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 املقدمــــة
 

ترتهن انسيابية األنشطة داخل المشاريع المتنوعة ، بما تحمله          

التنظيمات ، وما تحتويه هياكلها التنظيمية ودليلها التنظيمي والسياقات 

على وفق الخطط المرسومة ، وما تتداخل ضمن البيئة الداخلية ، وما 

القائمة ، والمتوقع اكتسابها ، وبالمقابل تمتلكه من نقاط القوة الفاعلة و

 ..ما يتطلب السيطرة عليه والحد من تفاقم واتساع نقاط الضعف 

وبذات الوقت تظهر في البيئة الخارجية المحيطة بالمشاريع ،         

الفرص الكفيلة بموائمتها واستثمارها ، بما يتوافر من نقاط القوة ، 

 ..التحديات والحيلولة دون التعرض للمخاطر و

لتكون بموجبها محدد االستيعاب  Cultureولذا تبرز الثقافة          

المجتمع ، ومنها تتكون طبيعة  –والتفاهم ، والقناة الجامعة بين الفرد 

 ..والحضارية العالقات اإلنسانية 

تبرز الثقافة ،  Tourismوحينما تتحدد باتجاه السياحية         

وتشعباتها منفذ للتميز في فهم الرؤى  اتهاصيخصوبالسياحية ، لتكون 

 ..وتفريغها ضمن الرسالة وما يتضح ويتم لرسم األهداف والغايات 

وعندها يتحدد مستوى مالئمة الوظائف اإلدارية مع وظائف         

المشروع ، وُيعتمد التخطيط اإلستراتيجي على أسس قوية ومالئمة 

 ..لمادية والموارد البشرية للبناء بكل االتجاهات المادية وغير ا

وبهذا يظهر جانب مهم من وظائف المشروع الحيوي ، أال وهو         

 تدعمدارة فاعلة تستقطب وتختار والموارد البشرية ، وما تتطلبه من إ
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المتميز منها ، وبالخصوص الكادر المؤهل والخبير والمتخصص 

الخطط بأمور األنشطة واألعمال المطلوبة ، وتنفيذها بحسب 

 ..المرسومة لتحقيق األهداف 

مهمة ، إذا لم يتم مراعاتها ، ستتقادم  حدداتوهنا تظهر م         

األفكار والثقافات وتتهدد المشاريع بزوالها ، ِلما يحدث للبيئة الخارجية 

نافسة والتفوق التنافسي من تغييرات ال يمكن عندها الوقوف بوجه الم

 ..والتميز 

معالجتها من خالل تنمية وتطوير قدرات الموارد لذا يتم         

البشرية ، ومواكبتها لكل تغيير أو متطلبات األعمال ، ومنه النظر ِلما 

يتطلبه الجانب التسويقي للسلع والخدمات والمعلومات ، وتلبية الطلب 

 ..وإشباع الحاجات 

وبذلك ربما احتاجت األعمال واألنشطة إلى هندسة وإعادة         

سة الموارد البشرية ، لتحقيق فاعليتها وانسيابية أدائها ، وجودة هند

 ..أدائها العالي والمستدام 

من هنا كان أهمية وأهداف البحث بمحاوره المتمثلة ؛ بالثقافة         

والسياحة ، واستقطاب الموارد البشرية أو القوى العاملة وتعينها 

لنظر لذلك بمنظور وتأهيلها وتنمية قدراتها ، وما يتطلب من ا

 ..استراتيجي مستدام ومتواصل ومثمر 

وفي ختام البحث كان هناك االستنتاجات والتوصيات والمقترحات      

 ... الكفيلة بمعالجة جوانب من مدار البحث 

 

 ..ومن اهلل التوفيق 

 

 

 

 

 

 



 6 

 

 

 

 املبحث األول
 السياحة بني الثقافة والعلوم

 

 :المبحث ، يتناول في محاور اآلتي  والبّد من مدخل يجمعه هذا      

 ..مدخل ومفاهيم : أواًل 

 .الثقافة والثقافة السياحية : ثانيَا 

 . بين العلوم والسياحة والموارد البشرية: ثالثًا 

 

 

 ..خل ومفاهيم دم: أوالً 
 

تشهد الحركة الحضارية ، منذ أن بدأ تشكيل بناء اإلنسان           

د وجماعة ومجتمع ومجتمعات ، وفي الحضاري ؛ كفر –الثقافي 

خضمها انبثقت التجمعات وتبلورت بتراكماتها التنظيمية ، بناء الدولة 

والمناطق الترفيهية والحركة السياحية بمفاهيمها التقليدية ، وتطورت 

 ..لتأخذ اتجاهات السياحة الحديثة والمعاصرة 

وأصبح بذلك البناء والتنظيم التخصصي ، والخطط         

اإلستراتيجية بمشاريعها العامة والخاصة والمختلطة ، وما آل إليه من 

 ..التخصص الدقيق 

ومنه ما اتجه نحو البناء الرقمي للسياحة والخدمات السياحية         

بكل أنواعها واتجاهاتها التي تبدأ من البحث في االنترنت ، والوصول 

مواقع المعتمدة للمواقع السياحية ، وما يجري من التصفح داخل ال
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للخدمات واإلعالم واإلعالن والترويج السياحي وما يشمل مما يسمى 

 ..باألنشطة والصناعة السياحية 

وهي التي أثبتت بإيراداتها ، والدعم الداعم لهذا التوجه          

السياحي ، ما حققت وتحقق من الحركة الزراعية والصناعية 

 ..المجتمع للفرد ووالتجارية ورفع مستوى الدخل 

وما يكملها من التحديد واالختيار للبلدان والمواقع السياحية         

وضمن مختلف أنواعها ؛ كالسياحة اآلثارية والثقافية والدينية ، 

والحجز المالئم بكل أشكال النقل والسكن ومختلف مستوياتها 

 ..والمطاعم والمنتجعات المختلفة 

مختلف  رفد هو المعّول عليه في ( الزبون)  وعمومًا فالسائح        

السائح  ، وبدون واالقتصاد السياحي أنواع وخصائص السياحة

 ..ومقوماتها ال يمكن أن تقوم السياحة  والزائر

أصل الكلمة التي تبين إن في كتب اللغة ت كلمة السياحة وردو        

رض الماء ؛ أي جرى على وجه األ( ساح يسيح َسْيحًا وَسَيَحا ) من ؛ 

 هذه األرض ُتسقى بالماء سيحًا ، :، يقال ( ساِئُح وَسْيٌح ) ؛ فهو 

ذهب في األرض للعبادة والترهُّب ( سيحًا وَسَيحانًا وِسياحًة وُسُيوحًا )و

( ..ُسّياح وسائحون ) جمع ( سائح )جال في البالد فهو و
 
 

بأنه الشخص القادم على وفق : يمكن تعريف السائح  كمصطلحو        

 ميلز تتحيلث  أو خارجله ،   للد ملا  أو قرار مسبق إلى منطقة داخلل ب طة خ

اني ملن  بسياحة معينة ، ولمدة يحددها لغرض التمتع وتحقيق هدف إنس

.. أو إشباع حاجة ترفيهية خالله
2
 

                                                 
 
 .ضمن كلمة سيح / لسان العرب / ابن منظور : راجع  - 

بيلروت  / المطبعلة الكاثوليكيلة   /  5ط/ المنجد في اللغلة واألدب والعللوم   / لويس معلوف اليسوعي  -

 . 377ص / 
2
السللياحة الدينيللة وواقللع الخللدمات فللي فنللادق محافظللة النجللف    / هاشللم حسللين ناصللر المحنللك  . د - 

واقللع السللياحة : ) رك ضللمن النللدوة العلميللة الثانيللة  اشلل/ رهللا ، مللع دراسللة ميدانيللة  األشللرف وتطوي

 9 بتلاري  / جامعة الكوفة / التي أقامها مركز دراسات الكوفة ( الدينية في محافظة النجف األشرف 

 . 995  / نيسان/ 
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والبّد من اإلشارة إلى أّن الحجز في وقتنا المعاصلر ، ربملا يلتم             

المسلتحدثات التلي   مختللف  ت وعن ُبعد ، بواسطة االتصلاالت واالنترنل  

نواكبها ، ويتم بشكل مباشر عن طريق الشخص نفسه ، أو بشلكل غيلر   

 ..مباشر عن طريق المكاتب السياحية 

ومما يشمله مضمون السياحة ؛ بأنها نشاط إنساني ذو أبعاد         

اجتماعية واقتصادية وحضارية ترتكز على حقيقة التفاعل بين البشر 

نوع الثقافي والحضاري ، يرافقه مزيج متنوع من لإلطالع على الت

الخدمات والمنتوجات السياحية ، بضمنها خدمات السفر واإليواء 

..واإلطعام واإلقامة المؤقتة 
 
  

ويرى آخر بأن السياحة هي عملية انتقال الشخص من مكان         

 إقامته المعتاد إلى مكان آخر داخل أو خارج وطنه لمدة ال تقل عن يوم

دينية  منها وال تزيد عن سنة وصرف األموال لغرض إشباع رغبات

عدا التجارية التي يحصل من خاللها ، وترفيهية واستكشافية وغيرها 

على المال ضمن جو من التعايش واالنسجام بين المجتمعات ونشر 

..السالم 
2
  

هي مجموعة قوى مشجعة ،  Tourismوأرى أن السياحة           

خل مع بعضها البعض ، لتوليد بواعث لدى السائح  تشترك وتتدا

Tourist االنتقال من موقع محدد إلى آخر ألغراض  هحققا يم، و

السياحات  ذاتية ، ويتم إشباعها عن طريق إحدى أنواع –ترفيهية 

وسائل خدماتها المنظورة ما تقدمه ، والسائح  لها المتوافرة والراغب

.. وغير المنظورة المواكبة لكل تطور
3
  

                                                 
 
ودة الشاملة أثر عوامل النجاح الحرجة إلدارة الج/ بشرى شاكر عبد الحسين الشكري : ينظر  - 

والمزيج التسويقي السياحي في تحسين جودة منتج السياحة الدينية ؛ دراسة تحليلية في قطاع 

/ جامعة الكوفة / رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية اإلدارة واالقتصاد / السياحة الدينية في النجف 

 . 79ص /    21
2
ورها في دعم تنوع المنتج السياحي ؛ السياحة الدينية المستدامة ود/ أحمد مكي مجيد العطية  - 

رسالة /    21 – 2113دراسة ميدانية في المواقع السياحة في محافظة النجف األشرف للمدة من 

 . 27ص /  2 21/ جامعة الكوفة / ماجستير مقدمة إلى كلية االدارة واالقتصاد 
3
 . .المصدر نفسه / هاشم حسين ناصر المحنك . د - 
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وعندما تكون السياحة مستدامة بكل أشكالها ومقوماتها وعوامل          

جللذبها وتكاملهللا المرحلللي الللذي يقللوم عليهللا وتسللتمر بعطائهللا ، فإنهللا    

تؤشلللر عللللى االسلللتخدام المعاصلللر لمصلللادر السلللياحة بلللالتوازي ملللع     

المحافظلللة عللللى االسلللتخدام المسلللتقبلي المسلللتمر للمصلللادر ملللن قابلللل   

..األجيال 
 
 

؛  Religious Tourismويمكن تحديد مفهوم للسياحة الدينيلة           

مجموعة قوى عقائدية محركة ودافعلة ، تشلترك ملع بعضلها اللبعض ،      

اتجلللاه أملللاكن لهلللا خصوصلللياتها وعمومياتهلللا الدينيلللة المقدسلللة للللدى      

المجتمعللات والشللعوب ، ممللا تخلللق البواعللث لللدى الزائللر أو السللائح ،   

 ..اسك أو طقوس دينية معينة يؤمن بها لزيارتها وتأدية من

ويشللمل بللذلك جميللع األديللان والمللذاهب والطوائللف الدينيللة ، مللع          

اخللتالف مشللاربها وقومياتهللا ، وربمللا تشللمل السللياحة الدينيللة تذبللذباتها  

السللكانية تبعللًا لمواسللمها الدينيللة كمللا يحصللل لمكللة المكرمللة والمدينللة      

النجف كللل العلللراق ؛ د المقدسللة فلللي والمراقللل ةالمنللورة والقلللدس الشلللريف 

ملا  و،  المقدسلة  والكوفلة  المقدسلة  وسلامراء  المقدسلة  األشرف وكلربالء 

..إيران وغيرها يشمله من مراقد في مصر وسوريا واألردن 
2
 

وبذاتها تحتاج إلى الثقافة الفردية والجمعية والمجتمعية ، من          

احية ، وما تتصف بها الداخلين ضمن العمليات اإلنتاجية للصناعة السي

 ..من خواص السياحة ودوافعها ومحفزاتها اإلرادية وغير اإلرادية 

نساني ، تحمل مضامين اإل –المنظور اإلسالمي بوالسياحة         

مخطط لها وهادفة لالتعاظ باستحضار العقل والمتعة في  ة ،وأمور عد

تقويمي للفكر  -هذه الفعالية المستمرة ، لتكون السياحة استجمام ثقافي 

والنفس والسلوك والعمل المستقبلي المقوم باالستدامة ، بجملة ما يحمله 
                                                                                                      

/ السلياحة الحديثلة علملًا وتطبيقلًا     / محملود كاملل   . د: ر يف ، راجع فيها مثاًل وهناك مجموعة تعا -

 .  8  -6 ص /  975 / مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب 

الموصلل  / دار الحكملة للطباعلة والنشلر    / علم السياحة والمتنزهات / مسعود مصطفى الكناني . د -

 .. 991 / العراق  –
 
 . 46ص / المصدر نفسه / د مكي مجيد العطية أحم: راجع مثاًل  - 
2
 . .المصدر نفسه / هاشم حسين ناصر المحنك . د: ينظر  - 
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اآلثارية ، وهو جانب مما تتضمنه اآليات  –من الجوانب التاريخية 

 :المباركات اآلتية 

ُقْل ِسيُروا ِفي اْلَأْرِض َفاْنُظُروا َكْيَف َبَدَأ اْلَخْلَق ُثمَّ اهلُل ُيْنِشُئ )  -

سورة  (21)َة اْلَآِخَرَة ِإنَّ اهلَل َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر النَّْشَأ

 .العنكبوت 

َأَوَلْم َيِسيُروا ِفي اْلَأْرِض َفَيْنُظُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة الَِّذيَن ِمْن )  -

َقْبِلِهْم َكاُنوا َأَشدَّ ِمْنُهْم ُقوًَّة َوَأَثاُروا اْلَأْرَض َوَعَمُروَها َأْكَثَر ِممَّا 

َعَمُروَها َوَجاَءْتُهْم ُرُسُلُهْم ِباْلَبيَِّناِت َفَما َكاَن اهلُل ِلَيْظِلَمُهْم َوَلِكْن 

 . سورة الروم( 9)َكاُنوا َأْنُفَسُهْم َيْظِلُموَن 

َأَفَلْم َيِسيُروا ِفي اْلَأْرِض َفَيْنُظُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة الَِّذيَن ِمْن )  -

من اآلية ( ِخَرِة َخْيٌر ِللَِّذيَن اتََّقْوا َأَفَلا َتْعِقُلوَن َقْبِلِهْم َوَلَداُر اْلَآ

 .سورة يوسف /  19 

ُهَو الَِّذي َجَعَل َلُكُم اْلَأْرَض َذُلوًلا َفاْمُشوا ِفي َمَناِكِبَها َوُكُلوا  ) -

 . سورة الملك( 5 )ِمْن ِرْزِقِه َوِإَلْيِه النُُّشوُر 

آليات الكريمات ، االهتمام بالسعي وأيضًا من بين ما تتضمنه ا         

الدخل الحالل رفع مستوى و،  المعاشيو الثقافي ورفع المستوى

، وما يشير إلى عدم تقادم الحقوق والمسؤوليات العامة  الطيب المبارك

تضمنه فرد في الدنيا واآلخر ، ومما يالحق الالخاصة ، وهو ما سُيو

والتقويم  الوظيفي لتقييمعمق األمانة واالئتمان واألمن ، واو أهمية

 ..األخالقي واإلنساني لألعمال واألفعال وعواقبها األدائي و

وبهذا تكون السياحة في اإلسالم ، ثقافة عامة ، وثقافة منهج          

وتوجيه مواعظ ، من جوانب ما يتحقق الشخص به على أرض ، حياة 

 ..الواقع والميداني 

بكل مستوياتها من البنى التحتية ، وبدور كل هذه األنشطة و          

وامتدادها حتى أعلى مستويات البنى الفوقية ، توجب االهتمام المستمر 



    

