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دور انصمافح انرنظًُُح واالنرساو انرنظًٍُ فٍ انؼاللح تُن انمُادج انخاديح وظىدج 

 انخذيح انرؼهًُُح فٍ انعايؼاخ انحكىيُح انًظرَح

 حطاو ػُذ حايذ حطن

 انًهخض:

اٌقبكِخ ػٍٝ عٛكح اٌقلِخ اٌزؼ١ّ١ٍخ فٟ اٌغبِؼبد اٍزٙلف اٌجؾش ل١بً أصو اٌم١بكح 

اٌؾى١ِٛخ اٌّظو٠خ، وّب اٍزٙلف اٌزؼوف ػٍٝ اٌلٚه ا١ٌٍٛؾ ٌىالً ِٓ اٌضمبفخ اٌزٕظ١ّ١خ 

ٚاالٌزياَ اٌزٕظ١ّٟ فٟ اٌؼاللخ ث١ٓ اٌم١بكح اٌقبكِخ ٚعٛكح اٌقلِخ اٌزؼ١ّ١ٍخ، ٚلل 

َِذ االٍزجبٔخ ٌٍؾظٛي ػٍٝ اٌج١بٔبد ِٓ ػ١ٕخ  زُْقِل ٍْ ( ِفوكح ِٓ أػؼبء 011ثٍغذ )اُ

١٘ئخ اٌزله٠ٌ ثبٌغبِؼبد اٌؾى١ِٛخ ِؾً اٌجؾش، ٚرُ رؾ١ًٍ اٌج١بٔبد ثبٍزقلاَ 

( ثبالػزّبك ػٍٝ ِغّٛػخ Amos v.24؛ Spss, v.24ثؤبِغٟ اٌزؾ١ًٍ اإلؽظبئٟ )

ِٓ األٍب١ٌت اإلؽظبئ١خ اٌزٟ رزٕبٍت ِغ ؽج١ؼخ ِزغ١واد اٌجؾش، ٚرٛطً اٌجؾش ئٌٝ 

اٌغبِؼبد اٌؾى١ِٛخ اٌّظو٠خ ٌٍَٛو١بد ِّٚبهٍبد اٌم١بكح اٌقبكِخ أْ رجٕٟ ل١بكاد 

عٛكح اٌقلِخ اٌزؼ١ّ١ٍخ، وّب رٛطً ئٌٝ أْ والً ِٓ ٠ؼًّ ػٍٝ ى٠بكح ٚرؾ١َٓ َِزٜٛ 

اٌضمبفخ اٌزٕظ١ّ١خ ٚاالٌزياَ اٌزٕظ١ّٟ ٠ٍؼجبْ كٚهاً ١ٍٚطبً ٚئ٠غبث١بً ث١ٓ اٌم١بكح اٌقبكِخ 

 ٚعٛكح اٌقلِخ اٌزؼ١ّ١ٍخ. 
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Abstract: 

The research aimed to measure the impact of servant 

leadership on educational service quality in the Egyptian public 

universities. It also aimed to identify the intermediate role of both 

organizational culture and organizational commitment in the 

relationship between servant leadership and educational service 

quality. The questionnaire was used to obtain data from a sample 

of (400) from faculty members in public universities under 

research. The data were analyzed using two statistical analysis 

programs (Spss, v.24; Amos v.24) based on a set of statistical 

methods that fit the nature of the research variables. The research 

proved that the adoption of the behaviors and practices of servant 

leadership by the Egyptian public universities’ leaders will 

increase and improve the educational service quality. The 

research also found that both organizational culture and 

organizational commitment play a mediating role between 

servant leadership and educational service quality. 
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 انعسء األول: األطار انؼاو نهثحس

 أوالً: انذراضاخ انطاتمح

"أشر انمُادج انخاديح ػهً انصمافح  ( ثؼٕٛا9109ْاٍزٙلفذ كهاٍخ )ِؼوٚف،   

انرنظًُُح تانرطثُك ػهً انًطرشفُاخ انؼايح وانًركسَح انراتؼح نىزارج انظحح 

اٌٛلٛف ػٍٝ ؽج١ؼخ اٌؼاللخ ث١ٓ أثؼبك وً ِٓ اٌم١بكح اٌقبكِخ  تًحافظح انذلههُح"

ٚاٌضمبفخ اٌزٕظ١ّ١خ ثبإلػبفخ ئٌٝ رؾل٠ل أوضو أثؼبك اٌم١بكح اٌقبكِخ رأص١واً ػٍٝ أثؼبك 

ثؼغ أثؼبك   اٌضمبفخ اٌزٕظ١ّ١خ، ٚرٛطٍذ اٌلهاٍخ ئٌٝ ٚعٛك ػاللخ ئهرجبؽ ِؼٕٛٞ ث١ٓ

ّب رج١ٓ أْ أوضو أثؼبك اٌم١بكح اٌقبكِخ رأص١واً ػٍٝ اٌم١بكح اٌقبكِخ ٚاٌضمبفخ اٌزٕظ١ّ١خ،، و

 اٌضمبفخ اٌزٕظ١ّ١خ ٘ٛ ثُؼل اٌٛوبٌخ اٌزٕظ١ّ١خ.

انمُادج انخاديح وػاللرها "( ثؼٕٛاْ 9102فٟ ؽ١ٓ ٘لفذ كهاٍخ )غبٌٟ، 

ئٌٝ افزجبه ؽج١ؼخ  تاالنرساو انرنظًٍُ: دراضح ذطثُمُح ػهً انعايؼاخ فٍ لطاع غسج"

اٌؼاللخ ث١ٓ ٍٍٛو١بد اٌم١بكح اٌقبكِخ ٚاالٌزياَ اٌزٕظ١ّٟ ٌلٜ اٌؼب١ٍِٓ، ٚرٛطٍذ 

اٌلهاٍخ ئٌٝ أْ ٕ٘بن ػاللخ اهرجبؽ١خ ؽوك٠خ ث١ٓ ِّبهٍخ اٌم١بكح اٌقبكِخ ٚاالٌزياَ 

 اٌزٕظ١ّٟ.

دور انصمافح انرنظًُُح فٍ ( ثؼٕٛاْ "9102ٚأف١واً اٍزٙلفذ كهاٍخ )ِؾّٛك، 

ظىدج انخذيح فٍ يإضطاخ انرؼهُى انؼانٍ انطىرَح )دراضح يُذانُح فٍ  ذحطُن

اٌزؼوف ػٍٝ كٚه اٌضمبفخ اٌزٕظ١ّ١خ فٟ رؾ١َٓ عٛكح اٌقلِخ فٟ  ظايؼح ذشرَن("

ِإٍَبد اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ، ٚمٌه ِٓ فالي كهاٍخ رأص١و أثؼبك اٌضمبفخ اٌزٕظ١ّ١خ ػٍٝ عٛكح 

لخ اهرجبؽ ؽوك٠خ ٚرأص١و ِؼٕٛٞ ث١ٓ اٌقلِخ، ٚلل َفٍَُظذ اٌلهاٍخ ئٌٝ ٚعٛك ػال

اٌضمبفخ اٌزٕظ١ّ١خ ٚعٛكح اٌقلِخ، وّب أظٙود اٌلهاٍخ أْ ٕ٘بن ػاللخ اهرجبؽ ؽوك٠خ 

ث١ٓ ثُؼل اٌضمبفخ اٌجٕبءح ٚعٛكح اٌقلِخ، فٟ ؽ١ٓ رٛعل ػاللخ اهرجبؽ ػى١َخ ث١ٓ ثُؼلٞ 

 اٌضمبفخ اٌٍَج١خ ٚاٌؼلٚا١ٔخ ٚعٛكح اٌقلِخ. 
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ذأشُر " ( كهاٍخ ثؼٕٛاJaiswal & Dhar, 2016ْفٟ ؽ١ٓ للَ والً ِٓ )

انذػى انرنظًٍُ انًذرن، انرًكُن اننفطٍ، وانمُادج انرثادنُح ػهً االنرساو وذأشُره 

"، ٚلل ٘لفذ اٌلهاٍخ ئٌٝ اٌزؼوف ػٍٝ رأص١و اٌلػُ انالحك ػهً ظىدج انخذيح

ٌّٛظف١ٓ اٌزٕظ١ّٟ اٌّلهن، ٚاٌزّى١ٓ إٌفَٟ ٚاٌم١بكح اٌزجبك١ٌخ ػٍٝ َِزٜٛ اٌزياَ ا

ٚا٢صبه اٌالؽمخ ٌنٌه ػٍٝ عٛكح اٌقلِخ، ٚلل أزٙذ اٌلهاٍخ ئٌٝ ٚعٛك ئهرجبؽ ئ٠غبثٟ 

 ث١ٓ االٌزياَ اٌزٕظ١ّٟ ٚعٛكح اٌقلِخ. 

