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 : نموذج مقترحلمشروعات السياحية فى مصرلتقييم المخاطر المحتملة 
 نهى أحمد كامل

 جامعة اإلسكندرية -كلية السياحة والفنادق
 ملخص البحث 

المشروعات السياحية بكافة أشـكالها وأنواعهـا إحـدى القضـايا الهامـة التـى أصبح تقييم المخاطر المحتملة فى 
قاصـًرا علـى اختيـار فكـرة المشـروع  فلـم يعـد األمـرباتت تحظى باهتمام بـالغ علـى صـعيد االقتصـاد الـوطنى. 

تثمرين وأصــحاب المشــروعات الســياحية بحاجــة الســياحى وإعــداد دراســة الجــدوى الالزمــة لــه, بــل أصــبح المســ
ضمان استمراره وحمايتـه , لإلى تقييم المخاطر التى من المحتمل أن يواجهها المشروع السياحى فى المستقبل

فــى القطــاع الســياحى الــذى يواجــه العديــد مــن التحــديات المصــحوبة بمخــاطر  ال ســيمامــن الفشــل والخســارة؛ 
اســة محاولــة لوضـــع نمــوذج استرشــادى مقتــرح يهـــدف إلــى تقيــيم المخـــاطر ومــن هنــا, تعـــد هــذه الدر  .مختلفــة

فــي جميــع المتوقـع حــدوثها فــى المشـروعات الســياحية فــى مصـر ســواء قبــل البـدء فــى تنفيــذ فكـرة المشــروع أو 
, والــذى يمكــن مــن خاللــه عمــل دراســة وافيـــه أثنــاء تشــغيله وتطــويره المشــروع االســتثمارى  دورة حيــاة مراحــل

يســـهم فـــى تطـــوير منهجيـــة إدارة  بشـــكل ى يمكـــن أن يواجههـــا أصـــحاب المشـــروعات الســـياحيةللمخـــاطر التـــ
المخــاطر التــى يعتمــد عليهــا أصــحاب المشــروعات الســياحية فــى مصــر. كمــا تســعى هــذه الدراســة إلــى إلقــاء 

المشـــروعات الســـياحية فـــى مصـــر بتقيـــيم المخـــاطر المتوقعـــة فـــى  ومـــديرى  الضـــوء علـــى واقـــع قيـــام أصـــحاب
االســـتراتيجيات المتبعــــة فــــى مـــن وجهــــه نظــــرهم وكـــذلك التعــــرف علــــى  حــــدوثاً تهم ومــــا هـــى أكثرهــــا مشـــروعا

المشروعات السياحية  ومديرى  إجراء مقابالت شخصية مع مجموعة من أصحاب وذلك من خالل مواجهتها؛
النتـائج أن أظهـرت وقـد فى مصر والذين تم اختيـارهم بطريقـة العينـة الهادفـة بمـا يـتالءم مـع أهـداف الدراسـة. 

ـــة فـــى المشـــروعات الســـياحية فـــى مصـــر ال يـــتم وفـــق هيكيلـــة واضـــحة أو إجـــراءات  تقيـــيم المخـــاطر المحتمل
مـن واقـع خبـرة العمـل عمـا ألصـحاب ومـديرى المشـروعات يـتم مـن خـالل رؤيـة وتصـور عـام  هولكنـ ممنهجة

وعات السـياحية والتـى كما خلصت الدراسة إلى تعدد مصادر المخاطر المحتملة فـى المشـر . يمكن أن يحدث
كمـا أوضـحت النتـائج اخـتالف آراء أصــحاب . تضـمنت مخـاطر ماليـة, سـوقية, مـوارد بشـرية, قانونيـة وغيرهـا

المشروعات السياحية فى مصر تجاه استراتيجيات معالجة المخاطر, والتى جـاء ترتيبهـا علـى النحـو  ومديرى 
لصـت الدراسـة إلـى مجموعـة مـن التوصـيات التـى قـد تفيـد وأخيـرًا, خالتالى: التقليـل , التجنـب, القبـول, النقـل. 

المشروعات السياحية من خالل التركيز علـى أحـد الجوانـب الرئيسـية فـى إدارة المشـروعات  ومديرى  أصحاب
 وهو تقييم المخاطر المحتملة.

 المخاطر المحتملة, المشروعات السياحية, نموذج استرشادى مقترح, مصر. الكلمات الدالة:
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 ة مقدم
تعتبر عملية تقييم المخاطر المحتملة جزء ال يتجزأ من إدارة أى مشروع سياحى والتى تتم استناًدا إلى 
سلسلة من الخطوات واإلجراءات التي يقوم بها أصحاب المشروعات والشركاء وصانعى القرار وكذلك 

عرض لها المشروع بهدف تحديد المخاطر التى من المتوقع أن يت ىالجهات الممولة للمشروع السياح
من أجل تجنب أو اإلقالل من احتمال وقوع آثارها وإحداث ضرر بأهداف  والوقوف على أسبابها وتحليلها

يسهم فى  األمر الذى(. (Raz &Michael, 2001; Khamooshi, 2004المشروع خالل دورة حياته. )
شاف المبكر لما يمكن ان يحدث, االكت تمكنهم من ألصحاب المشروعات والمستثمرينتوفير مبادئ توجيهية 

تصور حول مدى نجاح المشروع فى تحقيق النتائج المرجوة منه ووضع  اختيار أفضل الممارساتوبالتالى 
 (Barnes and Wearne,1993 وفى ظل ما تتسم به المشروعات السياحية من االستثمارات .)

ة أصحاب المصلحة, إلى جانب البيئة الضخمة وعمليات التنفيذ الطويلة األجل وتعدد الموارد ومشارك
تقييم مسبق للمخاطر المحتملة الحدوث بمستقرة؛ تظهر الحاجة الملحة للقيام الاالقتصادية والسياسية غير 

بالبدء فى تنفيذ المشروع ووضعه موضع سواء  ؛فى المشروع السياحى على كافة الجوانب قبل اتخاذ القرار
ة ما قبل التنفيذ( أو بالموافقة على التطورات المقترحة  ) إذا كان )إذا كان المشروع فى مرحل التطبيق

والعمل على اتخاذ إجراءات  المشروع قائم بالفعل ويتجه إلى إدخال تطورات أو استحداث أنشطة جديدة(؛
أصحاب استباقية على أساس معلومات المخاطر المتاحة والتي ترتبط ارتباًطا وثيًقا بالمعرفة المتوفرة لدى 

 (. Henrique et al., 2014وكذلك توافر مهارات إدارة المخاطر لديهم )  لمشروعاتا
التى مختلفة المخاطر أن هناك العيد من ال فى الحالية تتحدد مشكلة الدراسةاستنادًا لما تم ذكره سلفا؛ و 

ما يجعلهم فى موقف يصعب المشروع السياحي, م و مديريمكن أن تظهر بشكل مفاجئ أمام صاحب أ
عدم توافر الدراية ربما لخاصة وأن هناك بعض المشروعات السياحية التى لم يحالفها النجاح , التصرف فيه

المعرفة بكيفية القيام أو نقص  المحتملةالمشروعات ألهمية تقييم المخاطر  ومديرى  الكافية لدى أصحاب
 التساؤالت البحثية التالية: من خالل اإلجابة على  الحاليةبذلك عمليًا, وهو ما تسعى إليه الدراسة 

 تقييم المخاطر المحتمل وقوعها فى المشروع السياحى ؟ما هى أهمية  .1
 ؟ ما هى المراحل واألسس العلمية فى تقييم المخاطر المحتملة فى المشروعات السياحية .2
 ؟المحتملة فى  مشروعاتهم المشروعات السياحية فى مصر بتقييم المخاطر  ومديرى  يهتم أصحاب هل .3

تقييم المخاطر المتوقعة فى المشروع تحديد أبعاد ( 1) :إلى الحالية تسعى الدراسةوبناءًا على ما سبق, 
المشروعات السياحية فى مصر  ومديرى  واقع قيام أصحابتقييم  (2وتوضيح كيفية القيام بها, ) السياحى

 ومديرى  يفيد أصحابوضع نموذج استرشادى ( 3, وأخيرا )المخاطر المتوقعة فى مشروعاتهم ديربتق
المشروعات السياحية فى تحديد المخاطر المحتملة فى مشروعاتهم وتصنيفها وتحديد مستوى خطورتها 

 وكذلك احتمالية حدوثها.
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من البيئة التنافسية المضطربة التى تعمل فيها المشروعات السياحية والمليئة  الدراسة الحالية أهميةتنبثق و 
من طبيعة العمل السياحى, والتى قد تولد آثارا سلبية قد تعصف بالمشروع  بالتحديات والمخاطر الناجمة

كما تنبع أهمية الدراسة من تقديم نموذج مقترح لتقييم المخاطر المحتملة السياحى ما لم يتم اكتشافها مبكًرا. 
شكل خاص في المشروعات االستثمارية بوجه عام والسياحية بوالذى يمكن تطبيقه  فى المشروعات السياحية

