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الممارسات القيادية لرؤساء أقسام الييئة العامة لمضرائب في ظل نظرية شبكة القيادة اإلدارية ـــ دراسة ))
 ((تطبيقية في الييئة العامة لمضرائب

 

 صباح طالب إسماعيل العبيدي السيد

 

عبد الحسين شياع عبد األمير .د.م.أ

 جامعــــــــة بغــــــــــــــــداد

 المعيد العالي لمدراسات المحاسبية و المالية 

 : ـــخمصالمست 

عمى الممارسات القيادية الخمس بموجب نظرية شبكة القيادة اإلدارية لبميك وموتن لدى   التعرف الدراسة ىدفت
 ولتحقيق، عمى أسئمة االستبانة اإلجابة خالل من وذلك نظرىم، وجية من رؤساء أقسام الييئة العامة لمضرائب

 فقرة ( 30 )عمى لمدراسة وجمع البيانات،واشتممت رئيسيةكأداة  ة استبان بتصميم الباحث قام الدراسة أىداف
ممارسة  وكلخمس مجاالت تمثل الممارسات القيادية الخمس لممدير بموجب شبكة القيادة اإلدارية   عمى موزعة

عمى جميع رؤساء أقسام الييئة  أسئمة  تمثل العناصر الرئيسة لمممارسة القيادية تم توزيع االستبانة(6)تقسم إلى 
 .الدراسة مجتمع استجابات اإلحصائية لتحميل الرزم ،واستخدم الباحث برنامج( 14)العامة لمضرائب وعددىم

(SPSS) وفق الترتيب األتي نتائج عدة إلى الدراسة توصمت الدراسة، مجتمع استجابات خالل ومن: 

 .لمجتمع الدراسة (% 87)ت أعمى نسبة اتفاق حقق( ممارسة قيادة الفريق) -1
 (.%80)نسبة اتفاق  حقق( سة قيادة منتصف الطريق أو المدير الزئبقي  رمما) -2
 .(%77 )اتفاق  نسبة أعمى تحقق(: ممارسة قيادة الميمة أو المدير المثابر) -3
 .%(75)وحققت نسبة اتفاق ( قيادة النادي االجتماعيممارسة ) -4
 (.% 30)تفاق لمجتمع الدراسةانسبة  ، اقل(ممارسة القيادة المتساىمة أو المدير البيروقراطي ) -5

 :أىميا ومن التوصيات، االستنتاجات من العديد إلى الباحث توصل الدراسة ىذه نتائج ضوء وفي

والمخمنين و تقديم الحوافز  لمفاحصيندعم جيود رؤساء األقسام الضريبية في مجال إقامة دورات تدريب   -1
 .بغية االرتقاء بممارسة قيادة الفريق
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جراء التسويات  -2 زيادة الصالحيات الممنوحة لرؤساء األقسام ، والتي تسيم بشكل فاعل في حل النزاعات وا 
. ممارسة منتصف الطريق  الضريبية لفسح مجال اكبر لتفعيل

عمى إعداد ضوابط سنوية واضحة وسيمة الفيم وقابمة لمتطبيق قدر اإلمكان  لضمان تفعيل و نجاح العمل  -3
. التوجييات من خالل تقميل االجتيادات المفسرة ليا عند أداء الميام الضريبية لغرض تفعيل ممارسة قيادة الميمة

معايير لتقييم األداء لكل قسم ضريبي ، لغرض تشجيع رؤساء األقسام العمل عمى وضع الئحة لتحديد  -4
والمرؤوسين عمى بموغيا ومعرفة األداء السمبي لكل منتسب وبشفافية لغرض تحقيق االستفادة من ممارسة النادي 

. االجتماعي في زيادة االلتزام التنظيمي

Abstract: 

                The aim of this study is know the five leadership practices according to the 

theory of network of leadership by Black and Mouton for the presidents of the 

Taxation General Board from their prospective, that is through answering the 

questionnaire questions. To achieving the objectives of this study, the researcher 

organized a questionnaire form as a main instrument for data collection. It includes 

(30) items distributed into five leadership practices according to the theory of network 

of leadership. Each one is subdivided into (6) questions. 

The questionnaire was distributed to the presidents of the Taxation General Board of 

(14). The researcher used the SPSS program to analyses the answers. Through the 

answers, he came to the results that: 

1. (team leadership practice) achieved the highest rate of agreement (% 87) of the 

study community.  

2. (Mid-way or the mercury  leadership practice) achieved the highest rate of 

agreement (% 80). 

3. (Task manager  or diligent leadership practice) achieved the highest rate of 

agreement (% 77). 

4. (social club leadership practice) achieved the rate of agreement (% 75). 

5. (tolerate of bureaucratic  leadership practice) achieved the lowest rate of 

agreement (% 30). 

In the light of the results, the researcher came up to the recommendations, like: 
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1. Support the efforts of head of Department in the field of holding training 

courses for inspectors and assessors, and give the incentives. 

2. Increase the capacities granted to contribute effectively to solve disputes and 

make settlements. 

3. Work on putting a list to determine the standards of performance for each 

section to encourage the presidents of departments and the employees to attain on 

knowing the negative performance for each employee.  

4. Put certain restricts to commission negotiation by the heads of the president of 

department so that the effective commission could be achieved and in the time.        

 :ة ــــــــــــالمقدم
صالح اإلدارة الضريبية ، ومن ىنا تنطمق الدراسة حول           تعددت الدراسات والبحوث حول أىمية تطوير وا 

تنمية  بواسطةة احد مكونات اإلدارة الضريبية المتمثل بالموارد البشرية ومنيا القيادة اإلدارية تطوير وتنمي
إن العنصر البشري ىو المادة األساسية ألداء المدراء وتوظيفيا في العمل الضريبي،  من لدنالممارسات القيادية 

برؤساء األقسام الضريبية تؤدي دورا في ضمان أي منظمة ونموىا واستمرارىا،وان كفاءة العنصر القيادي المتمثل 
النجاح لعمل اإلدارة الضريبية في أداء أنشطتيا وعممياتيا الرئيسة والثانوية، وىذا النجاح ال يتم إال من خالل 

 جميع في والتقدم والتطوير التغيير أداة تعد عممياتيا بمختمف اإلدارية  القيادة إن .غرس مفاىيم القيادة اإلدارية
،وكذلك تؤدي دورا كبيرا في تحقيق التوازن بين االىتمام بأداء الميام،  واالىتمام بالعالقات اإلنسانية  لمنظماتا

مع المرؤوسين من الفاحصين والمخمنين  ، وان ىذا الدور الذي يقوم بو المدير ال يتم إال من خالل الممارسة 
ضمن نطاق ومن قبل المدير الضريبي عمى النتائج المحققة   التأثير المطموب أداءه تحديدالقيادية التي تساىم في 
بأداء ميام  اإلدارية القيادة اإلدارة الضريبية يقاس بمدى اىتمام ومن ىنا فإن نجاح.  البيئة التنظيمية الضريبية

 الميامب لمقيام ليم المناسب التنظيمي وتوفير المناخ والضوابط،العمل الضريبي وتطبيق التشريعات والتعميمات 
 .وأىدافيا المنظمة عمى إيجابي بشكل ذلك، انعكسعاليةكفاءة  ذات القيادة كانت فكمما،   بكفاءة إلييم الموكمة
 والفرص المنظمة في القوة نقاط ويستغمون فرص، إلى والمخاطر إلى قوة، الضعف نقاط يحولون المبدعون فالقادة
موضوع ىذه الدراسة يعود إلى إدراك حقيقة أىمية معرفة الممارسة وأخيرا فان الدافع وراء الخوض في .ليا المتاحة

تصبوا إليو اإلدارة الضريبية من توجيات وأىداف مرسومة  في ظل بيئة تنظيمية  القيادية الالزمة لتحقيق ما
إلى ضريبية تتسم بتعدد التشريعات والضوابط والتعميمات الضريبية وبتعدد األىداف والميام التي تصبوا أساسا 

.  زيادة االلتزام الضريبي لممكمفين
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تتجمى مشكمة البحث في معرفة الممارسة القيادية الالزمة لتحقيق فاعمية اإلدارة الضريبية :ةــــــــة الدراســـــمشكل
ضمن البيئية التنظيمية الضريبية ، وصعوبة تحديد الممارسة التي تحقق التوازن المطموب بين أداء الميام 

اإلدارية  وتوظيفيا في تحديد من خالل معرفة شبكة القيادة  إاليتم  وىذا ال، الضريبية والعالقات االجتماعية 
،وان المحفز الكبير ميارات المدراء من خالل توظيف التدريب والتنمية البشرية  تطويرالممارسة القيادية وفي 

لدراسة ىذا الموضوع لتحديد مدى إدراك القيادات اإلدارية المتمثمة برؤساء األقسام في الييئة العامة لمضرائب 
.  يادية المالئمة في البيئة التنظيمية لإلدارة الضريبية بأىمية تبني الممارسة الق

