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شكر إلى اهلل الذي من عليي ننمميو ويسير ليي سينج النلياا حليو ال ميد  تيى ينلي  منتهيا  ال

 اهلل عليو وسلم تسليما كثيرا. ىومن ثم إلى من  مج هم األمة نرسالة اإلسالم م مد صل

إن الشييكر والتيييدير  ليييج حييي  ييب ميين يلييود نكييرم األخييالب ويسيييي ميين ن يير الملييم إلييي 

التيييي ليييم تيييدخر لهيييدان حيييي تيييوليهي ن يييو إنليييا  رسيييالتي نشيييكلها مشيييرحتي د. نهلييية نهييياد النييياظر 

 ومضمونها ال الي حلها مني أخلص األماني ندوام التوحيب والنلاا.

كمييا ييتضييي الوالييق األخال ييي أن أتيييدم نالشييكر واعمتنييان إلييى أعضييا  للنيية المنا شيية 

 الكريمة الذين نذلوا الكثير من الو ت واللهد حي  را ة رسالتي. 

ن أدع ذاكرتييي تنسييى األسيياتذة األحاضييج الييذين مييا لنثييوا أن  ودونييي نييالملم والممرحيية كمييا ليي

سيياةدة عفانيية الييدكتور ميين نداييية ر لتييي الملمييية إلييى نهايتهييا وليين أنسييى أيضييا  األسيياتذة األحاضييج 

 سليم خنفر على ما  دمو  من ممرحة إلتمام رسالتي هذ .   الدكتورو 

 ني إلى أن أندي م نتي ل مال  الدراسة. دما يسمو تى تكون الخاتمة تفوا نمسكها ح

 

 واهلل ولي التوحيب
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 هـــداءاإل
 

 ين اكتملت لو تي الملمية نيي اإلهدا  هنا لم يفكر الميج حاليلق ت رك ناطيا نإسميهما 

حهو مشطور إلى نصفين ُكتق على أ دهما أمي واآلخر أني، حوصولي إلى هيذ  المر لية الملميية 

هودهما، حكم كانت ش ي ةن هذ  السطور  ين اخت لت ما يفيض اليلق مين  يق لهميا، هو ثمرة ل

 حمنهما ندأ الرنيع وحيهما ينتهي  هرة علم أهديها لهما مع م نتي.

إلى من كنرنا ممان وأخدتنا شياوة الل ظات حي لهو وحرا وكيان لهيم حيي  لنيي عظييم األثير 

كثييير ميين ال ييق مييع أمنييياتي لكييم نسييداد الخطييى  إخييواني وأخييواتي هييديتي لكييم ت ييية  لنييية ي لفهييا

 والتوحيب.

إلى كج من و ف إلى لانني من أهٍج وأصد اٍ  وا  روني حيي الشيدة والرخيا  وكيانوا ضيلمان 

 من دونو ع طمم لل ياة حيكم أ ين الخاتمة نأهداةكم سطور م نة حي هذ  الرسالة. 
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  التشغيلي األداءثرها على أود الخارجي في التوظيف و التز  استراتيجية
 في مدينة عّمان مالخمس نجو فنادق دراسة ميدانية على  

  

 الطالب إعــداد
 رامي خالد السيد النفري

 

 إشـــــراف 
 الناظرنهاد نهلة  ةالدكتور 

  

  الملخص

 األدا علييى التيي ود الخييارلي حييي التوظيييف  اسييتراتيليةنيييان أثيير الدراسيية إلييى هييذ  هييدحت 

ميديري إدارة كاحية مين تكيون ملتميع الدراسية  .حيي مدينية عّميان نليومالخميس حنيادب حيي  التش يلي

نالفنيادب حةية الخميس نليوم حيي مدينية المياملين  الموارد النشيرية ورؤسيا   سيم التوظييف والميوظفين

مييديري إدارة الميييوارد النشيييرية ورؤسييا   سيييم التوظييييف عليييى أميييا عينيية الدراسييية حييييد شييملت  .عمييان

، واليييذين تيييم إختييييارهم نشيييكج نالفنيييادب حةييية الخميييس نليييوم حيييي مدينييية عميييانالمييياملين  والميييوظفين

ولت ييييب اسييتخدمت اإلسييتنانة أداة رةيسييية للمييع المملومييات،  ( حييردان.21عشييواةي والنييال  عييددهم )

مين خيالج المدييد مين اعسياليق اإل صياةية  راسة تم اسيتخدام المينهج الوصيفي الت ليلييأهداف الد

 . أنر ها ت ليج اإلن دار المتمدد

 أثييييير ذو دعلييييية إ صييييياةيةوليييييود  إليييييى عيييييدد مييييين النتييييياةج أنر هييييياو يييييد توصيييييلت الدراسييييية 

تييي ود ، ليييودة الالتييي ود الخيييارلي حيييي التوظييييفالتييي ود الخيييارلي حيييي التوظييييف )كلفييية  سيييتراتيليةع

حيي مدينية الخميس نليوم حنيادب حيي  التش يلي األدا وتم ي  الخنرات( على  حي التوظيفالخارلي 
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 رة والكفو ة. الة تلك الفنادب من الموارد النشرية الماهيلني  نما الخارلي حي التوظيف

 الخمس نلوم.حنادب ، التش يلي األدا ، التوظيف، الت ود الخارليالكلمات المفتاحية: 
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Abstract 

The study aimed to investigate the impact of Outsourcing Strategy 

in Hiring on Operational Performance at five – star Hotels in Amman 

City. The study population included all HR managers, heads of hiring and 

staff working in five star hotels in Amman. The study sample included 

HR managers, heads of the hiring and staff working of the five-star hotels 

in Amman whom were randomly selected totalling (95) individuals. The 

questionnaire was used as a key tool for gathering information. To 

achieve the study objectives the study used descriptive analytical method 

through many statistical tools, most notably multiple regression analysis.  

The study reached a number of results namely: there is a significant 

impact of Outsourcing Strategy in Hiring (Outsourcing cost in Hiring, 

Outsourcing quality in Hiring and Experience enhancement) on 

Operational Performance at five – star Hotels in Amman City at level ( 

 0.05). There is a significant impact of Outsourcing Strategy in Hiring 

(Outsourcing quality in Hiring and Experience enhancement) on delivery 

at five – star Hotels in Amman City at level (  0.05). There is a 

significant impact of Outsourcing Strategy in Hiring (Outsourcing cost in 

Hiring, Outsourcing quality in Hiring and Experience enhancement) on 



  ع 

productivity at five – star Hotels in Amman City at level (  0.05). 

There is a significant impact of Outsourcing Strategy in Hiring 

(Outsourcing quality in Hiring and Experience enhancement) on service 

at five – star Hotels in Amman City at level (  0.05).  

The study recommends that the need for five-star hotels in Amman 

to consider the outsourcing in hiring from a strategic perspective requires 

the implementation of a plan with measured objectives. Increase and 

expand the interest of the five star hotels in Amman city by providing 

Outsourcing Strategy in Hiring to meet the need of these hotels of human 

resources skilled and efficient. 

 

Keywords: Outsourcing, Hiring, Operational Performance, Five Star Hotels. 
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 الفصل األول

 خلفية الدراسة واهميتها
 

ميين خييالج إيضيياا  لخلفييية الدراسيية وأهميتهيياصييج إلييى تأسيييس إطييار حكييري سييمى هييذا الفي

 ييدداتها، م، أسييةلتها وحرضييياتها، أنموذلهييا ..  ييدودها و وأهميتهييالدراسيية ال الييية، أهييداحها ا مشييكلة

  وأخيران، مصطل اتها وتمريفاتها اإللراةية.
 

 المقدمة
 

و ييد  واألدنييياتيهييا الدراسييات التييي ركيي ت عل األساسيييةميين المفيياهيم التشيي يلي  األدا ُعييد 

عليى إخيتالف ال ييوج ألهيداف الميراد ت يييهيا احيب التش يلي عليى و  األدا تناينت وتمددت مفاهيم 

مكس  درة المنظمية وميدى التي تالتش يلي  األدا كما تناينت مؤشرات  ياس  .ةوالمن وث ةالمدروس

 المتا ة.  مواردهاالنلاا الذي ت ييو حي استثمار 

 ييد األركييان األساسييية للمفهييوم الواسييع ألدا  األعميياج الييذي يييياس أيمييد  لتشيي يليا األدا حيي

(. إذ Paladino, 2007) ميين خييالج مؤشييرات ال صيية السييو ية ولييودة المنييتج وتيييديم منتلييات لديييدة

حالمنظميية  ،التشيي يلي يمييود نييالنفع للمنظمييات األدا ن تو يييد مؤشييرات أإلييى  Michael (9113)أكييد 

 األدا ن مؤشيييرات أ، هيييذا و التشييي يلي لتوليييو ونميييو األعمييياج األدا اج مؤشيييرات ت تيياج إليييى اسيييتمم

التش يلي  األدا من الضروري م اولة وضع تماريف لمنا شة  ، لذلكالتش يلي هي الل ة المشتركة

 (.9112ادريس وال الني، ) نين المنظمات ونين الكيانات ضمن المنظمة نفسها األدا وميارنة 

على الموارد النشرية، لمج المديد  ال ادةوالت يرات المستمرة والمناحسة  والتطور مع التيدمو        

من المنظمات نالممج على تخفيض تكاليفها واعستفادة من حرص لديدة، من خالج اإلستخدام 

 األمثج للموارد سوا  كانت داخلية أو خارلية لتيديم خدماتها نكفا ة وحاعلية والممج على ت سين
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(، األمر الذي شلع المنظمات نالتركي  Jain, 2014) لديهاالخدمات رحع مستوى لودة داةها و أ 

على استراتيليات الت ود الخارلي لإلستفادة من الكفا ات النشرية الخارلية إلنلا  األعماج 

الت ود الخارلي للموارد النشرية  استراتيليةإذ أصن ت  ،(Masawanga, 2015) وحاعليةنكفا ة 

والتي ع ت إهتمامان كنيران حي السنوات  حي المديد من المنظماتعستراتيليات الهامة وا دة من ا

 (.Golafshani & Samadzadeh, 2017الخمس األخيرة )

نمو سريمان خالج اآلونة األخيرة للموارد النشرية الت ود الخارلي  استراتيليةليد شهدت 

الت ود  استراتيليةنيةة التناحسية، إذ أن على  يد ال ياة وت ييب الرن ية حي ال نسنق النيا 

 & Sandhu; Shamsuzzoha) للموارد النشرية ليست نالمهمة السهلة والنسيطةالخارلي 

Helo,2018).  يمة إضاحية من خالج تركي  موارد المنظمة ولهودها على  تمكس توليدحكرة حهي 

 & Ndubisi) ألنشطة غير األساسيةوتوظيف خنرا  خارليين حماليين للييام نا كفاياتها اللوهرية

Umar,2018.) (9106) و د أكدت دراسة Savino  نأن الت ود الخارلي للموارد النشرية ي يب

خر، حيد أوض ت دراسة كج من هداف على المستوى الكلي. ونسياب آللمنظمة ما  ددتو من أ

(9108 )Gottardello & Valverde حي رلي للموارد النشرية نأن هناك إهتمام مت ايد نالت ود الخا

 يث منظمات األعماج. ووحيان لهذ  األهمية المتماظمة لموضوع الت ود الخارلي للموارد النشرية، 

 األدا نأن الت ود الخارلي للموارد النشرية يؤثر على  Çiçek & Özer (9100) أظهرت دراسة

على ولود عال ة إرتناط  Olannye & Okoro (9107) أكدت دراسةوننفس السياب، . التنظيمي

ناإلشارة لذلك نأن الت ود الخارلي  التنظيمي األدا  ود الخارلي للموارد النشرية و إيلانية نين الت

 Clifford; John; Richard & James (9107) وأظهرت دراسة المنظمي. األدا يم   للموارد النشرية 

الت ود  استراتيلية. كما أن التنظيمي األدا يؤثر على  الت ود الخارلي للموارد النشريةن نأ

 األ لامالخارلي تؤدي إلى  يادة الرن ية حي المنظمات الص يرة ميارنة مع المنظمات ذات 
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المالمية تيوم ناإلستمانة إذ أن غالنية المنظمات  ،(Munjal; Requejo & Kundu, 2018األخرى )

ادر خارلية مختلفة لمنظماتها لتوحير الو ت والتكلفة والموارد الفكرية ونالتالي اعستفادة من نمص

عادة توليو طا اتها ن و التركي  على  الكفايات األساسية إلستراتيلياتها التناحسية األساسية وا 

 (.Awe; Kulangara & Henderson, 2018) أنشطتها األساسية

ميين وا ييدان عتنييار  ان ،الفنييادب طيياع يييوم نييو يالييذي  المهييمدور لليي ضييو  مييا تيييدم ونظييران  حيييو 

الفنييادب علييى هييذ  الضييروري  ميينحإنييو نييات  اليطاعييات المهميية والراحييدة لممييالم اإل تصيياد األردنييي،

، مييع إعطييا  الت يييرات النيةييية الم يطيية التيي ود الخييارلي للمييوارد النشييرية سييتراتيليةإيييال  أهمييية ع

 على إنلا  أعمالها. تأثيراتلما لها من لمملها أهمية 

ستنادان إلى ما لا  حي أعال  استراتيليةنيان أثر لى   حإن هذ  الدراسة ال الية تسمى إوا 

 .حي مدينة عّمانالخمس نلوم حنادب حي  التش يلي األدا الت ود الخارلي حي التوظيف على 
 

 مشكلة الدراسة
 

حيمييا  خاصيية ت ييديات مت ايييدة توالييو منظمييات األعميياج نصييورة عاميية والفنييادب نصييفة   

اعتنييار   ييرار ن Outsourcing، حتللييأ إلييى التيي ود الخييارلي يييرتنط نمصييادر توظيييف المييوارد النشييرية

اسيييتراتيلي يسيييتخدم إسيييتلانة  لنيةييية األعمييياج التناحسيييية، إذ ع تسيييتطيع ممظيييم المنظميييات تييييديم 

علييى المييي ة التناحسييية لييديها، متطلنييات نمواصييفات عالمييية لتكييون  ييادرة علييى المناحسيية والم احظيية 

 & Sandhu; Shamsuzzoha) نييالت ود الخييارلي ألنشييطتها وخييدماتها تسييتميناألميير الييذي يلملهييا 

Helo,2018) . كمييا أن التيي ود الخييارلي للمييوارد النشييرية يمكيين أن ييلييج التكيياليف وي يييد ميين لييودة

ا  حييييييي المليييييياعت الخييييييدمات و يييييييادة ال ييييييواح  لميييييييدمي الخدميييييية وسييييييهولة الوصييييييوج إلييييييى الخنيييييير 

المدييييد مييين خيييدمات الميييوارد النشيييرية خنيييرة متخصصييية لليييييام نمميييج ميييا  ، إذ تتطليييقالمتخصصييية
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 ,Klaas; Mcclendon and Gainey) سيتمانة نيالت ود الخيارلينالتالي ت تياج حيي نميض األ ييان لإلو 

2001.) 

التشي يلية  وناإلستناد إليى نظريية تكياليف المميامالت، عنيدما تييوم المنظمية نيدمج وظاةفهيا

يلق اتخاد  رار الت ود الخارلي لهذ  الوظياةف حيي المنظمية، إذ مين الضيروري إنشيا   يمية ثانتيو 

أو  مايتها من خالج الت ود الخارلي حي التوظيف، وتركي  المنظمة نشكج أحضج على أنشيطتها 

يض  التكياليف األكثر  يمة ونالتالي تمظيم الفمالية الم تملة لتلك األنشطة التيي تسياعد عليى تخفي

 األدا وال يييد مييين اعسيييتثمار حيييي المراحيييب والمميييدات والييييوى الماملييية، ويييينمكس ذليييك ايلانييييان عليييى 

ووحييُا ليذلك، نليور النا يث مشيكلة دراسيتو  (.Jiang; Frazier and Prater,2006التشي يلي للمنظمية  )

مض مدرا  وموظفين ألرها النا ث مع ن( 9)مل ب ( ميانالت مفتو ة 3)ال الية من خالج إلرا  

واعستفسيار مينهم عين وا يع ( 3)مل يب  والهولييدي انوروتانيا  دنلييوإدارة الموارد النشرية حي حنيدب 

التيي ود الخييارلي وممرحيية المشيياكج التييي تييوالهم ومييدى تطنييهييا حييي التوظيييف  اسييتراتيليةممارسيية 

ج التيي تيوالههم وتتمثيج وتنين نأن هناليك نميض المشياك، التش يلي األدا على  إضاحة إلى تأثيرها

تمليييية ميييين نمييييض ميييين المخيييياطر األمنييييية الم و صييييمونة حييييي مرا نيييية اللييييودة و  نت يييييرات نالتكيييياليف

نمييض الصييمونة و نمييض المشيياكج المتملييية نييالموردين و  حييي التوظيييف سييتمانة نمصييادر خارليييةاإل

تراتيلية إضييياحة إليييى أن عيييدم الممارسييية الصييي ي ية عسييي يلييياد الخنيييرات والتكنولولييييا المطلونييية.إن

 الت ود الخارلي يؤدي إلى الصمونة حي ممرحة مستويات األدا  التش يلي للفنادب م ج الدراسة.

 :الرةيس اآلتيوعليو حإنو يمكن تمثيج مشكلة الدراسة ال الية نإثارة السؤاج  

، جودة التزود الخارجي في التوظيفكلفة )التزود الخارجي في التوظيف  استراتيجيةتؤثر هل 

التسليم، اإلنتاجية ) التشغيلي األداءعلى ( تعزيز الخبراتو  في التوظيفد الخارجي التزو 

 .؟في مدينة عّمانالخمس نجوم فنادق في ( والخدمة
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 أهداف الدراسة
 

الت ود الخارلي حي  استراتيليةأثر نيان تهدف الدراسة ال الية نشكج أساسي إلى 

، وذلك من خالج دراسة حي مدينة عّمانلوم الخمس نحنادب حي  التش يلي األدا التوظيف على 

  األهداف التالية:وت ييب 

الت ود الخارلي حي التوظيف  استراتيليةلموضوعات الدراسة ال الية ) نظريننا  إطار  .0

 .( ومت يراتها من خالج تتنع إنلا ات األدنيات المتخصصةالتش يلي األدا و 

حي مدينة الخمس نلوم حنادب حي التوظيف الت ود الخارلي حي  استراتيلية وا عالتمرف على  .9

 .عّمان

 .حي مدينة عّمانالخمس نلوم حنادب حي  التش يلي األدا ت ديد مستوى  .3

، لودة الت ود الخارلي حي التوظيف)كلفة الت ود الخارلي حي التوظيف  استراتيليةنيان أثر  .4

الخمس نلوم حنادب ي ح التش يلي األدا على و تم ي  الخنرات(  حي التوظيفالت ود الخارلي 

 .حي مدينة عّمان

الت ود الخارلي حي )كلفة الت ود الخارلي حي التوظيف  استراتيلية أثرالتمرف على  .1

الخمس حنادب حي  التسليمعلى و تم ي  الخنرات(  حي التوظيف، لودة الت ود الخارلي التوظيف

 .حي مدينة عّماننلوم 

، الت ود الخارلي حي التوظيف)كلفة لتوظيف الت ود الخارلي حي ا استراتيليةأثر ت ديد  .6

حي الخمس نلوم حنادب حي  اإلنتاليةعلى و تم ي  الخنرات(  حي التوظيفلودة الت ود الخارلي 

 .مدينة عّمان
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، لودة الت ود الخارلي حي التوظيف)كلفة الت ود الخارلي حي التوظيف  استراتيليةأثر  نيان .7

حي مدينة الخمس نلوم حنادب حي  الخدمةعلى لخنرات( تم ي  او  حي التوظيفالت ود الخارلي 

 .عّمان

   أهمية الدراسة
 

تكمن أهمية الدراسة ال الية من طنيمة الموضوع الذي تناولتو  يث أنها تناولت موضوع 

. وعليو يمكن المماصرة( والتي تمد من الموضوعات الت ود الخارلي حي التوظيف استراتيلية)

 الية من خالج:نيان أهمية الدراسة ال 

 األهمية النظرية، والمتمثلة في:

 الت ود الخارلي حي التوظيف استراتيليةالمساهمة حي تسليط الضو  على مفهوم كج من  .0

لتكتسق أهميتها نوصفها امتدادان للن وث والدراسات السانية التي اهتمت نهذ   التش يلي األدا و 

 المواضيع.

