
 

 

 

 جامعة مدٌنة السادات -كلٌة السٌاحة والفنادق  1

وكشؾ الحقابق العلٌا،  اإلدارةعلى المكشوؾ نحو مشاركة العاملٌن فً رإٌة  اإلدارةتتجه  
للعاملٌن فً اتخاذ  اإلدارةضرورة مشاركة ، وعلى الشفافٌة التامةاملٌن حٌث تقوم والمساواة بٌن الع

 زٌادةالمكشوؾ فً  على اإلدارة الدور الذي ٌلعبه أسلوب علىالتعرؾ  إلىتهدؾ الدراسة ، والقرارات
وتم  ة،الخمس نجوم بالقاهر ختٌار عٌنة عشوابٌة من فنادقولذلك تم ا ،الرضا الوظٌفً للعاملٌن بالفنادق

، صالحة للتحلٌل اإلحصابًاستمارة  273وتم تجمٌع ها علً العاملٌن فٌإستمارة إستقصاء  353توزٌع 
على إزالة مفاهٌم البد من العمل المصرٌة دق اداخل الفن األسلوبهذا أنه لتطبٌق  توصلت الدراسة إلىو

توصلت و العلٌا. اإلدارةٌد  د على ارتكاز الصالحٌات فًالتً تعتمالتقلٌدٌة لدي العاملٌن  اإلدارة
المكشوؾ وزٌادة الرضا الوظٌفً لدي  على اإلدارةهناك عالقة إٌجابٌة بٌن أسلوب أن  إلىالدراسة 

فً % 33,3بنسبة المكشوؾ ٌإثر  على اإلدارةأن أسلوب  إلىتوصلت  كما ،العاملٌن فً الفنادق
على  اإلدارة أسلوبهمٌة تطبٌق ولذلك أوصت الدراسة بؤ للعاملٌن فً الفنادق.الوظٌفً  الرضا

فالبٌبة التنظٌمٌة  ،سلوبوبذل الجهد لالقتناع من جانب العاملٌن بمبادئ هذا األالمكشوؾ داخل الفنادق 
 أسلوبلتطبٌق  داخل الفنادق المصرٌة ال تتعارض مع المكون البنابً لإلدارة على المكشوؾ، وأخٌرا  

 فوٌض السلطة.العمل بتلٌن فً صنع القرار وعلى المكشوؾ البد من مشاركة العام اإلدارة

 المكشوؾ، الرضا الوظٌفً، الفنادق الخمس نجوم. على اإلدارة:  

 

ذا تمكنوا من فهم أعمق لبٌبة إ اإلدارةعالم  فًٌمكن للمدراء تحقٌق قدر كبٌر من النجاح 
على  اإلدارةسلوب أارٌة الحدٌثة ومنها دمكن ذلك من خالل تطبٌق عدد من األسالٌب اإلوٌ المنظمة،

على  اإلدارة أسلوبٌدعوا متطلبات القرن الواحد والعشرٌن، حٌث  ٌتناسب مع الذيالمكشوؾ 
أن جمٌع  األساسًلى طرٌقة تفكٌر تساعد على تحقٌق المشاركة الفعلٌة للعاملٌن ومطلبها المكشوؾ إ

تقوم (، و2333المنظمة )الهوارى،  أهداؾحقٌق ت فًن ٌتحملوا مسبولٌاتهم الكاملة العاملٌن ٌجب أ
على معلوماتها وسجالتها  على المكشوؾ على مبدأ إتاحة وتمكٌن أعضاء المنظمة االضطالع اإلدارة

ٌجب نشرها التً عمال المنظمة أنجازات ونتابج األرقام الهامة المعبرة عن إبكل حرٌة وتسهٌل إظهار 
من خالل تنظٌم لٌمهم كٌفٌة قراءتها واستنباط دالالتها ومإشراتها متناول جمٌع العاملٌن وتع فًوجعلها 

وٌساهم هذا فً ضمان أن تصل كل  ،وإتاحة الحوار واالجتماعات التً تصبح جزءا  من العمل
المعلومات الخاصة بالمإسسة إلى جمٌع العاملٌن والمدٌرٌن والمالك وانخراطهم وتمكٌنهم من كل 

درجة الشفافٌة واإلفصاح  منٌزٌد  وؼاٌاتها ممافهمهم ألهداؾ الشركة المإسسة وت ًوكبٌرة فصؽٌرة 
 (.2315، جدي) للعاملٌن وبالتالً زٌادة مستوي الرضا الوظٌفً لدٌهم وحرٌة الوصول للمعلومات

مزاٌا، إال أن هناك بعض ٌد من العدالعلى المكشوؾ له  اإلدارة أسلوببالرؼم من أن و
 ؤسلوبداخل الفنادق ببعض المدٌرٌن عدم اقتناع  تمثل فًتالتً وٌقه االعتراضات التً تقؾ أمام تطب

تخوؾ بعض  تتمثل فً:ووكذلك بعض االعتراضات من قبل بعض العاملٌن  على المكشوؾ، اإلدارة
النهاٌة  ٌإثر فًمما قد  سلوبعدم فهمهم الصحٌح لهذا األ إلىباإلضافة المرإوسٌن من تحمل المسبولٌة 

 اإلدارةتتمثل أهمٌة الدراسة فً أن موضوع و، لوظٌفً للعاملٌن داخل الفنادقالرضا امستوي على 
 مستوي الرضا الوظٌفًعلى المكشوؾ ٌعد من المجاالت الحدٌثة نسبٌا ، وكما أن درجة تؤثٌره على 

للعاملٌن بالفنادق ٌعتبر موضوع حٌوي وهام، فعلى الرؼم من توافر العدٌد من الدراسات حول أسلوب 
على المكشوؾ إال أن هذه الدراسات لم تتطرق للحدٌث عن العالقة أو اآلثار المترتبة ما بٌن  اإلدارة
للعاملٌن بالفنادق، كما تؤتً أهمٌة الدراسة من أهمٌة  مستوي الرضا الوظٌفًعلى المكشوؾ و اإلدارة
الذي ٌحقق علً المكشوؾ والقدرة علً تطبٌقه داخل الفنادق الخمس نجوم باألسلوب  اإلدارةأسلوب 

الرضا الوظٌفً للعاملٌن بالقطاع الفندقً والوصول بهذا الرضا إلً الرضا عن الخدمة المقدمة للعمالء 
 وزٌادة اإلنتاجٌة وتعظٌم األرباح وزٌادة التنافسٌة.



 

 

، وكذلك المكشوؾ على اإلدارة سلوبالجوانب المختلفة أل علىالتعرؾ  راسة إلىدوتهدؾ ال
معرفة الدور على المكشوؾ، وأٌضا   اإلدارة سلوبتطبٌق ألٌق ومعوقات الخطوات التطب علىلتعرؾ ا

 ، وأخٌرا  تحلٌلبالفنادقالرضا الوظٌفً للعاملٌن  زٌادة فًعلى المكشوؾ  اإلدارة أسلوب الذي ٌلعبه
  .المكشوؾ بالفنادق على اإلدارة أسلوبتجاه لعاملٌن ا ورإٌة اتجاهات

على المكشوؾ هً فلسفة إدارٌة جدٌدة تقوم على  اإلدارةن أ إلى (2337ٌذهب أبو النصر )      
شفافٌة المعلومات وإعالم كل العاملٌن بالمنظمة أٌنما كانت مواقعهم وتخصصاتهم بؤبعاد نشاط المنظمة 

؛ ومن المفهوم اإلدارةكز المالً؛ وتبادل المعلومات بٌن بعضهم البعض وبٌن واألرقام المعبرة عن المر
، القابمة على الشفافٌة والمكاشفة والمصارحة اإلدارةعلى المكشوؾ هً  اإلدارةن أالسابق ٌمكن القول 

فرزته منهجٌة المكشوؾ بؤنه نمط إداري ٌابانً أ ىعل اإلدارة( إلى مفهوم 2337) يأشار العبادو
 .م الموارد بشكل فعال إلنجاز األهداؾ للمإسسةااألداء لتحقٌق المٌزة التنافسٌة واستخد تحسٌن

على المكشوؾ كؤسلوب إداري مستمر ٌطبق  اإلدارةوفً ظل تطبٌق المفاهٌم اإلدارٌة الحدٌثة تؤتً      
فٌذٌة حٌث العلٌا والوسطى والتن اإلدارةفً المإسسات ٌعتمد على تعظٌم التواصل المربً من طبقات 

 تي فرد على معرفة سٌر العملٌاالمرنة التً تساعد أ اإلدارةعلى المكشوؾ إحدى أنماط  اإلدارةتعتبر 
أن  (2313) فً حٌن ٌري المطٌري(، 2312نظرة سرٌعة )برهمٌن وأحمد،وفهمها لتقٌٌم العمل ب

هو متوفر  ام لماعملٌة تحسٌن وتطوٌر مستمر، واإلسراع فً أفضل استخدعلى المكشوؾ هً  اإلدارة
 .أسالٌب العمل، والتقنٌة(، المكان، األفراد، )المعداتمن المدخالت التشؽٌلٌة مثل 

 على المكشوؾ فً ضوء المحاور التالٌة: اإلدارة أسلوبٌمكن تقسٌم مفهوم و

 

حادث  فصاح والعالنٌة لما هواإلمن على المكشوؾ  اإلدارةأسلوب ما ٌقوم به هذا المحور ٌعكس 
 .)2332 عبد الوهاب،) هبحكم كونه طرٌقة جٌدة للتفكٌر ونظرة تقوٌمٌة لألداء الحالً وتؽٌٌر

 

قدرة على فهم األهداؾ المختلفة المشاركة من قبل جمٌع العاملٌن والذٌن لدٌهم  هذا المحور ٌتضمن
 .(Rodney, 2006)قٌقها" للشركة والمسبولٌة عن تح

 

األعمال  نوع من الممارسات فً مجال"على المكشوؾ  اإلدارةأسلوب  ٌمثلفً ضوء هذا المحور      
اتصال جٌد وتناسق بٌن هذه  قاألدوار وتحقٌٌن أداء سبٌن اإلدارات المختلفة فً المنظمة بقصد تح

 .(,westermeier 2005)" اإلدارات

لدى  على إٌجاد جو مناسب لالبتكارفً ضوء هذا المحور على المكشوؾ  اإلدارة أسلوبٌعتمد      
 صوب تحقٌق االبتكار والتجدٌد فً مخرجات المنظمة فً المنظمة العاملٌن وجعل دوافع العاملٌن

  .Voelked, 2006& (Terry) وتحقٌق أهدافها

ضمن كذلك عناصر ٌتفإنه  السابقة المحاور علىبناءا  على المكشوؾ  اإلدارةأسلوب ن ثم فإن وم
على  احتواءهامن حٌث  اإلدارةوالتً تختلؾ عن الطرٌقة التقلٌدٌة فً  اإلدارةقة الحدٌثة فً الطرٌ

 (:2332)لعامر  طبقا   العناصر التالٌة
 .االعتماد على المشاركة 
 .ًمطاردة الخوؾ الوظٌف 
 .إبداء الرأي والمناقشة المفتوحة 
 .ًالقلق الصح 
   تؤمٌن الوظٌفة موضوعٌا. 
  (2313المطٌري، )المستمر التطلع نحو التحسٌن . 



 

 

ورة تؽٌٌر المنظمات أدت الكثٌر من المتؽٌرات العالمٌة المإثرة على أداء المنظمات إلى ضر
لدٌها، حٌث أصبحت المنظمات تتعامل مع بٌبة مفتوحة وذات تؤثٌرات عدٌدة  اإلدارةنماط وأسالٌب أل

  :(2333الهواري، على أدابها ومن هذه المتؽٌرات )

 .التكنولوجٌا المتقدمة فً المعلومات واالتصاالت 

  ة الشرسة المحلٌة والعالمٌة. والمنافس العالمٌة وضرورة التوجه العالمً تحرٌر التجارة 

  .إعادة هٌكلة المنظمات وإطالق الطاقات البشرٌة 

 .الؽموض والمخاطر فً بٌبة أداء وأعمال المنظمات 
وقد أوجبت هذه البٌبة المتؽٌرة على المنظمات التعامل بؤسلوب إدارة ٌعتمد على تؤهٌل وتفعٌل 

ً على مشاركة الجمٌع فلذي ٌعتمد اعلى المكشوؾ  اإلدارةأسلوب دور العاملٌن من خالل 
وكما فرضت المتؽٌرات الحالٌة على ، (Schuster, 1998) المعلومات لتحقٌق أهداؾ المنظم

المنظمات إٌجاد نوع من العالنٌة والشفافٌة والوضوح بالنسبة لجمٌع المعلومات المتعلقة 
ً على نوع من الشفافٌة أسلوب إداري مبن الذي ٌتطلببالممارسات والعملٌات اإلدارٌة، األمر 

والعالنٌة فً تدفق المعلومات وتناولها لجمٌع أفراد التنظٌم اإلداري وهو ما ٌمكن أن ٌتحقق من 
 (.Melissa, 2003على المكشوؾ فً المنظمات ) اإلدارةأسلوب خالل دعم وترسٌخ 

الثقة المتعلقة بحجب المعلومات وٌقلل التوتر  على المكشوؾ ٌعالج أزمة اإلدارةأسلوب ن إ
وتكلفة أنظمة اإلشراؾ والرقابة الرسمٌة وؼٌر الرسمٌة، التً أصبحت  لإلنتاجٌة،والصراع المخفضٌن 

على  اإلدارةطبق عندما ت  وعمل المإسسً فً العدٌد من أبعاده، متعددة لدرجة جعلت الخوؾ ٌهدد ال
العلٌا، بنجاح  اإلدارةمستوٌات اإلدارٌة الدنٌا والوسطى، شؤنهم شؤن المكشوؾ ٌهتم العاملون فً كافة ال

حٌث  الحلول،لٌشخص لهم المشاكل أو ٌصؾ لهم  العمل وأسالٌب تطوٌر األداء وال ٌنتظرون أحدا  
ٌمكن إدونها بوعً تام من تلقاء أنفسهم، حٌث تصبح هذه المهام من مسبولٌات وواجبات أعمالهم التً ٌ

على المكشوؾ أن ٌنمً روح الوالء وااللتزام وٌحفز إخالص العاملٌن فً تؤدٌة  ةاإلدار سلوبأل
على المكشوؾ ٌعمل  اإلدارةأسلوب وظابفهم ورؼبتهم الصادقة فً إنجاح العمل، وبذلك ٌمكن القول إن 

 (.2313على إخراج الطاقات الكامنة لدى العاملٌن )تهامً، 

 فً: تتمثل على المكشوؾ اإلدارة أهداؾ ( أن2007) lyer ٌرى

 ٌومقدمٌها الخدمة من المستفٌد بٌن االتصال قنوات نتطوٌر وتحس. 

