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عددلم

الل ( )310ت ظو ..وتوم اخويوي عيعوا عشو ائيا توعهم توضوهو و الل ( )89ت ظو .توو يفوا

الهدو عيت اادا عا عدا اادا ف ال إيي.
خلصت الدراسة إلم أن رهيون ا هويط القييدعوا وفقوي ً لعظرعوا (الهدوي – الهودف) تطمقوا فول الهدعرعوا
ال يتا لإجهي ا الد عاي وأن العه الوو ريهل والوعه اله روه تو اا جويز لوم ا هويط القييدعوا ا
تطميقي ً فيهي .هي تم الو

ور

ل إلم أن ال يتإ ن فل لو ه الهدعرعوا عهإكو ن وال ًء اسووهرا عي ً تع فضويًي تقي واً

يل الء ال يطفل وال الء اله يي أ .إعيفا إلم أن رهيون ا هويط القييدعوا الدوي قا توشثر شوكل دا ت ع عوي ً
شوكل دا إ صويئيي ً عإوم
عإم ال الء الوعظيهل يسو عيء العه اله ره ت اا جيز ال أ تميو أ وه ال عوشثر
د
ال الء االسوهرا أ فق  .هي تميو أن العه الو ريهل لو ا ور توأثيراً عإوم الو الء االسووهرا أي الوعه
الهدي د ل ا

ر تأثيراً عإم ال الء ال يطفل والعه اله ره تو اا جويز لو ا

ور توأثيراً عإوم الو الء

اله يي أ.
وانتهت الدراسة وقدعم تجه عا تو التإ

والهقور يت أ رزلي عورو ف ال هول عإوم ت زعوز الو الء

االسوهرا أي تطمي أ ر تو ه توو ا هويط القييدعوا وفقوي ً لعظرعوا (الهدوي – الهودف)ي وت زعوز الوعه
الو ريهلي العه الهدي دي العه اله ره ت اا جيز.

الكلمات المفتاحية :القييدفي ظرعا (الهدي  -الهدف)ي ال الء الوعظيهل.
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ويئج اخومي ت أ يدأ ال يعا لوترأ آ اء الهشي يو فل ااري ا عإم عمي ات الهت
السوميين الد اسا.

14/3

الفرعل

ويئج اخوم ي ت أ يدأ ال يعا لوترأ آ اء الهشي يو فل ااري ا عإم عمي ات الهت

الفرعل ال ي ل
الفرعل

الفرعل ال يلا

السوميين الد اسا.
يم الهو س التدي ل واال تراف اله يي أ اري يت الهدوقصم آ ائهم عإم عمي ات الهت

الفرعل

الرا ن لالسوميين.
ويئج اخومي ت أ يدأ ال يعا لوترأ آ اء الهشي يو فل ااري ا عإم عمي ات الهت

الفرعل الرا ن

السوميين الد اسا.
يم الهو س التدي ل واال تراف اله يي أ اري يت الهدوقصم آ ائهم عإم عمي ات الهت
ال يص يل الء االسوهرا أ لإه ا د المشرعا تجيه الهعظها
ويئج اخومي ت أ ي دأ ال يعا لوترأ آ اء الهشي يو فل ااري ا عإم عمي ات الهت

الفرعل

الفرعل ال يص

يل الء االسوهرا أ.

يم الهو س التدي ل واال تراف اله يي أ اري يت الهدوقصم آ ائهم عإم عمي ات الهت
ال يص يل الء ال يطفل لإه ا د المشرعا تجيه الهعظها.
ويئج اخومي ت أ يدأ ال يعا لوترأ آ اء الهشي يو فل ااري ا عإم عمي ات الهت
يل الء ال يطفل.

الفرعل ال يص

يم الهو س التدي ل واال تراف اله يي أ اري يت الهدوقصم آ ائهم عإم عمي ات الهت
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الفرعل

الفرعل

45
45
44
44
44
44
44
44
44
45
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41
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ال يص يل الء اله يي أ لإه ا د المشرعا تجيه الهعظها
ويئج اخومي ت أ يدأ ال يعا لوترأ آ اء الهشي يو فل ااري ا عإم عمي ات الهت

الفرعل ال يص

25/3

يل الء اله يي أ.

24/3

يها وداللا ت يتالت اال تميط يرس ن يو إري يت الهدوقصم آ ائهم عإم تت العه الو ريهل تو
رها وإري يتهم عإم ل تت تو تتيو ال الء الوعظيهل تو رها أخرى
يها ت يتل الوتدعد لعه ذج اال تدا المدي ال يص د اسا أثر العه القييدأ الو ريهل فل ال الء

42
43

24/3

االسوهرا أ لإه ظ..

24/3

ا لهيا اا صيئيا لعه ذج اال تدا المدي ال يص د اسا أثر العه القييدأ الو ريهل فل ال الء
االسوهرا أ لإه ظ.

44

24/3

ث ا ج ت يدلا ه ذج اال تدا المدي ال يص د اسا أثر العه القييدأ الو ريهل فل ال الء االسوهرا أ
لإه ظ..

44

يها ت يتل الوتدعد لعه ذج اال تدا المدي ال يص د اسا أثر العه القييدأ الو ريهل فل ال الء

24/3

ال يطفل لإه ظ..

35/3

ا لهيا اا صيئ يا لعه ذج اال تدا المدي ال يص د اسا أثر العه القييدأ الو ريهل فل ال الء
ال يطفل لإه ظ.

31/3

ث ا ج ت يدلا ه ذج اال تدا المدي ال يص د اسا أثر العه القييدأ الو ريهل فل ال الء ال يطفل
لإه ظ..
يها ت يتل الوتدعد لعه ذج اال تدا المدي ال يص د اسا أثر العه القييدأ الو ريهل فل ال الء

32/3

اله يي أ لإه ظ..

33/3

ا لهيا اا صيئيا لعه ذج اال تدا المدي ال يص د اسا أثر العه القييدأ الو ريهل فل ال الء
اله يي أ لإه ظ.

35/3
34/3
34/3
34/3
34/3
34/3
55/3
51/3
52/3
53/3

ث ا ج ت يدلا ه ذج اال تدا المدي ال يص د اسا أثر العه القييدأ الو ريهل فل ال الء اله يي أ
لإه ظ..
يها وداللا ت يتالت اال تميط يرس ن يو إري يت الهدوقصم آ ائهم عإم تت
وإري يتهم عإم ل تت

العه الهدي د تو رها

تو تتيو ال الء الوعظيهل تو رها أخرى.

وعميو يها ت يتل الوتدعد لعه ذج اال تدا المدي ال يص د اسا أثر العه القييدأ الهدي د فل ال الء
االسوهرا أ لإه ظ..
ا لهيا اا صيئيا لعه ذج اال تدا المدي ال يص د اسا أثر العه القييدأ الهدي د فل ال الء
االسوهرا أ لإه ظ..
ث ا ج ت يدلا ه ذج اال تدا المدي ال يص د اسا أثر العه القييدأ الهدي د فل ال الء االسوهرا أ
لإه ظ..
يها ت يتل الوتدعد لعه ذج اال تدا المدي ال يص د اسا أثر العه القييدأ الهدي د فل ال الء ال يطفل
لإه ظ..
ا لهيا اا صيئيا لعه ذج اال تدا المدي ال يص د اسا أثر العه القييدأ الهدي د فل ال الء ال يطفل
لإه ظ..
ث ا ج ت يدلا ه ذج اال تدا المدي ال يص د اسا أثر العه القييدأ الهدي د فل ال الء ال يطفل
لإه ظ..
يها ت يتل الوتدعد لعه ذج اال تدا المدي ال يص د اسا أثر العه القييدأ الهدي د فل ال الء
اله يي أ لإه ظ..
ا لهيا اا صيئيا لعه ذج اال تدا المدي ال يص د اسا أثر العه القييدأ الهدي د فل ال الء اله يي أ
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لإه ظ..
ث ا ج ت يدلا ه ذج اال تدا المدي ال يص د اسا أثر العه القييدأ الهدي د فل ال الء اله يي أ

55/3

لإه ظ..

54/3

يها وداللا ت يتالت اال تميط يرس ن يو إري يت الهدوقصم آ ائهم عإم تت العه الهشي ا تو
رها وإري يتهم عإم ل تت تو تتيو ال الء الوعظيهل تو رها أخرى.

54/3
54/3

يها ت يتل الوتدعد لعه ذج اال تدا المدي ال يص د اسا أثر العه القييدأ الهشي ا فل ال الء
االسوهرا أ لإه ظ..
ا لهيا اا صيئيا لعه ذج اال تدا المدي ال يص د اسا أثر العه القييدأ الهشي ا فل ال الء
االسوهرا أ لإه ظ..
ث ا ج ت يدلا ه ذج اال تدا المدي ال يص د اسا أثر العه القييدأ الهشي ا فل ال الء االسوهرا أ

54/3

لإه ظ..

54/3

يها ت يتل الوتدعد لعه ذج اال تدا المدي ال يص د اسا أثر العه القييدأ الهشي ا فل ال الء
ال يطفل لإه ظ..

45/3

ا لهيا اا صيئيا لعه ذج اال تدا المدي ال يص د اسا أثر العه القييدأ الهشي ا فل ال الء
ال يطفل لإه ظ..
ث ا ج ت يدلا ه ذج اال تدا المدي ال يص د اسا أثر العه القييدأ الهشي ا فل ال الء ال يطفل

41/3

لإه ظ..

42/3

وعميو يها ت يتل الوتدعد لعه ذج اال تدا المدي ال يص د اسا أثر العه القييدأ الهشي ا فل ال الء
اله يي أ لإه ظ..

43/3
45/3
44/3

ا لهيا اا صيئيا لعه ذج اال تدا المدي ال يص د اسا أثر العه القييدأ الهشي ا فل ال الء
اله يي أ لإه ظ..
ث ا ج ت يدلا ه ذج اال تدا المدي ال يص د اسا أثر العه القييدأ الهشي ا فل ال الء اله يي أ
لإه ظ..
يها وداللا ت يتالت اال تميط يرس ن يو إري يت الهدوقصم آ ائهم عإم تت
اال جيز تو رها وإري يتهم عإم ل تت

العه اله ره ت

تو تتيو ال الء الوعظيهل تو رها أخرى.

يها ت يتل الوتدعد لعه ذج اال تدا المدي ال يص د اسا أثر العه القييدأ اله ره ت اال جيز فل

44/3

ال الء ال يطفل لإه ظ..

44/3

ا لهيا اا صيئيا لعه ذج اال تدا المدي ال يص د اسا أثر العه القييدأ اله ره ت اال جيز فل
ال الء ال يطفل لإه ظ..

44/3

ث ا ج ت يدلا ه ذج اال تدا المدي ال يص د اسا أثر العه القييدأ اله ره ت اال جيز فل ال الء
ال يطفل لإه ظ..
يها ت يتل الوتدعد لعه ذج اال تدا المدي ال يص د اسا أثر العه القييدأ اله ره ت اال جيز فل
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44/3

ال الء اله يي أ لإه ظ..

45/3

ا لهيا اا صيئيا لعه ذج اال تدا المدي ال يص د اسا أثر العه القييدأ اله ره ت اال جيز فل
ال الء اله يي أ لإه ظ..
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41/3

ث ا ج ت يدلا ه ذج اال تدا المدي ال يص د اسا أثر العه القييدأ اله ره ت اال جيز فل ال الء
اله يي أ لإه ظ..
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42/3

تإ ص ويئج الفرعييت.
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XIII

الفصل األول
اإلطار العام للدراسة

1

 مقدمة:لقوود سوو ج دو ال وويلم توون الوتوو الت ال يلهيووا الووول عشووهدلي القوورن ال ا وود وال شوورون إلووم
اسوشووراف روويد لهدوووقمل لوو ا القوورن وت ا مووا تووي عدووهم صووعيعا القوويدفي يووا تعمووا الوقإموويت
والوغيوورات الهإه سووا عإووم الهدووو ى ال وويلهل ووأن

ووعيعا القوويدف أو القيوويدات اادا عووا لوول سووها
ووف ف

ال صوور التوويللي ولوول الشووغل الشوويتل لإهعظهوويت الووول تد و م إلووم جووز تكي وهووي فوول

الهدوقملي فك يراً تي عك ن إخفيق الهعظهيت سوممه تيويب أ ود القيويدات ذات الكفويءف ال يليواي وذلوك
لهي عإ مه هطه القييدأ تو دو ر لرأ تشثر عإم أداء ا فراد ووالئهم الوعظيهول أعضويًي والو أ
عع كس دو ه عإم أداء الهعظها و هي عتق لهي أفضل العويئج الهرر ف.
و د ش ِغل ير تو المي يو فل عإوم الوعفس االروهويعل وعإو م اادا ف د اسوا ظويلرف القيويدف
وأ هيطهوويي س و اء تووو يووا ا سوويليب القييدعووا وعال ووا ذلووك ووم

الهوغيوورات ووي داء والرعووي

والو الء الوعظيهوولي أو تووو يووا وعوون ظرعوويت وتووداخل لوفدووير ظوويلرف القيوويدف وال

و

إلووم

العه ذج الف ي لهيي وذلك ظراً لأللهيا الول تق م هي القييدفي والول تفرض عإم شيتإهي تدشوليا
عظيها ا جيح ألداف الهعظها وألداف ال يتإيو فيهيي وذلك توو خوال
إثي ف الوهيم ترؤوسيه وال

ود ف القيئود اادا أ عإوم

إلوم وال دء تعظيهول يتول توو ومإهمي ودف هوم يلوويلل إلوم تتقيو

أعإم تدو عيت ا داء كيتل تموهم.
ت ومر القييدف عهإيا تدوهرف الف يليا وعرتم

جي هوي هو ه االسووهرا عا الوول ت هور عوو عال وا

وطيوودف وويو الوورئيس والهوورؤوسي وتووو خووال ل و ه ال ال ووا عدوووطين الوورئيس أن عووشثر فوول سووإ ا
الهرؤوسيوي و لك عهد الهرؤوسيو القيئد يله إ تيت الضرو عا الت يذ القرا ات.
فيلقييدف اادا عا تدوهد ألهيوهي تو د تهي عإم االسوغال ا ت ل لهق تيت الهعظها وت ا دلي
فوول فوون ا داء ال و ظيفلي وذلووك تووو خووال اسووو دام أ هوويط ييدعووا تودووم يلف يليوواي وتوووالءم توون
الظووروف الف إيووا لإ هوول واا ووويج داخوول الهعظهوواي ولو ا ال عهكووو أن عوووم إال تووو خووال

وود ف لو ه

ا هيط القييدعا عإم تشكيل والء تعظيهل تو مول ال ويتإيو لوإوك الهعظهوا و هوي عج إهوم تدوشوليو
وتإوزتيو وتقي ألدافهي الهدوقمإيا.
وتو ره دا أخرى لم ت د تهها القيئد توه ل فل ا وظي

دوث الهشكالتي ثم الودخل فل تتيولا

لتإهي شكل رزئل أو ا والع ر و لي ا سيسياي ولكو ا تور ود ت ودى ذلوك ك يوري تيوا أ وم
تووو ألووم وارموويت القيئوود الف ووي أن عأخ و زتوويم الهموويد ف وأن عك و ن تصوود االهوويم ال و أ عج وول
ال يتإيو فل تعظهوه عش رون ألهيا و يها تي عف إ ني وعج إهم عد

ن ت عم الو يون واال دجيم

فيهي يعهمي وع إ لهم ال الء الوعظيهل القيد عإم ر إهم ع هإ ن أ صم تي لدعهم تو طي يت توو
أرل جيح تعظهوهم .فيلور يز عإم يفيا تتفيز ال يتإيو تو أرل تتقي ا لداف الهرسو تاي توو
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أرل ت زعوز ا داء وال

إلوم عوي اله ظو .توو خوال الور يوز عإوم و افز ال هولي ع ومور

و

الهدف ا سيسل لإقيدف اادا عويو ولو ا يخوصوي عو افو تون الهودف ا سيسول لعظرعوا ( House
 )and Evansالهدي  -الهدف فل القييدف والول سوك ن ااطي العظرأ لإمتا.
تم االعوهيد فل ل ه الد اسا عإم ظرعا (الهدي – الهدف) لـ ( )House and Evansظراً
ر ر ي ً – توو ويو وي ل العظرعويت القييدعوا – فول تتقيو والء تعظيهول

هي العظرعا القييدعا ا

و هي عتق لإهعظها تتقي ألدافهي تو خال ل ا ال الء الوعظيهل.

 -0مشكلة الدراسة:
لقد أفيدت الك ير تو الد اسيت عو ال ال ا يو الوعه القيويدأ اله رو د فول أأ تعظهوا والو أ
عهكو أن عوضهو عدف أسويليب ووالء ال ويتإيو الوعظيهول فيهويي فوصورفيت وسوإ ييت إدا ات تإوك
الهعظهيت و يفيا ت

يل الههيم والميئا الول عدوطين القيئد اادا أ أن ع إقهي لهي تأثير ميور روداً

عإم والء ال يتإيو لهعظهيتهم.
توضهو ظرعا (الهدي  -الهدف) عدداً ميراً تو ا هيط القييدعا الهرتمطوا هويي و يلوويلل فو ن
القوود ف عإووم تطمي و

هو

يوويدأ ت وويو عرعوول ال وويتإيو وعتق و والئهووم وعتق و

يلووويلل ألووداف

الهعظها أتراً ليس تو الدهل تتقيقهي فأتإب الهعظهيت التك تيا (وتعهي الهدعرعا ال يتا لإجهي ا
الد عا) ت ي ل تو ا فيض فل والء ال يتإيو ( دب تال ظا المي وا)ي ول ول الغيويب الهوكور
لهشالء ال يتإيوي وتييب الر عي عو عهإهمي والتو افز تيور ال يدلوا توو الظو الر الوول تود عإوم
تييب ال الء الوعظيهل فل تإك الهعظها .و يلويلل تكهو تشوكإا الد اسوا الرئيدويا فول ااري وا عوو
الوديؤ الويلل:
مددا أثددر السددلوك القيددادي للمددديرين فددي مديريددة الجمددارك العامددة فددي الددوالء التنظيمددي للعدداملين
فيها؟  .وعوفرع عو ل ا الوديؤ تجه عا تو الوديؤالت الفرعياي ولل:
 )1تي أثر العه الو ريهل

ا د تو ا هويط القييدعوا وفقوي ً لعظرعوا (الهدوي – الهودف) فول والء

ال وويتإيو الوعظيهوول (االسوووهرا أ – ال وويطفل  -اله يووي أ) فوول تدعرعووا الجهووي ا ال يتووا –
دتش ؟
 )2تي أثر العه الهشي ا

ا د توو ا هويط القييدعوا وفقوي ً لعظرعوا (الهدوي – الهودف) فول والء

ال وويتإيو الوعظيهوول (االسوووهرا أ – ال وويطفل  -اله يووي أ) فوول تدعرعووا الجهووي ا ال يتووا –
دتش ؟
 )3تي أثور الوعه الهدوي د

ا ود توو ا هويط القييدعوا وفقوي ً لعظرعوا (الهدوي – الهودف) فول والء

ال وويتإيو الوعظيهوول (االسوووهرا أ – ال وويطفل  -اله يووي أ) فوول تدعرعووا الجهووي ا ال يتووا –
دتش ؟
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 )4تي أثر العه اله ره ت اا جيز

ا د تو ا هيط القييدعا وفقي ً لعظرعوا (الهدوي – الهودف)

فل والء ال يتإيو الوعظيهل (االسوهرا أ – ال يطفل  -اله يي أ) فل تدعرعا الجهي ا ال يتا
– دتش ؟

 -4أهمية الدراسة:
0-4

األهمية النظرية:

تكهو ألهيا ل ه الد اسا تو العي يا العظرعا فل الو

ل إلم يفيا تأثير أ هيط القييدف الهوم وا

عإم ال الء الوعظيهل لإ يتإيو فل الهدعرعا ال يتوا لإجهوي ا فول دتشو ي يوا تتودثج ال دعود توو
الد اسوويت عووو أثوور ا هوويط القييدعووا فوول تتدوويو تعوويخ ال هوول وتتدوويو ظووروف ال هوول الهيدعووا
واله ع عا و ل تي عصب فل العهيعا إلم تتديو والء ل ا ال يتل الوعظيهل لإهعظهواي و يلوويلل فو ن
الوتوورأ عووو ال ال ووا وويو ا هوويط القييدعووا وفق وي ً لعظرعووا (الهدووي – الهوودف) وال و الء الوعظيهوول
لإ يتإيو ع ومر إعيفاً إلم الد اسيت الدوي قا وعدوهل لإهود اء إتمويع هو

يويدأ ت ويو و هوي عتقو

ا لداف الهرر ف تعه فل تتقي والء تعظيهل لإ يتإيو.
4-4

األهمية العملية:

تكهو ألهيا ل ه الد اسا تو العي يا ال هإيا فول

هوي تجورى فول تعظهوا ك تيوا – تدعرعوا

الجهووي ا ال يتووا فوول دتش و – س و عاي والووول ت وموور وا وودف تووو الهعظهوويت التك تيووا الووول تووو
الهتوهل أ هي ت ي ل تو تشكالت إدا عا ت ل أأ تعظها ك تيا أخرى .وتعه ف ن ا لهيوا ال هإيوا
توجإم فل ال

إلم ال ال ا الول تر

ال الء الوعظيهل تو أرل ال

يو ا هيط القييدعا وف

إلم أ هيط القييدف ا

ظرعا (الهدي – الهدف) تون

ر تأثيراً عإم والء ال يتإيو الوعظيهل فول

تعظها ك تيا توضهو عدد ميراً تو ال ويتإيو وتوو ت وإو .الفئويتي و هوي عتقو

يلعهيعوا تطو

ل ه الهعظها إعجي يً .هي أن الد اسا ريءت فل و ج عصيب تهور وه سو عاي تهوي عدوودعل تقودعم
تص

واع لإهد اء فل تدعرعا الجهي ا ال يتا عو تدى تهي سا ا هويط القييدعوا وأثرلوي فول

ال الء الوعظيهل تهي عج ل ال يتإيو أ ر وال ًء واسوقرا اً فل ال هلي ول ا تي ع طول لهو ه الد اسوا
ألهيا ميرف أعضيً.
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 -3أهداف الدراسة:
الو ورف عإوم توأثير أ هويط القيويدف وفقوي ً لعظرعوا (الهدوي –

له ه الد اسا لدف ئيدول ولو

الهدف) فل تدعرعا الجهي ا ال يتا عإم ال الء الوعظيهل ي وعوفرع عو ل ا الهدف تجه عوا توو
ا لداف الفرعياي ولل:
 -1تتدعوود ا هوويط القييدعووا ال ي ووا عظرعووا (الهدووي – الهوودف) الدوويئدف فوول الهدعرعووا ال يتووا
لإجهي ا الد عا.
 -2تتدعد أ اع ال الءات الوعظيهيا فل الهدعرعا ال يتا لإجهي ا الد عا.
 -3تتدعد ال ال ا يو ا هيط القييدعا ال ي ا عظرعا (الهدوي – الهودف) والو الء الوعظيهول فول
الهدعرعا ال يتا لإجهي ا الد عا.

 -2الدراسات السابقة:
ا طال وي ً تووو ور و د عوودد ميوور رووداً تووو الد اسوويت الووول ت ووج ه ع و ع القيوويدف تووو رهوواي
و ه ع ع ال الء الوعظيهل تو رها أخرىي فدو ف عووم اال وصوي عإوم ذ ور الد اسويت الهو إقوا
ه ع ع الهوغيرعو تن ضههي الم

ي أأ س ف ع ر المي ا الد اسيت الول تعيولج الً تو

ال ال ا يو القييدف والو الء الوعظيهول فقو ي ياعويفا إلوم الور يوز عإوم الد اسويت الوول اخوصوج
عظرعا (الهدي – الهدف) والول ي ج أتإمهي أرعميا الهصد .
0-2

الدراسات األجنبية:

 .0دراسة ( )Talat, et al, 2015بعنوان:
"Impact of Leadership Styles on Organizational Commitment
Examining the Mediating Role of Organizational Culture in the
"Fmcg Industry of Pakistan
لدفج ل ه الد اسا إلم الو رف عإم ال ال ا اله ر دف يو ا هيط القييدعا اله وإفواي القيويدف
الوت عإيووا والقيوويدف الوميدليووا تووو رهوواي وااللوووزام الوعظيهوول وال قيفووا الوعظيهيووا تووو رهووا أخوورى
( يعومي أن االلوزام الوعظيهل تدخل أسيسل لوتقي ال الء الوعظيهل).
تم إرراء الد اسا فل تجه عا تو شر يت الدإن االسوهال يا فل ي دوويني يوا توم ت زعون
اسومي ا ت يا عإم

الل  155ت ظ .تو اله ظفيو ال يتإيو فول خهوس شور يت تقو م يل هول

فل طيع الدإن االسوهال يا.
اسو دتج الد اسا الهعهج ال
اا صيئيا فل الوتإيل ,يا ت

فل الوتإيإل ,وتم اسو دام االسومي ا فل رهون الميي ويتي والموراتج
إج الد اسا إلم تجه عا تو العويئجي تو ألههي:
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 -1ع ومر ه القييدف ععصراً أسيسيي ً لإتفيظ عإم دوافن الهو ظفيو لإ هولي يوا يعوج الد اسوا
ور و د ا تموويط إعجووي ل و أ وويو داف يووا اله و ظفيو لإ هوول والووعه القيوويدأ الهوموون فوول تإووك
الهعظهيت.
 -2ع وموور ه و القيوويدف ععصووراً أسيسوويي ً لإتفوويظ عإووم الوووزام اله و ظفيو الوعظيهوولي يووا يعووج
الد اسا ور د ا تميط إعجي ل و أ ويو الووزام الهو ظفيو يل هول والوعه القيويدأ الهومون فول
تإك الهعظهيت.
 -3تإ ووب القيوويدف الوت عإيووا والقيوويدف الوميدليووا دو اً إعجي يووي ً فوول الوووأثير عإووم الوووزام الهوو ظفيو
الوعظيهل.
 -4تإ وب القيويدف الوت عإيوا دو اً أ موور فول الووأثير عإوم الوووزام الهو ظفيو الوعظيهول وذلوك ععوودتي
تك ن ال قيفوا الوعظيهيوا ععصوراً وسويطي ً فول الووأثير ويو الوعه القيويدأ الهومون وفو العظرعوا
الوت عإيا و يو االلوزام الوعظيهل.
 .4دراسة ( )Khuong et al, 2014بعنوان:
“The Effects of Leadership Styles toward Salespersons Loyalty - A
”Study of Import-Export Companies in Ho Chi Minh City, Vietnam
لدفج لو ه الد اسوا إلوم الو ورف عإوم ال ال وا ويو أسويليب القيويدف ووالء الهو ظفيو ( روي
المين) تن ا خ

يو االعومي ور د توغير وسي ل الدها الش صويا الهعفوتوا لإهو ظفيو .وتوم

اسو دام الهعهج الكهل شكل أسيسل فيهيي تن االعوهيد عإم ا سيليب والوقعييت اا صيئيا
هي فل ذلك الوتإيل االسوكشيفل ال يتإل و اخومي اال تدا الهو ددي وتيرلي.
تووم اعوهوويد االسوووميين

سوويإا لجهوون اله إ توويتي يووا تهووج الد اسووا تووو خووال االسووو ي ا

يسومي ا عإهيا تم ت زع هي عإم

الل  217تو ري المين فل شر يت الوصدعر واالسويراد فل

تدععا ل تيعه تشل فل فيوعيم.
ت

إج الد اسا إلم تي عإل:

 -1ور د ا تميط إعجي ل دا ت ع عي ً ويو ش صويا رول الميون الهعفوتوا تجويه اوخورعو ووالئهوم
لإشر ا الول ع هل فيهي.
 -2ور و د عال ووا ا تموويط إعجووي ل ودا ت ع ع وي ً وويو وول تووو أ هوويط القيوويدف (الوفيعوول وويو القيئوود
وال ض – الوت عإيا  -الوميدليا) تو رها ووالء الهو ظفيو لإشور يت الوول ع هإو ن فيهوي توو
رها أخرى.
 -3ور د عال ا ا تمويط سوإميا ودالوا ت ع عوي ً ويو الوعه القيويدأ ا وتو راطل ووالء الهو ظفيو
لإشر يت الول ع هإ ن فيهي.
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وتووو أروول فوون والء الهو ظفيوي فقوود أو ووج الد اسووا ضوورو ف االعوهوويد شووكل أ موور عإووم
اله ظفيو ذوأ الش صيا الهعفوتا تجويه اوخورعوي تون اال ومويه إلوم عورو ف اال و ويد عوو الوعه
ا وت راطل فل شر يت االسوويراد والوصودعري وت زعوز ول توو ا هويط القييدعوا (الوفيعول ويو
القيئد وال ض – الوت عإيا – الوميدليا) فيهي.
 .3دراسة ( )Malik & Aziz, and Hassan, 2014بعنوان:
"Leadership Behavior and Acceptance of Leaders by Subordinates:
"Application of Path Goal Theory in Telecom Sector
لدفج ل ه الد اسا إلم تترأ ال ال ا يو الدإ ا القييدأ و م

القيئود توو مول الهرؤوسويوي

وذلووك تووو خووال االسووو ي ا هجه عووا تووو الهوغيوورات ال سوويطا ت وول خصوويئص الهرؤوسووويوي
والصفيت الهشسدويتيا لإ هول .توم اخوموي ظرعوا (الهدوي – الهودف) فول

وعيعا االتصويالت فول

ي دوين .تم ت زعن اسومي ا ت يا عإم  60تدعر إدا ف وسطمي وعإم  140تدعر إدا ف د يوي وذلوك
فل أ ن شر يت اتصيالت.
ت

إج الد اسا إلم تجه عا تو العويئجي تعهي:

 -1ور د عال ا ذات داللا إ صيئيا يو الدإ ا الهومن تو مل القيئد و م
 -2ورو د عال ووا ذات داللووا إ صوويئيا وويو ا هوويط القييدعووا ا

الهرؤوسيو له.

ووا لعظرعووا (الهدووي – الهوودف)

ولوول (الووعه الوو ريهل – الووعه الهدووي د – الووعه الهشووي ا – الووعه اله رووه تو اا جوويز)
وم

الهرؤوسيو لإقيئد.

 -3سوإ ا القيئوود عوشثر عإووم مو
د را م

الهرؤوسوويو لوهي و يلووويلل عهكوو اسووو دام لو ا ا توور فول الوعمووش

الهرؤوسيو له.

 -4ور د عال ا إ صيئيا يو ال اتل ال ظيفيا ت ل (الههها الول عق م هي الهرؤوسيو – ا دوا
الغيتضووا – عووغ ال هوول – الرتمووا فوول االسوووقال فوول ال هوول) و م و

الهرؤوسوويو لقيئوودلم.

و ي ووج لو ه ال ال ووا دالووا إ صوويئيي ً وإعجي يووا يلعدووما لووـ (الهههووا الووول عقو م هووي الهرؤوسوويو -
الرتمووا فوول االسوووقال فوول ال هوول)ي وسووإميا يلعدووما لووـ (ا دوا الغيتضوواي يعهووي ي ووج سووإميا
وتير دالا إ صيئيي ً فيهي عو إ

يلضغ ط يسو عيء عغ ال هل ال أ ين تير دا إ صيئييً.

 -5ال ع روود عال ووا ذات داللووا إ صوويئيا وويو ال صوويئص الدعه ترافيووا لإهرؤوسوويو (ال هوور –
الجعس – الهشلل ال إهل – ال مرف وتدف ال هل) ود را م

الهرؤوسيو لقيئدلم.

أو ووج الد اسووا ضوورو ف ترار ووا الههوويم وا دوا الهكإوو .هووي وول شو صي توون تجعووب أن
تك ن تيتضا أو تجهدفي وت زعز م

القيئد تو خال تشوي ا الهرؤوسويو فول ات ويذ القورا ات

وال هل.
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 .2دراسة ( )Wiza and Hlanganipai, 2014بعنوان:
“The Impact of Leadership Styles on Employee Organizational
”Commitment in Higher Learning Institutions
لدفج ل ه الد اسا إلم تتدعد أثر ا هيط القييدعا فل االلوزام الوعظيهل لإهو ظفيوي وذلوك ويو
أعضيء الهيئا الود عديا فل عدد توو الجيت ويت فول رعو ب أفرعقيوي .يوا اعوهودت الد اسوا عإوم
ال الء الوعظيهل هوغير تي ني وأ هيط القييدف اله وإفا هوغير تدوقل.
تم اسو دام الهعهج الكهل تو خال إرراء د اسا تدوتيا يسوو دام اسوومي ا عإهيوا تشلفوا توو
رزأعو ا و خيص يل الء الوعظيهلي وال ي ل خويص وأ اع القيويدات اله وإفوا .وتوم ت زعون لو ه
االسومي ا ورهن اله إ تيت تو عيعا تشلفا تو  160ش ص .وتم تتإيل الميي يت اسطا المر يتج
اا صيئل  SPSSالعد ا .20
ت

إج الد اسا إلم تجه عا تو العويئجي ولل:

 -1ور د عال ا إعجي يوا ودالوا إ صويئيي ً ويو أسوإ ب القيويدف الوتو عإل والووزام ال ويتإيو ال ويطفل
واالسوهرا أ.
 -2ور د عال وا إعجي يوا ودالوا إ صويئيي ً ويو أسوإ ب القيويدف الومويدلل والووزام ال ويتإيو اله يوي أ
فق .
أو ج الد اسا ضرو ف اال وميه إلوم ا سويليب القييدعوا الهوم واي فأسويليب القيويدف تإ وب دو اً
ليتي رداً فل ال

إلم االلوزام الوعظيهول ولو ا ا تور تهوم روداً لصوي ل الدييسويت الوعظيهيوا

وعجووب أن عشخو

وويو االعومووي تووو أروول تتقيو ا لووداف الوعظيهيووا .وذلووك ه وإوو .الهشسدوويت

وليس فق الهشسديت الو إيهيا.
 .2دراسة ( )Murdoch, 2013بعنوان:
“An Investigation of Path-Goal Theory, Relationship of Leadership
Style, Supervisor- Related Commitment, and Gender”.
لدفج ل ه الد اسا تو رها أولم إلم تتدعد فيهي إذا ين لعيلك عال ا يو إد اا الهرؤوسيو
سإ ب القييدف الهومن تو مل القيئد والوزام الهرؤوسيو لقييداتهم .وتو رها ثي يوا إلوم تتدعود فيهوي
إذا ين رعس الهشي يو (الهرؤوسيو) عإ ب دو وسوي فول ال ال وا ويو أسوإ ب القيويدف الهود ا
والوزام الهرؤوسيو لقييداتهم.
تووم اسووو دام الهعهجيووا الكهيووا تووو خووال ت زعوون اسووومي ا ت يووا عإووم  117تشووي ا تووو خووال
االعوهوويد عإووم شوومكيت الو ا وول االروهوويعل .وتووم اسووو دام اال توودا الهرتوول الهو وودد تووو أروول
ال

تتإيل ل ه االسوميي يت وال

إلم العويئج.
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إج الد اسا إلم تي عإل:

ت

 -1تإ ب ظرعا (الهدي – الهدف) دو اً ليتي ً فل الوعمش يلوزام الهرؤوسيو قييداتهم.
 -2لإجعس دو واع فل الوعمش يلوزام الهرؤوسيو قييداتهم وذلوك فول الوعه الوو ريهل والوعه
اله ره لإل جيز فق .
 -3ال ع رد في ق ذو داللا إ صيئيا ويو الو
اله وإفا وف

واا ويث فيهوي عو إو

يل ال وا ويو أ هويط القيويدف

ظرعا (الهدي – الهدف)ي وااللوزام الوعظيهل لإهرؤوسيو.

 .6دراسة ( )Alanazi and Rasli, 2013بعنوان:
”“Overview of Path-Goal leadership Theory
عرعج ل ه الد اسا تعي شا تعهجيا وعرعي ً ظرعي ً توي ً لإوط

الوي ع ل لعظرعا الهدي –

الهدفي توو خوال تإ ويص ظورأ لأل هويط القييدعوا اله رو دف عوهو لو ه العظرعواي وتأ يود عإوم
ر لر لو ه العظرعوا فول شورح سوإ ا القويدف الو أ عوشثر عإوم عوي و داف يوا و أداء الهرؤوسويو.
يا

زت لو ه الد اسوا عإوم ظرعوا (الهدوي – الهودف) الوول طو ت شوكل أسيسول توو مول

( House(1971) and Evans(1970والول ت ومر وا ودفً توو العظرعويت اله فيواي وا ور وج
العظرعا أن الدإ ا القييدأ عهكو تهي سوه فل يالت وأو يت ت وإفا تو مل فس القيئد.
أررعج ال دعد تو الد اسيت الخوموي والوتقو توو لو ه العظرعوا .ف إوم الورتم توو أن ظرعوا
و ما االخومووي تجرعميوي ً .في هوويط اله وإفووا له و ه

الهدووي – الهوودف ذات طمي ووا ر ا وواي إال أ ه وي

العظرعا تشدأ أ يي ي ً إلم ور د تعي ضيت فل تطميقهي.
ا ور ج الد اسا عرو ف االلوهيم شكل أ مور عظرعوا (الهدوي – الهودف) توو خوال إروراء
د اسيت ظرعا وتجرعميا

لهي و

تأثيراتهي اله وإفا.

