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 بالتطبيق عمى مدينة شرم الشيخ: الوظيفيرضاهم  فيتجاه العاممين  المصرية لمفنادق االجتماعية أثر تطبيق المسئولية

 
 

 1الحميم الكريم غانم عبد أحمد عبد
 اآلليلمسياحة والفنادق والحاسب العالي معيد األلسن  ،قسم الدراسات الفندقية

 
 الملخصمعلومات المقالة         

 االجتماعيةتعتبر الموارد البشرية من أىم األطراف التي يتوجب عمى الفنادق أن تؤدي مسئولياتيا 
يعتبر ضرورة من أجل تحسين األداء الكمي لمعاممين وزيادة  االجتماعيةتجاىيا، فتطبيق المسئولية 

 االجتماعيةليتيا التعرف عمى درجة أداء الفنادق المصرية لمسئو  البحث استيدف، لذلك الوظيفيرضاىم 
 البحث توصل .يمفيلدييم، والكشف عن طبيعة العالقة والتأثير  الوظيفيتجاه العاممين بيا، ودرجة الرضا 

لى العينةلدى  الوظيفيوالرضا  االجتماعيةمستوى تطبيق المسئولية  ارتفاعإلى  طردية  ةوجود عالق، وا 
 الوظيفي. رضاىم وبيننادق المصرية تجاه العاممين لمف االجتماعيةوتأثير قوى يربط بين تطبيق المسئولية 

تجاه مواردىا البشرية  االجتماعيةبضرورة تنويع الفنادق لمبرامج المرتبطة بمسئوليتيا  بحثال يوصي
 لموصول إلى درجة عالية من الرضا الوظيفي، وبالتالي التحسين من أداء الفندق ككل.

 

 مقدمة
عد تعظيم الربح اليدف الرئيسي ليا وال شغميا الشاغل ألن ولم ي   ،أعادت ترتيب أولوياتيانجاحيا و إلى  تغيرت نظرة المنظمات

الزمن الذي تعيشو تغير وما كان مقبواًل باألمس أصبح اليوم غير مقبول، فالكل متفق عمى أنو من حق ىذه المنظمات أن ترفع 
 .(3102، سالمي ورفيقة) المجتمع الذي تنشط فيو فيعاليا لى أثر أفإمن أرباحيا، ولكن في الوقت نفسو يجب أن تنتبو جيدًا 

مع تزايد الدور الذي تمعبو منظمات القطاع الخاص كشركاء فاعمين في المجتمع، وذلك  االجتماعيةبالمسئولية  االىتمامتزايد 
 االستثمارفرص  فيؤثر ذلك من خالل رعاية أنشطة متعمقة بالحفاظ عمى البيئة وتحسين نوعية الحياة ومحاربة الفقر دون أن ي

 .(Porter and Karmer, 2002) االجتماعيةوتحقيق األرباح، ونتيجة لذلك فإن كثيرًا من الشركات أسست وحدات لمتنمية 
في بناء المستشفيات والمدارس، وتقديم األعمال  سيامال تعني مجرد اإل االجتماعيةأن المسئولية  (3112) عيسىويوضح 

نما تتسع لتشمل مسئولية الشركة تجاه ثالث فئات الخيرية لمفقراء و  العمالء ن في الشركة، و ئيسية وىي العاممر المحتاجين، وا 
وتمعب دورًا فعااًل في  ،تحتل الموارد البشرية في منظمات األعمال الحديثة مكانة رفيعةكما  والمجتمع، فضاًل عن حماية البيئة.

رًا، ولقد أصبحت الموارد البشرية ميزة تنافسية فريدة لممنظمات ال يمكن تقميدىا، عصر أصبح فيو التغيير أمرًا ضروريًا ومستم
واألخالقية تجاه ىذا المورد، وذلك من خالل  االجتماعيةكبيرًا وتتحمل مسئوليتيا  اىتماماً ليذا يفترض بإدارة المنظمة أن تعطييا 

دارة الموارد البشرية، وىي في مجمميا تؤثر باإليجاب أو وسائل عديدة تغطي مجمل األنشطة الفرعية المتعددة والمتنوعة إل
ة جتماعياالة يالمسئولبالخاصة سياسات المؤسسات  يتؤدو  ىذا (.3102، سالمي ورفيقة) المورد البشريسموك  فيالسمب 

إلى أشارت بعض الدراسات و  .يا وتحسين إنتاجية العاممينتوالمبادرات المتعمقة بالبيئة بتحسين ظروف العاممين إلى خفض كمف
أن المؤسسات التي تبنت برامج موجية لتحسين ظروف معيشة العاممين، كالتأمينات والتسييالت المختمفة قد أسيمت في خفض 

، وخفضت كمفة التوظيف الوظيفيبالعاممين مما يعكس رضاىم  االحتفاظمدة الغياب عن العمل، وحسنت قدرة المؤسسات عمى 
 (.3101، ضيافيتدريب )العمميات الجديد و 

 االستعـراض المرجعي
عمى أداء منظمة ، و (Lee et al., 2009ركزت معظم الدراسات عمى العالقة بين أنشطة المسئولية االجتماعية واألداء المالي )

الدراسات التي  أما، (Weber, 2008) المضافةعمى المنافسة وخمق القيمة (، و Margolis and Walsh, 2003)األعمال 
عد الموارد ت  نادرة. و  فييلمعاممين بيا  الوظيفيلممؤسسات والرضا  االجتماعيةناولت العالقة بين ممارسة أنشطة المسئولية ت