والمستدام بكل أشكال وتخصصات الموارد البشرية المتكاملة ، من 

 .. أبسط وظيفة وحتى أعلى وظيفة

في كل المؤسسات  اتمسؤوليالو رادومنه ما يترتب من األو         

، وما تدخل  ةالمباشر ةها السياحياتتها وتخصصاع بصفوالمشاري

أنشطتها ضمن السياحة ومقومات السياحة ، أو ما تتعلق بها بشكل 

 ..مباشر وغير مباشر ، وداعم وغير داعم بصفته السياحية 

والبلللّد ملللن معرفلللة جوانلللب مملللا لللله عالقلللة بمحلللاور البحلللث ،           

ن واقعهلللا وملللدى إمكانيلللة   كالخلللدمات ، ومنهلللا الخلللدمات الفندقيلللة بلللي   

 ..تطويرها ، وما يتعلق بالسياحة والسياحة الدينية 

نشلطة وعمليلات   فهلي الوجله اآلخلر أل    Servicesأما الخلدمات           

ملا يكاملهلا   ، و لسللع ا ملن  حاجلات النتاج ، والتي تقف مكملة إلشلباع  إلا

ات لمعلومات الخام أو التلي تملر بمراحلل تصلنيعها والتقنيل     من الحاجة ل

 .. المشاريع  تطلباتمما ترفد كل والداعمة لصناعاتها ، 

التوجلله واالسللتعانة   ، هللومللا تعنللي الخللدمات   موبشللكل عللام ؛           

أو كمؤسسلللات  كلللأفراد ، بلللاآلخرين ، سلللواء كلللانوا بصلللفتهم الحقيقيلللة  

إلشباع حاجات منظورة وغير منظورة ، فضاًل عن ما يمكن الحصول 

، وبالخصوص ما أصبح عليه العالم من التطور  عليها أو إشباعها ذاتيًا

الحضللاري بكللل أشللكاله الماديللة وغيللر الماديللة ، بمللا فيلله التكنولوجيللا      

..واالتصاالت 
 
 

وبطبيعللة الحللال ؛ فإنلله غالبللًا مللا يللتم الحصللول علللى الخللدمات              

مقابلللل أجلللر معلللين وبحسلللبه تعتملللد السلللياحة ، كجانلللب ملللن األنشلللطة   

 ..الخدمات المطلوبة المتنوعة على مستوى 

                                                 
 
 :راجع على سبيل المثال   - 

- Matz , Adolph & Usry , Milton F. " Cost Accounting : Planning And 

Control " 7
th

 Edition , United States , America , 1980 , p : 28 , 257 . 
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التلي عموملًا ُتعلد المكلان اللذي       Hotelsوكما هو عليله الفنلادق            

يقلدِّم فيهللا أو مللن خاللهللا للسلائح أو الزائللر ، خدمللة االسللتقرار المكللاني   

اللذي يكلون    Motelلوقت معين ، وهي تختللف نوعلًا ملا علن الموتيلل      

يلللتهم ، وللله موقللف موقعله علللى الطريللق العللام ، ليبيللت العلابرون فيلله ل  

..للسيارات
 
  

ويختلللف أيضللًا عللن المخيمللات والشللاليهات والللدور السللياحية               

، يصلب فلي بوتقلة     ةوغيرها ، لكن هلدف جميلع هلذه األشلكال اإليوائيل     

فللي تقللديم أفضللل وأنسللب وأجللود الخللدمات للسللائحين     ةواحللدة ، متمثللل

 ..والزائرين 

أنواعها ، هو المحافظة على ومما تستهدف صناعة الفنادق ب       

نوعية أو جودة الخدمات ، وخاصة المتعلقة باإليواء ، وذلك يكون 

رغم تنوُّع الفنادق واختالف درجاتها ، والمهم فيه ، إمكانية التوسيع 

..والتطوير في الخدمات السياحية والخدمات العامة لهذه المنشآت 
2

     

 

 الثقافة والثقافة السياحية: ثانيًا 
 

أثر لحياة إنسانية  Cultureواستكمااًل ِلما تقّدم ، فالثقافة          

متشعبة وتراكمية ومستدامة ومستمرة الحراك ، وهي منظومة ونظام 

د مرحلي متكامل ، وربما تفصح عن جوانب من معالمها ، عن

 ..التواصل بمعرفة شيء عن كل شيء 

افة المادية والثقافة ويفرق علماء الثقافة المعاصرون بين الثق        

المعنوية وثقافة مستترة أو المتضمنة ، ويختلف مفهوم الثقافة عن 

                                                 
 
/ بيللروت / دار العلللم للماليللين  /    ط/ عربللي  –المللورد ؛ قللاموس انكليللزي   / منيللر بعلبكللي   - 

 . 594ص /  977 
2
/ بغللداد / الجامعللة المستنصللرية / السللياحي  التخطلليط/ خليللل إبللراهيم أحمللد المشللهداني  : ينظللر  - 

 . 264ص /  989 
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، وربما خلط  وأوسع التي هي أشمل Civilizationمفهوم الحضارة 

..البعض بين المفهومين 
 
 

تقع في منطقة واسعة من البنى ضمن حقيقة مفهومها والثقافة            

بناء االستراتيجيات للدول والمؤسسات المتكاملة ، وما تدعم أسس و

والمشاريع المتنوعة ، والسيما التي تدخل ضمن منهج هندسة وإعادة 

..هندسة االستراتيجيات المستمرة والمستدامة 
2
 

وتتفاوت الثقافة بين األمس واليوم ، حيث كانت الثقافة تقتصر           

الواسع في التنمية على المفهوم الورقي للتداول واالنتشار ، واإلسهام 

 ..والتطوير الشامل للحضارات 

وتخطت الثقافة اليوم في نطاقها العالمي ، وبمفهوم العولمة ،          

المفهوم الذي تعدى مرحلة االستقطاب الورقي وجودته ، ليجعل من 

التقنيات الرقمية مستويات يستقطب كل الحضارات ببتبعيته ، العالم 

ية وجودتها التي تعدت كل الحواجز الجغرافية الثقافة الرقممستويات و

والحدودية باالنترنت من خالل االلكترونيات والشاشة الصغيرة 

..للحاسوب وأجهزة االتصاالت واألنظمة المتنوعة 
3
 

وجانب من جوانب هذا االتجاه الحديث والمعاصر ، امتد          

قمية ، تتفاعل ليشمل الثقافة السياحية لتكون ثقافة تقليدية وثقافة ر

 ، وتنمو وتتطور وتطور الحياة باتجاه محدد ، ومحورها المتفاعل

                                                 
 
الهيئة / معجم العلوم االجتماعية / نخبة من االساتذة المصريين والعرب المتخصصين : راجع  - 

 . 234 -232، ص  212 -99 ص /  975 / المصرية العامة للكتاب 
2
 : راجع  - 

- Wit, Bob De & Meyer, Ron / Op. Cit … 
3
 اجع ر - 

- Haag , Stephen & others / Management information systems ; for the 

information age / 6
th

 edition / McGraw-Hill Higher Education / Now York 

/ Americas / 2007 . 

- Levy, Margi & Powell, Philip/ " Strategies for growth in SMEs The role 

of information and information systems ", Charon Tec Pvt. Ltd, Chennai, 

India, 2005 . 



  4 

الحضارة ، على الرغم من التباين بين  –اإلنسان وتجمعاته اإلنسانية 

 ..الدول والشعوب 

وأخذ بذلك تأثيراته وامتداداته ضمن المؤسسات والمشاريع ،          

:يمية التي تأخذ مضامين وما يسمى بثقافة المنظمة والثقافة التنظ
 
 

 ..ثقافة ضمنية ؛ وما تتضمنه من معتقدات وقيم وافتراضات  -

ثقافة ظاهرية ؛ وما تتضمنه من  الهياكل التنظيمية والقيادات  -

 ..اإلدارية 

وثقافة متطلبات إدارة الجودة الشاملة والمستمرة ؛ وما  -

يتضمنه من توجه استراتيجي ، االلتزام المنظمي ، وهو 

التعليم والتدريب ، ويز على ؛ الزبون الداخلي ، الترك

 ..والمشاركة والتمكين 

د وموصول ذلك بثقافة المستهلك أو الزبون ، وثقافة المورِّ           

ق والقنوات التسويقية المتنوعة ، ومنه استراتيجية ثقافة الجودة والمسوِّ

وما يدخل  والدخل واألمن والتوقعات المستقبلية ،، الشاملة من جهة 

ضمن الثقافة المعلوماتية والعلمية والمعرفية المتاحة ، وما يدخل 

 .. ضمن الثقافة التربوية ، وما يتعلق باإلعالم واإلعالن وأنشطتها 

وهو مما يدل على تداخل وتصنيف ومكونات وأجزاء الثقافة ،           

ر وما يمتد باتجاه حضاري ، بشكله المباشر وغير مباشر ، ومنظو

وغير منظور ، ومنه ما يدخل ضمن البيئة الداخلية والبيئة الخارجية ، 

 ..بجوانبها المادية وغير المادية والنفسية 

لذا البّد من ظهور إدارة الثقافة وتخصصاتها ، وإدارة التغيير         

 ..الجات لكل ما تواجهه األنشطة وسبل المع

ية ، وتشمل بذلك الموارد ومنه ما يتعلق بالثقافة السياح           

والدراسة والعالج  ةالنظرالتمييز والبشرية والمشاريع ، وما تجمع ب

                                                 
 
الثقافة التنظيمية وأثرها في بناء إدارة الجودة الشاملة ؛ مع / باسمة محمد باني : راجع مثاًل  - 

رسالة ماجستير / دراسة تحليلية في الشركة العامة لإلسمنت الجنوبية معمل سمنت الكوفة الجديد 

 .  2114ص / جامعة الكوفة / إلى كلية االدارة واالقتصاد  مقدمة
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ما يتعلق بأنظمة المشاريع وأهدافها ، والتطورات ، وللمشاكل 

اإلدارية  :ها ، والموارد البشرية التخصصية التكنولوجية ومواكبت

 ..والفنية والخدمية 

م ، ما يحث على ضرورة الثقافة وجانب من تراثنا العظي          

التعليمي من  –السياحية ؛ واالستفادة مما يتعلق بالجانب التربوي 

اآلثارية ، وهو جانب مما  –خالل االستقراء المتجه بالثقافة التاريخية 

 ( :عليه السالم)يتضمنه قول أمير المؤمنين اإلمام علي 

اِضيَن ، َوَذكِّْرُه ِبَما َأَصاَب َمْن َكاَن َواْعِرْض َعَلْيِه َأْخَباَر اْلَم...  )       

وِسْر ِفي ِدَياِرِهْم َوآَثاِرِهْم ، َفاْنُظْر ِفيَما َفَعُلوا ، َوَعمَّا . وَِّليَن َقْبَلَك ِمَن اأَل

وا ِحبَِّة ، َوَحلَُّفِإنََّك َتِجُدُهْم َقِد اْنَتَقُلوا َعِن اأَل! ْنَتَقُلوا ، َوَأْيَن َحلُّوا َوَنَزُلواا

(َوَكَأنََّك َعْن َقِليٍل َقْد ِصْرَت َكَأَحِدِهْم ، داَر اْلُغْرَبِة 
 
 . 

 :نب من مضامين فلسفة ذلك يبدأ من وجوا          

 ٍء ْرِض اْلَخاِلَيِة َما ُأْلِقَي ِفيَها ِمْن َشْيَوِإنََّما َقْلُب اْلَحَدِث َكاأَل)         

َقْبَل َأْن َيْقُسَو َقْلُبَك ، َوَيْشَتِغَل ُلبَُّك ، ِلَتْسَتْقِبَل ِبِجدِّ  َدِبَفَباَدْرُتَك ِباأَل. َقِبَلْتُه 

َ كَفاَك َأْهُل التََّجاِرِب ُبْغَيَتُه َوَتْجِرَبَتُه ، َفَتُكوَن َقْد  َرْأِيَك ِمَن اأَلْمِر َما َقْد

َتاَك ِمْن َذِلَك َما التَّْجِرَبِة ، َفَأ الِجُكِفيَت َمُئوَنَة الطََّلِب ، َوُعوِفيَت ِمْن ِع

(َقْد ُكنَّا َنْأِتيِه ، َواْسَتَباَن َلَك َما ُربََّما َأْظَلَم َعَلْيَنا ِمْنُه 
2
 . 

َأْي ُبَنيَّ ، ِإنِّي َوِإْن َلْم َأُكْن ُعمِّْرُت ُعُمَر َمْن َكاَن َقْبِلي ، َفَقْد )         

ِرِهْم ، َوِسْرُت ِفي آَثاِرِهْم ؛ َحتَّى َنَظْرُت ِفي َأْعَماِلِهْم ، َوَفكَّْرُت ِفي َأْخَبا

ُعْدُت َكَأَحِدِهْم ؛ َبْل َكَأنِّي ِبَما اْنَتَهى ِإَليَّ ِمْن ُأُموِرِهْم ؛ َقْد ُعمِّْرُت َمَع 

ِرِه ، َوَنْفَعُه ِمْن َضَرِرِه ؛ َأوَِّلِهْم ِإَلى آِخِرِهْم ؛ َفَعَرْفُت َصْفَو َذِلَك ِمْن كَََد

َجِميَلُه ، َوَصَرْفُت  ُه ، َوَتَوخَّْيُت َلَك يَلَنِخَك ِمْن ُكلِّ َأْمٍر َفاْسَتْخَلْصُت َل

َعْنَك َمْجُهوَلُه ، َوَرَأْيُت َحْيُث َعَناِني ِمْن َأْمِرَك َما َيْعِني اْلَواِلَد الشَِّفيَق ، 

، ِر َوُمْقَتَبُل الدَّْهِرْلُعُمَوَأْجَمْعُت َعَلْيِه ِمْن َأَدِبَك َأْن َيُكوَن َذِلَك َوَأْنَت ُمْقِبُل ا

ُذو ِنيٍَّة َسِليَمٍة ، َوَنْفٍس َصاِفَيٍة ، َوَأْن َأْبَتِدَئَك ِبَتْعِليِم ِكَتاِب اهلِل َعزَّ َوَجلَّ 

                                                 
 
دار /  ط/ ضبط نّصه صبحي الصالح / نهج البالغة ( / عليه السالم)اإلمام علي بن أبي طالب  - 

 . 392ص / .967 / لبنان / بيروت  / الكتاب اللبناني 
2
 . 393ص / نهج البالغة  - 
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َوَشَراِئِع اإِلْسالِم َوَأْحَكاِمِه ، َوَحالِلِه َوَحَراِمِه ، ال ُأَجاِوُز َذِلَك ، َوَتْأِويِلِه 

مَّ َأْشَفْقُت َأْن َيْلَتِبَس َعَلْيَك َما اْخَتَلَف النَّاُس ِفيِه ِمْن ُث. ِبَك ِإَلى َغْيِرِه 

َأْهَواِئِهْم َوآَراِئِهْم ِمْثَل الَِّذي اْلَتَبَس َعَلْيِهْم ، َفَكاَن ِإْحَكاُم َذِلَك َعَلى َما 

ُن َعَلْيَك بِه َكِرْهُت ِمْن َتْنِبيِهَك َلُه َأَحبَّ ِإَليَّ ِمْن ِإْسالِمَك ِإَلى َأْمٍر ال آَم

اْلَهَلَكَة ، َوَرَجْوُت َأْن ُيَوفَِّقَك اهلُل ِفيِه ِلُرْشِدَك، َوَأْن َيْهِدَيَك ِلَقْصِدَك، 

(َفَعِهْدُت ِإَلْيَك َوِصيَِّتي َهِذِه 
 
 . 

