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 الملخـص:

 دد   للمددتيريا القيددادة التيويليددة سددلوكيا  كيفيددة صدد  ير  دد هددت ا التراسددة شستكشددام مددا يمهددا صسددميتأل وال دد ت   األسددود 
التيويليددة ،  ذلدك مددا  دخل ا تبددار د ر التقيديم الجددوهرم للد ا  كمتييددر  سديك  دد  عخقدة سددلوكيا  القيدادة سددي مرء  ماصجاهدا  

كمتييدددر اعترافددد   ددد  عخقدددة سدددلوكيا  القيدددادة التيويليدددة واصجاهدددا   التمهددديا ال فسددد أ دددر  ،  كددد لك ا تبدددارالتمهيا ال فسددد وددد
دد 296المددويفيا، ثيدد  صددم صلبيددة التراسددة علددي عي ددة عشددوائية مهو ددة مددا    القلدداا الم ددر   ومتي ددة مددا العددامليا  دد امويف 

 الرياض.

علددي د ر  اش يددتار ال رمدد ،   مددوذا المعددادش  ال يهليددة، أجددت  ال تددائإ التدد  صو ددل ا إلي ددا مددا  ددخل اسددتستاب أسددلو  
 علدي ، كمدا أجدت سديارء  لدت  الم التمهيا ال فسد التقييم الجوهرم للد ا  كمتييدر  سديك  د  عخقدة سدلوكيا  القيدادة التيويليدة ود

 يا  القيادة التيويلية واصجاها  المويفيا.عتراف     عخقة سلوكشقت لعب د ر المتيير ا التمهيا ال فس أن 

 مقدمة:
المسددا،ر،  مواج ددةسددي م علددي اصسداذ امدداب المبدادرة،   رء  الددت ر الد م يمهددا أن يلعبددأل القدادة  دد  صشدجي  موه داك اهتمدداب متدايدت 

 صيفيدددهم علددي اشرتكددار،  التكيددف مدد  يددر م عددتب الت جددت التدد  صعتددرم مع ددم الم  مددا   دد  ع ددر ا اليددال . ي ددام إلددي ذلددك، 
سدي م ويدرض صعديدد مسدتويا  أدائ دم، رء  اشهتماب المتدايت ال م أ لتأل اشصجاها  البيثية المعا رة ألهمية  د ر القدادة  د  صمهديا م

هو أل ما العوامل الجوهرية المؤ رة  د  الفاعليدة الت  يميدة.  لكدا،  مد  ذلدك،  جدت أن وصمهيا المويفيا  ثي  أ بح ي  ر لموفوا
 سددي مرء  مالتراسددا  التدد  ص ا لددا القيددادة التيويليددة لددم صستبددر د ر التمهدديا دالدد م يددو ر  القددادةا  دد  التدد  ير علددي اصجاهددا   غالبيددة

يا  الموا، دة الت  يميدةا. كد لك  قدت  ددخ األد  اإلدارم دثتدي صداريا إعدتاد التراسددةا دجالرفدا الدوييف ،  اشلتدداب الت  يمد ،  سددلوك
 صلدك جمتييدرا   سديلة صدؤ ر  د د سديارء  الم رديا مدا األويداا التد  عمدت  ش تبدار صلدك العخقدا   د  يدل وعدل الفدر   الفرديدة

 ،  هو ما سيعمت الباث  ش تبار  ما  خل التراسة اليالية.   االعخقة
                                                           

 .2011،  ُقبل لل شر    ي اير 2010صم صسلم البي     سبتمبر   *
 وجامعة الملك سعود ممثلة    مركد ويوا كلية إدارة األعمال علي دعم ا المال  ل  ا البي .يشهر الباث  عمادة البي  العلم  
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 اإلطار النظري للدراسة وفروضها واستعراض الدراسات السابقة: -1
دالمفاهيم      فوء مراجعة  للشدهل رقدم  االتراسا  الساوقة المتعلقة ومتييرا  التراسة أمه  ا  ياغة  موذا التراسة   ق 

دداوسددلوكيا  القيددادة التيويليددةمتمثلددة د التمهدديا ال فسدد مسددببا  ا، الدد م يوفددح 1د  التمهدديا ال فسدد  تددائإ  ا، كمددا يوفددح أي  
دد ،ا سددلوكيا  الموا، ددة الت  يميددةاشلتددداب الت  يمدد  العددا،ف     والرفددا الددوييف  ممثلددةد التمهدديا أن  اكمددا ي  ددر الشددهل أي  

كمدا صوقد  سديا، رء  سلوكيا  القيادة التيويلية واصجاها  الم   عخقة  Mediator قت لعب د ر المتيير اشعتراف  ال فس 
 د  عخقدة سدلوكيا  القيدادة  Moderator يلعدب التقيديم الجدوهرم للد ا  د ر المتييدر الوسديك أن –لل موذا  ا  ق   –الباث  

ا للعخقا  الت  يهت ف ا ال مدوذا اهيم  صلك التراسدا  الت  صقتب صبرير  د ستعرض ه   المف   يما يل  .التمهيا ال فس التيويلية و
 :المقترح لمتييرا  التراسة

 
 ( النموذج المقترح للدراسة1شكل رقم )

 :Psychological Empowerment مفهوم التمكين النفسي -1-1

التمهيا ال فس  و  أل: "إدراك الفرد أن لعملأل مع ي،  أ دأل يمتلدك الكفداءة،  المقدترة الخامدة  (Spreitzer, 1995)يعرم 
 امباشدر   اإل جاا م امأل،  أ أل يمتلك اإليمان ر اصأل،  بقترصأل علي ا تيار  ص  يم م متأل التد  يقدوب ر دا،  يشدعر ود ن لعملدأل صد  ير  

 ف وب التمهيا ال فس  ي لوم علي األوعاد التالية:ن مإ   م  متأل.     فوء التعريف السارة، يمها القول 
 يشير إلدراك الفرد أن لعملأل أهمية  مع ي،  المويفون ال يا يجت ن أن العمل الد م يقومدون ودأل ذ  مع دي المعنى: -

 م  قتراص م وشهل أجبر،  سيب لون كل ما لتي م مدا ،اقدا  إل جداا عمل دم والشدهل األمثدل، إمها اص سيستستمون  –
 .(Forrester, 2000) بما يستب صيقية أهتام  رؤية الم  مة 

 صشير لثقة الفرد  إيما أل و  أل يمتلك المقترة  الم ارة  المعر ة للقياب وعملأل وشهل جيت.الجدارة:  -

ك المويدف ثريدة اشجت داد  التقدتير أ  داء صب يدأل األ عدال أ  السدلوكيا  التد  صمه دأل مدا يشير شمتخالتقرير الذاتي:  -
 إ جاا عملأل، وما يساعت  علي صيقية أهتام الم  مة وفاعلية. 

يشير إلدراك الفرد  إيما أل و  أل قادر علدي التد  ير  د   تدائإ األداء الت  يمد   د  الم  مدة،   د  السياسدا  التأثير:  -
 مة،         القرارا ،  ذلك ما  خل قراراصأل  أ عالأل.اإلدارية العا

 التيويليةالقيادة 

 

 التمهيا ال فس 
اشلتداب الت  يم  

 العا،ف 

 الرفا الوييف 

سلوكيا  الموا، ة 
 الت  يمية

التقييم الجوهرم 
 لل ا 
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شددترك ي ر األوعدداد األربعددة للتمهدديا ال فسدد ، ذلددك أن هدد   األوعدداد ا لكدد  يشددعر األ ددراد وددالتمهيا الكامددل ش رددت مددا صددو 
متركا  الفرد وعت ما ه   األوعاد سُيسفل ما مت  أم  وعل لتكّون صركيبة شاملة للتمهيا ال فس ،  إن غيا م  وع  ا 

دد ا،  لك ددأل لددا يديددل كلي ددالكو ددأل ممه  دد ا رترجددة كبيددرة، سدديتيرك لييددتد موقفددأل مددا الشددعور وددالتمهيا،  مددا  ددم  ددلن الفددرد الممه 
د االعمدل،  السدلوكيا  التد  سدوم يسددلك ا،   ق د ا رترجدة فددعيفة، ل د   الترجدة المرصفعددة، ري مدا المويدف الد م يددترك و  دأل ممه 

 صجا  م امأل،  الت ر الم وط وأل.سيشعر وال عف  العجد 

 القيادة التحويلية والتمكين النفسي: -1-2

ييفدد ن صداوعي م علدي القيداب ود داء يفدو  التوقعدا   Transformational Leaders التيدويليياأن القدادة  Bassيدر  
ما  دخل اسدتثارة الياجدا  األساسدية للتداوعيا،  صعديدد م دا، الثقدة،  إق داا التداوعيا رتجدا ا م دالي م الشس دية  د  سدبيل 

 صيقية م لية الم  مة،  هم يستليعون صيقية ذلك رتوييف  اثت أ  أجثر ما السلوكيا  التالية:
:  القادة التيويليون يمارسون الت  ير المثال  وييد  يهو دوا قدت ة لتداوعي م،   دم ي  در ن لتأثير المثاليالكاريزما أو ا -

ش ي قلددد   عديمدددة ش صلددديا علدددي متاوعدددة صيقيدددة األهدددتام المرغوبدددة، كمدددا ي  دددر ن مسدددتويا  مرصفعدددة مدددا  اإ دددرار  
الم  مددة،  يتقاسددمون ال جدداح  التعامددل األ خقدد ،  ي دديون  دد  م ددليت م الشس ددية  دد  سددبيل صيقيددة م ددلية

سددي م الدد يا يسددعون لمياجدداة رء   الشدد رة مدد  صدداوعي م،  ك تيجددة لدد لك يي ددي هددؤشء القددادة ولعجددا   اثتددراب   قددة م
 .اقادص م  التلارة مع م عا،في  

، ألالوقدا  فسد: يقوب علي  لة  ورة  افية عا المستقبل صتسم والتفاؤليدة  إمها يدة التيقيدة  د  التحفيز اإليحائي -
 جما يتم صد يت التاوعيا ررموا  مؤ را  عا،فية موج ة  يو إ جاا األهتام.

ق م القتيمدة لعمدل األشدياء، ثيد  يقدوب ائ: صقوب علي صشجي  التاوعيا علدي الشدك  اشرصيدا   د  ،در االستثارة العقلية -
صسيليددة   اسددعة،  يشددجع م علددي إرددتاء ص ددوراص م  االقائددت رتد يددتهم وهددم مددا األ كددار  التسدداؤش ،  يسلددة لددتي م  ددور  

س رء   ثلول م السا ة للمشهخ .  بالتال   دالفكرة األساسدية التد  صقدوب علي دا اشسدتثارة الفكريدة هد  أن يشدعر المد
صكدون عرفددة لل قددت العل د   تيجددة ا تخ  ددا  لددا بدد ن أ كددار  سدوم  ،الجتيددتة  د  األداء ائددةواليريدة  دد  ا تبدار اللر 

 الت  لت  قائت .  عا صلك 

لتاوعيددأل،  أن يب دد  عخقددة شس ددية مدد  كددل مدد  م،  أن  اشس ددي   اأن يعلدد  القائددت ا تباه ددأم : االهتمــام الصخصــي -
دد ،يركددد علددي صلبيددة اثتياجدداص م.   ددو يددد دهم وفددرل للتيددتم  الددتعلم مددا سددللاصأل ليشددعرهم والثقددة  ا يفوفدد م وع  

ما الثقة  اشثتراب لتاوعيأل  يتجا ا عا وعل أ لائ م كوسديلة  اكبير   ار   الم ارة.  بالتال   القائت التيويل  ي  ر قت
سيا ليهو وا أجثر رغبة  د  صلدوير أ فسد م  ايدادة كفداءص م رء  للتعلم.  ششك أن ذلك ي عهس وشهل إيجار  علي الم

  األ   ردماب المبادرة، عخ ة علي ايادة مشاعر الثقة  اشثتراب صجا  قائتهم.

