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بفنادق الخمس نجوم  تقييم أثر األبعاد األولية بإستراتيجيات إدارة التنوع عمى أداء العاممين
 باألسكندرية

 داليادمحمدمحمالسيدشكشة
جامعةفاركس

 

 صابرسميماف
اليجرةلبلصبلحالمؤسسىكزارة

 ممخص البحث
ف،النكع،العرؽ،اإلعاقة(بإستراتيجاتإدارةىدفتىذهالدراسةإلىقياسأثراألبعاداألكلية)الس

التنكععمىأداءالعامميفبالتطبيقعمىقطاعالغرؼبفنادؽالخمسنجكـبمحافظةاألسكندرية،ك
لتحقيقذلؾتـجمعالبياناتمفخبلؿإجراءثمافمقاببلتشخصيةمعمدراءالفنادؽكىكإجمالى

باألسكندرية. نجكـ خمس الفنادؽ عدد عف عبارة ىى المتعمقة شخصية  -In-depthمقاببلت
interviewحيثقاـالباحثافبتحديداألسئمةصياغةكترتيبا. أحتكتعمىتسعةأسئمة استمارة ذات

تضمنت ك اإلجابة. فى التكسع فى الشخصة المقاببلت معيـ أجريت مف مع الحرية إعطاء مع
،أىميةالتنك ع،التحدياتالتىتكاجوالتنكع،كأنسبإستراتيجاتالتنكعاألسئمةالتعرؼعمى)مفيـك

،كتقييـنتائجإستراتيجاتالتنكع(.كأيضاتـاألعتمادعمىأستبانوتـإعدادىاكالتأكدمفثابتيا،
 لمعمـك اإلحصائية الرزمة باستخداـ إحصائيا معالجتيا ك لمحاسكب إدخاليا ك ترميزىا تـ ثـ كمف

(فقرةمكزعةعمىاألبعادالتالية)النكع،62حيثتـتصميـإستبانوتككنتمف)(SPSS)االجتماعية
كذلؾمف القدرات( تنمية الجماعى، العمل التفكيضك ( العامميف أداء ك العرؽ( اإلعاقة، العمر،

( بمغت باألسكندرية نجكـ الخمس فنادؽ مدراء نظر كجية إستطبلع أظيرت8خبلؿ مستجيبا. )
بأفاألبعاداألكليةبإستراتيجاتإدارةالتنكعلياتأثيرعمىأداءالعامميفكلكفىذهاألبعادالالنتائج

تتساكػفىتأثيرىاعمىأداءالعامميف.كأكصتالدراسةإلىضركرةخمقميفغيرتقميديةلعمل
النجارة(كاألمف،األناثبالفنادؽبصفةعامةمثلاألعماؿالحرفيةكأعماؿالصيانة)مثل:السباكة،

المحاسب،الصراؼبالنسبةلقطاعالغرؼ.كجعلمقررالتنكعمفضمفالمناىجاإلجباريةبمدارس
كمعاىدككمياتالسياحةكالفنادؽ،أستحداثشيادةتمنحياكزارةالسياحةلمفنادؽلمتميزفىتطبيق

أن ك مفيكمو ( التنكع  إدراج معمنو، لمعايير الدكراتإستراتيجياتكفقا ضمف إستراتجياتو ك كاعو(
 التدريبيةالتىيعقدىااالتحادالمصرػلمغرؼالسياحيةكذلؾلخمقالكعىبأىميةالتنكع.

أداءالعامميف.–أبعادالتنكع-صناعةالضيافة–:إدارةالتنكعالكممات الدالة
 مقدمة

العكلمةبإستعابيالقكػعاممةتتميزتتميزصناعةالفنادؽبكصفياأحدالصناعاتالتىأثرتعمييا
الكاممةفيبيئة إمكانياتيا المتنكعةمفتنفيذ "تمكيفالقكػالعاممة التنكعبأنيا تعرؼإدارة بالتنكع.
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تجمب المتنكعة العمل قكػ اآلخر،ألف عف متميز عمل فريق يكجد ال حيث عادلة مكاىبعمل
كبالتاليفييعممي كيكمصالحككجياتنظرمختمفة مفالفركؽالفردية مستمرلبلستفادة تقييـ ة

 (.2017)يحيى،"يتسنىلجميعاألفرادمفتعظيـقدراتيـفيظلاالمتثاؿالقانكني
أفأنتاجية كما بأسمكبمميزيؤدػإلىأمكانيةاألستقرارالكظيفى، دارتو التنكعبالفنادؽكا  تثميف

األ مستكػ عمى سكاء تزداد أف يمكف ذكالعامميف العامميف أف حيث ، المختمفة األدارات أك فراد
الخمفياتالمتنكعةعندمايشعركفبكجكدالمساكاةكالعدالةخبلؿعمميـسكؼيسعكفلمتميزبمستكػ
أدائيـعبلكةعمىذلؾنجدأفاألبتكارىكحجرالزاكيةفىالمنافسةالعالميةاليكـكبذلؾيتحكؿ

.(Badran and Khalifa , 2013)ىقدرةتنافسيةأيضامفككنوالباعثلمصراعاتإل
 مشكمة الدراسة

( المختمفة بأبعادىا التنكعكقياساتلتأثيرىا إستراتجياتإلدارة كجكد البحثفىعدـ تتمثلمشكمة
بمحافظةاإلسكندرية. كتتضحمشكمةاألكلية(عمىأداءالعامميفبقطاعالغرؼبفنادؽالخمسنجـك

ىليتـاإللتزاـبكضعكتطبيقإستراتجياتمحددةككاضحةلمتعامل-1األسئمةاآلتية:الدراسةفي
مامدؼكجكداختبلؼفيإتجاىاتالرأؼنحكإدارةالتنكعبصناعةالفنادؽ-2معالمكاردالبشرية؟

العممية(؟ الدرجة العممي، المؤىل التخصص، الجنسية، الجنس، )العمر، بحسبالخمفياتالمتنكعة
 ىلتتساكػجميعإستراتيجياتإدارةالتنكعفىتأثيرىاعمىأداءالعامميفبالفنادؽ؟-3

 أىداف الدراسة
إلقاءالضكءعمىإستراتيجياتإدارةالتنكعبالفنادؽ.التعرؼعمىماىيةالتنكعكأبعادهكأىميتو.

التنكعبال االداءكؽ.فنادتحميلالتحدياتالتىتكاجوتطبيقإستراتيجياتإدارة التعرؼعمىمفيكـ
 أثرتطبيقممارساتإدارةالتنكععمىأداءالعامميفبالفنادؽ.أبعادهلمعامميفبالفنادؽ.

 فروض الدراسة
تكجدعبلقةبيفتطبيقإستراتيجياتالتنكعيتـتطبيقإستراتيجياتمتنكعةإلدارةالتنكعفىالفنادؽ.

