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دراسة تطبيقية على بعض الفنادق  أثر القيادة الروحية في تعزيز سلوك المواطنة التنظيمية:

 األردنية 
 سعيد سالمة إبراهيم ،محمد سيد أحمد الزغبي، عثمان محمد الصاوي ،  أسامة محمد الرواشدة

 جامعة قناة السويس ،كلية السياحة والفنادق ،قسم الدراسات الفندقية
 امللخص    لة           امعلومات املق

لى قياس أثر القيادة الروحية في تعزيز سلوك المواطنة التنظيمية في  إالبحث يهدف هذا 
 استمارة باستخدام الميداني الجزء تطبيق تم وقدفنادق العقبة بالمملكة األردنية الهاشمية؛ 

 ةاألربع ذات ردنيةاأل الفنادقفي  العاملين من عشوائية عينة على وزعت استقصاء

 ،SPSSباستخدام برنامج  حصائيا  إ البيانات تحليل تم  ؛دينة العقبةبم نجوم ةالخمسو 

إلى أنه توجد مجموعة من األبعاد الالزمة لتطبيق القيادة الروحية   النتائج خلصت
أثبت البحث أن هناك  )الرؤية، األمل أو اإليمان، حب اإليثار، الدعوة، العضوية(. 

، لدى العاملين في الفنادقة يادة الروحية وسلوك المواطنة التنظيميقلعالقة إيجابية بين ا
أبعاد سلوك المواطنة   على يجابي ألبعاد القيادة الروحية إبين البحث وجود أثر كما 

 .التنظيمية )اإليثار، الكياسة، الروح الرياضية، يقظة الضمير، السلوك الحضاري(

 المختلفة بأبعادها الروحية القيادة مفهوم ىنتب بضرورة األردن فى الفنادق البحث يويوص

االهتمام بتوفير المتطلبات ل و فعا بشكلسلوك المواطنة التنظيمية لدى العاملين  لتنمية
على   والعملوالخطوات الالزمة لتطبيق القيادة الروحية والتي تزيد من رضا العاملين 

 . لعاملينالمختلفة ل تاومراعاة القدر  توفير المعلومات الكافية حولها في الفنادق

 المرجعية  دراساتال
مكانية تأثر سلوكيات المواطنة التنظيمية بالنمط إبالنظر ألهمية تحقيق سلوكيات المواطنة التنظيمية، وحيث ثبت 

خلق   بالثقافات الغربية من حيث قدرتها علىالقيادة الروحية  ثبتت فعالية استخدامالمتبع بالمنظمة، ولما  القيادي
من هنا يأتي هذا البحث عن اكتشاف العالقة بين القيادة الروحية  . وتحقيق التعلم التنظيمي للمنظمة هرية،جو  ع دواف

  وسلوك المواطنة التنظيمية في فنادق العقبة بالمملكة األردنية الهاشمية. باألردنجديد  داري إكتوجه 

 سلوك المواطنة التنظيمية
القىىيم الروحيىىة مثىىل النزاهىىة والصىىدق  ي موقىىا القيىىادة، ويقىىوم بتجسىىيدص فىى خلشىى تتجلىىى القيىىادة الروحيىىة عنىىدما يكىىون ا
خىىرين، وهىىذا يمكىىن العىىاملين مىىن معرفىىة معنىىى عملهىىم ورسىىالة منظمىىتهم، األمىىر والتواضىىع، وتقىىدير الىىذات واحتىىرام اآ

أن هىذ   علىى Ng and Feldman (2011)عرفهىا كىل مىن  (Fer, 2003). الىذى يترتىب عليىه نجىاح العمىل
( فقىد ذكىرا 2014. أمىا معمىري و منصىور )االجتمىاعيعلىى المحافظىة علىى نظامهىا  لتي تسىاعد الشىركةت اكياو سلال

 للمنظمة، الرسمية هو موصوف في األنظمة عما الزائدة اإليجابية يتمثل في التصرفات التنظيمية  المواطنة سلوك أن

 الكلامت املفتاحية 

القيادة   ؛الروحانية، القيادة
سلوك المواطنة   ؛الروحية

الفنادق   ؛ظيميةالتن
 األردنية.
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 نىابع فىردى سىلوك للمنظمىة؛ وهىو والفعىال النىاج  اءدألل كبيرة أهمية وذو كراهية،اإل غير االختيارية بالطبيعة ويمتاز
 السىلوك هىذا بىين مباشىرة رسىمية أو تعاقديىة عالقىة توجىد وال للفىرد، الحىرة لىررادة ويخضىع المبىادرة الذاتيىة، مىن

 ةليالك األهداف ويسهم في تحقيق يسم  أنه إال ذاته بحد رسميا   أداء يعد ال أنه من الرغم الوظيفة، وعلى ومتطلبات
 للمنظمة.

 أهمية سلوك المواطنة التنظيمية
والتي تناول فيها العالقىة بىين رضىاء العىاملين وأدائهىم،  1997عام  Organمما ال شك فيه أن الدراسة التي قام بها 

كانت بمثابة الخطوة األولى التي وجهت أنظار البىاحثين إلىى أهميىة سىلوك المواطنىة التنظيميىة، إذ أشىار إلىى أن أحىد 
ء بشىكل ضىيق بىين الرضىا واألداء يرجىع إلىى تعريىي متغيىر األدا ةالباحثين في إثبات وجود عالقىة سىببيفشل  بابأس

باعتبار  مرادفا  لرنتاجيىة المتمثلىة فىي كميىة وجىودة اإلنتىاه، وأنىه مىن المتوقىع الكشىا عىن هىذ  العالقىة عنىد اسىتخدام 
الرسىىمية باعتبارهىىا نوعىىا  مىىن أداء العىىاملين بىىالمعنى  دواربىىاألسىىلوك المواطنىىة التنظيميىىة التىىي تتجىىاوز حىىدود االلتىىزام 