 وفاعلٌة بكفاءة مهامها تؤدٌة من المإسسات تمكٌن. 

 المقدمة الخدمة من المطلوب لمستوىا إلى الوصول ٌعد إذ أفضل، أداء مستوٌات تحقٌق 
 .على المكشوؾ اإلدارة ٌقتطب من األساسً الهدؾ

 وجعلهم لدٌها العاملٌن لدى تعزٌز الثقة لها ٌمكن والتً المإسسة موظفً معنوٌات تحسٌن 
 الحصول وبالتالً معنوٌاتهم تحسٌن إلى ٌإدي مما بالفاعلٌة ٌتمتعون عضاءأ بؤنهم ٌشعرون

 .العمل فً فاعل أداء ومستوى النتابج أفضل على

بشكل مشترك بٌن العاملٌن والمدٌرٌن  استثمارهاعلى المكشوؾ بهدؾ  اإلدارة إن استخدام
لتوضٌح الرإٌة واألهداؾ من هذه األعمال ٌتطلب من المإسسات توفر العدٌد من المتطلبات والتً 

 ( كالتالً: single and Singh, 2009حددها )

 افق مع ثقافة المنظمة وقٌمها ورسالتها ورإٌتهاالمناخ المالبم للعمل المتو. 

  على المكشوؾ اإلدارةتوفر هٌكل تنظٌمً بالشكل الذي ٌتناسب مع تطبٌق. 

  للتؽٌرالالزم على المكشوؾ، وذلك لتوفٌر االستعداد  اإلدارةالعلٌا بتطبٌق  اإلدارةدعم وقناعة. 

 المستفٌد وتحقٌق رضاه وإسعاده التركٌز على. 

 بٌانات كبٌرة عن المستفٌدٌن واحتٌاجاتهم وتفعٌل ذلك فً نظام التؽذٌة العكسٌة  توفر قاعدة
 .الراجعة



 

 

 التعاون وروح الفرٌق والعمل الجماعً بٌن العاملٌن فً المإسسة وذلك ألن تطبٌق  توفر مناخ
 .فرق العمل أساسا علىعلى المكشوؾ ٌعتمد  اإلدارةأسلوب 

 الذي ٌسمح بمشاركة  على المكشوؾ اإلدارةاسب لتطبٌق ممارسة النمط القٌادي الدٌمقراطً المن
 .العاملٌن فً وضع األهداؾ واتخاذ القرار والتوسع فً تفوٌض الصالحٌات

 للقٌاس مبنً على استخدام األسالٌب اإلحصابٌة لضبط األداء ٌسمح باكتشاؾ  وجود نظام
 .اءات التصحٌحٌة المالبمةاالختالفات فً اإلنتاج واالنحرافات فً الوقت المناسب واتخاذ اإلجر

  أن ٌكون هناك نظاما  فعاال  لالتصاالت باتجاهٌن سواء بٌن الربٌس والمرإوس أو بٌن داخل
غ المإسسة وخارجها قادرا  على إٌصال المعلومات الدقٌقة عن إنجازات العاملٌن وإبالؼهم وإبال

 أقرب وقت.مرإوسٌهم بمضمونها فً 

 فٌما ٌلً:على المكشوؾ وتكمن  اإلدارةهناك ثالث استراتٌجٌات مهمة تضمن تحقٌق       
 

 وال المثلى، بالطرٌقة لمنظمةا رسالة ٌخدم بشكل ومحددة واضحة المنظمة قواعد تكون أن ٌجب
 وهذه المجتمع ثقافة تواكب وفعالة بسٌطة بحصلت وتعدٌلها تطوٌرها ٌتسنى حتى جامدة تكون نأ ٌنبؽً
 :تشمل القواعد

 الوظٌفٌة والواجبات المهام تحدٌد. 

 األداء. معاٌٌر قٌاس تحدٌد 

 وواضح بسٌط عمل ومنهج موضوعٌة دراسة وفق والمراجعة األداء تقٌٌم أسالٌب تحدٌد. 

 الجدٌد العالمً النظام فرضه التؽٌٌر الذي ضوء فً المتابعة أسالٌب تحدٌد. 
 

 وعالجها بدقة وأسبابها المشاكل وتشخٌص الواقع أرض لىإ النزول ستراتٌجٌةإلا تستوجب هذه
 منها: بعناٌة هاراختٌا ٌتم أسالٌب ضمن

 العمل مسٌرة تعوق التً لقٌاداتا بعض إبعاد. 

 ممارستها وطرق اإلدارٌة والسٌاسات والمعدات واألدوات األسالٌب معالجة. 

 ووسٌلة  المستمر، والتحسٌن اإلداري للتطوٌر وسٌلة ٌعتبر ذاته بحد رٌفالتؽٌ التؽٌٌر إدارة
 إحدى التؽٌٌر ثقافة تكون أن البد ، لذاالمستقبلاألداء لتطوٌره فً  وإدارة القصور أوجه كتشاؾال

 .معها التكٌؾ أو علٌها والتؽلب المستقبل تحدٌات لمواجهة الوظٌفٌة والمفاهٌم القٌم
 

 العمل مواقع إلى النزول فإن لذا المنظمة ثقافة فً سرٌعة قٌمة إدخال إلى االستراتٌجٌة هذه تهدؾ
 خدمة فً اإلدارة مفهوم على والتؤكٌد واألهداؾ األسالٌب بٌن الحدود ووضع ومفاجبة متكررة بصفة

 الفساد وأشكال الثروات هدر مسببات على سٌقضً المستقبل رإٌة اآلخرٌن ومشاركة المنظمة
 :ٌلً بما الهدر مظاهر أهم وتحدد اإلداري، والنفاق

 العكس ولٌس اإلدارة خدمة فً المنظمة تكون أن. 

 العمل تعطٌل ٌسبب الذي األمر اإلدارٌة المتابعة عند الرقابً العنؾ أو التجسس أسالٌب استخدام. 

 (2313)المطٌري، بالمنظمة العمل سٌر ٌعرقل ممانٌة خاذ بعض القرارات الروتٌاتب الوقت هدر. 

حددها  والتً المستخدمة والوسابل األدوات على على المكشوؾ اإلدارة تطبٌق نجاح ٌعتمد      
  ( كالتالً:2312) ،وأحمد برهمٌن

:وٌتضمن

 اإلشارات. 

 العمل لمكان وفقا   الملونة األرضٌات. 

 الجدران على معلقة لوحات بشكل المتبعة العمل خطوات. 

 ؼالب بشكل المستخدمة األؼراض بؤهم قابمة. 

 ؼٌرهاو التدفق كخرابط علٌها الحصول تسهٌل أجل من وأماكنها األجهزة تصنٌؾ. 



 

 

 :على وتحتوي - ب

 العمل وثابق. 

 مختصرة واحدة صفحة فً العمل إجراءات تحدٌد. 

 العاملٌن بٌن تنافس خلق أجل من اإلدارٌة العملٌة تتطلبها التً والتدرٌبات المهارات. 
 

نتاج اإل ووضعٌة الحالً العمل وضعٌة خالل من تتشكل التً األداء مإشرات وٌتضمن
 .والمخرجات

 :ٌحتوي والذي - د

 بالجودة المتعلقة البٌانٌة الرسوم. 

 باألداء المرتبطة البٌانٌة الرسوم. 
 

 األمنٌة التحذٌرات. 

 السالمة معلومات. 
 

 .تدرٌب العاملٌن بالفندق كرإساء أقسام ال كعاملٌن فً ذات القسم 

  دراٌة بما ٌحدث فً األقسام  علىواحد بحٌث ٌكون كل قسم إتباع أسلوب العمل فً فرٌق
 المقترحات الجٌدة. وتشجٌع؛ األخرى

  فً صنع القرارات االستراتٌجٌة مثل تخفٌضات المواسم وصنع القرارات  العاملٌنمشاركة
 المإقتة.

  العاملٌن وأن ٌمتلكها العاملون. علىضرورة عرض حصة ولو قلٌلة من أسهم الفندق 

 طرٌق فً حاجز تقؾ قد التً األمور من العدٌد هناك أن إلىTitu et al (2010 )منكل  ٌشٌر    

 :ٌلً بما تحدٌدها ٌمكن والتً ألهدافها، على المكشوؾ اإلدارة تحقٌق

  فٌها والمبالؽة ٌجابٌاتاإل على والتركٌز السلبٌات إخفاء فٌتم اإلدارٌة القٌادات اختٌارسوء. 

 أرض عن وانفصالها الروتٌنٌة التقلٌدٌة الورقٌة اإلدارةب القٌادة وانشؽال القٌادة عن الحقابق إخفاء 
 .الواقع

 التضلٌل إلى سٌإديمما  العمل بٌبة فً سابدة ثقافة الخوؾ لٌصبح اإلداري العنؾ ظاهرة انتشار 
 .بالحقابق

 آلٌات على الشخصٌة المصالح وتؽلٌب القوى مراكز ونمو  المعلومات ونقص العمل جدٌة عدم 
 .والمحاسبة التقٌٌم

 العمل وتقٌٌم والتقارٌر اإلحصاءات إعداد فً الشخصً العامل على مطلقة بصفة االعتماد. 

 التً العقبات بعض ذلك ٌواجه أن البد فإنه منظمة أي فً على المكشوؾ اإلدارة تطبٌق عند  
 :إلى ٌعود على المكشوؾ اإلدارة تطبٌق فً الفشل أنكما  ا  صعب أمرا   التنفٌذ تجعل

 الالزم والوقت المطلوبة التكالٌؾ تحدٌد على المكشوؾ اإلدارة أسلوب تطبٌقحٌث ٌتطلب  :.1

 .تطبٌقلل

 مما جهودها ٌشتت واحد وقت فً مختلفة نشطةأ فً البدء على اهتمامها المنظمةتركز  : .2

دار الوقت والجهد لذا ٌجب علً القابد أن ٌركز اهتمامه وجهوده علً عدد محدد من إه إلى ٌإدي
                                                                                               حتً ٌمكن إنجازها بكل دقة. األنشطة

 المإسسات بعض فً بسهولة قبوله ٌمكن ال أمر آخر إلى قدٌم إداري نظام من االنتقال إن :

 صالحٌتهم، من ٌحد أو لمكتسبات افتقادهم على ٌنطوي قد التؽٌٌر أن من العاملٌن بعض لخشٌةا  نظر
 بتهٌبة تبدأ أن المنظمة على ٌجب لذا على المكشوؾ، اإلدارة لتطبٌق المعوقات أهم من ٌعتبر وهذا
 .(Single and Singh, 2009) التؽٌٌر لقبول المناسب المناخ



 

 

 ,Schusterكما ٌصفه  على المكشوؾ اإلدارةأسلوب ٌتالءم 

 ،تطبٌق هذه المناهج وتفعٌلهابدور القٌادة الذي أساسه قناعتها منهج التمكٌن من حٌث  مع) (1998
توفٌرها التدرٌب مع ذلك ٌكمن فً حاجة مثل هذه المبادرات إلى الدعم من قبل القٌادة والسبب فً 

على المكشوؾ:  اإلدارةفً تطبٌق مشروع  اإلدارةوالتطوٌر المناسب. ومن المحددات التً تقؾ أمام 
مات، لتخلً عن المعلولعدم توفر الوقت الكافً لإلدارة، وعدم قناعة القٌادة، وعدم استعداد القٌادة 

. (2335)العوضً،  وخوفها علٌها؛ ألنها تعّدها أسرارا  وسالحا  ال ٌمكنها التنازل عنها

أي منهج أو برنامج عمل ال بد أن تتضح أهدافه. وٌتم تحدٌد األهداؾ 

وٌتعاملوا معها كاآلتً: من خالل تحدٌد األرقام ومإشرات األداء الهامة التً ٌنبؽً أن ٌتعلمها العاملون

 .االتفاق على المعاٌٌر التً تقٌس درجة تقدم المنظمة اتجاه أهدافها طوٌلة األجل 

  تشكٌل قٌم ومبادئ وثقافة مشتركة على ضوء األدوار الجدٌدة المطلوبة من العاملٌن والقٌادة على

 حد سواء.

 ملٌن وتشجعهم على التنفٌذاإعداد برامج للحوافز التً تدعم الع. 

 على المكشوؾ. اإلدارة أسلوبإعادة تشكٌل نظم االتصاالت الحالٌة بما ٌتفق و 

ومن أهم األمور التً ٌنبؽً االنتباه لها أن تتوافر للمنظمة قوى عاملة تتمتع بالمهارة وحب 
 .Owen, 2003)) التعلم والرؼبة فً تحمل المسإولٌة والتمكٌن

تتمثل مهمة الفرٌق فً تفعٌل روح العمل 

الجماعً حٌث ٌتكون الفرٌق من مختلؾ الوحدات اإلدارٌة ومن ثم ٌعمل هذا الفرٌق على نقل العاملٌن 
إلى مستوٌات من االستعداد المرؼوبة، من أجل التعاون والتنسٌق. وهذا ٌحتاج إلى نوع من التثقٌؾ، 

الفرٌق وتعاونه. والتوعٌة المستمرة، بؤهمٌة عمل

على المكشوؾ قٌد التنفٌذ، فال بد  اإلدارةٌكون برنامج فً هذه المرحلة 

قٌادة واعٌة تعمل على تثبٌت وأن ٌكون هناك من وجود فجوة بٌن الواقع الحالً والواقع المرؼوب، 
  أسس النظام الجدٌد.

ثالث سنوات تشتمل السنة األولى على جدول تفصٌلً وتتضمن هذه الخطوة خطة عمل تصل إلى 
التكٌؾ مع المستجدات.ومع وجود خطط بدٌلة وظرفٌة لمواجهة الطوارئ  ،ومجموعة من البرامج

فً تنفٌذ  محورٌا   الوسطى دورا   اإلدارةتلعب 

ات التعلم واالبتكار والعصؾ الذهنً وتوجٌه وتفوٌض من على المكشوؾ بتشجٌع عملٌ اإلدارةبرنامج 
على المكشوؾ، من  اإلدارةالوسطى كحلقة وصل لتفعٌل برنامج التمكٌن و اإلدارةالعلٌا. وتعمل  اإلدارة

العلٌا من أجل فهم رإٌتها ومن ثم إجراء اجتماعات مماثلة مع  اإلدارةخالل االجتماعات المكثفة مع 
على المكشوؾ، وهذا ٌإدي  اإلدارةالعلٌا حول برنامج  اإلدارةالعاملٌن ونقل توجهات و التنفٌذٌة اإلدارة

فً التطبٌق والتنفٌذ. وهنا ال بد من أن ٌتوافر لإلدارة  اإلدارةإلى زٌادة ثقة العاملٌن بصدق توجه 
 ٌذٌةتنفال اإلدارةالوسطى حقٌقة أن علٌهم التنازل عن بعض صالحٌاتهم وسلطاتهم السابقة لمصلحة 

.(2312، وأخرون)سالم، 

على المكشوؾ من خالل  اإلدارةتوفر برامج التمكٌن و

فلسفتها القابمة على المشاركة وتدفق المعلومات بشكل حر ومفتوح دون قٌود البٌروقراطٌة، 
اركة مختلؾ المستوٌات اإلدارٌة. فرص التجدٌد والتطوٌر المستمر من خالل مش والمركزٌة، توّفر

والتجدٌد بطبٌعة الحال ٌعد محصلة للمكاشفة والمصارحة.

