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 أثر القيادة التشاركية فى تحسين األداء التنافسى لمفنادق المصرية
Ibrahim.Ramadan62@yahoo.com 

 إبراىيم السيد رمضان /د
 .الجيزة -اليرم  -المعيد العالى لمدراسات النوعية -قسم الدراسات الفندقية

 الممخص
 وحيث عام، بشكل األطراف ومتشابكة متجددة مجال  الفنادق  في اإلداري العمل مشكالت ألن نظراً 

 وتحفزىم تأييدىا، إلى ميتدفع بفنادقيم  القرارات صنع في والعاممين  المشرفين لألقسام مشاركة نأ
 والقدرات الخبرات من عةسوا مجاالت تخدامسوا واالبتكار، اإلبداع عمى والقدرة الجيد األداء عمى

 ركةاومش اجتماعية وعالقات إنساني محتوى من يتضمنو بما التشاركية القيادة موبسأ فإن الشخصية،
 ووضع لممشكالت والتصدي الفندقى المنتج وتطوير اإلداري لمنجاح مالئم موبسأ ىو مسؤولية، وتحمل
 033تم توزيع  ولتحقيق ىدف الدراسة الفندقية. سةسالمؤ  أىداف قتحقي أجل من ليا، بةسالمنا الحمول

العاممين فى الفنادق الخمس نجوم بمحافظتى الغردقة وشرم إستمارة استقصاء عمى عينة عشوائية  من 
%( وبمغ عدد استمارات 0.09)إستمارة صالحة لمتحميل بنسبة إستجابة بمغت  083الشيخ وتم استعادة 

استمارة بواقع استمارة لكل فندق حيث تم اختيار  88االستقصاء المتحصل عمييا من مدراء الفنادق 
فندق  93( من إجمالى مفردات مجتمع البحث الذى يمثل 03%المنتقاة )فندق لتمثل العينة  88عدد 

 المستقل المتغير أن إلي الدراسة وتوصمتىم عدد فنادق الخمس نجوم بمحافظتى الغردقة وشرم الشيخ 
 الروح أداء العاممين، الوظيفي، الرضاء( التابعة المتغيرات في ومعنوياً  إيجابياً  يؤثر )التشاركية القيادة(
 الفنادق المصرية في التشاركية القيادة تطبيق أن الدراسة أوضحت كما) التنظيمي وااللتزام معنوية،ال

 .الرضاء الوظيفى وأخيراً  االلتزام التنظيمى، أداء العاممين ثم ،الروح المعنوية عمي كبير بشكل يؤثر
 
 التنظيمي، الرضاء االلتزام العاملين، أداء المعنوية ، الروح التشاركية، القيادة: :الكممات الدالة 

 .الفنادق المصرية الوظيفي،

 مقدمة
 واألخذ الجماعي، العمل وتشجيع كافة العاممين، احترام مبدأ عمي التشاركية القيادة وتقوم  

 الشركات أىداف تحقيق في أىميا يتمثل التي اإليجابية النتائج من العديد إلي يؤدي األغمبية،بما برأي
 بشكل ترتبط التشاركية القيادة أن كما (.5112،أبو الكشك،5102الرنتيسي،( عاً م العاممين وأىداف
 . (.2015 الصميبي،( الديمقراطية القيادة بنمط كبير
 العولمة، واقتصاد العولمة عصر في تطبيقيا زاد التي القيادية األنماط أحد التشاركية القيادة وتعد

 المؤسسات تحتاج (.2014حجو،(الشركات من العديد وتواج التي والتحديات األزمات زيادة مع وكذلك
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 ومواكبة لمقيادة حديثة أنماط استخدام خالل من وذلك متميزة قيادات إلى المعاصر عالمنا في الفندقية
 مناسبة أجواء بخمق مطالبة أنيا كما العالمية، المتغيرات ظل في اإلدارة أساليب في السريع لمتطور
 تعزيز إلى وتسعى الجميع أراء تحترم كما ، الواحد الفريق وروح الجماعي ملالع فييا يسود ، لمعاممين
كسابيم مشاركتيم  اإلنتاجية من المزيد إلى سيؤدي ما وىذا االحترام بينيم ويسود الثقة، من المزيد وا 
  .المؤسسة ليذه والوالء ، والعطاء

 عمى قادرة قيادات إعداد لحديثةا التحديات ظل في المؤسسات عمى أنو ( 2013 ) التويجري أكد فقد
 جديد وشكل والميارة، الجودة من مستوى أعمى إلى اإلداري التنظيم سقف ورفع التنمية منظومة إدارة
 أكدت كذلك .بمؤسساتنا تحيط التي المتغيرات كل مع التعامل عمى قادرة المؤسسية اإلدارة أشكال من

 حيث من فاعمية القيادية األنماط أعمى يعد اركيةالتش القيادة نمط أن عمى( 2013 ) لقرشيا دراسة
  .المنظمة تواجييا التي المشكالت حل في يسيم قد أنو كما .األداء وجودة العاممين في تأثيره

يجاد تطبيقيا، نجاح عمي يساعد الشركة داخل القرارات صنع في العاممين فإشراك  الحمول من العديد وا 
 خاسرة من الشركات تحويل وكذلك  2012)،السفياني ،5102،  مدمح (بتنفيذىا وااللتزام لممشكالت

   2009). الرشودي، ( ناجحة إلي
 يدير التي بالكيفية مرتبط ورسالتيا أىدافيا تحقيق في المنظمة نجاح إن (2012) الشمري أشار وقد
 في يوظفيا أن يجب التي القيادية ،وبالصفات يمارسو الذي القيادي وبالنمط ، المنظمة ىذه القائد بيا

 ذات القيادة في التقميدية األنماط تعد لم و .وعطائيا إنتاجيتيا زيادة في تساىم مناسبة بيئة إيجاد
 بدوره يؤدي وىذا ، القرارات باتخاذ يتفرد الذي وىو لمقائد واألخير األول الرأي فييا يكون والتي جدوى
 ىي ( 2012 ) بيعالز  يرى كما الناجحة يادةالق إن بل . الجماعية المشاركة و الفريق روح غياب إلى
نما خوف عن ال لمتوجييات تقديرىم،فيستجيبون إلى وتسعى العاممين احتياجات تمبي التي  احترام عن وا 
ن  عمى تساعد كما رشيدة، قرارات اتخاذ عمى تساعد القرار صنع في المنظمة في العاممين مشاركة ،وا 
 .وفي ساىموا ألنيم القرار ليذا تقبميم
 القائد فييا يحتاج ال بيئة بإيجاد تيتم التشاركية القيادة "إن ( 2010 ) العجمي ذكر كما القول ويمكن

 .المنظمة ليذه واالنتماء بالرضا يشعرون العاممين نأل شديدة رقابة إلى التشاركي
 في سيطرةوال المركزية عمى يعتمد ال أن القائد عمى أن ( 2010 ) العرابيد أشار نفسو السياق وفي

 من المزيد ومنحيم القرار صنع في المشاركة عمى تشجيعيم إلى يسعى بل الموظفين مع التعامل
 بمشاعر ييتم أن القائد عمى إن كما . النتائج أفضل إلى لموصول لدييم الثقة وتعزيز ، الصالحيات

 لمقرارات وتقبميم نتاجيةاإل ومستوى أدائيم عمى البالغ األثر لو سيكون والذي المعنوية وروحيم العاممين
  .القيادةالتشاركية ليو تدعو ما وىذا ليا تطبيقيم و
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 في السمطوية األنماط من النقيض طرف عمى  2009) ، الرفاعي )في كما التشاركي النمط ويأتي
نما مجرد أنيم عمى العاممين إلى ينظر ال التشاركي النمط فيذا ، اإلدارة  وقادرين كمشاركين منفذين،وا 

 إلى العاممين يدفع ايجابياً  مناخاً  التشاركي النمط ىذا ويوفر . القرارات وصنع المسؤوليات تحمل ىعم
 . الطاقات من المزيد واكتشاف اإلبداع و اإلنتاج من المزيد
 ىو يعتبر اليومو  عصره متطمبات مواكبة يستطيع الذي اإلداري القائد بأن ( 2008 ) القحطاني وأكد
 إلى األقرب القائد ،وىو عالي مستوى عمى لتصبح منظمتو تحويل عمى القادر عالميال اإلداري القائد
  . والجمود بالثبات يتصف الذي التقميدي القائد من أكثر منظمتو أىداف تحقيق
 المعنوية بالروح وثيقاً  ارتباطا ترتبط والتي القيادية األنماط أفضل من تعد التشاركية القيادة أن كما

 . الفريق بروح والعمل التعاون يسوده جو وخمق ، اإلنتاجية زيادة في فاعال إسياما وتسيم
 من المصرية المؤسسات الفندقية في التشاركية القيادة تطبيق أىمية عمي التعرف إلي وييدف البحث

