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رؤية اسرتاتيجية مقرتحة لتعزيز ممارسة القيادات األكاديمية في التعليم العالي في األردن لسلوكيات املواطنة 
  التنظيمية وعالقتها بالقيادة الخادمة
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 7/6/2021 :تاريخ قبوله                                                                                                     7/4/2021 :تاريخ تسلم البحث

ممارسـة   درجـة  لتعزيـز  رؤيـة اسـتراتيجية مقترحـة    بنـاء  إلـى  الدراسـة  هـدفت  :ملخـص 
 وعالقتهـا  األردنيـة  بالجامعـات  القيـادات األكاديميـة   لـدى  سـلوك المواطنـة التنظيميـة   

 علـى  تواعتمد الوصفي االرتباطي، المنهج استخدمت الدراسة الخادمة، وقد بالقيادة
ثـالث جامعـات أردنيـة     فـي  التـدريس  هيئـة  أعضـاء  مـن  عينـة  علـى  طبقـت  التـي  االسـتبانة 
أن القيادات األكاديمية في  إلى وتوصلت الدراسة .اعضو )242( بلغ عددهم رئيسية،

التنظيمية وأبعاد القيادة الخادمة بدرجة الجامعات األردنية تمارس سلوك المواطنة 
ذات داللة إحصائية بين درجـة ممارسـة  إيجابيةعالقـة ارتباطية  متوسطة، وأن هناك

وأظهـــرت  .القيــادات األكاديميــة لســلوك المواطنــــــة التنظيميــــــــة والقيــادة الخادمــة       
 ≥ α)الداللــة مسـتوى   النتـائج أنـه ال توجـــد فـروق ذات داللــة إحصائيــــــة عنــــــــد      

بين درجة ممارسة القيادات األكاديمية لسلوك المواطنـة التنظيميـة والقيـادة     (0.05
الخادمة لجميع المجاالت تعزى لمتغيري التخصـص والجامعـة، بينمـا وجـدت فـروق      
في درجة ممارسة القيادة الخادمة تعزى لمتغير الرتبة األكاديمية لصالح رتبة أستاذ، 

اسة رؤية استراتيجية مقترحة لتعزيز ممارسة القيادات األكاديمية فـي  الدر قدمت ثم
  . والقيادة الخادمة الجامعات األردنية لسلوكيات المواطنة التنظيمية

ــة ( ــات المفتاحيـ ــة  : الكلمـ ــة التنظيميـ ــلوك المواطنـ ــة ، سـ ــادة الخادمـ القيـــادات  ، القيـ
  )الجامعات األردنية، األكاديمية

  

منافسة شديدة للتعامل مع  اليوميواجه العالم  :مقدمة
العمل بروح كافة ؤسسات الممن تتطلب التي  ةالمتغير هاتالسيناريو

معيار النجاح  هذا ليسو. الفريق، والتنسيق المشترك في مختلف المجاالت
طواعية العمل  إلى عاملونيحتاج الإذ  ؛التحدياتتلك الوحيد لمواجهة 
 المنافسة المحمومةفي ظل ذلك و ،في االتجاه الصحيح وعن طيب خاطر

تبني  مؤسسات التعليم العاليتولي و .لهافي بيئة العمل، والضغوط المرافقة 
من أهم ولعل  .لتحقيق الميزة التنافسية االهتمامكل  حديثة أنماط قيادية

إال أن القادة  تلك المؤسسات الجامعات، التي تعتبر رائدة التغيير،
من أهدافهم إال  اال يمكن لهم أن يحققوا شيًئ جامعاتاألكاديميين في تلك ال

اإذا انتهجوا نهج اقيادي استخدموا من خالله جملة من المفاهيم  ،اواعي
كالقيادة الخادمة، واألصيلة، والتشاركية، : والنماذج واألنماط والسلوكيات

  . وغيرهاوالمواطنة التنظيمية 

العمل األكاديمي في وتعتبر القيادات األكاديمية مسؤولًة عن تنظيم 
فلسفة واقعية تدعم الجامعات، من خالل تبني مفاهيم القيادة الخادمة، ك

كوسيلة  يمارسون القيادة، ثم ااألشخاص الذين يختارون الخدمة أوًل
 تقديرالقيادة الخادمة  ، حيث تعززلتوسيع الخدمة لألفراد والمؤسسات

على خدمة ة الخدميون ، كما يركز القادالناس وتنميتهم، وبناء المجتمع
تعتني القيادة  ،وبالتالي. واجب أخالقيهم، كتلبية احتياجاتأتباعهم، و

الخادمة في اإلطار الوظيفي بمساعدة اآلخرين في تحقيق األهداف 
التشاركية عبر تسهيل تطوير األفراد وتحفيزهم وحثهم على العمل 

  .)Yukl, 2013(الجماعي المثمر 
______________________  
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A Proposed Strategic Vision to Consolidating the 
Practice of Academic Leaderships in Higher 
Education in Jordan for Organizational-citizenship 
Behaviors and its Relationship to Servant 
Leadership 

Tawfeeq AL-Regeb,   King Saud University, Saudi Arabia. 
 
Abstract: This study aimed to build a proposed strategic 
vision to consolidating the degree of practicing organizational 
citizenship behavior among academic leaders in Jordanian 
universities and its relationship to servant leadership. The 
study used the descriptive correlation method and relied on a 
questionnaire applied to a sample of (242) faculty members in 
three major Jordanian universities. The study found that 
academic leaders in Jordanian universities practice the 
behavior of organizational citizenship and the dimensions of 
servant leadership to a medium degree and that there is a 
positive statistically significant correlational relationship at a 
significance level (α ≤ 0.05) between the degree of academic 
leaders' practice of behavior of organizational citizenship and 
the servant leadership. The results showed that there are no 
statistically significant differences at the level of (α ≤ 0.05) 
between the degree of academic leadership practice of 
organizational-citizenship behavior and servant leadership for 
all fields attributed to the variables of specialization and 
university, while differences were found in the degree of 
practicing servant leadership attributed to the variable of 
academic rank in favor of the rank of professor. Then, the 
study presented a proposed strategic vision to consolidating 
the practice of academic leaders in Jordanian universities of 
organizational-citizenship behaviors and servant leadership. 

(Keywords: Organizational Citizenship Behaviors, Servant 
Leadership, Academic Leaderships, Jordanian Universities) 

  

  

عن سلوكيات مميزة تتجاوز فيها  القيادة الخادمة تبحث ،من هنا
لما  ،ها فوق الروتين في أداء الواجبات والمهماتبالرسمية وتقفز  األطر

التي تسعى  جامعاتوال .األداءلهذه السلوكيات من أهمية في تعزيز فاعلية 
 أدائها في ظل تلك المنافسة الشرسة عليها تدعيم ميز فيلتحقيق الت

ضافي التطوعي للعاملين وتهيئة المناخ المحفز لتلك اإل وتشجيع الدور
 القياداتأن في وال شك  ).Abu Hashesh, 2018( السلوكيات
تعزيز سلوكيات ل اإليجابية اآلثار اجيد تعيكقيادة خادمة  األكاديمية

 ،عنصر قوة لمؤسساتهم ليكونوا معها المواطنة التنظيمية للعاملين
 إلى الدراسة هذه سعت ولهذا .وكفاءة بفعالية أداء أعمالهم من ليتمكنواو

تقديم رؤية استراتيجية لتعزيز ممارسة القيادات األكاديمية في التعليم 
  .العالي في األردن لسلوكيات المواطنة التنظيمية وعالقتها بالقيادة الخادمة
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ويعتبر مدخل القيادة الخادمة من أكثر مداخل القيادة الحديثة 
ظهر على  ومن ذلك ما .في هذا الشأن اواهتمام ارواج تالق التي

م، الذي يعطي األولوية 1977عام  )Greenleaf(يد جرينليف 
للرعاية وتقديم الخدمة والسلوك األخالقي والتعاون من خالل 

  ). Greenleaf, 2015(التواصل مع اآلخرين 

: بأنها )Servant Leadership(وُتعرف القيادة الخادمة 
 ،القيادة التي تبحث عن مشاركة المرؤوسين في صناعة القرارات"

واالعتماد على السلوك األخالقي، وتعزيز تطور المرؤوسين مع 
 :Spears, 2010(" االهتمام بتحسين جودة حياة العمل التنظيمية

 اثاني القيادة ثم اأوًل الخدمة من مبدأ الخادمة القيادة وتنطلق .)28
)Serve first and lead second(وزيادة  بالعاملين تهتم ، كما

 أهم من يعتبر التي القيادة الحديثة في النظريات مع يتفق اإلنتاج، وهذا
ويعرفها  .المؤسسات إنتاج وزيادة بالمرؤوسين، أهدافها االهتمام

مجموعة من : "بأنها )Greenleaf, 2015: 23(جرينليف 
الممارسات التي تثري حياة األفراد وتعمل على بناء منظمات أفضل، 

ويذهب ". وبالتالي تعمل على خلق عالم أكثر عدالة وعناية باألفراد
اتجاه حديث في القيادة " أنها إلى) Sharab, 2018: 9(شراب 

من يعتمد على استخدام السلطة بنزاهة لتحقيق المصلحة العامة 
خالل االهتمام بالمرؤوسين، والتصرف بأخالق، واالهتمام بالتمكين، 
والمعالجة العاطفية، وتنمية المهارات الفكرية، والسعي الجاد 

ف شان وماك عرو. "لمساعدة المرؤوسين على التطور والنجاح
)Chan & Mak, 2014: 273( مجموعة " :الخادمة بأنها القيادة

من السلوكيات التي تتركز بشكل خاص على إشباع الحاجات 
ومساعدتهم من  ،والرغبات الشخصية للتابعين، وتحقيق أهدافهم

  ".أجل الحصول على والئهم وزيادة انتمائهم وحبهم للعمل الوظيفي

مفهوم القيادة تي تناولت ال ريفاتومن خالل استعراض التع
قد اتفقت على أن القيادة  ريفاتلتعأن جل ايجد الباحث  ،الخادمة

هي و ،الخادمة نموذج قيادي يقوم على أساس الرغبة في الخدمة
 ،ثم تحديد احتياجات العاملين ،اتبدأ من الدافع لخدمة اآلخرين أوًل
 ،خاللها على تطوير العالقاتمن واعتبارها أولوية يعمل القائد 

ين لتحقيق وإحداث تغيير في الرؤى واألفكار في حياة اآلخر
  . األهداف المشتركة

وتكمن أهمية القيادة الخادمة فيما تحققه من نتائج إيجابية 
للمرؤوسين، سواًء أكان ذلك على مستوى المؤسسة حيث حققت 

من خالل التركيز على احتياجات العاملين، أم  امستوى أداء عالي
على مستوى التابعين، كونها تهتم بهم بالدرجة األولى، حيث 

حهم الشعور باالستقاللية، واالعتراف بإنجازاتهم وتقدير تمن
 ؛جهودهم، وتقييم أدائهم والتعاطف معهم، أم على مستوى المجتمع

فالقيادة الخادمة تسهم في تأسيس ثقافة خدمة اآلخرين داخل 
 ,Rasheed & Matar, 2014; Mutaeb(المؤسسة وخارجها 

2015(.   