من أىمية تطوير وتنمية اإلدارة الضريبية التي تمثل قمب عممية  الدراسة أىمية تنبع:ة ـــــــــــة الدراســــــــــأىمي
:  التحاسب الضريبية ومن خالل االىتمام بأحد أىم أركان القيادة اإلدارية المتمثمة  بالممارسات القيادية من خالل 

تقصي وتشخيص مسارات سموك المدراء المتمثمة بالممارسات القيادية الالزمة في تحقيق األىداف  -1
  .ريبية الض

أىمية الدراسة تنبثق من أىمية متغيرات الممارسات القيادية كأحد أىم عناصر القيادة اإلدارية الالزمة  -2
 .ألداء العمل الضريبي وتطوير الموارد البشرية لإلدارة الضريبية

 .تمثل الدراسة الحالية إضافة متواضعة ونوعية لمدراسات التي تتناول بيئة العمل الضريبي -3
 . لمعمل الضريبي  ايجابيا مناًخا تخمق قد التي القيادية السموكيات عن تكشف عرفة جديدةم تقديم -4
في  اإلدارة الضريبية تطوير في تساىم  عممية ومقترحات توصيات تقديم في الدراسة ىذه نتائج توظيف -5

 . مجال القيادة اإلدارية
 كبير الضريبية في الييئة العامة لمضرائب تؤدي دور لرؤساء األقسام القيادية الممارسة إن:ة ــــالدراس دافــــأه

وعمى  الضريبية األىداف تحقيق مدى عمى ذلك وينعكس إيجابا أو سمًبا اإلدارة الضريبية  أداء سير في ومؤثر
 التنظيميالمناخ  لممدير الضريبي بأبعاد القيادية الممارسة تتأثر حيث التابعة ليا ، اإلدارات في العاممين كافة أداء
جراءات التنظيمي، الييكل :مثل  خالل ومن .البشرية والحوافز، والتنمية القرارات، أتحاذ واالتصاالت، العمل، وا 

عمى الدراسات التي تناولت الممارسات واألنماط القيادية اإلدارية ومعرفة الممارسات االيجابية  الباحث اطالع
:  والسمبية تيدف الدراسة إلى التعرف

لدى رؤساء األقسام ضمن البيئة وفق نظرية شبكة القيادة اإلدارية الممارسات القيادية اقع تشخيص و -1
 .التنظيمية الضريبية

تشخيص الممارسة القيادية السائدة والتعرف عمى ترتيب الممارسات وأىميتيا لمعمل الضريبي في تحديد  -2
 . الدراسات النظرية التي تخص الممارسات القياديةالممارسة االيجابية إلتباعيا  والسمبية لتجنبيا بناء عمى 
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 :يأتي بما الدراسة ىذه تتحدد :ةـــــــــــالدراس دودــــــــح
 .بغدادفي أقسام الييئة العامة لمضرائب  عمى الدراسة ىذه اقتصرت :المكانية الحدود -1
 .( 30/6/2011لغاية  1/3)من  الدراسي العام خالل الميدانية الدراسة ىذه تطبيق تم :الزمانية الحدود -2
العامة لمضرائب  الييئةالضريبية في  األقسام رؤساء لى السادةع الدراسة ىذه اقتصرت:البشرية الحدود -3

 .(14)وعددىم
  

 ((ةــــــــــــــــــــــــــادة اإلداريــــــــــــــــــالقي: ث األولـــــــــــــــــالمبح ))
 ((عناصر القيادة في الشبكة اإلدارية_ اإلداريةنظرية الشبكة -التعريف)

 
 :التعريف والعوامل المحددة ليا  القيادة اإلدارية: وال أ

حظي موضوع القيادة اإلدارية بأىمية بالغة ومتزايدة مع التطور السريع الذي تعيشو اإلدارة الحديثة، لذلك        
وجذبت القيادة اإلدارية  ،2) :2005حمادي،)فردتعد وظيفة القيادة المعيار الذي يسند إليو نجاح أي منظمة أو 
قول المختصة بدراسة القائد وتفاعمو مع الجماعة اىتمام العديد من الباحثين والمفكرين في مختمف العصور والح

عبر مواقف متباينة، وكان جراء ىذا االىتمام المتنوع إن تعددت التعريفات التي تعرضت لوظيفة وأىمية القيادة 
إن تحديد مفيوم القيادة تحكمو مجموعة من العوامل .(27: 2010آل ياسين،)اإلدارية وفقا لتعدد المدارس اإلدارية

رة كالبيئة والزمن والعوامل السياسية واالجتماعية والثقافية واألىداف المراد تحقيقيا ،وال احد ينكر إننا بحاجة المتغي
 :أدناهوكما في الجدول ليا العديد من  التعاريف  اإلداريةإلى قيادة إدارية ، عمما إن القيادة 

 

 

 

 

 

 



 2012لسنة  _  لثانًاالفصل _  19العدد _ المجلد السابع _ مجلة دراسات محاسبٌة و مالٌة 
دراسة تطبيقية في الممارسات القيادية لرؤساء أقسام الييئة العامة لمضرائب في ظل نظرية شبكة القيادة اإلدارية ـــ ))

 ((الييئة العامة لمضرائب

 

 
 118 

  تعريف القيادة اإلدارية( 1)جدول

 الجدول من إعداد الباحثين باالعتماد عمى المصادر أعاله:المصدر

 

 

 

 

اإلدارية تعريف القيادة المصدر 

( 2007:111كنعان،)
نيا مفتاح اإلدارة ، كونيا تقوم  ىي جوىر العممية اإلدارية وقمبيا النابض وا 
بدور أساسي يسري في كل جوانب العممية اإلدارية فتجعل اإلدارة دينامكية 

. وفاعمة وأداة محركة ليا لتحقيق أىدافيا

 (2004:616،جرين،بارون)
ىي اإلجراءات التي بمقتضاىا يؤثر الشخص عمى أعضاء الفريق لتحقيق 
أىداف الجماعة أو المنظمة ، ويستخدم القادة عدة أساليب قيادية التي ال 

.  تتسم بالقوة لمتأثير عمى مرؤوسييم كما إنيم يتأثرون أيضا بتابعييم

 (2006:49الحمداني،)
خالل األوامر اإلدارية والتعميمات ىو عممية توجيو اإلفراد والمجموعات من 

واألنظمة واالتصاالت واإلشراف القيادي عمى تنفيذ العمميات التي سبق 
. توزيعيا عمى اإلفراد والمجموعات ممثمة باإلدارات واألقسام 

بيتر ج نورث )
 (2006:20ىاوس،،

ىي الوسيمة لتحقيق األىداف من خالل مساعدة أعضاء الجماعة عمى تحقيق 
أىدافيم واحتياجاتيم 

 (2003:181القريوتي،)
ىي قدرة التأثير لشخص ما عمى اآلخرين بحيث يجعميم يقبمون طواعية دونما 
إلزام ورادع قانوني ، وذلك العترافيم بدوره في تحقيق أىدافيم، وكونو معبرا 
. عن أماليم وطموحاتيم وتحقيق التجانس واإلقناع وتحقيق أىداف المنظمة 

Daft&Noe,2001:321) )
ىي العممية التي تعكس التفاعل الحاصل بين القائد والمرؤوسين والتي من 
خالليا يتم تحفيز ومساعدة المرؤوسين بما يخدم أىداف ومصمحة الفرد 

. والمنظمة
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أشير النظريات السموكية في القيادة إن The managerial Grid Theory): )نظرية الشبكة اإلدارية:ثانيا
وتعتمد ىذه النظرية عـمى بعدين أساسيين في سموك  لمباحثين بالك وموتون،” االداريةالشبكة “اإلدارية ىي نظرية 

نتاج، وبناًء عمى ىذين الميمة أو اإل: أو ما يسمى بالعالقات ، والبعد اآلخر ُبعد االىتمام بالعاممين: أي قائد ىما
 الممارسات القيادية الخمسة إلىنموذج الشبكة اإلدارية  (1) ويشير الشكلالبعدين يتحدد نمط أو ممارسة المدير ،

نموذج بميك وموتون  وحسب وفقا إلى البعدين 

 

نموذج الشبكة اإلدارية (1)شكل

Source :(Black & Mouton ,1991:31 In Daft,2003:521) 

 ،بينما البعد الرأسيالميمة  أو أن البعد األفقي ليا يعبر عن بعد االىتمام باإلنتاج أعالهمن الشكل  يمحظ      
 ، 1/1)بميك و موتون لخمسة ممارسات إدارية  تحديد كل من يمحظ، كذلك (العاممين)بعد االىتمام باألفراد  يبين
درجات مختمفة من االىتمام بكل من البعدين ،بحيث يعبر الرقم  يعبر كل منيم عن( 9/9 ، 5/5 ، 1/9 ، 9/1

اىتماميا   درجة االىتمام التي تولييا اإلدارة لألفراد ،بينما يعبر الرقم الثاني عن درجة عن( من اليسار)األول

9:1 

9:1 

9:9 

1:1 
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و درجة  (1) يعبر عن درجة منخفضة جدا لالىتمام باإلنتاج( 1/9)فمثال النمط  المرسومة، باألىداف أوباإلنتاج 
  :القيادية الممارساتومن ىذه ).9)مرتفعة جدا لالىتمام باألفراد 

