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المستخلص:
تهدف الدراسة الى التعرف على درجة ممارسة خصائص القيادة الخادمة لدى القيادات
االدارية في جامعة تكريت من وجهة نظر عدد من المالكات التدريسية في تلك الجامعة ،ولتحقيق
هذا الهدف جرت صياغة مشكلة الدراسة معبرا عنها بتساؤل رئيسي مفاده (ما درجة ممارسة
القيادات االدارية لخصائص القيادة الخادمة في الجامعة عينة الدراسة) .ولغرض الوصول إلى
إجابات على تساؤل الدراسة تم صياغة فرضياتها .واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي،
اعتمدت استمارة االستبانة اداة رئيسية في جمع البيانات والمعلومات التي تتعلق بالجانب الميداني
للدراسة ،وتم توزيع ( )251استمارة استبانة على عينة من التدريسيين من حملة مختلف األلقاب
العلمية ،وقد تم استرجاع ( )281استمارة ،كانت الصالحة منها للتحليل ( )211استمارة ،وقد تم
معالجة البيانات بواسطة البرنامج اإلحصائي ( )SPSS V.21وخرجت الدراسة بجملة من
االستنتاجات أهمها :تمارس خصائص القيادة الخادمة بمستوى متوسط في الجامعة عينة الدراسة،
وتتباين االهمية النسبية لخصائص القيادة الخادمة في الجامعة عينة الدراسة وبناء على االستنتاجات
اختتمت الدراسة بتقديم الباحثان جملة من التوصيات ،اهمها  ،تشجيع القيادات اإلدارية في الجامعة
على العمل بالمفاهيم الحديثة في القيادة كالقيادة الخادمة واعتمادها كمنهج إداري في إدارتها وعملها
اليومي في عمادة الكليات.
الكلمات المفتاحية :القيادة الخادمة ،خصائص القيادة الخادمة.
Characteristic of the servant leadership of the administrative leader of
higher education organization
University of Tikrit model
Abstract:
The objective of the study is to identify the degree of practice of the leadership
qualities of the administrative leadership in the University of Tikrit from the point of
view of a number of teaching staff in that university. To achieve this goal, the problem
of the study was formulated with the main question: What is the degree of leadership
leadership skills of the university The study sample). In order to reach answers to the
question of the study, its hypotheses were formulated. The questionnaire was used as a
main tool in collecting data and information related to the field side of the study, and
250 questionnaires were distributed to a sample of the students of the various scientific
titles. 230 forms were retrieved, The results were analyzed by statistical program (SPSS
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V.21). The study concluded with a number of conclusions, the most important of which
are: The characteristics of the servant leadership at an average level in the university are
studied. The relative importance of the characteristics of the servant leadership in the
university is the sample of the study. Wallace Conclusions The study concluded by
presenting the researchers with a number of recommendations, the most important of
which is to encourage the administrative leadership in the university to work with
modern concepts in leadership such as leadership and adoption as an administrative
approach in its management and daily work in the Deanship of Colleges.
Keywords: servant leadership, Characteristics of the servant leadership.

المحور األول :منهجية الدراسة
يتضمن هذا المحور إطار منهجي للدراسة يشمل مشكلة الدراسة واهدافها واهميتها
وفرضياتها.
أوال .مشكلة الدراسة:
إن المنظمات العراقية على اختالف أنواعها تعمل في ظل بيئة معقدة تتسم بكثرة
التغييرات ،والتي تلقي بضاللها على المنظمات التعليمية ،لذا يتوجب العمل على مواكبة هذه
التغييرات ،وفي ضوء هذه التغيرات التي تواجهها المنظمات التعليمية يتوجب على القادة
األكاديميين التكيف مع هذه التغييرات من خالل قيامهم بإتباع انماط قيادية جديدة تساعد المنظمات
على االستمرار والنجاح .وقد يكون نمط القيادة الخادمة هو أحد األنماط التي ستساعد المنظمات
على االستمرار .لذلك ارتأت الدراسة تناول هذا الموضوع في جامعة تكريت بوصفها إحدى
المنظمات التعليمية ولمعرفة مدى اتباع القادة األكاديميين في الجامعة لخصائص القيادة الخادمة.
وتأسيسا ً على ما تقدم تطرح الدراسة التساؤل الرئيسي االتي :ما درجة ممارسة القيادات االدارية
لخصائص القيادة الخادمة في الجامعة عينة الدراسة؟ وسيتفرع عن هذا التساؤل الرئيسي
التساؤالت الفرعية االتية:
 .0هل يتم تطبيق خصائص القيادة الخادمة في الجامعة عينة الدراسة؟
 .2ما هي االهمية النسبية لخصائص القيادة الخادمة في الجامعة عينة الدراسة؟
ثانيا .أهداف الدراسة:
لغرض اإلجابة عن التساؤالت التي تمخضت عنها مشكلة الدراسة فأن الدراسة تهدف إلى
تحقيق االتي:
 .0التعرف على درجة ممارسة القيادات االدارية لخصائص القيادة الخادمة وتحديد أهميتها ونتائجهما
داخل الجامعة عينة الدراسة سواء كانت هذه النتائج إيجابية أم سلبية.
 .2تقديم بعض التوصيات التي تساهم في تعزيز إدراك القيادات االكاديمية في الجامعة لمدى أهمية
أتباعهم السلوك القيادي المناسب ،الذي سيساعدها في االستمرار وتحقيق النجاح.
ثالثا .أهمية الدراسة:
تكتسب الدراسة أهميتها من الموضوع الذي تناولته والذي يتسم بالحداثة النسبية فضالً عن
أهمية الميدان المختار للدراسة والمتمثل بجامعة تكريت ،وتبرز اهمية الدراسة باآلتي:
 .0الخلفية النظرية التي ستوضحها الدراسة حول مفهوم القيادة الخادمة وخصائصها.
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 .2تمثل هذه الدراسة مصدراً مهما ً للباحثين في موضوع القيادة الخادمة لما تشكله من مساهمة
متواضعة لرفد المكتبة العربية بعامة والعراقية بخاصة.
 .8تقديم االسس العلمية التي تمكن الجامعة المبحوثة من التعرف على دور خصائص القيادة الخادمة
واهميتها في مجال التعليم األكاديمي وممارسته في الميدان باعتبار ان دور الجامعات يعتمد ثالثة
محاور التعليم والتدريس ،البحث العلمي ،وخدمة المجتمع.
رابعا .فرضيات الدراسة:
تسعى الدراسة الحالية الى اختبار فرضيتين رئيسيتين:
 .0ال تتوافر خصائص القيادة الخادمة في الجامعة عينة الدراسة.
 .2ال تتباين اهمية خصائص القيادة الخادمة عن بعضها البعض في الجامعة عينة الدراسة.
خامسا .اساليب جمع البيانات
اعتمدت االستبانة كأساس لجمع البيانات ،والتي تم صياغتها على اساس مقاييس استخدمت لهذا
الغرض ،وزعت اجابات العينة ومستوياتها على اساس مقياس (ليكرت) الخماسي ،وتم اختبار ثبات
االستبانة باستخدام اختبار معامل كرو نباخ ألفا ( )Cronbach-alphaوكانت قيمة معامل ثبات
المقياس لألداة ككل ( )%93وهي قيمة جيدة تدل على ثبات االستبانة ،والجدول ( )0يبين نتائج
االختبار:
الجدول ( :)1نتائج اختبار (كرونباخ ألفا) لمتغيرات الدراسة
متغيرات الدراسة عدد فقرات االستبانة قيمة الثبات (الفا)
14742
5
التمكين
14724
5
الثقة
14725
5
الرؤية
14724
5
االهتمام بالعاملين
14930
21
القيادة الخادمة
المصدر :الجدول من إعداد الباحثان بالرجوع إلى نتائج التحليل اإلحصائي.
سادسا .مصداقية االستبانة:
يقصد بالصدق قدرة استبانة الدراسة على قياس ما صممت من أجله ،ويعد هذا من الشروط
التي ينبغي أن تتوافر ببناء المقياس وأنَ عدم توافر هذا الشرط يعني عدم صالحية هذا المقياس وال
يمكن اعتماده أو تعميم نتائجه ،وللقيام باختبار الصدق اعتمدت الدراسة اآلتي:
أ .الصدق الظاهري :تم اختبار الصدق الظاهري عن طريق عرض االستبانة على عدد من المحكمين،
وعددهم ( )00الملحق ( ،)0ولقد كانت آرائهم ايجابية بخصوص صالحية معظم الفقرات ،فضالً
عن إعطاء عدد من المالحظات المهمة لغرض تعديل وإعادة صياغة عدد من الفقرات ،مما ساعد
على تقويم هذه الفقرات من خالل أألخذ بهذه المالحظات وإجراء التصحيح الالزم على الفقرات
التي حددها الخبراء المحكمون.
ب .صدق المحتوى (االتساق الداخلي) :يقصد بصدق المحتوى أو االتساق الداخلي هو مدى اتساق كل
فقرة من فقرات المقياس مع البعد الذي تنتمي إليه هذه الفقرة ،وقد تم حساب االتساق الداخلي
للمقياس ،وذلك من خالل حساب معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات أبعاد المقياس ،والدرجة
الكلية للبعد نفسه ،والجدول ( )2يوضح نتائج االتساق الداخلي:
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الجدول ( :)2نتائج اختبار االتساق الداخلي لمتغيرات الدراسة
فقرات
الدراسة

