود توافق  لكترونياً الخدمات والمنتجات إ
الميارات المختمفة في استخدام التسويق اإللكتروني وبين الطاقات والقدرات التي يتمتع بيا و التأىيل، الخبرة 

 . شاغمي الوظائف المختمفة

 البحثأهمية .1.1
 اعتماداً  سميماً  يعتمد عمى الموارد البشرية المؤىمة والمدربة والمختارة اختياراً  ىاماً  اقتصادياً  قطاعاً  تمثل السياحة

لذلك أصبح التركيز عمى فيم طبيعة  تقديم الخدمات والمنتجات والعمل عمى تسويقيا الكترونياً  في رئيسياً 
مكانياتوخصائص  ، لموصول إلى أقصى إنتاجية ممكنة ليم أساسياً  القطاع  مطمباً  وقدرات العاممين في ىذا وا 

في مصر تنعكس  لإلدارة متطوراً  حديثاً  يمثل اتجاىاً  عممياً  كما أن اختيار العاممين  في الشركات السياحية اختياراً 
وتحقيق أكبر  عمى القطاع السياحي المصري في زيادة حجم الحركة السياحية  مباشراً  اإليجابية انعكاساً  هثار آ

 .معدل من اإليرادات السياحية

 .فرض البحث1.1

داللة إحصائية بين أبعاد معايير اختيار العاممين بشركات السياحة وكفاءة التسويق  تأثير معنوي ذووجود  
 اإللكتروني.

 .أهداف البحث1.4
 ييدف البحث إلى:

 شركات السياحة.أىم المعايير في اختيار العاممين وتعيينيم في التعرف عمى ( 1)

 الشركات السياحية عند اختيار أفضل العاممين بيا. مراحل وخطوات االختيار لدىأىم  تحديد( 2)

 .التسويق اإللكتروني ودراسة أبعاده عمىإلقاء الضوء ( 3)

 في كفاءة التسويق اإللكتروني بشركات السياحة  اختيار العاممينأبعاد معايير ( قياس أثر 4)
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 لنظري.اإلطار ا1
 وأهميته مفهوم اختيار العاممين.1.1

أصبحت عممية االختيار والتعيين في الوقت الحاضر عممية صعبة وال تخمو من المشكالت مما يجعل الشركة 
تتنوع في طرق االختيار لمموظفين وذلك لكثرة الوظائف وتنوعيا، وزيادة أعداد المتقدمين لموظيفة الشاغرة والذين 

وعميو فقد تعددت الطرق المتبعة لمتعيين وتنوعت حسب الحاجة أو المتغيرات  ط المطموبة،تتوافر فييم الشرو 
المحيطة بالوظيفة العامة. وتعد عممية االختيار والتعيين من أىم اإلجراءات في إدارة الموارد البشرية ألن نجاح 

مل لدييا، وتعيينيم في الوظائف الشركة في تنفيذ سياستيا المرسومة ليا يتوقف عمى حسن اختيار الموظفين لمع
 .(1112)فنجان ،خبراتيم وقدراتيم مؤىالتيم، التي تتناسب مع 

ختيار والتعيين بمجرد أن تنتيي الشركة من استقطاب الموارد البشرية المطموبة لشغل الوظائف تبدأ مرحمة اإل
لك قبوليم بصورة أولية بل البد من يعني ذ الشاغرة الأن يتقدم األفراد لشغل الوظائف  لدييا، فبمجردالشاغرة 

االختيار من بينيم أنسب األفراد الذين يممكون المقومات األساسية ألداء ميام الوظائف المراد شغميا لذا ال يمكن 
فصل االختيار عن التعيين فحينما يتم التحدث عن االختيار فإنو ال محالة يتم التحدث عن التعيين 

 .(1114)جودة،

مفاضمة بين عدد من األفراد الذين تقدموا لشغل وظيفة معينة واختيار أفضميم، وقد ينظر إلية بأنو ىو الاالختيار 
وليس ىناك ما يضمن أن الذين تقدموا  مالئمة،البحث عن أفضل العناصر لشغل وظيفة معينة واختيار أكثرىا 

ي لعممية االختيار ينطوي عمى قدر لمعمل ىم أفضل وأنسب العناصر لممفاضمة بينيم وبالتالي فإن المفيوم العمم
أكبر من اإليجابية من جانب اإلدارة، بمعنى أنيا تنمي مصادرىا من األفراد وبذلك تزيد من فرص حصوليا عمى 

 .(1111)الغول،العناصر األكثر كفاءة 

ريقين فريق بأنيا "العممية اإلدارية التي بمقتضاىا يقسم المرشحون إلى فعممية االختيار ( 2003) يعرف زويمف
تمك العمميات التي تقوم بيا الشركة النتقاء أفضل  ترفضو، وىيتقبمو الشركة لتعيينو لموظيفة الشاغرة وفريق 

 المرشحين لموظيفة وىذا االختيار يتم طبقا لمعايير االختيار التي تطبقيا الشركة".

  أهمية عممية االختيار:
من أنيا توفر العنصر البشري ذا الكفاءة والقدرة الجيدة التي  أىمية عممية االختيار ( أن2017يرى المدنيني )

كانت الشركة مثالية  اإلنتاج، فميماىو أىم عناصر  المؤسسة باعتبارهيمكن من خاللو الوصول إلى أىداف 
وتنتيج األساليب العممية فال يمكن تحقيق األىداف اإلنتاجية دون وجود العنصر البشري الكفء القادر عمى 

 ء واألداء عمى أكمل وجو.العطا

فمن خالل االختيار الموفق تتمكن اإلدارة من تحقيق التوافق بين متطمبات وواجبات الوظيفة وبين ميارات 
 وخصائص الفرد المتقدم لطمب العمل.
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 لذلك تظير أىمية عممية االختيار في النقاط اآلتية:

يعمل عمى  ممكنو مماوظيفة في أقصر فترة استيعاب العاممين لمتطمبات الوظيفة والقدرة عمى أداء ال -أ 
 ؛تقميل تكاليف التدريب

تقميل الخسائر التي قد تتعرض ليا المؤسسة نتيجة األخطاء الفنية التي يمكن أن يقع فييا العاممون  -ب 
 ا عمى تعيين دون دقة في االختيار؛الذين حصمو 

يؤدي إلى الرضاء التام عن  مماوشخصيتو، وضع العامل المناسب في المكان المناسب لقدراتو وميولو  -ج 
 مستوى أدائو.

