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لرفع درجة الوالء التنظيمي لدى أعضاء هيئة التدريس  تصور مقرتح
 اخلادمةباجلامعات السعودية فى ضوء أبعاد القيادة اجلامعية 

 

  * د.إبراهيم بن سليمان العودة
 

تصور مقترح لرفع درجة الوالء التنظيمي لدى أعضاء هيئة التدريس بالجامعات السعودية فى ضوء أبعاد القيادة الجامعية  بناءهدفت الدراسة إلى امللخص_ 

، والبالغ لتدريس في بعض الجامعات السعوديةعلى عينة من أعضاء هيئة االتي طبقت االستبانة  واعتمد على  الوصفي، املنهج وقد استخدم الباحث الخادمة.

تمارس القيادات االكاديمية بالجامعات السعودية ي لدى أفراد الدراسة بدرجة عالية، توفر والء تنظيميوتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها:  عضوا. 887عددهم 

فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات ال توجد جة متوسطة، أبعاد القيادة الخادمة الخمسة )التنظيم اإلداري، اإليثار، التعاطف، التمكين، بناء املجتمع( بدر 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ، استجابات أفراد عينة الدراسة حول ممارسة أعضاء هيئة التدريس للوالء التنظيمي والذي يعزي ملتغير الجامعة

لبعد الخامس الخاص ببناء املجتمع، والتي أظهرت نتائج الدراسة وجود حول ممارسة أبعاد القيادة الخادمة، باستثناء ا الثالث( بين اتجاهات الجامعات 0.05)

وجود عالقـة طرديـة موجبة بــين القيادة الجامعية الخادمة بأبعادها الخمسة وبين ، ( لصالح جامعة أم القرى 0.05فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )

ثم قدمت الدراسة بعد ذلك تصورا مقترحا لرفع درجة الوالء التنظيمي لدى أعضاء  السعودية. عاتأعضاء هيئة التدريس بالجاممستويات الوالء التنظيمي لدى 

 هيئة التدريس بالجامعات السعودية  فى ضوء أبعاد القيادة الجامعية الخادمة.

 

  االلتزام التنظيمي ، مةالقيادة الخاد الكلمات املفتاحية :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كلية العلوم االجتماعية بجامعة اإلمام محمد بن سعود إدارة التعليم العالي املشارك،أستاذ 
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تصور مقترح لرفع درجة الوالء التنظيمي لدى أعضاء هيئة التدريس بالجامعات 

 السعودية فى ضوء أبعاد القيادة الجامعية الخادمة
 مقدمة الدراسة .1

 في تسارعةالعديد من املستجدات امل اليوم العالم يشهد

 منظومة على املستجدات تلك انعكست وقد الحياة،مجاالت  كافة

 أدى إلى حدوث منافسة الذياألمر  ،مؤسسات املجتمع داخل العمل

 خاصة بعد أن أصبح املعيار ،موقعها على للحفاظ محلية وإقليمية

 تأتي عديدة بعوامل مرهون  األمم تقدم درجة به تقاس الذي األساس ي

 .واملتابعةفي التنفيذ  اإلدارة أسلوب مقدمتها في

  التعليمية املؤسسات أداء تحسين وينال
 
،  اهتماما

 
عامليا

عد
ُ
 من مؤسساته إدارةاالبتكار والتميز فى  على قدرة املجتمع حيث ت

ولعل هذا هو سبب املجتمعات،  من غيره عن تميزه التي الخصائص أهم

 ملا ؛املتقدمة املجتمعاتانطالق 
 
أفراد لديهم  من مؤسساتهاب يتوفر نظرا

   .[1] املهارات اإلدارية وخاصة ومهارات قدرات

سهم في 
ُ
عد الجامعة من أهم املؤسسات التعليمية التي ت

ُ
وت

تقدم ورخاء املجتمع، بما تملكه من إمكانات علمية وبشرية تمكنها من 

 لالتنمية؛ قيادة حركة املجتمع وتوجيه عمليات 
 
الرؤية  تحقيقضمانا

نشئت التي والرسالة
ُ
  .[2] أجلها من أ

يتوقف على عوامل رؤية ورسالة الجامعة  تحقيقولعل 

جامعة حيث تسعى أي  عمالئها،بينها وبين فهم العالقة عديدة من بينها 

موقعا  تنافسيا  ل لتحتهؤالء العمالء ل الوالء التنظيميكسب إلى 

إلى هذا الهدف البد لها من أن تكسب ل ي الوصوـعيا  فـوس، زاَـمتمي

وهم  (Internal Groups)الداخلية للمجموعات  الوالء التنظيمي

في القيادات األكاديمية وأعضاء هيئة التدريس واإلداريين والطالب 

   ة.واإلداريوحدات الجامعة األكاديمية مختلف 

  التنظيمي الوالء ويرتبط
 
  ارتباطا

 
 بالسيكولوجية وثيقا

ينظر البعض  حيث لدى أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، "النفسية"

 يمكن من خالله معرفة املزاج الذيعلى أنه املؤشر  إلى الوالء التنظيمي

 إلى يؤدي ذلك فإن ،مرتفعةروحهم املعنوية  كانت فإذا ،بينهم السائد

 .[3] املختلفةأهداف الجامعة وسياساتها  تحقيق

 ورسالتها،نحو تحقيق رؤيتها  التوجه الجاد للجامعات ومع

فقد برزت  أهدافها، لتحقيقكافة إمكاناتها املادية والبشرية  وتسخير

جامعاتهم،  واقع تطوير على إلى هيئة تدريسية قادرة الحاجة امللحة

 التنظيمي الوالء بتأصيل الجامعاتون بقيام قادة تلك هولعل ذلك مر 

جديدة، تصل بأداء إدارية  من خالل تبني مداخل مرؤوسيهم، لدى

 .مكانة مرموقة ومتميزة الجامعة إلى

وُيعد تطبيق األساليب اإلدارية الحديثة في إنجاز األعمال، 

 أمر 
 
 ضروري ا

 
لرفع كفاءة العمل في الجامعة، فالجامعة على اختالف  ا

أنشطتها وحجمها تسعى لتحقيق نتائج معينة، وهذه النتائج ال تتحقق 

إال إذا كانت ُمحددة من قبل منفذيها، األمر الذي يتطلب أسلوبا خاصا 

وهذا  ،[4]باإلدارة يسعى لتمكين العاملين معه بدال من السيطرة عليهم

 يطلق عليه أسلوب القيادة الجامعية الخادمة. األسلوب هو ما 

من تعدد النظريات املرتبطة بالقيادة التعليمية وعلى الرغم 

مثل نظرية القيادة امللهمة والقيادة التحويلية والقيادة التشاركية 

 من بين تلك النظريات؛ 
 
وغيرها؛ إال أن نظرية القيادة الخادمة تبرز جليا

 لقربها من العاملين
 
باملؤسسة وأكثر مساهمة في تحقيق نواتج  نظرا

العمل املستهدف تحقيقها. األمر الذي جعل البعض ينظر إليها على أنها 

نموذج مؤسس ي يمكن أن تتم ممارسته داخل كل املؤسسات بما فيها 

 آخر للتميز] املؤسسات التربوية، وهو
 
 [.5ما يضفي عليها بعدا

 
 
يادة الخادمة عن آخر يميز نظرية الق كما أن هناك جانبا

غيرها من النظريات، ويتمثل ذلك في عملية تركز القائد، حيث ان 

غالبية نظريات القيادة األخرى يقوم فيها القائد بالتركيز على آليات 

وإجراءات تحقيق أهداف املؤسسة، بينما يقوم القائد الخادم بالتركيز 

يق تلك م املنوط بها تحقعلى املرؤوسين أنفسهم، باعتبار أنهم ه

 [.6األهداف]

منهم أن  لكثيرحيث يرى ا اإلدارة،ولعل ذلك ما أكده خبراء 

، وبالتالي [7]خدمة اآلخرين تمثل أولوية كبيرة بالنسبة للقائد الخادم

تجده بصفة مستمرة منتبه ملصالح مرؤوسيه ومتعاطف معهم ويسعى 

 
 
 [.8ياجاته] للحفاظ على مصالحهم وتلبية احتجاهدا

يسعى القائد الخادم إلى تمكين العاملين من ناحية أخرى 

 من 
 
 من السيطرة عليهم، كما يستخدم وسائل إقناعهم بدال

 
معه بدال

 . [9]إكراههم، فضال عن تشجيع العاملين معه على املشاركة واإلبداع

ومما يستلفت النظر فى القيادة الخادمة تشجيعها األفراد 

وأثناء قيامهم  القيادة،وجودهم فى مركز أثناء توازن بال القيامعلى 

خدمة هى  املسؤولية األولى لهؤالء القادة حيث أن غيرهم،خدمة ب

مارسة القيادة من مل إتاحة الفرصة ملرؤوسيهم وفى الوقت ذاته، اآلخرين

 خالل محاكاة ملواقف قيادية وإدارية متنوعة.

على أحد من الخبراء واملنتمين ملؤسسات التعليم  يخفى وال

القيادات األكاديمية بالجامعات  السعودية، أنالعالي فى اململكة العربية 

  السعودية
 
ألعضاء هيئة  لرفع الوالء التنظيمي اإليجابية اآلثار تعي جيدا

  قوة يكونوا مصدر لكي التدريس،
 
 أداء من ليتمكنوا لجامعاتهم، وأيضا

  وكفاءة. فعاليةب أعمالهم

 االهتمام أبعاد القيادة الخادمة ولهذا أولت هذه الدراسة

، واختيار السلوك  الذي
 
 لدورها فى معرفة الذات أوال

 
تستحقه نظرا

 واألفعال الخاصة بالشخص 
 
، ثم العمل على خدمة اآلخرين بشكل ثانيا

ورفع  لديهم،حقيقي وصادق بطريقة تسعى لتطوير اآلخرين وبناء الثقة 

 مؤسساتهم.درجة الوالء التنظيمي تجاه 

 مشكلة الدراسة .2

 األشخاص من ثلثي أن أكثر الحديثة الدراسات توضح

وهذا  كفء، غير أو ناجح غير مدير بسببهو  وظائفهم يتركون  الذين

 مؤسساتهم يتركون  الذين املوظفين من العظمى األغلبية هذه  نيعني أ

 [.10]الرئيس يتركون  نماإنفسها  الشركة ال يتركون 
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يسعى املختصون في مجال السلوك التنظيمي إلى البحث و 

عن الكثير من الوسائل التى تسهم بإيجابية فى بناء الحقائق االجتماعية 

أخذ  والذي التنظيمي،ل هو الوالء باملؤسسات، ولعل أحد هذه الوسائ

 
 
 متنوعة.فى مجاالت علمية  اهتماما واسعا

 ويعد الوالء التنظيمي 
 
  مقياسا

 
تكيف مدى  للوقوف على مهما

حيث توصلت عدة ، مع مؤسسات العمل التى ينتمون إليهااألفراد 

بجهد  إلى القيام يسعون الوالء التنظيمي املرتفع أصحاب أن دراسات إلى 

 ، مؤسساتهمتقدم ونمو  زائد من أجل
 
على  ةمحافظعن سعيهم للفضال

 نواحي وأرجاءفى كافة لها  الطيبةونشر السمعة  املؤسسة،هذه ممتلكات 

 [.11] املجتمع

وعلى الرغم من أن الجميع يتفق على أهمية العالقة بين 

إال أن الجهود البحثية التى  املؤسسة،الوالء التنظيمي والقيادة داخل 

حيث تناولت تلك العالقة قلة من الدراسات  قليلة،تناولت تلك العالقة 

لها عالقة الوالء التنظيمي بالقيادة والتى أشارت بدورها إلى أن  البحثية،

 في 
 
 أساسيا

 
توجيه العاملين داخل املؤسسة، وفى حثهم على أداء دورا

 [.12واملنتج]العمل الفاعل 

 لطبيعة عمل الباحث فى أكثر من جامعة سعودية فقد ونظ
 
را

نسوبي تلك رصد تغير كبير فى درجات هرم الوالء التنظيمي لدى بعض م

ومن  نتيجة ملتغيرات كثيرة اجتماعية واقتصادية وغيرها،الجامعات؛ 

هنا كانت الحاجة امللحة نحو البحث عن األدوات واملداخل التى تسهم 

ولعل نظرية القيادة الخادمة هي  الهرم،ت هذا فى إعادة ترتيب درجا

 ذلك. وجهة نظر الباحث( على تجسيد )مناألجدر 

ا في تنمية مهارات وقدرات  ا هامًّ وتلعب القيادة الخادمة دور 

وكفاءات املوظف من خالل تحقيق بيئة عمل أكثر مالئمة مما يؤدي في 

 .[13]ملشاركة نهاية األمر إلى زيادة الوالء التنظيمي وااللتزام وا

وعلى الرغم من أن القيادة الخادمة تعد من النظريات 

إال أنها لم تشبع من الناحية  التنظيمي،املعاصرة في مجال السلوك 

 واالستقصاء،العملية والنظرية على مستوى الدراسات العربية بالبحث 

جاءت الدراسة الحالية للوقوف على العالقة االرتباطية بين أبعاد ولهذا 

أعضاء هيئة القيادة الجامعية الخادمة ودرجة الوالء التنظيمى لدى 

 .بالجامعات السعودية التدريس

 . أسئلة الدراسةأ

في الجامعات  عضاء هيئة التدريسالوالء التنظيمي أل  توفر ما درجة .1

 ؟من وجهة نظرهم السعودية

ما مدى توفر أبعاد القيادة الجامعية الخادمة لدى القيادات  .2

 ؟ بالجامعات السعودية من وجهة نظرهم االكاديمية

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة ممارسة الوالء  .3

)أم القرى، امللك  التنظيمي والقيادة الخادمة تعزي ملتغير الجامعة

 ؟يصل، األمير سطام(ف

هل توجد عالقة ارتباطية بين أبعاد القيادة الجامعية الخادمة  .4

بالجامعات  أعضاء هيئة التدريسودرجة الوالء التنظيمى لدى 

 السعودية؟

لتفعيل أبعاد القيادة الجامعية الخادمة فى رفع  ما التصور املقترح .5

بالجامعات  أعضاء هيئة التدريسدرجة الوالء التنظيمي لدى 

 السعودية؟

 .أهداف الدراسةب

في  عضاء هيئة التدريسالوقوف على درجة الوالء التنظيمي أل  .1

 .من وجهة نظرهم الجامعات السعودية

الجامعية الخادمة لدى القيادات تحديد مدى توفر أبعاد القيادة  .2

 .هماألكاديمية بالجامعات السعودية من وجهة نظر 

التعرف على وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة ممارسة  .3

 الوالء التنظيمي والقيادة الخادمة تعزي ملتغير الجامعة.

التعرف على العالقة االرتباطية بين أبعاد القيادة الجامعية  .4

بالجامعات  أعضاء هيئة التدريسوالء التنظيمى لدى الخادمة ودرجة ال

 السعودية.

لتفعيل أبعاد القيادة الجامعية الخادمة فى  وضع تصور مقترح .5

بالجامعات  أعضاء هيئة التدريسرفع درجة الوالء التنظيمي لدى 

 .السعودية

 .أهمية الدراسةج

 األهمية من الناحية النظرية:

رغم  والذيتنطلق أهمية الدراسة من أهمية موضوع القيادة  .1

  لكنه ما زال موضوعا حيويا  قدمه،

 األكاديمية. الدراساتيحتاج للعديد من      

أهمية هذه الدراسة من اهتامها بموضوع القيادة الخادمة،  تبرز .2

 وهو من املوضوعات التي لها 

 املختلفة.تأثير بالغ في تحقيق الفعالية اإلدارية للمؤسسات      

تضع هذه الدراسة نظرية القيادة الخادمة على املحك يؤمل أن  .3

 لتوفر إطار 
 
  ا

 
 يمكن أن  نظريا

يساعد القائمين على إدارات الجامعات السعودية من االستفادة من      

 هذه النظرية سعيا نحو تحقيق 

 الفعالية اإلدارية.         

 األهمية من الناحية التطبيقية:

لحة إلى تغير أساليب املديرين والقادة؛ لرفع مستوى املالحاجة  .1

 الوالء التنظيمي في األجهزة 

 الحكومية.     

 ألهم أبعاد القيادة الخادمة والتى  .2
 
تقدم هذه الدراسة توضيحا

 الجهد   زيادةفي  بدور كبيرستسهم 

 .املرتبط بهذا املوضوع البحثي    

 حقيق مزيد من النمو والتطور واملهنيةتتسهم هذه الدراسة فى قد  .3

 القيادات األكاديمية في أداء 

 بالجامعات السعودية.     

 يعد موضوع  .4
 
في إعادة بناء هرم الوالء  القيادة الخادمة هاما

 التنظيمى لدى منسوبى الجامعات 

 السعودية.     
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تسهم نظرية القيادة الخادمة في التغلب على الكثير من تحديات قد  .5

 في القرن  الجامعاتقيادة 

 .الحادي والعشرين     

 .حدود الدراسةد

 :دراسته بالتاليحدود  الباحث حدد

فى الوقوف على األدبيات املرتبطة  الحدود املوضوعية: وتتمثل .1

 الخادمةبمتغيري الدراسة وهما الوالء النظيمي والقيادة الجامعية 

  .والعالقة بينهما

 تاريخ املتفاوتة فيببعض جامعات اململكة  تتمثل :املكانية الحدود .2

 ،هـ(1395فيصل)امللك جامعة  ،هـ(1369أم القرى)جامعة  وهيالنشأة، 

 هـ(.1430األمير سطام)جامعة 

بالجامعات محل  أعضاء هيئة التدريستتمثل فى  :البشرية الحدود .3

 مساعد(أستاذ  –أستاذ مشارك  – )أستاذالدراسة ممن هم على درجة 

أدوات الدراسة الحالية خالل شهري رجب  طبقت :الزمانية الحدود .4

  .ـه1437/1438وشعبان من العام الجامعي 

 .مصطلحات الدراسةهـ

  التنظيمي:الوالء  .1

 املنظماتنحو اتجاهات األفراد وأحاسيسهم بأنه الوالء التنظيمي  رفيع        

وما يترتب على ذلك من قيام هؤالء األفراد ببذل املزيد  إليها، ينتمون التي 

 [.14]املنظمةمن الجهد لتحقيق رؤية ورسالة 

رغبة الفرد الشديدة فى البقاء بمنظمته كما يعرف الوالء التنظيمي بأنه        

 [.15]ا واجه من مغريات لالنتقال إلى مكان آخرهموالتمسك بها م

 بأنه قبول الفرد ألهداف  الدراسة الحالية عرفوت   
 
الوالء التنظيمي إجرائيا

وتحقيقه لدرجة عالية من االنغماس في قيمها  بها،املؤسسة التى يعمل 

وبذل مستوى عال من الجهد لتحقيق رؤيتها ورسالتها  لها،واالنتماء 

 املالي.بغض النظر عن املردود  وأهدافها،

 القيادة الخادمة: .2

ويتبناه نهج إداري يتبعه القائد تعرف القيادة الخادمة بأنها 

 من  اآلخرينلخدمة  مواقفه؛فى كافة 
 
السيطرة التحكم فيهم و بدال

 [.9]عليهم

 املمارسات من ومجموعة بأنها الخادمة كما تعرف القيادة

 تؤدي وبالتالي أفضل منظمات بناء على وتعمل األفراد، حياة تثري  التي

 [.10]باألفراد وعناية عدالة أكثر عالم خلق إلى

 تعرف الدراسة الحالية
 
 تلك بأنها الخادمة القيادة وإجرائيا

 التعاون مع اآلخرين وخدمتهم والتفاعل معهم من إلى تسعى يتال القيادة

 املتبادل،والتقدير واالحترام  الثقة على مناخ عمل يقوم خلق خالل

 .املشترثة والسعي لتحقيق مجموعة من الغايات واألهداف

 الدراسات السابقةاإلطار النظري و  .3

 (النظرى للدراسة )اإلطار 

 :
ً
 األدبيات املرتبطة بالوالء التنظيمي:أوال

  التنظيمي:الوالء  تعريفات .1

السلوكية  املجاالتفي بصورة كبيرة مفهوم الوالء التنظيمي  انتشر

 وتشير جميعها إلى متعددة،بأنه ذو أبعاد فهوم يتسم هذا املو  واإلدارية،

أنه بها، ولذلك يعرف على  وإصراره على البقاء ملؤسستهالفرد  والء

 بها،مؤسسته التى يعمل تجاه مشاعر الفرد اإليجابية التى تتولد لديه 

والتى تجعله يسعى بكل جد لتحقيق أهدافها واملساهمة فى تطورها 

 [.16]قدمهاوت

وهناك من ينظر للوالء التنظيمي بوصفه املناصرة والتأييد 

للجماعة من قبل الفرد العامل في املؤسسة، واملودة أو الصداقة املؤثرة 

في اتجاه تحقيق أهداف وقيم املؤسسة، وأن الوالء التنظيمي نتاج 

 [17] ثالثة:تفاعل عناصر 

أهداف وقيم التنظيم باعتبارها : وهو تبني Identificationالتطابق  .أ

ا للفرد العامل في التنظيم. ا وقيم 
 
 أهداف

: واملقصود به االنهماك أو االنغماس أو Involvementاالستغراق  .ب

 االنغمار النفس ي في أنشطة ودور الفرد في العمل.

