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Abstract:
The research aims to test the role of the training strategy in its
stages (strategic analysis, formulation of training strategy,
implementation of training and evaluation strategy) in improving
the quality of hotel service in Al Mansour Melia Hotel. The quality
of hotel service and the importance of the research lies in the
importance of its variables, as the training strategy works to provide
human resources with skills and capabilities that contribute to
changing their behavior and improving their performance، which
leads to improving service quality, which is what the research
organization seeks.
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The researcher adopted the descriptive-analytical approach, and
the questionnaire was adopted as a main tool in data collection، as
it was distributed to an intentional sample of (55) respondents,
represented by the general manager and his assistants، heads of
departments and officials of the people of the organization in
question.
A set of results have been reached, the most important of which is
the existence of a role for the training strategy in improving the
quality of the hotel service, and based on these results, a set of
conclusions was reached, the most important of which was the lack
of interest of the management of the organization in question in the
evaluation stage compared to the rest of the stages. Information
about the training implementation process. The researcher also
reached a set of recommendations, the most important of which
was the interest of the management of the organization in question
in the evaluation stage to determine the extent to which the trainee
acquired knowledge, skills and abilities after the end of the
prescribed training period by adopting the method of comparison
between the trainee’s performance before and after the training
process.
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دور اسرتاتيجيات التدريب يف حتسني جودة اخلدمـات الفندقيــة
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(دراسة ميدانية لفندق املنصور ميليا)
2

امللخص:

يهدف البحث إىل اختبار دور اسرتاتيجية التدريب مبراحلها (التحليل االسرتاتيجي ،وصياغة اسرتاتيجية
التدريب ،وتنفيذ اسرتاتيجية التدريب والتقييم) يف حتسني جودة اخلدمة الفندقية يف فندق املنصور ميليا ،وقد
متثلت مشكلة البحث ضعف اهتمام إدارة املنظمة املبحوثة ببعض مراحل اسرتاتيجية التدريب مما ينعكس
أتثري ذلك على حتسني جودة اخلدمة الفندقية ،وتكمن أمهية البحث من أمهية متغرياته ،فاسرتاتيجية التدريب
تعمل على اكساب املوارد البشرية مهارات وقدرات تسهم يف تغيري سلوكياهتم وحتسن من أدائهم وهو ما
يقود إىل حتسني جودة اخلدمة وهو ما تسعى املنظمة املبحوثة إليه.
لقد اعتمد الباحث املنهج الوصفي – التحليلي ،وقد مت اعتماد االستبانة كأداة رئيسة يف مجع البياانت ،إذ
مت توزيعها على عينة قصدية بلغ قوامها ( )55مبحوثا ،متثلت ابملدير العام ومعاونيه ورؤساء األقسام ومسؤويل

الشعب للمنظمة املبحوثة.

لقد مت التوصل إىل جمموعة من النتائج كان أمهها وجود دور السرتاجتية التدريب يف حتسني جودة الدمة
الفندقية ،وبناءا على هذه النتائج مت التوصل إىل جمموعة من االستنتاجات كان من أمهها قلة اهتمام إدارة
املنظمة املبحوثة مبرحلة التقييم مقارنة ببقية املراحل وقد يعود ذلك إىل قلة اهتمام اإلدارة جبمع املعلومات
عن عملية تنفيذ التدريب .كما توصلت الباحث إىل جمموعة من التوصيات ،كان من أمهها اهتمام إدارة
املنظمة املبحوثة مبرحلة التقييم للوقوف على مدى اكتساب املتدرب من املعارف ومهارات وقدرات وذلك
بعد انتهاء مدة التدريب املقررة من خالل اعتماد أسلوب املقارنة بني أداء املتدرب قبل وبعد العملية التدريبية.
الكلمات املفتاحية :االسرتاتيجية ،تدريب ،جودة اخلدمة ،الفنادق.
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املقدمة:
أصبح النشاط الفندقي من أهم األنشطة اإلقتصادية املتطورة يف مجيع أحناء العامل ،ويتوقف جناح املنظمات الفندقية على
جناح إدارهتا ومدى تفهمها لطبيعة التنظيم اإلداري ،وكذلك كفاة املورد البشري .إن اسرتاتيجيات التدريب عامل من عوامل حتقيق
جودة اخلدمات الفندقية وحتقيق ميزة تنافسية هبذا القطاع ،ولقد رأت الباحثة أنه من الضروري جدا االهتمام وإلقاء الضوء على
عملية التدريب وأمه يته يف رفع كفاءة املوارد البشرية العاملة ابملنظمات الفندقية واألثر الذي يرتكه ذلك يف حتسني مستوى اخلدمات
الفندقية ،كما يعد موضوع جودة اخلدمة الفندقية من املوضوعات اليت أهتم هبا العديد من الباحثني يف جمال التسويق والسياحة،
وخاصة املنظمات اليت تبحث وترغب يف احلصول على الرضا من خالل إشباع حاجات ورغبات وإحتياجات ضيوفهم.
فقد أدركت املنظمات اخلدمية ومنها الفنادق أن تقدمي خدمة جبودة مرتفعة يعد أكثر األساليب فعالية لضمان تفوق املنظمة
اخلدمية على منافسيها حيث تستطيع املنظمة اخلدمية ان تضمن لنفسها مركزا تنافسيا متميزا بني املنظمات املنافسة من خالل تقدمي
خدمة جبودة تتوافق مع متطلبات الضيوف.
هتدف الدراسة إىل معرفة دور اسرتاتيجيات التدريب يف حتسني جودة اخلدمات الفندقية يف بغداد ،هي دراسة ميدانية لفندق
( املنصور ميليا ) ومن أجل حتقيق ذلك ارأتت الباحثة أبختيار عينه عشواية من العاملني بلغ عددهم  70موظف ا من العاملني يف
الفنادق ،وتوصلت الدراسة إىل:
 .1هناك دور لتدريب املوارد البشرية يف حتسني جودة اخلدمات الفندقية يف بغداد.
 .2أوصت الدراسة على اإلستمرارية يف تدريب املوارد البشرية حيث أهنا تؤثر بوضوح يف حتسني جودة اخلدمات الفندقية يف بغداد.
منهجية البحث
أولا /مشكلة البحث
تواجه منظمات الدولة ومنها الفندقية العديد من التحدايت يف بيئتها نتيجة للتطور والتغري املتسارع الذي يشهده عاملنا اليوم
ويف مجيع االصعدة ،وقد أصبحت عملية حتسني جودة اخلدمة الفندقية والقادرة على التكيف مع هذه التغريات ومواجهة التحدايت
ضرورة حتمية البد منها مما يتطلب تصميم العديد من االسرتاتيجيات اخلاصة بتحسني جودة اخلدمة وفقا لألسس والقواعد العلمية
اليت ختدم هذا التوجه ،وان من االسرتاتيجيات املهمة يف هذا اجلانب هي اسرتاتيجية التدريب ملا تتضمنه من قواعد وأساسيات ترتبط
ابلتوجه العام للمنظمة وتنسجم مع تطلعاهتا وأهدافها املستقبلية ،وان مشكلة البحث تتمثل ضعف اهتمام إدارة املنظمة املبحوثة
ببعض مراحل اسرتاتيجية التدريب مما ينعكس أتثري ذلك على حتسني جودة اخلدمة ،عليه تكمن مشكلة البحث يف حمأولة االجابة
على التساؤالت االتية:
 -1ما مستوى ادراك العينة متغريات البحث ابلنسبة لفندق املنصور ميليا ؟
 -2ما مدى دور اسرتاتيجية التدريب يف حتسني جودة اخلدمة الفندقية يف املنظمة املبحوثة؟
 -3ما مدى دور كل مرحلة من مراحل اسرتاتيجية التدريب يف حتسني جودة اخلدمة يف املنظمة املبحوثة؟
اثنيا /أمهية البحث -:ميكن جتسيد أمهية البحث اباليت:
 -1جيمع البحث بني متغريين ذات أمهية أوهلما اسرتاتيجية التدريب كوهنا تعمل على اكساب املوارد البشرية مهارات وقدرات
ومع ارف تسهم يف تغيري سلوكهم وحتسني ادائهم ،واالخر حتسني جودة اخلدمة الفندقية الذي يعد اهلدف اليت تسعى إدارة املنظمة
إىل حتقيقه.
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 -1تصميم وبناء خمطط فرضي لتقدمي صورة واضحة عن متغريات البحث الرئيسة والفرعية.
 -2معرفة مستوى أمهية متغريات البحث للعينة املبحوثة.
 -3معرفة مدى دور املتغري املستقل ( اسرتاتيجية التدريب ) يف املتغري التابع ( حتسني جودة اخلدمة الفندقية ).
 -4معرفة مدى دور مراحل اسرتاتيجية التدريب يف حتسني جودة اخلدمة الفندقية .
 -5حتسني النظرة إىل تدريب املوارد البشرية.
رابع ا :املخطط الفرضي للبحث
مت اعداد املخطط الفرضي للبحث الذي ميكن من خالله تقدمي صورة واضحة ملتغريات البحث الرئيسة ومتغرياته الفرعية
فضالا عن توضيح التأثري الذي جاء بناء على مشكلة وأهداف البحث وكما موضح يف الشكل (.)1
شكل( )1املخطط الفرضي للبحث

