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 جامعة مدٌنة الساداتمدرس بكلٌة السٌاحة والفنادق، 1

 

جتماعٌة فً الفنادق اإل ولٌةإالمسب ات الخاصةممارسالهدؾ الدراسة إلى التعرؾ على ت
اإلنتماء الوظٌفً للعاملٌن فٌها، وذلك فً ظل وجود الدعم التنظٌمً ً علهاالمصرٌة، وقٌاس أثر
تم والتحلٌلً، المنهج الوصفً تم إستخدام  ، ومن أجل تحقٌق أهداؾ الدراسةالمدرك كمتؽٌر وسٌط

الخمس نجوم الفنادق العاملٌن بمن عشوائٌة على عٌنة  ، وزعتسةارستبانة لجمع بٌانات الدإم ٌصمت
، (SPSS V.25ستخدم برنامج )إ ( عامل فً مختلؾ اإلدارات، وتم293)والتً بلؽت  بالقاهرة

تم إستخدام أسلوب تحلٌل المسار إلبراز التؤثٌرات و، لتحلٌل البٌانات Amos V.21))وبرنامج 

ولٌة اإلجتماعٌة واإلنتماء الوظٌفً فً وجود الدعم المباشرة وؼٌر المباشرة بٌن ممارسات المسإ
وقد توصلت الدراسة إلً أن هناك تؤثٌر معنوي وإٌجابً للمسإولٌة  التنظٌمً المدرك كمتؽٌر وسٌط.

االجتماعٌة علً كل من الدعم التنظٌمً المدرك واالنتماء الوظٌفً، وكذلك تؤثٌر معنوي وإٌجابً للدعم 
ماء الوظٌفً. كما توصلت الدراسة إلً أن الدعم التنظٌمً المدرك ٌلعب التنظٌمً المدرك علً االنت

المسإولٌة االجتماعٌة واالنتماء الوظٌفً لدي العاملٌن فً ممارسات دوراً وسٌطاً جزئٌاً فً العالقة بٌن 
 الفنادق.
 

الخمس ادق الفنالدعم التنظٌمً المدرك، ، اإلنتماء الوظٌفًاالجتماعٌة،  ولٌةإالمس 

 .نجوم، القاهرة

على  انعكاسهإو امن الباحثٌن لتزاٌد أهمٌته كبٌراً  هتماماً إجتماعٌة المسإولٌة اإل ت ممارساتنال
فالشركات لٌست مإسسات خٌرٌة، بل إن هدفها األول وهو تحقٌق  ةعام صفةب لدولةالشركات والبٌئة وا

ذلك، لو ،ٌها والبٌئة التً تنمو فٌهاعاملة تجاه وطنها وجتماعٌالربح، لذا وجب تذكٌرها بمسإولٌاتها اإل
جتماعٌة وؼرسها فً كل عامل فً الشركة. إال أن أصبح هناك ضرورة لنشر ثقافة المسإولٌة اإل

العاملٌن لن ٌقتنعوا بؤهمٌة ممارسة برامج المسإولٌة االجتماعٌة ومساهمتهم فٌها إال إذا كان لهم نصٌب 
باإلضافة إلى المعاملة الجٌدة للموظفٌن لدٌها والقٌام بكافة  (،3112السبٌعً،) كاؾ من هذه المسإولٌة

، (3112إبراهٌم، ) هاٌشكلون العنصر الرئٌسً فً أداء أعمال فهممسإولٌاتها االجتماعٌة تجاههم، 
 ، ومديالتنظٌمً لهم كؤحد العوامل المإثرة علً أداء العاملٌن لمهامهم األمر الذي ٌتطلب توفٌر الدعم

)السلوم تحقٌقهم ألهداؾ المنظمات، بجانب دوره الفعال فً تشجٌع العاملٌن علً اإلبداع واالبتكار 
 .(3112والعضاٌلة،

تتمثل مشكلة الدراسة فً اإلجابة علً التساإل الرئٌسً التالً: كٌؾ ٌمكن لممارسات المسإولٌة 
للعاملٌن بالفنادق المصرٌة وذلك من خالل توفٌرالدعم اإلجتماعٌة أن تساهم فً تعزٌز اإلنتماء الوظٌفً 

 التنظٌمً المدرك للعاملٌن؟ وٌتفرع من هذا التساإل التساإالت الفرعٌة اآلتٌة:
 ؟  خمس نجوم بالقاهرةجتماعٌة فً الفنادق الاإل ولٌةإما مدى ممارسة المس -
 ؟ قاهرةخمس نجوم بالالفنادق الاإلنتماء الوظٌفً للعاملٌن فً ما هو مستوى  -
هل تإثر المسإولٌة اإلجتماعٌة إٌجابٌاً علً الدعم التنظٌمً المدرك للعاملٌن واإلنتماء الوظٌفً لهم  -

 فً الفنادق الخمس فئة نجوم بالقاهرة؟

 ؟اإلنتماء الوظٌفً لهم فً إٌجابٌاً التنظٌمً المدرك للعاملٌن  هل ٌإثر الدعم -
فً العالقة بٌن المسإولٌة اإلجتماعٌة واإلنتماء هل ٌلعب الدعم التنظٌمً المدرك دوراً وسٌطاً  -

 الوظٌفً للعاملٌن فً الفنادق الخمس فئة نجوم بالقاهرة ؟



   

 

-- 

 

 

والدعم التنظٌمً المدرك فً  ممارسات المسإولٌة اإلجتماعٌةإدٌه تمن الدور الحٌوي الذي  نطالقاً إ
 :ما ٌلً من خاللا ضٌحهٌمكن تو فؤهمٌة البحثاإلنتماء الوظٌفً للعاملٌن،  تعزٌز مستوي

الفجوة فً الدراسات التً تناولت المسإولٌة اإلجتماعٌة فً الفنادق المصرٌة، وأثرها علً اإلنتماء  -
 الوظٌفً للعاملٌن بتلك الفنادق.

تناولت أثر ممارسات المسإولٌة اإلجتماعٌة علً اإلنتماء  -علً حد علم الباحثة- ال توجد أي دراسة -
 ملٌن بالفنادق المصرٌة فً ظل وجود الدعم التنظٌمً المدرك كمتؽٌر وسٌط.الوظٌفً للعا

ٌإدي ممارسات المسإولٌة اإلجتماعٌة علً اإلنتماء الوظٌفً للعاملٌن فً الفنادق الفهم الجٌد ألثر إن  -
المإسسات السٌاحٌة والفندقٌة ، ولكن أٌضاً الفنادق فئة الخمس نجومإلً نتائج هامة تفٌد لٌس فقط 

 خرى.األ
راء الفنادق عن أهمٌة تحسٌن مستوي الدعم التنظٌمً المدرك للعاملٌن داخلها، ُترشد الدراسة مد -

وانعكاس ذلك علً مستوي إندماجهم نفسٌاً فً وظائفهم، وتحسٌن مستوي إنتمائهم، وزٌادة اإلرتباط 
 الوظٌفً لدٌهم. 

تإدي إلى تحسٌن قدرتها على  الممارسات التًأفضل فً توضٌح الدراسة الفنادق  تساعد نتائجس -
 مواجهة تحدٌات المنافسة.

اإلنتماء الوظٌفً فً خلق جو مالئم للعمل ٌإدي إلى رفع مستوى مدراء الفنادق مساعدة وكذلك  -
اإلنتماء الوظٌفً على مستوى  سٌنعكس سلباً والدعم التنظٌمً جتماعٌة اإل ولٌةإؽٌاب المسللعاملٌن، ف

 للعاملٌن بتلك الفنادق.

ُترشد هذه الدراسة عن الدور الذي ٌلعبه الدعم التنظٌمً المدرك كوسٌط فً العالقة بٌن كما  -
ختٌار أفضل األدوات إومساعدتهم فً المسإولٌة اإلجتماعٌة واإلنتماء الوظٌفً للعاملٌن، 

لدعم وتعزٌز اإلنتماء الوظٌفً، ومستوي اإلرتباط الوظٌفً، ودعم األداء العالً، ومن اإلستراتٌجٌة 
 .المستدامة لتلك الفنادق لمٌزة التنافسٌةم تحقٌق اث

 

حدٌد أثر ممارسات المسإولٌة اإلجتماعٌة علً اإلنتماء الوظٌفً للعاملٌن فً ظل تهدؾ الدراسة إلً ت
ولتحقٌق هذا وجود الدعم التنظٌمً المدرك كمتؽٌر وسٌط لمدراء الفنادق المصرٌة بصفة عامة، 

 التالٌة: الفرعٌة راسة إلً تحقٌق األهداؾالهدؾ، تسعً الد
 الفنادق فئة الخمس نجوم بالقاهرة.االجتماعٌة فً  ولٌةإدراسة مدى ممارسة المس -

 الفنادق فئة الخمس نجوم بالقاهرة. فًاإلنتماء الوظٌفً للعاملٌن مستوى  التعرؾ علً -

ٌن فً الفنادق فئة الخمس نجوم المسإولٌة اإلجتماعٌة واإلنتماء الوظٌفً للعاملدراسة العالقة بٌن  -
 بالقاهرة.

لممارسات المسإولٌة اإلجتماعٌة علً اإلنتماء الوظٌفً، والدعم التنظٌمً ستكشاؾ األثر المباشر إ -
 .المدرك للعاملٌن

 .للدعم التنظٌمً المدرك للعاملٌن على اإلنتماء الوظٌفً لهمقٌاس األثر المباشر  -

ممارسات فً تعزٌز العالقة بٌن التنظٌمً المدرك للعاملٌن  للدعم تسلٌط الضوء علً الدور الوسٌط -
 المسإولٌة اإلجتماعٌة واإلنتماء الوظٌفً للعاملٌن فً الفنادق فئة الخمس نجوم.

ٌوجد تؤثٌر ذو داللة إحصائٌة لممارسات المسإولٌة اإلجتماعٌة علً الدعم التنظٌمً 

 ادق الخمس نجوم بالقاهرة.المدرك للعاملٌن فً الفن
ذو داللة إحصائٌة للدعم التنظٌمً المدرك للعاملٌن علً اإلنتماء الوظٌفً ٌوجد تؤثٌر 

 .خمس نجوم بالقاهرةالفنادق اللهم فً 

: ٌوجد تؤثٌر ذو داللة إحصائٌة لممارسات المسإولٌة اإلجتماعٌة بؤبعادها المختلفة علً 

 ء الوظٌفً للعاملٌن فً الفنادق الخمس نجوم بالقاهرة.اإلنتما
علً اإلنتماء الوظٌفً  االجتماعٌة ولٌةإالمسذو داللة إحصائٌة لممارسات ٌوجد تؤثٌر 

خمس نجوم بالقاهرة فً ظل وجود الدعم التنظٌمً المدرك كمتؽٌر الفنادق الللعاملٌن فً 
 .وسٌط
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ولكن معظمها ٌركز علً العالقة مع أصحاب المصلحة والتؤثٌر جتماعٌة اإل ولٌةإالمسمفاهٌم تعدد ت
 Carterand؛ (Redford, 2005 المستهلكٌناإلٌجابً للمنشآت علً المجتمع وتلبٌة مصالح 

Burritt,2007 ( بعض تلك المفاهٌم: 1، وٌوضح الجدول )(3112سٌد وقاعود،؛ 

 جتماعٌة مفاهٌم المسإولٌة اإل( 1جدول )

  

 4311رحمانً،
 

تحلً المنظمات بروح المواطنة الصالحه عن طرٌق اعتناق واستصدار عدد من 
القٌم والمبادئ المتفق علٌها فً مجاالت حقوق اإلنسان وفً ظروؾ العمل 

 وحماٌة البٌئة

 4311فالق، 
 

ة العقالنٌة القائمة على المبادرة المخططة من منظمات األعمال فً المساهم
متطلبات مسإولٌة الشراكة اإلستراتٌجٌة للتنمٌة االقتصادٌة االجتماعٌة 
المتكاملة، المبنٌة على قوة العالقة بٌن منظمات األعمال والمجتمع، بما ٌحقق 

ج منظمات الترابط المتوازن بٌن توقعات المجتمع من جانب وخطط وبرام
 .األعمال للبقاء واالستقرار والنمو من جانب أخر