األبحاث من العديد  أجريتخاصة وقد  مع إمكانية تطويره بما يتالئم مع حجم وطبيعة المشروع المقترح. 
دراسة المخاطر, لكن تقييم المخاطر المحتملة فى مجال المشروعات االستثمارية السياحية خاصة فى  حول

ارة المخاطر فى المشروعات فى مصر لم يتطرق إليه الباحثين من قبل. حيث ناقشت معظم الدراسات إد
 & Simister, 1994; Razمجاالت الهندسة واإلنشاءات والتكنولوجيا أثناء مرحلة تشغيل المشروع )

Michael, 2011; Kontio et al., 1998؛Akintoye & MacLeod, 1997; Champman & 
Ward, 1997 ;والتأكيد على السياحة المخاطر التى تواجهها صناعة  (. كما أن هناك دراسات تناولت

 ;Salin &Azlin, 2017; Williams& Baláž, 2015بوجه عام ضرورة تقييمها وإدارتها 
Shaw,2010; Arturas et al., 2015))  تقييم المخاطر التى تؤثر على االستدامة ت على ارتكز وأخرى

درة الدراسات التى ومن هنا, يكتسب هذا البحث أهمية من ن. (Roe, 2010) البيئية للنشاط السياحى
 لموضوع الدراسة.تطرقت 

 
 اإلطار النظرى 

 أهمية تقييم المخاطر المحتملة فى المشروعات السياحية: 
 .المخــاطر المحتملــة بأنهــا احتمــال وقــوع حــدث ضــار معــين خــالل فتــرة زمنيــة محــددة( Roe,2010عــرف )

خـاطر التـى يمكـن أن تحـدث وتشـكيل كما أوضح أن تقييم المخاطر هو التجميع المنظم المعلومات حـول الم
التحليـل  ايقصـد بتقيـيم المخـاطر المحتملـة فـى المشـروعات السـياحية بأنهـ, ومن هنااألحكام المالئمة حولها. 

واإلجراءات يتم اعتمادها من قبل   المراحلمن خالل مجموعة من التى يمكن أن تحدث, المتكامل للمخاطر 
فــــــى  لهــــــالضــــــمان اإلدارة الفعالــــــة  تشــــــاف المبكــــــر للمخــــــاطرأصــــــحاب المشــــــروعات، والموجهــــــة نحــــــو االك

حـول , يقـوم صـاحب المشـروع بـإجراء مقارنـات واسـتناًدا إلـى ذلـك. (Rolstadas et al., 2011)المسـتقبل
والتـى يـتم وفقـا لهـا اتخـاذ ة أو األنشـطة والتطـورات المقترحـة فـى المشـروع القـائم بالفعـل, المقترحـ اتالمشروع

(؛ مما يسـهم فـى Shen,1997رفض أو وضع إجراءات واستراتيجيات المعالجة المالئمة )لاقبول أو القرار ب
تجنب أعباء تكاليف إضافية أو حدوث خسائر فى العائد المالى للمشروع فى المستقبل وما يترتب على ذلك 

يـادة الربحيـة خفـض تقلبـات المشـروع, وز  ,التشـغيل كفـاءة تعظـيم ,من زيادة القدرة اإلنتاجية للمشروع السياحى
وممـا الشـك فيـه, أن  .(Campbell,2005 ; Akintoye & MacLeod, 1997) علـى المـدى الطويـل 

 ,Salin & Azlin هـذه األمـور تمثـل أهميـة كبيـرة للمسـتثمرين وأصـحاب المصـلحة فـى صـناعة السـياحة 
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المشـــروع  حيـــاة دورة تقيـــيم المخـــاطر فـــي جميـــع مراحـــل القيـــام بعمليـــةوجـــدير بالـــذكر أنـــه يمكـــن  .((2017
والتى تتضمن )مرحلة التحديد, التخطـيط , التنفيـذ, التقيـيم  (Stephen & Chapman, 1995)االستثمارى 
لمساعدة المستثمرين  بمستويات مختلفة من التفاصيل عدة مرات , كما ينبغي أن تطبق تلك العمليةوالرقابة( 

لـم يعـد اهتمـام المسـتثمرين هـو احتسـاب ف (. (Akintoye& MacLeod, 1997فـى عمليـة اتخـاذ القـرارات 
العائد المتوقع من المشروع فحسب, بل أصبحت دراسة وتقييم مدى المخاطرة التى يتعرض لها المشـروع فـى 

أن اإلجـراءات الوقائيـة هـى  (Boehm, 1991)أثبـت  خاصـة وقـد. السـوق السـياحى ضـرورة ال غنـى عنهـا
فى وقت مبكر؛ حيث ال تزال هناك مرونة فـي تعـديل الخطـط لكونها  فى المشروعات السياحية األكثر أهمية

مـن  التـى تمكـنالمعالجـة المالئمـة  إجـراءاتاألهداف واكتشاف الفرص المتاحة وكـذلك وضـع  الموضوعة أو
وبقــاؤه فــى ســوق العمــل الســياحى كونــه الغايــة  هبمــا يضــمن نجاحــ تجنــب المخــاطر التــى قــد تضــر بالمشــروع

 . ء المشروعالرئيسية من إنشا
؛ ا ولـن تضـر بالمشـروعمعالجته يمكن التي : المخاطروتنطوى المخاطر المحتملة على نوعين رئيسين هما

دورة حيـاة المشـروع  خـالل معالجتهـا يمكـن الع و المشـرو  فـى فشـل المخـاطر التـى مـن المحتمـل أن تتسـببو 
(Aloini, 2009) .السياحية يتوقف بشكل  وجدير بالذكر أن نجاح تقييم المخاطر المحتملة فى المشروعات

( التــى يجــب أخــذها بعــين االعتبــار كــى يحقــق التقيــيم النتــائج 1شــكل رقــم) كبيــر علــى مجموعــة مــن العوامــل
 .المرجوة منه

 عوامل نجاح تقييم المخاطر المحتملة فى المشروع السياحى :1شكل 

 
 

Source: (Researcher & Shen,1997) 
 : فى المشروع السياحىتقييم المخاطر المتحملة  مراحل عملية

ــ  Boehmأوضــح  فقــد, مراحــل تلــك العمليــة حيــالهنــاك كثيــر مــن الجــدل  ه ال يــزالأظهــرت الدراســات أن
تحديد وتحليل المخاطر, والثانيـة هـو الـتحكم فـى المخـاطر  هما: تتكون من مرحلتين رئيسيتينها أن (1991)
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 للتقييم 

وجودفريق 
 عمل

المهارة 
والخبرة 

 الفنية

قواعد  الدعم المالى
 بيانات

 وقت وجهد

تحديد 
 المؤشرات

وجود خطة 
 عمل 
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( أن تلـك 1997عـام ) Kliem and Ludinمن خالل التخطيط واإلجراءات التصحيحية. فـى حـين أوضـح 
العمليــة تنطــوى علــى أربعــة مراحــل هــى تحديــد المخــاطر, والتحليــل, والــتحكم,  ثــم إعــداد التقــارير. بينمــا اتفــق 

هــى: تفصــيلية إلــى خمــس مراحــل بشــكل أنســب وأكثــر تفصــياًل الغالبيــة العظمــى مــن البــاحثين علــى تقســيمها 
 & Salin التتبـع والـتحكمثـم ، للمخاطر االستجابةكيفية , تخطيط تحديد هوية المخاطر ، التحليل ، التقييم 

Azlin, 2017) Raz & Michael, 2011; ,تـتم وعليـه. (2017؛ النجـار, 2011؛ عبد المنعم وآخرون ,
 التالية: للمراحل وفًقاعملية تقييم المخاطر المحتملة فى المشروعات السياحية 

 

 فها :(التعرف على المخاطر وتحديدها وتصني1)
الخارجيـة التـى تتسـم بالتعقيـد والتنـافس الشـديد  بالبيئـة ويتـأثر يـؤثر مفتوحـاً  السـياحى نظامـاً  المشـروعيمثـل 

جمـع البيانـات هـذه المرحلـة  وعليـه, تتضـمن. (Arturas et al., 2015)والمسـتوى المرتفـع مـن المخـاطر 
 ;AlBahar& Crandall, 1990)الالزمــة لتقيــيم المشــروع ومعرفــة وتحديــد أنــواع المخــاطر المحتملــة 

Khamooshi, 2004)عـدة طـرق لجمـع البيانـات والتـى تتوقـف علـى حجـم المشـروع  . ويتم ذلك مـن خـالل
اإلحصـاءات والتى تتمثل فـى السياحى والوقت واإلمكانيات المتاحة وكذلك نوعية البيانات المطلوب جمعها. 

نترنـت, تصـميم قـوائم استقصـاء موجهـه للفئـات التـى التى تصدرها الجهات الرسمية أو المتاحة عبر شبكة اإل
يســتهدفها المشــروع, والمقــابالت الشخصــية مــع المســتفيدين واألطــراف ذات العالقــة بالمشــروع, باإلضــافة إلــى 

 &Wilksاالستفادة من قائمة المخاطر والتجارب السابقة التى واجهت مشروعات مشابهة من أجل تفاديهـا )
Moore, 2004; Salin & Azlin ,2017.) مـن قبـل أصـحاب  الـذهني إلـى جانـب, جلسـات العصـف

 ,Lyons &Skitmore) وتشخيصـها المخـاطر المحتملـةلمناقشـة الشـركاء وصـانعى القـرار و المشـروعات 
2004. 

