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 ملخص البحث

البشري من قبل إدارة الموارد البشرية هو محاولة إليجاد التوازن  يعتبر اإلهتمام بقضايا العنصر
بين أهداف المنظمة وبين كاًل من رضا العاملين والتكلفة التي ستتحملها المنظمة، يأتي هذا 
اإلهتمام من قبل إدارة الموارد البشرية نتيجة اإليمان بأن اإلنسان لدية طاقات وقدرات ذهنية تفوق 

تغالله أو االستفادة به فعليًا في العمل، وتلك القوة الذهنية هي المصدر الحقيقي كثيرًا ما يتم اس
لتميز المنظمات وقدرتها على تحقيق انجازات باهرة غير تقليدية، ولذلك نجد أن المحور 

إن الموارد البشرية الفعالة هي ركيزة . االساسى في فكر اإلدارة الحديث هو خلق القدرة التنافسية
 :ه القدرة، ومن خالل الدراسة تم التوصل اليتكوين هذ

  وجود اختالفات جوهرية بين سياسات الموارد البشرية في شركات إدارة الفنادق المحلية
 .والعالمية نظرًا لوجود اختالفات نحو ما تتخذه تلك الشركات من سياسات تجاه العاملين 

 لين بررررفختالف نوعيررررة الكسرررراد أمررررا شررررركات إدارة الفنررررادق المحليررررة تختلررررف سياسرررراتها تجرررراه العررررام
 .شركات االدارة العالمية فلديها سياسات ثابتة في ذلك

  شركات إدارة الفنادق المحلية تقوم بخفض كاًل من األجور االساسية والمتغيرة للعراملين فري حرين
 .أن غالبية شركات االدارة العالمية تخفض الرواتب المتغيرة فقط

  السياسررات المتبعررة فرري شررركات االدارة المحليررة أمررا شررركات سياسررة خفررض أعررداد العرراملين مررن
 .االدارة العالمية فالغالبية منها ال تخفض أعداد العاملين
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  يعتقد العاملين في ادارة الموارد البشرية بجميع الفنادق أنه من الممكن اتبرا  سياسرات اخرري مرن
 .شأنها ان تحد من االثار السلبية علي العاملين

 ترات الكسراد ال يعتبرر احرد سياسرات شرركات االدارة المحليرة فري حرين ان غالبيرة التدريب خالل ف
 .شركات االدارة العالمية تتخذه كسياسة لها خالل فترات الكساد

 
 لسوق العم –اهداف الموارد البشرية  –الموارد البشرية : الكلمات الدالة

 مقدمة

إنَّ هذا الَتْغِيِيْر لم . سلسلة من التطورات فى الفكر اإلداريلقد َبرز مفهوم إدارة الموارد البشرية حديثًا بعد 
فدور إدارة األفراد كان محصورًا في تنفيذ سياسات  يكن في الُمَسمَّى فقط، ولكن كان في المضمون أيضًا،

اإلدارُة العليا في المؤسسة، أما دور إدارة الموارد البشرية فقد أمتد إلى  الموارد البشرية التي تضعها
وتنفيذية خاصة بها تعمل  وبهذا أصبح إلدارة الموارد البشرية استراتيجية تخطيطية. والتنفيذ معاً  التخطيط

من خاللها على تحقيق االستراتيجية األم للمؤسسة لتعود بالنفع على األفراد والمؤسسة فى ذات الوقت 
 (.4002الجميلي، )بفعتبارهما كيان واحد 

ذا تم استخدامه بطريقة فعالة ففنه يحقق منفعة ماالمورد هو مصدر مادي أو  مثل  المورد . معنوي وا 
أما إذا ُأسيئ استخدامه فقد يتسبب في العديد . المالي ففذا تم إنفاقه بطريقة مفيدة يحقق منفعة لصاحبة

من المشكالت، وعلى ذلك ففن الموارد البشرية في أى مؤسسة البد أن ينظر إليها على أنها مصدر هام 
دارته بالطريقة الصحيحة  من مصادرها التنموية، وأن تقوم المنظمة باستخدامه االستخدام األمثل وا 

 (.4002البرادعي، )
اإلدارية على مر العقود  وقد اختلفت النظرة إلى العنصر البشري باختالف تطور النظريات والمدارس

العنصر البشري، ويرجع ظهور مفهوم الموارد الزمنية، إال أن هذا االختالَف لم يمنِع التطوَر واالهتمام ب
البشرية إلي بداية الثورة الصناعية التي ساهمت فى إظهار الحاجة إلي وجود إدارة متخصصة تعمل علي 

ثم تغير " األفراد إدارة"إستثمار الطاقات البشرية بأفضل صورة ممكنة، وقد أطلق علي تلك اإلدارة مسمي 
 (.4002هالل،")البشرية الموارد إدارة"هذا االسم فأطلق عليها 

يعتبر اإلهتمام بقضايا العنصر البشري من قبل إدارة الموارد البشرية هو محاولة إليجاد التوازن بين 
أهداف المنظمة وبين كاًل من رضا العاملين والتكلفة التي ستتحملها المنظمة، يأتي هذا اإلهتمام من قبل 

بأن اإلنسان لدية طاقات وقدرات ذهنية تفوق كثيرًا ما يتم استغالله أو  إدارة الموارد البشرية نتيجة اإليمان
االستفادة به فعليًا في العمل، وتلك القوة الذهنية هي المصدر الحقيقي لتميز المنظمات وقدرتها على 
تحقيق انجازات باهرة غير تقليدية، ولذلك نجد أن المحور االساسى في فكر اإلدارة الحديث هو خلق 
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إن الموارد البشرية الفعالة هي ركيزة تكوين هذه القدرة وذلك وفقا للمنطق التالي . رة التنافسيةالقد
 (.4002مصطفي، )

  أن النتيجة األساسية للمتغيرات في عالم اليوم ناتجة عن االنفتاح والتحرير والمرونة
 .فيما بينهاكعناصر رئيسية في حركة منظمات األعمال وكلها تؤدى إلى إشعال قوى التنافس 

  يتحدد مصير منظمة األعمال بما تحققه من أرباح ونتائج على ما يتوفر لها من قدرات
 .تنافسية تصل بها إلى إرضاء العمالء والتفوق على المنافسين

  تتكون القدرات التنافسية لمنظمة األعمال بالتصميم والتخطيط واإلعداد لتحويل المزايا
 .ع وقيم أعلي يستفيد بها العمالءوالموارد المتاحة لها إلى مناف

  الفعال " المورد البشرى"إن المصدر الحقيقي لتكوين القدرات التنافسية واستمرارها هو
 . حيث يبرز دوره في كل عنصر من عناصر القدرة التنافسية للمنظمة

عبد المتعال، )لقد ظهر الفكر المتكامل للدور الرئيسي للموارد البشرية من خالل مجموعة األسس التالية 
4002.) 

  إن المورد البشرى هو بالدرجة األولى طاقة ذهنية وقدرة فكرية ومصدر للمعلومات
 .وعنصر فاعل وقادر على المشاركة االيجابية بالفكرة والرأي. واالقتراحات واالبتكارات

 وال يقتنع . إن اإلنسان في منظمة األعمال يرغب بطبيعته في المشاركة وتحمل المسؤولية
بل هو يريد المبادرة . ي كثير من األحيان بمجرد آداء لمجموعة من المهام تحددها له اإلدارةف

 .والسعي إلى التطور واإلنجاز
 سناد العمل المتوافق مع مهاراته ورغباته عداده وتدريبه وا  . إن اإلنسان إذا ُأْحِسَن اختياره وا 

يحتاج إلى التدخل التفصيلي من ففنه يكفى بعد ذلك توجيهه عن بعد وبشكل غير مباشر وال 
 .المشرف أو الرقابة اللصيقة لضمان آدائه لعمله

 
 هداف إدارة الموارد البشرية في المؤسسات الفندقيةأ

إدارة الموارد البشرية تعني كافة العمليات المتعلقة باإلدارة بوجه عام كالتخطيط والتنظيم والتوجيه والمتابعة 
طة التي تؤدي إلي بذل الجهود لتحقيق أهداف المؤسسة وأهداف األفراد وتقييم كافة العمليات واألنش

علي أن إدارة الموارد البشرية هي وظيفة إدارية تسعي ( 4002)، ويؤكد هالل (4002البرادعي، )
ومسئولية إدارة الموارد البشرية هي إدارة . للمالئمة بين إحتياجات المؤسسة ومهارات وقدرات العاملين بها

في المؤسسات منذ مرحلة البحث عنهم وجذبهم للعمل بالمؤسسة حتي مرحلة مساعدتهم  األشخاص
ليتمكنوا من آداء أعمالهم، وأيضًا حل المشكالت التي قد تؤثر ليس فقط علي آدائهم ولكن على قدراتهم 

 .اإلبتكارية واإلبداعية
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فهمي، )األهداف المختلفة هي  وتسعي إدارة الموارد البشرية إلي الموائمة وتحقيق مجموعة مختلفة من
4002.) 

