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احلمد هللا رب العاملني ، والشكر هللا الذي قدر مبشيئته أن يتم هـذا العمـل املتواضـع ،           
حممد صل اهللا عليه وسلم والصالة والسالم علي أشرف خلق اهللا وخامت النبيني واملرسلني سيدنا 

  وعلي آله وصحبه أمجعني ، وبعد ؛ 
  

 :انطالقاً من قول النيب صل اهللا عليه وسلم الذي يرويه عنه عبد اهللا بن عمر أنه قال 
فادعوا له حىت تروا أنكم قد من صنع إليكم معروفاً فكافئوه ، فإن مل جتدوا ما تكافئونه ، " 

  "كافأمتوه 
  

غادة حممد / بأمسى معاين الشكر واالمتنان إيل أستاذيت بل والديت الدكتورة  أتوجه... يف البداية 
ومل ، حيث كانت دائمة العطاء ومستمرة الـدعم   ،لرحابة صدرها طوال فترة الدراسة ،  خريت

اهللا كل خـري  وجزاها  ،فلها مين الوفاء وخالص التقدير  ،تبخل بأي وقت أو جهد أو معلومات 
  .واآلخرة  ورزقها خريي الدنيا

 
والـيت قبـل أن    ، تقي حمروس فهمي/ كما أتوجه خبالص وعظيم الشكر والتقدير إيل الدكتورة 

يف إجناز هذه الرسالة وإخراجها يف شكلها  اًفقد ساندتين كثري ،تكون مشرفةً كانت أختاً عزيزة 
 ،ة الدراسـة  وحتملها يل طـوال فتـر   ،وكذلك توجيهاا السديدة ومعلوماا القيمة  ،النهائي 

 .فجزاها اهللا كل خري ورزقها خريي الدنيا واآلخرة 
  

  :وأيضاً أتقدم خبالص الشكر والتقدير إيل 
جامعة  –كلية السياحة والفنادق  –أستاذ الدراسات السياحية :  غادة عبد اهللا حممد/ د.أ -

 .قناة السويس 
جامعـة   –ة والفنادق كلية السياح –أستاذ الدراسات السياحية :  اد حممد كمال/ د.أ -

  .مدينة السادات 
علي قبول سيادما املناقشة واحلكم علي هذه الرسالة ، فلسيادما مين جزيل الشكر والتقـدير  

  .واالحترام 
  

/ والغائب احلاضـر ،  معتز أمحد مرعي/ أتوجه خبالص شكري وتقديري إيل إخويت الدكتور كما 
علي كل ....  حممود السيد إمام/ وصديقي الغايل  ل ،املبعوث جبامعة ليفربو – محاده حسني حممد

ما قدموه يل يف حيايت وليس يف إجناز هذه الرسالة فقط ، فجزاهم اهللا كل خري وجعل كل شيء يف 
  ميزان حسنام

  



وأسرته  رمحه اهللا ووالد زوجيت،  أسريت العزيزةأتقدم خبالص تقديري وشكري إيل  ...وقبل اخلتام 
، وكل من ساندين أثناء فترة الدراسة ، فجزاهم اهللا كل خري ،  هبه صالح زكي/ ، و د العزيزة

  .ووفقهم ملا حيبه ويرضاه 
  

حممد أبو طالب / أتوجه خبالص احترامي وتقديري إيل أستاذي وأخي الدكتور... ومسك اخلتام 
 ،نعم املعلـم  فكان  ،فكان دوماً قدويت يف األخالق واألدب واالحترام واألمانة والتميز  ،حممد 

 ،وخالص شكري لسيادته علي ما قدمه يل من دعم طوال الفترة املاضـية   ،والصديق  ،واألخ 
 .وأبعد عنه وأسرته العزيزة كل سوء  ،ورزقه خريي الدنيا واآلخرة  ،فجزاه اهللا كل خري 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  فهرس احملتويات


  رقم الصفحة  املوضوع  


  أ  مقدمة  
  ب  مشكلة الدراسة  
  ب  ية الدراسةأمه  
  ج  أهداف الدراسة  
  د  فروض الدراسة   
  د  منهجية الدراسة  
  هـ  خطة الدراسة  

  
  

  الفصل األول
  أمهية تطبيق آلية الديكام يف شركات السياحة

٤٢-١  

  
  

  ٢٦- ٢  ماهية آلية الديكام:  املبحث األول
  ٣  مقدمة   
  ٤  الديكام آلية مفهوم   أوالً
  ٦  كام عناصر ومكونات الدي  ثانياً
  ٨  الديكام آلية فلسفة   ثالثاً
  ٩  الديكام يف شركات السياحة آلية أمهية تطبيق   رابعاً

  ١١  مزايا استخدام آلية الديكام يف شركات السياحة   خامساً
  ١٢  خطوات ومراحل ورش الديكام   سادساً
حتديات استخدام آلية الديكام يف تنمية املوارد البشرية يف شركات   سابعاً

  ياحة الس
٢٥  

  
  

الديكام كأحد صور مشاركة العاملني يف شركات آلية : املبحث الثاين 
  السياحة

٤٢-٢٧  

  ٢٨  مقدمة  
  ٢٩   مفهوم املشاركة  أوالً



  ٣٠   شركات السياحةخصائص ومسات مشاركة العاملني يف   ثانياً
  ٣٣  أمهية مشاركة العاملني يف شركات السياحة   ثالثاً
  ٣٦  لعاملني يف شركات السياحة أهداف مشاركة ا  رابعاً

  ٣٦  معوقات مشاركة العاملني يف شركات السياحة   خامساً
  ٣٧  أشكال مشاركة العاملني يف شركات السياحة   سادساً

  
  

  الفصل الثاين
أمهية التوصيف الوظيفي باستخدام آلية الديكام يف تنمية املوارد البشرية  

  يف شركات السياحة 

١١١-٤٣  

  
  

أمهية التوصيف الوظيفي باستخدام آلية الديكام يف :  ولاملبحث األ
  شركات السياحة

٦٦-٤٤  

  ٤٥  مقدمة  
  ٤٥  مفهوم التحليل الوظيفي   أوالً
  ٤٦  خمرجات التحليل الوظيفي   ثانياً
  ٤٧  مفهوم التوصيف الوظيفي   ثالثاً
أمهية واستخدامات توصيف الوظائف باسـتخدام آليـة الـديكام يف      رابعاً

  لسياحة شركات ا
٤٩  

  ٥٦  طرق مجع معلومات التوصيف الوظيفي   خامساً
يف شركات السياحة وأمهية آلية الديكام  مشكالت التوصيف الوظيفي  سادساً

   يف عالجها
٦٥  

  
  

التوصيف الوظيفي باستخدام آلية الديكام كأحد طرق :  املبحث الثاين
  حتديد االحتياجات التدريبية يف شركات السياحة 

٨٢-٦٧  

  ٦٨  مقدمة  
  ٦٨  مفهوم حتديد االحتياجات التدريبية   أوالً
 من خـالل التوصـيف الـوظيفي   أمهية حتديد االحتياجات التدريبية   ثانياً

   يف شركات السياحة آلية الديكامباستخدام 
٧٠  

 من خالل التوصـيف الـوظيفي  أهداف حتديد االحتياجات التدريبية   ثالثاً
   السياحة يف شركات آلية الديكامباستخدام 

٧٣  



  ٧٤  يف شركات السياحة  القائمون علي حتديد االحتياجات التدريبية  رابعاً
  ٧٥   يف شركات السياحة مصادر وطرق حتديد االحتياجات التدريبية  خامساً
  ٧٩   يف شركات السياحة أخطاء ومعوقات حتديد االحتياجات التدريبية  سادساً
  ٨١   يف شركات السياحة التدريبيةخطوات وإجراءات تصميم الربامج   سابعاً

  
  

التوصيف الوظيفي باستخدام آلية الديكام كأحد طرق :  املبحث الثالث
  إدارة وتقييم أداء العاملني يف شركات السياحة 

١١١-٨٣  

  ٨٤  مقدمة   
  ٨٥  مفهوم األداء الوظيفي   أوالً
  ٨٦  مفهوم إدارة األداء   ثانياً
  ٨٨  يف شركات السياحة الناجحة مسات عملية إدارة األداء   ثالثاً
  ٨٩   يف شركات السياحة منهجية إدارة األداء  رابعاً

استخدام آليـة  بعلي التوصيف الوظيفي  اعتماداًأهداف إدارة األداء   خامساً
  الديكام يف شركات السياحة 

٩٢  

  ٩٦  مفهوم تقييم األداء   سادساً
استخدام آلية بلتوصيف الوظيفي علي ا اعتماداًأمهية تقييم أداء العاملني   سابعاً

  الديكام يف شركات السياحة 
٩٧  

اسـتخدام  بعلي التوصيف الوظيفي  اعتماداًأهداف تقييم أداء العاملني   ثامناً
  آلية الديكام يف شركات السياحة 

١٠٢  

  ١٠٤   يف شركات السياحة طرق تقييم األداء  تاسعاً
  
  

  الفصل الثالث 
  الدراسة امليدانية

٤٠٠-١١٢  

  
  ١٢٣-١١٣  منهجية الدراسة: املبحث األول 

  ١٢٠-١١٤  استمارات االستقصاء اخلاصة بالدراسة   أوالً
  ١١٦-١١٤  " أ " استمارة االستقصاء اخلاصة مبديري شركات السياحة فئة   ١

  ١١٤  تصميم االستمارة  -أ  
  ١١٥  جمتمع الدراسة  - ب  



  ١١٥   طبيعة وحجم العينة -ج  
  ١١٥  ئية املستخدمة يف حتليل االستمارة اخلاصة باملديرين األساليب اإلحصا -د  
  ١١٩-١١٦  استمارة االستقصاء اخلاصة بالتوصيف الوظيفي باستخدام آلية الديكام   ٢

  ١١٦  تصميم االستمارة  -أ  
  ١١٧  طبيعة وحجم العينة  - ب  
واملعلومـات اخلاصـة    تاألساليب املستخدمة يف جتميع البيانـا  -ج  