لعاملٌن لالستفادة من ل وتعطً فرصا   ،وافز والمكافآت التً تمٌز األداءوتبرز أهمٌة الح
ت عقوباأن ٌواجهوا وٌمكن قة، الحوافز المادٌة والمعنوٌة مقابل ما ٌقدمونه من أفكار إبداعٌة وخاّل 

  (.2333، لتفاعل والمساهمة فً التؽٌٌر والتجدٌد نحو األفضل )الزٌدىنتٌجة لعدم استعدادهم ل



 

 

ؾ الرضا الوظٌفً بؤنه "الشعور النفسً بالقناعة واالرتٌاح أو السعادة إلشباع ٌعرٌمكن ت
الثقة، والوالء ولتوقعات مع العمل نفسه )محتوي الوظٌفة(، مع بٌبة العمل الحاجات والرؼبات، وا

ٌ  (، 1332" )العتٌبً، مل والمإثرات األخرى ذات العالقةواالنتماء للعمل، ومع العوا عرؾ الرضا و
ٌجابً أو السلبً عن العمل الذي ٌنتمً إلٌه نتٌجة لتؤثره بمجموعة اإلالوظٌفً بؤنه " شعور الموظؾ 

تؽٌرات المادٌة والمعنوٌة التً تحٌط به فً بٌبة العمل. كما أن هناك ترادفا فً استخدام من الم
، فاالتجاهات التً ٌعبر عنها الفرد نحو عمله تحمل شعوره حً الرضا الوظٌفً واتجاهات العملمصطل

 .)1333)النمر، عن هذا العمل ودرجة رضابه عنه

  ٌ االهتمامات بالظروؾ النفسٌة والمادٌة والبٌبٌة عرؾ الرضا الوظٌفً بؤنه " مجموعة من كما 
ٌري خطاب و، (Hoppock, 1995)التً تحمل المرء على القول بصدق: أننً راض فً وظٌفتً" 

الرضا الوظٌفً هو "تعبٌر عن السعادة التً تتحقق عن طرٌق العمل، بالتالً فهو مفهوم ( أن 1333)
  .النفسٌة التً ٌشعر بها الفرد نحو عمله "ٌشٌر إلى مجموعة المشاعر الوظٌفٌة أو الحالة 

عبارة عن مشاعر العاملٌن تجاه “بؤنه ( الرضا الوظٌفً 2331)الحنٌطً عرؾ ٌ  فً حٌن و
أعمالهم وأنه ٌنتج عن إدراكهم لما تقدمه الوظٌفة لهم ولما ٌنص أن ٌحصلوا علٌه من وظابفهم كما أنه 

فً تنظٌم  اإلدارةمتعلقة بالعمل والمتمثلة بسٌاسة محصلة لالتجاهات الخاصة نحو مختلؾ العناصر ال
تراؾ والتقدٌر". وأنه العمل ومزاٌا العمل فً المنطقة، واألمان بالعمل ومستوٌات العمل وإنجازه واالع

إدي إلى الكفاٌة ٌن معطٌات الرضا الوظٌفً هو الشعور بالسعادة فرضا الفرد عن وظٌفته من المإكد أ
فرد الراضً عن وظٌفته ٌقبل علٌها فً همة ونشاط وٌكون سعٌدا  بها مما ٌزٌد من اإلنتاجٌة العالٌة، فال

كفاٌته اإلنتاجٌة، أما عدم الرضا عن المهنة فٌنتج عنه سوء تكٌؾ، ؼٌر متوازن انفعالٌا ، وٌظهر كثٌر 
 من مظاهر الضجر والملل واالستٌاء واإلحباط.

الفرد بالسعادة واالرتٌاح أثناء أدابه شعور ( الرضا الوظٌفً بؤنه "2331) الفالحوأضاؾ 
لعمله وٌتحقق ذلك بالتوافق بٌن ما ٌتوقعه الفرد من عمله ومقدار ما ٌحصل علٌه فعال  فً هذا العمل 

( 2313)المطٌري ٌعرؾ التً تدفع الفرد للعمل واإلنتاج"، ووأن الرضا الوظٌفً ٌتمثل فً المكونات 
معه الوظٌفة لشاؼلها نتابج ذات قٌم إٌجابٌة، أي أن عبارة المدى الذي توفر الرضا الوظٌفً بؤنه "
( الرضا الوظٌفً بؤنه "الشعور الصادق بسعادة 2317)النشار عرؾ ٌ  وأخٌرا  "،  الرضا ترادؾ التكافإ

الفرد بعمله نتٌجة عوامل ترتبط بمجموعة الحوافز المادٌة والمعنوٌة التً تربط الفرد بمإسسته 
 وبزمالبه ورإسابه ".

إن رضا العاملٌن عن وظابفهم هو مقٌاس لمدي فاعلٌة األداء، إذا كان رضا األفراد الكلً 
نتابج مرؼوب فٌها وأن عدم الرضا عن العمل ٌتولد عنه مناخ تنظٌمً  إلىمرتفعا  فإن ذلك سٌإدي 

 فً للعاملٌن هً:إداري ؼٌر صحً. ومن أهم األسباب الداعٌة لتحقٌق الرضا الوظٌ

  ارتفاع مستوي الطموح لدي الموظفٌن. إلىمستوي الرضا الوظٌفً ٌإدي إن ارتفاع 

  انخفاض نسبة ؼٌاب الموظفٌن. إلىتإدي  مستوي الرضا الوظٌفًإن ارتفاع 

 .ًإن زٌادة اإلنتاج مرتبطة ارتباط كبٌر بالرضا الوظٌف 

  افر الرضا الوظٌفً للعاملٌن ونجاح أن هناك عالقة طردٌة بٌن درجة تو اإلدارةخبراء ٌري
 (.2317الفنادق وتقدمها )النشار، 

 : 

 عدة محددات تشمل: إلىتنقسم محددات الرضا الوظٌفً 
 

: حٌث لكل فرد حاجات تختلؾ عن اآلخرٌن فً نوعها ودرجة إشباعها وهذه  - أ

 خالل العمل وكلها توفر اإلشباع المناسب وتوفر فً مقابله الرضا المناسب.الحاجات تشبع من 



 

 

تحقٌقها فً أكثر من مجال وأهمها  إلى: وهو من األشٌاء التً ٌسعً اإلنسان  - ب

 إلىمما ٌإدي مجال العمل سواء عن طرٌق المركز الذي ٌشؽله أو طبٌعة الوظٌفة ومكانتها 
 اإلحساس بالرضا

وطموحه وذكاإه والتً تتمثل فً إدراكه وشخصٌته وقدراته   -ج

 وتجاربه ودخله الشهري ومدي تؤثٌر هذه الخصابص فً إنجاز الفرد للعمل ورضاءه عنه.وخبراته 
2.   

 عن العمل نتٌجة إلدراك الفرد للعوامل التالٌة بالنسبة لألداء: ٌتحقق الرضا
  تحقٌق األداء  علىارتباط األداء بمكافآت وحوافز العمل وشعور الفرد بؤن قدراته تساعده

 .مع األهداؾ المحددة ٌتالءمالمطلوب بما 
  (.1332لعمل )الشنوانً، هناك عوابد ومكافآت لإدراك الفرد بؤن 
من خالل أدابه الجهد الذي ٌبذله الفرد  علىهو مدي ما ٌترتب  

لعمله والنتابج التً ٌتوصل إلٌها كالرضا واإلنتاجٌة ودورات العمل.
تشمل األنظمة واإلجراءات والرواتب والحوافز المادٌة والمعنوٌة ونوع القٌادة  

اتخاذ القرار واإلشراؾ والرقابة والعالقات مع الزمالء وعالقة كل ذلك ببٌبة وظروؾ وأسالٌب 
العمل وٌمكن القول بؤن الرضا الوظٌفً ٌتشكل من عوامل الرضا التالٌة:

 .الرضا عن الوظٌفة 

 .الرضا عن األجر وملحقاته 

  والمرإوسٌنالرضا عن عالقات العمل مع الزمالء والرإساء. 

  .الرضا عن أسالٌب اإلشراؾ والقٌادة 

 .الرضا عن بٌبة العمل المادٌة 

 لترقب وتقٌٌم األداء.الرضا عن سٌاسات األفراد حٌث ا 

 .الرضا عن طرق التحفٌز 

  لألفراد العاملٌنالرضا عن الخدمات التً تقدم 

أن العاملٌن فً الوظابؾ  مع مالحظة أن بعض العاملٌن أكثر رضا عن العمل عن ؼٌرهم:  
 أن، وكما اإلدارٌة والمهنٌة المتخصصة أكثر رضا عن العمل من مجموعة العاملٌن فً الوظابؾ الفنٌة

أن العاملٌن ذوي الخبرة أكثر رضا ، وأٌضا  العاملٌن األكبر سنا  بوجه عام أكثر رضا عن االصؽر سنا  
 (. 2317أن النساء أقل رضا عن العمل من الرجال )النشار، ، وأخٌرا  هم أقل خبرة عمن

 ( من خالل:2337)النصر بو على المكشوؾ طبقا  أل اإلدارةالفندق الناجحة تطبق أسلوب ٌمكن إلدارة 

 .مصارحة العاملين بالموقف المالي للفندق كل أسبوع على األقل 
 .تدريب العاملين على فهم االرقام والتعامل معها بحرفية 
 .تدريب العاملين بالفندقة كرؤساء اقسام ال كعاملين في ذات القسم 
 االقسام  فيع أسلوب العمل في فريق واحد بحيث يكون كل قسم على دراية بما يحدث إتبا

 االخرى؛ وتشجيع المقترحات الجيدة.

وٌحسن  التنظٌمً ٌسهم فً تطوٌر األداء الفندقٌة على المكشوؾ فً المإسسات اإلدارةإن استخدام      
كما ٌسهم فً تحسٌن إدارتها والرفع من  بما ٌسهل تحقٌق األهداؾ التنموٌة للمإسسة. داألفرامن أداء 

واإلنجاز والتؽلب على حالة التوتر  بها، وبالتالً الشعور بالرضا الوظٌفً عن األداء معنوٌات العاملٌن
 .(Tezel et al,  2010)والقلق تجاه مستقبل المإسسة اإلداري 

قلٌدٌة، إذ تقترب تلك اختلفت عن المداخل الت اإلدارةمداخل حدٌثة فً  ظهرتوفً التسعٌنات    
على  اإلدارة أسلوبالمداخل من الواقع الفعلً ومتطلبات لؽة العصر، ومن ضمن تلك المداخل 

المكشوؾ والعمق الفلسفً لهذا المدخل ٌتمثل فً اضطالع كل عنصر بشري فً المنظمة بدور فعال 
ر الفعال الالزم لسد التؽٌٌ سلوبهذا األ ٌمثلفً تحقٌق أهداؾ المنظمة ودعم مركزها الحالً. و

ٌجابٌة من قبل العاملٌن محور اهتمام ظمة، وتعتبر المشاركة اإلاحتٌاجات التحسٌن والتطوٌر فً المن
 . (,Schuster 1998)على المكشوؾ لذا فهً طرٌقة جدٌدة فً التفكٌر  اإلدارة



 

 

ال تقتصر ، وطالع علٌهاات أمام جمٌع العاملٌن لإلحسابولقد بدأت فكرة مفهومها فً فتح ال
هذه ون إٌقرالقرارات، وذلك ألن العاملٌن حٌن  على المحاسبٌن والمحلٌٌن المالٌٌن واإلدارٌٌن متخذي

 .(,Stach 1993) الحسابات وٌتعرفون على اتجاهاتها فإنهم

  .ًٌتكون لدٌهم حس رقم 

 وانخفاضا.  ٌفهمون اتجاه األرقام وتطورها صعودا وهبوطا أو ارتفاعا 

 وامل التً أدت إلى هذه األرقام.ٌتعرفون على الع 

 .ٌحدد كل منهم دوره فً تحرٌك هذه األرقام 

  خفض التكالٌؾ أو  هبوطا بمعنىلتحرٌك هذه األرقام صعودا أو أسلوب ونتٌجة لذلك ٌمٌلون إلى
  .الخسابر أو زٌادة اإلنتاج أو كلٌهما معا

 للعاملٌن. مستوي الرضا الوظٌفًزٌد ، وبالتالً تاإلدارةومن ثم ٌصبح العاملون بمثابة مشاركٌن فً  

 

هذه البٌانات. تفسً جمع البٌانات وتبوٌبها، و من خاللمنهج الوصفً إعتمدت الدراسة على ال
ولقد استخدمت الدراسة أحد أنواع ( 2332وكاظم، ولذلك كثٌرا  ما ٌقترن الوصؾ بالمقارنة )جابر

 الدراسات الوصفٌة وهو الدراسة المسحٌة.

