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امللخص:
هدفت هذه الدراسة إلى توضيح أثر القيادة التحويلية في األداء االستراتيجي دراسة تطبيقية في دائرة الجمارك األردنية .ولتحقيق هدف الدراسة تم
بناء نموذج يعكس أثر القيادة التحويلية واملتمثلة بأبعادها (االعتبارات الفردية ،االستثارة الفكرية ،التأثير املثالي ،التحفيز امللهم) ،على جودة حياة
العمل املتمثلة بأبعادها (نوعية العالقات االجتماعية ،نوعية منظمة العمل ،إمكانية اإلنجاز والتطور املنهي ،التوافق بين ساعات العمل وحياة العمل)
وقد تم قياس متغيرات الدراسة من خالل استبانة تم توزيعها بأسلوب عينة عشوائية طبقية متناسبة على جميع املوظفين من الفئات العليا والوسطى،
ً
بلغ حجم العينة ( ،)195موظفا من أصل ( ،)N=244اعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي ،إضافة إلى األسلوب السببي ،من خالل تطوير
استبانة كأداة رئيسة لجمع البيانات ،تم تطويرها باالعتماد على خبرات نخبة من األساتذة في هذا املجال ،حيث تكونت من ( ،)51فقرة ،كما تم استخدام
العديد من الوسائل واألساليب اإلحصائية ،مثل املتوسطات الحسابية ،واالنحرافات املعيارية ،واختبارات ( ،)tوتحليل االنحدار املتعدد والبسيط .وبعد
إجراء عملية التحليل لبيانات الدراسة وفرضياتها توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها :وجود أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( ≤ α
 )0.05للقيادة التحويلية (االعتبارات الفردية ،االستثارة الفكرية ،التأثير املثالي ،التحفيز امللهم) على األداء االستراتيجي (محور املالية ،محور العمالء،
محور العمليات ،التعلم والنمو) في دائرة الجمارك األردنية.
وخرجت الدراسة بعدد من التوصيات كان أهمها :توجيه إدارات دائرة الجمارك األردنية نحو استمرار االهتمام بكل من القيادة التحويلية ،واألداء
االستراتيجي ,وذلك من خالل تطوير االستراتيجيات املتبعة لتطوير وتبني كل جديد يتعلق بتنمية القيادة التحويلية واألداء االستراتيجي وجودة حياة
العمل.
الكلمات املفتاحية :القيادة التحويلية؛ األداء االستراتيجي؛ جودة حياة العمل؛ دائرة الجمارك األردنية.