تقميدىا، وأصبح النظر إلييا عمى أنيا  البشرية أىم الموارد التي تستخدميا المؤسسات الحديثة، إذ أصبحت ميزة تنافسية ال يمكن
توفير مناخ مناسب و بيا بتوفير الخدمات الالزمة لتحسين جودة حياة العاممين  االىتمامعية يفترض قدرات متجددة وميزات إبدا
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دارتيا )يشجع عمى بذل المزيد من الجيد والعطاء وكذلك االنتماء والوال ظير مفيوم وقد  (.3101 ،ضيافيء لصالح المؤسسة وا 
اه مختمف الفئات تج واالجتماعيةاألخالقية  اللتزاماتياد كتجسيد الجدي تجاهاإلالمؤسسات ىذا  واعتمدت االجتماعيةالمسئولية 
(. 3112عممو من المؤسسة )كشواي،  انتياءأو خالل فترة العمل وحتى بعد  عند التعيينسواء العاممين، والسيما المستفيدة 

عاممييا، تجاه  واالجتماعيةألساسية تجاه األطراف الخارجية وتيمل مسؤولياتيا ا بالتزاماتياأن تيتم الفنادق  المنطقيليس من و 
 .االجتماعي تجاه أصحاب المصمحة ىاأداؤ عزز بالمورد البشري ي   فاالىتمام

 االجتماعيةالمسئولية مفهوم 
. (Carroll, 1999) في السبعينيات االنتشارفي خمسينيات القرن الماضي، ثم بدأ في  االجتماعيةظير مصطمح المسئولية 
وتبنت عدة منظمات المسئولية  ،بطريقة محدودة في التسعينيات االجتماعيةبالمسئولية  االىتمامفقد بدأ أما في الوطن العربي 

عمى المورد  اآلنلممؤسسة  االجتماعيةالمسئولية  اىتماماتوتنصب أغمب  .عمى مستوى سياساتيا أو أنشطتيا االجتماعية
بشئون الموارد البشرية ينحصر في عدد قميل من المتخصصين  ماماالىتأنو قبل سنوات قميمة كان  إذ ،البشري وتنمية قدراتو

 باستقطابقسم أو إدارة األفراد والموارد البشرية )يختصون بكافة المسائل اإلجرائية المتصمة  الذين يعممون في قسم يطمق عميو
سناد  بين المقدمين لشغل الوظائف واالختياراألفراد وتنفيذ سياسات المؤسسة في أمور المفاضمة  ثم إنياء إجراءات التعيين وا 

رفاىية  لممؤسسات: االجتماعيةوتشمل األبعاد الداخمية لممسئولية  (.3102، شقير وخميل) (االختيارالعمل لمن يقع عميو 
حددت لجنة المحاسبة عن األداء و  (.Johnson, 1993) and Scholes ظروف العمل وتصميم الوظائفالعاممين، 
أوليا يتمثل في  أربعة مجاالت أساسية لألداء االجتماعي،بالواليات المتحدة من قبل الجمعية العامة لممحاسبين  االجتماعي

العاممين وىي تشمل األنشطة التي تعمل عمى  فيالتي تؤثر بصورة مباشرة  ويتضمن األنشطة المختمفة لممؤسسة الموارد البشرية
 (.3112تحسين نوعية حياة العمل )جربوع، و  واالجتماعية، تقديم الرعاية الصحية تحسين ظروف العمل، توفير األمن والسالمة

األجور  ،التدريب والتطوير، والتوظيف االختيار، وىي: لموارد البشرية عددًا من األبعادتجاه ا االجتماعيةتشمل المسئولية 
دماج ذوى و  رأة العاممةحماية الم واالجتماعية،تحسين الحياة المينية ، تقييم األداء ،والمكافآت  الغالبيالخاصة ) االحتياجاتا 

  (.3112العمري، و 
 بحثمشكمة ال

لنجاحيا، فإن من الواجب عمى إدارة الفنادق تطبيق المسئولية  أساسيالفنادق كمحدد  في ينظرًا ألىمية العنصر البشر 
البحث كمًا وكيفًا، لذلك فإن مشكمة ة إنتاجيتو يزداد رضاه عن عممو، وما ينتج عن ذلك من زياد لكيتجاه العامل  االجتماعية
 :اآلتيةالتساؤالت ن اإلجابة ع فيتبمورت 

 ؟الخمس نجوم تجاه العاممينفئة لمفنادق المصرية  االجتماعيةدرجة تطبيق المسئولية  يماى 
 ؟الفنادقىذه  فيلدى العاممين  الوظيفيدرجة الرضا  يماى 
 لدييم؟ الوظيفيلمفنادق المصرية تجاه العاممين بالرضا  االجتماعيةية تربط تطبيق المسئول التيالعالقة  يماى 
  ؟الوظيفيرضاىم  فيلمفنادق المصرية تجاه العاممين  االجتماعيةماىو تأثير تطبيق المسئولية 

 البحثأهمية 
 :يميفيما من الناحيتين النظرية والتطبيقية البحث تتضح أىمية 

  ؛الوظيفيالرضا و  العاممين وأبعاد تمك المسئولية تجاه اعيةاالجتمالتعرف عمى مفيوم المسئولية  
  الوظيفيرضاىم  فيالفنادق المصرية  فيتجاه العاممين  االجتماعيةتحديد مدى تأثير تطبيق المسئولية. 

 البحثأهداف 
  ؛فنادقىذه ال في الوظيفيومستوى رضاىم  تجاه العاممين االجتماعيةقياس مستوى تطبيق المسئولية  
 الوظيفيالفنادق بالرضا ىذه  فيتجاه العاممين  االجتماعيةتربط تطبيق المسئولية  التيشف عن طبيعة العالقة الك. 

