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 ملخص:

القيتتتادة الستتتامة بابعادشتتتا لاسيتتت ال المستتتع ،  تتتتوا  يستتتت دل البحتتتل الحتتتالع التعتتت ل علتتت  

القيتتتتادة ادستتتتتبدادية، الن جستتتتية، تعليتتتتل التتتتسات، التقلتتتتلت وكتتتتسلع مستتتتتو  ادلتتتتتلا  التن يمتتتتع بابعتتتتاد  

المعيتتتار ت لتتتد  العتتتامليا بومتتتدات الحكتتتم المحلتتتع لادلتتتتلا  العتتتااللع، ادلتتتتلا  ادستتتتم ار ، ادلتتتتلا  

بمحا  تتتة المنو يتتتة، وتحديتتتد البيعتتتة العريتتتة بتتتيا متجيتتت   البحتتتلع تميتتتل مجتمتتت  البحتتتل  تتتع العتتتامليا 

ستتتحل عينتتتة مميلتتتة  تتتتمع ويتتتد الحكتتتم المحلتتتع بمحا  تتتة المنو يتتتة بالمستتتتويات اسداريتتتة المبتللتتتة بومتتتدات

ذلتتتع عتتتا ال يتتتا توبيتتت  ياعمتتتة استق تتتا  علتتت  ملتتت دات لجمتتت  البيا تتتات الربمتتتة للبحتتتل، و للمجتمتتت 

ت ملتتتت دة، ويتتتتد تتتتتم استتتتتبدا  األستتتتاليل اسم تتتتاعية المناستتتتبة لتحليتتتتل 014العينتتتتة والتتتتتع بلتتتت  عتتتتددشا ل

 واختبار   ضيات البحلع

ولقتتتد تواتتتل البحتتتل إلتتت  عتتتدد متتتا النتتتتاعع سشم تتتا س  شنتتتان عريتتتة عكستتتية معنويتتتة يويتتتة بتتتيا 

 عادلتلا  التن يمعمتجي  القيادة السامة ومتجي  

اختيتار القيتادات اسداريتة التسيا تتتوا   لتدي م ولقد سيار البحل إل  عدد ما التوايات متا سشم تا  

سمات القيادة اللاعلة، التع تعمتل علت  خلتا المنتاخ األخريتع اسيجتابع لتعليتل اليقتة المتبادلتة، وال  بتة  تع 

الم تلحة الخب تية، والحت ل علت  ر اشيتة للم  وستيا مساعدة اآلخت يا، وتقتديم الم تلحة العامتة علت  

 واللمر  والمن مةع

 القيادة السامة، ادلتلا  التن يمععالكلمات المفتاحية: 

Abstract: 

This research aims to identify the presence of toxic leadership in its di-

mensions (abusive supervision, authoritarian leadership, narcissism, self-

promotion, unpredictability) as well as the level of organizational commitment in 

its dimensions (Affective commitment, continuance commitment, normative 

commitment) among workers in local government units in Menoufia governorate 

and determining the nature of the relationship between the two variables of the 

research. The research population is represented by workers from different admin-

istrative levels of the local government unit in Menoufia governorate. A repre-

sentative sample was drawn to collect the data necessary for the research through 

distribution of a survey on the sample members (410 units). Eventually, appropri-

ate statistical methods were employed to analyze and test hypothesesع 

Analysis produced numerous results, perhaps the most prominent is that 

there is a negative significant relationship between the toxic leadership variable 

and the organizational commitment variable. 

Results of this research can give some insightful recommendations. For in-

stance, managerial leaders’ selection should be based on characteristics of effec-

tive leadership, which work to create a positive moral climate to enhance mutual 

trust, the desire to help others, and to advance the public interest to the personal 

interest, and to ensure the well-being of subordinates, colleagues, and the organi-

zation. 

Key words: Toxic leadership, Organizational commitment. 
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 القيادة السامة وتأثيرها على االلتزام التنظيمي

 دراسة تطبيقية على وحدات الحكم المحلي بمحافظة المنوفية

 مهيدت

القيتتادة إمتتد  الو تتاعر اسداريتتة التتتع يتتجلغ ود تتتلال تختتجل مع تتم المتتدي يا العتتامليا  تتع  تعتتد

الومدات وكسلع كتابات مع م علما  اسدارةع  المتدي و  وربمتا مع تم س ت اد المن متة متا م تلحت م مع  تة 

 تع5412 مط القاعد الس  يتعاملو  معه ليلش، 

العلمع منس عقود، ممتا سد  إلت  كتابتة  دل المقتادت إ  القيادة شع  قطة محورية  ع مجال البحل 

البحييتتة متتول شتتسا الموضتتوي، و تتع متتيا ماولتتغ العديتتد متتا تلتتع المقتتادت واألبحتتاث اكتختتال ال تتلات 

والسلوكيات واأل ماال الم تبطة بالقاعد الناجح،  جد س  يلة من م ماولوا بخكل مباي    م البيعة و تاعع القيتادة 

ت، إد س  الت كيل عل  الجوا ل اسيجابية للقيادة د يتدد  ومتد  إلت  معالجتة Schmidt, 2008 ي  اللاعلة ل

الحتادت التتتع يحتتاول  ي تتا األيتتبال ذو  الستتلطة سدا  العمتتل متا ختترل التت ا د تتلتتا متت  القتتيم األساستتية 

 تعReed, 2014للمن مة ل

د يليتل جتدًا متا البتامييا باستكختال القيادة كمل و  كا غ داعًما م اد ًا لإليجابيةع مت  اآل ، يتا  عتد

الجا ل الم لم ما القيادةع عل  ال  م ما تطور شسا المل و ،  إ ه د يلال  ي  واضحع  يسمع المدللو  شتسا 

ت، يتت  Kellerman, 2004ت، ستتي) لPadilla et al., 2007الجا تتل الم لتتم بختتكل مبتلتتر  متتدم  ل

ت، مستتتي ة Hogan, Hogan, 2001ل ت، تنمتتت Maccoby, 2000ت،   جستتتع لBostock,2010ل

 تSingh et al., 2018تع لTepper, 2000ل

وعل  ال  م ما س  القيادة السامة شع  اش ة منتخ ة  ع كل مكا ، إد س  ر تول المكتبتات ليستغ 

 تعBox, 2012محملة بكتٍل مول شسا الموضوي ل

التلكيت  والختعور وادختيتار، لقد خلا الله عتل وجتل اد ستا  بت كيتل   يتد معقتد،   تو يتادر علت  

وعل  تعديل س ماال سلوكه وت   اته، واد سا  بحكم امتركه يدرة الحكتم علت  األمتور، يتادر علت  س  يت   

ا تتحقا  يه  ماله والموماته، وت تبط مواير الل د عتادة بمختاع   تجتا  متجيت ات المويتر، عالم خب ته مكا ً 

ا  تبتلر عا المواير الناتجة عا ال لم سو عا اللوض ، ويد بينتغ  المواير الناتجة عا العدالة سو عا الن 

 تع5412ا  ع سلون الل د لعرو ه،  د ، الدراسات اسدارية الحديية س  شنان للجماعة سث ً 

ا  تع بلتوا األشتدال التن يميتة وتعليتل ادستتق ار واليقتة بتيا ا ميويًتويعد ادلتلا  التن يمع عن  ً 

يستت م  تتع تطتتوي  يتتدرات المن متتة علتت  البقتتا  والنمتتو المتوااتتلع ويت ستت  ادلتتتلا   اسدارة والعتتامليا، كمتتا

التن يمع متا مح تلة تلاعتل يتو  تتميتل  تع خ تاعد األ ت اد، ويب تيات م، وضتجوال العمتل، والعوامتل 

التن يميتتة، والمتتدث ات المجتمعيتتة، وتختتمل العوامتتل التن يميتتة علتت  المنتتاخ التن يمتتع، ومبتلتتر العريتتات 

 تع5412طيات التن يمية لداود، والمع

 إ  البحل يسع  ما خرل التق تع والتحليتل إلت  دراستة القيتادة الستامة كامتد  سباو ع ضو  ما 

س ماال القيادة اسدارية، وتاثي شا عل  مستو  ادلتلا  التن يمع لد  العامليا بالومدات محل البحل، والسعع 

 ع حو ايت اح  ليات لتحسيا مستو  ادلتلا  التن يمع

 يلع   يما البحل الحالع  ع المستبدمة الملاشيم البامية تتناول: البحثمصطلحات أوالً: 

 (:Toxic Leadershipالقيادة السامة ) .2

ت Whicher, 1996لقد     م طلح "القاعد السا " ألول مت ة  تع كتتال القتادة الستامو  لمدللته ل

مخت ل كمتدي  سو -ولكا د يوجد مت  اآل  تع ير مومد للقيادة السامة، "القاعد السا " شتو س  يتبد يقتو  

بإعاية  عالية المن متة لسو الومتدةت التتع يتحمتل مستدوليت ا، ستوا  بختكل مبايت  سو  يت   -سو مسدول تنليس 

 تعGreen, 2014مباي  ل

ت يعت ل القتادة الستاميا بتا  م سول تع Stanley Foster Reedت  إ  لBox, 2012وو قاً للكاتل ل

السيا يسي و  استبدا  السلطة، ود سيما عل  الم  وسيا، لبدمة وتحقيا سشدال يب تيةع شتس  األشتدال د 

 تتلا عادة م  األشدال الن اعية للمن مةع كما يمكا تقسيم القادة الساميا إل  

  الجمي عسا  بخكل  اعا  السيا يستيق و  كل اباح وشم د ييقو   ع 

 السمو  الم نية  السيا يك شو  ود ييقو   ع األيبال السيا يعملو  مع مع 

  السمية الل عية  وشو الخبد الس  بدس للتو تعلم كير يكو   اسد سو مباديع 
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ا للقيادة السامة  ع الجيش؛ ميل تم تناول ا باعتبارشا مليع واليً  ا خ  الجيش األم يكع تع يلً كما 

ا   والستتلوكيات التتتع تتمحتتور متتول التتسات والتتتع ل تتا تتتاثي  ضتتار علتت  الم  وستتيا، متتا الموايتتر والتتدو

يلتق  إلت  ادشتمتا  بتاآلخ يا ومنتاخ المن متة، ممتا  السا  القاعد وتمغ اسيارة إل  س والتن يم، وسدا  الم ا ع 

ا  الحاد بالساتع يقتو  لديه يعور بادشتمس  يدد  إل  اآلثار السلبية عل  المد  الق ي  والمد  الطويل، كما 

سو معايبتة اآلخت يا بختكل  ،سو إرشتاب م ،سو إكت اش م تبتويل م،سو  اآلخت يا،القادة السامو  باستم ار ببتداي 

 تعReed, 2014 ي  عادل للح ول عل  ما ي يدو  أل لس م ل

 (2جدول رقم )

 الفرق بين القيادة السامة وبعض المفاهيم األخرى

  التع ير، والتعليا المل و 

 القيادة المدم ة

 Einarsen etل

al., 2007ت 

سلون من جع ومتك ر ما يبتل القاعتد، ينت تع الم تالح المخت وعة والقا و يتة للمن متة، 

وذلتتع متتا ختترل تجاشتتل سو تب يتتل سشتتدال المن متتة، والم تتا ، والمتتوارد، وال ضتتا 

 الو يلع للم  وسيا، ودا عيت م ور اشيت مع

ا، ويتضتتما س   تتوي متتا الستتلوكيات المدذيتتة التتتع تستتت دل شتتسا التع يتتر واستت  جتتدً 

الم  وسيا، والمن مة ككلع القيادة السامة تخمل مجموعة سضيا متا الستلوكيات، التتع 

تنطو  عل  ستلون القاعتد الموجته إلت  الم  وستيا علت  وجته التحديتدع باسضتا ة،  تإ  

التتع تقت  ختارط  طتاا تع ير القيادة المتدم ة يختمل األذ  الجستد ، وشتس  الستلوكيات 

تع وبالتتالع  تإ  القيتادة المتدم ة Pelletier, 2010 ؛Schmidt, 2008القيادة الستامة ل

شع عبارة عا شيكل يامل يتضما العديد ما السلوكيات القياديتة الستلبية التتع يمكتا س  

 ي   شا القادة، بما  ع ذلع القيادة السامةع

 القيادة ادستبدادية

 ,Ashforthل

 ت1997 &1994

 تعنتتتتتتتتع ادتجتتتتتتتتا   حتتتتتتتتو  تتتتتتتت   يتتتتتتتتوة وستتتتتتتتلطة المتتتتتتتت   علتتتتتتتت  اآلختتتتتتتت ياع

تخمل القيادة ادستبدادية بعض الستلوكيات ميتل  التعستر، وتع تيم التسات، والتقليتل متا 

 يا  اآلخ يا، واد تقار إل  م اعاة اآلخ ، امباال روح المبادرة، والعقال  ي  الرب ع

يادة ادستبدادية مبتللًا عا    يتات ت شيكل القTepper, 2000& 2007 ع دراسات ل

ا تعتد ملعجتة، القيادة السلبية األخ  ع ميل س  الستلوكيات التتع تتم اسيتارة إلي تا مستبقً 

ولكن ا ليسغ بالض ورة مدم ةع لسلع،  تلتق  القيادة ادستبدادية إل  الكيي  ما العناات  

 تعPelletier, 2010األكي  عداعية التع تخمل ا القيادة السامة ل

التنم   ع سماكا 

 العمل

 ,Einarsenل

Hoel,Zapf, & 

Cooper,2003ت 

التنم   ع العمل يعنع اسسا ة سو استبعاد س  يبد اجتماعياً سو التاثي  سلباً علت  م تا  

عمل يبد متاع ودعتبتار الستلون يقت   تع  طتاا التنمت  يجتل س  يحتدث ذلتع الستلون 

 بخكل متك ر ومنت مع

ت إل  س  التنمت  يمكتا س  يحتدث بتيا المخت  يا Fox & Stallworth, 2005توال ل

والم  وستيا، سو يحتدث بتتيا بمتر  العمتتل ممتا شتم  تتع  لتظ الدرجتتة الو يليتة، وبتتيا 

العمتتر  والعتتامليا، لتتسلع لتتيظ يتت اًلا للتنمتت  وجتتود عريتتة ايتت ا ية لس  بتتيا التت عيظ 

 والم  وستع

 تعSchmidt, 2014ت ل1جدول ريم ل

ت Schmidt, 2008ا  تتع األدبيتتات شتتع األبعتتاد البمتتظ التتتع يتتا  لاألبعتتاد األكيتت  يتتيوعً  وتعتتد

 بتطوي شا وتتضما 

با تته ا  تتار  تTepper, 2000له يع  تت (:Abusive Supervisionاإلشررراا المسرريل/ المرر    ) (2)

 عمحنع للسلوكيات العداعية اللل ية و ي  اللل ية، باستينا  ادت ال الجسد 

 ,.Cheng et alلو قًتا إلت   (:Authoritarian Leadershipالسرلطوية/ االسرتبدادية ) القيرادة (0)

تختتي  إلتت  ستتلوكيات القاعتتد التتتع تتميتتل  تتع الستتلطة المطلقتتة والستتيط ة علتت  الم  وستتيا، وتتطلتتل   ت2004

 عالاعة تامة ما الم  وسيا

امساس مبال   يته باألشميتة الساتيتة  با  ا تHook, 2007ل  ا  ع :(Narcissismالنرجسية/ األنانية ) (5)

والتل د لادستيناعيةت، ويعور مل ال باألمقية، ويجر ليكتو  اللت د محترً لإلعجتال، وميتول استتجرلية  حتو 

 عاآلخ يا، واد تقار للتعاالر، والج ور
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 جد س  الن جسية ت كل عل  السلوكيات التع تتعلا بتعليتل التسات (: Self-Promotionتعزيز الذات ) (4)

واأل ا ية لتلبية الخعور الداخلع للل د بادعتداد بنلسه،  ع ميا س  السلوكيات التع تندرط ضما تعليل السات 

ت كل عل  ا طباي السات لد  اآلخ ياع يت ت ل بعتض القتادة بطت ا تلبتع م تالح م البااتة علت  مستال 

دارة العليا  ع التسلسل ال  متع م لحة المن مة، يحدث ذلع عادةً م   ية الحلا  عل  اورة إيجابية لد  اس

للقيادةع ر م ذلع  إ  بعض السلوكيات ال ادرة ما شدد  القادة د تختت ال تواجتد القيتادة العليتا عنتد متدوث ا 

 تعSchmidt, 2008ل

س  الستتلوكيات القياديتتة الستتلبية شتتع ستتلوكيات  تختتي  األدبيتتات إلتت  (:Unpredictabilityالتقلرر) ) (3)

متك رة وثابتة ما يبل القادةع ولكا شنان بعض القادة ذو  السلوكيات السلبية الملاج ةع وبناً  عل  اعتبار س  

الستتلون الستتلبع لتته  ثتتار ستتلبية،  تتإ  الستتلون الستتلبع  يتت  المتويتت  يتتد يتتدد  إلتت  تلتتايم تلتتع اآلثتتار الستتلبية 

 عتSchmidt, 2008ل

 (:Organizational commitmentااللتزام التنظيمي )  .0

ت با ته يتوة تطتابا اللت د مت  المن متة وارتباالته ب تا، كمتا س  اللت د Porter, et al., 1974ع  ه ل

ا متا العوامتل النلستية وشتع لال  بتة الس  ي    مستو  عاِل ما ادلتلا  التن يمتع تجتا  المن متة لديته عتددً 

المن مة، ادستعداد لبتسل سي ت  ج تد ممكتا ل تالح المن متة، اديتنتاي والقبتول باشتدا  ا القوية  ع البقا   ع 

 عتAbdul Karim& Noor, 2017وييم ات ل

ت ثرثتتة سبعتتاد لرلتتتلا  التن يمتتع لوشتتع األكيتت  يتتيوًعا  تتع Allen& Meyer, 1990ويتتد متتدد ل

 األدبياتت 

يختي  إلت  ادرتبتاال العتااللع سو النلستع  (:Affective commitmentااللتزام العراففي/ الوجرداني ) (2)

  للل د بالمن مة وتماثله مع ا وا دماجه  ي اع

يختتي  إلتت  ود  اللتت د للمن متتة  (:Continuance commitmentااللتررزام االسررتمرار / البقررا ي ) (0)

  والس  يتاسظ  تيجة ادراكه التكالير الم امبة لت كه ل اع

يخي  إل  س  ود  الل د للمن متة ينبت   (:Normative commitmentااللتزام المعيار / األخالقي ) (5)

  ما يعور  بادلتلا  األخريع بالبقا   ي اع

 الدراسة االستطالعيةثانيًا: 

ا ما البحوث ادستكخا ية، والتع يمكا ادعتماد علي ا لليادة المع  ة تعد الدراسة ادستطرعية  وعً    

 بمخكلة الدراسةع

بومدات الحكم المحلع م ل الباميا  عل  التواال م  عدد ما العامليا : االستطالعيةأهداا الدراسة  .2

بمحا  ة المنو ية للتع ل عل  مد  احة ال اش ة ومحاولة   م ا، ومد  وجود عرية بيا متجي   

وتكويا  البحل،التع ل عل  الب اعد العامة لمجتم  البحل، وما خرل الدراسة ادستطرعية تم 

المساشمة  ع بنا  للبحل، والتاكد ما س  المجتم  المقت ح شو المجتم  المناسل ، ودعية عن ااورة مب

 الل ضياتع

لعينة ما  1ا ما المقابرت الخب ية بتوجيه ياعمة استق ا عددً  تم اج ا : إجرال الدراسة االستطالعية ع5

ممارسات  مد  توا  العامليا بومدات الحكم المحلع بمحا  ة المنو ية وذلع ب دل استطري  راع م  حو 

 عالقيادة السامة، ومستو  التلام م التن يمع

خرل الت دد عل  مل دات العينة  ع م ملة  دمظ الباميا : نتا ج مستخلصة من الدراسة االستطالعية .5

الدراسة ادستطرعية الح ل المبال  ما يبل العامليا والت دد  ع اسجابة عل  سس لة ياعمة ادستق ا ، 

ور بة البعض  ع التعبي  عا  راع م ب ورة يل ية دو  استكمال القاعمة الموج ة إلي م، وكسلع م ل 

 مليا سثنا  استكمال بيا ات ياعمة ادستق ا عبعض القادة عل  التواجد م  العا

 وكا  ما سشم النتاعع التع تم التوال إلي ا  

 تع%24ر بة العديد  ع ت ن الومدة التع يتنمو  إلي ا، والسيا بلجغ  سبت م ل ع1

 ت س  سبل ادستم ار بالومدة شو عد  وجود   ل سخ   خارج اع%22يوضح ل ع5

                                                 
ت ياعمتة استق تا ، تتم استتر  04تمغ المقابرت م  بعض العامليا ببي تة ومتدات الحكتم المحلتع بمحا  تة المنو يتة، وتتم توبيت  ل 1