املقدمة:
وفي ظل ثورة املعلومات التي يشهدها العالم والتي أصبح للمعلومات فيها األثر األكبر على أداء منظمات األعمال مما يقتض ي التعامل معها بما يلزم
من املهارات واملعرفة ،وحتى تستطيع املنظمات التقدم واالستمرار ،فعليها أن تتكيف مع البيئة التي تعمل فيها؛ إذ تقوم من وقت آلخر بعمل مسح لبيئتها
ً
الخارجية لتحديد الفرص املوجودة في تلك البيئة بغرض االستفادة منها ،وتحديد التهديدات لتحييدها أو مواجهتها ،كما تقوم أيضا بفحص بيئتها
الداخلية لتحديد عناصر القوة بهدف االستفادة منها في استثمار الفرص ومواجهة التهديدات في البيئة الخارجية ،والكشف عن عناصر الضعف بهدف
معالجتها حتى تكون املنظمة قادرة على التكيف مع البيئة التي تعمل فيها ،مع هذه التطورات ضعف دور األساليب التقليدية في مجال تخطيط ورقابة
وتقييم األداء ،مما أدى إلى ضرورة تبني استخدام األداء االستراتيجي وطرق قياسه ،ويعد األداء االستراتيجي بمثابة انعكاس لتحقيق أهداف طويلة األجل
وأهداف االستمرار والتكيف والتطور ،فأداة املعرفة تعمل على رفع كفاءة العاملين ،كما أنها تؤثر على العمليات الداخلية وذلك بتفعيلها ورفع كفاءة
أدائها ،ومحاولة مساعدة وتشجيع عمليات اإلبداع في املنظمة.
تعد القيادة التحويلية من األنماط القيادية الحديثة التي أفرزها التقدم العلمي والتطور التقني والتكنولوجي ،ومن أهم ما يميز هذا النمط القيادي
قدرته العالية على قيادة املنظمة في مواجهـة التحـديات والتطـورات الحديثة من خالل التأثير في سلوكيات املرؤوسين وتنمية قدراتهم اإلبداعية وتميز
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أدائهم عن طريـق تشجيعهم على مواجهة املشاكل والصعوبات التي تواجه منظماتهم؛ ألنه ينمي لديهم سلوكيات إدارية تعزز قدرتهم على التعامل مع
التغييرات في بيئة املنظمة ،فالقيادة التحويلية من أنسب املمارسات القيادية وأكثرها مالءمة واستجابة ملعطيات العصـر ،وأقـدرها على مواجهة تحدياته.
أهمية الدراسة:
تستمد الدراسة أهميتها مما يأتي:
األهمية العلمية:
ً
 .1جاءت هذه الدراسة استكماال للدراسات السابقة التي أوصت بضرورة االستفادة من األنماط القيادية الحديثة ،ومن أهمها القيادة التحويلية
باعتبارها من أبرز وأهم التوجهات اإلدارية والقيادية املعاصرة ،التي يمكن أن تساعد في تحسين مستوى األداء االستراتيجي في دائرة الجمارك
األردنية.
 .2إلقاء الضوء على املعايير التي تقيس األداء االستراتيجي في دائرة الجمارك األردنية.
 .3إلقاء الضوء على أهمية القيادة التحويلية في دائرة الجمارك األردنية.
أهداف الدراسة:
يسعى الباحث إلى تحقيق األهداف اآلتية:
 .1التعرف على مدى ممارسة أبعاد القيادة التحويلية لدى دائرة الجمارك األردنية.
 .2التعرف إلى مستوى األداء االستراتيجي في دائرة الجمارك األردنية.
 .3التعرف على أثر القيادة التحويلية بأبعادها (االعتبارات الفردية ،االستثارة الفكرية ،التأثير املثالي ،التحفيز امللهم) ،على األداء االستراتيجي (محور
املالية ،محور العمالء ،محور العمليات ،التعلم والنمو) وجودة حياة العمل في دائرة الجمارك األردنية.
مشكلة الدراسة:
ً
ً
ً
ً
نظرا ألهمية املعرفة في عالم اليوم التنافس ي ،واعتبار تشارك العاملين عامال رئيسا ضمن مقومات نجاح وارتقاء وتحسين األداء للمنظمات ،ونظرا
ملا تعانيه دائرة الجمارك األردنية من العديد من التحديات واألزمات التي تتمثل بصعوبة التنبؤ وتقييم ووتقييم األداء االستراتيجي ،باإلضافة إلى
تعقيدات النظم البيروقراطية ،والجوانب القانونية ،والتي من شأنها أن تعيق عملها وتؤثر في مستوى أدائها االستراتيجي مما يؤثر على دورها في االقتصاد
األردني ،وأنه ال بد لها من إيجاد الوسائل واألساليب املثلى التي تساعدها في التعامل مع هذه املشاكل والسيطرة عليها ،ولعل من أهم ما عليها القيام به هو
العمل على أن يصبح األداء االستراتيجي أكثر مرونة وقوة .وحتى تنجح في هذا املسعى فإن عليها أن تعمل على االنتقال من األساليب القائمة على فلسفة
ً
القيادة التحويلية التقليدي إلى األساليب األكثر تقدما وحداثة ،مما يقتض ي أن تتبنى أسلوب القيادة التحويلية التي سيكون لها الدور الفاعل في الوصول
إلى أفضل ممارسات األداء االستراتيجي ،من خالل اإلجابة على السؤال التالي:
ما أثر القيادة التحويلية في دائرة الجمارك األردنية في األداء االستراتيجي لدى وحداتها؟
أسئلة الدراسة:
تتمثل الدراسة في السؤال الرئيس اآلتي :ما أثر القيادة التحويلية بأبعادها (االعتبارات الفردية ،االستثارة الفكرية ،التأثير املثالي ،التحفيز امللهم)
في األداء االستراتيجي في دائرة الجمارك األردنية وينبثق عن ذلك التساؤالت الفرعية اآلتية:
 .1ما مدى ممارسة أبعاد القيادة التحويلية لدى دائرة الجمارك األردنية؟
 .2ما مستوى األداء االستراتيجي في دائرة الجمارك األردنية؟
فرضيات الدراسة:
لتحقيق أهداف البحث بدراسة تأثير أبعاد القيادة التحويلية على األداء االستراتيجي في دائرة الجمارك األردنية ،فقد تم االعتماد على مجموعة من
الفرضيات ،وكما يأتي:
الفرضية الرئيسية األولى:
 :Ho1ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ) (α ≤ 0.05ألبعاد القيادة التحويلية بأبعادها (االعتبارات الفردية ،االستثارة الفكرية ،التأثير
املثالي ،التحفيز امللهم) على األداء االستراتيجي بأبعادها (محور املالية ،محور العمالء ،محور العمليات ،التعلم والنمو) في دائرة الجمارك األردنية.
وينبثق عن الفرضية الرئيسية أربع فرضيات فرعية ،هي:
154
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 : HO1-1ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ) (α ≤ 0.05لالعتبارات الفردية على األداء االستراتيجي بأبعادها (محور املالية ،محور
العمالء ،محور العمليات ،التعلم والنمو) في دائرة الجمارك األردنية.
 : HO1-2ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ) (α ≤ 0.05لالستثارة الفكرية على األداء االستراتيجي بأبعادها (محور املالية ،محور
العمالء ،محور العمليات ،التعلم والنمو) في دائرة الجمارك األردنية.
 : HO1-3ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ) (α ≤ 0.05للتأثير املثالي في األداء االستراتيجي بأبعادها (محور املالية ،محور العمالء،
محور العمليات ،التعلم والنمو) على دائرة الجمارك األردنية.
 : HO1-4ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ) (α ≤ 0.05للتحفيز امللهم على األداء االستراتيجي بأبعادها (محور املالية ،محور العمالء،
محور العمليات ،التعلم والنمو) في دائرة الجمارك األردنية.
أنموذج الدراسة:

Ho1-1

شكل ( :)1أنموذج الدراسة
املتغير املستقل :لقد تم االستناد في عناصر املتغير املستقل على:
& Riggio (2006) Bass؛) James (2014؛ Xin, et al (3013).
املتغير التابع :كما تم االستناد في عناصر املتغير التابع على( :عمر ،وآخرون  )2010؛Kasawneh, Futa, (2013) -Kaplan, Norton,(1996

