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يهدف البحث الحالي إلى اكتشاف العالقة بين سلوك القيادة المتواضعة واالغتراب 
لسلوك  المحتمل  التأثير  وقياس  المصرية،  الفنادق  في  العاملين  لدى  الوظيفي 
القيادة المتواضعة )الوعي الذاتي، انخفاض التركيز الذاتي، تقدير اآلخرين، القدرة 

لدى الوظيفي  االغتراب  في  التعلم(  اعتمد   على  المصرية.  الفنادق  في  العاملين 
إجراء  تم  والتفسيري.  والتحليلي  الوصفي  المنهج  مناهج، وهي  ثالثة  على  البحث 

( االستقصاء  أسلوب  باستخدام  الميدانية  إلى عينة    460الدراسة  استمارة( وجهت 
 SPSSمن العاملين بهذه الفنادق. تم تحليل البيانات إحصائيًا باستخدام برنامج  

V25.    خلصت النتائج إلى تبني المدراء والمشرفين ورؤساء األقسام لسلوك القيادة
في   المتواضعة  القيادة  لسلوك  سلبي  تأثير  وجود  مرتفعة؛  بدرجة  المتواضعة 
داللة   ذات  فروق  وجود  عدم  الفنادق؛  هذه  في  للعاملين  الوظيفي  االغتراب 

ل تعزى  الوظيفي  االغتراب  حول  العاملين  آراء  بين  )فنادق  إحصائية  اإلدارة  نمط 
السلسلة والفنادق المستقلة(. ويوصي البحث المنشآت الفندقية في مصر باالهتمام 
القيادة المتواضعة لدى المدراء على اختالف مستوياتهم اإلدارية،  بتأصيل سلوك 
القائد   المدير بصفات  تمتع  القيادات اإلدارية  اختيار  ذلك أحد معايير  وأن يكون 

المدراء من مستويات    المتواضع؛ وضرورة بين  دورية  تدريبية  عقد دورات وورش 
لتبادل  والشفافية  باالنفتاح  تتسم  التخصصات  والعاملين من جميع  إدارية مختلفة 

 .والمهارات ،والخبرة ،والمعارف ،اآلراء
 مقدمة ال .1

 

التي تسعى منظمات من المفاهيم اإلدارية    Humble Leadership Behavior  سلوك القيادة المتواضعة دعي
ال  حققهنظمات الخدمية إلى تطبيقها، لما ياألعمال، وبصفة خاصة الم للمنظمة من إنجازات كجعلها    سلوكهذا 

والصعاب   التهديدات  مواجهة  على  عن قادرة  المعلومات،   الناتجة  نظم  في  الهائلة  السرعة  التكنولوجي،  التقدم 
التفاهم   المنظمة وتماسكها، وزيادة  إنسجام  إلى تحقيق  ي   معوالعولمة، إضافة  فيها، مما  بناء ؤ العاملين  إلى  دي 

لدى   طيبة  )العبيدي،    ،عمالئهاسمعة  بها  المحيط  الوظيفي    دويع  (. 2019والمجتمع    Alienationاالغتراب 
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Job   الظواهر التنظيمية التي قد تحدث في المنظمة، وتحد من تقدم وتطور العاملين، وتؤثر سلبيًا في أدائهم   أحد
 (.2017الوظيفي، مما ينعكس على أداء المنظمة )رشيد و آخرون، 

أنو  من  الرغم  المتواضعة   على  القيادة  بالشأن   سلوك  والمعنيين  الباحثين،  قبل  من  متزايدًا  اهتمامًا  اكتسب 
سلوك  اديمي في المنظمات العالمية، إال أنه ال تزال معظم األبحاث المنشورة تركز على االستكشاف النظري لاألك
 Ding  ؛Jiang et al., 2019  ؛Li et al., 2016)  عدد قليل من الدراسات التطبيقية  وهناك،  المتواضعةلقيادة  ا

et al., 2020  ؛Ren et al., 2020التي تناولت عالقة وتأثير (  2020؛ فنجان و آخرون،  2019العبيدي،    ؛
سلوك  النزاهة السلوكية، التعلم التنظيمي،  نية ترك العمل،  )في بعض المتغيرات اإلدارية    سلوك القيادة المتواضعة

وظاهرة االغتراب الوظيفي،   سلوك القيادة المتواضعةوعليه نتوقع أنه ربما توجد عالقة بين  ،    المواطنة التنظيمية(
سلبي   تأثير  هناك  يكون  المتواضعةوقد  القيادة  المصرية  لسلوك  الفنادق  في  الظاهرة  هذه  في    .ةالمبحوث  في 

 ،االغتراب الوظيفيفي  لقيادة المتواضعة  سلوك ال  والتأثير المحتمل  استكشاف العالقةفي  الباحثان    شرع،  نهايةال
المتواضعة  بناء نظري حول(  1)   :المتمثلة في  تحقيق أهداف البحث  من خالل القيادة  ( التحقق من 2)   ؛سلوك 

سلوك  قياس تأثير  (  3، ) ةالمبحوث  واالغتراب الوظيفي في الفنادق المصرية   سلوك القيادة المتواضعةالعالقة بين  
 .ةالمبحوث  في االغتراب الوظيفي في الفنادق المصرية القيادة المتواضعة 

 اإلطار النظري   .2
 سلوك القيادة المتواضعةمفهوم 

 On the"، ويقصد به "على األرض  Humiأو    Humusمن الكلمة الالتينية  في الثقافة الغربية  نشأ التواضع  

ground    أو "األرض"Earth  ،  ضعون  المتوا  القادة  أخذ يعادة ما  الغرور، و بينما في الثقافة الشرقية يعني ليس
التواضع    على أساس المساواة،، وينظرون أيًضا إلى أنفسهم واآلخرين  مكانتهم  عمال تقلل منالقيام بأمبادرة    زمام

التواضع سمة  أن    Smith (2009)  أوضح.  (Morris et al., 2005)  منظور علم النفس اإليجابيمستمد من  
معرفة عمل اآلخرين،  امتالك القدرة على  القيادة    تستلزم، حيث  صفة مهمة للقيادةو   ،باإلعجابمجتمعية تحظى  
   والمكافآت على العمل الجيد. ،وتقديم الثناء، وعدم الحكم بقسوة، تعلم االستماع

  ( 1):  المتواضعةسلوك القيادة  الذين يرغبون في ممارسة    للمدراءنصائح  مجموعة من الDennis (2009)   قدم
عن النظر  بغض  المرؤوسين  )المنصب  خدمة  )2؛  القرارات؛  اتخاذ  في  والتأني  الظروف،  وتحليل  دراسة   )3  )

( وانتقاداتهم؛  المرؤوسين  آراء  إلى  ب4االستماع  االعتراف  )أ(  المهنية؛  بين  5خطائه  الجماعي  العمل  تشجيع   )
األ مقاومة  مع  اتخاذ  المرؤوسين،  في  )القراراتنانية  )6؛  السلبي؛  التفاخر  عن  االبتعاد  مع 7(  التسامح   )

النصح لهم )  المرؤوسين8المرؤوسين، وتقديم  للسلطةالستساال  (9؛ )( حفظ كرامة ومشاعر  النزعة قاوممو   ،م  ة 
 تحدث جيًدا عن المرؤوسين. ال (10الثقافية نحو الفردية؛ )

