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 االستنتاجات                                             
والتوصيات التي ظيرت نتيجة لما توصمنا إليو عبر فترة تم التوصل إلى مجموعة من االستنتاجات  

البحث لدراسة ) اتجاىات القيادة االدارية واثرىا في دافعية الضيف، دراسة تطبيقية عمى المنظمات 
 السياحية(، وسيتم عرضيا كما ىو موضح في أدناه:

 أواًل: االستنتاجات النظرية 
 االستنتاجات الخاصة باالتجاهات -

ن القيادة االدارية لممنظمات السياحية تمتمك اتجاىات معينة تساعدىا في تبني قرارات يتبين لنا ا .1
 معينة ضمن مواقف معينة وىذه االتجاىات تكون اما سمبية او ايجابية.

تمثل االتجاىات الميول التي يحمميا قادة المنظمات السياحية نحو ظاىرة معينة وىذه الميول تكون  .2
 اما ايجابية او سمبية.

ىدفت مفاىيم االتجاىات إلى معرفة حالة سموك الفرد من خالل مجموعة االستجابات العاطفية  .3
والتصرفات الظاىرة منو اثناء مواجيتو المواقف و أحداث معينة من واقع بيئتو التي يعيش ويتفاعل 

 معيا.
السياحية ما ظيور االختالف والتباين عمى مستوى انواع االتجاىات التي يتسم بيا قادة المنظمات  .4

 اثر في نوعية اتخاذ القرارات الخاصة باالستجابة لمبيئة الخارجية.
تؤدي االتجاىات دورًا ميمًا في المعرفة االنسانية، االمر الذي يؤدي بالفرد الى تنظيم ادراكو لألمور  .5

حيط والمواقف التي يمر بيا وينظم معموماتو عن االشخاص واالشياء المختمفة ويفيم العالم الذي ي
 بو. 

تمثل االتجاىات حالة االتساق واالنسجام بين استجابات قادة المنظمات السياحية والمثيرات الخارجية  .6
 مما يسمح بالتنبؤ والتوقع لطبيعة ىذه المثيرات االمر الذي يؤدي الى سيولة التعامل معيا .

حوي الفرد والمنظمة عمى تتفق النظريات التي فسرت االتجاىات عمى انيا تقع في اطار البيئة التي ت .7
حد سواء، وتختمف ىذه النظريات في تفسيرىا لالتجاىات من ناحية تكوينيا، ولكنيا تجمع عمى 

 اىميتيا ودورىا المؤثر في شخصية الفرد ومظاىر سموكو واوجو النشاط التي يمارسيا في حياتو.
مر الذي يساعد المنظمات وجود مجموعة من المقاييس التي يمكن بواسطتيا قياس االتجاىات ، اال .8

السياحية في تطوير واقعيا العممي من خالل استخداميا لمعرفة اتجاىات القادة االداريون ومحاولة 
 تالفي القرارات السمبية وتعظيم القرارات االيجابية.



 

 

 

 

 
-  
 االستنتاجات الخاصة بالدافعية -

بالسموك االنساني، ودفعو نحو اشباع يتبين لنا من خالل دراسة الدافعية انيا ترتبط ارتباط مباشر  .1
 الحاجات التي تثيره ، وخفض التوتر من جراء ذلك.

 يتضح لنا ان مفيوم الدافعية انطمق من عبارة ) الرغبة التي تدفع االنسان نحو تحقيق ىدف معين(. .2
 لدى دراستنا ليذا الموضوع نالحظ بإنو حظي باىتمام الكتاب والباحثين في مختمف حقول المعرفة .3

االنسانية لما تتسم بو الدوافع من اىمية بالغة في عممية توجيو السموك االنساني نحو تحقيق اىداف 
 الفرد و المنظمة عمى حد سواء.

اختالف الباحثين والكتاب حول وضع تصنيف موحد لمدافعية لكنيم اجمعوا عمى أن الدافعية تتضمن  .4
 ثالث انواع  وىي )اولية ، ثانوية، عامة(.

منظمات السياحية الى معرفة دوافع الضيف من خالل مجموعة المقاييس الخاصة بالدافعية تسعى ال .5
التي وأن اختمفت في مضمونيا لكنيا تجمع عمى ان اكتساب صفة االشباع والرضا يعدان ابرز دليل 

 عمى قياس سموك الضيف .
جدنا أن أغمبيم اتفقوا عمى لدى تأممنا لتصنيفات الكتاب والباحثين حول النظريات المفسرة لمدافعية و  .6

وضعيا في اطار ثالث متغيرات وىي )محتوى حاجات االنسان، العوامل الخارجية المؤثرة عمى 
 السموك االنساني، وتأثير البيئة عمى حاجات االنسان(.

 
 االستنتاجات الخاصة بأنموذج البحث -
في عممية تبني القادة االداريين تخضع اتجاىات القيادة االدارية لعوامل البيئة الخارجية التي تؤثر  .1

اتجاه معين ضمن موقف معين، وىذه العوامل تتسم بسرعة التغيير في ظل عدم التأكد البيئي، 
االمر الذي يحتم عمى المنظمات التفاعل السريع معيا لضمان درء المخاطر الناتجة عنيا والتي 

 ات االدارية.تتمثل بطبيعة االتجاىات االيجابية التي يتخذىا قادة المنظم
تمثل البيئة الداخمية لممنظمة السياحية تحديًا كبيرًا بالنسبة التجاىات القادة االداريون إذا ما عممنا  .2

ان االفراد العاممين يمتمكون نفس طبيعة االتجاىات التي يمتمكيا قادة المنظمات االمر الذي يحتم 
ييرات التي تطرأ عمى الييكل التنظيمي عمى المنظمات ضرورة االستعداد والقابمية لإلستجابة لمتغ



 

 

 

 

وثقافة االفراد واالستراتيجية الخاصة بالمنظمة ما يؤدي الى حالة االنسجام والموائمة بين اتجاىات 
 المنظمة واتجاىات االفراد العاممين فييا.