 .7دراسة (:)Malik, 2013
"Relationship between Leader Behaviors and Employees’ Job
"Satisfaction: A Path-Goal Approach
ت ج لو ه الد اسوا فول ال ال وا ويو ول توو الدوإ ا القيويدأ والرعوي الو ظيفل لإ ويتإيو فول
ي دووويني تووو خووال اسووو دام ظرعووا (الهدووي – الهوودف) فوول ذلووكي تووم رهوون الميي وويت تووو خووال
اسوووومي ا وزعوووج عإوووم عيعوووا عشووو ائيا توووو تووود اء اادا ات ال إيوووي وال سوووطم فووول الهشسدووويت
المي دوي يا شكل عيم.
ت

إج الد اسا إلم تجه عا تو العويئجي تعهي:
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وا

 -1ور د عال ا ا تميط ذات داللا ت ع عا يو ل تو الدإ ا القييدأ لإهود اء عي وره ا

(الهدي د – الداعم – الهشي ا – اله ره ت اا جيز) تن عي ال يتإيو .و يلوويلل فو ن عوي
ال يتإيو ع وهد عإم الدإ ا القييدأ لإهد اء.
 -2ورو د عال ووا ا تموويط ذات داللووا ت ع عووا وويو خصوويئص الهرؤوسوويو الدعه ترافيووا (الجووعسي
ال هري الهشلالتي الد را ال ظيفياي ال مرف وطو

فوورف ال دتوا) والرعوي الو ظيفل و شوكل

تشي هي ف ن عال ا اال تميط يو ال اتل الهشسديتيا (الر ي واي ليكول ال هولي تهو ض الودو ي
الضغ ي الوعفي ) و عي ال يتإيو ي ج ذات داللا إ صيئيا أعضيً.
 -3توعمووأ ظرعووا (الهدووي – الهوودف) ووأن سووإ ا القيئوود الو و ريهل سوويك ن أ وور ف يليووا يلعدووما
لإهرؤوسيو ذوأ الرتما ال يليا لإل جيزي تو خال ت عي تدي ال هل شكل

تي .

 -4توعمأ ظرعا (الهدي – الهدف) أن سوإ ا القيئود الهشوي ا سويك ن ف ويالً يلعدوما لإهرؤوسويو
تو خال تشيو لم تن الهرؤوسيو فل تتدعد وت عي وتتقي ا لداف.
 .8دراسة ( )Awan & Zaidi and Bigger, 2008بعنوان:
"Relationships between Higher Education Leaders and Subordinates
"in Pakistan: A Path-Goal Approach
يا لدفج ل ه الد اسا إلم تترّأ ال ال ا يو سإ ا القيدف ذوأ الو إيم ال يلل والهرؤوسويو
فل ي دوويني يوا توم ت زعون اسوومي ا تشلفوا توو و الل  120سوشا عإوم عيعوا تشلفوا توو 954
تتيعر و  139تدعر تد سا.
ي ج العويئج تودقا تن ظرعا (الهدي – الهدف)ي يا ت
 -1الدووإ ا القيوويدأ الو و ريهل لووه تووأثير إعجووي ل تووع ف

إج الد اسا إلم تي عإل:

عإووم م و

القيئوود تووو موول الهوورؤوسي

وال عو عفضإ ن التكم ال اتل والر ي ا ال اتيا .يعهي ين لإقييدف الوشي يا توأثيراً ت رموي ً شوكل
أ مر عإم م

القيدف تو مل الهرؤوسيو.

 -2القييدف الو ريهيا ترتم تن الرعي ال ظيفل لإهرؤوسويو ال وا عكدوياي و يلوويلل عإوم مو
الهرؤوسيو له ا القيئد .يعهي ي ج القييدف الوشي يا ذات تأثير إعجي ل عإم الهرؤوسيو وعإم
عيلم ال ظيفل أعضيً.
 -3إن والً تووو الووعه الوشووي ل والووعه الو و ريهل لإقيوويدف عرتمط وين ال ووا عكدوويا توون م و
الهرؤوسيو لإ هل وتقومإهم لقويدتهم وذلوك ععودتي عكو ن ال هول تعظهوي ً وتهويكالً د واي ولو ا توي
عو اف تن ظرعا (الهدي – الهدف) والول تفورض عدم ور د أأ يروا ل رو د هو

يويدأ

تو ريهل أو تشووي ا ععودتي تكو ن ا عهوي تجدولووا وتهيكإوا شووكل د يو ي وول عكوفوم يلقيوويدف
الداعها والول تك ن ا دب لإو يتل تن ل ه ا عهي الههيكإا د ا.
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 .9دراسة ( )Lok and Crawford, 2004بعنوان:
"The Effect of Organizational Culture and Leadership Style on Job
"Satisfaction Commitment
لوودفج ل و ه الد اسووا إلووم ت رفووا أثوور ال قيفووا الوعظيهيووا و ه و القيوويدف فوول الرعووـي الووـ ظيفل
وااللوـزام الوعظيهل لدى عيعا تو الهدعرعو تو ل ج
تدعراً ( )218تو ل ج
ت

ج واسورالييي و ود إو

جوم ال يعوا 317

جي ( )119تو اسوراليي تو ال يتإيو فل تجي االتصـيالت والمعـ ا.

إج الد اسا إلم تجه عا تو العويئجي ولل:

 -1تد د ثقيفا اا جيز والو يط .اا دي ل الشر يت ال يتإا فل اسوراليي.
 -2إن الرعي ال ظيفل وااللوزام الوعظيهل فل الهعظهيت االسوراليا أعإم تعه فل تعظهيت لو ج
ج الول تإب عإيهي ثقيفا العظم وا دوا .
 -3لكل تو ال قيفا الوعظيهيا والعه القييدأ أثر إعجي ل فل الرعي ال ظيفل وااللوزام الوعظيهل.
4-2

الدراسات العربية:

 .0دراسة (راشد )4101 ،بعنوان:
"أنمدداط السددلوك اإلداري لدددى القددادة والمددديرين وعالقتددظ بالرضددا الددو يفي لمر وسدديهم" –
دراسة مقارنة بين المؤسسات العسكرية والتعليمية في مملكة البحرين.
لوودفج ل و ه الد اسووا إلووم ت رفووا توودى الرعووي ال و ظيفل لإ وويتإيو فوول الهشسدوويت الو إيهيووا
وال دكرعا وعال وه وعه الدوإ ا اادا أ الدويئدي والفوروق فول الرعوي الو ظيفل و هو الدوإ ا
اادا أ يو ال يتإيو فل الهشسديت الو إيهيا وال دكرعا.
وت

إج الد اسا إلم تي عإل:

 -1ور د عال وا ذات داللوا إ صويئيا ويو الرعوي الو ظيفل لإ دوكرعيو وأ هويط الدوإ ا اادا أ
لدى القيدف ال دكرعيو.
 -2ور و د عال ووا ذات داللووا إ صوويئيا وويو الرعووي ال و ظيفل لإه إهوويو وأ هوويط الدووإ ا اادا أ
لإهدعرعو.
 -3ورو د فووروق ذات داللووا إ صوويئيا فوول تو سو د روويت الدووإ ا اادا أ وويو الهوودعرعو فوول
الهشسديت ال و إيهيوا والقويدف ال دوكرعيو فول الهشسدويت ال دوكرعا توو ورهوا ظور اله إهويو
وال دكرعيو و ي ج الفروق لصيل ال دكرعيو.
 -4إن ه و الدووإ ا الوودعهقراطل تووو ورهووا ظوور اله إهوويوي ه و الدووإ ا ا وت و راطلي ه و
الدإ ا الورسإل لل ا هيط الدإ يا اادا عا الهوم ا فل الهشسديت الو إيهيا يلورتيب.
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 .4دراسة (أبو ندا )4117 ،بعنوان:
"تحليل عالقة بعض المتغيرات الشخصية وأنمداط القيدادة بدااللتزام التنظيمدي والشدعور بالعدالدة
التنظيمية -دراسة ميدانية على الوزارات الفلسطينية في قطاع غزة"
لوودفج الد اسووا إلووم الو وورف عإووم ال ال ووا وويو و
ياللوزام الوعظيهل والش

الهوغيوورات الش صوويا وأ هوويط القيووـيدف

يل دالا الوعظيهيا فل الو زا ات الفإدوطيعيا فول طويع توزفي وتتدعود

تـدى ور د فوروق ذات داللوا إ صويئيا فول ا هويط القييدعوا فول تإوك الو زا اتي وذلوك توو أرول
تتدوويو تدووو ى الوعهيووا المشوورعا وإدا ف الهوو ا د المشوورعا هووي عكفوول تتقيوو ا لووداف ال طعيووا
الهرر ف.
وته إج ألم ويئج الد اسا فل:
 -1ا هيط القييدعا الدويئدف فول الو زا ات الفإدوطيعيا فول طويع توزف لول :ااخموي أ واا عويعل
والوشي ل والوف عضلي وأن تهي سا ل ه ا هـيط ريءت عدب توقي ا ود ريت تو سوطاي
وأن العه الوشي ل ل ا

ر شوي عي ً فول تإوك الو زا ات .هوي تمويو ورو د فوروق ويو آ اء

عيعا الد اسا

االلوزام الوعظيهول ع وزى لإهوغيورات الش صوياي وورو د فوروق ويو آ اء

عيعا الد اسا

يل دالـا الوعظيهيوـا ع وـزى لإهوغيورات الش صويا يسوو عيء توغيور

الش

الراتب.
 -2ورووو د عال وووا ووويو تدوووو ى االلووووزام الوعظيهووول والشووو
الو زا ات الفإدووطيعيا فوول طوويع تووزف .وت

يل دالوووا الوعظيهيوووا لووودى تووو ظفل

ووإج أعضوي ً إلووم رو د عال ووا وويو الووعه القيوويدأ

وااللوووزام الوعظيهوول والش و

يل دالووا الوعظيهيووا فوول ال و زا ات الفإدووطيعيا فوول طوويع تووزف.

عالوفً عإم أن تدوو ى الشو

يل دالوا الوعظيهيوا فول الو زا ات الفإدوطيعيا فول طويع توزف

ع ي ل تو ا فيض وتد لي وأن تأثير الوعه القيويدأ عإوم االلووزام الوعظيهول أ مور توو توأثيره
عإم الش

يل دالا الوعظيهيا.

 .3دراسة (الخشالي )4113 ،بعنوان:
"أثدر األنمداط القياديدة لر سداء األقسدام العلميدة فدي والء أعضداء هيةدة التددريي فدي الجامعددات
األردنية الخاصة"
لدفج الد اسا إلم الو رف عإم الو الء لودى أعضويء ليئوا الوود عس فول الجيت ويت ا

د يواي

والو وورف عإووم عال ووا ال صوويئص الش صوويا عضوويء ليئووا الووود عس وويل الء الوعظيهوولي وتقوودعم
ييت لزعيدف والء أعضيء الهيئاي و د أررعوج الد اسوا توو خوال ت زعون اسوومي ه عإوم عيعوا

الو

عش ائيا إغج  204أعضيء ليئا تد عديا.
ت

إج الد اسا إلم تي عإل:
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 -1ور د ت س فل تدو ى ال الء الوعظيهل عضيء ليئا الود عس.
 -2وروو د عال ووا سووإميا وويو الووعه القيوويدأ ا وتوو راطل لرؤسوويء ا دوويم والوو الء الوعظيهوول
عضيء ليئا الود عس.
 -3ور د عال ا اعجي يا يو ه القييدف الدعهقراطل لرؤسيء ا دويم والو الء الوعظيهول عضويء
ليئا الود عس وعال ا سإميا يو العه الهوديلل وال الء لدى أعضيء ليئا الود عس.
 -4عدم ور د عال ا ذات داللا إ صيئيا يو ال صيئص الش صيا وال الء.
 -5ور د عال ا ذات داللا إ صيئيا يو الراتوب الشوهرأ والو الء ال ويطفلي وعال وا سوإميا ذات
داللا إ صيئيا يو الراتب وال الء الهدوهر.
أو ج الد اسا رراء د اسيت أ ر عهقي لإو ورف عإوم أسوميب عودم وعو ح عال وا أ هويط
القييدف ال الثا يل الء الهدوهري و ضرو ف وعن أسس واعتا الخويي

ؤسيء ا ديمي تهو لهوم

الهكي ا ال إهيا وال مرف فل إدا ف ششون ا ديم ال إهياي تن وعن ظيم تقييم سع أ لهم.
 .2دراسة الحربي ( 4110م) بعنوان " عالقة الوالء التنظيمي بالنمط القيادي"  :دراسة تطبيقية
على مو في الجمارك في المنافذ الجمركية الجوية والبحرية والبرية في المملكة العربية
السعودية.
لدفج الد اسا إلم الو رف عإم إد اا اله ظفيو لإعه القييدأ الديئد يو تدعرأ الجهي ا
فل الهعيف الج عا والترعا والمرعا ,والو رف عإم تدو ى ال الء الوعظيهل لدى ت ظفل الجهي ا
فل تإك الهعيف  ,و أعضي ً الكش .عو ال ال ا يو ال الء الوعظيهل وا سإ ب القييدأ الهومن فل
الجهي ا ,يا إ إرهيلل عدد تفردات تجوهن المتا ( )1771ت ظفي ً وتم أخ عيعا يلطرعقا
ال ش ائيا الطمقيا تو ل تعف و إ عددلي ( )629ت ظفيً .هي تم اسو دام الهعهج ال

فل

الوتإيإل ,واالسو ي ا يالسومي ا أداف لجهن اله إ تيت تو أفراد الد اسا.
ت

إج الد اسا إلم تجه عا تو العويئجي ولل:

 -1إن العه

القييدأ الديئد فل الهعف المرأ ل العه القييدأ الدعهقراطل عإيه د را أ ل العه

القييدأ ا وت راطل ,يعهي العه

القييدأ الديئد فل الهعف الج أ ل العه

القييدأ

ا وت راطلي يعهي عد د فل الهعف المترأ العه القييدأ الدعهقراطل.
 -2إن ه القييدف الورسإل عوراف

هدو ى عي تو ال الء الوعظيهل ,وأن اسو دام العه القييدأ

الدعهقراطل عزعد تو تدو ى والء اله ظفيو ,فل

يو أن اسو دام العه

القييدأ

ا وت راطل عشثر سإمي ً فل تدو ى ال الء الوعظيهل لدى اله ظفيو ,هي لم عوميو ور د عال ا
ذات داللا إ صيئيا يو ال الء الوعظيهل وتوغيرات (سع ات ال مرف و الهشلل ال إهل).
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 3-2عالقة هذه الدراسة بالدراسات السابقة:
تختلف هذه الدراسة عن معظدم الدراسدات السدابقة فول أ هوي اعوهودت فول يويس أ هويط القيويدف
عإم ظرعا (الهدي – الهدف) فق ي أأ ت وهود عإوم ا هويط ا

وا ا سيسويا فول تإوك العظرعوا

ولل (العه الو ريهل – العه الهشي ا – العه الهدي د – العه اله ره ت اا جيز)ي ول ا تي
أععيه فل عدد إيل تو الد اسيت الدي قاي أع .عإم ذلك أن ل ه الد اسوا ود أخو ت ثالثوا أ ويد
لإ الء الوعظيهل ولل (ال الء االسوهرا أ – ال الء ال يطفل – ال الء اله يي أ) ولو ا توي تيزلوي
عووو الد اسوويت الدووي قا .عووالوفً عإووم أن تكووين الوطميو ولو تدعرعووا الجهووي ا ال يتووا فوول دتشو
ع ومر اخوالفي ً عو ي ل الد اسيت تو ي يا أن ل ه الهدعرعا ك تيا أوالًي وأن ل ه الد اسا ت ومر
لل ا ولم تو عهي الول تعيولج ال الء الوعظيهل وأ يد القييدف فيهي تو ي يا أخرى.

 2فرضيات الدراسة:
تو أرل ااري ا عإم تديؤالت الد اساي عهكو

ييتا الفرعيا الرئيدا الويليا:

هنالددع عالقددة دات داللددة معنويددة بددين األنمدداط القياديددة وفق دا ً لنظريددة (المسددار -الهدددف) ووالء
العاملين التنظيمي في مديريدة الجمدارك العامدة -دمشدقي وعوفورع عوو لو ه الفرعويا الفرعوييت
اوتيا:
0-2

الفرضية الرئيسية األولى :يوجدد تدأثير دو داللدة معنويدة للدنمط التدوجيهي – كدنمط مدن
األنماط القيادية وفقا ً لنظرية (المسار – الهددف) فدي مديريدة الجمدارك العامدة – دمشدق
على الوالء التنظيمي للعداملين ضدمن المديريدة ،ويتفدرع عدن هدذه الفرضدية الفرضديات
الفرعية اآلتية:

 1-1-5ع رد تأثير ذو داللوا ت ع عوا لإوعه الوو ريهل – وعه توو ا هويط القييدعوا وفقوي ً لعظرعوا
(الهدووي – الهوودف) فوول تدعرعووا الجهووي ا ال يتووا – دتشوو عإووم الوو الء االسوووهرا أ
لإه ظفيو ال يتإيو عهو الهدعرعا.
 2-1-5ع رد تأثير ذو داللوا ت ع عوا لإوعه الوو ريهل – وعه توو ا هويط القييدعوا وفقوي ً لعظرعوا
(الهدي – الهدف) فل تدعرعا الجهي ا ال يتا – دتشو عإوم الو الء ال ويطفل لإهو ظفيو
ال يتإيو عهو الهدعرعا.
 3-1-5ع رد تأثير ذو داللوا ت ع عوا لإوعه الوو ريهل – وعه توو ا هويط القييدعوا وفقوي ً لعظرعوا
(الهدي – الهدف) فل تدعرعا الجهي ا ال يتا – دتش عإم ال الء اله يوي أ لإهو ظفيو
ال يتإيو عهو الهدعرعا.
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4-2

الفرضددية الرئيسددية الثانيددة :يوجددد تددأثير دو داللددة معنويددة للددنمط المسدداند – كددنمط مددن
األنماط القيادية وفقا ً لنظرية (المسار – الهددف) فدي مديريدة الجمدارك العامدة – دمشدق
على الوالء التنظيمي للعداملين ضدمن المديريدة ،ويتفدرع عدن هدذه الفرضدية الفرضديات
الفرعية اآلتية:

 1-2-5ع روود تووأثير ذو داللووا ت ع عووا لإووعه الهدووي د – ووعه تووو ا هوويط القييدعووا وفق وي ً لعظرعووا
(الهدووي – الهوودف) فوول تدعرعووا الجهووي ا ال يتووا – دتشوو عإووم الوو الء االسوووهرا أ
لإه ظفيو ال يتإيو عهو الهدعرعا.
 2-2-5ع روود تووأثير ذو داللووا ت ع عووا لإووعه الهدووي د – ووعه تووو ا هوويط القييدعووا وفق وي ً لعظرعووا
(الهدي – الهدف) فل تدعرعا الجهي ا ال يتا – دتشو عإوم الو الء ال ويطفل لإهو ظفيو
ال يتإيو عهو الهدعرعا.
 3-2-5ع روود تووأثير ذو داللووا ت ع عووا لإووعه الهدووي د – ووعه تووو ا هوويط القييدعووا وفق وي ً لعظرعووا
(الهدي – الهدف) فل تدعرعا الجهي ا ال يتا – دتش عإم ال الء اله يوي أ لإهو ظفيو
ال يتإيو عهو الهدعرعا.
3-2

الفرضددية الرئيسددية الثالثددة :يوجددد تددأثير دو داللددة معنويددة للددنمط المشددارك – كددنمط مددن
األنماط القيادية وفقا ً لنظرية (المسار – الهددف) فدي مديريدة الجمدارك العامدة – دمشدق
على الوالء التنظيمي للعداملين ضدمن المديريدة ،ويتفدرع عدن هدذه الفرضدية الفرضديات
الفرعية اآلتية:

 1-3-5ع رد توأثير ذو داللوا ت ع عوا لإوعه الهشوي ا – وعه توو ا هويط القييدعوا وفقوي ً لعظرعوا
(الهدووي – الهوودف) فوول تدعرعووا الجهووي ا ال يتووا – دتشوو عإووم الوو الء االسوووهرا أ
لإه ظفيو ال يتإيو عهو الهدعرعا.
 2-3-5ع رد توأثير ذو داللوا ت ع عوا لإوعه الهشوي ا – وعه توو ا هويط القييدعوا وفقوي ً لعظرعوا
(الهدي – الهدف) فل تدعرعا الجهي ا ال يتا – دتشو عإوم الو الء ال ويطفل لإهو ظفيو
ال يتإيو عهو الهدعرعا.
 3-3-5ع رد توأثير ذو داللوا ت ع عوا لإوعه الهشوي ا – وعه توو ا هويط القييدعوا وفقوي ً لعظرعوا
(الهدي – الهدف) فل تدعرعا الجهي ا ال يتا – دتش عإم ال الء اله يوي أ لإهو ظفيو
ال يتإيو عهو الهدعرعا.
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2-2

الفرضية الرئيسية الرابعة :يوجد تأثير دو داللدة معنويدة للدنمط الموجدظ نحدو اإلنجداز –
كنمط من األنماط القيادية وفقا ً لنظرية (المسار – الهدف) في مديرية الجمارك العامة –
دمشددق علددى ال دوالء التنظيمددي للعدداملين ضددمن المديريددة ،ويتفددرع عددن هددذه الفرضددية
الفرضيات الفرعية اآلتية:

 1-4-5ع رد تأثير ذو داللا ت ع عا لإعه اله ره ت اا جيز – عه تو ا هويط القييدعوا وفقوي ً
لعظرعا (الهدي – الهدف) فل تدعرعا الجهي ا ال يتا – دتش عإم ال الء االسووهرا أ
لإه ظفيو ال يتإيو عهو الهدعرعا.
 2-4-5ع رد تأثير ذو داللا ت ع عا لإعه اله ره ت اا جيز – عه تو ا هويط القييدعوا وفقوي ً
لعظرعوا (الهدوي – الهودف) فوول تدعرعوا الجهوي ا ال يتوا – دتشو عإوم الو الء ال وويطفل
لإه ظفيو ال يتإيو عهو الهدعرعا.
 3-4-5ع رد تأثير ذو داللا ت ع عا لإعه اله ره ت اا جيز – عه تو ا هويط القييدعوا وفقوي ً
لعظرعا (الهدي – الهدف) فول تدعرعوا الجهوي ا ال يتوا – دتشو عإوم الو الء اله يوي أ
لإه ظفيو ال يتإيو عهو الهدعرعا.

 6متغيرات ونمودج الدراسة:
1-6

المتغيددرات المسددتقلة :أ هوويط القيوويدف وتتدعووداً اله ر و دف فوول ظرعووا (الهدووي – الهوودف)ي
ولل أ ن أ هويط أسيسويا (الوعه الوو ريهل  – Directive styleالوعه الهشوي ا
 – Participative styleالعه الهدي د  – Supportive styleالعه اله ره ت
اا جيز .) Achievement-oriented style

2-6

المتغيددر التددابع :ول و فوول ل و ا الد اسووا ال و الء الوعظيهوول لإ وويتإيو ( Organization
 )loyaltyفوول تدعرعووا الجهووي ا ال يتووا – دتش و ي وعقدووم إلووم ثووالث توغيوورات فرعيووا:
الووو الء االسووووهرا أ ( – )Continuous loyaltyالووو الء ال ووويطفل ( Emotional
 – )Loyaltyال الء اله يي أ (.)Standard Loyalty

عهكو وعن ه ذج الد اسا عي ًء عإم الهوغيرات الدي قا هي عإل.
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الشكل ( – )1 – 1ه ذج الد اسا

النمط
المشارك

النمط
المساند

الوالء التنظيمي
النمط
التوجيهي

النمط
الموجه نحو
اإلنجاز

الوالء االستمراري
الوالء العاطفي
الوالء المعياري

الهصد  :تو إعداد المي ا

 7منهجية الدراسة:
س ف عوم االعوهيد فل ل ه الد اسا عإوم الهوعهج ال

وفل الوتإيإول يعوموي ه وا وداً توو أ ور

الهعيلج اسو داتي ً فل د اسا الظ الر االروهيعيا واا دوي ياي عوالوفً عإوم

وه ععيسوب الظويلرف

ت عن المتا .وع رف ل ا الهعهج أ ه أسإ ب ع وهد عإم د اسا ال ا ن أو الظيلرف هي لل فل
الهيوودان وعهوووم

ووفهي و ووفي ً د يق وي ً وع موور ععهووي ت ميووراً يفي وي ً أو هي ويًي فوويلو مير الكيفوول عصوو.

الظيلرف وع ع خصيئصهيي أتي الو مير الكهل في طيعي و في ً هيي ً ع عو تقودا لو ه الظويلرف
أو جههي ود ريت ا تميطهي تن الظ الر اله وإفا ا خرى (ز ي ي 2000ي ص )148ي فهو ال
عقوصر عإم و  .الظيلرف فتدوبي ول عو وداه إلوم الوفدوير والوتإيول لإ

و

إلوم قويئ عوو

الظووروف القيئهووا تووو أروول تط عرلووي وتتدوويعهيي يووا تهوودف ل و ه الد اسووا إلووم تتإيوول ال ال ووا
اله ر دف يو أ هيط القييدف يل الء الوعظيهل.

 8مصادر وأدوات جمع البيانات:
تم رهن الميي يت الالزتا اعداد ل ه الد اسا تو تصيد لي ال ي عا تو خال ااطالع عإم
الد اسيت الدي قا فل ل ا الهجي واالعوهيد عإم

الكوب والوقي عر والمت ث والهجالت

ال إهيا واا صيءات اله وإفا واا ور ج .هي اسو ين المي ا يالسومي ا أداف لجهن الميي يت
ا وليا والول أعدت خصيصي ً له ا الغرض.
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 9مجتمع وعينة الدراسة:
تجوهوون الد اسووا ل و رهيوون ا فووراد ال وويتإيو فوول تدعرعووا الجهووي ا ال يتووا فوول دتش و فق و
(الهدعرعيت الهر زعا) والميل عددلم
الهدعرعا .وفيهي عو إ

الل ( )310ت ظ .تو يفا اله ظفيو ال ويتإيو فول تإوك

يعا الد اسا وتوو أرول ال

س ف عوم االعوهيد عإم عيعا عش ائيا توضهو

و

إلوم وويئج د يقوا وسوإيها عهكوو ت هيههوي

الل ( )89ت ظ .تو يفا الهدو عيت اادا عا

عدا اادا ف ال إيي.

 01األساليب اإلحصائية المستخدمة:
 تهووج االسووو ي ا هقيوويس العزعووا الهر زعووا (المتوسددط الحسددابي  )Meanوتقيوويس الوشوووج(االنحددراف المعيدداري  )Standard deviationقوويم و ووفيا إ صوويئيا Descriptive
 statisticsلو

ي .إري يت الهدوقصم آ ائهم

ص ص ت وإ .عمي ات وتتيو اسوميين

الد اسا ا سيسيا تعهي والفرعيا.
 تهج االسو ي ا يخومي سدتيودنت للعيندة الواحددة  One-Sample t testلوتورأ اتجيلويتالهدوقصم آ ائهم

ص ص ل عمي ف تو عمي ات االسوميين و يلعويجا عإم ول تتو

توو

تتيو ه الرئيديا أو الفرعيا.
 تم اسو دام ت يتل ارتباط بيرسون  Pearson’s correlation coefficientلوترأ شدفال ال ا اال تميطيا وت ع عوهوي اا صويئيا ويو ول تتو

توو تتويو أ هويط القيويدف توو رهوا

وتتوويو الو الء الوعظيهوول تووو رهووا أخوورى  .عهكووو لقيهووا اله يتوول أن تأخو أأ يهووا دووي يا
توراوح يو  1-و  1+و إهي ي ج أ رب لـ  1+فو ن ال ال وا اال تميطيوا تصوم أ و ى و يتجويه
طردأي أتي القيم القرعما تو  1-فود عإوم عال وا ا تميطيوا عوا وعكدويا .وأخيورا فو ن القويم
القرعما تو الصفر تد عإم ع  .ال ال ا اال تميطيا يو أزواج الهوغيرات الهد وسا.
 تووم اسووو دام اخومووي االنحدددار البسدديط  Simple Regressionالخومووي فرعووييت الد اسوواالفرعيا .وعفيود اخوموي اال تودا المدوي فول ت رفوا شودف توأثير توغيور وا ود (عودعم ويلهوغير
الهدوقل) فل توغير وا د آخر (عدعم يلهوغير الوي ن).

 00حدود الدراسة:
س ف عقوصر المي ا فل د اسوه عإم تي عإل:
-

الل  89ت ظ .تو ت ظفل تدعرعا الجهي ا ال يتا – دتش .
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 الهوغيرات الدي قا ال ر فق ي دون اسو راض أعا توغيورات أخورى سو ا ًء أ ي وج دعه ترافيواأم تيرلي.

 04محددات الدراسة:
ين المي ا تو أأ تقيدات أو ت
لم ع ِ

ص ص الد اسا يسو عيء:

يت

 ا وصووي الد اسووا عإووم ال وويتإيو فوول الهدعرعووا ال يتووا لإجهووي ا فوول دتش و فق و (الهوودعرعيتالهر زعووا) يعومووي أن لعيلووك

و

ا فوول ال

و

إلووم الهوودعرعيت اا إيهيووا ا خوورى فوول

الهتيفظيت الد عا.

 03التعريفات اإلجرائية للمصطلحات:
 )1ظرعا (الهدي – الهدف):
ظرعووا ييدعووا تر ووز عإووم يفيووا تتفيووز الهرؤوسوويو (ا تموويع) تووو أروول تتقيوو ا لووداف
الهرس تاي وت زعز أداء اله ظ .و عيه تو خوال الور يوز عإوم و افز اله ظو ,.وتووأل .توو
أ

ووا أ هوويط ييدعووا أسيسوويا ولوول الووعه الوو ريهل – الووعه الهدووي د – الووعه الهشووي ا – الووعه

اله ره ت اا جيز (.)Evans, 1970
 )2العه الو ريهل:
العه القييدأ ال أ عشير إلم التيالت الول عدوه فيهوي القيئود تميعوه ه رفوا توي لو تو ون
تعهم وعشرح لهم يفيا أداء تهيتهمي والعظرعا تعي ش أن ل ا الدإ ا له تأثير إعجي ل مير ععدتي
تكو ن (أدوا الهرؤوسويو وتطيلوب تهويتهم تيتضوا وترعويا لإوعفس الداخإيوا) ( House and
.)Mitchell, 1982
 )3العه الهدي د:
الوعه القيويدأ الو أ عهودف إلوم تإميوا ا وييرويت الهرؤوسويو وأفضوإييتهم وعكفول شو

لم

يلرعي ععهي .والقيئد فيهي عهوم يلتيلا العفديا ال ي ا أتميعوه وخي واً فول التويالت الوول تكو ن
فيهي ال ال يت أو الههيم ترلقا فديي ً أو رددعي ً (.)House and Mitchell, 1982
 )4العه الهشي ا:
العه القييدأ ال أ عوضهو تشيو القيدف تن أتميعهم وطإب تقور يتهم مل ات يذ را  .ول ا
الدوإ ا عظهور فول الغيلوب ععودتي عكو ن الهرؤوسو ن تورتمطيو أعهويلهم شوكل ش صول لإغيعوا
(.)House and Mitchell, 1982
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 )5العه اله ره ت اا جيز:
ما ذات تتدأ تميعهي

العه القييدأ ال أ عشير إلم التيالت الول عضن فيهي القيئد ألداف
وعو ن تعهم أدا ًء أعإم تدو ىي وعظهر ال قا فل د تهم عإم تإميا ل ه الو

يت ( House and

.)Mitchell, 1982
 )6ال الء الوعظيهل:
االلوووزام الف ّ ووي تووو موول اله و ظفيوي ول و ا االلوووزام وووم عصووم ف ّ وويالً ال وود أن عضووهو قوويء
الهو ظفيو فول عال ووهم تون الهعظهوا الوول ع هإو ن هوي والقيئود الو أ عودعرليي و هوي عتقو تصووإتا
الطرفيو (.)Omar, et al, 2010
 )7ال الء اله يي أ:
الو الء الوعظيهول العويتج عوو تشويعر االلووزام ا خال ولي وشو

الفورد وياللوزام يلمقويء فول

الهعظهاي فه إ ديس اله ظ .ياللوزام ت المقيء تن الهعظها والدهيح لهم يلهشي ا وات يذ
القرا ات وا خو ي ورا ويتهمي لويس فقو فول يفيوا ااروراءات وتعفيو ال هول ول يلهدويلها فول
وعن ا لداف والو طي و سم الدييسيت ال يتا لإوعظيم (.)Allen and Meyer, 1990
 )9ال الء ال يطفل:
ال الء الوعظيهل ال أ ع مر عو تدى ا وهيء ا فراد لإهعظهاي وا تميطهم تون ألودافهي والدو ل
لوتقيقهيي والرتما فل اسوهرا عا ال ض عا فيهي صورف العظور عوو القويم الهيدعوا الوول تتقو توو
خال ال هل فيهي (.)Allen and Meyer, 1990
 )8ال الء االسوهرا أ:
ال الء الوعظيهل الهرتم

د را تقييم الفرد لإوكويلي .الهرتمطوا وورا الهعظهوا وتعويفن المقويء

فيهي والهرتمطا يلقيم االسو هي عا الول تو الههكو أن عتققهي ل اسوهر تون الوعظويم تقي ول تون توي
سيفقده ل ر االلوتيق جهيت أخرى.)Allen and Meyer, 1990( .
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الفصل الثاني
اإلطار النظري للدراسة
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المبحث األول
القيادة ونظرية المسار – الهدف
 تقدتا. -1تفه م القييدف اادا عا.
 -2ألهيا القييدف اادا عا.
 -3ظرعيت القييدف اادا عا.
 -4ظرعا (الهدي – الهدف).
1-4

تط

2-4

ا سيليب (ا هيط) القييدعا عهو العظرعا.

3-4

آليا عهل العظرعا و ويئجهي.

4-4

ويئج العظرعا.

5-4

قيط الق ف فل العظرعا.

6-4

العظرعا وتفه تهي.

قيط الض  .فل العظرعا.
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 مقدمة:ت د القييدف إ دى ال ظيئ .اادا عا الول شغإج وال تزا تشغل وي ت ظوم الهودعرعو ال ويتإيو
فوول الهشسدوويت و و لك وي وويت ت ظووم عإهوويء اادا ف والكووويب الههوهوويو ووأ اع القوويدف وتيووزاتهم
وخصيئصهم وأسيليمهم وسإ ييتهم وإ جيزاتهم.
فيلهوودعرون و هووي ت ظووم أفووراد الهعظهووا تووو تصووإتوهم ت رفووا القيئوود الوو أ عو وويتإ ن (أو
سيو يتإ ن ت ه) وتيزاته و ؤاه الهدوقمإيا وأسإ ه وإ جيزاته.
ن اادا عووو ن تهوهووو ن يلقيووويدف ظوووراً لهيوهوووي

إن عإهووويء اادا ف وأعالتهوووي و ووو لك الموووي
وتكي وهي فل عيلم الهعظهيت إذ عوف المي

ن عإم أ هي ه ي ا ف الدفن الرئيديا لإوأثير عإوم أداء

ا فراد و يلويلل تترعك الهعظهيت إتي إلم ا تويم و هوي ع ودم تصويل الهعظهوا وال ويتإيو فيهويي أو
إلم ال اء و هي عج ل تأثير تإك القييدف سإميي ً عإم الهعظها وعإم ال يتإيو فيهي أعضيً.
إذاً عتظم ت ع ع القييدف يلوهيم مير فل أوسويط ا عهوي ي يوا عوفو عإوم ذلوك الههعيو ن
وا يدعهي ني عإهي ً أن ت ع ع القيويدف لويم روداً لإهعظهواي وذلوك ن لإقيويدف توأثيراً دععيتيكيوي ً فول
تفيعل ا ف راد والهعظهيت .وتمرز ف يليا القيويدف اادا عوا توو خوال عهإيويت إعوداد وإدا ف وتعهيوا
الهوو ا د المشوورعا فوول تعظ تووا توجي دووا ت كووس االلوهيتوويت ااسوووراتيجيا لإهعظهووا وتوطإموويت
تط عرلي (.)Chuang, 2005, P.3
س ف عوم الو رف عإم تفه م القيويدف اادا عواي أ اعهويي والههوي ات الوول تتويرهويي وتوو ثوم
س ف عوم الو رف عإوم ظرعويت القيويدف وأ هيطهويي توتودثيو شوكل تفصويإل عوو ظرعوا الهدوي
الهدف ( )Path – Goalت ع ع ل ه الد اسا.

 .0مفهوم القيادة اإلدارية:
ع د ت عو ع القيويدف توو اله اعوين الوول ظيوج يلوهويم خويص فول الفكور اادا أي والودليل
عإم ذلك الكم الهيئل لإد اسيت والعهيذج والعظرعيت الول ت ج هويي يوا ت وددت تفويليم القيويدف
تووو موول الكووويب والمووي

ني فإوويس لعوويا ت رعفوي ً ت يليوي ً عهكووو االتفوويق عإيووه وذلووك ن الو رعفوويت

ت وإ .يخوالف الزواعي الول ععظور تعهوي لوشالء الكوويب والموي
ألم الو رعفيت الول و دت ي وذلك تو أرل الو

ن .وسويق م المي وا يسوو راض

ل إلم تفه م عيم لإقييدف.