 يعطون يون ىناالقادة اإلدار: :(Impoverished Management) المتساىمةالقيادة ( 1/1) ممارسة  -1
عمى حد سواء وبالتالي فالنتيجة المتوقعة يكون المدير في دور ىامشي، فيو ال  جدا لألفراد والعمل اىتماما ضئيال

. (2004:108القريوتي،) ظيم ويتجنب معالجة القضايا الرئيسيةـــيرضي المرؤوسين، وكذلك ال يحقق أىداف التـن

 ىناييتم القائد  : :(Scientific Management) او قيادة الميمة العممية   اإلدارة( 9/1)ممارسة   -2
ويخشى الفشل في   ويرغب بالرقابـة الشـديدة عمى مرؤوسيو، انجاز دون االىتـمام بالعنصر البشري  أعمىبتحقيق 

وال يتقبل من المرؤوسين النصح واإلرشاد أو المشاركة في صنع القرار ويميل لتطبيق نظام  تحقيق األىداف 
(. 2010:35إل ياسين،)ازل الذي يحمل األوامر من أعمى إلى األدنىواالتصال الن ويمتاز بالمركزية  العقوبات 

ييتم  عند إتباع ىذه الممارسة  :(Social Club Management)النادي االجتماعي( 1/9)الممارسة -3
خبراتو ستفيد من ـىام المطموبة كما انو ال يــعمى حساب اإلنتاج والمباالىتـمام بالعنصر البشري بدرجة كبيرة  القائد

 السابقة في تحسين أدائو ورفع إنتاجية  منظــمتو،وتبني مبدأ الموافقة مع اآلخرين وعدم إثارة قضايا جدلية
 (.2006:64ىاوس،)

يسعى القائد في ىذا ::(Pendulum Management)اإلدارة المتأرجحة أو المعتدلة ( 5/5)ممارسة   -4
إلى تحقيق حالة من التوازن بين متطمبات العنصر البشري ومتطمبات األداء واألنظمة والقوانين في  الممارسة

حداث تغيرات في منظمتو وبيذا فانو سيواجو صعوبات كثيرة في  البيئة  فيالمنظمة وال يميل القائد  المجازفة وا 
 .( 35: 2010إل ياسين،)سريعة التغير

في كل  ىنا ،ييتم القائد ::(Team Management) إدارة الفريق أو اعيةاإلدارة الجم( 9/9)ممارسة   -5
ويتمقى القائد تدريب لمساعدتو عمى . القيادية  الممارسات أفضلعتبر تمن العمل والمرؤوسين إلى درجة كبيرة و

إدارة منظمتو بيذا األسموب وتحل المشاكل بشكل جماعي ويتم تقييم البدائل المتاحة قبل اتخاذ القرار ويستفيد 
القائد من خبراتو السابقة وخبرات اآلخرين وان الثقة واالحترام تسودان عالقات اإلفراد في المنظمات التي يديرىا 

الخمسة عمى  الممارساتويعرض سيد اليواري المقارنة التالية ليذه .(35: 2010إل ياسين،)ة من ىذا النمط  قاد
ارسة قيادية في القيادة مبينا ممخص لمقارنة إبعاد كل مم(2)كما في جدول :الوجو التالي

( 302:2009اليواري،)اإلدارية
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الشبكة اإلدارية لمممارسات القيادية الخمسة في نظرية مقارنة (2)جدول

 

(   302: 2009اليواري،: )المصدر

ستة عناصر أساسية لمقيادة ( بميك وموتون ) لقد ذكر  : القيادة اإلداريةعناصر القيادة األساسية في شبكة :ثالثا
الحصول عمى أسموب حل الصراع ، روح المبادرة في أداء الميام ،  :ىي  (2009اليواري ، ) اإلدارية 

حيث افترضت ىذه النظرية بان القائد عند . صنع القرار ، التغذية الراجعة أسموبالمعمومات ، توجيو المرؤوسين ،

ممارسة +ن+  ع
إدارة    ( 9/9)

 الفرٌق

ممارسة   ع ن

إدارة ( 5/5)

  منتصف الطرٌق

أبعاد 
 الممارسة

 القيادية

 

ممارسة   -ن -ع

القٌادة ( 1/1)

 المتساهلة

ممارسة +ن
(1/9  )

 النادي
 االجتماعً

ممارسة   +ع
قٌادة (9/1)

 المهمة

ٌتوجب القٌام بأداء 

المهام حاال بالتخطٌط 

والتنفٌذ والرقابة من 

 قبلً 

العمل مرغوب 

من خالل 

توفٌر الجو 

من العالقات 

 االجتماعٌة

 

العمل غٌر مرغوب 

ونقل المسؤولٌة 

 إلى اآلخرٌن أفضل

العمل مرغوب 

عندما ٌكون 

متطابق مع ما 

هو متاح من 

 إمكانات

 بعد التنظيم

 

 بعد األهداف

 

العمل المطلوب عندما 

 ٌكون بمشاركة الجمٌع
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ممارستو لمعناصر القيادية الست تحت آي ظرف وفي إي موقف سيمتمك توقعات وافتراضات خاصة بو تعتمد 
وبالتالي ستعمل ىذه االفتراضات عمى توجيو سموك عمى خبرتو في مجال العمل الضريبي  وشخصيتو ومعموماتو 

وعميو فان ىذه النظرية تختمف عن نظريات . المدير بحيث يترسخ ىذا السموك عمى شكل ممارسة  قيادييو  /القائد
القيادة الظرفية التي تفترض إن الظرف ىو الذي يحدد الممارسة القيادية الفعالة ويعتقد المؤلفان بان تمك 

قابمة لمتغير والتبديل خاصة عندما يمتمك الشخص خبرة جديدة تدفعو إلى المراجعة والمقارنة ألفعالو االفتراضات 
و سيتم االعتماد عمييا في  يشير إلى العناصر القيادية الست التي تكون كل ممارسة قيادية متبعة،( 3)والجدول

. يبناء االستبانة الخاصة في تحديد الممارسة القيادية لممدير الضريب

العناصر القيادية لمممارسات القيادية لممدير وفق نظرية الشبكة اإلدارية (  3)جدول 
الممارسات 
القيادية 

عناصر 
القيادة الستة 

المتســاىل 
(1-1 )

السمطــوي 
(9-1 )

المعتــدل 
(5-5 )

اإلنساني 
(1-9 )

الفريــق 
(9-9 )

االبتعاد وعدم التدخل في أدارة الصراع 
أو النزاع الصراع الوظيفي 
 الضريبي

يرى نفسو قادرا 
عمى حل آي صراع 

يبحث عن الحمول 
الوسط يرضي جميع 
األطراف، يبتعد عن 

الحمول التي قد 
تسبب توتر ألحد 

األطراف 

ينبو الجميع إلى جوىر 
الصراع ، ييدئ أطراف 
الصراع أو يسترضييم 
وربما ييمل الصراع 

الصراع عنصر بناء في المنظمة ، 
والصراحة تؤدي إلى حل النقاش 

مقبول 

 المبادرةروح 
في أداء 
الميام 

يؤدي الحد األدنى من 
العمل ، يفضل عدم 

المجازفة ويخاف الفشل 

يبين إجراءات 
العمل بوضوح ، 
يتواجد في موقع 
العمل ويفرض 

إرادتو 

ينفذ الميام التي 
تحظى برضا األغمبية 

يمجا إلى األعمال المقبولة 
لدى المرؤوسين 

القائد يشجع الميام الجديدة التي 
ترفع اإلنتاجية وتحقق الرضا 

الوظيفي وتشجع اإلبداع 

أسموب 
حصول 

المدير عمى 
المعمومات 

ال يجيد نفسو لمحصول 
عمى معمومات تخص 

المرؤوسين ، يخفي عجزه 
الناتج عن قمة المعمومات 

 

يسعى لمحصول 
عمى اكبر قدر 

ممكن من 
المعمومات عن 

اإلنتاجية 

يسعى لمحصول عمى 
احدث المعمومات 
التي تخص العمل 

والمرؤوسين 
 

يبتعد عن األسئمة التي 
تظير نقاط ضعف 

المرؤوسين 
 

يسعى القائد لمحصول عمى 
معمومات كاممة ، يشجع مرؤوسيو 

لتزويده بالمعمومات ، يجمع 
البيانات والحقائق ليعرف مواضع 

االتفاق واالختالف 
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توجيو المدير 
معو لمعاممين 

كتوم ، ال يساعد 
المرؤوسين من ناحية 
التعميق عمى مواقفيم 

يوجييم بشكل 
يشعرىم بأنو ممم 
بجميع الميام ، 

يستمع 
لممرؤوسيين ليتأكد 
من صدق أقواليم 

يقدم توجييات تعكس 
رغبات المرؤوسين 

 

 

