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ARTICLE INFO   الملخص  

 الكلمات الدالة 

 القيادة الخادمة 

 رأس المال النفسي 

 .الفنادق

ينظر    فى يعد  لم  المعاصرة،  للمؤسسات  المستدامة  التنافسية  الميزة  الحديث عن  ظل 

األساسي  العامل  على كونه  االقتصادي  المال  إلى رأس  اإلدارة  علم  في  المختصون 

للوصول الى تحقيق ذلك، بل أصبح المورد البشري العنصر األهم لتحقيق تلك الميزة،  

نى األنماط القيادية التي تعزز من معاني خدمة  األمر الذي دفع مؤسسات الضيافة إلى تب

الخدمات، والعمل  تقديم  في  األساسية  الركيزة  باعتبارهم  بهم  المرؤوسين، واالهتمام 

على تمكينهم من خالل منحهم مسئولية اتخاذ القرارات وقدر من االستقاللية والسلطة 

يم الخدمات واستعادتها  التقديرية، مع إشراكهم كحلول أساسية لمعالجة المشكالت في تقد

 عند الضرورة لتلبية احتياجات العمالء ومتطلباتهم وتوقعاتهم المختلفة.

للعاملين  النفسي  المال  القيادة الخادمة في تعزيز رأس  البحث إلى معرفة دور  يهدف 

الوصفي   المنهج  استخدام  تم  البحث  أهداف  ولتحقيق  بالقاهرة.  الخمس نجوم  بالفنادق 

فقرة باإلعتماد على الدراسات    45استبانة لجمع البيانات تكونت من  التحليلي، وصممت  

مفردة من   383السابقة، وللتحقق من ذلك تم جمع البيانات من خالل استجابات وردود  

العاملين بالفنادق محل الدراسة واجاباتهم علي أسئلة اداة الدراسة. وتشير النتائج إلي 

ة مدراء ومشرفي الفنادق محل الدراسة بلغ  أن المتوسط الحسابي الكلي لدرجة ممارس

وهي درجة مرتفعة نسبياً. في حين ابرزت النتائج إرتفاع مستوي رأس المال    3.85

(. كما 4.12النفسي للعاملين بالفنادق محل الدراسة بمتوسط حسابي مرتفع ايضاً بلغ)

الفن في  المدراء  تبني  بين  احصائية  داللة  ذات  تأثير  النتائج وجود  ادق محل  أظهرت 

للعاملين  النفسي  المال  رأس  قدرات  تعزيز  وبين  الخادمة  القيادة  لممارسات  الدراسة 

 بالفنادق محل الدراسة. 

(JTHH) 

Vol. 2 No. 1, (2021) 

pp 132-150. 

 / المقدمة  1

للوصول الى تحقيق الميزة  لم يعد ينظر المختصون في علم اإلدارة إلى رأس المال االقتصادي على كونه العامل األساسي  

اتجهت معظم  لذا  الميزة،  تلك  لتحقيق  العنصر األهم  البشري  المورد  المعاصرة، بل أصبح  للمؤسسات  المستدامة  التنافسية 

المؤسسات إلى البحث عن تفسير الجوانب النفسية االيجابية لألفراد والعمل على تحسينها وتطويرها، إيماناً منهم بمدى انعكاس  

بياً على مستوى أدائهم ومن ثم تحقيق الميزة التنافسية المستدامة. ومن هنا ظهرت أشكال مكملة لرأس المال االقتصادي  ذلك ايجا

 (.  Paek et al.,2015) تمثلت في رأس المال االجتماعي، ورأس المال البشرى، ورأس المال الفكري ورأس المال النفسي

ية تركز على خدمة المرؤوسين كمدخل لمصلحتها، ومن إحدى هذه االنماط  لذلك أتضحت حاجة المؤسسات لتبنى انماط قياد 

ظهرت القيادة الخادمة، والتي تركز بشكل أساسي على كون القائد خادماً أوالً، حيث يعمل القائد على خدمة االفراد، واهتمامها  

والسعي نحو تحقيق األهداف المرجوة    بالمرؤوسين، وتشجيعها على تبني مبدأ المشاركة الفعالة ضمن فريق العمل الجماعي،

للمؤسسات بعيداً عن األهداف الشخصية، والتخلي عن المركزية في صنع واتخاذ القرار، وذلك ضمن إطار أخالقي يتزامن 

)سلمان، بهم  واالهتمام  بالعاملين  الكاملة  والعناية  اإلنتاج  ونوعية  للمنظمات  باألداء  االرتقاء  االهتمام  2019فيه  ويتجلى   .)

الكبير الذي حظيت به القيادة الخادمة في اعتماد العديد من سالسل الفنادق العالمية لهذا النمط كأسلوب إداري لها ، ويأتي في 

 Marriott  & Four Seasons  (Shaoping & Dooley,2019.)المقدمة سالسل فنادق

).
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تسللللللللللعل الولللللللللدء علي مدةلللللللللدل الععاز  الاازمأ  ادمتها علي ت        از م   ال ا     ما تقدم، يهدف البحث إلي  علىبناء  
 : اإلجا أ على األسئلأ التالعأ  القاهر .النفسي لل املين  الفنازق الا س نجدم 

 هل ت ت د الفنازق محل الدماسأ على الععاز  الاازمأ كأسلدب إزامي لها؟ (1
 لل املين  الفنازق محل الدماسأ؟ما هد مستدي م   ال ا  النفسي  (2

 فرض البحث  1/1
 :يهدف البحث إلى التحقق من الفرةعأ التالعأ

H1.تدجد عالاأ بين الععاز  الاازمأ  م   ال ا  النفسي لل املين في الفنازق محل الدماسأ : 
 الدراسات السابقة  استعراض/ 2
 القيادة الخادمة 2/1

عام   Robert K. Greenleaf الععاز  الاازمأ في بدايأ سللللللللللللللب ينا  القرد ال اةللللللللللللللي على يديرجع الظهدم األ   لن ل 
م، حيث ي د     من تنا   هذا ال فهدم في مقالته الاازم كقائد،  ال ؤسللللللللللللللسللللللللللللللأ كاازم،  األمناء كاازمين في كتا ه 1970

تسللللل عأ هذا الن ل من  حدا    Greenleafم.  اد اسلللللتدحى  1977الععاز  الاازمأ محلأ في طبع أ النفدذ الشلللللرعي  ال ظ أ
 د هذه الر ايأ تدعم  Greenleaf التي تح ل عنداد محلأ إلى الشللللللللللللللرق، حيث  فتر    Herman Hesseم ايأ الكاتب  

القللللائللللد  للللازم القللللائللللد على  للللدمللللأ ا  ر ن   فكرتلللله  للللأد  اللللائم على حر    & Parris  اًل، ك للللا ذكر  د هللللذا الن ل 
Peachey,2013.) 

لم يقلدم ت ر فلًا محلدزًا ل فهدم الععلاز  الالازملأ، فقلد مك  بلداًل من ذللي على تقلديم   Greenleaf( اد Spears, 2005يقد   
 صلللللللي لسللللللللدكعا  محدز  للقائد الاازم في مقالته   نداد القائد الاازم هد  ازم   اًل، فقد  صلللللللي القائد الاازم  الفرز الذ   

ك  في ع لله على تحقيق األهلداف،   ت لاملل  جلديلأ مع كلافلأ القوللللللللللللللايلا يقدز فر ق ال  لل  ف لالعلأ،     لل كداحلد منهم،   ر 
 ال شلللللللليال  في بيئأ ال  ل،   تأمل   تفكر جيًدا في كافأ ال  امسللللللللا  التي يقدم بها، ما تر  ال جا  مفتدحًا  مام الباح ين 

( الععاز  الاازمأ  أنها Spears  2005 ال هت ين للبحث  التدايق لتقديم مفهدم  اةللللللللللق  محدز للععاز  الاازمأ. فقد عرف  
ذلي الن ل الععازي الذي يوللللللللللللللع ةعه القائد  دمأ ا  ر ن   ا في ذلي ال دوفين،  ال  الء  ال جت ع في ال قام األ  . ةع ا 