ق مبادئ القيادة الخادمة فإن الجامعات التي تقاد وف ،من هنا
ويتفق  .تكون قادرة على تقديم الخدمة للمستفيدين بشكل أفضل

من أن تطبيق القيادة  )Ghali, 2015(ذلك مع ما ذهب إليه غالي 
 المؤسسي التطوير إلىالخادمة في الجامعات من شأنه أن يؤدي 

، من خالل التركيز على الجهود الجماعية، وكذلك تطوير والتنظيمي
على فهم نقاط قوتهم وضعفهم،  من خالل مساعدتهمالعاملين، 

 اوالفكرية، وأيض قمة طاقاتهم الجسدية إلىومساعدتهم للوصول 
والمشاركة في صنع  ،الشعور بالجماعة زيتعز من خاللبناء الفريق، 
خلق جو إيجابي يسمح للعاملين  ، اإلنجاز من خاللاالقرار، وأخير

  .بوضع مؤشرات األداء الرئيسية الخاصة بهم

 قيادة جعلها الذي األمر اآلخرين، على الخادمة القيادة وتركز
وكذلك  ،االهتمام بؤرة فى من خالل وضع اآلخر مؤثرة وفاعلة،

الفرصة  الذات، وإتاحة وحب األنانية ونبذ اآلخرين، أجل من التضحية
 قدراتهم والوظيفي الكتشاف الشخصي للتطوير كافة لمرؤوسينل

 ,Nada, 2012; Duggan(المناسب  المكان فى وتوظيفها
2015(.  

وتستمد القيادة الخادمة قوتها من خصائص وسمات قادتها، 
ورغم اختالف آراء روادها في تحديد تلك الخصائص والسمات 

مات جملة من الس )Spears, 2010(سبيرز  فقد ذكربشكل دقيق، 
 والوعي، واللطف، االستماع،: (يوه ،والخصائص للقيادة الخادمة

 ألفراد المهني بالنمو وااللتزام واإلدارة، والبصيرة، والتصور، واالقناع،
في هذا ). المنظمة داخل حقيقي مجتمع بناء على والقدرة المنظمة،

 عن متفرد الخادمة القيادة نمط نأ )Nada, 2012(حين يذكر ندا 
 وخصائصسمات  لديه الخادم القائد وأن ،األخرى القيادة أنماط باقي

، الذاتية مصالحه عدم تغليب :منها ،اآلخرينالقادة تميزه عن 
، وتشجيع التابعين لتطوير سعى، والالتعظيم أو التمجيدواالبتعاد عن 

 )Sharab, 2018(ويعتبر شراب . التضحيات ، وتقديمالمبادرات
أن القيادة الخادمة تتمتع بعدد من السمات الشخصية والسلوكية، 

والقيام بالخدمة،  الرؤية، و،والمعالجة ،والتقمص العاطفي ،نصاتاإلك
للتأثير في  الخادمة القيادة في مهمة خاصية واإلقناع الذي هو

  .اآلخرين

ويتضح من ذلك، أن القيادة الخادمة جمعت الكثير من 
لتي تميز القائد الخادم عن غيره، بعضها الخصائص والسمات ا

سمات شخصية أصلية في شخصية القائد، وبعضها سمات سلوكية 
أن في وال شك  .تظهر في سلوكه تجاه اآلخرين وتعامله معهم

امتالك القيادات األكاديمية في الجامعات لتلك السمات سيسهم 
، فيها بشكل كبير في تنميتها وتطويرها، ويعزز من قدرات العاملين

  . في ظل تحديات جمة وتنافسية محمومة

ويشير األدب النظري والدراسات السابقة التي تناولت القيادة 
أبعاد وخصائص القيادة في تعدد وتباين وتنوع  إلىالخادمة 

ن ذلك فإالخادمة، ورغم وجود تشابه في بعض الخصائص واألبعاد، 
د المختلفة وفي ضوء الخصائص واألبعا .ال يعني وحدة المفهوم

للقيادة الخادمة، فقد تم اعتماد خمسة أبعاد في هذه الدراسة؛ 
بين الباحثين  اواتفاًق الكونها أكثر شيوع)Al-Shamari, 2019; 
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Ghali, 2015; Muteeb, 2015, Liden et al., 2008( ،
  : وذلك على النحو اآلتي

 معرفةويقصد بها امتالك القائد الخادم لل: المهارات المفاهيمية .1
 وضع في يكون بحيثله،  الموكلة والمهام ؤسسة،الم عنالمنظمة 

 اصخصو ،للعاملين الفعال والدعم المساعدة تقديم من هيمّكن
 . اآلخرين مهام وتسهيل ،المباشرين المرؤوسين

وهي عبارة عن المعتقدات والتفضيالت التي : القيم الشخصية .2
وجيه رغباته واتجاهاته يحملها القائد الخادم، والتي تعمل على ت

ما هو مقبول وما  ؛نحوها، حيث تساعده في تحديد السلوكيات
هذه القيم  ، وتتمثلأب وما هو خطواهو مرفوض، وما هو ص

 ). االستقامة، والتواضع، والثقة، والخدمة(الشخصية في 

ويعنى هذا البعد بكل ما من شأنه أن : التأثير في اآلخرين .3
 إلىيؤثر في اآلخرين، والمجتمع وثقافته، ويتم من خالله التعرف 

ها القائد مع اآلخرين، والتعاطف معهم، بالكيفية التي يتعامل 
االهتمام باآلخرين، وتمكين اآلخرين، وتطوير (وتتمثل في 

 ). اآلخرين

بفاعلية القيادة داخل ويهتم هذا البعد : الرؤية االستشرافية .4
وعلى مستوى المؤسسة ككل، من خالل التركيز على  ،المؤسسة

المهام التي يقوم بها القائد الخادم، والمهارات األساسية التي 
الرؤية المستقبلية، (وتتمثل في  ،النجاح في العمل إلىتؤدي 

 ). ووضع األهداف، والقيادة

لسمات التي اب ويعنى هذا البعد: هوتطوير بناء المجتمع .5
يحملها القائد الخادم، ويؤثر من خاللها على كيفية تنفيذ 

نتاجية إالعمليات في المؤسسة، حيث تعمل على زيادة كفاءة و
اإلقناع، والنمذجة، وبناء الفريق، (العاملين، وتتمثل في 

  .)والمشاركة في صناعة القرار، وإحداث قيمة للمجتمع

 امؤشرات القيادة الخادمة تعطي إحساس أن من الرغم وعلى
ن هناك العديد من االنتقادات التي وجهت فإبفاعليتها ونجاحها، 

، ومن ذلك اعتبارها فكرة سيئة وفرضية خاطئة؛ ألنها تعمل إليها
 إلىأضف  .جاهدة على خدمة مصالح العاملين، وتتجاهل المالك

، وذلك عندما اًنوجود سلطة، بل وتحجيمها أحيا إلىذلك أنها تفتقر 
 Barbuto( يرى العاملون أن القائد الخادم يلبي جميع احتياجاتهم

& Wheeler, 2016(. هناك من يرى أن القيادة الخادمة  اوأيض
نتاجيتهم، عندما يرون إتكاسل العاملين، وتسهم في قلة  إلىتؤدي 

 ,Ghali(أن القيادة تلبي االحتياجات والمتطلبات الخاصة بهم 
2015; Krekeler, 2010(.   