: واملقصود به الشعور بالعاطفة Loyaltyاإلخالص والوفاء  .ج

 .واالرتباط القوي إزاء املنظمة

بين  نوع من التوافق هوالوالء التنظيمي  أنالبعض  يرى كما 

وما تتضمنه تلك املنظمة من أهداف التى يعمل فيها، واملنظمة  الفرد

 عن
 
 منهاعلى  البقاء تطلعه القوي إلى وسياسات، فضال

 
 أن يكون جزءا

[18.]  

وهناك من يعرف الوالء التنظيمي بأنه ارتباط الفرد القوي 

 واعتزازه بأنهواملحافظة على سمعتها  باملؤسسة ورغبته في البقاء فيها

الكافي لتحقيق أهدافها كما يقاس بالدرجة التي  ويبذل الجهدعضو فيها 

 [.19"]وزمالئهيحصل عليها الفرد في مقياس الوالء التنظيمي لـ " بورتر 

 يعرف الوالء التنظيمي بأنه: ارتباط الفرد باملنظمة الت
 
ي أيضا

يعمل بها، ورغبته في بذلك أكبر جهد ممكن في االستمرار للعمل بها 

 [.20]وتطويرها وتحسين أدائها

األفراد الذين لديهم والء أن ومن التعريفات السابقة يتضح 

ينظرون ملشكالت املؤسسة التى يعملون هم أولئك الذين  ملؤسساتهم

فيها على أنها مشكالت شخصية لهم، وأن منازلهم تكون امتدادا لعملهم، 

وأن أنشطتهم  ،يعملون بوفاء ويكرسون كل طاقاتهم مِلا يفعلون كما أنهم 

 
 
  .كون على حساب اهتماماتهم األخرى يما  وإخالصهم غالبا

 التنظيمي:العوامل املؤثرة فى الوالء  .2

توجد العديد من العوامل التي تؤثر في الوالء التنظيمي ومن أهمها ما 

 يلي:

العوامل الخارجية: وهي مجموعة األمور الخاصة بالبيئة، وتوثر  .أ

بدرجات متفاوتة في األفراد العاملين في املنظمة ويعد وجود فرصة عمل 

من أهمها، وكثير من األفراد يحاولون ترك وخيارات للفرد داخل املنظمة 

املنظمات التي ال يولونها والء واهتماما واالنتقال إلى أخرى بتأثير تلك 

العوامل في حين أنها ال تؤثر بصورة كبيرة في األفراد املنتمين ملنظماتهم 

 ويشعرون بالوالء لها.

 العوامل التنظيمية: وتتعلق بخصائص التنظيم، ويعدها الباحثون  .ب

األهم في زيادة الوالء التنظيمي أو إنقاصه، ويمكن تلخيصها فيما 

 [21] يلي:

  توفير درجة جيدة من االستقاللية لألفراد العاملين في املنظمة. ▪
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 تعزيز العالقات االجتماعية بين األفراد في املنظمة. ▪

 تحديد األدوار وتوضيح األهداف التي تريد املنظمة تحقيقها. ▪

صة إبداء الرأي واملشاركة في اتخاذ القرارات إعطاء العاملين فر  ▪

 التنظيمية.

 العوامل الشخصية: .ج

وهي مجموعة املتغيرات الديموغرافية التي تتعلق بالفرد، وفي 

مجال البحث تتناول الدراسات عادة هذه العوامل الشخصية من حيث 

تأثيرها على كثير من املتغيرات التابعة، ومتغير الوالء التنظيمي كما في 

هذه الدراسة هو املتغير التابع الذي سيتم دراسة تأثير بعض العوامل 

الشخصية فيه، وقد يظهر نتائج تدل على أهمية دور العوامل 

الشخصية في بناء الوالء التنظيمي وقد ال تظهر نتائج دالة وذلك يعود 

الختالف األشخاص واملنظمات وطبيعة العمل وغيرها، مما يؤدي إلى 

ميم لنتائج الدراسات املختلفة ومن هذه العوامل: صعوبة في التع

)الجنس، العمر، املؤهل العلمي، الحالة االجتماعية، طول مدة 

  الخدمة(.

 يمكن حصر ال
 
فيما التنظيمي  الوالء تؤثر فيالتى عوامل وإجماال

 [19] :يلي

 .حاجاته إشباع على الفرد بمساعدة املؤسسة قيام .أ

 .األدوار وتحديد األهداف وضوح .ب

 .التنظيم في العاملين مشاركة .ج

 .للحوافز مناسبا نظام إيجاد على العمل .د

 .التنظيمي املناخ بتحسين اإلهتمام .ه

 .املنظمة في األفراد تدريب .و

 .التنظيمية الثقافة .ز

 .القيادة نمط .ح

  التنظيمي:الوالء وأبعاد مكونات 

 في  ال شكمما 
 
 واضحا

 
فيه أن لرفع درجة الوالء التنظيمي تأثيرا

ألعمال، إنجاز ا، وفي مستوى رسالتها تأدية وفي باملنظمة منظومة العمل

على  مقدرتهم وزيادة للعاملينالرضا الوظيفي  درجةزيادة باإلضافة إلى 

نسبة غياب األفراد عن  الوالء التنظيمي إلى تقليل يؤديكما  األداء،

 :مكونات الوالء التنظيمي فيما يلي، وتتمثل تركهم ملنظماتهمأعمالهم أو 

[22] 

 .بفلسفتها وثقافتها ألهمية املنظمة والقناعة التامة اإلدراك الفاعل .أ

 .وتطورها املؤسسةلتقدم  الجهودأقص ى إلى القيام ب التطلع .ب

 .ألطول فترة ممكنةباملنظمة  التواجدفي  الجادة اإلرادة .ج

نشاط على درجة كبيرة من األهمية وال تأتي  ىعد الوالء التنظيموي

تتم من خالل وسائل متعددة هي اإلدراك، واالهتمام،  بالصدفة، بل

والتقييم، والتجربة ثم الوالء. كما إن الوالء التنظيمي يعد مفهوم 

األخالقي  ونشاط متكون من مجموعة أبعاد هي: الوالء العاطفي، الوالء

 [.23االستمراري]والوالء 

 [14] التالي:ويمكن توضيح أهم أبعاد الوالء التنظيمي على النحو 

العاطفي: ويشير إلى درجة شعور الفرد باإلرتباط باملنظمة  الوالء .أ

 
 
  وجدانيا

 
 .ونفسيا

األخالقي: ويقصد به اإلحساس الذي يتولد لدى الفرد العامل  الوالء .ب

وفي غالب األحيان يتعزز هذا الشعور    باإللتزام نحو البقاء في املنظمة 

 .عن طريق الدعم الجيد الذي يتلقاه األفراد من التنظيم

املستمر: ويقصد به تكريس الفرد حياته والتضحية  الوالء .ج

 واعتبار نفسه جزء إلرتباطه بهابمصالحه من أجل بقاء املنظمة 
 
 منها. ا

ومن منطلق أن القوة أو السلطة التي تملكها املؤسسة هي 

لذا  الفرد،نابعة من طبيعة اندماج الفرد مع هذه املؤسسة على حساب 

من  والذيفإن البعض يطلق على هذا االندماج اسم الوالء أو االلتزام 

 [15] أبعاد هي: عدةاملمكن أن يتخذ 

والذي  ومؤسستهبين الفرد التام  التوافقالوالء املعنوي: ويمثل  .أ

 ينتمي إليها.التي  املؤسسة بثقافة ومكوناتالفرد  قبول  يرجع إلى

يتسم بأنه ذو درجة قليلة من و  ة:متبادلمصالح  نتيجةالوالء القائم  .ب

حيث يتوقف هذا التوافق على درجة  مؤسسته،الفرد مع  حيث توافق

 .يسعى إلى تأدية رسالتها كيالفرد  احتياجات بتلبيةقيام املنظمة 

التى تربط عالقة الفي  يشير إلى الناحية السلبيةالوالء االغترابي: وهو  .ج

 .ينتمي إليهاالتي  الفرد بمنظمته

ويشير إلى سلوكيات األفراد داخل املنظمة والتى الوالء املوقفي:  .د

تتأثر بمجموعة من العوامل مثل خبرات العمل وقدرات العاملين 

 .ومهاراتهم

ويشير إلى العوامل والسياسات التى يمكن من الوالء السلوكي:  .ه

 بها.خاللها زيادة ارتباط الفرد بمنظمته وتطوير عالقته 

ألبعاد مدى اختالف الكثير من الدراسات التي ويتضح من كل هذه ا

وذلك من عدة جوانب كاألسباب والنتائج  تفسيرها،حاولت البحث فى 

 واملوضوع واملخرجات أو كمزيج لهذه العناصر.

 أهمية الوالء التنظيمي : .3

املنظمة داخل  بالتواجدرغبة العاملين  زيادةالوالء التنظيمي في  يسهم    

 ، مما فيهاالتى يعملون 
 
 كبيرا

 
يؤدى إلى حدوث آثار إيجابية يكون لها أثرا

ومن أهم تلك  وتقدمها،فى زيادة إنتاجية هذه املنظمة ومن ثم تطورها 

والتقليل من عدد أيام الغياب، والشعور  العمل،اآلثار عدم التسرب من 

 عن اإلحساس باألمان والرضا  العمل،بالراحة النفسية أثناء 
 
فضال

، وهذا كله يجعل املؤسسة تسقطب أفضل الكفاءات من الوظيفي

 [.24] أصحاب القدرات واملهارات العالية للعمل بها

 الوالء التنظيمي لتأصيل أبعاد من ناحية أخرى فإن 
 
 كبيرا

 
 أثرا

النهوض ، وفي تأدية رسالتهاوفي  منظومة العمل داخل املنظمةفي 

بإنتاجيتها إلى مستوى عال من األداء، وما يترتب على ذلك من تراكم 

زيادة قدرتهم على والتى تؤدي مع مرور الوقت إلى  العاملين،الخبرات لدى 

 [.22والكيفي]األداء الكمي 

 ألن
 
بين  مؤشرات قياس التوافقالوالء التنظيمي من  ونظرا

 ؛أخرى ناحية من  عملون فيهااملؤسسات التى يوبين  ناحيةمن  العاملين

بشكل عام على الحصول  لذا فإننا نجد الكثير من املديرين يحرصون 

التي يعملون بها؛ ألن أمثال هؤالء  للمؤسساتعلى موظفين موالين 

املوظفين يبذلون مستوى أعلى من الجهد واألداء، كما أن معدالت 

ذوي الوالء الغياب ودوران العمل لديهم أقل من غيرهم من املوظفين 
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املنخفض، مما يقود في النهاية إلى تقليل تكاليف استبدال املوظفين 

 [.20]وتدريبهم

وقد بينت العديد من الدراسات واألبحاث أن هناك فوائد 

 [17] ومنها:جمة للوالء التنظيمي لدى العاملين، تجنيها املنظمات 

يعتبر الوالء التنظيمي أحد املقومات الرئيسة واملؤثرة في خلق  .أ

 اإلبداع لدى العاملين في املؤسسة.

 يسهم في تحقيق األداء املتميز للعمل. .ب

 يزيد معه انتماء الفرد لها.مما  املؤسسةيل للبقاء في يولد الرغبة وامل .ج

إن ارتفاع الوالء التنظيمي لدى العاملين يساهم في تقليل التكاليف،  .د

نتيجة ارتفاع درجة الوالء التنظيمي، مما يساعد على مواجهة كثير من 

السلوكيات املرفوضة ويحد منها، مثل: اإلضرابات والالمباالة في العمل 

 التخريب.والسرقة و 

 [25]ويمكن حصر أهمية الوالء التنظيمي فى النواحي التالية: 

التى يعمل بها املنظمة من ارتباط الفرد بالوالء التنظيمي  يزيد .أ

 وخاصة فى األوقات التى تعاني املنظمة فيها بضائقة مالية، وال تستطيع

 أن تقوم بتوفير الحوافز واملكافآت للعامين.

 املتوفرة لدىرجة الوالء التنظيمي تقاس فاعلية املنظمة بد .ب

 .العاملين بها

يرتبط بقاء الفرد داخل مؤسسته التى يعمل بها بالوالء التنظيمي  .ج

، ولعل هذا مؤشر جيد لبقاء الفرد أكثر من ارتباطه بالرضا الوظيفي

 ممكنة.داخل هذه املؤسسة ألطول فترة 

فى تمتع املؤسسة بالشفافية اإلدارية وجعلها الوالء التنظيمي  يسهم .د

 .فى حالة صحية وسليمة

الوالء  توجد عالقة طردية بين نجاح املؤسسة وزيادة إنتاجيتها وبين .ه

 .العاملين فيهاألفراد التنظيمي ل

التنظيمي، إال أنه يجب  األهمية للوالءوبالرغم من كل هذه 

 األخذ فى االعتبار أن هناك بعض 

أبرزها املشكالت الزوجية والضغوط  اآلثار السلبية للوالء التنظيمي

 كل هذه املشكالت تنشأو  صحية،وقد يصل األمر إلى مشكالت  ،النفسية

فى مقابل االستغناء عن  عمله،التواجد بمكان على  الفرد إلحاحنتيجة 

 وظيفة أخرى أفضل من وظيفته الحالية من حيث املركز أو الدخل. 

  التنظيمي:مراحل الوالء  .4

يمر الوالء التنظيمي بعدة مراحل حيث تم حصرها في مرحلتين 

 [24] هما:

وهنا يقوم  بها:مرحلة االنتساب للمنظمة التي يرغب الفرد فى العمل  .أ

 مليوله 
 
 وقدراته.الفرد باصطفاء املنظمة األكثر تحقيقا

وهنا يحرص الفرد على منح منظمته كل ما  التنظيمي:مرحلة الوالء  .ب

 يمتلك من قدرات وإمكانات للمساهمة فى تحقيق أهدافها.

ا يقوم الفرد باتباع كل ما يطلب منه وهن واملسؤولية:مرحلة االتباع  .ج

 للفوائد املختلفة التى سيجنيها من وراء 
 
من مهام أو تكليفات، انتظارا

 ذلك.

وهنا يقوم الفرد بتبني أهداف املنظمة على أنها  التبني:مرحلة  .د

فيقوم ببذل كل ما يمتلك من جهد لتحقيق أهداف  الشخصية،أهدافه 

 منه بأن أهداف
 
 مع تحقيق أهداف املؤسسة، اقتناعا

 
ه ستتحقق تباعا

 مؤسسته التى يعمل بها. 

وهنا يقوم الفرد باالمتثال  واملؤسسة:مرحلة التوافق بين الفرد  .ه

 من شعوره بالحب لهذه 
 
لكافة التوجيهات والتعليمات، انطالقا

 املؤسسة.

الوالء التنظيمي عند األفراد يتطور من خالل أن [ 19] ابن حفيظويرى 

  وهي:ثالثة مراحل متعاقبة 

وهي فترة تجريبية تمتد من سنة من تاريخ  مرحلة ما بعد التعيين: .أ

 واإلعداد التدريبيكون خاضعا خاللها إلى و  التحاق الفرد بعمله

 .واالختيار

 واإلعداد،هي الفترة الالحقة لفترة التجربة و  مرحلة العمل واإلنجاز: .ب

إثبات عمله ى وتتراوح بين العامين واألربعة أعوام ويهتم الفرد بالسعي إل 

 .د على اإلنجاز الذي حققهيوالتأك

بعد السنة  وهي الفترة التى تأتي :ثقة الفرد بمنظمتهمرحلة   .ج

ويبدأ فيها بتقويم اتجاهات الوالء  ،الفرد بالعمل تواجدالخامسة من 

 ..ن كانت قد تكونت في املراحل والسنوات السابقةوإلديه 

ولضمان نجاح الفرد فى تعزيز درجة الوالء التنظيمي لديه 

 يمكن اإلشارة إلى ضرورة توفر عدة 

  أهمها:عناصر 

 املؤسسة.قبول قيم وأهداف  .أ

 املؤسسة.الرغبة في بذل جهود كبيرة من أجل  .ب

 املؤسسة.الرغبة القوية للبقاء في  .ج

  املختلفة:الوالء التنظيمي وعالقته باألساليب القيادية  .5

يعد توفر الرؤية املثالية عند القائد في بناء القيم املشتركة 

والتي يشاركه اآلخرون فيها، من العوامل املهمة لتحقيق فاعلية الوالء 

، بين تابعيهبث روح الفريق الواحد ، وذلك من خالل التنظيمي

وتشجيعهم على فهم رؤية ورسالة املنظمة، واالستجابة إلستراتيجيات 

، وإشباع حاجات العاملين، هاتحقيقها، والعمل على إنجاز أهداف

وتزويدهم بالقوة للتغلب على املعوقات، التي تحول دون إشباع تلك 

 .الحاجات، وبناء عالقات طيبة مع العاملين

أنه ال يمكننا حصر مختلف  ناخذه فى االعتباريجب أن ما وم

األساليب القيادية وتأثيراتها التنظيمية في دراسة واحدة، فهناك عدة 

تصنيفات لألساليب أو األنماط القيادية، وكذلك أنواع الشخصية، 

، معتمدين على 
 
ولكننا سنختار األنماط القيادية األكثر رواجا

اليب القيادة في التنظيمات الحديثة، التي التصنيفات املختلفة ألس

تتناول تصنيف القيادة من حيث طريقة ممارسة القوة والسلطة التي 

 [26] يلي:ما  يتبعها القائد، ومن هذه األنماط

 :التسلطيأو  األوتوقراطياألسلوب القيادي  .أ

 للقائد وحده، 
 
في هذا األسلوب القيادي يبقى اتخاذ القرار حقا

 وهنا يحجم القائد عن تفويض سلطة 

اتخاذ القرار إلى غيره، ويركزها في يده بحيث تنتهي عنده العمليات 

 .اإلدارية كافة

 األسلوب القيادي املعتمد على الشورى: .ب
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 عن األسلوب القيادي السابق، يختلف 
 
إذ نجد هذا األسلوب كليا

القائد يقوم باستشارة مرؤوسيه، وإشراكهم في قيادته، وفي اتخاذ 

  .القرارات، وتفويض جزء كبير من سلطته إليهم

 أسلوب القيادة غير املوجهة "الحرة": .ج

يقوم هذا األسلوب أو النمط القيادي على تنازل القائد ملرؤوسيه 

يسيطر على  عن سلطة اتخاذ القرار، ويصبح في حكم املستشار، فهو ال

مرؤوسيه بطريقة مباشرة، ومن ثم فسلطة إصدار القرار يفوضها 

 .القائد إلى املجموعة التي لها حرية كبيرة في التصرف

 القائد التحويلي:أسلوب  .د

، كما موظفيهبتوسيع وتعميق اهتمامات  يقوم القائد التحويلي

 في الوقت نفسه بزيادة وعي املجموعة يقوم

 إليها.واملهام املوكلة  وتقبلها لكل األغراض 

 الخادم:أسلوب القائد  .ه

تحفّزه للعمل مجموعة من املبادئ والقيم  الذيالقائد الخادم هو 

واملعتقدات، وعلى األخص اعتقاده أنه يقوم بهذا الدور من أجل 

مصلحة وتنمية أولئك الناس الذين يقودهم، فالقيادة الخادمة ليس لها 

 عالقة كبيرة بما يفعله القائد، ولكن لها كل العالقة بالدافع وراء ذلك. 

 من أن القائد الخا
 
دم هو من يقدم خدمة اآلخرين على وانطالقا

من خالل سعيه لتحويل أتباعه بشكل يجعلهم يْنُمون  لهم،قيادته 

بشكل صّحي أكثر، ويكونون أكثر استقاللية، ويتحولون أنفسهم إلى قادة 

خادمين لغيرهم، لذا فإن الدراسة الحالية سوف تتناول بش ئ من 

 وم
 
 تفرض التفصيل القيادة الخادمة باعتبارها نموذجا

 
 إداريا

 
دخال

 الظروف الحالية تطبيقه وتفعيله فى كثير من مؤسساتنا التعليمية.

