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 ممخص البحث
العالقا  هدف البحث الحالي إلى اختباار ثرار دا دة 

التبادليااا   اااائ الماؤاااد  ورف  اااير   ماااالر وت اااارا  و اااتمال  
وتعاااادد ادبعااااادل  رثس الوااااااه اليال ااااي   مااااالر   ااااايطا  
تالاعليا  على االرتباا  الا ظيالي لادي هاؤا  التوار ض  اي 
الو تشاااليات  الورا ااز الط ياا  التابعاا  لداوعاا  الويماا رة 
 دوه ر ااا  وماااار العرجيااا ب  ثداااارن البحاااث علااااى عاياااا  

( والااااارداتل  تاااااا دواااااي ال ياياااااات اد ليااااا  =:8) ق اوهاااااا
با ااااتخداا قاؤواااا  ا تممااااا  تااااا ت ز عهااااا علااااى والااااردات 

( >=7العاياا ل  جلااد عاادد قاا اؤا اال تممااا  المااحيح  )
%(ل  وااائ خااااله ا اااتخداا 8=قاؤوااا  بوعاااده ا اااتداب  )

ت ماااااا    PLSث اااااال ب الورجعااااااات الماااااا ري الدزؤياااااا  
داااا دة البحااااث إلااااى  داااا د عالقاااا  وعي ياااا  إادا ياااا   ااااائ 

العالقاا  التبادليااا   اااائ الماؤااد  ورف  ااايرل  جاااائ االرتباااا  
الااااا ظياليل  تاااااذلل تاااااا الت مااااا  إلاااااى وعي يااااا  العالقااااا  
الوباشااارة  ااااائ رثس الواااااه اليال اااي  االرتبااااا  الاااا ظياليل 
باإلضا   إلى  د د ثرر لرثس الواه اليال ي  ي العالق  
 اااااائ دااااا دة العالقااااا  التبادليااااا   اااااائ الماؤاااااد  ورف  ااااايرل 

با  ال ظياليل إذ اتضح ثير  ي ظ   د د و ات ي  االرت
ورتالي وئ رثس الواه اليال ي لدي هاؤ  التوار ض اازداد 
ثرااار دااا دة العالقااا  التبادليااا   اااائ الماؤاااد  ورف  اااير  اااي 

 تح ائ االرتبا  ال ظياليب 
العالقااا  التبادليااا   اااائ الماؤاااد  الكمماااات المحياح ااا  

ظياليل  ورف  ااايرل  رثس الوااااه اليال ااايل  االرتباااا  الااا  
 هاؤ  التور ضل  الو تشااليات  الورا از الط يا   داوعا  

 الويم رةب

 
 

Abstract 
  

The purpose of this research is to inv-
estigate how Leader-Member Exchange 
(LMX) and Psychological Capital explain 
Job Engagement. This study also aims to 
examine the influence of Psychological 
Capital, as a moderator, on the relationsh-
ip between Leader-Member Exchange an-
d Job Engagement. Primary data was col-
lected based on a questionnaire collected 
from a sample consisting of 358 nursing 
staff working in hospitals and medical ce-
nters at Mansoura University in Egypt, a-
mong them was 287 valid surveys with a 
response rate of 80%. Partial least Square 
(PLS) was used to Validate and test the 
measurement and structural models. The 
finding revealed that Leader-Member Ex-
change, as a multidimensional constructs, 
and Psychological Capital were significa-
nt determinants of Job Engagement. Besi-
des the significant direct effect, Psycholo-
gical Capital was found to be a significant 
moderator and was able to strengthen the 
relationship between Leader-Member Ex-
change and Job Engagement. 

Keywords: Leader-Member Exchange 
(LMX), Psychological Capital, Job Enga - 
gement, Nursing staff, Hospitals and me-
dical centers. 
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 مقدم 
ترتاااااااز يظر ااااااا  العالقااااااا  التبادليااااااا   اااااااائ الماؤاااااااد 
 الورف س على ط يع  العالقات  ائ الماؤاد )الارؤيس( 
 الواااارف س )ثعضااااا  الويظواااا (ل  هااااذا علااااى خااااالف 
يظر اااات المياااادة التملاديااا  التاااي رتااازت علاااى  مااا  
خماؤص   وات الماؤدل  لمد داا ت يظر ا  العالقا  

هااااا ا التبادليااااا   اااااائ الماؤاااااد  الوااااارف س تااااارد  عااااا  لوال
وت  ااااااال يوااااااال المياااااااادة ث  الااااااايول ال الاااااااب للمياااااااادة 

(Average Leadership Style)  الااذن ا تاارض
بأئ الماؤد ي تخدا ث ل ب ث  يوال و حاد  اي التعاوا  
وااااي دويااااي الورف  ااااائل  عر اااات هااااذ  اليظر اااا   ااااي 

 Vertical) ادااتها  يظر ا  الار ابل الرياؤيا  الرث اي  

Dyad Linkage Theory)  حاااث رتاازت علااى
لعالقاا  الرث ااي   ااائ الاارؤيس  الورف  ااائ   مااا  لليظاارة ا

التملاديااا  الهرويااا  للعالقااا   ايهواااال  وااائ هياااا داااا ت 
و اااهوات ال تابااات العلوياا   ااي  يااا   تطاا  ر ويهدااا  
 اااديال  لدرا ااا    مااا  المياااادة الاااذن ااااري ثئ المياااادة 
ادااااااااب ثئ تشااااااااو  رالراااااااا  وداااااااااالت هااااااااي الماؤاااااااادل 

 ;Khamphroh, 2016) الورف  اائل  العالقاات 

Liao et al., 2017)ب 
 تفتاااااااد يظر ااااااا  العالقااااااا  التبادليااااااا   اااااااائ الماؤاااااااد 
 ورف  ااير علااى ثئ المااادة ال ي ااتخدو ئ يالااس الاايول 
 اااااي التعاوااااا  واااااي تااااا  الورف  اااااائل  ل ااااائ يم وااااا ئ 
 تطاا  ر ياا ع وختلاا  واائ العالقااات ث  التبااادالت وااي 
تاااااا  واااااارف سل  تتاااااارا ح هااااااذ  العالقااااااات واااااائ تلاااااال 
العالقااات الماؤواا  علااى عماا د العواا  الر ااوي  )بوعيااي 
ايخالاااااااااض داااااااا دة العالقاااااااا  التبادلياااااااا   ااااااااائ الماؤااااااااد 
 الواارف س( إلااى العالقااات التااي تت ااا بالرماا  الوتبادلاا  
 االحتااااراا  التاااااأرار الوتبااااااده )بوعياااااى ارتالااااااع دااااا دة 

 Liden)العالقااا  التبادليااا   اااائ الماؤاااد  الوااارف س( 

and Maslyn, 1998). 

 لمد شهدت ال ي ات الواضي  تح الت عدادة  ي 
التيظيوااي تااائ واائ  ايهااا ت ااار اليظاارة  وداااه ال اال ل

واااائ الترتاااااز علااااى  اااالابات امخاااار ئ إلااااى االهتواااااا 
بالد ايااااب اإلادا ياااا ل  وحا لاااا  تيواتهااااا  ماااا ال  إلااااى 
تالشي هذ  ال ال ياتل  هياا ظهار واا يعارف بال ال ل 
التيظيوي اإلادا ي  الوشتق وئ علا اليالس اإلاداا ي 

 اي الوا ارد  الذن اهتا  درا   تيالي  تعظيا اال اتروار
البشاار   واائ خاااله تحماااق ر اهياا  الالاارد  اال اات اله 
ادور  لمدراتارل  التخالاا  وائ  طاأة الوعايااة التاي قاد 

؛ 7808ت ادااار الالااارد داخااا   اؤااا  العوااا  )ال اااردا نل 
Mazzetti et al., 2016 ; Costantini et al., 

 ب(2017
 يعت اار رثس الواااه اليال ااي إوتاادادا  ل اا  واائ علااا 
الاايالس اإلادااا ي  ال اال ل التيظيوااي اإلادااا يل حاااث 
ايظار لارثس الوااه اليال اي باعتباار  واله واا  يحادد وائ 
هاا  الالااردو ل  وااا الااذن ي ااتطيي ثئ يماابح علياارو ل 
 هاا   ااذلل اختلاا  عاائ تاا  واائ رثس الواااه البشاارن 

وااه االدتوااعي الذن يعتس وا يعر ر الالاردل  رثس ال
الااااذن يعتااااس واااائ الااااذن يعر اااار الالااااردل  رثس الواااااه 
الواااادن الاااذي يعتاااس واااا الاااذن يوتل ااار الالاااردل لاااذلل 
يوتاائ اليظاار إلااى رثس الواااه اليال ااي ت  ااال  يوتاائ 
للويظوااااا  وااااائ خاللهاااااا ثئ تح ااااائ  تطااااا ر و اردهاااااا 
البشاااار   واااائ ثداااا  تحماااااق وااااازة تيا  ااااي  )عاااا ضل 

  (.Park et al., 2017؛ ;780
اه و ضااااا ع االرتباااااا  الااااا ظيالي اهتوااااااا تواااااا يااااا

الباحرائ على ودي ال ي ات العشر الواضي  باعتباار  
واائ ث اارز الوالاااهيا التيظيوياا  اإلادا ياا   حاااث يعتااس 
هاذا الوالهاا ا حالا  إادا ياا   ااي تحمااق العواا  الواارتبل 
بال ظيال   التاي يشاعر العااولائ وائ خاللهاا بالحا يا ل 

بوهاااا العواا ل تااذلل   التالاااييل  اال اات راد عيااد المياااا
اتاااااايح االرتبااااااا  الاااااا ظيالي خلااااااق الالاااااارص للعاااااااولائ 
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للت ام  وي ت  وئ رف اا ها  زوالؤهاا بشات  ت اار 
وااااائ خااااااله تهاؤااااا   اؤااااا  تشاااااديعي   تحالاز ااااا  تاااااد ي 
العااااولائ إلاااى االهتوااااا الالعلاااي باااأدا  ال ظيالااا  بشااات  

 Zhang et al., 2014; Radstaak and)دااد 

Hennes, 2017)ب 
  االرتبااااا  الاااا ظيالي واااائ ثئ وعظااااا  تااااأتى ثهوياااا

الويظواااااات تااااادرل تواواااااا  ثيهاااااا بحادااااا  إلاااااى العاوااااا  
الورتبل د ديا    تر ا   عاطاليا    ظيالتر  ي الويظو ل 
 ذلاااال دياااار يشااااعر بالحواااااس يحاااا  تحماااااق ثهاااادا هال 
  لتااازا بميوهاااال   ااافدي عولااار بشااات  ث ضااا ل  يعوااا  
علااااى تحماااااق الوز ااااد واااائ يتاااااؤ  ادعواااااه الوتوااااازةل 

إلضا   إلى ايخالاض اليي  لتارل العوا  ديار  ا ف با
ابمى وي ويظوتر  يت ئ ودا عا  عئ ويتداتها  ي اها 

؛  Burke et al., 2009 اااي يدااااح ثعوالهاااا )

 (ب7807الو رجي  
 جياااا  علاااى االهتواااااا الاااذن حظااااى بااار و ضاااا ع 
د دة العالق  التبادليا  ا اائ الماؤاد  ورف  ايرل  الاد ر 

وائ دا دة العالقا  التبادليا   الذن يوتئ ثئ يحممار تا 
 اااااائ الماؤااااااد  ورف  ااااايرل  رثس الواااااااه اليال اااااي  ااااااي 
تح ائ االرتبا  ال ظياليل  انئ البحاث الحاالي ي اعى 
إلاااى تحلاااا  ثرااار داااا دة العالقااا  التبادليااا   اااائ الماؤااااد 
 ورف  ااير بأبعادهااا الوختلالاا  علااى االرتبااا  الاا ظيالي 
  لدي هاؤ  التور ض  ي الو تشااليات  الورا از الط يا

التابع  لداوع  الويما رةل واي تياا ه د ر رثس الوااه 
اليال اااااي   ماااااالر ثحاااااد وحاااااددات االرتباااااا  الااااا ظيالي 

( Moderator وت ارا    يطا  تالاعلياا  )وت اار ودعاده 
للعالقاااااا   ااااااائ داااااا دة العالقاااااا  التبادلياااااا   ااااااائ الماؤااااااد 
 ورف  ير  االرتبا  ال ظياليل حااث يأوا  ثئ ت ااعد 

لماااااحي بشااااات  عااااااال يتااااااؤ  هاااااذا البحاااااث المطااااااع ا
 الو تشااااااليات  الورا اااااز الط يااااا   داوعااااا  الويمااااا رة 
بشت  خاص على إدرال ثهوي  العالقا  التالاعليا   اائ 

دااا دة العالقااا  التبادليااا   اااائ الماؤاااد  ورف  اااير  رثس 
الوااااه اليال اااي  اااي تح اااائ دردااا  االرتباااا  الااا ظيالي 
لااااادي هاؤااااا  التوااااار ض  هاااااذ  الو تشااااااليات  الورا اااااز 

 الط ي ب 
لباحاااااث  يواااااا الاااااي اإلطاااااار اليظااااارن  يعااااارض ا

 الدرا ااااااات ال ااااااابم ل  وشااااااتل  البحااااااث  ت ااااااافالترل 
 ثهدا اااااارل  ثهواتاااااارل   ر ضاااااارل الااااااي ذلاااااال ت ضاااااايح 
لويهدي  البحثل  تمايا المدد  الربات  ي الومااايس 
الو اااتخدو  بااارل راااا عااارض ليتااااؤ  البحاااثل  وياقشااا  
لهااذ  اليتاااؤ   تال ااارهال  ت ضاايح لت ماايات البحااثل 

 وحددات البحثل  ت دهات لبح ث و تم لي ب ثخارا  
 النظري والدراسات السابق  أواًل  اإلطار

اتضااااااوئ اإلطااااااار اليظاااااارن  الدرا ااااااات ال ااااااابم  
ت ضااايح لوالااااهيال  ثبعااااد وت اااارات البحاااثل  عااارض 
لعدد وئ الدرا ات ال ابم  ذات المل  الوباشارة  هاذ  
الوت ااااارات  التااااي ثتيحاااات للباحااااث  رماااا  االطااااالع 

  ذلل على اليح  امتي:علاهال 
 اإلطار النظري  -1

  يااار يعاااارض الباحاااث والاااااهيال  ثبعااااد وت ااااارات 
 البحثل  ذلل على اليح  امتي:

جاااودة العالقااا  اليبادل ااا  باااين القائاااد  -1/1
 Leader-Memberومرؤوسااا ه  

Exchange (LMX) 
تمااااا ا يظر ااااا  العالقاااااات التبادليااااا   اااااائ الماؤاااااد   

 ورف  ااااير علااااى  تاااار  والادهااااا ثئ الاااارؤيس ث  الماؤااااد 
يطاااااا ر عالقااااااات وختلالاااااا  وااااااي تاااااا  الورف  ااااااائ ث  
التاااابعائل  جياااا  علاااى هاااذ  العالقاااات ايم اااا ثعضاااا  
الويظواااا  إلااااى ودواااا عتائل يطلااااق علااااى الودو عاااا  
اد لاااااى ادعضاااااا  داخااااا  الودو عااااا  ث  الودو عااااا  

 هاا الاذائ يوتل ا ئ  (In-Group)  وائ الماؤاد الومرجا
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خماؤص وشا ه  لخماؤص الماؤد   توااز ئ  دردا  
عاليااااا  وااااائ الرمااااا   الااااا ال   االحتاااااراا  االلتااااازاال ثواااااا 
الودو ع  الرايي   ت وى بادعضاا  خاارج الودو عا  

 (Out- Group)ث  الودو عااا  البعاااادة وااائ الماؤاااد 
 لتزو ئ بالوهااا  ها الذائ يعول ئ خارج داؤرة الماؤد   

الر ااوي  الوحااددة لهااا   مااا  لعمااد العواا  الر ااوي وااي 
درد  ثق  وئ الرم   ال ال   االحتراال  وائ راا  هاا ال 
يحمل ئ على دعا  اهتواا  رما  الماؤاد  ا  يحمال ئ 
 ماااال علااااى الووااااازات الوحااااددة لهااااا   مااااا  ل ظاااااؤالهال 
 لااذلل ت ماا  العالقاا   ااائ ثعضااا  هااذ  الودو عاا  

ؤي اااها بأيهاااا عالقااا  ذات دااا دة ويخالضااا   قاؤااادها  ر 
وماريااااااا   بعالقتااااااار الم يااااااا  واااااااي الودو عااااااا  اد لااااااااي 
(Vahidipour et al., 2016; Chen and Wu, 

 ب(2017
 قاااادوت ال تابااااات  الدرا ااااات العلوياااا  عاااادد واااائ 
التعر الات للعالق  التبادلي   اائ الماؤاد  ورف  ايرل  ماد 
 عر ااات علاااى ثيهاااا يوااايه  للمياااادة ارتاااز علاااى دااا دة
العالقااا   اااائ الماؤاااد  ورف  اااير حااااث تت قااا   عاليااا  
الميادة على ودي قدرة المادة  الورف  ائ على تط  ر 
عالقاااات شااارا   ق يااا   ايهواااا بواااا يعااا د بااااليالي علاااى 

 (،Graen and Uhl-Bien, 1995) الويظواا ي
  مالت على ثيها ي العالق  الشخماي  الوتبادلا   اائ 

الرمااا   االحتاااراا الماؤاااد  الوااارف سل التاااي تعتواااد علاااى 
 التاااااااأرار الوتبااااااااده   توااااااااز  هاااااااا ادعضاااااااا  داخااااااا  

 Liden and)الودو ع  عئ غارها وائ ادعضاا ي 

Maslyn, 1998)،   توااا عر اات علااى ثيهااا يعولياا
التباده الرياؤي  التاي يطا ر  هاا الماؤاد عالقتار واي تا  
واااارف سل  التأ اااااد علااااى ثئ عالقاااا  الماؤااااد غالبااااا  وااااا 

خارل  هياال عالقاات تبااده تختل  وئ ورف س إلاى  
عاليااا  الدااا دة ااااتا تط  رهاااا واااي بعاااض الورف  اااائل 
 ثخااري ويخالضاا  الداا دة اااتا تط  رهااا وااي ورف  ااائ 

  عر اات (،O'Donnell et al., 2012) خاار ئي 
علاااى ثيهاااا يالعالقااا  الوتبادلااا   اااائ الماؤاااد  ورف  اااير 
 التاااي تختلااا  وااائ وااارف س إلاااى  خااارل  تتااارا ح هاااذ  

العالقاااات الماؤوااا  علاااى عمااا د العوااا  العالقاااات وااائ 
الر وي  إلى تلل العالقات التاي تت اا بالرما  الوتبادلا  

 ,.Vahidipour et al)  االحتراا  التأرار الوتباادهي

2016). 

  ااي ضاا   التعر الااات ال ااابم  اتضااح ثئ العالقاا  
التبادلي   ائ الماؤد  ورف  ير تتم  بأيها رياؤي   ائ 

 ااادة وااائ ي عهاااا  لهاااا و ااات ن الماؤاااد  الورف  اااائل   ر 
داا دة وعااائل  يعتوااد يداحهااا علااى واادي الت ا ااق ث  
التشابر  ائ الخماؤص الشخماي   ثهاداف الطار ائل 
  ااا ف يعتواااد البحاااث الحاااالي علاااى التعر ااا  الاااذي 

باعتبار  ( Vahidipour et al., 2016) ت يتر درا  
ث راااار التعااااار   شااااو ال ل  يعتااااس ادبعاااااد  العياماااار 

 عالق  التبادلي   ائ الماؤد  ورف  يربالوختلال  لل
 لمااااد تعااااددت ال تابااااات  الدرا ااااات العلوياااا  ذات 
المااااااال  الوباشااااااارة بالعالقااااااا  التبادليااااااا   اااااااائ الماؤااااااااد 
 ورف  ااااايرل  اتضاااااح ثئ الدرا اااااات اد ليااااا  تيا لتهاااااا 

 Janssen)علااى ثيهااا والهاا ا ذات بدعااد  احااد  ماال 

and Yperen, 2004; Bernerth et al., 

2007; Li et al., 2012; Chaurasia and 

Shukla, 2013; Ahmed et al., 2014; 

Sharoni et al., 2015)  ل  ايوا تيا لتها الدرا اات
الحدارااا  الوعامااارة علاااى ثيهاااا والهااا ا وتعااادد ادبعااااد 
اتضااوئ ثبعاااد وختلالاا  تتوراا   ااي الو اااهو ل  الاا ال ل 

 ;Wang, 2016) التاااأرارل  االحتااااراا الوهيااااي 

Srivastava and Dhar, 2016; Sharifkhani 

et al., 2016; Kahrobaei and Mortazavi, 

2016; Liao et al., 2017; Chen and Wu, 

ل  اي اااااداوا  واااااي واااااا هااااا  وتباااااي  اااااي ثغلاااااب (2017
الدار ات ال ابم    ف اتياي البحاث الحاالي الوالها ا 
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وتعدد ادبعاد للعالقا  التبادليا   اائ الماؤاد  ورف  ايرل 
 لهذ  ادبعاد على اليح  امتي:   يوا الي ت ضيح

                                                             ( Contributions)المساهم   -1/1/1
عر اااااات الو اااااااهو  علااااااى ثيهااااااا يإدرال  تماااااا ر 
لوماادارل  اتدااا ل  داا دة اليشااا  الو داار يحاا  العوااا  
الذن ا ذلر ت  طرف وئ ثطارف العالقا  الرياؤيا  وائ 
ثداااااااااااا  تحماااااااااااااق ادهااااااااااااداف الوشااااااااااااترت   ايهواااااااااااااي 
(Khamphroh and Ussahawanitchakit, 

ب ارتااااز هااااذا البدعااااد علااااى ثهوياااا  ال اااال تيات (2016
 ي تط  ر  تح ائ العالق  التبادلي  الورتبط  بالعو  

 اااائ الماؤاااد  ورف  ااارل بوعياااى إلاااى ثن وااادي ي ااااها 
الوااارف س  اااي تحوااا  و اااؤ ليات  وهااااا العوااا  التاااي 
ت اااااا ئ خااااااارج ال ماااااا  الاااااا ظيالي ث  عماااااا د العواااااا  
الر ااوي ل  بالوراا  إلااى ثن واادن ااا  ر الماؤااد الواا ارد 
الالزواا  إلتواااا الوهاااا  التااي تتضااوئ الواا ارد الوادياا  

راا  دعااا الوازايياا ل  الواا ادل  الوعااداتل  ضااال  عاائ و
ويح الوز د وئ الالرص  الادعا  االهتوااا  الوعل واات 

 ,.Vahidipour et al؛  ;780)روضاااائل 

2016.) 