 القيادة نفإ االنتقادات هذه من بالرغمويعتقد الباحث، أنه 
أن هناك و االهتمام، من الكثير توجد قد القيادة في كاتجاه الخادمة

فهي ال تعني بالضرورة تنازل  ؛إليهامبالغة في االنتقادات التي وجهت 
 المهمة ديتحد في القائد الخادم عن مسؤولياته القيادية المتمثلة

التي تحكم التصرفات  والمبادئ القواعد ووضع والرسالة،

 المرؤوسين، مع الجيد التعامل في نفسها الفكرة تكمن بلوالسلوكيات، 
 والألهدافها،  المؤسسة تحقيق في اإلسهام إلى النهاية في يؤدي الذي
الخادم يقوم  فالقائد؛ المؤسسة حساب على نيالمرؤوس خدمة تعني

كل اإلمكانات لخدمة العاملين، والتجاوب معهم وتلبية  بتوفير
احتياجاتهم كي يتمكنوا من إنجاز مهامهم الموكلة إليهم بكفاءة من 

  . أجل تحقيق الصالح العام

وتؤكد الدراسات أن سلوك المواطنة التنظيمية 
)Organizational-citizenship Behaviors(  يعد أحد

مؤشرات رضا العاملين نحو القيادة الخادمة، ومما يؤكد ذلك قيام 
 ,Abu Hashesh(العاملين بمهام تتجاوز دورهم الرسمي 

أن  إلى )Aal Zaher, 2011(وذهب آل زاهر  .)2018
المؤسسات التي تعتمد على قيام العاملين بمهامهم الرسمية فقط، 

ود على المدى الطويل؛ هي مؤسسات ضعيفة غير قادرة على الصم
لذلك يعتبر سلوك المواطنة التنظيمية من السلوكيات المنتجة التي 
إذا ما ترسخت في المؤسسة كانت أكثر مقدرة على تجنيد طاقات 
ومواهب أفرادها على نحو تطوعي لسد العجز الطارئ أو الخلل 

  . المتوقع في سعي مستمر للتطور وبلوغ األهداف

 إلى التنظيمية المواطنة بموضوع اماالهتم بدايات وتعود
ويعد  .والتنظيم في اإلدارة اإلنسانية العالقات مدرسة توجهات

أول من استخدم مصطلح سلوك ) 1983( أورجان وزمالؤه
الذي يقوم به  ،االمواطنة التنظيمية لوصف السلوك المفيد تنظيمي

عليهم ضمن متطلبات وظيفتهم  االعاملون دون أن يكون مفروض
تعددت واختلفت  وقد ،وهو من المفاهيم اإلدارية الحديثة .رسميةال

واألطر الفكرية التي ينتمون  ،تعريفاته باختالف المفكرين والباحثين
 )Organ & Rayan, 1995: 95( وريان فه أورجانفقد عر. إليها
وال يغطيه نظام  ،سلوك اختياري أو اجتهادي يؤديه الفرد"بأنه 
 ,Kjain(وعرفه كجين  ."بشكل مباشر أو صريحت الرسمية آالمكاف

 تعظيم في المنظمة بمساعدة العاملين قيام"بأنه  )90 :2013
، بها ينملزم رغيهم  إضافية بواجبات قيامهم خالل من وذلك ،الكفاءة

 ".اإجباري وليس بإرادتهمو ايطوع تعاوني جو في تأديتها خالل من
 :Korkmaz & Arpaci, 2009( ماز وأرباسيكوذهب كور

 من أبعد إلى للذهاب للعاملين تحفيزي سلوك"أنه  إلى )2433
 اتساق درجة في اآلخرين مساعدة أجل من الوظيفة متطلبات
". تهارسال لتحقيق هافي يعملون التيؤسسة الم مصالح مع مصالحهم

 فعال فردي سلوك"بأنه  )Kaya, 2015: 600-601(وعرفه كايا 
 نظام المكافآت في أو الوظيفي الوصف في ومكتوب ظاهر غير ولكنه

 من ونابع واختياري طوعي سلوك بأنه ويتسم المؤسسة، في الرسمي
المؤسسة  أهداف لتحقيق لألفراد احافز ويشكل نفسه الفرد داخل
  ". بكفاءة

 سلوك لمفهوم السابقة التعريفاتومع اختالف الرؤى في 
أجمعت على أن أداء العاملين لسلوك  فقد، التنظيمية المواطنة

 بالقوة مفروض غير المواطنة التنظيمية هو أداء طوعي واختياري،
. ، يسعى الفرد من خالله لتطوير المؤسسة وزيادة فعاليتهاهااإلكر أو
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يرى الباحث أن سلوك المواطنة التنظيمية إنما هو سلوك  ،من هنا
اعة لتحقيق أهداف إيجابي طوعي تحفيزي، موجه نحو الفرد والجم

على أدائها وفعاليتها االمؤسسة، ويؤثر إيجاب .  

 افاعًل اودور كبيرة أهمية التنظيمية المواطنة وعليه، فإن لسلوك
في  بها، واستمرارها رتقاءواال العالي التعليم مؤسسات نجاح في

 مهارات بتنمية التنظيمية سلوك المواطنة إذ يهتم ؛أهدافها تحقيق
 والقدرة في العمل، المرونة ويوفر العالقات بينهم، وتوطيد العاملين

 مما بالمسؤولية، والشعور المشكالت، واالبتكار، وحل اإلبداع على
فاعليته وكفاءته  من ويزيد المتميز، األداء على ايجابأ ينعكس

)Momani, 2017(تحقيقها يمكن ال للجامعات التنظيمية الفعاليةف ؛ 
 المواطنة سلوك تبني من بد ال بل فقط، الرسمية األدوار خالل من

  .املموس اواقع وجعله التنظيمية،

 التنظيمية المواطنة بسلوكوتعددت آراء الباحثين والمهتمين 
 على يشتمل أنهيرى  فمنهم من ؛حول تحديد أبعاد هذا السلوك

وهو السلوك المساعد الموجه  ،بعد تنظيمي: هما أساسيين بعدين
، وبعد فردي يتضمن السلوك المساعد الموجه نحو نحو المؤسسة

أنه  إلىذهب  من وهنالك .)Lock, 2005(ختياري االعاملين بشكل 
 والكياسة، والروح اإليثار،: هي ،رئيسية أبعاد خمسةيتضمن 
 & Organ(الحي، والسلوك الحضاري  والضمير الرياضية،

Rayan, 1995(.  ولعل هذا التوجه هو األكثر مناسبة لطبيعة هذه
ومن هنا اعتمدت الدراسة الحالية هذه االدراسة واألكثر شيوع ،

األدب والدراسات  إلىوذلك من خالل الرجوع  ،األبعاد الخمسة
-Chehri, 2019; Abu Hashish, 2018; Al(السابقة 

Batayneh & O'toum, 2016; AL-Momani, 2017( .
يمكن توضيح هذه األبعاد الخمسة لسلوك  ،ذلك وعلى ضوء

  : المواطنة التنظيمية على النحو اآلتي

وهو سلوك طوعي يقوم به الفرد : )Altruism(اإليثار  .1
 دون، )العمالءوالرؤساء، والزمالء، (لمساعدة اآلخرين من حوله 

 .التعويضية المكافآت من نوع أي توقع

محاولة الفرد منع وقوع ويقصد بها : )Courtesy(الكياسة  .2
السلوك في اآلخرين،  المشكالت المتعلقة بالعمل، وإدراكه لتأثير

واحترام خصوصياتهم، وتجنب إثارة  ،وعدم استغالله لحقوقهم
 .المشكالت معهم في نطاق العمل

سلوك يعنى  وهي: )Sportsmanship(الروح الرياضية  .3
 دون العمل بيئة في تحصل منغصات أو متاعب يةأل عاملينال تحملب

 العمل ظروف مع والتكيف ،والتسامح بالصبر والتحلي تذمر،
 .ستثنائيةاال

 البعد هذا يمثل: )Conscientiousness(الضمير الحي  .4
 من ارسمي المحدد االلتزام حدود الذي يتعدى الوظيفي السلوك

 وقت ستثمارا تعظيم على الموظف يتضمن حرص كما المؤسسة،
 .العمل دون رقيب وقوانين بقيود االلتزام علىحرصه  ومدى العمل

 هذا ويتمثل: )Civilized Behavior(السلوك الحضاري  .5
 ومشاركة المؤسسة بحياة االهتمام الذي يظهر السلوكفي  البعد

ويعكس  .العاملين فوق أهداف ذلك في شؤونها، وجعل المسؤولية
نشاطات  في والبناء الجاد االندماج في العاملين رغبة اأيض

 خالل حضور من. كافة الرسمية غير المؤسسة وفعاليات
 لتحسين الجديدة والمقترحات األفكار تقديم والندوات، االجتماعات

   .العمل

 النجاح تحقق التي العوامل أهم منالخادمة  القيادة عدوُت
 فيهم والتأثير، العاملين إلهام على القدرة في تتمثل فهي ،للمؤسسات
الريادة  إلى امن طاقات وقدرات، وصوًل لديهم ما أفضل كي يقدموا

 فالقائد ؛كأولوية اآلخرين مساعدة في الرغبة من تنبثق فهي .والتميز
 مع العاملين لتعاطف كبيرة قوة ولدقائد متعاطف ي الخادم األكاديمي

 إضافية دوارداء أأل ؛التنظيمية المواطنة سلوكيات عبر مؤسسةال
 تشجع متعلمةمؤسسة  إلى الجامعة وتحول، الوظيفة حدود تتعدى

 المستمر التعلمو والحوار، التعلم، فرقبناء و التعاون، على
)Abdallah, 2018(.  