عورّف ( )Allen, 1964, P.70القيويدف اادا عوا أ هوي العشويط الو أ عهي سوه القيئود أو الهودعر
ول ت ويو .يعهوي عرالوي ( Pfiffner and Bresthus, 1976,
ليج ول ترؤوسويه عق تو ن هول ف د
 ) P.106ع تو الروح اله ع عا والهدشوليا الول توجدد فول القيئود أو الهودعر والوول ت هول عإوم
ت يوود رهو د ترؤوسوويه لوتقيو ا لووداف الهطإ ووا والووول توجوويوز تصوويلتهم او يووا .يعهووي أشووي
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( )Feidler, 1976, P.11إلم القييدف ك هوي عهإيوا تتكههوي أسوس عإهيوا عووم ه رمهوي اسوو دام
الدإ ا القييدأ الهالئم ال أ ععدجم تن ظروف ت يعا.
وفول ذات الدووييق عرّفوج القيوويدف اادا عوا أ هووي القود ف عإووم الووأثير فوول اوخورعو تووو خووال
االتصي ليد ا – تهيس والوزام – إلوم أداء ت هور عتقو ألودافي ً ت ططوا (تصوطفمي 2000ي
ص  .)262فل يو عرفهوي ( )Yukl, 2006, P. 3أ هوي عهإيوا الووأثير عإوم اوخورعو ا عويعهم
تي عجب القييم ه و ي .عهكو تتقيقه ف يلياي و هي عوضهو ذلوك توو تو فير لإجهو د الفردعواي
وتضوويتو يفووا الجه و د الجهيعيووا ا جوويز ا لووداف الهشووور ا لإهعظهووا .وأعوويف ( Robbins,
 )2005أ هي الوأثير فل سإ ا الجهيعيت وت ريههم ت تتقي ا لداف الهعش دف.
يعهي عمّر ععهي (عم أي 2007ي ص  )15أ هي عهإيوا إلهويم ا فوراد ليقودت ا أفضول توي لودعهم
لوتقيو العووويئج الهررو في ولو ا توي عوضووهو فول طييتووه الوووأثير الو أ عهي سووه القيئوود فوول ترؤوسوويه
ا عيعهم و هم عإم الهديلها الف ّيلا جه دلم لإقييم عشيط تو يون وت هر.
يسووو راض الو ووي ع .الدووي قا عهكووو ت رعوو .القيوويدف اادا عووا أ هووي الدووإ ا الفووردأ لو ريووه
تجه عا تو العيس لوتقي لدف تي تشورا فيهي يعهمي عوضهو القييم وصرفيت شويدف توو يفوا
ا طرافي وذلك تو خوال

يويم القيئود أو الهودعر يت ويذ وإ ودا القورا ات وا واتور وااشوراف

اادا أ عإم اوخرعو يسو دام الدإطا الرسهيا أو تير الرسهيا تو أرل تتقي لدف ت يو.
توووو الجووودعر يلووو ر أن اادا ف والقيووويدف توشوووي هين فووول ووو

العووو ا لي يعهوووي ت وإفوووين فووول

ت ظهههيي فيلفرد عهكو أن عك ن يئداً دون أن عك ن تدعراًي وليس ل القيدف تدعرعو .فيلقيئد الو أ
ال عوهون دهيت القيويدف عهكوو أن ع روه رهو د ترؤوسويه لهجورد أ وه عشوغل تعصومي ً سوهيي ً عوهو
الود ج الوعظيهلي وأن له ف تعظيهيا عدوهدلي تو سإطوه الرسهياي يعهي ت زه الهقود ف القييدعواي
أأ د ف الوأثير اعوهيداً عإم سهيته الش صيا وم ععج فل فز ترؤوسيهي إ شيدلمي ت ريههمي
هم عإم ا داء اله هر تجيه تتقي ا لداف اله ططوا (تصوطفمي 2007ي ص )33ي وتوو لو ا
الهعط عهكو الق

أن عهإيا القييدف اادا عوا تجهون ويو اسوو دام الدوإطا الرسوهياي و ويو الووأثير

عإم سإ ا اوخورعو واسووهيلوهم لوتقيو الو ويون توو أرول إ جويز ا لوداف اله عو عا (عمو أي
2007ي ص .)25

 .4أهمية القيادة اإلدارية:
لإقييدف اادا عا دو

مير وليم رداًي وعهكو أن عشثر عإم يئوا ال هول كولي وعإوم الهو ظفيو

وال وويتإيو فيهوي أعضويًي والقيوويدف الف ّيلووا لوول القيوويدف اادا عووا القوويد ف عإووم تتفيووز الهو ا د المشوورعا
اله ر دف لدعهي لكل عف إ ا تي سو هم واسووغال طي ويتهم يفواً توو أرول تعهيوا وتطو عر الهعظهوا
( .)Alanazi and Rasli, 2013, P.1هوي أن القيويدف اادا عوا الف ّيلوا لول الوول تتقو الرعوي
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ال ظيفل وتتق ت فيضي ً ميراً فل ت د دو ان ال يتإيو .وتوو لعوي فو ن القيويدف اادا عوا ه وإو.
إسوراتيجييتهي عجب أن ت ظ .ا جيز وعوهين الرعوي الو ظيفل اعوهويداً عإوم ت ا و .ت وإفوا ود
ت ارووه الهعظهووا ( .)House, 1991هووي أن تتفيووز اله و ظفيو وتتقيو

عوويلم الو ظيفل ع وموور

ععصر ي عي ً لو زعز تعيفديا الهعظهيت أتيم اوخرعو ( .)Yeo, 2006عالوفً عإوم أن الهشوي ا
وويو القيئوود والهرؤوسوويو ال توتقو إال فوول ظوول يوويدف ف ّيلووا تأخو عإووم عيتقهووي ت ريووه الهرؤوسوويو
وتشووي وهم وااشووراف عإوويهم وتدووي دتهم و هووي عج إهووم عإووم الطرع و الصووتي تووو أروول تعفي و
ا لداف اله ططا لإهعظها.
عإم أعا ي عهكو تإ يص ألهيا القييدف اادا عا فل العقيط اوتيا (الهتيسعاي 2006ي ص )285
(ال ديفي 2008ي ص :)6
 )1تدوطين القييدف اادا عا تت عل ا لداف الهطإ ا إلم ويئج.
 )2ت ره القييدف اادا عا ال عي ر اا ويريا ف يليا ت تتقي ا لداف.
 )3دون القييدف عفقد ل تو الو طي والوعظيم والر ي ا تأثيرلم فل تتقي ألداف الهعظها.
 )4دون القييدف عص ب عإم الهعظهوا الو يتول تون توغيورات الميئوا ال ي ريوا والوول توشثر شوكل
تميشر أو تير تميشر فل تتقي الهعظها لدافهي الهرس تا.
 )5تصرفيت القيئد اادا أ وسإ ه لل الول تتفز ا فراد وتدف هم إلم تتقي ألداف الهعظها.

 .3نظريات القيادة اإلدارية:
أثووي ت عو ع القيوويدف الوهوويم ال دعوود تووو ال إهوويء والمووي يو عإووم توور ال صو ي تهووي أدى إلووم
وتط

ظه

الك ير تو العظرعيت القييدعا اله وإفا والول اخوإ .ا دب الدي

تجه عوويت ت وإفوواي لكووو الوقدوويم ا وورز وا
وا اوتيوا وذلوك وفقوي ً لإوطو

ا

فول تقدويههي إلوم

وور شووي عي ً لوإووك العظرعوويت ووين وفقوي ً لإهجه عوويت

الووي ع ل لهوي (Barling et al, ( )Mejia, et al, 2005

:)Malik, 2012( )2011
0-3

نظرية السمات:

ل ه العظرعا تتيو أن تتدد الصفيت وال صيئص الفيزع ل ريا والعفديا الول تهيز القيدف عو
تيوورلم تووو عيتووا العوويس تووو رهوواي وتهيووز القوويدف الجيوودون عووو القوويدف الدوويئ ن تووو رهووا أخوورى
(.)House and Aditya, 1997
توورتم لو ه العظرعووا شووكل ئيدوول عظرعووا الرروول ال ظوويم الووول تقو م عإووم أسوويس أن و
ا فراد عصمت ن يدف

هم ولدوا ولم عتهإ ن

فيت القيدفي أأ أن القيئود ع لود وال عصوعني وتوو

ثووم وودأت الهتوويوالت لفهووم تفه و م القيوويدف وا وشوويف الدووهيت وال صوويئص الووول عوهووون هووي القوويدف
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وتهيزلم عو تيرلم يفوراض أن لعيلك سهيت وخصيئص تتددف عشوور ن فيهوي ( Stoner, et
.)al, 2004, P.471
تووم الو

وول إلووم ورو د أ ور تووو  90سووها ييدعووا تعوود ج فوول ثووالث فئوويت ردووهي ياي عقال يووا

وفعيوواي وتووو ل و ه الصووفيت :الصووتا الجدووهيا والعفدووياي الطه و حي الطي وواي الرتم وا فوول القيوويدفي
اله رفاي ال قا يلعفسي ال يءي ا تي ا واالسوقيتا وتيرلي (القتطي لي 2001ي ص .)19
4-3

النظريات السلوكية:

ته ضج ويئج د اسيت ظرعا الدهيت و ف ل أفكي عإم العفس االروهيعل عو تطو عر اتجويه
ردعوود أطإو عإيووه اسووم العظرعووا الدووإ يا فوول القيوويدفي إذ يولووج لو ه العظرعوويت تصووعي .الدووإ ا
القيوويدأ يعومووي أن لعيلووك سووإ ييت تتووددف تهيووز القوويدف عووو تيوور القوويدف ( Stroner, 2004,
.)P.476
ت ومر ل تو د اسيت ريت ا أوليع ا ترعكيا ود اسيت ريت ا تيوشغين تو ألم الد اسيت الول
عيوج عإيهووي العظرعوويت الدووإ ياي يووا تتوويو لو ه العظرعوويت أن تمتووا وتوتوورى فوول سووإ ييت
القيدف والول ت ومر ا

ر ف يلياً وتأثيراًي ل ه العظرعيت تو خال عودف تجوي ب أثمووج أن اخووالف

أ هوويط القيوويدف عووشدأ إلووم دات ف وول ت وإفووا وت قوودف تووو فووس الهجه عوويت .وع وموور وول تووو
()Stogdill, 1963ي ()Blake and Mouton, 1964ي ()Likert, 1967ي ( Reddin,
)1970ي ( )Kotter, 1988تو ال إهيء ال عو يت ا وقدعم ال دعد تو العظرعويت الدوإ يا لإقيويدفي
وتو أ رزلي ظرعا الشمكا اادا عا (القييدعا).
3-3

النظريات الموقفية:
عيووج ل و ه العظرعوويت اعوهوويداً عإووم العظرعوويت الدووإ ياي وت وقوود أن ف يليووا سووهيت القيئوود أو

سإ ييته ت وهد شكل أسيسل عإوم اله ا و .والتويالت والظوروف اله وإفواي والوول توضوهو هو
الوعظيمي تكين ال هلي والهرؤوسيو أعضي ً (.)Barling, et al, 2011
ت وموور العظرعووا اله فيووا لووـ ()Fiedler's, 1967ي ظرعووا (الهدووي – الهوودف) لووـ ( House,
)1971ي ظرعا ()Kerr and Jermier, 1978ي تو العظرعيت الشيئ ا رداً فل ل ا الهجي .
يا فزت العويئج الميلرف الول ت

ل إليهي الموي

ن فول ظرعوا الدوهيت والعظرعويت الدوإ يا

االلوهيم هوغيرات اله  .فل تتدعد العه القييدأ الهالئومي أدى ذلوك إلوم ظهو

ظرعويت تومعوم

هجي ً ردعداً عدعم ألهيا ع اتول اله و .وتدعود توو لو القيئود ا فضول إذ ويو الموي

ن تتدعود

ال اتل الول تشثر عإم فيعإيا القييدف فل ل ت و .توو خوال العظرعويت اله فيوا الهو وددف الوول
زت عإم توطإميت الههها والدإ ا وت

ويت الوزتالء وخصويئص وسوإ ا وت

والدييسيت وال قيفا الوعظيهيا (.)Stroner, et al, 2004, P.480
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ويت الووي يو

وتو لعي يتج العظرعيت اله فيا عإم أسيس أ ه ال ع رد ه تالئم لكل اله ا  .والظروف
ل أن العه الهعيسب ع وهد عإم اله  .التيلل إذ ترى ل ه العظرعيت أن ا وهوي

وروز شو ص

ت وويو فوول رهيعووا قيئوود ل و تتصووإا ت وو .يتوولي ول و ا ع عوول أن الفكوورف الج لرعووا لإعظرعوويت
اله فيا أ هوي تورى وأن فيعإيوا القيويدف تووأثر ش صويا القيئود وأسوإ ه وطمي وا الووي يو واله و.
الديئد إذ عشكل اله  .تأثيراً عإم د ف القيئد فل إ جيز تيل تطإ ب.
2-3

النظريات الحديثة في القيادة – القيادة التحويلية:

لقد طرح تفه م القييدف الوت عإيا و ترف فول ال ويم  1873توو مول داو وو ن ()Downton
ثووم اسووو دته وول تووو روويهس تووي رعج

ير ووز( )Burnsو ر ووي د وويس ( )Bassوتيوورلم تهووو

عرون أن عيلم الهشسديت اله ي ورف ود أ وم

تيروا تيسوا إلوم ورو د يئود تتو عإلي ولو ذاا

القيئد ال أ عوهون ههي ات وخمرات ميرف وله إتكي يت خي ا تده له يلوأثير فل اوخرعو يا
عإموول يرووويتهم ودواف هوووم وعتووويو تدووويعدتهم لإ

ووو

إلوووم أ صوووم ووود اتهمي و تدوووب Bass

( )1895ف ن القيئد الوت عإل عوهون قد ف تهيوزف عإوم اسووعهيض الهرؤوسويو لوعفيو أعهوي
أ مر تهي ل تو ن تعهمي وع هل ريلداً فل ال ج فده عإم ت زعز الش

شوكل

ال ويلل لودى ال ويتإيو

قيها تي عق ت ن هي وع إ الهعويخ الهعيسوب الو أ عهكعوه شوكل توو اتر توو تت عول الهعظهوا توو
الهدو ى الول لل عإيه إلم تدو ى توقدم تتول تو خالله تكي اً ئيديا فل الهجي الو أ ت ووص
ووهي وعوورى و لفو ( )Colvinأن القيوويدف الوت عإيووا تر ووز عإووم القوويم الهشووور اي وعإووم تط و عر
الهرؤوسيوي وتتقي الغيعيت الهيتا وعهكو أن تدهم قييدف القيم .وذلوك توو خوال  :فون تدوو ى
وعوول ا تموويع ألهيووا ا لووداف الهتووددفي وتشووجين ا تموويع عإووم تغإيووب تصووإتا الهجه عووا أو
الهشسدا كل عإم تصيلتهم الفردعاي و ا الهرؤوسيو عإم االلوهويم يلتيرويت ذات الهدوو ى
ا عإم (.)Colvin, 1999
تجد ااشوي ف إلوم أ وه ال ع رود اتفويق ويو ال إهويء وا ويدعهييو و

و ن هو ذج ت ويو أو

ظرعا تي لل ا فضل تقي اً غيرلويي وذلوك عإوم اعوموي أ وه ال عهكوو لعظرعوا وا ودف أن تشورح
يفا الظروف والتيالت الهتيطا يلهعظهاي ول ا توي عج ول لكول ظرعوا قويط و ف و قويط عو .
لدعي صدد التدعا ععهي فل ل ه الد اسا.
وا طال ي ً تو أن ل ه الد اسا الول تمتا فل تأثير ظرعوا الهدوي – الهودف ( Path – Goal
 )Theoryعإم ال الء الوعظيهل لإ يتإيو فل الهدعرعوا ال يتوا لإجهوي ا الدو عاي سويق م المي وا
يلور يز عإم تإك العظرعاي ت عتي ً تفه تهيي شأتهيي تط لي وععي رلي فل الفقرف الويليا.
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 .2نظرية المسار – الهدف (:)Path – Goal Theory
0-2

تطور النظرية ومفهومها:

إن ظرعا (الهدي  -الهدف) واله روفا يسوم ظرعوا الهدوي الهودف لف يليوا القيئودي أو هو ذج
تدي الهدف ت ومور إ ودى العظرعويت القييدعوا اله رو دف فول قول الد اسويت الوعظيهيوا والوول ويم
ع هي و رس ليوس فل ال يم 1871ي وتم تعقيتهي فل ال يم .1886
وتعص العظرعا أن سوإ ا القيئود تشوروط هودى عوي وداف يوا وأداء ترؤوسويهي و لك ا تور
فهل تعي ش أن القيئد عع ورط فول سوإ ييت تكهول ود ات الهورؤوس وت و ض عوو الوعقص لودعهم.
و هو ذج تدووي الهوودف عهكووو تصووعيفه عإووم وود سو اء عظرعووا القيوويدف الظرفيووا أو ظرعووا القيوويدف
الو يتإيا (.)House, 1971
اسو م ( )Houseظرعووه توو أعهوي ( )Evansوذلوك فول ال ويم 1870ي والوول تعوي ش أن
الدإ ا القييدأ والوص ات الوي ا عو تدى أثر إتميع سوإ ا (تدوي ) ت ويو سويشدأ إلوم تتقيو
ويجوا ت يعوا (لودف) ( .)Evans, 1970وتوأثرت ظرعوا تدوي الهودف أعضوي ً عظرعوا الو
لإداف يا والول يم فيكو

ويت

فروم ع هي فل ال يم (.)Vroom, 1964( )1864

تم تط عر ظرعا (الهدي  -الهدف) تو مل و رت ليوس والول ت ومر أ ور ظرعويت القيويدف
الظرفيا ف يليا ( .)Robbins, 2005وتشير ل ه العظرعا إلم أن الهدف الرئيدل لإقيئد ل تو فير
اا شيد والدعم والهديعدف الالزتا لإهرؤوسيو لوتقي ألدافهم ال ي ا عإم ت ف ي إلم ري ب
ألداف الهعظها (.)Silverthorne, 2001
توضووهو ظرعووا (الهدووي – الهوودف) عإووم تجه و عويو تووو ال صوويئص اله فيوواي الهجه عووا
ا ولم لل ال صيئص الش صيا عضيء الهجه عاي والهجه عا ال ي يا لل يئا ال هل ( Daft,
 .)2008وتقدم ل ه العظرعا أ

ا أ هيط ت وإفا تو أسيليب القييدف ولل أسإ ب القييدف الهشوي اي

الهدي دي الو ريهلي واله ره يا جيز .القيئود الجيود عجوب أن ع ورف أأ أسوإ ب عإيوه أن عهوي س
وتوووم ( .)Mosadeghrad and Yarmohammadian, 2006عشوورح القيئوود الووو ريهل
لإهرؤوسيو تي ل تو ن تعهمي وعقودم لهوم اا شويد هوي عش ود عإوم تطميو ااروراءات والق اعود.
عظهر القيئد الهدي د الوهيم عيلل ي وييريت و فيه الهرؤوسيو .فل يو أن القيئد الهشي ا عشوجن
عإوم تشووي ا الهوورؤوس فوول عهإيووا

ووعن القوورا ي أتووي القيئوود اله رووه يا جوويز فيتوويو أن ع ووزز

ا داء وعتدد اله يعير تش داً عإم عرو ف تتقي لو ه اله ويعير توو مول الهرؤوسويو ( Prasad,
.)1990
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األساليب (األنماط) القيادية ضمن النظرية:

عرى ( )House and Mitchell, 1974أ ه تو الههكوو اخويوي ال دعود توو ا هويط القييدعوا
لكل تك ن رزءاً تو ظرعا (الهدي  -الهدف) ,ول ه الد اسا د اخومورت الوعه الوو ريهل ,الوعه
الهدي د ,العه الهشي ا ,و العه اله ره ت اا جيز ,يا عشوير لويوس وتيوشول إلوم أن القويدف
هي عظهرون أسإ ي ً وا داً أو أ ر تو ل ه ا هويط ا

وا تون ت وإو .الهرؤوسويو وفول شووم

اله ا  ..وتصع .ل ه العظرعا القييدف وأسيليمهي عإم العت الويلل (:)Murdoch, 2013
 )1العه الو ريهل :عق م عإم ت ريه الهرؤوسيو و إيهيت تفصيإيا فل أداء ال ارميتي وال عووي
لهووم فر ووا الهشووي ا فوول ات وويذ القوورا ات .وعصوو .ل و ا الووعه القيئوود ال و أ ع طوول تميعووه
الو ريهوويت و

تهوويتهمي والووول تشووهل عإووم تووي عو وون تووعهمي و يفيووا القيوويم و لكي والفووورف

الزتعيووا الالزتووا ا جوويز الهههووا .وعضوون القيئوود الو و ريهل ت وويعير واعووتا لووألداءي وعج وول
الق اعد والإ ائ واعتا لألتميع.
 )2العه الداعم أو الهدي د :وعق م عإم تفهوم تشوكالت الهرؤوسويو فول إشوميع يرويتهم .وتوه ول
القييدف الهدي دف أن عك ن القيئد ودوداً سهل الو يتل وعد م لوإميا يريت ا تمويع وتوطإمويتهم
اا دووي يا .والقوويدف ال و عو عدووو دت ن الدووإ ا الهدووي د ع رر و ن عووو طوورعقوهم اله ووويدف لكوول
عج إ ا ال هل تهو وي ً يلعدوما لإهرؤوسويو وا تمويع .إعويفاً إلوم أن القويدف الهدوي دون ع ويتإ ن
أتميعهم شكل تودي دوي وعتورت هم لهكي وهم.
 )3العه الهشي ا :عق م عإم إشوراا الهرؤوسويو فول

وعن القورا ات مول تعفيو لي .وتشوير إلوم

القيدف ال عو عدع ن ا تميع أو الهرؤوسيو إلم الهشي ا فل ات يذ القرا ات .والقيئد الهشوي ا
عدوشير الهرؤوسيوي وعتصل عإم أفكي لم وآ ائهمي وعو

تعهي را ات تو إ

كيفيوا تقودم

الهجه عا أو الهعظها.
 )4العه اله ره ت اا جويز :عقو م عإوم تتفيوز الهرؤوسويو عإوم إ جويز ا لوداف وأداء عوي ي
وذلك ل ع هم أتيم الوتدأ عو طرع إظهي ت

يت وثقا عيليوا هوم .وتودوم دوهيت تج ول

القيئد عطإب تو الهرؤوسيو أداء ال هل أعإم تدوو ى تهكوو .لو ا القيئود عضون ت ويعير عيليوا
لإوهيووز وويو الهرؤوسوويوي وعد و م إلووم الوتدوويو الهدوووهر .و ياعوويفا إلووم ت وون الك يوور تووو
تصوورفيت الهرؤوسوويو .وعظهوورون القوويدف تووو خاللووه د رووا عيليووا تووو ال قووا فوول الهرؤوسوويو
و د تهم عإم تتقي ا لداف الول تودم يلوتدأ.
وتوورى ظرعووا (الهدووي  -الهوودف) أن القيئوود وود عدووو دم ا هوويط ا
و

الً إلم الوأثير والو ريه لدإ ا الهرؤوسيو ت ا لداف.
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ووا فوول ت ا وو .ت وإفوواي

يم فيهي د ل تو ( )House and Mitchell, 1982وط عر ظرعا (الهدوي – الهودف)ي
و ين د ا ضم إليههي زتيإههي ()Griffenي يا أعيف ا إليه أ يد أخرى ا طال ي ً توو أن ال ال وا
وويو سووإ ا القيئوود (الهوودعر) و عووي الهوو ظفيو وإ ووويريوهم إ هووي ت وهوود عإووم عوودد تووو ال اتوول
(الهوغيرات) اله فيا الول تقدم إلم تجه عويو:
أ -ع اتل ت فيا تو إ

يلهرؤوسي ت ل :القد في التيريتي تر ز الهرا ما والضم .

ب -ع اتل ت فيا تو إ

ميئا ال هل ت ل تهيم الهرؤوسي ال اتل الوعظيهيا يلدييسيت اادا عا

وا ظها واارراءات والق اعد.
إ طال ي ً تهي سم ف ن العظرعا تق م عإم ا هيط القييدعا ا

ا الدي قا ولل ل تو الوعه -

الو ريهلي الهدي دي الهشي اي اله ره ت اا جيزي تو أرل التفيظ عإم ال ال ا يو سإ ا القيئد
اادا أ تو رها و عي الهرؤوس عو وظيفوه وعو تدعره وعو إ ويريوه تو رها أخورى .ولو ه
ال ال ا الدي قا إ هي تو و .فول وا ون ا تور عإوم عويتإيو وسويطيو لهوي :وظيفوا الورئيس و يرووه
(الهدعر ال ظيفل) و ف ه التيرا لدى اله ظ..
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آلية عمل النظرية:

ت ومر ظرعا (الهدي – الهدف) تودخالً لإقيويدف تودوم أ هوي ت قودف ظرعويًي ولكعهوي عهإيوا .فهوو
العي يا العظرعا لل تقدم تجه عا تو االفوراعيت

يفيا تفيعل أسيليب القيويدف اله وإفوا تون

خصيئص ا تميع وظروف ال هل تو أرل الوأثير فل داف يا ا تميع أو الهرؤوسويو .وتوو العي يوا
ال هإيووا فهوول تقوودم إ شوويداً لإقوويدف و

يفيووا تدوويعدتهم لألتموويع أو الهرؤوسوويو تووو أروول إ جوويز

أعهيلهم شكل ترعل.
تقووورح ظرعووا (الهدووي – الهوودف) ووأن ع وووي القوويدف ا سووإ ب القيوويدأ ا فضوول الو أ ععيسووب
يروويت الهرؤوسوويو تووو رهوواي وال هوول الو عو عق تو ن ووه تووو رهووا أخوورى .وتوعمووأ العظرعووا ووأن
ا سإ ب القييدأ الو ريهل ع ومر ا سإ ب ا فضول وذلوك ععودتي عكو ن الهرؤوسويو فول الهعظهوا
لوودعهم زعوويت سووإط عا تووو رهوواي وتك و ن الهههوويت الهطإ ووا تيتضوواي والق اعوود واارووراءات
الوعظيهيا تير واعتا تو رها أخرى .وفول ت ول لكو ا ويالت فو ن ا سوإ ب القيويدأ الوو ريهل
عكهل ال هول توو خوال تقودعم اا شويدات والعصويئ لإهرؤوسويو وتهيئووهم فدويي ً ( House and
.)Mitchell, 1982
ورض أو تتووم ي فعظرعووا (الهدووي –
أتووي يلعدووما لإ هوول ال و أ عودووم يلهيكإيووا و أ ووه تيوور تو
د
الهدف) تقورح أن عومن القيدف فل ل ه التيلا العه الهدي دي فه ا العه عقدم تي لو تيور توو فر توو
خال ال عيعا ي تميع يو عضطإ ن ههيم توكور ف وليدوج لهوي

وفا الوتودأي فيلقيويدف الهدوي دف

تقدم إ ديسي ً يلإهدا اا دي يا يلعدما لإهرؤوسيو ال عو عق ت ن عشيط ذأ طمي ا آليا.
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أتووي ععوودتي تكو ن الهههووا تيتضوواي فوويلعه الهشووي ا عكو ن ا فضوول وا
التيلاي فيلهشي ا ت طل ت عيتي ً أ مر

وور روودوى فوول لو ه

 :ي .أن تدي ات ت يعوا تقو د إلوم ألوداف ت يعوا؟ي

أع .عإم ذلك أن لإعه الهشي ا تأثيراً إعجي يي ً يعهي عك ن الهرؤوسيو تدوقإيوي ولودعهم يروا
ترض فول اال وراط
عا لإديطرف ,ن ل ا الع ع تو الهرؤوسيو (ا تميع) عدوجيم ن عإم ت
د
فل ات يذ القرا ات وفل ليكإا ال هل .يعهي عك ن العه اله روه تو اا جويز لو ا فضول ععودتي
عطإووب تووو ا تموويع القيوويم ههوويم تيتضووا تودووم يلوتوودأي ول و ا الووعه عج وول الهرؤوسوويو عم و ل ن
ره دلم ت تتقي ا لداف الهتددف ا طال ي ً تو

هي تشكل تتدأ يلعدما لهم ( House and

.)Mitchell, 1982
نتائج النظرية:
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إ طال ي تهي سم عهكوو القو

أن ظرعوا (الهدوي – الهودف) فول القيويدف ت

وإج إلوم العوويئج

اوتيا (:)Negron, 2008
 )1الووعه الو و ريهل :ل و الووعه ا فضوول ععوودتي عك و ن الهرؤوسوويو (ا تموويع) روودد فوول عهإهوومي
وععدتي عوطإب ال هل تدخالً تو مل القيئد لو ريهه ت الهدي الصتي .
 )2العه الهدي د :ل العه ا فضل ععدتي عمدأ الهرؤوسيو ع في ً فل ال قا قود تهم عإوم إتهويم
الههيم الهطإ ا تعهم تو رها ,ولدعهم القإيل تو الداف يا والوتفيز تو رها أخرى.
 )3العه الهشي ا :ل العه ا فضل ععدتي عمدأ الهرؤوسيو ع في ً فل د تهم عإم الو يتل تن
ا تو ي أو ععوودتي تكو ن إرووراءات ال هوول تيوور تووي ووا .لو لك عقو م القيئوود وشووجي هم وتتهوول
الهدشوليا ت هم تو خال إشرا هم فل ات يذ القرا .
 )4الووعه اله رووه ت و اا جوويز :ل و الووعه ا فضوول ععوودتي تك و ن الههوويم تيوور واعووتا وتودووم
يلوتدأي وععدتي عتويج الهرؤوسيو إلم عرو ف ت زعز ال قا قد تهم عإم إ جيز ل ه الههيم.
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نقاط القوة في النظرية:

عهكو الق

أن ظرعا (الهدي – الهدف) تتو أ عإم تجه عوا توو قويط القو ف والوول توه ول

هي عإل (:)Murdoch, 2013
 تقدم ظرعا (الهدي  -الهدف) إطي اً ظرعي ً تفيداً لفهم يفيا تأثير الدإ ييت القييدعوا اله وإفوافل عي ا تميع وأدائهم ل هإهمي وت ومر إ دى العظرعيت ا ولم الول ددت ا و اع القييدعوا
الهوهيووزف ا
الم

ووا (الو و ريهل – الهدووي د – الهشووي ا – اله رووه ت و اا جوويز) توون ضووهي

 .ول ا ع ومر إعيفا لإمت ث الدي قا الول ت رهج فق
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ت الههها و ت ال ال يت.

 -ت ومر ل ه العظرعا ظرعاً فرعدفي

هي تتيو أن تدتج تميدئ الداف يا وفقي ً لعظرعا الو ن فول

ظرعا القييدفي فعظرعا (الهدي – الهدف) تجمر ي عإم وعون إري ويت لودويؤالت ت وإفوا ت ول
ي .عهكو تتفيز الهرؤوسيو عإم الش

أن لدعهم القود ف عإوم القيويم يل هول؟ يو .عهكوو

تديعدتهم عإم فهم وإد اا أ هم إذا يت ا هإهم عجيح فد ف عوم تكيفأتهم؟ تيذا عهكو لإقيئد
أن عف إوه لوتدويو الودخل الو أ عو

وه الهرؤوسويو توو عهإهوم؟ فعظرعوا الهدوي – الهودف تووم

تصهيههي لكل تمقم ضيعي الداف يا يعرفً فل ذلو القيئد.
 تقدم ظرعا (الهدي – الهدف) ه ذري ً عهإييً ,فهل تميو لإقيدف وف طورق ت يعوا أن عإويهم أنع عت ا الهدي ات الهشدعا إلم الهدف ,وعديعدوا الهرؤوسيو عإم الوغإب عإم ال ائ الول
و

فوول تإووك الهدووي ات أو عق تو ا زالوهووي أ فدووهم لإ

إلووم ا لووداف .والعظرعووا فوول أ دو

لي ت ر القيدف أن ترض القييدف ا سهم ل ت ريه ا تميع وتد عمهم خال تتر هم فل
الهدي ت تتقي الهدف.
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نقاط الضعف في النظرية:

توضهو ظرعا (الهدي – الهدف) تجه عا تو قيط الض .ي تعهي (:)Murdoch, 2013
 -ت ومر ت قودفً و

الشولءي فهودى لو ه العظرعوا واسون روداًي وتوو الصو

ا أن ظو .يفوا

ال اتل فل و ج وا د الخويي العه أو ا سإ ب القييدأ ا فضل.
-

ظيج دعم رزئل تو مل المي يوي ولم تتقو

يفوا الد اسويت الوول يتوج يخومي لوي وويئج

إعجي يا فل ل ا الصدد.
 فشووإج ظرعووا (الهدووي – الهوودف) فوول شوورح ال ال ووا وويو الدووإ ا القيوويدأ و الداف يووا لوودىال ووويتإيو ,فهووول ال تشووورح يفيوووا ت ظيووو .القووويدف لإ دعووود توووو ا سووويليب لهدووويعدف ا تمووويع
(الهرؤوسيو) طرعقا تميشرف فل الش
اله ووي ال ت عو

يال وودا أو ال قوا فول تتقيو العجويح .وعإوم سوميل

ظرعووا (الهدووي – الهوودف) يوو .أن القيوويدف الو ريهيووا فوول الههوويم الغيتضووا

تزعد تو الداف يا لدى ا تميع .و يله ل ال تشورح العظرعوا يو .أن القيويدف الهدوي دف فول ال هول
الههل ترتم

يلداف يا لدى ا تميع

 تو يت ل فول اتجويه وا ودي فهول يلهجهول تهووم ياري وا عإوم الودويؤ الرئيدول الهو إوعهكو لإقيئد أن عشثر فل ا تميع وليس ال كس .والص

كيو.

ا الهتوهإوا فول لو ا العو ع توو القيويدف

الهديعدف لل أن ا تميع (الهرؤوسيو) هي عصمت ن ده لا ت وهدعو عإم القيئود ا جويز
عهإهم ,يا تضن ظرعا (الهدي – الهدف) الك ير تو الهدوشوليا عإوم القويدف و القإيول تعهوي
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عإم ا تميع .و هرو ال ج ,عهكو أن ع طل ل ا الع ع توو القيويدف وويئج عكدويا

وه ع وزز

االتكيليا هي أ ه ال عهكو الو رف عإم يتل د ات ا تميع.
إرهيالً عهكو الق

أن ظرعا (الهدي – الهدف) تو العظرعيت الفرعدف والوول اشووهرت شوكل

ميوور وودءاً تووو عوويم 1890ي وتكهووو ألهيوهووي فوول أ هووي توورى إتكي يووا تهي سووا القيئوود اادا أ فدووه
أ هيطوي ً ييدعووا إدا عووا فوول ت ا وو .ت وإفووا ال هطوي ً وا ووداًي وفوول أ هووي ر إووج ف يليووا القيئوود اادا أ
ترتمطا يله  .و يريت ال يتإيو (الهرؤوسيو) وتشيعرلم وت
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يتهم فل ال هل.

المبحث الثاني
الوالء التنظيمي
 تقدتا. -1تفه م ال الء الوعظيهل.
 -2ألهيا ال الء الوعظيهل.
 -3ال اتل الهشثرف فل ال الء الوعظيهل.
 -4أ يد ال الء الوعظيهل و يفيا ييسه.
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 مقدمة:ع ومر ال الء الوعظيهل توو اله اعوين الهيتوا فول الدوإ ا الوعظيهولي ول ع ومور تتو
عإهووويء اادا ف الدوووإ ييو .فيل

ووو

الوهويم

إلوووم الووو الء الوعظيهووول أو هوووي عطإووو عإيوووه والء ا فوووراد

لهشسديتهم وتعظهيتهم ع ومر تيعا عإيي وعرو عا كل تي لإكإها تو ت عم.
لقد ظل ال الء الوعظيهل هزعد تو االلوهيم فل الدع ات ا خيرف وخي ا فل تجي الدوإ ا
الوعظيهل وعإم العفس الصعيعلي هي ا وقل االلوهويم وه ال قوي ً إلوم الهشسدويت التك تيوا لإو ورف
إلم والء تعظيهل لهو ع هإ ن هي.

عإم يفيا ال

تع عووج الوهيتوويت المووي يو فوول لو ا الهجووي ي فقوود ععووم و

المووي يو د اسووا وا وون الو الء

الوعظيهل ععد ال يتإي وي و لك يلوهييز يو أ اع ال الءي يعهي ععم آخرون د اسا عال ا ال الء
المعم الوعظيهيا االفوراعياي ت ل الفيعإيا واا ويريا .ولعيا فرع آخور توو الموي يو الووم

م

آثي ال الء عإم الهعظها وعإم د را إ جيز ال هل هي و هيعوهي تو تظيلر الدإ ا الدإميا ت ول
الوغيب عو ال هلي وعدم الرعي ال ظيفلي وترا ال هل وتيرلي ( يدقي .)2000

 -0مفهوم الوالء التنظيمي:
إن تدووألا تتدعوود الو ووي ع .أو الهفوويليم فوول ال إو م الدووإ يا أتوور عكوعفووه و ع تووو الص و
وتووزداد تإوووك الصووو

اي

ا ععووود توووا ت عووو ع الووو الء الوعظيهووول لإ ووويتإيوي ظوووراً لو ووودد ال اتووول

واله وغيرات الهشثرف فيهي والعيتجا ععهي واخوالف تداخل د اسوهي و وويئج الد اسويت الوول تعيولووه
لك ووه ظوويلرف سوويك ل ريا لووم توودخل عووهو يووز الوهوويم المووي يو إال فوول هيعووا الدووويعيت وأوائوول
الدم يعييت تو القرن ال شورعوي ولو ا توي تفدوره إوا الد اسويت الهو صصوا فيوهي وتوو ثوم تتدعود
تفه ته (ا

هدأي 2004ي ص .)9

أع .عإم ذلك أن الوهيم المي يو ه ع ع ال الء الوعظيهل ين تو ورهيت ظور ت وإفواي
فكل ي ا ين ع يلج ت ع ع ال الء الوعظيهل تو زاوعوهي ول ا تي أدى إلوم تمويعو فول ال

و

إلوم ت رعو .د يو وت ود لإو الء الوعظيهول ()Omar, et al, 2010ي يوا الزم لو ا الهفهو م
الو قيد العيتج عو الور يز عإم ال الء فل يئا ال هل وتضهيعه تجيالت عدف ت ل ال الء ت
ال هوولي الو الء ت و ال ارموويت والههوويم الداخإيوواي الو الء ت و الههعوواي الو الء ت و رهيعووا ال هوول
وتيرلي تو الهصطإتيت الول عمرت شكل أو آخر عو ال الء الوعظيهل ( هيداتي 2006ـو ص
.)62
ا طال ي ً تو ل ه االخوالفيتي سع د

الو ي ع.