التحليل اإلستراتيجي

إستراتيجية
التدريب

صياغة إستراتيجية التدريب

تحسين جودة
الخدمة
الفندقية

تنفيذ إستراتيجية التدريب

التقييم
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 -2يسهم بتقدمي خالصة ألفكار كتاب وابحثني يف جمال متغريات البحث احلايل.
 -3رفد املكتبة العراقية والعربية ببحث يسهم يف تقدمي حلول ملشكالت قد تعاين منها منظمات مشاهبة للمنظمة املبحوثة يف جمال
حتسني جودة اخلدمة الفندقية .
 -4يسهم البحث بتوافر معلومات مباشرة ومهمة عن متغريات البحث لإلدارة العليا يف املنظمة املبحوثة اليت من املمكن توظيفها
يف خدمة التوجهات احلالية واملستقبلية كوهنا ذات طبيعة حتليلية لنشاطات املنظمة املبحوثة.
 -5يسهم البحث يف قياس مدى دور اسرتاتيجية التدريب مبراحلها ( التحليل االسرتاتيجي ،وصياغة اسرتاتيجية التدريب ،وتنفيذ
اسرتاتيجية التدريب والتقييم) يف حتسني جودة اخلدمة الفندقية.
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خامسا :فرضيات البحث
لقد صيغت فرضيات البحث وفق ا للمخطط الفرضي وأهداف البحث ،والذي يسعى الباحث إىل اختبارها يف اجلانب

العملي للوقوف على قبوهلا أو رفضها وكما أييت :
 -الفرضية الرئيسة

يوجد أتثري معنوي السرتاتيجية التدريب يف حتسني جودة اخلدمة الفندقية ،وتتفرع منها الفرضيات الفرعية االتية:
 الفرضية الفرعية األوىل  :يوجد دور للتحليل االسرتاتيجي يف حتسني جودة اخلدمة الفندقية . الفرضية الفرعية الثانية :يوجد دور لصياغة اسرتاتيجية التدريب يف حتسني جودة اخلدمة الفندقية. الفرضية الفرعية الثالثة  :يوجد دور لتنفيذ اسرتاتيجية التدريب يف حتسني جودة اخلدمة الفندقية. الفرضية الفرعية الرابعة  :يوجد دور للتقييم يف حتسني جودة اخلدمة الفندقية.سادس ا :منهج البحث
مت إعتماد املنهج الوصفي  -التحليلي كونه يستخدم كثريا يف البحوث اإلدارية ،والذي يقوم على أساس مجع املعلومات حول
املشكلة املبحوثة هبدف معاجلتها عن طريق توصيف مجيع جوانبها وأبعادها وفقا للجانب النظري عرب الطروحات الفكرية واملعرفية
اخلاصة مبتغريات البحث ،واعتماد االستبانة كأداة جلمع البياانت واملعلومات من العينة املبحوثة ،ليأيت بعد ذلك اجلانب العملي الذي
يتم فيه وصف عينة البحث وإختبار الفرضيات اليت مت صياغتها سابقا وحتليل وتفسري النتائج اليت مت احلصول عليها من خالل تطبيق
الربامج اإلحصائية.
سابعا :عينة البحث
مت إعتماد عينة قصدية متثلت ابلقيادات التشغيلية يف فندق املنصور ميليا ،وقد بلغ قوامها ( )55مبحوث.

293

Rimak International Journal of Humanities and Social Sciences
Issue: 6

املبحث األول
اسرتاتيجيات التدريب
قبل توضيح مفهوم اسرتاتيجية التدريب ال بد لنا من توضيح مفهوم كل من االسرتاتيجية والتدريب ،فاالسرتاتيجية :تعين
النظر إىل االمام ،واهنا تدور حول القرار ،أين تريد ان تذهب ؟ وهتتم االسرتاتيجية ابلغاايت والوسائل ،وهبذا املعىن تكون االسرتاتيجية
اعالن للهدف ،فاالسرتاتيجية اجليدة حتدد األهداف طويلة االمد ،وكيفية حتقيق تلك األهداف ،وهي اليت متكن املنظمات من
التكيف مع بيئتها من خالل فهم احلاضر ،واعطاء األولوية للمستقبل (منهل واخرون ،)14 :2019 ،وقد عرف (جاد الرب،
 )5 :2016االسرتاتيجية ابهنا "الطريقة اليت تستخدمها املنظمة من أجل حتقيق أهدافها ،وهي حتدد التهديدات والفرص املوجودة
يف البيئة اليت تعمل فيها املنظمة ويف نفس الوقت حتدد املوارد والقدرات املتاحة يف املنظمة للتعامل مع التهديدات واقتناص الفرص.
اما التدريب :فالتدريب ظاهرة طبيعية يتميز هبا اجملتمع االنساين وضرورة حتمية لكل فرد يريد ان يتخذ مكانة يف اجملتمع،
فهو عملية هتدف إىل احلفاظ على دميومة املنظمة وجناحها من خالل اعداد وتنمية املوارد البشرية (،سعيد ،)15 :2019 ،وعد
كل من(سامل وصال )201 :2014 ،التدريب ابنه وسيلة وليس غاية يف حد ذاته ،وهو استثمار وليس مصروفا ،والغرض األساس
منه ،هو اعطاء الفرصة الكاملة لألفراد ،لتأدية العمل املطلوب منه بكفاية عالية ،فهو بذلك وسيلة لتنمية قدرات الفرد الوظيفية،
وإمكان استخدام هذه القدرات للحصول على أكرب نفع لشخص ما ،وابلتايل اجملتمع احمليط به.
أما خبصوص مفهوم اسرتاتيجية التدريب ،فان املدخل االسرتاتيجي للتدريب يقوم على اجراء حتليل الفرص والتهديدات يف
بيئة املنظمة اخلارجية وحتديد نقاط القوة والضعف يف بيئة املنظمة الداخلية سواء للعوامل البشرية أو املادية أو املعلوماتية وحتديد
االحتياجات التدريبية لكل ادارات وأقسام املنظمة ،فاملنظمات الناجحة يف ظل العوملة والتغري املستمر تقوم بتعديل إسرتاتيجيتها
احلالية وتتبىن اسرتاتيجيات جديدة من أجل احملافظة على ميزهتا التنافسية ،إذ وجد ان بعض املنظمات األقل قدرة على املنافسة قد
اضطرت للخروج من السوق أو قد مت السيطرة عليها من قبل منظمات اخرى ،األمر الذي قاد املديرين يف املستوايت العليا هلذه
املنظمات النظر إىل إدارة مواردها البشرية من منظور إسرتاتيجي اعتمادا على أهدافها ورسالتها حبيث تكون قادرة على مواجهة
املشكالت اليت تنشأ معها ابستمرار ( .)2000: 554،Appleby& Marvinوتعرف اسرتاتيجية التدريب &Denis
 ،)2001:4)،Rodenyأبهنا "عملية هتدف إىل اختإذ القرارات االسرتاتيجية على املدى البعيد اليت تتعلق بتنمية وتطوير املوارد
البشرية يف املنظمة .فيما بني ( )2007:4،Bothaان اسرتاتيجية التدريب هي " العملية التدريبية املستندة إىل توقعات متطلبات
العمل يف املستقبل" ،كما عرفها ( الشرعة والطرأونة )2011،أبهنا "جمموعة من االنشطة اليت هتدف إىل تصميم وتنفيذ جمموعة من
املمارسات والسياسات املتعلقة بتدريب املوارد البشرية املتجانسة داخليا ابلطريقة اليت من خالهلا حتقيق رأس مال بشري يسهم يف

حتقيق أهداف املنظمة االسرتاتيجية "(الزهراين :)710 :2012،يف حني عرفها (سعيد:)21 :2019،أبهنا "جمموعة االنشطة
والسياسات املتعلقة بتدريب املوارد البشرية املتجانسة داخلي ا ابلطريقة اليت من خالهلا حتقق راس مال بشري يسأهم يف حتقيق أهداف
التدريب االسرتاتيجية" ،كما عرفها (النيصايف :)22 :2020 ،أبهنا "عملية هتدف إىل اختاذ القرارات االسرتاتيجية املؤثرة على املدى
البعيد فيما يتعلق بتنمية وتطوير أداء العاملني يف املنظمة ومدى امتالكهم للمهارات واملعارف والكفاءات والقدرات ومبا يتوافق مع
االسرتاتيجية العامة للمنظمة وتليب متطلبات املنظمة االسرتاتيجية.
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أولا :املفهومات

