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 جامعة مدٌنة السادات -مدرس بكلٌة السٌاحة والفنادق 1
 

 ملخصال

التعرف علً العالقة بٌن القٌادة التحوٌلٌة فً الفنادق الخمس نجوم بشرم إلً تهدف الدراسة 
 استخدامتم  هذا الهدفولتحقٌق . التنظٌمٌة فً ظل وجود القوة التنظٌمٌة كمتغٌر وسٌط والفاعلٌةالشٌخ 

 من مجتمع الدراسةٌتكون و لجمع بٌانات الدراسة. استبٌان استمارةالمنهج التحلٌلً، وتم تصمٌم 
، استمارة استقصاء 082 نحو تم توزٌعحٌث  خمس نجوم بشرم الشٌخالإدارات الفنادق المدٌرٌن فً 
 استخداموتم . % 81,1بلغت  استجابةاستمارة، بنسبة  002 الصالحة للتحلٌل االستماراتوبلغ عدد 

. وقد SAS V.9.1و  SPSS V.25و  IRTPROثالث برامج إحصائٌة لتحلٌل بٌانات الدراسة وهم 

أن هناك تؤثٌر معنوي وإٌجابً للقٌادة التحوٌلٌة علً كل من  توصلت الدراسة إلً عدة نتائج أهمها:
 الفاعلٌةالتنظٌمٌة والقوة التنظٌمٌة، وكذلك هناك تؤثٌر معنوي وإٌجابً للقوة التنظٌمٌة علً  الفاعلٌة

فً العالقة بٌن القٌادة  التنظٌمٌة. كما توصلت الدراسة إلً أن القوة التنظٌمٌة تلعب دوراً وسٌطاً 
 خمس نجوم بشرم الشٌخ.الة فً الفنادق التنظٌمٌ والفاعلٌةالتحوٌلٌة 

 .شرم الشٌخ، الفنادق الخمس نجوم، القوة التنظٌمٌة، التنظٌمٌةفاعلٌة ال: القٌادة التحوٌلٌة، 

 مقدمة
ن أذ إ، تطوٌر القدرات القٌادٌة لمدٌرٌها الفندقٌة مً والتقنً على المنظماتالتطور العلفرض 

له صلة وثٌقة بنمط القٌادة الذي ٌعتمده القائد، وعلى مدى تؤثٌره على نوع الفندقٌة داء المنظمة أ
داء أومصدر القوة التً ٌمارس من خاللها القٌادة على اآلخرٌن، فالقوة والقٌادة هما األساس فً كٌفٌة 

دٌر بالذكر أن غالبٌة المإسسات الفندقٌة تعتمد علً أسالٌب إدارٌة وج، بفاعلٌة المنظمات ألعمالها
تقلٌدٌة ومع تزاٌد وتٌرة المنافسة وحدتها أصبح لزاماً علٌها البحث عن أسالٌب إدارٌة حدٌثة لتطوٌر 

ٌإثر فنمط القٌادة المتبع  ،( حتً تتمكن من الصمود أمام المنافسة الشرسة0212السعٌد، و الزقأدائها )
 ،القوة التنظٌمٌة ستخدامإاألمر الذي ٌستلزم  ،ً أدائها وقدرتها علً تحقٌق أهدافها بكفاءة وفعالٌةعلسلباً 
ألعمالها فالقوة هً الشًء األكثر فً تفسٌر كٌفٌة أداء المنظمات  رئٌسٌاً  تعد القوة التنظٌمٌة عامالً حٌث 

قوة التؤثٌر كما أن  ،ستراتٌجٌتها وقراراتهاإأهمٌة فً حٌاة المنظمات لتؤثٌرها فً فاعلٌة المنظمة و
 .(0222وحسٌن،  دوسة) ٌجابٌة تجاه القائد والمنظمةإ نتائجلى إإدي تالذاتٌة 

ساهم أن ت للقٌادة التحوٌلٌةاإلجابة علً التساإل الرئٌسً التالً: كٌف ٌمكن  فًمشكلة الدراسة  تكمنو
؟ للمدٌرٌن القوة التنظٌمٌة استخدامبالفنادق المصرٌة وذلك من خالل  التنظٌمٌة الفاعلٌةفً تعزٌز 

 وٌتفرع من هذا التساإل التساإالت الفرعٌة اآلتٌة:
 ؟الفنادق الخمس نجوم بشرم الشٌخفً  للقٌادة التحوٌلٌةما هو مدى ممارسة القٌادات اإلدارٌة  -
 الدراسة؟لفنادق عٌنة فً ا التنظٌمٌة الفاعلٌة تطبٌق مستوىهو  ما -
 ؟التنظٌمٌة الفاعلٌةفً الفنادق علً مستوي القٌادة التحوٌلٌة إثر تهل  -
 ؟عٌنة الدراسة فً الفنادق التنظٌمٌة الفاعلٌةمستوي علً القوة التنظٌمٌة إثر تهل  -

 

 الفاعلٌةوالقوة التنظٌمٌة القٌادة التحوٌلٌة ووالمتمثلة ب همتغٌراتهمٌة أٌستمد البحث أهمٌته من خالل 
لذلك و، وبقائها الفنادق، وذلك لما تمثله من دور حاسم فً نجاح فنادقفادة الإوالتً تسهم فً التنظٌمٌة 

 الفاعلٌةمستوي ز ٌتعزالقٌادة التحوٌلٌة والقوة التنظٌمٌة فً إدٌه تمن الدور الحٌوي الذي  نطالقاً إ
 :خالل ما ٌلًمن ا ضٌحهفؤهمٌة البحث ٌمكن تو، الفنادقفً  التنظٌمٌة

 .فً الفنادق المصرٌة التنظٌمٌة الفاعلٌة، وأثرها علً قٌادة التحوٌلٌةالالدراسات التً تناولت  قلة -
بالفنادق  التنظٌمٌة الفاعلٌةمستوي علً القٌادة التحوٌلٌة تناولت أثر  باإلضافة إلً ندرة األبحاث التً -

 كمتغٌر وسٌط.القوة التنظٌمٌة المصرٌة فً ظل وجود 
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أهمٌة الدور الذي تإدٌه القٌادة التحوٌلٌة فً المنظمات من خالل السعً إلى إثارة األفراد وتحفٌزهم،  -
 .بٌن العاملٌنوالتفاعل وتبادل الخبرات التنظٌمٌة  الفاعلٌةستفادة المثلى من طاقاتهم فً تحسٌن واإل

ألعمالها فالقوة هً الشًء األكثر فً تفسٌر كٌفٌة أداء المنظمات  رئٌسً عاملكالقوة التنظٌمٌة  أهمٌة -
 .ستراتٌجٌتها وقراراتهاإً فاعلٌة المنظمة وعلهمٌة فً حٌاة المنظمات لتؤثٌرها أ

فنادق فئة للٌإدي إلً نتائج هامة  التنظٌمٌة الفاعلٌةالقٌادة التحوٌلٌة علً مستوي أثر  اإلهتمام بدراسة -
 األخرى.المإسسات السٌاحٌة والفندقٌة كذلك ، والخمس نجوم

ذلك علً مستوي فاعلٌتهم التنظٌمٌة، وتحسٌن  وانعكاس، القٌادة التحوٌلٌةأهمٌة تحسٌن مستوي  -
 . مدراء الفنادق الوظٌفً لدي االرتباط، وزٌادة انتمائهممستوي 

 الفاعلٌةومستوي القٌادة التحوٌلٌة كوسٌط فً العالقة بٌن القوة التنظٌمٌة الدور الذي تلعبه  توضٌح -
، ومن التنظٌمٌة الفاعلٌةلدعم وتعزٌز أفضل األدوات اإلستراتٌجٌة  اختٌارومساعدتهم فً ، التنظٌمٌة
 .المستدامة لتلك الفنادق لمٌزة التنافسٌةثم تحقٌق ا

 

 تهدف الدراسة إلً تحقٌق األهداف التالٌة:
للوصول لمرحلة  المدٌرٌنالضوء علً أهمٌة القٌادة التحوٌلٌة، وكٌف ٌمكن للفندق دفع  إلقاء -

 .القوة التنظٌمٌةالتنظٌمٌة عبر آلٌات عمل وممارسات  الفاعلٌة

 الفنادق فئة الخمس نجوم بشرم الشٌخ.فً القٌادة التحوٌلٌة دراسة مدى ممارسة  -

 فئة الخمس نجوم بشرم الشٌخ.الفنادق فً ممارسة القوة التنظٌمٌة للمدٌرٌن تحلٌل مستوى  -

 التنظٌمٌة فً الفنادق فئة الخمس نجوم بشرم الشٌخ. الفاعلٌةو القٌادة التحوٌلٌةدراسة العالقة بٌن  -

 .فً الفنادق التنظٌمٌة الفاعلٌةقٌادة التحوٌلٌة علً القوة التنظٌمٌة وللاألثر المباشر  استكشاف -

 التنظٌمٌة. الفاعلٌةللقوة التنظٌمٌة للمدٌرٌن علً مستوي قٌاس األثر المباشر  -

 الفاعلٌةوالقٌادة التحوٌلٌة تعزٌز العالقة بٌن ل للقوة التنظٌمٌة الضوء علً الدور الوسٌط إلقاء -
 التنظٌمٌة فً الفنادق فئة الخمس نجوم بشرم الشٌخ.