"انمُادج انخاديح ثؼٕٛاْ  (Koyuncu et al., 2014)٘لفذ كهاٍخ 

وذظىراخ ظىدج انخذيح انًمذيح تىاضطح ػًال انخذياخ فٍ انخطىط األيايُح فٍ 

ئٌٝ كهاٍخ اٌؼاللخ ث١ٓ رظٛهاد ِٛظفٟ اٌقلِخ  ق ذركُا: ذحمُك يُسج ذنافطُح"فناد

اٌزٟ ٠ملِٙب اٌّشوفْٛ ٚاٌّل٠وْٚ، ٚونٌه اٌزمبه٠و اٌقبطخ  ،ؽٛي اٌم١بكح اٌقبكِخ

ثبٌّٛظف١ٓ ؽٛي عٛكح اٌقلِخ اٌّملِخ ٌٍؼّالء فٟ اٌفٕبكق ثٛاٍطخ ػّبي اٌقطٛؽ 

ٌّ ٔغَٛ، ٚرٛطٍذ اٌلهاٍخ ئٌٝ ٚعٛك األِب١ِخ اٌؼب١ٍِٓ فٟ فٕبكق األهثغ ٚاٌق

َِز٠ٛبد ػب١ٌخ ِٓ اٌم١بكح اٌقبكِخ ٚاٌزٟ ٠زجؼٙب اٌّشوفْٛ ٚاٌّل٠وْٚ ٚمٌه أصجذ 

ثشىً ػبَ ٚعٛك َِز٠ٛبد ػب١ٌخ ِٓ عٛكح اٌقلِخ، ونٌه فاْ ٕ٘بن اهرجبؽ ئ٠غبثٟ ث١ٓ 

 ِبْ(.َِزٜٛ اٌم١بكح اٌقبكِخ ٚثؼغ أثؼبك عٛكح اٌقلِخ )ا١ٌٍٍّّٛخ، االػزّبك٠خ، األ

 

 شانُاً: يشكهح انثحس

رزّضً ِشىٍخ اٌجؾش فٟ أقفبع َِز٠ٛبد عٛكح اٌقلِخ اٌزؼ١ّ١ٍخ فٟ اٌغبِؼبد 

 اٌؾى١ِٛخ اٌّظو٠خ ٚلل رُ ط١بغخ اٌّشىٍخ ِٓ فالي اٌزَبؤالد اٌزب١ٌخ:

 .ِب أصو اٌم١بكح اٌقبكِخ ػٍٝ عٛكح اٌقلِخ اٌزؼ١ّ١ٍخ فٟ اٌغبِؼبد اٌؾى١ِٛخ اٌّظو٠خ؟0

 بفخ اٌزٕظ١ّ١خ اٌؼاللخ ث١ٓ اٌم١بكح اٌقبكِخ ٚعٛكح اٌقلِخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ؟رزٍٛؾ اٌضم .9

 . ً٘ ٠زٍٛؾ االٌزياَ اٌزٕظ١ّٟ اٌؼاللخ ث١ٓ اٌم١بكح اٌقبكِخ ٚعٛكح اٌقلِخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ؟3
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 انثحسشانصاً: أهذاف 

اٌزؼوف ػٍٝ أصو اٌم١بكح اٌقبكِخ ػٍٝ عٛكح اٌقلِخ اٌزؼ١ّ١ٍخ فٟ اٌغبِؼبد  .0

 اٌؾى١ِٛخ اٌّظو٠خ.

اٌزؼوف ػٍٝ كٚه اٌضمبفخ اٌزٕظ١ّ١خ وّزغ١و ١ٍٚؾ فٟ اٌؼاللخ ث١ٓ اٌم١بكح اٌقبكِخ  .9

 ٚعٛكح اٌقلِخ اٌزؼ١ّ١ٍخ.

اٌزؼوف ػٍٝ كٚه االٌزياَ اٌزٕظ١ّٟ وّزغ١و ١ٍٚؾ فٟ اٌؼاللخ ث١ٓ اٌم١بكح  .3

 اٌقبكِخ ٚعٛكح اٌقلِخ اٌزؼ١ّ١ٍخ.

 انثحسراتؼاً: فروع 

ظبئ١خ ٌٍم١بكح اٌقبكِخ ػٍٝ عٛكح اٌقلِخ .٠ٛعل أصو ئ٠غبثٟ ِٚؼٕٛٞ مٚ كالٌخ ئؽ0

 اٌزؼ١ّ١ٍخ فٟ اٌغبِؼبد اٌؾى١ِٛخ اٌّظو٠خ.

 . رزٍٛؾ اٌضمبفخ اٌزٕظ١ّ١خ اٌؼاللخ ث١ٓ اٌم١بكح اٌقبكِخ ٚعٛكح اٌقلِخ اٌزؼ١ّ١ٍخ.9

 . ٠زٍٛؾ االٌزياَ اٌزٕظ١ّٟ اٌؼاللخ ث١ٓ اٌم١بكح اٌقبكِخ ٚعٛكح اٌقلِخ اٌزؼ١ّ١ٍخ.3

 انثحسخايطاً: أهًُح 

 (  األهًُح ػهً انًطرىي انؼهًٍ أو األكادًٍَ.:1

أ. ٠أًِ اٌجبؽش أْ ٠ىْٛ ٘نٖ اٌجؾش عٙلاً ِزٛاػؼبً ٌفزؼ اٌّغبي أِبَ اٌجبؽض١ٓ 

ٌٍزؼوف ػٍٝ أصو اٌم١بكح اٌقبكِخ ػٍٝ عٛكح اٌقلِخ اٌزؼ١ّ١ٍخ، 

 َِٚبػلرُٙ فٟ اٍزىّبي أثؾبصُٙ ف١ّب ٠زؼٍك ثّٛػٛع اٌم١بكح اٌقبكِخ.

ش ٌّؾبٌٚخ رمل٠ُ ئٍٙبِبً ٌٍّىزجخ اٌؼوث١خ فٟ ٘نا اٌّغبي ؽزٟ ٠ّىٓ ة. ٠زطٍغ اٌجبؽ

 ئؽلاس اٌزواوُ اٌؼٍّٟ إٌّشٛك ث١ٓ فوٚع اٌّؼوفخ اٌّقزٍفخ.
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 :(  األهًُح ػهً انًطرىي انؼًهٍ أو انرطثُم2ٍ

فٟ رمل٠ُ ِغّٛػخ ِٓ اٌّمزوؽبد ٚاٌزٛط١بد ٌمبكح  اٌجؾشأ. االٍزفبكح ِٓ ٔزبئظ 

اٌغبِؼبد اٌؾى١ِٛخ وٟ رَبػلُ٘ ػٍٝ رط٠ٛو أّٔبؽُٙ اٌم١بك٠خ، ثّب 

 ٠إكٞ ٌزؾ١َٓ عٛكح اٌقلِخ اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌّملِخ.

ة. رؾ١َٓ اٌظٛهح اٌن١ٕ٘خ ٌٍغبِؼبد اٌؾى١ِٛخ ٌلٜ عّٙٛه اٌّزؼب١ٍِٓ ِؼٙب ِٓ 

ي٠بكح هػب اٌّغزّغ ػٓ فلِبد فالي اٌّشبهوخ اٌّغزّؼ١خ، ثّب ٠إكٜ ٌ

 اٌغبِؼخ.

ط. أْ ئرجبع لبكح اٌغبِؼبد ٌٍَٛو١بد ِّٚبهٍبد اٌم١بكح اٌقبكِخ ِٓ شأٔٗ أْ 

 ٠ٕؼىٌ ئ٠غبث١بً ػٍٝ عٛكح اٌقلِخ اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌّملِخ.