القيادة من األرض أو  أي  ،  سلوك القيادة المتواضعةمرة مفهوم  ألول    Owens and Hekman (2012)اقترح  
( االعتراف  1)ثالث سمات مميزة في سلوك القائد المتواضع:  وأضاف أن هناك    على،إلى األاألسفل  القيادة من  

والقيود   بنقاط Admitting their own limitations and deficienciesباألخطاء  القادة  يعترف  أن   :
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وأخطائهم واستعدضعفهم  واالقتراحات من    هماد،  االنتقادات  فيما  تعاونية  العالقة  اليعزز    مما  المرؤوسين،لقبول 
 Appreciating the advantages and contributions ofمساهمات المرؤوسين  ( تقدير مزايا و 2)بينهم؛  

subordinates:    بإمكان العمل  ،المرؤوسين  سهاماتإو   مزايا  اكتشافالقادة  أنه  في  ب  ،وتقديرها    ها؛ واالعتراف 
لال(  3) للمرؤوسين  لتعلمقابلية  ونمذجتها   Being a humble learner and a model for  والتواضع 

subordinates:    ار الجديدة، ودائما تجاه األفك  ذهني  وانفتاحالمتواضع لديه قابلية للتعلم من اآلخرين،  أن القائد
 ما تكون ردود فعله بناءة. 

لتطوير العاملين في المنظمة،    ضروري ومهمعلى أنها محفز   سلوك القيادة المتواضعة  Funck (2015)ف  وص
ن في مجال التحسين، وتعزيز مفهوم التعلم بين و وخاصة أنهم غالبًا صادقمن خالل االعتراف بالقيود واألخطاء،  

 Rego andأشار  أيضًا  العاملين، وتحديد نقاط القوة لديهم، مما يجعلهم قدوة للتعلم، والتقدم التنظيمي، والتغيير.  

Simpson (2018)    تنطوي على تحديد األعلى، والتي  إلى  األسفل  يبدأ من  الذي  القيادة  نهج  تمثل  أنها  إلى 
توجيه   والضعف لدى العاملين، واالستماع إليهم، ومتابعة سلوكياتهم، وهذا يؤكد أن تواضع القائد يعززنقاط القوة  

 .  الرضا الوظيفييحقق و  ،والمشاركة في العملعامل، تعلم ال

( أنها من القيادات الروحية الواجب اتباعها وتطبيقها، لما تحققه وترسخه 2019وفي نفس السياق ذكر العبيدي )
العاملين، االمن أعل الرضا بين  التنظيمي.ى درجات  سلوك يمكن تغيير    هأن  Ren et al. (2020)  ذكر  نتماء 

المتواضعة التدريب  القيادة  من خالل  بحيث  ،  تدريجيًا  نسبًيا  مستقرة  التواضع صفة  السمات يعتبر  مع  المقارنة 
 سية والتقييمات الذاتية. كالنرجاألخرى مثل 

 المتواضعة سلوك القيادة أهمية 
دراسة عالتي    (Li et al., 2016)  توصلت  الصينيةطبقت  التكنولوجية  الشركات  سلبي   لى  تأثير  وجود  إلى 

المتواضعة القيادة  العمل. كما    لسلوك  الحد من معدل دوران  إلى  أنها تؤدي  أي  العمل،  لترك  العاملين  نية  في 
 ,.Ali et al  ؛Qian et al., 2018  ؛Owens and Hekman, 2016)  توصلت العديد من الدراسات السابقة

؛ تحسين  وثقتهم في القادة  عاملينتقدير اليحقق العديد من المزايا، منها:    إلى أن سلوك القائد المتواضع (2020
الذاتيةشعورهم   زيادة  بالكفاءة  التفاني؛  في  الزيادة    ؛الرغبة  النفسية  موظفمشاركة  بين   ؛والحرية  الثقة  تعزيز 

؛ تحسين لمشكالتالعاملين؛ خلق جو من التعاون والتنسيق بين أعضاء فريق العمل، وقدرتهم على التغلب على ا
 ن.األداء االبتكاري للعاملي

فنجان  من  كل  دراسة  و  2020)  وآخرون   أكدت   )Ding et al., 2020  المتواضع القادة  ميزة  ي أن  يحققون  ن 
توصلت ستجابة لها. و تنافسية للمنظمة، من خالل تحسين قدرتها على معرفة التهديدات، واكتشاف الفرص، واال

إيجابيًا في تحقيق رفاهية العمل من ؤثر ي سلوك القيادة المتواضعةإلى أن  (Zhang and Song, 2020)دراسة 
  ،من قبل الموظفينوالذي يسعون إلى اكتسابه    واضح،  من وعي ذاتيلمتواضعون  القادة ا  هظهر يما  (  1)   :خالل
ي الموظفيعزز  مما  )نثقة  هؤالء2؛  تقدير  الموظفينل  القادة  (  قوة  على    ،نقاط  إيجابًا  ينعكس  مما  ومساهماتهم، 

 نفسيتهم. 
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 سلوك القيادة المتواضعةأبعاد 
  ا مقياس(  2019؛ العبيدي،  Jason et al., 2012)  الدراسات السابقة   ، استخدمتسلوك القيادة المتواضعةلقياس  
أربعة  امكون العقلي؛ اإلخالص.  ، وهي:  أبعاد  من  الذاتي؛ االنفتاح  الوعي  دراسات الاستخدمت    في حينالقدوة؛ 

 ا( مقياس2020؛ فنجان و آخرون،  Jiang et al., 2019؛  (Owens and Hekman, 2012, 2016  السابقة
والتأثير    من  امكون  آخر العالقة  اكتشاف  في  المقياس  هذا  باستخدام  الحالية  الدراسة  تقوم  أبعاد، وسوف  أربعة 

بين   المتواضعةالمحتمل  القيادة  استخدامه،    سلوك  لكثرة  نظرًا  الوظيفي،  المقياس  أنسبو واالغتراب  أبعاد    على 
قبل    السابق العبيدي،  Jason et al., 2012) المستخدم من  وت  (2019؛  المقياس  شمل؛  في    أبعاد  المستخدم 
 : الحالي البحث

الذاتي   - أنه ال يمكن معرفة كل شئ،    ويعني أن  Self-Awareness:الوعي  المتواضع يدرك جيدًا  القائد 
لمعرفة ذاته ال تعني بالضرورة   بأن محاولته  كما يؤمنويحاول تحديد ما يمتلكه من نقاط القوة والضعف،  

انخفاضًا في قدراته، وإنما هو تقييم صحيح لذاته، كما يحرص هذا القائد على التطوير الوظيفي للعاملين، 
 يد من الفرص؛  ويزودهم بمز 

الذاتي   - التركيز  ذاته،  :  Low Self-Focusانخفاض  نسيان  إلى  يسعى  المتواضع  القائد  أن  به  يقصد 
ينظر للقائد المتواضع على أنه أقل تركيزًا   ه ، ومن ثم فإنبأنه مجرد جزء صغير من هذا الكون   عترافاالو 

والطريقة الالزمة ألداء األعمال المطلوبة  على نفسه، كما أن هذا القائد يوضح لمرؤوسيه المعرفة والمهارة،  
 منهم؛ 

اآلخرين   - مرؤوسيه،    :Appreciation of Othersتقدير  مساهمات  تقدير  إلى  المتواضع  القائد  يعمد 
، فالعاملين لديهم دوافع نفسية، تجعلهم يعتقدون أن جهودهم  والثناء عليهم عند أدائهم األعمال بصورة مثلى

 فإن هذا التقدير يعمل على تحفيزهم القوي للعمل؛تؤتي ثمارها، ومن ثم 

التعلم   - آرائهم، ومقترحاتهم، طرح :  Teach Abilityالقدرة على  بإبداء  لمرؤوسيه  المتواضع  القائد  يسمح 
في العمل، ومساعدتهم على حلها    متواجههوالتعبير عن الصعوبات التي  واالستماع إلى انتقاداتهم،  أسئلتهم،  

ديدة والمبتكرة التي من شأنها تطوير العمل، كما  بصبر، ودائما ما يشجع هذا القائد على تقديم األفكار الج
 أنه يسعى باستمرار لتحسين ادائه من خالل التعلم من اآلخرين بكل تواضع، ومعالجة نقاط الضعف لديه. 