التعريفات املفاهيمية واإلجرائية:
القيادة التحويلية ( :)Transformational Leadershipالقيادة التحويلية وتعرف بأنها التفاعل ما بين الرئيس واملرؤوس مما يؤدي إلى رفع الحافزية
ألعلى املستويات وتجاوز املصالح الفردية وتغليب املصلحة العامة (.)Fink, 2002
وتم قياسه من خالل إجابات أفراد العينة على فقرات أبعاد القيادة التحويلية في دائرة الجمارك األردنية.
االعتبارات الفردية ( :)Individualized Considerationتعرف االعتبارات الفردية على أنها قيام القيادة اإلدارية باالهتمـام باحتياجات العاملين والتي
ّ
قد تتصف بالخصوصية ،وضرورة دراسة أداء العاملين من حيث عناصر القوة وعناصر الضعف ،باإلضافة إلى ذلك بناء الثقة بين القيادة والعاملين
وتقاس في أداة الدراسة (االستبانة) باألسئلة من (.)Block, 2004( ،)6-1
ً
االستثارة الفكرية ( :)Intellectual Stimulationوتعني إثارة العاملين ليكونوا أكثر وعيا باملشاكل التي تؤثر على أداء العاملين ،ذلك األداء الذي يفوق
التوقع ،وتتم عملية االستثارة من خالل االستماع ألفكار ومقترحات العاملين ومشاركتهم أحاسيسهم ومشاعرهم من خالل التعاطف معهم وتقاس في
أداة الدراسة (االستبانة) باألسئلة من (( ،)11 -7الزهري.)2009 ،
155
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ً
التأثير املثالي ( :)Idealized Influenceويعرف التأثير املثالي -إجرائيا  -على أنه قدرة القيادة اإلدارية على كسب ثقة العاملين وإعجابهم واحترامهم
وتقديرهم ،بحيث ينظرون إلى القيادة كمثال أعلى مما يؤدي إلى تقليد القيادة وتنفيذ توجيهات العمل من القيادة بكل رغبة وتقاس في أداة الدراسة
(االستبانة) باألسئلة من (.)Skeese, 2005( ،)12-1
التحفيز امللهم ( :(Motivation Inspirationalيعرف التحفيز امللهم على أنه سياسة تركز على سلوكيات القادة التي تولد في العاملين حب التحدي،
وتلك السلوكيات من شأنها العمل على توضيح التوقعات للتابعين وتشجيع العمل بروح الفريق وااللتزام بأهداف املنظمة وتقاس في أداة الدراسة
(االستبانة) باألسئلة من (.)Tejeda, et al, 2001( ،)20- 16
األداء االستراتيجي (  :)Strategic Performanceمجمل النشاط املستمر املتزامن الذي يعكس نجاح االستراتيجية واستمراريتها وقدرتها على التكيف مع
البيئة االستراتيجية املعينة أو فشلها وانكماشها وفق أسس ومعايير محددة وضعت ً
وفقا ملتطلبات نشاطها ،وعلى ضوء األهداف طويلة املدى التي تتسم
بالقدرة على البقاء والتكيف والنمو (عمر؛ هودة.)2010 ،
محور املالية :ويقصد به وضع املقاييس الداخلية والخارجية لتحديد مدى مساهمة االستراتيجية وتطبيقاتها في تحقيق التحسينات املالية من األرباح
والخسائر والقوة املالية(.محمد )2016 ،وتقاس في أداة الدراسة (االستبانة) باألسئلة من (.)25 - 21
محور العمالء ( :)Customer Hubيعتبر العمالء جوهر املقاييس غير املالية ،وأن الهدف االستراتيجي الخاص بتحقيق رضا العمالء وكسب والئهم
املستمر للمنشأة يترتب عليه زيادة نصيب أو حصة املنشأة في السوق ،من خالل اكتساب عمالء جدد واملحافظة على العمالء الحاليين وتقاس في أداة
الدراسة (االستبانة) باألسئلة من (( ،)30- 26مرس ي.)1999 ،
محور العمليات الداخلية ( :)Axis of internal processesيقصد به عملية تحويل املدخالت (املوارد االقتصادية املتاحة للمنشأة) إلى مخرجات
ومجاالت إبداع ذات قيمة للمنشأة وتقاس في أداة الدراسة (االستبانة) باألسئلة من (( ،)35 - 31هاشم.)2003 ،
محور التعليم والنمو ( :)Education and growthيعتبر جانب النمو والتعلم هو أحد محددات املنشأة واستمرارها حيث يعتمد هذا الجانب على
قدرات ومهارات العاملين على اإلبداع والتطوير والنمو ،باإلضافة إلى اقتناء تقنيات إنتاج مستحدثة وتكنولوجيا متطورة ذات كفاءة مرتفعة ،بهدف
التوصل إلى ابتكارات متجددة لتحسين الجودة وزيادة اإلنتاجية ،وتقتصر زمن اإلنتاج ،وتخفيض معدالت العيوب ،ويتكون جانب النمو والتعلم من
ثالثة عناصر رئيسة هي :األفراد ،النظم ،اإلجراءات التنظيمية وتقاس في أداة الدراسة (االستبانة) باألسئلة من (( ،)41 - 36يوسف.)2005 ،
حدود ومحددات الدراسة:
الحدود الزمانية :تم إجراء الدراسة في الفترة الزمنية الواقعة خالل عام .2018-2017
الحدود املكانية :تم إجراء الدراسة في دائرة الجمارك األردنية.
الحدود البشرية :تمثلت في مستوى اإلدارة العليا والوسطى.
الدراسات السابقة
• دراسة الجابري (  )2017بعنوان" :دور الصحة التنظيمية في تحقيق األداء االستراتيجي" :هدفت هذه الدراسة إلى توفير إطار مفاهيمي يفسر
العالقة بين الصحة التنظيمية بأبعادها (النزاهة املؤسسية ،االعتبارية ،الهيكل األساس ي ،الروح املعنوية) واألداء االستراتيجية بأبعاده (املنظور املالي،
منظور الزبون ،منظور العمليات الداخلية ،والتعلم والنمو) وإثبات أهمية هذه العالقة ودورها في رفع مستوى األداء للموظفين وبالتالي زيادة أرباح
املنظمة ،وتم تطبيق الدراسة في الجامعة اإلسالمية في مدينة النجف األشراف كمجتمع للدراسة  ،بلغ حجم العينة  ،98وأظهرت نتائج الدراسة أن
هناك عالقة تأثير وارتباط بين الصحة التنظيمية واألداء االستراتيجي ،وأن رفاهية األفراد الناتجة عن الصحة الجيدة للمنظمة تقود إلى زيادة كفاءة
أداء األفراد ،وأن هناك ً
دورا ً
كبيرا للصحة التنظيمية في تحقيق أهداف املنظمة من خالل تأثيرها على األداء االستراتيجي لها.
• دراسةصفوت (  ) 2017بعنوان " :أثر أبعاد التكيف االستراتيجي في تحقيق األداء االستراتيجي دراسة ميدانية على الشركات األردنية لصناعة
األدوية املدرجة في بورصة عمان" :هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر أبعاد التكيف االستراتيجي في تحقيق األداء االستراتيجي في الشركات األردنية
لصناعة األدوية املدرجة في بورصة عمانّ ،
وتكون مجتمع الدراسة من الشركات األردنية لصناعة األدوية املدرجة في بورصة عمان والتي بلغ عددها 6
شركات ،واستخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي ،أما عينة الدراسة فقد بلغ عددها  201من كافة املديرين ونوابهم ومساعديهم ورؤساء األقسام
العاملين بالشركات األردنية لصناعة األدوية املدرجة في بورصة عمان ،وأظهرت نتائج الدراسة أن أبعاد التكيف االستراتيجي (تبني التغيير
االستراتيجي ،التفاعل مع البيئة والتداؤب االستراتيجي) تؤثر في تحقيق األداء االستراتيجي للشركات األردنية لصناعة األدوية املدرجة في بورصة عمان،
وأن أبعاد التكيف االستراتيجي (تبني التغيير االستراتيجي ،التفاعل مع البيئة والتداؤب االستراتيجي) تؤثر في سرعة االستجابة للشركات األردنية
لصناعة األدوية املدرجة في بورصة عمان
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• دراسة الحراحشة (  )2015بعنوان" :درجة ممارسة القيادة التحويلية لدى القادة اإلداريين في جامعة آل البيت في األردن وعالقتها بالتطوير
التنظيمي" :هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن درجة ممارسة أبعاد القيادة التحويلية لدى املديرين في الجامعة ،وتم اختيار عينة عشوائية
ً
طبقية مؤلفة من ( )178فردا ،ومن أبرز النتائج التي توصلت الدراسة لها :مستوى تطبيق ممارسة أبعاد القيادة التحويلية لدى املديرين بدرجة
ً
متوسطة ،وجاء مستوى التطوير التنظيمي لدى القادة اإلداريين متوسطا ،ووجود عالقة ارتباط إيجابية بين درجة ممارسة أبعاد القيادة التحويلية
ومستوى التطوير التنظيمي .وأوصت الدراسة بتدريب القادة اإلداريين على مواقف إدارية مختلفة لتفعيل ممارسة أبعاد القيادة التحويلية بما
يناسب تلك املواقف املختلفة.