Shimaa Qasim HAFEZ

اثنيا :أهداف اسرتاتيجية التدريب
 .1تكمن أهداف اسرتاتيجية التدريب اباليت:
 .2متابعة التطور العلمي والعملي يف اجملال الذي يعملون فيه.
 .3تعزيز كفاءة املدربني من حيث ختصصاهتم وخرباهتم وقدراهتم على التدريب ،واهتماماهتم بتنمية معلوماهتم وقدراهتم الذاتية ملواكبة
التغيريات( السكارنه.)236 :2011 ،
 .4تضييق الفجوة القائمة بني نظام التعليم أبنواعه املختلفة ،وبني جماالت العمل املطلوب (الطعاين.)38 :2013،
 .5توسيع اخلطط للمنظمة يف املستقبل ،و توافر ما حتتاج إليه من خربات ومهارات لتنفيذها (الزبيدي واخرون.)131 :2018،
 .6الوقوف على الثغرات اليت حدثت خالل تنفيذ الربانمج ومع اجلتها وتفاديها يف املستقبل (حسونة.)141 :2011 ،
 .7تنمية القوى البشرية يف خمتلف املستوايت التنظيمية داخل املنظمة ،والذي يسهم يف حتقيق أهداف التدريب االسرتاتيجية اليت
هي جزء من األهداف الكلية للمنظمة واليت تعد من املتطلبات األساسية لنجاح املنظمات يف الوقت احلاضر (البيضاين:2019 ،
.)29-28
 .8تكيف املوارد البشرية مع التغريات البيئية اليت تضطر املنظمة إىل ادخاهلا على جماالت العمل فيها.
اثلثا :مراحل اسرتاتيجية التدريب -:اتفق كل من ( )Grobler،2006و()2006 ،Wentland
و()2008،Regisو(( ،)2009،Noe&Winkleyجثريونصيف ،)34 :2015،على ان مراحل اسرتاتيجية التدريب
تتضمن أربعة مراحل(التحليل االسرتاتيجي ،وصياغة اسرتاتيجية التدريب ،وتنفيذ اسرتاتيجية التدريب والتقييم ) عليه سيتم عرض
هذه املراحل وكما أييت:
 -1التحليل السرتاتيجي
إن التغري املستمر يف البيئة اخلارجية للمنظمة يتطلب اعتماد اسرتاتيجية تدريب من قبل املنظمة لتهيئة مواردها البشرية إلجراء
التغريات يف اجلوانب الوظيفية ،ومتطلبات العمل وسياسات املنظمة ،وأساليب العمل ،ألهنا تستند إىل عملية التنبؤ مبتطلبات الوظائف
املستقبلية ومبا يهيئ للعاملني ادوات املعلومات واملعرفة هبدف مواجهة تلك التغيريات ( & Rothwell
.)2003:434،Kazanas
ان تنوع املشكالت اليت تواجه املنظمة وتغري الظروف احمليطة هبا جيعل حتديد االحتياجات التدريبية عملية مستمرة ،حيث
عرفت أبهنا جمموعة من املهارات واملع ارف واالجتاهات احملددة اليت حيتاجها الفرد يف منظمة معينة أو وظيفة معينة من أجل القيام

أبداء مهام معينة بشكل أكثر كفاية وفاعلية ( ،العزأوي ،)187 :2009 ،وأَن لتحديد االحتياجات التدريبية أمهية كوهنا:
 تبني الفئة املستهدفة وتكشف عن مستوى تدريبهم. متكن القائمني على الربامج التدريبية من التخطيط اجليد حاضرا ومستقبالا. -تؤدي إىل وصول املتدربني إىل األداء االفضل( ،النيصايف.)28 :2020 ،
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أ -أسلوب حتليل املنظمة

ب -أسلوب حتليل الوظيفة
شار( )200،Dessler0إىل ان هذا األسلوب يتضمن حتليل متطلبات الوظيفة لغرض حتديد التدريب ،ويالئم هذا التحليل بشكل
أ َ
خاص حتديد حاجات التدريب للعاملني املستجدين يف وظائفهم ،كما بني( ،رضوان )2013،ان هذا التحليل يساعد على هتيئة
األفراد وتعريفهم ابلعمل اجلديد وانظمة املنظمة وأهدافها وسياساهتا واملهام واملسؤوليات املوكلة إليهم.
ج -أسلوب حتليل الفرد:
اكد ( )2002،McClellandابن هذا األسلوب يتضمن حتليل الفرد نفسه من خالل دراسة وحتليل مهاراته ،وقدراته ،ومع ارفه،
ودوافع سلوكه ،واجتاهاته وادائه احلايل ،ومقارنة ذلك مع املع ايري املوضوعية لتحديد الفجوة اليت ميكن غلقها من خالل العملية
التدريبية(البيضاين.)35 :2019 ،

واجلدول( )1يشري إىل الظواهر الدالة على وجود احتياج تدرييب ،إذ يظهر ذلك عند إجراء حتليل املنظمة.
جدول( ) 1الظواهر الدالة على وجود احتياج تدرييب يف املنظمة
املعلومات املتوافرة

الظواهر الدالة على وجود احتياج تدرييب.

اإلمكانيات
املادية

 وجود آالت غري مستخدمة لعدم توافر األفراد املدربني. وجود معدات وأجهزة حديثة دون إعداد األفراد الالزمني لتشغيلها. -ازدحام األماكن ابملوظفني مما يعوق احلركة وانسياب العمل.

النظم واإلجراءات

 بطء اإلجراءات وتعقدها. اخنفاض األداء الفعلي عن املعدالت املستهدفة. -اشرتاك أكثر من فرد يف أداء نفس العمل والذي ميكن لفرد واحد أتديته.

التنظيم اإلداري

 استحداث وظائف جديدة. إلغاء وظائف قائمة. تعديل واجبات ومسؤوليات بعض الوظائف. تغري املوقع التنظيمي لبعض الوظائف. -استحداث تقسيمات تنظيمية جديدة.

األهداف والسياسات

 عدم وضوح األهداف وعدم اقتناع املوظفني. تناقض القرارات يف موضوعات متشاهبة. الرتمجة اخلاطئة للسياسات العامة عند حتويلها اىل سياسات فرعية. -تناقض التعليمات التفصيلية للعمل مع السياسات العامة.

تطور النشاط

 زايدة أعباء العمل وتوقع احلاجة إىل مزيد من اجلهد من قبل املوظفني.زايدة أنواع اخلدمات واالحتياج إىل مهارات إضافية من املوظفني.-اخنفاض أمهية بعض األنشطة وتوقع االحتياج إىل نفس العدد من ملوظفني.

املصدر :سربينة ،مانع ،)2015(،اثر اسرتاتيجية تنمية املوارد البشرية على أداء األفراد يف اجلامع ات – دراسة حالة :عينة من اجلامعات اجلزائرية ،اطروحة دكتوراه ،كلية العلوم القتصادية
والتجارية وعلوم التسيري ،جامعة حممد خضري – بسكرة ،اجلزائر ،ص.126
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اشار( ( 2002،McClellandإىل ان هذا األسلوب يتضمن دراسة وحتليل اعمال املنظمة بشكل عام ،وذلك لتحسني االحتياجات
َ
التدريبية بشكل علمي للتأكد من ان التدريب سوف حيسن أداء املنظمة وحيقق أهدافها.