 البحثفروض 
 :عمى الفرضين التاليين يقوم البحث

  الخمس نجوم تجاهفئة لمفنادق المصرية  االجتماعيةحصائية تربط بين تطبيق المسئولية إوجود عالقة معنوية ذات داللة 
 ليم. الوظيفيعاممين والرضا ال

  ليم. الوظيفيالرضا  فيلفنادق تجاه العاممين ليذه ا االجتماعيةوجود تأثير دال إحصائيًا لتطبيق المسئولية 
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 البحثمنهج 
( فرد من العاممين ببعض فنادق الخمس 011)زعت عمى و   استقصاء استمارة تصممو  التحميمي الوصفيالمنيج  استخدامتم 

ة %( يمثمون عين22.2متحميل بنسبة )صالحة ل استمارة( 221تم الحصول منيا عمى )و  ،(اً فندق 32شرم الشيخ ) نجوم بمدينة
والرضا  مستقل كمتغير االجتماعيةالمتغيرات األساسية لمدراسة حيث شممت المسئولية  من: االستمارة، وقد تكونت البحث

 ( عبارة32ويتكون من ) ،االجتماعيةالمسئولية  مقياس :حورين وىما( عبارة مقسمة عمى م23) اليجمإب كمتغير تابع الوظيفي
استخدام مقياس ليكرت الخماسي في اإلجابة عمى فقرات كل مقياس وقد تم  ( عبارة.30ويتكون من ) ،الوظيفيالرضا  مقياسو 

 ال أوافق عمى اإلطالق(.  –ال أوافق  -محايد  -أوافق  -)أوافق تمامًا  كما يمي:
 إلحصائيةااألساليب 

 يمي:( لتفريغ البيانات ومعالجتيا كما SPSS v.20) االجتماعيةبرنامج الحزم اإلحصائية لمعموم  استخدامتم 
 االتساقبيرسون لمتأكد من صدق  ارتباطمعامل  األدوات:التحقق من صدق وثبات  فياألساليب اإلحصائية المستخدمة . أ

 .اب الثباتعادلة ألفا كرونباخ لحسمو  لالستبيان الداخمي
لتحويل  الخماسيمقياس ليكرت : والتحقق من فروضها لبحثاؤالت ااإلجابة عن تس فياألساليب اإلحصائية المستخدمة . ب

لمكشف  بيرسون ارتباطمعامل ؛ المعيارية واالنحرافاتممتوسطات الحسابية لالنسب ، التكرارات؛ الوصفية إلى قيم ممموسة اآلراء
 .الوظيفيالرضا  في االجتماعيةالمتعدد لتحديد مدى تأثير أبعاد المسئولية  االنحدارمعامل و  راتعن العالقة بين المتغي

 األداة البحثيةصدق وثبات 
من أجل التعرف عاممين ( مفردة من ال21عشوائية قواميا ) استطالعيةعينة  ىمن خالل تطبيقيا عم األداةتم التأكد من صدق 

عد بين درجة كل ب  لألداة )بيرسون( لمعرفة الصدق الداخمي  االرتباطحساب معامل تم و ، داةلألصدق البناء الداخمي  ىمد عمى
 .(0و األبعاد كما يوضح ذلك جدول )الدرجة الكمية لممقياس الذي تنتمي إليو  االستقصاء استمارةمن أبعاد 

 

 ة االجتماعية                                                                                                                 بين األبعاد والدرجة الكمية لمقياس تطبيق المسئولي االرتباطمعامالت  :(1جدول )
 درجة الداللة االرتباطمعامل  عدالب  
 1.10دالة عند  **. 222 والتوظيف االختيار

 1.10دالة عند  **. 222 التدريب والتطوير
 1.10دالة عند  **. 222 فآتاألجور والمكا
 1.10دالة عند  **. 292 تقييم األداء
 1.10دالة عند  **. 910 واالجتماعيةتحسين الحياة المينية 

 1.10دالة عند  **. 202 حماية المرأة العاممة
 1.10دالة عند  **. 212 الخاصة االحتياجاتإدماج ذوى 

 1...عند مستوى  إحصائيةداللة  ط ذواالرتبامعامل                       1...**=
 

، مما يدل عمى أن 1.10.( وجميعيا دالة عند درجة 910:  .212) بينتراوحت  االرتباطقيم أن ( 0) يتضح من جدول
قياس  في، وأن جميع فقرات وأبعاد المقياس تشترك الداخمي االتساقصورتو النيائية يتسم بدرجة عالية من صدق  فيالمقياس 
 العينة.تجاه أفراد  اد المسئولية االجتماعيةتطبيق أبع

 

                                                                                                                   الوظيفيبين األبعاد والدرجة الكمية لمقياس الرضا  االرتباطمعامالت  :(2جدول )
 درجة الداللة   االرتباطمعامل  عدالب  

 1.10دالة عند  **. 292 الرضا عن طبيعة العمل
 1.10دالة عند  **. 220 الرضا عن أنظمة الرواتب والمكافآت
 1.10دالة عند  ** .299 الرضا عن طرق اإلشراف والمتابعة
 1.10دالة عند  **. 202 الرضا عن مناخ وبيئة العمل

 1.10دالة عند  **. 222 الرضا عن العالقة مع الزمالء واإلدارة
 1...داللة إحصائية عند مستوى  االرتباط ذومعامل                 1...**=

 

، مما يدل عمى أن 1.10.( وجميعيا دالة عند درجة 292 : .299بين )تراوحت  االرتباطقيم أن ( 3يتضح من جدول )
قياس  في، وأن جميع فقرات وأبعاد المقياس تشترك خميالدا االتساقصورتو النيائية يتسم بدرجة عالية من صدق  فيالمقياس 
نفس إذا تكرر تطبيقيا عمى  ستكون واحدة تقريباً الثبات التأكد من أن اإلجابة  ييعنكما  .العينةلدى أفراد  الوظيفيالرضا 

