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 ادلستخهص
عزٌز سلوكٌات المواطنة التنظٌمٌة فً هدفت هذه الدراسة إلى التعرؾ على دور القٌادة الخادمة فً ت 

 :شكلتها كان أهمهاعٌنة من كلٌات جامعة القادسٌة. وقد حاولت الدراسة اإلجابة على تساإالت عدة مثلت م
هل هنالك إدراك كاؾ لدى القٌادات اإلدارٌة فً كلٌات الجامعة لمفهوم القٌادة الخادمة ؟ وما مستوى ذلك  -1

 اإلدراك؟

لدى القٌادات اإلدارٌة فً الكلٌات المذكورة حول سلوكٌات المواطنة التنظٌمٌة ؟  هل هنالك إدراك  كاؾ -2
 وما هو مستواه؟

 هل هناك عبلقة بٌن القٌادة الخادمة وسلوكٌات المواطنة التنظٌمٌة  وما هً طبٌعة تلك العبلقة ؟ -3

 ظٌمٌة  ؟ هل هنالك تؤثٌر ذو داللة إحصابٌة للقٌادة الخادمة فً سلوكٌات المواطنة  التن-ٗ
من رإساء ) 82ٕواعتمد الباحثان فً دراستهما هذه على المنهج الوصفً التحلٌلً آلراء عٌنة من )       

األقسام وأعضاء الهٌؤة التدرٌسٌة فً ست كلٌات من أصل إحدى عشرة كلٌة ضمتها جامعة القادسٌة . 
استعان الباحثان  بمجموعة من الوسابل و واستعمل الباحثان االستبانة أداًة  لقٌاس متؽٌرات الدراسة . كما 

البرامج اإلحصابٌة الضرورٌة الختبار تلك  فرضٌاتها ومن ثم  تحقٌق أهدافها التً أظهرت وجود عبلقة تؤثٌر 
 ذات داللة إحصابٌة بٌن نمط القٌادة الخادمة وسلوكٌات المواطنة التنظٌمٌة .

جت بمجموعة من التوصٌات فً مقدمتها أهمٌة   القٌادة وفً ضوء النتابج التً أفرزتها الدراسة، خر       
الخادمة فً تعزٌز سلوكٌات المواطنة التنظٌمٌة لتحقٌق أهداؾ المإسسات التعلٌمٌة ، وترسٌخ مفهوم الخدمة 
والتعاطؾ لدى العاملٌن فً الجامعة بما ٌخلق مناخاً مساعداً للخدمة والشخصٌة المساعدة ، فضبل عن وضع 

 القٌادات اإلدارٌة تضمن ترسٌخ مفهوم الخدمة لدٌهم .   برامج لتدرٌب
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 سلوكيات المواطنة التنظيمية في ظل نظرية القيادة الخادمة
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 انذراست منهجيت/ األول ادلبحث 
 

   انذراست مشكهت:  أوال
 األخبلقٌة النظرة فً تمثلت  األعمال منظمات على كبرى تحدٌات الٌوم لعالم الجدٌدة القٌم فرضت لقد       

 وتعد. والمرإوسٌن القٌادة بٌن بالعبلقات ٌتعلق فٌما السٌما عاتقها على الملقاة االجتماعٌة والمسإولٌة
 من تقترب وفضابل علٌا مثل من ضمنتهت لما كلها بؤبعاده الجدٌد التوجه هذا ٌمثل من أفضل الخادمة القٌادة

 التنظٌمٌة المواطنة سلوكٌات تعد كما. األساسٌة ومرتكزاتها مبادبها فً الخبلق الفكري والصفاء الروحانٌة
 صورة تخلق بذلك وهً للمنظمات العام األداء مستوى رفع من به تسهم لما األعمال بٌبة إلى مضافة قٌمة

 وألن ، الناجحة للمنظمات ممٌزا عامبل عدت حتى  وخارجها المنظمة داخل االجتماعٌة للتبادالت متوازنة
 فاعلٌتها من ٌزٌد الذي القٌادة نمط اختٌار وعدم اإلرباك من ولؤلسؾ تعانً العراق فً التعلٌمٌة المإسسات

 هذه تنطلق ذلك على وتؤسٌسا ، وتعقٌدها التؽٌٌرات بسرعة المتمثل الجدٌد العصر تحدٌات مواجهة فً
 لتعزٌز أمامها المتاحة والفرص الخادمة القٌادة نمط التعلٌمٌة المإسسات اعتماد إمكانٌة مدى لتختبر الدراسة
 .  التنظٌمٌة المواطنة سلوكٌات
 :  اآلتٌة التساإالت فً الدراسة مشكلة مضامٌن وتتلخص

 ؟ لخادمةا القٌادة عن المبحوثة المنظمات فً اإلدارٌة القٌادات لدى كاؾ تصور هنالك هل -4
 .  التنظٌمٌة المواطنة سلوكٌات عن المبحوثة المنظمات فً اإلدارٌة القٌادات لدى كاؾ تصور هنالك هل -5
  ؟ وتشجٌعها التنظٌمٌة المواطنة سلوكٌات دعم عملٌة اإلدارٌة القٌادات تمارس هل -6

  ؟   التنظٌمٌة المواطنة سلوكٌات و الخادمة القٌادة بٌن العبلقة طبٌعة ما -7

  ؟   التنظٌمٌة المواطنة سلوكٌات تعزٌز فً الخادمة القٌادة دور ما -4

 
  انذراست تثانيا: أهمي

 : اآلتٌة النقاط فً  جلٌة الدراسة أهمٌة  تظهر       
 هنالك كانت نعم.  التنظٌمٌة المواطنة سلوك و الخادمة القٌادة بٌن العبلقة تناولت قد سابقة دراسة من ما -ٔ

ولذا . األمرٌكٌة المتحدة الوالٌات فً وجلها أجنبٌة كلها الشدٌد لؤلسؾ ولكن الخادمة ةالقٌاد مجال فً دراسات
 تعد هذه الدراسة من الدراسات المتمٌزة فً هذا المجال كما أنها أضافة جدٌدة للمكتبتٌن العراقٌة والعربٌة .

 القٌادة مفهومً من كلل المعرفً الجانب إثراء فً األخرى الدراسات ُجهود   إلى الدراسة هذه تنضم -ٕ
من التنظٌمٌة المواطنة وسلوكٌات الخادمة  األدبٌات فً  بهما الصلة ذات واآلراء األفكار عرض خبلل َ 
 نتابج الستكشاؾ أخرى لدراسات المجال ٌفتح بما ٌةستطبلعاال الدراسات دعم فً إسهام هً كما ، اإلدارٌة
 . المفهومٌن أدبٌات إلى مضافة

 وسلوكٌات الخادمة القٌادة لنظرٌة متزاٌد اهتمام لخلق اإلمكانٌةُ  الدراسة   لهذه تكون أن الباحثان ٌؤمل -ٖ 
 .ومستقببل حاضرا لهما الملحة للحاجة األخرى المنظماتو القادسٌة جامعة فً التنظٌمٌة المواطنة
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  انذراست أهذاف: ثانثا 
ة القٌادة   بٌن العبلقة   عن التحّري إلى الدراسة   هذه تهدؾ        بٌبة فً التنظٌمٌة المواطنة وسلوكٌات الخادم 
  أدى فبٌنما.  شًء كل قبل التابعٌن تضع لقٌادة األخبلقٌة النظرة تلك إلى تستند اٌجابٌة عمل

(Greanleef,1977 )ة القٌادة ٌخص فٌما ومإثرا رابعا عمبل  ما القٌادي األدب فً امتداد هناك كان.  الخادم 

 وااللتزام الوظٌفً كالرضا بها ترتبط  عبلقاتٌة مفاهٌم من بالنظرٌة   ٌحٌط ما حون ٌتجه( Greenleaf) بعد

  وبٌن بٌنها العبلقة دراسة أهمٌة إلى االنتباه لفت الحالٌة الدراسة خبلل من الباحثان حاول فقد ولذا. المنظمً
 :باالتً الدراسة أهداؾ أهم تحدٌد وٌمكن.  التنظٌمٌة المواطنة سلوكٌات

 الهٌؤة أعضاء نظر وجهة من الخادمة القٌادة ألبعاد اإلدارٌة القٌادات ممارسة مدى على التعرؾ -1
 . التدرٌسٌة

 .  التنظٌمٌة المواطنة لسلوكٌات التدرٌسٌة الهٌؤة أعضاء ممارسة حول اإلدارٌة القٌادات أراء معرفة  -2
 للمنظمات التنظٌمٌة نةالمواط سلوكٌات و الخادمة القٌادة بٌن واألثر العبلقة طبٌعة على التعرؾ -3

 .المبحوثة

     انذراست فرضياث:  خامسا
 :اآلتً النحو وعلى وفرعٌة ربٌسة فرضٌات مجموعة وضع تم الدراسة نموذج على اعتمادا     

  األوىل انرئيست انفرضيت
ص القٌادة ٌرتبط سلوك المواطنة التنظٌمٌة ألعضاء الهٌبة التدرٌسٌة بمدى امتبلك القٌادات الجامعٌة لخصاب)

 : هً فرعٌة فرضٌات سبعة الفرضٌة هذه من وتتفرع( .  الخادمة 
ٌرتبط سلوك االٌثار ألعضاء الهٌبة التدرٌسٌة بمدى امتبلك القٌادات الجامعٌة لخصابص القٌادة الخادمة  .1
 والخصابص ، المهمة نحو الموجهة والخصابص اآلخرٌن، نحو الموجهة والخصابص الشخصٌة، الخصابص)

 (.العملٌات نحو هةالموج

ألعضاء الهٌبة التدرٌسٌة بمدى امتبلك القٌادات الجامعٌة لخصابص القٌادة  الحً الضمٌرٌرتبط سلوك  .2
 ، المهمة نحو الموجهة والخصابص اآلخرٌن، نحو الموجهة والخصابص الشخصٌة، الخصابص)الخادمة 

 (.العملٌات نحو الموجهة والخصابص
عضاء الهٌبة التدرٌسٌة بمدى امتبلك القٌادات الجامعٌة لخصابص القٌادة الرٌاضٌة أل ٌرتبط سلوك الروح .3

 المهمة، نحو الموجهة والخصابص اآلخرٌن، نحو الموجهة والخصابص الشخصٌة، الخصابص)الخادمة 
 ( العملٌات نحو الموجهة والخصابص

لجامعٌة لخصابص القٌادة الرٌاضٌة ألعضاء الهٌبة التدرٌسٌة بمدى امتبلك القٌادات ا ٌرتبط سلوك الروح .4
 ، المهمة نحو الموجهة والخصابص اآلخرٌن، نحو الموجهة والخصابص الشخصٌة، الخصابص)الخادمة 

 .الكٌاسة وبعد( العملٌات نحو الموجهة والخصابص
الحضاري ألعضاء الهٌبة التدرٌسٌة بمدى امتبلك القٌادات الجامعٌة لخصابص القٌادة  ٌرتبط السلوك   .5

 المهمة، نحو الموجهة والخصابص اآلخرٌن، نحو الموجهة والخصابص الشخصٌة، لخصابصا)الخادمة 
 ( العملٌات نحو الموجهة والخصابص

مجتمعة ألعضاء الهٌبة التدرٌسٌة بمدى امتبلك القٌادات الجامعٌة  التنظٌمٌة المواطنة ٌرتبط سلوك .6
 الموجهة والخصابص اآلخرٌن، نحو الموجهة والخصابص الشخصٌة، الخصابص). لخصابص القٌادة الخادمة

 سلوك المواطنة التنظٌمٌة مجتمعة. وأبعاد( العملٌات  نحو الموجهة والخصابص المهمة، نحو
بمدى امتبلك القٌادات الجامعٌة  مجتمعةألعضاء الهٌبة التدرٌسٌة بؤبعاده  التنظٌمٌة المواطنة سلوكٌرتبط  .7

 . مجتمعة لخصابص القٌادة الخادمة
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 :انثانيت رئيستان انفرضيت

لخصابص ألعضاء الهٌبة التدرٌسٌة بمدى امتبلك القٌادات الجامعٌة  التنظٌمٌة المواطنة ٌتؤثر سلوك)    
 : هً فرعٌة فرضٌات سبعة الفرضٌة هذه من وتنبع( القٌادة الخادمة

 ادة الخادمةألعضاء الهٌبة التدرٌسٌة بمدى امتبلك القٌادات الجامعٌة لخصابص القٌ االٌثار ٌتؤثر سلوك -1
 والخصابص المهمة نحو الموجهة والخصابص اآلخرٌن، نحو الموجهة الخصابص الشخصٌة، الخصابص)

  فً(  العملٌات نحو الموجهة
ألعضاء الهٌبة التدرٌسٌة بمدى امتبلك القٌادات الجامعٌة لخصابص القٌادة  الحً الضمٌر ٌتؤثر سلوك -2

 المهمة نحو الموجهة والخصابص اآلخرٌن، نحو الموجهة الخصابص الشخصٌة، الخصابص) الخادمة
 ( العملٌات نحو الموجهة والخصابص