 مفهوم االغتراب الوظيفي
من    أشار الوظيفي    Vandenberghe (2002)كل  االغتراب  أن  في ضعف    Alienation  Jobإلى  يتمثل 

ندماجه بالعمل، والذي قد يكون سببه فكريًا أو نفسيًا أو مهنيا،  االعالقة بين العامل والوظيفة، وضعف مستوى  
 O’Donohueو  Balachandran et al. (2007)في حين عرفه  مما يشعره بعدم االنتماء إلى محيط العمل. 

and Nelson (2014)    :التالية العناصر  بالوحدة، وغربته عن مسيرة حياته، وأنه مزيج من  الفرد  بأنه شعور 
فقد عرفه  (  2017رشيد و آخرون )  أما  انعدام القوة، ضعف السيطرة، ضعف المعايير، الالهدفية، غربة الذات.

  ارتفعت درجة   عالقة العامل بوظيفته  تضعفكلما  شعور العامل باالنفصال النفسي عن وظيفته، و حالة أو  بأنه  
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( الشعور بعدم ب ( الشعور بالعجز؛ )أ؛ كما أوضح أن من أهم مظاهر االغتراب الوظيفي: )االغتراب الوظيفي
   ( الشعور باالغتراب عن الذات.د( الشعور بالعزلة االجتماعية؛ )جالرضا؛ )

( أنه يمثل شعور الموظفين بضعف انتمائهم للمنظمة وثقافتها السائدة، نتيجة فقدان  2018أيضًا أوضح عطا )
برغب منهم  المطلوبة  المهام  أداء  على  قدرتهم  وعدم  طالسيطرة،  مع  توافقها  لعدم  نظرًا  ومسؤولية،  وحاتهم  مة 

منها الوظيفي،  االغتراب  حدوث  إلى  تؤدي  عوامل  هناك  أن  وأضاف  الذاتية؛  ورغباتهم  يعود    الوظيفية،  ما 
ويشمل )1):  للمنظمة،  اآلتمتة؛  وهيمنة  المكننة   )2( األداء؛  تقييم  في  الخلل   )3( الحوافز؛  نظام  (  4( ضعف 

للعااالحتفاظ   نقلها  عدم  مع  والخبرات،  )مبالمعلومات  الجدد؛  )5لين  المنظمة؛  حجم  سعة  دور  6(  تهميش   )
( ضعف مستوى تدريب العاملين؛ ومنها ما يعود للعاملين، ويشمل: 8ة؛ )( المنافسة الشديدة والشرس7العاملين؛ )

(1( العاملين؛  كفاءة  نقص  العاملين ومنظمتهم؛2(  بين  والتكيف  التوافق  عدم  بالخوف، 3)  (  العاملين  ( شعور 
 ( عدم التخصص في العمل. 4وعدم اآلمان الوظيفي؛ )

العزاوي و   ؛Balachandran et al., 2007الدراسات السابقة )  استخدمتأما عن أبعاد االغتراب الوظيفي، فقد  
عطا،  ؛  2017يد و آخرون،  رش  ؛O’Donohue and Nelson, 2014؛  2013تاميدي،  ؛  2012لسوداني،  ا

من   (Seeman, 1957)مقياس  (  2018 وهي:    المكون  أبعاد،  التأثيرخمسة  على  القدرة  الشعور    ضعف  أو 
)الالهدفية(  ؛  Powerlessness  بالعجز المعنى  أو  الهدف  المعايير ؛  Meaninglessnessضياع  نقص 

العزلة؛  Normlessness)الالمعيارية(   أو  اآلخرين  مع  العالقات  غربة  ؛  Isolation and Identity  ضعف 
وسوف تعتمد الدراسة الحالية على هذا المقياس ألنه األكثر شيوعًا واستخدامًا    .Self-Estrangementالذات  

 من قبل الدراسات المذكورة سابقًا. 

 البحث  ياتضفر 

األولى: - ارتباطت  الفرضية  عالقة  داللة    معنوية  وجد  أبعاد    حصائيةإذات  المتواضعة بين  القيادة    سلوك 
 .لدى العاملين في الفنادق غتراب الوظيفياالو 

الغتراب او   سلوك القيادة المتواضعةبين  حصائية  إداللة    معنوية ذات  عالقة انحداريوجد    الفرضية الثانية: -
 لدى العاملين في الفنادق. الوظيفي

الثالثة: - حول    الفرضية  العاملين  آراء  بين  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  المتواضعة ال  القيادة    سلوك 
 .واالغتراب الوظيفي تعزى لنمط اإلدارة
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 نموذج البحث
 

 

 نموذج البحث.( 1شكل )
   الدراسة الميدانية .3

 البحث منهج
وهي:   مناهج،  ثالثة  على  البحث  لمفهوم  (  1) اعتمد  المرجعي  االستعراض  في  الوصفي  القيادة  المنهج  سلوك 

 االغتراب الوظيفي، باإلضافة إلى مفهوم  المختلفة وفقًا للدراسات السابقة  ، وأبعادهاأهميتها  ، وتوضيحالمتواضعة
لحدوث  ،ومظاهره المسببة  استهدفت  (  2) أبعاده؛  و   ،هالعوامل  التي  الميدانية  الدراسة  في  التحليلي  جمع المنهج 

ج التفسيري في تفسير البيانات  المنه ( 3)من واقع الفنادق المصرية؛  سلوك القيادة المتواضعةالبيانات األولية عن 
متغيرات،  حصائيةاال بين  المختلفة  العالقات  المتواضعة  البحث   وتوضيح  القيادة  الوظيفي  سلوك   واالغتراب 

 .البحثللوصول إلى النتائج النهائية وتحقيق أهداف 

 ة البحثعين
والمدراء بأقسام )الموارد البشرية، المكاتب األمامية،    تم تطبيق الدراسة الميدانية على عينة عشوائية من العاملين

ا على  مدينة شرم الشيخ، نظرًا الحتوائهنجوم بمدينة شرم الشيخ. تم اختيار    ةفنادق الخمسفي    ( شراف الداخلياإل
ا من  عدد  الخمسأكبر  الدراسة    ة لفنادق  محل  الفنادق  عدد  بلغ  مصر.  في  بطريقة   23نجوم  سحبها  تم  فندقًا 

