
 
  

  
  

  كلية السياحة والفنادق
  قسم الدراسات السياحية

  
أهمية االستثمار البشرى يف شركات السياحة املصرية يف ضوء 

  اقتصاد املعرفة
  

  رسالة مقدمة من الباحث
  

  بسام مسري عبد احلميد حسن
  السیاحیة تمعید بقسم الدراسا

  

  بكالوریوس السیاحة والفنادق
  ٢٠٠٨جامعة المنوفیة 

  
  

  ي درجة الماجستیر في الدراسات السیاحیةللحصول عل
  

  إشراف حتت 
  

      

  
  
  
  
  

٢٠١٢  
  

  البدريماجدة حسن / د 
  

 األستاذ المساعد بقسم الدراسات السیاحیة
 دمةالبیئة وخ لشئون بعمل وكیل الكلیة قائمو

  كلیة السیاحة والفنادق -  المجتمع
  جامعة المنوفیة                

  أماني رفعت محمد / د 
  

  سم الدراسات السیاحیةاألستاذ المساعد بق
  كلیة السیاحة والفنادق    

  جامعة المنوفیة               
 

  غادة محمد خیرت/ د 
  

 حیة األستاذ المساعد بقسم الدراسات السیا
  كلیة السیاحة والفنادق

  المنوفیةجامعة 
 



 

  
  
  

  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
  

   اْلَمَجاِلِس ِفي َتَفسَُّحوا َلُكْم ِقیَل ِإَذا الَِّذیَن آَمُنوا َأیَُّھا َیا" 

 ِعَیْرَف َفانُشُزوا انُشُزوا ِقیَل َوِإَذا َلُكْم َیْفَسِح اللَُّھ َفاْفَسُحوا

 َدَرَجاٍت اْلِعْلَم ُأوُتوا َوالَِّذیَن آَمُنوا ِمنُكْم الَِّذیَن اللَُّھ

  " َخِبیٌر َتْعَمُلوَن ِبَما َواللَُّھ
  

   العظيمصدق اهللا                                                                                                                                    
 

  المجادلة سورة) ١١(اآلیة 

 

                            
  

  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  
  
  

  
  إھداء

  
  
  

  إلي أغلي من في الوجود ؛ والدي ووالدتي 
  

  إلي إخوتي تقدیرًا واحترامًا
  

  إلي زوجتي الغالیة وفاءًا وإخالصًا 
  

  سید موسي / إلي من ال یسعني الحدیث عنھ ، أستاذي أ 
  

  عضاء ھیئة التدریس بالكلیةإلي أساتذتي أ
  

  إلي إخوتي أعضاء اتحاد شباب ھیئة التدریس 
  
  

 أھدي ھذا العمل المتواضع
  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  الشكر والتقدیر
  

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

  وعلي آله وصحبه أمجعني ، وبعد ؛ 
  

 ، جلهدها املتواصـل  البدري حسن ماجدة/ أتوجه بالشكر والتقدير إيل أستاذيت الدكتورة        
  .وتوجيهاا السديدة ، فجزاها اهللا كل خري  طوال فترة الدراسة

  

، ملساندا الفعالـة يل   حممد أماين رفعت/  الدكتورة أتقدم خبالص شكري إيل أستاذيتكما        
  .طوال فترة الدراسة ومعلوماا القيمة ، فجزاها اهللا كل خري 

  

غادة / الدكتورة ال بل والديت  التقدير والشكر إيل أستاذيتأتوجه خبالص  وعرفاناً باجلميل       
ت دائمة العطاء ومستمرة الدعم ، حيث كانفترة الدراسة  طوال، لرحابة صدرها حممد خريت 

، فلها مين الوفاء وخالص التقدير ، وجزاهـا اهللا  ومل تبخل علي بأي وقت أو جهد أو معلومات 
  .كل خري ووفقها دائماً  

  

  :وأيضاً أتقدم خبالص الشكر والتقدير إيل 
ت ة للدراساكليالووكيل  ،أستاذ الدراسات السياحية :  عراقي إبراهيمحممد حممد / د.أ -

 جامعة الفيوم –كلية السياحة والفنادق  –العليا والبحوث 
أستاذ الدراسات السياحية ، ورئيس قسم الدراسات السياحية :  غادة عبد اهللا حممد/ د.أ -

 –كلية السياحة والفنـادق   –حالياً ، ووكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة اتمع سابقاً 
  جامعة قناة السويس

  

فلسيادما مين جزيل الشكر والتقـدير  الرسالة ، هذه ملناقشة واحلكم علي علي قبول سيادما ا
  .واالحترام 

  
وأخرياً ،،، أتقدم خبالص تقديري وشكري إيل أسريت العزيزة ، ووالد زوجيت رمحه اهللا ، واحتـاد  
 شباب أعضاء هيئة التدريس بالكلية ، وكل من ساندين أثناء فترة الدراسة ، فجزاهم اهللا كل خري

  .، ووفقهم ملا حيبه ويرضاه 
  
  



 

  فهرس احملتويات
  

  رقم الصفحة  املوضوع  
  

  ك  مقدمة  
  ل  مشكلة الدراسة  
  ل  أمهية الدراسة  
  ل  أهداف الدراسة  
  ل  حمددات الدراسة   
  م  فروض الدراسة   
  م  منهجية الدراسة  
  م  الدراسة خطة  

  
  

  الفصل األول 
  االستثمار البشري يف شركات السياحة 

  
  

  أمهية رأس املال البشري يف شركات السياحة:  املبحث األول
  ٣  مقدمة   
  ٣  مفهوم رأس املال البشري   أوالً
  ٤  مؤشرات قياس رأس املال البشري   ثانياً
  ٥  خصائص رأس املال البشري   ثالثاً
  ٧  أمهية رأس املال البشري يف شركات السياحة    رابعاً

  ٩  ة تنافسية يف شركات السياحةرأس املال البشري كميز  خامساً
  ١٢  مفهوم إدارة رأس املال البشري  سادساً
  ١٣  أمهية وأهداف إدارة رأس املال البشري يف شركات السياحة  سابعاً
  ١٤  تطوير رأس املال البشري يف شركات السياحة  ثامناً