الرٌاضٌة ألعضاء الهٌبة التدرٌسٌة بمدى امتبلك القٌادات الجامعٌة لخصابص القٌادة  الروح ٌتؤثر سلوك -3
 المهمة نحو الموجهة والخصابص اآلخرٌن، نحو الموجهة الخصابص الشخصٌة، الخصابص) الخادمة
 .( العملٌات نحو الموجهة صابصوالخ
 ألعضاء الهٌبة التدرٌسٌة بمدى امتبلك القٌادات الجامعٌة لخصابص القٌادة الخادمة الكٌاسةٌتؤثر سلوك  -4
 والخصابص المهمة نحو الموجهة والخصابص اآلخرٌن، نحو الموجهة الخصابص الشخصٌة، الخصابص)

 . (العملٌات نحو الموجهة
ألعضاء الهٌبة التدرٌسٌة بمدى امتبلك القٌادات الجامعٌة لخصابص القٌادة  يالحضار السلوكٌتؤثر   -٘

 المهمة نحو الموجهة والخصابص اآلخرٌن، نحو الموجهة الخصابص الشخصٌة، الخصابص) الخادمة
 . (العملٌات نحو الموجهة والخصابص

الجامعٌة امتبلك القٌادات ألعضاء الهٌبة التدرٌسٌة بمدى  مجتمعة التنظٌمٌة المواطنة سلوكٌتؤثر  -ٙ
 الموجهة والخصابص اآلخرٌن، نحو الموجهة الخصابص الشخصٌة، الخصابص).  لخصابص القٌادة الخادمة

  .( العملٌات نحو الموجهة والخصابص المهمة نحو
معٌة بمدى امتبلك القٌادات الجا مجتمعةألعضاء الهٌبة التدرٌسٌة بؤبعاده  التنظٌمٌة المواطنة سلوكٌتؤثر  -2

  مجتمعة لخصابص القٌادة الخادمة

    انذراست أداة: سادسا
 فً روعً وقد(  ٔرقم ملحق) البٌانات جمع فً ربٌسة أداة بوصفها االستبٌان استمارة الباحثان اعتمد        

 النظري الجانب إلى باالستناد وفرضٌاتها أهدافها لتخدم المعتمدة الدراسة متؽٌرات على شمولها صٌاؼتها
 النمط لقٌاس منها االول الجزء ،خصص جزأٌن من االستمارة وتتكون .السابقة الدراسات إلى الرجوعو

 بما فقراته تكٌٌؾ تم أن بعد( Page & Wong , 2003) مقٌاس إلى باالستناد(   الخادمة القٌادة) القٌادي

 سلوكٌات لقٌاس  خصص فقد انًالث الجزء  أما. الخبراء السادة آراء ضوء وفً العالً التعلٌم وبٌبة ٌتناسب

 .أٌضا فقراته تكٌٌؾ تم أن بعد(  Somech & Ron, 2006) مقٌاس على باالعتماد التنظٌمٌة المواطنة

 الصدق الختبار إخضاعها تم فقد الدراسة متؽٌرات قٌاس مجال فً االستمارة صدق من التؤكد ولؽرض        
 فً الباحث راعى األعمال إدارة مجال فً الخبراءو المحكمٌن من عدد على عرضها خبلل من الظاهري
  جامعات القادسٌة جامعة إلى إضافة شملت حٌث عملهم ألماكن الجؽرافً التوزٌع تنوع اختٌارهم

 فً وخبراء محكمٌن عن فضبل(  الكوفة بابل، كرببلء، األنبار، الموصل، البصرة، المستنصرٌة، بؽداد،)
 لفرضٌات مبلبمتها حٌث من االستمارة فً الواردة الفقرات صحة من للتؤكد والنفس االجتماع علم مجالً
 فقراتها وضوح ٌضمن بما الدراسة متؽٌرات قٌاس على قدرتها بشان آرابهم واستطبلع ، وأهدافها الدراسة

 . أخرى فقرات وإضافة وتصحٌحها وتعدٌلها الفقرات بعض حذؾ تم ذلك على وبناء العلمٌة الناحٌة من
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 ٖٓ من مإلفة لعٌنة  لمتؽٌراتها أولً اختبار بإجراء  االستمارة ثبات من بالتؤكد الباحثان قام  اكم

 األول االختبار تارٌخ من ٌوما ٓٗ مرور بعد االختبار وأعٌد ٕٔٔٓ  شباط فً المبحوثٌن األفراد من فردا
 .     الثبات من عالٌة درجة عكست نسبة وهً% 82 بلػ  العٌنة أفراد إجابات فً التطابق  أن أثره على تبٌن

  اإلحصائي انتحهيم أسانيب -سابعا 
 واختبار الحالٌة أهدافها تخدم أنها الباحثان رأى إحصابٌة أسالٌب مجموعة على الدراسة اعتمدت      

 : اآلتً فً تمثلت.  فرضٌاتها

 المعٌارٌة واالنحرافات الحسابٌة المتوسطات   . 
 المتؽٌرات بٌن العبلقة قوة دٌدلتح البسٌط االرتباط عاملم   . 
 واختباري داالنحدار المتعد تحلٌل TوF  . 

  انذراست وعينت جمتمع: ثامنا
 الباحثٌن قٌام ضوء فً المبحوثة المنظمات تحدٌد تم وقد للدراسة مجتمعا القادسٌة جامعة الباحثان اختار -1

 وقد واإلنسانً، العلمً الجانبٌن فً تنوعال فٌها مراعٌن الدراسة أهداؾ تخدم التً الكلٌات من عدد بحصر
 ، اآلدابو ، واالقتصاد اإلدارة كلٌات فً التدرٌسٌة الهٌؤة وأعضاء األقسام برإساء الدراسة عٌنة تمثلت

 المنظمات اختٌار وراء اآلتٌة األسباب وكانت . والهندسة ، والزراعة ، البٌطري والطب ، الرٌاضٌة والتربٌة
      :المذكورة

 فً الرقً مستلزمات من توفره مما المستدامة التنمٌة تحقٌق فً الجامعات به تضطلع الذي الكبٌر الدور -2
 . بلد ألي الحٌاة نواحً مختلؾ

 . أنشطتها فً تجانسا المنظمات أكثر من كونها -3

 (.ورٌاضة ، واقتصادٌة إدارٌة وآداب وعلوم بٌطري، وطب وزراعة، هندسة،) عملها قطاعات  تنوع -4
 ضلؤلؼرا المطلوبة البٌانات على للحصول المزدوجة العٌنة أسلوب الدراسة   هذه اعتمدت وقد      

 عددها البالػ القادسٌة جامعة كلٌات من ست فً العلمٌة األقسام رإساء األولى العٌنة شملت وقد.  التحلٌل
 وزعت وقد.  مذكورةال الكلٌات فً التدرٌسٌة الهٌؤة أعضاء الثانٌة العٌنة شملت بٌنما ، كلٌة عشر إحدى

 األقسام رإساء على التدرٌسٌة الهٌؤة ألعضاء التنظٌمٌة المواطنة سلوكٌات تقٌس التً االستبٌان استمارة
 الهٌؤة أعضاء على األقسام رإساء لدى الخادمة القٌادة تقٌس التً االستمارات وزعت بٌنما. العلمٌة

 استرجع عملهم مواقع فً المبحوثٌن األفراد على  ةاستمار(  28ٖ) بتوزٌع الباحثان قام وقد.  التدرٌسٌة
 % . 227٘ بلؽت استرجاع بنسبة أي استمارة(9ٖٕ) منها

 انتنظيميت ادلىاطنت وسهىكياث اخلادمت انقيادة بني انعالقت حىل سابقت دراساث:  ثامنا 
 أساس على التنظٌمٌة المواطنة وسلوكٌات الخادمة القٌادة بٌن وثٌقة عبلقة وجود  الدراسة هذه تفترض     
 سٌاق وفً كلٌهما، تطبٌق من المتحققة المتقاربة والنتابج المفهومان علٌها ٌقؾ التً المشتركات قاعدة
.  األهداؾ نٌل باتجاه معها المتعاطفٌن التابعٌن سلوك توجٌه فً القٌادة تإدٌه الذي الربٌس الدور عن حدٌثه

 أفعال تإثر مما أكثر اآلخرٌن على كبٌر بشكل تإثر القادة أفعال أن( (Robbins ,2005:340  ذكر

 . المفهومٌن بٌن للتوسط االجتماعً التبادل نظرٌة دور ٌبرز ما وهو. فٌهم اآلخرٌن
بلقات لبحث الحدٌثة الدراسات تمٌزت وقد      ة القٌادة   بٌن اإلٌجابٌة الع   التنظٌمٌة المواطنة وسلوكٌات الخادم 

 الخادمة القٌادة بٌن االٌجابٌة العبلقة أظهرت متقاربة دراسات هناك فكانت بٌنهما المشتركة العوامل بدراسة
 دراسة أظهرت  فقد ، المفهومٌن فً مإثرة أخرى عوامل توسط خبلل من التنظٌمٌة المواطنة وسلوكٌات

Geoffery,2009:2) ) ربٌسا مرتكزا وعدتها التنظٌمٌة المواطنة وسلوك الخادمة القٌادة بٌن الثقة توسط 

  . العبلقة هذه فً
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 الثقة فً الخادمة القٌادة تؤثٌر حول( (Trivers,2009 لـ المضمون فً مشابهة دراسة  وفً

 أفراد من( ٖٗٔ) من عٌنة على أجرٌت التً التابعٌن نظر وجهة خبلل من التنظٌمٌة المواطنة وسلوكٌات
 ، الخادمة القٌادة بٌن اإلٌجابً االرتباط أظهرت فقد األمرٌكٌة، المتحدة الوالٌات ؼرب شمال فً  منظمات
 . التنظٌمٌة المواطنة وسلوكٌات والثقة

 تحددها التً التنظٌمٌة الهوٌة خبلل من التنظٌمٌة المواطنة وسلوكٌات الخادمة لقٌادةا  بٌن ربط من وهناك   
 قٌمة ذلك فً بما لدٌه وعًال مستوى بدوره لٌحدد وعاطفٌا ذهنٌا بتهٌبته تقوم عندما للتابع الخادمة القٌادة

 والتابع الخادم القابد بٌن الصلة أن ذلك ، (Ashforth,2008:325) المنظمة وبٌن بٌنه والتطابق الهدؾ

 كما. التنظٌمٌة المواطنة سلوكٌات بصلة المنظمة مع التابع لتعاطؾ قوة ٌولد مما عاطفٌا منحا تؤخذ ما ؼالبا
نة   وسلوك   الفرٌق   والتزام ، الفرٌق   والتزام  الخادمة القٌادة بٌن العبلقة أظهر من الباحثٌن من نجد  المواط 

 الحاسم الدور حول دراسات هنالك كانت كما(. Bright Mahembe 2010, ) دراسة فً كما التنظٌمٌة

 اكم.  التنظٌمٌة المواطنة سلوكٌات ممارسة على بعٌد حد إلى ٌعتمد الذي التنظٌمً النجاح فً الخادمة للقٌادة
 المواطنة سلوكٌات مع اٌجابٌة بعبلقة ارتباطه على أكدت التً الدراسات فً حصة التنظٌمً  لبللتزام أن

انا وااللتزام الرضا وكبل ، التنظٌمٌة  (Liden et al :2008:161)إٌجابٌاً  الخادم   بقٌادة   ٌتعلقا لكً مهمٌن ك 
. 