 (.1994الواسع )جاب هللا، 

مىىىن المنظمىىىة والعىىىاملينث حيىىىث تتمثىىىل الفوائىىىد الخاصىىىة بالمنظمىىىة  فىىىي  سىىىلوك المواطنىىىة التنظيميىىىة يفيىىىد كىىىالأن كمىىىا 
سىلوك المواطنىة جىود و إن حصول المنظمة على مجموعة من الموظفين يكرسون أنفسهم وعملهم للمنظمىة بىالخال ، 

العمالىىىةث وسىىيظل العىىىاملون المخلصىىىون  يقلىىل مىىىن معىىدل دوران ةالتنظيميىىة وخاصىىىة اإليثىىار والىىىوعى والىىروح الرياضىىىي
يعملون في المنظمة لمدة أطول، وينتجون منتجات عالية الجودة والكفاءةث ويسىاعدون المنظمىة علىى النجىاح والتميىزث 

علىىىى وجىىىود بي ىىىة عمىىىل تتسىىىم بىىىاإلخال  والىىىوالء لىىىدى  سىىىوف يسىىىاعد يميىىىةظلتنأن سىىىلوك المواطنىىىة ابىىى ويمكىىىن الجىىىزم 
ينعكس على المنظمة فىي زيىادة اإلنتاجيىة وتقليىل معىدل الىدوران؛ أمىا بالنسىبة للفوائىد الخاصىة بالعىاملين   بماالعاملين 

المىىوظفين حيىىث ين و يىى دار المواطنىىة التنظيميىىة علىىى تحسىىين العالقىىة واالرتبىىاي بىىين المشىىرفين واإل قىىدرةفالنهىىا تتمثىىل فىىي 
 (.2007، )المغربي افطر األجميع عن حب وود بين  يكون السلوك ناتجا  

 أبعاد سلوك المواطنة التنظيمية
السلوك االختياري الموجه لمساعدة وتحفيز الزمالء في العمل ألداء واجباتهم بكفاءة،   Altruismاإليثار  -

 (.  ,.2000Podaskoff et al (وكذلك معالجة المشكالت التي تواجههم في العمل

التصرف وفقا  لمجموعة من الصفات الجمالية، مع مراعاة وتعرف الكياسة بالقدرة على   Courtesyالكياسة  -
أن يتناسب التصرف مع متطلبات كل موقا، كما يعد االهتمام الرئيسي للكياسة منصبا  على مساعدة 

ى منع الفوضى والصراع بين العاملين،  سة إلاالكيالشخص فيما يتعلق بما يجب أن يقدم لآلخرين وتهدف 
 Wang etعلى الحفاظ على النظام االجتماعي واالنسجام بين جماعة العمل ) ومن ثم فهذا السلوك يساعد

al., 2013  فالعاملون الكيسون يتجنبون خلق المشكالت مع زمالئهم مما يقلل من الصراع داخل جماعة ، )
   (.Ünal, 2013ل بالدارة األزمات )نشغاالير ا العمل، ومن ثم ُيجنبون المد

الروح الرياضي ال يتضمن  نإ  et al.Podsakoff  (2000)ورأى   Sportsmanshipالروح الرياضي  -
يجابي عندما ال تسير  فقط عدم الشكوى من األمور غير المالئمة بل يشمل أيضا  االحتفاظ بالسلوك اإل
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ية  ء إذا لم يتبع اآخرون مقترحاتهم واالستعداد للتضحستياالدم ااألمور في طريقها الصحي  باإلضافة إلى ع
 بالمصلحة الشخصية في سبيل صال  جماعة العمل وعدم التعامل مع رفض مقترحاتهم بشكل شخصي.  

سمة يتفرد بها اإلنسان عن باقي المخلوقات األخرىث وذلك بما  هي:  Consciousnessيقظة الضمير -
(. وتعد أحد سمات الشخصية ضمن نموذه السمات  Moberg, 1999) رختيايتطلبه من القدرة على اال

الخمس الكبرى للشخصيةث وتعكس مدى عمل الشخص بجد واجتهاد وتحمل للمسؤولية مع اإلصرار والتوجه  
   (. Bowling, 2010باإلنجاز )

د   ستعدااأو    هو سلوك يفيد المنظمة ككل ويظهر جليا  في رغبة الفرد  Civic Virtueالسلوك الحضاري  -
إبداء الرأي فيما يتعلق  ،مناقشة سياسة المنظمة ،عاتللمشاركة في أنشطة المنظمة )حضور االجتما

التي ينبغي على المنظمة اتباعها( وكذلك متابعة البي ة وما تشملها من فر  وتهديدات  باالستراتيجية
ها في المنظمة(، باإلضافة إلى  تأثير  ومدى)اإلبقاء دائما  على علم بالتغييرات التي تحدث في بي ة الصناعة 

 .(Podsakoff et al., 2000)االهتمام بمصلحة المنظمة كاإلبالغ عن المخاطر التي تتعرض لها المنظمة

التنظيمي على دراسة   والسلوك اإلداري  الفكر األكاديميين في مجال والدارسين الباحثين من الكثير عكا لقد 
وعي يرتبط بصفة مباشرة أو تفسير علمي لهذا السلوك؛ فهو سلوك تطيجاد إقصد سلوك المواطنة التنظيمية، ب

والوظيفية والتنظيمية، منها  الرضا الوظيفي، السياسة  غير مباشرة بمجموعة من المحددات الشخصية 
 (. 2014؛ معمري ومنصور، 2005التنظيمية، والقيادة اإلدارية )السيسي، 

  Leadershipالقيادة 
لتأثير في سلوك اآخرين كأفراد وجماعات نحو إنجاز وتحقيق األهداف المرغوبة )الجيوسي  ها اندة بأتعرف القيا

 مؤلفاته، أو رسوماته أو اختراعاته. الفرد،  أعمال  خالل من التأثير هذا يحدث (. وقد2000جادهللا، و 

رها لتحقيق جب توافاصر الو ( أن معظم تعريفات القيادة تتفق على وجود مجموعة من العنا2016وأوض  رشيد ) 
بها في   يؤثر أن  يستطيع وةق أتباع، امتالك دون  يقود أن يمكن ال وحد  فالفرد  ن؛ و مفهوم القيادة، وهى المرؤوس