 نهثحسانعسء انصانٍ: اإلطار اننظرٌ 

 :أوالً: انمُادج انخاديح

 ( يفهىو انمُادج انخاديح:1

ٚاإل٠ّبْ اٌلافٍٟ، ٚاٌوغجخ اٌّزٌٛلح ٌلٜ اٌم١بكاد، ػٓ أ١ّ٘خ فلِخ اٌمٕبػخ 

اٌّوؤ١ٍٚٓ ٚٚػغ ِظبٌؾُٙ اٌشقظ١خ أٚالً، ِٓ فالي رمل٠ُ اٌلػُ ٚاٌزشغ١غ 

ٚاٌزؾف١ي اٌَّزّو ِٓ أعً ّٔبئُٙ اٌشقظٟ ٚإٌّٟٙ ١ٌملِٛا أفؼً ِب ٌل٠ُٙ، ٠ٚؼٍّٛا 

ئؽبه أفاللٟ ٠ٙلف ئٌٝ رفؼ١ً  وفو٠ك ٌزؾم١ك أ٘لافُٙ، ٚاٌٙلف اٌؼبَ ٌٍّٕظّخ، فٟ ظً

 اٌّشبهوخ اٌّغزّؼ١خ ٚر١ّٕخ ٚرط٠ٛو اٌّغزّغ وىً.

 ( أتؼاد انمُادج انخاديح:2

: ٚرؼٕٟ اِزالن لبكح اٌى١ٍخ/ اٌغبِؼخ ٌٍّؼوفخ اٌىبف١خ انًهاراخ انًفاهًُُحأ. 

ِىَُُٕٙ ِٓ رمل٠ُ اٌلػُ ٚاٌَّبٔلح ٌٍؼب١ٍِٓ فٟ اٌى١ٍخ/ اٌغبِؼخ  ّْ ٚاٌالىِخ، ٚاٌزٟ رُ

 ىً فئبرُٙ.ث
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: اٌَّبػ ٌٍؼب١ٍِٓ ثبٌى١ٍخ/ اٌغبِؼخ ثبٌَّبػلح فٟ رؾل٠ل ٚؽً ب. انرًكُن

 اٌّشىالد ٚئرقبم اٌمواه.

ٚػغ ئ٘زّبِبد ٚاؽز١بعبد  ض. اإلَصار )وضغ اهرًاياخ انًرؤوضُن أوالً(:

وً اٌفئبد اٌؼبٍِخ ثبٌى١ٍخ/ اٌغبِؼخ فٟ اٌّمبَ األٚي، ٚلجً اإل٘زّبِبد 

 مبكح.ٚاٌؾبعبد اٌشقظ١خ ٌٍ

: ئ٘زّبَ اٌمبكح ثبٌزطٛه إٌّٟٙ د. يطاػذج انًرؤوضُن ػهً انرطىر واننعاغ

 ٚاٌٛظ١فٟ ٌٍؼب١ٍِٓ ثبٌى١ٍخ/ اٌغبِؼخ.

 : اٌزؼبًِ ثشىً ِٕظف ٚطو٠ؼ ِغ اٌغ١ّغ.ه. انرظرف أخاللُاً 

اإل٘زّبَ ثبٌّشبوً  و. انًؼانعح انؼاطفُح أو )انشفاء أو انذػى انؼاطفٍ(:

 ٚاإل٘زّبِبد اٌشقظ١خ ٌّقزٍف اٌفئبد اٌؼبٍِخ ثبٌى١ٍخ/ اٌغبِؼخ.

اٌزياَ اٌمبكح ثزطٛه ٚثٕبء اٌّغزّغ  ز. انىكانح انرنظًُُح )خهك لًُح نهًعرًغ(:

 ,.Liden et al)ٚرشغ١غ ٚئشوان اٌؼب١ٍِٓ ثبٌى١ٍخ/ اٌغبِؼخ فٟ رؾم١ك مٌه. 

2008.) 

 

 :انرؼهًُُحشانُاً: ظىدج انخذيح 

 ( يفهىو ظىدج انخذيح انرؼهًُُح:1

ػ١ٍّخ اٌزلافً ٚاٌزفبػً ث١ٓ ِلفالد اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ )اٌطبٌت، أػؼبء ١٘ئخ 

اٌزله٠ٌ، اٌّٛظفْٛ، اإلكاهح، ٚغ١و٘ب( ِٓ أعً اٌزط٠ٛو ٚاٌزؾ١َٓ اٌَّزّو 

ٌّإٍَبد اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٌزمل٠ُ فلِخ رؼ١ّ١ٍخ رزظف ثقظبئض ٍّٚبد ماد عٛكح 

١خ ٚمٌه فٟ ظً رٛافو ِٕبؿ رؼ١ٍّٟ ِٕبٍت إلؽلاس رغ١١و فٟ ِؼوفخ ِٚٙبهاد ػبٌ

زؼٍُ ػّٓ اٌّؼب١٠و اٌّؾلكح ٚاٌّطجمخ ٌغٛكح اٌقلِخ. ُّ  ٍٍٚٛن اٌ
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 ( أتؼاد ظىدج انخذيح انرؼهًُُح:2

: ٟٚ٘ اٌَّإ١ٌٚبد األوبك١ّ٠خ ٚاٌزٟ رملَ ِٓ أ. انثُؼذ األول انعىانة األكادًَُح

١خ )١٘ئخ اٌزله٠ٌ( ئٌٝ اٌطالة، ِٓ ؽ١ش رمل٠ُ فالي ا١ٌٙئخ األوبك٠ّ

االٍزشبهاد اٌىبف١خ ٚاٌملهح ػٍٝ رٛط١ً اٌّؼٍِٛبد، ٚاٌملهح ػٍٝ رؾم١ك 

اٌزٛاطً اٌَّزّو ِغ اٌطالة، فؼالً ػٓ ِٙبهاد اإلرظبي اٌغ١ل ٚاٌّٛالف 

 اإل٠غبث١خ ِغ اٌطالة كافً ٚفبهط لبػبد اٌلهاٍخ. 

: ٚرشًّ اٌؼٕبطو اٌٙبِخ ٌزّى١ٓ األكادًَُحب. انثُؼذ انصانٍ انعىانة غُر 

اٌطالة، إلٔغبى اٌزياِبرُٙ اٌلها١ٍخ، ٚاٌّزؼٍمخ ثبٌٛاعجبد اٌزٟ ٠إك٠ٙب األفواك 

غ١و األوبك١ّ٠ٓ، ٟٚ٘ رزؼٍك ثلهعخ وفبءح اٌّٛظف١ٓ فٟ أكاء األػّبي إٌّٛؽخ 

ثُٙ، ٚكهعخ االٍزغبثخ ٌٍشىبٜٚ اٌّملِخ، ٚاٌَوػخ فٟ رمل٠ُ اٌقلِخ، ِٚلٜ 

 .ٛاعل اٌّٛظف١ٓ، ٚكهعخ االٍزؼلاك ٌَّبػلح اٌطالة ٚاٌزؼبْٚ ِؼُٙر

: أٞ أ١ّ٘خ ػًّ ِإٍَبد اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ػٍٝ ض. انثُؼذ انصانس انطًؼح أو انظُد

رط٠ٛو طٛهح م١ٕ٘خ ثوالخ ػٓ اٌّإٍَخ، ٚرشًّ اٌظٛهح اٌن١ٕ٘خ ٌلٜ اٌّغزّغ 

غبِؼخ ٚاٌى١ٍخ ػٍٝ ػٓ اٌغبِؼخ ٚاٌى١ٍخ، ِٚلٜ ألِبعٙب فٟ اٌّغزّغ، ٚللهح اٌ

 رؾم١ك هٍبٌزٙب رغبٖ اٌطٍجخ ٚاٌّغزّغ.

: ٚرزؼّٓ اٌمؼب٠ب اٌّورجطخ ثاِىب١ٔخ اٌٛطٛي د. انثُؼذ انراتغ ئيكانُح انىطىل

ٌٍمبئ١ّٓ ػٍٝ اٌقلِخ، ثبإلػبفخ ئٌٝ ٌٍٙٛخ اٌٛطٛي ٌّىبْ رٛاعل اٌقلِخ 

١َو اٌزؼ١ّ١ٍخ، ِٚلٜ لوة اٌغبِؼخ أٚ اٌى١ٍخ ِٓ ٍٚبئً اٌّٛاطالد ثشىً ٠

  اٌٛطٛي ئٌٝ اٌّإٍَخ، ٚكهعخ االٍزغبثخ ٌزٍمٟ اٌطٍجبد ِٓ فالي االٔزؤذ

 ٚاٌٙبرف.

