
74  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  85 - 74 :الصفحات      -2018  ديسمبر   -  العدد الثانى -   15     المجلد-مجلة اتحاد الجامعات العربية للسياحة والضيافة    الفنادق، وقياس أثر القيادة الروحية /الشركات السياحية فى أبعاد القيادة الروحية تقييم إلى البحث هذا يهدف     لملخصا         جامعة قناة السويس–سياحة والفنادق كلية ال                                      قسم الدراسات الفندقية قسم الدراسات السياحية   أسماء سعيد سالمة                                 أحمد كرم النجار   والفنادق المصريةالشركات السياحية  بعضدراسة تطبيقية على    والء العاملين تنميةفىوتأثيرها القيادة الروحية  ًلقد شهد مجال اإلدارة الحديثة تقدما ملحوظا فى السنوات األخيرة خاصة فيما يخص تطوير أداء المنظمات      المرجعي ستعراضاال  --------------------------------------------------------------  .العاملين؛ والء  Spiritual Leadership القيادة الروحيةالروحانية ؛ القيادة ؛ :  الكلمات الدالة  .العاملين بشكل فعال والء المختلفة لتنمية لدى المدراء باإلدارات ةلقيادة الروحية بأبعادها المتكامل مفهوم ابنىت بضرورة مصر  فىالفنادق/الشركات السياحية البحث وصىوي.  للقيادة الروحية فى تنمية والء العاملينىإيجاب ىمعنووجود تأثير إلى  النتائج خلصت، ًإحصائيا البيانات  القاهرة، والفنادق المصرية ذات الخمس نجوم بمدينة شرم الشيخ؛ تم تحليلفيلين بالشركات السياحية العام باستخدام استمارة استقصاء وزعت على عينة عشوائية من الميدانيوقد تم تطبيق الجزء . فى تنمية والء العاملين ًنظمات حاليا هو كيفية تحقيق والء العاملين بها والذى ، ومن بين الموضوعات التى تشغل المغيرها من نظرائها تتنافس بهم مع بصفة عامة والسياحية بصفة خاصة وذلك من خالل ما تقدمه من منتجات وخدمات تستطيع أنً عمل من خالل وضع الحلول الجوانب اإليجابية للمنظمة وتخفض السلبية وتقوم بحل المشكالت التى تواجه اللى تحقيق أهداف المنظمة، وتدعم إ تمكن األفراد وتحفزهم التي فهي،  حلقة الوصل بين العاملين والمنظمة هيالقيادة  دق؛والء العاملين، فى بعض الشركات السياحية والفناتنمية البحث إلى توضيح العالقة بين كل من القيادة الروحية و فى هذا انولذلك يسعى الباحث ).2016عيسى، (سينعكس بدوره على العميل من خالل تطبيق مفهوم القيادة الروحية   ة العاملين وتدريبهم والعمل على مواكبة التغيرات ومالحظة يتضح مما سبق أن القيادة هى المنوطة بتنمي. المناسبة وتعد الروحانية من أهم ). Adebiyi, 2016(  مؤسسةألي والتنظيمي القياديوالمنظمات من أهم النقاط فى التطوير  القيادة في فى المقاالت العلمية وذلك عندما أصبح تأثير الروحانية 1990لقد ظهر هذا المصطلح منذ عام  Spiritually الروحانية  . قيادة  والروحانيةبد من إلقاء نظرة سريعة على مفهوم كل من ال التفصيلي القيادة الروحية بشكل قبل الحديث عن   Spiritual Leadership القيادة الروحيةمفهوم   ).2017، ىالمصر( لمصلحتها استغاللها وبالتاليالمستجدات التى تحدث للمنظمة  ًهذا ويعد مفهوم الروحانية فى مجال العمل مفهوما مزدوجا  ).Stacy, 2014( مكان العملأن القادة هم النقطة المركزية لتسيير روحانية" باور"وعلى ذلك يعتقد  النفسية والروحية، احتياجاتهمبات العاملين بها وتحقيق  ومخاطبة متطلتقوم على تعظيم النتائج اإليجابية للمنظمة له، فروحانية مكان العمل هى ثقافة تنظيمية والرئيسي األساسيعمل أو بمعنى أخر هى العنصر  أياألساسيات فى  ٕواذا كانت هناك كلمة واحدة تستأثر بمعنى الروحانية ومرادفة لها وللدور . خرين وبالعالم الكلىًمتصال بنفسه، اآل يكون الفرد لكيأنها ذلك الشعور الالزم ببتعريف الروحانية ) 1991"(ونميتروف ودينت" من ولقد قام كل. )Nicolae et al,  2013(  ال يتعارض مع زيادة العائد من أرباح المنظمةالذيواهتمامات العاملين يمكن إدارتها بالشكل  المواصفات الشخصية ، حيث أن القيم ، ً بط بقيم الروحانية ترتومن المعروف أن ). Adebiyi, 2016(  حياة األفراد فستكون هى الترابطفي تلعبه الذي الحيوي  التسامح، الرضا، المسئولية ومشاعر الفرد تجاه نفسه واآلخرين ، وكون الروحانية تقتصر ،الفرد والمتمثلة فى الحب



75    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------             أ4*% 23م ا/.-(ر                                            أ$*(ء $'&% $#"!           ياحية والفنادق المصرية الشركات السبعضدراسة تطبيقية على  القيادة الروحية وتأثيرها فى تنمية والء العاملين تى البد أن تتواجد فى  إليها على أنهما ضرورة من الضروريات الاالنتباهًات األفراد فإن نادرا ما يتم على حياة وعقلي وأهم ما يميز . ، مجاالت الحياة غير العملية والحياة بشكل عامتحقيق الرضا فى كل من حياة العمل فين العمل مكا تذهب إلى أثر والتي اإلشارة إلى جودة حياة العمل ينبغيداء العمل وأوللحديث عن العالقة بين الروحانية   ).Kaya, 2015( االنترنت وظهور العولمة وغير ذلك استخدامزيادة ضغوط العمل،  ما أثار اهتمام بعض الدراسات بدمج الروحانية بمكان العمل وممارساته اليومية خاصة بعد ، وهذا هومكان العمل والبد من التأكيد على أن هذه  . والئهم لهاتاليوبالخالل الوفاء باحتياجاتهم ورغباتهم من  وذلك ،العاملين بها رضاء في لظروف مناسبة لمكان العمل والذى بدوره يسهم امتالكهاات ذات الجودة فى حياة العمل هو المنظم