اإلنسانية ، ونتائج هذا الحراك الواعي  –وبمضامينها السلمية            

للفكر والنفس والسلوك األدائي ويمي التقالتقييمي الوظيفي ووالهادف ، 

 ..، على المستوى الوطني والعالمي  الفردي والجمعي والمجتمعي

اقتصاديات السياحة ثقافة  ما يتعلق من ومنه مضامين          

االجتماعية ، والسبق التربوي والتعلمي  –والسياحة االقتصادية 

حمله من األمن والتعليمي الذي يجمع بين اإلنسانية بكل وعي وما ي

..والسالم ، وما ال يسع تناوله في حدود ومحددات هذا البحث 
2
 

وكذلك ما يجمع بين السبب والنتيجة ، واإلنسان والحدث ،           

وتهديدات وتحديات ومخاطر ما ، وبناء الدولة ومؤسساتها من جهة 

يحيق بالحضارات والثقافات ومقوماتها ، واستراتيجيات إدارتها في 

وء هندسة وإعادة هندسة اإلدارة ، وجانب منه إدارة الموارد ض

البشرية بفاعلية وعي واستيعاب وتفاعل الثقافة والثقافة التخصصية ، 

وجانب منه الثقافة السياحية المطلوبة الستزادة كل البشرية منها ، 

ومحوريها السائح والزائر والقائم على صناعة السياحة وتمويلها ، 

ا في كل مستويات الهيكل التنظيمي وما يوضحه والعامل ضمنه

مسؤوليات وحقوق مشتركة ويتضمنه الدليل التنظيمي من تخصصية و

 .. ومستدامة
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 بني العلوم والسياحة واملوارد البشرية: ثالثًا 
 

تسعى ومتداخلة ،  وأخالقية ترتبط كل العلوم بفلسفة إنسانية           

ق أهداف وغايات ، بمؤشرات باستراتيجيات حراكها ، نحو تحقي

قوة وضعف ، وفرص : ما يظهر من الرؤى والرسالة التي تخطها ، و

وتحديات ، وما تضع وتحدد من دراسات وخطط استراتيجية قابلة 

للتطبيق والتنفيذ على أسس تقييمية وتقويمية ، وبفاعلية البيئة الداخلية 

 .. والبيئة الخارجية 

مختصرة ، تشمل العالقة بين العلوم وهذه المؤشرات ال           

والسياحة والصناعة السياحية ومتطلباتها من الموارد البشرية وما 

 ..تمتلكه من قدرات ومؤهالت وخبرات 

ولذا تتعدد اتجاهات وتداخالتها السياحة واألنشطة السياحية           

 :والعلوم السياحية مع مختلف العلوم ، كأن يكون 

السياحية ، وما يحقق  –ي ؛ بجوانبه النفسية علم النفس السياح -

ته وعالجاته من االستقرار النفسي واالستجمام ابدراس

والترويح النفسي ، وما شابه ذلك ، فهو يعالج بعلمية 

وموضوعية ، كل َمْن يدخل ضمن المنظومة السياحية ، من 

وارتباطها وحتى العمرانية ، السائح والبيئة والمواقع السياحية 

وانب النفسية والجذب السياحي ، وامتدادها للمشاريع بالج

 ..السياحية والموارد البشرية العاملة فيها 

السياحية ، وما  –علم االقتصاد السياحي ؛ بجوانبه االقتصادية  -

والجدوى االقتصادية للمشروع  ةانب االقتصاديويهتم بالج

ير والمعلم السياحي ، واستثمار عوامل اإلنتاج في تنمية وتطو

االقتصاد الوطني والدخل الوطني ورفع من مستوى الدخل 

والمستوى المعاشي ودوران العمل كمنهج اقتصادي ، وما 
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يوافر من فرص عمل في سوق العمل السياحي ، وما يحققه 

 ..من عالجات العرض والطلب وآلية السوق 

السياحية ،  –علم اإلدارة السياحي ؛ بجوانبه اإلدارية  -

الخصوص عند مهام وفن ومهنة ، ويتداخل بكتخصص وثقافة 

ما يأخذ مهامه بشكل أوسع ، البشرية المتخصصة ، و مواردال

في كل المستويات اإلدارية والفنية والخدمية ، وما يدخل 

، وإدارة مرافقه السياحية ضمن تخصص المشروع السياحي 

لتنفيذ األعمال المخطط لها ، ومتطلبات وتطبيقات المزيج 

للسياحة والخدمات السياحية ، وتحقيق األهداف التسويقي 

 ..المرسومة 

السياحية ، وما  –علم االجتماع السياحي ؛ بجوانبه االجتماعية  -

له من عالقة بين السياحة والمجتمع ، والتأثيرات المتبادلة 

كمجتمع وكموقع سياحي يتصف بمقومات السياحية ، وما له 

ة أو القوى العاملة في من عالقة بين السائح والموارد البشري

هذا المجال ، وما لهما من مشكلة مشتركة وأنساق اجتماعية 

وتجمعاتها والصناعة والمقومات والخصائص السياحية ، 

وللسياحة مجتمعه الخاص وحراكه وبنيته وتغيراته وثوابته 

 ..ونموه وتطوراته واستدامته 

والسياحة  وهكذا تتحدد وتتفاعل االرتباطات بين العلوم         

، منه ما يتعلق بالسياحة آخر ، والموارد البشرية ، وجانب تكميلي 

ما و، السياسة واألمن والثقافة والبيئة والقوانين والتشريعات  السيما

والتوقيتات المؤشرات الزمنية ال يمكن إغفال ديموغرافية ، ويتعلق بال

سياحي ال ، والحراك، كما هو عليه السياحة الدينية والمناسبات 

 .. ومواسمه وطبيعته ومحدداته وأهدافه
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 املبحث الثاني
السياحة بني التخصص والتقييم والتقويم 

 وأخالقيات العمل
 

ومواصلة ِلما سبق من مختصر بيانه ، ستكون محاور هذا            

لوظيفي والتقويم األدائي ، المبحث ، الجمع بين التخصص والتقييم ا

 :أخالقيات العمل ، وكاآلتي  منزم ضمنها التوما ي

 .السياحة والتخصص السياحي ومواكبة التطور : أواًل 

 .السياحة وتحليل الوظائف وتقييمها وتقويم األداء : ثانيًا 

 .أخالقيات العمل السياحي : ثالثًا 

 

  السياحة والتخصص السياحي: أوالً 
 ومواكبة التطور

 

الكلية والجزئية ، وما تتطلب  ولطبيعة السياحة ومستلزماتها           

من الجذب السياحي من داخل البالد وخارجه ، أمور عّدة الستدامة 

 ..أهدافها واستراتيجياتها 

لذا البّد من شمول السياحة والصناعة السياحية وما تقدِّمه من           

إشباع حاجات السائح أو الزائر ، االهتمام بكل ما هو يدخل ضمن 

وذلك بمواكبة وزيادة  Growthوالتنمية  Developmentالتطوير 
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ما تمليه األهداف ، لتحقيق و ، كل ما يتعلق بجانب معين من الحياة

أفضل وأنسب ما يشبع الحاجات على أفضل وأكمل وجه ممكن مما 

يتوافر من قدرات ، والسيما التقنية منها  ، واالهتمام بما تتطلبه 

والخطط التدريبية ، وبحسب  Trainingالموارد البشرية من التدريب 

..ما يتناسب مع مهام األعمال ومتطلبات التنفيذ من آليات ومرونة 
 
 

وللتخصص وتطور وتشعب وتركز مهنيته السياحية ، وما          

ينصب ضمن المهام واألهداف والحراك ، وما يتطلب من شموله عند 

اه طردي كل نمو وتطور جزئي أو كلي ، وما يتحقق من جوانب باتج

بين نمو وتطور المرفق السياحي على المستوى المحلي والوطني 

ما ومنها ، والعالمي ، وما يواكبه من تطور في المؤسسات والمشاريع 

وتخصص األعمال في  السياحية والتخصص السياحييتعلق بالجوانب 

 .. صناعة السياحة

دخل ضلمن  وكذلك ما يتطلبله ملن إعلادة النظلر اللدوري ، ِلملا يل                

الخللدمات السللياحية مللن البنللى التحتيللة المتمثلللة بللالطرق والمواصللالت   

المناسبة ، وما يتطلب من تزويد الطرق بالخدمات ، وتجهيزهلا بالميلاه   

 ..أُلخر ، كالصرف الصحي وما كاملة والكهرباء والخدمات ا

دوائلر البريلد واالتصلاالت    ؛  منها ملا يشلمل  الفوقية أما الخدمات         

النترنللت والشللرطة والصلليرفة والصللحة وورا تصللليح السلليارات    وا

.إل  .. وصالونات الحالقة وبيع المستلزمات اأُلخر 
2
 

وهللي مللا تحقللق الخللدمات السللياحية والجللذب السللياحي فللي أي             

مكللان وزمللان ومناسللبات ، وتعتمللد أساسللًا فللي قّوتهللا علللى اإلمكانيللات   

جلللوده وتطلللوره المسلللتمر ،   والتنلللوع الحاصلللل فيللله ، واسلللتمرارية و   

 ..وتواصل التنمية والتطوير ، بجوانبها األفقية والعمودية 
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وملللن جانلللب آخلللر ، ومملللا يتوقلللف عليللله النجلللاح فلللي صلللناعة           

ب ، السياحة ، هو ما يتوافر وما يتوافلق بلين عنصلري العلرض والطلل     

القائم فيها الجانب السلياحي ، والطللب    فالعرض يخص الجهة أو الدولة

 ..ما يكون من قبل السائح أو الزائر 

بمعنى آخر ، وجود الرغبات السياحية والجذب السياحي فيهلا ،           

ومللا تشلللبع مللن دوافلللع السللفر فلللي مجللاالت المتعلللة والثقافللة والعلللالج      

 والرياضة واألعمال والمؤتمرات والندوات والدراسلة ، ومقابلله تلوافر   

ومللا يتطلللب مللن التنشلليط   للجهللود التسللويقية ،   التخصللص المسللتوعب 

..المتفق مع اإلمكانات التخصصية المتاحة لدى الجهات المعنية 
 
 

وجوانبللله ومهامللله التخصصلللية ، وملللا يحملللله ملللن عموميلللات             

وخصوصلليات ، ربمللا ال تنطبللق علللى السللياحة الدينيللة ، وذلللك لكللون     

 منبعهلللا والقلللوة الجاذبلللة والداعملللة ، هلللي األملللاكن أو المواقلللع الدينيلللة 

المقدسة ، والتي يكون الزائر والسلائح هدفله األساسلي إشلباع رغبلة أو      

حمللله مللن أسللاس البواعللث الفكريللة ،   حاجللة أو ميللول عقائللدي ، ومللا ي 

 ..األجر على قدر المشقة مدى عمق تصوره وإيمانه على إن و

وبالرغم من اختالف نظرت الزائلر فيملا مضلى ، والزائلر فلي                

توى ملا يحملله ملن الثقافلة والعقيلدة الدينيلة ، إاّل       الوقت الحاضلر ، بمسل  

إنهما هدفهما واحد ، أال وهو زيارة العتبات المقدسة ، وما تتضمن ملن  

مفهللوم الزيللارات ومفهللوم السللياحة الدينيللة ، ومللدى ومسللتوى حريللة       

 ..على اآلخر عقالنية بالعقيدة والعبادة واالنفتاح 

ائح فلي الوقلت الحاضلر ، يلأتي     وبشكل عام فلإن الزائلر أو السل             

لألمللاكن المقدسللة أو األمللاكن السللياحية األخللرى ، ولديلله رغبللات فللي     

تللللذليل جميللللع العقبللللات والصللللعاب والمخللللاطر ، كالنقللللل والطللللرق       

والمواصلللالت ، وملللا يتطللللب أمنللله وراحتللله فلللي الفنلللادق والمطلللاعم     

، إللل  ، ومللا يكملهللا ، وإن لللم يجللد ذلللك  .. واألسللواق ومراكللز التبضُّللع 

 ..سيغادر وال تطول مدة إقامته 
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ويتطلللب اإلشللارة إلللى أّن عالقللة الجانللب السللياحي والسللياحة                 

الدينيللة بالجانللب الجغرافللي والسللكاني كمللا هللو عليلله لمحافظللة النجللف    

 .. المقدسة والكاظميين المقدسة األشرف وكربالء المقدسة وسامراء

خصوصلللية التنميلللة  وملللا يتوجلللب األخلللذ بنظلللر االعتبلللار ملللن           

، بمللا فيهللا ؛ المنللاو والمللوارد   راتوتطللوير متطلبللات السللياحة والزيللا 

البشرية والجذب السياحي واالستثماري ورؤوس األموال ، وما يتطلبه 

..من أخالقية وخصوصية جذب الكوادر المتخصصة 
 
 

لللذا البللّد مللن التخطلليط وتهيئللة األجللواء المناسللبة ، ومللا يالئللم                

ه الزائر أو السائح من راحة وأمن واسلتقرار وطمأنينلة ، وهلو    ويستحق

ما يدعم السياحة ، والسياحة الدينية ، ومستقبلها بشكل عام ، والسياسلة  

االستثمارية بكل أشكالها وتطبيقاتها وما يشجع عليها ، والدفع بالحركة 

 ..االقتصادية لالزدهار والتطور والتقدم 

 

وظائف وتقييمها حتليل الالسياحة و: ثانيًا 
 وتقويم األداء

 

تخصصاتها ما تمليه مهام ب والوظائف ترتبط كل األعمال         

المتنوعة الدقيقة والشاملة ، ومنه ما يتوجب وجود نظام يحتوي 

 .. وما دونه  بالفكر متطلباتها التخصصية وتميزها االستيعابي

البشرية  لذا أصبح االهتمام بشكل استراتيجي بالموارد          

وتخصصاتهم وتأهيلهم للقيام بمهامهم الوظيفية من خالل ما يضعه 

:في مختصرها تحليل الوظائف بتفاصيلها ، كما هو عليه 
2
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ة يالوظيف األنشطة الممثل بتشريح : أو العمل توصيف الوظيفة -

 ..ومتكامل  ودقيق ومتطلباتها بشكل تفصيلي

ققه التوصيف المعتمد على ما يح :أو العمل وصف الوظيفة  -

 لية ليضع شكل الوظيفة المطلوبةمن دقة وانسيابية وفاع

من التخطيطية مختلف المستويات في الهيكل التنظيمي ل

الهيكل أو وما يكامله في تفاصيل محتوى والتنفيذية ، 

 ..الدليل التنظيمي هو  خريطة التنظيميةال

الالحقة للتوصيف والوصف  : أو العمل مواصفات الوظيفة -

المحقق لبيان دقيق لكل َمْن يشغل الوظيفة ، يفي الوظ

 ..يات والسلم الوظيفي وما يناسبها وبمحددات المستو

كنظام فرعي ،  للتكامل من تحليل الوظائف أو األعمال وما يمتد        

، الثاني والثالث ينالفرعي ننظامي، اللنظام تصميم العمل وتقويم األداء 

 : ومختصرهما 

  العدل والمساواة والتكافؤ ، متطلباته من و: تقييم الوظائف

 ..والحوافز نه ما يتعلق بالرواتب واألجور وم

 تنفيذه  تطابق ما مخطط له وما يتممستوى و : تقويم األداء

 ..الرقابة التقويمية المعايير وأداءه ب ومستوى

المرافق السياحية من ا ينطبق على كل ما تحتاج إليه وهو م           

، وما يتعلق من حاجات السياحة ( القوى العاملة ) البشرية  الموارد

ومنها الفنادق والمطاعم والنقل والمصارف والجوانب الصحية 

والخدمية األخرى المساندة لمهام وأنشطة السياحة واستقبال كل سائح 

وزائر ، وما يحتاجون إليه من خدمات متنوعة تلبي وتحقق ما يوصل 

 ..مات بكل تفاصيلها ومواقعها ومتطلباتها به لجودة السياحة والخد

وال ننسى الموارد البشرية التي تدخل ضمن االحتياجات          

األمنية ومتطلباتها من حماية المواطن الذي يقدم الخدمات ، والسائح 

                                                                                                      
نظام تصميم العمل وتقويم األداء ودوره في المشاريع اإلنتاجية / هاشم حسين ناصر المحنك . د  -
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Tourist  والزائر الذي هو محور وهدف قيام السياحة وأنواعها ،