  توصيف الوظيفي باستخدام آلية الديكام باستمارة ال
١١٨  

األسلوب املستخدم يف حتليل استمارة التوصيف الوظيفي باستخدام  -د  
  آلية الديكام 

١١٩  

استمارة االستقصاء اخلاصة بالتحقق من نتائج التوصـيف الـوظيفي     ٣
  باستخدام آلية الديكام 

١٢٠-١١٩  

  ١١٩  تصميم االستمارات  -أ  
  ١١٩  م العينة طبيعة وحج - ب  
األساليب املستخدمة يف حتليل استمارات التحقـق مـن نتـائج     -ج  

  التوصيف الوظيفي باستخدام آلية الديكام 
١٢٠  

  ١٢١  متغريات الدراسة   ثانياً
  
  

حتليل البيانات الواردة يف استمارة االستقصاء املوجهة : املبحث الثاين 
  "أ " ملديري شركات السياحة فئة 

١٦٤-١٢٤  

ألفـا  " معامل ( اختبار الثبات واالتساق الداخلي الستمارة االستقصاء   والًأ
  )  Alpha Cronbach" كرونباخ 

١٢٥  

  ١٢٦   Shapiro-Wilkاختبار التوزيع الطبيعي   ثانياً
  ١٢٧   التحليل الوصفي ملتغريات الدراسة  ثالثاً
  ١٥٥   معامالت االرتباط باستخدام معامل ارتباط سبريمان  رابعاً

  ١٦٠  حتليل االحندار البسيط بني متغريات الدراسة   خامساً
  
  
  
  



حتليل استمارة االستقصاء اخلاصة بالتوصيف الوظيفي :  املبحث الثالث
  "أ " باستخدام آلية الديكام لبعض وظائف شركات السياحة فئة 

٢٦٨-١٦٥  

كة مدير عام الشر" التوصيف الوظيفي باستخدام آلية الديكام لوظيفة   أوالً
  "أو رئيس جملس اإلدارة 

١٦٧  

مـدير املـوارد   " التوصيف الوظيفي باستخدام آلية الديكام لوظيفة   ثانياً
  "البشرية 

١٨٠  

مـدير التسـويق   " التوصيف الوظيفي باستخدام آلية الديكام لوظيفة   ثالثاً
  "واملبيعات 

١٩٣  

النقـل  مـدير  " التوصيف الوظيفي باستخدام آلية الديكام لوظيفـة    رابعاً
  "السياحي 

٢٠٤  

  ٢٠٩  "مدير احلسابات " التوصيف الوظيفي باستخدام آلية الديكام لوظيفة   خامساً
  ٢١٧  "مدير ضمان اجلودة"باستخدام آلية الديكام لوظيفة  التوصيف الوظيفي  سادساً
مندوب االستقبال " التوصيف الوظيفي باستخدام آلية الديكام لوظيفة   سابعاً

  "والتوديع 
٢٢٥  

مرافق اموعات " التوصيف الوظيفي باستخدام آلية الديكام لوظيفة   ثامناً
  "السياحية 

٢٣٤  

مـنظم الـربامج   " التوصيف الوظيفي باستخدام آلية الديكام لوظيفة   تاسعاً
  "السياحية 

٢٤٢  

 –طريان ( حجز " التوصيف الوظيفي باستخدام آلية الديكام لوظيفة   عاشراً
  ) "فنادق  –بري 

٢٥٢  

حادي 
  عشر

مـدير السـياحة   " التوصيف الوظيفي باستخدام آلية الديكام لوظيفة 
  "الدينية 

٢٦١  

  
حتليل استمارة االستقصاء اخلاصة بالتحقق من نتائج :  املبحث الرابع

التوصيف الوظيفي باستخدام آلية الديكام لبعض وظائف شركات 
  "أ " السياحة فئة 

٣٩٣-٢٦٩  

  ٢٧١  مارة مدير عام الشركة أو رئيس جملس اإلدارةنتائج حتليل است  أوالً
  ٢٨٦  نتائج حتليل استمارة مدير املوارد البشرية  ثانياً
  ٣٠٠  نتائج حتليل استمارة مدير التسويق واملبيعات  ثالثاً
  ٣١٢  نتائج حتليل استمارة مدير النقل السياحي  رابعاً



  ٣١٨  نتائج حتليل استمارة مدير احلسابات  خامساً
  ٣٢٧  نتائج حتليل استمارة مدير ضمان اجلودة  اًسادس
  ٣٣٧  نتائج حتليل استمارة مندوب االستقبال والتوديع  سابعاً
  ٣٤٧  نتائج حتليل استمارة مرافق اموعات السياحية  ثامناً
  ٣٥٧  نتائج حتليل استمارة منظم الربامج السياحية  تاسعاً
  ٣٧٠  )فنادق  –بري  –ان طري( وظيفة احلجز نتائج حتليل استمارة   عاشراً
حادي 
  عشر

  ٣٨٢  نتائج حتليل استمارة مدير السياحة الدينية

  
  ٤٠٠-٣٩٤  إثبات صحة الفروض: املبحث اخلامس 

  
  

  الفصل الرابع 
  النتائج العامة والتوصيات 

٤١٠-٤٠١  

  
  ٤٥٣-٤١١  املراجع

  
  

  املالحق
  "أ " السياحة املصرية فئة استمارة االستقصاء اخلاصة مبديري شركات )  ١( ملحق رقم 
  استمارة االستقصاء اخلاصة بالتوصيف الوظيفي باستخدام آلية الديكام)  ٢( ملحق رقم 
استمارة االستقصاء اخلاصة بالتحقق من نتائج التوصيف الوظيفي باسـتخدام  )  ٣( ملحق رقم 
  آلية الديكام
  قائمة ببعض املقابالت الشخصية)  ٤( ملحق رقم 

  
  

  اإلجنليزي امللخص
 
  
  
  



  فهرس اجلداول
  

  

  م
  

  عنوان اجلدول
رقم 

  الصفحة
  

  

  ٤  مفاهيم آلية الديكام  ١
  ٢٩  مفاهيم املشاركة  ٢
  ٤٥  التحليل الوظيفي مفاهيم  ٣
  ٤٧  خمرجات التحليل الوظيفي  ٤
  ٤٨  مفاهيم التوصيف الوظيفي  ٥
  ٥٦  الديكامآلية خطوات توصيف الوظائف باستخدام   ٦
  ٦٩  د االحتياجات التدريبيةمفاهيم حتدي  ٧
  ٨٥  مفاهيم األداء الوظيفي  ٨
  ٨٧  مفاهيم إدارة األداء  ٩
  ٩٦  مفاهيم تقييم األداء  ١٠
  ١٠٧  طريقة التوزيع اإلجباري  ١١
بيان بعدد االستمارات اليت مت توزيعها جلمع بيانات ومعلومات التوصيف الوظيفي   ١٢

  الحظات واموعات البؤريةباستخدام آلية الديكام وعدد املقابالت وامل
١١٧  

بيان بعدد استمارات التحقق من التوصيف الوظيفي باستخدام آلية الديكام اليت مت   ١٣
  توزيعها 

١٢٠  

 Alpha" ألفـا كرونبـاخ   " معامل  -نتائج اختبار الثبات واالتساق الداخلي   ١٤
Cronbach  

١٢٥  

  ١٢٦  Shapiro-Wilk –ة نتائج اختبار التوزيع الطبيعي ملتغريات الدراس  ١٥
  ١٢٧  التحليل الوصفي ملدي استخدام آلية الديكام يف توصيف الوظائف  ١٦
التحليل الوصفي لتحديد االحتياجات التدريبية باستخدام التوصيف الوظيفي يف   ١٧

  شركات السياحة
١٣٢  

  ١٣٧  التحليل الوصفي ملشاركة العاملني يف شركات السياحة  ١٨
  ١٤٠  إلدارة أداء العاملني يف شركات السياحةالتحليل الوصفي   ١٩
  ١٤٤  التحليل الوصفي لتقييم أداء العاملني يف شركات السياحة  ٢٠
  ١٤٩  التحليل الوصفي الجتاه املديرين حنو تطبيق آلية الديكام يف شركات السياحة  ٢١



االرتباط بني مدي استخدام آلية الـديكام يف توصـيف الوظـائف ، وحتديـد       ٢٢
  اجات التدريبية باستخدام التوصيف الوظيفي يف شركات السياحةاالحتي

١٥٥  

االرتباط بني مدي استخدام آلية الديكام يف توصيف الوظائف ، ومشاركة العاملني   ٢٣
  يف شركات السياحة

١٥٦  

االرتباط بني مدي استخدام آلية الديكام يف توصـيف الوظـائف ، وإدارة أداء     ٢٤
  حةالعاملني يف شركات السيا

١٥٧  

االرتباط بني مدي استخدام آلية الديكام يف توصيف الوظـائف ، وتقيـيم أداء     ٢٥
  العاملني يف شركات السياحة

١٥٨  

تأثري استخدام آلية الديكام يف توصيف الوظائف علي حتديد االحتياجات التدريبية   ٢٦
  يف شركات السياحة

١٦٠  

ف علـي مشـاركة العـاملني يف    تأثري استخدام آلية الديكام يف توصيف الوظائ  ٢٧
  شركات السياحة

١٦١  

تأثري استخدام آلية الديكام يف توصيف الوظائف علـي إدارة أداء العـاملني يف     ٢٨
  شركات السياحة

١٦٢  

تأثري استخدام آلية الديكام يف توصيف الوظائف علي تقيـيم أداء العـاملني يف     ٢٩
  شركات السياحة

١٦٣  

  ١٦٧  "ير عام الشركة أو رئيس جملس اإلدارة مد" واجبات ومهام وظيفة   ٣٠
مدير عام الشركة أو رئـيس جملـس   " املهارات واملعارف املطلوبة ألداء وظيفة   ٣١

