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 األداء انىظٍفًػهى انخٍشح أصش انمٍبدح 

 ثهٍئخ يٍُبء ديٍبطانؼبيهٍٍ دساسخ رطجٍمٍخ ػهى 

 إػذاد انجبحضخ 

 َهى ػجذ انشاصق ػجذ انشاصق انششثًٍُ 

 يذسس يسبػذ إداسح األػًبل 

 يؼهذ سأس انجش انؼبنً نهذساسبد انُىػٍخ وانحبست اَنً 

 انًسزخهص: 

اٌزؾغظ ثأثؼبد٘ب اٌّخزٍفخ ) اٌخ١شح٘ذفذ اٌذساعخ ئٌٝ اٌزؼشف ػٍٝ رأص١ش اٌم١بدح 

              األداء اٌٛظ١فٟ( ػٍٝ أثؼبد األخاللٟ، االعزغشاق اإل٠غبثٟ، اٌؼّك اٌشٚؽٟ

ث١ٙئخ ١ِٕبء ( ٚرٌه ثبٌزطج١ك ػٍٝ اٌؼب١ٍِٓ اٌؼًّاالٔعجبغ، أغبص اٌّٙبَ، ػاللبد ) 

ِفشدح ثٕغجخ  052، ٚثٍغذ ػ١ٕخ اٌذساعخ ثؼذ اعزجؼبد اٌمٛائُ غ١ش اٌصؾ١ؾخ د١ِبغ

 اٌخ١شح% ، ٚرٛصٍذ إٌزبئظ ئٌٝ ٚعٛد رأص١ش ِؼٕٛٞ ألثؼبد اٌم١بدح 77اعزغبثخ لذس٘ب 

ٚرُ ٚظغ بغ ، االٔعجبغ، أغبص اٌّٙبَ، ػاللبد اٌؼًّ فٟ ١٘ئخ ١ِٕبء د١ِػٍٝ 

 ِغّٛػخ ِٓ اٌزٛص١بد ِٕٙب :

ا٘زّبَ اٌم١بداد اإلداس٠خ فٟ ١٘ئخ ١ِٕبء د١ِبغ ثبٌؼب١ٍِٓ ٚاٌغٍٛو١بد  -1

اإل٠غبث١خ اٌزٟ رإدٞ ص٠بدح اٌّخشعبد اٌزٕظ١ّ١خ اٌّزّضٍخ عٍٛن اٌّٛاغٕخ 

اٌزٕظ١ّ١خ، ٚاالٌزضاَ اٌزٕظ١ّٟ( ٚاالثزؼبد ػٓ اٌغٍٛو١بد اٌغٍج١خ اٌزٟ رمًٍ 

 شعبد اٌزٕظ١ّ١خ. ِٓ رٍه اٌّخ

٠ٕجغٟ ػٍٝ اٌم١بداد اإلداس٠خ فٟ ١٘ئخ ١ِٕبء د١ِبغ اْ ٠ّٕٛا لذسارُٙ ٚلبث١ٍبرُٙ  -2

ِٚؼبسفُٙ ثجشاِظ ر٠ّٕٛخ خبصخ ثبٌم١بدح اٌخ١شح ِٚب رّضٍٗ ِٓ ِّبسعبد اخالل١خ 

 ٚرأًِ سٚؽٟ ٚاعزغشاق ا٠غبثٟ فٟ اٌؼًّ ٚخذِزُٙ ٌٍّغزّغ. 

ٚاٌز٠ٓ ٠زّزؼْٛ ٠ٚؾممْٛ ِخشعبد ِٓ اٌعشٚسٞ ِىبفأح أفشاد ػ١ٕخ اٌجؾش  -3

ػًّ رٕظ١ّ١خ ٚرشغ١ؼُٙ ػٍٝ رمذ٠ُ االفىبس اٌّجذػخ ٚاٌّجزىشح ٚاٌزٟ رغُٙ 

 .فٟ خذِخ ١ِٕبء د١ِبغ
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Abstract: 

The study aimed to identify the effect of benevolent leadership in 

its various dimensions (moral sensitivity, positive absorption, 

spiritual depth) on the dimensions of job performance 

(discipline, task accomplishment, work relations) by applying to 

workers at Damietta Port Authority. The study sample after 

excluding incorrect lists reached 250 A single figure with a 

response rate of 77%, and the results reached a significant 

impact of the dimensions of the charitable leadership on 

discipline, task accomplishment, work relations at Damietta 

Port Authority, and a set of recommendations were 

developed, including: 

1- The interest of the administrative leaders in Damietta Port 

Authority with workers and positive behaviors that lead to an 

increase in the organizational outputs represented by the 

behavior of organizational citizenship and organizational 

commitment) and moving away from negative behaviors that 

reduce those organizational outputs. 

2- The administrative leaderships of Damietta Port Authority 

should develop their capabilities, capabilities, and knowledge 

through development programs for charitable leadership and the 

ethical practices that it represents, spiritual contemplation, and 

positive engagement in work and their service to society. 

3- It is necessary to reward individuals of the research sample 

who enjoy and achieve organizational work outputs and 
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encourage them to present creative and innovative ideas that 

contribute to the service of Damietta Port 

 

 ًمذيخ: ان

ِٛظٛع اٌم١بدح اال إٔب ٔالؽع ٕ٘بن  ػٍٝ اٌشغُ ِٓ رٕبٚي اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌجبؽض١ٓ

فغٛح وج١شح رزّضً ثبخز١بس اعٍٛة اٌم١بدح إٌّبعت اٌزٞ ِٓ شبٔٗ اْ ٠غ١طش ػٍٝ 

( اْ اعٍٛة اٌم١بدح ٠ّضً ؽبعخ Saher, etal., 2013, p;443إٌّظّبد. ٠ٚشٜ )

( اْ أعب١ٌت اٌم١بدح Jing & Avery, 2008, p;67فؼبٌخ ٌّٕظّبد ا١ٌَٛ. ٠ٚع١ف )

ِٓ صمبفخ ئٌٝ أخشٜ، ٠ٕٚجغٟ رى١١فٙب ٚفمب ٌٍغ١بق اٌضمبفٟ. ٚرإوذ ٔظش٠بد رخزٍف 

اٌم١بدح، ػٍٝ أٗ ال ٠ّىٓ ٌٍمبئذ رؾم١ك ا٘ذاف إٌّظّخ اال ِٓ خالي خٍك ػاللبد ِغ 

ِشؤٚع١ٗ ٚرؾف١ض اٌزضاُِٙ ٚادائُٙ. ٚٔز١غخ ٌألعجبة اػالٖ اصجؾذ اٌؾبعخ ٍِؾخ ٌٍم١بَ 

شًّ ٘زا اٌزؾٛي اٌم١بَ ثبالػزّبد ػٍٝ اٌزؼبْٚ ثذال ثزؾٛي عذ٠ذ فٟ اعٍٛة اٌم١بدح، ٠ٚ

ِٓ إٌّبفغخ  ٚاٌزشو١ض ػٍٝ رذاث١ش ِزؼذدح ِٓ اعً إٌغبػ ٚاخز االداء االعزّبػٟ فٟ 

االػزجبس ٚوزٌه خٍك عٛ ِٓ اٌضمخ ٚاٌزّى١ٓ ٚرؾم١ك اٌزٛاصْ ث١ٓ االلزصبد ٚعٛدح ؽ١بح 

ؽ١ٓ ٌُ ٠زُ اٌزٛصً ئٌٝ رٛافك  اٌؼًّ، ٚاخز اٌّغإ١ٌٚخ االعزّبػ١خ ثٕظش االػزجبس فٟ

فٟ ا٢ساء ثشأْ اعُ ٘زا إٌّٛرط اٌغذ٠ذ ٌٍم١بدح، ٌٚىٓ ٕ٘بن فُٙ ِزضا٠ذ ثأْ ثؼط 

اٌؾذٚد األوضش أ١ّ٘خ فٟ ِغبي اٌم١بدح رذٚس ؽٛي األخالق، ٚاٌم١ُ اٌشٚؽ١خ، ٚاٌزغ١١ش 

ت ِٚغ رٌه فبْ اغٍ (Abbas, etal., 2013, p;9)اإل٠غبثٟ، ٚاٌّغإ١ٌٚخ االعزّبػ١خ

اٌىزبة فٟ ؽمً اٌم١بدح ٠شوضْٚ ػٍٝ اؽذ اٌغٛأت اٌزٟ رُ روش٘ب، فٟ ؽ١ٓ رٙذف ٘زٖ 

اٌذساعخ ئٌٝ ٔمً ؽمً اٌم١بدح ئٌٝ اٌّغزٜٛ اٌزبٌٟ ِٓ خالي رغ١ّغ ِخزٍف ر١بساد 

األثؾبس ؽٛي و١ف١خ رصشف اٌمبدح ثاؽغبْ ٚخٍك ٚرؼبْٚ ٚسٚؽب١ٔخ ٚرّى١ٓ ألؽذاس 

 Benevolentب ٠غّٝ ثبٌم١بدح اٌخ١ّشح )اٌزغ١١ش اإل٠غبثٟ ِٓ ؽٌُٛٙ ٚ٘زا ِ

leadership.)  ( :0222عبد اٌشة) 

ً ِٓ ِٛاسد إٌّظّخ، ٚأصالً ِٓ  ٘زا ٠ُّٚضً اٌؼٕصش اٌجششٜ ِٛسداً ٘بِب

أصٌٛٙب، ئر ال ٠ّىٓ ٌٍّٕظّخ أْ رؾمك أ٘ذافٙب ثذْٚ ٚعٛد ِٛاسد٘ب اٌجشش٠خ، فبٌّٕظّخ 
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ثذْٚ أفشاد ِب ٟ٘ ئال ِغّٛػخ ِٓ اٌّجبٟٔ ٚاٌّؼذاد ٚا٢الد فمػ، فبألفشاد ١ٌٚظ 

اٌّجبٟٔ أٚ اٌّؼذاد ُ٘ اٌز٠ٓ ٠صٕؼْٛ ٠ٚخٍمْٛ إٌّظّبد، ٌٚزٌه ِٓ اٌعشٚسٞ 

اال٘زّبَ ثٙزٖ اٌّٛاسد اٌجشش٠خ، ٚاٌغؼٟ ٔؾٛ االعزضّبس فٟ ر١ّٕخ ِٙبسارٙب ٚسفغ 

ك أ٘ذاف إٌّظّخ ثفبػ١ٍخ، ٌٚـزا فاْ اٌؼٕصش ِغزٜٛ أدائٙب ؽزٝ رىْٛ لبدسح ػٍٝ رؾم١

 اٌجششٜ ٠ّضً أفعً ِٛاسد إٌّظّبد. 