يتعلق بقيام كل األنشطة وبما تمتلكه من مقومات سياحية ، وما 

 ..ما يدعمها تنمية وتطوير و، لسياحية وتنميتها وتطويرها ا

وحتى يمتد بموارده البشرية إلى المنتوجات السلعية والخدمية          

والمعلوماتية ، ليشمل الطرق والجسور والمواصالت واالتصاالت 

عام ،  والمنتوجات بشكل، والترجمة ، والمحال التجارية واألسواق 

والمنتوجات السياحية بشكل خاص ، ومنها ما يتمثل بالسلع التي ترمز 

لمنطقة سياحية أو دولة ما ، سواء كانت ترمز فيه لجانب ديني أو 

 ..وما شابه ذلك .. آثاري أو ثقافي أو ما يخص مؤتمرات 

 Humanوبذلك تظهر أهمية إدارة الموارد البشرية         

Resource Management جانب حيوي من العملية اإلدارية ك

المتضمن لعدد من الوظائف واألنشطة الهادفة لغرض إدارة العنصر 

البشري بأسلوب فعال وإيجابي لتحقيق األفضل في كل ما يصب في 

مصلحة المشروع والعاملين والمجتمع ، وبطبيعة الحال ترتبط وظائف 

..لمشروع وأنشطة إدارة الموارد البشرية مباشرة بإستراتيجية ا
 
 

ويمكن وضع مخطط يوضح جوانب من فعالية العالقات        

الموارد  –واستراتيجياته بين المشروع بشكل عام والمشروع السياحي 

 :البشرية بشكل خاص وكاآلتي 
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 يبين الترابط العام بين الثقافة السياحية (   ) مخطط 

 الموارد البشرية  –شاريع ومنها السياحية وإستراتيجية تنمية الم
 

عالقات 

 المشروع

عالقات القوى 

 العاملة

بلورة قوة 

 العمل وفرصه

البيئة 

 الداخلية

البيئة 

 الخارجية

التدريب 

والتأهيل 

 والموائمة

استقطاب وتعيين 

 المطلوب واألفضل

التحسين المستمر والمستدام 

لتنمية وتطوير المشروع 

 والكوادر ومنها السياحية

تطوير القدرات 

واإلمكانيات 

 وتقنياتها

تطور الحاجات 

والسلع والخدمات 

 والمعلومات

المعلومات 

المرتدة 

والموائمة 

مع 

إستراتيجية 

تطوير كل 

ها شيء ومن

 –التقنيات 

القوى 

 البشرية
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ومنه ما يتبين بأّن الموارد البشرية من مقومات قوة             

المشاريع ، ومنها السياحية ومحددات تخصصاتها ، بشقــّي اتجاهاتها 

ة حدوااصر ، لذا ُتعد الموارد البشرية الريادية والقيادية باتجاه تقني مع

فاعلة والحيوية واإلستراتيجية والمستدامة األصول الحقيقية ال من

 ..للمشاريع المستمرة 

 Humanوبهذا يتجه التخطيط االستراتيجي للموارد البشرية           

Planning Resource استقطابها ما يتحقق من وRecruitment 

وتعيينها وتأهيلها بشكل يتالئم مع مقومات المشاريع ومنها السياحية 

لية ومصادرها من جهة ، والموارد البشرية ومصادر بما فيها التموي

تأهيلها بالمؤهالت والخبرات النظرية والعملية ، والتدريب المؤهل 

والمالئم للعمل ، وما يحتاج التنفيذ في كل المستويات واألدوار 

والمسؤوليات ، وهي ذات عالقة بأهداف واستراتيجيات المشاريع 

..المتنوعة 
 
 

، فإّن رأس المال الفكري  (Stewart)هة نظر حسب وجبو          

رأس المال البشري ، ورأس المال الهيكلي ، ورأس المال  : يتكون من

..الزبائني 
2
 

كل ذلك وغيره ، يتطلب إلى بناء الثقافة والثقافة السياحية           

المرتبطة بالموارد البشرية وتنميتها وتطويرها التخصصي ، وما 

                                                 
 
 . 239 -228، ص  55ص / المصدر نفسه / زكي محمود هاشم . د: راجع  - 

- Wit, Bob De & Meyer, Ron / Strategy ; process, content, Context / 2
nd

 

Ed., Typeset By J & L Compositions, Filey, North Yorkshire, 2002. 

- Dess, Gregory G. & Others  / Strategic Management ; creating 

competitive advantages / 3ed edition / McGraw-Hill Higher Education / 

Now York / Americas / 2007 . 

- Viardot, Eric / Successful Marketing Strategy For High – Tech Firm / 

3ed Ed., Artech House Boston – London, 2004 . 
2
وبطاقللة  Stewartالعالقللة بللين رأس المللال الفكللري وفللق نمللوذج    / صللفاء تايلله محمللد  : راجللع  - 

مجللة  ( /  األشلرف محافظة النجف دراسة تحليلية في معمل األلبسة الرجالية في )األداء المتوازن ؛ 

 .  254 -228ص /  3 21آذار / السنة الثامنة /  28العدد / مركز دراسات الكوفة 
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شاملة ومتكاملة ومستمرة  إستراتيجية يتطلب من وضع خطط

للوظيفة  ومستدامة وفاعلة ، وما تملكه من انسيابية ومرونة مناسبة ،

ليل وتقييم الوظائف وتقويم األداء العالي حوما يترتب نتائجها عن ت

 ..والمتميز 

 

 أخالقيات العمل السياحي: ثالثًا 
  

تطور مكوناتها اآلنية تأخذ السياحة بأنواعها وتعدد أشكالها و          

والمستقبلية ، الخصوصيات واألهمية البالغة بالنسبة للدولة ومدنها 

القائمة على هذا المصدر الحيوي من ؛ الدخل واإليرادات ، للفرد 

 ..والمجتمع 

وال تقف السياحة عند حد معين ، بل هي تتصف بالتغير          

ان وظهور جذب فقدالما يجري من الجزئي والتغيير الشامل ، و

 ..سياحي آخر جديد 

وربما تتعدد أساليب ومكونات وأنواع الجذب السياحي في          

أو ، المدينة الواحدة ، أو تتكامل بسياحتها مع المدن بذات الدولة 

، كأن تكون سياحة دينية وسياحة ترفيهية ، للدول اأُلخر المجاورة 

ؤتمرات وندوات ، أو ، وسياحة م، وسياحة عالجية وسياحة آثارية 

 .وهكذا  ... دراسية –علمية سياحة 

مؤثرًا في ذلك على ديمغرافيتها ومكونات مجتمعاتها العامة           

 ..والتخصصية ، وما يتعلق باتجاهات األخالقيات  ، والخاصة

وهنا يظهر جانب من هذه األخالقيات ، ما يتضمنه كل عمل ،          

ويم العالقات والسلوكيات القويمة ، وتدخل ومتطلبات الحفاظ على ق

 :أخالقيات العمل في مجاالت متعددة ، منها 

ما يتعلق بذات العمل ، ومتطلباته وموقعه المالئم ، ومصادر  -

 ..التمويل 
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ما يتعلق بالتخصص والمهنة ، ويدخل ضمنها الجودة  -

والماركة التجارية وسمعة ذات المنتوج من ، ومستوياتها 

 ..لخدمات أو المعلومات السلع أو ا

شاطه وطبيعة مكوناته ، بذات المشروع واسمه ونما يتعلق  -

االجتماعي والديني  –للموقع الجغرافي  ومنتوجاته ومالئمته

وما شابه ذلك ، ومنه ما يتعلق بشهرة .. واالقتصادي 

 ..المشروع أو المحل 

ما يتعلق بالقائمين على المشروع ومستقبلهم وسمعتهم بكل  -

لها ، المادية وغير المادية والمالية ، واهتزاز سمعتهم أشكا

 –االقتصادية وائتمانهم التجاري ، وامتداداتهم األسرية 

 ، يجعلهم واألخالقيات اعية ، وما ُيملى عليهم من القيماالجتم

 .. يخسروا الكثير عند السلبية ، ربما

ما يتعلق بالعاملين في المشروع وعلى كل المستويات ،  -

 ..هم العلمية والمهنية واالجتماعية ، وحمايتهم األمنية وسمعت

لموارد البشرية اما يتعلق بالثقافة التنظيمية ، وما تضفيه على  -

 ..للمشروع انتماءاتهم مدى الشعور بو

ولذا فأخالقيات العمل والمهنة ، تحتم على المعنيين حسابهم            

، والسيما شكل خاص بلمستقبلهم ، وهو ما يشمل القطاع السياحي 

يبرز ذلك في السياحة الدينية والسياحة العالجية وسياحة المؤتمرات 

 ..والندوات والسياحة الدراسية 

وما يتطلب من ثقافة تستوعب كل األمور التي يحتاجها            

 ..طة السياحية ؛ الموارد البشرية الكادر القائم على األنش

قول بأن قويم الثقافة السياحية بما يقابله وبشكل عام ؛ يمكن ال          

وما يحملوه من هذا المقوم المهم  ، من الموارد البشرية وإدارتها

مهمة ،  إستراتيجيةنقطة قوة  بسالمته والخطر ، الذي ممكن أن يكون
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وعامل من عوامل النجاح المستمر للمشروع السياحي والعاملين فيه 

 ..تويات الوظيفية من مختلف الكوادر والتخصصات والمس

وأخالقيات العمل وأخالقيات المهنة بالتعلم والتعليم ، يجعل          

للعاملين في المشاريع السياحية بكل تخصصاتها وتخصصاتهم ، مورد 

موارد غير المنظورة الداعمة للمكانة التي يحرزها المشروع المن 

الوظيفي األداء  – Moral Reasoningالتفكير األخالقي ؛ بمفصلية 

..  فيه القوى العاملةوالمحقق للتنمية والتطوير لذات المشروع 
 
 

ويرفع من مستوى الجودة وتطبيق عناصر الجودة الشاملة ،           

السلعي والخدمي والمعلوماتي ، ما تتضمنه أخالقيات  ؛ ضمن المنتوج

العمل ، ومنه ما يدخل ضمن مجاالت العمل السياحي ، وما تحققه 

..الجودة الشاملة في القطاع السياحي  إدارة
2
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 املبحث الثالث
السياحة بني اجلودة ورأس املال الفكري 

 والتوجه الريادي
 

استكمااًل للمبحثين السابقين ، ستكون محاور هذا المبحث           

 :وكاآلتي ، تجمع بين الجودة والفكر والريادة 

 .لسياحية وسبل تعزيزها جودة السياحة والخدمات ا: أواًل 

 .رأس المال الفكري وإدارة الموارد البشرية : ثانيًا 

 .التوجه الريادي والقيادي في مجاالت السياحة وإدارتها : ثالثًا 

 

 

اخلدمات السياحية و السياحة جودة: أوالً 
 وسبل تعزيزها

 

كل تقّدم وما سيلحق ، فإّن الجودة مطلوبة في  ما  معكاماًلتو          

مناحي الحياة ، والبّد من تعزيزها ، إذا ما أريد النجاح في تفاصيل 

الحياة وما يدخل من تخصصات ضمن القطاعات الصناعية 

 ..والزراعية والتجارية والمصرفية والسياحية 
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فيه ما يتطلب من ومن سبل تعزيز الخدمات السياحة ، بما            

نب من متطلبات ما يخص معالم مثاًل يمكن تحديد جواجودة السياحة ، 

 Hotelخدمات الفنادق ، يبدأ من وضوح الهيكل التنظيمي للفندق  

Organizations Chart  بما فيه ؛ طبيعة وتكوين ونشاط الفندق ،

وخدماته ، وموارده المالية ومصادر التمويل ، وما يترتب عليه من 

ته تحديد حجم ودرجة ومستوى الفندق ، وما يتحدد ضمن مكونا

وتجهيزاته والموارد البشرية ومهاراتهم وقدراتهم بالتوازي مع حجم 

وما كامل .. العمل ، وما يحتاجه الزبون وما يترتب عليه من الرضى 

 ..ذلك في إدارة المرفق السياحي 

وبهذا فإّن من ركائز وأركان وفاعلية الثقافة السياحية ، هي            

ستمر لدى طرفي المشاريع ، المتمثلة الوضوح وبناء ثقافة التحسين الم

بذات المشاريع ومكوناتها ، بما فيها المالك والمستثمر والممول ، 

واهتماماتهم بنظام وفاعلية التحسين في كل مناحي وأنشطة ومنتوج 

شرية وما تحمله المشروع ، وما يكملها من جهة أخرى من الموارد الب

 ..من ثقافة تخصصية 

الثقافة السياحية المستدامة والمواكبة لكل نمو ند تكامله عو          

رة والخطط هندسته وإعادة هندسته باإلداما يتحقق من وتطور ، و

 والكادرمصادر التمويل تنوع  من استقطاب وتفاصيلها ، وما يدعم

 ..ومكانته  ، من أجل استدامة المشروع تهوقياد تهريادبالمتميز 

، وره التحسين المستمر والمستدام وبذات الوقت ؛ يأخذ بد          

العمل الفاعل واالنسيابي ليكون  وثقافة التحسين المستمر ، مستوى

عوامل النجاح إلدارة الجودة الشاملة ، لكونها مكون مهم من من حد وا

مكونات االستراتيجيات المؤدية للتكامل بين جميع عوامل النجاح 

 Customerلى الزبون واستثماراته ، وباألخير ما يهدف للتركيز ع

Focus  ومنه ما يحقق رضى الزبونCustomer Satisfaction  أو

 ..رضى المستهلك النهائي 
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وُيعد هذا ركيزة وركن من أركان استراتيجية التفوق             

التنافسي ، وال يكون ذلك إاّل بمشاركة مجموعة من العوامل ، كما هي 

واالهتمام بما  Employee Involvementعليه مشاركة العاملين 

 Informationيتحقق من تقدُّم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

Technology And Communication .. 

