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 ملخص

استكشاف أثر التمكين النفس ي كمتغير وسيط في العالقة بين القيادة  إلىهدفت الدراسة 

  .التبادلية والقيادة التحويلية وألاداء إلاستراتيجي في شركات السياحة املصرية

 في العالقة بين القيادة أن التمكين النفس ي يلع إلىوقد توصلت الدراسة 
ً
 كليا

ً
 وسيطا

ً
ب دورا

 إلي أن التمكين . التبادلية وألاداء إلاستراتيجي لشركات السياحة املصرية
ً
وتوصلت الدراسة أيضا

 في العالقة بين القيادة التحويلية وألاداء إلاستراتيجي لشركات 
ً
 جزئيا

ً
 وسيطا

ً
النفس ي يلعب دورا

 .املصريةالسياحة 

القياااادة التبادلياااة، القياااادة التحويلياااة، التمكاااين النفسااا ي، ألاداء إلاساااتراتيجي، شاااركات  :يـــةكلمـــات مفتاح

 .السياحة، مصر

 M12؛ L25 ؛JEL : C42 اتتصنيف

Abstract : 

The study aimed to explore the mediating role of psychological empowerment in the 

relationship between transactional leadership, transformational leadership and strategic 

performance in the Egyptian travel agents. 
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The study found that psychological empowerment plays an fully mediating role in the 

relationship between the transactional leadership and the strategic performance of the 

Egyptian travel agents. The study also proved that psychological empowerment plays a 

partial role in the relationship between transformational leadership and strategic 

performance of the Egyptian travel agents. 

Keywords: transactional leadership, transformational leadership, psychological 

empowerment, strategic performance, travel agents, Egypt. 

JEL Classification Codes: C42 , L25, M12 

 

 قدمةم. 1

 مع التطورات الحادثة في بيئة العمل، 
ً
تطورت أنماط القيادة في السنوات املاضية تماشيا

أنماط  إلىوالتغير في طبيعة عمل املنظمات، وتحولت أنماط القيادة من نماذج الرئيس واملرؤوس 

ن ، حيث أ(602، 6102العتيبي، )حديثة قائمة علي املشاركة والتمكين واملسئولية املشتركة 

وجود قيادة فعالة يساهم بشكل كبير في استغالل كافة موارد املنظمة أفضل استغالل ممكن 

وتعد القيادة . ومن هنا ظهر ما يسمي بالقيادة التبادلية والقيادة التحويلية(. 2، 6102املصري، )

التأثير في آلاخرين، كما أن أداء  علىأحد عوامل النجاح في أي منظمة، فهي تعني القدرة 

 (.Nazim and Mahmood, 2016, 18)العاملين يتأثر بأسلوب القيادة داخل املنظمة 

وتساهم القيادة التحويلية في تحسين وزيادة مستوي ألاداء بما يفوق ما هو مطلوب من 

العاملين، وذلك عن طريق شعور العاملين بالثقة في قدراتهم، والاحترام املتبادل، وتشجيعهم 

وتشجع القيادة التحويلية (. 692، 6102عبد القادر وعبد اللطيف، )ي التفكير إلابداع على

  علىالعاملين 
ً
جنب مع مصلحة زمالئهم ومصلحة املنظمة  إلىتحقيق مصالحهم الشخصية جنبا

 (.226، 6102سطوحي، )

العالقات املتبادلة بين القائد والعاملين لتحقيق  علىكما أن القيادة التبادلية تقوم 

 (. Mohamed and Fahmy, 2015, 109؛ 22، 6102حموش، )شخصية مصالحهما ال
ً
وتقوم أيضا

سياسة الثواب واملكافأة عند إنجاز العاملين كافة ما يكلفون به من أعمال، وسياسة  على

 علىكما أن القيادة التبادلية تنطوي . العقاب عند التقصير في إنجاز ما يكلفون به من أعمال
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والتوجيهات للعاملين، مع إعطائهم الحرية في العمل إذا تحسن أدائهم إصدار القائد للتعليمات 

 (.292، 6102أبو سبع، )نفس املستوي  علىواستمر 

ويعد التمكين هو أحد ألابعاد الجوهرية للقيادة التبادلية، وكذلك القيادة التحويلية، 

املصري، )ظمة تمكين العاملين للمساهمة في تحقيق أهداف املن علىحيث أن القائد يعمل 

، فالقادة التبادليين والقادة التحويليين لديهم القدرة علي إلهام وتحفيز العاملين، (22-22، 6102

النعيمي، )وتزويدهم برؤية مستقبلية، وزيادة فاعليتهم، وزيادة التزامهم لتحقيق ألاهداف 

 (.602، 6102؛ العتيبي، 090-096، 6102

تمكين، وهو أحد القضايا املحورية داخل أي منظمة، ويعد التمكين النفس ي أحد أنواع ال

. ويرتبط مستوي التمكين النفس ي لدي العاملين بنمط القيادة الذي يتم تطبيقه داخل املنظمة

وللتمكين النفس ي عدد من آلاثار إلايجابية داخل املنظمة مثل تحسين ألاداء، وبناء العالقات 

وتحسين دوافع العاملين، ومن ثم تحسين أداء الشركة والثقة املتبادلة بين القائد والعاملين، 

 (.699، 6102الشريدة وعبد اللطيف، )ككل وتحقيق أهدافها 

أن القيادة  على( 12، 6102)وصالح واملبيضين ( 061-6102،062)وقد أكد الهبارنة 

مساعدة، )التحويلية تساهم في تعزيز ألاداء إلاستراتيجي للمنظمات، والريادة وإلابداع املؤسس ي 

، وتعزيز التمكين (220، 6102سطوحي، )، وتعزيز درجة إدراك العاملين للتمكين (22، 6101

كما أن القيادة التبادلية تساهم بشكل كبير في تحقيق ألاهداف (. 602، 6102العتيبي، )النفس ي 

 .(026، 6101سيد، )، وتعزيز مستوي التمكين (022، 6102املصري، )إلاستراتيجية للمنظمات 

 مشكلة الدراسة   . 1.1

 علىتبرز أهمية نمطي القيادة التبادلية والقيادة التحويلية في تأثيراتهم املختلفة سواء 

العاملين، حيث تساهم تلك ألانماط في تحسين أداء العاملين، ورفع روحهم  علىاملنظمة أو 

والتمكين النفس ي، بما إلابداع والابتكار، ومنحهم الحرية في العمل،  علىاملعنوية، وتشجيعهم 

ذلك تتلخص مشكلة الدراسة في  علىوبناًء . ألاداء إلاستراتيجي للمنظمة ككل علىينعكس 

 :التساؤل التالي

 في العالقة بين القيادة التبادلية والقيادة 
ً
 وسيطا

ً
هل يلعب التمكين النفس ي دورا

 التحويلية وألاداء إلاستراتيجي لشركات السياحة املصرية؟

 :عدة تساؤالت فرعية علي النحو التالي إلىهذا التساؤل وينقسم 
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التمكين النفس ي للعاملين في شركات السياحة  علىلقيادة التبادلية ل هل هناك تأثير -

 ؟املصرية

 ؟التمكين النفس ي للعاملين في شركات السياحة املصرية علىتؤثر القيادة التحويلية هل  -

 ؟داء إلاستراتيجي لشركات السياحة املصريةالقيادة التبادلية في تعزيز ألا هل تؤثر  -

 ؟القيادة التحويلية في تعزيز ألاداء إلاستراتيجي لشركات السياحة املصريةهل تؤثر  -

 ؟ألاداء إلاستراتيجي لشركات السياحة املصرية علىيؤثر التمكين النفس ي هل   -

 أهمية الدراسة    . 2.1

للقيادة التبادلية ة ت العالقة املباشر الرغم من وجود عدد من الدراسات التي تناول على

التمكين النفس ي، بجانب وجود بعض الدراسات التي تناولت أثر القيادة  علىوالقيادة التحويلية 

ألاداء إلاستراتيجي للمنظمات، إال أنه ال يوجد دراسة تناولت الدور الوسيط  علىالتحويلية 

والقيادة التحويلية وألاداء إلاستراتيجي في  للتمكين النفس ي في العالقة بين القيادة التبادلية

ومن هنا جاءت أهمية . املنظمات بشكل عام، وفي شركات السياحة املصرية بشكل خاص

تتناول الدور الوسيط للتمكين النفس ي في العالقة بين القيادة  دراسة حديثةالدراسة كونها 

 .ات السياحة املصريةالتبادلية والقيادة التحويلية وألاداء إلاستراتيجي في شرك

 أهداف الدراسة    . 1.1

  التمكين النفس ي لدي  علىإبراز العالقة بين أثر القيادة التبادلية والقيادة التحويلية

 .العاملين وألاداء إلاستراتيجي لشركات السياحة املصرية

  ألاداء إلاستراتيجي لشركات السياحة املصرية علىأثر التمكين النفس ي  علىالتعرف. 