 ٌخ١شحعؼذ اٌجبؽضخ ئٌٝ ِؾبٌٚخ اٌزؼشف ػٍٝ رأص١ش اٌم١بدح  وفى ضىء يب سجك

ٚرٌه ِٓ خالي ِغّٛػخ ِٓ  األداء اٌٛظ١فٟ ٌذٜ اٌؼب١ٍِٓ ث١ٙئخ ١ِٕبء د١ِبغػٍٝ 

اعبد اٌغبثمخ ، اٌذساعخ االعزطالػ١خ ، ِشىٍخ اٌؼٕبصش اٌزٟ رزّضً فٟ ) اٌّمذِخ ، اٌذس

اٌذساعخ ، أ١ّ٘خ اٌذساعخ ،أ٘ذاف اٌذساعخ ، فشٚض اٌذساعخ ، ِزغ١شاد اٌذساعخ ، 

ّٔٛرط اٌذساعخ ، أعٍٛة اٌذساعخ ، األعب١ٌت االؽصبئ١خ اٌّغزخذِخ فٟ رؾ١ًٍ اٌج١بٔبد 

 ، خطخ اٌذساعخ( ٠ّٚىٓ رٛظؼ رٌه وّب ٠ٍٟ :  

 انُظشي وانذساسبد انسبثمخ:طبس اإلأوال: 

 انمٍبدح انخٍشح:  - أ

ػٍٝ اٌشغُ ِٓ رٕبٚي اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌجبؽض١ٓ ِٛظٛع اٌم١بدح اال إٔب ٔالؽع ٕ٘بن 

فغٛح وج١شح رزّضً ثبخز١بس اعٍٛة اٌم١بدح إٌّبعت اٌزٞ ِٓ شبٔٗ اْ ٠غ١طش ػٍٝ 

خ ( اْ اعٍٛة اٌم١بدح ٠ّضً ؽبعSaher, etal., 2013, p;443إٌّظّبد. ٠ٚشٜ )

( اْ أعب١ٌت اٌم١بدح Jing & Avery, 2008, p;67فؼبٌخ ٌّٕظّبد ا١ٌَٛ. ٠ٚع١ف )

رخزٍف ِٓ صمبفخ ئٌٝ أخشٜ، ٠ٕٚجغٟ رى١١فٙب ٚفمب ٌٍغ١بق اٌضمبفٟ. ٚرإوذ ٔظش٠بد 

اٌم١بدح، ػٍٝ أٗ ال ٠ّىٓ ٌٍمبئذ رؾم١ك ا٘ذاف إٌّظّخ اال ِٓ خالي خٍك ػاللبد ِغ 

ُ. ٚٔز١غخ ٌألعجبة اػالٖ اصجؾذ اٌؾبعخ ٍِؾخ ٌٍم١بَ ِشؤٚع١ٗ ٚرؾف١ض اٌزضاُِٙ ٚادائٙ

ثزؾٛي عذ٠ذ فٟ اعٍٛة اٌم١بدح، ٠ٚشًّ ٘زا اٌزؾٛي اٌم١بَ ثبالػزّبد ػٍٝ اٌزؼبْٚ ثذال 

ِٓ إٌّبفغخ  ٚاٌزشو١ض ػٍٝ رذاث١ش ِزؼذدح ِٓ اعً إٌغبػ ٚاخز االداء االعزّبػٟ فٟ 

ٌزٛاصْ ث١ٓ االلزصبد ٚعٛدح ؽ١بح االػزجبس ٚوزٌه خٍك عٛ ِٓ اٌضمخ ٚاٌزّى١ٓ ٚرؾم١ك ا

اٌؼًّ، ٚاخز اٌّغإ١ٌٚخ االعزّبػ١خ ثٕظش االػزجبس فٟ ؽ١ٓ ٌُ ٠زُ اٌزٛصً ئٌٝ رٛافك 

فٟ ا٢ساء ثشأْ اعُ ٘زا إٌّٛرط اٌغذ٠ذ ٌٍم١بدح، ٌٚىٓ ٕ٘بن فُٙ ِزضا٠ذ ثأْ ثؼط 
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اٌؾذٚد األوضش أ١ّ٘خ فٟ ِغبي اٌم١بدح رذٚس ؽٛي األخالق، ٚاٌم١ُ اٌشٚؽ١خ، 

ِٚغ  (Abbas, etal., 2013, p;9)اٌزغ١١ش اإل٠غبثٟ، ٚاٌّغإ١ٌٚخ االعزّبػ١خٚ

رٌه فبْ اغٍت اٌىزبة فٟ ؽمً اٌم١بدح ٠شوضْٚ ػٍٝ اؽذ اٌغٛأت اٌزٟ رُ روش٘ب، 

فٟ ؽ١ٓ رٙذف ٘زٖ اٌذساعخ ئٌٝ ٔمً ؽمً اٌم١بدح ئٌٝ اٌّغزٜٛ اٌزبٌٟ ِٓ خالي 

ٌمبدح ثاؽغبْ ٚخٍك ٚرؼبْٚ رغ١ّغ ِخزٍف ر١بساد األثؾبس ؽٛي و١ف١خ رصشف ا

ٚسٚؽب١ٔخ ٚرّى١ٓ ألؽذاس اٌزغ١١ش اإل٠غبثٟ ِٓ ؽٌُٛٙ ٚ٘زا ِب ٠غّٝ ثبٌم١بدح 

 (.Benevolent leadershipاٌخ١ّشح )

ئر ٠ؼذ ِٛظٛع اٌم١بدح اٌخ١ّشح ِٓ اٌّٛاظ١غ اٌؾذ٠ضخ فٟ أدث١بد اٌغٍٛن اٌزٕظ١ّٟ 

اٌّٛظٛع ثؼذّٖ اؽذ االثؼبد اٌشئ١غ١خ ٚٔظش٠خ إٌّظّخ. ئر رٕبٚي اٌىض١ش ِٓ اٌجبؽض١ٓ ٘زا 

( اٌزٟ رغزخذَ ع١بعخ اٌغ١طشح Paternalistic leadershipٌّٛظٛع اٌم١بدح األث٠ٛخ )

ػٍٝ ا٢خش٠ٓ ثطش٠مخ أث٠ٛخ فٟ اٌزؼبًِ ِغ اٌؼب١ٍِٓ ثغشض رؾم١ك أ٘ذاف إٌّظّخ 

(Brown, 2014, p;201)شٜ، . ٠خزٍف ِفَٙٛ اٌم١بدح اٌخ١ّشح ػٓ ِفب١ُ٘ اٌم١بدح األخ

ٚرٌه ثغجت اٌزشو١ض اٌغٛ٘شٞ فٟ ٘زا إٌٛع ِٓ اٌم١بدح ػٍٝ رؾم١ك إٌّبفغ ٚاٌّضا٠ب، 

ٚإٌزبئظ ِٓ أعً اٌصبٌؼ اٌؼبَ )اٌخ١ش اٌؼبَ(، ٠ٚزصشف اٌمبدح اٌخ١ش٠ّٓ وؼٛاًِ ٌٍزغ١١ش 

. ٠ٚش١ش ِصطٍؼ اٌصبٌؼ اٌؼبَ ئٌٝ (Karakas, 2009,P;9)اإل٠غبثٟ فٟ إٌّظّخ 

 ٕزبئظ اإل٠غبث١خ ٌغ١ّغ أٚ ِؼظُ أػعبء اٌّغزّغ.إٌّبفغ اٌّشزشوخ أٚ اٌ

اٚ اٌظشٚف ٚإٌزبئظ، ٚاٌّضا٠ب اٌشبٍِخ فٟ اٌؾ١بح االعزّبػ١خ اٌزٟ رؼٛد ثبٌفبئذح  

( اٌخ١ش ثبٔٗ "اػزمبد فٍغفٟ (Karakas,2009, P; 48ػٍٝ اٌّغزّغ ثأوٍّٗ، ٠ٚؼشف 

العزخذاَ اٌغشائض  ٠خٍك ِٓ اٌفطشح اإلٔغب١ٔخ ٠ٚغؼً إٌبط ٠ذسوْٛ ثبْ ٌذ٠ُٙ اٌزضاَ

اٌطج١ؼ١خ ِٓ اٌؾت ٚاإلؽغبْ ٚ ا١ًٌّ ئٌٝ فؼً اٌخ١ش، ٌٍم١بَ ثأػّبي وش٠ّخ أٚ خ١ش٠خ". 