•

دراسةSa, Yongjin ,

)Caillier, James Gerard (2016بعنوان:

?"Do transformational oriented leadership and transactional- oriented leadership have an impact on whistle-blowing attitudes
a longitudinal examination conducted in us federal agencies".

هدفت الدراسة الى فحص أثر ممارسات القيادة التحويلية املوجهة على التعامل بين املوظفين من خالل اطالق صافرة تنذر باملخالفات .ومع ذلك ،ال
يعرف إال القليل عن كيفية تأثير هذه املمارسات على موظفي وكاالت الفدرالية األمريكية فيما يتعلق باإلبالغ عن املخالفات .ولتوسيع نطاق هذه
الدراسة ،قام الباحث بفحص العالقة بين السلوكيات القيادية املوجهة نحو التحويل ومواقف اإلبالغ عن املخالفات باستخدام بيانات اللوحة .وتوصل
الباحث الى نتائج تفيد بأن القيادة املوجهة نحو التحول زادت من مدى شعور املوظفين في الوكاالت الفدرالية االمريكية بأنهم يستطيعون الكشف عن
املخالفات دون التعرض لالنتقام اي بمعنى دون ان يفقدوا موقعهم الوظيفي.
تشابهت الدراستان في تعزيز املتغير املستقل واختلفتا في املتغير التابع والوسيط ومجتمع الدراسة.
القيادة التحويلية (:)Transformational Leadership
ويشير مفهوم القيادة التحويلية إلى الرؤية الواضحة املتعلقة باملستقبل والتي تشير إلى ضرورة وجود أهداف واضحة ومحددة من شانها تشجيع
املرؤوسين على املشاركة في تحقيق األهداف الخاصة باملنظمة ،ويتم السعي في هذا النمط إلى إحداث التغيير والتطوير والتنمية بشكل مستمر ،والعمل
على تبني أساليب وأنظمة قيادية تتمتع باملرونة تمكن من التأقلم والتكيف مع التغيرات العاملية املعاصرة ،وكما أن هذا النمط من القيادة يهتم بشكل
كبير في بناء وتنظيم فرق العمل من أجل إيجاد بيئة إدارية صحية مبنية على أساس الحوار البناء والتفاهم واملشاركة بين العديد من املستويات اإلدارية
املختلفة (حماد.)386 :2011 ،
عرف بيرنز ( )Burns 1978, p. 20القيادة التحويلية باإلجراء الذي يرفع األتباع والقادة بعضهم البعض إلى املستوى األعلى من الدافعية واألخالق.
وأن املكون الرئيس ي للتحول هو القدرة على نمو مطالب األتباع ضمن طريقة يتوسطها األتباع.
وتعرف القيادة التحويلية بأنها العملية التي تعمل على تغيير األفراد وتحولهم وهي تركز بشكل كبير على مجموعة القيم واألخالق واألهداف ذات
املدى وتتضمن القيادة التحويلية تقويم دوافع األفراد وإشباع املعامالت والحاجات اإلنسانية الخاصة بهم (نورثاوس.)22 :2015 ,
أبعاد القيادة التحويلية
فيما يأتي األبعاد األربعة للقيادة التحويلية كما ذكرها (:)Brown, 2008
ً
التأثير املثالي :عندما يكون القائد موثوقا به ويحظى باالحترام من قبل مرؤوسيه ،فإن هذا النوع من القادة سوف يميل إلى وضع حاجيات مرؤوسيه قبل
حاجته.
الدافع امللهم :يظهر هذا في القائد عندما يتصرف بطريقة تجعل املرؤوسين يؤدون أداء أفضل من خالل غرس الشعور باملعنى في عملهم
االعتبارات الفردية :عادة ما ينظر إلى هذا النوع من القادة كمدربين أو معلمين ،فهم يميلون إلى أن يكونوا مهتمين باالحتياجات الفردية للمرؤوسين
التحفيز الفكري :يظهر هذا البعد عندما يطرح أحد القادة أسئلة لزيادة االبتكار واإلبداع
األداء االستراتيجي
تعددت املفاهيم التي تناولت موضوع األداء االستراتيجي ونذكر منها ما عرفه (ادمو )2016 ،بأنه" :انعكاس لكيفية استخدام املنظمة للمواد املادية
والبشرية واستغاللها بالصورة التي تجعلها قادرة على تحقيق أهدافها إذ يركز هذا املفهوم على السبل التي توصل املنظمة إلى غاياتها وأهدافها ،وذلك
متمثلة بالطرق والصيغ التي تعتمد في استغالل املوارد املتاحة ومدى نجاح املنظمة في هذا االستغالل".
وعرفت (سليطين )2007 ،األداء االستراتيجي بأنه" :مجموعة من القرارات واألعمال التي تؤدي إلى تطوير استراتيجية أو استراتيجيات فعالة ،وذلك
من أجل تحقيق أهداف املنظمة".
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وعرف (الهنداوي )2014 ،األداء االستراتيجي بأنه" :نظام إداري يهدف إلى مساعدة املنشأة على ترجمة رؤيتها واستراتيجياتها إلى مجموعة من
األهداف والقياسات االستراتيجية املترابطة ،حيث لم تعد القوائم املالية تمثل الطريقة الوحيدة التي تستطيع الشركات من خاللها تقييم أنشطتها ورسم
تحركاتها املستقبلية".
أبعاد األداء االستراتيجي
هناك عدة أبعاد لإلدارة االستراتيجية حددها (جواد )2014 ،على النحو اآلتي:
املنظور املالي :يعتمد هذا املنظور على تحقيق األرباح وزيادة الحصة السوقية فهو بذلك يعمل على تحسين الربحية ،وهناك عدة مقاييس يتم االعتماد
عليها لتقويم أداء املنظمة والتي تتمثل برأس املال املستثمر الناتج من تخفيض التكاليف ونمو حجم املبيعات ملنتجات حالية وجديدة والعائد على
املبيعات.
منظور الزبون :ويتم قياس األداء وفق هذا املعيار بناء على تلبية حاجات الزبائن ،وتحسين رضا الزبائن بتقديم القيمة وتكوين الطلب على العملية
الجديدة ،ويمكن قياس رضا الزبائن عن طريق تقييم سرعة االستجابة إلى الزبائن ،واملقياس الرئيس ي لوجهة النظر هو املعدل والنسبة املئوية لشكاوي
الزبائن ،والنسبة املئوية لعدد العاملين الذين يقومون بخدمة الزبائن.
منظور العمليات الداخلية :حيث تركز هذه املقاييس على اإلنتاج والقضايا املتعلقة بإحصاء العمليات وذلك مثل سرعة تلبية الطلبيات وكلفه هذه
الطلبيات وتقوم اإلدارة العليا بتحديد عمليات األعمال الحرجة املتعلقة بالنشاطات التي تعمل على تحقيق امليزة التنافسية كاإلبداع ومعالجة العمليات،
ويمكن القول أن الخطوة الرئيسة لهذا املنظور هي باتجاه تسليم القيمة للزبون ،إذ يحتوي هذا املقياس على عدة مقاييس منها رضا الزبائن ،واالحتفاظ
بالزبائن وكسب زبائن جدد ،وهذا كله يعتمد على األداء الجيد للمنظمة وفق هذا املنظور والذي يؤدي إلى تحقيق أفضل العوائد املالية.
منظور التعلم واألبداع :ويهتم هذا املؤشر في تحديد الكيفية التي يمكن معها إدارة رأس املال البشري من أجل ضمان مستقبل املنظمة ،ويكون التركيز
وفق هذا املنظور بناء على قياس االستثمار في املوارد البشرية ومقدار النفقات على البحث والتطوير ،لذا يجب أن تحدد البنية التحتية للمنظمة في هذا
املنظور باالستناد إلى استخدام أسلوب التكنولوجيا ،وكفاءة النظم لتي ستساعد في تحقيق أهداف وغايات املنظمة.