للجماعة. ومن   محددة للوصول إلى أهداف وذلك المرؤوسين، في يؤثر أن القائد له وأخيرا  غاية التابعين األفراد
  القيادة هي  Position Powerالقوة مرتبطة بالمنصب ( 1يلى  ) وسين ماؤ ي المر مصادر تأثير القوة للقائد ف
خر ويتأرج  نجاح القيادة على التنظيمي وهي تحتاه إلى القوة التي تختلا من شخص آوظيفة موجودة في الهيكل 

وهي  رد بها  هناك خصائص للقائد ينفPersonal Powerلقائدا( قوة مرتبطة بشخصية 2أساس هذا االختالف؛ )
 . (Geh, 2009)وترتبط بجوانب فعالة شخصية مثل الخبرة والمرجعية ر قوة له مصد

مجموعة من السمات التي تميز القائد   Daft and Noe (2001)ذكر بدأ التطور بمجال القيادة بنظرية السمات 
 .األمانة واالستقامةو  ،النضج ة، المعرفة والخبر ، السيطرة، الحيوية، العمل تحت ضغطمثل الفعال عن غير الفعال، 

على افتراض مجموعة من الصفات والخصائص التي تفسر  وتفترض هذ  النظرية أن القائد يولد وال يصنع، وتقوم 
عدم االتفاق على سمات موحدة، وصعوبة توافر جميع يعاب عليها  (.2007القدرات القيادية عند البعض )العتيبي، 
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تهم في شخص واحد، وباإلضافة لذلك فقد اتض  أن القائد ربما  ف توجهاى اختالالسمات التي حددها الباحثون عل 
 (.Sinha, 2008; Northouse, 2013ة أو أكثر من السمات المحددة، ومع ذلك ينج  )لسم يفتقد

 النظريات التي سبقتها، حيث تركز على ما يفعله عن النظرية هذ  توسعت ، وقد القيادي األسلوب  نظريةتلى ذلك 
 األول  سلوكيات القادة إلى نوعين، الباحثون  المختلفة؛ وقسم السياقات في األتباع تجا  تصرفاتهم كيفية ىلوع ادةالق

 والثاني   األهداف؛ تحقيق على القادة األتباع يساعد  خاللها ومن الهدف  إنجاز تسهل  والتي المهمة سلوكيات
 بعضهم ومع أنفسهم مع بالراحة شعرواي يكل وسينالقادة المرؤ  يساعد وفيها االجتماعية العالقات سلوكيات

أشارت النتائج إلى عدم نجاح نظرية األسلوب القيادي أو المدخل   (.2015المولى،  ؛ عبد2007)العتيبي، 
القيادة وتحقيق الفعالية؛  يالسلوكي في تحديد مواصفات القيادة الفعالة، فلم يتم الوصول عبر  لربط واض  بين نمط

القات فقط لم يؤد لتحقيق المطلوب في كل المواقا، وكذا  المهام فقط أو الموجه بالعلموجه با النمطإذ أن العمل ب
 ( Cialdini and Parboteeah, 2005)  فالن االستعانة بالنمطين معا  لم يحقق المطلوب في كل المواقا

التحويلية،   القيادة يةر ظن دخل الم هذا نظريات أهم ومن القيادة، في جديدة نماذه مؤخرا   اإلداري  الفكر كما شهد
 مرؤوسيه من  بمستوى  اإلداري إلى االرتقاء القائد سعي مدى تعني التحويلية القيادة إن    (.2017)البنا، والتبادلية 

،  2001ككل )الغامدي،  والمنظمة الجماعات وتطوير تنمية على والعمل الذاتي،  والتطوير نجازاإل أجل
(Tourish, 2014 . 

( أن أبعاد القيادة  2015المولى ) ، عبد ( 2012(؛ الغزالي )2006؛ حمد )Woods (2003)ن وقد ذكر كل م
 ( التمكين.5( التحفيز، )4( االعتبارية الفردية، )3( االستثارة الفكرية، )2( التأثير المثالي، ) 1التحويلية تتمثل في  ) 

 ومتناسب بديهي وهو القيادية ياتالنظر ع جمي مع  األمر وهذا  االنتقادات بعض من  التحويلية القيادة تسلم  هذا ولم 
 القيادة تشير إلى ارتباي أدلةوجود  ومن هذ  االنتقادات والفائدة المرجوة. النقد من يسلم ال الذي البشري  الجهد مع

 ةعالق وجود بوضوح البحثية الدراسات تثبت لم ذلك التنظيمية، ومع الفعالية مثل إيجابية نتائج تحقيق مع التحويلية
 (.  Northouse, 2013األتباع أو المنظمات ) في المنشودة التحويليين والتغيرات القادة بين تظهر واضحة ةبيسب

 Spiritual Leadershipالقيادة الروحية 
الحتياه وجود قيادة أكثر شمولية، والتي تساعد على دمج العناصر  وقد نشأت نظرية القيادة الروحية استجابة 

دي(؛ والعقل  تعرف جوهر الوجود اإلنساني في بي ة العمل والتي تشمل الجسد )الماحدد أو ت التي  األساسية األربعة
أن  Fry(. كما رأى Fry et al., 2011)المنطق، التفكير العقالني(؛ والقلب )العواطا، المشاعر(، والروح )

القادة والتابعين بحيث لكل من ة لروحيالغرض من القيادة الروحية هو االستفادة من االحتياجات األساسية للرفاهية ا
 تنظيميا  وإنتاجيا . يصبحون أكثر التزاما  

وهي تعكس وجود عالقة مع السلطة، وتوثر هذ   Spirituality)والقيادة الروحية مشتقة من كلمة الروحانية ) 
ور رضا وشعو  وصبر قة في تعامل الفرد مع العالم. والروحانية تهتم بصفات الروح البشرية من حب ورحمةالعال