إن إدارة الموارد البشرية في أي منظمة ليست هدفًا في حد ذاتها إنما هي وسيلة : األهداف التنظيمية: أوالا 
لمساعدة المديرين والمشرفين في جميع المواقع بالمنظمة علي حسن إدارة وتشغيل العناصر البشرية التي 

لتحقيق أهداف المنظمة ككل، ويكون ذلك بصورة أساسية من خالل تعمل معهم بأفضل صورة ممكنة 
 .الوظائف المختلفة التي تقوم بها إدارة الموارد البشرية

رغم أهمية إدارة الموارد البشرية ألي منظمة إال أنها يجب أن تظل متماشية مع : األهداف الوظيفية: ثانياا 
يتم زيادة أو تقليل الهيكل الوظيفي، أو أنوا  فال . ظروف المنظمة واحتياجاتها وحجمها التنظيمي

 .وهذا هدف وظيفي هام إلدارة الموارد البشرية. الوظائف عن حاجة المنظمة
إن إدارة الموارد البشرية أثناء تحقيقها ألهداف المنظمة التي تنتمي إليها البد : األهداف االجتماعية: ثالثاا 

رس نشاطها فيه، وأن تكون أساليب تحقيقها ألهدافها تتميز أن تراعي  تحقيق الفوائد للمجتمع الذي تما
 .بأنها أساليب أخالقية

إن الفرد حين يلتحق بمنظمة ما ففن له العديد من األهداف التي يأمل من خالل : األهداف الفردية: رابعاا 
لذا يجب أن  .أجر معين، ترقيات، معاملة كريمة، مزايا وخدمات معينة: التحاقه بالمنظمة أن يحققها مثل

يكون ضمن أهداف إدارة الموارد البشرية مساعدة العاملين علي تحقيق هذه تطلعاتهم طالما ذلك في 
 .صالح المنظمة وتحقيق أهدافها

 الوظائف الرئيسية إلدارة الموارد البشرية
ومن أهم للموارد البشرية مجموعة مختلفة من الوظائف األساسية التي يجب أن تقوم بها وهذه الوظائف 

 :مايلي( 4002ماهر،)، (4002الجميلي )تلك الوظائف كما ذكر كاًل من 
 وتعني ضمان أن يتوفر للمؤسسة الفندقية العدد المناسب من : تخطيط القوي العاملة

األفراد بالنوعية المناسبة، وفي األماكن المناسبة، وفي الوقت المناسب، وباألعداد التي تحتاج 
بغرض النهوض باألعمال التي سيكون مطلوب آدائها فى تلك الفترة، . ةإليها المؤسسة الفندقي

 .ويكون هؤالء أكثر نفعًا ومالئمة للمؤسسة من الناحية اإلقتصادية
 وتعني هذه الوظيفة التعرف علي األنشطة والمهام المكونة للوظيفة، : تحليل العمل

، وتصميم الوظيفة بشكل مناسب، وتوصيف هذه الوظيفة، وتحديد المسئوليات الملقاه علي عاتقها
 .وتحديد مواصفات من يشغلها

 وتهتم هذه الوظيفة بالبحث عن العاملين في سوق العمل وتصفيتهم : االختيار والتعيين
من خالل طلبات التوظيف، واالختبارات، والمقابالت الشخصية، وغيرها من األساليب لضمان 

 .وضع الشخص المناسب في المكان المناسب
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 وتهتم هذه الوظيفة بتحديد القيمة واألهمية النسبية لكل وظيفة، : هيكل األجور تصميم
كما تهتم الوظيفة بفدارة سليمة لنظام األجور . وتحديد أجرها، وتحديد درجات أجرية للوظائف

 .للوظائف المختلفة
 ويمكن تحفيز . وتعني الوظيفة بمنح مقابل عادل لآلداء المتميز: تصميم أنظمة الحوافز

فتظهر الحوافز الفردية والحوافز الجماعية وأيضا . العاملين علي أدائهم الفردي وآدائهم الجماعي
 .هناك حوافز علي أساس آداء المنظمة ككل

 تهتم المؤسسات بمنح عامليها مزايا معينة وتقديم : تصميم أنظمة مزايا وخدمات العاملين
رياضية، وقانونيه، وقد تمتد إلي اإلسكان خدمات للعاملين في شكل خدمات مالية، واجتماعية، و 

 .والمواصالت وغيرها
 تهتم كل المؤسسات بتقييم آداء موظفيها ويتم ذلك من خالل أساليب : تقييم اآلداء

معينة، وغالبا ما يقوم بالتقييم الرؤساء المباشرون بغرض التعرف علي الكفاءة العامة للعاملين، 
 .ذا اآلداءوبغرض التعرف علي أوجه القصور في ه

 تمارس المؤسسات أنشطة التدريب بغرض رفع كفاءة ومهارة العاملين وتوجيه  :التدريب
 .اتجاهاتهم نحو أنشطة معينة

 تهتم هذه الوظيفة بالتخطيط للتحركات الوظيفية المختلفة  :تخطيط المسار الوظيفي
هذا إلي التعرف  للعاملين بالمؤسسة وعلي األخص فيما يخص النقل والترقي والتدريب ويحتاج

     . علي نقاط القوة والضعف لدي كل عامل بالمؤسسة
لقد تشعبت أعمال إدارة الموارد البشرية وأصبح لها دورًا استراتيجي يتطلب توافر كفاءات متخصصة 

فقد أصبحت إدارة الموارد البشرية تمارس مهام متخصصة . لمزاولة الجوانب المتعددة من نشاطاتها
 . (4002الجميلي، )لي جانب المهام التنفيذية واستراتيجية إ

 

 العوامل المؤثرة في الوضع التنظيمي إلدارة الموارد البشرية بالفنادق
اإلطار الذي تمارس اإلدارة وظائفها من خالله، وهرو الوعراء الذي يربط نشاط "الهيكل التنظيمي هو 

فالمستوي التنظيمي الذي توضع فيه إدارة الموارد ". الوظائف المتعددة التي تقوم بها المؤسسة المختلفة
دية أعمالها وذلك لوجود البشرية في أي مؤسسة له أثر هام ومباشر علي مدي نجاحها وفاعليتها في تأ
وال يمكن إقتراح نموذج . صلة مباشرة بين المستوي التنظيمي في الهيكل وفاعلية هذه القرارات ومتابعتها

ثابت لموقع إدارة الموارد البشرية وحجمها خاصة في المؤسسات الفندقية ولكن من األفضل أن تكون هذه 
ة العليا في المؤسسة وهذا الوضع يمكنها من آداء اإلدارة علي اتصال مباشر وتناسق تام مع اإلدار 

، وهناك مجموعه (4002عبد الباقي، )رسالتها علي أتم وجه تجاه اإلدارة العليا وباقي إدارات المؤسسة 
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من العوامل التي تحدد مسار المنظمة في تحديد وضع إدارة الموارد البشرية في الهيكل التنظيمي من 
 : وهذه العوامل هيحيث الموقع وصلة االرتباط 

 كلما زاد حجم المنظمة كلما زاد عدد الموظفين واتسع نطاق الوظائف :  حجم المنظمة
مما يجعل المنظمة تضع إدارة . واإلدارات واألقسام خاصة المنبثقة من إدارة الموارد البشرية
في التخطيط  وذلك لمساعدتها. الموارد البشرية في قمة الهرم اإلداري قريبه من اإلدارة العليا

االستراتيجي لمواردها البشرية باإلضافة للمساعدة في وضع الميزانية ولتسهيل عملية االتصال 
كما أن المنظمات الصغيرة تكون فيها الموارد البشرية في قمة الهرم اإلداري بل في . بالفرو 

قة الوسطى أما في المنط. بعض المنظمات المتناهية الصغر تكون مدمجة ضمن اإلدارة العليا
بين الحالتين يكون وضع الموارد البشرية وضع غير ثابت ونسبة قربه أو بعده من قمة الهرم 

كما أن حجم (. 4002المصري، )اإلداري تتوقف على معايير عديدة من ضمنها حجم المنظمة 
عدة عوامل هامة منها عوامل خارجية وأخري داخلية فهي التي تحدد  المنظمة أيضًا تحكمه

م الذي تتخذه المنظمة في عالم األعمال، فمن العوامل الداخلية عدد الموارد البشرية الحج
العاملة في المنظمة، حجم رأس المال، ومستوى نشاط المنظمة المالي واإلنتاجي والخدمي، 
ومن المؤثرات الخارجية هي التغيرات البيئية حول المنظمة ووجود التنافس، وعند حصول 

وامل فسيؤدي ذلك إلى التأثير على الوضع التنظيمي إلدارة الموارد البشرية تغيرات في هذه الع
في المنظمة، محمالا هذه اإلدارة مسؤولية إيجاد حلول توسعية من خالل استحداث أنظمة 

موسي، )حجم وموقع إدارة الموارد البشرية بها  التوفيق بينجديدة في المنظمة أو تنظيمها، مع 
4002.) 