 ت من ا االحة لإلدخالع82ت ياعمة، وكا غ ل02ل
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ت س  القاعتد يتجاشتل %08امة ما وج ة     العامليا، ميتل يت   لوجود العديد ما ممارسات القيادة الس ع8

 س كارشم التع تتعار  م  س كار ع

ت يتعتاملو  متت  ياعتد ستت ي  %22، ولات س  القاعتتد يجيت  سستتلوبه عنتدما يكتتو  رعيسته ماضتت ً %00يختع  ل ع0

 اد لعال ما وج ة    شمع

 ت إل  اعتقاد ياعدشم س ه مدشل سكي  ما اآلخ ياع%01سيار ل ع2

 ت س  القاعد يل ا بيا الم  وسيا  ع التعامل ما ميل درجة الود والقبولع%02يخع  ل ع0

 ت س  القاعد يقبل  سل  جامات م لنلسهع%28ي   ل ع7

 

 الدراسات السابقةثالثًا: 

 ميتل متا علي ا ادالري امل  ستيحغ والتع السابقة الدراسات بعض ع شسا الجل   يتناول الباميا 

، واتيا ة مختكلة البحتل  تم سبعتاد مختكلة إلي تا، والتتع تستاعد  تع  تواتر التتع النتتاعع وسشتم األشتدال سشم

  البحل وبنا  تسا دته

 دراسات سابقة تناولت القيادة السامة: .2

ت مول الُسمية  ع مكا  العمل وتاثي شا عل  المن مات Appelbaum, 2007ل دراسةفي 

تع ير م طلحات تتعلا "بالسمو " ميل  القاعد السا ، والمدي  السا ، واليقا ة إل  ، والتع شد غ والمو ليا

السامة، والتن يم السا ، وكسلع السعع  حو استكخال كيلية تاثي شا عل  سدا  المن مة ومو لي اع ولقد 

س  م  سيارت النتاعع إل  س  المن مات ومو لي ا تعا ع ما تاثي ات السمو  الموجودة داخل المن مةع كما

يعا و  ما اآلثار النلسية السلبية ميل  الضعر  ع اتباذ الق ارات واألمكا  المناسبة، واد لعال الس ي ، 

 والقلا الملما، والجضل، وعد  القدرة عل  الت كيل و قدا  الساك ةع

الوديات المتحدة بمن جية القيادة السامة  ع القوات المسلحة مول ت Aubrey, 2013ل وفي دراسة

، وكا غ ما سشم النتاعع التع تم التوال ل ا ييا  المستق   لجم  البيا ات ألم يكية، تم استبدا  ال يقة دللعا

منتاخ القيتادة  يمتا يلتع   والقتادة الستامو   تع الجتيش األم يكتع الستامةالمميتلة للقيتادة العناات   دمن م بتحديت

اليقتتة وادلتتتلا ، واسيتت ال المستتع ، ، وستتلون المو تتر المعتتاد  للمجتمتت ، وا بلتتا  / الملكتتعالمبتتتل

متت  ، والبي تتة المتستتاشلة  يتت  اللاعلتتة وادستتتبداد، والستتلوكيات  يتت  األخرييتتة والمستتي ة، وال ياكتتل ال  ميتتة

ا تتاثي  عميتا علت  متش ًمتا ستاًما ول  يختكر ليقا تة والمنتاخ يتد السلوكيات الستامةع كمتا س  ت ت النتتاعع س  ا

 عيش األم يكعتحديد السمية  ع من مات الج

ت مول القيادة السامة  ع المدسسات التعليمية والتع شد غ إل  استكخال Green, 2014ل ودراسة

 اش ة القيادة الستامة ومتا تستببه متا ضت ر ل تحة المن متات، ومتا يت تتل عليته متا إضتعال المن متة  تع 

الح يتة للمستق ت  متن م متا الو ا  بم مت ا، واعتمدت الدراسة علت  ياعمتة استق تا  باسضتا ة إلت  إعطتا  

ال دود الملتومةع وما سشم النتاعع المستبل ة ما الدراسة ا تخار القيادة السامة بوتي ة عالية  تع المدسستات 

التعليميتتة، وت تتتل علتت  ذلتتع امبتتاال معنويتتات العتتامليا، واعايتتة التقتتد  بالم متتة المدسستتية، ويتتد واتتر 

ت اللختل 5ت األ ا يتة، ل1لسامة ضما سربت    تات سساستية وشتع لالمستق   من م  ع ال دود الملتومة القيادة ا

 ت الع ابيةع0ت عد  الكلا ة، ل8األخريع، ل

ت بدراسة مول مو لع الموارد البخ ية والقيادة السامةع وكا  الج   Maxwell, 2015ل قامت

، وكسلع اكتخال األساليل من ا شو تحديد كيلية معالجة مدي   الموارد البخ ية لآلثار المدم ة للقادة الساميا

التع يستبدم ا مو لو الموارد البخ ية لتحديد وإدارة ال  اي والتضارل الناتع عا سلون القاعد السا ، كما 

شد غ الدراسة إل  بيادة مع  ة مو لع الموارد البخ ية  ع شسا المجال مما يساعدشم عل  إدارة ميل تلع 

ت مل دات ما مدي   الموارد البخ يةع سيارت  تاعع 9دراسة لالسلوكيات  ع م امل مبك ةع بلجغ عينة ال

الدراسة إل  وار ال  اي الداخلع لمدي   الموارد البخ ية بسبل الود  للخ كة، و ع  لظ الويغ 

التعاالر م  الم  وس الس  تع   لسلوكيات القاعد السا ، كما سيارت الدراسة إل  س ه د ينبجع التسامح 

 نبًا إل  جنل م  القادة السيا يسي و  استبدا  سلطت معم  السلون السا ، ج

ت بدراستة متول كيليتة اداران العتامليا لستلوكيات القتادة Chua& Murray, 2015ل وقام كل مرن

الساميا، باألخس  ع ادعتبار النوي لذك / س ي تع شتد غ الدراستة إلت  دراستة ادختر تات القاعمتة علت  النتوي 

الستلوكيات، وشتل متا إذا كا تغ ر يتة النستا   إدرانمعالجتة المعلومتات ومتا ثتم  وما يت تتل علي تا متا  تتاعع

دران ال جتتال لتتنلظ الستتلوكيات الستتامةع بلجتتغ عينتتة إلستتلون القيتتادات الستتامة يكتتو  بختتكل سكيتت  ستتلبية عتتا 

جتال، ت مل دةع سيارت النتاعع إل  س  النسا  ين    إل  القاعد السا  بختكل سكيت  ستلبية متا ال 821الدراسة ل
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ميل ركلت النسا  سكيت  علت  الستلوكيات الستلبية، بينمتا سكتد ال جتال علت  اسيجابيتاتع لكتا، ستجل ال جتال 

درجات سعل  متا ميتل متيل م إلت  التواالتد مت  القاعتد الستا  مقار تة بالنستا ع كتسلع سيتارت الدراستة إلت  س  

   القاعد ما  لظ  وع م لذك / س ي تع المخاركيا كا وا سكي  تنا ًما وتكيلًا م  السلوكيات السلبية إذا كا

إل  تحديتد العريتة المحتملتة بتيا القيتادة الستامة وضتجوال  تZarei, 2016 &Hadadianل وسعى

س  تت ت  ت ياعمتتة استق تا  متتا المتو ليا محتل الدراستتةع ولقتد515العمتلع واعتمتدت الدراستتة علت  تحليتل ل

النتاعع س  شنان عرية مباي ة كبي ة بيا القيادة السامة وضجوال العمل للمتو لياع وبعبتارة سخت  ، كلمتا باد 

 إدران ومرم ة المو لو  لسلوكيات القيادة السامة، كلما باد ضجط العمل الس  يخع و  بهع

امة والنيتة  تع تت ن ت إل  دراسة العرية بتيا إدران المو تر للقيتادة الستAkca, 2017ل كما سعى

ت ياعمة استق ا ع ولقتد تواتلغ  تتاعع التحليتل اسم تاعع إلت  س  525العملع اعتمدت الدراسة عل  تحليل ل

شنان عرية إيجابية بيا إدران المو ر للقيادة السامة والنية  ع ت ن العملع وسيارت الدراسة إل  س  القيتادة 

علتت  اسبتتداي، واس تاجيتتة، والمختتاكل ال تتحية، واسج تتاد، الستتامة تقلتتل متتا دا تت  المو تتر للعمتتل، والقتتدرة 

 وادمت اا الو يلعع

ت متتتول القيتتتادة الستتتامة  تتتع سمتتتاكا العمتتتل الد اعيتتتة Williams, 2018دراستتتة ل واستعرضرررت

والليدرالية األم يكية، وما إذا كا غ تلع القيادة تعمل عل  ع يلة الم ا ع شتد غ تلتع الدراستة لمنايختة القيتادة 

ت ملتت دةع 120واآلثتتار المت تبتتة علي تتا، وتقتتديم التواتتيات للويايتتة من تتاع بلجتتغ مجتتم عينتتة الدراستتة ل الستتامة

سيارت النتاعع للعديد متا النقتاال والتتع متا سشم تا؛ سودً  ا تختار واست  للستلوكيات الستامة  تع األمتاكا محتل 

ا  القادة الستامو  ليستوا دمة بخا  مع ثا يً الدراسة، وارتلاي عدد القادة الساميا وذلع بادستناد إل  التقاري  المق

ا عل  األدا  الل د ، وسدا  الل يا، واألدا  التن يمع بخكل عتا ، ا كبي ً ا سلبيً  قط يادة سي يا، ولكا ل م تاثي ً 

ا  يدد  وجود القادة السامو  إل  ضياي الويغ والموارد واس تاجية، والعوامل المتعلقة بال ضا الو يلعع ثاليً 

 المالية ورسس المال البخ  ، مما ي  ل العمال عا م مت مع

ت بدراسة مول مكا حتة بي تة العمتل الستامة "دراستة تج يبيتة  تع Anjum& Ming, 2018ل قاما

 طاا باكستا "ع شد غ الدراسة إل  تحديد تاثي  بي ة العمل السامة عل  اسج اد التو يلع، التس  بتدور  يتدث  

ت مل دةع سيارت  تاعع الدراسة إل  س  بي ة العمتل 507عاملع بلجغ عينة الدراسة لبخكل سلبع عل  إ تاجية ال

السامة تدث  بخكل كبي  عل  إ تاجية العمل، كما س  مكا  العمل السا  يليد ما مستو  اج اد المو ر متول 

ا و يلتته، وبمرعتته، والمختت  يا، والمن متتة ككتل،  ينتتتع عتتا ذلتتع محتتاودت متا يبتتل المو تتر للتتتبلد متت

 و يلتهع

الكختتتر عتتتا التتتدور المعتتتدل للعوامتتتل البمستتتة الكبتتت   ت 5419دراستتتة لرضتتتوا ،  واسرررتهدفت

للخب تتية  تتع العريتتة بتتيا القيتتادة الستتامة والقلتتا التتو يلع للعتتامليا بال ي تتة القوميتتة للتامينتتات ادجتماعيتتة 

بتتول، الع تتابية، ذات ذات الق ،اد بستتااليةبمحا  تتة الج بيتتة، ويتتد اختبتت ت الدراستتة تتتاثي   متتط الخب تتية ل

الضمي  الحع، اد لتاح عل  البب اتت  ع العرية بيا القيادة الستامة بابعادشتا البمستة وبتيا القلتا التو يلعع 

ع وتواتلغ الدراستتة إلت  وجتود عريتتات ارتبتاال معنويتتة إيجابيتة بتتيا ت ملتت دة571بلت  مجتم عينتتة الدراستة ل

 عالقلا الو يلع للعامليااألبعاد المبتللة للقيادة السامة وبيا الخعور ب

متجيتتً ا مستتتقرً متعتتدد األبعتتاد، ت إلتت  اختبتتار سثتت  القيتتادة الستتامة بواتتل ا 5451لعختت  ،  ىوسررع

ع والت كم بواله وسيًطا تلاعليًا عل  اد ح ال التن يمع لد  العامليا بمدي يات البتدمات بمحا  تة الدي ليتة

 مباي ة بتيا القيتادة الستامة وكترً ع وتوال البحل إل  وجود عرية معنوية ت مل دة822وبلجغ عينة البحل ل

معنويتة مبايت ة بتيا التت كم ما الت كم التن يمع واد ح ال التن يمع، وكسلع تم التواتل إلت  وجتود عريتة 

الستتامة كم التن يمتتع  تتع العريتتة بتتيا القيتتادة  التن يمتتع واد حتت ال التن يمتتع، باسضتتا ة إلتت  وجتتود سثتت  للتتت

 واد ح ال التن يمعع

التعت ل علت  تنبتدات الستلون القيتاد  الستا  لتد  ت alet  Labrague.2021 ,دراستة ل وهردفت

ت مستختليات 14 تع ل تمت يضت مم   يتولتو  من تل متدي  504بلجغ عينة الدراسة ل مدي   التم يضع

 ع الللبياع وكا غ ما سشم  تاعع الدراسة تقييم مدي   التم يض عل  س  م يادة  ي  ساميا ب تورة إجماليتة، 

بدوا  جلعع، وما لدي م خب ة سيتل، ومتا شتم  الو يلةوب ورة تل يلية جا ت  را  المم ضيا السيا يجلوا 

 سامة بالمستخليات مقار ة بلمرع م  ع العملع مس وليا عا عدد م ض  كبي  عا وجود سلوكيات ييادية

 دراسات سابقة تناولت االلتزام التنظيمي: .0

ت متتول يتتيم العمتتل وسث شتتا علتت  ادلتتتلا  التن يمتتع لتتد  الل تتات المبتللتتة متتا 5449ل تتا  ،  دراسررة

العتتامليا لاألالبتتا ، والتمتت يض، واللنيتتيا، واسداريتتيات  تتع مستختتل  الملتتع عبتتد العليتتل بمحا  تتة الطتتاعر 
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  عتد  وجتود ت ملت دةع ولقتد تواتلغ شتس  الدراستة إلت844بالمملكة الع بية السعوديةع بلجتغ عينتة الدراستة ل

اخترل بدرجة كبي ة بيا الل ات المبتللة ما العامليا ما ميل اتجاشات م التقويمية  حو يتيم العمتل لالداخليتة 

والبارجيةت ما  امية وادلتلا  التن يمع للعامليا ما  امية سخت  ع ولقتد سيتارت  تتاعع الدراستة إلت  وجتود 

داخليتة ومستتو  ادلتتلا  التن يمتع للعتامليا، وكتسلع وجتود عرية ذات ددلة إم اعية بيا سبعاد ييم العمل ال

عرية ذات ددلة إم اعية بيا سبعاد ييم العمل البارجية ومستو  ادلتتلا  التن يمتع للعتامليا  تع المستختل  

 مجال البحلع

ت بدراسة شد غ بحل العرية بيا السكا  العااللع وال ضا التو يلع، وبتيا Naderi, 2012ل قامت

لعااللع وادلتلا  التن يمع، وبيا ال ضا الو يلع وادلتلا  التن يمع بالتطبيا عل  معلمتع المتدارس السكا  ا

اليا ويةع وكتسلع، شتد غ الدراستة إلت  دراستة دور النتوي لذكت / س يت ت والعمت   تع التسكا  العتااللع وال ضتا 

الدراستتة إلتت  وجتتود عريتتة ت ملتت دةع سيتتارت  تتتاعع 20التتو يلع وادلتتتلا  التن يمتتعع بلجتتغ عينتتة الدراستتة ل

إيجابية ذات ددلة إم اعية بيا السكا  العااللع وال ضا الو يلع، وبيا السكا  العتااللع وادلتتلا  التن يمتع، 

وبيا ال ضا الو يلع وادلتلا  التن يمعع كما وجد س ته د يوجتد  ت ا كبيت  بتيا المعلمتيا محتل الدراستة متا 

 ب ضاشم الو يلع وادلتلا  التن يمعع الجنسيا واألعمار المبتللة  يما يتعلا

ت إل  تحديد تاثي  جودة مياة العمل كمتجيت  وستيط  تع العريتة بتيا 5418دراسة لر اعع،  وهدفت

ت ملتت دة متتا المم ضتتات العتتامرت  تتع 591العدالتتة التن يميتتة وادلتتتلا  التن يمتتع، بلجتتغ عينتتة الدراستتة ل

الع بيتتة الستتعوديةع وتواتتلغ الدراستتة إلتت  وجتتود عريتتة  المستختتليات الحكوميتتة بمحا  تتة الطتتاعر بالمملكتتة

ارتباال موجبة معنوية بيا العدالة التن يمية وادلتلا  التن يمع، كسلع وجود عرية ارتباال موجبة معنوية بيا 

سبعتتاد العدالتتة التن يميتتة وسبعتتاد ادلتتتلا  التن يمتتعع سيًضتتا وجتتود عريتتة ارتبتتاال موجبتتة معنويتتة بتتيا العدالتتة 

مية وجودة مياة العمل، وجودة مياة العمل وادلتلا  التن يمع، كما سثبتغ  تاعع الدراستة س  جتودة ميتاة التن ي

 العمل كمتجي  وسيط تليد ما يوة العرية الموجبة بيا العدالة التن يمية وادلتلا  التن يمعع

بدراسة مول العوامل التتع تتدث  علت  ادلتتلا  التن يمتع لتد  ت Austin-Hickey, 2013ل قامت

سعضا  شي ة التدريظ بكليات ال ياضيات بودية  لوريدا، شد غ الدراسة التع ل عل  العرية بيا خ تاعد 

شي ة التدريظ  تع الكليتات مجتال البحتل، وإدران مستتو  التتلام م التن يمتع، وتضتمنغ الدراستة متجيت ات 

بب ة، الدرجة الو يليةتع سيارت النتاعع إل  س ه كلما بادت سنوات البب ة لد  عضو شي ة لالعم ، سنوات ال

التدريظ وكسلع  ع مالة الدوا  الكامل كلما باد ادلتلا  العتااللع، وس  ت ت النتتاعع إلت  س  المختاركيا كتا  

ت الببت ة كلمتا باد ادلتتلا  لدي م دا عًا يويًا للتتدريظ بنتاً  علت  التتلام م العتااللعع وكتسلع كلمتا بادت ستنوا

 ادستم ار ع 

اثي   علت  ادلتتلا  التن يمتع تتت بدراسة مول محددات ادمت اا التو يلع و5410لمحمد،  وقامت

ت ملت دةع كتا  متا سشتم 820بالتطبيا عل  سعضا  شي ة التدريظ بجامعة الطاعرع بلجغ مجم عينة الدراستة ل

عتل وثيتا بتيا ادلتتلا  العتااللع، وادلتتلا  المعيتار ، وادلتتلا   تاعع الدراسة س  شنتان تتداخل وتت ابط وتلا

المستم  بعض ا م  بعض بوال ا سبعادًا لرلتلا  التن يمع، كما سيارت إل  س  شنان عريتة ستلبية ومعنويتة 

بيا سبعاد ادمتت اا التو يلع التيرث لادج تاد العتااللع، ادستتجابة العداعيتة  حتو اآلخت يا، ضتعر اس جتاب 

 ب عت وبيا سبعاد ادلتلا  التن يمع اليرث لالعااللع، ادستم ار ، المعيار تعالخ

ت متول دراستة تتاثي  سبعتاد اليقا تة التن يميتة علت  سبعتاد ادلتتلا  5412 و خت و ، ل جتم، وبدراسة

ت 828التن يمع وذلع بالتطبيا عل  العامليا بخ كة وسط الدلتا س تاط الك  با ع يملغ عينة الدراسة علت  ل

دلتتلا  مل دةع وتوالغ النتاعع إلت  وجتود عريتة ذات ددلتة معنويتة بتيا سبعتاد اليقا تة التن يميتة وكترً متا ا

العااللع وادلتلا  المعيار ، بينما لم يجد الباميو  عرية ارتباال معنوية بيا سبعاد اليقا ة التن يمية وبيا بعتد 

 ادلتلا  ادستم ار ع

ت بدراسة متول القيتادة البادمتة وادلتتلا  التن يمتع والتدعم التن يمتع المتدرن Piong, 2016ل قام

سة إل  تحديد ما إذا كا غ ت ورات مو لع المطاعم عتا ممارستات  ع مجال اناعة المطاعمع شد غ الدرا