 ستكشاف الدور الوسيط للتمكين النفس ي في العالقة بين القيادة التبادلية والقيادة ا

 .التحويلية وألاداء إلاستراتيجي لشركات السياحة املصرية

 فروض الدراسة    . 4.1

  التمكين النفس ي للعاملين في شركات السياحة املصرية علىتؤثر القيادة التبادلية. 

  التمكين النفس ي للعاملين في شركات السياحة املصرية علىتؤثر القيادة التحويلية. 

 في تعزيز ألاداء إلاستراتيجي لشركات السياحة املصرية 
ً
 .تلعب القيادة التبادلية دورا
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 في تعزيز ألاداء إلاستراتيجي لشركات السياحة املصرية 
ً
 .تلعب القيادة التحويلية دورا

  لشركات السياحة املصريةألاداء إلاستراتيجي  علىيؤثر التمكين النفس ي. 

  في العالقة بين القيادة التبادلية وألاداء إلاستراتيجي 
ً
 وسيطا

ً
يلعب التمكين النفس ي دورا

 .لشركات السياحة املصرية

  في العالقة بين القيادة التحويلية وألاداء إلاستراتيجي 
ً
 وسيطا

ً
يلعب التمكين النفس ي دورا

 .لشركات السياحة املصرية

 طار النرري إلا        . 2

 القيادة التبادلية   . 1.2

 مفهوم القيادة التبادلية  1.1.2

اتفاق محدد بين القائد واملرؤوسين، ويضمن هذا الاتفاق قيام  إلىتشير القيادة التبادلية 

 مع  علىاملرؤوسين بما يكلفون به من أعمال، في مقابل حصولهم 
ً
مكافآت وحوافز محددة مسبقا

عاتق املرؤوسين في حالة إذا  علىذا الاتفاق إلاجراءات العقابية التي تقع القائد، كما يتضمن ه

أن James and Ogbonna(6102 ،212 )  ذكروقد (. 222، 6102سطوحي، )كان ألاداء منخفض 

القيادة التبادلية هي أسلوب القيادة الذي يشجع املرؤوسين علي الامتثال لتعليمات القائد من 

بأنها نمط من أنماط Folakemi et al. (6102 ،229 )وقد عرفها . اتخالل املكافآت والعقوب

القيادة التي يسعي فيها القائد إلي إدارة املنظمة من خالل القواعد وألانظمة والانضباط الصارم 

أن القيادة التبادلية هي نمط من أنماط القيادة ( 621، 6101)فيما يري عباس . والتحكم املنظم

القائد بتوضيح ألاهداف املطلوب تحقيقها من قبل املرؤوسين، ومعايير ألاداء  التي تركز علي قيام

 .املطلوبة، واملكافآت التي سيحصلون عليها عند تحقيق تلك ألاهداف

 أبعاد القيادة التبادلية 2.1.2

 :أربع أبعاد رئيسية، وهم علي النحو التالي علىتقوم القيادة التبادلية 

ما سيحصل عليه املرؤوسين من مكافآت نتيجة قيامهم بأداء  إلىير تش :املكافأة املشروطة -أ

 (.211، 6102أبو سبع، )ألاعمال املتفق عليها مع القائد 

قيام القائد بوضع بعض إلاجراءات العقابية في حالة عدم  إلىتشير  :العقوبة املشروطة -ب

 (.26، 6102 املصري،)قيام املرؤوسين بما هو مكلفين به وفق املعايير املحددة 
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قيام القائد بمراقبة ومتابعة أداء املرؤوسين، وفي حالة  إلىتشير  :إلادارة باالستثناء إلايجابية -ج

حدوث أي أخطاء أو انحرافات في ألاداء عن املعايير املحددة يقوم القائد باتخاذ بعض إلاجراءات 

الضمور )ة إلايجابية ، والنقد التصحيحي، والتغذية الراجع(22، 6102حموش، )التصحيحية 

 (.162، 6101وأبو صالح، 

عدم تدخل القائد إال في حالة حدوث مشكالت، وبعد  إلىتشير  :إلادارة باالستثناء السلبية -د

حدوث الانحرافات يقوم القائد باتخاذ بعض إلاجراءات التصحيحية، وهذا يعني أن القائد ال 

نور )أدائهم  علىاملرؤوسين بأخطائهم، وال يثني  يتدخل إال إذا حدثت مشكلة، ويقوم وقتها بإبالغ

 (.210، 6102؛ أبو سبع، 92، 6102الدين وقرزة، 

 خصائص القائد التبادلي 1.1.2

املخاطرة إلي درجة  تجنبهناك بعض الخصائص التي يتميز بها القائد التبادلي مثل 

، 6102ادر وعبد اللطيف، عبد الق)كبيرة، ويقوم بوضع توقيتات زمنية إلنجاز املهام املطلوبة 

، كما يهتم بعملية الرقابة وتصحيح ألاخطاء، بجانب تحفيز املرؤوسين باملكافآت لضمان (692

 Liu)، وإزالة العقبات أمام تحقيق ألاداء ألامثل (20، 6102صالح واملبيضين، )تحقيق ألاهداف 

et al., 2011, 284) والاهتمام بزيادة رضاء املرؤوسين ،(Nazim and Mahmood, 2016, 18) ،

باإلضافة إلي تحديد معايير ألاداء املطلوبة من املرؤوسين والتي تساهم في تحقيق ألاهداف 

(Hussain et al., 2017, 2-3.) 
 

 القيادة التحويلية   . 2.2

 مفهوم القيادة التحويلية 1.2.2

سبعينات من يعد بيرنز ماكجروجر أول من وضع مفهوم للقيادة التحويلية في أواخر ال

أن القيادة ( 222، 6102) وآخرون وقد ذكر جودة(. 26، 6102املصري، )القرن املاض ي 

وضع أفضل وأعلي من حيث الابتكار  إلىالتحويلية هي تحويل القائد ملرؤوسيه من الوضع الحالي 

ا فيم. والتجديد، وإنجاز ما هو أكثر من املتوقع، بما يمتلكه القائد من خصائص وسمات مميزة

أنها النمط القيادي الذي يتميز  علىالقيادة التحويلية ( 12، 6106)عرف العنقري واملغربي 

 علىبوضوح الرؤية املستقبلية، وتشجيع العاملين لتحقيق مستويات أداء عالية، وقدرتهم 

أن القيادة ( 22، 6102)والبواب ( 29-22، 6102)ويري كل من سعيد . تحقيق ألاهداف بكفاءة
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حث العاملين لرفع مستويات أدائهم من خالل الحوافز  علىة هي القيادة التي تركز التحويلي

التفكير الفعال وإلابداع، وضرورة التكامل بين  علىواملكافآت، بجانب تطوير وتشجيع العاملين 

 .أهدافهم الخاصة وأهداف املنظمة

 أبعاد القيادة التحويلية 2.2.2

إلي أن James and Ogbonna (6102 ،212 )و  Nazim and Mahmood (6102 ،02) أشار

هناك أربع أبعاد للقيادة التحويلية، وهم التأثير املثالي، والتحفيز إلالهامي، والاستثارة الفكرية، 

 .والاعتبارية الفردية

ُيقصد به امتالك القائد الرؤية املستقبلية والرغبة القوية في تحقيق رسالة  :التأثير املثالي -أ

وغرس الشعور بالفخر لدي املرؤوسين نتيجة انتمائهم للمنظمة، وبناء الثقة بينه وبين املنظمة، 

 (9-2، 6102الرشيدي، )املرؤوسين، والاحترام املتبادل فيما بينهم 
ً
، وأن يكون القائد نموذجا

 (.22، 6106النجار، )ُيحتذي به من قبل املرؤوسين 

إثارة مشاعر وعواطف املرؤوسين، وتحفيزهم لبذل ُيقصد به قيام القائد ب :التحفيز إلالهامي -ب

الجبري، )املزيد من الجهود في العمل، من خالل تصرفاته وسلوكياته التي تنتقل إلي املرؤوسين 

6102 ،19.) 