  "اإلدارة 
١٧٤  

مدير عام الشركة أو رئـيس  " األدوات واآلالت واملعدات املستخدمة يف وظيفة   ٣٢
  "جملس اإلدارة 

١٧٤  

  ١٧٧  "عام الشركة أو رئيس جملس اإلدارة مدير " سلوك العاملني يف وظيفة   ٣٣
  ١٧٧  "مدير عام الشركة أو رئيس جملس اإلدارة " االجتاهات املستقبلية لوظيفة   ٣٤
  ١٨٠  "مدير املوارد البشرية " واجبات ومهام وظيفة   ٣٥
  ١٨٨  "مدير املوارد البشرية " املهارات واملعارف املطلوبة ألداء وظيفة   ٣٦
  ١٨٨  "مدير املوارد البشرية " ت واملعدات املستخدمة يف وظيفة األدوات واآلال  ٣٧
  ١٩٠  "مدير املوارد البشرية " سلوك العاملني يف وظيفة   ٣٨
  ١٩٠  "مدير املوارد البشرية " االجتاهات املستقبلية لوظيفة   ٣٩
  ١٩٣  "مدير التسويق واملبيعات " واجبات ومهام وظيفة   ٤٠
  ١٩٩  "مدير التسويق واملبيعات " طلوبة ألداء وظيفة املهارات واملعارف امل  ٤١
  ١٩٩  "مدير التسويق واملبيعات " األدوات واآلالت واملعدات املستخدمة يف وظيفة   ٤٢



  ٢٠١  "مدير التسويق واملبيعات " سلوك العاملني يف وظيفة   ٤٣
  ٢٠١  "مدير التسويق واملبيعات " االجتاهات املستقبلية لوظيفة   ٤٤
  ٢٠٤  "مدير النقل السياحي " بات ومهام وظيفة واج  ٤٥
  ٢٠٧  "مدير النقل السياحي " املهارات واملعارف املطلوبة ألداء وظيفة   ٤٦
  ٢٠٧  "مدير النقل السياحي " األدوات واآلالت واملعدات املستخدمة يف وظيفة   ٤٧
  ٢٠٨  "مدير النقل السياحي " سلوك العاملني يف وظيفة   ٤٨
  ٢٠٨  "مدير النقل السياحي " املستقبلية لوظيفة االجتاهات   ٤٩
  ٢٠٩  "مدير احلسابات " واجبات ومهام وظيفة   ٥٠
  ٢١٤  "مدير احلسابات " املهارات واملعارف املطلوبة ألداء وظيفة   ٥١
  ٢١٤  "مدير احلسابات " األدوات واآلالت واملعدات املستخدمة يف وظيفة   ٥٢
  ٢١٥  "ير احلسابات مد" سلوك العاملني يف وظيفة   ٥٣
  ٢١٥  "مدير احلسابات " االجتاهات املستقبلية لوظيفة   ٥٤
  ٢١٧  "مدير ضمان اجلودة " واجبات ومهام وظيفة   ٥٥
  ٢٢١  "مدير ضمان اجلودة " املهارات واملعارف املطلوبة ألداء وظيفة   ٥٦
  ٢٢١  "مدير ضمان اجلودة " األدوات واآلالت واملعدات املستخدمة يف وظيفة   ٥٧
  ٢٢٣  "مدير ضمان اجلودة " سلوك العاملني يف وظيفة   ٥٨
  ٢٢٣  "مدير ضمان اجلودة " االجتاهات املستقبلية لوظيفة   ٥٩
  ٢٢٥  "مندوب االستقبال والتوديع " واجبات ومهام وظيفة   ٦٠
  ٢٣٠  "مندوب االستقبال والتوديع " املهارات واملعارف املطلوبة ألداء وظيفة   ٦١
  ٢٣٠  "مندوب االستقبال والتوديع " ت واآلالت واملعدات املستخدمة يف وظيفة األدوا  ٦٢
  ٢٣٢  "مندوب االستقبال والتوديع " سلوك العاملني يف وظيفة   ٦٣
  ٢٣٢  "مندوب االستقبال والتوديع " االجتاهات املستقبلية لوظيفة   ٦٤
  ٢٣٤  "مرافق اموعات السياحية " واجبات ومهام وظيفة   ٦٥
  ٢٣٩  "مرافق اموعات السياحية " املهارات واملعارف املطلوبة ألداء وظيفة   ٦٦
  ٢٣٩  "مرافق اموعات السياحية " األدوات واآلالت واملعدات املستخدمة يف وظيفة   ٦٧
  ٢٤١  "مرافق اموعات السياحية " سلوك العاملني يف وظيفة   ٦٨
  ٢٤١  "موعات السياحية مرافق ا" االجتاهات املستقبلية لوظيفة   ٦٩
  ٢٤٢  "منظم الربامج السياحية " واجبات ومهام وظيفة   ٧٠
  ٢٤٨  "منظم الربامج السياحية " املهارات واملعارف املطلوبة ألداء وظيفة   ٧١
  ٢٤٨  "منظم الربامج السياحية " األدوات واآلالت واملعدات املستخدمة يف وظيفة   ٧٢



  ٢٥٠  "نظم الربامج السياحية م" سلوك العاملني يف وظيفة   ٧٣
  ٢٥٠  "منظم الربامج السياحية " االجتاهات املستقبلية لوظيفة   ٧٤
  ٢٥٢  ) "فنادق  –بري  –طريان ( حجز " واجبات ومهام وظيفة   ٧٥
  ٢٥٧  ) "فنادق  –بري  –طريان ( حجز " املهارات واملعارف املطلوبة ألداء وظيفة   ٧٦
  ٢٥٧  ) "فنادق –بري –طريان(حجز "املستخدمة يف وظيفة األدوات واآلالت واملعدات   ٧٧
  ٢٥٩  ) "فنادق  –بري  –طريان ( حجز " سلوك العاملني يف وظيفة   ٧٨
  ٢٥٩  ) "فنادق  –بري  –طريان ( حجز " االجتاهات املستقبلية لوظيفة   ٧٩
  ٢٦١  "مدير السياحة الدينية " واجبات ومهام وظيفة   ٨٠
  ٢٦٧  "مدير السياحة الدينية " ملطلوبة ألداء وظيفة املهارات واملعارف ا  ٨١
  ٢٦٧  "مدير السياحة الدينية " األدوات واآلالت واملعدات املستخدمة يف وظيفة   ٨٢
  ٢٦٨  "مدير السياحة الدينية " سلوك العاملني يف وظيفة   ٨٣
  ٢٦٨  "مدير السياحة الدينية " االجتاهات املستقبلية لوظيفة   ٨٤

  "رئيس جملس اإلدارة / مدير عام الشركة " ة التحقق من نتائج توصيف وظيفة استمارحتليل 
  ٢٧١  يضع اإلستراتيجية العامة للشركة" :  A" مهام الواجب   ٨٥
  ٢٧٢  يناقش إستراتيجية الشركة مع مديري األقسام ويعتمدها" :   B" مهام الواجب   ٨٦
  ٢٧٣  ةيتابع تطبيق اإلستراتيجي" :   C" مهام الواجب   ٨٧
  ٢٧٤  يدير الشركة" :   D" مهام الواجب   ٨٨
  ٢٧٥  يشرف علي أقسام الشركة" :   E" مهام الواجب   ٨٩
  ٢٧٦  يتابع اإلجراءات يف غرفة شركات السياحة" :   F" مهام الواجب   ٩٠
  ٢٧٦  يراقب العمليات املالية" :   G" مهام الواجب   ٩١
  ٢٧٧  ملنييدير أداء العا" :   H" مهام الواجب   ٩٢
  ٢٧٨  يعد امليزانية السنوية للشركة" :   I" مهام الواجب   ٩٣
  ٢٧٨  يشرف علي تقييم أداء العاملني ومديري األقسام" :   J" مهام الواجب   ٩٤
  ٢٧٩  يراجع امللفات والعقود والقوانني" :   K" مهام الواجب   ٩٥
  ٢٧٩  مدي حاجة مدير عام الشركة للمهارات واملعارف املذكورة  ٩٦
  ٢٨١  مدي استخدام مدير عام الشركة لألدوات واملعدات املذكورة   ٩٧
  ٢٨١  مدي حاجة مدير عام الشركة للسلوكيات املذكورة  ٩٨
  ٢٨٣  مدي صحة االجتاهات املستقبلية املذكورة لوظيفة مدير عام الشركة  ٩٩

  "مدير املوارد البشرية " استمارة التحقق من نتائج توصيف وظيفة حتليل 
  ٢٨٦  يخطط احتياجات الشركة من العاملني" :  A" مهام الواجب   ١٠٠



  ٢٨٧  يحلل ويوصف الوظائف" :   B" مهام الواجب   ١٠١
  ٢٨٧  يساعد يف إاء إجراءات االختيار والتعيني" :   C" مهام الواجب   ١٠٢
  ٢٨٨  يساعد يف حتديد االحتياجات التدريبية للعاملني" :   D" مهام الواجب   ١٠٣
  ٢٨٩  يساعد يف تقييم أداء العاملني" :   E" مهام الواجب   ١٠٤
  ٢٩٠  يساعد يف حتديد العاملني املستحقني للترقيات" :   F" مهام الواجب   ١٠٥
  ٢٩٠  يطور سياسات إدارة املوارد البشرية" :   G" مهام الواجب   ١٠٦
  ٢٩١  يوجه العاملني اجلدد يف الشركة" :   H" مهام الواجب   ١٠٧
  ٢٩٢  يساعد يف وضع هيكل األجور واملكافآت" :   I" مهام الواجب   ١٠٨
  ٢٩٣  يشرف علي اإلجازات والغياب" :   J" مهام الواجب   ١٠٩
  ٢٩٣  يشارك يف وضع إستراتيجية الشركة" :   K" مهام الواجب   ١١٠
  ٢٩٤  يتابع كل جديد يف املوارد البشرية" :   L" مهام الواجب   ١١١
  ٢٩٤  دي حاجة مدير املوارد البشرية للمهارات واملعارف املذكورةم  ١١٢
  ٢٩٥  مدي استخدام مدير املوارد البشرية لألدوات واملعدات املذكورة   ١١٣
  ٢٩٦  مدي حاجة مدير املوارد البشرية للسلوكيات املذكورة  ١١٤
  ٢٩٧  ةمدي صحة االجتاهات املستقبلية املذكورة لوظيفة مدير املوارد البشري  ١١٥