كآليدة ليدت ا التمهديا  د  مهدان  (Velthouse & Thomas, 1990)ال مدوذا ال  درم الد م اقترثدأل مدا  دخل 
لدت  العدامليا.  صجدتر اإلشدارة ه دا  التمهديا ال فسد أن البيئة الت  يمية يمها أن يهون ل ا ص  ير قوم  د  صشدهيل   االعمل،  قت أجت

مع م الم  ما  صيت ما صمهيا العدامليا،  صقلدل مدا إمها يدة اشسدتفادة المثلدي     اإلي أن الممارسا  القيادية التقليتية السائتة ثالي  
علي مستو  األداء  اإل تاجيدة.  بالتدال ، يمهدا للم  مدا  العمدل علدي  اما قتراص م اإل تاجية  اإلرتاعية، األمر ال م قت ي عهس سلب  
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لددة ال در م التدد  صقدود للشددعور ودالعجد. مددا ه دا  جددت أن  ددخل صيييدر أ  إااايدادة مسددتو  اإل تاجيدة  اإلرددتاا لدت  مويفي ددا مدا 
سدديا،  علددي سددبيل رء  البيددوا األجثددر ثتا ددة  دد  مجددال القيددادة قددت ركددد  و ددورة  ا ددة علددي كيفيددة صعديددد التمهدديا لددت  الم

،  ذلددك ويددرض صرجمددة سددي مرء  مأن القددادة الع دداب يعملددون علددي صمهدديا  (Bennis & Nanus, 1997) المثددال أجددت  دراسددة
دد ا يعملددون علددي ص شدديك أصبدداع م  صمهيدد  م يأن القددادة التيددويلي ارؤيددت م إلددي  اقدد ،  العمددل للميا  ددة علددي ذلددك الواقدد . كمددا أجددتا أي  

ما  خل صقتيم رؤية مثيدرة للمسدتقبل،  لديس مدا  دخل مجدرد اسدتستاب أسدلو  المها دآ   العقوبدا . ذلدك أن  ،لت  أدائ م ألعمال م
مدا يعملدون علدي  لدة م دا، يتسدم والمشداركة  التمهديا،  صد يدت أع داء الم  مدة والسدللة  ارؤيدة  افدية غالب دالقادة ال يا يتمتعدون ر

 الت  صسول م اصساذ اإلجراءا  الخامة لتيقية صلك الرؤية. 

صتسدم ، ما  خل صد يتهم و عمدال سي مرء  وافية، يعمل القادة التيويليون علي صيفيد م باإلفا ة إلي صو يرهم الرؤية ال
 متعدتدة  مبتكدرة للمشدهخ  التد   ج اودة  التفداؤل،  د ع دم للبيد  عدا ثلدول اليمداس واألهميدة  التيدتم،  ثدث م علدي إي دار

.  مدا  دخل اBass & Avolio, 1993: 12-21دالمشدتركة  صيقيدة األهدتام  د  للمشداركة ل دم الفر دة صدواج  م،  إصاثدة
سي م، يعمدل القدادة التيويليدون علدي صعديدد الفاعليدة  التا عيدة ال اصيدة أل لئدك رء  م قيام م روف  صوقعا  مرصفعة  يما يتعلة و داء

مدددا يهدددون ل دددا صددد  ير عهسددد   ددد  صمهددديا  ان القيدددادة التبادليدددة غالب دددإ.   ددد  المقاردددل، يمه  دددا القدددول (Eden, 1992)سددديا رء  الم
صركدد  دج ثت أ مداط القيدادة التبادليدةا   اإلدارة واشستث اءسيا مقار ة والقيادة التيويلية.  علي سبيل المثال،  جت أن سلوكيارء  الم

سدديا، عددا غيددر رء  ا   دد  مسددتويا  األداء،  التدد  رددت رها يمهددا أن صرسددل رسددالة للم يرا ددو ددورة أساسددية علددي األ لدداء  اش
مثدل هد   السدلوكيا   ق ت، و ن األداء ال عيف هو أمر متوق  م  م، د ن أن ُيتوقد  مد  م اصسداذ المبدادرا  الخامدة لت ديييأل.

 لت  المويفيا. التمهيا ال فس ما صؤدم لليت ما  االت  صعهس ا القيادة التبادلية غالب  

سدددي م  صيفيددددهم لتيقيدددة أهدددتام أجثدددر رء   دددأل كلمدددا عمدددت القدددادة التيويليدددون إلل ددداب مإ خ دددة مدددا سدددبة، يمهدددا القدددول: 
 ددعوبة،  ثددل المشددهخ  التدد  صددواج  م مددا  ج ددا    ددر جتيددتة  مت وعددة،  صشددجيع م علددي صلددوير أ فسدد م للو ددول إلددي 

  سي م.  عليأل، يمها  ياغة الفرض التال :رء  لت  م التمهيا ال فس مستويا  مرصفعة ما الم ارة، أد  ذلك لديادة 

 سيا.رء  لت  الم التمهيا ال فس عخقة إيجارية جوهرية ريا سلوكيا  القيادة التيويلية    صوجت -الفرض األ ل

 التمكين النفسي والرضا الوظيفي: -1-3

لعمليددة التمهدديا ال فسدد .  قددت  الم مددةيعتبددر مددا ال تددائإ  Job Satisfaction الرفددا الددوييف عتيددتة أن أي ددر  دراسددا  
 صعتبددرردديا كددل وعددت مددا أوعدداد التمهدديا  الرفددا الددوييف . إذ  اجوهري دد اأن ه دداك ارصبا، دد (Seibert et al., 2004)جشددفا دراسددة 

األهميددة أ  المع ددي دج ثددت أوعدداد التمهدديا ال فسدد ا مددا الميددتدا  الم مددة للرفددا الددوييف ، ومع ددي أن الفددرد يمهددا أن يسددتمت الرفددا 
عخقدة جوهريدة رديا وعدت اشسدتقخلية  الرفدا الدوييف ،  اص دح  جدود قدت ما عملأل ع تما يعمل     ييفة ذا  أهمية  ذا  مع ي. 

ددد ا،  مهو  دددم مدددةثاجدددة  فسدددية  ذلدددك أن اشسدددتقخلية يعدددت   مدددا مهو دددا  التا عيدددة التا ليدددة. أمدددا  يمدددا يتعلدددة ربعدددت التددد  ير،  يؤكدددت  ارئيس 
(Liden et al., 2000) ية،  سيميلون للشعور ومديدت أ أل ع تما يشعر المويفون أن عمل م يمها أن يؤ ر    ال تائإ الت  يم

،   يمدا يتعلدة والعخقدة رديا وعدت الجدتارة اوالرفدا عدا  ييفدت م.  أ يدر   ااألمر ال م يهسدب م شدعور   ،ما اش تماا    م  مت م
ن األ ددراد الدد يا يشددعر ن والجددتارة  دد   يددائف م، سدديهو ون علددي األغلددب أشددت رفددا إ الرفددا الددوييف ،  مددا الم لقدد  القددول 

 .  عليأل يمها  ياغة الفرض التال : ا ييفي  

 سيا  رفاهم الوييف .رء  لت  الم التمهيا ال فس عخقة إيجارية جوهرية ريا  صوجت -الفرض الثا  
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 التمكين النفسي وااللتزام التنظيمي العاطفي: -1-4
 كل ما "آشن  ماير" األوعاد، إذ ثتد ةمتعتد ما المفاهيم Organizational Commitment يعت اشلتداب الت  يم 

  خ ة مهو ا  لخلتداب الت  يم ،  ه : اAllen & Meyer, 1990: 1-18د
شعتقاد  و ن صرك العمل  ي ا سيهلفأل الكثيدر.  كلمدا  ،يشير إلي قوة رغبة الفرد للبقاء    الم  مة االلتزام المستمر: -

،الددا مددتة  تمددة الفددرد  دد  الم  مددة  ددلن صركددأل ل ددا سدديفقت  الكثيددر ممددا اسددتثمر   ي ددا علددي مددتار الوقددا دجسلددك 
 المعاشا ،  ال تاقا  اليميمةا.

ا،  يرغب    المشاركة ت قيم   يشير إلي قوة رغبة الفرد للبقاء    الم  مة كو أل يتفة م  أهتا  ا االلتزام العاطفي: -
 لتيقية صلك األهتام.

يشددير إلددي قددوة رغبددة الفددرد للبقدداء  دد  الم  مددة وسددبب فدديوط ا  ددريا،  دداأل راد الدد يا يتسددمون ومسددتويا   االلتــزام المعيــاري: -
العمددل  دد   ن  يمددا لددو صركددوا  مرصفعددة مددا اشلتددداب المعيددارم ي ددعون  دد  ثسددبا  م إلددي ثددت كبيددر مدداذا يمهددا أن يقولددأل ا  ددر 

 ا.69 – 40: 2000ما أشهال اشلتداب األدر   يو الم  مة دريان،  خ  الم  مة،  بالتال    و يمثل شه
مدددا صدددم ال  دددر إلدددي اشلتدددداب الت  يمددد  العدددا،ف  واعتبدددار  مدددا ال تدددائإ الميتملدددة لتمهددديا  ا صجدددتر اإلشدددارة إلدددي أ دددأل كثيدددر  

دأن المد (Meyer & Allen, 1991)العامليا،  قت أجت   يدو م  مداص م إذا مدا أصييدا  اويفيا يمهدا أن ي دبيوا أجثدر التدام 
ليا ،  إصاثددة الفر ددة أمددام م ألداء أعمددال صتسددم والتيددتم. كدد لك  قددت كشددفا دراسددة مسددئو ل ددم الفر ددة لتيمددل المديددت مددا ال

(Colarelli et al, 1987)  جددة اشسددتقخلية  دد  أن اشلتددداب العددا،ف  قددت ارصددبك و ددورة إيجاريددة مدد  التيددتم الددوييف ،  در
 ت  يستستم ا المويف.العمل،  ص وا الم ارا  ال