 تساكػالعكاملاألكليةلمتنكعفىتأثيرىاعمىأداءالعامميف.تكبيفأداءالعامميفبالفنادؽ.
 الدراسة اسيامات أىم
كالجانبالعممى النظرػ لمجانب االسيامات مف مجمكعة اضافة فى الدارسة ىذه نتائج تساىـ قد
النظرػفأنوتـتصميـنمكذجلمتغيراتالدراسةكماىكمكضحبالشكل بالجانب يتعمق فيما ايضا.
(.المتغيرالمستقلىكاألبعاداألكليةلمتنكع)النكع،العمر،اإلعاقة،العرؽ(كالمتغيرتابعىك1)رقـ

أداءالعامميف)التفكيضكالعملالجماعى،تنميةالقدرات(.
نمكذجسياساتمقترحةيعتمدعمييافىإختيار تصميـ تـ العممى لمجانب يتعمقباالسيامات فيما اما

سياساتيمكف4(ىناؾ2يزةفىتطبيقإستراتجياتالتنكع.كماىكمكضحبالشكلرقـ)الفنادؽالمم
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التكسعىناتعنىمكافأةالفندؽ-1ممارستيامعاالبعاداألكليةلمتنكعمثاؿ:بالنسبةلبلعاقةفسياسة
 اؿ نسبة تجاكزه 5عند قانكف، أصحاباألعاقاتالتىحددىا تعييف فى يتدر-%2 جالترقىأف

التطكرتمكيفالفندؽأصحاباألعاقاتمف-3أصحاباالعاقاتفىالمستكياتالكظيفةالمختمفة،
تطكيرأنفسيـكظيفيا.

نمكذجمتغيراتالدراسة:1شكل
باألسكندريةتقييـأثراألبعاداألكليةبإستراتيجياتإدارةالتنكععمىأداءالعامميف بفنادؽالخمسنجـك

المتغيرالمستقل


المتغيرالتابع







ىذه-4 إعتبار يمكف كما االعاقات، الصحاب التحفيزية الفندؽ سياسات فاعمية يشمل التحفيز

السياساتمعاييررئيسيةلنجاحإسترتيجياتالتنكع.
لمجمكعةمفإستراتجياتالتنكعفىالنكعمفالممكفأفتمارسياالفنادؽكما نمكذج تصميـ تـ كما

ىكمكضحب  التكصيات مجمكعة الى باالضافة(3الشكل) كاالقتراحاتبشأفخمقالكعىبمفيـك
(يكضحالمعاييرالتىيتـبناءاعمييا2فىالشكلرقـ)التنكعمكجولمفنادؽكاالجيزةالحككمية.

تخصاألبعا التى التنكع إستراتيجيات تطبيق فى المتميزة المصرية لمفنادؽ السياحة كزارة دمكافأة
األكليةلمتنكع)النكع،اإلعاقة،األعراؽ،السف(.







التنوع   إدارة   أليات  

  النكع
  العمر
 ذكػ
األحتياجات
 الخاصة

  العرؽ

داء العاملينأ  

  التفكيضالكظيفى
  العملالجماعى
  تنميةالقدرات
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يعتمدعمييافىأختيارالفنادؽالمميزةفىتطبيق جسياساتمقترحةلؤلبعاداألكلية:نمكذ2شكل
إستراتجياتالتنكع

إعدادالباحثافإعتماداعمىالمقاببلتالشخصية
نمكذجإستراتجياتالتنكعفىالنكع:3شكل

صدرالباحثافإعتماداعمىالمقاببلتالشخصية.الم
 أدبيات الدراسة

 التنوع أحد نعم هللا في الطبيعة
فِ ِإفَّ ـْ َكَأْلَكاِنُك ـْ َأْلِسَنِتُك َكاْخِتبَلُؼ َكاأْلَْرِض َماَكاِت السَّ َخْمُق َآَياِتِو َذِلَؾبسم ميحرلا نمحرلا هللا﴿َكِمْف ي

ِلْمَعاِلِميَف﴾اآلي .22ةآَلََياٍت أختبلؼألسنتكـيعنيالمغات،فيؤالءبمغةالعرب،كىؤالء سكرةالرـك
كىؤالء عجـ، كىؤالء ىنكد، كىؤالء حبشة، كىؤالء بربر، كىؤالء فرنج، كىؤالء ، رـك كىؤالء تتر،
صقالية،كىؤالءأكراد،إلىغيرذلؾممااليعمموإالللّا.اليكجدتعريفمكحدلمتنكعحيثأكدت

ديدمفالدراساتأفالتنكعىكمفيكـمعقدكمتعدداألبعاد،كىكيشيرإلىالخصائصالبشريةالع

التكسع

الترقى

التطكر

التحفيز

 

 

 

تغيير التصور -1
إستضافةالفندؽالكلياءأمكرطالباتالمدارسك

..الكمياتالفندقية  

التدريب لتغيير السموك-2
األمف،سباكة،)خمقميفغيرتقميديةلعملاألناث
(فنىتكييف

مزج  التنوع الثقافى المحمى -3
إسياماتالفندؽفىمجاؿخدمةالمجتمعكالبيئة

بالنسبةلبلناث
بناء نظام يحافع عمى أستمرار عمل األناث -4



العملعمىالتطكرالكظيفىلؤلناث-أ
"حضاناتلؤلطفاؿبالفندؽ"مراعاةالبعدألجتماعى-ب

1-
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البعض الخصائص(Gómez  et al.,  2001)التيتجعلالناسمتباينةعفبعضيـ كىذه .
الثقافيةالبشريةالمتباينةتمثلالعكاملالديمكغرافيةمثل)العمر،النكع،الحالةاألجتماعية(كالعكامل

(.2011مثل)العرؽ،الجنسية،المغو،الديف،المستكػالتعميمى،المستكػالكظيفى()عمى،
 أبعاد التنوع

االبعاداالكلية:ىى)السف،النكع،العرؽ،اإلعاقة(.األبعادالثانكية:ىىالديف،الجنسية،المغة،
الت ، التعميـ الحالةاالقتصادية، ،  ,Hayes and  Niemeier) .كجياتالسياسيةأسمكبالحياة

2009; Lim and Noriega ,2007) أضاؼ  Carmichael and  Rijamampianinaك
االبعادالثانكية العالـكيسمر عرؼ بعدثالثكىكالمعتقداتالتصكر،السمكؾ،القيـ.كقد(2005)

بأنياىىالثقافة.
 األبعادالثبلثةلمتنكع:4شكل

 
Carmichael and Rijamampianina (2005):المصدر

 التالية:) العناصر تمثل العكلمة، ظل فى مستدامة تنافسية ميزة الفنادؽ فى التنكع تكظيفيشكل
عامميفمفخمفياتمتنكعةفىالمياراتكالمكاىبكالقدرةعمىاألبتكار،إدارةالتنكع،التدريب

رؤيةكاضحةتنصيرفيياجميعأختبلفاتالعامميف(قدراتعميوكإستبقاءالعنصرالبشرػفىظل
تنافسية. التىيمكفأفتؤدػإلىميزة الفندؽالتنظيمية  ,Manoharan and Singal).كمكارد

القكةتكمففىاالختبلؼكليسفى(2017 .التنكعإتجاهدكلى،حيثيذكرستفيفككؼأف"
. "قكتنا مصدر ىك تنكعنا شعار"2002 جكىانسبرجالمتحدة ةاليكنسككبقم إعبلف كفي" التشابو".

