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ُ تأثير ُ ُ إدارة ممارسات  ة ُ املوارد 
ُ علُى البشريَّ ُ الخمسُ فنادق فيُالوظيفّيُ الّدوران  ُ في نجوم 

 
 األردُن-عّمان

 عليُمصطفىُالعجارمُه

    ردنال  -وزارة السياحة واآلثار -السياحية  دارة ال ماجستير في ُ

 العبابنُهُمنصوُرُمخلص

 ردن ال  -جامعة الحسين بن طالل -كليـة البترا للسياحة واآلثار -ةالسياحالفنادق و  إدارة قسم  -الضيافة والسياحة إدارة أستاذ مشارك في 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ُُُ:املقدمة

لالسياحة  تساعد   التنمية  عجلة  دفع  وذلكلفي  املجتمــع  دول  علـى  تعـود  عديـدة  وفوائـد  مزايـا  مـن  تحققـه  مـا  خـالل     اتمـن 
 
املنافع    وخصوصا

 االقتصادية والتي تتحقق بواسطة االستثمارات املختلفــة املوجهــة إلــى القطــاع السياحي، وذلك كما حـدث فـي العديد من الدول املت
 
، وعلى قدمة سياحيا

الكثيــر مــن 94، ص  2006،  يسبيل املثال: إيطاليـا واسـبانيا واملكسـيك واليونـان، وغيرها والتي حققت تقدما كبيرا في هذا املجال )السيس  (. ولذا تعتمــد 

ياحي مثل إسبانيا وإيطاليا الــدول علــى الســياحة كمصــدر هــام مــن مصــادر الدخل القومي، واستطاعت هــذه الــدول الوصــول إلــى أرقام كبيرة للناتج الس
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ُ:امللخص

ِة على الّدوراِن الوظيفّي في عن الكشف إلى الدراسة هذه  هدفت الردن،    -الفنادق الخمس نجوٍم في عّمان   تأثيُر 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

ِ  الوظيفّي في الفنادِق من خالل االعتماد على االسلوب ّي ّمِ
 

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

ُد  والذي  دَّ   يح 
ُ

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

(SPSS)ُُتكونت املجمعة.  البيانات  مو  الدراسة عینة لتحليل  عددها  من  والبالغ  عمان   في  نجوٍم  الخمس  الفنادق  قام     17ظفي  لذا  فنادق، 

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

 
%  64.2استبيانا

ن أنَّ    ياستب  53وبعد 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    نجوم في عمان، وهذا يدل على  على الدوران الوظيفي في فنادق الخمس

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

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

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

زي إلى  تؤدي  التي  والخارجية  الداخلية  العوامل  أبرز  هي  وما  في  العمل  الكبيرة،  والخبرات  الكفاءات  أصحاب  ومراعاة  العمل.  بترك  رغبتهم  ادة 

 على أداء الفند
 
ق. عملية التقييم وتقديم الحوافز املناسبة لهم حتى ال يضطر املوظفون إلى ترك العمل وخسارتهم وبالتالي ينعكس هذا سلبا

ِة على الّدوراِن الوظيفي بابعاد اخرّى تأثيُر ممارساِت  إلى الدراسات للتعرف من املزید وبالتالي إجراء  .إدارِة املوارِد البشريَّ

ةِ إدارة ممارسات :  املفتاحیة الكلمات  . ؛ الردنفنادق الخمس نجوم ؛الّدوراِن الوظيفّي  ؛املوارِد البشريَّ
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ديات هـذه الـدول، ويــنعكس أثــره علــى تحقيــق التــوازن فــي ميــزان املــدفوعات، وحــّلِ بعـض ملا تتمتع به السـياحة مـن وزن كبيـر فـي اقتصـا  وغيرها، ونظرا

الصادرات الهامـة  املشـكالت االقتصـادية واالجتماعيـة التي تواجهها. فقـد أصبحت السياحة ترتبط بالتنمية االقتصادية ارتباطا كبيرا، فهـي تمثل أحـدى  

و  املنظـورة،   غيـر 
 
   عنصرا

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

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

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

 
الردن يحتلُّ مركزا السياحة في   4حوالي    2019اع 

أردني، كما أسهم بما نسبته حوالي   ال   16مليار دينار  الثاني من ناحية تشغيل  الترتيب  القطاع  املحلي الجمالي، واحتل هذا  الناتج  العاملة،  % من  يدي 

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

أهــم عناصـر الجـذب الســياحي،    (. تعــدُّ الفنـادق أحــد  2019،  ي والجزئي للدولة )وزارة السياحةيساعد في دفع عجلة التنمية على مستوى االقتصاد الكل

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

 
   وتعطـي تصـورا

 
خالل السـنوات الخمـس    ملحوظا

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

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

 
فندقا بطاقـة  8,965(  غرفة،   )

بلغـت  14,711)  استيعابية 
 
سريرا ا   (  العوامل  2018،  لسياحة)وزارة  تهيئة  خالل  من  العاملية  السياحة  واجتذاب  السياحة،  بصناعة  الردن  اهتمت   .)

 ملا يتمتع به الردن من مزايا تؤهله للتالؤم مع السياحة فيه، ومن أهمها: املوقع املتميز وسط العالم، حيث يعت
 
بر الردن ملتقى ثالث  املناسبة لذلك؛ نظرا

آسيا وإفريقيا أن   قارات  إذ  الناحيتين االقتصادية والمنية،  بالذات من  الشرق الوسط   في 
 
الدول استقرارا أكثر  الردن يعدُّ من  أن  إلى  وأوروبا، إضافة 

ا  أغلب  في  تنتقل  إذ  املطلوب،  املستوى  إلى  لتصل   
 
طويال تدريبها  تم  التي  والخبرات  للكفاءات  املنظمة  فقدان  على  ينطوي  الوظيفي  إ الدوران  لى لحيان 

 (. 1995منظمات منافسة )عبده، 

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

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

واملراتب  املنشآتأنواع   الفراد،  مختلف  بين  وتسود  العوامل   الدارية،  من  لعدد   
 
تبعا نسبي  بتفاوت  ولكن  العمر،  أو  الجنس  في  تمييز  بدون  واملهنية 

ا  في معاني  وتنعكس  الوظيفي،  االستقرار  حالة من  إلى  يقود  أن  ويفترض  الوظيفي،  بالرضا  يسمى  ما  حالة  إلى  تقود  اجتمعت  إن  التي  النتماء والعناصر 

 والوالء للمنظمة، وااللتزام بالنتاج وتحقيق ا 
 
 رد املوا   إدارة لهمية هذا املوضوع فقد جاء هذا البحث لتسليط الضوء على تاثير ممارسات    لهداف. ونظرا

ا  القطاِع  في  الوظيفّي  الّدوراِن  على  املترّتبِة  السلبيِة  اآلثاِر  إدراُك  تّم  لهذا،  الفنادق.  قطاع  في  الوظيفي  الدوران  على  )البشرية   & Nankervisلفندقّي 

Debrah,1995)،   ركيُز واالهتماُم بممارساِت
َّ
ِة في الفن إدارة وبالتالي تمَّ الت ِة. من  إدارة دِق؛ واعتماُد إجراءاٍت مناسبٍة ملمارساِت ااملوارِد البشريَّ املوارِد البشريَّ

 & Mullins, 1995; Cheng & Brown, 1998; Khiljiهذه الجراءاِت: االختياُر والتعيين،ُ والتوجيُه والتدريُب والتطويُر، ، وتقييُم الداِء، والتعويضات )

Wang 2007 .) 

 في استكشاِف تأثيِر ممارساِت  
ُ
ِة. أن    إدارة ُيساهُم هذا البحث الّدوراِن الوظيفّي في  الفنادِق الخمس نجوم في العاصمِة الردنيَّ ِة على  املوارِد البشريَّ

الدوران الو   إدارة ملمارسات   من خالل فهم كيفية االحتفاظ باملوظفين املؤهلين، حيث الحظ عدد  وذلك  ظيفي في الفنادق  املوارد البشرية تأثير هام على 

من فقدان اليدي العاملة؛ ملا لها من تأثير في   املنشآتإدارك التأثير الذي يلحق ب املنشآت( أنه يجب على (Vanhala & Ahteela, 2011من الباحثين مثل  

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

املجال ذات  في  توصلف(،  Castanheira & Hartig  Story,  2016,) املؤهلين  للمنشأ لى  إ   الدراسات  تقد  املؤهلين  املوظفين  ترك  فيها آن  يعملون  التي  ت 

 (.Juhdi, Pa'wan &Hansaram, 2013) لى الضرار بالجودة والنتاجيةإ يؤدي 

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

فندقية على السياحية وال املنشآترشادات مفيدة ملساعدة إ تقديم املساعدة لتطوير القطاع السياحي في االردن من خالل املساعدة في  توفير معلومات و 

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

الردنية الفنادق  في  ولذا  الوظيفي  ظ .  تقييم  خالل  من  وذلك  الوظيفي  الدوران  مسببات  تحديد  في   الدراسة  هذه  من  في يستفاد  السائدة  العمل  روف 

ُيوّضُح   بينما  الوظيفي.  الدوران  ملشكلة  حلول علمية  تقديم  بخصوص  للفنادق  توصيات  تقديم  وبالتالي  الفندقي،  ا (Milman, 2003القطاع  نظر  أّنُه   )

ر  على الدوراِن الوظيفّي ، يجُب توخي الحذر  من عدِم اعتماٍد "تعم
ّ
ِد السباِب التي يمكُن أن ُتؤث يِم جميِع السباِب" أو ما ُيسّبُب الّدوران  الوظيفيَّ في  لتعدُّ

ا للظروِف املحيطِة به. ٍن أو املوقع. يجُب تحليل  السباِب أو املشكالِت على أساِس كّلِ قسم على حدٍة وفق     قسٍم معيَّ

ُ:مشكلةُالدراسة

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

الفنا  إدارة ممارسات   في قطاع  الوظيفي   الدوران  على  البشرية  إذاملوارد  )دق.  الفندقي  القطاع  في  الوظيفي  الدوران  معدالت  في  زيادة   ,Meierن هناك 
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تفتقر االدبيات والدراسات املحلية والعربية التي   ون جودة الخدمات السياحية، في حدود علم الباحثالعمل و   ّما قد يؤدي إلى التأثير على سير(؛ م1991

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

 سعة في هذا املجال، ومن املتوقع أن تفتح هذه الدراسة عدة مجاالت للباحثين واملهتمين بهذا املوضوع. املساهمات العلمية الوا 

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

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

)الجميلي،100حوالي املتحدة حوالي  179،ص.%2017  اململكة  في  العمل  ترك  نسبة  ويقدر  في عام  10(،   %2004  (Quintini & Martin, 2006  بينما  ،)

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

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

 أ املوارد البشرية في الدوران الوظيفي، حيث    إدارة ير ممارسات  االسباب والنتائج، وكذك تاث
 
   ن معدل الدوران الوظيفي يشكل تحديا

 
  أمام سير العمل نظرا

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

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

 .خالل الجابة عن تساؤالت الدراسة

ُُ:أسئلةُالدراسة 

 ( في فنادق الخمس نجوم في عمان؟ دريب، التعويضات واملسار الوظيفياملوارد البشرية )االختيار والتعيين، الت  إدارة ما هو مستوى ممارسات  .1

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

 الخمس نجوم في عمان؟  

( املطبقة في فنادق الخمس نجوم في  دريب، التعويضات واملسار الوظيفي)االختيار والتعيين، الت  املوارد البشرية املتمثلة  إدارة ؤثر ممارسات  كيف ت .3

 عمان على معدل الدوران الوظيفي؟

ُ:أهدافُالدراسة  

 تهدف هذه الدراسة إلى ما يلي: 

( في فنادق الخمس  دريب، التعويضات واملسار الوظيفياملوارد البشرية )االختيار والتعيين، الت  إدارة التعرف على هو مستوى النشاط في ممارسات   .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.

( املطبقة في فنادق الخمس نجوم في  دريب، التعويضات واملسار الوظيفي)االختيار والتعيين، الت  املوارد البشرية املتمثلة إدارة قياس تأثير ممارسات  .3

 عمان على معدل الدوران الوظيفي.

  ُ ظري 
ُالنَّ ُُاإلطار 

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

املوارد   دارة إ الفنادق، لذا تعنى    إدارة ، تعتبر من الدارات الهامة واملحورية في  املوارد البشرية   إدارة لتالي فإن  وبا،  Wheelen & Hunger, 2013))  املنشآت

، بالضافة إلى الشراف على القيادة التنظيمية رهم وتدريبهم وتقييمهم ومكافآتهم القوى البشرية واملسؤولة عن توظيف املوظفين واختيا  إدارة البشرية، ب

يرى) كما  العمل.  لقوانين  االمتثال  أن ممارسات  Tiwari & Saxena, 2012والثقافة، وضمان  البشرية  إدارة (  النشطة  املوارد  هي جميع  التي   الدارية؛ 

البشريةت املوارد  إلى استخدام   هدف 
 
)  املنشآتلهداف    ، وفقا حينها أشار كل من  بها.  أن ممارسات    Boselie, Dietz & Boon, 2005التي تعمل    إدارة( 

املثال  املوارد سبيل  على  تتضمن  واملكافآتالبشرية،  والتطوير  التدريب  و ؛  والمن    إدارة ،  الوظائف  وتصميم  والترقية،  واالختيار،  والتوظيف  الداء، 

لالوظيفي االجتماعية  واملسؤولية  التظلم  وإجراءات  الّدراساِت  لمنشآت.  ،  من   
ٌ
مجموعة بينتها  كما  االسباب  من  العديد  لها  الوظيفي  الدوران  مشكلة 

جدايل،  وكذلك  (Taylor& Davies, 1994; Zeffane, 2004)جنبية  ال   الّسابقِة  )ابو  العربية  الدراسات  بعض  ،2011في  الخصاونة  ؛  2013؛ 

الدراسة لتساهم في استكشاِف تأثيِر 2017؛ الجميلي،2014غوشة، القطاِع الفندقّي، لذا فقد جاءت هذه  (. ملا للّدوراِن الوظيفّي من آثاِر سلبيِة على في 

ِة على الّدوراِن الوظيفّي  إدارة ممارساِت  ِة.  املوارِد البشريَّ  في الفنادِق الخمس نجوم في العاصمِة الردنيَّ
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ُالبشرية ُُإدارة .1 ُُُ:املوارد 

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

ما   أقل، لذا فإن حسن اختيار املوارد البشرية يضمن للمنشآت تنفيذ أنشطتها على أكمل وجه، وبملوارد البشرية الالزمةاحتياجاتها من أعداد ونوعيات ا 

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

ا  تحمل  مبررة وبالتالي  وغير  زائدة،  تكاليف  العمالملنشأة  تنفيذ  في  وتقصيرا   و    .)2013  الناصر،(، 
 
لزاما أصبح  والفندقية   املنشآتعلى    لذلك  السياحية 

 إيالء رأس املال البشري كل العناية، وزيادة الحوافز املمنوحة له؛ بهدف االحتفاظ بما هو متوفر، ومحاولة الحصول على كفاءات جديدة، خ
 
في   صوصا

الواجبات التي تؤديها في تعرف على املهام  و املوارد البشرية ال بد من ال  إدارة ظل املنافسة الشرسة على اجتذاب الكفاءات املؤهلة واملدربة، ولجل تنظيم  

 إدارةوبناء على ذلك يمكن القول أن عملية   (.  26، ص.  2002)السالم،  ي تمارسهاحجم النشطة التالهيكل التنظيمي للمنشأة، بغية التعرف على نوع أو  

والتنظيم  والتوجيه والرقابة، ومن خالل القيام بالنشطة املتعلقة   أخرى، فتقوم بالتخطيط    إدارة املختلفة كأي    الداريةاملوارد البشرية تتضمن املهام  

موارد   من  هام  كمورد  عليها  والحفاظ  البشرية،  املوارد  على  البشرية   املنشآتبالحصول  املوارد  على  الحفاظ  عملية  وتتضمن  والفندقية،  السياحية 

ظة عليه، من تدريب وتطوير وتعويضات بجميع أشكالها، سواء كانت املباشرة أو غير التي تعمل على تدعيم عملية املحاف  الداريةممارسة كافة القرارات  

 املباشرة. 