 
ً
 لقيادة الخادمة:: األدبيات املرتبطة بمفهوم اثانيا

 مفهوم القيادة الخادمة: .1

أكد الكتاب املعاصرون على أن جوهر عملية القيادة 

االتباع، وفى بناء وتشكيل عالقات  يتضمن قدرة األفراد في تحفيز وإلهام

خرين، لكن معظم أولئك الكتاب يعتقد إن اآل إيجابية ومنفتحة مع 

القائد هو الفرد الذي يلهم األفراد برؤية واضحة حول كيفية عمل 

بدأ ينظر إلى تطور الفكر الفلسفي املاألشياء بالشكل األفضل، إال إن 

ألفراد االتباع فى األولوية، هذه العملية بنظرة مختلفة قائمة على وضع ا

الخادمة القيادة وقد تجسدت هذه الرؤية فى نظرية جديدة مسماها 

[12]. 

 Servant Leadershipاستخدم مصطلح القيادة الخادمة و 

في مقالته التي  Robert Greenleafألول مرة في إدارة األعمال بواسطة 

املقالة التي وهي  ،The servant Leaderواملعنونة  1970نشرها عام 

أحدثت ثورة هادئة في ممارسات القيادة، حيث أشار إلى أن القائد يجب 

 [.9]أن يكون خادما في املقام األول 

تزويد األفراد باملعلومات التى وتركز القيادة الخادمة على 

بيئتهم في وكذلك تلبية رغباتهم وتطلعاتهم تطوير سلوكياتهم تسهم فى 

 
 
 ألن املديرين يقومون و . لديهملجني أفضل أداء  التنظيمية؛ ضمانا

 
نظرا

بتأدية املهام بطريقة صحيحة، واالتباع يقومون بفعل األشياء 

توجيه  على أنهاالقيادة الخادمة  ، لذا ينظر البعض إلىالصحيحة

 
 
وتحفيز األفراد لتحقيق األهداف والحصول على أفضل النتائج ضمانا

 [.13ع ]املجتمناسب بين اقرانها فى فى املكان امل لتواجد املنظمة

 القيادة الخادمة: وصفات خصائص  .2

بالرجوع إلى معظم األدبيات التي تناولت القيادة الخدمية، 

نرى أنها حولت التمييز بين القيادة الخادمة ونظريات القيادة األخرى 

على أساس الخصائص والسلوكيات التي يتمتع بها القائد الخادم ومن 

أهم تلك الخصائص الرؤية الواضحة، والنزاهة، واالستقامة، والثقة، 

ريادة، والخدمة، والنمذجة، وتقدير األخرين(، أما والتمكين، وال

الخصائص املرافقة فتتمثل فى االتصال، واملقدرة، والتسيير، 

 واإلقناعواإلصغاء، والتأثير، وتعزيز وتشجيع األخرين، واملصداقية، 

[12.] 

على اآلخرين الذين يتم تأدية الخدمة القيادة الخادمة  وتركز

 ة مؤثرة جعلها قياد الذياألمر  لهم،
 
بعدة  لتمتعها وفاعلة، نظرا

 [27] أهمها:صائص خ

وضع اآلخر فى بؤرة االهتمام؛ بهدف اكتشاف وانتقاء أصحاب  .أ

ألنهم سيكونون هم محور االنطالق باملؤسسة  عليهم،الكفاءات والتركيز 

 .نحو األفضل

العمل والتضحية من أجل اآلخر، ونشر هذا املفهوم بين االتباع  .ب

ت ثقافة املنظمة، ومن ثم نشر روح التعاون والعمل فى وجعله من مكونا

 فريق ونبذ األنانية وحب الذات.

إتاحة الفرصة لكافة املرؤوسين للتطوير الشخص ي والوظيفي من  .ج

توفير مناخ عمل صحي مالئم للعمل وتقديم النصح واإلرشاد لهم 

 املناسب.واكتشاف قدراتهم وتوظيفها فى املكان 

خمسة Dennis [28 ]الخادم فقد حدد وبالنسبة لصفات القائد 

  يلي:صفات له أهمها ما 

هتمام القائد الخادم باتباعه وتقديم الرعاية الحب: ويشير هنا إلى ا .أ

 الكاملة لهم، وتقدير واحترام أفكارهم.

ويعني حرص القائد الخادم على االستماع التباعه التمكين:  .ب

وتفويض بعض املهام إلى كل شخص منهم وذلك حسب قدراته 

 عن تحقيق  واستعداداته،
 
 بينهم فى التوجيه والتحقيز. املساواةفضال

وتشير إلى قدرة القائد الخادم على اكتشاف قدرات اتباعه الرؤية:  .ج

تجني املؤسسة من خالله عائد بارز  الذيوالتوظيف األمثل لها فى املكان 

 وملموس.

ويعني قيام القائد الخادم بتقدير مرؤوسيه واحترامهم التواضع:  .د

 الشكر.وتقديم 

 فوائد القيادة الخادمة: .3

 [10]تتمثل فوائد القيادة الخادمة فى اآلتي: 

 القيادة لنظرية الرئيسة القوة املؤسسة: حيث تتمثل نقاط تطوير .أ

من خالل التركيز على  التنظيمي، التطوير في مساهمتها فى الخادمة

 من الجهود 
 
  الفردية.الجهود الجماعية بدال

 بأهداف تلقي ال الخادمة القيادةحيث أن  املوظفين:تطوير  .ب

 القادة الجهد يبذل العكس على بل املوظفين، عاتق على املنظمة

 بهم، الخاصة والضعف القوة نقاط فهم على األتباع ملساعدة والوقت
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 طاقاتهم لقمة الوصول  على مرؤوسيهيساعد  الخادم والقائد

 .حياتهم في التوازن  إلى املرؤوسين يصل وبذلك والفكرية الجسدية

 فريق بناء إلى إلى القيادة الخادمة حيث يؤدى أسلوب الفريق:بناء  .ج

 فاعلية مع أكثر بشكل مهاراته والتعاون  بعرض فرد لكل يسمح عمل

  الفريق.أفراد  بقية

 للموظفين يسمح إيجابي الخادم جو يخلق القائد اإلنجاز: حيث .د

 املوظف مما يعطي بهم الرئيسة الخاصة األداء مؤشرات بوضع

 برمتها املنظمة نجاح إلى تؤدى التي التغييرات إلجراء الالزمة الصالحيات

 الطويل. على املدي

 الخادمة:أبعاد القيادة  .4

عد
ُ
  بالخدمة القيادة ت

 
التي  األخالقية القيادة من أنموذجا

 بغرض الشخصية؛ القيم تخدم القيادة، من ايثارية نسخة تقترح

 األولى هي الدعامة الفاضلة، فاألخالق اإلنساني، السلوك تنظيم

 الوضعية، السماوية، والقوانين الديانات حثت ولقد املجتمع، لحفظ

 من تتحقق اإلنسان إنسانية الفاضلة، ألن باألخالق التمسك على

 [.29عادها]أبخالل 

، اإليثاروهي: لقيادة الخادمة ألبعاد انموذج خماس ي  يوجدو 

، بينما ملسئولية التنظيمية، واالحكمة، و اإلقناع، و االحتواء العاطفيو 

 [13] لتشمل:قام آخرون بزيادة أبعاد القيادة الخادمة 

 قيم األفراد )االستماع، التعاطف، االحترام( .أ

 املناسب، السلوكيات(تطوير األفراد )التصميم  .ب

 بناء املجتمع )الفريق، بناء املجتمع من خالل الشخصية الفردية( .ج

 القيم األصلية )الصدق، النزاهة( .د

 القيادة اإلشرافية )رؤية املستقبل( .ه

 املشاركة )تقاسم السلطة، الرؤية(. .و

أن القيادة الخادمة تتضمن [ 30]آخرونقطيط و ويرى 

ويشير ذلك إلى االستماع االنفعالي:  أهمها:مجموعة أخرى من األبعاد 

وتنمية أفكارهم  قيام القائد الخادم بإتاحة الفرصة للعاملين لطرح

عبر وسائل يمكن من خاللها توظيف تلك األفكار واستغالل  قدراتهم

 هذه القدرات.

م لخصائص وسمات كل فرد القائد الخاد قبول ويعني التعاطف:  .أ

 على حدة داخل املنظمة.

ويشير إلى اتباع القائد الخادم أسلوب اإلقناع مع مرؤوسيه اإلقناع:  .ب

 ش ئ.دون إجبارهم على فعل 

 بالقيادة الخاصة العلمية واألبحاث األدبيات مراجعة خالل ومن من

مجموعة من أبعاد الخادمة فإن الدراسة الحالية سوف تعتمد على 

  أهمها:لقيادة الجامعية الخادمة ا

وتتمثل فى حيازة املعرفة عن املؤسسة واملهام  اإلداري:التنظيم  .أ

التوزيع املناسب لألفراد املوكلة له بحيث يكون فى وضع ُيمكن القائد من 

 اآلخرين. تقديم املساعدة والدعم الفعال وتسهيل مهاموالواجبات و 

  التسهيالت وتقديم ويعني تشجيع :التمكين .ب
 
 لآلخرين وخصوصا

  املشاكل، وحل تحديد خالل من املرؤوسين املباشرين،
 

 عن فضال

 .وجه أكمل على مهام العمل إتمام يتم وكيف متى تحديد

عطاء مجاني يتمثل فى نكران الذات مع عدم  اإليثار: ويعرف بأنه .ج

 املقابل.توقع أى ش ئ فى 

فالقائد الخادم هو الذى يتعاطف مع أتباعه ويحاول أن  التعاطف: .د

للمنظور يساعد القائد فى فهم االتباع يرى العالم بعيونهم وهذا التبديل 

 وتقديرهم.واالهتمام بهم 

 : الدراسات السابقة

تم تصنيف الدراسات السابقة في ثالثة أبعاد رئيسة، وسيتم 

 :استعراضها وفق التسلسل الزمني على النحو التالي

 البعد األول: دراسات مرتبطة بالوالء التنظيمي

إلى التعرف على مستوى رضا دراسة هدفت  [31خصاونة ] أجرى      

األكاديميين األردنيين العاملين في الجامعات السعودية عن املناخ 

التنظيمي السائد فيها، وأثره على الوالء الوظيفي. واعتمد الباحثون في 

هذه الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي، وتكون مجتمع الدراسة من 

ردنيين العاملين في الجامعات السعودية. وتوصلت األكاديميين األ 

الدراسة إلى وجود أثر وبدرجة مرتفعة للمناخ التنظيمي السائد في 

الجامعات السعودية على الوالء الوظيفي لألكاديميين األردنيين العاملين 

 .في تلك الجامعات

الوالء إلى تعرف ماهية وأبعاد  بدراسة هدفت [32ذويتي ]وقام     

الجزائرية )جامعة  التنظيمي وذلك من خالل دراسة ميدانية بالجامعة

( 40استمارة تم توزيعها علي )عنابة نموذجا(. واعتمدت الدراسة على 

دابها وبعد تحليل آأستاذ من قسمي الحقوق وقسم اللغة العربية و 

توسط بالنسبة لألستاذ مستوي الوالء مأن إلي  توصلت الدراسةالنتائج 

الجامعي وذلك نظرا لعد تحقق الفرضيات الجزئية، ومنه نستنتج أن 

 .املتغيرات ال تؤثر في والء األستاذ الجامعي

إلى التعرف على دور التمكين الوظيفي [ 33دراسة سفر ]كما هدفت     

في تعزيز الوالء التنظيمي لدى موظفات جامعة أم القرى، وطبقت 

( 223عينة عشوائية من مجتمع الدراسة بلغ حجمها ) الدراسة على

، ـه1436-1435موظفة خالل الفصل الدراس ي األول للعام الجامعي 

وقد توصلت نتائج الدراسة إلى أن درجة مستوى التمكين الوظيفي 

متوسطة ودرجة مستوى الوالء التنظيمي مرتفعة لدى موظفات جامعة 

 أم القرى.

على الوالء التنظيمي لدى التعرف استهدفت فقد  [34]دراسة على أما      

الجامعة املستنصرية. واقتصرت عينة الدراسة على هيئة التدريس ب

(. وتوصلت الدراسة 2013-2012أعضاء هيئة التدريس للعام الدراس ي )

إلى أن أعضاء هيئة التدريس في الجامعة املستنصرية لديهم والء تنظيمي 

د فروق ذات داللة إحصائية للوالء التنظيمي لجامعتهم. كذلك وال توج

 . الجنس( -حسب متغيري )التخصص

[ إلى الكشف عن العالقة بين العدالة 35دراسة عبد الفتاح ]وسعت      

لسنة 6التنظيمية والوالء التنظيمي لدى اعضاء هيئة التدريس با

( عضو ٦٨٦التحضيرية بجامعة تبوك. وتكون مجتمع الدراسة من )

ريس يعملون في السنة التحضيرية. وأظهرت نتائج الدراسة أن هيئة تد

درجة تطبيق الوالء التنظيمي من قبل إدارة السنة التحضيرية من وجهة 

نظر أعضاء هيئة التدريس جاءت بدرجة متوسطة. كما أسفرت 
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الدراسة عن وجود معامالت ارتباط إيجابية بين درجة العدالة 

حضيرية ودرجة الوالء التنظيمية لدى التنظيمية لدى إدارة السنة الت

 .اعضاء هيئة التدريس

إلى التعرف على األخالقيات التنظيمية  [36دراسة البطي ]كما هدفت      

وأثرها على الوالء التنظيمي في الجامعات الليبية، وتكونت عينة الدراسة 

( عضو هيئة تدريس من مجتمع 296من عينة عشوائية حجمها )

، وأظهرت نتائج الدراسة أن هناك عدم توافر الوعي البحث، وقد كانت

واإلدراك الكافي لدى اإلدارة العليا بالجامعات الليبية بأهمية األخالقيات 

التنظيمية وكيفية إدارتها بالشكل الذي يخفف ويحد من تأثيراتها 

 السلبية. 

إلى الكشف عن العالقة بين الوالء هدفت دراسة  [37قمر ]وأجرى       

التنظيمي والرضا الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس بجامعة دنقال، 

( عضوا، وأظهرت نتائج الدراسة أن درجة 100وبلغت عينة الدراسة )

الوالء التنظيمي والرضا الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس جاءت 

اللة إحصائية بين بدرجة مرتفعة، كما لم تجد الدراسة عالقة ذات د

 الوالء التنظيمي والرضا الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس.  

إلى التعرف على درجة ممارسة في دراسته  [38] درادكةكما سعى       

العدالة التنظيمية لدى القادة التربويين. وعلى درجة الوالء التنظيمي 

لدى أعضاء هيئة التدريس بجامعة الطائف. واستخدمت الدراسة 

ملنهج الوصفي التحليلي االرتباطي، وتوصلت الدراسة إلى أن مجال ا

(، وكان في املرتبة 3.87عدالة اإلجراءات حصل على متوسط حسابي )

(، 3.09األولى، بينما حصل مجال عدالة التقييم على متوسط حسابي )

 (.2.73وحصل مجال عدالة التعامل والعالقات على متوسط الحسابي )

هدفت إلى معرفة أثر بعض من عوامل فقد  [25منصور ]دراسة أما      

البيئة الداخلية للمنظمة )الهيكل التنظيمي، الثقافة التنظيمية( على 

( 149الوالء التنظيمي للعاملين في جامعة األقص ى بغزة والبالغ عددهم )

، حيث تم توزيع عينة عشوائية عددها )
 
( استبانة على أفراد 108موظفا

ة، ولقد تم استخدام املنهج الوصفي التحليلي، وكذلك العينة املبحوث

أدوات إحصائية متقدمة الختبار فرضيات الدراسة. ومن أهم النتائج 

التي توصل إليها البحث: وجود تأثير واضح لطبيعة الهيكل التنظيمي 

، على الوالء التنظيمي للموظفين 
 
والثقافة التنظيمية السائدة معا

 اإلداريين في الجامعة.

بعنوان" آثار الوالء التنظيمي على أنماط دراسة  [39أوكتغ ] كما أجرى     

صنع القرار واتخاذه. واستهدفت الدراسة فحص وبيان انعكاسات 

الوالء التنظيمي على أسلوب صنع واتخاذ القرارات التي يتخذها 

العاملون في حياتهم املهنية، واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي، 

( أكاديمي بجامعة إسطنبول، وتوصلت 120على ) وطبقت الدراسة

الدراسة إلى أن للوالء التنظيمي آثار إيجابية على صنع القرار واتخاذه، 

 ألنها تؤدي إلى حالة من العمل والتعاون الجماعي وزيادة الدافعية.

إلى الكشف عن درجة الوالء  [11دراسة الحمداني ]كما هدفت     

التنظيمي لـدى أعـضاء الهيئـات التدريسية في الجامعات الخاصة. وقد 

أشارت نتائج الدراسة إلى أن املتوسط العام لدرجة الوالء للعوامل قد 

( وهي درجة والء عالية، كما بينت النتائج أن هناك عالقة 3.78بلغـت )

د عينة الدراسة، بينما لم تكن بين درجـة الـوالء وسنوات الخبرة ألفرا

هناك عالقة ذات داللة إحصائية تعـود لتأثير متغيرات املؤهل العلمي 

والجامعة )مكان العمل( والجنسية لدرجة الوالء التنظيمـي لدى أفراد 

 عينة الدراسة.

بفحص أثر القيادة األخالقية على نتائج [ 04]  سيريل و جيرندكما قام      

خصوصا الوالء التنظيمي وثقة العاملين في القائد. وقد تم  العاملين،

( موظف باملستويات اإلدارية الوسطى 172تجميع البيانات من )

وكان من نتائج الدراسة وجود  .لشركات تمثل قطاعات مختلفة في ماليزيا

 .القية والوالء التنظيمي للعاملينعالقة معنوية بين سلوك القيادة األخ

استهدفت الدراسة الكشف فقد  [14] وروثمان موسترت دراسةأما     

عن مستوى الوالء التنظيمي لدى أساتذة الجامعات بجنوب أفريقيا، 

ولتحقيق أهداف هذه الدراسة، فقد اعتمدت على قياس مستوى الوالء 

أعضاء هيئة التدريس التنظيمي الذي تتم تطبيقه على عينة من 

بجامعات جنوب أفريقيا تم اختيارهم بالطريقة العشوائية. وقد 

توصلت الدراسة إلى أن املستويات العالية من الضغوط التنظيمية التي 

يشعر بها العاملون في جامعات جنوب إفريقيا تؤدي إلى خفض مستوى 

  والئهم لجامعاتهم

تحديد درجة الوالء استهما في در  [24] اكسون وروثمانواستهدف ج     

التنظيمي لدى معلمي ومعلمات املدارس الثانوية بجنوب أفريقيا، 

واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي، وقامت الدراسة ببناء 

مقياس خاص بالوالء التنظيمي. وتوصلت الدراسة إلى انخفاض مستوى 

ضغوط الوالء التنظيمي للمعلمين تجاه مدارسهم وذلك نتيجة ال

التنظيمية السلبية التي يشعر بها معلمو املرحلة الثانوية في مدارس 

 جنوب إفريقيا.

إلى فحص العالقة بين  [34دراسة براون وجايلور ]في حين هدفت      

الوالء التنظيمي بأبعاده )العاطفي، واملعياري، واملستمر( من جهة، 

السيطرة من جهة أخرى. والرضا الوظيفي والتأثير النفس ي ومركز 

( عضو هيئة تدريس، وقد 106وتكونت عينة الدراسة من عدد )

لقياس الوالء   (Allen and Mayer)استخدم الباحث مقياس آلن وماير

وخلصت الدراسة إلى وجود عالقة إيجابية بين الوالء  .التنظيمي

التنظيمي العاطفي والوالء التنظيمي املعياري، كما أن هناك عالقة 

يجابية ذات داللة إحصائية بين الرضا الوظيفي وكال من الوالء إ

 التنظيمي العاطفي واملعياري، ولم تظهر هذه العالقة مع الوالء املستمر.