 االختيار:ومن المعوقات الناتجة عن سوء 

انخفاض مستوى األداء والكفاية اإلنتاجية في الشركة يعتبر أحد األسباب الرئيسية المترتبة عن سوء  -1
 الجوانب العممية لالختيار الموفق؛عممية االختيار التي ال يراعي فييا 

 الصالح. نظيرةعمل وذلك النخفاض إنتاجية الفرد غير الصالح لمعمل عن زيادة في تكمفة ال -2

  معايير اختيار العاممين:.1.1

مستوى أداء يتطمب مجموعو من  الشاغرة، وكلىناك عدة معايير تتم عند اختيار الفرد المناسب لشغل الوظيفة 
دىا عند تحميل الوظيفة الذي يتضمن يتم تحدي األداء،الخصائص والمواصفات يجب أن تتوافر فيمن يقوم بيذا 

 :كاآلتي ىي (1112البدور والنابمسي )كما وضحيا كال من  وصفيا ومواصفات شاغميا وىذه المعايير

بطبيعة القدرات  معين، يرتبطانتتطمب كل وظيفة مستوى تعميمي وتخصص  :المستوى التعميمي .1
 والذي يعمل عمى عن طريق التدريبذلك الواجب توافرىا لدى المتقدم لشغل الوظيفة وغالبا ما يتم 

 ؛إلى ميارات أدائية في العملىذه القدرات  تحويل

تتطمب بعض الوظائف لياقة بدنية لدى المتقدم لشغل الوظيفة مثل قوة الذراعين أو  :المياقة البدنية .2
مع الترشح طبيعة العمل المز ل االطول ومستوى التحمل وأصبح إعطاء األىمية النسبية لتمك المياقة وفق

 ؛لو

يشكالن وحدة  وخارجية، وكالىما مجموعتين داخميةلى تنقسم ىذه السمات إ السمات الشخصية: .3
 متكاممة لمتأثير عمى السموك العام لمفرد المتقدم لموظيفة

 الوضوح والشفافية.دافعية لمعمل واالتزان االنفعالي، تحري الصدق، توفر ال لالداخمية: مثالسمات  -أ 

التفاىم والتعاون  التصرفات السميمة،بالعناية بالمظير الخارجي لمشخص،  قتتعم ة:الخارجيالسمات  -ب 
من الجمال واألناقة لمسيدات والتناسق والمظير  الوظائف تتطمب مستوى عال واالبتسامة، وبعض

 الحسن لمرجال والتي ينبغي أن يتحمى بيا طالب الوظيفة.
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وات العمل سن األداء، وعددفة العامة، الخاصة في مجاالت مستوى الثقا يتعن السابقة:المعرفة والخبرة .4
 ؛السابقة في نفس المجال

لمفرد المرشح من أساتذة أو من أفراد في  خطابات تزكيةبعض الوظائف التي تحتاج إلى  كىنا التزكية:.5
لفرد المناسب يتم بناء عمى معرفة المزكي بقدرات ومؤىالت ا حيثالمعيار من المعايير اليامة  المجتمع وىذا

 .لشغل الوظيفة دون أن يكون ىناك أىداف خاصة من وراء التزكية 

 مراحل وخطوات االختيار.1.1
إدارة الموارد البشرية بوضع برنامج الستقبال األفراد الراغبين في شغل  م: تقو العملاستقبال طالبي  .1

لترحيب وتقديم معمومات قبال واالوظائف الشاغرة في الشركة ،وتعريفيم بالمنظمة يتضمن من يقوم باالست
أىدافيا وسياستيا تجاه العاممين لدييا ،وعمى ضوء ىذه الشروط يقرر األفراد المتقدمين عن الشركة، 

 اتترك آثار  االختيار وقدلموظيفة والتي ال تتوافر لدييم الشروط الالزمة لمعمل عدم االستمرار في إجراءات 
ييم الشروط الالزمة ،وىذا يزيد من فرص اختيار أصمح األفراد من جية إيجابية عمى األفراد الذين تتوافر لد

 (.1112)حجازي،،ويقمل نفقات االختيار من جية أخرى 

تتم ىذه المقابمة الستيفاء باقي المعمومات المطموبة والتي ال تكون كاممة في المقابمة المبدئية)األولية(: .1
البشرية بعمل مقابمة أولية لممتقدمين ومن خالليا يتم  المستندات المقدمة حيث تقوم إدارة الموارد بعض

استبعاد بعض األفراد الذين يفتقرون لبعض الخصائص المطموبة ،باإلضافة إلى إعطاء المتقدمين صوره 
نجازاتيا ،وكذلك القيود والمشاكل التي تواجييا وظروف العمل واألجور  واقعية عن الشركة ،تاريخيا وا 

نما يكتفي  ج إلى تحميل تفصيميبيا ،والبد من اإلشارة أن ىذه المقابمة ال تحتاوفرص التقدم المتاحة  وا 
بالسؤال عن األعمال التي يفضمونيا ،مؤىالتيم العممية وخبراتيم ومعمومات عامة أخرى ليا عالقة 

 (.1112)حجازي،بالوظائف التي من المحتمل أن يشغمونيا 

 فحص طمب التوظف:   .3
من الحصول عمى معمومات ضرورية عن المتقدم لمعمل، ويختمف  الشركة يمكنيا يتم تصميم نموذج من قبل

صياغة طمب التوظيف من شركة إلى أخرى، ولكن يمكن القول بأن نموذج طمب التوظيف بصفة عامة يحتوي 
 :فيما يمي (1112حسن )كما ذكرىا  عمى المعمومات التالية

والحالة  الميالد الجنسيةوتاريخ  لنوع، مكانبالمتقدم، االسم، العمر، ابيانات شخصية تتعمق  -أ 
 االجتماعية.

العمل مدى تناسب صحتو العامة مع ظروف أداء  والجسمانية مثلبيانات تتعمق بالحالة الصحية  -ب 
 خموه من أمراض معينة. وكذلك

 العممية والدراسية وتاريخ الحصول عمييا والتخصص. العممي، كالمؤىالتبيانات تتعمق بالتأىيل  -ج 
التي مارسيا المتقدم والجيات التي عمل بيا والمدة التي قضاىا  السابقة واألعمالات تتعمق بالخبرة بيان -د 

 ترك العمل ليذه الجيات. جية، وأسبابلدى كل 
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  .االختبارات:4
السابقة تأتي مرحمة االختبارات والتي تتم عند التحقق من توافر جميع الشروط العامة لدى  بعد المراحل الثالث

قدمين لمعمل والتي تيدف إلى إمكانية نجاح الفرد في أداء العمل أو الوظيفة فيي ال تقتصر عمى مجرد المت
نما أيضا قدرتو عمى تطبيقيا في أداء الوظيفة، وتعتبر االختبارات أكثر  الكشف عن مؤىالتو وقدراتو فقط وا 

ة أمام المتقدمين إال أن استخدام من الوسائل األخرى ،فيي تفتح باب المنافسة الحر  موضوعية وأقل تحيزاً 
 : االعتبار وىي كاآلتياالختبارات لو حدود يجب أن تؤخذ بعين 

  ىي جزء من عممية المفاضمة بين المتقدمين وال يمكن االعتماد عمييا فقط في تقرير صالحية المتقدم
 عدميا.من 

 عمية ومدى إلماميم بأبعاده. تتوقف نتائج االختبار عمى الطريقة التي يعد بيا وعمى أمانة المشرفين 

  تحدد االختبارات مقدرة الشخص عمى أداء عمل معين في الوقت الحالي لكنيا ال تضمن أنو سيؤدي
 .(1112)الزرابي ، ذلك العمل عمى الوجو األكمل في المستقبل

تتيح الكشف  ثلمعمل، حيتعد من أىم الوسائل المستخدمة في تقييم واختيار المتقدمين  .المقابالت الشخصية:2
عن معمومات ال يمكن الكشف عنيا بنفس الدقة بالوسائل األخرى ،إضافة إلى إمكانية التأكد من المعمومات 

 الواردة في طمب الوظيفة.

