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ممخص البحث

:لبناء ثقافة الجكدة في المنظمات الفندقية مف خالؿ ما يميModel يهدؼ هذا البحث إلى تقديـ نمكذج

 فػي المنظمػة الفندقيػةا كالمتمثمػةFeatures of Quality Culture  خصػاصص سسػماتث ثقافػة الجػكدة.1
فػػي ساألمانػػةا الثقػػةا الن ازهػػةا الخمػػك مػػف األخطػػاءا األجػػؿ الطكيػػؿا االلت ػزاـا إمكاني ػة القيػػاسا الشػػمكؿا
.قاسية سصارمةث ث
 فػي المنظمػة الفندقيػة كالمتمثمػة فػيAspects of Quality Culture  مظػاهر سجكانػبث ثقافػة الجػكدة.2
سالق ػػيـا المعتق ػػداتا الم ػػةا االتجاه ػػاتا الع ػػادات كالتقالي ػػدا االفت ار ػػات الش ػػاصعةا المع ػػارؼا الت يي ػػرا
.التنكعا األخالؽث

خصكصان كاف مديرم المنظمات الفندقية اليكـ قد استبدلكا الط ارصػؽ التقميديػة فػي األكامػر كالرقابػة بػالطراصؽ الجديػدة
لممش ػػاركة كاالس ػػتخداـ ا أم أنه ػػـ اي ػػركا م ػػف المعن ػػى كالج ػػكهر الحقيق ػػي لكس ػػاصؿ العم ػػؿ ف ػػي المنظم ػػات الفندقي ػػة

المعاصرة ا كاتجهكا نحػك ثقافػة جػكدة جديػدة عمػى اعتبػار أف ثقػافتهـ الكطنيػة الكا ػحة يمكػف أف تسػاعد فػي بنػاء
. الميزة التنافسية لمنظماتهـ
. الثقافةا الثقافة التنظيميةا ثقافة الجكدةا المنظمة الفندقية:الكممات الدالة

ABSTRACT
This Research aims at presenting a model for building up Quality culture for
hotel organizations through the following items:
1. Features of Quality culture of hotel organizations seen in Honesty, Trust,
Integrity, Guiltless, Long – Term, Commitment, Measurable, Involved &
Relentless.
2. Aspects of Quality Culture of hotel organizations seen in Values , Beliefs ,
Language , Attitudes , Customs & Traditions , Knowledge, Common
Assumptions , Change , diversity & ethics.
It should not be neglected that the hotel managers nowadays have replaced the
tradition ways in giving orders and controlling with the latest methods of
participations and usage.
In other words, they have changed the actual core and meaning of work methods
in the modern hotel organizations and headed towards a new Quality culture thinking
that their obvious national culture may help build up the competitive advantage of
their organizations.
Key Words: Culture اOrganizational Culture اQuality Culture اHotel Organization
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 .1مقدمةIntroduction :

عنػػدما دخمنػػا القػػرف الحػػادم كالعش ػريف ظهػػر الت يػػر كالتبػػدؿ فػػي المنظمػػات المتعػػددةا كمػػف بينهػػا
المنظمػات الفندقيػة .كقػد شػمؿ هػذا الت يػر الفنػادؽ الكبيػرة كالصػ يرة عمػى ح وػد سػكاء .كأصػاب هػػذا

الت ي ػػر أي ػ ػاى جميػ ػ مس ػػتكيات العممي ػػات كاألفػ ػراد فيه ػػاا كال ػػذيف يك ػػافحكف لمكص ػػكؿ إل ػػى مس ػػتكل
اإلنتاجيػة كالجػكدة كاالبتكػار المطمػكب .كمػف هػذا االتجػام أدرؾ مػديرك المنظمػات الفندقيػة الحاجػػة

لبنػػاء منظمػػات فندقيػػة حيكيػػة ا فقػػامكا باعػػادة اكتشػػاؼ كتشػػكيؿ األهميػػة القصػػكل لممػكارد البشػرية
 Human Resourcesكاستبدلت الطراصؽ التقميدية لألكامر كالرقابة كبػالطراصؽ الجديػدة لممشػاركة
كاالس ػ ػػتخداـ ا كأص ػ ػػبحكا بمثاب ػ ػػة مس ػ ػػهميف

 Guidersكمدربيف . Coaches

 Facilitatorsكمس ػ ػػاعديف  Helpersكمرش ػ ػػديف

كببساطة بدأ مػديرك الفنػادؽ اليػكـ بت ييػر المعنػى كالجػكهر الحقيقػي لكسػاصؿ العمػؿ فػي المنظمػات

الفندقي ػػة المعاصػ ػرةا أم أنه ػػـ اي ػػركا ثقاف ػػة منظم ػػاتهـ الفندقي ػػة عم ػػى اعتب ػػار أف الثقاف ػػة القكمي ػػة
كالكا حة يمكف أف تساعد في بناء الميزة التنافسية لمنظماتهـ الفندقية.

 .2مشكمة البحثProblem of Research :

لقػد احتمػػت الت يػرات المثيػرة فػػي عػػالـ األعمػػاؿ مكانهػػا منػػذ عػػاـ 1911ا كقػػد أثػػرت الت يػرات التػػي

حػػدثت فػػي الجكانػػب الثقافيػػة كفػػي عمميػػات التصػػني عمػػى رقابػػة الجػػكدة Quality Control
كمصطمح ساد في ثالثينيات القرف العشريف .كلكف ما كاف مهمػان هػك د ارسػة كيفيػة تػ ثير الت يػرات
في العمميات الصناعية عمػى الجػكدةا كهػذا يعكػس بػالطب تػ ثير الثقافػة عمػى الجػكدةا لػذا كػاف ال
بد مف إنفاؽ الكثير مػف الكقػت عمػى الجكانػب الثقافيػة بسػبب كػكف الثقافػة المحػرؾ الػرصيس لمجػكدة

اليكـ.

كانػػت قػػدرة مهنيػػي رقابػػة الجػػكدة  Quality Control Professionalsمحػػدكدة عمػػى ت ييػػر
الثقافػػة فػػي المنظمػػة الصػػناعيةس1ث.كجػػاءت بعػػض الت ي ػرات عػػف طريػػؽ جهػػكد العمػػاؿ ا كت ي ػرات
أخرل متالحقة كانت مف األعمى إلى األدنى  -مػ اإلشػارة إلػى أنػ مػف الصػعكبة بمكػاف إحػداث

الت يير -لهذا تكجب عمى مهنيي الجكدة أف يعممكا ما هي المت يرات التي تؤثر عمى ثقافة الجكدة
في المنظمة الصناعية بشكؿ عاـ ا كفي المنظمة الخدمية بشكؿ خاص .فالثقافة تيصػن مػف قبػؿ
األفراد عمى مستكل المنظمة ككؿ.
كمػف أهػـ المشػكالت المكاجهػة لممنظمػات التػي تسػعى لتنفيػذ بػراما إدارة الجػكدة الشػاممة Total
Quality Programsا كمػف بينهػا المنظمػات الفندقيػة  Hotel Organizationsهػي الحػاجز

Arnold, Kenneth L. & Michael Holler (1995): Quality Assurance: methods and
technologies, Glencoe / McGraw-Hill Book Co., Singapore , p. 6
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الثقػػافي  .Cultural Barrierلهػػذا قامػػت الكثيػػر مػػف المنظمػػات الفندقيػػة بعمػػؿ متميػػز فػػي تنفيػػذ
براما الجكدة الشاممة سكاء مف خالؿ التزامها بمتطمبات البرناما ا أك مػف خػالؿ مشػاركة عمالهػا
في الجكانب المتعددة لتخطيط كتنفيذ عممياتها الفندقيةا أك مف خالؿ تكفير التدريب المطمكب لهـ

ل ػػماف إكس ػػابهـ المه ػػارات المطمكب ػػة ب ي ػػة المحافظ ػػة عم ػػى مس ػػتكل ج ػػكدة خ ػػدماتها الفندقي ػػة ا
كالتحسػػيف كالتطػػكير المسػػتمر فػػي هػػذا المسػػتكل ا كبػػالراـ مػػف ذلػػؾ ا فػػاف جهػػكد الكثيػػر مػػف هػػذم
المنظمػػات قػػد بػػاءت بالفشػػؿ ا كمػػف جنػػى النتػػاصا فػػي كثيػػر مػػف الحػػاالت هػػك الجمػػكد التنظيمػػي
. Organizational Inertia

كػػؿ ذلػػؾ كػػاف مػػردم لعػػدـ كجػػكد ثقافػػة جػػكدة قكيػػة فػػي المنظمػػات الفندقيػػة ا كعمػػى الػػراـ مػف أنهػػا

سػػعت لتطبيػػؽ الجػػكدة الشػػاممة فيهػػا ا إال أنهػػا لػػـ تس ػ ى بالقػػدر الكػػافي لت ييػػر ثقافتهػػا التنظيميػػة
 Organizational Cultureا التػػي تعػػد ثقافػػة الجػػكدة ثقافػػة فرعيػػة منهػػا بشػػكؿ يتناسػػب م ػ
األسمكب اإلدارم الجديد.

كاننا في هذا البحث نركػز عمػى الكيفيػة التػي يمكػف مػف خاللهػا لممنظمػات الفندقيػة أف تبنػي ثقافػة
ػكذج لبنػػاء هػػذم الثقافػػة يرتكػػز عمػػى التسػػاؤالت
جػػكدة فيهػػا تكػػكف قكيػػة كمتميػزة مػػف خػػالؿ اقتػراح نمػ و

الثالثة التالية:

أ .ما هي الخصاصص األساسية لثقافة الجكدة المتميزة في المنظمات الفندقية؟.

ب .ما هي المظاهر األساسية لثقافة الجكدة المتميزة في المنظمات الفندقية؟.
ج .ما هي استراتيجيات تدعيـ ثقافة الجكدة في المنظمات الفندقية؟.

 .3أهمية البحثImportance of Research :
تك ح النقاط التالية أهمية إجراء مثؿ هذا البحث:

أ .االتجام العالمي المتزايد نحك فمسفة الجػكدة الشػاممة كممارسػاتها فػي المنظمػات الصػناعية
كالخدمية عمى و
حد سكاء ا األمر الذم يستكجب تككيف ثقافة خاصة بها.

ب .قمة الدراسات كالبحكث التي تناكلت ثقافة الجكدة في المنظماتا السيما الفندقية منها.

ج .محاكلة المساهمة في تككيف نمكذج يككف بمثابة القاعدة األساسية لبناء ثقافة الجػكدة فػي
المنظمات الخدمية بشكؿ عاـا كالمنظمات الفندقية بشكؿ خاص.

د .دراسة العالقة بيف كػؿ مػف ثقافػة المجتمػ كالثقافػة التنظيميػة كثقافػة الجػكدةا كمػدل تػ ثير
كؿ منهـ عمى اآلخر.

 .4أهداف البحثObjectives of Research :
تتمثؿ أهداؼ البحث في النقاط التالية:
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أ .ع ػ ػػرض كتق ػ ػػديـ اإلط ػ ػػار الفك ػ ػػرم كالفمس ػ ػػفي لمثقاف ػ ػػة كالثقاف ػ ػػة التنظيمي ػ ػػة كثقاف ػ ػػة الج ػ ػػكدة
كخصاصصها ا كمظاهرها كاستراتيجيات تدعيمها في المنظمات الفندقية.

ب .التع ػػرؼ عم ػػى العناص ػػر األساس ػػية لمنم ػػكذج المقت ػػرح لبن ػػاء ثقاف ػػة الج ػػكدة ف ػػي المنظم ػػات
الفندقية.

ج .تحميؿ نتاصا دراسات الثقافة كثقافة الجكدة في مجاؿ دراسات اإلدارة كاألعماؿ.

د .اقتراح مجمكعة مف التكصيات التي تؤكد مدل أهمية تطبيؽ النمكذج المقتػرح لبنػاء ثقافػة
الجكدة في المنظمات الفندقية.

 .5عناصر النموذج المقترح Elements of the Suggested Model :

يك ػػح الشػػكؿ رقػػـس1ث العناصػػر األساسػػية لمنمػػكذج المقتػػرح لبنػػاء ثقافػػة الجػػكدة فػػي المنظمػػات

الفندقية.

ثقافة الجودة

خصائص ثقافة الجودة
 األياَت.
 انثمت.
 انُضاهت.
 انخهى يٍ انخطاٌا.
 طىٌهت األجم.
 االنتضاو.
 انمابهٍت نهمٍاط.
 يتشابكت.
 صاسيت.

 .6منهج البحث:

مظاهر ثقافة الجودة
 انمٍى.
 انًؼتمذاث.
 انهغت.
 االتجاهاث.
 انؼاداث وانتمانٍذ.
 انًؼاسف.
 االفتشاضاث
 انتغٍٍش.
 انتُىع.
 األخالق.

الشكل رقم( )1عناصر النموذج المقترح

اعتمػػدنا فػػي إج ػراء هػػذا البحػػث عمػػى األسػػمكب المكتبػػي فػػي جم ػ البيانػػات عػػف الثقافػػة كالثقافػػة

التنظيميػػة كثقافػػة الجػػكدة مسػػتفيديف فػػي ذلػػؾ مػػف نتػػاصا البحػػكث كالد ارسػػات السػػابقة التػػي أجريػػت
عميهػا ا حيػث سػنقكـ بتحميػؿ أفكػػار هػذم الد ارسػات كاسػتخالص أهػـ النتػػاصا منهػا ا كمػف ثػـ تقػػديـ
مجمكعػػة مػػف التكصػػيات تفيػػد فػػي د ارسػػة إمكانيػػة تطبيػػؽ النمػػكذج المقتػػرح لبنػػاء ثقافػػة الجػػكدة فػػي

المنظمات الفندقية.
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 .7شرح المفاهيم األساسية لمنموذج :
 .1-7مفهوم الثقافة والثقافة التنظيمية :

مفهوم الثقافةThe Concept of Culture :

إف أصؿ كممة ثقافة في الالتينية  Culturaكهي ذات عالقة بكممة  Cultusكتعني العبادةس2ث.

