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ABSTRACT_ This study aimed to identify the nature of the relationship between practicing the servant 

leadership for departments’ heads and supervisors, and the organizational commitment among faculty 

members at Tabuk University. This study has adopted the descriptive paradigm in order to accomplish its' 

objectives via a questionnaires. The questionnaires were distributed to (131) out of (603) among faculty 

members at Tabuk University which represents (21,7%). This study revealed that: The degree of practicing 

the servant leadership for department's heads and supervisors at Tabuk University was high with arithmetic 

average (3.75). The level of organizational commitment for faculty members at Tabuk University was 'high' 

with arithmetic average (3.7), while the continuous commitment was at 'medium' level with arithmetic 

average (3.39). There is a statistically significant result for the variable 'gender' in the domain of 'Servant 

Leadership' at the (0.01) level of significance for male faculty members, and there is no significant result for 

the other domain 'Organizational commitment'. There is a statistically significant result for the variable 

'Subject' in the domain of 'Servant Leadership' at the (0.01) level, and (0.01) for the domain of 

'Organizational Commitment', and it was for the 'Humanities Sciences' subject. There is no statistically 

significant result for the variable 'Job' in both domains; the servant leadership and organizational 

commitment. There is no significant result for the variable 'Academic Ranks' in servant leadership, whereas 

the 'Organizational Commitment' domain there is a statistically result at the (0.05) level of significance for 

the Professor and Associate Professors. There were a positive correlation coefficient between the degree of 

practicing the servant leadership for department's heads and supervisors, and the organizational 

commitment for faculty members at the level (0.01). The most prominent recommendations for this study are 

spreading the culture of Servant Leadership among faculty members, which ease and raise the degree of 

organizational commitment. In addition, give an importance for everything that secure their jobs which 

ensure their continually in their jobs especially who are distinguished scientifically. 
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القيادة اخلادمة لدى رؤساء ومشرفات األقسام 
جبامعة تبوك وعالقتها بااللتزام  األكادميية

 التنظيمي لدى أعضاء هيئة التدريس
 **عبد هللا عالي القرني                               ي*محمد مسلم حسن عل

 

 جةدر و استهدفت الدراسة الكشف عن العالقة بين ممارسة رؤساء ومشرفات األقسام األكاديمية بجامعة تبوك للقيادة الخادمة _ امللخص

االلتزام التنظيمي ألعضاء هيئة التدريس، واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي بأسلوبه االرتباطي لتحقيق ذلك، وقد تم تصميم استبانة 

، وتوصلت %21.7( عضو هيئة تدريس من جامعة تبوك بنسبة 603( من عدد )131ة، وتم تطبيقها على عدد )لقياس درجة هذه العالق

الدراسة إلى عدة نتائج هي: جاءت درجة ممارسة رؤساء ومشرفات األقسام األكاديمية بجامعة تبوك للقيادة الخادمة بدرجة كبيرة بمتوسط 

( إال أن االلتزام 3.6) يمي ألعضاء هيئة التدريس بجامعة تبوك بدرجة كبيرة ومتوسط حسابي(، كما جاءت درجة االلتزام التنظ3.75) حسابي

(. توجد فروق ذات داللة إحصائية في متغير الجنس في محور القيادة الخادمة 3.39) االستمراري جاء بدرجة متوسطة وبمتوسط حسابي

إحصائية في محور االلتزام التنظيمي، وتوجد فروق ذات داللة إحصائية في ( لصالح الذكور، وال توجد فروق ذات داللة 0.01عند مستوى )

( لصالح تخصص العلوم 0.01) (، وفي محور االلتزام التنظيمي عند مستوى 0.01) متغير التخصص في محور القيادة الخادمة عند مستوى 

ادة الخادمة وااللتزام التنظيمي، وال توجد فروق ذات داللة اإلنسانية، ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في متغير الوظيفة في محوري القي

إحصائية في متغير الدرجة العلمية في محور القيادة الخادمة، بينما توجد فروق ذات داللة إحصائية في محور االلتزام التنظيمي عند 

ارسة رؤساء ومشرفات األقسام األكاديمية ( لصالح أستاذ مشارك وأستاذ، وتوجد عالقة ارتباطية إيجابية بين درجة مم0.05) مستوى 

(. وكان من أهم توصيات الدراسة نشر ثقافة 0.01) بجامعة تبوك للقيادة الخادمة وااللتزام التنظيمي ألعضاء هيئة التدريس دالة عند

األمر الذي يسهم في رفع  القيادة الخادمة بجميع أبعادها بين رؤساء ومشرفات األقسام العلمية وكذلك أعضاء هيئة التدريس بالجامعة

درجة التزامهم التنظيمي. واالهتمام بكل ما من شأنه تحقيق األمن الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس بالجامعة مما يسهم في استمراريتهم في 

  .العمل، خاصة من قبل الكفاءات العلمية املتميزة

 .: القيادة الخادمة، االلتزام التنظيميالكلمات املفتاحية

 

 

 

 

 

املساعد، كلية التربية، والتخطيط والدراسات املقارنة  اإلدارةاذ وأست ،جامعة تبوك - أستاذ اإلدارة والتخطيط التربوي املشارك بكلية التربية واآلداب*

 جامعة األزهر.

  جامعة تبوك - أستاذ اإلدارة والتخطيط التربوي املساعد كلية التربية واآلداب** 

الرتبوية املتخصصة اجمللة الدولية  
ISSN: 2226-2717 PRINT 

ISSN: 2226-3500 ONLINE 

www.iijoe.org 

http://www.iijoe.org/


 

47 

 القيادة الخادمة لدى رؤساء ومشرفات األقسام األكاديمية بجامعة تبوك

 هيئة التدريسوعالقتها بااللتزام التنظيمي لدى أعضاء 
 قدمة. امل1

يحظى موضوع القيادة باهتمام كبير في أوساط الباحثين والعاملين في       

املؤسسات سواء تعليمية أم غير تعليمية، وذلك ألهميتها الكبيرة في 

وما يترتب على  -قادة وموظفين  -املؤسسات وتأثيرها على تفاعل األفراد 

نتائج ترتبط بمستوى مخرجات املؤسسة ومنافستها مع مثيالتها ذلك من 

، ومما يشير إلى هذا االهتمام الكبير بالقيادة تعدد نظرياتها 
ً
 ودوليا

ً
محليا

بداية بالنظريات التقليدية والسلوكية واملوقفية، وقد تطور هذا االهتمام 

ة بدراسة نظريات القيادة وظهرت نظريات ومداخل حديثة مثل القياد

 .التحويلية والقيادة والتغيير والقيادة املوزعة والقيادة الخادمة

والقيادة في أبرز مفاهيمها ترتبط بالقدرة على التأثير في اآلخرين وأن       

القائد يتخذ القرارات وأتباعه يستجيبون وينفذون هذه القرارات، ويرتبط 

ثل في البيروقراطية ذلك باألنماط القيادية املعروفة لدى القائد والتي تتم

والديمقراطية والترسلية، وفي حركة التطوير التي تناولت النظريات 

واملداخل القيادية وإيجاد الحلول املناسبة ملا قد يوجد من مشكالت في 

املداخل والنظريات القيادية ظهر أحد املداخل القيادية الحديثة والتي 

 من قبل الباحثين والقي
ً
 واهتماما

ً
اديين خاصة الغربيين وهو القت رواجا

والتي تعتمد فكرتها في األساس  (Servant Leadership) القيادة الخادمة

على االهتمام باملرؤوسين وزيادة اإلنتاج، وعلى أن يخدم القائد التابعين 

 ومن ثم يستطيع أن يقودهم بسهولة وسالسة، ويولد ذلك رغبة قوية 
ً
أوال

زهم وتشجيعهم، لكن كيف يمكننا أن لدى التابعين بخدمة اآلخرين وتحفي

نتصور أن تكون القيادة مرتبطة بالتأثير وفي نفس الوقت مرتبطة بخدمة 

األتباع؟ فمفهوم القيادة بالخدمة قد يكون عكس تصور البعض ملفهوم 

 في ثقافتنا العربية الذي يرتبط فيها مفهوم القيادة 
ً
القيادة خاصة

 .بالرئاسة

أول من تحدث عن مفهوم القيادة Greenleaf  ويعتبر جرينليف      

م؛ فقد بين أن محور اهتمام وتركيز القائد يكون 1970بالخدمة في عام 

 ويهتم بهم 
ً
 على األتباع، وأن القائد الخادم يضع مصالح أتباعه أوال

ً
منصبا

ويمكنهم ويوفر لهم ما يحتاجونه من دعم ليساعدهم إلى الوصول إلى أعلى 

القيادة بالخدمة ميل فطري من قبل القائد للخدمة  قدراتهم، وقد ذكر أن

وهب لشخص خادم بطبيعته فهو يهتم بأتباعه ليصبحوا 
ُ
وأن القيادة ت

[ 
ً
 وأن يكونوا على األغلب خداما

ً
 ].1أكثر معرفة واستقالال

م والتي تعطى األولوية 1977وقد ظهرت نظرية القيادة الخادمة في عام       

والسلوك األخالقي والتعاون من خالل التواصل للرعاية وتقديم الخدمة 

مع اآلخرين، ذلك أن الهدف األسمى للقائد الخادم هو رفاهية املنظمة 

وخدمة العاملين فيها باتباع أسلوب قيادي يهتم باألتباع ويعمل على بناء 

 ].2عالقات قوية وآمنة بين العاملين داخل املنظمة ]

فراد على إحداث توازن في حياتهم بين إن القيادة الخادمة تشجع األ       

ممارسة القيادة وخدمة اآلخرين، فهي تحث القادة على أن أولويتهم األولى 

هي خدمة أتباعهم، وفي الوقت نفسه تشجع األتباع على استثمار الفرص 

املتاحة ملمارسة القيادة، إذ أن الغاية من القيادة الخادمة هي تحسين 

 ].3رفع مستوى مؤسساتهم ] حياة األفراد أنفسهم، وثم

إلى أنه يمكن تطبيق   Hill [4]وقد أشارت بعض الدراسات مثل دراسة      

نظرية القيادة الخادمة بوصفها فلسفة مؤسسية يمارسها القادة في كل 

أنواع املنظمات سواء التي تهدف إلى الربح أو التي ال تهدف إلى الربح 

الصحية والدينية واالجتماعية كاملدارس والجامعات ومؤسسات الرعاية 

 .وغيرها

وتعتبر املنظمات التربوية من أهم املنظمات الخدمية في املجتمع، ألنها      

 
ً
 ومهاريا

ً
تهدف إلى تقديم الخدمة والرعاية التعليمية للطالب معرفيا

، وبالتالي فهي بأمس الحاجة إلى نمط قيادي خادم يطلق طاقات 
ً
ووجدانيا

 .ألهداف التربوية املنشودةالعاملين لتحقيق ا

ومع ظهور اتجاهات حديثة في أداء العمل الجامعي كالعمل عن بعد       

والفصول االفتراضية واالستخدام املكثف لتكنولوجيا املعلومات ووسائل 

 عليها أن تتعامل مع حقيقة أن القيم 
ً
التواصل املختلفة، أصبح لزاما

د تشكل الرابط األساس ي الذي واملعتقدات التنظيمية التقليدية لم تع

 يفرض عليها 
ً
يربط عضو هيئة التدريس بجامعته، وهذا بدوره أيضا

ضرورة أخذ زمام املبادرة في تعزيز التزام أعضاء هيئة التدريس والعمل 

على تنميته من وقت إلى آخر وفق آليات مبتكرة أكثر جاذبية ومرونة من 

ة، ولعلَّ من االتجاهات اإلدارية أجل الوفاء بتوقعاتهم ومتطلباتهم املتجدد

الحديثة التي تسهم في ذلك استخدام القادة للقيادة الخادمة من أجل 

 .تعزيز هذا االلتزام التنظيمي لدى أعضاء هيئة التدريس

 مشكلة الدراسة. 2

إن النمط القيادي التقليدي أصبح غير قادر على مواجهة وتذليل      

الحديثة املتسارعة في علم القيادة مشكالت العمل في ضوء التطورات 

غلب املصلحة العامة على املصلحة 
ُ
 ممارسة أنماط قيادية ت

ً
وأصبح لزاما

الخاصة وتقدم كل ما يمكن تقديمه لخدمة اآلخرين داخل املنظمات 

 .وخاصة في املنظمات املحترفة املتعلمة مثل الجامعات

أن Gallup  الوبوتوضح الدراسات الحديثة التي أجرتها مؤسسة ج      

أكثر من ثلثي األشخاص الذين يتركون وظائفهم يستقيلون بسبب مدير 

 فإن األغلبية العظمى من املوظفين 
ً
غير ناجح، وبعبارة أخرى أكثر وضوحا

 الذين يتركون مؤسساتهم ال يتركون املؤسسة نفسها وإنما يتركون الرئيس

ها التغلب على ذلك، [. ومن أهم املداخل القيادية التي يمكن من خالل5]

 خدمة اآلخرين ووضعهم في االعتبار القيادة الخادمة
ً
 .وأيضا

ويشير بعض الباحثين إلى وجود بعض من اآلثار والنواتج السلبية      

واملرتبطة بانخفاض درجة االلتزام التنظيمي لدى بعض أعضاء هيئة 

وهم التدريس في الجامعات السعودية، ومنها قلة إنتاجيتهم وضعف نم

 ].6العلمي واملنهي ]

 الرتباط القيادة الخادمة بااللتزام التنظيمي وتأثير ذلك في كفاءة 
ً
ونظرا

األداء اإلداري واألكاديمي بالجامعة سواء لرؤساء ومشرفات األقسام 

األكاديمية أو أعضاء هيئة التدريس، فقد جاءت هذه الدراسة للكشف 
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رؤساء ومشرفات األقسام عن العالقة بين القيادة الخادمة لدى 

األكاديمية بجامعة تبوك وااللتزام التنظيمي ألعضاء هيئة التدريس، 

 :ويمكن صياغة مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس التالي

 أ. أسئلة الدراسة

ما العالقة بين ممارسة رؤساء ومشرفات األقسام األكاديمية بجامعة 

 دى أعضاء هيئة التدريس؟تبوك للقيادة الخادمة وااللتزام التنظيمي ل

 :وتتفرع منه األسئلة التالية

ما درجة ممارسة رؤساء ومشرفات األقسام األكاديمية بجامعة تبوك . 1

للقيادة الخادمة وااللتزام التنظيمي لدى أعضاء هيئة التدريس بجامعة 

 تبوك؟

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات أعضاء هيئة . 2

ة تبوك حول درجة ممارسة القيادة الخادمة لدى رؤساء التدريس بجامع

ومشرفات األقسام األكاديمية وااللتزام التنظيمي ألعضاء هيئة التدريس 

 تعزى الختالف متغيرات )الرتبة العلمية، الجنس، التخصص، الوظيفة(؟

هل توجد عالقة ارتباطية بين القيادة الخادمة لدى رؤساء ومشرفات . 3

يمية بجامعة تبوك ومستوى االلتزام التنظيمي لدى أعضاء األقسام األكاد

 هيئة التدريس؟

 أهداف الدراسةب. 