 :يميكما  األداةلمتأكد من ثبات  معامل ألفا كرونباخ استخداماألشخاص، ولذلك تم 
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                                                                                                                   االجتماعيةالثبات ألبعاد مقياس المسئولية  معامالت :(3جدول )
 كرونباخقيمة ألفا  عدد الفقرات   أبعاد المقياس

 .201 0 والتوظيف االختيار
 .223 0 التدريب والتطوير

 .292 0 جور والمكافآتاأل
 .231 0 تقييم األداء
 .212 0 واالجتماعيةتحسين الحياة المينية 

 .230 0 حماية المرأة العاممة
 .200 0 الخاصة االحتياجاتإدماج ذوى 

 .202 32 الدرجة الكمية لممقياس
 يس يتسم بدرجة عالية من الثبات تفقيادل عمى أن المىذا ما يو  1.2مرتفعة وتفوقكرونباخ ( أن قيم ألفا 2يتضح من جدول )

 (.Zijlmans et al., 2018)العينة المختارة  ت تطبيق المقياس عمىبمتطمبا
 

                                                                                                                   الوظيفيمعامالت الثبات ألبعاد مقياس الرضا  :(4جدول )
 قيمة ألفا  عدد الفقرات   أبعاد المقياس

 .222 2 الرضا عن طبيعة العمل
 .201 0 الرضا عن أنظمة الرواتب والمكافآت
 .230 2 الرضا عن طرق اإلشراف والمتابعة
 .220 0 الرضا عن مناخ وبيئة العمل

 .212 0 الرضا عن العالقة مع الزمالء واإلدارة
 .200 30 لممقياس الدرجة الكمية

 يس يتسم بدرجة عالية من الثبات تفدل عمى أن المقياىذا ما يو  1.2مرتفعة وتفوقكرونباخ ( أن قيم ألفا 0يتضح من جدول )
 العينة المختارة  ت تطبيق المقياس عمىبمتطمبا
 النتائج

التكرارات والنسب لموصول إلى المتوسط  تم حساب العينة،تجاه أفراد  االجتماعيةلمتعرف عمى مدى تطبيق أبعاد المسئولية 
 يمي:تو الكمية كما ابأبعاده ودرج االجتماعيةمقياس المسئولية لعمى  العاممين الستجابات المعياري واالنحراف الحسابي

 

 تجاه لعاممين االجتماعيةمقياس تطبيق المسئولية  :(5جدول )
رقم  أبعاد المقياس

المتوسط  العبارات العبارات
 الحسابي

النحراف ا
 المعياري

 االختيار
 والتوظيف

 0.02 2.20 لمتوظيف.تبتعد إدارة الفندق عن التمييز بكافة أشكالو وتعتمد طرق واضحة وشفافة وعادلة  0

الموعود وتوقيوت المقابموة  احتوراممون ناحيوة  الشخصوية لممقابموة اً مالئمو اً تووفر إدارة الفنودق جوو  2
 0.31 2.92 العمل.لطالبي  االستقبالوحسن 

 0.12 2.22 والتقييم النيائي من قبل المجان المختصة. االختباراتعمى أساس نتائج  التوظيف يكون 3
 0.02 2.22 القانونية وسياسات التوظيف وقوانينو السائدة في مصر. االعتباراتإدارة الفندق  يتراع 4

 التدريب والتطوير

 0.23 0.12 ين وبناء القيادات المستقبمية.معامملتعمل إدارة الفندق عمى تنمية الميارات  2
 0.30 2.22 .تعمل إدارة الفندق عمى خمق فرص عمل بميارات عالية لحث العاممين عمى التطوير 6
 0.19 0.22 .الموارد أو إقصاء العاممين، أصحاب الفكر برامج التدريب إلىدار استغالليتم  7
 .92 2.22 والتكنولوجي.لمواكبة التطور العممي يتم التدريب والتطوير ضمن برامج ىادفة  8

 األجور والمكافآت

 0.12 2.22 .العاممينتتسم األجور والمكافآت بالعدالة والكفاءة وتعمل عمى تحفيز  9
 0.12 2.20 الطرق المناسبة لدفع األجور والمكافآت. اختيار تعمل إدارة الفندق عمى 10
 .92 2.22 خاصة بنياية الخدمة. مكافآتلمعاش عمى يحصل العاممين عند بموغيم سن ا 11
 .99 2.90 .العمل فيمع الجيد المبذول  والمكافآتتتناسب األجور  12

 تقييم األداء

 0.02 2.29 معايير تقييم دقيقة. واستخداميتسم التقييم بالموضوعية والنزاىة  02
 0.02 2.22 التعامل مع اآلخرين. يقوم بعممية التقييم أشخاص من ذوي الخبرة والقدرة عمى 14

نظير ما يقدمو من عمل متقن في  واالحتراميحصل العامل عمى قدر كاف من التقدير  15
 .92 2.22 بالتحفيز المادي. يكتفيالفندق وال 

 0.19 0.20 .وييمل األداء خالل السنة بأكمميايركز التقييم عمى األداء األحدث  16
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 تجاه لعاممين االجتماعيةبيق المسئولية مقياس تط :(5جدول )تابع 

تحسين الحياة 
المهنية 

 واالجتماعية

 0.12 2.22 .تقل فيو حاالت الضغط النفسي والجسدي الفندق عمى جعل مكان العمل جذاباتعمل إدارة  02
 .90 2.20 والطعام.  المواصالت السكن،تعمل إدارة الفندق عمى توفير خدمات   18
 .92 2.22 وتوفر خدمات الرعاية الصحية.لفندق عمى متطمبات ومعايير السالمة المينية تركز إدارة ا 19