( اْ ِفَٙٛ اٌم١بدح اٌخ١ّشح ٠شجٗ ٠ٚWei Chiu& Jen Huang, 2011,p;53شٜ )

اٌٝ ؽذ وج١ش ِفَٙٛ اٌّؼبٍِخ ثبٌّضً، أٞ أٗ ػٕذِب ٠زٍمٝ اٌّشؤٚع١ٓ اٌفبئذح ِٓ لبئذُ٘، 

ٛف ٠مِْٛٛ ثاسعبع ٘زٖ اٌفبئذح اٌٝ لبئذُ٘ ٚرٌه ػٓ غش٠ك االٌزضاَ ثبٌؼًّ فبُٔٙ ع

ٚرمذ٠ُ اداء اػٍٝ ثٙذف وغت سظب اٌمبئذ.  ٚرىّٓ أ١ّ٘خ اٌم١بدح اٌخ١ّشح داخً 

إٌّظّبد ِٓ خالي اٌفٛائذ اٌزٟ ٠ّىٓ اْ رؾممٙب اٌم١بدح اٌخ١ّشح ٚفمب ٌّب رٕبٌٚزٗ 
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( اْ عٍٛو١بد  (Chen et al., 2008,p;191االدث١بد راد اٌصٍخ ثٙب، ئر ٠شٜ 

اٌم١بدح اٌخ١ّشح ٌٙب اصبس ا٠غبث١خ رزشرت ػٍٝ رشو١ض اٌؼب١ٍِٓ فٟ ٚظبئفُٙ، ٚاْ ٘زٖ 

االسرفبع فٟ ِغز٠ٛبد اٌزشو١ض رأرٟ ٔز١غخ اٌغٍٛو١بد اٌخ١ًشح اٌزٟ ٠ظٙش٘ب اٌمبدح ارغبٖ 

سد اٌغ١ًّ اٌٝ اٌؼب١ٍِٓ، ٚاٌزٟ ثذٚس٘ب رؾفض اٌؼب١ٍِٓ ػٍٝ اٌزؼبًِ ثبٌّضً ِٚؾبٌٚخ 

 (  Jeng Chou, 2012,p;66-67)اٌمبدح ػٓ غش٠ك ص٠بدح رشو١ضُ٘ ثبٌؼًّ 

 األداء انىظٍفً: - ة

( ثؾش اٌؼاللخ ث١ٓ Mrayyan and Al-Faouri ., 2008اعزٙذفذ دساعخ )

االٌزضاَ اٌٛظ١فٟ ٚاألداء اٌٛظ١فٟ ٌٍّّشظبد اٌؼبِالد ثبٌّغزشف١بد األسد١ٔخ، ؽ١ش 

ِغزشفٝ  04ِّشظخ أسد١ٔخ ٠ؼٍّٓ فٟ  642لٛاِٙب  اشزٍّذ اٌذساعخ ػٍٝ ػ١ٕخ

رؼ١ّ١ٍب ؽى١ِٛب ٚخبصب . ٚلذ رٛصٍذ اٌذساعخ ئٌٝ أْ اٌّّشظبد ِؾً اٌذساعخ 

أدائٙٓ اٌٛظ١فٟ وبْ ع١ذا ، ؽ١ش وبْ اٌّزٛعػ األػٍٝ ِٓ ٔص١ت اٌّغزشف١بد 

اٌخبصخ. وّب أشبسد إٌزبئظ أ٠عب ئٌٝ أْ ٕ٘بن ػاللخ اسرجبغ ِؼ٠ٕٛخ ئ٠غبث١خ ث١ٓ 

 االٌزضاَ اٌٛظ١فٟ ٚاألداء اٌٛظ١فٟ ٌٍّفشداد ِؾً اٌذساعخ. 

ثزؾذ٠ذ أصش االٌزضاَ اٌزٕظ١ّٟ  (Cichyet et al., 2009) وّب ا٘زّذ دساعخ

ِٓ لبدح األٔذ٠خ  542ػٍٝ األداء اٌغ١بلٟ ٚرٌه ثبٌزطج١ك ػٍٝ ػ١ٕخ ػشٛائ١خ ثٍغذ 

لبئّخ االعزمصبء ػجش اٌجش٠ذ  ثبعزخذاَ  اٌخبصخ ثبٌٛال٠بد اٌّزؾذح األِش٠ى١خ

 ٌٍٕزبئظ ا٢ر١خ :  اٌذساعخاإلٌىزشٟٚٔ. ٚلذ رٛصٍذ 

 االٌزضاَ اٌؼبغفٟ ٌٗ أصش ئ٠غبثٟ لٛٞ ػٍٝ وً أثؼبد األداء اٌغ١بلٟ. -1

االٌزضاَ االعزّشاسٞ ٌٗ أصش عٍجٟ ػٍٝ وً أثؼبد األداء اٌغ١بلٟ، ث١ّٕب وبْ رٚ دالٌخ  -0

 ئؽصبئ١خ ِغ اٌزفبٟٔ اٌٛظ١فٟ.

 اٌّؼ١بسٞ ٌٗ أصش ئ٠غبثٟ ػٍٝ وً أثؼبد األداء اٌغ١بلٟ االٌزضاَ -3

( ػٍٝ ِؼشفخ Landry and Vandenberghe., 2012ٚسوضد دساعخ )

أصش االٌزضاَ اٌٛظ١فٟ ٌٍّٛظف١ٓ ػٍٝ اٌّششف١ٓ، ٚوزٌه أصش االٌزضاَ اٌٛظ١فٟ 

ٌٍّششف١ٓ ػٍٝ اٌّٛظف١ٓ ٚأصش رٍه اٌؼاللخ اٌضٕبئ١خ ػٍٝ األداء اٌٛظ١فٟ، ٚلذ رّذ 
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ِٛظف ِٓ ئؽذٜ إٌّظّبد اٌّزخصصخ ثبٌشػب٠خ  322اٌذساعخ ػٍٝ ػ١ٕخ ِٓ 

 اٌصؾ١خ. ٚلذ رٛصٍذ ٘زٖ اٌذساعخ ئٌٝ ِب ٠ٍٟ:

 ٠شرجػ االٌزضاَ اإل٠غبثٟ ٌٍّششف١ٓ اسرجبغب ل٠ٛب ثبالٌزضاَ اإل٠غبثٟ ٌٍّٛظف١ٓ. -1

 اٌزضاَ اٌّششف ٠زٛعػ اٌؼاللخ ث١ٓ اٌزضاَ اٌّٛظف اٌؼبغفٟ ٚأداء اٌّٛظف.  -0

ثزؾذ٠ذ أصش اٌذػُ ( Arshadi and Hayavi., 2013دساعخ ) ٚا٘زّذ

اٌزٕظ١ّٟ اٌّذسن ػٍٝ االٌزضاَ اٌؼبغفٟ ٚاألداء اٌٛظ١فٟ، فٟ ٚعٛد اٌزٕظ١ُ اٌمبئُ ػٍٝ 

ِٛظف ِٓ اٌششوخ  313اؽزشاَ اٌزاد وّزغ١ش ٚع١ػ اشٍّذ ػ١ٕخ اٌذساعخ ػٍٝ 

 اٌٛغ١ٕخ ٌٍؾفش ثا٠شاْ، ٚلذ رٛصٍذ اٌذساعخ ئٌٝ ِب ٠ٍٟ:

أصش ئ٠غبثٟ ٌٍزٕظ١ُ اٌمبئُ ػٍٝ اؽزشاَ اٌزاد ػٍٝ األداء اٌٛظ١فٟ  ٠ٛعذ -1

 ٌٍؼب١ٍِٓ.

 ٠ٛعذ أصش ئ٠غبثٟ ٌٍذػُ اٌزٕظ١ّٟ اٌّذسن ػٍٝ االٌزضاَ اٌؼبغفٟ. -0

 . ٠ٛعذ أصش ئ٠غبثٟ ٌٍذػُ اٌزٕظ١ّٟ اٌّذسن ػٍٝ اؽزشاَ اٌزاد -3

 : انزؼهٍك ػهى انذساسبد انسبثمخ ورحذٌذ انفغىح انجحضٍخ

 :انخٍشحنذساسبد انزً رُبونذ انمٍبدح انزؼهٍك ػهى ا - أ

ػٍٝ وً  اٌخ١شح( اٌزؼشف ػٍٝ أصش اٌم١بدح Huang, 2011سوضد دساعخ )

 Jengثؼط ِٓ اٌغٍٛو١بد اٌزٕظ١ّ١خ ِضً رؾف١ض اٌؼب١ٍِٓ، ث١ّٕب رٛصٍذ دساعخ )

Chou, 2012)  ٟػٍٝ اٌؼاللخ ث١ٓ اٌم١بدح اٌخ١شح ٚعٍٛو١بد اٌّٛاغٕخ اٌزٕظ١ّ١خ، ف

 ( ػٍٝ رٛظ١ؼ اإلغبس إٌظشٞ ٌٍم١بدح اٌخ١شح.  Brown, 2014ؽ١ٓ سوضد دساعخ )

  : األداء انىظٍفًانزؼهٍك ػهى انذساسبد انزً رُبونذ  - ة

( ئٌٟ اٌزؼشف ػٍٟ Mrayyan and Al-Faouri ., 2008سوضد دساعخ ) 

 Arshadi and، ث١ّٕب سوضد دساعخ )األداء اٌٛظ١فٟ ٚاالٌزضاَ اٌزٕظ١ّٟاٌؼاللخ ث١ٓ 

Hayavi., 2013 ) .ٓدٚس اٌذػُ اٌزٕظ١ّٟ فٟ ص٠بدح األداء اٌٛظ١فٟ ٌٍؼب١ٍِ 

األداء ػٍٝ  اٌخ١شح، ٠زعؼ ػذَ ٚعٛد دساعخ رٕبٌٚذ رأص١ش اٌم١بدح يًب سجك

ٚعٛد ِغبّ٘خ ٌٍجؾش فٟ عذ اٌفغٛح اٌجؾض١خ ِٓ خالي ، األِش اٌزٞ ٠ؼٕٟ اٌٛظ١فٟ

 . األداء اٌٛظ١فٟ ٌٍؼب١ٍِٓ ث١ٙئخ ١ِٕبء د١ِبغػٍٝ  اٌخ١شحرٕبٚي اٌزأص١ش اٌّجبشش ٌٍم١بدح 
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 (1شكم سلى )

 انفغىح انجحضٍخ يٍ خالل انذساسبد انسبثمخ

  ئػذاد اٌجبؽضخ فٟ ظٛء اٌذساعبد اٌغبثمخانًصذس: 

  

 نتائج الدراسات السابقة 

 تحدٌد الفجوة البحثٌة من خالل نتائج الدراسات السابقة والدراسة الحالٌة 

 الفجوة البحثية
 الدراسة الحالية 

 وجود عالقة معنوٌة
بيييٌن القٌيييادة الخٌيييرة 
وبعيييل المتاٌيييرات 
التنظٌمٌييية الموا نييية 
التنظٌمٌييية وازلتييي ا  

 الوظٌفً.