تم تعرٌفها لتكون  والتًبمدٌنة القاهرة الخمس نجوم  الفنادق مجتمع الدراسة لٌشمل تحدٌدتم       
ت الفندقٌة الصادر عن وزارة آمصر طبقا  لدلٌل المنش فًتطبق أعلى مستوٌات الخدمة  التًالفنادق 

كثر قدرة على تطبٌق أحدث أنها األ باعتباروتم اختٌار هذا المستوى من الفنادق ، (2317السٌاحة )
أن معظم فنادق هذه الفبة ٌتبع سالسل فنادق  الفنادق، كماصناعة  فًٌة االتجاهات والتقنٌات االدار

تم حٌث  ،نظمةاأل هذهعالمٌة أو محلٌة مما ٌإكد أن لدٌها من القدرات والخبرات ما ٌمكنها من تطبٌق 
تم إختٌارهم بطرٌقة  اختٌار عٌنة عشوابٌة مالبمة من العاملٌن بالفنادق الخمس نجوم بمدٌنة القاهرة

عند إعداد ( 2332ودراسة مطر)( 2313علً دراسة المطٌري ) االعتمادجدٌر بالذكر أنه تم بٌة عشوا
إلً دراسة  االستنادتم كما و، االستقصاءعلً المكشوؾ فً إستمارة  اإلدارةالجزء الخاص ب

 عند إعداد محاور الرضا الوظٌفً. (2313،الروٌلً)
 

استخدام أسلوب العٌنة العشوابٌة البسٌطة فً توزٌع االستبٌانات وفٌها ٌكون لكل فرد من أفراد  تم
استمارة على العاملٌن بمختلؾ  353المجتمع فرصة ألن ٌكون ممثال  فً عٌنة البحث، وتم توزٌع 

تجمٌع . وبعد 2317المستوٌات اإلدارٌة بالفنادق الخمس نجوم، فً الفترة من ٌونٌو حتى دٌسمبر 
، هً التً % 77,14استمارة أي بنسبة  273الصحٌحة االستمارات ومراجعتها، بلػ عدد االستمارات 

 . كانت صالحة للتحلٌل اإلحصابً

 تتكون من ثالثة أجزاء ربٌسٌة:  قابمة استقصاء تصمٌم تم      
والحالة  عمروال النوعسة من حٌث بالبٌانات الدٌموجرافٌة عن عٌنة الدراخاص  

وعدد الدورات  الخبرات السابقة فً المجالسنوات الوظٌفة ومسمً و والمإهل العلمً االجتماعٌة
 .التدرٌبٌة التً تم الحصول علٌها

 وهً كالتالً: خمسة محاور وٌتضمن فً الفنادق المكشوؾ على اإلدارةب خاص 

 .ات( عبار3) علىالمكشوؾ واشتمل  على رةاإلدا ماهٌة: 

 ( عبارة.21) على: البٌبة التنظٌمٌة واشتمل 

 ( عبارة.13) على: الدعم والمساندة واشتمل 

 ( عبارة.11) على: تقوٌم األداء واشتمل 

 ( عبارات.13) على: تدرٌب العاملٌن واشتمل 



 

 

 بل كل عبارة من عبارات الجزء الثانً قابمة تحمل العبارات اآلتٌة:وتقا
طلقا ( وتم إعطاء كل عبارة من العبارات ؼٌر موافق م –وافق م ؼٌر–محاٌد  –وافق م –ا  تماموافق م)

( 4وافق )م( درجات، 5)موافق تماما  النحو اآلتً:  على السابقة درجات لتتم معالجتها احصابٌا  
 ( درجة. 1)ؼٌر موافق مطلقا  ( درجة، 2)ؼٌر موافق ( درجات، 3)درجات، محاٌد 

 ،: وبه العبارات الخاصة بالرضا الوظٌفً للعاملٌن بالفنادق الخمس نجوم بالقاهرة

 وٌتضمن خمسة محاور وهً كالتالً:
 ( عبارات.7واشتمل على ) التقدٌر: 

 .ات( عبار5شتمل على )وا الشعور باإلنجاز: 

 .ات( عبار7واشتمل على ) العالقة مع الزمالء: 

 ( عبارة.7واشتمل على ) ظروؾ بٌبة العمل: 

 ( عبارات.6واشتمل على ) عبء العمل: 

 ( عبارات.5) علىالراتب الشهري واشتمل  

 ت الجزء الثالث قابمة تحمل العبارات اآلتٌة:وٌقابل كل عبارة من عبارا 
وتم أٌضا إعطاء كل عبارة من  ؼٌر راضً إطالقا ( –ؼٌر راضً  – محاٌد –راضً  –)راضً جدا  

( درجات، راضً 5العبارات السابقة درجات لتتم معالجتها احصابٌا  على النحو اآلتً: راضً جدا  )
  ( درجة.1( درجة، ؼٌر راضً إطالقا  )2راضً ) ( درجات، ؼٌر3( درجات، راضً إلً حد ما )4)

الرضا  ومستويعلى المكشوؾ  اإلدارةأسلوب تطبٌق توجد عالقة ذات داللة إحصابٌة بٌن      
 الوظٌفً للعاملٌن بالفنادق الخمس نجوم بالقاهرة.

 المكشوؾ واآلخر  على اإلدارةوهو  اثنٌن أحدهما  متؽٌرٌن علىج الدراسة ٌشمل نموذ     

 الرضا الوظٌفً للعاملٌن بالفنادق الخمس نجوم. مستويوهو 

 

 ( معدل االستجابة لعٌنة الدراسة من المبحوثٌن.1جدول )ٌوضح    

 % 77,14 273 353 العاملٌن بالفنادق الخمس نجوم بالقاهرة

353 273 77,14 % 



 

 

ستقصاء على هذه إستمارة إ 353 تم توزٌع عدد( ٌتضح أنه 1باستقراء الجدول السابق رقم )
وذلك بمعدل  ،استمارة 273حٌث أنه تم الحصول على جٌدة ، وكانت درجة االستجابة العشوابٌة العٌنة

ٌمكن أن ٌتم تحلٌلها بالتالً و ،اإلحصابًصالحة للتحلٌل %( كانت  77,14إستجابة بلػ نسبة )
 .على بٌانات ومعلومات هاوالحصول من

ء للخروج وذلك لتحلٌل إستمارة االستقصا (SPSS V.22) حصابًاإل لتحلٌلبرنامج ا استخدامتم  

 تم استخدام المقاٌٌس اإلحصابٌة التالٌة: وقد تحقٌق أهداؾ الدراسة المراد الوصول إلٌها.بنتابج البحث و
 وصالحٌة االستبانةالختبار الثبات واالتساق الداخلً  " معامل "ألفا كرونباخ.  
 مبوٌة لوصؾ وتحدٌد استجابات العاملٌن بالفنادق الخمس نجوم تجاه العبارات التكرارات والنسب ال

 باستمارة االستقصاء. الواردة
 ًواالنحراؾ المعٌارٌة لتحدٌد األهمٌة النسبٌة التجاهات عٌنة الدراسة تجاه المتوسط الحساب 

 عبارات استمارة االستقصاء.
  سبٌرمان لحساب قوة واتجاه العالقة بٌن عناصرباستخدام معامل ارتباط معامالت االرتباط البسٌط 

 ومتؽٌرات الدراسة.
 بٌنهم. تحلٌل االنحدار البسٌط لدراسة العالقة بٌن المتؽٌر المستقل والمتؽٌر التابع ودرجة التؤثٌر  
  تحلٌل التباٌن لالنحدار البسٌط باستخدام اختبار الداللةF واختبار الداللة T بهدؾ التحقق من 

 وذج وصدق الفروض.معنوٌة النم
 مستوي المعنوٌة  Level of Significance وهً نسبة احتمال الوقوع فً خطؤ االختبار، وقد 

%( وتعنً التؤكد من نتٌجة 5%، أو )33%( وتعنً التؤكد من نتٌجة االختبار بنسبة 1تكون إما )
 %.1%، وقد اعتمدت الدراسة على مستوي معنوٌة بمقدار 35االختبار المطبق بنسبة 

 

  

 عدم الموافقة بشدة 1,23إلً 1من  ؼٌر موافق مطلقا  

 فقةعدم الموا 2,63إلى  1,21من  ؼٌر موافق

 المحاٌـدة 3,43إلى  2,61من  إلى حد ما 

 الموافقـة 4,23إلى  3,41من  موافــــــق

 الموافقة بشدة 5إلى  4,21من  موافق تماما  

وعلٌه سوؾ ٌتم استخدام المتوسط المرجح إلجابات المبحوثٌن على أسبلة إستمارة االستقصاء 
 آراء المبحوثٌن.باستخدام مقٌاس لٌكارت الخماسً بؽرض معرفة اتجاه 

تحققت الباحثة من صدق االستبٌان كما ٌلً: 

حٌث تم عرض استمارة االستقصاء  

ات الفندقٌة )خمسة أكادٌمٌٌن(، الدراسمجموعة من المحكمٌن فً مجال مراجعتها وتحكٌمها بواسطة و
ولقد قامت الباحثة بتعدٌل بعض  وقد أسفرت المراجعة عن إضافة وتعدٌل وحذؾ لبعض العبارات،

 العبارات التً أجمع المحكمٌن على تؽٌٌر صٌاؼتها حتى تصبح أكثر وضوحا . 
ب معامل االرتباط تم استخدام أسلو

باعتباره أكثر أسالٌب تحلٌل االعتمادٌة  Alpha Correlation Coefficient"ألفا "
""Reliability  داللة فً تقٌٌم درجة التناسق الداخلً بٌن بنود المقٌاس الخاضعة لالختبار، حٌث

ٌرات داخل ٌستخدم للتؤكد من اتساق متؽٌرات الدراسة مع بعضها البعض، من خالل ارتباط المتؽ
المتؽٌرات ببعضها البعض، وذلك للتؤكد من إمكانٌة توظٌفها على نحو  كافةالمجموعة الواحدة، وارتباط 

"، Alpha Test"متكامل لحل المشكلة البحثٌة، وذلك باالعتماد على اختبار ألفا لالعتمادٌة والثقة 
. 3,6 صابٌة االختبار ٌجب أال تقل عنومن المتعارؾ علٌه إحصابٌا  أن إح



 

 

%، بٌنما 32,6( أن معامل ألفا كرونباخ لجمٌع متؽٌرات االستبانة كان 3ٌتضح من الجدول رقم )     
%، مما ٌإكد ثبات بنود االستبانة وارتباطها واتساقها Validity 36,2بلػ المقٌاس الكلً للصدق 

أن ات الدراسة. كما الداخلً، وكذلك ٌثبت صدق محتوي إستمارة االستقصاء المستخدمة فً جمع بٌان
، بالشكل الذي ٌعكس توافر االعتمادٌة والثقة 3,6ة لمتؽٌرات الدراسة، ال ٌقل عن درجة االرتباط الكلٌ

%، بالشكل الذي ٌدعم الثقة فً متؽٌرات الدراسة وٌإكد 32بمتؽٌرات الدراسة وذلك بدرجة ثقة قدرها 
 صالحٌتها لمراحل التحلٌل التالٌة. 

  

 3,723 3 على المكشوؾ اإلدارةماهٌة  1
 3,761 6 البٌبة التنظٌمٌة 2

 3,242 2 الدعم والمساندة 3
 3,771 4 تقوٌم األداء 4
 3,716 4 تدرٌب العاملٌن 5

3,632 

 3,373 6 التقدٌـــر 1
 3,672 5 الشعور باإلنجاز 2

 3,633 7 مع الزمالءالعالقة  3
 3,215 7 ظروؾ العمل 4
 3,664  6 عبء العمل 5
 3,632  5 الراتب الشهري 6

 3,326 62 )الثبات الكلً لالستبانة( إجمالً عبارات االستبٌان 

، الدراسةعٌنة عها على تم توزٌ التًستمارات االٌهدؾ هذا الجزء إلى مناقشة وتحلٌل نتابج 
مفردات عٌنة  واتجاهاتأن هناك تفاوت فً آراء من خالل عرض ومناقشة نتابج الدراسة ٌتضح و

الرضا الوظٌفً للعاملٌن  مستوي علىالمكشوؾ  على اإلدارةتطبٌق البحث حول األثار المرتبة على 
( وهً 5,33( إلى )1,33)راوحت المتوسطات الحسابٌة بٌن حٌث تنجوم بالقاهرة بالفنادق الخمس 

ما بٌن المستوٌٌن األول وهو الضعٌؾ جدا  والمستوي الخامس القوي جدا . تراوحتمتوسطات 

( الخصابص الدٌموجرافٌة لعٌنة الدراسة من العاملٌن فً الفنادق نجوم:5ٌوضح جدول )

 ذكر

 أنثً

 المجموع

 سنوات 25اقل من 
 سنة 35سنة الى أقل من  25من 
 سنة 45سنة الى أقل من  35من 
سنة فؤكثر 45 من
 موعالمج

 عدد عناصر االستبٌان Cronbach's Alpha الثباتمعامل Validity معامـل الصـدق

269,0 2690, ,6 



 

 

 أعزباالجتماعيــة:الحالة 
 متزوج
 مطلق 
 أرمل

 المجموع
 متوسطھ

 بكالورٌوس/ لٌسانس
 ماجستٌر
 دكتوراه
 المجموع
  مدٌر

 مدٌر مساعد
 مشرؾ
  عامل
 المجموع
 سنوات 5أقل من 

 سنوات 13سنوات الى أقل من  5من 
 سنة 15سنوات الى أقل من  13من 
 سنة فؤكثر 15 من

 المجموع
  دورات 5 من أقل
 دورات 13 من أقل إلى 5 من
 فؤكثر دورات 13 من

 المجموع

بنسبة  ؼالبٌة أفراد عٌنة الدراسة كانوا من الذكور ن( أ5)ٌ الحظ من خالل تحلٌل الجدول       
سنة  35إلً أقل من  25ارهم ما بٌن ، وٌتضح أن أؼلب أفراد عٌنة الدراسة تتراوح أعم(%63,3)

وذلك  أؼلب أفراد عٌنة الدراسة كانت حالتهم اإلجتماعٌة أعزب ن، كما ٌتضح أ( 53,3بنسبة بلؽت )

وذلك ، وكذلك ٌتضح أن الؽالبٌة العظمً من عٌنة الدراسة حاصلون علً مإهل جامعٌ(63,3بنسبة )%
 14,2جاءت موزعة كالتالً: مدٌر بنسبة  ظٌفٌةكما ت ظهر النتابج أن الدرجة الو، %(77,2بنسبة )

، وأٌضا  تشٌر %43,7بنسبة  ال%، والعم26 %، مشرفون بنسبة12,5، مساعد مدٌر بنسبة %
إلً أقل  5%، من 23,6سنوات بنسبة  5أقل من إلً أن سنوات الخبرة جاءت موزعة كالتالً: النتابج 
فؤكثر  سنة 15%، ومن 25,3نسبة ب 15إلً أقل من  13%، ومن 33,3سنوات بنسبة  13من 
 5أقل من من حصلوا علً جاءت كالتالً: ما ٌتعلق بالدورات التدرٌبٌة ٌوأخٌرا  ف ،%11,1نسبة

 سنوات 13إلً أقل من  5 دورات تتراوح من علىحصلوا  %، ومن37 تهمنسبكانت سنوات خبرة 
 .%37 بلؽت نسبتهم دورات 13أكثر من  علىمن حصلوا % و25,3 تهمنسبكانت 

   
 

 
5 4 3 2 1 

التركٌز على ممارسات المشاركة فً 
 المعلومات و اتخاذ القرار والعمل الجماعً

 - - - 163 113 التكرار
4,41 3,43 1 

 النسبة
41  53 - - - 

تحول العاملٌن بالفندق الى شركاء حقٌقٌٌن 
 الفكري متجاهتؽٌٌر افً ادارة الفندق؛ و

 - - 23 133 123 التكرار
4,37 3,62 2 

 النسبة
62,2 31,3 - - - 

 اإلدارةمصارحة ومكاشفة العاملٌن من قبل 
 - - 73 113 33 التكرار

4,37 3,77 3 
 

 - - 26 43,7 33,3  النسبة

 4,22 



 

 

التركٌز على والتً تنص على "  (1أن الفقرة رقم ) ( ٌتضح6ل السابق رقم )باستقراء الجدو
" إحتلت المركز األول  ممارسات المشاركة فً المعلومات وعملٌات اتخاذ القرار والعمل الجماعً

"موافق تماما" فً المٌزان التقدٌري لمقٌاس لٌكارت  االتجاهالذي ٌقابل و 4,32وذلك بمتوسط 
تحول العاملٌن بالفندق الى شركاء حقٌقٌٌن فً  ( "2اء فً المركز الثانً الفقرة رقم )بٌنما ج ،الخماسً

"موافق تماما" فً  االتجاهالذي ٌقابل و 4,37" بمتوسط ادارة الفندق؛ وكذا تؽٌٌر االتجاه الفكري لهم
ر األخٌ( فً المركز 3فً حٌن جاءت الفقرة رقم ) ،المٌزان التقدٌري لمقٌاس لٌكارت الخماسً

" فً "موافق االتجاهالذي ٌقابل و 4,37" وذلك بمتوسط اإلدارةومكاشفة العاملٌن من قبل  ةمصارح“
 الخماسً.المٌزان التقدٌري لمقٌاس لٌكارت 

ً فالمكشوؾ  على اإلدارةوجدٌر بالذكر أن المتوسط المرجح للمحور األول الخاص بماهٌة 
 المٌزان التقدٌري لمقٌاس لٌكارت الخماسً ٌقابل االتجاه "موافق تماما" فً والذي 4,22بلػ 

 

 
االتجاه   

 العام
5 4 3 2 1 

االتصال المباشر بٌنك وبٌن ادارة الفندق 
 للوقوؾ على كفاءة العمل.

