
ديسمبر ٢٠١٤المجلد الحادي عشر - العدد الثاني ٤٣ - ٦٢مجلة اتحاد الجامعات العربية للسياحة والضيافة

 في شركا� �لسياحة (#"�سة تحليلية)    ,ليا� �تخا) �لقر�" ال#�"! �أل�ما�

 

 حسا  �لدين حسين �بر�هيم   

 قسم  لد# سا!  لسياحية 

 ( يجو6)  لمعهد  لعالى للسياحة / لفنا-, باالسكند#ية

  مقدمة 

فى 1ل ما تعرضت له صناعة  لسياحة  لمصرية من +*ما! /تهديد ! ، /حساسية هذ%  لصناعة للمتغير !  لمختلفة /منها على سبيل  لمثا� 
ز  ن/ليس  لحصر  أل*مة  القتصا-ية  لعالمية ، /قضية تغير  لمنا; ، / ال#ها: /عمليا!  لعنف ، / نتشا#  أل/بئة / ألمر 5 ( لسا#4، / نفلو

 تؤ-� K# -L شركا!  لسياحة /ما تو جهه من +*ما! /بالتاليمما +ثر على  ٢٠١٣يونيه  ٣٠، ٢٠١١يناير ٢٥ير / لطيو#) /Aثا# ثو#تى  لخنا*
Aثا#ها  لسلبية   من  لحد حد/ثها +/ لمنع  لمناسب  لقر # / تخا� معها للتعامل فو#يًا تدخال  يتطلب فيها مما  لنظا� سير على يؤثر خلل حد/L 6لى
 /فق فيها  لعاملين لجهو- /متابعة /توجيه /تنسيق تخطيط من  إل- #ية بالعمليا! تقو� كونها شركا!  لسياحة من  K# -L +همية ث تنبعحي

 ) . ٢٠٠٢& +منية ،   ٢٠١١( مركز  لمعلوما! /-عم  تخا�  لقر # ،  . لمنشو-K  ألهد � تحقيق لمتاحة بهد�  / لبشرية  لما-ية  إلمكانيا!

K# -L/ ية هى عملية  أل*مة# -L مع تتفق سريعة /لقر # ! حاسمة لتصرفا! /تحتا�  أل*مة ، مفاجئ لحد6  لتعر5 تعنى K#خطو 
 (Brent  w.,  2004)  ألمو# لمقتضيا! /فقا /توجيهها / لتأثير عليها  ألحد 6 قيا-K في  لمبا-+K  أل*مة إل- #K يكو� ، /بالتالي  لمتطو#  لموقف

 إلعا-K  أل*مة تستثمر  لتي  لقد# !  إلبد عية إل�ال, فر� Lلى مخا�ر من تحمله /ما  أل*مة تحويل Lمكانية تصو# في  لقيا-K بر عة /تكمن
  لذ� بالقد# تو جهه  لذ�  لكبير  لتحد� مع / لمبد�  لحي  لتفاعل  أل*مة إل- #K يهيئ  لتوجه  إليجابي /هذ  . لحلو� /Lيجا-  لظر/� صياغة
 .)٢٠٠٣( محسن ،  إلبد عية  لجهو- فعاليا! يحفز منا;  أل*مة Lلى /تحويل  ستثما#ها يمكن فرصة Lلى تحويل  لخطر من يمكنها

 +نما� /جو- +/  أل*ما! تلك +سبا:كبير  في تشابها  مصر يالحظ في ةشركا!  لسياحة خاص لها تتعر5  لتي لأل*ما! / لمتابع
K#ليها /ينظر . /على ممتلكاتها عليها /تؤثرشركا!  لسياحة  تو جهه حتمي / قع  أل*ما! فحد/6 مو جهتها، +ساليب في متكرL منظو# خال� من 

  أل*مة Lليه +� تؤ-� يمكن ما Lلى /بشدK يتجه /لكنه فقط ، / لحاضر بالماضي يتعلق +/ ينصر� ال لأل*مة  لخطر  لحقيقي +� مستقبلي باعتبا#
 /شدتها، /مجالها، /عمقها،  أل*مة، نو� باختال� K# -L  أل*مة في  لقر # !  تخا� /Aليا!+ساليب  )  /تختلف٢٠٠٧(  لها� ،  . لمستقبل في

 ألفكا#،  /تقييم  ألفكا#، /تحليل بها، لمتعلقة   ألفكا# /تنمية /توليد ،  أل*مة تحديد �ريق عن بشأنها  لقر # !  تخا� يتم  لمتوقعة فاأل*ما!
 )٢٠٠٤ لسيد ،  لمعلوما!( /نقص  لوقت، ضيق 1ل في سريعة قر # !  تخا� تتطلب فإنها  لمتوقعة غير  أل*ما!  ألفكا#.+ما /تنفيذ

 K#على / لقد K# -L !هي  أل*ما K#عالية  ستجابة -#جة عليها لتحقيق /�لك للتد#يبشركا!  لسياحة مدير�  معظم لها يحتا� مها 
/ لتنبؤ  باأل*ما! /محا/لة  الستشعا# /تقليل +ضر #ها، لمو جهتها  لمناسبة  لقر # ! / تخا� /قوعها قبل -#ءها محا/لة/  أل*مة +ثناء /فعالة

للتصر� +ما� متخذ�  لقر # (خالد  عديدK /خيا# ! بد ئل مما يضع  معها للتعامل سينا#يو إلعد - عناصرها /#صدها /معرفة /قوعها قبل بها
 خصائصها  أل*ما! هذ% من لكل +*مة فإ� شركا!  لسياحة   لها تتعر5 +� يمكن  لتي  أل*ما! /تباين تعد- من  لرغم ) /على ٢٠٠٦، 

Kال لها / لتصد� إل- #تها معين عمل +سلو: تتطلب  لتي  لمميزL ، �+ لها  لتخطيط في مشتركة عامة /عناصر لمعايير  أل*ما! تخضع كل 
 . )٢٠٠٠( عاصم ،  . لمؤسسة لصالح Aثا#ها تحويل فر� /*يا-K  لسلبية Aثا#ها من +/ لتخفيف فيها،  لوقو�  لجيد لتجنب /لإلعد - بفعالية

 #لق�#� متخ� فى �( ما ي,#جهه #ل��#سة م� نصيبها تن( ل�ش�كا� #لسياحة  في#أل�ما�  ��#�� في #لق�#� #تخا� �ليا� ,تتمث( مشكلة #لبح� فى ��

,له�# تتنا,( #أل�مة،  الحت,#ء ,�قة س�عة م� #لق�#�#� ه�� ن,عية تت�لبه ,ما ، ��,� #أل�ما� في #لق�#� #تخا� بشأ� متع��� ضغ,� م�
 في ش�كا� #لسياحة . #أل�ما� ��#�� في #لق�#�#� �ليا� #تخا� على #لتع�� #لحالية #ل��#سة

  -فر/5  لد# سة على  لنحو  لتالى : صياغة تمت لقد

 ش��ركا!  لس��ياحة إل- #K مدير� يما#س��ها  لقر #  لتي  لد# س��ة حو� Aليا!  تخا�# ء مفر- ! عينة Aال يوجد  تفا, معنو� بين  :  أل/�  لفر5
 .  أل*ما! 

يرتبط   أل*ما! K# -L في  لقر # آلليا!  تخا� مما#س����تهم # ء مفر- ! عينة  لد# س����ة بأ� مس����تو�Aيوجد  تفا, معنو� بين    : لثانى  لفر5
 . أل*ما!  /K# -L  لقر # مجا�  تخا� في  لتد#يبية  لد/# ! عد- ،  لخبرK بالمؤهل  لد# سي،

مدير� ش�����ركا!  يما#س�����ها  لتي  لقر # Aليا!  تخا� # ء مفر- ! عينة  لد# س�����ة  حو� عد� تو فقAيوجد  تفا, معنو� بين  - : لثالث  لفر5
 . أل*ما! إل- #K  آلليا!  لعلمية / لمالئمة مع  لسياحة

سة Aيوجد  تفا, معنو� بين    : لر بع  لفر5 ضر/#K  ل# ء مفر- ! عينة  لد#  تخذ�  لقر # من  لمديرين م كفاءK لال*مة لزيا-K متطلبا! حو� 
  أل*ما! . إل- #K  لمالئمة  لقر # ! فى شركا!  لسياحة التخا�

 لقر #   تخا� +ساليب تو فق بشركا!  لسياحة /مد�  أل*ما! K# -L في  لقر # ! Aليا!  تخا�تهد�  لد# سة  لى بيا� +/جه  لقصو# فى 
شركا!  مدير� كفاءK تحديد متطلبا! #فع ، /من ثم ضر/#K  أل*ما! بها  إل- #K  لمالئمة مع  ألساليبشركا!  لسياحة  مدير� يما#سها  لتي

 معرفة Lلى  لتوصل في  إلسها�  في  لحالية للد# سة  لعملية  ألهمية تحديد /يمكن فيها. إل- #K  أل*ما!  لمالئمة  لقر # ! على  تخا� لسياحة 
في شركا!  لسياحة من خال�  - #K  أل*ما!إل لقر # !  في شركا!  لسياحة ، /تفعيل  تخا�  أل*ما! في K# -L  لقر # ! +فضل  آلليا! التخا�

K-تعظيم منافع  أل�ر � � !  لعالقة بها . لد# سة ،  نتائج من  الستفا/ 
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 -وصفى �لتحليلى ;�لذ8 يقو! على :تحقيقا ألهد�. �لبحث فقد تم &ستخد�! �لمنهج �ل

 �لد�Kسة �لمكتبية : عن Qريق �لرجوO �لى �لد�KساJ ;�ألبحاN ;�لكتب ;�لد;KياJ �لعربية ;�ألجنبية �لتى تمت فى مجاA �لبحث . -?

S-  ياحة فيVVلس� JركاVVيعها على عينة من شZاء قا! �لباحث بتوVVتقصVVتخد�! قائمة �سVVباس Jجمع �لبيانا Aلك من خالd ة �لميد�نية : ;يتمVVس�Kلد�
 eلياJ �تخاd �لقر�K إلhK�i �ألZماJ.محافظة �السكندKية للوقو. على �Keئهم في 

  �لد��سة مصطلحا�

dتخا� Jلياe يقصد بها "�لطريقة : Kخاللها من يتم لتي� �لقر� Kمن �الختيا Kجانب �لحذ hK�iمتخذ ?; �إل Kمعين لتصر. �لقر� �;i خرe بين من 
  " يمكن �تخا�d تصر. من ?كثر

 �ألZمة. ;�لحد على �لمترتبة �آلثاK �لسVVلبية من �لحد ?; لمو�جهة تبذA �لتي �إلK�iية ;�لجهوi �السVVتعد�hK�i& J�i �ألZماJ : يقصVVد بها مجموعة
ستخد�! خالA من تفاقمها من شرية �لماiية �لمو�iK جميع � سلبية eثاKها من ;�لتقليل �لمتاحة ;�لب  ;تكوين �لمعلوماJ ;جمع �لتخطيط خالA من �ل

 .�لقر�J�K ;�تخاd للعمل فريق

hK�i& JماZلسياحة  �أل� Jفي شركا 

 في شركاJ �لسياحة  �ألZماJ مفهو! 

 قدKتهممتخذ� �لقر�K يفقد  مما ، بالنتائج �ألسباS �لشركة تختلط فيها كيا� في ;حاسمة حرجة �لسياحة نقطةبها شركاJ  تمر �لتي �ألZماJ تمثل
 &عاقة &لى �لذ� يؤ�i �ألمر ، �لمعلوماJ ;نقص �لوقت ;ضيق �لتأكد عد! �ر;. �ل في حيالها، �لقر�K �لمناسب ;�تخاd ، معها �لتعامل على

 من متعدhi ?نو�عاً  تو�جه شركاJ �لسياحة �لمعاصرh &� .(Aied J., 2000);�لبشرية �لماiية �لخسائر &حد�K; Nبما ، ?هد�فه تحقيق �لشركة عن
JماZفي تختلف �لتي �أل Jحدتها ?سبابها ;مستويا ، hجة ، تأثيرها ;شدKi; هاKنتيجة تكر� Jلمفاجئة �لسريعة �لتغير��; iلتي تعو�; Sألسبا 

 &Q hK�iريق عن �لسلبية eثاKها من �لحد يمكن ?نه &الّ  ، عليها ?; �لقضاء تجنبها يمكن ال حتمية �اهرh �ألZمة ?� &لى يشير ،�ألمر �لذ� مختلفة
حســـن ( �ألZمة موقف على �لكاملة �لسيطرh ;تحقيق �ألZماJ، للتعامل مع �لمناسب �لمنا� تحقق علمية منهجية عملياJ �ألZماJ باستخد�!

 ).�٢٠٠٠لطـــيب ، 

�ألZماJ  مع فا� �لتعامل .�ألZماJ �لسياحية &hK�i في متخصصة فر� ;جوi &لى �ألZماJ، ;�الفتقاK ثقافة �نتشاK ضعف �ل ;في
hKيتوقف على �لقد hiبعض . ;قد للتعلم كفر� منها على �حتو�ئها، ;�الستفا Sلسياحة  مدير� يخضع ?سلو� Jمة  مع تعاملهم في شركاZأل�

 �ألخر في �لبعض يخضع حين في،  �لشركة بقاء �لماiية، ;�لبشرية، ;يهدi �لخسائر &حد�N في يتسبب قد مما �لفعل iK ;سياسة للعشو�ئية ،
 �ألZمة ?ثناء �لقر�K ;�تخاd  .�لسلبية eثاKها من ;�لحد منعها في يسهم مما �ألZمة إلhK�i  �لسليمة �لعلمية �لمنهجية للعملياJ �ألZمة مع تعاملهم

?سلوS  فإ� �لمنطلق هذ� ;من �لقر�K، لمتخذ ;�لنفسية �لشخصية بالسماJ  يتعلق ما ?; باألZمة نفسها يتعلق ما منها سو�ء �لعو�مل من بالعديد يتأثر
dتخا� Kلسياحة مدير�  قبل من �لقر�� Jا سيختلف شركا  لألZماJ ;�لتخطيط ;�لمشاKكة �لشخصية ;�لوقت كالنو�حي �لمتغير�J من لعدi تبعً

 ) .٢٠١١(عاAi ،  �ألZمة �لمعلوماJ حوA ;تو�فر �ألZماJ في للتدخل فريق ;تشكيل

 �لمنظماJ �لها في تعمل �لتي ;�لتغير�J نتيجة للظر;. �لمعاصرh مجتمعاتنا في �النتشاK ;�سعة �لمفاهيم من �ألZمة مفهو! ?صبح ;لقد
 حيث تعر. بأنها. �لمفهو! لهذ� �لتعريفاJ من �لعديد �هرJ فقد متعدhi مجاالJ في ;�ستخد�مه مفهو! �ألZمة التساO ;نظًر� ، ;�لخدمية �إلنتاجية

 قد يؤ�i �لمنظمة، �لعمل في سير في حاسم تغيير فيها يحدN �الستقر�K عد! من حالة فهي ?; �ألفضل، �لمنظمة نحو �ألسو? حياh في تحوA "نقطة
 على قاKiين ?نهم غير ;&�Kiكهم �لمنظمة، في �لعاملين شعوK كذلك هي Fink , 1986 )( فيها". مرغوS غير نتائج ?; فيها مرغوS نتائج &لى

Aعلى �لحصو iKين ;غير �لمطلوبة، �لمو�Kiعلى قا Zكا. غير �لمتا� ;?� �لوقت �لمطلوبة، �ألهد�. &نجا،dلخسائر لتالفي يلز! ما التخا� ;? 
 . ، مرجع سبق dكر�)?منية  .(;تفاقمها �ستمر�Kها لمنع

 على �لفرi قدhK على تأثيًر� سلبيًا يؤثر �لذ� �لشديد �لضغط من "نوO ?نها على �ألفر�i على تأثيرها;يمكن تنا;A �ألZمة من حيث 
 ينتج قر��Kً تحوA تتطلب ;نقطة توتر حالة ?نها ?� )Becken, S.& Hay, J, 2007(,�لمو�قف" هذ� مع بفعالية ;�لتعامل ;�لتخطيط ، �لتفكير
 فترh خالA ?; �ألحسن �ألسو? &لى ;بهذ� فهي مرحلة تحوJ�d. A �لعالقة �لكياناJ مختلف على تؤثر &يجابية ?; كانت سلبية جديدh مو�قف عنه

 يتطلب �لذ� �ألمر عليه. �لمتعاK. بالشكل �لعمل على �لشركة قدKتها تفقد ;حاسمة ، حرجة تحوA لحظة ;بهذ� فاألZمة نسبيًا. قصيرZ hمنية
 لالستثماK؛ فرًصا ;�عتباKها ;قوعها، حالة في �لسلبية نتائجها من ;�لحد ;قوعها، لمنع �ألZمة ؛ &hK�i في علمية منهجية عملياJ مماKسة ?يًضا

 في �ألZمة تنفجر ال حتى ;dلك �لتأكد، عد! ;في �ر;. ضيق ;قت في �لقر�J�K �تخاd ;ضر;hK  .نتائجها من باإلفاhi مرغوبة، نتائج لتحقيق
 ) . ١٩٩٧علي،   ســــــــــــن(ح عنيفة مو�جهة شكل

 �لد��سا� �لسابقة 

) بعنو�� نحو &ستر�تيجية إلZ? hK�iماJ قطاO  ٢٠١٣(مريم  ،  �Kiسة   تعدJi �لد�KساJ �لتى تنا;لت �hK�i �الZماJ فى �لقطاO �لسياحى ;منها
 �لفندقية �ألZماhK�i& J علي �لبشرية �لمو�hK�i& iK مستو� عنو�� تأثير) ب٢٠١٣،  ، eخر;� ;�Kiسة (يسرية�لسلع ;�لعاiياJ �لسياحية فى مصر، 

(عاAi �لمصر�، مرجع سبق dكر�) بعنو�� علم &hK�i �ألZماJ فى �لقطاO �لسياحى �لمصر8 بين ;�Kiسة �إلسكندKية ،  فنا�i مدينة مدير� لد�
) بعنو�� تحليل �لسياساJ �لعامة �لسياحية في مصر: �Kiسة حالة خطة ;hK�Z �لسياحة  ٢٠١٠، ;�Kiسة     ( �حمد محر;  ، �لنظرية ;�لتطبيق

) ?ثر �ألZمة �القتصاiية فى تحقيق فكرh �لسياحة �لبينية،  ٢٠١٠;�Kiسة (مشعل ،   ٢٠٠١لمو�جهة تد�عياJ �حد�N �لحا�i عشر من سبتمبر 
فر��  ،  ;�Kiسة (�Kiسة تحليلية للسياحة �لرياضية في مو�جهة �ألZمة �القتصاiية بجمهوKية مصر �لعربية،  بعنو��)  ٢٠١٠،حمدينو�Kiسة (;

