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 ممخص البحث:-1
الحالي التعرف عمي مستوي توافر أبعاد القيادة األبوية )القيادة الخيرة، القيادة األخالقية، استيدف البحث 

، ومستوي توافر أبعاد سموكيات العمل )سموك المساعدة، سموك صوت القيادة المتسمطة( بمنطقتي القاىرة والجيزة
  ن القيادة األبوية وسموكيات العمل،العاممين، السموك المنحرف(، وتحديد نوع وقوة العالقة ودرجة التأثير بي

من العاممين  533ولتحقيق ذلك تم االعتماد عمى قائمة االستقصاء كأداة لجمع البيانات األولية من عينة قواميا 
بمصمحة الضرائب العقارية  بمنطقتي القاىرة والجيزة، وقد أظيرت النتائج انخفاض مستوي ممارسة نمط القيادة 

وجود عالقة ارتباط طردية ذات داللة إحصائية بين كل ُبعد من األبعاد الثالثة لمقيادة األبوية األبوية، كما تبين 
كما أظيرت النتائج المتعمقة  (،وبعضيا البعض والمتمثمة في )القيادة الخيرة، القيادة األخالقية، القيادة المتسمطة

كما توجد عالقة ارتباط طردية ذات داللة ، نبسموكيات العمل يوجد تدني في مستوي سموكيات العمل لدي العاممي
إحصائية بين كل ُبعد من األبعاد الثالثة لسموكيات العمل وبعضيا البعض والمتمثمة في )سموك المساعدة، سموك 
صوت العاممين، السموك المنحرف(، كما أظيرت النتائج المتعمقة بالعالقة بين القيادة األبوية وسموكيات العمل 

ذو داللة إحصائية بين جميع أبعاد القيادة األبوية مع جميع أبعاد سموكيات العمل، وىذا يعني أنو وجود ارتباط 
كمما ارتفع مستوي ممارسة نمط القيادة األبوية كمما أدي ذلك إلي ارتفاع مستوي سموكيات العمل لدي العاممين، 

وذلك من حيث التوصيات الخاصة التي تتعمق بقطاع الدراسة وتوصمت الباحثة الى مجموعة من التوصيات 
 األبوية، والتوصيات الخاصة بسموكيات العمل.بالقيادة 

 القيادة األبوية، سموكيات العمل. الكممات المفتاحية:
Abstract: 
 

      The current research aimed to identify the level of availability of paternalistic leadership 

dimensions (benevolent leadership, moral leadership, authoritarian leadership) in the Cairo 

and Giza regions, and the level of availability of dimensions of work behaviors (helping 
behavior, employees voice behavior, deviant behavior), determining the type and strength of 

the relationship and the degree of influence between paternalistic leadership and work 

behaviors,  and to achieve this, a survey was used to gather primary data using A sample of 

355 employees from the employees of the Real Estate Tax Authority in the Cairo and Giza 

regions. The three dimensions of paternalistic leadership and each other represented in 

(benevolent leadership, moral leadership, authoritarian leadership), and the results related to 

work behaviors showed a low level of work behaviors among workers, and there is a direct 

statistically significant relationship between each of the three dimensions of work behaviors 

and each other (helping behavior, voice behavior of employees, deviant behavior), as the 

results showed related to the relationship between leadership There is a statistically 

significant correlation between all dimensions of paternalistic leadership with all dimensions 

of work behaviors, and this means that the higher the level of practicing the paternalistic 

leadership style, the higher the level of work behaviors among employees, and the researcher 

reached a set of recommendations related to the sector The study, in terms of 
recommendations for paternalistic leadership, and recommendations for work behavior. 
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 القيادة األبوية في تحسين سموكيات العمل دور

 )دراسة تطبيقية عمي مصمحة الضرائب العقارية(

  :مقدمة -2
تواجو المنظمات في عصرنا الحالي الكثير من التغيرات المستمرة في شتي المجاالت السياسية واالقتصادية  

ويمثةل العنصةر البشةري الركيةزة األساسةية فةي الفكةر الداري المعاصةر وىةذا مةا واالجتماعية والتكنولوجية والثقافيةة، 
وتةوفير مجموعةة مةةن األبعةاد األساسةية والتةي تتمثةل فةةي دفةع معظةم المنظمةات إلةي زيةادة االىتمةةام بةالموارد البشةرية 

توفير بيئة عمل صةحية وممنةة، ودعةم ومشةاركة العةاممين فةي عمميةة اتخةاذ القةرارات، وتةوفير قةدر كةاف مةن الرعايةة 
االجتماعيةةة واالقتصةةادية والصةةحية. ويتوافةةق ذلةةك مةةع جةةوىر مفيةةةوم جةةودة حيةةاة العمةةل والتةةي ترتكةةز عمةةي تحقيةةةق 

الفةةرد ووظيفتةةو، ومراعةةةاة الجوانةةب النسةةانية لمعمةةل كمسةةةخلية اجتماعيةةة وأخالقيةةة ومعنويةةة لممنظمةةةات  التوافةةق بةةين
 .(0202لتحسين إنتاجيتيا وتحقيق الرضا المجتمعي عن أدائيا وخدماتيا المقدمة )نصر، 

ىتمام ا( من األنماط القيادية التي لقيت Paternalistic Leadershipوحيث أن نمط القيادة األبوية ) 
العديد من الباحثين، وظير ىذا النمط بشكل واضح في المنظمات الصينية، ويتسم بأن يكون القائد سمطويا 

خر، مما لو مىتمام بالمرخوسين ومراعاة مصالحيم في جانب الواستبداديا في جانب ويتحمي باألخالق العالية وا
أن القيادة األبوية توفر تأثير كبير عمي المرخوسين وسموكياتيم، أما من حيث األىمية فقد أشار الباحثون إلي 

بوية لممرخوسين واالىتمام بمصالحيم وعوائميم، وبالمقابل فان القائد يطالبيم بالطاعة واالحترام، ألالحنان والرعاية ا
نيا تدل عمي الشعور بالمسخولية والحرص عمي أبي عمي مواقف المرخوسين و وان السموك األبوي يخثر بشكل إيجا

 (.0202العاممين والمجتمع واآلخرين في المنظمة )العابدي & عبد اليادي، 
ونظرًا ألىمية سموكيات العمل في التأثير عمي أداء المنظمة اىتم عمماء الدارة بيذه السموكيات، فيناك 

كل طوعي مثل سموك المساعدة والمواطنة التنظيمية والتي تنعكس بشكل إيجابي في سموكيات يقوم بيا الفرد بش
وبالمقابل ىناك سموكيات منحرفة عندما يقوم بيا العاممون فإنيا تخثر بشكل سمبي عمي  خدمة المنظمة،

 (. 0202)خميل،  أداءالمنظمة
و القيةادة األبويةة فةي تحسةين سةموكيات سيسًا عمي ما تقدم تسعي ىذه الدراسة إلةي معرفةة الةدور الةذي تمعبةأوت

 .مصمحة الضرائب العقاريةالعمل لدي العاممين ب
 :والدراسات السابقة اإلطار النظري -3

والدراسات ومفيوم وأبعاد  ري، مفيوم وأبعاد والدراسات السابقة المتعمقة بالقيادة األبوية،يشمل الطار النظ
، السابقة التي تناولت العالقة بين القيادة األبوية وسموكيات العملوالدراسات ، سموكيات العملالسابقة المتعمقة 

     وذلك عمي النحو اآلتي: 
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 :((Paternalistic Leadershipالقيادة األبوية  -3/1
عمي أنيا ( Hou et al., 2019) وعرفيا تتعدد مفاىيم القيادة األبوية بتعدد اآلراء التي تناولتيا، حيث

ممارسة السمطة بسيولة من خالل إصدار األوامر لممرخوسين لقياميم بميام معينة مع وجود نوع من القناع، عن 
( القيادة 0202)واعر،  ياوعرفتجنب السموكيات غير األخالقية حتي يستطيع القائد التأثير في سموك المرخوسين، 

لو القائد بدور األب داخل المنظمة الذي لو سمطة قوية مرتبطة النمط القيادي الذي يضطمع من خال بأنيااألبوية 
باالىتمام والرعاية، حيث يمتثل المرخوسون طواعية لتعميماتو، كما تتكون القيادة األبوية من ثالث عناصر ىامة 
ة، ىي الخير، األخالق، التسمط، يشير التسمط إلي سموك القائد الذي يخكد عمي السمطة المطمقة ووجوب الطاع

، ويعرفيا ويعني الخير الرعاية واالىتمام بالمرخوسين، اما عنصر األخالق فيوضح القيادة القدوة المتفوقة الفضائل
(Khorakian et al., 2021 ( بأبيا مزيج من المكونات الصمبة )االستبدادية( والمكونات المينة )الخيرة

ق العقوبة عمي مرخوسيم الذين يقومون بخرق التعميمات واألخالقية(، حيث تشمل االستبدادية عمي أن القادة بتطبي
وقواعد العمل، ومن جانب أخر تشمل الخيرة واألخالقية عندما يكشف القادة األبويون عن رعايتيم تجاه كل 

 موظف.
 ;Cicellin et al., 2015;  Chou, 2015; Wu et al., 2011اتفق العديد من الباحثين امثال )

Cheng et al., 2004; Farh & Cheng 2000; Chai et al., 2020; Chan, 2017  عمي أن القيادة )
 ىي )القيادة الخيرة، القيادة األخالقية، القيادة المتسمطة(. و األبوية تتكون من ثالثة أبعاد 

 

تشير إلي سموك القائد الذي يظير االىتمام بالرفاىية  (:(Benevolent Leadership القيادة الخيرة -0
والشخصية لممرخوسين، حيث يحرص القائد عمي توفير بيئة عمل يسودىا أجواء أسرية، تعزز المينية 

العالقات الشخصية التي تتجاوز العالقات المينية مع المرخوسين، ومساعدتيم في إيجاد حمول لما يواجيونو 
يتحمي القائد من مشكالت، فضاًل عن تكوين عالقات وطيدة معيم، وتجنب إحراج المرخوسين عالنية، كما 

 بالطيبة والتسامح والقناع، وتنفذ القواعد والمعايير التنظيمية بطريقة أكثر مرونة.
تشير إلي سموك القائد الذي يعمل عمي خمق مناخ تنظيمي  (:(Moral Leadershipالقيادة األخالقية  -2

داخل المنظمات، كما يتصرف منتج يسودة التعامل ضمن الطار األخالقي، وبما تسمح بو القوانين واألنظمة 
القائد بما يتماشي مع المعايير األخالقية واحترام حقوق وكرامة اآلخرين، من خالل مجموعة من الممارسات جديرة 
بالثقة تتميز بالنزاىة واليثار والتحفيز، مع ابتعاد القادة عن الوسائل غير المشروعة لتحقيق األىداف، أو االستفادة 

 لمصالحيم الشخصية، والتعامل معيم بطريقة أخالقية.  من جيود المرخوسين
إلي سموك القائد الذي يممي ويفرض األدوار تشير  :((Authoritarian Leadership القيادة المتسمطة -0

الوظيفية، ويحد من حرية التصرف أو االستقاللية الممنوحة لممرخوسين في التعبير عن مرائيم، فضاًل عن 
والسيطرة المطمقة عمي المرخوسين، وتوجيو  دون استشارة مرخوسيو، ويتسم القائد بالسمطةاتخاذ كافة القرارات 

 التعميمات واألوامر بشكل غير قابل لمنقاش.
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( إلي التعرف عمي مراء الموظفين من حيث خصائصيم الديموغرافية 0203دراسة )خشبة ومخرون،  ىدفت
)النوع، العمل، الدرجة الوظيفية، المستوي التعميمي( فيما يتعمق بأبعاد القيادة األبوية وااللتزام التنظيمي، وكذلك 

ي أبعاد االلتزام، وذلك باستخدام أسموب الحصر التعرف عمي طبيعة العالقة بينيما، وأثر أبعاد القيادة األبوية عم
( موظف الذين يعممون في المديرية العامة لمبمديات في المحافظة دىوك بإقميم 502الشامل لعينة عددىم )

كردستان العراق، وأظيرت النتائج عن وجود عالقة معنوية بين متغيرات الدراسة،باألضافة إلي وجود تأثير معنوي 
 األبوية عمي أبعاد االلتزام التنظيمي. ألبعاد القيادة 

فحص تأثير سموكيات القيادة األبوية عمى األداء إلي  (Ugurluoglu et al., 2018ىدفت دراسة )و 
دارًيا يعممون في  (062)الوظيفي وعمى نية ترك وظيفة الموظفين. تتكون عينة الدراسة من  موظًفا طبًيا وا 

لجميع التحميالت الحصائية. لقد وجد أن أبعاد القيادة   SPSSاستخدامتركيا. تم ، و مستشفى جامعي في أنقرة
األبوية ليا تأثير مباشر عمى األداء الوظيفي ونية ترك وظيفة الموظفين. يمكن اقتراح أن القادة في مخسسات 

ء الوظيفي الرعاية الصحية يمكنيم التأكيد عمى الحسان إذا كانوا يرغبون في التأثير بشكل إيجابي عمى األدا
لمرخوسييم وأن القادة في المستشفيات يمكنيم التأكيد عمى الحسان واألخالق عمى السموكيات إذا كانوا يرغبون 
في تقميل نية ترك الوظيفة. نظًرا لوجود بحث محدود حول العالقة بين القيادة األبوية واألداء الوظيفي ونية ترك 

 .الوظيفة
التعرف عمي دور الثقة العمودية كمتعير وسيط بين القيادة األبوية كأحد ( 0202ستيدفت دراسة )محمود، ا  و 

األنماط القيادية والتيكم التنظيمي، وذلك بناء عمي تحميل عالقات االرتباط واألثر بين متغيرات الدراسة، واعتمدت 
موظف(،  62موظف( بالوحدة المحمية لحي الكوثر بمحافظة سوىاج من مجموع ) 32الدراسة عمي استقصاء )

ومن أىم نتائجيا : وجود عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين أبعاد القيادة األبوية وأبعاد التيكم التنظيمي، 
وجود عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين متغيرات الدراسة الثالثة وذلك عمي المستوي الجمالي, وأن متغير 

بوية كأحد األنماط القيادية والتيكم التنظيمي.  وتقديم مجموعة من العمودية يتوسط العالقة بين القيادة األ
التوصيات التي يمكن من خالليا دعم وتعزيز الثقة العمودية وتقميل ظاىرة التيكم التنظيمي، وذلك تم تقديم بعض 

 النقاط البحثية التي أن تغطييا الدراسات المستقبمية في ىذا المجال.
( توضيح الدور الذي تخدية القيادة األبوية والمتمثمة ب )القيادة 0202، وتناولت دراسة )خمف ومخرون

االستبدادية، والقيادة الخيرة، والقيادة األخالقية( في االنغماس الوظيفي والمتمثل ب )النشاط، والتفاني، واالنيماك( 
ضوئيا وضع مخطط في رئاسة جامعة االنبار، وقد تضمن البحث فرضيتين رئيسيتان وستة فرضيات فرعية تم 

الدراسة الفرضي، ولتحقيق ىدف البحث الحالي بشقية النظري والتطبيقي فقد تم صياغية االطار النظري وبما 
يعكس التوضيح الممم لمتغيرات وأبعاد البحث الحالي، اما الجانب التطبيقي فقد تم إنجازه باالعتماد عمي الحزمة 

مة من توزيع استمارة االستبيان عمي افراد العينة المبحوثين اذ تم ( من خالل البيانات المتحصSPSSالحصائية )
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( فردا ومن مستويات متعددة، توصل البحث إلي مجموعة من االستنتاجات 020اختيار عينة عشوائية قواميا )
  أىميا أن لمقيادة األبوية في جامعة االنبار الدور الفعال في انغماس الموظف في عممو الوظيفي. 

( إلي اختبار تأثير القيادة األبوية بوصفيا متغيرًا مستقاًل متعدد األبعاد، عمي جودة 0200راسة )عشري، وىدفت د
العالقة التبادلية بين القائد ومرخوسيو بوصفيا متغيرًا تابعًا متعدد األبعاد لدي العاممين بالدارة العامة لمموارد 

( مفردات، وتم جمع البيانات األولية باستخدام قائمة 062ميا )المائية بشرق الدقيمية. وأخري البحث عمي عينة قوا
%(، ومن خالل استخدام أسموب االنحدار 26استقصاء تم توزيعيا عمي مفردات العينة، وبمغ معدل االستجابة )

القة توصل البحث إلي وجودة عالقة معنوية مباشرة بين أبعاد القيادة األبوية وكل بعد من أبعاد جودة الع -المتعدد
التبادلية بين القائد ومرخوسيو، بالضافة إلي وجود تأثير ألبعاد القيادة األبوية عمي كل بعد من أبعاد جودة العالقة 

 التبادلية بين القائد ومرخوسيو.
 (:Work Behaviors) سموكيات العمل -3/2

( Anjum & parvez,2013) تتعدد مفاىيم سموكيات العمل بتعدد اآلراء التي تناولتيا، حيث عرفيا
مجموعة من السموكيات المختمفة التي تتعارض مع السموكيات المسموح بيا داخل المنظمات  ابأنيسموكيات العمل 

والتي تخدي إلي احداث الضرر بالموظفين والمنظمات وكذلك أصحاب المصالح، كالعمالء وزمالء العمل 
( سموكيات العمل بأنيا Cohen, 2015) ياويعرف و ،والمشرفين وتتسبب بتيديد وضع االستقرار داخل المنظمة

اجراءات متعمدة تشتمل عمي مجموعة من االفعال التي تصدر من الفرد عن قصد وقد يعوق أداء الشخص نفسو 
أو اتجاه اشخاص أخرين تخدي إلي تدمير الممتمكات التنظيمية والعمل بشكل غير صحيح داخل المنظمة، 

ا سموك تطوعي يصدر من الفرد، وال يرتبط بالنظام الرسمي لممكافآت، ويظير من ( بأني0202الفقي، ويعرفيا )
عمميم والعمل التطوعي لمقيام باألشياء التي تستفيد خالل الجيود التعاونية بين األفراد كمساعدة زمالء العمل في 

في العمل رغية في تحقيق منيا مجموعات عمميم، وتوجيو العمال الجدد، الخالص، والوالء، والمثابرة والتفاني 
أقصي قدر من األداء الخاص بالفرد وينظر إلييا عمي أنيا مخشر سموكي لستجابات العاممين لعالقات عمميم، 

( سموكيات العمل أنيا مجموعة من التصرفات اليجابية الزائدة عما ىو Pristika & Hakim, 2020ويعرفيا )
ر الكراىية، وغير الخاضعة مباشرة لنظام الحوافز، وذات أىمية كبيرة موصوف رسميًا، والتي تمتاز االختيارية غي
 لفاعمية المنظمة ونجاحيا في تحقيق أدائيا.