كيقاؿ ب ف كممة ثقافة  Cultureمشتقة مف الفعؿ الالتيني  Colereالتي تعني يتعهد أك يشج

 . Cultiveكتشير هذم الكممة أي ان إلى عممية التهذيب  Refinementكالتربية Breeding
كتركيض النفس

مف مجمكعات خاصةا أم أنها مجمكعة مف المفاهيـ الهامة "االبان اير

محددة " يشترؾ فيها أع اء المجتم ( .)3كتقارف هذم الثقافة في المنظمات بشخصية األفراد .
فالبشر لديهـ سمات مستقرة كمكتسبة تساعدهـ في حماية اتجاهاتهـ كسمككياتهـ.

كنظر  Hofstede:2005إلى الثقافة باعتبارها ":البرمجة الجماعية لمعقل الذي يمكنه أن يميز

أعضاء أحد المجموعات البشرية عن المجموعات األخرى" س4ث.

عرؼ  Hitt, Black & Porter:2005الثقافة ب نها ":مجموعة متعممة من االفتراضات
كقد ّ
والقيم والسموكيات المقبولة من قبل أعضاء المجتمع " .كيعطي هذا التعريؼ صكرة كا حة
عف ماهية الثقافة ككيفية تشكمها .كيقترح أي ان ب ف الثقافة تبدأ عندما يكاج مجمكعة مف األفراد
مجمكعة مف التحديات .كفي المنظمة الفندقية يمكف أف تبدأ الثقافة عندما يكاج األع اء

األكاصؿ تحديات أكلية لمبدء بانشاء المنظمة الفندقية كخمؽ خدماتها كتكزيعها لمزباصف كاير

ذلؾس5ث.

كفي تعريؼ آخر أكردم  Omachonu & Ross :2004أك حا في أف الثقافة هي " :نموذجاً
لممعتقدات والقيم المشتركة التي تزود األعضاء في المنظمة بقواعد السموك،واألعراف المقبولة

لتنفيذ عممياتها .وهي مجموعة فمسفات وايديولوجيات وقيم وافتراضات ومعتقدات وتوقعات
واتجاهات وأعراف تربط أجزاء المنظمة مع بعضها البعض ،وتكون مشتركة بين العمال" س6ث.

( . )2عبػػد المطيػػؼ ا عبػػد المطيػػؼ س2116ث :إدارة األعمااال الدوليااة ا منشػػكرات جامعػػة دمشػػؽ ا كميػػة االقتصػػاد ،
ص .65
. Rue, Leslie W. & Lloyd L. Byars (2005): Management: Skills &Applications,
(11th ed.), McGraw-Hill, New York , P.351

() 3

() 4

. Hofstede, Geert & Gert Jan Hofstede (2005): Cultures & organizations:
software of the mind, Mc Graw – Hill, Inc., New York , p.4
() 5
. Hitt, Michael A. J.Stewart Black & Lyman W. Porter (2005): Management,
Pearson education, Inc., N. J. , p.116
() 6
. Omachonu, Vincent K., & Joel E. Ross (2004): principles of total Quality, (3rd
ed.), CRC press, Boca Raton, Florida , p.30
5

كينظر  Daft:2008إلى الثقافة باعتبارها نمكذجان مف القيـ المشتركة كاالفت ار ات حكؿ كيفية
تنفيذ األشياء

مف المنظمةا كيتـ تعمـ هذا النمكذج مف قبؿ األع اء الذيف يعممكف معان لحؿ

المشكالت الداخمية كالخارجية كينقمكف ذلؾ لألع اء الجدد لتصحيح تفكيرهـ أي ان .كاف الثقافة

الداخمية  Internal Cultureيجب أف تالصـ احتياجات البيصة الخارجية كاستراتيجية المنظمة
أي ان .كعندما يظهر هذا التكافؽ يتحقؽ األداء العالي في المنظمة نتيجة كجكد العماؿ المكاليفا
كبما أف الثقافة هي مجمكعة مف القيـ كالمعتقدات كالمفاهيـ كاألعراؼ التي يشترؾ بها أع اء

المنظمةا فاف مفهكـ الثقافة يساعد المديريف في فهـ الجكانب الخفية كالمعقدة لمحياة

التنظيميةس7ث.كقد حدد الزهراني  2117 :خصاصص كسمات الثقافة فيما يمي

س 8ث

:

" إنها كؿ مركبا متكاممةا ذات خاصية إنسانية اجتماعيةا متصمة كمستمرةا مكتسبةا مت يرة
كمتطكرةا تراكميةا سريعة التكيؼا تكاج الصراع ".

إف الثقافة طريقة حياة كعالـ يتـ التفكير مف خالل ا كهي تمعب دك انر مزدكجان ا فمف جهة تكثر
في السمكؾ التنظيمي Organizational Behaviorمف خالؿ ما تحتكم مف تصكرات كمعايير

و
كمعاف كقيـ كمفاهيـ كدالالت تساهـ في تش يؿ أنماط التفكير المكجهة لمسمكؾ في
كرمكز
المنظمات الفندقيةا كمف ناحية أخرل تمثؿ المرجعية المفسرة لمبراما كالقكاعد كالسياسات

كالتعميمات كاألذكنات كالطقكس كاالعتبارات المقيدة لسمكؾ األفراد في المنظمات الفندقيةس9ث.

كلكي تعمؿ المنظمات الفندقيةا فاف مجمكعة السمات كالخصاصص المؤكدةا أك نماذج

الشخصيات المرنة يجب أف تؤلؼ مجمكعة مف العناصر المشتركة .كانطالقان مف هذم الفكرة ا
يمكف أف تكصؼ المنظمات الفندقية بتعابير مشابهة ا فقد تككف مؤذية أك عدكانية أك صديقة أك
مفتكحة أك إبتكارية أك محافظة أك اير ذلؾ  .كعمى هذا ا فاف المكانة الرفيعة ا كالقكاعد اير

المكتكبة كالمعايير المشتركة كايرها تمعب دك انر رصيسيان ىَ في ت يير كتحكيؿ ثقافة المنظمةا كيتـ
إيصاؿ ثقافة المنظمة عف طريؽ الكيفية التي يسمؾ بها األفراد ا كعف طريؽ إقامة نظاـ لمقيمة

– Daft, Richard L. (2008): New Era of Management, (2nd ed.), Thomson: South
Western, Australia , p.85
( . )8الزهراني ا عبداهلل بف عطية س2117ث :أثر الثقافة التنظيمية عمى أداء العاممين بالمممكة العربياة الساعودية
.
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 :دراسة ميدانية مقارنة بين المنظمات الحكومية والخاصةا أطركحػة دكتػكرام ايػر منشػكرة ا جامعػة دمشػؽ

ا كمية االقتصاد  ،ص .55

( . )9الرش ػػيد ا ع ػػادؿ محم ػػكد س2113ث :اإلدارة كالثقاف ػػة  :المكاءم ػػة ب ػػيف البػ ػرادايـ كالس ػػياؽ ا بح ػػكث كأك ارؽ عم ػػؿ
المؤتمر العربي الراب في اإلدارة  :القيادة اإلبداعية لتطوير وتنمية المؤسسات في الوطن العرباي ا – 13

 16تشريف أكؿ ا المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية ا كهيصة تخطيط الدكلة ا دمشؽ  ،ص.36
6

كبناء عمي ا
يتـ إبالا كاعالن مف خالؿ الطقكس كالشعاصر كالمراسـ كاألساطير كاألفعاؿ .
ن
تعرؼ ثقافة المنظمة ببساطة عمى أنها  " :أسموب قيامنا وممارستنا لألشياء"س11ث.
يمكف أف ّ
إف مصطمح الثقافة يستعمؿ بشكؿ جماعي بحيث يشير إلى أكثر مف مجمكعة كاحدة مف

االتجاهات أك المعتقداتا فالنمكذج الخاص لممعتقدات كالقيـ كالسمككيات يبرهف عمى أن صحيح
كمفيد عندما يتناسب م

أع اء المنظمةا كالسيما الجدد منهـ .لذلؾ فان يسمح لمثقافة

التنظيمية بالت ير عندما تت ير المعتقدات كالقيـ كالطراصؽ التي تـ تعممها بحيث تتناسب م
الظركؼ كاألك اع البيصية المت يرة.

مفهاااوم الثقافاااة التنظيمياااة وعالقتهاااا بثقافاااة الجاااودة :
Organizational Culture

The Concept of

تعرؼ الثقافة التنظيمية عمى أنها " :مجموعة من القيم والمعتقدات واالتجاهات الرئيسة

المشتركة بين األعضاء التنظيميين" .كاالبان ما يتـ إيجادها عف طريؽ مالكي المنظمة ا كيتـ
المحافظة عميها مف خالؿ إخبار القصص التنظيمية كاالحتفاؿ ب بطاؿ المنظمة ا كأما الثقافة
أهدافان إستراتيجية كا حة

تركج مشاركة العماؿ كت
المتكيفة  Adaptive Cultureفهي التي ّ
فعاؿ القيـ كالمعتقدات التنظيمية
لممنظمة كتكج الجهكد نحك تمؾ األهداؼ ا كتحدد بشكؿ ّ
كتعممها ا ككؿ ذلؾ بهدؼ الكصكؿ إلى حجـ مبيعات أكبر ا كعاصد أف ؿ عمى األصكؿ ا

كأرباح مثمى كجكدة أعمى ا كأخي انر تحقيؽ ر ا العامؿ الذم يقكد في نهاية المطاؼ لتحقيؽ ر ا

الزبكف Customer Satisfactionس11ث.

كعرؼ  Schermerhorn, Hunt &Osborn:1994ثقافة المنظمة عمى أنها ":نظام من
ّ
المعتقدات والقيم المشتركة التي تطور ضمن المنظمة ،والتي ترشد وتوجه سموك أعضائها.
ويشار إلى هذا النظام في أوضاع األعمال  ،غالباً بثقافة الشركة ."Corporate Culture

م العمـ أف هناؾ داصمان اختالؼ في شخصيات األفرادا كعدـ كجكد تشاب كامؿ بيف ثقافتيف
تنظيميتيف مهما بم ت درجة التشاب بينهما .لذلؾ يعتقد مفكرك كاستشاريك اإلدارة أف االختالفات
الثقافية يمكف أف يككف لها أثر هاـ عمى أداء المنظمات ا كنكعية سجكدةث حياة العمؿ

ألع اصهاس12ث.

()11

. Rue, Leslie W. & Lloyd L. Byars (2005) , op.cite , p.364
– . Williams, Chuck (2008): Effective Management, (3rd ed.), Thomson: South
Western, Australia , p. 50
()12
. Schermerhorn, John R, JR. James G. Hunt & Richard N. Osborn (1994):
Managing Organizational Behavior, (5th ed.), John Wiley & Sons, Inc., New
York , p. 426
()11
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كفي تعريؼ آخر أكردم  Thornhill ,Lewis,Millmore & Saunders :2000إف ثقافة

طورت خالل
المنظمة هي" :أنواع المعتقدات والقيم والطرائق التي تم تعممها بالتجربة  ،والتي ّ
دورة حياة المنظمة وتاريخها  ،حيث تظهر في ترتيبات موادها ،وفي سموكيات أعضائها" س13ث.
كتتمخص كظاصؼ ثقافة المنظمة في:
أ .إعطاء األفراد هكية تنظيميةا حيث أف مشاركة العامميف بنفس القيـ كالمدركات يمنحهـ
الشعكر بالتكحدا مما يساعد عمى تطكير اإلحساس ب رض مشترؾ.

ب .تسهيؿ االلتزاـ الجماعي نتيجة الشعكر بكجكد هدؼ مشترؾ تسعى المنظمة إلى تحقيق .
ج .تعزيز استقرار النظاـ مف خالؿ التعاكف كالتنسيؽ الداصـ بيف أع اء المنظمة.

د .تشكيؿ السمككيات مف خالؿ مساعدة األفراد عمى فهـ ما يدكر حكلهـ.

كتت ثر الثقافة التنظيمية باألبعاد الستة التالية بشكؿ عاـ س14ث:

" القيـ Valuesا التنكع النسبي Relative Diversityا المكافآت كتخصيص المكارد
Resources Allocation & Rewardsا درجة الت يير Degree of Changeا معنى
الممكية A Sense of Ownershipا قكة الثقافة ". Strength of the Culture

كتمثؿ هذم األبعاد أسمكبان منظمان كرسميان لفهـ الثقافة التنظيمية .كيستخدـ األفراد في الممارسة

العممية تعابير كثيرة في كصؼ الثقافة .كيعترؼ  2119 :DuBrin, Andrew J.ب ف مفهكـ

الثقافة التنظيمية سهؿا كلكن يحمؿ نتاصا شاقة جدان .كيك ح نتاصا أك م اميف الثقافة
التنظيمية في الشكؿ رقـ س2ث.

اإلَتاجٍت وانجىدة وانشوح انًؼُىٌت

انًٍضة انتُافسٍت وانُجاح انًانً

انثمافت
انتُظًٍٍت

االبتكاس

لابهٍت انتكٍف يغ حاالث االَذياج واالستحىار

تالئى كم يٍ انفشد وانًُظًت

تىجٍه انُشاط انمٍادي

الشكل رقم ( )2مضامين الثقافة التنظيمية

. ThornHill, Adrian ،Phil Lewis ،Mike Millmore & Mark Saunders (2000):
Managing Change: human Resource Strategy Approach, Pearson Education
LTD., Harlow , p. 69
– . DuBrin, Andrew J. (2009): Essentials of Management, (8th ed.), South
Western Cengage Learning, Australia , p. 276
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تكثر الثقافة التنظيمية عمى تعزيز إدارة الجكدة الشاممة  .لذا يجب عمى إدارة المنظمة الفندقيػة أف
تسعى لتعزيز الثقافة المناسػبة التػي تنسػجـ مػ فمسػفة الجػكدة الشػاممة .كهنػا يبػرز دكر اإلدارة فػي
إعادة بناء ثقافة المنظمة الفندقية بما يتالءـ م ثقافة الجكدة الشاممة مف خػالؿ قيمهػا كمعتقػداتها

التػػي تحػػكؿ دكر العمػػاؿ مػػف أداء كظيفػػة

ػػيقة مكجهػػة نحػػك المهمػػة إلػػى كظػػاصؼ متعػػددة األبعػػاد

س15ث .كيك ح  Woods:1996في الشكؿ رقـ س3ث ثقافة الجكدة المقادة بالمديريف الذيف يػدرككف
أف منظمتهـ مكجكدة لتدعيـ العالقة بينها كبيف زباصنها.