  
  



 

  االستثمار البشري يف شركات السياحة إستراتيجيات :املبحث الثاين 
  ١٩   مقدمة  

  ١٩  مفهوم االستثمار وأنواعه   أوالً
  ٢٠  مفهوم االستثمار البشري   ثانياً
  ٢١  حمددات االستثمار البشري يف شركات السياحة   ثالثاً
  ٢٢  اعتبارات االستثمار البشري يف شركات السياحة   رابعاً

  ٢٣  التنمية اإلستراتيجية للموارد البشرية يف شركات السياحة   خامساً
  ٢٧  التدريب يف شركات السياحة  سادساً
  ٣٢  إستراتيجيات االستثمار البشري يف شركات السياحة   سابعاً

  
  

  الفصل الثاين 
  اقتصاد املعرفة يف شركات السياحة 

  
  

  يف شركات السياحة إدارة املعرفة:املبحث األول 
  ٣٩  مقدمة   

  ٣٩  من عصر املعلومات إيل عصر املعرفة االنتقال   أوالً
  ٤٠  مفهوم املعرفة   ثانياً
  ٤١  أنواع املعرفة ومصادرها   ثالثاً
  ٤٣  أمهية املعرفة وخصائصها   رابعاً

  ٤٤  منظمات املعرفة   خامساً
  ٤٦  مفهوم إدارة املعرفة  سادساً
  ٤٦  إدارة املعرفة  مراحل  سابعاً
  ٤٨  أسباب حتول شركات السياحة حنو إدارة املعرفة  ثامناً

  ٤٩  تواجه شركات السياحة فيما يتعلق بإدارة املعرفةالتحديات اليت   تاسعاً
  
  
  
  



 

  أمهية اقتصاد املعرفة يف شركات السياحة:املبحث الثاين 
  ٥١  مقدمة  

  ٥١  مفهوم اقتصاد املعرفة   أوالً
  ٥٣  نشأة وتطور اقتصاد املعرفة  ثانياً
  ٥٤  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واقتصاد املعرفة  ثالثاً
  ٥٥  رات اقتصاد املعرفةمؤش  رابعاً

  ٥٧  اقتصاد املعرفة وخصائص مسات  خامساً
  ٥٨  ذوي املعرفة  العاملون  سادساً
  ٦٠  متطلبات التحول حنو اقتصاد املعرفة يف شركات السياحة  سابعاً
  ٦٠  أمهية اقتصاد املعرفة يف شركات السياحة  ثامناً

  ٦٣  اد املعرفة جه شركات السياحة يف ظل اقتصاالتحديات اليت تو  تاسعاً
  
  

  الفصل الثالث 
  أثر اقتصاد املعرفة علي إدارة املوارد البشرية

  يف شركات السياحة
  
  

  ٦٨  مقدمة   
  ٦٨  دور إدارة املوارد البشرية من منظور املعرفة  أوالً
  ٧٢  خصائص شركات السياحة يف ظل اقتصاد املعرفة  ثانياً
  ٧٥  حة يف ظل اقتصاد املعرفةاالستثمار البشري بشركات السياأمهية   ثالثاً
  ٧٧  أثر اقتصاد املعرفة علي إدارة املوارد البشرية يف شركات السياحة  رابعاً

  ٨٢  أثر اقتصاد املعرفة علي وظائف إدارة املوارد البشرية  خامساً
  ٨٦  أثر اقتصاد املعرفة علي تطور الفكر اإلداري يف شركات السياحة  سادساً

  
  
  
  
  
  
  



 

  الفصل الرابع 
  لدراسة امليدانيةا 

  
  

  ٩٣  تصميم استمارة االستقصاء
  ٩٣  طبيعة وحجم العينة 

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

٩٤  

  ١٣٣  إثبات صحة الفروض
  
  

  الفصل اخلامس 
  النتائج العامة والتوصيات 

    ١٣٩  
  

  
  

  ١٤٤  املراجع
  
  

  ١٦٧  املالحق
  
  

  امللخص اإلجنليزي                            
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  

  فهرس اجلداول
  

  

  م
  

رقم   عنوان اجلدول
  الصفحة

  
  

  ٦  الفرق بني األصول امللموسة واألصول غري امللموسة  ١
  ١٧  النظرة التقليدية والنظرة احلديثة لرأس املال البشري يف شركات السياحة  ٢
  ٤٥  نظمات التقليدية ومنظمات املعرفةمقارنة بني امل  ٣
  ٥٦  ترتيب الدول حسب مؤشر اقتصاد املعرفة ومستوياا  ٤
  ٥٨  خصائص اقتصاد املعرفة مقارنةً باالقتصاد التقليدي  ٥
  ٥٩  االختالف بني العاملون ذوي املعرفة والعاملون باألمس  ٦
ارد البشرية باملعرفـة يف شـركات   الفرق بني إدارة املوارد البشرية التقليدية وإدارة املو  ٧

  السياحة
٧٠  

  ٧٦  النموذج االنتقايل لرأس املال البشري يف ظل اقتصاد املعرفة يف شركات السياحة  ٨
تغري طبيعة إدارة املوارد البشرية ومديري املوارد البشرية يف شركات السياحة يف ظـل    ٩

  اقتصاد املعرفة
٨١  

  ٨٥  ارة املوارد البشرية يف شركات السياحةأثر اقتصاد املعرفة علي وظائف إد  ١٠
الفرق بني معايري الفكر اإلداري يف عصر اقتصاد املعرفـة ، ومعـايري منـاذج اإلدارة      ١١

  التقليدية يف عصر ما قبل اقتصاد املعرفة
٩١  

  ٩٥  مدي وجود سياسة لدي الشركة للحفاظ علي رأس املال البشري املتميز   ١٢
  ٩٦  شري يف الشركةمكانة رأس املال الب  ١٣
  ٩٧  مدي أمهية االستثمار البشري يف شركات السياحة اليت تعمل يف بيئة اقتصاد املعرفة   ١٤
  ٩٨  أمهية االستثمار البشري يف شركات السياحة  ١٥
  ١٠٠  إستراتيجيات االستثمار البشري يف شركات السياحة  ١٦
تكنولوجية يف سـوق  مدي حرص شركات السياحة علي مواكبة أحدث التطورات ال  ١٧