تناول العديد من الباحثين أبعادًا مختمفة لسموكيات العمل، وبمراجعة العديد من الدراسات التي تناولت أبعاد 
 اد الثالثة التي استقر عمييا كل من سموكيات العمل وجد أن اكثر األبعاد شيوعا ىي األبع

Bennett & Robinson, 2000; Podsakoff et al., 2000; Stoner et al., 2011))  وىذه األبعاد ىي
 )سموك المساعدة، سموك صوت العاممين، السموك المنحرف(.

بأنيا عالقة مينيةة تتجمةي فةي تقةديم المسةاعدة مةن فةرد يممةك   :((Helping behavior سموك المساعدة  – 1
القةةدرة عمةةةي المسةةةاعدة إلةةةي مخةةةر يحتةةاج المسةةةاعدة وتةةةتم ىةةةذه المسةةةاعدة وفةةق عمميةةةة تخصصةةةية تقةةةوم عمةةةي أسةةةس 
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دراك قدراتةةو بشةةكل يمنحةةةو التوافةةق والصةةحة النفسةةةية،  وتنظيمةةات وفنيةةات، تتةةيح الفةةةرص أمةةام العامةةل لفيةةةم نفسةةو وا 
 زيد من النمو والنتاجية.ويدفعو إلي م

بأنيا منظومة متكاممة من اآلليات واألساليب  :(Enployees voice behavior) سموك صوت العاممين – 2
المباشرة أو غير المباشرة لمتعبير عن اآلراء واألفكار والمقترحات اليادفة لمتحسين البناء من خالل المشاركة بصنع 

لمدي الذي يسمح فيو المصرف لمعاممين في توفير مدخالت لعممية اتخاذ القرارات ذات الصمة بالعمل، أي ا
 القرارات.

بأنةةو مجموعةةة مةةن السةةموكيات الةةال أخالقيةةة، والتةةي تضةةةر : (Deviant Behavior) السللموك المنحللر  – 3
عممةو بالمنظمة سواء كان فعال أو قوال يصدر عن الشخص يترتةب عميةو اضةرارًا عمةي الشةخص نفسةو أو زميمةو أو 

 وىذا يكون مخالفة لقوانين وانظمة العمل داخل المنظمة.
( إلي اآلثار المباشرة والتفاعمية لمقيادة األخالقية عمي اتجاىات وسموكيات 0203ستيدفت دراسة )مرزوق، إ

( من 565العاممين بييئة التمريض بالمستشفيات الحكومية في محافظة كفر الشيخ وتم استقصاء عينة عشوائية )
العاممين بيئية التمريض بالمستشفيات. وأظيرت النتائج وجودة عالقة معنوية مباشرة بين أبعاد القيادة األخالقية 
وبين اللتزام التنظيمي لمعاممين، إال أن العالقة بين أبعاد القيادة األخالقية وبين الرضاء الوظيفي كانت غير 

األخالقية وبين سموك المواطنة التنظيمية، وتوصمت الدراسة أن  معنوية، وفيما يتعمق بالعالقة بين أبعاد القيادة
ىناك عالقة معنوية مباشرة بين بعد المدير األخالقي وبين سموك المواطنة التنظيمية، إال أن النتائج أظيرت وجود 

تفاعمية بين متغيرات عالقة معنوية مباشرة بين أبعاد القيادة األخالقية وبين الرتباط بالعمل. وفيما يتعمق باآلثار ال
الدراسة أشارت النتائج إلي وجود تأثير معنوي غير مباشر لإلرتباط بالعمل كمتغير وسيط في العالقة بين القيادة 
األخالقية واللتزام التنظيمي، بينما ال يوجد تأثير معنوي مباشر لإلتباط بالعمل كمتغير وسيط في العالقة بين 

شعور العاممين بالرضاء الوظيفي، ووجود عالقة معنوية غير مباشر لإلرتباط بالعمل  أبعاد القيادة األخالقية وبين
كمتغير وسيط في العالقة بين بعد المدير األخالقي والمواطنة التنظيمية، وأيضا ىناك عالقة معنوية غير مباشر 

 مل.لإلرتباط بالعمل كمتغير وسيط في العالقة بين الشخص األخالقي وبين الميل لترك الع
( إلي الكشف عن مدي تأثير القيادة األبوية عمي 0202 ستيدفت دراسة )العابدي & عبد اليادى،وا  

سموكيات العاممين، وذلك من خالل السموكيات االيجابية والحد من السموكيات السمبية. ومن اجل تحقيق البحث 
ثمة ب)القيادة االستبداية والقيادة الخالقية تمت دراسة عالقات االرتباط والتأثير بين أبعاد القيادة األبوية المتم

والقيادة الخيرة( وبين أبعاد سموكيات العمل ب)سموكيات المساعدة وسموك صوت العاممين والسموك المنحرف(، 
تمت صياغة مجموعة من الفرضيات المتعمقة بعالقات االرتباط والتاثير بين متغيرات البحث. وباعتماد المنيج 

مي( واستيداف عينة البحث، تم استخدام االسنبانة كاداة اساسية لجمع بيانات العينة وتم توزيع التحمي –)الوصفي 
( استمارة كانت صالح لمتحميل االحصائي 000( استمارة عمي الكادر التدريسي، في حين تم تسمم )050)

ادىا الثالثة )القيادة الستبدادية دام مجموعة من البرامج الحصائية، وأظيرت النتائج أن القيادة األبوية بأبعوباستخ
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والقيادة األخالقية والقيادة الخيرة( ليا تأثيرًا مباشرًا عمي تعزيز السموكيات االيجابية والحد من السموكيات المنحرف 
 لدي المرخوسين في المنظمات. 

التنظيمية، ( إلي أختبار تأثير المتغيرات )الضغط الوظيفي، والعدالة 0202ىدفت دراسة )إسماعيل، و  
والرضا الوظيفي في تقميل سموك العمل المنحرف( ، إذ طبقت الدراسة في المديرية العامة النتاج الطاقة الكيربائية 

( من الفراد العاممين. واستخدام 055في البصرة واستخدمت االستبانة كأسموب لجمع البيانات وبمغ حجم العينة )
( الختبار الفرضيات، وأظيرت النتائج أنو يوجد تأثير ايجابي AMOS V.20تحميل المسار من خالل برنامج )

مباشر وغير مباشر لمضغط الوظيفي في تقميل سموك العمل المنحرف وال يوجد تأثير مباشر لمعدالة التنظيمية في 
 تقميل سموك العمل المنحرف ولكن يوجد تأثير غير مباشر من خالل المتغير الوسيط الرضا الوظيفي.

تحديد دور التغيير في سموك العاممين في تحسين الصورة الذىنية ( إلي 0202، عبدهدراسة ) ىدفتكما 
، استخدام في لممنظمة، وبيان أىمية الصورة الذىنية لممنظمة بالنسبة لممستشفيات الحكومية والخاصة محل الدراسة

، حيث بمغ حجم المجتمع نات الدراسةىذه الدراسة المنيج التحميمي الوصفي واستخدمت االستبانة كأسموب لجمع بيا
مفردة ولجراء التحميل الحصائي لمقوائم ( 523) العشوائية حجم العينة توكان ( مفردة،322222محل الدراسة )

، وقد خمصت الدراسة إلي من النتائج أىميا: وجود أثر معنوي ذو داللة SPSS 24إستخدام الباحث برامج ال 
اممين عمي الصورة الذىنية لممنظمة، كما أنيا توصمت إلي أن المستشفيات إحصائية لمتغيير في سموك الع

الحكومية والخاصة محل الدراسة تقدم المكافآت والحوافز لتشجيع العاممين، حيث ذلك يشجع السموك االيجابي 
ميم من  لمعاممين، كما يدفع ذلك العاممين إلي العمل، حيث تنظر الدارة إلي تطوير العاممين عمي انيم جزء

 .عمميا
ستيدفت دراسة )و  ( إلي قياس تأثير عوامل الشخصية الخمس عمي أبعاد سموك 0200، ومخرون السيوليا 

العمل المنحرف، وقياس المعدل لمقيادة المستنيرة في العالقة بين عوامل الشخصية الخمس وسموك العمل 
مفردة.  (562)األسكندرية، والبالغ عددىم المنحرف. وتم التعامل مع مدارس التعميم الفني الثانوي بمحافظة 
عتمدت الباحثة عمي أسموب العينة العشوائية، وبمغت نسبة االستجابة  %، وتم تصميم استقصاء مكون من 022وا 

وأوضحت نتائج الدراسة وجود تأثير معنوي سمبي لعوامل الشخصية الخمس عبارة تم توزيعيا إليكترونيًا.  (20)
المنحرف )الشخصي/ والتنظيمي(، كما أوضحت أن القيادة المستنيرة تعدل في تأثير عمي أبعاد سموك العمل 

بعض عوامل الشخصية الخمس عمي أبعاد سموك العمل المنحرف )الشخصي/ والنتظيمي(، في حين لم يكن 
لمقيادة المستنيرة دورًا معداًل في تأثير بعض عوامل الشخصية الخمس عمي أبعاد سموك العمل المنحرف 

الشخصي/ التنظيمي( أدي إلي زيادة التأثير السمبي بين عوامل الشخصية الخمس وسموك العمل المنحرف )
 )سموك العمل المنحرف الشخصي/ وسموك العمل المنحرف التنظيمي(، وىذا ما يعكسو زيادة معامل التحديد.
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 :العمل سموكياتالدراسات السابقة التي تناولت العالقة بين القيادة األبوية  -3/3
( التعرف عمي تأثير القيادة األبوية بأبعادىا الثالثة المتمثمة في Chen et al., 2012دراسة ) ىدفت

أما عينة الدراسة فقد بمغت  )القيادة الخيرة، القيادة األخالقية، القيادة المستبدة( وبين األداء الوظيفي لمعاممين،
وتوصمت إلي وجود عالقة إيجابية بين القيادة األبوية وكل من القيادة الخيرة  شركة، 02( مفردة تابع ل 620)

 والقيادة األخالقية، بينما توجد عالقة سمبية بين القيادة المستبدة وتنمية األداء الوظيفي لدى العاممين.
بعادىا في العمل، والقيادة األبوية بأ الحالية سموكيات صوت الموظف( 0205)عويس، تناولت دراسة و 

، وحيث بمغ حجم المجتمع الثالثة؛ لمتعرف إلى درجة انتشارىا بشركات تقديم خدمات اتصاالت المحمول في مصر
وتوصمت الدراسة أن نسبة ممارسة  ( مفردة،523( موظف، وكانت حجم العينة العشوائية )02263محل الدراسة )

كثر من الذكور بالمقارنة بالناث، وتختمف %(، حيث تمارس أ 22سموكيات الصوت بالشركات موضع التطبيق )
درجة ممارستيا باختالف العمر، وباختالف مستوى التعميم. كما توصمت الدراسة عدم وجود اختالف معنوي بين 
مراء العاممين فيما يتعمق بدرجة انتشار أبعاد القيادة األبوية )السمطوية، والخيرة، والفاضمة( بالشركات موضع 

ضحت النتائج وجود تأثير متباين ألبعاد القيادة األبوية عمى كل من سموكيات الصوت، السموك التطبيق. كما أو 
االبتكاري لمعاممين، ووجود تأثير معنوي إيجابي لسموكيات الصوت عمى السموك االبتكاري لمعاممين. وأخيًرا، 

وك االبتكاري لمعاممين عند أوضحت النتائج وجود تأثير معنوي سمبي غير مباشر لمقيادة السمطوية عمى السم
توسيط سموكيات الصوت في تمك العالقة، بينما يوجد تأثير إيجابي معنوي غير مباشر لمقيادة الخيرة، والقيادة 

 .الفاضمة عمى السموك االبتكاري لمعاممين عند توسيط سموكيات الصوت في تمك العالقة
( إلي الكشف عن مدي تأثير القيادة األبوية عمي 0202 استيدفت دراسة )العابدي & عبد اليادى،و 

سموكيات العاممين، وذلك من خالل السموكيات االيجابية والحد من السموكيات السمبية. ومن اجل تحقيق البحث 
 تمت دراسة عالقات االرتباط والتأثير بين أبعاد القيادة األبوية المتمثمة ب)القيادة االستبداية والقيادة الخالقية
والقيادة الخيرة( وبين أبعاد سموكيات العمل ب)سموكيات المساعدة وسموك صوت العاممين والسموك المنحرف(، 
تمت صياغة مجموعة من الفرضيات المتعمقة بعالقات االرتباط والتاثير بين متغيرات البحث. وباعتماد المنيج 

انة كاداة اساسية لجمع بيانات العينة وتم توزيع التحميمي( واستيداف عينة البحث، تم استخدام االسنب –)الوصفي 
( استمارة كانت صالح لمتحميل االحصائي 000( استمارة عمي الكادر التدريسي، في حين تم تسمم )050)

دام مجموعة من البرامج الحصائية، وأظيرت النتائج أن القيادة األبوية بأبعادىا الثالثة )القيادة الستبدادية وباستخ
األخالقية والقيادة الخيرة( ليا تأثيرًا مباشرًا عمي تعزيز السموكيات االيجابية والحد من السموكيات المنحرف  والقيادة

 لدي المرخوسين في المنظمات. 
 ومشكمة البحث: الدراسة االستطالعية -4

وسموكيات قامت الباحثة بدراسة استطالعية استيدفت الحصول عمي بيانات استكشافية حول القيادة األبوية 
في مصمحة الضرائب العقارية، بالضافة إلي مساعدة الباحثة في تحديد وبمورة مشكمة  لدي العاممينالعمل 
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وتساخالت البحث، والتوصل إلي صياغة دقيقة لفروضو، وقد إشتممت الدراسة االستطالعية عمي دراسة مكتبية، تم 
فييا جمع البيانات الثانوية المتعمقة بكل من القيادة األبوية، وسموكيات العمل بالضافة إلي عدد من المقابالت 

 مصمحة الضرائب العقارية محل الدراسة.ب ينمفردة( من العامم 52)المتعمقة مع عينة عشوائية تضمنت 
عمي عدم الدراك الكافي لمعاممين بمصمحة الضرائب العقارية محل نتائج الدراسة االستطالعية  أكدتوقد 

% من العينة أن المديرين يساعدون مرخوسييم في 25يري الدراسة لمفيوم وأبعاد القيادة األبوية )وفقًا لجابات 
بالمصداقية والنزاىة عند % من المديرين يتمتعون 22أتصح و  ، التي تواجييم في العمل إيجاد حمول لممشاكل

% من العينة أن المديرين ال يأخذون بوجيات نظر مرخوسييم عند 35أظير و  ، تقييم أداء مرخوسييم في العمل
مساعدة أنيم يستطيعون  % من العاممين22أوضح ومفيوم وأبعاد سموكيات العمل )وفقًا لجابات ، (إتخاذ القرارات

من العينة أن المصمحة تم عقد اجتماعات دورية لطرح % 35أشار ، اآلخرين ومد يد العون لمن حوليم في العمل
% من العينة 65يري  ، قضايا متعمقة بالعمل ودعوة الموظفين لتحميميا وعرض وجيات النظر واآلراء بخصوصيا

 .(أن المصمحة ال تسعي لتقميل السموك المنحرف لدي بعض العاممين
من خالل الدراسة االستطالعية أن مصمحة الضرائب العقارية تواجو مجموعة من  كما توصمت الباحثة

 -المشكالت تتمثل كما يمي:و  الظواىر
 في القيادة، وذلك من خالل مساندة العاممين  عدم تبني إدارة مصمحة الضرائب العقارية النمط الديموقراطي

تاحة الفرصة ليم بالمشاركة في اتخاذ القرارات ومنحيم قدرًا من االستقاللية عند القيام بأعماليم،  بالمصمحة وا 
األمر الذي يشجع العاممين عمي التصرف وفقًا لسموكيات المواطنة التنظيمية، ويزيد لدييم درجة االلتزام 

 ي.والرضا الوظيف
  العاممين لممصمحة، وغياب قيم العدالة والمكافآت  ات التي يقدمياجيودكافي لم مادية ومعنويال يوجد تقدير

اختالل معايير التوظيف والترقية، واستنادىا بشكل أساسي لمعيار والتحفيز المعنوي واالحترام والتقدير، و 
غفال المعايير األخري التي تقوم عمي   المينية األخالقية.العالقات الشخصية، وا 

 أنيا رفع ، واغفال البرامج التي من شفي االقتراحات والتوصيات الخاصة بتطوير العملمشاركة العاممين  عدم
 ميارات المشاركة وأساليب العمل وميارات االتصال والتفكير االستراتيجي واألساليب الحديثة لميارات العمل.

  عدم دعم الدارة العميا بمصمحة الضرائب العقارية ماديًا ومعنويًا لمسموك األخالقي من خالل العديد من
مكافأة باألداء األخالقي الفعاليات واألنشطة منيا عمي سبيل المثال )مسابقة شيرية لمموظف المثالي، ربط 

ي، إقامة حفمة جماعية لمموظفين أصحاب العام لممصمحة، منح جوائز إيجابية وسمبية لتعزيز السموك األخالق
 األخالق الحسنة مع إشراك أسرىم.

الدراسات السابقة التي تناولت موضوع الدراسة، والدراسة االستطالعية التي قامت بيا  نتائجوفي ضوء 
الدراسة يمكن تجسيدىا بصورة رئيسة في انخفاض مستوي جودة حياة العمل بأبعاده  ىذه فإن مشكمةالباحثة 

التحكم في ، التوازن بين الحياة الشخصية والعمل، الرضا الوظيفي، الرفاىية العامة، ظرو  العمل) لمختمفةا
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س بالسمب عمي مستوي في مصمحة الضرائب العقارية محل الدراسة، والذي قد ينعك (العمل، ضغوط العمل
لدي العاممين في مصمحة  لعملافي العالقة بين القيادة األبوية وسموكيات  هومن ثم دور  سموكيات العمل،

لي تقديم إن ىذه الدراسة تسعي من خالل البحث والتحميل إأكثر تحديدًا فوبمغة  الضرائب العقارية محل الدراسة.
 فيما يأتي:إجابات واضحة عمي عدد من التساخالت البحثية والتي يمكن حصرىا 

 يمافي مصمحة الضرائب العقارية ف منيمختالفات ذات داللة إحصائية بين إدراكات المستقصي إتوجد  ىل -0
وفقًا الختالف خصائصيم الديموجرافية )مكان الدارية لسموك القيادة األبوية ممارسة القيادات  يتعمق بمستوي

 ، العمر، المخىل العممي، الوظيفة الحالية، سنوات الخدمة(؟النوعالعمل، 
 ماالمستقصي منيم في مصمحة الضرائب العقارية فيختالفات ذات داللة إحصائية بين إدراكات إتوجد  ىل -0

، العمر، المخىل النوعوفقًا الختالف خصائصيم الديموجرافية )مكان العمل، سموكيات العمل  يتعمق بمستوي
 العممي، الوظيفة الحالية، سنوات الخدمة(؟

القيادة المتسمطة(  -القيادة األخالقية  -بأبعادىا الثالث )القيادة الخيرة ىل توجد عالقة بين القيادة األبوية  -5
في مصمحة  السموك المنحرف( -سموك صوت العاممين  -بأبعادىا الثالث )سموك المساعدةوسموكيات العمل 

  الضرائب العقارية محل الدراسة؟ وما نوع وقوة ىذه العالقة؟

 البحث:ىدا  أ -5
 تسعي الباحثة من خالل ىذا البحث إلي تحقيق مجموعة من األىداف، عمي النحو اآلتي: 

فيما يتعمق بمستوي  بمصمحة الضرائب العقارية محل الدراسةإدراكات العاممين في  اتختالفإوجود مدي تحديد  -0
، النوعخصائصيم الديموجرافية )مكان العمل،  ممارسة القيادات الدارية لسموك القيادة األبوية وفقا الختالف

 العمر، المخىل العممي، الوظيفة الحالية، سنوات الخدمة(.
فيما يتعمق بمستوي  الضرائب العقارية محل الدراسة بمصمحة في إدراكات العاممين اتختالفإوجود مدي تحديد  -0

، العمر، المخىل العممي، الوظيفة النوع)مكان العمل،  وفقًا الختالف خصائصيم الديموجرافيةسموكيات العمل 
 الحالية، سنوات الخدمة(.