 يختلف موقع إدارة الموارد البشرية من منظمة ألخرى وفق :  نظمةطبيعة عمل الم
لطبيعة الخدمة فغالبا ما نالحظ أن المنشآت الربحية أو االقتصادية تكون إدارة الموارد البشرية 
أقرب لإلدارة العليا من المنظمة الخدمية وذلك كون المنظمات الربحية ترغب في فحص ومعرفة 

فه قدرتهم على اإلنتاجية وما يحتاجون له من برامج تطويريه لتوفر مستوى وعدد العمالة ومعر 
أما في المؤسسات . متطلبات الموارد البشرية وذلك لتحصل على أعلي مستوى من اإلنتاجية

والمنظمات الخدمية فغالبا ما تكون األنظمة مسنة وموضوعه من قبل مؤسسات الخدمة المدنية 
تدريب وفق إجراءات مركزية من قبل هذه المؤسسات بينما تقوم وغالبا ما تتم عمليات التعين وال

إدارات الموارد البشرية في المنظمات الخدمية باإلشراف على تطبيق القوانين واألسس الموضوعة 
 (.4000ناصر، )من قبل هذه المؤسسات 

  المركزية تكون عندما تتركز السلطة في فرد واحد أو في : مركزية وال مركزية المنظمة
أما الالمركزية تكون . المستويات اإلدارية العليا فقط فتتخذ لقرارات بعيدًا عن التنفيذ اإلداري

كما أن موقع . عندما تفوض السلطة إلى مستويات إدارية منخفضة أقرب ما يمكن إلى التنفيذ
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اإلدارات وخاصة الموارد البشرية يتأثر بسياسات التفويض بالمنظمة وبمدي المركزية أو 
  (.4004حجازي، )مركزية في تلك المنظمات الال
 كلما زادت التقنية سهل االتصال بالموظفين في جميع المراكز واإلدارات : مستوى التقنية

ورفع من درجة الموارد البشرية ووضعها بقمة الهرم اإلداري بعكس عندما تكون التقنية ضعيفة 
داري لتكون اقرب اتصال بالموظفين غير مما يتطلب على إدارة الموارد أن تكون بأسفل الهرم اإل

رفع مستوى استخدام التقنيات اآللية في تنفيذ أعمال المنظمة واإلنتاج "أن هنالك من يرى أن 
يشكل عامل سلبي لمدى مشاركة إدارة الموارد البشرية في اتخاذ دورها الكامل في المنظمة، 

تنفيذي فقط وتجرها من بقية األدوار مما حيث إن التقنية العالية ستترك لهذه اإلدارة الدور ال
 (.4004غزال، )يعطيها وجود شكلي غير فاعل 

 تعد الخبرات المميزة ثروة مهمة في المنظمات ويجب : مستوى توفر الكفأة في المنظمة
كبيرة في نواحي عديدة منها مدى استيعاب وتطويع المفاهيم المحافظة عليها لما لها من أهمية 

واستثمارها بمسؤولية لخدمة أهداف إدارة الموارد البشرية، كما أن التعامل مع اإلدارة المختلفة 
العليا وسبل إقناعها في إطار مصلحة العاملين والعمل يتطلب من المهارة والكفاءة ما يعزز 

كما يتطلب من هذه اإلدارة القدرة على (. 4002باوي،(سبل مواجهة القرارات غير العادلة أحياناا 
التعامل مع أوجه متعددة من أصحاب القرار إضافة إلى النقابات والجهات القانونية والتنفيذية 

هذا بدوره يدعو المنظمة إلي رفع مكان إدارة الموارد البشرية ووضعها تحت . األخرى في المنظمة
لهيكل التنظيمي لما لها من دور بارز في التعامل مع اإلدارة سلطاتها العليا في اعلي الهرم أو ا

 (.4002موسي، )العليا وتزويدها بما هي في حاجة له من أراء أو مقترحات 
  أن الوضع االقتصادي الذي تمر به المنظمة يحدد موقفها من : خصائص سوق العمل

ى زيادة اإلنتاج زاد الطلب على إدارة الموارد البشرية فكلما زادت الثورة االقتصادية والطلب عل
إدارة الموارد ووضعت في اعلي الهرم اإلداري وذلك الن سوق العمل يؤثر في إدارة الموارد 
البشرية حيث تتعرض هذه اإلدارة إلى تحجيم عملها اعتمادا على استقرار سوق العمل أو عدمه، 

قي المنظمات ففن ذلك سيعمل فعند عدم استقراره من خالل زيادة النشاط والمنافسة من قبل با
على زيادة الطلب على الموارد البشرية وتوسيع دورها هذا الحال الذي يعمل على وضع إدارة 
الموارد في قمة البناء التنظيمي للمنظمة، أما عند استقرار سوق العمل فذلك يعني قلة الطلب 

ي قلة الطلب على الموارد على الموارد البشرية مما يؤدي بالمنظمات إلى تحجيم دور فذلك يعن
البشرية مما يؤدي بالمنظمات إلى تحجيم دور إدارة الموارد البشرية في صيغة التنفيذ فقط لقرارات 

 (.4000نعيمة،)إدارة المنظمة 
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 أهمية الدراسة
بمررا فيهررا )يسرتمد هررذا البحررث أهميترره مررن أنرره يتنرراول أحررد القطاعررات الحيويررة الهامررة أال وهررو قطررا  الفنررادق 

، والررذي أصرربح عالمررا مليئررًا بررالقوي المتصررارعة والمنافسررة الشرسررة والمتغيرررات االقتصررادية (لمرروارد البشررريةا
والسياسررية والتكنولوجيررة والبشرررية والفنيررة، األمررر الررذي جعررل اسررتمرار المنظمررات الفندقيررة فرري آداء وظائفهررا 

ية لرديها بشركل جيرد خاصرة فري فتررات مرتبطًا بشكل مباشر بمردي قردرتها ونجاحهرا فري ادارة الطاقرات البشرر 
الكساد وتقديم خدمات متميزة ذات مسرتوي جرودة مرتفرع، وهرو مرا يتطلرب االهتمرام بالعنصرر البشرري اختيرارًا 

كخطوة في الطريق لتحقيق الهدف الذي تسرعي إليره الدولرة فري أن تكرون مصرر فري مقدمرة . وتدريبًا وسلوكاً 
لررك مرن دخرل كبيرر مرن العملرة الصررعبة يتريح المضري قردما فري تنفيررذ الردول المسرتقبلة للسرائحين، ومرا يتبرع ذ

 .كافة خطط التنمية التي نسعي إليها
 

 أهداف الدراسة
 :يهدف البحث في التعرف علي النقاط التالية

 التعرف على مدي رضاء العاملين عن سياسات الفنادق خالل فترات الكساد. 
 الموسيمي تختلف حدتها على العاملين عن  التوصل إلي ما إذا كانت تأثيرات فترات الكساد

 .فترات الكساد األخري
 معرفة ما إذا كان لدي شركات اإلدارة الفندقية سياسات ثابتة تجاه العمالة خالل فترات الكساد. 
  إلقاء الضوء على مدي تأثر المميزات التي يحصل عليها العاملين بالفنادق خالل فترات

 . الكساد
 تساؤالت الدراسة

 وجد اختالفات جوهرية بين ما يتم تنفيذه من سياسات تجاه الموارد البشرية هل ي
 في كاًل من شركات االدارة المحلية والعالمية؟