إن القائد األكاديمي الخادم الذي يسلك مسلك المواطنة 
كاإليثار، : من القادة بخصائص جمة غيره عن يتميزالتنظيمية 

والكياسة، واالحتواء العاطفي، والحكمة، والمسؤولية التنظيمية، 
 والبدائل الحلول ووضع المشكالت، مواجهة في مرونة أكثروهو بذلك 

 ما عادة الخادم القائد ولكون .جامعةوال العاملين مصلحة تناسب التي
 ومواكبة العاملين احتياجات لتلبية سعيه ظل في للضغوط يتعرض
سلوكيات  إلى يحتاج فهو ،ؤسسةالم أهداف لتحقيق التغيرات

 فالقادة. تلك الضغوط تخفيف في ساعدهت المواطنة التنظيمية، التي
 الذين هم، أنفسهم على اآلخرين ويؤِثرون ،غيرهم يخدمون الذين

 مصالحهم تحقيقل الصدارة موضع في أتباعهم وسعادة رفاهية يضعون
  .أهدافهم وبلوغ

 جوهرها في الخادمةاألكاديمية  فالقيادة سبق ما على وبناًء
 مع والعالقات متوازنة لإليثار والتعاطف إدارة إلى تحتاج قيادة

سلوكيات المواطنة  الستثمار تسعى فهي ؛والمجتمع العاملين
 العاملين يخدم بماالسلوكيات  هذه إدارة فيا وتوظيفه ،التنظيمية

وتؤكد . وعلى المؤسسة يهمعل إيجابا ينعكس مما ،المؤسسةو
هي المسؤولة  الخادمة ، ألن القيادةالخادمة األدبيات أهمية القيادة

عن استكشاف الفرص وقيادة التَّغيير واستغالل الموارد والفرص 
تؤكد األدبيات أن  كذلك .)Rasheed & Matar, 2014(المتاحة 

 والفعالية الكفاءة سينتح في يسهم سلوك المواطنة التنظيمية
الموارد، وأن القيادة الخادمة  حسن استخدام خالل من التنظيمية

المعززة لسلوك المواطنة التنظيمية تؤثر بشكل كبير على إلتزام 
اكان العاملون أكثر  االعاملين، وأنه كلما كان القائد خادمالتزام 

  . )Sokoll, 2017(ووالًء للمؤسسة والقيادة المسؤولة  وانتماًء

الخادمة من الباحثين بمدخلي القيادة  وقد اهتم كثير
ودورهما في التمكين وتحسين وسلوكيات المواطنة التنظيمية، 
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أجرى فقد  ؛ورافق ذلك االهتمام جهد بحثي مواٍز .األداء التنظيمي
 تقييم إلىهدفت  دراسة )Al-Qawasmeh, 2014( القواسمة

 تم اختيارعينة ولقد.األردنية عاتالجام في التنظيمية المواطنة سلوك
 أربع في األكاديمي واإلداري المجالين في العاملين من عشوائية

 وكشفت نتائج .مفردة )188(الدراسة  عينة بلغت جامعات، حيث
، اجد امرتفع جاء الكلي التنظيمية المواطنة سلوك مستوى أن الدراسة

 المواطنة مستوى سلوكفي  إحصائية مع وجود فروق ذات داللة
أبعاد  ارتباط الدراسة أظهرت العمر، كما لمتغير عزىت التنظيمية

 داللة ذات قوية موجبة الخمسة بعالقة التنظيمية المواطنة سلوك
  .إحصائية

 )Nobari & Davoudi, 2014(وأجرى نوباري ودافودي 
 وسلوك الخادمة القيادة بين العالقة إلى التعرف إلى دفتدراسة ه
 .في طهران اإلسالمية داآز جامعة في للموظفين التنظيمية المواطنة
 القيادة مستوى بين إيجابية عالقة وجود إلى سةراالد وتوصلت
 عينة ادرأف نظر وجهة من التنظيمية المواطنة وسلوك الخادمة

   .اسةرالد

 عن الكشف إلى هدفتدراسة  )Ghali, 2015(وأجرى غالي 
 التنظيمي االلتزام وتحقيق الخادمة القيادة ممارسة بين العالقة

 واعتمدت .غزة قطاع جامعات في واإلداريين األكاديميين للعاملين
 البيانات، لجمع كأداة واالستبانة التحليلي الوصفي المنهج على الدراسة

 درجة أن إلى الدراسة وتوصلت .)320(من  عينة على تطبيقها تمو
 عالقة وجودمع  متوسطة، كانت الخادمة للقيادة ولينؤالمس ممارسة
  . التنظيمي وااللتزام الخادمة القيادة ممارسة بين طردية ارتباط

 تأثير تقييم )Dewoody, 2016(وتناولت دراسة ديوودي 
 هيئة أعضاءلدى  الوظيفي الرضا على الخادمة القيادة مبادئ دمج

 التدريس هيئة أعضاء جميع من اسةرالد مجتمع وتكون .التدريس
 في المستقلة الكليات لمجلس التابعة الكليات في كامل بدوام العاملين
 على العينة واشتملت .األمريكية المتحدة بالواليات الجنوبي النصف

 النوعي المنهج على الباحثة واعتمدت .تدريس هيئة عضو )689(
 عالقة وجود اسةرالد وأظهرت .التنظيمية القيادة تقييم على القائم

 المؤسسةفي  الخادمة للقيادة اإلجمالية المستويات بين قوية إيجابية
 ذات فروق مع عدم وجود التدريس، هيئة ألعضاء الوظيفي والرضا

 الوظيفي والرضا الخادمة القيادة مقاييس يخص فيما إحصائية داللة
  .المؤسسة نوع لمتغير اطبًق التدريس هيئة ألعضاء

 إلى التعرف )Ahmmad, 2018(أحمد  دراسة واستهدفت
 القرى أم جامعةفي  الخادمة للقيادة القيادات الجامعية ممارسة درجة
 لدى التنظيمي االلتزام مستوى علىأثرها الجامعة و موظفات لدى
 وتكون. االرتباطي الوصفي الدراسة المنهج واستخدمت. منهن عينة

 )844( عددهن القرى البالغ جامعة أم موظفات من الدراسة مجتمع
 أن إلى الدراسة وتوصلت .وأقسام الجامعة إدارات مختلف في موظفة
 عالقة وجود مع بدرجة متوسطة، جاءت الخادمة ممارسة القيادة درجة

 وااللتزام الخادمة القيادة ممارسة طردية مرتفعة بين ارتباطية
  .القرى أم موظفات جامعة لدى التنظيمي

 بناء إلى فقد هدفت ،)Alaudah, 2018(أما دراسة العودة 
 التدريس هيئة أعضاء لدى التنظيمي الوالء درجة لرفع مقترح تصور
 وقد. الجامعية الخادمة القيادة أبعاد ضوء فى السعودية الجامعاتفي 

 طبقت التي االستبانة على واعتمد الوصفي، المنهج الباحث استخدم
 السعودية، الجامعات بعض في التدريس هيئة أعضاء من عينة على

 أن إلى وتوصلت نتائج الدراسة .اعضو )887(البالغ عددهم 
 الخادمة السعودية تمارس القيادة الجامعاتفي  كاديميةاأل القيادات
 بين إحصائية داللة ذات فروق مع عدم وجود متوسطة، بدرجة

 باستثناء الخادمة، القيادة أبعاد ممارسة حول المفحوصين اتجاهات
 القيادة بين موجبة طردية عالقة تبين وجودو .المجتمع بناء بعد

في  التدريس هيئة أعضاء لدى التنظيمي الخادمة والوالء الجامعية
   .السعودية الجامعات

 إلى دراسة هدفت )Al-Chehri, 2019(وأجرت الشهري 
 المواطنة لسلوك التدريس هيئة أعضاء ممارسة مستوى عن الكشف

 قادتها نظر وجهة من ئريةاالجز الحكومية الجامعات في التنظيمية
 التحليلي الوصفي المنهج على الدارسة اعتمدت وقد .األكاديميين

 .فرضياتها صحة الختبار االستبانة أداة وعلى، أهدافها لتحقيق
 مناصب يشغلون ممن موظف )100(من  الدارسة عينةوتكونت 

 هيئة أعضاء ممارسة الدراسة أن مستوى نتائج وكشفت. قيادية
 األكاديميين القادة نظر وجهة من التنظيمية المواطنة لسلوك التدريس

 مستوىفي  إحصائية داللة ذات فروق وجود، مع اكان متوسًط
 فقط تعزى التنظيمية المواطنة لسلوك التدريس هيئة أعضاء ممارسة
 اترالمتغي باقي تسجل لم حين في ،العلمي المؤهل الشخصي للمتغير

  . ذات داللة إحصائية فروق ةأي

االختالف الباحث لحظ ي ،لدراسات السابقةا إلىوعند النظر 
بتقديم رؤية استراتيجية إال أن الدراسة الحالية اهتمت  ،في أهدافها

مقترحة لتعزيز ممارسة القيادات األكاديمية في الجامعات األردنية 
، وهذا ما القيادة الخادمةبلسلوكيات المواطنة التنظيمية، وعالقتها 

 واتفقت. ءت به الدراسات السابقةيميز هذه الدراسة عما جا
التنظيمية والقيادة الخادمة  المواطنة على سلوك الدراسات السابقة

 في مختلف المتميز واألداء والنجاح والتطور وسيلة للتقدم بوصفهما
أثر  تناول على الدراسات بعض ركزتو. ومنها الجامعات المؤسسات،

أو القيادة الخادمة التنظيمية  المواطنة سلوك المتغيرات على بعض
 ,Ahmmad(لتزام التنظيمي والرضا الوظيفي واالستغراق كاال

2018; Dewoody, 2016; Ghali, 2015(،  وبعضها انفرد
-Al-Qawasmeh, 2014; Al(بسلوكيات المواطنة التنظيمية 

Chehri, 2019(،  واآلخر انفرد بالقيادة الخادمة)Al-Judaibi, 
2020; Al-Shamari, 2019(، بعضها درس العالقة بين القيادة و

 ,Nobari & Davoudi(الخادمة وسلوك المواطنة التنظيمية 
2014; Rasheed & Matar, 2014(.  وقد اعتمدت بعض هذا

األدبيات  إلىالدراسات السابقة على البحث الميداني باالستناد 
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ومنها من اعتمد على االستبانة كأداة لتحقيق أهداف  ،السابقة
تقديم  إلىباإلضافة ما اعتمدت عليه الدراسة الحالية،  والدراسة، وه

رؤية استراتيجية مقترحة لتعزيز سلوك المواطنة التنظيمية والقيادة 
  . الخادمة

  مشكلة الدراسة وأسئلتها

 المفاهيم منتعتبر القيادة الخادمة وسلوك المواطنة التنظيمية 
 إدارة طريق عن األداء، تحسين إلىالحديثة، التي تهدف  اإلدارية
 فقد. واإلدارات المختلفة األقسام العاملين في بين التبادلية العالقات
 أن إلى )Hashim et al., 2017(وآخرين  هاشم دراسة أشارت
 من يمكن التي أساليب القيادة الفعالة من الخادمة القيادة أسلوب
حيث الجامعية؛  اتالقياد لدى اإليجابية المخرجات تحقيق خاللها
 التنظيمي الوالء مستويات من بالرفع اإيجابي اارتباًطها تطبيق يرتبط
 ,Ragaisis(س رجايسي اسةرد وأظهرت. اتالجامع في العاملين لدى

