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 المقدمة
أن توفير بيئة العمل السميمة والمحفزة عمى النشاط  فاا العمال والتفاطنا فياة ص يأاتر ت عير اط عماى العطمال الفرد  
فق  وانمط يمتد ت عير ط حتى عمى تقديم أدمة راقية لمضيف تعكس مستوى البيئة السطئدة فا الفندق ،لذا فطن فشال 

لحقيقااة  ىلااى عاادم تااوفر تمااك البيئااة والااذي ياانعكس ساامبًط عمااى العديااد ماان المن مااطت الفندقيااة أو ضااعف ط يعااود فااا ا
وص نتصاور –أدائ ط فا المستقبل كمط أن نجطح العديد من المن مطت الفندقية  و بسبب ىيجطد ط بيئة عمال ساميمة 

بال  اا فاا ةطياة الصاعوبة وتحتاطج ىلاى  –أن عممياة بناطأ أو أماق بيئاة عمال ساميمة ب اذط البساط ة –حساب  اذا 
يماااة لبنطئ اااط بااال أن اااط قاااد تصااا دم فاااا عممياااة بنطئ اااط ب اااروف أطرجياااة وداأمياااة تجبااار المن ماااة الفندقياااة فتااارات  و 

وتاادعو ط الااى ت جياال تمااك العمميااة، وماان أشااد  ااذط ال ااروف ضااراوة وصااعوبة  ااو الت يياار الااذي ص مفاار لممن مااطت 
لااى الت يياار قااد ي اادد بقااطأ بصااورة عطمااة والمن مااطت الفندقيااة بصااورة أطصااة منااؤ أذ أن أي تمكاا  فااا اصسااتجطبة ى

المن مااة الفندقيااة ووجود ااط كمااط أن اصسااتجطبة لااؤ ص يأمااو ماان المشااطكل والم ااط ر التن يميااة ةياار المرةااوب في ااط 
 الخ .………كأمق بيئة عمل مريضة أو بيئة تسود ط الصراعطت واصأتالفطت 

واكبااة الت يياار الااذي صمفاار منااة يقاا  وباين م رقااة تااوفير بيئااة العماال السااميمة  منااطح تن يمااا جياد   وبااين سااندان م
 صنطع القرار الذين عمي م اأتيطر عنصر الت يير والوقت المالئم لتنفيذ الت يير .

فاا المن ماطت الفندقياة ذات –بنطأًا عمى ذلك است دفت الدراسة بحاث موضاوع الت ييار وأعارط فاا المناطخ التن يماا 
ىلاى الت كاد مان صاحة أربا  فرضايطت تتعماق بطلمناطخ والت ييار الدرجة الممتاطزة ،وقاد ساعى البطحاث فاا رساطلتة  اذط 

  لقياطس الانم  المناطأا فاا فناطدق العيناة ،وقاد أ   Litwin &  Stringerبعاد أن تام تكيياف وت  يال مقياطس  
ساتعطن البطحااث بطلحطسابة ارلكترونيااة جساتأراج النتااطئل ضاامطنًط لمدقاة والساارعة والعممياة  فااا العمال ،حيااث أسااتفطد 

متمعمااة بعاادم وضااوح الر يااة لاادى –  ..متنااطوًص لمشااكمة سااطئدة فااا فنااطدق العينااة  S.P.S.Sث ماان برنااطمل  البطحاا
الكطدر ارداري بطلمنطخ التن يما ودرجة ت عرة باطلت يير الاذي تجرياؤ تماك المن ماطت ،وقاد أساتعطن البطحاث باطلمن ل 

 الن ري  المكتبا   وبطلمن ل الميدانا لتحقيق  دفؤ .
يتنطول الفصل اجول مف وم الت يير فا مبحعين وأصر المبحث اجول  لمف وم –ة فا أمسة فصول تق  الدراس

الت يار والت يياار وأ دفااؤ وعنطصاارط وقاواط   بينمااط أصاار المبحااث العااطنا  لمقطوماة الت يياار و اارق مجطب ت ااط   أمااط 
تناطول المبحاث اجول  مف ااوم الفصال العاطنا فقاد أصار  لممناطخ التن يماا وعالقتاؤ باطلت يير  فاا عالعاة مبطحاث 

المناااطخ التن يماااا   أماااط المبحاااث العاااطنا فقاااد أصااار  لماااداأل دراساااة وقياااطس المناااطخ التن يماااا  بينماااط تعااار  
المبحث العطلث  لمعالقة بين الت يير والمناطخ التن يماا  ،وتناطول الفصال العطلاث المن جياة المساتأدمة فاا الدراساة 

 ين .والدراسطت السطبقة وذلك كمؤ فا مبحع
وتناااطول الفصااال الرابااا  نتاااطئل الدراساااة الميدانياااة فاااا عالعاااة مبطحاااث ،تضااامن المبحاااث اجول تحماااياًل أولياااًط صساااتمطرة 

بينماط تناطول المبحاث العاطنا عالقاطت اصرتباط  –عيناة البحاث –اصستبيطن لمعرفة النم  المناطأا الساطئد فاا فناطدق 
 طول المبحث العطلث عالقطت الت عيرية بين العنطصر واجبعطد بين عنطصر الت يير وأبعطد المنطخ التن يما كمط تن

وتضاامن الفصاال الأااطمس أ اام اصسااتنتطجطت المتعمقااة بطلجطنااب العممااا وأصاار المبحااث العااطنا لمتوصاايطت التااا 
 يرا ط البطحث ضرورية الت بيق .

 