نوع وقوة العالقة بين القيادة األبوية وسموكيات العمل بمصمحة الضرائب العقارية محل تحديد وتوصيف  -5
 الدراسة، وتحديد األىمية النسبية لمتغيرات القيادة األبوية من حيث قدرتيا عمي التنبخ بسموكيات العمل.

 البحث:أىمية  -6
بصفة مبدئية من خالل اليدف العام الذي يسعي البحث إلي تحقيقو والمتمثل في:" تنبع أىمية البحث 

التعرف عمي مدي إمكانية تحسين سموكيات العمل بمصمحة الضرائب العقارية من خالل القيادة األبوية السائد 
نفقات الموازنة العامة لمدولة وكذلك خدمة االقتصاد  والتي تعتبر جزء من القطاع الضريبي الذي يقوم بسد جزء من

 القومي، وفي ضوء ذلك تستمد ىذا البحث أىميتيا التطبيقية كما يأتي:
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 األىمية العممية : ( أ)
 تنبع األىمية العممية ليذا البحث من أىمية المتغيرات التي يشمميا ىذا البحث وما ليا من أىمية كبيرة بالنسبة -0

 سموكيات العمل.و وىي القيادة األبوية،  لمصمحة الضرائب العقارية
 تحديد طبيعة العالقة بين متغيرات البحث.في  المساىمة -0
يعد ىذا البحث امتدادا لمجيود المبذولة في مناقشة القضايا الخاصة بعممية القيادة األبوية، التي تمثل إضافة  -5

  العالقة بين ممارسات القيادة األبوية في تحسين سموكيات العمل.لممكتبات العممية، حيث تتعرض لطبيعة 
 األىمية التطبيقية : ( ب)
تحسين تنميو الوعى لدى قيادات الدارة العميا بأىمية القيادة االبوية لمصمحة الضرائب العقارية ودورىا في  -0

 سموكيات العمل.
دارية التي تكفل لالمسئولين في مصمحة الضرائب العقارية محل الدراسة في وضع السياسيات ا ةساعدم -0

تمثل أحد الوسائل الميمة لتحقيق أىداف  سموكيات العملتحسين مستوي القيادة األبوية، وذلك من منطمق أن 
 المصمحة.

باألبعاد التي يمكن من خالليا مساىمة ىذه الدراسة في إمداد صانعي القرار بمصمحة الضرائب العقارية  -5
تحقيق سموكيات العمل جيده والتعرف عمي القيادة األبوية وكذا التعرف عمي مدي االىتمام بأبعاد القيادة 

  .األبوية وانعكاسو عمي تحقيق سموكيات عمل جيده في مصمحة الضرائب العقارية

 البحث: وضفر  -7
لمموظفين الذين يعممون في المديرية ( قياس مستوي القيادة األبوية 0203تناولت دراسة )خشبة ومخرون، 

النتائج العامة لمبمديات في المحافظة دىوك بإقميم كردستان العراق وفقًا لممتغيرات الديموغرافية المختمفة، وأظيرت 
ادة األبوية عمي أبعاد عن وجود عالقة معنوية بين متغيرات الدراسة، باألضافة إلي وجود تأثير معنوية ألبعاد القي

قياس مستوي القيادة األبوية لمموظفين الذين يعممون في ( 0202االلتزام التنظيمي، كما تناولت دراسة )العواممة، 
المنظمات العامة األردنية وفقًا لممتغيرات الديموغرافية المختمفة، وأظيرت النتائج أن القيادة األبوية من خالل بعد 

مي الصراع التنظيمي في المنظمات العامة األردنية، كما أن ىناك أثر معنوي لمعوامل الفردية القائد الخير تخثر ع
)النوع، المخىل العممي( في الصراع التنظيمي، ولم يكن ىناك أثر معنوي لمعوامل الفردية )العمر، الخبرة(. وبناءًا 

  مي النحو اآلتي: عمي ما سبق يمكن صياغة الفرض األول لمدراسة في صيغة الفرض العدم ع
مصمحة الضرائب المستقصي منيم في ختالفات ذات داللة إحصائية بين إدراكات إتوجد  ال :الفرض األول

العقارية فيما يتعمق بمستوي ممارسة القيادات اإلدارية لسموك القيادة األبوية وفقًا الختال  خصائصيم 
 العممي، الوظيفة الحالية، سنوات الخدمة(.الديموجرافية )مكان العمل، النوع، العمر، المؤىل 
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 شركة إيرانيةلمموظفين الذين يعممون في  سموكيات العمل( قياس مستوي Farideh, 2012تناولت دراسة )
عالقة إيجابية بين أبعاد جودة الحياة الوظيفية  وجودعن وفقًا لممتغيرات الديموغرافية المختمفة، وأظيرت النتائج 

وسموك المواطنة التنظيمية، كما توصمت إلي أنو ال توجد فروق ذات داللة معنوية في متوسط استجابات العاممين 
فيما يتعمق بجودة الحياة الوظيفية، وسموك المواطنة التنظيمية يعزي إلي المتغيرات الشخصية )سنوات الخدمة، 

والعمر، ومستوي التعميم، والوظيفة(، وكما ركزت عمي العالقة بين الممارسات االستراتيجية وأبعاد جودة والجنس، 
 الحياة الوظيفية.  

الضرائب المستقصي منيم في مصمحة ختالفات ذات داللة إحصائية بين إدراكات إتوجد ال  :الثانيالفرض 
الختال  خصائصيم الديموجرافية )مكان العمل، النوع، العقارية فيما يتعمق بمستوي سموكيات العمل وفقًا 

 .العمر، المؤىل العممي، الوظيفة الحالية، سنوات الخدمة(
 Chen etتعددت الدراسات السابقة التي تناولت العالقة بين القيادة األبوية وسموكيات العمل، فنجد دراسة )

al., 2012 وبين األداء الوظيفي لمعاممين. في حين توصمت ( إلي وجود عالقة إيجابية بين القيادة األبوية
أن القيادة األبوية بأبعادىا الثالثة )القيادة الستبدادية والقيادة األخالقية والقيادة الخيرة( ( العابدي & عبد اليادي)

 نظمات. ليا تأثيرًا مباشرًا عمي تعزيز السموكيات االيجابية والحد من السموكيات المنحرف لدي المرخوسين في الم
 لمدراسة في صيغة الفرض العدم عمي النحو اآلتي: السادسوتأسيسًا عمي ما سبق يمكن صياغة الفرض 

محل العقارية الضرائب  مصمحةب بين القيادة األبويةذات داللة إحصائية مباشرة  عالقةتوجد ال  :الثالثالفرض 
 وسموكيات العمل.الدراسة 

 منيجية البحث:  -8
لتحقيق أىداف ىذا البحث، اعتمدت الباحثة عمي دراسة مكتبية ودراسة  البيانات الالزمةلمحصول عمي 

 ميدانية، ويمكن توضيح ىاتين الدراستين فيما يأتي: 
 الدراسة المكتبية: -8/1 

استكمااًل لمدراسة الكمتبية االستكشافية التي قامت بيا الباحثة ضمن الدراسة الستطالعية، وبعد أن  
الم البحث )من حيث تحديد كل من: مشكمة وتساخالت البحث، وأىدافو، وفروضو(، ومن أجل إتضحت مع

الحصول عمي البيانات الثانوية الضرورية لتحقيق أىداف ىذا البحث، قامت الباحثة بدراسة مكتبية أكثر عمقًا، 
ىذه البيانات، إعتمدت  استيدفت جمع المزيد من البيانات الثانوية المتعمقة بموضوعات البحث، ولمحصول عمي

 الباحثة عمي عدة مصادر، كان من أىميا: المخلفات العممية، والمقاالت، والدوريات، والبحوث.
 الدراسة الميدانية: -8/2

إستيدفت الدراسة الميدنية جمع وتحميل البيانات األولية الالزمة لإلجابة عمي تساخالت البحث، إضافة إلي  
 البحث، ومن ثم تحقيق أىدافو.   إختبار صحة / عدم صحة فروض
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 تتمثل حدود ىذه الدراسة فيما يأتي: البحث:حدود  -9
حيث مصمحة الضرائب العقارية عمي منطقتي )القاىرة، والجيزة( ب الدراسة ىذه  إقتصرت حدود المكانية:ال -9/1

 .مأمورية( 00مأمورية(، وتضم منطقة الجيزة ) 35تضم منطقة القاىرة )
 .بمصمحة الضرائب العقارية  القاىرة والجيزة منطقتيبعمي العاممين  اقتصرت ىذه الدراسة:البشرية الحدود -9/2
وتتمثل في الفترة التي تم فييا تجميع البيانات األولية الالزمة لمبحث من مصادرىا  :الحدود الزمنية -9/3

 م.0202وىي شيري نوفمبر وديسمبر المختمفة، 
 البحث:مجتمع وعينة  -11
 البحث:مجتمع  -11/1

من وجية النظر الحصائية عمي أنو" جميع المفردات التي تمثل الظاىرة موضوع  البحثيشير مجتمع 
 همجتمع ىذ تم تحديدوفي ضوء ذلك  البحث، وتشترك في صفة معينة أو أكثر، ومطموب جمع البيانات حوليا"

وىم أربعة فئات  من ويتكونفي مصمحة الضرائب العقارية  بمنطقتي القاىرة والجيزةالعاممين جميع من  البحث
داريين، وصراف(، والبالغ عددىم )  35وحيث أن منطقة القاىرة تضم )مفردة(  3625)مأمور، وباحث، وكتبو وا 

 موظف(.  0062مأمورية( والبالغ عددىم ) 00موظف( ومنطقة الجيزة تضم ) 0305مأمورية( والبالغ عددىم )
 في مصمحة الضرائب العقارية محل الدراسة بمنطقتي القاىرة والجيزة البحث( مجتمع 0ويوضح الجدول رقم )

 (1جدول رقم )
 مصمحة الضرائب العقارية محل الدراسةبالقاىرة والجيزة  بمنطقتي البحثحجم مجتمع 

 

 منطقة م
 عدد العاممين

 اإلجمالي
داريين باحث مأمور  صرا  كتبو وا 

 2423 719 511 412 792 منطقة القاىرة 1
 2261 652 495 384 729 منطقة الجيزة 2

 4683 1371 1115 786 1521 اإلجمالي
 .0200 ينايرالمصدر: االدارة المركزية لشئون العاممين بمصمحة الضرائب العقارية، عن شير     
  البحث:عينة  -11/2

( من العاممين بمصمحة الضرائب العقارية، وارتفاع 4683الذي يبمغ عدده ) البحثحجم مجتمع  لكبر اً نظر 
التكمفة وطول الوقت كعاممين أساسيين البد من مراعاتيم في عممية البحث العممي، قفد تقرر اختبار أسموب 

الدراسة، حيث اعتمدت الباحثة عينة عشوائية ممثمة لمجتمع البحث محل  لبحثالعينات لجمع البيانات الخاصة با
 (0222)إدريس، : باالعتماد عمي القانون اآلتي عينة الدراسة تم تحديد وبالتالي قد
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n=                  

                  
 

  حيث :
(nحجم العينة = )                            
(N حجم مجتمع = )الدراسة 
(z حدود الخطأ المعياري وىى = )23عند درجة ثقة  0.26% 
(P نسبة عدد المفردات بالعينة التى تتوافر فييا خصائص مجتمع = )32وىى =  الدراسة% 
(e = خطا العينة المسموح بو في تقدير النسبة وىو = )وباستخدام المعادلة السابقة يتضح أن حجم العينة: ,23 
 

         3625 ( ×0,26)2 ×2,32 (0- 2,32) 
 مفردة 355  =                                                         =  حجم العينة

             3625  ×(2,23)2 ( +0,26)2 × 2,32 (0- 2,32) 
 

وفيما يمي توزيع عينة العاممين بمصمحة الضرائب العقارية بمنطقتي القاىرة والجيزة، مع مراعاة نسبة تمثيل كل 
 ( توزيع حجم العينة 2ويوضح الجدول رقم ) فئة إلي اإلجمالي،

 (2جدول رقم )
 البحثتوزيع حجم العينة في كل منطقة ضريبية من مجتمع 

 حجم العنية النسبة المجتمع منطقة
 185 %52 2423 منطقة القاىرة
 171 %48 2261 منطقة الجيزة
 355 %111 4683 اإلجمالي

 المصدر: من إعداد الباحثة              
داريين، صراف( بمنطقتي القاىرة والجيزة، بحثولسحب عينة ال ، تم توزيع العدد الجمالي )مأمور، باحث، كتبو وا 

وفقًا لقاعدة التخصيص المتناسب مع حجم الطبقة واستخدام إجراءات العينة العشوائية الطبقة لتمثيل كل منطقة 
 ( االتي:5ح من جدول رقم )من مناطق مصمحة الضرائب العقارية محل الدراسة، وذلك يتض
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 (3جدول رقم )
داريين وصرا  بمصمحة الضرائب العقارية محل الدراسة  توزيع مفردات عينة مأمور وباحث وكتبو وا 

 حجم العينة النسبة المئوية عدد مفردات المجتمع الدرجة الوظيفية منطقة

 منطقة القاىرة 

 61 %17 792 مأمور
 32 %9 412 باحث

داريينكتبو   39 %11 511 وا 
 53 %15 719 صرا 

 منطقة الجيزة

 57 %16 729 مأمور
 28 %8 384 باحث

داريين  36 %11 495 كتبو وا 
 51 %14 652 صرا 

 355 %111 4683 اإلجمالي
 المصدر: إعداد الباحثة.

 والمقاييس المستخدمة البحثمتغيرات  -11
  :البحثمتغيرات  -11/1

 مجموعتين:إلي  البحث متغيراتيمكن تصنيف  
المتغير المستقل، وتتكون من ثالثة أبعاد : تمثل القيادة األبوية (Paternalistic Leadership) القيادة األبوية ( أ)

 القيادة المتسمطة(.  –القيادة األخالقية  –)القيادة الخيرة 
ثالثة أبعاد )سموك (: تمثل سموكيات العمل المتغير التابع ويتكون من Work Behaviors) سموكيات العمل ( ج)

 السموك المنحرف(. –سموك صوت العاممين  –المساعدة 
 :البحث المقاييس المستخدمة في -11/2
لقياس القيادة  –عمي حد عمم الباحثة  –بعد إجراء مسح ميداني لممقاييس التي تم استخداميا  قياس القيادة األبوية: ( أ)

األبوية في دراسات سابقة،  ولتصميم المقياس الخاص بالقيادة األبوية، اعتمدت الباحثة بصفة أساسية عمي المقياس 
( عبارة والذي يتكون من ثالثة أبعاد رئيسية تتمثل 02( والمكون من )Cheng et al., 2004الذي قدمتو دراسة )
 القيادة المتسمطة(  –القيادة األخالقية  –في )القيادة الخيرة 

( المكون من خمس درجات لمموافقة Likert Scaleولقياس أبعاد القيادة األبوية، تم استخدام مقياس "ليكرت" ) 
 إلي الموافقة التامة، مع وجود درجة محايدة 3إلي عدم الموافقة التامة، بينما أشار الرقم  0وعدم الموافقة )حيث أشار الرقم 

عبارات لقياس ُبعد القيادة  2عبارة لقياس ُبعد القيادة الخيرة، و 00عبارة ) 02في المنتصف(. وقد تضمن المقياس 
 عبارات لقياس ُبعد القيادة المتسمطة(. 2األخالقية، و
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س لقيا –عمي حد عمم الباحثة  –بعد إجراء مسح ميداني لممقاييس التي تم استخداميا )ج( قياس سموكيات العمل: 
سموكيات العمل في دراسات سابقة، ولتصميم المقياس الخاص بسموكيات العمل، اعتمدت الباحثة عمي المقياس الذي 

)سموك ( عبارة والذي يتكون من ثالثة أبعاد 02والمكون من )( Podsakoff et al., 2000) قدمتو دراسة
 .السموك المنحرف( –سموك صوت العاممين  –المساعدة 

المكون من خمس درجات ( Likert Scaleأبعاد سموكيات العمل تم استخدم مقياس "ليكرت" )ولقياس   
إلي الموافقة التامة، مع وجود  3إلي عدم الموافقة التامة، بينما أشار الرقم  0لمموافقة وعدم الموافقة )حيث أشار الرقم 

عبارات لقياس  6ياس بعد سموك المساعدة، وعبارات لق 2عبارة ) 02درجة محايدة في المنتصف(. وقد تضمن المقياس 
 عبارات لقياس بعد السموك المنحرف(. 2بعد سموك صوت العاممين، و

تم قياس المتغيرات الديموجرافية لمعاممين في مصمحة الضرائب العقارية  مقياس المتغيرات الديموجرافية: )ج(
 -المخىل العممي  -العمر  -النوع  -)مكان العمل محل الدراسة باستخدام ستة أسئمة مباشرة متعمقة بما يأتي 

 .سنوات الخدمة( -الوظيفة الحالية 
وبناًء عهي ما سبق، يمكن توضيح نموذج تحهيلم مغييلت ا  نبحلا ق نديلاألب  ةبويلد، حلوألب ليلاب  نوملم، سلهو ياا 

 (.1 نومم(، ومن خالل  نشكم رقم ق

 (1شكل رقم )
 نموذج العالقة بين متغيرات الدراسة

                                    

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 : من إعداد الباحثة في ضوء الدراسات السابقة.المصدر

 القٌادة األبوٌة

 سلوكٌات العمل

 القٌادة الخٌرة

 القٌادة األخالقٌة

 القٌادة المتسلطة

 سلوك المساعدة
 

 سلوك صوت العاملٌن

 السلوك المنحرف

H3 

الخصائص  
 الديموجرافية

H1 

H2 
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 البحث: واختبارات فروضأساليب تحميل البيانات  -12
وتتوافق مع أساليب تتناسب قامت الباحثة باختبار فروض البحث باستخدام عدة اختبارات إحصائية، 

( وبرنامج SPSS Version 23) الجاىزةالتحميل المستخدمة، وذلك من خالل حزمة البرامج الحصائية 
(AMOS Version 23 :كما يأتي ) 

  أساليب تحميل البيانات: -12/1
 يمكن توضيح أساليب تحميل البيانات المستخدمة في الدراسة من خالل العرض التالي:

تم استخدام أسموب معامل االرتباط ألفا   :Alpha Correlation Cofficientأسموب معامل االرتباط ألفا  )أ(
وذلك بغرض التحقق من درجة العتمادية والثبات في المقاييس متعددة المحتوي، ولقد تم اختيار ىذا األسموب 

 الحصائي لتركيزه عمي درجة التناسق الداخمي بين المتغيرات التي يتكون منيا المقياس الخاضع لالختبار.
يعد  :Multiple Regression & Correlation Analysisاالرتباط المتعدد و أسموب تحميل االنحدار  )ب(

أسموبي تحميل االنحدار واالرتباط المتعدد من األساليب الحصائية التنبخية، حيث يمكن من خاللو التنبخ بالمتغير 
التابع، عمي أساس قيم عدد من المتغيرات المستقمة، وتم استخدام ىذا أسموبي تحميل االنحدار واالرتباط المتعدد 

حيث كان اليدف من إستخدامة ىو (، SPSSالدراسة من خالل حزمة البرامج الحصائية الجاىزة )في ىذه 
تحديد نوع ودرجة قوة العالقة بين أبعاد القيادة األبوية، وكل من أبعاد سموكيات العمل مأخوذًا بشكل إجمالي، وكل 

 رف( عمي حده.متغير من متغيراتو )سموك المساعدة، سموك صوت العاممين، السموك المنح
تستخدم أسموب تحميل التباين أحادي : One – Way ANOVAأسموب تحميل التباين أحادي االتجاه  )ج(

االتجاه في تحديد درج االختالف بين مجموعتين عمي أسموب عدد من العوامل العتبارىا أساس لالختالف، 
درجة االختالف بين العاممين بمصمحة  وسوف تستعين الباحثة بيذا األسموب في الدراسة الحالية بيدف تحديد
 الضرائب العقارية محل الدراسة ألبعاد القيادة األبوية وجودة حياة العمل.