فالمقابمة عبارة عن محادثة تدور بين طرفين وجيا لوجو يجري فييا تبادل اآلراء والمعمومات في نواحي معينة 
ينوب عن الشركة بيدف اكتشاف المزايا والصفات اإليجابية والسمبية في الطرف الثاني  يديرىا الطرف األول الذي

 .(1111)عبد الباقي المتمثل بالمتقدم لمعمل في الشركة 

يعد الفحص الطبي لممتقدم أساسيا في عممية االختيار لتعظيم فاعمية التنبؤ بمدى الصالحية  .الفحص الطبي:2
أن االختبارات الطبية تقمل من تكاليف مراحل االختيار األخرى إذا ما  أدائو، كماعمية الصحية لممتقدم وبالتالي فا

أجريت في مرحمة مبكرة حيث يفيد الفحص الطبي في تحديد أنسب وظيفة لممتقدم بحيث تناسب قدراتو الجسمانية 
 .(1112)حسن،من احتماالت عدم تكيفو مع العمل  الفعال وتقملفتساعده عمى األداء 

وىذا ما يطمق عمية عرض الوظيفة والعرض قد يكون قابل لمقبول أو إعالم المتقدمين بنتيجة االختبار: .2
 .(1112)حسن،الرفض 

وتأتي بعد ذلك مرحمة تعيين العاممين وتدريبيم والبد أن تقوم إدارة الموارد البشرية بضمان كافة االلتزامات 
ن خالل الوعود المقدمة لممرشحين أثناء التوظيف، مع معرفة الواقع واالرتباطات بينيا وبين العاممين في الشركة م

 ىو إعطاء العاممين الثقة.  من ذلك الداخمي لمشركة. واليدف
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 :وأهميته مفهوم التسويق اإللكتروني.1.4
لتسويق عمى أنو وظيفة تنظيمية تتمثل بمجموعة من العمميات التي تحدد لتوفير االجمعية األمريكية  عرفت
دارة عالقة العميل بالطرق التي تحدد المنافع واألىداف لممنظمة وأصحاب االت صال وتسميم القيمة إلى العميل وا 

 .(1112)الصميدعي،الحصص والتي تتم من خالل األدوات والوسائل اإللكترونية 

ر وشراء بأن التسويق اإللكتروني ىو "قيام األفراد باستخدام برامج إلكترونية الختياYadin  (2002)يرى 
 عمى أن تتم ىذه العممية بالتحويل النقدي اإللكتروني". عمييا،العالمات التجارية التي يرغبون الحصول 

 أهمية التسويق اإللكتروني
يعد التسويق اإللكتروني ىو أحد  األنشطة التسويقية الذي ال يختمف عن المفاىيم األخرى في التسويق إال في  

تي تتم عن طريق الوسائل التكنولوجية الحديثة واإلنترنت فيو يتيح لمشركة استيداف وسيمة االتصال بالعمالء وال
ذلك المشتريين والمستيمكين بصورة فردية وكمما تمكنت الشركة من مخاطبة المشتري بصورة فردية كمما مكنيا 

سافات وتمبية يساىم في تقميص الوقت والجيد وتقريب الم ومن استقطابو وجذبة إلييا بشكل أفضل ،كما أن
الطمبات ،ويعمل عمى التفاعل مع العمالء في أماكن متباعدة ،وىذا ويمكن التسويق اإللكتروني الشركات من فتح 
أسواق جديدة والوصول إلى عمالء جدد وكذلك العمل بصورة أسيل وأسرع إلنجاز األعمال مع نظرائيم 

عمى تقميل العمل الورقي  في إتمام المعامالت بين الموجودين وذلك باالعتماد عمى شبكة اإلنترنت التي تعمل 
)عبد الشركات والحصول عمى المعمومات الرقمية وتحميميا والتركيز بشكل أفضل لتمبية حاجات العمالء 

دباغي كما ذكرىا  ، ويحظى التسويق اإللكتروني بأىمية كبيرة بالنسبة لمشركات واألفراد(1112الحسين،
 :فيما يمي (1111)

 أهمية التسويق اإللكتروني بالنسبة لمشركات والتي تتمثل في اآلتي: : أوالً 
 مى الشبكة تقمل من تكمفة الطباعة؛انخفاض تكاليف التسويق اإللكتروني حيث يتم إنتاج كتالوجات رقمية ع .1
إيجاد طرق جديدة لترويج المنتجات والوصول إلى أكبر عدد من المستيمكين وذلك من خالل تصميم موقع  .2

مع إمكانية إضافة خدمة البيع اإللكتروني ليا ،واالستجابة  وأسعارىا،وني يتم فيو عرض المنتجات إلكتر 
بشكل أسرع لمتطمبات واحتياجات العمالء ،وتوفير الوقت والجيد، وتفعيل اإلجراءات باستخدام البنية 

 ا يساعد عمى تحسين أداء المؤسسات؛الرقمية لتوفير خدمة أفضل لمعمالء مم
ضافة منتجات جديدة من خالل استخدام التسويق قيام ا .3 اإللكتروني، لشركات بسرعة تعديل عروضيا وا 

دخال  األسعار والمواصفات بنفس السرعة؛ التغيرات الالزمة عمى وا 
توفير فرصة أكبر لجني األرباح لمشركات وجعميا تصل إلى عدد كبر من العمالء من خالل اعتمادىا  .4

ع وطيمة ساعات اليوم ا يجعميا تقوم بعرض منتجاتيا وخدماتيا دون انقطاعمى اإلنترنت في التسويق مم
 وأيام السنة؛

عمى تكييف منتجاتيا مع رغبات المستيمك الفعمية  ىاويحفز  ىايعزز  لمشركات، وىذاتحسين المراكز التنافسية  .5
 المنتج أو الخدمة المقدمة؛ السعر، جودةوحاجاتو من حيث 
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 آرائيم.تفاعل معيم والتعرف عمى سيولة االتصال بالعمالء وال .2
 تي: لكتروني بالنسبة لمعميل تتمثل في اآلأهمية التسويق اإل : ياً ثان

 قرار الشراء دون الضغط من البائع؛حرية اتخاذ  .1
توفير الكثير من التكاليف التسويقية مقارنة بالتسويق العادي حيث يوجد العديد من الشركات التي تبيع  .2

 في مصمحة العميل؛ بأقل األسعار وىذا يأتي منتجاتيا عبر اإلنترنت
 أي منتج خالل أي وقت ومن أي مكان؛ إمكانية طمب .3
إتاحة المعمومات لمعميل مما يجعمو يحصل عمى كم ىائل من المعمومات والبيانات عن المنتج والشركات  .4