التمكين
الثقة
الرؤية
االهتمام بالعاملين

X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X10
X11
X12
X13
X14
X15
X16
X17
X18
X19
X20

معامالت االرتباط
أبعاد القيادة الخادمة
14932
14997
14943
14924
14982
14721
14951
14992
14547
14742
14204
14789
14742
14728
14521
14782
14770
14502
14749
14789

المعنوية
Sig
1411
1411
1411
1411
1411
1411
1411
1411
1411
1411
1411
1411
1411
1411
1411
1411
1411
1411
1411
1411

الداللة
اإلحصائية
دالة إحصائياً
دالة إحصائياً
دالة إحصائياً
دالة إحصائياً
دالة إحصائياً
دالة إحصائياً
دالة إحصائياً
دالة إحصائياً
دالة إحصائياً
دالة إحصائياً
دالة إحصائياً
دالة إحصائياً
دالة إحصائياً
دالة إحصائياً
دالة إحصائياً
دالة إحصائياً
دالة إحصائياً
دالة إحصائياً
دالة إحصائياً
دالة إحصائياً

المصدر :الجدول من إعداد الباحثان بالرجوع إلى نتائج التحليل اإلحصائي.
سادسا .وصف مجتمع الدراسة ومسوغات االختيار:
تم اختيار جامعة تكريت التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي كمجتمع للدراسة ،وأنَ
اختيار الجامعة كميدان للدراسة جاء نتيجة لعدد من المسوغات اهمها:
 .0التعاون الذي تبديه الجامعة بوصفها منظمة تعليمية تعمل على دعم البحث العلمي ودعم الباحثين
ومساعدتهم في الحصول على المعلومات الضرورية لدراساتهم.
 .2وضوح متغير الدراسة في الجامعة عينة الدراسة ،فضالً عن إمكانية تحليلها والتوصل إلى النتائج
التي يمكن االستفادة منها في تطور الجامعة عينة الدراسة بشكل خاص وقطاع التعليم العالي في
العراق بشكل عام.
 .8قدرة الباحثان ودرايتهما المتواضعة في الوصول إلى البيانات والمعلومات الالزمة للدراسة
بوصفهما من العاملين في الجامعة عين الدراسة.
سابعا .االساليب االحصائية المستعملة في التحليل االحصائي:
 .0اختبار الفا كرو نباخ ( :)Cronbach-alphaلمعرفة صدق وثبات فقرات االستبانة.
 .2المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية.
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المحور الثاني :اإلطار النظري
سيتم في هذا المحور تناول المفاهيم االساسية للقيادة الخادمة وخصائصها وكاالتي:
اوال .القيادة الخادمة:
 .1مفهوم القيادة الخادمة :ان مفهوم القيادة الخادمة مثير لالهتمام فقد نال هذا الموضوع اهتمام العديد
من الباحثين في ميدان األدب القيادي السيما في السنوات األخيرة وأصبح هذا المفهوم ينتشر شيئا
فشيئا الى ان اصبح احد اهم األساليب القيادية في الوقت الحاضر (،)olesia et al., 2013: 87
ويقوم مفهوم القيادة الخادمة على اساس فكرة جديدة ،مفادها ان القيادة عندما تقود العاملين وتعمل
على خدمتهم ،فالعاملين بدورهم يكونون أكثر استعدادا لخدمة غيرهم ،وان هذه الفكرة يجب ان
تطبق على العاملين الذين لديهم الرغبة في ان يكونوا خدما ً لغيرهم ،ألنهم يحتذون بقادتهم الذين
قاموا بخدمتهم في البداية ووقع تأثيرهم على هؤالء العاملين وهم بدورهم سيعملون على خدمة
غيرهم (غالي .)29 :2105 ،ويمكن اعتبار مفهوم القيادة الخادمة مؤشر يدل على قيام القادة
بتفضيل العاملين على أنفسهم ويعملون على تلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم في الدرجة األولى ،وأن
هذا األمر سوف يقود في النهاية الى تأسيس عالقات متينة مع العاملين( ،النشاش والكيالني،
 )847 :2105فالقيادة الخادمة تعمل على تطوير امكانيات العاملين وزيادتها اضافة الى قيامها
بتزويدهم بالمعلومات األساسية والالزمة ليتمكنوا بدورهم من تحقيق األهداف التنظيمية
( ،)Mowery, 2017: 12إن مفهوم القيادة الخادمة يمكن القادة في المنظمات من ان يعملوا على
تذليل جميع العقبات التي تواجه العاملين ،وأن هذا األمر سوف ينعكس بصورة ايجابية على
المنظمة ،لذلك يمكن لجميع المنظمات بكافة انواعها وعلى اختالف أهدافها التي تسعى لبلوغها ان
تعتمد وتتبنى تطبيق مفهوم القيادة الخادمة (عجوه .)0 :2108 ،والجدول ( )8يستعرض بعض
التعاريف التي قدمها الباحثين لمفهوم القيادة الخادمة:
الجدول ( )3تعاريف القيادة الخادمة
الباحث والسنة والصفحة
Liden, et al., 2008:161