 الفرض الرئٌسً التالً: اختبارتقوم الدراسة علً 
تإثر القٌادة التحوٌلٌة علً الفاعلٌة التنظٌمٌة فً وجود القوة التنظٌمٌة كمتغٌر وسٌط فً الفنادق : 1ف

 .خمس نجوم بشرم الشٌخ
 :وٌنقسم هذا الفرض إلً ثالث فروض فرعٌة علً النحو التالً

 .تإثر القٌادة التحوٌلٌة علً القوة التنظٌمٌة فً الفنادق خمس نجوم بشرم الشٌخ: 1/1ف 
 .تإثر القٌادة التحوٌلٌة علً الفاعلٌة التنظٌمٌة فً الفنادق خمس نجوم بشرم الشٌخ: 1/0ف 
 .تإثر القوة التنظٌمٌة علً الفاعلٌة التنظٌمٌة فً الفنادق خمس نجوم بشرم الشٌخ: 1/3ف 

 

 

حات مفصلة للواجبات والمهمات ٌأن القٌادة التحوٌلٌة تقدم للمرإوسٌن توض (0222) عباسرى ٌ
 م عن طرٌق الحوار، وكذا إشراكهم فً صناعة القرارات التنظٌمٌة، وتجعلهم ٌقدمون حلوالً بهالمنوطة 

ادة التً القٌ القٌادة التحوٌلٌة بؤنها تعرٌفوٌمكن  لتزام بالحلول الروتٌنٌة.عن اإل بداعٌة للمشكالت بعٌداً إ
التابعٌن وتحول  استثارةتتمتع بمستوى عالً من السلوك األخالقً والقٌم النبٌلة حٌث تعمل على 

الذاتٌة لمستوى أعلى من الوعً بالقضاٌا الرئٌسٌة، وهً تعتمد فً ذلك على مزٌج من  اهتماماتهم
دفعهم وتمكٌنهم من أجل لهام اآلخرٌن وإثارة حماسهم وإالجاذبٌة الشخصٌة )الكارٌزما(، والقدرة على 
 تحقٌق معدالت أداء تفوق المعدالت العادٌة.

 )العمري، تحدٌاتالقدرة على مواجهة ولها  الحدٌثة القٌادةأنماط تعد القٌادة التحوٌلٌة من و
 ,Saenzستوعب مشاعر وقٌم وإبداع أتباعه وٌطور االبتكار )ت انهلكو تهاأهمٌ وترجع (،0228
ن خالل تعزٌز القٌم العلٌا نحو تحقٌق األهداف م وتحفٌزهم العاملٌنعملٌة دفع تتم و ،(2011

  .األخالقٌةو
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ه وخلق البٌئة المناسبة ٌوسإبمستوى مر االرتقاءائد على ققوم على قدرة التالقٌادة التحوٌلٌة لذا ف
والفاعلٌة وى عال من األداء وتشجٌع القدرات اإلبداعٌة وتطوٌرها للوصول إلى مست ،لإلبداع والتطوٌر
( عدداً من مفاهٌم القٌادة التحوٌلٌة وفقاً 0212) وقد ذكر علوان .(0212)علوان،  لتحقٌق األهداف

 (.1)جدول آلراء بعض الباحثٌن كما ٌوضحها 

 م القٌادة التحوٌلٌة ٌها( مف1جدول )  

Daft and 

Noe,2001:14 
هً التً تمكن القائد من إٌصال رسالة المنظمة ورإٌتها المستقبلٌة بوضوح 

 واحتراملتابعٌن وتحفٌزهم من خالل إظهار سلوكٌات أخالقٌة عالٌة وبناء ثقة ل
 لتحقٌق أهداف المنظمة

Conger and 

kanungo,2007:47  
تطوٌر على تلك التً تتجاوز تقدٌم الحوافز مقابل األداء المرغوب بل تعمل 

 داخل المنظمة اوتشجٌع المرإوسٌن فكرٌ
Shibru and 

Darshan, 

2011:687 

 اع على تجاوز المنفعة الشخصٌة وتحوٌلها لصالح المنظمةتبنمط قٌادي ٌلهم األ
 .التابعٌن اهتماماتوالتؤثٌر العمٌق فً 

Belle, 2013:2 سلوب قٌادي قائم على تنمٌة المهارات والقدرات لدى العاملٌن فً المنظمة أ
 .اإلستراتٌجٌةوتحقق األهداف 

 ،وجوٌنر فرنش
0212  :22  

قدرة المنظمة وتؤثٌرها على األفراد العاملٌن لتحقٌق األهداف والتركٌز على 
 المصلحة العامة لها.

 0212علوان، المصدر: 
تناول مفهوم القٌادة التحوٌلٌة للباحثٌن عند اتجاهات متعددة وجود السابق من خالل الجدول ٌتضح 

 :اآلتًمنها و
من خالل تحفٌز الجهود لزٌادة الفندقٌة القٌادة التحوٌلٌة فً بناء عملٌات التنظٌم داخل المنظمة  إثرت .1

 ف.اهداألاإلنتاجٌة وتحقٌق 
 بؤقل التكالٌف وبجودة عالٌة. العمالءتعمل القٌادة التحوٌلٌة على تحقٌق رغبات  .0
 .العمالءإلى جذب أكبر عدد من  مما ٌإدي لفندقلأهداف بعٌدة المدى تحقٌق التركٌز على  .3
الحصة السوقٌة  زٌادة عن تعمل القٌادة التحوٌلٌة على دفع المنظمات الفندقٌة إلى زٌادة األداء فضال .2

 من الروح المعنوٌة لدٌهم. رفعوت معاً  ةمنظملقائد والباوتعزز ثقة المرإوسٌن  لتزاموبناء اإل
تعبر عن العالقة  هًللقائد و ف القٌادة التحوٌلٌة على إنها السلوك الفعالٌتعرمما سبق ٌمكن و

بهم إلتقان عملهم بما ٌخدم أهداف المنظمة وٌحقق رسالتها  التبادلٌة بٌن القائد والتابعٌن والتؤثٌر
 المستقبلٌة.

كبٌرة على المنظمات والعاملٌن فٌها، مما أدى إلى  شكلت التغٌرات التً ٌشهدها العالم ضغوطاً 
د أبرزت هذه ، وق(Al-Romeedy, 2019; Abdelhamid, 2017) إحتدام المنافسة بٌن الفنادق

 Zaki) ستخدام أسالٌب إدارٌة حدٌثة تلبً إحتٌاجات المنظمة والعاملٌن فٌهاإإلى  فنادقالضغوط حاجة ال

and Al-Romeedy, 2018،)  كؤسلوب القٌادة التحوٌلٌة والتً تتصف بالقدرة العالٌة على إدارة
 الضغوط والتحدٌات من خالل التركٌز على اإلبتكار، واإلبداع، والتطوٌر لمواكبة التغٌرات المتسارعة

 .(0218الشمري والسلطان، )

للوصول إلى دوافع نمط ٌسعى القائد من خالله  كونهاتنبع أهمٌة القٌادة التحوٌلٌة من لذلك و
وهذا ٌإكد ، ستثمار أقصى طاقاتهم بهدف تحقٌق تغٌٌر مقصودإعلى إشباع حاجاتهم و عملٌ، ثم التابعٌن

ستقرار إلى القٌادة الحدٌثة القادرة على الحاجة لالنتقال من القٌادة التقلٌدٌة التً تقوم بدور المحافظة واإل
من خالل القٌادة التحوٌلٌة، واالنتقال والتحول إلى منظمات قادرة على التفاعل مع متطلبات العصر، 

رغباتهم بهتمام ، واإلهمستثارة العقلٌة ل، وقدرتها على اإلالعاملٌنة قالتً تتمتع بالجاذبٌة واإللهام وث
 .وفاعلٌة أكثر داخل المإسسة الفندقٌة دافعٌة أقوى للعمل واإلنتاجٌةحتٌاجاتهم، مما ٌإدي إلى إو
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 ،القٌادة التحوٌلٌة نمط قٌادي لدٌه رإٌة واضحة عن المستقبل، وأهداف محددة وواضحةكما أن 
ٌشجع المرإوسٌن على المشاركة فً بلورة رإٌة طوٌلة األجل، وٌسعى إلى إحداث التغٌٌر والتنمٌة و

، وٌهتم بالعمل مٌةر وٌتبنى أسالٌب قٌادٌة مرنة تمكن من التكٌف مع التغٌرات العالاإلدارٌة باستمرا
المشاركة وصحٌة تقوم على التفاهم والحوارالجماعً المنظم وبناء فرق العمل، وٌعمل على إٌجاد بٌئة 

لتطوٌر  على المشاركة فً البرامج تشجع القٌادة التحوٌلٌة الموظفٌن، حٌث بٌن المستوٌات اإلدارٌة
 (. Saenz, 2011)هاراتهم، وتحقٌق األداء المتمٌزم

 

إلي أن هناك أربع أبعاد رئيسية ( 5102والرميدي وطلحي )( 5104السايدة والزعبي )أشار 
 للقيادة التحويلية علي النحو التالي:

ن القادة ؤالمشتركة، وذلك ب للمثل والسلوكٌات تم بتطوٌر رإٌة جدٌدة تعد نموذجاً ٌ:  -1