: ٚرشًّ أ١ّ٘خ رمل٠ُ رشى١ٍخ وج١وح ٚماد ٍّؼخ ه. انثُؼذ انخايص لضاَا انثرايط

 ,Abdullah, 2005ع١لح ِٓ اٌجواِظ ٚاٌزقظظبد األوبك١ّ٠خ اٌّقزٍفخ. )

p.319.) 
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 :شانصاً: انصمافح انرنظًُُح

 يفهىو انصمافح انرنظًُُح: (1

ِغّٛػخ ِٓ اٌم١ُ ٚاٌّجبكٞء ٚاٌّؼزملاد اٌّشزووخ ث١ٓ أػؼبء إٌّظّخ، 

ٚاٌزٟ رشىٍذ ػجو ربه٠ـ ؽ١برٙب، ؽ١ش رزؾىُ فٟ ٍٍٛن األفواك كافً إٌّظّخ، وّب 

أٔٙب رُّضً هاثطخ اٌٛطً ث١ٓ إٌّظّخ ٚاٌج١ئخ اٌقبهع١خ، فبٌضمبفخ اٌزٕظ١ّ١خ ٟ٘ اٌزٟ 

ظوفبد ٚأٍب١ٌت اٌزؼبًِ كاف١ٍبً ٚفبهع١بً، ٚاٌنٞ ٠ٕؼىٌ ثبإل٠غبة أٚ اٌٍَت رَُشِىً اٌز

ػٍٝ ١ٍو اٌؼًّ، ثّب ٠إكٞ ئٌٝ ٔغبػ أٚ فشً إٌّظّخ، وّب أٔٙب رؼًّ ػٍٝ رم٠ٛخ 

اإلؽَبً اٌغّبػٟ ٌلٜ أػؼبء اٌزٕظ١ُ، ؽ١ش رُؼل ِوشلاً ٌّؼب١٠و ٚأفالل١بد 

 إٌّظّخ.

 ( أتؼاد انصمافح انرنظًُُح:2

: رؼغ فطٛؽبً ٚاػؾخ ٌٍٍَطخ ٚاٌَّإ١ٌٚخ، ٚرزظف انصمافح انثُرولراطُحأ. 

ثىٛٔٙب ٘و١ِخ ِٚغيئخ، ٠ٚزُ اٌؼًّ ِٓ فالٌٙب ثلهعخ ػب١ٌخ ِٓ اٌزٕظ١ُ 

 ٚإٌّٙغ١خ، ٚرزظف ثّب ٠ٍٟ )اٌٙو١ِخ، ا١ٌٙى١ٍخ، اإلعوائ١خ، ٚاٌزٕظ١ُ(.

ئثلاػ١خ ِٚؾفيح، : ٠زَُ ٘نا إٌٛع ِٓ اٌضمبفخ ثج١ئخ ػًّ ب. انصمافح اإلتذاػُح

ٚرؼزجو اٌّقبؽوح ٚاٌزؾلٞ ِٓ ِؼب١٠و ٘نا إٌٛع، ثبإلػبفخ ئٌٝ اٌزؾف١ي 

اٌَّزّو ٌٍؼّبي، ٚثوغُ مٌه فاْ األفواك ٠ؼٍّْٛ رؾذ ػغٛؽ وج١وح، ؽ١ش 

رزظف ٘نٖ اٌضمبفخ ثىالً ِٓ )اٌّقبؽوح، اٌؼغٛؽ، اٌزٛعٗ ثبٌٕزبئظ، اٌزؾف١ي، 

 ٚاٌّجبكهح(.

نٖ اٌضمبفخ ث١ئخ ػًّ ع١لح، ٠ٚىْٛ األفواك ػبك١ٌٓ، : رٛفو ٘ض. انصمافح انذاػًح

٠َٚبػلْٚ ثؼؼُٙ اٌجؼغ، ؽ١ش ٠زغٗ األفواك ِٓ فالٌٙب ئٌٝ اٌؼلاٌخ ٚاٌلػُ 

رغبٖ ثؼؼُٙ اٌجؼغ، ٚرغبٖ إٌّظّخ، وّب رزظف ٘نٖ اٌضمبفخ ثىالً ِٓ )اٌضمخ، 

األِٓ، اٌزشغ١غ، اإلٔظبف، اٌزؼبْٚ، اٌلػُ، ٚاٌزٛعٗ ثبٌؼاللبد(. 

(Wallach, 1983, p.p.31-33.) 
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 :راتؼاً: االنرساو انرنظًٍُ

 ( يفهىو االنرساو انرنظًٍُ:1

كهعخ اهرجبؽ ػؼٛ ١٘ئخ اٌزله٠ٌ ٚشؼٛهٖ اإل٠غبثٟ اٌّزٌٛل رغبٖ )اٌى١ٍخ/ 

اٌغبِؼخ( اٌزٟ ٠ؼًّ ثٙب ٔز١غخ رٛافك ل١ُ ٚأ٘لاف )اٌى١ٍخ/ اٌغبِؼخ( ِغ ل١ّٗ ٚأ٘لافٗ، 

)ثبٌى١ٍخ/ اٌغبِؼخ( اٌزٟ ٠ؼًّ ثٙب، وّب أٔٗ ٠ُِي٠ل ِٓ  ِّب ٠غؼٍٗ ٠ؼًّ ثغٙل أوجو ٌالهرمبء

هغجخ ػؼٛ ١٘ئخ اٌزله٠ٌ فٟ االٍزّواه ثبٌؼًّ، ٠ٚغؼٍٗ أوضو اٌزياِبً ٌٗ، ٠ٚىْٛ ٘نا 

 االٌزياَ ئِب ػبؽفٟ أٚ اٍزّواهٞ أٚ ِؼ١بهٞ.

 ( أتؼاد االنرساو انرنظًٍُ:2

ٚألِبعٗ ف١ٙب ٔز١غخ  : ٘ٛ االهرجبؽ اٌؼبؽفٟ ٌٍفوك ثبٌّٕظّخأ. االنرساو انؼاطفٍ

 ٌزٛافك ل١ّٗ ٚأ٘لافٗ ِغ ل١ُ ٚأ٘لاف إٌّظّخ.

: ٠َُؼجِو ػٓ هغجخ اٌفوك فٟ اٌجمبء ػّٓ رٕظ١ُ ِؼ١ٓ، ب. االنرساو االضرًرارٌ

ٚمٌه ٔز١غخ ٌٍزىب١ٌف اٌّبك٠خ ٚاٌّؼ٠ٕٛخ اٌزٟ ٍٛف ٠زؾٍّٙب ٌٛ رون اٌؼًّ فٟ 

 إٌّظّخ.

ثبٌجمبء فٟ إٌّظّخ ٚػلَ رووٙب ٔظواً : شؼٛه اٌفوك أكث١بً ض. االنرساو انًؼُارٌ

، 9102ٌٍؼبكاد ٚاٌزمب١ٌل االعزّبػ١خ ٚػغٛؽٙب ػ١ٍٗ. )عٛكح، ٍٚؼ١ل، 

 (222،222.ص.ص

 انعسء انصانس: ينهعُح انذراضح وانذراضح انًُذانُح

 :ينهط انذراضح أوالً: 

 ( يعرًغ وػُنح انذراضح:1

و١ٍبد ٟٚ٘ رىْٛ ِغزّغ اٌلهاٍخ ِٓ  أػؼبء ١٘ئخ اٌزله٠ٌ ثأهثؼخ 

)اٌزّو٠غ، اٌؼٍَٛ، ا٢كاة، إٌٙلٍخ( فٟ صّبٟٔ عبِؼبد ؽى١ِٛخ ٟٚ٘ )اٌمب٘وح، 

ػ١ٓ شٌّ، اإلٍىٕله٠خ، إٌّظٛهح، ؽٕطب، إٌّٛف١خ، اٌيلبى٠ك، ٚعبِؼخ لٕبح 
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( ِفوكح، ث١ّٕب لبَ اٌجبؽش 320(، ٚلل ثٍغ ؽغُ اٌؼ١ٕخ )7197ا٠ٌٌَٛ(، ٚػلكُ٘ )

( اٍزجبٔخ ٚمٌه ٌٍزغٍت ػٍٝ ِشىٍخ اٌوكٚك 011ثي٠بكح االٍزجبٔبد اٌّٛىػخ ئٌٝ )

 إٌّقفؼخ.