من  التش يلي األدا و  الت ود الخارلي حي التوظيف ةاستراتيليم اولة الرنط والتفاعج نين  .9

 لج اكتشاف نوع المال ة والتأثير.أ

 األهمية العملية، والمتمثلة في:

حي نالفنادب م ج الدراسة  الت ود الخارلي حي التوظيف استراتيليةاإلهتمام ن يادة  مناإلحادة  .0

  داث.ظج نيةة مت يرة الممالم ومتسارعة األ

لتم ي  لوانق اليوة ومماللة المسؤولين حي الفنادب م ج الدراسة  ساعدتتوحير مملومات  .9

 .نوا ي اليصور أو الخلج
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 أسئلة الدراسة وفرضياتها
 

 األسةلةهداف الم ددة لها، تم صياغة واأل وسؤالها الرةيسيإستنادان إلى مشكلة الدراسة 

 :اآلتية

حي الخمس نلوم حنادب حي التوظيف  الت ود الخارلي حي استراتيلية وا عاألول: ما  السؤال

 ؟مدينة عّمان

 ؟حي مدينة عّمانالخمس نلوم حنادب حي  التش يلي األدا مستوى الثاني: ما  السؤال

الت ود الخارلي حي )كلفة الت ود الخارلي حي التوظيف  استراتيلية هج تؤثر :السؤال الثالث

)التسليم،  التش يلي األدا على خنرات( وتم ي  ال ،حي التوظيفلودة الت ود الخارلي و ، التوظيف

 ؟.حي مدينة عّمانالخمس نلوم حنادب والخدمة( حي  ،اإلنتاليةو 

 يشتب منو األسةلة الفرعية اآلتية:

الت ود )كلفة الت ود الخارلي حي التوظيف  استراتيلية هج تؤثر :الفرعي األولالسؤال 

حي  التسليمعلى وتم ي  الخنرات(  ،يفحي التوظلودة الت ود الخارلي و ، الخارلي حي التوظيف

 ؟حي مدينة عّمانالخمس نلوم حنادب 

الت ود )كلفة الت ود الخارلي حي التوظيف  استراتيلية هج تؤثر :الفرعي الثانيالسؤال 

اإلنتالية على وتم ي  الخنرات(  ،حي التوظيفلودة الت ود الخارلي و ، الخارلي حي التوظيف

 ؟ينة عّمانحي مدالخمس نلوم حنادب حي 

الت ود )كلفة الت ود الخارلي حي التوظيف  استراتيلية هج تؤثر :الفرعي الثالثالسؤال 

حي الخدمة على وتم ي  الخنرات(  ،حي التوظيفلودة الت ود الخارلي و ، الخارلي حي التوظيف

 ؟حي مدينة عّمانالخمس نلوم حنادب 

عتمادان على أسةلة الدراسة تم صياغة الفرض  :اآلتية اتيوعليو، وا 



 - 2 -  

 الفرضية الرئيسة 

HO: "التي ود كلفية التـزود الخـارجي فـي التوظيـف ) سـتراتيجيةال ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية

 األداء( علـــى وتم يييي  الخنيييرات ،حيييي التوظييييفليييودة التييي ود الخيييارلي و ، الخيييارلي حيييي التوظييييف

   ".(  0.05) عند مستوى داللة في مدينة عّمانالخمس نجوم فنادق في  التشغيلي

 يشتب منها الفرضيات الفرعية التالية:

1HO: "كلفيية التــزود الخــارجي فــي التوظيــف ) ســتراتيجيةال ال يوجــد أثــر ذو داللــة إحصــائية

( علـــى وتم يييي  الخنيييرات ،حيييي التوظييييفليييودة التييي ود الخيييارلي و ، التييي ود الخيييارلي حيييي التوظييييف

   ".(  0.05) ستوى داللةعند م في مدينة عّمانالخمس نجوم فنادق في  التسليم

2HO: "كلفيية التــزود الخــارجي فــي التوظيــف ) ســتراتيجيةال ال يوجــد أثــر ذو داللــة إحصــائية

( علـــى وتم يييي  الخنيييرات ،حيييي التوظييييفليييودة التييي ود الخيييارلي و ، التييي ود الخيييارلي حيييي التوظييييف

   ".(  0.05) عند مستوى داللة في مدينة عّمانالخمس نجوم فنادق في  اإلنتاجية

3HO: "كلفيية التــزود الخــارجي فــي التوظيــف ) ســتراتيجيةال ال يوجــد أثــر ذو داللــة إحصــائية

( علـــى وتم يييي  الخنيييرات ،حيييي التوظييييفليييودة التييي ود الخيييارلي و ، التييي ود الخيييارلي حيييي التوظييييف

   ".(  0.05) عند مستوى داللة في مدينة عّمانالخمس نجوم فنادق في  الخدمة
 

 لدراسةأنموذج ا:  (6 ـ 0)
 

، األوج مستيج والمتضمن ينمت ير  المتضمن( أنموذج الدراسة 0 - 0الشكج ) يّصور

 . التش يلي األدا و تانع وه، والثاني الت ود الخارلي حي التوظيف استراتيلية
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 (0 - 0شكج )

 أنموذج الدراسة

 Nazeri; Gholami andو Machogu; Wanjala; Otieno & Kibe (2017 ) ىإلإعداد النا ث ناإلستناد 

Rashidi (9109)  كما تم اإلستناد إلى  .الت ود الخارلي حي التوظيف استراتيليةليياسKenyon; 

Meixell and Westfall (2015) و Silva & Ferreira (9107 ) التش يلي األدا ليياس . 
 

 حدود الدراسة
 

، حندب( 02والنال  عددها ) نالفنادب األردنية حةة الخمس نلوم حي مدينة عما الحدود المكانية:

 هوليداي إن، لراند  ياة، حور سي ون ، حيرمونت، كراون نال ا، نريستوج، روتانا، الماريوت،وهي 

ألف  شيراتون، لو روياج، ،"لو لراند عمان "لو مريديان عند مارك، كمننسكي، إنتر كونتنننتاج،

 .اعس، دنيليوريلنسي ن ذا هاوس نوتيك سويتس، روتانا نوليفارد، ليلة،
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الماملين  ورؤسا   سم التوظيف والموظفينكاحة مديري إدارة الموارد النشرية  الحدود البشرية:

 .نالفنادب حةة الخمس نلوم حي مدينة عمان

وهي الفترة الممتدة من شهر يناير راسة، دالمست ر ة إلنلا  الالمدة ال منية  الحدود الزمانية:

 .9102ول اية انريج من عام 
 

 محددات الدراسة
 

الفنادب حةة الخمس نلوم حي مدينة عمان وهذا ما يلمج صمونة تطنيب الدراسة ال الية على  .0

 تطنييها على المنظمات اإلنتالية.

الفنادب حةة الخمس نلوم حي مدينة عمان وهذا يلمج تمميم تطنيب الدراسة ال الية على  .9

 نتاةلها على تصنيفات الفنادب األخرى.

 اسة ال الية داخج األردن ونالتالي  د يصمق تطنييها على الفنادب خارج األردن.تطنيب الدر  .3

 

 مصطلحات الدراسة وتعريفاتها اإلجرائية
 

ملموعة   م من ممارسات إدارة الموارد النشرية تتصف ناإلتساب داخليان  :Strategy ستراتيجيةاال

(Armstrong, 2006). 

طة والممارسات الخاصة نإدارة الموارد النشرية حي ا ملموعة اعنشنأنه إجرائياً  عرفت  و  

 حنادب الخمس نلوم حي مدينة عمان.
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عملية ال صوج على المدد والخليط المناسق من الموارد النشرية،  يث تتم  :Hiring التوظيف

هذ  المملية حي ضو  عملية الت ليج الوظيفي وتخطيط الموارد النشرية والتي تندأ نمملية 

 (.Loo & Beh, 2013) واعختيار والتميينعستيطاق ا

إدارة الموارد النشرية وتمثج ملموعة من  استراتيلياتمن  استراتيليةنأنو  إجرائياً  وي عرف 

عستيطاق مرش ين للممج لديها حنادب الخمس نلوم حي مدينة عمان الفماليات التي تستخدمها 

حي ت ييب أهداحها واإلختيار حيما نينهم  والذين لديهم الكفا ة والتمي  واليدرة على المساهمة

 وتميينهم.  

عنارة عن اإلستمانة نمصادر خارلية من خالج إتفاب تيوم حيو  :Outsourcing التزود الخارجي

 Johnson; Wildingالمنظمات نتوظيف أحرادان ليكونوا مسؤولين عن إنلا  أنشطة او نشاط ممين )

& Robson, 2014.) 

أنو ممارسة إدارية تيوم نها حنادب الخمس نلوم حي مدينة عمان ن إجرائياً  وي عرف 

 وتم  ياسها من خالج:ممينة لها. أنشطة نتوظيف أحرادان من خارج الفندب ألدا  خدمات أو 

حي الخمس نلوم حنادب الميدار المالي الذي تدحمو  :التزود الخارجي في التوظيفكلفة 

 .صادر الخارليةلتوظيف كفا ات نشرية من الم مدينة عّمان

على  حي مدينة عّمانالخمس نلوم حنادب  درة  :في التوظيفجودة التزود الخارجي 

 اإلستفادة من لودة الخنرات والمهارات المتواحرة لدى الكفا ات الخارلية.
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على تم ي  خنراتها لرا   حي مدينة عّمانالخمس نلوم حنادب  درة  تعزيز الخبرات:

 .ن المصادر الخارليةتوظيفها كفا ات نشرية م
 

ج المت يية من ملمج تفاعج نشاطات اةالنت :Operational Performance التشغيلي األداء

ع تفاظ نالنتاةج اليدين و  أحرادان المنظمة من ال صوج على  نإمكانيةالمنظمة ومواردها ويتمثج 

 (.Silva & Ferreira, 2017) التنظيمية الليدة

تنفذها حنادب الخمس نلوم حي شطة والممليات الداخلية التي األن نأنوويعرف إجرائياً  

من خالج است داث وانتكار  الخدمة متلييلت ييب األهداف المالية ومتطلنات  مدينة عمان

متليى خدمات لديدة وتطويرها حي ضو  م ددات السوب وتشخيص طنيمة السوب وا تيالات 

 الخدمات. وسيتم  ياسها من خالج:

على اإلستلانة نسرعة للخدمات  حي مدينة عّمانالخمس نلوم حنادب  درة  التسليم:

 .المطلونة من  نج الن ع  وت ديد إ تيالاتهم المستينلية

على اإلستخدام األمثج لمواردها  حي مدينة عّمانالخمس نلوم حنادب  درة  اإلنتاجية:

 المتا ة حي تيديم الخدمات الفند ية.

   .على تيديم خدماتها نكفا ة وحاعلية حي مدينة عّمان الخمس نلومحنادب  درة  الخدمة:
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 فصل الثانيال

 النظري والدراسات السابقة اإلطار
 

 

 المقدمة
 

 لمت يرات الدراسةالنظرية مؤشرات الُخصصت م تويات هذا الفصج ومملوماتو لمنا شة 

تناوج الدراسات السانية ذات الصلة نمد ذلك  وأنماد  ياسها، نيان مفاهيمها وأهميتهامن خالج 

 الدراسة ال الية عن الدراسات السانية. نيان ما يمي  ،نمت يرات الدراسة، وأخيران 
 

 التزود الخارجي في التوظيف

 مفهوم التوظيف والتزود الخارجيأوالً: 
 

تمد عملية التوظيف من أهم الوظاةف التي من المفترض على إدارة الموارد النشرية  

والمالية  نالمنظمات إنلا ها، حملى أساسها يتم ت ديد مسارات النشاطات التسوييية واإلنتالية

ملموعة من نأن التوظيف يمثج  Armstrong (9112) حيد أوضح (.9113للمنظمة )الهيتي، 

ين يلاد ا تيالاتها المستينلية من الموارد النشرية واستيطاق المؤهلنشطة تيوم نها المنظمة إلاأل

 Mondy (9109) حيما  دد حضج المتيدمين نوصفهم عاملين لدد.أالراغنين حي الممج ثم اختيار 

دارة الموارد النشرية نما ت تاج ا  ي يتم من خاللها تلهي  المنظمة و نو تلك المملية التأالتوظيف ن

ليو من المؤهالت واليدرات والممارف والتو مات والييم المنسلمة مع خصاةص المنظمة إ

 وخصاةص الفرد الذي سيتم توظيفو.
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نأنو ملموعة من توظيف ال Ivancevich & Konopaske (9109) حي  ين عرف كج من 

نشطة التي تيوم نها المنظمة عيلاد ا تيالاتها المستينلية من الموارد النشرية واستيطاق األ

 عاملين لدد. حرادان أحضج المتيدمين نوصفهم أين الراغنين حي الممج ثم اختيار المؤهل

اد نأنو عملية إستيطاق واختيار األحر ح دد التوظيف  (9108) نوخرصو  ريش أما  

 .اليادرين والراغنين حي الممج وحب الممايير لش ج الوظاةف الشاغرة

واستنيا  الموظفين أحضج ونالرغم من ت ايد اعهتمام نموضوع التوظيف حإن ضرورة لذق        

طويلة األمد مع التركي   استراتيليةوتمتنر   المديد من المنظمات أولوية و ، لى المناحسإنالنسنة 

وتم ت ديد نأن هذ  األهداف  ،تناحسية من خالج موارد مخصصة داخج المنظمة على ت ييب مي ة

حي دعم هذ  األهداف  يلق أن تكون مدعومة نالممارسات الفمالة المتملية نالتوظيف واعختيار

(Johnson, Wilding & Robson,2014.) 

ماملين حراد الساس من التوظيف هو توحير األن الهدف األأن يرى النا ثومما سنب  

نماد هذ  الوظيفة لتشمج التخطيط أش اج الوظاةف حي المنظمة وتمتد المؤهلين نصورة مالةمة ع

لى التننؤ نا تيالات المنظمة من الموارد النشرية إتيلي للموارد النشرية الذي يهدف اعسترا

لش ج ن نمادها لتشمج استيطاق مرش ين م تمليأوكيفية ال صوج عليها. كما تتمثج وت ديدها 

ساليق موضوعة لالختيارات وتميينهم حي أحضلهم ناعستمانة نأالوظاةف الشاغرة واختيار 

 الوظاةف التي تتواحر لديهم شروط ش لها.

أن الخيارات الفرعية الخاصة نالتوظيف تتراوا ما نين اعنتيا   Armstrong (9114) ويؤكد 

عطا  الصال ية للمشرحين ي اتخاذ  رارات التميين المناشرين ح من داخج المنظمة أو خارلها وا 

دارة الموارد النشرييية وتكوين درليية من التواحب إحي  سم  و لمج هذ  اليييرارات مرك يةأمناشرة، 
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نمتطلنات الممج من خارج المنظمة  إلمامان حراد كثر األأمتيدمين للممج والمنظمة، وتميين نين ال

 عن اععتنارات الشخصية. نصرف النظر

للتوظيف من خالج ت ديد  استراتيليةيلق ان يتم رسم  ونأن Abu Tayeh (9101) دويشد 

 استراتيليةمصادر التوظيف واعختنارات والشروط المامة عختيار الماملين. و الما يتم وضع 

توظيف للموارد النشرية، حإن على المديرين ان يستمروا حي تيويم  الات الموارد النشرية لكي 

هداف حراد المناسنين لتنفيذ األن من اعستمرار حي ال صوج على األمة ستتمكتضمن ان المنظ

 (.Chan & Kuok, 2010) ستراتيليةاع

التوظيف عملية استيناج وتوليو األحراد اللدد والتر يق نهم  استراتيليةويدخج ضمن 

الوظيفة  وتيديمهم الى إدارة المنظمة والى  مال  الممج، حضال عن إعطا هم حكرة عن المهام

 ,.Sheikh, et al) هداف وسياسات المنظمةأ اطتهم علمان نإلى إضاحة التي سييومون نأداةها ناإل

2009.) 

شيوعان حي السنوات األخيرة، مما  مصادر التوظيفالت ود الخارلي من أكثر  يد أصنحل 

 & Denisi (9111) إذ  دد (.Edvardsson & Teitsdottir, 2015) وحاعليتو األدا يؤدي الى ت سين 

Griffin  مفهوم الت ود الخارلي نأنو عملية التوظيف الخارلي للتمامج مع المتطلنات األساسية

 إلدارة الموارد النشرية التي تمتنر أكثر كفا ة من التوظيف الداخلي.

الت ود الخارلي حي التوظيف نأنو ت مج مسؤولية نشاطات  Turnbull (9119) عرف 

 فة الموارد النشرية من لهة خارلية.مختلفة من أنشطة وظي

 خارلية نمصادرنأنو اإلستمانة  الت ود الخارلي حي التوظيف Davidson (9111) و دد 

 النشرية لمساعدة المنظمة على ت ديد مسارها والتركي  على ت ييب مستويات أدا  عالية. للموارد
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يو المنظمات نتوظيف أحرادان اإلستمانة نمصادر خارلية من خالج إتفاب تيوم حوهي عنارة عن 

 (.Johnson; Wilding & Robson, 2014ليكونوا مسؤولين عن إنلا  أنشطة او نشاط ممين )

حأكد نأن الت ود الخارلي حي التوظيف عنارة عن ملموعة   م  Wirunphan (9106) أما 

 ت ييب أهداحها. خدمية ميدمة إلى المنظمات تتضمن اإلستمانة نأحراد موهونين لمساعدة المنظمة ن

يرى النا ث نأن الت ود الخارلي للموارد النشرية ممارسة إدارية تيوم نها وعليو  

 ينشطة ممينة لها. أالمنظمات نتوظيف أحرادان من المصادر الخارلية ألدا  خدمات أو 
 

 وأهدافه أهمية التزود الخارجي في التوظيفثانياً: 
 

نمد  التوظيف من المصادر الخارليةالممكن  إلى أنو من ,.Noe, et al (9109) يشير 

مع  الت ود الخارلي حي التوظيفنشطة أامية ليدة للتأكد من تفاعج نظ استراتيليةتطوير 

خرى للمنظمة. حملى سنيج المثاج اذا كان الممج هو استخدام عناصر اعستراتيليات األ

عستيطاق الخارلي، واختيار على االتوظيف يلق ان تمتمد  استراتيليةالنمو حإن  استراتيلية

 استراتيليةالتخفيض، حإن  استراتيليةعداد من الماملين الكفوةين، ولكن حي  الة كان الممج هو أ

، التوظيف سترك  ندع من ذلك على ت ديد أي الماملين سيتم انيا هم وا رار ا تفاظهم نوظاةفهم

نالتركي  نشكج أحضج على أنر  األسناق للت ود الخارلي هو السماا للمنظمات  يث أن 

 الكفا ات األساسية ويرلع ذلك إلى المناحسة الشديدة، مما يلنر المنظمات على إعادة تيسيم

وتوليو للموارد الش ي ة ن و وظاةفها األساسية التي يمكنها من التوسع، ومن األسناق األخرى 

صوج على موارد ومهارات التي يستشهد نها على نطاب واسع حيما يتملب نالت ود الخارلي هو ال 

 (.Edvardsson & Teitsdottir, 2015حريدة من نوعها و درات تملكها منظمات أخرى )

 ( نأن الت ود الخارلي حي التوظيف ُيمكن المنظمة من:9116وشدد الطاةي وآخرون ) 
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التيدم والتطور عن طريب السماا ندخوج مهارات و انليات وممارف لديدة لم تكن مولود  .0

 .سانيان 

مكانية ت يير عادات تيليدية وغير مالةمة حي  .9 إ امة عال ات تماونية مع لهات متمددة وا 

 المنظمة.

 الشاغرة.دريق الماملين للتكيف مع الوظيفة كلفة إعداد نرنامج لتتخفيض  .3

 إدخاج طرب وأساليق صناعية لديدة يمكن للمنظمة اإلستفادة منها. .4

  أهداف الت ود الخارلي حي التوظيف تتمثج حي:حأكد على أن  ,.Rana, et al (9100) أما 

تم ي   يمة المنظمة، وذلك نت ويج إنتناهها إلى الكفا ات النشرية التي ت يب من خاللها  .0

 ونذلك تم   من  يمة خدماتها الميدمة. األحضلية

 يادة السرعة، حمع تسارع وتيرة الت يير حي الممج، حالمنظمات تدرك أنها ت تاج إلى ت يير  .9

ما الي  درتها على اإلستلانة مير حي الطريية التي تؤدي نها الموارد النشرية أدوارها ونالتكن

 يتطق منها الت ود الخارلي نالموارد النشرية الماهرة والكفو ة.

وارد النشرية، وتتم نطرييتين، خفض التكاليف، التي من الممكن  دوثها من أنشطة الم .3

وارد النشرية الميدمة للخدمة. الثانية، المرونة حي ت ويج ولى، تتمثج حي ت سين كفا ات الماأل

 التكاليف الثانتة إلى مت يرة من خالج عمج الموارد النشرية.
 

 أبعاد التزود الخارجي في التوظيفثالثاً: 
 

( 2017) ىإلحي دراستو ال الية ناإلستناد  الت ود الخارلي حي التوظيف دد النا ث أنماد  

Machogu; Wanjala; Otieno & Kibe (9109) و Nazeri; Gholami & Rashidi  وهذ  األنماد تمثلت حي

والتي تمكس ميدار الوحر المالي الذي ت ييو المنظمات نتيلة  الت ود الخارلي حي التوظيفكلفة 
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لودة الت ود (.Nazeri, et al., 2012المتمددة ) لتوظيف كفا ات نشرية من المصادر الخارلية

التي توضح لودة الخنرات والمهارات التي يملكها اعحراد الموهونين الذين  ظيفحي التو الخارلي 

تم ي  الخنرات (. وأخيران، Machogu, et al., 2017المتمددة ) من المصادر الخارليةتم توظيفهم من 

كفا ات نشرية من يطاق وتوظيف منظمات على تم ي  خنراتها لرا  إستالتي تمكس  درة ال

 (.Nazeri, et al., 2012المتمددة ) يةالمصادر الخارل

 

 التشغيلي األداء
 

 التشغيلي األداءو األداءمفهوم أوالً: 
 

ومؤشرات ، المالي األدا منة مؤشرات ، والمتضنأنو نتاةج المنظمة الم ددة األدا  دد  

(. وهو Richard, et al., 2009) المرتنطة نأص اق المصل ة األدا السو ي ومؤشرات  األدا 

النتاةج النهاةية (. وهناك من عرحو نأنو Shahzad, et al., 2012) ت ييب المنظمة لرسالتهالة در 

 (.Wheelen & Hunger, 2012) لنشاطات المنظمة

حي منظمات األعماج تنمان عختالف أعمالها وطنيمة  األدا تتنوع وتختلف ملاعت  

لاعت التي تمتيد أن ت ييب األهداف من نشاطها، ووحيان لدرلات إدارتها حي التركي  على تلك الم

 . خاللها يمثج أولوية، و تى تلك الملاعت التي تيج أهمية عن ملاعت األهداف الرةيسية

إطار عمج متكامج يمكس  إلىداةها للوصوج ألتسمى المنظمات النال ة إلى نلورة منطليات 

المالي،  األدا إلى ملاج   األدالذلك صنفت ملاعت ، حي المنظمة نشكج شامج األدا توى مس

التش يلي وملاج الفاعلية التنظيمية. وحي الدراسة ال الية  دد النا ث حي دراستو  األدا ملاج 

 (.9112التش يلي للدراسة والن ث )إدريس وال الني،  األدا ملاج 
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  درة يمكس الذي اللوهري المؤشرOperational Performance  التش يلي األدا  مثج 

 والمملوماتية المادية والنشرية والفنية، الموارد استثمار حي ت ييو الذي النلاا ومدى المنظمة

  (.9112)اللنوري،  لها المتا ة

ملموعة األولويات التناحسية مثج السرعة حي التسليم التي نالتش يلي  األدا كما يمثج  

 .(9100تمكن المنظمات من  ياس أداةها التش يلي )الصمادي واللوارنة، 

، ويمد من األدا نأنو الوصوج إلى مستويات عالية من  أيضان التش يلي  األدا ويشير        

من أهداحها عن طريب استخدامها للموارد  مديد من المنظمات الذي يشكج هدحان األمور المهمة لل

هو ال ييية الو يدة لدى المنظمة كونو يمثج ميياس  األدا نمختلف أنواعها ونأسلوق كف ، ح

 (.9109 نايف،و  لتمرف على مدى لدارة المنظمة وتفو ها )ياسينل

تنفذها األنشطة والممليات الداخلية التي  التش يلي يمثج األدا ويرى النا ث نأن  

من خالج است داث وانتكار خدمات  الخدمة متلييلت ييب األهداف المالية ومتطلنات  المنظمات

 متليى الخدمات.خيص طنيمة السوب وا تيالات لديدة وتطويرها حي ضو  م ددات السوب وتش
 

 التشغيلي وأهدافه األداءثانياً: أهمية 
 

 ( نأن لألدا  التش يلي أهمية كنيرة، تتللي حي:9116أكد التميمي ) 

واكق تن ألج نشكج ليد ومناسق يمكن يلة األ صيرة وطو  مؤشرات  ياسننا  ملموعة  .0

ليات آلج و األيصيرة وطويلة ال ستراتيليةألهداف اعللمنظمة والتي تمرف ا ستراتيليةالخطة اع

 .هدافتنفيذ هذ  األ
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ثر كنير حي توليو سلوكيات الماملين أالمتفب عليها حي اليياس لها  مؤشرات اليياسن أ .9

ساسية نلا  المهام األة والم ورية الوالق الييام نها إلن والتركي  على النشاطات المهمريوالمدي

 .للمنظمة

 .المنشودة ستراتيليةهداف اعالمختلفة لت ييب األ التنظيمية سام والو دات األ  ياس حاعلية .3

 التش يلي. األدا ( يوضح أهمية 0 - 9والشكج )  

 
المال ة نين مؤشرات الطا ة اعنتالية وتصميم المخرلات (. 6002. )التميمي، نهضةإستنادان إلى ما أورد   المصدر: إعداد النا ث

، اللاممة المستنصرية غير منشورة، رسالة مالستير . داسة  الة حي شركة ديالى المامة للتلهي ات الكهرناةية: لمملياتواثرها حي ادا  ا
 المراب.