ٌحظى بإعجاب التحوٌلً  التحوٌلٌٌن ٌمارسون سلوكٌات تجعل منهم نماذج ألتباعهم، فالقائد
 .حترام التابعٌنإو

ارة روح ثحب التحدي واست ٌر فً التابعٌنث: ٌركز على سلوكٌات القائد التً ت -0

وٌدفع القائد الموظفٌن للمشاركة فٌتصور األوضاع المستقبلٌة الفرٌق من خالل الحماسة، 
 .واألهداف والرإى المشتركة

 صبحرٌة والتحلٌلٌة، لتٌفكتعلى إستثارة جهود المرإوسٌن ال القائدتعنً قدرة :  -3

إبداعٌة وخالقة، وقدرته ورغبته فً جعل مرإوسٌه ٌتصدون للمشكالت بطرق جدٌدة،  جهوداً 
 .لها إبداعٌة والبحث عن حلول

مراعاة  هتمام المدٌر بالموظفٌن على المستوى الفردي، من خاللإوٌقصد بها   -2

 حترام.إالفروق الفردٌة بٌنهم، والتعامل معهم ب

ومن خالل هذه األبعاد ٌمكن .والمكافآت بعدٌن آخرٌن للقٌادة التحوٌلٌة هما: التمكٌن،إلً ضافة باإل     
 الحكم على مدي فاعلٌة وكفاءة القٌادة التحوٌلٌة ومدي قدرتها على النجاح فى تحقٌق أهدافها وهو ما

 )أحمد،للمإسسة الفندقٌة  ٌستدعً إستخدام القوة التنظٌمٌة وذلك من أجل تحقٌق الفاعلٌة التنظٌمٌة
0212). 

 

  

هناك  لكنو ،أو فشله الفندقنجاح مدي معٌار مهم فً تحدٌد  كونهامفهوم الفاعلٌة ل ترجع أهمٌة
 مٌز  قدو ،حٌث ٌخلط البعض بٌنها وبٌن الكفاءة التنظٌمٌةا له محددتفاق على تعرٌف صعوبة فً اإل

(Reddin)  ًوتسع ،شٌاء بطرٌقة صحٌحةألبفعل ا طأساس أن الكفاءة ترتبً علٌة علابٌن الكفاءة والف 

حٌن ترتبط الفاعلٌة بفعل األشٌاء الصحٌحة،  فً ،وخفض التكالٌف ،وحماٌة الموارد ،تاللحل المشك
 .(0212محمد،   ; Farahbakhsh ,2007) تحقٌق النتائج، وزٌادة األرباحو وإنتاج بدائل خالقة،

 

( مفهوم الفاعلٌة التنظٌمٌة على أنها قدرة المنظمة الستثمار فرص بٌئتها 1220) Hallقد حدد 

ٌ  ظللحصول على الموارد النادرة والقٌمة لتؤدٌة و أن الفاعلٌة ( 0222ً،تالقرٌو)ن ٌفتها، بٌنما ب
فقد ( 0222) بٌنما العامري والغالبًالتنظٌمٌة هً قدرة التنظٌم على تحقٌق أهدافه المتمثلة بالبقاء، 

 ها على أنها األداء العالً والمستمر لتحقٌق الرسالة واألهداف المحددة فً نطاقها. احدد
 

على  دقاالفنالتنظٌمٌة بمدي قدرة  الفاعلٌةط ارتبإ( إلً 0212أشار الهاشمً والعضاٌلة )كما   
تحقٌق أهدافها، والقدرة علً البقاء والنمو واإلستمرار فً بٌئة العمل فً ضوء إمكانٌاتها المتاحة، بٌنما 

تسعً جمٌع  ووسٌلة، فهً هدفاً  فاً د( أن الفاعلٌة التنظٌمٌة تعد ه0218ٌري الخوالدة والشورة )
وقد ذكر  ً بٌئة العمل.ف الفندقضرورة حتمٌة لضمان بقاء وإستمرار  فهًالشركات للوصول إلٌه 

جدول ء بعض الباحثٌن والتً ٌوضحها ( عدداً من مفاهٌم الفاعلٌة التنظٌمٌة وفقاً آلرا0212) علوان
(0.) 
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 م الفاعلٌة التنظٌمٌة ٌها( مف0جدول )

 التعريف السنةالباحث/ 
Daft,2001:64  التغٌرات على مستوى ها عتبارإ فًهدافها وتؤخذ ألك المنظمة ادرإدرجة

 قسامواأل ةالمنظم
Jones,2001,17  صحاب المصالحأهداف أقدرة المنظمة على تلبٌة وتحقٌق 
Jamrog and 

Overhat, 2004 :21 
 ستراتٌجٌات اإلقٌاس مدى نجاح المنظمات فً تحقٌق مهامها عبر 

درجة عالٌة من التالإم بٌن تركٌبها اإلداري  حقٌقت علًقدرة المنظمة  5: 5114:العبادي
 والبٌئة

Kushner,2006:11 النجاح المستمر فً تحقٌق رسالة أو مهمة المنظمة 

:  العامري والغالبً
0222 :332 

 األداء العالً والمستمر بتحقٌق الرسالة واألهداف المحددة فً نطاقها

 الفرص وتجنب التهدٌداتستغالل إشباع والرضا ودرجة اإل 121: 0222أحمد، 

، الخفاجً والغالبً
0222 :02 

 مرضٌة  بطرٌقة وأقدرة المنظمة على تحقٌق أهدافها سواء بطرٌقة مثالٌة 

نتاجٌة المرتفعة والمرونة والقدرة على التكٌف مع البٌئة والقدرة هً اإل 32: 0212:الراشدي
 بداعستقرار واإلاإل على

 .0212علوان،  المصدر:

الفاعلٌة التنظٌمٌة إلى الدرجة التً تحقق بها المنظمة أهدافها، وتضمن النمو واالستمرار تشٌر و
ستغالل األمثل فً بٌئة العمل، وتقدم خدمات تالقً رضاء العمالء، وتحقق مٌزة تنافسٌة من خالل اإل

 لكافة الموارد واإلمكانٌات المتاحة لدٌها.

 

 ،الفنادقالفاعلٌة التنظٌمٌة أحد المعاٌٌر التً ٌمكن من خاللها الحكم على مستوي األداء داخل  تعد
وتمثل الفاعلٌة التنظٌمٌة أهمٌة كبٌرة لجمٌع الشركات، حٌث تساهم فً زٌادة القدرة على تطبٌق 

العملٌات  وتعزٌز كفاءةاإلستراتٌجٌات وتحقٌق األهداف عن طرٌق كفاءة إستخدام الموارد المتاحة 
عتها، وزٌادة القدرة علً إستغالل م، ودعم بقائها وإستمرارها فً بٌئة العمل، بجانب تحسٌن سالتشغٌلٌة

باإلضافة إلى إتخاذ اإلجراءات التصحٌحٌة لعالج  ،الفرص المتاحة، ومواجهة كافة التحدٌات بكفاءة
وقد أشار  ،(0218، تنافسٌة )الخوالدةكة تحقٌق مٌزة نقاط الضعف، وتعزٌز نقاط القوة بما ٌضمن للشر

داخل  علً تعزٌز الفاعلٌة التنظٌمٌة لممارسات القٌادة التحوٌلٌة( إلً التؤثٌر اإلٌجابً 0212) علوان
 .الفنادق

 

  

والتطوٌر،والتماسك، :المرونة، اتستخدام المإشرات التقلٌدٌة فً تقٌٌم الفاعلٌة التنظٌمٌة للشركإشاع 
وٌض، والتؤكٌد على النتائج، وتنمٌة المدٌرون، والالمركزٌة، فواإلشراف، والموثوقٌة، والتنوٌع، والت

قتصادية مثل: الربح إمؤشرات  كما توجد ،تصالوالتخطٌط، والتعاون، واألداء، والدعم، واإل
األفراد، وتأخرهم، وغيابهم، م مؤشرات: دوران استخدإ وكما يمكنواإلنتاجية والنمو والكفاءة، 

قياس فاعليتها لأمام الشركات،  خيارات متنوعة رغم وجودولكن  ف العمل للتعبير عن الفاعلية.يلاكتو
عدداً  (0212)العواودة، وقد ذكر  الجوانب المالية فقط.تستخدم كثير من الشركات ال إال أنالتنظيمية، 

 منها ما يلي: الفاعلٌة التنظٌمٌة إشراتمن م

نتقاء، والتنويع، والتفويض، المرونة، والتطوير، والتماسك، واإلشراف، والموثوقية واإل -
والصراع،  ، والتنسيق، والالمركزية، والفهم،ءدرام، وتنمية الجئای النتعلوالمساومة، والتأكيد 

ستخدام، واالتصال، لدعم، واإلا، وةواألدا وتخطيط القوى العاملة، والتخطيط والتعاون،
 .انورالدو

 الفاعلية اسلقي األداء مؤشرا   -
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 للباحثٌن فً هذا الموضوع، لذا ٌتضح عدم اإلتفاق علً مإشرات محددة لتقٌٌم الفاعلٌة التنظٌمٌةو      
 :(0212)العواودة،  وهً اتلتقٌٌم فاعلٌة المنظمالتالٌة تحدٌد األبعاد الرئٌسة ولذلك تم 

المنظمة التً تسهم فً تحسٌن األداء المالً على المدى هتمام بؤنشطة ٌعكس اإل : -1

 القصٌر والطوٌل األجل، وتتمثل بمإشرات صافً الدخل، والعائد على االستثمار.
وتقٌس مإشرات خدمة الزبون كٌف ٌنظر الزبائن للمنظمة، ورضاء الزبائن   -0

 واالحتفاظ بهم. 
العملٌات الداخلٌة على اإلنتاج، واحصائٌات التشغٌل وتركز مإشرات  : -3

 .نجاز الطلبات، وتكلفة كل طلبإمثل: سرعة 
ستمرار بإدارة رأس المال البشري فً انٌة التعلم والنمو على كٌفٌة اإلمكوتركز إ : -2

بشكل جٌد، وتشمل: مقاٌٌس ورضاء العاملٌن واالحتفاظ بهم، وعدد البرامج  الشركة مستقبالً 
  التدرٌبٌة، وتحسٌن المنتجات، وتقدٌم منتجات جدٌدة.