منهجية الدراسة (الطريقة واإلجراءات)
منهج الدراسة:
تقوم هذه الدراسة على استخدام املنهج الوصفي التحليلي ملا يمتاز به من قدرة على توفير البيانات والحقائق عن املشكلة قيد الدراسة والتي
تمثلت بالتعرف على أثر القيادة التحويلية في األداء االستراتيجي :الدور املعدل لجودة حياة العمل في دائرة الجمارك األردنية ،وهو األمر الذي مكن
الباحث من جمع أدلة من مفردات مجتمع الدراسة والذي يتكون من دائرة الجمارك األردنية في اململكة األردنية.
مجتمع الدراسة:
تم اختيار عينة عشوائية طبقية متناسبة من جميع املوظفين بالطبقة العليا والوسطى ،واعتبار جميع املديرين من املستويات االدارية :العليا
(مدير عام ،مستشار ،مدير مديريه ،مدير دائرة) ،الوسطى (مساعد مدير مديريه ،مساعد مدير دائرة ،رئيس قسم ،رئيس وحدة) ،ويقدر عددهم
( )404موظفا ،تم توزيع ( )205استبانة  ،وجرى التحليل اإلحصائي على ( )195استبانة كانت صالحة للتحليل.
وصف خصائص عينة الدراسة النوع االجتماعي ،العمر ،املؤهل العلمي ،عدد سنوات الخبرة ،املستوى الوظيفي.
لقد تم استخدام اإلحصاء الوصفي الستخراج التكرارات والنسبة املئوية لوصف عينة الدراسة ،حيث تم تلخيص النتائج في الجداول اآلتية:
النوع االجتماعي:
جدول ( :)1وصف املتغيرات الشخصية والوظيفية ألفراد عينة الدراسة (النوع االجتماعي)
املتغير