  "مدير التسويق واملبيعات " استمارة التحقق من نتائج توصيف وظيفة حتليل 
  ٣٠٠  جيري حبوث التسويق" :  A" مهام الواجب   ١١٦
  ٣٠١  يضع خطة التسويق" :   B" مهام الواجب   ١١٧
  ٣٠٢  ينفذ خطة التسويق" :   C" مهام الواجب   ١١٨
  ٣٠٣  سويقيقيم خطة الت" :   D" مهام الواجب   ١١٩
  ٣٠٣  يشرف علي قسم التسويق" :   E" مهام الواجب   ١٢٠
  ٣٠٤  يساهم يف وضع اإلستراتيجية العامة للشركة" :   F" مهام الواجب   ١٢١
  ٣٠٥  يعد تقارير التسويق واملبيعات" :   G" مهام الواجب   ١٢٢
  ٣٠٦  يتابع كل جديد يف جمال التسويق واملبيعات" :   H" مهام الواجب   ١٢٣
  ٣٠٦  مدي حاجة مدير التسويق واملبيعات للمهارات واملعارف املذكورة  ١٢٤
  ٣٠٧  مدي استخدام مدير التسويق واملبيعات لألدوات واملعدات املذكورة   ١٢٥
  ٣٠٨  مدي حاجة مدير التسويق واملبيعات للسلوكيات املذكورة  ١٢٦
  ٣٠٩  التسويق واملبيعات مدي صحة االجتاهات املستقبلية املذكورة لوظيفة مدير  ١٢٧

  "مدير النقل السياحي " استمارة التحقق من نتائج توصيف وظيفة حتليل 
  ٣١٢  يستلم احلجوزات" :  A" مهام الواجب   ١٢٨



  ٣١٢  حيجز وسائل النقل  " :  B" مهام الواجب   ١٢٩
  ٣١٣  يتابع سري وسيلة النقل  " :  C" مهام الواجب   ١٣٠
  ٣١٣  يعد تقارير شهرية  :  " D" مهام الواجب   ١٣١
  ٣١٤  يشرف علي العاملني بالقسم " :  E" مهام الواجب   ١٣٢
  ٣١٤  مدي حاجة مدير النقل السياحي للمهارات واملعارف املذكورة  ١٣٣
  ٣١٥  مدي استخدام مدير النقل السياحي لألدوات واملعدات املذكورة   ١٣٤
  ٣١٥  ملذكورةمدي حاجة مدير النقل السياحي للسلوكيات ا  ١٣٥
  ٣١٦  مدي صحة االجتاهات املستقبلية املذكورة لوظيفة مدير النقل السياحي  ١٣٦

  "مدير احلسابات " استمارة التحقق من نتائج توصيف وظيفة حتليل 
  ٣١٨  يراجع الفواتري واملستحقات" :  A" مهام الواجب   ١٣٧
  ٣١٨  يراجع امللفات" :   B" مهام الواجب   ١٣٨
  ٣١٩  يسجل أعمال السياحة يف الدفاتر املالية" :   C" لواجب مهام ا  ١٣٩
  ٣٢٠  يسجل حسابات الطريان" :   D" مهام الواجب   ١٤٠
  ٣٢١  يستلم مجيع املتحصالت" :   E" مهام الواجب   ١٤١
  ٣٢١  يعد كشوف الرواتب واملكافآت" :   F" مهام الواجب   ١٤٢
  ٣٢٢  عارف املذكورةمدي حاجة مدير احلسابات للمهارات وامل  ١٤٣
  ٣٢٣  مدي استخدام مدير احلسابات لألدوات واملعدات املذكورة   ١٤٤
  ٣٢٣  مدي حاجة مدير احلسابات للسلوكيات املذكورة  ١٤٥
  ٣٢٤  مدي صحة االجتاهات املستقبلية املذكورة لوظيفة مدير احلسابات  ١٤٦

  "ودة مدير ضمان اجل" استمارة التحقق من نتائج توصيف وظيفة حتليل 
  ٣٢٧  يطلع العاملني علي معايري اجلودة وتطبيقها" :  A" مهام الواجب   ١٤٧
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  امللخص العريب
  :مقدمة 
أصبح تطوير املوارد البشرية يف منظمات األعمال الشغل الشاغل إلدارا ، نظراً ملا حيققه هلـا         

ن حتقيق أهدافها اإلستراتيجية ، وهذا يعود إيل أن العنصر البشري يأخذ من ميزات تنافسية متكنها م
كل اهتمامها وحمور عملياا ، ويف ظل تعاظم دور إدارة املوارد البشرية يف شركات السياحة بسبب 
متطلبات العصر مبا فيه من عوملة ومنافسة واستخدام مكثف للتكنولوجيا ، بـرزت العديـد مـن    

يف جمال إدارة املوارد البشرية ، وأحد أهم تلك التوجهات هو اإلدارة اإلستراتيجية التوجهات احلديثة 
للموارد البشرية ، واليت تركز علي حتقيق التوافق واالنسجام بني سياسات وممارسات إدارة املـوارد  
البشرية املختلفة من جهة ، ورؤية وفلسفة وأهداف الشركات اإلستراتيجية من جهة أخري ، حيث 

عي اإلدارة اإلستراتيجية للموارد البشرية إيل زيادة القدرة التنافسية للشركات من خالل تطـوير  تس
  .ممارسات إدارة املوارد البشرية 

وهناك العديد من السمات اليت متيز اإلدارة اإلستراتيجية للموارد البشرية ، منها التحديد السليم        
ها بوصف وظائفهم ، وتقييم األداء باستخدام أساليب تقيس لالحتياجات التدريبية للعاملني مع ربط

  )  . ٢٠١٥حمارمة ، ( علي أدائهم  ، وزيادة مشاركتهم وحتفيزهم بناًءاألداء الفعلي للعاملني 
وقد ظهر العديد من املناهج واألساليب اليت تساعد علي تطبيق اإلدارة اإلستراتيجية للمـوارد         

وهـي اختصـار لــ     DACUMاملوارد البشرية ، منها آليـة الـديكام   البشرية ، وكذلك تنمية 
Developing A Curriculum  ) وتعد آلية الديكام أحد املنـاهج احلديثـة يف    )آلية تطوير املنهج ،

توصيف الوظائف وحتديد االحتياجات التدريبية ، وهي مبثابة خريطة واحدة خمتصـرة للمهـارات   
 علي املوظف امتالكها ليؤدي وظيفته بالشكل املطلوب وعلي أكمـل  واملعارف والقيم الوظيفية اليت

وجه ، وخللق العاملني ذوي املعرفة وتنميتهم واالحتفاظ م ، وهذا ما حيتم إعادة تقييم الوظـائف  
  .واملهام والعاملني يف شركات السياحة ملواكبة التطورات والتغريات يف بيئة العمل السياحي 

الديكام علي أن العاملني يف الوظائف هم أقدر من غريهم علي وصف ما يقومون وتقوم فلسفة        
به من مهام وبكل دقة ، وأن تعريف الوظيفة بدقة ينبغي أن يتضمن وصفاً للواجبات واملهام املرتبطة 
  ا ، وأن كل املهام يتطلب إجنازها معلومات ومعارف ومهارات وأدوات وقيم وسلوكيات حمـددة  

  ) . ٢٠٠٨سيد ، ( 
من إعداد  املتكامل ، ابتداًء وتتميز آلية الديكام بأا آلية فعالة إلعداد وتصميم النظام اإلداري       

اهليكل التنظيمي للشركة املبين علي رسالتها وغاياا ، مـروراً بالتوصـيف الـوظيفي ، وحتديـد     



وانتهاًء بتقييم مستوي اخلدمات اليت  االحتياجات التدريبية وتصميم الربامج التدريبية للعاملني فيها ،
  ) . ٢٠٠٣حممد ، ( تقدم للعمالء 

  
  :مشكلة الدراسة 

تعاين غالبية شركات السياحة من عدم وجود حتليل وتوصيف دقيق للوظائف يعتمد علي آلية        
 ، واضحة ، وضياع املسئولية واالزدواجية يف العمل ، وعدم وجود حتديد للمسار الوظيفي للعاملني

باإلضافة إيل عدم مراعاة االحتياجات التدريبية الفعلية للعاملني وحتديدها وفقاً لرؤية اإلدارة ورؤساء 
األقسام ، باإلضافة إيل عدم إشراك العاملني يف وضع إستراتيجيات الشركة وحتديد أهداف العمل ، 

ة ، وعدم تطوير معـايري  فضالً عن عدم اشتراكهم يف توصيف وظائفهم وحتديد احتياجام التدريبي
لقياس األداء وربطها فعلياً بأداء العاملني ، كل هذه العوامل تؤثر سلباً علي تنمية وتطـوير املـوارد   
البشرية ، ومن مث عدم القدرة علي سد فجوة املهارات املوجودة بني ما هو مطلوب مـن مهـارات   

   .ياً ن فعللعاملوومعارف يف سوق العمل السياحي وبني ما ميتلكه ا
وهناك العديد من الفرص اليت يتيحها استخدام آلية الديكام يف تنمية وتطوير املوارد البشرية ،        

منها توصيف الوظائف بشكل أكثر تفصيالً ودقة ، حتديد االحتياجات التدريبية وتصميم الـربامج  
وظـائفهم وحتديـد    التدريبية ، مشاركة العاملني يف وضع إستراتيجيات الشركة وأهدافها ووصف

  .احتياجام التدريبية ، وإدارة وتقييم أداء العاملني 
وتناقش هذه الدراسة مدي إمكانية تطبيق آلية الديكام يف شركات السياحة لتنميـة املـوارد         