 

 

هً ضرورٌة لذا فرئٌسٌا فً تفسٌر كٌفٌة أداء المنظمات ألعمالها، و تعد القوة التنظٌمٌة عامالً 
( الموضوع أكثر أهمٌة فً 0212)حنون وقد أعتبر ، (0222حسٌن، دوسة و) لعمل القٌادة واإلدارة

 وهو ما ٌعزز توجهات البحث الحالً. ،حٌاة المنظمات لتؤثٌرها فً فاعلٌة المنظمة
 

 قد ٌكونو ،القوة التنظٌمٌة بؤنها "مقدرة الفرد فً التؤثٌر على القراراتRobbins (0221 )عرف 

الفرد السلطة المشروعة لٌمتلك مثل هذا ٌمتلك لفرد ولكن لٌس بالضرورة أن استناداً إلى وظٌفة إالتؤثٌر 
فإنه ٌجب التعرف على  ،حٌث أن القوة التنظٌمٌة هً عملٌة طبٌعٌة فً أٌة جماعة أو منظمةوالتؤثٌر، 

أن ذلك سٌكون  حٌث التنظٌمٌة، الفاعلٌةتحقٌق  ت المنظمةداكٌفٌة الحصول علٌها وممارستها إذا ما أر
( 3وٌشٌر جدول ) .(0212؛ حنون، 0223 ٌكونوا أكثر فاعلٌة )العطٌة، حتً للمدٌرٌن مساعداً  عامالً 

 إلً مفهوم القوة التنظٌمٌة وفقاً آلراء عدد من الباحثٌن.
 ( مفهوم القوة التنظٌمٌة3جدول )

 التعرٌف الباحث / السنة
Schermerhorn, et. al., 

2000: 172   
 إمكانٌة إمتالك األفراد تؤثٌراً على سلوك أفراد آخرٌن.

Robbins,2001:52 قدرة األفراد على التؤثٌر فً القرارات 
Daft, 2001:447 االقسام لتؤثٌر فً األفراد من أجل تحقٌق  القابلٌة التً ٌمتلكها أحد األفراد أو

 نتائج مرغوبة

Daft, 2003:515  المحتملة للتؤثٌر على سلوك األخرٌن بحكم الموقع الوظٌفً.القدرة 
Johns and Saks, 

2005:377 
 التً ٌمتلكها أحد األفراد على اآلخرٌن بحكم موقع العمل التؤثٌرقدرة 

Luthans, 2008: 208  وإجبار قدرة التؤثٌر الكامنة فً تغٌر سٌر األحداث والتغلب على المقاومة
 األشٌاء.األخرٌن على عمل 

 آخرفرض إرادة شخص ما على إرادة وسلوك شخص  احتمال 515: 5112عوض، 
 

التنظٌمٌة بؤنها إمكانٌات )قدرات( ٌمتلكها الفرد قد تكون ضمنٌة أو القوة  تعرٌفومما سبق ٌمكن 
ظاهرٌة ٌحاول من خاللها التؤثٌر فً سلوك األخرٌن بغٌة تحقٌق هدف معٌن، بإستخدام أدوات أو 

 .ة فً محٌط بٌئة العملؤفالسلطة واإلكراه، واإلقناع، والخبرة، والمرجعٌة، والمكا :متعددة مثل وسائل

 أهمية القوة التنظيمية -3

هم آلٌة عمل المنظمة واإلدارة وكٌفٌة سٌر عملها فإن قراءة وفهم واقع القوة هً أمر ضروري ل
قوة التؤثٌر على ها وكٌف ٌمكن للشخص الذي ٌمتلك فً ظل ظروف معٌنة وكٌف ٌعمل األفراد فٌ

أهمٌة القوة  حٌث تكمن(، 0212،عبدوشرٌف اآلخرٌن وبالنهاٌة على المنظمة وعلى تنفٌذها لواجباتها )
 اتٌجٌة،ها وتؤثرها الهام والفاعل من خالل العملٌات التً تقوم بها وتكتٌكاتها وخططها االسترتبقدر

أن القوة تعتبر عامالً إٌجابٌاً متى ٌنظر إلٌها من حٌث أهدافها ودورها فً التؤثٌر على  باإلضافة إلً
 األفراد فً سبٌل تحقٌق أهداف العمل والمنظمة.
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 القوة التنظيميةأبعاد  -2

تتعدد أبعاد القوة أو مظاهرها بتعدد مصدرها أي األساس الذي تستند إلٌه أو تستمد منه اإلدارة 
ة وقوة العقاب قوة المركز القانونً( وقوة المكافؤالقوة الرسمٌة )هناك: ممارسة القٌادة، فالقوة فً 

وقوة االرتباط وقوة  ،وقوة المعلومات ،)اإلكراه( وقوة المرجعٌة الكارٌزما الشخصٌة وقوة الخبرة
الملكٌة كلها تمثل أبعاد القوة التً قد تملكها وتمارسها اإلدارة كلها أو بعضها فً أدائها لمهامها 

 .المختلفة
نظر فً دراسة الوجهات  لتباٌنن على مصادر محددة للقوة وٌؤتً هذا االختالف ولم ٌتفق الباحثو

 كاآلتًهً ( و2جدول )الباحثٌن فً  بعضمصادر القوة، وعلٌه سٌتم عرض بعض وجهات نظر 
 :(0222، والٌاسري )الحمٌري

 القوة التنظٌمٌة أبعاد (2جدول )
القوة التنظيمية أبعاد  الباحث/ السنة 

 Luthans, 2008: 449- 455 الشرعٌة، المكافؤة، المرجعٌة، الكارٌزمٌة، الخبرة

الشخصٌة صنف القوة إلى نوعٌن األول قوة الموقع أما الثانٌة القوة 
 العقالنً، والقوة المرجعٌة وتشمل قوة الخبرة وقوة اإلقناع

Schermerhorn, et al, 2000: 

311 

 23: 5102النعيمي،  الخبرة ، المكافؤة، اإلكراه، الشرعٌة، والمرجعٌة

المكافؤة، العقوبة، اإلكراه، الشرعٌة، المرجعٌة، الخبرة، 
 والمعلومات،والمشاركة فً اتخاذ القرار

 05: 0222الخفاجي، 

القوة الشرعٌة، قوة المعلومات، قوة الخبرة، قوة االرتباط، القوة 
 المرجعٌة

 24: 4002الجميلي،   

 0222المصدر: الحمٌري والٌاسري، 

 الخبرة، وقوة ،الرسمٌة والقوة  المكافؤة وقوة اإلجبار قوة إلى القوة مصادر )0223) العطٌة ٌصنفو
 :كاألتًهً المرجعٌة و والقوة

ستمد هذه القوة من ت   حٌثهً قدرة الفرد على التؤثٌر على االخرٌن بحكم وظٌفته : و -

األوامر للمرإوسٌن لتنفٌذ األعمال الموكلة  موقع الفرد فً المنظمة الذي ٌعطٌه الحق فً إصدار
القوة بسبب اعتقادهم أن الفرد ٌمتلك الصالحٌة الكاملة إلصدار هذه  ههم وٌستجٌب األفراد لهذإلٌ

المدٌر فً الهٌكل  بالقوة الشرعٌة أو الهٌكلٌة أو القوة المستمدة من موقعوقد تعرف أٌضاً األوامر، 
القانون له مصدرها صالحٌات الموقع القانونً وهی السلطات واإلمكانات التً ٌخولها و ،التنظٌمً

 .ل المنظمةأو نظام عم

مصدرها هو المهارة والمعرفة الفنٌة العلمٌة والعملٌة واإلدارٌة التً ٌمتلكها المدٌر   -

وٌتمٌز بها ما ٌجعل العاملٌن ٌقبلون آرائه ونصائحه وٌطٌعون أوامره نتٌجة قبولهم وقناعتهم بهذه 
على الخبرة والتجربة التً ٌعتمد هذا النوع من القوة ، كما (0218بوسهمٌن ،ومومنً )الخبرة 

عن طرٌق التخصص أو المهارة والمعرفة من الخبرات التً مر بها،  ٌكتسبها الفرد فً حٌاته وذلك
وٌكون التؤثر نتٌجة لقوة الخبرة فعاال متى استفادة القائد أو المدٌر من المعلومات السابقة والتجارب 