(. والروحانية في مكان العمل ترتبط بجزء Fry, 2003ولآلخرين ) هبالمسؤولية، وكل ذلك يجلب السعادة للفرد ونفس
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وير وتدريب الحياة الداخلية للمرؤوسين، وهذا  من القيم التنظيمية النابعة من ثقافة المنظمة التي تعمل على تط
 (. Jeon, 2011ن دين الفرد ) النظر عض هم بغيعطي شعورا  بالتفوق واالنتماء لدي

األمل،   لى القيادة الروحانية باعتبارها قوة تحضير لألفراد والشعور بالحياة واالرتباي من خالل الرؤية،إويمكن النظر 
ور ماجا  للفرد وتحديد األهداف التي يسعى لتحقيقها، وكل ذلك يلبي احتياجاتهم كالشعحب اإليثار، توفر تحفيزا  واند

 (.  Fry and Slocum, 2008ة، العالقات االجتماعية، والجدارة )ستقالليالبا

ويعرف القائد الروحي بأنه القائد الذى يعطى أهمية بالغة للقيم الروحية عندما يقوم بتوجيه مرؤوسيه؛ فهو  يقوم 
ى  حساس قو إ لديه في المنظمة ويكون  ةبمساعد  اآخرين وتطوير أنفسهم ويساعد على خلق قيم وأهداف مشترك

مرؤوسيه ويدرك أهمية القيادة في حيا  اآخرين. ومن القيم الواجب توافرها في القائد الروحي  التكامل/األمانة؛  ب
االستقالل الشخصي؛ االحترام؛ ومن القيم األكثر ظهورا   العدالة والمساواة؛ اإليمان باالنضباي والحرية؛ االهتمام؛

 (. Fry, 2003 ; Fry et al., 2005ة/االستقاللية؛ االهتمام/الرعاية )؛ الحرياة لمساو التكامل/األمانة؛ العدالة/ا

 أبعاد القيادة الروحية
 ,Fryالذى وضعه )  Spiritual Leadership Test (SLT)اعتمد الباحث في الدراسة الحالية على المقياس

 ويتضمن األبعاد التالية   ،شموليتهوذلك بسبب  (2003

تصىىور للمسىىتقبل مىىع بعىىض التعليىىىق الضىىمني الصىىري  لمبىىررات السىىىعي رؤيىىة وضىىىع ال  تعنىىى Visionالرؤيةةة  .1
االتجىا  العىام للتغييىر، فضىال  عىن أنهىا باجتهاد لخلق هذا المستقبل، وللرؤية ثالث وظائا تتمثل في أنها توض  

 راد بسىىرعةفىى ر مىىن األتبسىىط وتفسىىر اآالف مىىن القىىرارات، باإلضىىافة إلىىى أنهىىا تسىىاعد علىىى تنسىىيق اإلجىىراءات لكثيىى 
( ؛ كما تصا 2013وكفاءة، وبالتالي تعطى معنى للعمل، وتشجع العاملين، وتؤسس للتميز في العمل )عجوة، 

 Fryمنظمة، وتشرح أسباب اتخاذ هذا الطريق كما توضى  الوضىع الحىالي للمنظمىة )رؤية الطريق المستقبلي للال
et al., 2011 .) 

مصىىحوبة بتوقىىع تحقيىىق اإلنجىىاز، أمىىا اإليمىىان فهىىو يضىىيي رغبىىة الالل هىىو مىى األ: Hope/Faithاألمةةو واإليمةةا   .2
لوب ومتوقع سوف يىتم تحقيقىه، اليقين إلى األمل، ويقوم على القيم والسلوكيات التي تؤكد الثقة في أن ما هو مط

د األفىىرا ويعتبىر كىىل مىىن األمىىل واإليمىىان مصىىدر ثقىىة بىىأن المنظمىة سىىوف تحقىىق رسىىالتها وأهىىدافها، كمىىا أنىىه يسىىاعد
 (.2016ونوا إيجابيين عند النظر للمستقبل )عيسى، على أن يك

لتكامىل والتنىاغم والرفاهيىة إن حب اإليثار في القيىادة الروحيىة يعنىى الشىعور با: Altruistic Loveحب اإليثار  .3
ديىد تحي يمكىن التي يصل إليها القائد من خالل الرعاية واالهتمام والتقدير للنفس وللغير، ومن خىالل هىذا التعريى 

الخاصىىة باإليثىىار وهىىى )الصىىبر، الكىىرم، اللطىىا، عىىدم الحسىىد، السىىماحة، التواضىىع، نكىىران الىىذات، ضىىبط  القىىيم
(. ويظهر حب اإليثار كمرادف لألعمال الخيرية من خالل )الرعاية، Fry, 2003ثقة، الوالء، الصدق )النفس، ال

إليثار له القدرة على التغلب علىى التىأثير ا أن حب اكمخرين(، عدم األنانية، الوالء، واالهتمام، وتقدير الذات واآ
مثىل  النزاهىة، ت حىب اإليثىار مجموعىة مىن القىيم السلبى للمشاعر الهدامة مثل الخىوف والغضىب، كمىا ينىدره تحى 
 (. Fry et al., 2011الصبر، التسام ، التواضع، العرفان، الثقة، الوالء، التعاطا )
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 فىالنهم يسىتمدون  بىذلك قيىامهم وعنىد اآخىرين؛ خدمىة خالل من يالرق ربةجت لىإ عوةالد تشير: Callingالدعوة  .4
أيضىا   يسىعون  ولكىن عملهىم، خىالل مىن والكفىاءة اإلتقىان إلىى فقىط ال يسىعون  العىاملين ألن حياتهم في وهدفا   ا  معن

 ئصالخصىا نمى  واحىدة وتعىد الىدعوة االجتماعيىة القيمىة. المعىاني بعىض يحمىل العمىل بأن شعور على للحصول
التفىاني فىي  إلىى واألخىالق التىي تىدعو المعرفىة خصائص على تركز ألنها عام بشكل المهني المتميزة في المجال

 مواجهىة علىى قىادرين المنظمىات قىادة يكىون  ولكىى المقدمىة. الخىدمات وجىودة الىوظيفي وااللتىزامالعمىالء  خدمىة
 الهىدف، ومىن ثىم تمثىل وتحديىد العامىل كةار مشى  خالل من بالدعوة الشعور تطوير المختلفة عليهم العمل تحديات
اإلنجىازات )الحكىيم ومهىدى،  أعظىم تحقيىق علىى وقادرة مفيدة وقيمة الفرد حياة أن على المشاعر التي تدل الدعوة

2017 .) 