 :(  أضهىب ظًغ انثُاناخ2

اػزّل ػٍٝ ػلك ِٓ األٍب١ٌت اإلؽظبئ١خ
 

اٌزٟ راُلَئُِ ؽج١ؼخ ث١بٔبد ِٚزغ١واد 

ؽ١ش لبَ اٌجبؽش ثزفو٠غ ٚرؾ١ًٍ لبئّخ اٌلهاٍخ ثغوع افزجبه اٌفوٚع اٌّٛػٛػخ، 

 ؛SPSS V.24اٌزؾ١ًٍ اإلؽظبئٟ ) ٚمٌه ثبالػزّبك ػٍٝ ثؤبِغٟاالٍزج١بْ، 

AMOS V.24 َِغّٛػخ ِٓ األٍزب١ٌت اإلؽظبئ١خ ِٕٚٙب )افزجبه أٌفب (، ٚثبٍزقلا

أٍب١ٌت اٌؼوع اٌغلٌٟٚ، ووٚٔجبؿ، اٌزؾ١ًٍ اٌؼبٍِٟ اٌزٛو١لٞ، اٌظلق اٌزمبهثٟ، 

 ((.SEMاألٍب١ٌت اإلؽظبئ١خ اٌٛطف١خ، ّٔٛمط اٌّؼبكٌخ ا١ٌٙى١ٍخ )

 :نُحشانُاً: انذراضح انًُذا

( اخرثار طالحُح انًماَُص انًطرخذيح تاضرخذاو انرحهُم انؼايهٍ انرىكُذٌ 1

 :الخرثار انظذق انثنائٍ نًماَُص انذراضح

اٍزقلَ اٌجبؽش اٌزؾ١ًٍ اٌؼبٍِٟ اٌزٛو١لٞ، ٚ٘ٛ أؽل رطج١مبد ّٔبمط 

٠َٚزقلَ فٟ رم١١ُ إٌّبمط اٌجٕبئ١خ (SEM)اٌّؼبكالد ا١ٌٙى١ٍخ 
 

ٌٍّم١بً، ٚاٌزأول ِٓ 

 أْ اٌؼجبهاد اٌّىٛٔخ ٌٍّم١بً رم١ٌ ِب أُػلد ِٓ أعٍٗ.

 

 :أ.  انرحهُم انؼايهٍ انرىكُذٌ نًمُاش انمُادج انخاديح

ٚرزؼّٓ اٌم١بكح اٌقبكِخ ٍجؼخ أثؼبك )ِزغ١واد ِشب٘لح( ٠ٚقزجو اٌّم١بً 

 ( ػجبهح، ٠ٚٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ اٌَّزقوط ِٓ ثؤبِظ92اٌقبص ثٙب اٌؼاللخ ث١ٓ )

(AMOS, V.24 ).ٔزبئظ اٌزؾ١ًٍ اٌؼبٍِٟ اٌزٛو١لٞ ٌّم١بً اٌم١بكح اٌقبكِخ 



 

 ...دور الثق افة التنظيمية وااللتزام التنظيمي في العالقة بين القيادة الخادمة وجودة الخدمة التعليمية  
  حسام عيد حامد حسن 

 9102  اٌغيء األٚي ضبٌشاٌاٌؼلك                                                     ؼبشواٌاٌّغٍل 
536 

 
 

 ( انرحهُم انؼايهٍ انرىكُذٌ نًمُاش انمُادج انخاديح1شكم )

 

 (.Amos, v.24انًظذر: ين ئػذاد انثاحس وفماً ننرائط انرحهُم اإلحظائٍ نثرنايط )   

 :ب. انرحهُم انؼايهٍ انرىكُذٌ نًمُاش ظىدج انخذيح انرؼهًُُح

عٛكح اٌقلِخ فَّخ أثؼبك )ِزغ١واد ِشب٘لح(، ٠ٚقزجو اٌّم١بً  ٚرزؼّٓ

( ػجبهح، ٠ٚٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ اٌَّزقوط ِٓ ثؤبِظ 00اٌقبص ثٙب اٌؼاللخ ث١ٓ )

(Amos, v.24ٌٔزبئظ ا ) ًعٛكح اٌقلِخ اٌزؼ١ّ١ٍخ.زؾ١ًٍ اٌؼبٍِٟ اٌزٛو١لٞ ٌّم١ب 
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 انرؼهًُُح( انرحهُم انؼايهٍ انرىكُذٌ نًمُاش ظىدج انخذيح 2شكم )

 

 (.Amos, v.24انًظذر: ين ئػذاد انثاحس وفماً ننرائط انرحهُم اإلحظائٍ نثرنايط )   

 :ض. انرحهُم انؼايهٍ انرىكُذٌ نًمُاش انصمافح انرنظًُُح

رزؼّٓ اٌضمبفخ اٌزٕظ١ّ١خ صالصخ أثؼبك )ِزغ١واد ِشب٘لح( ٠ٚقزجو اٌّم١بً 

ثؤبِظ  ( ػجبهح، ٠ٚٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ اٌَّزقوط ِٓ 90اٌقبص ثٙب اٌؼاللخ ث١ٓ )

(Amos, v.24) .ٔزبئظ اٌزؾ١ًٍ اٌؼبٍِٟ اٌزٛو١لٞ ٌّم١بً اٌضمبفخ اٌزٕظ١ّ١خ 
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 افح انرنظًُُحانرحهُم انؼايهٍ انرىكُذٌ نًمُاش انصم( 3شكم )

 

 (.Amos, v.24انًظذر: ين ئػذاد انثاحس وفماً ننرائط انرحهُم اإلحظائٍ نثرنايط )     

 :د. انرحهُم انؼايهٍ انرىكُذٌ نًمُاش االنرساو انرنظًٍُ

٠ٚزؼّٓ االٌزياَ اٌزٕظ١ّٟ صالصخ أثؼبك )ِزغ١واد ِشب٘لح(، ٠ٚقزجو 

٠ٚٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ اٌَّزقوط ِٓ ( ػجبهح، 90اٌّم١بً اٌقبص ثٗ اٌؼاللخ ث١ٓ )

 زؾ١ًٍ اٌؼبٍِٟ اٌزٛو١لٞ ٌّم١بً االٌزياَ.( ٔزبئظ اAmos, v.24ٌثؤبِظ )
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 ( انرحهُم انؼايهٍ انرىكُذٌ نًمُاش نالنرساو انرنظ4ًٍُشكم )

 

 (.Amos, v.24انًظذر: ين ئػذاد انثاحس وفماً ننرائط انرحهُم اإلحظائٍ نثرنايط )   

٠ٚزؼؼ ِٓ ِؼط١بد األشىبي اٌَبثمخ أْ ع١ّغ ِؼبِالد اٌزؾ١ًّ اٌّؼ١به٠خ          

ٌٍؼجبهاد ػٍٝ األثؼبك اٌقبطخ ثٙب ِمجٌٛخ ٌغ١ّغ اٌّزغ١واد ؽ١ش أٔٙب أوجو ِٓ 

ٚأْ اٌّؼبِالد االهرجبؽ١خ اٌزجبك١ٌخ ث١ٓ األثؼبك ِمجٌٛخ أ٠ؼبً ؽ١ش أٔٙب ري٠ل (، 0.5)

ػٍٝ ِغّٛػخ ِٓ اٌّإشواد ٌزم١١ُ طالؽ١خ (، ٚلل اػزّل اٌجبؽش 1.91ػٓ )

(. ٠ٚٛػؼ اٌغلٚي اٌزبٌٟ 70، ص.9102)طؾواٚٞ، ٚثٛطٍت،  ّٔٛمط اٌم١بً 

ِإشواد اٌّطبثمخ اٌزٟ رُ االػزّبك ػ١ٍٙب فٟ ػ١ٍّخ اٌزم١١ُ ٚاٌلالٌخ اإلؽظبئ١خ 

 ٌّمب١٠ٌ اٌلهاٍخ.
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 ( يإشراخ ظىدج انًطاتمح انخاطح تًمُاش انمُادج انخاديح1ظذول )