ي ت د على الادمأ ال ت رك   على  الععاز  الاازمأ على  نها" األسللللللللللللللدب الععازي الذي   Doraiswamy  (2012,p5عرف  
 ينهم من الن د  التطدم،  االعت از على الحي أ  ال  رفأ  الابر  في صنع  اتااذ القرام.ا  ر ن،  ت ي

 أبعاد القيادة الخادمة 2/1/1
(     من اام بدةللع ن دذجًا تولل ن عشللر سلل ا  مئعسللأ للقائد الاازم ت  لا في االسللت ال  التداصللل  Spears 1995ي د 

 ال  لالجلأ  ي القلدم  على مسلللللللللللللللاعلد  فر ق ال  لل كيلل   الدعي    ني  د ييدد القلائلد  اإلصللللللللللللللولاء لل لاملين   الت لاطي   
مسلتعقظا   اإلانال من  ال  السل ي إلى التأرير في ا  ر ن   الترلدم ال ت  ل في التفكير في الحاةلر  ال سلتقبل   امتال  

ن علأ ال لاملين     يرًا  دمأ  انلاء ال جت ع من  ال  البرللللللللللللللير   الحي لأ  التنبؤ  النتلائ    الععلام  الدمأ اال ر ن   االلت ام بت
 التأكيد على  د ال جت  ا  ال حلعأ ةر م أ في حعا  األفراز.

( بتطد ر ن دذجللا للععللاز  الاللازمللأ ي ت للد على سللللللللللللللب للأ    للاز تك ن في ال هللاما  Liden et al.,2008في حين، اللامللا  
 ال هام    ةلللع ال املين في ال قام األ     الترلللرف  شللليل   الاي   ال فاهع عأ  ي امتال  ال  رفأ الكاةعأ عن ال ؤسلللسلللأ  

 الت يين   ال  الجأ ال اطفعأ من  ال  إوهام االهت ام  األمدم الشلللللللللللللارلللللللللللللعأ ل  ر ن  مسلللللللللللللاعد  ال املين على التطدم 
ن دذج ميدد من ( فقلام بتقلديم  Van Dierendonck & Nuijten,2011 النجلا؛     يرًا االلت ام بتطد ر ال جت ع. املا  

ر اني ا  از هم الت يين   التداةللللللع   األصللللللالأ   القبد  الشللللللارللللللي  ي القدم  على فهم  جزما   لللللل دم ا  ر ن   التدجعه   
  تقديم الادمأ ل  ر ن  ت ني القدم  على تح ل ال سئدلعأ   دمأ ا  ر ن بداًل من السعطر   تحقيق ال رلحأ الشارعأ.
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 ة وخصائص صناعة الضيافة المناظرة لها سمات القيادة الخادم 2/1/2
اعتبر    ض الدماسللا   د صللناعأ الوللعافأ لها   ض الارللائة الفر د  التي ت ي ها عن  يرها من الرللناعا  الادمعأ،  
فاالهت ام  ال  الء  االنت اء اليهم ت د السلللل أ ال  ي   لرللللناعأ الوللللعافأ، بين ا في   ض الرللللناعا  الادمعأ ا  ري تكدد 

أ بين مقدمي الادمأ  ال  الء ااترلللللازيأ  حته   ظهر هذا جلعًا في إتبال اسلللللتراتعجعا  التسللللل ير الرلللللاممأ،  جصلللللدام  ال الا
الفداتير  رلدم  مبا لر  على ال ناصلر    الادما  ال ولافأ لل  يل. في ال قابل، تشلتهر صلناعأ الولعافأ  يدنها  ك ر سلااًء 

ال اند أ ال قدمأ لل  الء  التي ال يتم إصللللللللللدام فاتدم  بها م ل ال شللللللللللر اا   تدفر ال ديد من ال ر    ال نتجا   الادما   
 (.O'Connor, 2005الترحيبعأ    ك يأ عيد ال يالز     ااأ  هر ال سل 

    ل القاز  مدمز هام  حيدي في صللناعأ الوللعافأ، كدد تلي الرللناعأ ت ت د  شلليل كبير علي ال شللامكأ البشللر أ  التفاعل  
 اين مرؤ سيهم. عال   علي ذلي، ُت تبر مدااي  سلدكعا  القاز   طر قأ م املتهم ل رؤ سيهم عدامل حاس أ   ال تباز  بينهم

في الرةلللللللا الدوعفي لهم،  ن از  انتاجيتهم،  االتالي مةلللللللا ال  الء عن الادما  ال قدمأ اليهم.  في نفس السلللللللعاق، يشلللللللير 
Brownell  2010نبها ت هدا   اسلللللللللللللت از  رقأ ال  الء  مشلللللللللللللامكأ ال املين. لذلي  ( إلي  د الععاز  الاازمأ تح ل في جدا

 ي يننا القد   أد هنا  ت ارل  اةق في ال ديد من الس ا  الااصأ  رناعأ الوعافأ   رائة الععاز  الاازمأ.

 رأس المال النفسي 2/2
تترلللللللللللللي  الفاعلعأ الذاتعأ،  األمل،    م   ال ا  النفسلللللللللللللي  أنه "الحالأ النفسلللللللللللللعأ اإليجابعأ للفرز القابلأ للتطد ر  التي ُعرف

(  ال دامز  القدما  اإليجابعأ التي  2016(. ةع ا عرفه الشرايني  عد   Luthans et al.,2015, p2 التفاؤ ،  ال ر نأ  
تفاؤله ت تلكها ال نظ أ  ال ت  لأ في الحالأ اإليجابعأ لل املين  التي تت ي  ب قأ الفرز في نفسلللله،  ادمته على تحقيق  هدافه،   
(  2017 ال سلللللتقبل  اإلةلللللافأ إلى ادمته على الار ج من الولللللودم  ال شلللللاكل  األنما  التي ي ر بها.  اد عرفه البرزاد  

للنجا؛، مع سللللللللللليعه نحد تحقيق  هدافه  شلللللللللللتى   الحالأ اإليجابعأ لل امل  التي تتسلللللللللللم ب قته في ادماته  اذ  الجهدز الالنمأ
 ه على التح ل  ال دز  لحالته الطبعيعأ حا  ت رةه لل شاكل في بيئأ ال  ل.الدسائل،  تفاؤله  ال ستقبل،  ادمت

(،  ذ  مجااًل Avey,2014محتد  مت دز اال  از  ، كدنه ي ين القد  إد م   ال ا  النفسلللللي يت تع  ال ديد من الارلللللائة
  يدد  ك ر مقا مأ لل دااي السلللبعأ في  محدزًا، فقد يت تع الفرز   سللتد  مرتفع من م   ال ا  النفسللي لتحقيق  هداف ال  ل  

ال  ل.  لكن في مجا  آ ر، اد ييدد الفرز منافوللللللا في األمل  الرلللللل دز ل  ل هذه ال شللللللاكل  ال دائق الشللللللارللللللعأ زا ل  
االسلللللر . ك ا يت ي  ايولللللُا ب با  ال حتد ، إذ  د  هم ما يت ي   ه م   ال ا  النفسلللللي إنه  ك ر اسلللللتقراما من ال داطي  لكن 

انفتلاحلا للتويير،   ت ي   يوللللللللللللللُا  قلدمتله تف يلل الر ي اللذاتي للفرز، فوللللللللللللللاًل عن الابليتله للععلا ، حيلث تدجلد ال لديلد من  ك ر  
 (.Harms & Luthans, 2012االز ا  لععا     از م   ال ا  ال اتلفأ  

 أبعاد رأس المال النفسي 2/2/1
م   ال ا  النفسلي ألما أ ا  از ايجابعه تجسلد ميد  الفرز    ج ع ال ديد من الباح ين في حقل السللد  التنظع ي علي تول ين