 والشكل. دةالسعر، الجو وأن يقارن بين المنتجات المنافسة من حيث  مكانو،المنتجة دون أن يغادر 
 لكترونيأبعاد التسويق اإل .1.2

لكتروني انات ىي القمب النابض لمتسويق اإلقاعدة البي رتعتب اإللكتروني:توفير قاعدة بيانات التسويق  -أ 
الوطنية ،لما تشممو من بيانات خاصة بالعمالء الحاليين والمتوقعين فضال عن بيانات المنافسة المحمية 

مة والموزعين والمجيزين والبيانات الخاصة باالقتصاد المحمي والدولي ومدى والدولية وعن الخدمات المقد
استجابة العمالء لإلعالنات ، فالبد لقاعدة البيانات التركيز عمى العمالء األكثر استجابة لمعروض وبناء 

لالستفادة منيا في اتخاذ القرارات  بصفة مستمرةعالقات جيدة معيم والعمل عمى تحديث البيانات 
 .(1111)الطويل،وآخرون،التسويقية بشكل كفء 

( أن ىناك نوعين من قواعد البيانات في مجال التسويق األولى ىي قاعدة 2010)عبيدات وأوضح 
الخاصة بالعمالء المتوقعين وتتكون كل قاعدة بيانات  تمكالبيانات الخاصة بالعمالء الحاليين والثانية ىي 

ين والمتوقعين يتضمن كافة األسماء والعناوين واليواتف ويتم تصميم من ممف كامل وشامل لمعمالء الحالي
زالة األ سماء المزدوجة أو بناء قاعدة ليذه األسماء عن طريق تجديد قواعد األسماء المتاحة ودمجيا وا 

 عمى شكل نظام لقواعد البيانات.وتنظيم المتبقي منيا 

ليا قيمة فعالة في العمل التسويقي ألنيا تمثل  كما أن تحديث قاعدة البيانات باستمرار يمكن أن يعطي
 .(1112)البكري،من تغيرات مستجدة  يحدثاستجابة دقيقة لما 

  :الخصوصية -ب 
أحد عناصر المزيج التسويقي األساسية فيي تعبر عن حق األفراد والشركات في تقرير الخصوصية تعد 

كما وضحيا أبو  من أىم ىذه القضايامجموعة من القضايا بخصوص البيانات والمعمومات التي تخصيم و 
 :( كاآلتي2009فارة )

 ؛تحديد توقيت استخدام البيانات والمعمومات المذكورة من جانب السوق االلكتروني واألطراف األخرى (1
موح باستخداميا من جانب السوق اإللكتروني واألطراف تحديد نوع وكمية البيانات والمعمومات المس (2

 األخرى؛
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خدام البيانات والمعمومات التي تخص األفراد والجماعات والشركات من جانب السوق تحديد كيفية است (3
 االلكتروني ومواقع الويب األخرى.

بل سرية وأمن المعمومات من التحديات التي تعوق وتؤثر في تق رتعتب اإللكترونية:أمن المعمومات  -ج 
لكتروني تحتاج إلى استخدام اإل عمميات التبادللكتروني وخاصة أن بعض العمالء لفكرة التسويق اإل

 .(1112)الطائي والعبادي،لكترونية ظ عمى أمن التعامالت التجارية اإلبرمجيات خاصة لمحفا

يتضمن أمن المعمومات االلكترونية اتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة لمنع فقدان أية معمومة بأي شكل من 
 .(1112،ينالحمامي، العا)األشكال مثل فقدان الخدمة والبيانات 

( أن أمن المعمومات ىو مصطمح يستخدم بقصد حماية 2008وأوضحت أكاديمية الفيصل العالمية )
مقصود أو المتعمد، كما أنو يشمل ضمان سالمة البيانات وحمايتيا من الالبيانات من الفقدان غير 

  السرقة والقرصنة من خالل اتخاذ بعض التدابير الوقائية مثل:

 وتحميلالشخصي ليا  االستخدامنترنت لمنع ة البريد اإللكتروني وحركة مرور اإلأنظمة لمراقبوضع  -أ 
 ؛مرغوب فييا إلى نظام الشركةالغير الممفات الخطرة و 

استخدام كممات السر لمبرمجيات ويجب أن تتكون من أحرف وأرقام وأن تتغير باستمرار وأن توزع  -ب 
 ؛عمى عدد محدد من المستخدمين

 لمفيروسات؛اشفة تحديث البرمجيات الك -ج 

اتخاذ اإلجراءات الالزمة لحماية البيانات والبرمجيات من الفيروسات وعمل نسخ احتياطية ليا  -د 
 ؛واستعادة البيانات في حال حدوث أي عطل

 .(1112)أبو فارة، توفير الحماية لمحواسيب والمعدات من الخراب قدر اإلمكان -ه 

في ظل التوجو نحو استخدام تقنيات المعمومات واالتصاالت لكتروني التسويق اإل ديعتم العميا:دعم اإلدارة  -د 
لكتروني من بات البيع والشراء اإلعمى اإلدارة العميا مما يتطمب منيا دعم الجيود ومساندتيا في إقامة متطم

لكترونية وتوفير تقنيات المعمومات واالتصاالت في جميع أقسام ل تشجيع العمل في ظل اإلدارة اإلخال
دل المعمومات فيما بينيا ومنيا قسم التسويق، لذلك فإن أي شركة تسعى لمبقاء والنمو في السوق الشركة لتبا

 .(1111)الطويل وآخرون،لكترونية بيا إلالعالمية فالبد من تطبيق اإلدارة ا

سويق بالمشكالت الوظيفية لمتلكتروني في تقديم الحمول الخاصة اإلدارة العميا لنظام التسويق اإلساىم دعم فقد 
دارة التسويق بوجو  بشكل عاملكتروني وبالتالي زيادة قدرة الشركة اإل عمى تحقيق أىدافيا التسويقية من  خاصوا 

خالل تقديم فرصة لمشركة من أجل المنافسة في السوق العالمية واالستجابة السريعة لحاجات العمالء وطمباتيم 
قامة حمقات ومحاضرات لمتداول مع العمالء عن طريق وتعزيز إدارة العالقات مع العمالء بشكل إلكتروني وا  
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نترنت بشكل واسع وشراء كة المقدمة ومبيعاتيا من خالل اإليتعرف العميل عمى خدمات الشر كما  شبكة االنترنت
 .(1111)الطويل وآخرون،  ودفع قيمتيا بشكل أسرع

صرة فيو ييدف إلى تقديم يحظى البحث والتطوير بأىمية كبيرة في الشركات المعا البحث والتطوير: -ه 
اإلضافة إلى المعرفة المتاحة لمشركة في مجاالت اختصاصيا، واستخدام تمك المعرفة في تطبيقات 
جديدة في أنشطتيا المختمفة ومنيا نشاطي العمميات والتسويق لذلك فإن الشركات المعاصرة توظف 