التنكع أف عمى التأكيد تـ التنكع تكجًيا الثقافي كبيذا عمى تقتصر ال التنكع فى الميزة عالميًا.
إنتاجياتو ك ذلؾعمىأدائيـ تأثير ك ليـ أختبلؼالخمفياتالثقافية فقطأنما الديمكغرافىلمعامميف

(Schermerhorn and  Osborn , 2010).
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 إدارة التنوع
بأنيااألختيارالكاعيكااللتزاـمفقبلالمنظمةلتقييـاالختبلفاتبيفاألفرادCox (2003)عرفيا

فيبيئةالعملعفطريقاستخداـالتنكعمصدرلمقكةلتحقيقاألىداؼالتنظيميةمفأجلتحقيق
ع فضبل  التكازف. ك العدؿ ك المساكاة العامميف غياب ك دكراف معدؿ تقميل  Badran and)ف

Khalifa , 2013) . 
-كمفالتعريفاتالسابقةالدارةالتنكعتظيرمجمكعةالسماتالتالية:

 سمات إدارة التنوع
ك العدؿ ك المساكاة تحقيق ىك التنكع ىدؼإدارة المنظمة. أىداؼ تحقيق فى التنكع إدارة تساىـ

مكليوألنياتتضمفإستراتيجياتمختمفةتناسبالتنكعالثقافىفىالقكةالبشرية.تتميزبالشالتكازف.
 إدارة التنوع الفعالة ىدف إستراتيجى

 ,Kalargyrou and Costen)إدارةالتنكعالفعالةىىىدؼإستراتيجىحسبماأكصىبياكلمف
2017; Ashton  and Reisinger, 2000; Nyamubarwa, 2013 .) أف الفنادؽحيث

بكصفياأىـركافدصناعةالضيافةتعتمدعمىالعنصرالبشرػبشكلأكبرمفالشركاتالصناعية
.األخرػفضبلعفأفالفنادؽتقدـخدماتيالعمبلءمفمختمفالجنسياتحكؿالعالـ

 أىمية إدارة التنوع
  ;Kunze et al., 2011).تسيـإدارةالتنكعفىتحقيقميزةتنافسيةلمفندؽحسبمابينياكلمف

 Chen et al., 2012; Badran and Khalifa , 2013; Madera et al., 2013;World 
Bank, 2015;  Kathiravan et al.,2018).

إجتذابأفضلالعامميفككذلؾالعامميفأصحابالمكاىب.زيادةمعدالتاألستبقاءلمعامميفالمكىبيف
التد الفندؽكافة تكفير كمفخبلؿ بيفكاجباتاالسرة التكازف العامل تحقيق لتحقيقلضماف ابير

فيـكتحسيفالمعرفةتقميلغيابالعامميف.العملمثل)تكفيرداررعايةأطفاؿبالنسبةلمعامبلت(.
بالمجتمعالخارجىممايسيلأمكانيةجذبيـلمعملبالفندؽ.مركنةالعامميفكالقدرةعمىالتكيف.رضاء

كينتجعفذلؾأرتفاعتحسيفأداءالعامميفحيثتدعـإستراتيجياتالتنكعتكافؤالفرصكالعامميف:
نتاجيتيـكتحسيف التقميلمفالمخاطرالقانكنيةكالنتائجالمكمفةتحسيفمشاركةالعامميفكدكافعيـكا 

.(Ryan,2015) صحةالعامميف
 ;Richard and  Shelor, 2002; Jackson and  Joshi, 2004 )زيادةالقدرةعمىاألبتكار

Page, 2007; World Bank, 2013).
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الدكلية ك الفندؽالمحمية مستكػالقدرة. (Badran and Khalifa , 2013)تحسيفسمعة زيادة
 Kunze et al., 2011;   Chen et al., 2012; Badran and) التنافسيةالتنظيميةلمفندؽ

Khalifa , 2013; Madera et al., 2013; Kathiravan et al.,2018).
 األثار السمبية لتنوع العمالة داخل الفندق

العامميف شرائح تستيدؼكافة النيا عالية تكمفة إلى التنكع تدريب برامج تحتاج : العالية التكمفة
)المشرفكفكالعامميفكالمديركف(كقدتتـبعضمفىذهالبرامجفىخارجالبمدالمكجكدبياالفندؽ.
يؤثرالتمييز:ىكمفالعيكباليامةلمقكػالعاممةالمتنكعة،فعندمايتعرضالعامللمتمييز،فإنو

 .(Kathiravan et al., 2018 )عمىقدرتوعمىاألداءالجيد
إستيعابكلطمبعاملمتنكعيمكفأفتككفمرىقةإلدارةالفندؽ:عمىالرغـDike (2013) فسر

مكافالعملىكاالحتراـالمتبادؿاالأنويعكستمؾالفرضيةفىإشارةمنومفأففرضيةالتنكعفي
القكػالعاممةالمتنكعةتسبباإلرىاؽلمفندؽنتيجةأفطريقةالستيعابكلطمبعاملمتنكعيمكف
أفتككفمرىقةلبلدارة،قديقرربعضالعامميفالمسمميفعدـالعملأياـالجمعةلمصبلةفىذلؾ

 اليـك
 إدارة الفنادق قواىا البشرية حتمية تنويع 

: الضركرية المتغيرات أحد عممت-التنكع العاممة / البشرية القكة ثقافات ك ميارات لتنكع نتيجة
المنظماتكالشركاتالدكليةعمىخمقالسياساتالتىمفشأنياتدعيـالتنكعداخميا.المنافسةعمى

إل إستراتيجيات كضع يتـ ذاتالمكاىب: العاممة  / البشرية قدراتالقكؼ إلستغبلؿ  التنكع دارة
الخصائص تغيير العمل. سكؽ فى نقصالميارات . المختمفة الثقافات ك الميارات  ك المكاىب
الديمكغرافية.اإلستراتيجياتالتسكيقيةكجكدتنكعفىالعمالةداخلالمنظماتكالشركاتيخمقليا

:حيثيركزاألقتصاداألفبصكرةمتزايدةعمى  االقتصادػ يقية.اإلتصاؿالعديدمفالفرصالتسك
 ك المعرفة ك الخدمات اإلتصاؿقطاع فى المنظمة كفاءة مف يزيد البشرية القكػ فى التنكيع
الحدمفالفقرعمىمستكػالمجتمعكليسداخلالفندؽ.(Oya, 2006)األقتصادػالمحيطبيا

 .(Handayani et al., 2017) .فقط
 وظائف إدارة التنوع بالفنادق

إذاكافالفندؽيسعىإلدارةالتنكعبكصفياعمميةشاممةتتضمفتجنيدكلالمكارد :برامجالتكظيف
تعزيزثقافةإيجابيةلمفندؽ:تنطمقمفكجكد.(Madera et al.,2017)البشريةمختمفىالثقافات

اءحيثيمكفاالستفادةمفاالختبلفاتالثقافيةلمكصكؿإلىماعبلقةسببيةبيفالتنكعالثقافيكاآلر
التمكيف:تمكفإدارةالتنكعالفنادؽمفتعييفالككادرالبشريةصاحبةالمكاىب..يسمىبالتآزرالثقافي
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 العمبلء خدمة  ,Kalargyrou and Costen, 2017; Sourouklis and Tsagdis)تعزيز
2013).

 اخل الفنادق قسمت إلى خمسة أنواعتنوع دإستراتيجيات إدارة ال
Cox (2001) and Oya (2006):قسمكاإستراتيجيةالتقاطقكةالتنكعإلى-

كضعإستراتيجيةتنكعمتكافقةمعالخططاالستراتيجيةالعامةإلدارةالفندؽأحدمفاتيحنجاحبرامج
لمتنكعمتكافقة الفندؽالتنكععمىالمدػالطكيلىككضعاستراتيجية العامةإلدارة معاإلستراتيجية

ممايساىـفىتحقيقاألىداؼاإلستراتيجيةليا،سكاءكانتتمؾاألىداؼىيتقديـخدمةأفضل
لمعمبلء،جعلثقافةمكافالعملأكثرشمكال،كتعييفكاالحتفاظبالعامميفذكؼالكفاءاتكالميارات

 .كأصحابالمكاىبالمتنكعة
إلدارةلمتنكعداخلالفندؽ"إدارةعبلقاتالعامميف"األىتماـبالعامميفضركرؼلتحقيقإنشاءلجنة