بو أ) والتؤثٌر فٌهم وفً سلوكهم نحو تحقٌق األهدافالتً مر بها، فٌسهل علٌه التعامل مع التابعٌن 
ونظرا لتعقد المإثرات والعوامل البٌئٌة وتداخلها لم تعد القوة التقلٌدٌة كافٌة للتؤثٌر فً  ،(0212د، ٌز

إلى أن ٌلجؤ القائد إلى استخدام قوة الخبرة والتجارب للتؤثٌر فً التابعٌن له  الحاجةالتابعٌن بل دعت 
 .(0212محمد، و ؛ صادق1222)العدٌلً، 

 مصدرهاوتسمى أٌضا بقوة الصفات الشخصٌة وبقوة اإلعجاب أو قوة االقتداء،  -

فع العاملٌن معه لطاعته والتفاعل معه بإٌجابٌة دشخصٌة المدٌر الجذابة وصفاته اإلٌجابٌة التً ت
قوة المرجعٌة بالقائد بشكل طوعً وذاتً، وٌعرف القائد الذي ٌتمتع بمستوى عالً من 

تكمن هذه القوة فً امتالك المدٌر أو الفرد مإهالت لذلك و .(0218بوسهمٌن ،ومومنً )الكارٌزمً
اآلخرٌن إلى التعامل اإلٌجابً معه وترتبط القوة المرجعٌة ارتبطا طردٌا مع  فعدوسمات شخصٌة ت

 .(0212محمد، و صادق)اهتمام القائد بحاجات األفراد ومشاعرهم والدفاع عن مصالحهم 
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أو  مادٌاً  مكافؤتهمٌمتلكها الفرد الذي له القدرة على مكافؤة األخرٌن أو التؤثٌر فً قرار :  -

تمثل القوة التً تحرك وتستثٌر الفرد لكً  اٌجعلهم ٌطٌعون أوامره وٌنفذونها، كما أنه معنوٌة، مما
بمهام العمل وهذه القوة تنعكس فً كافة الجهد الذي وة الحماس أو الرغبة للقٌام ق، أي ي دإٌ

له الفرد وفً درجة مثابرته واستمراره فً األداء وفً مدى تقدٌمه ألفضل ما عنده من قدرات ذٌب
مصدرها توقعات العامل أن قٌامه بعمله بالوجه و(، 0212ً، جناو ٌوسفومهارات فً العمل )

مثل زٌادة معنوٌة المادٌة أو الؤنواع عدٌدة من المكافآت ب المطلوب وطاعته للمدٌر سٌعود علٌه
 (0212محمد، و؛ صادق 1222)العدٌلً،  تقدٌروشهادات الراتب أو الترقٌة، وجوائز 

محاور  2اعتمدت الدراسة فً جمع بٌاناتها علً استمارة االستقصاء. وتكونت تلك االستمارة من 
رافٌة والوظٌفٌة لعٌنة الدراسة )النوع، والسن، من المحور األول البٌانات الدٌموغتض حٌث رئٌسٌة

والمإهل الدراسً، وعدد سنوات الخبرة(. وقد تم االستعانة ببعض الدراسات السابقة فً إعداد عبارات 
( 0212) وطلحً الرمٌديو (0212السلطً ) الثالث محاور األخرى، حٌث تم االعتماد علً مقٌاس

الثالث محور ال( فً 0212)المتغٌر المستقل(، ومقٌاس الزبٌدي ) "القٌادة التحوٌلٌة"الثانً محور الً ف
الفاعلٌة الرابع "محور ال( فً 0212)المتغٌر الوسٌط(، ومقٌاس الهاشمً والعضاٌلة ) "القوة التنظٌمٌة"

 علً محاور الدراسة.( توزٌع فقرات االستبٌان 2)المتغٌر التابع(. وٌوضح جدول ) "التنظٌمٌة

 ( توزٌع فقرات االستبٌان علً المحاور2جدول )

 أرقام الفقرات عدد الفقرات المحور

 2-1 2 البعد األول "التؤثٌر المثالً"

 18-12 2 البعد الثانً "االستثارة العقلٌة"

 02-12 8 البعد الثالث "الحافز اإللهامً"

 32-02 8 البعد الرابع "االعتبارٌة الفردٌة"

 

 22-32 2 البعد األول "القوة الرسمٌة

 22-21 2 البعد الثانً "قوة الخبرة"

 20-22 2 البعد الثالث "قوة المكافؤة"

 28-23 2 البعد الرابع "قوة المرجعٌة"

 

 
وقد تم استخدام مقٌاس لٌكرت الخماسً فً تصمٌم عبارات المحاور الثالث، والذي ٌعتمد علً وجود 

= 3= موافق، 2، بشدة= موافق 2خمس درجات ما بٌن الموافقة المطلقة وعدم الموافقة المطلقة )
 (.بشدة= غٌر موافق 1= غٌر موافق، 0محاٌد، 

، وأظهرت IRTPROً ألداة الدراسة باستخدام برنامج وقد تم إجراء اختبار الثبات واالتساق الداخل

%، وهً نسبة أكبر من النسبة المقبولة 82نتٌجة هذا االختبار أن معامل الثبات لجمٌع المتغٌرات بلغ 
%. وتعتبر هذه القٌمة مقبولة بالشكل الذي ٌعكس توافر االعتمادٌة والثقة بمتغٌرات 22والتً تقدر بـ 

 ا لمراحل التحلٌل التالٌة.الدراسة، وتإكد صالحٌته
 

 

، المدٌرٌن بفنادق الخمس نجوم بشرم الشٌخمن مٌسرة استمارة علً عٌنة عشوائٌة  082تم توزٌع عدد 
استمارة صالحة لتحلٌل بٌاناتها من إجمالً ما تم توزٌعه من  002وتم االعتماد علً تحلٌل عدد 
 %. 81,1 نحو االستجابةاالستمارات، حٌث بلغت نسبة 
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هدفت الدراسة إلً التعرف علً أثر تطبٌق نمط القٌادة التحوٌلٌة بفنادق الخمس نجوم بشرم الشٌخ علً 
الفاعلٌة التنظٌمٌة فً ظل وجود القوة التنظٌمٌة كمتغٌر وسٌط. واعتماداً علً هدف الدراسة؛ وبالرجوع 

(؛ العثمانً 0212(؛ علوان )0212دراسة نجم وآخرون ) :بقة مثلإلً عدد من الدراسات السا
 (.1(؛ تم إعداد نموذج الدراسة كما هو موضح فً شكل )0212)
 

 

 ( نموذج الدراسة المقترح1) شكل

تم إخضاع البٌانات للتحلٌل اإلحصائً واختبار صحة الفروض باستخدام بعض األسالٌب اإلحصائٌة 
الستخراج  SPSS Version 25التً توفرها العدٌد من البرامج اإلحصائٌة، وقد تم استخدام برنامج 

 SASلقٌاس مستوي الثبات واالتساق الداخلً، وبرنامج  IRTPROنتائج التحلٌل الوصفً، وبرنامج 

 لبٌان العالقة واألثر بٌن متغٌرات الدراسة. وتمثلت األسالٌب اإلحصائٌة التً تم استخدامها فً 9.1

المتوسطات ، والتكرارات والنسب المئوٌة، واختبار الثبات واالتساق الداخلً الستمارة االستقصاء
، واالنحدار دار البسٌطتحلٌل االنحالجزئً، ومعامالت االرتباط ، والحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة

 المتعدد.

 لعٌنة الدراسة الدٌموغرافٌة والوظٌفٌة( البٌانات 2جدول )
النسبة  التكرارات المتغٌر

 المئوٌة)%(
التكرارا المتغٌر

 ت
النسبة 

 المئوٌة)%(

 المإهل الدراسً النوع

 20,2 012 لٌسانسبكالورٌوس أو  82,2 022 ذكر

 1,3 3 دراسات علٌا دبلوم 12,1 03 أنثً

 2,2 0 ماجستٌر 122 002 المجموع

 - - دكتوراه 

 2,3 10 أخري

 122 002 المجموع

 عدد سنوات الخبرة السن

 2,2 12 سنوات 2أقل من  2,2 1 سنة 32أقل من 

 08,2 22 سنوات 12أقل من -2 32,8 22 سنة 22أقل من -32

 32,2 82 سنة 12اقل من  – 12 22,8 113 سنة 22من  أقل-22

 02,2 22 سنة فؤكثر 12 12 32 سنة فؤكثر 22

 122 002 المجموع 122 002 المجموع
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من إجمالً العٌنة، وبلغت  %82,2( أن نسبة المشاركٌن من الذكور بلغت 2ٌوضح جدول )

سنة، 22أقل من -22% ممن تتراوح أعمارهم ما بٌن 22,8%. كما أن هناك 12,1نسبة اإلناث 
 22تبلغ أعمارهم سنة، بجانب أن نسبة ممن  22أقل من -32% ممن تتراوح أعمارهم ما بٌن 32,8و

. أما بالنسبة للمإهل %2,2سنة  32أعمارهم عن  قل%، وأخٌراً بلغت نسبة من ت12 بلغت سنة فؤكثر
، وبلغت نسبة الحاصلٌن علً %20,2أو لٌسانس  رٌوسن علً بكالوٌالدراسً؛ فبلغت نسبة الحاصل