إداسة انًُظًت

دساست انُظى

سضا انضبىٌ

ثمافت انًُظًت انًىجهت نخذيت
انضبىٌ
انتذػٍى
وانتغزٌت
انؼكسٍت

انتشكٍض ػهى انؼًهٍاث وانؼًم رو
انمًٍت انًضافت نهىصىل إنى إسؼاد
انضبىٌ

تحمٍك سضا انضبىٌ  ،وإسؼاد
انؼًال وتحفٍضهى نهؼًم  ،وصٌادة
أسباح انًُظًت

الشكل رقم ( )3ثقافة الجودة المقادة بالمديرين الذين يدركون أن
منظمتهم موجودة لتدعيم العالقة بينها وبين زبائنها.

كيك ػػح المرسػػي  2117 :محػػددات الثقافػػة التنظيميػػة فػػي  " :التػػاريل كالممكيػػة & History
 Ownershipا الحج ػػـ  Sizeا التقان ػػة  Technologyا ال اي ػػات كاأله ػػداؼ

& Goals

 Objectivesا البيصة  Environmentا األفراد " Peopleس16ث.

كينػػادم  Bubshait :2000بػ ف الثقافػػة التنظيميػػة نشػ ت مػػف عمػػـ األجنػػاس Anthropology
كعمػػـ االجتمػػاع  Sociologyمػػف أجػػؿ السػػعي لفهػػـ هػػذم الثقافػػة فػػي المنظمػػات الفندقيػػةا كمنهػػا

( . )15المحياكم ا قاسـ نايؼ عمكاف س2116ث  :إدارة الجودة في الخادمات  :مفااهيم  ،عممياات  ،تطبيقاات ا دار
الشركؽ ا عماف  ،ص .151
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 .المرسي ا جماؿ الديف س2117ث :الثقافة التنظيمية والتغيير ا الدار الجامعية ا اإلسكندرية ا ص .29
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تمثؿ ثقافة الجكدة جزءان محددان مف مفهكـ القيمة الذم يحافظ عمى الجكدة

مف معتقػدات الثقافػة

التنظيمية كعناصرها التي تتككف مف كجهة نظر  Ott :1989مف العناصر الخمسة التالية

س17ث

:

" الم ػػة Languageا الرمػػكز كاألشػػياء الماديػػة كالمممكسػػة Artifacts & Symbolsا نمػػط

السػمكؾ Pattern of Behaviorا االفت ار ػػات األساسػية Basic Assumptionsا الثقافػػات
الفرعية ."Subcultures

كترتبط الثقافة التنظيمية كثقافة الجػكدة كػؿ منهمػا بػاألخرلا كيك ػح الجػدكؿ رقػـ س1ث بعػض قػيـ

الثقافة التنظيمية

مف المدخؿ التقميدم ك مف مدخؿ ثقافة الجكدة الشاممة.
المدخل التقميدي لمثقافة

مدخل ثقافة الجودة الشاممة
 .1التخطيط طكيؿ األجؿ

 .1فكر قصير األجؿ

مكج بالعممية
.2
ّ
مكج بالجكدة
.3
ّ

مكج بالسمعة سالنتيجة النهاصيةث
.2
ّ
مكج بالكمية
.3
ّ

مكج بالنظاـ
.4
ّ
 .5يركز عمى الزبكف

مكج بالحرفة
.4
ّ
 .5يركز عمى المشرؼ

 .6التحسيف المستمر

 .6معايير أك مكاصفات

 .7االتصاؿ في اتجاهيف

 .7اتصاؿ في اتجام كاحد

 .8العمؿ الجماعي

 .8العمؿ الفردم

 .9التعميـ كالتدريب
 .11حؿ المشكمة

 .9االبان يككف التدريب اير منتا
 .11المسؤكلية الخط عف االتجام

 .11االتجام الكقاصي

 .11االتجام التصحيحي

 .12ال يكجد حكاجز بيف األقساـ

 .12األقساـ تعمؿ بشكؿ منفصؿ

 .13حصة سكقية أكبر

 .13تخفيض التكمفة

التكج التقاني
ّ .14
 .15هيكؿ مسطح

 .14التكج بالمهارة
 .15هيكؿ هرمي

 .16الرقابة الداخمية عمى األفراد

 .16الرقابة الخارجية

الجدول رقم ( )1بعض قيم الثقافة التنظيمية ضمن
المدخل التقميدي وضمن مدخل ثقافة الجودة الشاممة.

إف التحػػكؿ النػػاجح إلػػى إدارة الجػػكدة الشػػاممة يتطمػػب كجػػكد ثقافػػة تنظيميػػة مت ي ػرةا كتكػػكف مهمػػة

ت يير الثقافة التنظيمية أكثر تعقيدان في حالة جهكد تنفيذ إدارة الجكدة الشػاممة .كلكػي ن يػر الثقافػة
Quality Culture for a Successful
international Quality Conference,
Beyond 2000: challenges and
engineers and the Saudi Arabian

. Bubshait , Khaled A. (2000): Developing
Quality improvement program , First Gulf
exhibitions & workshops (2000): Quality
opportunities 2000, the Bahrain Society of
Quality Council , p.19
11
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التنظيميةا فاف الخطكة األكلػى هػي تقيػيـ الثقافػة التنظيميػة الحاليػة باسػتخداـ أداة مناسػبةا كعندصػذ

يمكف مقارنة المعمكمات التي تـ الحصكؿ عميها م نمػكذج إدارة الجػكدة الشػاممة لتحديػد الفجػكات

 Gapsالتي يجب إاالقهاس18ث .كيقترح  Bubshait:2000إطا انر لتقييـ كتطكير ثقافة الجػكدة كمػا
هك مك ح في الشكؿ رقـ س4ث.

يشاجؼت أهذاف وسسانت
وسٍاساث انجىدة فً انًُظًت

تمٍٍى لٍى ثمافت انجىدة
انسائذة

تحذٌذ انمٍى انثمافٍت انًشغىبت
فً انًُظًت

تحذٌذ انفجىة بٍٍ انمٍى
انًشغىبت وانسائذة
اختباس انفشضٍاث يٍ
اجم انتحسٍٍ
هم انفجىة
هايت

تجاهم

تحذٌذ انؼًم انتصحٍحً انًُاسب
استًش
تُفٍز انؼًم انتصحٍحً

الشكل رقم ( )4إطار مقترح لتقييم وتطوير ثقافة الجودة في المنظمة

يت ػػح لن ػػا م ػػف الش ػػكؿ الس ػػابؽ أف المنظم ػػة تق ػػيـ ثقافته ػػا األساس ػػية بش ػػكؿ دكرما كتت ػػاب تط ػػكر

االتجاهات كفقان لمقياس الرتبا كلمبدء بالقيـ المراكبػة لثقافػة الجػكدةا يجػب أف نقػكـ أكالن بمراجعػة

رسػػالة المنظمػػة كمتطمبػػات المنافسػػة السػػكقيةا كأكثػػر خطػػكة حاسػػمة فػػي هػػذم العمميػػة هػػي تحديػػد
العمؿ المناسب إلاالؽ الفجكات الثقافية .لذا يجػب أف تحػدد األعمػاؿ التصػحيحية بعنايػة كدقػة ا

كيمكف أف تت مف هذم األعماؿ :

 .1تقديـ التدريب المناسب لمعماؿ.
 .2تطكير نظاـ مناسب لمحكافز.

 .3تطكير سياسة التقدير كالمكافآت.
 .4االستقطاب المناسب.
. Bubshait , Khaled A. (2000) , op.cite ,p. 21
11
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 .5تطكير أك ت يير سياسة الجكدة كأهدافها كرسالتها.

.2-7مفهوم ثقافة الجودة وأبعادها:

إف التعريػؼ األبسػط لثقافػة الجػكدة  Quality Cultureقيػدـ مػف قبػؿ Juran & Gryna:1993
حيث نظ ار إلى ثقافة الجكدة عمى أنها  ":نمط العادات والمعتقدات والسموكيات البشرية المرتبطة
باااالجودة "س19ث .كفػػي تعريػػؼ آخػػر تػػـ النظػػر إلػػى ثقافػػة الجػػكدة باعتبارهػػا نظام ػان لمقػػيـ التنظيميػػة
 Organizational Valuesالت ػػي تن ػػتا ع ػػف تم ػػؾ البيص ػػة المكاتي ػػة لت س ػػيس الج ػػكدة ا كتحقي ػػؽ

التحسػ ػ ػػيف المسػ ػ ػػتمر لهػ ػ ػػا ا كتت ػ ػ ػ لؼ مػ ػ ػػف القػ ػ ػػيـ  Valuesكالتقاليػ ػ ػػد  Traditionsكاإلج ػ ػ ػراءات
 Proceduresكالتكقعات  Expectationsالتي تعزز الجكدة في المفاهيـ التنظيميةس21ث.

كبػػذلؾ فػػاف ثقافػػة الخدمػػة الفندقيػػة تشػػير إلػػى أن ػكاع المعتقػػدات كالقػػيـ كالط ارصػػؽ التػػي تػػـ تعممهػػا

بالتجربػػةاكالتي طػػكرت خػػالؿ دكرة حيػػاة هػػذم الخدمػػة كتاريخهػػاا حيػػث تظهػػر فػػي ترتيبػػات مكادهػػا
كفي سمككيات مكظفي الفندؽ س21ث.

كمف هنػا يجػب البحػث فػي القػيـ التنظيميػة الحقيقيػة التػي تظهػر فػي سػمككيات مػكظفي المنظمػات

الفندقية ا بحيث ال تككف مجرد كالـ ييقاؿ ا أك إعالف يينصب ا كاذا كانت ثقافة المنظمة الفندقية
ه ػػي نظ ػػاـ قيمه ػػا ا فكي ػػؼ يتجم ػػى ذل ػػؾ ف ػػي س ػػمككها التنظيم ػػيا كالمه ػػـ هن ػػا أف تعت ػػرؼ المنظم ػػة
الفندقية بثقافة جكدة خدماتها  .كمف السهكلة بمكاف التعػرؼ عميهػا مػف خػالؿ العناصػر األساسػية

التي يت منها التعريؼ السابؽ لثقافة الجكدة ا فالمنظمػات الفندقيػة التػي لػديها ثقافػة جػكدة متميػزة
لديها مجمكعة مف الخصاصص المشتركة التي تميزها عف ايرها مف المنظمات الفندقية التي لػيس

لها ثقافة جكدة ب ض النظر عف أنكاع الخدمات الفندقية التي تقدمها.

كيحدد  Rampersad:2001المككنات العشر لثقافة الجػكدة الكاجػب أخػذها بعػيف االعتبػار عنػد
تنفيػ ػػذ ب ػ ػراما الجػ ػػكدة الشػ ػػاممة فػ ػػي المنظمػ ػػات الفندقيػ ػػة كهػ ػػي  :القكاعػ ػػد كالسياسػ ػػات ا األهػ ػػداؼ
كالمق ػػاييس ا األعػ ػراؼ كالع ػػادات ا الت ػػدريب ا األح ػػداث كالم ارس ػػـ ا الس ػػمككيات اإلداري ػػةا التق ػػدير

كالمكاف ة ا االتصاالت ا البيصة الفنية ا الهيكؿ التنظيميس22ث.

Juran, J. M. & Frank M. Gryna (1993): Quality planning and analysis: from
product development through use, (3rd ed.), Mc G raw – Hill, Inc., New York ,
p.158
. Goetsch, David L. & Stanley Davis (1994): Introduction to total Quality:
Quality, productivity, competitiveness, Macmillan collage publishing co., Inc.,
New York , p.122

.

()19

()21

. ThornHill, Adrian & Others (2000): Managing Change: human Resource
Strategy Approach, Pearson Education LTD., Harlow, P.69

()21

. Rampersad,

()22

Hubert K. (2001): Total Quality Management: an executive guide
to continuous improvement, Springer – Verlag, Berlin , p. 143
12

لقػػد حػػدد جػػكدة  2114 :جكانػػب ثقافػػة الجػػكدة فػػي المنظمػػة كهػػي  :التركيػػز عمػػى الزبػػكف ا أداء
العمؿ الصحيح مف المرة األكلى ا التفاني في العمؿ ا احتراـ اآلخريف ا الصػدؽ فػي التعامػؿ مػ

اآلخريف ا الخط هك فرصة التطكر ا عدـ التقيد بالعالقات الرسمية بهدؼ إجراء اتصػاالت أكثػر

فعاليػة ا إتبػػاع التمييػػز فػػي نهجنػػاس23ث .كلتعزيػػز هػػذم الجكانػب ال بػػد مػػف التركيػػز عمػػى اػػرس ثقافػػة
الجكدة ا كهذا يعد مف أهـ األشياء التي تق عمى عاتؽ اإلدارة العميا ا كتحديد التزامها بػالجكدة ا

كالت كيد عمى عممية التعمـ  Learningب ية الكصكؿ إلى السمككيات كاألنشػطة المراكبػة الممكػف
تعممهػػا عػػف طريػػؽ التجػػارب كالرمػػكز كالسػػمككيات الكا ػػحة .كتقػػدـ مككنػػات نظػػاـ الجػػكدة الشػػاممة
إمكانيات الت يير التي تعد بمثابة آليات الت يير الثقافي كما هي مك حة في الجدكؿ رقـ س2ث.
التركيز

إلى وضع الجودة الشاممة

من الوضع التقميدي

التخطيط

المكازنات قصيرة األجؿ

الق ايا اإلستراتيجية المستقبمية

التنظيـ

سمسمة األكامر

المشاركة كالتمكيف

الرقابة

إعداد تقارير الت ير

مقاييس الجكدة كمعمكمات مف أجؿ الرقابة الذاتية

االتصاؿ

مف األعمى إلى األدنى

مف األعمى إلى األدنى ا كمف األدنى إلى األعمى.