 (0 - 9شكج )
 التش يلي األدا أهمية 

 

التش يلي نالتركي  على  األدا أهمية  Bhattacharya and David (9108) كج من وي دد 

 :كونو، وذلك ناألدا لانق مؤشرات 

عمج تيييمات ذاتية للميع الممليات والنشاطات التي تيوم نها وت ديد حي المنظمة  ساعدي .0

 .لتم ي ها ونياط الضمف لمماللتها نياط اليوى
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 .مفهوم الر انة الذاتية والمسا لةساسها أالتي يتطور على  مؤشرات اليياسملموعة لت ام ناإل .9

تمد هذ  لملومات للميع مستويات المنظمة من نظام الم ل  ان  مؤشرات اليياسعد نتاةج  .3

 .ستراتيليةلت يير الخطط اع  أساسان المملومات 

لمختلف  مؤشرات اليياسعلى مملومات  إعتمادان تلا  ادة اليدرة التننؤية حي ت ليج اإل ي .4

 .داريةالمستويات اإل

 ظمةإدارات وأ سام المنين لميع نيمتمد عليها التي  مؤشرات اليياسملموعة من  وضع .1

 .ت يييهاحي ومشاركة اللميع 

 (.9 - 9وكما هو موضح نالشكج )  

 
 إستنادان إلى ما أورد   المصدر: إعداد النا ث

Bhattacharya, A and David, D. (2018). An empirical assessment of the operational performance through internal 

benchmarking: a case of a global logistics firm. Production Planning & Control: The Management of 

Operations, 29 (7), 614-631. 

 (9 - 9شكج )
 األدا على لانق مؤشرات  مرك ان  التش يلي األدا أهمية 
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حي  درة تتمثج  التش يلي األدا ( حإن أهداف 9101والر يم ) صكنانلكج من  ووحيان  

ألص اق المصالح لكونها تمثج مرتك ان مهمان حي  رارات  ةالواسمالمنظمة على ت ييب األهداف 

 .الممليات ألنها تممج على تلنية متطلنات الممال  وت ييب اليدرة التناحسية
 

 التشغيلي  األداءثالثاً: أبعاد 
 

 (2015) التش يلي حي دراستو ال الية ناإلستناد إلى ما  دد  األدا  دد النا ث أنماد  

Kenyon; Meixell & Westfall (9107) و Silva & Ferreira :وهذ  األنماد تمثلت حي 

 التسليم .0

ويتلسد هذا حي ، وت ويدهم نالخدمة للن ع وييصد نو ولود الرغنة حي المساعدة الفورية 

األسةلة( عن التمامج الليد )الشكاوي و  الن ع مج مع متطلنات الخدمة وكيفية التما تيديمسرعة 

مؤشر ايلاني ييضي على  الة الشك واليلب  الن ع ة و ج المشكالت يمطي حي توحير الخدم

( 9112ويؤكد إدريس وال الني ) (.Johnson & Scholes, 2012) التي  د يتمرض لها حي اعنتظار

نأن المهارة ال اسمة والمهمة لل صوج على الن ع  واإل تفاظ نهم تكمن حي اليدرة على اإلستلانة 

 ن ع ،  يث أن التأخير حي تيديم الخدمة يؤدي إلى خسارة الن ع . السريمة لطلق ال

لتيديم خدمة  الفندبتمني الرغنة حي استمداد  التسليمسرعة إن  Daniela (9104) ويرى 

 من خالج: ، والتي تنر  من ولهة نظر الفنادبنسهولة للن يج

 أدا  الخدمة نالسرعة اليصوى . .0

  الن يج.تو ع لها من إنلا  الخدمة نأ ج من الو ت الم .9

 كيفية موالهة المشاكج و لها نأ صى سرعة ممكنة. .3
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 اإلنتاجية .9
 ظيت اإلنتالية نإهتمام واضح حي األدق اإلداري لما لها من أهمية نار ة حي النوا ي 

(. حاإلنتالية ميياس ل سن إست الج الموارد إلنتاج السلع وتيديم 9111اإل تصادية )هنية، 

( نأن اإلنتالية مؤشر  ياس مفمم 9101أوضح المنصور )(. إذ 9118لنياتي، الخدمات )الالمي وا

نال يوية لألدا  اإل تصادي  يث تستخدم عادة لوصف مستوى أدا  و دة اإلنتاج من  يث 

إستخدامها لموارد المدخالت حي توليد المخرلات، أي أنها نسنة المخرلات التي تنتلها إلى 

نتالية رأس الماجثج المدخالت التي تستخدمها. وتتم  أهم مؤشرات اإلنتالية نإنتالية الممج وا 

 (.9101)الطويج، 

حإن اإلنتالية ليست غاية حي  د ذاتها نج هي حي الوا ع آلية  Bansal (9101) ووحيان لرأي

 ت سين لودة ال ياة المادية.
 

 الخدمة .3
نا ثين حي ملاج هناك المديد من التمريفات للخدمات التي تم وضمها من  نج الكتاق وال

والتي من  ال ناةن لية حي سلسلة اتصاج  أن الخدمة هي Urban (9112) إذ أوضحالخدمات. 

 ،الخدمات يريدونع ، حال ناةن خاللها ي صج على اعنطناع  وج الخدمات الميدمة من  نلو

نما  حإن ثم  منو  ،هم أو اإلشناع ل الاتهم أو المناحع لمتمتهمتكالإيلاد ال لوج لمش يريدونوا 

 ت ييب المناحع لهم،إيلاد ال لوج إلرضا  ال ناةن أو المنظمة الخدمية تخلب الييمة من خالج 

 .التي تيوم نكج هذا تدعى الخدمة والمملية

 :(Liang; Tseng & Lee, 2010) ثالث  وايا، هيويمكن النظر إلى الخدمة من 
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المميج ت يييها من ورا  طلنو لوهر الخدمة: أي ملموعة المناحع األساسية التي يستهدف  .0

 الخدمة.

مضمون ن ير ىالخدمة ال يييية: وهي ملموعة األنماد الخاصة نلودة الخدمة وهذا النمد  .9

 لوهرها إلى مستوى التفضيج لدى الممال  وتو ماتهم.و الخدمة 

الخدمة الداعمة )المم  ة(: وتمثج مضمونان خدميان متكامالن، وتشير إلى لوهر الخدمة  .3

 ها، حضالن عن ملموعة من الخصاةص والم ايا الميترنة نتيديمها.و يييت

 

 الدراسات السابقة العربية واألجنبية
 

 'Outsourcing effects on Firms: "نمنوان   Jiang, Frazier & Prater(9116) دراسةـ 

Operational Performance ." 

التش يلي  األدا مياييس  هدحت الدراسة الى إلرا  ن ث عن تأثير الت ود الخارلي على

على مستوى المنظمة وتيديم أدلة  وج التأثيرات الخارلية على كفا ة التكلفة، اإلنتالية، الرن ية 

منظمة تم  (10) من الدراسةللمنظمة، ألريت حي الوعيات المت دة األمريكية، وتكونت عينة 

 ود الخارلي يمكن أن ي سن تداوج أسهمها من  نج لهات خارلية، وتوصلت الدراسة إلى أن الت

من كفا ة التكلفة للمنظمة وت سين إنتاليتها من خالج الت ود الخارلي، وأوصت الدراسة الى 

 إلرا  م يد من الن وث  وج الت يب من عواةد الت ود الخارلي وتأثيرها على المنظمة.
 

 Evaluating Motivational : "نمنوان Berkvist & Johansson (2007) دراسةـ 

Factors Involved at Different Stages in an IS Outsourcing Decision Process." 

 هدحت الدراسة الى تيييم الموامج التي تدخج حي مرا ج مختلفة حي عملية اتخاد  رار

 (Melo) اعستمانة نمصادر خارلية، إلريت حي السويد، تم استخدام منهج دراسة ال الة لمنظمة



 - 97 -  

تكونت المينة من خالج عمج ميانالت مع رةيس  سم المملومات . ات اللولستيةالمراسلة والخدم

ومملومات من  9114الى  9110والرةيس التنفيذي للمنظمة وناألضاحة الى التيارير السنوية من 

على الويق، وتوصلت الدراسة نأنو غالنان ما يوصف الداحع ورا  اعستمانة نمصادر  Meloمو ع 

مؤسسي كنتيلة لثالث عوامج تخفيض التكاليف، الوصوج الى الخنرة خارلية التم ي  ال

التكنولولية، التركي  على الكفا ات األساسية، أوصت الدراسة نأن التركي  على األنشطة 

األساسية او الكفا ات نأعتنارها عامج مهم وأوصت ايضان نإن منظور التكلفة يستخدم عادةن 

لى نتاةج أهمها إارد خارلية وكذلك نتيلة المملية، توصلت لت في  الند  نمملية اعستمانة نمص

نأن  لم وسممة ميدم الخدمة واألحكار المتملية نيدرة ميدم الخدمة على توحير اليدرات المطلونة 

أكثر أهمية من تخفيض التكلفة، إن تاثير اعستمانة نمصادر خارلية حي ملاج التم ي  

انيان وسلنيان وتنين ايضان نأن منظور التكلفة لو أهمية يمكن أن يكون إيل األدا المؤسسي على 

كنيرة حي مر لة منكرة واأل تيالات المستينلية لتكنولوليا المملومات ويمكن الوصوج اليها عن 

 طريب الت ود الخارلي.  
 

تقييم فعالية تطبيق إجراءات التوظيف في الجامعات " منوانن (9118) عودة دراسة -

  ".ع غزة: دراسة تحليليةالفلسطينية في قطا

هدحت الدراسة إلى تيييم حاعلية تطنيب إلرا ات التوظيف حي اللاممات الفلسطينية 

نيطاع غ ة، وت ديد نياط الضمف واليوة حيها، كما هدحت إلى الت يب من حمالية الت ليج الوظيفي 

سياسة التخطيط للوظاةف المدرلة على الهيكج التنظيمي لللاممات، والتمرف الى مدى حمالية 

المتنمة للموارد النشرية، والتمرف الى أهم الموامج المؤثرة على إختيار المرش ين للوظاةف، و د 

( إداري وأكاديمي من أص اق المناصق اإلدارية المليا حي 332تكون ملتمع الدراسة من )
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ديمي من ملتمع ( إداري وأكا086اللاممات الفلسطينية نيطاع غ ة. أما عينة الدراسة حيد شملت )

الدراسة الم دد. و د تم استخدام المنهج الوصفي الت ليلي من خالج استنانة تم تطويرها لت ييب 

أهداف الدراسة. و د توصلت الدراسة إلى المديد من النتاةج أنر ها، أن عملية الت ليج الوظيفي 

الماملة  يث يتم  المتنع حي اللاممات ليدة، وأنو يولد لهة مختصة للييام نالتخطيط لليوى

ت ديد اإل تيالات المستينلية من األيدي الماملة نصورة ليدة. و د أوصت الدراسة نضرورة 

إهتمام اللاممات ناستخدام األساليق اإل صاةية ال ديثة أثنا  عملية التخطيط وعدم اإلعتماد 

ورة دورية وذلك على التيديرات الشخصية نصورة كنيرة واإلهتمام نت ديث النظام اإللكتروني نص

 لمواكنة التطورات التكنولولية حي ال يج األكاديمي. 
 

توظيف الموارد البشرية واثرها في تحقيق  استراتيجية" منوانن (9112) حسن دراسة -

  ".الميزة التنافسية: دراسة تطبيقية في قطاع االتصاالت االردني

رية نكاحة انمادها واثرها حي توظيف الموارد النش استراتيليةهدحت الدراسة التمرف الى 

ت ييب المي ة التناحسية حي  طاع اعتصاعت األردنية. ول ايات ت ييب اهداف الدراسة،  ام 

ولية من عينة الدراسة والتي تكونت من خمسة تصميم استنانة للمع المملومات األالنا ث ن

يات ناستخدام ال  مة وثالثون حيرة، وعلى ضو  ذلك تم لمع وت ليج النيانات واختنار الفرض

. و د تكونت عينة الدراسة من كاحة المديرين وروسا  SPSSاع صاةية للملوم اعلتماعية 

(. ونمد الرا  الت ليج 81اع سام الماملين حي كج من  شركتي  ين واورانج والنال  عددهم )

النتاةج، كان  ا ث الى عدد منالوصفي للدراسة وت ليج اعن دار لفرضيات الدراسة، وتوصج الن

ذي دعلة ممنوية لكج من استيطاق واختيار وتميين الموارد النشرية على  تأثيرنر ها ولود أمن 
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حي سنيج اعرتيا  نمستوى  األدا ت ييب مي تي الكلفة واعنتكار والتي ادت الى ت سين الخدمات و 

 الخدمة واكتساق رضى ال ناةن.
 

 Human resource practices and their impact on: "نمنوان Khera (2010) دراسةـ 

employee productivity:  A perceptual analysis of private, public and foreign bank 

employees in India ." 

الموظفين  إنتاليةلدراسة التمرف الى تأثير ممارسات إدارة الموارد النشرية على اهدحت 

( ننوك 3مة والخاصة حي الهند، و د تكون ملتمع الدراسة من )لننية والماالماملين حي الننوك األ

( موظفان من 084حي الهند )ننك ألنني، ننك خاص وننك عام(.  أما عينة الدراسة حيد شملت )

الموظفين اإلداريين من الننوك م ج الدراسة. وتم استخدام المنهج الوصفي الت ليلي من خالج 

الدراسة. و د توصلت الدراسة إلى المديد من النتاةج أنر ها استنانة تم تطويرها لت ييب أهداف 

ولود عال ة  وية نين ممارسات إدارة الموارد النشرية )اإلستيطاق والتميين والتمويضات والتدريق 

نتاليةوالتطوير(  الموظفين اإلداريين الماملين حي الننوك الخاصة والمامة واعلننية حي الهند.  وا 

الممج أكثر على تفميج ممارسات إدارة الموارد النشرية حي الننوك م ج و د أوصت الدراسة ن

الدراسة ناإلضاحة إلى إلرا  دراسات مماثلة تأخذ ممارسات إدارة الموارد النشرية حي  طاعات 

 اخرى. 
 

 A Study of Human Resources: "نمنوان  Chan & Kuok (9100) دراسةـ 

Recruitment, Selection, and Retention Issues in the Hospitality and Tourism 

Industry in Macau ." 

حي صناعة الموارد النشرية استيطاق واختيار والم احظة على دراسة  ضايا هدحت الى 

السيا ة والضياحة حي ماكاو حي الصين، و د تكون ملتمع الدراسة من شركات السيا ة والضياحة 
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( موظفان يمملون حي شركات السيا ة 031اسة حيد شملت )الماملة حي ماكاو. أما عينة الدر 

والضياحة الماملة حي ماكاو نالصين والذين تم استيطانهم  ديثان. و د تم استخدام المنهج الوصفي 

الت ليلي من خالج استنانة تم تطويرها لت ييب أهداف الدراسة. و د توصلت الدراسة إلى المديد 

اق واعختيار الليد للموظفين يساهم حي الم احظة عليهم. كما من النتاةج  أنر ها أن اعستيط

أوصت الدراسة نضرورة اإلهتمام نآليات اعستيطاق واعختيار الص ي ة نهدف الم احظة على 

 الماملين للمدى النميد.
 

 Outsourcing and Its: "نمنوان  Nazeri; Gholami & Rashidi (2012) دراسةـ 

Impact on Operational Performance ." 

حي صناعة  التش يليإلى إختنار أثر الت ود الخارلي على األدا  هدحت الدراسة 

( مديران من المديرين التنفيذيين، مديري 031تكون ملتمع الدراسة من ). اإلتصاعت نإيران

( مديران من 27الوظاةف، مديري الر انة ومديرين الت ود. أما عينة الدراسة حيد شملت على )

وتم استخدام عدد من األساليب استخدم النا ثون المنهج الوصفي الت ليلي. تمع الدراسة. مل

الت ود الخارلي أصنح لو تأثير كنير ليس  أنالتي من خاللها توصلت الدراسة إلى اإلحصائية 

نما على اعهداف األخرى لالستراتيليات التش يلية.  حيط على تخفيض التكاليف وا 
 

 تحسين في ستراتيجيةاال البشرية الموارد مرونة تأثير" :نمنوان( 9103) محمد دراسة -

 مديرية في والفنيين والمهندسين من المديرين عينة آلراء استطالعية دراسة التشغيلي: األداء
 . "الثانية/الغازية بغداد جنوب كهرباء محطة

 حي تش يليال األدا و  النشرية الموارد حي المرونة مستوى تشخيصهدحت الدراسة إلى 

 الموارد مرونة نين التأثير مسارات تتنع، إضاحة إلى اللنوني الرصاحة كهرنا  تو يع مديرية
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 اليطاعأختير  .الثانية / ن داد ال ا ية لنوق كهرنا  م طة مديرية حي التش يلي األدا و  النشرية

 الطلق عن حضالن  حيو، الماملة النشرية الموارد حي نمرونة يمتا  كونو للن ث ملاع الكهرناةي

 تنمية حي و ساس خدمي دور من يملكو لما ،المراب حي اليطاع هذا خدمات على المت ايد

. تكون ملتمع الدراسة من المواطنين حةات لمختلف الخدمات تيديمو عن حضالن  الملتممات،

 رممسك / ن داد/  الثانية / ال ا ية ن داد لنوق كهرنا  م طة ومشرحي مديرية وحنيي مهندسي

( حردان من ملتمع 090( حردان. أما عينة الدراسة حيد شملت على )482والنال  عددهم ) الرشيد

ى المنهج الوصفي الت ليلي لت ييب علالدراسة تم إختيارهم نشكج عشواةي. و د تم اإلعتماد 

 و د توصلتالنيانات والمملومات. نة أداة رةيسة للمع اعستنا ثأهداف الدراسة، واستخدم النا 

 مرونة المهارة، مرونة) النشرية الموارد مرونةل أثر ولودنر ها أالنتاةج الدراسة إلى المديد من 

 على (والفاعلية الكفا ة( التش يلي األدا ( على النشرية الموارد إدارة ممارسة مرونة السلوك،

 اعنمكاس نكا إذ التأثير عال ات مستوى على الفاعلية مؤشر ناستثنا ، والفردي المام المستوى

 أدا  حي الكفا ة ت ييب حي تسهم النشرية للموارد عالية مرونة ولود إلى نذلكضميفان، مؤشران 

 .الم طة أعماج
 

 Outsourcing in Thermal Hotel: "نمنوان Baytok, Soybali & Zorlu (9103) دراسةـ 

Enterprises: The Case of Turkey." 

ت اعستمانة نمصادر خارلية حي و ارة الثياحة هدحت الدراسة الى عرض  الة ممارسا

 (79) تم استخدام منهج دراسة ال الة لي .والسيا ة وتش يج المنشا ت الفند ية المرخصة حي تركيا

 حندب يستخدم اعستمانة نمصادر خارلية، (99)وتم ت ديد  ،الماملة حي تركيا حند ان من الفنادب

المالج وخدمات المنتلات الص ية ونيج اعحراد واألمن  وتم التأكد من ان الفنادب تنظر لو دات

صلت الى نتاةج نأن تو  .وخدمات الطمام والمشرونات من خالج اعستمانة نمصادر خارلية
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األسناق الرةيسية لالستمانة نمصادر خارلية حي الفنادب هي للق تينيات لديدة الى الفندب 

تركي  على الكفا ات األساسية واألنشطة و يادة لودة الخدمة والتخصص وخفض التكاليف وال

التي يتم اعستمانة نمصادر خارلية لها والت يب من مدى مالةمة الشركات المورد  والتت يب من 

وأوصت الدراسة نأن ت ديد الفواةد  اللودة ومدى ضمان الت ود الخارلي والموردين وموثو يتو.