مناسبات  ن،)االحتفال بأعياد ميالد العاممي عمى إشاعة جو عمل ودي تعمل إدارة الفندق 20
 0.12 2.20 .(االجتماعيةوغيرىا من المناسبات  الزواج،

حماية المرأة 
 العاممة

 .92 2.22 عمييا في مكان العمل. االعتداءالمرأة أو  استغاللدق كافة أشكال تكافح إدارة الفن 30
 0.13 2.20 حقوق المرأة. انتياكتضع إدارة الفندق القواعد المناسبة الواضحة والشفافة لمحد من  22

عدم التفرقة في تضمن إدارة الفندق تكافؤ الفرص لممرأة في كافة مجاالت العمل ومراعاة  23
 0.19 2.29 األجور. و  ية الوظيفيةالترق

 .93 3.02 .إجازة رعاية الطفلك توجد أجازات خاصة مدفوعة األجر لممرأة 24

إدماج ذوى 
 االحتياجات

 الخاصة

تعمل إدارة الفندق عمى ضمان تكافؤ الفرص بين العاممين ذوى االحتياجات الخاصة  32
 0.32 2.22 العاممين.وغيرىم من 

لفندق التدريب والتطوير لمعاممين ذوى االحتياجات الخاصة بما يؤدي إلى توفر إدارة ا 26
 0.30 2.00 تأىيميم لمعمل.

الخاصة تساعدىم عمى  االحتياجات ذويلتوفر إدارة الفندق تجييزات وأدوات خاصة  27
 0.12 2.22 مواصمة حياتيم العممية.

   0.32 2.30 ن العاممين.الخاصة م االحتياجات ذويليوجد بالفندق مداخل خاصة  28
عبارات المحور األول الخاص بمقياس تطبيق المسئولية  نع أجوبتيمجاءت  العينة( أن أفراد 2يتضح من نتائج جدول )

متوسطات تقع ضمن الفئة الرابعة والخامسة عمى الترتيب من  يوى 0.12و 2.30 االجتماعية بمتوسطات حسابية تراوحت بين
 وبانحرافاألداة  فيالترتيب  عمى" أوافق تماماً "و "أوافق"شيران إلى خيار تان مت، وىما الفئتان الماسيالخفئات مقياس ليكرت 

(، بينما جاءت العبارات السمبية عكسية التصحيح بمتوسطات 30عدا عبارة واحدة )العبارة  ،0.23. و93تراوح بين  معياري
 التي، وىى الفئة الخماسيلفئة الثانية من فئات مقياس ليكرت متوسطات تقع ضمن ا يوى 0.22و 0.20حسابية تراوحت بين 

 أفراد العينة.تجاه  االجتماعيةدرجة تطبيق المسئولية  ارتفاعمما يوضح  "ال أوافق"تشير إلى خيار 
 

 الوظيفيمقياس الرضا  :(6جدول )
رقم  أبعاد المقياس

المتوسط  العبارات العبارات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

عن  الرضا
 طبيعة العمل

 0.30 2.92 .الوظيفي باالستقراروالشعور  مستقبميبالفندق تأمين  وظيفتي ليتتيح  0
 0.31 2.22 .وقدراتي طاقاتي الستثماربالفندق فرصة  وظيفتي ليتوفر  2
 0.12 2.22 الشعور بفاعمية األداء واإلنجاز.  وظيفتي ليتتيح  3
 0.02 2.22 . الوظيفيلمتطور بالفندق الفرصة  وظيفتي ليتوفر  4
 0.13 0.01 .إلى المنافسين واالنتقالترك العمل بالفندق  فيأفكر كثيرًا  5

الرضا عن 
أنظمة الرواتب 

 والمكافآت

 .92 2.22 وعادلة.تمنح المكافآت عمي أساس ومعايير واضحة  2
 .92 2.22 .معيشتيويتناسب مع متطمبات  يكفينيأتقاضاه  الذياألجر  7
 0.31 2.22 أقوم بو. الذيأتقاضاه يتناسب مع حجم العمل  الذي الشيرياألجر  8
 0.39 2.22 المستقبل. فيإصابة عمل( حياة كريمة  –يوفر راتب التقاعد )معاش  9

الرضا عن طرق 
اإلشراف 
 والمتابعة

 .92 2.22  .أشعر بالرضا عن سياسة الترقيات في الفندق 01
 0.03 2.22 .عمي األداء وليس عمي األخطاء تركز إدارة الفندق 11
 0.32 2.22 موضوعية.المباشر بصورة  رئيسيمن قبل  أدائييتم تقييم  12
 .92 2.92 معي.التعامل  فيالفندق نمطا قياديًا وديمقراطيًا  فيالمباشر  رئيسي ييبد 13
 0.01 2.20  بعض القرارات الخاصة بيا. اتخاذتشرك إدارة الفندق العاممين في  14
 .90 2.93 العاممين.توجد عدالة في توزيع واجبات العمل بين  15
 0.32 0.12 .من ضغط العمل لكثرة نزالء الفندقأشعر بالرضا بالرغم  16

الرضا عن مناخ 
 وبيئة العمل

 0.32 2.22 .وتطوير األداء لالبتكاريتوفر بالفندق مناخ  02
 0.30 2.23 .بمجالياإلطالع عمى كل ما ىو جديد الفندق فرص التدريب و  لييوفر  18
 .92 2.20 (السكن الطعام، )الموصالت،يقدميا الفندق  التيأشعر بالرضا تجاه الخدمات  19
 0.32 0.29 .واالمتيازاتالواجبات  فيتفرق إدارة الفندق بين الذكور واإلناث  20
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 الوظيفيمقياس الرضا : (6جدول )تابع 
الرضا عن 