إحدػالطرؽلتحقيقىذهاألىداؼ:إنشاءلجنةتنكع أىداؼإستراتيجياتالتنكعالخاصةبإدارةالفندؽ،
ليسفقطكبارقائمةبذاتياتتألفمفأعضاءيمثمكفجميعالقكةالعاممةمفمختمفأقساـالفندؽك

المديريفالتنفيذييفكركساءاألقساـ"إستراتجيةإدارةعبلقاتالعامميف".
عمىأساسقبكؿالمديريفلؤلختبلفاتالثقافيةلجميعالعامميفكذلؾمفخبلؿتمكيفلجنةإدارة تقـك

ضامفكضعبرامجالتنكعمفكضعبرامجلمتنكعتتسقمعاألىداؼاإلستراتيجيةلمفندؽكتمكينياأي
داعمةلمتنكعتتسـبتكفيرمناخمفالتقارببيفمجمكعاتالعامميفكذلؾبتدريسلغةآخرػلممكظفيف
المحمييف،األحتفاؿبأعيادىـالدينيةكمناسباتيـالقكميةكدمجأسرىـفىىذهاألنشطةكبرامج

غداءككرشعملعفالتنكع،كبرامجلمتكعيةالمجتمعية
تشجيعاألن الفندقية" اإلدارة ثقافةشركة مع المحمى"مزجالتنكعالثقافيالمحمى دماجفىالمجتمع

فىالمنظمات المشاركة منيا كسائل  المحمىمفخبلؿعدة العامميفعمىاألنخراطفىالمجتمع
أكبرشريحةالمدنيةالتىتعززىذاالتنكعكفائدةتمؾالمشاركةتتجمىفىتكاصلعامميفالفندؽمع
 .مفالمتنكعيفممايساىـفىتقكيوالعبلقةبيفالعامميفأنفسيـكالمجتمعالمحمى

عمىتقديـمعمكماتعفخصائصالتنكعالثقافيأكالجنسي : إستراتيجيةتعتمدعمىالمعمكمات تقـك
لمنشأكاألقمياتكالمرأةثـتقكـإداراتالفنادؽبتقديـمعمكماتكافيةحكؿالثقافاتالمختمفةمفبمدافا

 .(Frabotta, 2001)ممايكفرالتقميلمفالعنصريةكالتمييزعمىأساسالجنس
تعتمدعمىالمشاركةالنشطةمفقبلالعامميفلتجنبالتحيز : إستراتيجيةتغييرالتصكراتكالمكاقف

سبقةكالمكاقفالعنصريةأككتركزعمىالتكعيةلفيـالصكرالنمطيةالثقافيةكالتكعيةحكؿاألحكاـالم
 الجنسية.
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السمكؾ. التدريبلتغيير كتعزيز : إستراتيجية العمل مكاف السمككياتفي التكيفمع التدربعمى
كاإلنصاؼ. اإلستراتيجيةالنقتصرحسبعمىتغييرالمكاقفكالسمككياتالفردية المساكاة فيىذه

نماالعملعمىالمستكػالتنظيمي كتيدؼىذهاإلستراتيجيةإلىتغييرالمفاىيـكالمكاقفلممكظفيف،كا 
فيمراحلمختمفة،كتجنبالتحيزفيالتكظيفكاالختياركتقييـاألداءكالترقيات،كالتدريبالمنطقي
أسس عدة عمى اإلستراتيجية ىذه أيضا كتعتمد إمكانياتيـ الفئاتلتطكير في الثقافي التعدد إلدارة

االبت األنشطة القياديةلتعزيز ،اإلرادة الميني كالتطكير اإلرشاد ، الداخمي التدريب  ىى كارية
 .(Cox,2001 and Madera, 2013)لممنظمة

 التحديات التى تواجو إدارة التنوع
تتمثلالتحدياتالرئيسيةالتىتكاجوتنكعالقكػالعاممةداخلالفنادؽفيالتكاصل،كمقاكمةالتغيير،

ال إستراتيجيات كتنفيذ ذاتيا حد فى فى(Greenberg, 2004)تنكع تنكع تتطمب التحديات ىذه .
(D’Netto and Sohal, 1999).اإلستراتيجياتلتعزيزاإلنتاجيةكأداءالعامميف

 تأثير تنويع العمالة عمى أدائيم
ماأنظمةالعملعاليةاألداءىىالتىتأخذبعيفاألعتباركضعإطارمحددلعملإدارةالتنكعب

الترقية ،التدريب، لمتعييف سياسات مف القكػ.(Martin et al.,2012)يحكيو تنكع تنفيذ تجاىل
 ;Okoro and Washington,2012)يكضحا العاممةسيؤثرسمبياعمىأداءالعامميفبالمنظمة

Hang, 2014).كيكضحBaum (2007) أفالعكاملالديمكغرافيةىىأحدالعكاملالخارجية
لمؤثرةعمىأداءالعامميفممايسببصعكباتفىالتكاصلبيفالعامميفداخلالفندؽكينتجعفا

أستمرارصعكباتالتكاصلسكءفيـمماينتجعنوالعديدمفحاالتالتمييزكبالتالىرفعالعديدمف
يزيدبشكلمباشرمفتكاليفال شركةكيؤثرالدعاكػالقضائيةكمطالباتمستحقةمفالفندؽمما

تطبق لـ أذا العمالة فى التنكيع مف الفندؽ إدارة تستفيد لف بالتالى ك  العمل. أداء عمى سمبا
.(Gong, 2008)إستراتيجياتالتنكعالتىمفشأنياتقميلالتمييزكتكفيرتكافؤالفرص

 العالقة بين األداء وتنوع القوى البشرية
تراتيجياتالتنكعفيالقكػالعاممةفيمجاؿالمكاردأفممارساتإسFernandez (1991)أشار

مف االستفادة عمى تنطكؼ التنكع إدارة ألف كذلؾ . إنتاجيتيـ ك العامميف أداء مف تعزز البشرية
في المشاركة أجل مف بداعيـ كا  الثقافاتكأفكارىـ المكاىبك المياراتك في االختبلفاتالثقافية

كالقياـبذلؾبطريقةتعطيالمنظمةميزةتنافسية.تحقيقىدؼمشترؾ"المنظمة"
أفالدراساتأثبتتكجكدعبلقةقكيةبيفممارسات  Hayles and Russell (1997)كأضافا

التنكعالجيدكاألرباح.
:يكضحالعبلقةبيفتنكعالقكػالبشريةكأداءالعامميف5شكل
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Hiller and Day (2003)المصدر:
 راسةالد منيجية

لتحقيقىدؼالدراسةتـجمعالبياناتعفالمشكمةمحلالدراسةكتحميياكاستنباطاالستنتاجات
منياكقدتـاستخداـالمنيجالكصفىفىالدراسةالنظريةكماأستخدمتالمراجعاألدبيةالتىتمثمت

 الصمة اإلنترنتذاتفىالكتبكاألبحاثكالدراساتالسابقةكالرسائلالجامعيةكالدكرياتك
بمكضكعالدراسةكذلؾلجمعالمادةالعمميةالمرتبطةبالبحث.بالنسبةلمدراسةالميدانيةفقدتـإعداد

 متعمقة مقابمةشخصية إستبيافIn-depth- interviewنمكذجالستمارة كنمكذجأخرالستمارة
قالمقابمةالشخصية.لتغطيةكافةجكانبالدراسةكقدتـتجميعاألستماراتعفطري

األكؿ النمكذج الذػتـإعدادهكىكالمقاببلتالشخصيةالتىتمتمعمديرػالفنادؽالخمسنجـك
أستبيافخاص النمكذجالثانىىك .بمحافظةاألسكندريةكأشتممتعمىعددتسعةأسئمةمفتكحة

األس تعد الشخصية. المقاببلت معيـ أجريت الذيف الفنادؽ محافظاتبمديرػ أكثر مف كندرية
الجميكريةتميزابالتنكعفىالعنصرالبشرػإلجتذابيالؤليدػالعاممةمفمحافظاتالجميكريةلمعمل

(فقرةمكزعة62فىمختمفاألنشطةاألقتصاديةكالسيمافىالمجاؿالفندقى.أشممتاألستبانو)
 العرؽ( اإلعاقة، العمر، )النكع، األكلية األبعاد التفكيضكعمى ( العامميف أداء ك مستقل متغير

 لمعمـك اإلحصائية الرزمة باستخداـ تحمييا تـ تابع متغير القدرات( تنمية الجماعى، العمل
إلىStatistic Package Social Sinece(SPSS)االجتماعية مستندة األستبانو كانتأسئمة .