الم يد من لودة الخدمة وكفا ة  علىيد الهامة المكتسنة من خالج الت ود الخارلي مع التأك

 التكاليف،  الموردين والتركي  نشكج أكنر على الكفا ات األساسية وتخفيض
 

وارد البشرية في تأثير معالجات التنوع في الم" منوانن (9104) محمد ومحمد دراسة -

  ".ازيةدراسة استطالعية آلراء عينة من مديري محطة كهرباء القدس الغ: األداء التشغيلي

 حي التش يلي األدا و  النشرية الموارد حي التنوع مستوى تشخيص هدحت الدراسة إلى

 حي التنوع مماللاتنالمراب، إضاحة إلى تتنع مسارات التأثير ل ال ا ية اليدس كهرنا  م طة

 نالمراب. تكون ملتمع الدراسة ال ا ية اليدس كهرنا  م طة حي التش يلياألدا  و  النشرية الموارد

نالماصمة المرا ية ن داد. أما عينة الدراسة  ال ا ية اليدس كهرنا  م طةنكاحة الماملين حي مير 

( حردان الذين تم 11حيد شملت على الماملين حي اإلدارة المليا والوسطى واإلشراحية والنال  عددهم )

لي، ونمد إختيارهم نطريية  صدية. ولت ييب اهداف الدراسة استخدم المنهج الوصفي الت لي

أثر  ولوداستخدام األساليق اإل صاةية المناسنة توصلت الدراسة إلى المديد من النتاةج أنر ها 

( على األدا  التش يلي الموهنة رعاية، تنفيذية نال ة إدارة) النشرية الموارد تنوع مماللاتل

 .والفردي المام المستوى)الكفا ة والفاعلية( على 
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إلدارة الموارد البشرية  ستراتيجيةالممارسات اال" نمنوان (9104) سعد دراسة -

دراسة استطالعية آلراء عينة من مديري شركة بغداد  :المنـظمي األداءوانعكاساتها في تحسين 

  ".للمشروبات الغازية/ الزعفرانية

إلدارة الموارد النشرية حي  ستراتيليةالتمرف على دور الممارسات اع هدحت الدراسة إلى

المنظمي حي شركة ن داد للمشرونات ال ا ية، حضالن عن اآلثار المترتنة على  دا األت سين 

. تكون ملتمع الدراسة من المديرين الماملين ورؤسا  األ سام النتاةج للمديرين والممارسين

والنال   حي شركة ن داد للمشرونات ال ا ية والشمق والو دات اإلنتالية والخدمية ومماونيهم

ردان. أما عينة الدراسة حيد شملت على ملتمع الدراسة نفسو. استخدم النا ث ( ح13عددهم )

المنهج اإلستطالعي نالتركي  على إستطالع آرا  عينة الدراسة ومن ثم ت ليج وتفسير النيانات 

ستخالص النتاةج.  التي من خاللها توصلت الدراسة وتم استخدام عدد من األساليب اإلحصائية وا 

إلدارة الموارد النشرية لدى مديري الميدان المن وث كان  ستراتيليةممارسات اعأن مستوى الإلى 

المنظمي وأ ج  وة حي  األدا التمويض حي ت سين  ستراتيليةحوب المتوسط والى تأثير  وي ع

 التوظيف. استراتيلية
 

عالقة استقطاب وتعيين الموارد البشرية لتحقيق " منوانن (9101) الغاليني دراسة -

  ".دراسة ميدانية على البنوك العاملة في قطاع غزة :ميزة التنافسيةال

 لت ييب المي ة هدحت الدراسة الى التمرف على عال ة استيطاق وتميين الموارد النشرية

 املة حي  طاع غ ة،  يث تم اختيارالتناحسية من ولهة نظر الماملين حي الننوك التلارية الم

 ملين حي الننوك التلارية نم احظة( موظفان وموظفةن من الما911عينة عشواةية اشتملت على )

 ك مستوى لتوحيرغ ة، وتم استخدام المنهج الوصفي الت ليلي، وتوصلت الى نتاةج أهمها نأن هنال
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 نوك التلارية حي  طاع غ ة. وأوصتأنماد عملية اعستيطاق واختيار الموارد النشرية حي الن

 الوظيفي يكون لهم دوران حي عمليةصين حي نرنامج المسار الدراسة الى م اولة توحير متخص

 يين نالمساراعختيار والتميين، األمر الذي ينمكس نشكج إيلاني حي رنط عملية اعختيار والتم

 الوظيفي.
 

 A Investigating": نمنوان EL-Houshy; EL-Dmerdash & EL-Said (9101) دراسةـ 

Hotel Outsourcing in the Egyptian Hotel Market: Reasons, Barriers and 

Activities." 

هدحت الدراسة الى تيييم اعستمانة نمصادر خارلية للفنادب المصرية من خالج توحير 

رؤى  وج أسناق اعستمانة نمصادر خارلية وال وال  التي توالههم ومنا شة األنشطة األكثر 

مشاركان من  (48) شارك حي هذ  الدراسة .الشيخ شيوعان التي تستمين نها الفنادب حي الياهرة وشرم

نينهم مدير عام ومدير أدارة يمملون حي حنادب األرنع والخمس نلوم واستخدم للمع النيانات 

أوصت الدراسة نأن األسناق ورا  اعستمانة  .الميانالت الشخصية نأستخدام أستنيان منظم

، خفض التكاليف، التركي  على األنشطة ادر خارلية أهمها الوصوج الى الخنرات الخارليةصنم

أوصت نأنو سيشهد مستينج اعستمانة نمصادر ، األساسية، ت سين اللودة والم ايا التناحسية

خارلية  يادة لألنشطة ال ير أساسية ومن التوصيات يلق على الفنادب ت ديد األنشطة 

انة نمصادر خارلية ي ث حي األساسية وأن تستمين نأنشطة غير أساسية حيط، النتاةج أن اعستم

ملموعة متنوعة من وظاةف وادارات الفنادب نما حي ذلك تكنولوليا المملومات، خدمات النيج، 

 النادي الص ي، األمن. 
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 The Impact of Outsourcing Human": نمنوان Masawanga (9101) دراسةـ 

Resources Functions on Organizational Performance ." 

الدراسة الى ممرحة تأثير الت ود الخارلي لوظيفة الموارد النشرية على ادا  هدحت 

الريت حي تان انيا وكانت المنهلية  Erolinkوشركة  TTCالمنظمة مع التركي  على شركة السلاةر 

المستخدمة هي تصميم دراسة ال الة وشملت اعستنيان والميانلة والمرالمة الوثاةيية , يث تكونت 

توصلت النتاةج الى ان الت ود . Erolinkو  TTC من  مدرا  شركتين السلاةر (11) المينة من

و د اوصت الدراسة الى . الخارلي لوظيفة الموارد النشرية لديها تأثير إيلاني حي أدا  المنظمة

الت ود الخارلي للموارد  استراتيليةوغيرها من الشركات التي نفذت  TTCان يلق على شركة 

ملياتها أعداد استراتيليات أكثر حاعلية حي عيدها لضمان أن األنشطة التي ييدموها النشرية حي ع

 عالية الكفا ة لتمكين الشركة من  يادة األرناا وت ييب أهداحها.
 

 Production outsourcing": نمنوان Kenyon; Meixell & Westfall  (9101) دراسةـ 

and operational performance: An empirical study using secondary data ." 

نيان أثر الت ود الخارلي لإلنتاج على األدا  التش يلي حي الشركات هدحت الدراسة الى 

الصناعية حي شماج أمريكيا. تكون ملتمع الدراسة من مديري المصانع والمديرين الماليين حي 

عشواةية من مديري  ( مديران. أما عينة الدراسة حيد شملت على عينة31111تلك المصانع )

تم استخدام المنهج الوصفي الت ليلي، ( مديران. 381المصانع والمديرين الماليين والنال  عددهم )

الخارلي لإلنتاج لو آثار غير ممنوية على األدا  التش يلي الت ود أن وتوصلت الى نتاةج أهمها 

 للشركات الصناعية حي شماج أمريكيا.
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فرق العمل  استراتيجيةدور " منوانن (9107) اوي وأبو طبيخالحدر و  الكاظمعبد  دراسة -

 الكوفة اسمنت معمل في تطبيقية دراسة التشغيلي للمنظمات اإلنتاجية: األداءفي تحسين 

  ".القديم

التش يلي حي  األدا حرب الممج حي ت سين  استراتيليةت ديد تأثير  هدحت الدراسة إلى

( مهندسان من الماملين حي 002تكون ملتمع الدراسة من )اليديم نالمراب.  الكوحة اسمنت مممج

( مهندسان من 010. أما عينة الدراسة حيد شملت على )اليديم نالمراب الكوحة اسمنتمممج 

تم إختيارهم نطريية عشواةية. ولت ييب اهداف  اليديم نالمراب الكوحة اسمنتالماملين حي مممج 

، ونمد استخدام األساليق اإل صاةية المناسنة توصلت الدراسة استخدم المنهج الوصفي الت ليلي

حرب الممج تؤثر نشكج إيلاني حي ت سين  استراتيليةالدراسة إلى المديد من النتاةج أنر ها أن 

 .اليديم نالمراب الكوحة اسمنتالتش يلي حي مممج  األدا 
 

رية وتأثيرها توظيف الموارد البش استراتيجية" منوانن (9107) الجادر وصهيود دراسة -

  ".بحث ميداني في وزارة الزراعة :العالي األداءفي 

المالي حي  األدا حي  توظيف الموارد النشرية استراتيلية ت ديد أثر هدحت الدراسة إلى

و ارة ال راعة نالمراب. تكون ملتمع الدراسة نكاحة الماملين حي دواةر و ارة ال راعة نالمراب. أما 

( حردان. 096ماونيهم والنال  عددهم )على مديري دواةر و ارة ال راعة وم عينة الدراسة حيد شملت

و د اعتمدت اعستنانة كأداة حي لمع  ولت ييب اهداف الدراسة استخدم المنهج الوصفي الت ليلي

عدد من المستخدمة و د احر ت اعساليق اع صاةية نالدراسة. النيانات والمملومات المتملية 

 . المالي األدا حي  الموارد النشريةتوظيف  ستراتيليةع تأثير داجود النتاةج انر ها ول
 



 - 37 -  

 شركات لدى الخارجية المصادر استخدام واقع" منوانن (9107) الديراوي دراسة -

  ".غزة قطاع في واالتصاالت تكنولوجيا المعلومات

ا هدحت الدراسة الى التمرف لوا ع استخدام الت ود الخارلي لدى شركات تكنولولي

، ت ييب المناحع صاعت حي  طاع غ ة )خفض التكاليف، تم ي  درلة المناحسةالمملومات واعت

،الريت ستراتيليةك اعالمناشرة( وهدحت للتمرف على أهم الصمونات التي ت د من عدم الللة لتل

 يث تكونت المينة من لميع مدرا  شركات  ،يليوتم استخدام المنهج الوصفي الت ل. حي حلسطين

( %3669) وتوصلت النتاةج الي أن .شركة (47) كنولوليا المملومات واعتصاعت والنال  عددهات

( %4668) الت ود الخارلي إلنلا  نشاط ما حي شركاتهم وان استراتيليةمن عينة الدراسة تطنب 

نب من عينة الدراسة ع تط( %07) ميانج ستراتيليةلتطنيب تلك اع أ يانان من عينة الدراسة تللأ 

حي أعمالها، وأن المناحع المناشرة كانت اكثر األسناق التي تممج على الللو   ستراتيليةتلك اع

الى الت ود الخارلي يليها المناحسة والمخاطرة، و د اوصت الدراسة الى ان ترك  الشركات على 

لية وذلك من أنشطتها األساسية التي من شأنها  يادة  درتها التناحسية حي األسواب الم لية والدو 

 خالج اسناد انتاج األنشطة الثانوية للت ود الخارلي ذات الخنرة والمهارة المالية.
 

التشغيلي  األداءأثر التغيير التنظيمي في " منوانن (9107) الهاجري والجوازنة دراسة -

  ".للشركات العاملة في قطاع النفط الكويتي

 التش يلي للشركات األدا ظيمي حي نأثر الت يير الت علىهدحت الدراسة الى التمرف 

 يث تكونت المينة من  استخدام المنهج الوصفي الت ليلي وتم .النفط الكويتيالماملة حي  طاع 

توصلت النتاةج . (894) طاع النفط الكويتي والنال  عددهاالماملين حي شركات النفط الماملة حي  

من ولهة نظر الماملين حيها  تي كان مرتفعحي  طاع النفط الكويالتش يلي  األدا الى ان مستوى 
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تم ي ها مما يلملها اكثر  من المواضيع الهامة التي يستولق األدا وان شركات النفط تمتنر 

الييادات اإلدارية للشركات  و د اوصت الدراسة الى ضرورة  ياماهتمام نرحع مستوى اداةها ، 

لت ديد  الات ورغنات  نصورة مستمرة التش يلي األدا ي و ندراسة متطلنات الت يير التنظيم

 ال ناةن ال الية والمستينلية والممج على تلنيتها.
  

 Antecedents of Human Resources": نمنوان Nguyen & Chang (2017) دراسةـ 

Outsourcing Decision in Vietnam ." 

ي حيتنام. تكون ممرحة مسننات  رار الت ود الخارلي للموارد النشرية ح إلىهدحت الدراسة 

( 311ملتمع الدراسة من مديري الموارد النشرية ومماونيهم أو من ينوق عنهم الماملين حي )

( حردان من مديري الموارد النشرية ومماونيهم 81أما عينة الدراسة حيد شملت على ) شركة حيتنامية.

لنا ثان المنهج استخدم اأو من ينوق عنهم الماملين حي الشركات الفيتامية م ج الدراسة. 

التي من خاللها توصلت الدراسة وتم استخدام عدد من األساليب اإلحصائية الوصفي الت ليلي. 

إلدارة الموارد النشرية ترتنط نشكج إيلاني نيرار الت ود الخارلي  ستراتيليةالمشاركة اع أنإلى 

فة و رار الت ود الخارلي للموارد النشرية، وأن هناك عال ة إرتناط دالة إ صاةيان نين خفض التكل

 للموارد النشرية. إضاحة إلى أهمية الخنرات حي  رار الت ود الخارلي للموارد النشرية.
 

 Investigating Factors": نمنوان Golafshani & Samadzadeh (2017) دراسةـ 

affecting Outsourcing of Human Resources Activities of Saman Bank." 

ح ص الموامج المؤثرة حي الت ود الخارلي ألنشطة الموارد النشرية  إلى هدحت الدراسة

بأفرعه  Saman( حردان يمملون حي ننك 864ملتمع الدراسة من )تكون  نإيران. Samanحي ننك 

( 099النال  عددهم ) نإيرانبأفرعه  Samanحي ننك من الماملين  عنيوديةتم إختيار عينة  نإيران.
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التي وتم استخدام عدد من األساليب اإلحصائية ثان المنهج الوصفي الت ليلي. استخدم النا حردان. 

المؤثرة حي الت ود الخارلي ألنشطة هناك المديد من الموامج  أنمن خاللها توصلت الدراسة إلى 

 ، حنية وهيكلية.استراتيليةمنها عوامج إدارية، إ تصادية،  نإيران Samanالموارد النشرية حي ننك 
 

 Effectiveness and Challenges ": نمنوان Nadda; Rafiq & Tyagi (2017) ةدراسـ 

of Recruitment process outsourcing (RPO) in the Indian Hotel Sector." 

نيان حاعلية وت ديات الت ود الخارلي لمملية اإلستيطاق حي  طاع إلى هدحت الدراسة 

( مدير للموارد النشرية يمملون حي الفنادب الفاخرة 011الفنادب الهندي. تكون ملتمع الدراسة من )

الهندية. اما عينة الدراسة حيد شملت على عينة عشواةية من مديري الموارد النشرية ملتمع 

وتم استخدام عدد استخدم النا ثون المنهج الوصفي الت ليلي. ( مديران. 61الدراسة والنال  عددهم )

للثياحة تأثير إيلاني على  أناللها توصلت الدراسة إلى التي من خمن األساليب اإلحصائية 

حي  طاع الفنادب الهندي، وان الهيكج التنظيمي يمثج ت ديان  الت ود الخارلي لمملية اإلستيطاق

 رةيسان من الت ديات التي توالو الت ود الخارلي لمملية اإلستيطاق حي  طاع الفنادب الهندي.
 

 Enhancing Organizational": نمنوان Olannye & Okoro (2017) دراسةـ 

Performance through Human Resource Outsourcing in the Nigerian Deposit 

Money Banks ." 

التنظيمي حي  األدا إلى إختنار أثر الت ود الخارلي للموارد النشرية على هدحت الدراسة 

 Deposit Moneyاحة الماملين حي ننوك تكون ملتمع الدراسة من كننيليريا.  Deposit Moneyننوك 

( موظفان من الماملين حي ننوك 961. أما عينة الدراسة حيد شملت على )نوعية دلتا ننيليريا

Deposit Money استخدم النا ثان المنهج تم إختيارهم نطريية عشواةية.  نوعية دلتا ننيليريا

التي من خاللها توصلت الدراسة ائية وتم استخدام عدد من األساليب اإلحصالوصفي الت ليلي. 
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 Depositالتنظيمي لننوك  األدا الت ود الخارلي للموارد النشرية يؤثر نشكج إيلاني على  أنإلى 

Money نوعية دلتا ننيليريا. 
 

 The Effects of": نمنوان  Machogu; Wanjala; Otieno & Kibe (2017) دراسةـ 

Human Resource Outsourcing on Organizational Performance: A case Study of 

Post Bank Kenya LTD ." 

دا  التنظيمي الخارلي للموارد النشرية على األ هدحت هذ  الدراسة إلى نيان أثر الت ود

ي  يث تكونت المينة من الماملين ح وتم استخدام المنهج الوصفي الت ليلينكينيا.  Post Bankحي 

الت ود توصلت النتاةج الى ان نكينيا.  Post Bankحي سطى والمليا حي المستويات اإلدارية الو 

الخارلي أصنح مدخج استراتيلي للموارد النشرية حي ظج نيةة األعماج  ادة التناحسية. وأن 

الت ود الخارلي يستهم نشكج حماج حي تخفيض التكاليف إضاحة إلى تيديم الخدمات نمستوى عاج 

 من اللودة.

 

 Uncertainty, flexibility and": نمنوان Silva & Ferreira (2017) دراسةـ 

operational performance of companies: modelling from the perspective of 

managers ." 

التننؤ نالمال ة ما نين عدم التأكد النيةي والمرونة واألدا  هدحت هذ  الدراسة إلى 

مديري الشركات الصناعية نالنرا يج، ملتمع الدراسة من التش يلي حي الشركات نالنرا يج. تكون 

( مديران يمملون حي الشركات الصناعية نالنرا يج تم إختيارهم 11أما عينة الدراسة حيد شملت على )

وتم استخدام عدد من استخدم النا ثان المنهج الوصفي الت ليلي. نشكج عشواةي طنيي. 

عدم التأكد النيةي ع يؤثر على  أنلت الدراسة إلى التي من خاللها توصاألساليب اإلحصائية 
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األدا  التش يلي خالج توسط المرونة لهذا التأثير. وأن عدم التأكد النيةي يؤثر على األدا  

 التش يلي  ينما يكون الثنات النيةي مت يران ممدعن.

 

 ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة
 

 الدراسات السانية نما يلي:عن تتمي  الدراسة ال الية  

من  يث نيةة الدراسة و طاع التطنيب: ألريت الدراسات السانية على المنظمات األمريكية  .0

، شركات اإلتصاعت والمؤسسات الخدميةواألورونية ناإلضاحة إلى نمض المنظمات المرنية مثج 

 .وم حي مدينة عمانالفنادب األردنية حةة الخمس نلحي  ين تم تطنيب الدراسة ال الية على 

الت ود الخارلي حي  استراتيلية نيان من  يث هدف الدراسة: إذ تهدف الدراسة ال الية إلى .9

 .حي مدينة عّمانالخمس نلوم حنادب حي  التش يلي األدا التوظيف على 

من  يث المنهلية: يمكن إعتنار الدراسة ال الية دراسة وصفية ت ليلية لكونها تاخذ ولهة  .3

الفنادب األردنية حةة حي )مديري الموارد النشرية ورؤسا   سم التوظيف والموظفين( ين الماملنظر 

 .الخمس نلوم حي مدينة عمان

 :حهيمن الدراسات السانية التي تم اإلستفادة منها  اللوانقأما 

 حي يفيد مما التش يلي األدا الت ود الخارلي حي التوظيف و مفهوم ومضامين  على التمرف .0

 .للدراسة النظري اراعط تكوين

 .ال الية نالدراسة الخاصة اعستنانة تطوير حي السانية الدراسات من اعحادة .9
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 الفصل الثالث

 (الطريقة واإلجراءات)منهجية الدراسة 

  المقدمة
 مجال الدراسة

 منهج الدراسة

 مجتمع الدراسة

 عينة الدراسة والخصائص الشخصية والوظيفية ألفرادها

 ومصادر الحصول على البيانات والمعلومات لدراسة أدوات ا

 المعالجات اإلحصائية

 صدق أداة الدراسة وثباتها

 

 

 

 

  

 

 



 - 43 -  

 الفصل الثالث

 (الطريقة واإلجراءات) منهجية الدراسة
 

 المقدمة
 األدا الت ود الخارلي حي التوظيف على  استراتيليةنيان أثر  الدراسة إلىسمت هذ  

. وت يييان لذلك، تكونت منهلية الدراسة من حي مدينة عّمانلخمس نلوم احنادب حي  التش يلي

، ملتمع الدراسة، عينتها والخصاةص الشخصية والوظيفية ألحرادها، أداة هامنهلملاج الدراسة و 

الدراسة ومصادر ال صوج على النيانات والمملومات، المماللات اإل صاةية وصدب أداة الدراسة 

 وثناتها.
 