Ching et al., 

2015 
 .جهد المنظمة فً تحسٌن رفاهٌة المجتمع

حسان، و قهواجً
3112 

التزام أخالقً بٌن المنظمةوأصحاب المصلحة بمن فٌهم المساهمٌن، العمال 
جاحها وتحسٌن والذي ٌنعكس بدوره على ن والزبائن والمجتمع المحلً والبٌئة،

 المساهمة فً تحقٌق التنمٌةوأدائها فً المستقبل 
Masha and 

Mirages, 2016 
بدمج أنشطتهم واألعمال االجتماعٌة والبٌئٌة وتفاعلهم لتلبٌة  اتقٌام المنظم

 االحتٌاجات والتوقعات ألصحاب المصلحة 
 

 

( أن تبنً المنظمة لممارسات المسإولٌة 3112ٌنً )وٌحًٌ والشرب( 3111ٌري األسرج )
اإلجتماعٌة فً إستراتٌجٌتها، ٌحقق لها العدٌد من الفوائد فً مقدمتها تحسٌن صورتها فً المجتمع، 
وترسٌخ مظهرها اإلٌجابً لدي العمالء والعاملٌن، مما ٌإدي إلً زٌادة قدرتها التنافسٌة أمام 

أن تبنً المنظمة للمسإولٌة اإلجتماعٌة ٌإدي إلً تحسٌن مناخ المإسسات المنافسة، باإلضافة إلً 
العمل السائد فٌها، وإتساع التعاون والترابط بٌن مختلؾ األطراؾ مما ٌزٌد من إنتاجٌتها، والمردود 
المادي واألداء المتطور والقبول اإلجتماعً، أما بالنسبة للمجتمع فإن العائد ستتحقق له من خالل إهتمام 

به، عالوة علً زٌادة التكافل اإلجتماعً بٌن شرائح المجتمع واإلستقرار اإلجتماعً، وزٌادة  المنظمات
الوعً بؤهمٌة اإلندماج التام بٌن المنظمات والمجتمع، أما بالنسبة للدولة فسٌإدي إلً تحفٌؾ األعباء 

 التً تتحملها الدولة فً سبٌل أداء مهماتها وخدماتها المختلفة.
 

ها، ٌتها وتنافستداجتماعٌة ستحقق مجموعة من الفوائد الداعمة لرٌلمسإولٌة اإللفنادق لاعند تبنً لذا 
، وكذلك تحسٌن وتنظٌم العالقة عمالءمن خالل ثقة أكبر لل الفنادقعة مومن أهم تلك الفوائد، تعزٌز س

وصحة  مع األطراؾ المعنٌة، وتعزٌز الروح المعنوٌة للموظفٌن ووالئهم، والعمل على تحسٌن سالمة
 (.3112)قوٌدر، مختلؾ حقوقهم بهتمام المستمر العاملٌن مع اإل

 

 

بالوقت الحاضر على الخٌارات المتاحة  تعنً اآلثار التً تتركها التصرفات 

، وذلك بسبب خدام مستقبالً ستالموارد التً تستؽل فً الوقت الحاضر لن تكون متاحة لإلف فً المستقبل
، مع بواسطة هذه الموارد ٌنبؽً توفر بدائل إلنجاز الوظائؾ المنجزة حالٌاً  ذلكالمحدودة. ل تهاكمٌ

 .(Crowther and Aras,2008) ضرورة التروٌج للتنمٌة المستدامة



   

 

-- 

 

البٌها من الكشؾ عن البٌانات وتقدٌم المعلومات الضرورٌة لط 

 . (3112أصحاب المصلحة فً أي وقت ٌحتاجه إلتخاذ القرارات )قهواجً وحسان، 
تعنً الوسائل التً ٌمكن من خاللها التعرؾ على اآلثار الخارجٌة ألعمال : 

، ماتمستخدمً المعلو لوأن الحقائق ظاهرة فً هذه التقارٌر ومتاحة لك المنظمة منخالل تقارٌرها،
تعتبر الشفافٌة مهمة لألطراؾ الخارجٌة ألنها تفتقر للتفاصٌل والمعرفة والخلفٌة المتوفرة لدى و

 . (Crowther and Aras,2008)األطراؾ الموجودة داخاللمنظمة 

ٌقع علً عاتق المنظمات تطوٌر وتطبٌق المواصفات والممارسات 

 . (3112حاب المصلحة )قهواجً وحسان، األخالقٌة مع أص
أن تضع  (3112: ٌري إبراهٌم )

، لذا فممارسات منظمات األعمال عتبارها وتحترم وتتجاوب مع مصالح أطرافها المعنٌةإالمنشؤة فً 
 (.3112لشركاء )قهواجً وحسان، البد أن تتسم بالعدالة واألمانة مع مختلؾ ا

سٌادة القانون بشكل تحترمأن المنشؤة ٌنبؽً أن  بهٌقصد 

 هٌمنته بحٌث أنه ال ٌحق ألي فرد أو منشؤة أن ٌكون فوق القانون. ;ٌقصد بسٌادة القانونوإلزامً 
حترام إالمنشؤة أن تسعً جاهدة إلى على نبؽً ٌ: 

 .لمجتمع أو البٌئةلفً المواقؾ التً ال توفر حماٌة  المعاٌٌر الدولٌة للسلوك
تعترؾ وأن المنشؤة ٌنبؽً أن تحترم حقوق اإلنسان  بهٌقصد 

 (.3112)إبراهٌم، تها ٌبؤهمٌة هذه الحقوق وعموم
اإلستجابة لحاجات وحقوق المستهلكٌن بتوفٌر  

 .(3112منتجات وخدمات ذات قٌمة وجودة عالٌة )قهواجً وحسان، 

 مجاالت المسؤولية االجتماعية 1.4

 ( 3)الجدول رقم  هاٌوضحعدد مجاالت المسإولٌة اإلجتماعٌةوالتً تت

 االجتماعٌة مجاالت المسإولٌة( 3)جدول 

قٌمة  زٌادة، نظمةللم ةجٌد ، تحقٌق أكبر ربح ممكن، رسم صوراً المنظمةحماٌة أصول  المالك
 .والمنظمة ككل، زٌادة حجم المبٌعات السهم

 رٌبدة، ترص ترقٌفلة وظٌفٌة، رعاٌة صحٌة، رواتب وأجور، إجازات مدفوعة، عدا العمال
 ظروؾ عمل مناسبة.  ،مستمر

ستخدام إن شؤمنتجات آمنة وبنوعٌة جٌدة، إرشادات ب ،مناسبة، اإلعالن الصادق أسعار المستهلكون
 بقاٌاه. من التخلصوالمنتج 

ة عادلة فسالعاملٌن من اآلخرٌن بوسائل ؼٌر نزٌهة، منا سحبم دقة، عدمعلومات صا المنافسون
 .ونزٌهة

 .لتزامات المالٌة والصدق فً التعاملستمرارٌة فً التجهٌز، تقنٌة اإلر عادلة، اإلأسعا الموردون

الضارة، الحد من تلوث الماء  ؼٌرالمساحات الخضراء، المنتجات  صٌانةالتشجٌر و البٌئة
 .منها ةددر المتجؼٌ ستخدام األمثل للموارد وخصوصاً اإلووالهواء والتربة 

حل المشكالت  تكافإ الفرص بالتوظٌؾ، عادة التؤهٌل والتدرٌب،بالقوانٌن،إ لتزاماإل الحكومة
 .لتزامات الضرٌبٌةدٌد اإلتسجتماعٌة، اإل

جماعات 
 الضؽط

حترام أنشطة جماعات حماٌة البٌئة، التعامل الجٌد مع إالتعامل الصادق مع الصحافة، 
 .عهاحترام دور النقابات العمالٌة والتعامل الجٌد مإالمستهلك،  جمعٌات حماٌة

 (3112الصٌرفً، )المصدر: 

جتماعٌة تتمثل أبعاد المسإولٌة اإل( إلً أن 3112وٌاسٌن ) Carroll and Lee ((2011أشار كال من

 كالتالً: هًالبعد االقتصادي والقانونً واألخالقً والخٌري، وفً 



   

 

-- 

 

هو إنتاج السلع والخدمات التً ٌحتاجها  اتلمنظمن الدافع األساسً ل: إ -

المجتمع بؤسعار معقولة، ومن ثم تحقٌق الربح للمساهمٌن والمستثمرٌن للحفاظ على بقاء المنظمة 
أن تظهر  مكنقتصادٌة، وٌإونموها، وبذلك تفً المنظمات بمسإولٌتها األساسٌة بوصفها وحدات 

 ي شًء ٌتعلق بالمبٌعات أو األرباحأوق، والربح، وحصتها فً السفً  قتصادٌةالمسإولٌة اإل
((Carroll and Shabana,2010 

(، 3112)ٌاسٌن، متثال للقوانٌن واللوائح التً تضعها السلطات اإل فًتمثل ت:  -

 لتزام المفروض على المنظمات تجاه المجتمع كحماٌةالسلوك المسإول، واإل قواعدوالتً تتضمن 
قوانٌن تنظم المنافسة، وحماٌة المستهلك مثل ثار السلبٌة على المجتمع، قلل اآلمما ٌ، الزبون والبٌئة

 (.Nicolae and Sabina, 2010والقوانٌن الخاصة بالبٌئة )

تشمل األنشطة والممارسات التً ٌتوقعها المجتمع وتقوم بها المنظمات   -

ٌة ألصحاب المصلحة وحماٌتهم، وتعكس المعاٌٌر حترام الحقوق المعنوإعٌة كالعدالة واطو
االجتماعٌة والتوقعات من الزبائن والموظفٌن والمساهمٌن والمجتمع، وتنطوي المسإولٌات األخالقٌة 

ٌتوقع الزبائن أن تلتزم بها المنظمة، وٌمكن تحدٌد أداء المنظمة من  ر ناشئة حدٌثاً ٌٌعلى قٌم ومعا
نزاهة والسلوك األخالقً تتسم بالالمسإولٌة بؤن المنظمة تلك ، وتقر خالل تعزٌز المعاٌٌر األخالقٌة

 أن تكون لها مسإولٌة أخالقٌة بشكل مناسب.أي 

وأفراد  لعمالءالعمال وا :أشكال ةثالثعلً  همهتمام باإلنسان وتقتضً اإل  -

ضمان حقوقهم كاملة، أما المجتمع، فبالنسبة للعمال ٌجب على المإسسة أن تسهر على حماٌتهم و
بالنسبة للزبائن فٌجب العمل على تلبٌة حاجاتهم ورؼباتهم، وتحدٌد أسعار تناسب قدراتهم الشرائٌة 
وؼٌرها، أما بالنسبة ألفراد المجتمع فتظهر المسإولٌة االجتماعٌة من خالل السعً لتحسٌن المستوى 

لوجً، وزٌادة الرفاهٌة االقتصادٌة وتحسٌن المعٌشً لألفراد، والمساهمة فً التقدم العلمً والتكنو
جتماعٌة سواء بالعمل التطوعً إ( وٌهدؾ العمل الخٌري الى تلبٌة حاجة 3112الحٌاة )الصٌرفً، 

األبعاد األربعة السابقة قدم ولفهم ، (Carrolland Schwartzan, 2003)و بالتموٌلأو باألفكار أ
Carroll  ًالترابط بٌنهماالعالقة وٌح لتوضكالتالً هذه األبعاد بشكل هرم. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 (3114المصدر: )وهٌبة،
 جتماعٌةللمسإولٌة اإل Carroll( هرم 1شكل )ال 

انتصزف کًىاطٍ صانح َسهى  :انبعذ االَساٍَ )انخُز(
 ىعُت انحُاةَفٍ تعزَز وتحسٍُ 

ب األخالقٍ فٍ َت نهجاظًيزاعاة انًُ :یالقانبعذ األخ
 قزاراتها يًا َؤدَانً أٌ تعًم بشكم صحُح وعادل

انقاَىٌ انذٌ َعكس ياهى زاو اإلنتبعذ انقاَىٍَ: ان
 .صحُح وياهى خاطئ فٍ انًجتًع

وهذا ًَثم  ائذا  تحقُق انًُظًت ع :انبعذ االقتصادٌ
 قاعذة أساسُت بانىفاء بانًتطهباث األخزي