ً موارد تنظيمية ، وحيث أن العمل يلعب دورا أساسيا فى حياة أغلب األفراد فإن عن طريقاالحتياجات يتم تحقيقها  ً ٕن لديهم رغبات روحانية واشباعها يساعد على إيجاد مناخ عمل فريد وتحقيق مستوى عال من الرضا وفالعامل   ).Kara et al., 2013 ( المصالح النفسية والروحية لهمفيً المصالح المادية والحسية بل أيضا فيتلك الموارد ال تؤثر فقط  فالعالقة بين كل من الروحانية وأداء العمل هى عالقة قوية  المنظمة؛ أداء على إيجابيكس بشكل  مما ينعالوظيفي ، ولذلك فقد رأى كل من ً ال تهتم كثيرا بهذه االحتياجاتالتيلتها يالمدعمة الحتياجات الروح أفضل بكثير من مث بشكل أفضل، ويعتبر أداء وحدات العمل  المنظماتتاجإنألفراد وتعمل على تقوم على تقوية القدرات الحسية ل النذير، (ره بسلوك األفراد التابعين له وذلك لتحقيق أهداف المنظمة القيادة بكل من أهمية القائد فى المنظمة ومدى تأثالمنافسة تشكل ضرورة ملحة وذلك لضمان تحقيق فرصة للبقاء والوصول إلى مستويات مناسبة من النجاح، ترتبط  منظمة ترغب فى أن تكون لها مكانة بين المنظمات فى عصر أصبحت فيه ألي األساسي الدافع هيالقيادة       Leadership دةالقيا    ).Reza et al., 2015( أن المنظمات الروحانية هى منظمات ربحية بالدرجة األولى) 1999( "ميتروف  ودينتون" يمثلون : التابعون) 3( موقف آخر؛ فيذلك ك موقف وقد ال يكون في ًافالشخص قد يكون قائد، لظهور روح القيادة  يعطى الفرصة الذيهو و: الموقف) 2( حاجة إلى تنمية القيادة لديه عن طريق التدريب والتعليم؛ في يكون الذي يمتلك موهبة القيادة بالفطرة، أو الذيلشخص قد يكون هو ذلك ا: القائد) 1(وتقوم على ثالثة أركان، هى   ).2010بالقاسم،  ، على(تحديد االتجاه والرؤية؛ حشد القوى؛ التحفيز : أساسية نقاط  ثالثالقائد ومرؤوسيه يتم فيه تبادل المعارف والتعاون على إنجاز المهام الموكولة إليهم، ولذلك فهى تركز علىتواصل بين الرئيس أو على التأثير فى اآلخرين من أجل تحقيق األهداف المشتركة؛ وهذا يعنى أنها نوع من أنواع التعددت التعريفات التى تناولت القيادة من قبل الباحثين، ولكننا سنركز هنا على تعريف عام شامل وهو القدرة   ).2010 نظمة؛ تحقيق أهداف الم) 1: ( منظمة، وتتمثل فىأي تقوم به فى حياة الذيتنبع أهمية القيادة من الدور      ).2015 عمار،( ى تحقيق أهداف المنظمةعلًتعليماته يكتسب هذا القائد مزيدا من اإلمكانيات القيادية التى تساعده  ٕواتباع لهذه النصائح إتباعهمهم وأسدى لهم النصائح، وعلى قدر  مكانة القائد تزيد عند التابعين له كلما تعاون معبأن يمكن القول لذلك). 2017نى، يالجعث(ٕله أصبح هناك فهم وادراك لألهداف التى يرغب هذا القائد فى الوصول إليها فكلما وجد انسجام بين القائد والتابعين ثر فى العالقة بين القائد وبينهم؛ لديهم أفكار واتجاهات وثقافات تؤاألفراد الذين تحفيز األفراد ودعمهم واإلشراف على ما ) 3( حلقة الوصل بين األفراد وخطط المنظمة المطلوب تنفيذها؛ كونها) 2( ) 5( منظمة؛ ألي الحقيقي رأس المال باعتبارهمالتنمية البشرية لألفراد والمحافظة عليهم ) 4(يقومون به من أعمال؛  استخدام نظرية القيادة الروحية برفع مستوى هذه ، و الروحانية والقيادة شيئان أساسيان لنجاح المنظمة السياحية       Spiritual Leadership القيادة الروحية  ).2015أبوسن،  و السقاف(ث فى بيئة المنظمة والعمل على حل المشكالت ومعوقات العمل تغيرات تحدأيالمتابعة المستمرة لمواكبة  أنها تضم القيم، ب  Fry )2013(عرفهاولقد ). Aaron and Denni, 2018(المنظمة بقوة ويؤدى إلى نجاحها



لقيم  بتحسين اظاهرة تحدث فى مكان العمل يقوم فيها القائدبأنها ) 2013(عرفها عجوة  كما). 2016 البيومى،(  يشعروا بالرفاهية الروحية من خالل التفوق واالنتماءلكياالتجاهات والسلوكيات الالزمة ليحفز الفرد نفسه واآلخرين 76  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  85 - 74 :الصفحات      -2018  ديسمبر   -  العدد الثانى -   15     المجلد-مجلة اتحاد الجامعات العربية للسياحة والضيافة    فى . ً والتواضع بحيث يكون موثوقا فيه ويمكن االعتماد عليه وينال إعجاب اآلخرينالروحية مثل النزاهة، الصدق ًتحفيزا جوهريا بحيث يصبح لديهم حس النها مجموعة القيم، المواقف والسلوكيات الضرورية التى تحفز األفراد واآلخرين بأ ,Kara et al (2013)عرفهاحين  فراد من اكتساب خبرة حس وجود رؤية تمكن األ، وهذا يستلزم الروحيبقاء ً رسالة بمعنى وضع : وضع الرؤية) 1: (أن هناك ثالث مهام للقيادة الروحية، هى) 2016(أوضح البيومى    القيادة الروحيةهامم   .ورفع مستوى اإلنتاجيةالقيم واالتجاهات الالزمة لتحفيز التابعين من خالل الثقة، الصدق، ضبط النفس ونكران الذات لتعزيز االلتزام  بالعمل ،  المبادئ بأنها )2016( عيسى وفى نفس السياق عرفها.  ألنفسهم ولآلخرينالحقيقيعلى الرعاية، االهتمام والتقدير  على اإليثار وحصول القادة والمرؤوسين تقومتنظيمية /إنشاء ثقافة اجتماعية ؛ياتهم معنىحتى تصبح لح االتصال ًالخادمة حيث يقوم القائد بخدمة اآلخرين عن حب ، ونظرا ألنه ال يستطيع القيام بجميع األعمال بمفرده فيقوم وأحيانا يطلق عليها القيادة : الخدمية) 2( بها؛ ارتباطهم وااللتزام بها وشعور العاملين بمدى الفندق/الشركة السياحية ظهار العمل بالشكل إلل توفير الوقت، المعلومات، وكل الموارد الالزمة بتقسيمها على العاملين لديه وذلك من خال ًة الروحية وأساليب القيادة األخرى، فمثال من الصعب فك شفرة وهناك أوجه تشابه بين كل من أسلوب القياد .