   23 223 33 التكرار
4,34 3,43 4 

 موافق

   7,4 21,5 11 النسبة

 الوسطى مسبولٌات معٌنة اإلدارةتحمٌل 
   23 253 - التكرار

3,33 3,26 6 
 موافق

   7,4 32,6 -- النسبة

بٌانات قادرة على اإلجابة  ةتوفر قاعد
 على أٌة تساإالت مطروحة

 - - 23 233 23 التكرار
4,33 3,33 5 

 موافق
 - - 7,4 25,2 7,4 النسبة

مصارحة العاملٌن بالموقؾ المالً 
 للفندق

 - - 23 133 123 التكرار
4,37 3,62 2 

موافق 
 - - 7,4 42,1 44,4 النسبة تماما

مشاركة العاملٌن فً عملٌة صنع 
 القرارات االستراتٌجٌة

 - - 23 143 113 التكرار
4,33 3,61 3 

موافق 
 - - 7,4 51,3 43,7 النسبة تماما

تخصٌص جزء من أسهم وأرباح الفندق 
 للعاملٌن

 - - - 143 133 التكرار
4,42 3,53 1 

موافق 
 - - - 51,3 42,1 النسبة تماما

 موافق 4,13 

تخصٌص جزء والتً تنص على " (6أن الفقرة رقم )( ٌتضح 7باستقراء الجدول السابق رقم )
 االتجاهالذي ٌقابل  4,42المركز األول وذلك بمتوسط  احتلت"  من أسهم وأرباح الفندق للعاملٌن

 مصارحة العاملٌن بالموقؾ المالً للفندق( "4الثانً الفقرة رقم ) بٌنما جاء فً المركز ،"موافق تماما"
مشاركة العاملٌن فً عملٌة صنع “ الثالث( فً المركز 5فً حٌن جاءت الفقرة رقم ) ،"موافق تماما"

كما ٌتضح أن الفقرة ، "موافق تماما" االتجاهالذي ٌقابل  4,33" وذلك بمتوسط القرارات االستراتٌجٌة
" احتلت االتصال المباشر بٌنك وبٌن ادارة الفندق للوقوؾ على كفاءة العمل ً تنص على "والت (1رقم )

الفقرة  الخامسبٌنما جاء فً المركز  ،""موافق الذي ٌقابل االتجاه 4,34وذلك بمتوسط  الرابعالمركز 
 4,33وذلك بمتوسط  "بٌانات قادرة على اإلجابة على أٌة تساإالت مطروحة ةتوفر قاعد ( "3رقم )

الوسطى  اإلدارةتحمٌل “ األخٌر( فً المركز 2فً حٌن جاءت الفقرة رقم ) ،موافق"الذي ٌقابل االتجاه "
 "."موافق الذي ٌقابل االتجاه 3,33" وذلك بمتوسط  القٌام بمسبولٌات معٌنة

رض مع ال تتعاالمصرٌة  دقاأنه باستقراء تلك النتابج أن البٌبة التنظٌمٌة داخل الفن الدراسةوتري  
المكون البنابً لإلدارة على المكشوؾ وذلك فٌما ٌتعلق بتحدٌد المسبولٌات والواجبات، والتحدٌد الدقٌق 
ألدوار العاملٌن وتفوٌض السلطات والصالحٌات الكافٌة للعاملٌن، وتوضٌح الرإٌة، وتحدٌد خطوط 

حتٌاجات الالزمة االتصاالت، وشرح األهداؾ والخطط الالزمة، ومدهم بالمعلومات، ومصادر اال
إلنجاز أعمالهم، ومن ثم إتاحة الفرصة التخاذ القرارات واإلجراءات المتعلقة بعملٌات التؽٌٌر 

لتعاونً، وفهم احتٌاجات والتطوٌر، وكذلك نحو دعم الثقة فً قدرة األفراد على األداء وتشجٌع السلوك ا
 العلٌا. اإلدارةفً رإٌة على المكشوؾ تتجه نحو مشاركة العاملٌن  اإلدارةفالعاملٌن، 



 

 

والعاملٌن،  اإلدارةوٌعتبر تحدٌد االتجاه الربٌسً لإلدارة عملٌة مشتركة ونتاجا لمجهودات  
واالتفاق حول المعانً وااللتقاء حول أهداؾ محددة، مما ٌعد العاملٌن بؤبعاد وخبرات جدٌدة تجعلهم 

والنظر بطرٌقة مختلفة لعالقتهم بؤعمالهم  أكثر قدرة على تحدٌد أدوارهم فً التنظٌم وإدراك أهمٌتها،
 كمشاركٌن فً األعمال.

متكاتؾ ٌعمل من  على المكشوؾ تجعل المنظمة مجتمع اإلدارةعلى أن ( 2333حٌث ٌإكد ملحم )
أجل أهداؾ واحدة، ٌتعاون لتحقٌقها، ٌلتزم ببلوؼها، ٌوجه جهوده نحوها، كما أن إن اإلنجازات الفردٌة 

لتطبٌق ٌلزم كما تري الدراسة الجماعٌة قٌمة أكبر وأهمٌة أكبر،  قٌمة معترفا بها، ولكن لإلنجازات
التقلٌدٌة  اإلدارةن العمل على إزالة مفاهٌم البد مالمصرٌة دق اعلى المكشوؾ داخل الفن اإلدارة أسلوب

 .دارٌة وزٌادة المركزٌةلتً تعتمد على تعدد المستوٌات اإللدي العاملٌن بالفندق وا

 :الدعم والمساندة( التحلٌل الوصفً لمحور 2ٌوضح جدول )

 

 
االتجاه   

 1 2 3 4 5 العام

شعور جمٌع العاملٌن بؤهمٌتهم 
ودورهم فً تحسٌن بٌبة العمل 

 بالفندق

 - 23 143 113 - التكرار

3,42 3,53 5 

 موافق
 النسبة

- 43,7 51,3 12,5 - 

العالقة بٌن جمٌع العاملٌن اتسام 
 بالتكامل وروح العمل الجماعً

 - - 123 153 - التكرار
 موافق 4 3,432 3,56

 - - 44,4 55,6 - النسبة

تبنى افكار وابتكارات العاملٌن 
 بالفندق

 - - 123 143 13 التكرار
3,53 3,563 3 

 موافق
 - - 44,4 51,3 3,7 النسبة

 مناسب لجمٌع العاملٌنتهٌبة المناخ ال
 - - 123 153 - التكرار

3,56 3,432 4 
 موافق

 - - 44,4 55,6 - النسبة

تدعٌم مقترحات العاملٌن بشؤن 
 تحسٌن وتطوٌر بٌبة العمل

 - - 63 213 - التكرار
4,72 3,417 1 

موافق 
 - - 22,2 77,2 - النسبة تماما

ً توافر الحرٌة للعاملٌن للمشاركة ف
 وضع االجراءات التنفٌذٌة للعمل

 - - 163 113 - التكرار
3,41 3,432 6 

 موافق
 - - 53,3 43,7 - النسبة

مبادرة إدارة الفندق بمكافؤة 
 المتمٌزٌن

 - - 123 33 - التكرار
3,33 3,472 7 

 موافق
 - - 66,7 33,3 - النسبة

انتهاج ادارة الفندق سٌاسة الباب 
 ٌنها وبٌن العاملٌنالمفتوح ب

 - - 53 123 133 التكرار
 موافق 2 3,723 4,13

 - - 12,5 44,5 37 النسبة

 موافق 3,74 

تدعٌم والتً تنص على "  (5أن الفقرة رقم )( ٌتضح 2باستقراء الجدول السابق رقم )
الذي  4,72" إحتلت المركز األول وذلك بمتوسط  وتطوٌر بٌبة العمل مقترحات العاملٌن بشؤن تحسٌن

بٌنما جاء فً المركز  ،ٌقابل اإلتجاه "موافق تماما" فً المٌزان التقدٌري لمقٌاس لٌكارت الخماسً
 4,13" بمتوسط انتهاج ادارة الفندق سٌاسة الباب المفتوح بٌنها وبٌن العاملٌن ( "2الثانً الفقرة رقم )

فً حٌن جاءت الفقرة رقم  ،" فً المٌزان التقدٌري لمقٌاس لٌكارت الخماسًقابل اإلتجاه "موافقالذي ٌ
الذي ٌقابل  3,53" وذلك بمتوسط تبنى افكار وابتكارات العاملٌن بالفندق "الثالث ( فً المركز 3)

والتً  (4قم )كما ٌتضح أن الفقرة رالتقدٌري لمقٌاس لٌكارت الخماسً،  " فً المٌزاناإلتجاه "موافق
 3,56" احتلت المركز الرابع وذلك بمتوسط  تهٌبة المناخ المناسب للعمل لجمٌع العاملٌن تنص على "

بٌنما جاء فً المركز  ،الذي ٌقابل االتجاه "موافق" فً المٌزان التقدٌري لمقٌاس لٌكارت الخماسً
" وذلك تحسٌن بٌبة العمل بالفندقشعور جمٌع العاملٌن بؤهمٌتهم ودورهم فً  ( "1الخامس الفقرة رقم )

فً حٌن  ،الذي ٌقابل االتجاه "موافق" فً المٌزان التقدٌري لمقٌاس لٌكارت الخماسً 3,42بمتوسط 
توافر الحرٌة للعاملٌن للمشاركة فً وضع االجراءات “( فً المركز األخٌر 6جاءت الفقرة رقم )

اه "موافق" فً المٌزان التقدٌري لمقٌاس لٌكارت الذي ٌقابل االتج 3,41" وذلك بمتوسط التنفٌذٌة للعمل
 الخماسً.



 

 

وتري الدراسة انه باستقراء النتابج، جاءت اآلراء مإكدة على مسبولٌة ادارة الفندق فً تحقٌق   
احتٌاجات العاملٌن، وعقد االجتماعات لحل المشكالت، واالهتمام بعملٌة تحفٌز المرإوسٌن وإحساسهم 

الحاجات والمطالب األساسٌة ومشاركة العاملٌن فً اتخاذ القرارات فً  بالرضا عن العمل وتوفٌر
وضع االجراءات التنفٌذٌة للعمل. إال أن الدراسة تري أن النمط القٌادي السابد داخل عٌنة الفنادق 
المصرٌة محل الدراسة لم ٌحقق مستوى فعال فً التؤثٌر على مرإوسٌه كً ٌتعاونوا لتحقٌق األهداؾ 

ؼها، وهذا انعكاسا طبٌعٌا لنمطٌة القٌادة وابتعادها عن المنظور التقدمً للممارسات القٌادٌة المراد بلو
إلى الدور ( Scott(2005داخل مناخ تنظٌمً مقٌد بقوالب إدارٌة جامدة الفكر والتطبٌق، حٌث ٌشٌر 

ر، دون تقدٌم أفكار من تعلٌمات واوام إلٌهمالهام للقٌادة فً أن العاملٌن الذٌن ٌقومون بتنفٌذ ما ٌصدر 
هً المسبولة عن كل شًء، هً التً تحدد  اإلدارةجدٌدة للعمل فهم بذلك ٌلعبون دورة سلبٌة، لذلك ف

الرسالة واألهداؾ وتضع الخطة. وتستخدم الرإٌة، وتصمم اإلجراءات وتصدر التعلٌمات، وتراقب 
ما هً مساهماتهم؟ و :حصلة النهابٌةاألداء، وتقّوم النتابج، ومن ثم فإن دور العاملٌن ال ٌبرز فً الم

التطوٌرالتً ترتبت على وما هً نواحً التؽٌٌر والتحسٌن وماهً اإلضافات التً أضافوها؟ و
 ؟اقتراحاتهم

على المكشوؾ ٌإكد على الوعً بالمفاهٌم واألسالٌب اإلدارٌة الحدٌثة،  اإلدارة ؤسلوبلذلك فو 
حو مخاطبة العاملٌن عن دافعٌة االنجاز وإثبات الذات، واستٌعاب التكنولوجٌا وتوظٌفها واتجاهاتها ن

وتشجٌع أفكارهم والتعرؾ على دوافعهم، وطموحاتهم، وإدراك قٌمة الوقت والتكلفة، وتشجٌع االبتكار 
وتروٌج األفكار الجدٌدة، واهتمام القٌادات بتوفٌر مستوى رفٌع من المعرفة والثقافة، واالهتمام بتزوٌد 

 استخدام األدوات االقتصادٌة للمفاضلة بٌن البدابل التخاذ القرارات.العاملٌن بمهارات 

  : تقوٌم األداء( التحلٌل الوصفً لمحور 3ٌوضح جدول )   

 

االتجاه    
 العام

5 4 3 2 1 

تقٌٌم االداء وفق معاٌٌر موضوعة 
 تتالءم مع طبٌعة العمل

 - - 43 123 113 التكرار
4,26 3,73 3 

موافق 
 تماما

 - - 14,2 44,4 43,7 النسبة

اضطالع العاملون على محاور وبنود 
 استمارات التقٌٌم الخاص بهم

 - - 13 153 113 التكرار
4,37 3,55 2 

موافق 
 تماما

 - - 3,7 55,6 43,7 النسبة

تقٌٌم اداء العاملٌن فً ضوء تحقٌقهم 
 لألهداؾ الموضوعة

 - - 123 153 - التكرار
3,56 3,43 4 

 موافق 

 - - 44,4 55,6 - النسبة

 تقٌٌم االداء على أسس ثابتة وموضوعٌة
 - - - 163 113 التكرار

4,41 3,43 1 
موافق 
 تماما

 - - - 53,3 43,7 النسبة

 موافق 4,15 

تقٌٌم االداء والتً تنص على "  (4أن الفقرة رقم )( ٌتضح 3باستقراء الجدول السابق رقم )
ي ٌقابل اإلتجاه "موافق الذ 4,41وذلك بمتوسط  على أسس ثابتة وموضوعٌة