 المعنوية،اإللتزام التنظيمى. الروح األداء، الوظيفي، الرضاء عمي تطبيقيا تأثير إيضاح خالل
 البحث فروض
الفنادق المصرية ذات الخمس نجوم بمدينتى الغردقة وشرم  في التشاركية القيادة تطبيق يؤثر 1-
 .بيا لمعاممين الوظيفي الرضاء مستوي عمي الشيخ

 أداء الفنادق المصرية ذات الخمس نجوم محل البحث عمي فىالتشاركية  القيادة تطبيق يؤثر -0
 .بو العاممين

 مستوي الفنادق المصرية ذات الخمس نجوم محل البحث عمي في اركيةالتش القيادة تطبيق يؤثر-0
 .بيا لمعاممين المعنوية الروح

 مستوي الفنادق المصرية ذات الخمس نجوم محل البحث عمي في التشاركية القيادة تطبيق يؤثر -4
 .بيا لمعاممين التنظيمي االلتزام

 الدراسات األدبية 
 التشاركية القيادة مفيوم
 وأفكارىم، آرائيم عمي لمتعبير الحرية العاممين إعطاء بأن 2008 )والبراىيم، 5102حيك،)ض أوضح

شراكيم وقدراتيم، مياراتيم واستغالل  بين العالقة تقوية إلي يؤدي مما القرارات، اتخاذ عممية في وا 
 القيادة نماطأ من نمط بأنيا التشاركية القيادة ( 2015 ) الرنتيسي عّرف وأخيراً  .والعاممين اإلدارة

 القائد ويعتمد ومقترحاتيم، رأييم أخذ بعد القرار صنع في المرؤوسين بمشاركة القائد فييا يقوم الحديثة،
 في يؤدي بما ليم، الممنوحة المسئوليات مع يتناسب بما لممرؤوسين سمطاتو بعض تفويض عمي

  ُيعرف أبومسامحو  .واحد وقت في المرؤوسين وأىداف الشركة أىداف تحقيق إلي النيارية
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 لمناقشة المرؤوسين دعوة بأنيا التشاركية القيادة (2012) ماجد ؛والسفياني) 5102الصميبي،،
 أفضل واختيار لحميا، البدائل من العديد وعرض وتحميميا، الشركة تواجو التي اإلدارية المشكالت
 مفيوم يرتبط .اإلدارية كالتلممش الحمول المالئمة وضع في إلشراكيم لدييم الثقة يخمق مما البدائل،
 القيادة بأن ( 2013 ) عيطة أبو ويري كبير، بشكل الديمقراطية القيادة بمفيوم التشاركية القيادة

 عن المسئول العمل عناصر فريق أحد العاممين أو المدير بكون مفيوميا يرتبط أن يجب التشاركية
  .لتحقيقيا وأىدافيا والسعي المؤسسة سياسات وضع
 التشاركية القيادة تطبيق مزايا
 التشاركية القيادة تطبيق يحقق2016) .،ضحيك (العاممين بين الثقة زيادة في التشاركية القيادة تساىم
 المزايا ىذه أىم ومن خاص بوجو السياحة وشركات عام، بشكل المؤسسات لكافة المزايا من كبيراً  عدداً 
عطاء واالبتكار اإلبداع عمي القدرة تنمية  إدارية قيادات إعداد عمميم، أداء في لمعاممين حريةال وا 

 الرضاء زيادة بجانب، 2015) ،الصميبي (العاممين والء زيادة األداء، من عالي مستوي عمي مستقبمية
 تحسين ،(Petkovska et al., 2015; Th -evarajah and Ratnam, 2014) الوظيفي
 تقبل إلي باإلضافة( (Mo koena,S, 2012 ; Benoliel and Somech, 2009التنظيمي األداء
 وكذلك ، (Pardo-del-val et al., 2012 ؛ 2015 مسامح، أبو( مقاومة بدون وتنفيذه التغيير
 العاممين وبين والعاممين، اإلدارة بين والخالفات المشاكل تقميل المعنوية، الروح رفع اإلنتاجية، زيادة

 ,Nderan and Saeidi ) المؤسسة داخل يةاإلدار  االتصاالت نظام تحسين البعض، بعضيم
يضاحيا فييا القرارات اتخاذ تم التي الظروف معرفة ، (2015  Militaru and) شفافية بكل وا 

Zanfir, 2014) ، التنظيمي)   االلتزام زيادة(Kenari et al., 2012، وتقبمو القرار اتخاذ حسن 
 العاممين وخبرات ميارات عمي ،التعرف ( Ogbeide and Harrington, 2011 ) بكفاءة وتنفيذه

 ) العمل ومكان بيئة جودة تحسين المتميزين، بالعاممين لالحتفاظ سياسة وضع ثم ومن الشركة، في
Singh and Dixit, 2011 )، اإلداري والتطوير النمو جماعية، بطريقة المشكالت حل 

نسب غيابيم  وانخفاض عاممين،تأخير ال معدالت وتقميل ، ((Khorshidi et al., 2012والتنظيمي
Quagraine, 2010 

 التشاركية القيادة خصائص
 بدءاً  الشركة يخص ما كل في العاممين إشراك أىميا من الخصائص من بعدد التشاركية القيادة تتميز
ستراتيجيات سياسات وتحديد وضع من  العالقات مبدأ تطبيق تحقيقيا، وكيفية أىدافيا وتحديد الشركة وا 

 والتشجيع االقتراحات إبداء في المشاركة والمعارف، المعمومات ،مشاركة2015)الصميبي،( يةاإلنسان
 في التشاركية القيادة تتخذ 2014) .حجو،( واالستشارات األفكار، وتنمية واإلبداع االبتكار عمي

 ;Yip et al., 2012  ؛ 2012 السفياني،(  القرارات اتخاذ في المشاركة منيا أشكال عدة تطبيقيا
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Knudsen et al.,2011; Muindi et.al, 2011) ، Fassin et al., 2017 االجتماعات 
 الجماعي العمل فرص إتاحة القرارات، اتخاذ عممية في العاممين جميع مشاركة ،2006 )برىوم،(

 زيادة تداخل، بدون المؤسسة داخل فرد كل وسمطات مسئوليات وضوح المختمفة، اآلراء من واالستفادة
 ، (2012عسكر،( الشركة إدارة من يتجزأ ال جزء بأنيم شعورىم مع خاصة العمل عمي العاممين الإقب

   2011) .مقابمة ،( لمسئولياتيم وفقاً  لمعاممين السمطات بعض تفويض
 المعمومات كافة يوضح الجماعية، والمناقشات الذات، إدارة متكامل، كفريق العمل مبدأ يشجع 

 المتبادلة والثقة االحترام من جو الشركة في يقود العاممين، مع المسئولية حملويت بشفافية، المطموبة
 والذي التشاركي، بالقائد التشاركية القيادة نمط يطبق الذي المدير عمي يطمق ، كما 2010 )،حمود)

 داخل األغمبية رأي عمي بناء القرارات اتخاذ يشجع أىميا من والسمات، الخصائص ببعض يتميز
  2009) السعود،( الشركة أمور كافة في العاممين ومقترحات آراء عمي بالتعرف ييتم الشركة،
 التشاركية القيادة أسس
 يمي كما التشاركية القيادة عمييا تقوم التي األسس بعض , 2015)  الصميبي (ذكر

 يخصو ما يةبتنم فرد لكل والسماح وتشجيعا ليم، عمييا، والحفاظ العاممين، بين الفردية الفروق تحديد
 .مشتركة وأوامر لتعميمات العاممين جميع إخضاع وليس واتجاىات، قدرات من

 األىداف كافة تحقيق إلي يؤدي بما واضح بشكل الشركة داخل فرد كل وسمطات وميام واجبات تحديد
 .المطموب الوقت وفيبكفاءة 
 القرار، اتخاذ الشركة، اتسياس وضع في مشاركتيم خالل من الشركة إدارة في العاممين جميع إشراك
 .تنفيذىا وكيفية األىداف وضع

 .الشركة داخل البعض بعضيم العاممين وبين والعاممين، اإلدارة بين إنسانية عالقات إقامة 
 : المعنوية بالروح المتعمقة الدراسات 

 ياوعالقت التحويمية القيادة ممارسة درجة عمى التعرف إلى ىدفت دراسة ( 2012 ) مددين أجرى
 التأكيد الدراسة بو أوصت ما أىم ومن السعودية بالجامعات التدريس ىيئة ألعضاء المعنوية بالروح
 التي واألساليب الوسائل عن البحث خالل من وذلك التدريس ىيئة ألعضاء المعنوية الروح تنمية عمى
 الروح تعزيز شأنو من والذي ، والمكافآت الحوافز نظام تطوير استمرارية .االتجاه ىذا دعم شأنيا من