الق اررات

يكميان كادارة لألزمات

ت يير مخطط

اإلدارة الكظاصفية
إدارة الجكدة

متكاممة كذات كظاصؼ تقاطعية

يقة كمتنافسة

كقاصية مستمرة في جمي الكظاصؼ كالعمميات

ثابتة كمقتصرة عمى التصني

الجدول رقم ( )2مقارنة بين الوضع التقميدي ووضع الجودة الشاممة

إف ت سيس كبناء ثقافة الجكدة يشب إلى و
حد ما بناء المنازؿ ا ففي البداية يجب أف تك

القكاعد

األساسػػية التػػي تبػػدأ بتطػػكير عمميػػة فهػػـ قػكانيف الت ييػػر التنظيمػػيOrganizational Change

كفؽ الخطكات األربعة التالية س24ث:

أ .فهم التاريخ الواقع خمف الثقافة الحالية  :فالثقافات التنظيميػة ال تحػدث فقػط ا فػالبعض يقػكؿ
إف السياس ػػة الحالي ػػة تخم ػػؽ التنافس ػػية ا كال ػػبعض اآلخ ػػر يق ػػكؿ إف التقمي ػػد ه ػػك بمثاب ػػة ح ػػاجز ا
ف كقػػات كظػػركؼ الت ييػػر ال تمػػر بػػدكف انتقػػاد كتكػػكف السياسػػات كالتقاليػػد كالجكانػػب األخػػرل فػػي

الثقافة الحالية قابمة لممسػاءلة .كفػي ظػركؼ مختمفػة ال بػد مػف تعمػـ التػاريل الكاقػ خمػؼ الثقافػة

الحالية قبؿ محاكلة ت ييرها.

ب .تحسين األنظمة بدالً من العباث بهاا :إف العبػث باألنظمػة ال يعنػي تحسػينهاا فالعبػث يظهػر
عنػػدما تنفػػذ الت ي ػرات بػػدكف فهػػـ لكيفيػػة عمػػؿ النظػػاـ كالحتياجػػات الت ييػػر كلمػػاذا يػػتـ ذلػػؾ ؟ .ا

( . )23جكدةا محفكظ أحمد س2114ث :إدارة الجودة الشاممة :مفاهيم وتطبيقاتا دار كاصؿ لمنشػرا ط1ا عمػاف ،ص
.48
()24
. Goetsch, David L. & Stanley Davis (1994) , op.cite , p. 125
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كلكػػي نحسػػنها البػػد أكالن أف نفهػػـ مػػا هػػك الشػػيء الخػػاط ا كلمػػاذا نقػػكـ بػػالت يير لمكصػػكؿ إلػػى

األف ؿا ككيؼ يتـ ذلؾ؟.

ج .االستعداد لإلصغاء والمالحظة  :فاألفراد هـ المثبطات الرصيسية لمت يير في أية منظمةا كمف
السهكلة بمكاف أف يحبطكا كيتبنكا أم اتجام ا كالمشكمة في ذلؾ أف األفراد في مثؿ هذا االتجػام
هـ نفسهـ األفراد العاممكف في المنظمة ا كلهذا السبب ال بد مف لفت األنظار إلى عمؿ األفراد

في المنظمة بحيث يككنكا مستعديف لالسػتماع كالمالحظػة[ حػاكؿ أف تسػم مػا ييقػاؿ ا كتالحػظ
ما ال ييقاؿ]  .فالعماؿ يجب أف يككنكا مستمعيف جيديف كذلؾ لتفعيؿ مشاركتهـ في الت يير.

د .إشاااراك كااال فااارد ياااؤثر عماااى التغييااار  :فػػاألفراد سػػيقاكمكف الت ييػػر ا كهػػذا هػػك سػػمكؾ الفػػرد
الطبيعػػي كػػكنهـ ال يحبػػكف الت ييػػر  .كقػػد يكػػكف أثػػر الت ييػػر مسػػتحيالن عنػػدما يشػػعر النػػاس أف

الت يير قد فيرض عمػيهـا لهػذا يكػكف األسػمكب األكثػر فعاليػة ل ػماف أف العمػاؿ يقبمػكف الت ييػر
هك إشراكهـ في تخطيط كتنفيذ الت ييراتا كاعطاءهـ فرصة لمتعبير عف قمقهـ كمخاكفهـ .كهػذا
م ػػا يت ػػيح له ػػـ الت م ػػب عم ػػى مش ػػكالت الت يي ػػر كالتع ػػاكف معه ػػا بح ػػذر ا حي ػػث أف تجاه ػػؿ ه ػػذم

المشكالت قد يخمؽ مشكالت أخرل كبيرة.

وينااادي Goetsch & Davis:1994ب ػػركرة الػػتعمـ مػػف خػػالؿ النظػػر إلػػى ثقافػػة الجػػكدةا ألف
جػػزءان كبيػ انر مػػف أسػػس ثقافػػة الجػػكدة تبػػدك مػػف خػػالؿ النظػػر إليهػػاا حيػػث أنهػػا تشػػترؾ بالخصػػاصص

التاليةس25ث:

أ .فمسفة اإلدارة.
ب .الت كيد عمى أهمية المكارد البشرية في المنظمة الفندقية.
ج .مراسـ االحتفاؿ باألحداث التنظيمية.

د .التقدير كالمكافآت لمعماؿ الناجحيف.

ق .الشبكة الداخمية الفعالة إليصاؿ الثقافة.
ك .القكاعد اير الرسمية لمسمكؾ.

ز .نظاـ القيـ.

ح .معايير األداء.

ط .الشخصية التنظيمية القكية.
م .معرفة قكانيف الت يير التنظيميا كفهـ خصاصص المنظمات.

إف الت يػرات التػي أحػدثتها ثػكرة الجػكدة  Quality Revolutionأدت إلػى إحػداث ت يػرات هامػة
فػػي نظػػاـ القػػيـ كالمعتقػػدات كالسػػمككيات التػػي تشػػكؿ بمجممهػػا الثقافػػة التنظيميػػة لممنظمػػة ا خاصػػة

. Goetsch, David L. & Stanley Davis (1994) , op .cite , p. 126
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أف ثػكرة الجػكدة الشػاممة تقػػكـ عمػى فكػرة التحسػػيف المسػتمر ا كتحقيػؽ ر ػػا الزبػكف ا كهػذا يشػػير
كّ
إلى أف الزبكف هك أحد أطراؼ المنظمة ا فهك ال يتمقى مخرجاتها فقط ا كانما يشاركها في عممية
التصػػميـ كاإلنتػػاج كالخدمػػة كبالتعػػاكف كالتشػػارؾ م ػ عمػػاؿ المنظمػػة الػػذيف هػػـ الزبػػاصف الػػداخمييف

 Internal Customersمما يدؿ عمى أف لمثقافة ت ثي انر كبي انر فػي سػمككيات األفػراد ا ممػا يتطمػب
في البداية تككيد التزاـ اإلدارة العميا بهذم الفمسفة كت صيؿ ثقافتها في مكاجهة تحديات تطبيؽ هػذم

الفمسفة الجديدة ا لذا ال بد مف إعادة النظر في ثقافة الجكدة الساصدة في المنظمػة ا كالت كيػد عػؿ

أهمية الت يير الثقافي ا كمف هنا فاف تبني المنظمات الفندقية لثقافة الجػكدة يمزمهػا بت ييػر ثقافتهػا

التنظيميةس26ث.

كب ػرأم النجػػار 1995 :إف المت ي ػرات المػػؤثرة عمػػى نش ػ ة ثقافػػة الجػػكدة فػػي المنظمػػات الفندقيػػة مػػا
يميس27ث:

أ .فمسفات كقيـ كشخصيات المؤسسيف األكاصؿ لممنظمة.

ب .ممارسات كسياسات إدارة المكارد البشرية في اختيار العامميف.
ج .تصرفات كسمككيات إدارات المنظمة الفندقية.

د .عممية التطبي أك التكيؼ االجتماعي .Socialization
كتػػنعكس الثقاف ػة فػػي سياسػػات كأفعػػاؿ اإلدارة التػػي تقػػكد ممارسػػات المنظمػػة الفندقيػػة ا لػػذلؾ فػػاف
المنظمات التي تؤمف بمبادئ الجكدة الشاممة تككف أكثر قدرة عمػى تنفيػذ هػذم الممارسػات بنجػاحا

كاف أفعػػاؿ إدارتهػػا تعكػػس ثقافتهػػا السػػمككية .كيقػػكد السػػمكؾ األف ػراد لمتفكيػػر ب سػػمكب صػػحيح فيمػػا
يخص تطكير ثقافة الجكدة في المنظمة الذم يعتمػد بػرأم Evans & Lindsay :2008عمػى ":
القيادة ذات الرؤيا ا التكج بالزبكف ا التعمـ التنظيمي كالشخصي ا تثميف جهكد العماؿ كالشػركاء

ا سػ ػػرعة التحػ ػػرؾ ا التركيػ ػػز عمػ ػػى المسػ ػػتقبؿ ا اإلدارة مػ ػػف أجػ ػػؿ االبتكػ ػػار ا اإلدارة بالحقػ ػػاصؽ ا

المسؤكلية االجتماعية لممنظمة ا التركيز عمى النتاصا كخمؽ القيمة ا إتباع منظكر النظـ "س28ث.

كيعتقػػد  Williams:1999أنػ بػػدكف ت ييػػد قػػكم لثقافػػة الجػػكدةا فػػاف إدارة الجػػكدة الشػػاممة تصػػبح
مجرد برناما جديد يتكق ل الفشؿا لذلؾ فمف ال ركرم أف نفهـ ماهية الثقافة التنظيميةا ككيفية

إنش ػاصهاا ككيػػؼ يمكػػف تعػػديمها .كمػػا أف الثقافػػة التػػي تػػدعـ الجػػكدة فػػي المنظمػػة الفندقيػػة ليسػػت
( . )26الطػػاصي ا يكسػػؼ حجػػيـ كآخػػركف س2119ث :نظااام إدارة الجاااودة فاااي المنظماااات اإلنتاجياااة والخدمياااة ا دار
اليازكرم ا عماف ا ص .215

()27

 .النجػػار ا محمػػد عػػدناف س1995ث :إدارة األفاااراد  :إدارة الماااوارد البشااارية والساااموك التنظيماااي ا منشػػكرات

جامعة دمشؽ ا كمية االقتصاد ا ص .382
. Evans, James R. & William M. Lind say (2008): the management and control
of Quality, (7th ed.), Thomson: south – western, Australia , p. 123
15

()28

ابتكا انر فكريان كجاه انز كمناسبان لكؿ شيءا كانما يجب أف تنمك كتن ا كيساندها الجمي ا كحيث أف
لكؿ منظمة ثقافتها سكاء أكانت مدركسة بعناية أـ تيرؾ لها العناف لتتطكر مف تمقاء نفسهاس29ث.
.3-7شرح العناصر األساسية لمنموذج المقترح:
 .1-3-7خصائص ثقافة الجودة :

األمانة والصدق واإلخالصHonesty :
فعالػػة يجػػب أف تكػػكف ش ػريفة كمخمصػػة تخبػػر
لكػػي تكػػكف عمميػػات الجػػكدة فػػي المنظمػػة الفندقيػػة ّ
الحقػػاصؽ المدركػػة فعػالن فػػي عيػػكف الزبػػاصف مقارنػػة بالمنافسػػيفا كهػػي ليسػػت مجػػاالن لمتفػػاؤؿ كاآلمػػاؿ
ايػػر المجديػػة .فرجػػؿ البيػ يجػػب أف يػػؤمف بسػػمعت التػػي يبيعهػػاا كمػػدير العمميػػات يجػػب أف يعتقػػد

بعمميت التي ينفذهاا كمدير الجػكدة يجػب أف يعتقػد بػ ف أم شػيء يمكػف تحسػين ا كهػذا يػدؿ عمػى

درجػ ػػة األمان ػ ػة كالصػ ػػدؽ كاإلخػ ػػالص فػ ػػي تنفيػ ػػذ أم عمػ ػػؿ .هػ ػػذا كيقتػ ػػرح
 Philips:2003القكانيف الست لألمانة كهي

س31ث

أ .إخبار الحقيقة .Tell the Truth

&

Johnson

:

ب .معالجة المشكمة كالسيطرة عميها . Tackle the Problem
ج .عدـ المكافقة كالتعهد بالحؿ . Disagree and Commit

د .الترحيب بالحقيقة . Welcome the Truth

ق .مكاف ة الساعي . Reward the Messenger

ك .بناء برناما النزاهة . Build a platform of Integrity

كفي الكاق ا إف االعتراؼ بكجكد المشػكالت يجػب أال يظهػر ايػاب االلتػزاـ باألهػداؼا لكػف الفهػـ

الحقيقي لما نحتاج تنفيذم هك الخطكة األكلى في طريؽ التحسيفا كالعنصر اآلخر في األمانة هك

اإلقالؿ مف كثرة التحدث عف المك كع.

لذلؾ يجب أف يككف هناؾ ت يير حقيقيا كاف مثؿ هذا الت يير ي تي مف خالؿ نتاصا قيػاس األداء
كيعػػد
كمالحظػػة األخطػػاء التػػي يمكػػف تخفي ػػها باسػػتمرار مػػف أجػػؿ زيػػادة ر ػػا الزبػػاصف كالػػدخؿ .ي

التدريب  Trainingكالشعارات  Slogansكالممصقات  Postersبمثابة أدكات تسػاعد فػي إنجػاز

()29

 .كيميامز ا ريتشارد ؿ .س1999ث :أساسيات إدارة الجودة الشاممةا الجمعية األمريكيػة لػادارةا مكتبػة جريػرا

الرياضا ط1ا ص .51
. Johnson, Larry & Bob Philips (2003): Absolute Honesty: Building a corporate
culture that values straight talk and rewards integrity, AMACOM, New
York, pp .49 - 51
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التحسينات الحقيقية في جكدة الخدمة الفندقية ا كمػف الكاجػب أال نتحػدث عػف كيفيػة تنفيػذ برنػاما

الجكدة بؿ عف الكيفية التي يمكف مف خاللها تكفير كتجنب إعادة العمؿ كخسارة األعماؿس31ث.
الثقةTrust :

إف االلت ػزاـ بمعػػايير السػػمكؾ األخالقػػي يكلػػد الثقػػة فػػي عمػػؿ األف ػراد داخػػؿ المنظمػػة الفندقيػػة .كاف
كجكد مثؿ هذم الثقة في أم منظمة تسعى لتنفيذ إدارة الجكدة الشاممة تككف أقدر مػف ايرهػا عمػى

االنسػػجاـ م ػ معػػايير كممارسػػات الجػػكدة الشػػاممةا إذ يػػتـ فػػي نهايػػة المطػػاؼ نقػػؿ هػػذم الثقػػة إلػػى

العالقػػة بػػيف المنظمػػة كزباصنهػػا ا كمػػف ناحيػػة أخػػرل ا ف ػاف كجػػكد الثقػػة بػػيف األف ػراد يسػػهؿ عمميػػة
االتصػػاؿ فيمػػا بيػػنهـ كسػػير العمػػؿ ب ػػض النظػػر عػػف طبيعػػة الظػػركؼ التػػي يعممػػكف فيهػػا ا ممػػا
يؤدم إلى تخفيض النزاعات التنظيمية ا كتدعيـ سياسة جكدة الخدمة الفندقية س32ث.