 

 :تأثيرها(مجاالت ) (تحليل المخاطر المحتملة وتحديد العواقب المحتملة2)
تأثيرها والعواقب المحتملة  أبعادوضع  إطار يوضح جدولتها و يتم وفقا للبيانات المجمعة فى المرحلة السابقة 

المجـاالت التـى تحديـد  (؛ أى1كما هو موضح فى جدول رقم ) على حدة الناجمة عن كل من تلك المخاطر
أهميتهـا النسـبية  فى حالة وقوعها )البيئى, المـالى, التشـريعى, ... وغيرهـا(, وذلـك للوقـوف علـى ستؤثر عليها
ورتهـــــا علـــــى أداء المشـــــروع فـــــى المســـــتقبل ســـــواء علـــــى األجـــــل القريـــــب أو المتوســـــط أو البعيـــــد ودرجـــــة خط

(Thompson &Perry, 1992; Simister, 1994). 
 فى المشروع السياحى  محتملةاألهمية النسبية للمخاطر ال مثال يوضح كيفية تحديد: 1جدول 

 نوع الخطر المحتمل  : وصف دقيق للخطر المحتمل 
 (Ratingالنسبية للخطر المحتمل ) األهمية 

تأثير غير 
 ملموس

تأثير مقبول/  تأثير بسيط
 متوسط

 تأثير مدمر تأثير رئيسى/ كبير
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1 2 3 4 5 
 مجاالت التأثير:

أهداف 
 المشروع

ال تضر 
بأهداف 
 المشروع

ستؤثر على األهداف 
بنسبة  الرئيسية للمشروع
 بسيطة

ستؤجل تحقيق 
أهداف المشروع 

 %50<بنسبة 

ستؤجل تحقيق أهداف 
 >المشروع بنسبة 

50% 

التتحقق معه 
 أهداف المشروع

الجانب 
 المالى 

سيؤثر بنسبة 
% على 5

 الميزانية 

% 10سيؤثر بنسبة 
 على الميزانية

% 20سيؤثر بنسبة 
 على الميزانية

% 30سيؤثر بنسبة 
 على الميزانية

سيؤثر بنسبة 
% على 50

 الميزانية
Source: (Campbell, 2005; Project risk management guideline, 2013). 

 ( تقييم المخاطر3) 
 Lyons) هناك العديـد مـن التقنيـات المسـتخدمة فـى تقيـيم المخـاطر المحتملـة بعضـها كمـى وبعضـها نـوعى

&Skitmore, 2004) وتعتمـد العديـد مـن الدراسـات علـى التقنيـات النوعيـة والتـى أثبتـت فعاليتهـا وكفائتهـا .
Roe, 2010) .يعتمــد تحليــل المخــاطر النــوعى علــى التقيــيم و ( , وهــو مــا تتجــه لــه الدراســة الحاليــة أيضــا

ثـــر واحتماليـــة حدوثـــه )أي وضـــع ســـيناريو لمـــا قـــد يحـــدث فـــي أســـوأ الحـــاالت(, ممـــا يعطـــى صـــورة الـــذاتي لأل
حالــة خيــار قابــل للتطبيــق فــى هــذا األســلوب كمــا يعــد  .توضــح حجــم المخــاطر التــى مــن المحتمــل أن تحــدث

 إلـىفـى جمـع البيانـات والمعلومـات  تستند طرق التحليل النـوعي للمخـاطرو  . متاحةدقيقة عدم وجود بيانات 
يتسـم  و (.Campbell, 2005االسـتبيانات ) ,العصـف الـذهني, المقـابالتك السـابق اإلشـارة إليهـااألسـاليب 

يمكن أن تؤدى فى بعض  والذىا أنه ذاتى هذا النوع بالبساطة والسهولة فى الفهم إال أنه قد يؤخذ عليه أحيانً 
. لذا يتعين أال يـتم تقيـيم المخـاطر المحتملـة مـن وجهـة نظـر صـاحب المشـروع فقـط, بـل لى التحيزإالحاالت 

عوامل نجاح تقييم المخاطر البد أن يكون قائم على رؤية وتحليل فريق عمل, وهو ما سبق توضيحه ضمن 
يتمثـل  :يتضـمن التحليـل النـوعى للمخـاطر جـانبين رئيسـيينو (. 1رقـم المحتملة فى المشروع السياحى )شكل 

. وقـد اسـتخدم (Kontio et al., 1998) الجانب األول فى تقيـيم درجـة أو شـدة تـأثير المخـاطر المحتملـة
البــاحثين العديـــد مــن الطـــرق اإلحصـــائية للقيــام بـــذلك؛ إال أن أبســطها وأكثرهـــا فاعليـــة واســتخدامًا هـــو تقســـيم 

وهنـــا يـــتم عـــرض جميـــع . ( 2)جـــدول رقـــم  )درجـــات الخطـــر( إلـــى خمســـة مســـتويات ة المخـــاطردرجـــات شـــد
الجانـب الثـانى األقل تـأثيرًا. بينمـا يتضـمن و المخاطر التى تم تحديدها سابقا للوصول إلى المخاطر البسيطة 

ــة  كــن , يمعليــهوبنــاءا  (.2017)النجــار,  حــدوث كــل مــن تلــك المخــاطر علــى حــدةتحديــد مســتوى احتمالي
درجـة تـأثير كـل مـن هـذه المخـاطر  مـن خـالل تحديـد (المحتملة مستوى أو مؤشر المخاطر)الوصول إلى 

(, وعليــه يــتمكن صــاحب 2كمــا هــو موضــح فــى الجــدول التــالى )جــدول رقــم  مضــروًبا فــى احتماليــة حدوثــه
وذلـك إلمكانيـة روع المشروع من تحديد المخاطر التى مـن المحتمـل أن تحـدث آثـارًا تدميريـة أثنـاء تنفيـذ المشـ

 بشأنها. اتخاذ القرارات المالئمة
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 مصفوفة تقييم درجة شدة المخاطر واحتمالية حدوثها )مؤشر المخاطر المحتملة ( :2جدول 
 مستوى احتمالية الحدوث× مؤشر المخاطر = األثر 

 
 مستوى 

 احتمالية الحدوث

 مخاطر المحتملة(درجة شدة المخاطر )شدة األثر المترتب فى حالة حدوث ال تقييم
 مدمرة/ كارثية رئيسى مقبول بسيط غير هام 

1 2 3 4 5 
 (25مرتفع) (20مرتفع) (15هام ) (10متوسط) (5متوسط) 5 مؤكد الحدوث
 (20مرتفع) (16هام ) (12هام) (8متوسط) (4منخفض) 4 احتمال قوى 

 (15هام ) (12هام ) (9متوسط) (6متوسط) (3منخفض) 3 متوسط/ محتمل
منخفض  2 غير محتمل/ ضئيل

 (2جدا )
 (10متوسط) (8متوسط) (6متوسط) (4منخفض)

منخفض  1 بعيد االحتمال
 (1جدا )

منخفض 
 (2جدا )

 (5متوسط) (4منخفض) (3منخفض)

 مؤشر المخاطر:
        ( 5وأكثر من  10متوسطة )أقل من   ( 20وأقل من  10هامة )أكثر من    (25إلى  20مرتفعة )من 

 ( 5)أقل من  منخفضة
Source: Campbell, 2005; Rolstadas et al., 2011 . 

 الدراسات( خمسة درجات للخطورة, وجدير بالذكر أن هناك بعض 2ويوضح الجدول السابق )جدول رقم
( والتى ينتج عنها ثالثة مستويات 3×3) المشروعات التى تعتمد على المصفوفة الثالثة فى تقييم مخاطر

إلى المصفوفة  منها تستند الغالبية العظمى منفى حين (, مرتفع, متوسط ومنخفض) من الخطورة هى
ونالحظ من الجدول (. 2017الخماسية وذلك وفًقا الحتياجات وحجم وطبيعة المشروع المقترح ) النجار, 

صاها تصل إلى أق والتىالسابق أنه كلما ارتفعت درجت الخطر كلما ازداد مستوى احتمالية حدوثه وتأثيره 
 (.2008؛ عبد المنعم وآخرون , 2016على وآخرون, ) فى أعلى يسار الجدول السابق والعكس صحيح
والذى يشير إلى أن المخاطر  ؛مرتفع( 1وهم:   مستويات 4ووفقا لذلك يتم تصنيف المخاطر المحتملة إلى 

ن األفضل عدم مواصلة المحتملة ذو قيمة عالية وستحدث تأثيرات خالل دورة حياة المشروع وبالتالى فم
 ؛هام (2إجراء تعديل فى الخطط واألهداف الموضوعة؛ التفكير فى بدائل أخرى أو نشاط المشروع أو 

على  ؛متوسط( 3والذى يشير بأن المخاطر المحتملة كبيرة وتتطلب وضع آليات وخطط فعالة لمعالجتها؛ 
تتطلب ايضا انتباه أصحاب المشروعات الرغم من كون هذا المستوى مقبول للمخاطر المحتملة إال أنه 

 المستوى المنخفض( وأخيرًا, 4لوضعها فى االعتبار والقيام بإجراءات متابعة لتبقى فى أدنى مستوى؛ 
والتى تتطلب المراقبة فقط دون الحاجة الضرورية إلتخاذ قرارات أو إجراءات بشأنها ة لمخاطر المحتملل

وعليه, يتم مقارنة المخاطر التى تم تحديدها مسبقًا  ة فى العمل.ويمكن إدارتها ضمن اإلجراءات الروتيني
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 -بناءا على مستوى تأثيرها ومستوى احتمالية حدوثها -وترتيب أولوياتها باستخدام المعايير الموضوعة 
 حتى يتسنى اتخاذ القرارات بشأن اإلجراءات المقبلة ووضع خطط المعالجة الالزمة لها.