 المنظمات، ووفقا  لهذا إليها واالجتماعية التي تسعى الثقافية القيم العضوية وتشمل: Membershipالعضوية  .5
 إلى  ينبع الشعور وهذا  مقدر،  بأنه والمتمثلة في شعور  أساسية  األكثر الحاجات على يركز العامل ن م فالفهو الم

والعضوية في   االجتماعي التفاعل  خالل  من واالتصاالت التي تحدث المتبادلة العالقات من حد كبير
 من جزء إلى نتمون م يهنأ أو نيالبي بالرابط وشعورهم انتمائهم قيمة على  الجماعات؛ أيضا  يوكد العاملون 

 ألعضاء دم نموذجا  تق ألنها الروحية  الرفاهية إيجابي في تحقيق بشكل الروحية أكبر، وتؤثر القيادة مجتمع
 ما كل األمل/اإليمان في بذل يولد مشتركة بما رؤية واشتراكهم في تطوير يثاراإل حب قيم على مبنيا   المنظمة

 وتحدث للحياة معنى يبالدعوة التي تعط الشعور وينعكس على يينيسالرئ حةالمصل أصحاب رؤية لتحقيق يلزم
 (. 2017)الحكيم و مهدى،   فرقا  

 البحثمشكلة 
يتضى  وجىود فجىىوة بحثيىة تتمثىىل فىي أنىىه لىم يىىتم  دراسىة العالقىة بىىين القيىادة الروحيىىة وسىلوك المواطنىىة التنظيميىة مىىن 

علىىى مقيىىاس  تاعتمىىدالدراسىىة أن األردنيىىة؛ كمىىا  اشىىميةلهلمملكىىة افنىىادق العقبىىة باب أردنيىىة وخاصىىةخىىالل أي دراسىىة 
Fry et al., 2005)) ن، حىب اإليثىار، الىدعوة، المكىون مىن خمسىة أبعىاد )الرؤيىة، األمىل واإليمىا للقيىادة الروحيىة

 وهو ما لم يستخدم كثيرا  بالدراسات السابقة. ،العضوية(

  البحث أهداف
 يمية في الفنادق.نة التنظسلوك المواطو  ة الروحيةتحديد مستوى تطبيق مفهوم القياد .1
 الروحية في تعزيز سلوك المواطنة التنظيمية.قياس أثر القيادة  .2

 منهج البحث
الذي يستخدم لقياس مدى الصدق   )أ( اإلحصاء الوصفي  تم االعتماد على معامل ألفا كرونباخ تقوم الدراسة على 

إلحصاء االستداللي  حيث اعتمد الباحث ا)ب( ية الفقرات؛ همد من مدى أ والثبات لفقرات قائمة االستقصاء والتأك
معامل  في تحليل بيانات البحث على أساليب اإلحصاء التحليلي الختبار صحة الفروض وهذ  األساليب ما يلي  

ى التابع؛ معامل التحديد ويستخدم لقياس أثر المتغيرات المستقلة علت االستبيان؛ فقرا ارتباي بيرسون لقياس صدق
 ل االرتباي لقياس العالقة بين المتغيرات المستقلة والتابعة.اممع
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 معامالت الصدق والثبات لقائمة االستقصاء
الباحىث بالتأكىد مىن صىدق االسىتبيان يقصد بصدق االستبيان أن تقيس فقرات االستبيان مىا وضىعت لقياسىهث وقىد قىام 

المقيىاس وقيىاس  قبل اعتماد استمارة االستبيان من قبل الباحث، وما تضمنته من أس لة كان البىد مىن اختبىار صىدقو 
 المحكمين الصدق الظاهري.ثبات استمارة االستبيان من قبل 

بىات اسىتمارة االسىتبيان تىم اختيىار للتأكىد مىن قيىاس ثقياس ألفا كرونباخ للصدق والثبةات السةتمارة االسةتبيا :  -
عامىىل ألفىىا كرونبىىاخ والتىىي أظهىىرت جميىىع معىىامالت الثبىىات وبىىذلك تتميىىز جميىىع مجىىاالت االسىىتبيان بدرجىىة مىىن م

ين رئيسىىيين أوقسىىمت إلىىى جىىز الدراسىىة وتىىم إعىىداد قائمىىة االستقصىىاء بحيىىث تشىىمل كىىل متغيىىرات موضىىوع  الثبىىات.
 ( فقىرة.20لروحيىة ويتكىون مىن )اوهو عبارة عن الجزء الخىا  بالقيىادة  :األولالجزء  وذلك على النحو التالي 

 ( فقرة .28وهو الجزء الخا  بسلوك المواطنة التنظيمية ويتكون من ): الجزء الثاني

 مجتمع البحث
تم إجراء البحث على مجموعة من الفنادق بمدينة العقبة بىاألردن نظىرا  لتنىوع السالسىل العالميىة بهىا، حيىث بلى  عىدد  

نجىوم(، وقىد قىام الباحىث باختيىار تلىك  ةفندقا  من ف ة األربع 12 –نجوم  ةة الخمس فنادق من ف 8فندقا  ) 20الفنادق 
البحث على عينىة مىن العىاملين بالفنىادق، وتىم اختيىار عينىة عشىوائية  الفنادق لتطبيق البحث الميداني عليها، واقتصر

 (.2019ة عام )ي( مفردة وذلك حتى نها6500حيث بل  عددهم )طبقية من العاملين بالفنادق المختلفة 

 :عينة البحث
نجوم في منطقىة العقبىة، وتىم اختيىار عينىة عشىوائية  ةوالخمس ةبالفنادق األربع اقتصر البحث على عينة من العاملين