 .بفعالية الميام وتأدية ، لمعمل دافعيتيم وزيادة التدريس، ىيئة ألعضاء المعنوية
 الروح بمستوى وعالقتيا القيادية الميارات عمى تعرفلم ىدفت دراسة ( 2012 ) الثبيتي وأجرى

 الكمي المتوسط أن: سةالدرا نتائج أىم ومن الطائف بمحافظة الثانوية بالمدارس المعممين لدى المعنوية
 كما الطائف بمدينة الحكومية الثانوية المدارس معممي لدى المعنوية الروح درجات تقيس التي لمعبارات
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 حد إلى وجيدة موجبة ارتباطية عالقة وجود النتائج من تبين كما مرتفعة بدرجة كانت المعممون يراىا
 ككل المعنوية الروح درجات وبين الثانوية مدارسال مديري لدى القيادية الميارات توافر درجات بين ما

 لمروح العالية الدرجة عمى المحافظة الدراسة بيا أوصت التي التوصيات أىم ومن المعممين لدى
 . لممعممين المعنوية

 العممية األقسام رؤساء لدى التحويمية القيادة عمى التعرف إلى ( 2010 ) العمر دراسة ىدفت كما
 ومن اإلسالمية سعود بن محمد اإلمام جامعة في التدريس ىيئة ألعضاء المعنوية بالروح وعالقتيا

 أعضاء لدى المعنوية الروح أبعاد عمى كبيرة بدرجة موافقون الدراسة عينة أفراد أن: الدراسة نتائج أبرز
 زأبر  ومن ، التحويمية والقيادة المعنوية الروح مستوى بين طردية عالقة ىناك وأن.التدريس ىيئة

 رفعيا في يسيم ما بكل والمبادرة لألعضاء، المعنوية الروح بقياس األقسام رؤساء اىتمام: التوصيات
 بما األقسام رؤساء لدى أشكالو بمختمف التعامل ميارات تعزيز عمى العمل .األعضاء نظر وجية من

 .لألعضاء المعنوية الروح رفع في يسيم
 المعممين إدراكات عمى التعرف إلى ىدفت اسةدر  أجرى فقد Thompson, 2009) تومسون أما

 %76.2  أن الدراسة نتائج أظيرت وقد ابتدائية لمدرسة المعنوية والروح الثقافة في المدير قيادة لتأثير
 القيادة أن يظنون المعممين من ( %77.1)وان لدييم العالية المعنوية الروح عن عبروا المعممين من

  .ايجابي بشكل رسةالمد ثقافة في تؤثر اإلدارية
 تم التي األولية البيانات وتفسير لمعالجة الكمي المنيج استخدام عمي الدراسة اعتمدت البحث: منيج
 .التوصيات واقتراح بعض النتائج الستخالص اإلحصائية الطرق ببعض أفرادالعينة من جمعيا

 عمي تقسيميا وتم ألولية،ا البيانات لجمع كأداة استقصاء استمارة تصميم تم :البيانات جمع أداة
 :التالي النحو

 .الخبرة سنوات وعدد الوظيفة، ،المؤىلالسن،  النوع ، ت: وشممالعامة أواًل: البيانات
 في المشاركة وشممت عبارة، 32من  المقياس ىذا تكون  :التشاركية القيادة تطبيق مجاالت  :ثانياً 
 تم وقد .اإلنسانية العالقات وتفعيل عمومات،الم االتصاالت وبناء السمطة، تفويض ، القرار اتخاذ

 .التشاركية القيادة تطبيق مجاالت عبارات في (2015)  مسامح أبو مقياس عمي االعتماد
عمي  االعتماد وتم عبارات، ثالث من المقياس ىذا تكون :الوظيفي الرضاء :ثالثاً 

 Petkovska et al. (2015).مقياس

 (2008) البراىيم مقياس عمي وتم االعتماد عبارات، 5 من المقياس ىذا تكون :العاممين أداء :رابعاً 
 الجريسي مقياس عمي وتم االعتماد عبارة، 6 من المقياس ىذا تكون :المعنوية الروح :خامساً 

(2010) 
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 مقياس عمي االعتماد عبارات، وتم 5 من المقياس ىذا تكون :التنظيمي االلتزام :سادساً 
.Hanaysha2016  

 العينة: موحج مجتمع
كأفضل  فندقا 93 عددىم والبالغ الفنادق المصرية بالغردقة وشرم الشيخ، في الدراسة عينة تمثمت

فندق لتمثل العينة المنتقاة  18،تم اختيار عدد  فنادق خمس نجوم تبعا ألحدث دليل لمفنادق المصرية
الخمس نجوم فندق ىم عدد فنادق  93( من إجمالى مفردات مجتمع البحث الذى يمثل 20%)

حساب حجم فندقا وتم  40بمحافظتى الغردقة وشرم الشيخ، حيث بمغ عدد الفنادق بمدينة شرم الشيخ 
وبمغ عدد استمارات  Steven K. Thompson, 2012  ستيفن ثامبسونالعينة باستخدام معادلة 

( 083عدد )استمارة بواقع استمارة لكل فندق و  18االستقصاء المتحصل عمييا من مدراء الفنادق 
إستمارة تم توزيعيا بنسبة إستجابة  033صالحة لمعاممين بالفنادق عينة البحث من مجموع  استمارة

.93.3% 

 البيانات: تحميل
 SPSS االجتماعية لمعموم اإلحصائية البرامج حزمة باستخدام اإلحصائي لمتحميل البيانات إخضاع تم

Version 22، الحسابي والمتوسط المئوية والنسب التكرارات لتاليةا اإلحصائية األساليب استخدام وتم 
 لمتغيرات الوصفي التحميل البسيط. االنحدار اختبار سبيرمان، ارتباط معامل المعياري، واالنحراف

 الدراسة
 العامة              البيانات :أوالً 

 ( البيانات العامة ألفراد العينة0جدول )
 % الوظيفة % النوع
 %25 عام الفندقمدير  %78.7 ذكر
 %25 مدير قسم خدمة الغرف %21.3 أنثى
 %25 مدير قسم األغذية والمشروبات % السن
 %5.25 مدير الموارد البشرية %13.2 سنة02أقل من 

 %4.25 مدير قسم الحسابات %38.7 سنة02-04
 %3.25 مدير قسم اليندسة والصيانة %33.4 سنة02-44
 %2.45 مدير قسم األمن %11.4 سنة42-24
 %9.8 وظيفة أخرى %3.3 سنة فأكثر22

 % عدد سنوات الخبرة % المؤىل
 %22.29 سنوات2أقل من  %94.4 بكالوريوس أو ليسانس
 %43.95 سنوات 83-2 %2.3 دبموم دراسات عميا

 %25.57 سنة 82-88 %2.3 ماجستير
 %8.19 سنة 82أكثر من  %1 دكتوراه
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في فنادق الخمس نجوم في  العاممين من الدراسة عينة ألفراد امةالع البيانات (1 ) رقم جدول يوضح
 نسبة بمغت فيما ، %78.7  حوالي الذكور من الدراسة عينة .بمغت مدينتى الغردقة وشرم الشيخ

 25 بين أعمارىم تتراوح %38.7  فيناك العينة؛ ألفراد السنية بالشريحة يتعمق فيما أما%21.3اإلناث
 25 من أقل أعمارىم %13.2  و سنة، 44 - 35 بين ما أعمارىم راوحتت%33.4  و سنة، 34 -
 أعمارىم تزيد %3.3  ىناك وأخيراً  سنة، 54 – 45 بين ما أعمارىم تتراوح %11.4  وىناك سنة،
 .ليسانس أو بكالوريوس عمي حاصمون العينة أفراد من %94.4  أن إلي باإلضافة .سنة 55 عن
 مديرين يعممون %25  ، ولمفنادق كمديرين يعممون %25  فيناك نة؛العي أفراد بوظائف يتعمق وفيما
 كمديرين يعممون%5.25 و األغذية والمشروبات، لقسم يعممون مديرين %25 و ، خدمة الغرف لقسم
 كمديرين يعممون %3.25 و ،الحسابات  لقسم كمديرين يعممون %4.25  و ،الموارد البشرية لقسم
 أفراد وظائف أخرى ومن  .%9.8  األمن، لقسم كمديرين يعممون %2.45 و اليندسة والصيانة، لقسم
 خبرتيم سنوات عدد بمغ %25.57  و سنوات، 10 -5 خبرتيم سنوات عدد بمغ %43.95  العينة

 من نسبة بمغ وأخيراً  سنوات، 5 من أقل خبرتيم سنوات عدد كان %22.29  و سنة، 15 - 11
 .%8.19 . حوالي سنة 15خبرتيم  سنوات عدد تجاوز
 فنادق الخمس نجوم بمحافظتى الغردقة وشرم الشيخ. في التشاركية القيادة تطبيق مجاالت :ثانياً 