 :استهدفت هذه الدراسة الكشف عن

درجة ممارسة القيادة الخادمة لدى رؤساء ومشرفات األقسام . 1

 .األكاديمية بجامعة تبوك

 .مستوى االلتزام التنظيمي لدى أعضاء هيئة التدريس بجامعة تبوك. 2

الفروق ذات الداللة اإلحصائية بين استجابات أعضاء هيئة التدريس . 3

حول درجة ممارسة رؤساء ومشرفات األقسام األكاديمية للقيادة 

 .الخادمة بجامعة تبوك

الفروق ذات الداللة اإلحصائية بين استجابات أعضاء هيئة التدريس . 4

 .بجامعة تبوك حول درجة االلتزام التنظيمي لديهم

العالقة بين القيادة الخادمة لدى رؤساء ومشرفات األقسام األكاديمية . 5

 .بجامعة تبوك وااللتزام التنظيمي ألعضاء هيئة التدريس

 أهمية الدراسةج. 

تستمد هذه الدارسة أهميتها النظرية من أهمية املوضوع التي تتناوله      

-تزال  وال-كون موضوع القيادة أحد املوضوعات املهمة التي حظيت 

باهتمام بالغ من قبل املهتمين بهذا املجال، حيث إن تقدم املجتمعات 

وتطور مؤسساتها واستمرارها يعتمد بشكل رئيس على القيادة، التي 

تحركها وترسم خططها وسياساتها وبخاصة نمط القائد الخادم الذي لم 

ين يأخذ نصيبه في الفكر اإلداري العربي، والذي برز في العقدين األخير 

كنمط قيادي فعال ومؤثر في املؤسسات التربوية والدينية والتعليمية 

 .واألكاديمية باإلضافة إلى مؤسسات األعمال

وتكتسب الدارسة أهميتها التطبيقية من كونها تكشف عن ممارسة      

رؤساء ومشرفات األقسام األكاديمية للقيادة الخادمة والعالقة بينها وبين 

ألعضاء هيئة التدريس بجامعة تبوك، كذلك تكشف االلتزام التنظيمي 

هذه الدراسة عن درجة التزامهم التنظيمي، وما لذلك من أثر في تطوير 

األداء اإلداري واألكاديمي باألقسام العلمية وتعزيز االلتزام التنظيمي 

عد هذه الدراسة األولى على 
ُ
ألعضاء هيئة التدريس بالجامعة، كذلك ت

لتي تتناول موضوع القيادة الخادمة وعالقتها مستوى جامعة تبوك ا

 .بااللتزام التنظيمي

 مصطلحات الدراسةد. 

تناولت هذه الدراسة مصطلحي القيادة الخادمة وااللتزام التنظيمي، 

 .وفيما يلي توضيح ذلك

  Servant Leadership:القيادة الخادمة -أ

 لحداثة مفهوم القيادة الخادمة فإن الباحثين لم 
ً
يستقروا على وضع نظرا

تعريف محدد ومتفق عليه لها، ويعتبر أهم التعريفات التي تم وضعها 

للقيادة الخادمة تعريف جرينليف رائد نظرية القيادة الخادمة ومؤسس 

مركز جرينليف للقيادة الخادمة والذي عرفها بأنها فلسفة ومجموعة من 

ظمات أفضل املمارسات التي تثري حياة األفراد، وتعمل على بناء من

 ].1] وبالتالي تؤدي إلى خلق عالم أكثر عدالة وعناية باألفراد

 بأنها درجة ممارسة رؤساء  
ً
ويمكن تعريف القيادة الخادمة إجرائيا

ومشرفات األقسام األكاديمية بجامعة تبوك ألبعاد القيادة الخادمة 

، وااللتزام بنمو اآل 
ً
خرين، التمكين، والحكمة، واالهتمام باملرؤوسين أوال

واإلدارة التنظيمية، واملقاسة من خالل وجهة نظر أفراد العينة على أداة 

 .الدراسة

 Organizational Commitment االلتزام التنظيمي -ب

ُيعرف االلتزام التنظيمي بأنه اتجاه الفرد نحو املنظمة التي يعمل بها،       

النتماء إليها، والبقاء وإيمانه القوي بأهدافها وقيمها، والرغبة القوية في ا

 فيها مهما كانت املنغصات الداخلية أو املغريات الخارجية التي 
ً
عضوا

 ].7] تحفز على االنتقال إلى مكان آخر

ويعرف بأنه تعهد الفرد ودعمه للمنظمة خارج نطاق توقعات الوظيفة 

واملكافآت والرغبة في استمرار الدعم والتأييد للمنظمة بغض النظر عن 

 ].8ت والتغيرات التي تحصل في املشاعر والظروف ]التحوال 

 بأنه درجة التزام أعضاء هيئة 
ً
ويمكن تعريف االلتزام التنظيمي إجرائيا

التدريس بجامعة تبوك بأبعاد االلتزام التنظيمي )املعياري، واالستمراري، 

 .والعاطفي( واملقاسة من خالل وجهة نظر العينة على أداة الدراسة

 الدارسةحدود ه. 

 :اعتمدت هذه الدراسة على الحدود التالية

الحد املوضوعي: تمثل الحد املوضوعي لهذه الدراسة في ممارسة رؤساء 

ومشرفات األقسام األكاديمية للقيادة الخادمة وعالقة ذلك بااللتزام 

 .التنظيمي ألعضاء هيئة التدريس

ر الرئيس بجامعة الحد املكاني: تمثل الحد املكاني لهذه الدارسة في املق

 .تبوك

الحد البشري: تمثل الحد البشري لهذه الدارسة في أعضاء هيئة التدريس 

 .بشطري الطالب والطالبات بجامعة تبوك

الحد الزماني: تم تطبيق هذه الدراسة في الفصل الدراس ي الثاني من العام  

 .هـ1437/1438الدراس ي 

دمة وااللتزام التنظيمي، وفيما يلي يتم عرض إطار نظري عن القيادة الخا

 .والدراسات السابقة

 اإلطار النظري  .3

تمثل اإلطار النظري في القيادة الخادمة )املفهوم، واألهمية واألهداف،      

والفوائد، الخصائص، واألبعاد، وأوجه النقد املوجهة للقيادة الخادمة(، 
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األبعاد، كما تم تناول االلتزام التنظيمي من حيث )املفهوم، األهمية، 

وطرق قياس االلتزام التنظيمي(، ثم بعد ذلك تم تناول الدراسات السابقة 

 .وتقسيمها إلى دراسات عربية ودراسات أجنبية، والتعقيب عليها

  املحور األول: القيادة الخادمة

تعتمد القيادة بصفة عامة على قدرة القائد على التأثير في اآلخرين وفي       

لى تقديم التحفيز والدعم لهم، وبناء وتشكيل عالقات توجهاتها الحديثة ع

إيجابية مع اآلخرين، وتقوم القيادة الخادمة في فكرتها األساسية على 

إعادة هيكلة العالقات بين القادة والعاملين، وإعادة ترتيب األولويات 

 ومن ثم يستطيع 
ً
بينهما، كذلك أن يخدم القائد هؤالء العاملين أوال

ة تنعكس على الرغبة القوية في خدمة اآلخرين، وهذه هي قيادتهم بسهول

مفتاح االعتراف بهذا القائد، وذلك على خالف ما تقوم عليه مدرسة 

العالقات اإلنسانية واملدرسة السلوكية في اإلدارة من معالجة الصراعات 

بين اإلدارة والعاملين وتقديم الثواب والخدمة كمرحلة الحقة بعد أن 

 .قد نفذوا ما هو مطلوب منهم يكون العاملون 

والقيادة الخادمة تضع أهمية كبيرة على العمل الجماعي وبناء      

 مختلفة في أوقات مختلفة 
ً
العالقات، فكل شخص في الفريق يلعب أدوارا

 من درجاتهم الوظيفية أو مسماهم الوظيفي، كما 
ً
على أساس خبراتهم بدال

 يساعد املؤسسة تمكن القيادة الخادمة كل عضو من أن يل
ً
 مهما

ً
عب دورا

 خالل فترات التحول ]
ً
 ].9على الوفاء بأهدافها ورسالتها، وخصوصا

وقد بدأت القيادة الخادمة في الظهور واالنتشار منذ السبعينات من 

القرن العشرين واستمر البحث فيها، وقد تميزت الفترة من بداية األلفية 

القيادة الخادمة، ومن ثم  الثالثة وحتى اآلن بشيوع وانتشار مفهوم

تعددت اهتمامات الباحثين في هذه الفترة وتركزت حول األبعاد التالية 

 :[ فيما يلي10كما أوضحها ندا ]

 .االستمرار في إظهار صفات وخصائص القائد الخادم -

إجراء مقارنات بين نمط القيادة الخادمة وغيره من األنماط القيادية  -

 .التبادلية والتحويلية األخرى مثل نمط القيادة

االهتمام نحو القياس لصفات القائد الخادم من خالل ابتداع مقاييس - 

 .مختلفة

 .االهتمام بدراسة القيادة الخادمة عبر الثقافات الدولية املختلفة- 

التطبيقات املتعددة ملفهوم القيادة الخادمة في منظمات متعددة - 

 .وبتطبيق متغيرات عديدة

 :القيادة الخادمةمفهوم 

يعتبر مفهوم القيادة من أكثر املفاهيم أهمية في علم اإلدارة، فالقيادة 

 ما يعزى 
ً
اإلدارية أصبحت املعيار الذي يحدد نجاح أي منظمة، وغالبا

نجاح أو فشل أي تنظيم في تحقيق األهداف إلى الكفاءة القيادية أو عدم 

 ]11الكفاءة ]

للقيادة الخادمة بأنها  Spears بيرزمدير مركز س Spears [12] ويعرف

القيادة التي تبحث عن مشاركة املرؤوسين في صناعة القرارات واالعتماد 

على السلوك األخالقي، وتعزيز تطور املرؤوسين مع االهتمام بتحسين 

 .جودة حياة العمل التنظيمية

 ثم القيادة ثان
ً
 وعلى ذلك فإن القيادة الخادمة تعمل بمبدأ الخدمة أوال

ً
 يا

(Serve first and lead second)  ،كما أنها تهتم بالعاملين وزيادة اإلنتاج

وهذا يتفق مع النظريات الحديثة في القيادة والتي يعتبر من أهم أهدافها 

 .االهتمام باملرؤوسين وزيادة إنتاج املؤسسات

 :فوائد القيادة الخادمة

 :ا يلي[ فيم13] Duggan للقيادة الخادمة مجموعة من الفوائد ذكرها 

 Team Building  بناء الفريق -1

إن استخدام أسلوب القيادة الخادمة يجعل القائد يدرك أن اتباع       

األسلوب االستبدادي أو الهرمي يؤدي إلى زيادة االغتراب والخالفات لدى 

املوظف، لكن أسلوب القيادة الخادمة يؤدي إلى نتائج مفيدة لفريق 

دة الخادمة كل عضو من أعضاء الفرق العمل ككل، حيث تساعد القيا

بتقديم مساهماته بناًء على مهارات وخبرات كل فرد من أفراد الفريق، 

وهذا النوع من القيادة يؤدى إلى بناء فريق عمل يسمح لكل فرد بعرض 

 .مهاراته والتعاون بشكل أكثر فاعلية مع بقية أفراد الفريق

  Achievement اإلنجاز -2

وتيرة اإلعداد كأسلوب قيادة، يحدد القائد معايير عالية  إن استخدام      

لنفسه ولألتباع، ومن ناحية أخرى باتباع أسلوب القيادة الخادمة يشرك 

القائد جميع أعضاء الفريق في وضع األهداف والغايات، لذلك سيصبح 

كل فرد لديه صوت في اتخاذ القرار، باإلضافة إلى أن القائد يخلق جو 

يمهم، وهذا النوع من القيادة يسمح للموظفين بوضع إيجابي نحو ق

مؤشرات األداء الرئيسية الخاصة بهم، مما يعطي املوظف الصالحيات 

 .الالزمة إلجراء التغييرات التي تؤدي إلى نجاح املنظمة على املدى الطويل

 Change  التغيير -3

ب القيادة تنطوي إدارة التغيير على وضع رؤية للمستقبل بإتباع أسلو       

الخادمة من خالل تحديد مهام وأهداف املنظمة بناًء على وجهات نظر 

املوظفين، مما يمكن املوظفين من إدارة حياتهم املهنية الخاصة بشكل 

أكثر فاعلية ويحقق التوازن املناسب في الحياة عندما يقرروا مستقبلهم 

 في تحديد انتق
ً

 فاعال
ً
ال املؤسسة إلى الخاص، لذلك املوظفين يلعبون دورا

، مما 
ً
نمط جديد من العمل يكونوا أكثر والًء، وأكثر إنتاجية، وأكثر رضا

 .يحقق ميزة للمؤسسة على املستوى التنفيذي

 Satisfaction  الرضا -4

 يعملون بشكل       
ً
عندما يعمل املوظفين تحت إمرة قائد خادم، فهم فعال

 
ً
على معدالت الرضا لديهم، جماعي ملصلحة الجميع، وينعكس ذلك إيجابيا

ألن جميع االحتياجات يتم تلبيتها، وعندما يتبع القائد أسلوب القيادة 

الديمقراطي، من خالل إشراك الجميع في عملية صنع القرار، فالقادة 

 .الخدام يضمنون أن آراء الجميع يتم االستماع إليها

 :مميزات القائد الخادم

ادم" و "قائد" هي كلمتان ُيعتقد أنهما بأن كلمة "خ  Spears [12]ذكر      

متضادتان ألن القائد عادة هو من يضع االستراتيجية والرؤية للمنظمة، 

والخادم هو من ينفذ تلك االستراتيجية، ولكن في السنوات األخيرة ظهر 

مصطلح القيادة الخادمة كنمط حديث ومثالي في القرن الحادي 

د أن يتفاعل القائد مع التابعين والعشرين وذلك حتى تنجح املنظمة الب

 .ويقوم بخدمتهم

ولذلك يوجد هناك عدد من الصفات واملزايا التي تظهر في القادة 

 :[ وهي12]  Spearsالخادمين ذكرها
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االستماع: حتى يتمكن القائد الخادم من تطبيق مهارات االتصال وصنع  -