%( 95لجىىداول حجىىم العينىىة عنىىد معامىىل ثقىىة ) ا  قىى ( مفىىردة وذلىىك طب30طبقيىىة مىىن العىىاملين بالفنىىادق المختلفىىة بلغىىت )
( اسىتمارة لىنقص اإلجابىات المتعلقىة أو 195( استمارة، وتم اسىتبعاد عىدد )600عدد ) ع%(، وتم توزي5ونسبة خطأ )
جمىىىىالي عىىىىىدد االسىىىىتمارات الصىىىىحيحة والصىىىىالحة للتحليىىىىىل إحصىىىىىائي وبالتىىىىالي يصىىىىب  حيتها للتحليىىىىل اإللعىىىىدم صىىىىال
  .( استمارة405اإلحصائي )

 والمناقشة النتائج
 معامالت الصدق والثبات لقائمة االستقصاء

من قياس ثبات استمارة االستبيان تم اختيار معامل ألفا كرونبىاخ والتىي أظهىرت جميىع معىامالت الثبىات وبىذلك  أكدللت
 تتميز جميع مجاالت االستبيان بدرجة من الثبات.

 معامل ألفا كرونباخ للصدق والثبات لقائمة االستقصاء  ( 1جدول )
 الصدق  الثبات المتغيرات م
 0.888 0.788 القيادة الروحية   1
 0.939 0.882 المواطنة التنظيمية 2

يتبين من الجىدول السىابق أن جميىع معىامالت الصىدق لجميىع مجىاالت االسىتبيان صىادقة لمىا وضىعت لىه وهىذا يعنىي 
 أن قيمة معامل الصدق لجميع فقرات االستبيان.
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 اإلحصاء الوصفي لنتائج الدراسة الميدانية 
 تحليو أبعاد القيادة الروحية

 ( المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمتغير القيادة الروحية. 2ول )جد
 الوزن النسبي االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي األبعاد م
 %62.97 1.055 3.15 الرؤية 1
 %61.65 1.037 3.08 األمل )اإليمان( 2
 %62.36 1.031 3.12 حب اإليثار 3
 %63.99 1.013 3.20 الدعوة 4
 %61.43 0.978 3.07 يةالعضو  5

وبعىد  الدرجىة الكليىة إلجابىات أفىراد العينىة علىى الفقىرات  المرتبطىة ببعىد الرؤيىة يتض  مىن بيانىات الجىدول السىابق أن
 .جاءت متوسطة األمل )اإليمان( وبعد حب اإليثار وبعد الدعوة وبعد العضوية جميعها 

 تحليو أبعاد سلوك المواطنة التنظيمية

 حسابي واالنحراف المعياري لمتغير سلوك المواطنة التنظيمية وسط ال( المت3جدول )
 النسبيالوزن   االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي الفقرة م
 %62.96 1.006 3.15 يثاراإل 1
 %65.39 0.992 3.27 الكياسة 2
 %63.71 0.989 3.19 الروح الرياضي 3
 %63.47 0.960 3.17 يقظة الضمير 4
 %66.77 1.027 3.34 لحضاري السلوك ا 5

وبعىد  المرتبطىة ببعىد اإليثىارالدرجىة الكليىة إلجابىات أفىراد العينىة علىى الفقىرات   يتض  من بيانات الجىدول السىابق أن
 ة.جاءت متوسطد يقظة الضمير وبعد السلوك الحضاري جميعها وبع الكياسة وبعد الروح الرياضي 

 اطنة التنظيميةك المو تحليو العالقة بين القيادة الروحية وسلو 
الفنىىادق موضىىع  يفىى  العىىاملينيتطىىرق هىىذا الجىىزء لدراسىىة العالقىىة بىىين القيىىادة الروحيىىة وسىىلوك المواطنىىة التنظيميىىة بىىين 

 التطبيق.
 بعاد المواطنة التنظيمية لدى العاملينأمعامو االرتباط بين القيادة الروحية و  .1

 اد سلوك المواطنة التنظيميةحية وأبع( ملخص معامل االرتباي بين القيادة الرو 4جدول )
 الحضاري السلوك  يقظة الضمير الروح الرياضية  الكياسة اإليثار  المتغير

القيادة 
 الروحية 

 0.242 0.233 0.326 0.331 0.564 معامل االرتباي
 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 المعنوية
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أبعىاد سىلوك المواطنىة  بىين القيىادة الروحيىة و حصىائيةداللىة إ الجدول السابق أن هناك ارتباطا  معنويىا  ذا منويتض  
هىىذ   أن(، ويتبىىين كىىذلك 0.001عنىىد مسىىتوى المعنويىىة )فىىي الفنىىادق موضىىع الدراسىىة التنظيميىىة جميعىىا  لىىدى العىىاملين 

وقد تم قيىاس االنحىدار لتحديىد  (.Mahembe and Engelbrecht, 2014العالقة إيجابية ويتفق ذلك مع دراسة )
 لتأثير كما يلى.مة هذا اقي

 يثاربعد اإل .1
 اإليثار((عالقة القيادة الروحية بالمواطنة التنظيمية بعد ( 5جدول )

 الخطأ المعياري  معامل التحديد المعدل معامل التحديد
0.318 0.316 3.682 

فىىي  سىىر التغيىىرالقيىىادة الروحيىىة تف وهىىو مىىا يعنىىي أن 2R  =0.318معامىىل التحديىىد يتضىى  مىىن الجىىدول السىىابق أن  
ممةةا سةةبك يمكةةن القةةول ب نةة   تغيىىر يطىىرأ علىىى اإليثىىار لىىدى العىىاملين. أي% مىىن 31.8اإليثىىار لىىدى العىىاملين بنسىىبة 

  (.2000ويتفق ذلك مع دراسة)زايد،ر يثان القيادة الروحية وسلوك اإلوجد عالقة بيت

 :بعد الكياسة .2
 ( )الكياسة عالقة القيادة الروحية بالمواطنة التنظيمية بعد( 6جدول )

 الخطأ المعياري  معامل التحديد المعدل معامل التحديد
0.109 0.107 3.947 

القيادة الروحية تفسر التغير في الكياسة لدى  وهو ما يعني أن 2R  =0.109معامل التحديد يتض  من الجدول أن 
يوجىىد أثىىر   نةة ن القةةول بممةةا سةةبك يمكةة % مىىن أي تغيىىر يطىىرأ علىىى الكياسىىة لىىدى العىىاملين. 10.9العىىاملين بنسىىبة 

 ,Johen)ويتفق ذلك مع دراسىة  الكياسة لدى العاملين في الفنادق موضع الدراسةألبعاد القيادة الروحية في معنوي 
2005). 