 باملشاكل التي تواجههم في  :الاستثارة الفكرية -ج
ً
تعني سعي القائد لجعل املرؤوسين أكثر وعيا

ك من خالل قيامه بالحديث معهم، والاستماع ألفكارهم ومقترحاتهم أدائهم لعملهم بكفاءة، وذل

 (.21، 6102الشمري والسلطان، )والعمل بها، وتشجيعهم علي الابتكار وإلابداع 

تعني قيام القائد باالهتمام بحاجات كل مرؤوس، والعمل علي تحقيقها، : الاعتبارية الفردية -د

حي الشخصية لكل املرؤوسين، وخلق فرص جديدة وتطوير وتحسين أدائه، والاهتمام بالنوا

 (.020، 6102؛ منصور والقانوع، 029، 6102الروسان، )لتعلمهم مع مراعاة الفروق الفردية 

 خصائص القائد التحويلي 1.2.2

يتميز القائد التحويلي بعدد من السمات والخصائص التي تميزه عن القادة التقليديين، 

الاتصاالت الفعالة، ولديه طاقة وحماس كبير،  علىة، ولديه القدرة مثل امتالكه رؤية مستقبلي

طرح  على، بجانب قدرته (61-62، 6101؛ عبد العال، 21، 6101 السلطي،) وذو مصداقية

، وبناء الثقة القوية بينه وبين (Riaz and Haider, 2010, 31)ألافكار الابتكارية وإلابداعية 

، 6102صالح واملبيضين، )ي العمل الجماعي وطرح ألافكار املرؤوسين، وتشجيع املرؤوسين عل
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مواجهة  علىتحمل املخاطر، والقدرة  علىكما يتميز القائد التحويلي بشجاعته والقدرة (. 26

، والتحفيز الذكي، والعقالنية، وحل املشكالت (692، 6102عبد القادر وعبد اللطيف،)الحقيقة 

، 6106النجار، )، وكذلك العدالة، وصدق التعامل (020، 6112عبد إلامام وضجر، )بكفاءة 

الاعتراف بجهود املرؤوسين وانجازاتهم، وتطوير مهارات وقدرات املرؤوسين  إلى، باإلضافة (21

 (.22، 6102البواب، )حتى يصبحوا قادة 

 التمكين النفس ي   . 1.2

 مفهوم التمكين النفس ي  1.1.2

أن التمكين النفس ي  إلىAllameh et al. (6106 ،661-662 )و ( 020، 6101)أشار رضوان 

أحد محددات دافعية العاملين التي تبرز دورهم في نجاح املنظمة، حيث يساهم التمكين 

النفس ي في إكساب العاملين اتجاهات إيجابية نحو وظائفهم، وذلك من خالل شعورهم بأهمية 

م، وشعور العاملين بمساهمتهم في ما يقومون به، وأدائهم ألعمالهم بحرية، والثقة في إمكانياته

أنه الحافز الداخلي  علىالتمكين النفس ي ( 619، 6102)وقد عرف البدوي . نجاح املنظمة

الجوهري الذي يظهر عن طريق بعض السلوكيات التي تبرز اتجاهات العاملين نحو املهام 

فسية للعاملين، والتي كما أن التمكين النفس ي هو السلوكيات والشعور والحالة الن. املكلفين بها

أداء عملهم بحرية نتيجة لتمكينهم من جانب رئيسهم املباشر  علىيشعرون من خاللها بقدرتهم 

والتمكين النفس ي ليس وسيلة لحل املشكالت فقط، وإنما هو (. 22، 6102املعاني، )في املنظمة 

، ومكون هام من مكونات الثقافة التنظيم
ً
ولم يعد التمكين . يةمفتاح لإلبداع والابتكار أيضا

، وإنما أصبح ضرورة هامة لدعم قدرات العاملين، والاستفادة بطاقاتهم الكامنة، 
ً
خيارا

 .(222، 6102، ئاميديم) وتحررهم من البيروقراطية

 أبعاد التمكين النفس ي. 2.1.2

-6102،212)؛ الشريدة وعبد اللطيف (091، 6102)اتفق كل من أبو طبيخ وآخرون 

، 6102)؛ جبالق وأبودان (20-21، 6102)؛ أمان (002، 6102)يد وكساسبة ؛ املحام(212

؛ خليفة وشهاب (92، 6102)؛ علي وبلقرع (619، 6102)أبو زيد (: 06، 6102)؛ موس ي (609

 :علي أن أبعاد التمكين النفس ي هم( 222، 6102) وئاميديم( 261-262، 6101)
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أهمية وقيمة ما يقوم به العاملين من مهام، ُيقصد به الشعور ب :املعني أو أهمية العمل -أ

الخاصة وبين أهداف عملهم، وكلما زاد التوافق، كلما ازدادت قيمة  همومدي التوافق بين أهداف

 .وأهمية العمل في نظرهم، مما يترتب عليه والء والتزام هؤالء العاملين

استخدامها في أداء  علىوقدرته  ُيقصد بها ثقة الفرد في قدراته وإمكانياته ومهاراته، :الجدارة -ب

 .عمله بكفاءة كبيرة

ُيقصد بها امتالك العاملين الحرية في أداء أعمالهم بالشكل الذي يرونه  :الاستقاللية -ج

، ويحقق ألاهداف املطلوبة منهم
ً
 .مناسبا

مدي تأثير الفرد داخل املنظمة، وفي آلاخرين من خالل ما يقوم به من  إلىيشير  :التأثير -د

 .عمال، ودوره في تحقيق أهداف املنظمة، ومدي مشاركتهم في اتخاذ القراراتأ

ضرورة توافر ألاربع أبعاد مجتمعة حتى يشعر الفرد  على( 661، 6102)وقد أكد نعساني 

 الرتباط هذه ألابعاد مع بعضها البعض
ً
 .بالتمكين النفس ي، نظرا

 ألاداء إلاستراتيجي   . 4.2

 ستراتيجيمفهوم ألاداء إلا   1.4.2

 الختالف وتعدد 
ً
هناك صعوبة في تحديد مفهوم متفق عليه لألداء إلاستراتيجي، نظرا

( 020، 6102)عرف جالب وجاسم (. 20، 6101السيد، )املقاييس واملعايير املعتمدة في القياس 

التي تقوم أنه نتيجة نهائية لتكامل املؤشرات واملعايير املالية وغير املالية  علىألاداء إلاستراتيجي 

أساس التكامل بين الجوانب التسويقية واملالية والعمليات، وخلق املناخ املالئم لإلبداع  على

أن ألاداء إلاستراتيجي هو ( 26، 6101)فيما ذكر أبو عامر . والابتكار والتعلم داخل املنظمة

متطلبات مؤشرات دورة حياة املنظمة وحجم ربحيتها في تحقيق املوازنة بين  علىالاعتماد 

، Wheelen and Hunger (6106و ( 12، 6106)بينما يري الباسري وآخرون . الحاضر واملستقبل

أن ألاداء إلاستراتيجي هو الطريقة التي تستخدم بها املنظمة مواردها املادية والبشرية ( 221

 هوُيعرف. واملالية لتحقيق أهدافها، والذي ينعكس علي مدي نجاح املنظمة في سوق العمل

مجموعة من  إلىأنه ترجمة إستراتيجية املنظمة  علىألاداء إلاستراتيجي ( 222، 6102)ألاحمد 

تحقيق ألاهداف بعيدة املدى،  علىمقاييس ألاداء، كما أن ألاداء إلاستراتيجي ُيظهر قدرة املنظمة 

 .وتحقيق ألاهداف الحالية بأقل التكاليف

 أبعاد ألاداء إلاستراتيجي 2.4.2
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-20، 6101)والسيد ( 222، 6102)؛ الحسيني (211-229، 6102)الجابري  أشار كل من

 :النحو التالي علىأن هناك أربع أبعاد لقياس ألاداء إلاستراتيجي ألي منظمة، وهم  إلى( 26

الاستثمار، والتكاليف، وإستراتيجية النمو  علىيشمل ألارباح التشغيلية، والعائد  :املحور املالي -أ

 .خاطرة من وجهة نظر املساهمينوالربحية، وامل

يشمل نظرة العمالء للمنظمة، وعدد العمالء، وقيمتهم، ومستوي رضائهم،  :محور العمالء -ب

وجذب العمالء والاحتفاظ بهم، وإستراتيجية خلق القيمة والتميز للمنظمة من وجهة نظر 

 .العمالء

 علي إدارة عملياتها يشير هذا املحور إلي قدرة املنظ :محور العمليات الداخلية -ج
ً
مة داخليا