• ُ ُالبشرّية ُُإدارةمفهوم  ُُاملوارد 

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

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

البشري:  ال الطلب في  "عنصر  العاملة حسب  اليد  بلوغ  املنشآتهو توفير  املنشاة في  املحافظة عليها، وتنميتها وتحفيزها بغية تحقيق مصالح  ، ومن ثمة 

أنها "هي املعرفة ( بF.Taylorالعلمية ومؤسس املدرسة الكالسيكية ) دارة ال ، حيث عرفها رائد دارة ". ليس هناك تعريف موحد لل  أهدافها بكفاءة وفعالية

بالعمل بأفضل طريقة و  أنهم يقومون  التاكد من  ثم  أن يعملوه،  الرجال  ملا تريد من  الحقيقي لل أقلالدقيقة  بينما عرفها الب  الحديثة   دارة ها تكلفة"، 

(Henry Fayol" )الوامر والقرارات والتنسيق واملراقبة التنبؤ والتخطيط والتنظيم وإصدار  )".  هي عملية  هي وسيلة لتحقيق  : "دارة ال (  Headyوعرفها 

 (. 29، ص. 2017تعمل على تنفيذ الشياء لتحقيق أهداف محددة )الجميلي، دارة ال ( Rowat"، ويقول )غايات محددة 

أن يعرف مفهوم   "  دارة ال ويمكن  الفندقي والسياحة:  العمل  النامية في مجال  الدول  املدير لألحداث  هي فلسفة فكرية فردية، تعتمد على رؤية  في 

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

أعلى مستويات الجودة الشاملة من خالل التوظيف واالس إلى تحقيق  السياحية الهادفة  الفندقية أو  النتاج املتاحةفي املنشأة   " تخدام المثل لعناصر 

أو مصطلح  31، ص.2017)الجميلي،    إدارة (. لقد برز مفهوم 
 
البشرية حديثا الدبيات    املوارد  الداري، الدارية في  الفكر  التطورات في  ، بعد سلسلة من 

يعتبر   Scientific Management)  العلمية  دارة ال بدأت حركة   التي   )F.Taylor    الو التي رائدها  العلمية  النسانية  تايلور  فيها فريديريك  طبق  الذي  ل 

، وبجهد معقول، مع تجاهل آدمية الفرد؛ إذ ركزت هذه املدرسة اهتمامها على النتاجية مع إعطاء أهمية أقلعلى زيادة النتاج في زمن    دارة ال ساعدت  

االقتصادي   الرجل  مفهوم  ساد  كما  العاملين،  لرض ى  تحفيز   Economic Manقليلة  إمكانية  على  يؤكد  مفهوم  وهو  املديرين،  من  كثير  اعتنقه  الذي 

هي   كانت  املالية وحدها، حيث  الحوافز  إنتاجيتهم من خالل  لزيادة  بالعملالعاملين  املرتبطة  الوحيدة  )  .الحاجات   إدارةأن    Fisher, 1999, P.7)ويرى 

البشرية هي املنشأة القرارات وامل"    عبارة عن  املوارد   في  العاملة  البشرية  املوارد  أو  الشخاص  التي تؤثر مباشرة في   إدارةأن    Hodgetts، يرى  "مارسات 

   Hodgettsم  املوارد البشرية هي: العملية التي من خاللها تكفل املنشأة االستخدام الفاعل للعاملين بما يحقق أهداف املنشأة والعاملين؛ حيث استخد

 
 
السياحية والفندقية، حيث تم اعتماد الفنادق أو الفندق باعتبار أكبر منشأة سياحية يمكن أن توظف    املنشآت عن عاملين في    مصطلح موظفين بدال

 
 
عدد للموظفين، مثل مكاتب السفر والسياحة،  أقلالسياحية الخرى التي تضم  املنشآتشؤون عمل الفندق، مقارنة ب دارة كبيرة من املوظفين ل  أعدادا

املطا )أو   حُسونة 
 
ف رَّ وع  السياحيين،  الدالء  أو مكاتب  ها    إدارة (  7،ص.2008عم،  أنَّ البشريِة  تنظيِم "املوارِد  إلى   

ُ
ْهِدف ت  التي  ُسِس 

ُ
وال الجراءاِت   

ُ
ِسلسلة

أفضِل طاقاِتِهم ِمن خالِل وظاِئِفه ِة، واستخراِج  البشريَّ الكفاءاِت  أقص ى فائدٍة ممكنٍة من   "  الفراِد؛ للحصوِل على  التخطيِط واالستقطاِب واالختياِر م 

ةِ  واملعنويَّ والحوافزِاملالية  والتقويِم  والتدريِب  تختصُّ  والتعييِن  كما  في   إدارة ".  أما  ِة،  البشريَّ للموارِد  اِل  والفعَّ المثِل  االستخداِم  بشؤوِن  ِة  البشريَّ املوارِد 

  "  : ِق فهي  الضّيِ املنشاةِ معناها  احتياجاِت  بتوفيِر  ساِعُد على تكويِن قوِة عمٍل تهتمُّ  يُ بما  العمِل،  ُدراِتها على 
ُ
ِة عليها وتنميِة ق

 
ظ

 
العاملِة واملحاف القوى  ِمن   

ومنتجة ة  الباقي،    راِضي  )عبد    16. ، ص2002" 
ُ
تعريف ويمكُن  و   إدارة (.   الفنادِق  في  ِة  البشريَّ الجميلي)  املنشآتاملوارِد  نظِر  ُوجهِة  ِمن  ِة  ، 2017السياحيَّ

ِة   )القلب(هي املركُز الرئيُس  ( على انها"67ص. النتاجيَّ ِة  العمليَّ لَّ أقساِم الفندِق )الشرايين( باملوظفين  )الدم( الكِفياِء الالزمين  للدخوِل في 
ُ
ّوُِد ك الذي ُيز 

النتاجيَّ  الفندِق  الحياِة(، والقادرين  على استغالِل موارِد  النساِن على قيِد  لبقاء  أهداف وُرؤى للفندق )الالزم  إلى تحقيق  الوصول  أجِل  ِة الخرى، من 

ِة  دارة ال  اِتِه اليوميَّ  ". الداريةوغيِر  الداريةالعليا للفندق )من أجِل قياِم الجسِم بفعاليَّ
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• ُ ُُإدارةتطور  ُفيُالفنادق  ُالبشرية  ُُاملوارد 

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

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

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

من  املنشآتيعتمد إلى حد كبير على تحقيق امليزة التنافسية ملواردها البشرية، حيث أن جودة رأس املال البشري في   املنشآتوبالتالي فإن استمرار ونجاح 

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

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

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

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

الدول   في  الفنادق  تواجد  بات  فقد  هنا،   ومن 
 
   أمرا

 
نظرا عنه؛  االستغناء  يمكن  هذه    ال  مثل  تقدمها  التي  الخدمات  من   املنشآتلحجم  والهدف 

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

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

 
وتطورها  أساسيا  لنموها 

يعتمد إلى حد كبير على تحقيق امليزة التنافسية ملواردها البشرية، حيث أن جودة رأس   املنشآت(. وبالتالي فإن استمرار ونجاح  77، ص2017")الجميلي،

حيث املعرفة واملهارات والخبرات وقدراتهم الساسية للتطور تعتبر من أهم العوامل التي تساهم في نجاح أية منشأة، ناهيك  من  املنشآت املال البشري في  

الكفاءة والفعالية في تطوير معر   إدارة عن   تتوافر فيها  أن  التي يشترط  البشرية  املوظفين، وتحسينها باستمرار،  املوارد  أهداف فة  إلى  الوصول  من أجل 

رأس املال البشري؛ من خالل تعزيز والئهم وإبداعهم، وجودة العمال والخدمات التي يقدمونها، التي   إدارة . ولذلك، يجب  (Domingues,2011املنشأة )

 (. Tan & Nasurdin,2011من شأنها تحقيق امليزة التنافسية على منافسيها في هذا املجال )

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

ختيار العاملين ذوي السمعة الطيبة والخالق إبمهام وواجبات صاحب الفندق، وكذلك قوانين وتشريعات تنظم العمال داخل الفندق، منها ما يتعلق ب

املهام الخاصة باستقطاب واختيار وتوظيف العاملين؛ كي يتسنى له توفير عمالة قادرة على إنجاز مهامها وواجباتها    إدارة الحسنة، فبدأ صاحب الفندق ب

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

ملوارد البشرية هي كيفية استغالل طاقاتهم وإبداعاتهم في العمال. كما وبناء على ذلك يمكن القول أن صناعة الفنادق  اعتمدت منهج  ا   إدارة التي تواجه  

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

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

م، وتأثرت املدارس العلمية، وتطورات الفكر الداري تنمو وتتطور، وتوسع إطار نظرتها الضيقة إلى أن أصبحت نظرة أكثر شمولية وانفتاحا على العال

 (. 2005)عقيلي، وامل بيئتها الخارجيةبع

• ُ ُُإدارةممارسات  ُفيُالفنادق  ُالبشرية  ُُاملوارد 

املمارسات    إدارة تقوم   من  بالعديد  البشرية  "الداريةاملوارد  مثل:  االنتاجية  لتحقيق  وذلك  العمال  ممارسة  من  املوظفين  تمكن  التي  دراسة   ؛ 

االختصاص، واملواصفات املناسبة لتلك االحتياجات، والعمل على استقطابهم وتوظيفهم وتهيئتهم، وتوفير وتحليل احتياجات الفندق للموظفين حسب  

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

الخرى، كونها تعمل ضمن صناعة لها خصائص خاصة، تؤثر    املنشآت( عن باقي املؤسسات و قسام الرئيسية في الفنادقأحد الاملوارد البشرية ) ك   إدارة 

على  وأثرها  الفنادق،  صناعة  طبيعة  يعكس  موجز  توضيح  يلي  وفيما  الفنادق،  في  البشرية  املوارد  قسم  عمل  طبيعة  على  مباشر  وغير  مباشر    بشكل 

 (. 2017ائص وميزات معينة تتناسب وتلك الطبيعة )الجميلي،ضرورة توفير موارد بشرية بخص

 على النحو االتي:   Wilton (2011) هااملوارد البشرية تمارس مجموعة من الوظائف الرئيسية في قطاع العمال، فقد حدد إدارة إن 

ةُ  .1 ُالبشريَّ ُاملوارد 
 
ُتخطيط

ل  الرئيسية  الوظيفة  البشرية  املوارد  تخطيط  )  دارة يعتبر  السلمي  يرى  كما  البشرية،  تعتبر  2008املوارد  البشرية  املوارد  تخطيط  عملية  أن   )

 والعمال تحدي  املنشآتاملوارد البشرية. وتواجه    إدارة أساس الحركة في  
 
   ا

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

البشري املوارد  من  وكامل  وكفؤ  فعال  هيكل  عبوي على  ويعرف  البشرية.  املوارد  من  املستقبلية  االحتياجات  تقدير  هو  املهم  من  يصبح  لذلك،  ة، 

نه محاولة تحديد احتياجات املنشأة من العاملين خالل فترة زمنية معينة، وعادة ما تكون سنة. ويمكن القول  أ ( تخطيط املوارد البشرية على:  2008)

ديد أعداد العمالة املطلوبة خالل فترة زمنية تحددها الخطة، بمعنى انهاعملية تنبئية ترتبط بفترات زمنية  أن عملية تخطيط املوارد البشرية هي تح

 ، كما بين ذلك عدد من الباحثين:املنشآتمحددة .  تكمن أهمية عملية تخطيط املوارد البشرية في تحقيق أهداف 
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تقليِل   • في  ؛ 
 
نشاة

ُ
امل ِة  البشريَّ املوارِد   

ُ
تخطيط أنشطِة  ُيساعُد  املاِل    إدارة كلفِة  لرأِس  وصيانٍة  وتدريٍب  توظيٍف  من  الخرى،  ِة  البشريَّ املوارِد 

ة، وبالتالي تعظيُم املنفعِة من استثماراِت   .(2003في أصوِلها الخرى )الهيتي، املنشآتالبشريَّ

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

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

2. ُ ُالوظائف  ُوتحليل  ُتصميم 

(  
ُ
الدرة  

 
ف رَّ  139ص.  ،2008ع 

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

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

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

ُ
 من حيث

ها العاملون 
ُ
 دراسِة وتحليِل مضاميِن الوظائِف التي يشغل

ُ
عملية

العمل ظروف  املسؤوليات،  املؤهالت،  منهم  كلٌّ  يؤديها  التي  في    إدارة تتعامُل   "املهاراِت  الفراِد  مع  أساس ّيٍ  بشكٍل  ِة  البشريَّ والذين املنشآتاملوارِد   ،

ل  
 
ة خاصَّ  

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

ويقومون   ،
 
دة ُمتعّدِ  

 
وظائف فيها   

ُغلون 
ْ
ش ُحسِن ي  ِمن  ِد 

ُّ
التأك قضّيِة 

ِة بشكٍل   استثماِر هذِه املوارِد على أفضِل وجٍه، نشاِة استثماُر موارِدها البشريَّ
ُ
ِة على امل عوب  ُه من الصُّ وإذا لم يكْن هناك وضوٌح في طبيعِة الوظائِف فإنَّ

دٍة يمكُن منها الحصوُل على املعلوماِت املطلوبِة للوظيفِة وُن ويرى الباحث .(2008سليٍم )الصباغ،  ُه ال وجود  لطريقٍة محدَّ ها،  أنَّ
ُ
ما يعتمُد  املراُد تحليل وإنَّ

 على طبيعِة الوظيفِة نفِسها. 

3.   ُ ُُاالستقطاب 

  
ُ
ِ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

( الهيتي  ويرى  املناسُب.  البشريُّ  املورُد  وهو  للمؤسسة،  الهّمِ  املورِد  الحصوِل على  "    (123،ص.2003في  االستقطاب  هو  نشاطاِت  أن   من 
ٌ
مجموعة

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

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

ة  التي يمكُن منها اختياُر عمليَّ
 
 القاعدة

كونون  استمالِة وجذِب مجموعٍة كافيٍة ِمن  الفراِد ي 

اِغرةِ    أو انتقاُء أصلِح الفراِد ملْلِء الوظائِف الشَّ
ُ
 الوصِل بين   ون ". كما يرى الباحث

ُ
برُز أهميَّ  املنشآتأنَّ االستقطاب  هو حلقة   والباحثين  عن العمِل. وت 

ُ
ة

 ( في: 2003)الهيتي،االستقطاِب 

الِئمِة للمنشآِت وب •
ُ
ِة امل  التكاليِف. أقلتوفيِر املوارِد البشريَّ

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

ساعُد على االستقراِر في  •
ُ
 .  املنشآتت

فقاِت لنشطِة املوار  • عمُل على تقليِل الوقِت والُجهِد والنَّ
 
ة .ت  ِد البشريَّ

4. ُ عيين ُُاالختيار  ُوالتَّ

  املنشآت، ونجاح  املنشآتاملوارد البشرية، والتي قد يمتد أثرها إلى جميع عمليات وظائف    إدارة تعتبر عملية االختيار للتوظيف من أهم وظائف   

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

املم  املنشآتعملية االختيار والتوظيف بكل كفاءة وفاعلية، حيث تكتسب   البشري  املورد  التنافسية من خالل قدرتها على توفير  يز والكفؤ، ميزتها 

الذي يقلل من كلفة وظائف   البشرية الخرى)السلمي،املوا   إدارة المر  ِة  (.  2008رد  ِة بشكٍل كبيٍر في فعاليَّ البشريَّ املوارِد  اختياِر   
ُ
ة ُر فاعليَّ ِ

ّ
  املنشآتُتؤث

المُ  ها السَّ
 
ف ، كما عرَّ ها  179ص.    ،  2012)  بشكٍل عاّمٍ  التي يتمُّ بمقتضاها فح"( بأنَّ

ُ
ن تنطبُق عليهم مواصفاُت  العملية ِد ممَّ

ُّ
مين  للتأك ُص طلباِت املتقّدِ

مَّ ُمقابلتِ 
ُ
 الوظيفِة، ث

ُ
 ".ِهم وتعييِنِهم في نهايِة المرِ وشروط

ِل  ِة، وِمن  الموِر التي تستوجُب التركيز  عليها من ِقب   االختياِر في غايِة الهميَّ
ُ
ة ُر عمليَّ ْعتب 

ُ
ِة، ل إدارة ت  : (2015هذه السباب )الجميلي،املوارِد البشريَّ

•  
ُ
 مهاّمِ امل

ا إذا توافر  االنسجاُم  بين  ٍز وُمتجاِنٍس، وخصوص  ليمِة في تشكيِل فريِق عمٍل مميَّ  االختياِر السَّ
ُ
ة ساهُم عمليَّ

ُ
ِف وإمكاناِتِه. ت

َّ
 وظ

 للوقِت والجهِد واملاِل.  •
 
ليمِة مضيعة  االختياِر غيُر السَّ

ُ
ة عتبُر عمليَّ

ُ
 ت

 لألفراِد على مدى قدرِة  •
ُ
ُر االختياُر الخطأ ِ

ّ
ِة.  املنشآتُيؤث م  قدَّ

ُ
ي ُمستوى الخدمِة امل ِ

ّ
 في تنفيِذ واجباِتها، وبالتالي تدن

وراِن الوظيِفّي.  • ُد في تقليِل نسبِة الدَّ  ُيساهُم االختياُر الجّيِ

ا • ي الفساِد الدارّيِ، وخصوص  ِ
ّ

 لتفش 
 

ال
 
 مدخ

ُ
ُر االختياُر الخطأ ُق بوظائِف  ُيعتب 

َّ
 العليا والوسطى. دارة ال فيما يتعل

الجميلي ) بينها  الوظيفة، كما  املوظف على طريق  التعيين وضع  املتقدمين، وبعد استيفائها جميع  2015تعنى عملية  الفراد  اختيار أصلح  ( بعد 

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

 التعيين من املرجع املختص باملوافقة على التعيين. 