م لآلخرين، القرار فإنه يحتاج إلى تعزيز االلتزام باالستماع العميق وباهتما

ويسعى الزعيم الخادم إلى تلبية إرادة املجموعة ويساعد على توضيح تلك 

 سماع صوته الداخلي من خالل التفكير 
ً
اإلرادة، واالستماع يشمل أيضا

 .العميق وذلك من أجل نمو السلوك القيادي الخادم

العطف: يسعى القائد الخادم إلى فهم اآلخرين والتعاطف معهم وذلك  -

يعة اإلنسان يحتاج إلى أن يكون مقبول ومعترف به، والبد على ألن طب

القائد الخادم أن يفترض النوايا الحسنة للزمالء، وال يرفضهم كأشخاص، 

حتى عندما يجبر املرء على رفض قبول سلوكيات معينة أو أداء معين، 

لذلك فإن أنجح القادة هم أولئك الذين أصبحوا مستمعين متعاطفين مع 

 .في املنظمةزمالئهم 

الوعي: وخاصة وعي الذات حيث إن الوعي يساهم في فهم املسائل  -

املتعلقة بالسلطة والصالحية والقيم الشخصية لألفراد، إن الوعي العام 

لعمل املنظمة يساهم بشكل متكامل في رؤية حاالت وقضايا املنظمة 

 .بصورة أفضل

قناع: يسعى القائد الخادم إلى إقناع اآلخري -
إ

 عن اإلكراه اإل
ً
ن، بدال

واالمتثال واإلجبار، القائد الخادم هو فعال في بناء التوافق في اآلراء داخل 

 .املجموعات

التصور: القائد الخادم يسعى إلى تعزيز القدرات داخل أفراد املنظمة  -

على حلم األحالم العظيمة والقدرة على النظر في مشكلة تواجه املنظمة 

 في ووضع تصور عميق، يجب ع
ً
لى القائد الذي يرغب في أن يكون خادما

 داخل 
ً
منظمته أن يمتد تفكيره ليشمل التفكير املفاهيمي األوسع نطاقا

 .املنظمات

 بوضع املفاهيم والتصورات،  -
ً
 وثيقا

ً
البصيرة: ترتبط البصيرة ارتباطا

فالتبصر هو سمة مميزة تمكن القائد الخادم من فهم الدروس من 

 .حاضر، والنتيجة املحتملة لقرار املستقبلاملاض ي، وحقائق ال

اإلدارة واإلشراف: اإلشراف على أن القائد الخادم "يحتفظ بش يء من  -

الثقة لآلخر"، وكان رأي روبرت غرينليف من جميع املؤسسات هو الذي 

 مهمة في الحفاظ على 
ً
لعب فيه كل من الرئيس التنفيذي واملوظفين أدوارا

 .صلحة العليا للمجتمعثقة مؤسساتهم من أجل امل

االلتزام بالنمو املنهي ألفراد املنظمة: القادة الخادمون يؤمنون بأن الناس  -

لديهم قيمة جوهرية تتجاوز مساهماتهم كموظفين، لذلك فإن القائد 

 بنمو كل فرد داخل منظمته. يدرك القائد 
ً
 عميقا

ً
الخادم ملتزم التزاما

ما في وسعه لتعزيز النمو الشخص ي  الخادم املسؤولية الهائلة للقيام بكل

واملنهي للموظفين والزمالء. ومن الناحية العملية، يمكن أن يشمل ذلك 

)ولكن ليس على سبيل الحصر( إجراءات ملموسة مثل توفير األموال 

للتنمية الشخصية واملهنية، مع االهتمام الشخص ي باألفكار واالقتراحات 

 .نظمة في صنع القرارمن الجميع، وتشجيع مشاركة أفراد امل

بناء املجتمع: يتميز القائد الخادم بأن لديه القدرة على إنشاء مجتمع  -

 .حقيقي داخل املنظمات واملؤسسات

 :خصائص القائد الخادم

[ إن نمط القيادة الخادمة متفرد عن باقي أنماط القيادة 10ذكر ندا ] 

 :األخرى وأن القائد الخادم لديه صفات وخصائص منها

ال يغلب مصالحه الذاتية وال يرغب في التمجيد أو التعظيم بل يسعى  -

 .لتطوير التابعين

يعمل على بناء ثقافة سماع صوت التابعين، فهو يشجع قيام التابعين  -

 
ً
 .باملبادرات دون انتظار لضعف بعض القادة أحيانا

ت يسعى إلى تمييز إنجازات التابعين دون انتظار األوسمة وإقامة الحفال  -

 .واملناسبات لتقدير نجاحاتهم واالحتفال بها

 .يقدم التضحيات للحفاظ على توحد التابعين مع مباركة إنجازاتهم -

كما أن القائد الخادم يتصف ببسمات شخصية مثل الذكاء       

الوجداني، ومساعدة اآلخرين في بناء جسور الثقة، وتحقيق الذات، 

على التعامل مع أبعاد املواقف والتعقيد اإلدراكي وهم األكثر قدرة 

 .املتعددة، وأكثر قدرة على إدراك املتغيرات من حولهم بصورة تحليلية

 :أبعاد القيادة الخادمة

أبعاد القيادة  ,Liden, &Wayne, & Henderson [14] حدد كل من

 :الخادمة في سبعة أبعاد هي

ام املوكلة للقائد املهارات املعرفية: وتعني امتالك املعرفة املنظمة وامله -1

بحيث يكون في وضع يمكنه من تقديم املساعدة والدعم الفعال للعاملين 

 املرؤوسين املباشرين
ً
 .وللمنظمة، وتسهيل مهام اآلخرين خصوصا

2-  
ً
التمكين: ويظهر في تشجيع وتقديم التسهيالت لآلخرين، وخصوصا

 ع
ً
ن تحديد املرؤوسين املباشرين من خالل تحديد املشاكل وحلها فضال

متى وكيف يتم إتمام مهام العمل على أكمل وجه، ومساعدة املرؤوسين 

على التطور والنجاح، ويشمل تقديم االهتمام الحقيقي لنمو املرؤوسين 

 .من خالل توفير الدعم والتوجيه الالزم

االهتمام باملرؤوسين: ويتمثل في االهتمام باحتياجاتهم العاطفية  -3

 .نطاق العملوالعملية داخل وخارج 

استخدام اإلجراءات والعبارات الواضحة لآلخرين: تلبية احتياجاتهم  -4

 .من العمل واعتبارها أولوية

التصرف بأخالق: وذلك من خالل التعامل بشكل واضح وصريح  -5

 .وبإنصاف وصدق وعدالة مع اآلخرين

العاطفة الفعالة: من خالل إظهار االهتمام تجاه اهتمامات اآلخرين  -6

 .الشخصية

تقديم قيمة للمجتمع: من خالل امتالك القائد الوعي الحقيقي تجاه  -7

 .تطوير ومساعدة املجتمع

إن أبعاد القيادة الخادمة تناولها الكتاب من جوانب متعددة، فهي       

األساس الذي يمكن من خالله دراسة القيادة الخادمة لدى الرؤساء 

ة إلى األبعاد التي ورد ذكرها نجد أن ومدى تأثر املرؤوسين بها، فباإلضاف

هناك من الباحثين من يضيف إليها الحكمة في التعامل مع املرؤوسين 

وااللتزام بنمو اآلخرين واإلدارة التنظيمية، وبناء على ذلك فقد تم 

االعتماد في هذه الدراسة على عدة أبعاد للقيادة الخادمة واملتمثلة في 

املرؤوسين وااللتزام بنمو اآلخرين واإلدارة التمكين والحكمة واالهتمام ب

 .التنظيمية

توجد عدة انتقادات موجهة إلى   :أوجه النقد املوجهة إلى القيادة الخادمة

  :وهيKokemuller   [15]القيادة الخادمة منها ما ذكره
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 :الفرضية الخاطئة - 

 إن القيادة الخادمة ال تتماش ى مع هيكل األعمال األساسية، فالهدف

األساس ي للمدير هو خدمة أهداف املستفيدين واإلدارة العليا وليس 

املوظفين، وأن توجه القيادة الخادمة لخدمة املرؤوسين ال يخدم أهداف 

 .املؤسسة

 :االفتقار إلى وجود سلطة -

القيادة الخادمة يمكن أن تؤدي إلى تحجيم سلطة املدير ووظيفة       

يرى املوظفين أن املدير يلبي احتياجاتهم  اإلدارة ككل في املؤسسة، فعندما

على الدوام، فهم ينظرون إليه باعتباره شخصية غير موثوقة، فإذا أرادت 

اإلدارة العليا من املديرين دفع موظفيهم لتحسين أدائهم فإنه من الصعب 

بمكان على القائد الخادم أن يتراجع ويلبي طلبات اإلدارة العليا ويفرض 

 .وسين بعد أن تعودوا عليه كقائد خادمهيمنته على املرؤ 

 :مثيرة لالهتمام لكنها خطأ -

 أن املدير يجب       
ً
القيادة الخادمة تكون أكثر إثارة إذا كان معناها حرفيا

 للمرؤوسين وهذا ما كان يقصده مؤسس 
ً
أن يخدم، أو أن يكون خادما

سياسة مركز القيادة الخادمة غرينليف، هذه الفكرة تكون معقولة في ال

أو النوادي أو الجمعيات حيث يتم انتخاب القائد، وبال شك يجب أن 

يخدم هذا القائد جمهور الناخبين ليضمن نجاحه مرة أخرى في الجولة 

االنتخابية القادمة. أما في مجال األعمال فاملدراء في جميع املستويات 

هم، اإلدارية يجب أن يقوموا بخدمة املالك إن أردوا االحتفاظ بوظائف

، والحقيقة هي أنه بينما 
ً
باإلضافة إلى أنهم بحاجة لخدمة العمالء أيضا

يقوم املدير بمعاقبة املوظف الذي ال ينجز أعماله ال يستطيع القائد 

 .الخادم معاقبة مرؤوسه في العمل

وبالرغم من هذه االنتقادات إال أن القيادة الخادمة كاتجاه في القيادة        

االهتمام وتم دراسته بصورة مفصلة من قبل  قد وجد الكثير من

الباحثين، بل واستخدامه بصورة موسعة من القادة، فليس معنى أن 

 أن يتنازل عن مسئوليته القيادية املتمثلة في تحديد 
ً
يكون القائد خادما

املهمة والرسالة، ووضع القواعد التي تحكم السلوكيات والتصرفات، 

ليات واملحاسبة عليها، بل تكمن الفكرة ووضع املعايير، وتحديد املسؤو 

نفسها في التعامل الجيد مع املرؤوسين الذي يؤدي في النهاية إلى اإلسهام في 

 .تحقيق املؤسسة ألهدافها

  املحور الثاني: االلتزام التنظيمي

االلتزام التنظيمي عند املوظف يعتبر من أهم العوامل التي تحدد        

لذلك يتم االهتمام بدراسته لدى املوظفين  فعالية وكفاءة املنظمة،

وربطه بمتغيرات إدارية متعددة )مثل القيادة الخادمة( تؤثر عليه، من 

أجل تحسين وتطوير هذا االلتزام من قبل العاملين، بما يتضمنه من أبعاد 

 .ترتبط بأداء املنظمة أو بأداء األفراد العاملين أنفسهم

 :مفهوم االلتزام التنظيمي

االلتزام التنظيمي أصبح من الجوانب املهمة التي يجب أن يتم البحث       

عنها داخل املؤسسات من أجل الوقوف على مدى التزام املوظفين باملهام 

املكلفين بها ملا له من تأثير في رفع إنتاجية وزيادة فاعلية هذه املؤسسات، 

مستوى  كذلك ارتباطه ببعض املتغيرات التي من شأنها العمل على رفع

هذا االلتزام التنظيمي، ولذلك نجد أن الباحثين يهتمون بدراسته وربطه 

ببعض املتغيرات ذات العالقة به ووضع املفاهيم التي تعبر عن ذلك، 

[ بأنه "االرتباط 16] ويمكن تعريف االلتزام التنظيمي كما ذكره العبيدي

املنظمة مع القوي بين العاملين في املنظمة عندما تتوافق قيم وأهداف 

، بهدف إنجاح املنظمة 
ً
قيم وأهداف الفرد العامل مما يجعله يبذل جهدا

 ".وتقدمها

 :أهمية االلتزام التنظيمي

يختلف سلوك األفراد الذين لديهم التزام تنظيمي قوي عن غيرهم من 

، ويتضح ذلك فيما ذكره كردي ]
ً
 :[ فيما يلي17األفراد األقل التزاما

امللتزم للعمل ضئيل: فاألشخاص ذوو االلتزام  احتمال ترك املوظف -1

 لترك العمل أو الغياب، بمعنى 
ً

التنظيمي القوي يصبحون أقل احتماال

 .أنهم أكثر استقراًرا في العمل

املوظف امللتزم أكثر رغبة في التضحية من أجل املنظمة: فاألشخاص  -2

 بجانب الرغبة في
ً
االستمرار  ذوو االلتزام التنظيمي القوي يصبحون أيضا

 للتضحية من أجل بقاء املنظمة واستمرارها
ً
 .باملنظمة أكثر استعدادا

وبالطبع ليس من الضروري أن تكون التضحية من قبل الفرد العامل         

، وإنما قد تكفي بعض التصرفات البسيطة، التي تؤكد على قوة 
ً
كبيرة جدا

 على املؤس
ً
سة أن تقدم كل ما التزامه تجاه املؤسسة، ولذلك كان لزاما

يلزم من أجل الحصول على االلتزام التنظيمي من قبل أعضائها، ولذا فإن 

تكلفة الحصول على هذا االلتزام لها ما يبررها، بل وما يجعلها من أولويات 

 .القيادات في املؤسسات

 :أبعاد االلتزام التنظيمي

رج ضمن هناك العديد من األبعاد أشار إليها بعض الباحثين والتي تند

 :[ وهي18ثالثة مداخل لدراسة االلتزام التنظيمي كما أوضح فارس ]