 البعد الثاني: دراسات مرتبطة بالقيادة الخادمة

التعرف على درجة ممارسة القيادات  [44دراسة أحمد ]استهدفت      

الجامعية للقيادة الخادمة بجامعة أم القرى لدى موظفات الجامعة 

وعلى مستوى االلتزام التنظيمي لدى عينة منهن. واستخدمت الدراسة 

املنهج الوصفي االرتباطي. وتكون مجتمع الدراسة من موظفات جامعة 

دارات وأقسام موظفة في مختلف إ 844أم القرى البالغ عددهن 

الجامعة. وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها ان درجة ممارسة 

القيادة الخادمة جاءت متوسطة، بينما جاء مستوى االلتزام التنظيمي 

 لدى عينة الدراسة، وكذلك تبين وجود عالقة ارتباطية طردية 
 
مرتفعا
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ات بين ممارسة القيادة الخادمة وبين االلتزام التنظيمي لدى موظف

 جامعة أم القرى.

استهدفت الدراسة الكشف عن العالقة  [54دراسة علي ]كما هدفت      

تبوك للقيادة رفات األقسام األكاديمية بجامعة بين ممارسة رؤساء ومش

الخادمة ودرجة االلتزام التنظيمي ألعضاء هيئة التدريس، واستخدمت 

ك. وتوصلت الدراسة املنهج الوصفي بأسلوبه االرتباطي لتحقيق ذل

الدراسة إل عدة نتائج أهمها أن درجة ممارسة رؤساء ومشرفات 

، كما بمتوسطة للقيادة الخادمة جاءت بدرجةاألقسام األكاديمية 

جاءت درجة االلتزام التنظيمي ألعضاء هيئة التدريس بدرجة كبيرة. كما 

أوضحت الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية في متغير الجنس في 

( لصالح الذكور وال توجد 0.01لقيادة الخادمة عند مستوي )محور ا

 فروق فردية ذات داللة إحصائية في محور التزام التنظيمي. 

إلى بناء نموذج لقياس العالقة  [46دراسة صالح الدين ]بينما سعت      

التعرف على  وذلك من خاللبين القيادة الخادمة والرضا الوظيفي، 

مدى توافر أبعاد القيادة الخادمة لدى مديري املدارس من منظور عينة 

في لدى من املعلمين بلغت في مدينة القاهرة ومدى الرضا الوظي

لنموذج يسهم في  ، وكيف يمكن تفعيل العالقة بينهما وصوالاملعلمين

تحقيق املدرسة الفعالة في مصر من خالل سلسلة من اإلجراءات 

وقد استخم الباحث املنهج الوصفي، وطبق بعض املقاييس  .املقترحة

العروفة ملعرفة واقع القيادة الخادمة وااللتزام التنظيمي لدى أفراد 

الدراسة.وقدمت الدراسة نموذج بنائي مقترح يقيس واقع متغيري 

 دراسة والعالقة بينهما.ال

إلى تطوير مدونة أخالقية  [29دراسة النشاش والكيالني ]وقد سعت     

للقيادة الخدمية في األردن، وقد تكون مجتمع الدراسة من القيادات 

التربوية في األردن، وأظهرت نتائج الدراسة أن القيادات التربوية في األردن 

ة متوسطة، كما حصلت مجاالت تمارس القيادة الخدمية التربوية بدرج

املدونة األخالقية للقيادة الخدمية التربوية في األردن على أهمية عالية، 

 بين متوسطات 
 
كما كشف الدراسة عن تواجد فروق دالة إحصائيا

استجابات القيادات التربوية باملدارس الثانوية ومديريات التربية 

 والتعليم.

العالقة بين ممارسة القيادة الخادمة الدراسة  [10غالي ]كما تناول     

وتحقيق االلتزام التنظيمي للعاملين األكاديميين واإلداريين في جامعات 

قطاع غزة )الجامعة اإلسالمية، جامعة األزهر، جامعة األقص ى، جامعة 

فلسطين(. وكانت من أهم النتائج التي تم التوصل إليها أن درجة ممارسة 

كانت متوسطة في الجامعات محل الدارسة.  املسئولين للقيادة الخادمة

كما بينت النتائج وجود تفاوت في درجة ممارسة املسئولين للقيادة 

 الخادمة من وجهة نظر املبحوثين.

إلى التعرف على دور القيادة الخادمة في  [74دراسة مطر ]وهدفت     

تعزيز سلوكيات املواطنة التنظيمية في عينة من كليات جامعة 

ة. واعتمد الباحثان في دارستهما هذه على املنهج الوصفي القادسي

التحليلي آلراء عينة من رؤساء األقسام وأعضاء هيئة التدريس بلغ 

في ست كليات من أصل إحدى عشرة كلية ضمتها جامعة  278عددهم 

القادسية. وأظهرت الدراسة وجود عالقة تأثير ذات داللة إحصائية بين 

 لوكيات املواطنة التنظيمية.نمط القيادة الخادمة وس

إلى التعرف على مدى ممارسة  فقد هدفت هذه [84دراسة سوق ]أما     

الجامعات املصرية محل الدارسة ألبعاد القيادة الخادمة. وكانت من 

أهم النتائج التي تم التوصل إليها انخفاض مستوى ممارسة القيادة 

% فقط من 45.5الخادمة بالجامعات املصرية محل الدارسة حيث يرى 

م ممارسة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات محل الدارسة أنه يت

القيادة الخادمة بتلك الجامعات وهي نسبة منخفضة، فضال عن أن 

% من أعضاء هيئة التدريس بهذه الجامعات يرون أنه ال يوجد 34.4

% من أعضاء هيئة التدريس 20.1ممارسة للقيادة الخادمة، والباقي 

 بهذه الجامعات ال يدركون مفهوم القيادة الخادمة. 

بعنوان "تأثير القيادة الخادمة تجاه االلتزام ة دراس [49جو ]وأجرى     

وهدفت الدارسة إلى فحص  ،التنظيمي: الدور الوسيط للثقة في القادة"

الثقة في القائد كوسيط بين القيادة الخادمة وااللتزام التنظيمي في 

مؤسسة عاملة في مجال  30بعض املؤسسات املاليزية والتي بلغ عددها 

ي قد تم اختيارها بشكل عشوائي من دليل الشركات السوق املاليزية، والت

من موظفي تلك  400واملواقع االلكترونية. وتم تطبيق استبانة على عدد 

املؤسسات. وتوصلت الدارسة إلى وجود مستوى عال من االلتزام 

التنظيمي من جانب املوظفين باملؤسسات املستهدفة، كما توصلت 

 إلى أن هناك عالقة ط
 
ردية وقوية بين القيادة الخادمة الدراسة أيضا

 وااللتزام التنظيمي.

بعنوان "العالقة بين القيادة الخادمة بدراسة  [05راملي و ديزا  ] قامو     

وااللتزام التنظيمي: من وجهة نظر ماليزية" وهدفت الدارسة إلى 

استكشاف العالقة بين القيادة الخادمة وااللتزام التنظيمي بين 

موظف 200ن في ماليزيا. وتكونت عينة الدراسة من عدد العاملين البالغي

وموظفة في القطاع العام، وتم اختيارهم بشكل عشوائي. وتوصلت 

الدراسة إلى عدة نتائج أهمها وجود عالقة ارتباط طردية موجبة بين 

القيادة الخادمة وااللتزام التنظيمي، كما وأظهرت النتائج وجود عالقة 

أبعاد القيادة الخادمة الثمانية وااللتزام  ارتباط طردية موجبة بين

 التنظيمي.

بعنوان" تأثير القيادة الخادمة على ثقة بدراسة  [15شينمونا ]كما قام     

املوظف بالقائد وعلى مستوى االلتزام التنظيمي". وهدفت الدارسة إلى 

اختبار ثالث فرضيات: أثر القيادة الخادمة على ثقة املوظفين 

ر ثقة املوظفين برؤسائهم على االلتزام التنظيمي، وأثر برؤسائهم، وأث

القيادة الخادمة على االلتزام التنظيمي. وقد تم تطبيق الدارسة على 

موظفي منطقة شاربفيل في مقاطعة غوتنغ بجنوب أفريقيا، وقد بلغ 

. وأظهرت نتائج الدارسة وجود ارتباط إيجابي ذا  150عددهم 
 
موظفا

 قيادة الخادمة وثقة املوظفين برؤسائهم في العمل.داللة إحصائية بين ال

بعنوان " تأثير القيادة الخادمة على دراسة  [25هارويكي ] كما أجرى     

ثقافة املنظمة وااللتزام التنظيمي وسلوك املواطنة التنظيمي واألداء 

الوظيفي" واستهدفت الدراسة التعرف على أثر القيادة الخادمة على 

ة وااللتزام التنظيمي وسلوك املواطنة التنظيمية وأداء الثقافة التنظيمي

العاملين، وطبقت الدارسة على املوظفين والعاملين في التعاونيات 
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.  249بمقاطعة جاوة الشرقية بإندونيسيا وقد بلغ عددهم 
 
موظفا

وتوصلت الدارسة إلى وجود عالقة ارتباط إيجابية بين القيادة الخادمة 

 يمية وااللتزام التنظيمي وأداء العاملين.وكل من الثقافة التنظ

تحديد أثر  [12دراسة عبد الرسول وعبد السادة ]واستهدفت      

خصائص القيادة الخادمة في تعزيز ثقة املرؤوسين بالقائد، وقد تم 

اختيار أعضاء الكادر التدريس ي في كلية اإلدارة واالقتصاد كعينة 

، وباستخدام استمارة االستبانة املصممة ( 80للدراسة وبلغت )
 
تدريسيا

في ضوء دراسات سابقة، تم صياغة مقياس واختباره من خالل األدوات 

 تم اختبار الفرضيات لتحديد أثر خصائص القيادة 
 
السيكومترية. أيضا

 .الخادمة على ثقة املرؤوسين باستخدام نمذجة املعادلة الهيكلية

قة أثر وارتباط بين خصائص القيادة وتوصلت الدراسة إلى وجود عال

الخادمة والثقة بالقيادة مما يعني إن توجه القائد لتلبية حاجات 

العاملين، ممكن أن يسهم في تعزيز ثقة العاملين بمقدراته ومعارفه في 

 .إنجاح القسم

إلى شرح ماهية وفلسفة وأبعاد القيادة  [27دراسة ندا ]كما سعت     

 توضيح خصائص القائد الخادم ومدى الخادمة في الجامعة، 
 
وأيضا

ارتباط تلك الخصائص وانطباقها على املشرف األكاديمي بالجامعة، 

واعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي، وتوصلت الدراسة إلى انطباق 

بعض خصائص القيادة الخادمة على املشرفين األكاديميين، كذلك 

الكلية على مدى توافر توصلت الدراسة إلى عدم وجود تأثير ملتغير 

خصائص القيادة الخادمة لدى املشرفين األكاديميين من أعضاء هيئة 

 .التدريس

إلى التعرف على درجة ممارسة عمداء في دراسته  [35الديرية ]وهدف     

كليات التربية في الجامعات األردنية للقيادة الخادمة من وجهة نظر 

وظيفي، وتكونت عينة أعضاء هيئة التدريس وعالقتها برضاهم ال

عضو هيئة تدريس تم اختيارهم بالطريقة الطبقية  189الدراسة من 

العشوائية، وتوصلت الدارسة إلى أن عمداء كليات التربية في الجامعات 

األردنية يمارسون القيادة الخادمة بدرجة متوسطة من وجهة نظر 

تباطية أعضاء هيئة التدريس، كما توصلت الدارسة إلى وجود عالقة ار 

إيجابية ذات داللة إحصائية بين درجة ممارسة عمداء كليات التربية 

 للقيادة الخادمة والرضا الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس.

أثر نمط القيادة الخادمة  دراسة هدفت معرفة [45سيريت ]كما قدم      

على االلتزام التنظيمي لدى املعلمين في املدارس األساسية في تركيا، 

 ومعلمة من العاملين في  563ت عينة الدراسة من عدد وتكون
 
معلما

املدارس االبتدائية بمدينة دوزجي التركية. وتوصلت الدراسة إلى عدة 

نتائج أهمها وجود عالقة ارتباط موجبة بين ممارسة القيادة الخادمة 

ملديري املدارس وبين االلتزام التنظيمي لدى املعلمين، كما كشفت 

عاد القيادة الخادمة األكثر تأثير لدى املعلمين وهي الدراسة عن أب

 .)تقدير املوظفين، تطوير املوظفين، واالهتمام باملوظفين(

تحليل خصائص وسمات القيادة  [55دراسة هايتي ]كما استهدفت     

وقد  .العملية لقادة املدارس الخاصة الخادمة، ومقارنتها باملمارسات

تمثلت خصائص القائد الخادم التي تناولتها الدراسة في اإلنصات 

والتعاطف وااللتحام مع اآلخرين واإلشراف وصياغة املفاهيم فضال عن 

الوعي واإلقناع والرؤية االستراتيجية وااللتزام بتنمية اآلخرين باإلضافة 

عداد ولتحقيق أهداف الدراسة، فقد تم إ .إلى االلتزام ببناء املجتمع

استبانة ذات أسئلة مفتوحة وأخرى ذات أسئلة مغلقة. وتوصلت 

الدراسة إلى عدة نتائج أهمها توافر بعض خصائص القيادة الخادمة 

بدرجة ضعيفة لدى قادة املدارس الخاصة مثل االستماع لآلخرين 

والتعاطف معهم واالهتمام بآرائهم واإلقناع وااللتزام ببناء املجتمع 

 .ية اآلخرينوااللتزام بتنم

إلى تعرف درجة ممارسة مديري  [56دراسة أبو تينة وآخرون ]وهدفت     

ومديرات بعض املدارس األردنية للقيادة الخادمة، من وجهة نظر 

. وقد توصلت 
 
املديرين أنفسهم ومن وجهة نظر املعلمين واملعلمات أيضا

بدرجة  الدراسة إلى أن املديرين واملديرات يمارسون القيادة الخادمة

عالية من وجهة نظرهم، وبدرجة متوسطة من وجهة نظر املعلمين 

واملعلمات. كما كشفت الدراسة عن عدم توفر داللة إحصائية ألثر 

النوع أو املرحلة الدراسية أو املؤهل العلمي للمعلمين واملعلمات فى 

 إدراكهم لواقع ممارسة مديريهم ومديراتهم للقيادة الخادمة.

الوقوف على مدى نجاح  دراستهاستهدفت فقد  [75ن ]ستيفاأما     

نموذج القيادة الخادمة في قيادة املؤسسات التعليمية الحكومية، 

كذلك سعت الدراسة توضيح ما إذا كانت هناك فروق ذات داللة 

إحصائية بين مديري املؤسسات التعليمية وبين تطبيقهم ألبعاد القيادة 

لطريقة الخادمة. واعتمدت الدراسة على املنهج شبه التجريبي وعلى ا

املزدوجة لقياس مدى نجاح مديري املدارس في تطبيق أبعاد القيادة 

الخادمة. وقد أظهرت الدراسة أن املديرين لديهم فجوة كبيرة في تطبيق 

 بعدي القيادة الخادمة "التواضع" و"خدمة اآلخرين ". 

توضيح العالقة االرتباطية بين بين  سعت إلى دراسة [5باتيسون ]نفذ و     

دة الخادمة ملديري املدارس الثانوية ذات اإلنجاز املرتفع القيا

 ملا تسفر عنه االمتحانات 
 
واملنخفض والتحصيل العلمي للطالب طبقا

، واألحياء، واللغة اإلنجليزية الثانية. 1النهائية في مقررات الجبر 

واعتمدت الدراسة على األسلوب الكمي والكيفي في جمع البيانات 

( معلما ومعلمة موجودين في 70الخادمة من خالل )الخاصة بالقيادة 

خمس مدارس ذات اإلنجاز املرتفع، وخمس مدارس ذات اإلنجاز 

. وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج 2010املنخفض خالل خريف عام 

أهمها وجود فروق ذات داللة إحصائية بين مديري املدارس ذات اإلنجاز 

قيادة الخادمة هما: التواضع املرتفع واملنخفض في اثنين من صفات ال

 والروية.

توضيح ماهية مدخل القيادة الخادمة إلى  [85سبيرز ] كما سعى    

والتأكيد على أن هذا املدخل يعتبر ثورة هادئة في مجال القيادة، كما 

أوضحت الدراسة خصائص القيادة الخادمة والتي تمثلت في اإلنصات 

واإلشراف وصياغة املفاهيم فضال عن والتعاطف وااللتحام مع اآلخرين 

الوعي واإلقناع والرؤية االستراتيجية وااللتزام بتنمية اآلخرين وبناء 

وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها أن القائد الخادم يرى  .املجتمع

 
 
نفسه في املقام األول، خادما لآلخرين، كما أشارت نتائج الدراسة أيضا

 .ك أثارا مميزة له في مؤسسته التي يقوم بإدارتهاإلى أن القائد الخادم يتر 
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سعت إلى تقديم إطار متكامل فقد  [59] دراسة باربوتو و ويلأما     

للقيادة الخادمة مستمد من مراجعة األدبيات التربوية املختلفة. وقد 

قامت الدراسة باالعتماد على عدة أبعاد للقيادة الخادمة منها: التالحم، 

والتعاطف، واالستماع، واإلقناع، والوعي، والتصور، الدعوة، 

واإلشراف، والنمو، والبصيرة واملساهمة في بناء املجتمع. واعتمدت 

الدراسة على املنهج الكمي، وتوصلت الدراسة إلى أن أبعاد القيادة 

الخادمة وهي: الدعوة لإليثار، والتالحم العاطفي، والتخطيط املقنع، 

تنظيمية، لها عالقات ارتباطية قوية مع القيادة والحكمة، والرعاية ال

 التحويلية.

[ توضيح العالقة االرتباطية بين مناخ البيئة 06] دراسة بالكوهدفت     

 سعت الدراسة إلى تحديد ما 
 
التعليمية وأبعاد القيادة الخادمة، وأيضا

إذا كانت هناك عالقة بين ممارسة مديري املدارس واملعلمين للقيادة 

قامت الدراسة  .دمة وتصور املديرين واملعلمين للمناخ املدرس يالخا

باستخدام األسلوب املختلط لتصميم البحوث، لقياس مدى ارتباط 

مقياس القيادة الخادمة مع مقياس املناخ املدرس ي، وكشفت نتائج 

الدراسة عن وجود عالقة إيجابية بين املناخ املدرس ي وأبعاد القيادة 

 الخادمة.

هدفت إلى فحص العالقة بين ممارسة دراسة  [16دريري ]جرى كما أ    

القيادة الخادمة وتحقيق الرضا الوظيفي وااللتزام التنظيمي في 

يات املتحدة األمريكية. وتكونت عينة الجامعات الغير تقليدية بالوال 

أكاديمي من العاملين بتلك الجامعات، وأظهرت نتائج  179الدارسة من 

ة ارتباط قوية بين القيادة الخادمة والرضا الوظيفي الدراسة وجود عالق

لدى العاملين في الجامعات سواء من العقود الدائمة أو ممن يعملون 

بنظام الساعة، كما كشفت الدراسة عن وجود عالقة ارتباطية سالبة 

 بين القيادة الخادمة وااللتزام التنظيمي. 

 تعقيب على الدراسات السابقة

لشبه واالختالف بين الدراسات يمكن توضيح أوجه ا

 السابقة والدراسة الحالية فى اآلتى:

تتشابه الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية فى تناولها ملفاهيم  .1

الوالء التنظيمي والقيادة الخادمة من حيث األهمية واألبعاد، كما 

 واإلدارية.تتشابه معها فى تركيزها على فئة القيادات األكاديمية 

تختلف الدراسة القائمة عن غيرها من الدراسات السابقة فى أنها  .2

قامت برصد العالقة االرتباطية بين أبعاد القيادة الجامعية 

 عن وضع تصور مقترح لرفع 
 
الخادمة وبين الوالء التنظيمي، فضال

درجة الوالء التنظيمي لدى أعضاء هيئة التدريس بالجامعات 

 .بعاد القيادة الجامعية الخادمةالسعودية فى ضوء أ

استفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة فى إيضاح  .3

بعض املحاور املرتبطة باإلطار النظرى للدراسة وخاصة تلك 

 من الدراسات 
 
املرتبطة بالوالء التنظيمي، كما تم االستفادة أيضا

 السابقة فى بناء بعض العبارات املمتضمنة بأداة الدراسة.

 منهج الدراسة وإجراءاتها.4

 منهج الدراسة:.أ

 ألهداف
 
 املنهجب باالستعانة الباحث قام الدراسة تحقيقا

 القضية يسعى إلى تحليل والذي ،االرتباطيبشقيه املسحي و  الوصفي

وف على العالقات بين أجزائها وتحديد أبعادها والوق ،املستهدف دراستها

 املختلفة.

  الدراسةوعينة مجتمع ب.