                                                                          (Loyalty)الوالء  -1/1/2
عاارف الاا ال  علااى ثياار ي الواادي الااذي ااادعا تاا  
واائ الماؤااد  الواارف س بعضااها الاابعض بشاات  علياايل 

 Liden and) على الو ت  ائ الوهياي  الشخمايي 

Maslyn, 1998) ب  يشاااار هااذا البدعاااد إلااى الوااادي
الاااذن يتاااا ئ  يااار تاااا  واااائ الماؤاااد  الواااارف س واااا الائ 
لبعضهوا البعضل  لل ال  د ر هاا  ي تح ائ  دعاا 

عالق  التبادلي  حاث ي تخدا تاأداة والاادة  اي تحدااد ال
ثي اع الوهاا التاي ت تا  للورف  اائل  وائ الواردح ثئ 
الماؤااااد يوااااا  إلااااى الورف  ااااائ الوخلمااااائ  الواااا الائ 
للمياا بالوهاا التي اتطلب  اها العو  درد  ت ار وائ 

 Vahidipour et)اال اتماللي  ث  تحوا  الو اؤ لي  

al., 2016; Liao et al., 2017)ب 
                                                                             (Affect)اليأثير  -1/1/3

يشاااار التاااأرار ث  العاطالااا  إلاااى يالوااا دة الوتبادلااا  
 اائ الماؤاد  ورف  ايرل  الوعتواادة بشات  ث ا اي علااى 
الداذ يااا  الشخماااي   ايهواااا ث راااار وااائ العوااا   الماااايا 

  رتااز هااذا البدعااد  (.Sin et al., 2009)الوهيياا ي 
علاى الواا  الشااخص الوتبااده  ااائ الماؤاد  ورف  اايرل 
 علاااى  ااا ا  الورااااه رجواااا يتااا ئ لااادي تااا  وااائ الماؤاااد 
 الورف س يالس االهتواوات خارج يطااد العوا   هاذا 
 ااااااد ر  از ااااااد واااااائ المااااااداق   قاااااا ة العالقاااااا  ومارياااااا   

اختلااا  بالعالقاااات بالعوااا ل  بالتاااالي  ااانئ هاااذا البعاااد 
تواوا  عئ بدعد الو ااهو  حااث ثيار ثقا  ارتباطاا  باأدا  

 ,Liden and Maslyn)الورف  ااائ  ااي العواا  

1998; Kasekende, 2017). 
 Professional)االحيرام المهناي  -1/1/4

Respect)                                       
يشاااااار االحتاااااراا الوهياااااي إلاااااى يإدرال ث  تمااااا ر 

طااارف وااائ طر اااي العالقااا  التبادليااا   لدردااا   ياااا  تااا 
لل ااوع  الوهيياا  داخاا     ث  خااارج الويظواا ل  تواااز  

 (.Liden and Maslyn, 1998) اي ودااه عولاري
إئ هااااذا اإلدرال قااااد يعتوااااد علااااى ال يايااااات التار خياااا  
الوتعلمااا  باااالالرد ورااا  التداااارب الشخماااي  واااي الالاااردل 
 الوالحظااااات التااااي اااااتا ت اااادالها عاااائ الالاااارد داخاااا  

ج الويظو ل  الد اؤز التي حم  علاهال  غارهاا  خار 
وااائ ادشااايا  التاااي يحممهاااا الالااارد  تااافرر  اااي  اااوعتر 
الوهييااا ل  بالتاااالي  وااائ الووتااائ ت ااا  ئ تمااا ر عااائ 
االحتااراا الوهيااي للالاارد ق اا  العواا  وعاار ث  حتااى ق اا  

 ;Liden and Maslyn, 1998)اللماااا  بااار 

Khamphroh, 2016). 
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رأس الماااااااااااااااااااااااااااال النحساااااااااااااااااااااااااااي  -1/2
(Psychological Capital)                                             

رثس الواااه اليال ااي ثحااد االتداهااات الحداراا   يعااد
ي اا يا   ااي وداااه ال اال ل التيظيواايل  هاا  تطاا ر لوااا 
يدعرف بال ل ل التيظيوي اإلاداا ي  الوشاتق وائ علاا 

 Martinالاايالس اإلادااا ي الااذن قدواار عااالا الاايالس 

Seligman ث دعاااا إلاااى ضااار رة الترتااااز علاااى حاااا
ا تشاااف  تيوياا  الد ايااب اإلادا ياا  لال ااراد  اادال  واائ 

 Mazzetti)الترتاز على تحلا  ثخطاؤها   ل ياتها 

et al., 2016; Park et al., 2017). 
 عاارف رثس الواااه اليال اااي بأياار يالحالاا  اليال اااي  
اإلادا ياا  للالاارد الما لاا  للتطاا  رل  التااي تتواااز بأرجعاا  

ص هااي اوااتالل الرماا  )ال الااا ة الذاتياا ( لتمااديا خماااؤ
الدهااااا د الضااااار ر   وااااائ ثدااااا  اليدااااااح  اااااي الوهااااااا 
المااااعب ل  الميااااااا بالو ااااااهوات اإلادا يااااا  )التالاااااافه( 
الالزوااااا  لليدااااااح  اااااي ال قااااات الحاضااااار  الو اااااتم  ل 
 الورا رة يح  تحمااق ادهاداف )ادوا (  ادعاادة ت ديار 

رد علاااااى الو ااااارات يحاااا  تلااااال ادهاااادافل  قااااادرة الالاااا
االرتاااداد ث  العااا دة لحالتااار الط يعيااا  )الور يااا ( عياااد 
تعرضااااار للوشاااااتالت ث  الوحااااائ  اااااي  ااااا ا  تحمااااااق 

ل توااا عاارف (Luthans et al., 2007) اليداااحي
علااى ثياار يودو عاا  الوشاااعر اليال ااي  اإلادا ياا  التااي 
تيتااااب الو ظااا ل  تدعلااار يشاااعر بادوااا   اااي تحمااااق 
ثهدا اااارل  التالااااافه بشااااأئ و ااااتم لر الاااا ظياليل  ز ااااادة 
قدرتر على الت ا    رع  الع دة إلى حالتر الط يعي  
إبائ تعرضر دزوات ث  وشتالت داخا   اؤا  العوا ل 

علاى الميااا بواا يتلا  بار وائ وهااا وي قياعتر بمدرتر 
(ل   ااا ف يعتواااد البحاااث 7808 يدااااحي )ال اااردا نل 

 Luthans)الحالي على التعر   الذي قدوتر درا   

et al., 2007)  باعتباار  ث رار التعاار   شاو ال ل تواا
 ؛  ورادعا يعتس ادبعاد الوختلال  لرثس الواه اليال ي

عااد رثس العداد وئ ادد ياات ال اابم  لل قا ف علاى ثب
الواااه اليال ااي اتضااح ثئ غال ياا  هااذ  ادد يااات تتالااق 
علااااى ثئ هياااااال ثرجعااااا  ثبعاااااد ث ا اااااي  لااااارثس الوااااااه 
اليال ااااااي هااااااي ال الااااااا ة الذاتياااااا ل  التالااااااافهل  ادواااااا ل 

 ;Goertzen and Whitaker, 2015) الور يا  

Karatepe and Karadas, 2015; Joo et al., 

2016; Mazzetti et al., 2016; Erbasi and 

Ozbek, 2016; Park et al., 2017; 

Costantini et al., 2017; Chen, 2017; Joo 

and Lee, 2017)   ل   يواااا الاااي ت ضااايح لهاااذ
 ادبعاد على اليح  امتي: 

-Self)الكحاااااااااااااااااءة ال اي اااااااااااااااا   -1/2/1

Efficacy)                                                           
قاادا والهاا ا ال الااا ة الذاتياا  واائ ق اا  عااالا الاايالس 

Bandura  ضااااااااااوئ يظر اااااااااا  اإلدرال  >><0عاااااااااااا
االدتواااعيل  عر اات ال الااا ة الذاتياا  علااى ثيهااا قياعاا  
الالاارد ث  رمتاار علااى حشااد  ت ظااا  الااد ا ي  ومااادر 
اإلدرال  ادعواه الالزوا  لتيالااذ وهوا  وحاددة  يدااح 

تياا  ايعتاااس  ااي ظاا   اؤاا  وعاياا ل  توراا  ال الااا ة الذا
لوعتماادات الالاارد  خماا ص قدراتاار اإلدرا ياا   الدا عياا  
الذاتي ل إضاا    إلاى احتوااالت إتوااا الوهااا الوطل با  
وياااااار  يداااااااح ب ااااااض اليظاااااار عاااااائ الظاااااار ف ال اؤاااااا  
الوحيطاااا  باااارل  بالتااااالي  اااانئ العاااااولائ ذ ن ال الااااا ة 
الذاتيااا  الورتالعااا  اختاااار ئ الوهااااا التاااي تحتااا ن علاااى 

دن  ي ترور ئ ده دها  ي إيداز قدر ت ار وئ التح
تلااال الوهااااا   راااا ر ئ ثرياااا  الوحااائ التاااي ا اده يهاااا 
(Goertzen and Whitaker, 2015; Joo and 

Lee, 2017)ب 
                                                                       (Optimism)اليحاؤل  -1/2/2

عاارف التالاااافه علااى ثيااار يواال التال اااار اإلاداااا ي 
الذن ادردي ادحداث اإلادا يا  إلاى اد اباب الداخليا  
الداؤواا   الو ااتورةل  ااي حااائ ادردااي ادحااداث ال اال ي  
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إلااااى ث ااااباب خاردياااا   ت اااا ئ بوراباااا  ثحاااادارا  وفقتاااارل 
 يدع اار التالااافه عاائ ت قعااات اد ااراد لليتاااؤ  اإلادا ياا  

 ااي اد قااات الوختلالاا ل لااذلل  ااي الو اقاا  الوختلالاا    
 ااانئ الوتالااااؤلائ اتوااااز ئ باااأئ لاااداها ت قعاااات إادا يااا  
عائ وخرداات ثحاداث وعايا ل   فويا ئ بمادرتها علااى 
تحمااااااااق اليدااااااااح  اااااااي ودااااااااالت عداااااااادةل  الرباااااااات 
 اال تورار     ي تحماق هذا اليدااحل  عياد تعرضاها 
للالشااا  ا ادهااا ئ ذلااال الالشااا  وااائ خااااله العدااااد وااائ 

ر الوحد دة ديها ادرت ئ ثئ الالش  ال اإل هاوات غا
يوااا اردااي إلااى شااي   ااي الو قاا  يال اار  يعاا د إلاااها  اد
(Luthans et al., 2008; Corner, 2015; 

Mazzetti et al., 2016). 

                                                                               (Hope)األمل  -1/2/3
يشار ادو  إلى حال  تحالاز   إادا ي  ت اتيد إلاى 
الشع ر الو تود  بشات  تالااعلي وائ الطاقا  الو دها  
يحااااااا  الهااااااادفل  التخطااااااايل لوما لااااااا   تحمااااااااق هاااااااذ  
ادهااااادافل  يدع ااااار ادوااااا  عااااائ حالااااا  وااااائ الدا عيااااا  
اإلادا ي  التاي تعتواد علاى رالرا  ع اوا  ث ا اي  هاي 

الو دها  يحاا  تحدااد ادهادافل  قا ة التالتااار )الطاقا  
الهااادف التاااي يوتااائ اعتبارهاااا بورابااا  قااا ة اإلرادة التاااي 
يوتااااااائ وااااااائ خاللهاااااااا تحمااااااااق ادهاااااااداف(ل  تحدااااااااد 
الو ااااارات )التخطااااايل لتحداااااد ال  ااااااؤ  التااااي يوتااااائ 
ا تخداوها لتحماق ادهداف(ل لذلل  نئ اد اراد الاذائ 
يوتل ااااا ئ ادوااااا  غالباااااا  واااااا ااااااتا حالااااازها وااااائ خااااااله 

ات لتطاا  ر الطاارد لل ماا ه شااع رها باااوتال ها الماادر 
إلى وا ارغ ا ئ  اي تحميمار  التاي توادها بالمادرة علاى 
خلق و ارات  دال  تدا  تحماق ثهدا ها إذا وا حدرت 
وع قااااااات ضااااااد و ااااااارها الرؤي ااااااي الااااااذن تااااااا ت يياااااار 
(Luthans et al., 2004; Luthans et 

al.,2006). 

 

 

 

المرونااااااا  / اسااااااايعادة الياااااااوازن  -1/2/4
(Resiliency)                                                  

عر ااات الور يااا   اااي علاااا الااايالس اإلاداااا ي علاااى 
ثيها رد الالع  اإلادا ي الذن ا دير الالارد عائ تعرضار 
لالزواااااات  الوشاااااتالتل   اااااي وحا لااااا  لتط ااااااق هاااااذا 
الواله ا  ي  اؤ  العو   ماد عر ات الور يا  علاى ثيهاا 

ث  العااا دة واارة ثخااارن قاادرات يال ااي  إادا يااا  لالرتااداد 
وااائ العمبااااتل  عااادا التأ ااادل  الماااراعل  الالشااا ل  ااا  
حتااااى  ااااي الت ااااارات اإلادا ياااا   التماااادا الااااذن يحمماااار 
الالاااااااردل  ز اااااااادة الو اااااااف ليات الولمااااااااة علاااااااى عاتمااااااار 

(Luthans et al., 2004; Joo et al., 2016) 
 تختل  الور ي  عئ ادبعاد ادخري لرثس الوااه 

تعت ر بوراب  رد  عا   لايس وباادرة اليال ي يظرا  ديها 
توااااا هاااا  الحاااااه بالي ااااب  لل الااااا ة الذاتياااا ل  التالااااافهل 
 ادوااا ل  بوعياااى  خااار  ااانئ الور يااا  تورااا  ا اااتداب  
لالحااااااداث  جخاماااااا  الوع قاااااا  ويهااااااا  لاااااايس ماااااايي 
ادحاداثل  عياادوا ا اداار اد اراد ث  الدواعاا  وع قااات 
ثرياااا  ثداؤهاااا للوهااااا الوطلااا ب إيدازهاااال  ااانئ الوااادي 
الااذن عيااد  يعاا د اد ااراد واارة ثخااري ب اارع   بالعالياا  
يتاااا ئ هاااا  يااااات  الور ياااا ل  بالتااااالي  اااااد راد الااااذائ 
يوتل اا ئ الور ياا  يوالاا ئ دئ يت ياا ا ث راار تالااا ة  ااي 
خ رات الحياة الوتي ع  بواا  اي ذلال إوتاييا  التطا  ر 
 ااااي العداااااد واااائ خ اااارات الحياااااة الوتي عاااا   ااااي ظاااا  

تهدااااااد )إ اااااراهيال ظااااار ف قاااااد اتعرضااااا ئ  اهاااااا إلاااااى 
 (ب;780؛ ع ض 7808
 Job)االريباااااااااط الااااااااوظ حي  -1/3

Engagement)                                   
وااااااااائ ث اؤااااااااا   (Kahn, 1990)تعت ااااااااار درا ااااااااا  

الدرا ااات العولياا  التااي قاادوت والهاا ا االرتبااا  حاااث 
قدوتر على ثير االرتباا  الشخماي الاذن عارف علاى 
ثير يايخارا  ثعضاا  الويظوا   اي ثد ار علوهاال  وائ 
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خاااله االرتبااا   اانئ الالاارد ي ااتخدا  يع اار عاائ يال اار 
د ااااااديا ل  ذهييااااااا ل  عاطاليااااااا  ثريااااااا  ثدا  د ر يل توااااااا 

الث شاااار   ت ضااااح واااادي حااااددت يالااااس الدرا اااا  راااا
ارتبااااا  اد ااااراد بالعواااا   هااااى إدرال وعيااااى ال ظيالاااا  
)شاااع ر الو ظااا  باااأئ واااا يمااا ا بااار وااائ عوااا  شاااي  
ددار باالهتواا  والاد  ذات قيو (ل  ال الو  اليال اي  
)الشااااع ر بالرماااا   ادوااااائ  ااااي العواااا (ل  اإلتاحاااا  ث  
التاااا ا ر )الشااااع ر  تاااا ا ر الواااا ارد اليال ااااي ل  الوادياااا  

 ,Joo and Lee)لمياااا بوهاااا العواا ( الالزواا  ل

2017; Knight et al., 2017). 

  ااااي ضاااا   ذلاااال تيا لاااات العداااااد واااائ ال تابااااات 
 الدرا اااات العلوياااا  والهاااا ا االرتبااااا  الاااا ظيالي حاااااث 
عارف علاى ثيار يحالاا  إادا يا  ورتبطا  بالعوا  يشااعر 
واائ خاللهااا الالاارد بااأئ العواا  اتول اارل  يوتاائ  مااالها 

هاااااي الحا يااااا ل  التالااااااييل وااااائ خااااااله رالرااااا  ثبعااااااد 
 عاارف  (،Schaufeli et al., 2006)  االيهواالي

على ثير يالدرد  التاي التازا  هاا الالارد عاطالياا    تر اا  
تدااااا  ويظوتاااارل ث   ظيالتاااارل  ال ااااعي ل ااااذه الدهاااا د 

 Zhang et)اإلضااا ي  واائ ثداا  إيداااز ادعواااهي 

al., 2014)،  توا عارف االرتباا  الا ظيالي علاى ثيار
و ظ  بويظوتارل  رغ تار  اي  اذه ثقماى يالتماد ال

 De)وده د  هدف تحماق اليتاؤ  ادهداف الورد ةي 

Clercq et al., 2014)،  اا ف يعتوااد البحااث  
الحاااااااااالي علاااااااااى التعر ااااااااا  الاااااااااذي قدوتااااااااار درا ااااااااا  

(Schaufeli et al., 2006)  باعتباااار  ث رااار
التعااااااار   شااااااو ال ل توااااااا يعتااااااس ادبعاااااااد الوختلالاااااا  

العدااااد وااائ ادد يااااات  ورادعاااا ؛  بلالرتباااا  الااا ظيالي
ال اابم  لل قا ف علاى ثبعاااد االرتباا  الا ظيالي اتضااح 
ثئ غال ياا  هااذ  ادد يااات تتالااق علااى ثئ هيااال رالراا  
ثبعااااد ث ا اااي   هاااي الحا يااا  )الحوااااس  اااي العوااا (ل 
 التالايي )االهتواا بالد ر(ل  االيهوال )اال ت راد  ي 

 ;Karatepe and Karadas, 2015)العواا ( 

Breevaart et al., 2015; Els et al., 2016; 

Joo et al., 2016; Costantini et al., 2017; 

Chen, 2017; Wang et al., 2017; 

Gutermann et al., 2017; Radstaak and 

Hennes, 2017; Knight et al., 2017)  ل
   يوا الي ت ضيح لهذ  ادبعاد على اليح  امتي: 

                 (Vigor)الحيو    -1/3/1
تشااااااار إلااااااى الو اااااات يات الورتالعاااااا  واااااائ الطاقاااااا  
 الور ياا  الذهييااا  ثريااا  العوااا ل  ا ااتعداد الالااارد ل اااذه 
الوز د وئ الدهد  ي العو ل  المدرة على الورا رة عيد 

 ;Els et al., 2016)و ادهاااا  المااااعاب 

Sepdiningtyas and Santoso, 2017)ب 
                                           (Dedication) اليحاني -1/3/2

يشااار إلااى وشااارت  الالاارد بماا ة  ااي إيداااز وهاااا  
العوااا ل  الشاااع ر بأهويااا  الاااد ر الاااذن يمااا ا بااار  اااي 
ح ا اااار بااااالالخر  التحاااادن عيااااد ووار اااا   ويظوتاااارل  اد

 ,Chen, 2015; Erbasi and Ozbek)عولار 

2016). 

                             (Absorption) االنهماك -1/3/3
يشار إلى الشع ر بالترتاز ال اوا   اي العوا ل   
 ي العو  لدرد  ثئ ال قت ايمضي ب رع ل  مع ب  

 ;Els et al., 2016) ماا  الاايالس عاائ العواا  

Erbasi and Ozbek, 2016). 

 الدراسات السابق   -2
يعاااااارض الباحااااااث  ااااااي الدرا ااااااات ال ااااااابم  ثهااااااا 
الدرا ااااات  ال تاباااااات العلويااااا  ذات المااااال  الوباشااااارة 

 يوتائ تمايا  هاذ  الدرا اات  اي بوت ارات البحثل 
راااالث ودو عاااات رؤي ااا ل تتياااا ه الودو عااا  اد لاااى 
الدرا ااات التااي ا ااتهد ت العالقاا   ااائ داا دة العالقاا  

الااا ظياليل التبادليااا   اااائ الماؤاااد  ورف  اااير  االرتباااا  
 ايوااااا ت ااااتعرض الودو عاااا  الرايياااا  الدرا ااااات التااااي 
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العالقاااا   ااااائ رثس الواااااه اليال ااااي  االرتبااااا   تيا لاااات
الااا ظياليل ثواااا الودو عااا  الرالرااا   تعااارض الدرا اااات 
التااي تيا لاات العالقاا   ااائ داا دة العالقاا  التبادلياا   ااائ 
الماؤااااد  ورف  اااايرل  رثس الواااااه اليال اااايل  االرتبااااا  

 الي عرضا  و دزا  لهذ  الدرا ات:ال ظياليل   يوا 
الدراساااات الياااي يناولااات العالقااا   -2/1

اليبادل   بين القائد  بين جودة العالق 
 ومرؤوس ه واالريباط الوظ حي

أجريااات العدياااد ماااان الدراساااات ب ااارض يحديااااد 
اليبادل   بين القائد  طب ع  العالق  بين جودة العالق 
 مااد ت ماالت درا اا   ،ومرؤوساا ه واالريباااط الااوظ حي

(Cheng et al., 2013)  إلاى ثئ تا ا ر  ال تيات
داا دة العالقااا   اااائ الماؤااد  ورف  اااير اااايعتس إادا ياااا  
علااى االرتبااا  الاا ظيالي للعاااولائ )الحا ياا ل  التالاااييل 
 االيهوااااال(  ااااي عاااادد واااائ الويظوااااات العاولاااا   اااااي 
قطاعاااااااااات وختلالااااااااا   تااااااااااا ائل  ث ضاااااااااحت درا ااااااااا  

(Agarwal, 2014) ة العالقا  التبادليا   اائ ثئ د د
الماؤد  ورف  ير تفرر إادا ياا  علاى االرتباا  الا ظيالي 
ادواار الااذي ااايعتس علااى تح ااائ ال اال ل اال ت ااارن 
للعااولائ  ااي الويظوااات العاولا  بمطاااع الخاادوات  ااي 

 Burch and)الهياادل توااا ثظهاارت يتاااؤ  درا اا  

Guarana, 2014)   ثئ تاااا ا ر  اااال تيات العالقاااا
ائ الماؤاااد  ورف  اااير )الو ااااهو ل  الااا ال ل التبادليااا   ااا

 التااااأرارل  االحتااااراا الوهيااااي( ااااافدن إلااااى وز ااااد واااائ 
االرتبااااا  الاااا ظيالي )الحا ياااا ل  التالاااااييل  االيهوااااال( 
لااااادي العااااااولائ بويظواااااات تماااااييي الت ي ل دياااااا  اااااي 

 (Meng and Wu, 2015) ال راز ا ل  جايات درا ا 
ؤاد  ورف  اير ثئ ت ا ر د دة العالق  التبادلي   اائ الما

تاافدن إلااى تيوياا  ثبعاااد االرتبااا  الاا ظيالي )الحا يااا ل 

 التالاااااييل  االيهوااااال( لاااادي العاااااولائ  ااااي الواااادراس 
 بالمائب

 ,.Sharoni et al) ثشاااارت يتااااؤ  درا ااا  

إلااى  داا د عالقاا  وعي ياا  إادا ياا   ااائ تاا ا ر  (2015
د دة العالق  التبادلي   ائ الماؤد  ورف  اير  االرتباا  

 ,.Breevaart et al) ث اادت درا اا   الاا ظياليل

علااااى  داااا د تاااااأرار وعياااا ن إادااااا ي لدااااا دة  (2015
العالقاا  التبادلياا   ااائ الماؤااد  ورف  ااير علااى االرتبااا  
الاااا ظيالي لضاااابا  الشاااارط   ااااي ه لياااادا ادواااار الااااذن 
اااافدي إلاااى تح اااائ اددا  الااا ظيالي لهااافال  الضااابا ل 