 دالنح انعىدج انًإشر
انمُادج 

 انخاديح

ظىدج 

 انخذيح

انصمافح 

 انرنظًُُح

االنرساو 

 انرنظًٍُ

 Chi-Square ---- 222.20 220.72 001.22 210.2 9ل١ّخ وب

 DF ---- 331 331 331 331كهعخ اٌؾو٠خ 

ئٌٝ 9إٌَجخ ث١ٓ ل١ّخ وب

 DFكهعبد اٌؾو٠خ 
 1.520 1.335 0.723 1.727 2ألً ِٓ 

 1.229 0.985 22.220 0.9532 1.22أوجو ِٓ  CFIِإشو اٌّطبثمخ اٌّمبهْ 

ِإشو اٌّطبثمخ اٌّؼ١بهٞ 

NFI 
 0.913 0.978 23.220 0.9153 1.21أوجو ِٓ 

 0.951 0.956 29.209 0.9443 1.21أوجو ِٓ  TLIِإشو ربوو ٠ٌٌٛ 

 0.968 0.968 20.222 0.9807 1.21أوجو ِٓ  GFIؽَٓ اٌّطبثمخ 

عنه ِزٍٛؾ ِوثؼبد اٌقطأ 

 RMSEAاٌزمو٠جٟ 
 0.059 0.034 1.132 0.0553 1.12ألً ِٓ 

 (.Amos, v.24انًظذر: ين ئػذاد انثاحس وفماً ننرائط انرحهُم اإلحظائٍ نثرنايط )  

 

 :. اخرثاراخ فروع انذراضح2

 أ. اخرثار انفرع األول:

ٌٍم١بكح اٌقبكِخ ػٍٝ عٛكح ٠ٛعل أصو ئ٠غبثٟ ِٚؼٕٛٞ مٚ كالٌخ ئؽظبئ١خ انفرع:  -

 اٌقلِخ اٌزؼ١ّ١ٍخ فٟ اٌغبِؼبد اٌؾى١ِٛخ اٌّظو٠خ.

 :نرائط اخرثار ذحهُم انًطار انخاص تانفرع األول -

٠ٛػؼ اٌغلٚي اٌزبٌٟ ٔزبئظ افزجبه رؾ١ًٍ اٌَّبه ألصو اٌم١بكح اٌقبكِخ ػٍٝ 

 عٛكح اٌقلِخ اٌزؼ١ّ١ٍخ فٟ اٌغبِؼبد اٌؾى١ِٛخ اٌّظو٠خ.
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 نرائط اخرثار ذحهُم انًطار انخاص تانفرع األول( 2ظذول )

انًرغُر 

 انخارض
 انًرغُر انذاخم

يؼايم 

 االرذثاط

يؼايم انًطار 

 انًؼُارٌ
 Tلًُح 

يطرىي 

 انًؼنىَح

انمُادج 

 انخاديح

ظىدج انخذيح 

 انرؼهًُُح
0.675 1.230 3.903 0.001 

 (.AMOS, v.24انًظذر: ين ئػذاد انثاحس وفماً ننرائط انرحهُم اإلحظائٍ نثرنايط )     

٠ٚزؼؼ ِٓ اٌغلٚي اٌَبثك أْ ِؼبًِ االهرجبؽ اٌقطٟ اٌؼّٕٟ لل ثٍغ 

 (T( وّب ثٍغذ ل١ّخ )1.230( ٚأْ ِؼبًِ اٌَّبه اٌّؼ١بهٞ ثٍغ )1.272)

%( 23.0( أٞ أْ اٌم١بكح اٌقبكِخ رإصو ػٍٝ عٛكح اٌقلِخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ثَٕجخ )3.903)

 ( ٚ٘ٛ ِب ٠إول ِؼ٠ٕٛخ ٘نا األصو.1.110ػٕل َِزٜٛ ِؼ٠ٕٛخ )

 ب. اخرثار انفرع انصانٍ:

 رزٍٛؾ اٌضمبفخ اٌزٕظ١ّ١خ اٌؼاللخ ث١ٓ اٌم١بكح اٌقبكِخ ٚعٛكح اٌقلِخ اٌزؼ١ّ١ٍخ.انفرع:  -

 :ذحهُم انًطار انخاص تانفرع انصانٍنرائط اخرثار   -

٠ؼوع اٌغلٚي اٌزبٌٟ ٔزبئظ ِؼبًِ رؾ١ًٍ اٌَّبه اٌنٞ ٠ٛػؼ األصو 

اٌّجبشو ٚغ١و اٌّجبشو ٌٍم١بكح اٌقبكِخ ػٍٝ عٛكح اٌقلِخ اٌزؼ١ّ١ٍخ لجً ٚثؼل ئكفبي 

 اٌضمبفخ اٌزٕظ١ّ١خ وّزغ١و كافً )١ٍٚؾ(.
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 صانٍرع ان( نرائط اخرثار ذحهُم انًطار انخاص تانف3ظذول )

انًرغُر 

 انخارض

انًرغُر انذاخم 

 )انىضُظ(

انًرغُر انذاخم 

 )انراتغ(
 نىع األشر

يؼايم انًطار 

 انًؼُارٌ

يطرىي 

 انًؼنىَح

اٌم١بكح 

 اٌقبكِخ
------ 

عٛكح اٌقلِخ 

 اٌزؼ١ّ١ٍخ
 1.110 0.534 ِجبشو

اٌم١بكح 

 اٌقبكِخ
 اٌضمبفخ اٌزٕظ١ّ١خ

عٛكح اٌقلِخ 

 اٌزؼ١ّ١ٍخ

غ١و 

 ِجبشو
0.183 1.110 

 1.... 0.717 ئظًانٍ األشر

 (.AMOS, v.24انًظذر: ين ئػذاد انثاحس وفماً ننرائط انرحهُم اإلحظائٍ نثرنايط )   

ٚعٛك أصو ئعّبٌٟ ِؼٕٛٞ ٌٍم١بكح اٌقبكِخ ػٍٝ  ٠ٚزؼؼ ِٓ اٌغلٚي اٌَبثك

(، ٠ٕٚمَُ 0.001( ػٕل َِزٜٛ ِؼ٠ٕٛخ )0.717عٛكح اٌقلِخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ثمٛح  رأص١و )

األصو ئٌٝ ِجبشو ٚغ١و ِجبشو، ؽ١ش رج١ٓ ٚعٛك أصو ِؼٕٛٞ ِجبشو ٌٍم١بكح  ٘نا

( ػٕل َِزٜٛ ِؼ٠ٕٛخ 0.534اٌقبكِخ ػٍٝ عٛكح اٌقلِخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ثمٛح رأص١و )

(، ث١ّٕب رج١ٓ ٚعٛك أصو ِؼٕٛٞ غ١و ِجبشو ٌٍم١بكح اٌقبكِخ ػٍٝ عٛكح 0.001)

( ػٕل 0.183ٚمٌه ثمٛح رأص١و ) اٌقلِخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ِٓ فالي ر١ٍٛؾ اٌضمبفخ اٌزٕظ١ّ١خ،

 (.0.001َِزٜٛ ِؼ٠ٕٛخ )

٠زؼؼ أْ اٌضمبفخ اٌزٕظ١ّ١خ رزٍٛؾ اٌؼاللخ ث١ٓ اٌم١بكح ٚرأ١ٍَبً ػٍٝ ِب ٍجك 

اٌقبكِخ ٚعٛكح اٌقلِخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ؽ١ش أْ والً ِٓ األصو اٌّجبشو ٚغ١و 

 اٌّجبشو ِؼٕٛٞ.

