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 : املقدمة

ن يعتبر قطاع السياحة من أهم القطاعات االقتصادية ذات العائد الكبير، حيث يمثل عائدها في بعض الدول إلى ثلث اقتصادها، تعد السياحة م

 باألزمات والكوارث العاملية، حيث شهدت السياحة الدولية في عام  
ً
 في أعداد السائحين بفعل فيرو   2003أكثر القطاعات حساسية وتأثرا

ً
س املتالزمة تراجعا

الحادة   املالية عام  SARSالنفسية  األزمة االقتصادية  العراق،  األزمة، وازدادت 2009، حرب  السياحة كسابق عهدها قبل هذه  انتعشت  ، وسرعان ما 

في الصين، وتفشيه في أكثر من دولة كإيطاليا والدول   COVID-19فيروس كورونا   2020الحركة السياحية بين الدول في السنوات التالية إلى أن ظهر في عام  

ملية للسياحة أن اآلخرى، مما فرض القيود على السفر بين دول العالم وإلغاء الرحالت املحلية والدولية، واستمر التراجع في الطلب، وتتوقع املنظمة العا

   %3و    %1بنسبة تترواح بين    2020ينخفض عدد السائحين الدوليين في  
ً
، مما يسفر %4و    %3من النمو املتوقع أوائل العام نفسه بنسبة تترواح بين    بدال

   (Report, 2019). مليار دوالر في إنفاق السائحين  50و  30عن خسارة في إيرادات السياحة الدولية تتراوح بين 

 تسهم  كونها في أهميتها وتكمن  األخرى، األنشطة وة بين بق واملنافسة الصاعدة  االقتصادية األنشطة  من  السعودية نجد أنها في السياحة وبالنظر إلى

 بشكل ببلدهم  وتعريفهم  وعي املواطنين  زيادة  السعودية، في والطبيعي الثقافي التراث على املحافظة السعودي،  العمل للشباب فرص من العديد توفير في

  كما تقدم السعودية، مناطق مختلف في التحتية البنية تطوير أفضل،
ً
 من تقلص املنخفض، املال رأس لذوي  والخدمية التجارية لألعمال واعدة  فرصا

 . (2004)الحجني، الصياد، البدانية، و عبدالحميد،  الوطني   االقتصاد مصادر  وتنوع للخارج، الوطني تسرب الدخل
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 :امللخص

السياحية أثناء ج واملقاصد  الوجهات  لتنشيط  في السعودية، توضيح دورها كأداة  واقع السياحة االفتراضية  ائحة كورونا  يهدف هذا البحث إلى التعرف على 

COVID-19  املنظمة عن  الصادرة  والتقارير  واملواقع  والكتب  واألبحاث  السابقة  الدراسات  خالل  من  الوصفي  املنهج  البحث على  اعتمد  للسياحة  .  العربية 

م يفعل ضمن املواقع  واملنظمة العاملية للسياحة. خلصت النتائج إلى أن استخدام تطبيقات السياحة االفتراضية كالواقع االفتراض ي أو الواقع املعزز ما زال ل

االفتراضية في مختلف املواقع الحكومية التي  الخاصة بالترويج السياحي للوجهات واملقاصد السياحية. يوص ي البحث بضرورة أن التعجل في تطبيق السياحة  

 ألهميتها في ظل جائحة كورونا  
ً
 ما بعد إنتهاء هذه الجائحة؛ تشمل البرامج التدريبية COVID-19تهتم بالترويج السياحي للوجهات واملقاصد السياحية نظرا

ً
، وأيضا

 . لشباب السعودي هذه التكنولوجيا للترويج للسياحة االفتراضيةبوزارة السياحة برامج تكنولوجيا الواقع االفتراض ي لتدريب كوادر من ا

 ، اململكة العربية السعودية. COVID-19: الواقع االفتراض ي، السياحة االفتراضية، املقصد السياحي، جائحة كورونا الكلمات املفتاحية

 

mailto:Ahmed_karam@tourism.suez.edu.eg
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 بدأ االهتمام بالسياحة بشكل عام، حيث عمدت الحكومة السعودية 
ً
كانت السياحة في السعودية ال تشمل سوى السياحة الدينية، ولكن مؤخرا

االرتقاء بم إلى  الداخلي والخارجي، إضافة  السياحي  الجذب  السياحية والتراثية ومناطق  املواقع  السياحة لتطوير وتأهيل  إنشاء وزارة  اإل على  يواء، نشأت 

 للوزارة دور مهم في تحويل هذا القطاع إلى ق
ً
طاع اقتصادي وكاالت السفر، الخدمات السياحية، تطوير األنشطة والفعاليات في املواقع السياحية، أيضا

   Elnagar & Derbali, 2020). ؛ 2019)فايد،  يساهم في دعم االقتصاد الوطني من خالل زيادة الناتج القومي اإلجمالي 

م الترويج السياحي للوجهات واملقاصد السياحية في السعودية على إحداث معرفة السائح سواء كان باملقصد السياحي وتفاعله مع املعلومات  يقو 

( استخدام:  السياحي على  التنشيط  ويعتمد  التنشيطية،  الجهود  عليها من خالل  البيع 1التي حصل  اإلعالن،  العامة،  كالعالقات  التقليدية  الوسائل   ) 

التقليدية كاملهاجانات واملعارض. ومع حدوث التطور في مجال تكنولوجيا اإلعالم واالتصال ظهرت نمط جديد من أنماط 2الشخص ي، ) ( الوسائل غير 

خاذه القرار السياحة كالسياحة االلكترونية، ويمثل التنشيط السياحي كافة الجهود املبذولة لتوضيح صورة الدولة السياحية للسائح وإثارة دوافعه، ات

السياحية )عبدالسميع،   الدولة الشباع حاجاته ورغباته  إلى  السياحة  2006بالسفر  الحركة  إلى رفع معدل نمو  السياحي  التنشيط  (، كما يهدف عملية 

السياحية   املجتمع، التغلب على املشكالت التي تواجه الحركة  السياحي بين أفراد  ؛  2010ب، و مصطفى،   )غنيمة، أبوشلي  للدولة، رفع مستوى الوعي 

 . (2019فايد، 

االفتراض ي من خالل:  الواقع  تكنولوجيا  أهمية  وتبرز  االفتراض ي،  الواقع  بتكنولوجيا  يعرف  ما   
ً
السياحي وظهرت مؤخرا التنشيط   تطورت وسائل 

قد يكون  ؛  COVID-19إمكانية تفاعل السائح مع املقصد السياحي في حالة إذا كانت الزيارات الفعلية غير ممكنة كما يحدث اآلن من انتشار جائحة كورونا  

  
ً
؛ الجيل لقادم اكثر انفتاح على الواقع وأكثر معرفة بالسياحة ويعد مستخدما

ً
 أو خطر جدا

ً
 جدا

ً
 أو مكلفا

ً
 جدا

ً
 للتقنيات الحديثة  املوقع السياحي بعيدا

ً
مهما

( Alraizzah & Foaud, 20172019سالمة و عبدالوهاب،  ؛). 

كثر حداثة وهو السياحة االفتراضية؛ ويعد هذا النمط األكثر مالئمة للسائح في جميع دول  ساعدت تكنولوجيا الواقع االفتراض ي على ظهور نمط أ 

)ماضوي  ، والتي فرضت على سكان العالم الحجر الصحي املنزلي لتفادي اإلصابة بهذا الفيروس القاتل COVID-19العالم خاصة مع انتشار جائحة كورونا 

ث في تسليط الضوء على تفعيل السياحة االفتراضية كوسيلة لتنشيط املقاصد السياحية إلى السعودية في من هنا تأتي أهمية هذا البح (2020و جروة، 

 . COVID-19ظل جائحة كورونا 

  :مشكلة الدراسة

، وفرضت هذه الجائحة  COVID-19بسبب جائحة كورونا    2020لقد تأثرت الحركة السياحية في السعودية وخاصة السياحة الدينية منذ بداية عام  

على  والتخفيف  فيها،  السياحية  الحركة  لتنشيط  كوسيلة  االفتراضية  السياحة  تفعيل  خاصة  بصفة  والسعودية  عامة  بصفة  السياحية  الدول  على 

جراءات الحجر الصحي من خالل تمتع السائح االلكتروني بجمال الطبيعة وهو في منزله وأمام حاسوبه. ومن هنا تتجسد مشكلة البحث إ ن من أثار  املواطني

السياحية واملقاصد  الوجهات  لتنشيط  كأدة  االفتراضية  السياحة  تفعيل  يمكن  كيف  االفتراضية؟؛  السياحة  تعني  ماذا  تساؤالت:  عدة  في   في   الحالي 

 ؟. COVID-19السعودية في ظل جائحة كورونا 

  :أهداف الدراسة

 . COVID-19إلقاء الضوء على ماهية السياحة االفتراضية وأهميتها في ظل أزمة كورونا  .1

 التعرف على واقع السياحة االفتراضية في السعودية. .2

 . COVID-19ة في ظل جائحة كورونا توضيح دور السياحة االفتراضية في تنشيط الوجهات واملقاصد السياحية في السعودي .3
 

 :أدبيات الدراسة

 Virtual Tourism: Concept & Componentsالسياحة االفتراضية: املفهوم واملكونات    .1

األمريكي "أرثر كالرك" منذ نصف  املفكر  االفتراض ي، حيث قام  الواقع  أو تكنولوجيا  إلى ظهور تقنية  االفتراضية  السياحة  قرن    يرجع بداية ظهور 

ق يبتأليف كتاب "الواقع والنجوم" حيث تخيل فيه مجموعة من األفراد يقومون باالتصال ببعضهم البعض، ويحضرون االجتماعات واملؤتمرات عن طر 

، والذي يشمل على أنوع، وهي: الواقع االفتراض ي  1989عام    Virtual Realityأجهزة إلكترونية عالية الجودة، وعلى هذا ظهر مصطلح الواقع االفتراض ي  

 Cyperاعية  االستغراقي؛ الواقع االفتراض ي شبه االستغراقي؛ الواقع االفتراض ي الالاستغراقي، ثم توالت بعد ذلك ظهور عدة مصطلحات كالحقيقة االصطن

Space الجوالت االفتراضية ألول مرة من خالل زيارة قلعة  تم استخدام 1994، البيئة االفتراضية والعالم االفتراض ي؛ وفي عامDudley Castle  في انجلترا

، وقد استندت إلى سيطرة الحاسبة من خالل نظام 1555عن طريق توفير جولة على األقدام ثالثية األبعاد، حيث تم تصوير القلعة كما كانت في عام  

جولة االفتراضية محاكاة ملوقع أو منطقة موجودة، حيث تتألف هذه الجولة من سلسلة من  صمم بواسط املهندس البريطاني "كولين جونسون"، وتمثل ال
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القصص ي   والسرد  املكتوبة  النصوص  واملوسيقى،  الصوتية  كاملؤثرات  املتعددة  الوسائط  الفيديو، عناصر    ؛2016؛ محمود،  2015)الحرزاوي،    صور 

 . (2019؛ سالمة و عبدالوهاب، 2017مخلف و هداب، 

السياحة االفتراضية على أنها نشاط عبر االنترنت يستطيع من خاللها الشخص زيارة مناطق ذات اهتمام وهو في منزله دون تكبد مشاق  وعرفت  

ة، ناظر الطبيعيالسفر لهذه املناطق، كما أنها تفتح األبواب للتجول بحرية في مناطق ومواقع متعددة من العالم من خالل االنترنت، حيث تتمتع برؤية امل

اآلف السنين،  الجبال الخالبة شاهقة االرتفاع دون أن تطأها قدماك، واالستمتاع بأصوات الشالالت املائية، واألثار الشاهدة على تاريخ الحضارات منذ  

؛ مخلف و 2011)عبدهللا،    كل ذلك وأنت في منزلك من أمام هاتفك املحمول أو حاسبوك الشخص ي من خالل ما يعرف بتكنولوجيا الواقع االفتراض ي

 (. 2019املوسوي،  ؛2017هداب، 

( أن السياحة االفتراضية نمط جديد من أنماط السياحة غير التقليدية  2020؛ ماضوي و جروة )(2017مصطفى ) وفي نفس السياق أشار كل من

التقليدية كأماكن الجذب السياحي، مناطق الترفيهية،  تعتمد على التقنيات الحديثة كشبكات االنترنت والحاسوب أكثر من اعتمادها على عناصر السياحة  

وغيرها. النقل  وسائل  السياحية،  والقرى  ذكر   الفنادق  )وقد  موضح    (2019املوسوي  هو  كما  التقليدية  والسياحة  االفتراضية  السياحة  بين  الفروق 

 (.1بالجدول )

 (: الفرق بين السياحة التقليدية و السياحة االفتراضية1جدول )

 السياحة االفتراضية  السياحة التقليدية  م

يتم انتقال الشخص من محل االقامة الحقيقي إلى منطق املقصد   1

 السياحية 

 
ً
 وليس جسديا

ً
 يتم االنتقال االفتراض ي إلى مواقع املقصد السياحية فكريا

  تحتاج إلى أموال باهظة لدفع تكاليف السفر واإلقامة  2
ً
 التكاليف محدودة جدا

 تمارس في أي وقت تمارس في أوقات الفراغ  3

 تعتمد على التقنيات والتكنولوجيا الحديثة في تقديم خدماتها تعتمد على العنصر البشري أساس ي في توفير خدماتها 4

 ليست موسمية حيث يمكن ممارستها طوال العام من خصائصها أنها موسمية  5

 تأثيرها محدود في الدخل القومي  تأثيرها مباشر وكبير في الدخل القومي للبلد املضيف للسياحة  6

توفر الكثير من فرص عمل كبيرة للعديد من التخصصات الفنية  7

 والحرفية 

 لديهم خبرة بالكنولوجيا والتقنيات الحديثة توفر فرص عمل للشباب الذين 

 . 93(، ص 2019املصدر: املوسوي )    
 

 أدوات إنشاء الواقع االفتراض ي والتي تشمل: )أ( معدات خلق البيئة االفتر 
ً
اضية؛ )ب(  أما عن مكونات وعناصر السياحة االفتراضية فتتمثل في: أوال

 معدات التعامل مع البيئة االفتراضية  
ً
( العرض املرئي واإلظهار كأجهزة 1أدوات التعامل مع الواقع االفتراض ي والتي تشمل: )  وأدوات الواقع االفتراض ي؛ ثانيا

( تتبع الوضع؛  4( اللمس والتحكم؛ )3( التجوال واالستكشاف كأجهزة القيادة، أجهزة التوجيه املتحرك؛ )2العرض والعرض االسقاطي، أجهزة الرأس؛ )

 . (2017)مخلف و هداب،  Augmented Reality( تقنيات الحقيقة املضافة 6جسم؛ )( الصوت امل5)

   :أهمية السياحة االفتراضية .2

( املحافظة على استدامة املواقع السياحية املعرضة للتدهور من خالل االعتماد  1( أن أهمية السياحة االفتراضية تتمثل في: )2017أشار بظاظو )

املسارات   املواقع؛ )على  االفتراضية بديال عن زيارة هذه  االفتراضية 2السياحية  السياحية  املسارات  العاملية من خالل تسويق  السوقية  الحصة  ( زيادة 

قنيات ( مساهمة الت4( تقليل التكاليف مقارنة مع وسائل التسويق التقليدية؛ )3واملساهم في وضع املواقع السياحية على الخريطة السياحية العاملية؛ )

 ( حماية املواقع التاريخية واألعمال املعمارية والفنية ذات املوروث اإلنساني والحضاري.5التفاعلية للواقع االفتراض ي في الترويج للمواقع السياحية؛ )

تتمثل   COVID-19  مما سبق يمكن القول أن للسياحة االفتراضية أهمية بالغة بالنسبة للقطاع السياحي السعودي، خاصة في ظل جائحة كورونا

( العا1في:  دول  أنحاء  والحجاج من جميع  املعتمرين  واألجنبي خاصة  املحلي  بالسائح  لحقت  التي  واالجتماعية  النفسية  األثار  والحد من  التخفيف  لم ( 

الشريف؛ ) النبوي  والحرم  الحرام  البيت  انتهاء جائحة كورونا  2وقاصدي زيارة  لفترة ما بعد  والتجهيز  التحضير   )COVID-19   أكبر من إقناع  من خالل 

 السائحين ملمارسة مختلف األنماط السياحية وزيارة الوجهات واملقاصد السياحية السعودية.

 : مقومات السياحة االفتراضية وأهم تطبيقاتها .3

(  1أن هناك ثالثة أركان أساسية تقوم عليهم السياحة االفتراضية، وهي: )  Wang, Park, & Fesenmaier (2017)  ( و2011ذكر كل من عبدهللا )

وتتأثر الحديثة،  والكنولوجيا  التقنيات  والسياسية،  االقتصادية  الظروف  واتجاهاتهم،  السائحين  أذواق  بتغير  السياحة  تتأثر  السياحة   االبداع: حيث 

نتج السياحي: إذ يظهر االبداع في اضفاء كل ما هو جديد في املنتج السياحي؛ )ب( التقنية: حيث بالعديد من أنواع االبداع، حيث نجدها تظهر جليا في )أ( امل
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خدمة في عملية يكمن االبداع في استخدام أحدث التقنيات والتكنولوجيا الحديثة؛ )ج( اإلدارة: حيث يظهر االبداع في تحديد نوع اإلدارة واألنظمة املست

يظهر   أن  األداء، والبد  البيئة تطوير  في  الواقع  تجسد  التي  والصور  التكوينات  سياق  في  الجمالية  بالصورة  السياحي  للعمل  الصانع  احساس  في  االبداع 

 ( الحقيقة الخيالية: هي تمثل املش ي عن طريق عالم افتراض ي، ويكون مكونه األساس ي هو غرفة تحتوى على كاميرات، نظارات ثالثية األبعاد؛ 2االفتراضية؛ )

 جمالي ويتمثل في ذلك الشعور املنبعث بداخل مستخدم السياحة االفتراضية والناتج عن االنغماس في الفضاء االفتراض ي أثناء مشاهدة الصور التذوق ال

  والفديوهات املعروضة، والتي تبعث في نفس املستخدم الشعور باملتعة والشغف، حب اكتشاف هذه املواقع واستطالعها. 

( الواقع االفتراض ي: والذي يعرف بأنه 1( أن هناك عدة تقنيات وتطبيقات تستخدم في السياحة االفتراضية، وهي: )2020أشار ماضوي و جروة )

والقواع  معين  فضاء  في  املوجودة  الكائنات  أو  األجسام  من  ملجموعة  وصف  أنه  أو  فيلم  مسرح،  معينة)صورة،  خالل وسيلة  من  يتجلى  خيالي  د فراغ 

على نه نظام يعتمد على رؤية العالم الحقيقي بشكل مباشر من خالل الوجود    Beige( الواقع املعزز: الذي عرفه  2كائنات؛ )والعالقات التي تحكم هذه ال

 عن بعدن حيث يتم مطابقة الصورة الصناعية بالصور الحقيقية الظهار عناصر حقيقية قد تكون مخفية عند النظر إليها بالعين البشرية.

اقع السياحة االفتراضية في السعودية وسبل تفعيلها في ظل جائحة كورونا  .4  : COVID-19و

 السياحة في السعودية  •

 اآلثار قطاع والتعليم )املعارف( على التربية وزارة  والخاص، فكانت العام القطاعين بين متعددة  السياحية األنشطة على املشرفة الجهات كانت

 واملتنزهات الحدائق والقروية إنشاء البلدية الشئون  وزارة  وتتولى فندقية، وشقق فنادق من  اإليواء خدمات على تشرف التجارة وزارة   وكانت واملتاحف،

 الشركة عبر دوره  ينحصر كان فقد الخاص القطاع وأما والسياحة، السفر على وكاالت اإلشراف املدني الطيران هيئة وتتولى الشواطئ، وتجميل العامة

 أشارت التي السادسة التنموية صدرت الخطة  2000  عام وفي الترفيهية، اآللية األلعاب مجمعات بعض وإنشاء السياحية، للفنادق واملرافق السعودية

 . (2011)البارقي،  الصعيد اإلقليمي والوطني على التنموي  ودورها السياحة أهمية إلى بوضوح

ق.م، كما تحتوى على أثار من   5000العصر الحجري القديم، ومنها ما يعود إلى فترة الغبيدو التي تعود إلى وتزخر السعودية باملتاحف التي تمتد من 

الوسيط   فترة دملون، اململكة العربية املبكرة، الوسيطة واملتأخرة، وأثار لفترة العهد النبوي الشريف وفترة الدولة األموية، العباسية، العصر اإلسالمي 

 
ً
أثار لفترة توحيد العربية السعودية، كما يمارس يها العديد من االنماط السياحية مثل السياحة الدينية )الحج والعمرة( حيث تعد أرض  واملتأخر، وأيضا

ومناسك   فريضة الحج ألداء املسلمين ماليين واملسجد النبوي  املسجد الحرام ب سياحي، حيث يقصدما يجعلها محل جذ الدين اإلسالمي السعودية مهد

قائمة الوجهات العشر األولى األكثر زيارة من قبل ، وجاءت السعودية أول الوجهات العربية تفضيال من قبل السياح املسلمين ورابعها عاملًيا ضمن العمرة 

؛ السياحة البيئية؛ السياحة العالجية؛ سياحة التسوق؛ 2019بلًدا بحسب تقرير املؤشر العاملي للسياحة اإلسالمية لسنة    130السياح املسلمين، من بين  

نماط السياحية المتالك السعودية للعديد من الوجهات السياحية مثل: سياحة األعمال؛ السياحة الثقافية؛ السياحة الرياضية. ويرجع ممارسة هذه األ 

( املشاريع الكبرى )نيوم، مشروع البحر األحمر،  2( مواقع التراث العاملي )مدائن صالح، الدرعية، جدة التاريخية، الفنون الصخرية في منطقة حائل؛ )1)

اإلدارية كاملنطقة الجنوبية، املنطقة الشمالية، املنطقة الوسطى، املنطقة الغربية )املدينة املنورة، ( املواقع السياحية في املناطق  3أماال، مدينة القدية(؛ )

( الشرقية؛  املنطقة  املكرمة(،  أبرزها4مكة  السعودية  في  املتاحف  العديد من  توجد  واألثار:  املتاحف  الوطني (  قاعات  املتحف  ثمان  يحتوي على  الذي 

 إلى تاريخ السعودية بأطوارها الثالثة، وتوجد للعرض تعمل على إبراز تاريخ شبه الجزيرة العربية الطبيعي، واإلنساني، والثقافي، والسياس ي، والدي
ً
ني وصوال

وسيلة، باإلضافة إلى   900خزانة، أما الوسائل التصويرية فتبلغ    221قطعة أثرية وتراثية موزعة على تلك القاعات، ويبلغ عدد خزائن العرض    3700به  

، كما تتوزع بقية املتاحف في كافة املناطق  45املجسمات التي تبلغ  
ً
السعودية، حيث هناك املتاحف الحكومية واملتاحف الخاصة )العلجوني و   مجسما

 (.2017العلجوني، 

 على اعتماد قطاع   للسياحة العليا الهيئة بإنشاء والقاض ي ،2000عام   الوزراء مجلس قرار صدور  جاء بالسياحة السعودية اهتمام ظل في
ً
تأكيدا

  
ً
ثقافيا  

ً
باعتباره قطاعا ،السياحة 

ً
 مهما

ً
 واقتصاديا

ً
  واجتماعيا

ً
 يستلزم الداخلية السياحة أن على وتأكيدا

ً
 وطنيا

ً
 املسؤولة الجهات قيام أصبحت واقعا

 املجتمع ( أصالة2السعودية؛ ) بهما تتميز اللذان واألمان األمن ( نعمة1)  :التالية املتميزة  املقومات السياحية من منطلقا وتنميته، لتطويره  بالتخطيط

(  5ومناظر خالبة؛ ) متنوع مناخ ذات متباينة تضاريس من عليه تشتمل وما للمملكة الشاسعة ( املساحة4الجغرافي؛ ) املوقع ( تميز3املضياف؛ ) دي السعو 

( الجانب 7السياحة؛ ) لصناعة الالزمة التحتية والبنية الحديثة الخدمات ( توفر6الوطني؛ ) الثقافي التراث وتميز املهمة، والتاريخية األثرية املواقع توفر

 واآلثار،  للسياحة العامة الهيئة اسمها ليصبح   2008الوزراء عام   مجلس قرار صدور  الديني الذي تتميز به السعودية والخصوصية التي تتمتع بها. تلى ذلك 

اسم الهيئة العامة للسياحة واألثار إلى الهيئة العامة    صدر قرار مجلس الوزراء باملوافقة على تعديل  2015إليها، وفي   واملتاحف اآلثار قطاع ضم  بعد وذلك

 ( 2011صدر أمر ملكي بتحويل اسم الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني إلى وزارة السياحة )البارقي،  2020للسياحة والتراث الوطني. وفي 

 القطاع  وتطور  االستثمار وحجم  السياحية املنشآت عدد حيث مؤثرة من قفزات 1429 عام منذ السعودية في السياحي اإليواء قطاع حقق وقد

 وصل 2015 عام وفي نهاية منشأة، 2139 املفروشة السكنية والوحدات الفنادق عدد كان 2004 عام ففي بالنسبة للسعوديين، العمل وفرص وتنظيمه

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A
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 من املفروشة الشقق غرف عدد وارتفع ، 2015 نهاية في غرفة 281863 غرفة إلى 104083 من الفندقية الغرف عدد بينما منشأة، 5868 إلى العدد هذا 

  (Organization, 2015) 2015 عام غرفة 165040 إلى  2004 عام 51768

  113048 إلى القطاع العاملين في عدد وتضاعف شركة، 25 الى شركات 5 من العاملية الفندقية الشركات عدد وارتفع
ً
 سعوديين، منهم  %28 موظفا

   144 استثمارات يقارب وبحجم  الفئات بمختلف الفنادق من كبير عدد إنشاء من االنتهاء 2020 عام حلول  املتوقع في فإن الفندقي االستثمار مجال وفي

 مليار ريال 19.21 إلى الرقم  هذا  ارتفع  2015وفي   مليار،  17.5نحو   السعودية في املحلية للسياحة السياحي الدخل حجم  بلغ 2014مليار ريال. وفي عام  

 الرحالت . وبلغت%6بزيادة  مليون  52 إلى 2015 عام وصلت بينما ، 2014 عام مليون  9.2  السعودية مستوى  السياحية على الليالي . وبلغت %9.8بزيادة 

 املحلي للسائح  بالرحلة السائح إنفاق متوسط وبلغ ،  %6 بزيادة  مليون رحلة 15.5 إلى 2015 عام مليون رحلة، ووصلت  13.6نحو  2014 عام   السياحية

 . (Organization, 2015)  %3.51ريال بنسبة تغيير بلغت 1327 بلغت  2015وفي  ريال، 1282

اقع السياحة االفتراضية في السعودية  •  تحليل و

 
ً
  64 املرتبة على السعودية  حصلت اهتمام من  لها  السعودية  توليه  وما للسياحة  املتزايدة  لألهمية نظرا

ً
  5 و عامليا

ً
في   التنافسية مستوى  على عربيا

والسفر وسياسات التمكينية، البيئة هي مؤشرات مجموعة على تقوم والتي السياحي، املجال  واملوارد التحتية، والبنية املناسبة، والظروف السياحة 

  69 املرتبة على السعودية  حصلت  2015 العربية لعام للدول  والسفر  تنافسية السياحة تقرير  تحليل  على وبناء الطبيعية،
ً
 املوارد الثقافية مجال  في عامليا

  51 على السعودية حصلت الثقافية، وقد في املوارد 55 على وحصلت الطبيعية، املوارد في 83 مرتبة على حصلت حيث والطبيعية،
ً
 البنية  مؤشر في عامليا

،40مرتبة   على وحصلت الجوي  للنقل التحتية البنية   :هي متغيرات ثالثة املؤشر هذا  ضم  التحتية حيث
ً
 حيث والبحري  األرض ي للنقل التحتية البنية عامليا

  ،  60املرتبة على حصلت
ً
 )الشكل،   67 على حصلت حيث السياحية للخدمات  التحتية البنية وأخيرا

ً
 فوز  للسياحة  العربية املنظمة أعلنت (؛ كما 1عامليا

 .(Report, 2019) %30بنسبة السياح عدد في فيهما الزيادة  وتتوقع ، 2017-2016لعام  العربية للسياحة كعواصم  وأبها الجبيل مدينتي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 للقطاع السياحي 1شكل )
ً
 (: ترتيب السعودية وفقا

 ( 2019االقتصادي العاملي )والسياحة العاملي الصادر عن املنتدى  املصدر: تقرير تنافسية للسفر 

ق كما وقعت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني اتفاقية تعاون مع شركة جبل عمر للتطوير، "إحدى أكبر شركات التطوير العقاري في الشر 

السياحية   جربةاألوسط"، لتطوير السياحة في السعودية خاصة فيما يتعلق بزوار الحرمين الشريفين وسياحة ما بعد الحج والعمرة، باإلضافة إلى تعزيز الت

الهيئة وشركة جبل عمر على عدة مشاريع تستهدف: ) بين  التعاون  االتفاقية على  التقنيات، وتضمنت  ( تحسين  1للزوار وذلك من خالل تطويع أحدث 

( الشريفين؛  الحرمين   
ً
السعودية وخصوصا في  السياحية  التجربة  السعودية عن طريق2وتطوير  في  السياحي  الجذب  تطوير وترويج مواقع  استخدام   ( 

الطرفين مما من شأنه توفير فر  بين  بالتعاون  املناسب  باملحتوى  املنصات وتغذيتها  السعودية وخارجها عبر  يتم توفيرها في  ص وظيفية  تقنيات متقدمة 

الوطني؛ ) السياحة والتراث  الوطنية للعمل على تقنيات متقدمة في مجاالت  ا 3للكوادر  االفتراض ي لتوفر ( توفير تجارب فريدة باستخدام تقنيات  لواقع 

( اإلسالمي؛  التاريخ  رحلة عبر  في 4للمستخدمين  السياحية  األماكن  لكافة  للزوار  ومعلومات  بيانات  لتوفير  واملعزز  االفتراض ي  الواقع  تقنية  استخدام   )

العام و 5السعودية؛ ) القطاعين  بين  التعاون  بأهمية  إيمانها   من 
ً
انطالقا الخاص  القطاع  بناء شراكات مع  املطلوبة في (  النوعية  النقلة  الخاص إلحداث 

( الترويج للسياحة في السعودية في األسواق واملهرجانات واملطارات وعلى متن الرحالت الجوية  6تقديم خدمات تعزز التجربة السياحية في السعودية؛ )
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منوها إلى أن االتفاقية ستسهم في التعريف بمقومات السعودية باستخدام تقنيات متقدمة مثل الواقع املعزز والواقع املختلط وتقنية إنترنت األشياء،  

 . Report, 2019)؛ 2019السياحية ومواقع الجذب السياحي وتكوين صورة ذهنية إيجابية عن قطاع السياحة في البالد )سالمة و عبدالوهاب، 

( عن طريق "الفيديو كونفرانس لوضع رؤية وإستراتيجية لتطوير 49عقدت املنظمة العربية للسياحة اجتماعها )  COVID-19وفي ظل جائحة كورونا   

 إلدارة   .على االقتصاديات واملجتمعات العربية  COVID-19العمل العربي املشترك في كافة القطاعات ملواجهة تداعيات جائحة كورونا  
ً
وقد تم تشكيل فريقا

اب املعالي وزراء السياحة العرب وجامعة الدول العربية واالتحاد العربي للنقل الجوي واملنظمة العربية للطيران املدني ومنظمة  األزمات تكون من أصح

ر ملجال في إطاالصحة العاملية إلقليم شرق املتوسط وبرنامج الخليج للتنمية "أجفند" والبنك اإلسالمي للتنمية ونخبة من الخبراء واملتخصصين في هذا ا 

( اعتماد فكرة إنشاء صندوق للتنمية السياحية يخدم الوطن العربي، 1املنظمة، حيث وضع الفريق مجموعة من التوصيات لتعافى القطاع السياحي، منها: )

وليصة تأمين سفر ( العمل على إصدار ب2واالستفادة من اتفاقية املنظمة مع مجموعة البنك اإلسالمي لضمان االستثمارات السياحية بالوطن العربي؛ )

العربي تغطى جائحة كورونا   السائحين، 3؛ )COVID-19للسائح  الطارئة وطمأنة  الحاالت  للتعامل مع  السياحية  باملناطق  الطبية  املنشأت  ( رفع كفاءة 

( السياحية؛  املنشآت  التعقيم والعزل في  التأكيد علي  الشخص4وأهمية  الوقاية  العمالة علي سبل  ( تشجيع وتحفيز 5ية وللغير؛ )( االستمرار في تدريب 

 Stay ادرات منصات التسويق واملبيعات اإللكترونية العربية، وأهمية إطالق منصات افتراضية في ظل الظروف الراهنة ألهم املعالم السياحية لتشجيع مب

home stay safe ( العامة؛ الصحة  العالقة6للحفاظ على  إنقاذ وتحفيز مالي للمؤسسات ذات  إقرار خطط  الوظيفية في   (  لضمان استمرارية كوادرها 

( اجتماعية؛  أمان  لتوفير شبكة  وذلك  إيواء 7العمل  رسوم  دفع  من  الطيران  بإعفاء شركات  الجوية  املالحة  خدمات  ومقدمو  املطارات  مشغلو  قيام   )

 إلغاء أو تخفيض الرسوم األخرى الستخدام املطارات واملجال الجوي لفترة طويلة ن 
ً
 لتعزيز الجاذبية السياحية للمقاصد؛ )الطائرات وأيضا

ً
( دعوة  8سبيا

وذلك   Online  الدول العربية لالستفادة من البرامج التدريبية التي أعدتها املنظمة العربية للسياحة بالتعاون مع عدة جامعات عربية وعاملية عن طريق

من خالل التعاون مع وزارات وهيئات السياحة العربية كمنح   COVID-19ة كورونا  لتمكين العاملين كافة في القطاع السياحي ملواجهة األزمة فور انتهاء جائح

        . (https://www.spa.gov.sa, 2020)مجانية للعاملين لديها إيمانا من املنظمة بأن هؤالء الشباب هم قادة املستقبل لهذه الصناعة الكبرى 

يتيح تجربة سياحية فريدة من نوعها بواسطة تكنولوجيا "الهولوجرام" التي تسمح   جديًدا  إلكترونًيا زارة السياحة بالسعودية تطبيًقا وقد أصدرت و 

على فكرة   Holo Journeyرحلة الهولوجرام   للمستخدمين بالقيام بجوالت افتراضية في املتاحف واملناطق األثرية بالسعودية، حيث يرتكز تطبيق مشروع

الترا  التعرف على جوانب  البلوك تشين الستحضار تجارب فريدة في  بــ  املعروفة  الكتل  املختلط وانترنت األشياء وسلسلة  الواقع  الحضاري دمج تقنية  ث 

ف بـ"الضي واملتاحف، والتعامل مع البيانات السياحية، وأشارت إلى افة اإللكترونية"، ويعد أن تقديم تلك التقنية املتطورة يعد نقلة نوعية فيما بات ُيعرَّ

 غير مسبوق للسياحة السعودية على مستوى العالم في مجال التحول الرقمي، األمر الذي أهلها للحصول على شهادة اإلنجاز العاملية من شركة إنجاًزا 

. كما يشار إلى أن Holo Journeyع تطبيق  مايكروسوفت الرائدة لكونها الجهة األولى في العالم التي قامت بدمج ثالث تقنيات ناشئة من أجل تنفيذ مشرو 

التي تركز على أهمية البنية التحتية الرقمية كحجر أساس للتطور الصناعي وجذب االستثمارات وتعزيز تنافسية   2030السعودية قد أطلقت رؤيتها لعام 

،  2020وبرنامج التحّول الوطني    2030والتراث الوطني كأحد أهم العناصر األساسية في رؤية السعودية   السياحة االقتصاد، واعتمدت الرؤية قطاعات

  )http://gate.ahram.org.eg(2020  ,وأحد أبرز البدائل القتصاديات ما بعد النفط

الفترة من   في  وذلك  "تنفس"،  السعودية  إطالق موسم صيف  للسياحة عن  السعودية  الهيئة  أعلنت   
ً
وإلى    25أيضا م،  2020سبتمبر    30يونيو 

باكتشاف الطبيعة الساحرة، والتنوع املناخي، والعمق التاريخي، والثقافة السعودية  ليستمتع من خاللها كافة أفراد العائلة، وكذلك األفراد واملجموعات، 

ة السعودية األصيلة في عشر وجهات سياحية، وجاء هذا اإلعالن خالل لقاء معالي وزير السياحة األستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، رئيس مجلس إدارة الهيئ

 .) (https://mt.gov.sa, 2020رؤساء التحرير ومدراء القنوات التلفزيونية واإلذاعية  للسياحة؛ "عن بعد" مع نخبة من اإلعالميين، من

حيث تتوزع الوجهات السياحية لصيف موسم السعودية حول السعودية لتغطي معظم نقاط الجذب السياحي، في تنوع هائل لألنشطة والفعاليات 

أقص ى الشمال التي تضم األودية الخصبة واملناطق الرملية وعجائب التشكيالت الصخرية،  التي تتوافق مع طبيعة وطقس املكان، فمن "مدينة تبوك" في 

وفعالي وأنشطتها  الخالب  بشاطئها  االقتصادية"  عبدهللا  امللك  "مدينة  ثم  و"ينبع"،  "أملج"  مدينتي  في  والهادئة  الساحرة  بالشواطئ   
ً
الترفيهية، مرورا اتها 

 عبر سلسلة جبال السروات في الطريق إلى "الطائف" مصيف العرب، والغابات الكثيفة واألجواء الباردة والقرى و"مدينة جدة" بتاريخها وجاذبيتها، وصع
ً
ودا

 إلى مرتفعات عسير وقمم جبال "مدينة أبها" الشامخة بتراثها وثقافتها وفنونها، وتستمر رحلة موسم صيف  
ً
السعودية من  التاريخية في "الباحة"، وصوال

 إلى "املنطقة الشرقيةالقلب النابض لل
ً
 . (https://mt.gov.sa, 2020)  مملكة في العاصمة "الرياض" وصوال

كما ينطلق موسم صيف السعودية هذا العام بشكل مميز ومختلف، حيث يتولى القطاع الخاص زمام القيادة وفق تسهيالت وضوابط ودعم وتمكين  

ا تعدد فيهمن القطاع الحكومي املتمثل في الهيئة السعودية للسياحة، التي تتضافر جهودها مع بقية الجهات الحكومية لتقديم تجربة سياحية مميزة، ت

الت تقدم شركات  كما  ترويجية مختلفة،   
ً
الفنادق عروضا تقدم  العمرية، حيث  الفئات  وتناسب مختلف  واملتطلبات  األذواق  لتالئم كل  نظيم الخيارات 

 وباقات وخيارات واسعة لالستمتاع باألنشطة السياحية املتنوعة، مثل زيارة األماكن التاريخية واملتاحف، والرحالت واأل
ً
نشطة البحرية السياحي عروضا

https://www.spa.gov.sa/
http://gate.ahram.org.eg/Search/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9.aspx
http://gate.ahram.org.eg/Search/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9.aspx
http://gate.ahram.org.eg/Search/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9.aspx
http://gate.ahram.org.eg/
https://mt.gov.sa/
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السعودية االلكتروني "روح  املوقع  بأن   
ً
الجبلية، علما الخاصة باملوسم    visitsaudi.com "باإلضافة لألنشطة والرياضات  الباقات والعروض  يضم كافة 

(https://mt.gov.sa, 2020) . 

 الل مراجعة أهم املواقع الحكومية التي تهتم بالترويج السياحي للوجهات واملقاصد السياحية في اململكة العربية السعودية مثل: ومن خ

   https://mt.gov.saموقع وزارة السياحة  -

 https://ntmp.gov.saاملنصة الوطنية للرصد السياحي  -

   http://www.mas.gov.saمركز املعلومات واألبحاث السياحية )ماس(  -

   https://sta.gov.saالهيئة السعودية للسياحة  -

  https://www.visitsaudi.com/arروح السعودية  -

   https://www.rcu.gov.saالهيئة امللكية ملحافظة العال  -

 https://dgda.gov.sa هيئة تطوير الدرعية  -

للوجهات نجد أن هذه املواقع ما زالت لم تفعل  استخدام تطبيقات السياحة االفتراضية كالواقع االفتراض ي أو الواقع املعزز في الترويج السياحي  

 واملقاصد السياحية. 
 

   :منهج البحث 

االعتماد على األبحاث، الكتب، الدراسات السابقة،  في االستعراض املرجعي من خالل  Descriptive Approachاعتمد البحث على املنهج الوصفي 

 تقارير وأخبار وزارة السياحة السعودية، وذلك لتحقي
ً
 ق أهداف البحث. التقارير االسنوية للمنظمة العربية للسياحة، واملنظمة العاملية للسياحة، وأيضا

 الدراسات السابقة 

 الدراسات العربية السابقة التي تناولته تكاد تكون منعدمة، وهذه الدراسات هي:  يتميز موضوع السياحة االفتراضية بالحداثة، ومن ثم فإن 

العراق،    (2017)مصطفى،    دراسة • املحمدي في  الصحابي سلمان  املرقد  لزيارة  الزوار  االفتراضية في دافعية  السياحة  تأثير  أستهدفت قياس  التي 

لكنها لم تستغل الدينية  املواقع  التاريخية والتراثية ومنها  للمواقع  الترويجية  الوسائل  أحد  تعتبر  االفتراضية  السياحة  أن  إلى  االستغالل   وتوصلت 

ت الدراسة بضرورة استخدام تكنولوجيا الواقع االفتراض ي كأداة لزيادة التشويق وإمداد الزوار باملعلومات اإلضافية وإثارتهم لزيارة  األمثل، وأوص

 املواقع السياحية بما يساعد عل زيادة الطلب السياحي. 

علومات في تحقيق التنمية السياحية املستدامة في التي هدفت إلى توضيح دور السياحة االفتراضية وتكنولوجيا امل (2017)مخلف و هداب،  دراسة •

السياحية والسرعة واملرونة والشمولي التنمية  االفتراضية ييسهم في تطوير  االلكترونية والسياحة  السياحة  أن تطبيق  إلى  ة في العراق، وتوصلت 

 بين السياحة االفتراضية والتنمية الس
ً
 وثيقا

ً
 ياحية املستدامة. إتمام حاجات السائح، أن هناك ارتباطا

التي هدفت إلى اكتشاف دور تكنولوجيا الواقع االفتراض ي في تشيط الحركة السياحية في مصر، استعراض   (2019)سالمة و عبدالوهاب،  دراسة •

 
ً
 قائما

ً
 تجريبيا

ً
 على استخدام ألهم تجارب بعض الدول في تطبيق هذه التكنولوجيا. وتوصلت إلى أن السعودية من أهم الدول التي قدمت مشروعا

؛ وجود عالقة ايجابية بين تطبيق تكنولوجيا الواقع   40تكنولوجيا الواقع االفتراض ي للتعريف بأهم املواقع السياحية، التي شملت  
ً
 سياحيا

ً
موقعا

 االفتراض ي وزيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر، والذي بدوره يساعد على تنشيط الحركة السياحية. 

والتي هدفت إلى إبراز دور السياحة االفتراضية في تنشيط الوجهات السياحية في الجزائر في ظل انتشار فيروس   (2020جروة،    )ماضوي و دراسة   •

، وتوصلت إل السياحة االفتراضية ال تزال غائبة عن الواقع السياحي في الجزائر، حيث أن كل املواقع املصممة في االنترنت تفتقر COVID-19كورونا  

تقنيا الوجهات  إلى  نحو  السياحية  الحركة  تنشيط  في  ألهميتها  االفتراضية  السياحة  تطوير  بضرورة  الدراسة  وأوصت  االفتراضية،  السياحة  ت 

 .COVID-19السياحية في الجزائر خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا 

   :النتائج

 السياحية في السعودية.إن تطبيقات السياحة االفتراضية تسساهم في التنشيط للمقاصد  .1

2.  .
ً
 على الرغم من اتساع شبكة االنترنت بالسعودية أال أن مجال السياحة االفتراضية ما زال محدودا

 توافر كل مقومات السياحة االفتراضية في السعودية لكنها غير مستغله االستغالل األمثل.  .3

يب الشباب السعودي للعمل عل هذا النمط من السياحة أثناء جائحة كورونا  لم يشمل موقع وزارة السياحة على الدورات التدريبية الالزمة لتدر  .4

COVID-19 . 

http://visitsaudi.com/
https://mt.gov.sa/
https://mt.gov.sa/
https://ntmp.gov.sa/
http://www.mas.gov.sa/
https://sta.gov.sa/
https://www.visitsaudi.com/ar
https://www.rcu.gov.sa/
https://dgda.gov.sa/
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بيق رحلة  على الرغم أن السعودية تعد أكثر الدول العربية في االهتمام بتطبيق تكنولوجيا الواقع االفتراض ي في القطاع السياحي من خالل إصدار تط .5

 فاقيات بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أو وزارة السياحة مع بعض الهيئات املختلفة. ، قيامها بالعديد من االتHolo Journeyافتراضية 

 اقع املعزز(. لم يشمل موقع وزارة السياحة أو املواقع الخاصة بالترويج السياحي تطبيقات السياحة االفتراضية )تقنية الواقع االفتراض ي أو تقنية الو  .6

 : التوصيات

 أسفرت عنه النتائج يوص ي البحث الجهات املسؤولة عن القطاع السياحي في السعودية بـــ: في ضوء ما 

 أهميت .1
ً
ها في ظل  التعجل في تطبيق السياحة االفتراضية في مختلف املواقع الحكومية التي تهتم بالترويج السياحي للوجهات واملقاصد السياحية نظرا

 ما بعد إنتهCOVID-19جائحة كورونا 
ً
 اء هذه الجائحة.، وأيضا

 .Google Play Storeضمن    Holo Journeyضرورة تفعيل تطبيق رحلة افتراضية  .2

ا للترويج ضرورة أن تشمل البرامج التدريبية بوزارة السياحة برامج تكنولوجيا الواقع االفتراض ي لتدريب كوادر من الشباب السعودي هذه التكنولوجي .3

 للسياحة االفتراضية. 