يوجو المرؤوسين بطريقة 
ايجابية مبتعدا عن الموم 

والنقد 

يوجو المرؤوسين بشكل صحيح 
جاه األداء ، يبتعد عن التوجيو ت

الذي يمنع عممية االتصال 
بالمرؤوسين 

أسموب صنع 
القرارات 

يؤجل صنع القرار ما 
أمكنو ذلك ، يعطي تخويل 
لمرؤوسيو بصنع القرار 
وانسحابو من المسؤولية 

ىو صانع القرار 
،والتأكد من تنفيذ 

قراراتو بدقة 
 

يصنع القرارات 
المألوفة ويبتعد عن 
القرارات التي قد 
تسبب المشاكل 

 
يتخذ القرار بعد آن يطمئن 

بأنو مقبول من قبل 
المرؤوسين 

يسعى إلى اتخاذ القرار الذي يعكس 
أفضل وجية نظر ، ويشرك من لو 
عالقة بالمدخالت او النتائج ، ال 
يتخذ القرار الذي ال يحقق حاجات 

المرؤوسين 
التغذية 
العكسية 

يحاول جعل األفراد 
ميم ، يمسؤولين عن تقي

ينسحب من الميمة أذا 
سمطت األضواء عمى نقاط 

ضعفو 

تحديد األخطاء 
وتصويبيا، يدافع 
عن نفسو ويمقي 

الموم عمى اآلخرين 
 

 

يتجنب المواقف 
المحرجة وال يركز 
عمى السمبيات ألنو 
يوازن بين ايجابيات 
 األداء وبين سمبياتو

يعطي انطباع لمرؤوسيو 
ايجابياتيم بأنو يركز عمى 

ويبتعد عن ذكر نقاط 
ضعفيم 

يسعى إلى تعميق مفيوم التعاون 
بين أعضاء الفريق وان التغذية ىنا 
باتجاىين لالستفادة من الخبرات 
المتراكمة لممرؤوسين ويبتعد عن 

النقد الشخصي لممرؤوسين 

(  302، 2009اليواري،: )المصدر

: اآلتيةأىمية اعتماد الشبكة اإلدارية لألسباب  وتبرز 

يمكن تطبيق مدخل األسموب الذي تتبع إليو الشبكة اإلدارية عمى جميع المستويات اإلدارية وداخل كل -1
المنظمات حيث يمارس المديرون باستمرار سموكي العمل والعالقات ومن خالل تقويم أساليبيم الخاصة ويمكنيم 

(. 2009:227،اليواري)يرزيادة تواصميم مع اآلخرين وتفسير سموكياتيم لتكون أكثر تأث

 (.2009:46الموزي،)ىو احد أىم الوسائل واألدوات التي تدعم مفيوم التطوير التنظيمي وتساعد عمى إنجاحو -2
عبر التدريب ( 9:9)انو أفضل وسيمة ناجحة لبناء وتطوير فريق العمل الفعال فعند تغير نمط القيادة إلى -3

كفؤ يتمتع بالروح المعنوية ويضع أىداف تنسجم مع أىداف المنظمة  والخبرة يبدأ القائد باستحداث فريق عمل

(. 2010:54آل ياسين،)بأسموب سميم  الراجعةوتتحرر المعمومات لتصل إلى جميع العاممين وتزويدىم بالتغذية 
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لقيت الشبكة اإلدارية قبوال واسعا وأثبتت فعاليتيا في التطوير التنظيمي ، كما تعتبر أكثر النظريات القيادية -4
لغة حية الستخداميا في تحسين أساليب االختيار لموظائف القيادية  ( 12)انتشارا فقد ترجمت إلى أكثر من 

(. 2011:64،العبيدي)والتدريب والتطوير في أداء العاممين 

حاجة اإلدارة الضريبية إلى إتباع وممارسة قياداتيا ألساليب قيادية متميزة يمكن قياسيا واالستفادة منيا في   -5
:  أىمية القيادة اإلدارية لإلدارة الضريبية : رابعا.(64:2011العبيدي،)تحقيق الفعالية في إدارة الوقت والمنظمات

تكمن أىمية ودور القيادة اإلدارية لإلدارة الضريبية من خالل عدة رؤى ومضامين طرحت في مجال دور وجوانب 
من  والقيادة اإلدارية وما تشكمو من أىمية في اإلدارة الضريبية، وفي سياق ىذا الموضوع تم استخالص األتي 

دور وأىمية القيادة اإلدارية في ( 4)ة ، ويشير الجدولاجل توجيو  اىتمام اإلدارة الضريبية  بأىمية القيادة اإلداري
 :إصالح اإلدارة الضريبية

 أىمية ودور القيادة اإلدارية في إصالح اإلدارة الضريبية( 4)جدول

األىمية والدور المصدر 

المجمس االقتصادي واالجتماعي لألمم 
، (12: 2008المتحدة ،

(. 208: 2010كماش، ) 

معرضة لمفشل دائما ما لم يتم تنفيذىا بطريقة فعالة إن القوانين الضريبية 
وما لم يحفز دافعوا الضرائب عمى االمتثال، ولذلك يجب إن تتوافر لإلدارة 

الضريبية المقدرة عمى تنفيذ القوانين ويتطمب ذلك وجود كادر مؤىل إضافة 
 .إلى القدرات الفنية والتقنية

 (68: 1981دراز،)

انطالقا من إن إصالح اإلدارة الضريبية باعتبارىا أداة لمتطبيق ىناك قول 
شائع يفيد بان اإلدارة الضريبية الكفوءة ال يمكنيا تحويل ضريبة سيئة إلى 
حسنة ،ولكن اإلدارة الضريبية غير الكفوءة بإمكانيا تحويل أحسن الضرائب 

 إلى أسوئيا 

: 1989ألسيوفي ،)
( 73: 2010كمــــــــاش،()166

 

إن اإلصالح الضريبي ييدف أساسا إلى  إصالح اإلدارة الضريبية ،وقد 
أشارت بعض الطروحات إال انو من خالل إصالح اإلدارة الضريبية أمكن 
المحافظة عمى الحصيمة الضريبية وحتى زيادتيا في الوقت الذي تم فيو 

 .تخفيض معدالت الضريبية

 (68: 2010ش، كمـــــــــا)
ينصح صندوق النقد الدولي لتحقيق إصالح لإلدارة الضريبية من خالل تنفيذ 
اإلجراءات الضريبية بحزم وتحديد وتسجيل دافعي الضرائب الجدد باستخدام 

 األجيزة االلكترونية
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 (21: 2010ســـــــكارنو،)

الفعالية  تحتاج المنظمات إلى كل من اإلدارة والقيادة إذا ما أرادت إن تحقق
والنجاح لعممياتيا، فالقيادة ضرورية لتحقيق النتائج المنتظمة، واإلدارة 

الضريبية في ارتباطيا مع القيادة يمكنيا مساعدة التنظيم من تحقيق التوافق 
. مع البيئة

 (265: 1992موسجريف،)
أن احد متطمبات الييكل الضريبي الجيد ىو إن يسمح النظام الضريبي بقيام 

عادلة وغير تحكمية ،وان يكون ذلك مفيوما لممكمفين وان تكون إدارة 
. تكاليف اإلدارة والتنفيذ في اقل مستوى بتوافق مع األىداف األخرى

 ،(181: 2009عادل العمي،)
إن عدم كفاءة اإلدارة الضريبية من حيث الكم أو من حيث النوع ،والمتمثل 
في انخفاض عدد العاممين وانخفاض مستواىم الثقافي والميني يؤدي إلى 

 . انخفاض أدائيا في مجال حصر المكمفين وما يستحق عمييم من ضرائب

(. 143: 2005البطريق، )
أو من حيث النوع أيضا يساىم عدم كفاءة اإلدارة الضريبية من حيث الكم 

في عدم تحمل مسؤوليات تطبيق إحكام التشريعات الضريبية ،األمر الذي قد 
. ال يدفع نحو تبسيط اإلحكام والتوسع في فرض الضرائب

وباالعتماد على المصادر أعاله  ٌنالجدول من إعداد الباحث:المصدر

 
 ((لرؤساء أقسام الييئة العامة لمضرائبواقع ممارسات القيادة اإلدارية : المبحث الثاني))

استنادا إلى قانون  27/2/1982استحدثت الييئة بتأريخ :وأقسامياالعامة لمضرائب  الييئةنبذة تعريفية عن : أوال
وتيدف .ضريبة الدخل والواردات العامة يتيوالتي نجمت عن اندماج مدير 1981لسنة  92وزارة المالية المرقم 
ائب في ممارسة نشاطيا إلى إدارة تقدير وفحص وربط الضرائب المذكورة آنفا ،فقد أشارت الييئة العامة لمضر

إلى األىداف الرئيسية واألساسية لمييأة  1990لسنة ( 1)من النظام الداخمي لدوائر وزارة المالية رقم  22المادة 
ئب وتنظيم حساباتيا ،ومتابعة ديونيا إذ تركز اىتمام أداء الييئة العامة لمضرائب في تحقيق وجباية الضرا.العامة 

،فضاًل عن القيام بميام تقديم المقترحات لتطوير التشريع الضريبي إلى السمطة المالية بيدف تعديل أو أقرار 
قانون الضريبة بما يتالءم مع الواقع االقتصادي واالجتماعي والسياسي السائد ،والنيوض والتطور في أساليب 