 المواطنة وسلوكٌات الخادمة القٌادة بٌن قةالعبل إلٌضاح أجرٌت التً الدراسات من مجموعة وتعزز     
 اختبار ففً.  العبلقة هذه بوجود الباحثٌن اعتقاد صحة تدعم كما الدراسة لهذه النظري الجانب التنظٌمٌة

 .Dan et , al) لـ استقرابٌة دراسة خلصت التنظٌمٌة المواطنة تعزٌز كٌفٌة فً الخادمة القٌادة عمل لٌاتآل
  اكتشفت قد و الكنابس وأعضاء الخادمة القٌادة بٌن التفاعبلت قٌمة بٌنت اٌجابٌة همةم نتابج إلى(   2010

 القٌادة لسلوكٌات نتاج هو التابعٌن سلوك أن أي ، الخادمة القٌادة سلوكٌات بعد تؤتً التابعٌن سلوكٌات أن

 المواطنة وسلوكٌات الخادمة القٌادة بٌن الموابمة حول أٌضا(  (Vondey,2010 دراسة بٌنت و . الخادمة

 ٌْؽرسُ  الخدمة على الخادمة القٌادة فتركٌز، األفراد بها ٌإمن التً والقٌم التنظٌمٌة الهوٌة تحدٌد فً التنظٌمٌة
ا ا سلوك  ة اآلخرٌن ٌُشّجعُ  تابع  ك  ار  ٌُرّوجُ  المنظمة   فً للُمش   الدراسة  كانت وكذلك .اآلخرٌن أمام لها و

 األساسٌٌن   المعلّمٌن من( ٕٔٓ) من مكونة عٌنة على أجرٌتْ   التً(   (Mahembe,2010لـ االستطبلعٌة

نْ  والثانوٌٌن   س   من مدرسة( 9ٕ) م  دار   تإثر الذي األسلوب  تقرٌر إلى هدفت والتً(  أفرٌقٌا جنوب) فً الم 
، التزام ة،الخادم   القٌادة   بٌن الداخلٌة   بالعبلقات ٌتعلق ما فً ، الفرٌق التزام على الخادمة القٌادة   فٌه  الفرٌق 

نة   سلوك ، مواط  تاب ج   وكانت..  الفرٌق   وفاعلٌة الفرٌق  بلقات   وجود هً الدراسة   هذه فً المحصلة الن   إٌجابٌة   ع 
ة القٌادة   بٌن مهّمة   نة   سلوك   و الفرٌق   والتزام ، الفرٌق   والتزام الخادم   وفاعلٌة الفرٌق   والتزام ، الفرٌق   مواط 
نة   سلوك أن وجد كما ، الفرٌق    .الفرٌق   فاعلٌة   فً بالقلة ٌمتاز قوي عكسً تؤثٌر ل هُ  الفرٌق   مواط 

ة القٌادة   بٌن العبلقة   اختبرت التButarbutar,2010ً ) ) دراسة هنالك كانت كما       وسلوكٌات الخادم 

نة   ( 8ٔ) من موظفا( ٖٕٔ) من عٌنة على الدراسة أجرٌت وقد.  األخبلقً المناخ بتوسط التنظٌمٌة   المواط 
ة القٌادة أن الدراسة   أظهرت وقد.   اندونٌسٌا فً المالٌة األوراق سوق من شركة ْرتبطُ   الخادم   إٌجابٌاً   ت 
نة   بسلوك   ًُ  المناخُ  بتوسط التنظٌمٌة المواط  ً   التؤثٌر    الدراسة أظهرت كما األخبلق ة للقٌادة اإلٌجاب  على الخادم 
 . لمنظمةا فً األخبلقً   المناخ  

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 ( المخطط الفرضً للدراسةٔشكل )
 

 عالقة ارتباط   عالقة تأثيـر 
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ٌّرات  الحاصلة فً عالم األعمال الٌوم،صمم     ؽ اإلدارة أنماطاّ قٌادٌة تعتمد على التكامل مع  مفكرومع الت 

للرجل الجدٌد )التابع(  بالدور القٌادي (Toffler,1971:10التابع من خبلل دوافعه الذاتٌة وهو ما ٌسمٌه )

ُكونوا  Izzo,2001:5. وهو ما ٌإكده) الذي ٌقاد ذاتٌا  ٌ ج ُب أ ْن   ٌ ( من "أن العاملٌن  فً ُكلّ مستوى 

دفوعٌن ذاتٌا ومستقلٌن ذاتٌاً ومسإولٌن أكثر من أي وقت مضى، بالسلطة  وبصنع قرارات مهمة وسرٌعة "  م 

( رأٌا حول القٌادة Slocum & Hellriegel. 2004:250)وٌبدي ولكن من خبلل العبلقات اإلنسانٌة. 

ْدعُم تلك األفكار  والتً ت تصّوُر، تإّثُر  م  التً ت   ٌ الخادمة بؤنها عملٌُة ت طوٌر األفكار  والرإٌة، والتعاٌش مع الق 
ق تهم فً سلوكهم الخاص، وتتخذ القرارات  الصعبة  حول المصادر  اإلنسانٌة  ا ان  ”. ألخرى على اآلخرٌن لُمع 

، ٌبنون الثقة   ٌُلهُمون الناس  ٌُحّفُزون  و ٌُطّورون  اإلستراتٌجٌات  ،  ْخلقوا رإٌة  و  ٌ ٌ ج ُب أ ْن  بكلمة أخرى القادة 

ٌحتاجون القادة بوصفهم حماّة  -الٌوم  –أن التابعٌن  Drucker,2005:45))   وٌمتلكوا الشجاعُة. وٌرى

اإلدارة    لمنظمات  قد انتقلت  من اإلدارة باألوامر  واألهداؾ  إلىو اوأن الزمن قد تؽٌر   لهم، ولٌس قادة،

م     ٌ  . ( (Dolan & Garcia ,2002:101بالق 
عدت أحد فً خضم هذه التؽٌرات فً العبلقة الجدلٌة بٌن القابد والتابع كانت نظرٌة القٌادة الخادمة التً       

ري  وما عرؾ عن اهتمامها بحاجات التابعٌن  وتركٌزها أشكال القٌادة األخبلقٌة بسبب عكسها للون اإلٌثا

احترام عظٌم للروح   " فهً(،(Northouse ,2001:257 على االعتبارات األخبلقٌة فً عبلقة القابد بتابعٌه

 .Shugar :1997 : 237) اإلنسانٌة  فً موقع  العمل 

لٌست مسؤلة   انهاالذي ٌرى  الخادمة القٌادة نظرٌة صاحبهو Robert Greenleaf) وٌعد)

)تبدأ مع الشعور الطبٌعً  بان أحداً ما ٌرٌد أن ٌخدم ، الخدمة أوال، ثم ٌؤتً اكتساب أو حاجة ظرفٌة ،انما 
اختٌار واع واحد فً التطلع إلى الصدارة. والفرق ٌتجلى فً الرعاٌة التً ٌتخذها الخادم للتؤكد من أن 

فٌصبحون أكثر صحة ، حكمة ، وحرٌة ، وأكثر استقبللٌة ،  احتٌاجات التابعٌن أولوٌة قصوى ٌجري خدمتها ،

بدٌهة  -وهً فلسفة ت فترُض القٌادة  . (Greenleaf,1977:13) و من المرجح أن ٌصبحوا هم الخدم.

بؤّنها إنسانٌة  جٌدةُ أصبلً والمنظمات هً التً ُتلّوُثها ، بطرٌقة تعٌُق البراعة  األخبلقٌة  السابدة  -أٌدٌولوجًٌة 

   ,(Nehrbass.1979:427)اإلنسانٌة فً 

(  فلسفة القٌادة الخادمة بؤنها "   بٌبة مفتوحة حٌث ٌبدو (Kezar ,1996:14 وفً جانب آخر ٌصؾ       

الناس مرتاحٌن .. كل شخص عنده صوت مسموع ، وأعمال تإدى بمهارة وتعاون ، وصدق ، وتخطٌط 

م الذاتٌة  ولذا فهو ٌذكر  " بؤّن نموذج قٌادة   .للعملٌات "  ٌ مل  ق  ع النظرٌات التً تح  الخادم  فً نزاع  م 

ع اآلخرٌن،  ْعمل  بالتعاون  م   ٌ ٌ ج ُب أ ْن  ل لوحده إلْنجاز األهداؾ . هو  م  ٌ ستطٌُع الع  والفردٌة . القابد الخادم ال 
ة هو الطرٌق األ ة " وٌذكر أٌضا  بؤن  "نموذج  القٌادة  الخادم  تطلُّب الخ ْدم  قرب دابماً لمن ٌفكر  بشؤن فهكذا ت 

فً وصؾ  إلى بعض التفصٌل (  (McGregor,1966:15( .  وٌذهب  (Kezar ,1996:25القٌادة  " 

القٌادة الخادمة فهً أوال عملٌة خلق فرص ثم تصدر اإلمكانٌة وإزالة العقبات وتشجٌع النمو والتزود 
 بالتوجٌه.
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طرح موضوع القٌادة الخادمة حٌث أوضح " بؤن  فً Greenleaf))قد سبق (  (Hegelٌذكر أن 

بالرؼم من أن و،  (Bass, 2000:4 ) على القابد أن ٌخدم أتباعه أوال لٌتمكن من فهمهم بشكل أفضل 

أشارا إلى الحاجة  ألن تكون الخدمة هً األولى ، لكن   اختلفا فً رإٌتهما للقٌادة الخادمة اال أنهما الرجلٌن

Hegel) من زاوٌة فهم األتباع بشكل أفضل، فً حٌن ٌرى  ( ٌرى األمر(Greenleaf)  ًأن الخدمة تكون ف

 ,Drucker) (159:وهو ما ذهب إلٌه كل مستوٌات القٌادة التً تتٌح باستمرار ، توفٌر فرص النمو لؤلتباع
وى ، وتبنً الذي رأى أن القٌادة الخادمة ترفع رإٌة التابع ألعلى المشاهد ، وترفع أداءه ألعلى مست 1986

نجد  تحدٌداً   (Greenleaf)ومن مبلحظة المفاهٌم االساسٌة فً مقاالت  شخصٌته وراء حدوده الطبٌعٌة ".

 ثبلثة عناصر هً: 
         المنظمة الخادمة                     األتباع الخدم                                 القابد الخادم

ثلث  النظرٌة الخادمة  والتً من خبللها ٌمكن إدراك ماهٌة الفلسفة  التً وتلك العناصر هً أضبلع م      

لنظرٌته القٌادة الخادمة . أي إن هناك رإٌة مشتركة تنجز مفهوم القابد الخادم ،  Greenleaf) قدمها ) 

فً حٌث ٌجد القادة والتابعون والمنظمة ككل أنفسهم فً الخدمة التً ٌمارسونها ، فوجودهم الحقٌقً هو 
 الخدمة . 

 

 أهميت انقيادة اخلادمت
فهً ال تعمل  ، تتؤتى األهمٌة الكبرى للقٌادة الخادمة من كونها تهتم بالدرجة األولى بالموارد البشرٌة 

ؼرس خصلة التعلم المستمر فً نفسها من خبلل على االستجابة الحتٌاجاتها الذاتٌة فحسب ولكنها تعمل على 

( بؤن أكثر ما  , Bassٕٓٓٓ: 9ٕ)بللٌة مما ٌدفعها للنمو . وفً ذلك ٌقول  ما تهب لها من شعور باالستق

ْن الصبلت  المشجعة تعلُّم، ٌنمو، وٌستقل .ورأى بؤّن النظرٌة   فً قّوة  النظرٌة  هو ملكٌتها للعدٌد م   ٌ للتابع كً 

ْلعبُ  ت  لّم دورا س  ع  فً الرأي بؤكثر من ذلك  (Senge,1990:4) وٌوافقه .فً القٌادة  المستقبلٌة  لمنظمات الت 

كر بؤنه فهو ٌ لم ٌعد كافٌاً ٍ أن ٌتعلم شخص أو مجموعة أشخاص فً المنظمة ، المنظمات المبدعة هً التً ذ 
 تمكن األفراد من االلتزام والقدرة للتعلم على كل المستوٌات فً المنظمة . 

مال الٌوم لما وجدت من اّستٌعابها للكثٌر من كما ٌجذب مفهوم القٌادة الخادمة األهمٌة فً منظمات األع        
فقد  المتؽٌرات  التً حصلت فً موقع  العمل وكذلك فً المجتمع  بشكل عام  أكثر من أٌة نظرٌة قٌادٌة أخرى. 

 للقابد الخادم    (Tarr) الحظ  
تشّجع  العمل بروح  الفرٌق  والتً ُتإّدي إلى تحسن فً  بؤّن الطبٌعة  الشخصٌة 

ة ٌنقل  (Spears 1998:1)الحظ  . ومثله.(Tarr ,1995:82) االنتاجٌة ب ؤ نَّ التحول نحو القٌادة  الخادم 

فرٌق العمل  نموذج جدٌد ، ٌستند على المنظمة  من األنماط  الهرمٌة واالستبدادٌة والتقلٌدٌة  فً القٌادة  إلى

ّدة نتابج إٌهناك   (Hamilton, 2004:146-150)وطبقاً ة . والمجموع ُن أ ْن ُتبلحظ  فً ع  ٌُْمك  جابٌة 

المنظمات التً تعتمد القٌادة الخادمة منها التركٌز على القٌمة  والمهّمة  ، اإلبداع واالبتكار، االستجابة 
،وضمان الوالء المنظمً من قبل  والمرونة ،االلتزام بكل من  الخدمة الداخلٌة والخارجٌة، احترام التابعٌن

    التابعٌن.
ادة الخادمة تساهم فً تؤسٌس ٌد خدمة المجتمع من المبادئ األساسٌة األولى للقٌادة الخادمة فالقكما تع     

(.  و تبرز أهمٌة القٌادة .2Liden et alٔ:8ٕٓٓثقافة خدمة اآلخرٌن ، سواء داخل المنظمة أو خارجها )

المجتمعات المختلفة . فمع   الخادمة على مستوى المجتمع من كونها تنادي بالفضابل اإلنسانٌة التً تحتاجها

كما سٌكون لدى المجتمع قٌم  ( Spears, 1994:2) ظهور  قٌادٍة الخادم  نشهد ازدهار  الحركًة االجتماعٌة 

 مثلى تصب فً الصالح العام ونموذج أكثر قوة من خبلل ما تفرزه القٌادة الخادمة من مبادئ اإلنصاؾ والعدل. 
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نجاز المهام  التً تلبً الحاجات  اإلنسانٌة  األصٌلة  فً المجتمع بالنمو كما أن القٌادة الخادمة تقوم بإ

( ، فؤن المنظمات  المدارة بالقٌادة Keith, 2009.: 18. وطبقاً لـ )Cruz )، 2 :1999التربوي  الواعً   )