مار البحث والتطوير باتجاه اه االستفادة من ثالمالية والمعموماتية تج،العادية ،الموارد المتزايدة البشرية 
زيادة الكفاءة والفاعمية لتحقيق المردود المناسب ،وتزخر األدبيات العربية بالعديد من الدراسات والبحوث 

 .(1111)الطويل وآخرون،حول أىمية التعاون بين الشركات والجامعات في مجال البحث والتطوير 

 حول: (2000) عطوي ما وضحياكتتمحور أىمية البحث والتطوير 

 ؛المساىمة في التغيير واإلصالح 
 ؛تطوير النظريات العممية وتوليد المعرفة الالزمة 
 .فيم المشكالت وزيادة القدرة عمى حميا 

تغييرات ىيكمية في العديد من جوانب العمل  كات التي تقوم بتطبيق التسويق اإللكتروني تجرىاتضح أن الشر 
  لدييا منيا:

لكتروني قرار استراتيجي يعتمد عمى التسويق اإل أن قرارلمشركة حيث  ستراتيجية واضحة المعالموضع ا -أ 
 امل مع األسواق المستيدفة؛رؤية اإلدارة العميا لمشركة في حتمية التع

عدادىا وتنيتطمب التسويق اإل -ب  مية مياراتيم في مجال لكتروني توفير الكوادر والميارات التسويقية وا 
 كيفية التعامل المحظي مع العمالء؛لكترونية و الشبكات اإل

لكترونية فيذه لمتعامل مع األدوات واألساليب اإللنجاح أي شركة سياحية البد من إعداد األنظمة الالزمة  -ج 
 التنفيذ؛ستراتيجيات والخطط موضع األنظمة تسيم في إعداد اال

تقنيات الحديثة في خدمة مية استخدام الالبد من نشر الثقافة التسويقية بين العاممين في الشركة حول أى -د 
 العمالء؛

 اإلدارية والسعيلكتروني إعادة ىيكمة الشركات فيما يتعمق بعدد المستويات يتطمب تطبيق التسويق اإل -ه 
 من جية ومع العمالء من جية أخرى؛ لتقميصيا لتحقيق التفاعل بين العاممين بعضيم مع البعض اآلخر

لتي تسيم في تحقيق التمايز التنافسي إذ أن ترجمة االستراتيجيات إلى واقع تدعيم الممارسات التسويقية ا -و 
فعمي ال يأتي إال من خالل الممارسات التسويقية والتي من خالليا يمكن استخدام األدوات واألساليب 
ة االلكترونية بالقدر الذي يتحقق من خالليا المركز التنافسي لمشركة في األسواق المخدومة مقارن

 .(1114)الصحن وعباس، نافسينبالم
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عمى أداء العاممين بالشركات  التسويق اإللكترونيراء العديد من الباحثين والمختصين ألثر آوبالنظر إلى 
ت إدارة يعمل عمى زيادة كفاءة عمميامن قبل الشركات السياحية  استخدام التسويق اإللكترونيأن  نجدالسياحية، 

في تفاعل العاممين في الشركات السياحية من خالل عمميات االتصال بينيم،  يجابياً الموارد البشرية، ويؤثر إ
باإلضافة إلى تطوير وتغيير إجراءات العمل والميارات المطموبة سواء لدى إدارة الموارد البشرية أو كافة أفراد 

 .(Parry and Others, 2007)الشركة 

لموارد البشرية ىو تقميل النفقات من خالل تبسيط عمميات داخل إدارة ا التسويق اإللكترونيإن من أىداف تطبيق 
إدارة الموارد البشرية، تسييل أمور اإلدارة والموظفين، تخزين البيانات ونشرىا عن األفراد والعاممين في الشركات 
السياحية، تحسين الفاعمية من خالل تحسين الخدمات المقدمة من إدارة الموارد البشرية، وتحسين التوجو 

 (:(Marler and Fisher, 2010الستراتيجي لمموارد البشرية ا

وق السياحية حيث أن استخدم لكتروني لو أىمية كبيرة في السأن التسويق اإلومن خالل ما سبق يتضح أن 
الوصول لمعمالء المحتممين في أي مكان في مل عمى تحقيق األىداف التسويقية و نترنت والتقنيات الرقمية يعاإل

 تطبيقو.ستمزم ىذا النوع من التسويق متطمبات وميارات معينة لدى مستخدميو من أجل إمكانية العالم وي

 منهجية الدراسة.1
تمثل في طرق جمع البيانات المطموبة لمدراسة، طبيعة حجم العينة، متغيرات الدراسة، األساليب : يالدراسةمنيج 

 اإلحصائية المستخدمة في التحميل.

 :طرق جمع البيانات.1.1
 تم االعتماد عمى أسموب الدراسة النظرية والميدانية لتحقيق أىداف الدراسة كما يتضح عمى النحو التالي:

يمكن تحديد البيانات الثانوية التي تم االعتماد عمييا في تحقيق أىداف  مصادر البيانات الثانوية: - أ
الباحثة في جمع البيانات الدراسة في ضوء مشكمة الدراسة والمتغيرات المتعمقة بيا، حيث اعتمدت 

 الثانوية عمى ما يمي:

  المنشورة وغير المنشورة المتعمقة بموضوع الدراسة. األجنبية، األبحاث العربية،المراجع 

  واإلحصاءات المختمفة. العربية، األجنبية، النشرات، التقاريرالدوريات 

لجوانب التحميمية واستقصاء اآلراء تم إعداد جانب تطبيقي ميداني لمعالجة امصادر البيانات األولية:  - ب
 حول موضوع الدراسة من خالل استمارة استبيان موجية لعينة من مدراء الشركات السياحية.

 يتمثل مجتمع الدراسة في مدراء شركات السياحة فئة )أ( في محافظة القاىرة الكبرى، طبيعة وحجم العينة:.1.1
( شركة سياحية، فقد تم تطبيق 1240عددىا ) ة والتي بمغياحيلصعوبة التطبيق عمى جميع الشركات الس ونظراً 

(، من الشركات السياحية في محافظة القاىرة 24.91( شركة سياحية فئة ) أ ( بنسبة )%309الدراسة عمى )
 الرئيسية بيا. يانظرا لتواجد أغمب
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 :تكونت استمارة االستبيان من ثالثة أقسام رئيسية :أقسام استمارة االستبيان.1.1

  :المستوى التعميمي ، السن النوع،يتعمق ب "البيانات الشخصية والوظيفية" وتتمثل في القسم األول
 وسنوات الخبرة.