وليا الحق .بما يتالءم مع التطور العممي واالقتصادي والتكنولوجي الذي يحدث في القطر  عمميا وتنمية العاممين
في استحداث فرع في بغداد ومراكز محافظات القطر كافة واالقضية بحسب حجم العمل فييا وعدد المكمفين 

. الخاضعين لمضريبة
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وواجبات األقسام الموجودة ضمن ىيكميا  لمضرائب، وأىدافنستعرض بإيجاز الييكل التنظيمي لمييئة العامة سو
اإلداري ويتألف الييكل التنظيمي لمييئة العامة لمضرائب من أربعة عشرة قسما ترتبط مباشرة بالمدير العام 

:- وباإلضافة إلى شعبة القمم السري ىي

 مةتنصب ميام ىذا القسم عمى انجاز التحاسب الضريبي عمى دخول الشركات المساه :قسم الشركات-1
لسنة  113والمحدودة عمى اختالف أنواعيا وجنسياتيا عمى وفق النسب الواردة في قانون ضريبة الدخل رقم 

المعدل وجباية الضرائب وتزويد المكمفين ببراءة الذمة    1982

 يتولى ىذا القسم ميام تقدير قيمة الضريبة وجباية الضرائب عمى دخل: قسم األعمال التجارية والمين  -2
من المادة الثانية من قانون (  6، 3، 2، 1)مال التجارية والمين والحرف المنصوص عمييا في البنود األع

 .وتعديالتيا 1982لسنة  113ضريبة الدخل 

 يتولى ىذا القسم انجاز المعامالت الضريبية لمعقارات والعرصات  التي تقع:قسم األرباح ونقل ممكية العقار  -3
. أرباح نقل ممكية العقار في فروع بغداد وبقية المحافظات ومنوحة لمشعب خارج حدود الصالحيات الم

 الكمر    ويضم الييكل اإلداري لقسم المعمومات الفنية شعب المقتبسات ،التصاريح  :قسم المعمومات الفنية -4
كية وشعبة المتابعة ،ويتولى ىذا القسم معالجة بيانات المقتبسات والتصاريح الكمر كية الواردة من دوائر الدولة 
وشركات القطاع العام والمختمط أليا وضخيا إلى فروع الييئة لغرض انجاز التحاسب الضريبي ومتابعة إرسال 

عادة المقتبسات التي ال تت ضمن بيانات كافية إلى الجيات المرسمة ومتابعة المعمومات إلى تمك الفروع ،وا 
. المعمومات غير الدقيقة بالتنسيق مع فروع الييئة

 يتولى قسم الرقابة والتدقيق الداخمي تدقيق أعمال أقسام وفروع الييئة عن :قسم الرقابة والتدقيق الداخمي  -5
ع فضاًل عن تدقيق حسابات المكمفين عند طريق  قيام الفرق التفتيشية بجوالت مستمرة في تمك األقسام والفرو

تمسكيم بحساباتيم أو عند إجراء أعمال وضع اليد عمى سجالتيم و مستنداتيم فضال عن تدقيق التعامالت 
.  المالية جميعيا في مركز الييئة 

يداع ومطابقة يوميات الصن: القسم المالي -6 دوق أىدافو تحقيق جميع المعامالت المالية لمييئة من صرف وا 
عداد الميزانية العامة وحسم األمانات ومطابقة اإليداعات مع  دلمركز الييئة وبعض الفروع ومطابقة بن النفقات وا 

  .كشف البنك وتعامالت خارجية تتمثل برد المبالغ إلى المكمفين

 وتحميل األنظمةويضم ىذا القسم شعب تييئة المعمومات وىندسة النظم والسيطرة قسم الحاسبة االلكترونية  -7
وشعبة صيانة الحاسبات ،ويتولى ىذا القسم تحميل األنظمة وتصميم البرامج وتطبيقيا ووضع األسس واألساليب 
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المتطورة لتوثيق األنظمة والمقترحات المتعمقة بتطوير مكننة أعمال الييئة ووضع تصاميم البرامج التي تخدم 
رامج ،مع صيانة حاسبات الييئة ،والتخطيط لتنظيم توزيع الحاسبات الييئة واإلشراف عمى الجوانب الفنية لتمك الب

 .داخل الييئة والفروع ،ودراسة احتياجات الييئة لمحاسبة

 ويتولى ىذا القسم إعداد المالكات وتنظيم شؤون العاممين وما يتعمق بتطبيق القوانين والتعميمات:القسم اإلداري-8
 .يفي في الييئة وتامين متطمبات اإلدارة والخدماتالمتعمقة بيم وتقويم أداء الكادر الوظ

ىذا القسم شعب دعاوي فروع بغداد ودعاوي فروع المحافظات واالستشارات واالستئناف  ويضم:القسم القانوني -9
تولى ىذا القسم األمور القانونية واالستشارات القانونية واإلجابة عمى استفسارات أقسام الييئة يوشعبة التنفيذ ،و

ىذا القسم بتمثيل الييئة أمام المحاكم والجيات القضائية وتييئة  ويقوموعيا ودراسة الجوانب القانونية وتعديميا وفر
. أعمال لجان االستئناف 

 ويتولى ىذا القسم إعداد الخطط التشغيمية وتوزيعيا بحسب الفروع و األقسام وجمع: قسم التخطيط والمتابعة -10
عداد الخطط التدريبيالوالمعمومات عن الييكل  الييئة والتحري عن األنشطة االقتصادية  يلممنتس ةظيفي لمييئة وا 

 .غير الخاضعة لمضريبة وكذلك جمع المعمومات عن اإليرادات المتحققة لمييئة ومتابعة تنفيذ الخطط 

والبحوث، اسات ىذا القسم شعبة اإلحصاء والعالقات واالتفاقيات وشعبة الدر يضم:واألبحاثقسم اإلحصاء   -11
ىذه القسم بميام توثيق البيانات والمعمومات الضريبية ومتابعة إبرام االتفاقيات الثنائية لمنع االزدواج  ويقوم

  .الضريبيالضريبي وما يعمق بشان التنسيق 

 ويضم ىذا القسم شعب اإلعالم وخدمات المكمفين وشعبة العالقات ،ويتولى قسم:قسم العالقات واإلعالم  -12
العالقات واإلعالم ميام التنظيم والتخطيط والتطوير اإلداري والمتابعة لجيود نشر الوعي الضريبي لتحسين 

مستوى االلتزام الطوعي بالواجب الضريبي وخدمة المكمفين ومتابعة شكاواىم فضال عن بناء العالقات العامة 
. تمع من جية أخرى وتطويرىا بين الييئة و مؤسسات الدولة األخرى وعموم أفراد المج

لسنة /162)قانون ضريبة العقار رقم :أىدافو اإلشراف عمى تطبيق أحكام القوانين التالية:والعرصات العقار -13
(. 1979لسنة /87)،وقانون ضريبة إيجار العقار  رقم (1962لسنة /26)،وقانون ضريبة العرصات رقم ( 1959

اء ضريبة الدخل عن أجور منتسبي القطاع الخاص واإلشراف ترتكز أىدافو في استيف:االستقطاع المباشر -14
ات واإلعفاءات حعمى متابعة تحصيل الضريبة عمى أساس تخمين أو تقدير ىذه الرواتب واألجور ومنح السما

  .وفقا لمتعميمات
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تحقيق آمرين ىما  إلىالمبحث  يسعى   عرض النتائج وتحميميا وتفسيرىا عمى مستوى مجتمع الدراسة:ثانيا
عرض نتائج الدراسة الميدانية وتحميميا الضريبي و لرئيس القسمتشخيص واقع و ترتيب أىمية الممارسات القيادية 

. باستعمال الوسائل اإلحصائية المناسبة من خالل الوسط الحسابي واألىمية النسبية لممتغيرات المبحوثة

لقد تم قياس ىذا المتغير من :  ظر رؤساء األقسام الضريبيةتشخيص واقع الممارسات القيادية من وجية ن -1
قيادة الميمة، قيادة النادي )وىي ( الممارسات القيادية)، ُعدت أبعادا لممتغير (أنماط)خالل خمسة ممارسات 

إلى ( 10)إذ تشير خالصة الجدول (. االجتماعي، قيادة منتصف الطريق، قيادة الفريق، القيادة المتساىمة
ط الحسابية واألىمية النسبية المتعمقة بوجية نظر مجتمع الدراسة بخصوص متغيرات الممارسات القيادية األوسا

بغداد ويمثل مجتمع الدراسة، إذ يعكس الجدول المذكور وسطًا حسابيًا / لرؤساء األقسام في الييئة العامة لمضرائب
 70) واألىمية النسبية حوليما( 3)معياري البالغ فوق الوسط ال( 3.5)بمغ عامًا لمتغير الممارسات القيادية إذ 