استخدم البحث أسلوب االستقصاء في جمع    .للفنادق المصرية  (2015/2016)  أحدث دليلعشوائية بسيطة من  
)جدول،   Likert  البيانات الميدانية. وقسمت استمارة االستقصاء إلى ثالثة أجزاء وفقًا لمقياس ليكرت الخماسي

1) . 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 الو ي ال ا ي

Self-Awareness 

 سلوك القيادة المتواضعة

Humble Leadership Behavior 

 ا خفا  التر ي  ال ا ي

Low Self-Focus 

  قدير ا  رين

Appreciation of Others 

 القدرة  ل  التعل 

Teach Ability 

 االغتراب الوظيفي

Alienation Job 

 ال عور بالعج 

Powerlessness 

 ضع  العالقات م  ا  رين  و الع لة

Isolation and Identity 

  قص المعايير

Normlessness 

 ضيا  ال د   و المعن 

Meaninglessness 

 غربة ال ات

Self-Estrangement 
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 مقياس ليكرت الخماسي لإلجابة على عبارات االستقصاء.( 1جدول )
 موافق بشدة  موافق محايد  غير موافق  غير موافق بشدة  التصنيف 
 5 4 3 2 1 الدرجة 

 1.80-1 المدي
1.81 –  
2.60 

2.61 –  
3.40 

3.41-
4.20 

4.21- 5 

 مرتفع جداً  مرتفع  متوسط  منخفض  منخفض جداً  مستوى التحقق

سلوك القيادة  البيانات الديموغرافية لعينة البحث، الجزء الثاني أبعاد    من استمارة االستقصاء  شمل الجزء األولي
 (. 2كما هو موضح بالجدول ) االغتراب الوظيفي، والثالث أبعاد  المتواضعة

 مقياس الدراسة.( 2جدول )
 المصدر عدد المفردات البعد  المتغير

القيادة سلوك 
 المتواضعة
Humble 

Leadership 

 Self-Awareness  3الوعي الذاتي 
(Owens and Hekman, 

2012, 2016; Jiang et al., 

فنجان و آخرون،  ) ;2019
2020 

-Low Selfانخفاض التركيز الذاتي 

Focus 
3 

 Appreciation ofتقدير اآلخرين 

Others  
3 

 Teach Ability  3القدرة على التعلم 

االغتراب  
 الوظيفي 

Job 

Alienation 

 

 ,.Powerlessness 4 (Balachandran et al الشعور بالعجز

;2007 
   2012؛العزاوي والسوداني، 

 ؛ 2013تاميدي، 
O’Donohue and Nelson, 

2014;  
 2017رشيد وآخرون، 

 ( 2018عطا،  

ضياع الهدف أو المعنى )الالهدفية( 
Meaninglessness 

4 

نقص المعايير )الالمعيارية( 
Normlessness 

4 

 ضعف العالقات مع اآلخرين أو العزلة 
Isolation and Identity 

4 

 Self-Estrangement  4 غربة الذات
 على الدراسات السابقة.  اعتماد ينمن إعداد الباحث المصدر:

عدد   توزيع  تم  العاملين  460وقد  على  في  استمارة  المختلفة  بواقع    23)  ةالمبحوثالفنادق    باألقسام    20فندقًا( 
  % 79.3استمارة صالحة للتحليل، ليكون معدل االستجابة    365، وقد تحصل على عدد  استمارة داخل كل فندق

 (. 3كما هو موضح بالجدول )
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 .معدل استجابة المبحوثين( 3جدول )
عدد االستمارات  

 الموزعة 
عدد االستمارات  

 المفقودة 
عدد االستمارات المستبعدة 
 لوجود بيانات غير مكتملة

عدد االستمارات  
 الصالحة للتحليل 

 معدل االستجابة 

460 63 32 365 79.3 % 

 المستخدمة حصائية األساليب اإل
، وتاااام اسااااتخدام األساااااليب SPSS V25حصااااائيًا باسااااتخدام برنااااامج إقااااام الباحثااااان بتحلياااال البيانااااات المجمعااااة 

 حصائية التالية:اإل

: Cronbach's Alphaباساتخدام معامال ارتبااط ألفااا كرونباا  Reliability Analysis تحليال الثباات  -
 .لدى العاملين واالغتراب الوظيفي سلوك القيادة المتواضعةللتحقق من ثبات المقياس المستخدم فى 

لتحديد  باستخدام المتوسطات الحسابية، االنحرافات المعيارية، Descriptive Analysisالتحليل الوصفي  -
 .سلوك القيادة المتواضعةل ةالمبحوثمستوى تبني الفنادق 

 Multiple Linear Regression and Correlationتحليل معامل االرتباط واالنحدار الخطي المتعدد  -

Analysis انخفاااض التركيااز الااذاتي، ، الااوعي الااذاتي) ساالوك القيااادة المتواضااعةأبعاااد : للتعاارف علااى أكثاار
 .ةالمبحوثفي الفنادق  لدى العاملين االغتراب الوظيفيتأثيرًا فى ( القدرة على التعلم، تقدير اآلخرين

: للمقارناااة باااين فناااادق السلسااالة والفناااادق المساااتقلة فيماااا يتعلاااق Independent-Samples T-testتحليااال  -
 لديها. واالغتراب الوظيفي  سلوك القيادة المتواضعةبمستوى 

  لمقياس البحثاختبار الثبات والصدق 
)  توضح بالجااااااادول  أبعاد  4النتائج  مقياس  أن  المتواضعة(  القيادة  الوظيفي    سلوك  قد  واالغتراب  الفنادق  في 

الثبات حيث تراوحت ما بين   كذلك تراوحت قيم معامل و   .8920و    .8660اتصفت جميعها بدرجة عالية من 
ما   0.944وقيمة المصداقية  0.892وأيضًا بلغت قيمة الثبات للنموذج ككل  .9440و  0. 931بين  يةقاصدمال

يعني أن معامالت ثبات االستقرار والتجانس الخاصة بأداة الاااابحث تعتبر مؤشرات كافيااااااة ألغراض اعتمادها فااااي 
كرونبا    ألفا  معامل  تجاوز  حيث  النهائي،  األ  Cronbach's Alpha  0.6تطبيقها  الحد  للثبات وهو  دنى 

(Sekaran and Bougie, 2013)  الدراسة لمقياس  الثبات والصدق  تعتبر جميع معامالت  ذلك  . وبناًء على 
 جيدة كونها أعلى من هذه النسبة. 
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 الثبات والصدق لمقياس البحث. اختبارنتائج ( 4جدول )
 معامل البعد  المتغير

Cronbach's Alpha 
 معامل

 المصداقية

القيادة سلوك 
 المتواضعة
Humble 

Leadership 

 Self-Awareness .874 .935الوعي الذاتي 

 Low Self-Focus .889 .943انخفاض التركيز الذاتي 

 Appreciation of Others .892 .944تقدير اآلخرين 

 Teach Ability .886 .941القدرة على التعلم 

االغتراب  
 الوظيفي 

Job 
Alienation 

 

 Powerlessness .866 .931 الشعور بالعجز

 Meaninglessness .868 .932)الالهدفية( ضياع الهدف أو المعنى 

 Normlessness .875 .935نقص المعايير )الالمعيارية( 

 ضعف العالقات مع اآلخرين أو العزلة 
Isolation and Identity 

.876 .936 

 Self-Estrangement .869 .932 غربة الذات

 944. 892. النموذج ككل
 النتائج والمناقشة

 لخصائص الديموغرافية لمفردات عينة الدراسة ا •
، المؤهل الدراسي، عدد سنوات عمر( توزيع عينة البحث وفق المتغيرات الديموغرافية )النوع، ال5يوضح جدول )