زارة السياحة ووكاالت السياحة والسفر لتبني السياحة االفتراضية لتنشيط الوجهات واملقاصد، خاصة في ظل جائحة كورونا  عقد إتفاقية بين و  .4

COVID-19 . 
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ِة  املوارِد  إدارة ممارساِت  تأثيُر    في نجوٍم  الخمس  فنادق في الوظيفّي  الّدوراِن  على  البشريَّ
 
 األردن -عّمان

 علي مصطفى العجارمه 

 األردن    -وزارة السياحة واآلثار -ماجستير في اإلدارة السياحية 

 مخلص منصور العبابنه 

 األردن  -جامعة الحسين بن طالل -كليـة البترا للسياحة واآلثار -قسم إدارة الفنادق والسياحة -أستاذ مشارك في إدارة الضيافة والسياحة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   :املقدمة

 
ً
املنافع االقتصادية   تساعد السياحة في دفع عجلة التنمية للدول وذلك مـن خـالل مـا تحققـه مـن مزايـا وفوائـد عديـدة تعـود علـى املجتمــعات وخصوصا

 
ً
، وعلى سبيل املثال:  والتي تتحقق بواسطة االستثمارات املختلفــة املوجهــة إلــى القطــاع السياحي، وذلك كما حـدث فـي العديد من الدول املتقدمة سياحيا

املجال )السيس  الــدول علــى 94، ص  2006،  يإيطاليـا واسـبانيا واملكسـيك واليونـان، وغيرها والتي حققت تقدما كبيرا في هذا  الكثيــر مــن  تعتمــد  (. ولذا 

 

 

 
www.refaad.com 

International Journal of Hospitality and Tourism Studies 
(IJHTS) 

Journal Homepage: https://www.refaad.com/views/IJHTS/home.aspx 

ISSN 2709-0892 (Online) ISSN 2709-0884 (Print) 

 

 

 

 

 

  DOI: https://doi.org/10.31559/IJHTS2020.1.2.2   11/2020/ 9قبول البحث:      2020/ 21/10مراجعة البحث:       2020/ 9/ 20استالم البحث:    

 :امللخص

ِة على   عن الكشف إلى الدراسة هذه  هدفت األردن،    -الفنادق الخمس نجوٍم في عّمان   الّدوراِن الوظيفّي فيتأثيُر ممارساِت إدارِة املوارِد البشريَّ

 على املنهج  الوصفيَّ االرتباطي  
ُ

ِة في الفنادِق وكذلك واقِع الدوراِن في  حيث اعتمدْت هذه الدراسة وصِف طبيعِة ممارساِت إدارِة املوارِد البشريَّ

االسلوب االعتماد على  الفنادِق من خالل  في  ّمِ  الوظيفّي 
 

ِ الك    (Likert Scale)ليكارت مقياِس  باستخداِم  االستبياِن، طريقةِ  على املبني ّي

والذي  ُد  الخماس ي  دَّ   يح 
ُ

وافقةِ  درجة
ُ
ةِ  واالختالِف  امل الباحثون  ُمتغيراِت  بخصوِص  الدراسةِ  لعيّنِ استخدم  وقد  راسِة،  التحليل الّدِ  برنامج 

فنادق، لذا    17من موظفي الفنادق الخمس نجوٍم في عمان  والبالغ عددها   الدراسة عینة تكونتلتحليل البيانات املجمعة.    (SPSS)  اإلحصائي

 على املوظفين في فنادِق الخمس النجوم باستخدام عينة املالئمة، واستُرِجع  منها    420قام  الباحثوُن بتوزيِع   
ً
 بنسبة    270استبيانا

ً
 % 64.2استبيانا

ن أنَّ   ياستب 53 وبعد فحِص االستبيانات تبيَّ
ً
 للتحليل  كانت انا

 
   217كانت غير  صالحٍة للتحليِل، وعليه فإنَّ عدد االستبياناِت الصالحة

ً
  استبيانا

   %51.6أي بنسبة  
ً
الجراء الدراسة. أظهرت نتائج الدراسة الحالية وجود تأثير بسيط ملمارسات إدارة املوارد البشرية    وهي نسبة مقبولة علميا

أن ممارسات إدارة املوارد البشرية تفسر نسبة بسيطة من دوافع ترك  في فنادق الخمس نجوم في عمان، وهذا يدل على على الدوران الوظيفي

الدراسة بضرورة العمل على إيجاد وسائل   العمل لدى املوظفين في هذه الفنادق. وبالتالي فان النسبة األكبر تعود ألثر عوامل أخرى. أوصت

الختيار   االهتمام  موضوعية  وكذلك  عمان.  في  نجوم  الخمس  الفنادق  في  الوظيفي  الدوران  متغيرات  أهم  على  السيطرة  لضمان  املوظفين 

بالتعويضات والحوافز املقدمة للموظفين لتقليل حجم الدوران الوظيفي.  وإجراء دراسات حول مدى رضا العاملين عن إجراءات تنفيذ العمل  

لخارجية التي تؤدي إلى زيادة رغبتهم بترك العمل. ومراعاة أصحاب الكفاءات والخبرات الكبيرة، في عملية التقييم وما هي أبرز العوامل الداخلية وا 

 على أداء الفندق. وبالتالي إج
ً
 راءوتقديم الحوافز املناسبة لهم حتى ال يضطر املوظفون إلى ترك العمل وخسارتهم وبالتالي ينعكس هذا سلبا

ِة على الّدوراِن الوظيفي بابعاد اخرّى  إلى عرفالدراسات للت من املزید  .تأثيُر ممارساِت إدارِة املوارِد البشريَّ

ةِ إدارة ممارسات :  املفتاحیة الكلمات  . ؛ األردنفنادق الخمس نجوم ؛الّدوراِن الوظيفّي  ؛املوارِد البشريَّ

 

 

 

http://www.refaad.com/
https://www.refaad.com/views/IJHTS/home.aspx
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 الســياحة كمصــدر هــام مــن مصــادر الدخل القومي، واستطاعت هــذه الــدول الوصــول إلــى أرقام كبيرة للناتج السياحي مثل إسبان
ً
 يا وإيطاليا وغيرها، ونظرا

اقتصـا فـي  كبيـر  وزن  مـن  السـياحة  به  تتمتع  املشـكالت  ملا  بعـض  وحــّلِ  املــدفوعات،  ميــزان  فــي  التــوازن  تحقيــق  علــى  أثــره  ويــنعكس  الـدول،  هـذه  ديات 

لهامـة غيـر املنظـورة، االقتصـادية واالجتماعيـة التي تواجهها. فقـد أصبحت السياحة ترتبط بالتنمية االقتصادية ارتباطا كبيرا، فهـي تمثل أحـدى الصادرات ا 

 و 
ً
  عنصرا

ً
ـك الــدولي التـــي  من عناصر النشاط االقتصادي في الـدول املختلفـة، لـذا اهتمت بها املنظمــات العامليـــة واالقتصـــادية مثــل اليونســـكو والبنــ أساسيا

  .أصــبحت تنظـــر إلـــى الســياحة كعامـــل مهـــم مـن عوامـل التقريب بين الثقافات العاملية

 في بنية االقتصاد األردني، حيث كانت العائدات من الدخل السياحي األردني لعام  فقط 
ً
 متميزا

ً
مليار   4حوالي    2019اع السياحة في األردن يحتلُّ مركزا

ر % من الناتج املحلي اإلجمالي، واحتل هذا القطاع الترتيب الثاني من ناحية تشغيل األ  16دينار أردني، كما أسهم بما نسبته حوالي 
َّ
يدي العاملة، حيث وف

ألف، مما يساعد في   140ألف فرصة عمل مباشرة ووظيفة، بينما يقدر عدد العاملين فيه بشكل غير مباشر بحوالي    53حوالي    2019هذا القطاع لعام  

    (. تعــدُّ الفنـادق أحــد  2019دفع عجلة التنمية على مستوى االقتصاد الكلي والجزئي للدولة )وزارة السياحة،  
ً
أهــم عناصـر الجـذب الســياحي، وتعطـي تصـورا

 
ً
   عـن مـدى الراحـة التـي يمكـن أن توفرها الفنادق للسياح، ولـذلك شــهد قطــاع الفنــــادق فــي األردن تطورا

ً
خالل السـنوات الخمـس املاضـية، سـواء    ملحوظا

الطاقـات االستيعابية املتاحـة لهـذا القطاع، وذلك مـن خـالل زيـادة عـدد الفنـادق الجديـدة، حيـث   كـان ذلـك علـى صـعيد تـوفير البنيـة الالزمـة أو علـى صـعيد

، ومنها )37بلـغ عـدد فنـادق الخمـس نجـوم فـي االردن )
ً
 في العاصمة عمان، والتي تضم )17( فندقا

ً
(  14,711( غرفة، بطاقـة استيعابية بلغـت )8,965( فندقا

 
ً
 ملا يتمتع به  2018لسياحة،  )وزارة ا   سريرا

ً
(. اهتمت األردن بصناعة السياحة، واجتذاب السياحة العاملية من خالل تهيئة العوامل املناسبة لذلك؛ نظرا

وأوروبا، إضافة   فريقيااألردن من مزايا تؤهله للتالؤم مع السياحة فيه، ومن أهمها: املوقع املتميز وسط العالم، حيث يعتبر األردن ملتقى ثالث قارات آسيا وإ 

ين الوظيفي  الدوران  أن  إذ  الناحيتين االقتصادية واألمنية،  بالذات من  الشرق األوسط   في 
ً
الدول استقرارا أكثر  األردن يعدُّ من  أن  طوي على فقدان إلى 

 لتصل إلى املستوى املطلوب، إذ تنتقل في أغلب األحيان إ 
ً
 (. 1995لى منظمات منافسة )عبده، املنظمة للكفاءات والخبرات التي تم تدريبها طويال

إلى إن ظاهرة الدوران الوظيفي  تعتبر من املشاكل املعقدة واملستعصية على البحث اإلداري؛ وذلك بسبب عدم وضوح مسبباتها الحقيقية، إضافة  

ة إلى أن هذه املشكلة موجودة في مختلف عدم تمكن األبحاث السابقة والتطبيقات العملية من وضع الحلول الجذرية لها أو استئصالها. وتجدر اإلشار 

 لعدد  
ً
من العوامل والعناصر أنواع املنشآت، وتسود بين مختلف األفراد، واملراتب اإلدارية واملهنية بدون تمييز في الجنس أو العمر، ولكن بتفاوت نسبي تبعا

لة من االستقرار الوظيفي، وتنعكس في معاني االنتماء والوالء للمنظمة، التي إن اجتمعت تقود إلى حالة ما يسمى بالرضا الوظيفي، ويفترض أن يقود إلى حا

 
ً
ألهمية هذا املوضوع فقد جاء هذا البحث لتسليط الضوء على تاثير ممارسات إدارة املوارد البشرية على الدوران   وااللتزام باإلنتاج وتحقيق األهداف. ونظرا

(، وبالتالي تمَّ Nankervis & Debrah,1995ثاِر السلبيِة املترّتبِة على الّدوراِن الوظيفّي في القطاِع الفندقّي )الوظيفي في قطاع الفنادق. لهذا، تّم إدراُك اآل

الب املوارِد  إدارة  إجراءاٍت مناسبٍة ملمارساِت  الفنادِق؛ واعتماُد  ِة في  البشريَّ املوارِد  إدارة  ركيُز واالهتماُم بممارساِت 
َّ
ِة. من هذه  الت االختياُر  شريَّ اإلجراءاِت: 

 (. Mullins, 1995; Cheng & Brown, 1998; Khilji & Wang 2007والتعيين،ُ والتوجيُه والتدريُب والتطويُر، ، وتقييُم األداِء، والتعويضات )

الّدوراِن الوظيفّي في  الفن ِة على   في استكشاِف تأثيِر ممارساِت إدارة املوارِد البشريَّ
ُ
ِة. أن  ُيساهُم هذا البحث ادِق الخمس نجوم في العاصمِة األردنيَّ

يث الحظ عدد من ملمارسات إدارة املوارد البشرية تأثير هام على الدوران الوظيفي في الفنادق وذلك من خالل فهم كيفية االحتفاظ باملوظفين املؤهلين، ح

ر الذي يلحق باملنشآت من فقدان األيدي العاملة؛ ملا لها من تأثير في ( أنه يجب على املنشآت إدارك التأثي(Vanhala & Ahteela, 2011الباحثين مثل   

 
ً
لندرة املوظفين    أعمالهم، وبالتالي فإن العديد من األبحاث التي درست اثر ممارسات إدارة املوارد البشرية في االحتفاظ باملوظفين الجيدين؛ وكذلك نظرا

ن ترك املوظفين املؤهلين للمنشآت التي يعملون فيها يؤدي أ لى إ (، فقد توصلت الدراسات Castanheira & Hartig  Story, 2016,) املؤهلين في ذات املجال

 (. Juhdi, Pa'wan &Hansaram, 2013) لى اإلضرار بالجودة واإلنتاجيةإ 

الدوران الوظيفي في القطاع الفندقي، وكذلك تقديم تبرز أهمية هذه الدراسة بالدرجة األولى من خالل تقييم اثر ممارسات إدارة املوارد البشرية على  

رشادات مفيدة ملساعدة املنشآت السياحية والفندقية على تبني إ املساعدة لتطوير القطاع السياحي في االردن من خالل املساعدة في  توفير معلومات و 

ويضات والحوافز، واملسار الوظيفي التي تعالج ظاهرة الدوران الوظيفي في ممارسات إدارة املوارد البشرية في مجاالت االختيار والتعيين، والتدريب، والتع

الفندقي،   الفنادق األردنية. ولذا يستفاد من هذه الدراسة في  تحديد مسببات الدوران الوظيفي وذلك من خالل تقييم ظروف العمل السائدة في القطاع

ِد األسباِب التي (Milman, 2003ملشكلة الدوران الوظيفي. بينما ُيوّضُح  وبالتالي تقديم توصيات للفنادق بخصوص تقديم حلول علمية   ( أّنُه نظًرا لتعدُّ

ر  على الدوراِن الوظيفّي ، يجُب توخي الحذر  من عدِم اعتماٍد "تعميِم جميِع األسباِب" أو ما ُيسّبُب الّدوران  الو 
ّ
ٍن أو املوقع. يمكُن أن ُتؤث ظيفيَّ في قسٍم معيَّ

   ل  األسباِب أو املشكالِت على أساِس كّلِ قسم على حدٍة وفًقا للظروِف املحيطِة به.يجُب تحلي

 :مشكلة الدراسة

دراسة اثر  تكمن مشكلة هذه الدراسة في دراسة  هذه الظاهرة الدوران الوظيفي وعالقتها بإدارة املوارد البشرية في قطاع الفنادق  والتي تتمثل في  

(؛ Meier, 1991املوارد البشرية على الدوران الوظيفي  في قطاع الفنادق. إذن هناك زيادة في معدالت الدوران الوظيفي في القطاع الفندقي )ممارسات إدارة 
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التأثير على سير إلى  ال  مّما قد يؤدي  املحلية والعربية  االدبيات والدراسات  الباحثون تفتقر  السياحية، في حدود علم  الخدمات  تي قامت العمل وجودة 

األ  الدراسات  وفرة  من  بالرغم  الوظيفي،  الدوران  على  البشرية  املوارد  إدارة  ممارسات  تأثير  الى بدراسة  والعربية  املحلية  املكتبات  تفتقر  حيث  جنبية، 

 وضوع. املساهمات العلمية الواسعة في هذا املجال، ومن املتوقع أن تفتح هذه الدراسة عدة مجاالت للباحثين واملهتمين بهذا امل

العاملي في عام  فقد    (  Catalyst,2018حسب ما جاء في إحصائيات ) الطوعي  الوظيفي  الدوران  الدوران  %9.6هو    2016كان معدل  ، حيث يشكل 

   300-200الوظيفي مشكلة كبيرة في صناعة الفنادق، حيث تتراوح نسبة الدوران الوظيفي في الفنادق العاملية من  
ً
 % 100حوالي  ، وبالنسبة للمدراء% سنويا

(، بينما معدل املنشآت Quintini & Martin, 2006)  2004في عام    %10(، ويقدر نسبة ترك العمل في اململكة املتحدة حوالي  179،ص.2017)الجميلي،

حوالي   بريطانيا  في  عم%42السياحة  مدينة  في  نجوم  الخمس  فنادق  في  العمالة  دوران  معدل  بلغ  فقد  االردني،   الفنادق  قطاع  في  %   8.54ان  . 

(. وبالتالي التحقق من ظاهرة الدوران الوظيفي في قطاع الفنادق اصبحت ضرورية للوقوف على تلك الظاهرة من حيث االسباب 2014)الزغبي،النجداوي،  

 أ والنتائج، وكذك تاثير ممارسات إدارة املوارد البشرية في الدوران الوظيفي، حيث  
ً
 أم  ن معدل الدوران الوظيفي يشكل تحديا

ً
للوقت   ام سير العمل نظرا

املنشآت في  واإلنتاجية  التوظيف  مستويات  على  للحفاظ  البشرية؛  املوارد  موظفو  يحتاجه  الذي  املباشرة  والغير  املباشرة  والتكاليف   &Giz)  والجهد 

Aci,2018 ان الوظيفي في قطاع الفنادق، وذلك من  (. ولهذا فإن الغرض من هذه الدراسة هو التعرف على أثر ممارسات إدارة املوارد البشرية على الدور

 .خالل اإلجابة عن تساؤالت الدراسة

  :أسئلة الدراسة 

 ؟ ما هو مستوى ممارسات إدارة املوارد البشرية )االختيار والتعيين، التدريب، التعويضات واملسار الوظيفي( في فنادق الخمس نجوم في عمان .1

لى ترك العمل في فنادق الخمس إ ما هو معدل الدوران الوظيفي في الفنادق الخمس نجوم في عمان، وكذلك ما هي العوامل املؤثرة التي تدفع العاملين   .2

 نجوم في عمان؟  

طبقة في فنادق الخمس نجوم في  كيف تؤثر ممارسات إدارة املوارد البشرية املتمثلة )االختيار والتعيين، التدريب، التعويضات واملسار الوظيفي( امل .3

 عمان على معدل الدوران الوظيفي؟

 :أهداف الدراسة  

 تهدف هذه الدراسة إلى ما يلي: 

الخمس  التعرف على هو مستوى النشاط في ممارسات إدارة املوارد البشرية )االختيار والتعيين، التدريب، التعويضات واملسار الوظيفي( في فنادق   .1

 نجوم في عمان. 

لى ترك العمل في فنادق إالتعرف على معدل الدوران الوظيفي في الفنادق الخمس نجوم في عمان، وكذلك ما هي العوامل املؤثرة التي تدفع العاملين  .2

 الخمس نجوم في عمان.

خمس نجوم في  قياس تأثير ممارسات إدارة املوارد البشرية املتمثلة )االختيار والتعيين، التدريب، التعويضات واملسار الوظيفي( املطبقة في فنادق ال .3

 عمان على معدل الدوران الوظيفي.

ظري       اإلطاُر النَّ

املوظف في قطاع الفنادق أو املنشآت السياحية، من أهم املوارد في املنشآت، والذي يعمل على تحقيق أهداف تلك املنشآت يعد العنصر البشري أو  

((Wheelen & Hunger, 2013،وبالتالي فإن إدارة املوارد البشرية، تعتبر من اإلدارات الهامة واملحورية في إدارة الفنادق، لذا تعنى إدارة املوارد البشرية ، 

ظيمية والثقافة، بإدارة القوى البشرية واملسؤولة عن توظيف املوظفين واختيارهم وتدريبهم وتقييمهم ومكافآتهم، باإلضافة إلى اإلشراف على القيادة التن

يرى) كما  العمل.  لقوانين  االمتثال  اإل Tiwari & Saxena, 2012وضمان  األنشطة  هي جميع  البشرية؛  املوارد  إدارة  أن ممارسات  إلى (  تهدف  التي  دارية 

 
ً
( أن ممارسات إدارة املوارد البشرية،  Boselie, Dietz & Boon, 2005ألهداف املنشآت التي تعمل بها. حينها أشار كل من )  استخدام املوارد البشرية، وفقا

األداء، والتوظيف واالختيار، والترقي التدريب والتطوير واملكافآت، وإدارة  املثال؛  الوظيفي، وإجراءات تتضمن على سبيل  الوظائف واألمن  ة، وتصميم 

 من الّدراساِت الّسابقِة 
ٌ
 &Taylor)جنبية  األ   التظلم واملسؤولية االجتماعية للمنشآت. مشكلة الدوران الوظيفي لها العديد من االسباب كما بينتها مجموعة

Davies, 1994; Zeffane, 2004)  ،(. ملا للّدوراِن  2017؛ الجميلي،2014؛ غوشة،2013؛ الخصاونة ،2011وكذلك في بعض الدراسات العربية )ابو جدايل

ِة على الّدوراِن  الوظيفّي من آثاِر سلبيِة على في القطاِع الفندقّي، لذا فقد جاءت هذه الدراسة لتساهم في استكشاِف تأثيِر ممارساِت إدارة املوارِد   البشريَّ

ِة.الوظيفّي في الفنادِق الخمس نجوم في العاصمِة   األردنيَّ
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   :إدارة املوارِد البشريِة  .1

 
ً
لزاما بات  ولذلك  تمارسها،  التي  أنشطتها  خاللها  من  لتنفذ  بشرية؛  ملوارد  املنشآت  جميع  تحدد   تحتاج  أن  فندقية؛  أو  سياحية  منشأة  أي  على 

جه، وبأقل ما احتياجاتها من أعداد ونوعيات املوارد البشرية الالزمة، لذا فإن حسن اختيار املوارد البشرية يضمن للمنشآت تنفيذ أنشطتها على أكمل و 

زن بين حاجات املنشآت من املوارد البشرية وبين حجم النشاط، وبالتالي يمكن من التكاليف، بينما عدم  إدارة املوارد  البشرية إدارة سليمة يعني عدم التوا 

  .  )2013  الناصر،(تحمل املنشأة تكاليف زائدة، وغير مبررة، وتقصيرا في تنفيذ األعمال
ً
على املنشآت السياحية والفندقية إيالء رأس    ولذلك أصبح لزاما

 املال البشري كل العناية، وزيادة الحوافز املمنوحة له
ً
في ظل املنافسة   ؛ بهدف االحتفاظ بما هو متوفر، ومحاولة الحصول على كفاءات جديدة، خصوصا

يها في الهيكل التنظيمي الشرسة على اجتذاب الكفاءات املؤهلة واملدربة، وألجل تنظيم إدارة املوارد البشرية ال بد من التعرف على املهام  والواجبات التي تؤد

(. وبناء على ذلك يمكن القول أن عملية  إدارة املوارد البشرية 26، ص.  2002)السالم،  ى نوع أو حجم األنشطة التي تمارسهاللمنشأة، بغية التعرف عل

بالحصول على   تتضمن املهام اإلدارية املختلفة كأي إدارة أخرى، فتقوم بالتخطيط  والتنظيم  والتوجيه والرقابة، ومن خالل القيام باألنشطة املتعلقة

القرارات  رد البشرية، والحفاظ عليها كمورد هام من موارد املنشآت السياحية والفندقية، وتتضمن عملية الحفاظ على املوارد البشرية ممارسة كافة املوا 

 رة. اإلدارية التي تعمل على تدعيم عملية املحافظة عليه، من تدريب وتطوير وتعويضات بجميع أشكالها، سواء كانت املباشرة أو غير املباش

  مفهوُم إدارة املوارِد البشرّيِة  •

الوصول إلى    اإلدارة بشكل عام، هي عملية التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة؛ الستخدام املوارد املادية واملالية املتاحة بفاعلية وكفاءة، بغية

( إدارة العنصر  21، ص.2004والفندقية، وعرف مفتاح )  أهداف املنشأة، ولذلك، يمكن القول بأن العنصر البشري هو من أهم أصول املنشآت السياحية

ا بكفاءة هو توفير اليد العاملة حسب الطلب في املنشآت، ومن ثمة املحافظة عليها، وتنميتها وتحفيزها بغية تحقيق مصالح املنشاة في بلوغ أهدافهالبشري: "

( بأنها "هي املعرفة الدقيقة ملا تريد  F.Taylorلعلمية ومؤسس املدرسة الكالسيكية )". ليس هناك تعريف موحد لإلدارة، حيث عرفها رائد اإلدارة ا  وفعالية

هي ( "Henry Fayolمن الرجال أن يعملوه، ثم التاكد من أنهم يقومون بالعمل بأفضل طريقة وأقلها تكلفة"، بينما عرفها األب الحقيقي لإلدارة الحديثة )

"، ويقول  هي وسيلة لتحقيق غايات محددة ( اإلدارة: "Heady". وعرفها )وإصدار األوامر والقرارات والتنسيق واملراقبةعملية التنبؤ والتخطيط والتنظيم  

(Rowat ،29، ص.2017( اإلدارة تعمل على تنفيذ األشياء لتحقيق أهداف محددة )الجميلي .) 

الفندقي وا  العمل  النامية في مجال  الدول  اإلدارة في  أن يعرف مفهوم  املدير لألحداث  لسياحة: "ويمكن  هي فلسفة فكرية فردية، تعتمد على رؤية 

هي مجموعة من الجهود املشتركة للعاملين في "، وأما مفهوم اإلدارة في الدول املتقدمة: "الحالية، ويتم ترجمتها إلى قرارات عملية لتحقيق أعلى عائد ايجابي

أعل تحقيق  إلى  الهادفة  السياحية  أو  الفندقية  املتاحةاملنشأة  اإلنتاج  لعناصر  األمثل  واالستخدام  التوظيف  الشاملة من خالل  الجودة   " ى مستويات 

 31، ص.2017)الجميلي،
ً
في األدبيات اإلدارية، بعد سلسلة من التطورات في الفكر اإلداري، بدأت    (. لقد برز مفهوم أو مصطلح إدارة املوارد البشرية حديثا

رائدها األول الذي طبق فيها فريديريك تايلور اإلنسانية العلمية التي ساعدت   F.Taylor( التي يعتبر   Scientific Management)  حركة اإلدارة العلمية

أهمية قليلة لرض ى اإلدارة على زيادة اإلنتاج في زمن أقل، وبجهد معقول، مع تجاهل آدمية الفرد؛ إذ ركزت هذه املدرسة اهتمامها على اإلنتاجية مع إعطاء 

الرجل االقتصادي  العاملي العاملين لزيادة   Economic Manن، كما ساد مفهوم  إمكانية تحفيز  املديرين، وهو مفهوم يؤكد على  اعتنقه كثير من  الذي 

  بشرية هي أن إدارة املوارد  ال  Fisher, 1999, P.7)إنتاجيتهم من خالل الحوافز املالية وحدها، حيث كانت هي الحاجات الوحيدة املرتبطة بالعمل. ويرى )

أن إدارة املوارد البشرية هي: العملية   Hodgetts"، يرى  القرارات واملمارسات التي تؤثر مباشرة في األشخاص أو املوارد البشرية العاملة في املنشأة عبارة عن "  

املنشأة والعاملين؛ حيث استخدم   أهداف  بما يحقق  للعاملين  الفاعل  املنشأة االستخدام      Hodgettsالتي من خاللها تكفل 
ً
عن    مصطلح موظفين بدال

   عاملين في املنشآت السياحية والفندقية، حيث تم اعتماد الفنادق أو الفندق باعتبار أكبر منشأة 
ً
كبيرة من املوظفين    سياحية يمكن أن توظف أعدادا

كاتب األدالء  إلدارة شؤون عمل الفندق، مقارنة باملنشآت السياحية األخرى التي تضم أقل عدد للموظفين، مثل مكاتب السفر والسياحة، أو املطاعم، أو م

 حُسونة )
 
ف رَّ ها "ِس 7،ص.2008السياحيين، وع   إلى تنظيِم األفراِد؛ للحصوِل على أقص ى فائدٍة  ( إدارة املوارِد البشريِة أنَّ

ُ
ْهِدف ُسِس التي ت 

ُ
 اإلجراءاِت واأل

ُ
لسلة

  " وظاِئِفهم  خالِل  ِمن  طاقاِتِهم  أفضِل  واستخراِج  ِة،  البشريَّ الكفاءاِت  من   والتقويِم ممكنٍة  والتدريِب  والتعييِن  واالختياِر  واالستقطاِب  التخطيِط 

ِق فهي  ةِ والحوافزِاملالية واملعنويَّ  ِة، أما في معناها الضّيِ اِل للموارِد البشريَّ ِة بشؤوِن االستخداِم األمثِل والفعَّ تهتمُّ بتوفيِر : " ". كما تختصُّ إدارة املوارِد البشريَّ

ساِعُد على تكوي ُدراِتها على العمِل، بما يُ
ُ
ِة عليها وتنميِة ق

 
ظ

 
ة ومنتجةاحتياجاِت املنشاِة ِمن القوى العاملِة واملحاف ، 2002" )عبد الباقي،    ِن قوِة عمٍل راِضي 

ِة ِمن ُوجهِة نظِر الجميلي)16ص. ِة في الفنادِق واملنشآت السياحيَّ  إدارة املوارِد البشريَّ
ُ
 )القلب(هي املركُز الرئيُس ( على انها"67، ص.2017(.  ويمكُن تعريف

لَّ أقساِم الفندِق )الشرايين( باملوظف
ُ
ّوُِد ك ِة للفندق )الالزم لبقاء اإلنساِن على قيِد الحياِة(، الذي ُيز  ِة اإلنتاجيَّ ين  )الدم( األكِفياِء الالزمين  للدخوِل في العمليَّ

ِة األخرى، من أجِل الوصول إلى تحقيق أهداف وُرؤى اإلدارة العليا للفندق )من أج اِتِه   ِل قياِم الجسِم والقادرين  على استغالِل موارِد الفندِق اإلنتاجيَّ بفعاليَّ

ِة اإلدارية وغيِر اإلدارية  ". اليوميَّ
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  تطوُر إدارة املوارِد البشريِة في الفنادِق  •

 
ً
الدول أمرا التي تقدمها مثل هذه املنشآت والهدف من استثمارها هو   فقد بات تواجد الفنادق في  ال يمكن االستغناء عنه؛ نظرا لحجم الخدمات 

" معايير تحكم عمل إدارة مواردها البشرية، ولذلك تعتبر املوارد البشرية في (. ويعود استمرار نجاح الفنادق على وجود 1999الحصول على الربح )السكر،

(. وبالتالي  77، ص2017")الجميلي،  ، من حيث املعرفة واملهارات والخبرة والقدرة، وهو الذي يعتبر أمرا أساسيا لنموها وتطورهاالفنادق رأس مالها البشري 

شآت من حيث  فإن استمرار ونجاح املنشآت يعتمد إلى حد كبير على تحقيق امليزة التنافسية ملواردها البشرية، حيث أن جودة رأس املال البشري في املن

بشرية التي يشترط عرفة واملهارات والخبرات وقدراتهم األساسية للتطور تعتبر من أهم العوامل التي تساهم في نجاح أية منشأة، ناهيك عن إدارة املوارد الامل

(. ولذلك،  Domingues, 2011أن تتوافر فيها الكفاءة والفعالية في تطوير معرفة املوظفين، وتحسينها باستمرار، من أجل الوصول إلى أهداف املنشأة )

لتنافسية على يجب إدارة رأس املال البشري؛ من خالل تعزيز والئهم وإبداعهم، وجودة األعمال والخدمات التي يقدمونها، التي من شأنها تحقيق امليزة ا 

 (. Tan & Nasurdin,2011منافسيها في هذا املجال )

 
ً
 ال يم  ومن هنا، فقد بات تواجد الفنادق في الدول أمرا

ً
لحجم الخدمات التي تقدمها مثل هذه املنشآت والهدف من استثمارها   كن االستغناء عنه؛ نظرا

معايير تحكم عمل إدارة مواردها البشرية، ولذلك تعتبر املوارد البشرية (. ويعود استمرار نجاح الفنادق على وجود "  1999هو الحصول على الربح )السكر،

البشري، من   الفنادق رأس مالها   في 
ً
أمرا يعتبر  الذي  املعرفة واملهارات والخبرة والقدرة، وهو     حيث 

ً
(. 77، ص2017")الجميلي،  لنموها وتطورها  أساسيا

ي في املنشآت من وبالتالي فإن استمرار ونجاح املنشآت يعتمد إلى حد كبير على تحقيق امليزة التنافسية ملواردها البشرية، حيث أن جودة رأس املال البشر 

جاح أية منشأة، ناهيك عن إدارة املوارد البشرية التي  حيث املعرفة واملهارات والخبرات وقدراتهم األساسية للتطور تعتبر من أهم العوامل التي تساهم في ن

املنشأة ) أهداف  إلى  الوصول  املوظفين، وتحسينها باستمرار، من أجل  الكفاءة والفعالية في تطوير معرفة  تتوافر فيها  أن  (.  Domingues,2011يشترط 

األعمال والخدمات التي يقدمونها، التي من شأنها تحقيق امليزة التنافسية ولذلك، يجب إدارة رأس املال البشري؛ من خالل تعزيز والئهم وإبداعهم، وجودة 

 (.Tan & Nasurdin,2011على منافسيها في هذا املجال )

ئحة  تميزت إدارة الفنادق برؤى أوضح وأشمل في إدارتها عند الرومان، الذين كانوا سباقين في سن القوانين التي نظمت عمل الفنادق، فوضعوا ال 

ختيار العاملين ذوي السمعة الطيبة واألخالق إواجبات صاحب الفندق، وكذلك قوانين وتشريعات تنظم األعمال داخل الفندق، منها ما يتعلق ببمهام و 

جباتها  ا ووا الحسنة، فبدأ صاحب الفندق بإدارة املهام الخاصة باستقطاب واختيار وتوظيف العاملين؛ كي يتسنى له توفير عمالة قادرة على إنجاز مهامه

(  أن املنشأة ال تستطيع تحمل خسارة املوارد البشرية، ولهذا، فإن من التحديات  Ulah & Yasmin,2013ويرى كل من )  .(2017)الجميلي،  على أتم وجه

عة الفنادق  اعتمدت منهج  التي تواجه إدارة املوارد البشرية هي كيفية استغالل طاقاتهم وإبداعاتهم في األعمال. كما وبناء على ذلك يمكن القول أن صنا

الحديث؛ لكن بأسلوب ومسمى مختلف، وعلى مستوى ضيق يتناسب مع حجم وكم العمالة في تلك العصور القديمة أعقب هذه  إدارة املوارد البشرية 

ة نوعية وكمية، وبدأت املدارس املرحلة: مرحلة العصور الوسطى، والتي شهدت أهم حدث في تاريخ البشرية، وهو ظهور الثورة الصناعية، التي قفزت قفز 

ت بعوامل بيئتها  العلمية، وتطورات الفكر اإلداري تنمو وتتطور، وتوسع إطار نظرتها الضيقة إلى أن أصبحت نظرة أكثر شمولية وانفتاحا على العالم، وتأثر 

 (.  2005)عقيلي، الخارجية

  ممارساُت إدارة املوارِد البشريِة في الفنادِق  •

دراسة وتحليل   املوارد البشرية بالعديد من املمارسات اإلدارية؛ التي تمكن املوظفين من ممارسة األعمال وذلك لتحقيق االنتاجية مثل: "تقوم إدارة 

ل ئة عماحتياجات الفندق للموظفين حسب االختصاص، واملواصفات املناسبة لتلك االحتياجات، والعمل على استقطابهم وتوظيفهم وتهيئتهم، وتوفير بي

(. تختلف إدارة املوارد  2013" )الناصر،مناسبة لهم، وتنظيمهم وتطويرهم وتدريبهم، وتأمين مستحقاتهم املالية واملعنوية، بما يضمن رضاهم عن العمل

ر بشكل مباشر البشرية ) كأحد األقسام الرئيسية في الفنادق( عن باقي املؤسسات واملنشآت األخرى، كونها تعمل ضمن صناعة لها خصائص خاصة، تؤث

ر موارد وغير مباشر على طبيعة عمل قسم املوارد البشرية في الفنادق، وفيما يلي توضيح موجز يعكس طبيعة صناعة الفنادق، وأثرها على ضرورة توفي

 (. 2017بشرية بخصائص وميزات معينة تتناسب وتلك الطبيعة )الجميلي،

 على النحو االتي:   Wilton (2011)الرئيسية في قطاع األعمال، فقد حددها  إن إدارة املوارد البشرية تمارس مجموعة من الوظائف

ةِ  .1  املوارِد البشريَّ
ُ
 تخطيط

( أن عملية تخطيط املوارد البشرية تعتبر أساس  2008يعتبر تخطيط املوارد البشرية الوظيفة الرئيسية إلدارة املوارد البشرية، كما يرى السلمي )

 شرية. وتواجه املنشآت واألعمال تحديالحركة في إدارة املوارد الب
ً
  ا

ً
؛ يتمثل في قدرة املنشآت على خلق نوع من التوازن، بين املحافظة على هيكل أساسيا

( تخطيط 2008فعال وكفؤ وكامل من املوارد البشرية، لذلك، يصبح من املهم هو تقدير االحتياجات املستقبلية من املوارد البشرية. ويعرف عبوي )

من العاملين خالل فترة زمنية معينة، وعادة ما تكون سنة. ويمكن القول  أن عملية تخطيط  نه محاولة تحديد احتياجات املنشأة  أ املوارد البشرية على:  

.  تكمن أهمية   املوارد البشرية هي تحديد أعداد العمالة املطلوبة خالل فترة زمنية تحددها الخطة، بمعنى انهاعملية تنبئية ترتبط بفترات زمنية محددة 

 يق أهداف املنشآت، كما بين ذلك عدد من الباحثين: عملية تخطيط املوارد البشرية في تحق



ِة على الّدوراِن الوظيفّي في فنادق الخمس نجوٍم في عّمان     العجارمه & العبابنه                                                    األردن-تأثيُرممارساِت إدارِة املوارِد البشريَّ

International Journal of Hospitality and Tourism Studies, 1(2) (2020), 64-98 
 69 

 

ِة األخرى، من توظيٍف وتدريٍب وصيا • ؛ في تقليِل كلفِة أنشطِة إدارة املوارِد البشريَّ
 
نشاة

ُ
ِة امل  املوارِد البشريَّ

ُ
ة، ُيساعُد تخطيط نٍة لرأِس املاِل البشريَّ

 .(2003ا األخرى )الهيتي،وبالتالي تعظيُم املنفعِة من استثماراِت املنشآت في أصوِله

 (. 2003ُيساِعُد في تحديِد أسباِب ترِك العاملين  للخدمِة، وتحليِل قوِة العمِل املتاحِة، ومدى الّرِض ى عن طبيعِة العمِل)ماهر، •

ِة على • ِة لتخطيِط املوارِد البشريَّ ِة على مستوى املنشاِة أحد الركائِز األساسيَّ  املوارِد البشريَّ
ُ
 (.2008املستوى القومي )القحطاني، ُيعتبُر تخطيط

 تصميُم وتحليُل الوظائِف  .2

(  
ُ
الدرة  

 
ف رَّ "  139، ص.2008ع  الوظائِف  تحليِل   

 
ة ومتطلباِتها،  ( عمليَّ الوظيفِة  ِف على وصِف  التعرُّ لغرِض  الوظيفِة،  ِن  ع  جمُع معلوماٍت  ها  بأنَّ

اإلجراُء املستخدُم في تحديِد واجباِت الوظيفِة، واملهاراِت  تحليل  الوظائِف هو "( أنَّ  110،ص.2010". ويرى ديسلر)ومواصفاتها وخصائصها وطبيعتها

ها
ُ
  ( بأنها "153، ص.2010". وعرفها برنوطي)  الواجِب توافُرها في من يشغل

ُ
 من حيث

ها العاملون 
ُ
 دراسِة وتحليِل مضاميِن الوظائِف التي يشغل

ُ
عملية

  "، املسؤوليات، ظروف العملاملهاراِت التي يؤديها كلٌّ منهم املؤهالت
ُغلون 

ْ
ش ِة بشكٍل أساس ّيٍ مع األفراِد في املنشآت، والذين ي  تتعامُل إدارة املوارِد البشريَّ

 لقضّيِة التأ
ً
ة  خاصَّ

ً
ة ِة ُيعطي أهميَّ  بأدواٍر محددٍة، لذلك، فحسُن استثماِر املوارِد البشريَّ

، ويقومون 
ً
دة  ُمتعّدِ

 
ِد ِمن  فيها وظائف

ُّ
ُحسِن استثماِر هذِه ك

نشاِة استثماُر موارِدها ال
ُ
ِة على امل عوب  ُه من الصُّ ِة بشكٍل سليٍم )الصباغ، املوارِد على أفضِل وجٍه، وإذا لم يكْن هناك وضوٌح في طبيعِة الوظائِف فإنَّ بشريَّ

امل2008 الحصوُل على  دٍة يمكُن منها  ُه ال وجود  لطريقٍة محدَّ أنَّ الباحثوُن  للوظيفِة (. ويرى  املطلوبِة  ما يعتمُد على طبيعِة   علوماِت  ها، وإنَّ
ُ
املراُد تحليل

 الوظيفِة نفِسها. 

  االستقطاُب    .3

  
ُ
ِل امل  عمليِة االستقطاِب ِمن ِقب 

 
عييِن، ولذلك، فإنَّ إجادة ِة التَّ  االستقطاِب ِمن  املحاوِر الرئيسِة لعمليَّ

ُ
ُر عملية عتب 

ُ
ليِم  ت نشأِة، وإدارِتها بالشكِل السَّ

نشاِة أن االستقطاب  هو "    (123،ص.2003في الحصوِل على املورِد األهّمِ للمؤسسة، وهو املورُد البشريُّ املناسُب. ويرى الهيتي )
ُ
 من نشاطاِت امل

ٌ
مجموعة

ِة في الوقِت املناسِب  ِة املطلوب  ، وجذِبهم لسّدِ الشواِغِر الوظيفّية  فيها، وذلك بالعدِد والّنوعيَّ ". وعرَّف كلٌّ ِمن  الّسالِم  الخاّصِة بالبحِث عن مرشحين 

ُه "81، ص. 2002وحرحوش)  اس( االستقطاب على أنَّ
ُ

ة  التي يمكُن منها اختياُر أو انتقاُء عمليَّ
 
 القاعدة

كونون  تمالِة وجذِب مجموعٍة كافيٍة ِمن  األفراِد ي 

اِغرةِ   االستقطاِب   أصلِح األفراِد ملْلِء الوظائِف الشَّ
ُ
ة برُز أهميَّ  الوصِل بين  املنشآت والباحثين  عن العمِل. وت 

ُ
ون أنَّ االستقطاب  هو حلقة

ُ
". كما يرى الباحث

 ( في: 2003لهيتي،)ا 

الِئمِة للمنشآِت وبأقل التكاليِف. •
ُ
ِة امل  توفيِر املوارِد البشريَّ

• . ِة االختياِر من خالِل زيادِة عدد األفراِد املناسبين  ِة عمليَّ  زيادِة فاعليَّ

ساعُد على االستقراِر في املنشآت .  •
ُ
 ت

فقاِت ألنشطِة املوارِد  • عمُل على تقليِل الوقِت والُجهِد والنَّ
 
ة . ت  البشريَّ

عييُن  االختياُر  .4  والتَّ

نشآت في تعتبر عملية االختيار للتوظيف من أهم وظائف إدارة املوارد البشرية، والتي قد يمتد أثرها إلى جميع عمليات وظائف املنشآت، ونجاح امل 

املوارد   البشرية عملية االختيار والتوظيف يؤثر بشكل كبير في مجموعة النشاطات األخرى كالتسوق والبحث واملالية، ولذلك، يجب أن تنجز إدارة 

الكفؤ، األمر  عملية االختيار والتوظيف بكل كفاءة وفاعلية، حيث تكتسب املنشآت ميزتها التنافسية من خالل قدرتها على توفير املورد البشري املميز و 

 اختياِر املوارِد البشريَّ 2008الذي يقلل من كلفة وظائف إدارة املوارد البشرية األخرى)السلمي،
ُ
ة ُر فاعليَّ ِ

ّ
ِة املنشآت بشكٍل  (. ُتؤث ِة بشكٍل كبيٍر في فعاليَّ

الُم ) ها السَّ
 
ف ، كما عرَّ ها 179، ص.  2012عاّمٍ   "( بأنَّ

ُ
ن تنطبُق عليهم مواصفاُت وشروط ِد ممَّ

ُّ
مين  للتأك  التي يتمُّ بمقتضاها فحُص طلباِت املتقّدِ

ُ
العملية

مَّ ُمقابلِتِهم وتعييِنِهم في نهايِة األمرِ 
ُ
 ".الوظيفِة، ث

 
ُ
ِة ت ِل إدارة املوارِد البشريَّ ِة، وِمن  األموِر التي تستوجُب التركيز  عليها من ِقب   االختياِر في غايِة األهميَّ

ُ
ة ُر عمليَّ  (: 2015، لهذه األسباب )الجميلي،ْعتب 

ٍز وُمتجاِنٍس، وخصوًصا إذا  • ليمِة في تشكيِل فريِق عمٍل مميَّ  االختياِر السَّ
ُ
ة ساهُم عمليَّ

ُ
ِف وإمكاناِتِه. ت

َّ
وظ

ُ
 مهاّمِ امل

 توافر  االنسجاُم  بين 

 للوقِت والجهِد واملاِل.  •
ً
ليمِة مضيعة  االختياِر غيُر السَّ

ُ
ة عتبُر عمليَّ

ُ
 ت

ِة.  • م  قدَّ
ُ
ي ُمستوى الخدمِة امل ِ

ّ
 لألفراِد على مدى قدرِة املنشآت في تنفيِذ واجباِتها، وبالتالي تدن

ُ
ُر االختياُر الخطأ ِ

ّ
 ُيؤث

وراِن الوظيِفّي. ُيساه • ُد في تقليِل نسبِة الدَّ  ُم االختياُر الجّيِ

ُق بوظائِف اإلدارة العليا والوسطى. •
َّ
ي الفساِد اإلدارّيِ، وخصوًصا فيما يتعل ِ

ّ
 لتفش 

ً
ال

 
 مدخ

ُ
ُر االختياُر الخطأ  ُيعتب 

الجميلي ) بينها  الوظيفة، كما  املوظف على طريق  التعيين وضع  املتقدمين، وبعد استيفائها جميع ( بعد اختي2015تعنى عملية  األفراد  ار أصلح 

 
ً
لياقته الصحية، يتم   شروط التقدم للوظيفة لشغل الوظيفية، والذي ثبتت صالحيته وقدرته على النهوض بأعباء هذه الوظيفة، والذي ثبتت أيضا
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هيله العلمي. ويرى الباحثون أن التعيين هو إصدار قرار التعيين تعيينه بالفندق، وذلك بالحاقه بالوظيفة املناسبة في ضوء قدراته ومهاراته وخبراته وتأ

 من املرجع املختص باملوافقة على التعيين. 

 تقييُم الوظائِف  .5

يد  تعتبر عملية تقييم الوظائف من أهم وظائف إدارة املوارد البشرية، والتي تهدف إلى تحديد ما تستحقه هذه الوظيفة من أجر، ومن خالل تحد

ها " 2009وظيفة مقارنة ببقية الوظائف األخرى)خليفة،أهمية هذه ال  تقييِم الوظائِف بأنَّ
ُ
ة  عمليَّ

ُ
ف عرَّ

ُ
ِة (. وت  التي يتمُّ ِمن خالِلها تحديُد األهميَّ

ُ
الوسيلة

للوظائِف،   ٍة  ماديَّ إلى وضِع مستوياٍت   
ُ

وتهدف التقييِم،  ِة  لعمليَّ املنشآت  وظائِف  بباقي   
ً

للوظيفِة؛ مقارنة ِة  اِت  النسبيَّ واجباِت ومسؤوليَّ تحديد   وليس 

 كلٌّ ِمن296، ص.2012" )السالم،الوظيفة
 
ف عملية مقارنة بين الوظائف، من حيث القيم النسبية لها،  بأنه "   Derek &Hall (1998, p. 608) (. وعرَّ

". ويرى الباحثون أن عملية تقييم الوظائف،    املنشآتبهدف تصميم أساس منطقي لهيكل األجور، ويرتبط بعملية الطلب على الوظائف املختلفة في  

دُّ يجب أن تتم بكل دقة؛ ملا لهذا األمر من ارتباط وثيق بكلفة الوظائف، وتحديد األجر العادل الذي يجنب املنشآت دفع تكاليف اضافية للوظ ع 
ُ
يفة.ت

ِة إلدارة املوارِد  ِهمَّ
ُ
اِت امل  تقييِم الوظائِف ِمن  العمليَّ

ُ
ة ِة، وذلك لألمور التالية )السالم،عمليَّ  (: 2012البشريَّ

ساعُد في تحقيِق العدالِة بين  املوظفين.   •
ُ
 ت

ساِهُم في تحقيِق أهداِف املنشآت. •
ُ
 ت

ساِعُد على بناِء هيكٍل وظيفّيٍ ُمتكامٍل.  •
ُ
 ت

ِخذي القراِر في قضايا االختياِر والتدريِب.  • تَّ
ُ
ساِعُد في توفيِر املعلوماِت الالزمِة مِل

ُ
 ت

•  . ُخصُّ الرواتب  ساِعُد في وضِع سياساٍت طويلِة األجِل فيما ي 
ُ
 ت

ٍة.  • ٍة على ِحد  ساِعُد في وضِع قيمٍة لكّلِ وظيف 
ُ
 ت

ساِعُد على التقليِل من الدوراِن الوظيفّي. •
ُ
 ت

 التعويُض  .6
ُ
كافأة

ُ
 وامل

 تعتبر عملية التعويض عملية مهمة بالنسبة للمنشأت وللموظف على  حد سواء، وتمثل عنصر إغراء للفرد؛ التخاذ القرار في االنضمام ملنشأة

قيامه بوظيفة عبارة عن جميع ما يتم دفعه للموظف من أجور ورواتب وعوائد مقابل ( هي: " 378، ص2010ما،عملية التعويض كما عرفها ديسلر )

املادية والحوافز  واألجور،  الرواتب  املباشر  املادي  الشكل  شكلين:  على  وتكون   معينة، 
ً
طابعا الثاني  الشكل  ويأخذ  الطبية،   "  كالرعاية  مباشر"  غير 

بوظيفة  عمله  بسبب  املوظف  عليها  يحصل  التي  والعوائد  األجور  أشكال  جميع  هو  املوظف  وتعويض  األجر.  املدفوعة  وتعرف   واإلجازات  معينة. 

هم، والتي تهدف التعويضات كذلك على أنها: مجموعة من املزايا واملنافع التي تقوم املنشآت بمنحها للموارد البشرية العاملة لديها، أو من ترغب بتوظيف

الباحثون التعويضات )االجور أو املكافأت  ( وعرف  2009إلى رفع  روح االنتماء وتعزيزها لدى القادمين الجدد، وزيادة والء املوظفين الحاليين )النداوي،  

 أو الحوافز( على أنها أي مبلغ أو مدفوعات مادية تعطى مقابل عمل يقوم به املوظف. 

 تقييُم األداءِ  .7

" األداء،  بتقييم  أداءيقصد  ونوعية  "مستوى  من  معينة  زمنية  فترة  خالل  املوظف،  أداء  وتقدير  تخمين  يتم  خاللها  من  التي  " العلمية 

ُه "  378، ص.2001وطي،)البرن  تقييُم األداِء أيًضا بانَّ
ُ
ف .  2005" )ماهر،نظاٌم يتمُّ من خالِلِه تحديُد مدى كفاءِة أداِء العاملين  ألعماِلِهم (، وُيعرَّ ، ص 

 ابو شيخه )  ،(284
 
ف ها "    ( تقييم  األداءِ   332،ص.  2000وعرَّ ُن اإلدارة ِمن إصدار حكم موضو بأنَّ ِ

ّ
مك  التي تُ

ُ
عي عن قدرة املوظف في أداء واجبات الوسيلة

". ومن خالل التعريفات السابقة،  يمكن القول أن مفهوم عملية تقييم األداء، يرتبط  ومسؤوليات وظيفته، والتحقق من سلوكه وتصرفاته أثناء العمل

يقيس كما  األداء  تقييم  في  والفاعلية"  "الكفاءة  واملكون من عنصري  اإلنتاجية؛  بمفهوم  تحقيقه ألهداف    بشكل مباشر  املوظف من حيث  فعالية 

 املنشآت التي يعمل بها، ومدى كفاءته من خالل تحقيق النتائج املطلوبة بأقل الوقت والتكاليف. 