5. ُ ُالوظائف  ُتقييم 

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

ها " (2009خليفة،)أهمية هذه الوظيفة مقارنة ببقية الوظائف الخرى   تقييِم الوظائِف بأنَّ
ُ
ة  عمليَّ

ُ
ف عرَّ

ُ
 التي يتمُّ ِمن . وت

ُ
ِة الوسيلة خالِلها تحديُد الهميَّ

وظائِف   بباقي   
 

للوظيفِة؛ مقارنة ِة  اِت    املنشآتالنسبيَّ واجباِت ومسؤوليَّ تحديد   وليس  للوظائِف،  ٍة  ماديَّ إلى وضِع مستوياٍت   
ُ

وتهدف التقييِم،  ِة  لعمليَّ

 كلٌّ ِمن .( 296.، ص 2012السالم،) "الوظيفة
 
ف عملية مقارنة بين الوظائف، من حيث القيم النسبية لها، "بأنه    Derek &Hall (1998, p. 608) وعرَّ

أن عملية تقييم الوظائف،    ون ". ويرى الباحث  املنشآتبهدف تصميم أساس منطقي لهيكل الجور، ويرتبط بعملية الطلب على الوظائف املختلفة في  

دُّ  املنشآتحديد الجر العادل الذي يجنب  يجب أن تتم بكل دقة؛ ملا لهذا المر من ارتباط وثيق بكلفة الوظائف، وت ع 
ُ
دفع تكاليف اضافية للوظيفة.ت

ِة ل  ِهمَّ
ُ
اِت امل  تقييِم الوظائِف ِمن  العمليَّ

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

ساعُد في تحقيِق العدالِة بين  املوظفين.   •
ُ
 ت

ساِهُم في تحقيِق أهداِف  •
ُ
 .املنشآتت

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 الجِل فيما ي 
ُ
 ت

ساِعُد في وضِع قيمٍة لك •
ُ
ٍة. ت ٍة على ِحد   ّلِ وظيف 

ساِعُد على التقليِل من الدوراِن الوظيفّي. •
ُ
 ت

6. ُ
 
كافأة

 
ُوامل ُالتعويض 

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

عبارة عن جميع ما يتم دفعه للموظف من أجور ورواتب وعوائد مقابل قيامه بوظيفة  ( هي: "  378ص،  2010ما،عملية التعويض كما عرفها ديسلر )

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

امل وتعويض  الجر.  املدفوعة  وتعرف والجازات  معينة.  بوظيفة  عمله  بسبب  املوظف  عليها  يحصل  التي  والعوائد  الجور  أشكال  جميع  هو  وظف 

التي تقوم   املزايا واملنافع  أنها: مجموعة من  أو من ترغب بتوظيفهم، والتي   املنشآتالتعويضات كذلك على  العاملة لديها،  البشرية  للموارد  بمنحها 

التعويضات )االجور أو   ون ( وعرف الباحث2009ا لدى القادمين الجدد، وزيادة والء املوظفين الحاليين )النداوي،  تهدف إلى رفع  روح االنتماء وتعزيزه

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

ُاألداءُ  .7 ُتقييم 

" الداء،  بتقييم  يتم  يقصد  خاللها  من  التي  أداءالعلمية  ونوعية  "مستوى  من  معينة  زمنية  فترة  خالل  املوظف،  أداء  وتقدير  " تخمين 

"(،    378.، ص2001)البرنوطي، ُه  بانَّ ا  أيض  الداِء   تقييُم 
ُ
ف العاملين  لعماِلِهم وُيعرَّ أداِء   ، ص . 2005" )ماهر،نظاٌم يتمُّ من خالِلِه تحديُد مدى كفاءِة 

284)،  ( ابو شيخه   
 
ف ت  332،ص.  2000وعرَّ الداءِ (  ها  قييم   ُن  "    بأنَّ ِ

ّ
مك تُ التي   

ُ
أداء    دارة ال الوسيلة في  املوظف  إصدار حكم موضوعي عن قدرة  ِمن 

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

بشكل يرتبط  بم  الداء،  حيث  مباشر  من  املوظف  فعالية  يقيس  كما  الداء  تقييم  في  والفاعلية"  "الكفاءة  عنصري  من  واملكون  النتاجية؛  فهوم 

 الوقت والتكاليف.  أقلالتي يعمل بها، ومدى كفاءته من خالل تحقيق النتائج املطلوبة ب املنشآتتحقيقه لهداف 

أغراِض   بهدِف خدمِة  الداِء،  العماِل بعملية تقييم   غرُض  دارة ال تقوُم منشآُت 
ُ
خرى،   دارة ال ، ويختلف

ُ
أ إلى  الداِء من ُمنشأٍة  تقييِم  ِة  من عمليَّ

 إلى  ) املنشآتوكذلك في 
ُ
 : (Saiyadin,2003نفِسها من فترٍة لخرى. وتقييُم الداِء يهدف

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

ُدراِت املوظفين.  •
ُ
 السهاِم في تطويِر ق

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

 . دارة املساعدِة في تقديِم املعلوماِت الالزمِة لنظمِة الرواتِب ولل  •

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

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

8. ُ دريب 
ُالتَّ

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

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

 
 
ويسلكون شكال    العمال، 

 
قبل  مختلفا كانوا عليه من  التدريب عما  و 11.، ص  2010)الخاطر،  "بعد  الباحث(   الخاصة   ون يرى  التعريفات  أغلب  أن 

 على حد سواء. املنشآتبالتدريب؛ تركز على عملية تغيير سلوك الفرد بهدف مصلحة كل من الفرد و 

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

ذك كما  وهي  التالية  لألمور  مهم  التدريب  ولذلك،  بعمله،  للقيام  القديم  املوظف  لدى  تتوافر  التي  واملعارف  املهارات  كافة  فيه  تتوافر  رها ال 

   (.2012)السالم،

 عمل. إكساب املوظف الجديد املهارات واملعارف الالزمة لتنفيذ ال •

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

 يعمل التدريب على تحسين سلوك املوظفين، وبالتالي تحسين العادات والنماط السلوكية ، وتطوير قيم واتجاهات املوظفين.  •

ا  إحدى  البشرّيِة  املوارِد   
ُ
تنمية ُل  ِ

ّ
شك

ُ
املصري)ت نها  بيَّ كما  ِة  الرئيسيَّ ملواجهِة  2004لولوياِت  ِة،  البشريَّ التنميِة  تحقيِق  بهدِف   العماِل،  ملنشآِت    )

في   ٍة  ملراكز  مستقبليَّ أنفِسِهم  هيئِة  ت  وظفين  على 
ُ
امل  

ُ
ُمساعدة والتطويُر هو  العماِل.  ُمجتمعاِت  ُتواجُه  التي  اِت  ا املنشآتالتحديَّ في  واملساعدِة  ِل  ،  لتنقُّ

)الخاطر، الحديثِة  الوظائِف  بين   ).  (2010بسهولٍة 
ُ
الدحلة ها 

 
ف كما عرَّ البشرّي  الداِء   

ُ
،"  2004تنمية بكفاءٍة  (  بعمِلهم   

يقومون  املوظفين    عني جعل  
 
ت

ٍة، بأخطاٍء   ُم للموظِف في  أقلوفاعليَّ ِة التي تقدَّ التعليميَّ  ِمن  الخبراِت 
ٌ
ٍة، بهدِف تحسيِن الداءِ   املنشآت، فهو مجموعة دد  . ويكوُن على "خالل فترة محَّ

 . (Wilson, 2005, P.15-16) املنشآتثالثِة مستويات: التطويِر الفردي، التطويِر الفقي، والتطويِر على مستوى 

ُاملسار ُالوظيفّيُُُُ .9
 
ُتخطيط

و  املوظف  من  كل  كعم  املنشآتيستفيد  الوظيفي؛  املسار  تخطيط  من  سواء،  حد  مسؤولية على  املوظف  يتحمل  بحيث  متبادلة،  منفعة  لية 

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

واحتياجات   املوظف  وقدرات  إمكانات  بين  الفعال،  العمل    املنشآتالتوافق  فرص  تيهئ  التي  التنظيمية  والجراءات   القرارات  مجموعة  من خالل 

و  للفرد  واملفيدة  الوظيفية  املنشآتاملناسبة  املوظف  حياة  مدار  يععلى  قوة ".  نقطة  الوظيفي  املسار  تخطيط  من  د  كل  بينها  كما  فوائد  ويحقق   ،

 ( ، ومنها: 312-311(ص  ،(2002 ،حرحوش)السالم و 

 وتوفيُر ك •
ُ
 فاءاٍت ماهرٍة وخبيرٍة. اكتشاف

ِة   • ْدر 
ُ
 ق
ُ
حافظِة عليها. املنشآتزيادة

ُ
ِة وامل ناِسِب ِمن  املوارِد البشريَّ

ُ
 على استقطاِب امل

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

ِة  • هرِة وُسمع 
ُ
 ش

ُ
 .املنشآتزيادة

ظيفّي عند  الفراِد. •  الّرِض ى الو 
ُ
 زيادة

حقيُق العدالِة وتكافِؤ الُفرِص.  •  ت 

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

الفندقية والسياحية أن    املنشآت   أو خارجها. وأن عملية تطوير املسار الوظيفي تعد أمرا ضروريا جدا إذا أرادت   املنشآت الوظيفي، سواء من داخل  

 تحافظ على مواردها البشرية. 

2. ُُ ُالوظيفي  ران  و  ُالدَّ

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

 
 
   ويعتبر هذا املفهوم عامال

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

 
 
نظرا الهمية؛  ن  منقوصة  إلى  الوصول  قبل  منها  الحد  ومحاولة  التصرف،  لهذا  السابقة  والظواهر  املسببة،  العوامل  في  التعمق  السلبية لعدم  تائجها 

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

العمالة على  الطلب  زيادة  إلى  أدت  والتي  الخيرة،  العشرة  السنوات  خالل  العالم  شهدها  التي  الفنادق  بناء  في  الكبيرة  العمرانية  الفندقية   النهضة 

( أنه يمثل خروج العاملين من منشأة العمال أو دخولهم إليها بسبب الترقية، أو 2007)  (. ويرى العامري وآخرون2010 الكيالني،و   ة )الطراونةاملتخصص
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لسباب مالية  ( بأن العاملين الذكور أكثر عرضة لترك وظائفهم  2014النقل، أو الفصل، أو التقاعد، أو لي سبب آخر. كما أظهرت نتائج بحث غوشة )

 ية. مقارنة بالناث، في حين كانت الناث أكثر عرضة لترك وظائفهن لسباب تتعلق ببيئة العمل، واملسائل اللوجستية، ولسباب اجتماعية وأسر 

ُالوظيفّيُ • ُالدوران 
 
ة ُماهيَّ

 Armstrong  ، وعرفه"صورة طوعية أو جبريةترك املوظفين لوظائفهم في الفندق بالدوران الوظيفي على أنه "  (  180ص.  ،  2011)  عرف الجميلي 

ما"اسم  ب    (249 ,2011) لشركة  الشخاص  ترك  املوظفين، هو معدل  معدل    (Denver& McMahon, 1992, 143)"، كما عرف  كل من      تناقص 

مكن أن تكون طوعية عملية الدوران الوظيفي، ي"، وبالتالي، تشير التعريفات إلى أن  حركة الشخاص من منشأة إلى منشأة أخرى الدوران الوظيفي بأنه: "

تتم معرفة معدل الدوران الوظيفي في املنشأة ؛ من خالل عدد املوظفين املغادرين، كنسبة مئوية من مجموع الدين تم توظيفهم في السنة أو غير طوعية. 

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

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

تصرف على   كثيرة،  مبالغ  الفندق  يكلف  العمل  ترك  الفنادق؛ لن  تواجه  التي  الكبيرة  املشكالت  الوظيفي من  الدوران  التعيين مرة وتعتبر عملية 

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

الدوران الوظيفي بأنه:   (Price, 1997, 36) "، وعرفللمنشآت أو الخروج منها، كما يستوي في ذلك إن  كان الخروج بإرادته أو التسرع أو النقل أو الفصل

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

من كل  يرى  بينما  تركها.  أو  املنشأة  في  عمله  بمتابعة  املوظف  قرار  على  )Lashley, 2000)  تعتمد  و   )Ninemeier et al., 2006 الدوران مفهوم  أن   )

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

ال  أن  وحيث  الضيافة،  صناعة  تواجه  التي  الرئيسية  املشاكل  أحد  هو  الوظيفي  على  الدوران  السلبية  العواقب  في  بحثت  السابقة   املنشآت دبيات 

السياحية أو الفندقية، واالحتمالية   املنشآتالفندقية من حيث التكاليف املباشرة وغير املباشرة. بالتالي فإن الدوران الوظيفي في الواقع قد يعزز أداء  

الدبيات   املوجودة، وقد ركزت  الدبيات  التركيز على التي جذبت عناية محدودة في  العاملة بدال من  اليدي  الدوران على  تأثير  املوجودة بشكل عام على 

املنشأة لسباب عديدة يمكن تجنبها،  Browne et al, 2009)  املنشآت (. يمكن القول أن دوران العاملين يعكس نسبة العاملين الذين يتركون العمل في 

 وكذلك لسباب أخرى حتمية ال يمكن تجنبها. 

ُالوظيفّيُ • وران  ُالدَّ ُأسباب 

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

 
ة  عامليَّ

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

 العمل  الفندقّي فيما يتعل
 
رتِفُع خطُر الضراِر بالعمِل وخاصة  في  Curtis, 2011ُق بعالقاِت العمالِء )وي 

ُ
ة (، وِمن  السباِب التي تختصُّ بها الفنادُق السياحيَّ

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

ا يرتفُع في موسٍم )  الطلُب متذب  لذلك ال يحصُل العديُد ِمن  املوظفين  على  Low Season( وينخفُض )  High Seasonذب 
 
نِة. ونتيجة ِة فصوِل السَّ (  في بقيَّ

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

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

العمِل يفقدون 

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

د    العمِل،ع 
ُ
ٍن،طبيعة يَّ ِص بعمٍل ُمع  صُّ

 
 في التخ

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

ّمع    أو  العمل  في  الِء  م  الزُّ ع   م  الؤِم  التَّ ُم  د  ِة،ع  املاليَّ وافز  الدارة ال الح  ِة  كالّرِعاي  الفندُق  ُمها  ُيقّدِ التي  الخرى  والخدماِت  قِل  النَّ والعالقاِت  ،ُمشكالُت   
َّ
صحية

ِة، ُدراِته.  النسانيَّ
ُ
هميِش وعدِم تقديِر ق عوُر بالُغبِن والتَّ  توفيُر فرِص عمٍل أفضل  في السوِق الفندقّي،عدُم الماِن الوظيفّي، والشُّ

 "أبو جدايل )
ُ
 وراء  ظاهرِة الدوراِن الوظيفّيِ في القطاِع ا 2011ووجدْت دراسة

 
ة  العمِل، والرواتب،  ( أنَّ السباب  الرئيسيَّ

ُ
ناعّيِ في الردّنِ هما: بيئة لّصِ

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

ة •  اقتصاديَّ

•  
ُ
ة  املهاراُت والطموحاُت الشخصيَّ

 العمِل  •
ُ
 بيئة

نتائُج دراسة   أكثر   2014غوشة )وأظهرْت   
ُ
الناث بالناِث، في حين كانت   

 
لترِك وظاِئِفهم لسباٍب ماليٍة مقارنة  

 
أكثُر عرضة الذكور   العاملين   بأنَّ   ، )

لألسبا بالضافِة  ٍة،  وأسريَّ ٍة  اجتماعيَّ ولسباٍب  ِة،  اللوجستيَّ واملسائِل  العمِل،  ببيئِة  ُق 
َّ
تتعل لسباٍب   

 
الوظائف لترِك   

 
الععرضة والترقيِة، ِب  ة،  ائليَّ

 2011(. بينما ُيظهُر  دراسة أبو جدايل ) (Taylor & Davies,  2004والرواتِب 
ُ
، بيئة

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

مع   فاُعُل  التَّ واالمتيادارة ال العمِل،  العاملين  معهم،  اِت  بنفسيَّ العاملين   . فقد وجد  ، شعوُر  للعاملين  تقديُمها  يتمُّ  التي  انَّ ساعاِت  (Meier, 1991زاُت   )

ور  الدَّ ِل  معدَّ زيادِة  إلى  أدت   ،
 
ريعة السَّ الجرِد  وقوائم   بالشراِف،   

 
املتعلقة والتحدياِت   ، املوظفين  ومشاكل   الطويلِة،  لدراسِة العمِل   

 
ووفقا  . الوظيفّيِ  اِن 

(Zeffance, 1994)       ال فانَّ هناك التي  فالسباُب  ُبها،  يمكُن تجنُّ ال  وأخرى  ُبها  تجنُّ ُيمِكُن  أسباٍب  إلى  ْت  م  ّسِ
ُ
ق وقد  الوظيفّي،  للدوراِن  خرى 

ُ
أ أسباٍب   

 
ة   عدَّ
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ُبها:عدمُ  تجنُّ املمكِن   من  التي  السباُب  بينما   ، الهجرِة  املوِت،  الحمِل،  الزواِج،  التقاعِد،  املرِض،  مثل:  عليها   
ُ
السيطرة واملزايا القن  يمكُن  بالجوِر  اعِة 

مع   العالقِة   
ُ
ِة،ضعف املناِسبِة، دارةال الضافيَّ غيُر  العمِل  ساعاُت  اآلخرين،  العاملين   مع   

ُ
العالقة وسيُره،  العمِل   

ُ
ضغط ضعُفه،  أو  التدريِب  ،افتقاُر 

ِة.  العمِل غيُر املناسب 
ُ
 للمنشاِت، وظروف

ُ
ئة  السّيِ

ُ
 الصورة

ال ِل  ارتفاع  ُمعدَّ انَّ  التواصِل وااللتزام)كما  الى  االفتقاِر  الفنادِق، قد يكوُن بسبِب  الوظيفي في  وراِن  العثوِر على  Burgess, 1994دَّ ا فرصِة  (، وأيض 

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

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

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

ّ
يؤث التنظيميَّ  العامَّ واملناخ   الجوَّ 

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

كوناِت ا 2013)
ُ
أنَّ تأثير  امل  من مكاٍن إلى مكاٍن. ويتمُّ ( 

ُ
النحِو التالي:ملرتبطِة بالعمِل على الدوراِن الوظيفّي، يختلف العالق   ترتيُبها على   العمِل، 

ُ
اُت بين   بيئة

، أساليُب املكافأِة والعقاِب،  ، والمن الوظيفي.دارة ال أساليُب املديرين  واملوظفين 

ُالوظيفّيُ • ُالدوران  ل 
عدَّ ُم  ُقياس 

 
ُطرق

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

ِل  احتساب   إنَّ  .التأخيرِ  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 العاملين أول املدة إلى عدد  
 
/ )أبو 2على    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 1999لدوران العاملين خالل فترة الرواج والكساد، كما بينها إبراهيم )املعدل الحقيقي    ال تظهر  الطريقة السابقة يجب الخذ باالعتبار أن  

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

(Low Seasonف خالل  التعيين  يكثر  حيث  السنة،  فصول  بقية  في  الرواج(  الولى)ترة  الكساد(،  الحالة  فترة  خالل  العمل  ترك  معدل  الحالة )ويرتفع 

الطريقة  (الثانية استخدام  معه  رجح  الذي  المر  صالح،    التالية،  و  )فالح  العاملين  دوران  معدل  احتساب  عدد  ب  ( 79، ص  2004في  متوسط  تقسيم 

 عينين خالل املدة نفسها كالتالي:امل العاملين تاركي العمل خالل مدة محددة على متوسط عدد الفراد

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

X 100 % 
 
ُ
ط نين   الفراِد  عدِد  ُمتوّسِ عيَّ

ُ
ةِ  خالل   امل  نفِسها  املدَّ

ُالوظيفّيُعلىُ • ُالدوران  ُاملنشآتتأثير 

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

ُ
ال بالقطاعاِت   

 
ِة مقارنة

 
ياف الّضِ أنَّ قطاع    

(.  وِبغّضِ  Timo, 1999الباحثون 

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

 مباشرةٍ 
 
تكاليف املوظفين  وزي  عنُه ِمْن  )انخفاِض معنوياِت  باِشرِة 

ُ
امل غيِر  الُجُدِد( والتكاليِف  املوظفين   والتدريِب وتعييِن  التوظيِف واالختياِر  ادِة )نفقاِت 

امل م 
ُّ
التعل ؤ 

ُ
وتباط املوظفين   من  ى  تبقَّ من  على  بسمعِة الضغِط  الّضرر   يلحُق  قد  ما  وجودِتها،  العمالِء  خدمِة  على  ا  سلب  ر  

ّ
يؤث أن  يمكُن  كما  ؤسس ي، 

في   الثقِة  من  ُل 
ّ
يقل كما  العمالِء،  والِء  من  ُل 

ّ
ويقل عمان،  املنشآتالشركاِت،  صناعة  الدولي/غرفة  للتعاون  االملانية  املطيري 2018)وكالة  د  

َّ
أك حين  في   .)