الفئة

التكرار

النسبة املئوية

النوع االجتماعي

ذكر

180

92.3

أنثى

15

6.7

الكلي

195

100.0

املتغير

الفئة

التكرار

النسبة املئوية

العمر

أقل من 32

77

39.5

من  - 32أقل من  40سنة

64

32.8

من  - 40أقل من  50سنة

46

23.5

 50سنة فما فوق

8

4.2

الكلي

195

100.0
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املتغير
املؤهل العلمي

املتغير
عدد سنوات
الخبرة

املتغير
املستوى الوظيفي

الهبارنة وآخرون

الفئة
دبلوم متوسط فأقل

التكرار
102

النسبة املئوية
52.4

بكالوريوس
ماجستير

63
23

32.3
11.8

دكتوراه
الكلي

7
195

3.5
100.0

الفئة
 10سنوات فأقل

التكرار
97

النسبة املئوية
49.7

من  -10أقل من  15سنوات

50

25.6

من  -15أقل من  20سنة

26

13.3

 20سنة فأكثر

22

11.4

الكلي

195

100.0

الفئة
مدير عام  /مستشار
مدير مديرية  /مساعد

التكرار
7
18

النسبة املئوية
3.6
9.2

مدير دائرة  /مساعد

38

19.5

رئيس قسم  /وحدة
الكلي

132
195

67.7
100.0

إن نسبة الذكور بلغت ( )% 92.3من عينة الدراسة في حين بلغت نسبة اإلناث (.)% 6.7من عينة الدراسة ،وهذا يعود إلى أن طبيعة العمل في
دائرة الجمارك األردنية تتطلب العمل املتواصل  24ساعة في اغلب املواقع ويقتصر عمل اإلناث في الدائرة الرئيسة ألن العمل مكتبي.
إن نسبة من عمرهم (أقل من  )32بلغت ( ،)% 39.5في حين بلغت نسبة من عمرهم (م من  -32أقل من  40سنة) ( ،)%32.8وبلغت نسبة من
عمرهم (من  -40أقل من  50سنة) ( ،)%23.5كما بلغت نسبة من عمرهم ( 50سنة فما فوق) من عينة الدراسة ( .)%4.2وهذا يعود سبب التقارب في
النسب بين الفئات الثالثة األولى كون طيعة العمل تحتاج الفئة الشابة للصعوبات التي تواجههم في امليدان.
إن نسبة املوظفين الحاصلة على شهادة دبلوم متوسط فأقل ( ،)%52.3في حين بلغت نسبة املوظفين الذين يحملون شهادة بكالوريوس (،)%32.3
وبلغت نسبة املوظفين الذين يحملون شهادة ماجستير ( ،)%11.8كما بلغت نسبة املوظفين الذين يحملون شهادة دكتوراه ( .)%3.5نالحظ ان النسبة
األكبر من حملة البكالوريوس فما دون ،وهذا يعود إلى أن طبيعة العمل ال تتطلب مؤهالت علمية عالية.
إن نسبة املوظفين الذين عدد سنوات خبرتهم (أقل من  10سنوات) بلغت ( ،)%49.7في حين بلغت نسبة من عدد سنوات خبرتهم (من  -10أقل من
 15سنوات) ( ،)%25.6وبلغت نسبة من عدد سنوات خبرتهم (من  -15أقل من  20سنة) ( ،)%13.3كما بلغت نسبة من عدد سنوات خبرتهم ( 20سنة
فأكثر) من عينة الدراسة ( .)%11.4نالحظ أن النسبة األكبر من فئة (أقل من  10سنوات) فما دون ،وهذا يعود إلى أن دخول عدد كبير في السنوات
العشر األخيرة من حملة البكالوريوس وتقاعد عدد كبير من ذوي الخبرة الطويلة ودخول .أن نسبة من يشغلون منصب (مدير عام  /مستشار) بلغت
( ،)% 3.6في حين بلغت نسبة من يشغلون منصب (مدير مديرية  /مساعد) بلغت ( ،)% 9.2وبلغت نسبة من يشغلون منصب (مدير دائرة  /مساعد)
( ،)%19.5كما بلغت نسبة من يشغلون منصب (رئيس قسم  /وحدة) ( .)%57.5وهذا يعود إلى أن دخول عدد كبير في (رئيس قسم  /وحدة) ،وهذا

يتطابق مع بناء الهيكل التنظيمي في حين أن (مدير عام  /مستشار) كان األقل ،وهو من الطبيعي.
تحليل بيانات االستبانة واختبارالفرضيات:
جدول ( :)2املتوسطات الحسابية ،واالنحر افات املعيارية ألبعاد القيادة التحويلية
الرقم
1
2
3
4

الفقرة
االعتبارات الفردية
االستثارة الفكرية
التأثير املثالي
التحفيز امللهم
القيادة التحويلية

املتوسط الحسابي
3.69
3.94
4.08
3.62
3.67

االنحراف املعياري
1.88
0.72
0.75
0.71
1.29

األهمية النسبية
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
متوسطة
مرتفعة

تشير نتائج الجدول السابق إلى أن مستوى مقياس أبعاد القيادة التحويلية من حيث األهمية النسبية مرتفعة ،إذ بلغ الوسط الحسابي (،)3.67
وبانحراف معياري ( ،)1.29وكذلك أظهر الجدول أن بعد (التأثير املثالي) ،جاء في املرتبة األولى بمتوسط ( ،)4.08وبانحراف معياري ( ،)0.75وبأهمية
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نسبية مرتفعة ،بينما جاء بعد (التحفيز امللهم) ،باملرتبة الرابعة واألخيرة بمتوسط ( ،)3.62وبأهمية نسبية مرتفعة ،إال أن االنحراف املعياري ،بلغ
( ،)0.71وبأهمية نسبية متوسطة.
جدول ( :)3املتوسطات الحسابية ،واالنحر افات املعيارية ألبعاد األداء االستراتيجي
الرقم
1
2
3
4

الفقرة
محور املالية
محور العمالء
محور العمليات
التعلم والنمو
األداء االستراتيجي

االنحراف املعياري

املتوسط الحسابي
3.56
3.69
3.70
3.62
3.67

األهمية النسبية
متوسطة
مرتفعة
مرتفعة
متوسطة
مرتفعة

1.03
0.94
0.86
0.96
1.07

تشير نتائج الجدول السابق إلى أن مستوى مقياس أبعاد األداء االستراتيجي من حيث األهمية النسبية مرتفعة ،إذ بلغ الوسط الحسابي (،)3.67
وبانحراف معياري ( ،)1.07وكذلك أظهر الجدول أن بعد (محور العمليات) ،جاء في املرتبة األولى بمتوسط ( ،)3.70وبانحراف معياري ( ،)0.86وبأهمية
نسبية مرتفعة ،بينما جاء بعد (محور املالية) ،باملرتبة الرابعة واألخيرة بمتوسط ( ،)3.56وبأهمية نسبية مرتفعة ،إال أن االنحراف املعياري ،بلغ (،)1.03
وبأهمية نسبية مرتفعة.
اختبارفرضيات الدراسة:
الفرضية الرئيسة األولى" :ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ) (α ≤ 0.05ألبعاد القيادة التحويلية بأبعادها (االعتبارات الفردي،
االستثارة الفكرية ،التأثير املثالي ،التحفيز امللهم) في األداء االستراتيجي بأبعادها (محور املالية ،محور العمالء ،محور العمليات ،التعلم والنمو) في دائرة
الجمارك األردنية".
جدول ( :)4اختبار االنحدار البسيط ( )Simple -Regressionلقياس تأثير القيادة التحويلية في األداء االستراتيجي في دائرة الجمارك األردنية.
املتغير التابع