Serrat, 2009: 62

Greenleaf, 2010: 102
Kim, et al., 2014: 1155
Cotezer, et al., 2017: 1
العبرية24 :2017 ،

المضمون
فلسفة قائمة على أساس التأثير في العاملين وتحفيزهم لغرض تحقيق األهداف
المشتركة بين جميع األطراف في المنظمة من خالل استخدام جميع الموارد
المتاحة.
أسلوب قيادي يعمل على دمج الخدمة المتفانية واألخالقية للعاملين وتمكينهم من
المشاركة في األعمال المهمة داخل المنظمة لغرض تطويرهم وزيادة شعورهم
بأهميتهم كأعضاء في المنظمة.
الشعور الفطري لدى القائد بأنه يريد تقديم الخدمة لآلخرين (العاملين) من خالل
اتخاذ القرارات العقالنية التي تجعل األفراد يرغبون أو يطمحون للقيادة.
القيادة التي تركز على العمل التطوعي ،الذي يتطوع فيها أصحاب األخالق
اإليثارية لخدمة العاملين.
نظرية من نظريات القيادة تبدأ بالرغبة بتقديم الخدمات لآلخرين في المقام األول.
نمط قيادي يهدف إلى بناء منظمات أفضل مبنية على خدمة العاملين وتقديم
مصالحهم على المصالح الشخصية ومشاركتهم في صنع القرارات بفاعلية
وتشجيعهم على المبادرة واالبتكار.