المخ  يا علي م م تبطة بتالتلام م التن يمتع ومستتو  التدعم التن يمتع المتدرن لتدي مع بلجتغ عينتة الدراستة 

ت مل دة ما مو لع المطتاعمع سيتارت النتتاعع إلت  س  اتبتاي   تع القيتادة البادمتة يتد يمكتا المطتاعم متا 22ل

لتتتلا  التن يمتتع لتتد  مو لي تتا، وكتتسلع ادارك تتم للتتدعم التن يمتتع، ممتتا يت تتتل عليتته بيتتادة ادلتتتلا  بيتتادة اد

 ادستم ار  لدي مع

ت إلت  بحتل دور التنميتة والتطتوي  الم نتع للمو تر  تع Glazer et al., 2018دراستة ل هردفت

يخي  إل  الل ات التع ولتدت وشو م طلح -ادلتلا  التن يمع،  ع إالار تحليل سولع يقار  بيا الجيل لإكظت 
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ويستتتبد  شتسا الم تتطلح  تع عتتدة مجتادت من تتا 1924إلت  سواعتتل اليما ينتات  1904متا بتتيا سواعتل الستتتينات 

وشو م طلح يخي  إل  الل تات التتع ولتدت متا بتيا سواعتل -وجيل األللية سو الجيل لوا ت  -الدراسات السكا ية

بحيغ يتكو    تات الجيتل إكتظ متا ا تقتار بمرع تم متا  كما -1994ومنت ر التسعينات  1924اليما ينات 

ت ملت دةع 120جيل األلليتة إلت  ادلتتلا  التن يمتع للتواتل لمتد  اتحة شتسا اددعتا ع بلجتغ عينتة الدراستة ل

 سيارت  تاعع الدراسة إل  س  مو لع جيل األللية ليسوا سيل التلاًما ما بمرع م ما جيل إكظع

 تدرة الو تاعر وسث شتا علت  ادلتتلا  الكختر عتا العريتة بتيا متول  ت5454لريحتا ،  في دراسة

ويتد سيتارت  تتاعع  ت مل دة ما الوكالة التجارية لتوبيت  الك  بتا  والجتابع80ع بلجغ عينة الدراسة لالتن يمع

؛  ليمتا يتعلتا ادلتتلا  التن يمتعبتيا وجتود عريتة بتيا عت و  العمتل وادستتقطال والتعيتيا و الدراسة إل 

وادلتلا  وجد س  المو ر الس  يبتتار و يلتته عتا ايتنتاي   تو يبتدي  تع مجتال  بيا ع و  العملبالعرية 

 عمله ويسع  لوض  ب مته  ع  طاا العملع
من متتة يتتيم ال-التن تتيم المرعتتم العريتتة بتتيا   حتتدت متتول al Noor et.2020 ,ل وفرري دراسررة

 تتع اتتناعة تكنولوجيتتا المعلومتتات  و يتتة المو تتر للبقتتا  وادلتتتلا  التن يمتتع -المتوا قتتة متت  يتتيم العتتامليا
ت ملتت دة متتا المتب  تتيا  تتع تكنولوجيتتا المعلومتتات 142ع بلجتتغ عينتتة الدراستتة لوادت تتادت  تتع ماليليتتا

ت علت   يتة %82وادت ادتع كا غ ما سشم النتاعع التتع تتم التواتل ل تا س  ادلتتلا  العتااللع يتدث  بنستبة ل
قتا ، وكلمتا ات  ت  مستتو  التن تيم بت عل   ية ال%0ع12ميا كا  للتديا تاثيً ا بنسبة لالبقا   ع المن مة،  ع 

 عالمرعم وادلتلا  لد  مل دات العينة كلما ارتلعغ  يت م  ع البقا 
 والتحليتلإلت  تحديتد تتاثي  سستلول القيتادة  التتع ت تدلت Suwanto et al., 2021ل وفري دراسرة

بلجتتغ عينتتة وادلتتتلا  التن يمتتع علتت  سدا  المو تتر  تتع مكتتتل الختتدو  الدينيتتة  تتع مدينتتة جنتتول تتتا ج ا عع 
وسيتارت النتتتاعع إلت  س  لكتتل متا سستتلول القيتادة والتحليتتل وادلتتلا  التن يمتتع تتتاثيً ا  عملتت دة ت25الدراستة ل

 يجابيًا عل  سدا  المو رعإ
 بعاد االلتزام التنظيمي:أمة ودراسات سابقة تناولت أبعاد القيادة السا .5

 دراسررةمتتا الدراستتات التتتع تناولتتغ العريتتة بتتيا سمتتد سبعتتاد القيتتادة الستتامة وادلتتتلا  التن يمتتع 
ت بدراسة مول تاثي  الجا تل الم لتم للقيتادة لالقيتادة الم لمتةت علت  ادلتتلا  Weaver& Yancey, 2010ل

الم لمة مسل الدراسة خمسة س واي للقادة لالقاعد الن جسع، التن يمع ومعدل دورا  العملع وتضمنغ القيادة 
تالع، القاعتد  القاعد المتسلط/ الق   ، القاعد يديد ادرتيال تجا  اآلخ يا ليديد الخعت، القاعتد ادعتمتاد / ادتَكل

ا بالخت كات ال تناعية محتل الدراستةع وتواتلغ  تتاعع الدراستة ت مو لًت24العدوا عتع ويملغ عينة البحل ل
لتت  س  شنتتان عريتتة عكستتية بتتيا القيتتادة الم لمتتة وادلتتتلا  العتتااللع للعتتامليا بالمن متتة، ور بتتة العتتامليا إ

بادستتتم ار بالمن متتة، كمتتا س تته متتا بتتيا األ تتواي البمستتة للقتتادة، كتتا  التتتاثي  الستتلبع للقيتتادة الن جستتية علتت  
 ادلتلا  العااللع شو األيو ع

القيتتادة الستتامة علتت  اتجاشتتات العمتتل والتتتع تضتتمنغ  ت تحديتتد سثتت Nafei, 2019دراستتة ل هرردفت
لال ضا الو يلع وادلتلا  التن يمعتع ميل تكو  مجتم  البحل ما جمي  العامليا  ع المستخليات التعليميتة 

ت مل دةع وما سشم النتاعع التع توال البحل إلي ا س  القيتادة الستامة تقلتل 827 ع م   وبلجغ عينة البحل ل
وسدا  المو ر، و قد الحا ل، والتجيل عا العمل، كما س  ا تليد ما النية  تع تت ن العمتل  ال ضا الو يلع،

 والمخاكل ال حية، كما س  للقيادة السامة تاثي ات عل  كر المستوييا الل د  والتن يمعع
ت بدراستتة متتول التتدور الوستتيط للتتدعم التن يمتتع المتتدرن  تتع العريتتة بتتيا Choi, 2019ل وقررام
ا  ع الخ كات الكوريةع وما سشتم النتتاعع التتع ت مو لً 522وكيات العاملياع بلجغ مجم العينة لالن جسية وسل

تم التوال إلي ا س  الن جسية تقلل متا ال ضتا التو يلع، وال ضتا بتيا التلمر ، كمتا س  الن جستية تقلتل متا 
 ادلتلا  العااللع بخكل سكب  مقار ة باألبعاد األخ   لرلتلا  التن يمعع

ببحتل عتا القيتادة الستامة  سستلول إدارة ال ت اي  تAbou Ramadan& Eid, 2020ل وقامترا
ادلتتتلا  التن يمتتع بتتيا تمتت يض العنايتتة الم كتتلة، بتتالتطبيا علتت  مستختتلييا لمستختتل  النطتتا الجتتامعع، 

الباميتا  إل  وجود عرية ارتباال عكسية معنوية بيا القيادة السامة وادلتلا   ع توالغومستخل  المنخاو ت
خلييا، وكسلع عرية ارتباال عكسية معنوية بيا القيادة الستامة وادلتتلا  المعيتار  العااللع عل   طاا المست

 عل   طاا المستخلييا محل البحلع
متتا ختترل ادالتتري علتت  الدراستتات النتررا ج المستخلصررة مررن االفررالد علررى الدراسررات السررابقة:  .4

 السابقة  ع مبتلر جوا ب ا يمكا س   ستبلد ما يلع 
، وجود اشتما  متلايد ما يبل األدبيات  ع تناول القيادة السامة كامد س ماال القيادة السلبية  ع المن مات ت1ل

 وليظ  قط الت كيل عل  األ ماال اسيجابية للقيادةع
بعض الدراسات التع تناولغ السمية  ع مكتا  العمتل متا خترل الت كيتل علت  عتدة م تطلحات  شنان ت5ل

دو  تنتاول القيتادة الستامة بختكل تل تيلع  الستامة، والتن تيم الستا من ا القاعد الستا ، والمتدي  الستا ، واليقا تة 
 عتAppelbaum, 2007ل



 القيادة السامة وتأثيرها على االلتزام التنظيمي

 - 566 -   0202عدد األول  يونيه المجلد التاسع  ال  المجلة العلمية للدراسات والبحوث المالية  واإلدارية

منتتاخ القيتتادة الستتا ، وا بلتتا  اليقتتة متتددت بعتتض الدراستتات العنااتت  المميتتلة للقيتتادة الستتامة  تتع   ت8ل
ا وادلتلا ، وادي ال المسع ، ادستبداد، السلوكيات  ي  األخريية، وال ياكل ال  مية  ي  اللاعلتة، وسخيت ً 

 تعAubrey, 2013بي ة العمل المتساشلة م  السلوكيات السامة ل
لضتعر  تع اتبتاذ والتتع من تا  اركلت عتدة دراستات علت  اآلثتار الستلبية الناتجتة عتا القيتادة الستامة  ت0ل

ت، امبتتاال Appelbaum, 2007القتت ارات، القلتتا المتتلما، عتتد  القتتدرة علتت  الت كيتتل و قتتدا  التتساك ة ل
، وكسلع ارتلاي معددت الخعور بضتجط العمتل تGreen, 2014معنويات العامليا، إعاية التقد  بالمن مات ل

، وكسلع ت    القيادة السامة ما النية  ع ت ن العمل، والمخكرت ال تحية، تHadadian& Zarie, 2016ل
 ,Akcaللعمل، والقتدرة علت  ادبتداي، واس تاجيتة لواسج اد، وادمت اا الو يلع، وتقلل ما دا   المو ر 

، والختتعور بتتالقلا التتو يلع لرضتتوا ، تAnjum& Ming, 2018وشتتو متتا اتلتتا متت  دراستتة ل ت2017
 تع5419
ت، 5418األدبيات إل  وجود عرية إيجابية بيا جودة مياة العمل وادلتلا  التن يمع لر تاعع،  سيارت ت2ل

 تع Piong, 2016وكسلع بيا القيادة البادمة وادلتلا  التن يمع ل
س  الس  تتوا ا  يه يتيم المن متة -عرية ال دية بيا التن يم المرعم وجود وسيارت سمد الدراسات إل   ت0ل

، وس ته ألستلول القيتادة تNoor et al., 2020لوبيا  ية المو ر  ع ادستم ار  ع العمتل  -م  ييم المو ر

 عتSuwanto et al., 2021تاثيً ا كبيً ا عل  سدا  المو ر ل

سشميتة دراستة  لدراستات الستابقة يستتبلد الباميتا ل عت    ع ضو  متا تقتد  متاالبحث الحالي:  .3

لمتا للقيتادة الستامة متا  ثتاًرا ستلبية عديتدة، وألشميتة ادلتتلا  ، القيادة السامة وتاثي شا عل  ادلتتلا  التن يمتع

، ويبتلر البحل علي ا ما سشم العريات التع يجل تسليط الضو    ع تعدالتن يمع  ع بي ة عمل المن مات، 

 الدراسات السابقة  يما يلع عا ع الحال

 عمجال التطبيا؛ ميل يتم تناول البحل الحالع بالتطبيا عل  ومدات الحكم المحلع بمحا  ة المنو ية ت1ل

، ميل تناولتغ بعتض الدراستات العريتة تناول العرية بيا سبعاد القيادة السامة وسبعاد ادلتلا  التن يمع ت5ل

 عب ورة إجمالية

تتوا    لدراستة ادختر تات  تعلالستا، ستنوات الببت ة، المستتو  اسدار ت  عتدةتناول سسظ اختترل  ت8ل

 سبعاد القيادة السامة ومستو  ادلتلا  التن يمعع

 : وتساؤالت البحثمشكلة رابعًا: 

إلت  ا  يتالبام اتجته اسداريتة  ع سدا  المن متاات التن يمعا ما ميوية القيادة وسشمية ادلتلا  ا طريً 

 يبن ما العرية  ما سجل استق ا  البيعة بالبحل ادلتلا  التن يمعمتجي  القيادة السامة ومتجي   ما كرً تناول 
ت مول السلوكيات  ي  المتحض ة  تع سمتاكا العمتل، ويتملغ علت  5449سج يغ دراسة  ع عا  ل

 تتع استتتلتا   را   دل متتا المتتدي يا والمتتو ليا علتت  مستتتو  واستت  متتا الختت كات األم يكيتتةع وجتتد س  سول
األ  اد السيا تع ضوا لتلع السلوكيات عب وا عا الجضل واسمباال، و ع بعض األميا  اد تقا ع وسوضحغ 

 %82يتتد يتتاموا بتبلتتيض ويتتت م  تتع العمتتل، و %07يتتد ا بلضتتغ ج تتودشم  تتع العمتتل، و %02الدراستتة س  
خس وا ويتت م  تع  %24ما العامليا س  سدا شم لألعمال يد ا بلض، و %00ا بلضغ جودة سعمال م، ويال 

 تعReed, 2014خس وا ويت م  ع تجنل الخبد "السا " ل %08القلا، و
 البحتلللعتامليا محتل متا جا تل الباميتا  وما خرل الدراسة ادستطرعية والمرم ة الخب تية 

 مستتتو تبتتيا س  ومتتدات الحكتتم المحلتتع بمحا  تتة المنو يتتة تعتتا ع متتا تتتوا   سبعتتاد القيتتادة الستتامة، وتلتتاوت 
 تبول العامليا ما سبدا   راع م  يما يتعلا بالقادةعكسلع ، والبحللد  العامليا محل  ادلتلا  التن يمع
 في صورة التساؤل الر يسي التالي: البحثفقد تم صياغة مشكلة  ضول ما تم أعاله وفى

العرررراملين  لرررردىيرررر ثر علررررى مسررررتوى االلتررررزام التنظيمرررري  يمكررررن أ هررررل ترررروافر أبعرررراد القيررررادة السررررامة 
 بوحدات الحكم المحلي بمحافظة المنوفية؟

 اسجابة عل  التسا دت الل عية التالية  وذلع ما خرل
 شل يمكا التمييل بيا القادة  ع المستويات اسدارية المبتللة و ا امترك م ألبعاد القيادة السامة؟ ع1
 يمكا التمييل بيا العامليا  ع المستويات اسدارية المبتللة و ا مستو  ادلتلا  التن يمع لدي م؟ شل ع5
لد  العامليا بومدات الحكتم المحلتع بمحا  تة  لكمتجي  تاب ت شل يمكا تحسيا مستو  ادلتلا  التن يمع ع8

 ي يا؟ما جا ل المد لكمتجي  مستقلت ما خرل تجنل سبعاد القيادة السامةالمنو ية 
  ع ال دل العا  التالع  البحلتتميل سشدال  البحث:أهداا خامًسا: 

التعرررررا علررررى مرررردى تررررأثير القيررررادة السررررامة علررررى االلتررررزام التنظيمرررري لرررردى العرررراملين بوحرررردات الحكررررم 
 المحلي بمحافظة المنوفية.

سبعاد القيادة  توا   حو العامليا  لد  اتاختر وجود التع ل عل  مد  توا   سبعاد القيادة السامة، ومد   ع1
 عالمستو  اسدار  السا، سنوات البب ة، السامة باخترل
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جتود متد  ووتحديد مستو  ادلتلا  التن يمتع لتد  العتامليا بومتدات الحكتم المحلتع بمحا  تة المنو يتة،  ع5
لتدي م بتاخترل الستا، ستنوات الببت ة، المستتو   ما ميل مستو  ادلتلا  التن يمع العامليا لد  اتاختر 

 اسدار  المتب ع
تحديتتد متتد  امكا يتتة تحستتيا مستتتو  ادلتتتلا  التن يمتتع لتتد  العتتامليا بومتتدات الحكتتم المحلتتع بمحا  تتة  ع8

 ما خرل تجنل سبعاد القيادة السامة ما جا ل المدي ياع المنو ية
  ع  البحلتتميل   ضيات  البحث:فرضيات سادًسا: 

الستتا، ستتنوات لبتاخترل  بمحا  تة المنو يتتةبومتدات الحكتتم المحلتتع  بتيا العتتامليا دال يوجتد اختتترل د ع1
 ت ما ميل توا   سبعاد القيادة السامةعالبب ة، المستو  اسدار 

الستتا، ستتنوات لبتاخترل د يوجتد اختتترل دال بتيا العتتامليا بومتدات الحكتتم المحلتتع بمحا  تة المنو يتتة  ع5
 لدي معما ميل مستو  ادلتلا  التن يمع ت اسدار البب ة، المستو  

د توجد عرية ذات ددلة إم اعية بيا القيتادة الستامة بابعادشتا المبتللتة وبتيا مستتو  ادلتتلا  التن يمتع  ع8
 لد  العامليا بومدات الحكم المحلع بمحا  ة المنو يةع

 البحث:أهمية سابعًا: 
تتتتع تناولتتتغ ادلتتتتلا  التن يمتتتع، إد س  شنتتتان علتتت  التتت  م متتتا وجتتتود العديتتتد متتتا الدراستتتات ال

، ومتتتا ثتتتم التن يمتتتع  تتتدرة بالمكتبتتتات الع بيتتتة  يمتتتا يتعلتتتا بدراستتتة القيتتتادة الستتتامة وسث شتتتا علتتت  ادلتتتتلا 
إلتت  تحقيقتته والتتس   البحتتلستتع  يتنطلتتا ب تتورة سساستتية متتا ختترل ال تتدل العتتا  التتس   لالبحتت اشميتتة 

 ادلتتتتلا  التن يمتتتع لتتتد  العتتتامليا بومتتتدات علتتت يتميتتتل  تتتع "التعتتت ل علتتت  متتتد  تتتتاثي  القيتتتادة الستتتامة 
 الحكم المحلع بمحا  ة المنو ية"ع

 وبخكل تل يلع كا غ ما سشم الجوا ل التع تعكظ سشمية الدراسة ما يلع 
لحكتتتم المحلتتتع بمحا  تتتة المنو يتتتة، المستتتاشمة  تتتع تستتتليط الضتتتو  علتتت  القيتتتادة الستتتامة  تتتع ومتتتدات ا -1

 محاولة دكتخا  ا  ع م ملة مبك ة، والت د  ل اع
لالقيتتتتادة الستتتتامة، وادلتتتتتلا   الدراستتتتةالمستتتتاشمة  تتتتع التعتتتت ل علتتتت  البيعتتتتة العريتتتتة بتتتتيا متجيتتتت ات  -5

التن يمتتتعت ودرجتتتة يتتتوة تلتتتع العريتتتة، ومتتتا ثتتتم إبتتت اب اآلثتتتار الستتتلبية المت تبتتتة علتتت  الستتتلوكيات الستتتامة 
 للقادةع

 عالبحلالمساشمة  ع ايت اح  ليات لتحسيا مستو  ادلتلا  التن يمع لد  العامليا محل  -8
ومتبتتتتس   ،ومتتتتدات الحكتتتتم المحلتتتتعرة يتتتتد تكتتتتو  مليتتتتدة للقتتتتاعميا علتتتت  إداا البحتتتتل شتتتتسإ   تتتتتاعع  -0

القتتت ارات  تتتع القطتتتاي الحكتتتومع بختتتكل عتتتا ، أل  تتتا تقتتتد  معلومتتتات شامتتتة تستتتاعد  تتتع اتبتتتاذ اسجتتت ا ات 
 عالمناسبة لتعليل ادلتلا  التن يمع

يتادر  علت  استتبدا   تتاعع تحليتل البيا تات التتع تتم الح تول علي تا  ومتدات الحكتم المحلتعكما يد تكو   -2
 عوتع يم األدا لتحديد القيادة السامة بخكل سكي   اعلية، وما ثم الحد ما استنلال الايات العامليا، 

 تصميم البحث:ثامنًا: 
 يعتمد البحل الحالع عل   وعيا ما البيا ات وشما كما يلع بيانات البحث:  .2