النزاهةIntegrity :

كهي صفة شخصية تجم بيف الشرؼ كالمسػؤكلية كيجػب تكفرهػا عنػد الفػرد أك المنظمػة  .كيجػب
عمػػى مػػديرم المنظمػػة الفندقيػػة الػػذيف يسػػعكف لتبنػػي مفهػػكـ إدارة الجػػكدة الشػػاممة أف يفهم ػكا ب ػ ف

الن ازهػػة ليسػػت مجػػرد الشػػرؼا فػػاألفراد الػػذيف يتمتعػػكف بالن ازهػػة هػػـ أكلصػػؾ الػػذيف يمكػػف االعتمػػاد
عميهـ في إنجاز األعماؿ المطمكبة مف المرة األكلى كفي الكقت المناسبس33ث.

الخمو من الخطايا والمعاصي Guiltless :

مف المعركؼ أف مديرم الجكدة ال يعممكف في مجاؿ الجكدة فقط ا كلكنهـ يعممكف أي ان فػي حػؿ
مش ػػكالت األعم ػػاؿ ا كالت ػػكبيل ق ػػد يك ػػكف كق ػػد ال يك ػػكف ك ػػذلؾ ا كهػ ػك م ػػا يع ػػد م ػػف كظيف ػػة اإلدارة

التنفيذيػ ػػة Management

 Executiveا هنػ ػػاؾ يجػ ػػد مػ ػػدير الجػ ػػكدة ط ارصػ ػػؽ إيجػ ػػاد أسػ ػػباب

المشػػكالت كحمهػػا ا حيػػث يتعمػػؽ هػػذا األمػػر إمػػا بػػالمكرد كامػػا ب ػالزبكف أك بالعمػػاؿ الػػذيف ينفػػذكف
العمميات الفندقية.

إف الرابػػة فػػي ممارسػػة التػػكبيل يعػػكد إلػػى فكػػر اإلدارة كأسػػمكبها ا فػػالكثير مػػف األف ػراد ينػػتا عػػف

أعمالهـ جكدة رديصة ا كأم خط قد ينتا قد يكػكف مػردم إلػى اإلجػراءات الخاطصػة كال ػعيفة كعػدـ

. Ansell, Tony ( 1993 ): Managing for Quality in the Financial Services
Industry, Chapman & Hall, London , p. 26
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( . )32أبػػك خديجػػة ا هيػػثـ عبػػداهلل س2117ث :المناااخ التنظيمااي وعالقتااه بثقافااة المنظمااة  :دراسااة ميدانيااة عمااى
شاااركات التااالمين المسااااهمة العاماااة فاااي األردن ا أطركحػػة دكتػػكرام ايػػر منشػػكرة ا جامعػػة دمشػػؽ ا كميػػة

االقتصاد .138 ،

( . )33الف ػػؿ ا مؤيػػد عبػػد الحسػػيف ا يكسػػؼ حجػػيـ الطػػاصي س2114ث :إدارة الجااودة الشاااممة :ماان المسااتهمك إلااى
المستهمك  :منهج كمي ا ط 1ا مؤسسة الكراؽ ا عماف  ،ص .399
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كفايػػة التجهي ػزات ا أك ايػػاب التػػدريب ا كلػػيس مػػردم األخطػػاء المقصػػكدة ا كالشػػيء الكحيػػد الػػذم
يمكف أف يكبل حينصذ هك النظاـ إذا لـ يت ير.

اإلنجاز طويل األجلLong- Term Achievement :
تتعمػؽ الجػكدة باإلنجػاز طكيػؿ األجػؿ كلػيس قصػير األجؿ.كالمػدل الزمنػي ألم مػدير جػكدة يجػب
أف يككف عمى األقؿ لثالث سػنكات

ػمف اإلسػتراتيجية الشػاممة المك ػكعة لمػدة خمػس أك عشػر

سنكات .كما تعد سمعة المنظمة الفندقية تجام الجػكدة بمثابػة مػكرد ثمػيفا كلكنهػا تحتػاج إلػى زمػف
طكيؿ جدان لتحقيقها كليس مف السهكلة بمكاف تحقيؽ ذلؾ.

االلتزامCommitment :

كيظهر االلتزاـ في جمي أقساـ كادارات المنظمة الفندقيةا كفي جمي مقاالت كمحا رات الجػكدة
فيهػاا كهػك ال يظهػر فػي المسػتكل األعمػى فقػطا لكػف أي ػان مػف قبػؿ العمػاؿ بحيػث يعكػس تحقيػؽ
الدرجػػة المناسػػبة مػػف الت ييػػر .كيتطمػػب االنجػػاز طكيػػؿ األجػػؿ تػػكفر عنصػػر االلتػزاـ الػػذم يتكجػػب
ت كيػػدم فػػي خطػػط الجػػكدة اليكميػػة بهػػدؼ

لتحقيؽ األهداؼ المك كعة لمجكدة

القابمية لمقياس Measurable :

ػػماف أف جميػ إدارات كأقسػػاـ المنظمػػة الفندقيػػة تعمػػؿ

مف رؤيتها كرسالتهاس34ث.

إف الحؿ الرصيسي لتجنب الجكدة عف طريؽ الشعارات كالممصقات هك

ماف قياس اإلنجاز ا كال

بد مف أف ترتبط هذم القياسات بمتطمبات الزبكف بدقة ا كال بد مف األخػذ بعػيف االعتبػار التحسػيف

المسػتمر بهػدؼ مقابمػػة الت يػرات فػػي احتياجػات كمتطمبػات الزبػػاصف .كيجػب مراجعػػة هػذم القياسػػات
باستمرار ا فعند الكصكؿ إلى مستكل معيف يػتـ االنتقػاؿ إلػى مسػتكل آخػر ا كهكػذا تسػتطي إدارة

المنظمة الفندقية حؿ المشكالت طالما أنها قادرة عمى قياس الت يير.

متشابكةInvolved :

كهذا ال يعني مشاركة العماؿ فقط بالراـ مف أهمية ذلؾ ا كانما أي ػان مشػاركة الزبػاصف كالمػكرديف

فػي فهػػـ ماهيػة المشػػكالت المحتمػؿ ظهكرهػػا ا ككيفيػة العمػػؿ عمػى حمهػػا ا كهػذا مػػا يعػزز الك ػ

التنافسػػي لممنظمػػة الفندقيػػة.كترتبط هػػذم الخاصػػية بصػػفة التماسػػؾ كالتعا ػػد  Coherenceالتػػي
تدؿ عمى التالؤـ ما بيف ثقافة الجكدة كرسالة المنظمة الفندقية كعناصرها التنظيمية المختمفةس35ث.

صارمةRelentless :

إف تطبيػؽ مفػػاهيـ الجػػكدة فػػي المنظمػػات الفندقيػػة صػارمة بالفعػػؿ ا كذلػػؾ بسػػبب كػػكف التحسػػينات
فػػي العمميػػات كاإلجػراءات كخدمػػة الزبػػاصف ايػػر منتهيػػة ا كيجػػب اسػػتمرارها فػػي أم منظمػػة فندقيػػة

. Ansell, Tony ( 1993 ) , op .cite , p. 27
. Plunkett, Warren R. & others (2008): Management: meeting and exceeding
customer expectations, (9th ed.), Thomson: South – Western, Australia, p.288
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تراب بتحقيؽ اإلنجاز طكيؿ األجؿ كالبقػاء فػي ميػداف األعمػاؿ ا كهنػا يتحػرؾ المنافسػكف بسػرعة

لسػػد أم فجػػكة فػػي حالػػة عػػدـ تحقيػػؽ ر ػػا الزبػػكف ا لػػذلؾ عمػػى كػػؿ فػػرد فػػي المنظمػػة الفندقيػػة أف
يتمت بالشدة ا ال سيما في حالة كجكد جكدة منخف ة ا كفي قيادة مس لة التحسيف المستمر.

 .2-3-7مظاهر ثقافة الجودة :

القيمValues :

تعرؼ القيـ ب نها  ":مبدأ عام أو تجريدي يتعمق بلنمااط الساموك ضامن ثقافاة معيناة أو مجتماع
ّ
معين يكتسبه أفراد هذا المجتمع عبار التنشائة االجتماعياة ويولياه أولئاك األفاراد اعتباا ارً عاليااً،
وهي تشكل مبادئ مركزية تتكامل فيها األهداف الفردية واالجتماعية  ،ومن أمثماة ذلاك الحرياة

والعدل "س36ث.

كيك ػػح  Woods :1996الق ػػيـ الس ػػت الرصيس ػػية لثقاف ػػة الج ػػكدة كه ػػي " :الجميػ ػ ك ػػؿ متكام ػػؿ

سالمنظمػػة الفندقيػػةاالمكردكف ا الزبػػاصفث ا عػػدـ السػػماح بتقميػػؿ ش ػ ف اآلخ ػريف أك التصػػرؼ بشػػكؿ
متعالي ا

يحتاجهػ ػػاا

ػركرة االتصػاؿ كاالنفتػاح كالصػدؽا الجميػ لػ الحػؽ فػي الكلػكج إلػى المعمكمػات التػي

التجارب"س37ث.

ػ ػػركرة التركيػ ػػز عمػ ػػى العمميػ ػػات ا ال يكجػ ػػد فشػ ػػؿ أك نجػ ػػاح ا بػ ػػؿ هنػ ػػاؾ تعمػ ػػـ مػ ػػف

كهناؾ صيااتاف لمقيـ فػي المنظمػة الفندقيػةا األكلػى تتعمػؽ بصػيااة قػيـ المنظمػة كتعػرض خػارج
المنظمة كتكج لممجتم كالمكرديف كالزباصفا كتتعمؽ الثانية بصػيااة قػيـ المنظمػة كتعػرض داخػؿ

المنظمػػةا كتتعمػػؽ بػػادارة العػػامميف بالمنظمػػةا كهػػذم القػػيـ الداخميػػة تكػػكف مفهكمػػة

جكدة الخدمة الفندقيةس38ث.

ػػمنان فػػي تعزيػػز

المعتقداتBeliefs :

كهي ثكابت راسخة ال تت يرا تؤخػذ كمسػممات ال تقبػؿ التشػكيؾ فيهػا ا تنتقػؿ مػف جيػؿ آلخػر يميػ

دكف ت ييػػر ا كيمثػػؿ الػػديف أك العقيػػدة الدينيػػة القاعػػدة أك األسػػاس الػػذم تقػػكـ عميػ الثقافػػة ا حيػػث
تسػػتمد من ػ شػػرعيتها كأسػػباب كجكدهػػا .كتػػؤثر المعتقػػدات الدينيػػة فػػي مفهػػكـ الفػػرد كنظرت ػ لمحيػػاة
( . )36الهيت ػػي ا ص ػػالح ال ػػديف س2115ث :تػ ػ ثير االختالف ػػات المحتمم ػػة لمق ػػيـ الثقافي ػػة ف ػػي أداء الع ػػامميف  :د ارس ػػة
ميدانيػػة التجاهػػات العػػامميف فػػي مدينػػة الحسػػيف بػػف عبػػداهلل الثػػاني الصػػناعية ا المجمااة األردنيااة فااي إدارة
األعمال ا الجامعة األردنية ا المجمد س1ث ا العدد س1ث ا تمكز ا ص . 21
()37

Woods, John A. (1996): The Six Values of a Quality Culture: Building a
culture to develop committed employees, delighted customers and continuous
improvement, CWL publishing Enterprises, Madison, Wisconsin , p. 3
( . )38إصدارات بميؾ س2115ث :الجاودة الشااممة  :الادليل المتكامال لممفااهيم واألدوات ا مركػز الخبػرات المهنيػة
.

لادارة ا القاهرة .94 ،
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كلنفس ػ كلرخ ػريف ا كتػػؤدم المعتقػػدات الدينيػػة دك انر هام ػان فػػي مجػػاؿ ثقافػػة الجػػكدة فػػي المنظمػػات

الفندقية.

المغةLanguage :
كهػ ػػي أداة اتصػ ػػاؿ كجػ ػػزء ال يتج ػ ػ أز مػ ػػف الصػ ػػفات المنسػ ػػكبة إلػ ػػى شػ ػػعب مػ ػػا ا أك مجمكعػ ػػة مػ ػػف

السكافس39ث .كمف خالؿ الم ة تعبػر ثقافػة الجػكدة فػي المنظمػة الفندقيػة عػف نفسػها ا كيتصػؿ أفػراد
هػػذم الثقافػػة م ػ بع ػػهـ بع ػان مػػف خاللهػػا ا أم أنهػػا تعػػد بمثابػػة المفتػػاح الػػذم يسػػتخدم مػػف

بالخارج لمكلكج إلى ثقافة ما كالتعرؼ عميها كفهمها ا كال ييقصد في هػذا الصػدد الم ػة المكتكبػة أك
المنطكقةسالمفظي ػػةث فق ػػط ا ب ػػؿ أي ػ ػاي الم ػػة اي ػػر المفظي ػػة كالمتمثم ػػة ف ػػي اإليم ػػاءات ا كاإلش ػػارات
كتعبيرات الكج كنظرات العيف كنبرة الصكت كحركة اليديف.....الل.