 

 ة المخاطر/ االستجابة للمخاطر :( تحديد آليات معالج4)
تنطوي تلك المرحلة على تحديد االستجابات الممكنة للمخاطر المحتملة ووضع استراتيجيات وخطط عمل 

وتتمثل  .الحد من التأثيرات التى قد تنجم عن المخاطر المحتملة أو القضاء على احتمالية حدوثهاإما إلى 
وضع استراتيجيات المعالجة المقترحة و ء سجل المخاطر الخطوة األساسية فى هذه المرحلة فى إنشا

 ,Akintoye & MacLeod؛2016على وآخرون, العديد من الباحثين )اتفق . وقد للمخاطر المتوقعة
1997; Sham, 2010; Aloini, 2009; Salin & Azlin, 2017) استجابات المخاطر تشمل ( أن

المقترح أو تغيير  ى تعنى محاولة تجنب تنفيذ المشروعوالتمنع المخاطر ( 1)هى: رئيسية أربعة أساليب 
, تخفيض )احتمال أو تأثير( المخاطر( 2, )لتجنب المخاطرة تماًمافى المشروع القائم  األنشطة المقترحة

 إلى تخفيضها و فى حالة وقوعها بالمخاطر والتى تتضمن وضع آليات وإجراءات محدد تضمن التحكم
والتى تنطوى على تحويل المخاطر إلى أطراف أو جهات  / نقل المخاطرتحويل( 3, )مقبولة مستويات

أخرى لتتولى إدارته عن طريق العقود أو الوقاية المالية؛ كشركات التأمين والتعاقد الخارجى وذلك للحصول 
أى الرغبة فى  قبول المخاطروأخيرًا, ( 4, )على تعويضات فى حالة حدوث الخطر المحتمل وقوعه

  ن اتخاذ أية إجراءات بشأنها.المخاطرة دو 
يتطلب األمر فى بعض  أنه عند وضع استراتيجيات معالجة المخاطر (1997)عام  Shenأوضح  كما

األحيان تصنيف المخاطر إلى فئات أو مستويات ووضع كل فئة وفقا للمستوى التنظيمى المالئم 
تزامًنا مع  ؛معالجة لتحقيق النتائج المرجوة)استراتيجى, تشغيلى, تنفيذى( بما يتماشى مع وظائف القائمين بال

 . (Boehm and Turner,2003وضع جدول زمنى لمعالجتها )
 

 ( مراجعة وفحص المخاطر )المراقبة والمتابعة الدورية( : 5) 
 التحكم تم المخاطر أن للتأكد من كبيرة والتى تتمثل فى مراجعة وفحص المخاطر أهمية الخطوة تمثل هذه

 . وهنا يتمتكرار وقوعها مرة أخرى  فيها وضمان عدم المرغوب غير النتائجم، وكذلك لرصد سلي بشكل بها
للتحكم فى المخاطر  مدى التقدم الذى تحقق وكذلك قياس فعالية استراتيجيات المعالجة التى تم تنفيذها تقييم

وجدير (؛ Kontio et al., 1998)لها والتعديل وفقا لنتائج هذا القياس  المخطط النتائج والوصول إلى 
بالذكر أنه يتعين إعادة تقييم المخاطر فى حالة وقوعها وبعد تطبيق اآلليات الموضوعة مسبقًا للتأكد من 

مع , (Shaw, 2010) مدى فعالية الخطة الموضوعة واآلليات المتبعة فى إزالة المخاطر أو التقليل منها
ات والخطوات التى تم بها معالجة الخطر والنتائج حفظ اآلليلمخاطر السجل  رصد تلك النتائج فىمراعاة 

 .  (Williams, 1994)المتحققة واإلدارات المسئولة حتى يمكن الرجوع له مرة أخرى 
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 الدراسة العملية
أصحاب المشروعات  إعطاء صورة تفصيلية عن مدى قيامفهم الوضع الراهن و إلى  تهدف هذه الدراسة
أكثرها حدوثًا من وجهه نظرهم وكذلك هى وما فى مشروعاتهم لمحتملة بتقييم المخاطر ا السياحية فى مصر

, وكذلك فى دعم قراراتهممدى استفادتهم منها إلى جانب تحديد  ,المخاطر تلك التعرف على إجراءاتهم حيال
استكشاف إمكانية وضع نموذج استرشادى مقترح لتقييم المخاطر المحتملة فى المشروعات االستثمارية 

 فى مصر.  السياحية
الذى تضمن  Quantitative Research المنهج الكيفىاعتمدت الدراسة التطبيقية على  ولتحقيق ذلك

إجراء مقابالت شخصية متعمقة مع مجموعة من أصحاب ومديرى المشروعات السياحية فى مصر 
ث الكيفى ال للحصول على المعلومات المطلوبة والوصول إلى استنتاجات متعمقة. وجدير بالذكر أن البح

 الحصول على معلومات متعمقة وأكثر تفصياًل حول الظواهريهدف إلى يتطلب عينة ذات حجم كبير لكونه 
على عكس الحال فى البحث الكمى الذى يستلزم وجود عينة كبيرة للوصول إلى نتائج كمية  ,محل الدراسة

 .  (Stephen et al., 2015)دقيقة إحصائيًا يمكن تعميمها 
لتى تقوم على اختيار عينة ا (purposive sample) العينة العمديةراسة الحالية تم استخدام وفى الد

وبالتالى محددة من أفراد المجتمع لكونهم ذات خصائص تميزهم عن غيرهم كما تتوافر فيهم الخبرة المطلوبة 
محددة وهم  جمع البيانات من أطراف وعليه, تم. (Gay and Diehl, 1992)فهى تحقق أغراض البحث 

وفقًا لحجم العينة  المشروعات السياحية فى مصر والذين بلغ عددهم عشرة مشاركين ومديرى  أصحاب
. وتمثلت (Lopez & Whitehead, 2013)المناسب إلجراء البحوث الكيفية التى تتعلق بدراسة الظواهر 

مالك الشركة أى صاحب  ستة شركات سياحية )أجريت المقابالت فى شركتين منها معالعينة فيما يلى: 
المشروع باإلسكندرية, واألربع شركات األخرى بالقاهرة أجريت المقابالت فيها مع مديرى الشركات السياحية 
والتى تعتبر شركات رئيسية لها أفرع فى محافظات مختلفة للتعرف على توجه الشركة حيال تقييم المخاطر 

لتوضيح مضمون الدراسة  ومديرى الشركات السياحيةصحاب مكالمات هاتفية مع أ تم إجراءوقد  المحتملة(.
هذا إلى جانب المقابالت الشخصية التى أجريت مع أربعة فنادق والتى  .الحالية وتحديد موعد للمقابلة

تضمنت )اثنين من الفنادق المستقلة واثنين من الفنادق التابعة لسالسل فنادق عالمية باالسكندرية وشرم 
ة تم التوجه إلى قسم الموارد البشرية بالفندق لتوضيح أهداف البحث وأسئلة المقابالت الشيخ( وفى البداي

 حتى يمكن تحديد موعد المقابلة مع المدراء.
وجدير بالذكر أنه لصياغة أسئلة المقابالت على النحو الذى يحقق االستفادة الفعلية منها وعمل تقييم مبدئى 

للوصول مقابلة مع أحد الخبراء فى مجال إدارة األعمال والمشروعات  للنموذج اإلسترشادى المقترح تم إجراء
 موضوع الدراسة. إلى فهم أعمق حول
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عدد من . واستخدمت الدراسة 2019حتى نهاية فبراير  2018في الفترة من ديسمبر أجريت الدراسة وقد 
 &Shen, 1997; Raz) األسئلة خالل هذه المقابالت والتى استندت إلى الدراسات التى قام بها كل من

Michael, 2001 ,)تراوح متوسط مدة المقابلة . و تطويرها بما يتالئم مع أهداف الدراسة الحالية والتى تم
 ونصف, وقد شملت المقابالت أربعة أسئلة رئيسية هى: بين ساعة إلى ساعة