( 2بٌنما جاء فً المركز الثانً الفقرة رقم ) ،تماما" فً المٌزان التقدٌري لمقٌاس لٌكارت الخماسً
الذي ٌقابل  4,37" بمتوسط اضطالع العاملون على محاور وبنود استمارات التقٌٌم الخاص بهم"

( 2فً حٌن جاءت الفقرة رقم ) ،لخماسًاإلتجاه "موافق تماما" فً المٌزان التقدٌري لمقٌاس لٌكارت ا
 4,26" وذلك بمتوسط تقٌٌم االداء وفق معاٌٌر موضوعة تتالءم مع طبٌعة العمل الثالثفً المركز 

بٌنما جاء فً المركز  ،الذي ٌقابل اإلتجاه "موافق تماما" فً المٌزان التقدٌري لمقٌاس لٌكارت الخماسً
عاملٌن فً ضوء تحقٌقهم لألهداؾ الموضوعة" وذلك بمتوسط بلػ ( "تقٌٌم اداء ال3األخٌر الفقرة رقم )

 والذي ٌقابل اإلتجاه "موافق" فً المٌزان التقدٌري لمقٌاس لٌكارت الخماسً. 3,56



 

 

وتري الدراسة أنه باستقراء النتابج أن نظام تقٌٌم األداء داخل الفنادق المصرٌة ٌتم وفقا 
لتعلٌمات واللوابح والتً تإكد فً مجموعها على تقٌٌم لمجموعة من العوامل من اهمها االلتزام با

العاملٌن على أساس تقدٌر لصفاتهم وخصابصهم الشخصٌة والمجهودات التً ٌبذلونها أثناء أعمالهم 
 ولٌس على أساس النتابج ونواحً االبتكار فً العمل، والتً تساهم بشكل كبٌر فً زٌادة القدرات الذاتٌة

 أسلوبتري الدراسة أن ما سبق ال ٌتماشى مع متطلبات تطبٌق كما الفردٌة، للعاملٌن واالعتماد على 
على المكشوؾ والذي ٌإكد على أن تقٌٌم العاملٌن ٌجب أن ٌتم على اساس ما ٌملكه من فكر  اإلدارة

ومعرفة وقدرات ذهنٌة لذا فإن المعاٌٌر الخاصة باألداء تعمل على التنافس بٌن األفراد إلخراج هذه 
. كما أن معاٌٌر التقٌٌم ٌجب أن تعطً المعلومات التً تساعد كل فرد داخل الفندق على معرفة الطاقات

 اإلدارةما تم تحقٌقه من نتابج، الى جانب تدعٌم الجانب السلوكً لألفراد والذي ٌتالءم مع منطق وفكر 
ٌن فً وضعها على المكشوؾ، مع وضع معاٌٌر ٌدركها جمٌع العاملٌن من أهمها مشاركة جمٌع العامل

مع التؤكٌد على المعلومات المتوفرة، وكذلك إعطاء الفرد صورة واضحة عن إمكانٌاته الذاتٌة )القدرة 
على االبتكار، قبول التؽٌٌر وإحداثه، التعامل مع المواقؾ المختلفة( مما ٌتٌح لألفراد فرصة اإللمام 

 ) Fukushi (2009حٌث ٌشٌر ر، بهم وتشجٌعهم على التحسن المستمبجوانب القوة والضعؾ فً أدا

ن بداٌة التؽٌٌر والتحول إلى حال أفضل هو تقوٌم الوضع الحالً وإثارة أسبلة بشؤن المقارنة بٌن أ
 فً الوصول إلٌها ومن هذه األسبلة: اإلدارةالمستوٌات المحققة، والمستوٌات التً تطمع 

  هل هناك سٌاسة واضحة لتقٌٌم األداء؟ 
 لقٌاس األداء؟  هل توجد معاٌٌر محددة 
  ماهً األسس التً وضعت علٌها هذه المعاٌٌر؟ 
  هل تإدي الطرق المستخدمة للتقوٌم إلى قٌاس واقعً ألداء األفراد؟ 
  هل ٌفهم العاملون المعاٌٌر الموضوعة؟ هل ٌتقبلونها؟ هل اشتركوا فً تحدٌدها؟ 
  لهمبٌن إنجازات العاملٌن وأنواع المكافآت المقدمة  اإلدارةهل تربط 

 : تدرٌب العاملٌن( التحلٌل الوصفً لمحور 13ٌوضح جدول )

 

 
االتجاه   

 1 2 3 4 5 العام

: 

عقد دورات تدرٌبٌة للعاملٌن بالفندق 
 لرفع كفاءتهم وتنمٌة مهاراتهم.

 موافق  1 3,33 4,33 - - - 273 - التكرار
 - - - 133 - النسبة

تساهم البرامج التدرٌبٌة المقدمة فً 
إشباع حاجات العاملٌن وترفع من 

 هممستوى اداب

 موافق  2 3,43 3,53 - - 113 163 - التكرار
 النسبة

- 53,3 43,7 - - 

تإكد البرامج التدرٌبٌة فً الفندق على 
 االلتزام بنظم ولوابح العمل

 موافق  1 3,33 4,33 - -  273 - التكرار
 - -  133 - النسبة

تركز البرامج التدرٌبٌة على كٌفٌة 
 االمكانٌات المتاحة االستفادة المثلى من

 موافق  2 3,43 3,53 - - 113 163 -- التكرار
 - - 43,7 53,3 -- النسبة

 موافق 4,36

فً من الفقرتٌن األولً والثالثة جاءتا  كالأن ( ٌتضح 13باستقراء الجدول السابق رقم )
عقد دورات تدرٌبٌة للعاملٌن بالفندق لرفع كفاءتهم وتنمٌة " :على (1فقرة رقم )ال األول وتنصالمركز 
تإكد البرامج التدرٌبٌة فً الفندق على االلتزام بنظم  ، فً حٌن تنص الفقرة الثالثة علً""مهاراتهم

رت " فً المٌزان التقدٌري لمقٌاس لٌكاالذي ٌقابل اإلتجاه "موافق 4,33وذلك بمتوسط  ولوابح العمل"
 على( 2) رابعة، حٌث تنص الفقرةوال الثانٌةكال من الفقرتٌن بٌنما جاء فً المركز الثانً  ،الخماسً

وكما تنص  ،"تساهم البرامج التدرٌبٌة المقدمة فً إشباع حاجات العاملٌن وترفع من مستوى ادابهم"
" وذلك االمكانٌات المتاحةتركز البرامج التدرٌبٌة على كٌفٌة االستفادة المثلى من " :( عل4ًالفقرة )
 " فً المٌزان التقدٌري لمقٌاس لٌكارت الخماسً. الذي ٌقابل اإلتجاه "موافق 3,53بلػ بمتوسط 



 

 

وتري الدراسة أنه باستقراء النتابج نجد أن واقع نظم التدرٌب داخل الفنادق المصرٌة ٌفتقد إلى 
على المكشوؾ والذي ٌعمل على تؽٌٌر  اإلدارة أسلوبالمقومات األساسٌة لنظم تدرٌب العاملٌن فً 

جذري لألفراد فً مجموع معلوماتهم وقدراتهم ومهاراتهم وأنماط أفكارهم وٌكسبهم القدرة على التعامل 
مع مستجدات العالم الجدٌد وٌرقً بفكرهم وسلوكهم، حٌث نجد أن أنظمة التدرٌب داخل الفنادق الخمس 

قلٌدٌة لعملٌة التدرٌب والتً ترتكز على إمداد العاملٌن نجوم من عٌنة الدراسة مرتبطة بالنظرة الت
بالمعلومات والمهارات اإلدارٌة للعاملٌن من خالل خطة نمطٌة ال تؤخذ فً اعتبارها احتٌاجات الفرد 

 الحالٌة أو المستقبلٌة والنواحً الفنٌة التخصصٌة التً ٌحتاجها العاملٌن فً مختلؾ األقسام.
على المكشوؾ على أن ٌتم التدرٌب طوال الحٌاة  اإلدارة أسلوبحٌث تإكد نظم التدرٌب فً 

المهنٌة للعاملٌن، وان تعقد بصفة منتظمة جلسات تدرٌبٌة للعاملٌن بهدؾ تنمٌة مهارات العاملٌن على 
استخدام األسالٌب الحدٌثة لوسابل االتصاالت، وفهم العاملٌن وإدراكهم للبٌبة الخارجٌة وتؽٌراتها 

تصادٌة، وتنمٌة روح االبتكار لدٌهم وتعدٌل أسالٌب الفكر والنظرة الشاملة لألمور، كما السٌاسٌة واالق
 Dabal يؤكدأن البرامج التدرٌبٌة ٌجب أن ٌتم اقراراها فً ضوء احتٌاجات العاملٌن ورإسابهم. حٌث 

ٌضا التفكٌر الٌوم لٌست فقط المسبولة عن التشؽٌل األمثل للموارد المتاحة، ولكن أ اإلدارةن ( أ1999)

 التقدم فً جمٌع المجاالت.مع واكب تفً موارد جدٌدة ٌساعدها فً ذلك األفراد المدربون تدرٌبا  جٌدا  ٌ

 : التقدٌـــر( التحلٌل الوصفً لمحور 11ٌوضح جدول ) 

االتجاه   
 1 2 3 4 5 العام

أحصل على تقدٌر واحترام مناسب 
 لعملً من قبل مدٌر الفندق.

  راضً 6 1,40 3,63 - - 111 171 - التكرار
 - - 37 63 - النسبة

 1 1,45 4,71 - - - 01 191 التكرار اشعر بتقدٌر جمٌع من ٌعملون بالفندق
 راضً

 - - - 29,6 71,4 النسبة تماما  

أرؼب فً القٌام بؤعمالً على أكمل وجه 
 ممكن لوجود نظام التشجٌع والتقدٌر

 راضً  2 1,41 3,70 - - 61 211 - التكرار
 - - 22,2 77,0 - النسبة

 راضً  5 1,47 3,67 - - 91 101 - التكرار أتلقى عددا  من خطابات الشكر
 - - 33,3 66,7 - النسبة

ٌوفر لً عملً مكانة اجتماعٌة مرموقة 
 أمام الجمٌع

 راضً  3 1,43 3,74 - - 71 211 - التكرار
 - - 25,9 74,1 - النسبة

أتلقً الشكر والتقدٌر فً مختلؾ 
 ،ماعات الفندقاجت

 راضً  4 1,45 3,71 - - 01 191 - التكرار
 - - 29,0 71,4 - النسبة

  3668 انتقذٌـــر(األول )هًحىر نًتىسط انًرجح نا

اشعر بتقدٌر والتً تنص على " (2ٌتضح أن الفقرة رقم )( 11باستقراء الجدول السابق رقم )
راضً  الذي ٌقابل اإلتجاه "و 4,73األول وذلك بمتوسط " إحتلت المركز جمٌع من ٌعملون بالفندق

( 3بٌنما جاء فً المركز الثانً الفقرة رقم ) ،تماما" فً المٌزان التقدٌري لمقٌاس لٌكارت الخماسً
الذي و 3,72" بمتوسط أرؼب فً القٌام بؤعمالً على أكمل وجه ممكن لوجود نظام التشجٌع والتقدٌر"

( 5فً حٌن جاءت الفقرة رقم ) ،لمٌزان التقدٌري لمقٌاس لٌكارت الخماسً" فً اراضًٌقابل اإلتجاه "
الذي و 3,74" وذلك بمتوسط ٌوفر لً عملً مكانة اجتماعٌة مرموقة أمام الجمٌع"الثالث فً المركز 

 " فً المٌزان التقدٌري لمقٌاس لٌكارت الخماسً.راضًٌقابل اإلتجاه "
أتلقً الشكر والتقدٌر فً مختلؾ اجتماعات على "والتً تنص  (6كما ٌتضح أن الفقرة رقم )

" فً المٌزان التقدٌري راضًالذي ٌقابل االتجاه "و 3,73" احتلت المركز الرابع وذلك بمتوسط الفندق
أتلقى عددا  من خطابات ( "4بٌنما جاء فً المركز الخامس الفقرة رقم ) ،لمقٌاس لٌكارت الخماسً

" فً المٌزان التقدٌري لمقٌاس لٌكارت راضًابل االتجاه "الذي ٌقو 3,67" وذلك بمتوسط الشكر
أحصل على تقدٌر واحترام مناسب لعملً “( فً المركز األخٌر 1فً حٌن جاءت الفقرة رقم ) ،الخماسً

" فً المٌزان التقدٌري لمقٌاس راضًالذي ٌقابل االتجاه "و 3,63" وذلك بمتوسط من قبل مدٌر الفندق
 لٌكارت الخماسً.