 ,De Oliveira and De silva)  دادت درا ا  

ثئ تااا ا ر  ااال تيات دااا دة العالقااا  التبادليااا   (2015
 ااائ الماؤااد  ورف  ااير ااافدن إلااى وز ااد واائ االرتبااا  
الاااا ظيالي للعاااااولائ لاااادي العاااااولائ بالويظوااااات غااااار 
الهاد اا  للاارجح  ااي ال راز اا  ادواار الااذن ااايعتس علااى 
تملاااااا  ي اياااااا تااااارل العوااااا   هاااااذ  الويظوااااااتل تاااااذلل 

داا د إلااى    (Els et al., 2016)ت ماالت درا اا  
تااأرار وعياا ن إادااا ي للاادعا التيظيوااي الواادرل علاااى 
تح ااائ داا دة العالقاا  التبادلياا   ااائ الماؤااد  ورف  ااير 
ادوااااار الاااااذن اااااافدن إلاااااى تح اااااائ دردااااا  االرتباااااا  
بال ظيالااااااا  )الحا يااااااا ل  التالااااااااييل  االيهواااااااال( لااااااادي 
 العاولائ بمطاع الخدوات الوالي   ي دي ب ث ر مياب 

 (Garg and Dhar, 2017) ثظهارت درا ا  
ثئ تاا ا ر  اال تيات داا دة العالقاا  التبادلياا   ااائ الماؤااد 
 ورف  اااير اااافدن إلاااى ز اااادة شاااع ر العاوااا  بأهويااا  
الد ر الذي يم ا برل  ا تعداد  ل ذه الوز د وئ الدهد 
 ااااي العواااا ل  الشااااع ر بااااالترتاز ال اواااا  عيااااد المياااااا 
بالوهاااا الوختلالاا ل ادواار الااذن ااايعتس علااى تح ااائ 

ت ااارن للعاااولائ بمطاااع ال ياا ل  ااي الهياادل ال اال ل اال 
( Khan and Malik, 2017)تواا ت مالت درا ا  

إلااى يتااااؤ  شااا ير والادهاااا ثئ تااا ا ر  ااال تيات العالقااا  
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التبادلياااا   ااااائ الماؤااااد  ورف  ااااير ي اااااعد علااااى ثبعاااااد 
االرتباااا  الااا ظيالي الوتورلااا   اااي )الحا يااا ل  التالااااييل 

ئ  ال تيات  االيهوال(  التي  د رها تفدن إلاى تح اا
الو اطيااا  التيظيويااا ل  تبااااده الوعاااارف  اااائ العااااولائ 
بمطاااع ت ي ل ديااا الوعل وااات  ااي با  ااتائل  ثشااارت 

 ,Sepdiningtyas and Santoso)يتااؤ  درا ا  

إلى ثئ ت ا ر  ل تيات العالقا  التبادليا   اائ  (2017
الماؤااااااد  ورف  ااااااير ي اااااااعدها علااااااى تح ااااااائ درداااااا  

الاذن اايعتس علاى تح اائ االرتبا  بال ظيالا ل ادوار 
اددا  الاا ظيالي لهاؤاا  التواار ض  نحاادي الو تشاااليات 

 العاول   ي ثيد ي ياب 
 ,Radstaak and Hennes) ت مالت درا ا  

إلااااى ثئ داااا دة العالقاااا  التبادلياااا   ااااائ الماؤااااد  (2017
 ورف  اااااير تااااافرر إادا ياااااا  علاااااى االرتباااااا  الااااا ظيالي 
ائ )الحا يااااااا ل  التالااااااااييل  االيهواااااااال( لااااااادي العااااااااول

بشاارتات ال ر ااد  ااي ه لياادال  أ اادت الدرا اا  علااى ثئ 
العالق   ائ الماؤد  تابعير الماؤو  على الرم   االحتاراا 
 الاا ال  ت اااعد  اااي تح ااائ دردااا  االرتبااا  بال ظيالااا  

 Gutermann et) ي هذ  الشرتاتل  جايت درا   

al., 2017)  ثئ تا ا ر العالقاا  التبادليا  ذات الداا دة
اؤاااد  ورف  اااير تااافدن إلاااى وز اااد وااائ العاليااا   اااائ الم

االرتبااااا  بال ظيالاااا  )الحا ياااا ل  التالاااااييل  االيهوااااال( 
ادوااار الاااذي اااايعتس علاااى تح اااائ اددا  الااا ظياليل 
 تملا  وعدالت د رائ العوا  للعااولائ  اي الويظواات 

 العاول  بمطاع الخدوات  ي ثلوايياب
الدراسااات اليااي يناولاات العالقاا  بااين  -2/2

 واالريباط الوظ حي النحسيرأس المال 
أجريااات العدياااد ماااان الدراساااات ب ااارض يحديااااد 
طب عااا  العالقااا  باااين رأس الماااال النحساااي واالريبااااط 

 Karatepe and)ل  مااد ت مالت درا اا  الااوظ حي

Karadas, 2015)  إلاااى وعي يااا  تاااأرار ثبعااااد رثس
الوتورلاا   ااي ال الااا ة الذاتياا ل  التالااافهل  الواااه اليال ااي

علاى دردا  ارتباا  العااولائ بمطااع  ادو ل  الور يا  
الاليادد  ي ر واييال  ثئ بدعد التالافه ه  ث رر ادبعاد 
تأرارا   ي تح ائ درد  ارتبا  العاولائ بال ظيال   هذا 
المطاع الير بدعد الور ي ل راا ال الاا ة الذاتيا ل  ادوا ل 

إلاى  (Paek et al., 2015) تاذلل ت مالت درا ا 
 دااا د عالقااا  وعي يااا  إادا يااا   اااائ ثبعااااد رثس الوااااه 
اليال اااايل  االرتبااااا  الاااا ظيالي لاااادن العاااااولائ بمطاااااع 
الالياادد  اي ت ر اال  ثئ بدعاد التالاافه ها  ث رار ادبعااد 
تأرارا   اي تح اائ دردا  ارتباا  العااولائ  هاذا المطااع 
اليااار بدعاااد الور يااا ل  ادوااا ل راااا ال الاااا ة الذاتيااا ل تواااا 

إلاى ثئ تا ا ر ثبعااد ( Chen, 2015) ا  ت ملت در 
رثس الواااه اليال ااي ااافرر إادا يااا   ااي درداا  االرتبااا  
بال ظيالااا  ادوااار الاااذي اااايعتس إادا ياااا  علاااى تح اااائ 
اددا  الاااا ظيالي للعاااااولائ  اااااي شاااارتات االتمااااااالت 

  تاا ائب
إلى  (Joo et al., 2016) ثظهرت يتاؤ  درا   

ت  وباشاار  ااي ثئ ثبعاااد رثس الواااه اليال ااي تاافرر بشاا
االرتبااااا  الاااا ظيالي للعاااااولائ بالشاااارتات العاولاااا   ااااي 
ت ر اااااال  بشااااات  غاااااار وباشااااار وااااائ خااااااله الوت اااااار 
ال  ااااااايل الوتورااااااا   اااااااي التوتاااااااائل  ث ااااااادت درا ااااااا  

(Mazzetti et al., 2016)  علاى ثئ تا ا ر ثبعااد
رثس الواه اليال ي )ال الا ة الذاتي ل  التالافهل  ادو ل 

دردا  شاع ر العااولائ  اي   الور ي ( افدي إلاى ز اادة
وتااادر التدزؤاا   نيطاليااا  بأهوياا  الااد ر الااذي يم واا ئ 
باار داخاا  هااذ  الوتااادرل  ز ااادة رغ ااتها  ااي ا ااتروار 
دهاااا دها  طاقااااااتها  اااااي العوااااا ل  ث ضاااااحت درا ااااا  

(Erbasi and Ozbek, 2016)  ثئ تاااال  وااائ
تأبعاااااااد رثس الواااااااه  –التالااااااافهل  ادواااااا ل  الور ياااااا  

ً  علاااااى االرتباااااا  الااااا ظيالي تااااافرر وعي يااااا -اليال اااااي ا 
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للعااااولائ  اااي إحااادي الداوعاااات الترتيااا ل د ئ  دااا د 
وراا  هااذا التااأرار لبدعااد ال الااا ة الذاتياا  علااى االرتبااا  

 ال ظياليب 
 ,Karatepe and Avci) ثشاارت درا ا  

إلى ثئ ثبعاد رثس الواه اليال ي الوتورل   ي  (2017
ال الااااا ة الذاتياااا ل  التالااااافهل  ادواااا ل  الور ياااا  تاااافرر 
بشااات  وباشااار علاااى دردااا  االرتباااا  الااا ظيالي لهاؤااا  
التواار ض بالو تشاااليات الحت وياا   ااي ق اارص ادواار 
الذي ايعتس  ل يا  علاى الرغبا   اي تارل العوا   هاذ  

 ,.Gupta et al)الو تشااالياتل  ت ماالت درا اا  

 إلااى وعي ياا  تااأرار ثبعاااد رثس الواااه اليال ااي (2017
على االرتبا  ال ظيالي للعااولائ بالويظواات الوختلالا  
 ااي الهيااد ادواار الااذي ااايعتس إادا يااا  علااى تح ااائ 
 اال تيات الو اطياا  التيظيوياا ل  ثشااارت يتاااؤ  درا اا  

(Park et al., 2017)   إلاى  دا د عالقا   وعي يا
إادا ياااااا  وباشاااااارة  ااااااائ ثبعاااااااد رثس الواااااااه اليال اااااايل 
 االرتبااا  الاا ظيالي لاادن العاااولائ بالشاارتات العاولاا  

 ,Joo and Lee) ااي ت ر ااال  ث ضااحت درا اا  

ثئ تااااا ا ر ثبعااااااد رثس الوااااااه اليال اااااي اااااافرر  (2017
إادا يااااا   ااااي درداااا  االرتبااااا  بال ظيالاااا  ادواااار الااااذي 

على تح ائ الرضا ال ظيالي للعااولائ ايعتس إادا يا  
  ي بالشرتات الوختلال   ي ت ر اب

 داا د  (Wang et al., 2017) جايات درا ا  
عالقاا  وعي ياا  إادا ياا   ااائ ثبعاااد رثس الواااه اليال ااي 
الوتورلاااااا   ااااااي ال الااااااا ة الذاتياااااا ل  التالااااااافهل  ادواااااا ل 
 الور ي   جائ االرتبا  الا ظيالي لادن هاؤا  التوار ض 

ل  بالو تشااليات العاوا   اي الماائل  ثئ اإلياث العاو
بدعاد التالااافه هاا  ث راار ثبعااد رثس الواااه اليال ااي تااأرارا  
 ااااي تاااا  واااائ الحا ياااا ل  التالاااااييل  االيهوااااال تأبعاااااد 

 ,.Pan et al)لالرتباا  الا ظياليل  ثظهارت درا ا  

ثئ تاا ا ر ووار ااات  خماااؤص  اؤاا  العواا   (2017

لوااااا اردل الوتورلااااا   اااااي الوشاااااارت ل  الااااادعال  تالايااااا  ا
 التالاع  الدواعي تفرر إادا ياا   اي ثبعااد رثس الوااه 
اليال ي ادور الذن افدن إلى تح ائ دردا  االرتباا  
الااا ظيالي لهاؤااا  التوااار ض بالو تشااااليات العاولااا   اااي 

ثئ تاا ا ر  (Chen, 2017) المااائل  ثر تاات درا اا 
ثبعاااااد رثس الواااااه اليال ااااي ااااافرر بشاااات  وباشاااار  ااااي 

لائ بوتاااااادر التدزؤااااا   اااااي االرتباااااا  الااااا ظيالي للعااااااو
 ,.Costantini et al)تااااا ائل  ث ااادت درا ااا  

 علاى وعي ياا  تاأرار ثبعاااد رثس الوااه اليال ااي (2017
الوتورلاااااا   ااااااي ال الااااااا ة الذاتياااااا ل  التالااااااافهل  ادواااااا ل 
 الور يا  علااى دردا  ارتبااا  العااولائ بمطاااع المااح  

  ي إيطالياب 
العالقاا  بااين جااودة العالقاا  اليبادل اا   -2/3

بااااين القائااااد ومرؤوساااا ه، ورأس المااااال 
 النحسي، واالريباط الوظ حي

يناولاااات عاااادد ماااان الدراسااااات دور رأس المااااال 
النحسي في العالق  بين جودة العالق  اليبادل ا  باين 

ل  ماد القائد ومرؤوس ه وبعاض المي يارات الينظ م ا 
إلاى ثئ وعي يا   (Li et al., 2012)ت مالت درا ا  

البشاار   )التاادر ب  التطاا  رل تااأرار ووار ااات الواا ارد 
 التعااا يض  الوتا اااقتل  تماااايا اددا ( علاااى العالقااا  
 ااااائ داااا دة العالقاااا  التبادلياااا   ااااائ الماؤااااد  ورف  ااااير 
 االرتباااااااا  بال ظيالااااااا  لااااااادن العااااااااولائ  اااااااي الالياااااااادد 

 ,.Wang et al)بالمااائل  ثشااارت يتاااؤ  درا اا  

إلااى ثئ رثس الواااه اليال ااي ااافرر وعي يااا   ااي  (2014
قاااااا   ااااااائ داااااا دة العالقاااااا  التبادلياااااا   ااااااائ الماؤااااااد العال

 ورف  ااير  ثدا  العاااولائ  ااي شاارتات  هاؤااات ال ر ااد 
 Memili et)العاول   ي المائل تواا  ايات درا ا  

al., 2014)  ثئ دا دة العالقا   اائ الماؤاد  ورف  اير
تاافرر بشاات  وباشاار علااى تح ااائ ا ت ار اا  الشاارتات 
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ئ خااااااله العاؤلياااا  بالري اااااال  بشااااات  غاااااار وباشااااار وااااا
 ت  يل رثس الواه اليال يب

علاى ثئ  (Yang et al., 2016)  ث ادت درا ا 
رثس الواااااه اليال ااااي العااااب در ا    اااايطا   ااااائ داااا دة 
العالقاااااا   ااااااائ الماؤااااااد  ورف  ااااااير  دا عياااااا  العاااااااولائ 
لإليدازل  أشارت هاذ  الدرا ا  إلاى ثئ دا دة العالقا  
 ااائ الماؤااد  ورف  ااير ي اااعد علااى تيوياا  رثس الواااه 
اليال اااي لااادي العااااولائل ادوااار الاااذن اااايعتس إادا ياااا  

علااااى اإليدااااازل توااااا ت ماااالت  علااااى ز ااااادة دا عاااااتها
ل تااذلل درا اا  (Zhong et al., 2016)درا اا  

( إلااى يتاااؤ  شاا ير والادهااا ثئ تاا ا ر >780)ال ااردائل 
يول الميادة ادمال  الذي ارتاز علاى الا عى الاذاتيل 
 الشالا ي   اي العالقااتل  التا ازئ  اي الوعالداات  اائ 
العااااولائ إلظهاااار ال ااال تيات اإلادا يااا   اااي العالقااا  

تبادلي   ائ الماؤد  ورف  ير ي اعد على تيويا  رثس ال
الواااااه اليال ااااي )ال الااااا ة الذاتياااا ل  التالااااافهل  ادواااا ل 
الور ياااا ( ادواااار الااااذي ااااايعتس إادا يااااا  علااااى ز ااااادة 
االرتبااااا  الاااا ظيالي لاااادي العاااااولائل  ثظهاااارت يتاااااؤ  

ثئ دا دة العالقا   اائ  (Liao et al., 2017) درا ا 
ى تح ااااائ رثس الواااااه الماؤااااد  ورف  ااااير ت اااااعد علاااا

اليال ااي )ال الااا ة الذاتياا ل  التالااافهل  ادواا ل الور ياا ( 
ادور الذن افدن إلى ز ادة الرضا الا ظيالي للعااولائ 

 بمطاعات وختلال   ي تاا ائب
  خلاااص الباحاااث وااائ العااارض ال اااا ق لإلطاااار 
اليظاااااارن  الدرا ااااااات ال ااااااابم  إلااااااى ثئ العداااااااد واااااائ 

قا  التبادلياا   ااائ الدرا اات ال ااابم  تيا لات داا دة العال
الماؤد  ورف  ير على ثيها وت ار ذات بدعد  احاد  مال 
(Bernerth et al., 2007; Chaurasia and 

Shukla, 2013 ; Ahmed et al., 2014; 

Sharoni et al., 2015 ) ل تواا تيا لات العدااد وائ
الدرا ات العالق  الوباشرة  ائ د دة العالقا  التبادليا  

ر  االرتباااااااااااا  الاااااااااااا ظيالي  اااااااااااائ الماؤاااااااااااد  ورف  ااااااااااااي
(Agarwal, 2014; Breevaart et al., 2015; 

Radstaak and Hennes, 2017) ل  ايواا رتازت
بعض الدرا اات علاى تحدااد ط يعا  العالقا  الوباشارة 
 ااااااااااائ رثس الواااااااااااه اليال ااااااااااي  االرتبااااااااااا  الاااااااااا ظيالي 
(Mazzetti et al., 2016; Erbasi and 

Ozbek, 2016; Costantini et al., 2017) ل
 ثشار عدد وحد د وئ الدار اات ال اابم  إلاى ط يعا  

لارثس الوااه  (Mediating Effect)الاد ر ال  ايل 
اليال ااي  ااي العالقاا   ااائ داا دة العالقاا  التبادلياا   ااائ 
الماؤاااد  ورف  اااير  بعاااض الوت اااارات التيظيويااا  ورااا  

، (Memili et al., 2014)ال اال ل اال ت اااارن 

تااذلل  (،Liao et al., 2017)  الرضااا الاا ظيالي
ت ااااائ وحد دياااا  الدرا ااااات التااااي تيا لاااات رثس الواااااه 

)وت ااار ودعااده اليال ااي   مااالر وت ااارا    اايطا  تالاعليااا  
Moderator ائ د دة العالق  التبادليا   اائ الماؤاد  )

 ورف  ااير  بعااض الوت ااارات التيظيوياا  د ئ التطاارد 
 إلاااااى االرتباااااا  الااااا ظيالي  وااااائ  اااااائ هاااااذ  الدرا اااااات

(Wang et al., 2014)،  إضااا    إلااى ذلاال  مااد
طبمااااات غال يااااا  الدرا اااااات ال اااااابم  علاااااى قطاعاااااات 
وختلالاا   ااي الااد ه ال رجياا  ومارياا   بورالتهااا  ااي الااد ه 

 العرجي ب 
 علااااى ذلاااال  اااانئ وااااا يواااااز البحااااث الحااااالي هاااا  
احت اؤر على بعض الوت ارات التاي شاولتها الدرا اات 
ال ابم  بشت  دزؤي  ذلل  تمديا إطار ومترح للعالق  
 اااائ دااا دة العالقااا  التبادليااا   اااائ الماؤاااد  ورف  ااايرل 
 رثس الواااه اليال اايل  االرتبااا  الاا ظياليل  الو ضااح 

هاااا د ر تااا  وااائ (  اااي وحا لاا  لال0 ااي الشااات  رقاااا )
داا دة العالقاا  التبادلياا   ااائ الماؤااد  ورف  ااير   مااالر 
وت اارا  وتعادد ادبعاادل  رثس الوااه اليال اي  اي التي ااف 
باالرتباااا  الااا ظيالي  ذلااال  اااي ال اؤااا  العرجيااا  عاوااا  ل 
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 ال اؤا  الومار   خاما  ل  ي ااعى البحاث الحاالي إلااى 
التعرف على ط يع  تأرار رثس الواه اليال ي   ماالر 

علااااى قاااا ة  (Moderating)ااااارا    اااايطا  تالاعليااااا  وت 
العالقاااااا   ااااااائ داااااا دة العالقاااااا  التبادلياااااا   ااااااائ الماؤااااااد 
 ورف  ير  االرتبا  ال ظيالي لدي هاؤ  التور ض  ي 

الو تشاليات  الورا ز الط ي   داوع  الويم رة ادور 
الاااذن قاااد ي ااااها  اااي ت ياااى وت اااارات البحاااث الحاااالي 

ال  ظر  هاااااا بمطاعااااات دداااااادة تختلااااا   ااااي ط يعتهااااا
ال اؤي  الوحيط   ها عئ المطاعات التاي ثدر ات  اهاا 

 الدرا ات  البح ث ال ابم ب
  

 

 العالقة التبادلية:

المساهمة 

الوالء 

التأثير 

 االحترام المهني 

  

  

 االرتباط الوظيفي:

الحيوية 

التفاني 

االنهماك 

  

  

 رأس المال النفسي:

الكفاءة الذاتية 

التفاؤل 

األمل 

 المرونة 

  

 الالرض الرالث

 الالرض اد ه

 الالرض الرايي

  ي ض   ثد يات البحث   إعداد الباحث : المصدر
 (1شكل رقم )

 اإلطار المقيرح لمبحث
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 ثان ًا  الدراس  االسيطالع   
درا ا  ا اتطالعي  علاى عايا  قاا الباحث  ندرا  

( والااااااردة واااااائ هاؤاااااا  التواااااار ض :7وي اااااار  ق اوهااااااا )
بالو تشااااااااليات  الورا اااااااز الط يااااااا  التابعااااااا  لداوعااااااا  

( والااردات واائ و تشااالى ادطالاااه =الويماا رةل ويهااا )
( والاااردات وااائ ورتاااز ثواااراض ال لاااى ;الدااااوعيل  )

( والااااردات واااائ ورتااااز طااااب 8 الو ااااالل ال  لياااا ل  )
ردات واااائ ورتااااز دراحاااا  ( والاااا8 دراحاااا  العااااا ئل  )
( والااردات واائ ورتااز اد راال :الدهاااز الهضااويل  )

 تااااا إداااارا  ومااااابالت شخمااااي  وااااي هااااذ  الوالااااردات 
اعتوادا  على إطار للوما ل  الذن تاا إعاداد   اي ضا   
ادد ياااات ال اااابم  الوتعلمااا  بو ضااا ع البحاااثل  ذلااال 
لت ااا  ئ  تااارة و دؤيااا  عااائ وااادي تااا ا ر دااا دة العالقااا  

الماؤاااد  الوااارف سل  دردااا  تااا ا ر ثبعااااد التبادليااا   اااائ 
رثس الوااااه اليال ااايل  وااادي االرتباااا  الااا ظيالي لااادي 
الوالردات و ضي التط اقل تذلل التعارف علاى الاد ر 
الااذي يوتاائ ثئ العباار رثس الواااه اليال ااي  ااي تح ااائ 
قااا ة العالقااا   اااائ دااا دة العالقااا  التبادليااا   اااائ الماؤاااد 

لتوااار ض  ورف  اااير  االرتباااا  الااا ظيالي لااادي هاؤااا  ا
  هذ  الو تشاليات  الورا ز الط ي ب

وقاااد كشاااحت هااا   الدراسااا  االسااايطالع   عااان 
مجموعاا  ماان المؤشاارات األول اا  يمثماات أهمهااا 

 في 
 دااا د تالاااا ت  اااائ الو تشااااليات  الورا اااز الط يااا   -1

و ضااااي التط اااااق واااائ حاااااث و اااات ي الووار اااا  
ل ااااال تيات دااااا دة العالقااااا  التبادليااااا   اااااائ الماؤاااااد 
 ورف  ااير خاماا    يوااا اتعلااق با ااتعداد ثعضااا  
هاؤااا  التوااار ض ل اااذه ودهااا د إضاااا ي وااائ ثدااا  
تحمااااق ثهاااداف العوااا ل  شاااع ر هاؤااا  التوااار ض 