 (التكرارات النسبية واالنحراف المعيارى إلستمارة مدراء الفنادق .5جدول )
موافق  العبارة 

إلى  
حد 
كبير 
 جدا

موافق 
إلى  
حد 
 كبير 

موافق 
إلى  
حد 

 متوسط

موافق 
إلى  
 حد ما

موافق 
إلى  
حد 

 ضعيف

المتوسط 
 الحسابى

االنحراف 
 المعيارى

 المشاركة في اتخاذ القرار :األول المجال 
 اتخاذ في الجماعية المشاركة بمبدأ القيادة تؤمن 8

 .وتنفيذىا القرارات
7  4 0 0 0 2.33 1.414 

 مديري عن العبء مشكمة من الحد عمى تعمل 0
 الفنادق

8 4 0 0 8 2.11 1.278 

 مدير إلى الموكمة والفنية اإلدارية األعباء من التقميل 0
  لعممو المدير ألداء ومعوًقا تشكل عقبة والتي الفندق

8 4 0 0 8 2.11 1.278 

 بحق تتخذ التي اإلجراءات تفعيل عمى العمل 4
  واجباتيم أداء في المقصرين العاممين

9 0 0 0 8 2.06 1.305 

 عمى والمراسالت ةاإلداري األعمال من التقميل 2
 . لممدير الفني العمل حساب

9 0 0 0 8 2.06 1.305 
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 رأي أخد دون العاممين تنقالت ظاىرة من الحد 6
 . المدير

9 0 0 0 8 2.06 1.305 

 لممتميزين مادية حوافز وجود قمة مشكمة من الحد 7
 .معنوية بدائل بإيجاد العاممينو  المديرين من

8 4 0 0 8 2.11 1.278 

 المشرفين بين التعاون ضعف مشكمة من حدال 8
 .ومديري األقسام

8 4 0 0 8 2.11 1.278 

 سير لضمان الشورى مبدأ بتطبيق القيادة تقوم 9
 .اإلدارة الفندقية

9 4 0 0 8 2.00 1.283 

 المجال الثاني: تفويض السمطة 
 الخطط في المرؤوسين إشراك إلى القيادة تيدف 8

 .االستراتيجية
8 4 0 0 8 2.11 1.278 

 مع االستراتيجية القرارات اتخاذ عمى القيادة تعمل 0
 .مثالي قرار إلى لموصول المرؤوسين إشراك

7 4 0 0 0 2.33 1.414 

 1.425 2.50 0 0 0 4 6 .المعدة الخطط تنفيذ في العاممين القيادة تشرك 0
 1.249 2.17 8 0 0 2 7 . المرؤوسين مع المسؤولية القيادة تتحمل 4
 دون والمناقشة الرأي إبداء بحرية القيادة تسمح 2

 .لرأيو تعصب
7 4 0 0 0 2.33 1.414 

سنادىا الميام توزيع في العدالة القيادة تراعي 6  وا 
 .تحيز أو محاباة دون لممرؤوسين

9 2 0 8 8 1.89 1.183 
  

 بأنفسيم العاممين ثقة تعزيز عمى القيادة تعمل 7
 .اذاتي أنفسيم يوجيون وتتركيم

6 2 0 0 8 2.33 1.283 

 االتصاالت وبناء المعمومات :الثالث المجال 
بين العاممين  االتصال آلية عمى القيادة تعمل 8

 ومديري األقسام.
6 4 4 0 0 2.44 1.381 

 
 

 ضعف مشكمة حل عمى الفندقية القيادة تعمل 0
  إدارة الفندقفي  التكنولوجيا استخدام

7 4 0 0 8 2.28 1.320 

 1.056 1.94 3 0 0 2 8 .العاممين بين والمعرفة العمم القيادة شجعت 0
 1.278 2.11 8 0 0 4 8 .الطارئة المشكالت حل في الفنادق مديري مساعدة 4
 المشكالت بعض حل في الفنادق مديري مشاركة 2

 المحمي المجتمع بعض أعضاء مع تنشأ التي
 . بالفندق المحيط

9 4 0 0 3 1.89 1.079 

 برامج في الفندق اشتراك قمة مشكمة حل في عاونالت 6
 . المحمي المجتمع لخدمة

8 4 0 0 3 2.06 1.162 
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 الفندق بين الجيد التواصل عدم مشكمة من التقميل 7
 . المحمي والمجتمع

9 4 0 8 8 1.94 1.211 

 الفندق بين الجيد التواصل عدم مشكمة مواجية 8
 والفنادق األخرى.

8 4 0 0 8 2.11 1.278 

 في والذكاء والعقالنية بالحكمة القيادة تتحمى 9
 .العاممين مع التصرفات

9 4 0 8 8 1.94 1.211 

 المجال الرابع: تفعيل العالقات االنسانية 
 عمى وتعمل المرؤوسين مشاكل القيادة تتفيم 8

 معالجتيا
7 4 0 0 0 2.33 1.414 

 العالقات توفر عدم مشكمة حل عمى العمل 0
 .الفنادق في العاممين بين البناءة ةاإلنساني

7 4 4 0 8 2.22 1.263 

 1.249 2.17 8 0 0 2 7 .العاممين مشاعر وتراعي القيادة تتفيم 0
 في إنسانية عالقات إقامة عمى القيادة تحرص 4

 وآرائو الفرد احترام شخصية قواميا ، المؤسسة
 .وأفكاره

7 4 4 0 8 2.22 1.263 

 بطرق وحمو النزاع اجيةمو  عمى القيادة تعمل 2
 تشاركية

7 4 4 0 8 2.22 1.263 

 المتبادل االحترام من جو بث عمى القيادة تعمل 6
 . المرؤوسين وبين بينيا

7 2 0 0 8 2.17 1.249 

 اإليجابي العمل جو يسود أن عمى القيادة تعمل 7
 .العاممين بين الودود

6 4 4 0 8 2.39 1.290 

 
 دة التشاركية في فنادق الخمس نجوم المصرية( مدى تطبيق القيا3جدول )

 
 االنحراف المعيارى المتوسط الحسابى العبارة
 1.302 2.105 المجال األول: المشاركة في اتخاذ القرار

 1.320 2.237 المجال الثانى: تفويض السمطة
 1.219 2.078 المجال الثالث: االتصال  وبناء المعمومات

 1.284 2.245 قات االنسانيةالمجال الرابع: تفعيل العال
 1.212 2.166 تطبيق القيادة التشاركية في فنادق الخمس نجوم المصرية

 
 أن نجد النتائج ومن المصرية، الفنادق في التشاركية القيادة تطبيق مدي 2,3 )  )رقم جدول يوضح

 الفنادق إدارات اماىتم عمي يدل مما ، 2.105 بمغ القرار اتخاذ في المشاركة لمدي الحسابي المتوسط
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 آرائيم عمي التعرف خالل من القرار واتخاذ صنع عممية في فييا العاممين بإشراك المصرية
  2012)،السفياني ،5102،  محمدالبدائل وىذا يتوافق مع كال من:  من العديد وطرح ومقترحاتيم

 وىو 1.302 المعياري االنحراف وبمغ  (.5112،أبو الكشك،5102الرنتيسي،( 2014)،حجو،
تفويض  لمدي الحسابي المتوسط أن يتضح كما .والمعمومات البيانات دقة عمي يدل مما صغيرة نسبة

 لتفويضالفنادق  ىذه إدارات سعي يدل مما ، 2.237 بمغ  المصرية الفنادق في لمعاممين السمطة
 بجانب أنفسيم، يف الثقة العاممين ىؤالء إكساب الوقت نفس وفي الوقت، لتوفير العاممين الميام بعض
 العرابيدوذلك يتوافق مع  وسرعة، بكفاءة أعماليم إنجاز عمي تساعدىم التي الصالحيات بعض منحيم

 وبناء االتصاالت لكفاءة الحسابي المتوسط وبمغ 1.32المعياري  االنحراف وبمغ( 2010 )
 ىذه داخل تاالتصاال نظام فعالية عمي يدل مما ، 2.078 المصرية الفنادق  داخل المعمومات
 وتحسين األقسام، جميع في العاممين بين ونشرىا وتداوليا المعمومات عمي الحصول وسرعة الفنادق،
 وبمغ   2008 )  والبراىيم،5102)ضحيك،والعاممين،وىذ يتوافق مع اإلدارة بين التواصل عممية

 في الفنادق اإلنسانية تالعالقا تفعيللمدي  الحسابي المتوسط بمغ وأخيراً  1.219 المعياري االنحراف
 العاممين، وبين بينيا قوية عالقات ببناء الفنادق ىذه إدارات اىتمام عمي يدل مما ، 2.245 المصرية
 وتمبيتيا، واحتياجاتيم رغباتيم عمي والتعرف العاممين مع المستمر التواصل عمي الحرص بجانب
 بمغ وقد 1.284 المعياري االنحراف مغوب 2015)الصميبي،مناسبة، وىذ يتوافق مع  عمل بيئة وتوفير