%، والحاصلٌن علً مإهالت أخري 2,2%، والحاصلٌن علً ماجستٌر 1,3دبلوم دراسات علٌا 
. وبلغت نسبة من تتراوح عدد %، بٌنما لم ٌوجد أي فرد فً العٌنة حاصل علً درجة الدكتوراه2,3

سنة  12بلغ سنوات خبرتهم وبلغت نسبة من ت%، 32,2سنة  12أقل من  -12سنوات خبرتهم ما بٌن 
سنوات  12أقل من  – 2 %، كما بلغت نسبة من تتراوح عدد سنوات خبرتهم ما بٌن02,2فؤكثر 
 %.2,2 نحو سنوات 2سنوات خبرتهم عن  تقلوأخٌراً بلغت نسبة من  %، 08,2

 المعٌاري لمتغٌرات الدراسةالمتوسط الحسابً واالنحراف ( 2جدول )

 الدرجة االنحراف المعٌاري المتوسط الحسابً المتغٌر

 مرتفع 1,23 2,22 القٌادة التحوٌلٌة
 مرتفع 2,22 2,22 التؤثٌر المثالً

 مرتفع 2,81 2,11 االستثارة العقلٌة
 مرتفع 1,11 2,21 الحافز اإللهامً

 مرتفع 1,12 3,28 االعتبارٌة الفردٌة
  

 مرتفع 2,22 2,11 التنظٌمٌة القوة
 مرتفع 2,20 2,12 القوة الرسمٌة
 مرتفع 2,88 2,12 قوة الخبرة
 مرتفع 1,13 2,22 قوة المكافؤة

 مرتفع 2,22 2,11 قوة المرجعٌة
  

 مرتفع 2,82 2,12 الفاعلٌة التنظٌمٌة
 

الفنادق خمس نجوم بشرم ( تطبٌق القٌادة التحوٌلٌة بشكل كبٌر نسبٌاً فً 2جدول )نتائج الوضح ت
متالك مدٌري هذه إ. وهذا ٌعنً 1,23، واالنحراف المعٌاري 2,22الشٌخ، حٌث بلغ المتوسط الحسابً 

الفنادق لبعض المهارات والقدرات التً تمكنهم من تشجٌع العاملٌن علً االبتكار والتجدٌد، وحث 
، وامتالكهم رإٌة مستقبلٌة متمٌزة، العاملٌن علً رفع مستوٌات أدائهم من خالل الحوافز والمكافآت

وتشجٌع العاملٌن علً دمج أهدافهم الخاصة مع أهداف الفندق وتحقٌقها بكفاءة عالٌة. وفٌما ٌتعلق بؤبعاد 
القٌادة التحوٌلٌة؛ توضح النتائج تطبٌقها جمٌعاً بدرجات متقاربة، حٌث بلغ المتوسط الحسابً لب عد 

قدرة المدٌرٌن علً جعل العاملٌن ، وهو ما ٌعنً 2,81ف المعٌاري ، واالنحرا2,11االستثارة العقلٌة 
أكثر وعٌاً وإدراكاً لمشكالت عملهم، وذلك عن طرٌق االجتماع بهم واالستماع آلرائهم ومقترحاتهم 

، وهو ما 2,22، واالنحراف المعٌاري 2,22كما بلغ المتوسط الحسابً لب عد التؤثٌر المثالً  ،والعمل بها
ك المدٌرٌن لرإٌة مستقبلٌة، ورغبة قوٌة لتحقٌق أهداف الفنادق التً ٌعملون بها، وبناء ٌعنً امتال

عالقات قوٌة قائمة علً االحترام والثقة بٌن العاملٌن واإلدارة. وبلغ المتوسط الحسابً لب عد الحافز 
فٌز ، مما ٌدل علً قدرة المدٌرٌن علً تشجٌع وتح1,11، واالنحراف المعٌاري 2,21اإللهامً 

العاملٌن علً بذل المزٌد من الجهود فً سبٌل تحقٌق أهداف العمل بكفاءة. وأخٌراً بلغ المتوسط 
، وهو ما ٌعنً اهتمام هإالء 1,12، واالنحراف المعٌاري 3,28الحسابً لب عد االعتبارٌة الفردٌة 

الشخصٌة لكل المدٌرٌن باحتٌاجات كل موظف داخل الفندق وتحقٌقها، بجانب االهتمام بالنواحً 
 العاملٌن، وتشجعٌهم علً التعلم مع مراعاة الفروق الفردٌة.
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( أٌضاً ارتفاع مستوي القوة التنظٌمٌة فً الفنادق خمس نجوم 2جدول )التبرز النتائج فً كما و
، وهو ما ٌعنً قدرة 2,22، واالنحراف المعٌاري 2,11بشرم الشٌخ نسبٌاً، حٌث بلغ المتوسط الحسابً 

بتلك الفنادق علً التؤثٌر فً سلوكٌات العاملٌن، واتخاذ القرارات التً تتوافق مع أهداف المدٌرٌن 
الفنادق. أما بالنسبة ألبعاد القوة التنظٌمٌة؛ تظهر النتائج تطبٌقها جمٌعاً بدرجات متقاربة نسبٌاً. وقد بلغ 

و ما ٌعنً امتالك ، وه2,20، واالنحراف المعٌاري 2,12المتوسط الحسابً لب عد القوة الرسمٌة 
المدٌرٌن سلطة إصدار األوامر والتعلٌمات للعاملٌن للقٌام بالمهام المطلوبة، والتزامهم بهذه التعلٌمات. 

، وهو ما ٌعنً قدرة 2,88، واالنحراف المعٌاري 2,12وقد بلغ المتوسط الحسابً لب عد قوة الخبرة 
لً العاملٌن. كما بلغ المتوسط الحسابً لقوة المدٌرٌن علً استخدام مهاراتهم وخبراتهم فً التؤثٌر ع

علً التؤثٌر فً العاملٌن ، وهو ما ٌعنً قدرة المدٌرٌن 2,22، واالنحراف المعٌاري 2,11المرجعٌة 
، 2,22. وبلغ المتوسط الحسابً لب عد قوة المكافؤة من خالل احترامهم له، وتقدٌرهم لخبرته وقدراته

علً تحفٌز العاملٌن والتؤثٌر علٌهم من خالل  راءٌعنً قدرة المد، وهو ما 1,13واالنحراف المعٌاري 
ٌوضح الجدول ارتفاع مستوي الفاعلٌة التنظٌمٌة فً الفنادق خمس نجوم بشرم و ،الحوافز والمكافآت

، وهو ما ٌدل علً قدرة الفنادق 2,82، واالنحراف المعٌاري 2,12الشٌخ، حٌث بلغ المتوسط الحسابً 
مواردها لتحقٌق أهدافها، وضمان البقاء واالستمرار فً بٌئة العمل السٌاحً.ستخدام إعلً 

 ( نتائج االرتباط بٌن متغٌرات الدراسة8جدول )

قٌمة  المتغٌرات
 االرتباط

نوع  المعنوٌة
 االرتباط

 درجة االرتباط

 معنوي قوي طردي 2,222 2,213 والقوة التنظٌمٌةالعالقة بٌن القٌادة التحوٌلٌة 

 معنوي متوسط طردي 2,222 2,222 العالقة بٌن القٌادة التحوٌلٌة والفاعلٌة التنظٌمٌة

 معنوي قوي طردي 2,222 2,211 العالقة بٌن القوة التنظٌمٌة والفاعلٌة التنظٌمٌة
 

بٌن المتغٌر المستقل والمتغٌر ( وجود عالقة ارتباط معنوٌة وطردٌة 8جدول )نتائج الوضح ت
التابع والمتغٌر الوسٌط. وتوضح النتائج أن قٌمة االرتباط بٌن القٌادة التحوٌلٌة والقوة التنظٌمٌة بلغت 

، وهو ارتباط قوي، مما ٌعنً أنه كلما زاد تطبٌق القٌادة التحوٌلٌة، كلما زاد مستوي القوة 2,213
كبٌرة. كما تبرز النتائج أن قٌمة االرتباط بٌن القٌادة  التنظٌمٌة داخل فنادق الخمس نجوم بدرجة

، وهو ارتباط متوسط، مما ٌعنً أن الفاعلٌة التنظٌمٌة تزداد 2,222التحوٌلٌة والفاعلٌة التنظٌمٌة بلغت 
بزٌادة تطبٌق القٌادة التحوٌلٌة بدرجة متوسطة. وقد بلغت قٌمة االرتباط بٌن القوة التنظٌمٌة والفاعلٌة 

، وهو ارتباط قوي، مما ٌعنً أنه كلما زادت القوة التنظٌمٌة، كلما زادت الفاعلٌة 2,211ٌة التنظٌم
 التنظٌمٌة فً الفنادق خمس نجوم بشرم الشٌخ بدرجة كبٌرة.