التعليم، الثقة، اإللهام واكتساب المعرفة:  رئيس المنظمة السياحية والعاملين بها وهى يهماهى عبارة عن أربع مهام البد أن يتحلى : جدارة المهمة) 3(الالئق؛  ًالشبه بين القيادة الروحية ونظيرتها الخادمة فهما يشكالن معا نمطا قياديا تحفيزيا ذ ً ً الخادمة على أنها بالنظر إلى القيادة  Emily (2002)  تمثيلتها الخادمة وهما الرؤية وحب اإليثار فقد قامفيها مع  أن هناك بعدين من أبعاد القيادة الروحية تشترك Evren and Faith) 2011( أشار فيهالذيوفى الوقت   . جاذبية خاصةاً الباعث والحافز للفرد واآلخرين ٕخدمة اآلخرين واشباع احتياجاتهم و في يرغب فيه الفرد الذي الطبيعيذلك الشعور  اإليمان، حب / من الرؤية، األملً يدمج كالتحفيزيلقد تم تطوير نظرية القيادة الروحية من خالل نموذج   أهداف القيادة الروحية  .)Godwin, 2014( م بها المنظمة من خالل انتمائهم واتصالهفي الروحيعلى البقاء  ـ :اآلتيةن أهداف القيادة الروحية تتلخص فى النقاط إ، وعلى ذلك فالروحياإليثار مع روحانيات مكان العمل والبقاء  تعزيز مستويات أعلى من الصحة النفسية واإليجابية ليس ) 3(إيجاد رؤية وقيمة تتوافق مع كل من الفرد والمنظمة؛  علىالمساعدة ) 2( بالمنظمة واتصالهم بها؛ الروحي بمتطلبات كل من القائد والعاملين من أجل البقاء اعاالنتف) 1( أن القيادة الرشيدة هى تلك التى Bilal and Burke  )2016 (وعن عالقة الروحية بالقيادة والمنظمات ذكر   .(Fry et al, 2008)   إنتاجيتهافقط للفرد ولكن للمنظمة ككل والعمل على زيادة  ، وحيث أن االتجاه الحديث اآلن فى القيادة قائم على اإلنساني الروحي اهتمام بالوجود أيتركز على األداء وال تبدى  هذا ويرى بعض الباحثين أن القيادة الروحية تختلف عن نظريات القيادة  .عالقة إيجابية بين الروحانية والقيادة والقيم بين المنظمة والعاملين لديها وأن تكون هناك ، المبادئقائمة على الثقة  وجود عالقات الضروريالروحانية فمن      .بين المنظمة والعاملين  حلقة االتصال باعتباره الروحي إلى القائد اإلشارةً الخاص بالقيادة الروحية كان لزاما االستعراضوبعد هذا  ).Karadag, 2009( صور اإليمان ولذلك فهم يطلقون عليها قيادة اإليمان حيث القيم، األخالق والبعد عن الصراعات صورة من أنها أيضا على يهاإل الروحية للعاملين فى المنظمات وينظرون النواحيالتقليدية األخرى فهى تتعامل مع 



77    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------             أ4*% 23م ا/.-(ر                                            أ$*(ء $'&% $#"!           ياحية والفنادق المصرية الشركات السبعضدراسة تطبيقية على  القيادة الروحية وتأثيرها فى تنمية والء العاملين أن إلى   ,Nicolae et al )2013( وأشار )Chen and Yang, 2012(الذاتيًويعطيه إحساسا قويا بالتفوق والسمو  يجعله يرغب فى تحقيق هدف أعظم فى الحياة الذيطريق تواصله مع الذات، اآلخرين والمجتمع وتشجيعه بالشكل  يصبح شخصية مكتملة تسعى إلى العمل البناء وذلك عن لكي يساعد مرؤوسه الذيهو ذلك الشخص  Spiritual Leader الروحيالقائد  أن  . احترام القائد لمرؤوسيه تجعلهم يشعرون بأنهم ذو قيمة مما يترتب عليه إظهار والئهم وانتمائهم للمنظمة ن إول وعلى هذا يمكن الق. مة وتزداد رغبتهم فى البقاء بهاظنسلوكيات القائد تجاه العاملين تجعلهم يتعلقون بالم إيجاد قيم بين العاملين فى المنظمة يتم أخذها من المجتمع لتكون ) 1(: ، وهى(Emily, 2012 ; Nur, 2017) بمجموعة من الخصائص الروحيويتميز القائد ، لتابعين لها كل من المنظمة والعاملين فيروحانية القائد تؤثر  عدم ) 4(تعميق وتقوية الشعور بالتواصل مع اآلخرين؛ ) 3( توضيح الهويات األخالقية للعاملين؛ )2 (؛هاأساس لقيم معنى كمجموعة القيم واألخالقيات التى تنشأ بين العاملين فى المنظمة ويقومون بتعليمها لغيرهم : حب اإليثار .3 ؛خالل بذل الجهد عند وضع أهداف المنظمة مع اإليمان بتحقيقها من اإليجابيالتطلع للمستقبل والتوقع  أي: اإليمان/األمل .2 التنسيق والتفاعل بين جميع أعمالها وأنشطتها؛ ظل وجود منافسة عالمية وذلك عن طريق في للمنظمة والمستقبلي الحاليدراسة الوضع  وتعنى: الرؤية .1  : هى أن القيادة الروحية تشتمل على مجموعة من األبعاد، )2016 (والخزاعي الغزالي  ؛Fry (2003)  كل منوضحأ  بعاد القيادة الروحيةأ  .المنظمة وبالتاليتقديم الدعم لألنشطة التى تساهم فى تطوير العاملين ) 5(المنظمة بصفة خاصة والمجتمع بشكل عام؛ ولكن العمل معهم بفاعلية وخدمتهم بإخالص لتحقيق نتائج وتغييرات حقيقية على مستوى  فقطتشغيل العاملين ٕ تعمل على تحفيز والهام العاملين وذلك من خالل تقديم رؤية وثقافة تقوم على حب لقول أن القيادة الروحيةويمكن ا      .