( )Streers, 1977, P.46أن ال الء الوعظيهل ل
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ف تطوي

تفه م ال الء الوعظيهلي يا عرى
الفورد تون تعظهووه وتودى ا تميطوه

هي .يعهوي ع ورّف ( )Allen and Meyer, 1990الو الء الوعظيهول أ وه عموي ف عوو يلوا فدويا
ت كس عال ا الفرد يلهعظها الوول ع هول فيهوي .فول ويو عورى ( )Omar, et al, 2010أن الو الء
الوعظيهل ل االلوزام الف ّي تو مل اله ظفيوي ول ا االلووزام ووم عصوم ف ّويالً ال ود أن عوضوهو
قيء اله ظفيو فل عال وهم تن الهعظها الول ع هإ ن هي والقيئد ال أ عدعرليي و هي عتقو تصوإتا
الطرفيو.
تو رها أخرى ع رف (ال طياي 2003ي ص  )103ال الء الوعظيهل أ ه

يلا ت ود ال يتول

تن الهعظها الول ع هول فيهويي وتون ألودافهي و تمووه يلهتيفظوا عإوم عضو عوه فيهوي  .يعهوي أشوي
(رالبي  )2011إلم أن ال الء الوعظيهل ل تجه عوا توو اله ويعير وال صويئص الوول ععمغول أن
تو افر لجهين ال يتإيو فل تعظها تي وت كوس لو ه اله ويعير د روا القو ف العدوميا ال تمويط ال ويتإيو
هي .وعإم الرتم تو ل ا الو دد ال اع فل ت ي ع .تفه م ال الء الوعظيهل إال أن لعيا إرهيعوي ً
تو مل المي يو عإم أن ال الء الوعظيهول تفهو م تو ودد ا
يو الفرد والهعظهاي وتدى اسو داد ا فراد لم

ويدي ع كوس تودى اال دوجيم والوورا

الهزعد تو الجهد تو أرل تتقي ألدافهيي وزعويدف

ف يليوهيي فضالً عو الرتما فل المقيء فيهي.

 -4أهمية الوالء التنظيمي:
إن ال و الء الوعظيهوول تووو أ وور الهدوويئل الووول أخ و ت تشووغل ووي إدا ف الهعظهوويتي و ن ل و ه
اادا ات يتج تدشولاً عو التفيظ عإم الهعظها فل يلا

وتيا وسوإيها تهكعهوي توو االسووهرا

والمقويءي وا طال ًوي توو ذلوك وورزت التيروا لد اسوا الدوإ ا اا دووي ل فول تإوك الهعظهويت لغوورض
تتفيزهي وزعيدف د ريت والئه ألدافهي و يههي (.)Nada, 2010
إن ال الء الوعظيهل يلعدما لإ يتول عهعتوه اسووقرا اً فدويي ً وعدويعده عإوم تتقيو أفضول عيئود
وظيفول لويس لإههعوا فقو
ش

ول ولإفوورد أعضوي ً هوي عرفون توو و ووه اله ع عوا وتوو ثقووه عفدوه وتووو

ه وتقي ذاته و صو له عإوم تكي وا عرعوم ععهويي وعدويعده عإوم اتووالا داف يوا و هويس

لإ هل عش ره يلد يدف ععد ل جيح أو تهيز فل ا داء ول تر إا أولم لإعه الههعول لودى الفورد
).(kumar and Shekhar, 2012
أتووي يلعدووما لإهعظهووا فووين الوو الء الوعظيهوول ع إوو اا ووداع لوودى ال وويتإيو والو وويون و دووو
الهميد في فيدهم ذلك فل تتقي ا داء الهوهيوز فول ال هولي وعقإول توو الوكويلي .وال دويئر العيرهوا
عو الهد العيشا تو س ء اسوغال القد ات أو سرعا اسووهالا ا داف المشورعا وع لود الرتموا فول
االسوهرا فل الهشسدا وعورتب عإم ذلك إا الدو ان فل ال هل (ا
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هدأي .)2004

 -3العوامل المؤثرة في الوالء التنظيمي:
لعيلك عدد تو ال اتل الوول توشثر فول الو الء الوعظيهولي لو ه ال اتول تو وددفي تعهوي ا رو
وتدو عيتهي فل الهعظهاي القييدف و هطهي داخل الهعظهاي ال ال ا يو الهدو عيت الوعظيهياي وع ح
الدو الههعلي ور د تهوي ات ال هولي الودو الهو ون توو ا داءي الوود عب عإوم الههويم ال ظيفيواي
اتجيليت ال يتإيو ت الهعظها (ا

هدأي 2004ي ص .)12

لعيلك تو دم ال اتل الول تشثر فل ال الء الوعظيهل إلم تي عإل ( هيداتي 2006ي ص :)70
 ع اتل ش صيا :ولل ال اتل ذات ال ال ا يلفرد ال يتل فده ي ت ل :ش صيا الفورد ال يتولوثقيفوه و د ته عإم تتهل الهدشولياي أو ت
أو الهعظهاي أو ع اتل تو إ

يت الفورد لإ ظيفواي أو ا تميطوه العفدول يل هول

يخويي ه ال هل.

 -ع اتل تعظيهيا :ولل ال اتل الول تو إ

يل مرف ال هإياي أو طيق ال هل فده يلوغ عا

ال كديا واالسوقالليا فضالً عو ااشراف الهميشري وتهيسك أعضيء رهيعا ال هل ألداف
الهعظهاي وتشي ا ال يتإيو فل ات يذ القرا ات.
 ع اتوول تيوور تعظيهيووا  :ولوول ع اتوول ترتكووز عإووم توودى تو افر فوورص عهوول دعإووا لإفوورد ووداخويي ه لقرا ه ا و فل االلوتيق يلهعظهاي تيا عك ن تدو ى ال الء لدى ال يتإيو ترتف ي ً
ععدتي عك ن ا رر الهو افر فل الفرص المدعإا أ ل تهي عتصل عإيه فول تعظهووهي تهوي ع طيوه
تمرعراً الخويي ه ا و ي أو يو عرى أن اخويوي ه تطإو

دوميي ً ل ودم تو فر فورص ال قوا دعإوا

لوغيير را ه ا و .
وفوول إطووي توصوول عهكووو الق و

أن ال و الء الوعظيهوول عوه وول فوول تجه عووا تووو ا ت و

تعهووي

(:)Richard, 2003, P. 91
 -1ال ض عا فل الهعظها عإم الهدى الط علي واال وهيء إليهي وتفضيإهي عإم الهعظهيت ا خرىي
ول ا عوم تو خال شو

اله ظو .ي توين الو ظيفل وأ وه تيور تهودد هويء خدتيتوه فول أأ

و ج دون سمبي وش

اله ظ .أ ه تودعو لإهعظهوا الوول ع هول هويي وأن عإهوس اله ظو.

تو تعظهوه أ هي تتويف عإيوه وعإوم راتووه وتوشتو لوه يويف رعهواي تهوي عج ول اله ظو .ال
عفكر فل تغيد تهي أو اال وقي إلم عهل ردعد .إعيفاً إلم الودفيع عوو الهعظهوا الوول ع هول هوي
فوول ووي ت رعووهي لد و ءي وأن ع هوول عإووم اسوووهرا عال وووه وا تميطهووي يلهعظهووا وووم وود
تغيد تهي.
 -2اله افقا عإم سييسا الهعظها تو خال االلوزام يلدإ ا الههعول عمور االلووزام دييسوا الودوام
فوول الهعظهوواي وشو

ه ووأن ألووداف الهعظهووا واعووتا وسووهإاي وأن اارووراءات اله وهوودف فوول
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الهعظها ت روفا لإجهيني وتقمإه لدييسا الهعظها قعيعا تيتاي وش

ه أ ه عدووطين أن ع مور

عو أعه ده لا فل الهعظهاي وأن تك ن سييسا االتصيالت فل الهعظها ف ّيلا وتقيودف وتزعول
الت ارز .وأن عك ن فل الهعظها ظيم ف ّيالً ع ويلج تشوي ل الهو ظفيو وشوكيوعهم و هوي عدويعد
فل الوقدم فل ال هلي وأن عإهس أن لعيلك تجي دي ً يو يهه الش صيا و يو القيم اله ر دف فل
الهعظها.
 -3الوودفيع عووو الهعظهووا وااللوهوويم هصوويرلي تووو خووال الشو
لجهه

الهرار يو تهي عشثر عإم سه ا الهعظهاي والشو

يلضووي تجوويه أخطوويء الووزتالء
وأن أأ تشوكإا تو إو

يلهعظهوا

لل رزء تو تشي ل اله ظ.ي وأن ع ومر فده ععصر ف ّوي و عويء فول الهعظهواي وأن عشو ر
يلوزام أخال ل فل االسوهرا

هإه فل الهعظهاي وأن ييتوه سوووأثر سوإمي ً لو تورا ال هول فول

الهعظهاي وأ ه تدو د ليقدم ع  .الجهد الهطإ ب تعه ا جيح عهل الهعظهاي وأن عك ن تهوم
هصير وتدوقمل الهعظها الول ع هل فيهي.

 -2أبعاد الوالء التنظيمي:
لعيلووك عوودد ميوور تووو الد اسوويت الووول ت ووج فوول ت ع و ع ال و الء الوعظيهوولي فص و

والء

ال يتإيو لهعظهيتهم ع وإ .يخوالف الميعا والق ف الهتر ا لوهي و توم اتفويق أتإموا الموي يو فول
ل ا الهجي عإم ت دد أ يد ال الء إال أ هم ع وإف ن فل تتدعدلي د ا (ا

هدأي 2004ي ص )13

(.)Al-Ma’ani, 2013
وسع د شكل ت وصر عدد توو ا

ويد الوول رويءت عإوم ذ رلوي عودف د اسويت سوي قاي وتوو ثوم

س ف عوم تمعل ه له ألهيا وشهرف ميرف فل د اسيت ال الء الوعظيهل.
 -0نمودج (:)Etzioni, 1961
وع ومر تو ألم ا تيث الههها فل تجوي الو الء الوعظيهولي وفيوه عوكو ن الو الء توو ثالثوا أ ويدي
ولل:
 ال الء اله ع أ :وعه ل اال دتيج التقيقل يو الفرد وتعظهوهي والعي ن تو عيعا الفرد ألودافو يم وت يعير الهعظها الول ع هل هي وته إه له ه ا لداف واله يعير.
 ال الء القيئم عإم أسيس ديب الهزاعي الهوميدلا :ول أ ل د را فل أعهي تو يا ا دتيجالفرد تن تعظهوه ال أ عوتدد هقدا تي تدوطين أن تإميه تو يريت وم عوهكو تو أن خإص
لهي وع هل عإم تتقي ألدافهيي ل ا فيل ال ا لعي عال ا فن توميدلا يو الطرفيو الفرد الهعظها.
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 ال الء االتورا ل :ول عه ل الجي ب الدإمل فل عال ا اله ظ .تون الهعظهوا الوول ع هول هويييا ا دتيج الفرد تن تعظهوه تيلمي ً تي عك ن خوي ج عوو إ ادتوه ي وذلوك ظوراً لطمي وا القيو د
الول تفرعهي الهعظها عإم الفرد.
 -4نمودج (:)Staw and Salanick, 1977
وفل ل ا العه ذج عوأل .ال الء الوعظيهل تو الم دعو الويلييو:
 -ال الء اله فل (االتجيلل) :وعقصد ه ال هإييت الول عهكو توو خاللهوي توطوي

ألوداف الفورد

تن ألداف و يم الهعظهاي وتوزداد تمووه فول المقويء واالسووهرا هوي .وع كوس لو ا العو ع توو
الو الء ورهووا ظوور عإهوويء الدووإ ا الوعظيهوول أ ووه عشوومه الصووعدوق ا سو د ي الو أ توضووهو
ع اتل تعظيهيا وش صيا ت ل :الدهيت الش صياي وخصيئص الدو ال ظيفلي وال صيئص
الوعظيهيوواي وخموورات ال هوولي ولوو ا فوو ن تدووو ى الوو الء العوويرم عووو لوو ه ال صوويئص عتوودد
سإ ييت ا فراد فل الهعظها تو يا الودرب ال ظيفلي والتض
تم

والغييبي والجه د الوول

فل ال هلي وتقدا الهدي دف الول عقدتهي ا فراد لهعظهيتهم.

 ال الء الدإ ل :وعقصد وه ال هإيويت الوول توو خاللهوي عصوم الفورد ترتمطوي ً يلهعظهوا ويجوالدإ ه الدي ي فيلجهد وال ج ال أ ضيه الفرد داخل الهعظهوا عج إوه عوهدوك ضو عوه هوي
وع كوس لو ا العو ع توو الو الء ورهوا ظور عإهويء الوعفس االروهوويعل الو أ تقو م فكرتوه عإووم
أسيس ال هإييت الول ع هل تو خاللهي الدإ ا الفردأ وتتدعداً ال مرات الهكودما عإم تط عر
عال ا الفورد هعظهووهي يوا عصوم ا فوراد تقيودعو وأ اع خي وا توو الدوإ ا أو الوصورف
داخل الهعظهيتي ويجا اطالعهم عإم

الهزاعي والهكيفآت الول ترتمج عإم ل ا الدإ اي

تهي ع إ لدعهم ال ف تو فقدان ل ه الهزاعي يا الع عو ل ا الدإ ا.
 -3نمودج (:)Kantor, 1986
وفيه عوأل .ال الء الوعظيهل تو ا

يد ال الث اوتيا:

 ال الء الهدوهر :وع عل أن عكرس الفرد ييته وعضتل هصيلتا لمقيء الجهيعاي وال ععظرلإهكيسب الول عهكو أن عتققهي فيهي إذا تيد الوعظيم ال أ ع هل فيه إلم تعظيم آخر تيره.
 ال و الء الوال هوول :وعوه وول فوول ا تموويط الفوورد ال وويت اروهيعيووا توضووهو تهيسووك وتضوويتوالجهيعاي وعوتق ذلك ععدتي عو إم الفرد عو الدإ ا ال أ عق د لإوعوي ر والومويت

ي وعر وز

عإم الدإ ا ال أ عدعم الوضيتو االروهيعل.
 ال الء اله ره :وعوه ل فل ا تميط الفرد قيم وتميدئ الجهيعاي واالتو ي لدإطوهيي واله يعيرالول تتددلي.
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 -2نمودج (:)Allen and Myer, 1990
وع ومر لو ا العهو ذج ا شوهر فول الو الءي وا

ور ا وشوي اً ويو الد اسويت الدوي قاي وفيوه دوم

المي ين ال الء الوعظيهل إلم  3أ يد ت وإفواي ولو لك ع ورف لو ا العهو ذج عهو ذج ا
لإ الء الوعظيهل

ويد ال الثوا

ه ع وهد عإم ال عي ر ال الث الويليا:

 ال الء االسوهرا أ:وتوتدد د را ال الء لإفورد فول لو ه التيلوا يلقيهوا العف يوا االسوو هي عا الوول عهكوو أن عتققهوي
الفرد ل قل فل الهعظها تقي ل تي سيفقده ل ر االلوتويق جهويت أخورىي و صوفا عيتوا عال و
أن تقيوويم اله ظوو .لهيووا قيئووه فوول الهعظهووا عوووأثر وويل مرف ال ظيفيوواي والوقوودم فوول ال هووري و يهووا
ال ال يت الش صيا تن زتالء ال هل الول عيج عمر الدعيو.
 ال الء ال يطفل:ع مر عو اال تميط ال ردا ل يلهعظها وعوأثر هودى إد اا الفورد لإ صويئص الهوهيوزف ل هإوهي
تو اسوقالليا وا وديب الههي اتي وطمي ا عال وه يلهشرفيوي هي عوأثر د را إ ديس اله ظو.
أن الميئا الوعظيهيا الول ع هل فيهي تده
عو إ

يلهشي ا الف يلا فل عهإيا ات يذ القرا اتي سو اء فيهوي

يل هل أو تي ع صه ل .

 ال الء اله يي أ:ع مر عو إ ديس ال يتإيو يل الء ت المقيء فل الهعظهاي وتيلمي ً تي عك ن الهصود ا سيسول
له ا اا ديس ي ي ً تو القيم الول ا ودمهي الفرد مل الوتي ه يلهعظهواي أأ توو ا سورف أو الوطميون
االروهيعلي أو عقب الوتي ه يلهعظها تو الوطمين الوعظيهلي وتو ثوم عكو ن سوإ ا الفورد ا كيسوي ً
لهووي عش و ر ووهي ولهووي ع وقوود أ ووه أخال وول .هووي ع ووزز ل و ا الش و

الوودعم الجيوود تووو موول الهعظهووا

لإ يتإيو ,والدهيح لهم يلهشي ا والوفيعل االعجي لي ليس فق فل يفيا اارراءات وتعفي ال هلي
ل الهديلها فل وعن ا لداف والو طي و سم الدييسيت ال يتا لإوعظيم.
س ف عومعم المي ا ل ا الوقديم يعومي أ ه الوقديم ا

ر اسو داتي ً فل الد اسيت الدي قا توو

رهاي إعيفاً إلم أ ه عإقم م الً تو ت وإ .الموي يو .و يلوويلل سو ف عقو م المي وا قيويس الو الء
الوعظيهل فل تدعرعا الجهي ا ال يتوا توو خوال ا
.)1990
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ويد الهقدتوا توو مول ( Allen and Myer,

الفصل الثالث
اإلطار العملي للدراسة

-1

لهتا عو الهدعرعا ال يتا لإجهي ا الد عا.

-2

تعهجيا الد اسا وإرراءاتهي:

-3

1-2

تجوهن الد اسا.

2-2

عيعا الد اسا.

3-2

أسميب اخويي الهعظها.

4-2

تصيد رهن الميي يت.

5-2

تك يت أداف القييس.

خط ات الد اسا ال هإيا.
فيا.

1-3

ويئج الد اسا ال

2-3

اخومي ات الصدق وال ميت.

3-3

الد اسا الوتإيإيا.

4-3

اخومي الفرعييت.
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 -0لمحة عن المديرية العامة للجمارك السورية:1
اسو دتج الدو تع القدم الرس م الجهر يا أداف لجميعا الضرائب و هيعا تعوجيتهي تو
تعيفدا المضيئن الههيثإا القيدتا تو الدو الهجيو ف لهي .فقد ع ر فل تدتر الد عا عإم أ دم
يم جرأ أثموج أن تهإكا ز يي طمقج الرس م

ت رعفا رهر يا فل ال يلم تدو ا عإم
الجهر يا تع ذلك ال هد.

طمقج الرس م الجهر يا فل ال صر ااسالتل ,و لك فول عهود الدولوا ال هي يوا يوا قيوج
ا ظها الجهر يا ال هي يا وم فل عهد اال وداب الفر دل لول العيفو ف فول سو عي إلوم أن
أو

ي ن رهي ا يلقرا

ود

م  /137/س ال أ طم فل لمعين أعضيً ,يا ي ج س عا ولمعين

فول ظوول و وودف رهر يووا ,و ووم وود زوا اال وووداب قيووج سو عي ولمعووين تشلفووين تعطقووا رهر يووا
وا دف ذات و دف رهر يا تعوقل المضيئن عهعهي ترعا تيتا ودون أعا عرعما أو سم رهر ل.
د الهرس م الوشرع ل
عيتا لإجهي ا الد عا تو إ

م  71وي عخ  11آذا عيم  1850ال أ ص عإم إ داث تدعرعا
دا ف صر الوم والوعميا وترا ما شر ا ال ط ط التدعدعواي و ود

أعطووج الهوويدف الرا ووا تووو ل و ا الهرس و م ل و زا ف الهيليووا (تدعرعووا الجهووي ا ال يتووا) و إعووداد
العص ص الهو إقا ي ظها والو رعفويت الجهر يوا وت از وا الجهوي ا وإ ودا لي هرسو م عو و
فل تجإس ال ز اء عي ًء عإم ا وراح وزعر الهيليا.
ألغيج إها لمعين تو رهين أ كيم ي ن الجهي ا

م  /137/ه رب الهرس م  /504/تي عخ

 18آذا عيم 1850ي و قل ل ا القي ن يف اً فل س عا و دلي.
فوول عوويم  1854وور الهجإووس اال وصوويدأ الوووي ن لجيت ووا الوودو ال ر يووا تووألي .لجعووا اعووداد
تشروع ردو الو رعفا الجهر يا اله ود يالسووعيد إلوم رودو الو رعفوا الجهر يوا الو أ أ ود ه
تجإس الو يون الجهر ل فول رو دول عويم  .1850و ود يتوج الإجعوا عوداد الهشوروع واعوهوده
الهجإس اال وصيدأ يسم الجدو اله د لإو رفا الجهر يا لدو الجيت ا ال ر يا .وعقودت الودو
ال ر يا ووي عخ  1856/1/25اتفي يوا ت هودت ه رمهوي

ودا ت رفيتهوي الجهر يوا طمقوي ً لإجودو

اله د.
و ّدق القطوور ال ر وول الدو أ عإووم االتفي يووا الهو
 .1856/12/16و وي عخ 1875/7/14
القوي ن

وم  /39/الو أ ال زا

د

ف و وود و لك القووي ن  /317/تووي عخ

ي ن الجهي ا

م  /8/و وي عخ 2006/7/6

د

يفو اً ووم اون .والجودعر ذ وره أ وه فول فوورف ال ودف ويو سو عي

 1من خالل اإلطالع على الموقع .http://www.marefa.org
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وتصر ي ج تصإتا الجهي ا فل اا إيم الهصرأ وتدعرعا الجهي ا فل اا إيم الد أ عوم وين
وزعور ال زا وا الوعفيو أ فول وول توو اا إيهوويو ,يوا عهوي س وزعوور ال زا وا الوعفيو أ فول اا إوويم
الد أ يفا الصال ييت الول وين عهي سوهي الهجإوس ا عإوم لإجهوي ا فيهوي توي عودا الوشورع يت
والو رعفيت الجهر يا.
و ظوراً لإوطو ات االروهيعيوا واال وصوويدعا فول القطور وين تووو الضورو أ إروراء ت وودعالت
وت ا موه ولو لك

ر عا فل الو رعفا الجهر يا لوديعر لو ا الوطو

ود ت تعو  1863/1/1ووم

 )141( 1898/1/31ت وودعالً لإو رعفووا شووهإج ت وإوو .القطيعوويت الصووعيعيا والز اعيووا ,إلووم أن
د تشخراً الهرس م الوشرع ل

م  /377/وي عخ  2014/11/27عدلج ه رمه دب الرسو م

الجهر يووا الهعص و ص عإيهووي فوول روودو الو رعفووا الجهر يووا الهوعيسووقا الصوويد ف يلهرس و م

ووم

 /265/توووي عخ  ,2001/5/8يوووا وووددت وفووو الهووويدف  2توووو الهرسووو م  /377/دوووب الرسووو م
الجهر يا وف خهس شرائ فق ()%30 - %20 - %10 - %5 - %1
تو الجدعر يل ر أن إدا ف الجهي ا الد عا وف

ظيتهي الداخإل اله وهد يلقرا

م /46/

ج تي عخ  2011/1/18تهدف إلم تتقي ا لداف الويليا:
هيعا الهجوهن واال وصيد وتكيفتا الوهرعب.

.1

 .2تتصيل ااعرادات لإ زععا.
 .3تدهيل ر ا الوجي ف الهشروعا والورا زعج وتشجين االسو هي .
 .4تقدعم تدو ى أفضل فل اادا ف وال دتيت.

 -4منهجية الدراسة وإجراءاتها:
0-4

مجتمع الدراسة:

عوك ن تجوهن الد اسا تو رهيون ال ويتإيو فول الهدعرعوا ال يتوا لإجهوي ا الدو عا فول دتشو
فق (الهدعرعيت الهر زعا) ,والميل عددلم
4-4

الل ( )310ت ظ .كيفا فئيتهم ال ظيفيا.

عينة الدراسة:

توأل .عيعا الد اسا تو ( )89ت ظ.ي و د تم اخويي لم طرعقا عش ائيا توو و الل ()310
ت ظوو .تووو ال وويتإيو فوول تدعرعووا الجهووي ا ال يتووا فوول دتش و  .تووم القيوويم و زعوون أداف الد اسووا
(االسوميين الهرف ) عإم ( )110ت ظ .تو يفا الهدو عيت اادا عا عدا اادا ف ال إيي ,يا يم
المي ا عضيح ألداف الد اسا لإهدوقصم آ ائهم وطإب تعهم تلء اسوميين الد اسا و يلعويجا تم
اسورداد ( )102اسوميي ي ً توو الهشوي يو .و ود الفتوص الود ي لالسووميي يت الههإو ءف تمويو ورو د
قص فل ااري ا عإم عدد تو الفقورات عوهو ( )4توو االسووميي يت الهدووردف فووم اسووم يدلي توو
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الد اسووا ليصووم

جووم عيعووا الد اسووا العهيئيووا ( ,)89و و لك عك و ن عوودد االسوووميي يت ال يع و ا

لإد اسا ( )89اسومي ا.
ووم  17تووو أروول إرووراء رهيوون

وود ذلووك تووم اسووو دام المر وويتج اا صوويئل  SPSSالعدو ا

االخومي ات اا صيئيا والول تهج رهي ي ً يعوهيد تدو ى داللا إ صيئيا د لي .0.05
3-4

أسباب اختيار المنظمة:

لعيلك عدف أسميب الخويي الهدعرعا ال يتا لإجهي ا الد عا ارراء ل ه الد اسوا فيهويي وتوو
ل ه ا سميب:
ن المي ا ع هل فل الهدعرعا ال يتا لإجهي ا الد عا فل دتش تع فورف ط عإا.

-1

 -2تال ظا المي ا أن ال الء الوعظيهل ( م
ن إتكي يا ال

-3

ك ير تو ال

أ يده) تع ف

وع ي .فل تعظهوه.

إلم ال يتإيو فل الهدعرف ال يتا لإجهي ا الد عا فل دتش أسهل
إلم ي ل الهدعرعيت اا إيهيا ا خرى فل الهتيفظيت الد عا دمب

ا وعيع الرالعا.
 -4الرتما فل تطمي ل ه الد اسا فل تعظها ك تيا والو رف عإم ا هيط القييدعا الديئدف
فيهي وأثرلي عإم ال الء الوعظيهل لإ يتإيو.
2-4

مصادر جمع البيانات:

تووم االعوهوويد فوول إعووداد ل و ه الد اسووا عإووم رهوون الميي وويت واله إ توويت الالزتووا تووو تصوويد
الميي يت ا وليا وال ي عا يلويلل:
 الميي يت ا وليا :تم االعوهيد فول رهون الميي ويت ا وليوا لإمتوا عإوم اسوومي ا أعودت خصيصوي ًله و ا الغوورضي يووا تووم التص و

عإووم تإووك اله إ توويت شووكل أسيسوول تووو خووال االسووومي ا

المت يا الول تم ت زع هي شكل ف إل عإوم عيعوا توو الهو ظفيو ال ويتإيو فول تدعرعوا الجهوي ا
ال يتا – دتش .
 الميي يت ال ي عا :تم التصواالعوهوويد عإووم و

عإيهي تو خال ااطالع عإم الد اسيت الدي قا فل ل ا الهجي
و

الكوووب فوول ت عووي

الهفوويليمي هووي تووم االعوهوويد عإووم الوقووي عر

والمت ث والهجالت ال إهيا واا صيءات اله وإفا واا ور ج.
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 5-2مكونات أداة القياس:
فيهووي عو إ و

هك وويت أداف القيوويس (االسووومي ا) 2والهرتمطووا كيفيووا يوويس توغيوورات الد اسووا

(ا هيط القييدعا ا

ا وال الءات ال الثا)ي فقد تم االعوهيد عإوم ال موي ات اوتيوا فول يويس ول

توغيري وذلك هي ع ع الجدو اوتل.

الجدو

المتغير
األساسي

م ( – )1/3توغيرات الد اسا

المتغير الفرعي

مصدر

العبارات التي تقيسظ

العبارة

عج ل الهرؤوسيو ع رف ن تي عو ن تعهم.
ع مر الهرؤوسيو تي عو يو عإيهم ف إه.
النمط التوجيهي

ع مر الهرؤوسيو كيفيا تي عو يو عإيهم ف إه.

Indvik

عطإب تو الهرؤوسيو أن عوم ا الق اعد ال ي ا يل هل.

)(1988

عميو تدو ى ا داء ال أ عو ن تو الهرؤوسيو القييم ه.
عقدم تفديرات تيتضا لهي عو ن تو الهرؤوسيو القييم ه فل أثعيء ال هل.
عتيف عإم عال ا عهل ودعا تن الهرؤوسيو.
عق م م
القيادة وفقا ً

النمط المساند

عق

ا عهي لكل عك ن عض اً لطيفيً فل الهجه عا.
أشييء تجرح الهشيعر الش صيا لإهرؤوسيو.

عديعد الهرؤوسيو عإم الوغإب عإم الهشكالت الول تت

لنظرية

دون ييتهم ههيتهم.

Indvik
)(1988

عفكر ه فل يريت الهرؤوسيو الش صيا.

المسار

عوشيو تن الهرؤوسيو ععد ت ارها تشكإا تي.

الهدف

عدوهن يلوهيم إلم أفكي الهرؤوسيو و تقور يتهم.
النمط المشارك

عوصرف دون تشيو ف الهرؤوسيو.
عطإب تو الهرؤوسيو إ داء تقور يتهم فيهي عو إ
عطإب تو الهرؤوسيو إ داء تقور يتهم

كيفيا تعفي الههيم.

Indvik
)(1988

الههيم الول عو يو القييم هي.

عج ل الهرؤوسيو ع رف ن أ ه عو ن تعهم تأدعا أعهيلهم أعإم تدو ى.
النمط الموجظ
نحو اإلنجاز

عضن ألدافي ً داء الهرؤوسيو تودم يلوتدأ.
عشجن الوتدو الهدوهر فل أداء الهرؤوسيو.
عميو أن لدعه شك ي ً

د ف الهرؤوسيو فل تتقي ت ظم ا لداف.

عضن ألدافي ً تودم يلوتدأ ليو لم الهرؤوسيو تتقيقهي.
 2الملحق رقم .1
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Indvik
)(1988

أسوهر فل عهإل فل تدعرعا الجهي ا ال يتا وم اون دمب يرول له وليس
عل اتب فيه.

الوالء
االستمراري

(Allen and

تر ل لإ هل فل تدعرعا الجهي ا ال يتا عوضهو تضتييت عيليا.

Meyer,

ليس لدأ خيي آخر تير أن أسوهر فل عهإل التيلل فل تدعرعا الجهي ا ال يتا.

)1990

سوصيب ييتل يال تميا إذا تر ج عهإل التيلل فل تدعرعا الجهي ا ال يتا.
أش ر يال وهيء لهدعرعا الجهي ا ال يتا.

الوالء
التنظيمي

أش ر ي تميط عيطفل هدعرعا الجهي ا ال يتا الول أعهل فيهي.

الوالء العاطفي

أش ر أ عل رزء تو أسرف توك ن تعهي تدعرعا الجهي ا ال يتا.
سأ ن تدرو اً ل ضيج قيا ييتل ال ظيفيا فل تدعرعا الجهي ا ال يتا.
أ ف

Meyer,
)1990

ترا عهإل فل تدعرعا الجهي ا ال يتا طيلهي الوتقج يل هل فيهي.

أعومر أن الوزاتل يلمقيء فل تدعرعا الجهي ا ال يتا ل الوزام أخال ل.

الوالء المعياري

(Allen and

أش ر أن لدأ الوزام أ لالسوهرا يل هل فل تدعرعا الجهي ا ال يتا.
أسوهر فل عهإل التيلل وم ال أت رض ال وقيد اوخرعو إذا تر ج ال هل.

(Allen and
Meyer,
)1990

 -3خطوات الدراسة العملية:
عوضهو الش اا صيئل لإد اسا ل تهي عإل:
أوالً – د اسا و فيا .Descriptive Study
ثي يي ً – اخومي الصدق وال ميت  Reliabilityلالسوميين.
ثيل ي ً – د اسا تتإيإيا .Analytical Study
ا ي ً – اخومي الفرعييت .Hypotheses Test
0-3

نتائج الدراسة الوصفية:

 توزع عينة الدراسة بحسب الجني:
واا يث توقي ا رداً تن أفضإيا ديطا لإ

ي ج دما ال

تقي ل  %48لإجعس اوخري وعميو الجدو

وال عو إغج دموهم %51

م ( )2/3ت زع ال يعا وفقي ً لإجعس.

الجدول ( :)4/3توزع عينة الدراسة بحسب الجني.

ال

الجني

التكرار

النسبة المةوية

دكر

50

51.0

أنثى

48

49.0

الكل

98

100.0

تو الجدو

م ( )2/3أن دما ال

واا يث فل الهدعرعا ال يتا لإجهي ا تكيد

تك ن توديوعاي ول ا ع عل أن الهدعرعا ال يتا لإجهي ا الد عا – ولل رها ك تيا – تق م
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و ظيوو .ووال الجعدوويو شووكل شوومه تودوويوأي ول و ا عوود أعض وي ً عإووم أن ال هوول فوول تدعرعووا
الجهووي ا ال يتووا إ هووي ل و تيلم وي ً عهوول إدا أ وأو وويت دواتووه تتووددف أو وويت

اله ظفيو ال عو ع ومر عهإهم تيدا ل وفقي ً لطمي ا عهل الجهي اي ولو لك

يسو عيء ور د
ف ن دما ال

وومي يا فق و ي

في ج قإيل دما اا يث.

 توزع عينة الدراسة بحسب الحالة االجتماعية:
ي ج دما الهوزوريو أ مر يا ت إج ثإ ل جم ال يعا تقرعمي ً فل يو ش ّكل ال ّزاب ال إا
الهومقلي وعظهر الجدو

م ( )3/3ت زع عيعا الد اسا تدب التيلا االروهيعيا.
الجدول ( :)3/3توزع عينة الدراسة بحسب الوضع االجتماعي.

ال

الحالة االجتماعية

التكرار

النسبة المةوية

متزوج

66

67.3

عازب

32

32.7

الكل

98

100.0

تو الجدو ( )3/3أن فئا الهوزوريو تف ق فئا ال زاب ت الل الض .ي ولو ا ع وزى

تو ورها ظر المي ا إلم أن ال هول فول الهدعرعوا ال يتوا لإجهوي ا عهول كو تل تدووقر إرهويالً
وعوص .ي تين ال ظيفل تو ورها ظور أولومي إعويفا إلوم أ وه عهول تقيود دويعيت دوام ت يعوا
( مي يا) و يلويلل عهكو لإه ظ .أن ع هل عهل آخر فل ذات ال ج تو رها أخرى .ول ا هوي
عديعده عإم ات يذ را الزواج.
 توزع المشاركين في الدراسة بحسب العمر:
ي ج العدما ا مر تو الهدوقصم آ ائهم تعوهل لإهجه عا ال هرعا ( يو  26و  36سعا)ي
يا ش ّكإج ل ه الهجه عا  %60تقرعمي ً تو جم ال يعا اارهيللي وريءت الهجه عا ال هرعا
( يو  36و  46سعا) فل الهرتما ال ي يا وش ّكل ا فراد الهعوه ن له ه الفئا ال هرعا را ا %30
تو جم ال يعا اارهيللي وأخيراً ريءت الهجه عا ا مر عهراً ( 46سعا فأ ر) فل الهرتما
ا خيرفي وعميو الجدو

م ( )4/3ت زع عيعا الد اسا تدب ال هر.
الجدول ( :)2/3توزع عينة الدراسة بحسب العمر.

العمر

التكرار

النسبة المةوية

من  46إلى أقل من  36سنة

58

59.2

من  36إلى أقل من  26سنة

29

29.6

 26سنة فأكثر

11

11.2

الكل

98

100.0
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ع زو المي ا ل ا الو زعن إلم أن الهدعرعوا ال يتوا لإجهوي ا يتوج فول الفوورف ا خيورف و يويو
ال يتإيو الشميب شكل أ مور هودف ر ول فئوا الشوميب لو ه تكودوب خمورف ال ويتإيو الو عو عهوإكو ن
لهم إلم سو الوقيعد.