(. (Fayes, 2018اإلطارالنظرؼ
 مجتمع الدراسة
ؿ أدكاتEgyptian hotel association (2015) طبقا عميو المطبقة الدراسة مجتمع يتككف

( عددىـ البالغ ك األسكندرية بمحافظة الخمسنجكـ فنادؽ مدراء مف أستخداـ8الدراسة تـ كقد )
جميعفنادؽالخمسنجكـالمكجكدةبالمحافظةكقدتـ مف البيانات تجميعفىالجزئي الحصر أسمكب
.2018لمقاببلتالشخصيةكتكزيعأستماراتاألستبيافخبلؿالفترةمفمارسحتىيكنيوأجراءا

إلىجمعالمعمكماتالمتعمقةبأثراألبعاداألكليوIn-depth- interviewتيدؼالمقابمةالمتعمقة
المقابمةبأستراتيجاتإدارةالتنكععمىاداءالعامميفبقطاعالغرؼ.باإلضافةإلىذلؾ،كانتأسئمة

 النظرؼ اإلطار إلى المستخدمةTulsa Regional Chamber(2016)  مستندة التسعة األسئمة

 أداء العاممين

 

 السن/ النوع 

 
  إدارة التنوع 
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 ىي: الدراسة ىذه كيفتضمنكفلتكجيو فيفريقؾ؟، التنكع مدػأىمية كما لمتنكع تعريفؾ ىك ما
دارةالتنكعد اخلالمكارد)لفندقكـ(اجتذابكتكظيفأفضلككادربشرية؟،كيفترتبأىميةالتنكعكا 
–حاجةقانكنية-البشريةفيإدارةالفندؽ؟،ماذايعنيالتنكعبالنسبةلممكاردالبشرية؟)كاجبأخبلقي

 كاإلنتاجية األداء فى يتـ–فكائد اإلدارة أدكات مف نكع أؼ المحتممة(، األعماؿ مختمف تنفيذ
كضعاألكثرتحديافىالتعاملمعالتنكعأستخدامياحاليالتطبيقالتنكعبالمكاردالبشرية؟،ماىكال

مفجيةالمجتمعالمحيط–مفجيةالنزالء–مفجيةاإلدارة–الذؼكاجيتو؟)مفجيةالعامميف
أنسب– ىى ما ؟، الفندؽ يستخدميا مبتكرة  تنكع إستراتيجية صف ،)..، الضكابط جية مف

 ،)..... )تكضيح  نظركـ؟ كجية مف التنكع كنتائجيا؟أسترايجيات التنكع أسترايجيات تقييـ كيف
(فقرةمكزعةعمىاألبعادالتالية)النكع،العمر،62تـتصميـإستبانوتككنتمف)بالنسبةلؤلستبياف

خبلؿ مف كذلؾ القدرات( تنمية الجماعى، العمل التفكيضك ( العامميف أداء ك العرؽ( اإلعاقة،
باألسكندريةبمغت)إستطبلعكجيةنظرمدراءفنادؽالخمسن (مستجيبا.8جـك

 نتائج الدراسة
لـيكفأؼمفاألشخاصالذيفأجريتمعيـالمقاببلتعمىمعرفةباألبعاداألكليةكلدييـسكءفيـ
حكؿاألبعادالمتعددةلمتنكع.فيمايتعمقبتطبيقإستراتيجياتالتنكعفيقطاعالغرؼبفنادؽالخمس

جمكعةمفممارساتالتنكعبالفنادؽمعغيابكجكدإدارةمستقمةلمتنكع،نجكـباالسكندرية،تكجدم
عدـالتنكعفىالنكعكالسببىكعاداتكتقاليدالمجتمعالمحيطبالفنادؽ.

%(أف100ماىكمفيكـالتنكعكأىميتو؟عرؼجميعمفأجريتمعيـالمقاببلتالشخصية)-1
%(مف87.5فالنظرإلىتبايففىالصفاتالشخصيةكأرجع)التنكعيعنىأحتراـالعامللزميمودك

الذيفأجريتمعيـالمقاببلتالشخصيةىذاالتبايفإلىالعكاملاألكليودكفأفيككفلياتأثيرعمى
%(أرجعكاىذاالتبايفإلىأحدالعناصراالكليةلمتنكع12.5أداءالعامل.كأكلئؾالذػلـيكافقك)

يثيككفلكلعاملالعاداتكالمتعقداتالمميزةلشخصو.التنكعفىالعمرليسلوكىكاالعراؽح
قبكلو ك لمكظيفة المرشح  لدػ البدنية  القدرة تكافرت متى المطمكبة لمكظيفة  الترشح فى إعتبار
شخصيالطبيعةالكظيفةبعدشرحيالوكأضافكأفىناؾأمثمةعمىذلؾسكاءلعامميفبقطاعالغرؼ

زلكيمارسكفعمميـبالرغـمفتجاكزىـالستكفعاماأكحتىمرشحكفلكظائفيتـتعينيـكىـما
األشراؼالداخمى قسـ عمرمديرة العامميف65فىالخمسيفمفعمرىـ: تعييفأحد تـ  ك عاما

 56بمكتباألمفعمره  األشراؼالداخمىعمره أخربقسـ ك لدػشركات58عاـ التكجد عاـ.
الشخصيةاإل المقاببلت معيـ أجريت مف جميع كضح النكع فى التنكع ذلؾ. فى مشكمة أػ دارة
%(أفىناؾمشكمةفىعدـالتنكعفىالنكعداخلالفنادؽبصفوعاـكقطاعالغرؼبصفة100)

 عف تزيد الذككر العامميف نسبة أف حيث بالفنادؽ.ك50خاصة العامبلت لبلناث بالنسبة %
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مني25فسر) ميف%( طبيعة ىناؾ أف إلى الغرؼ قطاع داخل األناث عف الذككر نسبة زيادة ـ
%(منيـأجابكاأف75التناسبالبنيةالجسديةلممرأةمثلحاملالحقائبعمىسبيلالمثاؿ.بينما)

بالمجتمع شائعة غير ميف خمق طرح ضركرة يقترحكا ك الخارجى المجتمع إلى يرجع التنكع عدـ
ا لعمل )مثل:السباكة،المصرػ الصيانة كأعماؿ الحرفية األعماؿ مثل عامة بصفة بالفنادؽ ألناث

معيـ أجريت المذيف فسر األعرؽ: الغرؼ. لقطاع بالنسبة الصراؼ المحاسب، األمف، ك النجارة(
%(التنكعفىاألعراؽبإعتبارىاأحدالعكاملاألكليةلمتنكعلياتأثير12.5المقاببلتالشخصية)