  العمل السياحي 
١٠٢  

مدي توافر اإلمكانيات التقنية لدي شركات السياحة واليت متكنها من احلصول علـي    ١٨
  املعرفة املطلوبة

١٠٣  



 

  ١٠٤  مدي تشجيع الشركة ألسلوب التناوب الوظيفي  ١٩
  ١٠٦  مدي تشجيع الشركة للعاملني علي تطبيق املعرفة يف أعمال الشركة  ٢٠
  ١٠٧  دي تبين الشركة ألسلوب العمل اجلماعيم  ٢١
  ١٠٨  مدي حرص العاملني مالكي املعرفة علي االحتفاظ مبعارفهم  ٢٢
  ١٠٩  خصائص العاملني يف شركات السياحة يف عصر اقتصاد املعرفة  ٢٣
  ١١٢  مدي حتقيق سياسات االختيار والتعيني يف الشركة الختيار األفراد املالئمني للوظائف  ٢٤
  ١١٣  هارات اليت حترص الشركة علي توافرها يف املرشحني للوظائف عند عملية االختيارامل  ٢٥
  ١١٥  مدي اعتماد الشركة علي العمل التعاقدي والعمالة املؤقتة  ٢٦
  ١١٦  مدي قيام الشركة بتعديل شروط االلتحاق بالوظائف مبا يتناسب مع اقتصاد املعرفة  ٢٧
رفع رواتب العاملني من خالل احلوافز املستندة إيل  مدي اعتماد شركات السياحة علي  ٢٨

  األداء
١١٧  

مدي اعتماد الشركة علي أسلوب التخطيط التعاقيب لسد احتياجاا مـن العـاملني     ٢٩
  املؤهلني

١١٨  

  ١٢٠  شروط الشركة لترقية العاملني ا  ٣٠
  ١٢١  اهلدف من عملية التدريب  ٣١
واإلمكانيات الالزمة لتعزيز عمليـة تطـوير أداء    مدي اهتمام الشركة بتوفري املوارد  ٣٢

  العاملني
١٢٢  

  ١٢٣  التدريب كمصدر للميزة التنافسية  ٣٣
يف عصر اقتصـاد   JIT  (Just In Time( مدي اعتماد الشركة علي برامج التدريب   ٣٤

  املعرفة
١٢٤  

  ١٢٥  مدي جناح تدريب العاملني يف مواجهة حتديات العمل  ٣٥
تعمل يف بيئة اقتصاد املعرفة ،  اليتضرورة االستثمار البشري يف الشركات االرتباط بني   ٣٦

  شركات السياحةدرة التنافسية ليف زيادة الق ة االستثمار البشريوأمهي
١٢٦  

مواكبة شركات السياحة لكافة التطورات التكنولوجية يف سوق العمـل  االرتباط بني   ٣٧
لديها للحصول علي املعلومـات واملعرفـة    السياحي ، وتوافر كافة اإلمكانيات التقنية

  املطلوبة

١٢٧  

تبين شركات السياحة لفلسفة العمل اجلماعي ، وتشجيع هذه الشركات االرتباط بني    ٣٨
  للعاملني ا لتطبيق معارفهم وخربام ومهارام يف كافة أعمال الشركة

١٢٨  



 

ق بالوظائف ا مبا يتناسب قيام شركات السياحة بتعديل شروط االلتحااالرتباط بني   ٣٩
مع متطلبات عصر اقتصاد املعرفة وحتقيق هذه الشروط الختيار األفراد املالئمني لشغل 

  الوظائف

١٢٩  

قيام شركات السياحة بتوفري كافة املوارد واإلمكانيات الالزمة لتطوير أداء االرتباط بني   ٤٠
صـحاب الكفـاءة باسـتخدام    العاملني ، وبني قيامها بسد احتياجاا من العاملني أ

  التخطيط التعاقيب يف عصر اقتصاد املعرفة

١٣٠  

قيام إدارة شركات السياحة بتوفري املوارد واإلمكانيات الالزمة لتطوير أداء االرتباط بني   ٤١
  العاملني ، وبني التدريب كمصدر للميزة التنافسية هلذه الشركات

١٣١  

وبني شعور العاملني ،  JITعلي برامج التدريب اعتماد شركات السياحة االرتباط بني   ٤٢
  بعد تدرم بقدرم علي مواجهة حتديات العمل

١٣٢  

  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 

  فهرس األشكال
  

  

  م
  

رقم   عنوان الشكل
  الصفحة

  
  

  ١٤  أهداف إدارة رأس املال البشري  ١
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  :قدمة م
  

يف ظل بيئة العمل شديدة التنافسية ، ومع التحول إيل اقتصاد املعرفة ، الذي تلعب فيه املعرفة        
دوراً يف خلق الثروة وتنميتها ، ازدادت أمهية املعرفة كعنصر هام وحموري يف جناح شركات السياحة 

خلي عن استغالل املواد اخلام ، بل يعين التركيز بشكل كبري ، فال يعين التحول حنو اقتصاد املعرفة الت
وقد أصبحت األصول املعنوية هي املصدر . علي املعرفة واألفكار والتقنيات املتطورة لزيادة استغالهلا 

األساسي لتحقيق امليزة التنافسية يف سوق العمل السياحي ، ويعترب رأس املال البشري من أهم هـذه  
ر أن معرفة ومهارات وخربات العاملني هي املصدر الرئيسي لتعزيز القدرة التنافسية األصول ، باعتبا

  . ) ٢٠٠٤خبيت ، &  ٢٠٠٨رفيع ، (  للشركات
  

ومع التطور السريع القتصاد املعرفة أصبح رأس املال البشري مورداً رئيسياً خللق القيمة ، وأحد        
ميثل مصدر االبتكار والتجديد اإلسـتراتيجي ، وأن   أهم األصول الداخلية يف شركات السياحة ألنه

متيز هذا املصدر هو الذي سيحدد سرعة وجناح التحول حنو اقتصاد املعرفة ، لذا جيب دعم رأس املال 
 , Yusoff and Abdullah ) البشري وتطويره وزيادة االستثمار فيه ليظل قادراً علـي املنافسـة   

2008  ( .  
  