تكون مجتمع الدراسة من جميع أعضاء هيئة التدريس بالجامعات     

وجامعة  فيصلوجامعة امللك  م القرى أمحل الدراسة، وهي جامعات 

أستاذ ، مشاركأستاذ ، ، والذين هم على درجة )أستاذمير سطاماأل 

 [.62( على التوالي ]1077، 1043، 2467مساعد(، والبالغ عددهم ) 

تم استخدام جدول كريس ومورقان لتحديد عينة الدراسة في  وقد    

وفيما يلي توزيع أفراد كل جامعة من الجامعات الثالث محل الدراسة، 

 مجتمع وعينة الدراسة:

 1جدول 

 توزيع أفراد مجتمع وعينة الدراسة  

   

وبــــاســــــــــــتقراء البيــــانــــات املــــدرجــــة بــــالجــــدول الســـــــــــــــابق يتضــــــــــــح ان عــــدد 

مســــــــــــتجيبــا  887االســــــــــــتجــابــات العــائــدة بعــد تطبيق الــدراســـــــــــــة قــد  بلغ 

، % 79يمثلون بذلك " أفراد الدراســـــــــة "، كما بلغت نســـــــــبة االســـــــــتجابة 

 . على نتائجها فى التحليل اإلحصائىوهى نسبة جيدة يمكن االعتماد 

 الدراسة.أداة ج

الدراسة الحالية فى االستبانة التى تهدف إلى  أداة تنحصر

 الوقوف على درجة الوالء التنظيمي 

في الجامعات السعودية، وكذلك تحديد مدى  عضاء هيئة التدريسأل 

توفر أبعاد القيادة الجامعية الخادمة لدى القيادات األكاديمية 

  ،أعضاء هيئة التدريسبالجامعات السعودية من وجهة نظر 
 
وأيضا

التعرف على العالقة االرتباطية بين أبعاد القيادة الجامعية الخادمة 

بالجامعات  ئة التدريسأعضاء هيودرجة الوالء التنظيمى لدى 

 السعودية.

 

 عدد االستجابات عينة الدراسة املجتمع األصلى الجـــــامـعـة      

 239 331 2467 أم القرى 

 223 278 1043 فيصل امللك

 235 278 1077 األمير سطام

 697 887 4587 املجموع
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 الخصائص السيكومترية لالستبانة:

 :االستبانة صدق

 :أداة الدراسة من خالل صدق من التحقق تم

 الظاهري( )الصدقاملحكمين  صدق .1

 من مجموعة على األولية االستبانة عرضقام الباحث ب

وذلك لتحكيمها  ،والعربية خبراء اإلدارة التربوية في الجامعات السعودية

حتى املحكمين القيام بكافة تعديالت  تم وقد عباراتها،وإبداء آرائهم في 

 الصورة النهائية لها. في االستبانة تخرج

  الداخلي: االتساق صدق .2

 خاللمن  الداخلي االتساقصدق  حسابقام الباحث ب

 االستبانة، أبعاد عبارات من عبارة كل االرتباط بين معامالت حساب

 : فيما يليذلك  إيضاحويمكن  نفسه، للبعد الكلية والدرجة

  2جدول 

  .املنتمية إليه والبعدمعامالت االرتباط بين عبارات االستبانة 

 قيمة معامل االرتباط ةـالسعوديات ــفي الجامع ألعضــاء هيئـــة التـدريسي ـوالء التنظيمــة الـــدرجالجزء األول: م

 0.825 اآلخرين. أمام عنها التحدث عند لجامعتي مشرقة صورة أقدم 1

 0.638 أرغب باالستمرار في عملي حتى مع وجود عروض عمل أفضل في مكان آخر. 2

 0.855 أتقبل أى عمل  أكلف به في جامعتي من منطلق التزامي بواجباتي. 3

 0.616 عاطفي تجاه الجامعة التي أعمل بها.أشعر بارتباط  4

 0.756 أقدر فضل جامعتي علَي بصقتى أحد منسوبيها . 5

 0.835 أرغب فى قضاء ما تبقى من حياتي املهنية في الجامعة التي أعمل بها 6

 0.864 أعتبر نجاحي فى جامعتي جزء من نجاحي املنهي. 7

 0.690 باملقارنة مع جامعات أخرى.أرى بأن بيئة العمل فى جامعتي أفضل  8

 0.815 أهتم بتطور وتقدم جامعتي عن غيرها.  9

 0.813 أنظر إلى املشكالت التي تواجه جامعتي على أنها جزء من مشكالتي الشخصية. 10

 ةـات السعوديـبالجامعة ـادات االكاديميـة لدى القيـة الخادمـادة الجامعيـاد القيـر أبعـدى توفـي: مـزء الثانـالج

 قيمة معامل االرتباط ى م اإلدار ـد األول: التنظيــــــــالبع م

 0.737  الجامعة.األكاديمي فهم عميق لرؤية ورسالة وأهداف  يمتلك القائد 1

 0.814 يستطيع القائد األكاديمي حل مشكالت العمل بأفكار جديدة ومبتكرة . 2

 0.530 األكاديمي الحجج القوية إلقناع تابعيه بأداء عمل معين.يمتلك  القائد  3

 0.512 يتوقع القائد العواقب املختلفة للقرارات اإلدارية الصادرة عنه. 4

5  
 
 ومتأهبا

 
 0.808 ملا سيحدث ملؤسسته فى املستقبل. يعتبر القائد مستعدا

 قيمة معامل االرتباط ارـــــــــــــــد الثاني: اإليثــــــــــــالبع

 0.764 يقوم القائد األكاديمي بالتضحية بحاجاته الشخصية من أجل تحقيق احتياجات تابعيه. 1

 0.827 يضع  القائد األكاديمي اهتمامات تابعية في مقدمة أولوياته. 2

 0.636 إنسانية.مسؤولية  بأنها اآلخرين خدمة ينظر القائد األكاديمي إلى 3

 0.852  معه.يهتم القائد األكاديمي بالراحة الجسدية للعاملين  4

 من أجل الدفاع عن  5
 
 كبيرا

 
 0.616  مرؤوسيه.يبذل القائد األكاديمي جهدا

 قيمة معامل االرتباط نـــــــد الثالث : التمكيــــــــــــــــــــالبع

 0.835  الصعبة.املواقف  التعامل معاألكاديمي للمرؤوسين حرية  يتيح القائد 1

 0.756 يمنح  القائد األكاديمي بعض مرؤوسيه الصالحيات الضرورية لتنفيذ العمل. 2

 0.720 يأخذ القائد األكاديمي بالرؤى الشخصية لتابعيه فيما يتعلق بتنفيذ املهام املختلفة.  3

 0.801 يشجع القائد األكاديمي بعض تابعيه على ممارسة بعض األدوار القيادية. 4

 0.729 يوفر القائد األكاديمي لكافة العاملين معه فرص التطور الوظيفي . 5

 قيمة معامل االرتباط فـــــــــــد الرابع : التعاطــــــــــــــالبع

 0.689 يصفح القائد األكاديمي عن اآلخرين عند ارتكابهم خطأ ما. 1

 0.727  كانت.وإمكانات اآلخرين مهما  األكاديمي قدراتيتقبل القائد  2

 0.805  معه.يهتم القائد األكاديمي باملصالح الشخصية للعاملين  3

 0.864 يعمل القائد األكاديمي على عدم تحميل العاملين معه مسؤوليات فوق طاقتهم. 4
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 قيمة معامل االرتباط ةـالسعوديات ــفي الجامع ألعضــاء هيئـــة التـدريسي ـوالء التنظيمــة الـــدرجالجزء األول: م

 0.800 يصغي القائد األكاديمي آلراء ومقترحات تابعيه بكل شغف واهتمام . 5

ـــالبع م ـــ ـــ ـــــد الخــ ـــامس: بنـ ـــ ـــ ـــاء املجتمــ ـــ ـــ  قيمة معامل االرتباط عـ

 0.813 يسهم  القائد األكاديمي بأدوار إيجابية مرتبطة بمستقبل مجتمعه . 1

 0.834 يحفز القائد األكاديمي تابعيه على املشاركة الجادة فى تنمية املجتمع. 2

 لتقدم املجتمع وتطوره.يشجع القائد األكاديمي  تابعيه على أن يكون لهم  3
 
 كبيرا

 
 0.812 حلما

 بمشكالت املجتمع واحتياجاته. 4
 
 ملموسا

 
 0.895 ُيظهر القائد األكاديمي اهتماما

 0.765 يحرص القائد األكاديمي على توظيف األنشطة الجامعية فى خدمة مجتمعه. 5

قيم معـــامالت االرتبـــاط مرتفعـــة  كـــافـــةأن  2رقم من الجـــدول  يتبين

 مما يدل على االتساق الداخلى لالستبانة.ودالة 

  قيمة  علىمدي تأثير كل عبارة  الباحثسجل  :االستبانةثبات 

 أو 
 
،معامل الثبات سواء  ارتفاعا

 
وذلك عن طريق استخراج  انخفاضا

ويوضح الجدول  ،Cronbach Alphaسلسلة من معامالت ألفا كرونباخ 

   االستبانة.التالى قيم معامل ألفا لثبات 

 3جدول 

 االستبانة.قيم معامل ألفا لثبات 

 معامل ألفا البنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

 0.861 التدريسية في الجامعات السعودية الجزء األول: درجة الوالء التنظيمي ألعضاء الهيئة

 معامل ألفا الجزء الثاني: مدى توفر أبعاد القيادة الجامعية الخادمة لدى القيادات االكاديمية بالجامعات السعودية

 0.769 البعد األول: التنظيم اإلداري 

 0.790 البعد الثاني: اإليثار

 0.788 البعد الثالث : التمكين

 0.805 البعد الرابع : التعاطف

 0.755 البعد الخامس: بناء املجتمع

يم معـامالت الثبـات عـاليـة ممـا ( أن جميع ق3يتضــــــــــــح من جـدول )

   االستبانة.على ثبات يدل 

  االستبانة:تطبيق 

تم التــأكــد من أخــذت االســــــــــــتبــانــة شــــــــــــكلهــا النهــائى و  بعــد أن

وذلك خالل شـهرى  ،طبقت على أفراد عينة الدراسـة وثباتها،صـدقها 

ــــــــــــــــ(، وقام الباحث 1437/1438)رجب وشـــــعبان من العام الجامعي  هـ

 بمتابعة أفراد العينة وجمع االستبانات. 

 

وقــد تم اســــــــــــتخــدام مقيــاس ليكــارت الثال ى التــالى، لتحــديــد 

 إذا كانت االستجابة هى 
 
إحدى استجابات أعضاء هيئة التدريس، فمثال

، ضـــــــــــعيفة ( –متوســـــــــــطة  –مثل متوفرة بدرجة ) كبيرة ؛ثالث اختيارات

( : وتكون قيمة املتوســــــــط املرجح 1،  2،  3القيم في صــــــــورة أوزان ) فإن 

:املعبر عن استجابات أفراد الدراسة كالتالي

 4جدول 

 مفتاح تحليل االستجابات

 االستجابة املتوسط املرجح

 بدرجة كبيرةموافق  1.66  إلى  1من 

 موافق إلى حد ما 2.33إلى   1.67من 

 غير موافق 3إلى    2.34من                                     

 ومناقشتها الدراسةنتائج  -5

 يتم عرض نتائج الدراسة امليدانية على النحو التالى:

درجة الوالء  االستبانة:جزء األول من النتائج الخاصة بال ❖

 الجامعات السعودية.في  هيئة التدريسالتنظيمي ألعضاء 

يدور هذا الجزء حول تحديد درجة الوالء التنظيمي لدى 

أعضاء هيئة التدريس بالجامعات محل الدراسة، والجدول التالى يوضح 

استجابات أعضاء هيئة التدريس من أفراد الدراسة حول درجة الوالء 

 التنظيمي لديهم. 
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 5جدول 

 التدريس حول درجة والئهم التنظيمياستجابات أعضاء هيئة 

ـــــارة م ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ االنحراف  العبــ

 املعياري 

املتوسط 

 املرجح

 الترتيب الدرجة

 6 كبيرة 2.34 0.543 اآلخرين. أمام عنها التحدث عند لجامعتي مشرقة صورة أقدم 1

 7 متوسطة 2.17 0.518 مكان آخر.أرغب باالستمرار في عملي حتى مع وجود عروض عمل أفضل في  2

 4 كبيرة 2.54 0.546 أتقبل أى عمل  أكلف به في جامعتي من منطلق التزامي بواجباتي. 3

 3 كبيرة 2.61 0.596 أشعر بارتباط عاطفي تجاه الجامعة التي أعمل بها. 4

 1 كبيرة 2.70 0.458 أقدر فضل جامعتي علَي بصقتى أحد منسوبيها . 5

 5 كبيرة 2.53 0.606 قضاء ما تبقى من حياتي املهنية في الجامعة التي أعمل بهاأرغب فى  6

 8 متوسطة 2.14 0.759 أعتبر نجاحي فى جامعتي جزء من نجاحي املنهي. 7

 10 متوسطة 1.96 0.698 أرى بأن بيئة العمل فى جامعتي أفضل باملقارنة مع جامعات أخرى. 8

 2 كبيرة 2.64 0.591 أهتم بتطور وتقدم جامعتي عن غيرها.  9

 9 متوسطة 2.06 0.726 أنظر إلى املشكالت التي تواجه جامعتي على أنها جزء من مشكالتي الشخصية. 10

 (2.37املتوسط العام للبعد ) 

 

يتضح من الجدول السابق أن املتوسط الحسابى 

( وهو يقع فى 2.37الستجابات أفراد الدراسة عن هذا البعد قد بلغ ) 

 ملفتاح التصحيح ، مما يدل على أن معظم 
 
املستوى )موافق( طبقا

عبارات هذا املحور قد حظيت على درجات عالية من وجهة نظر أفراد 

ود ارتباط ووالء تنظيمي ألفراد وجولعل فى ذلك تاكيد على الدراسة، 

الدراسة بالجامعات التى ينتمون إليها ، ولكن بالرغم من وجود هذا 

االرتباط إال أن هناك بعض العبارات التى حصلت على درجات 

متوسطة، وهى تلك التى تحتاج إلى أن نقف عندها  ونقوم بتحليلها 

 ودراستها وهى على الترتيب: 

الستمرار في عملي حتى مع وجود عروض ( أرغب با2العبارة رقم ) -1

 عمل أفضل في مكان آخر.

 ( أعتبر نجاحي فى جامعتي جزء من نجاحي املنهي.7العبارة رقم ) -2

( أنظر إلى املشكالت التي تواجه جامعتي على أنها 10العبارة رقم ) -3

 جزء من مشكالتي الشخصية.

باملقارنة مع ( أرى بأن بيئة العمل فى جامعتي أفضل 8العبارة رقم ) -4

 جامعات أخرى.

وجميع هذه العبارات حصلت على متوسطات حسابية 

 ملفتاح تصحيح ليكارت تقع جميعها 2.17، 1.96تتراوح بين )
 
( وهي طبقا

فى املستوى )موافق إلى حد ما(، األمر الذي يفرض على القيادات 

األكاديمية بالجامعات السعودية )املستهدفة فى هذه الدراسة( ضرورة 

االهتمام بمضامين تلك العبارات وما احتوته من احتياجات سواء كانت 

ضمنية أو صريحة، وذلك من خالل البحث عن مداخل إدارية جديدة 

تلبي كل هذه االحتياجات، وتسعى إلى تقديم خدمات جديدة؛ شريطة 

أن تكون خدمات غير تقليدية وتتناسب مع الرغبات املختلفة ألعضاء 

[ والتي 35تفق هذه النتيجة مع دراسة عبدالفتاح ]هيئة التدريس. وت

أظهرت أن درجة تطبيق الوالء التنظيمي من قبل إدارة السنة 

التحضيرية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس جاءت بدرجة 

 .متوسطة

النتائج الخاصة بالجزء الثاني من االستبانة: مدى توفر أبعاد  ❖

االكاديمية  القيادة الجامعية الخادمة لدى القيادات

 بالجامعات السعودية:

يأتي هذا الجزء للتعرف على مدى توفر أبعاد القيادة الجامعية 

الخادمة لدى القيادات االكاديمية بالجامعات السعودية، وفيما يلي 

 الستجابات أفراد الدراسة حول كل بعد من أبعاد هذا الجزء.
 
 توضيحا

 :نتائج املقارنة بين األبعاد الخمسة  

يوضح الجدول التالي الفروق بين املتوسطات املرجحة لتوجهات 

 . أبعاد القيادة الجامعية الخادمةأفراد الدراسة نحو 

 نتائج املقارنة بين األبعاد الخمسة  6جدول 

 الترتيب الدرجة املتوسط الحسابي األبعـــــــــــــــــــاد م

 4 متوسطة 2.01 البعد األول : التنظيم اإلداري  1

 3 متوسطة 2.15 البعد الثاني : اإليثار 2

 5 متوسطة 1.93 البعد الثالث : التمكين 3

 2 متوسطة 2.18 البعد الرابع : التعاطف 4

 1 متوسطة 2.22 البعد الخامس : بناء املجتمع 5
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يتضح من الجدول السابق بعد مقارنة استجابات أفراد الدراسة 

ككل على األبعاد الخمسة، أنها حصلت على متوسطات مرجحة تتراوح 

 ( بين أدنى وأعلى متوسط مرجح،  22. 2، 1.93بين )
 
وجميعها تقع طبقا

موافق إلى حد ما(، وهذا ح فى املستوى )ملفتاح ليكارت الثال ي للتصحي

يعنى أن القيادات األكاديمية بالجامعات السعودية )محل الدراسة( 

يمارسون أبعاد القيادة الجامعية الخادمة بدرجة متوسطة، كما يتضح 

 أن بعد )بناء املجتمع( كأحد ابعاد القيادة الج
 
امعية الخادمة قد أيضا

ى الترتيب حصل على الترتيب االول من وجهة نظر أفراد الدراسة ، يليه ف

، ثم جاء بعد ) اإليثار ( فى الترتيب الثالث، وفى الثاني بعد ) التعاطف(

 فى التريب الخامس جاء الترتيب الرابع جاء بعد )التنظيم اإلداري( وأخ
 
يرا

لى حاجة القيادات األكاديمية إلى (. ولعل فى ذلك إشارة إبعد )التمكين

 تنمية كافة املهارات املرتبطة بكل بعد من هذه األبعاد.

وتتفق هذه النتيجة مع نتائج العديد من الدراسات؛ منها دراسة 

والتي توصلت إلى ان درجة ممارسة القيادات الجامعية [ 44أحمد ]

 دراسة )النشا
 
ش؛ للقيادة الخادمة جاءت بدرجة متوسطة. وأيضا

أظهرت نتائجها أن القيادات التربوية تمارس [ والتي 29والكيالني ]

القيادة الخدمية التربوية بدرجة متوسطة. كذلك أظهرت دراسة غالي 

أن درجة ممارسة املسئولين للقيادة الخادمة كانت متوسطة في  [10]

الجامعات محل الدارسة. ومن ناحية أخرى أوضحت دراسة الديرية 

ء كليات التربية في الجامعات األردنية يمارسون القيادة [ أن عمدا53]

 الخادمة بدرجة متوسطة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس.

 النتائج املرتبطة بالبعد األول: التنظيم اإلداري: -أ

ويوضح الجدول التالي استجابات أفراد الدراسة حول هذا البعد:

 7جدول 

 استجابات أعضاء هيئة التدريس حول بعد التنظيم اإلداري  

 الترتيب الدرجة املتوسط املرجح االنحراف املعياري  العبــــــــــــــــــــــــــــــارة م

 2 متوسطة 2.16 0.511 يمتلك القائد األكاديمي فهم عميق لرؤية ورسالة وأهداف الجامعة.  1

 5 متوسطة 1.96 0.698 يستطيع القائد األكاديمي حل مشكالت العمل بأفكار جديدة ومبتكرة . 2

 1 متوسطة 2.17 0.670 يمتلك  القائد األكاديمي الحجج القوية إلقناع تابعيه بأداء عمل معين. 3

 3 متوسطة 2.14 0.759 يتوقع القائد العواقب املختلفة للقرارات اإلدارية الصادرة عنه. 4

 ملا سيحدث ملؤسسته فى املستقبل. 5
 
 ومتأهبا

 
 4 متوسطة 2.06 0.726 يعتبر القائد مستعدا

 (   درجة متوسطة2.01املتوسط العام للبعد )  

يتضح من الجدول السابق أن املتوسط الحسابى 

الستجابات أفراد الدراسة من أعضاء هيئة التدريس عن هذا البعد قد 

 ملفتاح التصحيح 2.01بلغ )
 
( وهو يقع فى املستوى  موافق إلى حد ما طبقا

، مما يدل على أن كافة عبارات هذا املحور قد حظيت على موافقة 

وبما يعنى أن القيادات االكاديمية متوسطة من أفراد الدراسة 

يقومون باملمارسة الفعلية لبعد  –بالجامعات السعودية محل الدراسة 

بدرجة متوسطة ،   –كأحد أبعاد القيادة الخادمة -التنظيم اإلداري 

ضوء تمسك كثير من القيادات األكاديمية ببعض تفسير ذلك فى  ويمكن

 فى ضوء 
 
األساليب التقليدية فى اإلدارة والتى لم تعد صالحة تماما

التطورات الحادثة، مما يفرض ضرورة البدء بتدريب القيادات 

 األكاديمية فى هذا البعد . 