فى ا المشروعات السياحية فى مصر بتقييم المخاطر المحتمل حدوثه ومديرى  هل يقوم أصحاب .1
 الخطوات العلمية ؟ إلى؟ وإلى أى مدى يستند هذا التقييم مشروعاتهم

 ؟مواجهتها  يةالمشروعات السياحية؟ وكيفالمحتملة فى ما هى أنواع المخاطر  .2
 ما هى التحديات والمعوقات التى تعيق القيام بتلك العملية )إن وجدت( ؟ .3
 فى المشروعات السياحية؟المحتملة التقييم المسبق للمخاطر  ما هى االستفادة المتوقعة من .4

تم تقديم فى ضوء اإلطار المرجعى للدراسة, استناًدأ إلى نتائج المقابالت الشخصية, وكذلك وفيما بعد, 
 فى مصر. لتقييم المخاطر المحتملة بالمشروعات السياحية نموذًجا استرشادًيا مقترًحا

 
 تحليل نتائج المقابالت ومناقشتها: - أ

 التى تمثلت فى:تم الوصول إلى مجموعة من النتائج , ت الشخصيةالمقابال من خالل
المشروعات السياحية فى مصر بتقييم المخاطر المحتمل حدوثها  ومديرى  قيام أصحابفيما يتعلق ب أواًل:

 الخطوات العلمية فى ذلك. إلىفى مشروعاتهم, واستنادهم 
اطر المحتملة فى المشروعات السياحية غير تقييم المخل العلمى مفهومالأوضحت المقابالت الشخصية أن 
كما أنه ارتبط لدى الغالبية المشروعات السياحية فى مصر,  ومديرى  مألوف بشكل كبير بين أصحاب

بوضع خطة إلدارة المخاطر التى تواجه المشروع السياحى, كما ارتبطت فى ذهن  %( منهم60العظمى )
أو عالجية للمخاطر التى قد تظهر فى أى وقت, كما آخرين أنها قائمة على اتخاذ إجراءات تصحيحة 

بضمان توافر معلومات كافية حول مصادر التمويل والمستفيدين %( 20)ارتبطت فى ذهن البعض اآلخر 
وهو أمر ال يعد من قبيل الخطأ, بل إنها ال تقتصر فقط  .والتكاليف واألرباح بما يضمن استمرار المشروع

دراسة وافية لكافة المخاطر , بل تتضمن حدوثها إلى أقل درجة ممكنة على تقليل آثار المخاطر عند
المحتمل حدوثها قبل تنفيذ فكرة المشروع السياحى المقترح على أن تستمر تلك العملية طيلة دورة حياة 
المشروع السياحى. خاصة وأن قطاع السياحة يعمل فى بيئة مضطربة تشهد أنواع عديدة من المخاطر 

تقييم مسبق قائم على مما يستدعى , (Williams& Baláž, 2015لمتغيرة يوما بعد يوم )والتهديدات ا
ما قد ينجم عنها من تأثيرات سلبية, والتى و للمخاطر المحتمل حدوثها للحيلولة دون وقوعها  دراسة دقيقة

بكرة من بناء تعتبر بمثابة خطوة وقائية تساهم فى الحد من تلك المخاطر أو تجنبها أو نقلها في مرحلة م
 المشروع السياحى. 
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تم وفًقأ لهيكيلة ي%( من أفراد العينة أن تقييمهم للمخاطر التى من المتوقع أن تحدث ال 70وقد أوضح )
فى سوق العمل السياحى, كما  خبرتهمواضحة أو خطوات علمية محددة, بل تعتمد بشكل أكبر على واقع 

عصف الذهنى مع الخبراء وأصحاب المصلحة فى مجال لمناقشات واتستند فى كثير من األحيان على ال
وكذلك التجارب السابقة التى سبق وأن واجهت مشروعات سياحية مشابهة من قبل وأحدثت بالفعل  ,المشروع

 ممن ظهور مخاطر أخرى لهم ل -كما أشاروا -تأثير كبير وضرر لتلك المشروعات؛ إال أن ذلك ال يمنع 
بب لهم العديد من المشاكل كتحمل تكاليف إضافية أو تعطيل تنفيذ بعض والتى قد تس تكن فى الحسبان

 . األعمال
وفى هذا الصدد, أضاف أحد أصحاب المشروعات السياحية فى مصر أنه عند البدء فى تنفيذ فكره 
مشروعه السياحى التى كانت تعتبر فكرة جديدة من نوعها فى مصر" شركة سياحة الكترونية 

Ramasside جد بعض العوائق التى حالت دون عمل تقييم تفصيلى للمخاطر المتوقعة رغم " كانت تو
التنفيذ. وعليه, أقدم على اتخاذ مخاطرة التطبيق  البدء فى معرفته باحتمالية مواجهة مخاطر مختلفة عند

دون القيام بتقييم تفصيلى مسبق أو دراسة وافية سوى عصف ذهنى مع مجموعة من الشركاء. األمر الذى 
م عنه ظهور مجموعة من المخاطر بشكل مفاجئ بمجرد البدء فى التنفيذ والتى تضمنت مخاطر مالية نج

وقانونية وتشغيلية, فضاًل عن مخاطر السوق السياحى والمنافسين والتى لم تؤخذ بعين االعتبار من قبل؛ 
عليها بالفعل العديد وتطلبت منه قرارات وإجراءات وحلول سريعة اتسمت بدرجة عالية من المخاطرة ترتب 

بعضها تمكن من التغلب عليه بواقع خبرته فى مجال العمل السياحى لمدة طويلة من قبل  ؛من المشاكل
وإيمانه بالهدف الذى يسعى لتحقيقه من هذا المشروع, والبعض اآلخر تحمل التأثيرات السلبية التى نجمت 

 عنه.  
جم المشروع ونجاحة وبناء سمعة طيبة له, أصبح وقد أضاف أنه فى الوقت الحالى, خاصة بعد كبر ح

تقدير المخاطر المتوقعة مستقباًل والتنبؤ بها قدر المستطاع من األمور التى تؤخذ بعين االعتبار, فضاًل 
بما يضمن تقليص فرص وقوعها.  لسيطرة عليها والتحكم فيهامستقبلية لوتحديد إجراءات  خطط تصميمعن 

من قبل دون دراسة  واجههوهاأن المخاطر التى ب , والذين أوضحواأفراد العينة % من70وهو ما أكده أيضًا 
ربما ال تتالئم فى الوقت الحالى مع كبر حجم المشروع فى سوق العمل ونجم عنها تأثيرات سلبية,  وافية لها
فاجئ للمخاطر المتوقع حدوثها بشكل م تقييم مسبقأصبح األمر يتطلب واتساع حجم نشاطه, بل  السياحى

المخاطر خاصة وأن و تصميم خطط مناسبة لتعقبها ومواجهتها بأفضل الطرق,  واالستعداد المالئم لهابل 
فى المشروعات السياحية ال تقتصر فقط على مرحلة ما قبل تنفيذ المشروع, بل تظهر فى مراحل أخرى 

االبتكار السياحية تتطلب مختلفة له عند التشغيل أو التوسع نشاطاته؛ ال سيما وأن طبيعة المشروعات 
وكذلك التوسع فى النشاطات السياحية من خالل  والتجديد المستمر فى الخدمات والبرامج السياحية المقدمة

 استحداث أساليب وأفكار جديدة داعمة ألهداف المشروع, وبالتالى إمكانية ظهور المخاطر فى أى مرحلة. 
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 , وكيفية مواجهتها.ها فى المشروعات السياحيةثانًيا: أنواع المخاطر التى من المحتمل حدوث
مجموعة من المخاطر التى من المحتمل أن تحدث من وجهه على الغالبية العظمى من المبحوثين  اتفق

نظرهم ومن واقع خبرتهم فى مجال العمل, وليس استناًدا ألسلوب كمى أو نوعى يتم من خالله تحديد 
التوسع فى المشروع  خاصة عند بالنواحى الماليةاطر التى تتعلق المخ هامن بين -مستوى احتمالية الحدوث

والتى أحياًنا قد تتطلب تكاليف إضافية لم تكن فى الحسبان. وفى  ةإجراء أى تطوير أو تقديم خدمة جديد أو
اإلجراءات الضريبية %( أن 80المشروعات السياحية ) ومديرى  أصحاب معظمهذا الصدد أضاف 

رفع ضريبة المبيعات المفروضة على الخدمات السياحية المقدمة تمثل أحد أهم  التى تتطلب المتشددة
المخاطر التى تثير دائما القلق والمخاوف لديهم, والتى تستلزم سداد كل الرسوم الضريبية لضمان استمرار 
نشاط المشروع السياحى؛ السيما فى ظل الظروف التى يواجهها النشاط السياحى من وقت آلخر. ومن 

%( من أفراد العينة أنه ال يوجد تفهم لطبيعة عمل الشركات السياحية والنشاط 30انب آخر أضاف )ج
الفعلى الذى تقوم به الشركة, فعلى سبيل المثال شركة السياحة االلكترونية يختلف نشاطها عن نشاط 

ما يحمل بعض مأو الشركات التى يقتصر نشاطها على الحج والعمرة فقط؛ الشركات السياحية العادية 
الشركات أحيانا سداد ضرائب على إيرادات لم يتم تحصيلها على نشاطات لم يتم القيام به من األساس, هذا 