اقتصاد املعرفة حتوالً يف األسس التنافسية علي مستوي شركات السـياحة   وقد أحدث مفهوم       
والعاملني ا ، وهو ما يستلزم تبين أفكار جديدة ، والقيام بإعادة هيكلة العديـد مـن األعمـال    

  .واألنشطة اليت تقوم ا الشركات استجابةً ملتطلبات بيئة العمل السياحي اجلديدة 
  

البشري إيل العديد من املزايا منها ؛ زيادة القدرات اإلبداعية يف الشركات ، ويؤدي االستثمار        
حتسني اإلنتاجية ، السرعة ، املرونة ، تقليل التكاليف ، تعزيز القدرة التنافسية ، وتقدمي خدمات علي 

  .  )  Baron and Armstrong , 2007&  ٢٠٠٤مصطفي ، ( اخل ....  أعلي مستوي
  

أصبح االستثمار البشري ضرورة حتمية تفرضها التحديات املعاصـرة الـيت تواجـه    وبالتايل        
  .   شركات السياحة اليت تعمل يف بيئة اقتصاد املعرفة 

   
  
  
  
  
  
  



 

  :مشكلة الدراسة 
  

 أصبح التنافس يف األلفية الثالثة مبنياً علي التطور واإلبداع التكنولوجي ، وهذا يعتمد بـدوره        
ذين ميتلكهما العقل البشري ، لذا فقد أصبح اهتمام إدارة شركات السياحة يف العلم العلي املعرفة و

وقتنا احلايل يتجه حنو العنصر البشري ، حيث أن االجتاه السائد اليوم هو ضرورة االستثمار البشري 
ـ )  ٢٠٠٤بديسي ، ( ألنه يعترب االستثمار احلقيقي والدائم   تم ، يف حني أن شركات السياحة ال
، خاصةً يف عصر اقتصاد املعرفة الذي يتطلب شرطني أساسيني باالستثمار البشري بالشكل املطلوب 

  . )٢٠٠٤قويدر ، (مها توافر بنية تكنولوجية متميزة ، واالستثمار البشري 
  

لذا تناولت الدراسة أمهية االستثمار البشرى يف شركات السياحة املصرية يف ضـوء اقتصـاد          
، ملا لالستثمار البشري من أمهية كبرية يف تأهيل العاملني وزيادة مهارام وخربام وقدرام  املعرفة

  .ملواجهة حتديات بيئة العمل السياحي اجلديدة اليت تتسم بالتنافسية العالية 
  

  :أمهية الدراسة 
لتأهيل العاملني ا تكمن أمهية الدراسة يف االهتمام باالستثمار البشري داخل شركات السياحة        

وإعدادهم ملواجهة حتديات بيئة العمل ، خاصةً يف عصر اقتصاد املعرفة ، وما يفرضه من متطلبـات  
    .وحتديات جديدة علي شركات السياحة تتمثل أمهها يف ضرورة توافر العاملني ذوي املعرفة

  

  :أهداف الدراسة 
 .حة ودوره يف حتقيق ميزة تنافسية التعرف على أمهية رأس املال البشري يف شركات السيا -١
  .التعرف علي أمهية االستثمار البشري يف شركات السياحة واستراتيجياته يف ظل اقتصاد املعرفة  -٢
 .إبراز الفرق بني االقتصاد التقليدي واقتصاد املعرفة وحتدياته ومتطلباته يف شركات السياحة  -٣
رية ، وأثره علي تغري طبيعة وظائف إدارة املوارد أثر اقتصاد املعرفة علي إدارة املوارد البش دراسة -٤

  .البشرية يف شركات السياحة 
  

  :حمددات الدراسة 
  :احملددات املكانية 

يف القاهرة الكربى ، حيـث مت توزيـع   " أ " مت التطبيق علي عينة من شركات السياحة فئة        
  .استمارات االستقصاء عليهم 

  :الزمنية  احملددات
 . ٢٠١١إيل ديسمرب  ٢٠١٠راسة هذا املوضوع يف الفترة من ديسمرب مت د       



 

  :فروض الدراسة 
  

  :تقوم الدراسة على فرضني مها 
إن زيادة االهتمام باالستثمار البشري يف شركات السياحة سوف تؤدي إيل زيادة قدرا علـي   -١

 .املنافسة يف ظل اقتصاد املعرفة 
 

  .وظائف إدارة املوارد البشرية وأدوارها اقتصاد املعرفة إيل تغري طبيعة يؤدي  -٢
  

  :منهجية الدراسة 
  :مت االعتماد يف مجع بيانات هذه الدراسة على وسيلتني مها

مت االستعانة بالكتب واملراجع العربية واألجنبيـة ، الرسـائل    ) :املكتبية ( الدراسة النظرية  -١ 
  .ت العالقة مبوضوع الدراسةاالنترنت لتجميع املعلومات ذا عواألحباث العلمية ومواق

اعتمدت الدراسة امليدانية على استمارات االستقصاء ، حيـث مت تصـميم   : الدراسة امليدانية  -٢
بالقاهرة الكربى  ، ومت اسـتخدام  " أ " استمارة استقصاء موجهة إيل مديري شركات السياحة فئة 

ات السـياحة ، ووضـع هـذه    يف حتليل وعرض أمهية االستثمار البشري يف شرك )SPSS(برنامج 
الشركات يف عصر اقتصاد املعرفة ، وأثر اقتصاد املعرفة علي تغري طبيعة وظائف إدارة املوارد البشرية 

  .يف شركات السياحة ، ومت تصميم االستمارة باستخدام مقياس ليكرت اخلماسي 
  

  

  :خطة الدراسة 
  :تشتمل الدراسة علي مخسة فصول كما يلي 

  "االستثمار البشري يف شركات السياحة " عنوان ب: الفصل األول 
وينقسم إيل مبحثني ، املبحث األول يتناول رأس املال البشري وأمهيته وخصائصه ودوره يف حتقيـق  