 المصرية ذات الخمس نجوم بمحافظتى الفنادق في التشاركية القيادة تطبيق لمدي الحسابي المتوسط
 ىذه داخل التشاركية لمقيادة كبيرة بنسبة الفعمي التطبيق عمي يدل مما ،2.166شرم الشيخ و الغردقة 
 الذي الوقت في وخاصة الديمقراطي اإلداري ألسموبوا الجماعي العمل مبدأ من انطالقاً  الفنادق
 أرباحيا، وذلك يتوافق مع وحجم ومبيعاتيا عمميا عمي أثرت عديدة ألزمات الفنادق ىذه لو تعرضت

 وىي 1.212 المعياري االنحراف وبمغ    2012) ماجد ؛والسفياني 5102الصميبي،،  أبومسامح
 القيادة تطبيق مجاالت متوسطات خالل ومن .عموماتوالم البيانات دقة عمي يدل مما صغيرة نسبة

 المركز في جاء إلنسانيةا العالقات تفعيل مجال أن نجد وبترتيبيا المصرية، الفنادق في التشاركية
 ثم ، 2.237 بمغ حسابي بمتوسط السمطة تفويض مجال يميو ، 2.245 بمغ حسابي بمتوسط األول
كفاءة االتصال  مجال جاء وأخيراً  ، 2.105 بمغ ابيحس بمتوسط المشاركة في أخذ القرار مجال

 2.078 .حسابي بمتوسط األخيرة المرتبة في وبناء المعمومات
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 ثالثا: الرضاء الوظيفى لمعاممين في الفنادق المصرية
 

 التكرارات النسبية واالنحراف المعيارى إلستمارة العاممين فى  الفنادق.( 4جدول)
المتوسط  % ال % نعم  العبارة م

 الحسابى 
االنحراف 
 المعيارى

توفر وظيفتي الحالية فرصة عمل أفضل بالمقارنة مع  8
 شركات أخرى

896 70 84 30 1.30 0.459 

 0.430 1.24 24.3 68 75.7 212 توفر وظيفتي بالفندق إحساسا لي باإلنجاز العممي 0
 0.454 1.29 28.9 81 71.1 199 أجد تقديرا مناسبا من اإلدارة لما أقوم بو من عمل 0

 
 ( الرضاء الوظيفى لمعاممين في الفنادق المصرية5جدول )

 اإلنحراف المعيارى المتوسط الحسابى  العبارات م
 459. 1.30 توفر وظيفتي الحالية فرصة عمل أفضل بالمقارنة مع شركات أخرى 8

 430. 1.24 توفر وظيفتي بالفندق إحساسا لي باإلنجاز العممي 0

 454. 1.29 جد تقديرا مناسبا من اإلدارة لما أقوم بو من عملأ 0

 447. 1.27 المتوسط الحسابى واالنحراف المعيارى لمرضاء الوظيفى 

 
 نسبيًا، مرتفع المصرية الفنادق في العاممين لدي الوظيفي الرضاء مستوي أن  (4,5 ) جدول يوضح
 (Petkovska et al., 2015;2010)عجمى،الوذلك يتوافق مع ، 1.27 الحسابي المتوسط بمغ حيث

 من أفضل الحالية وظائفيم أن يرون بالفنادق  العاممين أن يتضح كما 0.447 المعياري واالنحراف
 . حسابي بمتوسط وذلك أخرى شركات في الوظائف

 يملديلفنادق ا بيذه العاممين أن كما  0.459 معياري وانحراف 2009) ، الرفاعي ) وىذا يتوافق مع
   1.24 .حسابي بمتوسط وذلك ووظيفتيم عمميم في إنجازاً  يحققون بأنيم كبيراً  إحساساً 

 إنيم إلي العاممون ىؤالء أشار وقد  0.430معياري وانحراف ( 2008 ) البراىيمويتوافق ذلك مع 
 وذلك المؤسسة الفندقية أىداف تحقق أعمال من بو يقومون لما الفندق إدارة من مناسباً  تقديراً  يجدون
 .0.454 معياري وانحراف ،1.29حسابي بمتوسط
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 رابعا: أداء العاممين فى الفنادق المصرية
 التكرارات النسبية واالنحراف المعيارى إلستمارة مدراء الفنادق عن مستوى أداء العاممين (2جدول)

 
 ( مستوى أداء العاممين في الفنادق المصرية7جدول )

 االنحراف المعيارى وسط الحسابىالمت العبارات
 0.725 2.06 يبذل العاممون مزيد من الجيد في العمل

 0.840 2.00 اىتمام اإلدارة بمالحظات العاممين حول طرق العمل تساعد عمى تحسينو
 0.707 1.83 يتميز العاممون باإلبداع واإلبتكار

 0.857 1.83 تساىم مشاركة العاممين في صنع القرارات عمى تحسين األداء
 0.676 1.89 يتمتع العاممون بالحماس الكافى ألداء العمل عمى أكمل وجو

 0.761 1.922 المتوسط الحسابى واالنحراف المعيارى ألداء العاممين
 

 بمغ حيث نسبيًا، متميز أداء بمستوي يتمتعون المصرية الفنادق في العاممين أن( 6,7)جدول يوضح
 العاممين أن أيضاً  الجدول يوضح كما 0.761 المعياري واالنحراف  1.922  الحسابي المتوسط
 عمميم ألداء الكافي الحماس ولدييم بيا، المكمفين الميام إنجاز أجل من جيدىم قصاري يبذلون

 المصرية الفنادق إدارة وتيتموظائفيم.  داخل واالبتكار اإلبداع عمي بالقدرة تمتعيم بكفاءة،بجانب
 الفنادق ىذه اىتمام إلي باإلضافة بيا، واألخذ العمل أداء كيفية حول لعاممينا ومالحظات بتعميقات
 في وسرعة بكفاءة عمميم إلنجاز الكافية الصالحيات ومنحيم بو، تكميفيم تم فيما العاممين بمناقشة

 اتخاذىا يتم التي بالقرارات العاممين جانب من الكبير االلتزام عمي ينعكس وىذا جيدة، عمل بيئة
   ، (Knudsen et al.,2011; Muindi et.al, 2011ويتوافق ىذا مع  بيا والعمل تنفيذىا رعةوس

, Fassin et al., 2017  (5102)حجو 

جيد  % ممتاز العبارات م
 جدا

المتوسط  % ضعيف % مقبول %
 الحسابى

االنحراف 
 يارىالمع

يبذل العاممون مزيد من الجيد في  8
 العمل

3 16.6 12 65.4 2 11.1 1 5.5 2.06 0.725 

اىتمام اإلدارة بمالحظات العاممين  0
حول طرق العمل تساعد عمى 

 تحسينو

2 27.8 9 50 0 16.7 8 5.5 2.00 0.840 

 0.707 1.83 - 0 16.7 3 50 9 33.3 6 يتميز العاممون باإلبداع واإلبتكار 0
تساىم مشاركة العاممين في صنع  4

 القرارات عمى تحسين األداء
7 38.9 8 44.5 2 11.1 1 5.5 1.83 0.857 

يتمتع العاممون بالحماس الكافى ألداء  2
 العمل عمى أكمل وجو

5 27.8 10 55.5 3 16.7 0 - 1.89 0.676 
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 خامسا: الروح المعنوية في الفنادق المصرية

 التكرارات النسبية واالنحراف المعيارى إلستمارة العاممين فى الفنادق عن الروح المعنوية.( 8جدول )
موافق  عباراتال م

إلى  حد 
 كبير جدا

موافق إلى  
 حد كبير 

موافق إلى  
حد 

 متوسط

موافق 
إلى  حد 

 ما

موافق إلى  
 حد ضعيف

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعيارى

 زمٌل معاملة ٌعاملنً مدٌري أن أشعر 1
 مرؤوس معاملة ال

80 130 55 12 3 2.03 0.867 

 0.965 2.23 10 20 50 145 55 عملً فً ذاتً أحقق أننى أعتقد 2
 0.897 2.18 3 23 54 140 60 بعملً أقوم عندما باالرتٌاح أشعر 3
 أشعر ممتع عملً بأن أشعر 4

 ممتع عملً بأن
70 150 45 10 5 2.04 0.846 

 أدائً أثناء النفسً باالستقرار أشعر 5
 للعمل

60 160 40 16 4 2.09 0.842 

 0.866 2.15 6 19 35 170 50 عملً أنجز حٌن بالرضا أشعر 6

 

 ( مستوى الروح المعنوية للعاملين في الفنادق المصرية9جدول )
 