 (. ، نمط اإلدارةالخبرة
 نوع اإلدارة.  سنوات الخبرة، المتغيرات الديموغرافية،وفق  لبحثتوزيع عينة ا( 5جدول )

 النسبة المئوية %  التكرارات  المتغير 
 66.8 244 ذكر النوع

 33.2 121 أنثى
 46.8 171 عام    30أقل من   العمر

 37.8 138 عام  45إلى أقل من   30من 
 15.4 56 فأكثر  عام 45

 24.4 89 فوق متوسط مؤهل متوسط أو  المؤهل الدراسي 
 63.8 233 ليسانس(مؤهل جامعي )بكالوريوس/

 11.8 43 دراسات عليا  
عدد سنوات  

 الخبرة
 28.8 105 سنوات  5أقل من  

 57.3 209 سنوات  10إلى  5من 
 13.9 51 فأكثر سنوات 10

 60.3 220 فنادق السلسة    اإلدارة مطن
 39.7 145 مستقلة  الفنادق ال
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نتائج   )تظهر  أن  5الجدول  العينة  (  أفراد  بنسبة  غالبية  الذكور  اإلناث (%(66.8كانت من  بلغت نسبة  بينما   ،
عام    30جاء في المرتبة األولى فئة العمر األقل من  فقد  أفراد العينة،  أما فيما يخص متوسط أعمار    .(%33.2)
وجاء في المرتبة   %(،37.8)عام بنسبة    45إلى أقل من    30بين  %(، يليهم من تراوحت أعمارهم  46.8بنسبة )

ما يخص المؤهل الدراسي فنجد أن غالبية أفراد العينة أما في%(.  15.4)عام بنسبة    45األخيرة من هم أكثر من  
عليا  63.8) دراسات  على  حصلوا  من  جاء  بينما  )بكالوريوس/ليسانس(،  جامعي  مؤهل  على  حصلوا  من   )%

%(. أما بالنسبة لعدد سنوات الخبرة، فنجد أن غالبية  11.8بة األخيرة بنسبة ))دبلوم/ماجستير/دكتوراه( في المرت
البحث ) أقل من  من    إلى سنوات، ويليهم  5%( تراوحت سنوات خبرتهم من  57.3عينة  سنوات    5لديهم خبرة 

(. أما عن  %(13.9سنوات بنسبة    10%( وجاء في المرتبة األخيرة من هم لديهم خبرة أكثر من  28.8)بنسبة  
الفندقية، فنجد أن غالبية عينة البحث ) %( من ينتموا إلى سالسل فندقية عالمية، بينما بلغت  60.3نوع اإلدرة 

 %( ممن ينتموا إلى فنادق مستقلة.39.7نسبة )

 القيادة المتواضعة  سلوك آراء عينة البحث حول أبعاد •
)الوعي الذاتي، انخفاض   سلوك القيادة المتواضعةآراء أفراد عينة البحث حول أبعاد    يهدف هذا الجزء إلى معرفة

التعلم( على  القدرة  اآلخرين،  تقدير  الذاتي،  ال،  التركيز  بهذا  والمشروفون  المدراء  يتصف  مدي  أي  ،  سلوكوإلى 
   يظهر بالجدول التالي. كما ، Descriptive Analysisوللتحقق من هذا تم إجراء اختبار 

 .سلوك القيادة المتواضعةآراء أفراد عينة البحث حول أبعاد ( 6جدول)

 المفردات
المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

مستوى 
 التحقق 

 متوسط Self-Awareness 3.40 .656 بعد الوعي الذاتي
 مرتفع  823. 3.42 دائمًا ما يراجع رئيسك نفسه حتى في األمور قليلة األهمية 
 متوسط  718. 3.40 ملكي يعتقد رئيسك أن لدى اآلخرين معرفة ومهارات أكثر مما 

 متوسط  747. 3.36 يعترف رئيسك بعدم معرفته ألداء عمل عندما ال يستطيع القيام به
 متوسط Low Self-Focus 3.23 .876 انخفاض التركيز الذاتيبعد 

 متوسط  742. 3.30 إلى نفسه االنتباهال يحب رئيسك لفت 
 متوسط  602. 3.18 يتحفظ رئيسك على سيرته الذاتية 

 متوسط  759. 3.20 ال يهتم رئيسك بالحصول على الشهرة لنفسه 
 مرتفع Appreciation of Others 3.65 .681 بعد تقدير اآلخرين

 مرتفع  672. 3.66 تقديره لمساهمات اآلخرينيظهر رئيسك 
 مرتفع  603. 3.58 عتبار نقاط القوة لدى اآلخرين يأخذ رئيسك بعين اال

 مرتفع  733. 3.70 دائمًا ما يثني رئيسك على اآلخرين لمقدراتهم
  

 يتب 
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 متوسط Teach Ability 3.39 1.24 بعد القدرة على التعلم
 مرتفع  161. 3.50 لتعلم من اآلخرين لرئيسك على استعداد تام 

 مرتفع  872. 3.45 لدى رئيسك انفتاح على أفكار اآلخرين
 متوسط  051. 3.21 يتقبل رئيسك النصائح من اآلخرين

 مرتفع 937. 3.42 العام  الحسابي المتوسط
 

الجدول )  البحث جاءت  6توضح نتائج  الفنادق  ( أن غالبية آراء عينة  المدراء والمشرفون في  موافقة على تبني 
والمرتفعة  المتوسطة  بين  لها  الحسابية  المتوسطات  وتراوحت  المتواضعة،  القيادة  سلوك  أبعاد  لكافة  المبحوثه 

 (، وجاء ترتيب األبعاد وفقًا للمتوسط الحسابي لها على النحو التالي: 3.65،  3.23)
 0.681وانحراف معياري  3.65بمتوسط حسابي بلغ  Appreciation of Othersبعد تقدير اآلخرين  -
 0.656وانحراف معياري  3.40بمتوسط حسابي بلغ  Self-Awarenessبعد الوعي الذاتي  -
 1.24وانحراف معياري  3.39بمتوسط حسابي بلغ  Teach Abilityبعد القدرة على التعلم  -
التركيز   - انخفاض  بلغ    Low Self-Focusالذاتي  بعد  حسابي  معياري   3.23بمتوسط  وانحراف 

0.876 

ق الخمس نجوم مجتمع البحث  نتائج أن مستوى ممارسة المدراء ورؤساء األقسام والمشرفون في الفنادالكما تظهر  
المتواضعة ل القيادة  لمتغير    سلوك  العام  الحسابي  المتوسط  بلغ  حيث  مرتفعة،  المتواضعة جاء  القيادة    سلوك 
معياري  3.42) بانحراف  )العبيدي،    0.937(  دراسة  إليه  توصلت  ما  مع  النتيجة  هذه  تتعارض  (ن  2019وال 

 .  ةسلوك القيادة المتواضعى تطبيق أبعاد ( إلى ارتفاع مستو 2020 ،فنجان و آخرون )دراسة تتفق مع بينما 

 آراء عينة البحث حول أبعاد االغتراب الوظيفي •
)الشعور بالعجز، ضياع الهدف  آراء أفراد عينة البحث حول أبعاد االغتراب الوظيفي يهدف هذا الجزء إلى معرفة