: وفيما يأتي تشخيص لواقع ىذه الممارسات ،(%

إلى األوساط الحسابية واألىمية النسبية  ( 5)يشير الجدول : ممارسة قيادة الميمة في العمل الضريبي  –ا
،  2، 1)قيس ىذا الُبعد من خالل ستة فقرات جاءت تسمسالتيا باالستبانة ي و، (قيادة الميمة)بخصوص متغير 

وىو فوق ( 3.86)إذ يعكس الجدول المذكور وسطًا حسابيًا عاّمًا لمتغير قيادة الميمة  إذ بمغ  ،( 6، 5، 4، 3
ىذا الُبعد  عمى( نسبة االتفاق)، وقد بمغت األىمية النسبية الستجابات العينة ( 3)الوسط المعياري البالغ 

يدل عمى ان المجوء الى ىذه الممارسة   يفيد االدارة الضريبية  خصوصا ، وذلك لطبيعة ، اتفاق كبير (77%)
ووظائفيا، والحرص عمى حماية االدارة  حساسية التعامل المالي في العمل الضريبي  الذي يكتنف اعماليا

الضريبي  رئيس القسموالمالي ، وبالتالي فان اعتماد  الضريبية بكافة منتسبييا من كافة اشكال الفساد االداري
ينعكس في االىتمام الشديد بالميام الضريبية و اعتماد الرادع القانوني  والرسمي في الحد من الصراعات بكافة 

اوجييا ، و العمل عمى تامين سالمة اجراءات التقدير والفحص والجباية باالعتماد عمى نفسو في تدقيق كل 
عمى مصمحة العمل وعمى تحمل تبعات قرارتو ، وان  منع  مبنيةي معاممة ضريبية ،وان توجيياتو معمومة ف

.  االنحراف في العمل الضريبي يتم من خالل تحديد الخطا وتوجيو الموم الى المتسبب 
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األىمية لممارسة قيادة الميمة األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية ونسب (2)شكل

من إعداد الباحثين باالعتماد عمى بيانات األستبانة : المصدر

  :األوساط الحسابية ونسب االتفاق لممارسة قيادة الميمة يالحظ األتي إلىووفقا  (2)الشكلبحسب 

( 4.57)الوسط لو ، إذ بمغت قيمة (التغذية العكسية)في مجال ( 6)أعمى مستوى إجابة قد حققيا السؤال  - أ
وىي نسبة ،(%91)، وقد بمغت نسبة االتفاق عمى ىذا السؤال (3)وىي أعمى من قيمة الوسط الفرضي البالغة 

وتحديد الخطأ وتوجيو الموم لممسؤول عنو مباشرة دون انتظار  التشديد يشير إلى اعتمادمؤشر الىذا  كبيرة جدا وان
 .واعتماد الرادع القانوني. اآلخرين مستقبالوبصورة رسمية ، لكي ال يتكرر ويؤثر عمى 

( 2.43)في مجال التغذية العكسية، إذ بمغت قيمة الوسط لو ( 4)اقل مستوى إجابة قد حققيا السؤال  - ب
وىي نسبة ،(%49)، وقد بمغت نسبة االتفاق عمى ىذا السؤال (3)من قيمة الوسط الفرضي البالغة  اقلوىي 

نظرا لما يمتمكوه عدم تمسك رئيس القسم برأيو دائما واعتماد أراء المرؤوسين  إلىىذا المؤشر يشير  وان منخفضة
 .من خبرة وميارة

 من تكرارات ،والوسط الحسابي،واألىمية النسبية (ممارسة قيادة الميمة ) إبعاد المتغير المستقل( 5)جدول
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ابحث عن المتسبب فً 
الصراع من بٌن 

المرؤوسٌن وال أتردد 
بمعاقبته وفقا للتعلٌمات 
والنصوص القانونٌة 
.المعمول بها فً الهٌئة  

التشدٌد على الفاحصٌن 
بعدم االعتماد على 

األسلوب التقلٌدي فً 
الفحص باللجوء إلى 
الحكم الشخصً دون 
االستناد إلى األدلة 

والبراهٌن، و االبتعاد عن 
.   التقدٌر الجزافً

أمحص وادقق بنفسً كل 
معلومة وأتأكد من عدم 
حدوث خطأ فً التقدٌر 
الضرٌبً أو سالمة 
إجراءات الفحص 

والجباٌة المتبعة لٌكون 
.كل شًء تحت السٌطرة 

أوكد وأصر على 
توجٌهاتً ألنها هً 

الصحٌحة دائما وأراء 
المرؤوسٌن قد ال تعكس 

بالضرورة الشًء 
.الصحٌح 

اتخذ القرار بنفسً 
وأتحمل  المسؤولٌة 

الكاملة ألنها تقع ضمن 
نطاق سلطاتً  دون 

االهتمام بما ٌقوله أفراد 
.المجموعة

تحدٌد الخطأ وتوجٌه 
اللوم للمسؤول عنه 
مباشرة دون انتظار 

وبصورة رسمٌة ، لكً ال 
ٌتكرر وٌؤثر على 

.اآلخرٌن

االجمالً

4.144.214.14

2.43

3.64

4.57

3.86
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%49
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ابعاد فقرات ممارسة قٌادة المهمة من الوسط الحسابً واالهمٌة النسبٌة

األهمٌة 

 النسبٌة

الوسط 

 الحسابً
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إلى األوساط الحسابية  (6)تشير معطيات الجدول :  العمل الضريبيممارسة قيادة منتصف الطريق في  -ب
، وقد قيس ىذا الُبعد من خالل ستة فقرات جاءت (منتصف الطريق )واألىمية النسبية بخصوص متغير قيادة 

، إذ يعكس الجدول المذكور وسطًا حسابيًا عاّمًا ألسموب ( 18، 17، 16، 15، 14، 13)تسمسالتيا باالستبانة 
، وقد بمغت نسبة االتفاق عمى ىذا الُبعد ( 3)لمعياري البالغ وىو فوق الوسط ا( 3.86)منتصف الطريق إذ بمغ

الضريبي تنطمق عند أداءه العمل الضريبي عمى التركيز  رئيس القسم،وتشير ىذه الممارسة إلى أن رؤية (80%)
عمى أعطاء الحمول التي يتعايش الجميع معيا عند الصراع ،واعتماد الطرق واألساليب المعتادة في العمل 

بي عند أداء الميام ، واتخاذ القرار القابل لمتطبيق في التقدير الضريبي ، والحصول عمى المعمومات بطرق الضري
. غير مباشرة لتعزيز قرار التقدير النيائي ، وان المسؤولية ال تقع عمى المنتسب إال في حالة الوقوع بالخطأ

 

 لمنتصف الطرٌق للممارسة األهمٌةالحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة ونسب  األوساط(3)لشك

 من إعداد الباحثٌن باالعتماد على بٌانات األستبانة: المصدر
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أعطً حلوال ٌمكن أن 
ٌتعاٌش معها كل 
طرف من أطراف 
الصراع أو النزاع 

.الضرٌبً

الطلب من 
المرؤوسٌن إن ٌؤدوا 

المهمة بالطرق 
المعتادة فً فرض 
الضرائب والتدقٌق 

.والجباٌة 

احصل على 
المعلومات التً 

تخص العمل بطرق 
غٌر مباشرة لتعزٌز 

القرار وإعطاء 
.الموافقة

أوجه المرؤوسٌن  
بمرونة  وفقا ما 

ٌقتضٌه أداء وظروف 
العمل الضرٌبً 
وقاعدة المالئمة 
واختار الموقف 

.الوسط بٌنً وبٌنهم 

اتخذ القرار القابل 
للتطبٌق والمقبول من 

المرؤوسٌن 
وخصوصا عند أجراء 
التقدٌر الضرٌبً على 

.دخول المكلفٌن

أشجع المرؤوسٌن 
وال مسؤولٌة تجاههم  

فً واقع العمل 
الٌومً،إال عندما 
.   ٌخطئوا فً العمل

االجمالً
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ابعاد فقرات قٌادة منتصف الطرٌق وفقا الى الوسط الحسابً واالهمٌة النسبٌة  

 األهمٌة النسبٌة

 الوسط الحسابً
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: ووفقا إلى األوساط الحسابية ونسب االتفاق لممارسة قيادة الميمة يالحظ األتي ( 3)بحسب الشكل

توجيو )و(إدارة الصراع )في مجالي (  16 -13) نأعمى مستوى إجابة وقد حققيا السؤاال - أ
، وقد بمغت ( 3)وىي أعمى من قيمة الوسط الفرضي البالغة ( 4.57)، إذ بمغت قيمة الوسط ليما (المرؤوسين

، وىذا تأكيد كبير جدا عمى أعطاء حموال يمكن أن يتعايش معيا كل ( %91)نسبة االتفاق عمى ىذا السؤال 
ونة  وفق ما يقتضيو أداء وظروف طرف من أطراف الصراع أو النزاع الضريبي، وكذلك توجيو المرؤوسين  بمر

 ار الموقف الوسط بيني وبينيم يالعمل الضريبي وقاعدة المالئمة واخت
 
في مجال التغذية العكسية، إذ بمغت قيمة الوسط ليما (  18)اقل مستوى إجابة وقد حققيا السؤال  - ب
لى ىذا السؤال ، وقد بمغت نسبة االتفاق ع( 3)وىي اقل من قيمة الوسط الفرضي البالغة ( 1.93)