 االنحراف المعيارى المتوسط الحسابي العبارات م

 0.867 2.03 مرؤوس معاملة ال زمٌل معاملة ٌعاملنً مدٌري أن أشعر 1
 0.965 2.23 عملً فً ذاتً أحقق أننى أعتقد 2
 0.897 2.18 بعملً أقوم عندما باالرتٌاح أشعر 3
 0.846 2.04 ممتع عملً بأن أشعر 4
 0.842 2.09 للعمل أدائً أثناء النفسً باالستقرار أشعر 5
 0.866 2.15 عملً أنجز حٌن بالرضا أشعر 6
 0.880 2.12 المتوسط الحسابي واالنحراف المعيارى للروح المعنوية 

 
 بمغ حيث مناسب، بشكل مرتفع المصرية الفنادق في ينلمعامم المعنوية الروح أن  (8,9) جدول يوضح

 ليؤالء المعنوية الروح ارتفاع ويرجع 0.880 المعياري واالنحراف ، 2.12 لذلك الحسابي المتوسط
 اإلدارة، وبين بينيم القوية والعالقات زمالئيم، وبين بينيم المتبادل باالحترام شعورىم بسبب العاممين

حساسيم العمل، حل المشكالت التى تواجييم فىومساعدة بعضيم البعض فى   في بالراحة العميق وا 
 فروح عمل، زمالء وليس كأصدقاء يتعاممون أنيم كما جدًا، ممتعة وظائفيم أن يرون فيم العمل،
 المدير أن كما لذاتيم، وتحقيقيم عمميم في بالرضاء شعورىم بجانب بينيم، السائدة ىي واإلخوة المودة
  ،،الثبيتى( 2012 ) مددين .ويتوافق ذلك مع كال من: موظفين مجرد وليس مالءكز  معيم يتعامل

 Thompson, 2009 (، ،5101،العمر) 2012
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 سادسا:االلتزام التنظيمى لمعاممين في الفنادق المصرية

 .اإللتزام التنظيمىالتكرارات النسبية واالنحراف المعيارى إلستمارة العاممين فى الفنادق عن  (01جدول)
موافق إلى   العبارات م

 حد كبير جدا
موافق 

إلى  حد 
 كبير 

موافق إلى  
حد 

 متوسط
موافق 

إلى  حد 
 ما

موافق 
إلى  حد 
 ضعيف

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعيارى

 لجعل الجهد من  المزٌد لبذل مستعد 1
 ناجح فندقً

121 44 55 22 12 2.01 1.114 

 أمام فندقً عن إٌجابً بشكل أتحدث 2
 خرٌناأل

131 57 50 27 8 1.96 1.148 

 بأننً اآلخرٌن بإخبار فخور أنا 3
 فندقً من جزء

134 71 45 23 7 1.92 1.091 

 فً الممٌز فندقً بوضع كثٌرا أهتم 4
 السوق

139 71 40 22 8 1.89 1.097 

 أفضل من فندقً ٌعتبر لً بالنسبة 5
 أن ٌمكن التً والمؤسسات الفنادق
 بها أعمل

145 80 35 15 5 1.77 0.984 

 ( مستوى االلتزام التنظيمى لمعاممين في الفنادق المصرية11جدول )

 مناسبة، بدرجة الفنادق المصرية في لمعاممين التنظيمي االلتزام مستوي رتفاعا( 10,11)جدول يوضح
 الفنادق بيذه العاممون أكد فقد 1.086 المعياري واالنحراف ، 1.91 الحسابي المتوسط بمغ حيث
 أمام باستمرار إيجابي بشكل وتحدث المنافسين، وأمام السوق في فندقيم  بوضع اىتماميم عمي

 ال جزء بأنيم بالفخر إحساسيم بجانب ،المؤسسة الفندقية مع المتعاممين وجميع فسينوالمنا العمالء
 لنجاح جيد أي لبذل المستمر واستعدادىم بذلك، اآلخرين إخبار عمي وحرصيم لفندقا من يتجزأ
 بيذه عمميم بأن الخاصة رؤيتيم إلي باإلضافة السياحي، العمل بيئة في التميز وتحقيق الفندق

 : ،وذلك يتوافق مع كال من.منافسة أخري بمؤسسات العمل من أفضل لفندقيةالمؤسسة ا
Quagraine, 2010( الصميبى،2016( ، ضحيك )2013أبو عيطو ، )التويجري (،2015  

 ( 2008 ) القحطاني ،( 2013)
 ( معامالت االرتباط بين متغيرات الدراسة12جدول ) 

 المعنوية معامل ارتباط سبيرمان العالقة بين المتغيرات
 0.000 (**0.866( القيادة التشاركية والرضاء الوظيفى
 0.000 (**)0.764 القيادة التشاركية وأداء العاممين 
 0.000 (**)0.840 القيادة التشاركية والروح  المعنوية
 0.000 (**)0.957 القيادة التشاركية وااللتزام التنظيمى

( القيادة التشاركية)الدراسة المستقمة متغيرات  بين يرمانسب ارتباط معامالت قيمة (12) جدول يوضح
خالل نتيجة معامل  . ومن(الوظيفي، األداء، الروح المعنوية، وااللتزام التنظيمي الرضاء)والتابعة 

 ارتباطية بين جميع متغيرات الدراسة، وقد بمغت قيمة االرتباط ارتباط سبيرمان يتضح أن ىناك عالقة

 االنحراف المعيارى المتوسط الحسابى العبارات م
 1.114 2.01 ناجح فندقً لجعل الجهد من  المزٌد لبذل مستعد 1
 1.148 1.96 األخرٌن أمام فندقً عن إٌجابً بشكل أتحدث 2
 1.091 1.92 فندقً من جزء بأننً خرٌناآل بإخبار فخور أنا 3
 1.097 1.89 السوق فً الممٌز فندقً بوضع كثٌرا أهتم 4
 0.984 1.77 بها أعمل أن ٌمكن التً والمؤسسات الفنادق أفضل من فندقً ٌعتبر لً بالنسبة 5

 1.086 1.91 المتوسط الحسابى واالنحراف المعيارى لاللتزام التنظيمى
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 3.866 الفنادقوالرضاء الوظيفي لمعاممين بيذه  المصرية الفنادقالتشاركية في  بين تطبيق القيادة
مدي تطبيق القيادة  . كما بمغت قيمة االرتباط بين 3.333طردي، وبمغت المعنوية  وىو ارتباط

. وقد بمغت  3.333طردي، وبمغت المعنوية  وىو ارتباط 3.764 االتشاركية ومستوي أداء العاممين بي
طردي ،  وىو ارتباط 3.843مدي تطبيق القيادة التشاركية والروح المعنوية لمعاممين  رتباط بينقيمة اال

بين مدي تطبيق القيادة التشاركية وااللتزام  . وأخيرًا بمغت قيمة االرتباط 3.333وبمغت المعنوية 
 ولتحديد درجة . 3.333وىو ارتباط طردي، وبمغت المعنوية  3.927 الفنادقالتنظيمي لمعاممين بيذه 
الرضاء الوظيفي، األداء، الروح ) عمي المتغيرات التابعة (القيادة التشاركية)تأثير المتغير المستقل 

ىذه  تأثير بينالسيتم إجراء تحميل االنحدار البسيط لمعرفة درجة  )المعنوية، وااللتزام التنظيمي
 ، الرفاعي, (2012 )  والشمرى( 2010 ) العجمى، وذلك يتوافق مع كال من: المتغيرات
 ,(2009(، تومسون )5101،العمر)( 2012 )،الثبيتى ( 2012 ) مددين(،5102،حجو)2009)
 ،2015الصميبى، ،( 2008 ) القحطاني (،2016(، ضحيك )2013أبوعيطو)

Quagraine,2010 ; Petkovska et al., 2015; Th- evarajah and Ratnam, 2014 
 معامل االنحدار البسيط

 متغير عمي مستقل متغير عالقة بيان أثر عمي قدرة من لو لما البسيط االنحدار أسموب تخداماس تم
 .معنوية مستوي عند البسيط االنحدار تحميل استخدام اختبار تم وقد تابع،

 معامل االنحدار لمتغيرات الدراسة (13جدول)
 F المعنوية معامل االنحدار المصحح المتغيرات

 672.929 0.000 0.463 الرضاء الوظيفىعمى ية القيادة التشاركأثر 
 438.501 0.000 0.766  أداء العاممينعمى القيادة التشاركية أثر 
 647.626 0.000 0.851 الروح  المعنويةعمى القيادة التشاركية أثر 
 502.898 0.000 0.660 االلتزام التنظيمىعمى القيادة التشاركية أثر 