املدخل التبادلي: والذي يشير إلى محصلة العالقات التبادلية بين  -1

املنظمة والفرد، ومدى شعورهم وإدراكهم للتوازن بين الجهود املبذولة 

 .واملكافآت التي يحصلون عليه

ى القوة النسبية ملطابقة أهداف وقيم املدخل النفس ي: والذي يشير إل -2

 .املنظمة مع أهداف وقيم الفرد

املدخل التكاملي: وهو مدخل حديث يتمثل في مجموعة من العالقات  -3

التبادلية بين الفرد واملنظمة من جانب، والرغبة القوية في االستمرار 

بالعمل مع املنظمة من جانب آخر، وتضمن هذا املدخل ثالثة أبعاد 

املدخل الحديث في دراسة االلتزام التنظيمي وهي االلتزام  تشكل

 (.)العاطفي، واملعياري، واملستمر

وقد أصبح من الشائع النظر إلى االلتزام التنظيمي على أنه يتضمن ثالثة  

 ].19أبعاد هي االلتزام العاطفي، االلتزام املعياري، االلتزام االستمراري ]

 ه20كما أوضح الصيرفي ]
ً
 :ذه األبعاد في[ أيضا

)التأثيري(: وهو ُيعبر عن درجة االلتزام العاطفي  االلتزام العاطفي. 1

والتأثير بأهداف وقيم املنظمة وقد يكون هذا االلتزام ناتج عن إحساس 

 .وتأثير شخص ي للمنظمة وقد يكون مؤقًتا أيًضا ملدة محدودة

م وُيعبر عن االلتزام االلتزام املعياري )األدبي(: وهو نوع آخر من االلتزا .2 

األدبي والشخص ي بالتمسك بقيم وأهداف املنظمة ويكون ناتًجا عن التأثر 

 .بالقيم االجتماعية والثقافية والدينية

االلتزام املتواصل املستمر: وهو أرقى وأكثر أنواع االلتزام وُيعبر عن  .3

الرغبة القوية في التمسك بأهداف وقيم املنظمة وعدم القدرة على 

 .لتضحية بها لزيادة التكاليف املترتبة عليهاا
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وفي ضوء العرض السابق ألبعاد االلتزام التنظيمي للعاملين في      

املؤسسات يتضح أنها ترتبط بالعالقة التبادلية بين الفرد واملنظمة 

وكذلك رغبة األفراد في االستمرار بالعمل باملنظمة، أما من حيث 

 من املسميات فهي متقاربة، وعلى 
ً
ذلك فإن أشهرها وأكثرها استخداما

قبل الباحثين هي ما تمثلت في املدخل التكاملي الذي يحدد أبعاد االلتزام 

التنظيمي بثالثة أبعاد هي االلتزام )املعياري، واالستمراري والعاطفي(؛ ولذا 

 .تم استخدام هذه األبعاد في هذه الدراسة

 :مؤشرات االلتزام التنظيمي داخل املؤسسات

يمكن قياس االلتزام التنظيمي في املؤسسة من خالل مؤشرات قوة أو  

ضعف هذا االلتزام، حيث يتضح قوته أو ضعفه من خالل عدة مؤشرات 

إذا توافرت فإنه يعتبر دليل على توافر وارتفاع درجة االلتزام التنظيمي، 

 :[ عدة مؤشرات تدل على قوته في املؤسسة وهي21وقد ذكر أبو النصر ]

 .درجة توحد العاملين في املؤسسة -

 .درجة الشعور باملسؤولية لدى العاملين -

 .درجة املشاركة الفعالة لدى العاملين في أنشطة وعمليات املؤسسة -

 .الدفاع عن املؤسسة ضد أي نقد أو هجوم -

 .عدم التفكير في االنتقال إلى مؤسسات أخرى  -

 .ائمةالتركيز على حل املشكالت وليس الشكوى الد -

تفضيل املصلحة العامة للمؤسسة على املصلحة الخاصة في كثير من  -

  .األحيان

وهناك بعض املؤشرات التي إذا توافرت في املؤسسات فإن ذلك يشير إلى  

 ]:22انخفاض االلتزام التنظيمي لدى العاملين وهي ]

 .انخفاض مستوى األعمال التطوعية -

 .ارتفاع معدل دوران العمل -

 .توافر حلقات الجودةعدم  -

 .تأخر أداء الخدمات وطول فترة االنتظار -

 .انخفاض إنتاجية املوظف -

  .كثرة القضايا املرفوعة من املوظفين على مؤسساتهم -

إن هذه املؤشرات سواء كانت مؤشرات قوة أو ضعف االلتزام       

املؤسسات التنظيمي للعاملين باملؤسسات إنما يتم العمل عليها من قبل 

من أجل تعزيز مؤشرات القوة وتالفي جوانب القصور في حالة الضعف، 

مما يعطي هذه املؤسسات فرصة االحتفاظ بالعنصر البشري وتطويره 

وخاصة من قبل القيادات التي من املفترض أن يكون لديها إدراك ألهمية 

ة االلتزام هذه املوارد البشرية، األمر الذي يؤدي في النهاية إلى تعزيز عملي

 .التنظيمي لدى األفراد وبالتالي رفع فعالية وكفاءة املؤسسة

 الدراسات السابقة. 4

قام الباحثان باستعراض الدراسات السابقة املتعلقة بالقيادة الخادمة 

 من األحدث إلى 
ً
 زمنيا

ً
وااللتزام التنظيمي، وقد تم عرضها مرتبة ترتيا

 :األقدم وذلك على النحو التالي

[ دراسة استهدفت تطوير مدونة 23أجرى النشاش؛ والكيالني ]      

أخالقية للقيادة الخدمية في األردن، ولتحقيق هذا الهدف فقد قامت 

الدراسة بوضع أداة مطورة تكونت من ثمانية مبادئ أخالقية تبنى عليها 

املدونات األخالقية للقيادة الخدمية، وتكون مجتمع الدراسة من القيادة 

في األردن واملتمثلة في مديري مديريات التربية والتعليم في األردن،  التربوية

ومساعدي مديري التربية والتعليم، باإلضافة إلى مديري املدارس الثانوية، 

وأظهرت النتائج أن القيادات التربوية في األردن تمارس القيادة الخدمية 

القيادة التربوية بدرجة متوسطة، في حين كانت درجة أهمية ممارسة 

 .الخدمية عالية

[ استهدفت الكشف عن العالقة بين ممارسة 24] وقام غالي بدراسة       

القيادة الخادمة وتحقيق االلتزام التنظيمي للعاملين األكاديميين 

واإلداريين في جامعات قطاع غزة )الجامعة اإلسالمية، وجامعة األزهر، 

مجموعة من األهداف واألقص ى، وفلسطين(. كما أنها سعت لتحقيق 

تمثلت في التعرف على مدى ممارسة هذه الجامعات ألبعاد القيادة 

الخادمة، كذلك معرفة مستوى االلتزام التنظيمي لدى العاملين، وأوجه 

االختالف بين تلك الجامعات في مستوى االلتزام التنظيمي لدى العاملين 

االستبانة كأداة بها، واعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي و 

لجمع البيانات، وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن درجة ممارسة املسئولين 

للقيادة الخادمة كانت متوسطة، ووجود تفاوت في درجة ممارسة 

املسئولين للقيادة الخادمة، حيث جاءت الجامعة اإلسالمية في املرتبة 

األزهر في املرتبة األولى تالها جامعة األقص ى في املرتبة الثانية ثم جامعة 

 جامعة فلسطين، وكشفت النتائج عن وجود عالقة ارتباط 
ً
الثالثة وأخيرا

طردية بين ممارسة القيادة الخادمة وبين االلتزام التنظيمي، ووجود 

 .مستوى عاٍل من االلتزام التنظيمي لدى العاملين

استهدفت الكشف عن العالقة بين  دراسة Mahembe [25] وأجرى       

قيادة الخادمة وااللتزام التنظيمي ومدى تأثير هذه العالقة على النظام ال

التعليمي، واستخدمت االستبانة كأداة لجمع البيانات حيث طبقت على 

 من )228)
ً
( مدرسة، وتوصلت نتائج هذه الدراسة إلى وجود 38( معلما

س عالقة قوية بين ممارسة القيادة الخادمة وااللتزام التنظيمي مما ينعك

 .على النظام التعليمي والتأثير على الفرق داخل املؤسسة

[ بدراسة استهدفت الكشف عن مدى 26كذلك قام شيخ السوق ]      

ممارسة بعض الجامعات املصرية )القاهرة، عين شمس، املنوفية( 

للقيادة الخادمة، ومستوى الرضا الوظيفي وااللتزام التنظيمي لدى 

لجامعات، والعالقة بين ممارسة القيادة أعضاء هيئة التدريس بهذه ا

الخادمة وتحقيق الرضا الوظيفي وااللتزام التنظيمي ألعضاء هيئة 

التدريس، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج هي انخفاض 

( %٤٥,٥) مستوى ممارسة القيادة الخادمة بهذه الجامعات حيث يرى 

لخادمة بتلك فقط من عينة الدراسة أنه يتم ممارسة القيادة ا

( يرون أنه ال يوجد ممارسة للقيادة الخادمة، %٣٤,٤) الجامعات، وأن

( ال يدركون مفهوم القيادة الخادمة، كما توجد عالقة ارتباطية %٢٠,١)و

إيجابية بين ممارسة أبعاد القيادة الخادمة وااللتزام التنظيمي ألعضاء 

 .هيئة التدريس بهذه الجامعات

[ دور القيادة الخادمة في تعزيز 27رشيد؛ ومطر ]وتناولت دراسة       

سلوكيات املواطنة التنظيمية في عينة من كليات جامعة القادسية، 

والعالقة بين القيادة الخادمة وسلوكيات املواطنة التنظيمية، ووجود 

فروق ذات داللة إحصائية للقيادة الخادمة في سلوكيات املواطنة 

املنهج الوصفي التحليلي لتحقيق التنظيمية، واستخدمت الدراسة 

أهدافها، وتم تطبيق استبانة على عينة من رؤساء األقسام وأعضاء هيئة 
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التدريس، وتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود عالقة تأثير ذات داللة 

  .إحصائية بين نمط القيادة الخادمة وسلوكيات املواطنة التنظيمية

استهدفت الكشف عن العالقة  بدراسة Ramli & Desa [28] كما قام      

بين القيادة الخادمة وااللتزام التنظيمي في الحالة املاليزية وكذلك الثقة في 

القائد كعامل وسيط بين القيادة الخادمة وااللتزام التنظيمي، وتكونت 

 وموظفة من مؤسسات القطاع العام، 143)عينة الدراسة من 
ً
( موظفا

عدد وجود عالقة ارتباط فردية موجبة وكشفت نتائج تحليل االنحدار املت

بين القيادة الخادمة وااللتزام التنظيمي، كما أظهرت النتائج وجود عالقة 

ارتباط طردية موجبة بين أبعاد القيادة الخادمة وااللتزام التنظيمي 

باإلضافة إلى ذلك كشفت النتائج أن الثقة في القائد تلعب دور الوسيط 

 .لتزام التنظيمي بين العاملينبين القيادة الخادمة واال

        
ً
بدراسة استهدفت معرفة مدى تأثير القيادة  ,Sokoll [29] وقام أيضا

الخادمة على التزام أفراد املنظمة اتجاه املنظمة ومدى العالقة بينهما، 

وطبقت هذه الدراسة في إحدى الجامعات األمريكية على عينة من 

،149املوظفين بلغ عددهم )
ً
وقد استخدمت هذه الدراسة  ( موظفا

ملعرفة مستوى القيادة الخادمة  Fields and Winston (2010) مقياس

ملعرفة مستوى  Becker, Billings, Evelth and Gilbert (1996) ومقياس

التزام املوظفين للمنظمة، وتوصلت نتائج هذه الدراسة إلى أن القيادة 

املوظفين للمشرف الرئيس، وأنه كلما الخادمة تؤثر بشكل كبير على التزام 

 لزمالئه كلما كان املوظفين لديهم انتماٍء عاٍل للمؤسسة
ً
 .كان القائد خادما

 أجرى كل من        
ً
دراسة استهدفت الكشف عن  Goh & Low [30] أيضا

ثقة القائد ودورها كوسيط بين القيادة الخادمة وااللتزام التنظيمي في 

ث السوق املاليزية، وتكونت عينة الدراسة من الشركات العاملة بأبحا

 من177)
ً
( شركة، وتناولت الدراسة متغيرات القيادة الخادمة 30) ( موظفا

والثقة املعرفية والثقة العاطفية وااللتزام التنظيمي، وتوصلت نتائج 

الدراسة إلى وجود مستوىَّ عاٍل من االلتزام التنظيمي من املوظفين تجاه 

بيرة في القادة من قبل املوظفين، ووجود عالقة إيجابية املنظمة وثقة ك

 .بين القيادة الخادمة وااللتزام التنظيمي

[ بدراسة استهدفت الكشف عن مدى توافر صفات 10كما قام ندا ]       