األداِء من مُ  تقييِم  ِة  اإلدارة من عمليَّ  غرُض 
ُ
اإلدارة، ويختلف أغراِض  بهدِف خدمِة  األداِء،  األعماِل بعملية تقييم  إ تقوُم منشآُت  خرى، نشأٍة 

ُ
أ لى 

 إلى  )
ُ
 (: Saiyadin,2003وكذلك في املنشآت نفِسها من فترٍة ألخرى. وتقييُم األداِء يهدف

عِف عندهم، وبالتالي تحسيُن األداء. • ِب على مواقع الضَّ
ُّ
 ُمساعدِة املوظفين  على التغل

ُدراِت املوظفين.  •
ُ
 اإلسهاِم في تطويِر ق

ِة الراجعِة عن املوظفين. املساعدِة على تزويِد اإلدارة  • غذي   الُوسطى بالتَّ

 املساعدِة في تقديِم املعلوماِت الالزمِة ألنظمِة الرواتِب ولإلدارة.  •

ٍة.  • ٍة جاِذب   املساعدِة في خلِق بيئِة عمٍل جاذبٍة، وثقافٍة تنظيميَّ

ِف املوظفين على الهدِف من وراِء الحوافِز والتدريِب والتطويِر. • ساعدة في تعرُّ
ُ
 امل
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ِة واملناسباِت.  •  العمِل على تزويِد املنشآت باملعلوماِت الالزمِة والهامَّ

دريُب  .8
 التَّ

امللموسة   أنه أحد األصول غير  استثمار رأس مالي، ويجب معالجته على  إنفاقه، ولكنه  يتم  استثمار، وليس مجرد مصروف  التدريب عبارة عن 

 5،ص.    2010باملنشآت)حجازي،
ً
محاولة لتغيير سلوك األفراد، ما يجعلهم يستخدمون طرقا وأساليب مختلفة في أداء بأنه "  (. ويعرف التدريب أيضا

 
ً
ويسلكون شكال    األعمال، 

ً
قبل  مختلفا كانوا عليه من  التدريب عما  )الخاطر،بعد   "2010. الخاصة  11، ص  التعريفات  أغلب  أن  الباحثون  (  ويرى 

 بهدف مصلحة كل من الفرد واملنشآت على حد سواء.بالتدريب؛ تركز على عملية تغيير سلوك الفرد 

قد ال  التدريب مهم، سواء للموظف الجديد أو القديم، فقد ال يمتلك املوظف الجديد الخبرات واملهارات الالزمة لتنفيذ العمل املطلوب، وكذلك، 

 (.  2012ذلك، التدريب مهم لألمور التالية وهي كما ذكرها )السالم،تتوافر فيه كافة املهارات واملعارف التي تتوافر لدى املوظف القديم للقيام بعمله، ول

 إكساب املوظف الجديد املهارات واملعارف الالزمة لتنفيذ العمل.  •

 مهم لغايات تطوير املسار الوظيفي، وكذلك لتهيئة املوظفين لتولي وظائف ومناصب ذات فئة أعلى من الحالية.  •

 ن، وبالتالي تحسين العادات واألنماط السلوكية ، وتطوير قيم واتجاهات املوظفين. يعمل التدريب على تحسين سلوك املوظفي •

املصري) نها  بيَّ كما  ِة  الرئيسيَّ األولوياِت  إحدى  البشرّيِة  املوارِد   
ُ
تنمية ُل  ِ

ّ
شك

ُ
ملواجهِة 2004ت ِة،  البشريَّ التنميِة  تحقيِق  بهدِف   األعماِل،  ملنشآِت    )

ُمجت ُتواجُه  التي  اِت  ِل التحديَّ التنقُّ في  واملساعدِة  املنشآت،  في  ٍة  ملراكز  مستقبليَّ أنفِسِهم  هيئِة  ت  وظفين  على 
ُ
امل  

ُ
ُمساعدة والتطويُر هو  األعماِل.    معاِت 

)الخاطر، الحديثِة  الوظائِف  بين   )2010بسهولٍة 
ُ
الدحلة ها 

 
ف كما عرَّ البشرّي  األداِء   

ُ
تنمية  .)2004  "، ب(   

يقومون  املوظفين    عني جعل  
 
بكفاءٍة  ت عمِلهم 

ٍة، بهدِف تح دد  ُم للموظِف في املنشآت خالل فترة محَّ ِة التي تقدَّ التعليميَّ  ِمن  الخبراِت 
ٌ
ٍة، بأخطاٍء أقل، فهو مجموعة ". ويكوُن على سيِن األداءِ وفاعليَّ

 (. Wilson, 2005, P.15-16ثالثِة مستويات: التطويِر الفردي، التطويِر األفقي، والتطويِر على مستوى املنشآت )

 املساِر الوظيفّي     .9
ُ
 تخطيط

يستفيد كل من املوظف واملنشآت على حد سواء، من تخطيط املسار الوظيفي؛ كعملية منفعة متبادلة، بحيث يتحمل املوظف مسؤولية التطور  

تحقيق التوافق ( بأنه: "  88، ص.  2004والتقدم بمساره الوظيفي، وتتحمل املنشآت مسؤولية توضيح املستقبل الوظيفي للفرد. فقد عرفه أبو بكٍر )

املفيدة عال، بين إمكانات وقدرات املوظف واحتياجات املنشآت من خالل مجموعة القرارات واإلجراءات  التنظيمية التي تيهئ فرص العمل املناسبة و الف

الوظيفية املوظف  بينها كل من )السالم وحرحو للفرد واملنشآت على مدار حياة  الوظيفي نقطة قوة، ويحقق فوائد كما  املسار  ش،  ". يعد تخطيط 

 ( ، ومنها:312-311(ص  (،2002

 وتوفيُر كفاءاٍت ماهرٍة وخبيرٍة.  •
ُ
 اكتشاف

حافظِة عليها. •
ُ
ِة وامل ناِسِب ِمن  املوارِد البشريَّ

ُ
ِة املنشآت على استقطاِب امل ْدر 

ُ
 ق
ُ
 زيادة

ِة.  • عاُمِل مع عوملِة إدارة املوارِد البشريَّ  على التَّ
ُ
ة  الُقْدر 

ِة املنشآ • هرِة وُسمع 
ُ
 ش

ُ
 ت.زيادة

ظيفّي عند  األفراِد. •  الّرِض ى الو 
ُ
 زيادة

حقيُق العدالِة وتكافِؤ الُفرِص.  •  ت 

يفي، وبناء على ذلك يمكن القول  أن تطوير املسار الوظيفي، مرتبط بشكل كبير بعملية تخطيط املوارد البشرية، وعملية اإلحالل والتعاقب الوظ

ملسار الوظيفي تعد أمرا ضروريا جدا إذا أرادت املنشآت الفندقية والسياحية أن تحافظ على  سواء من داخل املنشآت أو خارجها. وأن عملية تطوير ا 

 مواردها البشرية. 

راُن الوظيفي    .2 و   الدَّ

واملنشآت، ويعتبر  عندما تتم دراسة ظاهرة الدوران الوظيفي، غالبا ما يطغى موضوع ترك العمل الطوعي كنوع من أنواع االنفصال بين الفرد العامل 

 
ً
  هذا املفهوم عامال

ً
تعتبر دراسة األفراد بعد قيامهم بترك العمل منقوصة   على فهم العديد من الظواهر التنظيمية وااللتزام والرض ى الوظيفي، إذ مساعدا

 
ً
نظرا قبل  األهمية؛  منها  الحد  ومحاولة  التصرف،  لهذا  السابقة  والظواهر  املسببة،  العوامل  في  التعمق  السلبية    لعدم  نتائجها  إلى  الوصول 

(. وتعود أسباب ترك العمل، إلى قلة األيدي العاملة املتخصصة في مجال العمل الفندقي، وزيادة حجم الطلب عليهم، إضافة إلى النهضة 2014)النجداوي،

إ  أدت  والتي  األخيرة،  العشرة  السنوات  العالم خالل  التي شهدها  الفنادق  بناء  في  الكبيرة  املتخصصة العمرانية  الفندقية  العمالة  على  الطلب  زيادة  لى 

( أنه يمثل خروج العاملين من منشأة األعمال أو دخولهم إليها بسبب الترقية، أو النقل، أو 2007(. ويرى العامري وآخرون )2010 )الطراونة والكيالني،

( نتائج بحث غوشة  أو ألي سبب آخر. كما أظهرت  التقاعد،  أو  ال2014الفصل،  بأن  لترك وظائفهم ألسباب مالية مقارنة (  أكثر عرضة  الذكور  عاملين 

 باإلناث، في حين كانت اإلناث أكثر عرضة لترك وظائفهن ألسباب تتعلق ببيئة العمل، واملسائل اللوجستية، وألسباب اجتماعية وأسرية. 
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 الدوراِن الوظيفّي  •
ُ
ة  ماهيَّ

 Armstrong  "، وعرفهترك املوظفين لوظائفهم في الفندق بصورة طوعية أو جبريةه "  الدوران الوظيفي على أن(  180ص.  ،  2011)  عرف الجميلي 

معدل الدوران    (Denver& McMahon, 1992, 143)"، كما عرف  كل من      تناقص املوظفين، هو معدل ترك األشخاص لشركة ماباسم "   (249 ,2011)

"، وبالتالي، تشير التعريفات إلى أن عملية الدوران الوظيفي، يمكن أن تكون طوعية أو غير  أخرى حركة األشخاص من منشأة إلى منشأة  الوظيفي بأنه: "

لسنة الواحدة،  طوعية. تتم معرفة معدل الدوران الوظيفي في املنشأة ؛ من خالل عدد املوظفين املغادرين، كنسبة مئوية من مجموع الدين تم توظيفهم في ا 

)طوعي أو غير طوعي( إذ يكون معدل الدوران الوظيفي طوعيا عندما يختار املوظف االستقالة من املنشآت، أو غير طوعي       كما قسم الدوران الوظيفي إلى:

 (. Armstrong, 2011عندما يختار صاحب العمل إنهاء خدمات شخص ما )

لف الفندق مبالغ كثيرة، تصرف على التعيين مرة أخرى وتعتبر عملية الدوران الوظيفي من املشكالت الكبيرة التي تواجه الفنادق؛ ألن ترك العمل يك

حركة العاملين خالل فترة زمنية، سواء بالدخول للمنشآت  ( الدوران الوظيفي بأنها  " 32،ص.  2004(. وعرف  الكبيس ي )Sanli 23 ,2017 ,وعلى التدريب)

حركة الدوران الوظيفي بأنه: "   (Price, 1997, 36)"، وعرف  قل أو الفصلأو الخروج منها، كما يستوي في ذلك إن  كان الخروج بإرادته أو التسرع أو الن

"، كما أقر علماء االجتماع بأن عملية الدوران الوظيفي تعتمد على انتقال العامل الطوعية خارج حدود املنشآت التي يعمل بها متخليا عن عضويته فيها

إحالل  ( أن مفهوم الدوران الوظيفي هو: "Ninemeier et al., 2006( و )Lashley, 2000)  بينما يرى كل منقرار املوظف بمتابعة عمله في املنشأة أو تركها.  

الدوران الوظيفي هو أحد  أن  Faldetta, et al).(2013 ,". يرى العاملين الذين تحتاج إليهم املنشأة أو إحالل للوظيفة، حيث يترك العاملون اآلخرون العمل

تي تواجه صناعة الضيافة، وحيث أن األدبيات السابقة بحثت في العواقب السلبية على املنشآت الفندقية من حيث التكاليف املباشرة املشاكل الرئيسية ال

دبيات  حدودة في األ وغير املباشرة. بالتالي فإن الدوران الوظيفي في الواقع قد يعزز أداء املنشآت السياحية أو الفندقية، واالحتمالية التي جذبت عناية م

(. يمكن Browne et al, 2009املوجودة، وقد ركزت األدبيات املوجودة بشكل عام على تأثير الدوران على األيدي العاملة بدال من التركيز على املنشآت )

 ألسباب أخرى حتمية ال يمكن تجنبها.القول أن دوران العاملين يعكس نسبة العاملين الذين يتركون العمل في املنشأة ألسباب عديدة يمكن تجنبها، وكذلك  

وراِن الوظيفّي  •  أسباُب الدَّ

الِء، وجودِة   ِة للُعم  م  ر  سلًبا على جودِة الخدماِت املقدَّ ِ
ّ
، ُيمكُن أْن ُتؤث

ً
ة  عامليَّ

ً
وراُن الوظيفيُّ ظاهرة ُر الدَّ ب  الخدماِت التي تعمُل بها ُمنشآُت العمِل،  ُيعت 

رتِفُع خطُر اإلضراِر بالعمِل   العمل  الفندقّي فيما يتعلُق بعالقاِت العمالِء )وي 
ً
 في  Curtis, 2011 وخاصة

ُ
ة (، وِمن  األسباِب التي تختصُّ بها الفنادُق السياحيَّ

وراِن الوظيفّيِ هي موسُم الذروِة السياحة )إبراهيم، الِت الدَّ   ُيكوُن الطلُب املوسميُّ بوتيرٍة أعلى من بقيِة  أشهر  1999 معدَّ
ُ
السنة، وبالتالي، يصبُح  ( حيث

 لذلك ال يحصُل العديُد ِمن  املوظفين  على  Low Season( وينخفُض )  High Seasonالطلُب متذبذًبا يرتفُع في موسٍم )  
ً
نِة. ونتيجة ِة فصوِل السَّ (  في بقيَّ

 رأى كلٌّ من  
ُ
ة الرائجِة، حيث ٍص للتدريِب في الفترِة املوسميَّ ر 

ُ
 فوائد  تحسين مهاراِت    (Davies, Taylor  & Savery, 2001)ف

أنَّ أصحاب  العمِل يفقدون 

الجميلي) نها  بيَّ كما  اإلمكاِن  قدر   ِبها  تجنُّ ملحاولِة  ياحّيِ  الّسِ القطاِع  في  دراسُتها  ْت  تمَّ حاالٌت  وهناك  تطوير 2017العماِل.  في   
ُ
غبة اآلتي:الرَّ النحِو  على   )

يَّ  ِص بعمٍل ُمع  صُّ
 
 في التخ

ُ
دِد ساعاِت العمِل،العمل،الرَّغبة اِتِب وع  ِة بالرَّ ُم القناع  د  ِة في العمل،ع  ُم القناع  د   العمِل،ع 

ُ
ُم القناعِة بحجِم وقيمِة  ٍن،طبيعة د  ع 

ُيقّدِ  التي  األخرى  والخدماِت  قِل  النَّ اإلدارة،ُمشكالُت  ّمع   أو  العمل  في  الِء  م  الزُّ ع   م  الؤِم  التَّ ُم  د  ِة،ع  املاليَّ وافز  والعالقاِت  ُمها  الح   
َّ
الصحية ِة  كالّرِعاي  الفندُق 

ِة، ُدراِته.  اإلنسانيَّ
ُ
هميِش وعدِم تقديِر ق بِن والتَّ

ُ
عوُر بالغ

ُّ
 توفيُر فرِص عمٍل أفضل  في السوِق الفندقّي،عدُم األماِن الوظيفّي، والش

 "أبو جدايل )
ُ
 وراء  ظاهرِة الدوراِن 2011ووجدْت دراسة

 
ة  العمِل، والرواتب،   ( أنَّ األسباب  الرئيسيَّ

ُ
ناعّيِ في األردّنِ هما: بيئة الوظيفّيِ في القطاِع الّصِ

 ( ، على النحو اآلتي:2014بينما أكثُر األسباِب شيوًعا لترِك العمِل أو رفِض الوظائِف في القطاِع الصناعّيِ هي كما بينها غوشة )

ة •  اقتصاديَّ

•  
ُ
ة  املهاراُت والطموحاُت الشخصيَّ

•  
ُ
 العمِل بيئة

 2014وأظهرْت نتائُج دراسة غوشة )
ً
 أكثر  عرضة

ُ
 باإلناِث، في حين كانت اإلناث

ً
 لترِك وظاِئِفهم ألسباٍب ماليٍة مقارنة

ً
( ، بأنَّ العاملين  الذكور  أكثُر عرضة

ٍة وأسريَّ  ِة، وألسباٍب اجتماعيَّ ُق ببيئِة العمِل، واملسائِل اللوجستيَّ
َّ
 ألسباٍب تتعل

 
ة، والترقيِة، لترِك الوظائف  & Taylorوالرواتِب ٍة، باإلضافِة لألسباِب العائليَّ

Davies,  2004) ( بينما ُيظهُر  دراسة أبو جدايل .)فاُعُل مع  2011  العمِل، التَّ
ُ
، بيئة

ُ
عويضاُت املالية حِو اآلتي:التَّ ( بأنَّ أسباب  الدوراِن الوظيفّيِ على النَّ

. فقد وجد اإلدارة، شعوُر العاملين  بنفسيَّ  ( انَّ ساعاِت العمِل الطويلِة، ومشاكل  (Meier, 1991اِت العاملين  معهم، واالمتيازاُت التي يتمُّ تقديُمها للعاملين 

 لدر 
ً
. ووفقا وراِن الوظيفّيِ ِل الدَّ ، أدت إلى زيادِة معدَّ

 
ريعة  باإلشراِف، وقوائم  الجرِد السَّ

 
، والتحدياِت املتعلقة فانَّ هناك      (Zeffance, 1994) اسِة املوظفين 

ُبها، فاألسباُب التي ال ُبها وأخرى ال يمكُن تجنُّ ْت إلى أسباٍب ُيمِكُن تجنُّ م  ّسِ
ُ
خرى للدوراِن الوظيفّي، وقد ق

ُ
 أسباٍب أ

 
ة  عليها مثل: املرِض،    عدَّ

ُ
يمكُن السيطرة

 العالقِة مع اإلدارة،افتقاُر التقاعِد، الزواِج، الحمِل، املوِت، الهجرِة ، بينما األسباُب التي من 
ُ
ِة،ضعف ُبها:عدُم القناعِة باألجوِر واملزايا اإلضافيَّ املمكِن  تجنُّ

للمنشا  
ُ
ئة السّيِ  

ُ
الصورة املناِسبِة،  غيُر  العمِل  اآلخرين، ساعاُت  العاملين   مع   

ُ
العالقة العمِل وسيُره،   

ُ
أو ضعُفه، ضغط غيُر التدريِب  العمِل   

ُ
ِت، وظروف

ِة.  املناسب 
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التواصِل وااللتزام) الى  االفتقاِر  الفنادِق، قد يكوُن بسبِب  الوظيفي في  وراِن  الدَّ ِل  ارتفاع  ُمعدَّ انَّ  العثوِر على  Burgess, 1994كما  (، وأيًضا فرصِة 

قِد، والتقاعِد،   ِة، ونهايِة الع   ,Akta et  alوقوانيِن العمِل، والزواِج  )وظيفٍة أخرى، وعدِم كفايِة الراتِب، وعدِم الرض ى عن الوظيفة، والخدمِة العسكريَّ

ا عن عمٍل آخر، في حين أصبح  من املمكِن أْن تجد  موظًفا قد يض2001
ً
طرُّ للبقاِء في عمله (. وعليه فإّنه من النادِر أن تجد  موظًفا سعيًدا يترِك العمِل بحث

ما لعدِم وجوِد عمٍل آخر  يقوُم به. كما وجدْت د  الخصاونة  )ليس رغبة فيه، وإنَّ
ُ
وراِن 2013راسة الدَّ ِل  ُر على معدَّ ِ

ّ
( أنَّ الجوَّ العامَّ واملناخ  التنظيميَّ يؤث

ِة في منطقِة البتراِء في األردّن. ياحيَّ وكما أظهرت نتائُج دراسة الخصاونة   الوظيفّي، كما ظهر  في تأثيِر املناِخ التنظيمّي على الدوراِن الوظيفّي في الفنادِق الّسِ

التال2013)  من مكاٍن إلى مكاٍن. ويتمُّ ترتيُبها على النحِو 
ُ
الدوراِن الوظيفّي، يختلف كوناِت املرتبطِة بالعمِل على 

ُ
 العمِل، العالقاُت بين   ( أنَّ تأثير  امل

ُ
ي: بيئة

، أساليُب املكافأِة والعقاِب،أساليُب اإلدارة، واألمن الوظيفي.  املديرين  واملوظفين 

 قياِس ُمعدَّ  •
ُ
 ِل الدوراِن الوظيفّي طرق

ِل  الستخراِج  طرٍق  بعدةِ  الوظيفّي  الدوراِن  قياُس  يتمُّ   .التأخيرِ  ومعدالُت  الغياِب، ومعدالُت  املشتِغلين، وعددُ  التاركين، عددُ : ومنها العاملين   دوراِن  ُمعدَّ

ِل  احتساب   إنَّ  نِة  في للعمِل  التاركين   عدِد  تقسيِم  خالِل  من العمِل  دوراِن  ُمعدَّ ِط  على السَّ نة، في العاملين   عدِد  متوّسِ  %100 بالنسبة مضروّبا السَّ

 (: 2017)الجميلي،

ُل   = الوظيفّي  الدوراِن  معدَّ
 التاركين عدد

X 100 % 
 
ُ
ٍة  فترةٍ  خالل   العاملين   عدِد  متوسط ةٍ  زمنيَّ د   محدَّ

 

 حيث يعطي متوسط عدد العاملين خالل فترة زمنية محددة، مجموع عدد  
ً
/ )أبو  2على    العاملين أول املدة إلى عدد العاملين في آخر املدة مقسوما

 (: 2017(. ويمكن استخراج املتوسط كالتالي )الجميلي،2008دان ،

 = السنة في العاملين عدد متوسط
 السنة  آخر في العاملين عدد + السنة أول  العاملين عدد

2 

( ، حيث  1999السابقة ال تظهر املعدل الحقيقي لدوران العاملين خالل فترة الرواج والكساد، كما بينها إبراهيم )يجب األخذ باالعتبار أن الطريقة  

 Low( وينخفض )High Seasonاعتبر ان الطلب السياحي موسمي، وليس بنفس الوتيرة على مدار أشهر السنة؛ إذ يعتبر الطلب متذبذبا يرتفع في موسم )

Season السنة، حيث يكثر التعيين خالل فترة الرواج)الحالة األولى(، ويرتفع معدل ترك العمل خالل فترة الكساد)الحالة الثانية(، األمر  ( في بقية فصول

( بتقسيم متوسط عدد العاملين تاركي العمل 79، ص 2004الذي رجح معه استخدام الطريقة التالية في احتساب معدل دوران العاملين )فالح و صالح، 

 مدة محددة على متوسط عدد األفراد املعينين خالل املدة نفسها كالتالي: خالل 

ُل   = الوظيفّي  الدوراِن  ُمعدَّ
 
ُ
ط ةٍ  خالل   العمِل  تاركي العاملين   عدِد  ُمتوّسِ ةٍ  ُمدَّ  ُمحددَّ

X 100 % 
 
ُ
ط نين   األفراِد  عدِد  ُمتوّسِ عيَّ

ُ
ةِ  خالل   امل  نفِسها  املدَّ

 الوظيفّي على املنشآتتأثيُر الدوراِن  •

الوظيفّي) الدوراِن   من 
ٌ
ة الصناعة، لديه معدالٌت مرتفع  خرى مثل  

ُ
األ بالقطاعاِت   

ً
ِة مقارنة

 
ياف الّضِ أنَّ قطاع    

الباحثون  (.  وِبغّضِ  Timo, 1999يرى 

ِته التجاريِة أو طبيعِة العمِل، لهذا   ظِر عن حجِم العمِل أو موِقِعه أو استراتيِجي  وراِن الوظيفّي، وما ينُجُم  النَّ الِت الدَّ  بالقلِق إزاء  معدَّ
ً
تشعٌر الشركاُت دائما

)انخف باِشرِة 
ُ
امل غيِر  الُجُدِد( والتكاليِف  املوظفين   والتدريِب وتعييِن  التوظيِف واالختياِر  مباشرٍة )نفقاِت   

 
تكاليف املوظفين  وزيادِة عنُه ِمْن  اِض معنوياِت 

ى م ر  سلًبا على خدمِة العمالِء وجودِتها، ما قد يلحُق الّضرر  بسمعِة الشرك الضغِط على من تبقَّ
ّ
م املؤسس ي، كما يمكُن أن يؤث

ُّ
ؤ التعل

ُ
اِت، ن املوظفين  وتباط

ُل من الثقِة في املنشآت )وكالة االملانية للتعاون الدولي/غرفة صناعة عمان،
ّ
ُل من والِء العمالِء، كما يقل

ّ
د  2018ويقل

َّ
( أنَّ الدوران   2011 املطيري )(. في حين أك

إلى   نشأِة، باإلضافِة 
ُ
امل بالنفِع  على  الخموِل والكسِل، وهذا يعوُد  العاملين، والقضاء  على   في نفوِس 

 
الحماسة  

ُّ
ُبث ي   من  الوظيفيَّ 

 
ة الطبيعيَّ املستوياِت  أنَّ 

 ا 
ِل اإلدارة .الدوراِن الوظيفي تعمُل على تخفيِض اليِد العاملِة داخل  املنشآت دون   للجوِء إلى استخداِم استراتيجيِة إنهاِء الخدماِت من ِقب 

لى أعداد حيث يعتبر الدوران الوظيفي، من التحديات التي تواجه سير األعمال من الوقت والجهد، اللذين تحتاجهما إدارة املوارد البشرية للحفاظ ع

ليس مجرد معدل للتنبؤ بحركة العاملين في داخل املنشآت وخارجها، بل يوضح مدى ارتفاع أو  املوظفين املنتجين في املنشآت، إن معدل الدوران الوظيفي 

 انخفاض معنويات العاملين داخل املنشأة، وبالتالي تحديد أثر ذلك على املنشآت. ولقد بينت العديد من الدراسات أن للدوران الوظيفي أثر 
ً
على املنشآت.  ا

 ن األثر املترتب على الدوران الوظيفي يمكن أن يكون إيجابيأ    (Price, 1997)كما بينت دراسة   
ً
   ا

ً
 (  أن هناك آثار 2011. حيث بين املطيري )أو سلبيا

ً
)إيجابية   ا

يف التي ينجم عن التكالوسلبية( في مستويات الدوران الوظيفي في املنشآت، وتتمثل اآلثار اإليجابية في تجديد األفكار واملهارات، أما اآلثار السلبية فهي ما 

 تنتج عن ترك العاملين أعمالهم وانتقالهم إلى منشآت أخرى . 
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 ُممارساِت إدارة املوارِد البشرّيِة والدوراِن الوظيفّي  .3
 بين 

ُ
 العالقة

سار الوظيفي(، إن ممارسات إدارة املوارد البشرية لها أثر كبير في  تقليل الدوران الوظيفي، ال سيما )االختيار والتعيين، التدريب، التعويضات، وامل 

إلى تحقيق رض ى العاملين، واذا تم األخذ بعين االعتبار وذلك وفقا لدراسات السوق. ان االختيار والتعيين والتدريب والتعويضات، واملسار الوظيفي تؤدي 

نفيذ هذه ما يقلل من معدل الدوران الوظيفي، وتحقق جودة الخدمات املقدمة في العمل من خالل وضع الشخص املناسب في املكان املناسب، وبالتالي، ت

ءة ومهارة عالية في كيفية تنفيذ العمل. ويمكن املهمة بأقصر وقت ممكن، مع املحافظة على تحسين جودة وزيادة اإلنتاج إلى درجتها العليا، وهذا يتطلب كفا

هم، وحماسهم القول : إن رفع انتاجية العمل، مقابل حصول األفراد العاملين على أهدافهم املرجوة، األمر الذي يترتب عليه حب األفراد لعملهم ومنشآت

إدا  ممارسات  أهمية  على  الدراسات  من  الكثير  أكدت  وقد  املطلوبة،  باألعمال  باملوظفين)للقيام  االحتفاظ  حيث  من  البشرية  املوارد   & Owusuرة 

Asamoa,2016(وتحقيق رض ى املوظفين؛ وبالتالي التقليل من الدوران الوظيفي في الفنادق ،)Duarte, 2001 وفي مقدمتها ظاهرتا الغياب والتهرب عن ،)

تؤثر  على معدل ترك العمل،  فإنه كلما زاد رض ى الفرد عن عمله زاد الدافع لديه األداء، إذ يمكن التقليل من الدوران الوظيفي إذا تم تحديد العوامل التي 

ن الرض ى على البقاء في هذا العمل، وقل احتمال تركه للعمل بطريقة اختيارية، وقد أظهرت كل الدراسات)بدرجات متفاوتة(، أن هناك عالقة عكسية بي

 ارتفع الرض ى عن العمل يميل الدوران الوظيفي إلى االنخفاض، ما يؤدي إلى االستقرار الوظيفي. عن العمل ومعدل  الدوران الوظيفي، بمعنى أنه كلما 

( البشرية.  املوارد  إدارة  تنفيذ ممارسات وسياسات  البشرية على  املوارد  إدارة  الفنادق يعتمد على مدى قدرة  أو فشل صناعة   & Khiljiإن نجاح 

Wang, 2006ت واملمارسات إلدارة املوارد البشرية تعمل على استياء املوظفين، وتؤدي إلى الدوران الوظيفي) ( ولهذا فان عدم مواءمة السياساKhilji & 

Wang, 2000; Storey, 1992  ولهذا، فإن ادارات املوارد البشرية في البلدان النامية تواجه غياب االستراتيجيات للحد من ارتفاع معدالت دوران املوظفين .)

.هذا دفع الباحثون للتساؤل عن فاعلية تنفيذ سياسات إدارة   Budhwar, Fern & Khatri, 2005; Khilji & Wang, 2006)تنظيمي)وتحسين األداء ال

 تنفيذ سياسات املوارد البشرية في العمل يعد أمر   (Gratton& Truss, 2003)املوارد البشرية داخل املنشآت الفندقية. حيث بين كل من   
ً
   ا

ً
. لهذا ضروريا

ا  باملوظمن  واالحتفاظ  واالختيار  التوظيف  تمكنهم من  التي  الفعالة  البشرية  املوارد  إدارة  بتطوير ممارسات وسياسات  الفنادق  تقوم  أن  فين لضروري 

املستويات   (. إن البدء بإجراءات االختيار والتعيين والتدريب جراء2010األكفياء الذين يساهمون في تحقيق األهداف التنظيمية )الطراونة والكيالني ،

(. وبالتالي، فإن إيجاد واعتماد ممارسات إدارة املوارد Brown, 1998) العالية للدوران الوظيفي، تعد من التكاليف املرتفعة التي يعاني منها قطاع الضيافة

جتماعية  والتدريب والتطوير وإدارة  األداء البشرية املناسبة، تتمثل في رفع جاهزية اإلجراءات التحفيزية  في التوظيف واإلختيار والتوجيه والتنشئة  اال 

( لهذا، تقوم الفنادق بمواءمة ممارسات إدارة املوارد البشرية املتثلة في االختيار والتعيين واالحتفاظ باملواهب من خالل توفير  Wang, 2007والتعويضات )

 (.Nadiri & Tanova, 2009تدريب وتعويضات جيدة، ومسار وظيفي واضح )

ِة بالدوراِن الوظيفي في الفنادِق    •  وظائِف إدارة املوارِد البشريَّ
ُ
    عالقة

 اختياُر وتعييُن املوارِد البشريِة وعالقِتِه بالدوراِن الوظيفي في الفنادِق  .1

ُق أه ٍة تتفاعُل مع بعِضها البعِض، بما ُيحّقِ ٍة وبشريَّ ٍة وتنظيميَّ نشأِة إذا قلنا إنَّ أهمَّ هذِه العناصِر هو  يحتاُج تكويُن أّيِ ُمنشأٍة إلى عناصر  ماديَّ
ُ
 امل

 
داف

ق    للعناصِر األخرى، اذ إنَّ العنصر  البشريَّ ُيمكنُه أن ُيحّقِ
 
ة  النسبيَّ

ّ
ة  هذا العنصِر تفوُق األهميَّ

ُ
ِة العنصُر البشرّي. فأهمية  االستغالل  األمثل  للعناصِر املاديَّ

ُيح بما  هما  بين  ِة؛ واملزِج  ِة وتعييِنهم على أسٍس والحاِقهم والتنظيميَّ البشريَّ املوارِد  اختياِر   
ُ
ة أهميَّ تبدو  املفهوِم،  أقص ى كفاءٍة ممكنٍة. وانطالقا من هذا  ُق  ّقِ

ا  هايِة؛ وضع  الشخِص املناسِب في الوظيفِة املناسبِة، وهو امٌر له أثُرُه  ِة لبالُغ فباألعماِل التي تتفُق واستعداداِتهم بما يكُفُل في النَّ ي رفِع الكفاءِة واإلنتاجيَّ

ُب    البداية، ما ُيجّنِ
ُ
 في التعييناِت في سبيِل الحصوِل على الكفاءاِت الفاعلِة من املوظفين  منذ

ُ
ث نشأِة. لذا ينبغي التريُّ

ُ
الفندق  مشاكل  الدوراِن الوظيفي بامل

 االختياِر واملفاضلِة بين املتقدمي2006وارتباك  العمِل)ماهر، 
ُ
 درجِة مالءمِتِه لتلك الوظيفِة، وذلك  لتحقيِق وضِع (.عملّية

ُ
ن  لشغِل وظيفٍة ُمعينٍة من حيث

ِم  دُّ  الشخِص املناسِب في املكاِن املناسِب، بإيجاِد التوافِق بين  متطلباِت وواجباِت الوظيفِة وبين  مؤهالِت وخصائِص الشخِص املتقّدِ غِل الوظيفِة.إذ ُيع 
ُ
لش

والتع االختياِر   
ُ
 نشاط

ُ
الوظائِف من حيث اختالِف  وامليوِل، فضال عن  والقدراِت  االستعداِد   

ُ
األفراِد من حيث بين   ا 

ً
يين ضرورًيا وحتمّيا ألنَّ هناك  فروق

الوظائِف  تلك   تتطلُبها  التي  ِة  والجسمانيَّ ِة  العقليَّ والخصائِص  ستلزماِت 
ُ
الباقي،  امل  مواءمِة م169، ص.2000)عبد 

ُ
ُد عملية ع 

ُ
ت ولهذا  الوظيفِة (.  تطلباِت 

ِة االختياِر الو   األساس يُّ من عمليَّ
ُ
غِل تلك  الوظيفِة. إذ ُيعتبُر الهدف

ُ
مين  لش صوِل إلى تنُبٍؤ دقيٍق لألداِء املستقبلّي  وشروِط شغِلها بالُقُدراِت واملهاراِت للمتقّدِ

 عن التنُبِؤ باتجاهاِته وسلوِكِه وفترِة بقائِه 
ً

 (.119، ص.1999 واستمراِره في العمِل في املنشآت)نصرهللا،للشخِص طالِب الوظيفِة؛ فضال

ِة وعالقِتِه بالدوراِن الوظيفي في الفناِدِق  .2  تدريُب املوارِد البشريَّ

التدريب. ولذلك يمكن إشباعها عن  احتياجات متصلة بعملية  إيجاد  أهدافه االستراتيجية يساعد في  للمنشآت، وتحديد  التوجه االستراتيجي    إن 

منشأة. بطها بتدريب املوارد البشرية الذي يعطي اولوية للتدريب والتأهيل القادر على املساهمة بشكل مباشر في تحقيق األهداف االستراتيجية للطريق ر 

رص وظيفية (. ولذلك فإن االستثمار في تدريب وتطوير املوظفين وتوفير ف2008وبالتالي اإلسهام بتحقيق استراتيجية املنشآت بشكل عام )جوي واخرون،

(، هذا ركز الباحثون بشكل متزايد، على ممارسات إدارة املوارد البشرية على أنها تقلل من معدل Nadiri & Tanova, 2010أفضل لهما، كما أشار كل من )
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وعليه، يرى الباحثون أنه إذا قامت إدارة املوارد البشرية على أساس تمكين العاملين وتزويدهم باملهارات املطلوبة    .(Law et al., 2007الدوران الوظيفي )

 اهرة. واملعارف الالزمة من خالل برامج تدريبية لتطوير مهارات العاملين، ويجنب املنشآت الفندقية من الدوران الوظيفي للكفاءة املدربة وامل

الضيافة، يرى    وفي قطاع  القطاعات حساسية  (Woods, 1992, 161) كما  أكثر  القطاع، فهي من  يتناسب مع خصائص  أن  يجب  التدريب  أن 

نشآت. للتغيرات التكنولوجية، وتدريب املدراء واملوظفين للتعامل مع العمل الجديد بشكل سليم وجدي يعمل على خلق مناخ مناسب مع املوظفين وامل

حيوية في مجال األعمال الفندقية والسياحية،ويجب األخذ بعين االعتبار الجوانب السلوكية واالتجاهات الخاصة باملوظفين، ويعد التدريب من األنماط ال

و  املوظفين  حاجة  الخدمات، وسد  تقديم  كيفية  في  وتطوير قدراتهم  والكفاءة؛  واملهارات  األساليب  لتدريبهم على  في إ ملالءمتها  لتعزيز وجودهم  شباعها، 

 الفندق و 
ً
ساس ي لترقية استراتيجية أية منشأة سياحية وفندقية، وهذا هو االستثمار من خالل التدريب أ مر  ا فإن التدريب هو    استمرارهم في العمل . وأخيرا

اءة التدريب لدى كما يراه معظم مدراء الفنادق في الوقت الحالي. ولهذا يعد التدريب عملية مكلفة وعوائدها بعيدة األجل، وال يمكن إال أن نقول: إن كف

ة األداء  املوظفين تخلق لديهم بيئة عمل سليمة، ولهذا يجب على إدارة الفندق دعم عمليات التدريب، لالرتقاء بمستوى تقديم الخدمات عن طريق كفاء

(Khilji & Wang, 2006 . ) 

ِة وعالقُتها بالدوراِن الوظيفّي في الفنادِق  .3  تعويضاُت املوارِد البشريَّ

مل ملوظف باملنشآت؛ منذ اللحظة األولى لعمله فيها. وتعتبر هذه العملية عالقة تعاقدية بين املوظف واملنشأة، يلتزم بموجبها املوظف بالعتبدأ عالقة ا 

ملنشآت تعمل ة ا بأمانة وإخالص، وتنفيذ الواجبات املوكولة له، فيما تلتزم املنشآت بتقديم التعويض العادل للموظف نظير قيامه بعمله. ولذلك فإن غالبي

الجيدة   جاهدة لتقديم أنظمة دفع كفؤة وفاعلة لتحقيق األهداف؛ بجذب عناصر ماهرة ومدربة من املوارد البشرية؛ تساعد على املحافظة على النوعية

باب، تكون قليلة وال تلبي ( أن التعويضات والحوافز بالنسبة لفئة الش(Bashir & Ramay,2008(.  ولهذا بين كل من  2003من املوارد البشرية )الهيتي،

( هي أن املوظفين الذين يدركون  Owusu-Acheampong & Asamoa, 2016احتياجاتهم، وهم عرضة كبيرة للدوران الوظيفي. والنتيجة كما بينتها دراسة )

البشرية بمتابعة ومراقبة التزامات املوظفين    عادة تقوم إدارة املوارد  أنهم ال يحصلون على تعويضات وحوافز كافية يتأثرون بالدوران الوظيفي بشكل كبير.

وعليه يمكن تعريف األجر أو الراتب على أنه "ذلك املبلغ من املال الذي   العاملين في احتساب صافي الرواتب واألجور وفقا ملا يستحقه املوظف أو العامل.

 (. 2015املنشأة السياحية من تحقيق أهدافها املرجوة )الجميلي،يتقاضاه العامل أو املوظف جراء القيام بعمل معين أو إنجاز مهمة تمكن 

ه بالدوراِن الوظيفي في الفنادق .4
ُ
ت
 
ِة وعالق  املساِر الوظيفّي للموارِد البشريَّ

ُ
 تخطيط

رة الربط بين تعرف عملية تخطيط املسار الوظيفي، بأنها تحقيق التوافق بين إمكانات وقدرات املوظف واحتياجات املنشآت،  ومن هنا تبرز ضرو 

ادرون على ممارسات إدارة املوارد البشرية وعملية تخطيط املسار الوظيفي، فنتيجة التخطيط السليم للموارد البشرية هي أفراد مناسبون ذوو كفاءة ق

عليا لتحقيق أهداف املنشآت  تنفيذ احتياجات املنشآت. فإن تخطيط املسار الوظيفي هو مدخل لخلق جيل من املوظفين، قادر على تنفيذ خطط اإلدارة ال

 Cho, et al(. لذلك يجب أن تؤكد االستراتيجيات على تصميم برامج التطوير املنهي، التي تراعي التقدم الوظيفي للموظفين، وبناء الفريق )2012)السالم،

 Yeفي لتشمل استراتيجيات االحتفاظ باملعرفة املهنية )ولذلك تم االهتمام من قبل إدارة املوارد البشرية؛ في تطوير أساليب إدارة الدوران الوظي .(2006,

Yang & Wan, 2004 .)  ويمكن القول أن التخطيط السليم للمسار الوظيفي؛ سيساهم في تخفيض الدوران الوظيفي ، وهذا بمكن األفراد من العمل في

 
ً
انية مغادرة الفندق او املنشآت، ولهذا يجب األخذ باالعتبار، العالقة إمك العديد من الوظائف داخل الفندق او املنشاة السياحية، غير أنه يعطيهم أيضا

نحو املوارد  بين تخطيط املسار الوظيفي والدوران الوظيفي باعتبارهما مؤثرين في تحقيق اهداف املوظفين. ويجب إذا أن توجه برامج التطوير والتدريب  

 ت األفراد وطموحاتهم املختلفة.البشرية التي تحتاج إلى رفع كفاءتها بما يتناسب مع قدرا 

 
ُ
راساُت السابقة  :الّدِ

العاملة  إن إثراء أي بحث علمي يستدعي االستناد إلى الدراسات السابقة، والحديث عن تأثير ممارسات إدارة املوارد البشرية على معدل دوران اليد 

 ع الدراسة:في الفنادق الخمسة نجوم؛ قد تم التطرق إليه من خالل العديد من الباحثين. وفيما يلي عرض ألبرز الدراسات السابقة املتعلقة بموضو 

إلى تحليل ممارسات املوارد البشرية في الفنادق الهندية الهيمااليا، هذا املوقع الجغرافي الخاص في الهند،  Bagri & Suresh (2010هدفت دراسة ) •

حجم التعويضات التي يقدم تحديات املوارد البشرية الفريدة لهذه الوجهة السياحية الشعبية. تظهر نتائج هذه الدراسة؛ أن املوظفين راضون عن  

 يحصلون عليها. ولكن ليس مع ظروف العمل، وأن معدل دوران املوظفين مرتفع نسبي
ً
. وال يتم توفير التدريب الكافي من قبل أصحاب الفنادق لتطوير ا

 
ً
من خالل اإلحاالت الداخلية ما يؤدي إلى ارتفاع التوالد الداخلي، ومشاكل املوارد البشرية األخرى   املهارات التشغيلية للموظفين. التوظيف هو أساسا

أن تقدم الالحقة. هناك فجوة كبيرة بين ما هو متوقع من املوظفين الجدد ومستويات مهارية تجمع املواهب املتاحة. وأوصت الدراسة إلى أنه ينبغي  

 الفنادق أجور 
ً
 فين ذوي الجودة العالية، وتقليل رغبة املوظفين بترك العمل ألن هذه مشكلة كبيرة تواجهها الفنادق.أفضل لجذب املوظ  ا

والتي هدفت هذه الدراسة الكتشاف  ظاهرة دوران العاملين في قطاع الفنادق في األردن، والتي أصبحت    (2010ما دراسة الطراونة والكيالني )أ •

أنه ال توجد عالقة بين عمر املوظف ونيته لترك العمل. إن توصيات الدراسة لالستثمار في تعاني من معدل دوران مرتفع نسبيا، وب ينت الدراسة 
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تمد قراراتهم على ممارسات إدارة املوارد البشرية في الفنادق األردنية، حسب الدراسة ال يوجد لها تأثير مباشر على نوايا املوظفين في املغادرة، وقد تع 

الية أخرى. كما بينت الدراسة أن نصف املوظفين الذين شاركوا في هذا االستطالع عبروا عن نيتهم مغادرة فنادقها في املستقبل. املغادرة على عوامل م

  إعادة النظر في لذا يجب إعادة النظر في القرارات اإلدارية املهمة إلدارة املوارد البشرية مثل التدريب  والتطوير والترقية. باإلضافة إلى ذلك، يجب  

عالة، يمكن أن خطط الحوافز املستندة إلى املكافآت املالية والرواتب في الفنادق املشمولة بالدراسة. وتظهر النتائج أن ممارسات املوارد البشرية الف

 
ً
 في بلد نام.  تؤدي إلى قوة عاملة أكثر استقرارا

رئيسية، والتي  تعتبر من أهم املمارسات التي تقوم بها إدارة املوارد البشرية  والتي ناقشت ستة عوامل    Joarder, Sharif & Ahmmed (2011دراسة ) •

دراسة في املنشآت وهي: )األمن الوظيفي، التعويضات، االستقالل الوظيفي، ظروف العمل املحيطة، التدريب والتطوير، الدعم اإلداري(. وتطرقت ال 

 
ً
االلتزا   أيضا العوامل على ظاهرة  تأثير كل من هذه  أ إلى   : التالية  النتائج  إلى  الدراسة  التنظيمي. وتوصلت  الوظيفي، والدعم    -م  األمن  يؤثر كل من 

تؤثر ممارسات إدارة املوارد البشرية   -اإلداري، والتعويضات املقدمة للعاملين، بشكل عكس ي وذي داللة إحصائية على نوايا ترك العمل لديهم. ب

يؤثر االلتزام التنظيمي لدى العاملين بشكل عكس ي وذي داللة إحصائية على   -االلتزام التنظيمي للعاملين. جيجابي وذي داللة إحصائية على إ بشكل 

 نوايا ترك العمل لديهم. 

  Samson Kuria (2012)دراسة   فيما •
ً
داخلية وخارجية للدوران الوظيفي تؤثر على التطور والنمو والربحية   والتي أظهرت الدراسة أن هناك أسبابا

الفنادق املصنفة ثالثة    ورض ى املوظفين.    -العمالء في  الرئيس ي لدوران  السبب  املوظفين، هو  أن سوء معاملة  خمسة نجوم في كوريا. كما أظهرت 

ة من الذين أجريت عليهم الدراس  %60باإلضافة إلى ضعف الرواتب، وظروف العمل، واملشاركة القليلة في عملية صنع القرار، ما أدى إلى أن ما نسبته  

العاملين،  التعويضات، وتحفيز  العمل، وآلية  بأن تقوم اإلدارة بتحسين ظروف  الدراسة كذلك  الفنادق. وأوصت  العمل في   أوصوا اآلخرين بعدم 

 وتدريب املوظفين، وتنظيم ساعات العمل. وهذه جميعها تساعد على االحتفاظ باملوظفين لدى املنشآت الفندقية.

ت الى معرفة تأثير ممارسات املوارد البشرية على رض ى العمالء الداخلي عن األداء التنظيمي إلدارة للمنشات وهذا هدف Ullah et al (2013دراسة ) •

تم   موضوع رئيس ي للبحث، حيث كانت النتائج مشجعة، ما يدل على وجود عالقة إيجابية بين ممارسات املوارد البشرية والفعالية التنظيمية. وقد

   290سح قائم على االستبيان شارك فيه  جمع البيانات من خالل م
ً
   موظفا

ً
املعادلة الهيكلية لفحص    مصرفيا في باكستان. وتم استخدام نمذجة 

نتي وأدت  التنظيمية.  والفعالية  الداخلي  العمالء  برض ى  مرتبطة  تبدو  البشرية  املوارد  ممارسات  بعض  أن  النتائج  وأظهرت  املتوقع.  جة النموذج 

ور رض ى العمالء الداخلي في تعزيز الفعالية التنظيمية. وكشفت هذه  الدراسة إلى تعديل ممارسات موارد بشرية معينة والتأكيد عليها، والتركيز على د

نشآت على النتائج عن أهمية رض ى العمالء الداخلي في تعزيز معنويات املوظفين، وااللتزام التنظيمي، وإنتاجية املوظفين، ومعدل تركهم، وقدرة امل

 جذب املواهب.  

 والتي هدفت إلى م  Duarte et al(  2015ما دراسة )أ •
ً
   عرفة تأثير رض ى املوظفين عن ممارسات إدارة املوارد البشرية، باعتباره مؤشرا

ً
للدوران    قويا

تزال غير  الوظيفي في الفنادق املصنفة خمسة نجوم في البرتغال. حيث أن تأثير ممارسات إدارة املوارد البشرية على رض ى املوظفين وسلوكياتهم، ال  

 واضحة، حيث بين الباحثون أن تأثير ت
ً
غير مباشر ملمارسات إدارة املوارد البشرية، لذلك، قام الباحثون بتوسيط    رك املوظفين ألعمالهم يعد تأثيرا

   152متغيرات من إدراك الدعم اإلداري. وقد تم جمع بيانات العينة من  
ً
 موظفا

ً
   ، واستخدم الباحثون التحليل اإلحصائي ما يوفر دعما

ً
للتنبؤ   تجريبيا

ت إدارة املوارد البشرية؛ يقلل من نوايا ترك العمل، من خالل زيادة إدراك الدعم اإلداري. وتناقش أهمية هذه النتائج وتفسر  بأن الرض ى عن ممارسا

تأثير وإدراك باملوظفين. كما درست  البشرية وآلية االحتفاظ  املوارد  إدارة  املرتبطة بجودة ممارسات  املكاسب االستراتيجية  الدعم    من وجهة نظر 

والتعويض، اإلداري   الوظيفي،  املسار  حيث  من  البشرية  املوارد  إدارة  ممارسات  عن  ورضاهم  الفندق  في  الوظيفي  بالدوران  التنبؤ  على  وقدرته 

 والتدريب وتقييم األداء، وأظهرت نتائج البحث أن من يرضون عن ممارسات إدارة املوارد البشرية تكون لديهم رغبة أقل في ترك أعمالهم.  