ة مع العالق
 الزمالء واإلدارة

 0.30 0.30 .فندق النواحي اإلنسانية في العمليراعى ال 30
 .92 2.99 حميا.تحرص اإلدارة عمي سماع مشكالت العاممين والعمل عمي  22
 0.12 2.22 والمحبة.الزمالء بروح التعاون  عالقتي معتتسم  23
 .92 2.22 لمرجوة.امين بما يحقق األىداف بين العام االنسجامتعمل إدارة الفندق عمى توفير  24

 

 الوظيفيالخاص بمقياس الرضا  الثانيعمى عبارات المحور  أجوبتيمعينة جاءت الأن أفراد  (2) ن نتائج جدوليتضح م
وىى متوسطات تقع ضمن الفئة الرابعة والخامسة عمى الترتيب من فئات  0.30و 2.22بمتوسطات حسابية تراوحت بين 

 معياري وبانحرافداة األ فيعمى الترتيب  "أوافق تماماً " و "أوافق"شيران إلى خيار تان مت، وىما الفئتان الالخماسيت مقياس ليكر 
 يوى 0.29و 0.01 ، بينما جاءت العبارات السمبية عكسية التصحيح بمتوسطات حسابية تراوحت بين0.32. و92تراوح بين 

مما يوضح  فيتشير إلى خيار ال أوافق  التيالفئة  ي، وىالخماسياس ليكرت متوسطات تقع ضمن الفئة الثانية من فئات مقي
                   ى أفراد العينة.لد الوظيفيدرجة الرضا  ارتفاع

  االجتماعيةألبعاد مقياس المسئولية  النسبيوالوزن  المعياري واالنحراف الحسابيالمتوسط  :(7جدول )
 الترتيب   المعيارياالنحراف   حسابيالالمتوسط  عدد الفقرات  األبعاد 

 2 0.12 2.22 0 والتوظيف االختيار
 3 0.13 2.22 0 التدريب والتطوير
 0 .29 2.90 0 األجور والمكافآت 

 2 0.00 2.21 0 تقييم األداء
 0 0.12 2.23 0  واالجتماعيةتحسين الحياة المينية 

 2 0.30 2.32 0 حماية المرأة العاممة
 2 0.02 2.03 0 الخاصة االحتياجات يدماج ذو ا

  0.10 2.29 32 االجتماعيةالمسئولية  مقياس
 

 وانحراف 2.29 حسابيعينة بمتوسط التجاه أفراد  االجتماعية( ارتفاع درجة تطبيق أبعاد المسئولية 2يتضح من جدول )
 :يميوترتيب أبعاد المقياس كما  0.10 معياري

   االجتماعيةمراتب المسئولية  أعمى فياألجور والمكافآت  عدجاء ب. 
   االجتماعية.المرتبة الثانية من مراتب المسئولية  فيالتدريب والتطوير  عدجاء ب  
  االجتماعيةالمرتبة الثالثة من مراتب المسئولية  فيوالتوظيف  االختيارعد ب  جاء. 
   االجتماعيةالمسئولية المرتبة الرابعة من مراتب  في واالجتماعيةعد تحسين الحياة المينية جاء ب. 
   االجتماعيةالمرتبة الخامسة من مراتب المسئولية  فيعد تقييم األداء جاء ب. 
   االجتماعيةالمرتبة السادسة من مراتب المسئولية  فيعد حماية المرأة العاممة جاء ب. 
   ألفراد  الوظيفيف عمى مدى الرضا ولمتعر  االجتماعية.أدنى مراتب المسئولية  فيالخاصة  االحتياجات يإدماج ذو  عدجاء ب
بأبعاده ودرجتو  الوظيفيعمى مقياس الرضا  العينةأفراد  الستجابات المعياري واالنحراف الحسابيستخدم المتوسط اعينة ال

 .الكمية
  الوظيفيعمى مقياس الرضا  النسبيوالوزن  المعياري واالنحراف الحسابيالمتوسط  :(8جدول )

 الترتيب  المعياري االنحراف  الحسابيالمتوسط  قرات عدد الف األبعاد 
 2 0.01 2.22 2 الرضا عن طبيعة العمل

 2 0.12 2.22 0 الرضا عن أنظمة الرواتب والمكافآت
 0 0.12 2.23 2 الرضا عن طرق اإلشراف والمتابعة
 0 .99 2.20 0 الرضا عن مناخ وبيئة العمل

 3 0.00 2.20 0 ة الرضا عن العالقة مع الزمالء واإلدار 
  0.12 2.22 30 الوظيفيالرضا  مقياس

 

، وترتيب 0.12معيارى وبانحراف، 2.22 حسابيبمتوسط  العينةألفراد  الوظيفيالرضا  ارتفاع درجة( 2يتضح من جدول )
 :يميأبعاد المقياس كما 

   الوظيفيأعمى مراتب الرضا  فيعد الرضا عن طرق اإلشراف والمتابعة جاء ب. 
   الوظيفيالمرتبة الثانية من مراتب الرضا  فيعد الرضا عن العالقة مع الزمالء واإلدارة جاء ب. 
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   الوظيفيالمرتبة الثالثة من مراتب الرضا  فيعد الرضا عن أنظمة الرواتب والمكافآت جاء ب . 
   الوظيفيالمرتبة الرابعة من مراتب الرضا  فيعد الرضا عن مناخ وبيئة العمل جاء ب. 
   األول القائل بوجود الفرض البحثي ولمتحقق من صحة  .الوظيفيأدنى مراتب الرضا  فيعد الرضا عن طبيعة العمل جاء ب

ليم، فقد تم  الوظيفيلمفنادق تجاه العاممين والرضا  االجتماعيةذات داللة إحصائية بين تطبيق أبعاد المسئولية  ارتباطيةعالقة 
تو الكمية، ومقياس الرضا ابأبعاده ودرج االجتماعيةكل من مقياس تطبيق المسئولية  بين درجة االرتباطحساب معامالت 