المصدر :اعداد الباحثان باالعتماد على المصادر الواردة في متن الجدول اعاله.
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 .2اهمية القيادة الخادمة :اتفق العديد من الباحثين والكتاب على اهمية القيادة الخادمة بوصفها اسلوب
قيادي يصلح لجميع المنظمات الموجودة اليوم في بيئة األعمال ()Olesia et al., 2013: 87
والسبب في ذلك يعود الى النتائج الجيدة التي تحققها لخدمة العاملين خصوصا ان دور القائد الخادم
يؤسس على تقديم مصلحة العاملين على مصلحته الشخصية ،وهذا األمر يجعل القيادة الخادمة
تشمل جميع االتجاهات األخالقية واالنسانية ) ،)Barbuto & Wheeler, 2006: 302ان نمط
القيادة الخادمة تتعاظم اهمية ألنه يركز على اسلوب قيادي جديد قائم على االهتمام بالعاملين
ومشاركتهم ومنحهم الثقة وتمكينهم واتاحة الفرصة لهم من اجل تحقيق اهداف المنظمة ،ويعظم
شعور العاملين االيجابي بأهميتهم ويعطيهم الدافع من اجل انجاز األمور المادية التي يرغبون
بتحقيقها ( ،)Kim et al., 2014: 1156وتأتي اهمية القيادة الخادمة من خالل الدور الكبير الذي
تمارسه في تحقيق مستويات متقدمة من األداء ،وأن هذه المستويات يتم الوصول اليها بفضل
التفاعل الذي يحصل بين القائد والعاملين في المنظمات ) (Qadri, 2012: 12وأن الوصول الى
هذا الحد من مستويات االداء ناتج ايضا من قدرة المنظمات التي تتبع نمط القيادة الخادمة على
التعامل مع متغيرات البيئة الداخلية والخارجية ومعرفتها في كيفية تسخير هذه المتغيرات بالطريقة
التي تمكن المنظمة من تحقيق اهدافها (غالي )22 :2105 ،وتتحقق اهمية القيادة الخادمة من خالل
قدرة المنظمات على تحقيق حاجات الزبائن بالصورة التي يرغبون بها ،وأن المنظمة ال تستطيع
تحقيق هذا األمر قبل ان تعمل على تحقيق حاجات العاملين وخدمتهم بوصفهم زبائن داخل المنظمة
وهذا األمر يدل على ان اهمية القيادة الخادمة تعمل على بناء اسلوب خدمة األخرين بغض النظر
عما اذا كانوا داخل او خارج المنظمة (رشيد ومطر .)32 :2104 ،ويتفق مع الطرح السابق
( )Cotezer et al., 2017: 32اذ أكد على ان المنظمات التي تتبع اسلوب القيادة الخادمة تعمل
على تحقيق حاجات العاملين لتضمن تحقيق حاجات الزبائن بنجاح فقد اشار الى هذا األمر من خالل
نموذج الهرم المقلوب الذي يضع العاملين في قمة الهرم لدورهم الكبير الذي يمارسوه لتتمكن
المنظمة من تحقيق أهدافها.
من خالل ما سبق يمكن القول بأن اهمية القيادة الخادمة تأتي من خالل التركيز على تحقيق
احتياجات العاملين الذين بدورهم سيعملون على تحقيق احتياجات الزبائن ألنهم على تواصل دائم
مع هؤالء الزبائن.
ثانيا .خصائص القيادة الخادمة:
من خالل البحث في األدبيات المتعلقة بخصائص القيادة الخادمة ،يتضح تباين وجهات نظر
الباحثين حول تلك الخصائص وعدم وجود نسبة اتفاق عالية فكل منهم اجتهد بتحديدها بحسب وجهة
نظره ،وبما يتناسب مع طبيعة الميدان الذي تناوله بدراسته ،والجدول ( )4يبين خصائص القيادة
الخادمة وفقا ً آلراء العديد من الباحثين.
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التمكين
االهتمام
بالعاملين
صنع
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المصدر :الجدول من إعداد الباحثان باالعتماد على المصادر الواردة في متن الجدول.
يتبين من الجدول ( )4اختالف آراء الباحثين حول تحديد خصائص أساسية للقيادة الخادمة،
لذلك ارتأى الباحثان اعتماد الخصائص التي حازت على نسبة اتفاق تبلغ ( )%51فأكثر ألن هذه
النسبة تمثل نسبة اتفاق عالية ،وعليه ستكون الخصائص األساسية لهذه الدراسة (التمكين ،والرؤية،
واالهتمام بالعاملين ،والثقة).
 .1التمكين :يعد التمكين من الخصائص األساسية للقيادة الخادمة ،حيث يقوم على فكرة اساسية مفادها
(يجب تفويض سلطة اتخاذ القرارات للعاملين لغرض تمكينهم من االستجابة الفعالة الحتياجات
العمالء) .إ ن هذه الفكرة بمعناها السابق تفرض على القيادة تخليها عن اسلوبها القديم القائم على
فكرة التوجيه ،وتبنيها اسلوب جديد يقوم على اساس التشاور والمشاركة ( Adam & Michael,
 )2015: 51وهذا األمر يستوجب التحول الجذري في طبيعة العالقة بين القائد والعاملين
،فبخصوص دور القائد يتطلب التحول من اسلوب التحكم الى اسلوب الثقة ،اما فيما يتعلق بدور
العاملين فينبغي التحول من اتباع التعليمات الى اسلوب المشاركة في عملية اتخاذ القرارات ،ومن
هنا يبرز دور القيادة الخادمة حيث تعمل على تمكين العاملين واعطائهم الفرصة لتقديم افكارهم
الجديدة وتفويض الصالحيات لهم وتعزيز قدراتهم ( .)Dvir et al,. 2002: 740لقد شهدت
المنظمات المتنافسة فيما بينها والدة استراتيجيات جديدة تمكن المنظمات من البقاء واالستمرار
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وتمكنها من تحقيق اهدافها ومن هذه االستراتيجيات هي التمكين للعاملين ،ألن هذا األمر يعتبر من
المظاهر المتقدمة الذي تتبعه المنظمات الحديثة الذي يشير الى زيادة مشاركة العاملين في العملية
التنظيمية مما يزيد من شعور العاملين بأهميتهم في المنظمة (.)olesiaet et al., 2013: 89
ويعتبر التمكين من المداخل الحديثة في بيئة االعمال إذ يمكن للمنظمة من خالله االستمرار والنجاح
ألنه عامل اساسي في نجاح المنظمات على اختالف تصنيفاتها (وفاء وهناء ،)09 :2105 ،ان
القيادة الخادمة تسعى الى تطبيق التمكين من خالل العاملين واستخدام اسلوب االقناع بدال من اجبار
العاملين والسيطرة عليهم ،ويتم ذلك من خالل تشجيع القيادة للعاملين على المشاركة في صنع
القرارات ،وبالتالي فأن لهذا االمر أثر كبير على العاملين وما سيؤدونه لتحقيق اهداف
المنظمة(.حلبي)21 :2109 ،
 .2الثقة :تعد الثقة من الخصائص المهمة واألساسية لتبني مفهوم القيادة الخادمة ،ولتحقيق التأثير
االيجابي لغرض انجاح هذه القيادة ،فقد اختلف الباحثون في تحديد مفهوم محدد للثقة حيث اشار
اليها علماء النفس الى انها حالة نفسية ألدراك باطني ،اما علماء االجتماع فيقولون بأنها عنصر مهم
لتركيب العالقة بين الوحدات االجتماعية ،اما من وجهة نظر االدارة فوجدوا انها عملية مشاركة اي
عضو ف ي التفاعل القائم بين العاملين ليكون قادرا على تعزيز روح التعاون والمشاركة بين المنظمة
و جعل جهودهم داخل العمل مثمرة ويبين حقيقة اهتمامهم بمستقبل منظماتهم ،اذ يجعلهم اكثر قدرة
على تفهم ادوارهم داخل المنظمة ،ويبذلون اقصى جهد لديهم للتميز من خالل هذا
الدور)Tammy, 2002: 18(.
ان مفهوم الثقة أحد اهم المفاهيم التي يصعب تعريفها دون دراسة وتدقيق ،ألنها تمثل
عنصرا مهما ً للمنظمات على اختالف انواعها (العطوي والشيباني .)080 :2101 ،لقد بنيت العديد
من الدراسات التي اجريت حول موضوع الثقة مدى اهميتها إلدارة االعمال داخل المنظمات،
خصوصا وإنها تمثل الرصيد العاطفي الذي يمتلكه العاملين داخل المنظمة والذي يساعدهم في
التوصل الى اتفاق لتحقيق مصلحة جميع االطراف داخل المنظمة ( ،)Stephen, 2005: 45وإن
ثقة العاملين ببعضهم تزداد من خالل العالقات المتبادلة والتفاعل فيما بينهم ،وإن هذا التفاعل يمثل
امر مهم يتعدى كونه مجرد اتصال بين العاملين ،الن الثقة ستزيد فعالية االتصاالت بين العاملين
داخل المنظمة (عسكرو ،)27 :2101 ،وإن للثقة اهمية كبيرة في إنجاح العملية القيادية فحينما يثق
العاملين بقادة منظماتهم سوف يكون لديهم دافع كبير لتبادل المعلومات فيما بينهم دون خوف وتردد،
وكلما كانت الثقة بين العاملين على درجة عالية اصبح لديهم ميول نحو التفاعل التعاوني فيما بينهم
(عبيسات .)09 :2115 ،كذلك فأن اهمية الثقة القائمة بين القائد والعاملين في المنظمة سيؤثر بشكل
كبير على تحقيق اهداف المنظمة ( .)Islam et al., 2011: 5902وتنبع اهمية الثقة من خالل
قدرتها على بناء المناخ التنظيمي الذي يجعل العاملين داخل المنظمة اكثر استعدادا للعمل بالصورة
التي يبني على اساس الثقة واالنسجام  ،ويعزز من الثقة باألهداف ومن ميول االخرين ورغبتهم في
حل المشكالت التنظيمية (السليفاني ،)27 :2101 ،وتلعب الثقة بين العاملين داخل المنظمة دوراً
كبيراً في تحقيق االستقرار على المدى البعيد وبالتالي تحقيق مصالح جميع االطراف داخل المنظمة
ويمكن توضيح اهمية الدور الذي تلعبه الثقة بين العاملين داخل المنظمة وثقتهم بقادتهم داخل
المنظمة والتي تقود في النهاية الى تحقيق والئهم لمنظماتهم (.)Kassegne et al., 2013: 84
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 .3الرؤية :تعتبر الرؤية من اهم المرتكزات التي تبنى عليها اي منظمة تتبنى اسلوب القيادة الخادمة،
لما لها من دور كبير في تكوين الدافع لدى العاملين لغرض الوصول الى الهدف الذي تم تحديده عند
صياغتها ،لذلك ينبغي على قادة المنظمات صياغة رؤية تستند الى واقع المنظمة وقدرتها في تحقيق
األهداف .من هنا نجد بأن نجاح القيادات يتوقف على رؤيتهم لمنظماتهم ،فضال عن ان قدرة القادة
على صياغة رؤية جيدة يؤثر بشكل ايجابي على قدراتهم في التأثير على عامليهم ان جميع
المنظمات على اختالف تصنيفاتها ال تستطيع تحقيق التقدم او االستمرار في عملها مالم يكن لقادتها
رؤية واضحة ومحددة تساعدهم في وضع استراتيجيات األعمال التي تمكنهم من تحقيق االهداف
التي تم تحديدها عند تصور الرؤية وترجمتها الى رسالة مكتوبة (سعد .)9 :2112 ،ان للرؤية في
موضوع القيادة الخادمة اهمية كبيرة لما لها دور كبيرة في نجاح مختلف المنظمات التي تتبع هذا
النوع من القيادة ،حيث يتضح دورها في تحديد وتوقع النتائج المحتملة للعمل وما سيرافق هذه
النتائج من اثار مستقبلية (العبرية ،)89 :2107 ،كما ان اهمية الرؤية تبرز من خالل تمكينها
للمنظمة من االستعداد الكافي لمواجهة كافة المتغيرات التي تواجهها في بيئة العمل الخاصة بها ،كما
انها تعمل على تحديد االتجاه العام للمنظمة وبالتالي تحديد السلوك العام من خالل عمليات التنسيق
بين العاملين والفعاليات المختلفة في المنظمة (الملكاوي.)52 :2113 ،
 .4االهتمام بالعاملين :يعد المورد البشري من اهم موجودات منظمات االلفية الثالثة وله دور كبير في
نجاحها وتقدمها ،لذلك البد على قادة المنظمات االهتمام بالعاملين وتقديم الدعم لهم وتسهيل مهماتهم
واشباع احتياجاتهم ( )liden et al , 2008: 16والعمل كذلك على تحديد العوامل المؤثرة على
سلوكياتهم داخل المنظمة (الجابري ،)05 :2113 ،ان االهتمام بالعاملين داخل المنظمة يمثل احد
اهم الخصائص التي تتبناها القيادة الخادمة فمن خالل ما تنادي به القيادة من الفضائل االنسانية
وتفضيل المصالح العامة على المصالح الفردية تتضح الصورة وتزداد اهمية االهتمام بالعاملين من
قبل القيادة من خالل ممارسة القادة ألسلوب االهتمام بالعاملين داخل منظماتهم ،فأن هذا االمر يحقق
مزايا كبيرة لكل من المنظمة والعاملين فمن خالل هذا السلوب سوف يتحسن االداء الكلي داخل
المنظمة وان هذا التحسين ناتج عن ادارة العالقات التبادلية بين العاملين واالقسام واالدارات
المختلفة  ،فضال عن تحقيق وحدة المنظمة وتماسكها وتعزيز المشاعر االيجابية لدى العاملين
وبالتالي مساعدتهم على بذل افضل الجهود لمواجهة حاالت النقص في الموارد الالزمة ألداء بعض
االعمال (العرايضة.)41 :2102 ،