 : البحثاالختبارات اإلحصائية المستخدمة لفروض  -12/2
استخدمت الباحثة عددًا من االختبارات الحصائية، التي تناسب أساليب التحميل المستخدمة وتتوافق معيا،  

 لك من أجل اختبار فروض ىذا الدراسة. وتتمثل االختبارات الحصائية لفروض الدراسة فيما يأتي:وذ
     بان ألسموب تحميل االنحدار واالرتباط المتعددحالُمصا T-Testت واختبار  F-Test  اختبار  ( أ)

Multiple Regression/ Correlation Analysis: 
تحديد وتوصيف نوع وقوة العالقة بين ب الثالثالفرض ، ويتعمق الثالثالفرض وقد تم استخداميما بيدف اختبار 

 .بمصمحة الضرائب العقارية محل الدراسة وسموكيات العملالقيادة األبوية 
من األساليب الحصائية التي تستخدم لمقارنة عينتين مستقمتين، ولذلك تم استخدامو  T-Testاختبار )ب( 

لممقارنة بين مكان العمل من حيث )منطقة القاىرة ومنطقة الجيزة(، والنوع من حيث )الذكر، واألنثي( كما يعتبر 
مة أو أكثر، وقد استخدام من األساليب الحصائية التي تستخدم لممقارنة بين ثالث عينات مستق F-Testاختبار 
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بالنسبة )مكان العمل و النوع(،  T-Test%، وفيما يمي نتائج اختبار 3عند مستوي معنوي  F-Testاختبار 
لتأثير )العمر، المخىل العممي، الوظيفة الحالية، سنوات الخدمة( في أبعاد القيادة األبوية وجودة  F-Testواختبار 

تحديد مدي بوالثاني يدف اختبار الفرض األول والثاني ويتعمق الفرض األول حياة العمل، وقد تم استخداميما ب
وجود إختالفات في إدراكات العاممين بمصمحة الضرائب العقارية محل الدراسة فيما يتعمق بمستوي ممارسة 

ان العمل، وفقا الختالف خصائصيم الديموجرافية )مكالقيادة األبوية وسموكيات العمل  القيادات الدارية لسموك
 .النوع، العمر، المخىل العممي، الوظيفة الحالية، سنوات الخدمة(

  التحقق من مستوي الثبات / اإلعتمادية في المقاييس:  -13
يناقش ىذا الجزء نتائج تحميل الثبات والصدق في المقاييس التي تم إستخداميا في قائمة االستقصاء لجمع 

 الميدانية، وذلك كما يمي:البيانات الخاصة بمتغيرات الدراسة 
 التحقق من مستوي الثبات / اإلعتمادية في المقاييس: -13/1

التي يتمتع بيا المقياس المستخدم في توفير نتائج يشير مفيوم الثبات أو العتمادية في القياس إلي الدرجة  
موضوع محل االىتمام متسقة في ظل ظروف متنوعة ومستقمة ألسئمة متعددة، ولكن لقياس نفس الخاصية أو ال

 وبإستخدام نفس مجموعة المستقصي منيم. 
ويعتبر أسموب معامل الرتباط ألفا من أكثر الطرق المستخدمة في تقييم الثبات / العتمادية في القياس،  

 ويتسم بدرجة عالية من الدقة من حيث قدرتو عمي قياس االتساق أو التوافق فيما بين المحتويات المتعددة لمقياس
 (.0206المستخدم )إدريس، 

وقد تم تطبيق أسموب معامل الرتباط ألفا ثالثة عشر مرة منفصمة، وذلك لمتحقق من درجة االتساق  
الدراخمي ومن ثم من مستوي الثبات أو العتمادية في كل مقياس فرعي من المقاييس الخاضعة لمدراسة 

سموكيات العمل، ووفقًا لممبادئ العامة لنتمية واختبار المقاييس في والمستخدمة لقياس أبعاد القيادة األبوية، وأبعاد 
بينو وبين باقي  2,52البحوث الجتماعية فقد تقرر إستبعاد أي متغير يحصل عمي معامل إرتباط إجمالي أقل من 

 ( وذلك كما يمي:0206المتغيرات في المقياس نفسو )إدريس، 
 (4جدول رقم )

 البحث بإستخدام معامل اإلرتباط ألفاتقييم درجة االتساق الداخمي بين محتويات المقاييس المستخدمة في 
 ( ألفا كرونباخAlphaمعامل الثبات ) عدد العبارات المتغيرات

 مقياس القيادة األبوية

 14942 11 القيادة الخيرة 1
 14888 8 القيادة األخالقية 2
 14892 9 القيادة المتسمطة 3

 14871 28 إجمالي مقياس القيادة األبوية
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 ( ألفا كرونباخAlphaمعامل الثبات ) عدد العبارات المتغيرات
 مقياس سموكيات العمل

 14831 7 سموك المساعدة 1
 14915 6 سموك صوت العاممين 2
 14913 7 السموك المنحرف 3

 14847 21 إجمالي مقياس سموكيات العمل
التحميل االحصائي )تم تطبيق ىذا األسموب عمي كل بعد من أبعاد المقياس الخاضع لالختبار عمي حدة، باالضافة إلي المقياس : نتائج المصدر

 االجمالي(.

 مستوي الثبات / اإلعتمادية في مقياس القيادة األبوية:  -)أ(  
ا لمقياس القيادة األبوية يتضح أن نتائج تحميل العتمادية أظيرت أن معامل ألف السابقمن خالل الجدول  

عبارة(، ولذلك فإن  02( وىو مخشر لدرجة عالية من العتمادية، كما إشتمل المقياس عمي )14871يمثل نحو )
 المقياس الخاضع لإلختبار يمكن العتماد عميو في قياس القيادة األبوية في مصمحة الضرائب العقارية.  

 مقياس سموكيات العمل:مستوي الثبات / اإلعتمادية في   -(ب)  
يتضح أن نتائج تحميل العتمادية أظيرت أن معامل ألفا لمقياس سموكيات  السابقمن خالل الجدول  

عبارة(، ولذلك  02( وىو مخشر لدرجة عالية من العتمادية، كما إشتمل المقياس عمي )14847العمل يمثل نحو )
 في قياس سموكيات العمل في مصمحة الضرائب العقارية.  فإن المقياس الخاضع لإلختبار يمكن العتماد عميو 

 الصدق( لممقاييس المستخدمة في البحث) الصالحيةتقييم   -13/2
وتعني تمخيص المتغيرات واختصارىا في عدد أقل من  :Construct Validityصالحية وصدق بنية المقياس 

العوامل أو تقسيم المتغيرات إلي مجموعات يطمق عمي كل منيا اسم عامل، ويعد التحميل العاممي االستكشافي 
Exploratory Factor Analysis (EFA)  من أكثر األساليب الحصائية التي أثبتت فعاليتيا في اختبار

دم، والذي يساعد عمي التوصل إلي مجموعة من العوامل األساسية والتي يضم كل منيا صالحية المقياس المستخ
عدد من المتغيرات أو المحتويات التي يتضمنيا المقياس المستخدم وذات معامالت االرتباط العالية بالعوامل 

يفة التي يقررىا المستخرجة من أسموب التحميل العاممي مع استبعاد المتغيرات ذات معامالت االرتباط الضع
 Principal( باستخدام طريقة المكونات األساسية EFAالباحث. وفي ضوء ذلك تم تطبيق التحميل العاممي )

Component Analysis  وذلك الستخالص العوامل معززة بطريقة التدوير المتعاقبVarimax Rotation 
 عمي اعتبار أن األخيرة تعتبر من أفضل الوسائل التي تستخدم في تبسيط تفسير العوامل المستخرجة.

 نتائج التحميل العاممي لمقياس القيادة األبوية:  -1
( عبارة من خالل الجدول رقم 02يمكن توضيح نتائج التحميل العاممي لمقياس القيادة األبوية المكون من ) 

 ( اآلتي:3)
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 (5رقم )جدول 
 نتائج التحميل العاممي لمقياس القيادة األبوية

 العببرات م
 العوامل

1 2 3 
   048,0 ظسيقت حػامل زئيس ي في الػمل معي حشػسوي بأوي بمثابت فسد مً الػائلت.  1

   048,0 زئيس ي في الػمل يقدم  لي يد الػىن خين أواجه اإلاخاغب مً أجل جخفيض ضغغ الػمل.  2

 غً غالقاث الػمل.  3
ً
   04000 يهخم زئيس ي  في الػمل بدياحي الصخطيت، بػيدا

 بساختي.  4
ً
   ,0400 يظهس  زئيس ي في الػمل باطخمساز ئهخماما

   040,0 يظاغدوي زئيس ي في الػمل في الحاالث العازئت.  5

   0,,04 يظعي زئيس ي في الػمل ئلي جدقيق السفاهيت للمسؤوطين.  6

7  .
ً
 ظىيال

ً
 بالػاملين الريً غملىا مػه وقخا

ً
   ,,040 يهخم زئيس ي في الػمل لثيرا

   ,04,0 يلبي زئيس ي في الػمل معالبي الصخطيت غىدما أظلب مىه ذلو.  8

   040,0 يظاغدوي زئيس ي غىدما أواجه مشامل ضػبت في الػمل.  9

   ,04,0 يداوى زئيس ي في الػمل فهم أطباب غدم قيامي بالػمل بالشهل الجيد.  11

   04008 يداوى زئيس ي في الػمل خل اإلاشنالث التي أواجهها في خياحي الصخطيت.  11

ً ألاشخاص الريً ئزجنبىا خعأ في خقه واخخلفىا مػه بحجت جدقيق  اإلاطلحت الػامت.  12   ,,,04  ال ييخقم زئيس ي في الػمل م

  010,0  يخمخؼ زئيس ي باإلاطداقيت والنزاهت غىد جقييم أداء الػاملين في الػمل.  13

 لقدزاتهم.  14
ً
  ,0400  يىشع زئيس ي اإلاهام اإلاسجبعت بالػمل غلي اإلاىظفين وفقا

  ,,040  يظخخدم زئيس ي في الػمل طلعخه للحطىى غلي امخياشاث خاضت لىفظه.  15

  040,0  يقدم زئيس ي في الػمل مطلحت اإلاسؤوطين غلي مطالحه الخاضت.  16

  ,0400  ال ييظب زئيس ي في الػمل مظاهماحي وئهجاشاحي التي خققتها لىفظه.  17

  0,,04  ال يظخغلني زئيس ي في الػمل لخدقيق مهاطبه الصخطيت.  18

  ,,,04  ال يظخخدم زئيس ي في الػمل الػالقاث الصخطيت أو اإلامازطاث الخفيت للحطىى غلي مهاطب  شخطيت غير مشسوغت.  19

21  .
ً
 040,0   يعلب زئيس ي في الػمل جىفير حػليماجه خسفيا

 ,04,0   يخخر زئيس ي جميؼ القسازاث في اإلاطلحت مهما ماهذ أهميتها.  21

 لسئيس ي في الػمل.  22
ً
 04800   يػىد القساز الفاضل في الاجخماغاث دائما

 بمظهس اإلاظيعس أمام الػاملين.  23
ً
 ,,048   يظهس طلىك زئيس ي في الػمل دائما

 ,,,04   أشػس  بالضغغ غىد الػمل مؼ زئيس ي اإلاباشس.  24

 ,0400   يمازض زئيس ي في الػمل أهظمت ضازمت غلي الػاملين.  25

26  .  0,,04   يقىم زئيس ي في الػمل بخأهيب  في خالت غدم ئهجاش اإلاهام اإلاىملت ئليَّ

 ,,040   يشدد زئيس ي في الػمل أن ينىن إلاجىغخىا أفضل أداء مقازهت بجميؼ الىخداث ألاخسي في اإلاطلحت.  27

 0,,04   حظىد غالقاث الخقديس والاخترام اإلاخبادى بين السؤطاء واإلاسؤوطين في الػمل.  28

 ,,40, ,,,4, 4000,, قٌمة الجذر الكامن بعد التدوٌر

 ,,048, 0,,4,, ,,,004 التً ٌفسرها كل عامل مستخرج نسبة التباٌن

 004,8 ,0408, ,,,004 التراكمىنسبة التباٌن 

 نتائج التحميل الحصائي.: المصدر
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 ( ما يأتي:3يتضح من نتائج جدول رقم )
المستخرجة من المتغيرات األصمية الخاصة بالقيادة األبوية في ثالثة عوامل تضم تتمثل العوامل الرئيسة  

شكل العوامل الثالثة عمي أساس أن معامالت التحميل والتي تقرر أن ت( متغيرًا، وقد تم تحديد المتغيرات ل02)
ل من ىذه (، وفي ضوء ذلك تم استخالص ثالثة عوامMatsunaga, 2010( أو أكثر ألي متغير )2,3تكون )

  العبارات وىي:
، وقد بمغت قيمة الجذر الكامن ليذا العامل بعد (00إلي  0تضم العبارات )من   القيادة الخيرة:العامل األول 

 التباين الكمي لمعبارات. (06,235( وبمغت نسبة التباين التي يفسرىا ىذا العامل )03,020التدوير )
(، وقد بمغت قيمة الجذر الكامن ليذا العامل بعد 02إلي  00العبارات )من يضم  القيادة األخالقية:العامل الثاني 

 ( من التباين الكمي لمعبارات.02,036(، وبمغت نسبة التباين التي يفسرىا ىذا العامل )0,233التدوير )
العامل بعد (، وقد بمغت قيمة الجذر الكامن ليذا 02إلي  02يضم العبارات )من القيادة المتسمطة: العامل الثالث 

 ( من التباين الكمي لمعبارات.06,220(، وبمغت نسبة التباين التي يفسرىا ىذا العامل )0,232التدوير )
% من التباين الكمي 60,22وبناء عمي ما تم التوصل إليو، أسيمت العوامل المستخرجة في تفسير نحو  

تيجة تشير إلي نجاح التحميل العاممي في في المتغيرات األصمية التي خضعت لمتحميل وبالتالي فإن ىذه الن
استخراج العوامل الرئيسة في البيانات الخاضعة لمتحميل، وكذلك التحقق من مدي مصداقية المقياس الخاضع 
لالختبار عمي النحو الذي يساعد عمي تقميل احتماالت أخطاء القياس. وأن المقياس الخاضع لمدراسة يتمتع بدرجة 

 حتوياتو في قياس االرتباط بالعمل في مصمحة الضرائب العقارية محل الدراسة. عالية من الصالحية لم
 : سموكيات العملنتائج التحميل العاممي لمقياس  -2

( عبارة من خالل الجدول 02يمكن توضيح نتائج التحميل العاممي لمقياس جودة حياة العمل المكون من ) 
 ما يأتي:( 6يتضح من نتائج جدول رقم ) ( اآلتي:6رقم )

( 02في ثالثة عوامل تضم ) سموكيات العملتتمثل العوامل الرئيسة المستخرجة من المتغيرات األصمية الخاصة ب
شكل العوامل الثالثة عمي أساس أن معامالت التحميل والتي تقرر أن تكون تمتغيرًا، وقد تم تحديد المتغيرات ل

ضوء ذلك تم استخالص ثالثة عوامل من ىذه (، وفي Matsunaga, 2010( أو أكثر ألي متغير )2,3)
 العبارات وىي:
، وقد بمغت قيمة الجذر الكامن ليذا العامل (02إلي  03تضم العبارات )من   :السموك المنحر العامل األول 
 التباين الكمي لمعبارات. (06,225( وبمغت نسبة التباين التي يفسرىا ىذا العامل )00,232بعد التدوير )
(، وقد بمغت قيمة الجذر الكامن ليذا العامل 05إلي  2يضم العبارات )من  :سموك صوت العاممينالعامل الثاني 
 ( من التباين الكمي لمعبارات.03,203(، وبمغت نسبة التباين التي يفسرىا ىذا العامل )0,302بعد التدوير )
وقد بمغت قيمة الجذر الكامن ليذا العامل بعد (، 2إلي  0يضم العبارات )من : سموك المساعدةالعامل الثالث 

 ( من التباين الكمي لمعبارات.03,235(، وبمغت نسبة التباين التي يفسرىا ىذا العامل )0,032التدوير )
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% من التباين الكمي 22,620وبناء عمي ما تم التوصل إليو، أسيمت العوامل المستخرجة في تفسير نحو  
خضعت لمتحميل وبالتالي فإن ىذه النتيجة تشير إلي نجاح التحميل العاممي في في المتغيرات األصمية التي 

استخراج العوامل الرئيسة في البيانات الخاضعة لمتحميل، وكذلك التحقق من مدي مصداقية المقياس الخاضع 
يتمتع بدرجة  لالختبار عمي النحو الذي يساعد عمي تقميل احتماالت أخطاء القياس. وأن المقياس الخاضع لمدراسة

 عالية من الصالحية لمحتوياتو في قياس االرتباط بالعمل في مصمحة الضرائب العقارية محل الدراسة.
 (6جدول رقم )

 سموكيات العملنتائج التحميل العاممي لمقياس 
 العببرات م

 العوامل

, 0 , 

,   
ً
 ,0480   مني. أقدم اإلاظاغدة والخىجيه للمىظفين الجدد ختي وئن لم ينً ذلو معلىبا

 ,0480   أهجص ألاوشعت التي حظاغدوي غلي الخقدم وؤلازجقاء في غملي.  0

 04000   أقىم بمظاغدة آلاخسيً خيىما ينىن لديهم  أغباء غمل لبيرة.  ,

 غلي اطخػداد للمظاغدة ومد يد الػىن إلاً خىلي.  ,
ً
 ,,048   ألىن دائما

 04000   يغيبىا غً الػمل.أقىم بمظاغدة آلاخسيً في غملي ممً   ,

 ,,040   أضحي باهخماماحي الصخطيت مً أجل مطلحت الػمل.  0

 ,0400   أقدم الخىضياث التي حظاغد غملي بشأن القضايا التي جإزس فيها.  0

 غنهم وال يخفقىن معي بشأهه.  8
ً
  040,8  أجىاضل مؼ آلاخسيً خىى قضايا الػمل ختي لى مان زأيي مخخلفا

  ,0400  جىاقش ألادازة مؼ الػاملين اإلاقترخاث والخىضياث الخاضت بخعىيس الػمل.  ,

,0  .
ً
  04000  أخافظ بشهل جيد غلي اإلاػلىماث اإلاخػلقت بقضايا الػمل غىدما ينىن زأيي مفيدا

  040,0  أشازك في القضايا التي جإزس في هىغيت الحياة في غملي مً خالى ظسح اإلاشىزة وألافهاز.  ,,

  ,0400  أجددر في غملي غً أفهاز إلاشازيؼ جديدة أو حغييراث في ؤلاجساءاث.  0,

  0,,04  أجعىع بطىحي للدفاع غً غملي.  ,,

   ,,040 يسخس  بػض اإلاىظفين ويخػمدو ئهاهت شمالئهم في الػمل.  ,,

   ,0400 يخفىه بػض اإلاىظفين بهلماث جازخت ججاه بػض شمالئهم  في الػمل.  ,,

 ال يدبؼ بػض اإلاىظفين الخػليماث الصحيدت الخاضت باجساءاث الظالمت. ويخػمدوا جقديم   0,

   ,,040 مػلىماث غير صحيدت أو مضللت للصمالء.