االتجاهاتAttitudes :

تنظػيـ متكامػؿ مػف المفػاهيـ كالمعتقػدات كالعػادات كالميػكؿ السػمككيةس41ث.كيقػكؿ & Greenberg

 Baron :2004إف معرفػػة اتجاهػات األفػراد نحػك العمػػؿ ليسػت عمميػػة سػهمة ا كالمالحظػػة قػػد ال

تظهر شيصان ا كسؤاؿ األفراد بشػكؿ مباشػر قػد ال يعطػي نتػاصا مفيػدة ا حتػى كلػك راػب األفػراد فػي

اإلفصػػاح عػػف ذلػػؾ  .فػػي حػػيف أف االتجػػام نحػػك العمػػؿ  Word- Related Attitudeهػػك
المجمكعة المستقرة نسبيان مف المشاعر كالمعتقدات كالنزاع السمككي تجام العمؿ نفسػ ا كالظػركؼ
س41ث
فعػػاؿ عم ػى بنػػاء ثقافػػة
التػػي يػػؤدل فيهػػا ا كاألف ػراد الػػذيف يتعامػػؿ معهػػـ  .كهػػذا كم ػ ذك ت ػ ثير ّ
الجكدة في المنظمات الفندقية.

العادات والتقاليد:

كهػ ػػي مجمكعػ ػػة مػ ػػف القكاعػ ػػد كالتعميمػ ػػات ايػ ػػر المكتكبػ ػػة ا كالتػ ػػي تح ػ ػدد مػ ػػا يجػ ػػب عمػ ػػى األف ػ ػراد
كالجماعػػات داخػػؿ المنظمػػة الفندقيػػة إتباع ػ فػػي المكاقػػؼ المختمفػػة ا كهػػي مجمكعػػة مػػف القكاعػػد

السمككية المتكارثة كالشاصعة كالممزمة لكؿ فرد ا كيعد الخركج عميها خركج عػف المػ لكؼ ا كخػركهج

( . )39عبد المطيؼاعبد المطيؼ س2111ث :العموم الساموكية فاي التطبياق اإلداري  :الساموك التنظيماي ا منشػكرات
جامعة دمشؽ ا كمية االقتصاد ا ط  ، 3ص .196

( . )41القريػػكتيا محمػػد قاسػػـ س2111ث :السااموك التنظيمااي  :دراسااة لمسااموك اإلنساااني الفااردي والجماااعي فااي
المنظمات المختمفة ا دار الشركؽ ا عماف ا ط ، 3ص .168

( . )41جرينبرج ا جيرالد ا ركبرت باركف س2114ث :إدارة السموك في المنظماتا تعريػب كمراجعػة  :رفػاعي محمػد
رفاعي اد .إسماعيؿ عمي بسيكني ا دار المريل ا الرياض
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عم ػ ػػى إرادة الجماع ػ ػػة ا اي ػ ػػر أنه ػ ػػا قابم ػ ػػة لمت يي ػ ػػر كالتع ػ ػػديؿ بم ػ ػػركر الكق ػ ػػت كاألك ػ ػػاع التقاني ػ ػػة
كاالقتصادية ا كبما يتماشى م القيـ األصمية الساصدة في المجتم س42ث.

المعارفKnowledge's:

عػ ّػرؼ  Hodgetts & Luthans: 2003الثقافػػة ب نهػػا ":معااارف مكتساابة يسااتعممها الناااس
لتفسااير التجااارب وتوليااد السااموك االجتماااعي .وهااذك المعااارف تشااكل القاايم وتخمااق اال تجاهااات
 Attitudesوتاااؤثر عماااى الساااموك" س43ث .كبس ػػبب الثقاف ػػات المختمف ػػة المكج ػػكدة ف ػػي المنظم ػػات

الفندقي ػػة العالمي ػػةا ف ػػاف فه ػػـ أث ػػر الثقاف ػػة عم ػػى الس ػػمككيات يع ػػد أساس ػػيان لد ارس ػػة ثقاف ػػة الج ػػكدة ف ػػي
المنظمات الفندقية .فاذا لـ يتعمـ مػديرك الفنػادؽ ثقافػات البمػداف التػي يتعػاممكف معهػاا فػاف النتػاصا

تكػ ػ ػػكف مخزيػ ػ ػػة .كتعػ ػ ػػد المعػ ػ ػػارؼ الخاصػ ػ ػػة بثقافػ ػ ػػة جػ ػ ػػكدة الخػ ػ ػػدمات الفندقيػ ػ ػػة أساس ػ ػ ػان لممنافسػ ػ ػػة

العالميةاخصكصان بعد التطكرات التي لحقت بتقانػات ككسػاصؿ االتصػاالت كالمعمكمػات .كاف النقػؿ
الفعاؿ لهذم المعارؼ سيصبح أم انر حاسمان في الفنادؽ متعددة الثقافات Multicultural Hotels
ّ
ألف المعارؼ الجديدة المرتبطة بثقافة جكدة الخدمة الفندقية تشكؿ األساس المتيف لمتطكير الفعاؿ

فػػي تصػػميـ الفنػػدؽ كتطػػكيرم كخمػػؽ المي ػزة التنافسػػية  Competitive Advantageالتػػي يمكػػف
اكتسػػابها مػػف ثقاف ػة الجػػكدة .كيتطمػػب فهػػـ إدارة عمميػػات المعػػارؼ فػػي الفنػػادؽ متعػػددة الثقافػػات
تطكير جكانب متعددة في تعقيدات اكتساب المعرفة كنقمها كدمجها .كهذا سػيتـ بػالطب مػف خػالؿ

قدرة المنظمات الفندقية عمى استخداـ التقانة خارج حدكد دكلتها األـ س44ث.

كالجدي ػ ػػد ف ػ ػػي إدارة المع ػ ػػارؼ الي ػ ػػكـ ه ػ ػػك اس ػ ػػتعماؿ التقان ػ ػػات المعاصػ ػ ػرة لممعمكم ػ ػػات كاإلنترني ػ ػػت

 Internetكاإلنترانيػ ػػت  Intranetsكمسػ ػػتكدعات سمخػ ػػازفث البيانػ ػػات warehouses

Data

كككػػالء البرمجيػػات  Software Agentsلتنظػػيـ كتسػػهيؿ كتعجيػػؿ إدارة المعرفػػة عمػػى مسػػتكل
الفندؽ ) . Hotel-Wide Knowledge Management (HWKMكيربط مديرك المنظمات

()42

 .عريضا محمػكد س2118ث :تلثير القيم الثقافياة عماى إدراك نازالء الفناادق لجاودة الخدماة :دراساة ميدانياة
عمااى القطاااع الفناادقي بسااوريةا أطركحػػة ماجسػػتير ايػػر منشػػكرةا جامعػػة عػػيف شػػمسا كميػػة التجػػارةا ص

.42

. Hodgetts, Richard M. & Fred Luthans (2003): international Management, (3rd
ed.), the McG raw – Hill companies, Inc; Singapore, P.108
()44

()43

 .باجػػاتا اربػػي كآخػػركف س2113ث :االختالفػػات الثقافيػػة فػػي نقػػؿ المعرفػػة الخاصػػة بالمنظمػػات عبػػر الحػػدكد:
مكحػػدا ترجمػػة :إب ػراهيـ بػػف عمػػي الممحػػـا ارج ػ الترجمػػة :فهػػد بػػف معيقػػؿ العمػػيا مجمااة اإلدارة
إطػػار عمػػؿ ّ
العامةا المجمد الثالث كاألربعكفا العدد األكؿا معهد اإلدارة العامةا الرياضا ص 145
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الفندقي ػػة ج ػػكدة الخدم ػػة الفندقي ػػة ب ػػادارة المعرف ػػة ع ػػف طري ػػؽ التعم ػػيـ الجم ػػاعي

Collective

 Learningكالتعميـ المستمر  Continuous Learningكرعاية الممكية الفكرية Intellectual
Property Cultivationكالمنظمة الفندقية المتعممة س45ث.

إف مػديرم المنظمػات الفندقيػػة األكثػر نجاحػان هػـ القػادركف عمػػى تنظػيـ سػػمككياتهـ ليككنػكا أع ػػاء

فاعميف في الفنادؽ متعددة الثقافات .كهذا ال يت مف طبيعة كظاصفهـ فقط ا كلكن يستكجب القدرة
عمػػى الحي ػػاة فػػي مجتمػ ػ أجنب ػػيا كالتكيػػؼ مػ ػ الفػػركؽ الثقافي ػػة ب ػػيف مكظفي ػ كأع ػػاء المجتمػ ػ

الجديد .كليس هناؾ معادلة ثابتة الكتساب المعارؼ الثقافيةا إال أف المديريف كمف خالؿ الكساصؿ

المتعددة لمتعميـ كالتدريب يمكف أف يصمكا مف خالؿ جكدة خدماتهـ الفندقيػة إلػى المسػتكل الثقػافي
المالصـ الذم يسمح لهـ القياـ بمهامهـ الخارجية عمى أكمؿ كج  .كلسكء الحظ قد نجد العديػد مػف

المػػديريف الم ت ػربيف  Expatriate Managersكالعديػػد مػػف الفنػػادؽ متعػػددة الثقافػػات تتػػردد فػػي
إرساؿ مديريف إلى الخارج خكفان مف الفشؿ في مهامهـ س46ث.

االفتراضات الشائعةCommon Assumptions :
المسمّـ بهاا يشترؾ فيها أع اء المنظمة الفندقية كنتيجة لتجربتهـ المشتركةا
كتتناكؿ الحقاصؽ ي
كتساعد في تك يح لماذا ت زك ثقافة الجكدة كؿ جانب مف جكانب الحياة

التنظيمية .Organizational Lifeكهذم االدعاءات كاالفت ار ات تترؾ آثا انر هامة أثناء كقكع

األزمات .كتؤثر االفت ار ات الشاصعة عمى ثقافة الجكدة في المنظمات الفندقية مف خالؿ عكامؿ

متعددة أهمها  :العالقة بالبيصة ا كطبيعة الحقاصؽ كالكقت كالفراغ ا كطبيعة النفس البشريةا

كطبيعة النشاط اإلنساني ا كطبيعة العالقات اإلنسانيةس47ث.

االب ػان مػػا يشػػارؾ مػػديرك اإلدارة العميػػا فػػي االفت ار ػػات الشػػاصعة Common Assumptions
كقكلهـ " نحف مديركف جيدكف " أك " نحف مديركف تامكف" أك " نحف مبتكركف عمميكف "  .كتحدد

هذم االفت ار ػات الشػاصعة مػف قبػؿ اإلدارة العميػا فػي العديػد مػف المنظمػات الفندقيػة ا كبػذلؾ يمكػف
أف تطكر المنظمة الفندقية الفمسفة اإلدارية بشكؿ جيد بما يتالءـ م فكر كثقافة الجكدة الشاممة.

التغيير الثقافيCultural change:

()45

. Barnes, Stuart (2002): Knowledge Management Systems: Theory and
Practice, Thomson Learning, P.21
()46
. Holt, David H. & Karen W. Wigginton (2002): international Management, (2nd
ed.), Harcourt college publisher's, Inc., Fort Worth, P.308
()47
. Ivancevich, John M. & others (2008): Organizational Behavior and
Management, (8th ed.), Mc Graw –Hill, Inc., New York , p. 38
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تظهػػر أهميػػة الت ييػػر الثقػػافي باعتبػػار أف الفنػػدؽ يتعامػػؿ م ػ بيصػػات عالميػػة مختمفػػةا كحت ػى م ػ
ثقافات مختمفة

مف البمد الكاحدا فما هك ساصد في ثقافة معينة فػي مدينػة مػاا قػد ال يكػكف كػذلؾ

فػػي مدينػػة أخػػرل .كمػػا يعتقػػد بػ فػػي ديػػف مػػف األديػػاف السػػماكية قػػد ال ي خػػذ بػ ديػػف آخػػر .كيقػػكؿ
 Oackland:1995لخمؽ الت يير الثقافي ال بد مف االنتبام إلى العكامؿ الخمسة التاليةس48ث:
أ .السمككيات المبنية عمى تفاعالت األفراد.
ب .األعراؼ الناتجة عف مجمكعات العمؿ.
ج .القيـ التنظيمية.
د .قكاعد العمؿ.
ق .المناخ التنظيمي.
كمف هنا ال بد مف إدراؾ حقيقة أف ثقافة جكدة الخدمػة الفندقيػة القكيػة يمكػف أف تسػاعد فػي نجػاح

المنظمة الفندقية.أما الثقافة ال عيفة فانها تمن هذا النجاح .كمديرك الفنادؽ الذيف يحػكزكف عمػى

ػدركف بشػكؿ نػاجح أف عمميػة الت ييػر الثقػافي تحتػاج إلػى
ثقافات مت يرة لجكدة خدماتهـ الفندقية يق ّ
كقػت كبيػػر .كيعتقػد  Allan Kennedyأف هنػػاؾ خمسػة أسػػباب جكهريػػة لتبريػر الت ييػػر الثقػػافي

في جكدة الخدمات الفندقية هي س49ث:

أ .امتالؾ المنظمة الفندقية قيمان قكية اير متناسبة م البيصة العالمية المت يرة.
ب .زيادة حدة المنافسة في صناعة ال يافة كالتحرؾ بسرعة كبيرة فيها.
ج .ككف جكدة الخدمات الفندقية سيصة أك متكسطة.
د .ارتباط المنظمة الفندقية بعالقات قكية م منظمات فندقية عالمية كبيرة.
ق .ص ر حجـ الفندؽ ا كلكف درجة نمكم كبيرة.

. Oakland, John S. (2000): Total Quality Management: text with Cases,
(2nd ed.), Butterworth – Heinemann, Oxford , p. 224

()48

()49

. Rue, Leslie w. & Lioyd L.Byars (2005): OP.Cite, P.368
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كيؤكػد  Atkinson: 1990أهميػة الت ييػر الثقػافي فػي حيػاة المنظمػات الفندقيػة بقكلػ  " :دعناا ال
نقماال ماان تاالثير إدارة الجااودة عمااى ثقافااة المنظمااة .إنهااا تمثاال إسااتراتيجية تغيياار جااذري ،حيااث

تهدف إلحداث تغيير ثقافي طويل األجل .وفي الواقع تتطماب إدارة الجاودة الشااممة التزامااً ذاتيااً

من األفراد مع توفر نمط إداري مناسب يوضح أن هناك مقاومة محتممة ال بد من التعامل معها

جيداً " س51ث.كتت مف الطراصؽ المتاحة لمت يير الثقافي النقاط التاليةس51ث:
ت يير األفراد :التكظيؼ كاالختيار كالعمالة الزاصدة.