إلادارية والتنظيمية والتشغيلية والاجتماعية بشكل يحقق ويلبي احتياجات العمالء، ويحقق 

 .التميز للمنظمة

يتضمن هذا املحور إستراتيجية املنظمة في تطوير قدرات العاملين،  :محور إلابداع والتعلم -د

انب آليات توفير وتبادل ومشاركة ونشر املعرفة داخل وتنمية مهاراتهم إلابداعية والابتكارية، بج

 .املنظمة

 الدراسة امليدانية      . 1

 منهجية الدراسة   . 1.1

املنهج الوصفي التحليلي، لوصف وتحليل أثر تطبيق نمطي القيادة  علىاعتمدت الدراسة 

ظل وجود التمكين  ألاداء إلاستراتيجي لشركات السياحة، في علىالتبادلية والقيادة التحويلية 

ويتضمن املنهج الوصفي ليس فقط جمع البيانات، وإنما يتضمن  .النفس ي كمتغير وسيط

 . تحليلها واستخراج نتائجها وتفسيرها

 أداة الدراسة   . 2.1

خمس  إلىتصميم استمارة استقصاء، وقد انقسمت الاستمارة  علىاعتمدت الدراسة 

 :محاور علي النحو التالي

  ويشمل هذا املحور النوع، والسن، . يتناول البيانات العامة والوظيفية :املحور ألاول

 .واملؤهل، والوظيفة، وعدد سنوات الخبرة
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 يتناول مدي تطبيق القيادة التبادلية في شركات السياحة، وقد انقسم  :املحور الثاني

ارة باالستثناء املكافأة املشروطة، والعقوبة املشروطة، وإلاد: أربع أبعاد هم إلىهذا املحور 

في ( 6102)دراسة املصري  علىوقد تم الاعتماد . إلايجابية، وإلادارة باالستثناء السلبية

 .إعداد عبارات هذا املحور 

 يتناول مدي تطبيق القيادة التحويلية في شركات السياحة، وقد انقسم  :املحور الثالث

رة الفكرية، والتحفيز إلالهامي، التأثير املثالي، والاستثا: أربع أبعاد هم إلىهذا املحور 

في إعداد عبارات هذا ( 6101)دراسة السلطي  علىوقد تم الاعتماد . والاعتبارية الفردية

 .املحور 

 يتناول مستوي التمكين النفس ي لدي العاملين في شركات السياحة، وقد  :املحور الرابع

وقد . والاستقاللية، والتأثير أهمية العمل، والجدارة،: أربع أبعاد هم إلىانقسم هذا املحور 

 .في إعداد عبارات هذا املحور ( 6102)دراسة أمان  علىتم الاعتماد 

 يتناول تقييم ألاداء إلاستراتيجي لشركات السياحة، وقد انقسم هذا  :املحور الخامس

املحور املالي، ومحور العمالء، ومحور العمليات الداخلية، : أربع أبعاد هم إلىاملحور 

في إعداد ( 6102)دراسة جالب وجاسم  علىوقد تم الاعتماد . بداع والتعلمومحور إلا 

 .عبارات هذا املحور 

وجود  علىوتم تصميم الاستمارة باستخدام مقياس ليكرت الخماس ي، الذي يعتمد 

، = 1)خمس درجات ما بين املوافقة وعدم املوافقة 
ً
غير = 6محايد، = 2موافق، = 2موافق تماما

  غير = 0موافق، 
ً
 (.موافق مطلقا

وقد تم قياس مستوي الثبات لجميع متغيرات الدراسة، وقد بلغت قيمة معامل ألفا 

، وتعتبر هذه القيمة %21، وهي قيمة أكبر من القيمة املقبولة، والتي تقدر با %22كرونباخ 

راحل مقبولة بالشكل الذي يعكس توافر الاعتمادية والثقة ملتغيرات الدراسة، وتؤكد صالحيتها مل

 .التحليل التالية

 :مجتمع الدراسة وحجم العينة   . 1.1

شركة  0669، والبالغ عددهم "أ"يتمثل مجتمع الدراسة في شركات السياحة املصرية فئة 

 
ً
وتمثلت عينة الدراسة في العاملين في هذه . Egyptian Travel Agents Associationوفقا

عينة عشوائية من هؤالء  علىاستمارة  211وتم توزيع عدد . الشركات بمحافظة القاهرة
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استمارة صالحة للتحليل، بينما  229استمارة، ووجد أن هناك  202العاملين، وتم استعادة 

 %.96.2استمارة غير صالحة للتحليل، وبلغت نسبة الاستجابة  62هناك 

 نموذج الدراسة املقترح   . 4.1

النفس ي في العالقة بين نمطي  استكشاف الدور الوسيط للتمكين إلىتهدف الدراسة 

وبمراجعة . القيادة التبادلية والقيادة التحويلية وألاداء إلاستراتيجي لشركات السياحة املصرية

؛ (6102)؛ املصري (6102)؛ العتيبي (6102)عدد من الدراسات السابقة مثل دراسة الهبارنة 

؛ تم اقتراح نموذج (6102)وصالح واملبيضين ( 6101)؛ عباس (6101)؛ سيد (6102)سعيد 

 :الدراسة التالي

 نموذج الدراسة املقترح: 1الشكل 

 
 .من إعداد الباحثان: املصدر

 

 :ألاساليب إلاحصائية املستخدمة في تحليل البيانات   . 3.1

الختبار معامل الثبات، والتكرارات، والنسب املئوية،  SPSS V.25تم استخدام برنامج 

إلجراء  AMOS V.21كما تم استخدام برنامج . نحرافات املعياريةواملتوسطات الحسابية، والا 

في العالقة بين املتغيرات املستقلة ( التمكين النفس ي)تحليل املسار الختبار دور املتغير الوسيط 

 (.ألاداء إلاستراتيجي)واملتغير التابع ( القيادة التبادلية والقيادة التحويلية)

 

 تحليل النتائج       . 4

 نتائج التحليل الوصفي    .1.4

 البيانات العامة والوظيفية -
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 البيانات العامة والوظيفية ألفراد العينة: 1الجدول 
 % ك   % ك 

 الوظيفة النوع
 1.2 60 مدير الشركة 22.2 626 ذكر
 21.2 029 موظف بقسم الطيران 26.2 062 أنثي

 21.2 061 موظف بقسم السياحة السن
 1.9 62 موظف بقسم التسويق 06.0 22 سنة 61أقل من 

 01.6 19 موظف بقسم السياحة الدينية 20.9 022 سنة 21>  – 61
 6.2 00 موظف بقسم املوارد البشرية 62.2 92 سنة 21 > – 21
 2.6 02 أخرى  02.0 10 سنة 11 > – 21
  2.6 26 سنة فأكثر 11

 عدد سنوات الخبرة املؤهل
 02.0 10 سنوات 2 أقل من 0.2 2 متوسط

 66.2 22 سنوات 2أقل من  – 2 91.2 226 ليسانس / بكالوريوس 
 22.2 021 سنة 02أقل من  – 2 6.0 2 دبلوم

 02.2 22 سنة 02أقل من  – 02 1.1 6 ماجستير
 06.2 22 سنة فأكثر 02- -  دكتوراه

 .SPSSمخرجات  علىمن إعداد الباحثان باالعتماد  :املصدر

%. 26.2نسبة إلاناث و ، %22.2أن نسبة الذكور املشاركين  (0)رقم  ل يوضح جدو 

، %20.9سنة  21أقل من  – 61وبالنسبة للسن؛ بلغت نسبة الذين تتراوح أعمارهم ما بين 

، كما بلغت نسبة من %62.2سنة  21أقل من  – 21وبلغت نسبة من تتراوح أعمارهم ما بين 

 61، وبلغت نسبة من تقل أعمارهم عن %02.0سنة  11أقل من  – 21تتراوح أعمارهم ما بين 

 بلغت نسبة من تبلغ أعمارهم %06.0سنة 
ً
وفيما يتعلق باملؤهل؛ %. 2.6سنة فأكثر  11، وأخيرا

دراسات )دبلوم  على، والحاصلين %91.2ليسانس  /بكالوريوس علىفقد بلغت نسبة الحاصلين 

 بلغت ن%0.2مؤهل متوسط  على، وبلغت نسبة الحاصلين %6.0( عليا
ً
سبة الحاصلين ، وأخيرا

، %21.2أما بالنسبة للوظيفة؛ فقد بلغت نسبة العاملين في قسم الطيران . %1.1املاجستير  على