) بعنو�� ٢٠٠٩;�Kiسة (�بر�هيم ، �لسياحى �لتسويق �لسياحى فى iعم �لتنمية �لسياحية ;�لحد من ?ZماJ �لقطاO  ) بعنو�� K;i ٢٠١٠، بوiلة 
 �لعالمية �لمالية �ألZمة ) بعنو�� تد�عياJ ٢٠٠٩،  ي &hK�i �ألZماJ �لسياحية في �أل�Ki;   ،�iKسة( سعيد ، محمدK;i �لتشريعاJ �لسياحية ف

) بعنو�� &hK�i �ألZماJ �لسياسية ;تأثيرها ٢٠٠٧;�Kiسة ( هبة ، ،  �لمقترحة  ;�لحلوA �لمحتملة �لمصر8 �لسيناKيوهاJ �لسياحة قطاO على
) بعنو�� "K;i  ٢٠٠٤(نرمين ، ، �hK�i �لمخاQر ;�ألZماJ فى �لمنظماJ �لسياحية  ) بعنو��  ٢٠٠٧( �لها!، �سة ;Ki ،على �لسياحة �لمصرية
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 في شركا� �لسياحة (#"�سة تحليلية)    ,ليا� �تخا) �لقر�" ال#�"! �أل�ما�

) بعنو'2E" :F'61 47مة 'لسياحة: ٢٠٠٣محمد فتحى ، ;12'سة ( 'لعالقا3 'لعامة فى 27'61 'أل4ما3 12'سة تطبيقية على قطا) 'لسياحة فى مصر "
 .12'سة 'لحالة 'لمصرية" 

7نها تؤكد على ض��ر;61 تنا;� مفهو" 2E'61 'أل4ما3 في ش��ركا3 'لس��ياحة ، Eال 7نها لم تتنا;�  يتض��ح 'لس��ابقة 'لد1'س��اE 3لى بالنظر;
 Eمكاناتها في قص����و1 ;'ض����حا تعاني 'ألس����اليب 'لمتبعة في 'تخا+ 'لقر'1'3 في 2E'61 'أل4ما3 بش����ركا3 'لس����ياحة . ;ما4'لت هذ' 'لش����ركا3 

;�7هر3   .ش��ركة كل ;فقاً إلمكانيا3 'أل4ما3 لمنع ;;'عية منظمة ;مد1;س��ة عملية خطط ;ض��ع لقص��و1 'لمديرين في بمهامها، لالض��طال)
 حيث 'لسياحية ؛ 'أل4مة مع للتعامل ;'ضحة Eستر'تيجية فقد'F عن ناتج خلل ، ;;جو2 'أل4ما2E 3'61 لمسمى فقد'ناً  F7 هنا� 'لد1'سا3 'لسابقة 

 'لحل.  Eيجا2 ;تقف 'إل2'61 حائر6 في ;قايتها، 7; منها ;'لتخفيف لعد" تكر'1ها ;سيلة Eيجا2 بد;F 'أل4ما3 تتكر1 ما عا62

 �ال+ما  �لتى تو�جه شركا  �لسياحة  خصائص 

 بشكل تفقدها تو'4نها قد ;بالتالي �ويلة لمد6 'لشركة تحملها على يصعب تحو� نقا� 7نها;تتمثل 7هم خصائص 'أل4مة في شركا3 'لسياحة فى 
 في جديد6 ;'لتد'خل ;'لتعد2 تر'بطها �ر;� عن تنتج 'لبعض، ;'لتي بعضها مع ;'لمتر'بطة متشابكة'ل 'ألحد'� ;تد'خل. نهايتها Eلى يؤ�2 قد

 ;ضو� ;عد" ;'لغمو� ;'لشك 'لمعلوما3 ;نقص 'لتأكد عد" �ر;� فيها ;'لمعا1ضة ;ـتسو2 'لمؤيد6 ;'لقو� ;'لعناصر ;'لعو'مل 'ألسبا�
 ;تصعيد بنفسه ثقته فيه 'لقر'1 متخذ ;يفقد 'أل4مة 'لمفاجئة ;'لمو'جهة 'لمباشرE 6لى 'حتما� تصاعد يؤ�2 قد 'لذ� 'لخطر عنصر 'لر�ية ;توفر

 'لمألوفة 'لتنظيمية 'ألنما� عن خر;جا 'أل4مة ;تتطلب مو'جهة .(Becken, S., & Hay, J. op,cit., 2007 )  . لديه 'لذ'تي 'لخو� حالة
 'لخيا1'3 في 'لشك من عالية 12جة بوجو2 تتصف 'لمفاجئة ; 'لتغير'3 على 'لمترتبة 'لجديد6 ;مو'جهة 'لظر;� من 'ستيعا� تمكن نظم ;'بتكا1

 4منية فتر6 في ;سريعة مهمة قر'1'3 ;تتطلب 'لطا1ئة 'لظر;� لمو'جهة 'لمتز'يد 'لفعل E 21لى 'لحاجة فيه تتز'يد تحو� 'لمطر;حة ;نقطة
  ).١٩٩٨،  'لو�يفي (فا1;� هال� 27'ئه في ;'ستمر'1' 'إل2'�1 'لكياF صالحل 7ساسيًا قصير6 ;تهديدً'

 عند 'لعنيفة ;هي 'لمفاجئة  ، لأل4مة 7ساسية خصائص عد6  هنا� E  F7ال ال4ما3' خصائص تحديد في ;'لكتا� 'لباحثين 'ختلف لقد;
 ، ;'لتد'خل ;'لتش��ابك ، ;'لتعقيد. بها ;'لمحيطين بها 'لمنظما3 'لمتص��لة 7; 'لمنظمة في 'لمد1'ء جانب من 'الهتما" لكل ;'س��تقطابها 'نفجا1ها
صرها في ;'لتعد2  متخذ لد� 'لر�ية في 'لوضو� عد" 7; 'لمعلوما3 ، ;نقص لها 'لمؤيد6 ;'لمعا1ضة 'لمصالح ، قو� ، 7سبابها ، عو'ملها عنا

 . 'ال4مة فيه 'لذ� حدثت 'إل2'�1 'لكياF 'نهيا1 ;'لمتضمن 'ال4مة �Eا1 يضمنه 'لذ� 'لمجهو� من 'لخو� من حالة 'لقر'1 ، ;سيا62

  في  شركا  �لسياحة ��نو�عها �أل+ما  تصنيف

  -هما : 7ساسيين تحت تصنيفين تندFE �1 يمكن;'لتى  عا" بشكل شركا3 'لسياحة  تو'جه 'لتي 'ال4ما3 تتعد2 

شركة  بها تمر متوقعة تكوF قد �بيعية 47ما3  -7  مرحلة ;هي ، 'لعا2ية ;حياتهم ;تطو1هم نموهم 7ثناء 'ألشخا� 'لطبيعيوF بها يمر كما 'ل
قو6  �7 'لمس��تقبل في لها مماثلة 47ما3 لتجا;4 'لس��ابقة 'ال4ما3 من 'الس��تفا62 في تها 2E'1 تبر4 قد61 ، ;هنا 'لش��ركة مس��يرE 6ثناء 'نتقالية
 . (Hannes W., 2004)  'لمعلوما3 ، ;نظم 'أل4ما3 '2'61

شركة مسير6 في متوقعة غير 47ما3 ;هي : 'لطا1ئة 'لحاال3 47ما3  -�  عملها مجا� تمس �ا1ئة Eحد'� E+ تسببها 7نشطتها ;في 'لعا2ية 'ل
يشكالF  ;'لمفاجئة 'لسرعة E ، FE+ بسهولة 'لحاال3 هذ' من مؤشر'3 حد'ل يمكن ال ، E+ ;غيرها ، 'إلنتا� 'نخفا� ، 'لمبيعا3 كانخفا�
 'لخاصة 'لمعايير ;تتعد2. 'ال4مة 'أل;لى لحل 'للحظة منذ 'لمنظما3 تعيشه 'لنو) فهذ' ، 'ال4ما3 من 'لنو) هذ' يميز'F 7ساسيين عنصرين
 تأثيرها، ;لذ' ;مد� في حجمها تتفق ال كما ;'حد، ;ال نو) ;'حد6 12جة على 'أل4ما3 تأتي فال 'أل4ما3 فى شركا3 'لسياحة ، بتصنيف

 .(Beirman, D. , 2008) لها ;'حد تصنيف يتم 'التفا� على لم يثح كثير6 ، ألنو') 'أل4ما3 تصنيف تم

عرضية  تنموية، 'ألثر 'الستفا62 'لى  ;ما2ية ;حسب معنوية ، ما2ية ، معنوية : 'لمحتو� حسب . ;هي 7نو') ستة Eلى ;يمكن تصنيف 'أل4ما3
شديد6 ;شد6 شوء ضعيفة 'ألثر، 'ألثر 'لى   يمكن 'لحد;� 'لزمنى  'لبعد; 'لنهاية ، 'الحتو'ء 'لتكامل، ، 'لتصعيد ، 'ألثر ;'لى مر'حل 'لتكوين 'لن
  .فر2ية معين، مجتمع قومية، 47مة 2;لية، : 'لضر1 كياF حسب;به  'لتنبؤ يصعب مفاجئ بها، 'لتنبؤ

 �ال+مة بشركا  �لسياحة  حد�� �سبا� 

FE 3سبب ف من تحد� ال 'ال4ما F;ر'� ;بد، +E FE 2'61 ;جو2 من البد سبا�تلك 'أل كانت ;مهما ، لحد;ثها 'ألسبا� من 'لعديد هنا�E صة  خا
;منها ش���ركا3  'لمنظما3 في ال4ما3' حد;� Eلى 'لمؤ2ية 'ألس���با�تتمثل ; ،  (Birtchnell  T., Büscher   M. , 2010)لمعالجتها بها

 ;من ;مغرض��ة ص��حيحة غير تكوF ما ;عا62 'لمنظمة بأ2'ء ص��لة +'3 معلوما3 7; معلومة بالش��ائعة للش��ائعا3 ;يقص��د فى 'لتر;يج 'لس��ياحة
 باإلعالF عن 'لخاص��ة 'ألنش��طة في تحد� ;عا62 'لظاهر6 هذ' 'ألخير6 'آل;نة في بر34 ;'لخد') حيث . 'لجمهو1 بو'س��طة تص��ديقها 'لس��هل

 حد;� Eلى تؤ�2 ;'لتي 'لمنظما3 بها تقع 'لتي 'ألسبا� 7حد يعد ;'لذ� للعمالء  'لمقدمة 'لمنتجا3 جو62 مستو� للزبائن ، ;'نخفا� 'لمنتجا3
 على 'لحص��و� 7; توفر عد" 'لمؤهلة نتيجة 'لكو'12 في 'لعمالء ، ;'لنقص قبل من 'لمنخفض��ة 'لجو62 +'3 تلك 'لمنتجا3 تقبل عد" نتيجة 47مة
 باأل4ما3 'الهتما" ;'البتكا1 ;عد" 'إلبد') ، ;Eهما� جديد6 ;معا�1 مها1'3 من يتطلب ، ;ما تحمل 'لمسؤ;لية على ;قا12ين مؤهلين 21 7فر'2

  ).٢٠٠٧منى ،  'لمنافسة ( 'لمنظما3 7; 'لمنظمة بها ;قعت 'لتي 'لسابقة

 خطط ;جو2 ;عد" مناس��بة 'ال4مة بص��و61 حد;� 'حتما� 'لى عنه 'لمنبثقة 'لمعلوما3 مالئمة 7;عد" 'لمعلوما3 نظا" غيا� ;يؤ�2
 'لصغير6 'لتسويقية 7; 'إل2'1ية بالمشاكل 'الهتما" 'إل2'1ية ;عد" 'لقيا2'3 ضعف نتيجة مد1;سة غير قر'1'3 'ال4مة ;'تخا+ حد;� لمنع 2قيقة
 'لض��ر'ئب ، ;قو'نين ;قو'نين ، للد;لة 'لمالية مو'جهتها ;'لس��ياس��ة يص��عب 47مة Eلى ;تحولها Eلى تفاقمها يؤ�2 قد ، مما 'لمنظمة تو'جهها 'لتي

صة'لخ ;'لتصدير، ;'لقو'نين 'الستير'2 سية بالصناعة ، ;'لعو'مل ا سيا  Eلى تؤ�2 'لتي 'ألسبا� 7هم من تعد 'لحكومة تتخذها ;'لقر'1'3 'لتي 'ل
 . (Butler  R., & Hinch  T. ,2007) 'لمنظما3 في حد;� 'ال4ما3
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 حسا  �لدين حسين �بر�هيم   

 بشركا� �لسياحة  �أل�ما� ����� �همية

 �لتي� �لوقائية ، �إلجر�ء�� ��لتد�بير �تخا� خال" �من �إل���ية ، �لعلمية �لمنهجية �أل2ما� في شركا� �لسياحة يتم من خال" �لعمليا� ������
 �لفريق ، �عضاء جهو� بين �اليجابية ، ��لتنسيق �لنتائج من قد� �كبر �تحقيق �لسلبية ، �ثا�ها من ��لتقليل �أل2مة ، حد�� تالفي على تعمل

 سير على ��إلشر�� �أل2مة ، إل���� �لال2مة �تز�يد� بالمعلوما� �أل2ما� فريق �خطو� �ترشيد ، �أل2مة إل���� تبذ" �لتي �لمساند� ��لهيئا�
 �2مة كل �نوعية �بيعة حسب �أل2ما� لمو�جهة فر� �تشكيل  ،خطط �لطو���  �تنفيذ مسا��� صحة من للتأكد �أل2مة ؛ موقف في �لعمل
 ��لرشد بالفاعلية يتميز �لذ� �لمناسب ، �لقر�� �تخا� على �حفزهم نشا�هم لدفع فريق �أل2ما� في ��لتأثير �أل2ما� ، مع �لتعامل على قا���

 ��لتجهيز�� �ألفر�� من يتكو� فعا" �تصا" نظا� توفير خال" من باأل2مة، �لمتعلقة ��ألفكا� �تبا�" �لمعلوما� �أل2مة، لموقف ��لقبو"
�ألحد��،  �تسا�� �لمعلوما�، �نقص �لوقت، ضيق �ل في �أل2مة، موقف في �لمناسب �لقر�� ��تخا� بفاعلية، �أل2مة من ����� �لال2مة،يمكن

 ,Panitch)   �محا�لة تحسينها �أل2مة، مع �لتعامل في �تخذ� �لتي ��إلجر�ء�� �أل2مة، موقف تقييم خال" من للتعلم، فر� �أل2ما� ��عتبا�
L. Albo G. and Chibber, V., 2010) . 

 قيمة �� �لتض���حية  بمص���لحة تتض���من ال مقبولة بتكلفة ش���امل ص���ر�� �لي �لنز�� تحو" تجنب على �لعمل ��أل2ما �يقص���د بإ����
شأ نز�� �� هنا بها يقصد � جوهرية سانية �لعالقا� مستويا� من مستو� �� على ين . �هى �لد�لية  �لعالقا� في مجاالتها من في مجا" �� �إلن

 ��� لمو�جهتها مختلفة بد�ئل بكفاء� ، ��عد�� �قوعها عند معها ��لتعامل منها للوقاية ��الس��تعد��،  �لمحتملة باأل2ما� على �لتنبؤقد�� �لمديرين 
 من ش��ركة �لس��ياحة ��لحد على تمر �لتي �لمفاجئة �لمو�قف على للس��يطر� ، من �لمها��� �لعديد على يحتو� ����� �س��لو� باس��تخد�� �قعت
 .  ) ��١٩٩٨خل �لمنظمة �خا�جها (عبير ،  �لمتاحة ��لبشرية �لما�ية �لمو��� جميع �ستخد�� من خال" تفاقمها

�أل2ما� .  ����� في مض��مو� �ليس تحديد �لمفهو� في ش��كلي ��لتباين �لتعد� �لك �� �أل2ما� �ال ����� مفاهيم تعد� من �لرغم �على
 ��لتنظيم ، �لتخطيط : في تتمثل سليمة علمية منهجية �ساليب باستخد�� �أل2ما� مع للتعامل ����� �سلو� هي �أل2ما� ����� �� على تتفق فهي
شكيل ، ��لمتابعة ، ��لتوجيه ، صا"، ،�نظا� ��لقيا�� ، �أل2ما� فر� �عضاء �ت  �لمفاجئة �بهذ� فا� �لتغير��. ��لتقويم �لمعلوما�، �نظا� �الت

 في �لفاعل �لتعامل �� �ألغلب �على �2مة تعتبر لتجنبها توفر فر� ���لش��ركا� �لس��ياحة  �لخا�جية �لبيئة �� �لد�خلية �لبيئة على تطر� �لتي
 .Blangy, S., & Nielsen, T) �لمؤس��س��ة على �لس��لبية �ثا�ها معظم عن �لتحاش��ي �� �أل2مة من �لوحيد للخر�� �لس��بيل هو �أل2مة �����

 ��ال�تقاء �لمؤسسة، ��قاية حماية على �تعمل ��لمعرفة �لعلم على تبنى �شيد� علمية .فإ���� �أل2مة في  شركا� �لسياحة هي ����� (1993,
صيب خلل �� قصو� �� �لمشتغلين، �معالجة سالمة على ��لمحافظة بأ��ئها  �حد�� بو��� شأنه من يكو� قد سبب �� �معالجة تهقطاعا �حد ي
 من �إل���� تمكن �لتي �لال2مة �لمعلوما� على �لد��س��ة ��لحص��و" على يقو� ها�� نش��ا�فإ���� �أل2ما� تعبير يش��ير �لى ،  مس��تقبلية �2مة
 ).٢٠٠٦(جليلة ،  �لمنظمة لصالح مسا�ها ��تغيير عليها ��لقضاء �لمتوقعة �لال2مة �لتد�بير �لمتوقعة، ��تخا� �أل2مة ��تجاها� بأماكن �لتنبؤ

 لمو�جهة �لفعا" �لتنظيمي �لنمط تصميم�. مسبباتها ��2لة خال" من �أل2ما� حد�� عد� على �لعمل �يكو� �لهد� من ����� �أل2مة :
 عمل �ثا��. �من خال" �لعر� �لسابق يمكن للد��سة �لحالية تعريف ����� �أل2ما� في  شركا� �لسياحة بأنها ��ا� �تقليل حد�ثها عند �أل2مة

 �لطا�ئة ��خل �لشركة للقضاء �لظر�� لمو�جهة �فعالة سريعة �ستجابة ��جة لتحقيق ، �غير �لمتوقعة �لمفاجئة �لمو�قف �فهم تحليل يهد� �لى
 �لعامل �� شركا� �لسياحة ،�الّ  في تحد� �� يمكن �لتي �أل2ما� �تتنو� �تختلف.   )�٢٠٠١لغني  ،  عبد �ثا�ها (محمد من �لحد �� عليها

 �����هم ���ء �لعاملين عن تأثيرها على خال" ��لك من �ألنشطة �ليومية خال" �لمعتا� �لعمل سير على تأثيرها هو  �أل2ما� جميع بين �لمشتر�
��الستقر��،  �لنظا� توفير في ���ها شركا� �لسياحة تتركز في  �أل2ما� في ����� �همية �لمعتا�.لذ� فا� بالشكل �ليومية �مما�سة �ألنشطة