أ.

ب .ت يير األدكار :تعديؿ المهاـ كمكاق جديدة.
ج .ت ييػػر اعتقػػادات كاتجاهػػات كسػػمكؾ األف ػراد :المجمكعػػات كالفػػرؽ الحيكيػػة كنمػػاذج األدكار
كتعمـ ركح المنظمة.

د.

ت يي ػػر الهياك ػػؿ كال ػػنظـ كالتقان ػػة  :إع ػػادة الهيكم ػػة كنظ ػػـ التقي ػػيـ كالتش ػػجي كنظ ػػـ المراقبػ ػة
كالفحص كنظـ المكازنة كنظـ الرقابة.

ق .مف خالؿ صكرة المنظمة  :العالقات العامة كاإلعالف.
كيقػكؿ  Seddon & Jackson : 1990بػ ف فاعميػة إدارة الجػكدة الشػاممة كالفشػؿ فػي الكصػكؿ
إلى ما هك مطمكب مردم لعدـ دراسة العالقة بيف اإلنتاجية كالسمككيات الثقافية ا لذا ال بد مػف أف

تتكام ػػؿ اإلس ػػتراتيجيات كالمه ػػاـ مػ ػ الق ػػيـ الس ػػمككية م ػػف أج ػػؿ التعجي ػػؿ ف ػػي عممي ػػة إدارة الج ػػكدة

الشاممةس52ث.

كيمكف لمفندؽ القياـ بتخطيط الت يير في ثقافػة جػكدة الخدمػة الفندقيػة ل ػماف نجاحػ كقبكلػ لػدل
األفػ ػراد الع ػػامميف في اكل ػػدل الزب ػػاصف المتع ػػامميف معػ ػ داخميػ ػان كخارجياناذل ػػؾ ألف الت يي ػػر المخط ػػط
 Planned Changeيك ػػح اله ػػدؼ كالمشػ ػكمة الت ػػي يبن ػػى عميه ػػا الت ييراكالمب ػػررات كالحم ػػكؿ

()51

.

أتكنسػػكفا فيميػػب س1996ث  :التغيياار الثقااافي األساااس الصااحيح إلدارة الجااودة الشاااممة الناجحاة ا الجػػزء

األكؿا تعريب :عبد الفتاح السيد النعمانيا مركز الخبرات المهنية لادارة سبميؾثا القاهرةا ص.141

( . )51سػػي ر ا مػػات س2117ث  :المرجااع العااالمي إلدارة الجااودة ا مهػػا ارت اإلدارة لممحتػػرفيف ا دار الفػػاركؽا
القاهرة ا .717

. Seddon, John & Stephanie Jackson (1990): TQM and culture change,
Emerald Group publishing LTD., The TQM Magazine, vol.2, No.4.
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()52

كالبػػداصؿ الممكنػػةا كالجػػداكؿ الزمنيػػة لتطبيػػؽ الحمػػكؿ كقيػػاس النتػػاصا لمعرفػػة مػػدل التقػػدـ كالنجػػاح.
كتحػػاكؿ بعػػض المنظمػػات الفندقيػػة ت ييػػر ثقافػػة جػػكدة خػػدماتها عنػػدما تكاج ػ ت ي ػرات فػػي البيصػػة

العالميةا أك عند ت ير الظركؼ االقتصادية العالمية.
كقػػد تتكق ػ منظمػػات فندقيػػة أخػػرل الت ييػػر ال ػػركرماكلكنها ال تسػػتطي القيػػاـ بػػذلؾ فهػػي بحاجػػة
إلعادة تكجي  redirectionبحيث تككف مسؤكلة أماـ الت ييرات في األك اع كالظركؼ العالمية

الحاليػة .كيجػب أف يعػزز بيػاف رسػالة الفنػدؽ عػػف طريػؽ الػنظـ كالهياكػؿ كالسياسػات بحيػث يكػػكف
الت يير أداة مفيدة في تدعيـ ثقافة الخدمة الفندقية.

التنوع الثقافيCultural Diversity:
يعػ ّػرؼ التنػػكع الثقػػافي ب ن ػ " قاادرة المنظمااة عمااى احتضااان التعاادد واحتاارام التنااوع فااي المااوارد
البشرية"( .)53كتػرتبط مسػ لة التنػكع الثقػافي فػي المنظمػات الفندقيػة بػالمكارد البشػرية العاممػة فيهػا.
فالفنػدؽ قػد ي ػػـ مجمكعػة أفػراد مػػف جنسػيات كثقافػػات مختمفػة .كهػذا التبػػايف كاالخػتالؼ كالتمػػازج
عبػر عنػ
فػي الثقافػػات المختمفػة يخمػػؽ مػا يسػػمى بػػالتنكع الثقػافي الػػذم ّ
 Others: 1999ب ن  " :مازيج كامال لمثقافاات والثقافاات الفرعياة التاي تخاص الماوارد البشارية

& Hellrigel, Don

العاممة في المنظمات الفندقية .وتترافق الثقافات الفرعية مع الخصائص السكانية ،وتحدد عماى

أساس الدين والحالة العائمياة والمادياة وتجاارب الحيااة التاي تحمال فاي معناهاا التناوع الثقاافي"

س54ث.

كينظػر  Moran, Robert T.& others: 1990إلػى التنػكع الثقػافي باعتبػارم" :طريقاة واساموباً

إدارياً وليس مفهوماً إدارياً .فهو ظاهرة ناتجة عن تمازج األفراد مان ثقافاات متبايناة ومختمفاة.
ويتمثاال فااي عااالم األعمااال بالشااركات المتعااددة الجنسااية ماان خااالل تواجااد المااوظفين والعمااال

والمديرين المغتربين فيها" س55ث.

كتسػػتكرد المنظمػػات الفندقيػػةا ال سػػيما العالميػػة منهػػا ثقافػػات فرعيػػة هامػػة .كبشػػكؿ خاصاعنػػدما
تسػػتقطب مكظفيهػػا مػػف خػػارج بمػػدها األـ .كالفنػػدؽ متعػػدد الثقافػػات هػػك بمثابػػة ":منظمااة ذات تنااوع

( . )53العامرم ا صالح ا طاهر ال البي س2118ث :اإلدارة واألعمال ا دار كاصؿ لمنشرا عمافا ط ، 2ص .134
()54
. Hellreigel, Don & others (1999): Management, (8th ed.), south – western collage
publishing, Cincinnati, Ohio, P.629
()55
. Moran, Robert T. & Others (1990): Global Business Management in the 1990s,
Walton Beacham, New York, January, p.3
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واسع في القيم التي تعمل بشكل منتظم .وتقوم بنقل الثقافات الفرعية المحددة في المجتمع إلى

النسيج المتشابك داخل إدارات وأقسام وفروع الفندق المنتشرة في أماكن وبمدان مختمفة".

كلتطػكير الفنػادؽ متعػددة الثقافػات نحػػك جػكدة خػدماتها باسػتخداـ مفهػػكـ التنػكع الثقػافي ال بػد مػػف

اتخ ػػاذ مجمكع ػػة خطػ ػكات أساس ػػيةا ب ػػدءان م ػػف تط ػػكير مجمكع ػػة م ػػف األه ػػداؼ المرتبط ػػة ب ػػالتطبي

االجتماعي  Socializationكزيادة معارؼ كمعمكمػات كمهػارات المػكارد البشػرية المتنكعػة .كمػف

ثػػـ تحقيػػؽ التكامػػؿ بػػيف أعمػػاؿ اإلدارة العامػػة لمفنػػدؽ كفركعػ المنتشػرة فػػي دكؿ العػػالـا كتخفػػيض
الحػكاجز كزيػػادة المشػػاركةا كتشػػجي اسػػتعماؿ شػػبكات االتصػػاالت كالمعمكمػػات كاألعمػػاؿ الفندقيػػة
ػاء باعتم ػػاد الفن ػػدؽ متع ػػدد الثقاف ػػات عم ػػى مػ ػزيا م ػػف أفػ ػراد المجتمػ ػ كالش ػػباب
اإللكتركني ػػةا كانته ػ ن
كالرجاؿ كالنساء...الل .م لفت األنظار لمس لة النزاعات الشخصية المحددة عمى أساس االنتماء
لممكرد البشرم العامؿ في الفندؽ كمحاكلة تخفي ها س56ث.

كتسػػعى الفنػػادؽ متعػػددة الثقافػػات إلدارة التنػػكع الثقػػافي إيمان ػان منهػػا ب هميػػة دكرم فػػي تحقيػػؽ جػػكدة

الخدمات الفندقيةا كايجاد قيمة اقتصادية أكبر لمفنػدؽاكيتـ ذلػؾ مػف خػالؿ تطػكير خػدمات فندقيػة
جديػ ػ ػػدة ألس ػ ػ ػكاؽ جديدةاكجػ ػ ػػذب زبػ ػ ػػاصف جدداكتحسػ ػ ػػيف ر ػ ػ ػػا الزبػ ػ ػػاصفا كزيػ ػ ػػادة حجػ ػ ػػـ األعمػ ػ ػػاؿ

الفندقيػػةاكتخفيض التكػػاليؼ .كاف األنشػػطة المطمكبػػة لمت ييػػر فػػي الفنػػدؽ مػػف قػػيـ التجػػانس الثقػػافي
 Cultural Homogeneityإلى قيـ التنكع الثقافي هي س57ث:
أ .فهـ أهداؼ المنظمة الفندقية الكاجب تحقيقها .
ب .فهـ الك

الحالي لمفندؽ كتاريخ .

ج .تصميـ خطة إستراتيجية إليجاد الت يير.
د .تفعيؿ الجهكد المبذكلة إلحداث الت يير المطمكب.
ق .متابعة جهكد الت يير إليصالها إلى مستكل جكدة الخدمة الفندقية.
إف ثقافػة الجػكدة كالتقيػػيـ اإلسػتراتيجي لهػا يسػػاعداف فػي تشػكيؿ كصػػيااة المكقػؼ الحػالي لمفنػػدؽا
كمجػػاالت التحسػػيف الممكنػػة في ػ  .كاف آراء كقػػيـ كممارسػػات المػػكظفيف فيمػػا يخػػص الجػػكدة هػػي

األسػػس التػػي تحػػدد ثقافػػة جػػكدة الخدمػػة .كيجػػب أف تطبػػؽ إدارة الفنػدؽ هػػذم المعػػارؼ فػػي تخطػػيط
()56

.Schermerhorn, John R, JR. & Others (1994): Managing Organizational
Behavior, (5th ed.), John Wiley & Sons, Inc., New York, P.429
()57
. Hellriegel, Don & Others (1999):Op. Cite, P.635
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التطبيػػؽ النػػاجح لألنشػػطة المتعمقػػة بجػػكدة الخدمػػة س58ث .كتمثػػؿ عكلمػػة الثقافػػة مػػف خػػالؿ بعػػض
الرمػ ػػكز كالشػ ػػعاصر الثقافيػ ػػة األكثػ ػػر شػ ػػهرة .كيقػ ػػكد تكزي ػ ػ المجتمعػ ػػات الثقافيػ ػػة إلػ ػػى إنتػ ػػاج أحػ ػػالـ

عالميػة  Global Dreamsلػذا فػاف عكلمػة الثقافػة الفندقيػة تػركج عمميػة إدراؾ الحقػاصؽ كاألحػالـ

فعػاؿ فػي المجتمػ العػالمي .كمػف الصػعكبة بمكػاف مكاجهػة تحػديات العكلمػة مػف
لممشاركة بشػكؿ ّ
قبؿ الكثير مف الدكؿ .كهذا التحدم يستمر بصكرة متنامية كيحمؿ فػي طياتػ معػاني كأفكػا انر كآراء
تساعد في تحقيؽ التنمية كالتطكير المستمر لمخدمات الفندقية في البيصة العالمية س59ث.

األخالقEthics :
يػػؤثر محت ػػكل كق ػػكة الثقاف ػػة عم ػػى المن ػػاخ األخالق ػػي لممنظم ػػة الفندقي ػػة ا كعم ػػى الس ػػمكؾ األخالق ػػي
ألع اصها ا كلكي تخمؽ اإلدارة ثقافة أخالقية اقترح  Robbins :2005مجمكعة مف الممارسات

أهمها س61ث:

أ .أف تككف نمكذجان لمدكر الكا ح  Be a visible role Model :باعتبار أف العماؿ في

ػاء عمػػى تص ػرفات كسػػمككيات إداراتهػػـ ا فعنػػدما
المنظمػػة الفندقيػػة يسػػمككف كيتص ػرفكف بنػ ن
تركػػز اإلدارة العميػػا عمػػى المعػػايير األخالقيػػة السػػامية .فانهػػا تقػػدـ رسػػالة إيجابيػػة لجمي ػ
عماؿ المنظمة.

ب .إيصػاؿ التكقعػات األخالقيػة  Communicate ethical expectations :حيػث يمكػف
تخفػيض ال مكضساإللتبػاسث األخالقػي  Ethical ambiguityمػف خػالؿ ك ػ ميثػاؽ

لألخالؽ في المنظمة الفندقية  Code of ethicsبحيث يك ح القيـ التنظيمية األساسية
كالقكاعد األخالقية التي يجب أف يتبعها العماؿ كيتحمكا بها.

ج .التزكد بالتدريب األخالقي Provide ethical training :سكاء مف خالؿ كرش العمػؿا
أك ب ػراما التػػدريب األخالقػػيا أك حمقػػات النقػػاش .كتسػػتخدـ مثػػؿ هػػذم الػػدكرات التدريبيػػة

لتعزيػػز المعػػايير األخالقيػػة فػػي المنظمػػة الفندقيػػةا كتك ػػيح أم الممارسػػات تكػػكف أكثػػر

انسجامان م المعايير األخالقية.