والسبب يعود إلى أن مسؤولية العمل الضريبي تقع عمى الجميع وال تقتصر عمى من يخطئ فقط في أداء ((39%
. العمل

من تكرارات ،والوسط الحسابي،واألىمية النسبية (ممارسة منتصف الطريق ) إبعاد المتغير المستقل( 6)جدول
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األوساط الحسابية واألىمية ( 7)يظيرالجدول:  ممارسة قيادة النادي االجتماعي في العمل الضريبي - ت
النسبية بخصوص متغيرممارسة النادي االجتماعي، وقد قيس ىذا الُبعد من خالل ستة فقرات جاءت تسمسالتيا 

إذ يعكس الجدول المذكور وسطًا حسابيًا عاّمًا ألسموب النمط االجتماعي بمغ  ،(12،11،10،9،8،7)باالستبانة 
،وىو اتفاق (75%)، وقد بمغت نسبة االتفاق عمى ىذا الُبعد ( 3)وىو اعمى من الوسط المعياري البالغ ( 3.76)

ريبي عمى الض رئيس القسمعالي كبير يدل عمى ان ىذه الممارسة تفيد العمل الضريبي ، من خالل اعتماد 
العالقات االنسانية في توجياتو ورؤيتو لمعمل الضريبي باالعتماد عمى  تشجيع المرؤوسين في بذل اكبر الجيود 

 .في العمل ومساعدتيم في اتخاذ القرارات  الصائبة بدون تردد

 
 األوساط الحسابٌة ونسب األهمٌة لفقرات ممارسة النادي االجتماعً( 4)شكل 

 الباحثٌن باالعتماد على بٌانات األستبانةمن إعداد : المصدر

: ووفقا إلى األوساط الحسابية ونسب االتفاق لممارسة قيادة الميمة يالحظ األتي ( 4)بحسب الشكل

( 4.86)عنصر التغذية العكسية ، إذ بمغت قيمة الوسط لو ( 12)أعمى مستوى إجابة وقد حققيا السؤال  - أ
، وىذا تأكيد (% 97)، وقد بمغت نسبة االتفاق عمى ىذا السؤال (3)ة وىي أعمى من قيمة الوسط الفرضي البالغ

واالشارة  إلى جوانب األداء   االيضاح في الييئة العامة لمضرائب يسعون الى رؤساء االقسامكبير جداعمى ان 
  .االيجابية أوال، ثم السمبية بطرق غير رسمية 

وهي ( 1.57)الصراع ، إذ بلغت قيمة الوسط له عنصر حل ( 7)اقل مستوى إجابة وقد حققها السؤال  - ب

وهي نسبة منخفضة %( 31)، وقد بلغت نسبة االتفاق على هذا السؤال (3)اقل من قيمة الوسط الفرضي البالغة 

،تشير الى سعي رئيس القسم الى البحث عن تسوبة صلحية ولكن بشرط البحث عن المتسبب لدرء الخطأ جدا
 .مستقبال

 من تكرارات ،والوسط الحسابي،واألىمية النسبية(ممارسة النادي االجتماعي ) متغير المستقلإبعاد ال( 7)جدول 
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استند إلى المعلومات التً ٌعتمد علٌها المخمنٌن الدالة على مصادر دخل المكلفٌن وقلٌل االهتمام .أشجع المرؤوسٌن  على بذل جهودهم فً أداء المهمة فً كافة الشعب اإلدارٌة والفنٌة.استرضً األطراف المتنازعة دون البحث عن المتسبب واعمل على أجراء تسوٌة صلحٌه 
.بالمعلومات التً ٌقدمها المكلفٌن أنفسهم عن مصادر دخولهم

.أوضح  وأشٌر  إلى جوانب األداء االٌجابٌة أوال، ثم السلبٌة بطرق غٌر رسمٌة .أشجع إفراد المجموعة على اتخاذ القرارات لتوطٌد والحفاظ على عالقات العمل االٌجابٌة.ٌتم توجٌه العاملٌن من قبلً بشكل محدد ومفهوم فً كل وقت ٌتطلب ذلك لهم االجمالً

1.57

4.57

3.21

4.64

3.71

4.86

3.76

%31
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%64
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%75

 الحسابًالوسط 

 

 األهمٌة النسبٌة
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إلى األوساط الحسابية واألىمية النسبية ( 8)معطيات الجدول  تشير: ممارسة قيادة الفريق في العمل الضريبي-ث
قيادة الفريق، وقد قيس ىذا الُبعد من خالل ستة فقرات جاءت تسمسالتيا باالستبانة  متغير ممارسةبخصوص 

وىو ( 4.37)، إذ يعكس الجدول المذكور وسطًا حسابيًا عاّمًا لقيادة الفريق إذ بمغ (25،26،27،28،29،30)
و اتفاق عالي يشير وه( %87)، وقد بمغت نسبة االتفاق عمى ىذا الُبعد ( 3)أعمى من الوسط المعياري البالغ 

ينطمق في رؤيتو في مجال أداء العمل الضريبي إلى تبني البحث عن األسباب  رئيس القسم الضريبيإلى أن 
الحقيقية ألي نزاع ومحاولة حميا ، ودعم جيود اآلخرين من خالل تطويرىم بالتدريب والمشاركة في المجان ، 

فكار الجيدة لمفاحصين والمخمنين ،والتشجيع عمى التغذية والحرص عمى االستماع والمناقشة والتحقق وتبني األ
. الثقةالعكسية وبناء 

 
 األوساط الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة ونسب األهمٌة لفقرات ممارسة قٌادة الفرٌق( 5)شكل 

 من إعداد الباحثٌن باالعتماد على بٌانات األستبانة: المصدر
: ووفقا إلى األوساط الحسابية ونسب االتفاق لممارسة قيادة الميمة يالحظ األتي ( 5)بحسب الشكل

وىي أعمى من قيمة ( 4.71)عنصر التغذية العكسية ، إذ بمغت قيمة الوسط لو (30)أعمى مستوى إجابة حققيا السؤال  - أ
يشجعون  رؤساء األقسامعمى أن  تأكيد كبير، وىذا (%94)، وقد بمغت نسبة االتفاق عمى ىذا السؤال (3)الوسط الفرضي البالغة 

يجاد نمط من الثقة مع الموظف الضريبي لزيادة االلتزام التنظيمي في العمل  عمى التغذية العكسية باالتجاىين من والى الموظف ، وا 
  .الضريبي

وىي أعمى من قيمة الوسط الفرضي ( 4)عنصر المبادرة، إذ بمغت قيمة الوسط لو (26)اقل مستوى إجابة حققيا السؤال  - ب
 عدم توفر الوقت الالزم لتدريب المرؤوسين  إلىويعزى االنخفاض (%80)، وقد بمغت نسبة االتفاق عمى ىذا السؤال (3)البالغة 

من تكرارات ،والوسط الحسابي،واألىمية النسبية (ممارسة قيادة الفريق ) إبعاد المتغير المستقل( 8)جدول
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.دعم جهود العاملٌن فً أداء المهمة من خالل التدرٌب والتحفٌز والمشاركة فً اللجان الضرٌبٌةابحث عن األسباب الحقٌقٌة وراء النزاع واعمل على حلها لتحقٌق العدالة الضرٌبٌة .ابحث عن المعلومات التً تخص مصادر دخل المكلفٌن وأتحقق منها و أستمع جٌدا للمرؤوسٌن وأناقشهم  فٌها  .أرحب بأفكار وأراء المرؤوسٌن من المخمنٌن والفاحصٌن واآلخرٌن محاوال تبنٌها فً العمل وإنجاح العمل الضرٌبً أشارك وأحث بشكل فعال وهادف  جمٌع مخمنً مكلفً ضرٌبة الدخل فً الهٌئة وفروعها على تصفٌة أضابٌر  المكلفٌن ومتابعة 
.المتحصالت الضرٌبٌة المتأخرة قبل أجراء عملٌة الجرد وإتمام إدخال بٌاناتها فً الحاسبة 

أشجع على التغذٌة العكسٌة باالتجاهٌن من والى الموظف ، وإٌجاد نمط من الثقة مع الموظف الضرٌبً لزٌادة االلتزام التنظٌمً فً 
.العمل الضرٌبً

االجمالً
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فقرات ممارسة قٌادة الفرٌق 

األهمٌة 

 النسبٌة

الوسط 

 الحسابً



 2012لسنة  _  لثانًاالفصل _  19العدد _ المجلد السابع _ مجلة دراسات محاسبٌة و مالٌة 
دراسة تطبيقية في الممارسات القيادية لرؤساء أقسام الييئة العامة لمضرائب في ظل نظرية شبكة القيادة اإلدارية ـــ ))

 ((الييئة العامة لمضرائب

 