Issue: 6

وقد بني( )Harris et al،2000إِن هناك ثالثة أساليب لالحتياجات التدريبية مت حتديدها بشكل علمي هي:
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-2صياغة اسرتاتيجية التدريب
بني( )2009،Armstrongأبَنه حاملا يتم حتديد االحتياجات التدريبية سوف يقوم فريق التدريب بفرز أولوايت التدريب
ووضع خطط أولية ،ويدرس تكاليفها مث يقوم بتسليم مشروعات خطَطه إىل اإلدارة العليا لغرض مصادقتها ،وتتضمن اخلطط األولية

اجملاالت الرئيسة للتدريب ،وعدد فئات العاملني املستهدفني وطبيعة التدريب املقرتح وجدولة الوقت األويل لربانمج التدريب اليت
تتضمنها املقرتحات وتقديرات التكاليف املرجح احتياجها ،وعند صياغة اسرتاتيجية التدريب املستمدة من حتقيق أهداف املوارد
البشرية للمنظمة ،جيب على املنظمة اعتماد برامج التدريب والتطوير جلميع األَقسام االدارية وذلك لضمان كفاية مواردها البشرية
للوفاء بواجباهتم ومسؤولياهتم املختلفة (النيصايف،)31 :2020 ،وعند صياغة اسرتاتيجية التدريب جيب ان أتَخذ املنظمة ابالعتبار
جمموعة من االجراءات تتضمن ماأييت(:)2001،Denisi&Griffin
 .1حتديد أهداف الربانمج التدرييب.
 .2وضع املنهاج التدرييب.
 .3اختيار طرائق التدريب.
 .4توافر مستلزمات الربانمج التدرييب.
 .5اختيار املتدربني.
 .6اختيار املدربني.
 .7اعداد موازنة التدريب.
 .8حتديد مكان تنفيذ التدريب.
 .9حتديد اجلدول الزمين (البيضاين.)37-35 :2019،
وقد أَشار( )2009:35،Stewart&Brownإىل أَن التدريب خيتلف وفقا لالسرتاتيجية اليت تعتمدها املنظمة ،فاملنظمة
اليت تتبع اسرتاتيجية الكلفة يفرتض ان يقوم التدريب على مساعدة املوارد البشرية حبل مشاكلهم وتطوير كفايتهم وقدراهتم يف
استخدام مدخالت العملية االنتاجية ،أما يف حال اتباع املنظمة اسرتاتيجية التميز فيفرتض ان يقوم التدريب مبساعدة املوارد البشرية
لتقدمي خدمة افضل وان يكون أكثر قدرة على االبداع واالبتكار ،أما فيما خيص عملية التدريب بشكل عام ،فأن املنظمة اليت يكون
توجهها تدريب املوارد البشرية جلعلهم ذو خربة ستحتاج إىل تدريبهم أكثر من املنظمة اليت يكون توجهها استقطاب األفراد من ذوي
اخلربة.

 -3تنفيذ اسرتاتيجية التدريب
تتضمن هذه املرحلة القيام بنقل الربانمج التدرييب من الواقع النظري إىل الواقع العملي ،إذ تبدأ عملية التنفيذ الفعلي من
خالل حتديد املكان ،والزمان للربانمج التدرييب وعادةا ما يتم حتديد مشرف أو منسق لعملية تنفيذ الربانمج ،ويتبني يف هذه املرحلة
أمهية عملية التخطيط ومدى امكانية تطبيقهُ بنجاح (شأويش.)9 :2005،
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ب -األ متتة.
ت -تغيري نوعية العاملني الذين مت تعيينهم يف املنظمة.
وهناك اسرتاتيجيات اخرى مثل خفض ودوران وتغيري توزيع العاملني ذات أوقات دوام كامل وأوقات دوام جزئي وادخال
املمارسات املبتكرة مثل تقاسم العمل أو ساعات العمل املرنة ،وأن أي من هذه االسرتاتيجيات ستؤثر ابلطبع يف حاجات التدريب،
ويف الواقع سيحتاج املديرون إىل توقع أتثريات املستقبل لكل تغيري ملعرفة وتوقع حاجات التدريب املستقبلية(الرديين.)74 :2014،
 -4التقييم
هي املرحلة اليت يتم فيها حتديد مدى فاعلية الربامج واجلهود التدريبية ودرجة حتقيقها لألهداف املخططة ،إذ تستطيع املنظمة
ان حتدد مدى مسأمهة انشطة التدريب االسرتاتيجي يف حتقيق أهدافها وذلك عن طريق حتديد ومجع خمرجات العملية التدريبية حبيث
تكون مقاسة ومتضمنة ملدى رضا املتدربني عن الربامج التدريبية اليت شاركوا فيها ومدى التغري احلاصل يف مهاراهتم واجتاهاهتم نتيجة
لذلك ،فضالا عن حتديد فيما إذا كانت الربامج التدريبية قد حققت النتائج املتوخاة وذات صلة مبخرجات املنظمة واملرتبطة أبهدافها
االسرتاتيجية (.)2009: 47،Noe&Winkler
وهناك عدة أساليب لتقييم الربامج التدريبية هي ( ،العزأوي:)195 :2009،
أ -قبل بدء الربانمج التدرييب.
ب -أَثناء الربانمج التدرييب.
ت -بعد االنتهاء من الربانمج التدرييب.
ويع ُد أسلوب التقييم بعد االنتهاء من الربانمج التدرييب هو األكثر استخدام ا ملا حيققه من تشكيل نظرة مشولية حول العملية
التدريبية ،كما ان تقييم العملية التدريبية له مردود اجيايب للمنظمة منها:

أ -مدى حتقيق الربامج التدريبية لألهداف املخططة هلا ،وحتقيق النتائج املتوقعة .
ب -حتديد جوانب القوة والضعف يف الربانمج التدرييب.
معوقات اسرتاتيجية التدريب
هناك معوقات قد حتول دون تطبيق اسرتاتيجية التدريب يف املنظمة هي:
 -1ضعف وضوح االسرتاتيجية العامة للمنظمة ،وابلتايل عدم وضوح أهدافها اليت تسعى لتحقيقها.
 -2مجود القوانني والتشريعات.
 -3ضعف وجود الدعم الكايف من قبل اإلدارة العليا ،مما يؤدي إىل عدم اهتمامها بصياغة االسرتاتيجية العامة للمنظمة
واالسرتاتيجيات الوظيفية االخرى.
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أ -تغيري توزيع العمل مما قد يؤدي إىل تغيري مهارات العاملني وإعدادهم للمستقبل.
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إن تنفيذ اسرتاتيجية التدريب أمر مهم لتجنب النقص املستقبلي يف املهارات والقدرات ،وان دراسة املتطلبات السابقة أو
اسقاط احتياجات املاضي إىل املستقبل ال تكفي هلذا الغرض ،ولتضييق الفجوة بني املوارد البشرية حاليا والطلب املستقبلي يستطيع
املديرون القيام مبا هو افضل من جمرد استخدام املوارد البشرية احلالية من خالل االيت:
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 -4ضعف توافر الثقافة التنظيمية الداعمة واملسأمهة للتدريب .
 -5ضعف توافر النظم التكنولوجية احلديثة املعاصرة الداعمة واملسأمهة للتدريب.
 -6ضعف نشاط حتليل الوظائف يف املنظمة .
 -7ضعف اإلمكانيات املالية املتاحة للتدريب .
 -8ضعف مشاركة مديري إدارة املوارد البشرية يف اعداد وصياغة االسرتاتيجيات على مستوى املنظمة وعلى مستوى دوائرهم
الوظيفية.
( الشرعة والطرأونة ) 8: 2008،و( الفتألوي )28 :2018،و(الزهراين.)712 :2012،
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املبحث الثاين  :جودة اخلدمة الفندقية
أولا  -:مفهوم وأمهية جودة اخلدمة الفندقية

أساسيا يف عملية املنافسة وتتنافس املنشات السياحية على أساس جودة اخلدمة املقدمة للزبون وان قياس كفاءة ادائها يف السوق
يتحدد حبسب مستوى اخلدمة املقدمة لزابئنها ،وعلية سوف نتطرق أوالا ملفهوم اخلدمة ومفهوم اجلودة مث التطرق إىل مفهوم جودة
اخلدمة الفندقية.
يعد التطرق إىل تعريف اخلدمة من املوضوعات الصعبة اليت تواجة الكتاب والباحثني قياسا إىل تعريف السلع املادية ،وذلك
كون اخلدمة اخذت امناطا متعددة يف عملية ادائها من جهة ويف اتصال مع الزبون من جهة اخرى.
قد عرفتها اجلمعية األمريكية على أهنا " النشاطات أو املنافع اليت تعرض للبيع أو اليت تعرض الرتباطها بسلعة معينة " .
( أورمان.) 4 :2000،
وقد عرف ( )2002:35،Françoisاخلدمة ابهنا "عبارة عن نشاط إنساين يتم من خالل تقدمي منافع،حبيث يكون
هذا النشاط غري ملموس ال يتم حيازته وإمتالكه" .حيث تؤدي جودة اخلدمة الفندقية دور أساسي يف تصميم وانتاج اخلدمة
وتسويقها وله أمهية ابلغة لكل من مقدم اخلدمة واملستفيد منها ( ،حمسن.)13 :2012،
فإذا أردت املنظمة املقدمة للخدمة حتسني جودة اخلدمات املقدمة ،يتوجب عليها أوالا أن تفهم وتدرس الكيفية اليت يقرر
فيها الضيف جودة اخلدمة املقدمة وحيكم عليها(،مجال.) 53 :2013،
وكنتيجة ملا تقدم ميكن ان تكون جودة اخلدمة الفندقية هي -:
" هي جمموعة صفات ومسات لنشاط إنساين مقدم إلشباع حاجات ورغبات الزابئن لتحقيق أكرب ربح ممكن واحلصول على
أكرب حصة سوقية وبذلك حتقق التمييز بني املنظمات " .والشكل التايل رقم ( )2يوضح جودة اخلدمة.
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تتصف التوجهات احلديثة ابالهتمام املتزايد ابشباع حاجات الزبون وذلك بتقدمي اخلدمات ذات اجلودة العالية حيث اثبتت اجلودة
دورها املتميز والفعال يف مواجهة التنافس العاملي وجاء هذا الربهان من منظمات اجملتمع املختلفة .ومبا ان اخلدمة الفندقية تعد حمورا
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جودة
الخدمة