الكتل، الدوريات والمنخورات الدراسات السابقة، والتع تميلغ  ع ادالري عل   البيانات الثانوية: -2/2
، باللجتيا الع بية واد جليلية، باسضا ة إل  مواي  اد ت  غ الم تمة بمجال البحل العلمع، واألبحاث

 بيا ات  يما يلع ، ويد تميلغ شس  الالبحلذات العرية بالموضوي محل  والتقاري  واسم ا ات
 التاايل العلمع لمل ومع القيادة السامة وادلتلا  التن يمع، وسبعادشماع ت1ل
 نو يةعمبمحا  ة ال بومدات الحكم المحلعاعداد العامليا  ت5ل

تتتتم ادعتمتتتاد علتتت  المقتتتابرت الخب تتتية بتوجيتتته ياعمتتتة استق تتتا  مبدعيتتتة  تتتع  البيانرررات األوليرررة: -2/0
ياعمتتتة استق تتتا   تتتع تجميتتت  البيا تتتات األوليتتتة م ملتتة الدراستتتة ادستتتتطرعية، إضتتتا ة إلتتت  ادعتمتتتاد علتتت  

القيتتتتادة الستتتتامة وسبعتتتتدشا، ومستتتتتو  بمحا  تتتتة المنو يتتتتة عتتتتا  بومتتتتدات الحكتتتتم المحلتتتتعمتتتتا العتتتتامليا 
محتتتتل البحتتتتل، وذلتتتتع بتتتتاخترل الستتتتا، ستتتتنوات الببتتتت ة،  لتتتتد  العتتتتامليا بابعتتتتاد  ادلتتتتتلا  التن يمتتتتع

 المستو  اسدار  المتب ، وشع البيا ات التع تم إخضاع ا للتحليل لتحقيا سشدال البحلع
 :متغيرات البحث وفبيعة العالقة بينهم .0

القيتادة الستامة بومتدات تتم ادعتمتاد علت  عتددًا متا األبعتاد لقيتاس  )متغير مستقل(: القيادة السامة (2)
 ما يلع الحكم المحلع محل البحل، وتميلغ شس  األبعاد  ي
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 (0جدول رقم )

 موضود العبارة في قا مة االستبيا  المتغير الفرعي

اإلشراا المسيل/ الم    

(Abusive 

Supervision) 

 ت كم المدي  عل  الم  وسيا  ع العملع ع1

 الوار الو يلع للمو رع التكلير بم ا  عمل خارط  طاا ع5

 عد  مرعمة الم ا  للويغ المب د للعملع ع8

 التحدث اورة  ي  دعقة العاملياع ع0

 عد  تقدي  العامليا باسدارةع ع2

 ذك  األخطا  السابقةع ع0

 التقليل ما يدرات العاملياع ع7

القيادة السلطوية/ االستبدادية 

(Authoritarian 

Leadership) 

 األعمالعالتحكم  ع ال يقة سدا   ع1

 ايتحا  الحياة الخب ية للعاملياع ع5

 ادللا  باتباي الط ا التقليدية  ع العملع ع8

 اد حياب لأل كار الخب يةع ع0

 عد  الم و ة  ع تنليس السياسات التن يميةع ع2

 الجمود  ع تنليس األعمال مت   ع ال  ول الطارعةع ع0

 الم كلية  ع اتباذ الق اراتع ع7

النرجسية/ األنانية 

(Narcissism) 

 مقار ة القدرات الخب ية باآلخ ياع ع1

 السعع  حو تولع المناال العلياع ع5

 اعتقاد المدي  با  يدراته تلوا اللمر ع ع8

 ذك  المدي  با ه يبد استيناععع ع0

 مل المدي  لسماي اسال ا  ب ورة مستم ةع ع2

-Selfتعزيز الذات )

Promotion) 

 التجيي   ع ال يقة التعامل سثنا  مضور المخ  ياع ع1

 سخطا  اسدارةعا كار  ع5

 ي   تقديم المساعدة عل  ما يمكنه رد شس  المساعدةع ع8

 الحاا المدي  إ جابات اسدارة لنلسهع ع0

 العمل ب دل الت يع  قطع ع2

التقل) 

(Unpredictability) 

 س عة اد لعالع ع1

 تاثي  الحالة الملاجية عل  مناخ العملع ع5

 تاثي  الحالة الملاجية عل  سسلول الحديلع ع8

 الجضل ما اآلخ يا دو  سبل واضحع ع0

ستتلوكيات المتتدي  المب متتة تحتتل العتتامليا علتت  محاولتتة تق تتع الحالتتة  ع2

 الملاجية لهع

 امباال العاملياع ع0

 التبايا  ع ال يقة التعامل م  العاملياع ع7

ادلتتلا  التن يمتع لتد  تم ادعتمتاد علت  عتددًا متا األبعتاد لقيتاس  االلتزام التنظيمي )متغير تابع(: (0)

 ما يلع بومدات الحكم المحلع محل البحل، وتميلغ شس  األبعاد  ي العامليا

 (5جدول رقم )

 موضود العبارة في قا مة االستبيا  المتغير الفرعي

االلتزام العاففي أو الوجداني 

(Affective 

commitment:) 

 ادرتباال الم نع باسدارةع ع1

 با  مخكرت اسدارة شع مخكرت يب ية للل دع الخعور ع5

 الخعور بعد  اد تما  لإلدارةع ع8

 عد  ادرتباال النلسع باسدارةع ع0

 تعم روح الت ابط بيا العامليا باسدارةع ع2

 يعور الل د بقيمة المن مةع ع0

 ال  بة  ع ادستم ار  ع العملع ع1االلتزام االستمرار  أو البقا ي 
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 موضود العبارة في قا مة االستبيا  المتغير الفرعي

(Continuance 

commitment:) 

 اعوبة ت ن العمل باسدارةع ع5

 ت ن العمل يسبل ارتباكا  ع الحياةع ع8

 اعوبة الح ول عل  و يلة سخ  ع ع0

 التمسع بادستم ار  ع اسدارة ملاً ا عل  الج د المبسول ب اع ع2

 ا بلا    ل العمل البديلة المتامةع ع0

االلتزام المعيار  أو األخالقي 

(Normative 

commitment:) 

 اسدارةععد  ادلتلا  تجا   ع1

 ادستم ار  ع اسدارة بال  م ما التعار  م  الم لحة الخب يةع ع5

 الخعور بالقلا  ع مال ت ن العمل باسدارةع ع8

 الخعور بالود  لإلدارةع ع0

 الخعور بالود  تجا  اللمر ع ع2

 ادمتنا  لمكا  العملع ع0

هيكرل العالقرات برين هرذه وفي ضول المتغيرات التم تم االعتماد عليها ترم تصرميم نمرو ص وصرفي يعبرر عرن 

 :التالي (2) المتغيرات ويتبين  لك من خالل الشكل رقم

 (2شكل رقم )

 نمو ص متغيرات البحث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تتميتتل سداة جمتت  البيا تتات  تتع ياعمتتة ادستق تتا ، والتتتع تتتم ادعتمتتاد علي تتا  تتع  أداة جمررع البيانررات: .5

تتتتم ت تتتميم ياعمتتتة  د، ويتتتت5454لعيتتتد،  الح تتتول علتتت  البيا تتتات األوليتتتة ذو  العريتتتة بمتجيتتت ات البحتتتل

 وذلع بادعتماد عل  ما يلع ، ادستق ا 

ت، والتس  TLSت، لToxic Leadership Scaleادعتماد علت  مقيتاس لتم قياس القيادة السامة:  (2)

ت عبتارة وتتم إضتا ة عبتارة بحيتل ساتبح المقيتاس يتكتو  متا 84ت، ويخمل علت  لSchmidt, 2008يدمه ل

 التطبيا والبيعة البي ة الم  يةع الموضوعية وتناسل العبارات لمجالم اعاة عل   وذلع بنا ً  ت عبارة81ل

ت، TCMت، لThree-Component Modelلادعتمتاد علت  مقيتاس  تم قياس االلتزام التنظيمي: (0)

ت، والس  تضما ثرثتة Meyer, Allen& Smith, 1993ت وعدله لAllen& Meyer, 1990الس  يدمه ل

مقتتاييظ   عيتتة لقيتتاس األبعتتاد اليرثتتة لرلتتتلا  التن يمتتع لادلتتتلا  العتتااللع، ادلتتتلا  ادستتتم ار ، ادلتتتلا  

علت   بنتا ً ويتد تتم إعتادة اتيا ت ا ت عبتارة يستمغ بالتستاو  بتيا اليرثتة سبعتاد، 12المعيار ت، وتكتو  متا ل

 التطبيا والبيعة البي ة الم  يةعم اعاة الموضوعية وتناسل العبارات لمجال 

للواتتتول إلتتت  سعلتتت  درجتتتات  :لياعمتتتة ادستق تتتا ت ألداة جمرررع البيانرررات (الثبرررات) االعتماديرررة .4

لقيتتتتاس المتجيتتتت ات، ولتحديتتتتد درجتتتتة ثبتتتتات المقيتتتتاس اليبتتتتات  تتتتع المقيتتتتاس التتتتس  يتبنتتتتا  البحتتتتل الحتتتتالع 

 ت، تم ادستناد إل  البطوات التالية 5454لعيد، 

 االلتزام التنظيمي القيادة السامة

 اإلشراا المسيل. .2
 القيادة السلطوية. .0
 النرجسية. .5
 تعزيز الذات .4
 التقل) .3

 االلتزام العاففي. .2
 االلتزام االستمرار . .0
 االلتزام المعيار . .5
 

 المتغير التابع المتغيرات المستقلة
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تحديتتتد المتجيتتت ات ال عيستتتية والمستتتتقلة وذلتتتع بنتتتاً  علتتت  الدراستتتات الستتتابقة والدراستتتة الخطررروة األولررري: 

ذو  العريتتتتة والم نيتتتتيا  المبت تتتتياادستتتتتطرعية، ومتتتتا ثتتتتم ييتتتتا  الباميتتتتا  بمنايختتتتة كتتتتل متجيتتتت  متتتت  

العبتتتارة ، وذلتتتع للتاكتتتد متتتا متتتد    تتتم محتتتتو  العبتتتارات ومتتتد  التوا تتتا بتتتيا محتتتتو  بمتجيتتت ات البحتتتل

 كل عبارة لادا المحتو تع لوبيا البعد الس  يتم يياسه ما خر

ختبتتتتار متتتتد  اليبتتتتات  تتتتع المقتتتتاييظ المستتتتتبدمة  تتتتع البحتتتتل وذلتتتتع   الباميتتتتا  بايتتتتا الخطرررروة الثانيررررة:

ت باعتبتتتار  متتتا سكيتتت  سستتتاليل تحليتتتل Cronbach's-Alphaباستتتتبدا  معامتتتل ادرتبتتتاال سللتتتا ك و بتتتاخ ل

تقيتتتتيم درجتتتتة التناستتتتا التتتتداخلع بتتتتيا محتويتتتتات المقيتتتتاس الباضتتتت  لرختبتتتتارع ادعتماديتتتتة ددلتتتتة  تتتتع 

 ت5410لإدريظ، 

و يما يلع جدول يضم  تاعع تحليل ادعتمادية لاليبتاتت لتحديتد ييمتة معتامرت اليبتات سللتا ك و بتاخ 

 لكل ما القيادة السامة، وادلتلا  التن يمعع

 (4) جدول رقم

 خ ألبعاد البحثقيمة معامالت الثبات ألفا كرونبا

 معامل الثبات ألفا كرونباخ عدد العبارات المتغيرات

 القيادة السامة

 911ع4 7 ادي ال المسع  -1

 222ع4 7 القيادة السلطوية -5

 770ع4 2 الن جسية -8

 270ع4 2 تعليل السات -0

 272ع4 7 التقلل -2

 922ع4 81 المقياس اسجمالع

 االلتزام التنظيمي

 780ع4 0 ادلتلا  العااللع -1

 201ع4 0 ادلتلا  ادستم ار  -5

 228ع4 0 ادلتلا  المعيار  -8

 918ع4 12 المقياس اسجمالع

ت 780ع4س  ييمتتتتة سللتتتتا ك و بتتتتاخ يتتتتد ت اومتتتتغ متتتتا بتتتتيا ل الستتتتابايتضتتتتح متتتتا  تتتتتاعع الجتتتتدول 

ت، ميتتتتل   تتتت ت  تتتتتاعع تحليتتتتل اعتماديتتتتة س  معامتتتتل اليبتتتتات سللتتتتا ك و بتتتتاخ لمقيتتتتاس القيتتتتادة 911ع4ول

ت، وكتتتسلع معامتتتل اليبتتتات سللتتتا ك و بتتتاخ لمقيتتتاس ادلتتتتلا  922ع4الستتتامة ككتتتل كتتتا  م تلعًتتتا ميتتتل بلتتت  ل

تع تعتبتت  شتتس  القتتيم م تلعتتة ومقبولتتة بالختتكل التتس  918ع4  لالتن يمتتع ككتتل كتتا  م تلعًتتا سيًضتتا ميتتل بلتت

 عيعكظ توا   ادعتمادية واليقة بمتجي ات البحل، وشس  النتاعع تدعم اليقة  ع متجي ات البحل
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 572   0202المجلد التاسع  العدد األول  يونيه   المجلة العلمية للدراسات والبحوث المالية  واإلدارية

، البحتتتلالتحليتتتل العتتتاملع  تتتع اختبتتتار اتتترمية المقيتتتاس المستتتتبد   تتتع  ادعتمتتتاد علتتت تتتتم الصرررالحية )الصررردق( للمقررراييم المسرررتخدمة فررري البحرررث: تقيررريم  .3

 لمستو  م تل  ما ال رميةع وارمية المقياس تعن  مد  يدرة المقياس عل  يياس ما يُلت   يياسه بديةع للواول

 (3جدول رقم )

 نتا ج التحليل العاملي لمقياس القيادة السامة

 العبارات م
 العوامل

2 0 5 4 3 

    722ع4  سميا ًا ترمظ تَّ كم المدي  المباي  عل  سمد اللمر   ع العملع 2

    700ع4  العمل ال سمعععادةً ما يتم تكلير بعض الم  وسيا بم ا  يتم ا جابشا خارط  طاا  0

    710ع4  التكليلات التع يتم إسنادشا لللمر  بعد مواعيد العمل ال سمية د ت اعع ادعتبارات الخب ية للمو رع 5

    720ع4  يتحدث المدي  سميا ًا عا اللمر  ب ورة د تليا بقواعد السلون الم نع  ع العملع 4

    709ع4  يا  سمد اللمر  بخكل علنععسدمظ ييا  المدي  بالتقليل ما  3

    288ع4  عادةً ما يح ل المدي  المباي  عل  تسكي  اللمر  باخطاع م السابقةع 6

    281ع4  كييً ا ما يبب  المدي  سمد اللمر  س ه  ي  كر   ع سدا  سعمالهع 7

     741ع4 يتحكم المدي   ع ال يقة سدا  المو ر لعملهع 3

     088ع4 المدي  يلح  ع ايتحا  الحياة الخب ية للعاملياعسدمظ س   3

     750ع4 د يسمح المدي  باستبدا  ال ا مبتك ة  ع تحقيا األشدالع 22

     210ع4 سدمظ تجاشل المدي  لأل كار التع تتعار  م  س كار  الخب يةع 22

     248ع4 التن يميةعايع  بعد  م و ة المدي   يما يتعلا بتنليس السياسات  20

     749ع4 د يتسم سدا  المدي  بالم و ة مت   ع ال  ول الطارعةع 25

     071ع4 يح ل المدي  المباي  عل  اتباذ جمي  الق ارات بنلسه  ع العمل م ما اختللغ درجة سشميت اع 24

   074ع4   ما يل ح المدي  عا جدارته الخب ية التع تلوا اآلخ يا  ع  طاا العملع عادةً  23

   782ع4   يبسل المدي  ج ودًا كبي ة للجاية ر بةً منه  ع تولع المناال العليا  ع العملع 26

   709ع4   سلوكيات المدي  المباي  تبيا اعتقاد  با ه مدشل للعمل سكي  ما اللمر ع 27

   780ع4   يسك  المدي  عادة س ه يبد خارا للعادةع 23

   709ع4   يحل المدي  الينا  المستم  عليهع 23

 074ع4     يح ل المدي  المباي  عل  التعامل م  اللمر  بط يقة س ضل ويغ مضور مدي   األعل ع 02
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 العبارات م
 العوامل

2 0 5 4 3 

 024ع4     داعًما ما ينلع المدي  وجود سخطا   ع  طاا عملهع 02

 018ع4     يقد  المدي  مساعدته  قط لأل  اد السيا يساعدو ه عل  الت يعع 00

 290ع4     عادةً ما ينسل المدي   جاح العامليا إل  ج ود  شو  ع دعم سداع مع 05

 014ع4     سلوكيات المدي  تدل عل  س ه د يبحل إد عل  الت يع  قطع 04

  222ع4    المدي  س ي  اد لعال  ع العملع 03

  074ع4    مناخ العمل باسدارة يتاث  بالحالة الخب ية للمدي ع 06

  029ع4    يسمح المدي  لحالته الملاجية بالتاثي  عل  سسلول مدييه م  الم  وسياع 07

  201ع4    سميا ًا يجضل المدي  ما سمد اللمر  دو  سسبال واضحةع 03

  002ع4    مالته الملاجيةعيد   المدي  بمرعع لمحاولة مع  ة  03

  229ع4    عادةً ما يكو  المدي  شو م در إمباال مماس اللمر   ع العملع 52

  218ع4    سدمظ س  ال عيظ د يتعامل م  الجمي  بنلظ درجة الودع 52

 299ع5 784ع11 588ع55 792ع55 188ع58  سبة التبايا الس  تم تلسي   لكل عامل مستب ط

 798ع25 290ع79 100ع02 981ع02 188ع58 النسبة المجمعة للتبايا الس  تم تلسي   للعوامل المستب جة

 909ع4 تKMOاختبار ل

 تBartlett'sاختبار ل
 408ع12282 تChi- Squareم ب  كا  ل

 444ع4 المعنوية

 الم در   تاعع التحليل اسم اععع

  

 (6جدول )

 لمقياس االلتزام التنظيمي نتا ج التحليل العاملي

 العبارات م
 العوامل

2 0 5 

  700ع4  لد  ر بة  ع يضا  بقية مياتع الم نية  ع شس  اسدارةع 2

  758ع4  يسود يعور لد  العامليا با  مخكرت العمل شع مخكرت م الخب يةع 0
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 575   0202عدد األول  يونيه المجلد التاسع  ال  المجلة العلمية للدراسات والبحوث المالية  واإلدارية

 العبارات م
 العوامل

2 0 5 

  289ع4  يخع  بعض العامليا بعد  اد تما  لإلدارةع 5

  049ع4  د سيع  بادرتباال النلسع تجا  اسدارة التع سعمل ب اع سميا ًا 4

  070ع4  يخع  كا ة العامليا باسدارة با  م عاعلة وامدةع 3

  74ع4  لإلدارة ييمة كبي ة لد ع 6

 212ع4   يخع  اللمر  بال  بة الخب ية  ع ادستم ار  ع اسدارةع 7

 210ع4   ما العامليا د يستطي  ادستجنا  عا العمل  ع اسدارةع كيي  3

 75ع4   يخع  بعض العامليا بارتبان يديد  ع ميات م عند ت ن العمل باسدارةع 3

 799ع4   يسود لد  العامليا يعور ب عوبة الح ول عل  و يلة سخ   عند ت ن العملع 22

 249ع4   لد  العامليا يعور بعد  ال  بة  ع ت ن اسدارة بسبل ما بسلو  ما ج د  ع تطوي  سعمال م الحاليةع يسود 22

 220ع4   تعتب  يلة الل ل المتامة للعمل شع سشم عاعا يحول دو  اد تقال لعمل  خ ع 20

   218ع4 سدمظ س  بعض العامليا يخع و  بعد  ادلتلا  بالعمل م  اسدارة الحاليةع 25

   700ع4 يح ل بعض العامليا عل  البقا   ع عمل م ر م يناعت م با  ما م لحت م تجيي  عمل م والعمل  ع إدارة سخ  ع 24

   791ع4 يخع  بعض العامليا بالقلا عند ت ن العملع 23

   200ع4 يسود لد  العامليا يعور بالود  للعملع 26

   204ع4 يخع  العاملو  با  التلام م تجا  اللمر  شو ما يمنع م ما ت ن العملع 27

   228ع4 يسود لد  العامليا يعور با  م يدينو  لمكا  العمل بالكيي ع 23

 008ع19 454ع54 780ع59  سبة التبايا الس  تم تلسي   لكل عامل مستب ط

 017ع09 720ع09 780ع59 تلسي   للعوامل المستب جة النسبة المجمعة للتبايا الس  تم

 222ع4 تKMOاختبار ل

 تBartlett'sاختبار ل
 912ع0578 تChi- Squareم ب  كا  ل

 444ع4 المعنوية

 الم در   تاعع التحليل اسم اععع

 وذلع لألسبال التالية  تتمت  بال دا التقاربعا البحل وبناً  عل  ما سبا يمكا القول با  المقاييظ المستبدمة  ع شس