كان الغرض منها هو اكتشاف عملية دوران العمالة في صناعة الفنادق باستخدام مناطق العمل كوسيط في عالقتها    Ma,Acquah (2015) دراسة •

مجاالت بممارسات إدارة املوارد البشرية. استخدمت دراسة التضمين الوظيفي، لدراسة تأثير الوساطة على العالقة بين نية دوران العمالة وثالثة  

رية )التوظيف واالختيار، التدريب والتطوير، املكافآت واملزايا(. تم تبني طرق أخذ العينات الطبقية والغرضية واملالئمة  في  من ممارسات املوارد البش

   45هذه الدراسة. تم تقديم استبيان ملوظفي  
ً
تم اختيارهم في منطقة أكرا الكبرى في غانا، فهم يسألون عن تصوراتهم حول ممارسات إدارة    فندقا

لبشرية في مؤسساتهم وكيف أثرت على تصوراتهم حول التماسك الوظيفي ونوايا الترك الالحقة. تم تحليل نتائج هذا االستبيان باستخدام املوارد ا 

بيانات أربع خطوات، وتحليل     363طريقة من 
ً
   45من    موظفا

ً
املوارد فندقا بين تصورات ممارسات  إلى وجود عالقة سلبية كبيرة  النتائج  . وأشارت 

البشرية البشري املوارد  إدارة  بين ممارسات  العالقة  الوظيفي توسط في  التضمين  أن  الدراسة  نتائج هذه  الترك. وكما هو متوقع، كشفت   ة ونوايا 

عمالة. ا ترك ال)التوظيف واالختيار،املكافآت واملزايا( ونوايا الترك. ومع ذلك، فإن توحيد الوظائف لم يتوسط في العالقة بين التدريب والتطوير ونواي

 
ً
نجاحا العمالة، ستحقق  دوران  ملنع  البشرية؛  املوارد  ممارسات  املستعدة الستخدام  املؤسسات  أن  إلى  النتائج  استخدام   وتشير  من خالل  أكبر 

الفنادق في غانا.  ممارسات إدارة املوارد البشرية الجيدة لزيادة دمج الوظائف وتقليل نية الترك. وبناء على ذلك، فإن البحث له آثار مهمة على إدارة  
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لتنبؤات كما تساهم الدراسة في أدب الضيافة من خالل توفير رؤى حول تنبؤات دوران العمالة في صناعة الضيافة في غانا وكيف ينبغي أن تدار هذه ا 

  للسيطرة على اآلثار السلبية للترك.

ى تأثير ممارسات إدارة املوارد البشرية )االختيار، التدريب، والتي هدفت الدراسة إلى التعرف عل  Owusu-Acheampong & Asamoa(  2016دراسة ) •

في   الفنادق  صناعة  في  العاملين  دوران  معدل  على  والتعويضات(   الوظيفي،  العوامل    Cape Coast, Ghanaالتخطيط  تأثير  تحديد  خالل  ،من 

وظفين، وتحليل العالقة بين ممارسات إدارة املوارد البشرية وحجم الديمغرافية، وتقييم ممارسات إدارة املوارد البشرية التي تعمل على االحتفاظ بامل 

العينة باستخدام ) التحليلي، وتم تحديد نوع وحجم  الوصفي  املنهج  الباحثون  الفنادق. واستخدم  (، وبلغ عدد  Glenn, 1992األعمال في صناعة 

 موظف  196موظف، استجاب منهم    500الذين شاركوا في هذه الدراسة  
ً
غير إداري، وتم اعتماد العينة العشوائية في هذه الدراسة التي بينت أن   ا

ف  اهتماماإلدارة  إلى ضرورة  إضافة  الفنادق،  في صناعة  العمل  ترك  يحفزا على  أن  يمكن  اللذان  الرئيسيان  العامالن  والتعويض، هما  ي التدريب 

 جتهدين في العمل.   التعويضات والرواتب والبدالت للموظفين لزيادة والء املوظفين امل

ى الدوران لقد تناولت معظم الدراسات السابقة التي تم عرضها عدة مواضيع تتعلق بكافة املتغيرات التي تتعلق  بممارسات إدارة املوارد البشرية عل 

التعيين، والتدريب، والتعويضات، واملسار  الوظيفي، أما هذه الدراسة فقد حاولت ربط بعض أبعاد وظائف إدارة املوارد البشرية واملتمثلة في: االختيار و 

تناولت املتغيرات   الوظيفي على الدوران الوظيفي، ملا لها من أهمية بالغة في التأثير على الدوران الوظيفي في الفنادق، حيث وجد الباحثون دراسات قليلة 

البشرية على   املوارد  إدارة  لتأثير  الدراسات  بعض  تطرقت  الحالية. حيث  التدريب اإلدارية  أن  الدراسات  إليه هذه  توصلت  ما  وأبرز  الوظيفي.  الدوران 

ويضات والرواتب والتعويض هما العامالن الرئيسيان اللذان يمكنهما أن يجبرا املوظف على ترك العمل في الفنادق، إضافة إلى ضرورة اهتمام اإلدارة بالتع

ة إخالصهم في العمل بالفنادق، إن تأثير إدارة املوارد البشرية بأبعاده املختلفة تعمل على جذب والبدالت للموظفين؛ لتعميق والء املوظفين املجتهدين وزياد

رة املوارد البشرية  املوظفين ذوي الكفاءات وتقليل نسب املوظفين الراغبين في ترك العمل، ألن هذه مشكلة كبيرة تواجهها الفنادق، وقد ذكر أهمية تأثير إدا 

له من    وملا  ذكرته هذه بأبعادها،  ما  وأبرز  الوظيفي،  الدوران  تحدثت عن  أخرى  دراسات  واملوظفين على حد سواء. وهنالك  الفندقية  للمنشآت  فوائد 

 سواء أكانت عوامل نفسية او وظيفية أو إدارية.  الدراسات، يتمثل في العوامل التي تسهم في استمرار العاملين في املنشآت أو تركهم لها،

قياس تأثير ممارسات إدارة املوارد البشرية في املنشآت الفندقية على الدوران الوظيفي، وبالتالي تزويد املنشآت الفندقية   ساهمت هذه الدراسة في

دور الهام الذي بمجموعة من االقتراحات امللموسة إلدارة وتعزيز االحتفاظ باملوظفين والتزامهم بالعمل. إذ ركزت الدراسة  الحالية على إدراك حقيقي لل

دراسة  ت تمت  ولهذا  االردن.  في  الفنادق  صناعة  إنجاح  في  البشرية  املوارد  إدارة  التدريب، أ لعبه  والتعيين،  )االختيار  البشرية  املوارد  إدارة  ممارسات  ثر 

والتدريب مال  اسس علمية صحيحة،  والتعيينوفق  االختيار  إجراء  يكون  الوظيفي. فحينما  الدوران  الوظيفي( على  واملسار   التعويضات، 
ً
الحتياجات   ئما

ور مجتمعة األفراد وتكون التعويضات مناسبة نسبيا لتوقعات املوظفين ويكون لدى املوظفين مسار وظيفي واضح للتطور والتقدم الوظيفي، فإن هذه األم

 انخفاض معدل الدوران الوظيفي. لىإ نتاجيتهم، وبالتالي لن يفكرون في ترك أعمالهم وهذا يؤدي إ داءهم و أ تؤدي إلى رضا املوظفين، وتعزز التزامهم و 

راسِة   الّدِ
ُ
ة ِجيَّ ه 

ْ
ن  : م 

ُج البحِث وأسلوُبه .1 ه 
ْ
ن  م 

و التحليلي من مناهج البحث التي ترتبط بدراسة الظواهر اإلنسانية، والتي تتسم في العادة بالتبدل، والتغير بحكم أ يعتبر املنهج الوصفي االرتباطي 

والظواهر املتصلة به؛ والتي ال تتسم بالثبات املطلق، ويقصد باملنهج الوصفي، الطريقة التي تعتمد على دراسة الظاهرة كما تعاملها املباشر مع اإلنسان، 

 
ً
   توجد فعال

ً
   في الواقع، كما يهتم بوصفها وصفا دقيقا، ويعبر عنها تعبيرا

ً
   كيفيا

ً
   وتعبيرا

ً
عبير ما التأ ، ويصف التعبير الكيفي الظاهرة ويوضح خصائصها،  كميا

(. اعتمدت هذه الدراسة 2010الكمي، فيعطي وصفا رقميا بحيث يوضح مقدار هذه الظاهرة أو حجمها، ودرجات ارتباطها مع الظواهر األخرى )الخياط، 

للتأكد من   الفرضيات  وأهدافها، ووضع مجموعة من  الدراسة  أهمية  املشكلة، وبيان  أساس صياغة  القائمة على  العلمي  البحث  صحتها. على منهجية 

واقع الدوران   وتستخدم هذه الدراسة املنهج الوصفي االرتباطي، فاملنهج الوصفي يهدف إلى وصف طبيعة ممارسات إدارة املوارد البشرية في الفنادق وكذلك

إدارة  بين متغيرين: متغير مستقل )ممارسات  العالقة  إلى قياس  االرتباطي فيهدف  الوصفي  املنهج  أما  الفنادق.  تابع   الوظيفي في  البشرية( ومتغير   املوارد 

الوظيفي املوارد البشرية على الدوران  الدوران الوظيفي(. لذا اتبع الباحثون األسلوب الوصفي التحليلي لقياس أثر ممارسات إدارة  في الفنادق،    )معدل 

تلك الظاهرة، وكذلك التعرف على العوامل التي   حيث أن املنهج الوصفي التحليلي يستخدم لوصف ظاهرة ما، للوصول إلى األسباب التي أدت إلى حدوث 

البيانات واختبار فرضيات   الذي يعتمد على جمع وتحليل  التحليلي  الجانب  الدراسة، فهو  الجانب اآلخر من هذه  أما  الظاهرة،  تلك  الدراسة تؤثر على 

 للحصول على النتائج املتعلقة بأهداف الدراسة.

 أداة جمع البيانات   .2

ا  العديد من  االستبيان(االستمارة توجد  الطرق  أشهر هذه  ومن  الكمية،  للدراسات  الالزمة  البيانات  في جمع  املستخدمة  يستخدم   ألدوات  )الذي 

لدراسة؛ من خالل بفاعلية في الدراسات ذات الطابع الكمي كالدراسات املسحية. يعرف االستبيان بأنه أداة لجمع البيانات أو املعلومات املتعلقة بموضوع ا 



ِة على الّدوراِن الوظيفّي في فنادق الخمس نجوٍم في عّمان     العجارمه & العبابنه                                                    األردن-تأثيُرممارساِت إدارِة املوارِد البشريَّ

International Journal of Hospitality and Tourism Studies, 1(2) (2020), 64-98 
 78 

 

بمشكل  صياغة املتعلقة  واملعلومات  البيانات  لجمع  الدراسة،  أفراد عينة  توزيعها على  يتم  مناسبة  بطريقة علمية  العبارات  أو  الفقرات  ة مجموعة من 

احثون في  (.  اعتمد الب2010الدراسة، بهدف معرفة: اتجاهاتهم، قيمهم، آرائهم، ميولهم، وغيرها من املعلومات، لإلجابة على أسئلة الدراسة )الخياط،  

ي في هذه الدراسة على استخدام األسلوب الكمي املبني على طريقة االستبيان، وذلك بناء على نماذج البحث الكمي ذات طابع موضوعي، مفصل وتحقق

منظمة وتجرى على   كثير من األحيان. كما أن النتائج املحققة من هذا املنهج تكون منطقية، إحصائية، ومحايدة. ويتم جمع البيانات بإستخدام طريقة 

(، والتي من خاللها تحدد  Likert Items( الخماس ي، واستخداِم بنوِد ليكارت )Likert Scaleعينات أكبر تمثل جميع السكان باستخدام مقياس ليكارت )

كأد االستبانة  على  الباحثون  اعتمد  فقد  لذا،  الدراسة،  متغيرات  بخصوص  الدراسة  عينة  عند  واالختالف  املوافقة  عينة درجة  من  البيانات  لجمع  اة 

 (. McClelland, 1994الدراسة، حيث تعتبر هذه الطريقة مناسبة حسب طبيعة حجم العينة محل الدراسة )

 صدق أداة الدراسة .3

 للتأكد من صدق أداة الدراسة، فقد قام الباحثون بإجراء ما يلي: 

 صدق املحتوى:

 مراجعة األدب النظري في الكتب والدراسات السابقة ورسائل املاجستير والدكتوراة. تم التأكد من صدق محتوى االستبانة من خالل 

 الصدق الظاهري:

املقياس صادق بالنسبة التي وضع لقياسها، وأن  السمة  املقياس  بها  التي يقيس  الدرجة  تلك  إلى  الهامة، فهو يشير  الخصائص  الصدق من    يعتبر 

و البحث، ويعتبر الصدق الظاهري من أنواع الصدق التي يتم التأكد فيها من أن فقرات املقياس املشمولة فيه، لألهداف التي يتوقع تحقيقها في الدراسة أ 

 
ً
، من قبل أشخاص متخصصين في مجال موضوع املقياس، من حيث مدى تعبر عن السمة املراد قياسها، وهو يشير إلى تفحص فقرات املقياس ظاهريا

لألبع أو  للمقياس  الفقرات  في مالءمة  تقيسه  الذي  للبعد  تنتمي  كانت  إذا  الفقرة  التعبير عن محتوى  أو  اللغوية  الصياغة  فيه، من حيث  املتضمنة  اد 

 2006مقياس)الحمداني،واخرون،  
ً
   (.  وللتحقق من مدى مالءمة أداة الدراسة لجمع البيانات تم عرضها بصورتها األولية على مشرف الدراسة مرارا

ً
،  وتكرارا

موعة من املحكمين ذوي االختصاص في الجامعات األردنية، حيث تم الطلب منهم تحديد مدى مالءمة فقرات االستبانة من حيث انتماء ثم عرضها على مج

ها املحكمون،  الفقرات لألبعاد، ومدى جودة صياغة الفقرات في االستبانة، وبعد عرض أداة الدراسة على لجنة املحكمين تم إجراء التعديالت التي أوص ى ب

 يث تضمنت مالحظاتهم بعض التعديالت اللغوية على بعض فقرات االستبانة.ح

 االتساق الداخلي: 

ألفا  اختبار معامل كرونباخ  الدراسة  للتأكد من مدى صالحية  Alpha)  استخدمت  وذلك  الدراسة،  الداخلي ألداة  االتساق  للتحقق من معامل   )

 ات الدراسة الحالية.  االستبانة كأداة لجمع البيانات الالزمة لقياس متغير 

 :أنموذج الدراسة وفرضيات الدراسة .4

                        أنموذج الدراسة 

 
ِة  :(1شكل رقم )  اس  ر  ُج الّدِ

 
ُموذ

ْ
ن
ُ
 أ
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 :فرضيات الدراسة

 بناء على أهداف الدراسة وأنموذجها ؛ تم وضع الفرضيات التالية:

 يوجد تأثير ملمارسات إدارة املوارد البشرية على الدوران الوظيفي في فنادق الخمس  نجوم في عمان. :(H1الفرضية الرئيسية)

 الفرضيات الفرعية: 

:H1a  عمان.  نجوم فييوجد تأثير ملمارسات االختيار والتعيين على الدوران الوظيفي في فنادق الخمس 

:H1b   عمان. نجوم فييوجد تأثير ملمارسات التدريب على الدوران الوظيفي في فنادق الخمس 

:H1c .يوجد تأثير ملمارسات التعويضات على الدوران الوظيفي في فنادق الخمس نجوم في عمان 

:H1d  .يوجد تأثير ملمارسات املسار الوظيفي على الدوران الوظيفي في فنادق الخمس نجوم في عمان 

هُ  .5
ُ
 مجتمُع الدراسِة وعينت

( يقارب  ما  يبلغ  والذي  عمان   في  نجوٍم  الخمِس  فنادِق  موظفي  كافة  يتضمن  الدراسة  في  4200مجتمع  موظف  السياحة   فندق  17(  )وزارة 

 2018واالثار،
ً
نِة املالئمة الختيار    (. نظرا لصعوبة الوصول الى عينة الدراسة بشكل مباشر بسبب سياسة الفنادق، بناء على ذلك اعتمد الباحثون العّيِ

فـي   يحملـون صفـة معينـة  ممـن  مـن خالله سـحب عينـة  يتـم  احتمالـي،  أسـلوب معاينـة غيـر  هـي عبارة عن   والتي  الدراسة  املعاينة   املجتمـع عينة  )دليل 

جمالي إ من    %10(. حيث تم اللجوء إلى الجداول اإلحصائية الخاصة لتحديد حجم العينة، فقد تم اعتماد حجم العينة بنسبة  6،ص.2012االحصائية ،

الدراسة بتوزيع  Scad,2012)  مجتمع  الباحثون  قام     420(، حيث 
ً
والبالغ    استبيانا الدراسة  فنادق  في  املوظفين  وافقت على    9عددها  على  التي  فنادق 

الدراسة، واسترجع منها      270املشاركة في 
ً
أن    %64.2بنسبة    استبيانا تبين     53وبعد فحص االستبيانات 

ً
للتحليل، وعليه فإن    استبانا كانت غير صالحة 

   217االستبيانات الصالحة للتحليل هي  
ً
( النسب املئوية لعدد االستبيانات املوزعة 1قم )وهي نسبة مقبولة. يوضح الجدول ر  %51.6أي بنسبة      استبيانا

 في الفنادق املشاركة في عينة الدراسة. 

 االستبيانات املوزعة واملستردة على عينة الدراسة :(1جدول )

 نسبة االسترداد  عدد االستبيانات املستردة  عدد االستبيانات املوزعة  رمز الفندق 

01 50 31 62 % 

02 50 17 34 % 

03 50 21 42 % 

04 50 23 46 % 

05 80 70 87.5 % 

06 50 35 70 % 

07 30 4 13.3 % 

08 30 7 23.3 % 

09 30 9 30 % 

 % 51.6 217 420 املجموع 

 قياس متغيرات الدراسة .6

تكون غنية بالدالئل  تم  االعتماد على البيانات الثانوية واألولية في جمع البيانات، وتم استخدام األسلوب العلمي للحصول على بيانات موثوقة حيث 

ن أجل تحقيق العلمية حيث تم إجراء مراجعة نظرية للدراسات املتوفرة حول تأثير ممارسات املوارد البشرية على معدل الدوران الوظيفي في الفنادق. وم

تمادا على أسئلة الدراسة وفرضياتها  أهداف هذه الدراسة وجمع معلومات ذات عالقة بالدراسة، فقد قام الباحثون باستخدام االستبيان والتي صممت اع

 وذلك استنادا على مجموعة من الدراسات السابقة.

 وقد تضمنت أداة الدراسة األقسام التالية: 

و  والتعيين،  االختيار  وهي(:  فرعية  أبعاد  أربعة  تشمل  والتي  الفندق،  في  البشرية  املوارد  إدارة  ممارسات  طبيعة  حول  أسئلة  األول:  التدريب،  القسم 

العمل.وال لترك  العاملين  الفنادق والتي تقيس ميول  العاملين في  العمل لدى  الوظيفي وأسئلة أخرى حول أسباب ترك  بناء    تعويضات، واملسار  وقد تم 

ئلة املسار الوظيفي ما اسأ (،  2017)  اسئلة االستبان املتعلقة باالختيار والتعيين، التدريب والتعويضات في ممارسات إدارة املوارد البشرية من دراسة الراوي 

 أ (،  2004)  من دراسة الهيتي
ً
(، وقد تم إعادة كتابة  2018)  على دراسة مخزوم   ما أسئلة أسباب ترك العمل لدى العاملين في الفنادق تمت صياغتها بناءا

  جميع اسئلة االستبان بطريقة تتالئم مع اهداف الدراسة ومجتمعها. 

وخصا الديموغرافية  العوامل  الثاني:  الشخصية(القسم  باملعلومات  املتعلقة  األسئلة  على  يحتوي  القسم   الفندق،هذا  السكن،    ئص  مكان  الجنس، 

الوظيفي في الفند املستوى  الذي يعمل به،  املؤهل العلمي، سنوات الخدمة في الفندق الحالي، القسم  العمر،  ق، الراتب  الجنسية، الحالة االجتماعية، 

 انتماء الفندق، إدارة الفندق، عدد املوظفين في الفندق، عدد الغرف في الفندق.  الفنادق مدار البحث( الشهري.) وايضا أسئلة متعلقة بخصائص
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 أسلوب تحليل البيانات  .7

جمع  تمثلت وحدة التحليل بكافة العاملين في فنادق الخمس نجوم في عمان، وتمت اإلجابة على أداة الدراسة التي تم تصميمها وتطويرها لغايات  

ألغراض التحليل البيانات، فقد . عينة الدراسة على اختالف مسمياتهم الوظيفية وكذلك على اختالف مؤهالتهم العلمية واختالف أعمارهم  البيانات من

)الوسط  وذلك لتحليل متغيرات الدراسة واختبار فرضيات الدراسة من خالل االختبارات االحصائية    20( نسخة  SPSSتم استخدام البرنامج اإلحصائي )

 الحسابي، االنحراف املعياري، معامالت االرتباط واالنحدار الخطي املتعدد(.

 : النتائج

 خصائص عينة الدراسة .1

 الجنس: 

 توزيع عينة الدراسة بحسب الجنس:  (2جدول )
 % نسبة مئوية  تكرار  الجنس

 % 79 171 ذكر 

 % 21 46 أنثى

 % 100 217 املجموع

مما  %( ؛   21في حين بلغت نسبة اإلناث )،  )%    79(  غالبية أفراد عينة الدراسة هم من الذكور حيث بلغت نسبتهم أن    )  2(رقم    نالحظ من الجدول 

 . هم من الذكور  في قطاع الفنادقيشير إلى أن معظم العاملين 

 مكان السكن: 

 توزيع عينة الدراسة بحسب مكان السكن  :( 3جدول )
 نسبة مئوية % تكرار السكن 

 % 77 167 عمان 

 % 23 50 خارج عمان 

 % 100 217 املجموع

( الجدول رقم  أن  3نالحظ من  العينة تسكن داخل عمان و    77%(  الفنادق تميل    % 23من  إدارة  أن  لى تعيين إ تسكن خارج عمان ، مما يدل على 

 
ً
   املوظفين  من داخل عمان، أو أن السكن خارج عمان يمثل تحديا

ً
للعاملين في قطاع الفنادق داخل عمان. حيث ال يمكن املواءمة بسهولة بين    أو عائقا

 
ً
 عن موقع العمل.   متطلبات العمل في قطاع الفنادق والسكن بعيدا

 الجنسية: 

 توزيع عينة الدراسة بحسب الجنسية  (:4)جدول 
 نسبة مئوية %  تكرار  الجنسية

 % 90 196 األردنية

 % 10 21 غير األردنية

 % 100 217 املجموع

من العينة غير أردنيين، مما يدل على أن النسبة األكبر من العينة من    % 10من العينة الجنسية اردنيين ، و   % 90( أن    4نالحظ من الجدول رقم )

 الجنسية االردنية وهذا يدل على اهتمام الفنادق بتعيين األردنيين لديها. 

 الحالة االجتماعية:

 توزيع عينة الدراسة بحسب الحالة االجتماعية: (5(جدول 
 نسبة مئوية % تكرار الحالة االجتماعية 

 %48.4 105 عزب /عزباءأ

 %44.7 97 متزوج/ متزوجة

 %6.5 14 مطلق/ مطلقة 

 %0.5 1 رمله أرمل / أ

 % 1000 217 املجموع

  إدارةو متزوجة هذا يدل على  أمن العينة متزوج    %44.7عزب/ عزباء ، وأمن العينة من الحالة االجتماعية    % 48.4(  أن  5نالحظ من الجدول رقم )

 لى طبيعة الحالة االجتماعية كأحد معايير التعيين.  إ الفنادق ال تنحاز 
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 العمر: 

 توزيع عينة الدراسة بحسب العمر  :(6(جدول 
 نسبة مئوية %  تكرار  العمر

 % 47 101 سنة فما دون  30

 % 37 81 سنة  31-40

 % 13 28 سنة  41-50

 % 3 7 سنة  51-60

 0 0 سنة فأعلى 61

 % 100 217 املجموع

من العينة  %13( سنة، و40-31من العينة تتراوح أعمارهم بين ) %37سنة، و 30من العينة تقل أعمارهم عن   %47( أن 6نالحظ من الجدول رقم )

 يها. ( سنة، مما يدل على أن النسبة األكبر من العينة من فئة الشباب وهذا يدل على اهتمام الفنادق بتعيين الشباب لد50-41تتراوح أعمارهم بين )

 املؤهل العلمي: 

 توزيع عينة الدراسة بحسب املؤهل العلمي  :(7)جدول 
 نسبة مئوية %  تكرار املؤهل العلمي 

 %14 30 أقل من التعليم الثانوي 

 %24 51 التعليم الثانوي 

 %23 50 دبلوم

 %35 76 بكالوريوس 

 %5 10 دراسات عليا 

 %100 217 املجموع

من العينة من حملة   %14ن هناك نسب متفاوتة من موظفين الفنادق والذين يعملون في الخدمات الفندقية، حيث أن  أ (  7نالحظ من الجدول رقم )

 ،% من العينة من حملة بكالوريوس  35% من العينة من حملة الدبلوم و  23% من العينة من حملة التعليم الثانوي، أن  24أقل من التعليم الثانوي و

 لى اهتمام قطاع الفنادق باملؤهل العلمي كأحد معايير التعيين لديها. إ % من العينة من حملة الدراسات عليا. وهذا يشير  5وفقط 

 الخدمة في الفندق الحالي:  سنوات

 توزيع عينة الدراسة بحسب سنوات الخدمة في الفندق الحالي ): 8 (جدول 
 نسبة مئوية %  تكرار الخدمة في الفندق الحالي  سنوات

 %55 120 سنوات أو أقل  5

 %29 64 سنوات   10 - 6

 %8 17 سنوات  15 -11

 %7 16 سنة أو أكثر 16

 %100 217 املجموع

( 10-6من العينة تتراوح خبرتهم بين )  %29% ، وأن    55( بنسبة  أقلو  أسنوات    5( أن غالبية العينة تتراوح خبرتهم بين )8نالحظ من الجدول رقم )

كثر. مما يدل على أن أغلبية أفراد العينة شبابية أ و أ سنة  16% من العينة تزيد خبرتهم عن  7( سنة، أما 15-11% من العينة تزيد خبرتهم عن ) 8سنة، و 

 لى جهد كبير او خبإ و من الفئات التي ال تحتاج إدارة الفندق  أ 
ً
مع سنوات    رة في  إنجاز العمل بكفاءة. كما تشير النتائج الى أن أعداد املوظفين تتناسب عكسيا

 لى ظاهرة الدوران الوظيفي في فنادق. إ الخدمة أي كلما زادت سنوات الخدمة قل عدد املوظفين مما قد يشير 

 القسم الوظيفي: 

 الوظيفي توزيع عينة الدراسة حسب عدد القسم : (9(جدول 
 نسبة مئوية %  تكرار  القسم الذي تعمل فيه

 %14 31 املكتب األمامي والحجوزات

 %17 37 إدارة الطعام والشراب 

 %8 18 شؤون املوظفين والتدريب 

 %11 24 املالية والتسويق واملبيعات 

 %49 107 التدبير الفندقي

 %100 217 املجموع
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(، ويليه إدارة %49أظهرت البيانات أن غالبية أفراد عينة الدراسة هم من قسم التدبير املنزلي حيث بلغت نسبتهم )فيما يتعلق بالقسم الوظيفي فقد  

(، في حين بلغت نسبة قسم املالية والتسويق واملبيعات %14%(، في حين بلغت نسبة قسم املكتب االمامي ولحجوزات )  17الطعام والشراب وبنسبة بلغت )

 %(،  وذلك يشير إلى أن تنوع عينة الدراسة والتي تمثل كافة اقسام الفندق.  8م شؤون املوظفين والتدريب وبنسبة بلغت )(،  ويليه قس11%)

 املستوى الوظيفي في الفندق: 

 توزيع عينة الدراسة حسب املستوى الوظيفي في الفندق  ):10(جدول 
 نسبة مئوية %  تكرار  املستوى الوظيفي في الفندق 

 %44 96 موظف

 %29 63 مشرف 

 %14 30 رئيس قسم 

 %13 28 مدير

 %100 217 املجموع

(، ويليه %44فيما يتعلق باملستوى الوظيفي فقد أظهرت البيانات أن غالبية أفراد عينة الدراسة املستجيبين هم من املوظفين حيث بلغت نسبتهم )

(،  و ذلك  %13(، في حين بلغت نسبة املستجيبين من املديرين )%14املستجيبين من رؤساء االقسام )%(، في حين بلغت نسبة  29املشرفين وبنسبة بلغت )

 يشير إلى شمول عينة الدراسة لكافة  الدرجات الوظيفية في الفنادق. 

 الراتب الشهري: 

 توزيع عينة الدراسة حسب الراتب الشهري : (11جدول )

 نسبة مئوية % تكرار الراتب الشهري 

 % 45 98 دينار اردني  400من أقل 

 % 40 87 دينار اردني  800 - 401

 %9 20 دينار اردني  1200  - 801

 %6 12 دينار اردني  1201اكثر من 

 % 100 217 املجموع 

دينار، تليها فئة املستجيبين    400رواتبهم  دون    %45( مستجيب وبنسبة  98( أن النسبة األكبر من املستجيبين بعدد )11نالحظ من الجدول رقم )

 إ . وهذا يشير 800و  401من رواتبهم ما  بين  %40بنسبة 
ً
 .  لى ضعف الرواتب الشهرية في قطاع الفنادق نسبيا

 الفندق:  نتماءإ

 الفندق  نتماءإتوزيع عينة الدراسة حسب  : (12جدول )

 نسبة مئوية % تكرار الفندق  انتماء

 % 28 61 سلسلة وطنية 

 % 25 54 سلسلة دولية 

 % 47 102 مستقل 

 % 100 217 املجموع 

من العينة  %25بينما من العينة كانت سلسلة وطنية ،   %28% من عينة الفنادق هي فنادق محلية مستقلة، و  47( أن 12نالحظ من الجدول رقم )

 كانت سلسلة دولية، وهذا يدل على ان اغلبية الفنادق املشاركة كانت فنادق مستقلة.

 إدارة الفندق:

 إدارة الفندق توزيع عينة الدراسة حسب  :(13جدول )

 نسبة مئوية % تكرار إدارة الفندق 

 % 31 67 املالك

 % 63 136 عقود اإلدارة

 %6 14 االمتياز 

 % 100 217 املجموع 

من العينة كانت فنادق تدار من قبل املالك   %31كبر تدار بعقود اإلدارة، وان  من عينة الفنادق وهي النسبة األ  %63( أن  13نالحظ من الجدول رقم )

 من العينة كانت فنادق تدار باالمتياز.  %6ن أ و 
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 اختبار الثبات .2

لفا لكل متغير من متغيرات الدراسة كما  أ لقد تم استخدام اختبار )كرونباخ ألفا( لقياس مدى ثبات أداة القياس حيث بلغت قيمة معامل كرونباخ 

 هو مبين في الجدول: 

 لفا ملتغيرات الدراسة أمعامل كرونباخ : (14جدول )

 لفا أمعامل كرونباخ  عدد العبارات  املحور 

 0.904 5 والتعيين االختيار   .1

 0.919 5 التدريب  .2

 0.733 5 التعويضات  .3

 0.925 6 املسار الوظيفي  .4

 0.915 21 ممارسات املوارد البشرية 

 0.960 14 الدوران الوظيفي 

فقرة( كان مرتفع   14فقرة( والدوران الوظيفي )  21( أن معامل الثبات العام ملحور الدراسة ممارسات املوارد البشرية )14يتضح من الجدول رقم )

كحد أعلى وهذا   0.925كحد أدنى و    0.733( على التوالي، فيما تراوح معامل الثبات ملتغيرات ممارسات املوارد البشرية ما بين  0.960( و)0.915حيث  بلغ )

 دليل على أن االستبيان يتمتع بدرجة عالية من الثبات يمكن االعتماد عليه.  

 التحليل الوصفي ملتغيرات الدراسة .3

التدريب،  يعرض هذا القسم نتائج الفنادق التي شاركت في االستبيان من حيث الوسط الحسابي ملمارسات إدارة املوارد البشرية )االختيار والتعيين،  

هج الوصفي  التعويضات، واملسار الوظيفي( وكذلك الدوران الوظيفي في تلك الفنادق. ولغايات تحقيق أهداف هذه الدراسة، قام الباحثون باستخدام املن

ناتها، وفيما يلي الجدول رقم والذي يتم من خالله وصف ممارسات إدارة املوارد البشرية و الدوران الوظيفي في الفنادق الخمس نجوم في عمان وتحليل بيا

  ( الذي  يوضح الفقرات التي تقيس متغيرات الدراسة. 15)

 قياس متغيرات الدراسة من خالل فقرات االستبيان  :(15جدول )

 

االعتماد على مقياس ليكرت الخماس ي لقياس متغيرات الدراسة حيث تم إعطاء األوزان التالية ملقياس الدراسة كما هو موضح في الجدول  وقد تم  

 (: 16رقم )

 

 مقياس ليكرت الخماس ي املستخدم في الدراسة : (16جدول )

 موافق بشدة  موافق  موافق بدرجة متوسطة  غير موافق  غير موافق بشدة 

1 2 3 4 5 

 : (1)وقد تم اعتماد املقياس التالي لتحديد مستوى املوافقة على كل فقرة من فقرات االستبانة وهو

 مستوى ضعيف  أقلو  2.33 .1

 مستوى متوسط  2.34-3.67 .2

 مستوى قوي   3.68-5 .3

 الفقرات أدناه: سئلة الدراسة تم استخراج الوسط الحسابي واالنحراف املعياري لوصف إجابات العينة على أ لإلجابة على 

 ممارسات إدارة املوارد البشرية .1

ما هو مستوى ممارسات إدارة املوارد البشرية )االختيار والتعيين، التدريب، التعويضات واملسار الوظيفي ( في فنادق   جابة على سؤال الدراسة: "لإل 

 (. 17لعبارات ممارسات إدارة املوارد البشرية، كما هو مبين في الجدول رقم ) تم احتساب الوسط الحسابي واالنحراف املعياري   الخمس نجوم في عمان؟". 

 

 

 

 

 

 
 ( على نهائية كل فئة 1.333اضافة الجواب )( ومن ثم 3(( / عدد الفئات املطلوبة )1الحد األدنى للمقياس ) –( 5( تم احتساب املقياس من خالل استخدام املعادلة التالي: )الحد األعلى للمقياس )1)

 الفقرات  القسم  املتغير الرئيس 

 21-1 االول  ممارسات إدارة املوارد البشرية 

 35-22 الثاني الدوران الوظيفي 
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افات املعيارية  :(17جدول )  جدول يبين الوسط الحسابي واالنحر

الوسط   الســـؤال  الرقم 

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

مستوى  

افقة   املو

    والتعيين  االختيار .1 

 متوسط  1.115 3.59 بالعدالة عند اختيار وتعيين االفراد.يعتمد الفندق اسس واضحة تتسم   1

 متوسط  1.027 3.53 يعتمد الفندق اساليب حديثه في االختيار والتعيين تتسم بالشفافية.   2

 متوسط  0.966 3.67 يعتمد الفندق على املصادر الداخلية في حالة وجود شاغر للتعيين.   3

وتقييم بعد عملية التعيين للمدة التجريبية املحددة في عقود  يخضع املوظفين الجدد لفترة متابعة    4

 العمل. 

 قوي  0.888 4.09

 قوي  1.059 3.83 يتم تعيين املوظف بحسب االختصاص املطلوب وبشكل يتناسب مع املهارات واملؤهالت الالزمة.   5

    : التدريب .2 

 متوسط  1.045 3.46 .املستمر للتدريب إدارة املوارد البشرية خطة واضحة ومحددة تمتلك  6

 متوسط  1.063 3.52 .املوظفين انتاجية زيادة  بهدف  للحاجات و  وفقا تدريبية متخصصة  برامج إدارة املوارد البشرية  تصمم   7

 متوسط  1.144 3.25 التدريب بكل ما يلزمها ماليا.  إدارة املوارد البشرية برامج تدعم  8

 متوسط  1.224 3.39 .التدريبية البرامج في بخبراء متخصصين البشرية إدارة املوارد   تستعين  9

 قوي  1.030 3.84 تحقق برامج التدريب تحسن كبير في أدائي الوظيفي.   10

    التعويضات  .3 

 متوسط  1.026 3.35 .املوظفين توقعات  مع يقدم الفندق التعويضات التي تتناسب  11

 متوسط  0.988 3.38   .االداء للموظفين نظام تقييم  على باالعتمادالتعويضات  تحديد يتم  12

 متوسط  3.617 3.40 باملقارنة مع الفنادق املنافسة. الفندق  التعويضات في نظام يتم إعداد  13

 متوسط  1.046 3.36 يمتلك الفندق سياسة مرنة للتعويضات والتي تعتمد على اساس الخبرة  واالنجاز للموظفين.   14

 متوسط  0.980 3.19 التعويضات املقدمة في هذا الفندق تعتبر عادلة ومناسبة بالنسبة لي.قيمة   15

    :الوظيفي املسار  .4 

 متوسط  0.978 3.34 تستخدم إدارة املوارد البشرية اساليب حديثة في تخطيط املسار الوظيفي الخاص بوظيفتي.  16

 متوسط  0.990 3.44 . لوظيفتيتقدم  إدارة املوارد البشرية مسارا وظيفيا واضحا   17

 متوسط  1.063 3.48 يشارك القسم الذي اعمل فيه مع االقسام املختصة االخرى في الفندق بالتخطيط ملساري الوظيفي.   18

 متوسط  1.041 3.53 يتسم تخطيط املسارات الوظيفة في الفندق بالعدالة.   19

 متوسط  1.093 3.53 وظيفتي الحالية ترتبط بمستواي العلمي بشكل وثيق.   20

 قوي  1.071 4.01 أمتلك اإلدراك الكامل للمسار الوظيفي الخاص بوظيفتي.   21

 متوسط  0.763 3.53 املتوسط العام  

( والتي تنص على : "يخضع املوظفين الجدد لفترة متابعة وتقييم بعد عملية 4( كان للعبارة رقم )4.09( أن اعلى معدل )17يتبين من الجدول رقم )

( العمل" وبانحراف معياري  املحددة في عقود  التجريبية  للمدة  العبارة رقم )0.888التعيين  تلتها  للمسار 21(،  الكامل  اإلدراك  أمتلك   ": التي تنص على   )

التعويضات املقدمة ( والتي تنص: "قيمة  15(. في حين أن أقل معدل كان للعبارة رقم )1.071( وانحراف معياري )4.01الوظيفي الخاص بوظيفتي" بمعدل )

(. كما جاء متوسط املعدل العام لعبارات ممارسات 0.980( وانحراف معياري )3.19في هذا الفندق تعتبر عادلة ومناسبة بالنسبة لي" بمعدل مقداره )

رسات إدارة املوارد البشرية فقد تم (، أما بخصوص معدالت املتغيرات املكونة ملما0.763( بانحراف معياري )3.35إدارة املوارد البشرية بدرجة متوسطة )

 .( 18احتسابها واحتساب االنحراف املعياري لها كما هو مبين في الجدول رقم ) 

افات املعيارية للمتغيرات املستقلة املكونة ملمارسات املوارد البشرية:(18جدول )  املعدالت واالنحر

 املعياري االنحراف  املتوسط الحسابي  املتغير املستقل 

 0.808 3.75 االختيار والتعيين  .1

 0.905 3.49 التدريب  .2

 1.145 3.34 التعويضات  .3

 0.842 3.56 املسار الوظيفي  .4

 0.763 3.53 ممارسات املوارد البشرية 

معدل كان للتعويضات    أقل( و 3.49( ثم معدل التدريب )3.56( ثم معدل املسار الوظيفي )3.75حيث كان أعلى معدل هو االختيار والتعيين بمقدار )

لى أن مستوى ممارسات إدارة املوارد البشرية )االختيار والتعيين، التدريب، التعويضات واملسار الوظيفي( في فنادق الخمس  إ (. وتشير هذه القيم  3.34)

 
ً
 (.  3.53وبمعدل عام ) نجوم في عمان جاء بمستوى متوسط نسبيا
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 الدوران الوظيفي .2

سباب التي تدفع العاملين الى ترك  ( ما هي األ 2( ما هو مستوى الدوران الوظيفي في فنادق الخمس ، وكذلك  )1السؤال الثاني بشقيه: )لإلجابة على  

 العمل في فنادق الخمس نجوم في عمان؟  

افات املعيارية  :(19جدول )  جدول يبين الوسط الحسابي واالنحر

افقة  االنحراف املعياري  الوسط الحسابي الســـؤال  الرقم   مستوى املو

 ضعيف  1.158 2.28 ارغب بترك العمل بسبب املشاكل مع فريق العمل في الفندق.   1

 متوسط  1.284 2.71 ارغب بترك العمل بسبب عدم اهتمام الفندق  بالتدريب والتطوير.  2

 متوسط  1.367 2.88 ارغب بترك العمل بسبب الرغبة في الحصول على تعويضات وحوافز افضل.   3

 متوسط  1.306 2.66 ارغب بترك العمل بسبب االستياء من اسلوب إدارة الفندق.   4

 متوسط  1.392 3.03 ارغب بترك العمل بسبب عدم وجود ترقيات تلبي طموحي في عملي.   5

 متوسط  1.276 2.54 ارغب بترك العمل بسبب عدم وجود فترات للراحة خالل الدوام اليومي.   6

 متوسط  1.544 2.94 بترك العمل بسبب اعتماد الفندق على املحسوبية بشكل كبير في التوظيف والترقية. ارغب   7

 متوسط  1.158 2.45 ارغب بترك العمل بسبب الرغبة في الحصول على تأمين صحي افضل.  8

 متوسط  1.210 2.53 ارغب بترك العمل بسبب التزامات شخصية وعائلية.   9

 متوسط  1.238 2.57 بسبب ظروف العمل والذي يتطلب مني مجهود كبير. ارغب بترك العمل   10

 متوسط  1.316 3.26 ارغب بترك العمل بسبب الرغبة في الحصول على راتب افضل.   11

 متوسط  1.375 3.29 ارغب بترك العمل بسبب الرغبة في الحصول على وظيفة افضل.  12

 متوسط  1.334 2.59 اخر غير الفنادق.ارغب بترك العمل بسبب الرغبة في العمل في قطاع   13

 متوسط  1.442 2.88 ارغب بترك العمل بسبب فترات العمل الطويلة وقلة ايام االجازات املمنوحة لي.  14

 متوسط  1.104 2.76 عام ال توسط امل 

رغب بترك العمل بسبب الرغبة أ التي تنص على: "( 12(  يتبين أن أعلى معدل لعبارات محور الدوران الوظيفي كان للعبارة رقم )19من الجدول رقم )

( التي تنص على: 1( للعبارة رقم )2.28( وهو ما يوضح أهم سبب للدوران الوظيفي بينما كان أقل معدل )3.29في الحصول على وظيفة افضل" بمقدار )

املشاكل مع  أ " أن  يبين  الفندق" وهو ما  العمل في  املشاكل مع فريق  العمل بسبب  بترك   رغب 
ً
أثرا أقل االسباب  العمل كانت  العمل وبالتالي   فريق  في ترك 

ام لعبارات  الدوران الوظيفي. بينما كانت الرغبة في الحصول على وظيفة أفضل أهم أسباب ترك العمل وبالتالي الدوران الوظيفي. كما جاء املتوسط الع

بحث والدراسة. كما يمكن ترتيب اسباب الدوران الوظيفي  وذلك حسب األهمية وهي تمثل قيمة ظاهرة وملموسة تستحق ال  2.76الدوران الوظيفي بمقدار  

 همية كما في الجدول التالي.  لى األقل األ إ همية كثر األ )بناء على الوسط الحسابي(، حيث  يمكن ترتيب أسباب الدوران الوظيفي تنازليا من  األ

 عمان مرتبة حسب األهمية سباب ترك العمل في فنادق الخمس نجوم في أ : (20جدول )

 الوسط الحسابي  السبب  الترتيب حسب االهمية 

 3.29 الرغبة في الحصول على وظيفة افضل.  .1

 3.26 الرغبة في الحصول على راتب افضل   .2

 3.03 عدم وجود ترقيات تلبي الطموح في العمل الحالي.  .3

 2.94 والترقية. اعتماد الفندق على املحسوبية بشكل كبير في التوظيف   .4

 2.88 الرغبة في الحصول على تعويضات وحوافز افضل.  .5

 2.88 فترات العمل الطويلة وقلة ايام االجازات املمنوحة   .6

 2.71 عدم اهتمام الفندق  بالتدريب والتطوير.  .7

 2.66 االستياء من اسلوب إدارة الفندق.   .8

 2.59 الرغبة في العمل في قطاع اخر غير الفنادق.  .9

 2.57 ظروف العمل والتي تتطلب مجهود كبير.   .10

 2.54 عدم وجود فترات للراحة خالل الدوام اليومي.   .11

 2.53 التزامات شخصية وعائلية.   .12

 2.45 الرغبة في الحصول على تأمين صحي افضل.  .13

 2.28 املشاكل مع فريق العمل في الفندق.   .14

فضل،  أ سباب التي كانت وراء ترك العمل من وجهة نظر العاملين كانت الرغبة في الحصول على وظيفة هم اال ا ن أ ( 20يظهر من خالل الجدول رقم )

صول على عن املحسوبية في التوظيف والترقية، الرغبة في الح فضل، الحصول على ترقيات تلبي الطموح في العمل، االبتعادا الرغبة في الحصول على راتب 

بينما  ا تعويضات وحوافز   التوالي.  تأمين صحي اال   أقلفضل على  الحصول على  الرغبة في  الفندق،  العمل في  املشاكل مع فريق  العمل كانت  لترك  سباب 

 فضل، التزامات شخصية وعائلية على التوالي. أ 
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 قياس العالقة بين ممارسات إدارة املوارد البشرية والدوران الوظيفي .3

ق الخمس  الهدف الرئيس ي إلجراء هذه الدراسة هو قياس تصورات املوظفين نحو ممارسات إدارة املوارد البشرية وأثرها على الدوران الوظيفي في فناد

 نجوم في عمان. لقياس العالقة بين ممارسات إدارة املوارد البشرية والدوران الوظيفي فقد تم إجراء اختبار االرتباط:   

 معامالت ارتباط بيرسون لقياس العالقة بين املتغيرات املستقلة واملتغير التابع  :(21جدول )

 إدارة  ملمارسات  العام املستوى 

 البشرية  املوارد

املسار  

 الوظيفي 

االختيار   التدريب  التعويضات 

 والتعيين 

 

 الدوران الوظيفي   معامل بيرسون  **0.277- 0.103- *0.158- *0.213- **0.222-

 الداللة  مستوى  0.000 0.131 0.020 0.002 0.001

 (α ≤ 0.001)الداللة مستوى  عند إحصائية  داللة ذات .  **

 (α ≤ 0.05)الداللة مستوى  عند إحصائية  داللة ذات *

 لى أنه: إ( 21تشير النتائج في الجدول رقم )

 >P) عند مستوى الداللة االحصائية     0.277يوجد عالقة  ارتباط سالبة بين االخيتار والتعيين والدوران الوظيفي حيث كانت قوة االرتباط   .1

0.001  .) 