وما يتحقق ويؤهل المشروع وموارده البشرية من االستثمار           

في ظل مخطط التحسين المستمر وثقافة التحسين المستمر 

Continuous Improvement Culture  وما يحققه نجاح النشاط ،

أنشطته التقليدية وغير اإلداري والتقني والخدمي للمشروع السياحي ، ب

، وما يتحقق من التفاعل والنجاح باتجاهات المزيج التسويقي  التقليدية

..اإلستراتيجي  Tourism Marketing Mixالسياحي 
  

 

لصناعة وباتجاه ما يدعمه من التوجه والسلوك الريادي ل         

السياحية ، وما يدعم اإلدارة من موارد بشرية بفكر ريادي متجدد 

عالقة بمختلف العلوم ، واختيار السبل التي يتم  من يستثمر كل ما له

..من خاللها تعزيز  جودة الخدمات والصناعة السياحية 
 
 

 

 رأس املال الفكري وإدارة املوارد البشرية: ثانيًا 
 

دارة بشموليتها لكل األنشطة اآلنية للمشاريع ، تتجه مهام اإل          

وما يتم من استحداث وتطوير المؤسسات أو المشاريع ، للنهوض 

 ..بمتطلبات التنمية والتطوير 

وال يقف محوره عند الموارد البشرية بالكم وجودة قدراتهم           

وأداء ما يتحملوا من مهام ومسؤوليات ، بل يمتد للبحث واستقطاب 

لكوادر المتقدمة ؛ الريادية والقيادية منها ، لتكون رأس المال البشري ا

                                                 
 
 ..المصدر نفسه / اكر عبد الحسين الشكري بشرى ش: ينظر  - 

 ..المصدر نفسه / أمير نعمة مخيف الكالبي  -
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والفكري ، ويكون من أولويات تعيينها ، أو على األقل إبرام العقود 

 طي داعم بشكل استراتيجي للمشاريعمعهم ، ككادر استشاري أو تخطي

 ..وتوجهاتها التنفيذية 

مرة ، قائمة بدعم وأصبحت المشاريع المستدامة والمست           

الفكري ، وبنتاجاتهم  –وجهود وأفكار ريادية لرأس المال البشري 

يمكن التحول لمرحلة متقدمة في ومنه الفكرية واختراعاتهم المتنوعة ، 

 ..التسويق المتميزة ، بما هو ريادي 

وهو ما ينطبق ويمكن استثماره بشكل فاعل وبانسيابية عالية           

ميز ، في المجاالت المشتركة بين السياحة والبيئة ، وما وأداء عاٍل ومت

تحققه إدارة السياحة للمرافق السياحية واتجاهاتها اإلستراتيجية 

 ..بالدراسة والتخطيط وتطبيقاتها 

ومواصل هذا النشاط ، نظام فرعي لنظام عام متكامل ،           

 التيالمعاصر  ية ، والسيما في عالمناويتمثل في إدارة الموارد البشر

أصبحت هذه اإلدارة تشارك في وضع الخطط وصنع واتخاذ القرارات 

 ..بشقيها االستراتيجي والتكتيكي ، وعلى مختلف توقيتاتها ومدياتها 

والخصوصية اإلبداعية التي تجمع الموارد البشرية وإدارتها            

ة لتحمل متطلبات وظائف اإلدارة ووظائف المشروع لتحقق الميز

التنافسية بالكفاءة المستدامة بالخبرات والتدريب وتطوير  –اإلبداعية 

القدرات وموائمتها بين الشخص والمكان والموقف ، وبناء الثقافة 

 ..يم والخصائص والتقاليد واألعراف القإيجابيات التنظيمية من 

عاطفي ، وما يسهم في بناء ما يسمى بالذكاء الال يتم إغفال و           

ألفراد العاملين وما يدخل ضمن منظومة التميز في تحقيق اصائص خ

شعور باالنتماء والوالء والتفاعل المستمر بين األفراد الاألهداف ، و

 ..والمشروع ، وما يحققه من الرضى الوظيفي 

 Organizational Climateوهنا يكون المناو التنظيمي            

صائص مميزة لبيئة العمل المناسب الذي يحقق بلورة مجموعة خ

والعالقات اإلنسانية الفاعلة بين المشروع واألفراد ، ويكون العامل 

، ووضع نظام رواتب  Moral Spiritالمهم لرفع الروح المعنوية 
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وأجور وحوافز عادلة ، تجمع بين المحددات والتطبيق ، لتحقيق بيئة 

ع والقدرات مناسبة لحماية وتنمية وتطوير رأس المال الفكري المبد

 ..المتميزة وصقل المواهب 

وهو ما تحتاج إليه ، بل بأمس الحاجة إليه ، المشاريع           

السياحية الوطنية التي هي بتماس مشترك بين السائح والموارد 

هو من يسهم البشرية العاملة ضمن قطاعاتها ، ورأس المال الفكري 

 ..ر هذه العالقة المباشرة يطوفي ت

 

التوجه الريادي والقيادي يف جماالت : ثًا ثال     
 السياحة وإدارتها

 

واستكمااًل ِلما تقدم ؛ يبدأ االتجاه الريادي والقيادي من التعلم            

والتعليم العام والخاص ، ويسبقه االتجاه التربوي الفاعل والراس  في 

ويتجه بتقمص وتأدية الدور وتحمل الفكر والنفس والسلوك ، 

 ..ولية واألداء العالي المميز المسؤ

 Entrepreneurial Orientationوالتوجه الريادي           

، لالتجاه  Entrepreneurial Learningومحددات التعلم الريادي 

 Entrepreneurial Opportunityبالفكر والفرص الريادية 

واالمتدادات وما تعززه داخل المكون النفسي ، للتوجه بعقالنية نحو 

، وما يؤثر ذلك  Entrepreneurial Behaviorالسلوك الريادي 

..على مراكز معينة منتجة بإبداع وبيان المواهب 
 
 

                                                 
 
دور التوجه الريادي في إدراك الزبون لجودة الخدمة ؛ / أمير نعمة مخيف الكالبي : ينظر  - 

دراسة استطالعية آلراء عينة من مديري منظمات القطاع السياحي الصغيرة والمتوسطة الحجم 

جامعة الكوفة / رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية اإلدارة واالقتصاد / ظة النجف األشرف غي محاف

 /21 2 . 
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وممكن أن يأخذ هذا التوجه المتميز ، مجاله في القطاع السياحي         

وتأثيره على الزبون ، من خالل ما يحققه الجديد المبدع في جودة 

سويقي السياحي ، ومدى ما تحققه إدارة المنتوج السياحي والمزيج الت

 ..الزبون السائح ، وما يشغله من مساحة التوجه القيادي المتميز 

ويمكن وضع انسيابية للوصول لإلبداع المتميز الجامع بين         

الريادي والقيادي ؛ المنطلق من نقاط القوة والحد من الضعف ، نحو 

، وتحويل ن الفرص في استثمار أكبر مساحة مما يمكن عمله 

بالوقاية والعالج إلى قوة ومكاسب التهديدات والمخاطر و التحديات

 :اآلتي ما يوضحه المخطط منه ووتوليد الفرص ، 
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 التوجه الريادي والقيادي يبين (  2) مخطط 

 في مجاالت السياحة وإدارتها

التوجه 

 الريادي

التوجه 

 القيادي

التعلم والتربية 

 والتعليم

القوة 

 والضعف

الفرص 

 والتحديات

السلوك الريادي 

 والقيادي

المحددات والتعزيز 

 النفسي

لة والتحسين الجودة الشام

المستمر وما تقدمه الشخصية 

 الريادية والقيادية

استدامة المشاريع 

المتنوعة ومنها 

 السياحية

رضى الزبون ومنه 

 الزبون السائح

المعلومات 

المرتدة 

والموائمة مع 

إستراتيجية 

تطوير كل 

شيء ومنها 

 –التقنيات 

القوى 

 البشرية
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إلنفللاق االقتصللادي ، المللوازي للتوجلله الريللادي     ومللا يخللص ا           

 ..لقيادي ، بمقوماته اإلستراتيجية وا

االقتصللللادي  األدائللللي التقللللويمو التقيلللليم الللللوظيفي فهللللو يشللللمل         

 ..الخدمات المقّدمة إلى السائحين  لمجموعة

بمعنى أن كل إنفاق من جانب السائح ، إنما هو في مقابل خدملة           

ل عليهللا ، فهنللاك مللثاًل خدمللة الفنللادق والمطللاعم ، ومللا    سللياحية يحصلل 

تشللمله مللن ؛ المبيللت والمأكللل والغسلليل والمشللروبات وسللائر الخللدمات 

..التي يطلبها السائح أثناء إقامته بالفندق 
 
 

ومقومات  اتيمكن النظر لخصائص وخصوصيمثاًل وهنا          

ور وما يحصل السياحة الدينية ، وما يحمله السائح والزائر من تص

يحقق مستوى الرضى وردود من شأنه أن عليه من خدمات مناسبة ، 

األفعال بين السائح والزائر والموارد البشرية وما تحمله من مؤهالت 

 ..وعطاء متميز ومناسب 

المشاريع السياحية  ستوعبهامتكاملة ت وهكذا يتطلب خطط        

رة إستراتيجية مستدامة من الموارد البشرية ، بنظادر والكالمتنوعة و

عامة الثقافة ال توجُّه حمله منفيه ما تبما وفاعلة ومستمرة ، 

  كفيلة بدقتها من شأنها أن تكونالتي سياحية الثقافة خصوصية الو

مواكبة بتطلعاتها لكل تغير جزئي وتغيير ال مستقبل المشاريعلبناء 

 ..، إقليمي أو دولي شامل 

 

 

 

 

 

                                                 
 
نشلرة البحللوث  / السلياحة وأثرهلا فللي االقتصلاد العربلي     / صلالح اللدين عبللد الوهلاب    . د: ينظلر   - 

 . 8 ص / دار النشر للجامعات المصرية / االتحاد العربي الدولي / السياحية 
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 املبحث الرابع
 من بناء الثقافة السياحية األكادميية  مناذج

 وإسرتاتيجية تنمية املوارد البشرية
 

لبناء الثقافة خاطفة وختام هذه المباحث المتقدِّمة ، أخذ نظرة          

قتضيه محدودية البحث ، لدعم توبحسب ما السياحية وتخصصاتها ، 

 ..ح جوانب من محاور البحث يوتوض

حة ؛ ولمعرفة جوانب من متطلبات السيا فعلى سبيل المثال         

وامتداداتها من الثقافة السياحية ،  ودعاماتها من الموارد البشرية

 :وكأنموذج مستقى من دولة عربية ، يمكن النظر من خالل 

  

 (جامعة املنصورة / كلية السياحة والفنادق ) موقع 
 

ليم ما يدعمها من مراكز التعوما شمله أقسامها ، مو          

 :االلكتروني ووحدة ضمان الجودة ، هو اآلتي 

يدخل في اختصاصه المقررات : قسم الدراسات السياحية : أواًل 

 :والبحوث الخاصة وكاآلتي 

األجهزة والمنظمات السياحية ، التشريعات السياحية ،          

التخطيط واإلحصاء والمحاسبة واالقتصاد والتسويق في مجال 

شركات السياحة ووكاالت السفر والطيران ، النقل  السياحة ، أعمال
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السياحي واإلعالم واإلعالن السياحي ، السلع والتذكارات السياحية ، 

االتجاهات الدولية في السياحة ومشكالتها وتنمية مبيعاتها ، تطبيقات 

سفر وسياحة لة ووكاالت االحاسب اآللي في شركات السياح

 . المؤتمرات

لدراسات السياحية قسم متعدد المعارف يهدف إلي ويعد قسم ا        

ربط خريجي الكلية بمتطلبات سوق العمل السياحي وذلك من خالل 

تزويد الطالب بالمعارف الالزمة التي تتناسب مع احتياجات المجال 

يتم السياحي ، ومنه ما يتمثل بالجانب النظري للمقررات المختلفة التي 

 ..بالقسم  تهاسادر

الجانب التطبيقي المتمثل في قيام الطالب بأبحاث ذات و         

موضوعات مختلفة بشكل مجموعات للتدريب على العمل كفريق واحد 

فضاًل عن القيام بعمل مشروع التخرج في الفرقة الرابعة للتدريب 

 ..على كيفية إعداد دراسة جدوى لمشروع سياحي 

راسي الثاني ، ويكون تم مناقشة الطالب في نهاية الفصل الديو         

ذلك فضاًل عن ، العمل في مشروع التخرج أيضًا في شكل مجموعات 

 حدواز تذاكر الطيران عمليًا من خالل التدريب على أنظمة حجما يتم 

أنظمة الحجز وهو نظام أماديوس لحجز تذاكر الطيران وسالسل  من

  .الفنادق وتأجير السيارات 

مل والتدريب المتاحة في القطاع أما ما يتعلق بفرص الع         

يقوم قسم ، السياحي بالنسبة لخريجي قسم الدراسات السياحية 

 :الدراسات السياحية بتأهيل الطالب للعمل في المجاالت اآلتية 

 .شركات السياحة ووكاالت السفر  -

 .شركات الطيران والنقل السياحي  -

 .القرى والمنتجعات السياحية  -

 .احية المنظمات والهيئات السي -

 .التسو يق والدعاية واإلعالن  -

 الضيافة الجوية -
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 : قسم الدراسات الفندقية: ثانيًا 

ويدخل في اختصاصات قسم الدراسات الفندقية المقررات         

 :اآلتي وكوالبحوث الخاصة 

 -قوائم الطعام  -التغذية  -األغذية والمشروبات  -إدارة الفنادق          

إنتاج األغذية  -المأكوالت في المطاعم خدمة  -مراقبة جودة 

ون الصحية في مؤسسات ؤالش -ا وتخزينها ومراقبة جودتها واستالمه

 -االتجاهات الدولية في الفنادق ومشكالتها وتنمية مبيعاتها  -الضيافة 

تطبيقات الحاسب اآللي في المكاتب األمامية وإدارة األغذية ونشاط 

 .والحفالت  المؤتمرات 

أما ما يخص فرص العمل والتدريب المتاحة في القطاع           

السياحي بالنسبة لخريجي قسم الدراسات الفندقية ؛ يتم إعداد خريج 

من  قسم الدراسات الفندقية بحيث يكون مؤهاًل لاللتحاق بالعديد

 :ادق والمنتجعات السياحية ومنها الوظائف المختلفة في الفن

 .قسم المكاتب األمامية  -

 .موارد البشرية قسم ال -

 .قسم التسويق والمبيعات  -

 .المطاعم المختلفة  -

فضاًل عن إنه مؤهل للعمل في الوظائف اإلدارية بأنواعها مثل           

المنشآت الخدمية من مطارات ومستشفيات خاصة وأقسام األغذية 

ومنشآت المطاعم المستقلة مثل مطاعم الخدمة السريعة . والمشروبات 

Fast Food  ، والعالقات العامة.  

؛ ويدخل في اختصاصه المقررات  السياحي اإلرشادقسم : ثالثًا 

 :اآلتي وكوالبحوث الخاصة 

تاري  وحضارة مصر غير األحقاب الزمنية المختلفة ، فن           

المتاحف واإلرشاد السياحي ، ويهدف قسم اإلرشاد السياحي إلي إعداد 

عات السياحية ومرافقتها في خريجين قادرين على إدارة المجمو

المناطق األثرية والمتاحف المصرية بحيث يتمكن من تقديم شرحًا 



 4  

وافيًا لتاري  وآثار مصر عبر العصور وبما يواكب متطلبات سوق 

 .العمل السياحي 

ويتم ذلك من خالل الجانب النظري المتمثل في المقررات           

تطبيقي المتمثل في قيام الطالب المختلفة التي تدرس بالقسم والجانب ال

بمجموعة من الزيارات الميدانية للمناطق األثرية والمتاحف المختلفة 

حيث تتاح الفرصة للطالب لعرض تطبيق المعلومات الخاصة بتاري  

وآثار مصر والمشاركة في مجموعات للقيام بعرض المعلومات 

ه وشرحها شرحًا تفصيليا بأسلوب عرض فعال وجذاب مع زمالئ

 .وأساتذته ويتم تقييم الطالب ودعم مهارات العرض الشفهي وتنميتها 

فضاًل عن قيام الطالب بأبحاث متعلقة بالموضوعات المختلفة           

المرتبطة بمجال الدراسة على مدار العام في شكل عمل جماعي 

 .للتدريب علي العمل كفريق 

قطاع السياحي بالنسبة أما فرص العمل والتدريب المتاحة في ال         

يقوم قسم اإلرشاد السياحي بتأهيل ف لخريجي قسم اإلرشاد السياحي ،

 : ةالطالب للعمل في المجاالت اآلتي

اإلرشاد السياحي في المواقع األثرية والسياحية من خالل  -

 .برامج الشركات السياحية 

 . اإلرشاد السياحي في المتاحف األثرية المصرية -

اإلرشاد السياحي قيادة وتنظيم وإدارة الرحالت ويتضمن          

لألماكن السياحية األثرية وتنفيذ البرامج السياحية بمرافقة المجموعات 

السياحية مع القيام بالشرح المتخصص والتفصيلي لتاري  وآثار مصر 

 .عبر العصور 

ويهدف قسم اإلرشاد السياحي إلي تكوين كوادر من الباحثين           

 .اع السياحي واألثري والمتاحف األثرية والسياحية في القط
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  ( كلية السياحة والفنادق يف جامعة الريموك) موقع 
 

ضلمن توجهلات الجامعلة لتلوافر     ومن خالل موقلع الجامعلة ، و            

تسلللهم فلللي دفلللع عجللللة التنميلللة     كلللوادر بشلللرية مؤهللللة ومتخصصلللة  

وض بجللودة الخللدمات  ، واإلسللهام فللي النهلل    االقتصللادية واالجتماعيللة 

محليلا وإقليميلا ملن خلالل كلوادر بشلرية مؤهللة ومدربلة فلي            السياحية

قطللاع السللياحة وسللعيا لتحقيللق أهللداف اإلسللتراتيجية الوطنيللة للسللياحة   

 .التي تهدف لتعزيز انجازات القطاع السياحي وتنافسيته 
 .وقسم إدارة الفنادق   قسم السياحة: وتضم الكلية          