 

 وسٌط فً العالقة بٌن القٌادة التحوٌلٌة والفاعلٌة التنظٌمٌةالقوة التنظٌمٌة كمتغٌر ( 2جدول )

 المتغٌرات
القٌادة 
 التحوٌلٌة

الفاعلٌة 
 التنظٌمٌة

القوة 
 التنظٌمٌة

قوة فً حالة وجود ال
 كمتغٌر وسٌط التنظٌمٌة

 2,213 2,222 1,222 قٌمة االرتباط القٌادة التحوٌلٌة

 2,222 2,222  المعنوٌة

 2,211 1,222 2,222 قٌمة االرتباط التنظٌمٌةالفاعلٌة 

 2,222  2,222 المعنوٌة

 1,222 2,211 2,213 قٌمة االرتباط قوة التنظٌمٌةال

  2,222 2,222 المعنوٌة

 

القوة بعد عزل تؤثٌر 
 كمتغٌر وسٌط التنظٌمٌة

  2,222 1,222 قٌمة االرتباط القٌادة التحوٌلٌة

  2,222  المعنوٌة

  1,222 2,222 قٌمة االرتباط الفاعلٌة التنظٌمٌة

   2,222 المعنوٌة
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 قوة التنظٌمٌةفً وجود ال القٌادة التحوٌلٌة والفاعلٌة التنظٌمٌةأن العالقة بٌن  (2جدول )نتائج ٌتضح من 
بعد عزل تؤثٌر  القٌادة التحوٌلٌة والفاعلٌة التنظٌمٌةبٌنما بلغت العالقة بٌن  ،2,222كمتغٌر وسٌط بلغت 

فً العالقة بٌن  تلعب دوراً وسٌطاً  القوة التنظٌمٌة، مما ٌعنً أن 2,222 كمتغٌر وسٌط قوة التنظٌمٌةال
 .قٌادة التحوٌلٌة والفاعلٌة التنظٌمٌةال

 ( نتائج تحلٌل االنحدار البسٌط12جدول )

 B t  األثر

 المحسوبة

Sig. R
2 f Sig. 

القٌادة التحوٌلٌة أثر 
 علً القوة التنظٌمٌة

ثابت 
 االنحدار

2,112 31,822 2,222 2,208 322,222 2,222 

القٌادة 
 التحوٌلٌة

2,222 12,222 2,222 

أثر القٌادة التحوٌلٌة 
علً الفاعلٌة 

 التنظٌمٌة

ثابت 
 االنحدار

3,220 02,228 2,222 2,222 328,222 2,222 

القٌادة 
 التحوٌلٌة

2,223 18,222 2,222 

أثر القوة التنظٌمٌة 
علً الفاعلٌة 

 التنظٌمٌة

ثابت 
 االنحدار

3,222 31,330 2,222 2,282 322,122 2,222 

القوة 
 التنظٌمٌة

2,233 12,113 2,222 

 

، حٌث بلغت للقٌادة التحوٌلٌة علً القوة التنظٌمٌة( أن هناك عالقة تؤثٌر معنوٌة 12جدول )الٌوضح 
( وهً أكبر من قٌمتها الجدولٌة، وٌوضح 2,222( بمستوي معنوٌة )322,222المحسوبة ) Fقٌمة 

، حٌث بلغت قٌمة تطبٌق القٌادة التحوٌلٌةمن خالل  مستوي القوة التنظٌمٌةهذا الجدول نسبة التغٌٌر فً 
%( 20,8بة )" ٌإثر بنسالقٌادة التحوٌلٌة(، والتً تعنً أن المتغٌر المستقل "2,208معامل االنحدار )

. وتتفق هذه النتٌجة مع ما توصلت إلٌه دراسة نجم وآخرون "القوة التنظٌمٌةفً المتغٌر التابع "
(0212.)  

تإثر القٌادة التحوٌلٌة علً القوة التنظٌمٌة الذي ٌشٌر إلً " فرعً األولوهذا ما ٌإكد صحة الفرض ال
 ".فً الفنادق خمس نجوم بشرم الشٌخ

 
 كما ٌلً: القوة التنظٌمٌةعلً  انحدار القٌادة التحوٌلٌةوبذلك تكون معادلة 

 
، حٌث للقٌادة التحوٌلٌة علً الفاعلٌة التنظٌمٌةأن هناك عالقة تؤثٌر معنوٌة  كما ٌبٌن الجدول أٌضاً 

( وهً أكبر من قٌمتها الجدولٌة، 2,222( بمستوي معنوٌة )328,222المحسوبة ) Fبلغت قٌمة 
، حٌث تطبٌق القٌادة التحوٌلٌةمن خالل  مستوي الفاعلٌة التنظٌمٌةوٌوضح هذا الجدول نسبة التغٌٌر فً 

" ٌإثر بنسبة القٌادة التحوٌلٌة(، والتً تعنً أن المتغٌر المستقل "2,222بلغت قٌمة معامل االنحدار )
 :ات. وتتفق هذه النتٌجة مع ما توصلت إلٌه دراس"لٌة التنظٌمٌةالفاع%( فً المتغٌر التابع "22,2)

Bass and Avolio (1994) (ً0212السٌاٌدة والزغب،) (.0212وعلوان ) ،(0212لعثمانً )ا 

تإثر القٌادة التحوٌلٌة علً الفاعلٌة الذي ٌشٌر إلً " فرعً الثانًوهذا ما ٌإكد صحة الفرض ال
 ".بشرم الشٌخالتنظٌمٌة فً الفنادق خمس نجوم 

 
 كما ٌلً: الفاعلٌة التنظٌمٌةعلً  انحدار القٌادة التحوٌلٌةوبذلك تكون معادلة 
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، للقوة التنظٌمٌة علً الفاعلٌة التنظٌمٌةأن هناك عالقة تؤثٌر معنوٌة عالوة علً ذلك؛ ٌوضح الجدول 
( وهً أكبر من قٌمتها الجدولٌة، 2,222( بمستوي معنوٌة )322,122المحسوبة ) Fحٌث بلغت قٌمة 

، حٌث تطبٌق القوة التنظٌمٌةمن خالل  مستوي الفاعلٌة التنظٌمٌةوٌوضح هذا الجدول نسبة التغٌٌر فً 
بنسبة  ٌإثر" القوة التنظٌمٌة(، والتً تعنً أن المتغٌر المستقل "2,282بلغت قٌمة معامل االنحدار )

  ."الفاعلٌة التنظٌمٌة%( فً المتغٌر التابع "28,2)
تإثر القوة التنظٌمٌة علً الفاعلٌة التنظٌمٌة الذي ٌشٌر إلً " فرعً الثالثوهذا ما ٌإكد صحة الفرض ال

 ".فً الفنادق خمس نجوم بشرم الشٌخ
 :كما ٌلً الفاعلٌة التنظٌمٌةعلً  انحدار القوة التنظٌمٌةوبذلك تكون معادلة 

 

 ( أثر القٌادة التحوٌلٌة والقوة التنظٌمٌة علً الفاعلٌة التنظٌمٌة11جدول رقم )

 B t  األثر

 المحسوبة

Sig. R
2 f Sig. 

أثر القٌادة 
التحوٌلٌة والقوة 
التنظٌمٌة علً 
 الفاعلٌة التنظٌمٌة

 2,222 382,222 2,221 2,222 30,322 2,228 ثابت االنحدار

القٌادة 
 التحوٌلٌة

2,222 11,222 2,222 

 2,222 12,322 2,221 القوة التنظٌمٌة
 

للقٌادة التحوٌلٌة والقوة التنظٌمٌة علً الفاعلٌة ( أن هناك عالقة تؤثٌر معنوٌة 11جدول )نتائج وضح ت
( وهً أكبر من قٌمتها 2,222( بمستوي معنوٌة )382,222المحسوبة ) F، حٌث بلغت قٌمة التنظٌمٌة

القٌادة التحوٌلٌة من خالل  مستوي الفاعلٌة التنظٌمٌةالجدولٌة، وٌوضح هذا الجدول نسبة التغٌٌر فً 
القٌادة المستقل "(، والتً تعنً أن المتغٌر 2,221، حٌث بلغت قٌمة معامل االنحدار )والقوة التنظٌمٌة

الفاعلٌة %( فً المتغٌر التابع "22,1بنسبة ) انٌإثروالمتغٌر الوسٌط "القوة التنظٌمٌة" " التحوٌلٌة
. وتشٌر النتائج ارتفاع تؤثٌر القٌادة التحوٌلٌة علً الفاعلٌة التنظٌمٌة فً وجود القوة التنظٌمٌة "التنظٌمٌة

%(، 22,2شر للقٌادة التحوٌلٌة والفاعلٌة التنظٌمٌة )%( أكثر من التؤثٌر المبا22,1كمتغٌر وسٌط )
وهو ما ٌعنً التؤثٌر اإلٌجابً للقوة التنظٌمٌة فً تعزٌز تؤثٌر القٌادة التحوٌلٌة علً الفاعلٌة التنظٌمٌة 

  فً الفنادق خمس نجوم بشرم الشٌخ.
الفاعلٌة التنظٌمٌة فً  تإثر القٌادة التحوٌلٌة علًالذي ٌشٌر إلً " ًالرئٌسوهذا ما ٌإكد صحة الفرض 

انحدار وبذلك تكون معادلة  ".وجود القوة التنظٌمٌة كمتغٌر وسٌط فً الفنادق خمس نجوم بشرم الشٌخ
 كما ٌلً: الفاعلٌة التنظٌمٌةعلً  القوة التنظٌمٌةالقٌادة التحوٌلٌة و

 

 

 ( أثر القٌادة التحوٌلٌة والقوة التنظٌمٌة علً الفاعلٌة التنظٌمٌة.0وٌوضح شكل )

 
( أثر القٌادة التحوٌلٌة والقوة التنظٌمٌة علً الفاعلٌة التنظٌمٌة0شكل )
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 :ةتوصلت الدراسة إلً النتائج التالٌ

تطبٌق القٌادة التحوٌلٌة بدرجة مرتفعة نسبٌاً، وكان ب عد فنادق الخمس نجوم بشرم الشٌخ ب قٌام -
رتفاعاً، ٌلٌه ب عد التؤثٌر المثالً، ثم ب عد الحافز اإللهامً، وأخٌراً ب عد إاالستثارة العقلٌة هو األكثر 

 االعتبارٌة الفردٌة.