القة تأثير معنوية بين المتغير المستقل)القيادة التشاركية(  والمتغيرات ( أن ىناك ع13يوضح جدول)
التابعة    ) الرضاء الوظيفى ، أداء العاممين، الروح المعنوية، االلتزام التنظيمى(.يوضح الجدول نسبة 

ة ، التغيير في مستوى الرضاء الوظيفى لمعاممين من خالل تطبيق القيادة التشاركية في الفنادق المصري
والتى تعنى أن المتغير المستقل"القيادة التشاركية" يؤثر  0.463)حيث بمغت قيمة معامل االنحدار)

( 672.929المحسوبة) Fفى المتغير التابع"الرضاء الوظيفى" كما بمغت قيمة  (%46.3) بنسبة
يادة "يؤثر تطبيق الق مايؤكد صحة الفرض األول الذى يشير إلى( ،وىذا 0003.بمستوى معنوية )

 التشاركية فى الفنادق المصرية محل البحث عمى مستوى الرضاء الوظيفى لمعاممين بيا.
( 0.766كما يوضح الجدول السابق نسبة التغيير فى أداء العاممين حيث بمغت قيمة معامل االنحدار)

ع "أداء ( فى المتغير التاب76.6والتى تعنى أن المتغير المستقل"القيادة التشاركية "يؤثر بنسبة )%



 جامعة الفيوم –تصدرها كلية السياحة والفنادق  -( (IJHTHالمجلة الدولية للتراث والسياحة والضيافة )

 0202نيو ( يو4( ، العدد )41المجلد ) 

 

 

129 
 

مايؤكد صحة (،وىذا 0003.( بمستوى معنوية )438.501المحسوبة) Fالعاممين" كما بمغت قيمة 
الفرد الثانى الذى يشير إلى "يؤثر تطبيق القيادة التشاركية فى الفنادق المصرية محل البحث عمى 

ح المعنوية باإلضافة إلى أن ىذا الجدول يوضح نسبة التغيير فى مستوى الرو أداء العاممين بيا.
لمعاممين من خالل تطبيق القيادة التشاركية فى الفنادق المصرية، حيث بمغت قيمة معامل 

( فى 85.1( والتى تعنى أن المتغير المستقل"القيادة التشاركية" يؤثر بنسبة)%0.851االنحدار)
معنوية ( بمستوى 647.626المحسوبة ) Fالمتغير التابع"الروح المعنوية" كما بمغت قيمة قيمة 

وىذا مايؤكد صحة الفرض الثالث الذى يشير إلى "يؤثر تطبيق القيادة التشاركية فى ( 0003.)
. وأخير يوضح الجدول نسبة الفنادق المصرية محل البحث عمى مستوى الروح المعنوية لمعاممين بيا

( والتى تعنى 0.660التغيير فى مستوى االلتزام التنظيمى لمعاممين حيث بمغت قيمة معامل االنحدار)
( فى المتغير التابع" االلتزام التنظيمى %66.0أن المتغير المستقل"القيادة التشاركية" يؤثر بنسبة )

وىذا مايؤكد ( ،0003.( بمستوى معنوية )502.898المحسوبة ) Fلمعاممين" كما بمغت قيمة قيمة 
الفنادق المصرية محل  صحة الفرض الرابع الذى يشير إلى "يؤثر تطبيق القيادة التشاركية فى

 البحث عمى مستوى االلتزام التنظيمى لمعاممين بيا.
وبترتيب درجة تأثير المتغير المستقل عمى المتغيرات التابعة األربعة نجد أن تطبيق القيادة التشاركية 

اممين فى الفنادق المصرية يؤثر بدرجة أكبر عمى االلتزام التنظيمى لمعاممين بيا ثم الروح المعنوية لمع
 يمييا أداء العاممين وأخيرا الرضاء الوظيفى لمعاممين.

 نتائج البحث:
تطبق الفنادق المصرية ذات الخمس نجوم بمدينتى الغردقة وشرم الشيخ نمط القيادة التشاركية -8

بدرجة  كبيرة نسبيا إال ان ىناك بعض المجاالت التى تحتاج إلى تحسين بشكل أكبر نسبيا.وىذا 
 2015 ) الرنتيسي(،   2008 )  والبراىيم،5102ضحيك،من ) يتماشى مع كل

يتميز العاممون فى الفنادق المصرية ذات الخمس نجوم بمدينتى الغردقة وشرم الشيخ باألداء -0
المتميز، واإللتزام نتيجة درجة الرضاء الوظيفى الجيدة وكذلك ارتفاع روحيم المعنوية والمحافظة عمى 

  ،الثبيتي، 2012مددين عمميم.وتتماشى ىذه النتائج مع توصيات كل منتحقيق الذات لدييم داخل 
(2012 ) 

ىناك عالقة ارتباطية إيجابية بين تطبيق القيادة التشاركية فى الفنادق المصرية ذات الخمس نجوم -0
م بمدينتى الغردقة وشرم الشيخ ومستوى الرضاء الوظيفى لمعاممين، وأدائيم ، وروحيم المعنوية والتزامي

 .2012) مددين،2015)،الصميبيو 2016) ،ضحيكالتنظيمى تجاه عمميم وذلك يتماشى مع كل من 
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يؤثر تطبيق القيادة التشاركية فى الفنادق المصرية ذات الخمس نجوم بمدينتى الغردقة وشرم الشيخ -4
  %66.0عمى أداء العاممين، وبنسبة 76.6عمى الروح المعنوية لمعاممين، وبنسبة % 85.1بنسبة %

عمى مستوى الرضاء الوظيفى لمعاممين بيذه  %46.3عمى االلتزام التنظيمى لمعاممين ، وأخيرا بنسبة 
 (2010 ). العمر ،( 2012 ) الثبيتيالفنادق ذا الخمس نجوم.وىذا يتماشىى مع توصيات 

 البحج توصيات
نجوم بمدينتى الغردقة  الفنادق المصرية  ذات الخمس  لمديري وداخمية خارجية تدريبية دورات عقد-8

 النمط تطبيق وكيفية القيادة أنماط عمى والتعرفالفندقية  اإلدارة عمم في جديد كل مواكبةوشرم الشيخ ل
 .التشاركي

جراء النظر إعادة-0  مبادئ عمى مرتكزة لكونيا السياحة وزارة أنظمة في والتشريعات القوانين مراجعة وا 
ى الفنادق ذات مدير  يتمكن حتى اإلدارية والتشاركية ، المركزيةال مبدأ واعتماد اإلدارية المركزية

ىم كمديرين ويكونوا قادرين عمى حل بدور  القيام من الخمس نجوم بمدينتى الغردقة وشرم الشيخ
 .المشكالت

ين الفنادق ذات الخمس نجوم محل البحث وتطبيق ذلك عمى مدير  اختيار شروط تحسين ضرورة-0
 .الفنادق المصرية

 الحوافز نظام إليجاد فنادق المصرية محل البحثال لمديري المتعددة الصالحيات تفويض عيلتف-4
 لمعاممين. المعنوية الروح لرفع
 وأداء الكفاءات حسب وذلك اإلدارية المراكز توزيع الفنادق ذات الخمس محل البحث مديري عمى-2

 .مستمر بشكل العاممين
ت الخمس نجوم بمدينتى الغردقة وشرم الشيخ والمدراء بوزارة الفنادق ذا مديري بين الجيود تنسيق -6

 المؤسسة نجاح عن مسئول بأنو فندق مدير كل يشعر بحيث ليم المعنوية الروح لرفع وذلك السياحة
رساء  .والواجبات الحقوق مبدأ وا 

 اءةبكف العمل أداء خالل من الفنادق المصرية محل البحث في اإلنجاز ثقافة ترسيخ عمى العمل-7
 مديري صالحيات لبعض الواسع والتفويض اآلخرين أراء وتقبل الواحد الفريق بروح والعمل وفعالية
 .الفنادق

 القيادة نمط لتحقيق الفنادق بمدينتى الغردقة وشرم الشيخ مديري بين المستمر والتشاور التعاون-8
 .ة الفنادق المصريةإدار  في قيادي كنموذج التشاركية

 :عربيةأوال:المراجع ال
العوامل المؤثرة عمى مشاركة الموظفين في صنع القرار وعالقتو  (5102أبو مسامح، أحمد )-0

دراسة مسحية عمى الموظفين في مجمس الشورى السعودى ،  رسالة ماجستير غير  -بمستوى أدائيم
 منشورة ، كمية الدراسات العميا ، جامعة نايف العربية لمعموم األمنية.