(  ال ت  للأ في الكفلاء  Luthans et al.,2008ألد ييدد محف ًا تجلاه انجلان الهلدف،  ت لد اال  لاز التي تدصلللللللللللللللل اليهلا  
 (.Baron et al.,2013  الذاتعأ،  االمل،  التفاؤ ،  ال ر نأ. هي اال  از األك ر استادامًا  تدا اًل في ال ديد من الدماسا 

 الكفاءة الذاتية  2/2/1/1
(  إي اد الفرز  Luthans & Youssef, 2004،  اد عرفها    Self-Efficacyيقرلللللللللد بها احعانًا ال قأ    الفاعلعأ الذاتعأ  

هام كذلي ال  ابر  ال ت لقأ  الترللللللللل عم على انجان ال   ادمته على حشلللللللللد مدامزه ال  رةعأ للحرلللللللللد  على مارجا  محدز ،
ال حلدز ، فقبلل البلدا في الععلام  اطدا  ملا، يفكر االفراز في الدماتهم   عع دنهلا، فلاألفراز ذ  الكفلاء  اللذاتعلأ ال لالعلأ ياتلام د 
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ال هام التي تتسللللللللم  قدم كبير من التحدي،   سللللللللت  ر د جهدزهم في انجان تلي ال هام    ابر د ارناء مداجهاتهم لل شللللللللاكل 
 Larson & Luthans ,2006) . 

 األمل  2/2/1/2
 إلى التي تؤز  الطرق  الدسلللللائل لقدما  تسلللللتنت   امتالكه الفرز ( األمل   أنه إزما Snyder & Lopez, 2002عرف  
امتالكله طلاالأ ايجلابعلأ لحلث الفرز على متلا  لأ األهلداف    ال  من للذاتله ال ر دالأ،  كلذللي تحفي  الفرز األهلداف تحقيق

( ةع رف االمل على  Avey et al.,2010اما    .األهداف لتحقيق الدسللللائل البديلأ التي ي ين اسللللتادامها التاطعل لتحديد 
( على  Jafri, 2013 نله امتال  الفرز لرماز  ال قترنلأ  اطلأ محلدز  األهلداف إلنجلان   ض ال هلام ال ر دالأ. في حين يراه  

ز الطرق  الدسلللائل ال ناسلللبأ للدصلللد  اليها، فولللاًل عن إعاز   انه اصلللرام الفرز  ادمته  علي تحقيق األهداف من  ال  إيجا
 التفكير في طرق بديلأ في حالأ عدم نجا؛ تلي الدسائل في تحقيق تلي األهداف. 

 التفاؤل    2/2/1/3
 Aveyي  ل التفاؤ   حد   جه م   ال ا  النفسلللي الذ  يقدم مسلللاه ه ايجابعه لتحقيق النجا؛ فى الحاةلللر  فى ال سلللتقبل  

et al.,2009  رلللي   .)Luthans et al., 2008 التفاؤ  كدنه تداع الفرز للنتائ  اإليجابعأ في ال دااي ال اتلفأ  فى )
األ الا  ال اتلفلأ، ف نلد حلد   النتلائ  السلللللللللللللللبعلأ من ع لعلأ التويير يحلافف ال تفلائلدد على اللد افع لتحقيق األهلداف،  ذللي 

يرجع الى  لللللليء ما في ال داي نفسلللللله،  االتالي فإد إعاز  ال حا لأ ال ينت  عنها العتقازهم  أد الفشللللللل ال ي دز اليهم  ان ا 
 .الفشل مر  رانعأ، فال املين ال تفائلدد ي ينهم التحر  لألمام بتدا ا  إيجابعأ  وض النظر عن ال شاكل  ال عبا  السا قأ 

 

 المرونة   2/2/1/4
عس فقل لألحدا  ال  اكسللأ بل  يوللا لألحدا  االيجابعأ  التي  ال ر نأ  االسللتجا أ اإليجابعأ ل  (Norman, 2006)يرللي  

، حيث ت  ل ال ر نأ القدم  على مداجهأ ال شلللللاكل  الظر ف الرللللليبأ  .ي ين اد تسلللللبب مز ز ف ل م اكسلللللأ من جانب الفرز
 Masten et   ( ،  اد عرفهاLuthans et al.,2008 تح لها  مداجهتها  االمتداز مر  ا ر  لتحقيق النجا؛ ال نشلللللللللدز  

al., 2009,p118)  " ري    . أنها"  ن ام التكعف اإليجابي  رناء      د الشلللللدائد    ال ااطر الكبير  Li-feng & Hua-
li, 2009 اد ال ر نأ تل ب ز مًا جدهر ًا في التكعف الرلللللللللللللحي لألفراز،  االذا  لألحدا  ال رهقأ، ف ند ت ر  ال ال ين  )

مع اال للذ فى االعتبللام امتالكهم ل هللاما  التح للل  اللدم  عللالعللأ على التكعف  تحد للل    لرحبللام  مداجهللأ   ض ال  داللا ،
إلى فر  للتن عأ  الت لم، فقد يسللللتطع دد التولب على تلي ال  داا   تحقيق االنجانا  في   stressors مسللللببا  الوللللول

 نهايأ ال طاف.

 فسيدور القيادة الخادمة في تطوير وتعزيز أبعاد رأس المال الن 2/2/2
اام الب ض  التنقيب عن  سباب  مفسرا  جديد  تساعد في تحسين الحالأ النفسعأ لألفراز  الشيل الذي يؤزي في النهايأ إلي  
تحسلللللين األزاء التنظع ي  تحقيق مي   تنافسلللللعأ مسلللللتدامأ لل ؤسلللللسلللللا .  من هنا تجلا الحاجأ إلى تطد ر    از م   ال ا   

 هنا  تأرير للععاز  الاازمأ علي م   ال ا  النفسي.(  د Davis,2018النفسي. فقد تدصل   

 اناء إلي ما سلللبق،  في ةلللدء الدماسلللا  السلللا قأ، فقد تم التدصلللل إلي ن دذج مقتر؛ يدةلللق ال الاأ بين متويرا  الدماسلللأ،  
 (.1 هد ما يدةحه الشيل  
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 النموذج المقترح  (1الشكل )

 / منهج الدراسة 3
تم اسللتادام ال نه  الدصللفي التحليلي  الذي ي د من  فوللل ال ناه  التي تدم  الظاهر االنسللانعأ، كذلي اسللتادام األسلللدب 
ال سللللللحي للت بير عن الظاهر  ال راز زماسللللللتها ت بيرًا ك عًا  كعفعًا من  ال  ج ع ال  لدما   البعانا . هذا  اد تم الحرلللللد   

م االسلللللللللتبانأ التي تم تدن  ها علي عينأ من ال املين  الفنازق محل الدماسلللللللللأ،  ذلي علي البعانا  اال لعأ من  ال  ترللللللللل ع
 بهدف الحرد  علي م لدما  تادم  هداف الدماسأ،  استادامها في األجا أ علي  سئلأ الدماسأ.