 ستقطاب، االختياراإل العاممة،في تخطيط القوى  ثلمت: يتعمق بــ"معايير اختيار العاممين" وتالقسم الثاني ،
 ( عبارة.41العبارات وقد بمغ مجموع ىذا القسم ) التعيين والتدريب وقد تم التعبير عن كل ذلك بعدد من

  :ة لدى الشركة الستخدام في أىم الطرق المستخدم تمثللكتروني" وت"التسويق اإل يتعمق بــالقسم الثالث
ستراتيجيتو وأوجو التميز بو، وقد تم التعبير عن كل ذلك أىميتو، خطوات وضع ا اإللكتروني،التسويق 

 .( عبارة26غ مجموع ىذا القسم )بعدد من العبارات وقد بم

 ( متغيرات الدراسة في قائمة االستبيان كما يمي:1ويوضح الجدول رقم ) :متغيرات الدراسة .1.4

 متغيرات الدراسة في قائمة االستبيان (1جدول )
 عناصر متغيرات الدراسة متغيرات الدراسة

 
معايير اختيار 

 العاممين

 المعرفة والخبرة السابقة
 عميميالمستوى الت
 المياقة البدنية

 السمات الشخصية
 الكفاءات اإلدارية
 القدرات اإلبتكارية
 اإللمام بالتكنولوجيا
 التدريب والتطوير

 
التسويق 
 اإللكتروني

 أىمية التسويق اإللكتروني
 أىم السياسات التي تتخذىا الشركة لتنمية دور التسويق اإللكتروني

 كتروني المستخدمةأىم طرق التسويق اإلل
 خطوات وضع إستراتيجية عممية لمتسويق اإللكتروني

 أوجو تميز التسويق اإللكتروني

 األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:.1.2
خدام تلتحميل بيانات الدراسة الميدانية وذلك من خالل اس،  SPSS ver. 23  ،اإلحصائي تم استخدام البرنامج 

 ائية التالية:األساليب اإلحص

 .التكرارات البسيطة والنسب المئوية 
 .المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
 .معامل ارتباط بيرسون لمعالقة الخطية بين متغيرين 
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 2اختبار كا (Chi Square Test لدراسة الداللة اإلحصائية لمعالقة بين متغيرين من المتغيرات )
 (Nominal)االسمية 

 ( اختبارT- Test لدراسة الداللة اإلحصائية لمفروق بين المتوسطات الحسابية لمجموعتين من )
 ( Interval Or Ratioمتغيرات الفئة أو النسبة ) أحدالمبحوثين في 

 :  ثبات وصدق االستبيان.1.2
 :والتسويق اإللكترونيالتالية لمتحقق من ثبات وصدق استبيان معايير اختيار العاممين الخطوات تم إتباع 

 لكتروني:ين في شركات السياحة والتسويق اإل أوال: حساب الثبات الستبيان معايير اختيار العامم
( فرد من العاممين 50تم تطبيق مقياس نشر ثقافة االستدامة عمى أفراد العينة االستطالعية المكونة من )

 .وبشركات السياحة وتم حساب ثبات

لكل محور فرعي عمى حدة )بعدد عبارات كل محور  Alpha- Cronbach حساب معامل الفا لـــــــــــ كرونباخ –1
 .فرعي(

 االستدامة.حساب معامالت التجزئة النصفية لمقياس نشر ثقافة -2

 ( يوضح معامالت ثبات مقياس نشر ثقافة االستدامة باستخدام معامل الفا كرونباخ والتجزئة النصفية 2جدول )

دد ع المحاور الفرعية المحاور م
 العبارات

معامل الفا 
 كرونباخ

معامل التجزئة 
 النصفية لجتمان

معايير اختيار العاممين  أبعاد االستبيان 1
 في شركات السياحة

41 0.942 0.961 

 0.931 0.881 26 لكترونيالتسويق اإل 2
 0.965 0.936 67 اإلجمالي

ي لالستبيان معايير اختيار العاممين في شركات من الجدول السابق يتضح أن ثبات المحاور الفرعية والثبات الكم
 السياحة والتسويق االلكتروني، مما يدل عمى الثبات الكمي لالستبيان .

 لكتروني: إل امين في شركات السياحة والتسويق ستبيان معايير اختيار العامصدق ا-ثانيا
 -صدق المقارنة الطرفية )الصدق التمايزي(: -

ستبيان معايير اختيار اذو الدرجات المرتفعة في  وىؤالءبالسياحة ذو الدرجات المنخفضة  تم المقارنة بين العاممين
 لكتروني.ين في شركات السياحة والتسويق اإلالعامم

 اإللكترونــي،ات الســياحة والتســويق اســتبيان معــايير اختيــار العــاممين فــي شــركىــذه الخطــوة تعطينــا مؤشــرًا لصــدق 
األدنـى ( م تـم مقارنـة ) األربـاعي األعمـى و ( من العاممين بالسياحة، ثـ50واميا )حيث طبق االستبيان عمى عينة ق

إحصـــائيًا باســـتخدام اختبـــار ت لداللـــة الفـــروق بـــين متوســـطات المجموعـــات المســـتقمة ويمكـــن وتوضـــيح ذلـــك فـــي 
 الجدول اآلتي: 
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في الستبيان معايير  يوضح قيمة ت لداللو الفروق بين متوسطي درجات األرباعي األعمى واألدنى (1جدول )
 لكترونيين في شركات السياحة والتسويق اإلاختيار العامم

 الداللة ت األرباعي األدنى األرباعي األعمى البيان
نحراف اإل المتوسط 1ن

 المعياري
نحراف اإل المتوسط 2ن

 المعياري
معايير اختيار العاممين 
 في شركات السياحة

12 156.5 7.367 12 137.8 9.013 5.555 0.001 

 0.001 5.237 5.551 93.6 12 3.988 103.9 12 لكترونيالتسويق اإل
 0.001 7.327 9.858 231.4 12 9.529 260.4 12 اإلجمالي

األدنى أي بين مرتفعي بين األرباعى األعمى و نو توجد فروق ذات داللة إحصائية أيتضح من الجدول السابق 
ستبيان عمى مما يدل عمى قدرة اإل اإللكتروني،ركات السياحة والتسويق ين في شمعايير اختيار العاممومنخفضي 

 التمييز بين األفراد وىو ما ينم عن تمتع االستبيان بالصدق.
 ض الدراسة وتحميل النتائج:اختبار فر .1.2

ر اختيار العاممين بشركات عمى : "توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين معدل معايي الدراسةينص فرض 
 السياحة وكفاءة التسويق اإللكتروني".