 .األردن والتوزيع، لمنشر جرير دار المعاصرة، المدرسية اإلدارة ( 2006 ) حمدم الكشك، أبو -5
 في المدرسية اإلدارة في التشاركي النمط استخدام معيقات(2013) عفيف عبداهلل ، عيطة أبو -2

 . غزة اإلسالمية، الجامعة ، منشورة غير ماجستير رسالة ، معالجتيا وسبل غزة محافظات
 بمستوي وعالقتو صنع القرار في الموظفين مشاركة عمي المؤثرة العوامل) 5118 (فيصل البراىيم،-2

 كمية منشورة، غير ماجستير رسالة السعودي، مجمس الشوري في الموظفين عمي مسحية دراسة أدائيم
 .األمنية لمعموم العربية جامعة نايف العميا، الدراسات

 نجد مممكة دار :الرياض ،٢ ط ، إلدارةا عن ويسألونك ، (2013) حمد صالح ، التويجري -2
 .لمنشر
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 لدى المعنوية الروح بمستوى وعالقتيا القيادية الميارات (2012) مستور توفيق ، الثبيتي-2
 ، منشوره غير ماجستير رسالة ، نظرىم وجية من الطائف بمحافظة الثانوية بالمدارس المعممين
 . المكرمة ،مكة القرى أم جامعة

 بمجمس لمعاممين التنظيمي بالوالء وعالقتيا المعنوية الروح (2010) محمد درب ، الجريسي -7
 األمنية لمعموم العربية نايف ،جامعة منشورة غير ماجستير رسالة، نظرىم وجية من السعودي الشورى
 . ،الرياض

 نم الفمسطينية بالجامعات األكاديمية األقسام اجتماعات إدارة واقع ( 2006 ) أحمد برىوم، -8
 الجامعة التربية، كمية منشورة، غير ماجستير رسالة تفعيميا، وسبل التدريس ىيئة أعضاء منظور

 .بغزة اإلسالمية
 في التعاوني التأمين شركات في بالمشاركة اإلدارة تطبيق معوقات ( 2014 ) رماح حجو،-9 

 .ةبغز  اإلسالمية الجامعة التجارة، كمية منشورة، غير رسالة ماجستير فمسطين،
 .األردن والتوزيع، لمنشر صفاء دار المعرفة، منظمة( 2010 ) خضير حمود، -83
 غزة لمحافظات الدولية الغوث وكالة مدارس مديري ممارسة درجة ( 2016 ) نعمة ضحيك، -88

 الجامعة التربية، كمية منشورة، غير ماجستير رسالة التشاركية، القرارات باتخاذ وعالقتيا بالقيم لإلدارة
 .بغزة سالميةاإل

 األردن في العامة الثانوية المدارس لمديري اإلداري السموك أنماط ( 2009 ) راتب السعود، -05
 مدارسيم، لمعممي التنظيمي الوالء بمستوي وعالقتيا )4 نظام 1 - نظام( ليكرت رينسس لنظرية وفقاً 

 262-249 .،(3 ) 5التربوية، العموم في األردنية المجمة
 رسالة ، واإلدارة العاممين عمى وأثرىا بالمشاركة اإلدارة (2009) حسين محمد ، الرفاعي-02

 .بريطانيا ، العالمية كميمانس سانت جامعة ، منشورة غير دكتوراه
 جاىزيتيا ومدي التعميمية األمنية المنظمات في التمكين مقومات ( 2009 ) خالد الرشودي، -84

 غير ماجستير رسالة العسكرية، خالد الممك وكمية األمنية فيد الممك كمية ضباط عمي دراسة – لتطبيقو
 .األمنية لمعموم العربية نايف جامعة العميا، الدراسات كمية منشورة،

 لمقيادة غزة بمحافظات الثانوية المدارس مديري ممارسة درجة ( 2015 ) محمد الرنتيسي، -02
 الجامعة التربية، كمية منشورة، غير ماجستير ةرسال اإلنسانية، عالقاتيم بدرجة وعالقتيا التشاركية
 .بغزة اإلسالمية

 الجامعات في التشاركية لإلدارة األكاديميين القادة تطبيق مدى (2012) برجس ،طراد الزعبي -02
 ،جامعة منشورة غير ماجستير رسالةالتنظيمية، الثقافة تعزيز في ودورىا الحكومية األردنية

 . اليرموك،األردن
 دراسة – المدرسية القرارات اتخاذ في المعممين مشاركة درجة ( 2012 ) ماجد ياني،السف-87

 كمية منشورة، غير ماجستير رسالة الطائف، بمحافظة الثانوية المرحمة معممي نظر وجية من ميدانية
 .القري أم جامعة التربية،

 التشاركية لمقيادة غزة اتبمحافظ الثانوية المدارس مديري ممارسة درجة (2015) عائد الصميبي،-88
 .بغزة اإلسالمية الجامعة التربية، كمية منشورة، لمعممييم،رسالة ماجستيرغير الذاتية بالفاعمية وعالقتيا

 جامعة في الكميات عمداء لدى القيادية األدوار ممارسة درجة .(2012) مطر أحمد ، الشمري -09
 ماجستير رسالة ، نظرىم وجية من التدريس ئةىي أعضاء لدى التنظيمي بالتماثل وعالقتيا الكويت

 . األردن ، األوسط الشرق جامعة ، غيرمنشورة
ممارسة القيادة التشاركية لدى مديري مكاتب التربية والتعميم  )5102القرشي ، عبدااهلل فيد) -51

سياميا تير غير في حل مشكالت اإلدارة المدرسية بالمرحمة الثانوية بمدينة الطائف ، رسالة ماجس وا 
 . منشورة،جامعة أم القرى ، مكة المكرمة

 دولة في واالبتدائية الثانوية المدارس مديري تطبيق درجة (2010) محمد ناصر ، العجمي -50
  عمان. ،الشرق ،جامعةمنشورة ماجستيرغير رسالةالمعممين، نظر وجية من التشاركية لمقيادة الكويت

 مشكالت حل في والتعميم التربية بمديريات التشاركية القيادة دور (2010) أحمد نبيل ، العرابيد -55
 .غزة األزىر، جامعة ، منشورة غير ماجستير رسالة غزة، بمحافظات الثانوية المدارس مديري

 مديري لدى التنظيمية بالثقافة وعالقتيا التشاركية القيادة ، (2012) محمد عبدالعزيز،رعسك-52
 الجامعة ، منشورة غير ماجستير رسالة المعممين، نظر وجية من ةغز  بمحافظات الحكومية المدارس

 .غزة اإلسالمية،
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 العممية األقسام رؤساء لدى التحويمية القيادة خصائص (2010) سميمان أمينة ، العمر -52
 رسالة ، اإلسالمية سعود بن محمد اإلمام جامعة في التدريس ىيئة ألعضاء المعنوية بالروح وعالقتيا
 . الرياض ، اإلسالمية سعود بن محمد اإلمام جامعة ، منشورة غير ماجستير

 .الرياض،العالم القيادي نموذج نحو التحول :اإلدارية القيادة.(2008) سعيد سالم القحطاني، -52
 دار التربوية، وتطبيقاتيا الحديثة القيادية واألساليب التربوي التدريب ( 2011 ) محمد مقابمة، -52

 .األردن والتوزيع، لمنشر الشروق
 في التدريس ىيئة أعضاء لدي القرار صناعة في المشاركة واقع ( 2013 ) رريب محمد، -07

 62 - 44) ،11 ،6 العالي التعميم جودة لضمان العربية المجمة ،)ميدانية دراسة( الجزائرية الجامعات
 المعنوية بالروح اوعالقتي التحويمية القيادة ممارسة درجة (2012) خمف سحر ، مددين -58

 مكة ، القرى أم جامعة ،منشورة غير دكتوراه رسالة السعودية، بالجامعات التدريس ىيئة ألعضاء
 .المكرمة
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f ticipatory leadership on improving the competitive performance oThe impact of par

Egyptian hotels 

 

Since the problems of hotel management work are generally renewed and 

intertwined, and since the participation of division supervisors and decision-making staff 

in their hotels leads them to support them, motivate them to perform well and be creative, 

and use broad areas of expertise and personal abilities, the participatory leadership style 

with its human content, social relations, participation and accountability is an appropriate 

way of managing success, developing the hotel product, addressing problems and 

developing appropriate solutions to the goals of the hotel organization. To achieve the 

objective of the study, 300 survey forms were distributed to a random sample of five-star 

staff in Hurghada and Sharm El-Sheikh governorates, 280forms were restored with a 

response rate of 93.3%, and the number of survey forms obtained from hotel managers 

reached 81 forms per hotel form where selection was made 81 hotels were selected to 

represent the selected sample (02%) of the total number of search community members 

representing 90 hotels in Hurghada and Sharm El-Sheikh governorates. The study found 

that the independant variable (participatory leadership) affects positively and morally the 

dependant variables (job satisfaction, employee performance, morale, organizational 

commitment) (the study also showed that applying the collaborative leadership in Egyptian 

hotels greatly affects morale, employee performance, and organizational commitment and, 

finally, functional satisfaction. 

Keywords: Leadership – Performance – Hotels – Competitive – Commitment. 