 �لعاملين لجهو� ��لتنسيق ��لتوجيه ط ��لتنظيم�لتخطي خال" من �أل2ما�، حد�� شركا� �لسياحة �ثناء  في للعمل �لمالئم �لصحي �لمنا� �تهيئة
 .  (.Birtchnell, T., Büscher, M. ,op. cit)�لمنشو�� لتحقيق �ألهد�� ��لك لأل2مة �لمناسبة �لقر���� ��تخا�

 كيفية تتضمن كما ، تجنبها يمكن �لتي ال مع �لحاال� للتعامل ��لتخطيط �لطا�ئة فى شركا� �لسياحة تو�جه �لحاال�  �أل2ما� فإ����
 حالة حد�ثها في �لسلبية �ثا�ها من �لتقليل �� حد�ثها لمنع �لضر��ية �إلجر�ء�� ��عد�� ، قبل حد�ثها بها بالتنبؤ ��لك �أل2مة حد�� تفا��

(Cater, E. , 2006).فاعلية شركا� �لسياحة بكفاء�  في ،�مو�جهة �أل2مة �لك �مكن كلما �أل2مة �قو� منع �لى �أل2ما� ����� �تهد�� 
 � �لعاملين ، لد� �أل2مة تخلفها �لتي �لنفسية �آلثا� ���2لة ، �أل2مة عن �لناجمة �آلثا� �لسلبية �تخفيض ، ممكن حد �قل �لى �لخسائر ،�تقليل
 ). �١٩٩٣خر� (عبا� ،  مر� ��تكر�� حد�ثها �لمشابهة �أل2ما� �قو� منع في منها ��الستفا�� �أل2ما� تحليل

 �لمؤسسي �لكيا� ��قاية حماية على �تعمل ��لمعرفة، على �لعلم تبنى علمية، ���� ��لحاضر،�تعتبر �لمستقبل ����� هي �أل2ما� فإ����
 �2مة بو��� �حد�� شأنه من يكو� قد سبب �� �معالجة �لكيا� لهذ� �لمكونة �لقو� �لبشرية تشغيل على سالمة ��لمحافظة ، بأ��ئه ��ال�تقاء
) ، �كذلك فإ� ����� �أل2ما� في شركا� �لسياحة ١٩٩٨، (سلو� ،  ��ستمر��� �لمؤسسي �لكيا� شركا� �لسياحة بحيوية  تحتفظ ثم �من مستقبلية

 من خال" ممكن قد� �قل �لى �لمتوقعة من �لخسائر �لتقليل �� �أل2ما� �قو� حالة في �لما�ية ��إلمكانيا� �لمو��� على تعمل على �لمحافظة
 ��عد��،حد�ثها لمنع �لتد�بير �لوقائية ��ضع �لمستقبلية، باأل2ما� ��لتنبؤ ، �قوعها حا" في �أل2ما� مع عاملللت �لمناسبة �لخطط �ضع

 �لعاملين في شركا� �لسياحة تهيئة ����� �أل2ما� في شركا� �لسياحة تنبع من �همية لذ� فإ�. �أل2ما� مع �لتعامل لكيفية �فتر�ضية سينا�يوها�
 حالة في �لفو�ية �عضائه ، للمو�جهة على ��أل���� �لمها� �تو2يع �أل2ما� بالشركة ، إل���� فريق �لمتنوعة ، �تكوين �أل2ما� مع للتعامل
  (Becherel   L., 2003) .��خل �لشركة  �أل2مة موقف في �أل���� تضا�� �لموقف ، �عد� على �لكاملة �لسيطر� �تحقيق �2مة �قو�

 �أل�مة بشركا� �لسياحة  ����� مر�حل

 فإ� �لمر�حل هذ� من مرحلة ����� ش��ركة �لس��ياحة في فش��لت �متتابعة، ���� متر�بطة مر�حل في  ش��ركا� �لس��ياحة بعد� �أل2ما� معظم تمر
 خمس��ة �حلمر �أل2مة �حد�ثها، �إل���� في ��لتحكم عليها �لس��يطر� ص��عوبة �لى يؤ�� مما بص��و�� س��ريعة �تتز�يد �حد�ثها تتص��اعد �أل2مة

 – �لمرحلة هذ� من �لمرتد� ��لمعلوما� �متابعتها �تنفيذها �أل�لى �لتخطيط للمرحلة خال" من بدقة مر�حلها من مرحلة كل ����� يقتض�����ي
 �هكذ� �لثالثة للمرحلة �ساًسا تعتبر �لمرحلة من �لمرتد� ��لمعلوما� ��لمتابعة ��لتنفيذ �لتخطيط في �لثانية للمرحلة �ساسا تعتبر -�لعكسية �لتغذية

 �أل2مة ��س��تعا�� ��حتو�ء �أل2مة ��لوقاية �مو�جهة �إلنذ�� ��الس��تعد�� �ش��ا��� ��كتش��ا� �أل2مة باحتما" �لش��عو� هي  �لخمس��ة ��لمر�حل ..
 .(Butler  R., & Hinch  T., 2007) �لتجربة  �تقييم ��لنشا� ��لتعلم من �أل2مة �لتو��2



47
 

 في شركا� �لسياحة (#"�سة تحليلية)    ,ليا� �تخا) �لقر�" ال#�"! �أل�ما�

  لمبكر  إلنذ � �شا� �  أل�مة � كتشا� باحتما�  أل�لى:  لشعو�  لمرحلة

 � لتقليل  أل�مة �سبا� من للحد تتخذ  لتي  إلجر ء � في  أل�مة، �تتمثل �قو� بقر� ينبئ  لذ�  لمبكر  إلنذ �  ستشعا�  لمرحلة هذ� تتضمن
 بهذ�  لكافي  الهتما� يوجد ���  لم ، �متكر��مبكر�، �متتالية ،  تحذيرية �شا� � �ويل بوقت حد�ثها قبل يكو� لأل�مة مخا�رها.حيث من

  ختال� مالحظة مع على ��جة كبير�، �� �تها ��  أل�مة منع كا� عاليًا  لوعي مستو� كا� �كلما ،  أل�مة �� تقع  لمتوقع فمن  إلشا� �
 �� �� فريق شركة  لسياحة ، ��عضاء ديرم قد�� مد� على  لمبكر�  لتحذيرية  إلشا� �  كتشا�  أل�مة �يعتمد  لمنذ�� باختال�  إلشا� �
تحليلها  في  لمتعاملين �كفاء� مها�� على يتوقف معها � لتعامل هذ�  إلشا� �  حتو ء فإ� لذلك ، �قوعها باحتما�  لتنبؤ ـ �� �جد ـ في  أل�ما�
  .(Biyht  B., 1998) �تفسير�

 � لوقاية   الستعد � :  لثانية  لمرحلة

 �ضع  أل�مة لمو جهة  الستعد � يتطلب حيث ، �قوعه باحتما� تتنبأ لم شي �قو� تمنع ��  لصعب فمن بالمرحلة  لسابقة،  لمرحلة هذ� ترتبط
 لشركة  � خل  لتصر� كيفية �معرفة  أل�ما� لبعض  لتجا��  الفتر ضية �جر ء خال� ، من  أل�مة إل� �� فريق �شاملة، ��عد � � قعية خطط

 ،  أل�مة مع  لتعامل كيفية على  ألفر � ، �تد�يب � لقد� �  إلمكانا� توفير �لى تهد�  لتي  ألنشطة يمثل � لوقاية فاالستعد � حد�ثها حالة في
  لسبب  الحتماال� ، �لهذ  لمقابلة جميع  لبد ئل ��عد � ،  أل�مة �قو� منع �جل من ، � لسعي �عالجها نقا�  لضعف  كتشا�  لوقاية من � لهد�
لذ  فإ�  ٠ أل�مة لالستعد � � لوقاية من ضر��� تماًما لديه مألوفًا يصبح حتى فر� كل ��� �تحديد ��ضع  لسينا�يوها�  لخطط ميمتص فإ�

شركا�  لسياحة   مدير� قد يكو� النشغا� نظًر   لمرحلة يتجاهل هذ�  لكثير  أل�ما�، �ال �� لمو جهة مرحلة حقيقية ��� تعتبر � لوقاية  الستعد �
  .(Papatheodorou, A., others. , 2010)  � لفنية  ليومية  إل� �ية باألعما�

  أل�مة � حتو ء مو جهة :  لثالثة  لمرحلة

 يتم  لمرحلة هذ� ممكن. ففي حد ألقصى  لخسائر تقليل �لى  أل�� في  لمقا� تهد� � لتي  أل�ما� �� �� مها� من �ساسية مهمة  لمرحلة هذ� تعتبر
سلسلة  �يقا� هو  لمرحلة هذ� من هد��ل �� حيث  أل�مة، عن  لناتجة  ألضر �  لسابقة لتقليص  لمرحلة في �ضعها تم  لتي  لمو جهة خطة تنفيذ

  لتي  لسابقة  لمرحلة على كبير حد �لى  لمرحلة هذ� �تعتمد .تأثير ���� عا�� بشكل  لمؤسسي  لعمل سير لضما�  أل�مة عن  لناتجة  لتأثير �
 تتوقف  لمرحلة  لشركة �هذ� �جز ء في باقي  النتشا� من لمنعها  أل�مة عز�  لضر��� �من  أل�مة، لمو جهة � لتحضير فيها  الستعد � تم

 �قد ما�ية  ألضر � تكو� فقد ،  ألخر�  أل�ما� عن حجمها �ضر � يختلف ��مة فلكل تأثيرها، � تسا� �نوعها �حجمها  أل�مة �بيعة على
 . معها  لشركة في  لتعامل �� �� �كفاء� قد�� على  أل�مة �ضر � من  لحد نتيجة �تتوقف نفسية، �� بشرية تكو�

 � لنشا�  لتو ��   ستعا�� :  لر بعة  لمرحلة

 قد  آلثا�  لتي �معالجة  لخطط، ��عد � حد��  أل�مة، قبل عليه كانت ما �لى  ألمو� ��عا��  لتهيئة  ستعا��  لتو �� � لنشا� مرحلة تشمل
  لتي عبا�� عن  لعمليا� �هي . أل�مة لحد��  لسابق  لتنظيم  لنشا�  ليومي �فق عمل يسير للمؤسسة بحيث  لتو �� ��عا��  أل�مة، �حدثتها
 �نشا�اتها �عمالها مما�سة على �مقد�تها تو �نها  ستعا�� بغر�  لمؤسسية ،  أل�مة  حتو ء �ضر � في نجحت شركا�  لسياحة � لتي بها تقو�

في  لمدير � ��عضاء  توفرها من البد ��� �ية فنية في شركا�  لسياحة قد� �  لنشا�  ستعا��  لشركة لأل�مة ، �يتطلب تعر� قبل  العتيا�ية
 كانت لما  أل�ضا� إلعا��  ألجل �قصير� �ويلة ��عد � خطط ، بالمؤسسة  لمحيط � لمجتمع للعاملين كالتهيئة  أل�ما� ـإ� �جد ـ �� �� فريق
 ( David B., 2010)  أل�مة قبل عليه

  � الستفا��  لتعلم :  لخامسة  لمرحلة

 �هذ�  أل�مة، لمر حل �تقويم شاملة مر جعة خال� من  لخبر �  لتي يتم  تعلمها من كثير �فر�  أل�مة �ثناء بها  لمنظمة مر�  لتي  لخبر �
ا تتفا��  لمر حل � ستخال�   أل�مة �حد � �تحليل ��� سة  سترجا� على  لمرحلة هذ� �تقو�  .فيها  لمؤثر� � لعو مل لحجم  أل�مة تبعً
علي ،  نسـ(ح بها تمر �� للمؤسسة يمكن مر� بأ�ما�  لتي  ألخر�  لمؤسسا� تجا��  لشركة �� تجربة من سو ء منها  لمستفا��  لد���

١٩٩٧ .( 

   أل�ما�، شركا�  لسياحة مع  لتعامل في  لحديثة  التجاها� 

 ش���ركا� في حد�ثها  أل�ما� � نتش���ا� تس���ا�� �ل �متقدمة في حديثة �� �ية �س���اليب  س���تخد �  أل�ما� مع  لتعامل في  أل�مة �� �� تتطلب
 ,Pforr, C. and Hosie)  في تتمثل مع  أل�ما� � لتي  لتعامل في  لحديثة  التجاها� �من. تأثيرها ش��د� �تباين �نو عها  لس��ياحة � ختال�

P., 2009):-  

 فى شركا� �لسياحة �أل�ما� لمو�جهة �لعلمي �ألسلو�  

 ، �خر �سلو� �� من  أل�مة على للسيطر� ضمانًا هو  ألكثر  لعلمي  ألسلو� يظل  أل�مة، �لكن لمو جهة  لمستخدمة � لطر�  ألساليب تتعد�
 : -�هي  أل�مة مع  لتعامل في �ئيسية خطو � يلتز� بثال�  لذ�  لمنهج �لك فهو

  لمؤيد�  لقو� �تحديد ، نشؤها ��سبا� ، في  أل�مة  لمشتركة  لعو مل تحديد هو  لد� سة هذ� من � لهد� :  أل�مة ألبعا�  لمبدئية  لد� سة -  
خطو�تها  �شد�  أل�مة �بيعة على للنتائج � لوصو�  لمبدئية  لد� سة �ريقة �تتوقف.  لبد ية للمو جهة نقطة تحديد ثم ، � لمعا�ضة
  لتحليلية  لد� سة  .  أل�مة �بعا� لد� سة  لوقت من متسع هنا� يكو� ال  لبشر�  لعنصر عن  لناتجة  أل�ما� في �نه �الّ  ،  لمتا� � لوقت
 �لى  لموقف تحليل يتم بحيث ، منتظم بشكل ��� كها ليتسنى ، من  ألجز ء ممكن عد� �كبر �لى  أل�مة تقسيم خال� من �لك �يتم : لأل�مة

 لتي  � لمرحلة ، � ألسبا�  لظو هر بين  لتفرقة ...�جز ء �لى  أل�مة تقسيم عن �ينتج . سليم �جه على بها  إلحا�ة بهد� عناصر مبسطة
هامة  معلوما� قاعد�  لتحليلية  لد� سة نتائج �تمثل  لمتاحة،  إلمكانا� �تحديد ،  ألخطا� �تكاليف �بيعة �توقع ،  أل�مة �ليها �صلت
 . ,(Becherel op.cit., 2003)  أل�مة مع للتعامل
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 حسا  �لدين حسين �بر�هيم   

 تساعد !لتي !لعو!مل �هم من !لمحتملة !أل�ما� لمو!جهة!لسينا�يوها�  ��عد!� !لتخطيط عملية تعد : !أل�مة مع �!لتعامل للمو!جهة !لتخطيط  -
 هذ� !لفعل. �تعتمد ��� بأسلو� �ليس !لمبا��� بأسلو� �!لفاعلية !لكفاء� من قد� بأكبر !أل�ما� مع تلك !لتعامل في شركا� !لسياحة 

بشركا�  !لعمل سير على تأثيرها �مد� �عناصرها !أل�مة ��بعا�ها ألسبا� !لو!ضح !لتحديد خال� من !لسابقة !لخطو!� على !لمرحلة
 . )  ٢٠٠٣!لسياحة (�حمد محمو� ، 

 في شركا� �لسياحة  �أل�ما� ����� فريق تكوين

 !لذين يتم !إل�!�يين من في شركا� !لسياحة من مجموعة !أل�ما� ��!�� فريق ، �يتكو� !أل�ما� ��!�� في كبير� �همية !أل�ما� ��!�� لفريق
 ، !أل�ما� حد�� �ثناء معينة �مها� محد�� ���!� تو�� عليهم بحيث !لطا�ئة !لمو!قف مع !لتعامل في �قد�!تهم �مكانياتهم �فق بعناية !ختيا�هم
 هذ� �من خاصة ، مها�!��يتطلب فريق ��!�� !أل�ما� في شركا� !لسياحة  �!الستعد!�. بها !لتنبؤ من خال� حد�ثها قبل !ألحيا� بعض �في

 �!لمستجد!�، !لمتغير!� مع !لتعامل على �!لقد�� ، لألحد!� !لو!ضحة �!لر�ية ، �تقدير !لمسؤ�لية ، !لبديهة �سرعة ، !لتصر� حسن !لمها�!�
  ).٢٠٠٩،  ، محمد !لقر!� (سعيد عند !تخا� !لشجاعة �!متال�

 �أل�ما�  ����� شركا� �لسياحة في  مسئولية مدير�

مدير�   كفاء� مد� تظهر !لتي !لرئيسية !لمو!قف �حد� !أل�ما� مع !لتعاملمدير شركة !لسياحة هو قائد فريق ��!�� !أل�ما� بالشركة  يعد

 قد�!تهم �تحد� !لمديرين، �خبر� علم �معرفة مد� كبير بشكل تحد� !لتي هي �فاعلية بكفاء� !أل�ما� فمو!جهة ، ��!إل�! شركا� !لسياحة في
���!فع  �سبابها �معرفة لأل�مة !لدقيق بالتحليل يقو� !لذ� هو !أل�ما� ��!�� في فمدير شركة !لسياحة !لناجح ، !لصعبة !ألحد!� مو!جهة على

 ضر��� !أل�ما� مع !لتعامل يستدعي �من هنا .!حتو!ئها في !أل�ما� ��!�� فريق لتدخل !لمناسبة �!للحظة �تأثيرها، !نتشا�ها �مد� نشأتها
 !لتي !لمو!�� �كم �تحديد نو� ، !أل�مة على للقضاء !لمتا� !لزمني !لمد� تحديد في تتمثل !لقر!� لمتخذ !لمتطلبا� !لرئيسية من مجموعة تو!فر
لأل�مة (فــــــا��� عثما� ،  !لتصد� في �!لر!غبو� �!لمؤهلو� !ألفر!� !لمد�بو� �خبر!� نو� �تحديد !أل�مة، ��!�� في !ستخد!مها يمكن

٢٠٠٤.( 

 ��!�� على �مد�بًا يكو� مؤهال !أل�ما� في شركا� !لسياحة بأ� ��!�� فريق مدير في تو!فرها !لو!جب �هنا� مجموعة من !لمها�!�
 !لوقت !لقر!� في �!تخا� ، �تحليلها !أل�ما� توقع على !أل�مة ، �!لقد�� على !لتغلب على بالثقة في !لقد�� فريق !أل�ما� قائد !أل�ما� �يتحلى

!إلبد!�  على �!لقد�� ، !لتخيل على !لقد�� ، �تطويرها !إل�!�ية تنمية !لعالقا� على �قد�ته، .!لمحتملة لأل�ما� !لسينا�يوها� ��ضع !لمناسب،

 صةخا !إل�!�� في !لمتخصصة !لمعرفة كما �� مدير فريق !أل�ما� في شركا� !لسياحة يجب �� تتو!فر لديه !لمالئمة لأل�مة. �!بتكا� !لحلو�
 ����!كه للخصائص !لنفسية للعاملين. كذلك ضر��� !ال�ال� ، قر!�!� �!تخا� �متابعة �تنسيق �تنظيم تخطيط !إل�!�ية من !ألمو� في يتعلق ما