أن اشلتداب الت  يم  العا،ف  صجا  الم  مة كان أقو  رديا المدويفيا الد يا ُسدمح ل دم والمشداركة  د   اجما اص ح أي   
، كدد لك  قددت أي ددر  التراسددة ذاص ددا أن ه دداك العتيددت مددا العوامددل المددؤ رة  دد  (Jermir & Berkes, 1979)اصسدداذ القددرار 

اشلتداب الت  يم  العا،ف ، م  ا: التعم المقدتب للمدويفيا،  عتالدة التعامدل،  إشدعار المدويفيا ود هميت م  كفداءص م مدا  دخل 
أ دأل يمهدا صفسددير  (Liden et al, 2000)صقدتير مسداهماص م  إردراا ص  يرهدا  د  ال تدائإ الت  يميددة.  مدا ج دة أ در ، يؤكدت 

العخقة ريا التمهديا ال فسد   اشلتدداب الت  يمد  العدا،ف   د  فدوء   ريدة التبدادل اشجتمداع   مف دوب المعاملدة والمثدل، ذلدك 
مددا التمهدديا  دد   يددائف م، ع ددتها مددا المددرجح أن  اأن المددويفيا يميلددون للشددعور رتقددتير الم  مددة ل ددم ع ددتما صددو ر ل ددم مديددت  

  ميلوا لرد الجميل للم  مة ما  خل مبادلت ا الوشء  اشلتداب.  ب لك يمه  ا  ياغة الفرض التال :ي
 سيا  التدام م الت  يم  العا،ف .رء  لت  الم التمهيا ال فس عخقة إيجارية جوهرية ريا  صوجت -الفرض الثال 

 التمكين النفسي وسلوكيات المواطنة التنظيمية: -1-5
 يتعددت  إ،ددار عيددة ا اللو ولدداو   تسددميا تيددارم  ددردم   شدداط ا   ددو OCB سددلوكيا  الموا، ددة الت  يميددةيمهددا صعريددف 

 يتللب دا التو ديف الدوييف  الرسدم ش صيمدل معدا   إيثاريدة أ  صعا  يدة  إشارا   ا يت ما رموا   الواجبا  الرسمية الميتدة،
م  مدددة لتيقيدددة ال جددداح الت  يمددد   ةهددد ا   ددد  فدددر رية أليدددمددد     بالتدددال  ش يترصدددب علي دددا أيدددة مها ددد ة أ  عقدددا ، ، للت  ددديم

 ا.591-537 :1999التا ل  للت  يم دالمبيل،  ن  اشرصقاء ومستو  األداء اإلجمال   الميا  ة علي التواا 
 سدلوكيا  الموا، دة  التمهديا ال فسد  علي الرغم ما  ترة التراسا  التجريبية الت  ص ا لا دراسة العخقة المباشدرة رديا 

ا يمهدا صبريدر العخقدة رديا المتييدريا  د  فدوء   ريدة التبدادل اشجتمداع . ذلدك أن التمهديا يعمدل علدي ايدادة لكدالت  يمية، 
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ددد – ا سددديقتر ن ذلدددك،  سيشدددعر ن يمشددداعر الدددتعم  الثقدددة التددد  يتلقاهدددا العددداملون مدددا الم  مدددة،  ششدددك أن العدددامل لمبدددتأ  ا  ق 
رد الجميل للم  مة الت  يعملون  ي ا، األمر ال م يت ع م والمقارل لديادة  اعلية  مستو  أدائ م،  ر رةو  – المعاملة والمثل

  ممارسة سلوكيا  صفو  متللبا  عمل م الرسم . 
دد   مددا  اثيددة أ ددر ، ألن  ش  هددم أجثددر اثتمددا ا ددلن المددويفيا األجثددر صمهي  دد ،(Tajfel, 1978)ل  ريددة ال ويددة اشجتماعيددة  ا  ق 

صع ديم قيمدة إلدي للتماه  م  م  مت م الت  يعملون  ي دا، األمدر الد م سديت ع م  خ  يشعر ا والثقة صجا  م  مت م،  هم والتال  أجثر مي
 و ورة رئيسة ما  خل ممارست م لسلوكيا  الموا، ة الت  يمية.  ييفدهم عليأل،  يمها أن يتم ذلكصلك الم  مة، 

،  دداأ دأل ع دتما صقددوب الم  مدة رتدتعيم قيمدة ع ددوية األ دراد العدامليا  ي (Alge et al., 2006: 221-232)جد لك يؤكدت 
 ذلك ما  خل صعديدها للمشاعر المتعلقة ومع دي العمدل الد م يقدوب ودأل الفدرد،  أهميتدأل،  صد  ير   د  ال تدائإ الت  يميدة،  ل دأل يمهدا 

دد ل  ريدة ال ويددة اشجتماعيدة، ودد ن ذلدك سدديت   العدامليا  دد  الم  مدة إلددي رد الجميدل،  ذلددك مدا  ددخل ا سدرا، م  دد   االت بدؤ،   ق 
سددلوكيا  الموا، ددة الت  يميددة الموج ددة  يددو صيسدديا الفاعليددة الت  يميددة،  الميا  ددة علددي الع ددوية الت  يميددة، ثتددي لددو ا لددو  

ية. ي ددام إلددي ذلددك، أن شددعور الفددرد واشسددتقخلية  دد  عملددأل سدديعدا صلددك السددلوكيا  علددي صيمل ددم لددبعل الت ددييا  الشس دد
الت  يم  ال م يتلقا  ما م  متأل، األمر ال م قت يت عأل لممارسة سلوكيا  الموا، دة الت  يميدة لتيأل،  ك لك التعم متركا  الثقة 

 للتعبير عا امت ا أل صجا  الم  مة.
 ي  دددر ن أل فسددد ممدددا  االكفددداءة  الجدددتارة  ددد  عمل دددم،  دددل  م غالب دددن المدددويفيا الددد يا يتسدددمون و ، يمهدددا القدددول وددداأ يدددر  

واعتبدارهم أجثدر قدترة علدي التد  ير  د  ال تدائإ الت  يميدة،  هدو مدا يدت ع م شصسداذ امداب المبدادرة  اش سدراط  د  سدلوكيا  صفددو  
  متللبا  العمل الرسم  ويرض صيقية األهتام الت  يمية.  عليأل يمها  ياغة الفرض التال :

 ممارست م لسلوكيا  الموا، ة الت  يمية.   سيارء  لت  الم التمهيا ال فس عخقة إيجارية جوهرية ريا  صوجت -الفرض الراو 
 كمتغير اعتراضي في عالقة القيادة التحويلية بالرضا الوظيفي: التمكين النفسي -1-6

سدديا رء  القيددادة التيويليددة صعمددل علددي إل دداب الم جددت ا مددا  ددخل اشسددتعراض السددارة للعخقددة ردديا متييددرا  التراسددة أن 
عا صشجيع م ليدل المشدهخ  التد  صدواج  م مدا  ج دا    در جتيدتة  خ   استثارة سلوك م لتيقية أهتام صتسم والتيتم،   

 مت وعددة،  ثددث م علددي صلددوير أ فسدد م للو ددول إلددي مسددتويا  مرصفعددة مددا الم ددارة،  المسدداهمة وفاعليددة  دد  صيقيددة األهددتام 
لقترصأل علي الت  ير    ال تائإ الت  يمية،  ششك أن  ا  ر   ،  يمية، األمر ال م يشعر الفرد ومت  أهمية عملأل    الم  مةالت

دد لشددعور الفددرد ومديددت مددا الرفدا الددوييف ،  علددي ذلددك يمهددا  ددياغة  Hackman & Oldhamل مددوذا  اذلدك سدديؤدم   ق 
  الفرض التال :

 توسك عخقة سلوكيا  القيادة التيويلية والرفا الوييف .يس ال فس التمهيا إن  -الفرض السامس
كمتغير اعتراضي في عالقة القيـادة التحويليـة بـااللتزام التنظيمـي العـاطفي وسـلوكيات المواطنـة  التمكين النفسي  -1-7

 التنظيمية:
 التيويليددة وهددل مددا اشلتددداب الت  يمدد يمهددا صفسددير د ر التمهدديا ال فسدد  كمتييددر اعترافدد   دد  عخقددة سددلوكيا  القيددادة 

 اسدي م قدتر  رء  ا سديتييون لمي سلوكيا  الموا، ة الت  يمية    فوء   رية التبادل اشجتماع ، ذلك أن القدادة التيدويلي العا،ف 
ليا  صتسددم واشسددتقخلية  التيددتم، األمددر الدد م يشددعرهم ودد هميت م مسددئو ،  يهلفددو  م وم دداب   الم مددةمددا اليريددة  دد  اصسدداذ القددرارا  
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 اسديا لدرد الجميدل إلدي م  مدت م  ذلدك ولي دارهم مديدت  رء  لمبتأ المعاملدة والمثدل سديعمت أ لئدك الم ا  ق      قيمت م وال سبة للم  مة،
ج دت لمقارلدة صوقعددا  قدادص م، ومدا  دد     دم سديميلون لبدد ل كدل مدا يسدتليعون مدداإمدا اشلتدداب الت  يمد   يددو صلدك الم  مدة، كمددا 

 ذلك ممارست م لسلوكيا  صفو  المتللبا  الرسمية،  ب اء  علي ذلك يمها  ياغة الفرض التال : 

توسك عخقة سلوكيا  القيادة التيويلية وهل ما اشلتداب الت  يم   سلوكيا  يس التمهيا ال فس إن  -الفرض السادس
 الموا، ة الت  يمية.

 التقييم الجوهري للذات كمتغير وسيط في عالقة سلوكيات القيادة التحويلية بالتمكين النفسي: -1-8

و  ددأل مجموعددة مددا اش ترافددا  األساسددية التدد  ي ددع ا  Core Self Evaluationيمهددا صعريددف التقيدديم الجددوهرم للدد ا  
مرصفعددة مددا التقيدديم الجددوهرم للدد ا  يعتبددر ن أ فسدد م أ  ددم  األ ددراد  يمددا يتعلددة وقددتراص م  إمها دداص م،  دداأل راد الدد يا يتسددمون ومسددتويا 

  درائ م ذ م المسدتويا  الم سف دة.  بالتدال  رمقار دة  ،أ فسد م وشدهل أجبدر د  عا قترص م علي الدتيهم  خ  أجثر كفاءة   اعلية،   
، يمهدا ايمارسد ا قدادص م.  بشدهل أجثدر صيتيدت  يمها أن  ت ب  و ن األ راد سيستجيبون و دورة متفا صدة لسدلوكيا  القيدادة التيويليدة التد  

سدديا الدد يا يتسددمون وقددتر مرصفدد  مددا التقيدديم الجددوهرم لدد  اص م سيسددتجيبون و ددورة أجثددر إيجاريددة لسددلوكيا  القيددادة رء  ن المإالقددول 
سددتقخلية  التيددتم لية الم دداب  األعمددال التدد  صتسددم واشمسددئو التيويليددة التدد  يمارسدد ا قددادص م، ثيدد  سدديميلون وشددهل أجبددر إلددي صيمددل 