  تحقا ي الع استبدا  التحليل العاملع ال عيسييا وشما 
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ت، ويد كا غ  تاعع ادختبار لمتجي ات الدراسة كالتتالع  2ع4ت عا لKMOسد تقل ييمة مقياس ل -

 ادلتلا  التن يمتتتعبتتتيتعلتتتا ت  يمتتتا 222ع4ل ،تالمتجيتتت  المستتتقلل القيتتتادة الستتتامةبت  يمتتا يتعلتتتا 909ع4ل

 علالمتجي  التاب ت

وشتع  للمتجيت يا محتل البحتلت 444ع4ت تستاو  لBartlett'sوكا غ درجة المعنويتة دختبتار ل -

 ع البحلت س  يوجد ارتباال معنو  بيا متجي ات 42ع4سيل ما ل

  كا غ تحميرت عبارات المقياس عل  كل عامل ما العوامتل يويتة ومقبولتة، س  سكبت  متا متد القبتول

ت، وكا تتغ  ستتبة التبتتايا الملستت ة بواستتطة العوامتتل المستبل تتة مجتمعتتة ي يبتتة متتا الحتتد 0ع4المناستتل ل

ا العوامتل ت، وكا ة  سل التبايا التع يلس شا كل عامل م%04األد   المقبول  ع البحوث ادجتماعية ل

ت المطلوبتتة  تتع العلتتو  ادجتماعيتتة، ويتتد كا تتغ  ستتل التبتتايا الملستت ة بواستتطة العوامتتل 42ع4تلتتوا ل

ت بالنستتبة لمتجيتت  017ع09ت بالنستتبة لمتجيتت  القيتتادة الستتامة، ل798ع25المستبل تتة مجتمعتتة كالتتتالع  ل

 ادلتلا  التن يمعع

 البحث:مجتمع  .6

الحكم المحلع بمحا  تة   ع العامليا بالمستويات اسدارية المبتللة بومدات البحليتميل مجتم  

 تع11701المنو ية والس  بل  عددشم ل

 (7جدول رقم )

 0227/0223أعداد العاملين بالوحدات المحلية وديوا  عام محافظة المنوفية 

 العدد اسم الوحدة العدد اسم الوحدة العدد اسم الوحدة

 1592 يويسنا 1589 منول 247 ديوا  عا 

 1484 ب كة السب  1899 سيمو  1510 يبيا الكو 

 840 س س الليا  1594 الباجور 1414 الخ دا 

 507 مع ي ا 552 السادات 1121 تر

 22742 اإلجمالي 072 مع   ل

 البحث:عينة  .7

 ،  إ  البامية 5412/ 5417ت مل دة خرل عا  11701   ا أل  مجتم  البحل يحتو  عل  ل

ستعتمد عل  سسلول العينة الطبقية، ويد تم جم  البيا ات ما خترل توبيت  ياعمتة استق تا  علت  العتامليا 

اسدارة اسي ا ية، بمحا  ة المنو ية بالمستويات اسدارية المبتللة لاسدارة العليا،  بومدات الحكم المحلع

 اسدارة التنليسيةتع

 ت 5454يمكا ادعتماد عل  المعادلة التالية لتحديد مجم العينة لعيد،  حجم العينة:ولتحديد 

 
 ميل س  

N  تع11701= مجم المجتم ع لبمعلومية مجم المجتم 

nمجم العينة لمج ولةتع = 

Z =ًتع4942معنوية ل، عند مستو  1990= القيمة المعيارية وشع ام اعيا 

δ تع لتم تحديد  ما خرل الدراسة ادستطرعيةت250ع4= اد ح ال المعيار  ل 

e تع4942= خطا المعاينة، لوشو خطا العينة المسموح به  ع تقدي  النسبة، وبا ت ا  س ه 

= n 
22742 (2.360  *2.3060) 

 =422 
22742  *2.230 ( +2.360  *2.3060) 

 (3)جدول رقم 

 حجم العينة على وحدات ومراكز المحافظة: توزيع

 اسم الوحدة
عدد 

 العاملين
 الوز  النسبي لمفردات العينة في كل مركز

حجم 

 العينة

 52 %9ع0 247 ديوا  عا 

 05 %8ع14 1510 يبيا الكو 
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 اسم الوحدة
عدد 

 العاملين
 الوز  النسبي لمفردات العينة في كل مركز

حجم 

 العينة

 82 %0ع2 1414 الخ دا 

 01 %14 1121 تر

 02 %11 1592 يويسنا

 80 %2ع2 1484 ب كة السب 

 11 %0ع5 840 الليا س س 

 00 %0ع14 1589 منول

 09 %9ع11 1899 سيمو 

 02 %11 1594 الباجور

 2 %9ع1 552 السادات

 14 %8ع5 507 مع ي ا

 10 %0 072 مع   ل

 014 %144 11701 إجمالع

 نود وإجرالات العينة: .3

 متتتت  م اعتتتتاة  ستتتتبة تمييتتتتل كتتتتل   تتتتة إلتتتت  تتتتتم ادعتمتتتتاد علتتتت  العينتتتتة الطبقيتتتتة العختتتتواعية

، وتتتتتم تجميتتتت  البيا تتتتات البااتتتتة اسجمتتتتالع، ميتتتتل تتتتتم تقستتتتيم ومتتتتدات الحكتتتتم المحلتتتتع إلتتتت  م اكتتتتل

 الحالع ما العامليا بالومدات محل البحل ب ورة عخواعيةع بالبحل

 وحدة المعاينة: .3

يتتتد تميلتتتغ  تتتع العتتتامليا بومتتتدات الحكتتتم المحلتتتع بمحا  تتتة المنو يتتتة بالمستتتتويات اسداريتتتة 

التتتتع تتتتم توجيتتته ادستق تتتا  إلي تتتا، وتتتتم م اعتتتاة العتتتدد المب تتتد لكتتتل ، وشتتتع الملتتت دة المبتللتتتة

 م كل عل  مدةع

 القياس: .22

للموا قتتتتة كاستتتتاس لبنتتتتا  مقيتتتتاس القيتتتتادة اعتمتتتتد البحتتتتل علتتتت  مقيتتتتاس ليكتتتت ت البماستتتتع 

، ويتميتتتتل كتتتتل مقيتتتتاس  تتتتع مقيتتتتاس مماثتتتتل لمقيتتتتاس ليكتتتت ت الستتتتامة، ومقيتتتتاس ادلتتتتتلا  التن يمتتتتع

 البماسعع

 :اناتأسالي) تحليل البي .22

 One Wayلاستتتتتتبد  البحتتتتتل الحتتتتتالع سستتتتتلول تحليتتتتتل التبتتتتتايا سمتتتتتاد  ادتجتتتتتا  

ANOVAلدراستتتتة ادختتتتترل بتتتتيا العتتتتامليا و تتتتا الستتتتا وستتتتنوات الببتتتت ة والمستتتتتو  اسدار   ت

وذلتتتتع للتحقتتتتا متتتتا  تAlpha Correlation Coefficientل ومعامتتتتل ادرتبتتتتاال سللتتتتا، المتبتتتت 

وسستتتلول تحليتتتل اد حتتتدار ، المستتتتبدمة  تتتع البحتتتل الحتتتالع درجتتتة اليقتتتة وادعتماديتتتة  تتتع المقتتتاييظ

 ت5454لعيد،  عدختبار البيعة العرية بيا متجي   البحل وتحليل ادرتباال المتعدد

 :اإلحصا يةاالختبارات  .20

تتتتتم ادعتمتتتتاد علتتتت  اختبتتتتار للت، ومعامتتتتل ثبتتتتات سللتتتتا ك و بتتتتاخ، ومعتتتتامرت بيتتتتتا ومعامتتتتل 

 ت5454لعيد، ع تR 2التحديد المتعدد ل

 حدود البحث: .25

العامليا بالمستتويات اسداريتة المبتللتة  يتناول البحلسول بمجتمع الدراسة: الحدود الخاصة  (1)

 بومدات الحكم المحلع بمحا  ة المنو يةع

متجيتت  القيتتادة الستتامة لبابعادشتتا   يتنتتاول البحتتلستتول بمتغيرررات الدراسررة:  الحرردود الخاصررة (2)

ادستبدادية، الن جسية، تعليل السات، التقللت، تم تناول المتجي  ما خترل تلتع اسي ال المسع ، القيادة 

ت، Green, J. E. 2014ت، لBox, J. E. 2012ا متتتا الدراستتتات ومن تتتا  لاألبعتتتاد  تتتع عتتتددً 

ت، ومتجيت  Schmidt, 2008ت، والس  يا  بتطوي   لAkca, 2017ت، لHadadian& Zarei, 2016ل

لبابعتتاد   العتتااللع، ادستتتم ار ، المعيتتار ت، كمتتا تتتم تنتتاول المتجيتت  متتا ختترل تلتتع ادلتتتلا  التن يمتتع 

 تع5418ت، لر اعع، Naderi, 2012ت، ل5449ا ما الدراسات ومن ا  ل ا  ، األبعاد  ع عددً 



 القيادة السامة وتأثيرها على االلتزام التنظيمي

 576   0202عدد األول  يونيه المجلد التاسع  ال  المجلة العلمية للدراسات والبحوث المالية  واإلدارية

عل  شسا القطتاي ألشميتته وكبت  مجمته، ولتعتايش الباميا   بمحا  ة المنو يةع ويد ركلسول يقت   البحل الميدا ع عل  بي ة ومدات الحكم المحلع لحدود المكانية: ا (3)
 بنلظ المحا  ة، مما يبد  البي ة المحيطة بالجامعةع الباميا إلي ا  ينتمع، ولتواجد الجامعة التع البحلبالمحا  ة مجال  يا البام

   ملخص هيكل ومنهجية البحث: .24
ة لكتتتل عتتت   شيكتتتل ومن جيتتتة البحتتتل متضتتتمنة سستتت لة البحتتتل، األشتتتدال، الل ضتتتيات، المتجيتتت ات، القيتتتاس، سستتتاليل التحليتتتل وادختبتتتارات اسم تتتاعية الم تتتامب يتتتتم

 ت التالع 9ت، وذلع ما خرل الجدول ريم ل5454مدخل التكامل بيا سجلا  البحل لعيد، سسلول تحليل و ا 

 (3) جدول رقم

 البحث هيكل ومنهجية

 المقياس المتغيرات فرضيات البحث أهداا البحث تساؤالت البحث م
أسالي) 
 التحليل

االختبارات 
 اإلحصا ية

2 

شل يمكا التمييل بيا القادة  ع 
المستويات اسدارية المبتللة و ا 
 امترك م ألبعاد القيادة السامة؟

التع ل عل  مد  توا   سبعاد القيادة 
 لد  اتاختر وجود السامة، ومد  

توا   سبعاد القيادة  حو العامليا 
السامة باخترل السا، سنوات 

 البب ة، المستو  اسدار ع
 

بتتتتتتيا  دال د يوجتتتتتتد اختتتتتتترل
بومتدات الحكتم المحلتع  العامليا

بتتتتتاخترل  بمحا  تتتتتة المنو يتتتتتة
الستتتتتتتتا، ستتتتتتتتنوات الببتتتتتتتت ة، ل

ت متتتتا ميتتتتل المستتتتتو  اسدار 
 توا   سبعاد القيادة السامةع

نوات الستتتتا، ستتتت
الببتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ة، 
المستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو  

 اسدار ع
 القيادة السامةو

مقيتتتتتتتتتتتتتتتتاس 
القيتتتتتتتتتتتتتتتتتادة 

 السامةع

تحليتتتتتتتتتتتل 
 التبتتتتتتتتتتايا
سمتتتتتتتتتتاد  

 عادتجا 

اختبتتتتتتتتتتتتار 
 للت

اختبتتتتتتتتتتتتار 
 توكع

0 

شل يمكا التمييل بيا العامليا  ع 
المستويات اسدارية المبتللة و ا 
 مستو  ادلتلا  التن يمع لدي م؟

تحديد مستو  ادلتلا  التن يمع لد  
العتتتتامليا بومتتتتدات الحكتتتتم المحلتتتتع 

 اتاختر تتوجتتود بمحا  تة المنو يتتة، 
متتتا ميتتتل مستتتتو  العتتتامليا  لتتتد 

ادلتتتتلا  التن يمتتتع لتتتدي م بتتتاخترل 
الستتتا، ستتتنوات الببتتت ة، المستتتتو  

 اسدار  المتب ع
 

د يوجتتتتتتد اختتتتتتترل دال بتتتتتتتيا 
العامليا بومتدات الحكتم المحلتع 
بمحا  تتتتتة المنو يتتتتتة بتتتتتاخترل 

الستتتتتتتتا، ستتتتتتتتنوات الببتتتتتتتت ة، ل
متتتتا ميتتتتل ت المستتتتتو  اسدار 

 لدي معمستو  ادلتلا  التن يمع 

الستتتتا، ستتتتنوات 
الببتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ة، 
المستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو  

 اسدار ع
ادلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتلا  و

 التن يمعع

مقيتتتتتتتتتتتتتتتتاس 
ادلتتتتتتتتتتتتتتتلا  
 التن يمعع

تحليتتتتتتتتتتتل 
 التبتتتتتتتتتتايا
سمتتتتتتتتتتاد  
 ادتجا ع

اختبتتتتتتتتتتتتار 
 للت

اختبتتتتتتتتتتتتار 
 توكع

5 

شل يمكا تحسيا مستو  ادلتلا  
لتتتد   لكمتجيتتت  تتتتاب ت التن يمتتتع

العتتامليا بومتتدات الحكتتم المحلتتع 
متتتتا ختتتترل بمحا  تتتتة المنو يتتتتة 

 تجنتتتتتل سبعتتتتتاد القيتتتتتادة الستتتتتامة
متتتتا جا تتتتل  لكمتجيتتتت  مستتتتتقلت

 المدي يا؟

تحديتد متتد  امكا يتتة تحستتيا مستتتو  
التن يمتتتتع لتتتتد  العتتتتامليا ادلتتتتتلا  

بومتتتدات الحكتتتم المحلتتتع بمحا  تتتة 
ما خرل تجنل سبعاد القيادة  المنو ية

 السامة ما جا ل المدي ياع

د توجتتتتتتد عريتتتتتتة ذات ددلتتتتتتة 
إم تتتتاعية بتتتتيا القيتتتتادة الستتتتامة 
بابعادشتتا المبتللتتة وبتتيا مستتتو  
ادلتتتلا  التن يمتتع لتتد  العتتامليا 
بومدات الحكم المحلع بمحا  تة 

 المنو يةع

 القيادة السامةع
ادلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتلا  و

 التن يمعع

مقيتتتتتتتتتتتتتتتتاس 
القيتتتتتتتتتتتتتتتتتادة 

 السامةع
مقيتتتتتتتتتتتتتتتتاس 
ادلتتتتتتتتتتتتتتتلا  
 التن يمعع

سستتتتتتتتتتتلول 
تحليتتتتتتتتتتتتتل 
اد حتتتتتتتدار 
وادرتبتتتتاال 

 عالمتعدد

معامتتتتتتتتتتتتل 
 التحديد

اختبتتتتتتتتتتتتار 
 للت

اختبتتتتتتتتتتتتار 
 لتت
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 تاسعًا: اختبار الفرضيات وتحليل نتا ج الدراسة الميدانية:

لجتتت   دراستتتة ادختتتترل بتتتيا العتتتامليا بومتتتدات الحكتتتم المحلتتتع بمحا  تتتة المنو يتتتة متتتا 

ميتتتل القيتتتادة الستتتامة وادلتتتتلا  التن يمتتتع يتتتتم تحليتتتل  تتتتاعع الدراستتتة الميدا يتتتة واختبتتتار   ضتتتيات 

القيتتتادة الستتتامة لكمتجيتتت  مستتتتقلت وبتتتيا ادلتتتتلا  التن يمتتتع البحتتتل، كمتتتا يتتتتم دراستتتة العريتتتة بتتتيا 

 منايخة الموضوعات التالية  ل، وذلع لإلجابة عل  تسا دت البحل ما خرب تلكمتجي  تا

الستتتا، ستتتنوات  و تتتا بومتتتدات الحكتتتم المحلتتتع بمحا  تتتة المنو يتتتة بتتتيا العتتتامليا ختتتترلدا ع1

 ما ميل توا   سبعاد القيادة السامةع البب ة، المستو  اسدار 

الستتتا، ستتتنوات  و تتتا المنو يتتتةبومتتتدات الحكتتتم المحلتتتع بمحا  تتتة  بتتتيا العتتتامليا ختتتترلدا ع5

 ما ميل مستو  ادلتلا  التن يمعع البب ة، المستو  اسدار 

متتتد  امكا يتتتة تحستتتيا مستتتتو  ادلتتتتلا  التن يمتتتع لتتتد  العتتتامليا بومتتتدات الحكتتتم المحلتتتع  ع8

 ما خرل تجنل سبعاد القيادة السامة ما جا ل المدي ياع بمحا  ة المنو ية

 ة، وذلع عل  النحو التالع و يما يلع تناول كل موضوي عل  مد

السرررررن،  وفررررر  بوحررررردات الحكرررررم المحلررررري بمحافظرررررة المنوفيرررررة برررررين العررررراملين خرررررتالاالا .2

 من حيث توافر أبعاد القيادة السامة. سنوات الخبرة، المستوى اإلدار 

لدراستتتة متتتد  وجتتتود اختتتترل بتتتيا العتتتامليا بالومتتتدات محتتتل البحتتتل و تتتا الستتتا، ستتتنوات 

الببتتتت ة، المستتتتتو  اسدار  متتتتا ميتتتتل تتتتتوا   القيتتتتادة الستتتتامة، والتتتتس  يجيتتتتل علتتتت  التستتتتا ل األول 

، Fللبحتتتل،  قتتتد تتتتم ادستتتتعا ة بكتتتل متتتا الوستتتط الحستتتابع، تحليتتتل التبتتتايا، اختبتتتار تتتتوكع، اختبتتتار 

 ما يلع لنتاعع والتع  وضح ا ما خرل وسمكا التوال لبعض ا

مرررن حيرررث  السرررن وفررر  بوحررردات الحكرررم المحلررري بمحافظرررة المنوفيرررة االخرررتالا برررين العررراملين (2)

 توافر أبعاد القيادة السامة.