ة الزبابن  بشكل أفضل ، وهً ال تستطٌع أن تفعل ذلك دون أن  ْدم  ُكوُن قادرة على خ  تهتم بحاجات الخادمة ت 
ادة الخادمة تساهم فً تؤسٌس ثقافة خدمة اآلخرٌن ، سواء داخل المنظمة أو ٌالعاملٌن  فً المنظمة. فالق

 (. .2Liden et alٔ:8ٕٓٓخارجها )

   خصائص انقيادة اخلادمت
إال أنهم عد رواد القٌادة الخادمة الكثٌر من الخصابص التً تتمٌز بها من  النظرٌات القٌادٌة األخرى ،      

اختلفوا  فً تحدٌدها أو توزٌعها بشكل نهابً .. لذا فؤن أبعاد القٌادة الخادمة تبقى رهٌنة االعتقادات الربٌسة 
الخصابص ألولبك الرواد. ومع تعدد اآلراء فً هذا المجال فقد ارتؤى الباحثان أن ٌقتصر عرضهما على أبرز 

( حٌث ٌرى (Page and  Wong  2000سب ما ارتآهاحذات التماس المباشر مع مفهوم القٌادة الخادمة 

( فً نموذجه ٌجعله أكثر أهمٌة كونه قد قسم Page & Wongالباحثان أن التوسع والشمول فٌما طرحه )

 الخصابص على الشخصٌة والمهام والبٌبة بشًء من التفصٌل وكما ٌؤتً: 

 اخلصائص انشخصـيت  -1
اإلطار للقابد الخادم والركن األول فً نظرٌة القٌادة الخادمة . وهً الخطوة األولى على طرٌق تحدٌد      

كونها تتعامل مع ذاته التً تعّد األساس الذي ٌبنى علٌه صرح النظرٌة و تخلق القوة فً نفس القابد لتجعله 
قادرا على التؽلب على الـ )أنا( كما تعد منهج عمل لجعل خدمة الناس قٌمة أولى وهذه  الخصابص تظهر أي 
نوع من األشخاص هو القابد ، فهً تهتم بموقؾ القابد  من ناحٌة العواطؾ التً ٌحملها ، والقٌم التً ٌنطلق 

 منها ومواقفه  . وتتمثل فً :
 الخدمة                              التواضع                           االستقامة

 اخلصائص ادلىجهت حنى اآلخرين  -2
التً تإثر فً  المجتمع وثقافته بما فٌهم التابعٌن الركن األساس الثانً فً النظرٌة و وهً الخصابص      

النموذج ، والتً تنشدها القٌادة الخادمة بوصفها نتاجاً لها تجاه اآلخرٌن. وتبٌن هذه الخصابص الكٌفٌة التً 
 قاته مع اآلخرٌن  وهً:ٌتعامل بها القابد مع اآلخرٌن فهً تهتم بتطوٌر الموارد البشرٌة وتركز على عبل

  تطوٌر اآلخرٌن         تمكٌن اآلخرٌن                                  االهتمام باآلخرٌن
 اخلصائص ادلىجهت حنى ادلهاو   -3

وهً الخصابص التً تكون ضمن المنظمة والتً تهتم بالفعالٌات القٌادٌة داخل المنظمة على مستوى      
تراتٌجٌات وتركز على المهام التً ٌضطلع بها القابد الخادم والمهارات األساسٌة التً اإلطار العام أو االس

 تإدي به إلى النجاح . وتتمثل فً:  
  القٌادة                               وضع األهداؾ       الرإٌة                            
 اخلصائص ادلىجهت حنى انعمهياث -4

ٌلٌة التً ٌحملها القابد وٌإثر من خبللها  على كٌفٌة تنفٌذ العملٌات فً المنظمة. وهً الخصابص التفص 
ة كفاءة  المنظمة  وُترّكُز على  قدرة  القابد  لت شكٌل وت طوٌر نظام كفوء ومفتوح  اْد   ٌ وتهتم هذه الخصابص بز

 ومرن وهً :
 المشاركة فً صنع القرار                          بناء الفرٌق   النمذجة                          
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 انتنظيميت    ادلىاطنت سهىك ثانيا:  
 التنظٌمٌة اهتمام عدد كبٌر من الباحثٌن فً مٌدان السلوك التنظٌمً، المواطنة سلوكٌات اجتذب مفهوم       

. بٌد إننا ال ٌمكن أن نبتعد إال أن الطبٌعة المركبة للمفهوم جعلت من العسٌر االستقرار على تعرٌؾ فاعل له 

( حٌنما نحاول أن نمنح مفهوم سلوكٌات المواطنة التنظٌمٌة الحٌوٌة لٌكون (Organكثٌرا عن وجهة نظر

 . ارة هذا المفهوم بشكل واضح وصرٌح فً وصفه ، ذلك كونه أول من ضمن أدبٌات اإلدفاعبل
نه واكب تطور المفهوم بشكل متتابع ، فقد فاتحا الطرٌق لمن ٌرٌد أن ٌسبر أؼوار هذا المفهوم . كما أ

عرؾ سلوكٌات المواطنة التنظٌمٌة بؤنها السلوكٌات التقدٌرٌة للفرد الؽٌر معلن عنها بشكل واضح وصرٌح 

 (  (Organ ,et al .1988:4 للمنظمة  فاعلفً نظام المكافآت الرسمٌة والتً تشجع بمجملها على األداء ال

 ذا التعرٌؾ ال ٌعنً بالضرورة أن سلوكٌات المواطنة التنظٌمٌة مقصورة فقط علىه أن أستدرك قاببل ؼٌر أنه 
بسلوكٌات المواطنة  السلوكٌات التً ال ٌشملها النظام الرسمً للمكافآت بالمنظمة حٌث أن قٌام العامل

قٌة، )التر المكافآتإلى حصوله على  التنظٌمٌة باستمرار ٌترك انطباعا طٌبا عنه لدى رإسابه مما ٌإدي
 السلوكٌات ٌمكن أن توجه نحو األفراد  العبلوة(. وزاد على ذلك بالقول بان هذه

عاد مرة أخرى مع آخرٌن ولكن  بتركٌز أكبر لٌعرفه . وبعد تسع سنوات )زمبلء، رإساء( أو نحو المنظمة
دؾ إلى تعزٌز بؤنه السلوك التطوعً االختٌاري الذي ال ٌندرج تحت نظام الحوافز الرسمً فً المنظمة والها

(. هكذا إذن ٌبلحظ أن المفهوم ال ٌختلؾ   .Organ ,et alٗ:ٕٙٓٓ)أدابها وزٌادة فاعلٌتها وكفاءتها . 

( فً كبل التعرٌفٌن وفً كل مرة ٌشٌر بها إلى المفهوم  فهو ٌتراوح بٌن  (Organكثٌرا فً جوهره عند 

لرسمً للمنظمة أنما ٌساهم فً زٌادة فاعلٌتها . التقدٌرٌة واالختٌارٌة وهو فً األحوال  كلها خارج الهٌكل ا

( قد أسس لمفهوم لم ٌستطع اآلخرون تجاوزه بالرؼم من تعدد التعارٌؾ التً  (Organ وبهذا ٌكون

 وضعوها إلعطاء تصوراتهم حوله  وان كانوا ٌختلفون فً بعض من شكلٌات المفهوم .      

تعرٌؾ متكامل ومثالً لتركٌب ال ٌزال  بدٌبلً عن ( االقتراب من المفهوم  بوصفه (Organلقد حاول 

( سلوكٌات المواطنة التنظٌمٌة بتفصٌل Appelbaum et al 2004 : ٖٔ.. فقد أوضح ) فً طور النشوء

 متطلبات الدور من جزءا تعد ال ، اختٌارٌة سلوكٌات كبٌر وكؤنه ٌشرح المفهوم ال ٌعرفه حٌن قال عنه بؤنه 
 George &Brief) وٌعرفها  . للمنظمة الوظٌفً األداء مستوى من فعتر لكنها ، للفرد الرسمً

الدور الرسمً المحدد للفرد ،وقد ٌتم  باإلضافة إلى سلوكٌات إٌجابٌة  تإدى اختٌارٌاً  أنها (1992:311

سلوكٌات إضافٌة  التنظٌمٌة ، أي أنها الفاعلٌةمكافؤتها من نظام المكافآت الرسمً.  وتساعد على تحقٌق 

 أو األفراد مساعدة إلى تهدؾ اختٌارٌة سلوكٌات بؤنهاSpector&Fox,2002:51) ة ، . كما ٌعرفها )بناء
 للنظام خاضعة ولٌست ، للدور الوظٌفً الوصؾ متطلبات ضمن تدخل أن الضروري من ولٌس ، المنظمة 

تعد  األفعال هذه ومثل ، علٌها الفرد وٌكافا ٌبلحظ قد أنه من بالرؼم الجزابٌة والعقوبات للمكافآت الرسمً

( بإظهار اإلٌثار والتعاون حٌن  Smith et al ,1983:653) اجتماعٌة ، وهو ما اتفق معه أو إٌثارٌة

تعاملوا معه بوصفه  نشاطا فردٌا  اختٌارٌا ٌتسم بطابع الطواعٌة فهو ٌتعدى إطار الواجبات الرسمٌة المحددة 
 و تعاونٌة ال ٌتطلبها التوصٌؾ الوظٌفً . وٌتضمن رموزا وإشارات تحمل معانً إٌثارٌة أ ،

والمنظمة جمٌعاً،  الفرد نحو موجه اختٌاري سلوك بؤنه :Bogler &Somech 2005)ٖٗوٌعرفه  )   

 (  2003ٔٙ : )العامري،  له وٌشٌر .للمنظمة تحقٌق المنفعة إلى وٌهدؾ الحالً الدور توقعات ٌتجاوز

 ، اإلكراهٌة ؼٌر االختٌارٌة بالطبٌعة تمتاز و ، رسمٌا   ؾموصو هو عما زابدة اٌجابٌة تصرفات بوصفه
 اإلداري . الحوافز نظام فً وصراحة مباشرة للمكافؤة الخاضعة وؼٌر

 أن فٌرٌا واإلضافً الرسمً السلوك بٌن التمٌٌز ( علىKonovsky &Pugh 1996 :656) وٌركز     

 له ، كما المحددة الوظٌفة متطلبات حدود ٌتعدى و  الفرد ٌإدٌه الذي السلوك هو التنظٌمٌة المواطنة سلوك
 بالمنظمة.  الرسمٌة الحوافز هٌكل خبلل من مكافؤته تتم ال أنه
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 هو و. الوظٌفة حدود تتعدى والتً اإلضافٌة األدوار سلوك بؤنه (Wayne,1993:774)  عرفه كما

به   القٌام الفرد أو الربٌس رالمدٌ وال ٌلزم الوظٌفة وصؾ بطاقة فً ٌوجد ال الذي االختٌاري السلوك

((Chattopadhyay,1999:276 عرفه ، كما (Niehoff & Moorman,1993:211) سلوك بؤنه 

 الحوافز بنظم ٌرتبط ال كما أنه ، إجبار دون من الفرد به ٌقوم اختٌاري سلوك فهو ، اإلضافً الدور
إلى أنه بالرؼم من أن  (Moorman, & Blakely,1995 127:و أشار  ) المنظمة. داخل الرسمٌة

الحضور  إلى العمل وعدم االنشؽال باألمور الشخصٌة التً هً جزء  من وصؾ  الوظٌفة إال أن األفراد 
نة  التنظٌمٌة.   ٌتفاوتون فً الدرجة التً ٌمتثلون فٌها إلى هذا االلتزام، هكذا، هو سلوك  المواط 

ْدعُم جوهرٌا ' سلوك  مواطنة التنظٌمٌة ٌمكن أنأن سلوك ال( لٌبرز  (Ehrhart,2004:62 وانعطؾ          ٌ

 ( ورفاقه سلوكٌات المواطنة التنظٌمٌة بسلوك المواطن الجٌد.Smith ,et al:٘:98ٖٔ) المهّمة .  وٌشبه
(Good citizen)  فعندما ٌقوم المواطن الصالح بؤداء بعض األعمال الخٌرٌة )سواء كانت  .فً مجتمعه

و نحو المجتمع ككل( فان هذا التصرؾ ٌكون بدافع شخصً من الفرد ودون أن معٌنٌن أ موجهة نحو أفراد

 .العام مفروضا بواسطة قوانٌن الثواب والعقاب، بهدؾ تحقٌق الصالح ٌكون
بالسلوك  (Moon , 2008:84)وفً بحث تطبٌقً حول محددات السلوك  وطبٌعته  وصفه من      

ه ؼٌر المباشر والصرٌح ؼٌر المعترؾ به فً نظام الحوافز و التنظٌمً التطوعً ، وبؤنه سلوك الفرد وتصرف
 المكافآت الرسمً وانه ٌعزز فاعلٌة المنظمة . 