سع ات خمرف ميرف مل و

 توزع المشاركين في الدراسة بحسب المستوى التعليمي:
ي ج تيلميا الهدوقصم آ ائهم تو هإا ااريزف الجيت يا يا شكإج ل ه الهجه عا

الل

ثالثا أ يع جم عيعا الد اساي وريء هإا الشهيدف ال ي عا فل الهرتما ال ي يا و عدما %16.3
وتو ثم أتم هإا شهيدف الد اسيت ال إيي عدما  %7.1تو جم ال يعا اارهيللي أتي دما
تع فضل الهدو ى الو إيهل فإم تو د  %2تو إرهيلل جم ال يعاي وعميو الجدو

م ()5/3

ت زع عيعا الد اسا تدب الهشلل ال إهل.
الجدول ( :)2/3توزع عينة الدراسة بحسب المستوى التعليمي.
المستوى التعليمي

التكرار

النسبة المةوية

أقل من ثانوية

2

2.0

ثانوية

16

16.3

إجازة جامعية

73

74.5

دراسات عليا أو دكتوراه

7

7.1

الكل

98

100.0

ن طمي ا ال هل فل الهدعرعوا ال يتوا لإجهوي ا

ع زو المي ا الدمب فل ل ا الو زعن إلم

توو العي يووا الوشورع يا و القي يووا و الهيليوا تقوضوول أن عكو ن ال وودد ا مور تووو ال ويتإيو تووو
هإووا الشووهيدف الجيت يووا (ااروويزف) .أتووي الفئووا الووول ال تتهوول ثي عووا ي ووج عووئيإا ولووم ف إي وي ً
تراسإيو أو تدو دتيو وعددلم الف إل تقي ا يله ظفيو تتدود أعضيً.
 توزع المشاركين في الدراسة بحسب الدخل الشهري:
تراو ج الدخ

الشهرعا لغيلميا الهدوقصم آ ائهم يو  21و  30أل .ليرف س عا يا

إغج دما تو تراو ج دخ لهم عهو ل ا الهجي %65.3ي تم هم أ تيب الدخ
والول تقل عو  20أل .ليرف س عا شهرعي ً وال عو ش ّكإ ا را ا
أ تيب الدخ

الهع فضا

ن جم عيعا الد اساي أتي

الهرتف ا فكي ج دموهم إيإا يا لم توجيوز دما تو فيق دخإهم  30أل .ليرف

س عا شهرعي ً  %10.2تو تجهل جم عيعا الد اساي وعميو الجدو

م ( )6/3ت زع ال يعا

وفقي ً لهقدا الدخل الشهرأ.
الجدول ( :)6/3توزع عينة الدراسة بحسب الدخل الشهري.
الدخل الشهري

التكرار

النسبة المةوية

أقل من  41111ليرة سورية

24

24.5

 31111-40111ل.س

64

65.3
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 21111-30111ل.س

7

7.1

أكثر من  21111ل.س

3

3.1

الكل

98

100.0

ال و تووو الجوودو ( )6/3أن و الل  % 98.9تووو عيعووا الد اسووا ي ووج دخ و لهم أ وول تووو
 30.000ليرف س عا شهرعيًي وع زو المي ا ل ا ا تر إلوم أن أتإميوا ال ويتإيو توو فئوا الشوميبي
هووي أن الهدعرعووا ك تيووا أ والً والرواتووب التك تيووا تموودأ فوول تيلميوهووي أ وول تووو  20.000ليوورف
س عا شهرعيًي وتزعد عدما عئيإا تن الدع ات.
 توزع المشاركين في الدراسة بحسب الفةة الو يفية:
ت ّل ت ظف الفئا ا ولم دما ت ومرف تو عيعا الد اسا يا إغج دما ت ظفل ل ه الفئا
 %66.3تو إرهيلل جم ال يعاي وريء ت ظف الفئا ال ي يا فل الهرتما الويليا و عدما في ج قإيل
ن جم عيعا الد اساي أتي ت ظف الفئيت ا د م (ال يل ا والرا ا) فإم تو د دموهم يارهيلل
م ( )7/3ت زع الهدوقصم آ ائهم وفقي ً لإفئا

 %7.2تو جم عيعا الد اساي وعميو الجدو
ال ظيفيا الول ععوه ن إليهي.

الجدول ( :)7/3توزع عينة الدراسة بحسب الفةة الو يفية.
الفةة الو يفية

التكرار

النسبة المةوية

فةة أولى

65

66.3

فةة ثانية

26

26.5

فةة ثالثة

3

3.1

فةة رابعة

4

4.1

الكل

98

100.0

ع وزو المي ووا لو ا الو زعوون إلوم أن الشووميب توو هإووا اارويزف الجيت يووا هوي أععووي تدومقي ً لووم
ا

ر ته يالً ل يعا الد اساي ولشالء ع هإ ن فل الفئوا ا ولوم تكوم الشوهيدف الوول صوإ ا عإيهويي
هووي أن هإووا الشووهيدف ال ي عووا – هووي أععووي تدوومقي ً – عه إ و ن العدووما الويليووا وود هإووا ااروويزات

الجيت ياي ولوشالء دوب وي ن ال هول فول التك توا الدو عا ت هول فول الفئوا ال ي يوا .أتوي الفئويت
ا خرى الهومقيا فهل ته ل ف إيي ً الهراسإيو والهدو دتيو ولم ف إيي ً ا ل ته يالً ل يعا الد اسا هي
أععي تدمقيً.
 توزع المشاركين في الدراسة بحسب عدد سنوات العمل في المنظمة:
ي ج فورف خدتا أ ر تو ص .عدد ا فراد الهدوقصم آ ائهم فل تدعرعا الجهي ا دون
ال هي ل سع اتي فل يو تراو ج خدتا را ا  %37تو ا فراد فل ال يعا تي يو  9و  19سعا
أتي دما تو إغج خدتوهم  19عيتي ً أو أ ر فإم تو د  %10.2تو إرهيلل جم عيعا الد اساي
وعميو الجدو

م ( )9/3ت زع ال يعا وفقي ً ل دد سع ات ال دتا فل الهدعرعا.

48

الجدول ( :) 8/3توزع عينة الدراسة بحسب عدد سنوات الخدمة في مديرية الجمارك العامة.
عدد سنوات الخدمة

التكرار

النسبة المةوية

أقل من  8سنوات

52

53.1

من  8إلى أقل من  08سنة

36

36.7

من  08إلى أقل من  48سنة

3

3.1

من  48سنة فأكثر

7

7.1

الكل

98

100.0

ع زو المي ا ل ا الو زعن إلم أن أتإميوا الهو ظفيو توو فئوا الشوميبي و يلوويلل سوع ات عهإهوم
الزالج إيإوا ,هوي أن الهدعرعوا ال يتوا لإجهوي ا الدو عا ترتوب هوي ذ ر وي سوي قي ً إلوم ر ول فئوا
الشووميب لو ه تكودووب خموورف ال وويتإيو الو عو عهوإكو ن سووع ات خموورف ميوورف موول و و لهم إلووم سووو
الوقيعد.
4-3

اختبارات الصدق والثبات:

 0-4-3اختبار الصدق:
تم الوتق تو

دق االسوميين تو خال تطمي الوتإيل ال يتإل االسوكشيفل ( Exploratory

 (factor analysisأأ أن ال مي ات الهدو دتا فل االسومي ا و الول تص .ل هو

يويدأ و ول

د تو أ يد ال الء الوعظيهل تم تأ يدلي يسو دام الوتإيل ال يتإل االسوكشيفل ول تتإيول قو م
تو خالله دخي توغيرات المتا لعق م و زع هي عإم عدد تو ال اتل أو ا

يد الكيتعا .و ي ج

العويئج هي عميو الجدو الويلل:
الجدول رقم ( :)9/3نتائج التحليل العاملي االستكشافي واستكشاف العوامل الكامنة ضمن االستبيان.
رقم

العبارة

العبارة

العامل

العامل

العامل

العامل

العامل

العامل

العامل

األول

الثاني

الثالث

الرابع

الخامي

السادس

السابع

0

عج ل الهرؤوسيو ع رف ن تي عو ن تعهم.

.615

2

ع مر الهرؤوسيو تي عو يو عإيهم ف إه.

.834

6

ع مر الهرؤوسيو كيفيا تي عو يو عإيهم ف إه.

.769

01
02
09

عطإب تو الهرؤوسيو أن عوم ا الق اعد ال ي ا
يل هل.
عميو تدو ى ا داء ال أ عو ن تو الهرؤوسيو القييم
ه.
عقدم تفديرات تيتضا لهي عو ن تو الهرؤوسيو القييم
ه فل أثعيء ال هل.

04

.659

.772

عتيف عإم عال ا عهل ودعا تن الهرؤوسيو.

4
9

.815

عق م م

.721

ا عهي لكل عك ن عض اً لطيفي ً فل

.711

الهجه عا.
عق

أشييء تجرح الهشيعر الش صيا لإهرؤوسيو.

.722
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06

عديعد الهرؤوسيو عإم الوغإب عإم الهشكالت الول
تت

.746

دون ييتهم ههيتهم.

40

عفكر ه فل يريت الهرؤوسيو الش صيا.

3

عوشيو تن الهرؤوسيو ععد ت ارها تشكإا تي.

.685

2

عدوهن يلوهيم إلم أفكي الهرؤوسيو و تقور يتهم.

.681

8

عوصرف دون تشيو ف الهرؤوسيو.

.835

03
08
7

.748

عطإب تو الهرؤوسيو إ داء تقور يتهم فيهي عو إ

.821

كيفيا تعفي الههيم.
عطإب تو الهرؤوسيو إ داء تقور يتهم

الههيم

.725

الول عو يو القييم هي.
عج ل الهرؤوسيو ع رف ن أ ه عو ن تعهم تأدعا

.815

أعهيلهم أعإم تدو ى.

00

عضن ألدافي ً داء الهرؤوسيو تودم يلوتدأ.

.847

02

عشجن الوتدو الهدوهر فل أداء الهرؤوسيو.

.755

07
41
44
42
48
30

عميو أن لدعه شك ي ً

ت ظم ا لداف.
عضن ألدافي ً تودم يلوتدأ ليو لم الهرؤوسيو تتقيقهي.
دمب يرول له و ليس

42
47
31
33

.778

عل اتب فيه.

تر ل لإ هل فل تدعرعا الجهي ا ال يتا عوضهو

.679

تضتييت عيليا.
ليس لدأ خيي آخر تير أن أسوهر فل عهإل التيلل

.820

فل تدعرعا الجهي ا ال يتا.
سوصيب ييتل يال تميا إذا تر ج عهإل التيلل فل

.770

تدعرعا الجهي ا ال يتا.
أش ر يال وهيء لهدعرعا الجهي ا ال يتا.

.721

أش ر ي تميط عيطفل هدعرعا الجهي ا ال يتا الول

.747

أعهل فيهي.
أش ر أ عل رزء تو أسرف توك ن تعهي تدعرعا

49
34

.786

أسوهر فل عهإل فل تدعرعا الجهي ا ال يتا وم اون

43
46

د ف الهرؤوسيو فل تتقي

.785

.783

الجهي ا ال يتا.
سأ ن تدرو اً ل ضيج قيا ييتل ال ظيفيا فل

.755

تدعرعا الجهي ا ال يتا.
أ ف

ترا عهإل فل تدعرعا الجهي ا ال يتا طيلهي

.629

الوتقج يل هل فيهي.
أعومر أن الوزاتل يلمقيء فل تدعرعا الجهي ا ال يتا

.796

ل الوزام أخال ل.
أش ر أن لدأ الوزام أ لالسوهرا يل هل فل

.796

تدعرعا الجهي ا ال يتا.
أسوهر فل عهإل التيلل وم ال أت رض ال وقيد

.760
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اوخرعو إذا تر ج ال هل.
نسبة المعلومة المشروحة

%26.291

%11.471

%6.509

%64.745

إجمالي المعلومة المشروحة
الجذور الكامنة

ال

تو الجدو الدي

%6.350

%4.991

%4.670

8.676

3.785

2.148

2.095

1.541

1.647

أن عدد ال اتل الهدو ررا تو الوتإيل ال يتإل االسوكشيفل والول

ي ج يها ر و لي الكيتعا أ مر تو ال ا د دب ت يي  Kaiserل سم ا ع اتل ول ا عو افو
تن عدد أ يد تقييس أداف المتوا ( 4أ ويد تدووقإا فرعيوا و  3أ ويد تي وا فرعيوا ) و ود إو
إرهيلل دما اله إ تا الهشرو ا لإوتإيل  %64.745ول ا عد عإم أن ر دف الوتإيل ريدف

هي

تجيوزت  %50دب ت يي .Kaiser
و ال

%4.463

أعضي ً أن الو زن ال ويتإل ( )Loadingsلجهيون ال اتول عووراوح ويو  0.4و  0.8ي

ول ا عد عإم ته يل ريود ويو الهوتو الت وال اتول الوول ته إهويي يوا أن يهوا الو زن ال ويتإل
توراوح تي يو  1-و  1+و إهي ا ور ج تو  1+د ذلك عإم ته يول أ و ى ويو الهوتو

وال يتولي

و يلويلل دوعوج تهي سم أن الوتإيل ذو ر دف ريدف ول لك سععوقل لوفدير الوتإيل.
نالحظ من التحليل أنظ قد تقسيم المتحوالت إلى سبعة عوامل وقد جاءت كما يلي:
العامل األول :العه الو ريهل الهومن عه

ييدأ وعوضهو ال مي ات 1ي 5ي 6ي 10ي 15ي .18

العامل الثاني :العه الهدي د الهومن عه

ييدأ وعوضهو ال مي ات 2ي 8ي 12ي 16ي .21

العامل الثالث :العه الهشي ا الهومن عه

ييدأ وعوضهو ال مي ات 3ي 4ي 9ي 13ي .19

العامل الرابدع :الوعه اله روه تو اا جويز الهومون وعه

يويدأ وعوضوهو ال موي ات7ي 11ي 14ي

17ي .20
العامل الخامي :ال الء االسوهرا أ تجيه الهدعرعا وعوضهو ال مي ات 22ي 25ي 29ي .31
العامل السادس :ال الء ال يطفل تجيه الهدعرعا وعوضهو ال مي ات 23ي 26ي 28ي .32
العامل السابع :ال الء اله يي أ تجيه الهدعرعا وعوضهو ال مي ات 24ي 27ي 30ي .33
تجدر اإلشارة إلدى أن درجدات المقيداس لكدل مدن أنمداط القيدادة حسدب ( )Indvik, 1988كاندت
على الشكل اآلتي:
 النمط التوجيهي وتتراوح درجتظ ما بين (.)41 – 03
 النمط المساند وتتراوح درجتظ ما بين (.)43 – 06
 النمط المشارك وتتراوح درجتظ ما بين (.)09 – 00
 النمط الموجظ نحو اإلنجاز وتتراوح درجتظ ما بين (.)07 – 01
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1.473

 4-4-3اختبار الثبات:
تم ديب ت يتل رو ميخ ألفي لكل تت

تو تتيو االسوميين هي عميو الجدو

م (.)10/3

و وود ويّو االخومووي ووأن يهووا اله يتوول تف و ق  0.6يلعدووما لجهيوون الهتوويو ول و ا دليوول عإووم ثموويت
االسوميين الجيد.
الجدول ( :) 01/3قيم معامل كرونباخ ألفا لكل محور من محاور استبيان الدراسة.
المحور الرئيسي

عدد

قيمة معامل الثبات

العبارات

كرونباخ ألفا
1.667

المحور الفرعي

مضمون المحور

الفرعي األول

النمط التوجيهي

6

األول

الفرعي الثاني

النمط المساند

2

1.726

(النمط القيادي)

الفرعي الثالث

النمط المشارك

2

1.630

الفرعي الرابع

النمط الموجظ نحو االنجاز

2

1.720

الفرعي األول

الوالء االستمراري

2

1.663

الفرعي الثاني

الوالء العاطفي

2

1.823

الفرعي الثالث

الوالء المعياري

2

1.623

الثاني
(الوالء)
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الدراسة التحليلية:

وفيها يتم تقصي ر ية أفراد عينة الدراسدة بخصدوا المحدورين الرئيسدين للدراسدة والمحداور
الفرعية المتعلقة بها:
ف ل ل ا الش تو الد اسا الوتإيإيوا توم القيويم يسوو دام اخوموي سووي د ج لإ يعوا ال ا ودف يوا
سعق م يخومي ور د اخوالف ر لرأ يو تو س إري ا الهدوقصم آ ائهم عإم ل تت

وفقرف

تو تتيو وفقرات االسوميين عو القيها ( )3والول ته ل ت  .التييد عإم سإم ليكرت ال هيسول
وال أ تم اعوهيده دإم لإلري ا عإم ل فقرات االسوميين ال الثا وال الثيو.
 0-3-3المحور األول :النمط القيادي السدائد فدي قيدادة المدوارد البشدرية العاملدة ضدمن مديريدة
الجمارك العامة في مدينة دمشق.
يتضمن هذا المحور أربعة أجزاء فرعية:
 .1الددنمط التدددوجيهي :عوضوووهو لوو ا الهتووو

سوووج عموووي ات لوول ا ولوووم وال يتدوووا والديدسوووا

وال يشرف وال يتدا عشرف والويس ا عشرفي وعقدم الجدو
عيعا الد اسوا يلعدوما لفقورات الهتو

وم ( )11/3ت

ويفي ً و اء أفوراد

الفرعول ا و وذلوك توو خوال عورض ويم الهو سو

التدووي ل واال تووراف اله يووي أ اري وويت أفووراد عيعووا الد اسووا عإووم لو ه الفقووراتي هووي عقوودم
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م ( )12/3ويئج اخومي ت أ يدأ ال يعا لكش .تدى ت افقا الهدووميعا آ ائهوم عإوم

الجدو

فقوورات الهتو

الفرعوول ا و وعإووم يتوول الهتو

الكإيا لإهت

شووكل إرهوويلل (تووم الو ميوور عووو الد رووا

تو خال رهن د ريت ااري ا عإم ال مي ات الدوا).

الجدول ( :)00/3قيم المتو سط الحسابي واالنحراف المعياري إلجابات المستقصى آرائهم على عبارات المحور الفرعي األول
لالستبيان.

فت ى ال مي ف

رقم العبارة

حجم

المتوسط

االنحراف

العينة

الحسابي

المعياري

المحور الفرعي األول :النمط التوجيهي كنمط قيادي سائد في قيادة الموارد البشرية
0

عج ل الهدعر الهرؤوسيو ع رف ن تي عو ن تعهم

98

3.48

.987

2

ع مر الهدعر الهرؤوسيو تي عو يو عإيهم ف إه

98

3.87

.893

6

ع مر الهدعر الهرؤوسيو كيفيا تي عو يو عإيهم ف إه

98

3.32

1.090

01

عطإب الهدعر تو الهرؤوسيو أن عوم ا الق اعد ال ي ا يل هل

98

3.83

.800

02

عميو الهدعر تدو ى ا داء ال أ عو ن تو الهرؤوسيو القييم ه

98

3.39

.833

09

عقدم الهدعر تفديرات تيتضا لهي عو ن تو الهرؤوسيو القييم ه فل أثعيء ال هل

98

2.49

.944

النمط التوجيهي

98

21.3878

3.41504

كامل المحور
الفرعي األول

الجدول ( :)04/3نتائج اختبار ت أحادي ا لعينة لتحري آراء المشاركين في اإلجابة على عبارات المحور الفرعي األول الستبيان
الدراسة.
الداللة اإلحصائية

One-Sample Test
Test Value = 3
95% Confidence Interval
of the Difference
Upper

Lower

Mean

Sig.

Difference

)(2-tailed

Df

T

يوجد داللة باتجاه الموافقة

.68

.28

.480

.000

97

4.811

الفقرة األولى

يوجد داللة باتجاه الموافقة

1.05

.69

.867

.000

97

9.620

الفقرة الخامسة

يوجد داللة باتجاه الموافقة

.53

.10

.316

.005

97

2.874

الفقرة السادسة

يوجد داللة باتجاه الموافقة

.99

.67

.827

.000

97

10.230

الفقرة العاشرة

يوجد داللة باتجاه الموافقة

.55

.22

.388

.000

97

4.610

الفقرة الخامسة عشرة

يوجد داللة باتجاه عدم الموافقة

-.32

-.70

-.510

.000

97

-5.349

الفقرة التاسعة عشرة

يوجد داللة باتجاه الموافقة

4.0724

2.7031

3.38776

.000

97

9.820

كامل المحور الفرعي األول

ال و تووو خووال الجوودوليو الدووي قيو ووأن الهدوقصووم آ ائهووم وود وافقو ا عإووم رهيوون عمووي ات
الهت و

الفرعوول ا و الهو إ و

وويلعه الو و ريهل لقيوويدف اله و ا د المشوورعا فوول الهعظهووا يسووو عيء

ال مي ف الويس ا عشرف والول لم تتظم يله افقاي ول ا أتر ععدجم تن اله افقا عإوم قيوا عموي ات
لو ا الهت و

الفرعوول ظوورا لكو ن ال مووي ف الويسو ا عشوورف ذات تضووه ن عكدوول أو سووإمل فوقوودعم
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الهدعر ل وفديرات تيتضا لهي عو ن تو الهرؤوسيو القييم وه فول أثعويء ال هول عو وي ض تون الوعه
الو ريهل فل القييدفي يلهقي ل تهوإك قيا ال موي ات تضوه ي ً إعجي يوي ً عوهيشوم تون الوعه الوو ريهل
فل القييدف فو رع .الهرؤوس هي عجب عإيه ف إوه وإخموي ه كيفيوا ال هول وإتمويع الق اعود ال ي وا
يل هل إهي قيط توعيتم تن فت ى العه الو ريهل فل القييدف.
و وويلعظر إلووم تو س و عالتووا الهتوو

الفرعوول ا و

يارهووي جوود أ هووي تدوويوأ 21.38ي

و يعومي أن لو ه القيهوا ته ول تو سو تجهو ع د رويت ااري وا عإوم ال موي ات الدووا فو ن القيهوا
الهتوهإا تووراوح ويو  6و  30و تدوب تقيويس  Indvikفو ن القويم الوول تووراوح ويو  13و 20
تشير إلم أن العه الو ريهل سيئد وتطم فل يو أن القيم الول تزعد عو  20وفقي ً لإهقيويس فدوه
تد عإم أن العه الو ريهل تطم
الهت

شدفي ول ا تي ععطم عإم د اسوعي التيليوا يوا زاد تو سو

عو .20
النتيجة :إن النمط التوجيهي هو أحد أساليب القيادة المطبقة بشدة ضمن المديرية
العامة للجمارك في مدينة دمشق.

 .2الددنمط المسدداند :عوضووهو ل و ا الهت و

خهووس عمووي ات لوول ال ي يووا والويس و ا وال ي يووا عشوورف
ووم ( )13/3وويم الهو س و التدووي ل

والديدسووا عشوورف والتيدعووا وال شووروني وعقوودم الجوودو

واال تراف اله يي أ اري يت أفراد عيعا الد اسوا عإوم عموي ات لو ا الهتو
عقدم الجدو

م ( )14/3ويئج اخومي ت أ يدأ ال يعا لكش .تودى ت افقوا الهدووميعا آ ائهوم

عإم فقرات الهت
الكإيا لإهت

الفرعولي هوي

شكل إرهيلل (تم الو مير عو الد را

الفرعل ال ي ل وعإم يتل الهت

تو خال رهن د ريت ااري ا عإم ال مي ات ال هدا).

الجدول ( :) 03/3قيم المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري إلجابات المستقصى آرائهم على عبارات المحور الفرعي الثاني
لالستبيان.

فت ى ال مي ف

رقم العبارة

حجم

المتوسط

االنحراف

العينة

الحسابي

المعياري

المحور الفرعي الثاني :النمط المساند كنمط قيادي سائد في قيادة الموارد البشرية
عتيف الهدعر عإم عال ا عهل ودعا تن الهرؤوسيو

4
9
04
06
40
كامل المحور
الفرعي الثاني

98

4.13

.652

98

3.65

.943

98

1.83

.985

98

3.77

1.043

عفكر الهدعر ه فل يريت الهرؤوسيو الش صيا

98

3.22

1.197

النمط المساند

98

18.9490

3.45329

عق م الهدعر م
عق

ا عهي لكل عك ن عض اً لطيفي ً فل الهجه عا

الهدعر أشييء تجرح الهشيعر الش صيا لإهرؤوسيو

عديعد الهدعر الهرؤوسيو عإم الوغإب عإم الهشكالت الول تت

55

دون ييتهم ههيتهم

الجدول ( :) 02/3نتائج اختبار ت أحادي العينة لتحري آراء المشاركين في اإلجابة على عبارات المحور الفرعي الثاني الستبيان
الدراسة.
الداللة اإلحصائية

One-Sample Test
Test Value = 3
95% Confidence Interval
of the Difference
Upper

Lower

Mean

Sig.

Difference

)(2-tailed

Df

T

يوجد داللة باتجاه الموافقة

1.26

1.00

1.133

.000

97

17.189

الفقرة الثانية

يوجد داللة باتجاه الموافقة

.84

.46

.653

.000

97

6.858

الفقرة التاسعة

يوجد داللة باتجاه عدم الموافقة

-.98

-1.37

-1.173

.000

97

-11.797

الفقرة الثانية عشرة

يوجد داللة باتجاه الموافقة

.97

.56

.765

.000

97

7.261

الفقرة السادسة عشرة

ال يوجد داللة (حيادية)

.46

-.02

.224

.066

97

1.856

الفقرة الحادية والعشرون

4.6413

3.2566

3.94898

.000

97

11.320

يوجد داللة باتجاه الموافقة

ال

كامل المحور الفرعي
الثاني

أن الهدوقصم آ ائهم د وافق ا عإم الفقرات ال ي يوا والويسو ا والديدسوا عشورف ولو ا

دليل عإم ا وعيع ت ظفل تدعرعا الجهي ا ال يتا وهون ؤسيئهم يلإط .وال دعا أثعيء الو يتل تن
الهرؤوسيو وتقدعههم الهديعدف لهم فل ي

يدف ا أأ تشكإا ت ي ا جيز ا عهي الهكإفويو هوي.

عإوم أعوا وي تيلووج آ اء أفوراد عيعوا الد اسووا تو التييدعوا

صو ص تضوه ن الفقورف التيدعووا

وال شووورون و يلوووويلل ال عشووو ر اله ظفووو ن وووأن ؤسووويئهم عفكووورون يووورا تيرووويت ترؤوسووويهم
الش صياي هي ف
ال يعا تجيه ل ا الهتو

الهدوقصم آ ائهم ال مي ف ال ي يوا عشورف ولكوو لو ا ععدوجم تون ت روه أفوراد
يوا أن تضوه ن لو ه ال موي ف سوإمل وع ويل .فتو ى الوعه الهدوي د فول

القييدفي ف ر أشييء تجرح تشيعر الهرؤوسيو أتر سإمل وع ي س تضه ن ل ا الهتو

الفرعولي

إذاً عهكو االسوعويج أن الرؤسيء ال عدو دت ن أسإ ب الوجرع تن ترؤوسيهم.
الفرعل ال ي ل جد أ هي ت ويد  19.85تقرعموي ً و تدوب

و يلعظر إلم الد را اارهيليا لإهت

تقييس  Indvikف ن القويم الوول تووراوح ويو  16و 23تشوير إلوم أن الوعه الهدوي د تطمو عوهو
الهعظها أو الهشسدا الهد وسا.
نستنتج بأن النمط المساند هو أحد األساليب القيادية المطبقة ضمن المديرية العامة
للجمارك في مدينة دمشق.
 .3الددنمط المشددارك :عوضووهو ل و ا الهت و

خهووس عمووي ات أعض وي ً لوول ال يل ووا والرا ووا وال يتعووا

وال يل ا عشرف وال يتعا عشرفي وعقدم الجدو

م ( )15/3يم الهو س التدوي ل واال توراف

اله يي أ اري يت أفراد عيعا الد اسا عإم عمي ات لو ا الهتو

الفرعولي هوي عقودم الجودو

م ( )16/3ويئج اخومي ت أ يدأ ال يعا لكش .تدى ت افقوا الهدووميعا آ ائهوم عإوم فقورات
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شووكل إرهوويلل (تووم الو ميوور عووو الد رووا الكإيووا

الهتو

الفرعوول ال يلووا وعإووم يتوول الهتو

لإهت

تو خال رهن د ريت ااري ا عإم ال مي ات ال هدا).

الجدول ( :) 02/3قيم المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري إلجابات المستقصى آرائهم على عبارات المحور الفرعي الثالث
لالستبيان.

فت ى ال مي ف

رقم العبارة

حجم

المتوسط

االنحراف

العينة

الحسابي

المعياري

المحور الفرعي الثالث :النمط المشارك كنمط قيادي سائد في قيادة الموارد البشرية
3

عوشيو الهدعر تن الهرؤوسيو ععد ت ارها تشكإا تي

98

3.81

.869

2

عدوهن الهدعر يلوهيم إلم أفكي الهرؤوسيو و تقور يتهم

98

3.79

.922

8

عوصرف الهدعر دون تشيو ف الهرؤوسيو

98

2.71

.974

98

3.74

.934

98

3.65

.898

98

18.2755

3.53416

عطإب الهدعر تو الهرؤوسيو إ داء تقور يتهم فيهي عو إ

03

عطإب الهدعر تو الهرؤوسيو إ داء تقور يتهم

08
كامل المحور

كيفيا تعفي الههيم

الههيم الول عو يو القييم هي

النمط المشارك

الفرعي الثالث

الجدول ( :) 06/3نتائج اختبار ت أحادي العينة لتحري آراء المشاركين في اإلجابة على عبارات المحور الفرعي الثالث الستبيان
الدراسة.
الداللة اإلحصائية

One-Sample Test
Test Value = 3
95% Confidence Interval of
the Difference
Upper

Lower

Mean

Sig.

Difference

)(2-tailed

Df

T

يوجد داللة باتجاه الموافقة

.98

.63

.806

.000

97

9.179

الفقرة الثالثة

يوجد داللة باتجاه الموافقة

.97

.60

.786

.000

97

8.434

الفقرة الرابعة

يوجد داللة باتجاه عدم الموافقة

-.09

-.48

-.286

.005

97

-2.904

الفقرة الثامنة

يوجد داللة باتجاه الموافقة

.93

.56

.745

.000

97

7.895

الفقرة الثالثة عشرة

يوجد داللة باتجاه الموافقة

.83

.47

.653

.000

97

7.200

الفقرة الثامنة عشرة

يوجد داللة باتجاه الموافقة

3.9841

2.5670

3.27551

.000

97

9.175

كامل المحور الفرعي الثالث

ال

أن الهدوقصم آ ائهم د وافق ا عإم رهين عمي ات ل ا الهت

تي عودا الفقورف ال يتعوا

والول تشير إلم أن الرؤسيء عوصرف ن دون تشيو ف الهرؤوسيو و يلويلل ف ن ف

أفراد ال يعا

لهو ه ال مووي ف عوود عإووم أن الرؤسوويء ال عوصوورف ن دون تشو ف الهو ظفيو .إن اله افقووا عإووم قيووا
ال مووي ات تش وود يوويم الرؤسوويء أخو تشو ف الهرؤوسوويو واالسوووفيدف تووو ا ورا وويتهم و
الهع طا هم و يفيا تعفي لي.

57

الههوويم

و يلعظر إلم الهو س ارهيلل ل ا الهت

الفرعول  19.29و تدوب تقيويس  Indvikفو ن القويم

الول توراوح يو  11و  18تشير إلم أن العه الهشي ا تطم عهو الهعظها الهد وسا.
نستنتج بأن النمط المتشارك هو أحد األنماط القيادية المطبقة ضمن المديرية العامة للجمارك
في دمشق.
 .4النمط الموجظ نحو االنجاز :عوضهو ل ا الهت

خهس عموي ات أعضوي ً لول الدوي ا والتيدعوا
وم ( )17/3ويم الهو سو

عشرف والرا ا عشرف والدي ا عشرف وال شروني وعقدم الجودو

التدووي ل واال تووراف اله يووي أ اري وويت أفووراد عيعووا الد اسووا عإووم عمووي ات ل و ا الهت و
وم ( )19/3وويئج اخوموي ت أ ويدأ ال يعوا لكشو .تودى ت افقوا

الفرعلي هوي عقودم الجودو

الهدوميعا آ ائهم عإم فقرات الهت
الو مير عو الد را الكإيا لإهت

الفرعل الرا ن وعإوم يتول الهتو

شوكل إرهويلل (توم

تو خال رهن د ريت ااري ا عإم ال مي ات ال هدا).

الجدول ( :)07/3قيم المتوسط الحساب ي واالنحراف المعياري إلجابات المستقصى آرائهم على عبارات المحور الفرعي الرابع
لالستبيان.

فت ى ال مي ف

رقم العبارة

حجم

المتوسط

االنحراف

العينة

الحسابي

المعياري

المحور الفرعي الرابع :النمط الموجظ نحو االنجاز كنمط قيادي سائد في قيادة الموارد البشرية
7

عج ل الهدعر الهرؤوسيو ع رف ن أ ه عو ن تعهم تأدعا أعهيلهم أعإم تدو ى

98

3.77

.928

00

عضن الهدعر ألدافي ً داء الهرؤوسيو تودم يلوتدأ

98

2.87

1.154

02

عشجن الهدعر الوتدو الهدوهر فل أداء الهرؤوسيو

98

3.83

.862

98

2.44

.920

عضن الهدعر ألدافي ً تودم يلوتدأ ليو لم الهرؤوسيو تتقيقهي

98

3.02

1.093

النمط الموجظ نحو االنجاز

98

17.0408

3.49644

عميو الهدعر ين لدعه شك ي ً

07
41
كامل المحور
الفرعي الرابع

د ف الهرؤوسيو فل تتقي ت ظم ا لداف

الجدول ( :) 08/3نتائج اختبار ت أحادي العينة لتحري آراء المشاركين في اإلجابة على عبارات المحور الفرعي الرابع الستبيان
الدراسة.
الداللة اإلحصائية

One-Sample Test
Test Value = 3
95% Confidence Interval
of the Difference
Upper

Lower

Mean

Sig.

Difference

)(2-tailed

Df

T

يوجد داللة باتجاه الموافقة

.95

.58

.765

.000

97

8.161

الفقرة السابعة

ال يوجد داللة (حيادية)

.10

-.36

-.133

.258

97

-1.138

الفقرة الحادية عشرة

يوجد داللة باتجاه الموافقة

1.00

.65

.827

.000

97

9.494

الفقرة الرابعة عشرة

59

يوجد داللة باتجاه عدم الموافقة

-.38

-.75

-.561

.000

97

-6.038

الفقرة السابعة عشرة

ال يوجد داللة (حيادية)

.24

-.20

.020

.854

97

.185

الفقرة العشرون

يوجد داللة باتجاه الموافقة

2.7418

1.3398

2.04082

.000

97

5.778

كامل المحور الفرعي الرابع

أن الهدوقصم آ ائهم د وافق ا عإم ال مي ف الدي ا والرا وا عشورف ولو ا عشوير إلوم

ال

تشجين الرؤسيء لهرؤوسيهم وزعيدف ال قوا فول أدائهوم وذلوك هودف تتفيوزلم عإوم ا جويز أعهويلهم.
عإووم أعووا ووي

ووين أأ أفوورد ال يعووا أ وورب لإتيوويد

صو ص الفقوورتيو  11و  20و يلووويلل لوويس

لعيلك الك ير تو الوتدأ فل الههويم الهع طوا يلهرؤوسويو .يلهقي ول وين لعيلوك فو
فو

ال موي ف  17ولول عموي ف ذات تضوه ن سوإمل ع ووي س فتو ى الهتو ي وعود

لهضوه ن
أفوراد ال يعووا

لإ مووي ف ا خيوورف عإووم أن الرؤسوويء ال عشووكك ن ووأداء ترؤوسوويهم و وود تهم عإووم تتقيو ا لووداف
الهطإ ا تعهم ول ا عش د تطمي العه اله ره ت اال جيز عهو الهدعرعا.
الفرعول  17.04و تدوب تقيويس  Indvikفو ن

و يلعظر إلم الهو س ارهويلل لو ا الهتو

القوويم الووول توووراوح وويو  10و  17تشووير إلووم أن ه و القيوويدف اله رووه تو اال جوويز تطمو عووهو
الهعظها الهد وسا.
نستنتج بأن النمط الموجظ نحو االنجاز مطبق بشدة ضمن المديرية العامة للجمارك في مدينة
دمشق.
 4-3-3المحددور الثدداني :والء المددو فين تجدداه المنظمددة التددي يعملددون بهددا (المديريددة العامددة
للجمارك) :يتضمن هذا المحور ثالثة محاور فرعية:
 .1الوالء االستمراري تجاه المنظمة :عوضهو ل ا الهت

أ ن عمي ات لول ال ي يوا وال شورون

وال يتدا وال شرون وال يتعا وال شرون والتيدعا وال الث ني وعقدم الجدو

م ( )18/3يم

الهو س و التدووي ل واال تووراف اله يووي أ اري وويت أفووراد عيعووا الد اسووا عإووم عمووي ات ل و ا
الهت

الفرعلي هي عقودم الجودو

وم ( )20/3وويئج اخوموي ت أ ويدأ ال يعوا لكشو .تودى

ت افقا الهدوميعا آ ائهم عإم فقورات الهتو
الهت

الفرعول ا و لإهتو

ال وي ل وعإوم يتول لو ا

الفرعل شكل إرهيلل (تم الو مير عو الد را الكإيا لإهت

تو خوال رهون د رويت

ااري ا عإم ال مي ات ا

ا).

الجدول ( :) 09/3قيم المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري إلجابات المستقصى آرائهم على عبارات المحور الفرعي الخاا
بالوالء االستمراري للموارد البشرية تجاه المنظمة.

رقم العبارة

(المحور الثاني :الوالء)

حجم

المتوسط

االنحراف

فت ى ال مي ف

العينة

الحسابي

المعياري

المحور الفرعي األول :الوالء االستمراري تجاه المنظمة

58

أسوهر فل عهإل فل تدعرعا الجهي ا ال يتا وم اون دمب يرول له و ليس

44

عل

98

2.66

1.139

42

تر ل لإ هل فل تدعرعا الجهي ا ال يتا عوضهو تضتييت عيليا.

98

3.50

1.028

48

ليس لدأ خيي آخر تير أن أسوهر فل عهإل التيلل فل تدعرعا الجهي ا ال يتا.