 متغيرات الدراسة واساليب قياسها 3/1
 المتغير الخاص بالبيانات الديمغرافية والمتعلقة بالعمل  3/1/1

 تم استادام سب أ اسئلأ للت رف علي البعانا  الشارعأ لل املين  الفنازق محل الدماسأ.
 المتغير المستقل  3/1/2

(.  ت ت د تلي االزا  علي األ  از Ehrhart   2004يت  ل في الععاز  الاازمأ،  التي تم قعاسها عن طر ق األزا  التي طدمها 
  لأ في تكد ن عالاا  مع ال رؤ سللللين،  ت يينهم،  مسللللاعدتهم علي الن د  النجا؛،  السللللب أ الرئعسللللعأ  للععاز  الاازمأ  ال ت

  التررف م هم  شيل ا الاي،  ال هاما  ال فاهع عأ،   ةع ال رؤ سين   اًل،    يرًا  لق قع أ.
 المتغير التابع  3/1/3

،  PCQ24 الذي تم قعاسللللللللللله من  ال   زا  يت  ل في م   ال ا  النفسلللللللللللي لل املين  الفنازق الا س نجدم  القاهر  الكبر ، 
بندًا لتقيعم اال  از  24(.  تتكدد هذه االزا  من Luthans et al.,2007 التي تم تطد رها  التحقق من صللللللللحتها من ابل  

االما للأ لر   ال للا  النفسللللللللللللللي بدااع سلللللللللللللللا بندز لكللل   للد من تلللي اال  للاز  هم الكفللاء  الللذاتعللأ، االمللل، التفللاؤ   ال ر نللأ  
 Dawkins et al., 2013.) 
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 مجتمع الدراسة وحجم العينة 3/2
تهدف الدماسلللللللأ إلي الت رف علي مدي تأرير للععاز  الاازمأ علي ت     م   ال ا  النفسلللللللي لل املين  الفنازق الا س نجدم 

(.  نظرًا  2020أ،  عامل  الفنازق محل الدماسلأ   نام  السلعاحأ  االرام ال رلر   22557بنطاق القاهر  الكبري  البالغ عدزهم  
لكبر حجم مجت ع الدماسللللأ  صلللل داأ الدصللللد  إلي ج عع مفرزاته   اصللللأ في ول تدااعا  جائحأ كدم نا، فقد تم االعت از 

 علي  سلدب  ججراءا  ال ينا  لج ع البعانا  األ لعأ الالنمأ للدماسأ. 
ألفراز ال جت ع االصلللللي حر أ اال تعام   ،  الذي ي طيConvenience sampleتم االعت از علي  سلللللدب ال ينأ ال الئ أ 

في ال شلللامكأ في الدماسلللأ،  حيث ال ييدد هنا  تحديد مسلللبق ل ن تشللل لهم ال ينأ، بل يتم ا تعام  فراز ال ينأ من بين   ائل  
  378(.  اد بلغ اج الي حجم ال ينأ ال اتام  2016مج دعأ يتم مقابلتهم،  حيث يدافق هؤالء علي ال شامكأ عبد موحي، 

 (.Thompson,2012مفرز   فقًا لل  ازلأ االحرائعأ ال حدز  لحجم ال ينأ  
N× p(1-p)  

n= {N-1× (d2÷z2)} +p(1-p) 
ال قلللابللللأ ل سللللللللللللللتدي ال  ند لللأ   اللللدمجلللأ ال  علللام لللأ  z(علللاملللل،  22557حجم ال جت ع  البلللالغ   Nحجم ال ينلللأ،    nحيلللث  

 (. 0.50العع أ االحت العأ  تسا ي  p(،  0.05نسبأ الاطأ  تسا ي  d(،  0.05 تسا ي 

عينأ من ال املين  الفنازق محل الدماسللأ  ال  الفتر  من   ائل  للهر اكتدار حتي   اسللت ام   سللتبعاد علي  600تم تدن ع عدز  
اسللللللت ام  تم  33اسللللللت ام  اسللللللتبعاد.  ا د الفحة، تبين عدم سللللللالمأ   416،  اد تم اسللللللتالم 2020  ا ر  للللللهر زيسلللللل بر 

 است ام . 383قابلأ للتحليل استب ازهم استب از ل دم صالحعاتهم للتحليل االحرائي،  اهذا فقد بلغ عدز االست اما  ال
 / نتائج التحليل4
 ترميز متغيرات اداة الدراسة  4/1

في تحليل البعانا  اال لعأ للدماسللللأ، تم ترمي  كل من الفقرا   اال  از ال يدنأ ل تويرا  ازا  الدماسلللأ    كاطد  ا لي  ابل البد 
 علي النحد التالي: 

 . Servant Leadership(SL)القيادة الخادمة 4/1/1
اعد  ال رؤ سلين  ،  مسل(ES)،  ت يين ال رؤ سلين  (FR)تم ترمي   ا ترلام الب د ال ت  ل في بناء ال الاا  مع ال رؤ سلين  

،  (SF)،   ةلللع ال رؤ سلللين   اًل (CS)،  ال هاما  ال فاهع عأ  (BE)،  الترلللرف  شللليل ا الاي  (HS)علي الن د  النجا؛  
 .(CV)   لق قع أ لل رؤ سين  ال شامكأ ال جت يعأ 

 Psychological Capital (PSYCAP)رأس المال النفسي 4/1/2
 .(OP)،  التفاؤ   (RE)،  ال ر نأ (HO) ،  األمل (SE)عأ الذاتعأ تم ترمي   ا ترام الب د ال ت  ل الفاعل

 تقييم نموذج القياس المستخدم في الدراسة  4/2
يتطلب تقيعم ن دذج الععا  ال ر م عبر مرحلتين من التحليل، تت  ل اال لي في تقدير  حسللللللللللللللاب االتسللللللللللللللاق الدا لي    ما 

، رم تأتي ال رحلأ ال انعأ  التي ُتسلللللللللتادم لحسلللللللللاب م امال   Alpha Correlation Coefficientيسللللللللل ي ب با  ال ععا   
 الردق  الذي ينقسم إلي الردق التقاماي  الت اي ي.

 ثبات المقاييس المستخدمة في الدراسة 4/2/1
، Alpha Correlation Coefficientللتأكد من ربا  ال قايعس ال سلللللللللتادمأ في الدماسلللللللللأ، تم اسلللللللللتادام م امل االمتبام  

بام  اعتبامه  ك ر  ساليب تحليل ال با  زالله في تقيعم زمجأ التناسق الدا لي بين محتد ا     بندز ال قايعس الااة أ لال ت

 
 حجم ال ينأ = 

22557   ×0.50  1 -0.50 )  
 (0.50-1 0.50+ }( 20.05÷ 20.05× 1-22557{ مفرز  378= 
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 في تحديد مد  ت  يل محتد ا     بندز تلي ال قايعس للبنعأ األسلاسلعأ ال طلدب قعاسلها  لعس  ليئا آ ر،   جب  د ال تقل 
 (.1(  هد ما يدةحه الجد    BrckaLorenz et al., 2013  0.70زمجأ ال با  الكلي لل قايعس ال ستادمأ عن 

 ألداة الدراسة  Alpha Correlation Coefficient( حساب معامل الثبات 1الجدول )
 Alpha Correlation Coefficientم امل ال با   عدز الفقرا  متويرا  الدماسأ م
 0.96 14 الععاز  الاازمأ  1
 0.92 24 م   ال ا  النفسي  2

 المصدر: نتائج التحليل االحصائي.
(  هي نسلللللللللللللللب  علي من زمجلأ ال بلا  0.96( إلي  0.92 لفلا كر نبلاق الد ترا حلا بين  (  د قع لأ  1يدةللللللللللللللق الجلد    

(،  0.96ال طلدالأ،  الد اوهر  النتلائ   د م لاملل ال بلا   لفلا كر نبلاق ل توير الععلاز  الالازملأ كيلل كلاد مرتفع حيلث بلغ  
 هي نسلبأ مرتف ه، لذا ت تبر هذ  الععم مقبدلأ  الشليل   (0.90نسلبأ   ل توير م   ال ا  النفسلي كيل ال با م امل ةع ا بلغ 

 الذي ي يىس تدافر اإلعت ازيأ  ال قأ   تويرا  الدماسأ  تؤكد صالحيتها ل راحل التحليل االحرائي.

 الدراسةصدق المقاييس المستخدمة في  4/2/2
 والتمايزي   التقاربيالصدق   4/2/2/1

جانبين اسللللللاسلللللليين من طرق   Discriminant validity الرللللللدق الت اي ي   Convergent validityي د الرللللللدق التقاماي 
اربا  صللللدق البناء،   شللللام إلي الرللللدق التقاماي   دي تقامب  تدافق الفقرا  ال يدنأ لب د  ما مع   وللللها الب ض،   دجد 

 Average Variance Extractedد   لللللللرطاد ألربا  الرلللللللدق التقاماي  ه ا  د ييدد متدسلللللللل التباين ال سلللللللتارج للب 
(AVE)  اد ييدد  ال من قع أ ال با  ال ركب  0.50 كبر من Composite reliability  Hair et al., 2014.) 