المحور الثالث :اإلطار الميداني
أوال .وصف مستوى اإلجابات وتقييمها لمتغيرات الدراسة:
يقوم الباحثان بوصف إجابات عينة الدراسة وتفسيرها في ضوء ما تم الحصول عليه من بيانات
ومعلومات من استبانة الدراسة باستعمال األساليب اإلحصائية (المتوسطات الحسابية ،االنحرافات
المعيارية) والتي اعتمدت في وصف خصائص القيادة الخادمة ،إذ تم استعمال مقياس (ليكرت
الخماسي) الذي يتضمن ( )5-0درجات لكل فقرة من فقرات االستبيان ،إن المقياس يتألف من خمس
درجات (ال أتفق بشدة =  ،0ال أتفق =  ،2أتفق إلى حد ما =  ،8أتفق =  ،4أتفق بشدة = .)5
الوسط المرجح لفقرات االستبانة للتعرف على درجة ممارسة خصائص القيادة الخادمة في الجامعة
عينة الدراسة ،تم اعتماد المعادلة اآلتية (إبراهيم:)79 :2108 ،
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مستوى الممارسة = (الحد األعلى للمقياس-الحد األدنى للمقياس)  /عدد المستويات
مستوى الممارسة = (0488 = 8/ )0-5
وبناء على ذلك اعتمدت األوساط الحسابية المبينة في الجدول ( )5من أجل تفسير النتائج:
جدول رقم ( )5األوساط المرجحة إلجابات عينة الدراسة
المستوى
المتوسط المرجح
منخفض
من  - 1أقل من 2.34
متوسط
من  - 2.34أقل من 3.67
مرتفع
من  - 3.67لغاية 5
وكانت نتائج إجابات أفراد عينة الدراسة عن المتغيرات التي تناولتها االستبانة ،بنا ًء على
تحليل تلك اإلجابات ،كما يلي:
ثانيا .وصف مستوى اإلجابات وتقييمها عن القيادة الخادمة:
تضمنت خصائص القيادة الخادمة في االستبانة على ( )4أبعاد تم قياسها ،وتم تحليل
البيانات التي تم الحصول عليها لألبعاد من أجل معرفة أي من األبعاد الفرعية التي حصلت على
أكبر المتوسطات الحسابية ،وكانت نتائج التحليل حول خصائص القيادة الخادمة كما في الجدول
( )9االتي:
جدول رقم ( )6المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات عينة الدراسة للقيادة
الخادمة وخصائصها
البُعد
الرقم الرتبة
الرؤية
0
8
التمكين
2
0
الثقة
8
2
االهتمام بالعاملين
4
4
القيادة الخادمة ككل

المتوسط الحسابي
8453
8459
8451
8423

االنحراف المعياري
1478
1499
1493
1479

المستوى
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط

المصدر :من اعداد الباحثان باالعتماد على نتائج التحليل االحصائي
يبين الجدول( )9المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد العينة عن خصائص القيادة الخادمة،
وقد تراوحت ما بين ( ،)8423-8453جاء في المرتبة األولى بعد (الرؤية) بمتوسط حسابي
( )8453بمستوى أهمية متوسط ،وفي المرتبة الثانية جاء بعد (التمكين) بمتوسط حسابي ()8459
بمستوى أهمية متوسط ،واحتل في المرتبة الثالثة بعد (الثقة) بمتوسط حسابي ( )8451بمستوى
أهمية متوسط ،وحصل على المرتبة األخيرة بعد (االهتمام بالعاملين) بمتوسط حسابي ()8423
بمستوى أهمية متوسط ،مما يدل على اهتمام إدارة الجامعة بنمط القيادة الخادمة ،ويؤكد ذلك
حصول القيادة الخادمة بشكل عام على متوسط حسابي بلغ ( )8442وبمستوى أهمية متوسط.
ويالحظ من الجدول ( )9أن قيمة االنحراف المعياري لخصائص القيادة الخادمة التي
تراوحت ما بين ( ،)1499-1479والتي تشير إلى التشتت المنخفض في إجابات أفراد عينة الدراسة
حول خصائص القيادة الخادمة في الجامعة عينة الدراسة ،ونسبة االختالف المتدنية بين إجابات
عينة الدراسة ،وهو ما يعكس نسبة التقارب في وجهات نظر أفراد عينة الدراسة حول مستوى
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ممارسة القيادة الخادمة .وقام الباحثان بعدها باستخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية
إلجابات أفراد عينة الدراسة عن فقرات خصائص القيادة الخادمة.
 .1البُعد األول :التمكين
تضمنت استبانة الدراسة ( )5فقرات تخص بعد (التمكين) وتمثلت في الفقرات ( ،)5-0كما
موضحة في الجدول (.)7
الجدول ( )7المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات عينة الدراسة عن التمكين
ت

الفقرات

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

المستوى

0

تعطي عمادة الكلية التدريسيين حرية التعامل مع المواقف الصعبة
بالطريقة التي يشعرون بانها أفضل

8480

1432

متوسط

8498

1434

متوسط

8495
8498

0401
1437

متوسط
متوسط

8491

0412

متوسط

8459

1499

متوسط

تعطي عمادة الكلية التدريسيين صالحيات اتخاذ القرارات تتعلق
2
بعملهم.
 8تثمن عمادة الكلية القدرات االبداعية للتدريسيين.
 4تمنح عمادة الكلية الحرية للتدريسيين إلتمام عملهم
يعطي عميد الكلية للتدريسيين صالحيات لمراقبة اعمالهم بأنفسهم
5
دون تدخل مباشر منه
التمكين ككل