2018( يمكن التي األساليب أكثر من الخادمة القيادة أن اأيض 
وأشارت دراسة نوباري  .وكفاءة فاعليةب الجامعات في استخدامها

 عالقة وجود إلى )Nobari & Davoudi, 2014( يودافود
  . التنظيمية المواطنة وسلوك الخادمة القيادة مستوى بين إيجابية

شخصت بعض المشكالت قد الدراسات بعض فإن  ،ورغم ذلك
 ات، حيثللجامعونواحي القصور في البيئة التنظيمية واألداء العام 

 التنظيمية المواطنة أن سلوك) Gali, 2015( أظهرت دراسة غالي
رشيد ومطر  كشفت دراسةومتوسط،  جاء بمستوى الجامعات في
)Rasheed & Matar, 2014(  أن ممارسة سلوك المواطنة

 عالقة وجود الدراسة التنظيمية جاء بدرجة ضعيفة، وأظهرت نتائج
 وسلوكيات الخادمة القيادة بين نمط داللة إحصائية ذات تأثير

 ,AL-Judaibi(وأشارت دراسة الجديبي . التنظيمية المواطنة
 تطبيق تكتنف التيوالمعوقات  الصعوبات بعض وجود إلى )2020
 اوحروتت، الجامعات في وسلوك المواطنة التنظيمية الخادمة القيادة

في التعليم  العمل ببيئة مرتبط هو ما بين والمعوقات الصعوبات تلك
 في كأسلوب الخادمة القيادة جدوى بمدى مرتبط هو وماالعالي، 
. أمام القيادات األكاديمية اهذا بحد ذاته يعتبر تحديو ،القيادة

 & Savage-Austin(ت وهانيكا أوستن - سافيج اسةردوأكدت 
Honeycutt, 2011( تكتنف التي الصعوبات من العديد وجود على 

 مالءمة عدمك :تنظيمي سياق أي في الخادمة القيادة أسلوب تطبيق
 حول ةيالمعرف كفايةال وعدم التغيير، من خوفالو التنظيمية، الثقافة
 القيادة تطبيق يجعل أنه شأن منهذا و ،الخادمة القيادة فلسفة

  . تحديبال امليًئ ارأم الجامعات في الخادمة

اعتقاد الباحث ، تتبلور مشكلة الدراسة الحالية في يهوبناًء عل
الجامعات القصور في ووجود جملة من المشكالت وأوجه الضعف ب

وضع رؤية استراتيجية ، تستوجب الدراسة والبحث في األردنية
لتعزيز ممارسات القيادات األكاديمية في التعليم العالي لسلوكيات 

أن القيادة من منطلق ، الخادمة المواطنة التنظيمية وعالقتها بالقيادة
 اجديد االمعززة لسلوك المواطنة التنظيمية تعتبر مدخًل خادمةال

ايؤثر بشكل كبير في إلتزام العاملين، وأنه كلما كان القائد خادم 
 يسهم كذلكووالًء للمؤسسة،  اوانتماًء التزاماكان العاملون أكثر 

 من التنظيمية، والفعالية ةالكفاء تحسين في سلوك المواطنة التنظيمية
للموارد في الجامعات، وتنمية مهارات  ستخدام األمثلاال خالل

واالبتكار  اإلبداع على والقدرة العالقات بينهم، وتوطيد العاملين
التعليم تحسن مستوى األداء في  بناءة رؤية استراتيجية إلى اوصوًل
اإلجابة عن تتحدد مشكلة الدراسة في محاولة  وعليه،. العالي

  : األسئلة اآلتية

ممارسة القيادات األكاديمية في الجامعات األردنية  درجة ما .1
نظر أعضاء هيئة  وجهة من لسلوكيات المواطنة التنظيمية

 التدريس؟

ممارسة القيادات األكاديمية في الجامعات األردنية  درجة ما .2
 نظر أعضاء هيئة التدريس؟ وجهة من ألبعاد القيادة الخادمة

 α(ل توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى ه .3
بين درجة القيادة الخادمة ودرجة سلوك المواطنة  )0.05 ≤

 الجامعات األردنية؟في التنظيمية لدى القيادات األكاديمية 

 )α ≥ 0.05(عند مستوى  إحصائية داللة ذات فروق توجد هل .4
القيادات  بين متوسطات درجات تقدير أفراد العينة لدرجة ممارسة

األكاديمية في الجامعات األردنية لسلوك المواطنة التنظيمية 
التخصص األكاديمي، ( اتوأبعاد القيادة الخادمة تعزى لمتغير

 ). الجامعة مركزوالرتبة األكاديمية، و

القيادات ما الرؤية االستراتيجية المقترحة لتعزيز ممارسة  .5
األكاديمية في الجامعات األردنية لسلوك المواطنة التنظيمية 

  والقيادة الخادمة؟

 أهمية الدراسة 

 : تكتسب الدراسة أهميتها النظرية والتطبيقية من خالل كونها

1. لمنحى بحثي يمكن البناء عليه في  تشكل نقطة انطالق
عزيز الدراسات المستقبلية المتعلقة بتطوير األداء القيادي وت

كاستجابة منطقية في التعليم العالي،  سلوك المواطنة التنظيمية
 . معاصرةللتحديات ال

وتواكب التوجهات التربوية  تجمع بين موضوعين مختلفين، .2
ين الواقع التنظيمي في االهتمام بتحس إلىالمعاصرة التي تدعو 

 .لمواكبة المتطلبات والتحديات الحالية والمستقبلية الجامعات؛

قد تساعد نتائجها في استنباط أهم الممارسات التي يمكن أن  .3
الجامعات وأنظمة التعليم تساعد في تحسين الواقع التنظيمي في 

 . العالي

وتوجه  وصانعي القرار في التعليم العالي،قد ُتفيد المسؤولين  .4
 الخادمة وسلوك المواطنة التنظيمية،اهتمامهم لمدخلي القيادة 



  الرقب

 741  
 

 للقيادات األكاديمية، ودمجهما ضمن برامج التنمية المهنية
 .لعاملين في الجامعاتلو ،وألعضاء هيئة التدريس

الخادمة وسلوك  القيادة نظرية الدراسة هذه تضع أن يؤمل .5
 للقادة انظري اإطار لتوفر المحك على المواطنة التنظيمية

 على القائمين يساعد أن ، يمكنالتدريس هيئة وأعضاء األكاديميين
 تحقيق و النظرية؛ هذه من االستفادة فيإدارة الجامعات األردنية 

 ،مخرجاتها وتحسين ،اتالجامع بأداء االرتقاءالفعالية اإلدارية، و
  .خدماتها جودة وزيادة

  حدود الدراسة

  : ةاآلتيتتحدد الدراسة بالحدود 

 تتمثل الحدود الموضوعية للدراسة  :الحدود الموضوعية
المهارات المفاهيمية، : (ي، وهالخادمةالقيادة  أبعادالحالية في 

بناء والرؤية االستشرافية، والتأثير في اآلخرين، والقيم الشخصية، و
: ي، وهسلوك المواطنة التنظيمية أبعاد، و)وتطوير المجتمع

السلوك والضمير الحي، والروح الرياضية، والكياسة، واإليثار، (
 ). الحضاري

 عينة من أعضاء الهيئة تقتصر الدراسة على  :الحدود البشرية
أستاذ، (التدريسية في الجامعات األردنية الرسمية ممن هم برتبة 

 ). أستاذ مساعدوأستاذ مشارك، و

 األردنية، الجامعة (الجامعات األردنية الرسمية  :الحدود المكانية
 ). جامعة مؤتةوجامعة اليرموك، و

 تم تطبيق الجزء الميداني من الدراسة خالل  :الحدود الزمانية
  م 2021/2020الفصل األول من العام الدراسي 

  اإلجرائية صطالحية واالالتعريفات 

تتضمن الدراسة عدة مصطلحات، وألغراض هذه الدراسة، 
ما يأتي ايقصد بها إجرائي:  

 ال يرتبط تطوعي اختياري سلوك هو: التنظيمية المواطنة سلوك 
 به الموظف ويقوم المؤسسة، في المكافآت أو الحوافز بنظام مباشرة

 ,Abu Taeh(وفعاليتها  المؤسسة بكفاءة االرتقاء من أجل
2012: 149( .  

 في  القادة األكاديميين هو تصرفات: التنظيمية المواطنة سلوك
اختيارية  بصورة الجامعي العمل بيئة في تتم الجامعات األردنية التي

السلوك  هذا ويتمثل الجامعة، أهداف تحقيق إلى وتهدف وطوعية،
الضمير الحي، والروح الرياضية، والكياسة، واإليثار، (في 

ُأعدت  التي االستبانة خالل من قياسه وتم). السلوك الحضاريو
  .الغرض لهذا

 السلوكيات التي تتركز بشكل مجموعة من هي : القيادة الخادمة
خاص على إشباع الحاجات والرغبات الشخصية للتابعين، وتحقيق 
أهدافهم ومساعدتهم من أجل الحصول على والئهم وزيادة 

 :Chan & Mak, 2014( انتمائهم وحبهم للعمل الوظيفي
273(.   