 ( حساب الصدق التقاربي ألداة الدراسة 2الجدول )
 قيمة التباين المشترك الثبات المركب المتغير/ البعد

 0.929 0.963 عالاا  مع ال رؤ سين ( الععاز  الاازمأ   بناء
 0.858 0.924 الععاز  الاازمأ   ت يين ال رؤ سين (

 0.807 0.893 الععاز  الاازمأ   ال ساعد  علي الن د  النجا؛ (
 0.864 0.927 الععاز  الاازمأ   التررف  شيل ا الاي (

 0.913 0.954 الععاز  الاازمأ   ال هاما  ال فاهع عأ (
 0.931 0.964 الععاز  الاازمأ    ةع ال رؤ سين   اًل (

 0.925 0.961 الععاز  الاازمأ    لق قع أ  ال  ل االجت اعي (
 0.686 0.929 م   ال ا  النفسي  الفاعلعأ الذاتعأ(

 0.688 0.930 م   ال ا  النفسي  األمل(
 0.614 0.905 م   ال ا  النفسي  ال ر نأ(

 0.574 0.889 النفسي  التفاؤ (م   ال ا  
 المصدر: نتائج التحليل االحصائي.
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 ال با   ال من   0.50التباين ال شلللتر  لكل من الععاز  الاازمأ  م   ال ا  النفسلللي اكبر من (  د قع أ  2يدةلللق الجد    
 اهذا فقد تحقق  للرطي الرللدق التقاماي   0.70ال ركب، كذلي بلوا قع أ ال با  ال ركب ل تويرا  الدماسللأ ال ال  اك ر من

 ألزا  الدماسأ.
اما ةع ا ياة الرلللدق الت اي ي، ةع رف  ال دي الذي ييدد ةعه الب د مت اي ًا عن اال  از اال ري ال شلللتركأ م ه في تكد ن  

دي التبعاين ال دجدز بين اال  از   وها الب ض،  اإلةافأ إلي  د الفقرا  ال يدنأ لب دًا ما تععس هذا  ازا  الدماسأ،    ني م
الب د  ال تععس   دًا ا ري.   تم االعت از علي ميعام ن لحسلللللاب الرلللللدق الت اي ي ه ا التح يال  ال تقاط أ  ميعام فدمنل 

 (.Hair et al., 2014المكر 
، فينبوي  د ييدد التح يلل الالامجي للفقرا  الالاصللللللللللللللأ بب لد ما اكبر cross-loadingsل تقلاط لأ  ةع لا يت لق  التح يال  ا

 Fornell-Larckerمن التح يال  ال تقلللاط لللأ لتللللي الفقرا  علي اال  لللاز اال ري. املللا ةع لللا ياة ميعلللام فدمنلللل المكر
criterion  فهذا ال يعام يقامد الجذم التراع ي لععم متدسلللللل التباين ال سلللللتارج مع االمتباطا  اال ري لال  از، حيث يجب ،

 ,.Hair et alاد ييدد الجذم التراع ي لعع أ متدسللللل التباين ال سللللتارج للب د اكبر من اعلي امتبام له مع اي   دًا ا ر  
 (.3(.  هد ما يدةحه جد    2014

 اب الصدق التمايزي بإستخدام معيار التحميالت المتقاطعة( حس3الجدول )
 رأس المال النفسي القيادة الخادمة  الفقرات المتغير

 FR1 0.845 0.566 القيادة الخادمة 

FR2 0.851 0.512 

ES1 0.751 0.696 

ES2 0.778 0.560 

HS1 0.796 0.414 

HS2 0.750 0.512 

BE1 0.825 0.409 

BE2 0.817 0.448 

CS1 0.838 0.580 

CS2 0.849 0.587 

SF1 0.865 0.433 

SF2 0.873 0.444 

CV1 0.801 0.398 

CV2 0.841 0.429 

 SE1 0.507 0.778 رأس المال النفسي

SE2 0.627 0.795 

SE3 0.540 0.759 

SE4 0.500 0.775 

SE5 0.348 0.627 

SE6 0.442 0.778 

HO1 0.459 0.747 

HO2 0.456 0.756 

HO3 0.489 0.758 

HO4 0.493 0.788 

HO5 0.580 0.760 

HO6 0.480 0.760 

RE1 0.527 0.785 

RE2 0.398 0.787 

RE3 0.414 0.553 
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RE4 0.366 0.718 

RE5 0.409 0.776 

RE6 0.406 0.665 

OP1 0.369 0.710 

OP2 0.225 0.543 

OP3 0.431 0.773 

OP4 0.473 0.756 

OP5 0.426 0.624 

OP6 0.264 0.526 

 المصدر: نتائج التحليل االحصائي.
(  د التح يل الاامجي للفقرا  الااصأ  الععاز  الاازمأ اكبر من التح يال  ال تقاط أ لتلي الفقرا  علي  3يدةق الجد    

م   ال ا  النفسللللي، كذلي كاد التح يل الاامجي للفقرا  الااصللللأ بر   ال ا  النفسللللي اكبر من التح يال  ال تقاط أ لتلي 
 هذا فقد تحقق الشرم الاا  ب با  ميعام التح يال  ال تقاط أ.الفقرا  علي من الععاز  الاازمأ ،  ا

 ( حساب الصدق التمايزي بإستخدام معيار فورنل الركر4الجدول )
 م   ال ا  النفسي الععاز  الاازمأ  

  821. الععاز  الاازمأ
 725. 618. م   ال ا  النفسي

 المصدر: نتائج التحليل االحصائي.  
(  د الجذم التراع ي لعع أ متدسللللللللللللل 4، يدةللللللللللللق الجد    Fornell-Larcker criterionةع ا ياة ميعام فدمنل المكر

من اعلي امتبام له مع م   ال ا  النفسلللي، كذلي فإد الجذم التراع ي لعع أ متدسلللل  التباين ال سلللتارج للععاز  الاازمأ اكبر
التباين ال سلللللتارج لر   ال ا  النفسلللللي اكبر من اعلي امتبام له مع الععاز  الاازمأ،  اهذا فقد تحقق الشلللللرم الاا  ب با  

 ميعام ميعام فدمنل المكر.

 .التحليل االحصائي الوصفي لمتغيرات الدراسة 4/3
 التحليل االحصائي الوصفي  للخصائص الديموجرافية والمتعلقة بالعمل ألفراد عينة الدراسة.4/3/1

ةع ا يلي نست ر   ال ر  الجد لي البعانا  الدي د راةعأ ألفراز عينأ الدماسأ من حيث الندل،  ال  ر،  الحالأ االجت ااعأ، 
  ل  ال ت  لأ في عدز سللللللللندا  الابر  في مجا  الوللللللللعافأ،  اسللللللللم   كذلي ال سللللللللتدي الت لع ي،  ا ض البعانا  ال ت لقأ  ال

الفندق،  كذلي القسلم الذي ي  ل  ه  الاطدم االمامعأ    الالفعأ(،  ا يرا مد  ال  ل تحا إ لراف ال دير ال با لر.  هد ما 
 (.5يدةحأ جد   

 ( حساب التكرارات الخاصة بالبيانات الشخصية والمتعلقة بالعمل 5الجدول )
 النسبة المئوية التكرارات الفئة  بيانات الشخصية والمتعلقة بالعملال م

 

1 

 

 النوع

 % 68.9 264 ذكر

 % 31.1 119 انثي

 

2 

 

 الشريحة العمرية

 % 2.3 9 عام 20اقل من 

 % 42.8 164 عام 30إلى أقل من   20من 

 % 36 138 عام        40إلى أقل من   30من 

 % 18.8 72 عام فأكثر  40من 

  

3 

 

 الحالة االجتماعية

 % 37 142 أعزب              

 % 60 230 متزوج                  

 %3 11 أخري

 % 21.9 84 تحت الجامعي  
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4 

 

 