وٌقدم الباحثان تعرٌفهما اإلجرابً لسلوك المواطنة التنظٌمٌة على أنه الفعل اإلٌثاري الذي ٌصدر من        
 فردا أو جماعة  عمل أو المنظمة ككل.  الفرد عن وعً تام ٌعود بالمنفعة على من ٌوجه إلٌه سواء كان

      أبعاد سلوك المواطنة التنظٌمٌة 
توزعت النماذج التً عرضت أبعاد سلوك المواطنة التنظٌمٌة  بٌن من ٌراها تمثل بعدٌن أساسٌٌن      

شهر بٌنها وآخرٌن رأوا أنها تمثل سبعة أبعاد وآخرٌن عرضوا ما بٌن االثنٌن والسبعة ،   إال أن النموذج األ
كون األبعاد خماسً األبعاد المعتمد فً هذه الدراسة والذي أتفق علٌه أكبر عدد من الباحثٌن  هو النموذج

     ن ابعاده التالً:ماألخرى ٌمكن أن تندرج تحت مظلته والتً تتض

 اإليثار      -1
المساعدة طواعٌة لمن حوله من زمبلبه ٌعنً اإلٌثار فً سلوك المواطنة التنظٌمٌة هو مدى قدرة الفرد على إبداء       

ورإسابه والمتعاملٌن مع المنظمة، كؤن ٌقوم بإرشاد العاملٌن الجدد إلى أسالٌب العمل وكٌفٌة انجاز المهام ، أو 
مساعدة زمبلبه على إتمام مهامهم أو األعمال المتراكمة لدٌهم، أو القٌام بؤعمالهم أثناء ؼٌابهم  أي مساعدة زمبلبهم 

هم  فً المهام ذات الصلة التنظٌمٌة. وٌمكن أٌضا أن ٌوجه اإلٌثار لمساعدة  األفراد خارج الحدود التنظٌمٌة إذا ورإساب

 (  (Graham,1986,1992كان هناك صلة ما بٌن  المستلم والمنفعة للمنظمة 

  انكياست    -2
ْنع النزاعات  المتعلقة ب ا     ٌ ستهدُؾ م  ع اآلخرٌن )ُعّرفْت الكٌاسة كسلوك اختٌاري    Vanoon ,et alلعمل  م 

بالعمل فهو ٌستبق حدوثها للوقاٌة منها  (. وهً القدرة التً ٌتمتع بها الفرد لمنع وقوع المشاكل المتعلقة2005:11.

وتقدٌم النصح وتوفٌر  أو إٌجاد الحلول المناسبة لها عند وقوعها . إضافة إلى عدم أثارة المشاكل مع اآلخرٌن ،
رورٌة واحترام آراء رؼبات زمبلبه واخذ آرابهم فً القضاٌا المهمة والمتعلقة بهم .  كما أن الفرد المعلومات الض

الكٌس ٌدرك معنى تؤثٌر السلوك على اآلخرٌن فهو ٌكٌؾ سلوكه بالشكل الذي ٌحقق األلفة بٌنه وبٌنهم، كما ٌسعى إلى 
 رٌن باحترام وأدب جم . ضمان حقوقهم وترك استؽبللها كما  تعنً الكٌاسة أن تعامل اآلخ

 انروح انرياضيت                                                                             -3
تمثل الروح الرٌاضٌة قدرة الشخص على تجاوز المشاكل الصؽٌرة والمتاعب الطفٌفة التً تعترضه وأتباع 

زمبلء العمل والمساعدة فً تسوٌتها ،  والتركٌز على أداء األسلوب البناء فً منع المشكبلت وحل والصراعات بٌن 
. وقد عرؾ  كما تمثل تقبل الشخص للنقد الموجه له  بسعة صدر حتى وان كان ؼٌر واقعً  المهام النجاز األهداؾ .

Organ ,1990:96)) ..ل اإلزعاج  الحتمً  وفروض  العمل  بدون شكوى مُّ ح  واٌضا   الروح الرٌاضٌة بؤنها الرؼبة فً ت 

ٌُّؾ مع الصعاب" ك      .((Organ ,2006:71 هو "قدرة الت 
 االنتزاو انعاو   -4



                                                                                              

                                                                                                    
                                                                                                   

 

 ٕٗٔٓسنة ل  2ٙالعدد    ٕٓمجلة العلوم االقتصادٌة واإلدارٌة   المجلد  85

 سلوكيات المواطنة التنظيمية في ظل نظرية القيادة الخادمة
 دراسة استطالعية في عينة من كليات جامعة القادسية

 

 
وٌتضمن الجانب الداخلً للفرد والمدى الذي ٌكون فٌه ملتزما بالسٌاسات المتبعة فً المنظمة كاإلخبلص     

للوابح واألنظمة واحترام ا فً العمل والحضور قبل بدء العمل بوقت مناسب  والمؽادرة فً الوقت المحدد
واستثمارة الوقت ، أو اللجوء إلى االستراحات ؼٌر الضرورٌة للتهرب من العمل من دون الحاجة الى رقابة 

 من احد ، أي أداء أنشطة أكثر مما هً مطلوبة منه .

 انسهىك احلضاري -5
على سمعتها ،  وتعنً مشاركة الفرد بمسإولٌة وحرص على أدارة أمور المنظمة بالشكل الذي ٌحافظ     

واالهتمام بمصٌرها  واإلببلغ عن كل ما ٌلحق الضرر بها حالٌا أو مستقببل .وااللتزام بمبادئ  السبلمة وترك 
التبلعب  بالمنتج بشكل ٌضر بمن ٌستعمله ، والمبادرة فً تقدٌم االقتراحات التً ترفع من شؤن المنظمة ، 

ناتها ، وتؤدٌة العمل بصورة تساعد فً المحافظة على بصراحة وحٌادٌة  ، قراءة مذكرات المنظمة وإعبل
 . ومواردهامكانة المنظمة 

 يت  سهىك ادلىاطنت انتنظيميتأهم
من قدرتها على تطوٌر كفاءة المنظمة  وفاعلٌتها من خبلل  تنبع أهمٌة سلوكٌات المواطنة التنظٌمٌة       

تكٌؾ التابعٌن  واستعدادهم للمشاركة فً التطوٌر  فالقدرة على .للتطوٌر حماٌتها وتقدٌم المقترحات البلزمة

 & Motowidlo)الذاتً لمساعدة المنظمة على البقاء  بوصفه قوة منافسة ٌصبح أكثر وأكثر أهمٌة 
Boorman ,1997:67)    كما تحسن سلوكٌات المواطنة التنظٌمٌة أداء المجموعة ألنها تساعد العاملٌن .

ذٌن  ٌساعدون بعضهم ٌوفرون الجهد والوقت للمشرفٌن ورإساء العمل لكً ٌعملوا معا، فالعاملون  ال
لٌتفرؼوا لما هو أهم. واألفراد الذٌن ٌعملون فً هذا  الشكل من العفوٌة التنظٌمٌة. . . ٌسعون جاهدٌن  

 George, & Jones)إلٌجاد سبل لتحسٌن أداء الفرد أو الجماعة ، أو سٌر األعمال  التنظٌمٌة 
بعناصرها البشرٌة الكفوءة كونها مكن سلوكٌات المواطنة التنظٌمٌة المنظمة من االحتفاظ وت (1997:155,

 تنمً إحساس الوالء واالنتماء لدٌهم .  
كذلك تعد سلوكٌات المواطنة التنظٌمٌة مهمة بالنسبة للمجتمع ، فهً تنعكس اٌجابٌا علٌه من خبلل      

ما هو ابعد من دابرة المنظمة  من خبلل انتقال الفرد الممارس  المساهمة فً خلق منظومة قٌمٌة تتوسع إلى

فً  (Organ  et al .1997:95)لهذا السلوك بقٌمه التنظٌمٌة إلى حٌث المجتمع. وهو ما أشار إلٌه 

ْدعُم البٌبة  االجتماعٌة والنفسٌة  التً تعرٌفه لسلوك المواطنة التنظٌمٌة حٌن قال عنه بؤنه   ٌ السلوك الذي 

نة   :Smith, et, al.1983) 3ٙ٘وهو أٌضا ما أقتنع به )فٌها أداء المهّمة .  تحققٌ من أن سلوكٌات المواط 

ل خبلل الكثٌر   م   التً ٌحتاجها الع 
حاالت من  مهمة ألنها تدٌم الماكنة االجتماعٌة للمنظمة   وُتوفر المرونة 

ل و مُّ  Podsakoff et)وٌذكر  التعاون مع بعضهم.الطوارئ ؼٌر المتوقعة ؛ فهً تساعد المشاركٌن على الت ح 
al 2000:513)  خبلل من التنظٌمً والنجاح األداء على التؤثٌرأن سلوكٌات المواطنة التنظٌمٌة تإدي إلى 

 تإدى ألنها ذلك اإلنتاجٌة األهداؾ لخدمة النادرة المنظمة موارد تسخٌر و واإلدارة العاملٌن إنتاجٌة تحسٌن
 المشاكل حل على الفرٌق  مما ٌرفع من معدل العمل التعاونً والجماعً. والتعاون حرو وتعزٌز التماسك إلى
الجهد لئلدارة ألن األجواء االٌجابٌة المشاعة تقلل من نطاق األشراؾ والمتابعة مما  لوقت وا ٌوفر ما  وهذا

 قدرة تعززو العمل فرق أعضاء بٌن التناسق ٌوفر جهودهم لمجاالت أخرى .كما أنها تعمل على تحقٌق
 وتزٌد. وجاذبٌة  إمتاعا أكثر العمل مكان جعل خبلل من ، بهم واالحتفاظ الموظفٌن استقطاب على المنظمة

  .البٌبة مع التكٌؾ على المنظمة قدرة من
 
 
 
 
 
 

 انفرضياث واختبار االحصائي انىصف / انثانث ادلبحث
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 اإلحصائي فأوال: انىص 
 وٌنقسم.  وتفسٌرها النتابج هذه تحلٌل مع التطبٌقٌة الدراسة لنتابج إحصابٌا عرضاً  المبحث هذا تضمن      
 التواضع، االستقامة،) عشر االثنً بإبعاده الخادمة القٌادة متؽٌر إلى ٌتعرض األول ، جانبٌن على المبحث هذا

 هتماماال القرار، صنع فً المشاركة النمذجة، القٌادة، الرإٌة، األهداؾ، صٌاؼة اآلخرٌن، تطوٌر الخدمة،
 بسلوكٌات ٌتعلق والثانً الربٌسة، األربعة األبعاد ضوء فً مقسمة( الفرقً والبناء التمكٌن باآلخرٌن،
(. الحضاري والسلوك الرٌاضٌة والروح الكٌاسة، الحً، الضمٌر اإلٌثار،) الخمس بؤبعادها التنظٌمٌة المواطنة
 اإلجابة ومستوى  المعٌارٌة وانحرافاتها بانةاالست لفقرات الحسابٌة للمتوسطات عرضا الجانبٌن كبل وشمل

 ألي انتمابها تحدٌد خبلل من الحسابٌة المتوسطات ضوء فً االستجابات مستوى تحدٌد وتم .النسبٌة واألهمٌة
 خمس هنالك فان( بشدة اتفق ال– بشدة اتفق) الخماسً لٌكرت مقٌاس على تعتمد الدراسة استبانة والن. فبة
 :وكاآلتً الحسابٌة وسطاتالمت لها تنتمً فبات

 جداً  منخفض: 1.80 – 1

 منخفض: 2.60 – 1.81

 معتدل: 3.40 – 2.61

 مرتفع: 4.20 – 3.41

 جداً  مرتفع: 5.0 – 4.21

  SL اخلادمت انقيادة. 1
 النسبٌة واألهمٌة اإلجابة ومستوى   المعٌارٌة واالنحرافات الحسابٌة المتوسطات (1) الجدول ٌعرض    

( للمقٌاس الربٌسة األبعاد حسب) عشر االثنً الفرعٌة الخادمة القٌادة أبعاد اتجاه الدراسة عٌنة إلجابات
 لٌست تكون قد النتٌجة وهذه المعتدلة إلى المنخفضة بٌن كانت األبعاد مستوٌات جمٌع بان القول وٌمكن
 :هما لسببٌن بؽرٌبة

 الربٌس اتجاه المرإوسٌن لدن من خدمةالمست اإلجابة طبٌعة بسبب اإلجابة فً التحٌز حدوث احتمال قلة .1
 .الدراسات اؼلب فً ٌحدث كما نفسه بتقٌٌم الربٌس قٌام ولٌس

 ذات وممارسات قٌم طبٌعته فً تعكس المقٌاس هذه أبعاد لفقرات السلوكً والمضمون الفكري المحتوى .2
 أو منخفضة توٌاتبمس تكون قد وجدت وان نادرة، لكنها القادة بعض لدى نجدها أن ٌمكن علٌا اعتبارات
 .    األحٌان بعض معتدلة
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 (ٔ)جدول

 الخادمة القٌادة لمتؽٌر الفرعٌة لؤلبعاد النسبٌة واألهمٌة اإلجابة ودرجة المعٌارٌة واالنحرافات الحسابٌة المتوسطات

(N=287) 

 المتوسط الفرعً البعد الربٌسً البعد
 الحسابً

 االنحراؾ
 المعٌاري

 ةالنسبٌ األهمٌة اإلجابة درجة

ص
اب
ص
خ
ال

 

ٌة
ص
خ
ش
ال

 

 الثانً معتدل 0.82 2.72  االستقامة. ٔ
 السادس منخفض 0.91 2.59 التواضع. ٕ
 الخامس معتدل 0.85 2.64 الخدمة. ٖ

ص
اب
ص
خ
ال

 