من خالل مشاركة العاملني يف توصيف وظائفهم باستخدام آليـة الـديكام ، وحتديـد    البشرية ا 
، وتوجهات مديريها فيما يتعلق ني التدريبية وإدارة وتقييم أدائهم وفقاً هلذا التوصيف احتياجات العامل

  .ذا التطبيق 
  

  :أمهية الدراسة 
إظهار الفرص اليت يتيحها استخدام آلية الديكام يف تنمية وتطوير أمهية ترجع أمهية الدراسة إيل        

  :األمهية فيما يلي املوارد البشرية يف شركات السياحة ، تتلخص هذه 
  :حتليل وتوصيف الوظائف  -أ

علي رأي العاملني املمارسني ملهامها وواجباا  بناًء توفر آلية الديكام حتليل وتوصيف الوظائف       
، باعتبارهم هم اخلرباء احلقيقيون ، فهم الذين ميارسون العمل ويعلمون خفاياه ، ويدركون متطلباته 

  .وصف الوظائف املبين علي آلية الديكام يكون أكثر واقعية ومشوالً ، ومن هنا فإن حتليل و



  :حتديد االحتياجات التدريبية وتصميم الربامج التدريبية  -ب
توفر آلية الديكام وصفاً دقيقاً للوظائف متضمنا واجباا ومهامهـا وخطواـا التفصـيلية ،           

علي حتليل دقيق للوظائف شـارك   لوصف جاء بناًءغلها ، وألن هذا اواجتاهاا وقيمها ومتطلبات ش
فيه بشكل رئيسي العاملون القائمون فعلياً علي تلك الوظائف ، فإن تلك اآللية توفر أساساً سـليماً  
وقوياً ملعرفة االحتياجات التدريبية للموظفني ، وإعداد خطط التدريب يف ضوء تلك االحتياجات ، 

من األساليب املتطورة يف حتديد نوعية ومستوي الربامج التدريبية  ومن هذا املنطلق تعد آلية الديكام
املطلوبة للعاملني ، سواء كانت هذه الربامج تأهيلية للعاملني اجلدد أو تطويرية للمستمرين يف أعماهلم 

  .ووظائفهم وذلك وفقاً للتوصيف الوظيفي 
  :مشاركة العاملني  -ج

 املشاركة ، وتبين علي أساس أن العـاملني هـم اخلـرباء    تستند آلية الديكام يف األساس إيل       
احلقيقيون يف جمال عملهم ، وتقدم آلية الديكام مدرسة يف املشاركة يتعلم من خالهلا العاملون التعبري 

  .عن آرائهم بطريقة منظمة ومنطقية من خالل املناقشات والعصف الذهين مع احترام آراء اآلخرين 
  :العاملني  إدارة وتقييم أداء -د

تقدم آلية الديكام حالً مناسباً من خالل ربط عملية تقييم األداء وإدارته بالوصف الـوظيفي         
للوظيفة ، أي أن املعايري اليت يعتد ا يف إدارة وتقييم األداء ترتبط مبدي قيام العامل مبهام وواجبات 

ة الديكام ليس فقط أا توفر أساساً ومعياراً وظيفته ، ومدي التزامه بقيم الوظيفة ، وهذا يعين أن آلي
مناسباً للتقييم ، بل كذلك توفر أساساً موضوعياً بعيداً عن اجلوانب الشخصية ، لذا فآلية الـديكام  
تساهم يف تصميم نظام متكامل لتقييم أداء العاملني جبميع وظائفهم اإلدارية والفنية ، ومسـتويام  

علي التوصيف الوظيفي ووفق الفلسفة اإلدارية اليت  هية ، والذي يتم بناؤالوظيفية التنفيذية واإلشراف
  .ترغب الشركة يف تبنيها 

  
  

  :أهداف الدراسة 
  :دف الدراسة إيل ما يلي       
 .التعرف علي مفهوم وأمهية استخدام آلية الديكام يف شركات السياحة  -
 .دراسة أثر تطبيق آلية الديكام علي تنمية املوارد البشرية  -
 .استخدام آلية الديكام يف توصيف بعض وظائف شركات السياحة  -
يف شـركات  باستخدام آلية الـديكام   اليت مت توصيفهاوظائف الالتحقق من نتائج توصيف  -

 .السياحة 
 .ديكام التعرف علي اجتاهات مديري شركات السياحة حنو تطبيق آلية ال -



  :فروض الدراسة 
  :تقوم الدراسة علي الفرض الرئيسي التايل       

  " . يؤثر تطبيق آلية الديكام يف شركات السياحة علي تنمية املوارد البشرية" 
  

  :وأربعة فروض فرعية للفرض الرئيسي كالتايل       
حتياجـات التدريبيـة يف   يؤثر استخدام آلية الديكام يف توصيف الوظائف علي فاعلية حتديد اال -أ

  .شركات السياحة 
   يؤثر استخدام آلية الديكام يف توصيف الوظائف علي مشاركة العاملني يف شركات السـياحة  -ب
  . )اختاذ القرارات اليت ختص عملهم  –حتديد احتياجام التدريبية  –توصيف وظائفهم ( 
ليـة عمليـة إدارة أداء العـاملني يف    يؤثر استخدام آلية الديكام يف توصيف الوظائف علي فاع -ج

  .شركات السياحة 
يؤثر استخدام آلية الديكام يف توصيف الوظائف علي دقة عملية تقييم أداء العاملني يف شركات  -د

  .السياحة 
  

  :منهجية الدراسة 
  ) :النظرية ( الدراسة املكتبية  -أ

لرسائل العلمية واألحباث العلمية واملؤمترات مت االستعانة بالكتب واملراجع العربية واألجنبية وا       
  .ومواقع االنترنت اليت تناولت آلية الديكام واستخداماا وأمهيتها يف تنمية املوارد البشرية 

  :الدراسة امليدانية  -ب
  :اعتمدت الدراسة امليدانية علي ما يلي       
بالقـاهرة الكـربى ،   "  أ" تصميم استمارة استقصاء موجهة ملديري شركات السياحة فئة  -

للتعرف علي مدي استخدام آلية الديكام يف توصيف الوظائف ، ويف حتديد االحتياجـات  
التدريبية باستخدام التوصيف الوظيفي ، ومدي مشاركة العاملني يف شركات السـياحة ،  

  ليـة  وإدارة أداء العاملني ، وتقييم أداء العاملني ، وأخرياً اجتاهات املديرين حنـو تطبيـق آ  
  .الديكام 

" أ " قام الباحث بتصميم استمارة استقصاء موجهة جلميع العاملني يف شركات السياحة فئة  -
لتجميع البيانات واملعلومات اخلاصة بوظائفهم ، نظراً ألم أقدر األشخاص علي وصـف  

  .وظائفهم وفهم متطلباا ، وهذا ما تقوم عليه فلسفة آلية الديكام 
لبيانات واملعلومات اخلاصة بالتوصيف الوظيفي باستخدام آلية الـديكام ،  بعد أن مت جتميع ا -

وظيفة بشركات السـياحة ، قـام    ١١وتصميم الشكل النهائي للتوصيف الوظيفي لعدد 



استمارة استقصاء للوظائف اليت مت توصيفها باستخدام الديكام ،  ١١الباحث بتصميم عدد 
، ومت توزيع هذه االستمارات علـي العـاملني   وذلك للتحقق من نتائج التوصيف الوظيفي 

يف الوظائف اليت مت توصيفها غري الشركات اليت مت جتميع البيانات " أ " بشركات سياحة فئة 
  .منها للتحقق من مصداقية هذه املعلومات 

  

  :خطة الدراسة 
  :علي النحو التايل  أربعة فصولمت تقسيم الدراسة إيل       

  

  "أمهية تطبيق آلية الديكام يف شركات السياحة " وان بعن: الفصل األول  -
مفهوم الديكام ،  ويتناول" ماهية آلية الديكام "  وينقسم إيل مبحثني ، املبحث األول بعنوان      

عناصر ومكونات آلية الديكام ، فلسفة الديكام ، أمهية ومزايا آلية الديكام ، وخطـوات ومراحـل   
الديكام كأحد صور مشاركة العاملني يف آلية "  املبحث الثاين بعنوان .ا تطبيق آلية الديكام وحتديا

ومسات مشاركة العاملني يف شـركات السـياحة ،   مفهوم وخصائص  ويتناول"  شركات السياحة
وأمهية وأهداف مشاركة العاملني يف شركات السياحة ، ومعوقات مشاركة العـاملني ، وأشـكال   

  . سياحةمشاركة العاملني يف شركات ال
  
  
  

أمهية التوصيف الوظيفي باستخدام آلية الديكام يف تنميـة املـوارد   " بعنوان : الفصل الثاين  -
  "البشرية يف شركات السياحة 

أمهية التوصيف الوظيفي باستخدام آليـة  "  املبحث األول بعنوان،  وينقسم إيل ثالثة مباحث      
وخمرجات التحليل الـوظيفي ، مفهـوم وأمهيـة     مفهوم ويتناول، " الديكام يف شركات السياحة 

يف شركات السياحة ، وطرق مجع معلومات  باستخدام آلية الديكام واستخدامات التوصيف الوظيفي
يف شركات السياحة وأمهيـة آليـة    التوصيف الوظيفي ، ومشكالت التحليل والتوصيف الوظيفي

الوظيفي باستخدام آلية الديكام كأحد طرق التوصيف " املبحث الثاين بعنوان . الديكام يف عالجها 
مفهوم وأمهيـة وأهـداف حتديـد    ، ويتناول "  حتديد االحتياجات التدريبية يف شركات السياحة

،  يف شركات السـياحة  باستخدام آلية الديكاممن خالل التوصيف الوظيفي االحتياجات التدريبية 
، ومصادر حتديـد االحتياجـات    السياحة يف شركات والقائمون علي حتديد االحتياجات التدريبية