   

 

-- 

 

 

( إلااً أن الاادعم التنظٌمااً هااو إعتقاااد األفااراد وشااعورهم 3112( وأبوشاااوٌ) )3112أشاار عبااده )
نظمااة برفاهٌاااتهم، وتقاادٌرها ألفكااارهم وإسااهاماتهم ممااا ٌوجااد لاادٌهم اإللتاازام واإلنتماااء التااً بإهتمااام الم

بالعااملٌن، وتقادٌم المسااعدات  المنظماةهتماام إٌانعكس فاً صاورة  تجعلهم سعداء راضٌن، األمار الاذي 
ٌة العناٌااة سااتمرارإٌجابٌااة وفعالٌااة المنظمااة فااً إوالمساااهمات، والعناٌااة بهاام وبصااحتهم النفسااٌة، وتباادو 

 هتمام، مما ٌنعكس فً صورة إدراك األفراد لهذا التؤٌٌد والدعم. واإل
هتمااام إعتقااد األفااراد وشااعورهم بالماادرك هااو إ الادعم التنظٌمااً( إلااً أن 3112ذهب المؽربااً )ٌاو

نتماااء التااً لتاازام واإلالمنظمااة برفاااهٌتهم، وتقاادٌرها ألفكااارهم وإسااهاماتهم، ممااا ٌخلااق لاادٌهم مشاااعر اإل
علهم سعداء راضٌن بانتماائهم للمنظماة وعلاٌهم أن ٌعباروا عان ذلاك مان خاالل ممارساتهم للسالوكٌات تج

ومان ثام ٌمكان  ،لتزام والمواطنة وزٌادة دافعٌاتهم لإلنجاازالتً تدعم األهداؾ التنظٌمٌة مثل سلوكٌات اإل
 Shore and)ا لتازام المنظماة تجاااه مرإوساٌهإٌعااد مإشاراً علاى المادرك ؤن الادعم التنظٌماً باالقاول 

Tetrick, 1997.) (  إلى إن الدعم التنظٌمً المدرك ٌستند علاى 3112فً حٌن أشار حالب وآخرون )

فكرة أن زٌاادة اإلهتماام بااألفراد تاإدي إلاى إشاباع حاجااتهم النفساٌة واالجتماعٌاة، مماا ٌجعلهام متعلقاٌن 
 .ٌمً المدركبعض مفاهٌم الدعم التنظ (2ومنتمٌن جداً لمنظماتهم، وٌوضح جدول )

 مفاهٌم الدعم التنظٌمً المدرك  (2جدول )
 المرجع

Shore and 

Tetrick,1997 
أن إدراك الفرد العامل اللتزام المنظمة   حٌثلتزام من قبل المنظمة لموظفٌها، إثقة و

 تجاهه ٌسهم فً شعوره بااللتزام نحو المنظمة
LaMastro, 

1999 
 ر، والتسهٌالت العامة للمناخ التنظٌمً.تمثل السلوكٌات الداعمة للمدٌ

(George, 

1999) 
القدر الذي تهتم فٌه المنظمة برعاٌة ورفاهٌة أعضائها، من خالل معاملتهم بعدالة، 

 ومساعدتهم فً حل ما ٌواجهونه من مشكالت واإلنصات لشكواهم
Eisenberger 

etal., 2001 
لهم، فالدعم واحؤب وإهتمامهاتهم مساهمالم المنظمة ٌلعاملٌن حول مدى تقٌاعتقاد إ

 .ت حول جهود العملآستعداد المنظمة لزٌادة المكافإهو مإشر حول  التنظٌمً
Allen, et 

al.,2003 
 نتماء والتعلق العاطفً لألفراد العاملٌن بمنظمتهم.توقع بتحقٌق المزٌد من اإل

Arshadi and 

Hayavi, 2013  
اإلدراك الذاتً لألفراد عن أنفسهم فً سٌاقعملهم  المعاملة اإلٌجابٌة المإثرة على قٌمة

 بالمنظمة.
4102ياضٍ، جمٌع أشكال المساعدات المادٌة والمعنوٌة التً تمنحها المنظمة للعاملٌن بها والتً تتمثل  

 .هتمام المنظمة بالعاملٌن وبزٌادة رفاهٌتهموتقدٌرها لهمإفً صورة 
Haoet al.,2016  العمل وما ٌتوقع الفرد الحصول علٌه من نتائج.مإشر للعالقة المإثرة بٌن 

4102انعاٍَ،  جتماعٌة وجاهزٌة المنظمة لمكافئة جهود العاملٌن المتزاٌدة وتقدٌم تلبٌة الحاجات اإل 
 المساعدة للذٌن ٌحتاجونها كً ٌمارسوا وظائفهم بشكل أفضل.

 

علااى أنااه معتقاادات األفااراد  اً تعرٌااؾ الاادعم التنظٌمااً الماادرك إجرائٌااوبناااءاً علااً مااا ساابق ٌمكاان 
 هتمام بهم بشكل جٌد. العاملٌن المرتبطة بقدرة المنظمة على تقٌٌم مساهماتهم الوظٌفٌة واإل

 

3.3 : 

هم فااً تحدٌااد اٌساا هااا أنااهفوائااد عدٌاادة لألفااراد والمنظمااات، منالماادرك  ٌترتااب علااى الاادعم التنظٌمااً    
األمار الاذي ٌانعكس فاً زٌاادة رؼباتهم للعمال  التً تعود بالنفع على المنظماة،سلوكٌات األفراد العاملٌن 

، ككااااااااال نعكاساااااااااه فاااااااااً تحساااااااااٌن مساااااااااتوى أداء المنظماااااااااةإوارتفااااااااااع مساااااااااتوٌات أدائهااااااااام و
إلاى تحقٌاق األهاداؾ التنظٌمٌاة مان الدعم ٌإدى ، حٌث (Eisenberger et al.2001؛3112المؽربً،)

 للعااملٌن )العاانً،لتازام التنظٌماً محاددات اإل أحادكماا أناه  اد.خالل زٌادة الجهد المبذول من قبال األفار
 األنشااطة الموجهااة نحااو ونٌعتباار الااذٌن التنظٌمااً لاادى األفااراد زٌااادة درجااة االلتاازاموبالتااالً ، (3112

 ,Rhoades, et al., 2001; Eisenberger)،علاى رعاٌاة المنظماة لهام دلاٌالً  هتمام بهامرفاهٌتهم واإل

et al., 2001; Shore and Wayne, 1993)ٌلتازام التنظٌماً باٌن اإل إٌجابٌااً  رتباطااً إهنااك  ، حُث أ

 .المدركوالدعم التنظٌمً 



   

 

-- 

 

الدعم التنظٌمً فً تحقٌق التنمٌة الذاتٌة للعاملٌن، فشعور العاملٌن وإدراكهم بؤن اعد ٌسوكما    
الدافع نحو أٌضاً ٌنمى و (.3112المؽربً،المنظمة تساندهم ٌعمل على زٌادة اهتمامهم بتنمٌة خبراتهم )

تدعٌم االتجاهات ، كما ٌعمل على وتحقٌق أعلى معدالت عائد متوقعة العمل على زٌادة كفاءة األداء
 .(Rhoadeset al., 2001)لعمل اإلبداعً واإلبتكارى لوفر بٌئة مناسبة حٌث ٌاإلٌجابٌة 

رتبااط ساالبة باٌن الادعم إ، فهنااك عالقاة تقلٌل اآلثاار السالبٌة لابعض سالوكٌات العااملٌنأخٌراً ٌإدي ل    
ٌااإدي لتخفااٌض معاادل الاادوران االختٌاااري ، ماان خااالل زٌااادة  حٌااثوظاااهرة الؽٌابالماادرك التنظٌمااً 
وذلاك ألن الادعم ٌزٌاد مان  (،Allen and Meyer, 1990)لتازام الاذاتً اإلو لتازام العااطفًدرجات اإل

 واإلنتماء إلٌهاا االلتزام واالندماج مع فرٌق العمل مستوٌات االلتزام من جانب الفرد عن طرٌق الشعور ب

(Eisenberger et al., 2001) ًتحساٌن صاورة المنظماة والادفاع عنهاا حٌاث ٌاإدى الادعم ، وبالتاال

الصااورة  تحسااٌنالتنظٌمااً إلااى تنمٌااة االتجاهااات اإلٌجابٌااة لاادى العاااملٌن ممااا ٌاادفعهم إلتباااع ساالوكٌات 
 (.3112المؽربً،ستمرار )إب لمنظمة والسعً لتحسٌنهالالذهنٌة 

  

3.1 

فً بلوغ األهداؾ التنظٌمٌة، وتعزٌز اإلستقرار والثقة بٌن اإلدارة  حٌوٌاً  ٌعد اإلنتماء عنصراً      
ٌُعرؾ اإلنتماء بؤنه إتجاستمراروالعاملٌن فٌها وٌسهم فً تطوٌر قدرات المنظمة على البقاء واإل ه ، و

 ٌستشعر من خالله الفرد توحده بالجماعة وبكونه جزءاً مقبوالً منها وٌستحوز على مكانة متمٌزة،
إلً اإلنتماء الوظٌفً بؤنه نوعٌة العالقة بٌن المإسسة والعاملٌن لدٌها، من ( 3112وأشار دراوشة )

جهد كبٌر من أجل تحسٌن خالل تقبل العاملٌن أهداؾ وقٌم المإسسة، والرؼبة العالٌة لدي العاملٌن ببذل 
( إلً أن اإلنتماء بؤنه شعور الفرد بؤنه جزء 3112وتطوٌر وإستمرارٌة المإسسة. وكما أشار حسٌنً)

أساسى من الجماعة التى ٌنتمى إلٌها، وأنه مسئول تجاه هذه الجماعة على أن تعمل هذه الجماعة على 
( إلً أن اإلنتماء الوظٌفً ٌشٌر إلً 3112وكما ذهبا عاصً وحسٌن ) إشباع حاجات الفرد ورؼباته.

نوعٌة العالقة بٌن الفردوالمنظمة من خالل إقتناع وقبول كبٌر لقٌم المنظمة وأهدافهاوالرؼبة فً بذل 
وعرؾ  الجهود الالزمة لتحقٌق نجاح المنظمة والرؼبة القوٌة فً اإلستمرار فً العمل فً المنظمة.

للعمل بحماس وإخالص ور ٌتولد لدي الموظؾ وٌدفعه ه شع( اإلنتماء الوظٌفً بؤن3112الشاوي )
لزٌادة كفاءته وإنتاجٌته وٌشعره ذلك بتقدٌر المسإلٌن لجهوده واإلهتمام بطموحاته وقدراته وإشراكه فً 

نتماء الوظٌفً إلى مدى إخالص ووالء الفرد تجاه عمله، ٌشٌر اإل، القررات الخاصة بمستقبل عمله
 .ظمة وتفانٌه ورؼبته القوٌة وجهده المتواصل لتحقق أهدافهانعكاس ذلك على أهداؾ المنإو

أن االنتماء الوظٌفً عبارة عن شعور داخلً لدى الفرد تجاه المنظمة التً ٌنتمً إلٌها نجد مما سبق     
نتماء الوظٌفً فً العالقة ٌتمثل اإلو بكفاءة وفعالٌة، المنظمةتحقٌق أهداؾ و تساعده على العمل

لفرد والمنظمة، حٌث تعكس هذه العالقة من خالل التطابق بٌن أهداؾ الفرد، وأهداؾ اإلٌجابٌة بٌن ا
ورؼبته فً بذل جهد إضافً لصالح المنظمة، وحرصه على  وله ألهداؾ، وقٌم المنظمة،بالمنظمة، وق

 هاجلأل ستعداده للتضحٌةإستؽراقه فً مهام ومشاكل المنظمة، وإستمرار فً عضوٌة المنظمة واإل
 (.3112، )الشلوي

 على المنشؤة مصروفات ومن العمل دوران من ٌقلل المنظمة فً العاملٌن بٌن اإلنتماء تحقٌق إن
 اإلنتماء مستوى إرتفاع إلى الٌابانٌة اإلدارة تفوق ٌرجع حٌث اإلنتاجٌة، من ٌزٌد أنه كما ،التوظٌؾ
 ،متعاونة بشرٌة وحدة الٌابانٌٌن من جعال إلحتراموا فالمشاركة الٌابانً، الموظؾ لدى الوظٌفً