، وإلى أي مدى تظهر هذه الظاهرة بين  أو المعنى، نقص المعايير، ضعف العالقات مع اآلخرين، غربة الذات(
   يظهر بالجدول التالي.كما ، Descriptive Analysis، وللتحقق من هذا تم إجراء اختبار أفراد العينة

 أبعاد االغتراب الوظيفيآراء أفراد عينة البحث حول  (7جدول)

 

المتوسط  المفردات
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

مستوى 
 التحقق 

 منخفض  Powerlessness 2.32 .968 بعد الشعور بالعجز
 منخفض  571. 2.39 أواجه صعوبة في إيجاد الحلول للمشكالت أثناء العمل 

 منخفض  093. 2.30 تحديات العمل أكبر من قدرتي على العمل 
 منخفض  742. 2.18 أشعر بالضعف في عملية اتخاذ القرارات

 منخفض  955. 2.41 أشعر بصعوبة في التعبير عن رأيي بصراحة
 يتب 
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( إلى أن غالبية آراء عينة البحث جاءت غير موافقة على كافة أبعاد االغتراب الوظيفي، 7تشير نتائج الجدول )
(، وجاء ترتيب األبعاد وفقًا للمتوسط الحسابي 2.32،    1.66حيث تراوحت المتوسطات الحسابية لألبعاد بين )

 لها على النحو التالي: 
 0.968وانحراف معياري  2.32بمتوسط حسابي بلغ  Powerlessness الشعور بالعجزبعد  -
العزلةبعد   - أو  اآلخرين  مع  العالقات  بلغ  Isolation and Identity ضعف  حسابي    2.24بمتوسط 

 0.721وانحراف معياري 
 0.877وانحراف معياري   2.03بمتوسط حسابي بلغ  Self-Estrangement غربة الذاتبعد  -

 منخفض  Meaninglessness 1.92 .745ضياع الهدف أو المعنى )الالهدفية( بعد 
 منخفض  889. 1.82 نسيابية العملاال يوجد معنى لسياقات و 

 منخفض  801. 2.48 أقوم به روتيني، وال يمثل طموحي العمل الذي 
 منخفض جدا 786. 1.76 هناك غموض في األهداف التي أعمل على تحقيقها 

 منخفض جدا 813. 1.61 األعمال التي أقوم بها مهدرة للوقت
 منخفض جدا  Normlessness 1.66 .967نقص المعايير )الالمعيارية( بعد 

 منخفض  1.09 2.25 يير االجتماعية   اااللتزام بالضوابط والمعمن الصعب 
مصلحة   حساب  على  كانت  وإن  حتى  الشخصية  مصلحتي  لتحقيق  أسعى 

 الفندق
 منخفض جدا 687. 1.58

 منخفض جدا 803. 1.46 ال أهتم مثل اآلخرين بمواعيد وأوقات العمل
 منخفض جدا 878. 1.36 من السهل تحقيق أهدافي من خالل الطرق غير السليمة كالوساطة  

 منخفض  Isolation and Identity 2.24 .721 ضعف العالقات مع اآلخرين أو العزلةبعد 
 منخفض  815. 2.34 أشعر بالغربة عن زمالئي، نتيجة عدم ثقتهم بي

 منخفض  950. 2.21 تتسم عالقاتي مع زمالئي بالرسمية
 منخفض  789. 2.14 أفضل العمل الفردي عن العمل الجماعي 
 منخفض  768. 2.28 ليس لدي قدرة على االنسجام مع زمالئي 

 منخفض  Self-Estrangement 2.03 .877 غربة الذاتبعد 
 منخفض  919. 2.19 يراودني شعور بالفراغ النفسي أثناء أداء األعمال  

 منخفض  801. 1.86 أكره المشاركة في اتخاذ القرارات 
 منخفض جدا 967. 1.75 هامشية األعمال التي أقوم بها تعتبر

 منخفض  1.01 2.33 وظيفتي ال تشبع حاجتي لتأكيد ذاتي
 منخفض  672. 2.04 العام الحسابي المتوسط 
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)الالهدفية(  بعد   - المعنى  أو  الهدف  بلغ    Meaninglessnessضياع  حسابي  وانحراف    1.92بمتوسط 
 0.745معياري 

 0.967وانحراف معياري   1.66بمتوسط حسابي بلغ  Normlessnessنقص المعايير )الالمعيارية( بعد  -

الفنادقالتظهر  أيضًا   في  الوظيفي  باالغتراب  يشعرون  ال  البحث  عينة  أفراد  أن  مجتمع    نتائج  نجوم  الخمس 
، حيث بلغ المتوسط الحسابي العام لالغتراب الوظيفي  هذه المفهومالبحث، وهو ما يظهر في آرائهم حول أبعاد  

معياري  2.04) بانحراف  ما    0.672(  آخرون،  وهو  و  )رشيد  دراسة  إليه  ؛ عطا،  2017ينتاقض مع وصلت 
 (.  2019دراسة )الخفاجي، مع  هذه النتيجة تفقتالعاملين. و ( إلى ارتفاع مستوى االغتراب الوظيفي لدى 2018

 البحث فروضاختبار  •
داللة  ت  ىاألول  يةالفرض ذات  ارتباط  عالقة  "توجد  على  أبعاد    حصائيةإ نص  المتواضعة بين  القيادة    سلوك 

 ". ةالمبحوثواالغتراب الوظيفي لدى العاملين في الفنادق 
لتحديد طبيعة العالقة    Pearson Correlationهذا الفرض تم استخدام معامل ارتباط بيرسون  الختبار صحة  

 كما يظهر الجدول التالي. ، بين متغيرات البحث

 واالغتراب الوظيفي. سلوك القيادة المتواضعةمعامل ارتباط بيرسون بين أبعاد ( 8جدول )
 Job Alienation االغتراب الوظيفي البعد  المتغير

 
 

 حجم العينة مستوى المعنوية معامل االرتباط
سلوك القيادة 

 المتواضعة
Humble 

Leadership 

 -771.** الوعي الذاتي 

.000 365 
 -790.** انخفاض التركيز الذاتي 

 -881.** تقدير اآلخرين 
 -862.** القدرة على التعلم 

 ) P≥.0 01(وى مست عند إحصائيا   دالة العالقة** 

بين أبعاد سلوك    0.01( إلى وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  8تشير نتائج الجدول ) 
القيادة المتواضعة )الوعي الذاتي، انخفاض التركيز الذاتي، تقدير اآلخرين، القدرة على التعلم( ومتغير االغتراب  

كما تشير   على التوالي،  (862.-،    881.-،    790.-،    771.-الوظيفي، حيث بلغ معامل االرتباط بينهما )
أبعاد   بين  العكسية  العالقة  إلى  السالبة  المتواضعةاإلشارة  القيادة  ل  سلوك  الوظيفي  في  واالغتراب  العاملين  دى 

المبحوثه.   ذكر الفنادق  المتواضعة سلوكيات  أن    Owens and Hekman (2012)  وقد  القيادة    سلوك 
القادة يم لدى  بدقة  الذات  باألخطاء، والرغبة في رؤية  الزمالء والمرؤوسين،  كاالعتراف  قبل  كن مالحظتها من 