R
االرتباط

r2
معامل التحديد

F

درجات الحرية

األداء االستراتيجي

0.798

0.637

166.830

1

معامالت االنحدار
املتغير املستقل

B

T

Sig

القيادة التحويلية

0.055

14.422

0.00

* يكون التأثير ذا داللة إحصائية عند مستوى () 0.05

ويتضح من البيانات الواردة في الجدول السابق أثر القيادة التحويلية في األداء االستراتيجي ،إذ أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي وجود أثر ذي داللة
إحصائية للقيادة التحويلية في األداء االستراتيجي إذ بلغ مستوى الداللة ( ،)0.000وهي ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( ،)0.05فقد بلغ
ً
استنادا إلى ( ،(Zikmund, 2000, 53كما هو مبين في الجدول (،)5-4
معامل االرتباط املتعدد  )0.798( Rوهذا يعني أن هناك عالقة موجبة عالية وذلك
أما معامل التحديد  r2ففسر ما نسبته ( )0.637من التباين في املتغير التابع ،أي أن قيمة ( )%63.7من التغيرات في األداء االستراتيجي ،والنسبة الباقية
من التغيير تمثل ما يمكن أن يعزى إلى ظروف أخرى ،كما بلغت قيمة درجة التأثير  )0.055( Bويؤكد معنوية هذا التأثير قيمة  Fاملحسوبة والبالغة
وأخيرا بلغت قيمة (ً ،)14.422( )T
ً
وبناء عليه نرفض الفرضية العدمية الرئيسية األولى ،ونقبل الفرضية البديلة القائلة:
()166.830
يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )α ≤ 0.05للقيادة التحويلية (االعتبارات الفردية ,االستثارة الفكرية ،التأثير املثالي ،التحفيز
امللهم) في األداء االستراتيجي (محور املالية ،محور العمالء ،محور العمليات ،التعلم والنمو) في دائرة الجمارك األردنية.
وينبثق من الفرضية الرئيسة األولى الفرضيات الفرعية اآلتية:
الفرضية الفرعية األولى" :ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )α ≤ 0.05لالعتبارات الفردية في األداء االستراتيجي بأبعادها (محور
املالية ،محور العمالء ،محور العمليات ،التعلم والنمو) في دائرة الجمارك األردنية".
جدول( :)5اختبار االنحدار البسيط ( )Simple -Regressionلقياس أثر االعتبارات الفردية في األداء االستراتيجي
املتغير التابع

R
االرتباط

r2
معامل التحديد

F

درجات الحرية

األداء االستراتيجي

0.588

0.346

151.84

1

معامالت االنحدار
املتغير املستقل

B

T

Sig

االعتبارات الفردية

0.489

12.322

0.00

* يكون التأثير ذا داللة إحصائية عند مستوى () 0.05

يوضح الجدول ( )5أثر االعتبارات الفردية في األداء االستراتيجي ،إذ أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي وجود أثر ذي داللة إحصائية لالعتبارات
الفردية في األداء االستراتيجي إذ بلغ مستوى الداللة ( )0.000وهي ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05فقد بلغ معامل االرتباط )).588( )R
ً
استنادا إلى ( ،(Zikmund, 2000, 53كما هو مبين في الجدول ( ،)5-4عند مستوى الداللة
وهذا يعني أن هناك عالقة موجبة متوسطة وذلك
) ،)α=0.05أما معامل التحديد ( )r2فقد بلغ ( ).346وكما يبين من الجدول أعاله أن قيمة معامل االرتباط ( )Rتبين أن االعتبارات الفردية يفسر %34.6
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ً
وأخيرا
من التغير في األداء االستراتيجي ،والنسبة الباقية من التغيير تمثل ما يمكن أن يعزى إلى ظروف أخرى ،كما بلغت قيمة درجة التأثير )0.489( B
بلغت قيمة (ً .)12.322( )T
وبناء عليه نرفض الفرضية العدمية الفرعية األولى ،ونقبل الفرضية البديلة القائلة:
يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )α ≤ 0.05لالعتبارات الفردية في األداء االستراتيجي بأبعادها (محور املالية ،محور العمالء،
محور العمليات ،التعلم والنمو) في دائرة الجمارك األردنية.
الفرضية الفرعية الثانية :ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )α ≤ 0.05لالستثارة الفكرية في األداء االستراتيجي بأبعادها (محور
املالية ،محور العمالء ،محور العمليات ،التعلم والنمو) في دائرة الجمارك األردنية".
جدول( :)6اختبار االنحدار البسيط ( )Simple -Regressionلقياس أثر االستثارة الفكرية في األداء االستراتيجي
املتغير التابع

R
االرتباط

r2
معامل التحديد

األداء االستراتيجي

0.751

0.564

F

درجات الحرية

371.97

1

معامالت االنحدار
املتغير املستقل

B

T

Sig

االستثارة الفكرية

0.760

19.28

0.00

* يكون التأثيرذا داللة إحصائية عند مستوى () 0.05

يوضح الجدول( )6أثر االستثارة الفكرية في األداء االستراتيجي ،حيث أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي وجود أثر ذي داللة إحصائية لالستثارة
الفكرية في األداء االستراتيجي إذ بلغ مستوى الداللة ( )0.000وهي ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05فقد بلغ معامل االرتباط)،).751( )R
ً
استنادا إلى ( ،)Zikmund, 2000, 53كما هو مبين في الجدول ( ،)5-4عند مستوى الداللة )، )α = 0.05
وهذا يعني أن هناك عالقة موجبة عالية وذلك
أما معامل التحديد ( )r2فقد بلغ ( ).564وكما يبين الجدول أعاله أن قيمة معامل االرتباط ( )Rتبين أن االستثارة الفكرية يفسر  %75من التغير في األداء
وأخيرا بلغت قيمة (ً .)19.287( )T
ً
وبناء
االستراتيجي ،والنسبة الباقية من التغير تعزى إلى عوامل وظروف أخرى ،كما بلغت قيمة درجة التأثير )0.760( B
عليه نرفض الفرضية العدمية الفرعية الثانية ،ونقبل الفرضية البديلة القائلة:
يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )α ≤ 0.05لالستثارة الفكرية في األداء االستراتيجي بأبعادها (محور املالية ،محور العمالء،
محور العمليات ،التعلم والنمو) في دائرة الجمارك األردنية.
الفرضية الفرعية الثالثة" :ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )α ≤ 0.05للتأثير املثالي في األداء االستراتيجي بأبعادها (محور املالية،
محور العمالء ،محور العمليات ،التعلم والنمو) في دائرة الجمارك األردنية".
جدول( :)7اختبار االنحدار البسيط ( )Simple -Regressionلقياس أثر التأثير املثالي في األداء االستراتيجي
املتغير التابع