 الممارسات التي يسعى من خاللها القادة هي : القيادة الخادمة
العاملين  مع التعاون إلى في الجامعات األردنيةاألكاديميون 

 والتقدير الثقة على يقوم عمل مناخ وخلق معهم، والتفاعل وخدمتهم
 واألهداف الغايات من مجموعة المتبادل لتحقيق واالحترام
المهارات المفاهيمية، (أبعاد هذه القيادة في  وتتمثل. المشتركة

الرؤية االستشرافية، والتأثير في اآلخرين، والقيم الشخصية، و
 التي االستبانة خالل من قياسها وتم، )بناء وتطوير المجتمعو

 .الغرض ُأعدت لهذا

 هم أولئك الذين يصنعون النجاح والتأثير و: القيادات األكاديمية
  .)Al-Regeb, 2020: 889(في بيئة العمل األكاديمي الجامعي 

 هم العمداء ونوابهم  :في هذه الدراسة القيادات األكاديمية
ومساعدوهم ورؤساء األقسام األكاديمية في الجامعات األردنية 
ممن يمتلكون التأثير في بيئة العمل األكاديمي من خالل 
االستجابة على أداة الدراسة التي أعدها وطورها الباحث لهذا 

  . الغرض

   واإلجراءات الطريقة

  منهج الدراسة

االرتباطي؛ لمالءمة هذا اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي 
من رصد هذا المنهج نطوي عليه يوما  ،المنهج ألهداف الدراسة

  .اكمي اللواقع وللعالقة بين المتغيرات ووصفها وصًف

  مجتمع الدراسة وعينتها

أعضاء هيئة التدريس في الجامعات تكون مجتمع الدراسة من 
) وجامعة مؤتةالجامعة األردنية، وجامعة اليرموك، (األردنية الثالث 

إلحصائيات وزارة التعليم العالي  اوفًق؛ اعضو )2417(البالغ عددهم 
وقد تم اختيار عينة . م 2019/2018 والبحث العلمي للعام الجامعي

من مجتمع  )15%(ة بنسب ،اعضو )345(بلغت  عشوائية منتظمة
عدد تم توزيع االستبانات على أفراد عينة الدراسة، وبلغ و ،الدراسة

. استبانة) 242(الصالحة لعملية التحليل المسترجعة و االستبانات
عينة يوضح الخصائص الشخصية والوظيفية ألفراد ) 1( والجدول
  .الدراسة
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  )1(الجدول 

  .وصف المتغيرات الشخصية والوظيفية ألفراد عينة الدراسة

  المجموع الكلي  النسبة المئوية  التكرار  اتالفئ  المتغير  ت

  التخصص األكاديمي  1
  %57  137  العلمية اتالتخصص

242 
  %43  105  ةاإلنساني اتالتخصص

  الرتبة األكاديمية  2
  %43  103  أستاذ

  %32  77  أستاذ مشارك  242
  %25  62  أستاذ مساعد

  مركز الجامعة  3
  %41  98  الجامعة األردنية

  %33  81  جامعة اليرموك  242
  %26  63  جامعة مؤتة

  أداة الدراسة 

 وتكونت ،هامتغيراتلقياس  )االستبانة( تم بناء أداة الدراسة
انــات يتكــون الجــزء األول مــن الب حيث ،مــن ثالثــة أجــزاء

 )25( ة، وأمــا الجــزء الثــاني مــن األداة فقــد تكــون مــنيالشخصــ
موزعــة  سلوكيات المواطنة التنظيميةــاس درجــة ممارســة يفقــرة لق
الروح الرياضية، والكياسة، واإليثار، (هــي  أبعاد خمسةعلــى 

، وتكون الجـزء الثالـث مـن )السلوك الحضاريوالضمير الحي، و
خمسة موزعـة علـى القيادة الخادمة،  توفرـاس درجـة يفقـرة لق )25(

التأثير في والقيم الشخصية، والمهارات المفاهيمية، (وهـي  ،أبعاد
، وذلـك )بناء وتطوير المجتمعوالرؤية االستشرافية، واآلخرين، 
ـــوع   ،األدب النظري، والدراسـات السابقة ذات العالقـة إلىبالرجـ

 ,Al-Judaibi, 2020; Al-Chehri, 2019; Alaudah( منهـاو
2018; Ghali, 2015; Nobari & Davoudi, 2014; A-- 

Qawasmeh, 2014; Rasheed & Matar, 2014.(   

  هاوثباتأداة الدراسة  صدق

تم عرض أداة  ،من أجل قياس العوامل والتثبت من صدقها
االختصاص على عدد من المحكمين من ذوي ) االستبانة(الدراسة 

للتأكد من ؛ امحكم )11(وعددهم  ،والخبرة والكفاءة في القيادة
وتجاوزت درجة القطع بين المحكمين على . الصدق الظاهري لألداة

 (Method، وهي درجة مقبولة حسب طريقة )82%(المالحظات 
(Nedlesky's .تم إجراء ما يلزم  ،وفي ضوء مالحظات المحكمين

، من تعديل أو حذف أو إضافة لتطوير االستبانة بصورتها النهائية
وقام الباحث بحساب  .مة بعض الفقرات وصعوبة قياسهاءكعدم مال

صدق االتساق الداخلي، وذلك باستخدام معامل ارتباط بيرسون 
تم و. لقياس درجة ارتباط كل محور مع الدرجة الكلية لالستبانة

حيث تم تقييم  ،دى االتساق الداخلي لفقرات المقياساختبار م
، حيث يعتمد )Cronbach’s Alpha(تماسك المقياس بحساب 

وعلى الرغم من عدم . أخرى إلىعلى اتساق أداء الفرد من فقرة 
لكن من  ،Alpha لـِ وجود قواعد قياسية بخصوص القيم المناسبة

≤ Alpha(الناحية التطبيقية يعد  في البحوث  امعقوًل) 0.60
 ,Sekaran & Bougie)المتعلقة باإلدارة والعلوم اإلنسانية 

سلوك وقد كانت نتيجة ثبات أبعاد االستبانة أن متغير . (2010
فيما بلغ  ،)0.799(حصل على معامل ثبات بلغ  المواطنة التنظيمية

مقبولة للقيام  قيموهي  ،)0.786( القيادة الخادمةمعامل ثبات 
يبين ) 2(والجدول . لتحقيق أهداف الدراسةبعملية التحليل 

  .معامالت الصدق والثبات ألداة الدراسة

  )2( الجدول

  .أداة الدراسةمعامالت الصدق والثبات لمجاالت 

  عدد الفقرات  المجال  الرقم
  الثبات الصدق البنائي

  *.Sig  االرتباطمعامل 
  مستوى الداللة

  معامل ألفا كرونباخ
(Cronbach’s Alpha)  

 0.75  0.000 0.79 5 اإليثار 1
 0.77 0.000  0.81 5 الكياسة  2
 0.78  0.000  0.83 5 الروح الرياضية  3
 0.76 0.000 0.86 5  الضمير الحي 4
 0.77  0.000  0.88 5 السلوك الحضاري  5
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  عدد الفقرات  المجال  الرقم
  الثبات الصدق البنائي

  *.Sig  االرتباطمعامل 
  مستوى الداللة

  معامل ألفا كرونباخ
(Cronbach’s Alpha)  

 0.799  - - 25  المواطنة التنظيميةإجمالي 
 0.76  0.000 0.80 5 المهارات المفاهيمية 1
 0.82 0.000  0.79 5 القيم الشخصية  2
 0.81  0.000  0.84 5 التأثير في اآلخرين  3
 0.83 0.000 0.89 5  الرؤية االستشرافية 4
 0.79  0.000  0.83 5 بناء وتطوير المجتمع  5

 0.786  - - 25  ةــــادة الخادمـــــلقيإجمالي ا
        

 تجاالاالرتباط لم معامالت قيم أن )2( الجدول منضح يت
 بين اوحترت حيث ،مرتفعة بقيم جاءت سلوك المواطنة التنظيمية

 بقيم جاءتفقد  ،القيـادة الخادمة أما لمجاالت؛ )0.88 - 0.79(
 جميعها وكانت .)0.89 - 0.79( بين اوحترت حيث أيضا، مرتفعة

 درجة توافر على يدل مما ؛)0.01( داللةال مستوى عند اإحصائي دالة
 قيمكذلك لوحظ أن . االستبانة رلمحاو البنائي الصدق من عالية

 اوحترت حيث ،عالية بقيم جاءت االستبانة الثبات لمحاور معامالت
في سلوك المواطنة التنظيمية  االستبانة رلمحاو الثبات معامالت قيم
سلوك  لمحاور الكلي الثبات معامل قيمة وبلغت .)0.78 - 0.75( بين

وفي مجال القيادة الخادمة تراوحت  ،)0.799(المواطنة التنظيمية 
 لمحاور الكلي الثبات معامل قيمة وبلغت ؛)0.83 - 0.76( بين

 إلى الثبات معامالت من القيم هذه وتشير .)0.786( القيادة الخادمة
 والوثوق نتائجها على االعتماد وامكانية للتطبيق االستبانة صالحية

 .بها

  المعالجات اإلحصائية

استخدمت الدراسة بعض األساليب اإلحصائية التي تتناسب مع 
المتوسطات : طبيعة االستبانة، وتصلح لتحقيق أهدافها، وهي

 )T( الحسابية، واالنحرافات المعيارية، والنسب المئوية، واختبار

لعينتين مستقلتين، واختبار تحليل التباين األحادي، واختبار شيفيه، 
ألفا ومعامل ارتباط بيرسون، وطريقة التجزئة النصفية، ومعامل 

وللحكم على متوسطات استجابات أفراد العينة على . كرونباخ
من : تم االعتماد على المقياس النسبي اآلتيالمجاالت والفقرات، 

، ضعيفةتكون األهمية ) 33.2(ن الدرجة أقل م إلى) 1(الدرجة 
تكون األهمية متوسطة، ) 3 .66(الدرجة  إلى) 33.2(ومن الدرجة 
   .مرتفعةفأكثر تكون األهمية ) 67.3(ومن الدرجة 

  الدارسة متغيرات

: اأوًل ؛اآلتية المتغيرات من كل على الدراسة اشتملت
القيادة و سلوك المواطنة التنظيمية،(وتمثلت في  ،التابعة المتغيرات
التخصص : كاآلتي وهي :المستقلة المتغيرات: اثاني .)الخادمة