 

 

  ( التحلٌل الوصفً لمحور الشعور باإلنجاز: 12ٌوضح جدول )

االتجاه   
 1 2 3 4 5 العام

 - - 63 213 - التكرار ور باإلنجازتكسبنً وظٌفتً شع
 راضً 3 3,41 3,72

 - - 22,2 77,2 - النسبة
تمهد لً وظٌفتً الترقً إلى وظٌفة 

 أعلى مستقبال

 - - - - 273 التكرار
5,33 3,33 1 

راضً 
 - - - - 133 النسبة تماما

أتطلع ألن ٌكون عملً عالً 
 الجودة ومتقنا وممٌزا

 - - - - 273 التكرار
5,33 3,33 1 

راضً 
 - - - - 133 النسبة تماما

أشعر بدافع قوي للتفوق والنجاح 
 فً عملً

 - - 23 253 - التكرار
3,33 3,26 2 

 راضً
 - - 7,4 32,6 - النسبة

أشعر بالتقدٌر الذاتً من خالل 
 إنجاز عملً المكلؾ به

 - - 23 253 - التكرار
 راضً 2 3,26 3,33

 - - 7,4 32,6 - بةالنس

راضً   4,34 
 تماما

فً المركز من الفقرتٌن الثانٌة والثالثة جاءتا أن كال ( ٌتضح 12)باستقراء الجدول السابق رقم 
فً حٌن تنص "، تمهد لً وظٌفتً الترقً إلى وظٌفة أعلى مستقبالعلى " (2الفقرة رقم ) األول وتنص

 5,33مرجح بلػ بمتوسط وذلك  "أتطلع ألن ٌكون عملً عالً الجودة ومتقنا وممٌزاالفقرة الثالثة علً"
بٌنما جاء فً  ،" فً المٌزان التقدٌري لمقٌاس لٌكارت الخماسًتماماراضً الذي ٌقابل اإلتجاه "و

أشعر بدافع قوي للتفوق " :على( 4حٌث تنص الفقرة ) والخامسة المركز الثانً كال من الفقرتٌن الرابعة
أشعر بالتقدٌر الذاتً من خالل إنجاز عملً المكلؾ " على( 5تنص الفقرة ) "، وكماوالنجاح فً عملً

" فً المٌزان التقدٌري لمقٌاس لٌكارت راضًالذي ٌقابل اإلتجاه "و 3,33" وذلك بمتوسط بلػ به
وذلك  ،"تكسبنً وظٌفتً شعور باإلنجاز“ٌر ( فً المركز األخ1فً حٌن جاءت الفقرة رقم ) ،الخماسً
 " فً المٌزان التقدٌري لمقٌاس لٌكارت الخماسً.راضًالذي ٌقابل االتجاه "و 3,72بمتوسط 

 الزمالء:العالقة مع ( التحلٌل الوصفً لمحور 13ٌوضح جدول ) :

االتجاه   
 1 2 3 4 5 العام

 - - - 241 31 التكرار أشعر باالنتماء إلى زمالئي بالفندق
 راضً  1 1,31 4,11

 - - - 00,9 11,1 النسبة

 - - 51 221 - التكرار ارغب في استمرار عالقتي بزمالئي
 راضً  4 1,30 3,01

 - - 12,5 01,5 - النسبة

 - - 01 191 - التكرار قدم وزمالئي المساندة لبعضنا البعضن
 راضً  6 1,45 3,71

 - - 29,6 71,4 - النسبة

يشاركني زمالئي مناسباتي االجتماعية 
 خارج أوقات العمل الرسمي

 - - - 61 111 التكرار
 راضً  3 1,10 3,96

 - - - 37,5 62,5 النسبة

استمتع بالحوار والنقاش مع زمالئي في 
 الفندق

 - - 11 71 01 التكرار
 راضً  2 1,29 4,11

 - - 6,3 43,0 51 النسبة

تقوم عالقتي مع زمالئي على مبدأ 
 التفاهم واالحترام المتبادل

 - - 41 45 75 التكرار
 راضً  1 1,31 4,11

 - - 25 20,1 46,9 النسبة

بيننا كال حسب  فيماتوزيع األعمال يتم 
 طاقته

 - - 75 195 - التكرار
 راضً  5 1,49 3,72

 - - 27,0 72,2 - النسبة

 راضً 3,93 (انًتىسط انًرجح نهًحىر انثبنث )انعالقخ يع انزيالء



 

 

فً من الفقرتٌن األولً والخامسة جاءتا كال أن ٌتضح ( 13باستقراء الجدول السابق رقم )
الفقرة وكما تنص  ،"أشعر باالنتماء إلى زمالبً بالفندق" على: (1الفقرة رقم ) األول وتنصالمركز 
 4,11" وذلك بمتوسط تقوم عالقتً مع زمالبً على مبدأ التفاهم واالحترام المتبادلعلى " (5رقم )

بٌنما جاء فً المركز  ،ان التقدٌري لمقٌاس لٌكارت الخماسً" فً المٌزراضًالذي ٌقابل اإلتجاه "و
الذي ٌقابل و 4,13" بمتوسط استمتع بالحوار والنقاش مع زمالبً فً الفندق( "4الثانً الفقرة رقم )

( فً 2فً حٌن جاءت الفقرة رقم ) ،" فً المٌزان التقدٌري لمقٌاس لٌكارت الخماسًراضًاإلتجاه "
الذي ٌقابل اإلتجاه و 3,21" وذلك بمتوسط استمرار عالقتً بزمالبً ارؼب فً“الرابع المركز 

والتً تنص  (7كما ٌتضح أن الفقرة رقم )التقدٌري لمقٌاس لٌكارت الخماسً،  " فً المٌزانراضً"
 3,72وذلك بمتوسط  الخامساحتلت المركز " قد ٌتم توزٌع األعمال فٌما بٌننا كال حسب طاقتهعلى "

بٌنما جاء فً المركز  ،" فً المٌزان التقدٌري لمقٌاس لٌكارت الخماسًراضًه "الذي ٌقابل االتجاو
الذي ٌقابل و 3,73" وذلك بمتوسط نقدم وزمالبً المساندة لبعضنا البعض( "3الفقرة رقم ) األخٌر

  ،" فً المٌزان التقدٌري لمقٌاس لٌكارت الخماسًراضًاالتجاه "

 :ظروؾ بٌبة العمل( التحلٌل الوصفً لمحور 14جدول )ٌوضح 

االتجاه   
 1 2 3 4 5 العام

تتوفر فً الفندق الوسابل الالزمة ألداء 
 عملً

 - - - 221 51 ارالتكر
 راضً  2 1,30 4,19

 - - - 01,5 10,5 النسبة

ٌساعدنً تصمٌم المبنى الفندقً على 
 القٌام بعملً على أكمل وجه

 - - 31 241 - التكرار
 راضً  4 1,31 3,09

 - - 11,1 00,9 - النسبة

ٌتناسب عدد العاملٌن فً الفندق مع 
 ،حجم واحتٌاجات العمل

 3,93 - - 21 251 - التكرار
1,26 

 راضً  3

 - - 7,4 92,6 - النسبة

تتوفر فً الفندق مقومات اإلضاءة 
 الجٌدة والتكٌٌؾ المناسب والتهوٌة

 5,11 - - - - 271 التكرار
1,11 

راضً  1

 - - - - 111 النسبة تماما

تتوفر وسابل السالمة واألمن فً 
 الفندق لمواجهة األزمات المختلفة

 5,11 - - - - 271 كرارالت
1,11 

راضً  1

 - - - - 111 النسبة تماما

 1,63 121 131 21 - - التكرار ،أشارك فً صناعة القرار بالفندق
1,61 

راضً  ؼٌر 5

 44,4 40,1 7,4 - - النسبة مطلقا  

 ةتوفر فً الفندق دورات تدرٌبٌ
 لتطوٌر مستواي

 3,93 - - 21 251 - التكرار
1,62 

 راضً 3
 - - 7,4 92,6 - النسبة

 راضً 3,93 ثٍئخ انعًم( )ظروفانًتىسط انًرجح نهًحىر انراثع 

تتوفر فً والتً تنص على " (4ٌتضح أن الفقرة رقم )( 14باستقراء الجدول السابق رقم )
 5,33ط " إحتلت المركز األول وذلك بمتوسالفندق مقومات اإلضاءة الجٌدة والتكٌٌؾ المناسب والتهوٌة

بٌنما جاء فً  ،تماما" فً المٌزان التقدٌري لمقٌاس لٌكارت الخماسًراضً الذي ٌقابل اإلتجاه "و
الذي و 4,13" بمتوسط تتوفر فً الفندق الوسابل الالزمة ألداء عملً( "1المركز الثانً الفقرة رقم )

رقم  تٌنالفقرجاءتا ٌن فً ح ،" فً المٌزان التقدٌري لمقٌاس لٌكارت الخماسًراضًقابل اإلتجاه "ٌ
ٌتناسب عدد العاملٌن فً الفندق مع حجم " على( 3)الثالث حٌث تنص الفقرة فً المركز  (7ورقم ) (3)

 "، وذلكلتطوٌر مستواي ة"توفر فً الفندق دورات تدرٌبٌ على( 7وتنص الفقرة ) "واحتٌاجات العمل
 ٌري لمقٌاس لٌكارت الخماسً." فً المٌزان التقدراضًوالذي ٌقابل اإلتجاه " 3,33بمتوسط 

ٌساعدنً تصمٌم المبنى الفندقً على القٌام  والتً تنص على " (2كما ٌتضح أن الفقرة رقم )
" فً راضًالذي ٌقابل االتجاه "و 3,23وذلك بمتوسط  الرابع،" احتلت المركز بعملً على أكمل وجه

أشارك فً ( "6ز األخٌر الفقرة رقم )بٌنما جاء فً المرك ،المٌزان التقدٌري لمقٌاس لٌكارت الخماسً
" فً المٌزان مطلقا  راضً ؼٌر الذي ٌقابل االتجاه "و 1,63" وذلك بمتوسط صناعة القرار بالفندق

 التقدٌري لمقٌاس لٌكارت الخماسً. 



 

 

 :   

  : عبء العمــل( التحلٌل الوصفً لمحور 15ٌوضح جدول )

االتجاه   
 1 2 3 4 5 العام

ٌتناسب مقدار المهام الموكلة لً مع 
 وقت تنفٌذها

 - - 31 241 - التكرار
 راضً 1 1,31 3,09

 - - 11,1 00,9 - النسبة

ى وقت راحة ٌتناسب وحجم احصل عل
 العمل الذي أقوم به

 - 95 111 75 - التكرار
2,93 1,79 5 

 محاٌد
 - النسبة

27,0 37 35,2 
- 

 - 51 151 71 - التكرار أنظم أوقات عملي حسب أولويات أدائها
3,17 1,66 4 

 محاٌد
 - النسبة

25,9 55,6 10,5 
- 

فوق طاقتي  ومهامء اعبأأكلف ب
 ,مقدرتيو

 - 55 105 31 - التكرار
2,91 1,55 6 

 محاٌد

 - النسبة
11,1 60,5 21,4 

- 

اء التي عبتعتبر أعباء عملي أكبر من األ
 موظفو الفنادق األخرىيقوم بها 

 - - 171 111 - التكرار
3,37 1,40 2 

 محاٌد
 - - 63 37 - النسبة

تناسب األعمال والمهام في مجال عملي 
 ع قدراتي ومهاراتي الشخصيةم

 - 25 171 75 - التكرار
3,19 1,50 3 

 محاٌد
 - النسبة

27,0 63 9,3 
- 

 محاٌد 2,75 عـــتء انعًـــــم(انخبيس )انًتىسط انًرجح نهًحىر 

ٌتناسب مقدار والتً تنص على " (1ٌتضح أن الفقرة رقم )( 15باستقراء الجدول السابق رقم )
 بل اإلتجاه "الذي ٌقا 3,23"إحتلت المركز األول وذلك بمتوسط  ة لً مع وقت تنفٌذهاالمهام الموكل

تعتبر أعباء عملً أكبر من األعباء التً ٌقوم بها ( "5بٌنما جاء فً المركز الثانً الفقرة رقم ) ،"راضً
" فً المٌزان التقدٌري راضً إلى حد ماٌقابل اإلتجاه "الذي  3,37" بمتوسط موظفو الفنادق األخرى

تناسب األعمال والمهام "الثالث( فً المركز 6فً حٌن جاءت الفقرة رقم ) ،لمقٌاس لٌكارت الخماسً
 إلىراضً الذي ٌقابل اإلتجاه " 3,13" وذلك بمتوسط فً مجال عملً مع قدراتً ومهاراتً الشخصٌة

" أنظم أوقات عملً حسب أولوٌات أدابهاوالتً تنص على " (3كما ٌتضح أن الفقرة رقم )و ،"حد ما
" فً المٌزان راضً إلى حد ماالذي ٌقابل االتجاه " 3,37احتلت المركز الرابع، وذلك بمتوسط 

احصل على وقت ( "2الفقرة رقم ) الخامسبٌنما جاء فً المركز  ،التقدٌري لمقٌاس لٌكارت الخماسً
" راضً إلى حد ماالذي ٌقابل االتجاه "و 2,33" وذلك بمتوسط راحة ٌتناسب وحجم العمل الذي أقوم به

أكلؾ تنص علً" والتً( 4كما إحتلت الفقرة رقم )و ،فً المٌزان التقدٌري لمقٌاس لٌكارت الخماسً
الذي ٌقابل االتجاه و 2,31ط بلػ األخٌر وذلك بمتوس المركز ىعل“ومقدرتً بؤعباء ومهام فوق طاقتً 

 " فً المٌزان التقدٌري لمقٌاس لٌكارت الخماسً.راضً إلى حد ما"

االتجاه   
 1 2 3 4 5 العام

ٌتناسب الراتب الذي أتقاضاه مع ما أقوم 
 به من أعمال.

 محاٌد 2 3,32 3,13 - - 223 53 - التكرار

 - - 21,5 12,5 - النسبة

ٌتناسب الراتب الذي أتقاضاه مع 
 مإهالبً العلمٌة

 محاٌد 4 3,43 2,56 - 123 153 - - التكرار

 - 44,4 55,6 - - النسبة

امنح عالوة سنوٌة تتناسب وما تقدمه من 
 عمل

 محاٌد 4 3,43 2,56 - 123 153 - - التكرار

 - 44,4 55,6 - - النسبة

 محاٌد 1 3,47 3,33 - - 123 33 - التكرار امنح بدالت لتحسٌن مستواي االقتصادي

 - - 66,7 33,3 - النسبة

راتبً أقل بكثٌر مما ٌتقاضاه زمالبً 
 فً الفنادق األخرى

 محاٌد 3 3,35 3,15 - - 233 43 - التكرار

 - - 25,2 14,2 - النسبة
 محاٌد 

  



 

 

منح بدالت أ  والتً تنص على " (4ٌتضح أن الفقرة رقم )( 16باستقراء الجدول السابق رقم )
الذي ٌقابل اإلتجاه و 3,33 مرجح بلػ " إحتلت المركز األول وذلك بمتوسطلتحسٌن مستواي االقتصادي

ً المركز الثانً الفقرة بٌنما جاء ف ،" فً المٌزان التقدٌري لمقٌاس لٌكارت الخماسًإلً حد ما راضً"
الذي ٌقابل اإلتجاه و 3,13" بمتوسط ٌتناسب الراتب الذي أتقاضاه مع ما أقوم به من أعمال( "1رقم )

( فً 5فً حٌن جاءت الفقرة رقم ) ،" فً المٌزان التقدٌري لمقٌاس لٌكارت الخماسًحد ما إلى راضً"
" وذلك قاضاه زمالبً فً الفنادق األخرىراتبً أقل بكثٌر مما ٌت“ والتً تنص على الثالثالمركز 
التقدٌري لمقٌاس لٌكارت  " فً المٌزانحد ما إلى راضًالذي ٌقابل اإلتجاه "و 3,15بمتوسط 

ٌتناسب الراتب الذي أتقاضاه " ( علً:2( وحٌث تنص الفقرة )3( و)2) جاءتا الفقرتٌنالخماسً، وبٌنما 
 علىامنح عالوة سنوٌة تتناسب وما تقدمه من عمل" ( علً: "3مع مإهالبً العلمٌة"، وتنص الفقرة )

فً المٌزان حد ما"  إلىراضً والذي ٌقابل اإلتجاه " 2,56المركز األخٌر وذلك بمتوسط مرجح بلػ 
 .التقدٌري لمقٌاس لٌكارت الخماسً

ذكر أن المتوسط المرجح المتوسط المرجح للمحور السادس الخاص بالراتب وجدٌر بال
فً المٌزان التقدٌري لمقٌاس لٌكارت إلى حد ما" راضً والذي ٌقابل اإلتجاه " 2,35الشهري قد بلػ 