يعملون في قسم السياحة الدينية، كما % 01.6يعملون في قسم السياحة، وهناك % 21.2و

، بجانب أن هناك %1.2، وبلغت نسبة املديرين %1.9بلغت نسبة العاملين في قسم التسويق 

 هناك % 6.2
ً
وفيما . ممن يعملون في وظائف أخري % 2.6يعملون في قسم املوارد البشرية، وأخيرا

 02أقل من  – 2يتعلق بعدد سنوات الخبرة؛ بلغت نسبة من تتراوح عدد سنوات خبرتهم ما بين 
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، %66.2ات و سن 2أقل من  – 2، وبلغت نسبة من تتراوح سنوات خبرتهم ما بين %22.2سنة 

، وبلغت نسبة %02.2سنة  02أقل من  – 02كما بلغت نسبة من تتراوح سنوات خبرتهم ما بين 

 بلغت نسبة من تبلغ سنوات خبرتهم %02.0سنوات  2من تقل عدد سنوات خبرتهم عن 
ً
، وأخيرا

 %.06.2سنة فأكثر  02

 املتوسط الحسابي والانحراف املعياري ملتغيرات الدراسة -

وقد أظهرت النتائج تطبيق . التحليل الوصفي ملتغيرات الدراسة( 6)م قيوضح جدول ر 

القيادة التبادلية والقيادة التحويلية في شركات السياحة املصرية بدرجة كبيرة وبمستوي 

 من القيادة التبادلية بشكل نسبي، حيث 
ً
متقارب، وكان نمط القيادة التحويلية ألاكثر تطبيقا

، وبلغ 1.22، والانحراف املعياري 2.22ق القيادة التحويلية يبلغ املتوسط الحسابي لتطب

 .1.22، والانحراف املعياري 2.22املتوسط الحسابي لتطبيق القيادة التبادلية 

أما بالنسبة ألبعاد القيادة التبادلية؛ فقد أبرزت النتائج أن ُبعد املكافأة املشروطة هو 

 
ً
املتوسط )ه ُبعد إلادارة باالستثناء إلايجابية ي، يل(2.22= املتوسط الحسابي)ألاكثر تطبيقا

 يأتي ُبعد (2.26= املتوسط الحسابي)، ثم ُبعد العقوبة املشروطة (2.21= الحسابي
ً
، وأخيرا

 (.2.09= املتوسط الحسابي)إلادارة باالستثناء السلبية 

ثالي هو ألاكثر وفيما يتعلق بأبعاد القيادة التحويلية؛ فقد أظهرت النتائج أن ُبعد التأثير امل

 
ً
، ثم (2.22=املتوسط الحسابي)، يليه ُبعد الاستثارة الفكرية (2.22= املتوسط الحسابي)تطبيقا

 يأتي ُبعد الاعتبارية الفردية (2.22= املتوسط الحسابي)ُبعد التحفيز إلالهامي 
ً
املتوسط )، وأخيرا

 (.2.62= الحسابي

لدي العاملين في شركات السياحة  يكما توضح النتائج ارتفاع مستوي التمكين النفس 

، وكان ُبعد الجدارة هو 1.26، والانحراف املعياري 2.22املصرية، حيث بلغ املتوسط الحسابي 

 
ً
، (2.22= املتوسط الحسابي)، يليه ُبعد أهمية العمل (2.21= املتوسط الحسابي)ألاكثر ارتفاعا

 (2.22= املتوسط الحسابي)ثم ُبعد الاستقاللية 
ً
 (.2.69= املتوسط الحسابي )ُبعد التأثير  ، وأخيرا
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 املتوسط الحسابي والانحراف املعياري ملتغيرات الدراسة: 2الجدول 
 

 املتغير
املتوسط 

 الحسابي

الانحراف 

 املعياري 

  

 املتغير
املتوسط 

 الحسابي

الانحراف 

 املعياري 

 1.21 2.22 أهمية العمل 1.26 2.22 املكافأة املشروطة

 1.22 2.21 الجدارة 1.92 2.26 طةرو العقوبة املش

 1.20 2.22 الاستقاللية 1.26 2.21 إلادارة باالستثناء إلايجابية

 1.92 2.69 التأثير 0.02 2.09 إلادارة باالستثناء السلبية

 1.26 2.22 التمكين النفس ي 1.22 2.22 القيادة التبادلية
 

 1.22 2.22 املحور املالي  1.29 2.22 التأثير املثالي

 1.22 2.22 محور العمالء 1.22 2.22 الاستثارة الفكرية

 1.22 2.22 العمليات الداخلية 1.91 2.22 التحفيز إلالهامي

 1.91 2.20 إلابداع والتعلم 1.92 2.62 الاعتبارية الفردية

 1.26 2.21 ألاداء إلاستراتيجي 1.22 2.22 القيادة التحويلية

 .SPSSمخرجات  علىن باالعتماد ثامن إعداد الباح :املصدر

ظهر النتائج أن مستوي ألاداء إلاستراتيجي لشركات السياحة مرتفع،  علىعالوة 
ُ
ذلك؛ ت

وقد جاء محور العمالء في املرتبة . 1.26، والانحراف املعياري 2.21حيث بلغ املتوسط الحسابي 

، ثم (2.20= توسط الحسابيامل)، يليه محور إلابداع والتعلم (2.22= املتوسط الحسابي)ألاولي 

 يأتي املحور املالي (2.22= املتوسط الحسابي)محور العمليات الداخلية 
ً
املتوسط )، وأخيرا

 (.2.22= الحسابي
 

 اختبار فروض الدراسة   . 2.4

استكشاف أثر التمكين النفس ي كمتغير وسيط في العالقة بين القيادة  إلىتهدف الدراسة 

في شركات السياحة  (املتغير التابع) وألاداء إلاستراتيجي (املتغيرات املستقلة) ويليةتحالتبادلية والقيادة ال

 BOOTSTRAPإجراء تحليل املسار باستخدام أسلوب والختبار فروض الدراسة تم . املصرية

للتحقق من ألاثر املباشر وغير املباشر للمتغير املستقل علي املتغير  AMOS v.21 بواسطة برنامج 

في ( التمكين النفس ي)، الستبيان إذا ما كان للدور الوسيط في وجود املتغير الوسيطع التاب
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ألاداء )واملتغير التابع ( القيادة التبادلية والقيادة التحويلية)العالقة بين املتغير املستقل 

 (:6102الشيخ، )وفيما يلي شروط تطبيق هذا ألاسلوب . (إلاستراتيجي

 يط إذا كانت العالقة غير املباشرة بين املتغير املستقل وسيكون هناك دور للمتغير ال

 ".معنوية"واملتغير التابع 

  ال يكون هناك دور للمتغير الوسيط إذا كانت العالقة غير املباشرة بين املتغير املستقل

 ".غير معنوية"واملتغير التابع 

 ر املستقل واملتغير غييكون للمتغير الوسيط دور جزئي إذا كانت العالقة املباشرة بين املت

 ".معنوية"التابع 

  يكون للمتغير الوسيط دور كلي إذا كانت العالقة املباشرة بين املتغير املستقل واملتغير

 ".غير معنوية"التابع 

كما أن هناك بعض املؤشرات التي توضح مدى جودة أو تطابق نموذج الدراسة املقترح              

 .مؤشرات جودة أو تطابق نموذج الدراسة( 2)رقم  ول ويوضح جد. مع بيانات العينة

 مؤشرات جودة أو تطابق نموذج الدراسة: 1الجدول 

 

 املصدر قاعدة جودة املطابقة املؤشرات

 Kline, 2011 6أقل من  مربع كاي املعياري 

مؤشر جذر متوسط مربع الخطأ التقريبي 

(RMSEA) 
 Hair et al., 2010 1.12 – 1.11بين 

 Chan et al., 2007 1.91أكبر من  (GFI)قة ابحسن املط

 Tabachnick and Fidell, 2001 1.91أكبر من  (NFI)مؤشر املطابقة املعياري 

 Schumacker and Lomax, 2010 1.91أكبر من  (CFI)مؤشر املطابقة املقارن 

 .661، 6102ألابرو والنور، : املصدر

 

 :ل املسارحليوفيما يلي عرض ألهم نتائج ت            
 

 ألاداء إلاستراتيجي في ظل وجود التمكين النفس ي كمتغير وسيط علىأثر القيادة التبادلية 
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 قيم مؤشرات تطابق النموذج مع البيانات: 4الجدول 
مربع كاي 
 املعياري 

