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  باللغة العربیة ملخص الدراسه
تعتبر الموارد البشریة العمود الفقري لسیاحة األحداث، لذا أصبحت تنمیة الموارد 

ث التى تطمح في تحقیق أعلى احداألإعداد وتنظیم البشریة واحدة من أهم وظائف شركات 
  .مستویات من التنافسیة

ارد البشریة في شركات تهدف الدراسة الحالیة للتعرف على كیف یمكن لتنمیة المو 
تقوم ، لذا ق تنافسیة سیاحة األحداث في مصریتحقتسهم في إعداد وتنظیم األحداث أن 

تتمتع الموارد البشریة بشركات إعداد وتنظیم ) ١( :الدراسة على إختبار أربعة فروض هي
األحداث فى مصر بعدد من الخصائص التنافسیة المالئمة للنهوض بسیاحة األحداث فى 

یوجد عالقات إرتباطیة بین طرق ووسائل تنمیة الموارد البشریة والخصائص ) ٢( .مصر
تؤثر طرق ووسائل ) ٣( .التنافسیة للموارد البشریة بشركات إعداد وتنظیم األحداث في مصر

 .تنمیة الموارد البشریة بشركات إعداد وتنظیم األحداث على نطاق التنافس لتلك الشركات
ومیة فى مصر فى تحقیق التنافسیة لسیاحة األحداث في مصر من تسهم الجهات الحك) ٤(

  .خالل دورها فى تنمیة الموارد البشریة بشركات إعداد وتنظیم األحداث
والبالغ  ،كات إعداد وتنظیم األحداث في مصرتمثل مجتمع الدراسة في شر وقد 

مل كإطار ستخدام أسلوب الحصر الشاإنتیجة لصغر حجم المجتمع تم ، و شركة ٥٣عددها 
ستخدم المنهج الوصفي التحلیلي في الدراسة، والذي تم من خالل أدواته وطرقه كما أ .للعینة

إعتمدت الدراسة على إستمارة اإلستبیان لتجمیع البیانات ، وقد وصف الدراسة كمیًا وكیفیاً 
نت، والدراسات السابقة لتجمیع األولیة، بینما إعتمدت على الكتب، والمجالت، ومواقع اإلنتر 

  .البیانات الثانویة
ضعف الخصائص التنافسیة للموارد البشریة بشركات ) ١( :وقد أظهرت نتائج الدراسة

قوة العالقة بین طرق ووسائل تنمیة الموارد البشریة والخصائص ) ٢( .إعداد وتنظیم األحداث
تأثیر طرق  ضعف) ٣( .داث في مصرالتنافسیة للموارد البشریة بشركات إعداد وتنظیم األح

) ٤( .ووسائل تنمیة الموارد البشریة على نطاق التنافس لشركات إعداد وتنظیم األحداث
فى تنمیة  المعنیة بسیاحة األحداث قصور شدید في مساهمة الجهات الحكومیة المصریة

  .بشركات إعداد وتنظیم األحداث الموارد البشریة
توصیات التى تركز على تعظیم دور التطویر التنظیمي قدمت الدراسة عدد من الوقد 

كطرق لتنمیة الموارد "والتدریب وتقییم األداء وتحفیز العاملین والتمكین وتفویض السلطة 
كخصائص "في تدعیم المعرفة والجودة والمقومات التكنولوجیة والموارد المالیة " البشریة

  .األحداث في مصر بشركات إعداد وتنظیم" تنافسیة للموارد البشریة