آخر هو الحب للجميع دون استثناء غيرها من  عن ميزة تنافسيةلها ستصبح  وبالتاليامل معها على رضاء العمالء عن الخدمات التى تقدمها وتكرار التع وهذا سينعكس بدوره ، سيترتب عليه زيادة إنتاجية المنظمة والعمل على تحقيق أهدافها وزيادة والئهم لهاالذيالغير  لى  النفسية بالطريقة التى تساعدهم عاحتياجاتهمإلى إرضاء ورغبات العاملين فى المنظمة وذلك عن طريق إشباع ستنتج أن القيادة الروحية هى أحد أهم أنواع القيادة التى تسعى ومن خالل ما سبق ي). Fry et al, 2008( المنظمات ، وهذا يرجع ء والوالء لهانتمااال واحتياجات العاملين بها مما يتسبب فى شعورهم بعدم ترجع إلى عدم إشباع رغباتأصبحت المؤسسات السياحية والفندقية فى كثير من الدول خاصة النامية تقابل العديد من المشكالت التى    Employees’ Loyalty والء العاملين  . الشعور باالنتماء للمنظمة والوالء لهاوبالتالي فيه والتواصل مع اآلخرين، واالستمرارأداء العمل بكفاءة  ًذاتيا ومعنويا وتنمية مهاراتهم اإلبداعية بد للمنظمة أن تقوم بدعمهم، وتحفيزهم ياحية التى يعملون بها، لذلك فال الس تخص المنشأة التي القرارات اتخاذإلى عدم تمكينهم بمعنى عدم منحهم المسئولية أو إعطائهم الفرصة للمشاركة فى  ً ًومن هنا كان لزاما إلقاء الضوء على والء ). 2015، النجار( والوالء لها باالنتماءوذلك حتى يولد لديهم الشعور  ل مع وشامل وهو قوة تطابق واندماج العامتعريف عام ولكن هناك لقد وردت تعريفات كثيرة بشأن الوالء  Loyalty تعريف الوالء  .المنتجات والخدمات التى تقدمهامستوى  تحقيق أهدافها ورفع على ألنهم يمثلون عصب المنظمة من حيث المساعدة الفنادق/الشركات السياحيةالعاملين داخل  ًه التام لها غالبا ما يتصف  للمنظمة ويبدى والءينتمي الذي والشخص . بهاارتباطهالمنظمة التى يعمل فيها ومدى 



78  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  85 - 74 :الصفحات      -2018  ديسمبر   -  العدد الثانى -   15     المجلد-مجلة اتحاد الجامعات العربية للسياحة والضيافة    فى المنظمة نتيجة  يتولد هذا الشعور لدى العاملين :االنتماء) 1: (مفهوم الوالء على ثالث نقاط هىويرتكز   .)2015النجار، (المحافظة على البقاء واالستمرار بالمنظمة  فيمرموقة؛ رغبته  تصبح المنظمة فى مكانة لكي أقصى جهد فى عمله لبذل استعداده تقدير قيمة المنظمة وقبوله التام ألهدافها؛ :باآلتي ؛ مدى المساهمة الفعالة للعاملين فى جميع أنشطة المنظمة: المشاركة) 2(م بالفخر بها وقناعتهم بأهدافها؛ إلحساسه ، خثير(  العمل لدى المنظمة رغم كل الظروف المحبطةفياالستمرار  فييعبر عن رغبة العاملين و: اإلخالص) 3( ، يادة الروحية المتمثلة فى الرؤيةتتمثل مشكلة البحث فى عدم قيام شركات السياحة والفنادق بتطبيق أبعاد الق  مشكلة البحث :يلي تتبلور مشكلة البحث، وأهدافه فيما اضاالستعرًبناء على هذا  ).2017، زبير   أهداف البحث  .ما هو تأثير القيادة الروحية فى تنمية والء العاملينو ، الفنادق موضع البحث؟/الروحية فى الشركات السياحية ما مدى تطبيق أبعاد القيادة :وهنا يطرح تساؤالن. م شركات السياحة والفنادقظى زيادة معدل دوران العمالة فى معإل يفضى الذياألمر  ،، حب اإليثار بالرغم من أنها تسعى للحفاظ على رضاء العاملين بها وزيادة والئهميماناألمل ،اإل
 .الفنادق/فى الشركات السياحيةتقييم أبعاد القيادة الروحية  •
 .فى مصرالفنادق /الشركات السياحيةوالء العاملين فى تنمية قياس أثر القيادة الروحية فى  •
  فرضا البحث .البحثتقديم مجموعة من التوصيات فى ضوء نتائج  •
 ".ال توجد عالقة ارتباط معنوية بين القيادة الروحية وتنمية والء العاملين"الفرض األول  •
التوصل من خاللها إلى الفجوة و ؛الرسائل العلميةوية من خالل المراجع، الدوريات وتم تجميع البيانات الثان      البحثمنهج ". ألبعاد القيادة الروحية فى تنمية والء العاملينمعنويال يوجد تأثير  "الثانيرض الف • البيانات وتفسير  يقوم على جمع الذي االستنباطي المنهج  البحث علىاعتمد؛ كما معالجتهال بحثتجه اليالتى  أكبر تجمع لفنادق شرم الشيخ ألن بها والحتوائها على أكبر عدد من الشركات السياحية  القاهرة مدينة تم تحديد . التى يبنى عليها البحثتحديد المفاهيم الرئيسيةومراجعة هذه الدراسات  مع  على الدراسات السابقةاعتماداالميدانية  يمثل الجزء األول القيادة الروحية، ،  من جزئين ستقصاءال استمارة صممت. )1جدول،  (كعينة عشوائية بسيطة شركة سياحية 15، ًومنتجعا  فندقا25  العاملين بــستقصاء علىة استمار ا384توزيع تم  .م فى مصرالخمس نجو لقياس  أبعاد/ محاورثالثة حدد والذي )Fry) 2008  إستقت أسئلتها من نموذج يشمل والء العاملين؛الثانيوالجزء  غير  1 أن، حيث  مفردات االستمارةنلمعرفة أجوبة العاملين ع) 5-1( مقياس ليكرت وأستخدم. القيادة الروحية             %76.1  %72.1  االستجابةمعدل  80 201   الصالحة للتحليلاالستماراتعدد  9 32   المستبعدة لوجود بيانات غير مكتملةاالستماراتعدد  16 46   المفقودةاالستماراتدد ع 105 279   الموزعةاالستماراتعدد     الشركات السياحية  الفنادق  .البحث عينة في االستجابة): 1(جدول     . للوصول لنتائج البحثاالنحدار، المعياري واالنحرافالمتوسطات الحسابية النسبة المئوية  لمعرفة الوصفيمؤشرات اإلحصاء و لحساب درجة الصدق والثبات، كرونباخمقياس ألفا  كما استخدام. (SPSS Version 23)  التحليل االحصائى برنامجباستخدام البيانات المتحصل عليهاتحليل  تمو .ً موافق جدا5، ًموافق جدا