مدد  صقددتيراص م المرصفعددة لدد  اص ما،  ذلددك علددي  ددخم   ددرائ م مددا ذ م المسددتويا  الم سف ددة،  علددي ذلددك يمهددا  ددياغة  ادا سددجام  
 الفرض التال :

 .يالتمكين النفسالفرض السابع: إن التقييم الجوهري للذات سيلعب دور المتغير الوسيط في عالقة سلوكيات القيادة التحويلية ب

 البحث: منهج -2

 بيدرض   د  القلداا الم در   ومتي دة الريداض، العدامليا آراء مدا علي دا الي دول المدراد  المعلومدا  البيد  ،بيعدة مدا اا لخق د
  د  صوجدت جمدا ال داهرة دراسدة يعتمدت علدي الد م المسدي  الو دف  المد  إ الباثد  اسدتستب ا تبدار  در ض التراسدة   موذج دا المقتدرح،

 أمدا  يوفدح   ائ د ا، ال داهرة ل دا ي دف الكيفد   دالتعبير  كمي دا  جيفي دا صعبيدر ا ع  دا دقيق ا،  التعبير   ف ا  م القياب رو ف ا ما  الواق ،

 األ ر . ال واهر م  ارصبا، ا  درجا  أ  ثجم ا، ال اهرة ه   مقتار يوفح رقمي ا   ف ا  يعلي ا الكم  التعبير

 البحث: مجتمع وعينة -2-1

الراجيددد ، األهلدد ، الجديدددرة، الريددداض، : الم دددارم المتواجدددتة  دد  متي دددة الريددداض  المتمثلددة  ددد  جميدد فددم مجتمددد  التراسدددة 
 – السددعودم الفر سدد ، سددا ، سددامبا، العربدد  الددو،  ، السددعودم ال ول ددتم، الددبخد، اإل مدداء، السددعودم لخسددتثمار، األهلدد  كاريتددال

ا مفردة، ثي  صم والتعا ن م  مسئول  المدوارد البشدرية ا تيدار 2122   صلك الم ارم درلغ عتد إجمال  المويفيا العامليا  ثي 
د 320رلدغ عدتد أ رادهدا  ،بقيدة عي دة عشدوائية ،  قدت صدم صوايدد  اشسدتبيا ا  لعي دة التراسدة دمدا  دخل اشسدتعا ة وعدتد مدا ،لبددة امويف 

اسددتبا ة.  ذلددك ر سددبة  296اسددتعادص ا  كا ددا  ددالية للتيليددل  االتراسددا  العليددا  البدداثثياا.  قددت رلددغ عددتد اشسددتبيا ا  التدد  صمدد
،  صرج   سبة اشستجاوة المرصفعة صلك و ورة رئيسة إلصباا مع م ،لبة التراسا  العليا ال يا صم اشستعا ة ر دم %92استجاوة رليا 

غرا يدة و .   يمدا يتعلدة والبيا دا  التيممع م دا وي دور الللبدة  البداثثيا ءاسدتمارة اشسدتبيان، ثيد  صدم مدل ءأسلو  المقارلدة  د  مدل
 ا س ة.5.4ا س ة،  متوسك  ترة الستمة والم رم د34.2أل راد العي ة  قت رلغ متوسك العمر د
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 البحث: أداة -2-2

 أهتام صيقة الت  العلم  البي  أد ا  واعتبارها أ سب التراسة ل    الخامة المعلوما  لجم  ج داة  اشستبا ة استستما

 ،األ ليدة  دورص ا  د  اسدتبا ة رت دميم الباثد  معديا،  قداب رواقد  مرصبلدة  ثقدائة معلومدا  للي دول علدي المسديية التراسدة
ا  :أجداء سبعة ما اشستبا ة ص ميم صم, والموفوا. العخقة ذا  الساوقة التراسا  ال  رم  استبا ا  اإل،ار ما مستفيت 

 ،العمدر  هد : مفدردا  التراسدة عدا الشس دية  الوييفيدة المعلوما   يشمل ،العامة لألسئلة مس ص األول: الجزء -
 .الستمة متة ،الوييفية المرصبة ،العلم  المؤهل

 ر أوعدداد القيددادة التيويليدة لددت  رؤسددائ م، ثيدد  صددم القيدداس مددتركا  المدويفيا لمددت  صددو  مس دص الثــاني: الجــزء -
الددد م  MLQا عبددارة صدددم اشدددتقاق ا مددا استق ددداء القيدددادة متعددتد األوعددداد يمقيددداس يتكدددون مددا سدددا  عشدددر  اسددتستاب
 د  قيداس سدلوكيا   ا، ثي  يعتبدر هد ا المقيداس مدا أجثدر المقداييس اسدتستام  Bass & Avolio (1991) فعأل 

اإلييدائ ، أوعداد  هد : الكاريدمدا دأ  التد  ير المثدال ا، التيفيدد  أربعةأن ه ا المقياس يقيس  االقيادة التيويلية، علم  
 اشستثارة العقلية، اشهتماب الشس  . 

اشسدتعا ة والمقيداس الد م قداب رتجميعدأل  الدت  المدويفيا، ثيد  صمد التمهيا ال فس مس ص لقياس  الثالث: الجزء -
 ال م ي م ا  ت  عشرة عبارة. (Avolio et al., 2004: 951-68) ص سيقأل 

لسددلوكيا  الموا، ددة الت  يميددة ومهو اص ددا المستلفددة، ثيدد  لقيدداس مددت  ممارسددة المددويفيا  مس ددص الجــزء الرابــع: -
الد م يتكدون مدا  مدس عشدرة عبدارة.  التد   (Padsakoff, et al., 1993)اشستعا ة والمقياس ال م  فعأل  اصم

 ا.614-575: 2000 ،صرجم ا للعربية داايت
اشسددتعا ة  االمددويفيا، ثيدد  صمدد ر اشلتددداب الت  يمدد  العددا،ف  لددت  القيدداس مددت  صددو  مس ددص الجــزء الخــام : -

 ال م يتكون ما سا عبارا . Allen & Meyer (1990)والمقياس ال م  فعأل 
واسددتستاب مقيدداس  لقيدداس الرفددا الددوييف  لددت  المددويفيا، ثيدد  صمددا عمليددة القيدداس مس ددص الجــزء الســاد : -

المقيدداس الدد م ،ورصددأل  مهددون مددا  ددخا عبددارا   قددك صقدديس الرفددا الددوييف  اإلجمددال  قدداب الباثدد  واشددتقاقأل مددا
 شجان.تجامعة مي

لقيدداس التقيدديم الجددوهرم للدد ا ، ثيدد  صمددا عمليددة القيدداس واسددتستاب مقيدداس مهددون مددا  مس ددص الجــزء الســابع: -
 .Judge et al. (2003)ا  ت  عشرة عبارة قاب الباث  واشتقاق ا ما المقياس ال م ،ور  

 )االستبانة(: البحث أداة وثبات صدق -2-3

 :الداخلي االتساق صدق – أ

 جل درجة ريا معامل اشرصباط ثسا  صم ثي  ،اشستبا ة ميا ر  ت  لمعر ة اشرصباط ريرسون  الباث  معامل استستب 

 قديم أن الجدت ل ثيد  يت دح مدا .ا1د رقدم الجدت ل ذلدك جمدا يوفدح ،لخسدتبا ة الكليدة والترجدة اشسدتبا ة ميدا ر مدا ميدور

 ،عدا كو  دا ذا  دشلدة إث دائية خ    د موجبدة  ذا  قديم مرصفعدة، لخسدتبا ة الكليدة والترجدة اشستبا ة ميا ر ارصباط معامخ 
ا، مرصفعدة  دت  صتمتد  رترجدة اشسدتبا ة ميدا ر جميد  أن إلد  يشدير ممدا %.99  %95 ذلك ع دت درجدة  قدة صتدرا ح رديا   جدت 

 .الميتا   للتلبية   خثيت ا التراسة أداة   ميا ر  ت  عبارا  صؤكت ال تيجة ه   نل   عليأل
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 ( 1جدول رقم )
 معامالت االرتباط للمحاور بالدرجة الكلية لالستبانة

 الدرجة  المحور
 *0.84 القيادة التيويلية.

 **0.80 . التمهيا ال فس
 *0.88 سلوكيا  الموا، ة الت  يمية.

 **0.91  .اشلتداب الت  يم  العا،ف
 *0.86 .الرفا الوييف 

 **0.93 .لل ا التقييم الجوهرم 

 %. 99 ليصشير إلي مع وية ال تائإ ع ت درجة  قة صديت ع**  %. 95 ليصشير إلي مع وية ال تائإ ع ت درجة  قة صديت ع *

 )االستبانة(: البحث أداة ثبات -ب
 يوفح ال م ا. 2د رقم الجت ل يوفي ا جما  تائجأل  جاء  ،جر  با، ألفا معامل صم ثسا  اشستبا ة  با  مت  لقياس

د ،0.93  0.79أن معدامخ  الثبدا  لميدا ر اشسدتبا ة صتدرا ح رديا   لخسدتبا ة كهدل العداب الثبدا  معامدل أن اكمدا يت دح أي  

  يمهدا والتدال  الثبدا ، مدا عاليدة صتمتد  رترجدة ميا رهدا وجميد  اشسدتبا ة أن يتل علدي  ه ا ،(0.89 )رلغ ، ثي امرصف  أي   

 .الميتا   للتراسة التلبية    علي ا اشعتماد
 ( 2جدول رقم )

 معامل ألفا كرونباخ 
 قيمة ألفا المحاور 

 0.80 القيادة التيويلية.
 0.84 التمهيا ال فس .