وخصائص القيادة الخادمة في املشرفين من أعضاء هيئة التدريس 

ة أم ال؟ وهل هناك بجامعتي القاهرة وعين شمس على الرسائل الجامعي

اختالف أم اتفاق بين املعيدين واملدرسين املساعدين على ذلك؟ وهل تؤثر 

النواحي التنظيمية والديموغرافية لهؤالء الباحثين على إدراك توافر هذه 

الخصائص في املشرفين أم ال، وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها وجود 

ميزة للقيادة الخادمة، وال تأثير عالقة ارتباطية إيجابية بين الخصائص امل

لتخصص الكلية على مدى توافر خصائص القيادة الخادمة باملشرفين 

 .من أعضاء هيئة التدريس

استهدفت تحديد دراسة [ 31وعبد السادة ] كذلك أجرى عبد الرسول        

أثر خصائص القيادة الخادمة في تعزيز ثقة املرؤوسين بالقائد، وتكونت 

 من هيئة تدريس، وتم استخدام االستبانة 80)عينة الدراسة من 
ً
( عضوا

كأداة، وتم اختبار الفرضيات لتحديد أثر خصائص القيادة الخادمة على 

ثقة املرؤوسين باستخدام نمذجة املعادلة الهيكلية وتوصلت الدراسة إلى 

عدة نتائج وهي وجود عالقة أثر وارتباط بين خصائص القيادة الخادمة 

مما يعني أن توجه القائد لتلبية حاجات العاملين يسهم في  والثقة بالقيادة

 .تعزيز ثقة العاملين بمقدراته ومعارفه في إنجاح القسم

[ بدراسة استهدفت الكشف عن درجة ممارسة 32كما قام الديرية ]       

عمداء كليات التربية في الجامعات األردنية للقيادة الخادمة من وجهة نظر 

يس وعالقتها بالرضا الوظيفي لديهم، وقد تم استخدام أعضاء هيئة التدر 

استبانتين األولى لقياس ممارسة عمداء كليات التربية القيادة الخادمة 

التنظيمية، والثانية لقياس درجة الرضا الوظيفي لدى أعضاء هيئة 

 من أعضاء هيئة تدريس، 189التدريس، وتكونت العينة من )
ً
( عضوا

عمداء كليات التربية في الجامعات األردنية وتوصلت الدراسة إلى أن 

يمارسون القيادة الخادمة بدرجة متوسطة، كذلك وجود عالقة ارتباطية 

إيجابية بين ممارسة عمداء كليات التربية للقيادة الخادمة والرضا 

 .الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس

دى تأثير [ فقد أجرى دراسة استهدفت التعرف على م33] أما النجار       

متغيرات القيادة الخادمة على االلتزام التنظيمي واملواطنة التنظيمية 

وتحديد طبيعة تأثير االلتزام التنظيمي كمتغير وسيط على طبيعة العالقة 

بين متغيرات القيادة الخادمة واملواطنة التنظيمية، وقد طبقت هذه 

، وتوصلت النتائج إلى 361الدراسة استبانة على )
ً
وجود ارتباط ( فردا

موجب للقيادة الخادمة على كل من االلتزام التنظيمي واملواطنة 

التنظيمية، ودخول االلتزام التنظيمي كوسيط في العالقة بين متغيرات 

 .القيادة الخادمة أدى إلى وجود عالقة بين متغيرات القيادة الخادمة ككل

ر سلوك القيادة دراسة استهدفت الكشف عن تأثي Cerit [34] وأجرى         

الخادمة على االلتزام التنظيمي للمعلمين في تركيا، وتكونت عينة الدراسة 

 من )563من معلمي املرحلة االبتدائية بعدد )
ً
( مدرسة وتم 29( معلما

استخدام االستبانة كأداة لجمع البيانات، وتناولت الدراسة القيادة 

مة القيادية الخادمة، حيث تم تطبيق مقياس لقياس مستوى املنظ

اشتمل على ستة أبعاد لقياس املستوى القيادي تتمثل في قيمة الفرد، 

تطوير أفراد املؤسسة، بناء املجتمعات، القيادة التشاركية، اإلمداد 

القيادي واألصالة، كما تناولت االلتزام التنظيمي من خالل مقياس 

هذه للكشف عن مدى التزام أفراد املنظمة بمنظمتهم، توصلت نتائج 

الدراسة إلى وجود عالقة قوية بين سلوك القائد الخادم وااللتزام 

التنظيمي للمعلمين، وأن هناك تأثير واضح ومؤشر قوي على أن تطوير 

أفراد املؤسسة وإشعارهم بأهميتهم في املنظمة وإظهار األصالة لديهم 

 .يؤدي إلى االلتزام التنظيمي من األفراد للمنظمة

 :السابقة تعقيب على الدراسات

تناولت الدراسات السابقة القيادة الخادمة لدى القادة وارتباطها ببعض  -

املتغيرات مثل الرضا الوظيفي وااللتزام التنظيمي لدى املوظفين في بيئات 

مختلفة تعليمية سواء تعليم قبل الجامعي أو تعليم جامعي وغير تعليمية 

 .من مؤسسات ومنظمات خدمية

السابقة االستبانة كأداة للتحقيق أهدافها وكذلك  استخدمت الدراسات -

بعض املقاييس للقيادة الخادمة والرضا الوظيفي وااللتزام التنظيمي لدى 

 .املوظفين

استخدمت الدراسات السابقة املنهج الوصفي بمداخله املسحي  -

 .والتحليلي واالرتباطي لتحقيق أهدافها

 .وموظفين وأعضاء هيئة تدريستكونت عينة هذه الدراسات من قادة  -
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وجود جوانب تشابه للدراسة الحالية مع بعض هذه الدراسات سواء من  -

حيث املنهج املستخدم أو األداة أو العينة وكذلك بعض املتغيرات التي تم 

 .تناولها

وجود جوانب اختالف مع هذه الدراسات خاصة في بيئة وعينة الدراسة  -

 .بجامعة تبوك

 وإجراءات الطريقة .5

استهدفت الدراسة الكشف عن درجة ممارسة رؤساء ومشرفات        

األقسام للقيادة الخادمة بأبعادها )التمكين، والحكمة، واالهتمام 

، وااللتزام بنمو اآلخرين، واإلدارة التنظيمية( بجامعة 
ً
باملرؤوسين أوال

ة بين تبوك، ومستوى االلتزام التنظيمي ألعضاء هيئة التدريس والعالق

هذين املتغيرين، وكذلك الكشف عن وجود فروق ذات داللة إحصائية 

 ملتغيرات )الجنس، والتخصص، 
ً
بين استجابات عينة الدراسة وفقا

 (.والوظيفة، والدرجة العلمية

 منهج الدراسة. أ

لتحقيق أهداف الدراسة فقد تم استخدام املنهج الوصفي بأسلوبه  

  .ة هذه الدراسةاالرتباطي الذي يتناسب مع طبيع

 مجتمع وعينة الدراسة. ب

تم اختيار عينة الدراسة امليدانية من أعضاء هيئة التدريس بجامعة  

( عضو هيئة تدريس 603من إجمالي )( 131تبوك وتكونت من عدد )

 ملتغيرات الدراسة في الجدول 35( ]%21.7)بنسبة 
ً
[ وهي موضحة وفقا

 :التالي

 (الوظيفة  -التخصص  -الدرجة العلمية - خصائص عينة الدراسة وفقا للمتغيرات )الجنس 1جدول 

 العدد املتغير
النسبة 

 املئوية

 

 املتغير 
 العدد

النسبة 

 املئوية

 النوع
  69.5 91 ذكر

 التخصص

 61.8 81 علوم إنسانية

 38.2 50 علوم طبيعية 30.5 40 أنثى

 الدرجة العلمية

  68.7 90 أستاذ مساعد

 الوظيفة

 46.6 61 أكاديمي إداري 

 53.4 70 أكاديمي 31.3 41 أستاذ مشارك وأستاذ

 100 131 املجموع 100 131 املجموع

 :( ما يلي1ويتضح من جدول )

( من 91هيئة تدريس منهم )( عضو 131أن عدد أفراد العينة بلغ )      

( من اإلناث، بينما وصل عدد أفراد العينة حسب الدرجة 40الذكور، و)

( أستاذ مشارك وأستاذ، وحسب 41( أستاذ مساعد و )90العلمية إلى )

( وحسب الوظيفة فكان 50(، والعملي )81التخصص فكان األدبي )

 (.70( وأكاديمي )61أكاديمي إداري )

 أدوات الدراسة. ج

  :وتشتمل على بناء وإعداد االستبانة وصدقها واملعالجة اإلحصائية وهي 

بناء وإعداد االستبانة: وقد تم ذلك من خالل االطالع على أدبيات  -1

التربية في مجال القيادة بعامة، والقيادة الخادمة بخاصة، وكذلك االلتزام 

 .التنظيمي

 :صدق االستبانة -2

لوب صدق املحكمين للتأكد من الصدق الصدق الظاهري: تم إتباع أس -

الظاهري لالستبانة ملعرفة مدى مناسبتها لقياس ما وضعت من أجله، 

وذلك بعرضها على مجموعة من املحكمين املتخصصين، وقد تم تعديلها 

في ضوء مقترحاتهم، وتم وضعها في صورتها النهائية وتطبيقها على عينة 

 .الدراسة

ب صدق االتساق الداخلي فقد تم صدق االتساق الداخلي: لحسا -

حساب ثبات االستبانة ومحاورها باستخدام معامل ألفا كرونباخ وهي 

 :موضحة في الجدول التالي

 معامالت الثبات ملحاور أداة الدراسة باستخدام معامل ألفا كرونباخ  2جدول 

 معامل الثبات محاور االستبانة

 0.985 القيادة الخادمةمحور 

 0.919 محور االلتزام التنظيمي

 0.977 األداة )الكلي(

 حيث وصل إلى 2ويتضح من الجدول رقم )
ً
( أن معامل الثبات مرتفعا

، وبهذا فقد أصبحت 0.977)
ً
( لالستبانة ككل وهو مقبول إحصائيا

 .الدراسةاالستبانة صالحة للتطبيق على عينة 

وقد تم استخدام مقياس ليكرت الخماس ي لحساب درجة التحقق كما  

 :هو موضح بالجدول التالي

 وصف درجة ممارسة القيادة الخادمة بحسب املتوسطات الحسابية 3جدول 

 املدى درجة املمارسة

  تمارس بدرجة كبيرة
ً
 5 -4.20 جدا

  4.20أقل من -3.40  كبيرةتمارس بدرجة 

 3.40أقل من - 2.60 تمارس بدرجة متوسطة

 2.60أقل من - 1.8 تمارس بدرجة ضعيفة

 
ً
  1.8أقل من  تمارس بدرجة ضعيفة جدا
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 :املعالجة اإلحصائية -3

بعد تفريغ البيانات وإدخالها إلى الحاسب اآللي باستخدام برنامج       

تم استخدام األساليب  (SPSS) الحزمة اإلحصائية للدراسات االجتماعية

اإلحصائية التالية: معامل الثبات، ومعامل ارتباط بيرسون، والوزن 

ملتغيرات الدراسة )الجنس،  (t) النسبي، واالنحراف املعياري، واختبار

والتخصص، والوظيفة، والدرجة العلمية(، وتحليل االنحدار الخطي، 

 .يلي عرض لنتائج الدراسة ومناقشتها وفيما

 نتائج ومناقشتها. ال6

 ملا يلي
ً
 :تم تحليل نتائج الدراسة واإلجابة عنها وفقا

 :إجابة السؤال األول 

ينص السؤال األول على: "ما درجة ممارسة رؤساء ومشرفات األقسام 

األكاديمية بجامعة تبوك للقيادة الخادمة وااللتزام التنظيمي لدى أعضاء 

هيئة التدريس بجامعة تبوك"؟ ولإلجابة عن هذا السؤال فقد تم حساب 

 :املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري، ودرجة املمارسة على النحو التالي

: درجة ممارسة رؤساء ومشرفي األقسام األكاديمية بجامعة تبوك 
ً
أوال

 :للقيادة الخادمة

ملماسة رؤساء ومشرفات يهدف هذا املحور إلى التعرف على الواقع الحالي 

األقسام األكاديمية بجامعة تبوك للقيادة الخادمة، وفيما يلي عرًضا 

 :لنتائج هذا املحور 

  4جدول 

 الخادمةودرجة ممارسة رؤساء ومشرفات األقسام األكاديمية بجامعة تبوك للقيادة ة املعياري اتواالنحراف ةالحسابي اتاملتوسط

 العبارة م
املتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 
 درجة املمارسة  الترتيب

 التمكين

 كبيرة 6 1.09 3.52 يعطيني رئيس القسم سلطة اتخاذ قرارات مهمة في العمل 1

 كبيرة 5 1.06 3.56 يشجعني رئيس القسم على تنفيذ القرارات املهمة بمفردي 2

 كبيرة 4 0.99 3.64 املواقف الصعبة بالطريقة التي أشعر بأنها األفضليمنحني حرية التعامل مع  3