الدوران   2011) أنَّ  إلى  (  بالضافِة  نشأِة، 
ُ
امل على  بالنفِع   يعوُد  وهذا  والكسِل،  الخموِل  على  والقضاء   العاملين،  نفوِس  في   

 
الحماسة  

ُّ
ُبث ي  أنَّ  الوظيفيَّ 

 من الدوراِن الوظيفي تعمُل على تخفيِض اليِد العاملِة داخل   
 
ة  اللجوِء إلى استخداِم استراتيجيِة  املنشآتاملستوياِت الطبيعيَّ

ِل   دون  إنهاِء الخدماِت من ِقب 

 .  دارة ال 

تحتاجهما   اللذين  والجهد،  الوقت  العمال من  سير  تواجه  التي  التحديات  الوظيفي، من  الدوران  يعتبر  للحفاظ على   إدارة حيث  البشرية  املوارد 

وخارجها، بل يوضح مدى   املنشآت ملين في داخل  ، إن معدل الدوران الوظيفي ليس مجرد معدل للتنبؤ بحركة العااملنشآتأعداد املوظفين املنتجين في  

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

 أن الثر املترتب على الدوران الوظيفي يمكن أن يكون إيجابي   (Price, 1997). كما بينت دراسة   املنشآتعلى  
 
   ا

 
(  أن 2011. حيث بين املطيري )أو سلبيا
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آثار   هناك 
 
الوظيفي في    ا الدوران  السلبية فهي ما املنشآت)إيجابية وسلبية( في مستويات  اآلثار  أما  الفكار واملهارات،  اليجابية في تجديد  اآلثار  ، وتتمثل 

 كاليف التي تنتج عن ترك العاملين أعمالهم وانتقالهم إلى منشآت أخرى .ينجم عن الت

3. ُ مارسات  ُم  ُبين 
 
ُالوظيفّيُُإدارةالعالقة ُوالدوران  ُالبشرّية  ُاملوارد 

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

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

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

تن في كيفية  العليا، وهذا يتطلب كفاءة ومهارة عالية  إلى درجتها  النتاج  املحافظة على تحسين جودة وزيادة  العمل. املهمة بأقصر وقت ممكن، مع  فيذ 

املرجو  أهدافهم  العاملين على  الفراد  العمل، مقابل حصول  انتاجية  إن رفع   : القول  الفراد لعملهم ومنشآتهم، ويمكن  يترتب عليه حب  الذي  المر  ة، 

 Owusuاملوارد البشرية من حيث االحتفاظ باملوظفين)  إدارة وحماسهم للقيام بالعمال املطلوبة، وقد أكدت الكثير من الدراسات على أهمية ممارسات  

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

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

ال تركه للعمل بطريقة اختيارية، وقد أظهرت كل الدراسات)بدرجات متفاوتة(، أن هناك عالقة عكسية بين لديه على البقاء في هذا العمل، وقل احتم

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

 الوظيفي.

أو فشل صناعة   تنفيذ ممارسات وسياسات    إدارة الفنادق يعتمد على مدى قدرة  إن نجاح  البشرية على  )  إدارة املوارد  البشرية.   & Khiljiاملوارد 

Wang, 2006 املوارد البشرية تعمل على استياء املوظفين، وتؤدي إلى الدوران الوظيفي)  دارة ( ولهذا فان عدم مواءمة السياسات واملمارسات لKhilji & 

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

التنظيمي) الداء  وتحسين  الباحث  Budhwar, Fern & Khatri, 2005; Khilji & Wang, 2006)املوظفين  دفع  تنفيذ    ون .هذا  فاعلية  عن  للتساؤل 

 نفيذ سياسات املوارد البشرية في العمل يعد أمر ت (Gratton& Truss, 2003)الفندقية. حيث بين كل من   املنشآتاملوارد البشرية داخل  دارة إ سياسات 
 
 ا

 
 
املوارد البشرية الفعالة التي تمكنهم من التوظيف واالختيار واالحتفاظ   إدارة . لهذا من الضروري أن تقوم الفنادق بتطوير ممارسات وسياسات  ضروريا

التنظيمية )الطراونة والكيالني ، الهداف  الذين يساهمون في تحقيق  الكفياء  البدء بإجراءات االختيار والتعيين والتدريب جراء  2010باملوظفين  إن   .)

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

املناسبة، تتمثل في رفع جاهزية الجراءات التحفيزية  في التوظيف والختيار والتوجيه والتنشئة  االجتماعية  والتدر   إدارة  يب والتطوير املوارد البشرية 

املوارد البشرية املتثلة في االختيار والتعيين واالحتفاظ باملواهب   إدارة ( لهذا، تقوم الفنادق بمواءمة ممارسات  Wang, 2007ات )الداء والتعويض   إدارة و 

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

• ُُُ ُوظائف 
 
ُالوظيفُإدارةعالقة ُبالدوران  ة 

ُالبشريَّ ُاملوارد  ُُُُيُفيُالفنادق 

1. ُ ُالوظيفيُفيُالفنادق  ُبالدوران  ه  ُوعالقت  ُالبشرية  ُاملوارد 
ُوتعيين   اختيار 

نشأِة  
ُ
 امل

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

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

ّ
ة  هذا العنصِر تفوُق الهميَّ

ُ
 االستغالل  المثل  للعناصِر  العنصُر البشرّي. فأهمية

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

ل امٌر  املناسبِة، وهو  الوظيفِة  املناسِب في  الشخِص  هايِة؛ وضع   النَّ يكُفُل في  بما  تتفُق واستعداداِتهم  التي  بالعماِل  الكفاءِة والحاِقهم  البالُغ في رفِع  أثُرُه  ه 

نشأِة. لذا ينبغي  
ُ
ِة بامل ُب الفندق  مشاكل  الدوراِن والنتاجيَّ  البداية، ما ُيجّنِ

ُ
 في التعييناِت في سبيِل الحصوِل على الكفاءاِت الفاعلِة من املوظفين  منذ

ُ
ث   التريُّ

العمِل)ماهر،  الوظي وارتباك   لتلك (. 2006في  مالءمِتِه  درجِة   
ُ
حيث من  ُمعينٍة  وظيفٍة  لشغِل  املتقدمين   بين  واملفاضلِة  االختياِر   

ُ
وذلك    عملّية الوظيفِة، 

غِل لتحقيِق وضِع الشخِص املناسِب في املكاِن املناسِب، بإيجاِد التوافِق بين  متطلباِت وواجباِت الوظيفِة وبين  مؤهالِت وخصائِص الشخ
ُ
ِم لش ِص املتقّدِ

الفراِد  بين   ا 
 
فروق هناك   لنَّ  وحتمّيا  ا  ضروري  والتعيين  االختياِر   

ُ
نشاط دُّ  ُيع  اختالِف    الوظيفِة.إذ  عن  فضال  وامليوِل،  والقدراِت  االستعداِد   

ُ
حيث من 

ال تلك   تتطلُبها  التي  ِة  والجسمانيَّ ِة  العقليَّ والخصائِص  ستلزماِت 
ُ
امل  

ُ
الباقي،  وظائِف الوظائِف من حيث  مواءمِة  (.  169، ص.2000)عبد 

ُ
ُد عملية ع 

ُ
ت ولهذا 

بالُقُدراِت واملهاراِت  الوظيفِة وشروِط شغِلها  تنُبٍؤ متطلباِت  إلى  الوصوِل  ِة االختياِر   الساس يُّ من عمليَّ
ُ
الهدف ُيعتبُر  إذ  الوظيفِة.  تلك   غِل 

ُ
مين  لش للمتقّدِ  

في   العمِل  في  واستمراِره  بقائِه  وفترِة  وسلوِكِه  باتجاهاِته  التنُبِؤ  عن   
 

فضال الوظيفِة؛  طالِب  للشخِص  املستقبلّي  لألداِء  ، 1999)نصرهللا،املنشآتدقيٍق 

 (. 119ص.
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2. ُ ق  ُالوظيفيُفيُالفناد  ُبالدوران  ه  ُوعالقت  ة  ُالبشريَّ ُاملوارد  ُتدريب 

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

ب والتأهيل القادر على املساهمة بشكل مباشر في تحقيق الهداف االستراتيجية للمنشأة. طريق ربطها بتدريب املوارد البشرية الذي يعطي اولوية للتدري

(. ولذلك فإن االستثمار في تدريب وتطوير املوظفين وتوفير فرص وظيفية 2008واخرون،  بشكل عام )جوي  املنشآتوبالتالي السهام بتحقيق استراتيجية  

( لهما، كما أشار كل من  الباحثون بشكل متزايد، على ممارسات  Nadiri & Tanova, 2010أفضل  أنها تقلل من   إدارة (، هذا ركز  البشرية على  املوارد 

املوارد البشرية على أساس تمكين العاملين وتزويدهم باملهارات    إدارة أنه إذا قامت    ون وعليه، يرى الباحث  .(Law et al., 2007معدل الدوران الوظيفي )

 الفندقية من الدوران الوظيفي للكفاءة املدربة واملاهرة.  املنشآتاملطلوبة واملعارف الالزمة من خالل برامج تدريبية لتطوير مهارات العاملين، ويجنب 

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

. املنشآتللتغيرات التكنولوجية، وتدريب املدراء واملوظفين للتعامل مع العمل الجديد بشكل سليم وجدي يعمل على خلق مناخ مناسب مع املوظفين و 

والسياحي الفندقية  العمال  مجال  في  الحيوية  النماط  من  التدريب  الخاصة ويعد  واالتجاهات  السلوكية  الجوانب  االعتبار  بعين  الخذ  ة،ويجب 

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

 في الفندق واستمرارهم في العمل .  وجودهم  
 
ساس ي لترقية استراتيجية أية منشأة سياحية وفندقية، وهذا هو االستثمار من أ مر  ا ب هو  فإن التدري  وأخيرا

نقول: إن كفاءة    خالل التدريب كما يراه معظم مدراء الفنادق في الوقت الحالي. ولهذا يعد التدريب عملية مكلفة وعوائدها بعيدة الجل، وال يمكن إال أن 

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

 ( . Khilji & Wang, 2006كفاءة الداء )

3. ُ ُالوظيفّيُفيُالفنادق  هاُبالدوران  ُوعالقت  ة  ُالبشريَّ ُاملوارد 
ُتعويضات 

ب املوظف  املوظف  املنشآتتبدأ عالقة  يلتزم بموجبها  واملنشأة،  املوظف  بين  تعاقدية  العملية عالقة  وتعتبر هذه  فيها.  لعمله  الولى  اللحظة  ؛ منذ 

تلتزم   فيما  له،  املوكولة  الواجبات  وتنفيذ  بأمانة وإخالص،  فإن غالبية   املنشآت بالعمل  ولذلك  بعمله.  قيامه  للموظف نظير  العادل  التعويض  بتقديم 

هدة لتقديم أنظمة دفع كفؤة وفاعلة لتحقيق الهداف؛ بجذب عناصر ماهرة ومدربة من املوارد البشرية؛ تساعد على املحافظة على تعمل جا  املنشآت

( أن التعويضات والحوافز بالنسبة لفئة الشباب، تكون (Bashir & Ramay,2008(.  ولهذا بين كل من 2003النوعية الجيدة من املوارد البشرية )الهيتي،

)قليل دراسة  بينتها  كما  والنتيجة  الوظيفي.  للدوران  كبيرة  عرضة  وهم  احتياجاتهم،  تلبي  وال  أن  Owusu-Acheampong & Asamoa, 2016ة  هي   )

عة املوارد البشرية بمتاب   إدارة عادة تقوم    رون بالدوران الوظيفي بشكل كبير.املوظفين الذين يدركون أنهم ال يحصلون على تعويضات وحوافز كافية يتأث 

وعليه يمكن تعريف الجر أو الراتب على أنه    ومراقبة التزامات املوظفين العاملين في احتساب صافي الرواتب والجور وفقا ملا يستحقه املوظف أو العامل.

السياحية من   املنشأة  تمكن  إنجاز مهمة  أو  بعمل معين  القيام  املوظف جراء  أو  العامل  يتقاضاه  الذي  املال  املبلغ من  املرجوة  "ذلك  أهدافها  تحقيق 

 (. 2015)الجميلي،

ُالوظيفيُفيُالفنادق .4 هُبالدوران 
 
ت
 
ُوعالق ة  ُالبشريَّ ُاملسار ُالوظيفّيُللموارد 

 
ُتخطيط

،  ومن هنا تبرز ضرورة الربط بين املنشآتتعرف عملية تخطيط املسار الوظيفي، بأنها تحقيق التوافق بين إمكانات وقدرات املوظف واحتياجات  

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

احتياجات   تنفيذ خطط  املنشآتتنفيذ  قادر على  املوظفين،  لخلق جيل من  الوظيفي هو مدخل  املسار  تخطيط  فإن  أهداف   دارة ال .  لتحقيق  العليا 

الفريق  2012)السالم،  املنشآت وبناء  للموظفين،  الوظيفي  التقدم  تراعي  التي  املنهي،  التطوير  برامج  تصميم  االستراتيجيات على  تؤكد  أن  يجب  لذلك   .)

(Cho, et al ,2006).    قبل من  االهتمام  تم  أساليب    إدارة ولذلك  تطوير  في  البشرية؛  االحتفاظ    إدارة املوارد  استراتيجيات  لتشمل  الوظيفي  الدوران 

ويمكن القول أن التخطيط السليم للمسار الوظيفي؛ سيساهم في تخفيض الدوران الوظيفي ، وهذا بمكن   (.   Ye Yang & Wan, 2004باملعرفة املهنية )

 الفراد م
 
أيضا أنه يعطيهم  السياحية، غير  املنشاة  او  الفندق  الوظائف داخل  العديد من  العمل في  او    ن  الفندق  ، ولهذا يجب املنشآتإمكانية مغادرة 

توج أن  إذا  ويجب  املوظفين.  اهداف  تحقيق  في  مؤثرين  باعتبارهما  الوظيفي  والدوران  الوظيفي  املسار  تخطيط  بين  العالقة  باالعتبار،  بر الخذ  امج  ه 

 التطوير والتدريب نحو املوارد البشرية التي تحتاج إلى رفع كفاءتها بما يتناسب مع قدرات الفراد وطموحاتهم املختلفة.

ُ
 
ُالسابقة راسات  ُ:الّد 

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

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

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

حجم التعويضات التي يقدم تحديات املوارد البشرية الفريدة لهذه الوجهة السياحية الشعبية. تظهر نتائج هذه الدراسة؛ أن املوظفين راضون عن  
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نسبي املوظفين مرتفع  دوران  وأن معدل  العمل،  ولكن ليس مع ظروف  عليها.   يحصلون 
 
الفنادق  ا أصحاب  قبل  الكافي من  التدريب  توفير  يتم  وال   .

 
 
أساسا التوظيف هو  للموظفين.  التشغيلية  املهارات  الدا   لتطوير  التوالد  ارتفاع  إلى  يؤدي  ما  الداخلية  الحاالت  املوارد  من خالل  خلي، ومشاكل 

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

أجور  الفنادق  تقدم  أن   ينبغي 
 
ل   ا العمل  بترك  املوظفين  رغبة  وتقليل  العالية،  الجودة  ذوي  املوظفين  لجذب  تواجهها  ن هأفضل  كبيرة  ذه مشكلة 

 الفنادق. 

والتي هدفت هذه الدراسة الكتشاف  ظاهرة دوران العاملين في قطاع الفنادق في الردن، والتي أصبحت    (2010ماُدراسةُالطراونةُوالكيالنيُ)أ •

أنه ال توجد عالقة بين عمر املوظف ونيته لترك العمل. إن توصيات الدراسة لالستثمار في   تعاني من معدل دوران مرتفع نسبيا، وبينت الدراسة 

الردنية، حسب الدراسة ال يوجد لها تأثير مباشر على نوايا املوظفين في املغادرة، وقد تعتمد قراراتهم املوارد البشرية في ا   إدارة ممارسات   لفنادق 

نيتهم مغادرة فنادق الذين شاركوا في هذا االستطالع عبروا عن  املوظفين  أن نصف  الدراسة  بينت  املغادرة على عوامل مالية أخرى. كما  ها في على 

املوارد البشرية مثل التدريب  والتطوير والترقية. بالضافة إلى ذلك، يجب إعادة    دارة املهمة ل   الداريةدة النظر في القرارات  املستقبل. لذا يجب إعا

ال املوارد  ممارسات  أن  النتائج  وتظهر  بالدراسة.  املشمولة  الفنادق  في  والرواتب  املالية  املكافآت  إلى  املستندة  الحوافز  خطط  في  بشرية  النظر 

 الفعا
 
 في بلد نام.  لة، يمكن أن تؤدي إلى قوة عاملة أكثر استقرارا

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

في   الداري(.   املنشآتالبشرية  الدعم  والتطوير،  التدريب  املحيطة،  العمل  ظروف  الوظيفي،  االستقالل  التعويضات،  الوظيفي،  )المن  وهي: 

 
 
أيضا الدراسة  أ   وتطرقت   : التالية  النتائج  إلى  الدراسة  التنظيمي. وتوصلت  االلتزام  العوامل على ظاهرة  تأثير كل من هذه  المن    -إلى  يؤثر كل من 

العمل لديهم. ب  الوظيفي، والدعم  نوايا ترك  وذي داللة إحصائية على  للعاملين، بشكل عكس ي  املقدمة  تؤثر ممارسات   -الداري، والتعويضات 

البشرية بشكل    إدارة  للعاملين. جإ املوارد  التنظيمي  االلتزام  العاملين بشكل عكس ي   -يجابي وذي داللة إحصائية على  التنظيمي لدى  االلتزام  يؤثر 

 ائية على نوايا ترك العمل لديهم. وذي داللة إحص

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

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

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

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

 الفندقية.  املنشآتالحتفاظ باملوظفين لدى العاملين، وتدريب املوظفين، وتنظيم ساعات العمل. وهذه جميعها تساعد على ا 

للمنشات وهذا  دارة هدفت الى معرفة تأثير ممارسات املوارد البشرية على رض ى العمالء الداخلي عن الداء التنظيمي ل  Ullah et al (2013)دراسةُ •

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

   290جمع البيانات من خالل مسح قائم على االستبيان شارك فيه  
 
   موظفا

 
ال  مصرفيا هيكلية لفحص  في باكستان. وتم استخدام نمذجة املعادلة 

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

ا  الفعالية  الداخلي في تعزيز  العمالء  إلى تعديل ممارسات موارد بشرية معينة والتأكيد عليها، والتركيز على دور رض ى  لتنظيمية. وكشفت  الدراسة 

  املنشآت   هذه النتائج عن أهمية رض ى العمالء الداخلي في تعزيز معنويات املوظفين، وااللتزام التنظيمي، وإنتاجية املوظفين، ومعدل تركهم، وقدرة 

  على جذب املواهب.