 
 134 

إلى األوساط الحسابية واألىمية النسبية بخصوص متغير ممارسة ( 9)تشير معطيات الجدول :المتساىمةالقيادة -ج 
، إذ (19،20،21،22،23،24)القيادة المتساىمة ، وقد قيس ىذا الُبعد من خالل ستة فقرات جاءت تسمسالتيا باالستبانة 

، ( 3)الوسط المعياري البالغ  اقل منوىو ( 1.52)إذ بمغ يعكس الجدول المذكور وسطًا حسابيًا عاّمًا لمقيادة المتساىمة 
وىي ضعيفة بواقع الحال، تدلل عمى قمة إتباع مدراء اإلدارة الضريبية ليذه ( %30)وقد بمغت نسبة االتفاق عمى ىذا الُبعد 

 األقسامرؤساء إن )تفيد  الممارسة وشعورىم بالمسؤولية بالعمل والميام الضريبية الممقاة عمى عاتقيم حيث أن ىذه الممارسة
جابة اآلخرين  يركنون إلى  المواقف المحايدة واالعتماد عمى اإلجراءات والضوابط اإلدارية فقط ويكتفون بأقل المعمومات ،وا 

  ، وعدم اإلشارة إلى أداء المنتسبين إال عند الخطأ ،(فقط عند السؤال ،ونقل اتخاذ القرارات لتجنب المسؤولية 

 
 الالمبالً/األوساط الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة ونسب األهمٌة لفقرات ممارسة  القٌادة المتساهلة ( 6)شكل 

 من إعداد الباحثٌن باالعتماد على بٌانات األستبانة: المصدر

: الميمة يالحظ األتي ووفقا إلى األوساط الحسابية ونسب االتفاق لممارسة قيادة ( 6)بحسب الشكل

وىي اقل من قيمة ( 1.93)إذ بمغت قيمة الوسط لو  ،عنصر روح المبادرة (20)أعمى مستوى إجابة وقد حققيا السؤال  - أ
وىي تشير إلى ضعف اىتمام رؤساء األقسام بيذه الممارسة ووعييم التام بعدم جدواىا لإلدارة الضريبية، (3)الوسط الفرضي البالغة 

نسبة اتفاق ضعيفة، وقد اتفق مجتمع البحث فقط بخصوص ىذا الممارسة عمى ( %39)االتفاق عمى ىذا السؤال  وقد بمغت نسبة
إلى األوساط ( 6)تفويض الميمة بالكامل ألعضاء المجموعة لالستفادة من الوقت المتاح والتقميل من المسؤولية، ويشير الشكل 

 .لمتساىمةممارسة  القيادة الفقرات الحسابية ونسب االتفاق 
وىي اقل من ( 1.29)، إذ بمغت قيمة الوسط لو (أسموب صنع القرار)عنصر (23)اقل مستوى إجابة وقد حققيا السؤال  - ب

المناسب  المحددة والشخصالتفويض ال يتم إلى من خالل اعتماد الضوابط  أن إلىوىي تشير (3)قيمة الوسط الفرضي البالغة 
. ( %26)وقد بمغت نسبة االتفاق عمى ىذا السؤال  الفعال، وواألداء 

من تكرارات ،والوسط الحسابي،واألىمية النسبية (ممارسة القيادة المتساىمة ) إبعاد المتغير المستقل( 9)جدول
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 :اعتمادا عمى نسبة االتفاق رؤساء االقسامأىمية الممارسات القيادية من وجية نظر  رتيب الواقع العممي لت -2

إلى ترتيب أىمية الممارسات القيادية التي جرى بحثيا في الدراسة الحالية ( 7)يشير الشكل البياني           
وتشير معطيات الجدول  لمضرائب،الييئة العامة  أقسامرؤساء باالعتماد عمى نسبة االتفاق من خالل استجابات 

الضريبية  إلى تسمسل الممارسات وفقا لممتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري ونسبة االتفاق ( 10)

 أىمية الممارسات القيادية من وجية نظر رؤساء أقسام الييئة العامة لمضرائبرتيب ت(7)الشكل 

  من إعداد الباحثين باالعتماد عمى بيانات األستبانة: المصدر

 الممارسات القيادية من وجية نظر رؤساء أقسام الييئة العامة لمضرائبأىمية  ترتيب( 10)جدول  

من إعداد الباحثين باالعتماد عمى بيانات األستبانة : المصدر

ترتيب األبعاد نسبة االتفاق الوسط الحسابي  الممارسات القياديةت 
األول % 87 4.37قيادة الفريق  1
الثاني  %80 4منتصف الطريق  2
الثالث  %77 3.86قيادة الميمة  3
الرابع  %75 3.76االجتماعي  4
الخامس  %30 1.52 القيادة المتساىمة 5
  %70 3.5معدل االتفاق العام  
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 لرؤساءلقد تم حساب المتوسطات الحسابية ونسبة االتفاق لفقرات االستبانة والخاصة بمتغيرات الممارسات القيادية 
(  10)وكما يالحظ  أعاله من الجدول رقم  . الييئة العامة لمضرائب أقسام

 
 ((اتـــــــــــات والتوصيــــــــــــاجـــــــاالستنت: ثـــــــــــث الثالـــــــــــــالمبح))

بعد االنتيـاء من استعراض وتحميل الممارسات القيادية لمدراء اإلدارة الضريبية لفروع الييئة العامة لمضرائب ، 
 ـ: الختـام أن نورد ابرز االستنتاجات التي تـم التوصل إلييا من خـالل ىـذا البحث وىي البد ونحن في 

 :ات ـــــــــــــاجـــــــــــــاالستنت:أوال 

 رؤساء األقسام  أنو ، لمجتمع الدراسة  قيادة الفريق ىي األعمى ممارسة إن( الفريق   ممارسة قيادة)  -1
لو  وخصوصا من المرؤوسين و إشراك، القرارات التي تعكس وجية النظر المرغوبة  اتخاذ إلييا عند  يمجئون

 .واالبتعاد عن النقد الشخصي ، عمى التعاون فيما بينيم وجعل التغذية باتجاىين  ىمتشجيع و ،عالقة بذلك 
اإلبداع في العمل وتنمية الحصيمة الضريبية ، رفع  إلىالجديدة التي تؤدي  باألفكار االىتمام  وأيضا يعكس

   .،و تعتبر ىذه  الممارسة من أفضل الممارسات في اإلدارة الحديثةالضريبي
إن فكرة منتصف لمجتمع الدراسة ، و الممارسة الترتيب الثاني  تحقق( منتصف الطريق أو المدير الزئبقي  )-2

نيا تعتمد الواقع التطبيقي والعممي  الذي يمجأ إليو المدير الضريبي الطريق ىي الحل الوسط أو الحل الواقعي وا 
المجوء إلى  إال في اإليوئون ال يمج  بيذه الممارسة مومن خالل معرفتورؤساء األقسام  أساس لمعمل  ،  لذا فان 

. الضريبي أو تطبيق الضوابط السنوية الصادرةنزاع العند حدوث ( الحل الوسط) تطبيق مبدأ
إال  مما يشير ،الممارسة اقل معدل من قبل مجتمع الدراسة حققت :(البيروقراطي القيادة المتساىمة أو المدير )-3

قميل االىتمام بالعمل والمنتسبين  يكون فييا المدير ان حيثأن رؤساء األقسام عمى إدراك ليا لما تتصف بو ،  
يقدم اقل جيد ممكن النجاز الميام بجانب عدم اىتمامو بتطوير وتزويد  المخمنين والفاحصين بالتدريب والخبرة و

نيم يمتمكون الخبرة والدراية الكافية بأداء الميام) انطالقا من فكرة ، وان  إن المرؤوسين مسؤولين عن أنفسيم وا 
، والواقع العممي غير ذلك حيث يوجد اىتمام  (ممارسةالتسيب وسياسة عدم التدخل من السمات البارزة ليذه ال

بالعمل وبالمرؤوسين معا ،وان ىذه النسبة وان أتت فإنيا تأتي من قبيل التخفيف من ضغوط العمل الضريبي 
فساح مجال لو في تأدية ميام أخرى .  وا 

 :ات ــــــــــــــــالتوصي:ثانيا 

لمفاحصين دعم جيود رؤساء األقسام الضريبية  في مجال إقامة دورات تدريب  :(ممارسة قيادة الفريق  )  -1
.  و تقديم الحوافز بغية االرتقاء بممارسة قيادة الفريق لما ليا من اثر ايجابي لعمل اإلدارة الضريبية والمخمنين
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ام ، والتي تسيم زيادة الصالحيات الممنوحة لرؤساء األقس: (ممارسة منتصف الطريق أو المدير الزئبقي) -2
جراء التسويات الضريبية لفسح مجال اكبر لتفعيل  ممارسة منتصف الطريق لما  بشكل فاعل في حل النزاعات وا 

. ليا من دور في مجال إدارة الصراع واتخاذ القرارات القابمة لمتطبيق

ساء األقسام الضريبية وضع ضوابط محددة لمتفويض من قبل رؤ(:القيادة المتساىمة أو المدير البيروقراطي )-5
. بغية تحقيق فاعمية التفويض في االستفادة من الوقت والحد من ممارسة القيادة المتساىمة
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