 كبيرة 2 0.96 3.87 يستخدم رئيس القسم القيادة املوقفية عند الحاجة 4

 كبيرة 1 0.98 4.02 ييسر بناء الفرق والعمل الجماعي 5

 كبيرة 3 1.02 3.76 يتخذ القرارات املناسبة في وقتها 6

 الحكمة

 كبيرة 3 0.93 3.91 رئيس القسم رؤية مستقبلية واضحةيملك  1

 عن اإلكراه واإلجبار 2
ً
 كبيرة 2 1.03 3.93 يستخدم اإلقناع للتأثير علينا بدال

 كبيرة 8 1.06 3.68 يقود بالنمذجة من خالل تقديم نماذج سلوكية مناسبة 3

 كبيرة 4 0.93 3.90 يملك القدرة على التفكير بشكل فعال في مشاكل العمل املعقدة 4

 في توقع عواقب القرارات 5
ً
 متميزا

ً
 كبيرة 7 0.99 3.77 يعتبر شخصا

 كبيرة 6 0.94 3.82 لدى رئيس القسم فهم عميق ملشكالت العمل 6

 عنا 7
ً
 كبيرة 1 1.01 4.02 يعمل معنا جنبا إلى جنب ال منفصال

 كبيرة 5 0.88 3.84 يتسم باالستعداد والتأهب ملا هو متوقع حدوثه 8

 
ً
 االهتمام باملرؤوسين أوال

 كبيرة 4 1.12 3.65 يسعى لتلبية احتياجاتنا قبل تلبية حاجاته 1

 عنا 2
ً
 كبيرة 2 0.98 4.05 يرى نفسه مسؤوال

 كفريق 3
ً
 كبيرة 1 0.97 4.05 يشجعنا على العمل معا

 متوسطة 5 1.31 3.35 ُيظهر الحرص على نجاحي أكثر من اهتمامه بنجاحه الشخص ي 4

 متوسطة 6 12. 1 3.25 يضع مصلحتي العليا فوق مصلحته الشخصية 5

 كبيرة 3 1.06 3.75 يفعل كل ما بوسعه لتسهيل مهام عملي 6

 االلتزام بنمو اآلخرين

 فرص تنمية طاقاتنا الكامنة 1
ً
 كبيرة 4 0.94 3.67 يوفر لنا جميعا

 كبيرة 5 0.92 3.60 من تحقيق أهدافنايوفر لنا الدعم واملصادر املطلوبة التي تمكننا  2

 كبيرة 2 0.92 3.75 يوفر البيئة الداعمة للتعلم 3

 كبيرة 3 1.08 3.74 يرتقي بنا من خالل تشجيعنا والثقة بنا 4

 كبيرة 6 1.03 3.54 يضع التطور والنمو املنهي لألعضاء ضمن أولوياته 5

 كبيرة 7 1.04 3.49 املهنيةيهتم بالتأكد من تحقيقي ألهدافي وتطلعاتي  6

 كبيرة 1 1.02 3.84 يزودني بخبرات العمل التي تمكنني من تطوير مهارات جديدة 7
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 العبارة م
املتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 
 درجة املمارسة  الترتيب

 اإلدارة التنظيمية

 كبيرة 3 0.88 3.84 يرى رئيس القسم بأن الجامعة تحتاج للعمل املنهي 1

 للجامعة 2
ً
 كبيرا

ً
 كبيرة 5 1.03 3.66 يشجع منسوبي القسم على أن يكون لهم حلما

 كبيرة 2 0.93 4.03 يسعى إلى تطوير العمل الجامعي 3

 كبيرة 1 0.99 4.04 يرى بأن على الجامعة املساهمة في خدمة املجتمع 4

 كبيرة 4 1.01 3.81 يشجع منسوبي القسم برفع معنوياتهم تجاه املجتمع 5

 :( ما يلي4يتضح من الجدول )

درجة املمارسة كبيرة لجميع عبارات ُبعد التمكين والذي تراوح  جاءت -

وهذا يشير إلى أن رؤساء  3.52و 4.02املتوسط الحسابي لعباراته بين 

ومشرفات األقسام يمارسون التمكين للمرؤوسين بدرجة كبيرة خاصة 

تيسير بناء فرق العمل الجماعي، واستخدم القيادة املوقفية عند الحاجة، 

 .ك أن التمكين مهم للمرؤوسين والرؤساء على حٍد سواءويبين ذل

جاءت درجة املمارسة كبيرة لجميع عبارات ُبعد الحكمة والذي تراوح  -

( وهذا يشير إلى أن رؤساء 3.68( و)4.02املتوسط الحسابي لعباراته بين )

ومشرفات األقسام يستخدمون الحكمة في التعامل مع املرؤوسين بدرجة 

عمل مع املرؤوسين، ويبين ذلك أن الحكمة مهمة في كبيرة خاصة ال

 عن اإلكراه 
ً
التعامل مع املرؤوسين واستخدام اإلقناع للتأثير عليهم بدال

واإلجبار، وهي تؤدي إلى وضع األمور في نصابها وعدم خروجها عن 

 .السيطرة املطلوبة واملناسبة

 ك -
ً
بيرة على جميع جاءت درجة املمارسة لُبعد االهتمام باملرؤوسين أوال

( والتي تنص على: "ُيظهر الحرص على 4العبارات باستثناء العبارة رقم )

( "يضع 5نجاحي أكثر من اهتمامه بنجاحه الشخص ي"، والعبارة رقم )

مصلحتي العليا فوق مصلحته الشخصية"، فقد كانت درجة املمارسة 

ر إلى ( والتي تشي3.25(، و)3.35متوسطة وبمتوسط حسابي على الترتيب )

اهتمام رؤساء ومشرفات األقسام بمصالحهم الشخصية أكثر من مصالح 

 .املرؤوسين

جاءت درجة املمارسة على ُبعد االلتزام بنمو اآلخرين كبيرة على جميع  -

العبارات والتي تشير إلى التزام رؤساء ومشرفات األقسام بنمو اآلخرين من 

ل، وبالتالي فإن القيام املرؤوسين، فهذه إحدى اهتمامات ووظائف املسؤو 

 .بها أمر طبيعي

جاءت درجة ممارسة ُبعد اإلدارة التنظيمية كبيرة على جميع العبارات  -

والتي تشير إلى أنه على الجامعة املساهمة في خدمة املجتمع والتي جاءت في 

( وتطوير العمل الجامعي والتي 4.04الترتيب األول بمتوسط حسابي )

( واحتياج الجامعة للعمل 4.03ي بمتوسط حسابي )جاءت في الترتيب الثان

 (.3.84املنهي واألكاديمي والتي جاءت في الترتيب الثالث بمتوسط حسابي )

: درجة االلتزام التنظيمي ألعضاء هيئة التدريس بجامعة تبوك
ً
 :ثانيا

استهدف هذا املحور الكشف عن درجة االلتزام التنظيمي ألعضاء هيئة  

وك، ولتحقيق ذلك فقد تم حساب املتوسط التدريس بجامعة تب

الحسابي واالنحراف املعياري ودرجة االلتزام كما هو موضح بالجدول 

 :التالي

 5جدول 

 ودرجة االلتزام التنظيمي ألعضاء هيئة التدريس بجامعة تبوك ةاملعياري اتواالنحراف ةالحسابي اتاملتوسط

 العبارة م
املتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 
 درجة االلتزام  الترتيب

 االلتزام املعياري 

 كبيرة 6 0.87 3.96 يحرص أعضاء هيئة التدريس على أن يكون سلوكهم قدوة لآلخرين 1

  1 0.70 4.25 يعمل أعضاء هيئة التدريس أكثر من املطلوب منهم إذا لزم األمر 2
ً
 كبيرة جدا

 كبيرة 2 0.73 4.15 التدريس بالواجب واملسؤولية تجاه عملهم يشعر أعضاء هيئة 3

 كبيرة 5 0.82 4.10 يحرص أعضاء هيئة التدريس على االلتزام بمدونة السلوك األخالقي ملوظفي الدولة 4

 كبيرة 4 0.79 4.13 يلتزم أعضاء هيئة التدريس بتأدية مهامهم التدريسية على أكمل وجه 5

 كبيرة 7 0.98 3.77 وموضوعية في متابعة وتقويم أعضاء هيئة التدريستوجد عدالة  6

 كبيرة 3 0.72 4.14 يلتزم أعضاء هيئة التدريس بتنفيذ القرارات واللوائح املنظمة للعمل 7

 االلتزام االستمراري 

 متوسطة 6 1.29 3.17 يشعر أعضاء هيئة التدريس باألمان الوظيفي في عملهم بالجامعة 1

 ذا عائد مادي أعلىمن  2
ً
 متوسطة 5 1.31 3.18 الصعب على أعضاء هيئة التدريس ترك عملهم إذا وجدوا عمال

 متوسطة 4 1.18 3.35 يبحث أعضاء هيئة التدريس عن فرص عمل أفضل من الجامعة 3

 متوسطة 8 1.13 3.06 تشجع الجامعة أعضاء هيئة التدريس لالستمرار في العمل بها 4

 متوسطة 7 1.11 3.07 الجامعة مميزات ألعضاء هيئة التدريس تساعدهم على االستمرار في العمل بهاتقدم  5

 متوسطة 9 1.12 2.96 تتناسب رواتب أعضاء هيئة التدريس مع مهامهم 6

 بمختلف املهام الوظيفية حتى أستمر في العمل بالجامعة 7
ً
 كبيرة 2 0.91 3.78 أقوم غالبا

 كبيرة 3 1.02 3.60 يحقق طموحاتيوجودي بالجامعة  8
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 العبارة م
املتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 
 درجة االلتزام  الترتيب

 كبيرة 1 0.89 3.94 تعتبر الجامعة محط أنظار اآلخرين في الحصول على وظيفة أكاديمية 9

 االلتزام العاطفي

 كبيرة 2 0.91 3.71 يشعر أعضاء هيئة التدريس بالفخر النتمائهم للجامعة 1

 كبيرة 5 1.13 3.45 يقدمون مصلحة الجامعة على مصالحهم الشخصية 2

 كبيرة 4 1.10 3.51 يعتبرون مشكالت الجامعة كأنها مشكالتهم الشخصية 3

 كبيرة 3 1.08 3.70 يدافعون عن الجامعة في حالة توجيه النقد إليها من خارجها 4

 كبيرة 1 1.06 3.78 يحرصون على رفع سمعة الجامعة في املجتمع الخارجي 5

 متوسطة 7 1.31 2.61 ألعضاء هيئة التدريس املتميزينيتم تقديم جوائز مادية أو معنوية  6

 متوسطة 6 1.17 3.37 تحتفظ قيادات الجامعة بعالقات طيبة مع أعضاء هيئة التدريس 7

 :( ما يلي5يتضح من الجدول )

أن جميع عبارات ُبعد االلتزام املعياري جاءت بدرجة كبيرة باستثناء  -

( والتي تنص على "يعمل أعضاء هيئة التدريس أكثر من 2العبارة رقم )

 4.25املطلوب منهم إذا لزم األمر" بمتوسط حسابي )
ً
( بدرجة كبيرة جدا

وفي الترتيب األول، ويشير ذلك إلى وجود التزام معياري عاٍل لدى أعضاء 

هيئة التدريس بصفة عامة، وقد يرجع ذلك إلى كون أعضاء هيئة 

يس يتم تعيينهم بصورة منتقاة وملا لهم من مكانة اجتماعية متميزة التدر 

 .في املجتمع

جاءت جميع عبارات ُبعد االلتزام االستمراري بدرجة التزام متوسطة  -

(، في الترتيب الثاني والثالث واألول على 9، 8، 7باستثناء العبارات أرقام )

 بمختلف املهام الوظيفي
ً
ة حتى أستمر في العمل الترتيب وهي: أقوم غالبا

بالجامعة، ووجودي بالجامعة يحقق طموحاتي، والجامعة محط أنظار 

اآلخرين في الحصول على وظيفة أكاديمية، بينما جاءت باقي عبارات البعد 

بدرجة التزام متوسطة مما يشير إلى االنخفاض في رضا أعضاء هيئة 

لجامعة لهم على التدريس عن درجة األمان الوظيفي لهم، وكذلك تشجيع ا

االستمرار في العمل بها بسبب نقص املميزات التي تقدمها الجامعة لهم في 

 .هذا املجال

جاءت جميع عبارات ُبعد االلتزام االستمراري بدرجة كبيرة باستثناء  -

، وهي: يتم تقديم جوائز مادية أو معنوية ألعضاء هيئة 7، 6العبارتين 

ت الجامعة بعالقات طيبة مع أعضاء التدريس املتميزين، وتحتفظ قيادا

هيئة التدريس فقد جاءتا بدرجة التزام متوسطة مما يشير إلى انخفاض 

اهتمام الجامعة بتقديم جوائز مادية ومعنوية ألعضاء هيئة التدريس، 

كذلك إهمال وجود عالقات طيبة بين املسؤولين بالجامعة وأعضاء هيئة 

 .لسعوديةالتدريس وخاصة من ذوي الجنسيات غير ا

: استجابات أفراد عينة الدراسة على محاور وأبعاد االستبانة
ً
 :ثالثا

يوضح الجدول التالي املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري ودرجة      