 :ض.  اخرثار انفرع انصانس

ظ١ّٟ اٌؼاللخ ث١ٓ اٌم١بكح اٌقبكِخ ٚعٛكح اٌقلِخ ٠زٍٛؾ االٌزياَ اٌزٕانفرع:  -

 اٌزؼ١ّ١ٍخ.
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 :صانسنرائط اخرثار ذحهُم انًطار انخاص تانفرع ان  -

٠ؼوع اٌغلٚي اٌزبٌٟ ٔزبئظ ِؼبًِ رؾ١ًٍ اٌَّبه اٌنٞ ٠ٛػؼ األصو 

اٌّجبشو ٚغ١و اٌّجبشو ٌٍم١بكح اٌقبكِخ ػٍٝ عٛكح اٌقلِخ اٌزؼ١ّ١ٍخ لجً ٚثؼل ئكفبي 

 اٌزٕظ١ّٟ وّزغ١و ١ٍٚؾ.االٌزياَ 

 صانس( نرائط اخرثار ذحهُم انًطار انخاص تانفرع ان4ظذول )

 انًرغُر انخارض
انًرغُر انذاخم 

 )انىضُظ(

انًرغُر انذاخم 

 )انراتغ(

نىع 

 األشر

يؼايم انًطار 

 انًؼُارٌ

يطرىي 

 انًؼنىَح

 ------ اٌم١بكح اٌقبكِخ
عٛكح اٌقلِخ 

 اٌزؼ١ّ١ٍخ
 1.110 0.534 ِجبشو

 اٌم١بكح اٌقبكِخ
االٌزياَ 

 اٌزٕظ١ّٟ

عٛكح اٌقلِخ 

 اٌزؼ١ّ١ٍخ

غ١و 

 ِجبشو
0.282 1.110 

 1.... 0.816 ئظًانٍ األشر

 (.AMOS, v.24انًظذر: ين ئػذاد انثاحس وفماً ننرائط انرحهُم اإلحظائٍ نثرنايط )    

٠ٚزؼؼ ِٓ اٌغلٚي اٌَبثك ٚعٛك أصو ئعّبٌٟ ِؼٕٛٞ ٌٍم١بكح اٌقبكِخ ػٍٝ 

(، ٠ٕٚمَُ 0.001( ػٕل َِزٜٛ ِؼ٠ٕٛخ )0.816اٌقلِخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ثمٛح رأص١و )عٛكح 

٘نا األصو ئٌٝ ِجبشو ٚرأص١و غ١و ِجبشو، ؽ١ش رج١ٓ ٚعٛك أصو ِؼٕٛٞ ِٚجبشو 

( ػٕل َِزٜٛ ِؼ٠ٕٛخ 0.534ٌٍم١بكح اٌقبكِخ ػٍٝ عٛكح اٌقلِخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ثمٛح رأص١و )

ؼٕٛٞ ٌٍم١بكح اٌقبكِخ ػٍٝ عٛكح (، ث١ّٕب رج١ٓ ٚعٛك أصو غ١و ِجبشو 0.001ِ)

( 0.282اٌقلِخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ِٓ فالي ر١ٍٛؾ االٌزياَ اٌزٕظ١ّٟ، ٚمٌه ثمٛح رأص١و )

 (.0.001ػٕل َِزٜٛ ِؼ٠ٕٛخ )

٠زؼؼ أْ االٌزياَ اٌزٕظ١ّٟ ٠زٍٛؾ اٌؼاللخ ث١ٓ اٌم١بكح ٚرأ١ٍَبً ػٍٝ ِب ٍجك 

ّجبشو ٚغ١و اٌّجبشو اٌقبكِخ ٚعٛكح اٌقلِخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ؽ١ش أْ والً ِٓ األصو اٌ

 ِؼٕٛٞ.
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 :( ذمُُى اننًىرض انهُكهٍ نهذراضح3

ثؼل افزجبه اٌفوٚع ٚاٌزؾمك ِٓ ِلٜ طؾزٙب رأرٟ أ١ّ٘خ ِإشواد 

ِطبثمخ إٌّٛمط وّإشو ئؽظبئٟ ٌٍؾىُ ػٍٝ طالؽ١خ ّٔٛمط اٌلهاٍخ وىً، 

 ٠ّٚىٓ ػوع إٌّٛمط ا١ٌٙىٍٟ ٌٍلهاٍخ ِٓ فالي اٌشىً اٌزبٌٟ:

 انهُكهٍ نهذراضح( اننًىرض 5شكم )

 

 (.AMOS, v.24انًظذر: ين ئػذاد انثاحس وفماً ننرائط انرحهُم اإلحظائٍ نثرنايط )   

ِٚٓ فالي اٌشىً اٌَبثك ٠زؼؼ أْ والً ِٓ اٌضمبفخ اٌزٕظ١ّ١خ ٚاالٌزياَ 

اٌزٕظ١ّٟ ٠زٍٛطبْ اٌؼاللخ ث١ٓ اٌم١بكح اٌقبكِخ ٚعٛكح اٌقلِخ اٌزؼ١ّ١ٍخ، ٠ّٚىٓ 

 ِإشواد ِطبثمخ إٌّٛمط ِٓ فالي اٌغلٚي اٌزبٌٟ.ػوع ٔزبئظ افزجبه 
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 ( يإشراخ ظىدج انًطاتمح انخاطح تنًىرض انذراضح5ظذول )

 لًُح انًمُاش دالنح انعىدج انًإشر

 Chi-Square. --- 436.218 9ل١ّخ وب

 DF. --- 327كهعخ اٌؾو٠خ 

 1.334 2ألً ِٓ  .DFئٌٝ كهعبد اٌؾو٠خ 9إٌَجخ ث١ٓ ل١ّخ وب

 0.987 1.22أوجو ِٓ  .CFIِإشو اٌّطبثمخ اٌّمبهْ 

 0.954 1.21أوجو ِٓ  .NFIِإشو اٌّطبثمخ اٌّؼ١بهٞ 

 0.976 1.21أوجو ِٓ  .TLIِإشو ربوو ٠ٌٌٛ 

 0.940 1.21أوجو ِٓ  .GFIؽَٓ اٌّطبثمخ 

 0.028 1.12ألً ِٓ  .RMSEAعنه ِزٍٛؾ ِوثؼبد اٌقطأ اٌزمو٠جٟ 

 (.AMOS, v.24انثاحس وفماً ننرائط انرحهُم اإلحظائٍ نثرنايط )انًظذر: ين ئػذاد      

٠ٚزؼؼ ِٓ اٌغلٚي اٌقبص ثّإشواد اٌّطبثمخ ٌّٕٛمط اٌلهاٍخ أْ 

ضًِ ع١ّؼٙب ِمجٌٛخ،  َّ ٚ٘ٛ ِب ٠لي ػٍٝ عٛكح ّٔٛمط اٌلهاٍخ ِٚطبثمزٗ ٌٍج١بٔبد اٌزٟ رُ

 اٌٛالغ.
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 انعسء انراتغ: اننرائط وانرىطُاخ وانثحىز انًطرمثهُح

 أوالً: اننرائط:

%( ػٕل 23.0اٌم١بكح اٌقبكِخ رإصو ػٍٝ عٛكح اٌقلِخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ثَٕجخ )( 0

%(، ٚ٘نا ٠لي ػٍٝ أٔٗ وٍّب اهرفغ َِزٜٛ رجٕٟ 2َِزٜٛ ِؼ٠ٕٛخ ألً ِٓ )

ِّبهٍبد اٌم١بكح اٌقبكِخ ِٓ لجً اٌم١بكاد اٌغبِؼ١خ، فاْ مٌه ٠إكٞ ئٌٝ ى٠بكح 

 ّإشواد عٛكح اٌقلِخ اٌزؼ١ّ١ٍخ.َِز٠ٛبد ئكهان أػؼبء ١٘ئخ اٌزله٠ٌ ٌ

( أْ ئكفبي اٌضمبفخ اٌزٕظ١ّ١خ ٚاالٌزياَ اٌزٕظ١ّٟ وّزغ١واْ ١ٍٚطبْ فٟ اٌؼاللخ 9

ث١ٓ اٌم١بكح اٌقبكِخ ٚعٛكح اٌقلِخ اٌزؼ١ّ١ٍخ، ٠ُِي٠ل ِٓ لٛح اٌؼاللخ ث١ّٕٙب، ثزأص١و 

اٌزٕظ١ّٟ، %( ٌالٌزياَ 92.9%( ٌٍضمبفخ اٌزٕظ١ّ١خ، ٚ)02.3غ١و ِجبشو ِملاهٖ )