أما املبحث الثاين فيتناول مفهوم االسـتثمار وأنواعـه ومفهـوم    . ميزة تنافسية لشركات السياحة 
وأبعاده ، وأمهية تنمية الكفـاءات البشـرية ، والتـدريب ،    االستثمار البشري وحمدداته واعتباراته 

  .وإستراتيجيات االستثمار البشري يف شركات السياحة 
  

  "اقتصاد املعرفة يف شركات السياحة " بعنوان : الفصل الثاين 
وينقسم إيل مبحثني ، املبحث األول يتناول مفهوم املعرفة ، أنواعها ، أسباب التحـول حنـو إدارة   

ة يف شركات السياحة ، وأمهيتها ، ومراحلها والتحديات اليت تواجه شركات السياحة فيمـا  املعرف
أما املبحث الثاين فيتناول نشأة وظهور اقتصـاد املعرفـة ،   . يتعلق بإدارة املعرفة ، ومنظمات املعرفة 

  .املعلومات وأمهيته ، ومتطلبات التحول حنو اقتصاد املعرفة ، وعالقة اقتصاد املعرفة بتكنولوجيا 



 

  "أثر اقتصاد املعرفة علي إدارة املوارد البشرية يف شركات السياحة " بعنوان : الفصل الثالث 
ويتضمن مبحث واحد يتناول أثر اقتصاد املعرفة علي شركات السياحة ، وأمهية االستثمار البشري يف 

  .ة املوارد البشرية ووظائفها شركات السياحة يف عصر اقتصاد املعرفة ، وأثر اقتصاد املعرفة علي إدار
  

  "الدراسة امليدانية " بعنوان : الفصل الرابع 
  " .أ " ويتناول حتليل استمارات االستقصاء اليت مت توزيعها علي مديري شركات السياحة فئة 

  

  " النتائج العامة والتوصيات " بعنوان : الفصل اخلامس 
  . أهم التوصيات اليت مت التوصل إليها ويتناول هذا الفصل النتائج العامة للدراسة ، و

  
  

 النتائج العامة والتوصيات
  :النتائج العامة : أوالً 

  
  

ىل عدد من النتائج إ التوصلمت  ، مت إجراؤها اليت يدانيةمن خالل الدراسة النظرية والدراسة امل       
  : ميكن عرضها من خالل النقاط التالية اليتاهلامة للدراسة 

  

مار البشري ضرورة حتمية يف ظل بيئة اقتصاد املعرفة ، وبالتايل جيـب علـي   أصبح االستث -١
مديري شركات السياحة االهتمام بالعنصر البشري ا ، حيث تتوقف كفاءة وفاعلية هذه 
الشركات علي كفاءة وقدرة هذا العنصر ، كما يعد االستثمار البشري املكون الرئيسي يف 

 .جناح شركات السياحة 
تثمار البشري العديد من املزايا لشركات السياحة ، ومن أهم هذه املزايا ؛ زيادة حيقق االس -٢

القدرات اإلبداعية ، حتسني اإلنتاجية وحتقيق األرباح وختفيض التكاليف ، تنمية مهـارات  
وغريها من املزايا اليت تـؤدي إيل زيـادة   .... األفراد وخربام ، اجلودة والكفاءة واملرونة 

افسية لشركات السياحة ، خاصةً يف بيئة اقتصاد املعرفة ، وبالتايل حتقيـق ميـزة   القدرة التن
 .تنافسية يف سوق العمل السياحي ، وكذلك تزداد مكانة الشركة يف السوق 

تقوم شركات السياحة مبتابعة كل التطورات التكنولوجية يف بيئة العمل ، وتعمـل علـي    -٣
ولوجيا دعامة أساسية يف تطوير العمـل داخـل   اقتنائها مبجرد ظهورها ، حيث متثل التكن

الشركات ، نظراً ملا حتققه من فوائد عديدة تتمثل يف السرعة والدقة واملرونة ، مما يؤدي إيل 



 

رفع مستوي أداء العاملني ، وكذلك دورها اهلام يف اكتساب وتبادل املعرفـة ، حيـث أن   
 .ية تكنولوجية قوية اقتصاد املعرفة يقوم علي االستثمار البشري وتوافر بن

تشجع شركات السياحة أسلوب العمل اجلماعي ، لتبادل األفكار واخلربات واملهارات بني  -٤
العاملني يف خمتلف األقسام ، كما حترص الشركات علي تشجيع العاملني علـي اسـتخدام   

 .معرفتهم ومهارام يف أداء عملهم 
افرها يف العاملني ـا يف عصـر   اليت تسعي شركات السياحة إيل تو صهناك بعض اخلصائ -٥

اقتصاد املعرفة ، ومن هذه اخلصائص ؛ القدرة علي التكيف مع املتغريات وسـرعة الـتعلم   
وامتالك املرونة واملهارات الالزمة لذلك ، احلصول علي املعلومات وحتويلها إيل معرفة قابلة 

 العمـل ، مهـارات   لالستخدام ، القدرة علي التعامل مع تقنيات املعلومات وتطبيقها يف
وغريها من اخلصائص اليت متكن العاملني من مواجهة متطلبات وحتـديات  ..... التفاوض 

 .اقتصاد املعرفة 
تقوم شركات السياحة كل فترة بتعديل شروط االختيار والتعيني بالوظائف ا ، مبا يتناسب  -٦

ائمة بدالً من العمالة املؤقتة مع متطلبات عصر اقتصاد املعرفة ، كما أا تعتمد علي العمالة الد
 . ، حىت تكون قد اكتسبت خربة ومهارة العمل 

هناك بعض املهارات اليت حترص شركات السياحة علي توافرها يف املرشحني للوظائف عنـد   -٧
هارات يف ؛ املهارات عملية االختيار والتعيني ، خاصة يف عصر اقتصاد املعرفة ، وتتمثل هذه امل

املتعلقة (، املهارات الفنية واملتخصصة ) ة علي التخطيط والتنظيم والقيادةدرمثل الق(اإلدارية 
، ) عرفـة مثل القدرة علي التحليـل واالبتكـار وامل  (، املهارات الذهنية ) الوظيفة بأداء مهام