 0.79 سلوكيا  الموا، ة الت  يمية.
 0.83 .اشلتداب الت  يم  العا،ف 

 0.80 .الرفا الوييف 
 0.93 .التقييم الجوهرم لل ا 

 0.89 لخستبا ة.الثبا  العاب 

 األسلوب اإلحصائي المستخدم: -2-4
صمثلدددا  ددد  اإلث ددداءا  الو دددفية  ،عدددتد مدددا األسددداليب الكميدددة واسدددتستاب ش تبدددار  مدددوذا   رفددديا  التراسدددة قددداب الباثددد 

المعيددددارما، إفددددا ة شسددددتستاب أسددددلو  صيليددددل اشرصبدددداط ش تبددددار درجددددة اشرصبدددداط ردددديا المتييددددرا    يددددرامدالمتوسددددك اليسددددار   اش
د  أسدلو  اش يدتار  Structural Equations Modeling واسدتستاب  مدوذا المعدادش  ال يهليدة االمتر سة، كمدا قداب الباثد  أي  

 ش تبار  ر ض   موذا التراسة.  Hierarchical Regression ال رم 

 نتائج الدراسة: -3
 اإلحصاءات الوصفية ومعامالت االرتباط: -3-1

المتييدرا  المتر سدة،  جميد ا  المعياريدة  معدامخ  اشرصبداط ل يرا دا المتوسدلا  اليسدارية  اش3ي  ر الجدت ل رقدم د
  يوفح الجت ل ال تائإ التالية:
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مددا اشلتددداب الت  يمدد  العددا،ف ،  الرفددا  ا سددبي  يت ددح مددا الجددت ل أن أ ددراد العي ددة المتر سددة لددتي م مسددتو  مرصفدد   -
 ،3.92 ،3.93 ،4.04الددوييف ،  التقيدديم الجددوهرم للدد ا ،  التمهدديا ال فسدد . ثيدد  رليددا متوسددلاص ا اليسددارية: د

ا علدددي التدددوال . ري مدددا كدددان لدددتي م مسدددتويا  متوسدددلة مدددا سدددلوكيا  الموا، دددة الت  يميدددة،  مدددتركا  القيدددادة 3.78
 ا علي التوال . 3.45 ،3.54يا متوسلاص ا اليسارية دالتيويلية، ثي  رل

 ،سديارء  لدت  الم التمهديا ال فسد إيجاريدة مد   جوهريدة ي  ر الجت ل أن سلوكيا  القيادة التيويلية ارصبلا وعخقة -
ا، ممدا يؤكدت  دية الفدرض األ ل للتراسدة %99ا ع دت درجدة  قدة رليدا د0.43ثي  رليدا قيمدة معامدل اشرصبداط د

 .التمهيا ال فس إيجارية ريا سلوكيا  القيادة التيويلية    جوهرية لوجود عخقةال م يشير 

ي  ددر الجددت ل أن التمهدديا ال فسدد  لددت  المددويفيا قددت ارصددبك وعخقددة إيجاريددة جوهريددة مدد  رفدداهم الددوييف ، ثيدد   -
راسدة الد م ا، ممدا يؤكدت  دية الفدرض الثدا   للت%95ا ع دت درجدة  قدة رليدا د0.48رليا قيمة معامدل اشرصبداط د

 يشير لوجود عخقة إيجارية جوهرية ريا التمهيا ال فس  للمويفيا  رفاهم الوييف .

ي  ددر الجددت ل أن التمهدديا ال فسدد  لددت  المددويفيا قددت ارصددبك وعخقددة إيجاريددة جوهريددة مدد  التدددام م الت  يمدد  العددا،ف ،  -
يؤكددت  ددية الفددرض الثالدد  للتراسددة ا، ممددا %95ا ع ددت درجددة  قددة رليددا د0.39ثيدد  رليددا قيمددة معامددل اشرصبدداط د

 ال م يشير لوجود عخقة إيجارية جوهرية ريا التمهيا ال فس  لت  المويفيا  التدام م الت  يم  العا،ف .

ي  دددر الجدددت ل أن التمهددديا ال فسددد  لدددت  المدددويفيا قدددت ارصدددبك وعخقدددة إيجاريدددة جوهريدددة مددد  ممارسدددت م لسدددلوكيا   -
ا، ممددا يؤكددت  ددية %95ا ع ددت درجددة  قددة رليددا د0.29معامددل اشرصبدداط دالموا، ددة الت  يميددة، ثيدد  رليددا قيمددة 

الفدددرض الراوددد  للتراسدددة الددد م يشدددير لوجدددود عخقدددة إيجاريدددة جوهريدددة رددديا التمهددديا ال فسددد  لدددت  المدددويفيا  مدددت  
 ممارست م لسلوكيا  الموا، ة الت  يمية.

 (3جدول رقم )
 لدراسةاإلحصاءات الوصفية ومعامالت االرتباط  بين متغيرات ا

المتوسط  المتغيرات المدروسة
 الحسابي

 نحرافاال 
 6 5 4 3 2 1 المعياري 

      1.00 0.62 3.45 القيادة التحويلية. -1
     1.00 **0.432 0.39 3.78 التمكين النفسي. -2
    1.00 *0.294 *0.458 0.54 3.54 سلوكيات المواطنة التنظيمية. -3
   1.00 **0.431 *0.394 **0.502 0.48 4.04 .االلتزام التنظيمي العاطفي -4
  1.00 *0.632 **0.465 *0.483 *0.624 0.78 3.93 .الرضا الوظيفي -5
 1.00 *0.651 **0.435 *0.294 **0.435 *0.343 0.85 3.92 .التقييم الجوهري للذات -6

 .%99قترها ** صشير شرصباط ع ت درجة  قة   .%95*  صشير شرصباط ع ت درجة  قة قترها 

التقييم الجوهري للذات كمتغير وسيط فـي عالقـة سـلوكيات القيـادة التحويليـة أثر  نتائج االنحدار الهرمي الختبار  -3-2
 :التمكين النفسيب

للفدرض السداو  أن التقيديم الجدوهرم للد ا  سديلعب د ر المتييدر الوسديك  د  عخقدة سدلوكيا  القيدادة  ا  ق   صوق  الباث 
وددلجراء صيليددل اش يددتار ال رمدد  ذم  الباثدد  قدداب ذلددك الفددرضش تبددار  ددية .   سدديارء  لددت  الم التمهيا ال فسدد التيويليددة ودد

ما  خل المقار ة ريا  تائإ صقدتير  خ دة  مداذا لخ يدتار المتعدتد د كمدا يبي  دا الجدت ل رقدم  (HMRA)المتييرا  الوسيلة 
  ددد  للمتييدددر المسدددتقل دالقيدددادة التيويليدددةاا د يعدددرم ال مدددوذا األ ل ودددال موذا األساسددد  ش تبدددار مع ويدددة التدد  ير المباشدددر 4د
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لمتييددر التقيددديم ، ري مددا يعددرم ال مددوذا الثدددا   وددال موذا المستدددل ش تبددار التددد  ير المباشددر االتمهدديا ال فسددد المتييددر التدداو  د
، أمددا الثالدد   يعددرم وددال موذا الكامددل ش تبددار صدد  ير االتمهدديا ال فسدد المتييددر التدداو  د  دد ، مسددتقلكمتييددر  الجددوهرم للدد ا 

. ثيدد  التمهدديا ال فسدد  سددلوكيا  القيددادة التيويليددة  دد  ص  يرهمددا علددي  سدديكا  دجمتييددر التقيدديم الجددوهرم للدد ا التفاعددل ردديا 
مع ويدة  عدا سديارء  لدت  الم التمهديا ال فسد ويليدة   سدلوكيا  القيدادة التيجشفا  تدائإ صقدتير ال مدوذا األساسد  للعخقدة رديا 

المقددترة التفسدديرية  كمددا رليددا ،ا%95د رليدداا ع ددت درجددة  قددة 18.73لل مددوذا كهددل د Fقيمددة ، ثيدد  رليددا ال مددوذا كهددل
ددلل مددوذا  دد ،ا%22.4قيمددة معامددل التيتيددت المعددتل دل ا  ق  إلدددي  اTا ش تبددار كمددا صشددير ال تددائإ الموفددية  دد  الجددت ل د  ق 

ع ددت  سدديارء  لددت  الم التمهدديا ال فسدد كمتييددر مسددتقل  دد  ال مددوذا علددي  لسددلوكيا  القيددادة التيويليددةمع ويددة التدد  ير المباشددر 
التمهديا ممارسدة المشدر يا لسدلوكيا  القيدادة التيويليدة    جود عخقة ،رديدة رديا  اأي    كما يخثظ ،ا%95د رليادرجة  قة 

ممارسددة المشددر يا لسددلوكيا  رديا ممددا يشددير لوجدود عخقددة مع ويددة مباشددرة  ،دمعامددل ا يدتار موجددبا سددي مرء  لددت  م ال فسد 
دالدد م ي ددم التقيدديم الجددوهرم  كشددفا ال تددائإ أن ال مددوذا المستدددل ري مددا سددي م.رء  لددت  م التمهدديا ال فسدد القيددادة التيويليددة   

 ،ا%95د صجدا ا ا ع دت درجدة  قدة 28.17وذا كهدل دلل مد Fذ  دشلدة إث دائية، ثيد  رليدا قيمدة  لل ا  كمتييدر مسدتقلا
كمدا صشدير ال تدائإ الموفدية  د  الجدت ل  ،ا%27.2قيمة معامل التيتيدت المعدتل دل ا  ق  المقترة التفسيرية لل موذا  جما رليا

ددا د التمهدديا كمتييددر مسددتقل  دد  ال مددوذا علددي  لمتييددر التقيدديم الجددوهرم للدد ا إلددي مع ويددة التدد  ير المباشددر  اTش تبددار   ق 
د يخثدظ كما ،ا%95د صجا ا ع ت درجة  قة  سيارء  لت  الم ال فس   التقيديم الجدوهرم للد ا  جدود عخقدة ،رديدة رديا  اأي  

 دمعامل ا يتار موجبا. سيارء  لت  الم التمهيا ال فس   

ا 35.13لل مددوذا كهددل د Fكشددفا  تددائإ صقددتير ال مددوذا الكامددل عددا مع ويددة ال مددوذا كهددل ثيدد  رليددا قيمددة  ..اأ يددر  
التدد  يرا  التفاعليددة  دد  ال مددوذا دصفاعددل سددلوكيا  القيددادة  صشددير ال تددائإ إلددي أن إد ددال  ،ا%95د صجددا ا ع ددت درجددة  قددة 

ثيددد  رليدددا قيمدددة معامدددل التيتيدددت المعدددتل  ،أد  شرصفددداا المقدددترة التفسددديرية لل مدددوذا التيويليدددة مددد  التقيددديم الجدددوهرم للددد ا ا
 د  كمتييدر  سديك  التقيديم الجدوهرم للد ا ا مقار ة وال موذا المستدل.  هو ما يؤكت مع ويدة %4.2ا رديادة قترها د%31.4د

 .سيارء  لت  الم التمهيا ال فس عخقة سلوكيا  القيادة التيويلية و
 (4)جدول رقم 

 نتائج االنحدار الهرمي

 عـالمتغير التاب           
 

 المتغـيرات المستقلة

 التمكين النفسي
 النموذج الكامل النموذج المختزل النموذج األساسي

 معامل
 االنحدار

 الخطأ
 المعياري 

 قيمة
T 

 معامل
 االنحدار

 الخطأ
 المعياري 

 قيمة
T 

 معامل
 االنحدار

 الخطأ
 المعياري 

 قيمة 
T 

 سلوكيات القيادة التحويلية. -1
 التقييم الجوهري للذات.  -2
ـــيم  -3 ـــادة التحويليـــة مـــع التقي تفاعـــل ســـلوكيات القي

 الجوهري للذات.