المصدر :من اعداد الباحثان باالعتماد على نتائج التحليل االحصائي.
نالحظ من الجدول ( )7حقق هذا البعد متوسطا ً حسابيا ً إجماليا ً بلغ ( ،)8459وهي بمستوى
متوسط ،وبلغ االنحراف المعياري لهذا البعد ( ،)1499مما يشير إلى تجانس واتفاق في إجابات
أفراد عينة الدراسة حول بعد التمكين ،وقد حصلت الفقرة ( )8المتعلقة (تثمن عمادة الكلية القدرات
االبداعية للتدريسيين) على القيمة األعلى من حيث المتوسط الحسابي اذ بلغت ( )8491مما يؤكد
اتفاق عينة الجامعة المبحوثة عليها بينما حصلت الفقرة ( )0المتعلقة (تعطي عمادة الكلية
التدريسيين حرية التعامل مع المواقف الصعبة بالطريقة التي يشعرون بانها افضل) على اقل قيمة
من بين الفقرات في هذا البعد وبواقع متوسط حسابي ( )8480مما يؤكد على أن لهذه الفقرة األولوية
األولى في ترتيب فقرات هذا البعد في الجامعة المبحوثة ،وتشير هذه النتائج إلى أن الجامعة تحتاج
إلى درجة من االهمية حول اعطاء التدريسين درجة من التمكين لكي يكتسبوا درجة من الحرية في
التعامل مع المواقف والمشاكل المستعصية التي تواجه عملهم والتي تحتاج الى حلول وأفكار جديدة
تعطي أولوية في أحداث تحسين بالشكل العام للجامعة.
 .2البُعد الثاني :الثقة
تضمنت استبانة الدراسة ( )5فقرات تخص هذا البعد (الثقة) وتمثلت في الفقرات (،)01-9
كما موضحة في الجدول (.)2
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الجدول ( )8المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات عينة الدراسة عن الثقة
ت

الفقرات

 9تعمل العمادة على تبسيط اجراءات العمل في الكلية
 7توفر عمادة الكلية المعلومات للتدريسيين التي يحتاجونها في عملهم
تتفاعل عمادة الكلية مع التدريسيين وتمنحهم الثقة إلنجاز االعمال
2
داخل الكلية
تسعى عمادة الكلية لتوسيع االتصاالت غير الرسمية بين جميع
3
التدريسيين سعيا لتحقيق الفهم المشترك
 01تعامل عمادة الكلية التدريسيين بعدالة
الثقة ككل

المتوسط
الحسابي
8455
8450

االنحراف
المعياري
1437
1433

المستو
ى
متوسط
متوسط

8453

1439

متوسط

8449

0401

متوسط

8441
8451

0421
1493

متوسط
متوسط

المصدر :من اعداد الباحثان باالعتماد على نتائج التحليل االحصائي.
نالحظ من الجدول ( )2حقق هذا البعد متوسطا ً حسابيا ً إجماليا ً بلغ ( ،)8451وهي بمستوى
متوسط ،وبلغ االنحراف المعياري لهذا البعد ( ،)1493مما يشير إلى تجانس واتفاق في إجابات
أفراد عينة الدراسة حول بعد الثقة ،وقد حصلت الفقرة ( )2المتعلقة (تتفاعل عمادة الكلية مع
التدريسيين وتمنحهم الثقة إلنجاز االعمال داخل الكلية) على القيمة األعلى من حيث المتوسط
الحسابي اذ بلغت ( )8453مما يؤكد اتفاق عينة الجامعة المبحوثة عليها بينما حصلت الفقرة ()01
المتعلقة (تعامل عمادة الكلية التدريسيين بعدالة) على اقل قيمة من بين الفقرات في هذا البعد وبواقع
متوسط حسابي ( )8441مما يؤكد على أن لهذه الفقرة األولوية األولى في ترتيب فقرات هذا البعد
في الجامعة المبحوثة ،وتشير هذه النتائج إلى أن إدارة الجامعة تمنح التدريسين الثقة في إنجاز
أعمالهم داخل عمادات الكليات ،ولكن تفتقد عنصر العدالة في التعامل مع التدريسين من قبل
عمادات الكليات ،لذلك تضعف أهمية الثقة المتعلقة بالقيادة بين التدريسين في الجامعة بشكل عام.
 .3البُعد الثالث :الرؤية
تضمنت استبانة الدراسة ( )5فقرات تخص هذا البعد (الرؤية) وتمثلت في الفقرات (-00
 ،)05كما موضحة في الجدول (.)3
الجدول ( )9المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات عينة الدراسة عن الرؤية
ت

الفقرات

يمتلك عميد الكلية القدرة على التفكير بشكل فعال لمواجهة المشكالت
00
المستقبلية
 02يعتبر عميد الكلية شخصا مميزا في توقع عواقب القرارات
 08يمتلك عميد الكلية رؤية واضحة تساعد في انجاز االعمال الخاصة بالكلية
يمتلك عميد الكلية القدرة على استقراء المستقبل لغرض تطوير
04
االستراتيجيات
 05يهتم عميد الكلية بالقضايا االستراتيجية ذات التأثير في مستقبل الكلية
الرؤية ككل

المصدر :من اعداد الباحثان باالعتماد على نتائج التحليل االحصائي.
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المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

المستوى

8490

0412

متوسط

8497
8452

1432
0410

متوسط
متوسط

8482

1433

متوسط

8493
8453

0411
1478

متوسط
متوسط
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نالحظ من الجدول ( )3حقق هذا البعد متوسطا ً حسابيا ً إجماليا ً بلغ ( ،)8453وهي بمستوى
متوسط ،وبلغ االنحراف المعياري لهذا البعد ( )1478مما يشير إلى تجانس واتفاق في إجابات أفراد
عينة الدراسة حول بعد الرؤية ،وقد حصلت الفقرة ( )05المتعلقة (يهتم عميد الكلية بالقضايا
االستراتيجية ذات التأثير في مستقبل الكلية) على القيمة األعلى من حيث المتوسط الحسابي اذ بلغت
( )8493مما يؤكد اتفاق عينة الجامعة المبحوثة عليها بينما حصلت الفقرة ( )00المتعلقة (يمتلك
عميد الكلية القدرة على استقراء المستقبل لغرض تطوير االستراتيجيات) على اقل قيمة من بين
الفقرات في هذا البعد وبواقع متوسط حسابي ( )8482مما يؤكد على أن لهذه الفقرة األولوية األولى
في ترتيب فقرات هذا البعد في الجامعة المبحوثة ،وتشير هذه النتائج إلى أن عميد الكلية يهتم
باالستراتيجيات المتعلقة بالكلية ،ولكنه بحاجة الى القدرة والمعرفة في استقراء المستقبل من خالل
قيادته للمسؤولية واالستعانة بالكوادر التي تمتلك القدرة على الرؤية والتبصر والحدس االستراتيجي
ورسم وصياغة و بناء السيناريوهات االستراتيجية لالستشراف للمستقبل.
 .4البُعد الرابع :االهتمام بالعاملين
تضمنت استبانة الدراسة ( )5فقرات تخص هذا البعد (االهتمام بالعاملين) وتمثلت في
الفقرات ( ،)21-09كما موضحة في الجدول (.)01
الجدول ( )11المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات عينة الدراسة عن االهتمام بالعاملين
ت