 ) .علي االتصال والتواصل مع اآلخرينمثل القدرة (واملهارات اإلنسانية 
ملواجهة املتطلبـات   JIT  (Just In Time ( تعتمد شركات السياحة علي برامج التدريب  -٨

املتغرية والسريعة واملطلوبة من العاملني يف عصر اقتصاد املعرفة ، حيث تعمل الربامج التدريبية 
م املتبعة يف الشركة علي رفع كفاءة وقدرة العاملني ، وبالتايل يشعر العاملون بعد تدرم بقدر

 .علي مواجهة حتديات بيئة العمل 
ارة املوارد البشرية ، تتمثل يرتبط اقتصاد املعرفة ببعض اآلليات اليت أثرت علي طبيعة وظائف إد -٩

؛ آليات ترتبط باالستثمار البشري ، آليات ترتبط بدعم ونشر ثقافة املعرفة واإلبـداع ،   يف
 .وآليات ترتبط بالتكنولوجيا املتطورة 

ملال البشري أمهية كبرية يف شركات السياحة ، حيث يعترب مصدر التميز واإلبداع ميثل رأس ا - ١٠
واملعرفة ، كما أنه عنصر من عناصر اإلنتاج ، وعنصر ال ميكن استبداله ، نظـراً العتمـاد   



 

الشركات عليه يف تنفيذ أنشطتها وأهدافها ، وبالتايل تسعي شركات السياحة إيل احلفـاظ  
 . الشركات املنافسة عليه وعدم انتقاله إيل

تقوم بعض شركات السياحة بتعيني العاملني ذوي املهارات واخلربات واملعارف الـذين ال   - ١١
حيتاجون إيل تدريب ، حىت ال تتحمل الشركة أي تكاليف إضافية لتدريبهم ، كما أن هناك 
 بعض الشركات اليت تقوم بتدريب العاملني ا علي الوظائف احلالية ، ولـيس للوظـائف  
املستقبلية لتقليل التكاليف ، ولكن هناك بعض الشركات اليت تقوم بتدريب وتأهيل العاملني 

) التخطيط التعاقيب(االعتماد علي املصادر اخلارجية لتويل املناصب العليا يف الشركة بدالً من 
 .يف عصر اقتصاد املعرفة 

ساعد العاملني ا يف احلصول توفر شركات السياحة كافة املوارد واإلمكانيات التقنية اليت ت - ١٢
علي املعلومات واملعرفة املطلوبة ، وبالتايل يستفيد كل قسم من أقسام الشـركة باملعرفـة   

 . واملعلومات املتاحة يف األقسام األخرى
تعتمد شركات السياحة علي سياسات تنظم عملية االختيار والتعـيني للوظـائف داخـل     - ١٣

األفراد املالئمني لشغل الوظائف بالشـركة إذا مت   الشركة ، وحتقق هذه السياسات اختيار
 .تطبيقها بشفافية وموضوعية 

تقوم شركات السياحة برفع رواتب العاملني ا من خالل احلـوافز املسـتندة إيل األداء ،    - ١٤
وبالتايل حيرص العاملون علي اكتساب املهارات واخلربات ألداء عملهم ، حىت حيصلوا علي 

ظهرت الدراسة مدي ارتباط املكافآت واحلوافز بأداء العاملني ومدي رواتب مرتفعة ، وقد أ
 .إجنازهم لعملهم 

تقوم شركات السياحة بتوفري كافة املوارد واإلمكانيات الالزمـة لتطـوير أداء العـاملني     - ١٥
وتدريبهم ، حيث يعترب التدريب من أفضل الطرق لالستثمار البشري بالشركة يف عصـر  

 .ايل فهو ميثل مصدراً من مصادر امليزة التنافسية اقتصاد املعرفة ، وبالت
يؤدي اكتساب املهارات واخلربات واملعارف إيل زيادة الفرصة للترقي يف املناصب داخـل   - ١٦

 .الشركة ، وعدم ارتباط الترقية باملؤهل العلمي فقط 
 

  
  :التوصيات : ثانياً 

  

ت إليه الدراسة من نتائج ، استطاع توصلمن خالل الدراسة النظرية والدراسة امليدانية ، وما        
  :لباحث اقتراح بعض التوصيات ، تتمثل يف النقاط التالية ا



 

التأكيد علي أن تنمية وتطوير القدرات االبتكارية واإلبداعية ، ميثل اإلستراتيجية األساسية  -١
ت للمنافسة يف عصر اقتصاد املعرفة ، حيث يعتمد ذلك علي خلق املعرفة وتطوير املهـارا 

واخلربات ، وخلق األفكار اجلديدة ، وربط ترقية العاملني باملهارات واخلربات والقدرة علي 
 .االبتكار 

االهتمام باستقطاب الكوادر البشرية اليت تتوفر فيها خصائص العاملني ذوي املعرفة مثـل   -٢
ل اجلماعي ، الكفاءة ، املرونة ، السرعة ، الدقة ، امتالك املعرفة واخلربة ، القدرة علي العم

مهارات التفاوض ، القدرة علي التكيف مع املتغريات ، القدرة علي التعامل مع التكنولوجيا 
وغريها من اخلصائص اليت متكن العاملني من مواجهة حتديات عصر .... احلديثة واملتطورة 

 .اقتصاد املعرفة 
هم ، واإلبقاء علـيهم  فيزجيب علي شركات السياحة احملافظة علي العاملني ذوي املعرفة وحت -٣

للمعرفة بالشركة ، وتوفري املناخ املناسب إلطالق طاقام وخربام يف العمـل ،  كمصدر 
 .وكذلك حتفيزهم علي تطويرها وتنميتها 

ضرورة تشجيع العاملني علي تبادل املعرفة فيما بينهم وخاصة املعرفة الضمنية الـيت متثـل    -٤
 .   عوبة تقليدها مصدر التميز للشخص وللشركة ، نظراً لص

لني مـن الوصـول   ضرورة االهتمام بتطوير قواعد البيانات واملعلومات لـتمكني العـام   -٥
توفري املعرفة بصورة أكرب ، وكذلك ضرورة تطوير  إيل وفق احلاجة ، مما يؤدي للمعلومات