  ما مدي وجود فروق في سياسات االجور المتخذة من شركات الفنادق تجاه
 العاملين؟

 هل يعتبر تدريب العاملين أحد سياسات الموارد البشرية خالل فترات الكساد؟ 
 

 مجتمع وعينة الدراسة
: شملت الدراسة عينة عشوائية من فنادق اإلدارة المحلية وفنادق اإلدارة العالمية في عردد أربرع مختلفرة هري 

اسرتمارات لكررل فنردق حيرث بلررل عردد الفنررادق  2االسركندرية والقراهرة واالقصررر والغردقرة، وقررد ترم توزيرع عرردد 
فنرردق وز  علرري العرراملين بررفدارة المرروارد البشرررية فيهررا  42ميررة الترري يررتم إدارتهررا مررن خررالل شررركات إدارة عال

اسرررتمارة وكانرررت جميعهرررا صرررالحة للتحليرررل ممرررا يجعرررل نسررربة االسرررتمارات  88اسرررتمارة جمرررع منهرررا  82عرردد 
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وبلررل عرردد الفنررادق الترري ترردار بواسررطة شررركات إدارة . ممررا تررم توزيعرره% 7288الصررالحة للتحليررل بلررل نحررو 
اسررتمارات لكررل فنرردق فكرران مررا تررم توزيعرره علرري العرراملين بررفدارة  2تررم توزيررع عرردد فنرردق و  02فنررادق محليررة 

اسرتمارة صرالحة للتحليرل  22اسرتمارة كران منهرا  22استمارة جمع منها  22الموارد البشرية في تلك الفنادق 
 .مما تم توزيعه% 7288مما يجعل نسبة االستمارات الصالحة للتحليل بلل نحو 

 المستخدمة في الدراسةألساليب اإلحصائية ا
 02اإلصدار  SPSSاستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي وتم تحليل البيانات من خالل برنامج 

 تحليل إستمارات االستبيان
 هل سبق لك العمل في إدارة الموارد البشرية في غير الفندق الذي تعمل فيه حالياا؟ -1

 البشريةسابقة العمل بالموارد (  0) جدول رقم 

 العمل في الموارد البشرية في غير الفندق الحالي
 العالمي المحلي

 % ن % ن
 22،0 22 24،4 42 نعم
 02،7 02 28،2 08 ال

 100 77 100 24 المجموع

يتضح أنه بسؤال العاملين بفدارة الموارد البشرية عن اسبقية (  0) من خالل نتائج الجدول السابق رقم 
وجد أن الغالبية األكبر من العاملين . عملهم بفدارة الموارد البشرية في غير الفندق العاملين به حالياً 

بتهم نعم، أما العاملين كانت إجا% 24،4موظف وبلغت نسبتهم  42بسالسل الفنادق المحلية بعدد 
كانت % 22،0موظف وبلغت نسبتهم  22بسالسل الفنادق العالمية فقد كانت الشريحة األكبر منهم بعدد 

 . إجابتهم نعم
من خالل النتيجة السابقة يمكن استنتاج أن الغالبية االكبر من كاًل من العاملين بسالسل الفنادق المحلية 

تلك النتيجة التي توضح أن . فنادق أخري غير الفندق العاملين به حالياً والعالمية قد سبق لهم العمل في 
ما سيتم الحصول عليه من نتائج وبيانات هي بيانات أكثر دقة وشاملة نظرًا لخبرة العاملين في أكثر من 

 .فندق مما يعطي نتيجة أشمل عن الدراسة
 هل سبق لك العمل في فنادق االدارة المحلية والعالمية؟ -4

 العمل في فنادق االدارة المحلية واالجنبية(  4) جدول رقم 

 أسبقية العمل بفنادق إدارة محلية واجنبية
 العالمي المحلي

 % ن % ن
 87،4 20 22،8 20 نعم
 40،2 02 22،2 02 ال

 100 77 100 24 المجموع
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يتضح أنه بسؤال العاملين بفدارة الموارد البشرية عن أسبقية (  4) من خالل نتائج الجدول السابق رقم 
عملهم في فنادق شركات االدارة المحلية واالجنبية وجد أن الغالبية األكبر من العاملين بسالسل الفنادق 

كانت إجابتهم نعم، أما العاملين بسالسل الفنادق % 22،8موظف وبلغت نسبتهم  20المحلية بعدد 
 . كانت إجابتهم نعم% 87،4موظف وبلغت نسبتهم  20العالمية فقد كانت الشريحة األكبر منهم بعدد 

من خالل النتيجة السابقة يمكن استنتاج أن الغالبية العظمي من شريحة الدراسة قد سبق لهم العمل بين 
حلية والعالمية مما يجعل لديهم الخبرة الكافية والقدرة علي إبداء الرأي فيما يطرح سالسل الفنادق االدارة الم

 .من تساؤالت األمر الذي يجعل النتائج قابلة للتعميم
 
هل هناك اختالفات جوهرية بين سياسات ادارة الموارد البشرية في شركات االدارة المحلية  -3

 والعالمية؟
 البشرية في شركات االدارة المحلية والعالميةسياسات الموارد (  2) جدول رقم 

 اختالفات سياسات ادارة الموارد البشرية
الوسط  المحلي

 الحسابي
الوسط  العالمي

 % ن % ن الحسابي
 20 48 نعم

0،22 

27 22،2 

0،28 
 02،2 04 02،2 8 لست متأكد

 40،2 02 42،2 00 ال
 100 77 100 24 المجموع

  
يتضح أنه بسؤال العاملين بفدارة الموارد البشرية عن مدي (  2) من خالل نتائج الجدول السابق رقم 

وجود اختالفات جوهرية بين سياسات إدارة الموارد البشرية في شركات االدارة المحلية والعالمية وجد أن 
كانت %  20ت نسبتهم موظف وبلغ 48الغالبية األكبر من العاملين بسالسل الفنادق المحلية بعدد 

، أما العاملين بسالسل الفنادق 0،22إجابتهم نعم وقد كانت قيمة المتوسط الحسابي لتلك الشريحة 
كانت إجابتهم نعم وقد % 22،2موظف وبلغت نسبتهم  27العالمية فقد كانت الشريحة األكبر منهم بعدد 

جة السابقة يمكن استنتاج أن أن من خالل النتي 0،28كانت قيمة المتوسط الحسابي لتلك الشريحة 
العاملين بفدارة الموارد البشرية في كاًل من السالسل المحلية والعالمية قد أتحدت اختيارات الغالبية منهم 
في االجابة علي هذا التساؤل حيث أكدوا على وجود اختالفات جوهرية بين سياسات الموارد البشرية في 

األمر الذي يوضح أن سياسات الموارد البشرية . ات االدارة العالميةشركات الفنادق المحلية عنها في شرك
بفنادق عينة الدراسة تختلف بشكل جوهري فيما بينها مما يجعل عدم وجود سياسة عامة يتم تطبيقها علي 

 .جميع الفنادق
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 ؟هل تعتقد أن فترات الكساد التي تمر بها الفنادق لها تأثير مباشر على العاملين بالفندق -2
 تأثير فترات الكساد علي العاملين(  2) جدول رقم 

 التأثير المباشر لفترات الكساد بالفنادق على العاملين
 العالمي المحلي

 % ن % ن
 20 28 28،2 42 نعم
 27 20 24،4 07 ال

 100 77 100 24 المجموع

  
يتضح أنه بسؤال العاملين بفدارة الموارد البشرية عن اعتقادهم (  2) من خالل نتائج الجدول السابق رقم 

بأن فترات الكساد التي تمر بها الفنادق لها تأثير مباشر على العاملين بالفندق وجد أن الغالبية األكبر من 
كانت إجابتهم نعم ، أما % 28،2موظف وبلغت نسبتهم  42العاملين بسالسل الفنادق المحلية بعدد 

 20موظف وبلغت نسبتهم  28العاملين بسالسل الفنادق العالمية فقد كانت الشريحة األكبر منهم بعدد 
من خالل النتيجة السابقة يمكن استنتاج أن الفئة االكبر من عينة الدراسة علي  . كانت إجابتهم نعم % 

تقد بأن فترات الكساد التي تمر بها الفنادق لها تأثير مباشر مستوي الفنادق المحلية والعالمية كالهما يع
األمر الذي يوضح وجود تأثير مباشر لفترات الكساد علي الفئة االكبر من عينة . على العاملين بالفندق