الوباشاارل  ادعطاااؤها قاادر  بالادعا واائ ق اا  الاارؤيس

ث  ااار وااائ الحر ااا   اااي ثدا  وهااااا العوااا  الو تلااا  
 إلاهاب  

ايخالاااااااض قاااااادرة هاؤاااااا  التواااااار ض بالو تشاااااااليات  -2
 الورا اااز الط يااا  و ضاااي التط ااااق علاااى التالتاااار 
بالو اااااارات  ال اااااداؤ  الوختلالااااا  لتداااااا ز ضااااا    
العواااا ل  عاااادا  داااا د و ااااارات  اضااااح  للعواااا ل 

التا زائ  الردا ع تذلل  د د مع ب   ي ا اتعادة 
للحالاا  الط يعياا  لاادي الوالااردات و ضااي الدار اا  
بعاااااااد و ادهااااااا  العمبااااااااتل  الظااااااار ف الماااااااعب ل 

  الورهم   ي العو ب
 دااا د تالاااا ت  اااائ الو تشااااليات  الورا اااز الط يااا   -3

و ضااااي التط اااااق واااائ حاااااث درداااا  تاااا ا ر ثبعاااااد 
االرتباااا  الااا ظياليل  ماااد ثشاااار عااادد وااائ ثعضاااا  

درة علااى اال ااتورار هاؤاا  التواار ض إلااى عاادا الماا
 ي العو  لالترات ط  ل  وئ ال قت يظارا  لالعباا  
الزاؤدة للعو  بالو تشالى ووا افدي إلى ايخالاض 

 الشع ر بالحواس للعو ب
عدا ال ض ح ال اا ي للاد ر الهااا الاذن يوتائ ثئ  -4

العباار تاا  واائ داا دة العالقاا  التبادلياا   ااائ الماؤااد 
 ورف  ااااايرل  رثس الوااااااه اليال اااااي  اااااي تح اااااائ 

الرتبااااااااااا  الاااااااااا ظيالي لاااااااااادي هاؤاااااااااا  التواااااااااار ض ا
 بالو تشاليات  الورا ز الط ي  و ضي التط اقب

 ثالثًا  مشكم  ويساؤالت البحث 
اهتواااات العداااااد واااائ ال تابااااات العلوياااا  اددي ياااا  
 درا اا  داا دة العالقاا  التبادلياا   ااائ الماؤااد  ورف  ااير 
 ثررهاا علااى االرتباا  الاا ظيالي لادي العاااولائل إال ثياار 

عظاااااا هاااااذ  الدرا اااااات تيا لااااات العالقااااا  لااااا حم ثئ و
التبادليااا   اااائ الماؤاااد  ورف  اااير   ماااالر وت اااار ذات 
بدعااااد  احاااادل إضااااا    إلااااى اهتواااااا الدرا ااااات اددي ياااا  
بالتعرف على تاأرار بعاض الوت اارات التيظيويا  التاي 



 أصش عْدح الؼاللخ الزجبدل٘خ ث٘ي المبئذ ّهشؤّسَ٘ ػلٔ االسرجبط........د/ حممود عبد العزيز املنوي                      

15 

 

يوتاائ ثئ تاافرر علااى قاا ة العالقاا   ااائ داا دة العالقاا  
  ال ظياليل واي التبادلي   ائ الماؤد  ورف  ير  االرتبا

غياااب لوراا  هااذ  الدرا ااات  ااي ال اؤاا  العرجياا  بمااال   
ذلاااال  ااااي  -عاواااا   ال اؤاااا  الوماااار   بمااااال   خاماااا  

ل  وااااائ هاااااذا الويطلاااااق قااااااا  -حاااااد د علاااااا الباحاااااث 
الوشاار إلاهاا  –الباحث  ندرا  الدرا ا  اال اتطالعي  

التاااي ث اااالرت يتاؤدهاااا اد ليااا  عااائ  - اااي ال ياااد رايياااا  
ا  هاؤااااااااا  التوااااااااار ض  دااااااااا د تالاااااااااا ت  اااااااااائ ثعضااااااااا

بالو تشااااليات  الورا اااز الط يااا  و ضاااي التط ااااق وااائ 
حاث درد  ت ا ر ت  وئ دا دة العالقا  التبادليا   اائ 
الماؤااااد  ورف  اااايرل  رثس الواااااه اليال اااايل  االرتبااااا  
الاا ظياليل ادواار الااذي ي ااتدعي البحااث  اال تممااا  
لالهااا الااد ر الااذن يوتاائ ثئ العباار رثس الواااه اليال ااي 

ة العالقاا   ااائ داا دة العالقاا  التبادلياا   ااي تح ااائ قاا  
 ااائ الماؤااد  ورف  ااير  االرتبااا  بال ظيالاا  لاادن هاؤاا  
التواااااار ض بالو تشاااااااليات  الورا ااااااز الط ياااااا  التابعاااااا  

 لداوع  الويم رةب
  ااي ضاا   وااا تماادا  اانئ وشااتل  البحااث تتوراا    

بم رة ث ا ي   ي ال شا  عواا إذا تاائ لارثس الوااه 
لعالقا   اائ ثبعااد دا دة اليال ي د ر  اي تح اائ قا ة ا

العالقااااا  التبادليااااا   اااااائ الماؤاااااد  ورف  اااااير  االرتباااااا  
الاااااا ظيالي لاااااادي هاؤاااااا  التواااااار ض  ااااااي الو تشاااااااليات 
 الورا ااز الط ياا  و ضااي التط اااقل  هاا  ادواار الااذي 

 ثوتئ وعر إاداز الت افه الرؤيس امتي:
ما أثر جودة العالق  اليبادل   بين القائد ومرؤوس ه 

مسااااايقاًل، ورأس الماااااال النحساااااي بوصاااااحها مي يااااارًا 
بوصاااااحه مي يااااارًا وسااااا طًا يحاعم اااااًا عماااااى االريبااااااط 
الاااوظ حي لاااد  هيئااا  اليماااريض فاااي المسيشاااح ات 

 والمراكز الطب   موضع اليطبيق؟
  ي راق وائ هااذا الت اافه الاارؤيس اد اؤل  الالرعياا  

 امتي :

ها  ت دااد عالقا   ااائ وادي تاا ا ر دا دة العالقاا    -1
 ورف  اير  االرتباا  الا ظيالي التبادلي   ائ الماؤاد 

لااادي هاؤااا  التوااار ض  اااي الو تشااااليات  الورا اااز 
 الط ي  و ضي التط اقو

واااا العالقااا   اااائ رثس الوااااه اليال اااي  االرتباااا    -2
الااا ظيالي لااادي هاؤااا  التوااار ض  اااي الو تشااااليات 

  الورا ز الط ي  و ضي التط اقو
وااا تاااأرار رثس الواااه اليال اااي علااى قااا ة العالقااا    -3

ق  التبادلي   اائ الماؤاد  ورف  ايرل  ائ د دة العال
 االرتباااااا  الااااا ظيالي لااااادي هاؤااااا  التوااااار ض  اااااي 
 الو تشاليات  الورا ز الط ي  و ضي التط اقو 

 رابعًا  أهداف البحث
ي ااعى البحااث الحااالي إلااى وحا لاا  ال شاا  عاائ 
ثراار داا دة العالقاا  التبادلياا   ااائ الماؤااد  ورف  ااير  ااي 

س الوااه اليال اي االرتبا  ال ظياليل وي تياا ه د ر رث
  ماااااالر ثحاااااد وحاااااددات االرتباااااا  الااااا ظيالي  وت اااااارا  

للعالقااااا   اااااائ دااااا دة  Moderator  ااااايطا  تالاعلياااااا  
العالقااااا  التبادليااااا   اااااائ الماؤاااااد  ورف  اااااير  االرتباااااا  
الاا ظيالي  ذلاال بااالتط اق علااى الو تشاااليات  الورا ااز 
الط يااااا  التابعااااا  لداوعااااا  الويمااااا رةل  بشااااات  ث رااااار 

ث الحااااالي لتحماااااق ادهااااداف تالماااايال ل ي ااااعى البحاااا
 امتي :
ال شاااا  عاااائ ط يعاااا  العالقاااا   ااااائ تاااا ا ر داااا دة  -1

العالقاا  التبادلياا   ااائ الماؤااد  ورف  ااير  االرتبااا  
الاااااا ظيالي لاااااادي هاؤاااااا  التواااااار ض بالو تشاااااااليات 

  الورا ز الط ي  و ضي التط اقب
التعاااارف علااااى ط يعاااا  العالقاااا   ااااائ رثس الواااااه  -2

هاؤاا  التواار ض اليال ااي  االرتبااا  الاا ظيالي لاادي 
 بالو تشاليات  الورا ز الط ي  و ضي التط اقب
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ال شاااا  عاااائ ط يعاااا  تااااأرار رثس الواااااه اليال ااااي  -3
لوالاااردات البحاااث   ماااالر وت اااارا    ااايطا  تالاعلياااا  
على ق ة العالقا   اائ دا دة العالقا  التبادليا   اائ 

 الماؤد  ورف  ير  االرتبا  ال ظياليب
 خامسًا  أهم   البحث 

تر وئ عدة اعتبارات علوي   عولي  ي تود البحث ثهوا
  يايها  يوا الي:

 األهم   العمم    -1
  يعت ااااااار و ضااااااا ع دااااااا دة العالقااااااا   اااااااائ الماؤااااااااد

 ورف  ااااير   مااااالر وتعاااادد ادبعاااااد اتضااااوئ ثبعاااااد 
وختلال  هاي الو ااهو ل  الا ال ل  التاأرارل  االحتاراا 
الوهيايل   اى حاد د علااا الباحاث  انئ هياال العداااد 

ح ااب  - ااي ال اؤاا  ال رجياا  واائ الدرا ااات ال ااابم  
التااي تيا لااات ثراار دااا دة  -وااا تاا ا ر لااادي الباحااث 

العالق  التبادليا   اائ الماؤاد  ورف  اير  اي االرتباا  
ال ظيالي لدي العاولائ داخ  الويظواتل وي غياب 
لوراا  هااذ  الدرا ااات  ااي ال اؤاا  العرجياا    داار عاااال 
 ال اؤاا  الوماار     داار خاااصل لااذا ي ااعى البحااث 

لاااااى  اااااد الالدااااا ة  اااااائ الدرا اااااات العرجيااااا  الحاااااالي إ
 اددي ي  للتعارف علاى دا دة العالقا  التبادليا   اائ 

 الماؤد  ورف  ير  ثررها  ي االرتبا  ال ظياليب
   إلمااااا  الوز ااااد واااائ الضاااا   علااااى داااا دة العالقاااا

التبادليااااااا   اااااااائ الماؤاااااااد  ورف  ااااااايرل  رثس الوااااااااه 
اليال اايل  االرتبااا  الاا ظياليل بوااا ي اااعد علااى  ااتح 
الوداااه ثواااا الباااحرائ لوز ااد واائ الدرا اا   التحلااا  
للتعاارف علااى د ر تاا  واائ داا دة العالقاا  التبادلياا  

 ااااي  ااااائ الماؤااااد  ورف  اااايرل  رثس الواااااه اليال ااااي 
التي ف باالرتبا  ال ظيالي  ي قطاعات مياعي ل ث  
خدوي  ثخري تختل   ي ط يعتها  خماؤمها عائ 

 المطاع و ضي التط اقب

 األهم   العمم    -2
   ي اااتود البحاااث ثهواتااار العوليااا  وااائ ثهويااا  ودااااه

التط اااق الوتوراا   ااي الو تشاااليات  الورا ااز الط ياا  
التابعااا  لداوعااا  الويمااا رة  اااي ومااار  التاااي تورااا  
إحاادي الوف  ااات العلوياا  الوتوااازة لاايس  ماال علااى 
يوا ثيضا  علاى الو ات ي اإلقليواي ادوار  الوحليل  اد
 الااااذن يالاااارض ضاااار رة و اااااعدة هااااذ  الو تشاااااليات
 الورا اااااز الط يااااا  علاااااى تح اااااائ دردااااا  االرتباااااا  

 ال ظيالي لدي هاؤ  التور ض  هاب 
   ت ااااها يتااااؤ  هاااذا البحااااث  اااي ت عيااا  الو ااااؤ لائ

بالو تشااااااليات  الورا اااااز الط يااااا  و ضاااااي التط ااااااق 
بوالهااا ال  ثبعااااد دااا دة العالقااا  التبادليااا   اااائ الماؤاااد 
 ورف  يرل  تا  يوتئ اال تالادة وئ اليتااؤ  التاي 

يهاااا البحاااث  اااي تح اااائ تااا  وااائ دااا دة يتشااا  ع
العالق  التبادلي   ائ الماؤد  ورف  ايرل  رثس الوااه 
اليال ااي بالشاات  الااذن يوتاائ ثئ ي اااعد  ااي تح ااائ 
 دعاااااا االرتباااااا  الااااا ظيالي لااااادي هاؤااااا  التوااااار ض 

 بالو تشاليات  الورا ز الط ي  و ضي التط اقب
  سادسًا  فروض البحث

بحاث  ساعى في ضوء مشكم  البحث وأهدافه فانن ال
 إلى اخيبار مد  صح  الحروض اآلي   

ت دد عالق  إادا يا   اائ دا دة العالقا  التبادليا    -1
 اااائ الماؤااااد  ورف  ااااير  االرتبااااا  الاااا ظيالي لاااادي 
هاؤاااا  التواااار ض بالو تشاااااليات  الورا ااااز الط ياااا  

 و ضي التط اقب
ت دااااد عالقاااا  إادا ياااا   ااااائ رثس الواااااه اليال ااااي   -2

التوااااااااار ض  االرتباااااااااا  الااااااااا ظيالي لااااااااادي هاؤااااااااا  
 بالو تشاليات  الورا ز الط ي  و ضي التط اقب

ق ة العالق   ائ د دة العالق  التبادلي   ائ الماؤد   -3
 ورف  ير  االرتبا  ال ظيالي تازداد طردياا   ز اادة 
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رثس الوااااااااااه اليال اااااااااي لااااااااادي هاؤااااااااا  التوااااااااار ض 
 بالو تشاليات  الورا ز الط ي  و ضي التط اقب

 سابعًا  منهج   البحث
ويهدياا  البحااث عاادة عياماار تتوراا   ااي تتضااوئ 

ثي اع ال يايات الوطل ب   ومادرهال  وت ارات البحاث 
 المياسل  ودتوي  عاي  البحثل  ثداة البحث  طر م  
دوااااااااي ال ياياااااااااتل  ث ااااااااالاب التحلااااااااا  اإلحماااااااااؤي 
الو ااااااتخدو ل   يوااااااا الااااااي ي ااااااتعرض الباحااااااث هااااااذ  

 العيامر على اليح  امتي:
ومصاااااادر أناااااواع الب اناااااات المطموبااااا   -1

 الحصول عميها
اعتواااد البحاااث الحاااالي يااا عائ وااائ ال ياياااات هواااا 
ال يايااات الراي ياا   اد لياا ل  قااد تااا دوااي الياا ع اد ه 
وئ ال يايات وائ الورادايل  الاد ر ات العلويا  الوحليا  
 العالوياااا  بوااااا يوتاااائ واااائ تأمااااا  الوالاااااهيال  ادعااااداد 
ر اإلطار اليظرن للبحثل إضا    إلى ال يايات  التمار 

الماااااااادرة عااااااائ اإلدارة العاوااااااا  لورتاااااااز الوعل واااااااات 
 الت راااق  دعااا اتخاااذ الماارار  داوعاا  الويماا رةل ثوااا 
الياا ع الرااايي واائ ال يايااات )ال يايااات اد لياا (  مااد تااا 
دوعها وئ الو تممى وايها الو اتهد ائ  اي الدرا ا  

 الوادايي  با تخداا ث ل ب اال تمما ب  
 مي يرات البحث والق اس -2

 ياياااااات اد ليااااا  الالزوااااا  لهاااااذا البحاااااث تتعلاااااق ال
بودو عاا  واائ الوت ااارات الرؤي ااي  التااي تتضااوئ عاادد 
وئ ادبعاد الالرعي  الورتبط   هال  اعتواد الباحاث  اي 
قياس هذ  الوت اارات  ثبعادهاا الالرعيا  علاى ودو عا  
وااائ الومااااايس التاااي احتااا ت تااا  ويهاااا ودو عااا  وااائ 

الي ا ي  العبارات لميااس تا  وت اارل  تاا قيااس الا زئ 
ل اا  عبااارة با ااتخداا ومياااس ليتاارت الخوا ااي حاااث 
ترا حاات و ا مااا  الو تممااي وااايها علااى عباااارات تااا  

= و ا اق := غاار و ا اق تواواا ( إلاى )0ومياس وئ )
وف ماااااا يماااااي يوضااااا ث لمي يااااارات البحاااااث تواواااااا (ل 

 والمقاي س اليي اعيمد عميها البحث 
جاااودة العالقاااا  اليبادل اااا  بااااين القائااااد  -2/1

 ومرؤوس ه )مي ير مسيقل( 
تا قياس هذا الوت ار وائ خااله ثرجعا  ثبعااد هاي 
الو اهو ل  ال ال ل  التأرارل  االحتاراا الوهيايل  ذلال 
باالعتواااااااد علااااااى الومياااااااس الااااااذن  ضااااااعتر درا ااااااا  

(Liden and Maslyn, 1998) ل باعتبار  الومياس
 اااااي الدرا اااااات ال اااااابم  التاااااي تاااااا  اد راااار ا اااااتخداوا  

االطااااالع علاهااااا  التااااي ر اااات ماااادقها  رباتهااااال توااااا 
اعتودت علير العداد وئ الدرا ات ال ابم  ويهاا علاى 

 ;Burch and Guarana, 2014) ا ا  الورااه 

Kahrobaei and Mortazavi, 2016; 

Vahidipour et al., 2016; Chen and Wu, 

( عبااارة 07لااى ) قااد اشااتو  هااذا الومياااس ع (2017
( 8( عبااااااارات لمياااااااس بدعااااااد الو اااااااهو ل  )8ويهااااااا )

( عبااارات لمياااس بدعااد 8عباارات لمياااس بدعااد الا ال ل  )
 ( عبارات لمياس بدعد االحتراا الوهييب8التأرارل  )

رأس الماااال النحساااي )مي يااار مسااايقل/  -2/2
 وس ط يحاعمي(

تا قياس هذا الوت ار وائ خااله ثرجعا  ثبعااد هاي 
ذاتيااا ل  التالاااافهل  ادوااا ل  الور يااا ل  ذلااال ال الاااا ة ال

باالعتواااااااد علااااااى الومياااااااس الااااااذن  ضااااااعتر درا ااااااا  
(Luthans et al., 2007،)  باعتباااار  الوميااااس

اد راااار ا اااااتخداوا   اااااي الدرا اااااات ال اااااابم  التاااااي تاااااا 
االطااااالع علاهااااا  التااااي ر اااات ماااادقها  رباتهااااال توااااا 
اعتودت علير العداد وئ الدرا ات ادخري ويها علاى 

 Erbasi and؛ ;780 ااا ا  الورااااه )عااا ضل 

Ozbek, 2016 ; Costantini et al., 2017 ; 

Wang et al., 2017)هاذا الوميااس ل  قاد اشاتو  



 أصش عْدح الؼاللخ الزجبدل٘خ ث٘ي المبئذ ّهشؤّسَ٘ ػلٔ االسرجبط........د/ حممود عبد العزيز املنوي                      

18 

 

( عباااااارات لميااااااس بدعاااااد ;( عباااااارة ويهاااااا )79علاااااى )
عبااارات لمياااس بدعااد التالااافهل  (;ال الااا ة الذاتياا ل  )

( عبااااااارات ;( عبااااااارات لمياااااااس بدعااااااد ادواااااا ل  ); )
 لمياس بدعد الور ي ب

 االريباط الوظ حي )مي ير يابع( -2/3
تا قياس هذا الوت اار وائ خااله رالرا  ثبعااد هاي 

لتالاااييل  االيهوااالل  ذلاال باالعتواااد علااى الحا ياا ل  ا
 ,.Schaufeli et al)الوميااس الاذن ط رتار درا ا  

باعتباااااار  الوميااااااس اد رااااار ا اااااتخداوا   اااااي  ل(2006
الدرا ات ال ابم  التاي تاا االطاالع علاهاا  التاي ر ات 
مااااادقها  رباتهاااااال تواااااا اعتوااااادت عليااااار العدااااااد وااااائ 
الدرا اات ال اابم  ويهااا علاى  اا ا  الورااه )الو رجاايل 

 ; ,Erbasi and Ozbek, 2016 ; Chen ؛7807

2017 Park et al., 2017; Pan et al., 

( عبااارة >0ل  قاد اشاتو  هااذا الوميااس علاى )(2017
( عباارات :( عبارات لميااس بدعاد الحا يا ل  );ويها )

( عبااااااارات لمياااااااس بدعااااااد ;لمياااااااس بدعااااااد التالاااااااييل  )
 االيهوالب

 مجيمع وعين  البحث -3
يشااو  ودتوااي البحااث دويااي العاااولائ  ااي وداااه 
التواااااار ض بالو تشاااااااليات  الورا ااااااز الط ياااااا  التابعاااااا  

ل  التاي ال تما  وادة عولهاا  هاا عائ لداوع  الويم رة
 اااي ل  جلاااد عااادد تلااال الو تشااااليات  الورا اااز الط يااا  

دواااااالي عاولاهاااااا <) ( و تشااااااليات  ورا اااااز ط يااااا ل  اد
( والاردةل  يظاارا  ل  اار حدااا الودتوااي  ايتشااار ;:7:)

والرداتااااارل  ماااااد تاااااا االعتوااااااد علاااااى ث ااااال ب العاياااااات 
 لتدويي ال يايات الوطل ب  إلتواا البحثل لهذا  اح ت

( والاردةل  تاا =:8عاي  عش اؤي  ب يط  وت يا  وائ )
 Sample Sizeتحدااااادها با ااااتخداا  رياااااو  

Calculator (  ل  حااااد د :عيااااد و اااات ي وعي ياااا)%

%(ل  تااا ت ز ااي هااذ  العاياا  باالعتواااد علااى :<رماا  )
ث ل ب الت ز ي الي  ي الاذن يأخاذ  اي اعتباار  التبااائ 
ز  ااااائ عاااادد الوالااااردات داخاااا  تاااا  و تشااااالى ث  ورتاااا

 ط يب 
 تورلت  حدة الوعااي   ي عضا  هاؤا  التوار ض 
)ووااارض ث  وورضااا (  دوياااي الو تشااااليات  الورا اااز 
الط يااا  التابعااا  لداوعااا  الويمااا رة الاااذن ال يمااا  وااادة 
عولر  هاا عائ  اي ل  لداأ الباحاث إلاى اختياار هافال  
ادعضااا  للتأ ااد واائ  داا د عالقااات  تالاااعالت  ااائ 

الوباشاااارل تااااذلل ثعضااااا  هاؤاااا  التواااار ض  رؤي ااااها 
 وهااااا عولهاااا  ضاااوائ إلوااااوها   ادباااات  و اااؤ ليات

بوا ي اعد علاى الحما ه علاى  ياياات ث رار  اقعيا ل 
 هااذا وااا ث اادت علياار عاادد واائ الدرا ااات ال ااابم   ااي 

 ;Karatepe and Karadas, 2015)هاذا الشاأئ 

Wang et al., 2017; Gupta et al., 2017 ). 