تتطلب أنشطة المشروع  قد أو من المشروع  قبل االنتهاء أحياًنا الفائدةفى تغيير أسعار  حدوث فضاًل عن
 .مزيد من التمويل

تمثل أحد أهم هذه المخاطر بالنسبة اطر التى تتعلق بالسوق المخعلى أن  %(70)كما أجمع المشاركين
المنافسة القائمة فى أو  من جانب السياحيةلهم, والتى تنجم عن حدوث تغييرات فى الطلب على الخدمة 

 فضاًل عن مواجهة, والتسعير التنافسى للخدمات من جانب آخر ظهور منافسين جددالسوق السياحى و 
أو تبنى اتجاه جديد. وقد أضاف أحد أصحاب  ضة فى حالة تقديم خدمة جديدةأفكار مضادة وقوى معار 

أحد أهم  السياحية القدرة على االبتكار والتنوع بشكل مستمر فى تقديم الخدماتعدم  المشروعات أن
 المخاطر التى تتعلق بالسوق السياحى والتى تعكس قدرة ومرونة المشروع السياحى على البقاء واالستمرارية

المشروعات  ه يتعين علىبأن(؛ Alsos et al., 2014) . وهو ما يتالئم مع ما ذكره أو اإلندثارالسوق  فى
السياحية أن تكون مبتكرة للغاية سواء في فرص االستثمار الجديدة أو في تقديم منتجات أو خدمات عالية 

 . ة العالميةوتبقى قادرة على المنافسة في سوق السياح الجودة لتلبي احتياجات العمالء
التى يتطلبها المشروع أو  التصاريح والموافقات الالزمةتظهر عند إنهاء المخاطر التى جانب هذا إلى 

نظرًا لإلجراءات المفرطة  التراخيص الحصول أو التأخر فى وصعوبة األنشطة التى يقوم عليها المشروع,
؛ وبالتالى يترتب الوقت والجهد دون جدوى التعقيدات الخاصة بإجراءات التنفيذ؛ مما يستغرق الكثير من و 

له .  عدم القدرة على االلتزام بتنفيذ الخطط واألنشطة وكذلك البرامج الموضوعة على النحو المخططعليه 
تتعلق بنقص فى القوة العاملة أو ضعف الى مخاطر ال%( من المبحوثين 40أضاف ) ومن جانب آخر
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المبحوثين أن  أجمع ,وأخيًرا. دوران العمل فى القطاع السياحىارتفاع معدل ؛ ال سيما فى ظل  مهاراتهم
. بشكل كبير مشروعاتهمالتقلبات فى الظروف السياسية واالقتصادية للبالد تزيد من درجة المخاطرة فى 

المخاطر فى صناعة السياحة تنشأ من عدة مصادر كما تتنوع فى طبيعتها وتأثيراتها على وهو ما يؤكد أن 
 (.Arturas et al., 2015لسياحية )المشروعات ا

التى من المحتمل أن تؤثر على حول االستراتيجيات المتبعة فى معالجة المخاطر  وبسؤال المبحوثين
تقليل أوضحت المقابالت الشخصية أن  وأيهما أفضل وأكثر اتباعًا؛ مشروعاتهم وأنشطتهم فى المستقبل

 من قبل أصحاب األكثر اتباعا فى االستجابة للمخاطر يعد هو األسلوب المخاطرة )التحكم فى المخاطرة(
اختيار أساليب و وضع خطط مسبقة قيامهم بخالل  , ويتم ذلك منالمشروعات السياحية فى مصر ومديرى 

وفقا لما ذكره أحد , والتى تعد (تجنب المخاطرة) يليها .فى حالة وقوع الخطرمحددة سيتم اتباعها 
يؤدى إلى فى المقابل لكنه  .جميع المخاطر على اختالف أنواعهاوز تجاالسبيل األسهل ل, المبحوثين

واألرباح التى كان من الممكن الحصول عليها من المشروع أو األنشطة التى تم والمزايا الحرمان من الفوائد 
 اتخاذ قرار بوقف تنفيذها. 

ًنا منهم بأن تلك اآللية هى التى إيما جاء فى المرتبة الثالثة من وجهة نظر أفراد العينة قبول المخاطرةأما 
, وأن المخاطر غالبًا ما تعد فرصة ال تتكرر فى األوقات تؤدى إلى تحقيق نجاح العمل على المدى الطويل

العادية والبد من استغاللها. فى حين جاء رأى آخر ألحد مديرى المشروعات فى هذا الصدد بأنه يمكن 
وهو ما والفوائد المتصورة وبشرط أال ينجم عنها خسائر مادية, قبول المخاطر فى المشروع وفقا للتكاليف 

والوقوف على  التى يمكن أن تحدث المخاطرحول  والبيانات المعلوماتودراسة وتحليل  يعكس ضرورة جمع
مدى تأثيرها على الجوانب المختلفة للمشروع والذى يمكن الوصول له من خالل التقييم المسبق للمخاطر 

قبول المخاطرة فى المشروعات , بأنه يمكن Campbell (2005) يتناسب مع ما ذكره وهذاالمحتملة. 
الفائدة المتوقعة منه بكثير، بحيث يكون قبول معالجة المخاطر قد تفوق لثالثة أسباب منها: أن تكلفة 

 مع األخذ فى االعتبار أن هذا السبب ينطبق بشكل خاص على المخاطر ذات - الخطر هو الخيار الوحيد
وهو  - , ثانيًا: مستوى المخاطر منخفض للغاية بحيث ال يكون العالج المحدد مناسًبا -التصنيف األدنى

ما سبق اإلشار إليه فى اإلطار المرجعى للدراسة بأن المستوى المنخفض من المخاطر المحتملة يمكن 
تاحة والمزايا المتوقعة قد . أما السبب األخير هو أن الفرص الم-قبوله دون اتخاذ أية إجراءات لمعالجته

تفوق التهديدات والمخاطر, وهذا السبب يعكس ما أشار إليه أحد أصحاب المشروعات السياحية فى المحور 
األول بأنه على الرغم من يقينه بأنه سيواجه العديد من المخاطر عند تنفيذ مشروعه لكن يقينه بأن الفرص 

نقل المخاطر  بسؤال المبحوثين عن آليهوأخيًرا,  خاطر.المتوقعة من خالل تصوره كانت تفوق تلك الم
أفراد العينة  %( من20؛ أشار )لطرف آخر كأحد أساليب معالجة المخاطر فى المشروعات السياحية

 المبحوثة أنه يمكن فقط اللجوء لذلك فى حالة تأمين السيارات أو األوتوبيسات التى تنقل السائحين. 



 ، جامعة الفيوم –كلية السياحة  والفنادق  تصدرها -الدولية للتراث والسياحة والضيافة  مجلةال

 2019 مارس( 1، العدد )(13)المجلد 
 

220 
 

نواع أويمكن تطبيقها على كافة  هناك استراتيجية هى األفضل على اإلطالقيمكن القول بأن وعليه, فال 
, بل يتم تحديد االستراتيجية المالئمة تجاه المخاطر المحتملة وفقا لحجم وطبيعة وأهداف المشروعات

 قد تكون  ,فعلى سبيل المثال المشروع السياحى, وكذلك وفق ظروفه وإمكاناته المتاحة والموارد المطلوبة.
بول المخاطرة استراتيجية فعالة فى حالة المخاطر الصغيرة, وهناك بعض المخاطر الكبيرة التى قد تضر ق

بالمشروع فى المستقبل وحينئذ يستلزم األمر األخذ بأسلوب تجنب المخاطرة, فى حين قد تظهر مخاطر 
ذ فى االعتبار ضرورة أن آخرى يمكن التحكم فيها من خالل آليات واستراتيجيات مالئمة للمعالجة, مع األخ

 السياحية التى بيئةالتكون تلك االستراتيجيات مرنة وقادرة على استيعاب التغيرات التى يمكن أن تطرأ فى 
 أرض على تظهر للمخاطر التىتتسم بالتعقيد والتنافس السريع بما يسمح بإجراء بعض التعديالت بها وفًقا 

 .تيجيات الموضوعةوالتى قد تستلزم تعديل فى االسترا الواقع
 

 .تعرقل تقييم المخاطر المحتملة فى المشروعات السياحيةثالًثا: التحديات والصعوبات التى 
المشروعات السياحية على وجود عدد من  ومديرى خالل المقابالت الشخصية تم إجماع آراء أصحاب  من

حدوثها فى مشروعاتهم, وتمثلت التحديات التى تحول دون القيام بتقييم تفصيلى مدروس للمخاطر المتوقع 
القدرة على الحصول على البيانات والمعلومات الالزمة واالستفادة منها بطريقة (1: ) هذه الصعوبات في

أفاد بعض األحيان ال توجد فرصة كافية كما يمكن أن توفر تقييمًا واضحًا ذا معنى للمخاطر المحتملة. 
قد يتطلب التقييم تخصيص ( 2فى المشروع السياحى, )لحصر ودراسة جميع المخاطر المحتمل حدوثها 