والتي توصلت إلى عدة  [55وتتفق هذه النتيجة مع دراسة هايتي ]

توافر بعض خصائص القيادة الخادمة بدرجة ضعيفة لدى  نتائج أهمها

قادة املدارس الخاصة مثل االستماع لآلخرين والتعاطف معهم 

واالهتمام بآرائهم والتنظيم واإلقناع وااللتزام ببناء املجتمع وااللتزام 

 .بتنمية اآلخرين

 أن املتوسطات الحسابية لعبارات هذا البعد قد 
 
كما يتضح أيضا

  ( بين أدنى وأعلى متوسط حسابى ، 2.17-1.96ين )تراوحت ب

( والتى نصها " يمتلك  القائد األكاديمي 3وقد حصلت العبارة رقم )

على أعلى متوسط  -الحجج القوية إلقناع تابعيه بأداء عمل معين " 

(، ويمكن تفسير ذلك فى ضوء 2.17حسابي بين عبارات هذا البعد وهو )

فى التعامل مع غالبية الجنسيات نتيجة خبرة القيادات األكاديمية 

احتكاكهم املباشر معهم سواء فى العمل أو حتى خارج العمل، االمر الذي 

ساهم فى امتالكهم للكثير من األدوات التى ُيقنع بها اآلخرين وأن ما يريده 

ه يتماش ى مع ما يريدون أن يفعلوه.
ّ
 هو املسار األفضل، أو أن

والتى نصها " يستطيع القائد  (2بينما حصلت العبارة رقم )

على أدنى  -األكاديمي حل مشكالت العمل بأفكار جديدة ومبتكرة " 

(، ويمكن تفسير ذلك 1.96متوسط حسابي بين عبارات هذا البعد وهو )

فى ضوء عزوف بعض القيادات األكاديمية عن إشراك اآلخرين من 

ل الحلول التى املستويات اإلدارية املختلفة فى حل املشكالت، مما يجع

 يتوصلون غليها غير تقليدية ألنها نتيجة تفكير من اتجاه واحد فقط.  

 النتائج املرتبطة بالبعد الثاني: اإليثار: -ب

 ويوضح الجدول التالي استجابات أفراد الدراسة حول هذا البعد:
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 8جدول 

 استجابات أعضاء هيئة التدريس حول بعد اإليثار 

االنحراف  العبــــــــــــــــــــــــــــــارة م

 املعياري 

املتوسط 

 املرجح

 الترتيب الدرجة

يقوم القائد األكاديمي بالتضحية بحاجاته الشخصية من أجل تحقيق  1

 احتياجات تابعيه.

 5 متوسطة 1.94 0.699

 4 متوسطة 2.02 0.742 األكاديمي اهتمامات تابعية في مقدمة أولوياته.يضع  القائد  2

 1 متوسطة 2.31 0.592 مسؤولية إنسانية. بأنها اآلخرين خدمة ينظر القائد األكاديمي إلى 3

 2 متوسطة 2.29 0.626 يهتم القائد األكاديمي بالراحة الجسدية للعاملين معه.  4

 من أجل الدفاع عن مرؤوسيه.  5
 
 كبيرا

 
 3 متوسطة 2.17 0.727 يبذل القائد األكاديمي جهدا

 (   درجة متوسطة2.15املتوسط العام للبعد)  

السابق أن املتوسط الحسابى الستجابات يتضح من الجدول 

( 2.15أفراد الدراسة من أعضاء هيئة التدريس عن هذا املحور قد بلغ )

 ملفتاح التصحيح ، مما يدل 
 
وهو يقع فى املستوى  موافق إلى حد ما طبقا

على أن كافة عبارات هذا املحور قد حظيت على موافقة متوسطة من 

يادات االكاديمية بالجامعات السعودية أفراد الدراسة وبما يعنى أن الق

كأحد أبعاد -يقومون باملمارسة الفعلية لبعد اإليثار  –محل الدراسة 

ضوء تفسير ذلك فى  بدرجة متوسطة ،  ويمكن –القيادة الخادمة 

االهتمام املتوسط للقيادات األكاديمية محل الدراسة باملكاسب 

وتتفق هذه النتيجة الشخصية ووضع مصالحهم فوق مصالح اآلخرين . 

[ والتي توصلت إلى مديري ومديرات 56أبو تينة؛ وآخرون ]مع دراسة 

كأحد أبعاد  -بعض املدارس األردنية ليقومون بممارسة بعد اإليثار

 بدرجة متوسطة. –للقيادة الخادمة 

 أن املتوسطات الحسابية لعبارات هذا البعد قد 
 
كما يتضح أيضا

ن أدنى وأعلى متوسط حسابى، وقد ( بي2.31، 1.94تراوحت بين )

 خدمة ينظر القائد األكاديمي إلى“( والتى نصها 3حصلت العبارة رقم )

على أعلى متوسط حسابي بين  -مسؤولية إنسانية "  بأنها اآلخرين

(، ويمكن تفسير ذلك فى ضوء اعتبار 2.31عبارات هذا البعد وهو )

زء كبير من العالقات القيادات االكاديمية لخدمة اآلخرين على أنها ج

 اإلنسانية التى تمثل قاعدة القيادة الخادمة.

 ( والتى نصها " يقوم القائد 1بينما حصلت العبارة رقم )

األكاديمي بالتضحية بحاجاته الشخصية من أجل تحقيق 

على أدنى متوسط حسابي بين عبارات هذا البعد  -احتياجات تابعيه. " 

ى ضوء تعدد حاجات القائد األكاديمي (، ويمكن تفسير ذلك ف1.94وهو )

فهو مثله مثل أي عضو هيئة تدريس آخر له احتياجات ورغبات، 

يضاف إليها حاجاته وتطلعاته التى لها عالقة بمنصبه األكاديمي، مما 

 
 
يجعل من الصعب عليه التضحية بكل ذلك، وإن كان هذا ال يمنع أبدا

 حاجات اآلخرين.نجاحه فى تحقيق التوازن بين تحقيق حاجاته و 

 النتائج املرتبطة بالبعد الثالث: التمكين: -ج

 ويوضح الجدول التالي استجابات أفراد الدراسة حول هذا البعد:

 9جدول 

 استجابات أعضاء هيئة التدريس حول بعد التمكين 

االنحراف  العبــــــــــــــــــــــــــــــارة م

 املعياري 

املتوسط 

 املرجح

 الترتيب الدرجة

 2 متوسطة 1.93 0.808 يتيح القائد األكاديمي للمرؤوسين حرية التعامل مع املواقف الصعبة.  1

 4 متوسطة 1.90 0.836 يمنح  القائد األكاديمي بعض مرؤوسيه الصالحيات الضرورية لتنفيذ العمل. 2

يأخذ القائد األكاديمي بالرؤى الشخصية لتابعيه فيما يتعلق بتنفيذ املهام  3

 املختلفة. 

 1 متوسطة 2.02 0.751

 5 متوسطة 1.89 0.693 يشجع القائد األكاديمي بعض تابعيه على ممارسة بعض األدوار القيادية. 4

 3 متوسطة 1.91 0.750 فرص التطور الوظيفي .يوفر القائد األكاديمي لكافة العاملين معه  5

 (  درجة متوسطة1.93املتوسط العام للبعد )  

يتضح من الجدول السابق أن املتوسط الحسابى 

الستجابات أفراد الدراسة من أعضاء هيئة التدريس عن هذا املحور قد 

 ملفتاح التصحيح 1.93بلغ )
 
( وهو يقع فى املستوى  موافق إلى حد ما طبقا

، مما يدل على أن كافة عبارات هذا املحور قد حظيت على موافقة 

بما يعنى أن القيادات االكاديمية متوسطة من أفراد الدراسة و 

يقومون باملمارسة الفعلية لبعد  –بالجامعات السعودية محل الدراسة 

 بدرجة متوسطة ،  ويمكن –كأحد أبعاد القيادة الخادمة -التمكين 

ضوء أن بيئة الجامعات ال تختلف عن باقي بيئات تفسير ذلك فى 
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دم عدالة الحوافز املنظمات األخرى والتي تتسم بالبيروقراطية، وع

مقارنة بالجهد املبذول أو ربط مثل هذه الحوافز باإلبداع، ناهيك عن 

أن بيئة العمل بشكل عام تتسم باملنافسة وغياب التعاون بين العاملين 

 القيام بكل بالجامعات العليا املسئولة ، األمر الذي يفرض على الجهات

األكاديمية  القيادات اإلدارية امتالك وتفعيل زيادة شأنه من ما

للمهارات املرتبطة ببعد التمكين كأحد أبعاد القيادة الجامعية الخادمة 

[ والتي توصلت إلى أن 45] والقرني دراسة علي. وتتفق هذه النتيجة مع 

درجة ممارسة رؤساء ومشرفات األقسام األكاديمية بجامعة تبوك 

ط حسابي في األبعاد التالية: للقيادة الخادمة جاءت بدرجة كبيرة بمتوس

)التمكين، املساندة، املساءلة، التسامح، الشجاع، الثقة، التواضع، 

 تقديم الخدمة(.

 أن املتوسطات الحسابية لعبارات هذا البعد قد 
 
كما يتضح أيضا

( بين أدنى وأعلى متوسط حسابى، وقد 2.02، 1.89تراوحت بين )

خذ القائد األكاديمي بالرؤى ( والتى نصها " يأ3حصلت العبارة رقم )

على أعلى  -"  الشخصية لتابعيه فيما يتعلق بتنفيذ املهام املختلفة

(، ويمكن تفسير ذلك 2.02متوسط حسابي بين عبارات هذا البعد وهو )

فى ضوء دور بعض القيادات االكاديمية الواضح فى توفير املهام والرؤى 

ما يجعلهم يسعون بكل املتناغمة مع قدرات وإمكانات املرؤوسين، م

 جدية نحو تطوير وتحويل الرؤى إلى خطة تنفيذ بمهام وأفعال محددة.

اديمي ( والتى نصها " يشجع القائد األك1بينما حصلت العبارة رقم )

على أدنى متوسط  -األدوار القيادية " بعض تابعيه على ممارسة بعض 

ذلك فى ضوء  (، ويمكن تفسير1.89حسابي بين عبارات هذا البعد وهو )

عدم ثقة القيادات األكاديمية لتابعيهم عند إتاحة الفرصة لهم ملمارسة 

بعض األدوار القيادية وتخوفهم الشديد من ظهور املشكالت عند 

 القيام بهذا األمر.

 النتائج املرتبطة بالبعد الرابع: التعاطف: -د

 البعد:ويوضح الجدول التالي استجابات أفراد الدراسة حول هذا 

 10جدول 

 استجابات أعضاء هيئة التدريس حول بعد التعاطف 

االنحراف  العبــــــــــــــــــــــــــــــارة م

 املعياري 

املتوسط 

 املرجح

 الترتيب الدرجة

 2 متوسطة 2.24 0.659 يصفح القائد األكاديمي عن اآلخرين عند ارتكابهم خطأ ما. 1

 1 متوسطة 2.29 0.660 يتقبل القائد األكاديمي قدرات وإمكانات اآلخرين مهما كانت.  2

 5 متوسطة 2.06 0.769 يهتم القائد األكاديمي باملصالح الشخصية للعاملين معه.  3

يعمل القائد األكاديمي على عدم تحميل العاملين معه مسؤوليات فوق  4

 طاقتهم.

 3 متوسطة 2.16 0.737

 4 متوسطة 2.13 0.700 يصغي القائد األكاديمي آلراء ومقترحات تابعيه بكل شغف واهتمام . 5

 (   درجة متوسطة2.18املتوسط العام للبعد )  

الحسابى الستجابات أفراد يتضح من الجدول السابق أن املتوسط 

( وهو 2.18الدراسة من أعضاء هيئة التدريس عن هذا املحور قد بلغ )

 ملفتاح التصحيح ، مما يدل على 
 
يقع فى املستوى موافق إلى حد ما طبقا

أن كافة عبارات هذا املحور قد حظيت على موافقة متوسطة من أفراد 

لجامعات السعودية محل الدراسة وبما يعنى أن القيادات االكاديمية با

 كأحد أبعاد-يقومون باملمارسة الفعلية لبعد التعاطف  –الدراسة 

ضوء اقتناع تفسير ذلك فى  ، ويمكنبدرجة متوسطة –القيادة الخادمة 

كثير من القيادات االكاديمية بأن تفعيل بعد التعاطف فى جامعاتنا 

السلوك العربية يحتاج إلى تغييرات أساسية في ثقافة الجامعة و 

 التنظيمي لها .

[ والتي 46وتختلف هذه النتيجة مع دراسة صالح الدين ]

أن بنية القيادة الخادمة لدى مديري املدارس في مصر تتضمن بينت 

 .ثالثة أبعاد أساسية هي: التخطيط املقنع، والتعاطف، والحكمة

 أن املتوسطات الحسابية لعبارات هذا البعد قد 
 
كما يتضح أيضا

( بين أدنى وأعلى متوسط حسابى، وقد 2.29، 2.06ين )تراوحت ب

 ( والتى نصها " يتقبل القائد األكاديمي 2حصلت العبارة رقم )

على أعلى متوسط حسابي بين  -قدرات وإمكانات اآلخرين مهما كانت " 

(، ويمكن تفسير ذلك فى ضوء توجه 2.29عبارات هذا البعد وهو )

بغالبية الدول املتقدمة إلى شمول كافة القدرات األنظمة التعليمية 

واالنفتاح على الجميع، وذلك لضمان املساواة وتحقيق مبدأ تكافؤ 

 الفرص.

( والتى نصها " يهتم القائد األكاديمي 1بينما حصلت العبارة رقم )

على أدنى متوسط حسابي بين  -باملصالح الشخصية للعاملين معه " 

(، ويمكن تفسير ذلك فى ضوء اعتقاد 2.06عبارات هذا البعد وهو )

القيادات األكاديمية بأن تلبية كافة احتياجات العاملين يمثل عالقة 

عكسية مع أدائهم وإنتاجيتهم، فقد ينجح هذا األمر فى البيئة الغربية، 

ولكن نجاحه فى البيئة العربية يكاد يكون من األمور الصعبة نتيجة 

ة على تبني هذا األمر خاصة فى مجال اختالف الفكر والثقافة املشجع

 العمل واإلنتاج. 

 النتائج املرتبطة بالبعد الخامس: بناء املجتمع: -هـ

 ويوضح الجدول التالي استجابات أفراد الدراسة حول هذا البعد:
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 11جدول 

 استجابات أعضاء هيئة التدريس حول بعد بناء املجتمع 

االنحراف  العبــــــــــــــــــــــــــــــارة م

 املعياري 

املتوسط 

 املرجح

 الترتيب الدرجة

 2 متوسطة 2.30 0.736 يسهم  القائد األكاديمي بأدوار إيجابية مرتبطة بمستقبل مجتمعه . 1

 3 متوسطة 2.27 0.705 تابعيه على املشاركة الجادة فى تنمية املجتمع.يحفز القائد األكاديمي  2

 لتقدم املجتمع  3
 
 كبيرا

 
يشجع القائد األكاديمي  تابعيه على أن يكون لهم حلما

 وتطوره.

 4 متوسطة 2.19 0.765

 بمشكالت املجتمع واحتياجاته. 4
 
 ملموسا

 
 1 متوسطة 2.32 0.638 ُيظهر القائد األكاديمي اهتماما

 5 متوسطة 2.04 0.754 يحرص القائد األكاديمي على توظيف األنشطة الجامعية فى خدمة مجتمعه. 5

 ( الدرجة متوسطة2.22املتوسط العام للبعد )  

يتضح من الجدول السابق أن املتوسط الحسابى الستجابات 

( 2.22التدريس عن هذا املحور قد بلغ )أفراد الدراسة من أعضاء هيئة 

 ملفتاح التصحيح ، مما يدل 
 
وهو يقع فى املستوى موافق إلى حد ما طبقا

على أن كافة عبارات هذا املحور قد حظيت على موافقة متوسطة من 

أفراد الدراسة وبما يعنى أن القيادات االكاديمية بالجامعات السعودية 

كأحد -ة الفعلية لبعد بناء املجتمع يقومون باملمارس –محل الدراسة 

تفسير ذلك فى ضوء  بدرجة متوسطة ، ويمكن –أبعاد القيادة الخادمة 

افتقار القائد األكاديمي لدوره املجتمعي املتمثل فى الفهم العلمي الواعي 

واملتكامل للواقع وطرق مواجهة تحدياته والتكيف مع مستجداته. 

[، والتي توصلت إلى عدة نتائج 55]دراسة هايت وتتفق هذه النتيجة مع 

أهمها توافر بعض خصائص القيادة الخادمة بدرجة ضعيفة لدى قادة 

املدارس الخاصة مثل االستماع لآلخرين والتعاطف معهم واالهتمام 

 .بآرائهم واإلقناع وااللتزام ببناء املجتمع وااللتزام بتنمية اآلخرين

 أن املتوسطات الحسابية ل
 
عبارات هذا البعد قد كما يتضح أيضا

( بين أدنى وأعلى متوسط حسابى، وقد 2.32، 2.04تراوحت بين )

 “( والتى نصها 4حصلت العبارة رقم )
 
ُيظهر القائد األكاديمي اهتماما

 بمشكالت املجتمع واحتياجاته " 
 
على أعلى متوسط حسابي  -ملموسا

اقتناع  (، ويمكن تفسير ذلك فى ضوء2.32بين عبارات هذا البعد وهو )

القيادات األكاديمية بأن نجاح الجامعة فى التغيير االجتماعي مرهون 

بتحقيق التفاعل بين الفرد من جهة وبين بيئته االجتماعية من جهة 

 أخرى. 

( والتى نصها " يحرص القائد 5بينما حصلت العبارة رقم )

على  -األكاديمي على توظيف األنشطة الجامعية فى خدمة مجتمعه " 

(، ويمكن تفسير 2.04متوسط حسابي بين عبارات هذا البعد وهو ) أدنى

ذلك فى ضوء افتقاد القيادات األكاديمية للتوجه نحو توظيف التعليم 

وانشطته املختلفة الصفية وغير الصفية لتلبية حاجة الفرد وحاجة 

.
 
 املجتمع أيضا

النتائج الخاصة بالفروق ذات الداللة اإلحصائية في درجة  ❖

أعضاء هيئة التدريس للوالء التنظيمي والذي يعزي ملتغير ممارسة 

 الجامعة؟

(، وذلك One Way Anovaتم استخدام تحليل التباين األحادي )

من أجل معرفة داللة الفروق اإلحصائية بين متوسطات استجابات 

أفراد الدراسة حول درجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات 

 ألبعاد الوالء التنظيمي تعزي ملتغير الجامعة.محل الدراسة 

( ملعرفة داللة الفروق Scheffe) كما تم استخدام اختبار شيفيه

اإلحصائية إلجابات أفراد الدراسة، وتحديد صالح الفروق بين 

 الجامعات الثالث.

 12جدول 

تغير املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لوجهات نظر أفراد الدراسة حول ممارسة أعضاء هيئة التدريس للوالء التنظيمي والتي تعزي مل 

 الجامعة.

 جامعة األمير سطام جامعة امللك فيصل جامعة أم القرى  م

 االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي

1 2.39 0.549 2.23 0.537 2.23 0.442 

2 2.12 0.523 2.07 0.517 2.09 0.515 

3 2.57 0.551 2.49 0.554 2.34 0.451 

4 2.65 0.594 2.51 0.537 2.37 0.497 

5 2.74 0.479 2.65 0.456 2.40 0.489 

6 2.57 0.626 2.52 0.562 2.39 0.537 
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 جامعة األمير سطام جامعة امللك فيصل جامعة أم القرى  م

 االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي

7 2.11 0.553 2.09 0.456 1.99 0.455 

8 1.92 0.621 1.88 0.519 1.87 0.521 

يوضح الجدول السابق قيم املتوسطات الحسابية واالنحرافات 

املعيارية لوجهات نظر أفراد الدراسة الستبانة الوالء التنظيمي باختالف 

الجامعة، وملعرفة ما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية بين 

متوسطات استجابات أفراد الدراسة، تم استخدام تحليل التباين 

اللة الفروق بين متوسطات استجابات أفراد لد (Anovaاألحادي)

الدراسة حول ممارسة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات محل الدراسة 

 للوالء التنظيمي والتي تعزي ملتغير الجامعة.