 التسويق اإللكتروني وكفاءةيوضح العالقة بين معدل معايير اختيار العاممين بشركات السياحة ( 4جدول )
 التسويق اإللكتروني المتغير

 مستوى الداللة القوة االتجاه معامل االرتباط
 0.01 ضعيف طردي **0.291 المعرفة والخبرة السابقة

 0.05 ضعيف طردي *0.130 المستوى التعميمي
 0.01 ضعيف طردي **0.289 المياقة البدنية

 0.01 ضعيف طردي **0.280 السمات الشخصية
 0.01 ضعيف طردي **0.218 الكفاءات اإلدارية
 0.01 ضعيف طردي **0.205 القدرات اإلبتكارية
 0.01 ضعيف ديطر  **0.246 اإللمام بالتكنولوجيا
 0.01 ضعيف طردي **0.224 التدريب والتطوير

 0.01 ضعيف طردي **0.284 معايير اختيار العاممين بشركات السياحة
 الجدول:ىذا يتضح من 

( 0.3حيث كانت )ر> اإللكتروني،وكفاءة التسويق  المعرفة والخبرة السابقةوجود عالقة طردية ضعيفة بين -
 زادت كفاءة التسويق اإللكتروني. المعرفة والخبرة السابقة تحققت أي كمما .،0.01وىي دالة عند مستوى 
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( وىي 0.3حيث كانت )ر> اإللكتروني،التسويق  وكفاءة المستوى التعميميوجود عالقة طردية ضعيفة بين -
 زادت كفاءة التسويق اإللكتروني. المستوى التعميمي اي كمما تحسن .،0.05دالة عند مستوى 

( وىي 0.3حيث كانت )ر> اإللكتروني،التسويق  وكفاءة لمعاممين المياقة البدنيةقة طردية ضعيفة بين وجود عال-
 زادت كفاءة التسويق اإللكتروني. تحسنت المياقة البدنية لمعاممين، أي كمما 0.01دالة عند مستوى 

( 0.3حيث كانت )ر> تروني،اإللكالتسويق  وكفاءة السمات الشخصية لمعاممينوجود عالقة طردية ضعيفة بين -
 زادت كفاءة التسويق اإللكتروني. وضحت السمات الشخصية لمعاممينأي كمما  ،0.01وىي دالة عند مستوى 

( 0.3حيث كانت )ر> اإللكتروني،التسويق  وكفاءة الكفاءات اإلدارية لمعاممينوجود عالقة طردية ضعيفة بين -
 معاممين زادت كفاءة التسويق اإللكتروني.لكفاءات اإلدارية لتحسنت ا، أي كمما 0.01وىي دالة عند مستوى 

 اإللكتروني،التسويق  وكفاءةفي الشركات السياحية  القدرات اإلبتكارية لمعاممينوجود عالقة طردية ضعيفة بين -
في  وضحت القدرات اإلبتكارية لمعاممين، أي كمما 0.01( وىي دالة عند مستوى 0.3حيث كانت )ر>

 سياحية زادت كفاءة التسويق اإللكتروني.الشركات ال

 اإللكتروني،وكفاءة التسويق  اإللمام بالتكنولوجيا لدى العاممين بشركات السياحةوجود عالقة طردية ضعيفة بين -
تحقق اإللمام بالتكنولوجيا لدى العاممين أي كمما  ،0.01( وىي دالة عند مستوى 0.3حيث كانت )ر>
 التسويق اإللكتروني. زادت كفاءة بشركات السياحة

( وىي دالة 0.3التسويق اإللكتروني، حيث كانت )ر> وكفاءة التدريب والتطويروجود عالقة طردية ضعيفة بين -
 زادت كفاءة التسويق اإللكتروني. بالتدريب والتطوير، أي كمما زاد االىتمام 0.01عند مستوى 

بشركات السياحة وكفاءة التسويق اإللكتروني، حيث وجود عالقة طردية ضعيفة بين معايير اختيار العاممين -
أي كمما تحسنت معايير اختيار العاممين بشركات السياحة  ،0.01( وىي دالة عند مستوى 0.3كانت )ر>

 زادت كفاءة التسويق اإللكتروني.

 النتائج والتوصيات.4
 النتائج.4.1

ن في شركات السياحة وأثرىا في كفاءة التسويق الميدانية لمعايير اختيار العامميالنظرية و في ضوء الدراسة 
 اإللكتروني، تم استخالص بعض النتائج كما يمي:

لكتروني يير اختيار العاممين والتسويق اإلتوصمت الدراسة إلى وجود عالقة إيجابية دالة إحصائيا بين معا (1
لسياحة زادت كفاءة لشركات السياحة محل الدراسة أي كمما تحسنت معايير اختيار العاممين بشركات ا

 التسويق اإللكتروني.

توصمت نتائج الدراسة بشكل عام إلى وجود قصور لمعظم شركات السياحة عند اختيار العاممين بيا حيث  (2
 .ال تيتم بمعيار المؤىل العممي إنيا
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اعتماد معظم الشركات السياحية عمى الخبرة السابقة في مجال العمل السياحي كأحد المعايير اليامة  (3
ختيار العاممين إلى جانب ضرورة توافر الشروط والميارات المطموبة لموظائف المختمفة الشاغرة بيا لما ال

مكانيات خاصة.  لذلك من أىمية كبيرة في مجال العمل السياحي وما يتطمبو من ميارات وقدرات وا 

تتيح الكشف عن  إنياتيتم الشركات السياحية بالمقابمة الشخصية مع المتقدمين لشغل الوظيفة حيث  (4
 معمومات ال يمكن الكشف عنيا بنفس الدقة بالوسائل األخرى.

يتأثر النشاط التسويقي في الشركة بالتطورات التكنولوجية بصفو عامة وبتطور اإلنترنت بصفة خاصة،  (5
وبظيور التسويق اإللكتروني تقوم الشركة بتسويق منتجاتيا عن طريق اإلنترنت إال أن ىذا النشاط 

قي يتطمب ميارات كبيرة متصمة بالتعامل مع التكنولوجيا وبدون ىذه الميارات فإن الشركة لن التسوي
 تستطيع تحقيق أىدافيا.

اىتمام معظم الشركات السياحية بوضع خطة سنوية لمقوى العاممة لدييا لتحديد احتياجاتيا منيا ولكن  (6
 ة.االىتمام بتحقيق أو تنفيذ ىذه الخطة لم يكن بالدرجة المطموب

اىتمام الشركات السياحية بمستوى أداء العاممين لدييا لما يترتب عمى ذلك من تأثير ممحوظ عمى كفاءة  (7
 العمل لذلك فإنيا تيتم بتدريبيم وتقييميم.

 التوصيات.4.1
 آليات التطبيق جهة التنفيذ التوصية م

ضـــــرورة التأكيـــــد عمـــــى االىتمـــــام بطبيعـــــة  1
معـــايير العالقـــة اإليجابيـــة التـــي تـــربط بـــين 

ــــــــــار العــــــــــاممين بشــــــــــركات الســــــــــياحة  اختي
ــــع  ــــى رف ــــي والعمــــل عم والتســــويق اإللكترون

 كفاءتو.

إدارة المــــــــــــــــــــــــــوارد 
البشــــرية بشــــركات 

 السياحة.

  اختيـــــــــار العـــــــــاممين طبقـــــــــا لخبـــــــــراتيم
وكفــاءتيم التــي تالئــم الوظيفــة المرشــح 

 ليا.
  ــــــات ــــــزم مــــــن التقني ــــــوفير كــــــل مــــــا يم ت

الحديثــة التــي تســاعد فــي تحســين أداء 
 ين التسويق.مسئول

  تقيــــــــيم البــــــــرامج التدريبيــــــــة لمســــــــئولين
 التسويق بصفة مستمرة.