 .الدراسة
 هل لدي شركتكم سياسات ثابتة تجاه العاملين خالل فترات الكساد بشكل عام؟ -4

 الثابتة تجاه العاملين خالل فترات الكساد السياسات(  2) جدول رقم 

 وجود سياسات ثابتة خالل فترات الكساد
 العالمي المحلي

 % ن % ن
 80،2 22 28،2 08 نعم
 42،2 44 24،4 42 ال

 100 77 100 24 المجموع

  
يتضح أنه بسؤال العاملين بفدارة الموارد البشرية عن وجود (  2) من خالل نتائج الجدول السابق رقم 

سياسات ثابتة في الشركة التي يعملون بها تجاه العاملين خالل فترات الكساد بشكل عام وجد أن الغالبية 
، كانت إجابتهم ال% 24،4 موظف وبلغت نسبتهم 42األكبر من العاملين بسالسل الفنادق المحلية بعدد 

موظف وبلغت نسبتهم  22أما العاملين بسالسل الفنادق العالمية فقد كانت الشريحة األكبر منهم بعدد 
من خالل النتيجة السابقة يمكن استنتاج أن هناك اختالف واضح بين . كانت إجابتهم نعم% 80،2

سياسات شركات الفنادق المحلية وشركات الفنادق العالمية والتي يتم اتباعها مع العاملين خالل فترات 
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بفختالف نو  مما يوضح أن النتائج العامة التي تؤثر علي العامل نتيجة فترات الكساد تختلف . الكساد
 . شركة االدارة الفندقية التي يعمل بها

 هل سياسات شركتكم تختلف بإختالف نوعية الكساد التي يتعرض لها الفندق؟ -6
 اختالف السياسات بفختالف نوعية الكساد(  2) جدول رقم 

 وجود سياسات تختلف بإختالف الكساد
الوسط  المحلي

 الحسابي
الوسط  العالمي

 % ن % ن الحسابي
 24،4 42 نعم

0،28 

00 02،2 

4،42 
 02،7 02 42،7 02 الي حد ما

 22،2 22 2،7 2 ال
 100 77 100 24 المجموع

  
يتضح أنه بسؤال العاملين بفدارة الموارد البشرية عن اختالف (  2) من خالل نتائج الجدول السابق رقم 

سياسة الموارد البشرية بفختالف نوعية الكساد وجد أن الغالبية األكبر من العاملين بسالسل الفنادق 
مة المتوسط الحسابي كانت إجابتهم نعم وقد كانت قي% 24،4موظف وبلغت نسبتهم  42المحلية بعدد 
 22، أما العاملين بسالسل الفنادق العالمية فقد كانت الشريحة األكبر منهم بعدد 0،28لتلك الشريحة 

 4،42كانت إجابتهم ال وقد كانت قيمة المتوسط الحسابي لتلك الشريحة % 22،2موظف وبلغت نسبتهم 
محلية بالفنادق ال تتبع سياسات ثابتة تجاه من خالل النتيجة السابقة يمكن استنتاج أن شركات االدارة ال

الكساد الذي قد تتعرض له مما يدل علي ان تلك الشركات تتبع سياسة تختلف بفختالف نوعية الكساد 
أما شركات الفنادق العالمية فلديها سياسة واضحة وثابتة تتعامل بها مع العاملين . الذي يتعرض له الفندق

ياسات تتكرر بتكرر فترة الكساد مهما اختلف نو  واسباب الكساد عند التعرض لفترات كساد وهي س
 .الحاصل لديها

 هل تتبعون سياسة تخفيض األجور االساسية خالل فترات الكساد؟ -7
 اتبا  سياسات تخفيض االجور االساسية(  8) جدول رقم 

تخفيض االجور االساسية خالل فترات 
 الكساد

الوسط  المحلي
 الحسابي

الوسط  العالمي
 % ن % ن الحسابي

 22،7 44 نعم

0،72 

2 2،4 

4،88 
 02،00 00 2،7 2 أحيانا
 20،2 22 24،4 07 ال

 100 77 100 24 المجموع

يتضح أنه بسؤال العاملين بفدارة الموارد البشرية عن تخفيض (  8) من خالل نتائج الجدول السابق رقم 
فنادقهم لألجور االساسية عند تعرض الفندق لفترات كساد وجد أن الغالبية األكبر من العاملين بسالسل 
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انت هناك شريحة أخري كانت إجابتهم نعم، وك% 22،7موظف وبلغت نسبتهم  44الفنادق المحلية بعدد 
كانت إجابتهم ال، وقد كانت قيمة المتوسط الحسابي لتلك % 24،4موظف وبلغت نسبتهم  07بعدد 

موظف  22، أما العاملين بسالسل الفنادق العالمية فقد كانت الشريحة األكبر منهم بعدد 0،72الشريحة 
 4،88حسابي لتلك الشريحة كانت إجابتهم ال وقد كانت قيمة المتوسط ال% 20،2وبلغت نسبتهم 

من خالل النتيجة السابقة يمكن استنتاج أن الفئة االكبر من فنادق االدارة المحلية تقوم بخفض االجور 
االساسية، في حين هناك شريحة أخري من الفنادق المحلية ايضًا ال يتم لديها خفض لألجور االساسية، 

ور االساسية بين شركات فنادق االدارة المحلية االمر الذي يوضح وجود اختالف في سياسة خفض االج
أما . يرجع ذلك االختالف في السياسات نتيجة وجود اختالف وتشعب في النطاق الجغرافي لعينة الدراسة

فيما يتعلق بفنادق االدارة االجنبية فالفئة العظمي منها ال يتم لديها اي خفض لألجور االساسية خالل 
 .فترات الكساد

 ن سياسة تخفيض األجور المتغيرة خالل فترات الكساد؟هل تتبعو -8
 مدي خفض االجور المتغيرة في فترات الكساد(  2) جدول رقم 

 تأثر االجور المتغيرة باإلنخفاض
الوسط  المحلي

 الحسابي
الوسط  العالمي

 % ن % ن الحسابي
 22،8 20 نعم

0،28 

48 22،0 

4،04 
 02،4 02 40 7 أحيانا
 22،2 22 02،2 2 ال

 100 77 100 24 المجموع
  

يتضح أنه بسؤال العاملين بفدارة الموارد البشرية عن اتبا  (  2) من خالل نتائج الجدول السابق رقم 
سياسة تخفيض االجور المتغيرة خالل فترات الكساد وجد أن الغالبية األكبر من العاملين بسالسل الفنادق 

قيمة المتوسط الحسابي كانت إجابتهم نعم وقد كانت % 22،8موظف وبلغت نسبتهم  20المحلية بعدد 
 22، أما العاملين بسالسل الفنادق العالمية فقد كانت الشريحة األكبر منهم بعدد 0،28لتلك الشريحة 

 48كانت إجابتهم ال، وكانت هناك شريحة اخري بالفنادق العالمية بعدد % 22،2موظف وبلغت نسبتهم 
ة المتوسط الحسابي لتلك الشريحة كانت اجابتهم نعم وقد كانت قيم% 22،0موظف وبلغت نسبتهم 

4،04 
من خالل النتيجة السابقة يمكن استنتاج أن يتضح أن الغالبية العظمي من فنادق شركات االدارة المحلية 
تقوم بخفض األجور المتغيرة، أما فنادق شركات االدارة العالمية فالفئة االكبر منها ال تقوم بخفض االجور 

يأتي . االجور المتغيرة للعاملينالمتغيرة لكن توجد شريحة تقترب من الشريحة االكبر وتعمل علي خفض 
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. وجود اختالف في االجابات بين سالسل الفنادق العالمية الي وجود تشعب في نطاق عينة الدراسة
 .والنتيجة توضح وجود مناطق تقوم بخفض االجور المتغيرة ومناطق ال تقوم بذلك

 الكساد؟هل تتأثر المميزات المختلفة التي يحصل عليها العاملين خالل فترات  -9
 تأثر مميزات العاملين خالل فترات الكساد(  7) جدول رقم 

تأثير فترات الكساد على المميزات المختلفة 
 التي يحصل عليها العاملين

الوسط  المحلي
 الحسابي

الوسط  العالمي
 % ن % ن الحسابي

 82،2 22 نعم

0،22 

22 22،2 

0،22 
 02،4 02 08،2 2 أحيانا
 22،0 48 2،7 2 ال

 100 24 100 77 المجموع
  

يتضح أنه بسؤال العاملين بفدارة الموارد البشرية هل تتأثر (  7) من خالل نتائج الجدول السابق رقم 
المميزات المختلفة التي يحصل عليها العاملين خالل فترات الكساد وجد أن الغالبية األكبر من العاملين 