التعلم والتحسين. في  باستمرار  التي تنص على   وتنعكس عليهم  األولى  الفرضية  قبول  يتم  وبناء على ما سبق 
واالغتراب الوظيفي لدى العاملين في    سلوك القيادة المتواضعةبين أبعاد    حصائيةإ "توجد عالقة ارتباط ذات داللة 

 ".ةالمبحوثالفنادق 
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تالثاني  الفرضية تأثير ذو داللة  نص علة  المتواضعةحصائية  إى "يوجد  القيادة  الوظيفي   لسلوك  في االغتراب 
 ". ةالمبحوث لدى العاملين في الفنادق

الذاتي، انخفاض التركيز الذاتي، تقدير اآلخرين،  )الوعي  بأبعادها    لسلوك القيادة المتواضعةان األثر المحتمل  لبي
تحليل االنحدار  اختبار  ، تم استخدام  مبحوثهفى الفنادق ال  القدرة على التعلم( في االغتراب الوظيفي لدى العاملين

 الجدول التالي. بكما يظهر المتعدد، الخطي 
 

 .الوظيفي غترابواال سلوك القيادة المتواضعةمعامالت االنحدار المتعدد بين أبعاد ( 9جدول)
 (Job Alienation االغتراب الوظيفي)المتغير التابع 

 β T Sig. F Sig R2 األبعاد المتغير المستقل

سلوك القيادة 
 المتواضعة
Humble 

Leadership 

 000. 3.74- 099.- الوعي الذاتي 

888.14 .000 .909 
انخفاض التركيز 

 الذاتي 
-.107 -4.35 .000 

 000. 12.88- 357.- القدرة على التعلم 

 010. 18.57- 420.- تقدير اآلخرين 
( بالجدول  النتائج  الوظيفي،  9وتشير  االغتراب  في  األبعاد  لهذه  سلبي  معنوي  تأثير  وجود  إلى  ترتيب  (  وجاء 

 األبعاد وفقًا قيمة معامل االنحدار على النحو التالي: 
، حيث بلغت قيمة معامل  لدى العاملين  الوظيفي االغترابفي  تقدير اآلخرين  لبعد    سلبيوجود تأثير معنوي   -

قيمة    (β= -.420)االنحدار   بلغت  كما   ، (T= -18.57)  قيمة أن  بلغت   Tحيث  إذا  معنوية  تكون 
تأثيرًا    سلوك القيادة المتواضعةويعتبر هذا البعد أكثر أبعاد    P< 0.001عند مستوى معنوية    2  ≥قيمتها  
 . ةبحوثفي الفنادق الم غتراب الوظيفي لدى العاملينالحد من االفي 

تأثير معنوي   - التعلملبعد    سلبيوجود  العاملين  الوظيفي  االغترابفي    القدرة على  قيمة لدى  بلغت  ، حيث 
تكون معنوية إذا بلغت   Tحيث أن قيمة  (T= -12.8) ، كما بلغت قيمة  (β= -.357)معامل االنحدار  

البعد    P< 0.01عند مستوى معنوية    2  ≥قيمتها   االغتراب  وهو  الحد من  في  تأثيرًا  الترتيب  في  الثاني 
 .بحوثهفي الفنادق الم الوظيفي لدى العاملين

تأثير معنوي   - التعلملبعد    سلبيوجود  العاملين  الوظيفي  االغترابفي    القدرة على  قيمة لدى  بلغت  ، حيث 
تكون معنوية إذا بلغت   Tحيث أن قيمة  (T= -4.35) ، كما بلغت قيمة  (β= -.107)معامل االنحدار  

الحد من االغتراب    P< 0.01عند مستوى معنوية    2  ≥قيمتها   في  تأثيرًا  الترتيب  في  الثالث  البعد  وهو 
 .ةبحوثفي الفنادق الم الوظيفي لدى العاملين
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تأثير معنوي   - التعلملبعد    سلبيوجود  العاملين  الوظيفي  االغترابفي    القدرة على  قيمة لدى  بلغت  ، حيث 
تكون معنوية إذا بلغت   Tحيث أن قيمة  (T= -3.74) ، كما بلغت قيمة  (β= -.099)معامل االنحدار  

تأثيرًا في الحد من االغتراب    P< 0.01عند مستوى معنوية    2  ≥قيمتها   الترتيب  البعد األخير في  وهو 
 .ةبحوثفي الفنادق الم الوظيفي لدى العاملين

النتائجكما   بلغت  (F)قيمة  أن    توضح  للنموذج  عند مستوى    888.14  المحسوبة  النموذج ككل  معنوية  وثبت 
للن)01P.>)  معنوية التحديد  معامل  قيمة  بلغت  أبعاد  9.90باا    2R  وذجم،  أن  ذلك  ويعنى  القيادة %  سلوك 

تفسر    المتواضعة متغير  46.2ككل  فى  التغير  من  لدى  %  الوظيفي  الباقى    ،العامليناالغتراب  %  53.8أما 
  (Li et al., 2016)وهذه النتيجة تتفق مع دراسة  .  يرجع لعوامل أخرى لم تدرج فى النموذج، وللخطأ العشوائى

توصلت في نية ترك العمل، بينما    سلوك القيادة المتواضعةالتي توصلت إلى وجود عالقة تأثير سلبي لسلوكيات  
تواضعة في تعزيز التعلم التنظيمي؛  وجود عالقة تأثير إيجابي للقيدة الم  ( إلى2020دراسة )فنجان و آخرون،  
دراسة   أيضًا  لسلوك    (Ren et al., 2020)وتوصلت  إيجابية  عالقة  وجود  المتواضعةإلى  القيادة  في    سلوك 
 ستدامة.وتحقيق االتعزيز األداء الريادي 

في    لسلوك القيادة المتواضعة "يوجد تأثير ذو داللة احصائية  وبناء على ما سبق يتم قبول الفرضية التي تنص  
 االغتراب الوظيفي لدى العاملين في الفنادق المبحوثه". 

تلثالثاالفرضية   تة  "ال  على  بين    وجدنص  إحصائية  داللة  ذات  العاملينفروق  القيادة  حول    آراء  سلوك 
 "مط اإلدارةواالغتراب الوظيفي تعزى لن المتواضعة

اختبار استخدام  تم  الفرض  ثقة     Independent-Samples T-testالختبار صحة  مستوى  كما 95عند   ،%
 يظهر بالجدول التالي. 

 واالغتراب الوظيفي وفقًا لنمط اإلدارة.  سلوك القيادة المتواضعةآلراء أفراد عينة البحث حول  تحليل التباين( 10جدول )

 متغيرات البحث

 فنادق السلسلة 
(N=220) 

 الفنادق المستقلة
 (N=145) 

مستوى  قيمة )ت( 
المتوسط  المعنوية

 الحسابي 
االنحراف  
 المعياري 

المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

 048.* 1.679- 529. 3.15 624. 3.40 سلوك القيادة المتواضعة 

 162. 1.806- 1.07 1.43 1.12 1.95 االغتراب الوظيفي 

سلوك القيادة ( أن هناك فروقًا ذات داللة إحصائية بين آراء وتوجهات العاملين نحو  10النتائج بالجدول )تشير  
العاملين (، بينما ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين توجهات  048.، حيث بلغ مستوى المعنوية )المتواضعة

وبناء عليه يتم قبول الفرض الصفري "توجد فروق   (.162.نحو االغتراب الوظيفي، حيث بلغ مستوى المعنوية )
العاملين حول   آراء  بين  إحصائية  داللة  المتواضعةذات  القيادة  تعزى    سلوك  الوظيفي  اإلدارةواالغتراب  ، لنمط 
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بين المدراء والمشرفين    سلوك القيادة المتواضعة لوكيات  وهذا يدل على أن فنادق السلسلة العالمية ربما ترسخ س
يتم رفض الفرض الثالث الذي ينص على "ال توجد    من ثم و   ورؤساء األقسام بصورة أكبر من الفنادق المستقلة.