املمارسة وااللتزام الستجابات عينة الدراسة على محور القيادة الخادمة 

ر االلتزام لرؤساء ومشرفات األقسام األكاديمية بأبعاده، كذلك محو 

 .التنظيمي بأبعاده

 6جدول 

 ملحوري االستبانة وأبعادهما ةاملعياري اتواالنحراف ةالحسابي اتاملتوسط

 املتوسط  البعد\ملحور ا

 الحسابي

 ترتيب األبعاد الدرجة  املتوسط الوزني االنحراف املعياري 

 -- كبيرة 3.75 26.72 120.1 القيادة الخادمة

 3 كبيرة 3.73 5.31 22.39 التمكين أبعاد القيادة الخادمة

 2 كبيرة 3.86 6.89 30.89 الحكمة 

  
ً
 4 كبيرة 3.69 5.58 22.13 االهتمام باملرؤوسين أوال

 5 كبيرة 3.61 6.25 25.28 االلتزام بنمو اآلخرين 

 1 كبيرة 3.88 4.19 19.40 اإلدارة التنظيمية 

 -- كبيرة 3.60 14.14 82.84 االلتزام التنظيمي

 1 كبيرة 4.07 4.42 28.52 االلتزام املعياري  أبعاد االلتزام التنظيمي

 3 متوسطة 3.39 5.72 30.14 االلتزام االستمراري 

 2 كبيرة 3.45 6.31 24.16 االلتزام العاطفي

 :( ما يلي6يتضح من الجدول )

جاءت درجة املمارسة ملحور القيادة الخادمة كبيرة بمتوسط وزني  -

(، كما جاءت كبيرة لجميع أبعاد هذا املحور بالترتيب التالي اإلدارة 3.75)

 ثم االلتزام 
ً
التنظيمية ثم الحكمة ثم التمكين ثم االهتمام باملرؤوسين أوال

ورة كبيرة بنمو اآلخرين، ويشير ذلك إلى أن القيادة الخادمة تمارس بص

 للترتيب السابق، والذي بين أن االلتزام بنمو اآلخرين هو األقل في 
ً
وفقا

درجة املمارسة وفي الترتيب رغم أنها كبيرة، ويختلف ذلك مع دراسة 

[ والتي جاءت نتائجهما 24[، ودراسة غالي ]23النشاش؛ والكيالني ]

 .ةموضحة أن املسؤولين يمارسون القيادة الخادمة بدرجة متوسط
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جاءت درجة االلتزام ملحور االلتزام التنظيمي ألعضاء هيئة التدريس  -

(، كما جاءت كبيرة لبعدي االلتزام املعياري ثم 3.60كبيرة بمتوسط وزني )

االلتزام العاطفي، ويشير ذلك إلى أن أعضاء هيئة التدريس لديهم التزام 

، فااللتزام املعياري 
ً
 أم عاطفيا

ً
 ما يرتبط  عاِل سواء كان معياريا

ً
غالبا

 ما 
ً
بالتزامات تتعلق باللوائح والقوانين املنظمة للعمل، والعاطفي غالبا

 .يرتبط بالدفاع عن سمعة املؤسسة

جاءت درجة االلتزام لبعد االلتزام االستمراري في العمل متوسطة  -

( وهو أقل درجة التزام، ويشير ذلك إلى انخفاض 3.39بمتوسط وزني )

التدريس عن اإلجراءات املتبعة واملعززة الستمرار عضو رضا أعضاء هيئة 

هيئة التدريس في العمل من قبل إدارة الجامعة، وهذا بالطبع مؤشر يجب 

أن يؤخذ في االعتبار من قبل املسؤولين والبحث في أسبابه، وذلك حتى ال 

تجد إدارة الجامعة نفسها فجأة أمام موجة من عدم االستقرار الوظيفي 

اهتمامها بمتطلبات أعضاء هيئة التدريس لالستمرار في بسبب ضعف 

 .العمل بها

 :إجابة السؤال الثاني

وينص هذا السؤال على: هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين  

استجابات أعضاء هيئة التدريس بجامعة تبوك حول درجة ممارسة 

م القيادة الخادمة لدى رؤساء ومشرفات األقسام األكاديمية وااللتزا

التنظيمي ألعضاء هيئة التدريس تعزى الختالف متغيرات )الجنس، 

 التخصص، الوظيفة، الدرجة العلمية(؟

لعينتين مستقلتين  (t) ولإلجابة عن هذا السؤال فقد تم حساب اختبار

بين متغيرات الجنس، التخصص، والدرجة، والوظيفية كما هو موضح 

 :بالجداول التالية

 ملتغير الجنسالس (t) نتيجة اختبار -1
ً
 :تجابات أفراد العينة وفقا

الستجابات أفراد عينة الدراسة  (t) فيما يلي جدول يوضح نتيجة اختبار 

 ملتغير الجنس ملحو 
ً
"االلتزام ري الدراسة "القيادة الخادمة"، وتبعا

  ":التنظيمي

 7جدول 

 ملتغير الجنس ستجابات أفراد العينةال  (t) اختبار
ً
 (129ودرجة الحرية =131)حيث ن=  وفقا

 املتوسط  العدد الجنس املحور 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

 قيمة 

 ت

مستوى 

 الداللة

 الداللة

دالة عند  0.01 3.29 23.32 125.01 91 ذكور  القيادة الخادمة

 30.66 108.92 40 إناث 0.01

 غير دالة 0.135 1.50 14.90 84.06 91 ذكور  االلتزام التنظيمي

 11.95 80.05 40 إناث

 :( ما يلي7يتضح من جدول )

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد عينة الدراسة  -

 ملتغير الجنس عند مستوى 
ً
لصالح فئة الذكور بمتوسط  0.01وفقا

إلى ارتفاع ممارسة القيادة الخادمة لدى ( وقد يشير ذلك 125.01حسابي )

 التدريس من 
ً
الذكور، األمر الذي قد يكون سببه تقديم الخدمات وأيضا

قبل القيادات وأعضاء هيئة التدريس للطالب والطالبات، بينما يقتصر 

التدريس وتقديم الخدمات املتنوعة من خالل عضوات هيئة التدريس 

 .على شطر الطالبات فقط

فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد عينة الدراسة ال توجد  -

 ملتغير الجنس حول محور االلتزام التنظيمي، مما يشير إلى وجود 
ً
وفقا

 .اتفاق حول جوانب وأبعاد االلتزام التنظيمي بشطري الطالب والطالبات

 ملتغير التخصص (t) نتيجة اختبار -2
ً
 :الستجابات أفراد العينة وفقا

الستجابات أفراد عينة الدراسة  (t) ي جدول يوضح نتيجة اختبارفيما يل

 ملتغير التخصص ملحوري الدراسة "القيادة الخادمة"، و "االلتزام 
ً
تبعا

 :"التنظيمي

 8جدول 

 ملتغير التخصصال  (t) اختبار
ً
 (129 ودرجة الحرية =131)حيث ن=   ستجابات أفراد العينة وفقا

 املتوسط العدد التخصص املحور 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

مستوى  قيمة ت

 الداللة

 الداللة

 دالة 0.000 5.48 20.44 129.19 81 علوم إنسانية القيادة الخادمة

 29.21 105.36 50 علوم طبيعية 0.01عند 

عند  دالة 0.003 3.02 12.071 85.69 81 علوم إنسانية االلتزام التنظيمي

 16.04 78.22 50 علوم طبيعية 0.01

 :( ما يلي8يتضح من جدول )

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد العينة ملحوري      

ويشير ذلك إلى  0.01القيادة الخادمة وااللتزام التنظيمي عند مستوى 

وجود اختالف بين استجابات العينة على كال املحورين، وقد كانت 

االستجابة في املحورين دالة لصالح تخصص علوم إنسانية حيث كان 

، وقد يشير ذلك إلى اهتمام 85.69و 129.19بي أعلى وهو املتوسط الحسا

املتخصصين في العلوم اإلنسانية بالقيادة الخادمة وبالتالي ارتفاع درجة 

 .االلتزام التنظيمي لديهم

 ملتغير الوظيفة (t) نتيجة اختبار -3
ً
 :الستجابات أفراد العينة وفقا

 الستجابات أفراد ع (t) فيما يلي جدول يوضح اختبار
ً
ينة الدراسة تبعا

 :""االلتزام التنظيميري الدراسة "القيادة الخادمة"، وملتغير الوظيفة ملحو 
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 ملتغير الوظيفةال  (t) اختبار 9جدول 
ً
 (129 ودرجة الحرية = 131)حيث ن=  ستجابات أفراد العينة وفقا

 املتوسط العدد الوظيفة املحور 

 الحسابي 

االنحراف 

 املعياري 

مستوى  قيمة ت

 الداللة

 الداللة

 غير دالة 0.61 0.51 23.14 121.37 61 أكاديمي إداري  القيادة الخادمة

 29.60 118.98 70 أكاديمي

 غير دالة 0.089 1.71 15.42 80.59 61 أكاديمي إداري  االلتزام التنظيمي

 12.71 84.80 70 أكاديمي

 :( ما يلي9يتضح من جدول )

 
ً
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد العينة وفقا

للوظيفة أكاديمي )إداري وأكاديمي(، ويشير ذلك إلى االتفاق وعدم 

 
ً
 إداريا

ً
االختالف بين جميع أعضاء هيئة التدريس الذين يشغلون منصبا

 إلى أن القيادة الخادمة لدى 
ً
والذين ال يشغلون، ويشير ذلك أيضا

 ورؤساء األقسام األكاديمية وااللتزام التنظيمي ألعضاء هيئة  مشرفات

 للجميع
ً
 .التدريس بالجامعة مطلبا

 ملتغير الدرجة العلمية (t) نتيجة اختبار -4
ً
 :الستجابات أفراد العينة وفقا

  (t) فيما يلي جدول يوضح اختبار
ً
الستجابات أفراد عينة الدراسة تبعا

الدراسة "القيادة الخادمة"، و"االلتزام  ملتغير الدرجة العلمية ملحوري

 :"التنظيمي

 ملتغير الدرجة العلميةستجابات أفراد العال  (t) اختبار 10جدول 
ً
 (129 ودرجة الحرية =131=  )حيث ن ينة وفقا

 املتوسط العدد الدرجة العلمية املحور 

 الحسابي 

االنحراف 

 املعياري 

مستوى  قيمة ت

 الداللة

 الداللة

 غير دالة 0.06 1.93 27.01 117.08 90 أستاذ مساعد القيادة الخادمة

 25.12 126.70 41 أستاذ مشارك وأستاذ

دالة عند  0.047 2.00 14.35 81.18 90 أستاذ مساعد االلتزام التنظيمي

 13.11 86.46 41 أستاذ مشارك وأستاذ 0.05

 :( ما يلي10يتضح من جدول )

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد العينة حول  -

محور القيادة الخادمة، بمعني عدم وجود اختالف في االستجابات ووجود 

 لدرجاتهم العلمية، وبناء على 
ً
اتفاق بين جميع أعضاء هيئة التدريس وفقا

فالدرجة العلمية غير مؤثرة في القيادة الخادمة لدى رؤساء ذلك 

 .ومشرفات األقسام األكاديمية

بين استجابات  0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  -

 للدرجة العلمية حول االلتزام التنظيمي لديهم 
ً
أعضاء هيئة التدريس وفقا

(، 86.46ي )وذلك لصالح درجتي أستاذ مشارك وأستاذ بمتوسط حساب

وقد يرجع ذلك إلى أن أعضاء هيئة التدريس من درجتي أستاذ مشارك 

 وخبرة وبالتالي 
ً
 ووضوحا

ً
وأستاذ أصبحت األمور بالنسبة لهم أكثر استقرارا

 .يرتفع لديهم مستوى االلتزام التنظيمي

 :إجابة السؤال الثالث

الخادمة  ينص السؤال الثالث على: هل توجد عالقة ارتباطية بين القيادة

لدى رؤساء ومشرفات األقسام األكاديمية بجامعة تبوك ودرجة االلتزام 

 التنظيمي لدى أعضاء هيئة التدريس؟

ولإلجابة عن هذا السؤال فقد تم حساب معامل ارتباط بيرسون ملحاور 

وأبعاد االستبانة لتوضيح العالقة بين القيادة الخادمة لدى رؤساء 

بجامعة تبوك ودرجة االلتزام التنظيمي  ومشرفات األقسام األكاديمية

 :لدى أعضاء هيئة التدريس وهي موضحة بالجدول التالي

 يبين معامل ارتباط بيرسون ملحاور وأبعاد االستبانة 11جدول 

القيادة  املحور/البعد

 الخادمة

 االلتزام

 التنظيمي

 االهتمام الحكمة التمكين

باملرؤوسين 

 
ً
 أوال

االلتزام 

بنمو 

 اآلخرين

اإلدارة 

 التنظيمية

االلتزام 

 املعياري 

االلتزام 

 االستمراري 

         1 القيادة الخادمة

        1 *0.62 االلتزام التنظيمي

       1 *0.56 *0.93 التمكين

      1 *0.87 *0.53 *0.95 الحكمة

 
ً
     1 *0.91 *0.89 *0.63 *0.97 االهتمام باملرؤوسين أوال

    1 *0.93 *0.87 *0.84 *0.63 *0.96 االلتزام بنمو اآلخرين

   1 *0.88 *0.85 *0.82 *0.78 *0.59 *0.91 اإلدارة التنظيمية

  1 *0.54 *0.64 *0.60 *0.58 *0.58 *0.76 *0.63 االلتزام املعياري 

 1 *0.44 *0.48 *0.46 *0.48 *0.39 *0.40 *0.86 *0.50 االلتزام االستمراري 

 *0.71 *0.61 *0.51 *0.54 *0.55 *0.46 *0.49 *0.93 *0.53 االلتزام العاطفي

 عند  *
ً
  0.01جميع معامالت االرتباط دالة إحصائيا
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( ما يلي: وجود فروق ذات داللة إحصائية عند 11يتضح من الجدول )       

محاور وأبعاد االستبانة، وبناًء على ذلك فإنه ( بين جميع 0.01مستوى )