 سةمجال الدرا
الخمس نلوم الوا مة حي مدينة عمان  حةةالفنادب األردنية الدراسة من  ملاج تكون

لراند  حور سي ون ، حيرمونت، كراون نال ا، نريستوج، روتانا، الماريوت،وهي  (02والنال  عددها )

لو  ،"لو لراند عمان "لو مريديان عند مارك، كمننسكي، إنتر كونتنننتاج، هوليداي إن،  ياة،

 .ريلنسي ناعس، دنيليو ذا هاوس نوتيك سويتس، روتانا نوليفارد، ألف ليلة، شيراتون، ياج،رو 
 

 منهج الدراسة
ختنار حرضياتو، وذلك ندراسة ل رض إ يالت ليلاعتمد النا ث على المنهج الوصفي 

إضاحة إلى ، المال ات نين المت يرات الرةيسة والفرعية من خالج لمع النيانات ذات المال ة

ناإلعتماد على مياييس طورت من  نج النا ثين ونما يالةم  إعدادها تماعستنانة التي إستخدام 

 .ملاج الدراسة الخمس نلوم حةةالفنادب األردنية نيةة 
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 مجتمع الدراسة
مديري إدارة الموارد النشرية ورؤسا   سم التوظيف كاحة تكون ملتمع الدراسة من 

 نالفنادب حةة الخمس نلوم حي مدينة عمان.الماملين  والموظفين

 عينة الدراسة والخصائص الشخصية والوظيفية ألفرادها
مديري إدارة الموارد النشرية ورؤسا   سم التوظيف من تم إختيار عينة عشواةية 

. وعليو،  ام حردان ( 091نميدار ) نالفنادب حةة الخمس نلوم حي مدينة عمانالماملين  والموظفين

، و د نل  عدد اعستنانات لضمان النتاةج ( استنانة على أحراد عينة الدراسة091نتو يع )النا ث 

( من عدد اعستنانات المو عة. %82.07( استنانة ننسنة مةوية نل ت )017المسترلمة ما ململو )

صال ة وغير مكتملة غير  ات( استنان09ونمد ح ص اعستنانات المسترلمة، تنين أن هناك )

( استنانة ننسنة مةوية 21. ونهذا أصنح عدد اعستنانات الصال ة للت ليج ما ململو )النيانات

 ( من عدد اعستنانات المو عة.%72.07نل ت )

 الخصاةص الشخصية والوظيفية ألحراد عينة الدراسة من  يث( 0 - 3اللدوج )ويوضح 

 .(دد سنوات الخنرةالنوع اإللتماعي ؛ والممر ؛ والمؤهج الملمي ؛ المسمى الوظيفي ؛ ع)

من أحراد عينة الدراسة هم من  65.26% أن( 0 - 3)إذ نينت النتاةج الممروضة حي اللدوج 

 من احراد عينة الدراسة هم من اإلناث.  34.74%الذكور، وأن 

سنة،  31ن عأعمارهم  تيجمن أحراد عينة الدراسة هم ممن 18.95%وأوض ت النتاةج أن 

كما نل ت سنة،  41إلى  36الدراسة هم ممن تتراوا أعمارهم من من أحراد عينة  38.95%وأن 

 6.31%وأن ، 32.63% سنة 41إلى  40تتراوا أعمارهم من النسنة المةوية ألحراد عينة الدراسة ممن 
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وأخيران، اظهرت . سنة 11إلى  46من أحراد عينة الدراسة هم ممن تتراوا أعمارهم من  

 سنة حأكثر. 10لدراسة هم ممن تتراوا أعمارهم من من أحراد عينة ا3.15% النتاةج أن

 (0 - 3) اللدوج

 الخصاةص الشخصية والوظيفية سق  عينة الدراسةتو يع أحراد 

 
هم من  ملة الدرلة من أحراد عينة الدراسة  17.89%أن  (0 - 3)كما يوضح اللدوج  

درلة النكالوريوس، ن  ملة هم ممن أحراد عينة الدراسة  62.10%الملمية أ ج من نكالوريوس، وأن 
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المالستير. وأخيران، نل ت النسنة المةوية ل ملة درلة الدكتورا  هم من  ملة درلة  15.78%وأن 

%4.21.  
أن ( 0 - 3)حيد أظهرت النتاةج والموض ة ناللدوج  عدد سنوات الخنرة، ونالنسنة لمت ير 

سنوات،  1نوات خنرتهم المملية عن من أحراد عينة الدراسة هم ممن تيج عدد س 11.57%ما نسنتو 

سنوات، وأن  01أ ج من  – 6هم ممن تتراوا عدد سنوات خنرتهم المملية من  41.05%وأن 

سنة، واخيران، تنين أن  01 أ ج من – 01هم ممن تتراوا عدد سنوات خنرتهم المملية من  %30.52

سنة حأكثر نل ت  01يهم خنرة إلمالي النسنة المةوية للمن وثين من أحراد عينة الدراسة ممن لد

%17.89 . 
مديري إدارة الموارد هم من 12.63%المسمى الوظيفي، حيد تنين أن ن وأخيران، ما يتملب

 .الموظفينهم من 69.47%، وأن رؤسا   سم التوظيفهم من  17.89%، وأن النشرية
 

 ومصادر الحصول على البيانات والمعلومات أدوات الدراسة 
ذ تم إالدراسة.  أسةلةعن  اإللانةطوير استنانة نهدف نت لنا ث ام ا راسةلت ييب أهداف الد

استخدام مصدرين أساسيين وتم  ذي الصلة. النظرينالرلوع إلى األدق  استنانة الدراسةتطوير 

 للمع المملومات، وهما:

ات النا ث حي مماللة اإلطار النظري للدراسة إلى مصادر النيان إتلو يث  المصادر الثانوية،

الثانوية والتي تتمثج حي الكتق والمرالع المرنية واعلننية ذات المال ة، والدوريات والمياعت 

والتيارير، واألن اث والدراسات السانية التي تناولت موضوع الدراسة، والن ث والمطالمة حي موا ع 

 اعنترنت المختلفة.

راسة حيد تم الللو  إلى لمع النيانات لمماللة اللوانق الت ليلية لموضوع الد ولية،المصادر األ 

داة رةيسية للدراسة. والتي تضمنت عددان من المنارات عكست أاألولية من خالج اعستنانة ك
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الخماسي،  Likertميياس  إستخدام أهداف الدراسة وأسةلتها، لإللانة عليها من  نج المن وثين، وتم

نمض مدرا  وموظفين مع ام الميانلة إضاحة إلى استخد. كج إلانة أهمية نسنية أخذتن يث 

وا ع ممارسة التي تم حيها السؤاج عن والهوليدي وروتانا  دنليوإدارة الموارد النشرية حي حندب 

إضاحة إلى استراتيلية الت ود الخارلي وممرحة المشاكج التي توالهم ومدى تطنييها حي التوظيف 

 .التش يلي األدا على  تأثيرها

 أل ا ، هي: ثالثة( 4)مل ب ( اإلستنانةدراسة الرةيسة )أداة الضمنت و د ت 

( 1من خالج ) عينة الدراسةألحراد  الشخصية والوظيفيةالل   الخاص نالمت يرات  الجزء األول:

المسمى  عدد سنوات الخنرة ؛النوع اإللتماعي ؛ والممر ؛ والمؤهج الملمي ؛ مت يرات وهي )

 . عينة الدراسةألحراد  الوظيفيةالشخصية و خصاةص ال( ل رض وصف الوظيفي

الت ود كلفة ، هي )الت ود الخارلي حي التوظيف استراتيليةتضمن ميياس  الجزء الثاني:

( حيرة ليياسها، 01( و)وتم ي  الخنرات حي التوظيفلودة الت ود الخارلي ، الخارلي حي التوظيف

 ميسمة على الن و اآلتي:

التزود الخارجي في  استراتيجية

 التوظيف

التزود كلفة 

الخارجي في 

 التوظيف

جودة التزود 

في الخارجي 

 التوظيف

 تعزيز

 الخبرات

 

 1 1 1 عدد الفقرات
 

 01 - 00 01 - 6 1 - 0 ترتيب الفقرات
 

 ة( حير 01( و)والخدمة اإلنتالية، التسليمعنر ) التش يلي األدا تضمن ميياس  الجزء الثالث:

 ليياسها، ميسمة على الن و اآلتي:

 الخدمة اإلنتاجية التسليم التشغيلي داءاأل
 

 1 1 1 عدد الفقرات
 

 31 - 96 91 - 90 91 - 06 ترتيب الفقرات
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وتراوا مدى  .( حيرة31ونهذا تكونت اإلستنانة )أداة الدراسة( ونشكلها النهاةي من ) 

 كاألتي: Five Likert Scale ( وحب ميياس ليكرت الخماسي1 - 0اعستلانة من )
 

 موافق ال محايد وافقأ وافق بشدةأ ل اإلجابةبدائ
على وافق أ ال

 اإلطالق
 

 (0) (9) (3) (4) (1) الدرجة
 

 المعالجات اإلحصائية
األساليق اإل صاةية إستخدم النا ث ختنار حرضياتها ا  سةلة الدراسة و ألاللانة عن 

 التالية: 

 د عينة الدراسة.التكرارات والنسق المةوية لوصف المت يرات الديم راحية ألحرا 

 .الت ليج الماملي التوكيدي للت يب من الصدب النناةي للميياس 

  مت يرات  ليياسإختنار كرونناخ ألفا لممرحة ثنات حيرات اعستنانة والتي تم إعدادها خصيصان

 الدراسة

 ا.المتوسطات ال سانية واإلن راحات المميارية لت ديد األهمية النسنية لمت يرات الدراسة وحيراته 

  مستوى مت يرات الدراسة، والذي تم إ تسانو و  الوا عممادلة طوج الفةة والتي تيضي نيياس

 وحيان للممادلة التالية:

 

 وننا  على ذلك يكون:
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 9633 أ ج من - 0 من المنخفض / المستوىالوا ع 

  3666 ل اية  - 9633 المتوسط من المستوى/ الوا ع 

 .1  - 3667 المرتفع  من المستوى/ الوا ع 

  ممامج تضخم التناينVariance Inflation Factor  واختنار التناين المسمواTolerance  للتأكد من

 نين المت يرات المستيلة. Multicollinearityعدم ولود تمددية ارتناط 

 ت ليج اإلن دار المتمددMultiple Regression Analysis   لنيان تأثير أكثر من مت ير مستيج على

 تانع وا د.مت ير 
 

 صدق أداة الدراسة وثباتها
 صدق أداة الدراسة

 الصدق الظاهري: أوالً  

تكون أداة الدراسة صاد ة إذا كان مظهرها يدج على أنها تييس ما وضمت ليياسو، و د 

، تم اختيارهم من ذوي ان ( م كم12تم الت يب من صدب أداة الدراسة ظاهريا نمرضها على )

، والمل ب والتسويب واإل صا  إدارة األعماجة من األساتذة حي ملاعت الخنرة والممرحة والكفا 

  ( ينين أسما  الم كمين.0ر م )

 البنائيالصدق : ثانياً 

، من المفترض التوكيدي المامليالت ليج الت ليج الماملي التوكيدي، وإللرا   وظف لو

 اعتية:عتنارات اعاألخذ ننظر اععتنار 

  المت يرات المياسةو غير المياسة  المت يرات والمتضمن ألنموذج النناةيات ديد. 
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 ل كم على صدب عناراتولألنموذج المفترض للودة المطانية من   يبالت 

 تيج التي ع  األو ان اعن دارية المميارية والتي تمرف نممامالت الصدب أو التشنع  نوج

 .(0161عنها )

، حي التوظيف الت ود الخارلي راتيليةاستالتوكيدي لمت ير  يعند إلرا  الت ليج المامل

. وأن عدد درلات ال رية (  0.05)(، وهي دالة عند مستوى 95.939نل ت ) 2χتنين أن  يمة 

على  2χ(. و د نل ت  يمة ال د األدنى للتناين والتي هي عنارة عن  اصج  سمة  يمة 75نل  )

 Arbuckle يث ا ترا يد، ( وهو ما يمكس مستوى المواةمة الل1.279) DFدرلات ال رية 

وحي ضو  األو ان (. 1( أن  يمة ال د األدنى للتناين من المفترض أن ع تتلاو  الييمة )9118)

والتي من المفترض أن ع ييج اعن دارية المميارية والتي تمرف نممامالت الصدب أو التشنع 

(   يم ممامالت 2 - 3) يوضح اللدوج، إذ (Mezo & Short, 2012) (01.1)و نها اإلن داري عن 

 .الت ود الخارلي حي التوظيف ستراتيليةعاإلرتناط نين 

 (9 - 3) اللدوج

 الت ود الخارلي حي التوظيف استراتيليةأنماد ممامالت اإلرتناط نين 

 
الت ود الخارلي  استراتيليةمة الكلية لميياس ( مؤشرات المواة3 - 3يظهر اللدوج ) كما

( على التوالي وهما ميارنان 1.297( و )AGFI( )1.289( و )GFIيمة )، إذ نل ت  حي التوظيف

لييمة الوا د الص يح )المواةمة التامة(. كما نل ت  يم مؤشرات المواةمة الميارن على التوالي 
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وهي ميارنة لييمة الوا د  CFI( لمؤشر 1.273و ) TLI( لمؤشر 1.269و ) NFI( لمؤشر 1.298)

( RMSEA) لمتوسطات الخطيأ التيريني الترنيمياللذر   ت  يمةالص يح. وننفس السياب، نل

حيرات ميياس صدب و لودة المطانية ( وهي تيترق من  يمة الصفر. وهذا يؤشر 0.054)

الت ليج الماملي التوكيدي يوضح ( 0 - 3. والشكج )الت ود الخارلي حي التوظيف استراتيلية

 .انفيراته الت ود الخارلي حي التوظيف استراتيليةألنماد 

 (3 - 3) اللدوج

 الت ود الخارلي حي التوظيف استراتيليةلميياس  التامة المواةمةمؤشرات 
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 (0 - 3الشكج )

 انفيراته الت ود الخارلي حي التوظيف استراتيليةألنماد الت ليج الماملي التوكيدي 

 

نل ت  2χ د ، أن  يمةنأنما التش يلي األدا التوكيدي لمت ير  يونينت نتاةج الت ليج المامل

(. و د نل ت 75. وأن عدد درلات ال رية نل  )(  0.05)(، وهي دالة عند مستوى 90.678)

 DFعلى درلات ال رية  2χ يمة ال د األدنى للتناين والتي هي عنارة عن  اصج  سمة  يمة 
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ة ال د ( أن  يم9118) Arbuckle يث ا ترا ( وهو ما يمكس مستوى المواةمة الليد، 1.209)

وحي ضو  األو ان اعن دارية المميارية (. 1األدنى للتناين من المفترض أن ع تتلاو  الييمة )

والتي من المفترض أن ع ييج و نها اإلن داري عن والتي تمرف نممامالت الصدب أو التشنع 

(01.1) (Mezo & Short, 2012) ألدا ا(   يم ممامالت اإلرتناط نين 4 - 3يوضح اللدوج )، إذ 

 .نأنماد  التش يلي

 (4 - 3)الجدول 

 التش يلي األدا ممامالت اإلرتناط نين أنماد 

 
 

، إذ التش يلي األدا أنماد مة الكلية لميياس ( مؤشرات المواة1 - 3يظهر اللدوج ) كما

( على التوالي وهما ميارنان لييمة الوا د 1.201( و )AGFI( )1.280( و )GFIنل ت  يمة )

( لمؤشر 1.298مواةمة التامة(. كما نل ت  يم مؤشرات المواةمة الميارن على التوالي )الص يح )ال

NFI ( لمؤشر 1.248و )TLI ( لمؤشر 1.263و )CFI  وهي ميارنة لييمة الوا د الص يح. وننفس

( وهي تيترق RMSEA( )0.047) لمتوسطات الخطيأ التيريني الترنيمياللذر  السياب، نل ت  يمة

 - 3. والشكج )التش يلي األدا حيرات ميياس صدب و لودة المطانية فر. وهذا يؤشر من  يمة الص

 نفيراتو. ألنماد ألدا  التش يلي( الت ليج الماملي التوكيدي 9

 

 



 - 14 -  

 (1 - 3) اللدوج

 ماد نالتش يلي نأ األدا لميياس  التامة المواةمةمؤشرات 
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 (9 - 3الشكج )

 نفيراتو التش يلي األدا اد ألنمالت ليج الماملي التوكيدي 
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 أداة الدراسة ثبات

(، ليياس Cronbach Alphaختنار اعتساب الداخلي كرونناخ ألفا )إ ام النا ث ناستخدام 

ال صوج  . إذ أنمدى التناسب حي إلانات المن وثين على كج األسةلة المولودة حي الميياس

 (6 - 3) . واللدوج(Hair, et al., 2010)ملوم اإلنسانية حي ال أمران مينوعن  ُيمد (Alpha ≥ 1670على )

 لهذ  الدراسة. ثنات اعداةينين نتاةج 

( 1.888(  ييييم الثنيييات لمت ييييرات الدراسييية الرةيسييية والتيييي نل يييت )6 - 3إذ يوضيييح الليييدوج )

كروننيياخ . وتييدج مؤشييرات لييألدا  التشيي يلي( 1.832)و  التيي ود الخييارلي حييي التوظيييف سييتراتيليةع

عليى ا ونييدرته لييدأعال  على تمتع إداة الدراسة نصورة عامة نممامج ثنات  Cronbach Alpha األف

 (.  Hair, et al., 2010) ت ييب أغراض الدراسة وحيان لي

 (6 - 3اللدوج )

 ممامج ثنات اعتساب الداخلي ألنماد اعستنانة )ميياس كرونناخ ألفا(
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 الرابعالفصل 

 وإختبار الفرضيات حصائي نتائج التحليل اال

  المقدمة
  نتائج التحليل االحصائي

 تحليل مدى مالءمة البيانات إلختبار فرضيات الدراسة

 إختبار فرضيات الدراسة
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 الفصل الرابع

 نتائج التحليل اإلحصائي وإختبار الفرضيات 
 

 المقدمة 

عيييين عينيييية الدراسيييية راد أحيييي إللتنيييياتيسييييتمرض هييييذا الفصييييج نتيييياةج الت ليييييج اإل صيييياةي 

وليية إللانياتهم مين خيالج خالج عرض المؤشرات اإل صاةية األ المت يرات التي اعتمدت حيها من

المتوسييطات ال سييانية واعن راحييات المميارييية لكييج مت يييرات الدراسيية واألهمييية النسيينية، كمييا يتنيياوج 

 ا.الفصج اختنار حرضيات الدراسة والدععت اإل صاةية الخاصة نكج منه

 عرض النتائج

  وكما يلي:، للدراسة تساؤعت الوصفيةالسمت هذ  الفيرة اإللانة عن 

 التزود الخارجي في التوظيف استراتيجيةواقع عن  عينة الدراسةوصف اجابات 
 

حيي مدينية الخميس نليوم حنيادب حيي التي ود الخيارلي حيي التوظييف  اسيتراتيلية وا يعلوصف 

، النميييدلمتوسيييطات ال سيييانية واعن راحيييات الممياريييية، وأهميييية ، لليييأ النا يييث إليييى اسيييتخدام اعّميييان

 .(0 ـ 4)، كما هو موضح ناللدوج ووا مو

 اسييتراتيليةنتياةج المتوسييطات ال سيانية واعن راحيات الممياريية عين  (0 ـ  4)يوضيح الليدوج 

، إذ تراو يت المتوسيطات حيي مدينية عّميانالخميس نليوم حنيادب حيي الت ود الخارلي حيي التوظييف 

 حي مدينة عّمانالخمس نلوم حنادب حي الت ود الخارلي حي التوظيف  استراتيليةل سانية ألنماد ا

 سيييتراتيليةعالمرتفيييع  وا يييعال( اليييذي يشيييير إليييى 3.876( نمتوسيييط كليييي مييييدار  )3.983  ـ    3.781نيييين )

 صيييج "تم ييييي  . إذ حيييي مدينيييية عّميييانالخمييييس نليييوم حنيييادب حيييي التييي ود الخيييارلي حيييي التوظيييييف 

 ( وهو أعلى من المتوسط ال ساني المام3.983المرتنة األولى نمتوسط  ساني نل  ) ات" علىالخنر 
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التي ود الخيارلي حيي التوظييف"  ليودةلا ت "(، حيما 0.533(، وان راف ممياري نل  )3.876النال  ) 

( وهيييو أدنيييى مييين المتوسيييط ال سييياني الكليييي والنيييال  3.865نمتوسيييط  سييياني ) الثانييييةالمرتنييية  حيييي

وحييي المرتنية الثالثيية ليا ت "كلفيية التي ود الخييارلي حييي وأخييران،  (.0.780( وان يراف ممييياري )3.876)

( 3.876( وهييييو أدنييييى ميييين المتوسييييط ال سيييياني الكلييييي والنييييال  )3.781نمتوسييييط  سيييياني )التوظيييييف" 

التيي ود الخييارلي حييي التوظيييف  اسييتراتيلية وا ييعونشييكج عييام يتنييين أن  (.0.774وان ييراف ممييياري )

 .ان من ولهة نظر عينة الدراسة كان مرتفم حي مدينة عّمانالخمس نلوم نادب ححي 

 (0 ـ 4) اللدوج

حي الت ود الخارلي حي التوظيف  استراتيليةووا ع المتوسطات ال سانية واعن راحات المميارية 

 حي مدينة عّمانالخمس نلوم حنادب 

 ستراتيجية التزود الخارجي في التوظيفا ت
المتوسط 

 يالحساب

االنحراف 

 المعياري
 الواقع البعدترتيب أهمية 

 مرتفع 3 0.774 3.781 التزود الخارجي في التوظيفكلفة  0
 مرتفع 2 0.780 3.865 في التوظيفجودة التزود الخارجي  9
 مرتفع 1 0.533 3.983 تعزيز الخبرات 3

 مرتفع - - 3.876 المتوسط الحسابي العام 

 

 استراتيليةالمميارية لكج نمد من أنماد  واعن راحاتال سانية وحيما يلي عرض المتوسطات 

، أهميتهيا، و سيق ترتييق حيي مدينية عّميانالخميس نليوم حنيادب حيي الت ود الخارلي حي التوظيف 

 وكما يلي:
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 تعزيز الخبراتعن  عينة الدراسةوصف اجابات أوالً: 

، للييأ النا ييث إلييى عّمييانحييي مدينيية الخمييس نلييوم حنييادب حييي تم ييي  الخنييرات لوصييف وا ييع 

، كمييا هييو موضييح ووا مهييااسييتخدام المتوسييطات ال سييانية واعن راحييات المميارييية، وأهمييية الفيييرة، 

  .(9 ـ 4)ناللدوج 

  (9 ـ 4) اللدوج

حي الخمس نلوم حنادب حي تم ي  الخنرات ووا ع المتوسطات ال سانية واعن راحات المميارية 

 مدينة عّمان

 تعزيز الخبرات ت
متوسط ال

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
  واقعال ترتيب أهمية الفقرة

00 
تحرص إدارة الفنددق علدى التدزود الخدارجي فدي 

 مرتفع 3 0.668 4.000 توظيف أصحاب الخبرات لتحقيق الريادة

09 
تهددتم إدارة الفندددق بددالتزود الخددارجي للموهددوبين  

 من ذوي الخبرات عالية المستوى
 مرتفع 2 0.6079 4.052

03 
تسدددعى إدارة الفنددددق إلدددى التدددزود الخدددارجي فدددي 

 تفوقهللحفاظ على توظيف ذوي الخبرات العالية 
 مرتفع 5 0.802 3.810

04 
تهتم إدارة الفندق بالتزود الخارجي في التوظيدف 

وخصوصدداً األفددراد ممددن لددديهم دورات تدريبيددة 

 متخصصة  
 مرتفع 4 0.785 3.978

01 
الخارجي في توظيف تسعى إدارة الفندق بالتزود 

 الموهوبين
 مرتفع 1 0.718 4.073

 مرتفع - - 3.983 المتوسط الحسابي العام 

 

تم ي  الخنيرات نوا ع إلانات عينة الدراسة عن المنارات المتملية  (9 ـ 4)إذ يوضح اللدوج 

 حيلتم ي  الخنرات ،  يث تراو ت المتوسطات ال سانية حي مدينة عّمانالخمس نلوم حنادب حي 

( الذي يشيير 3.983( نمتوسط كلي ميدار  )4.073 ـ 3.810نين ) حي مدينة عّمانالخمس نلوم حنادب 

. إذ لا ت حي المرتنة حي مدينة عّمانالخمس نلوم حنادب حي لتم ي  الخنرات المرتفع  وا عالإلى 

ي نلي  " نمتوسيط  سيانتسعى إدارة الفنددق بدالتزود الخدارجي فدي توظيدف الموهدوبيناألولى حييرة "

(4.073 ) 
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(، حيمييييا 0.718(، وان ييييراف مميييياري نليييي  )3.983وهيييو أعلييييى مييين المتوسييييط ال سيييياني الميييام النييييال  )

للحفداظ تسعى إدارة الفندق إلى التزود الخارجي في توظيف ذوي الخبدرات العاليدة  صلت الفيرة "

ال سيياني  (, وهييو أدنييى ميين المتوسييط3.810نمتوسييط  سيياني ) الخامسيية" علييى المرتنيية تفوقدده علددى

حييي تم ييي  الخنييرات وا ييع (. ونشييكج عييام يتنييين أن 0.802( وان ييراف ممييياري )3.983الكلييي والنييال  )

 من ولهة نظر عينة الدراسة كان مرتفمان.  حي مدينة عّمانالخمس نلوم حنادب 

 في التوظيفجودة التزود الخارجي عن  عينة الدراسةوصف اجابات ثانياً: 