، وأخطاء ومعوقات حتديد االحتياجات التدريبية ، وخطوات تصميم  يف شركات السياحة التدريبية
 التوصيف الوظيفي باستخدام آلية الديكام كأحد طرق" املبحث الثالث بعنوان . الربامج التدريبية 

مفهوم األداء الوظيفي ، مفهـوم إدارة  ، ويتناول  " إدارة وتقييم أداء العاملني يف شركات السياحة



أهداف ، ومنهجية إدارة األداء ، و يف شركات السياحة عملية إدارة األداء الناجحةواألداء ، ومساا 
،  استخدام آلية الديكام يف شركات السياحةبعلي التحليل والتوصيف الوظيفي  اعتماداًإدارة األداء 

علي التحليل والتوصيف الـوظيفي   اعتماداًمهية وأهداف تقييم أداء العاملني أومفهوم تقييم األداء ، و
  .يف شركات السياحة  ، وطرق تقييم األداء استخدام آلية الديكام يف شركات السياحةب
  

  "الدراسة امليدانية " بعنوان  : الفصل الثالث -
  :وينقسم إيل مخسة مباحث علي النحو التايل       
  منهجية الدراسة" بعنوان  :املبحث األول "  
  حتليل البيانات الواردة يف استمارة االستقصاء املوجهة ملـديري  " بعنوان : املبحث الثاين

 . "أ " شركات السياحة فئة 
  حتليل استمارة االستقصاء اخلاصة بالتوصيف الوظيفي باستخدام " بعنوان : املبحث الثالث

 " . "أ " فئة  آلية الديكام لبعض وظائف شركات السياحة
  حتليل استمارة االستقصاء اخلاصة بالتحقق من نتائج التوصيف " بعنوان : املبحث الرابع

 " . "أ " الوظيفي باستخدام آلية الديكام لبعض وظائف شركات السياحة فئة 
  إثبات صحة الفروض" بعنوان : املبحث اخلامس . "  

  

  :  " اسةنتائج وتوصيات الدر" بعنوان :  الفصل الرابع -
النتائج اخلاصة بتحليل استمارة االستقصاء املوجهة ملديري شركات السياحة  الفصلتناول هذا ي      
، باإلضافة إيل نتائج استمارة التوصيف الوظيفي باستخدام آلية الديكام ، ونتائج استمارة " أ " فئة 

بعـض التوصـيات اخلاصـة    التحقق من التوصيف الوظيفي باستخدام آلية الديكام ، كما يتناول 
  .، وتوصيات خاصة مبؤسسات التعليم السياحي " أ " بشركات السياحة فئة 

  

  
  
  
  
  
  
  



  :النتائج 
  

  

  

  : "أ " النتائج اخلاصة باالستمارة املوجهة ملديري شركات السياحة فئة  -أ
  

اليت مت تطبيق الدراسة عليهـا  " أ " يوجد توصيف وظيفي يف معظم شركات السياحة فئة  -١
موثق ومعلن جلميع العاملني ، ويتم عمله من خالل آلية حمددة ، ويتسم بالدقة واملوضوعية و

، ويتم حتديثه بشكل دوري وفقاً للمتطلبات والتغريات اجلديدة يف العمل ، كما أن اإلدارة 
عملية التوصيف الوظيفي وتطويره وذلك وفقاً آلراء عينة الدراسة لاهتماماً كبرياً  تعطيالعليا 

  .بالقاهرة الكربى " أ " من مديري شركات السياحة فئة 
واجبات ومهام كـل وظيفـة ،   " أ " يتضمن التوصيف الوظيفي يف شركات السياحة فئة  -٢

باإلضافة إيل اجلهة اليت ستقدم هلا التقارير ، يف حني ال يتضمن التوصيف الوظيفي املهارات 
األدوات واملعدات املستخدمة يف الوظيفـة ،  وواملعارف اليت حيتاجها العاملون يف الوظيفة ، 

االجتاهات املستقبلية للوظيفة ، والصالحيات اليت متنحها وسلوكيات العاملني يف الوظيفة ، و
 .اإلدارة ألداء الوظيفة 

" أ " إال أن الباحث الحظ أنه علي الرغم من إجابات أفراد العينة من مديري شركات السياحة فئة  
ي جلميع الوظائف يف غالبية الشركات اليت مت تطبيق الدراسة عليهـا ، إال أن  بوجود توصيف وظيف

التوصيف غري مكتمل وغري مفصل وال حيتوي على معلومات هامة تستفيد ا الشـركة يف أنشـطة   
أخري ، فهناك من لديه توصيف ورقي مكتوب ، وهناك من لديه توصيف إلكتروين يتم إرساله لكل 

لكتروين اخلاص به ملعرفة واجباته ومهامه ، كما الحظ الباحث أن الواجبـات  موظف علي الربيد اإل
واملهام موضوعة بشكل واحد فال يوجد تصنيف للواجبات أو تصنيف للمهام اخلاصة بالواجبـات ،  

ن بشكل كبري علي وضع جمموعة مـن  ، كما يعتمد املديروفهناك خلط واضح بني الواجبات واملهام 
  .لي العاملني لتحقيقها دون الرجوع للتوصيف الوظيفي األهداف وتوزيعها ع

بشكل كبري باالعتماد علي " أ " يتم حتديد االحتياجات التدريبية يف شركات السياحة فئة  -٣
تغيري نظام العمل وظروفه ، وتقارير الكفاءة ، ومعدالت األداء ، ومن خالل طلبات ورؤية 

 .اإلدارة العليا 
اجتاهات إجيابية لتطبيق آلية الديكام ، حيث بلـغ  " أ " ئة لدي مديري شركات السياحة ف -٤

املتوسط احلسايب للمحور السادس اخلاص باجتاهات مديري شركات السياحة حنو تطبيق آلية 
 . ٤.٥٠الديكام 



أن استخدام آلية الديكام سيحقق العديد من املزايا " أ " شركات السياحة فئة  ويري مدير -٥
اجات التدريبية بشكل أكثر دقة ، تصميم برامج تدريبية وتطويرية مثل إمكانية حتديد االحتي

أكثر دقة ، سد الفجوة بني املهارات واملعارف املطلوبة ألداء الوظيفة وما ميتلكه العاملون من 
، عدم وجود تداخل  بشكل أكثر دقة وفاعلية إدارة وتقييم أداء العاملنيت ومعارف ، مهارا

واالستقرار الوظيفي ، حتسني إجراءات االختيار والتعيني ، بناء  بني الوظائف ، توفري األمن
هيكل عادل لألجور واملكافآت ، إعادة تصميم الوظائف وتصنيفها ، املراجعـة الواقعيـة   

ختطيط املسار الوظيفي للعاملني بدقة ، كما أن مشاركة العاملني يف وصـف  وللوظائف ، 
م وقدراموظائفهم سيؤدي إيل تنمية مهارامبا يساعد يف النهاية علي تنمية  م وإمكانيا ،

 . "أ " املوارد البشرية بشركات السياحة فئة 
هناك عالقة تأثري معنوية بني مدي استخدام آلية الديكام يف توصيف الوظـائف وحتديـد    -٦

االحتياجات التدريبية باستخدام التوصيف الوظيفي يف شركات السياحة ، حيث بلغت قيمة 
F وهي أكرب من قيمتها اجلدوليـة ،  )  ٠.٠٠٠( مبستوي معنوية )  ١٨٧.٨١٠( ة احملسوب

مدي اسـتخدام  " ، واليت تعين أن املتغري املستقل )  ٠.٤٧٩( وبلغت قيمة معامل االحندار 
حتديـد  " يف املتغري التـابع  % )  ٤٧.٩( يؤثر بنسبة " آلية الديكام يف توصيف الوظائف 

 " .دام التوصيف الوظيفي يف شركات السياحة االحتياجات التدريبية باستخ
هناك عالقة تأثري معنوية بني مدي استخدام آلية الديكام يف توصيف الوظائف ومشـاركة   -٧

مبسـتوي  )  ٢٤٢.٦٩٧( احملسـوبة   Fالعاملني يف شركات السياحة ، حيث بلغت قيمة 
  االحنـدار  وهي أكرب من قيمتها اجلدولية  ، وبلغـت قيمـة معامـل    )  ٠.٠٠٠( معنوية 

مدي استخدام آلية الـديكام يف توصـيف   " ، واليت تعين أن املتغري املستقل )  ٠.٣٣٤( 
مشـاركة العـاملني يف شـركات    " يف املتغري التابع % )  ٣٣.٤( يؤثر بنسبة " الوظائف 
 " .السياحة 

اء هناك عالقة تأثري معنوية بني مدي استخدام آلية الديكام يف توصيف الوظـائف وإدارة أد  -٨
مبسـتوي  )  ١٧٤.٨١٩( احملسـوبة   Fالعاملني يف شركات السياحة ، حيث بلغت قيمة 

  وهي أكرب من قيمتها اجلدولية ، وبلغـت قيمـة معامـل االحنـدار     )  ٠.٠٠٠( معنوية 
مدي استخدام آلية الـديكام يف توصـيف   " ، واليت تعين أن املتغري املستقل )  ٠.٤١٥( 

إدارة أداء العـاملني يف شـركات   " يف املتغري التابع )  % ٤١.٥( يؤثر بنسبة " الوظائف 
 " .السياحة 

هناك عالقة تأثري معنوية بني مدي استخدام آلية الديكام يف توصيف الوظائف وتقيـيم أداء   -٩
مبسـتوي  )  ١٣٧.٤٦٩( احملسـوبة   Fالعاملني يف شركات السياحة ، حيث بلغت قيمة 



 دولية ، وبلغـت قيمـة معامـل االحنـدار    وهي أكرب من قيمتها اجل)  ٠.٠٠٠( معنوية 
مدي استخدام آلية الـديكام يف توصـيف   " ، واليت تعين أن املتغري املستقل )  ٠.٣٢١(  

تقييم أداء العـاملني يف شـركات   " يف املتغري التابع % )  ٣٢.١( يؤثر بنسبة " الوظائف 
 " .السياحة 