 أداة البحث وجمع الب انات  -4
لت ثداة البحث  ي قاؤو  اال تمما   التي تاا تور

تمويوها  تط  رها  ي ضا   الدرا اات ال اابم ل  تاا 
دوااي ال يايااات اد لياا  الالزواا  للدرا اا  الوادايياا  واائ 
خااااله ث ااال ب اال تمماااا ل  قاااد قااااا الباحاااث  ت ز اااي 
قاؤو  اال تمما  على تا  والاردة وائ والاردات العايا  

  دوي ال يايات رالر  بطر م  وباشرةل  ا ت رقت عولي
 >780ثشااهر  ذلاال خاااله الالتاارة واائ  داياا  ثغ ااطس 

ل  جلد عادد قا اؤا اال تمماا  >780إلى يهاي  ث ت جر
( قاؤواااا  >=7المااااحيح  التااااي تااااا الحماااا ه علاهااااا )

 %(ب 8=بوعده ا تداب  )
( حداااا ودتواااي البحاااث 0   ضاااح الداااد ه رقاااا )

 ت ز ااي والااردات العاياا   عاادد اال ااتدابات المااحيح  
 ئ الو تشاليات  الورا ز الط ي  و ضي التط اقبو
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 (1جدول رقم )
 يوزيع مجيمع وعين  البحث وفق المسيشحى أو المركز الطبي موضع اليطبيق

 

حجم  المسيشحى أو المركز الطبي م
 المجيمع

النسب  
 المئو  

حجم 
 العين 

القوائم 
 الصح ح 

 <= 077 89ب8 =<>0 الجامعيمسيشحى المنصورة  1
 87 90 00ب8 <<: مسيشحى الطوارئ الجامعي 2
 <9 ;: ;0ب8 78= مسيشحى األطحال الجامعي 3
 88 ;8 08ب8 88: مسيشحى الباطن  اليخصصي 4
 ; > 87ب8 088 مسيشحى الطمب  الجامعي 5

مركز أمراض الكمى والمسالك  6
 البول  

 80 =8 00ب8 :::

 00 08 88ب8 >=0 العيون مركز طب وجراح   7
 08 09 89ب8 >78 مركز جراح  الجهاز الهضمي 8
 ;7 80 <8ب8 >:9 مركز األورام 9

 >=7 =:8 0 ;:7: المجموع
 

(ل اإلدارة العاواااا  لورتااااز ;780 :780إعااااداد الباحااااث  ااااي ضاااا   اليشاااارة اإلحماااااؤي  عاااائ العاااااا الداااااوعي ) المصاااادر 
 ل  ا تداب  والردات العاي بداوع  الويم رةالوعل وات  الت راق  دعا اتخاذ المرارل 

 

%(  اإليااااث 97هاااذال  قاااد  ل ااات ي اااب  الاااذت ر )
%( تمر باااا ل  جل ااات ي اااب  والاااردات العايااا  بالالؤااا  =:)

%(ل  بالالؤاا  العور اا  :8 ااي  ) 88العور اا  ثقاا  واائ 
%(ل  بالالؤااا  >7 اااي  ) 98 اااي  دقااا  وااائ  88وااائ 

%(ل 77 اااي  ) 8: اااي  دقااا  وااائ 98العور ااا  وااائ 
%( تمر بااااااا ل ;0 ااااااي   ااااااأ رر ) 8: بالالؤاااااا  العور اااااا  

%(ل   ؤاااااا  <:جل اااااات ي ااااااب   ؤاااااا  غااااااار الوتااااااز ج )  
%( تمر بااااا ل  ثخااااارا   يوااااا اتعلااااق بواااادة 90الوتااااز ج )

العو  بوهي  التور ض  مد  ل ت ي ب  والردات العاي  
%(ل =7 اااااي ات ) 08بالالؤااااا  وااااائ  اااااي  دقااااا  وااااائ 

%(ل  بالالؤاا  ;8 ااي  ) 78دقاا  واائ  08 بالالؤا  واائ 

 88%(ل  بالالؤاااا  :7 ااااي  ) 88دقاااا  واااائ  78واااائ 
 %( تمر با ب00   أ رر ) ي
أساليب اليحميال اإلحصاائي المسايخدم   -5

 في البحث
تااااا اختبااااار يواااا ذج   اااار ض البحااااث با ااااتخداا 

 The Partialطر ما  الورجعااات الماا ري الدزؤياا  

Least Square - PLS   التااي تدعااد ثحااد ث ااالاب
 Structural Equationيوااذج الوعاادالت الهيتليا 

Modeling- SEM،  تعتوااد علااى دردااات التباااائ 
 ائ وت ارات البحاثل  يدعاد هاذا اد ال ب اإلحمااؤي 
واائ اد ااالاب  ا ااع  االيتشااار للتمااايا الوتاازاوئ ل اا  

ل  الماااااااادد التمااااااااارب  Reliabilityواااااااائ الربااااااااات  
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Convergent Validity،  الماااااادد التواااااااااز 
Discriminant Validity   للوماااايس الو اااتخدو

 (.Ringle et al., 2012) ي درا   وا 
إئ طر ماااااا  الورجعااااااات الماااااا ري الدزؤياااااا  ثحااااااد 
اد ااااالاب اإلحماااااؤي  الم ياااا  لتمااااايا يواااااذج المياااااس 
 اليواذج الهيتلي  التي تتضوئ ث رر وئ وت ار تااوئ 

وتعادد الوفشارات ث   Latent Variables)ضويي( 
العبااااااراتل باإلضاااااا   إلااااااى ذلااااال  نيهااااااا تدوتااااائ واااااائ 

بات الوماايس الو تخدو  االختبار الوتزاوئ لمدد  ر
 ااي البحااث وااي تماادار قاا ة  اتدااا  العالقااات لالاار ض 

 (.Hair et al., 2010)البحث 
 اعتود البحث  اي تحلاا  ال ياياات الواداييا  علاى 

الااذن  (Hair et al., 2010) واادخ  الخطاا تائ لااا
يعتواااد ث ال  علاااى اختبااااار يوااا ذج المياااااس وااائ خاااااله 

و اااااتخدو   اااااي تماااااايا المااااادد  الرباااااات للومااااااايس ال
البحاااااث اعتواااااادا  علاااااى التحلاااااا  العااااااولي الت تاااااادن 

Confirmatory Factor Analysis CFA ، 
اتبااااي ذلاااال تمااااايا  اختبااااار اليواااا ذج الهيتلااااي للبحااااث 
لل ق ف على المح  ث  عدا الماح   اي تا   ارض 
واائ  اار ض البحااثل  قااد تااا اختبااار تااال اليواا ذدائ 

 ,.Warp PLS 4.0 (Hair et alبا تخداا  رياو  

2010). 

ثامنااااااًا  يقياااااا م الصااااااد  والثبااااااات فااااااي 
 المقاي س   

بعااد المياااا بالتمااويا الو اادؤي لماؤواا  اال تممااا  
 ق اااا  االعتواااااد علاهااااا بشاااات  يهاااااؤيل قاااااا الباحااااث 
 ااااندرا  اختبااااارات الماااادد  الربااااات علاهااااا )اختبااااار 

 يو ذج المياس(ل  ذلل على اليح  امتي:
 
 

 يقي م صد  المقاي س                                                                 -1
ا تخدا هاذا االختباار ل ياائ وادي مادد عباارات 
قاؤواا  اال تممااا   ااي قياااس وااا مااووت واائ ثدلاارل 
 ثئ هاااااذ  العباااااارات تعطاااااى للو تمماااااي ويااااار يالاااااس 
الوعيى  الواله ا الذن يممد  الباحثل  اعتود البحث 

 درا  اختبار المدد على وا الي:  ي إ
 ذلاال للتأ ااد واائ ماادد  صااد  المحيااو   -1/1

عبااارات قاؤواا  اال تممااا   اا ا  واائ الياحياا  العلوياا  
 التط يمي  حاث تا عرضر على ودو عا  وائ ث ااتذة 

( >0اإلدارة بتليااات التدااارة  ااي وماارل إضااا    إلااى )
والااردة واائ الشاارتات و ضااي التط اااقل  قااد تااا إداارا  
هااذا االختبااار الو اادؤي واائ خاااله ومااابالت شخمااي  

ل  قااد ث اادي هاافال  الوحتواا ئ ودو عاا  وااي الوحتوااائ
وائ الوالحظاات علااى بعاض ادلالاااد الا اردة بعبااارات 
اال تممااا ل  قاااا الباحااث  تعاادا  الماؤواا    مااا  لهااذ  

 الوالحظاتب
 ذلاال لمياااس واادي الت ا ااق  صااد  اليقااارب -1/2

 اااائ العباااارات ث  ادبعااااد الوتعاااددة التاااي يشاااولها تااا  
وت ار وئ وت ارات البحثل  تشار يتاؤ  الدد ه رقاا 

 Factor)( ثئ قااااااااااااايا الوعااااااااااااااوالت الوعيار ااااااااااااا  7)

loadings) ( ل >ب8لدوياااااااي العباااااااارات ث  ااااااار وااااااائ)
 دويااااااي هااااااذ  الماااااايا وعي ياااااا  عيااااااد و اااااات ي وعي ياااااا  

 داا د المادد التالااارجي علااى  ( وواا اااده علاى:8ب8)
و ااااات ي العباااااارات الخامااااا  بتااااا  بدعاااااد وااااائ ادبعااااااد 
الالرعياااا ل تواااااا ثئ قيواااا  وت  ااااال التباااااائ الو اااااتخرج 

(Average Variance Extracted- AVE)    ل
(ل ووااااا اااااده  داااا د الماااادد :ب8وت ااااار ث  اااار واااائ )

التمااااارجي علااااى و اااات ن ادبعاااااد الالرعياااا   الوت ااااارات 
 (. Hair et al., 2010)الرؤي ي  
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 (2جدول رقم )
 المي يرات الرئ س  لمبحث وأبعادها الحرع  

 

 أوالً: أبعاد خىدة انعالقت انتبادنيت بين انقائد ويسؤوسيه
انًعايالث 

 انًعيازيت

  انًساهًت  -1

  .1.726 أثزل لصبس عِذٕ هي أعل سئ٘سٖ فٖ الؼول 

  1.791 أػوبل أكضش هوب ُْ هؾذد فٖ الْصف الْظ٘فٖ لؼولٖ.أسبُن هغ سئ٘سٖ فٖ إًغبص 

 .1.742 لذٓ االسزؼذاد لجزل هغِْد إضبفٖ هي أعل رؾم٘ك أُذاف ّهصلؾخ الؼول 

،  1.15: عو٘غ ل٘ن الوؼبهالد الوؼ٘بسٗخ هؼٌْٗةخ ػٌةذ هسةزْٓ نتائح اختبازاث انصدق وانثباث نبُعد انًساهًت

، ّ هزْسةةةةظ الزجةةةةبٗي  1.839(= CRّهؼبهةةةةل الضجةةةةبد الوشكةةةةت )،  1.864(=αّهؼبهةةةةل ألفةةةةب ل)شًّجةةةةبؿ )

(AVE =)1.542 

  انىالء  -2

 .ٌٔ1.783 ٗذافغ سئ٘سٖ ػٌٔ أهبم اٙخشٗي فٖ الوسزشفٔ ػٌذ ّلْع خطأ غ٘ش هزؼوذ ه 

 .1.767 ٗمف سئ٘سٖ إلٔ عبًجٖ إرا ُبعوٌٖ اٙخشّى فٖ الؼول 

       .1.783 ٗذافغ هذٗشٕ ػي رصشفبرٖ أهبم إداسح الوسزشفٔ )اإلداسح الؼل٘ب( لمٌبػزَ ثأدائٖ فٖ الؼول 

،  1.15: عو٘ةغ لة٘ن الوؼةبهالد الوؼ٘بسٗةخ هؼٌْٗةخ ػٌةذ هسةزْٓ نتائح اختباازاث انصادق وانثبااث نبُعاد اناىالء

، ّ هزْسةةةةظ الزجةةةةبٗي  1.898(= CR، ّهؼبهةةةةل الضجةةةةبد الوشكةةةةت ) 1.814(=αّهؼبهةةةةل ألفةةةةب ل)شًّجةةةةبؿ )

(AVE =)1.569 

  انتأثيس  -3

 .ٖ1.739 أرطلغ أى ٗ)ْى سئ٘سٖ فٖ الؼول صذٗك ل 

 .ٖ1.764 أسٓ سئ٘سٖ كإًسبى ّارخزٍ لذّسح ل 

  .1.832 أشؼش ثبلشاؽخ ّاالًسغبم ػٌذ الزؼبهل هغ سئ٘سٖ فٖ الؼول 

،  1.15الوؼةبهالد الوؼ٘بسٗةخ هؼٌْٗةخ ػٌةذ هسةزْٓ : عو٘ةغ لة٘ن نتائح اختبازاث انصادق وانثبااث نبُعاد انتاأثيس

، ّ هزْسةةةةظ الزجةةةةبٗي  1.875(= CR، ّهؼبهةةةةل الضجةةةةبد الوشكةةةةت ) 1.824(=αّهؼبهةةةةل ألفةةةةب ل)شًّجةةةةبؿ )

(AVE =)1.634 

  االحتساو انًهني  -4

 .َ1.753 ُٗلن سئ٘سٖ ثوسئْل٘بد ّّاعجبد ّظ٘فز 

  .1.793 ٗسزؾك سئ٘سٖ ّظ٘فزَ أّ هٌصجَ ثغذاسح 

  1.852 لذٓ سئ٘سٖ الوِبساد الوٌِ٘خ الالصهخ إلًغبص األػوبل.ٗزْافش 

: عو٘ةغ لة٘ن الوؼةبهالد الوؼ٘بسٗةخ هؼٌْٗةخ ػٌةذ هسةزْٓ نتائح اختبازاث انصدق وانثباث نبُعد االحتاساو انًهناي

، ّ هزْسةظ الزجةبٗي  1.743(= CR، ّهؼبهةل الضجةبد الوشكةت ) 1.799(=α، ّهؼبهل ألفب ل)شًّجبؿ ) 1.15

(AVE =)1.696 

 ثانياً: أبعاد زأس انًال اننفسي

  انكفاءة انراتيت  -1

 .1.821 أهزلك المذسح ػلٔ رؾل٘ل الوش)الد الوزؼلمخ ثبلؼول ّإٗغبد ؽلْل لِب 

 .1.853 أهزلك الضمخ فٖ الٌفس ػٌذ روض٘ل صهالئٖ فٖ االعزوبػبد هغ اإلداسح 

  1.794 االسزشار٘غ٘خ فٖ الوسزشفٔ.أشؼش ثبلضمخ ػٌذ هسبُوزٖ ثبلوٌبلشبد الخبصخ ؽْل الخطخ 
 

 : إػذاد الجبؽش اػزوبداً ػلٔ أدث٘بد الجؾش ًّزبئظ الزؾل٘ل اإلؽصبئٖ.انًصدز



 أصش عْدح الؼاللخ الزجبدل٘خ ث٘ي المبئذ ّهشؤّسَ٘ ػلٔ االسرجبط........د/ حممود عبد العزيز املنوي                      

22 

 

 (2يابع جدول رقم )
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 .ٔ1.719 أشؼش ثبلضمخ ػٌذ هسبػذح اإلداسح فٖ رؾذٗذ ّّضغ األُذاف الخبصخ ثبلوسزشف 

 فةةٖ الةةٌفس ػٌةذ االرصةةبل هةةغ األفةةشاد هةةي خةبسط الوسزشةةفٔ )الوشضةةٔ( لوٌبلشةةخ ّؽةةل  أشةؼش ثبلضمةةخ

 هشبكلِن.
1.783 

 .1.795 ألذم الوؼلْهبد الوف٘ذح لضهالئٖ الزٖ رسبػذُن فٖ أداء ػولِن 

: عو٘ةغ لة٘ن الوؼةبهالد الوؼ٘بسٗةخ هؼٌْٗةخ ػٌةذ هسةزْٓ نتائح اختباازاث انصادق وانثبااث نبُعاد انكفااءة انراتيات

، ّ هزْسةظ الزجةبٗي  1.761(= CR، ّهؼبهةل الضجةبد الوشكةت ) 1.794(=α، ّهؼبهل ألفب ل)شًّجبؿ ) 1.15

(AVE =)1.674 

  انتفاؤل  -2

 .ٖ1.737 أرْلغ دائوبً األفضل ؽزٔ فٖ ؽبالد ػذم الزأكذ الزٖ رْاعَ ػول 

  .1.789 أسٓ ؽذّس األخطبء ّّعْد الصؼْثبد فٖ الؼول أهشاً طج٘ؼ٘بً فٖ الؾ٘بح 

 .ٖ1.776 غبلجبً هب أًظش إلٔ الغْاًت اإلٗغبث٘خ فٖ األهْس الوزؼلمخ ثؼول 

 .ٖ1.813 أشؼش ثبلزفبؤل رغبٍ األؽذاس الوسزمجل٘خ الوزؼلمخ ثؼول 

 .ً1.825 ٗو)ٌٌٖ هْاعِخ األؽذاس الوزؼلمخ ثؼولٖ ألًِب لي رخشط ػي ًطبق الوسبساد الوؾذدح هسجمب 

 .1.731  أًظش إلٔ ػولٖ كشٖء فٖ غبٗخ الشّػخ 

،  1.15: عو٘ةغ لة٘ن الوؼةبهالد الوؼ٘بسٗةخ هؼٌْٗةخ ػٌةذ هسةزْٓ نتائح اختبازاث انصدق وانثباث نبُعاد انتفااؤل

، ّ هزْسةةةةظ الزجةةةةبٗي  1.758(= CR، ّهؼبهةةةةل الضجةةةةبد الوشكةةةةت ) 1.838(=αّهؼبهةةةةل ألفةةةةب ل)شًّجةةةةبؿ )

(AVE =)1.661 

  األيم  -3

  1.847 ّالجذائل الوخزلفخ لزغبّص ضغْط الؼول.أهزلك اإله)بً٘خ فٖ الزف)٘ش ثبلوسبساد 

 .ٖ1.843 أربثغ هذٓ رؾم٘ك أُذافٖ ثش)ل ًش٘ظ فٖ ػولٖ فٖ الْلذ الؾبل 

 .ٖ1.757 أهزلك الؼذٗذ هي الجذائل لؾل الوش)الد الزٖ رؼزشض سج٘ل ػول 

 .ٖ1.738 أسٓ ًفسٖ كشخص ًبعؼ فٖ ػول 

 1.726 ػولٖ. أهزلك المذسح ػلٔ الزف)٘ش ثؼذح طشق لزؾم٘ك أُذاف 

  .ٖ1.792 فٖ الْلذ الؾبلٖ أشؼش ثأًٔ ؽممذ األُذاف الزٖ ّضؼزِب لٌفس 

،  1.15: عو٘ةةغ لةة٘ن الوؼةةبهالد الوؼ٘بسٗةةخ هؼٌْٗةةخ ػٌةةذ هسةةزْٓ نتااائح اختبااازاث انصاادق وانثباااث نبُعااد األياام

الزجةةةةبٗي ، ّ هزْسةةةةظ  1.843(= CR، ّهؼبهةةةةل الضجةةةةبد الوشكةةةةت ) 1.873(=αّهؼبهةةةةل ألفةةةةب ل)شًّجةةةةبؿ )

(AVE =)1.631 

  انًسونت  -4

  .1.826 ٗسِل ػلٔ الؼْدح إلٔ ؽبلزٖ الطج٘ؼ٘خ ػٌذ هْاعِخ اًز)بسبد فٖ الؼول 

 .1.794 ٗو)ٌٌٖ الزؼبهل هغ الظشّف الصؼجخ )ضغْط الؼول( ثش)ل أّ ثأخش 

 . 1.768 ٗو)ٌٌٖ إًغبص األػوبل الضشّسٗخ ثوفشدٕ إرا رزطلت األهش رلك 

  1.811 األؽذاس الوشُمخ ّالوغِذح فٖ الؼول ثذّى رشد.أسزط٘غ الزؼبهل هغ 

 .ً1.821 أسزط٘غ رغبّص هؼْلبد الؼول ألًٖ ّاعِذ ال)ض٘ش هٌِب هسجمب 
 

 : إػذاد الجبؽش اػزوبداً ػلٔ أدث٘بد الجؾش ًّزبئظ الزؾل٘ل اإلؽصبئٖ.انًصدز
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 ٌٌٖ(ٗو .)1.732 الزؼبهل هغ الؼذٗذ هي األهْس الوزؼلمخ ثؼولٖ فٖ ّلذ ّاؽذ )ثش)ل هزْاصى 

،  1.15: عو٘ةغ لة٘ن الوؼةبهالد الوؼ٘بسٗةخ هؼٌْٗةخ ػٌةذ هسةزْٓ نتائح اختبازاث انصدق وانثباث نبُعد انًسونات

الزجةةةةبٗي ، ّ هزْسةةةةظ  1.819(= CR، ّهؼبهةةةةل الضجةةةةبد الوشكةةةةت ) 1.865(=αّهؼبهةةةةل ألفةةةةب ل)شًّجةةةةبؿ )

(AVE =)1.649 

 ثانثاً: أبعاد االزتباط انىظيفي

  انحيىيت  -1

 .ٖ1.831 أشؼش ثبلسؼبدح فٖ الزُبة إلٔ ػول 

 .ٖ1.816 أشؼش ثأًٔ هؼجأ ثبلطبلخ الالصهخ ألداء هِبم ّظ٘ف 

 .1.798 اهزلك المذسح ػلٔ الوضبثشح فٖ ػولٖ ؽزٔ ػٌذهب ال رس٘ش األهْس ثش)ل ع٘ذ 

  .1.828 اهزلك المذسح ػلٔ االسزوشاس فٖ ػولٖ لسبػبد أّ فزشاد طْٗلخ 

 .1.782 أروزغ الوشًّخ ّاالًفزبػ الزٌُٖ فٖ أداء ػولٖ ثوب ال ٗخل ثوششّػ٘خ ُزا الؼول 

 ٖ1.769 أشؼش ثبلمْح ّالٌشبط أصٌبء رأدٗخ هِبم ّظ٘فز 

،  1.15الوؼةبهالد الوؼ٘بسٗةخ هؼٌْٗةخ ػٌةذ هسةزْٓ : عو٘ةغ لة٘ن نتائح اختبازاث انصدق وانثباث نبُعد انحيىيات

، ّ هزْسةةةةظ الزجةةةةبٗي  1.898(= CR، ّهؼبهةةةةل الضجةةةةبد الوشكةةةةت ) 1.918(=αّهؼبهةةةةل ألفةةةةب ل)شًّجةةةةبؿ )

(AVE =)1.1.718 

  انتفاني  -2

 .ٖ1.833 رسبػذًٖ ّظ٘فزٖ ػلٔ إظِبس كل طبلبر 

 .ٖ1.774 روضل ّظ٘فزٖ هصذس رؾف٘ض ّإلِبم ل 

  .ٖ1.795 ْٗعذ لذٕ اإلصشاس ػلٔ الم٘بم ثوِبم ّظ٘فز 

 .َ1.769 أشؼش ثبلفخش رغبٍ الؼول الزٕ ألْم ث 

  .1.872 أشؼش ثأى الؼول الزٕ ألْم ثَ راد هؼٌٔ ُّذف 

،  1.15: عو٘ةغ لة٘ن الوؼةبهالد الوؼ٘بسٗةخ هؼٌْٗةخ ػٌةذ هسةزْٓ نتائح اختبازاث انصدق وانثبااث نبُعاد انتفااني

، ّ هزْسةةةةظ الزجةةةةبٗي  1.942(= CR، ّهؼبهةةةةل الضجةةةةبد الوشكةةةةت ) 1.927(=αل)شًّجةةةةبؿ )ّهؼبهةةةةل ألفةةةةب 

(AVE =)1.621 

  االنهًاك  -3

  .ٖ1.814 أًسٔ كل شٖء ؽْلٖ ػٌذهب ألْم ثؼول 

  .1.728 ػٌذهب ألْم ثؼولٖ ال أشؼش ثوشّس الْلذ 

 .ٓ1.734 أصٌبء الؼول، أسكض فٖ ػولٖ فمظ دّى االًشغبل ثأش٘بء أخش 

  .ٖ1.713 هي الصؼت أى أفصل ًفسٖ ػي ّظ٘فز 

  .ٖ1.837 أشؼش ثبالسزغشاق الشذٗذ فٖ ػول 

  .ٕ1.786 أشؼش ثبلسؼبدح ػٌذهب أػول ثش)ل ه)ضف ّعذ 

،  1.15: عو٘غ لة٘ن الوؼةبهالد الوؼ٘بسٗةخ هؼٌْٗةخ ػٌةذ هسةزْٓ نتائح اختبازاث انصدق وانثباث نبُعد االنهًاك

، ّ هزْسةةةةظ الزجةةةةبٗي  1.865(= CR، ّهؼبهةةةةل الضجةةةةبد الوشكةةةةت ) 1.828(=αّهؼبهةةةةل ألفةةةةب ل)شًّجةةةةبؿ )

(AVE =)1.686 
 

 إػذاد الجبؽش اػزوبداً ػلٔ أدث٘بد الجؾش ًّزبئظ الزؾل٘ل اإلؽصبئٖ.انًصدز: 
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 ذلاال لمياااس عاادا تشااابر  صااد  اليمااايز -1/3
الوت ارات  ثئ ت  وت ار يور  يال رل  تا ح ابر وائ 
خااااااااله الداااااااذر الترجيعاااااااي لميوااااااا  وت  ااااااال التبااااااااائ 

حااث اداب ثئ يتا ئ قيوا  هاذا  (،AVE)الو تخرج 
الداااذر الترجيعاااي ث  ااار واااائ وعااااوالت االرتباااا   ااااائ 
الوت ااااار يال اااار  باااااقي الوت ااااارات ادخااااريل  ت ضااااح 

ثئ قيو  الدذر الترجيعي لميوا   (8يتاؤ  الدد ه رقا )

وت  اااااال التباااااااائ الو ااااااتخرج ث  اااااار واااااائ وعاااااااوالت 
االرتباا   ااائ الوت اار  باااقي الوت اارات ادخااريل ووااا 
اده على ثئ ثداة البحث تتم  بمدد التواازل توا 
تفتااد هااذ  اليتاداا  علااى عاادا  داا د االرتبااا  الوتعاادد 

( Multicollinearity)ث  الوشااااترل  ااااائ وت ااااار ئ 

(Hair et al., 2010.) 