   إدارة والتي هدفت إلى معرفة تأثير رض ى املوظفين عن ممارسات    Duarte et al(2015ُُدراسةُ)ماُُأ •
 
   املوارد البشرية، باعتباره مؤشرا

 
للدوران    قويا

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

 واضحة، حيث بين الب
 
املوارد البشرية، لذلك، قام الباحثون بتوسيط    إدارة غير مباشر ملمارسات    احثون أن تأثير ترك املوظفين لعمالهم يعد تأثيرا

العينة من   بيانات  تم جمع  وقد  الداري.  الدعم  إدراك     152متغيرات من 
 
الباحثموظفا واستخدم     ون ، 

 
دعما يوفر  ما  الحصائي     التحليل 

 
 تجريبيا

ممارسات   عن  الرض ى  بأن  هذه   إدارة للتنبؤ  أهمية  وتناقش  الداري.  الدعم  إدراك  زيادة  من خالل  العمل،  ترك  نوايا  من  يقلل  البشرية؛  املوارد 

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

الفندق ورضاهم عن ممارسات   الوظيفي في  بالدوران  التنبؤ  الداري وقدرته على  الدعم  الوظيفي،   إدارة وإدراك  املسار  البشرية من حيث  املوارد 

ممارسات   عن  يرضون  من  أن  البحث  نتائج  وأظهرت  الداء،  وتقييم  والتدريب  رغبة    إدارة والتعويض،  لديهم  تكون  البشرية  ترك في    أقلاملوارد 

 أعمالهم.  

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

املوارد البشرية. استخدمت دراسة التضمين الوظيفي، لدراسة تأثير الوساطة على العالقة بين نية دوران العمالة وثالثة مجاالت   إدارة بممارسات  
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واملالئمة     من ممارسات املوارد البشرية )التوظيف واالختيار، التدريب والتطوير، املكافآت واملزايا(. تم تبني طرق أخذ العينات الطبقية والغرضية

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

االستبيان   إدارة  هذا  نتائج  تحليل  تم  الالحقة.  الترك  ونوايا  الوظيفي  التماسك  حول  تصوراتهم  على  أثرت  وكيف  مؤسساتهم  في  البشرية  املوارد 

بياناتبا وتحليل  خطوات،  أربع  من  طريقة     363ستخدام 
 
   45من    موظفا

 
تصورات  فندقا بين  كبيرة  سلبية  عالقة  وجود  إلى  النتائج  وأشارت   .

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

)التوظيف واالختيار،املكافآت واملزايا( ونوايا الترك. ومع ذلك، فإن توحيد الوظائف لم يتوسط في العالقة بين التدريب والتطوير   البشريةاملوارد  

 
 
بر من  أك  ونوايا ترك العمالة. وتشير النتائج إلى أن املؤسسات املستعدة الستخدام ممارسات املوارد البشرية؛ ملنع دوران العمالة، ستحقق نجاحا

 إدارةاملوارد البشرية الجيدة لزيادة دمج الوظائف وتقليل نية الترك. وبناء على ذلك، فإن البحث له آثار مهمة على    إدارة خالل استخدام ممارسات 

نا وكيف ينبغي أن الفنادق في غانا. كما تساهم الدراسة في أدب الضيافة من خالل توفير رؤى حول تنبؤات دوران العمالة في صناعة الضيافة في غا

  سيطرة على اآلثار السلبية للترك.تدار هذه التنبؤات لل

• ( 2016ُُدراسةُ )Owusu-Acheampong & Asamoa    ممارسات تأثير  على  التعرف  إلى  الدراسة  هدفت  )االختيار،   إدارة والتي  البشرية  املوارد 

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

وتقييم ممارسات   الديمغرافية،  العالقة  إدارة العوامل  وتحليل  باملوظفين،  االحتفاظ  على  تعمل  التي  البشرية  املوارد   إدارة بين ممارسات    املوارد 

( باستخدام  العينة  نوع وحجم  تحديد  وتم  التحليلي،  الوصفي  املنهج  الباحثون  واستخدم  الفنادق.  في صناعة  العمال   ,Glennالبشرية وحجم 

الدراسة  1992 هذه  في  شاركوا  الذين  عدد  وبلغ  منهم    500(،  استجاب   موظف  196موظف، 
 
العينة    ا اعتماد  وتم  إداري،  هذه  غير  في  العشوائية 

ضرورة الدراسة التي بينت أن التدريب والتعويض، هما العامالن الرئيسيان اللذان يمكن أن يحفزا على ترك العمل في صناعة الفنادق، إضافة إلى 

 في التعويضات والرواتب والبدالت للموظفين لزيادة والء املوظفين املجتهدين في العمل.      دارة ال اهتمام

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

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

دراسات قليلة  تناولت املتغيرات   ون لفنادق، حيث وجد الباحثالوظيفي على الدوران الوظيفي، ملا لها من أهمية بالغة في التأثير على الدوران الوظيفي في ا 

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

عل املوظف  يجبرا  أن  يمكنهما  اللذان  الرئيسيان  العامالن  هما  اهتمام  والتعويض  ضرورة  إلى  إضافة  الفنادق،  في  العمل  ترك  بالتعويضات   دارة ال ى 

املوارد البشرية بأبعاده املختلفة تعمل  إدارة والرواتب والبدالت للموظفين؛ لتعميق والء املوظفين املجتهدين وزيادة إخالصهم في العمل بالفنادق، إن تأثير 

 إدارةوظفين الراغبين في ترك العمل، لن هذه مشكلة كبيرة تواجهها الفنادق، وقد ذكر أهمية تأثير  على جذب املوظفين ذوي الكفاءات وتقليل نسب امل

في، وأبرز ما املوارد البشرية بأبعادها، وملا له من  فوائد للمنشآت الفندقية واملوظفين على حد سواء. وهنالك دراسات أخرى تحدثت عن الدوران الوظي

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

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

وتعزيز االحتفاظ باملوظفين والتزامهم بالعمل. إذ ركزت الدراسة  الحالية على إدراك حقيقي للدور الهام الذي   دارة االقتراحات امللموسة ل بمجموعة من  

دراسة    إدارة تلعبه   تمت  ولهذا  االردن.  في  الفنادق  صناعة  إنجاح  في  البشرية  ممارسات  أ املوارد  والتع  إدارة ثر  )االختيار  البشرية  التدريب، املوارد  يين، 

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

الوظيف والتقدم  للتطور  واضح  وظيفي  مسار  املوظفين  لدى  ويكون  املوظفين  لتوقعات  نسبيا  مناسبة  التعويضات  وتكون  المور الفراد  هذه  فإن  ي، 

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

 الوظيفي.

راسة ُ ُالّد 
 
ة يَّ ج 

ه 
ْ
ن ُُ:م 

ه .1 ُوأسلوب  ُالبحث  ج  ه 
ْ
ن ُم 

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

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

 
 
   توجد فعال

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

 
   كيفيا

 
   وتعبيرا

 
ويوضح خصائصها،  كميا الظاهرة  الكيفي  التعبير  ما  أ ، ويصف 

اعتمدت هذه (.  2010هر الخرى )الخياط،  الظوا   التعبير الكمي، فيعطي وصفا رقميا بحيث يوضح مقدار هذه الظاهرة أو حجمها، ودرجات ارتباطها مع

للتأكد   الفرضيات  الدراسة وأهدافها، ووضع مجموعة من  أهمية  املشكلة، وبيان  القائمة على أساس صياغة  العلمي  البحث  من الدراسة على منهجية 
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املوارد البشرية في الفنادق وكذلك   إدارة ات  صحتها. وتستخدم هذه الدراسة املنهج الوصفي االرتباطي، فاملنهج الوصفي يهدف إلى وصف طبيعة ممارس

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

املوارد البشرية على الدوران الوظيفي في   إدارة ليلي لقياس أثر ممارسات  السلوب الوصفي التح  ون )معدل الدوران الوظيفي(. لذا اتبع الباحث  ومتغير تابع

التعرف ع الظاهرة، وكذلك  تلك  إلى حدوث  أدت  التي  إلى السباب  التحليلي يستخدم لوصف ظاهرة ما، للوصول  الوصفي  املنهج  أن  لى الفنادق، حيث 

لدراسة، فهو الجانب التحليلي الذي يعتمد على جمع وتحليل البيانات واختبار فرضيات العوامل التي تؤثر على تلك الظاهرة، أما الجانب اآلخر من هذه ا 

 الدراسة للحصول على النتائج املتعلقة بأهداف الدراسة. 

ُأداةُجمعُالبياناتُُ .2

االستبيان(االس الطرق  أشهر هذه  ومن  الكمية،  للدراسات  الالزمة  البيانات  في جمع  املستخدمة  الدوات  العديد من  يستخدم   تمارة توجد  )الذي 

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

البيا لجمع  الدراسة،  عينة  أفراد  على  توزيعها  يتم  مناسبة  علمية  بطريقة  العبارات  أو  الفقرات  من  مجموعة  صياغة  املتعلقة  خالل  واملعلومات  نات 

على   للجابة  املعلومات،  من  وغيرها  ميولهم،  آرائهم،  قيمهم،  اتجاهاتهم،  معرفة:  بهدف  الدراسة،  )الخياط،  بمشكلة  الدراسة  اعتمد  (.   2010أسئلة 

بحث الكمي ذات طابع موضوعي، مفصل  في هذه الدراسة على استخدام السلوب الكمي املبني على طريقة االستبيان، وذلك بناء على نماذج ال  ون الباحث

قة منظمة  وتحققي في كثير من الحيان. كما أن النتائج املحققة من هذا املنهج تكون منطقية، إحصائية، ومحايدة. ويتم جمع البيانات بإستخدام طري

، والتي من (Likert Itemsاِم بنوِد ليكارت )( الخماس ي، واستخدLikert Scaleوتجرى على عينات أكبر تمثل جميع السكان باستخدام مقياس ليكارت )

على االستبانة كأداة لجمع البيانات   ون خاللها تحدد درجة املوافقة واالختالف عند عينة الدراسة بخصوص متغيرات الدراسة، لذا، فقد اعتمد الباحث

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

ُصدقُأداةُالدراسة .3

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

ُصدقُاملحتوى:

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

ُالصدقُالظاهري:

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

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

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

ه في ذي تقيسمدى مالءمة الفقرات للمقياس أو لألبعاد املتضمنة فيه، من حيث الصياغة اللغوية أو التعبير عن محتوى الفقرة إذا كانت تنتمي للبعد ال 

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

 
 
االستبانة من  ، ثم عرضها على مجموعة من املحكمين ذوي االختصاص في الجامعات الردنية، حيث تم الطلب منهم تحديد مدى مالءمة فقرات  وتكرارا

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

 بها املحكمون، حيث تضمنت مالحظاتهم بعض التعديالت اللغوية على بعض فقرات االستبانة.

ُاالتساقُالداخلي:ُ

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

 االستبانة كأداة لجمع البيانات الالزمة لقياس متغيرات الدراسة الحالية.  
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ُ:أنموذجُالدراسةُوفرضياتُالدراسة .4

                        أنموذجُالدراسُة

 
ة ُُ:(1شكلُرقمُ)

اس  ر  ُالّد 
ج 
 
وذ م 

ْ
ن
 
ُأ

ُ:فرضياتُالدراسة

 بناء على أهداف الدراسة وأنموذجها ؛ تم وضع الفرضيات التالية:

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

 الفرضيات الفرعية: 

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

:H1b مان.يوجد تأثير ملمارسات التدريب على الدوران الوظيفي في فنادق الخمس نجوم  في ع 

: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 

5. 
هُ 
 
ُوعينت ُالدراسة  ُمجتمع 

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

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

املجتمـ فـي  يحملـون صفـة معينـة  ممـن  مـن خالله سـحب عينـة  يتـم  احتمالـي،  أسـلوب معاينـة غيـر  هـي عبارة عن   والتي  الدراسة  ا   ع عينة  ينة ملعا)دليل 

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

الدراسة الباحثScad,2012)  مجتمع  قام     420بتوزيع    ون (، حيث 
 
والبالغ عددها    استبيانا الدراسة  فنادق  في  املوظفين  و   9على  التي  على  فنادق  افقت 

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

 
للتحليل، وعليه فإن    استبانا كانت غير صالحة 

   217االستبيانات الصالحة للتحليل هي  
 
لعدد االستبيانات املوزعة   ( النسب املئوية1% وهي نسبة مقبولة. يوضح الجدول رقم )51.6أي بنسبة      استبيانا

 في الفنادق املشاركة في عينة الدراسة. 

 االستبياناتُاملوزعةُواملستردةُعلىُعينةُالدراسة :(1جدولُ)

 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% 

ُ%420ُ217ُ51.6ُاملجموُع
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ُقياسُمتغيراتُالدراسة .6

غني  تكون  حيث  موثوقة  بيانات  على  للحصول  العلمي  السلوب  استخدام  وتم  البيانات،  جمع  في  والولية  الثانوية  البيانات  على  االعتماد  ة تم  

ال الوظيفي في  الدوران  البشرية على معدل  املوارد  تأثير ممارسات  املتوفرة حول  إجراء مراجعة نظرية للدراسات  العلمية حيث تم  فنادق. ومن بالدالئل 

الباحث قام  بالدراسة، فقد  ذات عالقة  الدراسة وجمع معلومات  أهداف هذه  تحقيق  اعتمادا على    ون أجل  والتي صممت  االستبيان  أسئلة  باستخدام 

 الدراسة وفرضياتها وذلك استنادا على مجموعة من الدراسات السابقة.

 وقد تضمنت أداة الدراسة القسام التالية: 

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

العمل.والتعويضات، و  لترك  العاملين  الفنادق والتي تقيس ميول  العاملين في  العمل لدى  الوظيفي وأسئلة أخرى حول أسباب ترك  بناء    املسار  وقد تم 

ممارسات   في  والتعويضات  التدريب  والتعيين،  باالختيار  املتعلقة  االستبان  الراوي   إدارةاسئلة  دراسة  من  البشرية  املسار أ(،  2017)  املوارد  اسئلة   ما 

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

  إعادة كتابة جميع اسئلة االستبان بطريقة تتالئم مع اهداف الدراسة ومجتمعها.

الفندق، وخصائص  الديموغرافية  العوامل  الثاني:  الشخصية(القسم  باملعلومات  املتعلقة  السئلة  على  يحتوي  القسم   السكن،    هذا  مكان  الجنس، 

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

 الفندق، عدد املوظفين في الفندق، عدد الغرف في الفندق.  إدارة انتماء الفندق،  دار البحث(الشهري.) وايضا أسئلة متعلقة بخصائص الفنادق م

ُأسلوبُتحليلُالبياناُت .7

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

لغراض التحليل البيانات، فقد . اسة على اختالف مسمياتهم الوظيفية وكذلك على اختالف مؤهالتهم العلمية واختالف أعمارهم البيانات من عينة الدر 

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

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

ُُ:النتائج

ُخصائصُعينةُالدراسة .1

ُالجنسُ:

ُتوزيعُعينةُالدراسةُبحسبُالجنس: ُ(2جدولُ)
 % نسبة مئوية  تكرار الجنس 

 % 79 171 ذكر

 % 21 46 أنثى 

 %100 217 املجموع

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

 . هم من الذكور  في قطاع الفنادقيشير إلى أن معظم العاملين 

ُمكانُالسكن:ُ

ُتوزيعُعينةُالدراسةُبحسبُمكانُالسكُنُ:(3ُجدولُ)
ُنسبةُمئويةُُ%ُتكراُرُالسكُن

 % 77 167ُعمان 

 % 23 50ُخارج عمان 

 %100 217ُاملجموع

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

 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

ُ

ُ

ُ
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ُالجنسيةُ:

ُتوزيعُعينةُالدراسةُبحسبُالجنسيةُ(:4)جدولُ

 مئوية % نسبة  تكرار  الجنسية 

 %90 196 الردنية 

 %10 21 غير الردنية 

 %100 217 املجموع 

% من العينة غير أردنيين، مما يدل على أن النسبة الكبر من العينة من 10%  من العينة الجنسية اردنيين ، و90أن    (  4من الجدول رقم )  نالحظ

 الجنسية االردنية وهذا يدل على اهتمام الفنادق بتعيين الردنيين لديها. 

ُالحالةُاالجتماعية:

ُتوزيعُعينةُالدراسةُبحسبُالحالةُاالجتماعيُة:ُ(5(جدولُ

ُنسبةُمئويةُ%ُتكرارُجتماعيةالحالةُااُل

 %48.4 105ُعزب /عزباءأ

 %44.7 97ُمتزوج/ متزوجة 

 %6.5 14ُمطلق/ مطلقة 

 %0.5 1ُرمله أرمل / أ

 %1000 217ُاملجموُع

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

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

ُالعمرُ:

ُتوزيعُعينةُالدراسةُبحسبُالعمُرُ:(6(جدوُل

 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 

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

بين ) أعمارهم  تتراوح  الشباب 50-41العينة  بتعيين  الفنادق  اهتمام  الشباب وهذا يدل على  العينة من فئة  الكبر من  النسبة  أن  ( سنة، مما يدل على 

 لديها. 