  
اسـتمارة  " ( أ " ركات السياحة فئـة  النتائج اخلاصة باالستمارة املوجهة للعاملني بش -ب

، واستمارة التحقق مـن نتـائج التوصـيف     )التوصيف الوظيفي باستخدام آلية الديكام 
  :باستخدام آلية الديكام 

باستخدام آلية الديكام ، وهـذه  " أ " وظيفة يف شركات السياحة فئة  ١١مت توصيف عدد  -١
، منظم الربامج السياحية ، مرافـق   رئيس جملس اإلدارة/ الوظائف هي مدير عام الشركة 

، مدير النقـل  ) فنادق –بري  –طريان (اموعات ، مندوب االستقبال والتوديع ، حجز 
السياحي ، مدير السياحة الدينية ، مدير التسويق واملبيعات ، مدير املوارد البشرية ، مـدير  

م هلـذه الوظـائف   ضمان اجلودة ، وقد تضمن التوصيف الوظيفي باستخدام آلية الـديكا 
واجبات الوظيفة ، مهام كل واجب يف الوظيفة ، املهارات واملعارف املطلوبة ألداء الوظيفة 
، األدوات واآلالت واملعدات املستخدمة يف الوظيفة ، سـلوك العـاملني يف الوظيفـة ،    

 .واالجتاهات املستقبلية للوظيفة 
ومشتركة " أ " لبية شركات السياحة فئة هناك عدد من املهارات اليت مت التأكيد عليها يف غا -٢

بني مجيع الوظائف ، منها مهارات إجادة اللغات األجنبية وخاصة اللغة اإلجنليزية ، مهارات 
خدمة العمالء ، مهارات العمل اجلماعي ، مهارات حل املشكالت ، مهارات التواصل مع 

قناع ، مهارات االتصـال  اآلخرين ، مهارات إجادة التعامل مع التكنولوجيا ، مهارات اإل
 .اللفظي والكتايب ، مهارات التفاوض ، مهارات إدارة الوقت 

تمثل أكثر اجتاه مستقبلي للوظائف اليت مت توصيفها يف التوسع يف استخدام التكنولوجيا يف ي -٣
 .معظم الوظائف 

فها يف مت التحقق من نتائج التوصيف الوظيفي باستخدام آلية الديكام للوظائف اليت مت توصي -٤
 " .أ " شركات السياحة فئة 

   
  
  



  :التوصيات 
من خالل الدراسة النظرية والدراسة امليدانية ، وما توصلت إليه الدراسة من نتائج ، استطاع        

  :الباحث اقتراح بعض التوصيات اليت ميكن عرضها علي النحو التايل 
  

  :  "أ " توصيات خاصة بشركات السياحة فئة  -أ
التدريب وتنمية املوارد البشرية التابعة لالحتاد العام للغـرف السـياحية بتـبين     قيام وحدة -١

 .باستخدام آلية الديكام " أ " إستراتيجية لتوصيف الوظائف بشركات السياحة فئة 
االستعانة بالتوصيف الوظيفي باستخدام آلية الديكام بشكل " أ " علي شركات السياحة فئة  -٢

ملني ، ومقارنة ما هو موجود يف التوصيف الوظيفي مبا يقـوم بـه   كبري عند تقييم أداء العا
العاملون من واجبات ومهام ، وما ميتلكونه من مهارات ومعارف ، مبا يسهل يف النهاية يف 

 .وجود آلية واضحة وحمددة لتقييم األداء 
ف ربط مجيع وظائف إدارة املوارد البشرية بالتوصـي " أ " جيب علي شركات السياحة فئة   -٣

الوظيفي باستخدام آلية الديكام مثل االستقطاب ، االختيار والتعـيني ، ختطـيط املسـار    
اخل ، وذلك لضمان جناح تطبيق هذه الوظائف ، وتنمية ... الوظيفي ، واألجور واملكافآت 

 .املوارد البشرية ا 
  
  : توصيات خاصة مبؤسسات التعليم السياحي -ب

يل مناهجها ومقرراا مبا يتوافق مع متطلبات الوظائف علي مؤسسات التعليم السياحي تعد -١
يف شركات السياحة ، واألخذ بعني االعتبار املهارات واملعارف املطلوب إكساا للطالب 

، وضـمان سـد    املوجود بالدراسةآلية الديكام وضحة بالتوصيف الوظيفي باستخدام وامل
ي اخلرجيني ، حىت يكـون هنـاك   الفجوة بني ما يتطلبه سوق العمل السياحي وبني مستو

 .خرجيني قادرين علي العمل يف سوق العمل السياحي 
وخرباء التدريب " أ " علي مؤسسات التعليم السياحي دعوة مديري شركات السياحة فئة  -٢

بوحدة التدريب وتنمية املوارد البشرية لعمل ورش عمل لتعريـف الطـالب باملهـارات    
 . السياحي سوق العمل واملعارف والسلوكيات املطلوبة يف

تركيز مؤسسات التعليم السياحي علي إكساب الطالب املهارات املشتركة بـني معظـم    -٣
مهارات إجادة اللغات األجنبية وخاصة ، واليت منها " أ " الوظائف يف شركات السياحة فئة 

اللغة اإلجنليزية ، مهارات خدمة العمالء ، مهارات العمـل اجلمـاعي ، مهـارات حـل     
الت ، مهارات التواصل مع اآلخرين ، مهارات إجادة التعامل مـع التكنولوجيـا ،   املشك



مهارات إدارة ومهارات اإلقناع ، مهارات االتصال اللفظي والكتايب ، مهارات التفاوض ، 
 .الوقت 

تركيز مؤسسات التعليم السياحي علي إكساب الطالب السلوكيات املشتركة بني معظـم   -٤
مثل الصـدق ،  ن واليت جيب أن يتحلي ا العاملو" أ " احة فئة الوظائف يف شركات السي

 .األمانة ، الثقة ، املرونة ، الوالء ، السرية ، حسن املظهر ، الذكاء ، واالحترام 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 



English Summary 

Introduction : 

Due to the competitive advantages achievable, human resources 

development has become a basic objective of many organizations . The role of 

human resources has become excessively significant in travel agencies because 

of many requirements such as globalization, competition and intensive usage of 

technology . As a result, many trends of human resources management have 

been innovated . Among these trends there is a remarkable one ; strategic 

management of human resources that aims at the compatibility between 

policies and practices of human resources management on the one hand, and 

the vision, philosophy and objectives on the other hand . It also seeks to 

increase the competitive capability of organization through developing the 

practices of human resource management. 

From different perspectives, strategic management of human resources 

has many advantages like, for example, the exact quantification of training 

requirements for the staff .  In addition to evaluating the performance through 

certain methods that actually measure the actual performance of the staff and 

then, based on the measurement results, seeks the staff's motivation . 

DACUM, abbreviation of Developing a Curriculum, is one of such 

methods that help apply strategic management of human resources as well as 

the development of human resources .  The DACUM philosophy is based on 

the fact that the staff is more capable than anyone else of providing a 

description of their jobs, including the tasks and duties needed to be achieved 

and the skills necessary for accomplishing such tasks . 

DACUM is well privileged with its efficiency as a mechanism in 

preparing and designing an integrated administrative system . This includes the 

design of an organizational structure inspired by the establishment vision and 

mission, the jobs description, assessing and designing training requirements 

and programs and finally evaluating the services provided for the customers . 
 

 

 



The Study Problem : 

 Most travel agencies endure the absence of unambiguous job 

descriptions and classification which results in irresponsibility, the staff's 

reluctance to participate in setting the agency strategies, failing to assess the 

training requirements of the staff, and not developing the evaluation standards 

of the staff . The aforementioned results, in consequence, lead to a negative 

impact on the development of human resources , and then not being able to 

bridge the gap between the skills and knowledge required for the tourism labor 

market and what the employees already have .  

Hence comes the importance of DACUM in human resources 

development, which makes it possible to describe and classify the jobs 

accurately, in addition to assessing training requirements and designing training 

programs for the staff, besides the staff's participation in setting the agency 

strategies, identifying training needs, moreover describing their jobs and 

performance evaluation . 

This study discusses the applicability of DACUM Mechanism for 

Human Resources Development in Travel Agencies through staff's 

participation in describing their jobs using DACUM, identifying their training 

needs, managing and evaluating performance according to this description and 

manager's attitudes towards applying DACUM . 
 

Importance of the Study : 

The importance of the study can be summarized in the opportunities provided 

by using DACUM in human resources development as follows :  

- Description and Classification of the Jobs : 

       Being knowledgeable about their jobs, DACUM survey the employees’ 

opinions to classify and describe the job . Therefore, DACUM description of 

the jobs is considered more realistic. Moreover, DACUM help provide 

evidences for job description as well as hierarchy of the agency jobs .       

- Setting  the training needs and the training programs : 



      The jobs description provided by the employees facilitates the 

identification of training requirements . The DACUM is thus considered an 

innovative way in identifying what exactly the employees have to be trained 

in .  

      Beyond, DACUM easily achieves the correlation between “Job 

Description” and “Job Requirements”. In addition, DACUM helps minimize 

the gap between the training curricula and the actual work of trainees .  

- Involvement of the staff : 

      DACUM is primarily based on the employees' participation .  As a result, 

the employees learn how to logically and systematically express their 

opinions through discussions and brainstorming . 

- Managing and evaluating staff performance : 

      DACUM helps design an integrated system of evaluation based on the job 

description provided by the employees . 

 

The study objectives : 

      The study attempted to : 

- Identify the concept of DACUM and the importance of its 

application in travel agencies . 

- Study the impact of DACUM on the development of human 

resources .  

- Identify the benefits resulting from applying DACUM .  

- Use DACUM in analyzing and describing travel agencies jobs .  

- verify the results achieved through using DACUM in describing jobs 

in travel agencies .  

- Identify the trends of travel agencies managers towards the 

application of DACUM . 

 

 

 



The Study Hypothesis : 

      The study is based on one main hypothesis : 

" Applying DACUM has an impact on human resources development in travel 

agencies " . 