   04008 يقىم بػض اإلاىظفين بخلقي أمىاى هظير حظهيل ألاغماى.  0,

   ,0408 يمازض بػض اإلاىظفين الخدع والحيل ججاه بػض شمالئهم في الػمل.  8,

   ,,040 يقىم بػض اإلاىظفين بأداء الػمل اإلاهلف بهم بشهل غير طليم.  ,,

   ,0480 يخػمد بػض اإلاىظفين بالحضىز للػمل  في وقذ مخأخس.  00

 40,8, 4,08, ,,040, قٌمة الجذر الكامن بعد التدوٌر

 ,,,0,4 ,0,1,0 ,,0040 التً ٌفسرها كل عامل مستخرج نسبة التباٌن

 004000 040,8, ,,0040 التراكمىنسبة التباٌن 

 نتائج التحميل الحصائي.: المصدر
  



24 

 

 البحث:التحميل الوصفي لمتغيرات   -14 
 :القيادة األبوية لمتغيرالتحميل الوصفي  -14/1

يتناول ىذا الجزء نتائج التحميل الوصفي الخاص بمتغير القيادة األبوية، وذلك من خالل الجابة عمي  
  ، ويمكن توضيح ذلك من خالل الجدول التالي:لقيادة األبويةعبارة( تغطي أبعاد ا 02)

 (7جدول رقم )
 الوسط الحسابي واإلنحرا  المعياري لمقيادة األبوية

 اإلنحرا  المعياري الحسابي متوسطال أبعاد القيادة األبوية م
 14796 34473 القيادة الخيرة 1
 14787 34467 القيادة األخالقية 2
 14737 3456 القيادة المتسمطة 3

 14715 34499 المتوسط الكمي لمقيادة األبوية
المرتبة األولي  كأحد أبعاد القيادة األبوية يحتلأن ُبعد القيادة المتسمطة  من خالل الجدول السابق يتضح

( 5,325أتي ُبعد القيادة الخيرة في المرتبة الثانية بمتوسط )ي(، و 2,252( وانحراف معياري )5,36بمتوسط )
( وانحراف 5,362ُبعد القيادة األخالقية في المرتبة األخيرة بمتوسط ) يأتي(، وأخيرًا 2,226وانحراف معياري )

ط حة الضرائب العقارية محل الدراسة، كما يتضح أن المتوس( وفقًا التجاىات العاممين في مصم2,222معياري )
( الوضع الذي يشير إلي إرتفاع 34499الجمالي لمستوي القيادة األبوية في مصمحة الضرائب العقارية بمغ )

 في مصمحة الضرائب العقارية محل الدراسة.مستوي القيادة األبوية 
 :سموكيات العمل لمتغيرالتحميل الوصفي  -14/3

يتناول ىذا الجزء نتائج التحميل الوصفي الخاص بمتغير سموكيات العمل، وذلك من خالل الجابة عمي  
 عبارة( تغطي أبعاد سموكيات العمل، ويمكن توضيح ذلك من خالل الجدول التالي:  02)

 (8جدول رقم )
 الوسط الحسابي واإلنحرا  المعياري لسموكيات العمل

 اإلنحرا  المعياري المتوسط الحسابي أبعاد سموكيات العمل م
 2,200 5,22 سموك العمل 1
 2,223 5,623 سموك صوت العاممين 2
 0,200 5,303 السموك المنحرف 3

 14817 34723 المتوسط الكمي لسموكيات العمل

 نتائج التحميل الحصائي.: المصدر           
 3333الدرجة متوسطة، ومن  3333إلي أقل من  3332الدرجة منخفضة، ومن  3333إلي أقل من  -1، من 1333= 1/3 -5*طول الفئة= 

 فأكثر الدرجة مرتفعة.
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( وانحراف معياري 5,22حتل المرتبة األولي بمتوسط )يأن ُبعد سموك المساعدة  من خالل الجدول السابق
(، 2,223ف معياري )( وانحرا5,623أتي ُبعد سموك صوت العاممين في المرتبة الثانية بمتوسط )ي(، و 2,200)

( وفقًا 0,200( وانحراف معياري )5,303أتي في المرتبة األخيرة بمتوسط )يوأخيرًا متغيرات ُبعد السموك المنحرف 
يتضح أن المتوسط الجمالي لمستوي  ، كما التجاىات العاممين في مصمحة الضرائب العقارية محل الدراسة

ع الذي يشير إلي الوض(، 2,222( بانحراف معياري )5,205)في مصمحة الضرائب العقارية بمغ سموكيات العمل 
 .من وجية نظر العاممين في مصمحة الضرائب العقارية محل الدراسة مستوي سموكيات العمل مرتفعة أن 
 تحميل االرتباط لمتغيرات الدراسة  -15

( بين متغيرات الدراسة عدا المتغيرات الديموجرافية، وذلك Pearsonتم حساب معامل االرتباط البسيط )بيرسون  
لمتعرف عمي قوة واتجاه ومعنوية العالقة بين متغيرات الدراسة. فكمما اقتربت قيمة معامل االرتباط من الواحد الصحيح كمما 

وتدل الشارة السالبة عمي دل ذلك عمي قوة االرتباط بين المتغيرين، في حين تدل الشارة الموجبة عمي أن العالقة طردية 
 ( مصفوفة معامالت االرتباط بين أبعاد القيادة األبوية وأبعاد سموكيات العمل.2ويوضح الجدول رقم ) أن العالقة عكسية.

 (9جدول رقم )
 مصفوفة معامالت االرتباط بين أبعاد متغيرات الدراسة

 ألابػاد
القيادة 

 الخيرة

القيادة 

 ألاخالقيت

القيادة 

 اإلادظلعت

طلىك 

 اإلاظاغدة

طلىك ضىث 

 الػاملين

الظلىك 

 اإلاىدسف

      1  القيادة الخيرة
     1 **88888  القيادة ألاخالقيت

    1 **887,1 **88787  القيادة اإلادظلعت

   1 **,,886 **88787 **88697  طلىك اإلاظاغدة
  1 **88880 **88597 **88660 **88680  طلىك ضىث الػاملين

 1 **88770 **88770 **88500 **88608 **88608  اإلاىدسفالظلىك 
 مفسدة 500** ن =  0,0,** حشير ئلي مػامل الازجباط ذي داللت ئخطائيت غىد 0,0,** حشير ئلي مػامل داللت ئخطائيت غىد      اإلاطدز: هخائج الخدليل ؤلاخطائي 

 

 :يأتي الدراسة مامتغيرات أبعاد ويتضح من مصفوفة معامالت االرتباط بين جميع 
، 2,222وجود عالقة ارتباط طردية معنوية بين أبعاد القيادة األبوية، وتراوحت معامالت االرتباط بين ) -0

ي (، حيث بمغت قيمة معامل االرتباط بين ُبعد2,20( وجميعيا دالة إحصائيًا عند مستوي معنوية )2,222
(، وأخيرًا 2,222دي القيادة الخيرة والقيادة المتسمطة )(، وبين ُبع2,222القيادة الخيرة والقيادة األخالقية )

(، ومن جية أخري تخكد 2,230تسمطة )بمغت قيمة معامل االرتباط بين ُبعدي القيادة األخالقية والقيادة الم
ىذه العالقة االرتباطية عمي صدق العبارات في قياس أبعاد القيادة األبوية في مصمحة الضرائب العقارية 

 سة وأنيا مرتبطة ارتباطًا حقيقيًا غير راجع لمصدفة، وأنيا متسقة مع األبعاد الداخمية في تمثيميا.محل الدرا
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، 2,220وجود عالقة ارتباط طردية معنوية بين أبعاد سموكيات العمل، وتراوحت معامالت االرتباط بين ) -0
سموك  ياالرتباط بين ُبعد(، حيث بمغت قيمة معامل 2,20( وجميعيا دالة إحصائيًا عند مستوي )2,220

(، 2,225(، وبين ُبعدي سموك المساعدة والسموك المنحرف )2,220وسموك صوت العاممين )المساعدة 
ومن جية (، 2,220وكذلك بمغت قيمة معامل االرتباط بين ُبعدي سموك صوت العاممين والسموك المنحرف )

أبعاد سموكيات العمل في مصمحة الضرائب تخكد ىذه العالقة االرتباطية عمي صدق العبارات في قياس 
العقارية محل الدراسة وأنيا مرتبطة ارتباطًا حقيقيًا غير راجع لمصدفة، وأنيا متسقة مع األبعاد الداخمية في 

 تمثيميا.
 يرتبط ُبعد القيادة الخيرة كأحد أبعاد القيادة األبوية ارتباطًا طرديًا ذو داللة إحصائية مع جميع أبعاد سموكيات -5

(، وُبعد 2,622العمل حيث بمغت قيمة معامل االرتباط بين القيادة الخيرة وكل من ُبعد سموك المساعدة )
 (. 2,602(، وُبعد السموك المنحرف )2,620سموك صوت العاممين )

 يرتبط ُبعد القيادة األخالقية كأحد أبعاد القيادة األبوية ارتباطًا طرديًا ذو داللة إحصائية مع جميع أبعاد -3
سموكيات العمل حيث بمغت قيمة معامل االرتباط بين القيادة األخالقية وكل من ُبعد سموك المساعدة 

 (. 2,602(، وُبعد السموك المنحرف )2,665(، وُبعد سموك صوت العاممين )2,222)
جميع أبعاد يرتبط ُبعد القيادة المتسمطة كأحد أبعاد القيادة األبوية ارتباطًا طرديًا ذو داللة إحصائية مع  -3

سموكيات العمل حيث بمغت قيمة معامل االرتباط بين القيادة المتسمطة وكل من ُبعد سموك المساعدة 
 (.2,355(، وُبعد السموك المنحرف )2,322(، وُبعد سموك صوت العاممين )2,633)

أبعاد كل من القيادة األبوية   وفي ضوء ما تقدم، يتضح أن ىناك إرتباطًا طرديًا ذو داللة إحصائية بين 
سوف يتضح من خالل سموكيات العمل، إال أن تأثير كل ُبعد من أبعاد القيادة األبوية في سموكيات العمل و 

 .تطبيق أسموب تحميل النحدار المتعدد
 البحث:ومناقشة نتائج اختبار فروض تحميل   -16

الدراسة، كما دراسة العالقة القيادة األبوية )كمتغير يتم تحميل نتائج الدراسة الميدانية واختبار فرضيات  
  .مستقل( وبين سموكيات العمل)كمتغير تابع( بصورة إجمالية
( الختبار الفرض األول، والفرض F-Test ،T-Testاستخدمت الباحثة االختبارات المعممية مثل اختباري )

من األساليب الحصائية التي تستخدم لمقارنة عينتين  T-Testالثاني من الدراسة الحالية، ويعتبر اختبار 
مستقمتين، ولذلك تم استخدامو لممقارنة بين مكان العمل من حيث )منطقة القاىرة ومنطقة الجيزة(، والنوع من حيث 

من األساليب الحصائية التي تستخدم لممقارنة بين ثالث عينات  F-Test)الذكر، واألنثي( كما يعتبر اختبار 
 T-Test%، وفيما يمي نتائج اختبار 3عند مستوي معنوي  F-Testقمة أو أكثر، وقد استخدام اختبار مست

لتأثير )العمر، المخىل العممي، الوظيفة الحالية، سنوات الخدمة(  F-Testبالنسبة )مكان العمل و النوع(، واختبار 
 خالل مناقشة الموضوعات التالية: ، وذلك لإلجابة عمي تساخالت الدراسة منفي أبعاد القيادة األبوية
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في مصمحة الضرائب العقارية فيما يتعمق بمستوي ممارسة القيادات  العامميناالختالفات بين إدراكات  -16/1
اإلدارية لسموك القيادة األبوية وفقًا الختال  خصائصيم الديموجرافية )مكان العمل، النوع، العمر، المؤىل 

األول  تقدم الباحثة في ىذا الجزء من التحميل الجابة عمي التساخلالعممي، الوظيفة الحالية، سنوات الخدمة(.
بين إدراكات المستقصي منيم في مصمحة  "ىل توجد إختالفات ذات داللة إحصائية لمدراسة والذي ينص عمي:

الضرائب العقارية فيما يتعمق بمستوي ممارسة القيادات اإلدارية لسموك القيادة األبوية وفقًا الختال  
 ؟".مي، الوظيفة الحالية، سنوات الخدمةخصائصيم الديموجرافية )مكان العمل، النوع، العمر، المؤىل العم

ختالفات ذات داللة إحصائية بين إتوجد  ال"  يكون ذلك عن طريق اختبار الفرض األول في الدراسة الحالية:
إدراكات المستقصي منيم في مصمحة الضرائب العقارية فيما يتعمق بمستوي ممارسة القيادات اإلدارية لسموك 

الختال  خصائصيم الديموجرافية )مكان العمل، النوع، العمر، المؤىل العممي، الوظيفة القيادة األبوية وفقًا 
 الحالية، سنوات الخدمة".

 أبعاد القيادة األبوية وفقًا لمكان العمل االختبارات اإلحصائية نحو -16/1/1
كعينتين مستقمتين  T-Testمنطقة القاىرة ومنطقة الجيزة تم إجراء اختبار الختبار معنوية الفروق بين  

 ( اآلتي:02مصحوبًا باختبار لفين )االختبار المتجانس( وتظير نتائج ىذا االختبار في الجدول رقم )
 (11جدول رقم )

 القيادة األبوية وفقًا لمكان العمل نحو أبعاد T-Testنتائج اختبار 

 أبعاد القيادة األبوية
 الجيزةب مكان العمل القاىرةب مكان العمل

T.Test 
مستوي 
 المعنوية

الداللة 
 االنحرا  المتوسط االنحرا  المتوسط اإلحصائية

 معنوي **14111 34399 14697 34611 14867 34327 القيادة الخيرة
 معنوي *14136 24111 14695 34552 14866 34611 القيادة األخالقية
 معنويغير  14141 14481 14656 34616 14812 34511 القيادة المتسمطة

 معنوي *14112 24536 14617 34592 14795 34411 إجمالي القيادة األبوية
 . (T.Testوفقاً الختبار ت ) %5* داللة إحصائية عند مستوي                               المصدر: نتائج التحميل اإلحصائي  
 (.T-Test% وفقاً )1** داللة إحصائية عند مستوي 

في وجود اختالفات جوىرية ذات داللة إحصائية بين إدارك )مكان العمل  السابقويتضح من الجدول  
الجيزة( نحو أبعاد القيادة األبوية، ونحو كل متغير من متغيرات القيادة األبوية )القيادة في مكان العمل  –القاىرة 

إدراكًا ألبعاد أكثر الخيرة، القيادة األخالقية، القيادة المتسمطة( عمي حدة حيث كانت فئة مكان العمل في الجيزة 
( معنوية عند مستوي داللة إحصائية أقل T-Testمن فئة مكان العمل في القاىرة، حيث أن قيمة )القيادة األبوية 

 ، كما ال تويجد إختالفات جوىرية بين إدراك مكان العمل بالقاىرة ومكان العمل بالجيزة لُبعد القيادة المتسمطة.%3من 
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 لمنوعأبعاد القيادة األبوية وفقًا  االختبارات اإلحصائية نحو -16/1/2
كعينتين مستقمتين مصحوبًا  T-Testالختبار معنوية الفروق بين الذكور والناث تم إجراء اختبار 

 ( اآلتي:00باختبار لفين )االختبار المتجانس( وتظير نتائج ىذا االختبار في الجدول رقم )
 (11جدول رقم )

 القيادة األبوية وفقًا لمنوع نحو أبعاد T-Testنتائج اختبار 

 القيادة األبويةأبعاد 
 أنثي ذكر

T.Test  مستوي
 المعنوية

الداللة 
 االنحرا  المتوسط االنحرا  المتوسط اإلحصائية

 غير معنوي 14356 14923 14775 34517 14812 34438 القيادة الخيرة
 غير معنوي 14437 14779 14814 34514 14774 34439 القيادة األخالقية
 غير معنوي 14111 14611 14773 34488 14716 34614 القيادة المتسمطة

 غير معنوي 14935 14182 14727 34512 14717 34496 إجمالي القيادة األبوية
 (. T.Test% وفقاً الختبار ت )5* داللة إحصائية عند مستوي                               المصدر: نتائج التحميل اإلحصائي  
 (.T-Test% وفقاً )1** داللة إحصائية عند مستوي 