 

 (3دول )ج
     وصد  اليمايز بين مي يرات البحث االريباطمعامالت مصحوف   

 

 باإلحماؤي التحلا  يتاؤ  وئ الباحث إعداد: المصدر
 

 يقي م ثبات المقاي س                                                                     -2
ا اااااتخدا هااااااذا االختبااااااار لميااااااس واااااادي إوتايياااااا  
االعتواااد علااى قاؤواا  اال تممااا   ااي الحماا ه علااى 
 ياياااات تت اااا بالربااااتل  قاااد تاااا إدااارا  هاااذا االختباااار 

تاا   للوماااايس الو ااتخدو   ااي البحااث باالعتواااد علااى
 (Cronbach’s Alpha)وائ وعاوا  ثلالاا ل ر يبااخ 

لترتاااااز  علااااى االت اااااد الااااداخلي  ااااائ وحت يااااات تاااا  
 ومياس خاضي لالختبارل  وعاو  الربات الورتب 

(Composite Reliability)  للتأ د وئ ودي ترابل
( 8عبااارات تاا  ومياااسل  تظهاار يتاااؤ  الدااد ه رقااا )

(ل  وعاوااا  αثئ قيوااا  تااا  وااائ وعاوااا  الرباااات ثلالاااا )
( ووااااا اااااده >ب8ث  اااار واااائ ) (CR)الربااااات الورتااااب 

 11 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 و

           1.736 انًساهًت-1

          1.754 1.414 انىالء-2

         1.796 1.328 1.394 انتأثيس-3

االحتاااااااااساو -4

 انًهني
1.325 1.432 1.327 1.834        

انكفاااااااااااااءة -5

 انراتيت
1.561 1.319 1.334 1.359 1.821       

      1.813 1.326 1.536 1.345 1.471 1.483 انتفاؤل-6

     1.794 1.389 1.345 1.479 1.413 1.415 1.447 األيم-7

    1.816 1.475 1.361 1.313 1316 1.486 1.456 1.379 انًسونت-8

   1.841 1.737 1.689 1.782 1.719 1.713 1.631 1.626 1.645 انحيىيت -9

  1.788 1.339 1.768 1.741 1.699 1.728 1.752 1.724 1.649 1.697 انتفاني-11

 1.828 1.319 1.324 1.619 1.683 1.592 1.581 1.723 1.712 1.691 1.727 االنهًاك-11

                        1.15خًيع انقيى يعنىيت عند يستىي 

 (.Average Variance Extracted- AVEلطش الوصفْفخ ٗوضل الغزس الزشث٘ؼٖ لم٘وخ هزْسظ الزجبٗي )



 أصش عْدح الؼاللخ الزجبدل٘خ ث٘ي المبئذ ّهشؤّسَ٘ ػلٔ االسرجبط........د/ حممود عبد العزيز املنوي                      

25 

 

 Hair) علاى رباات الومااايس الو اتخدو   اي البحاث

et al., 2010). 

 ياسعًا  نيائج البحث
اعتواااد البحاااث علاااى طر مااا  الورجعاااات المااا ري 

التااااااي تدعااااااد ثحااااااد ث ااااااالاب يواااااااذج  (PLS)الدزؤياااااا  
ب اااارض قياااااس الااااد ر  (SEM)الوعااااادالت الهيتلياااا  

ال  اايل التالاااعلي الااذي يوتاائ ثئ يماا ا باار رثس الواااه 
اليال ااي  ااي العالقاا   ااائ داا دة العالقاا  التبادلياا   ااائ 
الماؤااااااد  ورف  ااااااير  االرتبااااااا  الاااااا ظيالي لاااااادي هاؤاااااا  
التوااااار ض بالو تشااااااليات  الورا ااااااز الط يااااا  و ضااااااي 

ويااام هااا ا الق ااااس مااان خاااالل نماااو جين التط ااااقل 
 أساسيين هما 

  تاا إدخااه رثس الوااه ج اله كمي األول  النمو
اليال ااي ديبااا  إلااى ديااب وااي داا دة العالقاا  التبادلياا  
 اااائ الماؤاااد  ورف  اااير  تأيااار وت اااار و اااتم ل وااااي 
تداهاا  العالقاا  التالاعلياا   ايهوااال  قياااس ثراار ذلاال 
علاااااى االرتباااااا  الااااا ظياليل  قاااااد ترتاااااب علاااااى هاااااذا 

(ل :ل 9اليو ذج اليتاؤ  الو ضاح  بالداد لائ رقاا )
 خاااااله هااااذا اليواااا ذج تااااا اختبااااار الالرضااااائ اد ه 

  الرايي وئ  ر ض البحثب
  تا إدخاه رثس الواه  النمو ج اله كمي الثاني

اليال ااي ديبااا  إلااى ديااب وااي داا دة العالقاا  التبادلياا  
 ائ الماؤد  ورف  يرل باإلضا   إلى حام  ضرب 
الوت ااااار ئ  ااااي بعضااااهوال  ذلاااال الختبااااار التااااأرار 

لارثس الوااه اليال اي علاى العالقا  ال  يل التالااعلي 

التبادلياا   ااائ الماؤااد  ورف  ااير  االرتبااا  الاا ظياليل 
 قااد ا ااتهدف هااذا اليواا ذج اختبااار الالاارض الرالااث 

 وئ  ر ض هذا البحثب 
 يوتئ ت ضيح اليتاؤ  التي تا الت ما  إلاهاا  اي 
ضااا   التحلاااا  اإلحمااااؤي  اختباااار  ااار ض البحاااث 

 على اليح  امتي:)اختبار اليو ذدائ الهيتلاائ(ل 
اليعرف عمى طب عا  العالقا  باين ياوافر جاودة  -1

العالق  اليبادل ا  باين القائاد ومرؤوسا ه واالريبااط 
الااااوظ حي لااااد  هيئاااا  اليمااااريض بالمسيشااااح ات 

 والمراكز الطب   موضع اليطبيق 
تا مياغ  الالرض اد ه وئ  ر ض هذا البحاث 

 "يوجد عالق  إيجاب   بين جودةالذن ايص على ثير 
العالقاا  اليبادل اا  بااين القائااد ومرؤوساا ه واالريباااط 
الوظ حي لد  هيئ  اليمريض بالمسيشح ات والمراكز 

 يالاااد اختبااار واادي مااح   الطب اا  موضااع اليطبيااق"،
هذا الالرض  ي تحماق الهادف اد ه وائ ثهاداف هاذا 
البحاااثل   تضاااح وااائ يتااااؤ  اليوااا ذج الهيتلاااي اد ه 

 ياا  إادا ياا   ااائ (  داا د عالقاا  وعي9بالدااد ه رقااا )
دااا دة العالقااا  التبادليااا   اااائ الماؤاااد  ورف  ااايرل  جاااائ 
االرتباااا  الااا ظيالي )واااأخ ذ بمااا رة إدواليااا (ل  ت لاااد 

( لما ة العالقا   اائ βقيو  وعاو  االيحدار الوعيارن )
ل 80ب8 ذلاال عيااد و اات ي وعي ياا   89ب8الوت ااار ئ 

وهاااو ماااا يااادعم قباااول الحااارض األول مااان فاااروض 
 البحث.
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 (4جدول رقم )
 نيائج يحميل أثر جودة العالق  بين القائد ومرؤوس ه، ورأس المال النحسي 

 عمى االريباط الوظ حي
 

R قيًت )ث( βبيتا  انًتغيساث انًإثسة
2

 

 11.984 1.34 انعالقت انتبادنيت بين انقائد ويسؤوسيه 
**

 
1.47 

 6.472 1.31 زأس انًال اننفسي
**

 

                                   1.11** يستىي انًعنىيت عند 
 

 بالوادايي  الدرا   ل يايات اإلحماؤي التحلا  يتاؤ   المصدر
 

 لل قاا ف علااى العالقاا   ااائ ثبعاااد داا دة العالقاا  
التبادليااا   اااائ الماؤاااد  ورف  اااير )الو ااااهو ل  الااا ال ل 
 التاااأرارل  االحتاااراا الوهياااي( واااي تااا  بدعاااد وااائ ثبعااااد 
االرتبا  ال ظياليل  مد ثداري التحلاا  الا ارد بالداد ه 

(  تشااااار اليتاااااؤ  إلااااى  داااا د عالقاااا  وعي ياااا  :رقااااا )

ة العالقاا  التبادلياا   ااائ الماؤااد إادا ياا   ااائ ثبعاااد داا د
 ورف  اااير   تااا  بدعاااد وااائ ثبعااااد االرتباااا  الااا ظيالي 
)وااأخ ذ بماا رة  ردياا (ل  يوتاائ ت ضاايح هااذ  اليتاااؤ  

 على اليح  امتي:

 

 (5جدول رقم )
 ورأس المال النحسي  نيائج يحميل أثر أبعاد جودة العالق  بين القائد ومرؤوس ه،

 عمى االريباط الوظ حي
 

انًتغيساث 

 انًستقهت

 انًتغيس انتابع )االزتباط انىظيفي(

 االنهًاك انتفاني انحيىيت

R )ث( βبيتا 
2

R )ث( βبيتا  
2

R )ث( βبيتا  
2

 

3.31 1.24 انًساهًت
**

 

1.38 

1.15 3.28
**

 

1.33 

1.24 2.48
*

 

1.41 
2.59 1.12 انىالء

 *
 1.11 2.98

**
 1.12 1.99

*
 

2.21 1.22 انتأثيس
**

 1.24 5.66
**

 1.14 2.57
*

 

3.86 1.31 االحتساو انًهني
**

 1.28 2.33
*

 1.17 3.28
**

 

3.29 1.16 انكفاءة انراتيت
**

 

1.42 

1.18 3.57
 *

 

1.39 

1.14 2.72
*

 

1.36 
2.53 1.21 انتفاؤل

 *
 1.13 2.41

 *
 1.25 2.13

**
 

4.56 1.24 األيم
**

 1.23 2.16
**

 1.11 2.31
**

 

7.69 1.38 انًسونت
**

 1.26 3.17
*

 1.23 2.65
*

 

Rيعايم انتحديد )
2

  1.47( نهنًىذج انهيكهي األول = 

            1.15* هسزْٓ الوؼٌْٗخ ػٌذ                            1.11** هسزْٓ الوؼٌْٗخ ػٌذ 
 

 بالوادايي  الدرا   ل يايات اإلحماؤي التحلا  يتاؤ   المصدر
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  دااا د عالقااا  وعي يااا  إادا يااا   اااائ ثبعااااد دااا دة 
العالق  التبادلي   ائ الماؤد  ورف  ير  بدعاد الحا يا  
تأحااااد ثبعاااااد االرتبااااا  الاااا ظياليل  مااااد  ل اااات قيواااا  

 :8ب8% عيااد و اات ن وعي ياا  =8وعاواا  التحداااد 
 وااائ راااا ت اااها تلااال ادبعااااد بشااات  إدواااالي  ي اااب  

 ار التباائ  ي بدعد الحا ي  لدي هاؤ  %  ي تال=8
التواااار ض بالو تشاااااليات  الورا ااااز الط ياااا  و ضااااي 
التط اااقل  الي ااب  الوتبمياا  تردااي لوت ااارات ثخااريل 
توااااا اتضااااح ثئ ث راااار ادبعاااااد واااائ حاااااث ثهواتهااااا 
  قااااادرتها علاااااى التي اااااف  بدعاااااد الحا يااااا   ذلااااال   ماااااا  
لوعاااااوالت االيحاااادار الوعيار اااا  هاااا  بدعااااد االحتااااراا 

هياايل الياار بدعااد الو اااهو ل رااا بدعااد التااأرارل  بدعااد الو
 ال ال ب

  دااا د عالقااا  وعي يااا  إادا يااا   اااائ ثبعااااد دااا دة 
العالق  التبادلي   اائ الماؤاد  ورف  اير  بدعاد التالاايي 
تأحاااد ثبعااااد االرتباااا  الااا ظياليل حااااث  ل ااات قيوااا  

 :8ب8% عيااد و اات ن وعي ياا  88وعاواا  التحداااد 
ادواار الااذي يعيااى ثئ ثبعاااد داا دة العالقاا  التبادلياا  

%  ي تال اار 88 ائ الماؤد  ورف  ير ت ها  ي ب  
التباائ  ي بدعد التالايي لدي هاؤا  التوار ض و ضاي 
التط اااقل  الي ااب  الوتبمياا  تردااي لوت ااارات ثخااريل 
 ت ااااائ ثيضااااا  ثئ ث راااار ادبعاااااد ثهوياااا   قاااادرة علااااى 
تال اااااااااار بدعاااااااااد التالاااااااااايي لااااااااادي هاؤااااااااا  التوااااااااار ض 
بالو تشااااااليات  الورا اااااز الط يااااا  و ضاااااي التط ااااااق 

وعيار اا  هاا  بدعااد لوعاااوالت االيحاادار ال  ذلاال   مااا  
االحتااااااراا الوهياااااايل الياااااار بدعااااااد التااااااأرارل رااااااا بدعااااااد 

 الو اهو   بدعد ال ال ب
  دااا د عالقااا  وعي يااا  إادا يااا   اااائ ثبعااااد دااا دة 

العالقاااااا  التبادلياااااا   ااااااائ الماؤااااااد  ورف  ااااااير  بدعااااااد 
االيهوال تأحاد ثبعااد االرتباا  الا ظياليل  ماد  ل ات 

% عياااد و ااات ن وعي يااا  90قيوااا  وعاوااا  التحدااااد 
 وااائ راااا ت اااها تلااال ادبعااااد بشااات  إدواااالي  :8ب8
%  ااي تال ااار بدعااد االيهوااال لاادي هاؤاا  90 ي ااب  

التواااار ض بالو تشاااااليات  الورا ااااز الط ياااا  و ضااااي 
التط اااقل  الي ااب  الوتبمياا  تردااي لوت ااارات ثخااريل 
توااااا اتضااااح ثئ ث راااار ادبعاااااد واااائ حاااااث ثهواتهااااا 
  قاااادرتها علااااى التي ااااف  بدعااااد االيهوااااال  ذلاااال   مااااا  

عاااوالت االيحاادار الوعيار اا  هاا  بدعااد الو اااهو ل لو
الياار بدعااد االحتااراا الوهياايل رااا بدعااد التااأرارل  ثخااارا  

 بدعد ال ال ب
اليعاارف عمااى طب عاا  العالقاا  بااين رأس  -2

المااااال النحسااااي واالريباااااط الااااوظ حي لااااد  
هيئاااا  اليمااااريض بالمسيشااااح ات والمراكااااز 

 الطب   موضع اليطبيق
 ر ض هذا البحث تا مياغ  الالرض الرايي وئ 

يوجد عالق  إيجاب ا  باين رأس الذن ايص على ثير ي
الماااااال النحساااااي واالريبااااااط الاااااوظ حي لاااااد  هيئااااا  
اليماااريض بالمسيشاااح ات والمراكاااز الطب ااا  موضاااع 

ل  يالاد اختبار وادي ماح  هاذا الالارض  اي اليطبيق"
تحماق الهدف الرايي وئ ثهداف هذا البحثل   تضاح 

( 9د ه بالدااد ه رقااا )واائ يتاااؤ  اليواا ذج الهيتلااي ا
 د د عالق  وعي ي  إادا ي    اائ رثس الوااه اليال اي 
 جاااائ االرتباااا  الااا ظيالي )واااأخ ذ بمااا رة إدواليااا (ل 

( لمااااا ة β ت لاااااد قيوااااا  وعاوااااا  االيحااااادار الوعياااااارن )
 ذلاااال عيااااد و اااات ي  80ب8العالقاااا   ااااائ الوت ااااار ئ 

وهااو مااا يادعم قبااول الحاارض الثاااني ل 80ب8وعي يا  
 .من فروض البحث

 لل قاااا ف علااااى العالقاااا   ااااائ ثبعاااااد رثس الواااااه 
اليال ي )ال الا ة الذاتيا ل  التالاافهل  ادوا ل  الور يا ( 
وااي تاا  بدعااد واائ ثبعاااد االرتبااا  الاا ظياليل  مااد ثدااري 
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(  ت ااائ اليتاااؤ   داا د :التحلاا  الاا ارد بالدااد ه رقااا )
عالقاا  وعي ياا  إادا ياا   ااائ ثبعاااد رثس الواااه اليال ااي 

د االرتباا  الا ظيالي )واأخ ذ بما رة  ت  بدعد وئ ثبعا
 ردياااا (ل  يوتاااائ ت ضاااايح هااااذ  اليتاااااؤ  علااااى اليحاااا  

 امتي:
  داااا د عالقاااا  وعي ياااا  إادا ياااا   ااااائ ثبعاااااد رثس 

الوااااه اليال اااي  بدعاااد الحا يااا  تأحاااد ثبعااااد االرتباااا  
الااااا ظياليل حااااااث ت اااااائ ثئ قيوااااا  وعاوااااا  التحدااااااد 

ل  واائ رااا ت ااها ثبعااااد  :8ب8% عيااد و اات ي 97
%  اي تال اار التبااائ 97اليال ي  ي اب   رثس الواه

ااد الحا ياا ل  الي ااب  الوتبمياا  تردااي لوت ااارات   ااي بعد
ثخااااريل توااااا اتضااااح ثئ ث راااار ادبعاااااد واااائ حاااااث 
ثهواتها  قدرتها على التي ف  بدعد الحا ي   ذلل   ماا  
لوعاوالت االيحدار الوعيار   ه  بدعد الور ي ل الير 

 ال الا ة الذاتي ب بدعد ادو  را بدعد التالافهل  بدعد
  داااا د عالقاااا  وعي ياااا  إادا ياااا   ااااائ ثبعاااااد رثس 

الوااااه اليال اااي  بدعاااد التالاااايي تأحاااد ثبعااااد االرتباااا  
% <8الا ظياليل  ماد ت اائ ثئ قيوا  وعاوا  التحدااد 

ل ادواار الااذي يعيااى ثئ ثبعاااد  :8ب8عيااد و اات ي 
%  ااي تال ااار <8رثس الواااه اليال ااي ت ااها  ي ااب  

لدي هاؤا  التوار ض و ضاي التباائ  ي بدعد التالايي 
التط اااقل  الي ااب  الوتبمياا  تردااي لوت ااارات ثخااريل 
 ت ااااائ ثيضااااا  ثئ ث راااار ادبعاااااد ثهوياااا   قاااادرة علااااى 
تال اااااااااار بدعاااااااااد التالاااااااااايي لااااااااادي هاؤااااااااا  التوااااااااار ض 
بالو تشااااااليات  الورا اااااز الط يااااا  و ضاااااي التط ااااااق 
 ذلاال   مااا  لوعاااوالت االيحاادار الوعيار اا  هاا  بدعااد 

دو ل را بدعد ال الا ة الذاتي ل راا الور ي ل الير بدعد ا
  بدعد التالافهب

  داااا د عالقاااا  وعي ياااا  إادا ياااا   ااااائ ثبعاااااد رثس 
الواااه اليال ااي  بدعااد االيهوااال تأحااد ثبعاااد االرتبااا  

% ;8الااا ظياليل  ماااد  لعااات قيوااا  وعاوااا  التحدااااد 
ل ادوااار الاااذي يعياااى ثئ ثبعااااد :8ب8عياااد و ااات ي 

 ااار %  ااي تال;8رثس الواااه اليال ااي ت ااها  ي ااب  
التباااااائ  ااااي بدعااااد االيهوااااال لاااادي هاؤاااا  التواااار ض 
و ضااي التط اااقل  الي ااب  الوتبمياا  تردااي لوت ااارات 
ثخااااريل توااااا اتضااااح ثئ ث راااار ادبعاااااد واااائ حاااااث 
ثهواتهااا  قااادرتها علااى التي اااف  بدعااد االيهواااال  ذلااال 
  ما  لوعاوالت االيحدار الوعيار   ه  بدعد التالاافهل 

 الاااا ة الذاتيااا ل  ثخاااارا  الياار بدعاااد الور يااا ل راااا بدعااد ال
 بدعد ادو ب

اليعااارف عماااى طب عااا  الااادور الوسااا ط  -3
اليحااعمي لارأس الماال النحساي فاي العالقاا  
باااين جاااودة العالقااا  اليبادل ااا  باااين القائاااد 
ومرؤوساا ه واالريباااط الااوظ حي لااد  هيئاا  
اليماااريض بالمسيشاااح ات والمراكاااز الطب ااا  

 موضع اليطبيق
هاااااذا تااااا مااااياغ  الالاااارض الرالاااااث واااائ  اااار ض 

قاوة العالقا  باين جاودة البحث الذن ايص على ثيار ي
العالقاا  اليبادل اا  بااين القائااد ومرؤوساا ه واالريباااط 
الوظ حي يزداد طرد ًا بزيادة رأس المال النحسي لد  
هيئاااا  اليمااااريض بالمسيشااااح ات والمراكااااز الطب اااا  

يل  يالااااد اختباااار وااادي ماااح  هاااذا موضاااع اليطبياااق
ئ ثهاااداف هاااذا الالااارض  اااي تحمااااق الهااادف الرالاااث وااا

البحث؛  بشت  عاال اتحمق التأرار ال  ايل التالااعلي 
عيدوا ي تطيي وت ار واا التاأرار وعي ياا  علاى العالقا  
 اااااائ وت اااااار ئ  خااااار ئ إواااااا  تم يااااا  هاااااذ  العالقااااا  ث  

  تضاح  (،Baron and Kenny, 1986)إضعا ها 
( ;واائ يتاااؤ  اليواا ذج الهيتلااي الرااايي بالدااد ه رقااا )

وعي يااا  تاااأرار رثس الوااااه اليال اااي علاااى العالقااا   اااائ 
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د دة العالق  التبادلي   ائ الماؤد  ورف  اير  االرتباا  
وهااو مااا ياادعم قبااول الحاارض الثالااث ماان الاا ظياليل 

 بفروض البحث
 جيااا  علااى هااذ  اليتاداا  يوتاائ الماا ه ثياار عياادوا 

رثس الواااه اليال ااي لاادي هاؤاا  التواار ض )علااى  ااازداد
 ااااا ا  الورااااااهل ارتالااااااع رثس الوااااااه اليال اااااي   حاااااد  

ايحاااراف وعياااارن  احااادة( تمااابح العالقااا   اااائ دااا دة 
العالقااااا  التبادليااااا   اااااائ الماؤاااااد  ورف  اااااير  االرتباااااا  
الاااا ظيالي ث راااار ثهوياااا   تاااازداد هااااذ  العالقاااا  بوماااادار 

( 0:ب8=  <0ب8+  87ب8يعاااااااده حدااااااا التالاعاااااا  )
(Hair et al., 2010.) 