    وجوووووقة بينووووو   ووووو
القيوووووووووووووووو ة  ال  وووووووووووووووو   
وسوووووووولقعي   الووووووووو ب  

 التنظيمي. 
 

 ز توجد دراسة علً حد

عل  الباحثة تناولت 

العالقة بٌن القٌادة 

 واألداء الوظٌفًالخٌرة 

 تعد الدراسة الحالٌة من

أولً الدراسات التً ٌت  

ت بٌقها من خالل هذه 

المتاٌرات علً الموانئ 

 المصرٌة.

 ز توجد دراسة قامت

بوضع نموذج احصائً 

ٌوضح التأثٌرات 

المباشرة للقٌادة الخٌرة 

على األداء الوظٌفً 

 للعاملٌن.   

 

تسعً الباحثة من خالل هذه 

الدراسة إلً التركٌ  علً 

 النقا  التالٌة 

 التركٌ  علً تناول

القٌادة الخٌرة من خالل 

أبعادها مجتمعة ككل 

داخل الق اع محل 

 الت بٌق . 

 ًتناول األداء الوظٌف

من خالل أبعاده ككل 

داخل الق اع محل 

 الت بٌق . 

 تحدٌد أبر  العوامل

ٌق التً تساعد علً تحق

القٌادة الخٌرة فً ضوء 

 متاٌرات األداء الوظٌفً
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 صبٍَب: انذساسخ االسزطالػٍخ : 

 ٠ّىٓ ٌٍجبؽضخ رٛظ١ؼ اٌذساعخ االعزطالػ١خ فٟ ِؾٛس٠ٓ ّٚ٘ب وّب ٠ٍٟ : 

 :  انذساسخ انًكزجٍخ - أ

ؽ١ش لبِذ اٌجبؽضخ ثبالغالع ػٍٝ اٌّشاعغ اٌؼشث١خ ٚاألعٕج١خ اٌزٟ رٕبٌٚذ  

مذ رُ رؼش٠ف اٌم١بدح اٌخ١شح ػٍٝ أٔٙب " رٌه ، ٚفٟ ظٛء رٌه ف اٌذساعخِزغ١شاد 

اٌزٛعٗ اٌزٞ ٠زجؼٗ اٌمبئذ داخً إٌّظّخ ِٓ أعً وغت سظب اٌؼب١ٍِٓ ٚرٌه ػٓ غش٠ك 

اظٙبس اال٘زّبَ ثُٙ ِٚغبػذرُٙ فٟ اٌزؼبًِ ِغ اٌّشبوً داخً ٚخبسط اٌؼًّ ٚاٌغؼٟ 

 WUٌخ١شح ) ٔؾٛ رمذ٠ُ اٌّغبػذح ٌُٙ ػٕذ اٌؾبعخ ئ١ٌٙب ٚرٌه ِٓ خالي اٌغٍٛو١بد ا

BO et al.,2011  .) 

فمذ رٛصٍذ اٌجبؽضخ ِٓ خالي اٌذساعخ اٌّىزج١خ  ثبألداء اٌٛظ١فٟٚف١ّب ٠زؼٍك  

إٌبرظ إٌٙبئٟ ٌّؾصٍخ ِب رمَٛ ثٗ  األداء اٌٛظ١فٟ ٠زّضً فٟ ِؾصٍخ ارعؼ أْ ِفَٙٛ

 اٌؼٕبصش اٌجشش٠خ ٌٍّٙبَ اٌّؼٙٛدح ئ١ٌُٙ " 

 انذساسخ انًٍذاٍَخ:  -ة  

اٌجبؽضخ ثزٛع١ٗ لبئّخ اعزج١بْ ِجذئ١خ ٌذٞ ثؼط اٌؼب١ٍِٓ ث١ٙئخ ١ِٕبء لبِذ  

ٚرٌه ِٓ أعً اٌٛلٛف ػٍٝ ِذٜ ئدساوُٙ ٌّفب١ُ٘ اٌذساعخ ِؾً االخزجبس ،  د١ِبغ

 42ؽ١ش اػزّذد فٟ رٛص٠غ اٌمبئّخ اٌّجذئ١خ ػٍٟ أعٍٛة اٌؼ١ٕخ ا١ٌّغشح ٌؼ١ٕخ لٛاِٙب )

 اٌغذٚي اٌزبٌٟ : ِفشدح( ، ٚلذ رُ رٛص٠غ ٘زٖ اٌؼ١ٕخ وّب فٟ 

 ( ثٍبٌ ثًفشداد ػٍُخ انذساسخ االسزطالػٍخ1عذول سلى )

 إٌغجخ اٌؼذد اٌج١بْ

 %12 4 اٌّذ٠ش٠ٓ 

 % 22 36 اٌّٛظف١ٓ 

 %122 42 االعّبٌٟ

 : ئػذاد اٌجبؽضخ  انًصذس

٘زا ٚلذ أعفشد إٌزبئظ االؽصبئ١خ ٌمبئّخ االعزج١بْ اٌّجذئ١خ ٚفمب ٌٍٛعػ اٌؾغبثٟ ػٓ 

 : اٌزب١ٌخإٌزبئظ 
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 ( َزبئظ انذساسخ االسزطالػٍخ 2عذول سلى )

 ثٍــــبٌ

 ألم يٍ انىسط انحسبثً

 

 يًبصهخ نهىسط انحسبثً 

 أػهً يٍ انىسط انحسبثً

 % ػذد انًفشداد
ػذد 

 انًفشداد

ػذد  %

 انًفشداد
% 

 02  3 32 10 52 02 انمٍبدح انخٍشح

 02 3 00 2 53 03 األداء انىظٍفً  

 : ئػذاد اٌجبؽضخ فٟ ظٛء اٌذساعخ االعزطالػ١خ  انًصذس

  :  صبنضب: يشكهخ انذساسخ

٠زعؼ ِٓ ػشض اٌغذٚي اٌغبثك اٌّزؼٍك  ثٕزبئظ اٌذساعخ االعزطالػ١خ ػٓ ٚعٛد 

 ِغّٛػخ ِٓ اٌّظب٘ش اٌزٟ رؼجش ػٓ ِشىٍخ اٌجؾش، رّضٍذ فٟ: 

ػٍٝ األداء ال رإصش  اٌخ١شحاٌم١بدح % ِٓ أفشاد اٌؼ١ٕخ االعزطالػ١خ أْ ٠52شٞ  (1

ٌٍم١بدح % ِٓ أفشاد اٌؼ١ٕخ االعزطالػ١خ ٚعٛد رأص١ش 3، ث١ّٕب ٠شٞ  اٌٛظ١فٟ

 األداء اٌٛظ١فٟ.ػٍٝ  اٌخ١شح

ٔغج١خ ٌٍم١بدح ٚعٛد أ١ّ٘خ ٚئدسان % ِٓ أفشاد اٌؼ١ٕخ االعزطالػ١خ ٠53شٞ  (0

  اٌخ١شح فٟ ص٠بدح األداء اٌٛظ١فٟ ٌذ٠ُٙ. 

ف ػٍٟ ِزغ١شاد اٌذساعخ ٚفمب ٢ساء ػ١ٕخ اٌذساعخ ٚلذ ٘ذفذ اٌذساعخ أ٠عب ئٌٟ اٌزؼش

ؽغت اٌٛعػ اٌؾغبثٟ ، ٌٚزؾم١ك رٌه لبِذ اٌجبؽضخ ثاعشاء ٘زٖ اٌذساعخ ػٍٟ 

 ِشؽٍز١ٓ ّ٘ب وّب ٠ٍٟ : 
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 :   انًشحهخ األونً : انذساسخ انًكزجٍخ

لبِذ اٌجبؽضخ فٟ ٘زٖ اٌّشؽٍخ ثبٌشعٛع ئٌٟ اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌذساعبد اٌّزؼٍمخ  

اٌذساعخ ، ٚرٌه ٌٍٛلٛف ػٍٟ اٌفغٛح اٌجؾض١خ اٌزٟ ٠ّىٓ ِٓ خالٌٙب ص١بغخ ثّزغ١شاد 

 ِشىٍخ اٌذساعخ ، ؽ١ش أعفشد إٌزبئظ ػٓ ا٢رٟ :

ػذَ ٚعٛد دساعخ ٚاؽذح ) ػشث١خ أٚ أعٕج١خ ( عّؼذ ث١ٓ ِزغ١شاد اٌذساعخ  - أ

، ٚرٌه فٟ ظٛء ػٍُ  اٌم١بدح اٌخ١شح ٚاألداء اٌٛظ١فٟاٌؾب١ٌخ ٚاٌزٟ رزّضً فٟ 

 خ . اٌجبؽض

رٕبٚي اٌذساعخ اٌؾب١ٌخ ٌّٛظٛػ١ٓ ؽذ٠ض١١ٓ ٔغج١ب فٟ ئداسح اٌّٛاسد اٌجشش٠خ  - ة

 اٌم١بدح اٌخ١شح، األداء اٌٛظ١فٟ ٌٍؼب١ٍِٓ.ّٚ٘ب 

، فاْ اٌذساعخ اٌؾب١ٌخ رغؼٟ ئٌٟ ِب  فً ضىء انفغىح انجحضٍخ نهزِ انذساسخ - ط

  : ٍٟ٠ 

  .اٌٛظ١فٟاٌخ١شح ٚاألداء اٌؼاللخ اٌّجبششح ث١ٓ اٌم١بدح اٌزؼشف ػٍٟ  -

 خرؼض٠ض األداء اٌٛظ١فٟ ٌٍؼب١ٍِٓ ث١ٙئفٟ  اٌخ١شاٌمبئذ رٛظ١ؼ دٚس  -

  .د١ِبغ ١ِٕبء

 انًشحهخ انضبٍَخ : انذساسخ االسزطالػٍخ  :  

ِٓ خالي اٌذساعخ االعزطالػ١خ اٌغبثك روش٘ب رٛصٍذ اٌجبؽضخ ئٌٟ ِغّٛػخ  

 :  فًٍب ٌهًورًضهذ هزِ انًظبهش ِٓ اٌّظب٘ش اٌزٟ رغفش ػٓ ِشىٍخ اٌذساعخ ، 

 :  انخٍشحانًظبهش انًزؼهمخ ثبنمٍبدح  - أ

عؼٟ اٌمبدح فٟ ١٘ئخ ١ِٕبء د١ِبغ ئٌٝ اٌزؾغٓ األخاللٟ فٟ اٌزؼبًِ ِغ  -

 اٌؼب١ٍِٓ.