 .(3112 )محمد، منظمته مصلحة مقابل فً ثانوٌة أولوٌة الفردٌة الحقوق ٌعطً الٌابانً فالموظؾ
وٌعد اإلنتماء التنظٌمً فً ؼاٌة األهمٌة لمعظم الشركات التً بدأت بتوجٌه عناٌة فائقة لهذا  

زٌادة حدة المنافسة المحلٌة والعالمٌة التً تستدعً منها كات ومع زٌادة تكالٌؾ الشرصة خا، الموضوع
من خالل إٌجاد بٌئة عمل مناسبة مع تقدٌم الحوافز المادٌة  لدي موظفٌها، تعزٌز مبدأ اإلنتماء

والمعنوٌة، وتطبٌق مبادئ المسإولٌة اإلجتماعٌة، كذلك ٌسهم فً زٌادة شعور الموظؾ بإنتمائه إلى 
التنظٌمً ستخدام الدعم إ الدور األكبر  للمدٌرٌن فً تقدٌم المحفزات، إضافة إلى شركته، حٌث ٌؤتً هنا

  (.3119)أبو أحمد، قامة عالقات معهم للمرإوسٌن وإالمدرك 
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ما ٌدركونه من دعم إٌجابً ٌتمثل فً بذل المزٌد من لستجابة الموظفٌن إن إف ذلكإلى  وإستناداً 
لعاملٌن بؤنهم مدٌنون للمنظمة، ومن ثم مبادلة المعاملة الحسنة إحساس اوالجهد لتحسٌن األداء فً العمل 

الدعم  حٌث ٌعتبر ،تجاه المنظمةباتجاهات وسلوكٌات إٌجابٌة نحو المنظمة أهمها شعورهم بالوالء 
 الشباعالتنظٌمً المدرك من محددات الوالء التنظٌمً فضال عن أن الوالء التنظٌمً ٌتطور نتٌجة 

رتٌاح المادي والنفسً فً المنظمة، لذا ٌمكن النظر إلى الدعم التنظٌمً لشعور باإلحاجة الموظفٌن إلى ا
نه والء من قبل المنظمة لموظفٌها، حٌث أن إدراك الموظؾ لوالء المنظمة له ٌسهم فً أالمدرك على 

 (.3112)درواشة،  لهاوإنتمائه والئه 

 

 ؛3111، خضرقدأشار كال من )و ،بعادٌتضمن العدٌد من األ اً مركب نتماء مفهومؤً مفهوم اإل ٌعد
 ة: تٌاألبعاد اآلفً تتمثل ( إلً أنها 3119أبو أحمد، ؛3112حسٌنً، ؛3112،الشلوي

ٌسعى اإلنتماء إلى توطٌد الهوٌة وهى فى المقابل دلٌل على وجوده، ومن ثم تبرز سلوكٌات  

 (.1992وٌة وبالتالى اإلنتماء )عبد العظٌم، األفراد كمإشرات للتعبٌر عن اله

إن الروابط الجماعٌة تإكد على المٌل إلى الجماعٌة وٌعبر عنها بتوحد األفراد مع الهدؾ  

العام للجماعة التى ٌنتمون إلٌها، وتعزز الجماعٌة كل من المٌل إلى المحبة والتفاعل واالجتماعٌة 
 (.3112خالل اإلستمتاع بالتفاعل المتبادل )درواشة، مماٌسهم فى تقوٌة االنتماء من

الوالء جوهر االلتزام، وٌدعم الهوٌة الذاتٌة، وٌقوى الجماعٌة وٌركز على المساٌرة،  

وٌدعو إلى تؤٌٌد الفرد لجماعته وٌشٌر إلى مدى االنتماء إلٌها، وكما أنه األساس القوى الذى ٌدعم 
لحظة تعتبر الجماعة مسئولة عن االهتمام بكل حاجات أعضائها من الهوٌة، إال أنه فى نفس ال

 (.3119االلتزامات المتبادلة للوالء، بهدؾ الحماٌة الكلٌة )أبو أحمد،

ٌعنً التمسك بالنظم والمعاٌٌر االجتماعٌة، وتإكد الجماعٌة على اإلنسجام والتناؼم، ولذا 

م بمعاٌٌر الجماعة إلمكانٌة اإلقبال واإلذعان كآلٌة رئٌسٌة فإنها تولد ضؽوطاً فاعلة نحو اإللتزا
 (.3112لتحقٌق اإلجماع وتجنب النزاع )حسٌنً، 

وٌعنى الحاجة إلى االنضمام إلى الجماعة أو العشٌرة وهو من أهم الدوافع اإلنسانٌة  

 (3112األساسٌة فى تكوٌن العالقات والروابط والصداقات )درواشة، 

هى أحد أسالٌب التفكٌر والقٌادة وتشٌر إلى الممارسة واألقوال التى ٌرددها الفرد  

لٌعبر عن إٌمانه بتقدٌر قدرات الفرد وإمكاناته مع مراعاة الفروق الفردٌة، وتكافإ الفرص، والحرٌة 
الحاجة إلى الشخصٌة فى التعبٌر عن الرأى، وتنمٌة قدرات كل فرد بالرعاٌة، وأن ٌشعر الفرد ب

 (.3119أبو أحمد، ؛3112التفاهم والتعاون مع الؽٌر، وإتباع األسلوب العلمى فى التفكٌر)حسٌنً، 
 

والدعم التنظيمي 

وق اآلخرٌن جتماعٌة تعنى مراعاة حقالمسإولٌة اإل( إلً أن 3112تذهبا كال من خرٌبه والبقمً )
والمحافظة علٌها وعدم اإلضرار بها، وهً مطلب حٌوي هام من أجل إعداد أفراد المجتمع لتحمل 

الكفاءة المهنٌة لألفراد بناء أدوارهم والقٌام بها على أكمل وجه للمساهمة فً بناء المجتمع وتقدمه و
(Wang and Juslin, 2012)فً مدى تظهر جتماعٌة المسإولٌة اإلأن  (3113) عبد الفتاح ، وٌإكد

، نتماء وحرصه علٌه والتضحٌة من أجلهالقٌم األخالقٌة، وإحساس الفرد باإلوتعالٌم اللتزام الفرد بإ
إدراك الموظؾ للمسإولٌة اإلجتماعٌة للمنظمة هو أحد العوامل الرئٌسٌة فً تكوٌن إتجاهاته وبلورة  ف

دراك الموظؾ لما تقدمه له من  إحترام سلوكه نحو منظمته، وتتركز المسإولٌة اإلجتماعٌة فً إ
، والموازنة  بٌن متطلبات العمل والحٌاة الشخصٌة، والتنوع فً بٌئة ... إلخحقوق وتدرٌب وصحةو

العمل، فؤي تؽٌٌر فً إدراك الموظؾ لتلك المسإولٌة قد ٌنعكس على إنتمائه الوظٌفً للمنظمة 
تنظٌمٌاً ٌتسم بزٌادة اإلنتماء لدي األفراد  كما ٌوفر الدعم التنظٌمً مناخاً  ،(3112، الطعامسة)

لمنظمتهم، وتقوٌة مشاركتهم، وتنمٌة دافعٌتهم لإلنجاز، واإلنتاجٌة ورفع مستوي اإللتزام لدٌهم وبذلك 
 (.3112؛ عبده، 3112تحقق المنظمة أهدافها التً تسعً إلً الوصول إلٌها )نوح ،
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، نتمائهمإتجاهات العاملٌن وإتؤثٌر على ال ألهمٌة المسإولٌة اإلجتماعٌة ودورها فً ونظراً 
إكد ٌ، فالعمل الجماعً المنظمةرتباطه بؤهداؾ وقٌم إعالقة تبادلٌة من خالل  الوظٌفً ٌعدفاالنتماء 

 الجوهرٌة المحددات منالمدرك  ٌعتبر الدعم التنظٌمًكما ولعاملٌنلعلى تقوٌة اإلنتماء التنظٌمً 

العالقة أن القول لً ٌعمل على تنمٌة الدافع إلى اإلنجاز، وبذلك ٌمكن التنظٌمً وبالتا اإلنتماءلتحقٌق 
 .(3112المدرك واإلنتماء الوظٌفً للعاملٌن عالقة طردٌة )المؽربً،الدعم التنظٌمً بٌن 

الً ودقٌقاً من خالل اعتمدت الدراسة علً المنهج الوصفً التحلٌلً لوصؾ موضوع الدراسة وصفاً شام
جمع البٌانات وتحلٌلها حول ممارسات المسإولٌة االجتماعٌة، والدعم التنظٌمً المدرك، واالنتماء 
الوظٌفً. كما اعتمدت الدراسة علً إجراء الدراسة المٌدانٌة علً عٌنة من مجتمع الدراسة للوصول 

 إلً نتائج قابلة للتعمٌم، واالستفادة منها.

اعتمدت الدراسة فً تجمٌع البٌانات المطلوبة علً استمارة االستقصاء. وقد تكونت االستمارة من أربع 
 محاور رئٌسٌة علً النحو التالً:

المحور األول: ٌتناول البٌانات الدٌموجرافٌة لعٌنة الدراسة، وقد شملت النوع، والسن،  -
 والمإهل الدراسً، وعدد سنوات الخبرة.

. نجوم فً القاهرة 2ٌتناول ممارسات المسإولٌة اإلجتماعٌة فً الفنادق  :الثانًالمحور  -
مقسمة إلً أربع ممارسات، وهم المسإولٌة االقتصادٌة  عبارة 12وٌشتمل هذا المحور علً 

عبارات(،  4عبارات(، والمسإولٌة األخالقٌة ) 4عبارات(، والمسإولٌة القانونٌة ) 4)
( فً 3112وقد تم اإلعتماد علً دراسة أوسو وبن ثامر )عبارات(.  4والمسإولٌة الخٌرٌة )

 إعداد عبارات هذا المحور.
وٌشتمل هذا  نجوم بالقاهرة. 2الدعم التنظٌمً المدرك فً الفنادق :ٌتناول الثالثالمحور  -

عبارات(،  2مقسمة إلً خمس أبعاد رئٌسة هم العدالة التنظٌمٌة ) عبارة 31المحور علً 
عبارات(،  2عبارات(، والمشاركة فً اتخاذ القرارات ) 2المرإوسٌن ) وسلوك القادة لمساندة

عبارات(. وقد تم  4عبارات(، وإدراك الدعم التنظٌمً ) 2ودعم وتؤكٌد الذات لدي العاملٌن )
( فً إعداد عبارات 3112( و ٌوسفً )3112) Al-Romeedyاالعتماد علً دراسة كل من 

 هذا المحور.
. وٌشتمل نجوم بالقاهرة 2النتماء الوظٌفً لدي العاملٌن فً الفنادق اٌتناول رابع: المحور ال -

عبارات(،  2أبعاد رئٌسٌة هم االلتزام الوظٌفً ) 2مقسمة إلً  عبارة 12هذا المحور علً 
وقد تم االعتماد علً  عبارات(. 2عبارات(، والدٌمقراطٌة اإلدارٌة ) 2والعمل الجماعً )

 بارات هذا المحور.فً إعداد ع (3112صحراوي )دراسة 
وقد اعتمدت الدراسة فً اإلجابة عن عبارات المحور الثانً والثالث والرابع علً مقٌاس لٌكرت 

= 2الخماسً الذي ٌعتمد علً وجود خمس درجات ما بٌن الموافقة المطلقة وعدم الموافقة المطلقة )
 قاً(.= ؼٌر موافق إطال1= ؼٌر موافق، 3= محاٌد، 2= موافق، 4موافق تماماً، 

 

 ها نحوبلػ عددفئة الخمس نجوم بالقاهرة، والتً  الفنادق المصرٌةفٌالعاملٌن بمجتمع الدراسة  تمثل
إلتحاد الؽرؾ الفندقٌة وأٌضاً وفقاً لدلٌل  حساب العدد من خالل الموقع الرسمًتم (، حٌث فندق 39)