اكبر من )0.131ال يوجد عالقة ارتباط بين التدريب والدوران الوظيفي حيث كانت قيمة الداللة االحصائية ) .2 ولة ( املقب0.05( وهذه القيمة 

 
ً
 .احصائيا

 (  P< 0.05)( عند مستوى الداللة االحصائية 0.158يوجد عالقة ارتباط سالبة بين التعويضات والدوران الوظيفي بمقدار) .3

 ( . P< 0.05)     ( عند مستوى الداللة االحصائية 0.213يوجد عالقة  ارتباط سالبة بين املسار الوظيفي والدوران الوظيفي بمقدار ) .4

عند مستوى الداللة              (   0.222رتباط سالبة بين ممارسات إدارة املوارد البشرية بشكل عام والدوران الوظيفي بمقدار )يوجد عالقة  ا  .5

 ( .  P< 0.001)االحصائية 

 الدراسة اختبار الفرضيات

 لفحص فرضيات الدراسة التالية: 

 البشرية على الدوران الوظيفي في فنادق الخمس نجوم في عمان.: يوجد تأثير ملمارسات إدارة املوارد H1 الفرضية الرئيسية

 الفرضيات الفرعية:  

(a1H( .يوجد تأثير ملمارسات االختيار والتعيين على الدوران الوظيفي في فنادق الخمس نجوم  في عمان : 

(b1H( عمان.: يوجد تأثير ملمارسات التدريب على الدوران الوظيفي في فنادق الخمس نجوم  في 

(c1H(.يوجد تأثير ملمارسات التعويضات على الدوران الوظيفي في فنادق الخمس نجوم في عمان : 

(d1H(.يوجد تأثير ملمارسات املسار الوظيفي على الدوران الوظيفي في فنادق الخمس نجوم  في عمان : 

لدراسة أثر املتغيرات املستقلة على املتغير التابع،     (MULTIPLE LINEAR REGRESSION)فقد استخدم الباحثون اسلوب االنحدار الخطي املتعدد

 . 23و  22حيث كانت النتائج كما هو مبين في الجدولين 

 القيم الرئيسية لنتائج االنحدار الخطي املتعدد  :(22جدول )

 جودة النموذج .sig))    املعنوية 
F 

 التحديد معامل  df1  (1)درجة الحرية  df2  (2)درجة الحرية 
R 

 معامل التغيير 
R2 

0.000 6.018 212 4 0.319 0.102 

 نتائج فرضيات الدراسة حسب نتائج االنحدار الخطي املتعدد :(23جدول )

معامالت غير قياسية   املتغير 

(B) 

 نتيجة الفرضية  (.sig)املعنوية  (t)قيمة 

  0.000 12.121 4.139 الثابت

 1aHقبول  0.001 3.411- 0.408- االختيار والتعيين 

 bH 1قبول  0.022 2.305 0.260- التدريب 

 1cHرفض  0.600 0.525- 0.038- التعويضات 

 dH 1رفض   0.141 1.476- 0.178- املسار الوظيفي 

 يتبين من الجدولين السابقين:

الفرضية  الفرعية   نقبل. وعليه فإننا (α ≤ 0.001)يوجد أثر ذو داللة احصائية ملتغير االختيار والتعيين على الدوران الوظيفي عند مستوى داللة   .1

 : يوجد تأثير ملمارسات االختيار والتعيين على الدوران الوظيفي في فنادق الخمس نجوم  في عمان.)a1H( القائلة:
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 . وعليه فإننا نقبل الفرضية  الفرعية القائلة: (α ≤ 0.05)    داللة احصائية ملتغير التدريب على الدوران الوظيفي عند مستوى داللةيوجد أثر ذو   .2

)b1H(.يوجد تأثير ملمارسات التدريب على الدوران الوظيفي في فنادق الخمس نجوم  في عمان : 

(؛ فإنه ال يوجد أثر ذو داللة احصائية  0.05( وهي أكبر من )0.600بلغت ) 23)التعويضات( في الجدول  حيث أن مستوى الداللة للمتغير املستقل   .3

القائلة: ) الفرعية  الفرضية  الوظيفي، وعليه فإننا نرفض  الدوران  الوظيفي في  )c1Hعلى مستوى  الدوران  التعويضات على  تأثير ملمارسات  : يوجد 

(؛ فإنه  0.05( وهي أكبر من )0.141بلغت )  23وى الداللة للمتغير املستقل )املسار الوظيفي( في الجدول  فنادق الخمس نجوم في عمان.حيث أن مست

: يوجد تأثير ملمارسات املسار )d1Hال يوجد أثر ذو داللة احصائية على مستوى الدوران الوظيفي، وعليه فإننا نرفض الفرضية الفرعية القائلة: )

 ي فنادق الخمس نجوم  في عمان. الوظيفي على الدوران الوظيفي ف

الرئيسة: يتبين من الجدول   .4 أنه يوجد متغير مستقل واحد على األقل يؤثر في املتغير املتابع،    نتائج االنحدار الخطي املتعدد   23فحص الفرضية 

الدورا H1وبالتالي نقبل الفرضية  الرئيسة القائلة:   املوارد البشرية على  ن الوظيفي في فنادق الخمس نجوم في عمان. : يوجد تأثير ملمارسات إدارة 

 αلة )حيث  يوجد تأثير ذو داللة احصائية ملمارسات إدارة املوارد البشرية على الدوران الوظيفي في فنادق الخمس نجوم في عمان عند مستوى دال

≤ 0.05   .) 

التابع )الدوران   (R2= 10.2%)( كانت قيمة معامل التحديد    22من الجدول رقم )   وهو ما تفسره املتغيرات املستقلة من تأثير حاصل في املتغير 

يتبقى   بينما  الوظيفي يعزى    % 89.8الوظيفي(  الدوران  التغيير في  التدريب،   إدارة لى عوامل أخرى غير ممارسات  إ من  البشرية )االختيار والتعيين،  املوارد 

 سة الحالية. التعويضات، واملسار الوظيفي(الواردة في الدرا 

 مناقشة النتائج واالستنتاجات والتوصيات 

   :مناقشة النتائج  .1

 يتناول هذا الجزء مناقشة أبرز النتائج التي توصلت لها الدراسة:

التدريب،   والتعيين،  )االختيار  البشرية  املوارد  إدارة  ممارسات  في  النشاط  مستوى  هو  ما  بالسؤال  املتعلقة  النتائج  واملسار  مناقشة  التعويضات 

 الوظيفي ( في فنادق الخمس نجوم في عمان؟ 

( بلغ  أبرز متوسط حسابي  أن  السؤال  بهذا  املتعلقة  النتائج  الوظيفي  3.75أظهرت  املسار  جاء  ثم  والتعيين،  االختيار  لوظيفة  وبدرجة مرتفعة   )

( وبدرجة متوسطة. وبلغ 3.34وأقل معدل كان للتعويضات )(  3.49( وبدرجة متوسطة، ثم معدل التدريب بمتوسط حسابي )3.56بمتوسط حسابي )

الخمس نجو  الوظيفي( في فنادق  التعويضات واملسار  التدريب،  البشرية )االختيار والتعيين،  املوارد  إدارة  الكلي ملستوى ممارسات  م في عمان املتوسط 

بشكل واضح في االختيار والتعيين، إذ إنَّ قطاع الفنادق باعتباره قطاع ( وبدرجة متوسطة. وهذا يدل على أن الفنادق الخمس نجوم في عمان تهتم 3.53)

الة  على موظفيه، وتشكل ممارسات التوظيف واالختيار مرحلة انطالق مهمة للفنادق نحو توليد قوة عاملة فعَّ
ً
 كبيرا

ً
ومنتجة تقدم   خدمات يعتمد اعتمادا

ثم  تنافسية.  ميزة  إيجاد  تساعد على  الجودة  أن    خدمات عالية  بالتدريب حيث  االهتمام  ثم  للموظف،  والخبرة  الكفاءة  الوظيفي حسب  املسار  تحديد 

للحصول   التدريب  بعد  أخرى  فنادق  إلى  االنتقال  املوظفين  بعض  يلجأ  ربما  ولكن  بمواصفات مميزة،  العمل  تنفيذ  في  عنصر مهم  يعتبر  على  التدريب 

كل التدريب أولوية للفنادق الخمس نجوم في عمان، أما بالنسبة للتعويضات فقد حصلت على مستويات وظيفية أفضل في الفنادق األخرى، لذلك ال يش

 أدنى درجة وربما يعود السبب في ذلك إلى محاولة الفنادق تخفيض التكاليف واألعباء املالية عليهم، لذلك اهتمامهم بها ضعيف. 

( والتي تنص على: "يخضع املوظفين  4( وكان للعبارة رقم )4.09ستبيان ككل بلغ )وتجدر اإلشارة إلى أن أعلى متوسط حسابي للفقرات على مستوى اال  

(، ويعود السبب في ذلك إلى اهتمام 0.888الجدد لفترة متابعة وتقييم بعد عملية التعيين للمدة التجريبية املحددة في عقود العمل" وبانحراف معياري )

( التي تنص على: "أمتلك اإلدراك الكامل  21تلتها العبارة رقم ) أكد من صالحيته للعمل أثناء الفترة التجريبية.الفنادق باملتابعة وفترة التجريب للموظفين للت

(، أي أن املوظفين يدركون املهام والواجبات التي سيقومون بها في الفندق  1.071( وانحراف معياري )4.01للمسار الوظيفي الخاص بوظيفتي" بمعدل )

أما  وهناك وصف وظيفي واضح ومحدد يمكن التقيد به والقيام به ضمن مواصفات وخصائص الوظيفة التي يشغله املوظف.  حسب مسماهم الوظيفي،

( والتي تنص: "قيمة 15( وكان للعبارة رقم )0.980( وانحراف معياري )3.19بالنسبة ألقل املتوسطات الحسابية على مستوى االستبيان ككل فقد بلغ )

ي هذا الفندق تعتبر عادلة ومناسبة بالنسبة لي". وهذا يدل على أن التعويضات املمنوحة من الفنادق الخمس نجوم ال تلبي رغبات  التعويضات املقدمة ف

 ,Owusu-Acheampong & Asamoaاملوظفين، ويرون أنهم يستحقون أكثر منها، وأنها غير مناسبة لهم بدرجة كافية. واتفقت هذه النتائج مع نتائج دراسة  

صناعة   (، والتي بحثت تأثير ممارسات إدارة املوارد البشرية )االختيار، التدريب، التخطيط الوظيفي، والتعويضات( على معدل دوران العاملين في(2016

(، من خالل تحديد تأثير العوامل الديموغرافية، وتقييم ممارسات إدارة املوارد البشرية التي تعمل Cape Coast, Ghanaالفنادق في مدن مختلفة هي )

امالن الرئيسيان االحتفاظ باملوظفين، وتحليل العالقة بين ممارسات إدارة املوارد البشرية وحجم األعمال، وأظهرت نتائجها أن التدريب والتعويض هما الع 
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ترك العمل في صناعة الفنادق، إضافة إلى ضرورة االهتمام اإلدارة في التعويضات والرواتب والبدالت للموظفين لرفع الوالء   اللذان يمكن أن يحفز على

 لديهم للموظفين املجتهدين في العمل في صناعة الفنادق.  

في عمان نجوم  الخمس  الفنادق  في  الوظيفي  الدوران  هو معدل  ما  بالسؤال:  املتعلقة  النتائج  تدفع مناقشة  التي  املؤثرة  العوامل  هي  ما  وكذلك   ،

 العاملين الى ترك العمل في فنادق الخمس نجوم في عمان؟ 

( بلغ  املحور  لهذا  الحسابي  املتوسط  أن  عمان،  في  نجوم  الخمس  فنادق  في  الوظيفي  الدوران  بمستوى  املتعلقة  النتائج  وبدرجة 2.76أظهرت   )

على أن رغبة املوظفين في ترك العمل تقع في املستوى املتوسط، ويعزى ذلك إلى اهتمام قادة األعمال في   ( وهذا يدل 1.104متوسطة، وبانحراف معياري )

ير والحوافز الفنادق في استقطاب املوظفين املؤهلين واالحتفاظ بهم واتخاذ اإلجراءات التي تحول دون قيام املوظفين بترك العمل مثل التدريب والتطو 

  
ً
الفعال، نظرا الفنادق والتواصل  الخدمة وفقدان  انخفاض جودة  إلى  الفنادق  املوظفين في قطاع  العمل، حيث يؤدي دوران  السلبية لدوران  للتأثيرات 

.Bagri, Suresh, 2010ملزاياها التنافسية. واتفقت هذه النتائج مع نتائج دراسة)
ً
وقد تم الكشف  ( والتي أظهرت أن معدل دوران املوظفين مرتفع نسبيا

( التي 12ب التي تزيد من رغبة املوظفين لترك العمل، حيث تبين أن أعلى متوسط حسابي لعبارات محور الدوران الوظيفي كان للعبارة رقم )عن األسبا

( وهو ما يوضح أهم سبب للدوران الوظيفي وهو الحصول  3.29تنص على: "ارغب بترك العمل بسبب الرغبة في الحصول على وظيفة أفضل" بمقدار )

 يفة أفضل، وألسباب ربما تكون مادية أو أسباب تخص طبيعة العمل والرغبة لالنتقال إلى مستوى وظيفي أفضل في أماكن أخرى. بينما كان أقل على وظ

مع   ( التي تنص على: "ارغب بترك العمل بسبب املشاكل مع فريق العمل في الفندق" وهو ما يبين أن املشاكل1( للعبارة رقم )2.28متوسط حسابي بلغ )

 فريق العمل مثلت أقل األسباب أثرا في ترك العمل، لذلك هناك أسباب أخرى تدفع املوظفين بالتفكير في ترك العمل.

 كانت الرغبة في الحصول على وظيفة أفضل، الرغبة في الحصول على ر 
ً
 تنازليا

ً
اتب أفضل، ومن أبرز هذه األسباب من وجهة نظر العاملين مرتبة ترتيبا

رقيات تلبي الطموح في العمل، االبتعاد عن املحسوبية في التوظيف والترقية، الرغبة في الحصول على تعويضات وحوافز أفضل على التوالي. الحصول على ت

فقت ة. واتبينما أقل األسباب لترك العمل كانت املشاكل مع فريق العمل في الفندق، الرغبة في الحصول على تأمين صحي أفضل، التزامات شخصية وعائلي

( والتي حاولت الكشف عن نية دوران العمالة في صناعة الفنادق وكيف أثرت تصوراتهم حول ممارسات Ma,Acquah, 2015)  هذه النتائج مع نتائج دراسة

سلبية كبيرة بين تصورات  إدارة املوارد البشرية في مؤسساتهم على تصوراتهم حول التماسك الوظيفي ونوايا الترك الالحقة. وأشارت النتائج إلى وجود عالقة  

 ممارسات املوارد البشرية ونوايا ترك.

ر الوظيفي( مناقشة النتائج املتعلقة بالسؤال: كيف تؤثر ممارسات إدارة املوارد البشرية املتمثلة)االختيار والتعيين، التدريب، التعويضات واملسا

 الوظيفي؟ املطبقة في فنادق الخمس نجوم في عمان على معدل الدوران 

 وتمثله الفرضيات التالية:

 (: يوجد تأثير ملمارسات إدارة املوارد البشرية على الدوران الوظيفي في فنادق الخمس نجوم في عمان. H1الفرضية الرئيسية ) 

الخمس نجوم في ع الوظيفي في فنادق  الدوران  البشرية ككل على  املوارد  إدارة  بتأثير ممارسات  املتعلقة  النتائج  أن قيمة )أظهرت  بلغت  Rمان،   )

%( من دوافع ترك العمل لدى املوظفين   10.2) (، وهذا يدل على أن ممارسات إدارة املوارد البشرية تفسر ما نسبته 0.102( بلغت )R2(، وقيمة )0.319)

فسية وظروف التكيف، أو ألمور عائلية أو مكان  لى عوامل أخرى ربما تتعلق بطبيعة الشخص والراحة النإ ن النسبة األكبر تعود  إفي هذه الفنادق. وبالتالي ف

والتي أظهرت  (Altarawneh & Al-Kilani, 2010) واتفقت هذه النتيجة مع نتائج دراسة السكن أو متغيرات شخصية ليست موضوع الدراسة الحالية.

 
ً
تأثيرا املغادرة على عوامل مالية أخرى.  أنه ال يوجد  العمل، وقد تعتمد قراراتهم على  املوظفين في ترك  نوايا  البشرية على  املوارد   إلدارة 

ً
وتراوحت  مباشرا

دارة املوارد ( وكانت جميعها سالبة، أي أن ممارسات إ - 0.277إلى - 0.103معامالت االرتباط بين ممارسات إدارة املوارد البشرية ومتغير دوران العمل )من 

ا  انخفض مؤشر دوران  املمارسات  ارتفع مستوى هذه  للعاملين فيها. وكلما  الوظيفي  الدوران  الخمس نجوم في عمان تقلل من  لعمل،  البشرية في فنادق 

ا Duarte Et Al ,2015واتفقت هذه النتائج مع نتائج دراسة )  ( والتي أظهرت تأثير رضا املوظفين عن ممارسات إدارة املوارد 
ً
   لبشرية باعتباره مؤشرا

ً
  قويا

ياتهم ال تزال غير  للدوران الوظيفي في الفنادق املصنفة خمس نجوم في البرتغال. حيث تعد تأثير املمارسات إدارة املوارد البشرية على رضا املوظفين وسلوك

إدارة املوارد البشرية، لذلك تم توسيط متغيرات إدراك الدعم واضحة، وبين الباحثون أن التأثير للترك املوظفين أعمالهم تعد تأثير غير مباشر ملمارسات 

  اإلداري، وتم التوصل إلى أن الرضا عن ممارسات إدارة املوارد البشرية يقلل من نوايا ترك العمل، من خالل زيادة إدراك الدعم اإلداري.

(، أي أن االختيار والتعيين  0.00( وبداللة إحصائية )-0.277االرتباط )  وكان أبرز املؤشرات في الدراسة الحالية هو االختيار والتعيين حيث بلغ معامل 

 
ً
  في عملية دوران العمل فإذا ما تم على أسس صحيحة ودون تدخل للواسطة واملحسوبية، وتم اعتماد الخبرة والكفاءة في االختيار كلما انخفض   مهم جدا

( بمعنى أنه كلما تم تحديد 0.002( وبداللة إحصائية )-0.213ط ملتغير املسار الوظيفي وبلغ )ثم جاء معامل االرتبا مستوى دوران العمل في تلك الفنادق.

ب في املسار الوظيفي بشكل صحيح، وتم تحديد الوصف الوظيفي وااللتزام به كلما انخفض مستوى دوران العمل في الفنادق الخمس نجوم، ويعود السب

هام واملسؤوليات للموظف، ويقلل من التوتر والقلق بخصوص عدم وضوح املسؤوليات الواجب القيام بها  ذلك إلى أن تحديد املسار الوظيفي يوضح امل

( بمعنى كلما  0.02( وبداللة إحصائية )-0.158داخل الفندق؛ وبالتالي التقليل من دوران العمل، ثم جاء معامل االرتباط مع متغير التعويضات حيث بلغ )
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التعو  املوظفين تم تقدير وتحسين مستوى  أن تحسين ظروف  السبب في ذلك  الفنادق، ويعود  العمل في  انخفض مستوى دوران  للموظفين كلما  يضات 

ات من  وتعويضاتهم املادية الذي يساهم بشكل واضح في التخفيف من دوران العمل حيث أن املوظف يشعر بالتقدير والرضا كلما ارتفع مستوى التعويض

 جاء متغير
ً
 0.131( وبداللة إحصائية )-0.103التدريب حيث بلغ معامل االرتباط )  جهة العمل. وأخيرا

ً
، وهذا يدل على أن  ( وهي قيمة غير دالة إحصائيا

، أي كلما زاد مستوى التدريب كلما انخفض مستوى دوران ال
ً
 على مستوى دوران العمل، وكان معامل االرتباط سالبا

ً
عمل، حيث أن التدريب ال يؤثر كثيرا

(  Bagri & Suresh ,2010يد من تمكن املوظف من أداء عمله ويمنحه نوع من الثقة باملهام التي يقوم بها. واتفقت هذه النتيجة مع نتائج دراسة )التدريب يز 

الحالية مع نتائج  كما اتفقت نتائج الدراسة  والتي أظهرت أنه ال يتم توفير التدريب الكافي من قبل أصحاب الفنادق لتطوير املهارات التشغيلية للموظفين. 

والتي توصلت إلى أنه يؤثر كل من األمن الوظيفي، الدعم اإلداري والتعويضات املقدمة للعاملين بشكل عكس ي وذو داللة   (Joarder et al., 2011)دراسة

 إحصائية على نوايا ترك العمل لديهم. 

 الفرضيات الفرعية:  

 ملمارسات االختيار والتعيين على الدوران الوظيفي في فنادق الخمس نجوم في عمان. (: يوجد تأثير H1a الفرضية الفرعية األولى)

( وهي قيمة دالة إحصائيا، وبلغت قيمة بيتا  0.001( وبداللة إحصائية )3.411( بلغت )tأظهرت النتائج املتعلقة بالفرضية الفرعية األولى أن قيمة )

(β) (0.408) ( من أسباب ودوافع ترك العمل يعود إلى املمارسات املتعلقة باالختيار والتعيين. حيث أن صالحية هذه %  40.8وهذا يشير إلى أن ما نسبته )

ملختارة فان املمارسات تحد وتقلل من ظاهرة الدوران الوظيفي ألن أسلوب االختيار والتعيين إذا ما تم وفق أسس واضحة وتتوافق مع متطلبات الوظيفة ا 

ث أن املوظفين ضعيفي الخبرة واألداء والذين ال يستطيعون القيام بالعمل املوكل إليهم وفق وصفهم الوظيفي لن يستطيعوا  ظاهرة ترك العمل تزداد، حي

والتي أظهرت أن    (Duarte et al., 2015)واتفقت هذه النتائج مع نتائج دراسة التكيف مع العمل؛ وبالتالي السعي للبحث عن وظيفة أخرى أو مكان أخر.

 الذين يرضون عن ممارسات إدارة املوارد البشرية لديهم رغبة أقل في ترك أعمالهم.  املوظفين 

 : يوجد تأثير ملمارسات التدريب على الدوران الوظيفي في فنادق الخمس نجوم في عمان. H1b)الفرضية الفرعية الثانية )

( وهي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى 0.022( وبداللة إحصائية )2.305)( بلغت  tأظهرت النتائج املتعلقة بالفرضية الفرعية الثانية أن قيمة )

بيتا )α ≤ 0.05الداللة اإلحصائية ) أن ما نسبته )β) (0.260( وبلغت قيمة  إلى  املمارسات    26( وهذا يشير  إلى  العمل يعود  %( من أسباب ودوافع ترك 

التدري الفنادق في تقديم  إنَّ مواصلة  إذ  بالتدريب،  الفندق وأداءهم وإنتاجيتهم املتعلقة   على مهارات موظفي 
 
إيجابا التطوير ملوظفيها ينعكس  ب وبرامج 

( التي أشارت إلى إنَّ معدل دوران املوظفين  (Bagri & Suresh, 2010واتفقت هذه النتيجة مع نتائج دراسة   ومعنوياتهم ورضاهم واستبقائهم في العمل.

الفنادق الهندية، إذ ال يتم توفير التدريب الكافي من قبل أصحاب الفنادق لتطوير املهارات التشغيلية للموظفين. كما    في 
ً
اتفقت مع نتائج  مرتفع نسبيا

ن ممارسات إدارة املوارد البشرية في مجال التدريب لديهم رغبة أقل في ترك التي أشارت إلى إنَّ املوظفين الذين لديهم رضا ع (Duarte et al., 2015)دراسة 

( التي أشارت إلى إنَّ التدريب والتعويض هما العامالن الرئيسيان اللذان يمكن أن يحفزان  (Owusu-Acheampong & Asamoa, 2016أعمالهم. ودراسة 

 املوظفين على ترك العمل في صناعة الفنادق. 

 (: يوجد تأثير ملمارسات التعويضات على الدوران الوظيفي في فنادق الخمس نجوم في عمان.  H1c ية الثالثة )الفرضية الفرع

( وهي قيمة غير دالة إحصائيا عند مستوى  0.600( وبداللة إحصائية )0.525( بلغت )tأظهرت النتائج املتعلقة بالفرضية الفرعية الثالثة أن قيمة )

%( من أسباب ودوافع ترك العمل يعود إلى املمارسات    3.8( وهذا يشير إلى أن ما نسبته )0.038) (β( وبلغت وقيمة بيتا )α ≤ 0.05اإلحصائية )الداللة  

تلبي   العمل ويبحث عن وظائف أخرى  بالتقدير من قبل جهة  املوظف ال يشعر  التعويضات ضعيفة فان  إذا كانت  أنه  بالتعويضات. حيث  له املتعلقة 

( والتي دلت على أن املوظفين راضون عن  (Bagri Suresh, 2010واتفقت هذه النتائج مع نتائج دراسة   احتياجاته من تعويضات أثناء وبعد ترك العمل.

 حزم التعويضات التي يحصلون عليها ولكن ليس مع ظروف العمل كافة.

 لوظيفي على الدوران الوظيفي في فنادق الخمس نجوم في عمان. يوجد تأثير ملمارسات املسار ا H1d):الفرضية الفرعية الرابعة )

( وهي قيمة غير دالة إحصائيا عند مستوى  0.141( وبداللة إحصائية )1.476( بلغت )tأظهرت النتائج املتعلقة بالفرضية الفرعية الرابعة أن قيمة )

%( من أسباب ودوافع ترك العمل يعود إلى املمارسات   17.8( وهذا يشير إلى أن ما نسبته )0.178) (β( وبلغت قيمة بيتا )α ≤ 0.05الداللة اإلحصائية )

ا العاملين املتعلقة باملسار الوظيفي، أي أن الوصف الوظيفي والتسلسل في الترقيات وارتفاع مستوى العمل في السلم الوظيفي يساهم بشكل واضح في رض

واتفقت هذه  دور الذي يقوم به ومستقبل مهنته يؤثر بشكل واضح في السعي لترك العمل أو املحافظة عليه. وعدم رغبتهم بترك العمل، كما أن وضوح ال

( التي أشارت إلى إنَّ املوظفين الذين لديهم رضا عن ممارسات إدارة املوارد البشرية في مجال املسار الوظيفي  (Duarte et, al.,2015دراسةالنتيجة مع نتائج  

 في ترك أعمالهم. لديهم رغبة أقل 
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   :االستنتاجات .2

 من خالل نتائج أسئلة الدراسة واختبار الفرضيات تم التوصل إلى االستنتاجات التالية: 

: فيما يتعلق بممارسات إدارة املوارد البشرية: 
ً
 أوال

نجوم تبين من خالل النتائج أن مستوى ممارسات املوارد البشرية كان بدرجة متوسطة، وأن أبرز مستويات الوظائف التي تقوم بها الفنادق الخمس  

التعويضات و في عمان من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة هي االختيار والتعيين وبدرجة مرتفعة، ثم املسار الوظيفي وبدرجة متوسطة، ثم معدل التدريب،  

  .
ً
 وبدرجة متوسطة أيضا

: فيما يتعلق بمستوى الدوران الوظيفي:
ً
 ثانيا

الدوران الوظيفي في الفنادق الخمس نجوم في عمان جاء بدرجة متوسطة حسب وجهات نظر   تبين من خالل نتائج الدراسة الحالية أن مستوى 

لفنادق بترك العمل، وألسباب مختلفة تتعلق باملوظفين أنفسهم أو بطبيعة ممارسات  أفراد عينة الدراسة، بمعنى أن هناك رغبة لدى العاملين في تلك ا 

 تنفيذ العمل داخل الفنادق. 

: فيما يتعلق بأسباب الدوران الوظيفي.
ً
 ثالثا

ل ألسباب ربما تكون إنَّ أبرز األسباب التي تدفع العاملين في فنادق الخمس نجوم في عمان إلى ترك العمل هي رغبتهم في الحصول على وظيفة أفض

حصول على مادية )الرواتب والحوافز والتعويضات املادية( أو أسباب تخص طبيعة العمل والرغبة لالنتقال إلى مستوى وظيفي أفضل في أماكن أخرى، وال

 ترقيات تلبي الطموح في العمل، واالبتعاد عن املحسوبية في التوظيف والترقية. 

: فيما يتعلق بتأثير مما
ً
 .رسات إدارة املوارد البشرية على الدوران الوظيفيرابعا

الخمس نجو  الوظيفي في فنادق  الدوران  البشرية ككل على  املوارد  إدارة  تأثير سلبي واضح ملمارسات  أن هناك  الحالية  الدراسة  نتائج  م في  أظهرت 

الوظيفي والدوران  التدريب(  والتعيين،  )االختيار  البشرية  املوارد  إلدارة  املمارسات  بين  سالبة  االرتباط  معامالت  جميع  كانت  حيث  أبرز   .عمان،  وأن 

ما التعويضات واملسار الوظيفي لم يكن لهما اي تأثير الدوران  أاملمارسات تأثيرا على الدوران الوظيفي هو االختيار والتعيين، ثم املسار الوظيفي ثم التدريب.  

الخمس نجوم في عمان  الوظيفي . الوظيفي في فنادق  للدوران  إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية  الوظيفي ولصالح    وتجدر اإلشارة  املسمى  تبعا ملتغير 

 ملتغير إدارة الفندق ولصالح "املالك نفسه" وعدم وجود
ً
 ملتغير نوع سلسة الفندق ولصالح الدولي، وتبعا

ً
 ملتغير   املسمى الوظيفي "مشرف"، وتبعا

ً
فروق تبعا

 الجنس. 

 التحديات  .3

التحديات   بعض  الباحثون  واجهت  لقد  النظرية:  الناحية  تأثير من  بحثت  التي  العربية  السابقة  الدراسات  قلة  هي  الدراسة  هذه  بإجراء  تتعلق 

كما تطرقت ممارسات إدارة املوارد البشرية على الدوران الوظيفي بشكل عام، حيث يوجد ندرة في الدراسات السابقة في الفنادق  االردنية بشكل خاص.  

العوامل املرتبطة ببيئة العمل واملوظف نفسه، ولم يتم التطرق إلى ممارسات إدارة املوارد البشرية  الدراسات السابقة إلى أسباب الدوران الوظيفي وبعض  

 وأثرها على الدوران الوظيفي.

من الناحية التطبيقية: واجهت الباحثون تحديات تتعلق بجمع البيانات حيث كان من الصعب الوصول إلى املوظفين وضمان حضورهم للمشاركة  

محل يان، ولكن نجح التعاون مع جمعية الفنادق األردنية من خالل وزارة السياحة واآلثار في الوصول إلى املوظفين الذين يعملون في الفنادق  بتعبئة االستب

تبيان من  سالدراسية. كما أن االختالف في طبيعة الوظائف، حيث كان ينبغي مراعاة االختالفات املشاركين في تعبئة االستبيانات ضمن توضيح فقرات اال 

 واجهت الباحثون صعوبات في مراعاة التنوع في اختيار املوظفين املشاركين )نوع الوظ
ً
يفة(، وضمان حيث املستوى الوظيفي، املسمى الوظيفي، إلخ. أيضا

 من قبل إدارة الفنادق. الحفاظ على مستويات املشاركة. كما واجهت الباحثون صعوبات تتعلق بالحصول على املوافقات الالزمة لتوزيع االستبيانات 

 تكمن محددات الدراسة في النقاط التالية: 

و ميول ترك العمل وتقتصر هذه العوامل في بحثنا على أ تناقش الدراسة أثر عدد من العوامل املعنوية  واالتجاهات املتعلقة بالعاملين على نوايا   •

نها ال يلغي وجود عوامل أخرى لم يتناولها هذا البحث بحد أواملسار الوظيفي، وللعلم ب  والتعويضات،  ربعة متغيرات هي االختيار والتعيين، التدريب،أ 

 
ً
من واقع    ذاته نذكر منها الرضا الوظيفي، ضغط العمل، الدعم االجتماعي وغيرها العديد، وقد تم اختيار العوامل املذكورة آنفا بحد ذاتها انطالقا

   خبرة الباحثون كونهم يعملون في
ً
رغم انتشارها الواسع خارج هذه الحدود، ويعتبر هذا املحدد نقطة    مجال إدارة املوارد البشرية وهذه العوامل محليا

 أ انطالق للعديد من األبحاث القادمة التي قد تربط نوايا  
ً
إلى نموذج مقترح في نوايا ترك العمل او الدوران   و ميول العمل بغيرها من العوامل وصوال

 الوظيفي.

   9استبيان من    217تصرت هذه الدراسة على  اق •
ً
للعدد الذي استطاع الباحثون الحصول   فنادق خمس نجوم صالحة للتحليل االحصائي وذلك تبعا

 اكث 
ً
 ر صعوبة .عليه نتيجة توزيع االستبيان على العاملين أثناء أوقات الدوام الرسمي األمر الذي جعل عملية ملء واسترداد هذه االستبيانات أمرا
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بمد  • يتعلق  بما  العاملين  لبعض  االرتباك  املمكن سبب  من  الذي  البشرية  املوارد  بعض مدراء  او  الباحثون  قبل  من  باليد  االستبيان  توزيع  ى  تم 

رك و تمصداقية اإلجابات التي دونوها، خاصة بأن االستبيان يتناول عدة أسئلة اعتبرها بعض العاملين "جريئة " خاصة ما يتعلق منها دوافعهم نح

ى  العمل  ونوايا ترك العمل إذ عبر بعض املوظفين عن تخوفهم من ارسال األجوبة الخاصة بكل منهم بشكل شخص ي األمر الذي ربما أضعف قدرة عل 

اإلجابة بمصداقية رغم عدم وجود أي معلومات شخصية أو عدم طلب االسم والتأكيد الذي قدمه الباحثون حول أن نتائج هذا البحث ستستخدم 

 ا في البحث العلمي. حصر 

لى استخدام متوسط املتوسطات لحساب قيم متغيرات الدراسة وذلك لتعذر إجراء تحليل العوامل للمتغيرات وذلك بسبب صغر إ الباحثون    ألج •

 حجم عينة الدارسة. 

 التوصيات   .4

 في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة الحالية، يمكن تقديم التوصيات التالية: 

 التوصيات املتعلقة بممارسات إدارة املوارد البشرية: 

ع • وليس  والكفاءة  الخبرة  على  باالعتماد  وتعيينهم  املوظفين  اختيار  على  نجوم  الخمس  الفنادق  في  البشرية  املوارد  إدارة  حرص  زيادة  لى ضرورة 

 املحسوبية والواسطة.

 شرات أداء واضحة لجميع العاملين، لتشجيع املوظف على األداء املتميز.ضرورة االهتمام بالتعويضات وتوفير نظام حوافز فعال يرتبط بمؤ  •

أ  • رقابة ومؤشرات  استراتيجيات  بهم، ووضع  املتعلقة  القرارات  في  وإشراكهم  التعاون مع موظفيهم  بأهمية  الفندق  في  اإلداريين  توعية  داء  ضرورة 

 سؤولية واالنتماء لعملهم.مناسبة للجميع لتعزيز مستويات العدالة بين املوظفين وشعورهم بامل

 توصيات املتعلقة بمستوى الدوران الوظيفي:  ال

ودراسة ضرورة االهتمام باملعلومات الخاصة بإحصائيات الدوران الوظيفي، وإعادة النظر باإلجراءات املتبعة التي تؤدي إلى زيادة هذه الظاهرة،   •

 األسباب الرئيسة التي تزيد من الدوران الوظيفي. 

 التوصيات املتعلقة بأسباب الدوران الوظيفي:  

 املوازنة بين حاجات املوظفين ومتطلبات العمل نفسه، ودراسة خصائص بعض األفراد الذين يتركون العمل باستمرار.  •

 الوقوف على مشكالت العمل وتحدياته لدى املوظفين، والعمل على معالجتها لتجنب تركهم للعمل. •

 للموظفين ومحاولة تلبيتها للتقليل من ظاهرة الدوران الوظيفي. دراسة الحاجات الضرورية  •

 التوصيات املتعلقة بأثر ممارسات املوارد البشرية على الدوران الوظيفي: 

ضرورة العمل على إيجاد وسائل موضوعية الختيار املوظفين لضمان السيطرة على أهم متغيرات الدوران الوظيفي في الفنادق الخمس نجوم في   •

 عمان.

 ضرورة االهتمام بالتعويضات والحوافز املقدمة للموظفين لتقليل حجم الدوران الوظيفي.  •

 رك العمل. إجراء دراسات حول مدى رضا العاملين عن إجراءات تنفيذ العمل وما هي أبرز العوامل الداخلية والخارجية التي تؤدي إلى زيادة رغبتهم بت •

في عملية التقييم وتقديم الحوافز املناسبة لهم حتى ال يضطر املوظفون إلى ترك العمل وخسارتهم مراعاة أصحاب الكفاءات والخبرات الكبيرة،   •

 على أداء الفندق. 
ً
 وبالتالي ينعكس هذا سلبا

 الخالصة .5

ن الوظيفي  من خالل استعراض النتائج واالستنتاجات للدراسة الحالية التي هدفت الى التعرف على ممارسات إدارة املوارد البشرية وأثرها على الدورا 

في عمان نجوم  الخمس  فنادق  ابرز   -في  أن  النتائج  وأظهرت  بدرجة متوسطة،  كان  البشرية  املوارد  إدارة  أن مستوى ممارسات  تبين  مستويات   األردن، 

بدرجة متوسطة  ممارسات إدارة املوارد البشرية هي وظيفة االختيار والتعيين وبدرجة مرتفعة، ثم جاء املسار الوظيفي وبدرجة متوسطة، ثم معدل التدريب  

)االختي البشرية  املوارد  إدارة  ممارسات  ملستوى  الكلي  املتوسط  وكان  متوسطة.  وبدرجة  للتعويضات  كان  معدل  وأقل   ،
ً
التدريب، أيضا والتعيين،  ار 

السابقة التعويضات واملسار الوظيفي( في فنادق الخمس نجوم في عمان وبدرجة متوسطة. وقد اتفقت نتائج الدراسة الحالية مع نتائج معظم الدراسات 

يفي يمكن ترتيبها من األقوى لألضعف املشابهة. كما تبين أن مستوى الدوران الوظيفي جاء بدرجة متوسطة وأن هناك أسباب تزيد من معدل الدوران الوظ

املحسوبية    كما يلي: الرغبة في الحصول على وظيفة أفضل، الرغبة في الحصول على راتب أفضل، الحصول على ترقيات تلبي الطموح في العمل، االبتعاد عن 

ا  الحصول على تعويضات وحوافز أفضل على التوالي. بينما أقل  ألسباب لترك العمل كانت املشاكل مع فريق العمل في  في التوظيف والترقية، الرغبة في 

لبشرية على الفندق، الرغبة في الحصول على تأمين صحي أفضل، التزامات شخصية وعائلية. وأظهرت الدراسة أن هناك أثر سلبي ملمارسات إدارة املوارد ا 

رية كلما ضعف توجه العاملين نحو ترك العمل. وفي ضوء ما توصلت إليه الدوران الوظيفي، بمعنى أنه كلما زاد مستوى املمارسات السليمة للموارد البش
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اخ الخمس نجوم على  الفنادق  في  البشرية  املوارد  إدارة  أبرزها ضرورة زيادة حرص  التوصيات من  نتائج قدمت مجموعة من  الحالية من  تيار الدراسة 

وبية والواسطة. والعمل على املوازنة بين حاجات املوظفين ومتطلبات العمل نفسه،  املوظفين وتعيينهم باالعتماد على الخبرة والكفاءة وليس على املحس

 ودراسة خصائص بعض األفراد الذين يتركون العمل باستمرار. 

 :املراجع

 
ً
 املراجع العربية: :أوال

الجامعة  .  رسالة ماجستير".  وامكانات تطويره   1997الى    1980تحليل واقع االستثمار السياحي في العراق للمدة من  "  .(1999).  ابراهيم،مثنى معان .1

 .89بغداد ، ص  .كلية اإلدارة واالقتصاد. املستنصرية

 الطبعة االولى. . االردن -عمان. ، دار وائل للنشر والتوزيعإدارة املوارد  البشرية"إدارة االفراد" .(2001).البرنوطي، سعاد نايف .2

 مصر  -االسكندرية. الدار الجاميعة .البشرية:مدخل لتحقيق امليزة التنافسيةاملوارد . (2004) .مصطفى محمود بو بكر،أ  .3

 .،عمان  شارع الجامعة االردنية  .دار املعتز للنشر والتوزيع  .(."إدارة املوارد البشرية في املنشآت السياحية والفندقية"2017).  قحطان  قص ي  الجميلي، .4

 - القاهرة .  مجموعة النيل العربية.  ترجمة عال احمد اصالح".  تنمية املوارد البشرية"  .(2008).سورتيرماثيو،ديفيد ميجونسون ،مرك    - جنفر جوي  .5

 الطبعة االولى. . مصر

 مصر.  -االسكندرية. دار التعليم الجامعي. التدريب في القرن الحادي والعشرون. (2010) .وجدي حامد حجازي، .6

 . 7ص .الطبعة األولى .األردن -عمان .ار أسامة للنشر و التوزيعد .إدارة املوارد البشرية(. 2008) .حسونة، فيصل .7

الجادري  .8 قنديلجي  ،الحمداني، موفق،  بني هاني  ،عدنان،  زينة  ،عامر،  أبو  الرزاق،  )فريد  ،عبد  البحث    (.2006.  أساسيات  العلمي  البحث  مناهج 

 عمان. .مؤسسة الوراق للنشر .1ط .العلمي

 الطبعة االولى. . االردن-عمان. دار اسامة للنشر والتوزيع ،استراتجية التدريب الفعال. (2010).فايز الخاطر، .9

 االردن .. عمان. إدارة  املوارد البشرية في املنشآت السياحية والفندقية .(2009) .قحطان قص ي خليفة، .10

 االردن.. عمان. دار الراية للنشر والتوزيع . االجتماعيةاساسيات البحوث الكمية والنوعية في العلوم  .(2010) .ماجد الخياط، .11

 .تكنولوجيا االداء البشري: املفهوم واساليب القياس والنماذج. (2001) .فيصل عبد الرؤوف الدحلة، .12

. االردن  -عمان  .لنشر والتوزيع دار وائل ل.  منحنى نظمي  إدارة املوارد البشرية في القرن الحادي والعشرين:  .( 2008)  .الدرة، عبدج الباري والصباغ ،زهير .13

 الطبعة االولى . 

"(2010).ديسلر،جاري  .14 البرشية.  املوادر  املتعال"إدارة  عبد  سيد  محمد  ترجمة  الرياض  ،  املريخ،  دار  جودة،  املحسن  الطبعة .  السعودية  -وعبد 

 العربية. 

 .عمان: االردن. دار اثراء للنشر. 1ط  .مدخل استراتيجي متكامل –إدارة املوارد البشرية(. 2009) .السالم، مؤيد .15

 االردن. -اربد. عالم الكتب الحديثة. مدهل استراتيحي إدارة املوارد البشرية املعاصرة:. (2002) .السالم،مؤيد سغيج وصالح،عاجل حرحوش .16

 .   28عمان: ص .االردن .دار مجدالوي للنشر .مختارات من االقتصاد السياحي (.1999. )السكر، مروان .17

  .القاهرة  .دار غريـــب للطباعـــة والنـــشر والتوزيع .إدارة املـــوارد البـــشرية اإلســـتراتيجية (.2001. )الـــسلمي، علـــي .18

 مجموعة النيل العربية .. مبادئ السياحة  .(2006). ماهر عبد الخالق السيس ي، .19

 .االردن-دار صفاء للنشر والتوزيع /عمان .اطار نظري وحاالت عملية املوراد البشرية: إدارة . (2010) .نادر احمد بو شيخة،أ  .20

 األردن.  .دار وائل للنشر والتوزيع .الطبعة األولى .اإلدارة واألعمال .(2007) .صالح مهدي محسن والغالبي، طاهر محسن منصور  ،الطراونة .21

 . الجامعة األردنية  .رسالة ماجستير غير منشورة   ." أثر الغياب ودوران العاملين على كفاءة الشركات املساهمة العامة في األردن"  .(1995)  .عبده، هاني .22

 األردن. 

 .مصر . دار الجامعة الجديدة للنشر. االتجاهات الحديثة في إدارة املوارد البشرية .(2002) .عبد الباقي، صالح الدين .23

 الطبعة االولى. . االردن-عمان. دار الراية للنشر والتوزيع.التخطيط والتطوير االداري  .( 2008). زيد منير عبوي، .24

 . دار وائل للطباعة والنشر والتوزيع. إدارة املوارد البشرية املعاصرة )بعد استراتيجي( .(2005) .عمر وصفي ،عقيلي .25

 ."االردنال عن استبقاء الوظيفة ورفضها في ؤ الس" .(2014) .هال غوشة، .26

 األردن.   .عمان .دار حامد للنشر .إدارة املوارد البشرية وعرض وتحليل (.2004) .فالح، صالح محمد .27

 . الرياض: جامعة نايف للعلوم االمنية. التدوير الوظيفي ومدى اسهامه في التنمية البشرية(.  2011) .القحطاني .28

 .Www.Altadreeb.Netالتدريب والتقنية" مجلة  -تخطيط املوارد البشرية " (. 2013) .الناصر، إلهام .29



ِة على الّدوراِن الوظيفّي في فنادق الخمس نجوٍم في عّمان     العجارمه & العبابنه                                                    األردن-تأثيُرممارساِت إدارِة املوارِد البشريَّ

International Journal of Hospitality and Tourism Studies, 1(2) (2020), 64-98 
 93 

 

 .مصر -اإلسكندرية .الدار الجامعية .إدارة املوارد البشرية  .( 2003) .ماهر،احمد .30

 الطبعة االولى. . مصر –االسكندرية . الدتار الجامعية". االدراة االستراتيحية /الدليل العليم للمديرين" .(2006) .ماهر،احمد .31

 الطبعة االولى. . ابو ظبي. و البحوث االستراتيجية مركز االمارات للدراسات. العوملة وتنمية املوارد البشرية .(2004). منذر واصف املصري، .32

. رسالة ماجستير. كلية  "اإلسالمية الكويتية–اثر دوارن العاملين على األداء املالي دارسة تطبيقية على قطاع املصارف "(. 2011) .املطيري، الحميدي  .33

 األردن: عمان. . جامعة الشرق األوسط. األعمال

امللتقى الدولي األول حول التنمية البشرية وفرص االندماج في ".  إدارة املوارد البشرية وتسيير املعارف في خدمة الكفاءات"  .(2004).  مفتاح،صالح .34

 . 12ص  .10-9 اقتصاد املعرفة والكفاءات البشرية ،كلية الحقوق والعلوم االقتصادية، جامعة ورقلة،

جامعة   .رسالة ماجستير منشورة ".  دراسة بعض العوامل التي تؤثر في دوران العمالة في صناعة الضيافة"  .(2013).النجداوي، بشار محمد يوسف .35

 .الدراسات الفندقية -كلية السياحة والفنادق  -قناة السويس 

 الطبعة االولى. . االردن-دار امليسرة عمان. نظرة استراتيجية  البشرية،عوملة إدارة املوادر . ( 2009). النداوي،عبد العزيز .36

 .دار العقل .إدارة املوارد البشرية .(1999). نصر هللا ، حنا .37

 . الكويت .ذات السالسل للطباعة والنشر .إدارة املوارد البشرية (.1989. )هاشم، زكي محمود .38

 . 199ولى،ص األ ، الطبعة األردن .دار وائل للنشر .املوارد البشريةمدخل إستراتيجيإدارة  (.2003. )خالد عبد الرحيم مطر ،الهيتي .39

 موقع االلكتروني   . تقارير 1.4احصائيات . (2018.2019وزارة السياحة واالثار ) .40

ّمق واملزيد من البيانات، متاح  بما في ذلك منهجية العمل بالتفصيل والتحليل املع  .(  2018)  .الوكالة األملانية للتعاون الدولي /غرفة صناعة عمان .41

الدولي   للتعاون  األملانية  املؤسسة  من  الطلب  عند  عليها  الحصول  عمان   (Thosten.metz@giz.de)ويمكن  صناعة  وغرفة 

(smes_manager@aci.org.jo)أو تحميلها من املوقع اإللكتروني ،. 

 
ً
 :جنبيةاملراجع األ : ثانيا

[1] Acquah, M., & Abugre, J. B. (2015). “The Relative Roles Of Hrm Practices And Job Embeddedness As Predictors To Employee 
Retention”: Social Exchange Perspective In The 16th Annual International Academy Of African Business And Development 
(Iaabd) Conference At The Strathmore University, Nairobi, Kenya. Vol.16, 173 – 181. 

[2] Akgunduz, Y., & Sanli, S.C. (2017). “The Effect Of Employee Advocacy And Perceived Organizational Support On Job 
Embeddedness And Turnover Intention In Hotels”. Journal Of Hospitality And Tourism Management, 31, 118-125, 
https://doi.org/10.1016/j.jhtm.2016.12.002 

[3] Aktas, A., Aksu, A. A., Ehtíyar, R., & Cengíz, A. (2001). "Audit of Manpower Research In The Hospitality Sector: An Example 
From The Antalya Region Of Turkey." Managerial Auditing Journal 16 (9): 530-535, 
https://doi.org/10.1108/eum0000000006085 

[4] Armstrong, Michael, (2011). Armstrong’s Handbook of Human Resource Management Practice / Michael Armstrong. –11 
Edition. 

[5] Armstrong, Michael, (2011). Armstrong’s Handbook 0f Strategic Hrm.5th Edition, London, Kogan Page. E-Book Collection 
(Ebsco Host) Ipswich Ma Accessed 10/April 2014 . 

[6] Asamoah, Appiah Williams & Eugene, Owusu-Acheampong (2016). “Human Resource Management Practices and Their 
Effect on Employee Turnover in The Hotel Industry In Cape Coast, Ghana”, Global Journal Of Human Resource Management, 
4(4): 35-45 

[7] Bagri, S. C. & Suresh Babu, Mohit Kukreti (2010). “Human Resource Practices in Hotels: A Study from The Tourist State of 
Uttrakhand, India”. Journal of Human Resources in Hospitality & Tourism, 9:286–299, Doi: 10.1080/1533284100374922 

[8] Boselie, P., Dietz, G. & Boon, C. (2005). “Commonalities and Contradictions in Research on Human Resource Management 
and Performance”. Human Resourcce Management Journal, 15(3): 67-94, https://doi.org/10.1111/j.1748-8583.2005.tb00154.x 

[9] Brown, S, Gaia Garino B & Christopher Martin. (2009). “Firm Performance and Labour Turnover: Evidence from the 2004 
Workplace Employee Relations Survey”, Economic Modelling 26(3): 689–695, https://doi.org/10.1016/j.econmod.2009.01.014 

[10] Catalyst, (2018). “Quick Take: Turnover and Retention”, Available Online At Https://Www.Catalyst.Org/Research/Turnover-
And-Retention/  

[11] Cho, S., Woods, R.H., Jang, S., & Erdem, M. (2006). “Measuring the Impact of Human Resource Management Practices on 
Hospitality Firms’ Performances”, Hospitality Management, 25(2): 262-77, https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2005.04.001 

[12] Cohen, A. & Golan, R (2007) "Predicting Absenteeism and Turnover Intentions by Past Absenteeism and Work Attitudes: 
An Empirical Examination of Female Employees in Long Term Nursing Care Facilities", Career Development International, 
12 (5): 416 – 432, https://doi.org/10.1108/13620430710773745 

https://www.catalyst.org/research/turnover-and-retention/
https://www.catalyst.org/research/turnover-and-retention/


ِة على الّدوراِن الوظيفّي في فنادق الخمس نجوٍم في عّمان     العجارمه & العبابنه                                                    األردن-تأثيُرممارساِت إدارِة املوارِد البشريَّ

International Journal of Hospitality and Tourism Studies, 1(2) (2020), 64-98 
 94 

 

[13] Curtis, S., & Wright, D. (2001). “Retaining Employees—The Fast Track to Commitment”. Management Research News, 
24(8): 59–64, https://doi.org/10.1108/01409170110782964 

[14] Duarte, G. (2001). “Cross-Border Acquisitions and Change in Domestic Management Practices: The Case Of Brazil”. Ph.D. 
Dissertation, Judge School of Business, University of Cambridge, Uk. 