، حي مدينة عّميانالخمس نلوم حنادب حي  حي التوظيفلخارلي لودة الت ود الوصف وا ع 

، كما ووا مهاللأ النا ث إلى استخدام المتوسطات ال سانية واعن راحات المميارية، وأهمية الفيرة، 

  .(3 ـ 4)هو موضح ناللدوج 

  (3 ـ 4) اللدوج

حنادب حي  حي التوظيفلودة الت ود الخارلي ووا ع المتوسطات ال سانية واعن راحات المميارية 

 حي مدينة عّمانالخمس نلوم 

 في التوظيفجودة التزود الخارجي  ت
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
  واقعال ترتيب أهمية الفقرة

6 
يدديدي اإلسددتعانة باسددتراتيجية التددزود الخددارجي 

 إلى تقديم خدمات فندقية مميزة
 مرتفع 2 0.775 3.926

7 
راتيجية التزود الخارجي مدن يزيد اإلستعانة باست

 خبرات الفندق
 مرتفع 1 0.809 3.936

8 
يزيد اإلستعانة باستراتيجية التزود الخارجي مدن 

 كفاءة الفندق
 مرتفع 4 1.031 3.852

2 
يعزز اإلستعانة باستراتيجية التزود الخارجي في 

 التوظيف من فاعلية الفندق
 مرتفع 3 0.998 3.884

01 
راتيجية التددزود الخدددارجي يسددهم اإلسددتعانة باسددت

 باإلستثمار األمثل للكفاءات البشرية
 مرتفع 5 1.046 3.726

 مرتفع - - 3.865 المتوسط الحسابي العام 
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ليييودة التييي ود نوا يييع إلانيييات عينييية الدراسييية عييين المنيييارات المتمليييية  (3 ـ    4)الليييدوج  ينيييين

ييييث تراو يييت المتوسيييطات ،  حيييي مدينييية عّميييانالخميييس نليييوم حنيييادب حيييي  حيييي التوظييييفالخيييارلي 

نيييين  حيييي مدينييية عّميييانالخميييس نليييوم حنيييادب حيييي  حيييي التوظييييفليييودة التييي ود الخيييارلي لال سيييانية 

لودة الت ود الخيارلي لالمرتفع  الوا ع( الذي يشير إلى 3.865( نمتوسط كلي ميدار  )3.936 ـ 3.726)

يزيدد ة األوليى حييرة ". إذ ليا ت حيي المرتنيحيي مدينية عّميانالخميس نليوم حنيادب حيي  حي التوظيف

( وهييو 3.936" نمتوسييط  سيياني نليي  )التددزود الخددارجي مددن خبددرات الفندددق اسددتراتيجيةاإلسددتعانة ب

(، حيمييا  صييلت 0.809(، وان ييراف ممييياري نليي  )3.865أعلييى ميين المتوسييط ال سيياني المييام النييال  )

" عليى لكفداءات البشدريةالتدزود الخدارجي باإلسدتثمار األمثدل ل اسدتراتيجيةيسهم اإلسدتعانة بالفييرة "

( 3.865( وهو أدنى مين المتوسيط ال سياني الكليي والنيال  )3.726نمتوسط  ساني ) الخامسةالمرتنة 

حييي  حييي التوظيييفلييودة التيي ود الخييارلي وا ييع (. ونشييكج عييام يتنييين أن 1.046وان ييراف ممييياري )

 ان. من ولهة نظر عينة الدراسة كان مرتفم حي مدينة عّمانالخمس نلوم حنادب 
 

 في التوظيفالتزود الخارجي  عن كلفة عينة الدراسةوصف اجابات ثالثاً: 

، حيي مدينية عّميانالخميس نليوم حنادب حي  حي التوظيفالت ود الخارلي  كلفةلوصف وا ع 

، كما ووا مهاللأ النا ث إلى استخدام المتوسطات ال سانية واعن راحات المميارية، وأهمية الفيرة، 

  .(4 ـ 4)ج هو موضح ناللدو 

التي ود  كلفيةنوا يع إلانات عينة الدراسة عين المنيارات المتمليية  (4 ـ 4)اللدوج   يث يظهر

،  ييييث تراو يييت المتوسيييطات حيييي مدينييية عّميييانالخميييس نليييوم حنيييادب حيييي  حيييي التوظييييفالخيييارلي 

 3.726نين ) حي مدينة عّمانالخمس نلوم حنادب حي  حي التوظيفالت ود الخارلي  لكلفةال سانية 

 حيالت ود الخارلي  لكلفةالمرتفع  الوا ع( الذي يشير إلى 3.781( نمتوسط كلي ميدار  )3.842 ـ
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تُمكددن . إذ لييا ت حييي المرتنيية األولييى حيييرة "حييي مدينيية عّمييانالخمييس نلييوم حنييادب حييي  التوظيييف 

" نمتوسيط  سياني نلي  ف إلى خفد  كلفدة عمليدة اإلختيدارالتزود الخارجي في التوظي استراتيجية

(، 0.879(، وان ييراف ممييياري نليي  )3.781( وهييو أعلييى ميين المتوسييط ال سيياني المييام النييال  )3.842)

ف إلدى خفد  التكلفدة الكليدة التدزود الخدارجي فدي التوظيد اسدتراتيجيةتسداهم حيميا  صيلت الفييرة "

( وهو أدنى من المتوسط ال ساني 3.726نمتوسط  ساني ) الخامسة" على المرتنة لعملية التوظيف

التي ود الخيارلي  كلفيةوا يع (. ونشكج عام يتنيين أن 0.950( وان راف ممياري )3.781لكلي والنال  )ا

 من ولهة نظر عينة الدراسة كان مرتفمان.  حي مدينة عّمانالخمس نلوم حنادب حي  حي التوظيف

  (4 ـ 4) اللدوج

حنادب حي  حي التوظيف الت ود الخارلي كلفةووا ع المتوسطات ال سانية واعن راحات المميارية 

 حي مدينة عّمانالخمس نلوم 

 في التوظيفالتزود الخارجي  كلفة ت
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
  واقعال ترتيب أهمية الفقرة

0 
ف التزود الخارجي في التوظيدتساهم استراتيجية 

 كلفة الكلية لعملية التوظيفال إلى خف 
 مرتفع 5 0.950 3.726

9 
ف التدزود الخدارجي فدي التوظيداتيجية توفر استر

 البحث عن الكفاءاتكلفة عملية 
 مرتفع 3 1.019 3.789

3 
ف التزود الخدارجي فدي التوظيدتسهم استراتيجية 

 اإلستقطاب كلفةإلى خف  
 مرتفع 2 0.914 3.810

4 
ف التزود الخدارجي فدي التوظيدتُمكن استراتيجية 

 إلى خف  كلفة عملية اإلختيار
 مرتفع 1 0.879 3.842

1 
ف التزود الخدارجي فدي التوظيدتسهم استراتيجية 

 إلى خف  كلف التعيين
 مرتفع 4 1.033 3.736

 مرتفع - - 3.781 المتوسط الحسابي العام 
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 التشغيلي األداء مستوىعن  عينة الدراسةوصف اجابات 

النا يث إليى ، للأ حي مدينة عّمانالخمس نلوم حنادب حي  التش يلي األدا  مستوىلوصف 

، كمييا هييو موضييح ومسييتوا ، النمييداسييتخدام المتوسييطات ال سييانية واعن راحييات المميارييية، وأهمييية 

 .(1 ـ 4)ناللدوج 

 (1 ـ 4) اللدوج

حي الخمس نلوم حنادب حي  األدا  التش يليومستوى المتوسطات ال سانية واعن راحات المميارية 

 مدينة عّمان

 األداء التشغيلي ت
المتوسط 

 سابيالح

االنحراف 

 المعياري
 المستوى البعدترتيب أهمية 

 مرتفع 2 0.386 4.349 التسليم 0
 مرتفع 1 0.480 4.372 اإلنتاجية 9
 مرتفع 3 0.456 4.267 الخدمة 3

 مرتفع - - 4.329 المتوسط الحسابي العام 

 

 ألدا انتيييياةج المتوسييييطات ال سييييانية واعن راحييييات المميارييييية عيييين  (1 ـ     4)يوضييييح اللييييدوج 

 األدا ، إذ تراو ت المتوسطات ال سانية ألنماد حي مدينة عّمانالخمس نلوم حنادب حي  التش يلي

( نمتوسييط كلييي ميييدار  4.372  ـ   4.267نييين ) حييي مدينيية عّمييانالخمييس نلييوم حنييادب حييي  التشيي يلي

ينيية حييي مدالخمييس نلييوم حنييادب حييي  لييألدا  التشيي يليالمرتفييع  المسييتوى( الييذي يشييير إلييى 4.329)

( وهييو أعلييى ميين 4.372المرتنيية األولييى نمتوسييط  سيياني نليي  )  صييلت "اإلنتالييية" علييى. إذ عّمييان

 لييا  "التسييليم" حييي(، حيمييا 0.480(، وان ييراف ممييياري نليي  )4.329المتوسييط ال سيياني المييام النييال  )

( 4.329ميين المتوسييط ال سيياني الكلييي والنييال  ) أعلييى( وهييو 4.349نمتوسييط  سيياني ) الثانيييةالمرتنيية 

 ( 4.267نمتوسط  ساني )وأخيران، وحي المرتنة الثالثة لا ت "الخدمة"  (.0.386وان راف ممياري )
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ونشييكج عييام  (.0.456( وان ييراف ممييياري )4.329وهييو أدنييى ميين المتوسييط ال سيياني الكلييي والنييال  )

عينية  مين ولهية نظير حيي مدينية عّميانالخميس نليوم حنادب حي  التش يلي األدا  مستوىيتنين أن 

 .ان الدراسة كان مرتفم

 األدا المميارييية لكييج نمييد ميين أنميياد  واعن راحيياتوحيمييا يلييي عييرض المتوسييطات ال سييانية 

 ، وكما يلي:أهميتها، و سق ترتيق حي مدينة عّمانالخمس نلوم حنادب حي  التش يلي

 عن اإلنتاجية عينة الدراسةوصف اجابات أوالً: 

، لليييأ النا يييث إليييى حيييي مدينييية عّميييانلخميييس نليييوم احنيييادب حيييي  اإلنتاليييية مسيييتوىلوصيييف 

، كميا هيو موضييح ومسيتواهااسيتخدام المتوسيطات ال سيانية واعن راحيات الممياريية، وأهميية الفييرة، 

  .(6 ـ 4)ناللدوج 

 نمسيتوى اإلنتالييةإلانات عينة الدراسة عن المنيارات المتمليية  (6 ـ 4)اللدوج   يث يظهر

حيييي  لإلنتاليييية،  ييييث تراو ييت المتوسيييطات ال سيييانية عّميييان حييي مدينيييةالخميييس نليييوم حنيييادب حييي 

( الذي يشيير 4.372( نمتوسط كلي ميدار  )4.526 ـ 4.242نين ) حي مدينة عّمانالخمس نلوم حنادب 

. إذ ليا ت حييي المرتنيية حيي مدينيية عّمييانالخمييس نلييوم حنيادب حييي  لإلنتاليييةالمرتفيع  المسييتوىإليى 

" نمتوسيط  سيياني نليي  ميددع قدددراتها لتحقيددق أهدددافها المرسددومةتسددخر إدارة الفندددق جاألوليى حيييرة "

(، 0.598(، وان ييراف ممييياري نليي  )4.372( وهييو أعلييى ميين المتوسييط ال سيياني المييام النييال  )4.526)

 الخامسية" عليى المرتنية تسدتثمر إدارة الفنددق مواردهدا المتاحدة بشدكل مناسدبحيما  صلت الفييرة "

( وان راف مميياري 4.372من المتوسط ال ساني الكلي والنال  )( وهو أدنى 4.242نمتوسط  ساني )

ميين  حييي مدينيية عّمييانالخمييس نلييوم حنييادب حييي مسييتوى اإلنتالييية (. ونشييكج عييام يتنييين أن 0.663)

 ولهة نظر عينة الدراسة كان مرتفمان. 
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  (6 ـ 4) اللدوج

حي مدينة الخمس نلوم ب حنادحي ومستوى اإلنتالية المتوسطات ال سانية واعن راحات المميارية 

 عّمان

 اإلنتاجية ت
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
  المستوى ترتيب أهمية الفقرة

90 
تسخر إدارة الفندق جميع قدراتها لتحقيق أهدافها 

 المرسومة
 مرتفع 0 0.598 4.526

99 
تسددعى إدارة الفندددق إلددى تقددديم مجموعددة متنوعددة 

 من الخدمات الفندقية
 مرتفع 9 0.680 4.452

93 
تسددددعى إدارة الفندددددق إلددددى تحقيددددق رضددددا كافددددة 

 أصحاب المصالح
 مرتفع 3 0.711 4.347

94 
تسدددتثمر إدارة الفنددددق مواردهدددا المتاحدددة بشدددكل 

 مناسب
 مرتفع 1 0.663 4.242

91 
تحددددرص إدارة الفندددددق علددددى تحقيددددق اإلسددددتفادة 

 القصوى من عناصر عملية تقديم الخدمة الفندقية
 مرتفع 4 0.650 4.294

 مرتفع - - 4.372 المتوسط الحسابي العام 
 

 عن التسليم عينة الدراسةوصف اجابات ثانياً: 

، للأ النا ث إلى اسيتخدام حي مدينة عّمانالخمس نلوم حنادب حي  التسليم مستوىلوصف 

 ، كميا هيو موضيح نالليدوجومسيتواهاالمتوسطات ال سيانية واعن راحيات الممياريية، وأهميية الفييرة، 

  .(7 ـ 4)

حييي  نمسييتوى التسييليمإلانييات عينيية الدراسيية عيين المنييارات المتملييية  (7 ـ   4)اللييدوج   يييث يظهيير

حنييادب حييي  للتسييليم،  يييث تراو ييت المتوسييطات ال سييانية حييي مدينيية عّمييانالخمييس نلييوم حنييادب 

إليى ( اليذي يشيير 4.349( نمتوسيط كليي مييدار  )4.421 ـ  4.284نيين ) حي مدينية عّميانالخمس نلوم 

. إذ ليا ت حيي المرتنية األوليى حيي مدينية عّميانالخميس نليوم حنيادب حيي  للتسليمالمرتفع  المستوى

" نمتوسيط  سياني نلي  تحرص إدارة الفندق على تحقيق االستجابة السدريعة لحاجدات الندزالءحيرة "

 حيما ،(0.645(، وان راف ممياري نل  )4.349( وهو أعلى من المتوسط ال ساني المام النال  )4.421)
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" عليى يمتلك العاملون في الفندق القدرة على تنفيذ الخطة الخدمية في الوقت المحدد صلت الفيرة "

( 4.349( وهو أدنى مين المتوسيط ال سياني الكليي والنيال  )4.284نمتوسط  ساني ) الخامسةالمرتنة 

حيييي خميييس نليييوم الحنيييادب حيييي مسيييتوى التسيييليم (. ونشيييكج عيييام يتنيييين أن 0.613وان يييراف مميييياري )

 من ولهة نظر عينة الدراسة كان مرتفمان.  مدينة عّمان

  (7 ـ 4) اللدوج

حي مدينة الخمس نلوم حنادب حي ومستوى التسليم المتوسطات ال سانية واعن راحات المميارية 

 عّمان

 التسليم ت
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
  المستوى ترتيب أهمية الفقرة

06 
الفندق علدى تقدديم الخدمدة الفندقيدة  تحرص إدارة

 مرتفع 3 0.588 4.315 في الوقت المحدد لها

07 
مددددة إنتظدددار الندددزالء لغدددرض حصدددولهم علدددى 

 الخدمات الفندقية مناسبة
 مرتفع 3 0.588 4.315

08 
تحدددرص إدارة الفنددددق علدددى تحقيدددق االسدددتجابة 

 السريعة لحاجات النزالء
 مرتفع 1 0.645 4.421

02 
ملون فدددي الفنددددق القددددرة علدددى تنفيدددذ يمتلدددك العدددا

 مرتفع 5 0.613 4.284 الخطة الخدمية في الوقت المحدد

91 
تحددرص إدارة الفندددق علددى تقددديم خدددمات فندقيددة 

 مرتفع 2 0.592 4.410 جديدة بسرعة

 مرتفع - - 4.349 المتوسط الحسابي العام 

 

 عن الخدمة عينة الدراسةوصف اجابات ثالثاً: 

، للأ النا ث إلى استخدام حي مدينة عّمانالخمس نلوم حنادب حي  خدمةال مستوىلوصف 

، كميا هيو موضيح نالليدوج ومسيتواهاالمتوسطات ال سيانية واعن راحيات الممياريية، وأهميية الفييرة، 

  .(8 ـ 4)
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  (8 ـ 4) اللدوج

حي مدينة الخمس نلوم حنادب حي ومستوى الخدمة المتوسطات ال سانية واعن راحات المميارية 

 عّمان

 الخدمة ت
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
  المستوى ترتيب أهمية الفقرة

96 
فدددي  إدخدددال أسددداليب عمدددل إدارة الفنددددق تسددداهم 

 الفندقية جديدة ألجل تحسين أداء الخدمة
 مرتفع 5 0.503 4.210

97 
إبددددداعات العدددداملين بهدددددف إدارة الفندددددق تدددددعم 

 يةالفندق الخدمة سمعةتحسين 
 مرتفع 4 0.621 4.221

98 
علدى تحفيدز اتجاهدات األفدراد إدارة الفندق تعمل 

 نحددو التطددوير والتحسددين لتقددديم أفاددل الخدددمات

 الفندقية
 مرتفع 3 0.655 4.263

92 
 تقدديمأساليب تبسيط خطدوات إدارة الفندق تشجع 

 الفندقية الخدمة
 مرتفع 2 0.724 4.284

31 
لنددزالء بعددد البيددع خدددمات مددا ب تهددتم إدارة الفندددق

 الفندق
 مرتفع 1 0.682 4.357

 مرتفع - - 4.267 المتوسط الحسابي العام 
 

 نمسيتوى الخدمييةإلانيات عينيية الدراسية عين المنيارات المتمليية  (8 ـ  4)الليدوج   ييث يظهير

حنيادب حيي  للخدمية،  ييث تراو يت المتوسيطات ال سيانية حي مدينة عّمانالخمس نلوم حنادب حي 

( اليذي يشيير إليى 4.267( نمتوسيط كليي مييدار  )4.357 ـ  4.210نيين ) حي مدينية عّميانم الخمس نلو 

. إذ ليا ت حيي المرتنية األوليى حيي مدينية عّميانالخميس نليوم حنيادب حيي  للخدمةالمرتفع  المستوى

( وهييو 4.357" نمتوسييط  سيياني نليي  )لنددزالء الفندددقخدددمات مددا بعددد البيددع ب تهددتم إدارة الفندددقحيييرة "

(، حيمييا  صييلت 0.682(، وان ييراف ممييياري نليي  )4.267ن المتوسييط ال سيياني المييام النييال  )أعلييى ميي

" عليى الفندقيدة في  إدخال أساليب عمل جديدة ألجل تحسين أداء الخدمدةإدارة الفندق تساهم الفيرة "

( 4.267( وهو أدنى مين المتوسيط ال سياني الكليي والنيال  )4.210نمتوسط  ساني ) الخامسةالمرتنة 

حيييي الخمييس نليييوم حنيييادب حيييي  مسيييتوى للخدميية(. ونشيييكج عييام يتنيييين أن 0.503وان ييراف مميييياري )

 من ولهة نظر عينة الدراسة كان مرتفمان. مدينة عّمان
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 تحليل مدى مالءمة البيانات إلختبار فرضيات الدراسة

 Multicollinearityالتأكييد مين عييدم ولييود إرتنيياط عياٍج نييين المت يييرات المسييتيلة ن يام النا ييث 

ختنييار التنيياين المسييموا نييو Variance Inflation Factor (VIFنإسييتخدام ممامييج تضييخم التنيياين  ( وا 

Tolerance  لكج مت ير من مت يرات الدراسة مع مراعاة عدم تلاو  ممامج تضخم التناين المسموا

 (.1611أكنر من ) Tolerance(. وأن تكون  يمة التناين المسموا نو 01( للييمة )VIFنو )

نإ تساق ممامج  Normal Distributionوتم التأكد أيضان من إتناع النيانات للتو يع الطنيمي 

، إذ إن النيانات تتنع التو يع الطنيميي إذا كانيت  يمية مماميج اإللتيوا  تييج عين Skewnessاإللتوا  

(0( واللدوج ر م ،)ينين نتاةج هذ  اإلختنارات2 - 4 ). 

 (2 - 4)لدوج 

 Skewness اعلتوا  وممامج Tolerance نو المسموا والتناين VIFختنار تضخم التناين نتاةج ا

 
 

( عيييدم ولييييود تييييداخج خطييييي متمييييدد نييييين 2 - 4يتضيييح ميييين النتيييياةج الييييواردة حييييي اللييييدوج )

، حييي التوظيييفلييودة التيي ود الخييارلي ، التيي ود الخييارلي حييي التوظيييفكلفيية ) المت يييرات المسييتيلة

ن تم ييي  الخنييرات تضييخم التنيياين لألنميياد المتمثليية نييي ممامييج  مييا يؤكييد ذلييك  يييم مميييار إختنييار(، وا 

( تم يييي  الخنيييرات، حيييي التوظييييفليييودة التييي ود الخيييارلي ، التييي ود الخيييارلي حيييي التوظييييفكلفييية )

تراو يييت  ييييم إختنيييار كميييا (. 01)والتيييي تييييج عييين  ( عليييى التيييوالي1.260؛   1.177؛   1.435والنال ييية )

تيم التأكيد مين أن النيانيات تتنيع و ( 1611مين ) أكنير( وهيي 0.850 - 0.697ين )التناين المسيموا نيو ني
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ووحيان لما سنب، يتضح  (.0التو يع الطنيمي نإ تساق ممامج اعلتوا   يث كانت الييم أ ج من )

حييي الفنييادب  حرضيييات الدراسيية، نمييا ُيمكيين ميين إختنييار للتو يييع الطنيمييي مت يييرات الدراسييةخضييوع 

 م ج الدراسة.
 