 المؤهل الدراسي

 % 70.5 270 جامعي

 % 3.7 14 دبلوم دراسات عليا

 % 2.6 10 ماجستير

 % 1.3 5 دكتوراه

 

5 

 

 الخبرة في مجال الضيافةسنوات 

 % 25.6 98 اعوام               5أقل من 

 % 41.5 159 اعوام 10إلى أقل من  5من 

 % 32.9 126 سنوات فأكثر    10من 

 

6 

 

 القسم الذي تعمل به

 % 59.5 228 الخطوط االمامية

 % 40.5 155 الخطوط الخلفية

 

7 

 

 مدة العمل تحت إشراف رئيسك في العمل

 % 7.8 30 أشهر 6من أقل 

 % 24.8 95 أشهر إلى أقل من عام 6من 

 % 67.4 258 من عام فأكثر

 المصدر: نتائج التحليل االحصائي.
من   %30من اج الي ال ينأ مقابل    %70(  د النسلبأ االكبر من  فراز ال ينأ جاء  من الذكدم بنسلبأ 5يتولق من الجد    

تلتها االع ام من   %43عام في ال رتبأ اال لي بنسلللبأ تقامب   30إلي اال من    20االنا . ك ا جاء  الشلللر حأ ال  ر أ من 
، كذلي فأد  %60ا  لللللر حأ االفراز ال ت  جدد ال قام اال   بنسلللللبأ ت د   ، ةع ا احتل%36عام بنسلللللبأ   40إلي اال من   30

 من افراز ال ينأ حاصلين علي مؤهل جام ي. %70اك ر من 
ةع ا ياة البعانا  ال ت لقأ  ال  ل في مجا  الولللعافأ، فقد اتولللق  د عدز سلللندا  الابر  لدي  فراز ال ينأ ال حرلللدم  بين 

ةع ا جاء  االفراز ذا  الابر  االعلي من عشللللر  اعدام    %41.5ام هي االعلي بنسللللبأ  الا س اعدام إلي  ال من عشللللر  اعد 
-Covid   ين تفسللللللير ذلي  أنه نظرًا للظر ف التي  لفتها تدااعا  جائحأ كدم نا   %33في ال رك  ال اني بنسللللللبأ تقامب  

جانا  مدفدعأ االجر    تسر ع   ض علي القطال الفندي من تدني نسبأ اال وا ،  ما تب ه من اعطاء   ض الفنازق ا  19
 عامليها، مع استادام   وها سعاسا  االحتفاظ  ال املين األك ر  بر  تحسبًا ل دز  السعاحأ عقب انتهاء الجائحأ.

ةع ا ياة تدن ع افراز ال ينأ علي االاسللللام التي تت امل مبا للللر  مع ال  الء، ا  التي ال تت امل  طر قأ مبا للللر  مع ال  الء 
.  ا يرًا  فأد مد  ع ل  %60النسبأ االكبر من افراز ال ينأ من االاسام التي تت امل مع ال  الء مبا ر  بنسبأ تقامب   فجاء 

، ةع ا جاء االفراز الذين ي  لدد تحا ا لللراف مئعسلللهم ال با لللر   %67الفرز تحا ا لللراف مئعسللله ال با لللر  ت د  ال ام بنسلللبأ  
  من اج الي افراز ال ينأ. %25 رتبأ ال انعأ بنسبأ تقامب ل د  من ستأ   هر إلي اال من عام في ال

 التحليل االحصائي الستجابات أفراد العينة حول متغير القيادة الخادمة  4/3/2
( نتائ  التحليل االحرللائي الاا   الاا  بتحديد مدي م امسللأ مدماء  مشللرفي الفنازق محل الدماسللأ  6يسللت ر  جد    

  جهأ نظر مرؤ سيهم.لسلد  الععاز  الاازمأ من 
 ( تحليل اراء واستجابات أفراد الدراسة حول متغير القيادة الخادمة6الجدول )

الللل لللتلللدسلللللللللللللللللل   الب د
 الحسابي

االنلللللللللللللحلللللللللللللراف 
 ال يعامي 

 1.00 3.89 بناء ال الاا  
 0.755 4.00 الت يين 

 0.941 3.78 ال ساعد  علي الن د  النجا؛
 0.956 3.77 التررف  شيل ا الاي 

 0.846 3.96 ال هاما  ال فاهع عأ 
 0.909 3.99 ال رؤ سين   اُل  
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 1.03 3.57  لق قع أ من  ال  ال شامكأ ال جت يعأ
 0.803 3.85 ال تدسل الحسابي  االنحراف ال يعامي للععاز  الاازمأ 

 = موافق تمامًا. 5موافق، =  4= محايد، 3= غير موافق،  2= غير موافق على اإلطالق،  1* درجة االستجابة: 
  3.66= درجة متوسةةةةةةةطة، ومن   3.66إلي أقل من   2.33= درجة منخفضةةةةةةةة، ومن   2.33إلي أقل    1* الدرجة االجمالية: من 

 فأكثر = درجة مرتفعة.
 
 

ي  ( اد زمجأ تبني ال دماء ل  امسللللا  الععاز  الاازمأ  فقًا ل نظدم  تقيعم مرؤ سلللليهم  جاء  متدسللللطأ إل 6يدةللللق الجد    
مرتف أ، ف ن  ال  اسللللت را  التحليل االحرللللائي أل  از الععاز  الاازمأ يتوللللق اد الب د الاا  بت يين ال رؤ سللللين جاء 

(، بين ا جاء الب د ال ت  ل في  ةلع ال رؤ سلين  مرللحتهم في ال قام 4.00في مقدمأ اهت اما  ال دماء   تدسلل حسلابي  
ني، ةع ا حل الب د الاا   ال هاما  ال فاهع عأ في الترتيب ال الث   تدسلل  ( في الترتيب ال ا3.99اال     تدسلل حسلابي  

(، ةع ا جاء الب د 3.89(، بين ا جاء الب د ال ت  ل في بناء ال الاا  في ال رك  الرا ع   تدسللللللل حسللللللابي  3.96حسللللللابي  
(،   جاء في  3.78سلللللللللابي  ال ت  ل في مسلللللللللاعد  ال دماء مرؤ سللللللللليهم علي الن د  النجا؛ في ال رك  الاامس   تدسلللللللللل ح

(.  ا يرًا فقد جاء الب د ال ت  ل في  3.77الترتيب السلاز  الب د ال ت  ل في ت امل ال دماء  شليل ا الاي   تدسلل حسلابي  
 (.3.57زعد  ال دماء ل رؤ سيهم في ال شامكأ ال جت يعأ في الترتيب السا ع  اال ير   تدسل حسابي  

الكلي لدمجأ م امسلأ مدماء  مشلرفي الفنازق محل الدماسلأ من  جهأ نظر مرؤ سليهم بلغ  رلفأ عامأ فأد ال تدسلل الحسلابي  
  هي زمجأ مرتف أ نسبعًا. 0.803 انحراف ميعامي كلي بلغ  3.85

 التحليل االحصائي لمستوي رأس المال النفسي للعاملين بالفنادق محل الدراسة -4/3/3
 اا  بتحديد مستدي م   ال ا  النفسي لل املين  الفنازق محل الدماسأ.( نتائ  التحليل االحرائي ال7يست ر  الجد    

 (  تحليل اراء واستجابات أفراد الدراسة حول متغير رأس المال النفسي7الجدول )
 االنحراف ال يعامي  ال تدسل الحسابي الب د

 0.656 4.18 الكفاء  الذاتعأ  
 0.657 4.15 االمل 
 0.647 4.09 ال ر نأ 
 0.637 4.07 التفاؤ 

 0.585 4.12 ال تدسل الحسابي  االنحراف ال يعامي لر   ال ا  النفسي
 = مدافق ت امًا. 5= مدافق،  4= محايد، 3=  ير مدافق،  2=  ير مدافق على اإلطالق،  1* زمجأ االستجا أ: 