0.18 
__ 
__ 

0.04 
__ 
__ 

5.34* 
__ 
__ 

0.21 
0.09 

__ 

0.03 
0.04 

__ 

3.45* 
2.12 

__ 

0.26 
0.16 
0.29 

0.08 
0.11 
0.03 

5.11* 
1.76* 
6.23 

 معامل التحديد المعدل  
 Fقيمة 

 معنوية النموذج

22.4 % 
18.73 
0.04 

27.2 % 
28.17 
0.03 

31.4 % 
35.13 
0.01 
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التمكــين النفســي كمتغيــر اعتراضــي فــي عالقــة أثــر  نتــائج اســتخدام نمــوذج المعــادالت الهيكليــة الختبــار -3-3
 :التنظيمي وسلوكيات المواطنة التنظيميةسلوكيات القيادة التحويلية بكل من الرضا الوظيفي وااللتزام 

 (LISREL)اعتمددددت الباثدددد  علددددي أسددددلو  العخقددددا  السليددددة ال يهليددددة  ،ا6، 5، 4دأرقدددداب  ش تبددددار الفددددر ض
Linear Structural Relations  اإلث ائ واستستاب البر امإ Statistica.5، اإلث دائ  التد     يما يل   تائإ التيليدل

عدا جدودة صو يدة ال مدوذا المقتدرح  د   ا2ا  يوفدي ا شدهل رقدم د5ال تائإ الواردة    جدت ل رقدم دصكشف  صم التو ل إلي ا:
 لجمي  مؤشرا  جودة التو ية الميسوبة. االتراسة   ق  

  (5جدول رقم )
 معامالت المسار ومؤشرات جودة التوفيق

معامالت  المتغيرات الخارجية والهيكلية
 المسار

 الخطأ 
 t   معنوية t قيمة  المعياري 

 التمكين النفسي ←القيادة التحويلية  

 الرضا الوظيفي ←  التمكين النفسي

 االلتزام التنظيمي العاطفي ←  التمكين النفسي

 سلوكيات المواطنة التنظيمية ←  التمكين النفسي

0.357 

0.413 

0.293 

0.247 

0.034 

0.025 

0.056 

0.028 

5.356 

7.435 

4.617 

3.285 

0.03 

0.004 

0.03 

0.05 

 Chi-Square 56.42  2جا

 GFI 0.953مؤشر جودة التو ية  
 AGFI 0.941مؤشر جودة التو ية المعتل 

 0.032 الج ر التربيع  لمتوسك مرب  البواق  
 NFI 0.933مؤشر    
 CFI 0.926مؤشر   
 PFI 0.915مؤشر  

 إلددي اشرصفدداا  دد  قيمددة المؤشددرا  األ ددر  لجددودة  ا،56.42التدد  رليددا د 2قيمددة كددا  سفدداضاثيدد  صشددير ال تددائإ إلددي 
ري مدا رليدا قيمدة  ،ا0.926د Comparative fit Index  (CFI) مؤشر الت اسب المقارن لب تلدر رليا قيمة التو ية، ثي 

 Adjusted (AGFI) مؤشدر جدودة التو يدة المعدتل  Goodness of Fit Index (GFI) جدل مدا مؤشدر جدودة التو يدة

Goodness of Fit Index ا علدي التدوال . كد لك أي در  ال تدائإ ا سفداض الجد ر التربيعد  لمتوسدك 0.941د ،ا0.953د
صشدير كمدا  ا.0.032ا ثيد  رلدغ د0.05عدا اليدت األد دي د Root Mean Square Residual (RMSR)مربد  السلد  

ا 0.9عدا اليدت األد دي د Parsimony Fit Index (PFI)مؤشدر الت اسدب المعيدارم المعدتل قيمدة إلي ارصفداا  اأي    ال تائإ
 Normed Fit Index (NFI) مؤشدر الت اسدب المعيدارم  مما يؤكت جودة صو ية ال موذا ارصفاا قيمدة  ا.0.915ثي  رلغ د

 ا.0.933عا اليت األد ي المللو  لقبول ال موذا، ثي  رليا قيمتأل د

ا ، ذلدك أن معدامخ  المسدار المسدار  خ  جميد عدا مع ويدة معدامالتراسدة   قدت كشدفا ،أما وال سبة لمعدامخ  المسدار
دد ن معامدددل أا 5إذ يت ددح مدددا الجددت ل رقدددم د ،ا0.05صتسدددم والمع ويددة إذا مدددا ااد  قيمت ددا عدددا د (Lan, 1969)لدددرأم  ا  ق 

د0.357د قيمدة، ثيد  رليدا اكدان مع وي د التمهيا ال فسد المسار ال م يربك سدلوكيا  القيدادة التيويليدة ود  اا، كمدا يخثدظ أي  
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وهددل مددا الرفددا الددوييف   اشلتددداب الت  يمدد   سددلوكيا  الموا، ددة الت  يميددة،  التمهدديا ال فسدد مع ويددة المسددارا  التدد  صددربك 
التد  صشدير  ا6، 5، 4ا علي التوال ، األمر ال م يؤكت  ية الفر ض رقم: د0.247 ،0.293 ،0.413ثي  رليا قيمت ا د

القيددادة التيويليدددة وهددل مدددا الرفددا الدددوييف  اشلتددداب الت  يمددد  العدددا،ف   توسدددك عخقددة سدددلوكيا يس التمهددديا ال فسدد أن إلددي 
  سلوكيا  الموا، ة الت  يمية. 

 

 ( نتائج اختبار نموذج الدراسة 2شكل رقم )

 مناقصة نتائج الدراسة: -4
لدت   التمهديا ال فسد أي ر  ال تائإ  جود عخقدة إيجاريدة جوهريدة رديا ممارسدة القدادة لسدلوكيا  القيدادة التيويليدة    -

يعملدون علدي صمهديا ا  دريا،  ذلدك ويدرض صرجمدة رؤيدت م إلدي سي م،  يمه  ا صفسدير ذلدك ود ن القدادة الع داب رء  م
ا يعملدون علدي ص شديك أصبداع م  صمهيد  م لدت  ي اق ،  العمل للميا  ة علدي ذلدك الواقد . كد لك  دلن القدادة التيدويلي

أدائ ددددم ألعمددددال م مددددا  ددددخل صقددددتيم رؤيددددة مثيددددرة للمسددددتقبل،  لدددديس مددددا  ددددخل مجددددرد اسددددتستاب أسددددلو  المها ددددآ  
مدددا يعملدددون علدددي  لدددة م دددا، يتسدددم والمشددداركة  ا . ذلدددك أن القدددادة الددد يا يتمتعدددون ررؤيدددة  افدددية غالب ددد العقوبدددا

 التمهيا،  صد يت أع اء الم  مة والسدللة التد  صسدول م اصسداذ اإلجدراءا  الخامدة لتيقيدة صلدك الرؤيدة. كمدا صجدتر 
 م،  ذلدك مدا  دخل صد يدتهم و عمدال صتسدم سدي م  إل دامرء  ا يعملدون علدي صيفيدد ميأن القادة التيدويليإلي اإلشارة 

 متعددتدة  مبتكددرة  ج اوددة  التفدداؤل،  د ع ددم للبيدد  عددا ثلددول اليمدداس واألهميددة  التيددتم،  ثددث م علددي إي ددار
المشدتركة.  مدا  دخل قيدام م روفد   صيقيدة األهدتام  د  للمشداركة ل دم الفر دة للمشدهخ  التد  صدواج  م،  إصاثدة

سدي م، يعمدل القدادة التيويليدون علدي صعديدد الفاعليدة  التا عيدة ال اصيدة أل لئدك رء  داء مصوقعا  مرصفعة  يمدا يتعلدة ود 
 سيا.           رء  الم

ردل يمه  دا القدول  د  سيا  رفاهم الدوييف . رء  لت  الم التمهيا ال فس أي ر  ال تائإ  جود عخقة إيجارية جوهرية ريا  -
 وعدت ،  علدي سدبيل المثدال  جدت أنالوييف   كل وعت ما أوعاد التمهيا ال فسد ه ا المقاب روجود عخقة جوهرية ريا الرفا 

مددا الميددتدا  الم مددة للرفددا الددوييف ، ومع ددي أن الفددرد يمهددا  يعددت – أوعدداد التمهدديا ال فسدد  ك ثددت –األهميددة أ  المع ددي 
دددأن يسدددتمت الرفدددا مدددا عملدددأل ع دددتما يعمدددل  ددد   ييفدددة ذا  أهميدددة  ذا  مع دددي. كمدددا يمهدددا القدددول أي روجدددود عخقدددة  ا  

دد ا،  مهو  ددم مددةعددت ثاجددة  فسددية صجوهريددة ردديا وعددت اشسددتقخلية  الرفددا الددوييف ، ذلددك أن اشسددتقخلية  مددا مهو ددا   ارئيس 
أ دأل ع دتما يشدعر المويفدون ود ن عمل دم  (Liden et al, 2000)التا عيدة التا ليدة. أمدا  يمدا يتعلدة ربعدت التد  ير،  يؤكدت 

القيادة 
 التيويلية

 

 التمهيا ال فس 
اشلتداب الت  يم  

 العا،ف 

 الرفا الوييف 

سلوكيا  الموا، ة 
 الت  يمية
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 ااألمدر الدد م يهسدب م شددعور  .. يمهدا أن يدؤ ر  دد  ال تدائإ الت  يميددة،  سديميلون للشددعور ومديدت مدا اش ددتماا  د  م  مددت م 
الم لقد  القدول ود ن األ دراد   مدا – ،   يمدا يتعلدة والعخقدة رديا وعدت الجدتارة  الرفدا الدوييف اوالرفا عا  ييفدت م.  أ يدر  

 .ا ييفي   ال يا يشعر ن والجتارة     يائف م، سيهو ون علي األغلب أشت رف  ا
سدديا  التدددام م الت  يمدد  العددا،ف ، رء  لددت  الم التمهدديا ال فسدد أي ددر  ال تددائإ  جددود عخقددة إيجاريددة جوهريددة ردديا  -

د (Meyer & Allen, 1991) صتفدة هد   ال تيجدة مد  مدا أجدت    يدو  اأن المدويفيا يمهدا أن ي دبيوا أجثدر التدام 
دد  ليا ، مسدئو م  مداص م إذا مدا أصييدا ل دم الفر ددة لتيمدل المديدت مدا ال  اأداء أعمددال صتسدم والتيدتم. كمدا صتفدة أي  

التدد  أجددت  أن اشلتددداب العددا،ف  قددت ارصددبك و ددورة إيجاريددة مدد  التيددتم  (Colarelli et al, 1987)مدد  دراسددة 
جة اشستقخلية    العمل،  ص دوا الم دارا  التد  يسدتستم ا المويدف. كمدا يمهدا صفسدير العخقدة التد  الوييف ،  در 

صو ل ا إلي ا ريا التمهيا ال فس   اشلتداب الت  يم  العا،ف     فوء   رية التبدادل اشجتمداع   مف دوب المعاملدة 
مددا التمهدديا  دد   يددائف م،  اما صددو ر ل ددم مديددت  والمثددل، ذلددك أن المددويفيا يميلددون للشددعور رتقددتير الم  مددة ل ددم ع ددت

 ع تها ما المرجح أن يميلوا لرد الجميل للم  مة ما  خل مبادلت ا الوشء  اشلتداب.  