جه
تو
لم
ا

 
حو

ن
 

ن
رٌ
خ
آل
ا

 

 االهتمام. ٗ
 باآلخرٌن

 السابع منخفض 0.80 2.57

 الثامن منخفض 0.81 2.53 التمكٌن. ٘
 الثالث معتدل 0.87 2.72 االخرٌن تطوٌر. ٙ

ص
اب
ص
خ
ال

 

رة
إث
لم
ا

 
ى
عل

 

مة
مه
ال

 

 عشر الحادي منخفض 0.81 2.42 الرإٌة. 2
 عشر الثانً منخفض 0.89 2.37 االهداؾ صٌاؼة. 8
 األول معتدل 0.87 2.83  القٌادة. 9

ص
اب
ص
خ
ال

 

رة
إث
لم
ا

 
ى
عل

 

ت
ٌا
مل
لع
ا

 

 التاسع منخفض 0.72 2.50 النمذجة. ٓٔ
 العاشر منخفض 0.76 2.49 الفرقً البناء. ٔٔ
 فً المشاركة. ٕٔ
 القرار صنع

 الرابع معتدل 0.85 2.71

 - منخفض 0.83 2.59 الخادمة القٌادة لمتؽٌر العام المعدل
 

 النسبٌة األهمٌة بدرجة األولى المرتبة على حصل القٌادة بعد بان أعبله الجدول بٌانات خبلل من وٌبلحظ    
 المتوسط كان عام وبشكل ، األهداؾ صٌاؼة نصٌب من كان فقد بعد اقل أما البحث عٌنة إجابات حسب

 .0.83) بلػ عام معٌاري وبانحراؾ (2.59) منخفضا الخادمة القٌادة لمتؽٌر العام الحسابً

   التنظٌمٌة المواطنة سلوك -1
 لنسبٌةا واألهمٌة اإلجابة ومستوى   المعٌارٌة واالنحرافات الحسابٌة المتوسطات (2) الجدول ٌعرض  

 الرٌاضٌة، الروح الكٌاسة، اإلٌثار،) التنظٌمٌة المواطنة سلوك متؽٌر  ابعاد اتجاه الدراسة عٌنة إلجابات
 ( .        الحً والضمٌر الحضاري والسلوك
 سلوك متؽٌر ألبعاد النسبٌة واألهمٌة اإلجابة ودرجة المعٌارٌة واالنحرافات الحسابٌة المتوسطات(ٕ) جدول

 (N=287) نظٌمٌةالت المواطنة

 المتوسط البعد
 الحسابً

 االنحراؾ
 المعٌاري

 األهمٌة اإلجابة درجة
 النسبٌة

 الثانً معتدل 0.66 3.10 اإلٌثار. ٔ
 الرابع معتدل 0.74 2.82 الحً الضمٌر. ٕ
 الثالث معتدل 0.77 2.93 الرٌاضٌة الروح. ٖ
 االول مرتفع 0.75 3.41 الكٌاسة. ٗ
 الخامس منخفض 0.96 2.41 الحضاري السلوك. ٘

 - معتدل 0.78 2.93 التنظٌمٌة المواطنة سلوك لمتؽٌر العام المعدل
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 النسبٌة األهمٌة بدرجة األولى المرتبة على حصل الكٌاسة بعد بان أعبله الجدول بٌانات خبلل من ونبلحظ    

 المتوسط كان عام شكلوب ، الحضاري السلوك نصٌب من كان فقد بعد اقل أما الدراسة عٌنة إجابات حسب

 .  (0.78) قدره عام معٌاري وبانحراؾ  (2.93) بلػ حٌث معتدال المواطنة سلوك لمتؽٌر العام الحسابً

 انفرضياث رثانيا: اختبا
 األوىل انرئيست انفرضيت

دة ٌرتبط سلوك المواطنة التنظٌمٌة ألعضاء الهٌبة التدرٌسٌة بمدى امتبلك القٌادات الجامعٌة لخصابص القٌا)
 (الخادمة 

 بعبلقات المتمثلة االولى الربٌسة الفرضٌة الختبار (pearson) البسٌط االرتباط  معامل استعمال تم   

 االرتباط معامبلت مصفوفة  (3 & 4) الجدوالن ٌظهر إذ. المعتمد والمتؽٌر المستقل المتؽٌر أبعاد بٌن االرتباط

 فً الخوض وقبل. التنظٌمٌة المواطنة سلوك وأبعاد فرعٌةال الخادمة القٌادة أبعاد بٌن (Pearson) البسٌط

 تشٌر باالرتباط المتعلقة الجداول وباقً (3 & 4) الجدولٌن فان الفرضٌة لهذه   الفرعٌة الفرضٌات اختبار

 اختبار إلى ٌشٌر الجدول فً (.Sig) ومختصر. (tailed-2) االختبار ونوع (287) العٌنة حجم إلى أٌضا

 ظهر فإذا. قٌمها ٌظهر أن ؼٌر من الجدولٌة مع المحسوبة (t) قٌمة مقارنة خبلل من الرتباطا معامل معنوٌة

 الحكم وٌتم. الجدولٌة من اكبر المحسوبة(t) قٌمة بان ٌعنً هذا فان االرتباط معامل على (**) عبلمة وجود

 : ٌؤتً وكما ،(Cohen & Cohen, 1983) قاعدة ضوء فً االرتباط معامل قوة مقدار على

 0.10 من اقل االرتباط معامل قٌمة كانت إذا:  منخفضة االرتباط عبلقة*  

 0.10 - 0.30 بٌن االرتباط معامل قٌمة كانت إذا:    معتدلة االرتباط عبلقة*  

 0.30 من أعلى االرتباط معامل قٌمة كانت إذا:      قوٌة االرتباط عبلقة*  

  : هً فرعٌة فرضٌات سبعة  الفرضٌة هذه من وتتفرع

 الشخصٌة، الخصابص) الربٌسة الخادمة القٌادة أبعاد بٌن معنوٌة داللة ذات ارتباط عبلقة توجد -ٔ
( العملٌات نحو الموجهة والخصابص المهمة نحو الموجهة والخصابص اآلخرٌن، نحو الموجهة والخصابص

 عند معنوٌة داللة ذاتو قوٌة ارتباط عبلقات هنالك بؤن (3) االرتباط مصفوفة جدول ٌظهر اإلٌثار وبعد

 اآلخرٌن، نحو الموجهة والخصابص الشخصٌة، الخصابص) الخادمة القٌادة أبعاد بٌن ظاهرة (1 %) مستوى

 وبعد (PER, PEO, TAS, PRO)( العملٌات نحو الموجهة والخصابص المهمة نحو الموجهة والخصابص

 إن كما. (0.918 ,0.784 ,0.732 ,0.720) تٌبالتر على بٌنها االرتباط معامبلت قٌم بلؽت وقد (ALT) اإلٌثار

 معامبلت قٌم بلؽت وقد الحً، الضمٌر وبعد   الربٌسة الخادمة القٌادة أبعاد بٌن قوٌة ارتباط عبلقة هنالك

 .       (0.920 ,0.772 ,0.741 ,0.762) الترتٌب على بٌنهما االرتباط
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 (3)جدول 

 الخادمة الربٌسة  وأبعاد سلوك المواطنة التنظٌمٌة مصفوفة معامبلت االرتباط بٌن أبعاد القٌادة
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الشخصٌة، الخصابص) الربٌسة الخادمة القٌادة أبعاد بٌن معنوٌة داللة ذات ارتباط عبلقة توجد -ٕ
( العملٌات نحو الموجهة والخصابص المهمة نحو الموجهة والخصابص اآلخرٌن، نحو  الموجهة والخصابص

 .الحً الضمٌر بعدو
 %) مستوى عند معنوٌة داللة وذات قوٌة ارتباط عبلقات هنالك بان (3) االرتباط مصفوفة جدول ٌظهر    
 االرتباط معامبلت قٌم بلؽت وقد (CON) الحً الضمٌر وبعد   الربٌسة الخادمة القٌادة أبعاد بٌن ظاهرة (1

 .  (0.920 ,0.772 ,0.741 ,0.762) الترتٌب على بٌنهما

 الشخصٌة، الخصابص) الربٌسة الخادمة القٌادة أبعاد بٌن معنوٌة داللة ذات ارتباط عبلقة توجد -ٖ
   نحو الموجهة والخصابص المهمة نحو الموجهة  والخصابص اآلخرٌن،  نحو الموجهة والخصابص

 .الرٌاضٌة الروح وبعد( العملٌات
 ظاهرة (1 %) مستوى عند معنوٌة داللة وذات قوٌة ارتباط عبلقات هنالك بان (3) االرتباط مصفوفة جدول ٌظهر    

 الموجهة  والخصابص اآلخرٌن، نحو الموجهة والخصابص الشخصٌة، الخصابص) الربٌسة الخادمة القٌادة أبعاد بٌن

 بلؽت وقد  الرٌاضٌة الروح وبعد(  PER, PEO, TAS, PRO() العملٌات  نحو الموجهة والخصابص المهمة نحو

  .  (0.860 ,0.675 ,0.679 ,0.703) الترتٌب على بٌنها االرتباط تمعامبل قٌم

Correlations

1

287
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.000 .000 .000

287 287 287 287

.720** .732** .784** .918** 1

.000 .000 .000 .000

287 287 287 287 287

.762** .741** .772** .920** .813** 1

.000 .000 .000 .000 .000

287 287 287 287 287 287
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.000 .000 .000 .000 .000 .000

287 287 287 287 287 287 287

.710** .701** .641** .856** .690** .707** .761** 1

.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000

287 287 287 287 287 287 287 287

.724** .704** .663** .819** .679** .706** .697** .791** 1

.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
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N
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N
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N

Pearson Correlation
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N
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N
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Sig. (2-tailed)

N
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N
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Correlation is s ignificant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
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 الشخصٌة، الخصابص) الربٌسة الخادمة القٌادة أبعاد بٌن معنوٌة داللة ذات ارتباط عبلقة توجد -ٗ

( العملٌات نحو الموجهة والخصابص المهمة نحو الموجهة والخصابص اآلخرٌن، نحو الموجهة والخصابص
 .الكٌاسة وبعد
 %) مستوى عند إحصابٌة داللة وذات قوٌة ارتباط عبلقات هنالك بؤن (3) االرتباط مصفوفة جدول ٌبٌن   
 اآلخرٌن،  نحو الموجهة والخصابص الشخصٌة، الخصابص) الربٌسة الخادمة القٌادة أبعاد بٌن ظاهرة (1

 (PER, PEO, TAS, PRO)( العملٌات  نحو الموجهة والخصابص المهمة نحو الموجهة والخصابص

 ,0.641 ,0.701 ,0.710) الترتٌب على بٌنها االرتباط معامبلت قٌم بلؽت وقد (COU) الكٌاسة وبعد
0.856)  . 

 الشخصٌة، الخصابص) الربٌسة الخادمة القٌادة أبعاد بٌن معنوٌة داللة ذات ارتباط عبلقة توجد -٘
( العملٌات نحو الموجهة صابصوالخ المهمة نحو الموجهة والخصابص اآلخرٌن، نحو الموجهة والخصابص

 .الحضاري السلوك وبعد
 (1 %) مستوى عند إحصابٌة داللة وذات قوٌة ارتباط عبلقات بوجود (3) االرتباط مصفوفة جدول ٌشٌر   

 اآلخرٌن، نحو الموجهة  والخصابص الشخصٌة، الخصابص) الربٌسة الخادمة القٌادة أبعاد بٌن ظاهرة

 (PER, PEO, TAS, PRO)( العملٌات نحو الموجهة والخصابص مةالمه  نحو الموجهة والخصابص

 ,0.704 ,0.724) الترتٌب على بٌنها االرتباط معامبلت قٌم بلؽت وقد (COU) الحضاري السلوك وبعد
0.663, 0.819) . 

 ٌةالتنظٌم المواطنة سلوك وأبعاد مجتمعة الخادمة القٌادة أبعاد بٌن معنوٌة داللة ذات ارتباط عبلقة توجد -ٙ
 مجتمعة

 (1 %) مستوى عند معنوٌة داللة وذات قوٌة ارتباط عبلقة هنالك بان (4) االرتباط مصفوفة جدول ٌبٌن    

 بإبعاده) (OCB) التنظٌمٌة المواطنة سلوك ومتؽٌر( مجتمعة بؤبعاده) (SL) الخادمة القٌادة متؽٌر بٌن ظاهرة

 .  (0.935) بٌنها االرتباط معامل قٌمة بلؽت وقد ،(  مجتمعة

 (ٗجدول )
 مصفوفة معامبلت االرتباط بٌن أبعاد القٌادة الخادمة الربٌسة وأبعاد سلوك المواطنة التنظٌمٌة مجتمعة
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N
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N
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N
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Correlation is s ign ificant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
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 سلوكيات المواطنة التنظيمية في ظل نظرية القيادة الخادمة
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 الشخصٌة، الخصابص) الربٌسة الخادمة القٌادة أبعاد بٌن معنوٌة داللة ذات ارتباط عبلقة توجد -2

( العملٌات نحو الموجهة والخصابص المهمة  نحو لموجهةا والخصابص اآلخرٌن، نحو الموجهة والخصابص
 .مجتمعة التنظٌمٌة المواطنة سلوك وأبعاد

 %) مستوى عند معنوٌة داللة وذات قوٌة ارتباط عبلقات هنالك بؤن (4) االرتباط مصفوفة جدول ٌظهر       
 اآلخرٌن، نحو الموجهة والخصابص الشخصٌة، الخصابص) الربٌسة الخادمة القٌادة أبعاد بٌن ظاهرة (1

 ومتؽٌر (PER, PEO, TAS, PRO)( العملٌات فً المإثرة والخصابص المهمة فً المإثرة والخصابص

 ,0.818) الترتٌب على بٌنها االرتباط معامبلت قٌم بلؽت وقد. مجتمعة بؤبعاده (OCB) المواطنة سلوك
0.804, 0.800, 0.989)   . 