حول   العاملين  آراء  بين  إحصائية  داللة  ذات  المتواضعة فروق  القيادة  لنمط  واالغ  سلوك  تعزى  الوظيفي  تراب 
 ."اإلدارة

 والتوصيات  تاالستنتاجا .4
رفين في  مستوى ممارسة المدراء ورؤساء األقسام والمش  :ظهرت النتائج أنعلى نتائج الدراسة الميدانية، فقد أبناًء  

المبحوث المتواضعة ل  ةالفنادق  القيادة  العامل  سلوك  مرتفعة؛  بدرجة  جاء  المبحوثو بأبعادها  الفنادق  في  ال   ةن 
يشعرون باالغتراب الوظيفي في بيئة العمل، وذلك من خالل عدم موافقتهم على أبعاد االغتراب الوظيفي؛ وجود 

واالغتراب الوظيفي لدى العاملين؛ وجود تأثير   سلوك القيادة المتواضعة عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية ألبعاد  
المتواضعةمعنوي سلبي   القيادة  ال  لسلوك  العاملين؛ وجود فروق ذات داللة إحصائية  في االغتراب  لدى  وظيفي 

ذات داللة إحصائية بين ؛ عدم وجود فروق  لنمط اإلدارةتعزى    سلوك القيادة المتواضعةآراء العاملين حول  بين  
. وفي ضوء هذه النتائج يوصي البحث المنشآت الفندقية لنمط اإلدارةآراء العاملين حول االغتراب الوظيفي تعزى  

 باا:   في مصر
بتأصيل   - المتواضعةاالهتمام  القيادة  ذلك   سلوك  اإلدارية، وأن يكون  اختالف مستوياتهم  المدراء على  لدى 

 أحد معايير اختيار القيادات اإلدارية تمتع المدير بصفات القائد المتواضع.
األقسامتبني   - ورؤساء  والمشرفين  المتواضعةأبعاد    المدراء  القيادة  ظاهرة   ،سلوك  من  الحد  في  يساهم  بما 

العاملين، وذ الوظيفي لدى  العاملين بهذه األبعاد والعمل على االنسجام االغتراب  لك من خالل تعزيز ثقة 
   معها.

بالحد من شعور العاملين باالغتراب الوظيفي من خالل تشجيعهم   المدراء والمشرفين ورؤساء األقساماهتمام   -
الواحد  الفريق  بروح  والعمل  الجماعي،  العمل  واالهتمام  على  والفكر  الرأي  حرية  احترام  بمقترحاتهم  ، 

 تخاذ القرارات، وتكليفهم بأعمال ومهام تتوافق مع قدراتهم ورغباتهم الذاتية.اومشاركتهم ب
في  االبتعاد عن - و نجاز  إ  الروتين  التميز   األعمالالمهام  نحو  العاملين  تثير  أعمال  المطلوبة، والبحث عن 

 بداع واالبتكار لالرتقاء بمستوى قدراتهم الذاتية.واإل
يبية دورية بين المدراء من مستويات إدارية مختلفة والعاملين من جميع التخصصات  رش تدر عقد دورات وو  -

 تتسم باالنفتاح والشفافية لتبادل اآلراء والمعارف والخبرة والمهارات.
 لمراجع ا .5

 المراجع العربية 
الوظيفي: دراسة ميدانية في  (. تأثير منا  العمل األخالقي التنظيمي في االغتراب  2019الخفاجي، رشا )  -

 . 170-135(، 39محطة كهربا الهارثة في البصرة، مجلة االقتصادي الخليجي، )
- ( عصام  في  2019العبيدي،  وانعكاسها  السلوكية  النزاهة  المتواضعة(.  القيادة  استطالعية سلوك  دراسة   :

 .162-145(،  3)  39دارة، آلراء عينة من أساتذة كلية اإلمام الكاظم/أقسام بابل، المجلة العربية لإل
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تأثير تطوير وصيانة الموارد البشرية في تقليل ظاهرة االغتراب  (.  2012العزاوي، شفاء؛ السوداني، أثير ) -
، المجلة  الوظيفي دراسة استطالعية آلراء عينة من مديري الشركة العامة للصناعات التعدينية والعزل المائي

 . 166-139(، 33)  8العراقية للعلوم اإلدارية، 
- ( كرين  رؤساء  2013تاميدي،  آلراء  استطالعية  دراسة  الوظيفي:  االغتراب  في  النفسي  التمكين  أثر   .)

 . 351-332(، 113)  35األقسام العلمية في جامعة دهوك، مجلة تنمية الرافدين،  
سة تحليلية  (. دور ضغوط العمل في االغتراب الوظيفي: درا2017رشيد، جوران؛ صادق، زانا؛ ولي، علي ) -

الداخلي   القسم  في  العاملين  من  عينة  للعلوم    18آلراء  األنبار  مجلة  الدين/اربيل،  صالح  لجامعة  شباط 
 . 303-276(،  17) 9االقتصادية واإلدارية، 

(. أثر ممارسات القيادة االستراتيجية في الحد من االغتراب الوظيفي: دراسة تحليلية  2018عطا، خالدية ) -
الع من  عينة  الصناعة  آلراء  لوزارة  التابعة  واإللكترونية  الكهربائية  للصناعات  العامة  الشركة  في  املين 

 . 314-265،  14والمعادن، مجلة الدنانير، 
- ( منتظر  محمد،  أكرم؛  فايز،  علي؛  دور  2020فنجان،  المتواضعة(.  القيادة  التعلم    سلوك  تعزيز  في 

الكوفة، مجلة اإلدارة   التربية يةكل في الموظفين من عينة آلراءالتنظيمي: دراسة تطبيقية   األساسي/جامعة 
 . 196-176(،  35) 9واالقتصاد،  
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The study aims to identify the relationship between the 

humble leadership behavior (HLB) and job alienation (JA) of 

employees in Egyptian hotels; measure the impact of the 

HLB and JA of employees by using a questionnaire form as 

the main tool for collecting primary data and directed to a 

random sample of employees in these hotels. The data 

obtained were analyzed using SPSS V25. The results showed 

that there is a significant correlation between HLB (Self-

Awareness, Low Self-Focus, Appreciation of Others, and 

Teach Ability) and JA of employees, and HLB had a negative 

effect on JA of employees. Also, there were no statistically 

significant differences between the employees' opinions 

about JA due to the management style (chain hotels and 

independent hotels). The research recommends that Egyptian 

hotels pay attention to rooting the HLB of managers at all 

levels of administration and that this is one of the criteria for 

selecting administrative leaderships that the manager has the 

qualities of a humble leader. And the necessity of holding 

periodic training courses and workshops between managers 

of different administrative levels and workers of all 

disciplines characterized by openness and transparency to 

exchange views, knowledge, experience, and skills. 
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