 (22جدول رقم )

 القيادة السامة توافرنتا ج تحليل 

 القيادة السامة

الوسط الحسابع لرستجابات و قا 

 لمجموعات السا
 ييمة 

 تFل

المعنو

 ية

الددلة 

 اسم اعية
 <52 52  82 82  02 >02 

 معنوية 444ع4 728ع82 178ع8 487ع0 144ع0 027ع0 القيادة السامة

اسي ال 

 المسع 
 معنوية 444ع4 729ع58 590ع8 410ع0 105ع0 051ع0

 معنوية 444ع4 450ع89 108ع8 448ع0 847ع0 802ع0 القيادة السلطوية

 معنوية 444ع4 100ع81 922ع5 424ع0 277ع8 879ع0 الن جسية

 معنوية 444ع4 441ع50 194ع8 125ع0 544ع0 805ع0 تعليل السات

 معنوية 444ع4 779ع88 524ع8 905ع8 924ع8 271ع0 التقلل

 بومتتدات الحكتم المحلتتعيتضتح متا الجتتدول الستابا س  شنتتان اختر تات جوش يتة بتتيا العتامليا 

 ما ميل توا   سبعاد القيادة السامةع محل البحل و قًا للسا

 (22جدول رقم )

 نتا ج اختبار توكي لتوافر القيادة السامة

 المتجي 
الل ات العم ية 

 للعامليا

 52سيل ما 

 سنة

  سيل 52ما 

 82ما

  سيل ما 82ما 

02 

سكي  ما 

02 

 القيادة السامة

 52سيل ما 

52 <  82 

82 <  02 

 02ما  سكي 

- 

 470ع4

 **414ع4

 **444ع4

- 

- 

 912ع4

 **444ع4

- 

- 

- 

 **444ع4

- 

- 

- 

- 

اسي ال 

 المسع 

 52سيل ما 

52 <  82 

82 <  02 

 02ما  سكي 

- 

 *401ع4

 **441ع4

 444ع4

- 

- 

 204ع4

 444ع4

- 

- 

- 

 444ع4

- 

- 

- 

- 
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 المتجي 
الل ات العم ية 

 للعامليا

 52سيل ما 

 سنة

  سيل 52ما 

 82ما

  سيل ما 82ما 

02 

سكي  ما 

02 

القيادة 

 السلطوية

 52سيل ما 

52 <  82 

82 <  02 

 02ما  سكي 

- 

 972ع4

 *404ع4

 **444ع4

- 

- 

 **415ع4

 **444ع4

- 

- 

- 

 **444ع4

- 

- 

- 

- 

 الن جسية

 52سيل ما 

52 <  82 

82 <  02 

 02ما  سكي 

- 

 *484ع4

 502ع4

 **444ع4

- 

- 

 857ع4

 **444ع4

- 

- 

- 

 **444ع4

- 

- 

- 

- 

 تعليل السات

 52سيل ما 

52 <  82 

82 <  02 

 02ما  سكي 

- 

 222ع4

 082ع4

 **444ع4

- 

- 

 970ع4

 **444ع4

- 

- 

- 

 **444ع4

- 

- 

- 

- 

 التقلل

 52سيل ما 

52 <  82 

82 <  02 

 02ما  سكي 

- 

 **444ع4

 **444ع4

 **444ع4

- 

- 

 444ع1

 **444ع4

- 

- 

- 

 **444ع4

- 

- 

- 

- 

  ويمكتا ب ورة إجمالية ذو ددلتة معنويتةو ا السا تبيا س  ادخترل مول توا   سبعاد القيادة السامة ،

 تناول معنوية الل وا لكل بعد عل  مدة كما يلع 

  بم اجعة بيا ات الوسط الحسابع لكل   تة عم يتة و ت،%2عند مستو  معنوية ل اسي ال المسع  بعد

، وللتحقتا متا تبيا س  ادختترل يميتل ل تالح الل تة العم يتة األولت  علت  مستال الل تة العم يتة ال ابعتة

تبتتيا س  شنتتان اختر تتات ويتتد  تTukeyمعنويتتة اللتت وا وم تتدر ادختر تتات  قتتد تتتم استتتبدا  اختبتتار ل

مت  التيرث   تات األخت   وذلتع عنتد مستتو  معنوية بيا متوسط توا   البعد و ا الل تة العم يتة األولت  

ولكتتا ادختر تتات بتتيا الل تتة العم يتتة اليا يتتة والل تتة العم يتتة الياليتتة كا تتغ  يتت   تع%2ت ول%1معنويتتة ل

 عت%2معنوية عند مستو  معنوية ل

 ت، وبم اجعة بيا تات الوستط الحستابع لكتل   تة عم يتة %2عند مستو  معنوية ل  بعد القيادة السلطوية

تبيا س  ادخترل يميل ل الح الل ة العم ية األول  عل  مسال الل ة العم ية ال ابعة، وكا غ الل ا بيا 

 متوسط الل ة األول  واليا يتة الليتر، وللتحقتا متا معنويتة اللت وا وم تدر ادختر تات  قتد تتم استتبدا 

الل ة العم ية األول  مت   البعد و ا تبيا وجود اختر ات معنوية بيا متوسط توا  ت ويد Tukeyاختبار ل

واختر تات معنويتة بتيا متوستط تتوا   البعتد ت، %2ت ول%1الل تيا اليالية وال ابعة عند مستو  معنوية ل

، ولكتا لتم تكتا ت%2ت ول%1م  الل تيا الياليتة وال ابعتة عنتد مستتو  معنويتة ل اليا يةو ا الل ة العم ية 

 تع%2شنان اختر ات معنوية بيا الل ة األول  واليا ية عند مستو  معنوية ل

   ت، وبم اجعة بيا ات الوسط الحسابع لكل   ة عم يتة تبتيا س  %2عند مستو  معنوية لبعد الن جسية

ال ابعتة، وللتحقتا متا معنويتة تتيا الياليتة ولعم يتة األولت  علت  مستال الل ادخترل يميل ل الح الل ة ا

تبتتيا وجتود اختر تتات معنويتتة بتتيا ت ويتتد Tukeyاللت وا وم تتدر ادختر تتات  قتد تتتم استتتبدا  اختبتار ل

ت %1وال ابعتة عنتد مستتو  معنويتتة ل اليا يتتةمتوستط تتوا   البعتد و تا الل تتة العم يتة األولت  مت  الل تتيا 

لتم تكتا معنويتة عنتد  وبتيا الل تة اليا يتة والياليتة  تع متيا ادختر تات بتيا الل تة األولت  والياليتةت، %2ول

اختر تات معنويتة بتيا متوستط تتوا   البعتد و تا الل تة  تع متيا وجتدت تع %2ت ول%1مستو  معنويتة ل

 عت%1وال ابعة عند مستو  معنوية ل الياليةالعم ية 

  ت، وبم اجعة بيا ات الوسط الحسابع لكل   تة عم يتة تبتيا %2ل عند مستو  معنوية بعد تعليل السات

س  ادخترل يميل ل الح الل ة العم ية األول  عل  مستال الل تة ال ابعتة، وللتحقتا متا معنويتة اللت وا 

تبتتيا وجتود اختر تتات معنويتتة بتتيا متوستتط ت ويتتد Tukeyوم تدر ادختر تتات  قتتد تتتم استتبدا  اختبتتار ل

عنتد وبتيا الياليتة وال ابعتة  ة العم يتة األولت  وال ابعتة، وبتيا الل تة اليا يتة وال ابعتةتوا   البعد و تا الل ت

 ع ميا لم تكا شنان اختر ات معنويتة بتيا الل تة العم يتة األولت  وبتيا  ت،%2ت ول%1مستو  معنوية ل

 عت%2ت ول%1الل تيا اليا ية واليالية، والل ة العم ية اليا ية واليالية عند مستو  معنوية ل
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   ت، وبم اجعتة بيا تات الوستط الحستابع لكتل   تة عم يتة تبتيا س  %1عند مستتو  معنويتة لبعد التقلل

، وللتحقتا متا الل تات العم يتة اليا يتة والياليتة وال ابعتةادخترل يميل ل الح الل ة العم ية األول  علت  

تبتيا وجتود اختر تات معنويتة ت ويتد Tukeyمعنوية الل وا وم در ادختر ات  قد تم استبدا  اختبار ل

 تع%2ت ول%1عند مستو  معنوية لوذلع بيا متوسط توا   البعد و ا الل ات العم ية األربعة  يما بين ا 

 الخبررررة سرررنوات وفررر  بوحررردات الحكرررم المحلررري بمحافظرررة المنوفيرررة االخرررتالا برررين العررراملين ت5ل

 من حيث توافر أبعاد القيادة السامة.

 (20جدول رقم )

 تحليل توافر القيادة السامة نتا ج

 القيادة السامة

الوسط الحسابع لرستجابات و قا لسنوات 

 البب ة
 ييمة 

 تFل

المعنو

 ية

الددلة 

 اسم اعية
 <2 2  14 14  54 >54 

 معنوية 444ع4 508ع84 122ع8 475ع0 970ع8 845ع0 القيادة السامة

اسي ال 

 المسع 
 معنوية 444ع4 877ع17 819ع8 408ع0 402ع0 800ع0

 معنوية 444ع4 750ع84 100ع8 489ع0 102ع0 590ع0 القيادة السلطوية

 معنوية 444ع4 059ع81 970ع5 157ع0 782ع8 544ع0 الن جسية

 معنوية 444ع4 270ع55 518ع8 170ع0 404ع0 845ع0 تعليل السات

 معنوية 444ع4 181ع50 502ع8 907ع8 229ع8 800ع0 التقلل

 بومتتدات الحكتم المحلتتعبتتيا العتامليا متا الجتتدول الستابا س  شنتتان اختر تات جوش يتة  يتضتح

 لسنوات البب ة ما ميل توا   سبعاد القيادة السامةعمحل البحل و قًا 

 (25جدول رقم )

 نتا ج اختبار توكي لتوافر القيادة السامة

 المتجي 
 سنوات البب ة

 للعامليا

 2سيل ما 

 سنوات

  سيل 2ما 

 14ما

  سيل ما 14 ما

54 

سكي  ما 

54 

 القيادة السامة

 2سيل ما 

2 <  14 

14 <  54 

 54ما  سكي 

- 

 420ع4

 517ع4

 **444ع4

- 

- 

 778ع4

 **444ع4

- 

- 

- 

 **444ع4

- 

- 

- 

- 

اسي ال 

 المسع 

 2سيل ما 

2 <  14 

14 <  54 

 54ما  سكي 

- 

 510ع4

 180ع4

 **444ع4

- 

- 

 999ع4

 **444ع4

- 

- 

- 

 **444ع4

- 

- 

- 

- 

القيادة 

 السلطوية

 2سيل ما 

2 <  14 

14 <  54 

 54ما  سكي 

- 

 792ع4

 120ع4

 **444ع4

- 

- 

 002ع4

 **444ع4

- 

- 

- 

 **444ع4

- 

- 

- 

- 

 الن جسية

 2سيل ما 

2 <  14 

14 <  54 

 54ما  سكي 

- 

 *459ع4

 920ع4

 **444ع4

- 

- 

 **411ع4

 **444ع4

- 

- 

- 

 **444ع4

- 

- 

- 

- 

 تعليل السات

 2سيل ما 

2 <  14 

14 <  54 

 54ما  سكي 

- 

 005ع4

 240ع4

 **444ع4

- 

- 

 790ع4

 **444ع4

- 

- 

- 

 **444ع4

- 

- 

- 

- 

 التقلل
 2سيل ما 

2 <  14 

- 

 **441ع4

- 

- 

- 

- 

- 

- 
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 المتجي 
 سنوات البب ة

 للعامليا

 2سيل ما 

 سنوات

  سيل 2ما 

 14ما

  سيل ما 14 ما

54 

سكي  ما 

54 

14 <  54 

 54ما  سكي 

 **442ع4

 **444ع4

 094ع4

 **444ع4

- 

 **444ع4

- 

- 

  ب تتورة إجماليتتة ذو ددلتتة  الببتت ةستتنوات و تتا تبتتيا س  ادختتترل متتول تتتوا   سبعتتاد القيتتادة الستتامة

 ، ويمكا تناول معنوية الل وا لكل بعد عل  مدة كما يلع معنوية

 متا ت، وبم اجعتة بيا تات الوستط الحستابع لكتل   تة %2بعد اسي ال المستع   عنتد مستتو  معنويتة ل

وللتحقتا متا تبيا س  ادخترل يميل ل الح الل ة األول  عل  مسال الل تة ال ابعتة،   ات سنوات البب ة 

ت ويتتد تبتتيا س  شنتتان اختر تتات Tukeyمعنويتتة اللتت وا وم تتدر ادختر تتات  قتتد تتتم استتتبدا  اختبتتار ل

ع ت%1وذلتع عنتد مستتو  معنويتة ل الل تة ال ابعتةمعنوية بيا متوستط تتوا   البعتد و تا الل تة األولت  مت  

 تع%2د مستو  معنوية لولكا ادختر ات بيا الل ة اليا ية والل ة اليالية كا غ  ي  معنوية عن

 متا   تات ت، وبم اجعة بيا ات الوسط الحسابع لكل   ة %2بعد القيادة السلطوية  عند مستو  معنوية ل

وللتحقتتا متتا ، تبتتيا س  ادختتترل يميتتل ل تتالح الل تتة األولتت  علتت  مستتال الل تتة ال ابعتتةستتنوات الببتت ة 

ت ويتد تبتيا وجتود اختر تات معنويتة Tukeyمعنوية الل وا وم در ادختر ات  قد تم استبدا  اختبار ل

واختر ات معنوية ، ت%1ال ابعة عند مستو  معنوية ل الل ةبيا متوسط توا   البعد و ا الل ة األول  م  

ولكتا لتم تكتا شنتان ، ت%1عنتد مستتو  معنويتة لال ابعتة بيا متوسط تتوا   البعتد و تا الل تة اليا يتة مت  

 تع%2عند مستو  معنوية لوبيا الل ة اليا ية واليالية واليا ية اختر ات معنوية بيا الل ة األول  

 متتا   تتات ت، وبم اجعتتة بيا تتات الوستتط الحستتابع لكتتل   تتة %2بعتتد الن جستتية  عنتتد مستتتو  معنويتتة ل

 اليا يتةعلت  مستال الل تتيا  يلي تا الل تة الياليتةتبيا س  ادخترل يميل ل الح الل ة األولت  سنوات البب ة 

ت ويتد تبتيا Tukeyوال ابعة، وللتحقا ما معنوية الل وا وم تدر ادختر تات  قتد تتم استتبدا  اختبتار ل

وجود اختر ات معنوية بيا متوسط توا   البعد و ا الل ة األول  م  الل تيا اليا ية وال ابعة عنتد مستتو  

ت،  ع ميا ادختر ات بيا الل ة األول  واليالية لم تكا معنوية عند مستو  معنويتة %2ت ول%1معنوية ل

اليا يتة بالمقار تة مت     البعد و ا الل ة تع  ع ميا وجدت اختر ات معنوية بيا متوسط توا%2ت ول%1ل

 تع%1اليالية وال ابعة عند مستو  معنوية ل الل تيا

 متا   تات ت، وبم اجعتة بيا تات الوستط الحستابع لكتل   تة %2بعد تعليل السات  عند مستتو  معنويتة ل

حقتتا متتا تبتتيا س  ادختتترل يميتتل ل تتالح الل تتة األولتت  علتت  مستتال الل تتة ال ابعتتة، وللتستتنوات الببتت ة 

ت ويتد تبتيا وجتود اختر تات معنويتة Tukeyمعنوية الل وا وم در ادختر ات  قد تم استبدا  اختبار ل

بيا متوسط توا   البعد و ا الل ة األول  وال ابعة، وبيا الل ة اليا ية وال ابعة وبتيا الياليتة وال ابعتة عنتد 

يا الل تة األولت  وبتيا الل تتيا اليا يتة  تع متيا لتم تكتا شنتان اختر تات معنويتة بت، ت%1مستو  معنويتة ل

 تع%2ت ول%1واليالية، والل ة اليا ية واليالية عند مستو  معنوية ل

 متا   تات ، وبم اجعة بيا ات الوسط الحسابع لكتل   تة ت%2ول ت%1بعد التقلل  عند مستو  معنوية ل

 ية واليالية وال ابعتة، وللتحقتا تبيا س  ادخترل يميل ل الح الل ة األول  عل  الل ات الياسنوات البب ة 

ت ويتتد تبتتيا وجتتود اختر تتات Tukeyمتتا معنويتتة اللتت وا وم تتدر ادختر تتات  قتتد تتتم استتتبدا  اختبتتار ل

الل ة األول  بالمقار ة م  اليرث   ات األخت   عنتد مستتو  معنويتة معنوية بيا متوسط توا   البعد و ا 

 تع%2ل ة اليا ية والل ة اليالية عند مستو  معنوية ل،  ع ميا لم تكا شنان   وا معنوية بيا الت%1ل

المسررررتوى  وفرررر  بوحرررردات الحكررررم المحلرررري بمحافظررررة المنوفيررررة االخررررتالا بررررين العرررراملين (5)

 من حيث توافر أبعاد القيادة السامة. اإلدار 

 (24جدول رقم )

 نتا ج تحليل توافر القيادة السامة

 القيادة السامة

للمستو  الوسط الحسابع لرستجابات و قا 

 اسدار 
  ييمة

 تFل

المعنو

 ية

الددلة 

 اسم اعية
 التنليسية اسي ا ية العليا

 معنوية 444ع4 874ع14 085ع8 992ع8 540ع0 القيادة السامة

اسي ال 

 المسع 
  ي  معنوية 421ع4 997ع5 211ع8 928ع8 517ع0

 معنوية 444ع4 198ع11 017ع8 452ع0 544ع0 القيادة السلطوية
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 القيادة السامة

للمستو  الوسط الحسابع لرستجابات و قا 

 اسدار 
  ييمة

 تFل

المعنو

 ية

الددلة 

 اسم اعية
 التنليسية اسي ا ية العليا

 معنوية 444ع4 048ع2 219ع8 905ع8 420ع0 الن جسية

 معنوية 444ع4 878ع14 080ع8 114ع0 542ع0 تعليل السات

 معنوية 444ع4 222ع10 277ع8 918ع8 808ع0 التقلل

 بومتتدات الحكتم المحلتتعيتضتح متا الجتتدول الستابا س  شنتتان اختر تات جوش يتة بتتيا العتامليا 

 ،  يما عدا بعد اسي ال المسع عما ميل توا   سبعاد القيادة السامةللمستو  اسدار  محل البحل و قًا 

 (23جدول رقم )

 نتا ج اختبار توكي لتوافر القيادة السامة

 اسدارة التنليسية اسدارة ادي ا ية اسدارة العليا المستويات اسدارية المتجي 

 القيادة السامة

 اسدارة العليا

 اسدارة ادي ا ية

 التنليسية اسدارة

- 

 527ع4

 **444ع4

- 

- 

 **444ع4

- 

- 

- 

 اسي ال المسع 

 اسدارة العليا

 اسدارة ادي ا ية

 اسدارة التنليسية

- 

 599ع4

 *402ع4

- 

- 

 524ع4

- 

- 

- 

 القيادة السلطوية

 اسدارة العليا

 اسدارة ادي ا ية

 اسدارة التنليسية

- 

 084ع4

 **444ع4

- 

- 

 **444ع4

- 

- 

- 

 الن جسية

 اسدارة العليا

 اسدارة ادي ا ية

 اسدارة التنليسية

- 

 289ع4

 **449ع4

- 

- 

 **444ع4

- 

- 

- 

 تعليل السات

 اسدارة العليا

 اسدارة ادي ا ية

 اسدارة التنليسية

- 

 252ع4

 **448ع4

- 

- 

 **444ع4

- 

- 

- 

 التقلل

 اسدارة العليا

 اسدارة ادي ا ية

 اسدارة التنليسية

- 

 **445ع4

 **444ع4

- 

- 

 **444ع4

- 

- 

- 

  ب تورة إجماليتة ذو ددلتة  المستتو  اسدار و تا تبيا س  ادختترل متول تتوا   سبعتاد القيتادة الستامة

 معنوية

  سما بالنسبة لكل بعد عل  متدة  قتد تبتيا وجتود اختترل ذو ددلتة معنويتة  يمتا يتعلتا بتتوا   كا تة سبعتاد

بعد اسي ال المسع  الس  يخي  لعد  معنوية تتوا   البعتد و تا المستتو  اسدار  القيادة السامة باستينا  

 ويمكا تناول معنوية الل وا لكل بعد عل  مدة كما يلع 

 ت، وبم اجعة بيا ات الوسط الحسابع لكل   ة متا   تات %2بعد القيادة السلطوية  عند مستو  معنوية ل

، وللتحقتا متا الياليتةلح الل تة األولت  علت  مستال الل تة تبتيا س  ادختترل يميتل ل تا المستو  اسدار 

ت ويتد تبتيا وجتود اختر تات معنويتة Tukeyمعنوية الل وا وم در ادختر ات  قد تم استبدا  اختبار ل

ت، واختر تات معنويتة %1عند مستو  معنويتة ل الياليةبيا متوسط توا   البعد و ا الل ة األول  م  الل ة 

ت، ولكتتا لتتم تكتتا شنتتان %1عنتتد مستتتو  معنويتتة ل الياليتتةبعتتد و تتا الل تتة اليا يتتة متت  بتتيا متوستتط تتتوا   ال

 تع%2لت و%1عند مستو  معنوية لاختر ات معنوية بيا الل ة األول  واليا ية 

 ت، وبم اجعتتة بيا تتات الوستتط الحستتابع لكتتل   تتة متتا   تتات %2بعتتد الن جستتية  عنتتد مستتتو  معنويتتة ل

، وللتحقتا متا الياليتةة رل يميتل ل تالح الل تة األولت  علت  مستال الل تتبتيا س  ادختت المستو  اسدار 

ت ويتد تبتيا وجتود اختر تات معنويتة Tukeyمعنوية الل وا وم در ادختر ات  قد تم استبدا  اختبار ل

 ع ميا ادختر تات بتيا ، ت%1عند مستو  معنوية لالية بيا متوسط توا   البعد و ا الل ة األول  م  الي
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تع  تتع متتيا وجتتدت اختر تتات %2ت ول%1لتتم تكتتا معنويتتة عنتتد مستتتو  معنويتتة ل واليا يتتةالل تتة األولتت  