 ختبار فرضيات الدراسةإ

 اعن يييدار حرضييييات الدراسييية الرةيسييية والفرعيييية، اسيييتخدم النا يييث أسيييلوق ت لييييجعختنيييار 

التشيي يلي  األدا التيي ود الخييارلي حييي التوظيييف علييى  اسييتراتيليةتييأثير أنميياد للت يييب ميين المتمييدد 

 التش يلي، وكما يلي: األدا نشكج عام وكج نمد من أنماد 

 الفرضية الرئيسة 

HO: "التي ود كلفية التـزود الخـارجي فـي التوظيـف ) سـتراتيجيةال ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية

 األداء( علــــى وتم ييييي  الخنييييرات حييييي التوظيييييف، لييييودة التيييي ود الخييييارلي الخييييارلي حييييي التوظيييييف

   ".(  0.05) عند مستوى داللة في مدينة عّمانالخمس نجوم فنادق في  التشغيلي

التي ود الخييارلي حيي التوظيييف  اسيتراتيليةنتياةج اختنيار تييأثير  (01 ـــ 4)يوضيح الليدوج 

. إذ أوضي ت النتياةج أن حيي مدينية عّميانالخميس نليوم حنيادب حيي  التش يلي األدا نأنمادها على 

، وهيو ميا يؤشير إليى أن ال ييادة (  0.05)( وهيو داج عنيد مسيتوى 0.679) نل  Rممامج اعرتناط 

. كميا سينسي ق نالنتيلية نال ييادة أو النيصيان عليى المت يير األخيرأو النيصان حي أ د المت يرين 

( ميين الت يييرات حييي 460.1( وهييو مييا يؤشيير نييأن مييا  يمتييو )460.1) 2Rنل ييت  يميية ممامييج الت ديييد 

م ييج الدراسيية ُمولييو نتيليية الت يييرات  حييي مدينيية عّمييانالخمييس نلييوم حنييادب حييي  التشيي يلي األدا 

لخيارلي حيي التوظييف، وهيو ميا عكسيتو نتيلية المسيتوى الصياحي التي ود ا اسيتراتيليةال اصلة حي 

التييي ود الخيييارلي حيييي التوظييييف نميييد اليييتخلص مييين  ييييم األخطيييا  الممياريييية  اسيييتراتيليةلالهتميييام ن
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م ييج الدراسيية ميين خييالج  حييي مدينيية عّمييانالخمييس نلييوم حنييادب التشيي يلي حييي  األدا الناتليية عيين 

 (. .4430النال ة ) 2R  Adjusted  يمة ممامج الت ديد الممدج

الت ود الخارلي حي التوظيف  ستراتيليةنأن هناك تأثير ع (01 ـ 4)كما أظهر اللدوج   

يؤكد ممنوية هذا ، وما حي مدينة عّمانالخمس نلوم حنادب حي  التش يلي األدا على نأنمادها 

 .(  0.05) مستوى وهي دالة عند (25.912) الم سونة ألنموذج التأثير والتي نل ت F التأثير  يمة

الت ود  استراتيلية) يم التأثير( ألنماد  ممامالت اعن دار نتاةج ت ليج وننفس السياب، نينت

 حي التوظيف، لودة الت ود الخارلي الت ود الخارلي حي التوظيفكلفة ) الخارلي حي التوظيف

،  يث تنين أن انحي مدينة عمّ الخمس نلوم حنادب حي  التش يلي األدا على ( وتم ي  الخنرات

 (  0.05) وهي دالة عند مستوى( 0.365)نل ت  الت ود الخارلي حي التوظيف يمة التأثير لكلفة 

الت ود الخارلي حي  يمة التأثير للودة كما نل ت . (3.510) النال ةالم سونة   Tناإلستدعج نييمة

 النال ةالم سونة   Tج نييمةناإلستدع (  0.05) وهي دالة عند مستوى( 0.394)نل ت  التوظيف

وهي ( 0.507)نل ت  الت ود الخارلي حي التوظيف يمة التأثير للودة نل ت  حي  ين. (4.713)

 وهذا ما يؤشر نأن ،(5.863) النال ةالم سونة   Tناإلستدعج نييمة (  0.05) دالة عند مستوى

ناتج عن ال يادة حي اإلهتمام  نحي مدينة عّماالخمس نلوم فنادب التش يلي ل األدا ال يادة حي 

، لودة الت ود الت ود الخارلي حي التوظيفكلفة ) الت ود الخارلي حي التوظيف استراتيليةنأنماد 

وعليو ، الرةيسةص ة  نوج الفرضية عدم وهذا يؤكد ( وتم ي  الخنرات حي التوظيفالخارلي 

  التي تنص على:ترحض الفرضية المدمية وتينج الفرضية النديلة 

التي ود الخيارلي كلفية التـزود الخـارجي فـي التوظيـف ) سـتراتيجيةال أثر ذو داللة إحصائيةوجود 

فــي  التشــغيلي األداء( علــى وتم ييي  الخنييرات حييي التوظيييف، لييودة التيي ود الخييارلي حييي التوظيييف

   ".(  0.05) عند مستوى داللة في مدينة عّمانالخمس نجوم فنادق 
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 (10 - 4لدوج )

 حي مدينة عّمانالخمس نلوم حنادب حي  التش يلي األدا على نأنمادها الت ود الخارلي حي التوظيف  استراتيليةنار ت ليج اعن دار المتمدد لتأثير نتاةج اخت
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1HO: "كلفيية التــزود الخــارجي فــي التوظيــف ) ســتراتيجيةال ال يوجــد أثــر ذو داللــة إحصــائية

 ( على التسليموتم ي  الخنيرات حي التوظيفالخارلي  ، لودة الت ودالت ود الخارلي حي التوظيف

  ".(  0.05) عند مستوى داللة في مدينة عّمانالخمس نجوم فنادق في 

التي ود الخييارلي حيي التوظيييف  اسييتراتيليةنتياةج اختنييار تيأثير  (00 ـــ 4)يوضيح الليدوج 

النتيياةج أن ممامييج . إذ أوضيي ت حييي مدينيية عّمييانالخمييس نلييوم حنييادب حييي  التسييليمنأنمادهييا علييى 

، وهييو مييا يؤشيير إلييى أن ال يييادة أو (  0.05)( وهييو داج عنييد مسييتوى 0.529) نليي  Rاعرتنيياط 

النيصييان حييي أ ييد المت يييرين سينسيي ق نالنتيليية نال يييادة أو النيصييان علييى المت ييير األخيير. كمييا 

لت يييرات حييي ( ميين ا981.1( وهييو مييا يؤشيير نييأن مييا  يمتييو )981.1) 2Rنل ييت  يميية ممامييج الت ديييد 

م ج الدراسة ُمولو نتيلة الت يرات ال اصيلة حيي  حي مدينة عّمانالخمس نلوم حنادب حي  التسليم

التييي ود الخيييارلي حيييي التوظييييف، وهيييو ميييا عكسيييتو نتيلييية المسيييتوى الصييياحي لالهتميييام  اسيييتراتيلية

اتليية عيين التيي ود الخييارلي حييي التوظيييف نمييد الييتخلص ميين  يييم األخطييا  المميارييية الن اسييتراتيليةن

م ييج الدراسيية ميين خييالج  يميية ممامييج الت ديييد  حييي مدينيية عّمييانالخمييس نلييوم حنييادب حييي  التسييليم

 (. .2560النال ة ) 2R  Adjusted الممدج

الت ود الخارلي حي التوظيف  ستراتيليةنأن هناك تأثير ع (00 ـ 4)كما أظهر اللدوج   

حي الخمس نلوم حنادب حي  التسليمعلى  (وتم ي  الخنرات حي التوظيفلودة الت ود الخارلي )

 الم سونة ألنموذج التأثير والتي نل ت F يؤكد ممنوية هذا التأثير  يمة، وما مدينة عّمان

ممامالت  نتاةج ت ليج وننفس السياب، نينت .(  0.05) مستوى وهي دالة عند (11.773)

حي لودة الت ود الخارلي ) التوظيف الت ود الخارلي حي استراتيلية) يم التأثير( ألنماد  اعن دار

،  يث تنين أن حي مدينة عّمانالخمس نلوم حنادب حي  التسليمعلى ( وتم ي  الخنرات التوظيف

  ) وهي دالة عند مستوى( 0.424)نل ت  الت ود الخارلي حي التوظيف للودة يمة التأثير 
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الت ود  يمة التأثير للودة  ت كما نل. (4.398) النال ةالم سونة   Tناإلستدعج نييمة (0.05

  Tناإلستدعج نييمة (  0.05) وهي دالة عند مستوى( 0.386)نل ت  الخارلي حي التوظيف

حي مدينة الخمس نلوم فنادب ل التسليموهذا ما يؤشر نأن ال يادة حي  .(3.868) النال ةالم سونة 

لودة الت ود ) د الخارلي حي التوظيفالت و  استراتيليةناتج عن ال يادة حي اإلهتمام نأنماد  عّمان

، الفرعية األولىص ة  نوج الفرضية عدم وهذا يؤكد ( وتم ي  الخنرات حي التوظيفالخارلي 

 التي تنص على: ل ةيان وعليو ترحض الفرضية المدمية وتينج الفرضية النديلة 

التي ود الخيارلي  ليودةالتزود الخـارجي فـي التوظيـف ) ستراتيجيةال أثر ذو داللة إحصائيةوجود 

عنــد  فــي مدينــة عّمــانالخمــس نجــوم فنــادق فــي  التســليم( علــى وتم ييي  الخنييرات حييي التوظيييف

التــزود الخــارجي فــي كلفــة ل أثــر ذو داللــة إحصــائيةوجــود  وعــدم  ".(  0.05) مســتوى داللــة

  ) عنـد مسـتوى داللـة فـي مدينــة عّمـانالخمـس نجـوم فنـادق فـي  التسـليمعلـى  التوظيـف

0.05)."   
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 (00 - 4لدوج )

 حي مدينة عّمانالخمس نلوم حنادب حي  التسليمعلى نأنمادها الت ود الخارلي حي التوظيف  استراتيليةنتاةج اختنار ت ليج اعن دار المتمدد لتأثير 
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2HO: "كلفيية التــزود الخــارجي فــي التوظيــف ) ســتراتيجيةال ال يوجــد أثــر ذو داللــة إحصــائية

( علـــى وتم يييي  الخنيييرات حيييي التوظييييف، ليييودة التييي ود الخيييارلي  ود الخيييارلي حيييي التوظييييفالتييي

  ".(  0.05) عند مستوى داللة في مدينة عّمانالخمس نجوم فنادق في  اإلنتاجية

التي ود الخييارلي حيي التوظيييف  اسييتراتيليةنتياةج اختنييار تيأثير  (09 ـــ 4)يوضيح الليدوج 

. إذ أوضي ت النتياةج أن مماميج حيي مدينية عّميانالخمس نلوم دب حناحي  اإلنتاليةنأنمادها على 

، وهييو مييا يؤشيير إلييى أن ال يييادة أو (  0.05)( وهييو داج عنييد مسييتوى 0.579) نليي  Rاعرتنيياط 

النيصييان حييي أ ييد المت يييرين سينسيي ق نالنتيليية نال يييادة أو النيصييان علييى المت ييير األخيير. كمييا 

( ميين الت يييرات حييي 336.1( وهييو مييا يؤشيير نييأن مييا  يمتييو )336.1) 2Rنل ييت  يميية ممامييج الت ديييد 

م يج الدراسية ُموليو نتيلية الت ييرات ال اصيلة  حيي مدينية عّميانالخمس نليوم حنادب حي  اإلنتالية

التي ود الخيارلي حيي التوظييف، وهييو ميا عكسيتو نتيلية المسيتوى الصياحي لالهتمييام  اسيتراتيليةحيي 

ف نمييد الييتخلص ميين  يييم األخطييا  المميارييية الناتليية عيين التيي ود الخييارلي حييي التوظييي اسييتراتيليةن

م يج الدراسية مين خيالج  يمية مماميج الت دييد  حيي مدينية عّميانالخميس نليوم حنادب حي  اإلنتالية

 (. .3140النال ة ) 2R  Adjusted الممدج

الت ود الخارلي حي التوظيف  ستراتيليةنأن هناك تأثير ع (09 ـ 4)كما أظهر اللدوج   

على ( وتم ي  الخنرات حي التوظيفلودة الت ود الخارلي الت ود الخارلي حي التوظيف،  كلفة)

الم سونة  F يؤكد ممنوية هذا التأثير  يمة، وما حي مدينة عّمانالخمس نلوم حنادب حي  اإلنتالية

 وننفس السياب، نينت .(  0.05) مستوى وهي دالة عند (15.318) ألنموذج التأثير والتي نل ت

 الت ود الخارلي حي التوظيف استراتيلية) يم التأثير( ألنماد  ممامالت اعن دار تاةج ت ليجن

على ( وتم ي  الخنرات حي التوظيفلودة الت ود الخارلي كلفة الت ود الخارلي حي التوظيف، )

الت ود ،  يث تنين أن  يمة التأثير لكلفة حي مدينة عّمانالخمس نلوم حنادب حي  اإلنتالية
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  Tناإلستدعج نييمة (  0.05) وهي دالة عند مستوى( 0.382)نل ت  خارلي حي التوظيفال

وهي ( 0.395) الت ود الخارلي حي التوظيف يمة التأثير للودة  ونل ت. (3.899) النال ةالم سونة 

 يمة كما نل ت . (4.266) النال ةالم سونة   Tناإلستدعج نييمة (  0.05) دالة عند مستوى

الم سونة   Tناإلستدعج نييمة (  0.05) وهي دالة عند مستوى( 0.345) أثير لتم ي  الخنراتالت

 حي مدينة عّمانالخمس نلوم فنادب ل وهذا ما يؤشر نأن ال يادة حي اإلنتالية. (3.600) النال ة

ود كلفة الت  ) الت ود الخارلي حي التوظيف استراتيليةناتج عن ال يادة حي اإلهتمام نأنماد 

عدم وهذا يؤكد ( وتم ي  الخنرات حي التوظيفلودة الت ود الخارلي الخارلي حي التوظيف، 

التي الفرعية الثانية، وعليو ترحض الفرضية المدمية وتينج الفرضية النديلة ص ة  نوج الفرضية 

 تنص على: 

ود الخيارلي كلفية التي  التـزود الخـارجي فـي التوظيـف ) سـتراتيجيةال أثر ذو داللة إحصائيةوجود 

فنــادق فــي اإلنتاجيــة ( علــى وتم ييي  الخنييرات حييي التوظيييفلييودة التيي ود الخييارلي حييي التوظيييف، 

   ".(  0.05) عند مستوى داللة في مدينة عّمانالخمس نجوم 
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 (09 - 4لدوج )

 حي مدينة عّمانالخمس نلوم حنادب حي  اإلنتاليةعلى أنمادها نالت ود الخارلي حي التوظيف  استراتيليةنتاةج اختنار ت ليج اعن دار المتمدد لتأثير 
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3HO: "كلفيية التــزود الخــارجي فــي التوظيــف ) ســتراتيجيةال ال يوجــد أثــر ذو داللــة إحصــائية

 ( على الخدمـةوتم ي  الخنرات حي التوظيف، لودة الت ود الخارلي الت ود الخارلي حي التوظيف

   ".(  0.05) عند مستوى داللة ّمانفي مدينة عالخمس نجوم فنادق في 

التي ود الخييارلي حيي التوظيييف  اسييتراتيليةنتياةج اختنييار تيأثير  (03 ـــ 4)يوضيح الليدوج 

. إذ أوضيي ت النتيياةج أن ممامييج حييي مدينيية عّمييانالخمييس نلييوم حنييادب حييي  الخدمييةنأنمادهييا علييى 

ؤشيير إلييى أن ال يييادة أو ، وهييو مييا ي(  0.05)( وهييو داج عنييد مسييتوى 0.580) نليي  Rاعرتنيياط 

النيصييان حييي أ ييد المت يييرين سينسيي ق نالنتيليية نال يييادة أو النيصييان علييى المت ييير األخيير. كمييا 

( ميين الت يييرات حييي 337.1( وهييو مييا يؤشيير نييأن مييا  يمتييو )337.1) 2Rنل ييت  يميية ممامييج الت ديييد 

لت يرات ال اصيلة حيي م ج الدراسة ُمولو نتيلة ا حي مدينة عّمانالخمس نلوم حنادب حي  الخدمة

التييي ود الخيييارلي حيييي التوظييييف، وهيييو ميييا عكسيييتو نتيلييية المسيييتوى الصييياحي لالهتميييام  اسيييتراتيلية

التيي ود الخييارلي حييي التوظيييف نمييد الييتخلص ميين  يييم األخطييا  المميارييية الناتليية عيين  اسييتراتيليةن

ج الت ديييد م ييج الدراسيية ميين خييالج  يميية مماميي حييي مدينيية عّمييانالخمييس نلييوم حنييادب حييي  الخدميية

 (. .3150النال ة ) 2R  Adjusted الممدج

الت ود الخارلي حي التوظيف  ستراتيليةنأن هناك تأثير ع (03 ـ 4)كما أظهر اللدوج   

حي الخمس نلوم حنادب حي  الخدمةعلى ( وتم ي  الخنرات حي التوظيفلودة الت ود الخارلي )

 الم سونة ألنموذج التأثير والتي نل ت F يؤكد ممنوية هذا التأثير  يمة، وما مدينة عّمان

ممامالت  نتاةج ت ليج وننفس السياب، نينت .(  0.05) مستوى وهي دالة عند (15.395)

حي لودة الت ود الخارلي ) الت ود الخارلي حي التوظيف استراتيلية) يم التأثير( ألنماد  اعن دار

،  يث تنين أن حي مدينة عّمانس نلوم الخمحنادب حي  الخدمةعلى ( وتم ي  الخنرات التوظيف

  ) وهي دالة عند مستوى( 4361.)نل ت  الت ود الخارلي حي التوظيف للودة يمة التأثير 
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  يمة التأثير لتم ي  الخنراتكما نل ت . (4.473) النال ةالم سونة   Tناإلستدعج نييمة (0.05

وهذا . (5.048) النال ةالم سونة   Tيمةناإلستدعج ني (  0.05) وهي دالة عند مستوى( 4841.)

ناتج عن ال يادة حي  حي مدينة عّمانالخمس نلوم فنادب ل ما يؤشر نأن ال يادة حي الخدمة

 حي التوظيفلودة الت ود الخارلي ) الت ود الخارلي حي التوظيف استراتيليةاإلهتمام نأنماد 

ية الثالثة، وعليو ترحض الفرضية الفرعص ة  نوج الفرضية عدم وهذا يؤكد ( وتم ي  الخنرات

 التي تنص على: ل ةيان المدمية وتينج الفرضية النديلة 

ليودة التي ود الخيارلي التزود الخـارجي فـي التوظيـف ) ستراتيجيةال أثر ذو داللة إحصائيةوجود 

عنــد  فــي مدينــة عّمــانالخمــس نجــوم فنــادق فــي  ( علــى الخدمــةوتم ييي  الخنييرات حييي التوظيييف

 التــزود الخــارجي فــيكلفــة ل أثــر ذو داللــة إحصــائيةوجــود  وعــدم  ".(  0.05) مســتوى داللــة

  ) عنــد مسـتوى داللــة فــي مدينــة عّمــانالخمــس نجــوم فنـادق فــي  علــى الخدمــة التوظييف

0.05)."   
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 (03 - 4لدوج )

 حي مدينة عّمانالخمس نلوم حنادب حي  الخدمةعلى نأنمادها يف الت ود الخارلي حي التوظ استراتيليةنتاةج اختنار ت ليج اعن دار المتمدد لتأثير 
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 الخامسالفصل 

 النتائج والتوصيات
 

 المقدمة 

ة، ثم ت ديد النتاةج التي توصلت لها الدراسملخص تختص مملومات هذا الفصج  وج 

 .التوصيات المالةمة لها، وا تراا عدد من الدراسات والن وث المستينلية
 

  النتائج

 التزود الخارجي في التوظيف ستراتيجيةالالنتائج العملية للتحليل الوصفي  أوالً:
 

حنيادب حيي الت ود الخيارلي حيي التوظييف  استراتيليةتراو ت المتوسطات ال سانية ألنماد 

( اليذي يشيير إليى 3.876( نمتوسط كليي مييدار  )3.983  ـ 3.781نين ) حي مدينة عّمانالخمس نلوم 

حيييي مدينييية الخميييس نليييوم حنيييادب حيييي التييي ود الخيييارلي حيييي التوظييييف  سيييتراتيليةعالمرتفيييع  الوا يييع

 . إذ:عّمان

نيين  حيي مدينية عّميانالخميس نليوم حنيادب حيي لتم ي  الخنرات تراو ت المتوسطات ال سانية  .0

حييي لتم ييي  الخنييرات المرتفييع  الوا ييع( الييذي يشييير إلييى 3.983( نمتوسييط كلييي ميييدار  )4.073 ـ   3.810)

 .حي مدينة عّمانالخمس نلوم حنادب 

الخميس نليوم حنيادب حيي  حيي التوظييفليودة التي ود الخيارلي لتراو ت المتوسطات ال سيانية  .9

المرتفيع  الوا يعذي يشيير إليى ( الي3.865( نمتوسيط كليي مييدار  )3.936 ـ 3.726نيين ) حي مدينة عّمان

 .حي مدينة عّمانالخمس نلوم حنادب حي  حي التوظيفلودة الت ود الخارلي ل

الخمييس نلييوم حنييادب حييي  حييي التوظيييفالتيي ود الخييارلي  لكلفييةتراو ييت المتوسييطات ال سييانية  .3

لمرتفيع ا الوا يع( اليذي يشيير إليى 3.781( نمتوسيط كليي مييدار  )3.842 ـ 3.726نيين ) حي مدينة عّمان

 .حي مدينة عّمانالخمس نلوم حنادب حي  حي التوظيفالت ود الخارلي  لكلفة
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مستوى الممارسات التي اوض ت نان  (9104) سمد وهذ  النتيلة تتفب ونتيلة دراسة

 .إلدارة الموارد النشرية لدى مديري الميدان المن وث كان حوب المتوسط ستراتيليةاع
 

 لألداء التشغيليليل الوصفي النتائج العملية للتح :ثانياً 
 

حيي مدينية الخميس نليوم حنيادب حيي  التشي يلي األدا تراو ت المتوسطات ال سانية ألنمياد 

ليألدا  المرتفيع  المسيتوى( اليذي يشيير إليى 4.329( نمتوسط كلي ميدار  )4.372  ـ 4.267نين ) عّمان

 إذ: .حي مدينة عّمانالخمس نلوم حنادب حي  التش يلي

 4.242نيين ) حي مدينة عّميانالخمس نلوم حنادب حي  لإلنتاليةوسطات ال سانية تراو ت المت .0

حنيييادب حيييي  لإلنتالييييةالمرتفيييع  المسيييتوى( اليييذي يشيييير إليييى 4.372( نمتوسيييط كليييي مييييدار  )4.526 ـ   

 .حي مدينة عّمانالخمس نلوم 

 ـ  4.284نيين ) حيي مدينية عّميانالخمس نليوم حنادب حي  للتسليمتراو ت المتوسطات ال سانية  .9

الخميس حنيادب حيي  للتسيليمالمرتفيع  المسيتوى( اليذي يشيير إليى 4.349( نمتوسط كليي مييدار  )4.421

 .حي مدينة عّماننلوم 

 ـ  4.210نيين ) حيي مدينية عّميانالخمس نلوم حنادب حي  للخدمةتراو ت المتوسطات ال سانية  .3

الخميس حنيادب حيي  للخدميةفيع المرت المسيتوى( اليذي يشيير إليى 4.267( نمتوسط كلي مييدار  )4.357

 .حي مدينة عّماننلوم 
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 األدا مستوى التي اوض ت نان  (9104) م مد وم مدوهذ  النتيلة تتفب ونتيلة دراسة 

 اليدس ال ا ية نالمراب كان ليدان. كهرنا  حي م طةالتش يلي 
 

 نتائج إختبار فرضيات  :ثالثاً 
 

التيييي ود  ود الخييييارلي حييييي التوظيييييف )كلفيييية التيييي سييييتراتيليةع أثيييير ذو دعليييية إ صيييياةيةولييييود  .0

 التشي يلي األدا وتم ي  الخنيرات( عليى  حي التوظيف، لودة الت ود الخارلي الخارلي حي التوظيف

   ".(  0.05) عند مستوى دعلة حي مدينة عّمانالخمس نلوم حنادب حي 

تي اوض ت ال Jiang, Frazier and Prater  (9116) وهذ  النتيلة تتفب ونتيلة دراسة

الت ود الخارلي يمكن أن ي سن من كفا ة التكلفة للمنظمة وت سين إنتاليتها من خالج نان 

 .الت ود الخارلي
 

التيييي ود الخييييارلي حييييي التوظيييييف )لييييودة التيييي ود  سييييتراتيليةع أثيييير ذو دعليييية إ صيييياةيةولييييود  .9

عنيد  دينة عّميانحي مالخمس نلوم حنادب حي  وتم ي  الخنرات( على التسليم حي التوظيفالخارلي 

 ".(  0.05) مستوى دعلة

التي اوض ت نان  Olannye and Okoro  (9107) وهذ  النتيلة تتفب ونتيلة دراسة

 Deposit Moneyالتنظيمي لننوك  األدا الت ود الخارلي للموارد النشرية يؤثر نشكج إيلاني على 

 نوعية دلتا ننيليريا.