 الرياضيبعد الروح  .3

 )الروح الرياضي(عالقة القيادة الروحية بالمواطنة التنظيمية بعد ( 7جدول )
 معياري الخط  ال لمعامو التحديد المعد معامو التحديد

0.106  0.104  3.19203 

القيىىادة الروحيىىة و تفسىىر التغيىىر فىىي الىىروح  وهىىو مىىا يعنىىي أن 2R  =0.106معامىىل التحديىىد يتضىى  مىىن الجىىدول أن 
ممةةا سةةبك يمكةةن % مىىن أي تغيىىر يطىىرأ علىىى الىىروح الرياضىىية لىىدى العىىاملين. 10.6الرياضىىية لىىدى العىىاملين بنسىىبة 

 الىروح الرياضىية لىدى العىاملين فىي الفنىادق موضىع الدراسىة القيىادة الروحيىة فىياد معنىوي ألبعى يوجد تىأثير  القول ب ن 
 (.2015ويتفق ذلك مع دراسة )المصري،
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 بعد يقظة الضمير .4

 )يقظة الضمير(عالقة القيادة الروحية بالمواطنة التنظيمية بعد  ( 8جدول )
 الخط  المعياري  معامو التحديد المعدل معامو التحديد

0.054 0.052 4.287 

تفسر التغير في يقظة  القيادة الروحية وهو ما يعني أن 2R  =0.054أن معامل التحديد يتض  من الجدول السابق 
القةول ممةا سةبك يمكةن % من أي تغير يطىرأ علىى يقظىة الضىمير لىدى العىاملين. 5.4الضمير لدى العاملين بنسبة 

ويتفىىق  ع الدراسىىةموضىى  لىىدى العىىاملين فىىي الفنىىادق ظىىة الضىىميريقحيىىة فىىي القيىىادة الرو يوجىىد تىىأثير معنىىوي ألبعىىاد  ب نةة 
 (.2002ذلك مع دراسة )المسدي،

 الحضاري بعد السلوك  .5

 )السلوك الحضاري( عالقة القيادة الروحية بالمواطنة التنظيمية بعد ( 9جدول )
 الخطأ المعياري  معامل التحديد المعدل معامل التحديد

0.058 0.056 3.9897 

القيىىادة الروحيىىة تفسىىر التغيىىر فىىي  وهىىو مىىا يعنىىي أن 2R  =0.058أن معامىىل التحديىىد ل السىىابق   مىىن الجىىدو يتضىى 
ويتفىق ذلىك  لىدى العىاملين الحضىاري % من أي تغيىر يطىرأ علىى السىلوك 5.8لدى العاملين بنسبة  الحضاري السلوك 

 .(2013 مع دراسة )القحطاني،

 نتائج البحث
 لعالقة بموضوع البحث وذلك على النحو التالي همة ذات املالنتائج ايمكن استخال  بعض 

توصل البحث إلىى أنىه توجىد مجموعىة مىن األبعىاد الالزمىة لتطبيىق القيىادة الروحيىة )الرؤيىة، األمىل أو اإليمىان،  –
 حب اإليثار، الدعوة، العضوية(.

 لعاملين في الفنادق.ظيمية لدى ااطنة التنأثبت البحث أن هناك عالقة إيجابية بين القيادة الروحية وسلوك المو  –
أبعىىاد سىىلوك المواطنىىة التنظيميىىة )اإليثىىار، الكياسىىة،  علىىىيجىىابي ألبعىىاد القيىىادة الروحيىىة إبىىين البحىىث وجىىود أثىىر  –

 الروح الرياضية، يقظة الضمير، السلوك الحضاري(.

 التوصيات
علىى  والعملرضا العاملين  التي تزيد مناالهتمام بتوفير المتطلبات والخطوات الالزمة لتطبيق القيادة الروحية و  –

 ومراعاة القدرات المختلفة للعاملين. األردنية توفير المعلومات الكافية حولها في الفنادق
أو اإليمان، حب اإليثار، الدعوة،  األملة، ضرورة االهتمام بتوفير األبعاد الالزمة لتطبيق القيادة الروحية )الرؤي –

 العضوية(.
ة اإليجابيىىة بىىين القيىىادة الروحيىىة وسىىلوك المواطنىىة التنظيميىىة لىىدى العىىاملين فىىي طبيعىىة العالقىى ضىىرورة االهتمىىام ب –

 .الفنادق
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ياسىة، الىروح يجىابي ألبعىاد القيىادة الروحيىة علىى أبعىاد سىلوك المواطنىة التنظيميىة )اإليثىار، الكاالهتمام باألثر اإل –
تمىام بالوسىائل واألبعىاد الالزمىة ى زيىادة االهمىن خىالل العمىل على  الرياضية، يقظىة الضىمير، السىلوك الحضىاري(

 لتحسين سلوك المواطنة التنظيمية.
يجىاد الحلىول إبزيىادة مشىاركة العىاملين علىى اخىتالف أنىواعهم )الرجىل والمىرأة( فىي  ردنيىةاأل أن تهتم إدارة الفنادق –

 ورة أفضل.التي يتطلبها العمل بطريقة منطقية والعمل على حل المشاكل التي تواجه الفنادق بص
اعيىة ورة العمل من قبل الفنادق على زيادة االهتمام بالعمل الجماعي الذي يعتمد على تفعيل العالقىات الجمضر  –