 13جدول 

 داللة الفروق بين متوسطات استجابات أفراد الدراسة حول ممارسة أعضاء هيئة التدريس للوالء التنظيمي 

 مستوى الداللة Fقيمة  متوسط املربعات مجموع املربعات درجات الحرية مصدر التباين العبارات

 0.421 963. 5.088 11.189 2 بين املجموعات 1  

   5.120 1533.245 231 داخل املجموعات

    1565.321 233 املجموع

 0.410 845. 222. 429. 2 بين املجموعات 2

   5.966 1999.340 231 داخل املجموعات

    1999.669 233 املجموع

 0.399 760. 6.412 14.803 2 بين املجموعات 3

   6.595 2165.528 231 داخل املجموعات

    2180.331 233 املجموع

 0.411 815. 7.256 10.582 2 بين املجموعات 4

   6.567 1685.832 231 داخل املجموعات

    1696.414 233 املجموع

 0.367 723. 23.452 54.842 2 بين املجموعات 5

   9.865 2538.775 231 داخل املجموعات

    2593.617 233 املجموع

 0.422 843. 21.325 47.080 2 بين املجموعات 6

   7.111 1751.751 231 داخل املجموعات

    1798.831 233 املجموع

 0.477 748. 5.597 17.118 2 بين املجموعات 7

   10.456 3284.206 231 داخل املجموعات

   7.456 3301.324 233 املجموع

 0.394 745. 6.958 19.128 2 بين املجموعات 8

   9.356 1284.211 231 املجموعاتداخل 

   8.225 1301.521 233 املجموع

 
 
يتضح من الجدول السابق أن قيم )ف( جميعها غير دالة إحصائيا

(، وهذا يدل على أنه ال توجد فروق ذات 0.05عند مستوى الداللة )

داللة إحصائية بين متوسطات استجابات أفراد الدراسة حول ممارسة 

أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الثالث للوالء التنظيمي والتي تعزي 

ملتغير الجامعة. وهذا يشير إلى اتفاق أعضاء هيئة التدريس حول 

 ممارستهم للوالء التنظيمي باختالف جامعاتهم.

لة اإلحصائية في درجة النتائج الخاصة بالفروق ذات الدال ❖

 ممارسة أبعاد القيادة الخادمة والتي تعزي ملتغير الجامعة؟

(، وذلك One Way Anovaتم استخدام تحليل التباين األحادي )

من أجل معرفة داللة الفروق اإلحصائية بين متوسطات استجابات 

أفراد عينة الدراسة حول درجة ممارسة أبعاد القيادة الخادمة 

محل الدراسة والتي تعزي ملتغير الجامعة. كما تم استخدام  بالجامعات
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( ملعرفة داللة الفروق اإلحصائية إلجابات أفراد Scheffeاختبار شيفيه)

 الدراسة، وتحديد صالح الفروق بين الجامعات الثالث.

 14جدول 

تعزي املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لوجهات نظر أفراد الدراسة حول ممارسة أعضاء هيئة التدريس ألبعاد القيادة الخادمة والتي  

 ملتغير الجامعة.

 جامعة األمير سطام جامعة امللك فيصل جامعة أم القرى  البعد

املتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

املتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

املتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

: التنظيم البعد األول 

 اإلداري 

2.37 0.544 2.29 0.594 2.32 0.454 

 0.532 2.02 0.555 2.15 0.534 2.19 : اإليثارالبعد الثاني

 0.501 2.35 0.564 2.41 0.524 2.59 البعد الثالث: التمكين

 0.456 2.32 0.595 2.66 0.525 2.59 التعاطف: البعد الرابع

البعد الخامس: بناء 

 املجتمع

2.77 0.489 2.63 0.454 2.54 0.499 

يوضح الجدول السابق قيم املتوسطات الحسابية واالنحرافات 

املعيارية لوجهات نظر أفراد الدراسة ألبعاد القيادة الخادمة والتي تعزي 

بمتغير الجامعة، وملعرفة ما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية 

بين متوسطات استجابات أفراد الدراسة حول هذه األبعاد، تم 

لداللة الفروق بين  (Anovaلتباين األحادي)استخدام تحليل ا

متوسطات استجابات أفراد الدراسة حول ممارسة الجامعات محل 

 الدراسة ألبعاد القيادة الخادمة والتي تعزي ملتغير الجامعة.

 15جدول 

 عاد القيادة الخادمةداللة الفروق بين متوسطات استجابات أفراد الدراسة حول ممارسة أب 

مستوى  Fقيمة  متوسط املربعات مجموع املربعات درجات الحرية مصدر التباين األبعاد

 الداللة

 0.461 963. 5.088 11.189 2 بين املجموعات البعد األول : التنظيم اإلداري 

   5.120 1533.245 287 داخل املجموعات

    1565.321 289 املجموع

 0.362 845. 222. 429. 2 بين املجموعات الثاني : اإليثارالبعد 

   5.966 1999.340 287 داخل املجموعات

    1999.669 289 املجموع

 *0.313 760. 6.412 14.803 2 بين املجموعات البعد الثالث : التمكين

   6.595 2165.528 287 داخل املجموعات

    2180.331 289 املجموع

 0.454 3.558 7.256 10.582 2 بين املجموعات البعد الرابع : التعاطف

   6.567 1685.832 287 داخل املجموعات

    1696.414 289 املجموع

 *0.042 3.235 23.452 54.842 2 بين املجموعات البعد الخامس : بناء املجتمع

   9.865 2538.775 287 داخل املجموعات

    2593.617 289 املجموع

توجد فروق ذات داللة إحصائية يتضح من الجدول السابق أنه ال 

( بين اتجاهات الجامعات الثالثة حول ممارسة أبعاد 0.05عند مستوى )

القيادة الخادمة، باستثناء البعد الخامس الخاص ببناء املجتمع، والتي 

أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

  ( لصالح جامعة أم القرى، ويمكن 0.05)
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القرى والذي تفسير ذلك في ضوء معيار أقدمية النشأة لجامعة أم 

جعلها تبرز كمؤسسة أكاديمية ذات سمعة علمية عالية فيما يتعلق 

 عن أن هللا عز وجل 
 
بعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية، هذا فضال

أن يكون لها شرف املكان والجوار لبيت  "جامعة أم القرى "  قد من على

 ومساهمة في بناء 
 
 املجتمع.هللا العتيق، مما جعلها أكثر تأثيرا

النتائج الخاصة بالعالقة االرتباطية بين أبعاد القيادة الجامعية  ❖

الخادمة ودرجة الوالء التنظيمى لدى أعضاء هيئة التدريس 

 بالجامعات السعودية: 

للتعــرف علــى العالقــة االرتباطية بــين القيادة الجامعية الخادمة 

 –التمكين   -التعاطف  –اإليثار -بأبعــادها الخمسة )التنظيم اإلداري 

بناء املجتمع( ومسـتويات الـوالء التنظيمـي لـدىأعضاء هيئة التدريس 

بالجامعات السعودية، فقد تـم اسـتخدام معامـل ارتبـاط بيرسـون 

 للتحقق من طبيعة تلك العالقة بين املتغيرين وجاءت النتائج كالتالي:

 16جدول 

 العالقة االرتباطية بين أبعاد القيادة الجامعية الخادمة والوالء التنظيمي 

 الوالء التنظيمي أبعاد القيادة الجامعية الخادمة م

 الداللة اإلحصائية معامل ارتبط بيرسون 

 **0.05 0.477 البعد األول : التنظيم اإلداري  1

 **0.05 0.479 البعد الثاني : اإليثار 2

 **0.05 0.469 البعد الثالث : التمكين 3

 **0.05 0.491 البعد الرابع : التعاطف 4

 **0.05 0.512 البعد الخامس : بناء املجتمع 5

 عند مستوى 
 
  0.05** عالقة دالة إحصائيا

ــــــــــــين القيادة     ـــــــــــــ ــــــــــــة بـ ــــــــــــة طرديـ يتضح من الجدول السابق أن هناك عالقـ

الجامعية الخادمة بأبعــادها الخمســة وبين مســــتويات الــــوالء التنظيمــــي 

لــــــــــــــــــــــــدى أعضاء هيئة التدريس بالجامعات السعودية، فكلما زاد سلوك 

التمكين،  القــائــد الخــادم بــأبعــاده الخمســـــــــــــة )التنظيم اإلداري، اإليثــار،

التعاطف، بناء املجتمع ( كلما تحســــــــــــنت مســــــــــــتويات الوالء التنظيمي، 

ـــــــادات األكاديمية  ـــــــة القيـ ـــــــى أن ممارسـ ـــــــة إلـ ـــــــذه النتيجـ ـــــــث هـ وُيرجع الباحـ

ألبعاد القيادة الجامعية الخادمة يرفـع مـن مسـتوى إدراك أعضاء هيئة 

ـــــــــــاعتهم برؤيتها ورسا ـــــــــــداف الجامعة ة وزيادة قنـ ـــــــــــا التدريس ألهـ لتها ، ممـ

ـــــام العمل الذي يقومون به، ويزيد من حماسهم لتحقيق  ـــــن مهـ ـــــهل مـ يسـ

 عن إشــــــــــــعارهم برغبة قوية للبقاء فى الجامعة، 
 
هذه األهداف، فضــــــــــــال

 والذي في مجمله يمثل مستوى عاٍل للوالء التنظيمي.

وتتفق هذه النتيجة مع العديد من الدراســــــات منها على ســــــبيل املثال      

[، والتي توصـــــــلت إلى وجود عالقة ارتباطية إيجابية بين 45] دراســـــــة علي

درجة ممارســــــــة رؤســــــــاء ومشــــــــرفات األقســــــــام األكاديمية بجامعة تبوك 

 
 
للقيــادة الخــادمــة وااللتزام التنظيمي ألعضــــــــــــــاء هيئــة التــدريس. أيضــــــــــــــا

[ عن وجود عالقة ارتباط طردية بين ممارســـــــة 10كشـــــــف دراســـــــة غالي ]

لتزام التنظيمي. ومن نـــــاحيـــــة أخرى أكـــــدت القيـــــادة الخـــــادمـــــة وبين اال

[ على وجود عالقة ارتباطية إيجابية بين ممارسة أبعاد 48دراسة سوق ]

القيادة الخادمة وااللتزام التنظيمي ألعضـــــــاء هيئة التدريس بالجامعات 

 كشـــــــفت دراســـــــة دراســـــــة جو ]
 
[ عن أن هناك 49محل الدارســـــــة. أيضـــــــا

ة وااللتزام التنظيمي. وكــذلــك  عالقــة طرديــة وقويــة بين القيــادة الخــادمــ

[ والتي توصــــــــــــلـــت إلى عـــدة نتـــائج أهمهـــا وجود 50دراســــــــــــــة راملي، وديزا ]

عالقــة ارتبــاط طرديــة موجبــة بين القيــادة الخــادمــة وااللتزام التنظيمي، 

كمـــــا وأظهرت النتـــــائج وجود عالقــــة ارتبـــــاط طرديــــة موجبـــــة بين أبعـــــاد 

  ،يالقيادة الخادمة الثمانية وااللتزام التنظيم

 خلصـــــــــــــت دراســـــــــــــة شــــــــــــينمونــا ]أو 
 
[ إلى وجود ارتبــاط إيجــابي بين 51خيرا

 القيادة الخادمة وااللتزام التنظيمي لدى املوظفين.

 خالصة نتائج الدراسة امليدانية:

 أسفرت الدراسة عن عدة نتائج أهمها: 

توفر والء تنظيمي لدى أفراد الدراسة بدرجة عالية، إال أن هناك  .1

تحليلها وهو ما يستوجب عبارات حصلت على درجات متوسطة، 

ودراستها وهي على الترتيب: )أرغب باالستمرار في عملي حتى مع وجود 

عروض عمل أفضل في مكان آخر، أعتبر نجاحي فى جامعتي جزء من 

شكالت التي تواجه جامعتي على أنها جزء من نجاحي املنهي، أنظر إلى امل

مشكالتي الشخصية، أرى بأن بيئة العمل فى جامعتي أفضل باملقارنة مع 

 جامعات أخرى(.

تمارس القيادات االكاديمية بالجامعات السعودية ألبعاد القيادة  .1

الخادمة )التنظيم اإلداري، اإليثار، التعاطف، التمكين، بناء املجتمع( 

 طة.بدرجة متوس

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات  .2

أفراد عينة الدراسة حول ممارسة أعضاء هيئة التدريس للوالء 

 التنظيمي والذي يعزي ملتغير الجامعة.

( بين 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) .3

ة، اتجاهات الجامعات الثالثة حول ممارسة أبعاد القيادة الخادم

باستثناء البعد الخامس الخاص ببناء املجتمع، والتي أظهرت نتائج 

( لصالح 0.05الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )

 جامعة أم القرى.

وجود عالقـة طرديـة بــين القيادة الجامعية الخادمة بأبعــادها  .4

دى أعضاء هيئة التدريس األربعــة وبين مســــتويات الــــوالء التنظيمــــي لــــ

بالجامعات السعودية، فكلما زاد سلوك القائد الخادم بأبعاده األربعة 
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)التنظيم اإلداري، اإليثار، التمكين، التعاطف، بناء املجتمع( كلما 

 تحسنت مستويات الوالء التنظيمي.

 اإلطار التفعيلي للدراسة )التصور املقترح(

 فلسفة التصور املقترح: ❖

الوالء التنظيمي من أهم املجاالت العلمية الحديثة التى يعد 

لجأ إليها الباحثين عند دراسة األداء داخل الجامعة ، فعضو هيئة 

التدريس الذي لديه والء تنظيمي لجامعته يؤمن بأهمية أهداف 

الجامعة غالبا ما يكون لديه الدافع نحو العطاء والتفاعل االيجابي مع 

الجامعية، وحتى تحصل الجامعة على والء  كافة مكونات املنظومة

منسوبيها واستعدادهم بكل ثقة إلى تحقيق وتنفيذ خططها وبرامجها 

ينبغي عليها توجيه كافة قادتها األكاديمية إلى األخذ بعين االعتبار كافة 

املداخل اإلدارية الحديثة وعلى رأسها مدخل القيادة الخادمة بأبعادها 

ي رفع كفاءة عنصرها البشري وتعمل على إكسابه املختلفة  والتى تسهم ف

املهارات والخبرات وتدفعه إلى السعي وراء تحقيق الهدف باتباع مختلف 

الطرق التي تضمن ذلك من إشباع الحاجات األساسية وتوضيح 

األهداف وتحديد األدوار وزيادة املشاركة في مختلف عمليات التنظيم 

مي وتسيير عمليات التفاعل بين مع االهتمام بتحسين املناخ التنظي

مختلف فئات العمل بغية الوصول إلى توازن وانسجام في كل املستويات 

 املنظمة.

 أهداف التصور املقترح: ❖

العمـل علـى تبنـي مدخل القيادة الخادمة مـن قبـل القيـادات  .1

األكاديمية بالجامعات السعودية، وذلـك مـن خـالل إعــــداد وتنفيــــذ 

ــها، وذلــــك لــــدورها بــــرا ـــادة مهاراتهــــا، وخصائصــ ـــة إلكســــاب القـ مج تدريبيـ

ـــي زيادة الوالء التنظيمي لدى أعضاء هيئة التدريس وإثارة حماسهم،  فـ

وتوليد اإلحساس لديهم بأهمية ما يقومـون بـه مـن أعمـال، ممـا يـدفعهم 

 إلى تحقيق األهداف الجامعية املنشودة.

زيادة القدرات املعرفية واملهارات لدى القيادات األكاديمية  .2

 بالجامعات السعودية والخاص بخصائص القيادة الخادمة.

تنمية وتدعيم مدركات القيادة األكاديمية داخل الجامعات  .3

السعودية بأبعاد القيادة الخادمة وعالقتها الطردية بالوالء التنظيمي 

.ألعضاء هيئة التدريس ولكافة من
 
 سوبي الجامعة أيضا

غرس األخالقيات وبرامج النهوض بجودة الحيادة األكاديمية داخل  .4

 الجامعة.

تنمية وتقوية العالقات الشخصية بين القيادة األكاديمية وأعضاء  .5

 هيئة التدريس داخل الجامعات السعودية.

ضرورة توفير مناخ تنظيمي يسمح باالبتكار واإلبداع وذلك على كافة  .6

 اإلدارية بالجامعات السعودية. املستويات

 

 مبررات التصور املقترح:  ❖

 التصور املقترح إلى عدة مبررات أبرزها يستند

وجود عالقة أثر وارتباط بين أبعاد القيادة الخادمة والوالء  .1

التنظيمي لدى أعضاء هيئة التدريس مما يعني إن توجه القائد لتلبية 

 في القضايا 
 
حاجات العاملين، واهتمامه بمساعدة األخرين خصوصا

التي تخص عواطفهم أو مشاعرهم، ومتابعته للقضايا التي تخص 

ر، وقناعته بأن القسم لديه واجبات القسم بشكل مستمر ومباش

اجتماعية تجاه اآلخرين، ممكن أن يسهم في تعزيز الوالء التنظيمي 

 للعاملين. 

تعزيز الثقة الجديرة من خالل االستقامة والكفاءة باعتماد عدالة  .2

التعامل بين الرئيس واملرؤوس، وكذلك من خالل إتاحة الفرصة 

شاركة العاملين في اتخاذ لالتصاالت الرسمية وغير الرسمية، وم

 القرارات في بعض مشكالت العمل.

عزوف بعض القيادات االكاديمية عن نشر القيم اإليجابية التي من  .3

شأنها أن تلزم كافة منسوبي الجامعة باالهتمام واإلنصات لبعضهم 

 في اإلخالص في أداء 
 
البعض، كما يجب أن يكون هؤالء القادة مثاال عاليا

كثر مما يتوقعه العاملين سعيا نحو ترسيخ هذه القيم العمل وتقديم أ

 لتصبح ثقافة يتوارثها كافة منسوبي الجامعة.

 مضمون التصور املقترح:  ❖

يتحدد التصور املقترح فى إعداد وثيقة للقيادة الجامعية 

الخادمة موجهة للقيادات األكاديمية بالجامعات السعودية على أن يتم 

ا من قبل وزارة التعليم بعد أن تقوم الوزارة العمل بها من تاريخ إقراره

بشرح جميع موادها لتلك القيادات من خالل برنامج تدريبي مخصص 

 لهذا األمر.  

 مكونات الوثيقة: 

 مقدمة الوثيقة: -أ

يأتي وضع هذه الوثيقة من منطلق الحرص على أن يأتي أداء 

 القيادات بالجامعات السعودية فى 

د القيادة الجامعية الخادمة والتي تحكم إطار منظومة من قيم وأبعا

السلوك املنهي والوظيفي لهم ؛ وذلك بهدف ضبط األداء األكاديمي 

 على منسوبي الجامعات السعودية . 
 
 واإلداري، وبما ينعكس ايجابا

وتتضمن هذه الوثيقة املبادئ األساسية التي يجب تبنيها من 

 تلك التى تسيطر ع
 
لى تصرفاته وسلوكياته جانب القائد الخادم وأيضا

املتعددة، وال شك أن االلتزام بما جاء في هذه الوثيقة من مبادئ سوف 

يكون له دور فاعل فى تقدم الجامعة واالرتقاء بأدائها للمنافسة املحلية 

 واإلقليمية. 

على أن يتم العمل بها من تاريخ إقرارها من قبل وزارة التعليم بعد أن 

موادها لتلك القيادات من خالل ورشة عمل تقوم الوزارة بشرح جميع 

 .أو عن طريق الوسائل التي تراها مناسبة

 الفئة املستهدفة من الوثيقة: -ب

القيادات األكاديمية بالجامعات السعودية مع مراعاة أنه يجب على أي 

قائد أكاديمي وقبل مباشرته العمل توقيع ما يفيد بتعهده بااللتزام بهذه 

 االحتفاظ بنسخة من هذا التعهد في ملفه الوظيفي.الوثيقة، ويتم 

 

 أهداف الوثيقة: -ج

إرساء أبعاد القيادة الجامعية الخادمة  الوثيقة إلى تهدف

لدى القيادات األكاديمية بالجامعات السعودية ، وتعزيز االلتزام بهذه 

األبعاد، وترسيخ أسس املمارسات الرشيدة، وذلك من خالل التوعية 
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بقيم ومبادئ القيادة الخادمة التي تحكم سير العمل األكاديمي داخل 

 الجامعات السعودية.