[15] Faldetta, Guglielmo, Fasone, Vincenzo & Provenzano, Carmelo. (2013). “Turnover in The Hospitality Industry: Can 
Reciprocity Solve the Problem?”, Revista De Turismo Y Patrimonio Cultural, 11(4):583-595, 
https://doi.org/10.25145/j.pasos.2013.11.052 

[16] Fisher, Schoenfeldt, Shaw (1999). Human Resource Management- Houghton Mifflin Company, 4th Ed. Boston, P7 

[17] Glenn, D. I (1992). Determining Sample Size, University of Florida Income Data Services (2004) Improving Staff Retention. 
Ids Hr Studies No. 765.6, 6 

[18] Gratton, L., & Truss, C. (2003). “The Three-Dimensional People Strategy: Putting Human Resources Policies into Action”. 
Academy of Management Executive, 17(3): 74-86, https://doi.org/10.5465/ame.2003.10954760 

[19] Abu Jadayil, W., (2011). “Main Factors Causing Workers Turnover in Jordan Industrial Sector,” Jordan Journal of Mechanical 
and Industrial Engineering, 5(2): 161-166. 

[20] Juhdi, N., Pa’wan, F., Hansaram, R. M., & Othman, N. A (2011). “Hr Practices, Organizational Commitment and Turnover 
Intention: A Study on Employees in Klang Valley, Malaysia”. Recent Researches in Applied Economics, 30–36 . 

[21] Joarder, Mohd H. R. Sharif, Mohmad Yazam & Ahmmed, Kawsar, (2011). "Mediating Role of Affective Commitment In Hrm 
Practices And Turnover Intention Relationship: A Study In A Developing Context", Business And Economics Research 
Journal, Uludag University, Faculty Of Economics And Administrative Sciences, 2(4):135-135 

[22] Khilji, S., & Wang, X. (2006), “Intended and Implemented Hrm: The Missing Lynchpin In Strategic Human Resource 
Management”, The International Journal Of Human Resource Management, 17(7): 1171-1189, 
https://doi.org/10.1080/09585190600756384 

[23] Kuria, Samson, O. A. & P. M. W. (2012). “Assessment of Cause of Labour Turnover in Three and Five Star-Rated Hotels in 
Kenya”. International Journal of Business and Social Science, 15(3), 311–317. 

[24] Meier, J.D (1991). "Solutions to The Hospitality Industry's Labor Shortage." Fiu Hospitality Review, 78-85 

[25] Mirza S Saiyadain (2003). Human Resources Management, Tata Mcgraw-Hill, Publishing Company. Third Edition, India 

[26] Mullins, Laurie J, (2001). “Hospitality Management and Organizational Behaviour”, 4th Ed, Pearson Education Limited, Usa 

[27] Nadiri, H., & Tanova, C. (2009). “An Investigation of The Role of Justice in Turnover Intentions, Job Satisfaction, And 
Organisational Citizenship Behavior in Hospitality Industry”. International Journal of Hospitality Management, 29(1), 33-
41, https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2009.05.001  

[28] Nankervis, A.R. And Debrah, Y. (1995). “Managing Human Resources in Hotels in Singapore And Australia: A Comparative 
Study”, Asia Pacific International Business Regional Integration and Global Competitiveness: Proceedings of Academy of 
Internationat Business Southeast Asia Regional Conference, 20-3 June: 31-6 

[29] Ninemeier, Jack D & Hayes, David K., (2006). Restaurant Operations Management. Principles and Practices, 1st Ed, Pearson 
Prentice Hall, New Jersey 

[30] Nurita Juhdi, Fatimah Pa'wan & Ram Milah Kaur Hansaram (2013). “Hr Practices and Turnover Intention: The Mediating 
Roles of Organizational Commitment and Organizational Engagement in A Selected Region in Malaysia”, The International 
Journal of Human Resource Management, 24(15): 3002-3019, Doi: 10.1080/09585192.2013.763841 

[31] Shahzad, K., Bashir, S., And Ramay, M. I. (2008). “Impact of Hrm Practices on Perceived Performance of University Teachers 
in Pakistan”. International Review of Business Research Papers, 4(2): 302-315 

[32] Story, J. & Castanheira, Fhartig, S. (2016). "Corporate Social Responsibility and Organizational Attractiveness: Implications 
for Talent Management". Social Responsibility Journal, 12(3): 484 – 505, https://doi.org/10.1108/srj-07-2015-0095 

[33] Sun, L. Y., Aryee, S., & Law, K.S. (2007). “High-Performance Human Resource Practices, Citizenship Behaviour, And 
Organisational Performance: A Relational Perspective”, Academy of Management Journal, 50 (3): 558 -577, 
https://doi.org/10.5465/amj.2007.25525821 

[34] Tan, C. L., & Nasurdin, A. M. (2011). “Human Resource Management Practices and Organizational Innovation: An Empirical 
Study in Malaysia”, journal Of Applied Business Research, 26(4):105-116, Doi: 10.19030/Jabr.V26i4.311 

[35] Altarawmneh, I. & Al-Kilani, M. H. (2010). “Human Resource Management and Turnover Intentions in the jordanian Hotel 
Sector”, Research and Practice in Human Resource Management, 18(1): 46-59 

[36] Taylor, R. And Davies, D. (2004), "Aspects Of Training And Remuneration In The Accommodation Industry: A Comparison 
Between Australian And Singaporean Providers", Journal Of European Industrial Training, 28(6): 466-
473. https://doi.org/10.1108/03090590410542693 

https://ideas.repec.org/s/ris/buecrj.html
https://ideas.repec.org/s/ris/buecrj.html
https://www.emerald.com/insight/search?q=Doug%20Davies
https://www.emerald.com/insight/publication/issn/0309-0590
https://doi.org/10.1108/03090590410542693


ِة على الّدوراِن الوظيفّي في فنادق الخمس نجوٍم في عّمان     العجارمه & العبابنه                                                    األردن-تأثيُرممارساِت إدارِة املوارِد البشريَّ

International Journal of Hospitality and Tourism Studies, 1(2) (2020), 64-98 
 95 

 

[37] Timo, N. (1999). "Contingent and Retentive Employment in The Australian Hotel Industry: Reformulating the Core-
Periphery Model." Australian Journal of Labour Economics 3(1) 47-64 

[38] Tiwari, P & Saxena, K (2012). “Human Resources Management Practices: A Comprehensive Review”, Pakistan Business 
Review, Pp.669-705. 

[39] Ullah, Ifran & Yasmin Robina (2013). “The Influence of Human Resource Practices on Internal Customer Satisfaction And 
Organization Effectives”. Journal of Internet Banking and Commerce, 18(2):1-28. 

[40] Vanhala, M., &Ahteela, R. (2011). “The Effect of Hrm Practices on Impersonal Organizational Trust”. Management Research 
Review, 34(8): 869-888, https://doi.org/10.1108/01409171111152493 

[41] Alvarez Dominguez, A. (2011). “The Impact of Human Resource Disclosure on Corporate Image November”, journal Of 
Human Resource Costing & Accounting 15(4):279-298, Doi: 10.1108/14013381111197225 

[42] Wheelen, T.L. & Hunger, J.D. (2013). Strategic Management snd Business Policy. 14th Edition, Pearson ... Date: November 
27, 2013.  

[43] Wilson, John P (2005). Human Resource Development, Kogan Page Limited, London 2nd, Edition P, 15-16. 

[44] Wilton, Nick (2011). An Introduction to Human Resource Management, Thousand Oaks, London, New Delhi And Singapore: 
Sage Publications, P.2. 

[45] Woods, R.H. & Macaulay, J.F. (1989). “Rx For Turnover: Retention Programs That Work”, the Cornell Hotel, Restaurant 
Administration Quarterly, 30(1): 79-90. 

[46] Zeffane, Rachid M., (1994), “Understanding Employee Turnover: The Need for A Contingency Approach”, International 
Journal of Manpower, 15(9-10): 22-37, https://doi.org/10.1108/01437729410074182 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ِة على الّدوراِن الوظيفّي في فنادق الخمس نجوٍم في عّمان     العجارمه & العبابنه                                                    األردن-تأثيُرممارساِت إدارِة املوارِد البشريَّ

International Journal of Hospitality and Tourism Studies, 1(2) (2020), 64-98 
 96 

 

The impact of human resource management practices on employee turnover in 
five-star hotels in Amman- Jordan 

Ali M. Alajarmeh 
Master in Tourism Management, Ministry of Tourism and Antiquities, Jordan 

ali.alajarmeh@gmail.com     

Mukhles M. Al-Ababneh 
Associate Professor in Hospitality and Tourism Management, Department of Hotel and Tourism Management, 

Petra College for Tourism and Archaeology, Al-Hussein Bin Talal University, Jordan 
mukhles.ababneh@gmail.com   

Received: 20/9/2020      Revised: 21/10/2020     Accepted: 9/11/2020      DOI: https://doi.org/10.31559/IJHTS2020.1.2.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
References: 

[1] 'bdh, Hany. (1995). " Athr Alghyab Wdwran Al'amlyn 'la Kfa'h Alshrkat Almsahmh Al'amh Fy Alardn". Rsalt Majstyr Ghyr 
Mnshwrh. Aljam'h Alardnyh. Alardn.  

[2] 'bd Albaqy, Slah Aldyn. (2002). Alatjahat Alhdythh Fy Edart Almward Albshryh. Dar Aljam'h Aljdydh Llnshr.  Msr. S 16 . 

 

 
 

www.refaad.com 

International Journal of Hospitality and Tourism Studies 
(IJHTS) 

Journal Homepage: https://www.refaad.com/views/IJHTS/home.aspx 

ISSN 2709-0892 (Online) ISSN 2709-0884 (Print) 

 

 

 

 

 

Abstract: This study aimed to explore the impact of human resources management practices on employee 
turnover in five-star hotels in Amman - Jordan.  It relied on an analytical descriptive research in 
describing the nature of human resource management practices in hotels as well as employee turnover 
in hotels by using quantitative method that based on questionnaire method, using five-point Likert scale, 
which determines the degree of agreement and the difference among the study sample regarding study 
variables. The researchers also used the SPSS program to analyse the data. The sample of the study 
consisted of employees in 17 five-star hotels in Amman, so the researchers distributed 420 
questionnaires to employees in five-star hotels by using a convenience sampling, and 270 questionnaires 
were returned, representing 64.2%. After, it was finding that 53 questionnaires were not valid for the 
analysis, so the number of valid questionnaires for the analysis was 217 questionnaires that represent 
51.6%, which is a scientifically acceptable percentage for conducting this study. The results of the current 
study showed a simple impact of human resource management practices on employee turnover in five-
star hotels in Amman, this indicates that human resource management practices explain a small 
percentage of differences in employee turnover and that lead them to leave their work in these hotels, 
while the largest percentage of employee turnover is due to the impact of other factors. The study 
recommended the necessity of working to find objective means for selecting employees to ensure control 
of the most important variables of job turnover in five-star hotels in Amman. As well as attention to 
compensation and incentives provided to employees to reduce the level of employee turnover. This study 
recommended to conducting other studies on employees' satisfaction with work implementation 
procedures to indicate the most important internal and external factors that increase employees’ desire 
to leave work. More attention must be given to those who have great talents and experience by providing 
them the appropriate incentives so that employees do not have to quit their work and lose it, and this 
reflects negatively on hotel’s performance. There is a need for conducting more studies to identify the 
impact of human resource management practices on employee turnover by using other dimensions. 
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1. Introduction 

A homestay is a popular form of hospitality and lodging where guests/visitors share a residence with a local of 
the city or village to which they are traveling. Homestays offer several advantages such as local hospitality and many 
more activities. Homestay is a really new trend and idea, which is still in a transformative phase on the globe, and 
India can set a homestay environment as a major aspect. Homestays are the eco-tourism model in India, and its 
outmost surroundings.  Eco-tourism is a matchless turn to the homestay idea that many overseas visitors/guest 
catches very attractive. In Sikkim, a State of India, has different communities who serves several indigenous food 
and beverages at their own homestay, drinks are alcoholic and rice beer. The well-known indigenous beverage of 
Sikkim is Tongba or Chaang, they usually offer it to their guests. All the foods have their own identity and uniqueness 
in the homestay of Sikkim, therefore here personalise service to homestays up the mark, which any star hotel and 
restaurant simply cannot repeat the same. 

Sikkim is a hilly and organic state of India (Bharat) with an area of 7096 sq. km and altitudes reaching from 
300 m to 8500 m. Sikkim is located in the Eastern Himalayas between 27o 5’ to 28o 9’ North Latitude and 87o 59’ 
to 88o 56’ East Longitude. The state comprises four districts: North, East (Capital of Sikkim Gangtok), South and 
West(Jyoti Prakash Tamang et al., 2007).The  Sikkim state accommodates three traditional groups Lepcha, Bhutia 
and Nepali. Societies of various hues mingle freely to constitute a uniform blend of activities. The Hindu Temples 
exist with Buddhist Monasteries, Churches, Mosque and Gurudwara. These Cultures have formed a typical 
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Abstract:  

The present study focuses on a homestay, where researchers assess the level of awareness about 
indigenous foods and beverages and the preference of indigenous foods of Sikkim among the homestay 
visitors/guests. Sikkim has different communities that run homestay which serves several indigenous 
foods and beverages. The current study is based on the primary data, collected through Google form (online 
survey due to COVID-19 pandemic) between the months of July-August 2020. Secondary data are not used 
for this study. This study shows Sikkim has their cooking style, ingredients, and garnishing of cooked food 
and beverages. However, most of the guests/visitors were unaware of the various foods, so promotional 
activities are needed here by The Tourism & Civil Aviation Department Government of Sikkim 
(hospitality/homestay division) and stakeholders. The study offers recommendations, including growing 
awareness, promotion, and preference of indigenous food and beverages among the homestay 
visitors/guests. “The present study lies in the stability of finding such literature” which is directly related 
to the findings. Tata Group-indorsed hospitality main Indian Hotels Company Ltd (IHCL) has arrived at the 
homestay division with the brand Ama Trails and Stays wherein it will enter into a management contract 
with nine (9) heritage bungalows with Tata Coffee in Coorg and Chikmagalur. 

Keywords: Indigenous; Foods and Beverages; Guest; Homestay; Sikkim. 
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Sikkimese Culture that includes all ways and walks of life, but has also managed to preserve their own identity. 
These also can be seen within the various places of Worship, Festivals and Cultural dances that are celebrated 
throughout the year(Tourism & Civil Aviation Department Sikkim, n.d.). 

Indigenous Peoples and food structures grip resources of awareness from long-evolved cultures and shapes of 
living in local ecosystems (V, 2007). Indigenous food is founded on the research of cooking recipes with products 
taken from natural species of an exact region. Indigenous foods are cooked by using indigenous ingredients. 
 Glimpse of Homestay 

In India Athithi Devo Bhavah meaning the guest is God. The Indian tourism industry and homestays have 
become a sustainable choice for both travellers and its owners alike. For the homestay guest, home away from home 
that is well placed into the greens or high up in the hills, in the outmost localities. Therefore, the homestay host 
family members generates well-paid income source. The core attraction for homestays is that, host family members 
permit guest/visitors to taste the local flavour (sowing and harvesting the local crop) of a destination at an 
affordable rate (in terms of true, home-cooked indigenous food and lifestyle of the locals). Even, The Government 
of India (Ministry of tourism) has hassle-free the licensing rules for converting their home into certified/approved 
homestay. To bridge the growing demand-supply of day by day gap, the Government of India (MoT)  has delivered 
several incentives to homestays sectors(Puri, 2018). Tata Group-indorsed hospitality main Indian Hotels Company 
Ltd (IHCL) has arrived the homestay division with the brand Ama Trails and Stays wherein it will enter into 
management contract with nine (9) heritage bungalows with Tata Coffee in Coorg and Chikmagalur. There ideas to 
add two of its own bungalows in Goa by mid-next year under the AMA umbrella. As specified by professionals, while 
the homestay portion is still at a beginning stage, India is being supported as a top goal for homestay as sightseers 
experience local hospitality flavours and culture at moderate rates. Mr. Puneet Chawla, Managing Director and CEO 
of IHCL, said: “With India’s rich diversity, we are confident that we will be able to scale this product (homestays) to 
the first 100 units before the end of 2020 and bring distinctive offerings for our guests across the Indian sub-
continent.” He further added that the demand growth is outpacing supply in the Indian hospitality sector at present 
in both luxury and upscale properties(Bureau, 2019). 

2. Review of Literature 

At homestay and other hospitality divisions in Sikkim, host family’s welcome guests by offering Khada 
(traditional scarf), all the communities of homestay have different patterns and color of Khada to offer guests during 
check-in time. Offering Khada is very important and divine for them. Different communities serve various 
indigenous beverages at their own homestay, drinks are alcoholic and rice beer. The well-known indigenous 
beverage of Sikkim is Tongba or Chaang, they usually offer it to their guests. They also welcome guests by 
performing their traditional dances and culture on request (Chaudhary & Lama, 2014). 

Incredible India Bed & Breakfast (B&B) / Homestay Scheme offers to all tourists/guest an opportunity to stay 
with an Indian host family members and enjoy the warm local hospitality and get a taste of Indian culture and 
various indigenous food and beverage (Chhurpi, Dal Bhat, Selroti, Sinki, Thukpa, Kodo ko Roti, Chaang, Gundruk, 
Tea and many more) in a clean and affordable place(Jyoti P Tamang et al., 1988). Home stays are a pleasing form of 
accommodation which provides all the unique facilities & services akin to what you have at your own house (S. 
Sharma & Goswami, 2020). 

Indigenous food and beverage can be categorized into (2) two (a) Fermented (b) Non-Fermented. 
There are a number of foods and beverages served by host (homestay) as a main course, side dish, curry, soup, 

alcoholic beverage, snacks, edible plants and many more food condiments(A. Sharma & Prabir, 2015). 
Every food cooked and served by the different ethnic communities in the homestay of Sikkim, foods are unique 

and unmatched, due to wide geographical location, food preference, climatic, soil conditions, and availability of plant 
and animal sources. Rice or maize is a staple food in Sikkim, and alcoholic beverages locally called Kodo KO Jaanr or 
Chyang made from fermented finger millets or barley are common in Sikkim. Yak milk and its products are 
popular(Jyoti et al., 2010).  

The individuals from neighbouring nations like Nepal, Tibet and Bhutan who encapsulated a few networks. So, 
after some time the cooking and food in Sikkim has become a combination of different societies. Each network in 
Sikkim has their own cooking and service style at homestay. Where a host family cooks food and serves to the guest, 
which gives a different indigenous food of Sikkim(Raj, 2020). 

Selected Indigeous Food and Beverage of Sikkim  
Sikkim is the place of the Lepchas, who were the original residents of the State. Since 1600s there has been 

continuous immigration of the people from neighbouring state of India and other countries like Nepal, Tibet and 
Bhutan who had several communities within themselves. Therefore, over the period of time foods and beverages 
(cuisine) in Sikkim has become a fusion of various cultures and communities. Being a multi-indigenous mix every 
community in Sikkim has their own cooking style and ingredients (Sikkimese foods and beverages). It is the best to 
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experience them in the homestay of Sikkim, where host family members cook and serves indigenous food to the 
guest. 

Shiva and Radha Gurung, run an enchanting homestay called Daragaon Town Retreat in West Sikkim. Stated, 
Great cheddar begins with great milk. The crude milk matures over a couple of hours, transforming into runny 
yogurt. This excellent margarine bears an unusual, practically animating dairy taste. The majority of this margarine 
before long proselytes into ghee, and remaining buttermilk, known as Mahee in the neighbourhood, is the wellspring 
of Chhurpi. 
Chhurpi hung together on twine for the excited adventurer. While it might be the size of a normal chomp, this 
conventional hard cheddar, made with yak or cow milk, can't be bitten down effectively, Chhurpi can be devoured 
new. Chhurpi is a type of protected milk, and it is normally bitten for a considerable length of time, if not hours. This 
protein-rich cheddar makes for an extraordinary snack for herders and explorers, as they navigate rocky 
landscapes.                   

 Fresh youthful and delicate Chhurpi to add richness to delicious chutneys. Receiving group of homestay heats 
up a tomato till it is completely cooked and crushes it up with crude garlic, dalle chilies – amazingly fiery 
neighbourhood chilies that have a recognizable citrus fruitiness – and liberal lumps of delicate Chhurpi. These are 
indigenous nourishments privately served at homestay with great taste (Home-prepared food utilizing natural 
fixings from their nursery). Toward the beginning of the day, the receiving family serves a full cup of tea (Raghavan, 
2016).      
Momo (Veg. / Non-Veg.) has already entered commercial production and is well placed in menus of local hotels and 
restaurants. Steamed dumpling prepared from wheat flour and meat or vegetable, is a very common Tibetan food. 
A special steamer locally called Moktu is required. Filled-up dumplings are placed on oiled racks, slightly separated 
in the Moktu. They are eaten with meat or vegetable soup, dipped in tomato achar(Jyoti Prakash Tamang & Thapa, 
2014). 
This food (Thukpa or Gya-Thuk) Tibetan-style noodle soup. Thukpa or Gya-Thuk is a very popular local dish that is 
also available in all restaurants and hotels in these regions. Food be tried while staying at homestay in the Indian 
state of Sikkim. The dish is a flavourful noodle soup, which can be served in both vegetarian and non-vegetarian 
dishes. The dish originates in the eastern parts of Tibet. 
Dhindo is a Sikkim food claim to fame that is very well known among the homestay, local people and travellers. The 
dish starts from Nepal, however is a serious fury in numerous pieces of Sikkim. The flour is customarily arranged 
from buckwheat or millet. Grains like wheat and corn flour are basic too. One can utilize practically any grain given 
that it is pounded into flour. The utensils utilized for its planning is normally an Iron dish called Palame Tapke and 
an Iron spatula or spoon called the Dabilo. The last helps mix the blend and bring to creation a scrumptious solace 
dinner that practically all Sikkimese populace love (Upasana, 2020). 
Phagshapa is a dish for the summers, this is a pork-based dish presented with rice at homestay. Food from Sikkim 
is for the most part respected to be zesty and despite the fact that this dish contains a considerable amount of 
warmth, it is as yet simpler on the sense of taste than the rest. The star of the dish is the pork, cooked with 
unpretentious flavours, bean stew and radish in oil. The pork fat is left on the meat to give it the dish's essential 
flavour. 
Chaang In the severe virus winters of Sikkim, it is perfect to evaluate a mixed refreshment to keep you warm. A 
Tibetan beverage later embraced by the state, Chaang is an absolute necessity attempt drink in the province of 
Sikkim. It is created with matured grains and tasted through a bamboo vessel with a bamboo straw. The vessels 
with the millets are finished off with warm water to separate the flavour. 
Kinema Curry an exceptional dish, the star element of this dish is aged soya bean. It is one of the most famous dishes 
of the state for its taste just as its high protein esteem. A tadka of turmeric powder, onion, red bean stew and 
tomatoes is added to the sauce to additionally upgrade the taste. The dish is presented with rice. This is an incredible 
nourishment for the vegans visiting the state at homestay. 
Kodo KO Roti a Nepali dish, Kodo KO roti has been received through Sikkim as its very own dish. The dish is a 
straight forward bread dinner, commonly gave pickle. With Kodo flour or finger millet flour, the player is kneaded 
and spread over a banana leaf. The leaf is then made sure about and arranged on a tawa. The dish is known to taste 
best when a tomato pickle is filled in as a reinforcement. 
Sael Roti Suggestive of a delicate pretzel as a result of its ring shape, a Sael roti is a bread arranged during 
celebrations in Nepal. This has been roped in Sikkimese food. The dish is produced using a hitter of aged rice and 
afterward southern style. The dish is ideal for veggie lovers and non-vegans the same, since it tends to be eaten with 
a potato curry or even a meat backup. 
Gundruk and Sinki are matured vegetable dishes. Green vegetables are pressed into hermetically sealed 
compartments to make Gundruk. Different vegetables including turnip, radish and mustard are sliced and matured 
to make the Sinki. They can be eaten or even included into soups, pickles and curries (Iyer, 2016). 
Chambray is run of the mill Nepali-type pulao rice arranged from neighbourhood assortments of rice. It is set up by 
dousing rice with cove leaves and cinnamon for 20 minutes. To begin with, ghee is warmed in a wok, at that point 
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all fixings are included; next, splashed rice is included, and the blend is seared for 5 minutes until the ghee isolates. 
Water is poured in gradually, and the dish is left to stew until the rice is cooked. Chambray is eaten with tikoalu. 
Gya Kho It is one of the indigenous Stack soups served in the soup bowl, and since the bowl resembles the state of 
a fireplace, it got its name Smokestack soup. This Tibetan food is received by Sikkim (homestay) due to its boundless 
flavour (Das et al., 2016). 
Bhat-Dal-Tharkari-Achar This is a conventional food from the Indian subcontinent, well known in numerous regions 
of Nepal, Bangladesh and India. (rice-vegetable soup-curry-pickle) that is a mix of bubbled rice and lentil soup. In 
numerous pieces of India, it is otherwise called Dal Chawla. It is the ordinary dish of Sikkim individuals that is 
presented with vegetable curry or meat and chutney  (Upasana, 2020). 
Pakku is an exemplary sheep curry of this locale which is presented with cooked rice or Selroti. Marinate sheep 
pieces with the glue, include salt and turmeric powder and save for 20 min. Fry in palatable oil and cook for an hour 
in low warmth. Serve hot with cooked rice or Selroti. (Jyoti Prakash Tamang et al., 2007). 

 Objectives of the Study: 
1. To assess the level of awareness about indigenous food of Sikkim among the homestay visitors  
2. To assess the preference of indigenous food of Sikkim among the homestay visitors  

 Scope of the Study: 
This study is focused on the homestay visitors, who visited the homestay and experienced the test of 

indigenous foods and beverages of Sikkim. Only some of the selected indigenous foods and beverages are covered 
in the present study.  

Research Methodology: 
The examination strategy is the efficient, hypothetical investigation of the techniques applied to a field of study 

(Kothari, 2004). It includes systems of portraying, clarifying and foreseeing marvels (Kenpro, 2012). The present 
study is a descriptive and based on the primary data. Primary data is collected through Google form (online survey 
due to COVID-19 pandemic) between the months of July-August 2020. Questionnaires, 5-point likert type scale 1-5 
where 1 means dislike and 5 means like). Secondary data are not used for this study. For the questionnaire’s 
validation normality test and scale reliability are measured by the process of Cronbach’s alpha (STATA 11). 

Research Design:  
Exploration configuration is comprising the plan or the guide for the assortment, estimation, and investigation 

of information. As per Kothari (2004), research configuration is an arrangement, a guide and outline procedure of 
examination considered in order to get answers to investigate questions (Kenpro, 2012).The present study included 
a survey on the basis of stratified purposive sampling taking strata indigenous food. Researcher purposely 
distrusted 100 questionnaires to the respondents, who visited homestay of Sikkim. Unrestricted, non-probability 
convenience sampling technique has been applied in the research study. Questioners were prepared on the basis of 
the objectives, and whole analysis based on descriptive and analytical statistics as per the need of the study. 

3. Results and Discussions 
Demographic information of the Respondents: 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure (1): Nationality 
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Figure (2): Age 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure (3): Gender 

Out of Hundred respondents sixty -eight questionnaires were received back through the Google form, 
(respondent’s percentage rates presented 68%). The above Figure (1) can be seen, most of the respondents were 
from India 91.2% and Bhutan 4.4%, USA (United State of America) 2.1%, Nepal 1.5% very least. On the analysis of 
demographic data’s, presented that, internationally respondents were minimum. Therefore, logistics expansion and 
promotional activities are needed at the global level by adopting various modes and channels.            

The Figure (2) can be seen, most of the respondents were young, in 15-25 age group 34.3%, 36-50 age group 
32.8%, 26-35 Age group 25.4%, 51-60 age group 6% and above 61 age group only 1.5% flow of the respondents 
were more in young age group. Here geographical location, activities and accessibility in terms of logistics for Sikkim 
is one factor. The figure (3) shows in this study male respondents were 61.8% and female respondents were 38.2%. 
Here females are least but equally interested. 

Demographic details of the Homestay of Sikkim 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure (4): Location of the Homestay 
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Figure (5): District of the Homestay Establishment 

The above Figure (4) shows the location of homestay is equally interesting to visit among the respondents. 
Where rural location was preferred more among the respondents (58.8%) and urban locations (26.5%) and Semi 
urban (14.7%) were least. Because more rural location indicates authenticity of homestay and their indigenous 
people, culture, food and many more other activities. The Figure (5) shows the district of the homestay 
establishments were equally motivating to respondents. Here in study compared district wise respondents, where 
respondents were visited more to East Sikkim (42.6%), West Sikkim (32.4%), and North Sikkim (14.7%), South 
Sikkim (10.3%) was least. Because of more accessibility in east Sikkim and head quarter of Sikkim too. 

Selected Indigenous food and beverage of Sikkim awareness among the respondents (in percentage) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure (6): Awareness of Indigenous Food & amp; Beverage of Sikkim 

The above study shows (Fig 6) that, most of the respondents were un-aware about the indigenous food and 
beverage of Sikkim, which was served at homestay among the respondents. At the same time it was also found that 
the food of Sikkim (Homestay) was acceptable to the respondents. On further analysis researcher was found that 
Momo Veg/Non-Veg (85.3%) and Bhat Dal Tharkari Achar (73.5%) were highly recognised as an indigenous food 
of Sikkim among the respondents, Sael Roti (50%) and Thukpa (42.6%) was identified among the respondents, and 
other listed foods and beverages were least recognised. 
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Table (1): Complied by Researcher from original sources Figure (6) 

Results are shown in above table 1 that, respondents were un-aware about all the indigenous food and 
beverage of Sikkim. On further analysis it was also found that, Momo, Bhat-Dal-Tharkari-Achar and Sael Roti were 
highly recognised among the all foods by respondents. At the same time most of the foods ware least identified 
(57.4% to 92.6%) by the respondents. Therefore, indigenous food and beverage should be promoted (various food 
festival) by Homestay operators, Gram Panchayat, other agencies and tourism and civil aviation department 
government of Sikkim. Among the homestay visitors, least recognised foods and beverages should be offered and 
promoted by the host families during their visit in homestay or in any other festivals and events. 

Reliability of the questionnaire: 

The reliability of the questionnaire was framed and measured by normality test from table number 2 to 8 
presented below. The present study reliability was measured in all segments.  

50%               Mean      3.382353 50%            Mean     3.426471 

                      Largest     Std. Dev.  1.526184                     Largest Std. Dev.  1.385599 

90%              Variance       2.329236 90%             Variance       1.919886 

95%              Skewness      -.5110033 95%             Skewness      -.3891541 

99%              Kurtosis       1.799306 99%              Kurtosis       1.955494 

Table 2 Table 3 
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Awareness 
% 

85.3 73.5 50 42.6 39.7 35.3 32.4 32.4 29.4 29.4 14.7 11.8 10.3 10.3 7.4 

Not Aware 
% 

14.7 26.5 50 57.4 60.3 64.7 67.6 67.6 70.6 70.6 85.3 88.2 89.7 89.7 92.6 

Total % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

50%             Mean           3.323529 

                    Largest     Std. Dev. 1.500658 

90%            Variance       2.251975 

95%           Skewness      -.4304633 

99%           Kurtosis       1.743497 

                             Table 4 

50%              Mean           3.411765 

                    Largest     Std. Dev.   1.55722 

90%             Variance       2.424934 

95%             Skewness      -.4915533 

99%            Kurtosis       1.746807 

Table 5 

50%              Mean           3.352941 

                     Largest     Std. Dev.  1.443097 

90%             Variance       2.082529 

95%             Skewness      -.4539319 

99%              Kurtosis        1.8538 

Table 6 

50%          Mean           3.308824 

                  Largest     Std. Dev. 1.547818 

90%          Variance     2.395742 

95%           Skewness      -.3070181 

99%           Kurtosis       1.615375 

Table 7 
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Here, percentage (%) indicated total percentage of the respondents. Above all tables were (1 to 8) shown 
different mean, some standard deviation, variance value and Skewness and kurtosis values are not equals to zero 
(0), therefore data set shown non-normality. As guest preferences and awareness towards indigenous food and 
beverage of Sikkim in homestays were varied from person to person. All the tables presented in the different 
capacities, where table 2 presents the indigenous food in uniqueness, table 3 the consistency in test and aroma of 
indigenous food, table 4 the food temperature during serving time, table 5 the food freshness, table 6 the food 
spiciness, table 7 the food value for money and table 8 my interest in indigenous food and beverage of Sikkim at 
homestay.   

The scale reliability test: 

 
 
 
 
 

The table 9 shows the scale reliability test, and Cronbach’s alpha analysis was observed that scale given by 
researcher was highly significant, as it value shown greater than 0.6 (Scale reliability coefficient: 0.9796). 

Preference of Indigenous food among the respondents: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure (7): The indigenous Food in Uniqueness 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure (8):  The consistency in Test and Aroma of indigenous Food 

50% Mean 3.573529 

 Largest Std. Dev.  1.459055 

90% Variance 2.128841 

95% Skewness -.6546855 

 Kurtosis 2.067001 

Table 8 
 

Test scale = mean (unstandardized items) 

Average inter item covariance:     1.936379 

Number of items in the scale:            5 

Scale reliability coefficient:          0.9796 

Table 9 
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Figure (9):  The Food temperature during serving time 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                                                                        
 

 
 

Figure (10):  The Food Freshness 

 
Fig (11):  The Food Spiciness 
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Figure (12):  The Food Value for Money 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure (13):  My interest in indigenous food and beverage of Sikkim at homestay 

The preference level of the Indigenous food and beverage of Sikkim as per the respondents shown in the figure 
of (7 to 13) The selected attributes for indigenes food and beverage of Sikkim in homestay, were uniqueness, test, 
aroma, temperature, freshness, spiciness, value for money and interest, and Likert scale used, where 1(dislike) to 5 
(like). Above Figure (7) shown that respondents were like the uniqueness (30.9%) of indigenous food, served at 
homestay during the visit. At the same time researcher founded that, food uniqueness, because of organic farming 
in Sikkim, and local ingredients were used during cooking as per their cooking methods. Figure (8) shown that, 
respondents were like the test and aroma (30.9%) of indigenous food. Because of Sikkim organic herbs, food and 
beverage recipe. As, Sikkim has end numbers of aromatic herbs and spices, which are used in cooking by host family. 
Figure (9) shows that, respondents were prefer the temperature of food and beverage (27.9%) during the service 
time at homestay. Study also presented that, foods were served on proper temperature and on time to the 
respondents. At the same time homestay visitors/guests were received opportunity to enjoy the foods along with 
host family members. Figure (10) shows that, (35.3%) the food freshness was preferred by respondents. The study 
directed that, during the cooking fresh row materials and ingredients were used. At homestay no concept like hotel 
to keep row materials and cooked foods in frieze/store for log time, and Sikkim has organic farming in and around 
of homestay, where guest gets opportunity to go in field and collect food row materials. Figure (11) shows that, 
(29.4%) food spiciness was preferred by the respondents, which is below like means visitors were not preferred 
much spicy food. The respondent was from mixed group and not aware about all the indigenous herbs and spices 
of Sikkim too. At the same time less spicy food sown health conscious toward the indigenous foods of Sikkim among 
the respondents. Figure (12) shows (33.8%) value for money towards the foods. Foods and beverages (served) were 
value for money among the respondents, because food portion size, service and many more factors were as per the 
exception of homestay visitors (respondents). Figure (13) shows (36.8%) that respondents were interested towards 
the indigenous food and beverage of Sikkim. In this study respondents were shown interest towards homestay, 
foods and beverages products, local hospitality and all the factors which were mentioned in figure (7 to 13). 

Managerial Implication(s)  

Application of the study is dedicated to Homestay sector of Sikkim, where all the homestay has uniqueness in 
terms of blend of cusine and local hospitality. To publicize the indigenous foods among the all visitors, 
national/international food festival or mela & local food & wine library will be organized by the authority. 
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Advancement of homestay stakeholder skills, proper training will be organized by The Tourism & Civil Aviation 
Department Government of Sikkim (hospitality/homestay division) at the local level. Design a local (Indigenous) 
food bazar and outlet in all districts (tourist point) will be planned by the government of Sikkim and formulate some 
policy (stander operating procedures) to operate (Fortnight or Sennight basis), where stakeholders will be 
intermingling with all visitors. The outlet/food bazar and homestay operator’s will be guided for proper uniform 
and product knowledge for the advancement of indigenous food and beverage of homestay. 

4. Conclusion(s) 

Since 1600s there has been continuous immigration of the people from neighbouring state of India and other 
countries like Nepal, Tibet and Bhutan, who had several communities within themselves. Therefore, over the period 
of time foods and beverages (cuisine) in Sikkim has become a fusion of several cultures and communities. Sikkim 
has their own cooking style, ingredients (Sikkimese foods and beverages) and garnishing of the cooked food, & it is 
the greatest to experience them during stay at the homestay, where host family members cooks and serves 
indigenous food to the guests. The study discovered that most of the respondents were un-aware about the various 
foods, since Sikkim is potential for tourism. Therefore it is suggested that, The Tourism & Civil Aviation Department 
Government of Sikkim (hospitality/homestay division) and stake holders should take an initiative for publicise the 
indigenous foods among the all visitors, through various modes of promotional activities (national/international 
food festival or mela & local food & wine library). As, Sikkim has no concepts of street foods, therefore it is 
recommended that, Government should come up with the design a local (Indigenous) food bazar in all districts 
(tourist point) and formulate some policy to operate (Fortnight or Sennight basis), Where, tourist/guest or other 
visitors would visit & enjoy the real test of indigenous foods and beverages. Through this local (Indigenous) food 
bazar activity opportunity would be more to interact and explore indigenous food and beverage of Sikkim among 
the guest/tourist & other visitors. The stake holders (homestay) should also take care the various aspect about 
hygiene during preparation and service of the food, so that the tourist/guest feels free to eat the indigenous foods 
without indecision on the grounds of their health concerns.  
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1. Introduction  

Lately, academics have shown a great interest in analyzing the importance of religion in the tourism industry, 
and the connection between the Islamic and the tourism sector is growing in interest and attractiveness, as 
evidenced by the increasing academic work published under the term of Halal or Islamic tourism (ALSINI, EKIZ, and 
HUSSAIN, 2019). Following this path of academic research in the Islamic tourism field, this paper aims to investigate 
the impact of accommodation entrepreneurship activities on Islamic tourism (Umrah) development in Saudi Arabia. 

Islamic tourism is a concept that arose in recent years due to the growth of Muslims around the world (Jamal, 
Raj, and Griffin, 2019). The Muslim population is increasing more quickly than any other religion. Approximately 
25% of the global population has been identified by the Pew Research Center (2011). The worldwide Muslim 
population is expected to rise by 2030 from 1.6 billion in 2010 to 2.2 billion. The Muslim population will grow to an 
approximate 2.76 billion by 2050, or 29.7% of the world's population if this pattern continues. Table 1 indicates the 
rise in Muslim population by area from 2010 to 2030. These statistics show Islam to be one of the world's largest 
and fastest-growing sects, with a huge effect on the halal industry.  
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Abstract:  
Currently, academics have given an intense interest in investigating the factors that promote the tourism 
industry as evidenced by the growing studies which investigate the impact of accommodation services as 
one of the main factors in the tourism industry. However, this investigated impact is missing in the Islamic 
tourism industry. For this reason, this paper is filling this gap by investigating the impact of accommodation 
entrepreneurship activities on Islamic tourism (Umrah pilgrimage) in Saudi Arabia. This paper applied a 
robust non-parametric approach of bootstrapped quantile regression to estimate the effect of 
accommodation entrepreneurship activities on Islamic tourism (Umrah pilgrimage) using a sample of the 
total Umrah pilgrims (Islamic tourists) as a proxy for Islamic tourism (Umrah pilgrimage) development and 
total accommodation entrepreneurship activities as an independent variable covering a period from 2010 
until 2018. The findings demonstrated that accommodation entrepreneurship activities are promoting 
Islamic tourism (Umrah pilgrimage) industry in Saudi Arabia. The findings also indicated that 
accommodation entrepreneurship activities are one of the main factors that promote Islamic tourism 
(Umrah) in Saudi Arabia alongside Islamic life and belief, and religious loyalty. 

Keywords: Islamic tourism; Halal tourism; Umrah pilgrimage; Accommodation entrepreneurship activities; 
Bootstrapped quantile regression. 
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Table (1): The estimated Muslim population by region 2010-2030 
 2010 2030 

Estimated Muslim 
population (’000) 

Estimated % of the global 
Muslim population 

Estimated Muslim 
population (’000) 

Estimated % of the global 
Muslim population 

World 1,619,314 100% 2,190,154 100% 
Asia-Pacific 1,005,507 62.1% 1,295,625 59.2% 
Middle East-North Africa 321,869 19.9% 439,453 20.1% 

Sub-Saharan Africa 242,544 15.0% 385,936 17.6% 
Europe 44,138 2.7% 58,209 2.7% 

Americas 5,256 0.3% 10,927 0.5% 

Source: Hall and Prayag, 2020. 

Islamic tourism or Halal tourism has shown a remarkable situation in the tourism sector and has the 
opportunity to enhance further. From a broader point of view, the Crescent Ranking in 2016 also found that an 
unprecedented 117 million foreign Muslim tourists are worldwide, rising to 168 million visitors by 2020, 
accounting for 11% of the world economy, with a market valuation over 200 billion dollars (Hall and Prayag, 2020). 
Islamic tourism is built on the fact that the business must fulfil the criteria of the Quran and the Hadith, Muslim 
travellers must carry out their religious obligations, including five-times-day prayer and halal-food for a decent 
Muslim (Hall and Prayag, 2020).  

The largest form of widespread religious tourism in the world is the Islamic tourism which takes place in 
Makkah, Saudi Arabia, during the annual Hajj pilgrimage (Jamal, Raj, and Griffin, 2019). Due to the most popular 
and sacred places in Makkah (Holy Kaaba, Al-Masjid Al-Haram) and Madinah (Prophet's Mosque, Al-Masjid An-
Nabawi) for Muslims, tourism in Saudi Arabia has its special significance (Ekiz, Öter, and Stephenson, 2017). Lately, 
Islamic tourism revenues (Hajj and Umrah) are promoting economic growth and development in Saudi Arabia 
alongside the oil revenues (Bokhari, 2018), which make the Islamic tourism plays a progressively vital role in 
economic growth and development.  

For religious reasons, Muslims around the world typically tend to visit Makkah and Medina at least once in 
their lives for pilgrimage: Umrah and/or Hajj (Jamal, Raj, and Griffin, 2019). Both are ways of pilgrimage that are 
performed by Muslims as a display of their religion. An Umrah is viewed as a minor or minor pilgrimage by Muslims, 
while a Hajj is a large pilgrimage. From a religious standpoint, relative to conducting an Umrah, the Hajj holds 
greater weight and value (Jamal, Raj, and Griffin, 2019). The Umrah is a pilgrimage that can be carried out at any 
time of the year or in conjunction with a Hajj, while, according to the Islamic calendar, Hajj can only be performed 
at a certain time of the year (Bavik, Ekiz, and Xu, 2014).  

Lately, many studies focused on the role of accommodation services on the attracting of tourists (Ekong and 
Imikan, 2016; Karthick and Ganesh, 2018; Song, Xie, Park, and Chen, 2020). Therefore, due to growing numbers of 
Umrah pilgrims to Saudi Arabia (Figure. 1), a question arises if the accommodation services in Saudi Arabia has a 
major role in bringing Umrah pilgrims alongside the Islamic religion loyalty motives. What necessitates the 
obligation to answer this question is the growth of accommodation entrepreneurship activities in Saudi Arabia 
alongside the growing number of Umrah pilgrims in Figure 1.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figure (1): Growth of Umrah pilgrims (Islamic tourists) and Accommodation entrepreneurship activities in Saudi Arabia 
(2010-2018) 

Sources: Prepared by authors based on the statistics of the Ministry of Hajj and Umrah, and General Authority for Statistics of Saudi Arabia. 
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Accommodation services play a major role in attracting tourists worldwide (Chin, Law, Lo, and Ramayah, 2018; 
Karthick and Ganesh, 2018; Jeaheng, Al-Ansi, and Han, 2019; Akhy and Roy, 2020; Hassanli and Ashwell, 2020). 
Therefore, because of the growing number of accommodation entrepreneurship activities and Umrah pilgrims 
(Islamic tourist) in Saudi Arabia, it is necessary to examine the effect of accommodation entrepreneurship activities 
on Umrah pilgrimage development. Thus, this study is answering this question: “Does Accommodation 
entrepreneurship activities promote the Islamic tourism industry (Umrah pilgrimage) in Saudi Arabia?” 

2. Literature review 

Islamic tourism or ‘Halal tourism’ is a relatively new and under-researched theme is that a limited amount of 
scientific and academic productions was supplied by the Web of Science when the term was searched in this 
scientific database (VARGAS-SÁNCHEZ and MORAL-MORAL, 2018). According to VARGAS-SÁNCHEZ and MORAL-
MORAL (2018), before 2017, only 13 (one of them was an editorial) articles of Islamic tourism (Halal tourism) have 
been published in the last three years (2014–2016), and 10 of these were in 2016. Therefore, this paper is expanding 
literature on the topic of Islamic tourism by investigating the impact of accommodation entrepreneurship activities 
on Islamic tourism (Umrah) development. According to Ekong and Imikan (2016), Karthick and Ganesh (2018), and 
Song et al. (2020), accommodation becomes one of the main factors that affect the tourism industry. For this reason, 
many studies had been appeared investigating the impact of accommodation services on attracting tourists. Yet, to 
the best of the author's knowledge, this investigated impact is missing in the Islamic tourism industry which 
produces a literature gap. Thus, this paper aims to fill this literature gap by investigating the impact of 
accommodation entrepreneurship activities on Islamic tourism (Umrah pilgrimage) development based on the 
synchronized behaviour of the growing number of accommodation entrepreneurship activities and Umrah pilgrims 
(Islamic tourist) in Saudi Arabia (Figure 1). Therefore, it is believed that this paper will make a significant 
contribution to literature. 

According to Jamal et al. (2019), Islamic tourism in Saudi Arabia is determined by Umrah and Hajj. So, in the 
context of Umrah and Hajj, this study is focusing on Umrah. Umrah phenomena have been discussed from many 
different disciplinary perspectives, including sociology (Sahin, Aker, and Tuncel, 2015; Wu and Mursid, 2019), 
business (Bokhari, 2018; Othman, Harun, and Nazeer, 2018; Wu and Mursid, 2019), health (Charrel, Nougairede, 
Brouqui, Raoult, and Gautret, 2015; Ebrahim and Memish, 2020) and psychology (Jamal, Raj, and Griffin, 2019; Hall 
and Prayag, 2020). However, this paper is focusing on the effect of accommodation entrepreneurship business on 
the attraction of Umrah pilgrims to Saudi Arabia. Thus, this paper is reviewing some notable studies of Umrah in 
business and psychology perspectives. In a study by Wu and Mursid (2019), they investigated the effect of Umrah 
pilgrim’ participation on loyalty and how Umrah pilgrims’ participation is motivated by organizational rewards. 
They applied the purposive sampling method with structural equation modelling on a sample of 439 Umrah 
pilgrims. They found that the organizational rewards affected Umrah pilgrims’ participation, and Umrah pilgrims’ 
participation was affecting directly Umrah pilgrims’ loyalty. 

In the same area of Umrah pilgrimage, Almuhrzi and Alsawafi (2017) discussed the towards understanding 
motivations for Umrah pilgrimage in Oman. They used a quantitative survey-based approach to investigate Umrah 
pilgrimage motives beyond the Hajj season. They found that, relative to religious devotion, religious commitment 
earned a lower score, meaning that although the Umrah pilgrims can show internal attachment to Islamic traditions.  

Since this paper is investigating the effect of accommodation entrepreneurship activities on Islamic tourism 
(Umrah pilgrimage) development, it is necessary to review some notable studies on the relationship between 
entrepreneurship and tourism, and also, the relationship between accommodation and tourism. 

In the context of entrepreneurship and tourism relationship, many studies demonstrated that 
entrepreneurship is stimulating tourism. Ohe (2020) explored the relationship between entrepreneurship and 
community-based rural tourism in Japan. Ohe (2020) used microeconomic approaches based on empirical models. 
Ohe (2020) demonstrated that entrepreneurship activities can promote rural tourism in Japan and tourism industry 
in Japan generally.  

Similarly, Sheldon and Daniele (2017) explored the link between social entrepreneurship and tourism from 
many aspects of institutional and policy support for tourism social entrepreneurship based on the theory and 
practice studies. They found that social entrepreneurship is beneficial for tourism and creates many business 
opportunities in the tourism value chain. 