اىتمــــام شــــركات الســــياحة بمعيــــار المؤىــــل  1
العممي المناسـب عنـد تعيـين مـوظفين جـدد 
لدييا حيث أن عـدم االىتمـام بيـذا المعيـار 
يؤدي إلى إىمال الجوانب الفنية والسـموكية 
المرتبطــــة بطبيعــــة العمــــل الســــياحي التــــي 

 ب أن تتوافر بيم.يج

إدارة المــــــــــــــــــــــــــوارد 
البشــــرية بشــــركات 

 .السياحة

  اختيـــار العـــاممين تبعـــا لممعـــايير المناســـبة
والتــي تتوافــق مــع إمكانيــاتيم فــي الوظيفــة 

 المرشحين ليا.
 .تقييم العاممين حسب المؤىل العممي 
  عمـــــل اختبـــــارات لمعـــــاممين المرشـــــحين

لموظيفـة مــن قبــل إدارة المــوارد البشــرية 
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 األنسب منيم.واختيار 

قيــام وزارة الســياحة بحــث شــركات الســياحة  1
عمــى اختيــار العــاممين لــدييا تبعــا لممعــايير 
ــــة  ــــى كــــل وظيف ــــي تنطبــــق عم المناســــبة الت
وكـــذلك ضـــرورة العمـــل عمـــى وجـــود آليـــات 
لــــــربط أىــــــداف ىــــــذه الشــــــركات الســــــياحية 
بأىــــداف الــــوزارة ذاتيــــا بحيــــث تســــاىم فــــي 

 اختيار كفاءات من العاممين.

رة المــــــــــــــــــــــــــوارد إدا
البشــــرية بشــــركات 
الســــــــــــــــياحة، وزارة 

  .السياحة واآلثار

  اتخــاذ اإلجــراءات التصــحيحية الالزمــة
لتقـــــويم أداء الشــــــركات الســـــياحية فــــــي 

 اختيار العاممين المناسبين.
  تقـــديم مزايـــا ســـياحية مختمفـــة ومتنوعـــة

 لجذب العمالء لمشركة.
  ـــــــوزارة الســـــــياحة المتابعـــــــة المســـــــتمرة ل

 لشركات السياحية.ألعمال ا واآلثار

ضـــرورة قيـــام الشـــركات الســـياحية بتحســـين  4
مســـــتوى أداء العـــــاممين لـــــدييا مـــــن خـــــالل 
ــــــــى مشــــــــاكميم ورفــــــــع الــــــــروح  التركيــــــــز عم
المعنويــــــة لــــــدييم وتقــــــديم الحــــــوافز إلــــــييم، 
وتــوفير كــل مــا يمــزم مــن التقنيــات الحديثــة 
التــــي تســــاعد عمــــى تحســــين أداء العــــاممين 

 في التسويق االلكتروني .

ارة المــــــــــــــــــــــــــوارد إد
البشــــرية بشــــركات 

 السياحية.

  االىتمــــام بمتطمبــــات العــــاممين والعمــــل
 عمى توفيرىا في الشركات السياحية.

  تحفيـــــــــز الشـــــــــركات الســـــــــياحية عمـــــــــى
 تحسين أداء العاممين.

ضرورة العمل عمى توفير دورات تدريبيـة فـي  2
كافــة الشــركات الســياحية لمعــاممين بيــا حـــول 

اللكترونــي واالبتعــاد التســويق اكيفيــة اســتخدام 
بقــــدر اإلمكـــــان عــــن األســـــاليب التقميديــــة فـــــي 
التســـــويق، وكـــــذلك االىتمـــــام بضـــــرورة وجـــــود 
مرونـــة كافيـــة فـــي تبســـيط اإلجـــراءات الخدميـــة 
المقدمـــة لمعمـــالء مـــن أجـــل جـــذب أكبـــر عـــدد 

 من العمالء.

إدارة المــــــــــــــــــــــــــوارد 
البشــــرية بشــــركات 

 .السياحة

  تتحمــل الشــركات الســياحية جميــع النفقــات
 حيث تكون مجانية لمسئولين التسويق.ب
  تحفيــــز مســــئولي التســــويق الــــذين اجتــــازوا

ـــــة مـــــن  ـــــاءة وفاعمي ـــــة بكف ـــــدورات التدريبي ال
 خالل تقديم الدعم المادي ليم.

  أن يقوم بإلقـاء ىـذه الـدورات مـدربين أكفـاء
 وعمى مستوى عالي من الكفاءة والميارة.

  تقيــيم مســئولي التســويق بصــفة مســتمرة
 ستوى أداءىم لمعمل.لمحفاظ عمى م

اىتمام الشـركات السـياحية بتحـديث وسـائل  2
ــــــــي تســــــــتخدميا  ــــــــي الت التســــــــويق اإللكترون

 باستمرار.

إدارة المــــــــــــــــــــــــــوارد 
البشــــرية بشــــركات 

 السياحة.

  إنشـاء صــفحة إلكترونيـة لمــرد عمــى أي
 استفسارات .

  تدريب مسئولي التسويق عمى استخدام
وســــائل التســــويق اإللكترونــــي الحديثــــة 

ة قــدرتيم عمــى فيــم كــل مــا يتعمــق لزيــاد
 بوسائمو واستخدام األنسب منيا.
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 آليات التطبيق جهة التنفيذ التوصية م

ضـرورة التركيـز عمــى اختيـار العـاممين فــي  2
شركات السـياحة بواسـطة لجـان مخصصـة 
لالختيار والتعيين يـتم فييـا وضـع المعـايير 
ـــــادى التكـــــاليف  المناســـــبة لكـــــل وظيفـــــة لتف
المترتبـــــة عمـــــى اختيـــــار المـــــوظفين بطـــــرق 

 غير مدروسة.

ة المــــــــــــــــــــــــــوارد إدار 
البشــــرية بشــــركات 

 السياحة.

  ـــــــار وضـــــــع لجـــــــان متخصصـــــــة الختي
 العاممين لمعمل بالشركات السياحية.

  وضـع بــرامج لالختبــارات التـي تــتم مــن
 خالليا اختيار العاممين المناسبين.

  قيــــام الشــــركة بوضــــع ميزانيــــة مناســــبة
 لمجان المتخصصة واالختبارات . 
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The selection of workers is one of the most important 

elements of the formation of tourism companies, and 

polarization is an essential process for selecting workers who 

have activity, enthusiasm and the ability to persuade and 

communicate positively with others. The key to achieving 

company goals. The study aims to identify the most 

important criteria in selecting and appointing workers in 

tourism companies. The researcher used the descriptive 

analytical approach, and also used a list of questionnaires to 

identify the opinions of the study sample from the managers 

of tourism companies, the results of the study concluded that 

there is a positive, statistically significant relationship about 

the dimensions of the criteria for selecting employees and the 

efficiency of e-marketing in tourism companies, that is, the 

better the criteria for selecting workers in tourism companies, 

the greater the efficiency of e-marketing. The necessity of 

providing training courses in all tourism companies for their 

employees on how to use e-marketing. 
 