 !أل�مة عن !لمتوفر� !لمعلوما� !ستخد!� على !لقد�� مع .معها !لتصر� في شركا� !لسياحة �كيفية باأل�ما� !لمتعلقة !لمستجد!� على !لمستمر
 . ) ١٩٩٨سليم (ممد�� ،  بشكل

 �لمعلوما� فى �عم �تحديد �ليا� �تخا� �لقر�� فى شركا� �لسياحة  نظم��� 

سبة !ألهمية غاية في �نو!عها مختلف على !لمعلوما� �نظمة تعد صبي تمثل كونها للمنظمة بالن  !إل�!�ية !لمعلوما� نظا� فمثال ، لها !لمركز !لع
 ، �غيرها �!لرقابة �!لتنظيم !لتخطيط في ��ائفها مما�س���ة لغر� !لحاجة !إل�!�ية عند !لمس���تويا� مختلف �لى !لمعلوما� تقديم على يعمل
 ).�٢٠٠٦حمد ماهر ، ( !لنظم  من �غيرها !لتسويقية !لمعلوما� �نظا� !لمحاسبية لنظم !لمعلوما� بالنسبة !لحا� هو كذلك

 !لمتد!خلة �!إل�!�ية �!لبش����رية �!لما�ية !لتقنية !لعناص����ر من مجموعة بأنه !إل�!�ية !لمعلوما� نظا� يعر�: !إل�!�ية !لمعلوما� نظا� مفهو�
!لقر!�!�  ص����ناعة �عم لغر� �تو�يعها �بثها �تخزينها ، �معالجتها �!لمعلوما� !لبيانا� جمع على تعمل �!لتي ، بعض����ها مع �!لمتفاعلة

 �تو�يع �معالجة �خز� �!س���تر�!� جمع في تكنولوجيا !لمعلوما� على يعتمد !لذ� !لنظا� �بأنه!لمنظمة ،  على !لس���يطر� �تأمين �!لتنس���يق
 !لمناس��ب !لوقت في �!لمالئمة !لدقيقة !لمعلوما� لتوفير معد �يض��ا نظا� �!نه. !لعمليا� !إل�!�ية من �كثر �� �!حد� في !لمس��تخدمة !لمعلوما�
   .) �٢٠٠٢ (مصطفى محمو� ،!لقر!�! !تخا� في عملية الستخد!مها للمديرين

 !لمنظمة �!لتطبيقا� ��� !لنظم �!لبرمجيا� بنوعيها ،�هي !ألجهز� !إل�!�ية !لمعلوما� لنظا� مكونا� س����تة على �!لكتا� !لباحثو� �يجمع
 نظا� ��� مس��توياتها !إل�!�ية لكل !لمعلوما� نظا� يوفرها !لتي !لمز!يا من !الس��تفا�� على قا��� تكو� بنجا� !لتوليفة هذ� على تحقيق !لقا���

 !لمناس��ب !لوقت في مختص��ر بش��كل !لمعلوما� �ريق تجهيز !لقر!�!� عن التخا� !لظر�� تهيئة على !لمنظما� يس��اعد !إل�!�ية !لمعلوما�
 .. (Inocon G., 2003) نوعيتها من يحسن !لذ� �بالشكل

 مو!جهة في �نو!عها بمختلف !لمعلوما� لنظم �با��! مهما ���! هنا� ��-: !أل�ما� بش����ركا� !لس����ياحة  مو!جهة في !لمعلوما� نظم ���
  -: :(Ritchie, B. , 2009 )!آلتية !لمر!حل خال� من !أل�ما�

��هد!فها  للمنظمة !لعامة !لسياسة تحديد في !لمساهمة !ألتي خال� من !لمرحلة هذ� في !لمعلوما� نظم ��� �يتمثل -: !أل�مة قبل ما مرحلة- �
 �مكانية في !لتنبؤ �� !أل�ما� تحديد في !لمس����اهمة •لال�مة !لمحتملة �!لتهديد!� بالمخا�ر !لتقدير!� !لخاص����ة �عد!� في �!لمس����اهمة
 �!لش��و!هد !لمؤش��ر!� تحديد في !لمنظمة �!لمس��اهمة تو!جهها !لتي !أل�ما� �نو!� من نو� لكل ناس��بة!لم للمعلوما� قو!عد بناء� حد�ثها
 �!لمنافسين بالسو� !�!لخاصة !لمبيعا� �!نخفا� باألسعا� !لمتعلقة !لمختلفة كالمعلوما� !لمعلوما� خال� من !أل�مة بحد�� تنبئ !لتي
صة بالزبائن �� سيد، ( !أل�ما���!��  مجا� في �!لتد�يب !لخبر� ��� من !أل�مة لمو!جهة عمل فريق �عد!� في �غيرها �!لمساهمة !لخا

١٩٩٤.( 

 لمر!كز ��!�� !لمعلوما� تدفق على !لحفا� فى  !لمرحلة هذ� مع !لمعلوما� نظم ��� يتمثل حيث-: !أل�مة �قو� �� حد�� مرحلة .�
سب التخا� !لمنظمة في !أل�مة ساعد� ���� !لفعل لمو!جهة !لقر!�!� !لمنا شا�ين !ءر!لخب توصل �مكانية في ت  للتخصصا� �فقا �!لمست
 في !لمش���ا�كة �تطو�!تها � !أل�مة لمو!جهة مس���بقا !لمعد� !لخطط تعديل في �فاعال هاما ���! تلعب !لمعلوما� لال�مة ��� !لمناس���بة
 . ) ١٩٩٨!أل�مة (منى صال� !لدين ،  تجا� !لقر!�!� التخا� !لمناسب !لبديل �تحديد !لبد!ئل �عد!�
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 في شركا� �لسياحة (#"�سة تحليلية)    ,ليا� �تخا) �لقر�" ال#�"! �أل�ما�

�لمختلفة  �أل�ما� لمر�كز ����� �ألساسية ا��لمعلوم قاعد� فى تحديث �لمرحلة هذ� في �لمعلوما� نظم ��� �يتمثل: �أل�مة بعد ما مرحلة- �
�النحر�فا�  تحديد في الحقا ��لمس���اعد� �منها يس���تفا� �� يمكن �لتي بالنتائج ��لخر�� حد�ثها ��س���با� �أل�مة تحليل في �لمس���اعد��

�مكانية �أل�مة بمو�جهة �لخاصة  غاية في �نو�عها مختلف على �لمعلوما� �نظمة �لمشابهة �تعد �لمستقبلية �أل�ما� لمو�جهة تصحيحها ��
 مختلف �لى �لمعلوما� تقديم على يعمل �إل���ية �لمعلوما� نظا� ، فمثال لها تمثل �لمركز �لعص�����بي كونها للمنظمة بالنس�����بة �ألهمية

لنظم  بالنس�����بة �لحا� هو كذلك ، �غيرها ��لرقابة ��لتنظيم �لتخطيط في ��ائفها مما�س�����ة لغر� �لحاجة �إل���ية عند �لمس�����تويا�
  ).٢٠٠٢عبد �لفتا� ،  �لنظم (محمد من �غيرها �لتسويقية �لمعلوما� �نظا� �لمحاسبية �لمعلوما�

 -ليا" !تخا* !لقر!) في شركا" !لسياحة 

 �تنبع . �حجامها باختال� �إل���ية �لمنظما� �حيا� ، ��لجماعا� �ألفر�� حيا� في �ثًر� ��كثرها �لعناصر �هم �لقر���� من �تخا� تعتبر عملية 
 �لى للوصو� بديل من �كثر بين لالختيا� مجا� هنا� كا� �نو�عها، فكلما �ختال� على �ألهد�� بتحقيق ��تبا�ها من �لقر���� �تخا� �همية
 �هد�� لتحقيق �نشا� عملهنا�  كا� �الما �لقر���� �تخا� عملية تستمر �هكذ� ، �ألفضل �لبديل باختيا� ��لك �تخا� قر�� هنا� كا� ما، هد�
يعد �تخا�  �لذ� ، �لمختلفة �لمو�قف في �لممكنة �لبد�ئل بين من تحقيقها �سبل للغايا� �ختياً�� مد��ًسا تمثل �لقر���� �تخا� فعملية. مطلوبة
 ��ثناء �لتخطيط �ثناء �����إل �لعمل مستويا� في مختلف �لقر���� يتخذ فالمدير �لقا�� ، يما�سها �لتي �ألعما� ��صعب �هم من �لقر����
 ). ٢٠٠٦،  ��لتنفيذ (خالد ��لتنسيق ��لمتابعة �لتوجيه ��ثناء �لتنظيم

 !لقر!)!" فى شركا" !لسياحة  !تخا* مفهو�

 ���س�����تها �يتم للنقا� تطر� ،لمو�جهتها متعد�� حلو� هنا� �البد من �� يكو� ، معينًا حال ����ية تتطلب مش�����كلة بأنه �لقر�� يعر� �تخا�

 ����س���ة تحليل �لى تحتا� موجو�� بد�ئل عد� بين من �الختيا� في �لقر�� عملية تتمثل فاتخا�.  مالئمة �ألكثر �لحل �ختيا� يتم حتى �تقييمها
 تقييم بعد بديل معين �ختيا� لحظة�� �نها  .معين موقف في �لمتاحة �لبد�ئل �لو�عي بين �لمد�� �الختيا� فهو �الختيا�،   �لمش���كلة لحل ��عية
 بديل ، لكل �لمتوقعة �لنتائج ���س��ة بعد �لمتاحة �لبد�ئل �حس��ن �لقر�� هو �ختيا� �بهذ� فاتخا� .�لقر�� لمتخذ معينة لتوقعا� �فقًا ، مختلفة بد�ئل
 هي �لقر���� �تخا� عملية،  �هذ� يعنى ��  �لموقف لطبيعة �فقًا �لبد�ئل هذ� ��نس���ب �حس���ن ثم �ختيا� �لمطلوبة ، �ألهد�� تحقيق في ��ثرها
 على �لقر�� يرتكز �تخا� �ألهد�� �لمنش���و��. �� �� مفهو� �لى للوص���و� �لبد�ئل ��حس���ن �فض���ل الختيا� �� �كثر بديلين محتملين بين �ختيا�

صر �لتالية ضلة يتم بد�ئل للمشكلة ��جو�. �لحل تتطلب مشكلة �� موقف �جو� -:(Henderson  J., 2007)  �لعنا  ��ختيا�. �لبد�ئل بين �لمفا
للد��س��ة  يمكن س��بق ما ض��وء �في. �لمطلوبة �ألهد�� �لمختا� �لبديل يحقق ���. ����س��ته تحليله بعد �لمش��كلة لحل ��لمناس��ب �ألفض��ل �لبديل

ضل �لبد�ئل �ختيا� بأنه �لقر�� �لحالية تعريف مفهو� �تخا� سة ، بعد �لمتاحة �ف شكلة لحل �خضاعها للتحليل ��لد��  �ألهد�� يحقق بما قائمة ، م
 .)١٩٩٨ ،�لمنشو�� (هد� ��غب

 كا" !لسياحة!لقر!) فى شر !تخا* �همية

 ، ����� �أل�ما� بأنها محو� �لقر���� عملية �تخا� �صفت هنا �من مدير شركا� �لسياحة ، عمل في �لجوهرية �لمها� من �لقر�� �تخا� يعتبر
 �همية من ��� �مما . �لمناسبة �لقر���� �تخا� على قيا�تها �كفاء� بقد�� بعيد حد �لى يتوقف تحققه شركا� �لسياحة ، �لذ� �لنجا� مقد�� ��صبح

�ثيقًا  ��تباً�ا �ترتبط �إل���� ، �لتنظيم جو�نب كافة �لعملية �لناحية تشمل من �لقر���� فاتخا� ، �حيانًا �ألهد�� بين �لتعا�� �جو� �تخا� �لقر��

�تكتسب �تخا� �لقر����  (. Becken, S., & Hay, op. cit ) �تنسيق ، �تنظيم ، تخطيط من �لمختلفة �إل���ية �لعمليا� جو�نب ، بجميع
 �أل�مة �قت عليها.�للقر���� تترتب �لتي تنفيذها، ��آلثا� �سائل تحد� ��آلليا� �لتي ��أل�ر لألساليب من تحديد عليها يترتب لما �هميتها نظًر�

 يصعب �لكن ، �لطبيعية �لظر�� قي �لقر���� �تخا� في �لنجا� �لمديرين �يحقق �لكثير من ، �لعا�ية �لظر�� في ���لقر�� عن مختلفة خاصية
 �تخا�� يتم حيث ، �لظر�� �لعا�ية في �لقر���� عن يختلف �ستثنائية �بيعة �� قر�� هو �أل�مة �أل�ما�. فقر�� �قت �لعمل بنفس عليهم �لقيا�

ا قصير �قت في �تحليل  ، كافية بيانا� لصنعه يتو�فر ���يجب ،  ��ضحة �تأثير�ته �بعا�� �لم تكن حد�ثه متوقعًا يكن لم موقف لمو�جهة ، نسبيً

 خلق في ، ��لشعو� بالخطر �لوقت ، �ضيق ، �لمفاجأ� عناصر تتضافر �هنا بينها ، من �ألفضل �لبديل الختيا� متأنية بد�ئل �صياغة ، ها��
�همية  �تنبع . (Burnett  J., 1998) للقر�� �مدير ال���� �أل�ما�  متخذً� شركة �لسياحة باعتبا�� مدير على ��لضغو� �لتوتر من كبير قد�

ا حيث ، ��تها �أل�مة في  شركا� �لسياحة من في ����� �أل�ما� �تخا� �لقر���� تأثير�تها،  تقدير �صعوبة �لوضو� بعد� تتسم �أل�ما� ما غالبً
 يلي من شأنه جعل �تخا� �لقر���� يتصف بما �لك كل ، صعوبة �أل�مة يزيد قر���� ما �هذ� ��لدقة �لسرعة عنصر��ضر��� توفر 

(Zamecka, A.& Buchanan, G., 2000).: 

 مناسب قر�� �تخا� �ضر��� �أل�مة حد�� �لقر�� نتيجة متخذ عند �لضغو� حد� �ترتفع �يز��� �لتوتر �ألمو� تتد�خل حيث :�لتأكد عد� ·
 حياله

 �أل�مة في �لمتضمنة ��أل�ر�� مختلف �لمتغير�� بين �لمتد�خلة �لعالقا� معرفة في كبير� صعوبة مدير شركا� �لسياحة يو�جه :�لتعقيد ·
  �لو�ضحة غير ��لمعلوما� ، �لمعقد� ��لنتائج �ألسبا� من سلسلة �جو� �لى ،باإلضافة بينها �لمستقر� غير �لعالقا� كذلك ،

 ��� ليست �لمديرين بعض عند حو� �أل�مة فالمعلوما� مدير شركا� �لسياحة ، تفكير على �لعا�� في �لعو��ف تؤثر : �لعا�في �لتدخل ·
 �أل�مة مع �لتعامل عن �لنظر بغض �أل�مة قر���� في �إلنسانية �لعو��ف فلذلك تتدخل ، �آلخرين �ما� صو�تهم تحسين بقد� �همية
  لميةع بطريقة

ا جميع �لعاملين بالشركة �لسياحة سو�ء على مباشًر� تأثيًر� يؤثر �أل�مة يؤثر قر�� : �لبشر� �لتأثير ·  �حد �لك ��بما يكو� ، سلبًا �� �يجابً
 مدير شركا� �لسياحة  على �لضغو� من تزيد �لتي �ألسبا�

 في ��!)� !أل�ما" فى شركا" !لسياحة  على !تخا* !لقر!)!" !لمؤثر� !لعو!مل 

 فاعلية على تؤثر ��لتي ، شخصيته من �لمؤثر�� �لنابعة من بعد� �أل�ما� فى �����للقر����  �تخا�� متخذ �لقر�� في شركا� �لسياحة عند يتأثر
  -):�١٩٩٧لحمال��،  يلي (محمد ما هذ� �لعو�مل �هم �من ، يتخذ� �لذ� �لقر��
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 حسا  �لدين حسين �بر�هيم   

 باأل�ما� منها يتعلق ما *خاصة بعلو� �إل���� ،  لما��إل تعني �لصفة لألمو�، *هذ� *�لشامل من جانب متخذ� �لقر�� �لعميق �لفهم ·
 خال� من *ينميها �لصفة هذ� يكتسب مدير في  شركا� �لسياحة �� لكل *يمكن ، *�تخا� �لقر���� �لعمل فريق *�عد�� لها *�لتخطيط
 . *�لد��سة �ال�ال�

 *مو�جهة بمستقبلها �لتنبؤ من بما يمكن *حاضر �لشركة ، �لمعرفة بماضي �تسعت كلما تز��� ، حيث �لتوقع متخذ  �لقر�� على قد�� ·
 ).٢٠٠٦،  لها (خليل �لسليمة �لحلو� **ضع ، �لمستقبل في تعترضها قد �لتي �أل�ما� 

ا متخذ �لقر�� �لمؤهل �لى �لعصر �لحالي شركا� �لسياحة في  تحتا� حيث ، �إل���� مجا� في *تخصصه متخذ �لقر�� مؤهل · *على  ، علميً
 *�مد��� بالحديث �لمستمر بالتد�يب �لك بعد *تطوير� مفاهيمها، *�عد��� على �سسها، *�لتعر� *فهم �صولها، *تلقى ، �إل���� ���ية بعلم

 ). ١٩٩٨(سيد موسى،  �إل���� مجا� في

 �خر� قد��� �لقد�� بهذ� *يرتبط �لقر����، �تخا� مجا� في *�لال�مة �لهامة �لقد��� من *هي ، *�البتكا� �لمبا��� متخذ �لقر�� على قد�� ·
  �ألمو�. *حسم �لتصر� سرعة

 في �لفشل عن �لرضا *عد� �عما� من �ليه �*كل فيما �لى �لنجا� �لسعي خال� من �لك *يتضح ، �لمسئولية تحمل متخذ �لقر�� على قد�� ·
 . ) ٢٠٠١،  �اهر  �لصعبة (جما� �لمو�قف مو�جهة عند �لتر�� *عد� �لجديد�، �ألفكا� *��ء *�لسعي ،بالنفس �ألهد�� ، *�لثقة تحقيق

 سريعة، فكثير من �لقر���� قر���� �تخا� *تجنب بهد*ء �أل�ما� *مو�جهة �أل�ما�، مو�قف في �لنفس ضبط متخذ �لقر�� على قد�� ·
 .) ٢٠٠٦ ، ضبط �النفعاال� (�ينب عد� ترجع �لى �لسلبية �لنتائج ��� �لسطحية

 *�لسلبية �إليجابية �لجو�نب *�� على *قد�ته ، عن �أل�مة �لمتوفر� �لمعلوما� من �الستفا�� على قد�ته *مد� متخذ �لقر��ل�لسابقة  �لخبر� ·
 ).٢٠٠٢بآثا�ها (عبد �لسال� ،  *�لتنبؤ �لمتاحة للبد�ئل