ُاملؤهلُالعلميُ:

ُتوزيعُعينةُالدراسةُبحسبُاملؤهلُالعلمُيُ:(7)جدولُ

 نسبة مئوية %  تكرار  املؤهل العلمي 

 %14 30 من التعليم الثانوي  أقل 

 %24 51 التعليم الثانوي 

 %23 50 دبلوم 

 %35 76 بكالوريوس

 %5 10 دراسات عليا

 %100 217 املجموع 

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

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

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

ُ

ُ

ُ
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ُ

ُالخدمةُفيُالفندقُالحاليُ: سنوات

ُتوزيعُعينةُالدراسةُبحسبُسنواتُالخدمةُفيُالفندقُالحالُي): 8ُ(جدوُل

 نسبة مئوية %  تكرار  الخدمة في الفندق الحالي سنوات 

 %55 120 أقل سنوات أو  5

 %29 64 سنوات   10 - 6

 %8 17 سنوات  15 -11

 %7 16 سنة أو أكثر  16

 %100 217 املجموع 

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

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

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

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

ُالقسمُالوظيفيُ:

ُالوظيفُيتوزيعُعينةُالدراسةُحسبُعددُالقسمُ: (9(جدوُل

ُنسبةُمئويةُ%ُتكرارُالقسم الذي تعمل فيه 

 %14 31ُاملكتب المامي والحجوزات 

 %17 37ُالطعام والشراب  إدارة

 %8 18ُشؤون املوظفين والتدريب 

 %11 24ُاملالية والتسويق واملبيعات 

 %49 107ُالتدبير الفندقي 

 %100 217ُاملجموُع

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

ويق %(، في حين بلغت نسبة قسم املالية والتس14%(، في حين بلغت نسبة قسم املكتب االمامي ولحجوزات )  17الطعام والشراب وبنسبة بلغت )  إدارة 

 %(،  وذلك يشير إلى أن تنوع عينة الدراسة والتي تمثل كافة اقسام الفندق.  8%(،  ويليه قسم شؤون املوظفين والتدريب وبنسبة بلغت )11واملبيعات )

ُاملستوىُالوظيفيُفيُالفندقُ:

ُتوزيعُعينةُالدراسةُحسبُاملستوىُالوظيفيُفيُالفندُقُ):10(جدولُ

ُنسبةُمئويةُ%ُتكرارُاملستوى الوظيفي في الفندق 

 %44 96ُموظف 

 %29 63ُمشرف 

 %14 30ُرئيس قسم 

 %13 28ُمدير

 %100 217ُاملجموُع

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

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

 و ذلك يشير إلى شمول عينة الدراسة لكافة  الدرجات الوظيفية في الفنادق.

ُالراتبُالشهريُ:

ُتوزيعُعينةُالدراسةُحسبُالراتبُالشهرُي: (11جدولُ)

ُنسبةُمئويةُ%ُتكرارُالراتب الشهري 

 %45 98ُدينار اردني  400من  أقل 

 %40 87ُدينار اردني 800 - 401

 %9 20ُدينار اردني 1200  - 801

 %6 12ُدينار اردني  1201اكثر من 

 %100 217ُاملجموُع
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دينار، تليها فئة املستجيبين   400% رواتبهم  دون  45( مستجيب وبنسبة  98أن النسبة الكبر من املستجيبين بعدد )  (11رقم )نالحظ من الجدول  

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

 الفندقُ: نتماءإ

ُالفندُق نتماءإتوزيعُعينةُالدراسةُحسبُ: (12جدولُ)

ُنسبةُمئويةُ%ُتكرارُالفندق  انتماء

 %28 61ُسلسلة وطنية 

 %25 54ُسلسلة دولية 

 %47 102ُمستقل 

 %100 217ُاملجموُع

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

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

ُالفندق:ُإدارة

ُالفندُقُإدارةتوزيعُعينةُالدراسةُحسبُُ:(13جدولُ)

ُنسبةُمئويةُ%ُتكرارُالفندق  إدارة

 %31 67ُاملالك

 %63 136ُدارةال عقود 

 %6 14ُاالمتياز 

 %100 217ُاملجموُع

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

 كانت فنادق تدار باالمتياز. % من العينة 6ن أ املالك و 

ُاختباُرالثبات .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: 

 لفاُملتغيراتُالدراسُةأمعاملُكرونباخُ: (14جدولُ)

 لفا أمعامل كرونباخ  العبارات عدد  املحور 

 0.904 5 االختيار والتعيين  .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 )14)  رقم   يتضح من الجدول 

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 )

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

ُالتحليلُالوصفيُملتغيراتُالدراسة .3

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

الباحث قام  الدراسة،  أهداف هذه  تحقيق  ولغايات  الفنادق.  تلك  في  الوظيفي  الدوران  الوظيفي( وكذلك  واملسار  التعويضات،  باستخدام   ون التدريب، 

املوارد البشرية و الدوران الوظيفي في الفنادق الخمس نجوم في عمان وتحليل بياناتها، وفيما  إدارة ملنهج الوصفي  والذي يتم من خالله وصف ممارسات ا 

  يوضح الفقرات التي تقيس متغيرات الدراسة.  ( الذي 15رقم ) جدول اليلي 

ُقياسُمتغيراتُالدراسةُمنُخاللُفقراتُاالستبيانُ:(15جدولُ)

 
 الفقرات  القسم  املتغير الرئيس 

 21-1 االول  املوارد البشرية  إدارةممارسات 

 35-22 الثاني الدوران الوظيفي 
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هو موضح في الجدول  وقد تم االعتماد على مقياس ليكرت الخماس ي لقياس متغيرات الدراسة حيث تم إعطاء الوزان التالية ملقياس الدراسة كما  

 : (16رقم )

ُ

ُمقياسُليكرتُالخماس يُاملستخدمُفيُالدراسُة: (16جدولُ)

 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

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

 املواردُالبشريةُإدارةممارساتُ .1

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

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

.) 

افاتُاملعياريُةجدولُيبينُالوسطُ :(17جدولُ) ُالحسابيُواالنحر

الوسطُُ الســـؤاُلُالرقُم

ُالحسابي

االنحرافُُ

ُاملعيارُي

مستوىُُ

افقُة ُاملو

   ُوالتعييُن االختيار .1 

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

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

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

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

 العمل. 

 قوي  0.888 4.09

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

   ُ: التدريبُ.2 

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

البشرية  إدارة تصمم  7 متخصصة  برامج املوارد  و  وفقا تدريبية   انتاجية  زيادة بهدف للحاجات 

 .املوظفين

 متوسط  1.063 3.52

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

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

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

   ُالتعويضاُتُ.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 التعويضات باالعتماد تحديد يتم  12

 متوسط  3.617 3.40 الفنادق املنافسة.باملقارنة مع  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 قيمة التعويضات املقدمة في هذا الفندق تعتبر عادلة ومناسبة بالنسبة لي.  15

   ُ:الوظيفي املسارُ.4 

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

 متوسط  0.990 3.44 . املوارد البشرية مسارا وظيفيا واضحا لوظيفتي  إدارةتقدم    17

بالتخطيط    18 الفندق  في  االخرى  املختصة  االقسام  مع  فيه  اعمل  الذي  القسم  ملساري  يشارك 

 الوظيفي.

 متوسط  1.063 3.48

 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 الدراك الكامل للمسار الوظيفي الخاص بوظيفتي.   21

 متوسط  0.763 3.53ُاملتوسطُالعاُم 

 
 ( على نهائية كل فئة 1.333( ومن ثم اضافة الجواب )3(( / عدد الفئات املطلوبة )1الحد الدنى للمقياس ) –( 5استخدام املعادلة التالي: )الحد العلى للمقياس )( تم احتساب املقياس من خالل 1)
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( والتي تنص على : "يخضع املوظفين الجدد لفترة متابعة وتقييم بعد عملية 4( كان للعبارة رقم )4.09أن اعلى معدل )  (17رقم )يتبين من الجدول  

( العمل" وبانحراف معياري  املحددة في عقود  التجريبية  للمدة  العبارة رقم )0.888التعيين  تلتها  للمسار 21(،  الكامل  الدراك  أمتلك   ": التي تنص على   )

ا  )الوظيفي  بمعدل  بوظيفتي"  )4.01لخاص  معياري  وانحراف  أن  1.071(  حين  في  )  أقل(.  رقم  للعبارة  كان  التعويضات 15معدل  "قيمة  تنص:  والتي   )

( بمعدل مقداره  لي"  بالنسبة  ومناسبة  تعتبر عادلة  الفندق  في هذا  )3.19املقدمة  وانحراف معياري  لعبارات 0.980(  العام  املعدل  جاء متوسط  كما   .)

)  إدارة ات  ممارس متوسطة  بدرجة  البشرية  )3.35املوارد  معياري  بانحراف  ملمارسات  0.763(  املكونة  املتغيرات  معدالت  بخصوص  أما  املوارد   إدارة (، 

 .( 18 رقم ) البشرية فقد تم احتسابها واحتساب االنحراف املعياري لها كما هو مبين في الجدول 

افاتُاملعياريةُ:(18جدولُ) ُملكونةُملمارساتُاملواردُالبشريُةللمتغيراتُاملستقلةُُااملعدالتُواالنحر

 االنحراف املعياري  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 

أعلى   كان  )حيث  بمقدار  والتعيين  االختيار  هو  )3.75معدل  الوظيفي  املسار  معدل  ثم   )3.56( التدريب  معدل  ثم  و 3.49(  كان   أقل(  معدل 

( القيم  3.34للتعويضات  وتشير هذه  ممارسات  إ (.  أن مستوى  في   إدارة لى  الوظيفي(  واملسار  التعويضات  التدريب،  والتعيين،  )االختيار  البشرية  املوارد 

 
 
 (. 3.53وبمعدل عام ) فنادق الخمس نجوم في عمان جاء بمستوى متوسط نسبيا

ُالدورانُالوظيفي .2

سباب التي تدفع العاملين الى ترك  هي ال   ( ما2( ما هو مستوى الدوران الوظيفي في فنادق الخمس ، وكذلك  )1للجابة على السؤال الثاني بشقيه: )

 العمل في فنادق الخمس نجوم في عمان؟  

افاتُاملعياريُةُ:(19جدولُ) ُجدولُيبينُالوسطُالحسابيُواالنحر

افقُةُاالنحرافُاملعيارُيُالوسطُالحسابي الســـؤاُلُالرقُم ُمستوىُاملو

 ضعيف  1.158 2.28 الفندق. ارغب بترك العمل بسبب املشاكل مع فريق العمل في   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 الفندق.  إدارةارغب بترك العمل بسبب االستياء من اسلوب   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 اعتماد الفندق على املحسوبية بشكل كبير في التوظيف والترقية. ارغب بترك العمل بسبب   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 والذي يتطلب مني مجهود كبير. ارغب بترك العمل بسبب ظروف 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 الفنادق.ارغب بترك العمل بسبب الرغبة في العمل في قطاع اخر غير    13

 متوسط  1.442 2.88 ارغب بترك العمل بسبب فترات العمل الطويلة وقلة ايام االجازات املمنوحة لي.  14

ُمتوسُط 1.104 2.76ُعاُماُلتوسطُامل 

الجدول  )  (  19)  رقم   من  رقم  للعبارة  كان  الوظيفي  الدوران  لعبارات محور  أعلى معدل  أن  "12يتبين  تنص على:  التي  بسبب  أ(  العمل  بترك  رغب 

( التي تنص  1( للعبارة رقم )2.28معدل )  أقل( وهو ما يوضح أهم سبب للدوران الوظيفي بينما كان 3.29الرغبة في الحصول على وظيفة افضل" بمقدار )

  أقلالعمل بسبب املشاكل مع فريق العمل في الفندق" وهو ما يبين أن املشاكل مع فريق العمل كانت رغب بترك أعلى: "
 
في ترك العمل وبالتالي   االسباب أثرا

بارات  ام لعالدوران الوظيفي. بينما كانت الرغبة في الحصول على وظيفة أفضل أهم أسباب ترك العمل وبالتالي الدوران الوظيفي. كما جاء املتوسط الع

بمقدار   الوظيفي  وذلك حسب   2.76الدوران  الوظيفي   الدوران  اسباب  ترتيب  يمكن  كما  والدراسة.  البحث  تستحق  وملموسة  ظاهرة  قيمة  تمثل  وهي 

  .لجدول التاليهمية كما في ا ال  قللى ال إ همية كثر ال الهمية )بناء على الوسط الحسابي(، حيث  يمكن ترتيب أسباب الدوران الوظيفي تنازليا من  ال

ُسبابُتركُالعملُفيُفنادقُالخمسُنجومُفيُعمانُمرتبةُحسبُاألهميُةأ: (20جدولُ)

 الوسط الحسابي  السبب  الترتيب حسب االهمية 

 3.29 الرغبة في الحصول على وظيفة افضل.  .1
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 3.26 الرغبة في الحصول على راتب افضل   .2

 3.03 الحالي.عدم وجود ترقيات تلبي الطموح في العمل   .3

 2.94 اعتماد الفندق على املحسوبية بشكل كبير في التوظيف والترقية.   .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 الفندق.  إدارةاالستياء من اسلوب   .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  (20رقم ) يظهر من خالل الجدول 

الحصول على راتب   االبتعادا الرغبة في  العمل،  الطموح في  تلبي  الحصول على ترقيات  الحصول    فضل،  الرغبة في  التوظيف والترقية،  عن املحسوبية في 

سباب لترك العمل كانت املشاكل مع فريق العمل في الفندق، الرغبة في الحصول على تأمين صحي اال   أقلفضل على التوالي. بينما  ا على تعويضات وحوافز  

 فضل، التزامات شخصية وعائلية على التوالي. أ 

 املواردُالبشريةُوالدورانُالوظيفيُرةإداقياسُالعالقةُبينُممارساتُ .3

نحو ممارسات   املوظفين  تصورات  قياس  هو  الدراسة  لجراء هذه  الرئيس ي  فنادق   إدارة الهدف  في  الوظيفي  الدوران  على  وأثرها  البشرية  املوارد 

 املوارد البشرية والدوران الوظيفي فقد تم إجراء اختبار االرتباط:   إدارة الخمس نجوم في عمان. لقياس العالقة بين ممارسات 

 تغيراتُاملستقلةُواملتغيُرالتابُعمعامالتُارتباطُبيرسونُلقياسُالعالقةُبينُاملُ:(21جدولُ)

 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 *

 أنه: لى  إ( 21) رقم  تشير النتائج في الجدول 

 >P)عند مستوى الداللة االحصائية     0.277يوجد عالقة  ارتباط سالبة بين االخيتار والتعيين والدوران الوظيفي حيث كانت قوة االرتباط   .1

0.001  .) 

2. ( الداللة االحصائية  الوظيفي حيث كانت قيمة  التدريب والدوران  بين  ارتباط  اكبر من  0.131ال يوجد عالقة  القيمة  املقبولة  0.05)( وهذه   )

 
 
 .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              (   0.222املوارد البشرية بشكل عام والدوران الوظيفي بمقدار )  إدارة وجد عالقة  ارتباط سالبة بين ممارسات  ي .5

 ( .  P< 0.001)االحصائية 

ُالدراسة اختباُرالفرضيات

 لفحص فرضيات الدراسة التالية: 

ُاملوارد البشرية على الدوران الوظيفي في فنادق الخمس نجوم في عمان. إدارة : يوجد تأثير ملمارسات H1 الفرضية الرئيسية

 الفرضيات الفرعية:  

(a1H( .يوجد تأثير ملمارسات االختيار والتعيين على الدوران الوظيفي في فنادق الخمس نجوم  في عمان : 

(b1H( الدوران الوظيفي في فنادق الخمس نجوم  في عمان.: يوجد تأثير ملمارسات التدريب على 

(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 : 
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الباحث استخدم  االنحد  ون فقد  املتعدداسلوب  الخطي  املتغير     (MULTIPLE LINEAR REGRESSION)ار  على  املستقلة  املتغيرات  أثر  لدراسة 

 . 23و  22 ينالتابع، حيث كانت النتائج كما هو مبين في الجدول

ُ

 القيمُالرئيسيةُلنتائجُاالنحداُرالخطيُاملتعدُدُ:(22جدولُ)

 جودة النموذج .sig))    املعنوية 
F 

 معامل التحديد  df1  (1 )درجة الحرية  df2  (2 )درجة الحرية 
R 

 معامل التغيير 
R2 

0.000 6.018 212 4 0.319 0.102 

ُنتائجُفرضياتُالدراسةُحسبُنتائجُاالنحداُرالخطيُاملتعدُد:(23جدولُ)

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:

 . 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 

أن مست الخمس نجوم في عمان.حيث  الجدول  فنادق  الوظيفي( في  املستقل )املسار  للمتغير  الداللة  )  23وى  أكبر من )0.141بلغت  (؛ 0.05( وهي 

القائلة: ) الفرعية  الفرضية  الوظيفي، وعليه فإننا نرفض  الدوران  أثر ذو داللة احصائية على مستوى  تأثير ملمارسات  )d1Hفإنه ال يوجد  : يوجد 

 ي فنادق الخمس نجوم  في عمان.املسار الوظيفي على الدوران الوظيفي ف

الجدول   .4 يتبين من  الرئيسة:  الفرضية  املتعدد   23فحص  الخطي  االنحدار  ال  نتائج  املتابع،   قلأنه يوجد متغير مستقل واحد على  املتغير  يؤثر في 

الدورا   إدارة : يوجد تأثير ملمارسات  H1وبالتالي نقبل الفرضية  الرئيسة القائلة:   ن الوظيفي في فنادق الخمس نجوم في عمان. املوارد البشرية على 

 αاملوارد البشرية على الدوران الوظيفي في فنادق الخمس نجوم في عمان عند مستوى داللة )  إدارة حيث  يوجد تأثير ذو داللة احصائية ملمارسات 

≤ 0.05   .) 