 

 (6جدول رقم )
نيائج يحميل أثر رأس المال النحسي عمى العالق  بين جودة العالق  بين القائد ومرؤوس ه، 

 واالريباط الوظ حي
 

R قيًت )ث( βبيتا  انًتغيساث انًإثسة
2

 

 9.762 1.32 انعالقت انتبادنيت بين انقائد ويسؤوسيه 
**

 

 5.292 1.28 زأس انًال اننفسي 1.63
**

 

4.261 1.19 زأس انًال اننفسي× انعالقت انتبادنيت 
**

 

                                   1.11** يستىي انًعنىيت عند 
 

 بالوادايي  الدرا   ل يايات اإلحماؤي التحلا  يتاؤ : المصدر
 

 باليظر إلى قيو  وعاو  التحداد باليو ذج اد ه 
(ل اتضاح ثئ تاأرار تا  وائ دا دة 9 ي الدد ه رقا )

العالقاا  التبادلياا   ااائ الماؤااد  ورف  اايرل  رثس الواااه 
اليال ااي علااى االرتبااا  الاا ظيالي وااي عاادا ادخااذ  ااي 
االعتباااار العالقااا  التالاعليااا   ايهواااا يال ااارائ واااا ي ااا تر 

تبا  ال ظياليل  ايوا اتضح % وئ التباائ  ي االر >9
( ثئ اليوا ذج الراايي الاذي يشاتو  ;وئ الدد ه رقا )

علااااى وت ااااار التالاعاااا  قااااادر علااااى تال ااااار وااااا ي اااا تر 
% وااااائ التبااااااائ  اااااي الوت اااااار التاااااابي )االرتباااااا  8;

الااا ظيالي( ثن ثئ دخااا ه رثس الوااااه اليال اااي   ماااالر 
وت ااارا    اايطا  تالاعليااا   ااي العالقاا   ااائ داا دة العالقاا  

ادلياااا   ااااائ الماؤااااد  ورف  ااااير  االرتبااااا  الاااا ظيالي التب
ث ااااها  ااااي ز ااااادة الماااادرة التال ااااار   لليواااا ذج بوماااادار 

% ل  يشار ذلال إلاى إوتاييا  االعتوااد علاى هاذا ;0
اليوااااا ذج  اااااي التي اااااف باااااالت اارات التاااااي تحااااادث  اااااي 
االرتبااااااا  الاااااا ظيالي لاااااادي هاؤاااااا  التواااااار ض و ضااااااي 

لياا   ااائ التط اااق  داللاا  تاا  واائ داا دة العالقاا  التباد
 الماؤد  ورف  يرل  رثس الواه اليال يب 

 عاشرًا  مناقش  النيائج واليوص ات
ا تهدف البحث الحالي اختبار ثرر د دة العالق  
التبادليا   ااائ الماؤاد  ورف  ااير   ماالر وت ااارا  و ااتمال  
وتعاادد ادبعاااادل  رثس الوااااه اليال اااي   ماااالر   ااايطا  

هاؤاا  التواار ض تالاعليااا  علااى االرتبااا  الاا ظيالي لاادي 
 ااااي الو تشاااااليات  الورا ااااز الط ياااا  التابعاااا  لداوعاااا  

وفاي ضاوء  لاك  الويم رة  دوه ر ا  ومار العرجيا ل
 مكان يوضاا ث ألهام النيااائج اليااي يام اليوصاال إليهااا 
ويحسااايرها، كااا لك يقاااد م مجموعااا  مااان اليوصااا ات، 

 و لك عمى النحو اآليي 
 مناقش  نيائج البحث ويحسيرها -1
يباااار الحااارض األول يوصااامت نياااائج اخ -1/1

إلاى أن وجاود عالقا  معنو ا  من فروض البحاث 
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إيجاب ااا  باااين ياااوافر  جاااودة العالقااا  اليبادل ااا  باااين 
 القائد واالريباط الوظ حي )مأخو ة بصورة إجمال  (،
ادواار الاااذن ي ااااعد علاااى ا اااتيتاج ثيااار تلواااا تااا ا رت 
دااا دة العالقااا  التبادليااا   ااااائ الماؤاااد  ورف  اااير تلوااااا 

تح ااائ و اات ي االرتبااا  بال ظيالااا    اااعد ذلاال علااى
لااادي هاؤااا  التوااار ض بالو تشااااليات  الورا اااز الط يااا  
و ضااي التط اااقل  علااى الو اات ي التالمااالي ثظهاارت 
يتااااؤ  التحلاااا  اإلحمااااؤي ثئ  دااا د عالقااا  إادا يااا  
 ائ ثبعاد د دة العالق  التبادلي   ائ الماؤد  ورف  اير 

اؤاااا   تاااا  بدعااااد واااائ ثبعاااااد االرتبااااا  الاااا ظيالي لاااادي ه
التوااااار ض بالو تشااااااليات  الورا ااااااز الط يااااا  و ضااااااي 

ثئ ث رااار التط ااااق )واااأخ ذة بمااا رة  رديااا (ل  اتضاااح 
ادبعاااااد ثهوياااا   قاااادرة علااااى التي ااااف  بدعاااادن الحا ياااا ل 
 التالايي ه  بدعاد االحتاراا الوهيايل ثواا بدعاد الو ااهو  

 ب ت ائ ثير اد رر ثهوي   ي تال ار بدعد االيهوال
 تتالاااق يتادااا  هاااذا البحاااث واااي واااا ت مااالت إليااار 
يتاااؤ  وعظااا الدرا ااات ال ااابم  ذات الماال  الوباشاارة 
التااي ث اادت علاااى  داا د عالقاا  وعي يااا  إادا ياا   اااائ 
د دة العالق  التبادلي   ائ الماؤد  ورف  اير  االرتباا  

 ,.Sharoni et al)درا اا  الاا ظياليل  مااد ثر تاات 

ا ر  ااال تيات  دااا د عالقااا  إادا يااا   اااائ تااا   (2015
د دة العالق  التبادلي   ائ الماؤد  ورف  اير  االرتباا  
الااا ظياليل  تتالاااق ثيضاااا  واااي واااا ت مااالت إليااار درا ااا  

(Els et al., 2016)  وئ  د د تاأرار وعيا ن لدا دة
العالقااا  التبادليااا   ااااائ الماؤاااد  ورف  ااااير علاااى ثبعاااااد 
االرتباا  الا ظياليل  تتالااق ثيضاا  واي وااا ت مالت إلياار 

واائ  (Radstaak and Hennes, 2017)درا ا  
وعي ي  العالق   ائ دا دة العالقا  التبادليا   اائ الماؤاد 
 ورف  اااااااير  ثبعااااااااد االرتباااااااا  الااااااا ظيالي )الحا يااااااا ل 
  التالاييل  االيهوال(ل تذلل تتالاق واي واا ث ادت عليار

 (Sepdiningtyas and Santoso, 2017)درا   

الماؤاااد وااائ ثئ تااا ا ر  ااال تيات العالقااا  التبادليااا   اااائ 
 ورف  اااااير ي اااااااعد علااااااى تح اااااائ درداااااا  االرتبااااااا  
بال ظيالااا  لااادي هاؤااا  التوااار ض  نحااادي الو تشااااليات 

 العاول   ي ثيد ي ياب
تمادار تا  طارف واائ   تشاار هاذ  اليتااؤ  إلاى ثئ

درال  طر اااااي العالقااااا  التبادليااااا  للدهااااا د الو ذ لااااا ل  اد
ثعضااا  هاؤاا  التواار ض  تماادار دهاا دها الو ذ لاا   ااي 

درا هاااا لمااادرات العوااا  وااائ ق ااا   الااارؤيس الوباشااارل  اد
لواواااااار بالوتطلبااااااات  وتاييااااااات الاااااارؤيس الوباشاااااار  اد  اد
 الوعاااااارف الوتعلمااااا  بودااااااه عولااااارل باإلضاااااا   إلاااااى 
تحو  ثعضا  هاؤ  التور ض لو ؤ لي  إيداز العو ل 
 و اهوتها  ي الميااا بوهااا قاد ت ا ئ خاارج ال ما  

واه ال ظياليل  بالتالي ا ت اب رم  الرؤيس  ز ادة احت
الحمااااا ه علاااااى الوااااا ارد الواديااااا   الوعي يااااا ل تاااااذلل 
إدرا هااا لرماا  الاارؤيس الوباشاار  ااي قاادراتها  ادعطاااؤها 
قاادر ث  اار واائ الحر اا   الاادعا  ااي ثدا  ادعواااهل وااي 
ت ا ر االي داا  الت ا ق الشخماي  اائ ثعضاا  هاؤا  
التواار ض  الاارؤيس الوباشاارل  حاارص الطاار ائ علااى 

علااى  داا د اهتواوااات تطاا  ر عالقااات تبادلياا  تعتوااد 
وشااترت  خااارج يطاااد العواا ل تاا  ذلاال واائ شااأير ثئ 
ي اعد ثعضا  هاؤ  التور ض على تح اائ ارتبااطها 
بالعوااااااا  بالو تشااااااااليات  الورا اااااااز الط يااااااا  و ضاااااااي 
التط ااااقل  ذلااال وااائ خااااله تح اااائ ا اااتعداها ل اااذه 
الوز ااد واائ الدهاا د  ااي العواا   الورااا رة عيااد و ادهاا  

ثد ار العو  التي يم و ئ المعابل  شع رها بأهوي  
ح ا ها بالالخر  االعتازاز بالعوا ل تاذلل ر اي   هال  اد
درد  ترتازها  اهتواوها  نيداز الوهاا الوتلال ئ  هاال 

  ا ت راقها الشداد عيد ووار   ادعواه الوختلال ب
يوصاامت نيااائج اخيبااار الحاارض الثاااني  -1/2

إلاااى وجاااود عالقااا  معنو ااا  مااان فاااروض البحاااث 
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رأس الماال النحساي واالريبااط الاوظ حي إيجاب   باين 
ادوار الاذن ي ااعد علاى  )مأخو ة بصورة إجمال  (،

ا تيتاج ثير تلوا ت ا ر رثس الواه اليال ي تلوا  اعد 
ذلااال علاااى تح اااائ و ااات ي االرتباااا  بال ظيالااا  لااادي 
هاؤ  التور ض بالو تشاليات  الورا از الط يا  و ضاي 

تااااؤ  التط ااااقل  علاااى الو ااات ي التالماااالي ثظهااارت ي
التحلااا  اإلحماااؤي  وعي ياا  العالقاا   ااائ ثبعاااد رثس 
الواااه اليال ااي  تاا  بدعااد واائ ثبعاااد االرتبااا  الاا ظيالي 
لااادي هاؤااا  التوااار ض بالو تشااااليات  الورا اااز الط يااا  
ثئ و ضي التط اق )واأخ ذة بما رة  رديا (ل  اتضاح 

ث رر ادبعاد ثهوي   قدرة على التي اف  بدعادن الحا يا ل 
د الور ياا ل ثوااا بدعااد التالااافه  ت ااائ ثياار  التالااايي هاا  بدعاا

 باد رر ثهوي   ي تال ار بدعد االيهوال
درا اا    تختلاا  تلاال اليتاااؤ  وااي وااا ت ماالت إلياار 

(Erbasi and Ozbek, 2016)  التاي ثشاارت إلاى
تأبعااد رثس  –ثئ تال وئ التالافهل  ادوا ل  الور يا  

ً  علاى االرتباا  الا ظيالي  -الواه اليال ي تفرر وعي يا 
للعااااولائ  اااي إحااادي الداوعاااات الترتيااا ل د ئ  دااا د 
لوراا  هااذا التااأرار لبدعااد ال الااا ة الذاتياا  علااى االرتبااا  
الاااا ظياليل  ااااي حااااائ تاااادعا يتاااااؤ  هااااذا الالاااارض وااااا 

ذات المااال  ت مااالت إليااار وعظاااا الدرا اااات ال اااابم  
الوباشرة التي ث دت على  دا د تاأرار وعيا ن إاداا ي 

الاااا ظياليل  مااااد  لاااارثس الواااااه اليال ااااي علااااى االرتبااااا 
 (Karatepe and Karadas, 2015) ث دت درا  

ثئ ثبعاد رثس الواه اليال ي تافرر بشات  وباشار علاى 
درد  االرتبا  ال ظيالي لهاؤ  التور ض بالو تشااليات 
الحت ويااا   اااي ق ااارصل  تتالاااق واااي واااا ت مااالت إليااار 

وائ  دا د عالقاا   (Wang et al., 2017)درا ا  
س الواه اليال ي االرتباا  وعي ي  إادا ي   ائ ثبعاد رث

الااااااا ظيالي لااااااادن هاؤااااااا  التوااااااار ض اإليااااااااث العاولااااااا  
بالو تشاااليات العاواا   ااي المااائل تااذلل تتالااق وااي وااا 

وائ ثئ  (Pan et al., 2017)ت مالت إليار درا ا  
ثبعااااد رثس الوااااه اليال اااي تااافرر إادا ياااا  علاااى دردااا  
االرتبااا  الاا ظيالي لاادي هاؤاا  التواار ض بالو تشاااليات 

 العاول   ي المائب
 تشار هذ  اليتاؤ  إلى ثئ تعز ز و ت ي ا تعادة 
التااا ازئ لااادي هاؤااا  التوااار ض بالو تشااااليات  الورا اااز 
الط ياااا  و ضااااي التط اااااق  و اااااعدتها علااااى العاااا دة 

الط يعياا  عيااد التعاارض دزوااات ث  مااع بات للحالاا  
تاحااا  الالرمااا  لهاااا للتعاوااا  واااي ادحاااداث  بالعوااا ل  اد
 ادو ر الودهدة بالعو  د ئ ترد خام    اي ظا  واا 
يول  يااااار وااااائ خ ااااارات  قااااادراتل تاااااذلل حاااااث هاؤااااا  
التواار ض علااى التالتااار  ااي  ااداؤ   و ااارات وختلالاا  
لتدا ز ض  طات العو ل  التالتار  اي طارد وختلالا  

  الوشاااااتالت التاااااي يوتااااائ ثئ تعتااااارض عولهاااااال لحااااا
 ثيضاااا  حااارها علاااى التالاااافه تداااا  ادوااا ر الو اااتم لي  
الوتعلمااا  بعولهاااا  ثئ حاااد ث الماااع بات  اااي العوااا  
يعد ثورا  ط يعيا ل تذلل تح ائ شع ر هاؤا  التوار ض 
بالرماااااا  عياااااااد تحلاااااااا  الوشاااااااتالت الوتعلمااااااا  بالعوااااااا  

مااا   تشاااديعها علاااى الو ااااهو   اااي الوياقشاااات الخا
بالخطااا  اال اااتراتادي  لو تشاااالياتها  ورا ااازهال  ثخاااذ 
 راؤها عيد  ضي ادهداف الوتعلم  بعولهاال تا  ذلال 
واائ شااأير ثئ ي اااعد علااى تح ااائ االرتبااا  الاا ظيالي 
لااادي هاؤااا  التوااار ض بالو تشااااليات  الورا اااز الط يااا  
و ضااي التط اااق واائ خاااله تح ااائ درداا  ا ااتعدادها 

 ز اادة رغ اتها  اي   لل ذه الوز د وئ الدهاد  اي العوا
ا ااااتروار دهاااا دها  طاقاااااتها عيااااد المياااااا بأعوااااالهال 
 حرماااها علاااى الترتااااز ال اوااا  عياااد الميااااا بالوهااااال 

  ز ادة شع رها بادهوي   الالخر  االعتزاز بالعو ب
يوصاامت نيااائج اخيبااار الحاارض الثالااث  -1/3

 الماال إلاى معنو ا  ياأثير رأسمن فروض البحث 
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بااين جااودة العالقاا  اليبادل اا  العالقاا  النحسااي عمااى 
بين القائد ومرؤوس ه واالريباط الوظ حي لاد  هيئا  
اليماااريض بالمسيشاااح ات والمراكاااز الطب ااا  موضاااع 

 اادخ ه رثس الواااه اليال ااي   مااالر وت ااارا   اليطبيااق،
  اااايطا  تالاعليااااا   ااااي تلاااال العالقاااا  ثدي إلااااى تعاااادا  

% ل 8;% إلااااى >9 تح اااائ وعي ياااا  اليواااا ذج واااائ 
رثس الوااه اليال اي يدعاده العالقا   هذا افتاد علاى ثئ 

 اااائ دااا دة العالقااا  التبادليااا   اااائ الماؤاااد  ورف  ااايرل 
 ااات  ئ   االرتبااا  الااا ظيالي لاادي هاؤااا  التواار ضل إذ

هااذ  العالقاا  ثقاا ي  ااائ هاؤاا  التواار ض الااذائ اتاا ا ر 
لاداها و ات ي ثعلاى واائ رثس الوااه اليال اي بالومارياا  
 هاؤاا  التواار ض الااذائ اتاا ا ر لااداها و اات ي ويخالضااا  
واااائ رثس الواااااه اليال ااااي  ااااي الو تشاااااليات  الورا ااااز 

   ماااا  لهاااذ  اليتااااؤ ل يوتااائ الط يااا  و ضاااي التط ااااقل 
داد تا ا ر رثس الوااه اليال اي لادي الم ه ثير عيدوا ااز 

هاؤ  التور ض و ضي التط اق  أيار اازداد د ر دا دة 
العالقااااا  التبادليااااا   اااااائ الماؤاااااد  ورف  اااااير  اااااي دعاااااا 

  تح ائ و ت ي االرتبا  ال ظيالي لداهاب 
 تتالاااق يتادااا  هاااذا البحاااث واااي واااا ت مااالت إليااار 
يتاااؤ  وعظااا الدرا ااات ال ااابم  التااي ث اادت علااى ثئ 

اه اليال ااااي   مااااالر وت ااااارا    اااايطا  دخاااا ه رثس الواااا
ي ااها  ااي تعادا   تح ااائ  تم يا  العالقاا   اائ داا دة 
العالقاااااا  التبادلياااااا   ااااااائ الماؤااااااد  ورف  ااااااير  بعااااااض 

 Wang et)الوت اارات ادخااريل  ماد ث اادت درا ا  

al., 2014)  إلاااى ثئ رثس الوااااه اليال اااي   ماااالر
وت ااارا    اايطا  تالاعليااا  ااافرر وعي يااا   ااي العالقاا   ااائ 

 دة العالقااا  التبادليااا   اااائ الماؤاااد  ورف  ااااير  ثدا  دااا
العاااااولائ  ااااي شاااارتات  هاؤااااات ال ر ااااد العاولاااا   ااااي 

ت إلياااار درا اااا  المااااائل  تتالااااق ثيضااااا  وااااي وااااا ثشااااار 
(Yang et al., 2016)  وائ ثئ رثس الوااه اليال اي

العااااب در ا    اااايطا   ااااائ داااا دة العالقاااا   ااااائ الماؤااااد 
  ورف  ير  دا عي  العاولائ لإليدازب

 تشااار هااذ  اليتاااؤ  إلااى ثئ تاا ا ر و اات ي ورتالااي 
 وااااااائ رثس الوااااااااه اليال اااااااي لااااااادي هاؤااااااا  التوااااااار ض
 بالو تشاااااااليات  الورا اااااااز الط يااااااا  و ضاااااااي التط ااااااااق
 ااااادعلها ث راااار إدرا ااااا  لداااا دة العالقاااا  التبادلياااا  وااااي 

على تح ائ  الرؤيس الوباشر لها ادور الذي ايعتس
وااائ  تم يااا  دردااا  ارتبااااطها بعولهاااال  علاااى العتاااس 

ذلاااال هاؤااااا  التواااار ض الاااااذائ اتاااا ا ر لاااااداها و ااااات ي 
ويخالضا  وئ رثس الواه اليال يل   دل  ذلل علاى ثئ 
اواااتالل ثعضاااا  هاؤااا  التوااار ض المااادرة علاااى تحلاااا  
 و اده  الوشتالت الوتعلم  بالعو ل  ارتالاع و ات ي 
التالااااافه تدااااا  ادواااا ر الو ااااتم لي  الوتعلماااا  بعولهااااال 

 ااااي  ااااداؤ   و ااااارات   ارتالاااااع قاااادرتها علااااى التالتااااار
وختلالاا  لتدااا ز ضاا  طات العواا ل  اوااتال ها الماادرة 
علاااااى العااااا دة إلاااااى ا اااااتعادة التااااا ازئ بعاااااد التعااااارض 

واااائ شااااأير ثئ ي اااااعد علااااى تح ااااائ إدرال  لالزوااااات
الرؤيس لتحو  ثعضا  هاؤ  التور ض و ؤ لي  إيداز 
العواا ل  الو اااهو   ااي المياااا بوهاااا قااد ت اا ئ خااارج 

ل إدرا هااااااا لرماااااا  الاااااارؤيس ال ماااااا  الاااااا ظياليل تااااااذل
الوباشاار  ااي قاادراتها  ادعطاااؤها قاادر ث  اار واائ الحر اا  
 الاادعا  ااي ثدا  ادعواااهل إضااا    إلااى تح ااائ درداا  
االي اااااداا  الت ا اااااق الشخماااااي  اااااائ ثعضاااااا  هاؤااااا  
التواار ض  الاارؤيس الوباشاارل  تح ااائ إدرال ثعضااا  
هاؤاا  التواار ض  تماادار دهاا دها الو ذ لاا   ااي العواا  

وتايياات وئ ق   الرؤي درا هاا لمادرات  اد س الوباشرل  اد
لواواااااار بالوتطلبااااااات  الوعااااااارف  الاااااارؤيس الوباشاااااار  اد
الوتعلم  بوداه عولر ووا افدي  ي يهايا  ادوار إلاى 
تح ااائ  تم ياا  درداا  ارتبااا  ثعضااا  هاؤاا  التواار ض 
بعولهااااا  ااااي الو تشاااااليات  الورا ااااز الط ياااا  و ضااااي 
التط اااااق بشاااات  ظهاااار  ااااي تح ااااائ ا ااااتعداها ل ااااذه 
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وز ااد واائ الدهاا د  ااي العواا   الورااا رة عيااد و ادهاا  ال
الماااااعابل  ز اااااادة رغ اااااتها  اااااي ا اااااتروار دهااااا دها 
 طاقااااتها عيااااد المياااااا بأعواااالهال  ا اااات راقها الشااااداد 