الفجوة(مست
وى الخدمة)

توقعات
الزبون
للخدمة

ادركات
الزبون
لالداء
الفعلي

شكل رقم()2توضيحي جلودة اخلدمة
املصدر:ليندة فليسي ،وافع جودة اخلدمات يف املنظمات ودورها يف حتقيق األداء املتميز،مذكرة ماجستري يف العلوم القتصادية،جامعة
احممد بوفرة بومرداس،2012/2011،ص .44

اثني ا -:أمهية جودة اخلدمة الفندقية
وجلودة اخلدمة أمهية ابلغة ابلنسبة للمنظمات اليت هتدف إىل حتقيق النجاح واإلستقرار ففي جمال املنتجات السلعية ميكن
استعمال التخطيط يف اإلنتاج وتصنيف املنتجات ابنتظار الزابئن ،أما يف جمال اخلدمات فإن الزابئن واملوظفني يتعاملون معا من

أجل خلق اخلدمة وتقدميها على أعلى مستوى ،ويقع على عاتق املنظمات االهتمام ابملوظفني والزابئن مع ا ،وميكن تلخيص أمهية
جودة اخلدمة فيمايلي. )2013:213،DEBRA (،:

 .1منو جمال اخلدمة  :ازداد عدد املنظمات اليت تقوم بتقدمي اخلدمات بشكل متسارع فمثالا نصف املنظمات األمريكية يتعلق
نشاطها بتقدمي اخلدمات إىل جانب ذلك فاملنظمات اخلدماتية مازالت يف منو متزايد ومستمر.

 .2ازدايد املنافسة  :إن تزايد عدد املنظمات اخلدمية سوف يؤدي إىل وجود منافسة شديدة بينها ،ويسأهم االعتماد على جودة
اخلدمة يف خلق مزااي تنافسية عديدة هلذه املنظمات.

 .3فهم الزابئن  :يطلب الزابئن دائما يريدون املعاملة اجليدة ويكرهون التعامل مع املنظمات اليت تركز على اخلدمة فقط ،فال
يكفي تقدمي خدمة ذات جودة وسعر جيد دون توفري املعاملة اجليدة والفهم األكرب لزابئن.

 .4املدلول اإلقتصادي جلودة اخلدمة  :أضحت املنظمات اخلدمية يف يومنا هذا تركز على توسيع حصتها السوقية ،وال يتوجب
على املنظمات السعي من أجل إجتداب زابئن جدد فقط ولكن جيب أيضا احملافظة على الزابئن احلاليني ولتحقيق ذلك جيب

االهتمام أكثر مبستوى جودة اخلدمة( ،الدراركة.)151 : 2001،
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وقد ذكرها أيض ا (الصرييف )23 :2003،وأوضح أهم اخلصائص اليت جيب ان تتمتع هبا جودة اخلدمة الفندقية وهي كااليت:

- 2الفهم واإلدراك  - :ويتمثل يف إستعداد مقدم اخلدمة يف إعطاء الوقت الكايف للعميل للتحدث وإبداء وجهة نظره دون ملل أو
صحر هبدف فهم حاجات العميل اخلفية.
- 3التوقيت  :وميثل يف حمأولة حتقيق رغبة العميل يف تقدمي اخلدمة له يف الوقت الذي يريده .
- 4الثقة يف أداء اخلدمة -:وهذه الثقة إمنا تتأثر من خالل السمعة اليت يتمتع هبا مقدم اخلدمة .
 -5املضمون الذايت للخدمة - :يتمثل يف املهارة اليت جيب أن يتمتع هبا مقدم اخلدمة وذلك فيما يتعلق بطريقة عرض اخلدمة وإقناع
الزابئن هبا.

Volume: 4

- 1االتصاالت - :وتتمثل يف القدرة على اإلصغاء للعميل لفهم مجيع رغباته ومتطلباته سواء حتدث أو صمت تعترب أيض ا وسيلة
للتعبري.

Issue: 6

اثلثا -:خصائص جودة اخلدمة الفندقية

- 6االستمرارية- :وتعين املقدرة على أداء اخلدمة بنفس الكفاءة والفاعلية طوال الوقت.
 7املطابقة - :أي حتقيق التجانس بني تطلعات العميل واخلدمة املقدمة أي حتقيق اخلدمة درجة اإلشباع اليت يتطلع إليها العميل.
 8األدوات- :قد يتطلب تقدمي بعض اخلدمات استعمال بعض األدوات املادية لذلك مثل األدوات اليت يستخدمها الطبيب ،وهنا
يتوقع العميل أبن تكون األدوات متوفرة وعلى درجة عالية من الكفاءة .
رابع ا -:أبعاد جودة اخلدمة الفندقية
إن قياس جودة اخلدمة بشكل عام يتم من خالل عدة أبعاد متتاز هبا اخلدمة ومتثل أهم متطلبات الزابئن فقد تنأول العديد
من الكتاب والباحثني يف جمال إدارة اإلنتاج والعمليات وتصنف أبعاد جودة اخلدمة بشكل عام وصنفوها إىل عدة تصنيفات ،أما
أبعاد جودة اخلدمة الفندقية فيمكن متخيصيا عمى النحو اآليت-:
جدول رقم()2
ابعاد جودة اخلدمة الفندقية
ت
اسم الباحث

السنة

الملموسية

التعاطف

االمان

االستجابة

االعتمادية

1

المصري270،

2002

*

*

*

*

*

2

النعيمي19:

2005

*

*

*

3

الصواف واسماعيل3:

2005

*

*

*

*

4

Zeithaml&et>al:116

2006

*

*

*

*

*

5

Kotler;et:602

2009

*

*

*

*

*

6

قدورة29:

2011

*

*

*

*

*

7

مشعل19:

2015

*

*

*

*

*

8

شريف50:

2016

*

*

*

*

*

9

بوشاشية70:

2017

*

*

*

المجموع
النسبة

المصداقية

زمن
التسليم

المجاملة

*
*

*

9

7

6

8

8

3

1

1

%90

%70

%60

%80

%80

%30

%1

%1
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إعداد الباحثة ابلعتماد على وفق ببعض ماجاء يف الفكر اإلداري.
يتضح لنا من خالل اجلدول رقم( )2وجود بعض العناصر نسبتها  %90والبعض االخر جتأوز  %80و  %60لذا ارأتت
الدراسة احلالية تضمن هذه املتغريات بشي من اإليضاح واعتمادها كابعاد جلودة اخلدمة الفندقية وتضم االيت-:
أوالا -:امللموسية :على الرغم من ان املنظمات الفندقية تعتمد على العنصر البشري ابلدرجة يف تقدمي خدماهتا إال مع ذلك ينبغي
ان تكون هنالك جوانب ملموسة ذات درجة عالية من التقنية ميكنها من تقدمي اخلدمات بشكل أفضل للضيوف ،فضالا عن وضع
ديكورات وأثث ومظهر الئق للعاملني يتناسق مع درجة الفندق ،إذ ان نظر الضيوف كجمالية املنظمة الفندقية متكنهم من تقييم
جودة خدماهتا"( .النعيمي)18 :2005،
ثني ا -:االستجابة  :هي قدرة مقدم اخلدمة على إالستعداد لتقدمي اخلدمة للزبون بشكل دائم ويف الوقت الذي حيتاج الية
للزبون،ويتطلب من مقدمي اخلدمات الرغبة وإالستعداد يف خدمة الزابئن دون أي تردد أو ملل ،إذ ان إالستجابة ملتطلبات وحاجات
الزابئن وحاجاهتم والعمل على تلبيتها يف الوقت احملدد تشعرهم ابن املنظمة الفندقية مهتمة هبم وتعمل على تقدمي افضل اخلدمات
هلم" ( .املصري) 270 :2002،
ثلث ا -:االعتمادية -:هي القدرة على تقدمي خدمة توافق توقعات الزبون ومتكنة من االعتماد عليها بدرجة عالية من الصحة
والدقة،ويعد هذا البعد من أهم إالبعاد اليت هلا األولوية يف قطاع اخلدمات كما أكدت ذلك اغلب الدراسات ان االعتمادية يف
املنظمة الفندقية تعد معيارا أساسيا للزبون يف تقييم اجلودة للخدمات املقدمة( ،املصري)2002:270،
رابعا -:التعاطف :هو مدى قدرة مقدم اخلدمة على فهم حاجات الزبون وحتديدها،حيث يستطيع مقدم اخلدمة اخلدمة يف بعض
األحيان كسب رضا الزبون من خالل جماملته أو مالطفته أبسلوب مهذب وحمرتم ،إذ ينبغي ان يتحلى مقدمو اخلدمات يف املنظمات
الفندقية ابلقدرة على احلديث أبسلوب لطيف ومهذب مع الزابئن ،حيث يشري التعاطف إىل درجة العناية ابلزبون ورعايته بشكل
خاص ،واالهتمام مبشاكله والعمل على إجياد حلول هلا بطرق انسانية راقية( ،نصورو ابراهيم.)423: 2016،
خامس ا :مناذج قياس جودة اخلدمة الفندقية :تعد عملية قياس جودة اخلدمة موضع جدل يف الكثري من الدراسات والبحوث املتخصصة
يف هذا الصدد،إال ان ذلك المينع من وجود معايري مشرتكة ميكن ان نطبقها على كافة املنظمات اخلدمية املتشاهبة ،أو املتماثلة وفيما
يلي سوف نتطرق إىل أهم طرق قياس جودة اخلدمة الفندقية(-:بوسطة.)81 :2010،
 -1مقياس عدد الشكأوى -:متثل عدد الشكأوى اليت يتقدم هبا الزابئن خالل فرتة زمنية حمددة مقياسا هاما يعرب على ان اخلدمات
اليت تقدم دون املستوى ،أو مايقدم هلم من خدمات اليتناسب مع إدراكهم هلا ،وهذا املقياس ميكن املنظمات الفندقية من اختاذ
إالجراءات املناسبة لتجنب حدوث املشاكل وحتسني جودة ماتقدمة من خدمات لزابئنها .
منوذجا يدعى بتحليل الفجوة PARASURAMAN )،(ZEITHA،
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الفجوة األوىل :وجود اختالف بني توقعات الزابئن ملستوى اخلدمة الفندقية وعدم إدراك اإلدارة لتوقعاهتم مبعىن آخر عدم إملام اإلدارة
يف الفندق ابحتياجات ورغبات الزابئن املتوقعة.)2009:634،Urban( ،
الفجوة الثانية :يوجد تباين بني املواصفات اخلاصة ابخلدمة الفندقية املقدمة ابلفعل وادراكات اإلدارة لتوقعات الزابئن بسبب عدم
التزام اإلدارة بتحقيق اجلودة أو بسبب تنظيمي يتمثل يف عدم كفاءة مقدمي اخلدمة أو غياب التزام اإلدارة .
) 2006:243)،Helsdingen
الفجوة الثالثة :يوجد تباين بني إدراك اإلدارة ملواصفات جودة اخلدمة واخلدمة الفندقية املقدمة فعلي ا أو ما يطلق عليها بفجوة األداء

اليت تنشأ بسبب صعوبة وضع معايري حمددة لتوحيد األداء وتقدمي اخلدمة،وصعوبة تقدير مدى التزام املوظفني بتقدمي اخلدمة مبستوى
معني.)1999: 378،Zeithaml( ،

الفجوة الرابعة :يوجد تباين بني الوعود اليت يقدمها الفندق حول مستوى اخلدمة من خالل االتصال ابلزابئن ومستوى اخلدمة
الفندقية املقدمة ومواصفاهتا.)1999:377، Botton(،
الفجوة اخلامسة :يوجد التباين بني توقعات الزابئن واخلدمة الفندقية املقدمة فعليا فاخلدمة ذات اجلودة العالية هي اليت تتوافق أو
تفوق توقعات الزابئن(،علي.)57 :2016،

 -3مقياس القيمة  -:الفكرة إالساسية هلذا املقياس هي ان القيمة املقدمة للزابئن من طرف املنظمة تعتمد على املنفعه اخلاصة ابخلدمات
املدركة من جانيب الزبون والتكلفة للحصول على هذه اخلدمات،فالعالقة بني املنفعة والسعر هي اليت حتدد القيمة فكلما زادت املنفعة
اخلاصة ابخلدمات املدركة كلما زادت القيمة املقدمة للزابئن وكلما زاد اقباهلم على طلب هذه اخلدمات،ومما الشك فية هذا املقياس
سوف يدفع املنظمات إىل تلركيز جهودها حنو تقدمي خدمة متميزة للزابئن ابقل تكلفة ممكنة.
 -4مقياس الرضا  -:وهو أكثر املقاييس استخدام ا لقياس اجتاهات الزابئن حنو جودة اخلدمات املقدمة ،وخاصة بعد حصوهلم على
اخلدمات عن طريق توجية إال سئلة التيتكشف ملنظمات اخلدمة طبيعة شعور الزابئن حنو اخلدمة املقدمة وجوانب القوة والضعف
هبا،وبشكل اخر ميكن املنظمات من تبين اسرتاتيجية للجودة تتالئم مع احتياجات الزابئن،وحتقيق هلم الرضاحنو مايقدم هلم من
خدمات .

 -5مقياس األداء الفعلي -:يركز هذا املقياس على األداء الفعلي للخدمة املقدمة ابعتبار ان جودة اخلدمة ميكن احلكم عليها بشكل
مباشر من خالل اجتاهات الزابئن،وميكن التعبري عن ذلك ابملعادلة إالتية:
جودة الخدمة = االداء
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حيث يعتمد على حتليل وحتديد مصادر مشاكل جودة اخلدمة الفندقية ،وميكن احلكم على درجة اجلودة من خالل مقارنة
املتوقع ابملدرك لتحديد الفجوات .يتكون هذا النموذج من مخسة أبعاد ويساعد هذا النموذج يف قياس الفجوة بني توقعات الزبون
متلقي اخلدمة واألداء الفعلي للخدمة املقدمة.

Issue: 6

 -2مقياس الفجوة -:طور كال

Shimaa Qasim HAFEZ

املبحث الثالث
وصف عينة البحث وعرض وحتليل نتائج البحث
يتناول هذا املبحث حمورين يتضمن احملور األول وصف عينة البحث من (املستجيبني يف فندق املنصولر ميليا) من انحية
متغرياهتم الدميوغرافية فضالا عن بعض املتغريات الوظيفية .بينما يتضمن احملور الثاين .
احملور األول :وصف عينة البحث من (املستجيبني يف فندق املنصور ميليا).
يبني اجلدول ()3عرض ا مفصالا ملتغريات أفراد عينة البحث والبالغ عددهم ( )55فردا وفق ا للبياانت اليت قدموها من خالل
إجاابهتم على استمارات االستبانة اخلاصة هبم .
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جدول ( )3نتائج التحليل الوصفي للمعلومات التعريفية
املعلومات التعريفية

ذكر

32

58.2

انثى

23

41.8

55

100 %

سنة فأقل30

6

10.9

40سنة إىل  31من

25

45.5

50سنة إىل  41من

16

29.1

سنة فأكثر 51

8

14.5

55

100 %

دكتوراه

2

3.6

ماجستري

3

5.5

دبلوم عايل

7

12.7

بكالوريوس

43

78.2

55

100 %

سنوات فما دون5

8

14.5

 10سنوات إىل 6

11

20.0

15سنة إىل 11

15

27.3

20سنةاىل 16

14

25.5

 21سنة فأكثر

7

12.7

55

100 %

سنوات فما دون5

24

43.6

 10سنوات إىل 6

17

30.9

15سنة إىل 11

7

12.7

 20سنةاىل 16

3

5.5

 21سنة فأكثر

4

7.3

55

100 %

مل اشارك

7

12.7

1دورة إىل 3

26

47.3

4دورة إىل 6

11

20.0

7دورة إىل 9

11

20.0

10دورة فأكثر

-

-

55

100 %

اجملموع

العمر

اجملموع

املؤهل العلمي

اجملموع

مدة اخلدمة

اجملموع

مدة اخلدمة يف املنصب
احلايل

اجملموع

عدد الدورات التدريبية يف
جمال إلختصاص

اجملموع

Volume: 4

النوع إلجتماعي

الفئة املستهدفة

التكرار

النسبة املئوية %

املصدر :نتائج التحليل إلحصائي لستمارة الستبانة ابستخدام الربانمج إلحصائيspss v.26 .
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 -1توزيع أفراد العينة حبسب النوع إلجتماعي.
يوضح جدول( )3ان عينة البحث اشتملت على كال اجلنسني من الذكور وإالانث ،إذ بلغ عدد الذكور ( )32ذكرا بنسبة
مئوية بلغت ( ،)58.2%وبلغ عدد إالانث ( )23أُنثى وبنسبة مئوية ( ،)41.8%وهذا يشري إىل ان نسبة إالانث تكاد تكون
مقاربة لنسبة الذكور مما يؤشر ان املنظمة املبحوثة تعتمد على كال اجلنسني بتقدمي خدماهتا ،وكما موضح يف الشكل (.)3