وهو ما تفسره املتغيرات املستقلة من تأثير حاصل في املتغير التابع )الدوران   (R2= 10.2%)كانت قيمة معامل التحديد  (    22  رقم )  من الجدول 

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 

ُمناقشةُالنتائجُواالستنتاجاتُوالتوصياُت

ُُُ:مناقشةُالنتائُج .1

 يتناول هذا الجزء مناقشة أبرز النتائج التي توصلت لها الدراسة:

ممارساتُُ فيُ النشاطُ مستوىُ هُو ماُ بالسؤالُ املتعلقةُ النتائجُ واملسارُُُُإدارةمناقشةُ التعويضاتُ التدريب،ُ والتعيين،ُ )االختياُر البشريةُ املواردُ

 الوظيفيُ(ُفيُفنادقُالخمسُنجومُفيُعمانُ؟

( بلغ  حسابي  متوسط  أبرز  أن  السؤال  بهذا  املتعلقة  النتائج  الوظيفي  3.75أظهرت  املسار  جاء  ثم  والتعيين،  االختيار  لوظيفة  مرتفعة  وبدرجة   )

)( وبدرج3.56بمتوسط حسابي ) التدريب بمتوسط حسابي  )  أقل( و 3.49ة متوسطة، ثم معدل  للتعويضات  ( وبدرجة متوسطة. وبلغ 3.34معدل كان 

الكلي ملستوى ممارسات   الخمس نجوم  إدارة املتوسط  الوظيفي( في فنادق  التعويضات واملسار  التدريب،  البشرية )االختيار والتعيين،  في عمان   املوارد 

وهذا يدل على أن الفنادق الخمس نجوم في عمان تهتم بشكل واضح في االختيار والتعيين، إذ إنَّ قطاع الفنادق باعتباره قطاع  ( وبدرجة متوسطة. 3.53)

الة فعَّ توليد قوة عاملة  نحو  للفنادق  انطالق مهمة  واالختيار مرحلة  التوظيف  وتشكل ممارسات   على موظفيه، 
 
كبيرا  

 
اعتمادا يعتمد  ومنتجة    خدمات 
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ات عالية الجودة تساعد على إيجاد ميزة تنافسية. ثم تحديد املسار الوظيفي حسب الكفاءة والخبرة للموظف، ثم االهتمام بالتدريب حيث تقدم خدم

ول على  أن التدريب يعتبر عنصر مهم في تنفيذ العمل بمواصفات مميزة، ولكن ربما يلجأ بعض املوظفين االنتقال إلى فنادق أخرى بعد التدريب للحص

على ستويات وظيفية أفضل في الفنادق الخرى، لذلك ال يشكل التدريب أولوية للفنادق الخمس نجوم في عمان، أما بالنسبة للتعويضات فقد حصلت م

 عليهم، لذلك اهتمامهم بها ضعيف.  أدنى درجة وربما يعود السبب في ذلك إلى محاولة الفنادق تخفيض التكاليف والعباء املالية

الش  )وتجدر  بلغ  ككل  االستبيان  مستوى  على  للفقرات  حسابي  متوسط  أعلى  أن  إلى  )4.09ارة  رقم  للعبارة  وكان  "يخضع 4(  على:  تنص  والتي   )

(، ويعود السبب في ذلك إلى 0.888املوظفين الجدد لفترة متابعة وتقييم بعد عملية التعيين للمدة التجريبية املحددة في عقود العمل" وبانحراف معياري )

للتأكد من صالحيتاهت للموظفين  التجريب  وفترة  باملتابعة  الفنادق  التجريبية.مام  الفترة  أثناء  للعمل  ) ه  رقم  العبارة  "أمتلك 21تلتها  على:  تنص  التي   )

ت التي سيقومون  (، أي أن املوظفين يدركون املهام والواجبا1.071( وانحراف معياري )4.01الدراك الكامل للمسار الوظيفي الخاص بوظيفتي" بمعدل )

به ضمن مواصفات وخ والقيام  به  التقيد  يمكن  وهناك وصف وظيفي واضح ومحدد  الوظيفي،  الفندق حسب مسماهم  في  التي بها  الوظيفة  صائص 

( 15رة رقم )( وكان للعبا0.980( وانحراف معياري )3.19املتوسطات الحسابية على مستوى االستبيان ككل فقد بلغ )  قلأما بالنسبة ل يشغله املوظف. 

دق الخمس والتي تنص: "قيمة التعويضات املقدمة في هذا الفندق تعتبر عادلة ومناسبة بالنسبة لي". وهذا يدل على أن التعويضات املمنوحة من الفنا

النتائ واتفقت هذه  كافية.  بدرجة  لهم  مناسبة  وأنها غير  منها،  أكثر  يستحقون  أنهم  ويرون  املوظفين،  رغبات  تلبي  ال  دراسة  نجوم  نتائج  مع  -Owusuج 

Acheampong & Asamoa, 2016)  تأثير ممارسات بحثت  والتي  والتعويضات( على   إدارة (،  الوظيفي،  التخطيط  التدريب،  )االختيار،  البشرية  املوارد 

لديموغرافية، وتقييم ممارسات (، من خالل تحديد تأثير العوامل ا Cape Coast, Ghanaمعدل دوران العاملين في صناعة الفنادق في مدن مختلفة هي )

املوارد البشرية وحجم العمال، وأظهرت نتائجها أن التدريب    إدارة املوارد البشرية التي تعمل االحتفاظ باملوظفين، وتحليل العالقة بين ممارسات    إدارة 

إضا الفنادق،  صناعة  في  العمل  ترك  على  يحفز  أن  يمكن  اللذان  الرئيسيان  العامالن  هما  االهتمام  والتعويض  ضرورة  إلى  التعويضات    دارة ال فة  في 

 والرواتب والبدالت للموظفين لرفع الوالء لديهم للموظفين املجتهدين في العمل في صناعة الفنادق.  

ال املؤثرةُ العواملُ هيُ ماُ وكذلكُ فيُعمان،ُ نجومُ الخمسُ الفنادقُ فيُ الوظيفيُ الدورانُ معدلُ هُو ماُ بالسؤال:ُ املتعلقةُ النتائجُ تدفعُمناقشةُ تيُ

 العاملينُالىُتركُالعملُفيُفنادقُالخمسُنجومُفيُعمانُ؟

( بلغ  املحور  لهذا  الحسابي  املتوسط  أن  عمان،  في  نجوم  الخمس  فنادق  في  الوظيفي  الدوران  بمستوى  املتعلقة  النتائج  وبدرجة  2.76أظهرت   )

العمل تقع في املستوى املتوسط، ويعزى ذلك إلى اهتمام قادة العمال في ( وهذا يدل على أن رغبة املوظفين في ترك  1.104متوسطة، وبانحراف معياري )

ير والحوافز الفنادق في استقطاب املوظفين املؤهلين واالحتفاظ بهم واتخاذ الجراءات التي تحول دون قيام املوظفين بترك العمل مثل التدريب والتطو 

العم السلبية لدوران  للتأثيرات   
 
الفعال، نظرا الخدمة وفقوالتواصل  انخفاض جودة  إلى  الفنادق  املوظفين في قطاع  الفنادق ل، حيث يؤدي دوران  دان 

.( والتي أظهرت أن معBagri, Suresh, 2010واتفقت هذه النتائج مع نتائج دراسة)  ملزاياها التنافسية.
 
وقد تم الكشف  دل دوران املوظفين مرتفع نسبيا

( التي 12لترك العمل، حيث تبين أن أعلى متوسط حسابي لعبارات محور الدوران الوظيفي كان للعبارة رقم )عن السباب التي تزيد من رغبة املوظفين  

( وهو ما يوضح أهم سبب للدوران الوظيفي وهو الحصول  3.29تنص على: "ارغب بترك العمل بسبب الرغبة في الحصول على وظيفة أفضل" بمقدار )

 أقل بينما كان    مستوى وظيفي أفضل في أماكن أخرى.ادية أو أسباب تخص طبيعة العمل والرغبة لالنتقال إلى  على وظيفة أفضل، ولسباب ربما تكون م

( التي تنص على: "ارغب بترك العمل بسبب املشاكل مع فريق العمل في الفندق" وهو ما يبين أن املشاكل مع 1( للعبارة رقم )2.28متوسط حسابي بلغ )

 اب أثرا في ترك العمل، لذلك هناك أسباب أخرى تدفع املوظفين بالتفكير في ترك العمل.السب أقلفريق العمل مثلت 

ر  الحصول على  في  الرغبة  الحصول على وظيفة أفضل،  في  الرغبة   كانت 
 
تنازليا  

 
ترتيبا العاملين مرتبة  السباب من وجهة نظر  أبرز هذه  اتب  ومن 

البتعاد عن املحسوبية في التوظيف والترقية، الرغبة في الحصول على تعويضات وحوافز أفضل أفضل، الحصول على ترقيات تلبي الطموح في العمل، ا 

بينما   التوالي.  التزامات شخصية    أقلعلى  تأمين صحي أفضل،  الحصول على  الرغبة في  الفندق،  العمل في  املشاكل مع فريق  العمل كانت  لترك  السباب 

دراس نتائج  مع  النتائج  هذه  واتفقت  أثرت Ma,Acquah, 2015)  ةوعائلية.  وكيف  الفنادق  صناعة  في  العمالة  دوران  نية  عن  الكشف  حاولت  والتي   )

إلى وجود    إدارة تصوراتهم حول ممارسات   النتائج  وأشارت  الالحقة.  الترك  ونوايا  الوظيفي  التماسك  تصوراتهم حول  في مؤسساتهم على  البشرية  املوارد 

 عالقة سلبية كبيرة بين تصورات ممارسات املوارد البشرية ونوايا ترك. 

ختياُروالتعيين،ُالتدريب،ُالتعويضاتُواملساُرالوظيفي(ُاملواردُالبشريةُاملتمثلة)ااُلُُإدارةمناقشةُالنتائجُاملتعلقةُبالسؤال:ُكيفُتؤثُرممارساتُُ

ُاملطبقةُفيُفنادقُالخمسُنجومُفيُعمانُعلىُمعدلُالدورانُالوظيفيُ؟

 وتمثله الفرضيات التالية:

ُاملواردُالبشريةُعلىُالدورانُالوظيفيُفيُفنادقُالخمسُنجومُفيُعمانُ.ُإدارةيوجدُتأثيُرملمارساتُُ:ُ(H1الفرضيةُالرئيسيةُُ)

بتأثير ممارسات  أظ املتعلقة  النتائج  )  إدارة هرت  أن قيمة  الخمس نجوم في عمان،  الوظيفي في فنادق  الدوران  البشرية ككل على  بلغت  Rاملوارد   )

ملوظفين  %( من دوافع ترك العمل لدى ا   10.2)  املوارد البشرية تفسر ما نسبته   إدارة (، وهذا يدل على أن ممارسات  0.102( بلغت )R2(، وقيمة )0.319)
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الفنادق. وبالتالي ف لى عوامل أخرى ربما تتعلق بطبيعة الشخص والراحة النفسية وظروف التكيف، أو لمور عائلية أو إ ن النسبة الكبر تعود  إفي هذه 

أو متغيرات شخ السكن  الحالية.مكان  الدراسة  نتائج دراسة صية ليست موضوع  النتيجة مع  والتي  (Altarawneh & Al-Kilani, 2010) واتفقت هذه 

 
 
تأثيرا أنه ال يوجد   ل   أظهرت 

 
العمل، وقد تعتمد قراراتهم على  دارة مباشرا املوظفين في ترك  نوايا  البشرية على  مالية أخرى.  املوارد   املغادرة على عوامل 

أن ممارسات -  0.277إلى  -  0.103البشرية ومتغير دوران العمل )من  املوارد    إدارة وتراوحت معامالت االرتباط بين ممارسات   ( وكانت جميعها سالبة، أي 

انخفض مؤشر   إدارة  املمارسات  ارتفع مستوى هذه  وكلما  فيها.  للعاملين  الوظيفي  الدوران  تقلل من  في عمان  نجوم  الخمس  فنادق  في  البشرية   املوارد 

املوارد البشرية باعتباره  إدارة أظهرت تأثير رضا املوظفين عن ممارسات ( والتي  Duarte Et Al ,2015دوران العمل، واتفقت هذه النتائج مع نتائج دراسة )

 
 
   مؤشرا

 
املمارسات    قويا تأثير  تعد  حيث  البرتغال.  في  نجوم  خمس  املصنفة  الفنادق  في  الوظيفي  املوظفين   إدارة للدوران  رضا  على  البشرية  املوارد 

ل التأثير  أن  الباحثون  وبين  واضحة،  غير  تزال  ال  ملمارسات  وسلوكياتهم  مباشر  غير  تأثير  تعد  أعمالهم  املوظفين  تم   إدارة لترك  لذلك  البشرية،  املوارد 

املوارد البشرية يقلل من نوايا ترك العمل، من خالل زيادة إدراك   إدارة توسيط متغيرات إدراك الدعم الداري، وتم التوصل إلى أن الرضا عن ممارسات  

 الدعم الداري.  

أبرز   )وكان  االرتباط  معامل  بلغ  حيث  والتعيين  االختيار  هو  الحالية  الدراسة  في  )-0.277املؤشرات  إحصائية  وبداللة  االختيار  0.00(  أن  أي   ،)

 
 
ا  في عملية دوران العمل فإذا ما تم على أسس صحيحة ودون تدخل للواسطة واملحسوبية، وتم اعتماد الخبرة والكفاءة في االختيار كلم   والتعيين مهم جدا

( بمعنى أنه كلما 0.002( وبداللة إحصائية )-0.213ثم جاء معامل االرتباط ملتغير املسار الوظيفي وبلغ ) توى دوران العمل في تلك الفنادق.انخفض مس

نجوم، ويعود   تم تحديد املسار الوظيفي بشكل صحيح، وتم تحديد الوصف الوظيفي وااللتزام به كلما انخفض مستوى دوران العمل في الفنادق الخمس

اجب السبب في ذلك إلى أن تحديد املسار الوظيفي يوضح املهام واملسؤوليات للموظف، ويقلل من التوتر والقلق بخصوص عدم وضوح املسؤوليات الو 

( 0.02وبداللة إحصائية )  (-0.158القيام بها داخل الفندق؛ وبالتالي التقليل من دوران العمل، ثم جاء معامل االرتباط مع متغير التعويضات حيث بلغ )

  بمعنى كلما تم تقدير وتحسين مستوى التعويضات للموظفين كلما انخفض مستوى دوران العمل في الفنادق، ويعود السبب في ذلك أن تحسين ظروف

وال بالتقدير  املوظف يشعر  أن  العمل حيث  التخفيف من دوران  في  بشكل واضح  يساهم  الذي  املادية  وتعويضاتهم  ارتفع مستوى املوظفين  كلما  رضا 

االرتباط ) بلغ معامل  التدريب حيث   جاء متغير 
 
العمل. وأخيرا إحصائية )-0.103التعويضات من جهة   0.131( وبداللة 

 
، ( وهي قيمة غير دالة إحصائيا

زاد  كلما  أي   ،
 
سالبا االرتباط  وكان معامل  العمل،  دوران   على مستوى 

 
كثيرا يؤثر  ال  التدريب  أن  يدل على  انخفض مستوى   وهذا  كلما  التدريب  مستوى 

نتائج دراسة   دوران العمل، حيث أن التدريب يزيد من تمكن املوظف من أداء عمله ويمنحه نوع من الثقة باملهام التي يقوم بها. واتفقت هذه النتيجة مع

(Bagri & Suresh ,2010الفناد الكافي من قبل أصحاب  التدريب  يتم توفير  أنه ال  أظهرت  للموظفين. ق لتطو ( والتي  التشغيلية  املهارات  اتفقت  ير  كما 

والتي توصلت إلى أنه يؤثر كل من المن الوظيفي، الدعم الداري والتعويضات املقدمة    (Joarder et al., 2011)نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة

 للعاملين بشكل عكس ي وذو داللة إحصائية على نوايا ترك العمل لديهم. 