رة علً عٌنة عشوائٌة من العاملٌن فً تلك الفنادق استما 421(. وقد تم توزٌع 3112الفنادق المصرٌة)
استمارة  293استمارة، ووجد أن هناك  432لقٌاس استجاباتهم نحو محاور الدراسة، وتم استرداد 

استمارة ؼٌر صالحة للتحلٌل نظراً لنقص بٌاناتها. وتمثلت  22صالحة للتحلٌل، بٌنما كان هناك 
ارة المكاتب األمامٌة، واألؼذٌة والمشروبات، واإلشراؾ الداخلً، اإلدارات التً تم التوزٌع علٌها فً إد

 وإدارة الموارد البشرٌة.
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هدفت الدراسة إلً اسكتشاؾ الدور الوسٌط للدعم التنظٌمً المدرك كمتؽٌر وسٌط فً العالقة بٌن 
 كمتؽٌر تابع. وبناًء علً ذلك؛ المسإولٌة االجتماعٌة كمتؽٌر مستقل واالنتماء الوظٌفًممارسات 

 نموذج التالً:تالدراسةالاقترح

 

 ( نموذج الدراسة المقترح3شكل )
 

. وقد تم SPSSV. 25 ،AMOSV.21لتحلٌل بٌانات الدراسة واختبار الفروض، تمإستخدام برنامجً 

 استخدام األسالٌب اإلحصائٌة التالٌة:
 .SPSSV.25ألفا كرونباخ، وذلك باستخدام برنامج  –ل الثبات واالعتمادٌة اختبار معام -1
التكرارات والنسب المئوٌة والمتوسطات الحسابٌة واالنحراؾ المعٌاري: وذلك لوصؾ  -3

جمٌع محاور أداة الدراسة. وتم استخدام استجابات أفراد العٌنة تجاه وتحدٌد خصائص العٌنة، 
 التحلٌل.  إلجراء ذلك SPSS V. 25برنامج 

معامل ارتباط بٌرسون: وذلك لتحدٌد قوة واتجاه العالقة بٌن متؽٌرات الدراسة. وتم استخدام  -2
 فً تحلٌل االرتباط بٌن جمٌع محاور الدراسة. SPSSV. 25برنامج 

. وٌوضح لتحدٌد مدي تطابق نموذج الدراسة المقترح مع بٌانات العٌنة: مإشرات المطابقة -4
 .( هذه المإشرات4جدول )

 ( مإشرات جودة أو تطابق نموذج الدراسة4جدول )

فإن ذلك ٌشٌر إلً قبول نموذج الدراسة  2إذا كانت النسبة أقل من  مربع كاي المعٌاري
المقترح. وٌكون النموذج المقترح مطابقاً تماماً لبٌانات العٌنة إذا 

 .3كانت القٌمة أقل من 
يؤشز انًطابقت انًقارٌ 

(Comparative Fit Index – CFI) 
، وتكون 1.9، وتبلػ القٌمة المقبولة 1 –تتراوح قٌمته ما بٌن صفر 

 القٌمة أفضل كلما اقتربت من الواحد الصحٌح.
 Theيؤشز جىدة انًطابقت )

Goodness of Fit Index – GFI) 
فإن ذلك  1.9، وإذا زادت قٌمته عن 1 –تتراوح قٌمته ما بٌن صفر 

نموذج، وإذا بلؽت قٌمته واحد صحٌح فإن ذلك ٌدل ٌدل علً جودة ال
 علً التطابق التام للنموذج.

 Normativeيؤشز انًطابقت انًعُارٌ )

Fit Index – NFI) 
، وتكون مطابقة النموذج مع 1 –تتراوح قٌمته ما بٌن صفر 

 البٌانات أفضل كلما ارتفعت قٌمته.
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 Incremental)مإشر المطابقة المتزاٌد 

Fit Index – IFI) 
، وتكون مطابقة النموذج مع 1 –تتراوح قٌمته ما بٌن صفر 

 البٌانات أفضل كلما ارتفعت قٌمته.

 Tucker-Lewis)مإشر توكر لوٌس 

Index – TLI) 
، وتكون مطابقة النموذج مع 1 –تتراوح قٌمته ما بٌن صفر 

 البٌانات أفضل كلما ارتفعت قٌمته.

بً مإشر جذر متوسط مربع الخطؤ التقرٌ
(Root Mean Square Error Of 

Approximation – RMSEA) 

القٌمة قرٌبة من ٌكون هناك تطابق أفضل للنموذج كلما كانت 
فإن ذلك ٌدل علً  1012(، وعندما تكون 1012الصفر )أقل من 

فٌمكن قبول  1099-1012ق عالً وجٌد. وإذا كانت القٌمة تطاب
 ب تعدٌل النموذج.النموذج. وإذا كانت القٌمة واحد صحٌح فٌج

 .3112المصدر: البرق وآخرون، 
 

. لتحدٌد أثر المتؽٌر المستقل علً المتؽٌرات التابعة مع وجود متؽٌر وسٌط: أسلوب تحلٌل المسار
 BOOTSTRAPفً تحلٌل المسار. وقد تم استخدام طرٌقة  AMOS V.21وقد تم استخدام برنامج 

كمتؽٌر وسٌط دور فً  للدعم التنظٌمً المدركختبار إذا ما كان إل ،Amos V.21من خالل برنامج 

. وهناك االنتماء الوظٌفً كمتؽٌر تابعكمتؽٌر مستقل والمسإولٌة االجتماعٌة ممارسات العالقة بٌن 
الختبار دور المتؽٌر الوسٌط فً العالقة بٌن  BOOTSTRAPشروط إلجراء تحلٌل المسار باستخدام 

 ؽٌر التابع، وهً كما ٌلً:المتؽٌر المستقل والمت

  إذا كانت العالقة ؼٌر المباشرة بٌن المتؽٌر المستقل والمتؽٌر التابع معنوٌة فتوجد عالقة توسط
 .الوسٌطللمتؽٌر 

  إذا كانت العالقة ؼٌر المباشرة بٌن المتؽٌر المستقل والمتؽٌر التابع ؼٌر معنوٌة فال ٌوجد توسط
 للمتؽٌر الوسٌط.

 لمباشرة بٌن المتؽٌر المستقل والمتؽٌر التابع معنوٌة ٌكون هناك توسط جزئً إذا كانت العالقة ا
 للمتؽٌر الوسٌط.

  إذا كانت العالقة المباشرة بٌن المتؽٌر المستقل والمتؽٌر التابع ؼٌر معنوٌة ٌكون هناك توسط كامل
 للمتؽٌر الوسٌط.

 ( قٌمة معامل اختبار الثبات واالتساق الداخلً )ألفا كرونباخ (2جدول )

 عدد العبارات قٌمة ألفا كرونباخ الرمز المتؽٌرات

 ECO 10244 4 المسإولٌة االقتصادٌة

 LAW 10231 4 المسإولٌة القانونٌة

 ETH 10222 4 المسإولٌة األخالقٌة

 CHR 10219 4 المسإولٌة الخٌرٌة

 CSR 10214 12 المسإولٌة االجتماعٌة فً الفنادقرسات مما

 JUS 10919 2 العدالة التنظٌمٌة

 BEH 10222 2 سلوك القادة لمساندة المرإوسٌن

 PAR 10222 2 المشاركة فً اتخاذ القرارات

 SUP 10224 2 دعم وتؤكٌد الذات لدي العاملٌن

 REL 10213 4 إدراك الدعم التنظٌمً

 POS 10233 31 المدرك لدي العاملٌن بالفنادق الدعم التنظٌمً

 COM 10241 2 االلتزام الوظٌفً

 TMW 10224 2 العمل الجماعً

 DEM 10933 2 الدٌمقراطٌة اإلدارٌة

 AFF 10222 12 االنتماء الوظٌفً لدي العاملٌن فً الفنادق



   

 

-- 

 

، وبلؽت قٌمته لكل 10214( أن معامل الثبات لمتؽٌر المسإولٌة االجتماعٌة بلػ 2ٌوضح جدول )
(، والمسإولٌة 10231(، والمسإولٌة القانونٌة )10244ممارسة من الممارسات: المسإولٌة االقتصادٌة )

(. كما بلػ معامل الثبات لمتؽٌر الدعم التنظٌمً 10219(، والمسإولٌة الخٌرٌة )10222األخالقٌة )
(، وسلوك القادة لمساندة 10919لتنظٌمٌة )، وبلؽت قٌمته لكل بعد من األبعاد: العدالة ا10233المدرك 

(، ودعم وتؤكٌد الذات لدي العاملٌن 10222(، والمشاركة فً اتخاذ القرارات )10222المرإوسٌن )
، 10222(. وبلػ معامل الثبات لمتؽٌر االنتماء الوظٌفً 10213(، وإدراك الدعم التنظٌمً )10224)

(، 10224(، والعمل الجماعً )10241الوظٌفً )وبلؽت قٌمته لكل بعد من األبعاد: االلتزام 
% 21(. وجمٌع هذه القٌم أكبر من القٌمة المقبولة والتً تقدر ب 10933والدٌمقراطٌة اإلدارٌة )

(Zaki and Al-Romeedy, 2018; Al-Romeedy, 2019 وهو ما ٌعنً أنها ذات داللة مرتفعة ،)

قٌاس ما أُعدت ألجله، كما ٌمكن من خاللها وجٌدة ألؼراض البحث، بحٌث ٌمكن االعتماد علٌها ل
 االعتماد علً نتائج الدراسة المٌدانٌة فً تعمٌم النتائج.

 ( البٌانات الدٌموجرافٌة ألفراد العٌنة2جدول )

 النسبة المئوٌة التكرار المتؽٌر

 2202 212 ذكر

 3302 29 أنثً

 

 902 22 سنة 32أقل من 

 4409 122 سنة 22أقل من  – 32

 2301 132 سنة 42اقل من  – 22

 1102 41 سنة 22أقل من  – 42

 302 11 سنة فؤكثر 22

 

 1103 44 مإهل متوسط

 2209 239 بكالورٌوس / لٌسانس

 102 2 دبلوم )دراسات علٌا(

 102 2 ماجستٌر

 - - دكتوراه

 302 9 أخري

 

 402 19 سنوات 2أقل من 

 2202 123 سنوات 2أقل من  -2

 22 149 سنة 12أقل من  – 2

 11 42 سنة 12أقل من  – 12

 204 39 سنة فؤكثر 12

   

 



   

 

-- 

 

قاهرة. نجوم بال 2( البٌانات الدٌموجرافٌة لعٌنة الدراسة من العاملٌن فً الفنادق 2ٌوضح جدول )
إناث.  3302فرد بنسبة  29% ذكور، بٌنما هناك 2202فرد من العٌنة بنسبة  212بالنسبة للنوع، هناك 
سنة، كما أن  22أقل من -32% تتراوح أعمارهم ما بٌن 4409فرد بنسبة  122بالنسبة للسن؛ هناك 

 41ة، وهناك سن 42أقل من -22% تتراوح أعمارهم ما بٌن 2301فرد من العٌنة بنسبة  132هناك 
فرد بنسبة  22سنة، كذلك هناك  22أقل من  – 42% تتراوح أعمارهم ما بٌن 1102فرد بنسبة 

سنة فؤكثر.  22% تبلػ أعمارهم 302فرد بنسبة  11سنة، وأخٌراً هناك  32% تقل أعمارهم عن 902
الورٌوس، % حاصلون علً بك2209فرد من العٌنة بنسبة  239وفٌما ٌتعلق بالمإهل الدراسً؛ هناك 

% حاصلون علً مإهل متوسط. وبالنسبة لعدد سنوات الخبرة؛ هناك 1103فرد بنسبة  44وهناك 
سنوات، وهناك  2أقل من  – 2% تتراوح سنوات خبرتهم ما بٌن 2202فرد من العٌنة بنسبة  123
 42ك سنة، بٌنما هنا 12أقل كم  – 2% تتراوح سنوات خبرتهم ما بٌن 22فرد من العٌنة بنسبة  149

فرد بنسبة  39سنة، وكذلك هناك  12أقل من  – 12% تتراوح سنوات خبرتهم ما بٌن 11فرد بنسبة 
% تقل سنوات خبرتهم 402فرد بنسبة  19سنة فؤكثر، وأخٌراً هناك  12% تبلػ سنوات خبرتهم 204
 سنوات. 2عن 