 �لقر�"�� فى شركا� �لسياحة  #ليا� �تخا� 

 �لقر�� �تخا� على �لمترتبة *�لتكلفة ، �لمستغر� *�لوقت ، للجهد �لمبذ*� *فقًا �ألصعب �لى �ألسهل من *تتد�� �لقر�� �تخا��ليا� *تتعد�  تتنو�
في  �أل�ما� في �لقر���� التخا� �لمالئمة �ألساليب فإ� لذلك. �لعا�ية �لظر*� في �لقر�� �تخا� عن يختلف �ابع له �أل�مة *قت �لقر�� ، فاتخا�

 بيئة شركا� �لسياحة من �بيعة مع تتناسب معايير �لمالئم �ألسلو� في يتو�فر بحيث ، *�لخصائص �لسما�بعض  شركا� �لسياحة تتطلب
*مها��� مدير �لشركة باإلضافة للعاملين بالشركة  *قد��� إلمكانيا� � مناسبةتكو��  *ينبغي. *بر�مج *خطط *�هد�� *بشرية ما�ية �مكانيا�

 *عد� �إلجر�ء�� في فضال عن �لبسا�ة ، �لما�ية �لمصالح �غفا� عد� مع �إلنسانية للمصالح مر�عية تكو� *�� تنفيذها في كبيًر� جهدً� تتطلب الف
باإلضافة �لى عد�  �لقر���� باتخا� *�لخاصة �لمتقدمة �لحاسب �آللي بر�مج كاستخد�� بعض خاصة ، �* �لحاجة �لى قد��� �* مها��� �لتعقيد

 �تخا� �ساليب مجموعة من �* �سلو� يوجد �النتشا� . *ال شركا� �لسياحة سريعة في  ��ما� *جو� مع خاصة ��في �إلعد �ويال *قتًا �ستغر�قها
 ).٢٠٠٧تطبيقه (�سامة ،  يمكن �لذ� �ألسلو� نو� يملي �ر� �� كل بل �لظر*� ، شتى في تطبيقها يمكن غيرها من �فضل تعتبر �لقر��

 -شركا� �لسياحة كما يلي: �لقر���� في   �تخا� �ساليب*يمكن تصنيف 

صد -:�لوصفية)( �لتقليدية �ألساليب سابقة �لخبر� على تعتمد �لتي �ألساليب بها *يق شخصي *�لتقدير �ل للتحليل  لمتخذ� �لقر��، *غالبا ماتفتقر �ل
،  ماض��ي & ص��الح تنا*لها ما يلي (محمدتم  �لتي �لتقليدية �هم �ألس��اليب �لقر����، *من �تخا� في �لعلمي �لمنهج تتبع *ال *�الس��تنتا� *�لتدقيق
٢٠٠١ : (- 

�لعناص��ر  ����� �لبديهة في س��رعة على *�عتما�� �لش��خص��ي متخذ �لقر�� حكمه �س��تخد�� على �ألس��لو� هذ� يقو� -:*�لبديهة �لش��خص��ي �لحكم
ا ، *مد� تأثيرها ألبعا�ها �لس��ليم *�لتقدير ، *�أل�ما� للمو�قف �لرئيس��ية *�لهامة  �لمتاحة *�لمعلوما� �لبيانا� *تقييم *تحليل فحص في *�يض��ً

 �لمش���اكل *�ختال� �بيعة هو �ألس���لو� هذ� �س���تخد�� �*�عي من *لعل . *�حد�ثها باأل�مة �لخاص���ة �لتفاص���يل لكل �لعميق *�لش���امل *�لفهم
سياحة ، *من لها تتعر� *�لمو�قف �لتي سس على عا�� يقو� �نه �ألسلو� هذ� عيو� شركة �ل  شخصية نابعة من موضوعية غير شخصية �
 �لتي �لمز�يا من �لعديد له �ألس��لو� هذ� �� �ال .عمله فتر� خال� مر يها �لتي يمتلكها، *�لتجا�� �لتي *�لمعا�� �لعقلية، *قد��ته متخذ �لقر��،

سهولة من �لعيو� ، *لعل تفو� ستخد�مه �بر�ها  سياحة  ، تلك �لتي �أل�ما� في � شركا� �ل  التخا� �لقر��، *فو�يًا ، سريعًا تدخال تتطلب في 
 �س���تخد�مه �جر�ء�� �� كما ، �لمس���ئولية *تحمل على �لتص���ر� *�لقد�� �لنظر *بعد *�لمبا��� كاالبتكا� �لش���خص���ية �لمقد�� �س���تغال� *كذلك
 .�ألخر� �ألساليب جميع بين من *�ألبسط �ألسهل يعتبر �عد��� في �لمبذ*� تنفيذ� *�لجهد في �لمستغر� *�لوقت

صد -:�لخبر�  بعض . �ال �� هنا� خبر�� �آلخرين من �الستفا�� عمله، *يمكن هنا لمها� ����ته متخذ �لقر�� �ثناء بها يمر �لتي �لتجا�� به *يق
 �لى �ضافة فشل، �* �خطاء يشوبها قد �لخبر� هذ� �� تتمثل فى�لقر����،  في �تخا� �لسابقة �لخبر�� على �العتما� على تترتب قد �لتي �لمخا�ر
 قد تختلف في �لعناصر *�لمدخال� لأل�ما� �لجديد�. �� �أل�ما� �لقديمة �لتى بنيت عليها �لخبر�  �لك

سة   سياحة  على �لعاملين �لمبدئي قر��� متخذ �لقر�� بعر� يقو� حيث -: *�القتر�حا� �آل��ء ��� شركا� �ل  �لغائه �* تعديله �* إلقر�����خل 
 معلوما� توفير عد� فو�ئد تتركز في �لقر�� �تخا� في منهم . *للمشا�كة �ليه �لمقدمة �القتر�حا� ���سة *كذلك ، نسب�أل للقر�� بهد� �لوصو�

. �لقر���� بتنفيذ *�لتز�مهم ، �ألفر�� بالمس���ئولية ش���عو� �لى �آلخرين، باإلض���افة *مها��� *قد��� خبر�� من �أل�مة، *�الس���تفا�� عن *�فية
 �أل�ما� �ر*� في �لقر���� التخا� �لمالئمة بعض �ألس���اليب من تكلفة �قل �لمس���تخدمة *�أل�*�� *�لجهد �لوقت بأ� �ألس���لو� هذ� *يمتا�
 من �ليه تقد� *�القتر�حا� �لتي �آل��ء *تحليل ���سة �ريق عن �الستنتاجا� من �لعديد �ستنبا� متخذ �لقر�� يمكنه �� �لى باإلضافة ، �ألخر�

 لحل �أل�مة. �ألنسب �ختيا� �لبديل �لقر��، *بالتالي في صنع �لمشا�كين

 �ريق عن �لبيانا� ، *تحليل �لبيانا� *تجميع �إلحص���اء *عمليا� �أل�قا� لغة على تعتمد �لتي �ألس���اليب *هي-: �لعلمية (�لكمية) �ألس���اليب
 -: يلي ما �تخا� �لقر���� في �لعلمية �ألساليب �هم *من ، �آللي �لحاسب �جهز�
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 في شركا� �لسياحة (#"�سة تحليلية)    ,ليا� �تخا) �لقر�" ال#�"! �أل�ما�

 �جو�نبها ��بعا�ها �س���بابها في تعريفها ��لتفكير ثم بدقة �أل�مة تحديد بر�ها � من لعل هامة �س���س على �ألس���لو� هذ� يقو�-: �لحالة ���س���ة
صو� �ضع يتم �لك بعد ، �لمختلفة  في �ألسلو� لهذ� �لعملية �لتطبيقا� كشفت �قد. �أل�مة عن �لمتاحة �لمعلوما� �لى �لبديلة �ستنا�ً� للحلو� ت
سم بالو�قعية �نه �لقر���� �تخا� مجا� ضع �نه حيث �ألخر� �ألساليب من غير� من �كثر يت  من ��بيعي �ضع حقيقي في �لقر�� متخذ �لمدير ي
شركة لهذ� مدير مما�سة فإ� �لك �لى باإلضافة  ���قتها. كفايتها �� بالمشكلة �لمتعلقة �لمعلوما� كفاية عد� حيث ساعد� �ألسلو� �ل  �يا�� في ت

 �ألسلو� هذ� �� من �لرغم �على. �لمناسب �تخا� �لقر�� قبل لأل�مة �لعا� بالوضع ��إللما� ، �تحسينها تطويرها على ��لعمل �مها��ته قد��ته
ستغر� قد سياحية �ال �أل�ما� ����� في �ألخر� �لمالئمة �ألساليب من ��و� �قتًا ي ساهم �آلخرين �مشا�كة �� �لمما�سة �ل  فيكبير  حد �لى ت

  �تنفيذ�. �عد��� في �لمستغر� �لزمن تقليص

 يس��اعد �الحتماال� نظرية تطبيق�،  �ر�� �لمخا�ر� في �ل �� متوقعة غير بأحد�� �لتنبؤ عند �ألس��لو� هذ� يس��تخد� -:�الحتماال� نظرية
�لمطلوبة.  �لنتائج تحقيق في تؤثر ينةمع �حد�� حد�� �حتما� ��جة تحديد في �لمخا�ر� �حاال� �لتأكد عد� �حاال� مو�قف �لقر�� في متخذ

  –:)�٢٠٠٣لصيرفي،  �هي (محمد �لقر���� مجا� �تخا� في �الحتماال� نظرية لقيا� �هنا� ثالثة معايير يمكن �ستخد�مها

 �تجا�به �لس��ابقة خبر�ته من خال� ��لك ، ما ��مة �قو� في ش��ركة �لس��ياحة )  متخذ �لقر�� (مدير �عتقا� ��جة �هو : �الحتما� �لش��خص��ي
 . �ألساليب من �لنو� لهذ� �مما�سته

 �أل�مة لمو�جهة �لعا� �أل��ء �تحليل ش����ركة �لس����ياحة  ��خل �فتر�ض����ية أل�ما� تجا�� �جر�ء �ريق عن ��لك  : �لموض����وعي �الحتما�
 . لنتائج �لتجربة �فقًا �ألخطاء �قو� نسب �حسا� ، �الفتر�ضية

.  ش���ركا� �لس���ياحة �ألخر�  في �لش���ركة �� �أل�ما� في حد�� تكر�� معد� �س���ا� على �الحتما� حس���ا� يتم �فيه  : �لتكر��� �الحتما�

سلو� �يتطلب سابقة �أل�ما� عن �معلوما� بيانا� توفر �الحتماال� � شركا� �ألخر� �قعت في �لتي �ل شركة �� �ل متخذ  تساعد �نها حيث ، �ل

 . للمستقبل سليمة �توقعا �لى �الحتماال� ��لتوصل تقدير على �لقر��

 ��مة مع �لحالية �أل�مة مقا�نة بعد نشأتها منذ �أل�مة في �لتغير لمعرفة مقد�� �ياضي نمو�� في �أل�مة صياغة يتم حيث-: �لنما�� �لرياضية  
. معينة سنو�� �� سنة في �لظاهر� �لتى تمثل �أل�مة في �لتغير يقيس نسبي مقيا� عن �لقياسي �لرقم يعبر��لماضية  خال� �لسنو�� لها مشابهة

 �بالتالي ، صنعها �� حد�ثها عو�مل بإحد�ثيا� �أل�مة، �� بإحد�ثيا� يتصل فيما خاصة �قميًا �� كمياً  �أل�مة عن تعبر �لقياسية �أل�قا� �� ��
 �أل�قا� تلك في بسيط خطأ حد�، فإ��  كلي بشكل �أل�قا� بشكل كلى ، �من عيو� هذ� �ألسلو� �عتما�� على �أل�قا� على يعتمد �ألسلو� فهذ�
 .خا�ئ قر�� �لى �تخا� �لك متخذ قر�� سيؤ�� �� مع يحد� قد �ألمر �هذ�

 متغير�� ثالثة منها تتفر� شجر� شكل �يتخذ ، �خر ��� قر�� �ختيا� حيث من �لمالية �لقر���� في عا�� �ألسلو� هذ� يستخد�-:�لقر���� شجر�
 :- ) ١٩٩٠(عبد �لرحمن سالم ،  هي

 .محد�� فتر� خال� �لمتوقعة �لعو�ئد �جمالي �لتي تمثل ��لقيم لفش���ل،��� �لمتوقع �لكس���ب تمثل �لتي �لمش���كلة، ��الحتماال� لحل �لمتاحة �لبد�ئل
 هذ� تطبيق �� �الّ  ، بوض����و� منها لكل �لمتوقعة ��ألخطا� ��لنتائج �لمتاحة �لبد�ئل ��ية من �لقر�� متخذ يمّكن �لقر���� ش����جر� ��س����لو�
 �الحتماال� ��جة لتقدير �تحديد �آللي بالحاسب يتطلب �الستعانة �لمعقد� �لمو�قف في �� �لمؤكد� غير �لمو�قف ��لحاال� في �خاصة �ألسلو�
 إل���� �جو� فريق �ل في �لجماعي �لعمل خال� من ��لك �لس�����ياحية ، �أل�ما� ����� في مفيدً� يكو� هذ� �ألس�����لو� �يمكن ��  .�لمتوقعة
ضال على �نه يمكن متخذ �لقر�� من �أل�ما� سبة قر�� من �تخا� �كثر ف ستعا� بالرسو� �لتى�مة لأل بالن  �سم في �لبيانية ��ألشكا� تو�جهه، �ي
 مر�حل تبد� بعد� �لقر���� ش��جر� �س��تخد�� عملية �تمر  ��لعا�. �ألس��اس��ي �التجا� �خط ��لفرعية �لبديلة �لمس��ا��� �تحديد �لقر����، ش��جر�

 كل يتفر� كما .�لهد� تحقق �� يمكن �لتي �لبديلة �لمسا��� تمثل �ألفر� من عد� �لبد�ية نقطة من لمتخذ �لقر��. �يتفر� �لنهائي �لهد� تحديدب
 �يتفر� �أل�لى. مر�حلها في �أل�مة مو�جهة عند �تخا�ها �أل�لية �لمحتمل �لقر���� تمثل مرحلية �فر� �لى �لسابقة �لمرحلة في �لبد�ئل من بديل
 متخذ� �لقر�� في شركا� �لسياحة. تو�جه �أل�مة �لتي قد باحتماال� خاصة �فر� �أل�مة عن

 �لحد تقليل خالله من �إل���� بحيث تتمكن ��لرقابة، �لتخطيط عمليا� في تس���تخد� �لتي �ألس���اليب �حد بير� �س���لو� يعتبر -�س���لو� بير� :
 �قو�عد ��جر�ء�� �مني برنامج �ض���ع خال� من �لتأكد. �يتم عد� �ر�� في بهذ� �ألس���لو� �لتعامل �يتم ، ��لتأخير �لتوقعا� من �أل�نى

 تنفيذ يتم �� لهم �همية �تش���ر� ، به �لقيا� �لمر�� �لد�� �لفريق �فر�� من فر� لكل توض���ح ����� �أل�ما� على فريق تو�� محد�� �مس���ا���
 بد�ية منذ �ألس��اس��ي �لعنص��ر هو بير� �س��لو� في �لوقت عنص��ر �يعتبر. �لمطلوبة �لنتائج في �� �لمحد� �لتوقيت في س��و�ء كاملة بدقة مهمته
 �فقًا منها، �كذ� كل لتوقيتا� تنفيذها �فقًا �لمحد� �لمها� �ترتيب �أل�لويا� �ض������ع متخذ �لقر�� على يتعين �لذلك ، �حتى نهايتها �أل�مة

 ).٢٠٠١،  محمد & ماضي  صالح �أل�مة (محمد إلنهاء �لمتا� �لوقت مر�عا� ��ته �لوقت �في ، �ألخر� �لمها� نتائج على العتما�ها

صو� مستقبلي على �ألسلو� هذ� يقو�- �أل����: �تمثيل �لمحاكا�  صو� ألحد�ثها لأل�مة ت صرفا�  �حجم �نو� توقعا� �قيا� �لمتوقعة �ت �لت

ستهلك �نه �ألسلو� هذ� �من عيو�  ����� �أل�ما� لمو�جهتها. فريق ��ستعد���� �لمختلفة �أل�ر�� بين عملية �لمو�جهة �ثناء ستحد� �لتي  ي
 �لعلمية �ألساليب �مة. �تطبيق�لمختلفة لأل �لمو�قف لتحليل �لمتقدمة �لحاسب �أللى لبر�مج عن �ستخد�مه فضال ، �تنفيذ� �عد��� في �ويال �قتًا
 لم �ألس��اليب هذ� بعض �� باإلض��افة �لى ، �لحاس��ب بر�مج مع للتعامللد� متخذ� �لقر��  معينة �قد��� مها��� �لى يحتا� �لقر�� �تخا� في
 �تخا� عملية �ليا�فإ�  لذ�. للقر���� �فض �� قبو� من عنها ينتج �ما تأثير �لقر���� عن �لناتجة �إلنس������انية �لعو�مل �عتبا�ها في تأخذ

��لتفكير  ��لتحليل �لبحث على تس���اعد �لتقليدية �ألس���اليب أل� �لك ، س���و�ء حد على �لتقليدية ��لعلمية باألس���اليب �الس���تعانة تتطلب �لقر����

 �لبد�ئل ��يجا� �لمتغير� ��لظر�� �حتماال� �لمس���تقبل تقدير متخذ� �لقر�� من تمكن �لعلمية �ألس���اليب بينما �لتص���ر�، �حس���ن �إلبتكا��
 .(Beirman, D., 2008) �لجو�نب �لكمية على تركيز� مع �لمشكلة لحل �لمناسبة
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 حسا  �لدين حسين �بر�هيم   

 لد#�سة �لميد�نية�

 �لد#�سة )جر�ء�$

 في �لمس���تخدمة �لد"�س���ة ،��أل��� �مجتمع ، �لد"�س���ة منهج حيث �لد"�س���ة �لميد�نية من بها مر� �لتي �لمر�حل �لجزء هذ� في �لباحث تنا��
 �لد"�س��ة �تحليل بيانا� معالجة في �لمس��تخدمة �ألس��اليب �إلحص��ائية ، �تحديد ثبا��ل� �لص��د� في �الس��تبيا� �حس��ا� تمثلت ��لتي �لد"�س��ة
 . �لميد�نية

 �لد#�سة منهج

 مشكلة �� �اهر� لوصف �لعلمي �لمنظم ��لتفسير ��لذ� يعتمد على �لتحليل ، �لد"�سة هذ� لطبيعة لمالئمته ��لك ، �لوصفي �لمنهج تم �ستخد��
 �ما �لتعبير ، خص��ائص��ها �يبين �لظاهر� لنا يص��ف �لكيفي ��لتعبير،  �كميًا كيفيًا �لو�قع ، ��لتعبير عن �لمش��كلة تعبيًر� في توجد ، كما محد��
في  �لقر�" على �ليا� �تخا� للتعر� �لد"�سة مجتمع على �تطبيقه �الستبيا� ، �لقد تم �عد�� �� حجمه �لظاهر� لمقد�" "قميًا �صفًا فيعطينا �لكمي

 .�أل�ما� متخذ� �لقر�" في شركا� �لسياحة لمو�جهة كفاء� لرفع �لمقترحا� من مجموعة ��ضع شركا� �لسياحة في ���"� �أل�ما� ،

 �لد#�سة مجتمع

شركا� �لسياحة في محافظة �السكند"ية ، �لقد تم تطبيق �لد"�سة �لميد�نية على مجتمع �لد"�سة خال� �لفصل  مدير� من �لد"�سة مجتمع يتكو�
من مدير� ش���ركا�  )٣٥عد� ( على ���� �لد"�س���ة �فبر�ير �قد تم تو�يعفي ش���هر� يناير  �٢٠١٣/٢٠١٤لد"�س���ي �لعا� من �لثاني �لد"�س���ي

 )�ستبيا�.٢٧للد"�سة( ��لصالحة �لعائد� �الستبيانا� عد� بلغ �لسياحة �قد

 �لد#�سة مجتمع خصائص

ا �لد"�سة مجتمع تو�يع   �لد"�سي للتخصص تبعً

�لتخص��ص �لقد تم تص��نيفهم �لى مس��تو� متخص��ص في �لد"�س��ا�  لمس��تويا� �فقًا �لد"�س��ة عينة ألفر�� �لمئوية ��لنس��ب �لتكر�"�� حس��ا� تم

 ).١"قم( جد�� في �لنتائج تبين �مؤهل متوسط. كما �لسياحية ، ��ألخر مستو� غير متخصص �يضم مؤهل جامعي غير متخصص، 

 �لد#�سي للتخصص تبعًا �لد#�سة مجتمع تو�يع :)١( جد! 
 ية�لمئو�لنسبة  �لعد� �لتخصص �لد"�سي     

 %٧٠٫٣٧ ١٩ مؤهل جامعي متخصص

 %٢٩٫٦٢ ٨ مؤهل غير متخصص

 %١٠٠ ٢٧ �لمجمو$

  

ا �لد"�سة مجتمع تو�يع  في شركا� �لسياحة  �إل��"� مجا� في للخبر� تبعً

 ).٢( "قم �لجد�� يبين كما في شركا� �لسياحة �إل��"� مجا� في للخبر� �فقًا �لد"�سة عينة ألفر�� �لمئوية ��لنسب �لتكر�"�� حسا� تم

 
 في شركا$ �لسياحة �إل��#� مجا  في للخبر� تبعًا �لد#�سة مجتمع تو�يع :)٢( جد! 