= زمجأ متدسلللللللللللطأ،  من   3.66 إلي  ال من  2.33= زمجأ منافولللللللللللأ،  من   2.33إلي  ال   1* الدمجأ االج العأ: من  
 فأك ر = زمجأ مرتف أ. 3.66

(  د    از م   ال ا  النفسي األك ر إزماكًا لدي ال املين  الفنازق محل الدماسأ ت  ل في الكفاء  7يتوق من نتائ  الجد    
ي تحليل ال شلللللاكل التي  (  هد ما يشلللللير إلي ال قأ ال رتف أ نسلللللبعُا لدي ال املين  قدمتهم عل4.18الذاتعأ   تدسلللللل حسلللللابي  

تداجههم  رلللللدم  ز م أ ارناء تقديم الادمأ،  جيجاز حلد   التولب عليها من  ال  تحديد األهداف  عدم الترزز في االترلللللا  
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 Paek et أفراز من  امج الفندق ل نااشلللللتهم    ذ نرلللللائحهم في حل تلي ال شلللللاكل.  تتفق هذ  النتعجأ مع نتائ  زماسلللللأ  
al., 2015دصلا إلي  د الحالأ النفسعأ االيجابعأ األك ر إزماكًا من ابل ال املين  الفنازق هي كفائتهم الذاتعأ.(  التي ت 

من حيث زمجأ االسلللللللللتجا أ  فراز عينأ الدماسلللللللللأ، فقد جاء   د األمل   ةع ا ياة ترتيب    از م   ال ا  النفسلللللللللي األ ري  
(،  ا يرًا جاء   د 40.9( في ال رتبأ ال انعأ، رم   د ال ر نأ في ال رتبأ ال ال أ   تدسللللل حسللللابي  4.15  تدسللللل حسللللابي  

 (.4.07التفاؤ  في ال رتبأ الرا  أ  اال ير    تدسل حسابي  

ا  النفسللللللي لل املين  الفنازق محل الدماسللللللأ جاء مرتف ًا، حيث بلغ ال تدسللللللل الحسللللللابي  رللللللفأ عامأ جاء مسللللللتدي م   ال 
 (.0.585(   إنحراف ميعامي عام  4.12االج الي أل  از م   ال ا  النفسي  

 تحليل معامالت االرتباط بين متعيرات الدراسة   4/4
 الذي   Pearson م ند أ ال الاأ بين ال تويرا ، تم حسلللللللللللاب م امل االمتبام البسلللللللللللعل بيرسلللللللللللدد   للت رف علي اد   اتجا 

يسللللللللللللللتالدم في إيجلاز ال الالا  بين متوير ن    اك ر مع تحلديلد ندل ال الالأ  ادتهلا. فكل لا ااترالا قع لأ م لاملل االمتبلام من 
.  اذا كلانلا اال للللللللللللللام  مدجبلأ ز  ذللي علي طرزيلأ  الداحلد الرللللللللللللللحعق، ز  ذللي علي اد  االمتبلام بين الفقرا  ا  ال تويرا 
م امال  االمتبام بين ( 8(،   دةلق الجد    2020ال الاأ، في حين كانا سلالبأ ز  ذلي علي عيسلعأ ال الاأ  عشلري، 

 متويرا  الدماسأ.

 ( حساب معامالت االرتباط بين متغيرات الدراسة 8الجدول )
بناء   

 ال الاا  
ال ساعد   الت يين 

علي 
 جا؛الن 

الت امل 
 شيل 

 ا الاي  

ال هاما   
 ال فاهع عأ

ال رؤ سين  
   الً 

 لق قع أ  
 ال شامكأ 
 ال جت يعأ

الكفاء  
 الذاتعأ

 التفاؤ  ال ر نأ االمل 
 

بناء  
 ال الاا  

1           

          1 **701. الت يين 
ال ساعد  

علي 
 النجا؛

.674** .704** 1         

الت امل 
 شيل 

 ا الاي  

.687** .654** .827** 1        

ال هاما   
 ال فاهع عأ

.758** .697** .647** .715** 1       

ال رؤ سين  
   الً 

.789** .637** .689** .776** .819** 1      

 لق قع أ  
 ال شامكأ 
 ال جت يعأ

.692** .580** .782** .785** .672** .752** 1     



 Mohamed, M. et al.  (JTHH) Vol. 2 No. 1, (2021) pp 132-150 

144 

 

الكفاء  
 الذاتعأ

.567** .681** .495** .434** .558** .415** .408** 1    

   1 **779. **373. **487. **669. **425. **408. **643. **531. االمل 

  1 **771. **738. **394. **392. **502. **413. **504. **548. **472. ال ر نأ
 1 **779. **695. **723. **377. **297. **423. **377. **456. **561. **402. التفاؤ 

 المصدر: نتائج التحليل االحصائي.
 ( مرفدفأ م امال  االمتبام  بين متويرا  الدماسأ التي ي ين من  اللها استنتاج ا تي:8يدةق الجد    

 جدز عالاأ امتبام طرزيأ م ند أ بين    از الععاز  الاازمأ   وللللللللللللللها الب ض، حيث تر احا م امال    ▪
،  تؤكد هذه ال الاأ    0.01(  ج ع ها زا  إحرائعا عند مستد  م ند أ  0.819،  0.580االمتبام بين  

 اسأ.االمتباطعأ على صدق اليباما  في قعا     از الععاز  الاازمأ في الفنازق محل الدم 
 جدز عالالأ امتبلام طرزيلأ م ند لأ بين    لاز م   ال لا  النفسللللللللللللللي   ولللللللللللللله لا الب ض، حيلث تر احلا   ▪

،  تؤكد   0.01(  ج ع ها زا  إحرلللللائعا عند مسلللللتد  م ند أ  0.779،  0.695م امال  االمتبام بين  
 لي الفنازق.هذه ال الاأ االمتباطعأ على صدق اليباما  في قعا     از م   ال ا  النفسي لل املين بت

 جدز عالاأ امتبام طرزيأ اد أ بين الععاز  الاازمأ  اال  از االما أ لر   ال ا  النفسللي  الكفاء  الذاتعأ،   ▪
 .0.576إلي  0.469 االمل،  ال ر نأ،  التفاؤ ( حيث ترا حا م امال  االمتبام بين 

 تحليل العالقات بين متغيرات الدراسة  4/5
تم اسللللللللللللللتالدام كلل من م لاملل االمتبلام  االنحلدام ال ت لدز للتحقق من ندل  زمجلأ  تلأرير ال الالأ بين الععلاز  الالازملأ ك توير 

 مستقل علي م   ال ا  النفسي ك توير تا ع.  كذلي اإلجا أ علي  سئلأ الدماسأ.

 تأثير القيادة الخادمة علي رأس المال النفسي للعاملين بالفنادق محل الدراسة"نتائج اختبار فرض البحث "  4/5/1
يتنا   هذا الج ء نتائ  التحليل االحرللائي للتحقق من تأرير الععاز  الاازمأ علي م   ال ا  النفسللي،  االجا أ علي فرةللعأ  

 البحث  التي تم صعا تها علي النحد التالي:

 بين القيادة الخادمة ورأس المال النفسي للعاملين في الفنادق محل الدراسة.الفرض العدمي: ال توجد عالقة 

 الفرض البديل: توجد عالقة بين القيادة الخادمة ورأس المال النفسي للعاملين في الفنادق محل الدراسة.