 ؾ المعٌاري لمتؽٌرات الدراسة( المتوسط الحسابً واالنحرا2جدول )

 االنحراؾ المعٌاري المتوسط الحسابً الرمز المتؽٌر

 ECO 4012 1092 المسإولٌة االقتصادٌة

 LAW 4032 1021 المسإولٌة القانونٌة

 ETH 4034 1029 المسإولٌة األخالقٌة

 CHR 3012 1012 المسإولٌة الخٌرٌة

 CSR 2022 1022 المسإولٌة االجتماعٌة فً الفنادق

 

 JUS 4011 1012 العدالة التنظٌمٌة

 BEH 4014 1092 سلوك القادة لمساندة المرإوسٌن

 PAR 4012 1091 المشاركة فً اتخاذ القرارات

 SUP 4012 1092 دعم وتؤكٌد الذات لدي العاملٌن

 REL 4011 1092 إدراك الدعم التنظٌمً

 POS 4011 1092 الدعم التنظٌمً المدرك لدي العاملٌن بالفنادق

 

 COM 4019 1022 االلتزام الوظٌفً

 TMW 4033 1022 العمل الجماعً

 DEM 4012 1092 الدٌمقراطٌة اإلدارٌة

 AFF 4019 1022 االنتماء الوظٌفً لدي العاملٌن فً الفنادق

 

، حٌث نجوم بالقاهرة تقوم بمسئولٌتها االجتماعٌة إلً حد كبٌر نسبٌاً  2( أن الفنادق 2ٌوضح جدول )  
وبالنسبة لممارسات المسإولٌة االجتماعٌة؛  ،1022، واالنحراؾ المعٌاري 2022بلػ المتوسط الحسابً 

، 4032فقد جاءت المسإولٌة القانونٌة فً المرتبة األولً من حٌث قٌام الفنادق بها بمتوسط حسابً 
، 4034توسط حسابً ، ٌلٌها المسإولٌة األخالقٌة فً المرتبة الثانٌة بم1021وانحراؾ معٌاري 
، 4012، وجاء فً المرتبة الثالثة المسإولٌة االقتصادٌة بمتوسط حسابً 1029وانحراؾ معٌاري 
، وأخٌراً جاءت المسإولٌة الخٌرٌة فً المرتبة األخٌرة بمتوسط حسابً 1092وانحراؾ معٌاري 

دق؛ فقد أوضحت . وفٌما ٌتعلق بالدعم التنظٌمً المدرك فً الفنا1012، وإنحراؾ معٌاري 3012
نجوم بالقاهرة،  2النتائج أن هناك ارتفاع فً مستوي الدعم التنظٌمً المدرك بٌن العاملٌن فً الفنادق 

 . 1092، واالنحراؾ المعٌاري 4011حٌث بلػ المتوسط الحسابً 



   

 

-- 

 

ة األولً وبالنسبة ألبعاد الدعم التنظٌمً المدرك؛ فقد جاء ُبعد المشاركة فً اتخاذ القرارات فً المرتب   
، وفً المرتبة الثانٌة جاء ُبعد سلوك القادة لمساندة 1091، وانحراؾ معٌاري 4012بمتوسط حسابً بلػ 

، ثم ُبعد دعم وتؤكٌد الذات لدي العاملٌن 1092، وانحراؾ معٌاري 4014المرإوسٌن بمتوسط حسابً 
ها فً المرتبة الرابعة ُبعد ، ٌل1092ٌ، وانحراؾ معٌاري 4012فً المرتبة الثالثة بمتوسط حسابً بلػ 

، وأخٌراً جاء فً المرتبة 1092، وانحراؾ معٌاري 4011إدراك الدعم التنظٌمً بمتوسط حسابً بلػ 
. وقد أبرزت النتائج 1012، وانحراؾ معٌاري 4011األخٌرة ُبعد العدالة التنظٌمٌة بمتوسط حسابً بلػ 

نجوم بالقاهرة، حٌث بلػ المتوسط  2فً الفنادق  أٌضاً ارتفاع مستوي االنتماء الوظٌفً لدي العاملٌن
. وقد جاء ُبعد العمل الجماعً فً المرتبة األولً بمتوسط 1022، واالنحراؾ المعٌاري 4019الحسابً 

، 4019، ٌلٌه ُبعد االلتزام الوظٌفً بمتوسط حسابً بلػ 1022، وانحراؾ معٌاري 4033حسابً بلػ 
، وانحراؾ 4012ُبعد الدٌمقراطٌة اإلدارٌة بمتوسط حسابً بلػ ، وأخٌراً جاء 1022وانحراؾ معٌاري 

 .1092معٌاري 

 ( العالقة بٌن المسإولٌة االجتماعٌة والدعم التنظٌمً المدرك واالنتماء الوظٌف2ًجدول )

 المعنوٌة قٌمة االرتباط العالقة

 10111 10232 التنظٌمً المدرك العالقة بٌن المسإولٌة االجتماعٌة والدعم

 10111 10212 العالقة بٌن المسإولٌة االجتماعٌة واالنتماء الوظٌفً

 10111 10212 العالقة بٌن الدعم التنظٌمً المدرك واالنتماء الوظٌفً

( وجود عالقة ارتباط معنوٌة وطردٌة بٌن متؽٌرات الدراسة الثالث. أبرزت النتائج 2ٌوضح جدول )

المسإولٌة االجتماعٌة والدعم التنظٌمً فً الفنادق، ممارسات ة ارتباط معنوٌة وإٌجابٌة بٌن وجود عالق

، وهو ارتباط طردي قوي، مما ٌدل علً أنه كلما زاد تطبٌق 10232حٌث بلؽت قٌمة معامل االرتباط 

النتائج  ممارسات المسإولٌة االجتماعٌة ، كلما زاد مستوي الدعم التنظٌمً فً الفنادق. كما أوضحت

وجود عالقة ارتباط معنوٌة وإٌجابٌة بٌن المسإولٌة االجتماعٌة واالنتماء الوظٌفً، حٌث بلؽت قٌمة 

، وهو ارتباط طردي قوي، مما ٌدل علً أنه كلما زاد تطبٌق ممارسات 10212معامل االرتباط 

فنادق. وأخٌراً بٌنت المسإولٌة االجتماعٌة ، كلما زاد مستوي االنتماء الوظٌفً لدي العاملٌن فً ال

النتائج وجود عالقة ارتباط معنوٌة وإٌجابٌة بٌن الدعم التنظٌمً واالنتماء الوظٌفً، حٌث بلؽت قٌمة 

، وهو ارتباط طردي قوي، مما ٌعنً أنه كلما زاد الدعم التنظٌمً، كلما زاد 10212معامل االرتباط 

 م بالقاهرة.نجو 2مستوي االنتماء الوظٌفً لدي العاملٌن فً الفنادق 

ختبار إذا ما إل ،Amos V.21من خالل برنامج  BOOTSTRAPتم استخدام تحلٌل المسار بطرٌقة 

كمتؽٌر مستقل المسإولٌة اإلجتماعٌة ت ممارسافً العالقة بٌن  وسٌط دور للدعم التنظٌمً المدرككان 
 كمتؽٌر تابع. واالنتماء الوظٌفً

 ( قٌم مإشرات تطابق النموذج مع البٌانات9جدول )

مربع كاي 
 المعٌاري

Chi
2

 

مإشر 
المطابقة 
 المقارن
CFI 

مإشر 
جودة 
 المطابقة
GFI 

مإشر 
المطابقة 
 المعٌاري

NFI 

مإشر 
المطابقة 
 المتزاٌد

IFI 

مإشر 
توكر 
 لوٌس
TLI 

مإشر جذر 
متوسط مربع 
 الخطؤ التقرٌبً

RMSEA 

10222 10924 10922 10944 10922 10922 10123 
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ممارسات المسإولٌة مإشرات جودة مطابقة نموذج تحلٌل المسار ألثر قٌم ( 9ٌوضح جدول )
كاي . بالنسبة لمربع االنتماء الوظٌفً فً وجود الدعم التنظٌمً المدرك كمتؽٌر وسٌطعلً االجتماعٌة 

فإن النموذج  3ومن ثم قبول النموذج، أما إذا قلت القٌمة عن  2المعٌاري فٌجب أن تكن قٌمته أقل من 
، 10222، حٌث بلؽت 3ٌكون مطابق تماماً. ومن خالل الجدول ٌتضح أن قٌمة مربع كاي تقل عن 

راوح ما بٌن ( ٌجب أن تتCFI. كما أن قٌمة مإشر المطابقة المقارن )هناك تطابق للنموذجومن ثم 

لقبول النموذج ومطابقته، وتكون أفضل عند اقتراب قٌمته من الواحد الصحٌح، أما  1011 – 10911
فٌجب تعدٌل النموذج. وتوضح النتائج أن قٌمة مإشر المطابقة المقارن  10911إذا كانت أقل من 

(CFI بلؽت )ودة المطابقة ٌدل ذلك علً مطابقة النموذج. وفٌما ٌتعلق بقٌمة مإشر جو، 10924
(GFI ؛ فإن قٌمته المثلً تتراوح ما بٌن)رتفعت القٌمة فإن ذلك ٌدل علً إ، وكلما 1011 – 1091

تطابق أفضل للنموذج، وإذا بلؽت القٌمة واحد صحٌح فإن ذلك ٌدل علً التطابق التام. وتوضح النتائج 
نموذج. كما أن ال تطابق،مما ٌدل علً 10922( بلؽت GFIبالجدول أن قٌمة مإشر جودة المطابقة )

واحد، وٌجب أن تكون القٌمة أكبر من  –( تتراوح قٌمته ما بٌن صفر NFIمإشر المطابقة المعٌاري )

حتً ٌكون هناك مطابقة للنموذج. وٌتضح من الجدول أٌضاً أن قٌمة مإشر المطابقة المعٌاري  1091
(NFI بلؽت )بالنسبة لمإشر المطابقة المتزاٌد  ، وهذا ٌدل علً مطابقة النموذج. ونفس الحال10944
(IFI والذي تتراوح قٌمته ما بٌن صفر ،)–  حتى ٌكون النموذج  1091واحد، وٌجب أن تكون أكثر من

،مما ٌدل علً 10922( بلؽت IFIة مإشر المطابقة المتزاٌد )ممطابق. ومن خالل الجدول ٌتضح أن قٌ
(، CFI(؛ فإنه ٌنطبق علٌه نفس شروط مإشر )TLIمطابقة النموذج. وفٌما ٌتعلق بمإشر توكر لوٌس )

، وكلما ارتفعت قٌمته فإن ذلك ٌدل علً مطابقة أفضل للنموذج 1011 – 1091وتتراوح قٌمته ما بٌن 
، مما ٌدل علً تطابق النموذج. وأخٌراً 10922( TLIمع البٌانات. وقد بلؽت قٌمة مإشر توكر لوٌس )

، 1012( والذي ٌفضل أن تكون قٌمته أقل من RMSEAمإشر جذر متوسط مربع الخطؤ التقرٌبً )

ٌعتبر  1011 – 1012وكلما اقتراب قٌمته من الصفر زادت نسبة التطابق، وإذا تراوحت ما بٌن 
النموذج ؼٌر مقبول وٌجب رفضه. وتوضح النتائج بالجدول أن قٌمة متوسط جذر متوسط مربع الخطؤ 

، مما ٌدل علً تطابق رب كثٌراً من الصفرتقت، وهً قٌمة 10123( بلؽت RMSEAالتقرٌبً )

 النموذج. ومن خالل جمٌع المإشرات المذكورة ٌتضح تطابق النموذج المقترح مع بٌانات العٌنة.

