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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
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