The main hypothesis of the study has in turn four sub-hypothesis : 

A. Job description, using DACUM, has an impact on accurate identification 

of training needs in travel agencies . 

B. Using DACUM in job description helps encourage the travel agencies 

employees participation and improves their skills .   

C. Using DACUM in job description has an impact on the effectiveness of 

managing staff performance in travel agencies .  

D. Using DACUM in job description has an impact on evaluating travel 

agencies employees accurately .  

 

The study methodology : 

- Theoretical Framework : 

      In which the researcher uses Arabic as well as foreign references, theses, 

journals and websites . 

- Field study : 

 In this concern, the researcher has designed a questionnaire form that 

aims to find out whether travel agencies (Category A) use a certain 

kind of job description or not, and the basics of such description if 

available . The questionnaire also aims at identifying how training 

requirements of these travel agencies are assessed, to what extent 

employees participate in setting the strategies of the agency as well 

as its objectives . Moreover, the study aims at finding out whether it 

is possible or not to apply DACUM in these travel agencies . 

 The researcher has designed a questionnaire form for the staff of 

travel agencies (category A) to collect data and information of their 



jobs , because the staff is more capable than anyone else of providing 

a description of their jobs . 

 After collecting job description using DACUM data and designing 

the final forms of job description for 11 jobs in travel agencies , the 

researcher has designed 11 questionnaire forms for these jobs to 

verify results of job description using DACUM . 

 

The study plan : 

      The Study is divided into four chapters as follows : 

- Chapter One : " The Importance of Applying DACUM in Travel 

Agencies " . 

- Chapter Two : " The Importance of Job Description using 

DACUM in Developing Human Resources in Travel Agencies " .  

- Chapter Three : " The Field Study " . 

- Chapter Four : " Results and Recommendations of the Study " . 

 

Results and Recommendations :  
 

Firstly: The Study Results : 

      In accordance with the above-mentioned theoretical and field frameworks, 

the researcher has found out some considerable results : 

A- Results relating to the questionnaire form addressed to managers of 

Category A travel agencies : 

1. Most of the travel agencies in question are already applying job profiles 

characterized by being accurate and thematic . Moreover, this job profile is 

periodically updated according to work requirements and changes . In 

addition to that, the senior management greatly concerns about job profile 

and its development .  

2. None of the above-mentioned travel agencies cooperates domestically or 

internationally to reach its job profile. Instead, the travel agencies rely on 

themselves to do so . 



3. In each travel agency, the job profile includes the jobs tasks and duties as 

well as to whom it will be addressed. However, the profile lacks the 

knowledge, skills, equipment, behavior of employees required for each job, 

as well as future trends of each job .   

Despite the existence of job profile, the researcher noted that these profiles 

are almost incomplete and lack a lot of indispensable information for the 

travel agency activities .  A number of travel agencies depend on a printout 

job profile, while others prefer using electronic profile sent to each 

employee to let him know what exactly his duties are . 

4. There is no sufficient interdependence between job profile on one hand and 

setting training needs and programs on the other in Category A travel 

agencies . Moreover, job profile is not invoked on setting training needs of 

the employees . In addition, the developments as well as changes that took 

place in job profile are not kept in mind on setting the employees’ training 

needs .   

5. Setting the training needs of travel agencies (Category A) greatly depends 

on the fluctuating work circumstances, performance levels and vision of 

senior management .  

6. If the training needs are set according to the job profile, the travel agencies 

will gain a number of benefits, for example, implementing accurate training 

programs aiming to meet all training needs, deciding the training goals 

accurately, remedying the performance shortcomings, deciding the skills 

gained from the training programs, and developing human resources .  

7. Employees of travel agencies (Category A) are, to a far extent, involved in 

management process and solving its problems . In addition, they contribute 

to setting the objectives as well as the policy of the travel agencies . 

Moreover, they participate in decision making and setting training needs . 

By contrast, they are less involved in setting their duties and job profile .   



8. The employees’ involvement in travel agencies in question offers a number 

of advantages like, for example, solving of the problems collectively, 

securing second tier of administrative positions qualified to hold higher 

positions, building and strengthening mutual trust between the manager and 

the employees, enhancing the employees’ skills, recognizing the 

experiences and abilities of the employees . 

9. To manage the performance of its employees, the travel agencies in 

question rely on certain standards which are associated with the extent to 

which the employees are committed to do the tasks of their jobs, the values 

of work .  

10.  Managing the performance in travel agencies in question leads to many 

advantages ; Integration of the objectives of both the university and the 

employees, developing and enhancing the employees’ skills and abilities, 

clarification of the employees’ tasks and duties, availability of setting the 

training needs, enabling and encouraging the employees to set training 

needs . 

11.  “Written reports” is the most common way of assessing the performance of 

Category A travel agencies employees . Besides, other less common ways 

are used like, for example, the job profile . 

12.  Managers of surveyed travel agencies expressed a positive trend towards 

DACUM whereas the sixth axis percentage, relating to the trends of 

managers towards DACUM, is about 4.50 . 

13.  Travel agencies “Category A” consider their employees as “Experts” . 

Moreover, these travel agencies consider the future vision of the jobs and 

develop them .  

14.  Managers of surveyed travel agencies think that using DACUM for jobs 

description will undoubtedly bring about many advantages among which is 

the possibility of deciding the training needs more accurately, Help bridge 



the gap between the skills and knowledge required for the job and what the 

employees already have . 

15. There exists a high correlation between the usage of DACUM and deciding 

the training needs in travel agencies by using job description . In this 

regard, the correlation value was found to be 0.895 which refers to a perfect 

correlation . This emphasizes the significance of using job description in 

deciding the training needs of the travel agency . In addition, this can 

greatly help address deficiencies in employees’ performance .  

16.  There exists a high correlation between the use of DACUM and the 

management of employees’ performance in surveyed travel agencies . In 

this regard, the correlation value was found to be 0.795 which refers to a 

perfect correlation . This emphasizes the significance of DACUM in 

deciding the tasks, responsibilities, skills, and knowledge of each job . 

17. There exists a high correlation between the using of DACUM and the 

assessment of employees’ performance. In this respect the correlation value 

was found to be about 0.691 which refers to a perfect correlation . 

Therefore the significance of DACUM in deciding the behavior of 

employees is well emphasized . 

 

B- Results relating to the questionnaire form addressed to employees 

of Category A travel agencies ( Job Description form using DACUM ) 

and verifying results achieved using DACUM in describing jobs  

forms : 

1. DACUM was used for describing a number of 11 jobs as follows : The 

chairman, The Tour operator, The Tour Leader, the Travel Agency 

Representative, Reservation Clerk, Transportation Manager, Religious 

Tourism Manager, Marketing and Sales Manager, Human Resources 

Manager, Quality Assurance Manager . The job description of the above-



mentioned jobs included; duties, tasks, skills, knowledge, tools and devices 

required for each as well as the future trend of each job . 

2. It is emphasized that there is a number of common skills for all jobs like, 

for example, the fluency of foreign languages, English in particular, team 

work skills, problem solving skills, communication skills, persuasion skills, 

negotiation skills and time management skills .   

3. All employees of travel agencies are to keep certain manners like, for 

instance, truthfulness, honesty, trust, flexibility, loyalty, grooming, 

intelligence, and respect .  

4. On collecting the data of his dissertation, the researcher has found that there 

is an overlap between the tasks and duties of many jobs on one hand and the 

unavailability of a certain job for the travel agency employees on the other 

hand . In other words, an employee might act as a tour leader, a 

representative and even a tour guide . 

5. Moreover, the researcher has found that the employees lack the awareness 

in respect to differentiating between tasks and duties . As well, some 

employees have expressed their disinterest in respect to job description .  

6. The researcher has found that there is a clear difference between jobs in a 

number of travel agencies although they are practically the same .  

 

Study Recommendations : 

      Based on the theoretical and the field studies, the researcher suggests the 

following recommendations : 
 

A- Recommendations Relating to the Travel Agencies :  

1.  “Training and human resources development unit” affiliated to the 

Egyptian Travel agencies association is to adopt the “Job Description of 

travel agencies” by using DACUM . 



2. Travel agencies “Category A” is to allow its outstanding employees to take 

part in workshops relating to job description when possible . 

3.  Travel agencies have to cooperate to organize workshops that focus on job 

description using DACUM .  

4. On deciding the training needs and designing training programs, travel 

agencies are to rely on the job description using DACUM forms . This will 

undoubtedly help identify the required skills and knowledge as well as 

bridge the gap between the needed skills and what employees already have .  

5. Travel agencies are to set a future training plan that aims at raising the 

efficiency of their employees and equipping them with the required skills 

and knowledge .  

6. Travel agencies are to manage the performance of their employees through 

the usage of DACUM . That is because the job description provided by 

DACUM offers a number of indispensable standards needed to assess the 

performance accurately .  

7. On assessing the performance of its employees, travel agencies have to 

compare the job description with what the employee has already done. This 

will help, to a far extent, assess the performance accurately.  

8. Travel agencies are to connect all jobs relating to human resources with job 

description through DACUM like, for example, recruitment, planning the 

career prospect salaries and incentives .  Therefore, these jobs will be 

successfully applied and developed . 

9. Employees are to be encouraged more to participate in workshops relating 

to the description of their jobs, and set the travel agency policies and goals.  

Besides, the obstacles that hinder their efficiency are to be removed .   

 

B- Recommendations Relating to the Tourism Education Institutions :  



1. To cope with the requirements of travel agencies, tourism education 

institutions are to amend their criteria and courses . In addition, these 

institutions have to consider the skills the graduates have to be equipped 

with . In this way the gap between criteria of tourism education institutions 

and work market can be bridged . 

2. Beyond, managers of travel agencies have to be invited to these institutions 

to raise the students’ awareness of the skills required to join the work 

market . 

3. The graduates have to be equipped with a number of manners like, for 

example, the fluency of foreign languages, English in particular, team work 

skills, problem solving skills, communication skills, persuasion skills, 

negotiation skills and time management skills . 
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