لممارسات المسإولٌة نتائج تحلٌل المسار للتحقق من األثر المباشر وؼٌر المباشر  (11جدول )
 لتنظٌمً كمتؽٌر وسٌطاإلجتماعٌة علً اإلنتماء الوظٌفً فً وجود الدعم ا

 
 األثر

 
 *قٌم معامالت التؤثٌر المباشر

قٌم معامل 
التؤثٌر ؼٌر 

 **المباشر

 
االجتماعٌة المسإولٌة ممارسات 

علً االنتماء الوظٌفً فً وجود 
الدعم التنظٌمً المدرك كمتؽٌر 

 وسٌط

ممارسات المسإولٌة االجتماعٌة أثر 
 لدعم التنظٌمً المدركعلً ا

10499** 

10224** 
االنتماء علً دعم التنظٌمً المدرك أثر ال

 الوظٌفً
10222** 

ممارسات المسإولٌة اإلجتماعٌة أثر 
 االنتماء الوظٌفًعلً 

10232** 

 * قٌم معامالت التؤثٌر المباشر: تعنً تؤثٌر المتؽٌر المستقل علً المتؽٌر التابع.
المستقل علً المتؽٌر التابع فً وجود المتؽٌر  ** قٌم معامل التؤثٌر ؼٌر المباشر: تعنً تؤثٌر المتؽٌر

 الوسٌط.
 .Amosباستخدام برنامج  BOOTSTRAP( نتائج تحلٌل المسار بطرٌقة 11ٌوضح جدول )

ٌلعب دوراً  الدعم التنظٌمً المدركوبالرجوع إلً شروط استخدام هذه الطرٌقة، ٌتضح من الجدول أن 
نجوم  2ولٌة االجتماعٌة واالنتماء الوظٌفً فً الفنادق المسإممارسات جزئٌاً فً العالقة بٌن  وسٌطا

المسإولٌة ممارسات ، وٌرجع ذلك إلً أن العالقة ؼٌر المباشرة بٌن المتؽٌر المستقل )بالقاهرة
الدعم ( معنوٌة وهذا ٌعنً وجود توسط للمتؽٌر الوسٌط )االنتماء الوظٌفً( والمتؽٌر التابع )االجتماعٌة

( المسإولٌة االجتماعٌةممارسات أن العالقة المباشرة بٌن المتؽٌر المستقل ) (، كماالتنظٌمً المدرك
الدعم ( معنوٌة وهذا ٌعنً أن هناك توسط جزئً للمتؽٌر الوسٌط )االنتماء الوظٌفًوالمتؽٌر التابع )
 (.التنظٌمً المدرك



   

 

-- 

 

ٌة والتابعة، حٌث وٌوضح الجدول قٌم معامالت التؤثٌر المباشر بٌن المتؽٌرات المستقلة والوسٌط   
دعم التنظٌمً المدرك لدي علً الالمسإولٌة االجتماعٌة ممارسات لبلؽت قٌمة معامالت التؤثٌر المباشر 

المسإولٌة االجتماعٌة فً ممارسات تلعبه ، مما ٌدل علً الدور الهام الذي 10499العاملٌن فً الفنادق 
. كما بلؽت قٌمة هو ما ٌثبت صحة الفرض األولزٌادة إدراك العاملٌن للدعم التنظٌمً داخل الفنادق. و

الدعم ، مما ٌدل علً أن 10222للدعم التنظٌمً علً االنتماء الوظٌفً معامالت التؤثٌر المباشر 
وهو ما ٌثبت صحة  .التنظٌمً المدرك ٌعزز بشكل كبٌر االنتماء الوظٌفً لدي العاملٌن فً الفنادق

االجتماعٌة علً ممارسات المسإولٌة لامالت التؤثٌر المباشر باإلضافة إلً أن قٌمة مع الفرض الثانً.
المسإولٌة االجتماعٌة تساهم فً زٌادة ممارسات أن ، وهذا ٌدل علً 10232بلؽت  االنتماء الوظٌفً

وقد بلػ التؤثٌر وهو ما ٌثبت صحة الفرض الثالث. . مستوٌات االنتماء الوظٌفً لدي العاملٌن فً الفنادق
المسإولٌة االجتماعٌة علً االنتماء الوظٌفً فً وجود الدعم التنظٌمً المدرك ارسات ممل ؼٌر المباشر

% فً العالقة بٌن 2204 ٌإثر بنسبة الدعم التنظٌمً المدرك، وهذا ٌعنً أن 10224كمتؽٌر وسٌط 
دعم التنظٌمً ، وهو ما ٌإكد الدور الذي ٌلعبه الاالجتماعٌة واالنتماء الوظٌفًالمسإولٌة ممارسات 

االجتماعٌة علً االنتماء الوظٌفً المسإولٌة ممارسات كمتؽٌر وسٌط )جزئً( فً تعزٌز تؤثٌر  المدرك
 وهو ما ٌثبت صحة الفرض الرابع.. لدي العاملٌن فً الفنادق

المسإولٌة االجتماعٌة علً االنتماء الوظٌفً فً ممارسات ( نتائج تحلٌل المسار ألثر 2وٌوضح شكل )
 المدرك كمتؽٌر وسٌط. وجود الدعم التنظٌمً

 

( (AFFعلً االنتماء الوظٌفً(CRS)المسإولٌة االجتماعٌة ممارسات ( نتائج تحلٌل المسار ألثر 2شكل )

 ( كمتؽٌر وسٌط (POSفً وجود الدعم التنظٌمً المدرك
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 سإولٌة القانونٌة هً قٌام الفنادق بمسئولٌتها االجتماعٌة إلً حد ما وبشكل نسبً، وكانت الم

األكثر تطبٌقاً فً الفنادق، ٌلٌها المسإولٌة األخالقٌة، ثم المسإولٌة االقتصادٌة، وظهر قصور 

 واضح فً قٌام تلك الفنادق بمسئولٌتها الخٌرٌة.

  نجوم بالقاهرة، حٌث كان  2إرتفاع مستوي الدعم التنظٌمً المدرك بٌن العاملٌن فً الفنادق

اً فً جمٌع األبعاد، وجاء ُبعد المشاركة فً اتخاذ القرارات فً المرتبة هناك ارتفاعاً واضح

األولً، ثم ُبعد سلوك القادة لمساندة المرإوسٌن، ثم ُبعد دعم وتؤكٌد الذات لدي العاملٌن، ثم ُبعد 

 إدراك الدعم التنظٌمً، وأخٌراً ُبعد العدالة التنظٌمٌة.

 نجوم بالقاهرة بشكل ملحوظ،  2ٌن فً الفنادق إرتفاع مستوي االنتماء الوظٌفً لدي العامل

وجاء ُبعد العمل الجماعً فً المرتبة األولً، ثم ُبعد االلتزام الوظٌفً، وأخٌراً ُبعد الدٌمقراطٌة 

 اإلدارٌة.

  هناك عالقة ارتباط معنوٌة وطردٌة قوٌة بٌن المسإولٌة االجتماعٌة والدعم التنظٌمً، وبٌن

 لوظٌفً، وكذلك بٌن المسإولٌة االجتماعٌة واالنتماء الوظٌفً.الدعم التنظٌمً واالنتماء ا

 االجتماعٌة علً كل من الدعم التنظٌمً ممارسات المسإولٌة هناك تؤثٌر معنوي وإٌجابً ل

واالنتماء الوظٌفً، وكذلك للدعم التنظٌمً المدرك علً االنتماء الوظٌفً لدي العاملٌن فً 

 نجوم. 2الفنادق 

 المسإولٌة ممارسات ً المدرك دوراُ وسٌطاً جزئٌاً فً تعزٌز تؤثٌر ٌلعب الدعم التنظٌم

 االجتماعٌة علً االنتماء الوظٌفً لدي العاملٌن فً الفنادق.

 فً ضوء النتائج السابقة توصً الدراسة بما ٌلً:

ء من اإلهتمام الكافً بالبعد الخٌري للمسئولٌة االجتماعٌة وتبنٌه كجز الفنادق المصرٌةإعطاء  -1
 إستراتٌجٌة الفندق وكجزء من ثقافة الفندق والعاملٌن فٌه.

إهتمام الفنادق المصرٌة بدعم العاملٌن فً مختلؾ المجاالت، والمساهمة فً حل المشاكل  -3
 والتخفٌؾ من األضرار التً تحلبهم. 

التؤثٌر برفع مستوى المسإولٌة اإلجتماعٌة لدٌها، إذ تبٌن نتائج الدراسة الفنادق  زٌادة إهتمام -2
 .الفنادقاإلٌجابً لذلك على اإلنتماء الوظٌفً والدعم التنظٌمً المدرك من قبل العاملٌن فً هذه 

المسإولٌة اإلجتماعٌة كإستراتٌجٌة لها، واإلٌمان بؤهمٌة دورها فً تعزٌز مستوي الفنادق إعتماد  -4
 لتنظٌمً المدرك للعاملٌن. اإلنتماء الوظٌفً للعاملٌن وأن ذلك لن ٌتؤتً إال من خالل توفٌر الدعم ا

توفٌر الدعم التنظٌمً من خالل اإلهتمام بالعاملٌن بالفنادق فً كافة النواحً مع تقدٌم الحوافز  -2
 المناسبة لهم والمعاملة الجٌدة وتهٌئة مناخ العمل المناسب وتوفٌر برامج التدرٌب المناسبة لهم.

وضع استراتٌجٌة  واضحة، املٌن عن طرٌق الوظٌفً للع تعمٌق الشعور باالنتماءتنمٌة الفنادق و -2
اً عتزازإ، والموظؾ فخراً ة دازٌمن أجل  متاز به،ٌومكانته وما  فندقلعاملٌن بالامراعاة تعرٌؾ  مع

 .ه وعملهوإنتماءاً لفندق

ستراتٌجٌة المنظمات الفندقٌة من خالل القٌام إضرورة أن تكون المسإولٌة الخٌرٌة جزء من  -2
م العمل اإلنسانً وتحقٌق األهداؾ االجتماعٌة، اذ أن ذلك ٌعطً للفندق باألعمال الخٌرٌة ودع

 قٌمة وٌساهم فً تحقٌق السمعة الطٌبة والمٌزة التنافسٌة.
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أثر المسإولٌة اإلجتماعٌة فً األداء: دراسة تطبٌقٌة علً الشركات “(:3112إبراهٌم، قدري، ) .1

 الة دكتوراة ؼٌر منشورة، كلٌة االقتصاد، جامعة دمشق.، رس”المساهمة السورٌة

(: "واقع الثقافة التنظٌمٌة فً كلٌات تؤهٌل المعلمٌن العربٌة داخل 3119أبو أحمد، منال ٌزبك ) .3

الخط األخضر فً فلسطٌن باإلنتماء التنظٌمً من وجهة نظر العاملٌن فٌها وتبنً أنموذج لتحسٌنه، 

 التربٌة، جامعة الٌرموكرسالة دكتوراه منشورة، كلٌة 

(:"محدات الثقة التنظٌمٌة وآثارها، رسالة ماجستٌر، 3112أبوشاوٌ)، نسرٌن ؼانم عبد هللا ) .2

 الجامعة اإلسالمٌة بؽزة، فلسطٌن.

(:" المسإولٌة اإلجتماعٌة للشركات"، المعهد العربً للتخطٌط بالكوٌت، 3111األسرج، حسٌن ) .4

 .9سلسلة جسر التنمٌة، العدد 

(: "دلٌل المبتدئٌن فً استخدام التحلٌل 3112، عباس؛ المعال، عاٌد وسلٌمان، أمل )البرق .2

 .("، دار إثراء للنشر والتوزٌع، األردنAmosاإلحصائً باستخدام برنامج أموس )

(:" التوافق بٌن الدعم التنظٌمً المدرك والثقافة التنظٌمٌة: دراسة 3112العانً، آالء عبد الموجود) .2

(، 2معة الموصل، مجلة جامعة كركوك للعلوم اإلدارٌة واإلقتصادٌة، المجلد)مٌدانٌة فً جا

 (.1العدد)

 على العاملٌن تجاه االجتماعٌة المسإولٌة برامج تبّنً أثر(:" 3112 (فرج بن السبٌعً، فالح .2

 العلوم ، مجلة"الرٌاض بمنطقة الصناعٌة الشركات على بالتطبٌق "البشرٌة  الموارد إدارة سٌاسات

 (،.43)جتماعٌة، العددواإل نسانٌةاإل

(:" أثر إدراك الدعم التنظٌمً فً سلوك المواطنة 3112السلوم، طارق والعضاٌلة، علً ) .2

التنظٌمٌة لدي أعضاء الهٌئة التدرٌسٌة بجامعة الملك سعود بالمملكة العربٌة السعودٌة: دراسة 

 .122-122(، 1)32مٌدانٌة"، مجلة جامعة الملك سعود، 

رسالة ماجستٌر "، (: "الثقافة التنظٌمٌة وعالقتها باإلنتماء التنظٌم3112ًحمد بن فرحان)، الشاوي .9

 جامعة ناٌؾ، السعودٌة.، منشورة

(:"الثقافة التنظٌمٌة وعالقتها باإلنتماء الوظٌفً، دراسة مٌدانٌة 3112الشلوي، حمد بن فرحان) .11

منشورة، كلٌة التربٌة، جامعة ناٌؾ لدي منسوبً كلٌة الملك خالد العسكرٌة(، رسالة ماجستٌرؼٌر 

 العربٌة للعلوم العسكرٌة، المملكة العربٌة السعودٌة.