أداءالعامميفسكاءكافإيجاباأكسمبامكضحا:يمثلالعاممكفمفعمى
كلعرؽ/جنسية/محافظةنقطةلمتميزفعمىسبيلالمثاؿتتميزالجنسيةالفمبينيةبالخدمةالمتميزة
كالجنسيةالينديةبالبراعةفىالمطبخحيثيككفىناؾشغفلدػالعامميففىالتعرؼعمىتمؾ

ياراتالمختمفة)إيجابا(.بينمايمثلتنكعالعامميفمفأنحاءالقطرالمصرػداخلفندؽالعاداتكالم
أك الريف مف القادميف العامميف لبعض خاصة بينيـ فيما التعامل فى حضارية صدمة كاحد
رةالصعيد)سمبا(كىذهالنقطةالسمبيةيتـتحكيمياإلىنقطةأيجابيةبعدتطبيقبرامجكإستراتيجياتإدا

%(عمىانواليكجدتمييز100التنكع.اإلعاقةأتفقالمذيفأجريتمعيـالمقاببلتالشخصية)
بيفأصحاباإلعاقاتالمختمفةكأقرانيـمثاؿذلؾأفأصحاباإلعاقاتعمميـاليقتصرعمىقسـ

راؼالداخمىبعينو.كتكجدامثمةلبعضالعامميفأصحاباالعاقاتبقسـالمكاتباألماميةكاألش
المناصب الكظائفحتىتكلى فى يتدرجكا أنيـ بل الحد ىذا عند اليقتصر األمر الغرفك بقطاع

القيادية.
لمتنكع العكاملاألكلية الفنادؽكبأستعراض مفيكـكاضحلمتنكعلدػمدراء يتضحمفذلؾكجكد

الب القدرة تكافرت متى العامميف أداء عمى العمر تأثير عدـ األدارةتبيف فشركات العامل لدػ دنية
الفندقيةتعملعمىأستبقاءالعامميففىمراحلعمريةمتقدمة،كذلؾاإلعاقةليسلياتأثيرعمى
أداءالعامميف،مفخبلؿالنتائجالسابقةنرفضالفرضيةالنظريةالتىتقكؿتتساكػالعكاملاألكلية

يةالتنكعفسرجميعمفأجريتمعيـالمقاببلتالشخصيةلمتنكعفىتأثيرىاعمىأداءالعامميف.أىم
%(أىميةالتنكعلبلسبابالتالية:التنكعضركرةحتميةلخمقبيئةعملتتميزباألبتكار.تنكع100)

اإلعاقةالجسدية(يؤدػإلىطرؽمختمفةمبتكرة-االعراؽ-النكع–العمالةبالفندؽ)سكاءفىالسف
مثلرفضفىالتفكيربغضالنظ تصحيحبعضالعاداتخاطئة لكلمنيـ. رعفمستكػالتعميـ

بعضالمجتمعاتلعملاإلناثبالعملالفندقى.فرصةلمتغمبعمىالصداـالحضارػبيفالعامميف.
 التنكعالتىقدميا يتكافقمعأىمية  ;Kunze et al., 2011;   Chen et al., 2012).كىذا

Badran and Khalifa , 2013; Madera et al., 2013;World Bank, 2015;  
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Kathiravan et al.,201.التىجعمتإدارةالتنكع(التىتـمناقشتياسابًقافيمراجعةاألدبيات
 تسيـفىتحقيقميزةتنافسيةلمفندؽ.

معيـ-2 أجريت مف جميع أتفق بشرية؟ ككادر كتكظيفأفضل اجتذاب )لفندقكـ( كيفتضمنكف
 )المقاببلت حضكر100الشخصية ك الشخصية المقاببلت ىى الطرؽ ىذه أفضل أف عمى )%

ممتقياتالتكظيفبكمياتكمعاىدالسياحةكالفنادؽ،المكاقعاألكتركنية.كتقكـشركةاإلدارةبكضع
معاييرإلختيارالعامميف،كضعكصفكظيفىيتـأختيارالعامميفكفقالو.

دا-3 كا  التنكع مفكيفترتبأىمية أجابجميع الفندؽ؟ إدارة في البشرية المكارد داخل التنكع رة
( الشخصية المقاببلت بالنسبة100أجريتمعيـ االكلى المرتبة فى  تأتى التنكع أىمية عمى )%

لممكاردالبشرية،كماأنوالتكجدإدارةمستقمةلمتنكعكيتـنتفيذإستراتجياتالتنكعبمعرفةإدارةالمكارد
بأفمديرؼالمكاردالبشريةفيصناعة Nyamubarwa (2013)ةكىكمايتفقمعماذكرهالبشري

 الفنادؽيمارسكفعددامفاالستراتيجياتلمتعاملمعقضاياالتنكع.
فكائدفىاألداءكاإلنتاجية–حاجةقانكنية-معنىالتنكعبالنسبةلممكاردالبشرية)كاجبأخبلقي-4
%(مفالذيفتـمقابمتيـفكائدفىاألداءكاإلنتاجية"،75عماؿالمحتممة(.أختار)تنفيذمختمفاأل–

 ;Kunze et al., 2011;   Chen et al., 2012)..كىذايتكافقمعأىميةالتنكعالتىقدميا
Badran and Khalifa , 2013; Madera et al., 2013;World Bank, 2015;  

Kathiravan et al.,201.(فسركالتنكعبأنوتنفيذ25لذيفلـيكافقكاعمىىذااألختيار)(ا%
عمى العامل لدػ القدرة تكافر مدػ عمى يعتمد التنكع اف حيثيركف المحتممة. مختمفاألعماؿ

.كأقترحكاإمكانيةإدراجالتنكعضمفمعاييرتكريـكزارةSuper Contributor "التطكر،كالتعمـ
العالمىلمسياحة.السياحةلمفنادؽف  ىاليـك

لتطبيقالتنكعبالمكاردالبشرية؟أجمعمفأجريت-5 أؼنكعمفأدكاتاإلدارةيتـأستخدامياحاليا
%(أنويتـالتعاكفبيفالعامميفمفاجلخدمةالمجتمعكالبيئة100معيـالمقاببلتالشخصية)

،التعاكف Blue energyقالتنكعمثلبرنامجكالبرامجالترفيييةكادكاتتستخدميااإلدارةلتطبي
معمؤسساتخيرية،الدكراتالرمضانيةلكرةالقدـكرحبلتالصيدكىذايتكافقمعإستراتيجياتإدارة

التىكتـمناقشتياسابًقافيمراجعةاألدبياتCox (2001) and Oya (2006)التنكعالتىقدميا
ىخمسإستراتيجيات.قسمتإستراتيجياتإدارةالتنكعإل

مفجية–ماىكالكضعاألكثرتحديافىالتعاملمعالتنكعالذؼكاجيتو؟)مفجيةالعامميف-6
مفجيةالضكابط،..(.أشارمفأجريت–مفجيةالمجتمعالمحيط–مفجيةالنزالء–اإلدارة

ليوترجعأفالتحدػيرتبطبعاداتكتقاليدا%(75معيـالمقاببلتالشخصية) لمجتمعالمحيطكا 
%(يعتقدكاأف25)نسبةإنخفاضنسبةاألناثالعامبلتبفنادؽمحافظةاألسكندرية.كالمختمفكف
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معيـ أجريت مف أختارت العامميف. بيف تقاليد ك العادات لتنكع األعراؽ، تنكع فى يككف التحدػ
أنوأحيانايرفضالضيفالتعاملمع%("مفجيةالنزالء"مفسريفذلؾب25المقاببلتالشخصية)

أعراؽكجنسياتمعينةكفعمىسبيلالمثاؿأحيانااليقبلالضيفقياـعاملينتمىإلىعرؽبعينو
بإعدادأكتقديـالطعاـلو.