79    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------             أ4*% 23م ا/.-(ر                                            أ$*(ء $'&% $#"!           ياحية والفنادق المصرية الشركات السبعضدراسة تطبيقية على  القيادة الروحية وتأثيرها فى تنمية والء العاملين للبعد األول من أبعاد القيادة أن معامل ألفا كرونباخ ) 2( يوضحها جدول التيوقد أظهرت نتائج التحليل     .  فأكثر0.7عند ًيكون معامل ألفا كرونباخ جيدا و  ألفا كرونباخ والصدق على معامل الثباتت الدراسةًونظرا للتباين الواضح بين متغيرات البحث، فقد اعتمد. والصدق نية االعتماد على استمارة االستقصاء فى بيانات تتسم بالثباتيستخدم هذا االختبار لمعرفة مدى إمكا  Reliability Scale  والصدقاختبار الثبات: ًأوال والمناقشةنتائج ال ا بلغ معامل ، كم 879.معامل ألفا كرونباخ لمقياس والء العاملين؛ كما بلغ درجة عالية من االعتمادية على المقياس  وهو ما يشير إلى 953." حب اإليثار"وللبعد الثالث  ، 923." اإليمان/األمل "الثاني وللبعد  ، 941. "الرؤية"الروحية  ً، على التوالى وأيضا . 976، . 960، . 970اإليمان وحب اإليثار / الرؤية ،األمل–الصدق ألبعاد القيادة الروحية  �و���خمعامل   المفردات/البعد  .لمقياس البحث  والصدق الثباتاختبارنتائج ): 2(جدول   .إلى درجة عالية من االعتمادية على المقياسًأيضا هو ما يشير ، و. 937بلغ بعد والء العاملين �.970 942.   تهتم بموظفيهامنظمتي .11  .976  953.  حب اإليثار  .960 921.   على النجاحأساعدها لكي ورسالتها من خالل عمل كل ما يمكن بمنظمتي إيمانيأبرهن على  .10  .960 922.   وأريد لها النجاحبمنظمتي لدى ثقة ألنني عمليأضع األهداف الطموحة فى  .9  .953 910.   وبقادتهابمنظمتي إليماني عمليأقوم بأفضل ما لدى فى  .8  .956 915.   بما تصبو إليهإليماني على النجاح منظمتي لمساعدة إضافي لبذل جهد استعدادأنا على  .7  .951 905.   بهالثقتي للقيام بكل ما يلزم لضمان إنجاز رسالة المنظمة استعدادأنا على  .6  .960  923.  اإليمان/األمل  .992 986.   للوصول ألفضل أداءمنظمتي رؤية تحفزني .5  .959 921.  تيمنظم إيمان برؤية عندي .4  .971 943.  منظمتيأنا ملتزم برؤية  .3  .956 914.  لي مقنعة بالنسبة منظمتيرؤية  .2  .968 938.   إليها لديها رؤية تبرر أفضل ما لدى من إمكانياتانتمىالمنظمة التى  .1  .970 941.  الرؤية     القيادة الروحية  ا $#قمعامل   أ ��  .972 946.  ولذلك نشعر بالتكامل" يتحدثون كما نتحدث"، وكذلك "يسيرون كما نسير "منظمتيالقادة فى  .12  .972 945.   صادقون وأمناء وليس لديهم فخر زائف غير مبررمنظمتيالقادة فى  .13  .957 943.   جديرة بالثقة ولديها والء تجاه موظفيهامنظمتي .14  .970 941.   ال تعاقب على األخطاء التى تحدث بحسن نيةتيمنظم .15  .931 868.  أشعر باألمان واالستقرار فى المنظمة .1  .937 879.  والء العاملين  .902 814.   للمنظمةوالئي من عملييزيد استقرار  .2  .918 843.   أعمل بهالذيهناك وضوح لألهداف فى القسم  .3  .883 781.   للمنظمةوالئيل به فى  المعمووالمكافآتيؤثر نظام الحوافز  .4  .886 786.  به جيدةأعمل  الذي بالقسم عالقتي .5  .944 892.  أشعر بالرضا عن ساعات العمل فى المنظمة .6  .934 874.   أعمل بهالذيأشارك فى القرارات التى يتخذها القسم  .7         



80  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  85 - 74 :الصفحات      -2018  ديسمبر   -  العدد الثانى -   15     المجلد-مجلة اتحاد الجامعات العربية للسياحة والضيافة    جراء اختبار ا تم ؛ع البحث ألبعاد القيادة الروحيةوالفنادق موض/لمعرفة مدى تطبيق الشركات السياحية   االستقصاءالوصفية الستمارة اإلحصاءاتاختبار  :ًثانيا " يتحدثون كما نتحدث"، وكذلك "يسيرون كما نسير "منظمتيالقادة فى  29. 1.05 14. 1.32 90. 62.6 3.13   تهتم بموظفيهامنظمتي  63.8 3.19  حب اإليثار: ًاثالث 29. 1.08 14. 1.22  96. 62.8   3.14   على النجاحأساعدها لكي ورسالتها من خالل عمل كل ما يمكن بمنظمتي إيمانيأبرهن على  29. 1.25 14.  1.13  90.  64   3.20  لها النجاح وأريد منظمتي لدى ثقة فى ألنني عمليأضع األهداف الطموحة فى  29. 1.31 14. 1.26 91. 64.2 3.21   وبقادتهابمنظمتي إليماني ليعمأقوم بأفضل ما لدى فى  29. 1.33 14. 1.21 92. 27 1.35   بما تصبو إليهإليماني على النجاح منظمتي لمساعدة إضافي لبذل جهد استعدادأنا على  29. 1.19 14. 1.35 97. 55.6   2.78   بهالثقتي للقيام بكل ما يلزم لضمان إنجاز رسالة المنظمة استعدادأنا على   54.6 2.73  يماناإل/األمل: ًثانيا 29. 96. 14. 1.04 93. 60.6 3.03   للوصول ألفضل أداءمنظمتي رؤية تحفزني 29. 61. 14. 92. 96. 58.4 2.92  منظمتي إيمان برؤية عندي 29. 77. 14. 1.05 1.03 58.2 2.91  منظمتيأنا ملتزم برؤية  29. 78. 14. 1.10 1.01 60.4 3.02  لي مقنعة بالنسبة منظمتيية رؤ 29. 35. 14. 1.09 1.12 59.6 2.98  إمكانياتالمنظمة التى انتمى إليها لديها رؤية تبرر أفضل ما لدى من   59.4 2.97  الرؤية: ًأوال Std. Deviation  Statistic Std. Error Statistic Std. Error  المعياري االنحراف  %  المئويةسبة الن  Mean    الحسابيالمتوسط   المتغيرات    Kurtosis  التفرطح  Skewness  االلتواء    .اإلحصاءات الوصفية لمتغير القيادة الروحية اختبار): 3(جدول   ).3(اإلحصاءات الوصفية لمتغير القيادة الروحية كما هو موضح بالجدول    :الفنادق /الشركات السياحية في قيادة الروحيةق أبعاد اليتطبانخفاض ) 3(يتضح من الجدول  29. 1.31 14. 1.27 78.  63.4 3.17   ال تعاقب على األخطاء التى تحدث بحسن نيةمنظمتي 29. 97. 14. 1.16 78. 66.2 3.31   جديرة بالثقة ولديها والء تجاه موظفيهامنظمتي 29. 1.01 14. 1.18 60. 61.4 3.07  س لديهم فخر زائف غير مبرر صادقون وأمناء وليمنظمتيالقادة فى  29. 1.10 14. 92. 65. 65.6 3.28  ولذلك نشعر بالتكامل