 .ٚعٛد عبٔت ِٓ اٌزؼبِالد غ١ش اٌّشظ١خ ِٓ عبٔت اٌمبدح ٔؾٛ ِشؤٚع١ُٙ  -

 أخفبض شؼٛس اٌؼب١ٍِٓ ثبٌؼّك اٌشٚؽٟ فٟ ػاللبرُٙ ثبٌمبدح.  -
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 :  ثبألداء انىظٍفًانًظبهش انًزؼهمخ  - ة

 .أخفبض أداء اٌّٙبَ ثشىً ع١ذ ِٓ عبٔت ثؼط اٌؼب١ٍِٓ -

 ػذَ أعجبغ ثؼط اٌؼب١ٍِٓ فٟ ِٛاػ١ذُ٘ اٌشع١ّخ اٌّؾذدح.  -

 .  أخفبض ػاللبد اٌؼًّ ث١ٓ اٌّشؤٚع١ٓ ٚثؼط لبدارُٙ -

 :انزبنٍخانزسبؤالد فً  فً ضىء يب سجك ًٌكٍ نهجبحضخ صٍبغخ يشكهخ انذساسخ

 ؟  األداء اٌٛظ١فٟػٍٟ أثؼبد  اٌخ١شح ٌٍم١بدحً٘ ٠ٛعذ رأص١ش  - أ

ف١ّب ٠زؼٍك  ث١ٙئخ ١ِٕبء د١ِبغً٘ ٠ٛعذ اخزالف ث١ٓ آساء أفشاد ػ١ٕخ اٌذساعخ  - ة

 ؟اٌخ١شحثزٛافش أثؼبد اٌم١بدح 

ف١ّب ٠زؼٍك  فٟ ١٘ئخ ١ِٕبء د١ِبغ ً٘ ٠ٛعذ اخزالف ث١ٓ آساء أفشاد ػ١ٕخ اٌذساعخ - ط

 ؟األداء اٌٛظ١فٟثزٛافش أثؼبد 

 ساثؼب : أهًٍخ انجحش :

اٌزؾغظ األخاللٟ، ثأثؼبد٘ب اٌضالصخ ) اٌخ١شحثٕبء ػٍٟ أ١ّ٘خ اٌم١بدح 

( فمذ اعزطبػذ اٌجبؽضخ رؾذ٠ذ أ١ّ٘خ اٌجؾش االعزغشاق اإل٠غبثٟ، اٌؼّك اٌشٚؽٟ

 فٟ اٌغبٔج١ٓ اٌزب١١ٌٓ : 

 :    ( : األهًٍخ انؼهًٍخ4/1)

ً ٌٍغٙٛد اٌجؾض١خ فٟ ِغبي اٌّٛاسد اٌجشش٠خ ػٍٟ اػزجبس أْ  -1 ٠ؼزجش اٌجؾش رذػ١ّب

ػٍٟ ؽذ ػٍُ اٌجبؽضخ  –رٍه إٌٛػ١خ ِٓ اٌؼاللبد اٌجؾض١خ ل١ٍٍخ فٟ اٌّىزجخ اٌؼشث١خ 

ؽ١ش ئٔٗ ِب صاٌذ ؽمٛي اٌّؼشفخ رؾزبط ئٌٟ ِض٠ذ ِٓ اٌذساعبد اٌجؾض١خ فٟ  –

٘زّبَ ثبٌّٛاسد اٌجشش٠خ ِٓ خالي ِغبي اٌّٛاسد اٌجشش٠خ اٌزٟ رؾش ػٍٟ اال

 اٌّفب١ُ٘ اٌم١بد٠خ اٌؾذ٠ضخ . 

رٙزُ ثأؽذ اٌمعب٠ب اٌٙبِخ فٟ اٌفىش اإلداسٞ ٟٚ٘ االسرمبء ثّغزٛٞ ِٕظّبد  -0

األػّبي ٚرؾم١ك اٌز١ّض ٚاٌش٠بدح ث١ٓ إٌّظّبد اٌّخزٍفخ  ِٓ خالي اٌزشو١ض ػٍٝ 

ٌؼٕصش اٌجششٞ اٌزٞ ٠ؼذ ، ثبإلظبفخ ئٌٟ اال٘زّبَ ثباٌم١بدح اٌخ١شحرؾم١ك ِفَٙٛ 

 أُ٘ أصٛي إٌّظّخ . 
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رذػ١ُ األداء فٟ  اٌخ١شحاٌغؼٟ ٔؾٛ ثٕبء رصٛس ِزىبًِ ؽٛي دٚس اٌم١بدح  -3

 اٌٛظ١فٟ.

 ( : األهًٍخ انؼًهٍخ : 4/2)

ِٚذٞ عذٚا٘ب  اٌخ١شحٌّفَٙٛ اٌم١بدح  ١٘ئخ ١ِٕبء د١ِبغاٌزؼشف ػٍٟ ِذٞ رجٕٟ  -1

ِٓ خالي اال٘زّبَ ثأصؾبة اٌخجشاد ؼض٠ض األداء اٌٛظ١فٟ ٌٍؼب١ٍِٓ فٟ ر

 ٚاٌّٙبساد ٚاٌّؼشفخ . 

رٕجغ أ١ّ٘خ اٌذساعخ ِٓ أ١ّ٘خ اٌذٚس اٌم١بدٞ ٚرأص١شٖ ػٍٟ أداء إٌّظّبد ِٚذٞ  -0

٠ؼزجش أؽذ األعب١ٌت اإلداس٠خ فٟ  اٌم١بدح األخالل١خثمبئٙب ٚاعزمشاس٘ب ، ؽ١ش ئْ 

 رؾم١ك اٌز١ّض اٌزٕبفغٟ ٌّٕظّبد األػّبي . 

 ف انجحش :خبيسب : أهذا

رأص١ش اٌم١بدح ٠غؼٟ ٘زا اٌجؾش ئٌٟ رؾم١ك اٌٙذف اٌشئ١غٟ اٌزٞ ٠زّضً فٟ اٌزؼشف ػٍٟ  

، ٠ٕٚمغُ ٘زا اٌٙذف  ١٘ئخ ١ِٕبء د١ِبغداخً  رؼض٠ض األداء اٌٛظ١فٟ ٌٍؼب١ٍِٓفٟ  اٌخ١شح

 ئٌٟ ِغّٛػخ ِٓ األ٘ذاف اٌفشػ١خ ، ٟٚ٘ وّب ٠ٍٟ : 

وأؽذ أثؼبد  االٔعجبغػٍٟ  اٌخ١شح أثؼبد اٌم١بدحاٌزؼشف ػٍٟ ِذٞ ٚعٛد رأص١ش  -1

 .  األٚي، ٠ٚزؾمك ٘زا اٌٙذف ِغ اٌفشض  داء اٌٛظ١فٟ ث١ٙئخ ١ِٕبء د١ِبغاأل

وأؽذ  أغبص اٌّٙبَػٍٟ  اٌخ١شحاٌم١بدح اٌزؼشف ػٍٟ ِذٞ ٚعٛد رأص١ش ألثؼبد  -0

، ٠ٚزؾمك ٘زا اٌٙذف ِغ  ١٘ئخ ١ِٕبء د١ِبغفٟ  األداء اٌٛظ١فٟ ٌٍؼب١ٍِٓأثؼبد 

 .  اٌضبٟٔاٌفشض 

اٌزؼشف ػٍٟ ِذٞ ٚعٛد رأص١ش ألثؼبد اٌم١بدح اٌخ١شح ػٍٟ ػاللبد اٌؼًّ وأؽذ   -3

فٟ ١٘ئخ ١ِٕبء د١ِبغ ، ٠ٚزؾمك ٘زا اٌٙذف ِغ  األداء اٌٛظ١فٟ ٌٍؼب١ٍِٓأثؼبد 

 اٌفشض اٌضبٌش

 سبدسب : فشوض انجحش :

فٟ  أعجبغ اٌؼب١ٍِٓػٍٟ  اٌخ١شح: ال ٠ٛعذ رأص١ش ِؼٕٛٞ ألثؼبد اٌم١بدح انفشض األول 

 ١٘ئخ ١ِٕبء د١ِبغ.
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: ال ٠ٛعذ رأص١ش ِؼٕٛٞ ألثؼبد اٌم١بدح اٌخ١شح ػٍٟ أغبص اٌّٙبَ ٌذٜ انفشض انضبًَ 

 اٌؼب١ٍِٓ فٟ ١٘ئخ ١ِٕبء د١ِبغ.

: ال ٠ٛعذ رأص١ش ِؼٕٛٞ ألثؼبد اٌم١بدح اٌخ١شح ػٍٟ ػاللبد اٌؼًّ داخً انفشض انضبنش 

 ١٘ئخ ١ِٕبء د١ِبغ.

 سبثؼب : أسهىة انجحش :

 :  ويصبدس انجٍبَبدَىع  -1

 اٌزب١ٌخ اٌّصبدس ػٍٝ اٌجبؽضخ اػزّذد اٌجؾش فٟ اٌّؾذدح ٚاٌفشٚض األ٘ذاف ػٍٝ ثٕبء

 ٚاٌجؾٛس اٌىزت ِشاعؼخ غش٠ك ػٓ : ٚرٌه اٌج١بٔبد اٌضب٠ٛٔخ ِٚصبدس٘ب -

 اٌصٍخ راد ٚاٌّإرّشاد إٌذٚاد ٚاألعٕج١خ  ِٚغزخٍصبد اٌؼشث١خ ٚاٌّمبالد

، ٚوزٌه االغالع ػٍٟ  ٚاألداء اٌٛظ١فٟ اٌخ١شاٌم١بدح ِٓ  وً ثّٛظٛع

  ١٘ئخ ١ِٕبء د١ِبغ.اٌغغالد ٚاالؽصبئ١بد اٌزٟ رصذس٘ب 

 اٌذساعخ ػ١ٕخ ِٓ ا١ٌّذا١ٔخ اٌج١بٔبد عّغ غش٠ك ػٓ : ٚرٌه اٌج١بٔبد األ١ٌٚخ -

 اٌؼ١ٕخ ِٓ ثبٌذساعخ اٌخبصخ االعزج١بٔبد اٌّمبثالد األ١ٌٚخ، ٚعّغ ثبعزخذاَ

 اإلؽصبئ١خ ثبعزخذاَ األعب١ٌت اٌج١بٔبد ٘زٖ ثزؾ١ًٍ اٌم١بَ صُ ,اٌّخزبسح

اٌفشٚض ٚٚظغ اٌزٛص١بد  ٚاخزجبس إٌزبئظ ػٍٝ ٌٍؾصٛي ٚرٌه ,إٌّبعجخ

  اٌزٟ رخذَ ِغزّغ اٌزطج١ك. 