الفر  األ  ، تم اسلللللتادام ن دذج م امل االنحدام الاطي  ال ت دز لتحديد األه عأ النسلللللبعأ أل  از الععاز  الاازمأ     إل تبام
 (. 9في تن عأ  ت        از م   ال ا  النفسي لل املين  الفنازق محل الدماسأ.  هد ما تفسره نتائ  الجد    
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 د رأس المال النفسي للعاملين بالفنادق محل الدراسة( تأثير القيادة الخادمة علي أبعا9جدول )

م امل   تأرير م امسأ ال دماء للععاز  الاازمأ علي م   ال ا  النفسي لل املين
 األمتبام 

R 

م امل  
 األنحدام
Beta 

مستدي  
 ال  ند أ 

 0.003 0.247 555. يقوي مديري ج ء من  اته في تكد ن عالاا  جيد  م نا 
 0.069 0.150 500. لدينا االحسا   أه عأ  جدز م ا ل  تداصل اجت اعي ةع ا بيننا يالق مديري 

 0.000 0.485 697.  البًا ما تؤرر مقترحاتنا  آمائنا على اتااذ مديري لقراما  تاة تطد ر الادمأ 
يحا   مديري الدصد  إلى إج ال ةع ا بيننا حد  القراما  ال ه أ التي يتاذها  

 الادمأ ال قدمأ لتحسين 
.552 

0.098 
0.158 

 0.550 0.041 416. يبذ  مديري ارام  جهده في حل مشاكلنا الشارعأ  ال ائلعأ 
يوع مديري مسألأ تطد ر  تن عأ مهاماتنا الشارعأ  ال هنعأ  فر  التدم ب 

  تطد ر الذا ( ة ن ا لد اته 
.521 

0.097 
0.078 

 0.080 0.106 404. تهم م نا يتحلى مدماءنا  الردق  الن اهأ في م امال
 0.693 0.027 445. ن از  ال رتبا ( -يف ل مديري ما  عدنا  ه  الترقعأ 

يت ي  مديري  قدمته على الت امل الجيد مع ال هام اليدمعأ  التدا ا  ال ستقبلعأ في 
 آد  احد 

.569 0.374 0.000 

ٌيظهر مديري اهت امه في إيجاز حلد  لل شاكل التي ت ن نا من تقديم  دمأ  الشيل  
 ال طلدب 

.575 0.032 0.001 

 0.092 0.145 424. يدلد مديري لدينا الش دم  أننا ن  ل م ه،  لعس من  جله 
 0.194 0.108 430. ي  ل مديري  جد في إيجاز الطرق ل ساعدتنا على  د نكدد األفول 

 0.775 0.024 402. يشج نا   دف نا مديرنا على ال شامكأ في األع ا  التطداعأ الاير أ  امج ال  ل 
 0.349 0.082 428. يؤكد مديري ز مًا على  ه عأ مز الج يل لل جت ع 

 R 0.595م امل األمتبام للن دذج 
 2R  0.354م امل التحديد في الن دذج 

 Beta 0.433م امل األنحدام 
 208.36 قع أ ف

 0.000 زاللأ ف  
 14.43 قع أ   
 0.000 زاللأ   
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 التدا ل الاطي 

 1 م امل توام التباين
 1 قع أ التسامق

(  جدز عالاأ  طعأ مدجبأ ذا  زاللأ احرللللللللللللائعأ بين الععاز  الاازمأ  م   ال ا  النفسللللللللللللي لل املين 9يدةللللللللللللق الجد    
،   د ن دذج االنحلدام م ندي  ذللي من  ال  قع لأ ف( البلالولأ    0.595 لالفنلازق محلل اللدماسللللللللللللللأ    لاملل امتبلام  م( يبلغ  

(، ك ا تشير النتائ   د متوير الععاز  الاازمأ اد  0.001 ند أ  ( اصور من مستدي ال 0.000بداللأ احرائعأ    208.36
من التباين الكلي الحاصلللللل في م   ال ا  النفسلللللي لل املين  الفنازق محل الدماسلللللأ  ذلي  النظر إلي    %35.4يفسلللللر حدالي  

 (.2م امل االنحدام م

( ذا  زاللأ احرلللائعأ،  0.433النفسلللي  عع أ    كذلي جاء  قع أ بيتا  التي تدةلللق ال الاأ بين الععاز  الاازمأ  م   ال ا 
حيلث ي ين اسللللللللللللللتنتلاج ذللي من قع لأ   (  اللدالللأ ال رتبطلأ بهلا، ملا ي ني  نله كل لا انته  ال لدماء  لالفنلازق محلل اللدماسللللللللللللللأ  

  حد . 0.433ل  امسا  الععاز  الاازمأ   قدام  حد  تحسن م   ال ا  النفسي لل املين   قدام 

( نسللللتنت   جدز  ما أ م امسللللا  للععاز  الاازمأ ذا  زاللأ احرللللائعأ  تت تع 9امز  ايوللللًا من الجد    بناء علي النتائ  الد 
ز د  يرها بتأرير جدهري علي    از م   ال ا  النفسللللللللللللللي لل املين  الفنازق محل الدماسللللللللللللللأ،    ني هذا  د الفنازق ي ينها 

جعع ال دماء علي بناء عالاا  طيبه مع مرؤ سلللللللليهم، كذلي  ت      تن عأ م   ال ا  النفسللللللللي لل املين لديها من  ال  تشلللللللل
ةلر م  األ ذ    قترحا   آماء ال رؤ سلين على اتااذ القراما  الااصلأ بتطد ر الادمأ، فولاًل عن اوهام ال دماء األهت ام 

 في إيجاز حلد  لل شاكل التي ت نع ال املين من تقديم  دمأ  الشيل ال طلدب.

  التداحل الاطي حيث  وهر  النتائ  عدم  جدز مشليلأ التدا ل الاطي، إذ بلوا قع أ التسلامق يدةلق الجد    يولًا نتائ
ما  5 هد  صلللللللور من    1(، ةع ا بلغ م امل تولللللللام التباين لن دذج االنحدام 0.2 هي قع أ ت  د عن الحد االزني  هد    1

 م ازلأ االنحدام علي النحد التالي: يشير إلي عدم  جدز مشيلأ تدا ل  طي بين متويري الن دذج.    ين كتا أ 

 القيادة الخادمة  * 0.433 +3.54رأس المال النفسي المتوقع = 
، فقد تقرر رفض الفرض العدمي وقبول الفرض البديل القائل " توجد عالقة بين القيادة الخادمة ورأس  تقدمفي ضةةةةوء ما 

 المال النفسي للعاملين في الفنادق محل الدراسة.

 / التعليق علي نتائج الدراسة5
 تدصلا الدماسأ الحالعأ إلي مج دعأ من النتائ  النظر أ  ال يدانعأ  التي ي ين ابرانها في النقام التالعأ: 

 كد  نتائ  الدماسلللللللللأ  د الفنازق الا س نجدم  القاهر  الكبري تطبق م امسلللللللللا  الععاز  الاازمأ  شللللللللليل  اةلللللللللق   . 
 (.3.85نسبعًا بلغ    تدسل حسابي مرتفع  

ابرن  النتائ  إمتفال مسللللتدي م   ال ا  النفسللللي لل املين  الفنازق محل الدماسللللأ   تدسللللل حسللللابي مرتفع ايوللللًا    .ب
 (.4.12بلغ 

 جدز تأرير ذا  زاللأ احرللائعأ بين تبني ال دماء في الفنازق محل الدماسللأ ل  امسللا  الععاز  الاازمأ  اين ت      . 
 ي لل املين  الفنازق محل الدماسأ.ادما  م   ال ا  النفس

 / توصيات الدراسة 6
 رام  نتائ  الدماسلللأ  محدزاتها عدزًا من النقام التى من ال  ين  د تكدد مجااًل رر ًا للدماسلللا  ال سلللتقبلعأ، ف لي الر م من 

لأ إحرلللللائعأ   ؤرر  شللللليل إوهام نتائ  الدماسلللللأ  د ال توير ال سلللللتقل ال ت  ل في الععاز  الاازمأ ذ  عالاأ طرزيأ ذا  زال
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من التباين الكلي    %35.4حدالي  مبا للللللللر علي ت     م   ال ا  النفسللللللللي لل املين  الفنازق محل الدماسللللللللأ، إال انه يفسللللللللر 
، لذا ينبوى إجراء م  د من الدماسلللللللا  لتحديد ال تويرا  األ ر  التى اد تسلللللللاهم الحاصلللللللل في م   ال ا  النفسلللللللي لل املين

 تفسير التباين فى م   ال ا  النفسي لل املين  الفنازق محل الدماسأ.  النسبأ ال تبععأ فى
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