 .ردنيةاأل دقبين العاملين في الفنا

 قائمة المراجع 
 المراجع باللغة العربية

في جهاز األمن  لدى العاملين بداعياإل(، "األنماي القيادية وعالقتها بالسلوك 2017) عرابيالبنا، محمد أحمد  -
العليا في قطاع غزة"، رسالة ماجستير، البرنامج المشترك بين أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات  الداخلي

 .وجامعة األقصى، فلسطين
(،محددات سلوك المواطنة التنظيمية، المجلة العلميىة لالقتصىاد والتجىارة  كليىة 1994جاب هللا، رفعت محمد، ) -

 العدد األول. شمس،جامعة عين  التجارة،
 17 –. 17  (، "اإلدارة  علم وتطبيق". عمان  دار المسيرة،2000) هللا  وجاد الجيوسي -
(،"القيىىادة الروحيىىة وتأثيرهىىا فىىي االسىىتقامة التنظيميىىة"، مجلىىة 2017الحكىىيم، ليىىث يوسىىا ومهىىدى، ممىىال كىىاظم ) -

  .88-53،     2عدد ، ال19القادسية اإلدارية واالقتصادية، المجلد 
 .  1 ,(5)134-.167مجلة الدنانير. ثر القيادة التحويلية في إدارة المواهبأ(. 2006حمد عالء دهام. )  -
 خيضير محمد جامعة حالة دراسة:الوظيفي المسار تطوير القيادية في األنماي (، "أثر2016رشيد، جغام ) -

 ائر.بسكرة"، رسالة ماجستير، جامعة محمد خضير ببسكرة، الجز 
المصري  (، "تنمية سلوك المواطنة التنظيمي للعاملين في شركات قطاع األعمال 2000د)زايد، عادل محم -

 . 55دراسة تطبيقية، مجلة المحاسبة واإلدارة والتأمين، جامعة القاهرة، كلية التجارة، العدد  
  التنظيميك المواطنة بسلو  (،"قدرة بعض الخصائص الشخصية والتنظيمية على التنبؤ2005، شعبان)السيسي -

المجلة العلمية للتجارة والتمويل، جامعة طنطا، تطبيقية على مستشفيات الهي ة العامة للتأمين الصحي"، دراسة 
 .الثانيالعدد  كلية التجارة، المجلد الثاني،

مارسة (، "نظرية القيادة التحويلية  دراسة مقارنة لالنعكاسات على م2015الطيي ) المولى، عصام عبد عبد -
الشرق  لة ماجستير، جامعةللوصول إلى نظرية مجذرة""، رسا يظمات األعمال العربية بحث نوعالقيادة في من

 األوسط، األردن. 
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(. درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية بدولة الكويت ألبعاد القيادة 2014العتيبي، تركي الحميدي جزاع. ) -
.  Childhood andء المهني لديهمتها على تحسين األداالتحويلية من وجهة نظر المعلمين وانعكاسا

29.-93(2725), 1 Journal,Education  
(، "القيادة الروحية  دراسة تطبيقية على المدارس، المجلة المصرية  2013أحمد ) فتحيعجوة، أحمد محمد  -

 . 25-1،      4، العدد 37للدراسات التجارية، المجلد  
يقية على  الروحية في االلتزام التنظيمي  دراسة تطب "أثر تطبيق القيادة (،2016عيسى، أحمد السيد أحمد )  -

 .  180-134،     2العاملين بجامعة الطائا، مجلة التجارة والتمويل، العدد 
 ، جامعةموظفي دراسة استطالعية آراء– العامة المؤسسات في التحويلية (،القيادة2001سالم) أحمد الغامدي -

 السعودية.  سعود، الملك
(. دور القيادة الروحية في تعزيز التماثل 2012)صدام كاظم محمد.  الخزاعيو غباش الغزالي فاضل راضي  -

 . 75-95مجلة القادسية للعلوم اإلدارية واالقتصادية(.( التنظيمي )دراسة تحليلية في العتبة العلوية المطهرة(
 من للمعلمين التنظيمية  المواطنة بسلوك قتهاوعال المدارس لمدراء القيادية (، " األنماي2013، سند )القحطاني -

رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة أم القرى  (جدة بمحافظة الثانوية المرحلة مدارس معلمي نظر وجهة
   السعودية.

(،" محددات سلوكيات المواطنة التنظيمية  دراسة تطبيقية على القطاع  2002عادل عبد المنعم،) المسدى، -
 (. 1لية التجارة، جامعة طنطا، العدد ) ك مية للتجارة والتمويل،غربية"، المجلة العلالمصرفي بمحافظة ال

وعالقته بسلوك المواطنة  التنظيمية  دراسة ميدانية على  الوظيفي(، "االنغماس 2015، محمد شفيق سعيد )المصري  -
ة األزهر،  علوم اإلدارية، جامعالمستشفيات الحكومية في قطاع غزة، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية االقتصاد وال

 فلسطين.

المنظمات (، "سلوك المواطنة التنظيمية كأداة للفعالية التنظيمية في 2014، حمزة، منصور، بن زاهى )معمري  -
 . 54-43،     14الحديثة"، مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية، العدد 

 جامعة المنصورة.  التجارة، كلية ية والتنظيمية،(، المهارات السلوك2007، عبد الحميد عبد الفتاح، )المغربي -
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The Effect of Spiritual Leadership on Enhancing Organizational 

Citizenship Behavior: An Empirical Study on Some Jordanian Hotels  
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ARTICLE INFO           Abstract 

This research aims at investigating the effect of Spiritual 

Leadership on enhancing organizational citizenship behavior at 

Aqaba hotels in Jordan. Questionnaires were distributed 

among the employees of four and five-star hotels at Aqaba. 

The collected data were statistically processed and analyzed by 

SPSS. The results showed that there was a positive relationship 

between spiritual leadership and organizational citizenship 

behavior. The research recommends that hotels in Jordan need 

to adopt the concept of spiritual leadership with its various 

dimensions in order to develop organizational citizenship 

behavior among the employees effectively. 
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