 :  يغزًغ انجحش وػٍُخ انذساسخ -2

رزُ اٌذساعخ اٌزطج١م١خ ػٍٟ اٌؼب١ٍِٓ ث١ٙئخ ١ِٕبء د١ِبغ، ٚػٍٟ رٌه ٠زّضً ِغزّغ اٌجؾش 

( ِفشدح، ٚاٌغذٚي اٌزبٌٟ ١ٍ0334ٓ ث١ٙئخ ١ِٕبء د١ِبغ ٚاٌجبٌغ ػذدُ٘ )فٟ ئعّبٌٟ اٌؼبِ

 ٠ٛظؼ ػذد اٌؼب١ٍِٓ  ٚاٌؼ١ٕخ إٌّبعجخ ٌٍّغزّغ ؽغت ئداسح شئْٛ اٌؼب١ٍِٓ ثب١ٌٙئخ : 
 يغزًغ انذساسخ وحغى انؼٍُخ انًُبست نكم فئخ( 3عذول سلى )

 حغى انؼٍُخ انًُبست انُسجخ   انًغزًغ انفئخ انىظٍفٍخ و

 315 %27 0317 ػّبٌخ دائّخ 1

 2 %3 67 ِذ٠ش٠ٓ 0

 304 %122 0334 اإلعّبٌٟ

: ئػذاد اٌجبؽضخ فٟ ظٛء ِب ٚسد ِٓ شئْٛ اٌؼب١ٍِٓ ث١ٙئخ ١ِٕبء د١ِبغ ِٚٓ  انًصذس

 ِٛلغ ا١ٌٙئخ

 ٘زا ٚلذ رُ االػزّبد ػٍٝ اٌؼ١ٕخ اٌؼشٛائ١خ اٌطجم١خ ٚرٌه ٌغجج١ٓ ّٚ٘ب :   

  . ٚعٛد ِغزّغ غ١ش ِزغبٔظ ِٓ اٌؼب١ٍِٓ ث١ٙئخ ١ِٕبء د١ِبغ 
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  ٚعٛد ئغبس وبًِ ٚغ١ش ِزمبدَ ثأعّبء اٌؼب١ٍِٓ ث١ٙئخ ١ِٕبء د١ِبغ ِٓ ٚالغ

 عغالد شئْٛ اٌؼب١ٍِٓ ثب١ٌٙئخ . 

٘زا ٚلذ رُ االػزّبد ػٍٟ عذاٚي اٌزٛص٠غ اٌؼشٛائٟ ٌزؾذ٠ذ ؽغُ اٌؼ١ٕخ إٌّبعجخ 

 ( . 23، ص1226) ثبصسػخ :ٌٍّغزّغ ، ٚرٌه ٚفمب ٌذساعخ 

لبئّخ ِّب  052ٚلذ رُ رٛص٠غ اٌمٛائُ ػٍٝ ػ١ٕخ اٌذساعخ، ٚوبْ ػذد اٌمٛائُ اٌصؾ١ؾخ 

 %. ٠77ؼٕٟ اْ رىْٛ ٔغجخ االعزغبثخ ٌٍذساعخ 

 أسهىة انمٍبس :  -3

رأص١ش اٌم١بدح  ٌزؾذ٠ذ اٌّغزخذِخ اٌّمب١٠ظ ئػذاد رُ اٌذساعخ أ٘ذاف ٌزؾم١ك

 ِشاعؼخ ػٍٝ ثٕبء  ,اٌٛظ١فٟ ٌٍؼب١ٍِٓ ث١ٙئخ ١ِٕبء د١ِبغرؼض٠ض األداء ػٍٟ  اٌخ١شح

 اٌزبٌٟ :  إٌؾٛ ػٍٝ اٌغبثمخ ٚرٌه اٌذساعبد

( ٚ (Karakas, 2009, P; 46ارفك وً ِٓ :  انخٍشحيمبٌٍس انمٍبدح  -أ

Walumbwa, et.al., 2008)ٚ )(Devellis ,1991)  ػٍٝ ئْ اٌم١بدح اٌخ١ّشح

ك اٌشٚؽٟ، االعزغشاق  ّّ رزىْٛ ِٓ أسثؼخ أثؼبد ٟ٘ )اٌزؾغظ األخاللٟ، اٌؼ

 اإل٠غبثٟ( 

ع١زُ ل١بط األداء اٌٛظ١فٟ ِٓ خالي ِغّٛػخ ِٓ  األداء انىظٍفً:يمبٌٍس   -ب

اٌؼجبساد ثشىً اعّبٌٟ ٚرؼجش ٘زٖ اٌؼجبساد ػٓ  االٔعجبغ ، أغبص اٌّٙبَ ، 

شؤعبء ٚاٌّشؤٚع١ٓ  ، ٚلذ رُ االػزّبد ػٍٟ دساعخ ػاللبد اٌؼًّ " اٌ

 ( فٟ ل١بط ٘زٖ األثؼبد.  0213)اٌذوشٚسٞ:

    ١ٌ5ىشد اٌخّبعٟ ، ؽ١ش ) ِٛافك عذا =  ِم١بط اٌجبؽضخ ٚلذ اعزخذِذ

دسعبد ( ، ) غ١ش  3دسعبد ( ، ) غ١ش ِزأوذ =  4دسعبد ( ،    ) ِٛافك = 

 ٌج١بْ دسعخ ( ، ٚرٌه 1ق = دسعخ ( ، ) غ١ش ِٛافك ػٍٟ اإلغال 0ِٛافك =

أصش اٌم١بدح  ث١بْ فٟ رغبُ٘ اٌزٟ اٌّزغ١شاد ثؼط ؽٛي اٌّجؾٛص١ٓ ِٛافمخ دسعخ

 :  يزغٍشاد انجحش اٌخ١شح فٟ رؼض٠ض األداء اٌٛظ١فٟ ٌٍؼب١ٍِٓ.

 ٠ؾزٛٞ ٘زا اٌجؾش ػٍٟ ِزغ١ش٠ٓ ّٚ٘ب وّب ٠ٍٟ : 

 .  اٌخ١شحاٌّزغ١ش اٌّغزمً : اٌم١بدح  - أ
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 .  األداء اٌٛظ١فٟاٌّزغ١ش اٌزبثغ :  - ة

 ٚاٌشىً اٌزبٌٟ ٠ٛظؼ اٌؼاللخ اٌخبصخ ثّٕٛرط اٌجؾش اٌّمزشػ : 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 (2اشكم سلى ) 

 ًَىرط انجحش

 : ئػذاد اٌجبؽضخ  انًصذس

 Reliabilityثبعزخذاَ ) ٌٍؼٕبصش اٌذاخٍٟ ٚاٌزٛافك اٌضجبد ِؼبًِ ؽغبة رُ

Analysisأٌفب وشٚٔجبؿ ِؼبًِ ػٍٝ ( ، ثبالػزّبد (Coefficient) , ألعئٍخ 

اٌزبٌٟ   ٚاٌغذٚي .إٌزبئظ رؼ١ُّ فٟ اٌؼ١ٕخ ٔزبئظ ػٍٝ االػزّبد ِذٜ االعزمصبء ٌجؾش

 اٌزبٌٟ :    إٌؾٛ ػٍٝ اٌذساعخ ٌّزغ١شاد أٌفب ل١ّخ ٠ٛظؼ

 ( يؼبيم االرسبق انذاخهً ألداح انجحش4عذول سلى )

 أنفب كشوَجبخ ػذد انفمشاد أثؼبد انًزغٍش يزغٍشاد انذساسخ

 21310 6 اٌزؾغظ األخاللٟ  انمٍبدح انخٍشح

 21754 6 اٌؼّك اٌشٚؽٟ 

 21733 6 االعزغشاق اإل٠غبثٟ 

 21645 4 االٔعجبغ  األداء انىظٍفً نهؼبيهٍٍ

 21764 4 أغبص اٌّٙبَ

 21732 6 ػاللبد اٌؼًّ 

 : ِٓ ئػذاد اٌجبؽش فٟ ظٛء ٔزبئظ اٌزؾ١ًٍ اإلؽصبئٟ  انًصذس

 األداءالوظيفي القيادةالخيرة

 التحدساألخالقي

 العمقالروحي

 االستغراقااليجابي

 االنضباط

 انجازالمهام

 عالقاتالعمل
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% األِش اٌزٞ ٠ؼٕٟ 72ع١ّغ ِؼبِالد اٌضجبد أوجش ِٓ  أْ ٠زعؼ ِٓ خالي ِب عجك

  .(Hair et al.,2014أْ اٌّم١بط ٠زغُ ثبٌضجبد)

 :  أسىة رحهٍم انجٍبَبد -4

 ثمبئّخ اٌٛاسدح اٌج١بٔبد ٚرؾ١ًٍ لشاءح خالي ِٓ اٌج١بٔبد رؾ١ًٍ اٌجبؽضخ رٕبٌٚذ

 ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ :  االعزج١بْ

اٌزؾ١ًٍ اٌٛصفٟ: اػزّذد اٌجبؽضخ ػٍٝ أعٍٛة اٌزىشاساد ٚاٌٛعػ اٌؾغبثٟ  - أ

 ٚاالٔؾشاف اٌّؼ١بسٞ وأؽذ أعب١ٌت اٌزؾ١ًٍ اٌٛصفٟ.