 -الذكور ختالفات جوىرية ذات داللة إحصائية بين إدارك )إوجود عدم  السابقويتضح من الجدول  
األخالقية،  ( نحو أبعاد القيادة األبوية، ونحو كل متغير من متغيرات القيادة األبوية )القيادة الخيرة، القيادةالناث

ة الناث أكثر إدراكًا ألبعاد القيادة األبوية من فئة الذكور، حيث أن القيادة المتسمطة( عمي حدة، حيث كانت فئ
   %. 3( غير معنوية عند مستوي داللة إحصائية أكبر من T-Testقيمة )

 لمفئة العمرية أبعاد القيادة األبوية وفقاً  االختبارات اإلحصائية نحو -16/1/3
لتحديد االختالفات بين اتجاىات المستقصي منيم نحو أبعاد القيادة األبوية ونحو كل متغير من متغيرات  

القيادة األبوية )القيادة الخيرة، القيادة األخالقية، القيادة المتسمطة( عمي حدة، وذلك وفقًا لمفئة العمرية، قامت 
)كمقياس لمنزعة المركزية( الحسابي  الوسط كل من الحصائي باستخدامالوصفي الباحثة بتطبيق أسموب 

التباين أحادي االتجاه تحميل تطبيق أسموب قيام الباحثة ببالضافة إلي )كمقياس لمتشتت(، واالنحراف المعياري 
One- Way Anova  التالي: (00)الجدول رقم ب النتائج كما ىو موضحجاءت حيث 

 اآلتية:( يتضح النتائج 12ومن خالل الجدول رقم )  
، وقد أكد الوصف الحصائي 2,23( معنوية عند مستوي داللة إحصائية أقل من Fحيث أن قيمة ) 

سنة فأكثر( بالنسبة لكل ُبعدي القيادة األبوية )القيادة الخيرة،  32لمبيانات عمي أن ىذه االختالفات لصالح الفئات )
كًا ألبعاد القيادة األبوية عن باقي الفئات األخري، كما أنو ال القيادة األخالقية، القيادة المتسمطة( وأنيم األكثر إدرا

 يوجد إختالفات جوىرية بين إدراك الفئات المختمفة لمفئة العمرية بالنسبة لُبعد القيادة األخالقية. 
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 (12جدول رقم )
 نحو أبعاد القيادة األبوية وفقًا لمفئة العمرية  F-Testاختبار نتائج 

 أبعاد
 سنة فأكثر 51 سنة 51أقل من  سنة 41أقل من  سنة 31أقل من 

F  مستوي
 المعنوية

الداللة 
 االنحرا  المتوسط االنحرا  المتوسط االنحرا  المتوسط االنحرا  المتوسط اإلحصائية

 معنوي *2,203 5,332 2,632 5,600 2,203 5,322 2,230 5,536 0,502 5,055 القيادة الخيرة

غير  2,223 0,052 2,606 5,326 2,232 5,350 2,222 5,523 0,502 5,032 القيادة الخالقية
 معنوي

 معنوي *2,203 5,322 2,602 5,622 2,620 5,362 2,222 5،352 0,503 5,006 القيادة المتسمطة
إجمالي القيادة 

 معنوي *2,203 5.022 2,332 5,650 2,623 5,360 2,622 5,302 0,023 5,020 األبوية 

 (. T.Test% وفقاً الختبار ت )5* داللة إحصائية عند مستوي                               المصدر: نتائج التحميل اإلحصائي  
 (.T-Test% وفقاً )1** داللة إحصائية عند مستوي 

 لممؤىل العمميأبعاد القيادة األبوية وفقًا  واالختبارات اإلحصائية نح -16/1/4
لتحديد االختالفات بين اتجاىات المستقصي منيم نحو أبعاد القيادة األبوية ونحو كل متغير من متغيرات   

القيادة األبوية )القيادة الخيرة، القيادة األخالقية، القيادة المتسمطة( عمي حدة، وذلك وفقًا لممخىل العممي، قامت 
الوسط الحسابي )كمقياس لمنزعة المركزية(  الباحثة بتطبيق أسموب الوصف الحصائي باستخدام كل من

تحميل التباين أحادي االتجاه  واالنحرافات المعياري )كمقياس لمتشتت(،  بالضافة إلي قيام الباحثة بتطبيق أسموب
One- Way Anova ( التالي:05حيث جاءت النتائج كما ىو موضح بالجدول رقم ) 

 (13جدول رقم )
 نحو أبعاد القيادة األبوية وفقًا لممؤىل العممي  F-Testاختبار نتائج 

 أبعاد
 دراسات عميا جامعي فوق المتوسط متوسط

F  مستوي
 المعنوية

الداللة 
 االنحرا  المتوسط االنحرا  المتوسط االنحرا  المتوسط االنحرا  المتوسط اإلحصائية

غير  2,020 0,652 2,232 5,552 2,203 5,523 2,303 5,322 2.222 5,325 القيادة الخيرة
 معنوي

غير  2,060 0,202 2,232 5,332 2,222 5,563 2,356 5,322 2,622 5,326 القيادة الخالقية
 معنوي

 معنوي *2,220 3,235 0,223 5,353 2,252 5,306 2,352 5,602 2,323 5,236 القيادة المتسمطة
إجمالي القيادة 

 معنوي *2,230 0,222 2,205 5,352 2,253 5,520 2,305 5,302 2,326 5,652 األبوية 
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 ( يتضح النتائج اآلتية:13ومن خالل الجدول رقم )  
، وقد أكد الوصف الحصائي 2,23( معنوية عند مستوي داللة إحصائية أقل من Fحيث أن قيمة ) 

القيادة األبوية لمبيانات عمي أن ىذه االختالفات لصالح فئات المخىل العممي )المخىل المتوسط( بالنسبة لكل أبعاد 
د القيادة األبوية عن فئتي )المخىل )القيادة الخيرة، القيادة األخالقية، القيادة المتسمطة( وأنيم األكثر إدراكًا ألبعا

فوق المتوسط، جامعي، دراسات عميا(، كما أنو ال يوجد إختالفات جوىرية بين إدراك الفئات المختمفة لممخىل 
 العممي بالنسبة لُبعدي )القيادة الخيرة، القيادة األخالقية(.  

 لموظيفة الحاليةأبعاد القيادة األبوية وفقًا  االختبارات اإلحصائية نحو -16/1/5
لتحديد االختالفات بين اتجاىات المستقصي منيم نحو أبعاد القيادة األبوية ونحو كل متغير من متغيرات  

، قامت لموظيفة الحاليةالقيادة األبوية )القيادة الخيرة، القيادة األخالقية، القيادة المتسمطة( عمي حدة، وذلك وفقًا 
الباحثة بتطبيق أسموب الوصف الحصائي باستخدام كل من الوسط الحسابي )كمقياس لمنزعة المركزية( 
واالنحرافات المعياري )كمقياس لمتشتت(،  بالضافة إلي قيام الباحثة بتطبيق أسموب تحميل التباين أحادي االتجاه 

One- Way Anova  ( التالي:03قم )حيث جاءت النتائج كما ىو موضح بالجدول ر 
 (14جدول رقم )

 نحو أبعاد القيادة األبوية وفقًا لموظيفة الحالية  F-Testاختبار نتائج 

 أبعاد
داريين باحث مأمور  صرا  كتبو وا 

F  مستوي
 المعنوية

الداللة 
 االنحرا  المتوسط االنحرا  المتوسط االنحرا  المتوسط االنحرا  المتوسط اإلحصائية

 معنوي 2,233 0,202 2,602 5,360 2,223 5,656 2,606 5,652 2,222 5,535 الخيرةالقيادة 

 معنوي 2,202 5,520 2,602 5,350 2,250 5,662 2,322 5,652 2,263 5,552 القيادة الخالقية

 معنوي 2,233 0,253 2,350 5,602 2,222 5,203 2,355 5,362 2,255 5,333 القيادة المتسمطة

إجمالي القيادة 
 معنوي 2,252 0,236 2,306 5,323 2,622 5,623 2,320 5,322 2,223 5,523 األبوية 

 (. T.Test% وفقاً الختبار ت )5* داللة إحصائية عند مستوي                               المصدر: نتائج التحميل اإلحصائي  
 (.T-Test% وفقاً )1** داللة إحصائية عند مستوي 

وجود إختالفات جوىرية ذات داللة إحصائية بين إدراك )مأمور، باحث، كتبو  ويتضح من الجدول السابق
درايين، صراف( نحو أبعاد القيادة األبوية، ونحو كل متغير من متغيرات القيادة األبوية )القيادة الخيرة، القيادة  وا 

درايين أكثر إدراكًا ألبعاد القيادة األبوية من فئة األخالقية، القيادة المتسمطة( عمي حدة، حيث كانت فئة كتبو  وا 
 .2,23( معنوية عند مستوي داللة إحصائية أقل من F)مأمور، باحث، صراف(، حيث أن قيمة )
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 لسنوات الخدمةأبعاد القيادة األبوية وفقًا  االختبارات اإلحصائية نحو -16/1/6
لتحديد االختالفات بين اتجاىات المستقصي منيم نحو أبعاد القيادة األبوية ونحو كل متغير من متغيرات  

القيادة األبوية )القيادة الخيرة، القيادة األخالقية، القيادة المتسمطة( عمي حدة، وذلك وفقًا لسنوات الخدمة، قامت 
الوسط الحسابي )كمقياس لمنزعة المركزية( الباحثة بتطبيق أسموب الوصف الحصائي باستخدام كل من 

واالنحرافات المعياري )كمقياس لمتشتت(،  بالضافة إلي قيام الباحثة بتطبيق أسموب تحميل التباين أحادي االتجاه 
One- Way Anova ( التالي:03حيث جاءت النتائج كما ىو موضح بالجدول رقم ) 

 (15جدول رقم )
 لسنوات الخدمةنحو أبعاد القيادة األبوية وفقًا   F-Testاختبار نتائج 

 أبعاد
سنوات إلً  0,من  سنوات 0,أقل من 

 سنة ,,
 00سنة إلً  ,,من 

 سنة 00أكثر من  سنة
F  مستوي

 المعنوية
الداللة 
 االنحرا  المتوسط االنحرا  المتوسط االنحرا  المتوسط االنحرا  المتوسط اإلحصائية

 معنوي 2,220 3,022 2,602 5,652 2,236 5,335 2,656 5,330 0,233 5,032 القيادة الخيرة

 معنوي 2,252 0,235 2,322 5,656 2,200 5,322 2,622 5,322 0,222 5,026 القيادة الخالقية
 معنوي 2,222 5,250 2,323 5,223 2,222 5,353 2,360 5,322 0,222 5,522 القيادة المتسمطة
إجمالي القيادة 

 معنوي 2,223 3,523 2,302 5,632 2,255 5,306 2,325 5,323 0,253 5,032 األبوية 

 (. T.Test% وفقًا الختبار ت )5المصدر: نتائج التحميل اإلحصائي                                * داللة إحصائية عند مستوي 
 (.T-Test% وفقاً )1** داللة إحصائية عند مستوي 

، وقد أكد الوصف 2,23( معنوية عند مستوي داللة إحصائية أقل من Fأن قيمة ) من الجدول السابق تبين 
سنة، أكثر من  02سنة إلي  03الحصائي لمبيانات عمي أن ىذه االختالفات لصالح فئتي سنوات الخدمة )من 

خالقية، القيادة المتسمطة( وأنيم األكثر إدراكًا )القيادة الخيرة، القيادة األسنة( بالنسبة لكل أبعاد القيادة األبوية 02
 سنة(. 03سنوات إلي  02سنوات، من  02عن فئتي سنوات الخدمة )أقل من ألبعاد القيادة األبوية 

  
وفقًا لبعض المتغيرات الديموجرافية  فرض العدم وقبول الفرض البديلوفي ضوء ما تقدم فقد تقرر رفض  

 T.Testأظير اختبار وذلك بعد أن  سنوات الخدمة()مكان العمل، العمر، المؤىل العممي، الوظيفة الحالية، 
أظير نموذج تحميل التباين أن ىناك اختال  جوىري عند مستوي وفقًا لمكان العمل كعينتين مستقمتين، كما 

  بصورة إجمالية. F.Testفقًا الختبار %( و 5%( أو )1داللة إحصائية )
قبول نفس فرض العدم وفقًا لبعض المتغيرات الديموجرافية )النوع(، وذلك بعد  ومن ناحية أخري فقد تم 
عدم وجود اختال  جوىري عند مستوي داللة وفقًا لمكان العمل كعينتين مستقمتين  T.Testاختبار أظير أن 

في اتجاىات العاممين نحو القيادة األبوية وفقًا الختال   T.Test%( وفقًا الختبار 5%( أو )1إحصائية )
  .خصائصيم الديموجرافية
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االختالفات بين إدراكات العاممين في مصمحة الضرائب العقارية فيما يتعمق بمستوي سموكيات العمل  -16/2
ًا الختال  خصائصيم الديموجرافية )مكان العمل، النوع، العمر، المؤىل العممي، الوظيفة الحالية، سنوات وفق

 الخدمة(.

"ىل توجد  لمدراسة والذي ينص عمي: الثانيتقدم الباحثة في ىذا الجزء من التحميل الجابة عمي التساخل 
بين إدراكات المستقصي منيم في مصمحة الضرائب العقارية فيما يتعمق بمستوي  إختالفات ذات داللة إحصائية

وفقًا الختال  خصائصيم الديموجرافية )مكان العمل، النوع، العمر، المؤىل العممي، الوظيفة  سموكيات العمل
 الحالية، سنوات الخدمة؟".

ختالفات ذات داللة إحصائية بين إتوجد  ال"  في الدراسة الحالية: الثانييكون ذلك عن طريق اختبار الفرض 
وفقًا الختال   سموكيات العملإدراكات المستقصي منيم في مصمحة الضرائب العقارية فيما يتعمق بمستوي 

 خصائصيم الديموجرافية )مكان العمل، النوع، العمر، المؤىل العممي، الوظيفة الحالية، سنوات الخدمة".
 وفقًا لمكان العمل سموكياتأبعاد  حواالختبارات اإلحصائية ن -16/2/1

كعينتين  T.Testاختبار معنوية الفروق بين مكان العمل في القاىرة ومكان العمل في الجيزة تم إجراء  الختبار
 ( اآلتي:06مستقمتين مصحوبًا باختبار لفين )االختبار المتجانس( وتظير نتائج ىذا االختبار في الجدول رقم )

 (16جدول رقم )
 سموكيات العمل وفقًا لمكان العمل نحو أبعاد T-Testنتائج اختبار 

 أبعاد سموكيات العمل
 بالجيزة مكان العمل بالقاىرة مكان العمل

T.Test  مستوي
 المعنوية

الداللة 
 االنحرا  المتوسط االنحرا  المتوسط اإلحصائية

 معنوي ,0400 40,0,- ,,040 ,4,0, ,,,04 4808, سموك المساعدة
 معنوي ,,040 ,,,04- ,0400 4080, ,,048 ,4,8, سموك صوت العاممين
 معنوي ,,040 0,,04- 04,00 40,0, 40,8, ,4,8, السموك المنحر 

 معنوي ,0400 ,0488- 04000 48,0, ,,,04 8,,4, سموكيات العمل
 (. T.Test% وفقاً الختبار ت )5إحصائية عند مستوي * داللة                               المصدر: نتائج التحميل اإلحصائي  
 (.T-Test% وفقاً )1** داللة إحصائية عند مستوي 

في وجود اختالفات جوىرية ذات داللة إحصائية بين إدارك )مكان العمل  السابقويتضح من الجدول  
 سموكيات العمل، ونحو كل متغير من متغيرات سموكيات العملالجيزة( نحو أبعاد في مكان العمل  –القاىرة 

حيث كانت فئة مكان العمل في الجيزة  ،( عمي حدةسموك المساعدة، سموك صوت العاممين، السموك المنحرف)
( معنوية عند مستوي T-Testمن فئة مكان العمل في القاىرة، حيث أن قيمة ) سموكيات العملإدراكًا ألبعاد أكثر 

 .%3ن داللة إحصائية أقل م
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 لمنوعوفقًا  سموكيات العملأبعاد  االختبارات اإلحصائية نحو -16/2/2
كعينتين مستقمتين مصحوبًا باختبار  T.Testاختبار لناث تم إجراء امعنوية الفروق بين الذكور و  الختبار 

 ( اآلتي:03لفين )االختبار المتجانس( وتظير نتائج ىذا االختبار في الجدول رقم )
 (17جدول رقم )

 سموكيات العمل وفقًا لمنوع نحو أبعاد T-Testنتائج اختبار 

 أنثي ذكر أبعاد سموكيات العمل
T.Test 

مستوي 
 المعنوية

الداللة 
 االنحرا  المتوسط االنحرا  المتوسط اإلحصائية

 غير معنوي 0,,04 ,04,0- ,,048 ,4,0, 040,0 4,00, سموك المساعدة
 غير معنوي ,0400 ,04,8 04800 4000, ,,040 40,8, سموك صوت العاممين
 غير معنوي 040,0 ,,,04- ,400, 0,,4, 4000, ,,,4, السموك المنحر 

 غير معنوي ,,,04 ,0408- 048,0 4000, ,0480 4000, سموكيات العمل
 (. T.Testوفقاً الختبار ت ) %5* داللة إحصائية عند مستوي                               المصدر: نتائج التحميل اإلحصائي  
 (.T-Test% وفقاً )1** داللة إحصائية عند مستوي 

 -الذكور وجود اختالفات جوىرية ذات داللة إحصائية بين إدارك )عدم  السابقويتضح من الجدول  
سموك المساعدة، سموك ) سموكيات العمل، ونحو كل متغير من متغيرات سموكيات العمل( نحو أبعاد الناث

من فئة  سموكيات العملإدراكًا ألبعاد أكثر  الناثحيث كانت فئة  ،( عمي حدةصوت العاممين، السموك المنحرف
 .%3من  أكبرمعنوية عند مستوي داللة إحصائية غير ( T-Test، حيث أن قيمة )الذكور

 العمريةوفقًا  سموكيات العملأبعاد  االختبارات اإلحصائية نحو -16/2/3
لتحديد االختالفات بين اتجاىات المستقصي منيم نحو أبعاد جودة حياة العمل ونحو كل متغير من  

عمي حدة، وذلك وفقًا لمفئة ( سموك المساعدة، سموك صوت العاممين، السموك المنحرف) سموكيات العملمتغيرات 
)كمقياس لمنزعة الحسابي  طالعمرية، قامت الباحثة بتطبيق أسموب الوصفي الحصائي باستخدام كل من الوس

)كمقياس لمتشتت(، بالضافة إلي قيام الباحثة بتطبيق أسموب تحميل التباين أحادي واالنحراف المعياري المركزية( 
 التالي (02)حيث جاءت النتائج كما ىو موضح بالجدول رقم  One- Way Anovaاالتجاه 
، وقد أكد الوصف 2,23مستوي داللة إحصائية أقل من ( معنوية عند Fمن الجدول السابق تبين أن قيمة ) 