مؤشر املطابقة 
 املقارن 

مؤشر حسن 
 املطابقة

مؤشر املطابقة 
 املعياري 

مؤشر جذر متوسط مربع 
 يريبالخطأ التق

1.922 0.111 1.992 1.996 1.10 

 .AMOSمخرجات  علىمن إعداد الباحثان باالعتماد : املصدر
 

ارتفاع قيم مؤشرات جودة تطابق النموذج مع البيانات بدرجة ( 2)يتضح من جدول رقم 

، مما يدل 6، وهي أقل من 1.922فقد بلغت قيمة مربع كاي املحسوبة . تقترب من القيم املثلي

 على، مما يدل 0.111كما بلغت قيمة مؤشر املطابقة املقارن . بقة التامة للنموذجطاامل على

، مما يدل علي 1.992وبلغت قيمة مؤشر جودة املطابقة . تطابق أفضل للنموذج مع البيانات

 .1.996أن قيمة مؤشر املطابقة املعياري بلغت  إلىباإلضافة . جودة النموذج

 بلغت قيمة مؤشر جذر 
ً
التطابق ألامثل  على، مما يدل 1.10سط مربع الخطأ التقريبي متو وأخيرا

 .للنموذج مع بيانات العينة
 

 علىنتائج تحليل املسار للتحقق من ألاثر املباشر وغير املباشر للقيادة التبادلية : 3الجدول 

 ألاداء إلاستراتيجي في ظل وجود التمكين النفس ي كمتغير وسيط
 

 ألاثر
 

 املباشرةير قيم معامالت التأث
قيم معامل 

 التأثير غير املباشر
 –القيادة التبادلية 
 –التمكين النفس ي 

 ألاداء إلاستراتيجي

 1.122 1.960 التمكين النفس ي –القيادة التبادلية 
 1.120 ألاداء إلاستراتيجي –التمكين النفس ي 
  1.202 ألاداء إلاستراتيجي –القيادة التبادلية 

 .Amosمخرجات  علىباحثان باالعتماد ال من إعداد :املصدر
 

التمكين النفس ي  علىأن درجة التأثير املباشر للقيادة التبادلية ( 1)يوضح جدول رقم 

% 12.0وبا . وهذا يثبت صحة الفرض ألاول %. 96.0للعاملين في شركات السياحة املصرية بلغت 

وهذا يثبت . لشركات السياحة يجيتعزيز ألاداء إلاسترات علىيؤثر التمكين النفس ي بشكل مباشر 

 في تعزيز ألاداء . صحة الفرض الخامس
ً
 ومعنويا

ً
كما أن القيادة التبادلية تؤثر إيجابيا

إذا ما كان  علىوللتعرف . وهذا يثبت صحة الفرض الثالث%. 20.2إلاستراتيجي، وذلك بنسبة 

 في العالقة بين القيادة التبادلية و
ً
 وسيطا

ً
داء إلاستراتيجي في شركات ألا للتمكين النفس ي دورا

واملتغير التابع ( القيادة التبادلية)السياحة، فقد كانت العالقة غير املباشرة بين املتغير املستقل 
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التمكين )معنوية، وهذا يعني أن هناك دور في العالقة للمتغير الوسيط ( ألاداء إلاستراتيجي)

قل واملتغير التابع غير معنوية، وهذا يعني أن ستكما أن العالقة املباشرة بين املتغير امل(. النفس ي

وبناًء علي ذلك هناك دور وسيط كلي للتمكين النفس ي في . هناك توسط كلي للمتغير الوسيط

العالقة بين القيادة التبادلية وألاداء إلاستراتيجي لشركات السياحة، وهذا يعني أن التمكين 

وهذا يتضح من . تبادلية وألاداء إلاستراتيجيال النفس ي يساهم في تقوية العالقة بين القيادة

، في %20.2خالل قيمة معامل التأثير املباشر للقيادة التبادلية علي ألاداء إلاستراتيجي، والتي تبلغ 

حين بلغت قيمة معامل التأثير غير املباشر للقيادة التبادلية علي ألاداء إلاستراتيجي في وجود 

، وهي قيمة أكبر من قيمة التأثير املباشر، مما يدل علي %12.2التمكين النفس ي كمتغير وسيط 

الدور الكبير الذي يلعبه التمكين النفس ي في زيادة درجة تأثير القيادة التبادلية علي دعم 

 .وهذا يثبت صحة الفرض السادس. وتحسين ألاداء إلاستراتيجي في شركات السياحة

 في ظل وجود التمكين النفس ي كمتغير وسيط يجيألاداء إلاسترات علىأثر القيادة التحويلية 

 قيم مؤشرات تطابق النموذج مع البيانات: 6الجدول 

 
مربع كاي 
 املعياري 

مؤشر املطابقة 
 املقارن 

مؤشر جودة 
 املطابقة

مؤشر املطابقة 
 املعياري 

مؤشر جذر متوسط مربع 
 الخطأ التقريبي

0.126 1.992 1.992 1.922 1.112 

 .AMOSمخرجات  علىاحثان باالعتماد البمن إعداد  :املصدر

ارتفاع قيم مؤشرات جودة تطابق النموذج مع البيانات بدرجة ( 2)يتضح من جدول رقم 

، مما يدل 6، وهي أقل من 0.126فقد بلغت قيمة مربع كاي املحسوبة . تقترب من القيم املثلي

تطابق  على، مما يدل 1.992 كما بلغت قيمة مؤشر املطابقة املقارن . علي جودة مطابقة النموذج

، مما يدل علي جودة 1.992وبلغت قيمة مؤشر جودة املطابقة . أفضل للنموذج مع البيانات

 بلغت قيمة مؤشر . 1.922أن قيمة مؤشر املطابقة املعياري بلغت  إلىباإلضافة . النموذج
ً
وأخيرا

لنموذج مع بيانات ل لالتطابق ألامث على، مما يدل 1.112جذر متوسط مربع الخطأ التقريبي 

 .العينة

التمكين النفس ي  علىأن درجة التأثير املباشر للقيادة التحويلية ( 2)يوضح جدول رقم 

وبلغت . وهذا يثبت صحة الفرض الثاني%. 92.2للعاملين في شركات السياحة املصرية بلغت 
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ما توضح النتائج ك. %12.0ألاداء إلاستراتيجي لشركات السياحي  علىقيمة تأثير التمكين النفس ي 

 وبدرجة كبيرة في ألاداء إلاستراتيجي لشركات السياحة، 
ً
 ومعنويا

ً
أن القيادة التحويلية تؤثر إيجابيا

 . وهذا يثبت صحة الفرض الرابع%. 29وذلك بنسبة 
 

 علىنتائج تحليل املسار للتحقق من ألاثر املباشر وغير املباشر للقيادة التحويلية : 7الجدول 

 تراتيجي في ظل وجود التمكين النفس ي كمتغير وسيطسألاداء إلا 

 قيم معامالت التأثير املباشرة ألاثر
قيم معامل التأثير 

 غير املباشر

 –القيادة التحويلية 

 –التمكين النفس ي 

 ألاداء إلاستراتيجي

 1.922 التمكين النفس ي –القيادة التحويلية 
1.292 

 1.120 ألاداء إلاستراتيجي –التمكين النفس ي 

  1.291 ألاداء إلاستراتيجي –القيادة التحويلية 

 .AMOSمخرجات  علىمن إعداد الباحثان باالعتماد  :املصدر

 في العالقة بين القيادة التحويلية 
ً
 وسيطا

ً
والستكشاف إذا ما كان للتمكين النفس ي دورا

بين املتغير املستقل رة وألاداء إلاستراتيجي في شركات السياحة، فقد كانت العالقة غير املباش

معنوية، وهذا يعني أن هناك دور في ( ألاداء إلاستراتيجي)واملتغير التابع ( القيادة التحويلية)

كما أن العالقة املباشرة بين املتغير املستقل واملتغير (. التمكين النفس ي)العالقة للمتغير الوسيط 

ذلك هناك دور  علىوبناًء . لوسيطر االتابع معنوية، وهذا يعني أن هناك توسط جزئي للمتغي

وسيط جزئي للتمكين النفس ي في العالقة بين القيادة التحويلية وألاداء إلاستراتيجي لشركات 

السياحة، وهذا يعني أن التمكين النفس ي يؤثر في العالقة بين القيادة التحويلية وألاداء 

التأثير املباشر للقيادة مل وهذا يتضح من خالل قيمة معا. إلاستراتيجي لشركات السياحة