 .وحتديث األدوات والوسائل اليت تساعد العاملني علي التعرف والوصول إيل مصادر املعرفة 
ضرورة اهتمام مؤسسات التعليم السياحي مبواكبة املتغريات احلديثة ومتطلبات سوق العمل  -٦

  .علي العمل يف بيئة اقتصاد املعرفة  اًقادر اًالسياحي ، لكي تنتج خرجي
جيب علي شركات السياحة أن تنظر إيل رأس املال البشري علي أنه أصل مـن أصـول    -٧

بالشركة ، واعتبار أن جناحها يف عصر اقتصـاد   الشركة تفوق قيمته قيمة األصول األخرى
 .املعرفة مرهون بقدرة كفاءة رأس املال البشري علي إجناز العمل 

ضرورة إعادة النظر يف إستراتيجيات االستثمار البشري املتبعة يف شركات السياحة ، وإعادة  -٨
 . هيكلتها مبا يتالءم مع متطلبات بيئة العمل

البشري كأحد األدوات اهلامة لزيادة كفاءة وفاعلية الشـركة   ضرورة االهتمام باالستثمار -٩
وحتسني أدائها ، باإلضافة إيل أمهيته يف تعظيم مكانة الشركة يف السوق وحتقيق ميزة تنافسية 

  .هلا ، خاصةً يف عصر اقتصاد املعرفة 



 

جيب علي شركات السياحة وضع إستراتيجية واضحة للتدريب تكون أكثر قيمة يف تنمية  - ١٠
رات ومهارات العاملني ، وجيب أن تكون متوافقة مع متطلبات بيئة العمل السـياحي ،  قد

 .هل العاملني ملواجهة حتدياا وتؤ
العمل علي عقد دورات متخصصة أو ورش عمل مصغرة دف إيل تعريـف العـاملني    - ١١

ة ، مبفهوم رأس املال البشري واالستثمار البشري وأمهيته بالنسبة للفرد وبالنسبة للشـرك 
وكذلك تعريفهم باملقصود باملعرفة وعصر اقتصاد املعرفة ومتطلباته وحتدياته ، وأثره علـي  

  . أداء الشركة بشكل عام وعلي العاملني بوجه خاص
جيب علي شركات السياحة اعتماد سياسة جديدة لألجور واملكافآت ، وضرورة ربطها  - ١٢

اب املزيد من املعرفة واملهارة واخلربة بالكفاءة واملهارة واخلربة لتشجيع العاملني علي اكتس
يف أداء العمل ، وجيب أن ترتكز هذه السياسة علي توليد معرفة جديدة تفيد العمل بالشركة 

 .، وتكون هذه السياسة بدالً من النظام التقليدي املعتمد علي العمولة واألجر املقطوع 
لعاملني ، حىت تستغل الشركة جيب علي شركات السياحة االجتاه حنو الالمركزية ومتكني ا - ١٣

مهارام وقدرام وخربام يف تنفيذ أعماهلا وحتقيق أهدافها ، وكذلك العمل علي خلـق  
 .املعرفة وتنمية مهارات االبتكار واإلبداع اليت تتطلبها بيئة اقتصاد املعرفة 
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The Introduction : 

       In the very competitive business environment and transition to the 

Knowledge Economy , The importance of Knowledge increased as an 

important and vital factor in the success of travel agencies. The transition to the 

knowledge economy doesn't mean abandon the exploitation of raw materials , 

but it means a great focusing on the knowledge , ideas , and advanced 

technologies to increase it's utilization . Human capital becomes one of the 

most important intangible asset in tourism labor market , as the knowledge , 

skills , and experience of employees are the main source to enhance the 

competitiveness of travel agencies . 
 
 

       with the rapid development of the knowledge economy , the human capital 

has become a key resource for value creation and one of the most important 

internal sources in travel agencies , because it represents a source of innovation 

and strategic renewal . The distinction of this source will determine the speed 

and success of the transition towards the knowledge economy . As a result , it 

is a must to support human investment to remain its ability to compete . 
 

       Knowledge economy has led to change the competitive basis on the level 

of tourism companies and their employees, which requires the adoption of new 

ideas, re-engineering of many activities and actions in response to the 

requirements of the knowledge economy and to adapt to the new tourism 

business environment 
 

       Human investment  leads to  many benefits , such as : enhancing the 

creating abilities in companies , improving productivity , speed , flexibility , 

cost reduction , competitiveness , and providing high quality services , … etc . 
 

     As a result , Human investment has become an imperative necessity 

imposed  by the contemporary challenges that facing travel agencies working 

in the knowledge economy environment . 

 

  
 



 

The problem of study : 
       The competition , In the third millennium , has based on the technological 

development and innovation , that depends on the knowledge and learning 

possessed by the human mind . Where the today tendency became the need to 

human investment , because it considered the true and constant investment , 

especially , in the knowledge economy age , which requires two essential 

conditions , strong technological structure and human investment .   
 

       Thus , This study discussed the importance of human investment in the 

Egyptian travel agencies within the knowledge economy , because human 

investment has a great significance in qualifying employees , and increasing 

their skills , experiences and abilities to face the new challenges of tourism 

business environment , that characterized by high competition . 
 

The Importance of study :  
    The importance of the study summarized in the need to human investment in 

travel agencies to qualify and prepare their employees to face the new 

challenges of knowledge economy environment , with the necessity of 

knowledge workers availability . 
 

The Goals of study : 

       The study attempted to : 
1- Identifying the importance of human capital in travel agencies , and it's 

role in achieving competitive advantage . 
2- Identifying the importance of human investment in travel agencies , and 

it's strategies within knowledge economy . 
3- Highlighting the difference between the traditional economy and 

knowledge economy , and it's challenges and requirements in travel 
agencies . 

4- Studying the impact of knowledge economy on human resources 
management , and on changing the nature of human resources 
management functions in travel agencies . 

 



 

 

The Limitations of study : 
 

Place Limitations : 

       The field study was carried in greater Cairo – travel agencies – category " 

A " . 

Time limitations : 
This study was carried in the period from December 2010 to December 2011. 

  

The Hypotheses of study : 
 

       This study is based on two hypotheses : 
 

- Hypothesis 1 :  

" Increasing attention to human investment in travel agencies will lead to 

increase it's abilities on competition within knowledge economy " . 
 