 تع%1اليالية عند مستو  معنوية ل الل ةمعنوية بيا متوسط توا   البعد و ا الل ة اليا ية بالمقار ة م  

   تة متا   تات  ت، وبم اجعتة بيا تات الوستط الحستابع لكتل%2عند مستتو  معنويتة لبعد تعليل السات  

المستو  اسدار  تبتيا س  ادختترل يميتل ل تالح الل تة األولت  علت  مستال الل تة الياليتة، وللتحقتا متا 

ت ويتد تبتيا وجتود اختر تات معنويتة Tukeyمعنوية الل وا وم در ادختر ات  قد تم استبدا  اختبار ل

ت،  ع ميا ادختر تات بتيا %1معنوية لبيا متوسط توا   البعد و ا الل ة األول  م  اليالية عند مستو  

تع  تتع متتيا وجتتدت اختر تتات %2ت ول%1الل تتة األولتت  واليا يتتة لتتم تكتتا معنويتتة عنتتد مستتتو  معنويتتة ل

 تع%1معنوية بيا متوسط توا   البعد و ا الل ة اليا ية بالمقار ة م  الل ة اليالية عند مستو  معنوية ل

 ت، وبم اجعة بيا ات الوسط الحسابع لكتل   تة متا   تات %2ت ول%1بعد التقلل  عند مستو  معنوية ل

، يلي تتا الل تتة اليا يتتة وسخيتتً ا الل تتة الياليتتةتبتتيا س  ادختتترل يميتتل ل تتالح الل تتة األولتت   المستتتو  اسدار 

ت ويتتد تبتتيا وجتتود Tukeyوللتحقتتا متتا معنويتتة اللتت وا وم تتدر ادختر تتات  قتتد تتتم استتتبدا  اختبتتار ل

 تع%1اختر ات معنوية بيا متوسط توا   البعد و ا الل ات اليرثة  يما بين ا وذلع عند مستو  معنوية ل

 " بتتيا  دال د يوجتتد اختتترلو تتع ضتتو  متتا ستتبا تقتت ر ر تتض اللتت   األول والتتس  يتتند علتت  س تته

ت ستنوات الببت ة، المستتو  اسدار الستا، لبتاخترل  بومدات الحكم المحلع بمحا  ة المنو يتة العامليا

 يمتا يتعلتا ببعتد ، كمتا تقت ر يبتول  لتظ اللت   ب تورة إجماليتة ما ميتل تتوا   سبعتاد القيتادة الستامةع"

اسي ال المسع ، ميل تبيا عد  وجود اخترل دال بيا العامليا بالومدات محل البحل و تا المستتو  

 عFت و قا دختبار %2لو ت%1ل ستو  معنويةعند م اسدار  ما ميل توا   بعد ادي ال المسع 

السرن، سرنوات الخبررة،  وفر  بوحدات الحكم المحلري بمحافظرة المنوفيرة بين العاملين ختالاالا .0

 من حيث مستوى االلتزام التنظيمي. المستوى اإلدار 

لدراستتتة متتتد  وجتتتود اختتتترل بتتتيا العتتتامليا بالومتتتدات محتتتل البحتتتل و تتتا الستتتا، ستتتنوات 

، والتتتتس  يجيتتتتل علتتتت  التستتتتا ل مستتتتتو  ادلتتتتتلا  التن يمتتتتعالببتتتت ة، المستتتتتو  اسدار  متتتتا ميتتتتل 

للبحتتتل،  قتتتد تتتتم ادستتتتعا ة بكتتتل متتتا الوستتتط الحستتتابع، تحليتتتل التبتتتايا، اختبتتتار تتتتوكع، اختبتتتار  اليتتتا ع

F لبعض النتاعع والتع  وضح ا ما خرل ما يلع ، وسمكا التوال 

مررررن  السررررن وفرررر  بوحرررردات الحكررررم المحلرررري بمحافظررررة المنوفيررررة االخررررتالا بررررين العرررراملين (2)

 حيث مستوى االلتزام التنظيمي.

 (26جدول رقم )

 نتا ج تحليل مستوى االلتزام التنظيمي

ادلتلا  

 التن يمع

الوسط الحسابع لرستجابات و قا لمجموعات 

 السا
 ييمة 

 تFل
 المعنوية

الددلة 

 اسم اعية
 <52 52  82 82  02 >02 

ادلتلا  

 التن يمع
 معنوية 444ع4 918ع12 588ع8 045ع5 597ع5 999ع1

ادلتلا  

 العااللع
 معنوية 444ع4 277ع12 979ع5 880ع5 402ع5 207ع1

ادلتلا  

 ادستم ار 
 معنوية 444ع4 894ع19 245ع8 005ع5 252ع5 575ع5

ادلتلا  

 المعيار 
 معنوية 444ع4 142ع12 519ع8 242ع5 845ع5 275ع1

 بومتتدات الحكتم المحلتتعيتضتح متا الجتتدول الستابا س  شنتتان اختر تات جوش يتة بتتيا العتامليا 

 للسا ما ميل مستو  ادلتلا  التن يمععمحل البحل و قًا 

 

 

 

 

 

 



 القيادة السامة وتأثيرها على االلتزام التنظيمي

 535   0202عدد األول  يونيه المجلد التاسع  ال  المجلة العلمية للدراسات والبحوث المالية  واإلدارية

 (27جدول رقم )

 التنظيمينتا ج اختبار توكي لمستوى االلتزام 

 المتجي 
الل ات العم ية 

 للعامليا

 52سيل ما 

 سنة

  سيل 52ما 

 82ما

  سيل ما 82ما 

02 

سكي  ما 

02 

ادلتلا  

 التن يمع

 52سيل ما 

52 <  82 

82 <  02 

 02ما  سكي 

- 

 890ع4

 **448ع4

 **444ع4

- 

- 

 471ع4

 **444ع4

- 

- 

- 

 **444ع4

- 

- 

- 

- 

 ادلتلا  العااللع

 52سيل ما 

52 <  82 

82 <  02 

 02ما  سكي 

- 

 072ع4

 *488ع4

 **444ع4

- 

- 

 102ع4

 **444ع4

- 

- 

- 

 **444ع4

- 

- 

- 

- 

التلا  

 ادستم ار 

 52سيل ما 

52 <  82 

82 <  02 

 02ما  سكي 

- 

 270ع4

 184ع4

 **444ع4

- 

- 

 717ع4

 **444ع4

- 

- 

- 

 **444ع4

- 

- 

- 

- 

 التلا  المعيار 

 52سيل ما 

52 <  82 

82 <  02 

 02ما  سكي 

- 

 500ع4

 **444ع4

 **444ع4

- 

- 

 **442ع4

 **444ع4

- 

- 

- 

 *408ع4

- 

- 

- 

- 

  ويمكتا ب ورة إجمالية ذو ددلة معنويتةو ا السا  مستو  ادلتلا  التن يمعتبيا س  ادخترل مول ،

 تناول معنوية الل وا لكل بعد عل  مدة كما يلع 

  ت، وبم اجعة بيا ات الوستط الحستابع لكتل   تة عم يتة %2  عند مستو  معنوية لادلتلا  العااللعبعد

، يتة والياليتةواليا  األولت عل  مسال الل تة العم يتة  ال ابعةتبيا س  ادخترل يميل ل الح الل ة العم ية 

 ت ويتد تبتيا س  شنتانTukeyوللتحقا ما معنوية اللت وا وم تدر ادختر تات  قتد تتم استتبدا  اختبتار ل

م  التيرث   تات األخت   وذلتع عنتد  ال ابعةاختر ات معنوية بيا متوسط توا   البعد و ا الل ة العم ية 

، اختر ات معنوية بيا متوستط تتوا   البعتد و تا الل تة العم يتة األولت  مت  الياليتة ت%1مستو  معنوية ل

اليا يتة والل تة و   واليا يتة،األولت ولكتا ادختر تات بتيا الل تة العم يتةع ت%2وذلع عند مستتو  معنويتة ل

 تع%2العم ية اليالية كا غ  ي  معنوية عند مستو  معنوية ل

  ت، وبم اجعتتة بيا تتات الوستتط الحستتابع لكتتل   تتة %2عنتتد مستتتو  معنويتتة ل ادلتتتلا  ادستتتم ار  بعتتد

واليا يتة عم ية تبيا س  ادخترل يميل ل الح الل تة العم يتة ال ابعتة علت  مستال الل تة العم يتة األولت  

ت ويتد تبتيا س  Tukeyواليالية، وللتحقا ما معنوية الل وا وم در ادختر ات  قد تم استبدا  اختبتار ل

شنان اختر ات معنوية بيا متوسط توا   البعد و ا الل ة العم ية ال ابعة م  اليرث   ات األخت   وذلتع 

األولت  واليا يتة، وبتيا األولت  والياليتة، ت، ولكا ادختر ات بتيا الل تة العم يتة %1عند مستو  معنوية ل

 تع%2واليا ية والل ة العم ية اليالية كا غ  ي  معنوية عند مستو  معنوية ل

  ت، وبم اجعة بيا ات الوسط الحسابع لكتل   تة عم يتة %2عند مستو  معنوية ل  ادلتلا  المعيار بعد

ال الل تة العم يتة األولت  واليا يتة والياليتة، تبيا س  ادخترل يميل ل الح الل ة العم ية ال ابعة عل  مس

ت ويتد تبتيا س  شنتان Tukeyوللتحقا ما معنوية اللت وا وم تدر ادختر تات  قتد تتم استتبدا  اختبتار ل

اختر ات معنوية بيا متوسط توا   البعد و ا الل ة العم ية ال ابعة م  التيرث   تات األخت   وذلتع عنتد 

بيا الل ة األول  واليالية، واليا ية واليالية عنتد مستتو  رل معنو  واخت ت،%2ت ول%1مستو  معنوية ل

 يت  معنتو  عنتد مستتو  معنويتة  كتا  بيا الل ة العم ية األول  واليا ية ادخترلولكا  ت،%1معنوية ل

 عت%2ل
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سررررنوات  وفرررر  بوحرررردات الحكررررم المحلرررري بمحافظررررة المنوفيررررة االخررررتالا بررررين العرررراملين (0)

 من حيث مستوى االلتزام التنظيمي. الخبرة

 (23جدول رقم )

 نتا ج تحليل مستوى االلتزام التنظيمي

 ادلتلا  التن يمع

الوسط الحسابع لرستجابات و قا لسنوات 

 البب ة
 ييمة 

 تFل

المعنو

 ية

الددلة 

 اسم اعية
 <2 2  14 14  54 >54 

 معنوية 444ع4 847ع10 528ع8 209ع5 804ع5 101ع5 ادلتلا  التن يمع

 معنوية 444ع4 780ع10 411ع8 840ع5 122ع5 952ع1 ادلتلا  العااللع

ادلتلا  

 ادستم ار 
 معنوية 444ع4 272ع10 242ع8 059ع5 254ع5 201ع5

ادلتلا  

 المعيار 
 معنوية 444ع4 289ع15 505ع8 770ع5 042ع5 418ع5

 بومتتدات الحكتم المحلتتعمتا الجتتدول الستابا س  شنتتان اختر تات جوش يتة بتتيا العتامليا  يتضتح

 لسنوات البب ة ما ميل مستو  ادلتلا  التن يمععمحل البحل و قًا 

 (23جدول رقم )

 نتا ج اختبار توكي لمستوى االلتزام التنظيمي

 المتجي 
 سنوات البب ة

 للعامليا

 2سيل ما 

 سنوات

  سيل 2ما 

 14ما

  سيل ما 14 ما

54 

سكي  ما 

54 

ادلتلا  

 التن يمع

 2سيل ما 

2 <  14 

14 <  54 

 54ما  سكي 

- 

 072ع4

 *487ع4

 **444ع4

- 

- 

 890ع4

 **444ع4

- 

- 

- 

 **444ع4

- 

- 

- 

- 

ادلتلا  

 العااللع

 2سيل ما 

2 <  14 

14 <  54 

 54ما  سكي 

- 

 291ع4

 472ع4

 **444ع4

- 

- 

 718ع4

 **444ع4

- 

- 

- 

 **444ع4

- 

- 

- 

- 

التلا  

 ادستم ار 

 2سيل ما 

2 <  14 

14 <  54 

 54ما  سكي 

- 

 999ع4

 908ع4

 **444ع4

- 

- 

 229ع4

 **444ع4

- 

- 

- 

 **444ع4

- 

- 

- 

- 

التلا  

 المعيار 

 2سيل ما 

2 <  14 

14 <  54 

 54ما  سكي 

- 

 508ع4

 **444ع4

 **444ع4

- 

- 

 140ع4

 **444ع4

- 

- 

- 

 *419ع4

- 

- 

- 

- 

 ب تتورة إجماليتتة ذو ددلتتة و تتا ستتنوات الببتت ة  مستتتو  ادلتتتلا  التن يمتتعس  ادختتترل متتول  تبتتيا

 ، ويمكا تناول معنوية الل وا لكل بعد عل  مدة كما يلع معنوية

 ما   تات ت، وبم اجعة بيا ات الوسط الحسابع لكل   ة %2بعد ادلتلا  العااللع  عند مستو  معنوية ل

ادخترل يميتل ل تالح الل تة ال ابعتة علت  مستال الل تة األولت  واليا يتة والياليتة، تبيا س  سنوات البب ة 

ت ويتد تبتيا س  شنتان Tukeyوللتحقا ما معنوية اللت وا وم تدر ادختر تات  قتد تتم استتبدا  اختبتار ل

 اختر ات معنوية بيا متوسط توا   البعد و ا الل ة ال ابعة م  اليرث   تات األخت   وذلتع عنتد مستتو 

، واليا ية والل ة اليالية ، والل ة األول  م  الياليةت، ولكا ادختر ات بيا الل ة األول  واليا ية%1معنوية ل

 تع%2كا غ  ي  معنوية عند مستو  معنوية ل

    ت، وبم اجعة بيا ات الوسط الحستابع لكتل   تة متا %2عند مستو  معنوية لبعد ادلتلا  ادستم ار

ا س  ادختتترل يميتتل ل تتالح الل تتة ال ابعتتة علتت  مستتال الل تتة األولتت  واليا يتتة   تتات ستتنوات الببتت ة تبتتي

ت ويتد تبتيا س  Tukeyواليالية، وللتحقا ما معنوية الل وا وم در ادختر ات  قد تم استبدا  اختبتار ل
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شنان اختر ات معنوية بيا متوسط تتوا   البعتد و تا الل تة ال ابعتة مت  التيرث   تات األخت   وذلتع عنتد 

ت، ولكتا ادختر تات بتيا الل تة األولت  واليا يتة، والل تة األولت  مت  الياليتة، واليا يتة %1مستو  معنويتة ل

 تع%2والل ة اليالية كا غ  ي  معنوية عند مستو  معنوية ل

    ت، وبم اجعتة بيا تات الوستط الحستابع لكتل   تة متا %2عنتد مستتو  معنويتة لبعد ادلتلا  المعيتار

تبتتيا س  ادختتترل يميتتل ل تتالح الل تتة ال ابعتتة علتت  مستتال الل تتة األولتت  واليا يتتة   تتات ستتنوات الببتت ة 

ت ويتد تبتيا س  Tukeyواليالية، وللتحقا ما معنوية الل وا وم در ادختر ات  قد تم استبدا  اختبتار ل

نتد شنان اختر ات معنوية بيا متوسط تتوا   البعتد و تا الل تة ال ابعتة مت  التيرث   تات األخت   وذلتع ع

وكتسلع اختترل معنتو  بتيا الل تة األولت  والياليتة عنتد مستتو  معنويتة ، ت%2ول ت%1مستو  معنوية ل

ولكا ادختر ات بيا الل ة األول  واليا ية، واليا ية والل ة اليالية كا غ  يت  معنويتة عنتد مستتو  ت، %1ل

 تع%2معنوية ل

المسررررتوى  وفرررر  المنوفيررررةبوحرررردات الحكررررم المحلرررري بمحافظررررة  االخررررتالا بررررين العرررراملين (5)

 اإلدار  من حيث مستوى االلتزام التنظيمي.

 (02جدول رقم )

 نتا ج تحليل مستوى االلتزام التنظيمي

ادلتلا  

 التن يمع

الوسط الحسابع لرستجابات 

 و قا للمستو  اسدار 
الوسط 

الحسابع 

 اسجمالع

ييمة 

اختبار 

 تFل

 المعنوية
الددلة 

 اسم اعية
 التنليسية اسي ا ية العليا

ادلتلا  

 التن يمع
 معنوية 441ع4 007ع0 205ع5 021ع5 205ع5 124ع5

ادلتلا  

 العااللع
 معنوية 444ع4 001ع14 254ع5 985ع5 280ع5 088ع5

ادلتلا  

 ادستم ار 
 معنوية 444ع4 972ع7 020ع5 715ع5 754ع5 111ع5

ادلتلا  

 المعيار 
 معنوية 417ع4 147ع0 828ع5 085ع5 824ع5 998ع1

 بومتتدات الحكتم المحلتتعيتضتح متا الجتتدول الستابا س  شنتتان اختر تات جوش يتة بتتيا العتامليا 

 للمستو  اسدار  ما ميل مستو  ادلتلا  التن يمععمحل البحل و قًا 

 (02جدول رقم )

 نتا ج اختبار توكي لمستوى االلتزام التنظيمي

 اسدارة التنليسية اسدارة ادي ا ية العليااسدارة  المستويات اسدارية المتجي 

 ادلتلا  التن يمع

 اسدارة العليا

 اسدارة ادي ا ية

 اسدارة التنليسية

- 

 829ع4

 **442ع4

- 

- 

 **447ع4

- 

- 

- 

 ادلتلا  العااللع

 اسدارة العليا

 اسدارة ادي ا ية

 اسدارة التنليسية

- 

 048ع4

 **441ع4

- 

- 

 **444ع4

- 

- 

- 

 التلا  ادستم ار 

 اسدارة العليا

 اسدارة ادي ا ية

 اسدارة التنليسية

- 

 920ع4

 *425ع4

- 

- 

 **444ع4

- 

- 

- 

 التلا  المعيار 

 اسدارة العليا

 اسدارة ادي ا ية

 اسدارة التنليسية

- 

 *457ع4

 *412ع4

- 

- 

 791ع4

- 

- 

- 

  ب تورة إجماليتة ذو ددلتة  المستتو  اسدار و تا  مستتو  ادلتتلا  التن يمتعتبيا س  ادخترل متول

 ، ويمكا تناول معنوية الل وا لكل بعد عل  مدة كما يلع معنوية

 ت، وبم اجعة بيا ات الوسط الحسابع لكل   ة ما   تات %2بعد ادلتلا  العااللع  عند مستو  معنوية ل

الل ة األولت  واليا يتة، وللتحقتا عل  مسال  الياليةتبيا س  ادخترل يميل ل الح الل ة  المستو  اسدار 
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ت ويتد تبتيا س  شنتان اختر تات Tukeyما معنوية الل وا وم در ادختر ات  قتد تتم استتبدا  اختبتار ل

وذلتع عنتد مستتو  معنويتة  الل تتيا األولت  واليا يتةمت   الياليتةمعنوية بيا متوسط توا   البعتد و تا الل تة 

 تع%2كا غ  ي  معنوية عند مستو  معنوية ل ت، ولكا ادختر ات بيا الل ة األول  واليا ية%1ل

    ت، وبم اجعة بيا ات الوسط الحستابع لكتل   تة متا %2عند مستو  معنوية لبعد ادلتلا  ادستم ار

، وللتحقا ما معنوية الل وا وم در يا يةال  ات المستو  اسدار  تبيا س  ادخترل يميل ل الح الل ة 

ت ويد تبيا س  شنان اختر ات معنوية بيا متوسط توا   البعتد Tukeyادختر ات  قد تم استبدا  اختبار ل

، ولكتا ادختر تات ت%2ول ت%1و ا الل ة اليالية م  الل تيا األول  واليا ية وذلع عند مستتو  معنويتة ل

 تع%2ا غ  ي  معنوية عند مستو  معنوية لبيا الل ة األول  واليا ية ك

    ت، وبم اجعتة بيا تات الوستط الحستابع لكتل   تة متا %2عنتد مستتو  معنويتة لبعد ادلتلا  المعيتار

، وللتحقا ما معنوية الل وا وم در اليالية  ات المستو  اسدار  تبيا س  ادخترل يميل ل الح الل ة 

ت ويد تبيا س  شنان اختر ات معنوية بيا متوسط توا   البعتد Tukeyادختر ات  قد تم استبدا  اختبار ل

ت، ولكتا ادختر تات %2ت ول%1وذلع عند مستتو  معنويتة لألول  م  الل تيا اليا ية واليالية و ا الل ة ا