شركا�  في �إل��"� مجا� في �لخبر�
 �لسياحة

 �لنسبة �لمئوية �لعد�

 %٤٨٫١٤ ١٣ )سنو���٥قل من(
 %٢٥٫٩٢ ٧ سنو�� ١٠- ٥من 

 %٢٥٫٩٢ ٧ سنو�� ١٠خبر� �كثر من

 % ١٠٠ ٢٧ �لمجمو$

 �لد#�سة  ��� 

�لتعر� على  �الستبيا� �لال�مة، �كا� �لهد� من ��لمعلوما� �لبيانا� لجمع ��لك ،)١ملحق "قم ( للد"�سة كأ��� �ستخدمت �لد"�سة �الستبيا�

�أل�ما� �لتي تتعر� لها تلك �لشركا� . مع �ضع  ���"� يما"سها متخذ� �لقر�"(�لمديرين) في شركا� �لسياحة في �لتي �لقر�" �ليا� �تخا�
 .�أل�ما� لمو�جهة �لمالئمة �لقر�"�� �تخا� في كفاء� متخذ� �لقر�" �لمديرين لرفع �لمقترحا� بعض

 -: يلي مما �الستبيا� �تكو�

 مجا� في �لتد"يبية �لد�"�� عد� ،�إل��"� في شركا� �لسياحة   مجا� في �لخبر� ، �لد"�سي �لتخصص �تشمل �لعامة �لبيانا� : �أل�� �لجزء
 ����"� �أل�ما� �� �جد�. �لقر�" �تخا�

  -:على محو"ين مو�عة عبا"� )٥٤( على �لثانى:يشتمل �لجزء

 جدً�، كبير� (بد"جة �لمتد"� �لخماسي �لمقيا�ت �لد"�سة ��ستخدم .�لعبا"�� من عد� من �يتكو� ، �لقر�"�� �تخا� :�ليا� �أل�� �لمحو"
 .جدً� قليلة بد"جة قليلة، بد"جة متوسطة، بد"جة كبير�، بد"جة

�لمقيا� ت �لد"�سة ��ستخدم إل��"� �أل�ما� �لمالئمة �لقر�"�� �تخا� في تطوير كفاء� متخذ� �لقر�" (�لمديرين) متطلبا� :�لثاني �لمحو"

�لسابقة  �لنظر� ��لد"�سا� �لقد تم �الستفا�� من �إل�ا" بشد� ). مو�فق غير مو�فق، غير متأكد، غير مو�فق، بشد�  ، (مو�فق  �لمتد"� �لخماسي

 ��ألساليب . �لمحا�" على �الستبيا� عبا"�� تو�يع ) يبين ٣"قم( ��لجد�� في بناء �الستبيا� .
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 في شركا� �لسياحة (#"�سة تحليلية)    ,ليا� �تخا) �لقر�" ال#�"! �أل�ما�
 

 �لمحا�� على �الستبيا� عبا��� تو�يع: )٣( جد��

 �لقر�� �تخا# "ليا� محا�� �لد��سة
 

 عد) �لعبا���
 

 +�قا( �لعبا���
 

 �لمجمو,

 

  ٤ �لخبر$  �لمحو� �أل��
 
 
 
 
 
٣٩-١ 

 
 
 
 
 
 

٣٩ 

 ٦ ��لبديهة �لشخصي  �لحكم
 ٥ ��القتر�حا; �آل��ء ��8سة 
 ٤ �لنماDE �لرياضية 
 ٤ �لقر���; شجر$ 
 ٣ �لحالة ��8سة 
 ٦ �الحتماال; نظرية 
 ٤ بير; 
 ٣ �أل���8 �تمثيل �لمحابا$ 

 ١٤ ٥٤-٤٠ ١٥ متخذV �لقر�� بفاء$ تطوير متطلبا; �لثانى�لمحو� 
Yلمجمو�  

 
٥٤-١ ٥٥  

 
٥٤ 

 
 

  �لد��سة +)�� صد. 

 مكونة �ستطالعية عينة تطبيق �الستبيا� على �Eلك من خال� ،�جله  من �ضع ما �الستبيا� يقيس �� من للتأبد �لد��سة ��8$ صد� من تم �لتحقق
 بيرسو� ��تبا� بمعامل �لد�خلي �التسا� صد� حسا�ثم تم  �لعينة �ألصلية، خا�D من بشربا; �لسياحة�متخذV �لقر�� من مديرV  )١٠(من

 -من خال� :

 �لقر�� �تخاE آلليا; �لكلية �لد�جة �بين �لقر�� �تخاE �ليا; بين بل �ليا; من �ال�تبا� معامل  -

 لأل�8$ �لكلية �لد�جة �بين محو� بل بين �ال�تبا� معامل  -

 للمحو� �أل�� �لكلية �لد�جة �بين �لقر�� �تخا# "ليا� بين �ال�تبا� معامل: )�٤قم( جد��

 معامل �ال�تبا� �لقر�� �تخا# "ليا�
 

 **0,633 �لخبر$
 **0,690 ��لبديهة �لشخصي �لحكم

 **0,713 ��القتر�حا; �آل��ء ��8سة 
 **0,854 �لنماDE �لرياضية 
 **0,853 �لقر���; شجر$ 
 0,738 �لحالة ��8سة 
 **0,835 �الحتماال; نظرية 
 **0,892 بير; 
 **0,783 �أل���8 �تمثيل �لمحابا$ 

 0,01 �لداللة مستوV عند �8لة                                          
Eعند �حصائيًا ��8لة موجبة �لقر�� يتضح من �لجد�� �لسابق �� �ليا; �تخا V٦٣٣بمقد��  �لخبر$ ألسلو� ��تبا� �8نى بلغ حيث ، (01,)مستو, 

في  عليها �العتما8 �يمكن ببير$، صد� بد�جة تتمتع �لقر�� �تخاE �ليا; �� �لى يشير مما ٠,٨٩٢بمقد�� بير; ألسلو� ��تبا� �على بلغ بينما ٠

 . �لد��سة �جر�ء
 لأل)�� �لكلية ��لد�جة محو� كل بين �ال�تبا� معامل:  )٥جد�� �قم(

 �لمحا��
 

 �ال�تبا� معامل
 

 **895, �أل�� �لمحو�
 **647, �لثاني �لمحو�

 0.01 �لداللة مستوV عند �8لة                                                 

 �لد��سة +)�� ثبا� 

 �لفا معامل حسا� تم بما �لفا بر�نبا�، معامل باستخد�  محا�� �لد��سة من محو� بل ثبا; �8جة حسا� تم �لد��سة ��8$ ثبا; من للتحقق
 . �مقبو� مرتفع معد� ثبا; �هو  �٠٫٨١٥لكلي �لثبا; معامل قيمة بلغت حيث ، �لعبا��; لجميع �لثبا; �لكلي لقيا� بر�نبا�
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 حسا  �لدين حسين �بر�هيم   

 لأل��� �لكلي ��لثبا� �لد��سة لمحا�� �لثبا� معامل:  )٦جد�� �قم (

  "لثبا) معامل "لعبا�") عد& "لد�"سة محا��

 0,871 ٣٩ "أل�/ "لمحو�
 0,759 ١٦ "لثاني "لمحو�
 0,815 ٥٥ "لكلية "لد�جة

 �لد��سة ���� تطبيق "جر�ء��

في شهر" يناير �فبر"ير. �قد تم  ٢٠١٣/٢٠١٤"لد�"سي "لعا� من "لثاني "لد�"سيلقد تم تطبيق "لد�"سة على مجتمع "لد�"سة خال/ "لفصل 
 �"ختبا�())، �"ختبا� "لمعيا�ية، �"النحر"فا) ،"لمتوسطا) "لحسابية للمعالجة "إلحصائية. ��لك بحسا� spss"ستخد"� "لبرنامج "إلحصائى 

 ."ألحا&" "لتباين تحليل

 �مناقشتها �لد��سة نتائج

سياحة إل&"�� شركا) مدير" يما�سها "لقر"� "لتي �"ء مفر&") عينة "لد�"سة حو/ �ليا) "تخا��يوجد "تفا� معنو� بين ال  - : "أل�/ "لفر�  "ل

 "أل�ما)  ؟ إل&"�� مدير" شركا) "لسياحة يما�سها "لقر"� "لتي �ليا) "تخا� ما"لسؤ"/ "أل�/: عن  لإلجابة . "أل�ما)

"أل�ما)  شركا) "لسياحة إل&"�� "لقر"� "لتى يستخدمها مدير" "تخا� �ليا) من �لية لكل �"النحر"فا) "لمعيا�ية، ،"لحسابية "لمتوسطا) تم حسا� 
. 

 شركا� �لسياحة مدير� يما�سها �لتي �لقر�� �تخا� آلليا� �لمعيا�ية ��النحر�فا� �لحسابية �لمتوسطا� نتائج: )٧جد�� �قم(
 �أل�ما� في  شركا� �لسياحة إل���� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "آلليا)كانت  حيث ، "أل�ما) متفا�تة شركا) "لسياحة إل&"�� مدير� يما�سها "لتي "لقر"� "تخا� من "لجد�/ "لسابق يتضح �� �ليا)
"لشخصي  "لحكم "حتلت �لية �لقد ، تسعة �ليا) عد&ها �"لبالغ �ليا) "لد�"سة مجمو� كبير� (خمسة) �ليا) من بد�جة "لمدير�� يما�سها "لتي

 �لى "ستنا&ً" فيها "لقر"� "تخا� �يتم ، غيرها من "الليا) "ألخر� من �كثر بالو"قعية هذ� "آللية تتسم �� �لعل �لك مرجعه "أل�لى �"لبديهة "لمرتبة
�"القتر"حا) ، �جاء بالمرتبة "لثالثة �لية "لخبر� ، �يمكن تفسير �لك  "آل�"ء �لية &�"سة "لتالية "لمرتبة في ، يليهلشخص متخذ "لقر"�" معلوما)

 "آلليا) "لتقليدية في "تخا� "لقر"�") إل&"�� "أل�ما) �لى "آلليا) جميعا تنتمي "لقر"�. �هذ� تنفيذ في "آلخرين �لى �غبة متخذ "لقر"� في مشا�كة
 تكلفة "قل "لمستخدمة �"أل&�") �"لجهد "لوقت في "لتنفيذ ، كما �� "لمستغر� "لوقت قصر �لى باإلضافة ، "لقر"� التخا� سريعًا تدخال تتطلب "لتي
�تمثيل "أل&�"� �قد يكو� تفسير �لك لصعوبة تشابه "أل�ما) ، �تشابه �سبابها  �جاء بالمرتبة "لر"بعة �لية "لمحاكا� . "ألخر� بعض "ألساليب من

 "لتخفيف محا�لة في متخذ "لقر"� بناء على �غبة هذ� "آللية "ستخد"� �لى "لحاجة تترتب حيث "الحتماال) نظرية بة "لخامسة �لية . �جاء بالمرت
 �تنتمي ، "ألخر� "لمؤسسا) في "لشركة �� في �قعت "لتي "لسابقة "أل�ما) عن بيانا) �معلوما) توفر "ستخد"مه �يتطلب "أل�ما)، حد� من

�لية  في متوسطة بد�جة تمثلت �ليا) "تخا� "لقر"� "لمما�سة بينما . "لقر"�") "تخا� في "لعلمية "ألساليب مجموعة �لى "الحتماال) نظرية�لية 
 �ما �لية بالنسبة آللية بير) ،"أل�مة  في "حتو"ء "لوقت عنصر بير) ، �يمكن تفسير �لك �لى "ستشعا� متخذ� "لقر"� �همية "لحالة ، ��لية  &�"سة

�ما �ليا)  . "أل�مة موقف لتحليل متقدمة حاسوبية بر"مج "ستخد"مه �يتطلب ، �تنفيذ� �عد"&� في �قتًا �ويال يستهلك فهو "أل&�"� �تمثيل محاكا�"ل
 �لى تحتا� "لقر"�") ، �قد يرجع �سبا� �لك �لى �� تلك "آلليا) شجر� "تخا� "لقر"� "لمما�سة بد�جة قليلة فكانت �لية "لنما�� "لرياضية ، ��لية

 لتقدير "آللي بالحاسب مجا/ "لتنفيذ ، �قد ال يكو� عند متخذ� "لقر"� فكر� مسبقة بتلك "آلليا) ، باإلضافة �لى "لحاجة �لى "الستعانة في خبر�
 "لقر"�. "تخا� في "لمخا�ر� �تحديد &�جة

يرتبط  "أل�ما) �&"�� في "لقر"� آلليا) "تخا� مما�س���تهم �"ء مفر&") عينة "لد�"س���ة بأ� مس���تو��يوجد "تفا� معنو� بين   -  :"لثانى "لفر�

 ."أل�ما)  ��&"�� "لقر"� مجا/ "تخا� في "لتد�يبية "لد��") عد& ، "لخبر� بالمؤهل "لد�"سي،
 "لد��") عد& ، "لخبر� ترتبط بالتخصص "لد�"سي، "أل�ما) �&"�� "لقر"� في آلليا) "تخا� مما�ستهم مستو� "لسؤ"/ "لثانى: عن  لإلجابة 

 "أل�ما) ؟  ��&"�� "لقر"� مجا/ "تخا� في "لتد�يبية

 "آلليا) 
 

 "إلنحر"  "لمتوسط "لحسابي
 "لمعيا��

 "لترتيب "التجا� مستو�

 ٣ كبير� بد�جة 89, 3,97 "لخبر�
 ١ كبير� بد�جة 66, 4,25 "لشخصي �"لبديهة "لحكم

 ٢ كبير� بد�جة 83, 4,10 &�"سة "أل�"ء �"لمقترحا) 
 ٨ قليلة بد�جة 1,1 2,44 "لنما�� "لرياضية

 ٩   قليلة بد�جة 1 2,47 "لقر"�") شجر� 
 ٦ متوسطة بد�جة 94, 2,78 "لحالة &�"سة 
 ٥ كبير� بد�جة 78, 3,82 "الحتماال) نظرية 

 ٧ متوسطة  بد�جة 1.20 3,29 بير)
 ٤ كبير� بد�جة 95, 3,90 �تمثيل "أل&�"� "لمحاكا� 
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 في شركا� �لسياحة (#"�سة تحليلية)    ,ليا� �تخا) �لقر�" ال#�"! �أل�ما�

 �لتباين . %تحليل )،�ختبا�(� �ستخد� تم

  �لد��سي فيما يتعلق بالتخصص

فى  شركا�  �أل�ما� ����� في �لقر�� �تخا� آلليا� مستو� مما�ستهم �لمديرين في بين �لفر�ية �لفر%� عن للكشف) �ختبا�(� �ستخد�� تم

 : -�لتالي �لجد%� من كما يتبين �لد��سي للتخصص %فقًا�لسياحة 

  �أل�ما� ����� في �لقر�� �تخا� �لمديرين آلليا� مما�سة لمستو� )� (�ختبا� نتائج :) ٨جد�� �قم (

 �لد��سي للتخصص �فقًا  فى  شركا� �لسياحة 
 
 
 
 

 بحيثيا� %�لد��ية �لخبر� من قد� �لمتخصصين �% غير �لمتخصصين ليس لديهم متخذ� �لقر�� من �لمديرين سو�ء بأ� �لك %يعلل
 �� على يد� ، %هذ� لمو�جهتها �لقر���� �تخا� شركا� �لسياحة ، %ال كيفية %�قع �أل�ما� فى  في مجا� ����� �أل�ما� ، مع عد� تفهم �ألمو�

 تتنا%� ����� �أل�ما� بالد��سة. �لد��سة �لمتخصصة ال

 �إل���� مجا� في �لخبر�

 �لقر�� �تخا� آلليا� مما�ستهم في مستو� باعتبا�هم متخذ� �لقر���لمديرين  بين �لفر%� للكشف عن �ألحا�� �لتباين تحليل �ختبا� �ستخد�� تم
 :�لتالي �لجد%� من كما يتبين للخبر� %فقًافى  شركا� �لسياحة  �أل�ما� ����� في

 �لقر�� �تخا� ليا�آل متخذ� �لقر�� مما�سة لمستو� �ألحا�� �لتباين تحليل نتائج :)٩جد�� �قم (

 �إل���� مجا� في للخبر� بشركا� �لسياحة تبعًا �أل�ما� في ����� 

 
 
 
 
 
 

 

 مستو� شركا� �لسياحة فيبين متخذ� �لقر�� من �لمديرين في  �حصائية �اللة ��� فر%� توجد ال �لجد%� �لسابق �نه من يتضح
�أل�ما�. %قد يرجع �لك �لى �� �لخبر� في مجا� �إل���� لم يكن لها �ثر في �ليا� �تخا� �لقر�� فى �����  ����� في �لقر�� آلليا� �تخا� مما�ستهم

 �أل�ما� في شركا� �لسياحة لمركزية معظم �لقر���� ، %عد� �لمشا�كة �لفعلية في �تخا� �لقر����.    