98

3.05

1.059

30

سوصيب ييتل يال تميا إذا تر ج عهإل التيلل فل تدعرعا الجهي ا ال يتا.

98

3.28

1.119

الوالء االستمراري

98

12.4898

2.69113

اتب فيه.

كامل المحور
الفرعي

الجدول ( :) 41/3نتائج اختبار ت أحادي العينة لتحري آراء المشاركين في اإلجابة على عبارات المحور الفرعي الخاا بالوالء
االستمراري.

One-Sample Test
Test Value = 3

الداللة اإلحصائية
95% Confidence Interval of

Mean

Sig.

Difference

)(2-tailed

the Difference
Upper

Lower

Df

T

يوجد داللة باتجاه عدم الموافقة

-.11

-.57

-.337

.004

97

-2.926

الفقرة الثانية والعشرون

يوجد داللة باتجاه الموافقة

.71

.29

.500

.000

97

4.815

الفقرة الخامسة والعشرون

ال يوجد داللة (حيادية)

.26

-.16

.051

.634

97

.477

الفقرة الثامنة والعشرون

يوجد داللة باتجاه الموافقة

.50

.05

.276

.017

97

2.436

الفقرة الواحدة والثالثون

ال يوجد داللة (حيادية)

1.0293

-.0497

.48980

.075

97

1.802

كامل المحور الفرعي

ال

أن الهدوقصم آ ائهم د وافق ا عإم عمي تيو و فضو ا عموي ف و وين تو فهم أ ورب

لإتييد يلعدما ل مي ف أخرىي و يلعويجا لم عميو اخومي ت أ يدأ ال يعا ورو د فوي ق رو لرأ ويو
تو س ااري ا عإم يتل تت

الو الء االسووهرا أ يلهقي وا تون د روا التيويد و يلوويلل عهكوو

االسوعويج أن الوالء االستمراري لدى مو في المديرية العامة للجمارك ضعيف بشكل عدام تجداه
المديرية.
 .2الددوالء العدداطفي تجدداه المنظمددة :عوضووهو لو ا الهتو

أ وون عمووي ات لوول ال يل ووا وال شوورون

والديدسا وال شرون والويس ا وال شرون وال ي يا وال الث ني وعقدم الجدو

م ( )21/3ويم

الهو س و التدووي ل واال تووراف اله يووي أ اري وويت أفووراد عيعووا الد اسووا عإووم عمووي ات ل و ا
الهت

الفرعلي هي عقودم الجودو

وم ( )22/3وويئج اخوموي ت أ ويدأ ال يعوا لكشو .تودى

ت افقا الهدوميعا آ ائهم عإم فقرات الهت
الهت

الفرعول ال وي ل لإهتو

ال وي ل وعإوم يتول لو ا

الفرعل شكل إرهيلل (تم الو مير عو الد را الكإيا لإهت

تو خوال رهون د رويت

ااري ا عإم ال مي ات ا

ا).
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الجدول ( :) 40/3قيم المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري إلجابات المستقصى آرائهم على عبارات المحور الفرعي الخاا
بالوالء العاطفي للموارد البشرية تجاه المنظمة.

رقم العبارة

(المحور الثاني :الوالء)

حجم

المتوسط

االنحراف

فت ى ال مي ف

العينة

الحسابي

المعياري

المحور الفرعي الثاني :الوالء العاطفي تجاه المنظمة
43

أش ر يال وهيء لهدعرعا الجهي ا ال يتا.

98

3.88

.922

46

أش ر ي تميط عيطفل هدعرعا الجهي ا ال يتا الول أعهل فيهي.

98

3.52

1.077

49

أش ر أ عل رزء تو أسرف توك ن تعهي تدعرعا الجهي ا ال يتا.

98

3.38

1.098

34

سأ ن تدرو اً ل ضيج قيا ييتل ال ظيفيا فل تدعرعا الجهي ا ال يتا.

98

3.56

.953

الوالء العاطفي

98

14.3367

3.38262

كامل المحور
الفرعي

الجدول ( :) 44/3نتائج اختبار ت أحادي العينة لتحري آراء المشاركين في اإلجابة على عبارات المحور الفرعي الخاا بالوالء
العاطفي.
الداللة اإلحصائية

One-Sample Test
Test Value = 3
95% Confidence Interval
of the Difference
Upper

Lower

Mean

Sig.

Difference

)(2-tailed

Df

T

يوجد داللة باتجاه الموافقة

1.06

.69

.878

.000

97

9.418

الفقرة الثالثة والعشرون

يوجد داللة باتجاه الموافقة

.74

.30

.520

.000

97

4.785

الفقرة السادسة والعشرون

يوجد داللة باتجاه الموافقة

.60

.16

.378

.001

97

3.403

الفقرة التاسعة والعشرون

يوجد داللة باتجاه الموافقة

.75

.37

.561

.000

97

5.829

الفقرة الثانية والثالثون

يوجد داللة باتجاه الموافقة

3.0149

1.6586

2.33673

.000

97

6.839

كامل المحور الفرعي

ال

أن الهدوقصم آ ائهم د وافق ا عإم رهيون عموي ات تتو

الو الء ال ويطفلي و ود ويّو

اخومي ت أ يدأ ال يعا ور د في ق ر لرأ تيا ين تو س ااري ا عإم تجهل تت

ال الء

ال يطفل أ مر يلهقي ا تن د را التييد و يلويلل عهكو االسوعويج بوجدود درجدة جيددة مدن الدوالء
العاطفي لدى مو في المديرية العامة للجمارك تجاه المديرية.
 .3الددوالء المعيدداري تجدداه المنظمددة :عوضووهو ل و ا الهت و

أ وون عمووي ات وو لك لوول الرا ووا

وال شرون والدي ا وال شرون وال الث ن وال يل ا وال الث ني وعقدم الجدو

م ( )23/3ويم

الهو س و التدووي ل واال تووراف اله يووي أ اري وويت أفووراد عيعووا الد اسووا عإووم عمووي ات ل و ا
الهت

الفرعلي هي عقودم الجودو

وم ( )24/3وويئج اخوموي ت أ ويدأ ال يعوا لكشو .تودى

ت افقا الهدوميعا آ ائهم عإم فقرات الهت

الفرعول ال يلوا لإهتو

61

ال وي ل وعإوم يتول لو ا

الهت

الفرعل شكل إرهيلل (تم الو مير عو الد را الكإيا لإهت

ااري ا عإم ال مي ات ا

تو خوال رهون د رويت

ا).

الجدول ( :) 43/3قيم المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري إلجابات المستقصى آرائهم على عبارات المحور الفرعي الخاا
بالوالء المعياري للموارد البشرية تجاه المنظمة.

رقم العبارة

(المحور الثاني :الوالء)

حجم

المتوسط

االنحراف

فت ى ال مي ف

العينة

الحسابي

المعياري

المحور الفرعي الثالث :الوالء المعياري تجاه المنظمة
أ ف

42

ترا عهإل فل تدعرعا الجهي ا ال يتا طيلهي الوتقج يل هل فيهي.

98

3.78

.990

47

أعومر أن الوزاتل يلمقيء فل تدعرعا الجهي ا ال يتا ل الوزام أخال ل.

98

3.64

1.038

31

أش ر أن لدأ الوزام أ لالسوهرا يل هل فل تدعرعا الجهي ا ال يتا.

98

3.67

.939

33

أسوهر فل عهإل التيلل وم ال أت رض ال وقيد اوخرعو إذا تر ج ال هل.

98

2.38

.819

الوالء المعياري

98

13.4694

2.32514

كامل المحور
الفرعي

الجدول ( :) 42/3نتائج اختبار ت أحادي العينة لتحري آراء المشاركين في اإلجابة على عبارات المحور الفرعي الخاا بالوالء
المعياري.
One-Sample Test
Test Value = 3

الداللة اإلحصائية
95% Confidence Interval
of the Difference
Upper

Lower

Mean

Sig.

Difference

)(2-tailed

Df

T

يوجد داللة باتجاه الموافقة

.97

.58

.776

.000

97

7.755

الفقرة الرابعة والعشرون

يوجد داللة باتجاه الموافقة

.85

.43

.643

.000

97

6.131

الفقرة السابعة والعشرون

يوجد داللة باتجاه الموافقة

.86

.49

.673

.000

97

7.099

الفقرة الثالثون

يوجد داللة باتجاه عدم الموافقة

-.46

-.79

-.622

.000

97

-7.526

الفقرة الثالثة والثالثون

يوجد داللة باتجاه الموافقة

1.9355

1.0032

1.46939

.000

97

6.256

كامل المحور الفرعي

ال

أن الهدوقصم آ ائهم د وافق ا عإوم رهيون عموي ات تتو

الو الء اله يوي أي توي عودا

ال مي ف ا خيرف و د يّو اخومي ت أ يدأ ال يعا ور د في ق ر لرأ تيا وين تو سو ااري وا
عإووم تجهوول تتو

الو الء اله يووي أ أ موور يلهقي ووا توون د رووا التيوويد و يلووويلل عهكووو االسوووعويج

بوجود درجة جيدة من الوالء المعياري لدى مو في المديرية العامة للجمارك تجاه المديرية.
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اختبار فرضيات الدراسة:

 0-2-3الفرضية الرئيسية األولى :يوجدد تدأثير دو داللدة معنويدة للدنمط التدوجيهي – كدنمط مدن
األنماط القيادية وفقا ً لنظرية (المسار – الهددف) فدي مديريدة الجمدارك العامدة – دمشدق
على الوالء التنظيمي للعداملين ضدمن المديريدة ،ويتفدرع عدن هدذه الفرضدية الفرضديات
الفرعية اآلتية:
 1-1-4-3ع رد تأثير ذو داللا ت ع عا لإعه الو ريهل – عه تو ا هيط القييدعا وفقي ً لعظرعا
(الهدي – الهودف) فول تدعرعوا الجهوي ا ال يتوا – دتشو عإوم الو الء االسووهرا أ
لإه ظفيو ال يتإيو عهو الهدعرعا.
 2-1-4-3ع رد تأثير ذو داللا ت ع عا لإعه الو ريهل – عه تو ا هيط القييدعا وفقي ً لعظرعا
(الهدووي – الهوودف) فوول تدعرعووا الجهووي ا ال يتووا – دتشوو عإووم الوو الء ال وويطفل
لإه ظفيو ال يتإيو عهو الهدعرعا.
 3-1-4-3ع رد تأثير ذو داللا ت ع عا لإعه الو ريهل – عه تو ا هيط القييدعا وفقي ً لعظرعا
(الهدووي – الهوودف) فوول تدعرعووا الجهووي ا ال يتووا – دتش و عإووم ال و الء اله يووي أ
لإه ظفيو ال يتإيو عهو الهدعرعا.
سووعق م أوالً د اسووا ت وويتالت اال تموويط يرس و ن  Pearson’s correlationوويو إري وويت
الهدوقصم آ ائهم عإم تجهل الهت

الفرعل الهو إو

ويلعه الوو ريهل وعه

يويدأ وإري ويتهم

عإم الهتيو ال الثا الفرعيا ال ي ا ويل الء الوعظيهول توو رهوا أخورى وتوو ثوم سوعق م و رراء
اخومي اال تودا المدوي  Simple regressionوالو أ سيوضوهو اخوموي توأثير الوعه الوو ريهل
هوغير تدوقل فل ل ه تو أ هيط ال الء هوغيرات تي ا.
عميو الجودو
تت

وم ( )25/3يهوا وداللوا ت ويتالت اال تمويط ويو إري ويت الهدوقصوم آ ائهوم عإوم

العه الو ريهل و ل تت

تو الهتيو الفرعيا ال الثا ال ي ا يل الء الوعظيهل

الجدول ( :) 42/3يبين قيمة وداللة معامالت االرتباط بيرسون بين إجابات المستقصى آرائهم على محور النمط التوجيهي
من جهة وإجاباتهم على كل محور من محاور الوالء التنظيمي من جهة أخرى.
العه الو ريهل
1

Pearson Correlation
)Sig. (2-tailed

98

N

**.324

Pearson Correlation

.001

)Sig. (2-tailed

98

N

*.240

Pearson Correlation
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العه الو ريهل

ال الء االسوهرا أ

ال الء ال يطفل

.017

)Sig. (2-tailed

98

N

**.312

Pearson Correlation

.002

)Sig. (2-tailed

98

N

ال الء اله يي أ

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

دوعوج تو خال الجدو


م ( )25/3تي عإل:

ور و د ا تموويط إعجووي ل (طووردأ) تو س و الشوودف وذو ت ع عووا إ صوويئيا وويو تتوو
الو ريهل وتت

الووعه

ال الء االسوهرا أي يوا إغوج يهوا ت يتول اال تمويط  0.324ولول ذات

ت ع عا إ صيئيا ععد تدو ى داللا .0.05


ور د ا تميط إعجي ل (طردأ) ع ي .الشودف ولكعوه ذو ت ع عوا إ صويئيا ويو تتو
الو و ريهل وتت و

الوعه

ال و الء ال وويطفلي يووا إغووج يهووا ت يتوول اال تموويط  0.240ولوول ذات

ت ع عا إ صيئيا ععد تدو ى داللا .0.05


ور د ا تميط إعجي ل (طردأ) تو س الشدف وتهم تو العي يا اا صيئيا ويو تتو
الو و ريهل وتت و

الوعه

ال و الء اله يووي أي يووا إغووج يهووا ت يتوول اال تموويط  0.312ولوول ذات

ت ع عا إ صيئيا ععد تدو ى داللا .0.05
إذاً عهكو الق

ر د ا تميط ر لرأ يو تت

العه الو ريهل عه

ييدأ سيئد تو رهوا

وت وإوو .الهتوويو الفرعيووا ال الثووا لإ و الء الوعظيهوول (ال و الء االسوووهرا أ – ال و الء ال وويطفل –
ال الء اله يي أ)ي ولد اسا أثر إتميع العه الو ريهل وعه

يويدأ سويئد فول ول هو توو أ هويط

ال الء لإهعظها ص ف تدوقإا هعي وطمي اخومي اال تدا المدي

هي عميو الشرح الويلل.

 اختبار الفرضية الفرعية األولى :يوجد تأثير دو داللة معنوية للنمط التوجيهي – كنمط مدن
األنماط القيادية وفقا ً لنظرية (المسار – الهدف) في مديرية الجمارك العامة – دمشق علدى
الوالء االستمراري للمو فين العاملين ضمن المديرية.
 يمكن لنا تحديد المتغير المستقل والمتغير التابع في هذه الفرضية على الشكل التالي:
 المتغير المستقل :النمط التوجيهي كنمط قيادي سائد في المديرية.
 المتغير التابع :الوالء االستمراري للمو فين العاملين في المديرية.
عموويو الجوودو

ووم ( )26/3ت يتوول الوتدعوود ال وويص عه و ذج اال توودا المدووي والووول إغووج

 0.105ول ا عد عإم أن ه ذج اال تدا عفدر  %10.5تو الوميعو التي ول فول الهوغيور الووي ن
و يلويلل عه كو الق

أن اسو دام العه الو ريهل عه

ييدأ سيئد فل ييدف اله ا د المشورعا فول

الهدعرعا عفدر  %10.5تو الوميعو التي ل فل والئهم االسوهرا أ تجيه الهدعرعا.
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الجدول ( :) 46/3ويبين قيمة معامل التحديد لنمودج االنحدار البسيط الخاا بدراسة أثر النمط القيادي التوجيهي في الوالء
االستمراري للمو ف.
Model Summary
Std. Error of

Adjusted R

the Estimate

Square

2.55965

.095

R

R Square
a

.105

Mode
l
1

.324

العه الو ريهل a. Predictors: (Constant),

وم ( )27/3يهوا إ صويئيا فيشور والوول ت ومور اله ع عوا اا صويئيا لعهو ذج

وعميو الجدو

اال تدا المدي وال أ عد س ال ال ا يو الوعه الوو ريهل والو الء االسووهرا أ و ود إغوج يهوا
ل ه اا صيئيا  11.22ولل ذات ت ع عا إ صيئيا ر لرعا ععود تدوو ى داللوا  0.05ولو ا عود
عإم أن ه ذج اال تدا المدي تهم إ صيئيي ً و يلويلل عهكو االسوعويج أن العه الو ريهل وعه
ييدأ سيئد عإ ب دو اً ليتي ً وذو ت ع عا إ صيئيا فل الوعمش ويل الء االسووهرا أ لإهو ظفيو تجويه
الهدعرعا.
الجدول ( :) 47/3األهمية اإلحصائية لنمودج االنحدار البسيط الخاا بدراسة أثر النمط القيادي التوجيهي في الوالء االستمراري
للمو ف.
ANOVAb
Sig.

F

Mean Square

Df

.001a

11.221

Sum of

Model

Squares

73.517

1

73.517

Regression

6.552

96

628.973

Residual

97

702.490

Total

1

العه الو ريهل a. Predictors: (Constant),
ال الء االسوهرا أ b. Dependent Variable:

 إذاً رف

فرعويا ال ودم و قمول الفرعويا المدعإوا الوول تقو

رو د توأثير دو داللدة معنويدة

للنمط التوجيهي – كنمط من األنماط القيادية وفقا ً لنظريدة (المسدار – الهددف) فدي مديريدة
الجمارك العامة – دمشق على الوالء االستمراري للمو فين العاملين ضمن المديرية.
م ( )29/3جم تأثير العه الو ريهل عإم ال الء االسوهرا أ لإه ظفيوي وعهكوو

عميو الجدو

وي ا ت يدلا اال تدا لإ ال ا الهد وسا عإم الشكل الويلل:
الوالء االستمراري للمو فين في مديرية الجمارك العامة
= ( × 1.422 + 7.138النمط التوجيهي).
الجدول ( :)48/3ثوابت معادلة نمودج االنحدار البسيط الخاا بدراسة أثر النمط القيادي التوجيهي في الوالء االستمراري للمو ف.
Coefficientsa
Sig.

T

Standardized
Coefficients

Unstandardized Coefficients
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Model

4.270
.324

3.350

Beta

Std. Error

B

1.648

7.038

)(Constant

.076

.255

العه الو ريهل

1
1

ال الء االسوهرا أ b. Dependent Variable:

مالحظدة هامدة :تدم تقددير الدنمط التدوجيهي مدن خددالل مجمدوع درجدات إجابدة المستقصدى آرائهدم علدى العبددارات
الستة الممثلة لظ ضمن االستبيان وبالتالي فإن الحدد األدندى المحتمدل لهدذا المقيداس هدو سدتة (ال موافقدة مطلقدة
على كل العبارات الستة للمحور) والحد األقصى هو ( 31موافقة مطلقة علدى كدل العبدارات السدتة للمحدور) .أمدا
محور الوالء االستمراري فهو يتكون من  2عبارات فقط وبالتالي فإن قيمتظ تتراوح بين  2و .41

 اختبار الفرضية الفرعية الثانية :يوجد تأثير دو داللة معنوية للنمط التوجيهي – كنمط مدن
األنماط القيادية وفقا ً لنظرية (المسار – الهدف) في مديرية الجمارك العامة – دمشق علدى
الوالء العاطفي للمو فين العاملين ضمن المديرية.
 يمكن لنا تحديد المتغير المستقل والمتغير التابع في هذه الفرضية على الشكل التالي:
 المتغير المستقل :النمط التوجيهي كنمط قيادي سائد في المديرية.
 المتغير التابع :الوالء العاطفي للمو فين العاملين في المديرية.
عميو الجدو

م ( ) 28/3ت يتل الوتدعود ال ويص عهو ذج اال تودا المدوي والوول إغوج 0.059

ول ا عد عإم أن ه ذج اال تدا عفدر  %5.9توو الومويعو التي ول فول الهوغيور الووي ن و يلوويلل
عهكو الق

ييدأ سيئد فل ييدف اله ا د المشرعا فل الهدعرعوا

أن اسو دام العه الو ريهل عه

عفدر  %5.9تو الوميعو التي ل فل والئهم ال يطفل تجيه الهدعرعا.
الجدول ( :) 49/3ويبين قيمة معامل التحديد لنمودج االنحدار البسيط الخاا بدراسة أثر النمط القيادي التوجيهي في الوالء العاطفي
للمو ف.
Model Summary
Std. Error of

Adjusted R

the Estimate

Square

3.30061

.048

R Square

R

.058

.240a

Mode
l
1

العه الو ريهل a. Predictors: (Constant),

وعميو الجدو

وم ( )30/3يهوا إ صويئيا فيشور والوول ت ومور اله ع عوا اا صويئيا لعهو ذج

اال تدا المدي وال أ عد س ال ال ا يو العه الو ريهل والو الء ال ويطفل و ود إغوج يهوا لو ه
اا صيئيا  5.99ولل ذات ت ع عا إ صيئيا ر لرعا ععد تدو ى داللا  0.05ول ا عد عإم أن
ه ذج اال تدا المدي تهم إ صيئيي ً و يلويلل عهكو االسووعويج وأن الوعه الوو ريهل وعه

يويدأ

سيئد عإ ب دو اً ليتي ً وذو ت ع عا إ صيئيا فل الوعمش يل الء ال يطفل لإه ظفيو تجيه الهدعرعا.
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الجدول ( :) 31/3األهمية اإلحصائية لنمودج االنحدار البسيط الخاا بدراسة أثر النمط القيادي التوجيهي في الوالء العاطفي
للمو ف.
ANOVAb
Sig.

F

Mean Square

Df

.017a

5.880

Sum of

Model

Squares

64.062

1

64.062

Regression

10.894

96

1045.826

Residual

97

1109.888

Total

1

العه الو ريهل a. Predictors: (Constant),
ال الء ال يطفل b. Dependent Variable:

 إذاً رف

فرعويا ال ودم و قمول الفرعويا المدعإوا الوول تقو

رو د توأثير دو داللدة معنويدة

للنمط التوجيهي – كنمط من األنماط القيادية وفقا ً لنظريدة (المسدار – الهددف) فدي مديريدة
الجمارك العامة – دمشق على الوالء العاطفي للمو فين العاملين ضمن المديرية.
عميو الجودو

وم ( )31/3جوم توأثير الوعه الوو ريهل عإوم الو الء ال ويطفل لإهو ظفيوي وعهكوو

وي ا ت يدلا اال تدا لإ ال ا الهد وسا عإم الشكل الويلل:
الوالء العاطفي للمو فين في مديرية الجمارك العامة
= ( × 1.438 + 9.427النمط التوجيهي).
الجدول ( :) 30/3ثوابت معادلة نمودج االنحدار البسيط الخاا بدراسة أثر النمط القيادي التوجيهي في الوالء العاطفي للمو ف.
Coefficientsa
Standardized
T

Sig.

4.351
2.425

.240

Coefficients

Unstandardized Coefficients
Model

Beta

Std. Error

B

2.125

9.247

)(Constant

.098

.238

العه الو ريهل

1

ال الء ال يطفل b. Dependent Variable:

 اختبار الفرضية الفرعية الثالثة :يوجد تأثير دو داللة معنوية للنمط التوجيهي – كنمط مدن
األنماط القيادية وفقا ً لنظرية (المسار – الهدف) في مديرية الجمارك العامة – دمشق علدى
الوالء المعياري للمو فين العاملين ضمن المديرية..
 يمكن لنا تحديد المتغير المستقل والمتغير التابع في هذه الفرضية على الشكل التالي:
 المتغير المستقل :النمط التوجيهي كنمط قيادي سائد في المديرية.
 المتغير التابع :الوالء المعياري للمو فين العاملين في المديرية.
عميو الجدو

م ( ) 32/3ت يتل الوتدعود ال ويص عهو ذج اال تودا المدوي والوول إغوج 0.087

ول ا عد عإم أن ه ذج اال تدا عفدر  %8.7توو الومويعو التي ول فول الهوغيور الووي ن و يلوويلل
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1

عهكو الق

ييدأ سيئد فل ييدف اله ا د المشرعا فل الهدعرعوا

أن اسو دام العه الو ريهل عه

عفدر  %8.7تو الوميعو التي ل فل والئهم اله يي أ تجيه الهدعرعا.
الجدول ( :) 34/3ويبين قيمة معامل التحديد لنمودج االنحدار البسيط الخاا بدراسة أثر النمط القيادي التوجيهي في الوالء المعياري
للمو ف.
Model Summary
Std. Error of

Adjusted R

the Estimate

Square

2.22069

.088

R

R Square
a

.097

Mode
l
1

.312

العه الو ريهل a. Predictors: (Constant),

وم ( )33/3يهوا إ صويئيا فيشور والوول ت ومور اله ع عوا اا صويئيا لعهو ذج

وعميو الجدو

اال تدا المدي وال أ عد س ال ال ا يو العه الو ريهل وال الء اله يي أ و ود إغوج يهوا لو ه
اا صيئيا  10.34ولل ذات ت ع عا إ صيئيا ر لرعا ععد تدو ى داللا  0.05ولو ا عود عإوم
أن هو ذج اال توودا المدووي تهووم إ صوويئيي ً و يلووويلل عهكووو االسوووعويج ووأن الووعه الوو ريهل ووعه
ييدأ سويئد عإ وب دو اً ليتوي ً وذو ت ع عوا إ صويئيا فول الوعموش ويل الء اله يوي أ لإهو ظفيو تجويه
الهدعرعا.
الجدول ( :) 33/3األهمية اإلحصائية لنمودج االنحدار البسيط الخاا بدراسة أثر النمط القيادي التوجيهي في الوالء المعياري
للمو ف.
ANOVAb
Sig.

F

Mean Square

Df

.002a

10.339

Sum of

Model

Squares

50.986

1

50.986

Regression

4.931

96

473.422

Residual

97

524.408

Total

1

العه الو ريهل a. Predictors: (Constant),
ال الء اله يي أ b. Dependent Variable:

 إذاً رف

فرعويا ال ودم و قمول الفرعويا المدعإوا الوول تقو

رو د توأثير دو داللدة معنويدة

للنمط التوجيهي – كنمط من األنماط القيادية وفقا ً لنظريدة (المسدار – الهددف) فدي مديريدة
الجمارك العامة – دمشق على الوالء المعياري للمو فين العاملين ضمن المديرية.
عموويو الجوودو

ووم ( )34/3جووم تووأثير الووعه الو و ريهل عإووم ال و الء اله يووي أ لإه و ظفيوي

وعهكو وي ا ت يدلا اال تدا لإ ال ا الهد وسا عإم الشكل الويلل:
الوالء المعياري للمو فين في مديرية الجمارك العامة
= ( × 1.404 + 8.949النمط التوجيهي).
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الجدول ( :) 32/3ثوابت معادلة نمودج االنحدار البسيط الخاا بدراسة أثر النمط القيادي التوجيهي في الوالء المعياري للمو ف.
Coefficientsa
Standardized
Sig.

Coefficients

T

6.245
3.215

Unstandardized Coefficients

.312

Model

Beta

Std. Error

B

1.430

8.929

)(Constant

.066

.212

العه الو ريهل

1
1

ال الء اله يي أ b. Dependent Variable:

 4-2-3الفرضددية الرئيسددية الثانيددة :يوجددد تددأثير دو داللددة معنويددة للددنمط المسدداند – كددنمط مددن
األنماط القيادية وفقا ً لنظرية (المسار – الهدف) في مديرية الجمارك العامدة – دمشدق
على الوالء التنظيمي للعاملين ضمن المديرية ،ويتفرع عدن هدذه الفرضدية الفرضديات
الفرعية اآلتية:
 1-2-4-3ع رد تأثير ذو داللا ت ع عا لإعه الهدي د – عه توو ا هويط القييدعوا وفقوي ً لعظرعوا
(الهدي – الهودف) فول تدعرعوا الجهوي ا ال يتوا – دتشو عإوم الو الء االسووهرا أ
لإه ظفيو ال يتإيو عهو الهدعرعا.
 2-2-4-3ع رد تأثير ذو داللا ت ع عا لإعه الهدي د – عه توو ا هويط القييدعوا وفقوي ً لعظرعوا
(الهدووي – الهوودف) فوول تدعرعووا الجهووي ا ال يتووا – دتشوو عإووم الوو الء ال وويطفل
لإه ظفيو ال يتإيو عهو الهدعرعا.
 3-2-4-3ع رد تأثير ذو داللا ت ع عا لإعه الهدي د – عه توو ا هويط القييدعوا وفقوي ً لعظرعوا
(الهدووي – الهوودف) فوول تدعرعووا الجهووي ا ال يتووا – دتش و عإووم ال و الء اله يووي أ
لإه ظفيو ال يتإيو عهو الهدعرعا.
سعق م هي سم

د اسا ت يتالت اال تميط يرس ن  Pearson’s correlationويو إري ويت

الهدوقصم آ ائهم عإم تجهل الهت

الفرعل الهو إ

يلعه الهدي د عه

ييدأ وإري يتهم عإم

الهتيو ال الثا الفرعيا ال ي ا يل الء الوعظيهل تو رها أخرى وتو ثوم سوعق م و رراء اخوموي
اال توودا المدووي  Simple regressionوالو أ سيوضووهو اخومووي تووأثير الووعه الهدووي د هوغيوور
تدوقل فل ل ه تو أ هيط ال الء هوغيرات تي ا.
عميو الجودو
تت

وم ( )35/3يهوا وداللوا ت ويتالت اال تمويط ويو إري ويت الهدوقصوم آ ائهوم عإوم

العه الهدي د و ل تت

تو الهتيو الفرعيا ال الثا ال ي ا يل الء الوعظيهل.
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الجدول ( :) 32/3يبين قيمة وداللة معامالت االرتباط بيرسون بين إجابات المستقصى آرائهم على محور النمط المساند
من جهة وإجاباتهم على كل محور من محاور الوالء التنظيمي من جهة أخرى.
العه الهدي د
Pearson Correlation

1

العه الهدي د

)Sig. (2-tailed
98

N

**.261

Pearson Correlation

.009

)Sig. (2-tailed

98

N

**.335

Pearson Correlation

.001

)Sig. (2-tailed

98

N

**.363

Pearson Correlation

.000

)Sig. (2-tailed

98

N

ال الء االسوهرا أ

ال الء ال يطفل

ال الء اله يي أ

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

دوعوج تو خال الجدو


م ( )35/3تي عإل:

ور د ا تميط إعجي ل (طردأ) ع ي .الشودف ولكعوه ذو ت ع عوا إ صويئيا ويو تتو
الهدووي د وتتو

الوعه

الو الء االسوووهرا أي يووا إغووج يهووا ت يتوول اال تموويط  0.261ولوول ذات

ت ع عا إ صيئيا ععد تدو ى داللا .0.05


ور د ا تميط إعجي ل (طردأ) تو س الشدف وذو ت ع عا إ صيئيا يو تت
وتتووو

العه الهدي د

الووو الء ال ووويطفلي يوووا إغوووج يهوووا ت يتووول اال تمووويط  0.335ولووول ذات ت ع عوووا

إ صيئيا ععد تدو ى داللا .0.05


ور د ا تميط إعجي ل (طردأ) تو س الشدف وتهم تو العي يا اا صيئيا ويو تتو
الهدي د وتت

الوعه

ال الء اله يي أي يا إغج يها ت يتل اال تميط  0.363ولل ذات ت ع عا

إ صيئيا ععد تدو ى داللا .0.05
و يلويلل عهكو لعي الق

ر د ا تميط ر لرأ ويو تتو

الوعه الهدوي د وعه

يويدأ سويئد

تو رها وت وإ .الهتيو الفرعيا ال الثا لإ الء الوعظيهل (ال الء االسوهرا أ – ال الء ال يطفل
– ال الء اله يي أ)ي ولد اسا أثر إتميع العه الهدي د وعه

يويدأ سويئد فول ول هو توو أ هويط

ال الء لإهعظها ص ف تدوقإا هعي وطمي اخومي اال تدا المدي
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هي عميو ال رض الويلل.

 اختبار الفرضية الفرعية األولى :يوجد تأثير دو داللدة معنويدة للدنمط المسداند – كدنمط مدن
األنماط القيادية وفقا ً لنظرية (المسار – الهدف) في مديرية الجمارك العامة – دمشق علدى
الوالء االستمراري للمو فين العاملين ضمن المديرية.
 يمكن لنا تحديد المتغير المستقل والمتغير التابع في هذه الفرضية على الشكل التالي:
 المتغير المستقل :النمط المساند كنمط قيادي سائد في المديرية.
 المتغير التابع :الوالء االستمراري للمو فين العاملين في المديرية.
إغج يها ت يتل الوتدعد  0.069ول ا دليل عإم أن اسو دام العه الهدي د عه

ييدأ سيئد

فل ييدف اله ا د المشرعا فل الهدعرعا عفدر  %6.9تو الومويعو التي ول فول والئهوم االسووهرا أ
تجيه الهدعرعا.
الجدول ( :) 36/3ويبين قيمة معامل التحديد لنمودج االنحدار البسيط الخاا بدراسة أثر النمط القيادي المساند في الوالء
االستمراري للمو ف.
Model Summary
Std. Error of

Adjusted R

the Estimate

Square

2.61120

.059

R Square

R

.068

.261a

Mode
l
1

العه الهدي د a. Predictors: (Constant),

و هي ل تميو فل الجدو

م ( )37/3إغوج يهوا إ صويئيا فيشور  7.03ولول ذات ت ع عوا

إ صوويئيا ر لرع وا ععوود تدووو ى داللووا  0.05ول و ا عوود عإووم أن ه و ذج اال توودا المدووي تهووم
إ صيئيي ً و يلويلل عهكو االسووعويج وأن الوعه الهدوي د وعه

يويدأ سويئد لوه أثور لويم وذو ت ع عوا

إ صيئيا فل ال الء االسوهرا أ لإه ظفيو تجيه الهدعرعا.
الجدول ( :)37/3األهمية اإلحصائية لنمودج االنحدار البسيط الخاا بدراسة أثر النمط القيادي المساند في الوالء االستمراري
للمو ف.
ANOVAb
Sig.

F

Mean Square

Df

.009a

7.029

Sum of
Squares

Model

47.924

1

47.924

Regression

6.818

96

654.565

Residual

97

702.490

Total

العه الهدي د a. Predictors: (Constant),
ال الء االسوهرا أ b. Dependent Variable:
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1

 إذاً رف

رو د توأثير دو داللدة معنويدة

فرعويا ال ودم و قمول الفرعويا المدعإوا الوول تقو

للنمط المسداند – كدنمط مدن األنمداط القياديدة وفقدا ً لنظريدة (المسدار – الهددف) فدي مديريدة
الجمارك العامة – دمشق على الوالء االستمراري للمو فين العاملين ضمن المديرية.
عموويو الجوودو

ووم ( )39/3تقوودا تووأثير الووعه الهدووي د عإووم الو الء االسوووهرا أ لإهو ظفيوي

وعهكو وي ا ت يدلا اال تدا لإ ال ا الهد وسا عإم الشكل الويلل:
الوالء االستمراري للمو فين في مديرية الجمارك العامة
= ( × 1.412 + 8.633النمط المساند).
الجدول ( :) 38/3ثوابت معادلة نمودج االنحدار البسيط الخاا بدراسة أثر النمط القيادي المساند في الوالء االستمراري للمو ف.
Coefficientsa
Standardized
Sig.

T

5.839
2.651

.261

Coefficients

Unstandardized Coefficients
Model

Beta

Std. Error

B

1.479

8.633

)(Constant

.077

.204

العه الهدي د

1
1

ال الء االسوهرا أ b. Dependent Variable:

 اختبار الفرضية الفرعية الثانية :يوجد تأثير دو داللدة معنويدة للدنمط المسداند – كدنمط مدن
األنماط القيادية وفقا ً لنظرية (المسار – الهدف) في مديرية الجمارك العامة – دمشق علدى
الوالء العاطفي للمو فين العاملين ضمن المديرية.
 يمكن لنا تحديد المتغير المستقل والمتغير التابع في هذه الفرضية على الشكل التالي:
 المتغير المستقل :النمط المساند كنمط قيادي سائد في المديرية.
 المتغير التابع :الوالء العاطفي للمو فين العاملين في المديرية.
إغج يها ت يتل الوتدعد  0.112هي ل ت ع فل الجدو
اسو دام العه الهدي د عه

م ( )38/3ول ا دليل عإم أن

ييدأ سيئد فل ييدف اله ا د المشرعا فل الهدعرعا عفدر  %11.2تو

الوميعو التي ل فل والئهم ال يطفل تجيه الهدعرعا.
الجدول ( :)39/3ويبين قيمة معامل التحد يد لنمودج االنحدار البسيط الخاا بدراسة أثر النمط القيادي المساند في الوالء العاطفي
للمو ف.
Model Summary
Std. Error of

Adjusted R

the Estimate

Square

3.20362

.103

R Square

R

.112

.335a

Mode
l
1

العه الهدي د a. Predictors: (Constant),

و هي ل تميو فل الجدو

م ( )40/3إغج يها إ صيئيا فيشر  12.14ولول ذات ت ع عوا

إ صوويئيا ر لرعووا ععوود تدووو ى داللووا  0.05ول و ا عوود عإووم أن ه و ذج اال توودا المدووي تهووم
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إ صيئيي ً و يلويلل عهكو االسووعويج وأن الوعه الهدوي د وعه

يويدأ سويئد لوه أثور لويم وذو ت ع عوا

إ صيئيا فل ال الء ال يطفل لإه ظفيو تجيه الهدعرعا.
الجدول ( :) 21/3األهمية اإلحصائية لنمودج االنحدار البسيط الخاا بدراسة أثر النمط القيادي المساند في الوالء العاطفي للمو ف.
ANOVAb
Sig.