فى الوقت الذى تكون فيه األولوية فى المخصصات المالية لبعض النشاطات واألعمال األخرى  موارد مالية
المشروعات  ومديرى  عدم الدراية الكافية ألصحاب( 3عملية التقييم, ) مما يحد من فعالية  فى المشروع

 علمية التى يتم من خاللها تقييم المخاطر المحتملة.واألسس ال إلطار العامل
 

 فى المشروعات السياحية.التقييم المسبق للمخاطر المحتملة  رابعًا: االستفادة المتوقعة من
 ومديرى  تقييم الذى يقوم به أصحابالالتعرف على التأثير الحالى وفقًا لمستوى  استهدف هذا التساؤل إلى

, وما هو التأثير المتوقع فى ظل وجود للمخاطر التى من المتوقع أن تحدث المشروعات السياحية بالفعل
فى التساؤل سبق وأن أوضح أفراد العينة  التقييم المسبق للمخاطر المحتملة.يمكنهم من  نموذج استرشادى

رات األول أن المخاطر التى واجهوها بشكل مفاجئ دون دراسة مسبقة ترتب عليها بالتبعية العديد من التأثي
السلبية التى دفعتهم لتوخى الحذر فيما بعد و دراسة المخاطر التى من المتوقع حدوثها, وبالفعل ساعدهم 

الالزمة, تخصيص الموارد ذلك على اتخاذ تدابير مسبقة لتجنب وقوع المخاطر المحتملة, وجدولة أولوياتهم, 
توجيه المشروع السياحى وبالتالى  ,لمختارةكذلك تحديد الوقت أو المرحلة التى ستطبق فيها تلك اإلجراءات ا

, وتجنب العديد من التكاليف, فضاًل الحفاظ على سمعة فى مسار خطى يحافظ على سالمته واستمراريته
 . ومكانة المشروع فى السوق السياحى
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أوضح أحد مديرى المشروعات السياحية أنه فى وقت ضغط النشاط السياحى لكونه  وعلى سبيل المثال,
موسمى غالبا ما يشكل االحتياج الشديد للقوة العاملة المؤهلة والمدربة خطر محتمل فى تلك الفترة,  نشاط

وبالتالى اتجه للتخطيط لمواجهة األمر فى مرحلة مبكره من خالل اتخاذ تدابير مسبقة تتضمن عرض فرص 
م وتدريبهم فترة كافية قبل للتدريب والتوظيف وإجراء مقابالت شخصية مع المتقدمين واختيار المؤهلين منه

وبالتالى, من خالل ما موسم الذروة السياحية بما يضمن توافر كوادر بشرية مؤهلة للعمل فى تلك الفترة.  
, أظهرت المشروعات السياحية ومديرى وعرض النموذج المقترح على بعض أصحاب ذكره أفراد العينة 

لمتوقعة فى المشروعات السياحية سيسهم بشكل كبير وجود نموذج استرشادى لتقييم المخاطر االنتائج أن 
ذكره يؤكد ما . وهو ما يمكن من دعم قراراتهم فى تحديد وحصر تلك المخاطر وتحليلها وفهم طبيعتها بشكل

(Roe,2010)  علمية منهجية  المحتملة فى المشروعات يستند إلىبأن وجود نموذج لتقييم المخاطر
عي وعملي لتلك المخاطر وتقييم العوامل التي قد تؤثر على نجاح فى توفير تقييم واقيسهم  واضحة

المشروعات  ومديرى  اهتمام أصحابأنه على الرغم من يتضح لنا  وبناءًا عليه, المشروعات بشكل سلبي.
إلى حد كبير بتقييم المخاطر المحتملة فى مشروعاتهم ووعيهم الكامل بأهمية القيام  فى مصر السياحية

تصور عام من واقع و ال يتم وفق معايير وإجراءات واضحة ومحددة, ولكن يتم من خالل رؤية  , إال أنهبذلك
ينقصه التطبيق العلمى والمنهجى على أرض الواقع. األمر الذى يعكس إمكانية تقييم , وبالتالى خبرة العمل

النحو األمثل, وكذلك المخاطر الحالية والمحتملة فى المشروعات السياحية إذا تم تطبيق هذا النموذج على 
يسهم فى توفير الوقت والجهد  مماات التى تحقق االستفادة المرجوة منه, لومإذا توافرت كافة البيانات والمع

والتكلفة التى يتكبدها المستثمرين السياحيين وأصحاب المشروعات فى إجراء االتصاالت وجمع البيانات 
 القرار.فى تحسين عملية اتخاذ  كما يساهموالمعلومات؛ 

 

 لنموذج استرشادى مقترح لتقييم المخاطر المحتملة فى المشروعات السياحية فى مصر: - ب
يهدف هذا النموذج إلى تقديم بعض اإلرشادات والمبادئ التوجيهية في جوانب مختلفة للمساعدة فى 

كذلك مستوى تقييم المخاطر المتوقع حدوثها فى المشروع السياحى ومجاالت تأثيرها والعواقب المحتملة و 
والذى يهدف إلى تزويد أصحاب المشروعات والمستثمرين السياحيين بهيكلية أو نموذج يتم  احتمالية حدوثها

أثير تهديدات المخاطر وفقا له تقييم المخاطر الحالية والمحتملة فى مشروعاتهم بشكل يمكنهم من الحد من ت
  .ليهاوتخفيضها إلى مستويات مقبولة أو السيطرة عالمستقبلية 

التى تعتمد على والدراسات  انطالقا من كون النموذج المقترح هو تصور قائم على مجموعة من الخبراتو 
( حول كيفية 3نموجًا مقترحًا) جدول , قدمت الدراسة الحالية مصادر مباشرة وغير مباشرة للمعلومات

 طوات رئيسية:باالعتماد على أربعة ختقييم المخاطر المحتملة فى المشروعات السياحية 
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الذى يعكس المضمون العام لكل مرحلة من المراحل الخمسة ؛ فاهيمى للنموذجطار المتحديد اإل -أ 
من خالل استعراض  التى سبق مناقشتهاو تقييم المخاطر المحتملة فى المشروعات السياحية لالرئيسية 

ب واألكثر تفصياًل للمخاطر أدبيات الدراسة والتى استند إليها النموذج الحالى على اعتبار أنها األنس
 المتنوعة التى تواجهها المشروعات السياحية.

الذى يعكس اإلجراءات والخطوات العملية التى يمكن من خاللها القيام بكل مرحلة  التطبيقى,اإلطار  -ب 
والتى مجموعة من النماذج التى استعرضها بعض الباحثين, وذلك استنادًا إلى من مراحل التقييم 

لتقييم المخاطر التى تتعلق باالستدامة البيئية  (Roe,2010)ن: اإلطار الذى قدمه تضمنت كل م
 ;European Environment Agency, 2008)  للنشاط السياحى؛ والنماذج الذى وضعها كل من

Australian And New Zealand Standard Risk Management Guidelines,2004)  
 ,Campbell, 2005; Shawنة بالنماذج التى قدمها كل من ), فضال عن االستعالتقييم المخاطر

2010 Royal Society, 1992;ير بالذكر أن تلك النماذج . وجد( إلدارة وتقييم المخاطر بوجه عام
لم تتفق على إجراءات وخطوات موحدة لتقييم المخاطر المحتملة فى المشروعات السياحية, وإنما اتفقت 

فيذ بعض المراحل كتحديد مصفوفة المخاطر ومستوى احتمالية حدوثها فى اإلجراءات الموضوعة لتن
الكتشاف قيمة الخطر, واختلفت فى إجراءات تطبيقها لمراحل أخرى كتحديد األهمية النسبية للخطر 
دون االهتمام بتوضيح مجاالت التأثير أو اإلطار الزمنى لحدوث تلك العواقب المحتملة أو تحديد 

ة دون تفصيلها. وعليه؛ اتضح وجود اختالف فى التفاصيل التى تتعلق بالخطوات استراتيجيات المعالج
 التى تتم فى كل مرحلة. 

التى تمت مع أصحاب ومديرى المشروعات السياحية وتم من خاللها إلى جانب نتائج المقابالت  -ج 
ة عرض النموذج عليهم والتى كشفت عن بعض أنواع المخاطر المحتملة فى المشروعات السياحي

وكذلك الوسائل المستخدمة لتحديد تلك المخاطر والتى تم إدراجها ضمن النموذج المقترح أو بعض 
اإلجراءات التفصيلية التى قد يقوم بها بشكل غير مخطط كتحديد تكلفة المعالجة أوالشخص المسئول 

اطر كما سبق المسؤلة, فضاًل عن تحديد العوامل المسببة للمخالمستويات اإلدارية  وليس فقط تحديد
 وأن أوضحوا خالل المقابالت. 