سنة فأكثر( بالنسبة لكل ُبعدي  32سنة،  32الحصائي لمبيانات عمي أن ىذه االختالفات لصالح فئتي )أقل من 
سموكيات العمل )سموك المساعدة، سموك صوت العاممين، السموك المنحرف( وأنيم األكثر إدراكًا ألبعاد سموكيات 

باقي الفئات األخري، كما أنو ال يوجد إختالفات جوىرية بين إدراك الفئات المختمفة لمفئة العمرية العمل عن 
 بالنسبة لُبعدي )سموك صوت العاممين، السموك المنحرف(.
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 (18جدول رقم )
 وفقًا لمفئة العمرية سموكيات العملنحو أبعاد   F-Testاختبار نتائج 

 أبعاد
 سنة فأكثر 51 سنة 51أقل من  سنة 41أقل من  سنة 31أقل من 

F  مستوي
 المعنوية

الداللة 
 االنحرا  المتوسط االنحرا  المتوسط االنحرا  المتوسط االنحرا  المتوسط اإلحصائية

 معنوي 04000 ,,840 ,0408 4,80, ,0400 ,,,4, ,0400 0,,4, ,,40, ,,40, سموك المساعدة
سموك صوت 
 غير معنوي ,,040 ,04,0 ,,040 ,,40, ,0400 40,0, ,0400 ,,40, 4,00, ,,40, العاممين

 غير معنوي ,0400 04,00 8,,04 ,,40, 4000, ,4,0, ,04,0 0,,4, 4,00, 0,,4, السموك المنحر 

 معنوي 04008 4,08, 04000 4800, ,,048 ,,40, ,,040 ,400, ,4,0, 4008, سموكيات العمل

 (. T.Test% وفقاً الختبار ت )5* داللة إحصائية عند مستوي                               المصدر: نتائج التحميل اإلحصائي  
 (.T-Test% وفقاً )1** داللة إحصائية عند مستوي 

 لممؤىل العمميوفقًا  سموكيات العملأبعاد  االختبارات اإلحصائية نحو -16/2/4
لتحديد االختالفات بين اتجاىات المستقصي منيم نحو أبعاد جودة حياة العمل ونحو كل متغير من  

عمي حدة، وذلك وفقًا ( سموك المساعدة، سموك صوت العاممين، السموك المنحرف) سموكيات العملمتغيرات 
)كمقياس الحسابي  طلممخىل العممي، قامت الباحثة بتطبيق أسموب الوصفي الحصائي باستخدام كل من الوس

)كمقياس لمتشتت(، بالضافة إلي قيام الباحثة بتطبيق أسموب تحميل التباين واالنحراف المعياري لمنزعة المركزية( 
 التالي (02)حيث جاءت النتائج كما ىو موضح بالجدول رقم  One- Way Anovaأحادي االتجاه 

 (19جدول رقم )
 نحو أبعاد سموكيات العمل وفقًا لممؤىل العممي  F-Testاختبار نتائج 

 أبعاد
 دراسات عميا جامعي فوق المتوسط متوسط

F  مستوي
 المعنوية

الداللة 
 االنحرا  المتوسط االنحرا  المتوسط االنحرا  المتوسط االنحرا  المتوسط اإلحصائية

 معنوي 04000 04000 04,80 40,0, ,,,04 ,,40, ,,,04 ,,40, 040,8 8,,4, سموك المساعدة
سموك صوت 
 ,,,04 ,,40, 04880 4000, 04,00 4000, ,0400 ,408, 04000 ,,40, العاممين

غير 
 معنوي

 ,,04 ,04,0 ,,,04 8,,4, ,,,4, ,4,8, ,,048 ,480, ,,048 ,,,4, السموك المنحر 
غير 
 معنوي

 معنوي ,,040 ,,,4, ,0480 ,,40, 0,,04 4,00, 8,,04 0,,4, ,0400 ,,40, سموكيات العمل
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، وقد أكد 2,23( معنوية عند مستوي داللة إحصائية أقل من Fأن قيمة ) الجدول السابق تبينمن  
المتوسط( بالنسبة فوق الوصف الحصائي لمبيانات عمي أن ىذه االختالفات لصالح فئات المخىل العممي )المخىل 

لكل أبعاد سموكيات العمل )سموك المساعدة، سموك صوت العاممين، السموك المنحرف( وأنيم األكثر إدراكًا ألبعاد 
عن فئتي )المخىل المتوسط، جامعي، دراسات عميا(، كما أنو ال يوجد إختالفات جوىرية بين  سموكيات العمل

 (.  سموك صوت العاممين، السموك المنحرفسبة لُبعدي )إدراك الفئات المختمفة لممخىل العممي بالن
 لموظيفة الحاليةوفقًا  سموكيات العملأبعاد  االختبارات اإلحصائية نحو -16/2/5

لتحديد االختالفات بين اتجاىات المستقصي منيم نحو أبعاد جودة حياة العمل ونحو كل متغير من  
وذلك وفقًا  ،( عمي حدةصوت العاممين، السموك المنحرفسموك المساعدة، سموك ) سموكيات العملمتغيرات 

)كمقياس الحسابي  لموظيفة الحالية، قامت الباحثة بتطبيق أسموب الوصفي الحصائي باستخدام كل من الوسط
)كمقياس لمتشتت(، بالضافة إلي قيام الباحثة بتطبيق أسموب تحميل التباين واالنحراف المعياري لمنزعة المركزية( 

 التالي (02)حيث جاءت النتائج كما ىو موضح بالجدول رقم  One- Way Anovaي االتجاه أحاد
 (21جدول رقم )

 نحو أبعاد سموكيات العمل وفقًا لموظيفة الحالية  F-Testاختبار نتائج 

 أبعاد
داريين باحث مأمور  صرا  كتبو وا 

F  مستوي
 المعنوية

الداللة 
 االنحرا  المتوسط االنحرا  المتوسط االنحرا  المتوسط االنحرا  المتوسط اإلحصائية

سموك 
 معنوي 04000 04,00 ,,,04 ,,40, 040,0 ,408, ,,,04 48,0, 4000, ,408, المساعدة

سموك صوت 
 معنوي ,,040 4,00, 040,0 40,0, ,0408 ,4,0, ,,,04 4800, ,04,8 ,,,4, العاممين

السموك 
 معنوي 04000 ,,40, 048,0 0,,4, ,04,0 48,0, 040,0 ,,,4, 4000, ,,,4, المنحر 

 معنوي ,0400 ,4,0, 04000 40,0, 040,0 40,0, ,,,04 40,0, ,400, 4,00, سموكيات العمل
 (. T.Test% وفقاً الختبار ت )5* داللة إحصائية عند مستوي                               المصدر: نتائج التحميل اإلحصائي  

 (.T-Test% وفقاً )1إحصائية عند مستوي ** داللة 
وجود إختالفات جوىرية ذات داللة إحصائية بين إدراك )مأمور، باحث، كتبو السابق ويتضح من الجدول 

درايين، صراف( نحو أبعاد  سموك المساعدة، ) سموكيات العمل، ونحو كل متغير من متغيرات سموكيات العملوا 
درايين أكثر إدراكًا ألبعاد فسموك صوت العاممين، السموك المنحر  سموكيات ( عمي حدة، حيث كانت فئة كتبو وا 

 .2,23( معنوية عند مستوي داللة إحصائية أقل من F(، حيث أن قيمة )مأمور، باحث، صرافمن فئة ) العمل
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 سنوات الخدمةلأبعاد سموكيات العمل وفقًا  االختبارات اإلحصائية نحو -16/2/6
لتحديد االختالفات بين اتجاىات المستقصي منيم نحو أبعاد جودة حياة العمل ونحو كل متغير من  

وذلك وفقًا  ،( عمي حدةسموك المساعدة، سموك صوت العاممين، السموك المنحرف) سموكيات العملمتغيرات 
)كمقياس الحسابي  طلسنوات الخدمة، قامت الباحثة بتطبيق أسموب الوصفي الحصائي باستخدام كل من الوس

)كمقياس لمتشتت(، بالضافة إلي قيام الباحثة بتطبيق أسموب تحميل التباين واالنحراف المعياري لمنزعة المركزية( 
 التالي (00)حيث جاءت النتائج كما ىو موضح بالجدول رقم  One- Way Anovaأحادي االتجاه 

 (21جدول رقم )
 وفقًا لسنوات الخدمة سموكيات العملنحو أبعاد   F-Testاختبار نتائج 

 أبعاد
سنوات إلً  0,من  سنوات 0,أقل من 

 سنة ,,
 00سنة إلً  ,,من 

 سنة 00أكثر من  سنة
F  مستوي

 المعنوية
الداللة 
 اإلحصائية

 االنحرا  المتوسط االنحرا  المتوسط االنحرا  المتوسط االنحرا  المتوسط

سموك 
 معنوي 04000 ,480, ,04,8 ,400, ,0480 48,0, ,0400 4,00, 4,00, ,,48, المساعدة

سموك صوت 
 معنوي 040,0 4008, ,,040 ,,40, 048,8 4000, 0,,04 ,480, ,400, 4,00, العاممين

السموك 
 معنوي 04000 ,,40, ,04,0 40,0, ,400, 0,,4, 04800 4,00, 4000, 0,,4, المنحر 

 معنوي 04000 0,,4, 04800 ,4,0, 048,0 ,,,4, ,,040 40,0, ,408, 4,08, سموكيات العمل
 (. T.Test% وفقاً الختبار ت )5* داللة إحصائية عند مستوي                               المصدر: نتائج التحميل اإلحصائي  
 (.T-Test% وفقاً )1** داللة إحصائية عند مستوي 

، وقد 2,23عند مستوي داللة إحصائية أقل من  ( معنويةFحيث أن قيمة ) من خالل الجدول السابق تبين
 03سنة إلي  02أكد الوصف الحصائي لمبيانات عمي أن ىذه االختالفات لصالح فئتي سنوات الخدمة )من 

)سموك المساعدة، سموك صوت العاممين، السموك  سموكيات العملسنة( بالنسبة لكل أبعاد 02سنة، أكثر من 
 03سنوات، من  02عن فئتي سنوات الخدمة )أقل من المنحرف( وأنيم األكثر إدراكًا ألبعاد سموكيات العمل 

 سنة(. 02سنوات إلي 
 

وفي ضوء ما تقدم فقد تقرر رفض فرض العدم وقبول الفرض البديل وفقًا لبعض المتغيرات الديموجرافية  
 T.Test)مكان العمل، العمر، المؤىل العممي، الوظيفة الحالية، سنوات الخدمة( وذلك بعد أن أظير اختبار 

ىناك اختال  جوىري عند مستوي  وفقًا لمكان العمل كعينتين مستقمتين، كما أظير نموذج تحميل التباين أن
 بصورة إجمالية.  F.Test%( وفقًا الختبار 5%( أو )1داللة إحصائية )
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ومن ناحية أخري فقد تم قبول نفس فرض العدم وفقًا لبعض المتغيرات الديموجرافية )النوع(، وذلك بعد  
ال  جوىري عند مستوي داللة وفقًا لمكان العمل كعينتين مستقمتين عدم وجود اخت T.Testأن أظير اختبار 

في اتجاىات العاممين نحو القيادة األبوية وفقًا الختال   T.Test%( وفقًا الختبار 5%( أو )1إحصائية )
 خصائصيم الديموجرافية.

 سموكيات العمل و  القيادة األبوية العالقة بين أبعاد -16/3
ليذا البحث والذي يتعمق بتحديد نوع  الثالثيناقش ىذا الجزء نتائج التحميل الخاصة بالجابة عمي السخال 

ودرجة العالقة بين القيادة األبوية وسموكيات العمل من وجية نظر العاممين في مصمحة الضرائب العقارية محل 
توجد عالقة ذات داللة إحصائية ال  "ص عميمن فروض الدراسة والذي ين الثالثالدراسة، واختبار صحة الفرض 

ولتحقيق ذلك فقد تم تطبيق ، محل الدراسة وسموكيات العمل"العقارية بين القيادة األبوية بمصمحة الضرائب 
في  سموكيات العملأسموب تحميل النحدار والرتباط المتعدد لمتحقق من نوع ودرجة العالقة بين القيادة األبوية 

بصورة  سموكيات العملمصمحة الضرائب العقارية، وذلك بعرض التحقق من أثر أبعاد القيادة األبوية عمي 
 إجمالية، ويمكن توضيح نتائج تطبيق أسموب تحميل النحدار المتعدد من خالل الجدول التالي:

 (22جدول رقم )
 العملسموكيات القيادة األبوية وبين  أبعادنوع ودرجة العالقة بين 

 (Multiple Regression Analysis)مخرجات تحميل االنحدار المتعدد 

 القيادة األبوية أبعاد
 سموكيات العمل

 معامل االنحدار
Beta  

 معامل االرتباط 
R 

 معامل التحديد
R2 

t المعنوية 

 14111 44278 14514 14717 **14334 القيادة الخيرة
 14111 34374 14514 14717 **14277 القيادة األخالقية
 14111 34619 14413 14635 **14193 القيادة المتسمطة

 R 14749   معامل االرتباط
 R2 14561   معامل التحديد

 1494335 (Fقيمة   المحسوبة )
 351 -3 درجات الحرية

 14111 مستوي الداللة اإلحصائية
   T-Testوفقاً الختبار )ت(  1411**ذو داللة إحصائية عند مستوي معنوية  المصدر: نتائج التحميل الحصائي       

   T-Testوفقاً الختبار )ت(  1415**ذو داللة إحصائية عند مستوي معنوية 
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 ومن خالل الجدول السابق يتضح النتائج اآلتية: 
  ذات داللة إحصائية بين أظيرت نتائج تحميل االنحدار المتعدد أن ىناك عالقةبالنسبة لمنموذج ككل، فقد 

في تمك المصمحة  بين سموكيات العملو في مصمحة الضرائب العقارية محل الدراسة القيادة األبوية  أبعاد
(، Rفي النموذج  % )وفقًا لمعامل االرتباط المتعدد23,2تمثل )مأخوذة بصورة إجمالية( وأن ىذه العالقة 

وىي معنوية عند مستوي معنوية ، 1494335سوبة المح F%(، وبمغت قيمة 36,0) R2حيث بمغت قيمة 
(2,222.) 
  وسموكيات العملبمغت قيمة معامل االنحدار لمعالقة بين ُبعد القيادة الخيرة كأحد أبعاد القيادة األبوية 

  .(3,022وحيث بمغت قيمة ت المحسوبة ) 2,20( وىي معنوية عند مستوي 2,553)
  وسموكيات العمل ُبعد القيادة األخالقية كأحد أبعاد القيادة األبويةبمغت قيمة معامل االنحدار لمعالقة بين 

 (. 5,523وحيث قيمة ت المحسوبة ) 2,20وىي معنوية عند مستوي  (2,022)
 وكيات العملبمغت قيمة معامل االنحدار لمعالقة بين ُبعد القيادة المتسمطة كأحد أبعاد القيادة األبوية وسم 

 (.5.602وحيث قيمة ت المحسوبة ) 2,20( وىي معنوية عند مستوي 2,025)

توجد عالقة ذات داللة إحصائية ال الذي ينص عمي " الثالثوفي ضوء ما تقدم فقد تقرر رفض الفرض 
الذي  وتم قبول الفرض البديل محل الدراسة وسموكيات العمل"،العقارية بين القيادة األبوية بمصمحة الضرائب 

محل الدراسة العقارية توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين القيادة األبوية بمصمحة الضرائب " ينص عمي 
، وذلك بعد أن أظير نموذج تحميل االنحدار المتعدد أن ىناك عالقة جوىرية عند مستوي وسموكيات العمل"
كما تقرر ، سموكيات العملالقيادة القيادة األبوية  أبعادبين   (F-Test)%(  وفقًا الختبار1)داللة إحصائية 

رفض الفرض العدم وقبول الفرض البديل لجميع أبعاد القيادة األبوية )القيادة الخيرة، القيادة األخالقية، القيادة 
كمتغير تابع عند المتسمطة( كمتغيرات مستقمة لوجودة عالقة ذات داللة إحصائية بينيم وبين سموكيات العمل 

 %(.1)مستوي معنوية 
 نتائج البحث -17

 توصمت الباحثة من خالل ىذا البحث إلي مجموعة من النتائج تتمثل فيما يأتي: 
 متعمقة بالقيادة األبوية نتائج  -1
  بصفة عامة، يوجد تواضع في مستوي ممارسة نمط القيادة األبوية في مصمحة الضرائب العقارية محل الدراسة

وفقًا آلراء العاممين. حيث بمغ المتوسط الجمالي لدرجة ممارسة نمط القيادة األبوية بمصمحة الضرائب 
ة أسباب من ضمنيا تدني مستوي (، وتري الباحثة أن ذلك قد يعزي إلي عد5,322العقارية  محل الدراسة )

عرض القادة لعواطفيم الفعمية بشكل يتفق مع مشاعرىم، وكذلك عدم تقديم الدالئل عمي أن معتقداتيم تتوافق 
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مع تصرفاتيم. بالضافة إلي انخفاض مستوي إدراك كيفية تأثير تصرفاتيم عمي اآلخرين، وعدم اصغاء القادة 
 جانب العاممين قبل التوصل إلي أي استنتاج.باىتمام لوجيات النظر المختمفة من 

  توجد عالقة ارتباط طردية ذات داللة إحصائية بين كل ُبعد من األبعاد الثالثة لمقيادة األبوية وبعضيا البعض
 والمتمثمة في )القيادة الخيرة، القيادة األخالقية، القيادة المتسمطة(.

 متعمقة بسموكيات العمل نتائج  -2
  جد تدني في مستوي سموكيات العمل لدي العاممين بالمصمحة الضرائب العقارية محل الدراسة. بصفة عامة، يو

حيث بمغ المتوسط الحسابي لمستوي أبعاد سموكيات العمل في مصمحة الضرائب العقارية محل الدراسة 
يا بمصمحة عدم دعم الدارة العم(.  حيث تري الباحثة أن ذلك قد يرجع إلي عدة أسباب من ضمنيا 5,205)

الضرائب العقارية ماديًا ومعنويًا لمسموك األخالقي من خالل العديد من الفعاليات واألنشطة منيا عمي سبيل 
المثال )مسابقة شيرية لمموظف المثالي، ربط مكافأة باألداء األخالقي العام لممصمحة، منح جوائز إيجابية 

 لمموظفين أصحاب األخالق الحسنة مع إشراك أسرىم. وسمبية لتعزيز السموك األخالقي، إقامة حفمة جماعية
  توجد عالقة ارتباط طردية ذات داللة إحصائية بين كل ُبعد من األبعاد الثالثة لسموكيات العمل وبعضيا

 البعض والمتمثمة في )سموك المساعدة، سموك صوت العاممين، السموك المنحرف(.