- Hypothesis 2 :  

" The knowledge economy lead to change the nature of human resources 

management functions and roles " . 

 
The Methodology of study : 
 

       Two ways were used to collect desired data , as follow : 
 

1- The theoretical study :  
 

       Which focusing on the Arabic and foreign reference , PhD and master 

thesis , scientific researches and all subjects related to the study . 
 

2-  The field study : 
 

       A questionnaire forms were distributed to managers of Egyptian travel 

agencies – category " A " . SPSS program was used to analyze data . The 

questionnaire questions were designed by using the Five-Likert Scale . 



 

The plan of study : 

The study includes five chapters as follow : 

Chapter one : " human investment in travel agencies " 
       This chapter divided into two sections , the first section included human 

capital , it's importance , it's properties and it's role in achieving competitive 

advantage in travel agencies . 

        The second  section included the concept and types of investment , the 

concept of human investment , it's determinants , importance of human skills 

development , training , and human investment strategies in travel agencies . 
 

Chapter two : " the knowledge economy in travel agencies "  
       This chapter divided into two sections , the first section included the 

concept and types of knowledge , the reasons of the shift towards knowledge 

management in travel agencies , importance of knowledge management , the 

stage of it's application , the challenges that face travel agencies relating to 

knowledge management , and knowledge organizations .  

       The second sections included the emergence of the knowledge economy , 

it's importance , the requirements of the shift towards knowledge economy in 

travel agencies , and it's relationship to technology . 
 

Chapter three : " the impact of the knowledge economy on the human 

resources management in travel agencies "  
       This chapter included the impact of knowledge economy on travel 

agencies , human resources management and it's functions , and the importance 

of human investment in travel agencies within the knowledge economy age . 
 

Chapter four : " the field study " 
       This chapter discussed the analysis of questionnaire forms that were 

distributed to the managers of travel agencies – category " A " . 
 

Chapter five : " general results and recommendations " 
       This chapter included the general results of the study , and the most 

important recommendations 
 



 

Results : 

       After reviewing the related literature and conducting the field study , a 

number of results could summarized as follow : 

1- Human investment has become imperative necessity within knowledge 

economy environment . Consequently , managers of travel agencies should 

interest in the human resource , where the efficiency and effectiveness of these 

companies are based on the efficiency and capacity of this resource . In 

addition to , human investment is the main component in the success of travel 

agencies . 

2- Human investment has many advantages in travel agencies , such as : 

enhancing the creating abilities , improving productivity , profitability , cost 

reduction , developing skills and experiences of individuals , quality , 

efficiency and flexibility and other advantages that lead to increase the 

competitiveness of travel agencies , especially in the knowledge economy age . 

Therefore , achieving a competitive advantage in the tourism labor market , and 

increasing the position of company in the market . 
 

3- There are some characteristics that must be exist in travel agencies 

employees in the knowledge economy age such as : adapt to changes , speed of 

learning , flexibility , access information and turn it into usable knowledge , the 

ability to deal with information technologies and it's application to work , 

negotiation skills and other characteristics that enable employees to face the 

requirements and challenges of the knowledge economy . 
 

4- Travel agencies follow all technological development in the business 

environment , and seeks having them when they emerge , where the technology 

is a mainstay in work development within companies , because of its many 

benefits such as : speed , accuracy and flexibility . This , in turn , leads to 

raising the standard of the staff's performance . It also contributes in knowledge 

acquisition and exchange as knowledge economy is based on human 

investment and the availability of strong technological structure . 
 



 

5- Travel agencies depend on JIT ( Just In Time ) training programs to face the 

rapid changing requirements required from employees in the knowledge 

economy age , and such programs conducted in the company increase the 

efficiency and the ability of the employees . Therefore , the employees are able 

to face the challenges of business environment . 
 

6- Travel agencies encourage team work to exchange ideas , experiences and 

skills among employees in different departments within the company , also 

Travel agencies are keen to encourage employees to use their knowledge and 

skills in performing their work . 
 

7- Travel agencies modify the selection and appointment conditions of  

functions , commensurate with the requirements of knowledge economy . they 

also depend on the permanent employment rather than temporary employment , 

that would acquire work experience and skill . 
 

8- The knowledge economy associated with some mechanisms affecting on the 

nature of human resources management functions , these are : mechanisms 

associated with human investment , mechanisms associated with the support 

and spread of knowledge and innovation culture , and mechanisms associated 

with HI-TECH . 

 

Recommendations : 
 

       After reviewing the related literature , the field study , and the results , a 

number of recommendations could summarized as follow : 
 

1- Managers should make sure that the candidates have knowledge workers 

features such as: efficiency, flexibility, speed, accuracy, possessing the 

knowledge and experience, the ability to work as a team work, negotiation 

skills, the ability to deal with modern technology,…etc . 
 

2- Travel agencies should maintain , motivate and retain knowledge workers as 

a source of knowledge within the company , and provide the appropriate 

climate for lunching their energies and experiences in work . 
 



 

3- Encouraging employees to share knowledge among themselves , especially 

tacit knowledge that representing the source of excellence for individual and 

company , because the difficulty to imitate it . 
 

4- Tourism education institutions should cope with modern changes and the 

requirements of the tourism labor market , to qualify the graduates to work in 

the environment of knowledge economy. 
  

5- emphasizing on the development of the creative and innovation abilities is a 

core strategy to compete in the knowledge economy age , which depends on the 

knowledge creation , skills and experiences development and create new ideas .   
              

6- The necessary to review the human investment strategies in travel agencies , 

and restructuring it in line with the requirements of knowledge economy , due 

to the incompatibility of the used strategies with the requirements of the 

business environment . 
 

7- Developing human resources management policies and functions in line with 

the changes and requirements of knowledge economy age . 
 
 

8- Organizing specialized courses or mini workshops for employees , which 

aims to explain the concept of human capital , human investment , and it's 

importance for individual and company , in addition to, explaining the concept 

of knowledge , knowledge economy , it's requirements , it's challenges , and it's 

impact on performance of the company in general and on employees in 

particular . 
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