 تع%2كا غ  ي  معنوية عند مستو  معنوية ل واليالية اليا يةبيا الل ة 

د يوجتد اختترل دال بتيا والس  يتند علت  س ته " يا عالو ع ضو  ما سبا تق ر ر ض الل    

ت الستا، ستنوات الببت ة، المستتو  اسدار لالعامليا بومدات الحكم المحلع بمحا  ة المنو يتة بتاخترل 

 ع"لدي معما ميل مستو  ادلتلا  التن يمع 

مررررردى امكانيرررررة تحسرررررين مسرررررتوى االلترررررزام التنظيمررررري لررررردى العررررراملين بوحررررردات الحكرررررم  .5

 من خالل تجن) أبعاد القيادة السامة من جان) المديرين. بمحافظة المنوفيةالمحلي 

 :البحثمصفوفة معامالت االرتباف لمتغيرات  (2)

البحتتتل  يمتتتا عتتتدا  متجيتتت  ت بتتتيا Pearsonتتتتم مستتتال معامتتتل ادرتبتتتاال البستتتيط لبي ستتتو  

المتجي ات الديمو  ا ية، وذلتع للتعت ل علت  يتوة واتجتا  ومعنويتة العريتة بتيا متجيت ات البحتلع  كلمتا 

ايت بغ ييمة معامل ادرتباال ما الوامد ال حيح كلما دل ذلتع علت  يتوة ادرتبتاال بتيا المتجيت يا، وتتدل 

 بة عل  س  العرية عكسيةعاسيارة الموجبة عل  س  العرية ال دية وتدل اديارة السال

؛ ميتتل البحتتلمعتتامرت ادرتبتتاال بتتيا سبعتتاد متجيتت ات  ت م تتلو ة55ويوضتتح الجتتدول ريتتم ل

  بابعاد  والمتجي  التاب تناولغ المتجي  المستقل بابعاد  

 (00جدول رقم )

)المتغير المستقل( ( بين أبعاد القيادة السامة Correlation Matrixمصفوفة معامالت االرتباف )

 )المتغير التابع( وأبعاد االلتزام التنظيمي

 ادلتلا  التن يمع ادلتلا  المعيار  ادلتلا  ادستم ار  ادلتلا  العااللع األبعاد

 **250ع4- **010ع4- **4215- **250ع4- اسي ال المسع 

 **004ع4- **217ع4- **295ع4- **712ع4- القيادة السلطوية

 **002ع4- **592ع4- **025ع4- **257ع4- الن جسية

 **009ع4- **027ع4- **271ع4- **701ع4- تعليل السات

 **252ع4- **044ع4- **029ع4- **048ع4- التقلل

 **051ع4- **008ع4- **272ع4- **025ع4- القيادة السامة

المستتقل ت بيا سبعتاد المتجيت  Correlation Matrixويتضح ما م لو ة معامرت ادرتباال ل

 ت لالقيادة السامةت وسبعاد المتجي  التاب  لادلتلا  التن يمع

وجتتود عريتتة ارتبتتاال عكستتية معنويتتة يويتتة بتتيا متجيتت  القيتتادة الستتامة بختتكل إجمتتالع وبعتتد ادلتتتلا   ع1

 تع025ع4-العااللع وبلجغ ييمت ا ل

متا بعتد  عرية ارتباال عكسية معنوية متوسطة بتيا متجيت  القيتادة الستامة بختكل إجمتالع وكترً  وجود ع5

 تع008ع4-ت وبعد ادلتلا  المعيار  والتع بلجغ ييمت ا ل272ع4-ادلتلا  ادستم ار  والتع بلجغ ل

ومتجيت  ا وجود عريتة ارتبتاال عكستية معنويتة يويتة بتيا متجيت  القيتادة الستامة بختكل إجمتالع وسخي ً  .5

 تع051ع4-ادلتلا  التن يمع بخكل إجمالع والتع بلجغ ييمت ا ل
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 :البحثتحليل االرتباف واالنحدار المتعدد واختبار فرضيات  (0)

ت لما له ما Multiple Regression Analysisسسلول اد حدار المتعدد ل تم ادعتماد عل 

 ،%2متجي  تاب ، وذلع عند مستو  معنوية  يدرة عل  بيا  سث  العرية بيا متجي  مستقل سو سكي  عل 

ل س  الدراسة لشل يمكا تحسيا مستو   اليالل ع شسا الجل  ما التحليل باسجابة عل  السدال  يتمو

ادلتلا  التن يمع لد  العامليا بومدات الحكم المحلع بمحا  ة المنو ية ما خرل تجنل سبعاد القيادة 

  يند عل  سا البحل وال ع شس الياليةالسامة ما جا ل المدي يا؟ت، وذلع عا ال يا اختبار الل ضية 

ة بيا القيادة السامة بابعادشا المبتللة وبيا مستو  ادلتلا  د توجد عرية ذات ددلة إم اعي س ه "

 "عالتن يمع لد  العامليا بومدات الحكم المحلع بمحا  ة المنو ية

 

 (05جدول رقم )

 تزام التنظيميلتحليل االنحدار المتعدد لتوضيح القيادة السامة وتأثيرها على اال

 Beta R 2R T سبعاد القيادة السامة
 مستو 

 المعنوية

 444ع4 108ع0- 577ع4 **250ع4- 508ع4- اسي ال المسع 

 444ع4 808ع7- 080ع4 **004ع4- 211ع4- القيادة السلطوية

 444ع4 517ع2- 519ع4 **002ع4- 809ع4- الن جسية

 444ع4 019ع7- 051ع4 **009ع4- 209ع4- تعليل السات

 445ع4 474ع8- 579ع4 **252ع4- 528ع4- التقلل

 R  معامل ادرتباال  ع النموذط 

 R²  معامل التحديد  ع النموذط  
2Adi R 

 F-Testييمة ل المحسوبة 

 درجات الح ية

 مستو  الددلة اسم اعية

 752ع4

 252ع4

 219ع4

 807ع29

2- 040 

 444ع4

41ع4** تختي  إلت  ددلتة إم تاعية عنتد  ملت دة 014مجتم العينتة= الم در   تاعع التحليل اسم اععع 

 42ع4* تخي  إل  ددلة إم اعية عند 

 ت ما يلع 58 رمظ ما الجدول ل

ايتمل  موذط اد حدار المتعدد عل  سبعاد القيادة السامة لالمتجي  المستقلت، وادلتلا  التن يمع  ت1

 لالمتجي  التاب تع

ار العرية التاثي ية للقيادة السامة عل  مستو  ادلتلا  التن يمع بارمية النموذط المستبد   ع اخت ت5

ت بمستو  معنوية 807ع29المحسوبة ل تلل، ميل بلجغ ييمة البحلمحل  ومدات الحكم المحلعالعامليا 

ت مما يعنع س  النموذط االح للتنبد بقيم المتجي  التاب ، ويدكد معنوية 42ع4ت وشع سيل ما ل444ع4ل

 محل الدراسةع بومدات الحكم المحلعدة السامة عل  ادلتلا  التن يمع لد  العامليا تاثي  القيا

ا بادلتلا  التن يمع وذلع بمعامل ارتباال عكسع س  متجي  القيادة السامة بخكل إجمالع ي تبط معنويً  ت8

 تع752ع4ويو  بلجغ ييمته ل

يلس   تالمتجي  المستقلل ت وشو ما يعنع س  القيادة السامة252ع4ل 2Rكسلع بلجغ ييمة معامل التحديد  ت0

، بينما النسبة المتبقية والتع تبل  لالمتجي  التاب ت ت ما التجي   ع ادلتلا  التن يمع%2ع25 حو ل

 ت تلس شا عوامل سخ  ع%2ع07ل
ت، 2Rلا مدوثه م  ت والس  ي اعع التحيل الممك219ع4ت ل2Adj Rتبل  ييمة معامل التحديد المعدلة ل ت2

ت ما التبايا  ع المتجي  التاب  ي ج  إل  المتجي ات المستقلة المبينة بنموذط %9ع21وشو ما يعنع س  ل
، كما ت اوح معامل ارتباال كل متجي  ما المتجي ات المستقلة  ع النموذط ت58اد حدار بالجدول ريم ل
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، كما تخي  النتاعع ت004ع4-ت ول002ع4-بيا ل عل  مدة م  المتجي  التاب  و قًا لمعامل ارتباال بي سو 
 ت للمجي ات الدالة بالنموذطع%1لمعنوية معامل ادرتباال عند مستو  معنوية ل

 سبعادالبمظ ت س  58و يما يتعلا بتقدي  معالم  موذط اد حدار، يتضح ما بيا ات الجدول ريم ل ت0
كما -اد حدار وذات تاثي  عل  المتجي  التاب  مساشمة  ع  موذط البااة بمتجي  القيادة السامة تعتب  

وس  توا   شس  المتجي ات يقلل ما مستو  ادلتلا   -تخي  بيا ات النموذط إل  معنوية شس  المتجي ات
-ع، وتتميل شس  المتجي ات بعد ت تيب ا و ا األشمية النسبية لتاثي شا عل  المتجي  التاب   يما يلع التن يم

شس  المتجي ات بنا  عل  ييمة بيتا المعيارية والتع تخي  إل  مقدار التجي   ع المتجي   ي اع  س ه تم تحديد
بومدة ا ح ال معيار   لبومدات اد ح ال المعيار ت عندما يتجي  المتجي  المستقل لالتلسي  ت التاب 

 ع-وامدة، وذلع  ع  ل ثبات المتجي ات األخ  
  تع528ع4-التقلل لبيتا المعيارية 
 تع508ع4-اسي ال المسع  ل 
 تع809ع4-الن جسية ل 
 تع211ع4-القيادة السلطوية ل 
 تع209ع4-تعليل السات ل 

عل  ما تقد ؛  إ ه يوجد تاثي  عكسع معنو  يو  للقيادة السامة بابعادشا المبتللة عل   وبنا 
 ادلتلا  التن يمع، وبعد التحقا ما العرية بيا المتجي  المستقل والمتجي  التاب   قد تم 

المبتللتة د توجد عريتة ذات ددلتة إم تاعية بتيا القيتادة الستامة بابعادشتا ر ض     العد  القاعل با ه  
 وبيا مستو  ادلتلا  التن يمع لد  العامليا بومدات الحكم المحلع بمحا  ة المنو يةع

 النتا ج والتوصيات:عاشًرا: 

 النتا ج: .أ

  ع ضو  منايخة التحليل اسم اعع لبيا ات الل و  اليرث محل البحل تبيا ما يلع  ع1

 بومتدات الحكتم  بيا العامليا دال اخترلد يوجد والس  يند عل  س ه " تم رفض فرض العدم األول

ت متا ميتل تتوا   سبعتاد السا، سنوات البب ة، المستو  اسدار لباخترل  المحلع بمحا  ة المنو ية

، كما تقت ر يبتول  لتظ اللت   للمتجيت  الل عتع ب تورة   ديتة وشتو ب ورة إجمالية "القيادة السامة

ل دال بتتيا العتتامليا محتتل البحتتل بتتاخترل ، ميتتل تبتتيا س تته د يوجتتد اختتتر"اسيتت ال المستتع "

ت و قًتتا %2ت ول%1عنتتد مستتتو  معنويتتة ل المستتتو  اسدار  متتا ميتتل تتتوا   سبعتتاد القيتتادة الستتامة

 دختبار للتع

  د يوجد اخترل دال بيا العامليا بومدات الحكتم " والس  يند عل  س هتم رفض فرض العدم الثاني

متتا ميتتل مستتتو  ت الستتا، ستتنوات الببتت ة، المستتتو  اسدار لالمحلتتع بمحا  تتة المنو يتتة بتتاخترل 

ت و قًتا دختبتار %2ت ول%1، وذلتع عنتد مستتو  معنويتة لب تورة إجماليتة "لتدي مادلتلا  التن يمع 

 للتع

 د توجتد عريتة ذات ددلتة إم تاعية بتيا القيتادة والس  يند علت  س ته " تم رفض فرض العدم الثالث

وبتتيا مستتتو  ادلتتتلا  التن يمتتع لتتد  العتتامليا بومتتدات الحكتتم المحلتتع الستتامة بابعادشتتا المبتللتتة 

 ةعوذلع ب ورة إجمالي "بمحا  ة المنو ية

 توا   القيادة السامة بابعادشا بومدات الحكم المحلع بمحا  ة المنو يةعتبيا  ع5

وجتتد اختتترل دال بتتيا العتتامليا بومتتدات الحكتتم المحلتتع محتتل البحتتل بتتاخترل الستتا، وستتنوات ي ع8

-Austin، وشتو متتا يتلتا مت  دراستتة لبت ة، والمستتو  اسدار  متتا ميتل مستتو  ادلتتتلا  التن يمتعالب

Hichey, 2013ت ما ميل وجود اخترل و ا سنوات البب ة ما ميل مستو  ادلتلا  التن يمعع 

وجود اختر ات بيا العامليا بالومدات محل البحل و ا السا ما ميل مستو  ادلتلا  التن يمتع،  ع0

مستو  سعل  ما ادلتلا  التن يمع مقار ة بالل ة  سنةت 02مققغ الل ة ال ابعة لوشع السا سكي  ما ميل 

مت  دراستة ع وشتو متا يبتلتر -بنتاً  علت   تتاعع التحليتل اسم تاعع-سنةت  52األول  لوشع السا سيل ما 

متا ا متا بمرع تم والتع سيارت إل  س  مو لع جيل األللية ليستوا سيتل التلاًمت تGlazer et al., 2018ل

 ع-1924وسواعل اليما ينات  1904السيا ولدوا ما بيا -الجيل إكظ 

وجود عرية ارتباال عكسية معنويتة يويتة بتيا متجيت  القيتادة الستامة بختكل إجمتالع ومتجيت  ادلتتلا   ع2

يا بت، وتNafei, 2019وشو متا يتلتا مت  دراستة ل ت051ع4-التن يمع بخكل إجمالع والتع بلجغ ييمت ا ل

، ادلتتلا  ادستتتم ار ، وادلتتتلا  المعيتتار  متجيت  القيتتادة الستتامة بختتكل إجمتالع وبعتتد ادلتتتلا  العتتااللع

، وشتو متا يتلتا مت  دراستة ت008ع4-ل، ت272ع4-ل، ت025ع4-ل  م عل  التوالع كما يلتع بلجغ ييمت والتع
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وجود عرية عكسية بيا القيتادة الستامة وبعتد  ادلتتلا   ما ميلت Abou Ramadan& Eid, 2020ل

 Abouالعااللع وادلتلا  المعيار ، واختلر البحل الحالع م  الدراسة األخي ة ميتل سيتارت دراستة ل

Ramadan& Eid, 2020 إل  عد  وجود عرية بيا القيادة السامة وادلتلا  ادستم ار عت 

 :توصياتال .ب

، وادالتري علت  الدراستات الستابقة ذات ا البحتلالتوال إلي ا  ع شتسما خرل النتاعع التع تم 

،  إ ه يمكا ع   مجموعة ما التوايات تتناسل مت  متا تقتد  متا استتنتاجات، البحلال لة بموضوي 

 وذلع عل  النحو التالع 

اجت ا  القيادة الستامة متا يبتل جميت  العتامليا وذلتع متا خترل  لسلوكياتالسعع  حو الل م الواضح  ع1

  دوات ودورات تدريبية لتعميا الل م لميل تلع السلوكيات، م  التوضيح ل ور وس ماال القيادة اسيجابيةع

وتطبيتا سياستة البتال الملتتوح لتيظ تخجي  تبادل البب ات بيا األجيال المبتللة  يما بتيا العتامليا،  ع5

 ، ولكا سيًضا الم  وسيا وبعض م البعضعالقادة والم  وسيا قط  يما بيا 

وذلتع للحتتد متتا ضتتياي الويتتغ  عمتل علتت  خلتتض ستتلوكيات القيتادة الستتامة بالومتتدات محتتل البحتتلال ع8

 وذلع ما خرل  والموارد المالية ورسس المال البخ  

  ًعل  ما يستجد ما س  مة والتعليمتات، وتتدريب م علت  كيليتة ما القادة والم  وسيا  تدريل كر

المتبادلتة، وبالتبعيتة مستتو  ادلتتلا  التن يمتع لتد  تلويض العمل مما يليتد متا درجتات اليقتة 

 العاملياع

  اعتداد البتت امع التدريبتة التتتع تعمتتل علت  تحليتتل القتادة علتت  التبلتتع عتا روح األ ا يتتة وتعليتتل

 عالسات، وادستعداد لتقبل  را  اآلخ يا

 ة، والستماح وض   لية تسمح للعامليا بتقييم القادة كوسيلة للكخر المبك  عتا الستلوكيات الستام

 عسمكا ية المعالجة العاجلة لتلع السلوكيات

لما ل ا ما تاثي  سلبع يو  عل  األدا  الل د ، وسدا   ت ا  من  سلوكيات القيادة السامة بخكل كامل ع0

 وذلع ما خرل  العمل، واألدا  التن يمع بخكل عا 

  اللاعلة، التتع تعمتل علت  خلتا المنتاخ اختيار القيادات اسدارية السيا تتوا   لدي م سمات القيادة

األخريتتع اسيجتتابع لتعليتتل اليقتتة المتبادلتتة، وال  بتتة  تتع مستتاعدة اآلختت يا، وتقتتديم الم تتلحة 

 العامة عل  الم لحة الخب ية، والح ل عل  ر اشية للم  وسيا واللمر  والمن مةع

  يبتد مجتال الت يتع تو ي / ايا ة   م إدارية واضتحة تطبتا علت  الجميت  بعدالتة تامتة  يمتا

 ويقلل ما تعليل السات لد  القادة السامياع، وشو ما يدعم تو ي  بي ة عمل عادلة والمكا آت

 تويي  عقوبات رادعة  ع مالة وجود مباللتات، مت  وضت  مكا تآت للقتادة ذو  التن ع اسيجتابع 

الستلون ت والتع سواغ با ه د ينبجع التسامح مت  Maxwell, 2015وشو ما يتلا م  دراسة ل

 عالسا 

ادلتتتلا  العتتااللع وادستتتم ار  والمعيتتار  لتتد  العتتامليا كتترً متتا علتت  دعتتم  كمتتا يواتتع البحتتل ع2

 بومدات الحكم المحلع وذلع ما خرل ما يلع 

   اي ان العامليا  تع عمليتة اتبتاذ القت ارات ذات العريتة بنطتاا و يلتت م، والستماح ل تم بإبتدا

 من ا، مما يس م  ع جعل شس  الق ارات سكي   اعليةع مرم ات م و راع م، وتطبيا المناسل

   والتواال البنا  م  الم  وسيا، وادشتما  بم الح م، مما يدد  إل  بنا  ومتدات ياعمتة علت

 علد  جمي  العامليا العااللعالتعاو  وسساليل اسدارة التخاركية، مما يدعم ادلتلا  

دراستات ميدا يتة واستق تا ات متول المختكرت التتع يتد اج ا   إ ه يجل وسخيً ا بناً  عل  ما تقد   ع0

، ، ميل س  العن   البخ  شو مجت  األستاس  تع بي تة العمتلبومدات الحكم المحلعتكو  تواجه العامليا 

 وما ثم  يمكا التواية ببعض البحوث المستقبلية  يما يلع 
 البحوث المستقبلية: .ص

بال  م ما س  البحل الحالع ماول الكخر عتا ممارستات القيتادة الستامة وتاثي شتا علت  ادلتتلا  
عتددًا س  ت ت  تتاعع شتسا البحتل ، إد س  بمحا  ة المنو يتة بومدات الحكم المحلعالتن يمع لد  العامليا 

 لع ما ي المجادتما المجادت التع تستحا ادشتما  والدراسة والتحليل، وما سشم شس  
 عالقيادة السامة وسث شا عل  األدا  التن يمع ت1ل
 عالقيادة السامة ودورشا  ع تدعيم سلوكيات التنم   ع مكا  العمل ت5ل
 القيادة السامة وتاثي شا عل  ادستج اا الو يلعع ت8ل
 سث  القيادة السامة عل  اس تاجيةع ت0ل
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 المراجع

التستتويا  سستتاليل القيتتاس وتحليتتل البيا تتات واختبتتار  تع بحتتوث5410إدريتتظ، ثابتتغ عبتتد التت مما، ل ع1

 الل و ع دار الن ضة الع بية للنخ  والتوبي ، القاش ة، م  ع

الو يلع وعريته بادلتلا  التن يمع لمعلمع متدارس  تع ال ضا5412داود، عبد العليل سممد محمد، ل ع5
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