شٚض اٌذساعخ ِٓ خالي أعٍٛة اٌزؾ١ًٍ االعزذالٌٟ: ٚرٌه الخزجبس ف - ة

 االسرجبغ ٚاالٔؾذاس.

 صبيُب : اخزجبس انفشوض :

: ال ٠ٛعذ رأص١ش ِؼٕٛٞ ألثؼبد اٌم١بدح اٌخ١شح ػٍٟ أعجبغ اٌؼب١ٍِٓ فٟ انفشض األول 

 ١٘ئخ ١ِٕبء د١ِبغ.

 ِٓ خالي رؾ١ًٍ االٔؾذاس رٛصٍٕب ئٌٝ إٌزبئظ اٌزب١ٌخ: 

 (052 ) ْ =اخزجبس انفشض األول ( 5عذول سلى )

 اٌّؼ٠ٕٛخ دسعبد ف ِشثغ اٌٛعػ دسعبد اٌؾش٠خ ِغّٛع اٌّشثؼبد إٌّٛرط

 21222 0531706 501224 1 501224 االٔؾذاس

 21021 043 421233 اٌجٛالٟ

 042 1211220 اٌّغّٛع

(R
2

)  =01510                       (R = )01714                 = 5 % 

 :  انزؼهٍك ػهً انغذول

( ػٕذ ِغزٛٞ 0531706ِؼ٠ٕٛخ ّٔٛرط االٔؾذاس ، ؽ١ش ثٍغذ ل١ّخ )ف( : ) -1

 %.5ِؼ٠ٕٛخ 

٠ٛعذ ػاللخ رأص١ش ِؼٕٛٞ ألثؼبد اٌم١بدح اٌخ١شح ػٍٝ االٔعجبغ ، ؽ١ش ثٍغ  -0

R) ِؼبًِ اٌزؾذ٠ذ
2

( أٞ أْ اٌم١بدح اٌخ١شح اعزطبػذ أْ رفغش  21512( )

د١ِبغ ، ٚاٌجبلٟ ٠شعغ  % ِٓ اٌزغ١ش فٟ أعجبغ اٌؼب١ٍِٓ فٟ ١٘ئخ ١ِٕبء5112

 ئٌٝ ػٛاًِ اخشٜ ٌُ رظٙش فٟ إٌّٛرط    
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ٚعٛد رأص١ش ِؼٕٛٞ ئ٠غبثٟ ألثؼبد اٌم١بدح اٌخ١شح ػٍٝ االٔعجبغ ، أٞ أٔٗ وٍّب  -3

ا٘زُ اٌمبدح ثّفَٙٛ اٌم١بدح اٌخ١شح وٍّب أدٜ رٌه ئٌٝ اٌزأص١ش ثشىً ئ٠غبثٟ ػٍٝ 

أعجبغ اٌؼب١ٍِٓ ث١ٙئخ ١ِٕبء د١ِبغ، ٠ّٚىٓ ٌٍجبؽش أْ ٠شعغ رٌه ئٌٝ ٚعٛد 

ؽ١ش ثٍغ ِؼبًِ االسرجبغ ث١ّٕٙب  ػاللخ اسرجبغ ِٛعجخ ث١ٓ ِزغ١شٞ اٌذساعخ ،

 %. 5( ، ٚرٌه ػٕذ ِغزٜٛ ِؼ٠ٕٛخ 7114)

سفط فشض اٌؼذَ ٚلجٛي اٌفشض اٌجذ٠ً أٞ أٔٗ ٠ٛعذ رأص١ش ِؼٕٛٞ ألثؼبد اٌم١بدح 

 اٌخ١شح ػٍٟ أعجبغ اٌؼب١ٍِٓ فٟ ١٘ئخ ١ِٕبء د١ِبغ.

اٌّٙبَ ٌذٜ : ال ٠ٛعذ رأص١ش ِؼٕٛٞ ألثؼبد اٌم١بدح اٌخ١شح ػٍٟ أغبص انفشض انضبًَ 

 اٌؼب١ٍِٓ فٟ ١٘ئخ ١ِٕبء د١ِبغ.

 ِٓ خالي رؾ١ًٍ االٔؾذاس رٛصٍٕب ئٌٝ إٌزبئظ اٌزب١ٌخ: 

 (052) ْ =  ( اخزجبس انفشض انضب6ًَعذول سلى )

ِغّٛع  إٌّٛرط

 اٌّشثؼبد

دسعبد 

 اٌؾش٠خ

ِشثغ 

 اٌٛعػ

 اٌّؼ٠ٕٛخ دسعبد ف

 21222 4221232 661315 1 661315 االٔؾذاس

 21167 043 411334 اٌجٛالٟ

 042 1231122 اٌّغّٛع

(R
2

)  =01610                       (R = )01706                 = 5 % 

 :  انزؼهٍك ػهً انغذول

( ػٕذ ِغزٛٞ 4221232ِؼ٠ٕٛخ ّٔٛرط االٔؾذاس ، ؽ١ش ثٍغذ ل١ّخ )ف( : ) -1

 %.5ِؼ٠ٕٛخ 

أغبص اٌّٙبَ ، ؽ١ش ثٍغ ٠ٛعذ ػاللخ رأص١ش ِؼٕٛٞ ألثؼبد اٌم١بدح اٌخ١شح ػٍٝ  -0

R) ِؼبًِ اٌزؾذ٠ذ
2

( أٞ أْ اٌم١بدح اٌخ١شح اعزطبػذ أْ رفغش  21613( )

% ِٓ اٌزغ١ش فٟ أغبص اٌّٙبَ ٌذٜ اٌؼب١ٍِٓ فٟ ١٘ئخ ١ِٕبء د١ِبغ ، 6113

 ٚاٌجبلٟ ٠شعغ ئٌٝ ػٛاًِ اخشٜ ٌُ رظٙش فٟ إٌّٛرط    
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أغبص اٌّٙبَ ، أٞ أٔٗ وٍّب ٚعٛد رأص١ش ِؼٕٛٞ ئ٠غبثٟ ألثؼبد اٌم١بدح اٌخ١شح ػٍٝ  -3

ا٘زُ اٌمبدح ثّفَٙٛ اٌم١بدح اٌخ١شح وٍّب أدٜ رٌه ئٌٝ اٌزأص١ش ثشىً ئ٠غبثٟ ػٍٝ 

أغبص اٌّٙبَ ٌذٜ اٌؼب١ٍِٓ ث١ٙئخ ١ِٕبء د١ِبغ، ٠ّٚىٓ ٌٍجبؽش أْ ٠شعغ رٌه ئٌٝ 

ٚعٛد ػاللخ اسرجبغ ِٛعجخ ث١ٓ ِزغ١شٞ اٌذساعخ ، ؽ١ش ثٍغ ِؼبًِ االسرجبغ 

 %. 5( ، ٚرٌه ػٕذ ِغزٜٛ ِؼ٠ٕٛخ 21736ث١ّٕٙب )

ِّب عجك ٠ّىٓ اٌمٛي: سفط فشض اٌؼذَ ٚلجٛي اٌفشض اٌجذ٠ً أٞ أٔٗ  -4

٠ٛعذ رأص١ش ِؼٕٛٞ ألثؼبد اٌم١بدح اٌخ١شح ػٍٟ أغبص اٌّٙبَ ٌذٜ اٌؼب١ٍِٓ فٟ 

 ١٘ئخ ١ِٕبء د١ِبغ.

داخً : ال ٠ٛعذ رأص١ش ِؼٕٛٞ ألثؼبد اٌم١بدح اٌخ١شح ػٍٟ ػاللبد اٌؼًّ انفشض انضبنش 

 ١٘ئخ ١ِٕبء د١ِبغ.

 ِٓ خالي رؾ١ًٍ االٔؾذاس رٛصٍٕب ئٌٝ إٌزبئظ اٌزب١ٌخ: 

 (052) ْ =  ( اخزجبس انفشض انضبنش7عذول سلى )

 اٌّؼ٠ٕٛخ دسعبد ف ِشثغ اٌٛعػ دسعبد اٌؾش٠خ ِغّٛع اٌّشثؼبد إٌّٛرط

 21222 1231712 431217 1 431217 االٔؾذاس

 21001 043 541712 اٌجٛالٟ

 042 231636 اٌّغّٛع

(R
2

)  =01445                       (R = )01667                 = 5 % 

 :  انزؼهٍك ػهً انغذول

( ػٕذ ِغزٛٞ 1231712ِؼ٠ٕٛخ ّٔٛرط االٔؾذاس ، ؽ١ش ثٍغذ ل١ّخ )ف( : ) -1

 %.5ِؼ٠ٕٛخ 

ثٍغ  ٠ٛعذ ػاللخ رأص١ش ِؼٕٛٞ ألثؼبد اٌم١بدح اٌخ١شح ػٍٝ ػاللبد اٌؼًّ ، ؽ١ش -0

R) ِؼبًِ اٌزؾذ٠ذ
2

( أٞ أْ اٌم١بدح اٌخ١شح اعزطبػذ أْ رفغش  21445( )

ٌذٜ اٌؼب١ٍِٓ فٟ ١٘ئخ ١ِٕبء د١ِبغ ،  ػاللبد اٌؼًّ% ِٓ اٌزغ١ش فٟ 4415

 ٚاٌجبلٟ ٠شعغ ئٌٝ ػٛاًِ اخشٜ ٌُ رظٙش فٟ إٌّٛرط    

، أٞ أٔٗ  ػاللبد اٌؼًّٚعٛد رأص١ش ِؼٕٛٞ ئ٠غبثٟ ألثؼبد اٌم١بدح اٌخ١شح ػٍٝ  -3

وٍّب ا٘زُ اٌمبدح ثّفَٙٛ اٌم١بدح اٌخ١شح وٍّب أدٜ رٌه ئٌٝ اٌزأص١ش ثشىً ئ٠غبثٟ 
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ٌذٜ اٌؼب١ٍِٓ ث١ٙئخ ١ِٕبء د١ِبغ، ٠ّٚىٓ ٌٍجبؽش أْ ٠شعغ  ػاللبد اٌؼًّػٍٝ 

رٌه ئٌٝ ٚعٛد ػاللخ اسرجبغ ِٛعجخ ث١ٓ ِزغ١شٞ اٌذساعخ ، ؽ١ش ثٍغ ِؼبًِ 

 %. 5ذ ِغزٜٛ ِؼ٠ٕٛخ ( ، ٚرٌه ػ21667ٕاالسرجبغ ث١ّٕٙب )

ِّب عجك ٠ّىٓ اٌمٛي: سفط فشض اٌؼذَ ٚلجٛي اٌفشض اٌجذ٠ً أٞ أٔٗ  -4

٠ٛعذ رأص١ش ِؼٕٛٞ ألثؼبد اٌم١بدح اٌخ١شح ػٍٟ ػاللبد اٌؼًّ داخً ١٘ئخ 

 ١ِٕبء د١ِبغ.