رسمٌة هو رتفاع مستوي القوة التنظٌمٌة بشكل نسبً فً الفنادق خمس نجوم، وكان ب عد القوة الإ -
 األكثر ارتفاعاً، ٌلٌه ب عد قوة الخبرة، ثم ب عد قوة المرجعٌة، وأخٌراً ب عد قوة المكافؤة.

خمس نجوم بشرم الشٌخ، وقدراتها علً استخدام الالفنادق إرتفاع مستوي الفاعلٌة التنظٌمٌة ب -
 .مواردها بكفاءة عالٌة، مما ٌضمن لها البقاء واالستمرار فً بٌئة العمل السٌاحً

هناك عالقة ارتباطٌة معنوٌة وطردٌة بٌن القٌادة التحوٌلٌة والقوة التنظٌمٌة، وبٌن القٌادة التحوٌلٌة  -
 والفاعلٌة التنظٌمٌة، وبٌن القوة التنظٌمٌة والفاعلٌة التنظٌمٌة.

وسٌط ارتفاع قٌمة االرتباط بٌن القٌادة التحوٌلٌة والفاعلٌة التنظٌمٌة فً وجود القوة التنظٌمٌة كمتغٌر  -
 أكثر من العالقة المباشرة بٌن القٌادة التحوٌلٌة والفاعلٌة التنظٌمٌة.

تإثر القٌادة التحوٌلٌة بشكل معنوي وإٌجابً علً القوة التنظٌمٌة، كما تإثر القٌادة التحوٌلٌة بشكل  -
ً معنوي وإٌجابً علً الفاعلٌة التنظٌمٌة، بجانب التؤثٌر المعنوي واإلٌجابً للقوة التنظٌمٌة عل

 الفاعلٌة التنظٌمٌة فً الفنادق خمس نجوم بشرم الشٌخ.

ارتفاع تؤثٌر القٌادة التحوٌلٌة علً الفاعلٌة التنظٌمٌة فً وجودة القوة التنظٌمٌة كمتغٌر وسٌط أكثر  -
 من التؤثٌر المباشر للقٌادة التحوٌلٌة علً الفاعلٌة التنظٌمٌة.

زٌز تؤثٌر القٌادة التحوٌلٌة علً الفاعلٌة التنظٌمٌة فً تلعب القوة التنظٌمٌة دوراً وسٌطاً وهاماً فً تع -
 فنادق خمس نجوم بشرم الشٌخ.

لمواكبة تحدٌات بٌئة العمل والوفاء بشكل مستمر أنماط القٌادة أحدث هتمام الفنادق بتطبٌق إضرورة  -
الشركة ككل وقدراتها بمتطلباتها علً أكمل وجه، بجانب تؤثٌر تلك األنماط علً أداء العاملٌن وأداء 

 التنافسٌة.

إتباع سٌاسة الباب المفتوح مع جمٌع العاملٌن، واالستماع لمشاكلهم والعمل ضرورة قٌام الفنادق ب -
 علً حلها باستمرار، مما ٌحفزهم لبذل المزٌد من الجهود داخل العمل.

طوٌر العمل واألخذ بآرائهم ومقترحاتهم فً تتشجٌع العاملٌن علً المشاركة ضرورة قٌام الفنادق ب -
 بها، مما ٌولد لدٌهم شعوراً بقٌمتهم داخل الفندق، والذي ٌنعكس علً فعالٌتهم فً العمل.

المدٌرٌن ببناء عالقات قوٌة قائمة علً االحترام والثقة مع العاملٌن داخل الفنادق، مما  زٌادة حرص -
 ٌنعكس علً زٌادة ارتباطهم بوظائفهم ووالئهم للعمل بشكل كبٌر.

اهتمام إدارات الفنادق بكٌفٌة استغالل كافة الموارد المتاحة لدٌهم، بما ٌحقق مٌزة تنافسٌة رة ضرو -
 وٌضمن للفنادق البقاء واالستمرار فً بٌئة العمل سرٌعة التغٌٌر وشدٌدة التنافسٌة.

االتجاه لتمكٌن العاملٌن بشكل واسع، ومنحهم المزٌد من الصالحٌات والسلطات، بما ٌنعكس علً  -
 فاعلٌة التنظٌمٌة للفنادق.ال

تطوٌر بٌئة العمل الداخلٌة، وتحدٌث إستراتٌجٌات وسٌاسات العمل داخل الفنادق العمل علً  -
 باستمرار بما ٌواكب التطورات فً بٌئة العمل، والذي ٌنعكس بدوره علً فاعلٌة أداء تلك الفنادق.
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التنظٌمٌة علً اإلبداع الوظٌفً، رسالة ماجستٌر ، كلٌة إدارة  (:" أثر القوة0212أبو زٌد، خالد ) .1
 اإلعمال، جامعة الشرق األوسط.

(:"أثر القٌادة التحوٌلٌة على سلوكٌات العمل المضادة لإلنتاجٌة "دراسة 0212أحمد ، أسامة ) .0
 (.23مٌدانٌة"" مجلة اإلقتصاد اإلسالمً العالمٌة، العدد)

تخطٌط والتنظٌم،  دار المعرفة للنشر والتوزٌع، الطبعة االولى، (: "إدارة ال0222أحمد، حسن  ) .3
 .عمان، االردن

(: "أثر التقانة والقوة التنظٌمٌة فً السلوك القٌادي"  دراسة تحلٌلٌة فً 0222الجمٌلً، خمٌس ) .2
القطاع المصرفً العام، رسالة دكتوراه، قسم إدارة األعمال، كلٌة اإلدارة واالقتصاد، الجامعة 

 .نصرٌة،المست
(: "تحدٌد أثر القوة واإلبداع فً إحداث التغٌٌر 0222الحمٌري، عباس؛ والٌاسري، أكرم ) .2

التنظٌمً: بحث مٌدانً فً عٌنة من دوائر محافظة كربالء، كلٌة اإلدارة واالقتصاد، جامعة 
 (.13)2كربالء،  المجلة العراقٌة للعلوم اإلدارٌة، المجلد،

 وة التنظٌمٌة".(: " الق1222الخفاجً، دروٌش ) .2
(: "نظرٌة المنظمة مدخال لتصمٌم، دار الٌازوري للنشر 0222(الخفاجً، نعمة؛ الغالبً، طاهر  .2

 .والتوزٌع، الطبعة االولى، عمان، االردن
(:" أثر التسوٌق االخضر فً الفاعلٌة  التنظٌمٌة فً شركات األدوٌة 0218الخوالدة، رٌاض ) .8

 12هلك الشرائً"، المجلة األردنٌة فً إدارة األعمال، مجلد األردنٌة: الدور الوسٌط لسلوك المست
(2.) 

(: "إدارة الموارد البشرٌة وانعكاسها على الفاعلٌة المنظمٌة، رسالة 0212الراشدي، محمود ) .2

 .هولندا ،الجامعة الحرة  ماجستٌر غٌر منشورة، كلٌة الدراسات العلٌا،
وسٌط للتمكٌن النفسً فً العالقة بٌن نمطً (: "الدور ال0212الرمٌدي، بسام وطلحً، فاطمة ) .12

القٌادة التبادلٌة والقٌادة التحوٌلٌة واألداء اإلستراتٌجً لشركات السٌاحة المصرٌة"، مجلة االقتصاد 
 (.1، العدد )0والبٌئة، المجلد 

(:" القوة التنظٌمٌة ودورها فً تحقٌق التوافق المهنً لدي عٌنة من مدراء 0212الزبٌدي، سحر ) .11
إولً األقسام والشعب فً كلٌات جامعة القادسٌة،مجلة الغري للعلوم اإلقتصادٌة واإلدارٌة، ومس
 (.3) 12مجلد 

(: "دور تمكٌن العاملٌن فً تعزٌز اإلستغراق الوظٌفً 0212الزق، ٌحًٌ؛ السعٌد، محمد ) .10
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Abstract 

The study aims to identify the relationship between transformational leadership 

in the five-star hotels in Sharm El Sheikh and organizational effectiveness in 

light of the organizational power as a mediator. To achieve the objective of the 

study, the analytical method was used, and a questionnaire was designed to 

collect the study data. The study population was the directors of the five-star 

hotel management in Sharm el-Sheikh. A total of 280 survey forms were 

distributed as a convenience sample. The number of valid forms was 227, with 

a response rate of 81.1%. Three statistical programs were used to analyze the 

study data: IRTPRO, SPSS V.25 and SAS V.9.1. The study has reached several 

results, the most important of which is that there is a significant and positive 

effect of transformational leadership on both organizational effectiveness and 

organizational power. There is also a significant and positive effect of 

organizational power on organizational effectiveness. Additionally, the study 

found that the organizational power plays mediating role in the relationship 

between transformational leadership and organizational effectiveness in five-

star hotels in Sharm El-Sheikh. 
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