، في حين بلغت قيمة معامل التأثير غير املباشر %29ألاداء إلاستراتيجي، والتي تبلغ  علىالتحويلية 

، وهي %29.2ألاداء إلاستراتيجي في وجود التمكين النفس ي كمتغير وسيط  علىللقيادة التحويلية 

الكبير الذي يلعبه التمكين النفس ي في  دور ال علىقيمة أكبر من قيمة التأثير املباشر، مما يدل 

. دعم وتحسين ألاداء إلاستراتيجي في شركات السياحة علىزيادة درجة تأثير القيادة التحويلية 

 .وهذا يثبت صحة الفرض السابع
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 خاتمة. 3

استكشاف الدور الوسيط للتمكين النفس ي في العالقة بين  إلىهدفت هذه الدراسة 

وقد . لقيادة التحويلية وألاداء إلاستراتيجي في شركات السياحة املصريةالقيادة التبادلية وا

تطبيق نمطي القيادة التبادلية والتحويلية بشكل كبير في شركات السياحة،  إلىتوصلت الدراسة 

بجانب ارتفاع مستوي التمكين النفس ي لدي العاملين في هذه الشركات، وارتفاع مستوي ألاداء 

 .شركاتإلاستراتيجي لهذه ال

             
ً
  إلىكما توصلت الدراسة أيضا

ً
أن القيادة التبادلية والقيادة التحويلية يؤثران إيجابيا

 
ً
وكذلك أبرزت نتائج . التمكين النفس ي للعاملين في شركات السياحة املصرية علىومعنويا

احة املصرية الدراسة أن تطبيق نمطي القيادة التبادلية والقيادة التحويلية في شركات السي

ذلك؛  علىعالوة . يساهمان بشكل واضح في تعزيز وتحسين ألاداء إلاستراتيجي لهذه الشركات

تعزيز ألاداء إلاستراتيجي لتلك  علىأظهرت النتائج التأثير املعنوي وإلايجابي للتمكين النفس ي 

 في الع. الشركات
ً
 وسيطا

ً
 بّينت النتائج أن التمكين النفس ي يلعب دورا

ً
القة بين نمطي وأخيرا

 .القيادة التبادلية والقيادة التحويلية وألاداء إلاستراتيجي في شركات السياحة املصرية

شركات السياحة الاهتمام بإشراك  علىيقترح الباحثان أنه يجب تلك النتائج؛  علىوبناًء 

هم الثقة في تمكين العاملين باستمرار ملنح إلىالعاملين في اتخاذ القرارات باستمرار، والاتجاه 

هذه الشركات تطبيق العدالة التنظيمية بأبعادها الثالثة  علىكما يجب . قدراتهم وإمكانياتهم

لزيادة شعور العاملين بالتمكين النفس ي ( عدالة التوزيع، وعدالة إلاجراءات، وعدالة التعامالت)

كة في العمل وذلك الاهتمام بتطوير إستراتيجيات وسياسات الشر  إلىوالرضا الوظيفي، باإلضافة 

ضرورة الاستغناء عن ألانماط  إلىباإلضافة  .ملواكبة تطورات ومتطلبات بيئة العمل السياحي

القيادية التقليدية، وتطبيق ألانماط القيادية الحديثة للوفاء بمتطلبات العمل داخل وخارج 

 .الشركات
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 راجعقائمة امل  . 6

 
ً
 املراجع العربية: أوال

  دراسة استطالعية آلراء رؤساء  –التمكين النفس ي في الاغتراب الوظيفي ئاميديم، كريم، أثر

، 002، العدد 21اق، املجلد العر  –ألاقسام العلمية في جامعة دهوك، مجلة تنمية الرافدين 

6102. 

  ألابرو، هادي والنور، الحمزة، أثر موضع السيطرة وجودة العالقة في سلوك العمل املنحرف من

العاملين في مستشفيات البصرة  علىدراسة تطبيقية : ائد والتمكين النفس يخالل الثقة في الق

 .6102، 6، العدد 02، املجلد (ألاردن)الحكومية، املجلة ألاردنية في إدارة ألاعمال 

  أبو زيد، حماده، سلوكيات القيادة الداعمة للتمكين وعالقتها بالرضا الوظيفي وإلابداع في ظل

مصر،  –التمكين النفس ي للمرؤوسين، املجلة العلمية لالقتصاد والتجارة تأثير القيادة الذاتية و 

 .6102، 2العدد 

 دراسة ميدانية في قطاع : أبو سبع، إبراهيم، دور القيادة التبادلية في زيادة الالتزام التنظيمي

د مصر، املجل –الشركات الصناعية باإلسماعيلية، املجلة العلمية للدراسات التجارية والبيئية 

2 ،6102. 

  أبو طبيخ، ليث؛ الكالبي، أمير وعبد ألامير، عدي، تأثير التمكين النفس ي في انعدام ألامان

جامعة الكوفة، مجلة مركز دراسات / دراسة تطبيقية في كلية إلادارة والاقتصاد : الوظيفي

 .6102، 22العراق، العدد  –الكوفة 

  دراسة تطبيقية علي الشركات )ستراتيجي أبو عامر، ريم، عالقة تكاليف الجودة باألداء إلا

 –، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التجارة، الجامعة إلاسالمية (الصناعية في قطاع غزة

 .6101غزة، 

 الشركات  علىدراسة ميدانية : ألاحمد، سعد، تقييم ألاداء إلاستراتيجي من منظور العمالء

مصر،  –علمية للدراسات التجارية والبيئية الصناعية ملحافظة البصرة العراقية، املجلة ال

 .212-220، 6102، 2املجلد 

  ،الدور الوسيط للملكية النفسية تجاه الوظيفة علي العالقة بين التمكين النفس ي نجوى أمان ،

والقيادي للعاملين وأدائهم في املؤسسات ألاكاديمية الفلسطينية، رسالة ماجستير غير منشورة، 

 .6102غزة،  –عة إلاسالمية كلية التجارة، الجام
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 مصنع أعالف  علىدراسة ميدانية : البدوي، فواز، دور القيادة التحويلية في تمكين العاملين

دار ألاطروحة للنشر العلمي  –فلسطين في محافظة طولكرم، مجلة ألاطروحة للعلوم إلانسانية 

 .6102، 2، العدد 6العراق، السنة  –

 دراسة حالة البنك "حفز العاملين  علىقيادة التحويلية بأبعادها البواب، وسام، أثر استخدام ال

غزة،  –، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التجارة، الجامعة إلاسالمية "إلاسالمي الفلسطيني

6102. 

  الجابري، ليث، دور الصحة التنظيمية في تحقيق ألاداء إلاستراتيجي، مجلة الغري للعلوم

، العدد 02العراق، املجلد  –جامعة الكوفة  –كلية إلادارة والاقتصاد  –الاقتصادية وإلادارية 

0 ،6102. 

  الجبري، يحيي، درجة توافر أبعاد القيادة التحويلية لدي رؤساء ألاقسام العلمية في كلية التربية

املجموعة الدولية لالستشارات  –بجامعة امللك سعود، املجلة التربوية الدولية املتخصصة 

 .6102، 2، العدد 2ألاردن، املجلد  –والتدريب 

 علىدراسة تطبيقية : جبالق، علي وأبودان، كندا، دور التعلم التنظيمي في دعم التمكين النفس ي 

املدارس الثانوية الخاصة في مدينة حلب، مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات 

 .6102، 2، العدد 6فلسطين، املجلد  –إلادارية والاقتصادية 

 جالب، إحسان وجاسم، سيف، توظيف مقدرات املوارد البشرية في تعزيز ألاداء إلاستراتيجي :

بحث استطالعي تحليلي في بعض كليات جامعة القادسية، مجلة الغري للعلوم الاقتصادية 

 .6102، 0، العدد 02لعراق، املجلد ا –جامعة الكوفة  –كلية إلادارة والاقتصاد  –وإلادارية 

  ،عبد املحسن؛ علي، محمد وخشبة، ناجي، عالقة نمطي القيادة التبادلية والتحويلية جودة

العاملين في املستشفيات العامة  علىبسلوكيات القادة لالنضباط إلاداري في العمل بالتطبيق 

، 6، العدد 21مصر، املجلد  –واملركزية بمحافظة الدقهلية، املجلة املصرية للدراسات التجارية 

6102. 