سديا  ممارسدت م لسدلوكيا  الموا، دة رء  لدت  الم التمهديا ال فسد أي ر  ال تائإ  جود عخقدة إيجاريدة جوهريدة رديا  -
دددالت  يميدددة،  يمهدددا صفسدددير ال تدددائإ ا  ,Tajfel)ل  ريدددة ال ويدددة اشجتماعيدددة التددد   فدددع ا  التددد  صو دددل ا إلي دددا   ق 

ألن يشددعر ا والثقددة صجددا  م  مددت م،  هددم والتددال  أجثددر  ش  هددم أجثددر اثتمددا ا، ذلددك أن المددويفيا األجثددر صمهي  دد(1978
  مدة،  الد م يمهدا أن للتماه  م  م  مت م الت  يعملون  ي ا، األمر ال م سيت ع م إلي صع يم قيمة صلك الم خ  مي

 يتم و ورة رئيسة ما  خل ممارست م لسلوكيا  الموا، ة الت  يمية.

أي دددر  ال تدددائإ أن التقيددديم الجدددوهرم للددد ا   لعدددب د ر المتييدددر الوسددديك  ددد  عخقدددة سدددلوكيا  القيدددادة التيويليدددة  -
التقيددديم الجدددوهرم للددد ا   وددالتمهيا ال فسددد .  يمهدددا صفسدددير ذلدددك ودد ن األ دددراد الددد يا يتسدددمون ومسدددتويا  مرصفعددة مدددا

مقار دة مد    درائ م  ،أ فسد م وشدهل أجبدر د  عدا قدترص م علدي الدتيهم  خ  يعتبر ن أ فس م أجثر كفاءة   اعلية،   د
 لسلوكيا  القيادة التيويلية التد  يمارسد ا قدادص م أجبرسيستجيبون و ورة    م بالتال   ،ذ م المستويا  الم سف ة

سديا الد يا يتسدمون وقدتر رء  ن المإ، يمهدا القدول ا.  بشدهل أجثدر صيتيدت  التقويمدا  الم سف دةمقار ة ر  درائ م ذ م 
لية الم اب  األعمال الت  صتسم واشستقخلية مسئو مرصف  ما التقييم الجوهرم ل  اص م سيميلون وشهل أجبر إلي صيمل 

  م المرصفعة ل  اص ما.م  صقتيراص اا سجام   ذلك د الت  يو رها ل م القادة التيويليون   التيتم

لعددب د ر المتييددر اشعترافدد   دد  عخقددة القيددادة التيويليدددة  سدديارء  لددت  الم التمهدديا ال فسدد أي ددر  ال تددائإ أن  -
سديا  اسدتثارة سدلوك م رء  والرفا الوييف ،  يمها صفسير ذلك، و  أل ،الما أن القيادة التيويلية صعمل علي إل داب الم

عدددا صشدددجيع م ليدددل المشدددهخ  التددد  صدددواج  م مدددا  ج دددا    دددر جتيدددتة  خ  لتيقيدددة أهدددتام صتسدددم والتيدددتم،   ددد
مسدددتويا  مرصفعدددة مدددا الم دددارة،  المسددداهمة وفاعليدددة  ددد  صيقيدددة ل مت وعدددة،  ثدددث م علدددي صلدددوير أ فسددد م للو دددول 

ائإ لقترصأل علي الت  ير  د  ال تد ااألهتام الت  يمية،  لن ذلك كلأل سيشعر الفرد ومت  أهمية عملأل    الم  مة   ر  
دد  ,Hackman & Oldham)   ددائص العمددل الدد م  فددعأل ل مددوذا االت  يميددة،  ششددك أن ذلددك سدديؤدم   ق 

 لشعور الفرد ومديت ما الرفا الوييف . (1975

لعب د ر المتيير اشعتراف     عخقة القيادة التيويلية وهدل مدا  سيارء  لت  الم التمهيا ال فس أي ر  ال تائإ أن  -
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اشلتددداب الت  يمدد  العددا،ف   سددلوكيا  الموا، ددة الت  يميددة.  يمهددا صفسددير ذلددك  دد  فددوء   ريددة التبددادل اشجتمدداع ، 
ليا  مسدئو  م وم داب   ،  يهلفدو الم مدةما اليرية    اصساذ القدرارا   اسي م قتر  رء  ا سيتييون لميذلك أن القادة التيويلي

ددد   صتسدددم واشسدددتقخلية  التيدددتم، األمدددر الددد م يشدددعرهم وددد هميت م  قيمدددت م وال سدددبة للم  مدددة، لمبدددتأ المعاملدددة والمثدددل  ا  ق 
ما اشلتداب الت  يم   يو صلدك الم  مدة، كمدا  اسيا لرد الجميل إلي م  مت م  ذلك ولي ارهم مديت  رء  سيعمت أ لئك الم

مدددا يسدددتليعون مدددا ج دددت لمقارلدددة صوقعدددا  قدددادص م، ومدددا  ددد  ذلدددك ممارسدددت م لسدددلوكيا  صفدددو  أ  دددم سددديميلون لبددد ل كدددل 
 المتللبا  الرسمية.

 يات:ــالتوص -5
سدديا يتوجددب علددي إدارة الم ددارم العمددل علددي رء  لددت  الم التمهدديا ال فسدد للي ددول علددي مسددتويا  مرصفعددة مددا  -

،  يمها أن يتم ذلك ما  خل صد يدتهم سي مرء     صعامل م م  م سلوكيا  القيادة التيويلية لتب  صشجي  مشر ي ا 
ربرامإ التدتريب السدلوكية التد  صعمدل علدي إجسدار م م دارا  القيدادة التيويليدة، األمدر الد م يدت ع م لديدادة  قدت م  د  

د علدددي صعديددد ردددت ر   هدددو مدددا يعمدددل ،سدددي م،  صد يدددتهم والتدددال  وفر دددة للتددد  ير  ددد  الم  مدددة و دددورة جوهريدددةرء  م
 افدية  ةما  خل لجوء إدارة الم ارم إلي صب د  رؤيد امستويا  التمهيا ال فس  لتي م.  يمها أن يتم ذلك أي   

 ليا  أجبر    عمل م دا ل الم  مة. مسئو صعمل علي إل اب المويفيا  صيفيدهم علي صيمل 

لت  مويفي دا،  إ مدا  التمهيا ال فس ا ل مان صعديد يش يهف  أن صعمل إدارة الم ارم علي صو ير القادة التيويلي -
 دددد  هدددد ا المجددددال،  قددددت أجددددت   تددددائإ التراسددددة أن  اجوهري دددد اسدددديا د ر  رء  صلعددددب الس ددددائص الشس ددددية أل لئددددك الم

سدديا الدد يا يتسددمون وقددتر مرصفدد  مددا التقيدديم الجددوهرم للدد ا  هددم أجثددر اسددتجاوة لسددلوكيا  القيددادة التيويليددة. رء  الم
سدددي ا صجدددا  سدددلوكيا  القيدددادة رء   ددد  صلدددك الم دددارم صيقيدددة اشسدددتجاوة المثلدددي لدددت  م عليدددأل،  دددلذا أراد  اإلدارة 

التيويليدددة،  ل دددأل ي بيددد  علي دددا فدددبك إجدددراءا  اش تيدددار  التعيددديا رتقدددة، مددد  اشهتمددداب و دددورة  ا دددة وا تبدددارا  
 الشس ية، ويي  ص ما الي ول علي مويفيا يتسمون ومستويا  مرصفعة ما التقييم الجوهرم لل ا .  

للعمددل علددي صعديددد الرفددا الددوييف  لددت  المددويفيا يتوجددب علددي إدارة الب ددك إعددادة ال  ددر  دد  ص ددميم العمددل لددتي ا  -
و ورة يشعر الفرد ما  خل ا و هميتأل  استقخليتأل،  قترصأل    الت  ير علدي ال تدائإ الت  يميدة، كمدا يتوجدب التركيدد 

دد هدد  م مددا أداء عمل ددم علددي أثسددا  جددأل،  يمهددا أن يتدد صي سدديا الجددتارة  الكفدداءة التدد  صمرء  علددي إجسددا  الم اأي  
عدا العمدل علدي ايدادة  اعليدة  خ  ذلك و ورة أساسية ما  دخل الت جيدت علدي دقدة إجدراءا  اش تيدار  التعيديا،   د

 سيا الم ارا  المللوبة.رء  التتريب  التلوير إلجسا  الم

ا، ة الت  يمية لت  المويفيا يتوجب علي إدارة الب دك للعمل علي صعديد اشلتداب الت  يم  العا،ف   سلوكيا  المو  -
ليا  صتسددم واشسددتقخلية مسددئو ،  أن صكلف ددم وم دداب   الم مددةمددا اليريددة  دد  اصسدداذ القددرارا   اسددي ا قددتر  رء  أن صتدديح لم

ددد    التيدددتم، األمدددر الددد م يشدددعرهم وددد هميت م  قيمدددت م وال سدددبة للم  مدددة،  لمبدددتأ المعاملدددة والمثدددل سددديعمت أ لئدددك ا  ق 
  ددم إمددا اشلتددداب الت  يمدد   يددو صلددك الم  مددة، كمددا  ا ذلددك ولي ددارهم مديددت   ،ن لددرد الجميددل إلددي م  مددت مو سددرء  الم

سددديميلون لبددد ل كدددل مدددا يسدددتليعون مدددا ج دددت لمقارلدددة صوقعدددا  قدددادص م، ومدددا  ددد  ذلدددك ممارسدددت م لسدددلوكيا  صفدددو  
 المتللبا  الرسمية.
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 (1ملحق )

 العاملين في القطاع المصرفي بمدينة الرياضقائمة استقصاء 

 السيد الفاضل/
  ..تحية طيبة وبعد

   أقوب ولجراء دراسة للتعدرم علدي ثي  إ    ،إن التقتب العلم  ش يمها صيقيقأل إش ما  خل ربك الجوا ب ال  رية والجوا ب الواقعية التلبيقية
ود ن  ا أ د أن أثيك سيادصكم علم    تائجأل. ل لك  لن صعا  كم مع  سيهون لأل أرلغ األ ر    الي ول علي أ  ل ال تائإ.  التمهيا ال فس مسببا  

  د  إذ أشدهر ثسدا إستستب إش ألغراض البيد  العلمد   قدك.   يهون موف  اهتماب الباث   لا يما آراء أ  ريا ا  سوأل جل ما صتلون 
 لكم كل صيية  صقتير. ،  ل   أقتب صعا  كم مع 

 الباحث
 :المناسبة جابةأمام اإل (√)رجاء وضع عالمة  -أوالا 
 :صرفمدة الخدمة في الم -أ

   س وا  10إلي أقل ما  5ما  -          س وا  5إلي أقل ما  3ما  -       س وا   3أقل ما  -
    س ة   جثر 15ما  -    س ة 15إلي أقل ما  10ما  -
     30إلي أقل ما  20ما  -         س ة. 20 أقل ما -   ن:ــالس - 

    س ة   جثر  50ما  -   50إلي أقل ما  40ما  -    40إلي أقل ما  30ما  -

    ماجستير -    وهالوريوس -       درلوب -     الش ادة الثا وية -  ل:ــالمؤه -ا
( ووضع عالمة ) ارئيسك المباشر. الرجاء قراءتها جيدا فيما يلي مجموعة من العبارات التي تعك  سلوكيات  -ثانياا

 بالخانة التي تعبر عن رأيك.