  �أل�ما� فى شركا� �لسياحة  %����� �لقر�� �تخا� مجا� في �لتد�يبية �لد%��� عد�

� �لقد توصلت �لد��سة �� جميع �فر�� �لعينة من متخذ� �لقر�� في شركا� �لسياحة لم يتلقو� �� �%��� تد�يبية في مجا� �تخا� �لقر�� % ���
 متابعة �ريق عن سو�ء %�لمعرفة �لخبر� �كتسا� �لخبر� �لشخصية، %تعد� %سائل�أل�ما�، %قد ترجع �لمعرفة بآليا� ����� �أل�ما� �لى 

كثر� �أل�ما� �لتى تتعر� لها �لشركا� في �لوقت  �% ، �أل�ما� ����� في �لمتخصصة �لعلمية �لمو�� على �% �ال�ال� �أل�ما� ، مستجد��
 �لر�هن.

مدير� ش�����ركا�  يما�س�����ها �لتي �لقر�� �ليا� �تخا� �لد��س�����ة  حو� عد� تو�فق ��ء مفر��� عينة�يوجد �تفا� معنو� بين  - :�لثالث �لفر�
 .�أل�ما� إل���� �آلليا� �لعلمية %�لمالئمة مع �لسياحة

 �أل�ما� إل���� �آلليا� �لعلمية %�لمالئمة شركا� �لسياحة مع مدير� يما�سها �لتي �لقر�� �ليا� �تخا� تو�فق مد� ما �لسؤ�� �لثالث:عن  لإلجابة 
 في  شركا� �لسياحة ؟

 تم %�لتي �لسياحية �أل�ما� إل���� �ليا� �تخا� �لقر��  في �ختيا� عليها �العتما� تم �لتي �لمعايير على %بناء للد��سة �لنظر� �إل�ا� خال� من
 �لقر�� �تخا� �ساليب بين تو�فق هنا� )، يتضح ��٧كما هو موضح بالجد%� �قم ( �لحسابية �لمتوسطا� %باستخد�� �ليا� . سعةت في حصرها
%�لبديهة،  �لشخصي �لحكم �حتلت �لية  حيث �أل�ما� في شركا� �لسياحة. إل���� �آلليا� �لعلمية %�لمالئمة متخذ� �لقر�� %بين يما�سها �لتي

 �أل%لى %بد�جة مما�سة كبير� .، �لمر�تب %تمثيل �أل�%��، %نظرية �الحتماال� �لمحاكا� %�القتر�حا�، %�لية �لخبر� ، % �آل��ء %�لية ���سة

 �لنما�� �لرياضية، %شجر�في �لمرتبة �لثانية %بد�جة مما�سة متوسطة . بينما جاء� �ليا�  بير�% �لحالة ���سة %جاء كال من 
ير%� كمتخذ� للقر�� �لمد يما�سها بين �آلليا� �لتي تو�فق �لى حد ما)(هنا� �� نجد �لقر���� في مرتبة متدنية %بد�جة مما�سة منخفضة . %بذلك

) مع �ألخذ في �العتبا� �� معظم �آلليا� �لمستخدمة من ٦,٥٥ . %بنسبة تو�فق (�أل�ما� ����� في �لمالئمة في شركا� �لسياحة %بين �آلليا�
 �آلليا� �لتقليدية. 

ضر%�� �ل��ء مفر��� عينة �لد��سة �يوجد �تفا� معنو� بين   :�لر�بع �لفر� تخذ� �لقر�� من �لمديرين م كفاء��لال�مة لزيا�� متطلبا� حو� 
 �أل�ما� . إل���� �لمالئمة �لقر���� فى شركا� �لسياحة التخا�

 �لداللةمستو�  قيمة(�) �النحر�! �لمعيا�� �لمتوسط �لحسابى �لعد� �لتخصص �لد��سي
 غير ��لة 1,62 0,24 3,11 ١٥ متخصص

 غير ��لة 1,45 0.20 3,01 ١٢ غير متخصص

مجمو�  �لتباين مصد�
 �لمربعا�

متوسط 
 �لمربعا�

 قيمة
!)( 

مستو� 
 �لداللة

غير  1,055 437,462 956,435 بين �لمجموعا�
 ��لة

غير  1,096 472,561 44367,321 ��خل �لمجموعا�
 ��لة
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 حسا  �لدين حسين �بر�هيم   

�أل)ما� في  شركا�  إل%��$ �لمالئمة �لقر���� على �تخا!تخذ� �لقر�� من �لمديرين م كفاء$�لال)مة لزيا%$ متطلبا� �ل�لر�بع : ما  �لسؤ�� �جابة
 ؟  �لسياحة

�لقد تم  �لثاني �لمحو� عبا��� من عبا�$ لكل ��النحر�� �لمعيا�� �لحسابي �لمتوسط �لتسا�� تم حسا� هذ� عن لإلجابة
ا �لعبا��� ترتيب  لكل عبا�$. �لحسابية �لمتوسطا� �فق تنا)ليً

   لمالئمة  لقر � �  تخا� على تخذ�  لقر �م كفاء� �يا�� لمتطلبا�  لمعيا�� � النحر �  لحسابي  لمتوسط :)١٠جد�� �قم (

 في شركا�  لسياحة  أل�ما� إل� ��

 �لمتوسط  �لعبا���                   

 �لحسابى

 �إلنحر�� 

 �لمعيا��

 مستو� �الستجابة

 �لقر���� �تخا! ���% عمل مستمر$ حو�تنظيم بر�مج تد�يب  ١
 �أل)ما� �لمختلفة في

 بشد$ مو�فق ,٦٤ ٧٣,٤

 بشد$ مو�فق ,٥٠ ٦٤,٤ �عد  �لمركزية في �لقر����ضر��$ تفويض �لسلطة  ٢

 بشد$ مو�فق ,٩٧ ٦٢,٤ في شركا� �لسياحة �أل)ما� مع للتعامل ��شا%� %ليل �عد�% ٣

 بشد$ مو�فق ,٧٧ ٥٩,٤ ��لتنبؤ بها.  �أل)ما� الكتشا� �لمبكر �إلنذ�� نظم �نشاء ٤

في   بإ%��$ �أل)ما� يتعلق ما كل يتضمن �لكتر�ني موقع �نشاء ٥
  .شركا� �لسياحة 

 بشد$ مو�فق ,٧٢ ٥٥,٤

تكو7 مسئولة عن �لتخطيط للوقاية من  �أل)ما� إل%��$ �حد$ �نشاء ٦
 �أل)ما� ،�مو�جهتها حا� حد�ثها. 

 بشد$ مو�فق ,٦٠ ٥٣,٤

 بشد$ مو�فق ,٧٩ ٥٠,٤ في شركا� �لسياحة �أل)ما� إل%��$ فريق تكوين ٧

 مو�فق ,٨٤ ٤٧,٤ �لمعلوما� �لمطلوبة عن �لشركة بناء قاعد$ معلوما�  تتوفر فيها ٨

 مو�فق ,٩٦ ٥٣,٣ �عد�% خطط >و��; !�� مضامين متنوعة .  ٩

 مو�فق ,٨١ ٥٠,٣ فحص مستمر لمستو� �ألمن ��ألما7 فى �لشركة ١٠

 مو�فق ٠١,١ ٨٩,٢ �ضع خطط بديلة إل%��$ �أل)مة مسبقا في كل شركة سياحة ١١

 غير متأكد ,٩٨ ٧١,٢ �أل)ما� مو�جهة في �لمتميزين �لقر��متخذ�  تجا�� عر? ١٢

 غير متأكد ,٧٤ ٧٠,٢ �أل)ما� �لسياحية في �لقر���� تجهيز مكتبة علمية عن �تخا! ١٣

شركا� �لسياحة للتعر� على  مدير� بين �لمتبا%لة �لزيا��� ١٤
 �أل)ما�. �%��$ في يتبعونها �لتي �لمختلفة �ألساليب

 متأكدغير  ,٩٩ ٦٦,٢

 غير متأكد ١٧,١ ٦٣,٢ �جر�ء تجا�� �فتر�ضية لبعض �أل)ما� �لسياحية ١٥

 �لقر���� على �تخا!تخذ� �لقر�� من �لمديرين م كفاء$�لال)مة لزيا%$ متطلبا� �ل�لسابق �7 متوسطا�  �لجد�� من يتضح
���% لتنظيم بر�مج تد�يب كا7  حسابي متوسط �على ��7) ٦٣,٢) �بين (٧٣,٤بين( �أل)ما� في شركا� �لسياحة تر��حت إل%��$ �لمالئمة

�هذ� يعنى �الفتقا% �شد$ �لحاجة للد���� �لتد�يبية  ،,) ٦٤بلغ( معيا�� �أل)ما� �لمختلفة ، بانحر�� في �لقر���� �تخا! عمل مستمر$ حو�
جر�ء تجا�� �فتر�ضية لبعض �أل)ما� إل 7كا حسابي متوسط �%نى 7كا� ���% �لعمل �لتي تتنا�� �ليا� �تخا! �لقر�� في �%��$ �أل)ما�.

). �يمكن تفسير !لك ، لصعوبة تنفيذ �لتجا�� �الفتر�ضية ، لما  ١٧,١بلغ ( معيا�� �بانحر�� ) �٦٣,٢لحسابي ( متوسطها حيث بلغ �لسياحية .
 �ستجابة مستو� على $ متخذ� �لقر��تحتاجه من �قت �جهد ��مكانا� قد ال تتوفر لد� متخذ� �لقر��. �قد حصلت سبعة متطلبا� لزيا%$ كفاء

�هذ� يدلل على مستو� (غير متأكد).  على متطلبا� ��بعة �ستجابة(مو�فق)، �حصلت مستو� متطلبا� على ��بعة حصلت بشد$)، بينما مو�فق(
   �همية �لحاجة ، ��لرغبة �لى �فع كفاء$ متخذ� �لقر��.
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 في شركا� �لسياحة (#"�سة تحليلية)    ,ليا� �تخا) �لقر�" ال#�"! �أل�ما�

  !لتوصيا�

 -:  لتوصيا�  لتالية تقديم يمكن ،  لد� سة �ليها توصلت  لتي  لنتائج ضوء في

 )معرفة ) لخا�جية  لد خلية للبيئة بيئي ، تقو� على تحليل ضر)�� عمل خطة �ستر تيجية لكل شركة من شركا�  لسياحة كل على حد� -١
 .  لخا�جية  لبيئة في ) لتهديد �  لفر� هي )ما .  لد خلية  لبيئة للشركة في ) لضعف  لقو� جو نب

 �� �� مجا� في ) لعاملين  لقيا� � لد�  إلبد عي  لتفكير إلنماء منظمة تد�يبية �)� � تصميم على  لعمل -٢ 

 .بشركا�  لسياحة   أل�ما�

 فالتنسيق  أل�مة �� ��  لو�يفية عند ) الختصاصا�  لمستويا� جميع بين ) لحو �  لتفاهم على شركا�  لسياحة يقو� في �� �� صنع منا� -٣
  أل�مة. )تشجيع بإ� ��  لعالقا� � �  لخبر � نشا�ا� )جهو� فيها تتما�� تتفاعل منظومة على يبنى �� ينبغي  أل�ما�  لتنظيمي إل� ��

 ) لمقترحا�  آل� ء )تبا��  لمختلفة ) ألقسا�  إل� � � بين ) لتعا)� كفريق  لعمل �)� سيا�� خال� من )�لك ) لعاملين  إل� �� بين  لتفاعل
 .) لقر �  لجماعي،   الستشا�� مبد� )يشجع بسرعة  لعمل �نجا� �لي تؤ��  لتي ) ألفكا�

 �� �� لفريق )�عد � ، )تنسيق ،تخطيط ، )تنظيم  شركا�  لسياحة منفي  أل�ما�  بإ� �� يتعلق ما كل يتضمن �لكتر)ني موقع �نشاء -٤
 تو فر تؤمن ي لت  لفعالة  التصاال� من شبكة خال�من   .�ثا�ها حد من) ل  أل�ما� بمو جهة تتعلق  لتي )كل  إلجر ء � ،  أل�ما�

 . نتائج من عليها سيترتب لما  لمؤشر � ))ضع  لمماثلة  لمشكال� �) �بعا�  لمشكلة تحديد )تساعد في  لمطلوبة بالسرعة  لمعلوما�

  أل�ما�  لفريق مستعد  لمو جهة يكو� بحيث )تثقيفهم )تد�يبهم ، شركا�  لسياحة في  أل�ما� إل� ��مختص  فريق  لعمل على تكوين -٥
 لأل�ما�  لمطلوبة )تقد�  الستشا� � ، لمعلوما� فيها تتوفر في شركا�  لسياحة  أل�ما� إل� �� )حد�  لقر � � من خال� �نشاء )تنفيذ

 .  لمختلفة

 . لشركة  في  لتي حدثت في �� ��  أل�ما�  لمتخذ� ) لقر � �  لمعلوما� فيها تد)� في كل شركة سياحية  سجال� �عد � ضر)�� -٦

 �� �� في  لمحاكا�  ستخد � كيفية، ) لقر � �  ) تخا�  أل�ما� �� �� متخذ�  لقر � في �)� حو� )ند) � ))�� عقد بر مج تد�يبية-٧
 )  لعملية  إلجر ء � تطبيق )محا)لة ��ما� بحد)� تتوقع )خطط )سينا�يوها� تصو� � )ضع )محا)لة بشركا�  لسياحة  أل�ما�
 . لمستقبلية  ال�ما�  لشركة لمو جهه  ستعد � مد� بحث

  أل�ما� مو جهة في  لمتميزين متخذ�  لقر � تجا�� عر�. )في شركا�  لسياحة   أل�ما�  لمختلفة مع للتعامل ��شا�� �ليل �عد � -٨
 .منها لالستفا��

 .  أل�ما� �� �� في  لتي يتبعونها  لمختلفة  ألساليب على لتعر�شركا�  لسياحة ل بين متبا�لة �يا� � �جر ء -٩

 أل�ما�.، ) آلليا�  مع للتعامل كالحاسب ) لمعاصر�  لحديثة  لتقنيا� تد�يب كل فريق إل� ��  أل�ما� في شركا�  لسياحة على ضر)�� -١٠
 . لحاجة )قت ) ستخر جها )تصنيفها  لمعلوما�، )تحليلها )تبويب تجميع على  لقد�� لديهم  لعلمية التخا�  لقر � � ، ليكو�

 أل�ما�  �ثا� لكل شركة سياحية لمعالجة مستقلة ميز نية ضر)��  لتخلي عن مركزية  لقر � )السيما في �� ��  أل�ما�، مع تخصيص -١١
 . عنها  لناتجة  لنفقا� يكفل تغطية بما ما�بتكاليف  أل� خا� بند �قر � خال� من ) لبشرية ) لفنية  لما�ية بتوفير  إلمكانا� )�لك ،

 ��ما� �نذ � ضد )�جهز�     حديثة  تصاال� �جهز� مثل  أل�ما� لمو جهة تستعمل  لتي  لوقائية ) أل�) �  ألجهز� من  لمزيد توفير -١٢
 .  لحريق �)  لسرقة

 بحو� )�جر ء . لمستقبل في تتكر� ال حتى منها ) لتعلم  لسابقة  ألخطاء من ) الستفا��  نتهائها بعد �ثا�  أل�مة لتقييم خاصة بر مج �عد � -١٣
  لد خلية للشركة.  لبيئة على  نتهائها بعد  أل�مة �ثا� لمعرفة � خلية )�� سا�

 !لمر!جع

 !لكتب !لعربية :! الً 

 . لجامعية ،  السكند�ية  ،  �� ��  أل�ما� ،  لد � �٢٠٠٦حمد ماهر ، 

 ، � �  لسال� للطباعة ،  السكند�ية. ، منظما� )�جهز� سياسية �٢٠٠٠حمد مصطفى ، 

 .، �� ��  أل�ما� ) لكو �� في  لمكتبا�، لد �  لمصرية  للبنانية،  لقاهر� �٢٠٠٢منية مصطفى صا�� ، 

 ،  � �� أل�ما� ) لكو �� مخا�ر  لعولمة ) إل�ها�  لد)لي ،� �  ألمين للنشر ) لتو�يع ،  لقاهر�. ٢٠٠٤ لسيد عليو� ، 

 مدبولي، لقاهر� . مكتبة ، 1 �  قتصا��،  منهج  أل�ما� ، �� ��٢٠٠٠ لطـــــــــــيب ، حســــــــــن 

 عما�، ) لطباعة ، للنشر ) لتو�يع  لمسير� � �  إل� �ية،  لقر � � نظرية ، ١٩٩٧علي مشرقي،  ســــــــــــنح

  لريا�. ،  أل�ما� �ر)� في  لقر � � ،  تخا�٢٠٠٦عبد هللا سعو�،  ـخالد

 . عما� ) لتو�يع،  لمعرفة للنشر كنو� � � ،  إل� ��  لقر �  تخا� �� �� ، ٢٠٠٦محمد  لعز )� ،  يلخل

 ، �� سا� فى  لتنمية  لسياحية  ،  لد �  لجامعية ،  السكند�ية .  ٢٠٠٦جليلة حسن حسنين  ، 
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 �لبحو� مجلة   ، �لسعو�ية �لبنو� �لتجا�ية في �أل�ما� ����� نظا� فعالية على �لتنظيمية �لثقافة �ثر ،  ٢٠٠١،  �لفتو� �اهر �بو جما�
  . �لزقا�يق جامعة ، �لتجا�� كلية ، ٣ مج ،٢،� �لتجا�ية

 �لقاهر�. ، عين شمس مكتبة ، ��لتطبيق �لنظرية بين �لعصر �متغير�� �إل����، ٢٠٠٦  محمد حقي �ينب

 ، ����� �ال�ما� �تطبيقاتها في قطا� �لسياحة، �لكتا# �لسنو" للسياحة ��لفنا�!، منشأ� �لمعا�� ، �السكند�ية. ١٩٩٨سيد موسى، 

  ، ����� عملية تنشيط �لحركة �لسياحية فى مصر، �لعد� �ال��، بد�� ناشر .١٩٩٨سلو� شعر��� جمعة ، 

 في �لعاملين من �جهة نظر �أل�ما� ����� نظا� عناصر لمد� تو�فر ميد�نية ���سة ا��أل�م ����� ، ٢٠٠٠حسين �ألعرجي ،  محمد عاصم
 ،عما�.�٣٩�،٤لعامة، مج إل����،� �إلشر�فية �لو�ائف

  �إلسكند�ية للنشر، �لجديد� ����لجامعة ، �أل�ما� ������ �إلستر�تيجية �إل���� ، ٢٠٠٢قحف ،  عبد �لسال� �بو

 ، ����� �ال�ما� فى عالم متغير ، مركز �الهر�� للترجمة ��لنشر ، �لقاهر�. ١٩٩٣عبا� �شد� �لعما�� ، 