م نعم وقد كانت قيمة كانت إجابته% 82،2موظف وبلغت نسبتهم  22بسالسل الفنادق المحلية بعدد 
، أما العاملين بسالسل الفنادق العالمية فقد كانت الشريحة األكبر 0،22المتوسط الحسابي لتلك الشريحة 

كانت إجابتهم نعم، وكانت هناك شريحة اخري بالفنادق % 22،2موظف وبلغت نسبتهم  22منهم بعدد 
ال وقد كانت قيمة المتوسط الحسابي كانت اجابتهم % 22،0موظف وبلغت نسبتهم  48العالمية بعدد 
 4،04لتلك الشريحة 

من خالل النتيجة السابقة يمكن استنتاج أن يتضح أن الغالبية العظمي من فنادق شركات االدارة المحلية 
تتأثر لديها المميزات المختلفة التي يحصل عليها العامل نتيجة وجود فترات كساد، أما فنادق شركات 

الفئة االكبر منها تتأثر تلك المميزات ايضا نتيجة فترات الكساد ولكن توجد شريحة تقترب االدارة العالمية ف
يأتي وجود اختالف في االجابات بين . من الشريحة االكبر ال تتأثر المميزات التي يحصل عليها العامل
 . سالسل الفنادق العالمية الي وجود تشعب في نطاق عينة الدراسة

 عداد العاملين أحد أنواع سياساتكم في فترات الكساد؟هل سياسة تقليل أ -10
 سياسة تقليل العاملين في فترات الكساد(  00) جدول رقم 

 تقليل اعداد العاملين كأحد السياسات
الوسط  المحلي

 الحسابي
الوسط  العالمي

 % ن % ن الحسابي
 22،8 20 نعم

0،27 

22 24،7 

4،02 
 00،8 7 08،2 2 أحيانا
 22،2 22 02،2 8 ال

 000 88 000 22 المجموع
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يتضح أنه بسؤال العاملين بفدارة الموارد البشرية عن اتبا  (  00) من خالل نتائج الجدول السابق رقم 
سياسة تقليل أعداد العاملين كأحد سياسات الموارد البشرية خالل فترات الكساد وجد أن الغالبية األكبر 

كانت إجابتهم نعم وقد % 22،8موظف وبلغت نسبتهم  20من العاملين بسالسل الفنادق المحلية بعدد 
، أما العاملين بسالسل الفنادق العالمية فقد كانت 0،27كانت قيمة المتوسط الحسابي لتلك الشريحة 

كانت إجابتهم ال، وكانت هناك شريحة % 22،2موظف وبلغت نسبتهم  22الشريحة األكبر منهم بعدد 
انت اجابتهم نعم وقد كانت قيمة ك% 24،7موظف وبلغت نسبتهم  22اخري بالفنادق العالمية بعدد 

النتيجة السابقة توضح أن سياسة تقليل اعداد العاملين هي أحد  4،02المتوسط الحسابي لتلك الشريحة 
السياسات التي يتم اتباعها في الغالبية العظمي من فنادق شركات االدارة المحلية، في حين أن أكثر 

ل أعداد الفنادق إال انه هناك مجموعة ليست قليلة من شركات فنادق شركات االدارة العالمية ال تقوم بتقلي
 .االدارة العالمية تعمل علي تقليل أعداد العاملين خالل فترات الكساد

 
 هل هناك آثار سلبية تقع على العاملين نتيجة سياسات الموارد البشرية خالل فترات الكساد؟ -11

 نتيجة الكسادوقو  آثار سلبية علي العاملين (  00) جدول رقم 
االثار السلبية الواقعة علي 

 العاملين
الوسط  المحلي

 الحسابي
الوسط  العالمي

 % ن % ن الحسابي
 22،7 20 نعم

0،28 

22 22،2 

0،22 
 02،7 02 02،2 8 أحيانا
 42،8 07 02،2 8 ال

 100 77 100 24 المجموع
  

يتضح أنه بسؤال العاملين بفدارة الموارد البشرية عن مدي (  00) من خالل نتائج الجدول السابق رقم 
وقو  آثار سلبية على العاملين نتيجة سياسات الموارد البشرية خالل فترات الكساد وجد أن الغالبية األكبر 

كانت إجابتهم نعم وقد % 22،7موظف وبلغت نسبتهم  20من العاملين بسالسل الفنادق المحلية بعدد 
، أما العاملين بسالسل الفنادق العالمية فقد كانت 0،28كانت قيمة المتوسط الحسابي لتلك الشريحة 

كانت إجابتهم نعم وقد كانت قيمة % 22،2موظف وبلغت نسبتهم  22الشريحة األكبر منهم بعدد 
يمكن استنتاج أن كاًل من فنادق من خالل النتيجة السابقة  0،22المتوسط الحسابي لتلك الشريحة 

شركات االدارة المحلية والعالمية يتعرض العاملين فيها إلي آثار سلبية تتعلق بتعرض الفنادق لفترات 
 .كساد
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هل حدة اآلثار السلبية على العامل تختلف في فترات الكساد الموسمي عنها في الكساد نتيجة  -14
 االزمات؟

 ثار السلبيةاختالف حدة اال(  04) جدول رقم 
اختالف االثار السلبية خالل فترات الكساد 

 واالزمات
الوسط  المحلي

 الحسابي
الوسط  العالمي

 % ن % ن الحسابي
 22،2 42 نعم

0،20 

27 22،2 

0،24 
 00،2 2 2،7 2 أحيانا
 42 40 22،2 02 ال

 000 88 000 22 المجموع
  

يتضح أنه بسؤال العاملين بفدارة الموارد البشرية عن اختالف (  04) من خالل نتائج الجدول السابق رقم 
حدة االثار السلبية علي العامل في فترات الكساد الموسمي عنها في فترات االزمات وجد أن الغالبية 

كانت إجابتهم نعم % 22،2موظف وبلغت نسبتهم  42األكبر من العاملين بسالسل الفنادق المحلية بعدد 
، أما العاملين بسالسل الفنادق العالمية فقد كانت 0،20وقد كانت قيمة المتوسط الحسابي لتلك الشريحة 

كانت إجابتهم نعم وقد كانت قيمة % 22،2موظف وبلغت نسبتهم  27الشريحة األكبر منهم بعدد 
قة يمكن استنتاج أن فترات الكساد من خالل النتيجة الساب 0،24المتوسط الحسابي لتلك الشريحة 

الموسمي تختلف حدتها علي العامل عن حدة فترات االزمات وذلك علي مستوي كاًل من فنادق االدارة 
يرجع ذلك الي ان فترات الكساد الموسمي هي فترات شبه ثابتة يكون . المحلية وفنادق االدارة العالمية

. يحدث فيها وقد يكون في كثير من االحيان مستعدًا لها العامل علي علم بتوقيتها وعلي علم ايضا بما
 .أما فترات االزمات فهي قترات تحدث فجأة دون توقع لها مما يجعل لها اثرًا سلبيًا أكبر علي العامل

 
هل طبيعة السياسات التي تتخذونها خالل فترات الكساد واحدة في كافة فنادقكم بمحافظات مصر  -13

 المختلفة؟
 توحيد طبيعة السياسات(  02 )جدول رقم 

 الشركة سياسات الموارد البشرية علي مستوي فنادق
 العالمي المحلي

 % ن % ن
 44،0 08 22،7 20 نعم
 88،7 20 20،0 02 ال

 100 77 100 24 المجموع

يتضح أنه بسؤال العاملين بفدارة الموارد البشرية عن مدي (  02) من خالل نتائج الجدول السابق رقم 
توحد سياسات الشركة علي مستوي كافة فنادق الشركة بمصر وجد أن الغالبية األكبر من العاملين 
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كانت إجابتهم نعم ، أما العاملين % 22،7موظف وبلغت نسبتهم  20بسالسل الفنادق المحلية بعدد 
كانت % 88،7موظف وبلغت نسبتهم  20بسالسل الفنادق العالمية فقد كانت الشريحة األكبر منهم بعدد 

 إجابتهم ال 
من خالل النتيجة السابقة يمكن استنتاج أن كافة فنادق الشركات المحلية لها سياسة ثابتة علي مستوي 