، إذ أنه لم تصل  0.96و   0.35 بين فرطحتال، قيمة  1.10 و 0.92  بينااللتواء تراوحت قيمة ًأيضا؛ المستخدم للمقياس بحث مما يدل على وجود تجانس مقبول فى أجوبة مفردات ال1.14 و  0.93 بين معياريال االنحراف ةقيم، كما تراوحت  3.03  و 2.91 لمفرداته بين الحسابي قيمة المتوسط  تراوحتحيث، %59.4 بنسبة 2.97 جوبة العاملين ألالخماسيعلى مقياس ليكرت لهذا البعد  الحسابي المتوسط ة قيمبلغت :"الرؤية"بالنسبة للبعد األول  •  .العاملين لبعد الرؤية من أبعاد القيادة الروحية إدراك مستوى انخفاضل على وهذا يد.  واضح عن متوسطهاوانحراف تثبت وجود تشتت كبير والتي 1.5قيمته إلى 
اإليمان من أبعاد القيادة / العاملين لبعد األملإدراكتوى  مسنخفاضوهذا يدل على ا.  واضح عن متوسطهاوانحراف تثبت وجود تشتت كبير والتي 1.5 لم تصل قيمته إلى أي ، 1.33 و1.08 بين لتفرطح ا قيمة ،1.35 و 1.13 بين االلتواء  مما يدل على وجود تجانس مقبول فى أجوبة مفردات البحث ؛ كما تراوحت قيمة0.97 و 10.9بين  المعياري النحرافاكما تراوحت قيمة ، 3.21  و 1.35 لمفرداته بين الحسابي، حيث تراوحت قيمة المتوسط %54.6 بنسبة 2.73 على مقياس ليكرت  لهذا البعدالحسابيبلغت قيمة المتوسط " اإليمان/األمل "الثانيبالنسبة للبعد  •  .الروحية



81    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------             أ4*% 23م ا/.-(ر                                            أ$*(ء $'&% $#"!           ياحية والفنادق المصرية الشركات السبعضدراسة تطبيقية على  القيادة الروحية وتأثيرها فى تنمية والء العاملين تراوحت قيمة و، %63.8 بنسبة 3.19 لهذا البعد الحسابيبلغت قيمة المتوسط  :"حب اإليثار "لثبالنسبة للبعد الثا • الفنادق على أن المؤسسات التى يعملون بها تسعى لكسب /موافقة العاملين بالشركات السياحية) 4(ويوضح جدول   . العاملين لبعد حب اإليثار من أبعاد القيادة الروحيةدراكإوهذا يدل على انخفاض مستوى . واضح عن متوسطها وانحراف تثبت وجود تشتت كبير والتي 1.5 ، إذ أنه لم تصل قيمته إلى 1.31  و0.97التفرطح بين قيمة  ، 1.32 و 0.92 بين االلتواء تراوحت قيمة ًأيضاعلى وجود تجانس مقبول فى أجوبة مفردات البحث للمقياس المستخدم؛  مما يدل 0.90و   00.6 بين المعياري االنحراف كما تراوحت قيمة ،3.31  و 3.07 لمفرداته بين الحسابيالمتوسط  بة  بنس3.58لمتغير والء العاملين بين  على مقياس ليكرت الحسابيوتنمية والئهم عنها، إذ تراوحت قيمة المتوسط  ". والء العاملينتنمية ال توجد عالقة ارتباط معنوية بين القيادة الروحية و" البحث أنه فرضيالفرض األول من ينص  االرتباط بين متغيرات البحث عالقة  اختبار  . أ  البحثفرضياختبار : ًثالثا     29. 1.07 14. 1.13 78. 83.6 4.18   أعمل بهالذيأشارك فى القرارات التى يتخذها القسم  29. 53. 14. 79. 1.18 76 3.80  أشعر بالرضا عن ساعات العمل فى المنظمة 29. 74. 14. 65. 1.26 73 3.65   به جيدة أعملالذي بالقسم عالقتي 29. 42. 14. 82. 1.18 76.8 3.84   للمنظمةوالئي  المعمول به فىوالمكافآتيؤثر نظام الحوافز  29. 88. 14. 60. 1.30 71.6 3.58   أعمل بهالذيهناك وضوح لألهداف فى القسم  29. 97. 14. 63. 1.34 74 3.70   للمنظمةوالئي من عملييزيد استقرار  29. 52. 14. 76. 1.16 76.8 3.84  أشعر باألمان واالستقرار فى المنظمة Std. Deviation  Statistic Std. Error Statistic Std. Error  المعياري االنحراف  %  المئويةالنسبة   Mean  الحسابيالمتوسط   المتغيرات  Kurtosis  التفرطح  Skewness  االلتواء    . اإلحصاءات الوصفية لمتغير والء العامليناختبار): 4(جدول   .متوسطها واضح عن وانحرافتثبت وجود تشتت كبير  التي 1.5 ، إذ أنه لم تصل قيمته إلى 1.07و  0.42 بين التفرطح  قيمة ،1.13 و 0.60 بين االلتواء تجانس مقبول فى أجوبة مفردات البحث للمقياس المستخدم؛ كما تراوحت قيمة مما يدل على وجود 1.34 و 80.7 بين المعياري االنحراف، كما تراوحت قيمة % 83.6 بنسبة 4.18و % 71.6 ؛ حيث  الخاصة بهذه العالقةسون النتائج باستخدام معامل ارتباط بيراؤه تم إجرالذي اإلحصائيوقد أظهر التحليل  اإليمان، حب /الرؤية، األمل( بين جميع مفردات أبعاد متغير القيادة الروحية معنويوجود ارتباط ) 5(يوضح جدول   .SL1  SL2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 SL15 SL1 1                SL2 .70  1               3 .81 .72 1             4 .73 .73 .74 1             5 .71 .80 .80 .78 1           6 .74 .76 .80 .78 .77 1          7 .78 .82 .83 .70 .73 .81 1         8 .71 .70 .88 .79 .76 .82 .73 1        9 .70 .78 .81 .72 .70 .86 .79 .70 1       10 .71 .79 .78 .67 .73 .74 .84 .73 .81 1      11 .71 .76 .85 .67 .78 .72 .68 .69 .69 .68 1     12 .84 .75 .75 .73 .79 .81 .63 .69 .69 .76 .78 1    13 .70 .68 .85 .75 .85 .70 .72 .70 .72 .76 .88 .70 1   14 .81 .71 .70 .71 .80 .70 .82 .70 .77 .74 .67 .79 .78 1  SL15 .69  .81 .70 .82 .81 .81 .65 .66  .71 .69 .83 .63 .67 .77 1   SL: Spiritual Leadership.                 SL1 – SL15: Items of the Spiritual Leadership.          All Correlations are significant the 0.01    متغير القيادة الروحيةمعامالت االرتباط بين مفردات): 5(جدول  01.حد أقصى، وذلك عند مستوى معنوية ك 88.حد أدنى، ك 63. بين االرتباط، وتراوح معامل )اإليثار



