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   :ملخص
في  هدفت الدراسة إلي التعرف علي أثر تطبيق نمطي القيادة الموزعة والقيادة الملهمة علي التهكم التنظيمي لدي العاملين

استمارة استقصاء علي عينة من العاملين في شركات  ٤٥٠قام الباحث بتوزيع  ؛ولتحقيق هدف الدراسة. شركات السياحة
و  SPSS V.25استمارة صالحة باستخدام برنامج  ٤٠٧وتم االعتماد علي تحليل . بالقاهرة الكبري" أ"السياحة المصرية فئة 

SAS V.9.1.  
بدرجة كبيرة، " أ"نمطي القيادة الموزعة والقيادة الملهمة في شركات السياحة المصرية فئة  وقد توصلت الدراسة إلي تطبيق

كما توصلت الدراسة إلي أن تطبيق القيادة الموزعة والقيادة الملهمة يؤثر معنوياً . بجانب انخفاض مستوي التهكم التنظيمي
  .وعكسياً علي التهكم التنظيمي لدي العاملين في شركات السياحة

 .القيادة الموزعة، القيادة الملهمة، التهكم التنظيمي، شركات السياحة، مصر: المفتاحيةالكلمات 
  .jel: XN2 ،XN1 رموز

Abstract:  
The study aimed to identify the effect of applying distributed leadership and the charismatic leadership on 
the organizational cynicism of the Egyptian travel agents' employees. To achieve the objective of the study, 
the researcher distributed 450 survey forms to a sample of employees in the Egyptian travel agents category 
"A" in the Greater Cairo. Only 407 valid forms for analysis using SPSS V.25 and SAS V.9.1. 
The study found that the Egyptian travel agents apply distributed leadership and charismatic leadership, as 
well as they have a low level of organizational cynicism. The study also found that applying distributed 
leadership and charismatic leadership has a significant and negative impact on the organizational cynicism 
of the employees of these agents. 
Keywords: distributed leadership, charismatic leadership, organization cynicism, travel agents, Egypt. 
 
(JEL) Classification : XN2 ،XN1. 
 

                                                             
 Bassam.samir@fth.usc.edu.eg. مصر –جامعة مدينة السادات  –كلية السياحة والفنادق  –قسم الدراسات السياحية  - ١