R
االرتباط

r2
معامل التحديد

F

درجات الحرية

األداء االستراتيجي

0.748

0.560

364.8

1

معامالت االنحدار
املتغير املستقل

B

T

Sig

التأثير املثالي

0.732

19.10

0.00

* يكون التأثير ذا داللة إحصائية عند مستوى () 0.05

يوضح الجدول( ) 7أثر التأثير املثالي في األداء االستراتيجي ،إذ أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي وجود أثر ذي داللة إحصائية للتأثير املثالي في األداء
االستراتيجي إذ بلغ مستوى الداللة ( )0.000وهي ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05فقد بلغ معامل االرتباط ) ).748( )Rوهذا يعني أن
ً
استنادا إلى ( ،(Zikmund, 2000, 53كما هو مبين في الجدول ( ،)5-4عند مستوى الداللة ) ،)α = 0.05أما معامل
هناك عالقة موجبة عالية وذلك
التحديد ( )r2فقد بلغ ( ).560وكما يتبين من الجدول أعاله أن قيمة معامل االرتباط ( )Rتبين أن التأثير املثالي يفسر  %56.0من التغير في األداء
وأخيرا بلغت قيمة (ً ،)19.102( )T
ً
وبناء عليه
االستراتيجي ،والنسبة الباقية من التغيير تعزى إلى عوامل أخرى ،كما بلغت قيمة درجة التأثير )0.732( B
نرفض الفرضية العدمية الفرعية الثالثة ،ونقبل الفرضية الفرعية البديلة القائلة:
يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )α ≤ 0.05للتأثير املثالي في األداء االستراتيجي بأبعادها (محور املالية ،محور العمالء ،محور
العمليات ،التعلم والنمو) في دائرة الجمارك األردنية.
الفرضية الفرعية الرابعة" :ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )α ≤ 0.05للتحفيز امللهم في األداء االستراتيجي بأبعادها (محور املالية،
محور العمالء ،محور العمليات ،التعلم والنمو) في دائرة الجمارك األردنية".
جدول( :)8اختبار االنحدار البسيط ( )Simple -Regressionلقياس أثر التحفيز امللهم في األداء االستراتيجي
املتغير التابع

االرتباط

R

معامل التحديد

األداء االستراتيجي

0.710

0.521

r2

F

267.12

معامالت االنحدار

درجات
الحرية

املتغير املستقل

B

T

Sig

1

التحفيز امللهم

0.728

17.10

0.000

* يكون التأثير ذا داللة إحصائية عند مستوى () 0.05
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يوضح الجدول( )8أثر التحفيز امللهم في األداء االستراتيجي ،حيث أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي وجود أثر ذي داللة إحصائية للتحفيز امللهم في
األداء االستراتيجي إذ بلغ مستوى الداللة ( )0.000وهي ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05فقد بلغ معامل االرتباط ) )0.710( )Rوهذا
ً
استنادا إلى ( ،)Zikmund, 2000, 53كما هو مبين في الجدول ( ،)5-4عند مستوى الداللة ) ،)α = 0.05أما
يعني أن هناك عالقة موجبة عالية وذلك
معامل التحديد ( )r2فقد بلغ ( )0.521وكما يبين من الجدول أعاله أن قيمة معامل االرتباط ( )Rتبين أن التحفيز امللهم يفسر  %52.1من التغير في األداء
وأخيرا بلغت قيمة (ً ،)17.10( )T
ً
وبناء عليه
االستراتيجي ،والنسبة الباقية من التغيير تعزى إلى عوامل أخرى ،كما بلغت قيمة درجة التأثير )0.728( B
نرفض الفرضية العدمية الفرعية الرابعة ،ونقبل الفرضية الفرعية البديلة القائلة:
"يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )α ≤ 0.05للتحفيز امللهم في األداء االستراتيجي بأبعادها (محور املالية ،محور العمالء ،محور
العمليات ،التعلم والنمو) في دائرة الجمارك األردنية".

النتائج والتوصيات:
النتائج:
وجود أثر ذي داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( ،)P ≤ 0.05للقيادة التحويلية بداللة أبعادها (االعتبارات الفردية ،االستثارة الفكرية ،التأثير
املثالي ،التحفيز امللهم)،على األداء االستراتيجي بداللة أبعادها (محور املالية ،محور العمالء ،محور العمليات ،التعلم والنمو) ،في دائرة الجمارك األردنية.
التوصيات:
• توجيه مديري إدارات دائرة الجمارك األردنية نحو استمرار االهتمام بكل من القيادة التحويلية ،واألداء االستراتيجي ,وذلك من خالل تطوير
االستراتيجيات املتبعة لتطوير وتبني كل جديد يتعلق بتنمية القيادة التحويلية واألداء االستراتيجي وجودة حياة العمل.
• ضرورة رفع مستوى االهتمام بأبعاد القيادة التحويلية بشكل أكبر ،وربط مستوى كل بعد منها بمقدار التأثير الذي يشكله في تحقيق األداء
االستراتيجية ،بحيث يتناسب مستوى األثر مع مستوى وجود كل بعد منها ،وذلك ألهمية الدور الحيوي الذي يؤديه أسلوب القيادة التحويلية
كأحد املداخل الحديثة والناجحة في إدارة املنظمات.
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Abstract: This study aimed at clarifying the transformational leadership and its impact on the strategic
performance, applied study in the Jordanian Customs Department. The study population shall be from the
Jordanian Customs Department. The study shall be based on a random sample of all employees in the upper and
middle grades. All managers should be considered at the administrative level: General Manager, Consultant,
Madbir, (N=244). To achieve the objectives of the study and to test its hypotheses, the study relied on the
analytical descriptive approach, in addition to the causal method, through the development of a questionnaire as a
tool Head of Data Collection, developed with the expertise of a select group of experts (51). A number of statistical
methods and methods were used, such as arithmetical averages, standard deviations, t-tests, and multiple, simple
and multiple regression analysis. After conducting the analysis of the study data and hypotheses, the study
reached a number of conclusions and recommendations, the most important of which are: The presence of
significant statistical effect at the level of significance (α ≤ 0.05) of transformational leadership (individual
considerations, intellectual stimulation, ideal impact, inspiring motivation) on the strategic performance (the
focus of finance, customer focus, the axis of operations, learning and growth). Recommendations; Directing the
departments of the Jordanian Customs Department to continue to pay attention to both transformational
leadership and strategic performance by developing strategies to develop and adopt all new developments related
to the development of transformational leadership, strategic performance.

Keywords: Transformational Leadership; Strategic Performance; Quality of Work Life; Jordan Customs Service.
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