حييي  علييى التسييليم حييي التوظيييفالتيي ود الخييارلي  لفييةلك أثيير ذو دعليية إ صيياةيةولييود  عييدم   .3

 ".(  0.05) عند مستوى دعلة حي مدينة عّمانالخمس نلوم حنادب 
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كلفيييية التيييي ود التيييي ود الخييييارلي حييييي التوظيييييف ) سييييتراتيليةع أثيييير ذو دعليييية إ صيييياةيةولييييود  .4

إلنتالييية حييي وتم ييي  الخنييرات( علييى ا حييي التوظيييفلييودة التيي ود الخييارلي الخييارلي حييي التوظيييف، 

   ".(  0.05) عند مستوى دعلة حي مدينة عّمانالخمس نلوم حنادب 

ولود عال ة  وية نين  نينتالتي  Khera (9101) وهذ  النتيلة تتفب ونتيلة دراسة

ممارسات إدارة الموارد النشرية )اإلستيطاق والتميين والتمويضات والتدريق والتطوير( وأدا  

 ماملين حي الننوك الخاصة والمامة واعلننية حي الهند. الموظفين اإلداريين ال
 

التيييي ود الخييييارلي حييييي التوظيييييف )لييييودة التيييي ود  سييييتراتيليةع أثيييير ذو دعليييية إ صيييياةيةولييييود  .1

عنيد  حي مدينة عّمانالخمس نلوم حنادب وتم ي  الخنرات( على الخدمة حي  حي التوظيفالخارلي 

   ".(  0.05) مستوى دعلة

التي اوض ت نان  Olannye and Okoro  (9107) تتفب ونتيلة دراسةوهذ  النتيلة 

 Deposit Moneyالتنظيمي لننوك  األدا الت ود الخارلي للموارد النشرية يؤثر نشكج إيلاني على 

 نوعية دلتا ننيليريا.

علييى الخدميية حييي  حييي التوظيييفالتيي ود الخييارلي  لكلفيية أثيير ذو دعليية إ صيياةيةولييود عييدم   .6

 ".(  0.05) عند مستوى دعلة حي مدينة عّمانس نلوم الخمحنادب 
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 التوصيات والمقترحات
 

نمد استكماج الرا ات الدراسة، توصج النا ث الى عدد من التوصيات، التي ستساعد 

  أداةها التش يلي، وذلك من خالج:على ت سين وتطوير  حي مدينة عّمانالخمس نلوم حنادب 

 الت ود الخارلي حي التوظيفلى إنالنظر  حي مدينة عّمانلوم الخمس نحنادب ضرورة  يام  .0

 . يتطلق تنفيذها وضع خطة نأهداف مياسةمن منظور استراتيلي 

الت ود الخارلي حي أن مصدر لى إ حي مدينة عّمانالخمس نلوم حنادب النظر من  نج  .9

نما  المصدرإيال  أهمية أكنر لهذا على مما يتطلق   يمة عالية، أنو ي يبعلى  التوظيف

 .تلك الفنادب على المدى النميد  يم   أدا

الت ود الخارلي حي ن حي مدينة عّمانالخمس نلوم حنادب  من  نج يادة وتوسيع اعهتمام  .3

  الة تلك الفنادب من الموارد النشرية الماهرة والكفو ة.يلني  نما التوظيف

تصاحها لي حي التوظيفالت ود الخار نخاصة مرنة  استراتيليةضرورة الممج على وضع  .4  وا 

 .لة توحر الخنرات والمهارات واليدرات وتنوعهاأمسنخاصية المدى ال مني النميد، مع مراعاتها 

مرف نإعادة الهيكلة موالهة ما يُ و  حي مدينة عّمانالخمس نلوم حنادب الممج على تطوير  .1

 .حرب الممجعادة تصميم الوظاةف لتدور  وج وا   ،لمنظماتهم التي يديرونها

من  حي مدينة عّمانالخمس نلوم حنادب ضرورة إلرا  تنديالت أساسية ولوهرية حي  .6

 فو .الك األدا الت ود الخارلي حي التوظيف نما ي يب خالج 

حنادب إيال  إهتمام أكثر نأنماد األدا  التش يلي الممتمدة حي الدراسة ال الية من  نج  .7

تؤشر مستويات النلاا للفنادب م ج  تمثلو من مماييرلما  حي مدينة عّمانالخمس نلوم 

 الدراسة.
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نالممج على تخفيض التكاليف المترتنة على  حي مدينة عّمانالخمس نلوم  يام حنادب  .8

التسليم والخدمات الميدمة كون أن وا دان من اعهداف اعستراتيلية التي تسمى لها المنظمات 

  ممكن. ومنها الفنادب م ج الدراسة تخفيض التكاليف إلى أدنى  د

المي ة التناحسية لفنادب حي ت ييب الت ود الخارلي حي التوظيف إلرا  دراسة ميدانية لتأثير  .2

 .حي مدينة عّمانالخمس نلوم 

حي المال ة الت ود الخارلي حي التوظيف   ستراتيليةالييام ندراسة نمنوان األثر الممدج ع .01

 .حي مدينة عّمانالخمس نلوم حنادب ي ح التش يلي األدا و  نظام مملومات الموارد النشرية نين
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 قائمة المراجع
 

   المراجع العربية: أوالً 

 االنجليزيةالمراجع : ثانياً 
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  المراجع العربية: أوالً 
 

 األداءأساسيات (. 9112إدريس، واةج م مد صن ي، وال الني، طاهر م سن منصور ) .0

 . اعردن، عمان: دار واةج للنشر والتو يع.لمتوازنوبطاقة التقييم ا

العالقة بين مؤشرات الطاقة االنتاجية وتصميم المخرجات واثرها (. 9116. )التميمي، نهضة .9

رسالة مالستير . داسة حالة في شركة ديالى العامة للتجهيزات الكهربائية: في اداء العمليات

 ، المراب.اللاممة المستنصرية غير منشورة، 

توظيف الموارد النشرية وتأثيرها حي  استراتيلية. (9107)اللادر، سهير وصهيود، أ مد.  .3

 042(، 28) 93، مجلة العلوم االقتصادية واإلدارية. ن ث ميداني حي و ارة ال راعة :المالي األدا 

– 074. 

حي  المنظمي: دراسة ميدانية األدا (. أثر تكنواوليا المملومات حي 9112ندى. ) اللنوري، .4

 – 036، 99، مجلة كلية بغداد للعلوم اإلقتصادية الجامعةالشركة المامة للصناعات الكهرناةية. 

066. 

توظيف الموارد البشرية واثرها في تحقيق الميزة  استراتيجية(. 9112 سن،  سن ) .1

. رسالة مالستير غير منشورة، لاممة التنافسية: دراسة تطبيقية في قطاع االتصاالت االردنية

 لشرب اعوسط، عمان، اعردن.ا

تكنولوجيا  شركات لدى الخارجية المصادر استخدام واقع. (9107)الديراوي، مهند.  .6

رسالة مالستير غير منشورة، اللاممة اإلسالمية، غ ة، .  غزة قطاع في واالتصاالت المعلومات

 حلسطين.
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ية وانمكاساتها حي ت سين إلدارة الموارد النشر  ستراتيليةالممارسات اع. (9104)سمد، خالد.  .7

دراسة استطالعية آلرا  عينة من مديري شركة ن داد للمشرونات ال ا ية/  :المنيظمي األدا 

 .940 – 917(، 71) 91، مجلة العلوم االقتصادية واإلدارية. ال عفرانية

 األدا استخدام خارطة ملرى الييمة حي ت سين  .(9101) ، إياد.والر يم ، كاظمصكنان .8

 .48 – 34، 011، مجلة اإلدارة واإلقتصاد. ليالتش ي

التش يلي  األدا (. أثر الممارسات اإلنتالية على 9100نهلت. ) واللوارنة، ،  يادالصمادي .2

مجلة جامعة تشرين الماملة حي مدينة ال سن الصناعية حي م احظة إرند.  للشركات الصناعية

 .11 – 92(، 9) 33، للبحوث والدراسات العلمية

 إدارة(. 9116هاشم حو ي. ) الم سن والمنادي، عند مؤيد الفضج،  ليم؛ يوسف ،الطاةي .01

 . دار الوراب للنشر والتو يع، عمان: األردن.البشرية: مدخل استراتيجي متكامل الموارد

عال ة اعرتناط والتأثير نين عناصر (. 9101الطويج، أكرم؛ السيا،  ياد والصفو، رياض. ) .00

راسة ت ليلية ألرا  المدرا  حي الشركة المامة لصناعة : دالتش يلي ألدا االممليات و  استراتيلية

 .22 – 71، 08، اإلدارية واإلقتصادية مجلة تكريت للعلوم. األدوية حي نينوى

حرب الممج  استراتيلية. دور (9107)عند الكاظم، ميدي؛ ال دراوي،  امد وأنو طنيخ، ليث.  .09

اليديم.  الكوحة اسمنت مممج حي تطنييية دراسة إلنتالية:التش يلي للمنظمات ا األدا حي ت سين 

 .718 – 677(، 00) 90، مجلة كلية التربية للبنات للعلوم االنسانية

تقييم فعالية تطبيق إجراءات التوظيف في الجامعات الفلسطينية في (. 9118). عودة، دينا .03

 اإلسالمية، غ ة، حلسطين.. رسالة مالستير غير منشورة، اللاممة قطاع غزة: دراسة تحليلية
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عالقة استقطاب وتعيين الموارد البشرية لتحقيق الميزة . (9101)ال اليني، ميرحت.  .04

. رسالة مالساير غير منشورة، دراسة ميدانية على البنوك العاملة في قطاع غزة :التنافسية

 ة: حلسطين.  اللاممة اإلسالمية، غ

يفي إدارة الموارد النشرية )التوظيف تأثير وظ (.9108، رمضان. )نوخرصو  ، علي ريش .01

 .76 – 101(، 9) 1، المحترف مجلة. والتدريق( على تر ية وتطوير الممارسة الرياضية

. إدارة اإلنتاج والعمليات: مرتكزات كمية ومعرفية(. 9118الالمي، غسان والنياتي، أميرة. ) .06

 دار اليا وري المملية للنشر والتو يع، عمان: األردن.

 األدا تأثير مماللات التنوع حي الموارد النشرية حي . (9104)ير وم مد، وداد. م مد، أث .07

جلة كلية م. دراسة استطالعية آلرا  عينة من مديري م طة كهرنا  اليدس ال ا ية: التش يلي

 .936 – 913، 41، اإلقتصادية بغداد للعلوم

 التش يلي: األدا  ت سين حي ةستراتيلياع النشرية الموارد مرونة . تأثير(9103)م مد، أثير.  .08

 لنوق كهرنا  م طة مديرية حي والفنيين والمهندسين من المديرين عينة آلرا  استطالعية دراسة

 ,322 – 371(، 93) 8، ومالية مجلة دراسات محاسبيةالثانية. /ال ا ية ن داد

. العلميةإدارة العمليات اإلنتاجية: األسس النظرية والطرائق . (6000) ، كاسر.المنصور .02

 دار ال امد للنشر والتو يع، عمان: األردن.

التشغيلي للشركات العاملة في  األداءأثر التغيير التنظيمي في . (9107)، مها. الهالري .91

 ، األردن.لاممة آج النيت، رسالة مالستير غير منشورة. قطاع النفط الكويتي

ن في القطاع الصناعي: دراسة العوامل المؤثرة على إنتاجية العاملي(. 9111هنية، مالد. ) .90

ير غير منشورة، اللاممة ت. رسالة مالستطبيقية على قطاع الصناعات الخشبية في قطاع غزة

 اإلسالمية، غ ة: حلسطين.
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 قائمة المالحق 

 

  (االستبانة) محكمي أداة الدراسة قائمة بأسماء :(0)الملحق رقم 

 أسئلة المقابلة :(9)الملحق رقم 

 الذين أجريت معهم المقابالت المفتوحةأسماء األفراد  :(3)الملحق رقم 

 (االستبانة) أداة الدراسة :(4)الملحق رقم 
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  (االستبانة) محكمي أداة الدراسةقائمة بأسماء  :(0)الملحق رقم 

 مكان العمل التخصص اللقب العلمي واالسم الرقم

 لاممة الشرب األوسط إدارة أعماج أ.د. أ مد علي صالح 0
 اللاممة األردنية إ صا  أ.د. م مد النميمي 9
 اللاممة األردنية إدارة أعماج مدوانأ.د. ياسر ال 3
 لاممة عمان المرنية إدارة أعماج د. ال ارث أنو  سين 4
 لاممة الشرب األوسط إدارة أعماج د. أملد طوييات 1
 اللاممة األردنية إدارة أعماج د. سامر د يات 6
 لاممة عمان المرنية إدارة أعماج د. س ر م مد أنو نكر 7
 لاممة الشرب األوسط تسويب د. سمير اللنالي 8
 لاممة عمان المرنية إدارة أعماج د. غسان عيسى الممري 2

 لاممة النترا إدارة أعماج د. م ي الدين اليطق 01
 لاممة اإلسرا  إدارة أعماج د. مراد عطياني 00
 لاممة النترا إدارة أعماج د. نضاج الصال ي 09
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قابلةأسئلة الم :(9)الملحق رقم   

 هج يستخدم الفندب استراتيلية الت ود الخارلي حي التوظيف؟ .0

 على ماذا يمتمد الفندب حي عملية اختيار الت ود الخارلي حي التوظيف؟ .9

 هج يستفيد الفندب من الت ود الخارلي حي ت ديد اعولويات التناحسية لو؟ .3

 ما الميصود نالت ود الخارلي حي التوظيف؟ وكيف يمكن ت يييو؟ .4

ثر اإلستمانة نالت ود الخارلي على األدا  التش يلي للفندب نشكج عام وعلى أداةها هج يؤ  .1

 التنلفسي نشكج خاص؟

 ما هي ايلانيات وسلنيات المتملية نالت ود الخارلي؟ .6

 ما مدى تطنيب استراتيلية الت ود الخارلي حي التوظيف؟ .7

 ؟ما هي ممي ات اإلستمانة ناستراتيلية الت ود الخارلي حي التوظيف .8

 متى يتم تطنيب استراتيلية الت ود الخارلي حي التوظيف حي الفندب؟ .2
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الذين أجريت معهم المقابالت المفتوحة األفرادأسماء  :(3)الملحق رقم   

 اسم الموظف المسمى الوظيفي اسم الفندق الرقم

  طارب عرني كاتني  مدير  سم الموارد النشرية روتانا 0
 منى نطش  الموارد النشرية مديرة  سم دنليو 9
  سن أيوق رةيس  سم التوظيف هوليداي ان 3
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(االستبانة) أداة الدراسة :(4)الملحق رقم   

 تحية طيبة.....................................  /  ة الفاضل / ة األستاذ

رجي في التوظيف التزود الخا استراتيجية" دراسة بعنوان إلجراء يسعى الباجث

في مدينة الخمس نجوم دراسة ميدانية على فنادق : التشغيلي األداءوإثرها على 

 ".عّمان
على  التزود الخارجي في التوظيف استراتيجيةبيان أثر تهدف الدراسة إلى حيث 

 لذا يرجى التكرم بتعبئة الفراغات .في الفنادق العاملة بمدينة عمان التشغيلي األداء

 علماً بأن المعلومات ستعامل بسرية وتستخدم ألغراض البحث العلمي.  ()بإشارة 

 شاكرين لكم حسن تعاونكم  والمشاركة في اإلجابة عن فقرات اإلستبانة

                                                                                                                                                                          

 الباحث

                                                                                                                                                                       

  رامي خالد النفري
 

 لوظيفيةالشخصية وا المتغيرات

 

    النوع اإلجتماعي (0)
   أنثى   ذكر

     العمر (9)
     سنة 41  – 36 من  سنة فأقل 31

     سنة 11  – 46 من     سنة 41  – 40 من

    سنة فأكثر 10

     الميهل العلمي  (3)
  بكالوريوس  أقل من بكالوريوس

  دكتوراه  ماجستير

    ت الخبرة عدد سنوا (4)
   سنوات 01 أقل من – 6 من   سنوات فأقل 1

  سنة فأكثر  01  سنة 01 أقل من  – 01 من

 المسمى الوظيفي  (1)
  رئيس قسم التوظيف  مدير إدارة الموارد البشرية

    موظف
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 التزود الخارجي في  استراتيجيةارة من عبارات الرأي بالعبارات التالية لتحديد مدى اإلتفاق بما يرد في كل عبالرجاء بيان 
  التوظيف

 الفقرة ت

 بدائل اإلجابة

 ال أوافق محايد أوافق أوافق بشدة
ال أوافق على 
 اإلطالق

 التزود الخارجي في التوظيفكلفة 

      كلفة الكلية لعملية التوظيفف إلى خف  الالتزود الخارجي في التوظي استراتيجيةتساهم  0
      البحث عن الكفاءاتف كلفة عملية التزود الخارجي في التوظي استراتيجيةوفر ت 9
      اإلستقطاب كلفةف إلى خف  التزود الخارجي في التوظي استراتيجيةتسهم  3
      ف إلى خف  كلفة عملية اإلختيارالتزود الخارجي في التوظي استراتيجيةتُمكن  4
      ف إلى خف  كلف التعيينارجي في التوظيالتزود الخ استراتيجيةتسهم  1

 في التوظيفجودة التزود الخارجي 

      التزود الخارجي إلى تقديم خدمات فندقية مميزة استراتيجيةييدي اإلستعانة ب 6
      التزود الخارجي من خبرات الفندق استراتيجيةيزيد اإلستعانة ب 7
      لخارجي من كفاءة الفندقالتزود ا استراتيجيةيزيد اإلستعانة ب 8
      التزود الخارجي في التوظيف من فاعلية الفندق استراتيجيةيعزز اإلستعانة ب 2
      التزود الخارجي باإلستثمار األمثل للكفاءات البشرية  استراتيجيةيسهم اإلستعانة ب 01

 تعزيز الخبرات

      ف أصحاب الخبرات لتحقيق الريادةتحرص إدارة الفندق على التزود الخارجي في توظي 00
      تهتم إدارة الفندق بالتزود الخارجي للموهوبين  من ذوي الخبرات عالية المستوى 09
      تفوقهللحفاظ على تسعى إدارة الفندق إلى التزود الخارجي في توظيف ذوي الخبرات العالية  03
      ف األفراد ممن لديهم دورات تدريبية متخصصة  توظيفي تهتم إدارة الفندق بالتزود الخارجي  04
      تسعى إدارة الفندق بالتزود الخارجي في توظيف الموهوبين 01

 

 

  التشغيلي األداءالرأي بالعبارات التالية لتحديد مدى اإلتفاق بما يرد في كل عبارة من عبارات الرجاء بيان 

 الفقرة ت

 بدائل اإلجابة

 ال أوافق محايد قأواف أوافق بشدة
ال أوافق على 
 اإلطالق

 التسليم

      تحرص إدارة الفندق على تقديم الخدمة الفندقية في الوقت المحدد لها 06
      مدة إنتظار النزالء لغرض حصولهم على الخدمات الفندقية مناسبةتُعد  07
      ءتحرص إدارة الفندق على تحقيق االستجابة السريعة لحاجات النزال 08
      يمتلك العاملون في الفندق القدرة على تنفيذ الخطة الخدمية في الوقت المحدد 02
      تحرص إدارة الفندق على تقديم خدمات فندقية جديدة بسرعة 91

 اإلنتاجية

      تسخر إدارة الفندق جميع قدراتها لتحقيق أهدافها المرسومة 90
      مجموعة متنوعة من الخدمات الفندقية تسعى إدارة الفندق إلى تقديم 99
      تسعى إدارة الفندق إلى تحقيق رضا كافة أصحاب المصالح 93
      تستثمر إدارة الفندق مواردها المتاحة بشكل مناسب 94
      تحرص إدارة الفندق على تحقيق اإلستفادة القصوى من عناصر عملية تقديم الخدمة الفندقية 91
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 رةالفق ت

 بدائل اإلجابة

 ال أوافق محايد أوافق أوافق بشدة
ال أوافق على 
 اإلطالق

 الخدمة

      الفندقية في  إدخال أساليب عمل جديدة ألجل تحسين أداء الخدمةإدارة الفندق تساهم  96
      الفندقية الخدمة سمعةإبداعات العاملين بهدف تحسين إدارة الفندق تدعم  97
      الفندقية على تحفيز األفراد نحو التطوير والتحسين لتقديم أفال الخدماترة الفندق إداتعمل  98
      الفندقية الخدمة تقديمأساليب تبسيط خطوات إدارة الفندق تشجع  92
      بآراء نزالئها بالخدمة بعد تقديمها تهتم إدارة الفندق 31

 

 

 

 

 

 

 