التخصصات و التخصصات العلمية،( وهو فئتان األكاديمي،
أستاذ وأستاذ، (: فئات ثالث وهي ، والرتبة األكاديمية)اإلنسانية
الجامعة ( ثالث فئاتوهو  ، ومركز الجامعة،)أستاذ مساعدومشارك، 
) 1(يوضح الشكل ، و)ةجامعة مؤتوجامعة اليرموك، و األردنية،

عن مجموعة من عالقات  الدراسة، التي تعطي تصورامتغيرات 
  .التي ستكون في صورة كميةو، بينهااالرتباط والتأثير 

  )1(شكل ال

 .االرتباطية بين المتغيراتنموذج الدراسة والعالقات أ
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  نتائج الدراسة ومناقشتها 

 درجة ما": الذي نص على ،النتائج المتعلقة بالسؤال األول
ممارسة القيادات األكاديمية في الجامعات األردنية لسلوكيات المواطنة 

  "نظر أعضاء هيئة التدريس؟ وجهة من التنظيمية

لإلجابة عن هذا السؤال، تم استخراج المتوسط الحسابي 
لتحديد درجة ممارسة القيادات األكاديمية في واالنحراف المعياري، 

الجامعات األردنية لسلوك المواطنة التنظيمية من وجهة نظر أعضاء 
 . يبين ذلك )3(هيئة التدريس، والجدول 

  )3(الجدول 

   .سلوك المواطنة التنظيمية لمجاالتوالرتبة واألهمية النسبية يارية واالنحرافات المع يةالمتوسطات الحساب

 المستوى الترتيب النسبة الموزونة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المجاالت م
  مرتفعة  1  77%  0.73 3.85 اإليثار 1
  متوسطة  3 72%  0.69  3.62 الكياسة  2
  متوسطة 4 71%  0.67  3.56 الروح الرياضية  3
  مرتفعة 2 74%  0.70  3.71  الضمير الحي 4
  متوسطة  5 69%  0.88  3.47 السلوك الحضاري 5

  توسطةم    %73  0.68  3.64  إجمالي سلوك المواطنة
         

القيادات األكاديمية  أن درجـة ممارسـة )3(يتضح من الجدول 
مـن وجهـة نظـر  في الجامعات األردنية لسلوك المواطنة التنظيمية

بمتوسـط حسـابي توسطة، ومس جـاءت بدرجة يئـة التـدريأعضـاء ه
أن  إلىويعزى ذلك  .)0.68(بلغ ياري وانحراف مع، )3.64( بلـغ

لم تجد البيئة التنظيمية  القيادات األكاديمية في الجامعات األردنية
 دـهو أبع ما المشجعة لممارسة سلوكيات المواطنة التنظيمية إلنجاز

 .بالمواطنة باإلحساس التحلي حتى وال الرسمي، الدور متطلبات من
واإلدارية لدى  كثرة األعباء األكاديمية إلىأيضا ويعزى ذلك 

القيادات األكاديمية، مما يحد من قدرتهم على تبني أي نشاطات 
 يةوتراوحـت المتوسـطات الحسـاب. الرسمي إضافية تتجاوز دورهم

نحرافاتها المعيارية بين ا، وتراوحت )3.47 - 3.85( نيبللمجـاالت 
رتبــة األولــى مفــي ال ـث جـاء مجـال اإليثاريح، )0.67 – 0.88(

ــداريوبــانحراف مع، )3.85( بــأعلى متوســط حســابي بلــغ  هـاري مق
طبيعة تنشئة تلك  إلىويعزى ذلك  .وبدرجــة مرتفعة، )0.73(

السلوك مجــال وجاء  .القيادات على اإليثار ومساعدة اآلخرين
 بمتوسط حسابي بلغ الخامسة واألخيرةرتبة مفــي ال الحضاري

. متوسطةوبدرجة ، )0.88(ه مقدار ارييوانحراف مع، )3.47(
عدم رغبة القيادات في االندماج الجاد والبناء في  إلىويعزى ذلك 

وقد اتفقت . لكثرة أعبائهم انشاطات المؤسسة غير الرسمية نظر
 ,Chehri, 2019; Al-Momani( اتج دراسائهذه النتيجة مع نت

2017; Al-Batayneh & O'toum, 2016 Ghali, 2015; 
Rasheed & Matar, 2014(. ج ائنتمـــع  جـةيواختلفــت هـذه النت

 ,Nobari & Davoudi, 2014; Al-Qawasmeh( تيدراس
 . رتفعةجــاءت نتائجهمــا بدرجــة م اللتين )2014

 درجة ما: "الذي نص على ،لثانيالنتائج المتعلقة بالسؤال ا
 من الخادمة لقيادةلممارسة القيادات األكاديمية في الجامعات األردنية 

  "نظرأعضاء هيئة التدريس؟ وجهة

لإلجابة عن هذا السؤال، تم استخراج المتوسط الحسابي  
لتحديد درجة ممارسة القيادات األكاديمية في واالنحراف المعياري، 
لقيادة الخادمة من وجهة نظر أعضاء هيئة لالجامعات األردنية 
 . يبين ذلك )4(التدريس، والجدول 

  )4(الجدول 

   .القيادة الخادمة لمجاالتة والرتبة واألهمية النسبية يارية واالنحرافات المعيالمتوسطات الحساب

 المستوى الترتيب النسبة الموزونة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المجاالت م
  متوسطة  3  69%  0.73 3.47 المهارات المفاهيمية 1

  متوسطة  1 72%  0.94  3.62 القيم الشخصية  2

  متوسطة 2 71%  0.69  3.57 التأثير في اآلخرين  3

  متوسطة 4 68%  0.83  3.38  الرؤية االستشرافية 4

  متوسطة  5 65%  0.77  3.27 بناء وتطوير المجتمع 5
  توسطةم    %69  0.76  3.46  إجمالي القيادة الخادمة
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القيادات األكاديمية في  أن ممارسـة )4(يتضح من الجدول 
ئـة يمـن وجهـة نظـر أعضـاء هالجامعات األردنية للقيادة الخادمة 

، )3.46( بمتوسـط حسـابي بلـغ توسطة،مس جـاءت بدرجة يالتـدر
هذا يدل على أن القيادات و، )0.76(بلغ ـاري يوبـانحراف مع

ولكن  ،الجامعات األردنية تمارس القيادة الخادمةفي األكاديمية 
ما زالت تتبع القيادات تلك أن  إلىيعزى ذلك و .بدرجة متوسطة

عتقاد السائد األساليب القيادية التقليدية رغم التطور المتسارع؛ لال
تغيير  إلىأن تفعيل أبعاد القيادة الخادمة في الجامعات يحتاج بلديها 

في الثقافة والسلوك التنظيمي، وأن التغيير االجتماعي منوط بتحقيق 
 إلىأيضا ويعزى ذلك  .التفاعل بين العاملين والبيئة االجتماعية

عزوف تلك القيادات عن إشراك العاملين في صناعة القرارات وحل 
مما  ،العاملينوعف الثقة بين القيادات األكاديمية المشكالت بسبب ض

ممارسة بعض األدوار القيادية، وهذا لإتاحة الفرصة لهم  يحول دون
تنمية  إلىن مدى حاجة القيادات األكاديمية في الجامعات األردنية ييب

وتراوحـت . المهارات المرتبطة بكل بعد من أبعاد القيادة الخادمة
، وتراوحت )3.27 - 3.62( نيبللمجـاالت ة يالمتوسـطات الحسـاب

ـث جـاء مجـال القيم يح، )0.69 – 0.94(نحرافاتها المعيارية بين ا
ــة األولــى بــأعلى متوســط حســابي بلــغمفــي ال الشخصية  رتب

 .متوسطةوبدرجــة ، )0.94( هــاري مقــداريوبــانحراف مع، )3.62(
أهمية القيم الشخصية للقيادات األكاديمية في  إلىويعزى ذلك 

بناء مجــال وجاء  .وتحديد سلوكياتهم العاملين توجيه رغبات
بمتوسط حسابي  الخامسة واألخيرةرتبة مفــي ال وتطوير المجتمع

 .متوسطةوبدرجة ، )0.77(ه مقدار ارييوبانحراف مع، )3.27( بلغ
يات التي من شأنها زيادة عدم اهتمام القيادات بالعمل إلىويعزى ذلك 

 اتج دراسائنتوقد اتفقت هذه النتيجة مع . نتاج العاملينإكفاءة و
)Alaudah, 2018; Ahmmad, 2018; Ghali, 2015; 

Rasheed & Matar, 2014(،  اتج دراسائنتواختلفــت مـــع 
)Al-Judaibi, 2020; Al-Faqawi, 2019; Abdallah, 

2018; Ali & Al-Garni, 2017( جــاءت نتائجها بدرجــة  لتيا
 . رتفعةم

هل توجد : "والذي نص على، لثالثالنتائج المتعلقة بالسؤال ا
بين ) α ≤ 0.05( عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى

درجة القيادة الخادمة ودرجة سلوك المواطنة التنظيمية لدى القيادات 
  "األكاديمية بالجامعات األردنية؟

معامل ارتباط بيرسون لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب 
درجة ممارسة سلوك المواطنة العالقات االرتباطية بين  لتحديد

القيادات األكاديمية في لدى القيادة الخادمة ودرجة التنظيمية 
، والجدول أعضاء هيئة التدريس من وجهة نظرالجامعات األردنية 

  .يوضح ذلك) 5(

  )5(جدول ال

األردنية من وجهة نظر أعضاء هيئة ات لدى القيادات األكاديمية في الجامع والقيادة الخادمة سلوك المواطنة التنظيميةالعالقات االرتباطية بين درجة 
 .التدريس

 المجاالت
  المواطنة التنظيمية السلوك الحضاري  الضمير الحي الرياضيةالروح  الكياسة يثاراإل