  انثانيت انرئيست انفرضيت
 (     ألعضاء الهٌبة التدرٌسٌة بمدى امتبلك القٌادات الجامعٌة لخصابص القٌادة الخادمة التنظٌمٌة المواطنة سلوكٌتؤثر ))

 : وهً فرعٌة فرضٌات سبعة  الفرضٌة هذه من وتنبع

 الشخصٌة، الخصابص) الربٌسة الخادمة القٌادة أبعاد بٌن معنوٌة داللة ذو اثر ٌوجد)  األوىل انفرعيت انفرضيت

 وسلوك( العملٌات نحو الموجهة والخصابص المهمة نحو الموجهة والخصابص اآلخرٌن، نحو الموجهة لخصابصا
 اإلٌثار

 الشخصٌة، الخصابص) الربٌسة الخادمة القٌادة أبعاد بٌن معنوٌة داللة ذو اثر ٌوجد)  انثانيت انفرعيت انفرضيت

 وسلوك( العملٌات نحو الموجهة والخصابص مهمةال نحو الموجهة والخصابص اآلخرٌن، نحو المتوجه الخصابص
 الحً الضمٌر

 الشخصٌة، الخصابص) الربٌسة الخادمة القٌادة أبعاد بٌن معنوٌة داللة ذو اثر ٌوجد)  انثانثت انفرعيت انفرضيت

 الروح وسلوك( العملٌات  نحو الموجهة والخصابص  نحو الموجهة والخصابص اآلخرٌن، نحو المتوجه الخصابص
 .     اضٌةالرٌ

 الشخصٌة، الخصابص) الربٌسة الخادمة القٌادة أبعاد بٌن معنوٌة داللة ذو اثر ٌوجد)  انرابعت انفرعيت انفرضيت

 وسلوك( العملٌات نحو الموجهة والخصابص المهمة  نحو الموجهة والخصابص اآلخرٌن، نحو المتوجه الخصابص
 الكٌاسة

 الشخصٌة، الخصابص) الربٌسة الخادمة القٌادة أبعاد بٌن معنوٌة اللةد ذو اثر ٌوجد)  اخلامست انفرعيت انفرضيت

 والسلوك( العملٌات نحو الموجهة  والخصابص المهمة نحو الموجهة  والخصابص اآلخرٌن، نحو المتوجه الخصابص
 . الحضاري

 :Fمةقٌ و (R2) وقٌمة االنحدار ومسارات (t-value) ماالنحدار وقٌ معامبلت قٌم (5) لٌظهر الجدو
 F قٌمة و (R2) و (t) وقٌم االنحدار ومعامبلت االنحدار مسارات قٌم ملخص/ (5) جدول

 الربٌسة الفرضٌة
 (٘-ٔ من)الثانٌة

 R2 قٌمة t قٌم االنحدار معامبلت االنحدارٌة المسارات
& F 

 TAS        ALT ٔ الفرعٌة الفرضٌة
PRO        ALT 

0.16 
0.88 

3.75 ** 

18.98 ** 
R2=0.85 

F= 404.9** 
 PRO        CON ٕ الفرعٌة الفرضٌة

 
0.85  

  
18.4 ** 

 
R2=0.84 

F= 397.4** 
 PRO        SPO ٖ الفرعٌة الفرضٌة

 
0.89 

 
14.57 ** 

 
R2=0.73 

F= 202.4** 
 PRO        COU ٗ الفرعٌة الفرضٌة

 
0.90 

 
14.71 ** 

 
R2=0.74 

F= 205.2** 
 PER        CIV ٘ الفرعٌة الفرضٌة

PRO        CIV 
0.16 
0.69 

2.28 ** 

10.22 ** 
R2=0.68 

F= 152.1** 

 (1 %) مستوى عند معنوي تعنً **
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 الربٌسة الخادمة القٌادة أبعاد بٌن معنوٌة اٌجابٌة تؤثٌر عبلقة هنالك بان  (5) الجدول خبلل من ٌتبٌن      

 ,0.16) بٌتا المعٌارٌة االنحدار معامبلت بلؽت إذ (ALT) اإلٌثار وبعد( العملٌة وخصابص المهمة خصابص)
 القوة على ٌدل مما معنوٌة F قٌمة كانت وقد. (%1) مستوى عند معنوٌة داللة ذو وهو الترتٌب على (0.88

 معامل قٌمة بلؽت وقد الثانٌة الربٌسة الفرضٌة من األولى الفرعٌة بالفرضٌة ٌتعلق الذي للنموذج اإلحصابٌة

 الربٌسً الخادمة القٌادة بعد بٌن معنوٌة داللة ذات تؤثٌر عبلقة توجد هنالك أن ماك.  R2 (0.85) التفسٌر

 وهو (0.85) بٌتا المعٌاري االنحدار معامل بلػ إذ. الحً الضمٌر وبعد( العملٌات فً تإثر التً الخصابص)

 الذي للنموذج ٌةاإلحصاب القوة على ٌدل مما معنوٌة   Fقٌمة كانت وقد. (%1) مستوى عند معنوٌة داللة ذو

 معنوٌة تؤثٌر عبلقة أٌضا وظهر. R2 (0.84) التفسٌر معامل قٌمة بلؽت إذ الثانٌة الفرعٌة بالفرضٌة ٌتعلق

 بلػ إذ. الرٌاضٌة الروح وبعد( العملٌات على تإثر التً الخصابص) الربٌسً الخادمة القٌادة بعد بٌن واٌجابٌة

 معنوٌة   Fقٌمة كانت وقد. (%1) مستوى عند معنوٌة داللة ذو وهو (0.89) بٌتا المعٌاري االنحدار معامل

 الثانٌة الربٌسة الفرضٌة من الثالثة الفرعٌة بالفرضٌة ٌتعلق الذي للنموذج اإلحصابٌة القوة إلى تشٌر بحٌث

 ةالخادم القٌادة بعد بٌن واٌجابٌة معنوٌة تؤثٌر عبلقة أٌضا وتوجد. R2 (0.73) التفسٌر معامل قٌمة بلؽت إذ

 المعٌاري االنحدار معامل بلػ إذ (COU) الكٌاسة وبعد (PRO)( العملٌات فً تإثر التً الخصابص) الربٌسً

 القوة إلى تشٌر بحٌث معنوٌة   Fقٌمة كانت وقد. (%1) مستوى عند معنوٌة داللة ذو وهو (0.90) بٌتا

 .  R2 (0.74) التفسٌر معامل مةقٌ بلؽت بحٌث الرابعة الفرعٌة بالفرضٌة ٌتعلق الذي للنموذج اإلحصابٌة

 : انسادست انفرعيت انفرضيت
 الموجهة الخصابص الشخصٌة، الخصابص) الربٌسة الخادمة القٌادة أبعاد بٌن معنوٌة داللة ذو اثر ٌوجد)   

 سلوك متؽٌر وأبعاد( العملٌات  نحو الموجهة والخصابص المهمة نحو الموجهة والخصابص اآلخرٌن، نحو
 .مجتمعة نظٌمٌةالت المواطنة

    قٌمة و (R2) وقٌمة االنحدار ومسارات (t-value) وقٌم االنحدار معامبلت قٌم (6) الجدول ٌقدم 

 F قٌمة و (R2) و (t) وقٌم االنحدار ومعامبلت االنحدار مسارات قٌم ملخص(6) جدول
  الربٌسة الفرضٌة
 الثانٌة

 معامبلت االنحدارٌة المسارات
 االنحدار

 R2 قٌمة t قٌم
& F 

 PER        OCB ٙ الفرعٌة الفرضٌة
PRO        OCB 

0.05 
0.95 

2.57 ** 

54.69 ** 
R2=0.97 

F= 330.2** 
 (1 %) مستوى عند معنوي تعنً **

    



                                                                                              

                                                                                                    
                                                                                                   

 

 ٕٗٔٓسنة ل  2ٙالعدد    ٕٓمجلة العلوم االقتصادٌة واإلدارٌة   المجلد  193

 سلوكيات المواطنة التنظيمية في ظل نظرية القيادة الخادمة
 دراسة استطالعية في عينة من كليات جامعة القادسية

 

 
 الخادمة القٌادة أبعاد بٌن معنوٌة اٌجابٌة تؤثٌر عبلقة هنالك بان (6) الجدول خبلل من ٌظهر إذ 

 بلؽت إذ.  (OCB) مجتمعة المواطنة سلوك وأبعاد( العملٌة خصابصو الشخصٌة الخصابص) الربٌسة

. (%1) مستوى عند معنوٌة داللة ذات وهً الترتٌب على (0.95 & 0.05) بٌتا المعٌارٌة االنحدار معامبلت

 من السادسة الفرعٌة بالفرضٌة ٌتعلق الذي للنموذج اإلحصابٌة القوة على ٌدل مما معنوٌة F قٌمة كانت وقد

 الخادمة القٌادة أبعاد  أن إلى ٌشٌر وهو R2 (0.97) التفسٌر معامل قٌمة بلؽت إذ الثانٌة الربٌسة ضٌةالفر

 لعوامل ٌعود (0.03) والباقً التنظٌمٌة المواطنة سلوك ممارسة من (0.97) تفسٌر فً تسهم  الربٌسة

 فهً (2) عددها والبالػ( نحداراال مسارات) العبلقات باقً أما. الحالٌة الدراسة نموذج فً داخلة ؼٌر أخرى

 . (%5 ,1 %) المستوٌٌن عند معنوٌة داللة ذات تؤثٌر عبلقة وجود عدم إلى تشٌر

 : انسابعت انفرعيت انفرضيت
 هذه وتتعلق البسٌط االنحدار تحلٌل الدراسة استخدمت قد السابعة الفرعٌة الفرضٌة اختبار لؽرض   

 المواطنة سلوك وأبعاد (SL) مجتمعة الخادمة القٌادة أبعاد بٌن عنوٌةم داللة ذات اثر عبلقة بوجود  الفرضٌة

 Simple) البسٌط االنحدار تحلٌل اختبار نتابج (7) رقم الجدول وٌوضح. (OCB) مجتمعة التنظٌمٌة
Regression Analysis) وقٌمة المعٌاري ؼٌر بٌتا معامل ٌتضمن الذي (t) والمعنوٌة المحسوبة (Sig.) 

 . (R2) التفسٌر ومعامل (f) واختبار
 مجتمعة التنظٌمٌة المواطنة سلوك وأبعاد مجتمعة الخادمة القٌادة أبعاد بٌن البسٌط االنحدار تحلٌل(2) جدول

 السابعة الفرعٌة بالفرضٌة الخاص
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 واطنةالم سلوك ومتؽٌر (SL) الخادمة القٌادة متؽٌر بٌن معنوٌة تؤثٌر عبلقة وجود (7) الجدول وٌبٌن  

 بٌنهما (Unstandarized Beta Coefficient ) المعٌاري ؼٌر بٌتا معامل بلػ إذا (OCB) التنظٌمٌة

 المعٌاري ؼٌر بٌتا معامل معنوٌة على تدل وهً (44.693) بلؽت قد المحسوبة (t) قٌمة وكانت (1.088)

 على وتدل (%1) مستوى عند معنوٌة وهً (197.469) بلؽت فقد (f) اختبار قٌمة أما. (1%) مستوى عند

 .  (0.875) (R2) والتفسٌر التحدٌد معامل وبلػ الفرضٌة بهذه الخاص االختبار لنموذج اإلحصابٌة القوة

                                   
                                       

Coefficientsa,b

.265 .065 .000

1.088 .024 44.693 .000

(Constant)

SL

Model

1

B Std.  Error

Unstandardized

Coeff icients

t Sig.