()58

. Cook, Loris. (2002): exploring the linkages between Quality systems, service
Quality, and performance excellence: service provider's perspectives, American
society for Quality, Quality Management Journal, vol.9, Issue. 2, April, p.1

()59

. economic commission for Africa (1999): Globalization and the information
economy: challenges and opportunities for Africa, African Development forum,
p.4
. Robbins, Stephen P. (2005): Organizational Behavior, (11th ed.), Pearson
education, Inc., N.J. , p. 500
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د .ك ػ قػكانيف أخالقيػػة لممكافػػآت كالعقػػابVisibly reward ethical acts and :
 panish unethical onesيجب أف يت مف أداء المديريف في المنظمة الفندقية التقيػيـ
نقطة بنقطة لكيفية اتخاذ الق اررات بما ينسجـ م ميثاؽ األخالؽ في المنظمة .كيجػب أف

يت ػػمف التقي ػػيـ أي ػ ػان ط ارص ػػؽ تنفي ػػذ األه ػػداؼ ا كم ػػف ه ػػـ األف ػػراد ال ػػذيف يعمم ػػكف بش ػػكؿ
أخالقي ب ية مكاف تهـ ا كمف هـ الػذيف ال يعممػكف بشػكؿ أخالقػي ب يػة اتخػاذ اإلجػراءات

ال ركرية بحقهـ.

ق .تقديـ آليات كقاصية  Provide protective Mechanisms :فالمنظمػة الفندقيػة تحتػاج
لمتػػزكد بآليػػات رسػػمية تسػػاعد فػػي مناقشػػة العمػػاؿ بالمػػآزؽ األخالقيػػة ا كتقػػديـ تقػػارير عػػف

السػػمككيات ايػػر األخالقيػػة مػػف دكف خػػكؼ ا ممػػا يػػؤدم فػػي نهايػػة المطػػاؼ إلػػى تعزيػػز
السمككيات األخالقية كالتخمص أك السيطرة عمى السمككيات اير األخالقية.

إف س ػػاللة أخالقي ػػات المهن ػػة كادارة الج ػػكدة الش ػػاممة هم ػػا م ػػف الثقاف ػػة األخالقي ػػة نفس ػػهاا ككالهم ػػا
يهػػدفاف إلػػى تبيػػاف ط ارصػػؽ الرقابػػة عمػػى السػػمككيات المبنيػػة عمػػى أخالقيػػات كا ػػحة بهػػدؼ

ػػماف

التقاء كار اء الزبكف  .كبالراـ مف ذلؾ ا فانهما ال يشتركاف بكجهة النظػر نفسػهاا فػادارة الجػكدة

الشػػاممة ذات تكج ػ اقتصػػادم ا أمػػا أخالقيػػات المهنػػة فػػي المنظمػػة الفندقيػػة فهػػي مرشػػدة معنكي ػان.
كتساعد مبادرات الجكدة الشاممة في بناء منظمات فندقية أخالقية.

إف مظػػاهر ثقافػػة الجػػكدة فػػي المنظمػػات الفندقيػػة السػػابقة الػػذكر يجػػب أف تتمت ػ بصػػفة التكامػػؿ

 Integrationكيػػدؿ التكامػػؿ الػػداخمي عمػػى تماسػػؾ مجمكعػػات العمػػؿا كمػػدل قػػدرة أع ػػاء هػػذم
المجمكعات عمى العمػؿ معػان لتنفيػذ رسػالة المنظمػة الفندقيػة .كتحقػؽ فػرؽ العمػؿ التكامػؿ الػداخمي
مف خالؿ تطكير حمكؿ ثقافية ترتبط بالمساصؿ التاليةس61ث:

" الم ػػة المشػػتركةا حػػدكد الجماعػػةسمعيار الشػػمكؿ كاالسػػتثناءثا الك ػ كالقػػكةا األلفػػة كالصػػداقة
كالحبا المكافآت كالعقابا العقيدة كالديف " .كترتبط المساصؿ السابقة بدرجة الػكعي ا فكممػا كانػت
عاليػػة يمكػػف تطػػكير هػػذم المسػػاصؿ ا كتكػػكف الجماعػػة أقػػدر عمػػى تككيػػد التكامػػؿ الػػداخمي بحيػػث

يصػػبح جػػزءان مػػف ثقافػػة الجػػكدة فػػي المنظمػػة الفندقيػػة ا ككممػػا كػػاف التكامػػؿ الػػداخمي مترابطػانا فانػ
يسمح بتطكير حمكؿ ثقافية تسهؿ عممية التكيؼ الخارجي.

كال ب ػ ػ ػػد لن ػ ػ ػػا م ػ ػ ػػف الت كي ػ ػ ػػد عم ػ ػ ػػى العكام ػ ػ ػػؿ األساس ػ ػ ػػية الحيكي ػ ػ ػػة لمنج ػ ػ ػػاح ف ػ ػ ػػي التح ػ ػ ػػكؿ الثق ػ ػ ػػافي
Transforming Cultureا كمف كجهة نظر  Smith : 1990إف هذم العكامؿ هيس62ث:

. Bounds, Greg & others (1994): Beyond total Quality Management:
toward the emerging Paradigm, Mc G raw – Hill, Inc., Singapore , 112
. Smith, Steve (1990): transforming Culture, Emerald Group publishing LTD.,
The TQM Magazine, vol.2, No.4.
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أ .ك كح الهدؼ .Clarity of Purpose

ب .القيادة .Leadership

ج .عممية الت يير المخطط .Planned Change Process

مػ األخػػذ بعػػيف االعتبػػار بػ ف الثقافػػة التنظيميػػة هػػي أسػػمكب كطريقػػة لكصػػؼ السػػمككيات المػػؤثرة
عمػػى أعمػػاؿ المنظمػػة الفندقيػػة ا ك ػػركرة النظػػر إلػػى الت ييػػر عمػػى أنػ مػػدخؿ إدارم مسػػؤكؿ عػػف

عمميات التحكؿ في األعماؿ الفندقية.

كمف ناحية أخرل ال بد مف التركيز عمى مس لة التدريب الثقافي التقػاطعي Cross – Cultural

 Trainingالذم يزكد األفراد بالمعمكمات كالمهارات كالمكاقؼ ال ركرية التي تمكنهـ مف التكيؼ

كالعمؿ بصكرة منتجةس63ث.

أثر إيجابيان عمى فاعمية المنظمة الفندقيةا كبشكؿ خاص عندما تيدعـ األهداؼ
إف لثقافة الجكدة ان
التنظيمية التي تككف مشتركة كداخمية بشكؿ كاس بيف أع اء المنظمة .فعمى سبيؿ المثاؿ ا إف
الت كيد المشترؾ كالمستقر عمى االبتكار في المنظمات يساعد في إنتاج السم الجديدة ا كالقياـ
بالتحسينات المستمرة فيها  .كبالمقارنة يمكف أف يككف لثقافة الجكدة أثر سمبي ا كبشكؿ خاص

عندما تؤثر عمى السمككيات ا كعندما تتداخؿ م األهداؼ التنظيمية ا فثقافة الجكدة اير
المكزعة كال يقة مف المحتمؿ أف يككف لها آثا انر إيجابية كسمبية معان.
.8النتائج والتوصيات:

بعد العرض السابؽ تكصمنا إلى النتاصا التالية :

أ .تعد ثقافة الجكدة ثقافة فرعية مف الثقافة التنظيمية في المنظمات الفندقية.

ب.

ركرة الت كيد عمى خصاصص كسمات ثقافة الجكدة في المنظمات الفندقية.

ج .تك يح كدراسة كتعريؼ المكارد البشرية في المنظمات الفندقية بالمظػاهر المختمفػة لثقافػة
الجكدة فيها كما ذكرناها سابقان.

د .الت كيػػد عم ػػى أهمي ػػة الت ييػػر الثق ػػافي ا كتك ػػيح األسػػباب الجكهري ػػة لتبريػػرم ا كدكرم ف ػػي
إنجاح ثقافة الجكدة في المنظمات الفندقية.

ق .فهـ مس لة التنكع الثقافي ككف المنظمات الفندقية تتعامؿ م بيصات كثقافات متنكعة.

ك .الت كيػػد عمػػى عمميػػة التػػدريب الثقػػافي التقػػاطعي ألنػ يػػزكد المػكارد البشػرية فػػي المنظمػػات
الفندقية بالمهارات كالمعارؼ المطمكبة لثقافة الجكدة فيها.

ز .دراسة العكامؿ المتعمقة بالبيصة الفندقية كمدل أهمية فهمها.
. Kolhs L. Robert & Herbert L. Brussaw (1995): training know – how for
cross cultural and diversity trainers, Adult Learning systems, Inc. , p.16
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قائمة المراجع
 .1أبك خديجة ا هيثـ عبداهلل س2117ث :المناخ التنظيمي وعالقته بثقافة المنظماة  :دراساة ميدانياة عماى
شركات التلمين المسااهمة العاماة فاي األردن ا أطركحػة دكتػكرام ايػر منشػكرة ا جامعػة دمشػؽ ا كميػة

االقتصاد .

 .2أتكنسكفا فيميب س1996ث :التغيير الثقافي :األساس الصاحيح إلدارة الجاودة الشااممة الناجحاة :الجػزء
األكؿا تعريب :عبد الفتاح السيد النعمانيا مركز الخبرات المهنية لادارة سبميؾثا القاهرة.

 .3إصػػدارات بميػػؾ س2115ث :الجااودة الشاااممة  :الاادليل المتكاماال لممفاااهيم واألدوات ا مركػػز الخبػرات المهنيػػة
لادارة ا القاهرة.

 .4الرشػػيد ا عػػادؿ محم ػػكد س2113ث :اإلدارة كالثقافػػة  :المكاءم ػػة بػػيف البػ ػرادايـ كالس ػػياؽ ا بح ػػكث كأكراؽ عم ػػؿ
المؤتمر العربي الراب في اإلدارة  :القيادة اإلبداعية لتطوير وتنمية المؤسساات فاي الاوطن العرباي ا –13

 16تشريف أكؿ ا المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية ا كهيصة تخطيط الدكلة ا دمشؽ.

 .5الزه ارنػػي ا عبػػداهلل بػػف عطيػػة س2117ث :أثاار الثقافااة التنظيميااة عمااى أداء العاااممين بالمممكااة العربيااة
السعودية  :دراسة ميدانية مقارنة بين المنظمات الحكومية والخاصةا أطركحة دكتكرام ايػر منشػكرة ا

جامعة دمشؽ ا كمية االقتصاد.

 .6الطاصي ا يكسؼ حجيـ كآخركف س2119ث :نظم إدارة الجودة فاي المنظماات اإلنتاجياة والخدمياة ا دار
اليازكرم ا عماف.

 .7العامرم ا صالح ا طاهر ال البي س2118ث :اإلدارة واألعمال ا دار كاصؿ لمنشرا عمافا ط. 2
 .8الف ػػؿ ا مؤيػػد عبػػد الحسػػيف ا يكسػػؼ حجػػيـ الطػػاصي س2114ث :إدارة الجااودة الشاااممة :ماان المسااتهمك
إلى المستهمك  :منهج كمي ا ط 1ا مؤسسة الكراؽ ا عماف.
 .9القريكتيا محمد قاسـ س2111ث :السموك التنظيماي  :دراساة لمساموك اإلنسااني الفاردي والجمااعي فاي
المنظمات المختمفة ا دار الشركؽ ا عماف ا ط.3

 .11المحياكم ا قاسـ نايؼ عمكاف س2116ث  :إدارة الجودة فاي الخادمات  :مفااهيم  ،عممياات  ،تطبيقااتا
دار الشركؽ ا عماف .

 .11المرسي ا جماؿ الديف س2117ث :الثقافة التنظيمية والتغيير ا الدار الجامعية ا اإلسكندرية.
 .12النجار ا محمد عدناف س1995ث :إدارة األفراد  :إدارة الموارد البشرية والسموك التنظيمي ا منشكرات جامعة
دمشؽ ا كمية االقتصاد

 .13الهيتي ا صالح الديف س2115ث :ت ثير االختالفات المحتممة لمقيـ الثقافية في أداء العػامميف  :د ارسػة ميدانيػة
التجاهػات العػػامميف فػػي مدينػة الحسػػيف بػػف عبػػداهلل الثػاني الصػػناعية ا المجمااة األردنيااة فااي إدارة األعمااال ا

الجامعة األردنية ا المجمد س1ث ا العدد س1ث ا تمكز ا ص ص .43 – 21
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 .14باجػػاتا اربػػي كآخػػركف س2113ث :االختالفػػات الثقافيػػة فػػي نقػػؿ المعرفػػة الخاصػػة بالمنظمػػات عبػػر الحػػدكد:
مكحػػدا ترجمػػة :إب ػراهيـ بػػف عمػػي الممحػػـا ارج ػ الترجمػػة :فهػػد بػػف معيقػػؿ العمػػيا مجمااة اإلدارة
إطػػار عمػػؿ ّ
العامةا المجمد الثالث كاألربعكفا العدد األكؿا معهد اإلدارة العامةا الرياض.

 .15جرينبػػرج ا جي ارلػػد ا ركبػػرت بػػاركف س2114ث :إدارة السااموك فااي المنظماااتا تعريػػب كمراجعػػة  :د .رفػػاعي
محمد رفاعي اد .إسماعيؿ عمي بسيكني ا دار المريل ا الرياض.

 .16ج ػػكدةا محف ػػكظ أحم ػػد س2114ث :إدارة الجاااودة الشااااممة :مفااااهيم وتطبيقااااتا دار كاص ػػؿ لمنش ػػرا ط1ا
عماف.

 .17سػػي ر ا مػػات س2117ث  :المرجااع العااالمي إلدارة الجااودة ا مهػػارات اإلدارة لممحتػػرفيف ا دار الفػػاركؽا
القاهرة.

 .18عبد المطيؼاعبد المطيؼ س2111ث :العموم السموكية فاي التطبياق اإلداري  :الساموك التنظيماي ا منشػكرات
جامعة دمشؽ ا كمية االقتصاد ا ط .3

 .19عبد المطيؼ ا عبد المطيؼ س2116ث :إدارة األعمال الدولية ا منشكرات جامعة دمشؽ ا كمية االقتصاد.
 .21عػريضا محمػػكد س2118ث :تاالثير القاايم الثقافيااة عمااى إدراك نازالء الفنااادق لجااودة الخدمااة :دراسااة ميدانيااة
عمى القطاع الفندقي بسوريةا أطركحة ماجستير اير منشكرةا جامعة عيف شمسا كمية التجارة.

 .21كيميامز ا ريتشارد ؿ .س1999ث :أساسيات إدارة الجاودة الشااممةا الجمعيػة األمريكيػة لػادارةا مكتبػة جريػرا
الرياضا ط.1
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