البرنامج  درنامج ماجستير السياحة الذي يعيشمل قسم السياحة ب         

الوحيد في المملكة على مستوى الدراسات العليا في السياحة والذي بدأ 

وكان له إسهام كبيرة في توافر كوادر مؤهلة  999 العمل به عام 

أثبتت كفاءتها في العمل في العديد من المؤسسات األكاديمية 

كما يشمل القسم برنامج . حية في المملكة وخارجهاوالفعاليات السيا

في قسم   2116بكالوريوس اإلرشاد السياحي الذي بدأ العمل به عام 

السياحة بهدف تخريج مرشدين سياحيين من الشباب الطموح المؤهل 

 .علميا وعمليا 

بدأ قبول الطلبة في برنامج بكالوريوس إدارة الفنادق في العام          

لتعزيز التوسع األفقي والعمودي في الفنادق  2 21 -   21الدراسي 

محليا وإقليميا استجابة للطلب المتزايد على   ومؤسسات الضيافة

الخدمات السياحية والحاجة الماسة لكوادر بشرية مؤهلة في مختلف 

رة الذهنية لألردن كمقصد سياحي المجاالت سعيا لتعزيز الصو

تسارع للقطاع السياحي في الدول التوجهات السياحية والنمو المو

  . المجاورة

وتتميز الخطة الدراسية بتركيزها على اللغات األجنبية            

للعملية التي يحتاجها العامل لضمان  والمساقات النظرية والمهارات

 . مستوى منافس من الخدمات المقدمة للضيوف المحليين والدوليين
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 ( وم السياحية كلية العل/ جامعة كربالء ) موقع 
 

 قسم إدارة المؤسسات السياحية: أوال 

 : القسم رؤيا -

إعداد خبرات وكوادر متخصصة وتأهيلها في مجال العلوم          

والمعارف السياحية بشكل عام والمعارف ذات العالقة بتخصيص 

وإكسابهم المهارات النظرية والعملية التي تؤهلهم ، القسم بشكل خاص 

 والنشاط السياحي والفندقي بالكفاءة والفاعلية المطلوبةلممارسة العمل 

 : القسم رسالة -

 النشاط تطوير في الفاعل اإلسهام مفادها فلسفة القسم يعتمد          

 الرسالة طريق عن وتترجم تنعكس بدورها والتي العراق في السياحي

 الرسالة تلك بأهمية الوعي زيادة على والعمل القسم يحملها التي

 محلي روبمنظ إستراتيجية خطط بصياغة المجتمع داخل رهاونش

 . وعالمي وإقليمي

 :أهداف القسم  -

 والمعرفة بالعلم ملمة وخبرات ومهارات مالكات إعداد - 

 . والفندقية السياحية المؤسسات إدارة مجال في التخصصية

 العراق في السياحي النشاط تطوير في المباشر اإلسهام -2

 . به واالرتقاء

 من أستجد ما آخر على والتعرف الوقوف من لطلبةا تمكين -3

 .والفندقية السياحية المؤسسات إدارة تخص وعلوم معارف

 يأخذوا لكي القسم خريجي من متخصصة كوادر إعداد -4

 . والفندقية السياحية المؤسسات مختلف إدارة في أدوارهم

 والعملية النظرية الخبرات وإكسابهم بالمهارات الطلبة تزويد -5

 . والفندقية السياحية المؤسسات إدارة لمجا في

 بالمشاركة اقتصادي مردود ذات عمل فرص خلق في اإلسهام -6

 . السياحية األنشطة في الفاعلة
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 المجتمع في والعامة التخصصية والثقافة السياحي الوعي نشر -7

 يقل ال مهمًا اقتصاديا موردًا بعَدها السياحة بأهمية وتعريفه

  . األخرى الموارد عن أهمية

 للقسم الجوهرية القيم : 

  : اآلتية والمرتكزات القيم وتأمين وتحقيق تعزيز على القسم يعمل     

  . واإلسالمية العربية األخالق - 

  . التعلم على الحرص -2

  . وثقافته المجتمع بصفات التحلي -3

  . للوطن والوالء االنتماء -4

  . النظام على المحافظة -5

 . القانون احترام -6

 . المجتمع يرتطو في االسهام -7

  المتطلبات األساسية الواجب توفرها في طالب القسم: 

 . تخصصية وأخرى عامة ثقافة - 

 . العالية األخالق -2

 . للتعلم االستعداد -3

 . ومؤثرة قوية شخصية -4

 . السليم التفكير -5

  . عالية لياقة -6

  . بالنفس ثقة -7

 . وجسدية نفسية صحة -8

 . للوطن باالنتماء الشعور -9

 : القسم رؤيا -

 السياحية النشاطات في ومؤهلة متخصصة كوادر إعداد        

 . المتطورة العلمية المنهجيات مع ومهاراتهم قدراتهم وتطوير المختلفة

  :قسم السياحة الدينية  -

 القسم  رسالة : 
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 نظريًا الدينية السياحة قسم في التعليم تطوير على باستمرار العمل

 السياحة قطاع رفدل والمهارات بالمعرفة الطالب وتزويد وعمليًا

 . المطلوبة بالكفاءات

 القسم أهداف  

 الخاصة والعلوم المعارف على اإلطالع من الطلبة تمكين - 

 . خاص بشكل الدينية والسياحة عام بشكل بالسياحة

 طريق عن السياحي بالجانب المتعلقة بالمهارات الطلبة إثراء -2

 . والمؤتمرات والندوات السفرات

 بمختلف المتغيرات مع التعامل على قادرين طلبة إعداد -3

 . السياحية المجاالت

 والسياسية االجتماعية للجوانب المختلف األبعاد الطلبة معرفة -4

 .ودوليًا محليًا والبيئية واالقتصادية

 السياحي بالجانب المتخصصين الطلبة من أعداد تهيئة -5

 . والمهنية واإلعالمية الثقافية للواجهة

 للقسم الجوهرية القيم : 

 : اآلتية الجوانب لتحقيق القسم يسعى     

 . الدينية الثقافة - 

 . المستمر التعليم -2

 . األكاديمي والتميز اإلبداع -3

 . وااللتزام الخلق -4

 . العلمي التطور مواكبة -5

 . الواحد الفريق روح زرع -6

  . اآلخرين مع التواصل -7

 فرها في طالب القسم االمتطلبات األساسية الواجب تو: 

 والقدرة عام بشكل االلتزام من مستوى على الطالب يكون أن - 

 . األخرى واللغات العربية باللغة التحدث على

 . بالنفس عالية ثقة وذا المظهر حسن الطالب يكون أن -2
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 والمرونة والتواصل الحوار أهمها من بخصائص التحلي -3

 . والبشاشة

 وحضارات الثقافات من بالعديد والمعلومات المعرفة توافر -4

 . األخرى الشعوب

 . المهنة بأخالقيات االلتزام مع العمل على الحرص -5

 

وما تقّدم نماذج لمهام الكليات في بناء الفكر الثقافي           

التخصصي في السياحة ، في مصر واألردن والعراق ، وهو ما يتبين 

ضمن المواقع ، وما يؤهل به الموارد البشرية من الخرجين لشغل 

والمشاريع السياحية بحسب ما مواقعهم وأدوارهم في المؤسسات 

تضعه إدارة الموارد البشرية ضمن تلك المؤسسات والمشاريع 

 .. السياحية 

، ربما تكون كلية السياحة المختصر ومن العرض المبسط           

المصرية أكثر وضوحًا في عرضها ، وأوسع خبرة ، وذلك لسبقها في 

 .. والخبرات التأسيس والتدريس
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 اخلامس املبحث
 االستنتاجات واملقرتحات والتوصيات

 

 :سيشمل هذا المبحث اآلتي  وختامه وتكاماًل لمتطلبات البحث ،      

 .االستنتاجات : أواًل 

 .المقترحات والتوصيات : ثانيًا 

 

 

 االستنتاجات: أوالً 

     

بعد استعراض محاور البحث ، لمختصر أهم ما يتعلق          

ته حول ؛ الثقافة ، والثقافة السياحية التي هي ضرورية لكل بمعالجا

األطراف المعنيين ، بل هي جماهيرية في خضم العولمة ، وما يدعمها 

من الموارد البشرية المدعم بالتخصصات والتميز في ؛ التخطيط ، 

والتنفيذ المتميز باألداء العالي ، واإلبداعي والريادي بتوجهاته 

 :ين أبرز ما نستنتجه مما تقّدم باآلتي ومن ب.. ومخرجاته 

قها نطاو مهابمفهو، اليوم الثقافة السياحية ، و تخطت الثقافة - 

، لتجعل من العالم  ، مرحلة االستقطاب الورقي العالمي

يستقطب كل الثقافات والحضارات بالتقنيات الرقمية والثقافة 

 دت كل حواجز الجغرافية والحدودالرقمية وجودتها التي تع

والشاشة الصغيرة للحاسوب  تاالنترن الدولية من خالل
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وأجهزة االتصاالت واألنظمة المتنوعة ، وتسارع ذلك 

 .. ال يمكن السيطرة عليهالتطور بشكل 

اهتمام الدول المتقدمة بثقافة المنظمة ونشرها وتطبيقها  -2

وتعزيزها النفسي لدى الموارد البشرية وإدارتها ، ومنها ما 

لمنظمة السياحية ، وما يتعلق ببناء نظام الجودة يتعلق بثقافة ا

 ..الشاملة المستمرة ، لرضى وخدمة الزبون 

الترابط الوثيق بين السياحة والصناعة السياحية والموارد  -3

البشرية وإدارتها من جهة ، والجانب األمني وما يتطلبه من 

كوادر تستوعب الثقافة السياحية وأهميتها ألمان واستقرار 

 ..والزائر السائح 

يتطلب إعادة النظر الدوري ، ِلما يدخل ضمن الخدمات  -4

السياحية من البنى التحتية المتمثلة بالطرق والمواصالت ، 

وما يتطلب من تزويد الطرق بالخدمات ، وتجهيزها بالمياه 

والكهرباء والخدمات اأُلخر ، كالصرف الصحي وما كاملة ، 

بريد واالتصاالت أما الخدمات الفوقية فهي ؛ كدوائر ال

واالنترنت والشرطة والصيرفة والصحة وورا تصليح 

إل  ، .. السيارات وصالونات الحالقة وبيع المستلزمات اأُلخر 

وهو ما يمكن أن يكون مقترحًا لتنمية وتطوير الحركة 

 ..السياحية 

هناك اختالف بين مراكز ومهام الجذب السياحي وخصوصية  -5

لسياحة الترفيهية بشكل عام الخدمات ، فمثاًل متطلبات ا

وروادها ، تختلف عن ما تكون عليه السياحة الدينية والسياحة 

 ..العالجية ، وما يرغبه السائح والزائر 
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واضحة للقوى العاملة  إستراتيجيةالبّد من أن تكون هناك  -6

وإدارتها ، أي إدارة الموارد البشرية لتقديم أجود الخدمات 

 ..ياحية وتحقيق أهداف المشاريع الس

الموارد البشرية من مقومات قوة المشاريع ، ومنها السياحية  -7

ومحددات تخصصاتها ، بشقــّي اتجاهاتها الريادية والقيادية 

 ..اصر باتجاه تقني مع

األصول الحقيقية الفاعلة  من حدواُتعد الموارد البشرية  -8

والحيوية واإلستراتيجية والمستدامة للمشاريع المستمرة ، 

تجه التخطيط االستراتيجي للموارد البشرية واستقطابها وبهذا ي

وتعيينها وتأهيلها بشكل يتالئم مع مقومات المشاريع ومنها 

السياحية بما فيها التمويلية ومصادرها من جهة ، والموارد 

البشرية ومصادر تأهيلها بالمؤهالت والخبرات النظرية 

 ..ة والعملي

مل ، وما يحتاج التنفيذ في التدريب المؤهل والمالئم للعأهمية  -9

ذات عالقة  وتويات واألدوار والمسؤوليات ، وهكل المس

 ..بأهداف واستراتيجيات المشاريع المتنوعة 

هناك أهمية لبناء ثقافة أخالقيات العمل في التخصص  -1 

السياحي ، ويشمل ذلك كل األطراف الداخلة ضمن المنظومة 

 ..السياحية وصناعة السياحة 

في كل تفاصيل  ام بالجودة الشاملةهتمأهمية اال -  

األنشطة السياحية وصناعة السياحة ، لكونها هي ما تكسب 

 ..رضى الجميع ، بجوانبها المادية وغير المادية والنفسية 

أهمية رأس المال الفكري والمعرفي للمشاريع  -2 

السياحية وصناعة السياحة ، وما يدخل ضمنها من جوانب 
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ا يتم استدامة السياحة ، وُيعد أصل ريادية وقيادية ، باستدامته

من أصول المشاريع والمؤسسات ، وداعم لبقائها وتحقيق 

 ..أهدافها ، ومنها األهداف الربحية 

الدخل ونسبة  شكل عام ؛ هناك عالقة بين مستوىب -3 

واالدخار من جهة ، والحركة السياحية ونوع السياحة  اإلنفاق

 ، و خارج الدولةأ والموقع ، وما إذا كانت السياحة داخل

ه التوقعات المستقبلية ، ربما يؤثر على مستوى حركتها اتجاو

 .. صادية والظروف األمنية والسياسيةاالقتالتوقعات ك

اهتم اإلسالم باإلنسان ، وشمل في اهتمامه كل سبل  -4 

الحياة ، وجانب منه ما يتعلق بالرفاهية االجتماعية ، 

من الكشف عن الجانب ومضامينها السياحة والثقافة السياحية 

 ..اآلثاري ، لتقويم مجمل األداء الحياتي  -التاريخي 

 

 املقرتحات والتوصيات: ثانيًا 

 

 إليه أشارةما ما تقّدم من المباحث ، وموبعد أن اتضح            

االستنتاجات ، تطلب وضع من بين أهم ما يمكن وضعه من 

يجمع بين الثقافة  المقترحات والتوصيات الخاصة بمدار البحث الذي

والسياحة والسائح والزائر ، والموارد البشرية وإستراتيجيتها القائمة 

على النهوض بالمرافق والخدمات السياحية ومراكز السياحة وأشكالها 

البارزة والجاذبة والمستقطبة ، ومنها ما يرتبط بالجانب الديني 

 جانب من يمكن تحديدو.. والعقائدي واآلثاري والصحي والترفيهي 

 :التوصيات والمقترحات باآلتي 

ما يتعلق بالدولة والمؤسسات ، والسيما في العراق وما جرى  - 

من تغييرات شاملة ، البّد من وضع خطط لخفض نسبة 
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البطالة ، وذلك برفع نسبة فرص العمل داخل الدولة ، ورفع 

مستوى الدخل ، من أجل توافر القدرة المالية للتفكير بارتياد 

 ..قع السياحية ، واختيار المناسب واألفضل منها الموا

نشر الثقافة والثقافة السياحية بشكل واسع من خالل وسائل  -2

اإلعالم المقروءة والمسموعة والمرئية ، من أجل فهم محتوى 

السياحة وأهميتها ، وما تحويه الصناعة السياحية ، وممكن أن 

لمتخصصة تسهم الجهات األكاديمية من الكليات واألقسام ا

اإلعالم جانب منه ما يتعلق ببالسياحة واإلعالم ، و

 ..ة يالمتخصص بالثقافة السياح

 رد البشرية ، واستقطاب واختيارتنمية وتطوير قدرات الموا -3

وتعيين المتميز والمبدع والريادي بأفكاره ، من أجل رفع 

مستوى السياحة والمرافق والمواقع السياحية وصناعة 

ة الموارد البشرية االهتمام بذلك ، وممكن السياحة ، وإلدار

مشاركة جهات عالمية متخصصة تسهم في وضع الدليل 

التنظيمي المكمل للهيكل التنظيمي ، وما يحمله من دقة 

 ..توصيف ووصف ومواصفات الوظائف 

من  العراق متلكهيلسياحة والسياحة الدينية ، ِلما با االهتمام -4

الشمال إلى الجنوب ، تعدد واسع في أنواع السياحة من 

والحيلولة دون استيطان الكم المجتمعي والذي ال يتالئم 

وخصوصية المواقع السياحية ، وبالخصوص في األماكن 

 ..الدينية 

االهتمام بالجانب األمني في العراق ، وبالخصوص في  -5

المناطق والمدن الدينية ، ووضع قوى بشرية أمنية ، لها 

ة وخصوصية هذه األماكن من وعيها الخاص بمهامها النوعي
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الناحية الدينية والعقائدية ، وتزويدهم بأجهزة نوعية متطورة ، 