 عيد ووار   ادعواه الوختلال ب
 يوص ات البحث -2

 اااااي ضااااا   اليتااااااؤ  التاااااي ت مااااا  إلاهاااااا البحاااااث 
الحااااليل  االطاااالع علاااى يتااااؤ  عااادد وااائ الدرا اااات 
ال ااابم  ذات الماال  بو ضاا ع البحااثل  وااا قداادا واائ 
اقتراحاااااات  اااااي ذلااااال الماااااددل يوتااااائ تماااااديا بعاااااض 
الت ماااايات التااااي يوتاااائ ثئ ت ااااها  ااااي تعز ااااز قاااادرة 
الو تشاليات  الورا ز الط ي  و ضي التط اق لالرتما  

 ي االرتبااا  الاا ظيالي لاادي هاؤاا  التواار ض واائ بو اات
خاااااله تح ااااائ داااا دة العالقاااا  التبادلياااا   ااااائ الماؤااااد 
 ورف  اااايرل  تطاااا  ر رثس الواااااه اليال ااااي اإلادااااا ي 

وف ما يمي عرض ألهم ه   لدي هاؤ  التور ض  هال 
 اليوص ات 

ضااارورة يوج اااه مزياااد مااان االهيماااام نحاااو  -2/1
باين القائااد يحساين مسايو  جاودة العالقا  اليبادل ا  

ومرؤوساا ه بالمسيشااح ات والمراكااز الطب اا  موضااع 
اليطبياااق، و رقيااارح أن يركاااز جهاااود اليحساااين عماااى 
أبعادهااا األرةعاا  الميمثماا  فااي المساااهم ، والااوالء، 
 واليأثير، واالحيرام المهني، و لك عمى النحو اآليي  

اليوجااااه نحااااو يشااااج ع أعضاااااء هيئاااا   -2/1/1
المباشاارين عمااى اليمااريض باليعاااون مااع الرؤساااء 

يحقيق األهداف المشيرك  اليي يحقق الصالث العاام 
لممسيشح ات والمراكز الطب   موضع اليطبيق، و لك 

 من خالل 
   إشرال هاؤ  التور ض  ي  ضي ادهدافل  مايي

الماااااارارات الوتعلماااااا  بعولهااااااا ووااااااا يعاااااازز شااااااع رها 
  ن هاواتها  ي العو ب

   تال يض بعض ال لطات  الو ف ليات وائ الارؤيس
الوباشر لهاؤا  التوار ض وائ خااله ت لايالها  ابعض 
الوهاا التي تت ا ق وي وهااراتها  قادراتها بواا يعازز 
شه رها بأهويا  الاد ر الاذن يم وا ئ بار  اي تحمااق 
ثهاااداف العوااا ل  واااا اترتاااب علاااى ذلااال وااائ إيدااااز 
ثعواااه ث راار ووااا هاا  وحاادد  ااي ال ماا  الاا ظيالي 

 لهاب 
    ضاااي  تط اااااق يظاااااا عاااااده للوتا ااااقت دعضااااا 

هاؤااااا  التوااااار ض الاااااذائ ي ااااااه ئ    اااااذل ئ دهااااا د 
إضاااااااا ي  وااااااائ ثدااااااا  تحمااااااااق ثهاااااااداف  ومااااااالح  

 الو تشاليات  الورا ز الط ي ب  
ينب ااي عمااى الرؤساااء المباشاارين كاا لك  -2/1/2

أعضاااااء هيئاااا  اليمااااريض بالمسيشااااح ات والمراكااااز 
الطب اا  موضااع اليطبيااق يقاادير الجهااود اليااي يباا لها 
كاال طاارف ماان طرفااي العالقاا  اليبادل اا ، و لااك ماان 

 خالل 
    الارؤيس الوباشاارل  –التازاا طر ااي العالقا  التبادلياا

ا ي  تمااديا الاادعا اإلاداا – ثعضااا  هاؤاا  التواار ض 
بشااات  علياااي   اضاااحل  ذلااال  تحدااااد ت قعاااات تااا  
طااارف وااائ الطااارف امخااارل    ماااا  ليظر ااا  التبااااده 
االدتواااااعي  اااانئ وما لاااا  ت قعااااات الطاااارف امخاااار 
تفدن إلاى ارتالااع وشااعر الادعا اإلاداا ي  االلتازاا 

  ايهواب
    التااازاا الااارؤيس الوباشااار بالاااد اع عااائ ثدا  ثعضاااا

يات ث  الورا ااز هاؤاا  التواار ض ثواااا إدارة الو تشااال
الط ياا  بشاات   اضااح  عليااي إذا تااا وهااادوتها واائ 
امخااار ئ ث   اااي حالاااا   قااا ع خطااااأ غاااار وتعوااااد ل 
تااذلل تحواا  دايااب واائ الو ااؤ لي   ااي حالاا  وااا إذا 
تاااااائ هيااااااال تممااااااار وااااائ دايااااااب ثعضااااااا  هاؤاااااا  

 التور ضب
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ضرورة ب ل المزيد مان االهيماام لياوفير  -2/1/3
ين الرؤسااااء بيئااا  يسااامث بياااوافر عالقاااات جيااادة بااا

وأعضااااء هيئااا  اليماااريض بالمسيشاااح ات والمراكاااز 
 الطب   موضع اليطبيق، و لك من خالل 

   داا د يظاااا  عاااه لالتماااالت ذ  اتداااهائ ي ااوح 
 تماااديا الومترحاااات الوتعلمااا   تح اااائ  تطااا  ر ثدا  
الوهااااااال  المضاااااا  علاااااى الوشاااااتالت التاااااي يوتااااائ 

 اب و ادهتها  ي العو   تمديا الحل ه الويا ب  له
   عمااد لمااا ات د ر اا   ااائ تاا  واائ الاارؤيس الوباشاار

 ثعضااا  هاؤاا  التواار ض لال ااتواع إلااى الومترحااات 
 الشاااتا ن الومدوااا  وااائ تااا  طااارف بواااا يوتااائ وااائ 
تم يااا  العالقااا  التبادليااا   ايهواااال  شاااع ر تااا  ويهاااا 
 بالراح  االي داا عيد التعاو  وي الطرف امخرب 

  دتواعياا ل االهتواااا  تطاا  ر  تح ااائ العالقااات اال
 اإلي اااايي  خاااارج يطااااد العوااا  وواااا از اااد وااائ قااا ة 
العالقااا   الماااداق   اااائ الطااار ائ ورااا  حضااا ر ثن 
وااائ الوااادار ث  عضااا  هاؤااا  التوااار ض الويا ااابات 
الخاماااا  خااااارج يطاااااد العواااا ل  ويهااااا الاااارحالتل 
 اديشاااااااط  الر اضاااااااي ل  غارهاااااااا وااااااائ الويا ااااااابات 

 االدتواعي ب   
كاال طاارف  اليركيااز عمااى يحسااين يصااور -2/1/4

الااارئ س المباشااار  –مااان طرفاااي العالقااا  اليبادل ااا  
لمسااامع  المهن ااا ، واليمياااز فاااي  -وهيئااا  اليماااريض

 مجال العمل الصحي، و لك من خالل 
   الت  اي  ااي تاا  ار   ااؤ  يشاار إيدااازات الرف ااا ل

 ثعضااااا  هاؤاااا  التواااار ض بالو تشاااااليات  الورا ااااز 
 الط ي ل  تحداث وعار ها  وهاراتهال تذلل الترتااز
علااااى ا ت اااااب وعااااارف  وهااااارات ددااااادة تعيماااار 
ث ا ااي  ااي تمااايا ثدا  تااال الطاار ائل  ذلاال  هاادف 

 تح ائ و ت ن ال وع  الوهيي ب

   االلتزاا  تشاتا   ارد  دواعاات العوا  بواا ي ااعد
علااى ز ااادة التالاااعالت الوباشاارةل  تااد ق الوعااارفل 
 يم  الخ رات  ائ الرف ا   هاؤا  التوار ضل تاذلل 

 د للتحالاااااز الوااااادن  الوعياااا ن ل ااااال االهتواااااا   داااا
الطر ائ بوا يعزز وئ التوااز  التمادار الوهياي   اي 

 الوداه المحيب 
يوج اااااه االهيماااااام الكاااااافي نحاااااو يحساااااين  -2/2

ويطاااوير رأس الماااال النحساااي اإليجاااابي لاااد  هيئااا  
اليمريض فاي المسيشاح ات والمراكاز الطب ا  موضاع 
اليطبياااق مااان خاااالل يركياااز جهاااود اليحساااين عماااى 

الريقاااااء بمساااايو ات الكحاااااءة ال اي اااا ، واليحاااااؤل، ا
واألمل، والمرونا  لاد  هيئا  اليماريض، و لاك عماى 

 النحو اآليي 
ضاارورة ينم اا  ويطااوير الكحاااءة ال اي اا   -2/2/1

لد  هيئ  اليماريض بالمسيشاح ات والمراكاز الطب ا  
 موضع اليطبيق، و لك من خالل 

    لاادي اال ااتالادة واائ رماااد خ اارات اليداااح ال ااابم
هاؤاا  التواار ض  ا اات اللر  ااي المياااا بوهاااا  ثعبااا  
وحااددة تشااو  علااى قاادر وحاادد واائ التحاادن  ل يهااا 
قا لاا  للتحماااقل  واائ رااا دعااا رماا  لااداها  ااي تحماااق 

 اليداح و تمبال ب
   االقتاادا   يواااذج اليداااح ال ااابم   ااي يالااس الوداااه

بحاااث يوتاائ لعضاا  هاؤاا  التواار ض وحا اااة يالااس 
 ليالس الظر ف  الو اق ب اليواذج حاه تعرضها

   التاااااادر ب علااااااى رثس العواااااا   ثئ يتاااااا ئ الاااااارؤيس
الوباشااار بورابااا  الوااادرب دعضاااا  هاؤااا  التوااار ض 
قياعها  وئ خاله التور يات العولي   ي ال ظيالي ل  اد
بااااأيها يول اااا ئ الماااادرات  الوهااااارات الالزواااا  للمياااااا 

 بالوهاا الوتلالائ  هاب
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الحاااارص عمااااى يطااااوير ويحسااااين برعااااد  -2/2/2
ليحاؤل لد  هيئ  اليمريض بالمسيشاح ات والمراكاز ا

 الطب   موضع اليطبيق، و لك من خالل 
   الااتعلا واائ الواضااي  ق اا ه الالشاا   االعتااراف باارل

 تحلالرل  اليظر إلير  تاد ر وائ ثدا  اال اتالادة وائ 
التدااارب اليادحااا   تاادعيوهال تاااذلل اال ااتالادة وااائ 

 ادخطا   هدف عدا ال ق ع  اها و تمبال ب
  لبحاااث عااائ الالااارص الوحتوااا  حاااد رها و اااتمبال ل ا

حاااااث ادااااب اليظاااار إلااااى ال واااا ض  عاااادا التأ ااااد 
الوماحب للو تم   علاى ثيار قاد يحوا   اي طياتار 
بعااااض الالاااارص التااااي يوتاااائ ا اااات اللها واااائ ثداااا  
تحماق الوز د وئ اليو   التمدا   ا  على الو ات ي 

 الشخمي  التيظيويب
األمال  اليركيز عمى يطوير ويحسين برعاد -2/2/3

لد  هيئ  اليماريض بالمسيشاح ات والمراكاز الطب ا  
 موضع اليطبيق، و لك من خالل 

   مااياغ  ثهااداف  اضااح ل  وحااددة  قا لاا  للمياااس
يوتائ تحميمهاال   اى يالااس ال قات تتضاوئ قادر واائ 
وتاييااات ثعضااا  هاؤاا  التواار ض  التحاادن لماادرات  اد
بواا يدوتاائ واائ ت دياار الدها د واائ ثداا  تحماااق تلاال 

 ادهدافب
   إشاارال هاؤاا  التواار ض  ااي ماايي الماارارات الواافررة

 ي و تم  الو تشاالى ث  الورتاز الط اي وائ خااله 
تال يض بعض ال لطات لهاا بواا از اد وائ شاع رها 
بمدراتها على ال يطرة علاى ودر اات ادوا ر داخا  
الو تشااالى ث  الورتااز الط ااي  ااي ال ضااي الحاااليل 

  الو تم ليب
  ائ الرف اااااا  يشاااار و ااااادث االتمااااااالت الوالت حااااا   ااااا

الوباشاااااار ئ  ثعضااااااا  هاؤاااااا  التواااااار ضل   ضاااااا ح 
ادهداف الشخمي   التيظيوي  بوا يودتئ وئ ت دير 

طاقااااات هاؤاااا  التواااار ض  و اااااراتها يحاااا  تحماااااق 
 ادهدافب

الحرص عمى يحسين مسايو  المرونا ،  -2/2/4
والقدرة عماى اسايعادة الياوازن لاد  هيئا  اليماريض 

ع اليطبياااق، بالمسيشاااح ات والمراكاااز الطب ااا  موضااا
 و لك من خالل 

   تهاؤاا  الوياااخ داخاا  الو تشااالى ث  الورتااز الط ااي
بشاااااات  ي اااااااعد علااااااى ويااااااي ث  الحااااااد واااااائ درداااااا  
الوخاطر ث  الض    التي قد اتعرض لهاا ثعضاا  
هاؤاااا  التواااار ض واااائ خاااااله خلااااق رما اااا  تيظيوياااا  
إادا يااااا  تمااااا ا علااااااى الااااادعا  الرماااااا   اااااائ الاااااارؤيس 

  تابعيرب
  واااار ض علااااى و اماااال  تشااااديي ثعضااااا  هاؤاااا  الت

الاااااتعلا باااااأئ تدي ااااار الو تشاااااالى ث  الورتاااااز الط اااااي 
اإلداارا ات  اليالمااات التااي تحاارها علااى ذلاالل تااذلل 
تيظااااايا الوز ااااااد وااااائ  رش العواااااا   الياااااد ات التااااااي 
ت ااتهدف تيوياا  وهاااراتها  ااي التعاواا  وااي الو اقاا  
 ادحاااااااداث الورهمااااااا  علاااااااى الو ااااااات ي الشخماااااااي 

  التيظيويب
   للماادرات الوعر ياا  الوتاحاا  لاادي اال ااتروار الالعاااه

هاؤاا  التواار ض واائ ثدااا  ت قااي الوخاااطر  بالتاااالي 
تملاااا  وااائ  رارهاااا ال ااال ي ل تاااذلل تر اااا   تااارة ثئ 
الالااارد يوتيااار الت لاااب علاااى الظااار ف الوحيطااا  بااارل 
 التأ اد على ثير ها  وائ يما د ثوا ر حياتار  لي ات 
الظر فل تذلل تشديي هاؤ  التور ض على  ضاي 

 ئ ثدلهابثهداف يعيش ئ و
حادي عشار  محاددات البحاث ويوجهاات 

 لبحوث مسيقبم  
 ااالل البحاااث الحاااالي الضااا   علاااى اختباااار ثرااار 
داا دة العالقاا  التبادلياا   ااائ الماؤااد  ورف  ااير   مااالر 
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وت اااارا  و اااتمال  وتعااادد ادبعاااادل  رثس الوااااه اليال اااي 
  مااالر   اايطا  تالاعليااا  علااى االرتبااا  الاا ظيالي لاادي 

و تشاااااليات  الورا ااااز الط ياااا  هاؤاااا  التواااار ض  ااااي ال
التابعاا  لداوعاا  الويماا رة  دوه ر اا  وماار العرجياا ل 
 هاا  و ضاا ع ي ااتحق الوز ااد واائ البحاا ث  الدرا ااات 
العرجي   ي الو تم  ل  قد تاا إعاداد البحاث  اي ضا   
عاادد واائ الوحااددات التااي يوتاائ ت ضاايحهال  واائ رااا 
 اقتراح بعض البح ث الو تم لي  على اليح  امتي:

لدرا اااا  التط يمياااا  لهااااذا البحااااث علااااى ترتاااازت ا -1
الو تشااااااليات  الورا اااااز الط يااااا  التابعااااا  لداوعااااا  
الويماا رة  دوه ر اا  وماار العرجياا  د ئ التطاارد 
للو تشاااااااااليات  الورا ااااااااز الط ياااااااا  ذات الول ياااااااا  
الخاماااا ل توااااا لااااا يشااااو  البحااااث الو تشاااااليات 
 الورا ااااااااز الط ياااااااا  التابعاااااااا  لداوعااااااااات ثخاااااااارن 

إداارا    رقياارح ثاام وماان دوه ر اا  وماار العرجياا ل 
الوز د وئ البح ث لتط  ر وداه التط ااق بحااث 
يوتااااد ليشااااو  الو تشاااااليات  الورا ااااز ط ياااا  ذات 
الول ي  الخام  ث  الو تشااليات  الورا از الط يا  
التابعاا  لداوعااات ثخاارن داخاا  وماارل  الومارياا  
 ااااائ تلاااال الو تشاااااليات ث  الورا ااااز الط ياااا  واااائ 

ضاااويها حااااث و ااات ي تط يمهاااا للوت اااارات التاااي ت
البحاااااث الحااااااليل  تااااااذلل يوتااااائ ت ااااااار وداااااااه 
التط اق لتشاو  قطاعاات ثخارن ورا  الداوعااتل 
  ال ي لل  الشرتات الم ارة  وت  ط  الحداب   

اعتوااااااد البحااااااث الحااااااالي  ااااااي اختبااااااار مااااااح   -2
 ر ضااار علاااى الو اااح الواااادايي با اااتخداا قااا اؤا 
اال تمماااا ل  التاااي تاااا دوعهاااا  الحمااا ه علاهاااا 

ور ض )وورض ث  وورض ( وئ ثعضا  هاؤ  الت
العااااولائ بالو تشااااليات  الورا اااز الط يااا  التابعااا  
لداوعااااا  الويمااااا رة  دوه ر ااااا  ومااااار العرجيااااا ل 
 ذلاااال خاااااله  تاااارة زويياااا  وحااااددة واااائ ثغ ااااطس 

ل  وااائ راااا ابماااى هاااذا >780إلاااى ث تااا جر  >780
البحااث وعتوااد بشاات  رؤي ااي علااى  دهااات يظاار 

ومااان ثااام هااافال  الو تمماااى  هاااذ  الو تشاااالياتل 
إدرا  بح ث تعتود  ي دوي  ياياتهاا علاى  قيرح ر 

عاياا  واائ ادطبااا   هااذ  الو تشاااليات ث  الورا ااز 
الط ي ل تذلل يوتئ إدارا  درا اات  بحا ث توتاد 
لالتاااااااااااااااااارات زويياااااااااااااااااا  وتعاقباااااااااااااااااا  ث  وختلالاااااااااااااااااا  

(Longitudinal Research)  لوز اااااد وااااائ
الت ضيح  الالها لط يع  تأرار رثس الوااه اليال اي 
على ق ة العالقا   اائ دا دة العالقا  التبادليا   اائ 
الماؤاااااااد  ورف  اااااااير  االرتباااااااا  الااااااا ظيالي  هااااااااذ  

 الو تشاليات ث  الورا ز الط ي ب
تيااااا ه البحااااث الوت ااااارات التااااي اشااااتو  علاهااااا  -3

اإلطاااااار الومتااااارح للبحاااااث  الوتورلااااا   اااااي دااااا دة 
التبادلياااا   ااااائ الماؤااااد  ورف  اااايرل  رثس  العالقاااا 

وماااان ثاااام الواااااه اليال اااايل  االرتبااااا  الاااا ظياليل 
إعااااادة اليظاااار  ااااي وت ااااارات هااااذا البحااااث   رقياااارح

ليشااو  درا ااا  وت اااارات   ااايط  تالاعليااا  )ودعدلااار 
Moderator)  ثخري  خالف رثس الواه اليال ي

ور  يظا العو  عالي  اددا ل  العدال  التيظيوي ل 
ئ اتضاااوئ البحاااث ودو عااا  دداااادة تواااا يوتااائ ث

واائ الوت ااارات التابعاا   خااالف االرتبااا  الاا ظيالي 
وراااااا  الرضااااااا الاااااا ظياليل   اااااال تيات الو اطياااااا  

 التيظيوي ل  اددا  ال ظياليب
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 قائم  المراجع
 أواًل  المراجع العرة  

ييوااا ذج ومتااارح  (.2212إباااراه م، مناااى   سااايد، )
لاابعض و اا بات  يتاااؤ  رثس الواااه اليال ااي بااالتط اق 
علاااااااااى الو تشاااااااااااليات  الورا اااااااااز الط ياااااااااا   داوعاااااااااا  

ل تليااا  التداااارةل مجمااا  اليجاااارة واليمويااالالويمااا رةيل 
 ب7>0-088(: 7) 0داوع  طيطال 

 

يد ر رثس  (.2217الباااااردان،   فاااااوزي أماااااين، )
الميااادة الواااه اليال ااي توت ااار   اايل  ااي العالقاا   ااائ 
رساااال   ادماالي   االرتباااا  بالعواا : درا ااا  واداييااا يل

ل تلياا  التدااارةل داوعاا  وداياا  دكيااورا  رياار منشااورة
 ال اداتل ومرب

 

يثرااااار  (.2213الكااااارداوي، مصاااااطحي   أحماااااد، )
االيطواااااار الااااا ظيالي  اااااي العالقااااا   اااااائ رثس الوااااااه 
اليال اااي  و ااات ي الشاااع ر باالحتماااائ التيظيواااي لااادي 
العااااولائ بالمطااااع الحتااا وي  اااي وحا ظااا  الدقهليااا يل 

ل وعهد اإلدارة العاوا  بالر ااضل  مجم  اإلدارة العام 
 ب  08= -<8>(: 8) 8:

 

يثرار  (.2212الم رةاي، عباد الحمياد عباد الحيااح، )
رما ااا  التيظيويااا  علاااى االرتباااا  الااا ظيالي باااالتط اق ال

المجما  المصاري  على اددهزة الحت وي  ال اع دي يل 
ل تليا  التداارةل داوعا  الويما رةل لمدراسات اليجاريا 

 ب<0-9(: 8) ;8
 
 

النشااااااااارة اإلحصاااااااااائ   عااااااااان العاااااااااام الجاااااااااامعي 
اإلدارة العاواا  لورتااز الوعل واااات  (،2215/2216)

(ل داوعااااااااا  90 الت رااااااااااق  دعاااااااااا اتخااااااااااذ المااااااااارارل )
 بالويم رة

 

يتاأرار (. 2216رمضان، أحمد   محمود السايد، )
العالقااا  التبادليااا   اااائ الماؤاااد  ثعضاااا  الويظوااا  علاااى 
الر اا خ الاا ظيالي بااالتط اق علااى الشاارتات المااياعي  

رساااال   دلتايلالتابعاا  لمطااااع ادعوااااه العاااا    ااال الااا
ةل تليااااا  التداااااارة داوعااااا  ماجسااااايير ريااااار منشاااااور

 الويم رةل ومرب
 

يتاااأرار  (.2216عاااوض،   جماااال عباااد القاااادر، )
رثس الواه اليال ي على  ل تيات الو اطي  التيظيوي  
بااالتط اق علااى العاااولائ بالشاارتات المااياعي  التابعاا  

رساااال  ماجسااايير لمطااااع ادعوااااه العااااا بالدقهليااا يل 
ل تليااااا  التدااااارةل داوعااااا  الويمااااا رةل منشاااااورةرياااار 
 ومرب
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