ٚثبٌزبٌٟ رىْٛ لٛح اٌؼاللخ ث١ٓ اٌم١بكح اٌقبكِخ ٚعٛكح اٌقلِخ اٌزؼ١ّ١ٍخ فٟ ٚعٛك 

%( 20.2%(، ٚفٟ ٚعٛك االٌزيَ اٌزٕظ١ّٟ )70.7اٌضمبفخ اٌزٕظ١ّ١خ ثّملاه )

ؽ١ش ٠زؼؼ أْ االٌزياَ اٌزٕظ١ّٟ ٠مَٛ ثلٚه ألٜٛ ِٓ اٌضمبفخ اٌزٕظ١ّ١خ فٟ ٘نٖ 

 اٌؼاللخ

 شانُاً: انرىطُاخ:

رّى١ٓ اٌؼب١ٍِٓ ثبٌشىً اٌنٞ ٠ّٕؾُٙ اٌملهح ػٍٝ اإل٘زّبَ ثبٌَّزف١ل٠ٓ، ِٓ  .0

فالي ِٕؾُٙ اٌظالؽ١بد اٌالىِخ ٌؾً ِشىالد اٌَّزف١ل٠ٓ ثظفخ فٛه٠خ، ٚاٌؼًّ 

 ػٍٝ رٍج١خ اؽز١بعبد اٌَّزف١ل٠ٓ ِٚمبثٍخ رٛلؼبرُٙ.

َإ١ٌٚخ . ئػلاك ثواِظ كها١ٍخ رَُبػل فٟ ئػلاك فو٠ظ ٌل٠ٗ اٌملهح ػٍٝ رؾًّ ا9ٌّ

ٚاٌؼًّ ػّٓ فو٠ك، ٚرٛف١و اٌّوٚٔخ ثبٌّٕب٘ظ اٌزؼ١ّ١ٍخ ٌّٛاعٙخ اؽز١بعبد ٍٛق 

 اٌؼًّ ٚاٌّغزّغ، ٚاٌؾبعبد اٌّزغلكح ٌٍؼّبٌخ.

. ػمل ٚهُ ػًّ ٌٍم١بكاد اٌغبِؼ١خ ٌزٛػ١ؼ ِب١٘خ ّٔؾ اٌم١بكح اٌقبكِخ ٚكٚهٖ 3

 فٟ رؾ١َٓ عٛكح اٌقلِخ اٌزؼ١ّ١ٍخ.
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 :حنثحىز يطرمثهُيمررحاخ شانصاً: 

 . كٚه اٌوػب اٌٛظ١فٟ فٟ اٌؼاللخ ث١ٓ اٌم١بكح اٌقبكِخ ٚعٛكح اٌقلِخ اٌزؼ١ّ١ٍخ.0

. ل١بً أصو اٌم١بكح اٌقبكِخ ػٍٝ األكاء اٌّإٍَٟ ٚا١ٌّيح اٌزٕبف١َخ فٟ ِٕظّبد 9

 األػّبي.

. أصو اٌم١بكح اٌقبكِخ ػٍٝ عٛكح اٌقلِخ اٌزؼ١ّ١ٍخ: كهاٍخ ِمبهٔخ ث١ٓ اٌغبِؼبد 3

 ٚاٌقبطخ.اٌّظو٠خ اٌؾى١ِٛخ 
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 انًراظغ

 :أوالً: انًراظغ انؼرتُح

(، "أصو اٌم١بكح اٌقبكِخ ػٍٝ اٌضمبفخ اٌزٕظ١ّ١خ ثبٌزطج١ك ػٍٝ 9109ِؼوٚف، أٍّبء ِؾّٛك ِؾّل، ) -

رضانح ياظطرُر غُر اٌَّزشف١بد اٌؼبِخ ٚاٌّووي٠خ اٌزبثؼخ ٌٛىاهح اٌظؾخ ثّؾبفظخ اٌلل١ٍٙخ"، 

 (.010ِظو، ) ، و١ٍخ اٌزغبهح، عبِؼخ إٌّظٛهح،ينشىرج

كهاٍاخ رطج١م١اخ ػٍاٝ  -(، "اٌم١بكح اٌقبكِخ ٚػاللزٙاب ثابالٌزياَ اٌزٕظ١ّا9102ٟغبٌٟ، ِؾّل أؽّل، ) -

، و١ٍاخ اٌزغابهح، اٌغبِؼاخ اإلٍاال١ِخ، غايح، غُر ينشىرج رضانح ياظطرُراٌغبِؼبد فٟ لطبع غيح"، 

 (.029فٍَط١ٓ، )

فاٟ رؾَا١ٓ عاٛكح اٌقلِاخ فاٟ ِإٍَابد  (، "كٚه اٌضمبفاخ اٌزٕظ١ّ١اخ9102ِؾّٛك، ؽَبَ ٠ٍٛاف، ) -

و١ٍاخ  رضاانح ياظطارُر غُار ينشاىرج،اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ اٌَٛه٠خ )كهاٍاخ ١ِلا١ٔاخ فاٟ عبِؼاخ رشاو٠ٓ("، 

 (.902االلزظبك/ عبِؼخ رشو٠ٓ، ٍٛه٠ب، )

(، "كٚه االٌزاياَ اٌزٕظ١ّاٟ 9102عٛكح، ػجل اٌّؾَٓ ػجل اٌّؾَٓ ؽَٓ، ٍٚؼ١ل، ش١وٚاْ ٔاٛه، ) -

فٟ رؾم١ك ا١ٌّيح اٌزٕبف١َخ: كهاٍاخ رطج١م١اخ ػٍاٝ شاووبد اٌمطابع اٌقابص فاٟ ِؾبفظاخ ك٘اٛن ثاال١ٍُ 

 ، و١ٍاخ اٌزغابهح، عبِؼاخ إٌّظاٛهح، ِظاو،انًعهح انًظرَح نهذراضاخ انرعارَاحووكٍزبْ اٌؼواق"، 

 (.202-227اٌّغٍل األهثؼْٛ، اٌؼلك األٚي، )

( ِٚؼبٌغاخ طالق SEM(، "إٌّنعاخ اٌجٕبئ١اخ )9102طؾواٚٞ، ػجلهللا، ٚثٛطاٍت، ػجالاٌؾى١ُ، ) -

ّٔااٛمط اٌجٕاابء اٌؼاابٌّٟ ٌؼاللاابد وفاابءاد اٌزَاا١١و اإلكاهٞ  -اٌّمااب١٠ٌ فااٟ اٌجؾااٛس إٌفَاا١خ ٚاٌزوث٠ٛااخ

، و١ٍاخ اٌؼٍاَٛ االعزّبػ١اخ ٚاالَٔاب١ٔخ، عبِؼاخ انررتىَاحيعهاح انؼهاىو اننفطاُح وثبٌّإٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍاخ"، 

 (. 20-20اٌش١ٙل ؽّٗ ٌقؼو، اٌٛاكٞ، اٌغيائو، اٌّغٍل اٌضبٌش اٌؼلك اٌضبٟٔ، ) 
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 :شانُاً: انًراظغ األظنثُح

- Jaiswal, D. & Dhar, R.L., (2016), “Impact of Perceived Organizational 

Support, Psychological Empowerment and Leader Member Exchange on 

Commitment and Its Subsequent Impact on Service Quality”, International 

Journal of Productivity and Performance Management, Vol.(65), 

No.(1), (58-79). 

Koyuncu, M., Burke, R.J., Astakhova, M., Eren, D. & Cetin, H., (2014), 

“Servant Leadership and Perceptions of Service Quality Provided by Front-

Line Service Workers in Hotels in Turkey: Achieving Competitive 

Advantage”, International Journal of Contemporary Hospitality 

Management, Vol.(26), No.(7), (1083-1099). 

- Liden, R.C., Wayne, S.J., Zhao, H. & Henderson, D., (2008), “Servant 

Leadership: Development of A Multidimensional Measure and Multi- Level 

Assessment”, The Leadership Quarterly, Vol.(19), (161-177). 

- Abdullah, F., (2005), “HEDPERF Versus SERVPERF: The Quest For 

Ideal Measuring Instrument of Service Quality in Higher Education Sector”, 

Quality Assurance in Education, Vol.(13), No.(4), (305-328). 

- Wallach, E.J., (1983), “Individuals and Organization: The Cultural 

Match”, Training and Development Journal, Vol.(37), Iss.(2), (28-36). 

 