 .تو الكميةابأبعاده ودرج الوظيفي
 

 الوظيفيلمفنادق والرضا  االجتماعيةبين تطبيق المسئولية  االرتباطمعامل  :(9جدول )

 
 المسئولية االجتماعية

 الوظيفيالرضا 
الرضا عن 
 طبيعة العمل

أنظمة  الرضا عن
 الرواتب والمكافآت

الرضا عن طرق 
اإلشراف 
 والمتابعة

الرضا عن العالقة 
 مع الزمالء واإلدارة

الرضا عن العالقة 
مع الزمالء 

 واإلدارة

الدرجة الكمية 
الرضا  لمقياس

 الوظيفي
 .**222 .**229 .**212 .**222 .**291 .**222 والتوظيف االختيار

 .**220 **230 .**200 .**223 *.*230 .**202 التدريب والتطوير
 .**222 **222 .**200 .**222 .**222 .**220 األجور والمكافآت 

 .**222 .**223 .**232 .**221 .**223 .**222 تقييم األداء
تحسين الحياة المينية 

 .**222 .**292 .**210 .**222 .**292 .**229  واالجتماعية

 .**290 .**223 .**203 .**222 *.*223 .**220 حماية المرأة العاممة
 االحتياجات يدماج ذو ا

 .**223 .**290 .**220 .**222 .**202 .**222 الخاصة

 الدرجة الكمية لمقياس
 .**222 .**223 .**223 .**222 .**292 .**290 المسئولية االجتماعية

 1.10ذو داللة إحصائية عند مستوى  االرتباطمعامل                  1.10**=
 

بأبعاده  االجتماعيةبين مقياس المسئولية  1.10( وجود عالقة طردية قوية دالة إحصائيًا عند درجة 9يتضح من جدول )
وأبعاد  (كمتغير تابع) الوظيفي. ولتوضيح العالقة بين الرضا الوظيفيتو الكمية، واألبعاد والدرجة الكمية لمقياس الرضا اودرج

والتوظيف، التدريب والتطوير، األجور والمكافآت، تقييم األداء، تحسين الحياة المينية  االختيارالمسئولية االجتماعية )
المتعدد لما  االنحداراستخدام أسموب تم تابعة، و الخاصة( كمتغيرات  االحتياجات، حماية المرأة العاممة، إدماج ذوى واالجتماعية

المتعدد عند  االنحدارتحميل  اختبار استخدامتم و ، غير تابعي متفلو من قدرة عمي بيان أثر عالقة أكثر من متغير مستقل 
  .110عنوية مستوي م

 

  االنحداروالتحديد لنموذج  االرتباطومعامالت  تحميل التباين لممتغيرات المستقمة والمتغير التابع: (.1) جدول

 معامل التحديد المتعدد االرتباطمعامل  مستوي المعنوية Fقيمة  االنحدارنموذج 
 0.624 0.790 001. (342-7)د.ح 135.68

 

، حيث بمغت قيمة ف الوظيفيالعالقة التأثيرية في قيمة الرضا  اختبار( صالحية النموذج المستخدم في 01يتضح من جدول )
( مما يعني أن ىذا النموذج بمتغيراتو 1.12( وىي أقل من )1.110) ( وبمستوي معنوية203-2( بدرجات حرية )022.22)

التي توضح نسبة التغير في المتغير  القدرة التفسيرية ليذا النموذج. أما فيما يتعمق بصالح لمتنبؤ بقيم المتغير التابعمة المستق
المتعدد بين المتغيرات المستقمة والمتغير التابع بمغ  االرتباطيوضح الجدول أن معامل و التابع التي تفسرىا المتغيرات المستقمة، 

( تفسر ما مقداره االجتماعية( وىذا يعني أن المتغيرات المستقمة )أبعاد المسئولية 1.230ديد بمغ )(، ومعامل التح1.291)
 %( يرجع إلى عوامل أخرى.22.2) والباقي (الوظيفي%( من التغير الحاصل في المتغير التابع )الرضا  23.0)
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 (الوظيفي)الرضا  Y( في االجتماعيةئولية )أبعاد المس Xالمتعدد لتأثير  االنحدارنموذج  :(11جدول )
 االنحدارمعامل  المتغير

(B) 
الخطاء 
 المعياري

 االنحدارمعامل 
 الداللة اإلحصائية مستوي المعنوية )ت( قيمة Betaالمعياري 

 معنوية .111 2.121  .132 .002 الثابت
 معنوية .111 2.122 .320 .123 .332 والتوظيف االختيار

 معنوية .111 9.222 .090 .102 .022 ويرالتدريب والتط
 معنوية .110 3.922 .192 .122 .192 األجور والمكافآت
 معنوية .121 3.022 .120 .120 .120 تقييم األداء

 .111 03.200 .002 .120 .022 واالجتماعيةتحسين الحياة المينية 
 معنوية 

 معنويةغير  .322 0.033 .102 .109 .130 حماية المرأة العاممة
 غير معنوية .190 0.292 .130 .102 .120 الخاصة االحتياجات يدماج ذو ا

  يمي:كما  Y ىعم X انحدارتكون معادلة 
Y228+. 118( = )الثابت× .X1+167×X2 +.96×.X3 +74×.X4 +433 ×.X5  +.21 ×.X6  +.31 ×.X7 

 

Y =  الوظيفيالرضا 
X1 = والتوظيف االختيار 
X2 = ويرالتدريب والتط 
X3 = األجور والمكافآت 
X4 = األداء تقييم 
X5 =  االجتماعيةتحسين الحياة المينية 
X6 = حماية المرأة العاممة 
X7 = الخاصة االحتياجات يدماج ذو ا 