82  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  85 - 74 :الصفحات      -2018  ديسمبر   -  العدد الثانى -   15     المجلد-مجلة اتحاد الجامعات العربية للسياحة والضيافة    اإليمان، /الرؤية، األمل( بين جميع مفردات أبعاد متغير القيادة الروحية معنويوجود ارتباط ) 7( يوضح جدول كما .EL1 EL2  EL3 EL4 EL5 EL6 EL7 EL1 1        EL2 .70  1       EL3  .81 .72 1     EL4 .73 .68 .74 1     EL5 .71 .80 .80 .78 1   EL6 .69 .76 .66 .78 .77 1  EL7 .78 .82 .83 .70 .73 .81 1        EL: Employees Loyalty.             EL1 – EL7: Items of the Employees Loyalty.      All Correlations are significant the 0.01    . العاملينمعامالت االرتباط بين مفردات متغير والء): 6(جدول  01. حد أقصى، وذلك عند مستوى معنوية 83.حد أدنى،  66. بين االرتباط بين جميع مفردات متغير والء العاملين، وتراوح معامل معنويوجود ارتباط ) 6(يوضح جدول ًأيضا  حد أقصى، وذلك عند مستوى ك 73.حد أدنى، ك 68. بين االرتباطوبعد والء العاملين، وتراوح معامل ) حب اإليثار ) القيادة الروحية(اإليمان /أضعف عالقة ارتباط بين بعد األملكانت  ، و01. عند مستوى معنوية 73.االرتباطمعامل   بلغت قيمةإذ والء العاملين، وبعد) القيادة الروحية( بعد الرؤية  كانت بينمعنوي أقوى عالقة ارتباط ؛ 01.معنوية  من جانب المدراء  الروحية تؤثر فى والء العاملين ، أبعاد القيادةكل ويمكن تفسير وجود ذلك االرتباط بأن           .All Correlations are significant the 0.01     والء العاملين  73. 68.  70.  1 حب اإليثار 66. 69. 1  اإليمان/األمل 72. 1   الرؤية 1     الرؤية اإليمان/األمل  حب اإليثار والء العاملين  .معامالت االرتباط بين متغيرات البحث): 7(جدول   01. عند مستوى معنوية 68. االرتباطبلغت قيمة معامل إذ  وبعد والء العاملين، ، وكل ذلك بالتأكيد يؤثر فى والء العاملين فى هذه )رعاية العاملين واهتمام بهم وبظروف عملهم(والزمالء بما يشمل  ال توجد عالقة ارتباط "ًوبناء على النتائج اإلحصائية السابقة يتضح عدم صحة الفرض األول والذى ينص على أنه   .الفندق/الشركة السياحية وقد أظهر التحليل  ". الروحية فى والء العاملين ألبعاد القيادةمعنويال يوجد تأثير " على أنه الثانيينص الفرض   بين متغيرات البحث االنحدارعالقة اختبار   . ب    ".معنوية بين القيادة الروحية ووالء العاملين ت معنوية النموذج ككل ت ، وثب87.59 المحسوبة للنموذج بلغت (F)أن قيمة ) Enterطريقة (من المرحلة األولى  إذ تبين ،)8( باستخدام أسلوب االنحدار المتعدد النتائج الخاصة بهذه العالقة كما هو موضح فى جدول اإلحصائي ويعنى ذلك أن أبعاد القيادة الروحية ككل % R48.7 2وذج م ، بلغت قيمة معامل التحديد للن001.معنوية عند مستوى  اإليمان وحب اإليثار عند /كل من بعد األمل لمعنويً أيضا يتضح من النموذج وجود تأثير ،العشوائيلخطأ ٕالى او أخرى لم تدرج فى النموذج، إلى عوامليرجع ف% 51.3 الباقي أما ،من التغير فى بعد والء العاملين% 48.7تفسر           001. لبعد الرؤية عند مستوى معنوية معنوي ، وكذلك وجود تأثير  05.مستوى معنوية أقل من



83    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------             أ4*% 23م ا/.-(ر                                            أ$*(ء $'&% $#"!           ياحية والفنادق المصرية الشركات السبعضدراسة تطبيقية على  القيادة الروحية وتأثيرها فى تنمية والء العاملين إلى يرجع ف% 51.4 الباقي بعد والء العاملين أما في ثالتغير الحادمن % 48.6ذلك أن أبعاد القيادة الروحية تفسر  ويعنى% R 48.6 2وذج م، وبلغت قيمة معامل التحديد للن 001.عند مستوى معنوية  131.29ة للنموذج المحسوب (F) بلغت قيمة إذًأن النموذج معنوي ) Stepwiseطريقة (تبين من المرحلة الثانية نه إ) 8(يتضح من جدول         الثالث  48.6 000.  131.29 000. 2.96 269.  48.7 000.  87.59 043.  768. 053.  حب اإليثار  يالثان 000. 4.93 448. 024.  2.73 233.  اإليمان/األمل األول 000.  15.71  685. 000.  4.02 518.  الرؤية  الترتيب      β  T Sig. F Sig 2 R β T Sig. F  Sig  2 R  المستقلةالمتغيرات     (Stepwise)طريقة   المرحلة الثانية (Enter)طريقة   المرحلة األولى  )لينوالء العام(المتغير التابع       .معامالت االنحدار المتعدد لتأثير أبعاد القيادة الروحية فى والء العاملين): 8(جدول والء ً أن بعد الرؤية هو األكثر تأثيرا فى بعد ًأيضايتضح كما ؛ العشوائيلخطأ ٕالى ادرج فى النموذج، وأخرى لم ت ال يوجد تأثير " ينص على أنه الذي الثانيًوبناء على النتائج اإلحصائية السابقة يتضح عدم صحة الفرض        .يثاراإليمان ثم بعد حب اإل/ يليه بعد األمل نالعاملي كة للشر من هذه النتيجة أنه كلما تحسنت أبعاد القيادة الروحية الثالثة تحسن بعد والء العاملين ستنتجوي  ". والء العاملين تنمية ألبعاد القيادة الروحية فىمعنوي على معرفتهم  بالتاليوالوالء حيث يتعرفون على توجهات اإلدارة التى يعملون بها خالل الفترة المقبلة مما ينعكس واالهتمام به ينعكس على شعور العاملين بالرضا ؛ ويمكن إرجاع ذلك إلى أن تحسن بعد الرؤية الفندق/السياحية   توصيات البحث  <الفندق/شركة السياحيةتمييز مما يزيد من والئهم ل  دون الترقيإتاحة فرص ب ينمى شعورهم ) حب اإليثار( باهتمام وعدالة المدراء وتعاونهم  ؛ كما أن إحساسهمالوالءومن ثم قها، ي تحقفيأملهم و إلى إيمانهم بالرؤية ياناإلنصات آلرائهم يؤدمشاركتهم و وأن هذا.  والحوافز المتاحة لهمالمكافآت،  الترقيبفرص 