 سية للوثيقة:القيم األسا -د

 17جدول 

 القيم األساسية للوثيقة 

 املوضوعية الصدق واألمانة االمتياز

 الريادة الكفاءة االجتهاد

 العدالة واملساواة النزاهة الحيادية

 بنود الوثيقة:  -هـ 

القيادات األكاديمية فى تفعيل بعد التنظيم اإلداري البند األول: دور 

 كأحد أبعاد القيادة الجامعية الخادمة:

 توظيف األنشطة الجامعية فى خدمة املجتمع. .1

 حل مشكالت العمل بأفكار جديدة ومبتكرة. .2

 امتالك الحجج القوية إلقناع تابعيه بأداء عمل معين. .3

 صادرة عنه.توقع العواقب املختلفة للقرارات اإلدارية ال .4

 االستعداد والتأهب ملا سيحدث للجامعة فى املستقبل. .5

البند الثاني: دور القيادات األكاديمية فى تفعيل بعد اإليثار كأحد 

 أبعاد القيادة الجامعية الخادمة:

التضحية بالحاجات الشخصية من أجل تحقيق احتياجات  .1

 اآلخرين.

 أولوياته.وضع اهتمامات اآلخرين في مقدمة  .2

 مسؤولية إنسانية. على أنها اآلخرين النظر إلى خدمة .3

 االهتمام بتحقيق الراحة الجسدية للعاملين.  .4

 بذل أقص ى الجهود للدفاع عن املرؤوسين. .5

البند الثالث: دور القيادات األكاديمية فى تفعيل بعد التمكين كأحد 

 أبعاد القيادة الجامعية الخادمة:

 إتاحة الفرصة للمرؤوسين للتعامل مع املواقف الصعبة.  .1

 منح املرؤوسين الصالحيات الضرورية لتنفيذ العمل. .2

األخذ بالرؤى الشخصية للمرؤوسين فيما يتعلق بتنفيذ املهام  .3

 املختلفة. 

 تشجيع املرؤوسين على ممارسة بعض األدوار القيادية. .4

 توفير فرص التطور الوظيفي لكافة العاملين. .5

لبند الرابع: دور القيادات األكاديمية فى تفعيل بعد التعاطف ا

 كأحد أبعاد القيادة الجامعية الخادمة:

 الصفح عن اآلخرين عند ارتكابهم خطأ ما. .1

 تقبل قدرات وإمكانات اآلخرين مهما كانت.  .2

 االهتمام باملصالح الشخصية للعاملين.  .3

 عدم تحميل العاملين مسؤوليات فوق طاقتهم. .4

 ت آلراء ومقترحات تابعيه بكل شغف واهتمام.اإلنصا .5

البند الخامس: دور القيادات األكاديمية فى تفعيل بعد بناء املجتمع 

 كأحد أبعاد القيادة الجامعية الخادمة:

 القيام بأدوار إيجابية مرتبطة بمستقبل باملجتمع. .1

 تحفيز املرؤوسين على املشاركة الجادة فى تنمية املجتمع. .2

 لتقدم املجتمع تشجيع املرؤوس .3
 
 كبيرا

 
ين على أن يكون لهم حلما

 وتطوره.

 إظهار االهتمام بمشكالت املجتمع واحتياجاته. .4

 الفهم العميق لرؤية ورسالة وأهداف الجامعة. .5

 دور الجامعات السعودية فى تطبيق الوثيقة:  -و 

 18جدول 

 دور الجامعات السعودية 

 اعتماد الوثيقة كمرجعية أساسية في تقييم سلوك القائد األكاديمي مجلس الجامعة

وضع أسس ومبادئ ومعايير لسلوكيات القائد الخادم بصورة تفصيلية، حسب طبيعة كل جامعة، وذلك بالتنسيق  مدراء الجامعات 

 مع وزارة التعليم.

تقارير دورية حول مدى اإللتزام بتطبيق مبادئ الوثيقة ورفعها إلى مجلس الجامعة، وذلك فى ضوء استخدام إعداد  وكالء الجامعة

 أدوات متنوعة للمتابعة والتقييم.

إدارات املوارد البشرية 

 بالجامعات

 نشر الوعي بثقافة ومبادئ سلوك القائد الخادم في الجامعة. ▪

 خالل طرق وأدوات مناسبة.نشر الوثيقة بين القيادات األكاديمية من  ▪

توجيه كافة أعضاء هيئة التدريس لإلطالع على مبادئ الوثيقة ومعرفة محتواها واستالم الوثيقة والتوقيع على  ▪

 االستالم.

 توفير النسخة املوقعة على االستالم بملف عضو هيئة التدريس. ▪

 مكوناتها، وتطبيق البنود الواردة بها.استيعاب مبادئ الوثيقة والوقوف على  ▪ القائد األكاديمي

 كتابة تعهد مضمونه وجوب تطبيق كافة بنود الوثيقة. ▪
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 ضمانات نجاح التصور املقترح -ز 

تخصيص دعم مادي من قبل وزارة التعليم لتنفيذ البرنامج  .1

 .التدريبى املتضمن بالتصور املقترح

لتنمية  للقيادات األكاديمية الجامعية برامج تدريبية تنفيذ .2

 .الخادمة وفوائدها القيادة سمات حول  ومعارفهم مهاراتهم

الوالء التنظيمي لدى أعضاء هيئة التدريس وخاصة  ثقافة تعزيز .3

 املتعاقدين بالجامعات السعودية منهم وذلك من خالل الندوات

 .لديهم اإليجابية املمارسات تعزيز محورها يكون  بحيث العمل وورش

 كأحد املعايير الجامعية الخادمة القيادة أبعاد ضرورة اعتماد .4

 الجامعة. في القيادية املناصب لشغل املهمة

 العالقات مجال للقيادات األكاديمية في تدريبية برامج عقد .5

 بينهم وبين أعضاء هيئة التدريس.  العالقات لتحسين اإلنسانية

واستقطاب أعضاء هيئة تدريس إعادة النظر فى معايير تعيين  .6

 جدد وذلك للتاكد من أن هناك توافق

 قيم عضو هيئة التدريس وقيم الجامعة التى سينتمي إليها.  بين 

 الوالء من العليا املستويات على املحافظة على الجامعة حث .7

 وجميع واملعنوية املادية املكافآت نظام تعزيز من خالل التنظيمي

 التنظيمي الوالء مستوى  زيادة في يسهم ألن ذلك الحوافز، أشكال

 واحتياجاتهم رغباتهم إشباع على ألعضاء هيئة التدريس والعمل

 .وميولهم

 الـمـراجـع:

 املراجع العربية: -أ

(. إدارة الجودة الشاملة تطبيقات في 2000الخطيب، أحمد )[ 1]

للدورة اإلدارة الجامعية. بحث مقدم إلى املؤتمر العلمي املصاحب 

ملجلس اتحاد الجامعات العربية. الجامعة اللبنانية. بيروت.  33

 نيسان.

(. دور القيادات الجامعية فى تنمية 2007عبد السالم، أسامة )[ 2]

اإلبداع اإلدارى لدى أعضاء هيئة اإلداري لـدى أعـضاء هيئـة 

التـدريس بالجامعات املصرية .رسالة ماجستير غير منشورة، كلية 

 ة، جامعة عين شمس. التربي

(. ضغوط العمل وأثرها على 2009أبو العال، محمد صالح الدين )[ 3]

الوالء التنظيمى دراسة تطبيقية على املدراء العاملين في وزارة 

الداخلية فى قطاع غزة. رسالة ماجستير. كلية التجارة. الجامعة 

 اإلسالمية بغزة. 

قيادة الخادمة دراسة (. ال2010عجوة، أحمد محمد فتحي أحمد )[ 9]

تطبيقية على قطاعات األعمال. املجلة املصرية للدراسات التجارية. 

 .2. ع 34مصر. مج 

 بااللتزام وعالقتها الخادمة ( القيادة2015أحمد ) محمد غالي،[ 10]

بقطاع غزة. رسالة  الجامعات على تطبيقية دراسة :التنظيم

 التجارة.ماجستير. الجامعة اإلسالمية بغزة. كلية 

(. الوالء التنظيمي ألعضاء هيئة التدريس 2009الحمداني، مريم )[ 11]

في الجامعات الخاصة بسلطنة عمان. رسالة ماجستير. عمادة 

 الدراسات العليا. جامعة مؤتة. 

( 2012عبد الرسول، حسين علي؛ عبد السادة، ميثاق هاتف )[ 12]

ملرؤوسين بالقائد خصائص القيادة الخادمة وأثرها في تعزيز ثقة ا

دراسة تحليلية في كلية اإلدارة واالقتصاد / جامعة كربالء. املؤتمر 

العلمي السادس: أهمية استراتيجيات التعليم العالي والبحث 

جامعة  العلمي في تدعيم العملية اإلنمائية. كلية اإلدارة واإلقتصاد.

 البصرة. العراق. 

ائص القيادة الخادمة (. أثر خص2015مصطفى، إيمان محفوظ )[ 13]

على جودة الحياة الوظيفية دراسة مقارنة على قطاع البنوك. 

 .1مصر. املجلة العلمية لالقتصاد والتجارة. ع

(. الوالء التنظيمى وعالقته بالرضا 2014سعدا، محمد عماد )[ 14]

املنهى دراسة ميدانية فى شركة الشرق العاملية لأللبسة الداخلية. 

عات العربية للتربية وعلم النفس. سوريا. مجلة اتحاد الجام

 .          4. ع12مج

(. املناخ التنظيمي وعالقته بالوالء لدى 2015محاد، رضا )[ 15]

العاملين: دراسة ميدانية باملؤسسة العمومية االستشفائية 

بمدينة الجلفة. مجلة الحكمة للدراسات اإلجتماعية. الجزائر. 

 . 30توزيع.. عمؤسسة كنوز الحكمة للنشر وال

(. العالقة بين مستوى إدراك 2004الحوامدة؛ نضال صالح )[ 16]

فاعلية نظام تقويم األداء وكل من األداء الوظيفي والرضا 

الوظيفي والوالء التنظيمي والثقة التنظيمية في الوزارات الخدمية 

. 16األردنية". مجلة جامعة امللك سعود للعلوم اإلدارية. املجلد 

 .1العدد 

(. أثر التمكين اإلداري على الوالء 2012عبد الوهاب، ياسر )[ 17]

التنظيمي: دراسة حالة بنك مصر املركز الرئيس. مجلة البحوث 

 .56والدراسات العربية. مصر. ع 

(. سلوك املنظمة سلوك الفرد والجماعة. 2003العطية؛ ماجدة )[ 18]

 دار الشروق للنشر والتوزيع. عمان.

( مستوى الوالء التنظيمي في 2014شافية ) ابن حفيظ،[ 19]

املؤسسات التربوية: دراسة ميدانية بمدينة ورقلة. مجلة العلوم 

اإلنسانية واالجتماعية. جامعة قاصدي مرباح. ورقلة. الجزائر. 

 .17ع

(. درجة الوالء التنظيمى لدى 2013الجمل، سمير سليمان )[ 20]

بمحافظة الخليل. مجلة  املرؤوسين في مديريات التربية  والتعليم

األكاديمية األمريكية العربية للعلوم والتكنولوجيا )أماراباك(. 

 . 11. ع 4الواليات املتحدة األمريكية. مج 

(. درجة 2012الحراحشة، محمد عبود؛ الخرايشا، ملوح باجي )[ 21]

ممارسة سلوك املواطنة التنظيمية وعالقتها بالوالء التنظيمي 

مديريات التربية والتعليم في محافظة املفرق. لدى العاملين في 

مؤتة للبحوث والدراسات. العلوم االنسانية واالجتماعية. االردن. 

 . 2. ع 27مج 
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الشواورة، فيصل؛ والقطاونة، أيمن؛ والبشابشة، أمين؛ املحمد، [ 22]

(. أثر السياسات التنظيمية واملتغيرات البيئية على 2013سامر )

التنظيمي بالتطبيق على شركة توزيع الكهرباء  خلق وتعزيز الوالء

األردنية. مؤتة للبحوث والدراسات. العلوم االنسانية 

 . 5.ع28واالجتماعية. االردن. مج

(. تمكين العاملين وعالقته بالوالء التنظيمي: 2014جدي، شوقي )[ 23]

دراسة ميدانية على األطباء العاملين باملؤسسات العمومية. مجلة 

 .14الباحث. الجزائر. ع

(. أثر تطبيق 2013بوخلوة، باديس؛ بن قرينة، محمد حمزة. )[ 24]

مبادئ ادارة الجودة الشاملة على الوالء التنظيمي: دراسة ميدانية في 

 . 13محطة تكرير النفط بسكيكدة بالجزائر. مجلة الباحث. الجزائر. ع

بيئة الداخلية ( أثر عوامل ال2014منصور، عبد القادر محمد )[ 25]

على الوالء التنظيمى من وجهة نظر املوظفين اإلداريين: حالة 

جامعة األقص ى. مجلة رؤى اقتصادية. الجزائر. جامعة الوادي. 

 .6كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير. ع

عالقة أساليب التأثير لدى املديرين  (2010البيضاني، شجاع )[ 26]

لدى العاملين بمصلحة الجمارك باململكة  بالوالء التنظيمي

 .2. ع 28السعودية. مجلة البحوث اإلدارية. مصر. مج  العربية

( قياس خصائص القيادة 2012ندا، فوزي شعبان مدكور )[ 27]

الخادمة لدى املشرفين على الرسائل الجامعية من وجهة نظر 

مصر. املعيدين واملدرسين. املجلة العلمية لالقتصاد والتجارة. 

 . 2ع

(. تطوير مدونة 2015النشاش، فاطمة ؛ الكيالني، أنمار )[ 29]

أخالقية للقيادة الخدمية التربوية في األردن، دراسات العلوم 

. 42التربوية. عمادة البحث العلمي. الجامعة األردنية. املجلد 

 . 2العدد 

(. تطبيقات الحاسوب في االدارة 2016قطيط، غسان. وآخرون. )[ 30]

 عمان. دار الثقافة.  التربوية. األردن.

(. مستوى الرضا لدى األكاديميين 2017خصاونة، عاكف لطفي )[ 31]

األردنيين العاملين في الجامعات السعودية عن املناخ التنظيمي 

مجلة الدراسات املالية واملحاسبية  وأثره على الوالء الوظيفي.

 . 7. عواإلدارية. جامعة أم البواقي الجزائر

في ظل ( الوالء التنظيمي لألساتذة الجامعيين 2017ذويتي، سارة. )[ 32]

. مجلة دراساتوذجا. جامعة عنابة نم املتغيرات الديمغرافية:

 .56الجزائر. ع

(. التمكين الوظيفي ودوره في تعزيز الوالء 2017سفر، منال )[ 33]

العلوم  -ات دراسالتنظيمي لدى موظفات جامعة أم القرى. 

 . 44. مج االردن- التربوية

(. الوالء التنظيمي لدى تدريسيي الجامعة 2017علي، كريم ناصر )[ 34]

كلية التربية األساسية  -مجلة كلية التربية األساسية  املستنصرية.

 . 97. ع العراق -الجامعة املستنصرية  -

(. العدالة التنظيمية 2016عبد الفتاح، محمد زين العابدين )[ 35]

ا بالوالء التنظيمي لدى أعضاء هيئة التدريس بالسنة وعالقته

 التحضيرية بجامعة تبوك املتعاقدين مع شركات التعليم.

 .100. ع 23. مجمصر-مستقبل التربية العربية 

(. األخالقيات التنظيمية وأثرها 2015البطي، أحمد علي مسعود )[ 36]

املجلة العلمية على الوالء التنظيمي في الجامعات الليبية. 

 .1. ع6مج . للدراسات التجارية والبيئية. مصر

( الوالء التنظيمي وعالقته بالرضا الوظيفي 2015، مجذوب )قمر[ 37]

دراسة ميدانية على  لدي أعضاء هيئة التدريس بجامعة دنقال

مجلة رؤى دنقال.  ينة من أعضاء هيئة التدريس بجامعةع

. كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير. اقتصادية

 . 9ع . جامعة الوادي. الجزائر

(. العدالة التنظيمية لدى القادة التربويين 2014، أمجد )درادكة[ 38]

الطائف وعالقتها بالوالء التنظيمي لدى أعضاء هيئة فى جامعة 

 .15. ع مجلة البحث العلمي في التربية. مصر التدريس.

(، ممارسة القيادات الجامعية للقيادة 1439أحمد، أريج حسين )[ 44]

الخادمة وعالقتها بااللتزام التنظيمي لدى موظفات جامعة أم 

بجامعة أم القرى. مكة القرى، رسالة ماجستير، كلية التربية 

 املكرمة.

(، القيادة الخادمة لدى 2017علي، محمد، والقرني، عبدهللا )[ 45]

رؤساء ومشرفات األقسام األكاديمة بجامعة تبوك وعالقتها 

بااللتزام التنظيمي لدى أعضاء هيئة التدريس. املجلة التربوية 

ب. الدولية املتخصصة. املجموعة الدولية لالستشارات والتدري

 .11. عدد 6األردنز مجلد 

(، القيادة الخادمة ملديري املدارس 2016صالح الدين، نسرين )[ 46]

والرضا الوظيفي للمعلمين في مصر: نموذج بنائي مقترح. مجلة 

 .1. عدد 40كلية التربية. كلية التربية بجامعة عين شمس. مجلد 

املواطنة (. سلوكيات 2014مطر، صالح، ورشيد، ليث )[ 47]

التنظيمية في ظل نظرية القيادة الخادمة: دراسة استطالعية في 

عينة من كليات جامعة القادسية. مجلة العلوم واالقتصاد 

 .20. عدد 76اإلدارية بجامعة بغداد. مجلد 

(، القيادة الخادمة وعالقتها بالرضا 2014سوق، شيخة )[ 48]

على الجامعات  دراسة تطبيقية –الوظيفي وااللتزام التنظيمي 

 .املصرية. رسالة ماجستير، كلية التربية بجامعة املنوفية، مصر

(، درجة ممارسة عمداء كليات التربية في 2011الديرية، النا )[ 53]

الجامعات األردنية للقيادة الخادمة من وجهة نظر أعضاء الهيئة 

التدريسية وعالقتها برضاهم الوظيفي. رسالة ماجستير. عمادة 

 العلمي. الجامعة الهاشمية. األردن.البحث 

(. 2007أبو تينه، عبد هللا؛ وخصاونة، سامر؛ الطحاينة، لطفي. )[ 56]

القيادة الخادمة فى املدارس األردنيه كما يدركها املعلمون 

واملديرون دراسة استطالعية. مجلة العلوم التربوية والنفسية. 

 املجلد الثامن. العدد الرابع. ديسمبر.

(، إحصاءات التعليم العالي. مركز 2017ارة التعليم، )وز [ 62]

 إحصاءات التعليم. الرياض.
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ABSTRACT_The study aimed at presenting a proposed vision to raise the degree of organizational loyalty 

among faculty members in Saudi universities in light of the dimensions of Servant leadership. The study 

followed the descriptive approach, and applied the questionnaire study tool to the sample Of the faculty 

members of some of the 887 Saudi universities. The study reached several results, the most important of which 

are: Provide organizational loyalty to the members of the study to a high degree, The academic leadership of 

the Saudi universities shall exercise the dimensions of the five servant leadership (administrative organization, 

altruism, empathy, empowerment, community building) to a medium degree, There are no statistically 

significant differences between the average responses of the members of the study sample on the practice of 

faculty members for organizational loyalty which is attributed to the university variable, There were no 

statistically significant differences at the level of (0.05) among the trends of the three universities on the 

practice of dimensions of the servant leadership, except for the fifth dimension of community building. The 

results of the study showed that there were statistically significant differences at (0.05) for Umm Al Qura 

University, There is a positive positive relationship between the university leadership in the five dimensions 

and the level of organizational loyalty among faculty members in Saudi universities. The study then presented 

a proposed vision to raise the degree of organizational loyalty among faculty members in Saudi universities 

in light of the dimensions of Servant leadership. 
 

Keywords: Organizational commitment, Servant leadership 