 إلييا التيتكصمت النتائج مع تتفق النتائج ىذهصفإستراتيجيةتنكعمبتكرةيستخدمياالفندؽ؟-7
 )نم كل دراسة الشخصية المقاببلت معيـ أجريت مف إجابات 100تتفق ) التي النتائج مع%
كضعإستراتيجية-1كىى:Cox (2001) and Oya (2006)مف كل دراسة إلييا تكصمت

يتعمقبتحقيقالتكزافبيف كذلؾفيما الفندؽ:  العامةإلدارة معالخططاإلستراتيجية تنكعمتكافقة
مف العامميف الفندؽ.نسبة داخل الذككر ك التصكراتكالمكاقف:-2األناث تغيير مف  إستراتيجية

خبلؿفتحقنكاتاألتصاؿبيفاألباءكشركةاإلدارةفىمحاكلةلمتغمبعمىعاداتكتقاليدالمجتمع
الفنادؽ. داخل األناث عمل مقاكمة فى طريق-3المحيط عف السمكؾ: لتغيير التدريب إستراتيجية

م إفطارفصكؿ تنظيـ لمعامميف، ميبلد أعياد ،حفبلت األنجميزية المغة لتحسف فصكؿ األمية، حك
مزجالتنكعالثقافيالمحمىمعثقافةشركةاإلدارةالفندقية":مفخبلؿسعىإدارةالفندؽ-4جماعى.

التعاكفلخدمةالمجتمعفىقضايامتعددةمنيا:المجتمعالتعميـعفطريقتنظيـفصكؿمحكاألمية،
البيئة. خدمة الخيرية، الجمعيات المعمكمات-5مع عمى تعتمد  : إستراتيجية تكجييى  "برنامج

Culture Knowledge"مفخبللويتـتأىيلالعامميفعمىعمىمجمكعةمفالمبادغمنياإحتراـ
 السمطة، إستغبلؿ عدـ عمى التدريب لمتنكع، األكلية األبعاد إلى النظر دكف تدريباألخر أيضا

العامميفعمىمبدأ"عاملالناسكماتحبأفيعاممكؾ".كمفخبلؿىذهالنتائجتثبتصحةالفرض
يتـتطبيقإستراتيجياتمتنكعةإلدارةالتنكعفىالفنادؽ.القائل
8-( الشخصية المقاببلت معيـ أجريت مف أشار التنكع. إسترايجيات أنسب75أنسب أف ) %

تركزفىمعظمياعمىمزجالتنكعالثقافيالمحمىمعثقافةشركةاإلدارةالفندقية.إستراتجياتالتنكع
المختمفكف المجتمع. تخدـ التى األنشطة ك التطكعى العمل فى البشرػ العنصر دمج خبلؿ مف

أىمية25)  إبراز  التنكع، مفيكـ )التدريبعمى تشمل ك السمكؾ لتغيير التدريب أف ذكركا )%
الباحثافيرػإفالكظائفم ك األسترايجيات. ىىمفأنسبىذه البرامجالترفييية( صغرت، يما

إستراتجيةمزجالتنكعالثقافيالمحمىمعثقافةشركةاإلدارةالفندقيةىىمفأنسبإستراتجياتالتنكع
النياتعتمدعمىالمشاركةالفعالةكليسمجردإطارنظرػلتكضيحالتنكع.

%(إلىأف100جياتالتنكعكنتائجياأشارمفأجريتمعيـالمقاببلتالشخصية)تقييـإستراي-9
إسترايجياتالتنكعتسيـفى:تحسيفأداءالعامميف،القضاءعمىالعنصريةكالتمييزبيفالعامميف،
فندؽتحققكالءالعامميف،تقملعدداأليدػالعاممة،تحسيفالصكرةالذىنيةلمفندؽ،تحسيفسمعةال
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 التيتكصمت النتائج مع تتفق النتائج المحميةكالدكلية،لياتأثيرايجابىعمىأيراداتالفندؽ.ىذه
 إلييا  كل دراسة  ;Kunze et al.,  2011;Kalargyrou and Costen, 2017).مف

Sourouklis and Tsagdis, 2013)فيمراجعةاألدبياتبكظائفإدارة سابًقا مناقشتيا التىتـ
تكجدعبلقةبيفتطبيقإستراتيجياتالتنكعكىذهالنتائجتثبتصحةالفرضالقائل.التنكعبالفنادؽ

بيفأداءالعامميفبالفنادؽ.
(أفقطاعالغرؼينفذألياتإدارة1بالنسبةلنتائجاألستبيافالياتأدارةالتنكعيتضحمفالجدكؿ)

(.كماأحتمتألياتالتنكع3.9(بأنحراؼمعيارػ)3.6)التنكعبالنسبةلمنكعككافمتكسطالتنفيذ
4.4(بأنحراؼمعيارػ)4.2فىالنكعأىميةعاليةبمتكسط) (ىناؾالعديدمفالممارساتالتىتقـك
%(منياتميزمناخالعملبالعادلةبيفالعامميفمفالذككركاالناث100بياقطاعالغرؼبنسبة)
قيات،المساكاةفىاألجكركالحصكؿعمىالترقيات.أمافيمايتعمقبألياتمفخبلؿالعدالةفىالتر

بتشجيعاألناثعمىتحقيقالتكازفبيفكاجباتاألسرةكالعملكانتالنتائجىى:إعدادإدارةقطاع
( التنفيذ كانتنتائج العمل فى لممرأة مرنة عمل خاصة50الغرؼجداكؿ تكعية برامج تقديـ ،)%

%(،تقديـخدماترعايةاألطفاؿفىمكافالعمل.00شالجنسىلحمايةالمراةفىالعمل)بالتحر
 Kunze et al., 2011;   Chen)دراسة. إلييا التيتكصمت النتائج كىذهالنتيجةغيرمتكافقةمع

et al., 2012; Badran and Khalifa , 2013; Madera et al., 2013;World Bank, 
2015;  Kathiravan et al.,2018). تحقق عمل بيئة إدارتالفنادؽ تكفير عدـ فضبلعف
بالنسبةلمعمرقطاعالغرؼينفذألياتإدارةالتنكع . التكازفبيفكاجباتاألناثفىالعملكاألسرة
(.كمفااللياتالمنفذةبنسبة3.7(بأنحراؼمعيارػ)3.8بالنسبةلمعمرككافمتكسطالتنفيذ)

)ت100 قطاعالغرؼ، قسـ  السفكعديمىالخبرة العامميفصغار فى65طكير األعتماد يتـ )%
متكافقمعأجاباتمفأجريتمعيـ كىذا أدائىبدالمفعمرػ، تقييمىعمىقدرتىالشخصيةك
ككاف لبلعاقة بالنسبة التنكع إدارة أليات تنفذ الغرؼ قطاع لبلعاقة بالنسبة الشخصية. المقاببلت

(.كماأحتمتالياتالتنكعفىاألعاقةأىميةعالية3.6(بأنحراؼمعيارػ)1.67التنفيذ)متكسط
%(،35(تكفيركقتعملمناسبلمعامميفذكػاألعاقة)4.9(بأنحراؼمعيارػ)4.7بمتكسط)
قطاع%(تكفيرمميزاتعادلةمثلالنقلكالسكنىلمعامميفذكػاألعاقةكغيرالمعاقيففىقسـ35)

لتكظيفالعامميفذكػاألعاقة،ممايدؿعمى35الغرؼ.) %(دعـالحككمةلمفندؽبالتمكيلالبلـز
ضعفالتسييبلتالمقدمةلمعامميفأصحاباالعاقاتبقطاعالغرؼرغـمكافقةمدراءالفنادؽعمى