 دراسة : حسينى، جيهان، أثر أبعاد إعادة الهيكلة التنظيمية في تفعيل ألاداء إلاستراتيجي املتوازن ال

 –قطاع الاتصاالت الخلوية املصرية، املجلة العلمية للدراسات التجارية والبيئية  علىتطبيقية 

 .6102، 2مصر، املجلد 
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 الابتدائية من وجهة نظر أعضاء  حموش، أسماء، ألانماط القيادية السائدة لدي مدراء املدارس

دراسة ميدانية بعدد من املدارس الابتدائية : الهيئة التدريسية وعالقته باالحتراق النفس ي لديهم

 .6102، 12الجزائر، العدد  –بوالية بومرداس، مجلة دراسات 

 مكين خليفة، مي وشهاب، لبني، إلاسهام النسبي لإلدارة إلاستراتيجية للموارد البشرية في الت

، 60النفس ي والالتزام الوجداني للمعلمين، مجلة دراسات تربوية واجتماعية، مصر، املجلد 

 .6101، 2العدد 

  الرشيدي، علي، القيادة التحويلية وعالقتها باإلبداع التنظيمي لدي عمداء ورؤساء ألاقسام

منية، جامعة نايف بالجامعات الحكومية وألاهلية بمدينة الرياض، املجلة العربية للدراسات ألا 

 .6102، 20، العدد 22العربية للعلوم ألامنية، املجلد 

 دراسة تطبيقية، مجلة : رضوان، طارق، أثر التمكين النفس ي للعاملين في الصوت التنظيمي

 .6101، 0، العدد (مصر –جامعة طنطا  –كلية التجارة )التجارة والتمويل 

 التبادلية لدي مديري املدارس الحكومية  الروسان، عصمت، القيادة التحويلية والقيادة

 –وعالقتهما بسلوك املواطنة التنظيمية للمعلمين، املجلة التربوية الدولية املتخصصة 

 .6102، 06، العدد 2ألاردن، املجلد  –املجموعة الدولية لالستشارات والتدريب 

 عاملين بالتطبيق علي سطوحي، دعاء، العالقة بين أنماط القيادة إلادارية ومستويات تمكين ال

 .6102، 2مصر، العدد  –ة قطاع ألاسمنت، املجلة العلمية لالقتصاد والتجار 

  سعيد، محمد، التمكين إلاداري كمتغير وسيط في العالقة بين القيادة التحويلية والرضا

العاملين بجامعة بنها بجمهورية مصر العربية، املجلة العلمية  علىدراسة تطبيقية : الوظيفي

 .6102، 2مصر، العدد  –قتصاد والتجارة لال

  السلطي، محمد، درجة ممارسة مديري املدارس الثانوية بمحافظات غزة للقيادة التحويلية

 –وعالقتها بإدارة التميز لديهم، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، الجامعة إلاسالمية 

 .6101غزة، 

 تمر في ألاداء إلاستراتيجي في املؤسسات إلاعالمية السيد، محمد، أثر استخدام التحسين املس

ألاردنية، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية الدراسات العليا، جامعة العلوم إلاسالمية العاملية، 

6101. 

  مستشفيات الصحة  علىالتمكين إلاداري بالتطبيق  علىسيد، محمد، أثر ألانماط القيادية

 .6101، 2مصر، العدد  –د والتجارة النفسية، املجلة العلمية لالقتصا
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  الشريدة، ماجد، وعبد اللطيف، محمد، التمكين النفس ي وعالقته بمهارات التدريس إلابداعي

، 2، العدد 22مصر، املجلد  –لدي معلمي محافظة وادي الدواسر، مجلة كلية التربية بأسيوط 

6102. 

 ت إلادارية للقيادة التحويليةالشمري، عبد الرحمن والسلطان، ندي، مدي ممارسة القيادا :

العاملين في املؤسسة العامة لصوامع الغالل ومطاحن الدقيق السعودية،  علىدراسة ميدانية 

 .6102، 0، العدد 22، املجلد (مصر)املنظمة العربية للتنمية إلادارية  –املجلة العربية لإلدارة 

  بين القيادة التحويلية وإلابداع الشيخ، أماني، الدور الوسيط للرضا الوظيفي في العالقة

رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية الدراسات . التنظيمي باملصارف التجارية بوالية الخرطوم

 .6102العليا، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، 

  صالح، أحمد واملبيضين، محمد، القيادة إلادارية بين التبادلية والتحويلية وأثرها في تنفيذ

دراسة ميدانية في الشركات الصناعية الكبيرة، : إلاستراتيجية لوزارة البيئة ألاردنية ألاهداف

 .6102، 0، العدد 21، املجلد (نألارد)العلوم إلادارية  –مجلة دراسات 

  الضمور، ابتسام وأبو صالح، محمد، أثر القيادتين التبادلية والتحويلية في إكساب مهارات

، (ألاردن)العلوم إلادارية  –املستشفيات ألاردنية، مجلة دراسات  التفكير الناقد للعاملين في

 .6101، 6، العدد 22املجلد 

 عباس، مقدس، أثر بعض ألانماط القيادية التبادلية والتحويلية في تكوين الرؤية إلاستراتيجية :

دراسة حالة في معامل أسمنت الكوفة والنجف والشركة العامة لألسمنت الجنوبية، مجلي 

، 22جامعة الكوفة، العدد  –كلية إلادارة والاقتصاد  –غري للعلوم الاقتصادية وإلادارية ال

6101. 

 عبد إلامام، هادي وضجر، عمار، أثر نمطي القيادة التبادلية والتحويلية في الرضا الوظيفي :

دراسة استطالعية لعينة من العاملين في مصرفي الرافدين والرشيد في البصرة، مجلة 

، 01العراق، العدد  –جامعة البصرة  –مركز دراسات الخليج العربي  –ادي الخليجي الاقتص

6112. 

  عبد العال، خولة، درجة توافر سمات القيادة التحويلية لدي مديري املدارس الثانوية

بمحافظة غزة وعالقتها بمستوي الانتماء املنهي ملعلميهم، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية 

 .6101غزة،  –امعة إلاسالمية التربية، الج
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  عبد القادر، دبون وعبد اللطيف، صيتي، دور أنماط القيادة إلادارية املعاصرة في تدعيم سلوك

والتسيير العقاري لوالية غارداية،  –حالة ديوان الترقية : املواطنة التنظيمية في قطاع السكن

، 2، العدد 2ألاردن، املجلد  –بحاث رفاد للدراسات وألا  –املجلة العاملية لالقتصاد وألاعمال 

6102. 

  التمكين النفس ي لدي العاملين في شركات القطاع  علىالعتيبي، سعد، أثر القيادة التحويلية

، (مصر)املنظمة العربية للتنمية إلادارية  –الخاص بمدينة الرياض، املجلة العربية لإلدارة 

 .6102، 0، العدد 22املجلد 

 دراسة استطالعية : رأس املال الفكري  علىطنة، التمكين النفس ي وأثره علي، مكيد وبلقرع، فا

مخبر  –آلراء إطارات مديرية توزيع الغاز والكهرباء بالجلفة، مجلة الاقتصاد والتنمية البشرية 

 .6102، 02الجزائر، العدد  –جامعة سعد دحلب بالبليدة  –التنمية الاقتصادية والبشرية 

 الارتباط الوظيفي لدي  علىملغربي، عبد الحميد، أثر ألانماط القيادية العنقري، عبد العزيز وا

العاملين بمصرف الراجحي باملنطقة الغربية باململكة العربية السعودية، املجلة املصرية 

 .6106، 2، العدد 22مصر، املجلد  –للدراسات التجارية 

  املنظمة في التمكين النفس ي املحاميد، أسعود وكساسبة، محمد، أثر جودة نظام تخطيط موارد

انية في شركة البوتاس العربية، املجلة ألاردنية في إدارة ددراسة مي: والالتزام التنظيمي للعاملين

 .6102، 0، العدد 02، املجلد (ألاردن)ألاعمال 

  تحقيق الريادية وإلابداع املؤسس ي في الجامعات  علىمساعدة، ماجد، أثر القيادات التحويلية

، 91، العدد 02مصر، السنة  –دراسة حالة جامعة الزرقاء، مجلة الثقافة والتنمية : ألاردنية

6101. 

  املصري، روز، القيادة النسائية بين التبادلية والتحويلية وأثرها في تحقيق ألاهداف

إلاستراتيجية للمنظمات غير الحكومية في قطاع غزة، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية 

 .6102غزة،  –ة إلاسالمية التجارة، الجامع

  تحقيق التمكين النفس ي للعاملين في  علىاملعاني، أحمد، أثر ألانشطة الداعمة لإلبداع التنظيمي
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