تسهم في تخطي االختناقات المرورية والتهديدات األمنية ، 

ج هذه كأن تكون أجهزة سونار كبيرة في مداخل ومخار

، واالهتمام بالموارد البشرية األمنية وتطوير قدراتها المدن

بالد ، ومنها ما يتعلق بالقوى األمنية داخل وخارج ال

واالستخباراتية ، دون الضغوطات النفسية والجسدية على 

 ..السائح والزائر ، والسيما في الزيارات المليونية 

االستفادة من تجارب الدول العالمية الضليعة في تنظيم  -6

وتطوير السياحة لديها ، واالستفادة مما تمتلكه من خبرات 

ادة الفكرية والريادة الخدمية وريادة كل ما هو عالية في الري

 ..يدخل ضمن صناعة السياحة 

استقطاب رؤوس األموال العالمية واستثمارها في مجاالت  -7

تطوير البنى التحتية والفوقية ، بما فيها كل ما يدعم الموارد 

البشرية المتخصصة ؛ كالدورات داخل وخارج الدولة بشكل 

 ..لمجاالت السياحية يدعم الريادي الشامل في ا

استقطاب الموارد البشرية العراقية المتخصصة بالسياحة  -8

والفندقة ، والقاطنة في الدول المتقدمة ، ولها مؤهالتها 

وخبراتها الواسعة وثقافاتها المتنوعة ، المميزة بين الثقافات 

المحلية والثقافات العالمية ، والخصوصيات والعموميات ، 

تها العولمة من إيجابيات وسلبيات ، وما ولها خبرة فيما أفرز

يالئم بشكل مرحلي ومتواصل للعراق والمدن العراقية ، وما 

سيتم مالئمته مستقباًل على وفق خطط استراتيجية ريادية ، لها 

 ..بعد نظر باألخالقيات والقيم المحلية واإلنسانية 
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بناء نظام حوافز ، وخصوصية في الرواتب واألجور للمتميز  -9

يادي ؛ بأفكاره وأداءه وإسهاماته في الخطط والقرارات ، والر

والسيما اإلستراتيجية المستدامة والمستمرة والمواكبة للتنمية 

 ..والتطوير المحلي والوطني والعالمي 

وضع نظام حوافز للتفوق التنافسي في تقديم أفضل ما  -1 

مجاالت ؛ يدخل ضمن صناعة السياحة ، وذلك ضمن 

الموارد البشرية ) ، وضمن ( الريادية  الدراسات والبحوث)

( المؤسسات والمشاريع ) ، وضمن ( والكوادر المتخصصة 

في  هاوتميز، من أجل النهوض بالجودة في هذا المجال 

صناعة السياحة في العراق ، ويتدرج ذلك من المدن 

والمحافظات ، وحتى الوصول على مستوى العراق ، وما 

المستوى العالمي ، بدون محاباة يميزه في مجال السياحة على 

وتحيز ، وممكن أن تسهم بشكل فاعل وتخصصي متطور ، 

الجهات المعنية المتخصصة كالكليات واألقسام السياحية 

 ..الوطنية والعالمية 

القيام بدورات دورية متميزة وريادية متقدمة ، للقوى  -  

العاملة المتميزة والريادية بأفكارها وقدراتها في مجاالت 

صناعة السياحية والمصرفية ، بمنهج المسؤولية للجهة ال

المرشحة واألشخاص المرشحين للدورات ، وموضوعات 

ومواد الدورات النظرية والتطبيقية ، ومتابعة ميدانية ِلما 

سيؤول إليه من نتائج لهذه البرامج ، ومنها ما يتوجب أن 

يز تكون بتعاون مع مؤسسات عالمية مشهود لها بالريادة والتم

 ..العالي في المجاالت السياحية المباشرة وغير المباشرة 
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التشجيع على المبادرات الفردية والجماعية الريادية  -2 

والمتميزة في مجاالت صناعة السياحة ، بجوانبها النظرية 

والتطبيقية ، ودعمها بشكل مادي ومعنوي ، وإشراكها في 

ا ، محافل وطنية ودولية ، وما يمكن أن يدعمها ويطوره

بمواكبة كل تطور عالمي ، ويمكن الكليات واألقسام 

 ..المتخصصة بالسياحة ، أن تسهم وتدعم هذا الجانب 

االهتمام باإلدارة االلكترونية ، وكل ما يستثمر  -3 

التقنيات الحديثة والمتطورة والتي تسهم بشكل فاعل في 

انسيابية الصناعة السياحية ، وكل ما يسهم في راحة السائح 

در المتخصص بذلك ، وتخطي الروتين واالزدواجية والكا

والتكرار غير المبرر في كل مجاالت التنفيذ واألداء العالي 

 ..المتميز 

االهتمام بالتراث اإلنساني ، ومنه اإلسالمي في بناء  -4 

ثقافة عامة وثقافة تخصصية لكل من يدخل في العملية 

ار والمنظومة السياحية وصناعة السياحة ، وممكن استثم

 ..السياحية في هذا المجال وغيره  –طاقات المؤسسات الدينية 

االهتمام بأخالقيات العمل كثقافة عملية لدى كل  -5 

الموارد البشرية الداخلة ضمن منظومة السياحة والصناعة 

السياحية وما يتقمصون من أدوار ومسؤوليات ، والسيما 

راء كونهم يمثلون واجهة مباشرة أمام السائح القادم من و

 ..الحدود 

هذا ما يسع تناوله ضمن محدودية هذا البحث ، راجيًا من            

الخالق عز وجل ، أن يكون بمستوى النفع المتميز ، ويكون فيه 

 ..اإلضافة ، ويسهم في خدمة بلدنا والموارد البشرية الوطنية 
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 حمتويات البحث من املخططات
 

 الصفحة التفاصيـــــــل

ة يبين الترابط العام بين الثقافة السياحي(   ) مخطط 

 –وإستراتيجية تنمية المشاريع ومنها السياحية 

 .الموارد البشرية 

52 

التوجللله الريلللادي والقيلللادي فلللي يبلللين (  2) مخطلللط 

 مجاالت السياحة وإدارتها
63 

 

 
 

 الصفحة لـــــــــــــيـالتفاص

 4 المقدمة

  السياحة بين الثقافة والعلوم: المبحث األول 

 ..مدخل ومفاهيم : أواًل 

 .الثقافة والثقافة السياحية : نيَا ثا

 .بين العلوم والسياحة والموارد البشرية : ثالثًا 

3 

3 

25 

21 

  السياحة بين التخصص : المبحث الثاني

 والتقييم والتقويم وأخالقيات العمل

السياحة والتخصص السياحي ومواكبة : أواًل 

 .التطور 

تقويم السياحة وتحليل الوظائف وتقييمها و: ثانيًا 

 .األداء 

21 

 

21 

 

 

55 
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 51 .أخالقيات العمل السياحي : ثالثًا 

 السياحة بين الجودة ورأس :  المبحث الثالث

 المال الفكري والتوجه الريادي

جودة السياحة والخدمات السياحية وسبل : أواًل 

 .تعزيزها 

 .ل الفكري وإدارة الموارد البشريةرأس الما: ثانيًا 

الريادي والقيادي في مجاالت  التوجه: ثالثًا 

 .السياحة وإدارتها 

63 

 

63 

 

65 

64 

 نماذج من بناء الثقافة :  المبحث الرابع

السياحية األكاديمية وإستراتيجية تنمية الموارد 

 البشرية

63 

 االسللتنتاجات والتوصلليات :  خللامسالمبحللث ال 

 والمقترحات
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 41 االستنتاجات: أواًل 

 23 ت والمقترحاتالتوصيا: ثانيًا  

 22 المراجع

 22 المراجع العربية

 23 األجنبية المراجع

 21 محتويات البحث من األشكال والمخططات
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       . ما تبقى من جزيرة العرب في معجم البلدان -3 
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 ( .إدارة العمليات ) إدارة اإلنتاج  -7 
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 .معجم األمثال ومعانيها في لسان العرب  -33

 .ودوره في تحقيق التفوق التنافسي (  ( JITاستخدام نظام  -34

 .ي اآلخر الجامعات وترسي  ثقافة الرأ -35
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 .في األحاديث النبوية الشريفة  هندسة وإعادة هندسة الحياة -48

 .هندسة وإعادة هندسة الحياة في نهج البالغة  -49
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 …للمؤلفمؤلفات ومعاجم ُأخر  وهناك
 

 : البحوث واملشاركات يف املؤمترات والندوات العلمية
 . الهياكل التنظيمية في المشاريع الصناعية مع دراسة ميدانية  - 

امعللللة رك فللللي المللللؤتمر العلمللللي علللللى مسللللتوى الج   اشلللل  -أ

 .  984  – 983 المستنصرية 

رك فللي مللؤتمر علمللي علللى مسللتوى جامعللات القطللر اشلل  -ب 

 .  984  – 983  العراقي

 . دراسة السوق والسلعة في القطاع الصناعي مع دراسة ميدانية  -2
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 .  986  –985  المستنصرية
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 . وزارات بتعميمه على الجهات التابعة لها 
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 . دراسة ميدانية 

رك فللي المللؤتمر العلمللي األول المشللترك بللين وزارة     اشلل      

 /      -9 ي والبحلث العلملي ووزارة الداخليلة فلي    التعليم العال

 ( حصل على شهادة تقديرية )  ..  993 / 2ت

في عهد اإلمام ( الكوفة ) األوضاع االقتصادية للعاصمة اإلسالمية  -6

 (عليه السالم )علي 

( الكوفلة فلي التلاري     ) رك في المؤتمر العلملي الثلاني   اش      

/ تعاون مع مركلز دراسلات الكوفلة    الذي أقامته كلية اآلداب بال

 .  994 تشرين الثاني /  29  – 28جامعة الكوفة من 

 نظام األسرة وتنظيمها بين التراث والمعاصرة مع دراسة ميدانية  -7

التي رك ضمن مؤتمر األمومة المأمونة وتنظيم األسرة اش      

أقامتلله جمعيللة تنظلليم اأُلسللرة العراقيللة وبالتعللاون مللع اإلتحللاد   

 اأُلسرة لللوطن  ي لتنظيمقليمالمكتب اإلولدولي لتنظيم األُُسرة ا

ومنظمللة الصلللحة   وبرنللامج اأُلملللم المتحللدة اإلنملللائي   العربللي 

/   ك/  8 – 6 فللللي بغللللداد  ومنظمللللة اليونيسلللليف ،العالميللللة 

 994  .  ( حصل على شهادة تقديرية ) 

ة الجريمللة وبعللدها االقتصللادي مللع دراسللة ميدانيللة لمديريللة شللرط     -8

 .محافظة النجف 

رك ضمن ندوة التحليل العلمي للجريملة التلي أقامتهلا كليلة     اش      

/ جامعللة الكوفللة بالتعللاون مللع وزارة الداخليللة     / للبنللات   التربيللة

 .  995  / آذار / 29مركز البحوث والدراسات بتاري  

السياحة الدينية وواقع الخدمات في فنادق محافظة النجلف األشلرف    -9

 . ا ، مع دراسة ميدانية وتطويره
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واقع السياحة الدينية فلي  : ) رك ضمن الندوة العلمية الثانية اش     

/ التللي أقامهللا مركللز دراسللات الكوفللة ( محافظللة النجللف األشللرف 

 .  995  / نيسان/  9 جامعة الكوفة بتاري 

دور وأهميللة اإلعللالن للمجتمللع ومشللاريعه المختلفللة وتنميتهللا مللع  -1 

 .ية في محافظة النجف األشرف دراسة ميدان

رك في المؤتمر العلمي األول لجامعة القادسلية والمنعقلدة بتلاري     اش    

 . 995  / نيسان / 2  -  

ملع دراسلة    –التقادم اإلداري وخطورتله عللى مسلتقبل المشلاريع      -  

 .جامعة الكوفة  ميدانية في 

 4  قلد بتلاري   رك في المؤتمر العلمي األول لجامعة الكوفة المنعاش    

 .  996  / نيسان/  5  –

 .اإلعالم في نبذ العنف دور  -2 

لمحافظلللات  األول اإلعالملللي اإلقليمللليرك فلللي الملللؤتمر اشللل            

، الللذي نظملله مجلللس محافظللة كللربالء المقدسللة    جنللوب الوسللط

والُمشاركة فيه المحافظلات ؛ النجلف األشلرف وبابلل والديوانيلة      

 فلي يلوم األربعلاء الموافلق     والمنعقلد ،  وواسط وكربالء المقدسلة 

ومثلـّل البحلث الملذكور محافظلة     ،  2118 /تشرين األول  / 29

  .منفردًا  النجف األشرف

 .جوانب من فلسفة البناء الفكري في شعر الصافي النجفي  -3 

جامعللة / مركللز دراسللات الكوفللة رك فللي المللؤتمر العلمللي لاشل            

    . 2119/ آذار /  2 -  الكوفة المنعقد بتاري 

   ( حصل على شهادة تقديرية ) 

 .ودوره في تحقيق التفوق التنافسي (  ( JITاستخدام نظام  -4 

الملؤتمر العلمللي الحلادي عشللر لجامعلة بابللل والمنعقللد    رك فللي اشل     

    . 2119/ نيسان  31 -29للمدة من 

  ( حصل على شهادة تقديرية ) 

قللبس مللن تفسللير  ) تفسللير القرآنللي ؛ كتللاب  الللدرس اللغللوي فللي ال  -5 

 .ُأنموذجا ( القرآن 
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، المنعقد  الكوفةجامعة / كلية الفقه المؤتمر العلمي الرابع لشارك في   

  .  2119/  5/  8  -7 من  لفترةل

      ( حصل على شهادة تقديرية ) 

 .ومضامين أقواله العلمية ( عليه السالم ) اإلمام جعفر الصادق  -6 

جامعللة / كليللة الفقلله  المللؤتمر العلمللي الللدولي الخللامس ل  شللارك فللي      

  .  2119/  2 /  2  -  من  لفترة، المنعقد ل الكوفة

      ( حصل على شهادة تقديرية مع درع المؤتمر ) 

 .الجامعات وترسي  ثقافة الرأي اآلخر  -7 

/ اسللية السللنوي الثالللث لكليللة العلللوم السيالمللؤتمر العلمللي شللارك فللي    

  .  2119/ تشرين األول /  23الجامعة المستنصرية والمنعقد بتاري  

 .مراكز الدراسات والبحوث بين الواقع وقوة الطموح  -8 

اللللوطني لمراكلللز البحلللث العلملللي فلللي العلملللي الملللؤتمر شلللارك فلللي    

/  6 ، المنعقد بتلاري    الكوفةجامعة / ؛ لمركز دراسات الكوفة العراق

3  /21 1  .       ( حصل على شهادة تقديرية ) 

" العللم  " هبة الدين الشهرستاني بين اإلصالح والتجديلد ؛  مجللة    -9 

 .أنموذجًا 

المللؤتمر العلمللي األول لدراسللة جهللود السلليد هبللة الللدين    شللارك فللي    

الشهرسلللتاني الفكريلللة واإلسلللالمية ، أقامتللله الجامعلللة العالميلللة للعللللوم   

 الكوفلة جامعة / مركز دراسات الكوفة ون مع بالتعا( لندن ) اإلسالمية 

 .1 21/ نيسان /    –آذار /  3والمنعقد في جامعة الكوفة للمدة من 

      ( درع المؤتمرحصل على  ) 