Dependent Variable:  OCBa. 

b. Rsquare = 0.875, F= 197.469 **b. 
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 االستنتاجاث وانتىصياث/ ادلبحث انرابع 
 االستنتاجاث

 اٌجابٌةمن حٌث وجود مع نتابج الدراسات السابقة فً هذا البحث لتً تم التوصل الٌها تتطابق النتابج ا .1
 تحلٌل مع كبٌر حدا إلى متطابق وهو المبحوثٌن اإلفراد ذلك على اتفق كما  البحث منظمات قٌادة فً

 .المضمون
 الموافقة بٌن  المبحوثٌن األفراد إجابات معظم كانت حٌث متوسطة بدرجة الخادمة القٌادة وجود تبٌن .2

 الفقري العمود ٌمثل الذي(الخدمة) بعد جاء حٌث. الخادمة القٌادة بنمط المتعلقة الفقرات اؼلب على والحٌادٌة
 رإساء أن ٌعنً مما الفرعٌة عشر االثنتً األبعاد تسلسل فً  الخامسة  بالمرتبة الخادمة القٌادة لنظرٌة
 .معتدل بشكل الخدمة ٌقدمون األقسام

 ببعض القادة تمتع تجاه اٌجابً ؼٌر موقؾ( التدرٌسٌة الهٌؤة أعضاء) البحث عٌنة األفراد لدى بان تبٌن .3
 وتقدٌم ، والتسامح الخداع وعدم ، النقد وتقبل ، والصراحة الصدق فقضاٌا شخصٌتهم، تجسد التً الخصابص
 الحقٌقة فً  اؼفلوا أو واٌتمكن لم أنفسهم القادة أن أو قبلهم، من ملموسة تكن لم ، شابه وما ، التضحٌات

 . لآلخرٌن إظهارها أهمٌة
 بمهارات القٌادات تمتع تجاه مشجع موقؾ( التدرٌسٌة الهٌؤة أعضاء) البحث عٌنة األفراد لدى ٌكن لم .4

 بشكل ٌتلمسوا لم فباختصار فهم بهم، االهتمام إظهار أو أعمالهم أداء من تمكٌنهم أو اآلخرٌن قابلٌات تطوٌر
 أو الصبلحٌات إعطاءهم أو حالهم بحسن االهتمام إظهار صوب موجهة القادة قبل من تإسهاما أي واضح
 . مهاراتهم لتنمٌة الممكن الجهد بذل
 حسب مقبول ؼٌر كان الواجبات لتؤدٌة والتحفٌز الطموحة الرإٌة وصٌاؼة العمل أهداؾ بتحقٌق االهتمام .5

 بإنجاز متمثلة العمل مهام عن اٌجابٌة صورة رسم مجال فً القٌادة فنمط. البحث عٌنة أفراد نظر وجهة
 أعضاء إجابات من بوضوح انعكس وهذا المرؼوب بالمستوى تكن لم الصادقة الرإٌة امتبلك أو األهداؾ
 . البحث عٌنة التدرٌسٌة الهٌؤة
 مسؤلة وكذلك ، المختلفة بممارساته الفرقً العمل تؤسٌس نحو القادة توجه بان الدراسة نتابج من تبٌن .6
 ببساطة ٌفسر وهذا بارز ؼٌر أو ضعٌؾ بمستوى كانت القرار اتخاذ فً للمشاركة لآلخرٌن الفرصة وفٌرت

 الفرقً العمل عملٌة تعزٌز بخصوص اإلدارة أدبٌات علٌها تإكد التً والممارسات التوجهات بعض ؼٌاب
 . المنظمات داخل
 ٌعطوا لم أنهم أي. الحضاري السلوك سةلممار ٌفتقدون التدرٌسٌة الهٌؤة أعضاء أن القادة مواقؾ أشارت .7

 أي ٌإدوا ولم بها وااللتزام الرسمٌة ؼٌر االجتماعات وحضور التؽٌرات مواكبة لقضٌة الواضح االهتمام
 . اآلخرٌن أمام المقبول بالوجه الكلٌة صورة بتحسٌن تساهم ممارسات

 وان ، بصمة لدٌهم كانت لتدرٌسٌةا الهٌؤة أعضاء فان الدراسة عٌنة التعلٌمٌة القٌادات نظر وجهة حسب .4
 ونبذ االٌجابٌات على وتركٌزهم العمل عبء تخفٌؾ أو لزمبلبهم المساعدة تقدٌم طرٌق فً ، معتدلة كانت

 . الطماح حٌز ضمن ٌكن لم كان ذلك ولكن ذلك شابه وما األمور وتوافه السلبٌات
 الكلٌات فً متوسطة بدرجة ٌمٌةالتنظ المواطنة لسلوكٌات التدرٌسٌة الهٌؤة أعضاء ممارسة كانت .8

 الدٌنً الوازع إلى هذا ٌرجع وقد العٌنة، أفراد لدى اإلٌثار من عالٌة درجة وجود تبٌن أنه ؼٌر.  المبحوثة
 .التدرٌسٌة الهٌؤة أعضاء لدى واألخبلقً

 ةالقٌاد خصابص توفر اتجاه ومتساوٌة متشابهة الدراسة عٌنة التدرٌسٌة الهٌؤة أعضاء مواقؾ تكن لم .19
 التدرٌسٌة الهٌؤة أعضاء ٌعتقده فما الدراسة، عٌنة الست الكلٌات فً جمٌعها التعلٌمٌة القٌادات لدى الخادمة

 مع وٌتباٌن ٌختلؾ المثال سبٌل على الكلٌات احدى فً أقسامهم رإساء لدى معٌنة خصابص من ٌلمسوه وما
 باختبلؾ تتعلق ألسباب الحال بطبٌعة ٌعود ربما وهذا.   أخرى كلٌة لدى التدرٌسٌة الهٌؤة أعضاء ٌعتقده ما

 على ٌنعكس مما الخبرة أو الجنس أو للعمر تعزى قد األقسام لرإساء  أو للمجٌبٌن الشخصٌة الخصابص
 إلى كلٌة من وطبٌعته العمل وخصابص الظروؾ تباٌن احتمالٌة عن فضبلً  تباعاً، والتصرؾ اإلجابة طبٌعة
 . أخرى
 ومواقفهم انطباعاتهم تكن لم الدراسة عٌنة( األقسام رإساء) القادة فان نفسها السابقة وبالحالة  .11

 عٌنة التدرٌسٌة الهٌؤة أعضاء لدى التنظٌمٌة المواطنة سلوك تعكس التً الممارسات ذات توفر تجاه ةمتشابه
 موقؾ لدٌها كان  المثال سبٌل على الزراعة كلٌة فً التعلٌمٌة فالقٌادات. المبحوثة الست الكلٌات فً الدراسة
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 البٌطري الطب بكلٌة قٌاساً  أقسامهم فً التدرٌسٌة الهٌؤة أعضاء لدى محددة سلوكٌات نحو وٌتباٌن ٌختلؾ
 أو العمل بطبٌعة أو أنفسهم التدرٌسٌة الهٌؤة بؤعضاء تتعلق وظٌفٌة أو شخصٌة جوانب إلى ٌعود قد وهذا
 . كلٌهما
 األقسام رإوساء بؤن وإدراكهم التدرٌسٌة الهٌؤة ءأعضا لدى إدراكا هناك بان النتابج خبلل من تبٌن .12

 بسبب أو بهم االهتمام أو الفرقً العمل على تشجٌعهم أو مقدراتهم تطوٌر خبلل من لهم الخدمة ٌقدمون
 وصفهم نطاق عن خارجة سلوكٌات بممارسة التطوع اتجاه سٌحفزهم ذلك وؼٌر استقامتهم أو تواضعهم
 نظرٌة افتراضات مع خاص وبشكل الباحثٌن من العدٌد رأي مع ٌتفق ىباألحر وهذا وواجباتهم الوظٌفً
 الدعم لهم وٌقدم تطوٌرهم على ٌعمل ربٌسهم بان ٌشاهدون الذٌن التابعٌن بان تشٌر التً االجتماعً التبادل

 خبلل من لخدمته وٌتحفزون  نفسه باألسلوب ٌبادلونه سوؾ بهم االهتمام إظهار على وٌحرص الشخصً

 Organ et) عملهم تؤدٌة على اآلخرٌن زمبلبهم مساعدة فً وكذلك المطلوبة وؼٌر المطلوبة جباتهموا تؤدٌة
al., 2006). 

 المواطنة سلوك ممارسات أوجه بعض بوجود االهتمام ذات الجهات من التنبإ ٌمكن بؤنه النتابج أظهرت  .13
 أو الوظٌفٌة أو العملٌاتٌة أو صٌةالشخ الخصابص مبلحظة خبلل من التدرٌسٌة الهٌؤة أعضاء لدى التنظٌمٌة
 اآلخرٌن العاملٌن أو التدرٌسٌة الهٌؤة أعضاء احد شاهدت إذا المثال سبٌل فعلى. التعلٌمٌة للقٌادات االجتماعٌة

 فً تضع أن فٌمكنك اآلخرٌن زمبلءه أو الكلٌة تخدم معٌنة بمهمة بالقٌام للتطوع حافز أو رؼبة لدٌه لٌس
  . الخادمة القٌادة أوجه تعكس التً الخصابص إلى ربٌسه افتقار احتماالتك جدول

 انتىصياث
 مهمة أنها الباحثان ٌرى التً التوصٌات بعض وضع ٌمكن ، الدراسة أفرزتها التً النتابج خبلل من        
 :      وهً والقصور الضعؾ نقاط على والتؽلب  الموجودة القوة نقاط لتعزٌز

 والشخصٌة للخدمة مساعدا مناخا ٌخلق بما الجامعة ضمن العاملٌن لدى والتعاطؾ الخدمة مفهوم ترسٌخ -1
 .البعض بعضهم تجاه المساعدة

 .  لدٌهم الخدمة مبدأ ترسٌخ ٌضمن بما اإلدارٌة القٌادات تدرٌب برامج وضع -2
.  ألخرىا والتكلٌفات المهام إٌكال مثل ، اتخاذها قبل بهم تتعلق التً القرارات فً الجامعة فً العاملٌن إشراك -3

 . بها ومناقشتهم آرابهم إلى واالستماع
 .  أولوٌة وجعلها العاملٌن بحاجات االهتمام -4
 الخبرات من االستفادة لؽرض والمإتمرات اللقاءات وعقد بٌنها ما فً االتصال على اإلدارٌة القٌادات تشجٌع -5

 .التعلٌمٌة للمإسسات االفضل اإلدارة حول والمعلومات
 المعاٌٌر أحد  الخادمة القٌادة سلوكٌات واعتماد ، الجامعات داخل واألمانة الشفافٌة دئمبا إحبلل على العمل  -6

 .الجامعة فً الوظٌفٌة المناصب إلشؽال المهمة
 رسمٌة الؽٌر االجتماعات حضور خبلل من الحضاري السلوك ممارسة على التدرٌسٌة الهٌؤة أعضاء تشجٌع  -7

 . الكلٌة صورة تحسٌن فً تساعد التً المهام وتؤدٌة
 المخطط األهداؾ لتحقٌق وأهمٌتها التنظٌمٌة المواطنة سلوكٌات مفهوم على التعلٌمٌة المإسسات اطبلع ضرورة  -4
 . لها
 المعاٌٌر أحد التنظٌمٌة المواطنة سلوك وعد . األفراد لدى التنظٌمٌة المواطنة سلوكٌات لقٌاس معاٌٌر اعتماد -8

 السنوي األداء تقٌٌم نماذج فً المهمة
  . ومعنوٌا مادٌا والتطوعٌة العفوٌة الجهود افؤةمك -19
 سلوكٌات بممارسة إٌجابا ترتبط كونها بؤدابها لبلرتقاء قدراتها وتطوٌر الجامعة فً البشرٌة المبلكات تدرٌب -11

 .التنظٌمٌة المواطنة
 .   وأخبلقٌاتها الخادمة القٌادة بقٌم الجامعً التعلٌم مناهج تضمٌن -12
 بشإونها المعنٌٌن من اكبر اهتماما  التعلٌمٌة المإسسات فً التنظٌمٌة واطنةالم سلوكٌات إببلء ضرورة -13
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Organizational citizenship behaviors under theory of servant   

leadership: A exploratory study in a sample of faculties of the 

University of Alqadisiya 
        

Abstract 
This study aimed to identify the role of servant leadership in promoting 

organizational citizenship behaviors in a sample of faculties of the University of 

Alqadisiya .It tried to answer several questions represented its problem.  

 

 The most important questions are the followings: 

1- Is there enough perception among administrative leaders in the 

aforementioned faculties toward the concept of servant leadership? And under 

what level?                                                   

2 - Is there enough perception among administrative leaders in those faculties 

toward organizational citizenship behavior? What is its level? 

3 - Is there a relationship between servant leadership and organizational 

citizenship behaviors? What is the nature of this relationship? 

4 - Is there a statistically significant effect of servant leadership in organizational 

citizenship behaviors? 

    

The researchers adopted  the descriptive   approach to analyze views of a 

sample of (287) department heads and faculty members in six out of eleven 

faculties of the University. The researchers used the questionnaire to measure 

the study variables to measure the variables of the study .They also used a set of 

necessary statistical methods and  programs to test its hypotheses and then 

achieve its objectives, which showed a statistically significant correlation and  

effect between servant leadership style and organizational citizenship behavior.                                                                    

       In light of the findings emerged from the study, the researchers have made a 

set of recommendations in the forefront of them is  the importance of servant 

leadership in promoting organizational citizenship behaviors to achieve 

objectives of educational institutions, and establish the concept of service and 

compassion among members of faculties  and to create a climate that encourages 

service and personal assistance, as well as developing  training programs for 

administrative leadership to ensure   the concept of service to them. 

 

Keywords: Organizational citizenship behaviors , Servant  leadership ,  

Servant Hood, Civic Virtue .                                                          

                                                                  

                                                
 
 
 
 