الفنادق، وذلك / مفهوم القيادة الروحية لدى المدراء باإلدارات المختلفة داخل الشركات السياحيةتبنىضرورة  • لدورات تدريبية لتعريفهم بمفهوم القيادة الروحية وأهمية تطبيقها فى ممارستهم اإلدارية هم من خالل إخضاع اع مستوى سعادة العاملين، رفع مستوى  تؤدى إلى زيادة شعور الفرد بالرفاهية الروحية، ارتففهي ؛المختلفة  ؛الوظيفي، ارتفاع مستوى الرضا ، زيادة اإلنتاجية والتحسن المستمرالتنظيميااللتزام 
مشاركة العاملين فى وضع الرؤية والرسالة واألهداف ) 1 (:الرؤية فى بعد والء العاملين، وذلك من خالل لبعد إيجابي معنويتوصل البحث إلى وجود تأثير إذ حث المدراء على االهتمام بالرؤية الخاصة بإداراتهم  • الفندق للعاملين /توضيح الرؤية النهائية للشركة السياحية) 2(التزامهم بتطبيقها ؛ وبالتالي الخاصة بإداراتهم،    .ًوتعريفهم بما تعنيه ودور كل منهم فى تحقيق األهداف والرسالة وصوال لتحقيق الرؤية
ًاإليمان نظرا ألهميته فى جعل العاملين يتطلعون نحو /تحقق بعد األمليكيف ضرورة تعليم المدراء  • اإليمان فى بعد والء العاملين، وذلك / لبعد األملإيجابي معنويتوصل البحث إلى وجود تأثير فقد المستقبل،  ً محفزا عدألنها ت مادية مجزية بمكافآت والرسالة اإلستراتيجيةالخطط ، ربط تحقيقهم لألهداف من خالل   .لألمل  فى تحقيق الرؤية
تعريف المدراء بمفهوم حب اإليثار فى إطار نظرية القيادة الروحية؛ ) 1 (:بعد والء العاملين، وذلك من خالل لبعد حب اإليثار فى إيجابي معنويالتأكيد على مفهوم حب اإليثار، حيث توصل البحث إلى وجود تأثير  • ً ماديا أو معنوياتجاه موظفيها، وذلك بمساعدتهم المنظمة والءأهمية ترسيخ فكرة ) 3(على األخطاء التى تحدث بحسن نية؛ بة التأكيد على أهمية عدم المعاق) 2(  . للمساعدة المادية أو المعنويةً



84  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  85 - 74 :الصفحات      -2018  ديسمبر   -  العدد الثانى -   15     المجلد-مجلة اتحاد الجامعات العربية للسياحة والضيافة    رسالة  دراسة تطبيقية على بعض الفنادق المصرية،: وجه بالسوق فى تنمية والء العميل، اثر الت)2015( النجار،أحمد -2 .4،العدد18العلوية المطهرة،كلية اإلدارة واالقتصاد،جامعة القادسية،مجلة القادسية للعلوم اإلدارية واالقتصادية،المجلد  العتبة فياسة تحليلية در"التنظيميدور القيادة الروحية فى تعزيز التماثل )2016( ،صدامالخزاعي،راضى؛الغزالي -1  مراجع باللغة العربية  المراجع  ة العمومية االقتصادية استراتيجية االتصال بالمؤسسلقيادة اإلدارية وعالقتها بمشروع، ا)2010( النذير،عبداهللا ثانى -3 .شورة ، كلية السياحة والفنادق ، جامعة قناة السويسماجستير ،غير من لساينة،  رسالة ماجستير ، كلية العلوم االجتماعية،جامعة ا–ًدراسة حالة مؤسسة نفطال الجزائر نموذجا  :الجزائرية دراسة حالة مؤسسة : المؤسسة االقتصادية في العاملين أداءتأثير القيادة اإلدارية على ، )2015( عمار،كيرد -8 .غزة كلية التربية،الجامعة اإلسالمية، ، معلميهم،رسالة ماجستيرىالتنظيمية لد المدارس االبتدائية للقيادة األخالقية وعالقتها بسلوك المواطنة  درجة ممارسة مدراء،)2017(الجعثينى،ختام  -7 .،الجزائر17ث،العدد العمومية االستشفائية لوالية عين الدفلى ،مجلة الباح للعاملين بهيئة التمريض بالمؤسسات التنظيمي الثقافة التنظيمية على الوالء تأثير، )2017( خثير،محمد؛زبير،محمد -6 .،جمهورية مصر العربية1،العدد6التجارية والبيئية ،المجلد  فى الجامعات الليبية،المجلة العلمية للدراسات  وأثره على تحسين األداءالتنظيميالوالء )2015( ىأحمد علالبطى، -5 .الثانيالطائف، مجلة التجارة والتمويل ،كلية التجارة ،جامعة طنطا،العدد  على العاملين بجامعة ةتطبيقيدراسة  : التطبيقي أثر تطبيق القيادة الروحية على االلتزام ،)2016( عيسى ،أحمد -4 .وهران، الجزائر ائر، وزارة التربية  الملتقى التوجيهى اإلعالمى الجهوى للجنوب ، الجز،)2010(عدوان  على، بالحسن وبالقاسم، -9 .محند أولحاج،البويرة الجزائر باألغواط،رسالة ماجستير،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،جامعة أكلى ، عمديرية التوزي سونلغاز، بالتطبيق على العاملين بجامعة دمياط،رسالة : عالقة القيادة الروحية بجودة حياة العمل،)2016( البيومى،أسامة -10 . الوطنية دراسة تطبيقية على المدارس ،المجلة المصرية للدراسات :القيادة الروحية، )2013( عجوة،أحمد -11 .ماجستير،كلية التجارة ،جامعة المنصورة على منظمات األعمال اليمنية : حالة تطبيقية "التنظيميأثر القيادة بالقيم على الوالء ، )2015( اف وأبو سنالسق -13 .الشرق األوسط،عمان ،األردنوعالقتها بدرجة ممارستهم للقيادة التحويلية من وجهة نظر المعلمين،رسالة ماجستير،كلية العلوم التربوية،جامعة  المدارس الثانوية الحكومية فى محافظة العاصمة عمان مديري لدى الروحيدرجة الذكاء ، )2017( ،نورالمصري -12 .4،العدد37تجارية،المجلدال  .16الدراسات التجارية، العدد  كلية – صنعاء ،جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا –، اليمن "ًهائل سعيد أنعم وشركاه أنموذجامجموعة شركات 
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