اما فنادق الشركات العالمية فليس لها تلك السياسة الثابتة فهناك . سادجميع فنادقها خالل فترات الك
 .اختالفات تتعلق بفختالف الموقع الجغرافي او نوعية الكساد

 هل تعتقد أن سياساتكم تجاه العمالة خالل فترات الكساد تالقي رضا العاملين؟ -12
 رضا العاملين تجاه سياسات فترات الكساد(  02) جدول رقم 

 سياسات الشركة ورضا العاملين عنها
الوسط  المحلي

 الحسابي
الوسط  العالمي

 % ن % ن الحسابي
 2،8 2 أعتقد ذلك

4،02 

27 20،2 

0،80 
 42،2 44 22،7 20 لست متأكد
 40،2 02 42،2 00 ال أعتقد ذلك

 100 77 100 24 المجموع
  

يتضح أنه بسؤال العاملين بفدارة الموارد البشرية عن عن (  02) من خالل نتائج الجدول السابق رقم 
قبول العمالة لسياسات شركة الفنادق خالل فترات الكساد وجد أن الغالبية األكبر من العاملين بسالسل 

وقد كانت قيمة " دلست متأك"كانت إجابتهم % 22،7موظف وبلغت نسبتهم  20الفنادق المحلية بعدد 
، أما العاملين بسالسل الفنادق العالمية فقد كانت الشريحة األكبر 4،02المتوسط الحسابي لتلك الشريحة 

وقد كانت قيمة المتوسط " أعتقد ذلك"كانت إجابتهم % 20،2موظف وبلغت نسبتهم  27منهم بعدد 
تاج أن الفئة األكبر من العاملين بفدارة من خالل النتيجة السابقة يمكن استن 0،80الحسابي لتلك الشريحة 

الموارد البشرية بالفنادق المحلية ليست علي علم تام بمدي قبول العاملين لسياسات شركاتهم التي يتم 
تلك النتيجة التي توضح عدم وجود قرب كافي بين صنا  القرار في الموارد . اتخاذها خالل فترات الكساد

اما الفئة األكبر من فنادق شركات االدارة العالمية فهم يعتقدون أن . البشرية وبين العاملين بالفندق
 . العاملين يتقبلون ما يتم اتخاذه من سياسات

هل تعتقد أن هناك سياسات من الممكن أن تتبعها الشركة في فترات الكساد ويكون لها تأثيراا أقل  -14
 علي العاملين؟

 ا يكون لها تأثير أقلوجود سياسات ُيمكن إتباعه(  02) جدول رقم 
وجود سياسات أخري أقل تأثير علي 

 العاملين
الوسط  المحلي

 الحسابي
الوسط  العالمي

 % ن % ن الحسابي
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 24،4 42 أعتقد ذلك

0،20 

22 28،0 

0،22 
 20،4 42 42،2 00 لست متأكد
 00،8 7 02،2 2 ال أعتقد ذلك

 100 77 100 24 المجموع
  

يتضح أنه بسؤال العاملين بفدارة الموارد البشرية عن وجود (  02) من خالل نتائج الجدول السابق رقم 
سياسات من الممكن أن تتبعها الشركة في فترات الكساد ويكون لها تأثير أقل علي العاملين وجد أن 

كانت % 24،4بتهم موظف وبلغت نس 42الغالبية األكبر من العاملين بسالسل الفنادق المحلية بعدد 
، أما العاملين بسالسل 0،20وقد كانت قيمة المتوسط الحسابي لتلك الشريحة " أعتقد ذلك"إجابتهم 

كانت إجابتهم % 28،0موظف وبلغت نسبتهم  22الفنادق العالمية فقد كانت الشريحة األكبر منهم بعدد 
من خالل النتيجة السابقة يمكن 0،22وقد كانت قيمة المتوسط الحسابي لتلك الشريحة " أعتقد ذلك"

استنتاج أن كاًل من العاملين في شركات الفنادق المحلية والعالمية علي إختالف انواعها واختالف ما 
تتبعه من سياسات تجاه العمالة خالل فترات الكساد إال أن كالهما يعتقدون أن هناك مجموعة من 

 .أثير أقل علي العاملينالسياسات من الممكن اتخاذها وتنفيذها ويكون لها ت
 هل أنت راضي عن سياسات شركتكم التي تتبعها مع العمالة خالل فترات الكساد؟ -16

 الرضا عن سياسات الشركة في فترات الكساد(  02) جدول رقم 
السياسات تجاه العاملين خالل فترات 

 الكساد
الوسط  المحلي

 الحسابي
الوسط  العالمي

 % ن % ن الحسابي
 44،4 00 راضي

4،22 

22 24،2 

0،20 
 02،2 04 40 7 محايد

 44،0 08 28،2 42 غير راضي
 100 77 100 24 المجموع

  
يتضح أنه بسؤال العاملين بفدارة الموارد البشرية عما إذا (  02) من خالل نتائج الجدول السابق رقم 

كانوا راضيين عن سياسات شركتهم التي تتبعها مع العمالة خالل فترات الكساد وجد أن الغالبية األكبر 
انت إجابتهم غير ك% 28،2موظف وبلغت نسبتهم  42من العاملين بسالسل الفنادق المحلية بعدد 

، أما العاملين بسالسل الفنادق العالمية فقد 4،22راضي وقد كانت قيمة المتوسط الحسابي لتلك الشريحة 
كانت إجابتهم راضي وقد كانت % 24،2موظف وبلغت نسبتهم  22كانت الشريحة األكبر منهم بعدد 

ة يمكن استنتاج أن الفئة من من خالل النتيجة السابق 0،20قيمة المتوسط الحسابي لتلك الشريحة 
العاملين بشركات فنادق االدارة المحلية غير راضيين عن سياسات شركتهم تجاه العمالة خالل فترات 

وعلي الرغم من . في حين أن الغالبية من العاملين في شركات االدارة العالمية راضيين عن ذلك. الكساد
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ن حيث وجود سياسات من الممكن ان تتبعها الشركة ان اجابة السؤال السابق قد اوجدت تأييد مشترك م
اال ان نتيجة السؤال الحالي توضح ان السياسات الحالية ال تالقي قبول من . ليكون لها تأثير اقل 

شركات الفنادق المحلية في حين انها تالقي قبول من العاملين في الشركات العالمية اال انه هناك 
 .اسياسات اخري ممكن ان يتم اتباعه

 هل خطط التدريب قد تكون أحد السياسات التي تتبعها شركتكم خالل فترات الكساد؟ -17
 خطط التدريب كأحد السياسات(  08) جدول رقم 

 التدريب كسياسة في فترات الكساد
الوسط  المحلي

 الحسابي
الوسط  العالمي

 % ن % ن الحسابي
 44،4 00 نعم

4،22 

22 24،2 

0،20 
 42،8 07 44،4 00 أحيانا
 02 00 22،2 42 ال

 100 77 100 24 المجموع

خطط  يتضح أنه بسؤال العاملين بفدارة الموارد البشرية عن(  08) من خالل نتائج الجدول السابق رقم 
التدريب في كونها أحد سياسات الشركة في فترات الكساد وجد أن الغالبية األكبر من العاملين بسالسل 

كانت إجابتهم ال وقد كانت قيمة المتوسط % 22،2موظف وبلغت نسبتهم  42الفنادق المحلية بعدد 
الشريحة األكبر منهم  ، أما العاملين بسالسل الفنادق العالمية فقد كانت4،22الحسابي لتلك الشريحة 

كانت إجابتهم نعم وقد كانت قيمة المتوسط الحسابي لتلك % 24،2موظف وبلغت نسبتهم  22بعدد 
 0،20الشريحة 

من خالل النتيجة السابقة يمكن استنتاج أن شركات االدارة المحلية ال تتخذ سياسات التدريب ضمن 
حين ان شركات االدارة العالمية تتخذ التدريب في . السياسات التي يتم اتباعها خالل فترات الكساد

تلك النتيجة التي توضح وجود ثبات بشكل نسبي مع رفع مستوي المهارات لدي . كسياسة لفترات الكساد
 .العاملين بفنادق شركات االدارة العالمية خالل فترات الكساد

 كساد؟ما هو متوسط نسبة تخفيض حجم أعداد العاملين لديكم خالل فترات ال -18
 نسبة انخفاض العمالة خالل فترات الكساد(  02) جدول رقم 