توجد عالقة ارتباطية موجبة بين القيادة الخادمة لدى رؤساء ومشرفات 

األقسام األكاديمية بجامعة تبوك ومستوى االلتزام التنظيمي لدى أعضاء 

هيئة التدريس، بمعنى أنه كلما زادت درجة القيادة الخادمة لدى رؤساء 

ألكاديمية زاد مستوى االلتزام التنظيمي ألعضاء هيئة ومشرفات األقسام ا

[، وشيخ 24التدريس بالجامعة، ويتفق ذلك مع دراسات كل من غالي ]

، ,Mahembe and Engerlbrecht [25][ و33[، والنجار ]26السوق ]

 Cerit, [34]، وGoh & Low [30]، وSokoll, [29]و  Ramli & Desa [28]و

إيجابية بين ممارسة املسؤولين للقيادة الخادمة  في وجود عالقة ارتباطية 

وااللتزام التنظيمي لدى املرؤوسين، مما يؤكد على ضرورة االهتمام 

بممارسة رؤساء ومشرفات األقسام األكاديمية بالجامعة للقيادة الخادمة 

 .لرفع مستوى االلتزام التنظيمي لدى أعضاء هيئة التدريس

مارسة رؤساء ومشرفات األقسام كما أمكن توضيح العالقة بين م 

األكاديمية للقيادة الخادمة وتأثيرها على االلتزام التنظيمي ألعضاء هيئة 

التدريس من خالل تحليل االنحدار الخطي والذي يتضح من الجدول 

 :التالي

 12جدول رقم 

 على االلتزام التنظيمي ألعضاء هيئة التدريس ومشرفات األقسام األكاديمية بجامعة تبوك للقيادة الخادمةمعامالت االنحدار الخطي لتأثير ممارسة رؤساء 

 معامل املتغير املستقل

 االرتباط 

معامل التحديد 
2R 

 قيمة

 F 

مستوى 

 الداللة

 قيمة 

 B 

 قيمة

 T 

مستوى 

 الداللة

 القيادة الخادمة
 0.01 9.66 43.51 ثابت االنحدار 0.01 80.02 0.38 0.62

 0.01 8.95 0.33 القيادة الخادمة 

 :يتضح من الجدول السابق ما يلي

 ( حيث جاءت قيمة0.01) وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  -

F ( ويدل ذلك على ثبوت معنوية اإلنحدار80.02تساوي ،). 

 T والحد الثابت، حيث كانت قيمةداللة معامالت االنحدار للتمكين  -

(، 0.01( عند مستوى داللة )9.66لثابت االنحدار )االلتزام التنظيمي( )

 %38مما يعني أن القيادة الخادمة تفسر  =0.38R2وكان معدل التفسير 

من التغيرات التي تحدث في االلتزام التنظيمي ألعضاء هيئة التدريس 

خرى، وبالتالي تكون معادلة خط يرجع إلى تأثير عوامل أ %62والباقي 

 Y=43.51+0.33*×+E االنحدار املستخلصة من هذه العالقة الطردية هي

هي متغير الخطأ ويمكن تفسير قوة العالقة التأثيرية بين متغيري  E حيث

(، وتقدير 0.62الدراسة إلى وجود عالقة ارتباط قوية بينهما والتي بلغت )

ادة الخادمة من قبل املسؤولين والذي أعضاء هيئة التدريس ملمارسة القي

 .يبتعد عن التسلطية والبيروقراطية في التعامل مع اآلخرين

وفيما يلي شكل توضيحي يبين العالقة الطردية بين متغيري الدراسة       

القيادة الخادمة وااللتزام التنظيمي والذي يبين وجود عالقة طردية 

عادها وااللتزام التنظيمي بجميع إيجابية بين القيادة الخادمة بجميع أب

أبعاده لدى أعضاء هيئة التدريس، وحيث إن الشكل يوضح أن النقاط 

متمركزة حول خط العالقة الطردية بين املتغيرين فيشير ذلك إلى إيجابية 

 وقوة هذه العالقة الطردية.

 
 القيادة الخادمة وااللتزام التنظيمي لدى أعضاء هيئة التدريسيبين خط العالقة الطردية بين  2شكل 

 خالصة نتائج الدراسة: -7

 أسفرت الدراسة عن النتائج التالية:

جاءت درجة ممارسة رؤساء ومشرفات األقسام األكاديمية بجامعة  -

 (.3.75تبوك للقيادة الخادمة بدرجة كبيرة بمتوسط حسابي )

جاءت درجة االلتزام التنظيمي ألعضاء هيئة التدريس بجامعة تبوك  -

( إال أن االلتزام االستمراري جاء 3.6بدرجة كبيرة ومتوسط حسابي )

 (.3.39بدرجة متوسطة بمتوسط حسابي )
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توجد فروق ذات داللة إحصائية في متغير الجنس في محور القيادة  -

ر، وال توجد فروق ذات داللة لصالح الذكو  0.01الخادمة عند مستوى 

 إحصائية في محور االلتزام التنظيمي. 

توجد فروق ذات داللة إحصائية في متغير التخصص )علوم إنسانية،  -

، وفي محور 0.01علوم طبيعية( في محور القيادة الخادمة عند مستوى 

 لصالح تخصص العلوم اإلنسانية.  0.01االلتزام التنظيمي عند مستوى 

د فروق ذات داللة إحصائية في متغير الوظيفة )أكاديمي إداري، ال توج -

 أكاديمي( في محوري القيادة الخادمة وااللتزام التنظيمي. 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في متغير الدرجة العلمية )أستاذ  -

مساعد، أستاذ مشارك وأستاذ( في محور القيادة الخادمة، بينما توجد 

 0.05فروق ذات داللة إحصائية في محور االلتزام التنظيمي عند مستوى 

 لصالح درجتي أستاذ مشارك وأستاذ. 

رجة ممارسة رؤساء ومشرفات توجد عالقة ارتباطية إيجابية بين د -

األقسام األكاديمية بجامعة تبوك للقيادة الخادمة وااللتزام التنظيمي 

 .0.01ألعضاء هيئة التدريس دالة عند 

 التوصيات. 8

في ضوء نتائج الدراسة أمكن صياغة بعض التوصيات التي من شأنها  

مة أن اإلسهام في جعل رؤساء ومشرفات األقسام األكاديمية والقادة عا

 يستفيدوا من مميزات وخصائص القيادة الخادمة ومنها:

التزام القيادات بنشر القيم اإليجابية التي من شأنها اإلسهام في اهتمام  -

 وإنصات املرؤوسين لهم.

 في  -
ً
االهتمام بالتطبيق العملي للصفات القيادية التي تؤثر إيجابيا

 التابعين كاإليثار واالحتواء العاطفي.

م ندوات ومحاضرات وبرامج تدريبية للقيادات على األساليب تقدي -

 الحديثة في القيادة ومنها القيادة الخادمة.

نشر ثقافة القيادة الخادمة بجميع أبعادها بين رؤساء ومشرفات  -

األقسام العلمية واملسؤولين، وكذلك أعضاء هيئة التدريس بالجامعة 

 لتنظيمي.األمر الذي يسهم في رفع درجة التزامهم ا

توفير إدارة الجامعة للبيئة التنظيمية التي تشجع القيادات واملسؤولين  -

 فيها على ممارسة القيادة الخادمة. 

ضرورة أن تقوم القيادات األكاديمية بالجامعة على مستوى اإلدارة  -

العليا، ومستوى عمداء الكليات، ورؤساء ومشرفات األقسام العلمية 

اض مستوى االلتزام االستمراري لدى أعضاء بالبحث عن أسباب انخف

 هيئة التدريس واتخاذ اإلجراءات الالزمة ملواجهة ذلك.

االهتمام بكل ما من شأنه تحقيق األمن الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس  -

بالجامعة مما يسهم في استمراريتهم في العمل، خاصة من قبل الكفاءات 

 العلمية املتميزة.

الحوافز التي تزيد من درجة االلتزام التنظيمي خاصة إقرار مجموعة من  -

االستمراري لدى أعضاء هيئة التدريس وباألخص من ذوي الجنسيات غير 

 السعودية. 

 املراجع

 املراجع العربيةأ.  

(. أنموذج سببي مقترح ملحددات االلتزام 2016[ الشهري، أحمد عوض )6]

التنظيمي لعضو هيئة التدريس السعودي في الجامعات الحكومية 

باململكة العربية السعودية. املجلة الدولية التربوية املتخصصة، 

 . 259-231(، تشرين أول، ص ص 10(، العدد )5املجلد )

وية التنظيمية والتماثل التنظيمي: تحليل (. اله2003[ رشيد، مازن )7]

للمفهوم واألبعاد السلوكية لتطبيقاته. جامعة امللك سعود، 

 إصدارات مركز البحوث بكلية العلوم اإلدارية.

(. أثر سياسات التحفيز في الوالء التنظيمي 2011[ الفارس، سليمان )8]

باملؤسسات العامة. مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية 

  .91-69(، ص ص 1)27لقانونية، وا

(. قياس خصائص القيادة الخادمة 2012[ ندا، فوزي شعبان مدكور )10]

لدى املشرفين على الرسائل الجامعية من وجهة نظر املعيدين 

واملدرسين املساعدين بجامعتي القاهرة وعين شمس. املجلة العلمية 

 .429-355(، أبريل ص ص 2لالقتصاد والتجارة، العدد )

(. القيادة اإلدارية، عمان: دار عالم الثقافة 2009[ كنعان، نواف )11]

 للنشر والتوزيع.

(. أثر العدالة التنظيمية وعالقتها 2012) [ العبيدي، نماء جواد16]

بااللتزام التنظيمي دراسة ميدانية في وزارة التعليم العالي والبحث 

جامعة تكريت،  العلمي. مجلة تكريت للعلوم االقتصادية واإلدارية،

 .107-74 (، ص ص24(، العدد)8) العراق، املجلد

(. إدارة السلوك التنظيمي. االسكندرية. 2011[ كردي، أحمد السيد )17]

 .50-19الدار الجامعية للنشر والتوزيع، ص ص 

(. العالقة بين الثقة التنظيمية 2014[ فارس، محمد جودت محمد )18]

غزة. مجلة -ية على جامعة األزهروااللتزام التنظيمي دراسة ميدان

الجامعة اإلسالمية للدراسات االقتصادية واإلدارية. فلسطين، 

 .195-165(، يونيو، ص ص 2(، العدد )22املجلد )

(. املهارات السلوكية 2007[ املغربي، عبد الحميد عبد الفتاح )19]

والتنظيمية لتنمية املوارد البشرية. دار الطباعة: املكتب املصري 

 .279الستشارات الجيولوجية، ص ل

(. السلوك التنظيمي. اإلسكندرية، حورس ٢٠٠٥) [ الصيرفي، محمد20]

 .220-219للنشر والتوزيع، ص ص

(. تنمية مهارات بناء وتدعيم الوالء 2005[ أبو النصر، مدحت محمد )21]

املؤسس ي لدى العاملين داخل املؤسسة. القاهرة، إيتراك للطباعة 

 زيع. والنشر والتو 

(. السلوك اإلداري. معهد اإلدارة 2003[ هيجان، عبد الرحمن )22]

 العامة، مركز البحوث، الرياض.

( 2015[ النشاش، فاطمة محمود؛ والكيالني، أنمار مصطفى )23]

بعنوان: تطوير مدونة أخالقية للقيادة الخدمية التربوية في األردن. 

دنية، عمادة البحث مجلة دراسات العلوم التربوية، الجامعة األر 

 (.2(، العدد )42العلمي، املجلد )

(. القيادة الخادمة وعالقتها بااللتزام 2015[ غالي، محمد أحمد )24]

التنظيمي: دراسة تطبيقية على الجامعات في قطاع غزة. رسالة 

 ماجستير غير منشورة، كلية التجارة، الجامعة اإلسالمية بغزة.

(. القيادة الخادمة وعالقتها بالرضا 2014[ شيخ السوق، سمر )26]

دراسة تطبيقية على الجامعات -الوظيفي وااللتزام التنظيمي
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املصرية، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التجارة، جامعة 

 املنوفية. 

(. سلوكيات 2014) [ رشيد، صالح عبد الرضا؛ ومطر، ليث علي27]

في ظل نظرية القيادة الخادمة دراسة املواطنة التنظيمية 

استطالعية في عينة من كليات جامعة القادسية، مجلة العلوم 

 .109-83(، ص ص 76(، العدد)20االقتصادية واإلدارية، مجلد)

(. بعنوان: خصائص القيادة 2012[ عبد الرسول، وعبد السادة )31]

حليلية في الخادمة وأثرها في تعزيز ثقة املرؤوسين بالقائد دراسة ت

كلية اإلدارة واالقتصاد/ جامعة كربالء. املؤتمر العلمي السادس 

"أهمية استراتيجيات التعليم العالي والبحث العلمي في تدعيم 

البصرة، في  العملية اإلنمائية" كلية اإلدارة واالقتصاد بجامعة

 . 345-324، ص ص 13/11/2012-12الفترة من 

. درجة ممارسة عمداء كليات التربية في (2011[ الديرية، النا فوزي )32]

الجامعات األردنية للقيادة الخادمة من وجهة نظر أعضاء الهيئة 

التدريسية وعالقتها برضاهم الوظيفي. رسالة ماجستير غير 

 منشورة. الجامعة الهاشمية: األردن.

(. االلتزام التنظيمي كمتغير وسيط في 2011[ النجار، حميدة محمد )33]

دراسة تطبيقية -بين القيادة الخادمة واملواطنة التنظيمية العالقة 

على املستشفيات واملراكز الطبية بجامعة املنصورة. مجلة 

الدراسات والبحوث التجارية، كلية التجارة جامعة بنها، السنة 

 .681-637(، يناير، ص ص 1(، الجزء)1(، العدد )31)

ريس واملوظفين، [ جامعة تبوك، عمادة شؤون أعضاء هيئة التد35]

أعداد أعضاء هيئة التدريس بجامعة تبوك للعام الدراس ي 

 ه.1437/1438
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