، دار الوفاء لدنٌا الطباعة 1(:"المسإولٌة اإلجتماعٌة لإلدارة"، ط3112الصٌرفً، محمد، ) .11

 والنشر، اإلسكندرٌة، مصر

 للشركات ةٌالداخل ةٌعجتمااإل ةٌالمسإول نٌب (:"العالقة3112خلؾ) هللا عبد الطعامسة، سالمة .13

 المناطق شركات على مٌدانٌة ط: دراسةٌوس رٌكمتؽ ةٌمٌالتنظ العدالة : ةٌمٌالتنظ وسلوك المواطنة

 .اٌوالتكنولوج للعلوم السودان ا، جامعةٌالعل الدراسات ةٌاألردن"، كل فً المإهلة الصناعٌة

دعم التنظٌمً علً دافعٌة أثر محددات إدراك ال(:"3112المؽربً، عبد الحمٌد عبد الفتاح، ) .12

األفراد لإلنجاز بالتطبٌق علً الشركات الصناعٌة التابعة لقطاع األعمال العام بمحافظة الدقهلٌة"، 

 .(3)بحث منشور، المجلة العلمٌة التجارة والتموٌل، كلٌة التجارة، جامعة طنطا، العدد 
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ورها فً تحقٌق السمعة (:"المسإولٌة اإلجتماعٌة ود3112أوسو، خٌري وبن ثامر، كلثوم ) .14

دراسة تحلٌلٌة آلراء عٌنة من المدراء فً عدد من فنادق الدرجة األولً فً محافظة  –التنظٌمٌة 

 (.4(، العدد )33دهوك"، مجلة العلوم اإلنسانٌة، مجلد )

(:" إستخدام أسلوب الجودة الشاملة لتفعٌل دور الجامعة فى 3112حسٌنى، صالح الدٌن محمد ) .12

اء لدى الطالب بمصر"، مستقبل التربٌة العربٌة، المركز العربً للتعلٌم والتنمٌة، تعزٌز االنتم

 (. 41(، العدد)13مجلد )

(:"دور 3112حالب، إحسان ده)، وسعٌد، شروق عبد الرضا، والشرٌفً، زٌنب هادي معٌوؾ ) .12

درٌسً الدعم التنظٌمً المدرك فً تعزٌز اإلنؽماس الوظٌفً: دراسة تحلٌلٌة آلراء عٌنة من ت

(، 12الكلٌات األهلٌة بمحافظات الفرات األوسط، مجلة الؽري للعلوم اإلقتصادٌة واإلدارٌة المجلد )

 (.29العدد )

(:" المسإولٌة اإلجتماعٌة كمتؽٌر وسٌط بٌن  3112والبقمً نورة سعد ) ;خرٌبه، صفاء صدٌق  .12

ض، مركز اإلرشاد النفسً، التضحٌة الشخصٌة واإلنتماء للوطن لدي الشباب الجامعً بمدٌنة الرٌا

 (.44جامعة عٌن شمس، عدد)

(:"دور التعلم فً تعزٌز اإلنتماء"، رسالة دكتوراه منشورة، عالم 3111خضر، لطٌفة إبراهٌم) .12

 الكتب، عمان.

(:"الثقافة التنظٌمٌة السائدة فً الجامعات األردنٌة فً إقلٌم 3112دراوشة، نجوي عبد الحمٌد ) .19

ء هٌئة التدرٌس وعالقتها بإنتمائهم الوظٌفً، رسالة دكتوراه منشورة، الشمال من وجهة نظر أعضا

 قسم اإلدارة وأصول التربٌة، كلٌة التربٌة، جامعة الٌرموك.

(:" تؤثٌر أبعاد المسإولٌة علً األداء المالً للمإسسة اإلقتصادٌة، بحث 3114رحمانً، زهرة ) .31

ستٌر ، كلٌة العلوم اإلقتصادٌة والتجارٌة حالة المإسسة الوطنٌة لإلشؽال فً اآلبار، رسالة ماج

 وعلوم التسٌٌر، جامعة قاصدي مرباح، الجزائر.

المسئولٌة اإلجتماعٌة وانعكاسها علً اخالقٌات العمل “(، 3112سٌد، هناء وقاعود، مروة، ) .31

، مجلة كلٌة السٌاحة ”السٌاحً: مقترح لمٌثاق اخالقٌات العمل فً شركات السٌاحة فً مصر

 (.1/3جامعة الفٌوم، المجلد العاشر، العدد ) –والفنادق 

 –(: "المسإولٌة االجتماعٌة وعالقتها باالنتماء الوظٌفً لدي العاملٌن 3112صحراوي، سعاد ) .33

دراسة مٌدانٌة بمإسسة ملبنة الحضنة بالمسٌلة"، رسالة ماجستٌر ؼٌر منشورة، كلٌة العلوم 

 .لمسٌلة، الجزائرا –االنسانٌة واالجتماعٌة، جامعة محمد بوضٌاؾ 

(:"اإلنتماء التنظٌمً والرضا الوظٌفً للعاملٌن فً 3112عاصً، ناٌؾ علً وحسٌن، هدي مجٌد) .32

، مجلد دراسة مٌدانٌة، مجلة القادسٌة للعلوم اإلدارٌة واإلقتصادٌة -جامعة بابل -هٌئة التعلٌم التقنً

 (2(، عدد )11)

ب التربوي الرسمً المعاصر فً مصر، (:"أزمة الهوٌة فً الخطا1992عبد العظٌم، أحالم ) .34

 .(32دراسة تحلٌلٌة نقدٌة، مجلة التربٌة للبحوث التربوٌة والنفسٌة واإلجتماعٌة، العدد )

(:"فاعلٌة برنامج مقترح فً تدرٌس علم اإلجتماع بإستخدام التعلم 3113عبد الفتاح، آمال جمعة ) .32

القرار لدي الطالب المعلمٌن شعبة  الخدمً علً تنمٌة المسإولٌة اإلجتماعٌة ومهارات إتخاذ

 الفلسفة واإلجتماع، كلٌة التربٌة، جامعة الفٌوم، القاهرة.
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(:"درجة الدعم التنظٌمً وعالقتها بمستوي الثقة التنظٌمٌة فً 3112عبده، نور عدنان عبد هللا) .32

 الجامعات األردنٌة، رسالة ماجستٌر منشورة الجامعة الهاشمٌة، األردن.

(:" مساهمة المسإولٌة اإلجتماعٌة فً تحقٌق مٌزة تنافسٌة مستدامة فً 3114فالق، محمد ) .32

منظمات األعمال، بحث مٌدانً فً المإسسات اإلقتصادٌة الجزائرٌة الحاصلة علً سشهادة األٌزو 

"، رسالة دكتوراه، كلٌة العلوم اإلقتصادٌة والتجارٌة وعلوم التسٌٌر، جامعة حسٌبة بن بو 9111

 زائرالشلؾ، الج -علً

(:"المسإولٌة اإلجتماعٌة لمنظمات األعمال ودورها فً 3112قهواجً، أمٌنة وحسان، حكٌم) .32

تحقٌق التنمٌة المستدامة"، ورقة بحثٌة مقدمة ضمن فعالٌات المإتمر الدولً الثالث عشر حول 

 .المسئإولٌة اإلجتماعٌة للمإسسات الصؽٌرة والمتوسطة فً تدعٌم إستراتٌجٌة التنمٌة المستدامة

(:" أثر المسإولٌة اإلجتماعٌة علً تعزٌز اإلنتماء فً المإسسات الصؽٌرة 3112قوٌدر، مٌرة ) .39

ورقلة، رسالة ماجستٌر منشورة، كلٌة العلوم  -والمتوسطة، حالة مجموعة من المإسسات تتقرب

 ورقلة الجزائر. -اإلقتصادٌة والتجارٌة وعلوم التسٌٌر، جامعة قصدي مرباح

ق الوظٌفً لدى العاملٌن اأثرالدعم التنظٌمً على تنمٌة اإلستؽر(:"3114)دماضً،أحمد دٌب محم .21

"، رسالة ماجستٌر ؼٌر منشورة، كلٌة التجارة، الجامعة افً مكتب ؼزة اإلقلٌمً التابع لألونر

 .اإلسالمٌة ؼزة

ٌن (:" الدور المعدل لقدرات التسوٌق اإللكترونً  فً العالقة ب3112محمد، محمد عبد هللا األمٌن) .21

جودة الخدمة المصرٌة واإلنتماء"، رسالة ماجستٌر منشورة، قسم إدارة األعمال، كلٌة الدراسات 

 العلٌا، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجٌا.

(:"أثر الدعم التنظٌمً فً أداء الشركات وسلوك المواطنة 3112نوح، علٌاء حسنً عالء الدٌن) .23

 ألوسط، األردن.التنظٌمٌة، رسالة ماجستٌر، جامعة الشرق ا

 "ستجابة منظمات األعمال فً الجزائر للمسإولٌة االجتماعٌةإتقٌٌم مدى  (:"3114)مقدم  ،وهٌبة .22

جامعة وهران كلٌة  بحث تطبٌقٌة على عٌنة من مإسسات الؽرب الجزائري، رسالة ماجستٌر،

 .21،صالعلوم االقتصادٌة والتجارٌة وعلوم التسٌٌر

، سإولٌة اإلجتماعٌة فً تحسٌن فاعلٌة حوكمة المإسسات"(:"دور الم3112ٌاسٌن، براهمً) .24

 رسالة ماجستٌر،  جامعة محمد خضٌر، كلٌة العلوم واإلقتصاد، بسكرة، الجزائر.

(:"المسإولٌة اإلجتماعٌة فً شركات الطٌران المصرٌة: 3112ٌحًٌ، نهاد، الشربٌنً، محمد ) .22

 (.1)13لعربٌة، مجلد دراسة حالة شركة مصر للطٌران"، مجلة إتحاد الجامعات ا

دراسة  –(:"أثر محددات الدعم التنظٌمً المدرك علً دافعٌة اإلنجاز 3112ٌوسفً، كمال ) .22

مٌدانٌة لعٌنة من المإسسات الصحٌة العمومٌة فً الجزائر"، رسالة دكتوراه ؼٌر منشورة، كلٌة 

 المسٌلة، الجزائر. –العلوم االقتصادٌة وعلوم التسٌٌر والعلوم التجارٌة، جامعة محمد بوضٌاؾ 
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The Impact of Corporate Social Responsibility (CSR) Practices on 

Employees' Job Affiliation at Five Star Hotels in Cairo: Perceived 

Organizational Support as a Mediator 
 

Marwa Gamal Abouraia
1 

1
Faculty of Tourism and Hotels, University of Sadat City 

Abstract 

The objective of the study was to identify the extent of social responsibility in 

Egyptian hotels, and to measure their impact on the job status of their 

employees, in the light of the existence of organizational support that is 

perceived as an intermediate variable. In order to achieve the objectives of the 

study, the descriptive analytical method was used (SPSSV.25) and (Amos 

V.21) for data analysis. The method of analyzing the path was used to highlight 

the direct and indirect effects of the practices of the five star hotels in Cairo. 

The study found that there is a significant and positive effect of corporate 

social responsibility on both perceived organizational support and job 

affiliation, as well as a significant and positive effect of perceived 

organizational support on job affiliation. The study also found that perceived 

organizational support plays a partial role in the relationship between corporate 

social responsibility practices and employees' job affiliation. 

Keywords: Corporate Social Responsibility, Job Affiliation, Perceived 

Organizational Support, Five Star Hotels, Cairo. 

 