الفقرات

 09يهتم العميد بمساعدة التدريسيين بشكل دائم
 07يضع العميد مصلحة التدريسيين فوق مصلحته الشخصية
 02يسعى العميد الى رفع معنويات التدريسيين دائما
 03تقييم عمادة الكلية دورات تدريبية لتطوير قدرات التدريسيين
 21يعتبر عميد الكلية خدمة التدريسيين خدمة انسانية
االهتمام بالعاملين ككل

المتوسط
الحسابي
8453
8402
8450
2435
8423
8423

االنحراف
المعياري
1437
0402
1432
0402
0402
1479

المستوى
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط

المصدر :من اعداد الباحثان باالعتماد على نتائج التحليل االحصائي.
نالحظ من الجدول ( )01حقق هذا البعد متوسطا ً حسابيا ً إجماليا ً بلغ ( ،)8423وهي
بمستوى متوسط ،وبلغ االنحراف المعياري لهذا البعد ( ،)1479مما يشير إلى تجانس واتفاق في
إجابات أفراد عينة الدراسة حول بعد االهتمام بالعاملين ،وقد حصلت الفقرة ( )09المتعلقة (يهتم
العميد بمساعدة التدريسيين بشكل دائم) على القيمة األعلى من حيث المتوسط الحسابي اذ بلغت
( )8453مما يؤكد اتفاق عينة الجامعة المبحوثة عليها بينما حصلت الفقرة ( )03المتعلقة (تقييم
عمادة الكلية دورات تدريبية لتطوير قدرات التدريسيين) على أقل قيمة من بين الفقرات في هذا
البعد وبواقع متوسط حسابي ( )2435مما يؤكد على أن لهذه الفقرة األولوية األولى في ترتيب
فقرات هذا البعد في الجامعة عينة الدراسة ،وتشير هذه النتائج إلى أن عميد الكلية في الجامعة عينة
الدراسة يهتم بمساعدة العامل ين في الكلية بشكل دائم ،ولكن ليس عن طريق اقامة دورات تدريبية
تساهم في تطوير قدرات العاملين في التدريس.
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ثانيا .اختبار الفرضيات
 .1الفرضية الرئيسية االولى :ال تتوافر خصائص القيادة الخادمة في الجامعة المبحوثة.
لقد تم نفي هذه الفرضية وعدم قبولها اذ اشارة نتائج التحليل االحصائي الى وجود درجة
لممارسة خصائص القيادة الخادمة في الجامعة عينة الدراسة ،وبالرجوع الى نتائج الجدول ()4
الذي يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لخصائص القيادة الخادمة نجد بأن
المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد العينة عن أبعاد القيادة الخادمة قد تراوحت ما بين (-8453
 ،)8423فقد جاء في المرتبة األولى بعد (الرؤية) بمتوسط حسابي ( )8453بمستوى أهمية متوسط،
وفي المرتبة الثانية جاء بعد (التمكين) بمتوسط حسابي ( )8459بمستوى أهمية متوسط ،واحتل في
المرتبة الثالثة بعد (الثقة) بمتوسط حسابي ( )8451بمستوى أهمية متوسط ،وحصل على المرتبة
األخيرة بعد (االهتمام بالعاملين) بمتوسط حسابي ( )8423بمستوى أهمية متوسط ،مما يدل على
اهتمام إدارة الجامعة بنمط القيادة الخادمة ،ويؤكد ذلك حصول القيادة الخادمة بشكل عام على
متوسط حسابي بلغ ( )8442وبمستوى أهمية متوسط .ونالحظ من الجدول ( )4إن قيمة االنحراف
المعياري لخصائص القيادة الخادمة التي تراوحت ما بين ( ،)1499-1479والتي تشير إلى التشتت
المنخفض في إجابات أفراد عينة الدراسة حول خصائص القيادة الخادمة في الجامعة عينة الدراسة،
ونسبة االختالف المتدنية بين إجابات عينة الدراسة ،وهو ما يعكس نسبة التقارب واالتفاق في
وجهات نظر أفراد عينة الدراسة حول مستوى ممارسة القيادة الخادمة.
 .2الفرضية الرئيسية الثانية :ال تتباين اهمية خصائص القيادة الخادمة عن بعضها البعض في
الجامعة عينة الدراسة.
يتطلب في هذه الفرضية معرفة ما هي نسبة التباين في اهمية كل خاصية من خصائص
القيادة الخادمة في الجامعة عينة الدراسة ،ولقد تم ذلك من خالل اختبار ( )Fالمحسوبة لكل بعد،
وكما مبينة في الجدول رقم (.)00
الجدول ( )11تباين اهمية خصائص القيادة الخادمة
ت
0
2
8
4