النوع االجتماعي
النوع االجتماعي ذكر

41.8%

58.2%

النوع االجتماعي انثى

شكل ( )3توزيع أفراد العينة حبسب النوع إلجتماعي

 -2توزيع أفراد العينة حبسب متغري فئات العمر:
يبني اجلدول ( )3أن أكرب نسبة من أفراد العينة قد حتققت للفئة العمرية (من  31إىل  40سنة) ،إذ بلغ عدد افرادها ()25
فردا وبنسبة مئوية قدرها (،)45.5%ويشري ذلك إىل ان افراد العينة اغلبهم من فئة الشباب ،وتليها الفئة العمرية (من  41إىل
 50سنة)،إذ بلغ عدد افرادها ( )16فردا وبنسبة مئوية قدرها ( ،)29.1%وتليها الفئة العمرية ( 51سنة فأكثر) ،إذ بلغ عدد
افرادها ( )8أفراد وبنسبة مئوية ( ،)14.5%وتليها الفئة العمرية ( 30سنة فأقل) ،إذ بلغ عدد افرادها ( )6فردا وبنسبة مئوية قدرها
( )10.9%وهي الفئة إالقل من جمموع أفراد العينة ،وكما موضح يف الشكل(.)4

العمر
45.5%
29.1%
14.5%

8

25

16

10.9%

60

6

40
20
0

 51سنة فأكثر من  41سنة الى 50

 31سنة الى 40
العمر

شكل ( ) 4توزيع أفراد العينة حبسب متغري فئات العمر
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أن عينة البحث هلا القدرة والكفاءة يف فهم فقرات االستبانة مما ينعكس اجيابيا على النتائج النهائية للبحث ،وكما موضح يف الشكل
(.)5

المؤهل العلمي
78.2%

80

43

12.7%

60

5.5%

7

3.6%

40

3

2

ماجستير

دكتوراه

20
0

بكالوريوس

دبلوم عالي
المؤهل العلمي

شكل ( )5توزيع أفراد العينة حبسب متغري املؤهل العلمي

يبني اجلدول ( )4إىل وجود اتفاق يف اجاابت افراد العينة ومبستوى استجابة مرتفع ،ونستدل من اجلدول أن مستوايت أمهية
الفقرات ضمن مراحل اسرتاتيجية التدريب وقد توزعت بني أعلى مستوى اجابه حيث ختتار إدارة التدريب برامج التدريب اليت
تنسجم مع اسرتاتيجية املنظمة .حترص اإلدارة على اختيار الربامج التدريبية اليت تتوائم مع رسالتها ورؤيتها.يف حني حققت الفقرة
( )3واليت نصت على حترص اإلدارة على توافر كافة املستلزمات اليت حيتاجها املدرب لتنفيذ الربانمج التدرييب ،مبا يؤكد اتفاق معظم
أفراد عينة الدراسة على ان إدارة فندق املنصور تضع خطط وتصورات عن إالحتياجات التدريبية املستقبلية مبا يدعم إسرتاتيجيتها،
تقوم إدارة التدريب بتقييم التدريب اثناء تنفيذ العملية التدريبية لتصحيح إالحنرافات وجتأوز نقاط الضعف.
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يبني اجلدول ( )3أن املؤهل العلمي ذو النسبة إالكرب من أفراد العينة هو من محلة شهادة البكالوريوس ،إذ بلغ عدد احلاصلني
عليها ( )43فردا وبنسبة مئوية بلغت (،،)78.2%تليها نسبة األفراد احلاصلني على شهادة الدبلوم العايل حيث بلغ عدد احلاصلني
عليها ( )7فردا وبنسبة مئوية بلغت ( ،)12.7%تليها نسبة األفراد احلاصلني على شهادة املاجستري إذ بلغت (  ،)5.5%تليها
نسبة األفراد احلاصلني على شهادة الدكتوراه إذ بلغت ( ،)3.6%وهي النسبة إالقل من بني افراد العينة ،وتوضح النسب يف أعاله
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 -3توزيع أفراد العينة حبسب متغري املؤهل العلمي
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يوضح اجلدول (  )4املتغري األول اسرتاتيجية التدريب
مقياس إلجابة
اتفق

الفقرات

 -1ختتار إدارة التدريب برامج

التدريب

اتفق

متاما
ت

اليت

حمايد

ل اتفق

تنسجم

مع 20

36.4

%
24

ت

%

43.6

7

ت
12.7

%
2

ت
3.6

ل
اتفق متاما
%
2

ت

%

3.6

اسرتاتيجية املنظمة.
 -2حترص اإلدارة على اختيار

الربامج التدريبية اليت تتوائم مع 11

رسالتها ورؤيتها.

20.0

26

47.3

9

16.4

9

16.4

-

-

 - -3حترص اإلدارة على توافر
كافة املستلزمات اليت حيتاجها 17
املدرب لتنفيذ الربانمج التدرييب.

 -4تضع اإلدارة خطط وتصورات

عن

إلحتياجات

التدريبية 14

30.9

25.5

26

24

47.3

43.6

7

10

12.7

18.2

3

7

5.5

12.7

2

-

3.6

-

املستقبلية مبا يدعم إسرتاتيجيتها .
 --5تقوم إدارة التدريب بتقييم
التدريب اثناء تنفيذ العملية

التدريبية لتصحيح إلحنرافات

18

32.7

22

40.0

9

16.4

4

7.3

2

3.6

وجتأوز نقاط الضعف.
املصدر :إعداد الباحثة.

يشري اجلدول ( )5اعاله إىل وجود اتفاق يف اجاابت افراد العينة ومبستوى استجابة مرتفع ،ونستدل من اجلدول أن مستوايت
أمهية الفقرات ضمن إالبعاد قد توزعت بني أعلى مستوى إجابه تؤكد ان اإلدارة يف فندق املنصور حيث عامليه بصورة مستمرة على
ترتيب وتنظيف الغرف والصاالت ،ووجود اتفاق يف اجاابت افراد العينة ومبستوى استجابة مرتفع ،وهذا يشري إىل ما يؤكد ان تلقى
إالستجابة الطوعية للعمل دون تذمر أبي صورة كانت ،يف حني حققت الفقرة ( )3واليت نصت على امتالك العاملون يف الفنادق
معلومات كافية لإلجابة على اسئلة الزابئن ،وكذلك حتتفظ إدارة الفندق بسجالت دقيقة وموثوقة عن الزابئن ميكن الرجوع إليها ،مبا
يؤكد اتفاق معظم أفراد عينة الدراسة على ان إدارة فندق املنصور هتتم مبصلحة الضيف وجتعل االهتمام بذلك جزءا من أهدافها من
أجل الوصول إىل الفاعلية وحتقيق رضا الضيف اضافة إىل إالرابح اليت تصل عليها املنظمة جراء تقدمي خدمات متكاملة.
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يوضح اجلدول (  )5املتغري الثاين حتسني جودة اخلدمة الفندقية

Volume: 4

مقياس إلجابة
الفقرات

اتفق متاما
ت

اتفق
%

ت

حمايد
%

ت

ل اتفق
%

ت

ل اتفق متاما
%

ت

%

 -1حتث إدارة الفندق عامليها بصورة
مستمرة على ترتيب وتنظيف الغرف
والصإالت.

15

27.3

24

43.6

6

10.9

9

16.4

1

1.8

 -2تلقى إالستجابة الطوعية للعمل
دون تذمر أبي صورة كانت.

18

32.7

24

43.6

4

7.3

5

9.1

4

7.3

 -3ميتلك العاملون يف الفنادق
معلومات كافية لإلجابة على اسئلة
الزابئن.

11

 -4حتتفظ إدارة الفندق بسجالت

دقيقة وموثوقة عن الزابئن ميكن الرجوع
إليها.
 -5يوجد استعداد دائم من قبل
العاملني لتلبية طلبات الزابئن بشكل
فوري.