 ـارات ــالعب
موافق 
 اجدا 

 موافق
غير 
 محدد

غير 
 موافق

غير موافق 
على 
 اإلطالق

 المباشر شسص ممتلئ والييوية  ال شاط. رئيس إن  -1
 سيأل.رء  المباشر القترة علي صيفيد جمي  م رئيس يمتلك  -2
 المباشر صيفيد العامليا معأل واستستاب الكلما   الرموا  اإلشارا . رئيس يستلي   -3
 إلي صييير ال ر م اليالية للتو ل إلي أ  ل ير م للعمل. االمباشر يسعي د م   رئيس إن  -4
  خقة للتعامل م  المستقبل. االمباشر لتيأل رؤية مستقبلية  يقتب للعامليا معأل أ كار   رئيس إن  -5
 شر للعامليا معأل  ورة إيجارية  ميفدة وش ن مستقبل الم  مة.المبا رئيس يرسم  -6
 المباشر شسص مو و  وأل ما جا ب جمي  العامليا    الم  مة. رئيس إن  -7
 المباشر ييترمأل جمي  العامليا والوثتة الت  أعمل ر ا. رئيس إن  -8
 المباشر مثل جيت ييت   وأل. رئيس إن  -9

 المباشر. رئيس صسعت   صبعيت  ل -10
 األ خقية. قيمةعا  االمباشر مللق   رئيس ش يتسلي  -11
 المباشر لتيأل   م  افح عا مت  التقتب ال م صيققأل الم  مة الت  أعمل ر ا. رئيس إن  -12
 شركاء    ال جاح أ  الفشل. االمباشر أ ا  امخئ     العمل والشعور و   ا جميع   رئيس يمت    -13
 .اع تما يهون عمل  جيت   ا ا    ا اهتمام   االمباشر صقتير   رئيس يعلي    -14
 المباشر يمت   ومعلوما  إيجارية صفيت رفا  عا أدائ . رئيس ع تما أ جد عمل  وشهل جيت  لن  -15
المباشدر يسدرا ول بدار امخئد   د  العمدل رد لك  رئيسد ع تما أ جد عمل  وشهل جيدت  دلن  -16

 ج وا ما التشجي .
ثالف   عتب التو يدة  د  أداء المباشر علي ايادة الثقة     فس  ثتي إذا  رئيس يشجع    -17
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 ـارات ــالعب
موافق 
 اجدا 

 موافق
غير 
 محدد

غير 
 موافق

غير موافق 
على 
 اإلطالق

 إثت  الم اب.
 المباشر  قة كاملة. رئيس يثة ر   -18
 لتيقية م ليت  الشس ية. االمباشر دائم   رئيس يسعي  -19
 المباشر م   أن أق   كل  قت     العمل. رئيس يتوق   -20
المباشر اليال  يفو  صوقعا  جمي  الرؤساء ال يا عملدا مع دم  رئيس إن ما يتوقعأل م    -21

 ما قبل.
 المباشر وميل إرادصأل مسا،ر ال جاح أ  الفشل    رسالة الوثتة الت  يرأس ا. رئيس يتيمل  -22
 المباشر مسا،ر شس ية مرصفعة    سبيل صيقية رؤيتأل المتعلقة والعمل. رئيس يتيمل  -23
 ماعية ري أل  بيا العامليا معأل.المباشر الفوار  اشجت رئيس ي يب  -24
 المباشر م  العامليا معأل  ك   م أ تقاء مقربون لأل. رئيس يتكلم  -25

 المباشر العامليا معأل اليرية    الت رم د ن الرجوا إليأل.  رئيس يعل   -26

( ووضــع عالمــة ) ا. الرجــاء قراءتهــا جيــدا لــديك التمكــين النفســيفيمــا يلــي مجموعــة مــن العبــارات التــي تقــي   -ثالثاــا
 بالخانة التي تعبر عن رأيك.

 ـارات ــالعب
موافق 
 موافق اجدا 

غير 
 محدد

غير 
 موافق

غير موافق 
 على اإلطالق

 وال سبة ل . االعمل ال م أقوب وأل م م جت   -1
 إن م اب  ييفت  ذا  مع ي شس   وال سبة ل . -2
 إن العمل ال م أقوب وأل ذ  مع ي. -3
 علي ص دية  ييفت .  قترص   أ ا  ا ة  -4
 إن  ييفت  م اسبة لمؤهخص . -5
 أصقا الم ارا  ال ر رية ألداء  ييفت . -6
 ث ة    صيتيت كيفية ص دية  ييفت . لتم استقخلية مخ -7
 م اب  ييفت . إ جااأستلي  أن أقرر ر فس  كيفية  -8
 لتم  ر ة كبيرة لخستقخل  اليرية    أداء  ييفت . -9

 الوثتة اإلدارية الت  أعمل  ي ا. إن ص  يرم كبير  يما ييتا    -10
 لتم مقتار كبير ما السيلرة علي ما ييتا    الوثتة اإلدارية الت  أعمل  ي ا. -11
  ثظ علي مجريا  العمل    الوثتة اإلدارية الت  أعمل  ي ا.لعمل  ص  ير مخ -12

     

فيمـا يلـي مجموعــة مـن العبـارات المتعلقــة بسـلوكيات المواطنـة التنظيميـة )الســلوكيات التطوعيـة(. الرجـاء قراءتهــا  -ارابعاـ
 ( بالخانة التي تعبر عن رأيك.ووضع عالمة ) اجيدا 

 ـارات ــالعب
موافق 
 موافق اجدا 

غير 
 محدد

غير 
 موافق

غير موافق 
 على اإلطالق

 أقوب ومساعتة امخئ     العمل إذا كان لتي م ثجم عمل كبير.  -1
 أقوب و داء عمل امخئ     ثالة غيار م عا العمل.  -2
 أعمل علي صس يل م مة امخئ  الجتد ثتي إذا لم يللب م   ذلك.  -3
 أعمل علي صد يت امخئ  والمعلوما  الم اسبة الت  صساعتهم علي أداء أعمال م.  -4
 ا  الدمخء ا  ريا. أثترب ثقو     و ي -5
 قت يؤ ر علي م.  اأصشا ر م  الدمخء ا  ريا    ثالة اصساذم قرار   -6
 العمل الت  صواجأل الدمخء.  مشهخ أ كر     -7
 العمل.  مشهخ ش أفي   قت     الشهو  ما  -8
 الت  صواج       العمل.  مشهخ ش أعمل علي ص سيم ال -9

 أثرل علي ق اء مع م ساعا  العمل    أداء  اجبا  العمل.  -10
 ومواعيت العمل الميتدة.  األتدب دائم   -11
 أ ايب علي الي ور للعمل  أثرل علي عتب الييا .  -12
 أثرل علي متاوعة كل أ شلة الم  مة واهتماب والغ.  -13
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 ـارات ــالعب
موافق 
 موافق اجدا 

غير 
 محدد

غير 
 موافق

غير موافق 
 على اإلطالق

 أ ايب علي ث ور اللقاءا   ال ت ا  غير الرسمية الت  صعقتها الم  مة.  -14
 علي صقتيم العتيت ما اشقتراثا  لتلوير ،ر  العمل والم  مة.  أعمل -15

( ووضـع عالمـة ) افيما يلي مجموعة من العبارات المتعلقة بااللتزام التنظيمي العـاطفي. الرجـاء قراءتهـا جيـدا  -اخامسا 
 بالخانة التي تعبر عن رأيك.

 ـارات ــالعب
موافق 
 موافق اجدا 

غير 
 محدد

غير 
 موافق

موافق غير 
 على اإلطالق

  .  مةستكون سعادص  والية و ن أق   واق  ثياص  الوييفية    ه   الم -1
  أشعر والمتعة ع تما أصيتا م  أ تقائ  عا عمل     ه   الم  مة. -2
  أشعر و ن مشهخ  الم  مة صعتبر مشهخص  السا ة. -3
  كارصبا،  ر    الم  مة. أ ر     مةم ةأشعر أ أل يمه    وس ولة اشرصباط و ي -4
 ش أشعر وارصباط عا،ف  صجا  ه   الم  مة. -5
  ل    الم  مة قيمة شس ية كبيرة ع تم. -6

     

( ووضـع عالمـة ) افيمـا يلـي مجموعـة مـن العبـارات التـي تظهـر مـدل رضـا. الـوظيفي. الرجـاء قراءتهـا جيـدا  -اسادسا 
 بالخانة التي تعبر عن رأيك.

 ـارات ــالعب
موافق 
 موافق اجدا 

غير 
 محدد

غير 
 موافق

غير موافق 
 على اإلطالق

  .  مة   المر أجت متعة ثقيقية    عمل   -1
  أشعر ومر ر الوقا سريعا  أ ا    عمل . -2
   .  مةأشعر وقتر كبير ما الرفا عا عمل     ه    الم -3

     

( ووضـع عالمـة ) افيما يلـي مجموعـة مـن العبـارات التـي تظهـر التقيـيم الجـوهري للـذات. الرجـاء قراءتهـا جيـدا  -اسابعا 
 بالخانة التي تعبر عن رأيك.
 موافق اموافق جدا  ـارات ــالعب

غير 
 محدد

 غير موافق
غير موافق على 
 اإلطالق

  .أ ا  ا ة ما ث ول  علي ال جاح ال م أستيقأل    اليياة -1
 .اواإلثباط أثيا   أشعر  -2
 ما أ جح وأل. االقياب وعمل ما، غالب  وع تما أهم  -3
 أشعر وعتب الجتارة. ،عمل ما   ع ت  شل   -4
 ما أجمل الم اب المللوبة م   ر جاح. اغالب   -5
اأشعر أثيان   -6  وعتب قترص  علي التيهم    عمل . ً 
 وشهل عاب، أشعر والرفا عا  فس . -7
    كفاءص  الشس ية.  اأشك أثيا    -8
 يمه    التيهم    م يرم إلي ثت كبير. -9

 ش أشعر وقترص     السيلرة علي  جاث     ثياص  الم  ية. -10
 أستلي  الت قلم م  مع م المشهخ  الت  صواج   . -11
 واشجتئا   الي س ما وعل األمور. اأشعر أثيا    -12
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ABSTRACT 

The study aims at exploring what can be called 'the black box' of finding how managers' 

transformational leadership behaviors influence the attitudes of their employees, through 

testing the role of core self-evaluation as a moderator variable in the relationship of 

transformational leadership with the psychological empowerment perceptions, in addition to 

testing the effect of psychological empowerment perceptions as a mediator variable in the 

relationship of transformational leadership behaviors with employees' attitudes. 

The study was applied on a random sample consisting of 296 employees who working in 

the banking sector in Riyadh. Through the use of hierarchical moderated regression analysis 

and the structural equations model, the conclusions we have drawn emphasize the role of core 

self-evaluation as a moderator variable in the relationship of transformational leadership with 

employee psychological empowerment perceptions. 

The findings also highlight the fact that psychological empowerment perceptions played 

the role of mediator variable in the relationship of transformational leadership behaviors with 

employees' attitudes. 