االبعاد
التمكين
الرؤية
الثقة
االهتمام بالعاملين

قيم ( )Fالمحسوبة
55.72
41.61
39.51
31.43

*Sig
1411
1411
1411
1411

المصدر :اعداد الباحثان باالعتماد على نتائج التحليل االحصائي.
تظهر في الجدول ( )00النتائج التي تم الحصول عليها من ناحية أهمية خصائص القيادة
الخادمة في الجامعة المبحوثة ،حيث جاء بالمرتبة األولى خاصية (التمكين) من حيث االهمية،
وحصل خاصية(الرؤية) على المرتبة الثانية ،وجاء بالمرتبة الثالثة خاصية (الثقة) ،وحصل على
المرتبة الرابعة واالخيرة خاصية (االهتمام بالعاملين) وهذا يدل على أن جميع الخصائص لها أهمية
في الجامعة عينة الدراسة ولكن بنسب مختلفة ،لذلك سيتم نفي هذ الفرضية.
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المحور الرابع :االستنتاجات والتوصيات
اوال .االستنتاجات:
منن أجنل الوصنول لصنورة متكاملنة عنن عيننة الدراسنة تنم وصنف والتقينيم إلجابنات
الدراسة والتي اظهرت ما يلي:
 .0اإلجابات كانت تتفق بدرجة تقدير متوسط في جميع خصائص القيادة الخادمة الفرعية (التمكين،
والثقة ،والرؤية ،واالهتمام بالعاملين) مما يفسر تلك النتائج هو وجود درجة من الممارسة بمستوى
متوسط من قبل المبحوثين في الجامعة للقيادة الخادمة ،ذلك لحرصهم على أن تكون ممارسة القيادة
الخادمة بدرجة مرتفعة ،وكانت األولوية في االهمية لخاصية الرؤية ،ثم التمكين ،والثقة ،واخيراً
االهتمام بالعاملين لدى عينة الدراسة في الجامعة عينة الدراسة في متغير القيادة الخادمة ،إذ اظهرت
النتائج الفرعية ما يلي:
 أظهرت النتائج أن مستوى ممارسة التمكين جاء بدرجة تقدير متوسط ،وتفسر تلك النتيجة إلى أنعمادة الكلية تعطي التدريسين حرية التعامل مع المشكالت التي تواجه عملهم وايجاد الحلول لها.
 أظهرت النتائج أن مستوى ممارسة الثقة جاء بدرجة تقدير متوسط ،وتفسر تلك النتيجة إلى أنعمادات الكليات تتعامل مع التدريسين بدرجة متوسطة من العدالة.
 كما أظهرت نتائج الدراسة أن مستوى ممارسة الرؤية من قبل التدريسين في الجامعة جاء بدرجةمتوسط ،وتفسر تلك النتيجة إلى أن عمداء الكليات يمتلكون القدرة بدرجة جيدة في استقراء المستقبل
من أجل تطوير االستراتيجيات في الجامعة عينة الدراسة.
 وأظهرت نتائج الدراسة أن مستوى ممارسة االهتمام بالعاملين من قبل عمادات الكليات بالجامعةعينة الدراسة جاء بدرجة متوسط.
 .2وأخيراً أظهرت نتائج الدراسة أنه هناك تباين في اهمية كل خاصية من خصائص القيادة الخادمة في
الجامعة عينة الدراسة ،حيث جاء بالمرتبة األولى (التمكين) ،وحصل (الرؤية) على المرتبة الثانية،
وجاء بالمرتبة الثالثة (الثقة) ،وحصل على المرتبة الرابعة واالخيرة (االهتمام بالعاملين) ،وتفسر
تلك النتيجة أن جميع االبعاد لها أهمية في الجامعة عينة الدراسة ولكن بنسب مختلفة.
ثانيا .التوصيات:
 .0تشجيع القيادات اإلدارية والتدريسية في الجامعة على العمل بالمفاهيم الحديثة في اإلدارة مثل القيادة
الخادمة واعتمادها كأسلوب إداري في إدارتها وعملها اليومي في عمادات الكليات.
 .2ضرورة اعطاء التمكين الكافي للتدريسين من قبل عمادات الكليات من أجل التعامل بحرية مع
المواقف الصعبة التي تواجههم في عملهم والطريقة التي يشعرون بأنها أفضل.
 .8ضرورة ممارسة الثقة بين التدريسين وعمادات الكليات في الجامعة بما يحقق العدالة في التعامل
فيما بينهم مما سيحقق حافز في أداء الواجبات والمهام التدريسية بكل انسيابية.
 .4ضرورة استقراء المستقبل في الجامعة والتي تفضي الى تطوير االستراتيجيات في الكليات عينة
الدراسة وذلك من خالل تطوير قدرة عمداء الكليات وبما يتناسب مع مؤهالتهم العملية وخبراتهم
لتحسين قدراتهم اإلدراكية في صناعة الخيار االستراتيجي.
 .5قيام عمادات الكليات في الجامعة عينة الدراسة بتنظيم دروات تدريبية للتدريسين لتساهم في زيادة
القدرات لديهم ولتساعدهم في اداء واجباتهم بصورة أفضل.
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 .9قيام إدارة الكلية بإعداد معايير للحوافز التشجيعية سواء مادية أو معنوية من أجل ممارسة العدالة
التنظيمية بين العاملين على اساس الجهود المبذولة من قبل التدريسين والتميز فيما بينهم في الجامعة
عينة الدراسة.

المصادر
اوال .المصادر العربية
أ .الرسائل واألطاريح
 .0إبراهيم ،منى عمر عقل" ،)2108( ،درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الخاصة في
محافظة عمان للقيادة الخادمة وعالقتها بمستوى الثقة التنظيمية السائدة من وجهة نظر
المعلمين" ،رسالة ماجستير ،كلية العلوم التربوية ،جامعة الشرق االوسط.
 .2الجابري ،صالح بن سمار" ،)2113( ،المهارات القيادية الالزمة إلدارة التغير التنظيمي" ،رسالة
ماجستير ،جامعة نايف العربية للعلوم االدارية.
 .8حلبي ،منال جهاد عامر" ،)2109( ،درجة ممارسة مديري المدارس الحكومية الثانوية في
محافظات شمال الضفة الغربية للقيادة الخادمة وعالقتها بالتنمية المهنية للمعلمين من وجهات
نظر مديريها ومعلميها" ،رسالة ماجستير ،كلية الدراسات العليا ،جامعة النجاح الوطنية ،نابلس،
فلسطين.
 .4سعد ،خالدة سلمان" ،)2112( ،تأثير الرؤية االستراتيجية في ضمان وتحسين جودة الرعاية
الصحية المقدمة في المستشفيات المخصصة" ،رسالة دبلوم عالي ،كلية االدارة واالقتصاد،
جامعة بغداد.
 .5السليفاني ،نزار" ،)2101( ،الثقة التنظيمية ودورها في سلوك المواطنة التنظيمية" ،رسالة
ماجستير ،كلية اإلدارة واالقتصاد ،جامعة الموصل.
 .9العبرية ،نعيمة بنت سيف بن زاهر" ،)2107( ،عالقة نمطي القيادة الخادمة والموزعة بصنع
القرار األخالقي لدى مديرات مدارس التعليم األساس في محافظة مسقط بسلطنة عمان من وجهة
نظر المعلمات" ،رسالة ماجستير ،كلية العلوم التربوية ،جامعة الشرق االوسط.
 .7عبيسات ،حيدر" ،)2115( ،الثقافة التنظيمية وتأثيرها على بناء المعرفة المؤسسية" دراسة
ميدانية لمؤسسة المناطق الحرة" ،مديرية الدراسات والمعرفة ،رسالة ماجستير ،السعودية.
 .2العرايضة ،رائدة هاني محمود" ،)2102( ،مستوى القيادة األخالقية لمديري المدارس الثانوية
الحكومية في عمان وعالقتها بمستوى ممارسة سلوك المواطنة التنظيمية من وجهة نظر
المعلمين" رسالة ماجستير ،جامعة الشرق األوسط.
 .3عسكرو ،عصام رمزي" ،)2101( ،العوامل المؤثرة في المشاركة بالمعرفة ،دراسة حالة في
مديرية توزيع كهرباء نينوى" رسالة ماجستير ،كلية اإلدارة واالقتصاد ،جامعة الموصل.
 .01غالي ،محمد احمد" ،)2105( ،القيادة الخادمة وعالقتها بااللتزام التنظيمي -دراسة تطبيقية على
الجامعات في قطاع غزة" رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسالمية ،غزة.
 .00لوقاسي ،هناء ووفاء" ،)2105( ،القيادة بالتمكين وأثرها على أداء العاملين" رسالة ماجستير،
جامعة الجيالني ،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ،الجزائر.
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 0الدكتور أنيس أحمد عبدهللا
 2الدكتور عبدالعزيز شويش
 8الدكتور سامي ذياب محل
 4الدكتور قاسم أحمد حنظل
 5الدكتور معن وعدهللا المعاضيدي
 9الدكتورة ميسون عبدهللا احمد
 7الدكتور سعيد حميد كردي
 2خلف لطيف ناصر
 3الدكتور أحمد سليمان محمد
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 00الدكتورة آالء عبد الموجود العاني
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