 ربسؼب : َزبئظ ورىصٍبد انجحش :

 اٌّمزشؽخ اٌزٛص١بد ٚأُ٘ ,ئ١ٌٙب اٌزٛصً رُ اٌزٟ إٌزبئظ أُ٘ ئٌٝ رؼشض اٌجبؽضخ 

 ثشأٔٙب وّب ٠ٍٟ:

 ٌهً :  فًٍب انجحش َزبئظ رزًضم - أ

ػٕذ ِغزٜٛ  ٚاألداء اٌٛظ١فٟ اٌخ١شحٚعٛد ػاللخ اسرجبغ ِؼ٠ٕٛخ ث١ٓ أثؼبد اٌم١بدح  -1

 %.1ِؼ٠ٕٛخ 

اٌزؾغظ األخاللٟ، االعزغشاق ثأثؼبد٘ب )  اٌخ١شحٚعٛد رأص١ش ِؼٕٛٞ ٌٍم١بدح  -0

 %.5ِغزٛٞ ِؼٕٛٞ االٔعجبغ ػٕذ ( ػٍٝ اإل٠غبثٟ، اٌؼّك اٌشٚؽٟ

ٚعٛد رأص١ش ِؼٕٛٞ ٌٍم١بدح اٌخ١شح ثأثؼبد٘ب ) اٌزؾغظ األخاللٟ، االعزغشاق  -3

 % 5اإل٠غبثٟ، اٌؼّك اٌشٚؽٟ( ػٍٝ أغبص اٌّٙبَ ػٕذ ِغزٛٞ ِؼٕٛٞ 

ٚعٛد رأص١ش ِؼٕٛٞ ٌٍم١بدح اٌخ١شح ثأثؼبد٘ب ) اٌزؾغظ األخاللٟ، االعزغشاق  -4

 % 5ً ػٕذ ِغزٛٞ ِؼٕٛٞ اإل٠غبثٟ، اٌؼّك اٌشٚؽٟ( ػٍٝ ػاللبد اٌؼّ

 :  رىصٍبد انجحش - ة

 ٠ّىٓ ٌٍجبؽضخ أْ رعغ ِغّٛػخ ِٓ اٌزٛص١بد وّب ٠ٍٟ : 

ظشٚسح ا٘زّبَ اٌم١بداد اإلداس٠خ فٟ ١٘ئخ ١ِٕبء د١ِبغ ثّّبسعبد اٌم١بدح اٌخ١ّشح  -4

 ٚاٌزٟ ٌٙب دٚس وج١ش فٟ رؼض٠ض األداء اٌٛظ١فٟ ٌٍؼب١ٍِٓ. 

فٟ ١٘ئخ ١ِٕبء د١ِبغ ػٍٝ اٌم١ٛد ِٓ اٌعشٚسٞ اْ ٠شوض اٌم١بداد اإلداس٠خ  -5

ٚاٌّؾذداد اٌزٟ رؾٛي دْٚ رؾم١ك االٔعجبغ ٚئٔغبص اٌّٙبَ ٚػاللبد اٌؼًّ فٟ 

 ١٘ئخ ١ِٕبء د١ِبغ .
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ِٓ اٌعشٚسٞ اْ رجذٞ اٌم١بداد اإلداس٠خ فٟ ١٘ئخ ١ِٕبء د١ِبغ ا٘زّبِب اوجش  -6

اٌؼبغفٟ  ِٚغزّشا ثزم١ًٍ ٚرغ١١ت اٌزأص١ش اٌؼبغفٟ اٌغٍج1ٟ ٚاٌزشو١ض ػٍٝ اٌزأص١ش

اإل٠غبثٟ، ٚاالٔغبص اٌّشظٟ فٟ اٌؼًّ، ٚرٌه ِٓ اعً ص٠بدح اٚ اٌّؾبفظخ ػٍٝ 

 رؼض٠ض األداء اٌٛظ١فٟ ٌٍؼب١ٍِٓ.

ا٘زّبَ اٌم١بداد اإلداس٠خ فٟ ١٘ئخ ١ِٕبء د١ِبغ ثبٌؼب١ٍِٓ ٚاٌغٍٛو١بد اإل٠غبث١خ اٌزٟ  -7

ظ١ّ١خ، ٚ ٛاغٕخ إٌز ّزّضٍخ عٍٛن اٌّ ظ١ّ١خ اٌ االٌزضاَ رإدٞ ص٠بدح اٌّخشعبد إٌز

١ّخ.  و١بد اٌغٍج١خ اٌزٟ رمًٍ ِٓ رٍه اٌّخشعبد اٌزٕظ١  اٌزٕظ١ّٟ( ٚاالثزؼبد ػٓ اٌغٍٛ

٠ٕجغٟ ػٍٝ اٌم١بداد اإلداس٠خ فٟ ١٘ئخ ١ِٕبء د١ِبغ اْ ٠ّٕٛا لذسارُٙ ٚلبث١ٍبرُٙ  -0

ِٚؼبسفُٙ ثجشاِظ ر٠ّٕٛخ خبصخ ثبٌم١بدح اٌخ١شح ِٚب رّضٍٗ ِٓ ِّبسعبد اخالل١خ 

 ا٠غبثٟ فٟ اٌؼًّ ٚخذِزُٙ ٌٍّغزّغ.  ٚرأًِ سٚؽٟ ٚاعزغشاق

ِٓ اٌعشٚسٞ ِىبفأح أفشاد ػ١ٕخ اٌجؾش ٚاٌز٠ٓ ٠زّزؼْٛ ٠ٚؾممْٛ ِخشعبد  -9

ػًّ رٕظ١ّ١خ ٚرشغ١ؼُٙ ػٍٝ رمذ٠ُ االفىبس اٌّجذػخ ٚاٌّجزىشح ٚاٌزٟ رغُٙ 

 فٟ خذِخ ١ِٕبء د١ِبغ

 انًمزشحبد نهجحىس انًسزمجهٍخ 

   ػٍٟ رؾم١ك اٌجشاػخ اٌزٕظ١ّ١خ .  اٌخ١شحأصش اٌم١بدح 

   ٓٚاألداء اٌّإعغٟ .  اٌخ١شح اٌم١بدحاٌجشاػخ اٌزٕظ١ّ١خ وّزغ١ش ٚع١ػ ث١ 

   ٓاٌم١بدح اٌخ١شح ٚاالعزغشاق اٌٛظ١فٟ ٌٍؼب١ٍِٓ.اٌؼاللخ ث١  
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 : انًشاعغ

 أوال: انًشاعغ انؼشثٍخ: 

ِذخً اعزشار١غٟ ٌزؼظ١ُ ئداسح اٌّٛاسد اٌجشش٠خ : ( ، " 0222د.ع١ذ دمحم عبد اٌشة ) -1

 " ، ) ثذْٚ : ثذْٚ ( . اٌمذساد اٌزٕبفغ١خ

ؼجبعٟ ، ) -0 اٌ  ، ذ  اٌؾ١ّ ذ َ  0213د.ػج ا ثبعزخذ ئٟ  زؾ١ًٍ االؽصب ٌ ( ، " ا

SPSS  ) : ثذْٚ  مب٘شح  ٌ ا  ( 

اٌذوشٚسٞ) -3 بس  غف ٌ ا ذ ٌغٕغٟ 0213دمحم اٌغؼ١ذ ػج زؾشػ ا اٌ ث١ٓ  (، " اٌؼاللخ 

اٌٛظ١فٟ : دساعخ ر ٙب  ئ دا خ ٚأ ٍِ ؼب ٌ ح ا بٌّشأ م١خ ػٍٝ ِغزشف١بد عبِؼخ ث طج١

خ  ١ : وٍ ) إٌّصٛسح  ١ش غ١ش ِٕشٛسح " ،  خ ِبعغز إٌّصٛسح" ، " سعبٌ

 . زغبسح( ٌ  ا

 صبٍَب: انًشاعغ األعُجٍخ: 

1- Abbas R.Z., (2011), "Knowledge Management and Inter Civilization 

Dialogue: A Peaceful Solution of Global Financial Crises". Asian 

Journal of Business and Management Sciences, Vol. 1, No. 1, pp. 

197-203 

2- Arshadi,N; Hayavi,G.,(2013)," The Influence of Perceived 

Organizational Support on Affective Commitment and Job 

Performance: Mediating role m of OBSE", Procedia - Social and 

Behavioral Sciences,Vol. 84 ,pp. 739 – 743. 

3- Brown, M., Trevino, L., K, Harrison,D.,H., (2005)," Ethical 

leadership: perspective for construct development and testing”, 

Organizational Behavior and Human Decision Processes, Vol. 

97,pp.117-134. 

4- Cichyet,R.,F., Cha,J.,and Kim,S.,(2009)," The relationship between 

organizational commitment and contextual performance among 

private club leaders", International Journal of Hospitality 

Management,Vol. 28, pp. 53–62 
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5- Jing, F. Feng, & Avery G. C., (2008). "Missing Links in 

Understanding the Relationship between Leadership and 

Organizational Performance", International Business & Economics 

Research Journal, 567 (7), 67-78. 
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