الفندقً بصفة القطاع  والدخول فًوانخفاض مستوٌات المرتبات تواضع  إلىوٌرجع ذلك  ،الخماسً
، وأخٌرا  بلػ المتوسط المرجح للمتؽٌر فً ظل الظروؾ المضطربة والمتقلبة فً الوقت الحالً عامة

فً المٌزان التقدٌري " اإلتجاه " والذي ٌقابل 3,63وظٌفً للعاملٌن فً الفنادق ككل الرضا ال

 .لمقٌاس لٌكارت الخماسً

  

Pearson Correlation --- .748** 

Sig. (2-tailed)  .000 

Pearson Correlation .748** --- 

Sig. (2-tailed) .000  

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

معامالت االرتباط عالٌة المعنوٌة ذات قٌم  ( أن17) السابق رقم الجدولٌتضح من خالل تحلٌل  
متؽٌرات قوٌة بٌن وعكسٌة طردٌة  ارتباطمما ٌدل على وجود عالقة  ،عالٌة القٌمةوسالبة موجبة 
داللة إحصابٌة بٌن  ذاتقوٌة طردٌة  ارتباطوجود عالقة  استنتاجومن هذا المنطلق ٌمكن  الدراسة.
حٌث بلؽت قٌمة  ,علً المكشوؾ وبٌن تحقٌق وزٌادة الرضا الوظٌفً للعاملٌن بالفنادق المصرٌة اإلدارة

قوٌة وأنها عالٌة المعنوٌةمما ٌدل علً أنها عالقة إرتباط طردٌة (، 3,742معامل اإلرتباط )
 أسلوبتطبٌق ا سبق ٌتضح أن ، مما ٌوضح أٌضا  مدي قوة العالقة بٌن المتؽٌرٌن، ومم

تحقٌق وزٌادة مستوي الرضا إثر بقوة علً ٌس علً المكشوؾ فً مختلؾ الفنادق المصرٌة اإلدارة
، الوظٌفً لدي العاملٌن فً تلك المإسسات الفندقٌة

 Regression Analysis

لما له من القدرة علً بٌان أثر عالقة المتؽٌر  البسٌطنحدار باستخدام أسلوب اإل ةالباحث تقاملقد  
%.  5عند مستوي معنوٌة المتعدد التابع. وقد تم استخدام اختبار تحلٌل االنحدار  المتؽٌر علىالمستقل 

 علىالمكشوؾ  على اإلدارةأسلوب ( لتؤثٌر Enterوٌوضح الباحث فٌما ٌلً نتابج هذا التحلٌل بطرٌقة )
 .لعاملٌن فً الفنادق المصرٌةمستوي الرضا الوظٌفً ل



 

 

16212,564 1 16212,564 333,253 b 3,333  

13257,322 262 43,473   

33373,552 263    

بٌن ( صالحٌة النموذج المستخدم فً اختبار العالقة التؤثٌرٌة 12رقم )السابق ٌتضح من الجدول     
حٌث بلؽت قٌمة  ،وبٌن  أسلوب 

مما ٌعنً أن هذا النموذج  ،(3,35( وهً أقل من )3,333( بمستوي معنوٌة )333,253ؾ )
 بمتؽٌراته المستقلة صالح للتنبإ بقٌم المتؽٌر التابع. 

تً أما فٌما ٌتعلق بالقدرة التفسٌرٌة لهذا النموذج، والتً توضح نسبة التؽٌر فً المتؽٌر التابع ال 
( أن معامل االرتباط بٌن المتؽٌر 13رقم )السابق حٌث ٌوضح الجدول  ،ٌفسرها المتؽٌر المستقل

ومعامل التحدٌد  مما ٌدل على مدي قوة العالقة بٌن المتؽٌرٌن،(، 3,356المستقلة والمتؽٌر التابع بلػ )
وهذا ٌعنً أن المتؽٌر المستقل )( 1، عند درجات حرٌة )(،333المعدل بلػ )

%( من التؽٌر الحاصل فً المتؽٌر التابع ) 33,3فسر ما مقداره )ٌ( 

%( فترجع إلى عوامل أخري ؼٌر  6,7، أما النسبة الباقٌة وهً )(

  مقدرة.
 على المكشوؾ إلدارةاأسلوب )وخالصة ذلك أن هناك إرتباط طردي حقٌقً قوي بٌن المتؽٌرٌن  
(، وهذا ٌعنً أنه إذا تؽٌر أحد المتؽٌرٌن فإن المتؽٌر الرضا الوظٌفً للعاملٌن فً الفنادق المصرٌةوبٌن 

سوؾ  على المكشوؾ اإلدارةأسلوب . ومما سبق ٌتضح أن االتجاهاألخر ٌمٌل إلى التؽٌر فً نفس 
 وسوؾ توثر علٌة تؤثٌرا  قوٌا .ادق المصرٌة الرضا الوظٌفً للعاملٌن فً الفنٌكون لها عظٌم األثر على 

B 
Std. Error Beta 

T 
أسلوب  "الثابت
على  اإلدارة
 "شوؾ المك

 معنوٌة 3,333 23,373  23,123 423,552

الرضا الوظٌفً 
للعاملٌن فً الفنادق 

 المصرٌة
 معنوٌة 3,333 12,435- 3,356 145 2,621-

3,367a 3,334 3,333 2,732 



 

 

ٌإثر طردٌا  فً أن ( 23ن الجدول السابق )ٌتضح م 

% من االختالفات فً 35,6نحدار حٌث ٌشرح نموذج اال ،

أثر وتكون معادلة انحدار  ،األثر على 

 كما ٌلً:  على 

  
 
 

   مستوي وزٌادة على المكشوؾ  اإلدارة أسلوبوجود عالقة ذات داللة إحصابٌة بٌن تطبٌق
 .صرٌةالفنادق الملعاملٌن داخل دي ال الرضا الوظٌفً

   تظهر  الفندقعلى المكشوؾ داخل  اإلدارة سلوبأل ان أكبر معوقات استقرار البٌبة التنظٌمٌة وفقا
التقلٌدٌة التً تعتمد على عدم وضوح الرإٌة  اإلدارةبمفاهٌم العاملٌن بالفندق فً ارتباط 

التالً والمركزٌة وضعؾ نظم االتصال والمعلومات والتركٌز فقط على االنضباط وااللتزام وب
 على المكشوؾ.  اإلدارة أسلوباالفتقار إلى المناخ الذي ٌساعد على تطبٌق 

  لم ٌحقق مستوى فعال فً التؤثٌر على مرإوسٌه كً ٌتعاونوا  الفندقأن النمط القٌادي السابد داخل
 لتحقٌق الهدؾ المراد بلوؼه، وهذا انعكاسا طبٌعٌا لنمطٌة القٌادة وابتعادها عن المنظور التقدمً

 للممارسات القٌادٌة داخل المناخ تنظٌمً المقٌد بقوالب إدارٌة جامدة الفكر والتطبٌق. 
  بالتعلٌمات  ٌتم وفقا لمجموعة من العوامل من أهمها االلتزامالفنادق أن نظام تقٌٌم األداء داخل

الشخصٌة على تقٌٌم العاملٌن على أساس تقدٌر لصفاتهم وخصابصهم  واللوابح والتً تإكد
 ولٌس على أساس النتابج ونواحً االبتكار فً العمل. والمجهودات التً ٌبذلونها أثناء أعمالهم

   األساسٌة لنظم تدرٌب العاملٌن فً  ٌفتقد إلى المقومات دقاالفنإن واقع نظم التدرٌب داخل
التً ترتكز على المكشوؾ حٌث انها مرتبطة بالنظرة التقلٌدٌة لعملٌة التدرٌب و اإلدارة أسلوب

من خالل خطة نمطٌة ال تؤخذ فً اعتبارها مات والمهارات اإلدارٌة على إمداد العاملٌن بالمعلو
  .حً الفنٌة التخصصٌةوالنوا الٌة أو المستقبلٌةحاحتٌاجات الفرد ال

  إلى ضرورة  ةالفندقٌأدى ضعؾ قدرات ومهارات المستوى اإلداري فً بعض منظمات االعمال
 إدارٌة حٌث ٌمكنها التؽلب على تلك العٌوب االدارٌة. البحث عن أسالٌب

 على المكشوؾ البد من مشاركة العاملٌن فً صنع القرار وتفوٌض  اإلدارة أسلوبتطبٌق ل
لؾ والتعاون بٌن المستوٌات االدارٌة؛ وكشؾ الحقابق والمساواة بٌن آالسلطة وإشاعة روح الت

 العاملٌن.
 سالٌب التً ال تؽٌر فً الهٌكل التنظٌمً للفندق ولكنها على المكشوؾ من اال اإلدارة أسلوب

 أسلوب ٌرسم وٌوضح العالقة بٌن العناصر التً ٌتشكل منها هٌكل الفندق.
  صة على المكشوؾ على الشفافٌة التامة والوضوح فكل شٌبا معلن للجمٌع وخا اإلدارةتقوم

 م الجمٌع مقدار ما تم إنجازه.االرقام حتى ٌعل
  اإلدارةعلى المكشوؾ إحدى الركابز األساسٌة التً تساعد على تقدم أسالٌب  دارةاإلتمثل منهجٌة 

والنهوض بها؛ كما تزٌد من فعالٌة المناهج االدارٌة فً حل المشكالت اإلدارٌة من أول مراحل 
 وضع السٌاسة العامة والخطط إلى مراحل التقٌٌم.

 عام، بشكل المفاهٌمٌة لألسالٌب اإلدارٌة الحدٌثة أو رٌةالنظ األطر هناك حاجة إلى تطوٌر
تطبٌق هذا النمط  على العمل فً إطار المكشوؾ على اإلدارةأسلوب  على خاص بشكل التركٌز ومع

مثل الفنادق العابمة  بصفة عامة علً مختلؾ عناصر ومكونات القطاع الفندقًاإلداري الهام 
على فباإلضافة إلى ذلك و. مختلؾ األقسام الفندقٌة على وكذلك بصفة خاصة ،والمنتجعات وؼٌرها
حظى بالدراسات الجادة الهادفة، ٌ، إال أنه لم هذا النمط اإلداري ومزاٌاه المتعددةالرؼم من أهمٌة 

 ؼٌر مطبق فً القطاع الفندقً على حد علم الباحثة.كما أنه و

 Y ( انًكشىفأسهىة اإلدارح عهى )  =  3036550 + -06,66  X (انرضب انىظٍفً نهعبيهٍن ثبنفنبدق( 

 



 

 

  

  مما ٌساعد العاملٌن على المإسساتالحقابق واألرقام الخاصة بعلى نشر جمٌع  اإلدارةأن تعمل ،
واتجاه نتابج أعمالها. وبالتالً اقتراح األفكار التً من شؤنها تحرٌك هذه األرقام  الفندق،تفهم وضع 
 .والعاملٌن معا الفنادقفً صالح 

  مما ٌإدي إلى قرارات اإلدارات التً ٌنتمون إلٌهاللعاملٌن فً اتخاذ  اإلدارةضرورة مشاركة ،
 الفندق.زٌادة اإلنتاجٌة، وبالتالً زٌادة معدالت األداء الوظٌفً للعاملٌن داخل 

  مما ٌولد لدٌهم شعور بالرضا  العمل بحرٌةوأن ٌقوم المدٌرون بنقل الصالحٌات إلى المرإوسٌن
 الوظٌفً.

 فادة منها فً أداء وضع نظام واضح ودقٌق للمعلومات ٌتٌح لجمٌع العاملٌن اإلطالع علٌها واالست
العمل دون الحاجة إلى التوجٌه والمتابعة المستمرة؛ مما ٌعطً العاملٌن الثقة واالستقاللٌة فً أداء 

 العمل، وبالتالً شعورهم بالرضا الوظٌفً.
  واتاحة الوقت المناسب وبذل الجهد المالبم  دقاالفنعلى المكشوؾ داخل  اإلدارة أسلوبتطبٌق

 وأهمٌة تطبٌقه.  سلوببمبادئ هذا األ دقاالفنع العاملٌن بلالقتناع من جانب جمٌ
  ٌجب مراعاة العناصر التالٌة: دقٌةعلى المكشوؾ داخل المإسسات الفن اإلدارة أسلوبعند تطبٌق 
 اقتناع المدٌرون أوال  بحتمٌة التؽٌٌر وأن ٌعترفوا بوجود قصور فً بعض األنماط اإلدارٌة الحالٌة. -1
 علقة بالعمل.مشاركة المعلومات المت -2
 التً تمكنهم من فهم هذه المعلومات.عاملٌن بناء مهارات ال -3
 تكوٌن تصورات وأهداؾ عمل مشتركة. -4
 .الفندق استخدام خبراتهم لتطوٌرعاملٌن تطوٌر مهارات القٌادة ووضع نظام ٌتٌح لل -5
 .لٌنماتصمٌم نظام مكافآت ٌعزز تحسٌن أداء الع -6
  على المكشوؾ  اإلدارةالحدٌثة )حد االسالٌب االدارٌة فندق ٌطبق أ ألفضلأن ٌتم تخصٌص جوابز

 لصالح الفندق. إٌجابًعلى سبٌل المثال( شرٌطة أن ٌكون إتباع االسلوب نتج عن تؽٌٌر 
  تمكنهم من فهم سٌاسات ومراحل تطبٌق  التًالوسطى  اإلدارةمهارات وثقل العمل على بناء

 على المكشوؾ. اإلدارةاسلوب 
 ٌعلى المكشوؾ بحٌث ال ٌستؽلوا الجانب الحسن منها كزرٌعة  اإلدارةسلوب أة تفهم العاملٌن بؤهم

 العمل. فًللتقصٌر 
 حتى ٌتحقق الهدؾ المتبادل. الرأيالعاملٌن على المبادرة واالبتكار والشفافٌة وإبداء  أن ٌتدرب 
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The Effect of Open-Book Management on Employees’ Job 
Satisfaction in Hotels  

Marwa Gamal Abouraia
 1 
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Faculty of tourism and Hotels, University of Sadat City 

Abstract 

The aim of the study is to identify the role played by the Open-Book 
management method in increasing the employees’ job satisfaction in hotels, 
Therefore, a random sample was selected from five-star hotels in Cairo, 350 
questionnaire forms were distributed to the employees and 250 were collected. 
The study concluded that to apply this approach within the Egyptian hotels, 
hotels must remove the employees’ traditional management concepts, which 
depends on the extension of powers in the hands of senior management. The 
study found that there is a positive relationship between the Open-Book 
management and increased employees’ job satisfaction and found that the 
Open-Book management affects 93.3% of the employees’ job satisfaction in 
hotels. Therefore, the study recommended the importance of applying the 
approach in the hotels,  

Keywords: Open-Book management, job satisfaction, five-star hotels. 
 