 ، �عما� شركا� سياحة، مؤسسة �لثقافة �لجامعية، �السكند�ية. ١٩٩٠عبد �لرحمن سالم ، 

 . ، بد�� ناشر ������ �أل�مة فى مصر" ،  حو� "��مة �لسياحة ١٩٩٨،  فا��! هال�

 ،�لقاهر� .  ��لتو�يع للنشر �ألمين ، ��� �أل�ما� ������ ، �لتفا��٢٠٠٤ـــا��! عثما� ، فـــ

،  �القتصا�ية ��لوحد� �القتصا� �لقومي مستو� على �أل�ما� لحل ����" �قتصا�" منهج �أل�ما� ،  �����  �٢٠٠٣لخضير"،  �حمد محسن
 �لقاهر� . ،مدبولي مكتبة

 . �بي ، ��لتو�يع للنشر �بي مركز ، �أل�ما� �����، �١٩٩٧لحمال�" ،  �شا� محمد

 �لجامعية، �إلسكند�ية  ��إلنتا�، �لد�� �لتخطيط في �لعمليا� ، بحو�٢٠٠١توفيق ،  محمد & ماضي �لحنا�" صالح محمد

 .��لتنمية ،�لقاهر� �أل��ء تطوير ، مركز �أل�ما� ����� مها���  �٢٠٠١لغني هال� ،  عبد محمد

 .  عما� ، �لثقافة ��� جديد�، ����ية مفاهيم ، �٢٠٠٣لفتا� �لصيرفي،  عبد محمد

 .عما� ��لطالبية ، للخدما� �لمكتبية ياسين ، ، �لتنظيمية �لقر���� �تخا� ،  ٢٠٠٢عبد �لفتا� ،  محمد

  �لقاهر�، �إلسالمية ، �لتو�يع ��لنشر ��� ، �أل�ما� ����� فن �لمأ�! من �لخر�� ، ٢٠٠١،  فتـــــــــــحي محمـد

 ، �لقاهر�.  ١، ����� �ال�ما� �لوسيلة للبقاء ، �لبيا� للطباعة ��لنشر ، � ١٩٩٨منى صال� �لدين شريف ، 

، �لكتا# �لسنو� للسياحة ��لفنا�! ،  منشأ� ١٩٩٤-١٩٩٢، ���ء �لقطا� �لسياحي �لمصر"، في �ل �ال�ما� للفتر�  ١٩٩٨منى عمر بركا� ، 
 السكند�ية. �لمعا�� ، با

 ،  �جهز� �منظما� سياحية، �لشركة �لعربية للنشر ��لتو�يع، �لقاهر� .١٩٩٤هد� سيد لطيف، 

 ، حو� " ��مة �إل���� فى قطا� �لسياحة ، �لقاهر� .١٩٩٨هد� ��غب عو� ، 

 ً  %لرسائل %لعلمية :ثانيا

ة حالة خطة ����� �لسياحة لمو�جهة تد�عيا� �حد�� تحليل �لسياسا� �لعامة �لسياحية في مصر: ���س ،  �٢٠١٠حمد محر�� خضير، 
 .جامعة �لقاهر� -كلية �القتصا� ��لعلو� �لسياسية -، �سالة ماجستير غير منشو�� بقسم �إل���� �لعامة  �٢٠٠١لحا�" عشر من سبتمبر 

سياحة " �سالة ماجستير ، كلية �لسياحة ، " �ينامكية شركا� �لطير�� لمو�جهة �ال�ما� �لتى تتعر� لها قطا� �ل �٢٠٠٣حمد محمو� محمد، 
 ��لفنا�! ، فر� �لفيو� ، جامعة �لقاهر� .

، ����� �لمخا�ر ���� مشغلي �لقطا� �لسياحي في �قت �أل�ما� (���سة تطبيقيه للد�لة �أل��نية) ، بحث  �٢٠٠٧سامة صبحي �لفاعو�"  ، 
، جامعة �لزيتونة �أل��نية  ٢٠٠٧نيسا�  ١٨-١٦مخا�ر � �قتصا� �لمعرفة" ، مقد� �لى �لمؤتمر �لعلمي �لسنو" �لد�لي �لسابع ، "����� �ل

 كلية �القتصا� ��لعلو� �إل���ية.

، ����� �لمخا�ر ��أل�ما� فى �لمنظما� �لسياحية  (تطبيقا� �مقترحا� على �لمستو� �لعربي)  �سالة ماجستير   �٢٠٠٧لها� خضير ُشبّر ، 
 ة �لمستنصرية .كلية �ال���� ��ألقتصا�/ �لجامع

، ���س���ة تحليلية للس���ياحة �لرياض���ية في مو�جهة �أل�مة �القتص���ا�ية بجمهو�ية مص���ر �لعربية "، �س���الة  ٢٠١٠حمدينو عمر �لس���يد حامد ، 
 .ماجستير ، كلية �لتربية �لرياضية بجامعة �لمنصو��

، "علم ����� �أل�ما� فى �لقطا� �لسياحى �لمصر� بين �لنظرية ��لتطبيق" �سالة �كتو��� ناقشتها كلية �القتصا�  ٢٠١٢عا�� �لمصر" ، 
 جامعة �لسربو� فى با�يس 

كلية  " �آلثا� �القتصا�ية لأل�ما� �لسياحية ��ثرها على صناعة �لسياحة فى مصر" .�سالة ماجستير ، ٢٠٠٢مصطفى محمو� حسين ،
 �لسياحة ��لفنا�! ، فر� �لفيو� ،  جامعة �لقاهر� .

 ،  �ثر �أل�مة �القتصا�ية فى تحقيق فكر� �لسياحة �لبينية، كلية �لعلو� �ال���ية ��لمالية ، جامعة فال�لفيا . ٢٠٠٩مشعل هايل، 
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 في شركا� �لسياحة (#"�سة تحليلية)    ,ليا� �تخا) �لقر�" ال#�"! �أل�ما�

لسياحية فى مصر ،   "سالة ماجستير ، كلية #لسياحة ، نحو @ستر#تيجية إل%#"8 7!ما- قطا4 #لسلع $#لعا%يا- #  ٢٠١٣مريم #%$#" !كى يني ،  
  H%جامعة #لمنصو"8 -$#لفنا 

، "%$" #لعالقا- #لعامة فى 7%#"8 #أل!ما- %"#سة تطبيقية على قطا4 #لسياحة فى مصر ""سالة ماجستير ،  ٢٠٠٤نرمين على #لسيد 7بر#هيم ، 
 .ر8قسم #لعالقا- #لعامة $#ألعال' ، كلية #العال% جامعة #لقاه

، "سالة ماجستير ، كلية #لسياحة $#لفنا%H ، جامعة ، @%#"8 #أل!ما- #لسياسية $تأثيرها على #لسياحة #لمصرية  ٢٠٠٧هبة عبد هللا #لشحا- ، 
 #السكند"ية .

 %�لتقا'ير �لرسمية�لد%'يا� %�لمؤتمر��  :ثالثا

#لس����ياحية في #أل"%'، $"ش����ة عمل حو� #لتش����ريعا- #لنا�مة لقطا4 ، %$" #لتش����ريعا- #لس����ياحية في @%#"8 #أل!ما-  ٢٠٠٩#بر#هيم بظا�و ، 
 #لسياحة #أل"%ني ، مركز @ضاء8 لد"#سا- #لسياحة $#لبيئة $مركز #أل"%' #لجديد للد"#سا- ، فندH عما' #نترناشونا�.

#لمؤتمر #لس����نو* #لثالث ال%#"8 #ال!ما- ، @%#"8 #ال!ما- قطا4 #لس����ياحه %"#س����ة تطبيقيه على &.%.4. ،  ١٩٩٨عبير محمد فتحى عبد#لو#حد ، 
 $#لكو#",،  كلية #لتجا"8 ، #لقاهر8 ، $حد8 #لبحو, $#ال!ما-. 

#لمص����ر*  #لس����ياحة قطا4 على #لعالمية #لمالية #أل!مة ، تد#عيا- ٢٠٠٩فر#& ،  #لس����يد حس����ن جابر عثما' ، محمد على #لعزيز عبد س����عيد
  . #إلسكند"ية جامعة – #لعلمية للبحو, #لتجا"8 كلية مجلة(قترحة#لم $#لحلو� #لمحتملة #لسينا"يوها-)

، @%#"8 7!مة #لسياحة: %"#سة #لحالة #لمصرية"، مؤتمر عن "هيكلة $@%#"8 سياسا- #القتصا% #لمصر�" نظمته هيئة ٢٠٠٣محمد فتحى صقر، 
#لعالمية) $ مركز #لبحو, $#لد"#س���ا- #القتص���ا%ية " (كيمونكس USAIDTAPR#لدعم #لفني إلص���ال� #لس���ياس���ا- " –#لمعونة #ألمريكية 

 ).٢٠٠٣يونيو  ٢٦ – ٢٥) بكلية #القتصا% $#لعلو% #لسياسية، (#لقاهرCEFRS ،8$#لمالية (

 خيضر محمد جامعة#لسياحى #لتسويق #لسياحى فى %عم #لتنمية #لسياحية $#لحد من 7!ما- #لقطا4  %$"،  ٢٠١٠فر#� "شيد  ، بو%لة يوسف ، 
 #لتسيير. $علو% $#لتحا"ية #القتصا%ية #لعلو% كلية - بسكر8

 »#أل!مة #القتصا%ية $تد#عياتها على #لقطا4 #لسياحى«مصر" ، مؤتمر ،  "#ستر#تيجيا- تنشيط #لحركة #لسياحية فى  ١٩٩٨ممد$� #لبلتاجى ، 
 ، #إلسكند"ية.

 إل%#"8 #لثالث #لسنو� ،#لمؤتمر #لموقف #إل%#"� ،سينا"يو #أل!ما- @%#"8 في #لتنظيمية #لثقافة %$" ،  ١٩٩٨مـــــــــوســــــى #لحــــــــويطي، 
 #لقاهر8 .:شمس عين جامعة ، كلية #لتجا"8 ، #أل!ما- بحو, $حد8 ، $#لكو#", #أل!ما-

 ٥٠#لش���هر* ، #لعد%مجلس #لو!"#ء #لمص���ر* ، مركز #لمعلوما- $%عم #تخا� #لقر#" ، ثو"8 #لش���عب #لمص���ر* ملهمة ش���عو� #لعالم ، #لتقرير 
 . ٢٠١١فبر#ير 

 #لبش��رية #لمو#"% @%#"8 مس��تو� ، 7ثر٢٠١٢،  خميس ش��اكر هاني ، محمو% #لس��ال% عبد ، نجالء #لدين نص��ر خديجة ، #لمنعم عبد 7حمد يس��رية
 #إلسكند"ية . جامعة – #لز"#عة كلية -#لمنزلى #ألقتصا% #إلسكند"ية ، قسم فنا%H مدينة مدير� لد� #لفندقية #أل!ما- @%#"8 علي
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 %ستبيا8 7ليا& %تخا4 %لقر%� في 12%�0 %أل.ما& في  شركا& %لسياحة )�١قم ( ملحق
 �لسيد �لفاضل.................

 ... �بعد �بركاته هللا ��حمة عليكم �لسال�
 : يلي ما على �الستبيا� �شتمل �لسياحة �قد�أل�ما� في شركا�  ����� في �لقر�� �تخا� �ساليب على �لتعر� بهد� �ستبيا� بتطبيق �لباحث يقو�

 )�لد���� �لتد�يبية ، �لخبر� ، �لد��سي �لتخصص ( �تتضمن : �لعامة �لبيانا� -
 . �أل�ما� في شركا� �لسياحة  ����� في متخذ� �لقر��(مديرين) يما�سها �لتي �لقر�� �تخا� �ليا�  : �أل�� �لمحو� -
 . في   شركا� �لسياحة  إل���� �أل�ما� �لمالئمة �لقر���� �تخا� على متخذ� �لقر�� كفاء� تطوير متطلبا� :  �لثاني �لمحو� -

 لتحديد �لش��ركة متخذ� �لقر��  يما�س��ها مدير �لتي �لطر� : بها �فى  ش��ركا� �لس��ياحة يقص��د �أل�ما� ����� في �لقر�� �تخا� �ليا� بأ� علًما
 ��لك �لمرفق �الس���تبيا� فقر�� �إلجابة عن ��� فإنني ، �لقض���ية هذ� تجا� نظركم �جهة ميةأله �نظًر�. قائمة ��مة لمعالجة �ألفض���ل �لبديل
 . فقط �لعلمي �لبحث ألغر�� ستستخد� جمعها سيتم �لتي �لبيانا� بأ� علماً /) �ما� �لخانة �لمناسبة لد�جة �ستجابتكم . عالمة( بوضع

 ،،، معنا تعا�نكم حسن لكم شاكرين

 �لباحث
 بيانا& عامة

 .................................................................... : �لد��سي �لتخصص

  -في شركا� �لسياحة: �إل���� مجا� في �لخبر�
  سنو�� ٥ من �قل                                                    
 سنو�� )٦لى () �٥من(                                                    
 _ سنو�� ١٠ من �كثر                                                    

 �أل�ما�: ����� مجا� � �لقر�� �تخا� مجا� في �لتد�يبية �لد���� عد�
 . تد�يبية ����� على �حصل لم                                                   

 ) ����� تد�يبية.٣من ����  ��حد� �حتى(                                                   

 ) ����� تد�يبية .�٣كثر من (                                                   
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 .شركة السياحة إدارة األزمات في  آليات اتخاذ القرار في -المحور األول :
 ما يمى : شركة السياحة اتخاذ القرار في إدارة األزمات التى تواجهنى في  *أراعى عند 
بدرجة كبيرة  العبـــــــــارات                         م

 جدا
بدرجة 

 كبيرة
بدرجة 

 متوسطة
 بدرجة

 قميمة 
 بدرجة

قميمة  
 جدا

اإلستفادة من تجاربى وخبراتى السابقة فى إدارة األزمة  1
 الحالية 

     

      اإلستفادة من تجارب اآلخرين في إدارة األزمات. 2
      اإلستفادة من تجارب السابقين . 3
      سؤال من لديهم خبرة في مجاالت مختمفة. 4
      األزمة.أستند في قراراتى عمى الحكم الشخصى عمى  5
      أحاول استخدام سرعة البديهة في إدراك أسباب األزمة. 6
      أثق في تقديري السميم ألبعاد األزمة. 7
      التوقيت المناسب إلصدار القرار. راختيا 8
      ابتكار الحمول الناسبة إلدارة األزمة. 9

      زمة.لية الكاممة إلتخاذ قراراتى وقت األئو أتحمل المس 11
      مشاركة جميع أعضاء فريق إدارة األزمات في القرارات. 11
      في اتخاذ القرارات.  ارة بالشركة الدمشاركة مجمس ا 12
حول كيفية إدارة  العامميناإلستفادة من أراء واقتراحات  13

 األزمة.
     

      عند اتخاذ القرارات. شركةالتشاور مع الهيكل التنظيمى لم 14
      عند اتخاذ القرار. شركات سياحية أخرىمشاركة  15
      صياغة األزمة في أرقام قياسية. 16
      قياس مقدار التغير في األزمة منذ نشأتها. 17
      التأكد من صحة المعمومات عن األزمة.  18
      التعامل مع برامج الحاسب اآللي بشكل جيد. 19
ار ،عمى أن يحتوي كل قرار عمى عدة وضع أكثر من قر  21

 بدائل لحل األزمة.
     

اإلستعانة ببرامج الحاسب اآللي لتحديد درجة االحتماالت  21
 المتوقعة لمقرارات.

     

معرفة مدى تأثير القرار المتخذ عمى العمل اليومى داخل  22
 المؤسسة.

     

      .شركةال التنبؤ بتأثير القرار المتخذ عمى المستقبل داخل 23
      تحديد األزمة جيدأ وتعريفها . 24
      إدراك أسباب حدوث األزمة. 25
وضع تصور لمحمول استنادا لممعمومات المتاحة عن  26

 األزمة.
     

      وضع احتمال مسبق بوقوع أزمة ما . 27
      .شركةدراسة نتائج األزمات المشابهة التى مرت بال 28
      عدل تكرار حدوث األزمات المختمفة . معرفة م 29
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توفير كافة المعمومات والبيانات الالزمة عن األزمة  31
 المتوقعة.

     

      تحديد عدد من البدائل لمواجهة األزمة. 31
      اختيار أنسب البدائل لمعالجة األزمة . 32
      تحديد الوقت المتاح لمتعامل مع األزمة . 33
      ب أولويات خطوات التنفيذ أثناء األزمة .ترتي 34
      توزيع أدوار العمل عمى فريق إدارة األزمة . 35
وضع برنامج زمني لمتعامل مع كل خطوة من خطوات إدارة  36

 األزمة 
     

      ناريوهات إلدارة األزمات المتوقعة في المستقبل .ياد سدإع 37
وضع تصور مستقبمى لألزمات التى يمكن أن تحدث  38

 مستقبال . شركةلم
     

تحديد األطراف التى يمكن اإلستعانة بهم لمواجهة األزمة  39
 مستقبال .

     

 شركات السياحة متطمبات رفع كفاءة متخذى القرار عمى اتخاذ القرارات إلدارة األزمات في المحور الثانى 
 من خالل: شركات السياحة القرار عمى اتخاذ القرارات إلدارة األزمات في يمكن رفع كفاءة متخذى 

موافق  العبـــــــــارات                         م
 بشدة

غير  موافق
 متأكد

غير موافق  غير موافق
 بشدة

 في القرارات اتخاذ وورش عمل مستمرة حولتنظيم برامج تدريب  1

 األزمات المختمفة
     

      ويض السمطة وعدم المركزية في القراراتضرورة تف 2
      شركات السياحة في  األزمات مع لمتعامل إرشادي دليل إعداد 3
      والتنبؤ بها.  األزمات الكتشاف المبكر اإلنذار نظم إنشاء 4
 في  بإدارة األزمات يتعمق ما كل يتضمن إلكتروني موقع إنشاء 5

  .شركات السياحة 
     

اإلدارة التعميمية تكون مسئولة عن  في األزمات إلدارة وحدة اءإنش 6
 التخطيط لموقاية من األزمات ،ومواجهتها حال حدوثها. 

     

      شركات السياحةفي  األزمات إلدارة فريق تكوين 7
      الشركةبناء قاعدة معمومات  تتوفر فيها المعمومات المطموبة عن  8
      مضامين متنوعة .  إعداد خطط طوارئ ذات 9

       .فحص مستمر لمستوى األمن واألمان فى المؤسسة 11
      . شركة سياحةوضع خطط بديمة إلدارة األزمة مسبقا في كل  11
      األزمات مواجهة في المتميزين متخذى القرار تجارب عرض 12
      ةالسياحياألزمات  في القرارات تجهيز مكتبة عممية عن اتخاذ 13
 لمتعرف عمى األساليبشركات السياحة  مديري بين المتبادلة الزيارات 14

 األزمات. إدارة في يتبعونها التي المختمفة
     

      السياحيةإجراء تجارب افتراضية لبعض األزمات  15
؟شركات السياحة إلدارة األزمات في  رفع كفاءة متخذى القرار عمى اتخاذ القراراتما هى أفكارك و مقترحاتك التي تراها مناسبة   

1- .........................................2- ........................................  

3- ........................................4- ..........................................  