F

Mean Square

Df

.001a

12.143

Sum of

Model

Squares

124.625

1

124.625

Regression

10.263

96

985.262

Residual

97

1109.888

Total

1

العه الهدي د a. Predictors: (Constant),
ال الء ال يطفل b. Dependent Variable:

 إذاً رف

فرعويا ال ودم و قمول الفرعويا المدعإوا الوول تقو

رو د توأثير دو داللدة معنويدة

للددنمط المسدداند – كددنمط مددن األنمدداط القياديددة وفق دا ً لنظريددة المسددار – الهدددف فددي مديريددة
الجمارك العامة – دمشق على الوالء العاطفي للمو فين العاملين ضمن المديرية.
عميو الجدو

م ( )41/3تقدا تأثير العه الهدي د عإم الو الء ال ويطفل لإهو ظفيوي وعهكوو

وي ا ت يدلا اال تدا لإ ال ا الهد وسا عإم الشكل الويلل:
الوالء العاطفي للمو فين في مديرية الجمارك العامة
= ( × 1.348 + 8.007النمط المساند).
الجدول ( :) 20/3ثوابت معادلة نمودج االنحدار البسيط الخاا بدراسة أثر النمط القيادي المساند في الوالء العاطفي للمو ف.
Coefficientsa
Standardized
Sig.

T

4.475
3.485

.335

Coefficients

Unstandardized Coefficients
Model

Beta

Std. Error

B

1.814

8.117

)(Constant

.094

.328

العه الهدي د

1

ال الء ال يطفل b. Dependent Variable:

 اختبار الفرضية الفرعية الثالثة :يوجد تدأثير دو داللدة معنويدة للدنمط المسداند – كدنمط مدن
األنماط القيادية وفقا ً لنظرية (المسار – الهدف) في مديرية الجمارك العامة – دمشق علدى
الوالء المعياري للمو فين العاملين ضمن المديرية.
 يمكن لنا تحديد المتغير المستقل والمتغير التابع في هذه الفرضية على الشكل التالي:
 المتغير المستقل :النمط المساند كنمط قيادي سائد في المديرية.
 المتغير التابع :الوالء المعياري للمو فين العاملين في المديرية.
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1

إغج يها ت يتل الوتدعد  0.131هي ل ت ع فل الجدو
اسو دام العه الهدي د عه

م ( )42/3ول ا دليل عإم أن

ييدأ سيئد فل ييدف اله ا د المشرعا فل الهدعرعا عفدر  %13.1تو

الوميعو التي ل فل والئهم اله يي أ تجيه الهدعرعا.
الجدول ( :) 24/3ويبين قيمة معامل التحديد لنمودج االنحدار البسيط الخاا بدراسة أثر النمط القيادي المساند في الوالء المعياري
للمو ف.
Model Summary
Std. Error of

Adjusted R

the Estimate

Square

2.17823

.122

R

R Square
a

.131

Mode
l
1

.363

العه الهدي د a. Predictors: (Constant),

و هي ل تميو فل الجدو

م ( )43/3إغج يها إ صيئيا فيشر  14.53ولول ذات ت ع عوا

إ صوويئيا ر لرعووا ععوود تدووو ى داللووا  0.05ول و ا عوود عإووم أن ه و ذج اال توودا المدووي تهووم
إ صيئيي ً و يلويلل عهكو االسووعويج وأن الوعه الهدوي د وعه

يويدأ سويئد لوه أثور لويم وذو ت ع عوا

إ صيئيا فل ال الء اله يي أ لإه ظفيو تجيه الهدعرعا.
الجدول ( :) 23/3األهمية اإلحصائية لنمودج االنحدار البسيط الخاا بدراسة أثر النمط القيادي المساند في الوالء المعياري للمو ف.
ANOVAb
Sig.

F

Mean Square

Df

.000a

14.525

Sum of

Model

Squares

68.917

1

68.917

Regression

4.745

96

455.491

Residual

97

524.408

Total

1

العه الهدي د a. Predictors: (Constant),
ال الء اله يي أ b. Dependent Variable:

 إذاً رف

فرعويا ال ودم و قمول الفرعويا المدعإوا الوول تقو

رو د توأثير دو داللدة معنويدة

للنمط المسداند – كدنمط مدن األنمداط القياديدة وفقدا ً لنظريدة (المسدار – الهددف) فدي مديريدة
الجمارك العامة – دمشق على الوالء المعياري للمو فين العاملين ضمن المديرية.
عميو الجدو

م ( )44/3تقدا تأثير العه الهدي د عإم ال الء اله يي أ لإهو ظفيوي وعهكوو

وي ا ت يدلا اال تدا لإ ال ا الهد وسا عإم الشكل الويلل:
الوالء المعياري للمو فين في مديرية الجمارك العامة
= ( × 1.422 + 8.822النمط المساند).

الجدول ( :) 22/3ثوابت معادلة نمودج االنحدار البسيط الخاا بدراسة أثر النمط القيادي المساند في الوالء المعياري للمو ف.
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Coefficientsa
Standardized
Sig.

Coefficients

T

7.171
3.811

.363

Unstandardized Coefficients
Model

Beta

Std. Error

B

1.233

8.844

)(Constant

.064

.244

العه الهدي د

1
1

ال الء اله يي أ b. Dependent Variable:

 3-2-3الفرضددية الرئيسددية الثالثددة :يوجددد تددأثير دو داللددة معنويددة للددنمط المشددارك – كددنمط مددن
األنماط القيادية وفقا ً لنظرية (المسار – الهدف) في مديرية الجمارك العامدة – دمشدق
على الوالء التنظيمي للعاملين ضمن المديرية ،ويتفرع عدن هدذه الفرضدية الفرضديات
الفرعية اآلتية:
 1-3-4-3ع رد تأثير ذو داللا ت ع عا لإعه الهشي ا – عه تو ا هيط القييدعا وفقي ً لعظرعوا
(الهدي – الهودف) فول تدعرعوا الجهوي ا ال يتوا – دتشو عإوم الو الء االسووهرا أ
لإه ظفيو ال يتإيو عهو الهدعرعا.
 2-3-4-3ع رد تأثير ذو داللا ت ع عا لإعه الهشي ا – عه تو ا هيط القييدعا وفقي ً لعظرعوا
(الهدووي – الهوودف) فوول تدعرعووا الجهووي ا ال يتووا – دتشوو عإووم الوو الء ال وويطفل
لإه ظفيو ال يتإيو عهو الهدعرعا.
 3-3-4-3ع رد تأثير ذو داللا ت ع عا لإعه الهشي ا – عه تو ا هيط القييدعا وفقي ً لعظرعوا
(الهدووي – الهوودف) فوول تدعرعووا الجهووي ا ال يتووا – دتش و عإووم ال و الء اله يووي أ
لإه ظفيو ال يتإيو عهو الهدعرعا.
و ووعفس الطرعقووا الووول اتم ووج فوول اخومووي الفرعووييت الدووي قاي سووعق م أوالً د اسووا ت وويتالت
اال تموويط يرسو ن وويو إري وويت الهدوقصووم آ ائهووم عإووم تجهوول الهتو
الهشي ا عه

الفرعوول الهو إو

وويلعه

ييدأ وإري يتهم عإم الهتيو ال الثا الفرعيا ال ي ا يل الء الوعظيهل توو رهوا

أخرى وتو ثم سوعق م و رراء اخوموي اال تودا المدوي  Simple regressionوالو أ سيوضوهو
اخومي تأثير العه الهشي ا هوغير تدوقل فل ل ه تو أ هيط ال الء هوغيرات تي ا.
عميو الجودو
تت

وم ( )45/3يهوا وداللوا ت ويتالت اال تمويط ويو إري ويت الهدوقصوم آ ائهوم عإوم

العه الهشي ا و ل تت

تو الهتيو الفرعيا ال الثا ال ي ا يل الء الوعظيهل
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الجدول ( :) 22/3يبين قيمة وداللة معامالت االرتباط بيرسون بين إجابات المستقصى آرائهم على محور النمط المشارك
من جهة وإجاباتهم على كل محور من محاور الوالء التنظيمي من جهة أخرى.
العه الهشي ا
Pearson Correlation

1

العه الهشي ا

)Sig. (2-tailed
98

N

*.250

Pearson Correlation

.013

)Sig. (2-tailed

98

N

*.249

Pearson Correlation

.013

)Sig. (2-tailed

98

N

**.358

Pearson Correlation

.000

)Sig. (2-tailed

98

N

ال الء االسوهرا أ

ال الء ال يطفل

ال الء اله يي أ

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

دوعوج تو خال الجدو


م ( )45/3تي عإل:

ور د ا تميط إعجي ل (طردأ) ع ي .الشودف ولكعوه ذو ت ع عوا إ صويئيا ويو تتو
الهشي ا وتت

الوعه

ال الء االسووهرا أي يوا إغوج يهوا ت يتول اال تمويط  0.250ولول ذات

ت ع عا إ صيئيا ععد تدو ى داللا .0.05


ور د ا تميط إعجي ل (طردأ) ع ي .الشودف ولكعوه ذو ت ع عوا إ صويئيا ويو تتو
الهشي ا وتت

الوعه

ال الء ال يطفلي يا إغج يها ت يتل اال تميط  0.248ولل ذات ت ع عا

إ صيئيا ععد تدو ى داللا .0.05


ور د ا تميط إعجي ل (طردأ) تو س الشدف وتهم تو العي يا اا صيئيا ويو تتو
الهشووي ا وتت و

الوعه

ال و الء اله يووي أي يووا إغووج يهووا ت يتوول اال تموويط  0.359ولوول ذات

ت ع عا إ صيئيا ععد تدو ى داللا .0.05
و يلويلل عهكو لعي الق

ر د ا تميط ر لرأ يو تت

العه الهشي ا وعه

يويدأ سويئد

تو رها وت وإ .الهتيو الفرعيا ال الثا لإ الء الوعظيهل (ال الء االسوهرا أ – ال الء ال يطفل
– ال الء اله يي أ)ي ولد اسا أثر إتميع العه الهشي ا عه

ييدأ سيئد فل ول هو توو أ هويط

ال الء لإهعظها ص ف تدوقإا هعي وطمي اخومي اال تدا المدي
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هي عميو ال رض الويلل.

 اختبار الفرضية الفرعية األولى :يوجد تأثير دو داللة معنوية للنمط المشدارك – كدنمط مدن
األنماط القيادية وفقا ً لنظرية (المسار – الهدف) في مديرية الجمارك العامة – دمشق علدى
الوالء االستمراري للمو فين العاملين ضمن المديرية.
 يمكن لنا تحديد المتغير المستقل والمتغير التابع في هذه الفرضية على الشكل التالي:
 المتغير المستقل :النمط المشارك كنمط قيادي سائد في المديرية.
 المتغير التابع :الوالء االستمراري للمو فين العاملين في المديرية.
يويدأ

إغج يها ت يتل الوتدعود  0.063ولو ا دليول عإوم أن اسوو دام الوعه الهشوي ا وعه

سوويئد فوول يوويدف الهوو ا د المشوورعا فوول الهدعرعووا عفدوور  %6.3تووو الوموويعو التي وول فوول والئهووم
االسوهرا أ تجيه الهدعرعا.
الجدول ( :) 26/3ويبين قيمة معامل التحديد لنمودج االنحدار البسيط الخاا بدراسة أثر النمط القيادي المشارك في الوالء
االستمراري للمو ف.
Model Summary
Std. Error of

Adjusted R

the Estimate

Square

2.61910

.053

R Square

R

.063

.250a

Mode
l
1

العه الهشي ا a. Predictors: (Constant),

و هي ل تميو فل الجدو

م ( )47/3إغوج يهوا إ صويئيا فيشور  6.41ولول ذات ت ع عوا

إ صوويئيا ر لرعووا ععوود تدووو ى داللووا  0.05ول و ا عوود عإووم أن ه و ذج اال توودا المدووي تهووم
إ صيئيي ً و يلويلل عهكو االسوعويج أن العه الهشي ا وعه

يويدأ سويئد لوه أثور لويم وذو ت ع عوا

إ صيئيا فل ال الء االسوهرا أ لإه ظفيو تجيه الهدعرعا.
الجدول ( : )27/3األهمية اإلحصائية لنمودج االنحدار البسيط الخاا بدراسة أثر النمط القيادي المشارك في الوالء االستمراري
للمو ف.
ANOVAb
Sig.

F

Mean Square

Df

.013a

6.408

Sum of
Squares

Model

43.958

1

43.958

Regression

6.860

96

658.532

Residual

97

702.490

Total

1

العه الهشي ا a. Predictors: (Constant),
ال الء االسوهرا أ b. Dependent Variable:

 إذاً رف

فرعويا ال ودم و قمول الفرعويا المدعإوا الوول تقو

رو د توأثير دو داللدة معنويدة

للنمط المشارك – كنمط من األنمداط القياديدة وفقدا ً لنظريدة (المسدار – الهددف) فدي مديريدة
الجمارك العامة – دمشق على الوالء االستمراري للمو فين العاملين ضمن المديرية.
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عميو الجدو

م ( )49/3تقودا توأثير الوعه الهشوي ا عإوم الو الء االسووهرا أ لإهو ظفيوي

وعهكو وي ا ت يدلا اال تدا لإ ال ا الهد وسا عإم الشكل الويلل:
الوالء االستمراري للمو فين في مديرية الجمارك العامة
= ( × 1.091 + 9.119النمط المشارك).
الجدول ( :) 28/3ثوابت معادلة نمودج االنحدار البسيط الخاا بدراسة أثر النمط القيادي المشارك في الوالء االستمراري للمو ف.
Coefficientsa
Standardized
Sig.

T

6.433
2.531

.250

Coefficients

Unstandardized Coefficients
Model

Beta

Std. Error

B

1.400

9.009

)(Constant

.075

.190

العه الهشي ا

1
1

ال الء االسوهرا أ b. Dependent Variable:

 اختبار الفرضية الفرعية الثانية :يوجد تأثير دو داللة معنوية للدنمط المشدارك – كدنمط مدن
األنماط القيادية وفقا ً لنظرية (المسار – الهدف) في مديرية الجمارك العامة – دمشق علدى
الوالء العاطفي للمو فين العاملين ضمن المديرية.
 يمكن لنا تحديد المتغير المستقل والمتغير التابع في هذه الفرضية على الشكل التالي:
 المتغير المستقل :النمط المشارك كنمط قيادي سائد في المديرية.
 المتغير التابع :الوالء العاطفي للمو فين العاملين في المديرية.
إغج يها ت يتل الوتدعد  0.062هي ل ت ع فل الجدو
اسو دام العه الهشي ا عه

م ( )48/3ول ا دليل عإم أن

ييدأ سيئد فل ييدف اله ا د المشرعا فل الهدعرعا عفدر  %6.2تو

الوميعو التي ل فل والئهم ال يطفل تجيه الهدعرعا.
الجدول ( :) 29/3ويبين قيمة معامل التحديد لنمودج االنحدار البسيط الخاا بدراسة أثر النمط القيادي المشارك في الوالء العاطفي
للمو ف.
Model Summary
Std. Error of

Adjusted R

the Estimate

Square

3.29298

.052

R Square

R

.062

.249a

Mode
l
1

العه الهشي ا a. Predictors: (Constant),

و هي ل تميو فل الجدو

م ( )50/3إغوج يهوا إ صويئيا فيشور  6.35ولول ذات ت ع عوا

إ صوويئيا ر لرعووا ععوود تدووو ى داللووا  0.05ول و ا عوود عإووم أن ه و ذج اال توودا المدووي تهووم
إ صيئيي ً و يلويلل عهكو االسوعويج أن العه الهشي ا وعه
إ صيئيا فل ال الء ال يطفل لإه ظفيو تجيه الهدعرعا.
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يويدأ سويئد لوه أثور لويم وذو ت ع عوا

الجدول ( :) 21/3األهمية اإلحصائية لنمودج االنحدار البسيط الخاا بدراسة أثر النمط القيادي المشارك في الوالء العاطفي
للمو ف.
ANOVAb
Sig.

F

Mean Square

Df

.013a

6.353

Sum of

Model

Squares

68.893

1

68.893

Regression

10.844

96

1040.995

Residual

97

1109.888

Total

1

العه الهشي ا a. Predictors: (Constant),
ال الء ال يطفل b. Dependent Variable:

 إذاً رف

فرعويا ال ودم و قمول الفرعويا المدعإوا الوول تقو

رو د توأثير دو داللدة معنويدة

للنمط المشارك – كنمط من األنمداط القياديدة وفقدا ً لنظريدة (المسدار – الهددف) فدي مديريدة
الجمارك العامة – دمشق على الوالء العاطفي للمو فين العاملين ضمن المديرية.
عميو الجدو

م ( )51/3تقدا تأثير العه الهشي ا عإم ال الء ال يطفل لإه ظفيوي وعهكو

وي ا ت يدلا اال تدا لإ ال ا الهد وسا عإم الشكل الويلل:
الوالء العاطفي للمو فين في مديرية الجمارك العامة
= ( × 1.438 + 9.979النمط المشارك).
الجدول ( :) 20/3ثوابت معادلة نمودج االنحدار البسيط الخاا بدراسة أثر النمط القيادي المشارك في الوالء العاطفي للمو ف.
Coefficientsa
Standardized
Sig.

T

5.668
2.521

.249

Coefficients

Unstandardized Coefficients
Model

Beta

Std. Error

B

1.761

9.979

)(Constant

.095

.238

العه الهشي ا

1

ال الء ال يطفل b. Dependent Variable:

 اختبار الفرضية الفرعية الثالثة :يوجد تأثير دو داللة معنوية للدنمط المشدارك – كدنمط مدن
األنماط القيادية وفقا ً لنظرية (المسار – الهدف) في مديرية الجمارك العامة – دمشق علدى
الوالء المعياري للمو فين العاملين ضمن المديرية.
 يمكن لنا تحديد المتغير المستقل والمتغير التابع في هذه الفرضية على الشكل التالي:
 المتغير المستقل :النمط المشارك كنمط قيادي سائد في المديرية.
 المتغير التابع :الوالء المعياري للمو فين العاملين في المديرية.
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1

إغج يها ت يتل الوتدعد  0.129هي ل ت ع فل الجدو
اسو دام العه الهشي ا عه

م ( )52/3ول ا دليل عإم أن

ييدأ سيئد فل ييدف الهو ا د المشورعا فول الهدعرعوا عفدور %12.9

تو الوميعو التي ل فل والئهم اله يي أ تجيه الهدعرعا.
الجدول ( :) 24/3ويبين قيمة معامل التحديد لنمودج االنحدار البسيط الخاا بدراسة أثر النمط القيادي المشارك في الوالء المعياري
للمو ف.
Model Summary
Std. Error of

Adjusted R

the Estimate

Square

2.18235

.119

R

R Square
a

.128

Mode
l
1

.358

العه الهشي ا a. Predictors: (Constant),

و هي ل تميو فل الجدو

م ( )53/3إغج يها إ صيئيا فيشر  14.11ولول ذات ت ع عوا

إ صوويئيا ر لرعووا ععوود تدووو ى داللووا  0.05ول و ا عوود عإووم أن ه و ذج اال توودا المدووي تهووم
إ صيئيي ً و يلويلل عهكو االسوعويج أن العه الهشي ا وعه

يويدأ سويئد لوه أثور لويم وذو ت ع عوا

إ صيئيا فل ال الء اله يي أ لإه ظفيو تجيه الهدعرعا.
الجدول ( :) 23/3األهمية اإلحصائية لنمودج االنحدار البسيط الخاا بدراسة أثر النمط القيادي المشارك في الوالء المعياري
للمو ف.
ANOVAb
Sig.

F

Mean Square

Df

.000a

14.109

Sum of

Model

Squares

67.195

1

67.195

Regression

4.763

96

457.213

Residual

97

524.408

Total

1

العه الهشي ا a. Predictors: (Constant),
ال الء اله يي أ b. Dependent Variable:

 إذاً رف

فرعويا ال ودم و قمول الفرعويا المدعإوا الوول تقو

رو د توأثير دو داللدة معنويدة

للنمط المشارك – كنمط من األنمداط القياديدة وفقدا ً لنظريدة (المسدار – الهددف) فدي مديريدة
الجمارك العامة – دمشق على الوالء المعياري للمو فين العاملين ضمن المديرية.
عموويو الجوودو

ووم ( )54/3تقوودا تووأثير الووعه الهشووي ا عإووم ال و الء اله يووي أ لإه و ظفيوي

وعهكو وي ا ت يدلا اال تدا لإ ال ا الهد وسا عإم الشكل الويلل:
الوالء المعياري للمو فين في مديرية الجمارك العامة
= ( × 1.436 + 9.062النمط المشارك).
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الجدول ( :) 22/3ثوابت معادلة نمودج االنحدار البسيط الخاا بدراسة أثر النمط القيادي المشارك في الوالء المعياري للمو ف.
Coefficientsa
Standardized
Sig.

Coefficients

T

7.855
3.756

.358

Unstandardized Coefficients
Model

Beta

Std. Error

B

1.167

9.165

)(Constant

.063

.236

العه الهشي ا

1
1

ال الء اله يي أ b. Dependent Variable:

 2-2-3الفرضية الرئيسية الرابعة :يوجد تأثير دو داللدة معنويدة للدنمط الموجدظ نحدو االنجداز –
كنمط من األنماط القيادية وفقا ً لنظرية (المسار – الهدف) في مديرية الجمارك العامدة
– دمشق على الوالء التنظيمي للعداملين ضدمن المديريدة ،ويتفدرع عدن هدذه الفرضدية
الفرضيات الفرعية اآلتية:
 1-4-4-3ع رد تأثير ذو داللا ت ع عا لإعه اله ره ت اال جيز – وعه توو ا هويط القييدعوا
وفقوي ً لعظرعوا (الهدوي – الهودف) فول تدعرعوا الجهوي ا ال يتوا – دتشو عإوم الو الء
االسوهرا أ لإه ظفيو ال يتإيو عهو الهدعرعا.
 2-4-4-3ع رد تأثير ذو داللا ت ع عا لإعه اله ره ت اال جيز – وعه توو ا هويط القييدعوا
وفقوي ً لعظرعوا (الهدوي – الهودف) فول تدعرعوا الجهوي ا ال يتوا – دتشو عإوم الو الء
ال يطفل لإه ظفيو ال يتإيو عهو الهدعرعا.
 3-4-4-3ع رد تأثير ذو داللا ت ع عا لإعه اله ره ت اال جيز – وعه توو ا هويط القييدعوا
وفقوي ً لعظرعوا (الهدوي – الهودف) فول تدعرعوا الجهوي ا ال يتوا – دتشو عإوم الو الء
اله يي أ لإه ظفيو ال يتإيو عهو الهدعرعا.
و ووعفس الطرعقووا الووول اتم ووج فوول اخومووي الفرعووييت الدووي قاي سووعق م أوالً د اسووا ت وويتالت
اال تموويط يرسو ن وويو إري وويت الهدوقصووم آ ائهووم عإووم تجهوول الهتو
اله رووه ت و اال جوويز و عه

الفرعوول الهو إو

وويلعه

يوويدأ وإري وويتهم عإووم الهتوويو ال الثووا الفرعيووا ال ي ووا وويل الء

الوعظيهل تو رها أخرى وتو ثم سعق م رراء اخوموي اال تودا المدوي Simple regression
وال أ سيوضهو اخومي تأثير العه اله ره ت اال جيز هوغيور تدووقل فول ول هو توو أ هويط
ال الء هوغيرات تي ا.
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عميو الجدو
تت و

م ( )55/3يها وداللا ت يتالت اال تميط يو إري يت الهدوقصم آ ائهم عإوم

الووعه اله رووه ت و اال جوويز و وول تت و

تووو الهتوويو الفرعيووا ال الثووا ال ي ووا وويل الء

الوعظيهل.
الجدول ( :) 22/3يبين قيمة وداللة معامالت االرتباط بيرسون بين إجابات المستقصى آرائهم على محور النمط الموجظ
نحو االنجاز من جهة وإجاباتهم على كل محور من محاور الوالء التنظيمي من جهة أخرى.
العه اله ره ت اال جيز
Pearson Correlation

1

العه اله ره ت اال جيز

)Sig. (2-tailed
98

N

.130

Pearson Correlation

.201

)Sig. (2-tailed

98

N

*.226

Pearson Correlation

.025

)Sig. (2-tailed

98

N

**.382

Pearson Correlation

.000

)Sig. (2-tailed

98

N

ال الء االسوهرا أ

ال الء ال يطفل

ال الء اله يي أ

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

دوعوج تو خال الجدو

م ( )55/3تي عإل:

 ور د ا تميط إعجي ل (طردأ) ع ي .الشدف يو تت

العه اله روه تو اال جويز وتتو

ال الء االسوهرا أي يا إغج يها ت يتل اال تميط  0.130ولم عهوإك ل ا اله يتول ت ع عوا
ر لرعا ععد تدو ى داللا .0.05


ور د ا تميط إعجي ل (طردأ) ع ي .الشودف ولكعوه ذو ت ع عوا إ صويئيا ويو تتو
اله ره ت اال جيز وتت

الوعه

ال الء ال يطفلي يا إغج يها ت يتل اال تمويط  0.226ولول

ذات ت ع عا إ صيئيا ععد تدو ى داللا .0.05


ور د ا تميط إعجي ل (طردأ) تو س الشدف وتهم تو العي يا اا صيئيا ويو تتو
اله ره ت اال جيز وتت

الوعه

ال الء اله يي أي يا إغج يها ت يتل اال تميط  0.392ولل

ذات ت ع عا إ صيئيا ععد تدو ى داللا .0.05
و يلويلل عهكو لعي الق

ر د ا تميط ر لرأ يو تت

العه اله روه تو اال جويز وعه

يويدأ سوويئد تووو رهوا و وول تووو تتو أ الو الء ال وويطفل والو الء اله يووي أي فوول ويو لووم لعيلووك
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ا تميط رو لرأ ويو لو ا الوعه القيويدأ وتتو
اله ره ت اال جيز عه

الو الء االسووهرا أ ولد اسوا أثور إتمويع الوعه

ييدأ سيئد فل ل ه تو أ هيط ال الء لإهعظها ص ف تدووقإا هعوي

وطمي اخومي اال تدا المدي

هي عميو ال رض الويلل.

 اختبار الفرضية الفرعية األولى :يوجد تأثير دو داللة معنوية للنمط الموجظ نحو االنجاز –
كنمط من األنماط القيادية وفقا ً لنظريدة (المسدار – الهددف) فدي مديريدة الجمدارك العامدة –
دمشق على الوالء االستمراري للمو فين العاملين ضمن المديرية.
 يمكن لنا تحديد المتغير المستقل والمتغير التابع في هذه الفرضية على الشكل التالي:
 المتغير المستقل :النمط الموجظ نحو االنجاز كنمط قيادي سائد في المديرية.
 المتغير التابع :الوالء االستمراري للمو فين العاملين في المديرية.
 باعتبار أن تحليدل االرتبداط السدابق أ هدر عددم وجدود معنويدة لمعامدل االرتبداط بدين الدنمط
داع إلجدراء تحليدل االنحددار البسديط
القيادي الموجظ نحو االنجاز والوالء االسدتمراري فدال إل
حيث ال يمكن أن نرفض فرضية العدم ونقدول بعددم وجدود أثدر معندوي للدنمط الموجدظ نحدو
االنجاز – كنمط من األنماط القيادية وفقا ً لنظرية (المسدار – الهددف) فدي مديريدة الجمدارك
العامة – دمشق في الوالء االستمراري للمو فين العاملين ضمن المديرية.
 اختبار الفرضية الفرعية الثانية :يوجد تأثير دو داللة معنوية للنمط الموجظ نحو االنجاز –
كنمط من األنماط القيادية وفقا ً لنظريدة (المسدار – الهددف) فدي مديريدة الجمدارك العامدة –
دمشق على الوالء العاطفي للمو فين العاملين ضمن المديرية.
 يمكن لنا تحديد المتغير المستقل والمتغير التابع في هذه الفرضية على الشكل التالي:
 المتغير المستقل :النمط الموجظ نحو االنجاز كنمط قيادي سائد في المديرية.
 المتغير التابع :الوالء العاطفي للمو فين العاملين في المديرية.
إغج يها ت يتل الوتدعد  0.051هي ل ت ع فل الجدو
اسو دام العه اله ره ت اال جيز عه

م ( )56/3ول ا دليل عإم أن

ييدأ سيئد فل ييدف اله ا د المشرعا فل الهدعرعا عفدور

 %5.1تو الوميعو التي ل فل والئهم ال يطفل تجيه الهدعرعا.
الجدول ( :) 26/3ويبين قيمة معامل التحديد لنمودج االنحدار البسيط الخاا بدراسة أثر النمط القيادي الموجظ نحو االنجاز في الوالء
العاطفي للمو ف.
Model Summary
Std. Error of

Adjusted R

the Estimate

Square

3.31196

.041

R Square

R

.051

.226a

العه اله ره ت اال جيز a. Predictors: (Constant),
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Mode
l
1

م ( )57/3إغوج يهوا إ صويئيا فيشور  5.19ولول ذات ت ع عوا

و هي ل تميو فل الجدو

إ صوويئيا ر لرعووا ععوود تدووو ى داللووا  0.05ول و ا عوود عإووم أن ه و ذج اال توودا المدووي تهووم
إ صيئيي ً و يلويلل عهكو االسوعويج أن الوعه اله روه تو اال جويز وعه

يويدأ سويئد لوه أثور لويم

وذو ت ع عا إ صيئيا فل ال الء ال يطفل لإه ظفيو تجيه الهدعرعا.
الجدول ( :) 27/3األهمية اإلحصائية لنمودج االنحدار البسيط الخاا بدراسة أثر النمط القيادي الموجظ نحو االنجاز في الوالء
العاطفي للمو ف.
ANOVAb
Sig.

F

Mean Square

Df

.025a

5.183

Sum of

Model

Squares

56.854

1

56.854

Regression

10.969

96

1053.034

Residual

97

1109.888

Total

1

العه اله ره ت اال جيز a. Predictors: (Constant),
ال الء ال يطفل b. Dependent Variable:

 إذاً رف

فرعويا ال ودم و قمول الفرعويا المدعإوا الوول تقو

رو د توأثير دو داللدة معنويدة

للنمط الموجظ نحو االنجاز – كنمط من األنماط القيادية وفقا ً لنظرية (المسار – الهدف) في
مديرية الجمارك العامة – دمشق على الوالء العاطفي للمو فين العاملين ضمن المديرية.
عموويو الجوودو

ووم ( )59/3تقوودا تووأثير الووعه اله رووه ت و اال جوويز عإووم ال و الء ال وويطفل

لإه ظفيوي وعهكو وي ا ت يدلا اال تدا لإ ال ا الهد وسا عإم الشكل الويلل:
الوالء العاطفي للمو فين في مديرية الجمارك العامة
= ( × 1.409 + 01.612النمط الموجظ نحو االنجاز).
الجدول ( :)28/3ثوابت معادلة نمودج االنحدار البسيط الخاا بدراسة أثر النمط القيادي الموجظ نحو االنجاز في الوالء العاطفي
للمو ف.
Coefficientsa
Standardized
Sig.

T

6.340
2.277

.226

Coefficients

Unstandardized Coefficients
Model

Beta

Std. Error

B

1.673

10.605

)(Constant

.096

.219

العه اله ره ت
اال جيز

ال الء ال يطفل b. Dependent Variable:
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 اختبار الفرضية الفرعية الثالثة :يوجد تأثير دو داللة معنوية للنمط الموجظ نحو االنجاز –
كنمط من األنماط القيادية وفقا ً لنظريدة (المسدار – الهددف) فدي مديريدة الجمدارك العامدة –
دمشق على الوالء المعياري للمو فين العاملين ضمن المديرية.
 يمكن لنا تحديد المتغير المستقل والمتغير التابع في هذه الفرضية على الشكل التالي:
 المتغير المستقل :النمط الموجظ نحو االنجاز كنمط قيادي سائد في المديرية.
 المتغير التابع :الوالء المعياري للمو فين العاملين في المديرية.
إغج يها ت يتل الوتدعد  0.146هي ل ت ع فل الجدو
اسو دام العه اله ره ت اال جيز عه

م ( )58/3ول ا دليل عإم أن

ييدأ سيئد فل ييدف اله ا د المشرعا فل الهدعرعا عفدور

 %14.6تو الوميعو التي ل فل والئهم اله يي أ تجيه الهدعرعا.
الجدول ( :)29/3ويبين قيمة معامل التحديد لنمودج االنحدار البسيط الخاا بدراسة أثر النمط القيادي الموجظ نحو االنجاز في الوالء
المعياري للمو ف.
Model Summary
Std. Error of

Adjusted R

the Estimate

Square

2.16011

.137

R Square

R

.146

.382a

Mode
l
1

العه اله ره ت اال جيز a. Predictors: (Constant),

و هي ل تميو فل الجدو

م ( )60/3إغج يها إ صيئيا فيشر  16.38ولول ذات ت ع عوا

إ صوويئيا ر لرعووا ععوود تدووو ى داللووا  0.05ول و ا عوود عإووم أن ه و ذج اال توودا المدووي تهووم
إ صيئيي ً و يلويلل عهكو االسوعويج أن الوعه اله روه تو اال جويز وعه

يويدأ سويئد لوه أثور لويم

وذو ت ع عا إ صيئيا فل ال الء اله يي أ لإه ظفيو تجيه الهدعرعا.
الجدول ( :) 61/3األهمية اإلحصائية لنمودج االنحدار البسيط الخاا بدراسة أثر النمط القيادي الموجظ نحو االنجاز في الوالء
المعياري للمو ف.
ANOVAb
Sig.

F

Mean Square

Df

.000a

16.387

Sum of

Model

Squares

76.465

1

76.465

Regression

4.666

96

447.943

Residual

97

524.408

Total

1

العه اله ره ت اال جيز a. Predictors: (Constant),
ال الء اله يي أ b. Dependent Variable:

 إذاً رف

فرعويا ال ودم و قمول الفرعويا المدعإوا الوول تقو

رو د توأثير دو داللدة معنويدة

للنمط الموجظ نحو االنجاز – كنمط من األنماط القيادية وفقا ً لنظرية (المسار – الهدف) في
مديرية الجمارك العامة – دمشق على الوالء المعياري للمو فين العاملين ضمن المديرية.
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عموويو الجوودو

ووم ( )61/3تقوودا تووأثير الووعه اله رووه ت و اال جوويز عإووم ال و الء اله يووي أ

لإه ظفيوي وعهكو وي ا ت يدلا اال تدا لإ ال ا الهد وسا عإم الشكل الويلل:
الوالء المعياري للمو فين في مديرية الجمارك العامة
= ( × 1.422 + 9.024النمط الموجظ نحو االنجاز).
الجدول ( :) 60/3ثوابت معادلة نمودج االنحدار البسيط الخاا بدراسة أثر النمط القيادي الموجظ نحو االنجاز في الوالء المعياري
للمو ف.
Coefficientsa
Standardized
Sig.

T

8.380
4.048

.382

Coefficients

Unstandardized Coefficients
Model

Beta

Std. Error

B

1.091

9.142

)(Constant

.063

.254

1

العه اله ره ت

1

اال جيز

ال الء اله يي أ b. Dependent Variable:

وفيهي عإل ردو عإ ص الفرعييت الدي قا و ويئجهي الول تم الو

ل إليهي.

الجدول ( :)64/3ملخص نتائج الفرضيات.