, بعض اإلرشادات التوجيهية التى خلصت إليها المقابلة التى تمت مع أحد الخبراء فى مجال وأخيراً  -د 
إدارة األعمال والمشروعات والذى أفاد بضرورة تحديد مدة زمنية ليتم بها هذا التقييم بشكل دورى على 

مر فقط على التحقق من التحكم بالخطر وزواله. وعليه, تم تقسيم شهور وأال يقتصر األ 3أال تقل عن 
 المرحلة الخامسة من النموذج إلى خطوتين كما هو موضح بالنموذج.
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 نموذج مقترح لتقييم المخاطر المحتملة فى المشروع السياحى: 2شكل 

 ....................................إدراج إسم المشروع :....................................................

( تحديد المخاطر المحتملة 1)
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استمارات -1

 استقصاء     
ت مع مقابال-2

  المستفيدين   
العصف -3

            الذهنى
قائمة المخاطر -4

         السابقة   
أبحاث -5

   ودراسات 
إحصاءات -6

          رسمية
 الخبرة         -7

   اإلنترنت -8
تسجل -9    

  المعلومات    

شكاوى  -10

    العمالء  

           -                                     - تتعلق بالموقع 

          -                                     - تشريعية

          -                                     - الهيكل المالى

          -                                     - خاصة بالسوق
          -                                     - تصميم, بناء

          -                                     - الموارد البشرية
 أصحاب المصلحة

-                                     -          
          -                                    - سياسية
          -                                     - يةاقتصاد

          -                                     - اجتماعية
          -                                     - الهيكل اإلدارى

          -                                     - السالمة

                                               - األمن

                                                السمعة
                                                معدات وأجهزة
                                                توصيل الخدمة

                                                تشغيلية

 (9 5منخفض = )أقل من  -   (5وأكثر من  10متوسط = )أقل من   -  (20وأقل من  10هام = )أكثر من  -    (25إلى  20مرتفع = )من : مؤشر الخطر: ) درجة شدة الخطر* مستوى احتمالية الحدوث( 
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هيكل يتضمن جميع المعلومات والمعالم الرئيسية المتعلقة بتقييم المخاطر  على تقديمبق النموذج السا يقوم
وتفسيرها وتحليلها بطريقة أكثر جدوى ألصحاب المشروعات وبالتالى  ىالسياح عالمحتملة فى المشرو 

 بهاتحديد المخاطر المحتملة وتصنيفها ومعرفة أسبابداية  مساعدتهم فى اتخاذ القرار والذى يتضمن
المدخالت الالزمة  والتى تمثل الوسائل الالزمة لجمع البيانات والمعلومات األوليةباستخدام مجموعة من 

فى المشروعات السياحية  األنواع المختلفة للمخاطر المحتملة يعرضكما لعملية التحليل النوعى للمخاطر, 
 ومديرى  الت التى أجريت مع أصحابالمقابو وذلك اعتمادا على الدراسات األدبية   بشكل أكثر تفصياًل 

, وقد كشفت نتائج المقابالت الشخصية التى تم مناقشتها عن بعض العوامل المسببة لمجموعة المشروعات
تحديد مجال تأثير كل من تلك المخاطر سواء على  من المخاطر وفقًا لما ذكره المبحوثين. ليأتى بعدها

لمجتمع المحلى والبيئة الطبيعية والتى تعد أكثر المجاالت أهداف المشروع أو الناحية المالية وكذلك ا
تحديد الوزن  والتى يتم وفقًا لهاالمرتبطة بطبيعة النشاط السياحى, فضاًل عن إمكانية إدراج مجاالت أخرى, 

وما إذا المحتمل المخاطر )من حيث مستوى األهمية( وتوضيح اإلطار الزمنى للتأثير  كل من تلكالنسبى ل
وصواًل إلى  , ثم تحديد مستوى احتمالية حدوثه؛المدى القصير أو المتوسط أو على األجل الطويل كان على

لتحديد قيمة  -االحتمالية من خالل مصفوفة-مؤشر الخطر وفقًا لما تم مناقشته فى اإلطار المرجعى للدراسة 
استراتيجيات  تخطيطب مشروعوعليه, يقوم مالك أو مدير ال . جدولة األولوياتالخطر التى يتم وفقًا لها 

( وفقًا لمؤشر قبول, تقليل, تجنب, نقلأسلوب المعالجة المالئم لكل خطر ) اختيار وتحديد بدءًا من المعالجة
للمخاطر وفقًا الستراتيجية المعالجة  المقترحة جراءاتاإلليات و الذى تم تحديده مسبقًا, ثم وضع اآل الخطر

وكذلك المستوى اإلدارى المسئول عن التنفيذ , وصواًل إلى تقدير المدة ة تكلفة المعالجالمختارة, مع تحديد 
المخاطر  الزمنية المناسبة لمعالجة الخطر . وفى النهاية, يقوم صاحب أو مدير المشروع بفحص ومراجعة

عطت وأنها قد أ  تنفيذهاالتى تم استراتيجيات العالج فى ظل  ذى تم تحقيقهالتي تم تحديدها و رصد التقدم ال
وينبغي أن تدرج على سجل قد ظهرت  مخاطر جديدةهناك النظر في ما إذا كان و  النتائج المخطط لها,

وجدير بالذكر أم ال وكذلك التشاور فيما إذا كان األمر سيتطلب جهد إضافى لمعالجة المخاطر.  المخاطر
ه وفًقا لطبيعة المشروع أنه يمكن تطبيق هذا النموذج فى مجاالت أخرى من المشروعات كما يمكن تعديل

 المقترح أو القائم.
 

 التوصيات
نموذج تقييم المخاطر المحتملة فى المشروعات لتفعيل  توصى بها الدراسةالتى  االقتراحاتهناك عدد من 

 الذى يحقق الهدف منه:على النحو  السياحية
 وجعلها جزءاً  لسياحيةاألخذ بمبدأ تقييم المخاطر التى من المحتمل أن تواجهها المشروعات اضرورة  .1

والتى يتم البدء بها مع بداية عمل المشروع وتستمر طوال حياة  ؛إلدارة المشروعات ومكمالً  هاماً 
 المشروع وأال يقتصر إجراؤها على مرة واحدة فقط.
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حتى يمكن ومتابعة ما يستجد من مخاطر أخرى  بأول أوالً  والطارئة المحتملة المخاطر ضرورة توثيق .2
إذا استلزم  لالستراتيجيات الموضوعة لمناسبير االتطو بحث سبل  وأسليم  بشكل معها لتعاملاو  تفاديها
 .األمر

ضرورة تشكيل فريق عمل للقيام بعملية تقييم المخاطر المحتملة فى المشروع السياحى وأال تقتصر على  .3
 رؤية صاحب أو مدير المشروع فقط للوصول نتائج موضوعية بعيدة عن التحيز.

أخذ العوامل األساسية المؤثرة فى نجاح عملية تقييم المخاطر المحتملة بعين االعتبار لتحقيق ضرورة  .4
 فعالية التقييم.

 

 الدراسات المستقبلية
دراسة تحليلية لنموذج استرشادى مقترح لتقييم المخاطر المحتملة فى اهتمت الدراسة الحالية بإجراء 
قع قيام أصحاب المشروعات السياحية بوجه عام بتقييم والتعرف على وا المشروعات السياحية فى مصر

لدراسة المخاطر المحتملة وفقًا إجراء المزيد من البحوث  المخاطر المحتملة فى مشروعاتهم. وعليه, يمكن
لحجم المشروع السياحى )كبير, متوسط أوصغير الحجم( وكذلك وفقًا لطبيعة عمل المشروع مع إجراء 

, ينبغى أن تهتم أبحاث عالوة على ذلك ة وأكثر تفصياًل.صول على صورة واضحمن أجل الح مقارنة بينها
المحتملة فى المشروعات السياحية وتحديد  المخاطر أنواع من نوعلكل  وفقاً  تفصيلية دراسةإضافية بإجراء 

مستوى احتمالية حدوث كل منها واكتشاف مدى تأثيرها على المشروع السياحى. كما يمكن أن تتجه 
ات أخرى إلى تناول كافة أنواع المخاطر المحتملة فى المشروعات السياحية وتقديم استراتيجيات دراس

 المعالجة المالئمة لكل منها.
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Abstract 

Assessing potential risks in tourism projects is considered a major concern today, especially in 

the tourism sector that witnesses many challenges full of different risks. Achieving project 

success isn't limited to choosing the idea of the tourism project or preparing the feasibility 

study, but tourism projects owners and managers need to discover and minimize the expected 

risks that might face the project in the future to ensure its continuity and success.  

Hence, this study is an attempt to develop a proposed model which may simplify the process of 

assessing the expected risks in tourism projects in Egypt. It also aims to explore whether 

tourism projects owners and managers in Egypt evaluate the potential risks in their projects or 

not, as well as investigate their different responses towards expected risks, and look into the 

most frequent risks in tourism projects. Accordingly, a qualitative methodology approach was 

applied to achieve the study objectives using a purposive sampling technique through 

conducting in-depth interviews with a number of tourism projects owners and managers who 

were kindly requested to participate in the current research. The results showed that the 

assessment of potential risks in tourism projects in Egypt isn't done according to a clear 

approach or systematic procedures. Eventually, the study presents a set of recommendations 

that may benefit tourism projects owners and managers by focusing on one of the key aspects 

of project management, which is the assessment of potential risks. 
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