14

9

20.0

25.5

16.4

28

24

26

50.9

43.6

47.3

11

11

11

20.0

20.0

20.0

4

5

5

7.3

9.1

9.1

1

1

4

1.8

1.8

7.3

املصدر :إعداد الباحثة.
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املبحث الرابع :الستنتاجات والتوصيات
أولا :الستنتاجات
أييت:

يركز هذا املبحث على إالستنتاجات اليت مت التوصيل إليها بناءا على النتائج اليت مت احلصول عليها يف اجلانب العملي وكما

 -1قلة اهتمام إدارة الفندق ابشراك كافة العاملني لديها بدورات تدريبية ختصصية مما ينعكس ذلك على مهاراهتم وقدراهتم ومستوى
ادائهم يف مواكبة التغريات املتسارعة والتكيف معها.
 -2قلة اهتمام إدارة املنظمة املبحوثة مبرحلة التقييم مقارنة ببقية املراحل وقد يعود ذلك إىل قلة اهتمام اإلدارة جبمع املعلومات عن
عملية تنفيذ التدريب.
 -3يوجد اهتمام واضح إلدارة املنظمة املبحوثة مبرحلة صياغة اسرتاتيجية التدريب ،وقد يعود ذلك إىل اهتمام إدارة التدريب ابعتماد
برامج تدريبية تنسجم مع أهداف املنظمة ،وهذا مما يسهم يف تنمية مهارات وقدرات العاملني لديها.
 -4ال يوجد حرص من قبل إدارة املنظمة املبحوثة ابلشكل الذي يسهم يف تقوية العالقات بني األفراد العاملني لديها وابلشكل
الذي ميكنها من تطوير اجتاهاهتم وسلوكياهتم وهذا مما ينعكس سلبا على أداء املنظمة ككل.
اثني ا :التوصيات
 -1اشراك كافة العاملني يف فندق املنصور ميليا يف دورات ختصصية وخاصة من الذين مل يشاركوا يف اية دورة أو من الذين لديهم
مشاركات قليلة.
 -2زايدة اهتمام إدارة املنظمة املبحوثة مبرحلة التقييم للوقوف على مدى اكتساب املتدرب من املعارف ومهارات وقدرات وذلك
بعد انتهاء مدة التدريب املقررة من خالل اعتماد أسلوب املقارنة بني أداء املتدرب قبل وبعد العملية التدريبية.
 -3زايدة اهتمام إدارة املنظمة املبحوثة مبرحلة صياغة اسرتاتيجية التدريب ابلشكل الذي يسهم يف التكامل مع اسرتاتيجية املنظمة
وذلك من خالل مراجعة اخلطط إالسرتاتيجية للتدريب وفقا للتغريات يف البيئة الداخلية واخلارجية للمنظمة.
 -4ان حترص إدارة املنظمة املبحوثة على تقوية العالقة بني األفراد العاملني لديها مبا خيدم توجهاهتا إالسرتاتيجية وذلك من خالل
حثهم على العمل كفريق واحد فضالا عن اشراكهم يف دورات مشرتكة لتقوية العالقة وتنمية أواصر الود والتعاون بينهم مما يسهم يف
زايدة والئهم للمنظمة .

311

Rimak International Journal of Humanities and Social Sciences
Issue: 6

املصادر
أولا /املصادر العربية

اجلزائر ،سنة . 2010
مجال،دينا حامد والعبيدي ،ارادن حامت ،مدى امكانية تبين مباحث إدارة اجلودة الشاملة يف القطاع السياحي دراسة استطالعية الراء
عينة من العاملني يف العتبة العلوية املقدسة ،جملة تكريت للعلوم إالدارية وإالقتصادية ،جملد9و العدد ،27
ص.53،2013
حسونه ،فيصل ( "،)2011إدارة املوارد البشرية" ،الطبعة األوىل ،دار اسامه ،إالردن ،عمان .
الدراركة،مامون،إدارة اجلودة الشاملة ،دار صفاء للنشر ،ط،1عمان.2001،
الرديين ،أخالص خالد نصيف ( " ) 2014تشخيص أتثري ممارسات اسرتاتيجية التدريب يف أداء املنظمات ابلتطبيق على
عينة من مكاتب املفتشني العامني " حبث تطبيقي – دبلوم عايل املع ادل للماجستري يف إدارة إالعمال – كلية
اإلدارة وإالقتصاد – جامعة بغداد .
الزهراين،عبدهللا بن عطية(،)2012اسرتاتيجية التدريب وأثرها على اجلدارات السلوكية للعاملني يف املصارف التجارية السعودية ،اجمللة
إالردنية يف إدارة إالعمال ،اجمللّد  ،8العدد .4

السامل ،مؤيد سعيد و صال  ،عادل حرحوش (  " ،) 2000إدارة املوارد البشرية" ،جامعة بغداد ،املكتبة الوطنية للنشر.
السكارنة ،بالل خلف (  " )2011تصميم الربامج التدريبية " ،دار امليسرة للنشر والتوزيع والطباعة ،الطبعة األوىل ،عمان.
شأويش ،مصطفى جنيب ( " ،) 2005إدارة املوارد البشرية  :إدارة األفراد" ،الطبعة العربية األوىل ،دار الشروق للنشر والتوزيع ،
عمان  -إالردن.
الشرعة ،عطا هللا حممد تيسري طافش ،الطرأونة ،حتسني امحد جعفر"،) 2008 (،اسرتاتيجية التدريب وأثرها على األداء يف

الشركات العامة الصناعية إالردنية " إالكادمية العربية للعلوم املالية واملصرفية فرع الكرك .
الصرييف،حممد عبد الفتاح،اإلدارة الرائدة،دار الصفاء للنشر،ط،1عمان.2003،
الطعاين،حسن أمحد،التدريب إالدري وفق رؤية تطويرية،دار وائل للنشر ،عمان ،إالردن.2013،
الفتألوي،امحد أمني سامل )2018( ،أتثري اسرتاتيجية التدريب يف مستوى الرضا الوظيفي( حبث ميداين يف ديوان وزارة الزراعة )،
حبث مقدم إىل جملس كلية اإلدارة و إالقتصاد – جامعة بغداد ،لنيل شهادة الدبلوم العايل يف التخطيط السرتاتيجي
ليندة صديق ،مسيكة إبراهيمي ،أثر إدارة عالقات الزابئن على والء الزبون ،امللتقى الوطين الثالث عشر حول" التسويق ابلعالقات
ودوره يف الرفع من أداء املنظمات" ،جامعة أوت  1955سكيكدة  -اجلزائر - 16 -15ديسمرب . 2014
املصري ،سعيد حممد ،إدارة وتسويق إالنشطة اخلدمية ،الدار اجلامعية إالسكندرية،ص.2002 ،270

312

Volume: 4

أورمان واسعد و ،الديوجي وايب سعد،التسويق السياحي والفندقي،دار احلامد للنشر والتوزيع ،ط،1عمان.2001،
بوسطة ،عائشة ،أثر التسويق ابلعالقات يف حتقيق جودة خدمة العمالء ،مذكرة ماجستري غري منشورة ،يف العلوم التجارية ،جامعة

Shimaa Qasim HAFEZ

 املصادر إلجنبية:اثنيا
1. Noe، Reymond A .، Winkler،Colin،(2009)،” Employee Training
Development :For Australia and Newzealand”، McGraw- Hill،
Australia.

2. Armstrong،Michael&Taylor،Stephen (2009) ،A "rmstrongs Hand book of
Human Resource Management Practice "،13th edition،Graphicraft
Ltd.،Hong Kong، Unted King dom،London.

3. Botha، Deonie Francesca، (2007) “ The Strategic Continuing Training Need
of Executives and Managers in Selection of Large south African
Companies “ Fulfilment of Reqirement of Degree Doctor
Philosophiae University of Pretoria . Africa .
4. Denisi

، A .، & Griffin R. (2001)" Human Resource management " ،
Houghton miffinc company، Boston.

5. Denisi

، A .، & Griffin R. (2001)" Human Resource management "،
Houghton miffinc company، Boston.

6. Dessler، Gary، (2000)،"Human Resource Management"، 7th . ed.، Printec –
Hall، New york.
7. Harris، Michael (2000) "Human Resource Managements": a practical
Approach، 2nd ed.، Harcourt college publisher، U.S.A،.
8. Regis، Richard، ( 2008 )، Strategic Human Resource Management and
Development، First Edition، New Delhi. P(182).
9. Rothwell، William J. & Kazanas، H. C. ( 2003)، Planning And Managing
Human Resources: Strategic Planning For Human Resources
Management، Second Edition، HRD - Press، Inc، Canda.

10. Wentland، Daniel M.، (2006)، " Strategic Training: Putting Employees First ،"
HRD Press، New Jersey.

313