 تابع وأبعادكمتغير  الوظيفيبين الرضا  (Enterطريقة ) باستخدام االنحدار( أنو كنتيجة لتحميل 00يتضح من جدول )
 Tاختباروحسب  اإلحصائيةأن خمسة أبعاد كانت ذات قيم معنوية من الناحية  مستقمة تبينكمتغيرات  االجتماعيةولية المسئ

األجور والمكافآت، والتوظيف، التدريب والتطوير،  االختيارأن لتمك األبعاد ) يمما يعن ،( p ≤1.110)عند مستوى معنوية 
نسبة  انخفاض إلى، وقد ترجع ىذه النتيجة الوظيفيالرضا  في( تأثيرًا موجبًا ماعيةواالجتتحسين الحياة المينية و  تقييم األداء
الخاصة )األبعاد ذات القيم  االحتياجاتمن النساء وذوى  العينةشممتيا  التيالخمس نجوم فئة الفنادق المصرية  فيالعاممين 

( عمى المتغير االجتماعيةالمستقمة السبعة )أبعاد المسئولية  وقد تم ترتيب أثر المتغيرات .(االنحدارنموذج  فيغير المعنوية 
 كالتالي:وكان ترتيب التأثير  ،معامل )بيتا( باستخدام( الوظيفيالتابع )الرضا 

 ؛%02بنسبة  الوظيفيالرضا  فيأىم المتغيرات المستقمة تأثيرًا  واالجتماعيةتحسين الحياة المينية 
 ؛%32بنسبة  الوظيفيالرضا  فيتأثيرًا  الثانيالترتيب  في اوالتوظيف جاء االختيار 
 09 بنسبة الوظيفيالرضا  فيالترتيب الثالث تأثيرًا  في االتدريب والتطوير جاء% 
 ؛01بنسبة  الوظيفيالرضا  فيالترتيب الرابع تأثيرًا  في اجاء األجور والمكافآت% 
 ؛2بنسبة  الوظيفيالرضا  فيالترتيب الخامس تأثيرًا  في تقييم األداء جاء% 
  ؛%.13بنسبة  الوظيفيالرضا  فيالترتيب السادس تأثيرًا  في الخاصة جاء االحتياجات يذو 
 غاية األىمية  فيعد تمك النتائج ت  و  ،.%102بنسبة  الوظيفيالرضا  فيالترتيب األخير تأثيرًا  في حماية المرأة العاممة جاء

تجاه لمعاممين بيا  االجتماعية، والتأثير المرتفع لتطبيق الفنادق ألبعاد مسئوليتيا يالقو  تباطاالر بالنسبة لمفنادق حيث تؤكد 
لمعاممين حتى لو  االجتماعية، بما يوضح لتمك الفنادق أىمية العمل الدائم لتحسين مستوى خدماتيا الوظيفيرضاىم  في

 كمفةمستوى إنجاز مرتفع و  وبالتالي، شكل رضا لمعاممين فيسوف تعود بقدر أكبر  الكمفةأن تمك  إذكمفيا ذلك مبالغ كبيرة، 
 ان منخفضة لمعمالة. ر دو 

 التوصيات
 لمعاممين بيا بنفس القدر الذي تنظر بو إلى تحقيق أعماليا من خالل  االجتماعيةالفنادق إلى المصمحة  ضرورة نظر

 .تحسين الربحية عمى المدى البعيد فة إلى، باإلضاوالخارجي الداخميتحسين جودة المجتمع إلى تؤدي ألنيا  المجتمع



   621-662، ص 2162، 2، العدد 61( المجلد JAAUTH)                                  أحمد عبد الكريم غانم                     

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 621 

  تقدم لممجتمع  التي، فعمى الفنادق أن ال تكتفي باألعمال الخيرية االجتماعيةتجاوز المفيوم الضيق والمحدود لممسئولية
 .مع أطراف أخرى فعالة جتماعىاالوتوسيع العمل  الخارجي

  ع ما بين برامج الرعاية تجاه مواردىا البشرية )التنوي االجتماعيةورة عمل الفنادق عمى تنويع البرامج المرتبطة بمسئوليتيا ضر
وتطويرىا بشكل دائم واإلبداع فييا لموصول إلى درجة ( االجتماعيةوالرعاية  تحسين جودة بيئة العمل الداخميةالصحية، 

 وبالتالي التحسين من أداء الفندق ككل. ،يعالية من الرضا الوظيف
  مجال تجاه الموارد البشرية بالسياسة العامة التي ينتيجيا الفندق في  االجتماعيةسياسات وبرامج المسئولية  ارتباطضرورة

ىامشية  أو ميةأن تكون ىذه البرامج مجرد نشاطات وىنبغي إدارة الموارد البشرية، وال ي بالتنسيق مع لية االجتماعيةالمسئو 
 أو الجدية. باالنتظامال تتميز 
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ARTICLE INFO             English Abstract 

    

    The application of social responsibility is a necessity to improve the overall 
performance of workers and increase their job satisfaction, so the study aimed to 
identify the degree of Egyptian hotels social responsibility application towards 
their Workers, the degree of their job satisfaction, determine the nature of the 
relationship between them. The study found a high level of social responsibility 
and satisfaction in the sample, positive and influential relationship between the 
application of Egyptian hotels social responsibility towards workers and their 
satisfaction, The study recommend that hotels should diversify the programs 
related to social responsibility towards human resources to achieve a high degree 
of job satisfaction and improve the performance of the hotel as a whole. 

Keywords: 
Social Responsibility; 
Hotels; Job 
Satisfaction 
 

 

(JAAUTH) 
Vol. 16, No. 2, 

2019, pp. 119-128 