 ية وسموكيات العملمتعمقة بالعالقة بين القيادة األبو  نتائج  -3
  ،يوجد ارتباط ذو داللة إحصائية بين جميع أبعاد القيادة األبوية ممتمة في )القيادة الخيرة، القيادة األخالقية

القيادة المتسمطة( مع جميع أبعاد سموكيات العمل، وىذا يعني أنو كمما ارتفع مستوي ممارسة نمط القيادة 
 مستوي سموكيات العمل لدي العاممين.األبوية كمما أدي ذلك إلي ارتفاع 

  توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين أبعاد القيادة األبوية في مصمحة الضرائب العقارية محل الدراسة وبين
سموكيات العمل في تمك المصمحة )مأخوذة بصورة إجمالية( وىذه العالقة طردية، حيث كمما زاد اىتمام 

 سة بالقيادة األبوية زاد ذلك من مستوي سموكيات العمل لدي العاممين.مصمحة الضرائب العقارية محل الدرا

وفي ضوء ما سبق، تري الباحثة أىمية االىتمام من جانب مصمحة الضرائب العقارية بنمط القيادة األبوية 
جانب بأبعادىا المختمفة  وأىم متغيراتيا التي من شأنيا التأثير بشكل معنوي في مستوي سموكيات العمل من 

العاممين من خالل قيام القادة بصناعة القرارات بناء عمي قيميم الجوىرية، وكذلك إصغاء القادة باىتمام لوجيات 
النظر المختمفة من جانب العاممين قبل التوصل إلي أي استنتاج أو قرار، وأن يبحث القادة عن المعمومات الراجعة 

، بالضافة إلي إدراك القادة بدقة لمكيفية التي ينظر اآلخرون بيا من العاممين لتحسين التفاعل معيم ومع اآلخرين
  إلي قدراتيم وكيفية تأثير تصرفاتيم عمي اآلخرين.
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 ( فروض الدراسة وأسموب االختبار ونتيجة االختبار كما يأتي:23وتعرض الباحثة من خالل رقم )
 (23جدول رقم )

 نتائج اختبار فروض الدراسة

 نتيجة االختبار االختبارأسموب  الفرض م

1 

 

: ال توجد اختالفات ذات داللة إحصائٌة بٌن الفرض األول
إدراكات المستقصً منهم فً مصلحة الضرائب العقارٌة 

فٌما ٌتعلق بمستوي ممارسة القٌادات اإلدارٌة لسلوك 
القٌادة األبوٌة وفقاً الختالف خصائصهم الدٌموجرافٌة 

المؤهل العلم1ً الوظٌفة )مكان العمل1 النوع1 العمر1 
 الحالٌة1 سنوات الخدمة(.

  استتتتتتتتتتتتتتتتت   ام ا  بتتتتتتتتتتتتتتتتتبرT 

ببلنستتتتتتتتتتبم   تتتتتتتتتتب  الع تتتتتتتتتت  

ل تتتتتت   ز  Fوالنتتتتتتتب وا  بتتتتتتبر 

)الع تتتتتتزه ال علتتتتتت  الع  تتتتتت ه 

التظ قتتتتتتم ال بل تتتتتتمه ستتتتتتنتات 

  .ال   م(

رفض الفرض العدم وقبول 
 الفرض البديل

2 

 

ال توجد اختالفات ذات داللة إحصائٌة بٌن : الثانًالفرض 

إدراكات المستقصً منهم فً مصلحة الضرائب العقارٌة 
فٌما ٌتعلق بمستوي سلوكٌات العمل وفقاً الختالف 
خصائصهم الدٌموجرافٌة )مكان العمل1 النوع1 العمر1 

 المؤهل العلم1ً الوظٌفة الحالٌة1 سنوات الخدمة.

  استتتتتخدام اختبتتتتتارT  بالنستتتتتبة

مكتتان العمتتتل والنتتوع واختبتتتار 
F  1المؤهتتتتتتل لتتتتتتتاثٌر )العمتتتتتتر

العلمتتتتت1ً الوظٌقتتتتتة الحالٌتتتتتتة1 
  .سنوات الخدمة(

رفض الفرض العدم وقبول 
 الفرض البديل

3 
 

: ال توجد عالقة ذات داللة إحصائٌة بٌن الثالثالفرض 
القٌادة األبوٌة بمصلحة الضرائب العقارٌة محل الدراسة 

 وسلوكٌات العمل.
 

 ( اختبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتار تT.TEST 1)

 (F-TESTواختبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتار ف )

المصتتتتتتتتتتتتتتتاحبٌن ألستتتتتتتتتتتتتتتلوب 
 االرتباط واالنحدار المتعدد

رفض الفرض العدم وقبول 
 الفرض البديل

 المصدر: من إعداد الباحثة.

 توصيات الدراسة -18
في ضوء نتائج الدراسة الميدانية ونتائج التحميل الحصائي، ولتحقيق اليدف األساسي لمدراسة. فقد تم تناول  

توصيات الدراسة والتي يمكن أن تسيم في تعزيز قدرة مصمحة الضرائب العقارية لالرتقاء بمستوي سموكيات العمل 
 Action Planل التركيز عمي خطة عمل تنفيذية من خالل تبني نمط القيادة األبوية لدي العاممين بيا من خال

المسئول عن التنفيذ( والتي يمخصيا الجدول رقم  -متطمبات التنفيذ –التوصية  –تشتمل عمي )مجال التوصية 
 ( اآلتي:03)
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(24جدول رقم )  
 خطة عمل لتنفيذ توصيات الدراسة

 
 

 ال سئتل عن ال نف ذ   ط ببت ال نف ذ ال تص م ال تص م جبل  م

1 

تن  تتتتتتتتتتتم ستتتتتتتتتتت ت  بت 

الق تتتتتتتتتتتتتب   ا بت تتتتتتتتتتتتتم 
لتتتتتتتتتتتتتتت   الق تتتتتتتتتتتتتتتب ات 

اإل ار تتتتتتم ةتتتتتت   بةتتتتتتم 
ال ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ت بت 

ال نظ   تتتتتتتتتتتتتتم  تتتتتتتتتتتتتتن 
تن  تتتتتم ا بعتتتتتب   تتتت ل 

الث  تتتتتتتتتتتتتتم ل ق تتتتتتتتتتتتتتب   

 ا بت م

 

ضتتتتتتتتتترورة اهتمتتتتتتتتتتام القٌتتتتتتتتتتادات اإلدارٌتتتتتتتتتتة فتتتتتتتتتتً مصتتتتتتتتتتلحة  -,/,

القٌتتتتتتتادة األبوٌتتتتتتتة والتتتتتتتتً لهتتتتتتتا الضتتتتتتترائب العقارٌتتتتتتتة بممارستتتتتتتات 

دور كبٌتتتتتتتر فتتتتتتتً المخرجتتتتتتتات التنظٌمٌتتتتتتتتة وإلتتتتتتتً احتتتتتتتداث الت ٌٌتتتتتتتتر 

 اإلٌجابً داخل الفرد والمنظمة والمجتمع ككل.

اختٌتتتتتتار القٌتتتتتتتادات اإلدارٌتتتتتتتة التتتتتتتذٌن تتتتتتتتتوافر لتتتتتتتدٌهم ستتتتتتتمات  -0/,

القٌتتتتتتتادة األبوٌتتتتتتتة التتتتتتتتً تعمتتتتتتتل علتتتتتتتً خلتتتتتتتق المنتتتتتتتا  اإلٌجتتتتتتتتابً 

ن ستتتتتتلوكٌات العمتتتتتتل1 والر بتتتتتتة فتتتتتتً  مستتتتتتاعدة ا ختتتتتتترٌن1 لتحستتتتتٌت

ة1 والحتتتتتتتتتر   وت لٌتتتتتتتتب المصتتتتتتتتلحة علتتتتتتتتتً المصتتتتتتتتلحة ال خصتتتتتتتٌت

 علً الرفاهٌة للمرؤوسٌن.

ٌنب تتتتتتتتً علتتتتتتتتً المصتتتتتتتتلحة أن تكتتتتتتتتون قتتتتتتتتدوة ل ختتتتتتتترٌن وأن  -,/,

تعمتتتتتل علتتتتتً اتبتتتتتتاع افضتتتتتل الوستتتتتتائل متتتتتن أجتتتتتتل كستتتتتب العتتتتتتاملٌن 

واالهتمتتتتتتام بمصتتتتتتالحهم ومراعتتتتتتاة ظتتتتتتروفهم والتعامتتتتتتل معهتتتتتتم بمتتتتتتا 

ٌعٌ تتتتون فٌهتتتتا ممتتتتا ٌتتتتؤدي إلتتتتً  ٌتناستتتتب متتتتع تلتتتتك الظتتتتروف التتتتتً

 تتتتتتتعور االفتتتتتتتراد بتتتتتتتان القائتتتتتتتد هتتتتتتتو متتتتتتتن ٌهتتتتتتتتم بهتتتتتتتم وٌراعتتتتتتتً 

 مصالحهم كتعامل االب مع ابنائة.

ن القائتتتتتد ومرؤوستتتتٌت  لخلتتتتتق حالتتتتتة  -,/, تبنتتتتتً مبتتتتتدأ ال تتتتتفافٌة بتتتتٌت

ن1 وعقتتتتتتد اجتماعتتتتتتات دورٌتتتتتتة متتتتتتع  متتتتتتن الثقتتتتتتة لتتتتتتدي المرؤوستتتتتٌت

ة وم تتتتتتتاركتهم  ن للتعتتتتتترف علتتتتتتتً م تتتتتتكالتهم ال خصتتتتتٌت المرؤوستتتتتٌت

ن المتتتتتتتتتتدٌرٌن م تتتتتتتتتتاع رهم1 لتقوٌتتتتتتتتتتة التتتتتتتتتتروابط العاطفٌتتتتتتتتتتة بتتتتتتتتتٌت

 والمرؤوسٌن.

ٌنب تتتتتتتً علتتتتتتتً القتتتتتتتادة فتتتتتتتتً مصتتتتتتتلحة الضتتتتتتترائب العقارٌتتتتتتتتة  -,/,

ن فتتتتتتتً اتختتتتتتاذ القتتتتتتترارات واتاحتتتتتتة الفرصتتتتتتتة  م تتتتتتاركة المرؤوستتتتتٌت

امتتتتتتتتتامهم للتعبٌتتتتتتتتتر عتتتتتتتتتن ةرائهتتتتتتتتتم ومقترحتتتتتتتتتاتهم1 أن ممارستتتتتتتتتة 

ن والتعامتتتتتتل معهتتتتتتم ب تتتتتتدة ٌولتتتتتتد اثتتتتتتاراً  الضتتتتتت ط علتتتتتتً المرؤوستتتتتٌت

 عكسٌة مما ٌؤثر علً ادائهم الوظٌفً.جانبٌة 

 

  تنظتتتتتتتتتتٌم دورات تدرٌبٌتتتتتتتتتتة داخلٌتتتتتتتتتتة

وخارجٌتتتتتتتتة  وورل العمتتتتتتتتل للعتتتتتتتتاملٌن 

خاصتتتتتتتتتتتة بتنمٌتتتتتتتتتتتة الثقتتتتتتتتتتتة لتتتتتتتتتتتدٌهم 

وإعطتتتتتتتتائهم فرصتتتتتتتتتة للتعبٌتتتتتتتتتر عتتتتتتتتتن 

 ةرائهم.

   متتتتتتنز حتتتتتتتوافا للتعبٌتتتتتتتر عتتتتتتتن ا را

واإلفصتتتتتاا عتتتتتن المعلومتتتتتات وتبادلهتتتتتا 

ب تتتتتتتتتتتكل علنتتتتتتتتتتت1ً وتفعٌتتتتتتتتتتتل نظتتتتتتتتتتتم 

تمتتتتتاد المعلومتتتتتات فتتتتتً المصتتتتتلحة واالع

علتتتتً القتتتتترارات المكتوبتتتتة والواضتتتتتحة 

 والبعد عن القرارات ال فهٌة.

  عقتتتتتتتتتتتد اختبتتتتتتتتتتتارات ستتتتتتتتتتتلوكٌة  ي

موظتتتتتف ٌتتتتتتم تر تتتتتٌح  لوظٌفتتتتتة متتتتتدٌر 

للتاكتتتتتتد متتتتتتن قٌامتتتتتت  باألعمتتتتتتال التتتتتتتً 

 تدعم القٌم األساسٌة للعاملٌن.

  للعقتتتتتتتتاب  رادعتتتتتتتةوضتتتتتتتع سٌاستتتتتتتة

تحكتتتتتتم قتتتتتترارات المتتتتتتدٌرٌن متتتتتتن أجتتتتتتل 

بة العمتتتتل علتتتتً اتختتتتاذ القتتتترارات الصتتتتع

 باالعتماد علً المعاٌٌر األخالقٌة.

  حضتتتتتتتتتتتتور المتتتتتتتتتتتتدٌرٌن التتتتتتتتتتتتدورات

التدرٌبٌتتتتتتتتتتتتتة المتعلقتتتتتتتتتتتتتة بالجانتتتتتتتتتتتتتب 

األخالقتتتتتتتتتتتتتً لتنمٌتتتتتتتتتتتتتة الستتتتتتتتتتتتتلوكٌات 

 األخالقٌة لدٌهم.

 

  اإلدارة العلٌتتتتتتتتتا لمصتتتتتتتتتلحة

 الضرائب العقارٌة.

 .اإلدارة اإل ـــــرافٌة 

           ئون العــــــــــــــــــاملٌن 
 الب رٌة(.)إدارة الموارد 
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 ال سئتل عن ال نف ذ   ط ببت ال نف ذ ال تص م  جبل ال تص م م

2 

ت ستتتتتتتتتت ن  ستتتتتتتتتت ت  

 س ت  بت الع  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 نبغتتتتت  ع تتتتت  القتتتتتب   ةتتتتت   ةتتتتت  م ال تتتتتزا   العقبر تتتتتم بتتتتتذل  -3/1

ال ش تتتتتتت   تتتتتتتن الجيتتتتتتتتت   تتتتتتتن   تتتتتتت  ت ستتتتتتتت ن ستتتتتتت ت  بت الع تتتتتتتت  

بةتتتتتتر  اال جبب تتتتتم وال تتتتت   تتتتتن الستتتتت ت  بت ال ن زةتتتتتمه   تتتتتب  تتتتتع ز 

ا جبب تتتتتتتم ع تتتتتتت  ال  ز تتتتتتتبت ال نظ   تتتتتتتم وت ثتتتتتتت  صتتتتتتتتر  وستتتتتتت عم 

      ل  نظ م.

الع تتتتتت  ع تتتتتت  رةتتتتتتم  ستتتتتت ت  ا را  العتتتتتتب   ن  لتتتتتت   ل  تتتتتتم  -3/2

ال عتتتتتتبو  وال ستتتتتتبع   ة  تتتتتتب ب تتتتتتني  و    ع تتتتتت   تتتتتت  وا تتتتتت   تتتتتتني  

بتتتتتتتزوق الفز تتتتتتت  التا تتتتتتت    تتتتتتت  ال    تتتتتتتن ل فتتتتتتتز  لت تتتتتتت   ا جتتتتتتتبس 

    م االع بل  ن  و   سبع   اال ز ن.

 جتتتتتتتت  ع تتتتتتتت  اال ار  االستتتتتتتت  بب  لتتتتتتتت   تتتتتتتت بو  العتتتتتتتتب   ن  -3/3

وال عب تتتت   عيتتتت  ب تتتت    ب  تتتتم وع التتتتم   تتتتب   تتتتجم العتتتتب   ن ع تتتت  

ال تتتتتتتتعتر ب ل  تتتتتتتتم الع التتتتتتتتم وال ستتتتتتتتبوا  ةتتتتتتتت  ال عب تتتتتتتت  وعتتتتتتتت م 

ال فز تتتتت  ب تتتتتني ه و      تتتتتتذ  تتتتت  ن   تتتتت   قتتتتتت  ولتتتتتذا  ش تتتتت   تتتتتتن 

ا  تتتتتزا ي  لقتتتتتب اتي  و تتتتتبع ي  ليتتتتت  و ستتتتتبع  ع تتتتت  ال غ تتتتت  ع تتتتت  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              بالت الس ب م ة  ال نظ م.ال 

 

  تنظتتتتتتتتتتٌم دورات تدرٌبٌتتتتتتتتتتة داخلٌتتتتتتتتتتة

وخارجٌتتتتتتة  وورل العمتتتتتتل للعتتتتتتاملٌن 

لتتتتتتتتتتدٌهم  خاصتتتتتتتتتة بتنمٌتتتتتتتتتة الثقتتتتتتتتتة

وإعطتتتتتتتائهم فرصتتتتتتتة للتعبٌتتتتتتتر عتتتتتتتن 

 ةرائهم.

  طتتتتتتتتتتتتتتترق التفكٌتتتتتتتتتتتتتتتر لتجتتتتتتتتتتتتتتتاوا

المضتتتتتتتاٌقات فتتتتتتتً مكتتتتتتتان العمتتتتتتتل1 

وبتتتتتتتتتتتتث روا النجتتتتتتتتتتتتاا لتتتتتتتتتتتتدٌهم1 

والعمتتتتتل تحتتتتتت ضتتتتت ط متتتتتع تالقتتتتتً 

 األخطا .

  تتتتتتتتتتتتتوفٌر كافتتتتتتتتتتتتة المعلومتتتتتتتتتتتتات

الهامتتتتتتة المتتتتتتؤثرة علتتتتتتً أدائهتتتتتتم 

 الوظٌفً. 

 
  اإلدارة العلٌتتتتتتتتتا لمصتتتتتتتتتلحة

 الضرائب العقارٌة.
 

  العــــــــــــــــاملٌن           ئــون
 )إدارة الموارد الب رٌة(.
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 المستقبمية البحوث -19
أظيرت نتائج ىذا البحث عددًا من المجاالت التي تستحق االىتمام والدراسة والتحميل من جانب الباحثين  

قضية القيادة األبوية،  –ومن وجية نظر الباحثة  –والميتمين بعدة قضايا حيوية. ومن أىم ىذه القضايا 
 .وسموكيات العمل

إمكانية إجراء ىذه الدراسة بالتطبيق عمي قطاعات أخري غير المصالح الحكومية بمحافظتي القاىرة والجيزة   -0
عمي سبيل المثال )القطاع التعميمي الحكومي، القطاع المصرفي، القطاع الصحي، قطاع السياحة، وغيرىا من 

 القطاعات الخدمية والتجارية والصناعية(.
 ت سموكيات العمل والنتائج المترتبة عميو.نموذج مقترح لبعض محددا  -0
 .دور القيادة األبوية في تنمية رأس المال الفكري -5
 دور ممارسات إدارة الموارد البشرية في تقميل سموكيات العمل. -3
 العالقة بين الثقافة التنظيمية وبين سموكيات العمل بمنظمات األعمال المصرية. -3

 المراجع -21
 المراجع العربية: -21/1
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 .325-322، ص 5، العدد 52مصر، المجمد  -صرية لمدراسات التجاريةالمجمة الم
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