In the same vein, both Lee-Ross and Lashley, (2008) and Page and Ateljevic (2009) determined that 
entrepreneurship through small and medium enterprises is stimulating tourism and creates many business 
potentials in the tourism and hospitality industry based on international perspectives. 

Concerning accommodation and tourism relationship, Ekong and Imikan (2016) evaluated the effect of hotels 
on the socio-economic growth in Akwa Ibom State. They used the method of random sampling among 30 hotels 
through 300 questionnaires. Their findings showed that hotels accommodation affect employment, revenue 
generation and socio-economic development and attracts tourists and visitors and promote the tourism industry in 
Akwa Ibom State. 
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A similar study on the effect of accommodation on promoting tourism, Karthick and Ganesh (2018) have 
examined the role of accommodation in promoting local tourism in Tamilnadu, they applied statistical analysis on 
the hotel industry to analyze the effect of promotion on tourism. Their findings indicate that accommodation in 
Tamilnadu is promoting tourism. 

In a recent study, Song et al. (2020) investigated the impact of the accommodation on tourist attractions in 
China. They applied two-way fixed effects to estimate the impact of the accommodation on attractions of tourists. 
Their findings indicate that accommodation sharing is attracting tourists increasingly with 15.4% in China. 

Based on the literature review, this paper found that accommodation and entrepreneurship are promoting 
tourism industry by enhancing the tourist attractions. However, all previous studies didn’t investigate the 
accommodation entrepreneurship in the Islamic tourism industry. Thus, this is a literature gap need to be filled. For 
this reason, this paper is investigating if accommodation entrepreneurship activities have a positive impact on 
promoting Islamic tourism (Umrah pilgrimage) in Saudi Arabia. Therefore, this paper is making a substantial 
contribution to the literature.  

3. Research Methodology 

3.1. Data and sample  

This study employed data of Umrah pilgrims (Islamic tourists) to Saudi Arabia based on annual datasets from 
the Ministry of Hajj and Umrah in Saudi Arabia, and annual datasets of accommodation entrepreneurship activities 
extracted from the General Authority for Statistics in Saudi Arabia spanning from 2010 to 2018. 

Accommodation entrepreneurship activities are the sum of hotels short term accommodation activities 
establishments, camping grounds and recreational vehicle parks and trailer parks establishments, and other 
accommodation of furnished residential units. 

3.2. Experimental variables 
This study used Number of Umrah pilgrims (Islamic tourists) to Saudi Arabia (UMRAH) as a dependent 

variable. 
To investigate the impact of accommodation entrepreneurship activities on Umrah pilgrims (Islamic tourist), 

this study employed accommodation as an independent variable (ACCOMMODATION). 

3.3. Estimating model 
This research examined the link between Umrah pilgrimage (Islamic tourism) and accommodation 

entrepreneurship activities in the following model: 
UMRAHit = α0+α1ACCOMMODATIONit + ξit    (1) 

Where α0 is a constant term, α1 is a coefficient, ξit is an error term, UMRAH is a dependent variable, 
ACCOMMODATION is an independent variable. 

 

3.4. Econometric methodology 

Since this study has a small sample (2010-2018), it is better to use the robust statistical methods for the finite 
sample, according to Hahn (1995), Feng, He, and Hu (2011), and Nikitina, Paidi, and Furuoka (2019), when the 
sample in the empirical model that uses the quantile regression is small, it is better to use the bootstrapping as an 
effective technique of a robust resampling to get well-estimated results. 

This study employed bootstrapped quantile regression to estimate and investigate whether accommodation 
entrepreneurship activities in Saudi Arabia attracts more Umrah pilgrims (Islamic tourists). Thus, this study applied 
quantile regression with bootstrap technique over 5 replications for a robust estimation which omits the 
heteroskedasticity and autocorrelation problem in regression (J. A. Machado and Silva, 2013; J. a. F. Machado, 
Parente, and Silva, 2019;). 

A quantile regression methodology is a non-parametric approach, it was presented by Koenker and Bassett 
(1978). J. A. Machado and Silva (2013) and J. a. F. Machado et al., (2019) indicated that quantile regression was 
hired in many applied applications that provide a robust estimation free from the regression heteroskedasticity 
problem when the interest variables have diverse impacts on the dependent variable's restricted distribution (Mello 
and Perrelli, 2003). 

Following Koenker and Bassett (1978), the restricted distribution’τ quantile of Yi given Xi is: 
                                                    𝑄𝜏(𝑌𝑖|𝑋𝑖) = 𝑋𝑖

′𝛽𝜏       (2) 
The constraint vector of the τ quantile among the conditional distribution is respected by: 

                                                �̂�𝜏 = 𝑎𝑟𝑔 𝑚𝑖𝑛 ∑ 𝜌𝜏(𝑌𝑖 − 𝑋𝑖
′𝛽)

𝑁

𝑖=1
     (3) 

Where the quantile loss function 𝜌𝜏 (.) is distinct as: 
𝜌𝜏(𝑢) = (𝜏 − 1)𝑢  for 𝑢 < 0 

                                                                                       𝜌𝜏(𝑢) = 𝜏𝑢 for 𝑢 ≥ 0                                                                    (4) 
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The equation (3) displays that the process of quantile regression permits for restraint heterogeneity with 
diverse values for τ in the interval (0,1) which are the minimum weighted deviations sum, allowing us to get a whole 
representation of the pledge between an exogenous variable and endogenous variable (Jiang, Zhang, and Sun, 2019; 
J. a. F. Machado et al., 2019). 

Furthermore, the quantile regression process is robust to outliers and exciting distributions because it can 
regulate the weight through the loss function. Unlike the OLS regression, the quantile regression does not limit to 
the standard error term (Jiang et al., 2019; J. a. F. Machado et al., 2019). 

4. Results and Discussion 

To choose the optimal quantiles for running regression, Figure 2 provides the graph of checking how 
accommodation entrepreneurship activities in Saudi Arabia is spreading over quantiles (q) using the GRQREG 
command of Azevedo (2011) which indicates the quantile regression coefficients graph. The lower quantiles (from 
q=0.05 to q= 0.2) represent low accommodation entrepreneurship activities (ACCOMMODATION). Similarly, the 
intermediate quantiles (from q=0.2 to q=0.5) reflect normal accommodation entrepreneurship activities 
(ACCOMMODATION), while the upper quantiles (q= 0.7 to q=0.95) indicate high accommodation entrepreneurship 
activities (ACCOMMODATION). Thus, this study performed the quantile regression at 0.2,0.5 and 0.7 quantile. 
Therefore, the estimating on 0.2 quantiles reflects low Umrah pilgrims (Islamic tourists), intermediate quantile of 
0.5 which reflects intermediate Umrah pilgrims, and at the upper quantile of 0.7 reflects high Umrah pilgrims (Table 
2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure (2): Graph of the variation in the coefficient over the conditional quantiles 
Sources: Prepared by authors 

Using QPLOT command of Cox (2005), it is ideal to apply the symmetric quantile regression on 0.5 quantiles 
at intermediate quantiles of the number of Umrah pilgrims (UMRAH) as it is shown in Figure 3, which illustrated 
the number of Umrah pilgrims (UMRAH) reasonably symmetric at 0.5 quantiles. 
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Figure (3): Graph of the symmetric UMRAH fraction data over quantiles 

Sources: Symmetric UMRAH fraction data over 0.5 quantiles 
 

Table (2): Bootstrapped quantile regression with 5 replications at 0.2, 0.5 and 0.7 quantiles 
Simultaneous quantile regression  
Bootstrap replications (5) 
Number of obs =       9 

UMRAH Coef. Bootstrap 
Std. Err. 

t P > |t| [95% Conf. Interval] 

0.2 Quantile 

ACCOMMODATION 318.6303 162.0283 1.97 0.090* -64.50573 701.7663 

Constant -2175470 4327953 -0.50 0.631 -1.24e+07 8058512 

0.5 Quantile 

ACCOMMODATION 221.0311 57.74185 3.83 0.006** 84.49333 357.5689 

Constant 585008.2 1623334 0.36 0.729 -3253567 4423584 

0.7 Quantile 

ACCOMMODATION 178.6067 52.12746 3.43 0.011* 55.34482 301.8686 

Constant 1767377 1450639 1.22 0.263 -1662839 5197593 

Sources: Bootstrap Quantile regression outputs prepared by authors  
Note: * significant at the 0.05 level, ** significant at the 0.01 level 

Based on Table 2, the bootstrapped quantile regression at 0.7 quantiles indicated that accommodation 
entrepreneurship activities (ACCOMMODATION) are explaining the positive effect on Umrah pilgrims in Saudi 
Arabia on a significance level of 1% (p-value of ACCOMMODATION = 0.011 which is strongly less than 0.01). 
Whereas 0.5 quantile indicates on a significance level of 5% that accommodation entrepreneurship activities 
(ACCOMMODATION) in Saudi Arabia affect Umrah pilgrims positively (p-value of ACCOMMODATION = 0.006 which 
is less than 0.01). While running the bootstrapped quantile regression on small quantiles of 0.2 indicates that 
accommodation entrepreneurship activities in Saudi Arabia are also positively significant to Umrah pilgrims on a 
significance level of 10% (p-value of ACCOMMODATION = 0.090 which is less than 0.10). Those results are 
consistent with Ekong and Imikan (2016), Karthick and Ganesh (2018), and Song et al. (2020), which indicates the 
significant contribution of accommodation activities to the development of tourism sector. Besides, the positive 
effect of entrepreneurship activities of accommodation in Saudi Arabia proved that entrepreneurship is promoting 
tourism industry and attracts more tourists which is reliable with Ohe (2020), Sheldon and Daniele (2017), Lee-
Ross and Lashley, (2008) and Page and Ateljevic (2009). 

5. Conclusion 

For a long time, academics have shown a strong interest in understanding the role of religion in the travel and 
tourism field, and the link between the Islamic and the tourism industry is increasing in interest and attractiveness, 
as illustrated by the rising scholarly work published under the term Halal or Islamic tourism in recent years. For 
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this reason, this paper is enriching the literature of Islamic tourism by investigating one of the main determinants 
of the Islamic tourism industry which is accommodation entrepreneurship activities. Besides, this paper filled a 
literature gap of missing to investigate the link between accommodation entrepreneurship activities and Islamic 
tourism (Umrah) in Saudi Arabia which is the largest widespread religious tourism in the world. By applying the 
bootstrapped quantile regression method simultaneously over 0.2, 0.5, and 0.7, this paper showed that 
accommodation entrepreneurship activities effect is statistically significant and positive to the Islamic tourism 
industry (Umrah pilgrimage) in Saudi Arabia all over 0.2, 0.5 and 0.7 quantiles, which confirms that the increase of 
accommodation entrepreneurship activities in Saudi Arabia is promoting Islamic tourism industry and attracts 
more Umrah pilgrims (Islamic tourists visitors).  

This experimental study has achieved robust evidence that accommodation entrepreneurship activities in 
Saudi Arabia are a real contribution to Islamic tourism development. As an answer to the main question, 
accommodation entrepreneurship activities are promoting Islamic tourism industry (Umrah pilgrimage) in Saudi 
Arabia. According to ALSINI, EKIZ, and HUSSAIN (2019), Wu and Mursid (2019), Islamic life and belief, religious 
loyalty (Islamic religion loyalty) are the main factors that motivate Umrah and Hajj pilgrims (Islamic tourists) to 
visit holy places in Saudi Arabia. Therefore, this study confirmed that the accommodation services from the 
expansion of accommodation entrepreneurship activities in Saudi Arabia are also affecting positively the Umrah 
pilgrimage development. As a result, the accommodation entrepreneurship activities are one of the main factors 
like Islamic life and belief, Islamic religion loyalty that attract and bring Umrah pilgrims (Islamic tourists) to Saudi 
Arabia. 

As already stated, Islamic tourism (Halal tourism) is still an underexplored segment, although it is now 
attracting the interest of tourism experts. Thus, this research is contributing to the literature by demonstrating the 
importance of accommodation entrepreneurship activities in the Islamic tourism industry which can be an engine 
to achieve significant economic growth like Saudi Arabia who succeeds to achieve economic growth through the 
revenues of Umrah and Hajj pilgrimage according to Bokhari (2018).  
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1. Introduction  

Conservation areas or protected areas are determined by the Government based on various criteria according 
to their interests. Various efforts to conserve biodiversity and its ecosystem in conservation forest areas are very 
important because of their functions and benefits as a life support system and conservation of biodiversity (Nandi, 
2008), which in the implementation of this conservation involves the community around the location as the owner 
of customary rights over the forest (Gupta et al., 2020). This is also the case in many other developing countries as 
one of the main actors in its implementation. Conservation area management must be carried out carefully because 
mismanagement can have an impact that is difficult to recover from damage (Mudzengi, at all, 2020), considering 
that the large potential and uniqueness of conservation areas also indicates the area's vulnerability to disturbance. 
Indigenous people have local wisdom (Yarman, 2013) in managing natural resources such as protecting sacred 
places, preserving various customs related to traditional conservation of nature to maintain natural balance and 
protecting various types of wild animals related to totems (Rim-Rukeh, A.; Irerhievwie, G.; Agbozu, 2013). It also 
engages the community and maintains a low visitor impact and provides socio-economic benefits to local 
communities (Cetin and Sevik 2016).  

Forest conservation efforts must be implemented considering the total of land in Indonesia that is still 
covered by natural forest is 82 million hectares, 70% (seventy percent) of it is in Papua and Kalimantan Island. 
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Abstract:  
Government planning to promote tourism in Indonesia, including national parks, needs to be more serious 
to have a positive impact on the economic welfare of a region and the welfare of the community, the same 
things for Wasur National Park (TNW) in Merauke, Papua Province, Indonesia. This paper reports on the 
determinant factors of TNW's role in its management as ecotourism and conservation parks. This study 
uses qualitative methods, with semi-structured interviews and face-to-face. Interviews were conducted 
with the Department of Tourism, TNW managers, Non-Governmental Organizations, community leaders, 
religious leaders and researchers from Musamus University and field observers. This research results as 
follows: TNW has a tourist attraction in the form of a natural panorama consisting of several different spots, 
many tourists who are not recorded (do not pay entrance fees). Lodging and culinary facilities are still 
managed traditionally. Therefore, foreign tourists bring their own equipment and needs. In general, 
transportation to TNW is relatively expensive. The Local Government provides buses for transportation 
from Merauke Regency to TNW, but tourists prefer renting a car. Local wisdom has contributed so that the 
natural conditions of TNW are still well preserved and most are still natural. On the other hand, there has 
not been a serious effort to promote TNW and partnership cooperation with related industries to optimize 
the potential of TNW has not been done much. The results of this study are crucial for the Government, 
industry, and the community in a joint effort to optimize the potential of TNW ecotourism to obtain a 
positive impact on economic life, improve community welfare and conservation. 
Keywords: national park; ecotourism; conservation; local community; Wasur National Park (TNW). 
Indonesia  
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Papua Province is one of the buffer regions for the world's ecosystems dominated by natural forests, which reach 
29.4 million hectares (Purba et al., 2014). The island of Papua, home to about a third of Indonesia's remaining 
rainforest, provides habitat for biodiversity and livelihoods for villagers. Meanwhile, the results of FWI's analysis 
in 2014 showed that natural forests in Papua's Bioregion reached 83% of the land. Until 2017, there was a 
reduction in forest area (deforestation) covering 189.3 thousand hectares / year between 2013-2017. Practically, 
until 2017 the natural forest area in Papua was around 33.7 million hectares or 81% of the land (Margono et al., 
2014). When traced in detail, the development of tourism in Papua, it is only visited by 41,425 foreign tourists and 
is still constrained in various ways, apart from that, there is a challenge that there is a stigma that transportation 
cost from Java to Papua is very expensive (Rumpaidus, 2019) for that, opportunity costs are needed. which explains 
that with this large cost, the tourists should enjoy a tourist attraction that is greater than the costs incurred. The 
development of tourism in TNW is not only subject to the Tourism Law, but also Law number 5 of 1990 concerning 
the Conservation of Living Natural Resources and Ecosystems which is the legal basis for regulating the protection 
of life support systems, the preservation of diversity of plant and animal species and their ecosystems has the 
main function of preserving the diversity of plants and animals and their ecosystems with the awareness that all 
natural resources including living natural resources must be utilized for the welfare of society and mankind in 
accordance with their capabilities and functions. 

The more developed tourism activity today is ecotourism with an awareness of consistency with natural, 
social, and local community values and that promotes cultural and environmental interaction in authentic natural 
settings (Dorobantu, 2012). Ecotourism is a responsible travel to natural areas that conserves the environment, 
sustains the well-being of the local people, and involves interpretation and education with the condition that 
education is for staff and guests (TIES, 2015). Conservation and ecotourism can run parallel and become 
community-based ecotourism are two forms of participatory alternative tourism development planning 
approaches, which are used to describe forms of tourism that recognize important impacts on the environment, 
socio-culture, and economy, which is caused by tourism activities, especially tourism that is beneficial to local 
communities (Stronza et al., 2019). On the other hand, tourism is the third largest sector of international trade 
with 10.4% of the GDP and is responsible for 313 million jobs worldwide (del Río-Vázquez et al., 2019). The 
impact of ecotourism activities will increase various economic activities, such as lodging places, food stalls, 
transportation services, traveling services and so on, these activities will increase people's income and reduce the 
unemployment rate (Meei Lee & Chris Honda, 2016). Tourism sector not only touches on certain economic groups 
but also reaches the lower class of society (Ismail, 2020). Tourism in Indonesia is developed by the Government 
through a growth and economic equality approach for the welfare of the people, through Law Number 10 of 2009 
concerning Tourism which is oriented towards regional development, community-based, and has the character of 
empowering the community which includes various aspects, such as human resources, marketing, destinations, 
science and technology, cross-sector linkages, cooperation between countries, empowerment of small businesses, 
and responsibility for exploiting natural and cultural resources. The process for increasing community income as 
in the objectives of tourism development can be achieved through the process of empowering the community 
around the park. This can be one of the main goals of handling that must be planned to determine the empowerment 
process by taking into account the bottom up model planning in which the community is involved starting from 
planning, implementation and evaluation by paying attention to human resource factors, natural resources, 
environment and participation (Phuk Tjilen et al., 2016). 

TNW is a combination of the Wasur forest area and Rawa Biru nature reserve which was determined by the 
Decree of the Minister of Forestry No. 282 / Kpts-VI / 1997 concerning the appointment of 413,810 hectares of 
TNW located in Merauke Regency, Irian Jaya Province (Papua), and on March 16, 2006 TNW was included in the 
Ramsar Site list, a wetland conservation area in the world, namely the international agreement for the conservation 
and sustainable use of wetlands, (The Convention on Wetlands of International Importance, especially as 
Waterfowl Habitat) (Taman Nasional, n.d.). TNW is designated as a natural conservation area that has an original 
ecosystem, managed by a zoning system that can be used for research, science, education, support for plant or 
potentially animal cultivation, tourism and recreation. TNW is one of the major conservation areas in Indonesia, 
having the uniqueness of the indigenous people who live in the area. The indigenous people as the owner of 
customary rights in TNW consist of the Kanum, the Marori Men-Gey, the Marind and the Yeinan, with patterns of 
interaction with natural resources in the area that have been going on for generations (Muliyawan, 2013). 
Managing TNW is an integral part of development in the field of National Tourism, most importantly for the 
Indonesian in supporting the continuity and success of development, especially in Merauke Regency which is very 
rich in flora and fauna as well as various wealth that have not been exposed to the community, the existence of 
TNW as one of the tourist destinations in Merauke Regency has not had a significant economic impact on Regional 
Original Income and also an increase in the welfare of the customary owner community, this is constrained on 
regulations that ensure the full participation of indigenous peoples and local communities in the designation and 
management of protected areas (Nandi, 2012). The current condition of TNW is now there are indications that the 
provision of facilities has not been optimal such as roads and other facilities, for conservation activities and as 
centre for information sources for the general public, so as to provide educational information for the community 
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and maximize the potential for recreation as a strategy to attract the attention of local communities and tourism in 
general (Mandic et al., 2018).  

Tourism management needs to pay attention to special local sense and uniqueness of cultural heritage as well 
as environmental uniqueness (Scheyvens & Scheyvens, 2015); maintenance, protection, improvement of the 
quality of resources, development of additional tourist attractions on local cultural properties, services for cultural 
uniqueness and social environment, providing support and legitimacy for tourism development and development 
that can increase community income (Ursache, 2015). Other studies related to the development of tourism 
management, (1) economic aspects, indicators in the form of funds for community development, creating jobs, 
increasing local people's income (Holik, 2016); (2) social aspects, with indicators of increasing quality of life, 
increasing community pride, equitable distribution of roles between men and women, young and old generations, 
building strengthening community organizations (Mandic et al., 2018); (3) cultural aspects with indicators in the 
form of encouraging people to respect different cultures, fostering cultural exchanges, developing culture that is 
closely embedded in local culture (Zhuang et al., 2019); (4) environmental aspects with indicators studying the 
carrying capacity area, regulating waste disposal, increasing awareness of the need for conservation; This study 
analyses the factors that influence the tourism management of TNW in Merauke Regency. It needs to be researched 
in order to increase competitiveness to receive national and international tourist visits and according to the 
Government 's plan it will have an impact on economic growth and improvement of community welfare.   

Therefore, the purpose of this paper is to find out the management of Wasur National Park (TNW) in attracting 
tourist, managing tourist facilities, managing environmental, economic, social, and cultural, promoting, partnering, 
and how does all those helps empower local people’s economic and welfare. 

2. Research Method 

This research is a descriptive qualitative research with the intention that the results of this study will provide 
a systematic, factual and accurate description of the object to be studied which is supported by in-depth interviews 
and field observations related to the components of the tourism attraction management mechanism, tourist 
facilities, accessibility, promotion, partnership and community empowerment. 

• Research Design 

Data sources to support the depth of descriptive analysis of data obtained by interviewed officials in TNW 
Management Agency and Merauke Regency Tourism Office, traditional leaders, youth leaders, community leaders, 
religious leaders, who are in Wasur Village (purposive sampling). 

Field observations are carried out to observe the physical condition of tourism objects and their surroundings 
by collecting data and identifying management aspects related to community management mechanisms including 
tourist attractions, facilities, accessibility, partnerships, promotion and community empowerment.  

Documentation studies related to the description of village areas in the TNW area (location, area, climate, 
topography), population data, livelihoods, education, Government policies related to community-based ecotourism 
management, visitor number data and related literature. 

Since this is a qualitative research, open ended questions were used in interview with primary questions 
prepared beforehand in each topic. Analyzing qualitative data were done by reading many transcripts looking for 
similarities or differences, and subsequently finding themes and developing categories.  

• Research Site 

The research location was the TNW area, which is in Merauke Regency, Papua Province, which was studied 
including Wasur Village, Onggaya Village and Yanggandur Village, and Sota Village which directly borders with 
Papua New Guinea. 

• Research Indicator 

In this study the research indicators are limited as follows: 1) Management of the TNW attractions, which 
include diversity, quality and uniqueness: 2) Management of the availability and completeness of the TNW facilities; 
3) Management of transportation facilities and accessibility; 4) Environmental, economic and socio-cultural 
conditions; 5) Tourism promotion of TNW; 6) Partnership with communities and stakeholders, forms, duties and 
responsibilities as well as institutional regulations; 7) Community empowerment which includes, programs, 
companions and benefits for local community. 

3. Finding and Discussion  

• Management of Tourist Attractions in TNW 

The results show that the domestic and local tourist attractions in TNW are interested in natural panoramas, 
the diversity of existing ecosystems, for foreign tourists and researchers have a greater interest in ecosystem 
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diversity and community culture. TNW, which is located on the Trans Papua Axis Road, is an open national park, 
and there still many tourists are not recorded. The number of tourists recorded in 2019 was 354 people, except for 
foreign tourists who paid their entrance tickets and reported their arrival. The frequency of tourist visits consists 
of foreign tourists and domestic / local tourists as follows: 

Table (1): Tourists from TNW Office in 2019 
No. Information Total 
1. Local / Indonesian Tourists 324 people 
2. International Tourists * 30 people 
 Total 354 people 

* Information: Australia, UK, Spain, Sweden, Netherlands, South Africa, USA, Italy, Belgium, France and South Korea 

                        Source: 2019 TNW Processed Data 

The diversity and location of this tourist spot is divided into 4 parts, namely the village Wasur as the gate; 
Yanggandur Village; Village Rawa Biru; and Kampung Sota. The location of the TNW spot can be explained as 
follows: 

a) Kampung Wasur as the gate is located 18 km from the Merauke City, the results of interviews and observations 
explain that the community is interested in seeing and taking pictures at the house of Musamus ants (ant nests 
from Macrotermes sp) and to the Biras Park spot to sit down and travel with your own meals on holidays. At 
Biras Park there are still natural forests and water reservoirs that were formed due to excavation soil. The 
community is interested in the condition of the forest and ponds that are well maintained and have prepared 
adequate honai (shelters) and public bathroom facilities. Attractions for natural beauty that attract local 
tourists in the Merauke City are Biras Park which is always visited by people of Merauke City every Sunday or 
holiday who can enjoy natural scenery and natural reservoirs with honai which are available for families, and 
in the rainy season, people can do swimming in the pool, although basically the pool is not prepared for sports 
or swimming. 

b) Yanggandur Village has become one of Mbaggu's independent tourism spots built by one of the community 
leaders Mr. Banggo with the assistance of a grant from the Ministry of Villages, Development of Disadvantaged 
Regions and Transmigration of the Republic of Indonesia, in the form of an honai prepared for used as a seat 
with comfortable honai facilities so that people can rest and be creative around the area for tourists who are 
interested in traveling for holidays. 

c) Kampung Rawa Biru is a natural resource conservation area protected to protect groundwater resources as 
swamps / large reservoirs as supplying water needs in Merauke City. The tourist spots on the Rawa Biru are 
not open to the public even though the Rawa Biru is a place which is worthy of being a tourist attraction for 
its natural scenery or for researchers to study the activities of endemic birds and Birds of Paradise, as well as 
fish and other forest animals. 

d) Kampung Sota is the border area between the Republic of Indonesia with Papua New Guinea, is the spot most 
frequently visited by people, to enjoy travel via the Trans Papua Axis Road, to enjoy the State Borders.  

The management of tourist attractions in the cultural element of interaction with foreign tourists is the main 
attraction for its management is still left to the community which is carried out independently who are truly still 
original and guided by the TNW (Ng et al., 2007). Another cultural attraction included in the culinary delights of 
the local community is sago sep (sago wrapped in bus tree bark and then burned in stone), and this is also still 
traditionally carried out and handed over to the community. Interesting attractions for foreign tourists are (Işik, 
2011) nature tours to see endemic animals. Tourist activities for several days staying at the community's house, as 
well as following the community in hunting forest animals, such as kangaroos, deer or wild boar. Increased 
ecotourism visits by promoting conservation, having a low negative visitor impact, it is necessary to prepare for 
the active socio-economic involvement of local communities who have been trained to obtain optimal benefits 
(Arsić et al., 2017). 

• Management of Tourist Facilities  

The management of Biras Park which is in the national park area has provided facilities that are still local in 
the sense that it is used for users who will enjoy the Biras Park including well-maintained honai and public toilets, 
and in its management, it is handed over to the community who owns the customary right in the area. In each of 
the villages that were the research areas, such as Wasur, Yanggandur and Rawa Biru, stalls were available which 
were managed by immigrant communities who lived and had become residents of those locations. In general, 
lodging facilities are not yet available, unless foreign tourists often bring tents to sleep in the protected forest 
accompanied by the local community. In the management of tourism facilities, Local Government is open to 
opportunities for local communities to be involved in these activities, thus it is hoped that community participation 
will directly increase the economic income of the community (Bhuiyan et al., 2011). 

• Management of Transportation Facilities  

The transportation management mechanism in question is divided into trips from Java to Merauke Regency 
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and trips from Merauke to TNW. Travel from outside Merauke Regency can be done by plane or ship which of 
course still uses commercial flights which are generally considered to be very expensive when compared to trips 
from Jakarta or other big cities to transport abroad, in general return tickets from Jakarta to Merauke can cost 
around the price of Rp. 5,000,000 to Rp. 8,000,000 depending on the choice of airlines for the peak season or low 
season, which so far have 2 or 3 flights every day. The accessibility of the road suggestions following the route is 
connected to the Trans Papua Axis Road, so that all roads to each village are asphalt roads in good condition. The 
journey from Merauke to Wasur Village takes about 20 km, from Wasur to Yanggandur about 60 km and from 
Yanggandur to Rawa Biru about 5 km and from Yanggandur to Sota about 7 km. Travel means of transportation 
from Merauke Regency to the TNW can be done by bus transportation provided by the local Government, but the 
public / tourists prefer to use rental transportation facilities such as Innova and Avanza with Rp 600,000 to Rp 
800,000 per day, thus making it easier tourers to travel anytime. Transportation to get to the village of Rawa Biru 
to the middle of the swamp can only be done via a ketinting boat with a travel time of about 2 - 3 hours by circling 
the swamp which is the source of water in Merauke Regency as well as heading to the coconut island which is a 
highland "bevak". local agricultural activities for planting yams or hunting forest animals. 

Observing the results of the research, it explains that aircraft transportation is still an obstacle because of the 
tendency for high costs to be incurred, this is in line (Baumeister, S., T. Onkila, 2018) that there is a tendency for 
the international community to prefer budget cost transportation. Local transportation within the Merauke City, is 
entirely affordable, because public transportation is available or if tourists still want privacy and comfort, they can 
choose a rental car at an affordable price. 

• Environmental, Economic, Social and Cultural Management  

Economic demands conditions can lead to several community behaviors that take shortcuts to take forest 
products legally and do not pay attention to sustainability, such as harvesting wood using chainsaws to be traded 
(Seguí-Amortegui et al., 2019). In addition, there is also illegal hunting of animals such as kangaroo, deer and others 
in order to meet the food needs of the surrounding community, although this number does not damage the natural 
conditions as a whole, but such conditions need to be regulated with good regulations so that the people's needs 
can still be fulfilled their economic needs and not destroy existing natural resources. Thus, the regulation will create 
conditions that can guarantee the survival of the existing ecosystem in the area. 

Based on observations and interviews in the field, it is known that the natural environmental conditions in 
TNW are still well preserved and mostly still natural, and this can happen, due to the local wisdom of the community 
to maintain forests and other natural environments so that the National Park area becomes a conservation area 
that fulfills the law to protect the economy and ecosystems of living natural resources. The local community in the 
TNW area highly respects the forest as a place for their ancestors and spirits with this belief that the environmental 
conditions are environmental management and are still well preserved. 

• Promotion of TNW 

Based on the results of observations and interviews, it shows that the promotional strategy efforts have been 
implemented but have not been optimal. The results of the interviews show that local tourist visits are based on 
information obtained from friends or family who have visited TNW and there is no good and appropriate promotion 
strategy to introduce TNW to local, national and international communities. The income of the people who live in 
the area cannot be developed properly because the number of visits from tourism that does not appreciate and 
does not get enough multiplier effects to improve the economic condition of the community is also one of the 
reasons why there is illegal logging and illegal hunting (Mudzengi et al., 2020). 

Based on these findings, the researchers concluded that the lack of human resources and the lack of 
involvement of Local and Central Government as well as the lack of involvement of the tourism industry. 
Management of broad promotion to tourists with considerations that need to be done are as follows:  

a) The need for promotion and cooperation between the Government and the private sector, in this case hotels 
and restaurants as a distribution network to help the community promote TNW;  

b) It is necessary to analyze and segment the market so that the tourists who come are segmented properly so 
that they can be caught, it will increase community income and help preserve the existing ecosystem 
environment, and  

c) The Government, private parties and NGOs can help educate the people who inhabit the area so that be a 
conservation actor as well as an example for tourists so as not to take actions that can damage the existing 
ecosystem. 

• Partnerships 

Increasing the capacity of the community in industry through business partnerships and the development of 
Micro, Small and Medium Enterprises. Development and management of the tourism industry is still dominated by 
immigrants from districts, while the community has not been much involved. It cannot be denied that this is also 
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due to the very minimal capacity of the community to take advantage of opportunities, either by being involved in 
existing industries or starting their own businesses. Local Government must be able to capture and create business 
opportunities for the community through guidance and provision of enough knowledge. Currently, only the 
homestay business involves the role of the community; while other businesses such as tour organizers, guides, 
managers of food and drink stalls. Therefore, the concept of developing the tourism industry is directed at 
encouraging partnerships between tourism businesses and the community and / or community groups. In addition, 
the Government should encourage the development of Micro, Small and Medium Enterprises, particularly in 
various types of tourism support business services such as the handicraft industry, food, local transportation, rental 
of tourist equipment, and so on. This concept is expected to expand employment opportunities and increase 
community income; as well as increasing community capacity and public awareness on tourism development. In 
management, solidarity, synergy and cooperation from all stakeholders are needed to develop tourism products 
related to attractions, facilities and other supporting facilities as well as accessibility and the preparation of 
supporting human resources and promotion with the various parties should be involved. 

Based on the findings in the management field TNW has not been maximized, especially in managing tourist 
attractions, promotional facilities, and partnership mechanisms. Constraints faced in ecotourism management this 
is caused by the lack of human resources, especially local community resources, and the absence of cooperation 
between tourism stakeholders and village managers and lack of funds (Agrawal et al., 2017). Therefore, the 
management of TNW requires the following:  

a) Efforts to increase community participation and increase visits, these can be done in partnership with the 
community as stakeholders to get together with the community which includes the production and 
management of souvenir products, environmental management, homestay management and the management 
of community culture that can be sold to tourists;  

b) In binding partnerships, regulations and guarantees are required that cooperation with the private sector and 
the community will add economic value and  there is a guarantee of financing for these activities;  

c) The existence of cooperation between the Government and the community is also carried out to do joint patrol 
supervision prevents the actions of tourists or the public destroy the natural environment and existing 
community culture;  

d) Easy management of filling in business contents is needed so that the atmosphere like hotels and travel agents 
can do business in TNW environment as well as the ease of conducting economic transactions that involve the 
local community;  

e) Cooperation between the Government and NGOs and education sector for the community manage the area 
and provide opportunities for the community to involved in research that produces enhancement 
recommendations of the ecosystem and improvement of the community economy as well maintenance of 
community culture 

• Empowerment  

The findings also explain that there is a need for the village empowerment program in the form of an increase 
in local economic institutions involving the TNW Government and NGOs associated with regular, there is still a 
growing overlap between existing regulations and how to improve the community economy without damaging the 
existing ecosystem. In this activity, a scheduled evaluation and monitoring program is needed so that the 
implementation of community empowerment activities can be carried out properly and sustainably. The 
realization of this form of tourism has various problems in empowerment who are faced with difficulties in 
managing funds with limited institutional capacity, management, limited knowledge resources; and high 
unemployment (Tjilen et al., 2018). The empowerment mode requires the formation of sustainable, beneficial 
relationships between local residents and tourists (Corrêa Cavalieri & Neves Almeida, 2019). The empowerment 
process (Tjilen et al., 2019) basically determined by community participation, both in providing input, 
implementing, monitoring, and evaluating, including the utilization of the results or products of the empowerment 
itself (Cara et al., 2019). The results of this process can be seen that the adoption of this approach that is not in line 
with the concept has generally not been successful in developing countries (Mafruhah et al., 2019), because if it is 
not managed properly it will produce the opposite, namely it will improve community welfare in general but local 
communities are the main source of economic inequality, social and ecological conflicts (Rachmawati, 2018). 
Success must consider all the basic principles of ecotourism in planning, development, operation, and marketing.  

4. Conclusions and Recommendations  

TNW has a tourist attraction in the form of a natural panorama consisting of several different spots, many 
tourists who are not recorded (do not pay entrance fees). Lodging and culinary facilities are still managed 
traditionally. Therefore, foreign tourists bring their own equipment and needs. In general, transportation to TNW 
is relatively expensive. The Local Government provides buses for transportation from Merauke Regency to TNW, 
but tourists prefer renting a car.  
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Good management of tourism will produce various beneficial effects for the local Government and the local 
community in Merauke Regency, which is a tourist attraction for conservation and ecotourism areas that are unique 
and have extraordinary natural, social and cultural ecological wealth.  

There is a huge potential with the local wisdom of the indigenous tribes who live in the tourist area, it feels 
very strong, they participate in protecting and managing natural resources in it and managing natural resources, 
where this indigenous tribe is also a special attraction for tourists, especially foreign tourists. 

Local wisdom has contributed so that the natural conditions of TNW are still well preserved and most are still 
natural. There has not been a serious effort to promote TNW and partnership cooperation with related industries 
to optimize the potential of TNW has not been done much. The management of TNW has not answered the 
Government's plan to improve economic welfare and increase the income of people involved with tourism.  
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1. Introduction 

The tourism and hospitality sector has become a reference point for the world economy and the development 
of its activity is influenced by the relationships between people and cultures. The competitiveness is other of the 
main characteristics of this industry due to the diversity of companies involved. This fact has forced the companies 
to think new business strategies in order to survive in this red ocean where offer is higher than demand and client 
is expecting higher quality standards of service. Moreover, the expectations of the clients have evolved in the last 
years due to the impact of technology and the globalization among other factors. Because of quality service is 
defined as the satisfaction of the customer needs according to their expectations, the development of the hospitality 
skills is crucial for achieving this goal.  

Hospitality can be defined as a reflective and interpretative exercise of interrelated concepts such as the 
journey, the experience, as well as the role of the visitor and the host (Sagadin 2013). Hospitality managers receives 
the guest to satisfy their needs for food and shelter based on a commercial transaction and conforms to the approach 
in which tourist hospitality is located. Therefore, understanding what it is and how to develop it is key to the training 
of new professionals (Vázquez Gómez and Osorio García, 2016). Competitive markets and changes in customer 
behaviour on customers have further transformed the way in which customer interactions are managed (Reilly 
2018). At this time, the COVID-19 pandemic poses a major and evolving challenge to the global community and the 
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Abstract:  
The hospitality sector is one of the most competitive industries and it is one of the leading engines of the 
world economy. The current crisis in the sector due to the COVID-19 makes organizations to consider more 
than ever the unique and the alignment of their services for becoming different from their competitors. In 
this sense, the hospitality skills have been identified as one of the crucial elements in the strategy by the 
companies because of the wide and diverse offer of tourism services and, at the same time, the new 
customer expectations which are pushing the organizations to create customized, unique and memorable 
experiences. Thus, this change of paradigm leads to a constant reflection on the quality that services should 
offer in line with customer expectations. The aim of this research is twofold. On the one hand, the article 
identifies service orientation, empathy and teamwork as key competences in the development of the 
hospitality skills. On the other hand, the paper presents a learning framework of those skills within the 
University studies. This framework proposes an incremental learning process organized in three phases -
Discover, Reflection and Experience- through the period of the academic program. First, the identification 
of their hospitality profile based on the three skills is done through a discovered process. Next, students 
reflect about the contents and best practices related to strategical and operational aspects linked to the 
sector. Finally, students experience all the previous concepts through an internship. One of the main 
benefits of this learning framework is that allows academic supervisors to define goals and monitoring the 
achievement of these competences of the students along the different academic years.   

Keywords: Digital Transformation; Tourism & Hospitality; EHEA; Artificial Intelligence and Software 
Engineering. 
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tourism sector. Tourism is currently one of the most affected sectors and this fact forces companies in rethink how 
to offer a unique, different and better service than their competitors. Thus, the concept of Hospitality will play a 
leading role and it is important to include the development of these skills in the training of the professionals. 

The article has a dual purpose. On the one hand, this paper proposes the development of service orientation, 
empathy and teamwork as some of the key competences in order to achieve an excellent service aligned with the 
client expectations and hospitality skills. On the other hand, the research presents an experimental learning 
framework to promote the development on those competences within Tourism and Hotel Management studies. This 
experiential framework is organized in three phases during the development of the academic studies. The discovery 
phase is focused on identifying the initial level of the hospitality skills. Next, the reflection phase drives students to 
reflect about the application of these competences. Finally, the experience phase gives to the students the chance of 
training these skills in real situations. Therefore, this framework provides to the academic supervisors the 
opportunity of monitoring the development of these skills through the different academic years in order to 
contribute to the professional development of the students. 

The article is structured as follows. Chapter 2 reviews key competences linked to hospitality, defines concepts 
such as quality of service, new customer expectations and hospitality from different points of view. Moreover, 
reflects the development of key competences in Tourism and Hospitality studies, chapter 3 presents a learning 
framework for the development of these competences and chapter 4 sets out the conclusions and future lines. 

2. Key competences linked to hospitality 

Quality of service and the evolution of the customer expectations are two key elements to understand how to 
satisfy the expectations of the client. This section reviews the concept of quality service and the evolution of the 
customer expectations in order to better understand their impact in the hospitality sector and, based on that, 
identify some key competencies related to offer an excellent service.  

2.1. Quality of Service 

Quality of service is defined as the customer's overall judgment of the excellence or superiority of the service, 
which results from a comparison between consumers' expectations, what they believe service companies should 
offer, and their perceptions of the outcome of the service offered. This is a dynamic approach in that expectations 
may differ depending on the customers and the time the service is provided (Cueva-Trelles 2015). Quality of service 
is a concept that revolves around the needs of the customer. For example, in some types of establishments the 
customer expects to receive unique services each time as these are the essence of the strategic positioning of that 
brand and offer added value (Porter 2008). 

The measurement and analysis of the perceived quality of the service from the perspective of external 
customer satisfaction is a basic element, without doubt, in order to understand the customer and by extension the 
market in which the company operates, it is necessary to listen to the customers, to know what their needs are, and 
to capture and study data on their level of satisfaction. Due to the advantages that this represents for the selected 
hotel chain, the application of a procedure to carry out the analysis and measurement of the quality of the service 
to the external customer in the hotels that make up the chain has been established as a field of action (González 
Arias, Frías-Jiménez and Gómez-Figueroa 2016). There are different methods for measuring the quality of service, 
with two schools standing out. (Duque 2005) On the one hand, the Nordic school defined the image model by 
relating quality to corporate image, stating that the way consumers perceive the company is the company's 
corporate image. It is the perception of the technical and functional quality of the services provided by an 
organization and has an effect on the overall perception of the service. On the other hand, the American school 
created the ServQual Model as an instrument to quantify the quality of service based on the evaluation of the 
expectations and perceptions of a customer (Duque 2005). Of these two approaches, ServQual has been widely 
applied in the hospitality sector effectively in airlines, hotels, restaurants (Santomà and Costa 2006) and is a 
reference model for international hotel chains such as Ritz Carlton. 

The ServQual model proposes contrasting customer expectations with the acquisition of a service and the 
perception once it has been received. The ServQual measures the quality of service as a mismatch between the 
expectations prior to consumption of the service and the perception of the service provided, and the latter can be 
measured from the difference between the two concepts. The greater the difference between service perception 
and expectations, the lower the quality.  As shown in figure 1, the general mismatch (Gap 5) can be the result of four 
mismatches (Gap 1, Gap 2, Gap 3, Gap 4) (Parasuraman, Zeithaml and Berry 1988).  
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Figure (1): The ServQual model measures the difference between the service received and the customer's expectation in which 
5 actionable gaps are identified 

The SERVQUAL scale has a greater informative contribution than other methods of measuring quality, makes 
it possible to determine the most relevant attributes for clients in relation to their expectations, allows the 
identification of strong and weak points in the provision of services and contributes positively to the improvement 
of the decision-making process (Anjos and França 2009).  

Customer satisfaction and loyalty are essential components for increasing the competitiveness of 
organisations and can only be achieved by identifying their needs and expectations, as well as knowing which 
quality factors are most relevant to satisfy them (González Arias, Frías-Jiménez and Gómez-Figueroa 2016). The 
quality of its products and/or services is a fundamental factor for the correct functioning of a business organisation, 
which leads to the satisfaction of customer needs and expectations (Holgu 2017). 

2.2. New customer expectations  

Customer expectations are understood as consumer needs, which they feel should be delivered by a service 
provider (Sanchis and Gil Saura 2012). It is important to bear in mind what our clients' expectations are and to 
design services that are specially aligned with the clients' needs since the same person, for example, may have 
different needs when travelling for business than when travelling for pleasure with their family (Porter 2008). 

In order to offer a valuable service and therefore meet customer expectations, it is important to be clear that 
market orientation is the set of cross-functional processes and activities, aimed at the creation and satisfaction of 
the customer through the continuous evaluation of their needs (González-Gallarza Granizo, Gil Saura, & Arteaga 
Moreno 2011). In the world of hospitality, the guest is the center of all interaction and their relationship with the 
host is an intercultural, cognitive and psychological experience (Vázquez Gómez and Osorio García 2016). 
Competitive markets, changes in customer behaviour and the ability of technology to collect customer information 
have further transformed the way in which customer interactions are managed (Reilly 2018).  

Service quality understood as meeting customer expectations is a key strategy for framing organizational 
structure and functionality within parameters that take into account customer expectations and needs, as well as 
the importance of the human resources the organization needs to respond to these demands. In this effort to aim 
for satisfied and loyal customers, it is essential to understand what they expect from the products and services they 
receive. On the basis of this knowledge, it is possible to define improvement projects, operational plans and lines of 
action in the daily activity of the organization that generate satisfaction, loyalty and, consequently, an increase in 
profits (González Arias, Frías-Jiménez and Gómez-Figueroa 2016). 
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2.3. The faces of hospitality 

Next, hospitality is approached from the perspective of society, university and company which have key 
elements as shown in figure 2. 

Figure (2): It shows the three faces of hospitality, from the society, the university and the company 

Society: 

Society has understood the concept of hospitality in different ways across cultures and eras. When the 
development of this area began to grow, it was understood as an aspect of capital investment throughout the world 
(sandro formica 1996). To understand correctly what culture means, it would be interesting to start by defining the 
concept of culture. This term is understood as a set of basic assumptions and values, life orientations, beliefs, 
policies, procedures and behavioural conventions that are shared by a group of people and can influence the 
behaviour of each member (Spencer-Oatey 2009). Culture can be divided into five different dimensions: power 
distance, avoiding uncertainty, individualism and collectivism, masculinity and femininity, and long-term and short-
term orientation (Bolton et al., 2013). The sixth dimension of culture is indulgence in moderation (Hofstede and 
Hofstede, G.J.Minkov 2010). 

Therefore, when relating the above concepts to the hospitality industry, it is important to take into account the 
place and context in which hospitality and tourism development have begun to understand the concept of 
hospitality in all cultures. 

University: 

There is an emerging horizon of a type of tourist who is more sensitive to new experiences and values, with 
greater criteria in their decision-making processes, more respectful of local cultures and interested in them, and 
capable of valuing cultural contents, those that are authentic and rigorously interpreted. This long-term perspective 
can and must also mean a change in the generation of adequate supply to meet new needs. Faced with these changes 
in the tourism sector, the university is considering changes in its methodologies in order to adapt to the new needs 
of the sector. All of this has led to the consolidation of training in tourism and hospitality in the university sphere 
over the last decade. 

There were two first institutions that started to offer hospitality programmes. These were: Ecole Hôtelière de 
Lausanne (Switzerland) in 1893 and Cornell University (Nueva York; United States). Regardless of the location, the 
programmes offered by these two institutions had the purpose of preparing students for careers in different areas 
of hospitality and tourism (sandro formica 1996).  

The faculty aims to manage the talent of future professionals by preparing them for their immediate future as 
talent management is a source of competitive advantage (Reilly 2018). On the other hand, reflections on hospitality 
in the academic field have highlighted the need to take up again the foundations of hospital action, and bring them 
to the sphere of institutions providing food and beverage and accommodation services (Vázquez Gómez and Osorio 
García 2016). Often, hospitality management students studied the common modules together with generic business 
students, with little application to the details of the hospitality sector (Lashley 2015). 
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Company: 

The hospitality industry has evolved dramatically due to the global economic transformation and the 
phenomenon of globalization, and with it, the way it designs, develops and improves its products and services. The 
sector has its particular characteristics, which are the intangibility of the services through experiences, 
inseparability of the product and consumption of the specified service, as well as its heterogeneity of services among 
others. However, going further and deeper, this industry is particularly different from other sectors, as it is 
considered a human resource-centered industry. The success of any tourism enterprise depends on carefully 
considering everything outside of it and within it. The importance of looking at the environment is given by its 
constant changes according to the dynamics of tourism as an economic activity and its evolution, as well as by those 
elements that the company possesses which are considered to be strong points, which can be strengthened, and 
which allow it to face up to the situation projected by the environment (Ruíz Torres and Herrera Consuegra 2012). 

There is a set of intangible assets that must be managed, not only to maintain, but especially to strengthen the 
competitiveness of enterprises. Thus, intellectual capital can be defined as a set of assets of a company which, 
although not reflected in traditional accounting statements, generate value in the future as a result of aspects related 
to human capital and other structural aspects such as: the capacity for innovation, customer relations, the quality 
of processes, products and services, cultural and communicational capital. All this allows a company to take better 
advantage of opportunities than others, giving rise to the generation of future profits (Gazzera and Martínez 2009). 