يتضح عند دراسة موضوع الدافعية انيا تمثل الحاجات والرغبات المختمفة ألي انسان ، وبالتالي  .3
فإن اي سموك يسمكو االنسان في تحقيق ىذه الحاجات يعد اتجاىًا ايجابيًا او سمبيًا ، ويأتي ذلك 

 تبعا لطبيعة الحاجة التي تستثير دوافع االنسان.
ان حالة الترابط بين اتجاىات القيادة االدارية نحو البيئة بشكل عام ودافعية الضيف ماىي الى  .4

 جات ورغبات الضيف ومن ثم اشباعيا وتحقيقيا. ناتج طبيعي عن التنبؤ والتوقع لحا
ان السموك الذي يتخذه القادة االداريين في االتجاه نحو البيئة واالنفتاح عمييا يعد امرا حتميا في  .5

نجاح نشاطات المنظمة وبقائيا وذلك لكثرة عوامميا وتشابكيا وتداخميا فيما بينيا، اما القيادات 
واضحة في كيفية االتجاه نحو اي من العوامل البيئية ضمن المواقف االدارية التي ال تمتمك دراسة 

 المحددة سيكون مصير نشاطاتيا الفشل .
تفتقر الفنادق بشكل عام الى صياغة فمسفة خاصة بيا  في االتجاه نحو البيئة اثناء عممية اتخاذ  .6

سمبية في اغمب القرارات االدارية الخاصة بيا، مما يجعميا عرضة الى ان تسمك االتجاىات ال
 االحيان.

 ثانيا: االستنتاجات التطبيقية
 االستنتاجات المتعلقة بمستوى متغيرات الدراسة -

إرتفاع مستوى االتجاىات بشكل عام لدى أفراد عينة الدراسة في فنادق القطاع المختمط والخاص،  .1
االدارية، وىذا ما يفسر إن وذلك وفقًا لما أشارت إليو نتائج الوسط الحسابي العام التجاىات القيادة 

القيادة االدارية لدييا مستوى جيد من االتجاه نحو البيئة بشكل عام وىذا ما يساعدىا في االنسجام 
 والموائمة وتحقيق النجاح والمواكبة العالمية.

إرتفاع مستوى االتجاه لدى قادة فنادق القطاع المختمط والقطاع الخاص نحو البيئة الخارجية وىذا  .2
 عمى اىمية عوامل البيئة الخارجية في لعب دور بارز في نجاح او فشل نشاطات المنظمة. يدلل

إرتفاع مستوى دافعية الضيف لدى عينة الدراسة بشكل عام،  وذلك الرتفاع نتائج الوسط الحسابي  .3
 العام. نستنتج من ذلك أن أفراد عينة الدراسة لدييا مستوى تفاعل جيد مع دافعية الضيف.

مستوى االتجاه نحو الحاجات الغير مشبعة  لدى عينة الدراسة بشكل عام وىذا ما تظيره إرتفاع  .4
 نتائج الوسط الحسابي العام. 



 

 

 

 

 
 االستنتاجات المتعلقة بعالقات اإلرتباط -
 توجد عالقة إرتباط ذات داللة معنوية بين اتجاىات القيادة االدارية ودافعية الضيف وبشكل عام . .1
ادة االدارية نحو البيئة الخارجية لدى عينة الدراسة في الفنادق ترتبط بعالقة يتضح أن اتجاىات القي .2

 إرتباط معنوية مع دافعية الضيف.
ترتبط اتجاىات القيادة االدارية نحو البيئة الداخمية بعالقة إرتباط معنوية مع دافعية الضيف وبشكل  .3

 عام. 
 
 المتعلقة بعالقات التأثير االستنتاجات -

تاثير معنوية بين اتجاىات القيادة االدارية ودافعية الضيف لدى عينة الدراسة بشكل عام توجد عالقة  .1
. 

توجد عالقة تأثير معنوية بين اتجاىات القيادة االدارية نحو البيئة الخارجية لدى عينة الدراسة بجميع  .2
 ابعاد دوافع الضيف.

أثير معنوية مع ابعاد دوافع الضيف سجمت اتجاىات القيادة االدارية نحو البيئة الداخمية عالقة ت .3
 ككل.

متغيرات الدراسة      . عدم وجود فروق معنوية بين فنادق القطاع المختمط وفنادق القطاع الخاص في مستوى 4
 لألسباب اآلتية:

 التشابو في طبيعة العمل لكال فنادق القطاعين .  أ.  
االمر         ب. عدم مواكبة التطور اليائل في صناعة الفنادق والسيما في الدراسات والبحوث الخاصة بيا 

 وعدم االخذ بيا وتطبيقيا عمى ارض الواقع.      الذي ادى الى انحسار مثل ىكذا مفاىيم
في   ى التشابو ج. وقوع فنادق القطاعين في سوق واحدة باإلضافة الى عدم تنوع عرض المنتوج ادى ال 

 االىداف المستقبمية بسبب عدم اتجاه  القادة االداريين نحو البيئة بشكل عام.
      تعتبر االتجاىات من الموضوعات شديدة التعقيد ألنيا تعبر عن طبيعة الموقف لمسموك   د.  

  ارة االستبيان .االمر الذي ادى الى التزام عينة البحث مبدأ الحياد في االجابة عمى استم  االنساني،