 .الصحافة بين الواقع وطموح العالمة هبة الدين الشهرستاني  -21

شللارك فللي المللؤتمر العلمللي التللاريخي ؛ صللحافة النجللف األشللرف        

از معرفللي وإبللداع فكللري ، الللذي أقامتلله كليللة اآلداب بالتنسلليق مللع  إنجلل

 .  1 21نيسان /  5  -4 نقابة الصحفيين فرع النجف األشرف للمدة 

      ( شهادة تقديريةحصل على  ) 

 .أثر بيئة النجف األشرف في بناء شخصية الشي  الوائلي  - 2
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ره اإلصلللالحي الملللؤتمر العلملللي ؛ الشلللي  اللللوائلي وأثللل شلللارك فلللي     

، والكليلة   الكوفلة جامعة / مركز دراسات الكوفة والفكري ، الذي أقامه 

 4/  31 -29اإلسالمية الجامعة في النجف األشرف ، والمنعقد بتاري  

 /21 1  .       ( حصل على شهادة تقديرية مع درع المؤتمر ) 

لغلة   ؛ معجلم تصلحيح  سالمة اللغة العربية في الوسائل اإلعالميلة   -22

ملللع دراسلللة ميدانيلللة للللبعض القنلللوات / ) أنموذجلللًا ( اإلعلللالم العربلللي 

 .( العربية والعالمية 

/ كليللة التربيلة األساسللية  الملؤتمر العلمللي اللدولي األول ل  شلارك فللي      

    . 1 21/  5/  1  -9من  لفترة، المنعقد ل الكوفةجامعة 

  ( حصل على شهادة تقديرية مع درع المؤتمر ) 

األبعللاد التربويللة واالجتماعيللة فللي أقللوال اإلمللام جعفللر الصللادق      -23

 ( .عليه السالم)

جامعللة / كليللة الفقلله  المللؤتمر العلمللي الللدولي الثللاني ل   شللارك فللي       

مرجعية الفكر اإلسالمي فلي تلراث اإلملام    )، المنعقد تحت شعار الكوفة

/ شلباط  /  23 -22ملن   لفتلرة ل( عليله السلالم  )جعفر بن محمد الصلادق  

 ( حصل على شهادة تقديرية مع درع المؤتمر )     .م    21

 .األبعاد اإلستراتيجية المتداخلة بين الجامعات والمجتمع  -24

، تحلت   ةبصلر الجامعلة  ؛ لالتعلليم المسلتمر األول    ملؤتمر شارك فلي     

إصالح وتطوير التعليم المستمر وخدمة المجتمع في الجامعات ) شعار 

 .    21/  3/  7  -6 قد بتاري  المنع، العراقية 

      ( حصل على شهادة تقديرية ) 

مللام علللي بللن أبللي  فللي عهللد أميللر المللؤمنين اإل  أخالقيللات العدالللة -25

 (رضي اهلل عنه)لألشتر النخعي  طالب 

، الللذي أقاملله مركللز دراسللات   وليالمللؤتمر العلمللي الللدشللارك فللي      

، المنعقد تحلت شلعار     الكوفةامعة ج/  الكوفة ، وكلية التربية األساسية

 آذار/  28 -27من  لفترةل، ( نهج البالغة سراج الفكر وسحر البيان  )

 ( حصل على شهادة تقديرية مع درع المؤتمر )     .م    21/ 

 .شعر الشي  عبد الكريم الجزائري مضامينه وأغراضه  -26
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،  الكوفللةجامعلة  / كليلة الفقله   ل ثلاني الملؤتمر العلملي ال  شلارك فلي          

  .  م  21/  4/  9  -8 من  لفترةالمنعقد ل

      ( حصل على شهادة تقديرية ) 

أثللللر النجللللف األشللللرف اإلعالمللللي والصللللحافي فللللي اإلصللللالح   -27

 أنموذجًا ( النجف ) والتجديد؛ مجلة 

شللارك فللي المللؤتمر العلمللي السللنوي الثالللث ، الللذي أقامتلله الكليللة          

/ نيسلان  /  23 -22ة فلي النجلف األشلرف  ، بتلاري      اإلسالمية الجامع

 (  حصل على شهادة تقديرية)            .م   21

  األبعاد التربوية في أقوال اإلمام الكاظم  -28

شارك في المؤتمر العلمي الثاني الذي أقامتله األمانلة العاملة للعتبلة          

         .م   21/  6/    -1 الكاظمية المقدسة ، بتاري  

  ( حصل على شهادة تقديرية مع درع المؤتمر ) 

 أنموذجًا ( سورة طه ) المضامين النفسية في القرآن الكريم ؛  -29

القلرآن الكلريم وقضلايا العصلر     ) شارك في المؤتمر العلمي الثالث      

 -  جامعلة الكوفلة  ، بتلاري     / ، الذي أقامته كلية التربيلة األساسلية   ( 

  .م   21/  2 /  2 

   (حصل على شهادة تقديرية  ) 

 .العقد االجتماعي وبناء الدولة اإلسالمية في وثيقة المدينة  – 31

، الللذي  وثيقللة المدينللة المنللورة؛ األول المللؤتمر العلمللي شللارك فللي     

 -2 ، والمنعقلد بتللاري    الكوفللةجامعلة  / مركلز دراسللات الكوفلة   أقامله  

 3  /2  /21 2  .      (  المؤتمر درع ) 

 .األداء العالي وتحديات الفساد اإلداري  - 3

، تحلت   ةبصلر الجامعلة  ؛ لالتعلليم المسلتمر األول    ملؤتمر شارك فلي     

المنعقلد بتلاري    ، ( التعليم المستمر طريق الجامعة إلى المجتمع )شعار 

6- 7  /3  /21 2  . 

 . المضامين النفسية في أقوال اإلمام الكاظم   -32
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رك فللي المللؤتمر العلمللي السللنوي الثالللث الللدولي الللذي أقامتلله        شللا    

م 2 21/  5/ 26 -25األمانة العامة للعتبة الكاظمية المقدسة ، بتاري  

            ( حصل على شهادة تقديرية مع درع المؤتمر ) 

 هندسة وإعادة هندسة المجتمع بين نهج البالغة والفكر المعاصر   -33

مر العلمللي لمهرجللان الغللدير العللالمي األول الللذي   شللارك فللي المللؤت     

/    /  9 -5أقامتلله األمانللة العامللة للعتبللة العلويللة المقدسللة ، بتللاري      

 ( حصل على شهادة تقديرية مع درع المؤتمر  )    .م 2 21

؛  اإلنسانية –توظيف اإلعالم وفلسفته في وحدة العقيدة اإلسالمية  -34

 أنموذجًا (النجف)و ( العلم ) مجلتا 

 جامعة / لتربيةا لكلية األول الدوليالمؤتمر العلمي شارك في      

 . 3 21/  4/  5  -4 من  لمدةالمنعقد ل الكوفة

            (وشهادة تقديرية حصل على درع المؤتمر  ) 

 . منظمات المجتمع المدني ودورها السياسي في العراق -35

 الكوفة جامعة / آلدابا لكلية  يالدولالمؤتمر العلمي شارك في      

 . 3 21/  4/  25 -24 بتاري المنعقد 

           ( شهادة تقديريةحصل على  ) 

إستراتيجية التعلليم المسلتمر فلي التفكيلر اإلبلداعي واألداء العلالي        -36

 لخدمة المجتمع 

التعلللليم / شلللارك بلللالمؤتمر العلملللي اللللذي أقامتللله جامعلللة البصلللرة       

 . 3 21/  4/  29بتاري   المستمر ،

           ( شهادة تقديريةحصل على  ) 

تكامل البناء التربوي واإلنساني في أقوال اإلمام علي الهادي  -37

 ( .عليه السالم)واإلمام الحسن العسكري ( عليه السالم)

شللارك فللي المللؤتمر السللنوي الرابللع الللدولي الللذي أقامتلله األمانللة            

 .م 3 21/  5/ 8  -7 اظمية المقدسة ، بتاري  العامة للعتبة الك

            ( حصل على شهادة تقديرية مع درع المؤتمر ) 

 .علم النفس االقتصادي بين نهج البالغة والفكر المعاصر  -38
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 في المؤتمر العلمي الدولي الثاني للعتبة العلوية الشريفةشارك      

 . 3 21 /    /    – 1 / 31بتاري  

           ( حصل على شهادة تقديرية مع درع المؤتمر ) 

المسؤولية األخالقية لمنظمات المجتمع المدني في حماية حقوق  -39

 . (مع دراسة ميدانية ) ؛  األيتام والمشردين

ه مركللز دراسللات  الللذي أقاملل  ثللانيفللي المللؤتمر السللنوي ال   شللارك     

 .م 3 21 /   / 28 -27، بتاري   جامعة الكوفة/ الكوفة 

          (حصل على شهادة تقديرية  ) 

 . الثقافة السياحية وإستراتيجية تنمية الموارد البشرية  -41

تله كليلة العللوم    اللذي أقام  ثلاني ال دوليالل  العلملي  في الملؤتمر  شارك     

  .م 4 21/  3/ 2  -  ، بتاري   جامعة كربالء/ السياحية 

 .ة الحقوق والفكر المعاصر نظام وتنظيم األسرة بين رسال - 4

تلله الللذي أقام الللدولي الخللامسالسللنوي  العلمللي فللي المللؤتمر شللارك     

 .م 4 21/  5/ 9 -8، بتاري  األمانة العامة للعتبة الكاظمية المقدسة 

      (ودرع المؤتمر حصل على شهادة تقديرية ) 

لبولس في ملحمة الغدير ( عليه السالم)اإلمام علي بن أبي طالب  -42

 . سالمة

تلله الللذي أقاممهرجللان الغللدير العللالمي السللنوي الثالللث   فللي  شللارك     

 م 4 21/  1 /  2 -9 ، بتاري  األمانة العامة للعتبة العلوية المقدسة 

      ( وشهادة تقديرية  درع المؤتمرحصل على ) 

دور الجامعات والمؤسسات البحثية في هندسة وإعادة هندسة  -43

 . ادي واإلستراتيجيالفكر الري

ه مركلللز اللللذي أقامللل اللللدولي الرابلللع العلملللي فلللي الملللؤتمر شلللارك     

/ جامعة الكوفة بالتعاون مع أكاديمية الحكملة العقليلة   / دراسات الكوفة 

 .م 5 21/   / 8 -7، بتاري  الجمهورية اإلسالمية اإليرانية 

      (حصل على شهادة تقديرية  ) 

ؤسسات البحثية في هندسة وإعادة هندسة دور الجامعات والم -44

 . الفكر الريادي واإلستراتيجي
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ه مركلز  اللذي أقامل   الدولي الرابلع  العلمي في المؤتمر البحث شارك     

/ جامعة الكوفة بالتعاون مع أكاديمية الحكملة العقليلة   / دراسات الكوفة 

 .م 5 21/   / 8 -7، بتاري  الجمهورية اإلسالمية اإليرانية 

       (حصل على شهادة تقديرية  ) 

مضلللامين البنلللاء الفكلللري والفلسلللفي فلللي شلللعر السللليد الشلللريف       -45

 .المرتضى 

الللذي  الللدولي الخللامسالسللنوي  العلملي  فللي المللؤتمر البحللث شلارك      

/  4 / 24 -23، بتلاري   ته األمانة العامة للعتبة الكاظميلة المقدسلة   أقام

 .م 5 21

  (ة مع درع المؤتمر حصل على شهادة تقديري ) 

مجلة ) الفكر اإلنساني ومعالجاته عند العالمة الشي  المظفر  -46

 (النجف أنموذجًا 

الللدولي حللول التجديللد فللي فكللر  العلمللي فللي المللؤتمر البحللث شللارك     

ه معهلد العلملين للدراسلات    الذي أقام العالمة الشي  محمد رضا المظفر

/  آذار / 25 -24، بتلاري   المقدسلة   العليا بالتعاون مع العتبلة العباسلية  

 ( حصل على شهادة تقديرية )                   .م 5 21

قللبس مللن تفسللير  ) الللدرس اللغللوي فللي التفسللير القرآنللي ؛ كتللاب    -47

 .ُأنموذجا ( القرآن 

الدولي دراسات اللغة العربية وآدابها في المؤتمر  البحث شارك        

 . 6 21/ مارس /  7 -4ماليزيا  –كوااللمبور / 

األساليب العلمية لتحقيق المخطوطات ؛ تواصل بين الماضي  -48

 .والمستقبل 

الدولي األول للمخطوطات والوثائق في المؤتمر  البحث شارك        

الذي أقامته جامعة العلوم  6 21/  4/  28 -27التاريخية في ماليزيا 

 اإلسالمية الماليزية 

 .وإدارتها بين نهج البالغة والفكر المعاصر إنسانية الضرائب  -49

اللذي  ( نهج البالغة الثلاني  ) ؛  في المؤتمر العلمي البحث شارك        

أقامته كلية التربية األساسية في جامعلة الكوفلة ، بالتعلاون ملع العتبلات      
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 -23بتلللاري   والعباسلللية وأمانلللة مسلللجد الكوفلللة ،   المقدسلللة الحسلللينية 

24/4/21 6     .          ( حصل على شهادة تقديرية ) 

إستراتيجية الدراسات العليا والبحث العلملي فلي جامعلات اللدول      – 51

 النامية

البحث العلمي في  المؤتمر الدولي تطويرفي  البحث شارك       

 بالمشاركة مع جامعة الزرقاء في - 6 21مايو  3التعليم العالي 

 ية المتحدة االمارات العرب -الشارقة 

 اإلسللتراتيجية المعرفيللة وثقافللة الجللودة الشللاملة والمسللتدامة فللي       - 5

 المؤسسات التربوية والتعليمية 

 واالعتماد والجودة التقييم ؛ في المؤتمر الدولي البحث شارك          
  األردن فلي   -عمان / لجامعة الزرقاء  العالي التعليم في األكاديمي

/ والتخطليط   اإلدارة اللدولي  الملؤتمر ، وكذلك  6 21أكتوبر /  3 –

 . 6 21/ أكتوبر /  6 – 4في  ماليزيا – كوااللمبور

 . اللغة العربية وتكنولوجيا المعلومات -52

 المؤتمر اللدولي دراسلات اللغلة العربيلة وآدابهلا     شارك البحث في        

 -الشلارقة   6 21/ أكتوبر  7  -4 بالمشاركة مع جامعة الزرقاء في 

 . ة المتحدةاالمارات العربي

 استراتيجية تحقيق المخطوطات في البناء الحضاري -53

ضمن المؤتمر الدولي الثاني للمخطوطات شارك البحث         

 - 25 تركيا ، بتاري  – (جامعة بارتين)عقده في  ، والوثائق التاريخية

 . م 6 21 / أكتوبر 26

 .الجامعات العراقية في إستراتيجية الدراسات العليا  – 54

تطللوير البحللث العلمللي فللي   المللؤتمر الللدولي  شللارك البحللث فللي          

/ ديسللمبر  21 -8 التعللليم العللالي بالمشللاركة مللع جامعللة الزرقللاء فللي  

 . بحرينال -ة منامال 6 21

 . سفة البناء التربوي واالجتماعيالمنبر الحسيني وفل -55

في المنبر  حول التجديد،  الثانيالدولي المؤتمر  في البحث شارك       

معهللد العلمللين / مؤسسللة بحللر العلللوم الخيريللة  ، الللذي أقامتلله الحسلليني
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 7  – 6  فلليالعتبللة العباسللية المقدسللة بالتعللاون مللع  للدراسللات العليللا

 .هـ  438 جمادى االخر  7  -6 م الموافق  7 21اذار 

   ( حصل على شهادة تقديرية ) 

 اإللكتروني  يمإدارة المعرفة وتقنيات التعليم والتعل -56

المؤتمر الدولي تكنولوجيا ؛ الدولي المؤتمر  في البحث شارك       

االمارات  -شارقة ي الف ، الذي أقيم وتقنيات التعليم والتعليم االلكتروني

 . 7 21أبريل  3 -  العربية المتحدة 

 

بحث وموضوع ( 011) أكثر منللمؤلف  منشور وهناك
 جه داخل العراق وخاروشعر وقصة ، 

 
 

 

 

 