نتيجة الفرضية

الفرضية
ع رد تأثير ذو داللا ت ع عا لإعه الو ريهل – عه تو ا هيط القييدعا وفقي ً لعظرعا (الهدي
– الهدف) فل تدعرعا الجهي ا ال يتا – دتش عإم ال الء االسوهرا أ لإه ظفيو ال يتإيو

تتققا

عهو الهدعرعا.
ع رد تأثير ذو داللا ت ع عا لإعه الو ريهل – عه تو ا هيط القييدعا وفقي ً لعظرعا (الهدي
– الهدف) فل تدعرعا الجهي ا ال يتا – دتش عإم ال الء ال يطفل لإه ظفيو ال يتإيو عهو

تتققا

الهدعرعا.
ع رد تأثير ذو داللا ت ع عا لإعه الو ريهل – عه تو ا هيط القييدعا وفقي ً لعظرعا (الهدي
– الهدف) فل تدعرعا الجهي ا ال يتا – دتش عإم ال الء اله يي أ لإه ظفيو ال يتإيو

تتققا

عهو الهدعرعا.
ع رد تأثير ذو داللا ت ع عا لإعه الهدي د – عه تو ا هيط القييدعا وفقي ً لعظرعا (الهدي –
الهدف) فل تدعرعا الجهي ا ال يتا – دتش عإم ال الء االسوهرا أ لإه ظفيو ال يتإيو
عهو الهدعرعا.
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تتققا

ع رد تأثير ذو داللا ت ع عا لإعه الهدي د – عه تو ا هيط القييدعا وفقي ً لعظرعا (الهدي –
الهدف) فل تدعرعا الجهي ا ال يتا – دتش عإم ال الء ال يطفل لإه ظفيو ال يتإيو عهو

تتققا

الهدعرعا.
ع رد تأثير ذو داللا ت ع عا لإعه الهدي د – عه تو ا هيط القييدعا وفقي ً لعظرعا (الهدي –
الهدف) فل تدعرعا الجهي ا ال يتا – دتش عإم ال الء اله يي أ لإه ظفيو ال يتإيو عهو

تتققا

الهدعرعا.
ع رد تأثير ذو داللا ت ع عا لإعه الهشي ا – عه تو ا هيط القييدعا وفقي ً لعظرعا (الهدي
– الهدف) فل تدعرعا الجهي ا ال يتا – دتش عإم ال الء االسوهرا أ لإه ظفيو ال يتإيو

تتققا

عهو الهدعرعا.
ع رد تأثير ذو داللا ت ع عا لإعه الهشي ا – عه تو ا هيط القييدعا وفقي ً لعظرعا (الهدي
– الهدف) فل تدعرعا الجهي ا ال يتا – دتش عإم ال الء ال يطفل لإه ظفيو ال يتإيو عهو

تتققا

الهدعرعا.
ع رد تأثير ذو داللا ت ع عا لإعه الهشي ا – عه تو ا هيط القييدعا وفقي ً لعظرعا (الهدي
– الهدف) فل تدعرعا الجهي ا ال يتا – دتش عإم ال الء اله يي أ لإه ظفيو ال يتإيو

تتققا

عهو الهدعرعا.
ع رد تأثير ذو داللا ت ع عا لإعه اله ره ت اا جيز – عه تو ا هيط القييدعا وفقي ً
لعظرعا (الهدي – الهدف) فل تدعرعا الجهي ا ال يتا – دتش عإم ال الء االسوهرا أ

تير تتققا

لإه ظفيو ال يتإيو عهو الهدعرعا.
ع رد تأثير ذو داللا ت ع عا لإعه اله ره ت اا جيز – عه تو ا هيط القييدعا وفقي ً
لعظرعا (الهدي – الهدف) فل تدعرعا الجهي ا ال يتا – دتش عإم ال الء ال يطفل

تتققا

لإه ظفيو ال يتإيو عهو الهدعرعا.
ع رد تأثير ذو داللا ت ع عا لإعه اله ره ت اا جيز – عه تو ا هيط القييدعا وفقي ً
لعظرعا (الهدي – الهدف) فل تدعرعا الجهي ا ال يتا – دتش عإم ال الء اله يي أ
لإه ظفيو ال يتإيو عهو الهدعرعا.
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تتققا

النتائج والتوصيات والدراسات المستقبلية
 النتائج:
 -1رهيوون ا هوويط القييدعووا وفقوي ً لعظرعووا (الهدووي – الهوودف) والووول توضووهو الووعه (الوو ريهل –
الهدي د – الهشي ا – اله ره ت اا جيز) تطمقا فل تدعرعا الجهي ا ال يتا.
 -2اعوهيداً عإم تقييس  Indvikال يص عظرعا الهدي – الهدف وا هيط القييدعا ا
الووعه الو و ريهل والووعه اله رووه ت و اا جوويز له وي تووو ا هوويط القييدعووا ا

اي فو ن

وور تطميق وي ً فوول

الهدعرعا ال يتا لإجهي ا الد عا.
 -3عهإك ال يتإ ن فل الهدعرعا ال يتا لإجهي ا الد عا وال ًء اسوهرا عي ً تع فضويًي يعهوي عهإكو ن
تجيه ل ه الهدعرعا وال ًء عيطفيي ً وت يي عي ً ريداً.
 -4رهين ا هيط القييدعا ا

ا (الو ريهل – الهدي د – الهشي ا – اله ره ت اا جيز) تشثر

عإم ال الء كيفا أ يده (االسوهرا أ – ال ويطفل  -اله يوي أ) شوكل إعجوي ل ودا إ صويئيي ً
شكل دا إ صيئيي ً عإم ال الء االسووهرا أ
يسو عيء العه اله ره ت اا جيز فه ال عشثر
د
فق .
 -5عشثر العه الو ريهل – عه تو ا هيط القييدعا وفقي ً لعظرعا (الهدي – الهدف) عإم ال الء
االسوهرا أ لإه ظفيو ال يتإيو فول الهدعرعوا ال يتوا لإجهوي ا الدو عا شوكل دا إ صويئييًي
يا تميو أن العه الو ريهل عفدر  %10.5تو تغيرات ال الء االسوهرا أ لإ يتإيو.
 -6عشثر العه الو ريهل – عه تو ا هيط القييدعا وفقي ً لعظرعا (الهدي – الهدف) عإم ال الء
ال يطفل لإه ظفيو ال يتإيو فل الهدعرعا ال يتا لإجهي ا الد عا شوكل دا إ صويئييًي يوا
تميو أن العه الو ريهل عفدر  %5.9تو تغيرات ال الء ال يطفل لإ يتإيو.
 -7عشثر العه الو ريهل – عه تو ا هيط القييدعا وفقي ً لعظرعا (الهدي – الهدف) عإم ال الء
اله يي أ لإه ظفيو ال يتإيو فل الهدعرعا ال يتا لإجهي ا الد عا شكل دا إ صيئييًي يوا
تميو أن العه الو ريهل عفدر  %8.7تو تغيرات ال الء اله يي أ لإ يتإيو.
 -9عشثر العه الهدي د – عه تو ا هيط القييدعا وفقي ً لعظرعوا (الهدوي – الهودف) عإوم الو الء
االسوهرا أ لإه ظفيو ال يتإيو فول الهدعرعوا ال يتوا لإجهوي ا الدو عا شوكل دا إ صويئييًي
يا تميو أن العه الهدي د عفدر  %6.9تو تغيرات ال الء االسوهرا أ لإ يتإيو.
 -8عشثر العه الهدي د – عه تو ا هيط القييدعا وفقي ً لعظرعوا (الهدوي – الهودف) عإوم الو الء
ال يطفل لإه ظفيو ال يتإيو فل الهدعرعا ال يتا لإجهي ا الد عا شوكل دا إ صويئييًي يوا
تميو أن العه الهدي د عفدر  %11.2تو تغيرات ال الء ال يطفل لإ يتإيو.
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-10

عشثر الوعه الهدوي د – وعه توو ا هويط القييدعوا وفقوي ً لعظرعوا (الهدوي – الهودف) عإوم

الووو الء اله يوووي أ لإهووو ظفيو ال ووويتإيو فووول الهدعرعوووا ال يتوووا لإجهوووي ا الدووو عا شوووكل دا
إ صيئييًي يا تميو أن العه الهدي د عفدر  %13.1تو تغيرات ال الء اله يي أ لإ يتإيو.
-11

عشثر العه الهشي ا – عه تو ا هويط القييدعوا وفقوي ً لعظرعوا (الهدوي – الهودف) عإوم

ال و الء االسوووهرا أ لإه و ظفيو ال وويتإيو فوول الهدعرعووا ال يتووا لإجهووي ا الد و عا شووكل دا
إ صوويئييًي يووا تموويو أن الووعه الهشووي ا عفدوور  %6.3تووو تغيوورات الوو الء االسوووهرا أ
لإ يتإيو.
-12

عشثر العه الهشي ا – عه تو ا هويط القييدعوا وفقوي ً لعظرعوا (الهدوي – الهودف) عإوم

ال الء ال يطفل لإه ظفيو ال يتإيو فل الهدعرعا ال يتا لإجهي ا الد عا شكل دا إ صويئييًي
يا تميو أن العه الهشي ا عفدر  %6.2تو تغيرات ال الء ال يطفل لإ يتإيو.
-13

عشثر العه الهشي ا – عه تو ا هويط القييدعوا وفقوي ً لعظرعوا (الهدوي – الهودف) عإوم

الووو الء اله يوووي أ لإهووو ظفيو ال ووويتإيو فووول الهدعرعوووا ال يتوووا لإجهوووي ا الدووو عا شوووكل دا
إ صيئييًي يا تميو أن العه الهشي ا عفدر  %12.9تو تغيرات ال الء اله يي أ لإ يتإيو.
-14

عوشثر الوعه اله روه تو اا جويز – وعه توو ا هويط القييدعوا وفقوي ً لعظرعوا (الهدووي –

الهدف) عإم ال الء ال يطفل لإه ظفيو ال يتإيو فل الهدعرعا ال يتا لإجهوي ا الدو عا شوكل
دا إ صوويئييًي يووا تموويو أن الووعه اله رووه ت و اا جوويز عفدوور  %5.1تووو تغيوورات ال و الء
ال يطفل لإ يتإيو.
-15

عوشثر الوعه اله روه تو اا جويز – وعه توو ا هويط القييدعوا وفقوي ً لعظرعوا (الهدووي –

الهدف) عإم ال الء اله يي أ لإه ظفيو ال يتإيو فل الهدعرعا ال يتا لإجهي ا الد عا شوكل
دا إ صيئييًي يوا تمويو أن الوعه اله روه تو اا جويز عفدور  %14.6توو تغيورات الو الء
اله يي أ لإ يتإيو.
-16

ر تأثيراً عإم ال الء االسووهرا أ تقي واً موي ل

ع ومر العه الو ريهل العه القييدأ ا

ا هيط ا خرى (الهدي د – الهشي ا – اله ره ت اا جيز).
-17

ع وموور الووعه الهدووي د الووعه القيوويدأ ا

وور تووأثيراً عإووم ال و الء ال وويطفل تقي واً مووي ل

ا هيط ا خرى (الو ريهل – الهشي ا – اله ره ت اا جيز).
-19

ع ومر العه اله ره ت اا جيز العه القييدأ ا

ر تأثيراً عإم ال الء اله يي أ تقي اً

مي ل ا هيط ا خرى (الو ريهل – الهدي د – الهشي ا).
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 التوصيات:
 -1ع

ل المي ا ضرو ف ال هل عإم ت زعز ال الء االسوهرا أ ا طال ي ً تو أن ويئج الد اسا
د أظهرت أن ال الء االسوهرا أ ع ي .فل الهدعرعا ال يتا لإجهي ا الد عاي ول ا ع عل

فل وا ن ا تر أن ال يتإيو فل ل ه الهدعرعا تو الههكو أن عور ا عهإهم فيهي فيهي ل ورودوا
دعالً أفضل تو ا ل ت وإفا يلعدما لهم.
 -2ع

ول المي ووا وطميو أ وور توو هو لإقيوويدف تووو ا هويط القييدعووا وفقوي ً لعظرعووا (الهدووي –

الهوودف) طيلهووي أن رهيوون ا هوويط الدووي قا تووشثر إعجي يوي ً كيفووا ععي وور الو الء الوعظيهوولي توون
عرو ف الور يز عإم تترأ الدمب ال أ عج ل العه اله ره لإل جيز تير تشثر فول الو الء
االسوهرا أ فق

ن ل ا الوعه تطمو

تم

شودف فول الهدعرعوا ال يتوا لإجهوي ا الدو عاي

ل ا هي ع د لك ن ل ا العه القييدأ تو ا هويط القييدعوا وفقوي ً لعظرعوا (الهدوي – الهودف)
تير توراف تن أ ظها تكيفآت أو

افز ت يعا أو ور د تعيخ تعظيهل فيل ج إه تشثراً فل

ال الء االسوهرا أ لهشالء ال يتإيو ال أ ل ي سيس تع ف
 -3ع

لدعهم.

وول المي ووا وطميو أ وور تووو هو لإقيوويدف تووو ا هوويط القييدعووا اله رو دف وفق وي ً لعظرعووا

(الهدي – الهدف) يعومي أن ل ه
ال الءي و شكل خيص ع

يويدأ وين توشثراً شوكل أ مور توو ظرائوه فول أ ويد

ل المي ا و زعز العه الو ريهل طيلهي أ ه ل ا

ال الء االسوهرا أي و و زعز العه الهدي د طيلهي أ ه ل ا
و و زعز العه اله ره ت اا جيز طيلهي ل ا

ر تأثيراً فول

ر توأثيراً فول الو الء ال ويطفلي

ر تأثيراً فل ال الء اله يي أ.

 الدراسات المستقبلية:
 -0تو الههكو فل الهدوقمل إرراء د اسيت تدوقمإيا لإهقي ا ويو ا هويط القييدعوا وفقوي ً لعظرعوا
(الهدي – الهدف) الهطمقا فل عدف تعظهيت ك تيا أو خي اي والو ورف عإوم االخوالفويت
فل ا هيط القييدعا الهطمقا فيهي وأأ تعهي أ ر تطميقيً.
 -4تو الههكو فول الهدووقمل القيويم د اسويت تجرعميوا لأل هويط القييدعوا وفقوي ً لعظرعوا (الهدوي –
الهدف) لإو رف عإم تأثيرلي عإم ال الء الوعظيهل كيفا أ يده .ول ا عتويج إلم تطمي

هو

ييدأ ت يو و ييس تأثيره عإم أ يد الو الء (االسووهرا أ – ال ويطفل  -اله يوي أ) هر إوا
أولمي وتو ثم تطميو

هو

يويدأ آخور و يويس توأثيره عإوم فوس أ ويد الو الء أعضويًي ولكو ا

تيا صل د را أ ر د ا إلم الوعه القيويدأ توو ا هويط القييدعوا اله رو دف وفقوي ً لعظرعوا
(الهدي – الهدف) ا

ر تأثيراً عإم ال الء الوعظيهل أ يده ال الثا الدي قا ال ر.
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 -3تووو الههكووو فوول الهدوووقمل إرووراء د اسوويت تقي ووا وويو ظرعووا (الهدووي  -الهوودف) أ هيطهووي
القييدعا ا

ا و ظرعيت القييدف ا خرى فيهي عو إ

إلم العظرعا القييدعا ا

وأثيرلي عإم ال الء الوعظيهل لإ

ر تأثيراً عإم ال الء الوعظيهل أ يده ال الثا الدي قا ال ر.

 -2تووو الههكووو فوول الهدوووقمل القيوويم ووعفس الد اسووا لكووو توون االعوهوويد عإووم أ وويد أخوورى لإو الء
الوعظيهل.

المراجع
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أوالً – المراجع والدراسات العربية:
 )1أ

داي سيتيا خهيس )2007( .تتإيل عال ا

والش

الهوغيورات الش صويا وأ هويط القيويدف وياللوزام الوعظيهول

يل دالا الوعظيهيا (د اسا تيدا يا عإم ال زا ات الفإدطيعيا فل طيع تزف) .سويلا تيردووير تيور

تعش في إيا الوجي في دم إدا ف ا عهي ي الجيت ا ااسالتيا فل تزف.
 )2إ دين دلس رالب ()2011ي إدا ف الدإ ا الوعظيهل فل عصر الوغيير ي دا الصفيء لإعشر والو زعني ط
1ي عهيني ا
 )3ا

دن.

هودأي طوال

وو عيعودي ()2004ي الو الء الوعظيهول وعال ووه يل صويئص الش صويا والرتموا فول تورا

الهعظها والههعاي الهجإا ال ر يا لإلدا في تج  24ي ع 1ي ص.ص .44 – 1
 )4التر لي شجيع و تو بي ()2001ي عال ا ال الء الوعظيهل يلعه القييدأ – د اسا تطميقيا عإم ت ظفل
الجهي ا فل الهعيف الجهر يا الج عا والمترعا والمرعا فل الههإكا ال ر يا الد دعا

سيلا تيردووير تيور

تعش في ريت ا يع .ال ر يا لإ إ م ا تعياي إيا الد اسيت ال إييي دم ال إ م اادا عاي الرعيض.
)5

هويداتي تتهودي ()2006ي ويم ال هول وااللووزام الو ظيفل لودى الهودعرعو واله إهويو فول الهودا سي ط ١ي
عهيني دا وتكوما التيتد لإعشر والو زعن.

 )6ال شيللي شي ر ري هللا ( :)2003أثر ا هيط القييدعا لرؤسيء ا ديم ال إهيا عإم ال الء الوعظيهل عضيء

)7

ليئا الود عس فل الجيت يت ا

د يا ال ي اي الهجإا ا

ال إ م الوطميقيا ا لإياي الهجإد

م 6ي ال دد ا و .

د يا لإ إو م الوطميقيوا – ال إو م اا دوي يا  -ريت وا

اشوودي تتهوود ع سوو :)2010( .أ هوويط الدووإ ا اادا أ لوودى القوويدف والهوودعرعو وعال وووه يلرعووي ال و ظيفل
لهرؤوسيهم ي د اسا تقي ا يو الهشسديت ال دوكرعا والو إيهيوا فول تهإكوا المتورعوي سويلا د وو اه تيور
تعش في ريت ا دتش .

)9

يدقي صاي ()2000ي ال ال ا يو ال الء الوعظيهل واالتجيه ت ال هل ي تجإا المتا فل الور يا وعإم
فسي ع ()2ي ص.ص .293- 263

 )8عم أ ي زعد تعيري ()2007ي .الوعظيم اادا أ  :تميدئه وأسيسييتهي ط1ي عهيني ا

دني دا أسيتا لإعشور

والو زعن.
 )10ال ديفي أ هد و عمد الهتدوي ( )2008تهي ات القييدف و فيت القيئدي الرعيض.
 )11ال طياي تيردفي ()2003ي سإ ا الهعظها :سإ ا الفرد والجهيعاي الطم ا ا ولمي عهيني دا الشروق لإعشر
والو زعن.
 )12القتطي لي سيلم س يد دوي ()2001ي القييدف اادا عا  -الوت

ت ه ذج القييدأ ال يلهلي ط1ي الرعيضي

تكوما الهإك فهد ال طعياي الههإكا ال ر يا الد دعا.
 )13الهتيسووعاي تتهوودي ()2006ي أثوور ا هوويط القييدعووا عإووم ااعووداع الوعظيهوول – د اسووا تيدا يووا عإووم الهوود اء
ال يتإيو فل الجيت ا ا

د يا ي ريت ا القيلرفي تجإا الهتيسما واادا ف والوأتيوي ال دد 67ي .334 – 291

 )14تصوطفمي أ هود سويدي ()2007ي الهودعر فول عويلم توغيور :وعوا تودعر القورن التويدأ وال شورعوي ط1ي دون
يشري القيلرف.
 )15تصطفمي أ هد سيدي ()2000ي الهدعر وتتدعيت ال لها إدا ف ردعدف ل يلم ردعدي ط 3ي دون يشري القيلرف.
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مالحق الدراسة
الملحق :0استبيان الدراسة.
السادة الكرام:
عق م المي ا د اسا ع ان " أثر األنماط القيادية في مستوى الوالء التنظيمي للموارد البشرية -دراسة ميدانية
على العاملين في مديرية الجمارك العامة /دمشق " وذلك اسوكهيالً لهوطإميت التص

عإم د را الهيردوير فل

إدا ف ا عهي ي ل ا أ ر تو ضرتكم الوكرم ياري ا عإم االسوميين الهرف أد يه د ا وت ع عياي عإهيً أن
إري وكم سوك ن تفيدف لإغيعا وسومقم سرعا ولو تدو دم إال تراض المتا ال إهل فق .
وتفضإ ا قم

فيئ اال ورام و الوقدعر
إشراف

المي ا:

د .أسيتا الفراج

يسل شإش

تال ظا :ليس تو الضرو أ تودوعو اسوهك و عع ا وك إال إذا تموج أن أ سول إليوك وويئج الد اسوا فأ وي عإوم أتوم
االسو داد.
أوالً :مقياس القيادة:
فيهي عإل عدد تو ال مي ات الول تقيس ا هيط القييدعا الديئدف فل الهدعرعا ال يتا لإجهي ا الد عا وتي لل
ت رهيتك ت القيئد ال أ تو يتل ت ه فل الهدعرعا التيلياي عررم راءف ل عمي ف عيعا ثم عن عالتا ( )xععد
ال يي ال أ ع مر عو إري وك:
الرقم

العبارة

1

عج ل الهرؤوسيو ع رف ن تي عو ن تعهم.

2

عتيف عإم عال ا عهل ودعا تن الهرؤوسيو.

3

عوشيو تن الهرؤوسيو ععد ت ارها تشكإا

غير

غير

موافق

موافق

بشدة

تي.
4

عدوهن يلوهيم إلم أفكي الهرؤوسيو
وتقور يتهم.

5

ع مر الهرؤوسيو تي عو يو عإيهم ف إه.

6

ع مر الهرؤوسيو كيفيا تي عو يو عإيهم ف إه.
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محايد

موافق

موافق
بشدة

الرقم

العبارة

7

عج ل الهرؤوسيو ع رف ن أ ه عو ن تعهم

غير

غير

موافق

موافق

بشدة
تأدعا أعهيلهم أعإم تدو ى.
9
8

عوصرف دون تشيو ف الهرؤوسيو.
عق م م

ا عهي لكل عك ن عض اً لطيفي ً
فل الهجه عا.

10

عطإب تو الهرؤوسيو أن عوم ا الق اعد
ال ي ا يل هل.

11
12

عضن ألدافي ً داء الهرؤوسيو تودم يلوتدأ.
عق

أشييء تجرح الهشيعر الش صيا
لإهرؤوسيو.

13

عطإب تو الهرؤوسيو إ داء تقور يتهم فيهي
عو إ

كيفيا تعفي الههيم.

14

عشجن الوتدو الهدوهر فل أداء الهرؤوسيو.

15

عميو تدو ى ا داء ال أ عو ن تو
الهرؤوسيو القييم ه.

16

عديعد الهرؤوسيو عإم الوغإب عإم
الهشكالت الول تت

17

دون ييتهم ههيتهم.

عميو ين لدعه شك يً

د ف الهرؤوسيو

فل تتقي ت ظم ا لداف.
19

عطإب تو الهرؤوسيو إ داء تقور يتهم
الههيم الول عو يو القييم هي.

18

عقدم تفديرات تيتضا لهي عو ن تو
الهرؤوسيو القييم ه فل أثعيء ال هل.

20

عضن ألدافيً تودم يلوتدأ ليو لم الهرؤوسيو
تتقيقهي.

21

عفكر ه فل يريت الهرؤوسيو
الش صيا.
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محايد

موافق

موافق
بشدة

ثانياً :مقياس الوالء التنظيمي:
فيهووي عإوول عوودد تووو ال مووي ات الووول تقوويس تدووو عيت الو الء الوعظيهوول لوودى ال وويتإيو فوول الهدعرعووا ال يتووا لإجهووي ا
الد عا والول تتويج ترري تي تراه تعهي وف وا ن عهإكي عررم راءف ل عمي ف عيعا ثم عن عالتا ( )xععد
ال يي ال أ ع مر عو إري وك:
غير
الرقم

موافق

العبارة

بشدة
أسوهر فل عهإل فل تدعرعا الجهي ا ال يتا
22

وم اون دمب يرول له و ليس

عل

اتب فيه.
23
24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

أش ر يال وهيء لهدعرعا الجهي ا ال يتا.
أ ف

ترا عهإل فل تدعرعا الجهي ا
ال يتا طيلهي الوتقج يل هل فيهي.

تر ل لإ هل فل تدعرعا الجهي ا ال يتا
عوضهو تضتييت عيليا.
أش ر ي تميط عيطفل هدعرعا الجهي ا
ال يتا الول أعهل فيهي.
أعومر أن الوزاتل يلمقيء فل تدعرعا الجهي ا
ال يتا ل الوزام أخال ل.
ليس لدأ خيي آخر تير أن أسوهر فل عهإل
التيلل فل تدعرعا الجهي ا ال يتا.
أش ر أ عل رزء تو أسرف توك ن تعهي
تدعرعا الجهي ا ال يتا.
أش ر أن لدأ الوزام أ لالسوهرا يل هل
فل تدعرعا الجهي ا ال يتا.
سوصيب ييتل يال تميا إذا تر ج عهإل
التيلل فل تدعرعا الجهي ا ال يتا.
سأ ن تدرو اً ل ضيج قيا ييتل
ال ظيفيا فل تدعرعا الجهي ا ال يتا.
أسوهر فل عهإل التيلل وم ال أت رض
ال وقيد اوخرعو إذا تر ج ال هل.
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غير
موافق

محايد

موافق

موافق
بشدة

ثالثاً :المتغيرات الديموغرافية
عررم راءف ل عمي ف عيعا ثم عن عالتا ( )xععد الفئا الول ت مر ععك:
 -0الجني:
أ م

ذر

 -4الحالة االجتماعية:
أعزب

توزوج

 -3العمر:
أ ل تو  26سعا

تو  36إلم أ ل تو  46سعا

تو  26إلم أ ل تو  36سعا

تو  46سعا فأ ر

 -2المؤهل العلمي:
أ ل تو ثي عا

ريت يا

ثي عا

د اسيت عإيي أو د و اه

 -2عدد سنوات العمل في مديرية الجمارك العامة:
أ ل تو  9سع ات

تو  9إلم أ ل تو  19سعا

تو  19إلم أ ل تو  29سعا

تو  29سعا فأ ر

 -6الفةة الو يفية:
فئا أولم

فئا ثيل ا

فئا ثي يا

100

فئا ا ا

 -7الدخل:
أ ل تو 20000

يو . 30000 – 21000س

يو . 40000 – 31000س

.س

101

أ ر تو . 40000س

. الجداول التكرارية إلجابات المستقصاة آرائهم على عبارات االستبيان:4 الملحق
المحور الرئيسي األول الخاا بنمط القيادة السائد في المنظمة
Q1
Cumulative

Frequency

Percent

Valid Percent

3

3.1

3.1

3.1

تير ت اف

17

17.3

17.3

20.4

ييدأ

17

17.3

17.3

37.8

52

53.1

53.1

90.8

9

9.2

9.2

100.0

98

100.0

100.0

شدف

تير ت اف

Valid

ت اف
شدف

ت اف

Total

Percent

Q2
Cumulative

Frequency

Percent

Valid Percent

تير ت اف

3

3.1

3.1

3.1

ييدأ

6

6.1

6.1

9.2

64

65.3

65.3

74.5

25

25.5

25.5

100.0

98

100.0

100.0

ت اف

Valid
شدف

ت اف

Total

Percent

Q3
Cumulative

Frequency

Percent

Valid Percent

تير ت اف

13

13.3

13.3

13.3

ييدأ

9

9.2

9.2

22.4

60

61.2

61.2

83.7

16

16.3

16.3

100.0

98

100.0

100.0

ت اف

Valid
شدف

ت اف

Total

Percent

Q4

شدف

Cumulative

Frequency

Percent

Valid Percent

2

2.0

2.0

2.0

تير ت اف

8

8.2

8.2

10.2

ييدأ

18

18.4

18.4

28.6

51

52.0

52.0

80.6

تير ت اف

Percent

Valid
ت اف

102

شدف

ت اف

Total

19

19.4

19.4

98

100.0

100.0

100.0

Q5
Cumulative

Frequency

Percent

Valid Percent

تير ت اف

11

11.2

11.2

11.2

ييدأ

13

13.3

13.3

24.5

52

53.1

53.1

77.6

22

22.4

22.4

100.0

98

100.0

100.0

ت اف

Valid
شدف

ت اف

Total

Percent

Q6
Cumulative

Frequency

Percent

Valid Percent

6

6.1

6.1

6.1

تير ت اف

19

19.4

19.4

25.5

ييدأ

21

21.4

21.4

46.9

42

42.9

42.9

89.8

10

10.2

10.2

100.0

98

100.0

100.0

شدف

تير ت اف

Valid

ت اف
شدف

ت اف

Total

Percent

Q7
Cumulative

Frequency

Percent

Valid Percent

1

1.0

1.0

1.0

تير ت اف

12

12.2

12.2

13.3

ييدأ

14

14.3

14.3

27.6

53

54.1

54.1

81.6

18

18.4

18.4

100.0

98

100.0

100.0

شدف

تير ت اف

Valid

ت اف
شدف

ت اف

Total

Percent

Q8

شدف
Valid

Cumulative

Frequency

Percent

Valid Percent

9

9.2

9.2

9.2

تير ت اف

35

35.7

35.7

44.9

ييدأ

31

31.6

31.6

76.5

تير ت اف

103

Percent

ت اف
شدف

ت اف

Total

21

21.4

21.4

98.0

2

2.0

2.0

100.0

98

100.0

100.0

Q9
Cumulative

Frequency

Percent

Valid Percent

2

2.0

2.0

2.0

تير ت اف

11

11.2

11.2

13.3

ييدأ

21

21.4

21.4

34.7

49

50.0

50.0

84.7

15

15.3

15.3

100.0

98

100.0

100.0

شدف

تير ت اف

Valid

ت اف
شدف

ت اف

Total

Percent

Q10
Cumulative

Frequency

Percent

Valid Percent

تير ت اف

9

9.2

9.2

9.2

ييدأ

14

14.3

14.3

23.5

60

61.2

61.2

84.7

15

15.3

15.3

100.0

98

100.0

100.0

ت اف

Valid
شدف

ت اف

Total

Percent

Q11
Cumulative

Frequency

Percent

Valid Percent

12

12.2

12.2

12.2

تير ت اف

27

27.6

27.6

39.8

ييدأ

30

30.6

30.6

70.4

20

20.4

20.4

90.8

9

9.2

9.2

100.0

98

100.0

100.0

شدف

تير ت اف

Valid

ت اف
شدف

ت اف

Total

Percent

Q12

شدف

تير ت اف

Cumulative

Frequency

Percent

Valid Percent

46

46.9

46.9

46.9

33

33.7

33.7

80.6

Percent

Valid
تير ت اف

104

ييدأ
ت اف
شدف

ت اف

Total

10

10.2

10.2

90.8

8

8.2

8.2

99.0

1

1.0

1.0

100.0

98

100.0

100.0

Q13
Cumulative

Frequency

Percent

Valid Percent

تير ت اف

16

16.3

16.3

16.3

ييدأ

10

10.2

10.2

26.5

55

56.1

56.1

82.7

17

17.3

17.3

100.0

98

100.0

100.0

ت اف

Valid
شدف

ت اف

Total

Percent

Q14
Cumulative

Frequency

Percent

Valid Percent

تير ت اف

8

8.2

8.2

8.2

ييدأ

22

22.4

22.4

30.6

47

48.0

48.0

78.6

21

21.4

21.4

100.0

98

100.0

100.0

ت اف

Valid
شدف

ت اف

Total

Percent

Q15
Cumulative

Frequency

Percent

Valid Percent

2

2.0

2.0

2.0

تير ت اف

12

12.2

12.2

14.3

ييدأ

34

34.7

34.7

49.0

46

46.9

46.9

95.9

4

4.1

4.1

100.0

98

100.0

100.0

شدف

تير ت اف

Valid

ت اف
شدف

ت اف

Total

Percent

Q16

شدف

تير ت اف

Cumulative

Frequency

Percent

Valid Percent

1

1.0

1.0

1.0

17

17.3

17.3

18.4

Percent

Valid
تير ت اف

105

ييدأ
ت اف
شدف

ت اف

Total

10

10.2

10.2

28.6

46

46.9

46.9

75.5

24

24.5

24.5

100.0

98

100.0

100.0

Q17
Percent

Valid Percent

14

14.3

14.3

14.3

تير ت اف

42

42.9

42.9

57.1

ييدأ

27

27.6

27.6

84.7

ت اف

15

15.3

15.3

100.0

Total

98

100.0

100.0

شدف

Valid

Cumulative

Frequency
تير ت اف

Percent

Q18
Cumulative

Frequency

Percent

Valid Percent

تير ت اف

17

17.3

17.3

17.3

ييدأ

11

11.2

11.2

28.6

59

60.2

60.2

88.8

11

11.2

11.2

100.0

98

100.0

100.0

ت اف

Valid
شدف

ت اف

Total

Percent

Q19
Cumulative

Frequency

Percent

Valid Percent

11

11.2

11.2

11.2

تير ت اف

46

46.9

46.9

58.2

ييدأ

25

25.5

25.5

83.7

14

14.3

14.3

98.0

2

2.0

2.0

100.0

98

100.0

100.0

شدف

تير ت اف

Valid

ت اف
شدف

ت اف

Total

Percent

Q20

Valid

شدف

تير ت اف

Frequency

Percent

Valid Percent

3

3.1

3.1

106

Cumulative
Percent
3.1

تير ت اف

37

37.8

37.8

40.8

ييدأ

24

24.5

24.5

65.3

23

23.5

23.5

88.8

11

11.2

11.2

100.0

98

100.0

100.0

ت اف
شدف

ت اف

Total

Q21
Cumulative

Frequency

Percent

Valid Percent

9

9.2

9.2

9.2

تير ت اف

21

21.4

21.4

30.6

ييدأ

20

20.4

20.4

51.0

35

35.7

35.7

86.7

13

13.3

13.3

100.0

98

100.0

100.0

شدف

تير ت اف

Valid

ت اف
شدف

ت اف

Total

Percent
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A1
Cumulative

Frequency

Percent

Valid Percent

14

14.3

14.3

14.3

تير ت اف

40

40.8

40.8

55.1

ييدأ

12

12.2

12.2

67.3

29

29.6

29.6

96.9

3

3.1

3.1

100.0

98

100.0

100.0

شدف

تير ت اف

Valid

ت اف
شدف

ت اف

Total

Percent

A2

شدف

تير ت اف

Cumulative

Frequency

Percent

Valid Percent

1

1.0

1.0

1.0

8

8.2

8.2

9.2

Percent

Valid
تير ت اف

107

ييدأ
ت اف
شدف

ت اف

Total

18

18.4

18.4

27.6

46

46.9

46.9

74.5

25

25.5

25.5

100.0

98

100.0

100.0

A3
Cumulative

Frequency

Percent

Valid Percent

4

4.1

4.1

4.1

تير ت اف

8

8.2

8.2

12.2

ييدأ

13

13.3

13.3

25.5

54

55.1

55.1

80.6

19

19.4

19.4

100.0

98

100.0

100.0

شدف

تير ت اف

Valid

ت اف
شدف

ت اف

Total

Percent

A4
Cumulative

Frequency

Percent

Valid Percent

3

3.1

3.1

3.1

تير ت اف

14

14.3

14.3

17.3

ييدأ

28

28.6

28.6

45.9

37

37.8

37.8

83.7

16

16.3

16.3

100.0

98

100.0

100.0

شدف

تير ت اف

Valid

ت اف
شدف

ت اف

Total

Percent

A5
Cumulative

Frequency

Percent

Valid Percent

6

6.1

6.1

6.1

تير ت اف

11

11.2

11.2

17.3

ييدأ

22

22.4

22.4

39.8

44

44.9

44.9

84.7

15

15.3

15.3

100.0

98

100.0

100.0

شدف

تير ت اف

Valid

ت اف
شدف

ت اف

Total

Percent

A6
Frequency

Percent

109

Valid Percent

Cumulative
Percent

شدف

تير ت اف

3

3.1

3.1

3.1

تير ت اف

14

14.3

14.3

17.3

ييدأ

16

16.3

16.3

33.7

47

48.0

48.0

81.6

18

18.4

18.4

100.0

98

100.0

100.0

Valid

ت اف
شدف

ت اف

Total

A7
Cumulative

Frequency

Percent

Valid Percent

5

5.1

5.1

5.1

تير ت اف

30

30.6

30.6

35.7

ييدأ

25

25.5

25.5

61.2

31

31.6

31.6

92.9

7

7.1

7.1

100.0

98

100.0

100.0

شدف

تير ت اف

Valid

ت اف
شدف

ت اف

Total

Percent

A8
Cumulative

Frequency

Percent

Valid Percent

8

8.2

8.2

8.2

تير ت اف

14

14.3

14.3

22.4

ييدأ

18

18.4

18.4

40.8

49

50.0

50.0

90.8

9

9.2

9.2

100.0

98

100.0

100.0

شدف

تير ت اف

Valid

ت اف
شدف

ت اف

Total

Percent

A9
Cumulative

Frequency

Percent

Valid Percent

1

1.0

1.0

1.0

تير ت اف

12

12.2

12.2

13.3

ييدأ

22

22.4

22.4

35.7

46

46.9

46.9

82.7

17

17.3

17.3

100.0

98

100.0

100.0

شدف

تير ت اف

Valid

ت اف
شدف

ت اف

Total

A10

108

Percent

Cumulative

Frequency

Percent

Valid Percent

4

4.1

4.1

4.1

تير ت اف

25

25.5

25.5

29.6

ييدأ

23

23.5

23.5

53.1

32

32.7

32.7

85.7

14

14.3

14.3

100.0

98

100.0

100.0

شدف

تير ت اف

Valid

ت اف
شدف

ت اف

Total

Percent

A11
Cumulative

Frequency

Percent

Valid Percent

5

5.1

5.1

5.1

تير ت اف

6

6.1

6.1

11.2

ييدأ

27

27.6

27.6

38.8

49

50.0

50.0

88.8

11

11.2

11.2

100.0

98

100.0

100.0

شدف

تير ت اف

Valid

ت اف
شدف

ت اف

Total

Percent

A12

شدف

Valid

Cumulative

Frequency

Percent

Valid Percent

9

9.2

9.2

9.2

تير ت اف

55

56.1

56.1

65.3

ييدأ

22

22.4

22.4

87.8

ت اف

12

12.2

12.2

100.0

Total

98

100.0

100.0

تير ت اف
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This study aims to identify the effect of leadership styles according to the theory of
(Path - Goal) in the General Customs Directorate 0n the organizational loyalty", in
addition to identifying all of the leadership styles own theory (Path - Goal) and the
types of organizational loyalties prevailing in the Directorate General of Syrian
Customs, and the relationship among them.
The study population consisted of all personnel in the General Customs Directorate
in Damascus only totaling about 310 employees. Was chosen as a random sample of
them include about 98 employees from all levels of management other than senior
management.
The study concluded that all leadership styles according to the theory of (Path Goal) applied in the Syrian Directorate General of Customs, and the directive style
and achievement-oriented leadership styles are most application. It has also been
reached that workers in this Directorate have low Continuous loyalty, compared to the
standard loyalty and emotional loyalty. Add to that all the previous leadership styles
affect organizational loyalty except oriented achievement style which shows that there
is no a statistically significant impact on Continuous loyalty only. Also we have see
that the directive style is the most effect on the continuous loyalty, supportive style is
the most impact on emotional loyalty and oriented towards achievement style is the
most impact on the standard loyalty.
The study offers a range of solutions and proposals highlighted the need to work to
strengthen the continuous loyalty, apply more than one style of leadership styles
according to the theory of (Path - Goal), and strengthen the directive style, supportive
style, oriented towards achievement style.
Keywords: Leadership, (Path- Goal) Theory, Organizational Loyalty.
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