 انخفاض اعداد العاملين خالل فترة الكساد
الوسط  المحلي

 الحسابي
الوسط  العالمي

 % ن % ن الحسابي
 2،7 2 ال يتم تخفيض

2،00 

00 02،2 

4،42 
 28،0 22 02،2 8 %2أقل من 

 02،7 02 20،0 02 %00إلي % 2من 
 00،8 7 22،2 40 أكثر من ذلك

 100 77 100 24 المجموع
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يتضح أنه بسؤال العاملين بفدارة الموارد البشرية عن نسبة (  02) من خالل نتائج الجدول السابق رقم 
الخفض في حجم العمالة خالل فترات الكساد وجد أن الغالبية األكبر من العاملين بسالسل الفنادق 

وقد % 00من كانت إجابتهم بأن الخفض يكون أكثر % 22،2موظف وبلغت نسبتهم  40المحلية بعدد 
، أما العاملين بسالسل الفنادق العالمية فقد كانت 2،00كانت قيمة المتوسط الحسابي لتلك الشريحة 

كانت إجابتهم ان الخفض يكون أقل من % 28،0موظف وبلغت نسبتهم  22الشريحة األكبر منهم بعدد 
لسابقة يمكن استنتاج أن من خالل النتيجة ا 4،42وقد كانت قيمة المتوسط الحسابي لتلك الشريحة % 2

 . نسبة ثبات العمالة في فنادق شركات االدارة العالمية اعلي من شركات االدارة المحلية

 ما هو متوسط نسبة إنخفاض األجور لديكم خالل فترات الكساد ؟ -19
 انخفاض االجور خالل فترات الكساد(  07) جدول رقم 

نسبة خفض اجور العاملين خالل فترة 
 الكساد

الوسط  المحلي
 الحسابي

الوسط  العالمي
 % ن % ن الحسابي

 00،0 2 ال يتم تخفيض

4،82 

22 27،2 

0،22 
 42،2 44 42،2 00 %2أقل من 

 00،8 7 24،4 07 %00إلي % 2من 
 00،2 2 44،4 00 أكثر من ذلك

 100 77 100 24 المجموع
  

يتضح أنه بسؤال العاملين بفدارة الموارد البشرية عن نسبة (  07) من خالل نتائج الجدول السابق رقم 
الخفض في االجور خالل فترات الكساد وجد أن الغالبية األكبر من العاملين بسالسل الفنادق المحلية 

الي % 2ه من كانت إجابتهم ان خفض االجور يتراوح نسبت% 24،4موظف وبلغت نسبتهم  07بعدد 
، أما العاملين بسالسل الفنادق العالمية فقد 4،82وقد كانت قيمة المتوسط الحسابي لتلك الشريحة % 00

كانت إجابتهم ال يتم الخفض وقد % 27،2موظف وبلغت نسبتهم  22كانت الشريحة األكبر منهم بعدد 
ابقة يمكن استنتاج أن هناك من خالل النتيجة الس 0،22كانت قيمة المتوسط الحسابي لتلك الشريحة 

خفض ملحوظ يحدث من قبل شركات االدارة المحلية الجور العاملين بينما الغالبية العظمي من فنادق 
 .شركات االدارة العالمية ال تقوم بخفض االجور

 
 الخالصة

 محليرة أظهرت النتائج وجود اختالفات جوهرية بين سياسات الموارد البشرية فري شرركات إدارة الفنرادق ال
والعالمية نظرًا لوجرود اختالفرات نحرو مرا تتخرذه تلرك الشرركات مرن سياسرات تجراه العراملين خرالل فتررات 

 .الكساد
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  شرررركات إدارة الفنرررادق المحليرررة تختلرررف سياسررراتها تجررراه العررراملين برررفختالف نوعيرررة الكسررراد أمرررا شرررركات
 .االدارة العالمية فلديها سياسات ثابتة في ذلك

  الفنررادق المحليررة تقرروم بخفررض كرراًل مررن األجررور االساسررية والمتغيرررة للعرراملين فرري حررين أن شررركات إدارة
 .غالبية شركات االدارة العالمية تخفض الرواتب المتغيرة فقط

  سياسررة خفررض أعررداد العرراملين مررن السياسررات المتبعررة فرري شررركات االدارة المحليررة أمررا شررركات االدارة
 .أعداد العاملينالعالمية فالغالبية منها ال تخفض 

  تعتبررر فترررات الكسررراد الموسررمي لهررا آثرررار أقررل حرردة علررري العرراملين فرري جميرررع الفنررادق بررفختالف فتررررات
 .الكساد االخري

  يعتقد العاملين في ادارة الموارد البشرية بجميع الفنادق أنه من الممكن اتبرا  سياسرات اخرري مرن شرأنها
 .ان تحد من االثار السلبية علي العاملين

 ريب خررررالل فترررررات الكسرررراد ال يعتبررررر احررررد سياسررررات شررررركات االدارة المحليررررة فرررري حررررين ان غالبيررررة التررررد
 .شركات االدارة العالمية تتخذه كسياسة لها خالل فترات الكساد

 
 التوصيات

  من الواجب أن تقوم شركات االدارة الفندقية بفتخاذ سياسات تجاه العاملين ال يكون لها تأثيرات قوية
 .علي العاملين

  أن تكون سياسات التدريب والتطوير للمهارات الخاصة بالعاملين سياسة ثابتة يمكن اتباعها تجاه
 .العاملين خالل فترات الكساد

  أن يكون نقل العاملين بين فنادق الشركة الواحدة سياسة من سياسات فترات الكساد لما له من ثبات
 .للعامل في الشركة وتأثير أقل عليه

 
 المراجع 

  إدارة الموارد البشرية اإلدارة العصرية لرأس المال الفكرى -(4002)مصطفىاحمد سيد-  
  اإلسكندرية -الدار الجامعية -إدارة الموارد البشرية -(4002) ماهرأحمد. 
  سوريا -مركز الدراسات والبحوث العلمية -الموارد البشرية وعصر المعلومات -(4000) ناصرأكرم. 
  السلوك البشري وأثره على صناعة السياحة دراسة حالة على محافظة  -(4002) فهميإيناس علي

 .كلية السياحة والفنادق جامعة الفيوم -رسالة ماجستير غير منشورة -اإلسكندرية
  تنمية الموارد البشرية واهميتها فى تحسين اإلنتاجية وتحقيق الميزة التنافسية -(4000)نعيمة باراك- 

 .الجزائر -العدد السابع -اقتصاديات شمال افريقيابحث منشور مجلة 
  مهارات تخطيط الموارد البشرية، دليل عملي، ربط تخطيط الموارد  -(4002) البرادعيبسيوني محمد

 .القاهرة -ايتراك للنشر والتوزيع -البشرية بالتخطيط اإلستراتيجي للمنظمة
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  مطابع جامعة  -"طويلة لفترة االستمرارية يقتحق"واألداء  البشرية الموارد إدارة -(4002) باويجاب
اآلداب جامعة  كلية والتعريب الترجمة وحدة -أحمد  آدم أبكر الحاج بكر أبو" ترجمة" -أكسفورد
 .الخرطوم

  االسكندرية -الدار الجامعية -اإلدارة اإلستراتيجية للموارد البشرية -(4002)موسى جمال الدين. 
  الدار  -إدارة الموارد البشرية مدخل تطبيقي معاصر -(4002) عبد الباقيصالح الدين محمد

 .االسكندرية -الجامعية
  شرررركة الجمهوريررة الحديثرررة  -مبرراديء السرررلوك التنظيمرري والبيئرررة المصرررية -(4004) غززززالعبررد الفترراح

 .االسكندرية -للطباعة
  دار صفاء للنشر والتوزيع -إدارة الموارد البشرية في الفنادق -(4002) الجميليقصي قحطان خليفة- 

 .األردن -عمان
 مؤسسرة حرورس الردولي -إدارة المنظمرات الفندقيرة، وظرائف المنظمرة -(4004) حجزازي محمرد حرافظ- 

 .االسكندرية
  زةالجي -دار المريخ للنشر -إدارة الموارد البشرية -(4002) عبد المتعالمحمد سيد أحمد. 
  حقوق الطبع  -اإلتجاهات الحديثة فى إدارة الموارد البشرية -(4002)  هاللمحمد عبد الغني حسن

 .القاهرة -والنشر محفوظة للمؤلف
  مركرز اإلمرارات للدراسرات والبحروث  -العولمرة وتنميرة المروارد البشررية -(4002) المصزريمنذر واصف

 .االمارات العربية المتحدة -اإلستراتيجية
 

 