It is crucial to understand that not only the Human Resources Department in an organization can do all the 
work if it is not backed up by the leader's actions and ways of doing things. There has been a general misconception 
in the recruitment of managers, supervisors and directors who do not understand that dealing with human 
resources is one of their main duties and is part of their role in continuing to motivate their respective teams. 
Another important point is training, in which companies invest large amounts of money but do not get the expected 
results, so leaders are frustrated because they do not know how to improve their team's performance. When 
intangible services are provided, an important role appears in the performance of employees, defined by their 
personality, attitude, appearance and behaviour, which indirectly projects the image of the organization and will 
subsequently affect the overall customer experience (Bharwani and Butt 2012). This important function of 
employee hospitality makes the industry highly dependent on them when trying to provide excellent service and, 
at the same time, be a profitable business. That is why Human Resource specialists have a challenge, so they have 
the role of making these employees happy and motivated to have the lowest possible turnover (Myung et al. 2013). 
Hotel companies today are aware that to stay in the market they must make radical changes in their quality of 
service, not only towards their external clients, but also towards their collaborators, the services offered are 
historically perceived by both the tourist and the receptionist, with a different experience during the 
accommodation process (Veloz 2016).       

2.4.  Key hospitality competencies  

Boyatzis coined the term competence as an underlying characteristic of a person that drives or causes superior 
or effective performance (Boyatzis 2002). Competency-based education focuses on individual needs, learning styles 
and potential for the student to master the skills identified by the industry. It formulates cognitive activities within 
certain frameworks that respond to certain established indicators and states that they must remain open to the 
future and the unexpected. In this way, it is possible to say that a competence in education is a convergence of social 
and affective behaviours and cognitive, psychological, sensory and motor skills that allow a role, performance, 
activity or task to be carried out adequately. The concept of competence, as it is understood in education, results 
from the new theories of cognition and basically means knowledge of execution. Since every process of "knowing" 
is translated into "knowledge", it is possible to say that competence and knowledge are reciprocal: knowing how to 
think, knowing how to perform, knowing how to interpret, knowing how to act in different scenarios, from oneself 
and for others (Vázquez 2015).  

Service companies emphasize the importance of developing various skills and the training of competencies 
such as teamwork and service orientation among others. Investment in training and skills development 
programmes is significantly associated with the ability to provide a quality service. Therefore, it is important to 
develop the competence of service orientation as its adoption by service companies has become in recent years a 
crucial factor in improving customer satisfaction, customer loyalty and employee satisfaction and therefore 
company profits (Zehrer 2009). It is important to develop an awareness of these operational needs in order to 
develop a greater awareness of hospitality (Lashley 2015).  

Tourism makes contact between cultures more dynamic as the journey itself involves not only a movement in 
space, but also contact with an "Other". Some authors define travel as an intercultural encounter that builds bridges 
between two different cultures, through coexistence and communication. This proposes to problematize, how the 
experiences of the tourist are in the place of the "Other", in terms of the "own" and the "other". (Noguero 2013). The 
basic purpose of hospitality is to establish human relationships or strengthen existing ones (Vázquez Gómez and 
Osorio García 2016). This reflection invites us to consider the importance of empathy as another of the necessary 
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skills to be developed in hospitality professionals, since empathy has an influence on creating a better 
understanding in the tourist-hospitality interaction, by allowing them to understand and see relationships from 
different points of view (Fox 2015). Empathy, understanding the needs of customers, affects whether a customer 
recommends a hotel or a restaurant and the subsequent intention to return to these establishments (Gracia and 
Gumbau 2008). 

Finally, this desire to provide an "experience" for consumers also requires promoting the relationship between 
employees (Clayton and Boxill 2012). Practices that emphasize empowerment and teamwork are seen as a 
combination of developing a service culture and harmonising the relationship between employer, employees and 
customers (Zheng 2009). Teamwork is vital to an organization because it improves performance, particularly when 
problems are complex and multi-faceted. Therefore, teamwork is key to developing an excellent customer 
experience (Özgener 2003). 

Therefore, the skills of service orientation, empathy and teamwork respond to the need to offer hospitality 
based on excellence, because hospitality is about interpersonal interactions that go beyond economic transactions, 
involving psychological, social and cultural aspects (Vázquez Gómez and Osorio García 2016). The competencies 
highlighted in the previous section are analyzed in more detail below. 

Service orientation: 

Service orientation is the ability to customize, trying to smooth the roughness of standardization and this 
allows to make a difference in the service offered to the customer.  The service providers propose aspects that go 
from smiling at the client; having visual contact with him, and giving him a warm greeting; meeting his needs and 
tastes; to, spending time with him; offering him help; having a brief conversation, or showing personal interest in 
his needs (Vázquez 2014). In my professional experience, I usually collaborate in the organisation of training in 
hotel companies for their employees and one of the key points is always customer orientation, emphasising the 
importance of kindness, smiles, and close treatment since, although it seems obvious, this does not always happen 
in professionals. 

The emotional intelligence and service orientation are two key features considered relevant in students in the 
tourism industry, both of which have a direct impact on the final service offered to the client.  A person with high 
service-orientation skills possesses the following characteristics: positive attitude and cheerfulness, enjoys working 
with and for other people, has the ability to put the client at the centre of everything, has a high level of energy, 
considers work primarily as a human relations profession, is flexible and enjoys receiving new demands and 
experiences, and finally, allows clients to be right, even if they are not (Walsh, Chang and Tse 2015). 

 

Figure (3): Key features of students who want to study Tourism 

It is important to develop and instil leadership styles focused on service orientation to generate customer 
loyalty, especially in-service sector organisations. The development of this competence can be included in 
Leadership Development Programmes (Popli and Irfan 2017). 

The automation of service processes and a changing balance of co-production of employee services to 
customers is becoming the norm in many industries, creating a more commoditized and digitized economy. 
However, this movement is far from human touch, which is particularly evident in the field of hospitality where 
human contact skills are seen as a source of competitive advantage contributing to the efficiency of service delivery 
(Solnet et al. 2019). New customers are connected customers, who wish to have multiple possibilities to interact 
with the company during the whole process of purchase or enjoyment of the service and expect to receive an 
excellent service before, during and after that process (Mosquera, Olarte Pascual and Juaneda Ayensa 2017). 

Service orientation refers to a collection of individual predispositions and an inclination to provide service, to 
be courteous and helpful, thoughtful and cooperative in dealing with customers. There are different personal factors 
and contextual influences that impact the final customer experience (Ross, May and Stuart 2020).  Customer 
orientation is key to obtaining customer satisfaction. Satisfaction leads to loyalty. Once customers have placed their 
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trust in a company and are confident that the company will continue to deliver high quality products, they will 
continue to use its services (Wan Nur Syifa Wan Ahmad Tajuddin and Syafiqah Md Nayan 2020). 

Empathy: 

Empathy is the cognitive and affective recognition of one person's state of mind by another. It involves deep 
understanding, intellectually and emotionally, of the other's life situation. Although there are authors who give more 
importance to cognitive aspects and others to emotional aspects, in general, the relevance of both aspects is 
recognised (Martínez, V. Perez 2011). The first was cognitive empathy and is described as the ability to understand 
how a person feels and what they might be thinking. This type of empathy is what helps us to be better 
communicators by helping and transmitting information in the best way to the other person. It relates to recognising 
the real state of others by thinking from their perspective and responding accordingly and helps an individual to 
understand another person's point of view, to anticipate the reactions and needs or opinions of others.  Emotional 
empathy is the ability to share another person's feelings (Goleman 2014). 

One of the most important aspects of thinking about a design created from empathy is to interact directly with 
the user of the service being designed. Without their active participation, it is difficult, if not impossible, to reach a 
level of empathy that has a positive influence on the overall design (Fox 2015). 

The competence of empathy has been considered an important factor in understanding and meeting the needs 
of customers and is considered one of the five main requirements needed to provide a high quality service; it is 
openness to the other and the others, it is being accessible to the requirements of the world, attentive to what is 
different from oneself (Gabriel Porta and Nelida Flores 2017). 

Empathy is the ability to understand and identify with the thoughts or feelings of another as if they were one's 
own. To feel and show empathy, it is not necessary to share the same experiences. It is about understanding the 
other person's point of view and perspective (Barison 2018). 

Since the tourism industry is evolving due to the effects of globalisation and the innovation of products and 
services offered, empathy should be recognised as one of the skills that a professional in the tourism sector should 
acquire and develop in higher education institutions.  The competence of empathy allows the work of the 
educational world to be intertwined with the working environment. This is due to the fact that the labour market 
requires agents of change, which is why universities must train flexible, empathetic and entrepreneurial graduates 
(Rivas García, Cardoso Espinosa and Cortés Ruiz 2019). 

Teamwork: 

The globalisation of the economy has created a new context, which shows that the competitiveness of 
organisations is based on skills. A new awareness is thus generated, with competence management being a key 
factor for success, as well as an essential and inevitable strategy for the survival of organizations. In order to be able 
to adapt in this changing world, the universities, as institutions responsible for the preparation of professionals and 
their professionalisation, have to respond to the needs of the moment and, therefore, cannot be separated from the 
relationship between the academic world and the world of work. Transversal competences are now treated like any 
other competence. In other words, university students face learning processes that allow them to work, learn and 
evaluate their teamwork, negotiation and decision-making skills. (Nadal 2015). 

Teamwork is essential in hospitality. A hospitality organisation is made up of different departments and 
working groups that must work together and in coordination to meet and exceed the needs of the guest and also to 
achieve the main objectives of the company. Generally, the terms team and group are used synonymously, but they 
are not the same.  Learning to work in teams has been considered one of the most important interpersonal skills a 
person can develop to obtain a job, be productive and achieve professional goals and successes.  Teamwork skills 
are the most important requests from recruiters in the hospitality industry. They are often deficient in college 
graduates and, at the same time, are among the top ten skills that employers consider good employees should have 
(Kapoor and De Vill-López 2015).  

Teamwork is one of the key competencies for the development of many professionals. That is why this 
competence must first be defined in the curricula and then controlled and ensured by the students (Jaca García, 
Viles Diez and Zárraga Rodríguez 2016). 

Teamwork is a necessary competence for organisational success and its success is entirely influenced by the 
effectiveness, knowledge sharing and commitment of the team. A team is defined as a grouping of two or more 
people who interact in a dynamic, interdependent and adaptive way, in which each member has a specific role and 
shares responsibility for their results in an organisational environment (Rojas, Jaimes and Valencia 2018). 

Teamwork is a highly valued skill in the work context. However, it is recognised as deficient in initial university 
training. The development of competences in Higher Education students is becoming a priority issue for study in all 
universities with quality systems in place. In this sense, the quality of the students' competence in teamwork is also 
an aim, as well as the assessment that the teachers make of it (Asún Dieste, Rapún López and Romero Martín 2019). 
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The continuous advance of information and communication technologies (ICT) has created a demand for 
training in new skills, called 21st century skills. These are made up of high skill competencies such as higher thinking 
skills and teamwork skills (Almerich et al. 2020). 

Service companies emphasize the importance of the development of diverse skills and the training of 
competencies such as teamwork and service orientation among others, responding to the need to offer hospitality 
based on excellence, because hospitality is about interpersonal interactions that go beyond economic transactions, 
involving psychological, social and cultural aspects (Vázquez Gómez and Osorio García 2016). 

2.5. Different training for a differential placement  

Higher education must develop training that, assuming a multidisciplinary perspective, integrates knowledge, 
procedures, attitudes and values in the context of situations of reflection, self-learning, creativity and divergent 
thinking. Therefore, it is understood that translating these ideas into educational practice requires, in general, that 
Higher Education institutions join a transformative process by creating structures and ways of feeling, thinking and 
acting that generate conducive behaviours. 

The labour market demands professionals who have skills that go beyond the contents of the curricula 
themselves: the so-called key or transversal competences, which implies that the agents involved in the teaching-
learning process of the students have to develop teaching methodologies that allow the adequate acquisition of 
these competences. The teaching methodology has to take into account these new challenges faced by the tourism 
sector. However, the traditional methods of university teaching, in which the teacher decides the information that 
the students receive, make them into a mere recipient of information, which has shown that these teaching systems 
prepare students to pass an exam, but do not enable them to face a real situation. 

3. Learning framework for the development of hospitality skills  

The importance of contributing to the professional development of the student and his or her insertion in the 
world of work should be stressed. The complex and changing environment that university students, future 
professionals, will have to face will lead them to demonstrate that during their studies they have acquired a 
comprehensive training that makes theory and practice perfectly interrelated. That is why the EHEA (European 
Higher Education Area) in recent years has begun to prioritize that studies are oriented to employability, developing 
professional skills and training students to develop professional activities (Pérez López and García Manjón 2008).  

The research proposes an incremental learning process in which the student carries out different learning 
activities integrated in an iterative process of 3 phases as described in figure 4. Overall, the process helps the student 
to identify his or her starting point in terms of the level of acquisition of these competences, then to learn and reflect 
on how he or she could enhance and implement them and finally apply them in the professional world. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure (4): Iterative process for the development of hospitality skills 

Each phase and its deployment are described in more detail below. 

3.1. Planning the phases  

It is recommended that the above phases be deployed during the different academic years. Phase 1 should be 
deployed at the beginning of the Tourism studies. The student joins the university world and needs to establish a 
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Phase 2

Reflection

Phase 3
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solid learning base. For this reason, the focus of the training is on general training in the field of tourism and 
hospitality to learn about tourism and its main agents. Phase 2 should be deployed during the Tourism studies. The 
contents should focus on learning more about the operational aspects linked to the sector and reflecting on them in 
order to prepare for phase 3.  Phase 3 should be deployed at the end of the course in order to complete the student's 
preparation for their future professional career. To monitor the progress of the phases it is necessary to define 
indicators that demonstrate the evolution of the student. It is proposed that these indicators be linked to the 
competences distributed in the curriculum subjects. 

For each competence, a numerical scale from 0 to 4 similar to this one is proposed. 

• G06 - Empathy and interpersonal communication: being able to understand other people's emotions and 
points of view. 

Indicators: 
0. Could not be measured. 
1. Listen carefully and with genuine interest and express yourself clearly and assertively. 
2. Makes an effort to interpret the state of mind of others as expressed in non-verbal expressions, tone of 

voice, etc… used. 
3. He is interested in what motivates others, as well as what they dislike. 
4. Is able to give and receive feedback appropriately. 

 
• G07 - Teamwork and collaboration: to be able to cooperate actively and in solidarity to achieve common 

objectives.  

Indicators: 

0. Could not be measured. 
1. It willingly shares the necessary information available to it to contribute to the different projects. 
2. Is respectful of team members with whom he disagrees and places this discrepancy in the situation rather 

than on a personal level and trusts the integrity, honesty and competence of others. 
3. He is willing to negotiate his own objectives or points of view for the benefit of those in the team. 
4. Contributes with his or her contributions to the objectives of the organisation.  

 
• G10 - Service orientation: implies the desire to help or serve others. 

Indicators: 

0.   It could not be measured. 
1. Echoes the needs of others. 
2. Establishes effective help and support relationships. 
3. Identifies the needs of others and is concerned with finding effective ways to resolve them. 
4. Identifies the needs of others and anticipates providing tailored solutions. 
These indicators are updated for each student at the end of each phase in order to monitor the acquisition of 

the skills by the student and if necessary, carry out reinforcement sessions to complete the learning. 

3.2. Phase 1: Discovery 

Discovering the student's starting point is key to starting the development process. The aim of the first 
discovery phase is to assess the state of acquisition of the student's hospitality skills in order to accompany him/her 
during the process of developing them.  

A good way to carry out this phase is through in-depth interviews or tests that help to see the starting point. 
This practice is usually applied in the selection process of companies. Therefore, it is proposed to carry out 
interviews or tests that allow the identification and quantification of these competences from a series of structured 
questions that allow them to be quantified. It is recommended to have different questions for each competence. 

 
 

3.3. Phase 2: Reflection 

The knowledge of how to offer a service allows us to establish an objective towards which we can move 
forward from the starting point. The aim of phase 2 is to learn and reflect on key concepts in the hospitality industry 
through the development of the main operational skills linked to the hospitality sector. This reflection allows the 
students to enhance the competencies to reach the customers' expectations. Some examples of learning activities 
that are proposed to be used in this phase can be framed in curricular subjects that allow the acquisition of 
theoretical foundations, such as cases or role plays that pose scenarios with real situations for the students to reflect 
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on the actions to be taken and the consequences that this entails. Other complementary activities to be included to 
enhance reflection could be interviews or mentoring sessions that help the students to increase their degree of 
reflection through self-evaluation of why they have acted in a certain way. 

3.4. Phase 3-Experience 

Living real experiences allows for the consolidation of learning. The objective of phase 3 is to contribute to the 
development of skills linked to the hospitality being studied by living a professional experience that allows the 
learning and reflection of phase 2 to be put into practice through real situations. The activities proposed encourage 
learning that is closer to the professional world, such as curricular or extracurricular internships. The Tourism and 
Hospitality studies are studies with a highly professional approach, which usually include subjects linked to 
compulsory or optional curricular internships in the degree.  

This process can be carried out once or more times within a training programme or between different training 
programmes, as the need for continuous training has become an indispensable element for a competent 
professional profile of interest to the sector. 

3.5. Key factors in the progression of learning 

The previous sections have described how to carry out the different phases in order to be able to collect the 
necessary information to monitor progress in the acquisition of competences. The next step is to analyse the 
progress of the students and see if there are any factors that can condition the learning progress. 

It is proposed to analyse if this progress is the same for all the typology of students, for example, to analyse 
elements such as maturity, gender, their previous work experience in the sector, if they are aware of the typology 
of companies in which they are interested to carry out phase 3 among others. Being able to segment the progress of 
the indicators can give us clues on how to make adjustments in the activities to contribute to more effective learning. 

4. Conclusions and further research 

The hospitality and tourism industry currently play a prominent role in the global economy. The client is 
increasingly demanding and is characterized by high expectations and greater knowledge of available offers and 
destinations. Evaluating the concept of hospitality from the point of view of society, the university and companies 
allows to have a global vision of the concept that helps to understand its importance within our society and sector. 
While society understands the concept of hospitality from the point of view of empathy with cultures, companies 
have detected that the management of the concept of hospitality is a differential value with regard to their 
competitors. Learning how to manage hospitality it is very important in order to face the new expectations of the 
customer. The current crisis in the sector due to the COVID-19 gives even more importance to these factors.   

Taking into account the current and future needs of the sector, universities have the challenge of training the 
professionals of the future. It is a sector that plays a key role in our society with multiple career opportunities, which 
means that the sector increasingly requires the entry of new talent with skills that go beyond knowledge.  One of 
the challenges for universities must be the differential placement of students and, therefore, the development of 
hospitality skills in students is one of the key elements to contribute to their insertion in the labor market. If the 
future professionals of the hospitality sector develop the key competences, they become competent professionals 
being able of meeting the new expectations of the client, thus responding to the needs of the sector.  

This article has two purposes. On the one hand, service orientation, empathy and teamwork are identified as 
relevant skills to achieve an excellence service. On the other hand, a learning framework is presented for the 
development of these competences within the university studies.  
• Phase 1-Discovery: The objective is to measure the students ‘profile according to the service orientation, 

empathy and teamwork skills in order to guide them during the process of their developing. This phase proposes 
the use of analytical tools used by human resources professionals in this field as learning activities for the 
students. 

• Phase 2-Reflection: The objective of this phase is for the students to learn the fundamentals of how to offer an 
excellent service and to reflect on how to apply them in different real situations linked to the professional world. 
In this phase it is proposed to carry out learning activities that allow the acquisition of theoretical concepts, such 
as cases or role plays that create real situations.  Thus, the students reflect on the actions to be taken in specific 
situations. Other complementary activities to be included to enhance reflection could be interviews or mentoring 
sessions that help the students to increase their degree of reflection through self-evaluation about why they have 
acted in a certain way. 

• Phase 3-Experience: The aim of this phase is for the students to put into practice what they have discovered and 
reflected on in the previous phases so that they become aware of their way of acting, set themselves challenges 
and learn to solve real situations. The activities that are best suited to offer learning that is closer to the 
professional world are those that have to do with being able to exercise professional practice. 
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This research has two ongoing lines of work. One is the deployment of this learning framework in the Bachelor's 
degree courses in Tourism and Hospitality Management and the other is the expansion of other relevant key 
competences. 
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1. Introduction 

The increasing emphasis on tourism as an engine of Africa’ economic growth is due to not only its climate but 
also gifted with fascinating attractions, which makes this country attractive to tourists. For example, global tourism 
arrivals in 2019 increased to 1,5 billion, a 4% increase of a previous year and representing the tenth year of 
consecutive growth (UNWTO, 2020). Luxury tourism market is seen as a possible strategy of growth for developing 
countries and an agent of development because of its potential to contribute to the economy growth of tourism 
destinations by increasing socio-economic on the livelihoods of poor in rural areas (Mwai, 2019), employment 
opportunity, developing infrastructure, and attracting foreign exchange earnings. However, one cannot ignore the 
necessity of development and innovation in the agricultural sector. However, no one should ignore the costs, risks 
and impacts of social and environmental impacts on both tourist and community living in tourism destination.in 
addition to safety concern, two Ebola virus disease (EVD) outbreaks in Africa raised a concern to the tourism 
industry.  

The 2018–2019 outbreak of the Ebola virus disease (EVD) in North Kivu and Ituri has been declared 
International public health emergency (WHO,2019). In 2019, Rwanda was on high alert as the Ebola case was 
confirmed in Goma, with the possibility of the disease crossing its borders. As a result, some countries advised their 
citizens to avoid travel to infected areas. According to Ries (2019), the Centers for Disease Control and Prevention 
(CDC) issued a level two travel warning to their citizens to avoid essential travel to the affected areas or nearby 
countries to include Rwanda or take special safety measures.  

2. Description of terms 

The name of Ebola virus disease (EVD) came from Ebola River in DRC and is a member of Filoridae family. 
Currently, there are five types of Ebola identified: Zaire (actual DRC), Sudan, Bundibugyo, Ta¨ı Forest and Reston. 
Zaire, Sudan and Bundibugyo make fatal illness in human beings with case fatality rates ranging from 25% to 90% 
(Kraemer et al, 2020) EVD has significant epidemic potential and affect tourism sector, as shown by the 2013–2016 
West African outbreak (Alive2green,2015).  The Ebola outbreak in West Africa was unique, being larger than all 
previous outbreaks combined since first Ebola outbreak in 1976, with the total of 28 646 reported cases and 11 323 
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death cases (Coltart et al., 2017). The current 2018–2019 outbreak of the Ebola virus disease (EVD) in North Kivu 
and Ituri also known 11th Ebola outbreak was also the largest outbreak that has occurred in DRC since the first 
Ebola outbreak in 1976, and is the second largest of all Ebola outbreaks after the 2014-2015 West Africa outbreak 
with 3262 cases and 2232 deaths (Shears and Garaven, 2020). 

3. Action and reaction of tourists  

Based on past experience, tourism and hospitality related stakeholders needed to be better prepared, in terms 
of emergency preparedness and working with government to deal recent 2018-2018 Ebola outbreaks. EVD has 
significant epidemic potential and affect tourism sector, as shown by the 2013–2016 West African outbreak 
(Alive2green,2015). In the past the Ebola virus outbreak of 2014-2015 in countries such as Guinea, Liberia and 
Sierra Leone, research showed that Ebola scared off many tourists and have affected tourism in African countries. 
For example, In Africa 50% of tour operators reported that they experienced cancellations due to fears of the virus. 
Despite the large distance involved South African tourism also experienced declines in tourism business due to the 
same problem. In October 2014, the Hotels Association of Tanzania reported a 30% to 40% declined in tourism 
business compared to 2013(Alive2green,2015). 

On 14th July 2019 the first case of Ebola was reported in Goma Town very close to Rubavu district in Rwanda 
with the small boarder and large boarder. Learning from Learning for 2013-2014 Ebola outbreaks, World Health 
Organization requested Rwanda not to close borders to avoid illegal entries but to coordinate crisis management 
and implement communication plans in country. WHO Director-General Tedros Adhanom Ghebreyesus praised   the 
actions taken by Rwanda and confirmed that there have been no cases of Ebola reported in Rwanda, despite high 
levels of traffic and movement between Goma and Rubavu at least more than 55,000 people per day (WHO,2019). 
In response to this crisis, Rwanda trained health workers in early detection and response, educating communities 
including tourism stakeholders about Ebola, screening for Ebola symptoms at points of Entry and vaccinated health 
workers (WHO,2019) and community living at the border with DRC. 

4. The image of Rwanda and luxury tourists 

Rwanda as one of East African countries is a land of thousand hills often known as Switzerland of Africa 
bordered by Uganda in the North and North-East, Burundi in the South and Democratic Republic of Congo, and 
Tanzania in North East.    Rwanda is beautiful and gifted with fascinating attractions, which makes this country 
attractive to tourists. Due to its size with only 26,338 square kilometers, good infrastructure and safe for both 
community and visitors enables tourists to visit most of the attractions in few days as many tourism attractions are 
close to each other. Despite 1994 genocide against Tutsi, Rwanda is now ranked as a new luxury travel destination 
in Africa.  

The optimism for achieving the set target despite the economic and political headwinds in its attraction to 
luxury tourists is fuelled by the good governance of HE Paul Kagame supported by government bodies who invested 
in the domain of logistics, infrastructure, connectivity and the knowledge economy (LICK). In less than decade, large 
numbers of projects and luxury hotel development opportunities have been shown in Rwanda. Most notable are the 
opening of excellent lodges (e.g Bisate Lodge in Volcanoes national park), hotels (e.g Radison Blu within Kigali 
Convention Center, Marriot hotel, Cerena Hotel) and camps (Magashi tented camp on shores of lake 
Rwanyakanzigain Nyungwe national park). Further projects contributing to luxury tourism destination include 
Rwanda air with direct flights to Africa, America and European countries, center of MICE (ranked as the leading 
destination for meetings, incentives, conference and events attracting the highest number of conferences travellers 
from all part of the worlds), and virunga volcanoes. The expensive gorilla tour packages, in addition to luxury lodge, 
hotels and camps all over the country make researchers continue to question Rwanda’ luxury image, possibly reason 
for making this country ranked among top ten American luxury tourists (Bizimungu, 2019; West,2019). However, 
due to Ebola 2013-2014 CDC issued travel notice during the 2018–2019 outbreaks of the Ebola virus disease (EVD) 
in DRC and nearby countries (Ries,2019); Rwanda tourism market of luxury tourists should have been negatively 
affected. This study seeks to identify the Impact of the 2018–2019 outbreak in (DRC) on American Luxury tourists 
to Rwanda.  

This study focuses on the following hypotheses: 
Hypothesis 1: 
Ebola outbreak of 2018-2019 in DRC did not affect luxury tourism market in Rwanda, especially American luxury 
tourists, since the country is very safe, and well organized to effectively control the infection to enter the country. 
Hypothesis 2: 
American Luxury tourists continued to visit Rwanda because of tourism strategy to target this market 
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5. Methodology  

This study relies on luxury tourism statistics published on various websites. Data are studied to measure the 
difference in tourism patterns, including those of the American luxury tourism, in three years: 2017, 2018, and 2019. 
These years were specifically chosen, since 2018-2019 Ebola outbreaks were reported in the second of them. If this 
disease affected travel trends in Rwanda among American Luxury Tourists, noticeable changes would have occurred 
in the numbers of tourists visiting volcanoes park hosting gorillas in that period. 

6.  Research model 

Research model used in this study is deductive method. Deduction entails moving from the general to the 
particular, as it start from an existing theory (EVD have negative impact on tourism), formulate hypothesis (see 
hypothesis formulated), collect data to test the hypothesis, and analyse the results to found out if the data reject or 
support the hypothesis (Locke, 2007). A deductive method is used to analyse the data on American luxury tourists 
in Rwanda taken from the websites; the data are compared to determine which are most accurate. In addition, a 
literature review has also been conducted in order to have comprehension into the theories, methods, and 
deductions of other scholars. 

7. Findings  

Rwanda received was warned about the 2018-2019 Ebola outbreaks in Democratic republic of Congo, 
particularly in North Kivu and Ituri. Despite warnings related to travel in DRC and nearby countries, Rwanda 
accommodated 1.711 million visitors. International tourists increased by 8% compared to 2017. Revenue from 
Gorilla trekking permits in Volcanoes National Park performed attracting luxury tourists excel during 2018-2019 
EBV, recording 25 per cent growth from 2017 to $19.2M. In all, 1.711 million tourists were on the move in Rwanda, 
of which from sale of 15,132 gorilla permits during the year. In addition, revenue from Gorilla trekking permits in 
Volcanoes National Park grew by 25 per cent in 2018 to $19.2M from 2017.  Despite the flow in prices, luxury 
tourists from the United States grew 114%, along with those from China, Australia and Nigeria constituted the 
highest number of visitors that reportedly grew eight per cent to 1.7 million last year from 1.3 million in 2017. 
Report on American luxury tourists during 2018-2019 EVD showed that Rwanda was among the top 10 countries 
that have experienced significant increases by percentage in year-over-year bookings among American travellers 
at 114 per cent. 

In 2019, however, the number of visitors reduced with over 1.6 million visitors may be due to Ebola fears 
particularly in July with the first case reported in Goma. However, in that year, Rwanda had over 17,249 visited 
mountain gorillas in volcanoes National park. In the same year, the increase on the park permits sold at 25 percent 
growth rate, giving the nation USD 28.9 million, compared to 2018. 

Table (1): Volcanoe’s number of gorilla permit’s and revenue since 2017 
Year  Visitors(million)  Gorilla permits  Revenue (USD)  Percentage  

2017 1.7 10,240 15.7M 14.1% 

2018 1.711 15,132 19.2M 25% 

2019 1.6 mill 17,249 28.9 M 25% 

     

                 Source: Rwanda Development Board (RDB) 

8. Analysis  

In comparing all visitors coming in Rwanda and luxury tourists during 2018-2019, several common trends can 
be identified. Although Rwanda attracts luxury tourists all over the world, most of the luxury tourists that came to 
Rwanda during 2018-2019 EVD are from America. The number of tourists increased in 2018 but reduced in 2019. 
However, number of luxury tourists visiting Gorillas increased in 2019 and Gorilla national parks revenue from 
Gorilla trekking permits grew by 25 per cent in two years 2018 and 2019. Our data analysis suggests that the 
number of luxury tourists varied little in 2018 and increase in 2019 the year of the Ebola case reported in Goma, a 
city closed to Rwanda with high traffic per day. Remarkably, there was no decline in the number of luxury tourists 
arriving in Rwanda.  There are several possible explanations for this resilience of luxury tourists in Rwanda during 
2018-2019 EVD: (i) Luxury tourists like other usual tourists, ignored warnings against travel to DRC and nearby 
countries such as Rwanda. The report from WHO with regards to Rwanda preparedness and control of Ebola let 
them believe that this disease did not cross the border. (ii) the health sector’s response to this international 
emergency may also have convinced tourists to modulate the threat. (iii) The fact that the health experts revealed 
that Ebola is extremely rare in travelers and not an easy virus to get as it does not get transmitted through the air 
like the influenza virus does may also have indicated that they are safe from being infected (West,2019). (iv) most 
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Luxury tourists in Rwanda are from America with families and relatives who may be regular luxury tourists, which 
might explain their motivation to visit despite level two travel notice issued by CDC, since they are aware that risk 
areas are far from Rwanda with potential to stop Ebola coming in Rwanda. 

9. Data limitations and assumptions 

This study was limited by the lack of published data detailing the number of luxury tourists visiting Rwanda.  
For example, although there were data detailing the increasing number of American luxury visitors, the origins of 
other tourist visitors is unknown. Hypothesis 1, therefore, is proven, since there seems to have been little fear 
among international tourists particularly American luxury tourists to visit Rwanda even in the height of Ebola 
outbreak in DRC in 2018. 

10.  Conclusion 

Tourism is a very sensitive industry. Negative publicity surrounding a tourist destination often results in 
cancellation of travel due to fear. Indeed, often even a slight risk, especially in regard to human safety (disease such 
as malaria, road accidents, terrorism, etc.), is enough to spur a drastic change of fortune for tourist destinations 
(West,2019). It therefore seems extraordinary that the numbers of American luxury tourists, who visited Rwanda 
in 2018 and 2019, during Ebola outbreak in DRC fears, were not drastically affected. It appears that most of these 
tourists were convinced that Ebola is extremely rare in travelers and not easy virus to get while traveling to nearby 
countries such as Rwanda. 
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1. Introduction 

In a competitive market economy, employees’ attitude is a fundamental locus point for determining and 
attaining efficiency, effectiveness and customer satisfaction in an Organization (Kwizera, et al 2019), especially in a 
service sector and hospitality industry in particular. Attitude is crucial to customer satisfaction in the service and 
hospitality industry world over among employees (Oni, Adewoye, & Eweoya, 2016). The services provided in the 
hospitality industry are intangible and inseparable from the service provider. Due to these attributes the 
assessment of service quality is principally subjective and resides mainly with the customer and their perception of 
the experience (Maggon & Chaudhry, 2018). Subsequently human resource procedures, practices and policies with 
regards to employee incentives among others are vital for the formation of an environment that endorses customer 
oriented behavior (Namuleme, et al 2020). 

Furthermore, the dynamic business environment with relations to the covid19 pandemic and rising customer 
power have inspired businesses to embrace a customer-focused strategy (Shin & Kang, 2020). Consequently, 
exceptional business processes and intangible assets such as brands, powerful human resources and customer 
satisfaction, might become the most indispensable sources of sustainable competitive advantages (Kasemsap, 
2017). Customer satisfaction is an imperative to investigate for several reasons: (i) customer satisfaction is a 
rational gauge for non-financial performance for hotels and can thus ensure their survival. (ii) customer satisfaction 
is not part of a firm’s financial reporting and not a financial indicator that can negatively be influenced by heavy 
investments in innovation (Mahmoud, Hinson & Anim, 2018). (iii) satisfaction gauges signify an indicator of the 
hotels’ standing in the competition for customers. (iv)a hotel’s customer satisfaction rating signifies the repute and 
brand of the hotel compared to others. These rating are used by travellers and customers as a whole before making 
a booking (Kasemsap, 2017; Obiero, 2018). 
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Abstract:  
This study adopted a cross sectional survey design to investigate the effect of employee attitude on customer 
satisfaction in selected hotels in Kampala, Uganda. Using simple random sampling, 179 hotel employees were 
considered in the study. The findings revealed that employee attitude was generally poor ((mean = 1.09), 
while customer satisfaction was at moderate (mean = 1.89) levels. The study also revealed a significant 
positive relationship between employee attitude and customer satisfaction among the selected hotel 
employees (R2=0.558, P<0.05). The conclusion drawn was that employee attitude was a suitable predictor 
of customer satisfaction in the selected hotels. The recommendation was given that then owners and hotel 
management have to focus on facilitating employee development, engagement and empowerment to enable 
them develop a more positive attitude towards their job.  
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Before the outbreak of the Covid19 pandemic, the hotel industry had experienced significant growth in Uganda 
and world over. The increased number of restaurant choices for consumers has fostered heightened competition 
among dining establishments and hotels (Nakazibwe, 2018). Coupled with the fact that there is a high turnover 
among hotel employees in Kampala (Nambooze, 2019), suggesting there might be an issue with employees and the 
working conditions.  This has called for the need to guarantee customer satisfaction among hotels in order to retain 
their clientele, however this practically impossible without a positive employee attitude to their work (Lee, Moon 
& Song, 2018). The purpose of this study therefore is to examine the relationship between employee attitude and 
customers satisfaction in selected hotels in Kampala, Uganda. This paper sought to build on prior studies (Kurdi, et 
al 2020) by investigative the degree to which employee attitude affected customer satisfaction. 

2. Literature Review 

2.1. Employee Attitude 

Employees play a significant role in organisation success and competitiveness and this feeds into the confusion 
and debate among practitioners on the topic of employee attitudes. Employee attitude varies from employee to 
employee with respect to their jobs, their careers, and their organizations (Lee, Moon & Song, 2018).  The need by 
businesses to retain and attract the right talents and foster the right attitude has led to the measuring of employees’ 
attitude provides a signal on how effective the organization is in promoting a favourable environment which breeds 
the right attitude among employees towards their Job and employer (Balta, 2018). 

A positive attitude is achieved through many ways such as good pay (Ogbonnaya, Daniels & Nielsen, 2017), 
training and development that facilitates employees with the necessary skills and knowledge to fulfil the businesses 
objectives (Fletcher, Alfes & Robinson, 2018).  Wikhamn (2019) emphasized the role of innovative and sustainable 
human resource management that develops employee competence in numerous ways as a means of imparting 
commitment, the result of which can be seen in the employees improved performance. Organizational support has 
been documented to influence employee performance in several ways (Kwizera, et al 2019). Effective compensation 
strategies have also been pointed out as a practice that creates increased commitment through compensating the 
employees in line with their superior performance, using both financial and non-financial means (Ogbonnaya, 
Daniels & Nielsen, 2017). Similarly, communication gives all employees a voice within the organization, which 
enables each employee to understand what is expected in regards to their responsibilities and organizational 
mission statement. Good or positive employee attitude will enable employees offer good service with a feeling of 
belongingness (King et al 2013). The factors that influence employee attitude includes employee empowerment 
(Stavrinoudis & Simos, 2016), quality leadership (Asrar-ul-Haq & Kuchinke, 2016), and work life balance (Iqbal, et 
al 2017).  Customer loyalty is influenced by many factors, among which is attitude displayed by employees. Others 
are services pricing, quality, location and class of patrons (Thanabordeekij, 2018) can influence how the employee 
feel about their work and the prestige attached to it. All these influences the level of attitude of employees in the 
service sector including hotels and these actually work hand in hand (Namuleme, et al 2020). 

2.2. Customer Satisfaction 

Customer satisfaction is a measure of how products and services supplied by a business meet or surpass 
customer or client expectation (Fornell, et al 2020). Customer satisfaction is argued to be a psychological notion 
that involves the sensation of wellbeing and pleasure that is the outcome of obtaining what one hopes for and 
expects from a product or service (Kotler and Keller, 2016). It is a judgment that a product or service feature, or the 
product or service itself, provides pleasurable consumption related fulfilment (Basari & Shamsudin, 2020). 

Customer satisfaction is a dominant theme in the service sector (Kwizera, et al 2019) and more so in the 
hospitality industry. According to Leninkumar (2017) customer satisfaction is linked to customer loyalty, this 
suggests that pleased customers have the potential to become loyal customers and to attract new clients to the hotel. 
It is widely understood that customer satisfaction is crucial for enhancing profitability in the hospitality sector 
(Eklof, Podkorytova & Malova, et al 2018). In a competitive marketplace where a business contends for customers, 
customer satisfaction is seen as a core differentiator and has progressively developed to become a main element of 
business strategy. Seeing that hotels of the same star category offer similar services it is comprehensible that they 
compete on the basis of better satisfy customers (Sánchez-Pérez, Illescas-Manzano & Martínez-Puertas, 2020). This 
makes customer satisfaction an asset that should be scrutinised and managed just like any tangible asset. The 
relationship between customer service and customer satisfaction is a vital one (Kasemsap, 2017) and the role of 
employee attitude can never be underestimated. 

Service quality is one of the factors that contribute to customer satisfaction and is therefore a component of 
customer satisfaction measure (Nunkoo, et al 2020). One of the main elements determining customer satisfaction 
is the customer’s perception of service quality.  Studies have shown that evidence support the relationship between 
customer satisfaction and service quality (Sharma & Srivastava, 2018). Similarly studies also confirm the 
relationship between services environment and customer satisfaction (Namuleme, et al 2020). It is a fact that 
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customer satisfaction is almost impossible and impractical without employee involvement (Bahadur, Aziz & 
Zulfiqar, 2018). 

2.3. Employee Attitude and Customer Satisfaction 

It is argued that service is an attitude and outstanding service yields customers satisfaction (Kwizera, et al 
2019). Outstanding service and profitable growth have a direct link, consequently, to employee attitude and 
satisfaction. In fact, the way employees feel about their employer has a significant effect on the overall business of 
a company. Employee attitude is not always easy to measure or control but neglecting it could have calamitous 
results for any company. According to Kurdi, Alshurideh and Alnaser (2020) there is a solid positive link between 
employee attitude and customer satisfaction. This suggests that if employees have bad attitude and low morale, 
their productivity and work quality would be radically lower than the required standards resulting in lower 
customer satisfaction, while the opposite would ring true if employees were happy and satisfied with a company.  
Lee, Moon and Song (2018) found similar relationship in their study, they also pointed out the fact that employees 
attitude reflected the quality of services. Kind and friendly employees tend to build rapport with customers which 
ultimately results in customer satisfaction (Lee et al 2018). Sebastiampillai and Holm (2017) found that job 
satisfaction, employee empowerment and customer orientation were significantly correlated with customer 
satisfaction. Customer service can be seen in the attitude of the staff towards the customer. It is said that service 
and for this matter, customer service is inseparable from the service provider (Bahadur, et al 2018). Numerous 
empirical studies show a strong positive relationship between employee satisfaction and customer satisfaction. As 
suggested by a wealth of findings (Nunkoo, et al 2020; Kloutsiniotis & Mihail, 2018; Alhelalat, Ma’moun & Twaissi, 
2017; Singh et al 2017), positive changes in employee attitudes lead to positive changes in customer satisfaction.  
On the basis of the reviewed literature, the following null hypothesis is stated: 
Ho1:  Employee attitude does not significantly affect customer satisfaction in selected hotels in Kampala, 
Uganda. 

3. Methodology 

The study adopted a cross sectional survey design and a quantitative approach. A quantitative approach is 
strongly related to deductive testing of theories through hypotheses, while the cross sectional was design was 
adopted due to the fact that it makes data collection faster (Osunsan, 2020). The survey design was adopted because 
of its versatility in data collection; its effectiveness in collecting data on several variables at low cost and quickly; 
and its generalizability (Osunsan, 2020). Employees of 46 hotels in Kampala were considered for the study (Uganda 
Hotel Owners’ Association, 2016), targeting 276 respondents and the response was 179. Simple random sampling 
was used to identify 6 hotel employees in the respective hotels. This sampling was adopted in the context of this 
study due to its ease, fairness, representativeness of the population, and the fact that it can be used to draw 
conclusions on the basis of the results of the study (Sharma 2017). The response rate was 65%, which exceeded the 
60% response rate considered to be minimally acceptable (Pickett, 2017). The research instrument consisted of 3 
sections collecting data on demographic characteristics, employee attitude and customer satisfaction respectively. 
A four-point scale questionnaire was used to collect data on perception of employee attitude (11 items) and 
customer satisfaction (10 items); the four-point scale included: 1=strongly disagree; 2=disagree; 3=not sure and 
4=agree. Some of Sebastiampillai and Holm (2017) suggestion were used as measures for customer satisfaction, 
while some of the indicators of Kwizera, et al (2019) were used for employee performance. The study found that 
the content validity index (CVI) of the instrument was 0.79 with reference to Masuwai and Saad (2017) who stated 
that if the CVI is ≥ 0.70, the instrument can then be considered valid.  The analysis was conducted using Means and 
Standard Deviations to compute the central tendency and measure of dispersion of the study variables. To interpret 
the mean values, the following numerical values and descriptions were used: 3.26-4.00 – Very good, 2.51-3.25 -
Good, 1.76-2.50 –Moderate, and 1.00-1.75 -Poor. Additionally, inferential statistics was used to determine the 
variations in the dependent variable. Specifically, linear regression analysis was used to determine the effect of the 
independent variables on the dependent variable. In addition, simple regression analysis was conducted as:  Y = β0 
+ β1 X1 +μ. Where, Y = independent variable, β0 = intercept of Y, β= parameter of the dependent variables, and μ 
= error term. The equation was converted in order to estimate the regression model as follows: EA = β0 + β1CS 
+μ. Where EA= Employee attitude, β0 = Constant, β1 = Coefficient of Customer Satisfaction, μ = Error term, CS = 
Customer Satisfaction. The coefficient β1 was used to identify the effect of employee attitude on customer 
satisfaction in selected hotels in Kampala, Uganda. A significant (positive or negative) coefficient would suggest a 
positive or negative effect of the employee attitude on customer satisfaction. All the tests were at the five percent 
(5%) significance level which is the convention for the social sciences (Osunsan, 2020). 
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4. Findings 

4.1. Characteristics of Respondent 

A big proportion (56.2%) of the respondents were between 18 and 30 years of age. 56.2% of the respondents 
were females compared to only 43.8% who were males. More than half (53.1%) were educated up to ordinary level, 
28.1% were educated up to advanced level, only 15.6% were educated up to degree level, while only 3.1% had 
primary school education. The majority (93.8%) of the respondents had worked for the hotel for less than 5 years 
and only 6.2% had worked for more than five years.  

4.2. Levels of Employee Attitude 

Table (1): Employee Attitude 
Item  Mean Std Dev. Interpretation 
Employee empowerment 1.18 0.41 Poor 
Approachable Management  1.94 1.08 Moderate 

Job requirements  1.92 1.44 Moderate 
Sufficient training  1.16 0.37 Poor 
Utilization of abilities/skills 1.68 0.93 Poor 

Perceived support: Coworkers 1.59 0.98 Poor 
Perceived support: Management 1.24 0.62 Poor 
Work life balance  2.02 1.89 Moderate 
Job satisfaction 1.09 2.23 Poor 

Organizational Commitment 1.12 0.47 Poor 
Job Commitment 1.95 1.04 Moderate 
Employee Attitude  1.54 1.04 Poor 

Table 1 shows that Job satisfaction ranked the poorest (mean = 1.09) while work life balance (mean =2.02; 
moderate) ranked highest. Table 1 further confirms that employee attitude is generally poor and this is accentuated 
by the fact that employee empowerment (mean=1.18), sufficient training (mean=1.16), perceived support (both), 
job satisfaction, and organisational commitment were all poor (mean < 1.76). The moderate level in job 
commitment shows that employee like their chosen career this is confirmed by the moderate level in job 
requirement, but the poor level of organisation commitment shows that they do not have a strong bond to the 
organisation and will be willing to leave of the opportunity arises. 

4.3. Level of Customer Satisfaction 

Table (2): Perceived Customer Satisfaction 
Item  Mean Std. Dev. Interpretation 

Service delivery speed 1.48 1.01 Poor 
Employee courtesy 3.05 1.55 Good 
Service timing 2.04 1.32 Moderate 
Employee politeness 2.12 1.58 Moderate 

Employee accessibility 2.08 1.57 Moderate 
Employee timely response 1.65 1.25 Poor 
Employee get it right the first time 1.57 1.73 Poor 

Employee professionalism 2.19 1.46 Moderate 
Employee go above and beyond 1.22 0.54 Poor 
Employee ask for feedback 1.14 0.43 Poor 
Customer Satisfaction 1.89 1.24 Moderate 

Table 2 reveals that perceived customer satisfaction is moderate (mean = 1.89), however this is expected due 
to the fact that it is based on the perception of the employee and they would not want to rate themselves harshly. 
The generally moderate levels in several indicators show that customer satisfaction might not be at its best. 
Employee courtesy ranked highest with a mean of 3.05 (Good), followed by employee professionalism (mean = 
2.19; moderate), while employee ask for feedback ranked lowest (mean =1.14; poor). The low mean scores can act 
as a good indicator of the true reflection of what customer service is probably like in the case study hotel. 

4.4. Employee Attitude and Customer Satisfaction 

Table (3): Effect of Employee Attitude on Customer Satisfaction 
Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 
t sig 

B Std. Error Beta 
 (Constant) 2.06 0.13  15.34 0.000 

 Employee Attitude 0.42 0.040 0.767 10.49 0.000 
R 0.767      
R2 0.583      

Adjusted R2 0.558      
F 109.949      
Durbin-Watson 1.865      
Respondents 179      
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Table 3 confirms that employee attitude has a significant positive effect on customer satisfaction by causing a 
variance of 55.8% (R2=0.558, P<0.05). This implies that when employee attitude improves so does the level of 
customer satisfaction in the case study hotel. The study revealed that the regression model was the best fit for 
predicting the effect of employee attitude on customer satisfaction (F=109.95, P>0.05). The Durbin-Watson (d = 
1.87), which is between the two critical values of 1.5 < d < 2.5. Therefore, we can assume that there is no first order 
linear auto-correlation in our multiple linear regression data. On the basis of table 3 the null hypothesis (Ho1) is 
rejected and the alternate is accepted. Therefore, employee attitude does significantly affect customer satisfaction 
in selected hotels in Kampala, Uganda.  

5. Conclusions and Recommendations 

This study confirms the role of employee attitude in influencing customer satisfaction. More specifically it 
shows that employee attitude significantly effects customer satisfaction in the case study hotel. This finding 
resonates with others studies (Kurdi et al 2020; Lee et al 2018; Sebastiampillai & Holm, 2017) from others part of 
the world.  However, this study shows that employee attitude is poor in spite of the fact that several of the employees 
like their career, but not necessary their employment condition. This finding appears to be more specific to the 
context of the study and can suggest potential issues with customer satisfaction in the long run. Employee feelings 
about their job not only has an influence on their quality of work life, but also on tangible business outcomes such 
as customer satisfaction, sales, and ultimately profit (Kwizera et al 2019). Employees can significantly contribute 
to an organization’s success by embracing a customer-centric approach in their work and work-related interactions 
all this however is contingent on the employees’ attitude. 

Given the influence of customer satisfaction on business profit in the long run, it is essential for hotels to 
understand what dimensions of service quality need to be monitored and used to develop customer satisfaction 
awareness, and customer-oriented work behaviours.  This calls for employers to create a conducive work 
environment that can stimulate employee ability to develop, engage and be empowered in their jobs. When all is 
said and done employee attitude in the workplace is mostly influenced by the owners and top management in the 
organisation, due to the fact that they are the ones who can put in place what is needed to alter employee attitude. 
It cannot be over emphasized, that it is the responsibility of the owners and top management of the organisation, 
hotels in this case to ensure the happiness and welfare of its employees, which in turn would lead to positive 
employee attitude and thus customer satisfaction.  
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