ُياتُالفرعية:ُُالفرض

ُ(:ُيوجدُتأثيُرملمارساتُاالختياُروالتعيينُعلىُالدورانُالوظيفيُفيُفنادقُالخمسُنجومُفيُعمانُ.H1a )الفرضيةُالفرعيةُاألولى

( وهي قيمة دالة إحصائيا، وبلغت قيمة بيتا  0.001( وبداللة إحصائية )3.411( بلغت )tأظهرت النتائج املتعلقة بالفرضية الفرعية الولى 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 )%

ال الدوران  املختارة املمارسات تحد وتقلل من ظاهرة  الوظيفة  إذا ما تم وفق أسس واضحة وتتوافق مع متطلبات  وظيفي لن أسلوب االختيار والتعيين 

الوظي إليهم وفق وصفهم  املوكل  بالعمل  القيام  يستطيعون  والذين ال  والداء  الخبرة  املوظفين ضعيفي  أن  تزداد، حيث  العمل  ترك  ظاهرة  في لن فان 

والتي     (Duarte et al., 2015)واتفقت هذه النتائج مع نتائج دراسة لبحث عن وظيفة أخرى أو مكان أخر.الي السعي ليستطيعوا التكيف مع العمل؛ وبالت

 في ترك أعمالهم.  أقلاملوارد البشرية لديهم رغبة  إدارة أظهرت أن املوظفين الذين يرضون عن ممارسات 

ُملمارساتُالتدريبُعلىُالدورانُالوظيفيُفيُفنادقُالخمسُنجومُفيُعمانُ.:ُيوجدُتأثيُرH1b)ةُ)الفرضيةُالفرعيةُالثاني

أن قيمة ) الثانية  الفرعية  بالفرضية  املتعلقة  النتائج  بلغت )tأظهرت  ( وهي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى 0.022( وبداللة إحصائية )2.305( 

بيتا )α ≤ 0.05الداللة الحصائية ) )β) (0.260  )( وبلغت قيمة  أن ما نسبته  إلى  املمارسات   26وهذا يشير  إلى  العمل يعود  %( من أسباب ودوافع ترك 

الفندق وأدا   على مهارات موظفي 
 
إيجابا التطوير ملوظفيها ينعكس  التدريب وبرامج  الفنادق في تقديم  إنَّ مواصلة  إذ  بالتدريب،  ءهم وإنتاجيتهم املتعلقة 

( التي أشارت إلى إنَّ معدل دوران املوظفين  (Bagri & Suresh, 2010واتفقت هذه النتيجة مع نتائج دراسة   تهم ورضاهم واستبقائهم في العمل.ومعنويا

الفنادق الهندية، إذ ال يتم توفير التدريب الكافي من قبل أصحاب الفنادق لتطوير املهارات التشغيلية للموظفين. كما    في 
 
اتفقت مع نتائج  مرتفع نسبيا

في   أقلاملوارد البشرية في مجال التدريب لديهم رغبة    إدارة التي أشارت إلى إنَّ املوظفين الذين لديهم رضا عن ممارسات    (Duarte et al., 2015)دراسة  

إنَّ التدريب والتعويض هما العامالن الرئيسيان اللذان يمكن أن  (Owusu-Acheampong & Asamoa, 2016ترك أعمالهم. ودراسة   ( التي أشارت إلى 

 ن املوظفين على ترك العمل في صناعة الفنادق. يحفزا 
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ُُُ(:ُيوجدُتأثيُرملمارساتُالتعويضاتُعلىُالدورانُالوظيفيُفيُفنادقُالخمسُنجومُفيُعمانُ.H1c الفرضيةُالفرعيةُالثالثةُ)

( قيمة  أن  الثالثة  الفرعية  بالفرضية  املتعلقة  النتائج  )tأظهرت  بلغت  إحصائية  0.525(  وبداللة  عند 0.600)(  إحصائيا  دالة  غير  قيمة  وهي   )

الداللة الحصائية ) بيتا )α ≤ 0.05مستوى  أن ما نسبته )β) (0.038( وبلغت وقيمة  إلى  إلى    3.8( وهذا يشير  العمل يعود  %( من أسباب ودوافع ترك 

لتقدير من قبل جهة العمل ويبحث عن وظائف أخرى املمارسات املتعلقة بالتعويضات. حيث أنه إذا كانت التعويضات ضعيفة فان املوظف ال يشعر با

م احتياجاته  له  العمل.تلبي  ترك  وبعد  أثناء  تعويضات  دراسة   ن  نتائج  مع  النتائج  املوظفين  (Bagri Suresh, 2010واتفقت هذه  أن  دلت على  والتي   )

 راضون عن حزم التعويضات التي يحصلون عليها ولكن ليس مع ظروف العمل كافة. 

ُيوجدُتأثيُرملمارساتُاملساُرالوظيفيُعلىُالدورانُالوظيفيُفيُفنادقُالخمسُنجومُفيُعمانُ.H1dُ):الرابعةُ)الفرضيةُالفرعيةُ

( قيمة  أن  الرابعة  الفرعية  بالفرضية  املتعلقة  النتائج  )tأظهرت  بلغت   )1.476( إحصائية  وبداللة  عند  0.141(  إحصائيا  دالة  غير  قيمة  وهي   )

الداللة   بيتا )α ≤ 0.05الحصائية )مستوى  أن ما نسبته )β) (0.178( وبلغت قيمة  إلى  إلى   17.8( وهذا يشير  العمل يعود  %( من أسباب ودوافع ترك 

واضح في املمارسات املتعلقة باملسار الوظيفي، أي أن الوصف الوظيفي والتسلسل في الترقيات وارتفاع مستوى العمل في السلم الوظيفي يساهم بشكل  

 ي لترك العمل أو املحافظة عليه. العاملين وعدم رغبتهم بترك العمل، كما أن وضوح الدور الذي يقوم به ومستقبل مهنته يؤثر بشكل واضح في السعرضا 

املوارد البشرية في مجال   إدارة ( التي أشارت إلى إنَّ املوظفين الذين لديهم رضا عن ممارسات  (Duarte et, al.,2015دراسةواتفقت هذه النتيجة مع نتائج  

 في ترك أعمالهم.  أقلاملسار الوظيفي لديهم رغبة 

ُُُ:االستنتاجات .2

 من خالل نتائج أسئلة الدراسة واختبار الفرضيات تم التوصل إلى االستنتاجات التالية: 

:ُفيماُيتعلقُبممارساتُ
ً
ُاملواردُالبشريةُ:ُإدارةأوال

الخمس  الفنادق  بها  التي تقوم  الوظائف  أبرز مستويات  البشرية كان بدرجة متوسطة، وأن  املوارد  أن مستوى ممارسات  النتائج  تبين من خالل 

ث وبدرجة مرتفعة،  والتعيين  االختيار  هي  الدراسة  أفراد عينة  نظر  في عمان من وجهة  التدريب، نجوم  ثم معدل  وبدرجة متوسطة،  الوظيفي  املسار  م 

  .
 
 والتعويضات وبدرجة متوسطة أيضا

:ُفيماُيتعلقُبمستوىُالدورانُالوظيفي:
ً
ُثانيا

الدوران الوظيفي في الفنادق الخمس نجوم في عمان جاء بدرجة متوسطة حسب وجهات نظر   تبين من خالل نتائج الدراسة الحالية أن مستوى 

الدراسة، بمعنى أن هناك رغبة لدى العاملين في تلك الفنادق بترك العمل، ولسباب مختلفة تتعلق باملوظفين أنفسهم أو بطبيعة ممارسات    أفراد عينة

 تنفيذ العمل داخل الفنادق. 

:ُفيماُيتعلقُبأسبابُالدورانُالوظيفي.
ً
ُثالثا

ان إلى ترك العمل هي رغبتهم في الحصول على وظيفة أفضل لسباب ربما تكون إنَّ أبرز السباب التي تدفع العاملين في فنادق الخمس نجوم في عم

حصول  مادية )الرواتب والحوافز والتعويضات املادية( أو أسباب تخص طبيعة العمل والرغبة لالنتقال إلى مستوى وظيفي أفضل في أماكن أخرى، وال

 ي التوظيف والترقية. على ترقيات تلبي الطموح في العمل، واالبتعاد عن املحسوبية ف

:ُفيماُيتعلقُبتأثيُرممارساتُ
ً
ُ.املواردُالبشريةُعلىُالدورانُالوظيفيُإدارةرابعا

تأثير سلبي واضح ملمارسات   أن هناك  الحالية  الدراسة  نتائج  الخمس نجوم في    إدارة أظهرت  الوظيفي في فنادق  الدوران  البشرية ككل على  املوارد 

معامالت   جميع  كانت  حيث  ل عمان،  املمارسات  بين  سالبة  أبرز   دارة االرتباط  وأن  الوظيفي.  والدوران  التدريب(  والتعيين،  )االختيار  البشرية  املوارد 

التدريب.   ثم  الوظيفي  املسار  ثم  والتعيين،  االختيار  الوظيفي هو  الدوران  تأثيرا على  تأثير  أ املمارسات  اي  لهما  يكن  لم  الوظيفي  واملسار  التعويضات  ما 

الخمس نجوم في عمانالدوران   الوظيفي  . الوظيفي في فنادق  املسمى  ملتغير  الوظيفي تبعا  للدوران  إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية  وتجدر الشارة 

 ملتغير  
 
 ملتغير نوع سلسة الفندق ولصالح الدولي، وتبعا

 
ود فروق  الفندق ولصالح "املالك نفسه" وعدم وج  إدارة ولصالح املسمى الوظيفي "مشرف"، وتبعا

 ملتغير الجنس. 
 
 تبعا

ُالتحدياتُ .3

الباحث  واجهت  لقد  النظرية:  الناحية  تأثير   ون من  بحثت  التي  العربية  السابقة  الدراسات  قلة  هي  الدراسة  هذه  بإجراء  تتعلق  التحديات  بعض 

املوارد البشرية على الدوران الوظيفي بشكل عام، حيث يوجد ندرة في الدراسات السابقة في الفنادق  االردنية بشكل خاص. كما تطرقت   إدارة ممارسات  

الدوران أسباب  إلى  السابقة  ممارسات    الدراسات  إلى  التطرق  يتم  ولم  نفسه،  واملوظف  العمل  ببيئة  املرتبطة  العوامل  وبعض  املوارد   إدارة الوظيفي 

 البشرية وأثرها على الدوران الوظيفي.

  تحديات تتعلق بجمع البيانات حيث كان من الصعب الوصول إلى املوظفين وضمان حضورهم للمشاركة ون من الناحية التطبيقية: واجهت الباحث

الذين يعملو  املوظفين  إلى  الوصول  السياحة واآلثار في  الردنية من خالل وزارة  الفنادق  التعاون مع جمعية  الفنادق بتعبئة االستبيان، ولكن نجح  ن في 
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تو  ضمن  االستبيانات  تعبئة  في  املشاركين  االختالفات  مراعاة  ينبغي  كان  حيث  الوظائف،  طبيعة  في  االختالف  أن  كما  الدراسية.  فقرات  محل  ضيح 

الباحث واجهت   
 
أيضا إلخ.  الوظيفي،  املسمى  الوظيفي،  املستوى  )نوع    ون االستبيان من حيث  املشاركين  املوظفين  اختيار  في  التنوع  في مراعاة  صعوبات 

ع االستبيانات من قبل صعوبات تتعلق بالحصول على املوافقات الالزمة لتوزي  ون الوظيفة(، وضمان الحفاظ على مستويات املشاركة. كما واجهت الباحث

 الفنادق.  إدارة 

ُتكمنُمحدداتُالدراسةُفيُالنقاطُالتاليةُ:

و ميول ترك العمل وتقتصر هذه العوامل في بحثنا على أ تناقش الدراسة أثر عدد من العوامل املعنوية  واالتجاهات املتعلقة بالعاملين على نوايا   •

ب  والتعويضات،  التدريب،ربعة متغيرات هي االختيار والتعيين،  أ  الوظيفي، وللعلم  البحث  أواملسار  يتناولها هذا  يلغي وجود عوامل أخرى لم  نها ال 

 بحد ذاته نذكر منها الرضا الوظيفي، ضغط العمل، الدعم االجتماعي وغيرها العديد، وقد تم اختيار العوامل املذكورة آنفا بحد ذاتها انط
 
من   القا

الباحث خبرة  مجال    ون يعمل  م كونه  ون واقع     إدارة في 
 
محليا العوامل  وهذه  البشرية  هذا   املوارد  ويعتبر  الحدود،  هذه  خارج  الواسع  انتشارها  رغم 

التي قد تربط نوايا   القادمة  البحاث  للعديد من  انطالق   أاملحدد نقطة 
 
العوامل وصوال العمل بغيرها من  إلى نموذج مقترح في نوايا ترك   و ميول 

 وظيفي. العمل او الدوران ال

على   • الدراسة  هذه  من    217اقتصرت     9استبيان 
 
تبعا وذلك  االحصائي  للتحليل  صالحة  نجوم  خمس  الباحث  فنادق  استطاع  الذي    ون للعدد 

 اكثر الحصول عليه نتيجة توزيع االستبيان على العاملين أثناء أوقات الدوام الرسمي المر الذي جعل عملية ملء واسترداد هذه االستبيانات أم
 
  را

 صعوبة . 

الباحث   • قبل  من  باليد  االستبيان  توزيع  بمدى    ون تم  يتعلق  بما  العاملين  لبعض  االرتباك  املمكن سبب  من  الذي  البشرية  املوارد  بعض مدراء  او 

عهم نحو ترك مصداقية الجابات التي دونوها، خاصة بأن االستبيان يتناول عدة أسئلة اعتبرها بعض العاملين "جريئة " خاصة ما يتعلق منها دواف 

العمل  ونوايا ترك العمل إذ عبر بعض املوظفين عن تخوفهم من ارسال الجوبة الخاصة بكل منهم بشكل شخص ي المر الذي ربما أضعف قدرة 

الباحث الذي قدمه  والتأكيد  االسم  أو عدم طلب  أي معلومات شخصية  رغم عدم وجود  بمصداقية  الجابة  البحث   ون على  نتائج هذا  أن  حول 

 ستخدم حصرا في البحث العلمي. ست

لى استخدام متوسط املتوسطات لحساب قيم متغيرات الدراسة وذلك لتعذر إجراء تحليل العوامل للمتغيرات وذلك بسبب صغر إ   ون لجا الباحث •

 حجم عينة الدارسة. 

ُالتوصياتُُ .4

 التالية: في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة الحالية، يمكن تقديم التوصيات 

ُاملواردُالبشريةُ:ُإدارةالتوصياتُاملتعلقةُبممارساتُ

حرص   • زيادة  على   إدارة ضرورة  وليس  والكفاءة  الخبرة  على  باالعتماد  وتعيينهم  املوظفين  اختيار  على  نجوم  الخمس  الفنادق  في  البشرية  املوارد 

 املحسوبية والواسطة.

 يرتبط بمؤشرات أداء واضحة لجميع العاملين، لتشجيع املوظف على الداء املتميز.ضرورة االهتمام بالتعويضات وتوفير نظام حوافز فعال  •

أ  • رقابة ومؤشرات  استراتيجيات  بهم، ووضع  املتعلقة  القرارات  في  وإشراكهم  التعاون مع موظفيهم  بأهمية  الفندق  في  الداريين  توعية  داء  ضرورة 

 عورهم باملسؤولية واالنتماء لعملهم.مناسبة للجميع لتعزيز مستويات العدالة بين املوظفين وش

ُبمستوىُالدورانُالوظيفي:ُُُاملتعلقُةُتوصياتال

ودراسة ضرورة االهتمام باملعلومات الخاصة بإحصائيات الدوران الوظيفي، وإعادة النظر بالجراءات املتبعة التي تؤدي إلى زيادة هذه الظاهرة،   •

 الوظيفي. السباب الرئيسة التي تزيد من الدوران 

ُُُ:بأسبابُالدورانُالوظيفيُاملتعلقُةتوصياتُال

 املوازنة بين حاجات املوظفين ومتطلبات العمل نفسه، ودراسة خصائص بعض الفراد الذين يتركون العمل باستمرار.  •

 الوقوف على مشكالت العمل وتحدياته لدى املوظفين، والعمل على معالجتها لتجنب تركهم للعمل. •

 لدوران الوظيفي. دراسة الحاجات الضرورية للموظفين ومحاولة تلبيتها للتقليل من ظاهرة ا  •

ُبأثُرممارساتُاملواردُالبشريةُعلىُالدورانُالوظيفيُ:ُاملتعلقُةتوصياتُال

ضرورة العمل على إيجاد وسائل موضوعية الختيار املوظفين لضمان السيطرة على أهم متغيرات الدوران الوظيفي في الفنادق الخمس نجوم في   •

 عمان.

 للموظفين لتقليل حجم الدوران الوظيفي.  ضرورة االهتمام بالتعويضات والحوافز املقدمة •
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بت • رغبتهم  زيادة  إلى  تؤدي  التي  والخارجية  الداخلية  العوامل  أبرز  هي  وما  العمل  تنفيذ  إجراءات  العاملين عن  دراسات حول مدى رضا  رك  إجراء 

 العمل. 

م حتى ال يضطر املوظفون إلى ترك العمل وخسارتهم مراعاة أصحاب الكفاءات والخبرات الكبيرة، في عملية التقييم وتقديم الحوافز املناسبة له •

 على أداء الفندق. 
 
 وبالتالي ينعكس هذا سلبا

ُالخالصة .5

ممارسات   على  التعرف  الى  هدفت  التي  الحالية  للدراسة  واالستنتاجات  النتائج  استعراض  خالل  الدوران   إدارة من  على  وأثرها  البشرية  املوارد 

عم في  نجوم  الخمس  فنادق  في  ممارسات    -انالوظيفي  مستوى  أن  تبين  ابرز   إدارة الردن،  أن  النتائج  وأظهرت  متوسطة،  بدرجة  كان  البشرية  املوارد 

التدريب   إدارة مستويات ممارسات   الوظيفي وبدرجة متوسطة، ثم معدل  املسار  البشرية هي وظيفة االختيار والتعيين وبدرجة مرتفعة، ثم جاء  املوارد 

، و 
 
املوارد البشرية )االختيار والتعيين،   إدارة معدل كان للتعويضات وبدرجة متوسطة. وكان املتوسط الكلي ملستوى ممارسات    أقلبدرجة متوسطة أيضا

معظم التدريب،   نتائج  مع  الحالية  الدراسة  نتائج  اتفقت  وقد  متوسطة.  وبدرجة  عمان  في  نجوم  الخمس  فنادق  في  الوظيفي(  واملسار  التعويضات 

كما تبين أن مستوى الدوران الوظيفي جاء بدرجة متوسطة وأن هناك أسباب تزيد من معدل الدوران الوظيفي يمكن ترتيبها . الدراسات السابقة املشابهة

ال في  من  الطموح  تلبي  ترقيات  على  الحصول  أفضل،  راتب  على  الحصول  في  الرغبة  أفضل،  وظيفة  على  الحصول  في  الرغبة  يلي:  كما  لألضعف  قوى 

بينما   التوالي.  الحصول على تعويضات وحوافز أفضل على  الرغبة في  التوظيف والترقية،  االبتعاد عن املحسوبية في  العمل   أقلالعمل،  لترك  السباب 

وأظهرت الدراسة أن هناك أثر سلبي ي أفضل، التزامات شخصية وعائلية.  املشاكل مع فريق العمل في الفندق، الرغبة في الحصول على تأمين صح  كانت

ملين نحو املوارد البشرية على الدوران الوظيفي، بمعنى أنه كلما زاد مستوى املمارسات السليمة للموارد البشرية كلما ضعف توجه العا  إدارة ملمارسات  

املوارد البشرية في   إدارة ترك العمل. وفي ضوء ما توصلت إليه الدراسة الحالية من نتائج قدمت مجموعة من التوصيات من أبرزها ضرورة زيادة حرص  

على املوازنة بين حاجات  الفنادق الخمس نجوم على اختيار املوظفين وتعيينهم باالعتماد على الخبرة والكفاءة وليس على املحسوبية والواسطة. والعمل  

 املوظفين ومتطلبات العمل نفسه، ودراسة خصائص بعض الفراد الذين يتركون العمل باستمرار. 
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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 find 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 explains 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. 

Keywords: Human Resource Management Practices; Employee Turnover; Five-Star Hotels; Jordan. 
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