4.5ككافمتكسطالتنفيذأىميتيا،بالنسبةلمعرؽقطاعالغرؼينفذألياتإدارةالتنكعبالنسبةلمعمر
الياتالتنكعفىالعرؽبقطاعالغرؼ.كافمتكسط4.81بأنحراؼمعيارػ) يدؿعمىتنفيذ (مما
 بأنحراؼمعيارػ)3.7األىمية)   بقطاعالغرؼبالنسبة4.4( كبيرة تحتلألياتالتنكعأىمية  .)
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ىأفأىميةكتنفيذألياتالتنكعيؤثر(أفمديرػالفنادؽمكافقكفعم2الداءالعامميفيكضحالجدكؿ)
( المكافقة متكسط ككاف العامميف أداء )4عمى معيارػ بإنحراؼ )4.58( الجماعي العمل ،)4)

(.4.58(بإنحراؼمعيارػ)4(،تنميةالقدرات)4.61بإنحراؼمعيارػ)
 (8يكضحتكزيعالعينةطبقاأللياتإدارُةالتنكِع)ف=:1جدكؿ

 االىمية التنفيذ التنكعِألياتإدارةُ

   النكع

 4.78-4.22 4.33-3.67 المدؼ

 0.24±4.40 0.28±3.92 االنحراؼالعيارؼ±المتكسط

   العمر

 4.31-3.46 4.62-3.38 المدؼ

 0.37±3.88 0.55±3.72 االنحراؼالعيارؼ±المتكسط

   االعاقة

 5.0-4.72 5.0-1.67 المدؼ

 0.13±4.93 1.63±3.61 االنحراؼالعيارؼ±سطالمتك

   العرؽ

 5.0-3.77 5.0-4.54 المدؼ

 0.57±4.40 0.23±4.81 االنحراؼالعيارؼ±المتكسط

   االجمالي

 4.55-3.21 4.60-4.31 المدؼ

 0.64±3.97 0.12±4.45 االنحراؼالعيارؼ±المتكسط
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(8العينةطبقاألداءالعامميف)ف=يكضحتكزيع:2جدكؿ
 االنحراؼالعيارؼ±المتكسط المدؼ أداءالعامميف

 0.48±4.58 5.0-4.0 التفكيضالكظيفي

 0.41±4.61 5.0-4.0لعملالجماعي

 0.41±4.61 5.0-4 تنميةالقدرات

 0.62±4.36 5.0-3.67 االجمالي


 نتائج الدراسة الميدانية

الدراسةإلىالنتائجالتالية:تكصمت
تكصمتالدراسةإلىلمتنكعأىميةفىتصحيحالمعتقداتاألجتماعيةالخاطئةلدػالعامميف.األبعاد
نسبة النكع"زيادة حيثكافعامل العامميف عمىأداء التنكعالتتساكػفىتأثيرىا بإدارة األكلية

الفنادؽ،فيمايتعمقكمعتقداتالمجتمعالمحيطبيذهاألناث"نتيجةعاداتالعامميفمفالذككرعمى
بعملالمرأةالفندقىأكمراعاةتحقيقإدارةالفندؽالتكازفبيفكاجباتاالسرةكالعملبالنسبةلبلناث
عمىسبيلالمثاؿتكفيردكررعايةأطفاؿ.كماتكصمتالدراسةإلىتطبيقإستراتجياتإدارةالتنكع

ءالعامميفبقطاعالغرؼبفنادؽالخمسنجكـبمحافظةاألسكندريةحيثتساىـىذهلياأثرعمىأدا
األستراتجياتفىتحقيقميزةتنافسيةلمفندؽ.مفخبلؿإجتذابكأستبقاءالعامميفأصحابالمكاىب،
بتكار.تقميلغيابالعامميف،مركنةالعامميفكالقدرةعمىالتكيف،رضاءالعامميف،زيادةالقدرةعمىاأل

مفأنسبإسترتجياتالتنكعىىخدمةالمجتمع.
 التوصيات

الصيانة كأعماؿ الحرفية األعماؿ مثل عامة بصفة بالفنادؽ األناث لعمل تقميدية غير ميف خمق
مراعاة لقطاعالغرؼ. الصراؼبالنسبة المحاسب، األمف، ك النجارة( األنسانى)مثل:السباكة، البعد

 عف العامبلت ضمفلبلناث مف التنكع مقرر إدراج بالفنادؽ، األطفاؿ لرعاية تأسيسدكر طريق
المناىجاإلجباريةبمدارسكمعاىدككمياتالسياحةكالفنادؽ،أستحداثشيادةتمنحياكزارةالسياحة
ك أنكاعو( ك مفيكمو ( التنكع  إدراج معمنو، لمعايير إستراتيجياتكفقا تطبيق فى لمتميز لمفنادؽ

كذلؾلخمقالكعىجياتوضمفالدكراتالتدريبيةالتىيعقدىااالتحادالمصرػلمغرؼالسياحيةإسترات
بأىميةالتنكع.
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(أثرإدارةتنكعالمكاردالبشريةفىقطاعالتمريضعمىاأللتزاـالتنظيمى:2011عمى،المصاركة)

كالخاصةفىمدينةالرياض،رسالةغيرمنشكرة،جامعةعمافدراسةمقارنةبيفالمستشفياتالعامة
العربية،االردف.

 .https://www.etccmena.com/2002K،األنترنت،مكقع(2002مؤتمرقمةجكىانسبرج)
.2018مايك4دخكؿ

( سامية في2017يحي، الثقافي التعدد إدارة العربى( الديمكقراطى المركز الدكلية، المنظمات
 https://democraticac.de/?p=48950لمدراساتاألستراتجية،األقتصاديةكالسياسية،إنترنت

.2018مايك4دخكؿ
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Abstract 

The aim of this study was to measure the impact of the primary dimensions (age, gender, 

race, disability) on diversity management strategies on the staff performance in the rooms 

division sector of the five-star hotel in Alexandria Governorate. To achieve this, the data 

was collected through eight interviews with hotel managers. The total number of five-star 

hotels in Alexandria is eight. In-depth- interview done with open nine questions , where 

the researchers identified the questions of formulation and sequence .The researches gave 

to interviews the freedom to open the answers. 

The researchers gave to interviewees the opportunity to express their point of view in 

depth. The questions included identifying (the importance of diversity, the challenges 

faced diversity, the most appropriate diversity strategies, and evaluating the results of 

diversity strategies). The questionnaire was based on a statistical questionnaire for social 

sciences (SPSS) The questionnaire consisted of (62) paragraphs distributed over the 

following dimensions (gender, gender, age, Disability, race) and the performance of staff 

(empowerment  and team orientation, capability  building) by a survey of the point of 

views of five-star  hotels managers in Alexandria accounted (8) respondents. The results 

showed that the primary dimensions of diversity management strategies have an impact on 

staff performance, but these dimensions do not have the same impact on staff performance. 

In general of the hotels the study recommended that create non-traditional professions for 

female staff such like maintenance (eg plumbing, carpentry) also security, accounting and 

cashier for the rooms division sector. The syllabus of diversity  should be compulsory 

curricula of schools, institutes, faculties  of tourism and hotels, establishing a certificate by 

the Ministry of Tourism  as acknowledgment in international day to excellence hotels in 

diversity management, and that according to declared criteria. Merge  diversity (concept 

and types) and strategies within the training courses held by the Egyptian Federation of 

Tourist Chambers to create awareness with  importance of diversity. 
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