معامل 
  االرتباط

مستوى 
 الداللة

معامل 
  االرتباط

مستوى 
 الداللة

معامل 
  االرتباط

مستوى 
 الداللة

معامل 
  االرتباط

مستوى 
 الداللة

معامل 
  االرتباط

مستوى 
 الداللة

معامل 
  االرتباط

مستوى 
 الداللة

 *0.000 0.423 *0.000 0.658 0.546 0.047 0.543 0.042 *0.000 0.662 *0.000 0.634 رات المفاهيميةالمها
 *0.033 0.139 *0.008 0.187 0.906 0.009 0.903 0.007 *0.000 0.315 *0.006 0.187 القيم الشخصية

 *0.000 0.361 *0.000 0.358 *0.000 0.316 *0.000 0.315 0.116 0.106 *0.000 0.287 التأثير في اآلخرين
 *0.000 0.357 *0.000 0.358 *0.000 0.316 *0.000 0.315 0.116 0.106 *0.000 0.287  الرؤية االستشرافية
 *0.000 0.473 *0.000 0.469 *0.002 0.208 *0.002 0.207 *0.000 0.523 *0.000 0.585 تطوير المجتمع
 *0.000 0.568 *0.000 0.667 *0.001 0.224 *0.001 0.221 *0.000 0.644 *0.000 0.689 القيادة الخادمة

              
العالقات االرتباطية بين درجة ممارسة ) 5( الجدول تضح منت

لدى  أبعاد القيادة الخادمةودرجة سلوك المواطنة التنظيمية 
األردنية من وجهة نظر أعضاء  اتالقيادات األكاديمية في الجامع

بين جميع  اهيئة التدريس، حيث تبين وجود عالقات دالة احصائي
القيادة ومجموع درجات سلوك المواطنة التنظيمية درجات مجاالت 

األردنية، عند  اتلدى القيادات األكاديمية في الجامع الخادمة
بين جميع  ا، وعالقات دالة احصائيα ≤ 0.05((الداللة مستوى 

سلوك المواطنة ومجموع درجات  القيادة الخادمةدرجات مجاالت 
األردنية عند ات لدى القيادات األكاديمية في الجامعالتنظيمية 

وجود عالقة ارتباطية دالة تبين كذلك  .)α ≤ 0.05(الداللة مستوى 

ومجموع درجات  القيادة الخادمةبين مجموع درجات  ااحصائي
 لماويعزى ذلك  .)0.568( بلغت قيمتهاسلوك المواطنة التنظيمية 

 ولما ،القائد والتابعين بين أخالقية نظرة من الخادمة القيادة به تتمتع
 فكري صفاءو وفضائل عليا مثل من الخادمة القيادة أبعاد به تتمتع
 يحتاج ما هي القيم هذه ومثل األساسية، زاتهاومرتك مبادئها في خالق
 لديهم وتعزز للمؤسسة االنتماء روح لديهم لتنمي ن؛والتابع إليه

وهذه نتيجة طبيعية للعالقة القوية التي . سلوك المواطنة التنظيمية
القيادة الخادمة؛ ذلك السلوك وسلوك المواطنة التنظيمية تربط بين 

ة فالعالق ؛قيادة فاعلةإلى  القيادة الخادمةعلى  الذي يترجم بناًء
سلوك أن تفعيل  يضاف إلى ذلكبينهما ينبغي أن تكون إيجابية، 
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تساهم في رسم مستقبل  قيادة خادمةيتطلب المواطنة التنظيمية 
القيادة الممارسات التي تحققها  كذلك فإن. القيادة األكاديمية

ممارسة لسلوك القيادة األكاديمية من  ما تسعى إليهفيتصب  الخادمة
أن التزام  يضاف إلى ذلك، كافة في المجاالتالمواطنة التنظيمية 
 امن شأنه أن يضفي طابع بأبعاد القيادة الخادمةالقيادات األكاديمية 

سلوك  يمثل، حيث ةمن التعامل والممارسات اإلدارية واألكاديمي
وقد اتفقت هذه النتائج  .للقيادة الخادمة اانعكاسالمواطنة التنظيمية 

 & Ali & Al-Garni, 2017; Nobari( نتائج دراسات
Davoudi, 2014; Rasheed & Matar, 2014; Al- 

Qawasmeh, 2014 (دعمت وجود عالقة ارتباطية إيجابية  التي
  .بين سلوك المواطنة التنظيمية والقيادة الخادمة

 داللة ذات فروق توجد هل" :لرابعالنتائج المتعلقة بالسؤال ا
بين متوسطات درجات ) α ≥ 0.05( الداللة عند مستوى إحصائية

القيادات األكاديمية في الجامعات  تقدير أفراد العينة لدرجة ممارسة

األردنية لسلوك المواطنة التنظيمية وأبعاد القيادة الخادمة تعزى 
مركز والرتبة األكاديمية، والتخصص األكاديمي، ( اتلمتغير
  "؟)الجامعة

  : تمت اإلجابة عن هذا السؤال على النحو اآلتي

تم حساب المتوسطات : التخصص األكاديميتبعا لمتغير 
سلوك المواطنة الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة ممارسة 

لدى القيادات األكاديمية في التنظيمية، وأبعاد القيادة الخادمة، 
تدريس، تبعا لمتغير األردنية من وجهة نظر أعضاء هيئة ال اتالجامع

لتحديد درجة ) t-test(وتم إجراء اختبار  .التخصص األكاديمي
تبعا لمتغير سلوك المواطنة التنظيمية، وأبعاد القيادة الخادمة، 

، )تخصصات اإلنسانيةال -تخصصات العلمية ال( التخصص األكاديمي
 ).6( الجدول فيكما يظهر 

  )6(جدول ال

تبعا لمتغير ) t-test(، واختبار ممارسة سلوك المواطنة التنظيمية، وأبعاد القيادة الخادمةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة 
 .التخصص األكاديمي

  المجاالت
  متغير التخصص األكاديمي

  )105= ن(التخصصات اإلنسانية   )137= ن( التخصصات العلمية  الداللة االحصائية  Tقيمة 
 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي

 0.321 1.101 0.76 3.98 0.92 4.10 اإليثار
  0.368 0.917 0.78 3.94  0.87 4.04 الكياسة

 0.320 1.048 0.73 4.00 0.88 4.11 الروح الرياضية
 0.312 1.200 0.69 3.86 0.83 3.94  الضمير الحي

 0.322 1.053 0.74  3.78 0.77 3.88 السلوك الحضاري
 0.348 0.952 0.77 3.91 0.85 4.01 المواطنة التنظيميةجمالي إ

 0.323 1.048 0.86 4.03 0.76 4.14 المهارات المفاهيمية
 0.446 0.818 0.77 3.97 0.88 4.06 القيم الشخصية

 0.492 0.701 0.72 3.92 0.82 3.99 التأثير في اآلخرين
 0.498 0.801 0.76 3.86 0.73 3.94  الرؤية االستشرافية
 0.321 1.099 0.78 3.83 0.78 3.94 تطوير المجتمع

ــــادة الخادمةجمالي إ  0.473 0.857 0.71 3.92 0.88 4.01 القي
  .)α ≤ 0.05(ذات داللة إحصائية عند مستوى  *

إحصائية  اللةعدم وجود فروق ذات د) 6(يتضح من الجدول 
بين متوسطات االستجابة لدرجة ) α ≤ 0.05(داللة عند مستوى ال

لدى  أبعاد سلوك المواطنة التنظيمية والقيادة الخادمة ممارسة
نظر أعضاء القيادات األكاديمية في الجامعات األردنية من وجهة 

 هيئة التدريس لجميع المجاالت، ُتعزى لمتغير التخصص األكاديمي
) t(قيم  إلى، استنادا )التخصصات اإلنسانية –التخصصات العلمية (

المحسوبة ألبعاد سلوك المواطنة التنظيمية والقيادة الخادمة منفردة 
سلوك ل) 0.348(بمستوى داللة ) 0.952(التي بلغت  ومجتمعة،
) 0.473(بمستوى داللة ) 0.857(بلغت بينما ة التنظيمية، المواطن

الفهم المشترك بين بجـة يوربمـا تفسر هـذه النت .لقيادة الخادمةل
سواًء أكانت تخصصاتهم علمية أم  ،جميع أعضاء هيئة التدريس

إنسانية، في تقييم ممارسة القيادات األكاديمية لسلوك المواطنة 
كونهم يعيشون  اوهذا يعد منطقي .التنظيمية والقيادة الخادمة

. هابنفس األنشطة والمهام اإلداريةبويقومون  هانفسالظروف المهنية 
 ;Al-Chehri, 2019( نتائج دراساتجـة مـع يهـذه النت ختلفتوا

Alaudah, 2018; Al-Qawasmeh, 2014; Ali & Al-
Garni, 2017(، ة ئيأظهــرت وجــود فــروق ذات داللــة إحصا التي

  . تعزى لمتغير التخصص العلمي لصالح التخصصات اإلنسانية
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تم حساب المتوسطات الحسابية : الرتبة األكاديميةتبعا لمتغير 
سلوك المواطنة التنظيمية، واالنحرافات المعيارية لدرجة ممارسة 

 اتلدى القيادات األكاديمية في الجامعوأبعاد القيادة الخادمة، 

الرتبة عضاء هيئة التدريس، تبعا لمتغير األردنية من وجهة نظر أ
، كما يظهر )أستاذ مساعد –أستاذ مشارك  –أستاذ ( األكاديمية

 ).7( الجدولفي 

  )7(جدول ال

 .الرتبة األكاديميةلمتغير تبعا  الخادمة،المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة ممارسة سلوك المواطنة التنظيمية، وأبعاد القيادة 

  المجاالت

  متغير الرتبة األكاديمية

  )62= ن(أستاذ مساعد   )77= ن(أستاذ مشارك   )103= ن( أستاذ

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 0.83 3.76 0.71 3.91 0.93 3.94 اإليثار
 0.77 3.67 0.87 3.73 0.92 3.83 الكياسة

 0.79 3.94 0.93 4.07 0.83 4.09 الروح الرياضية
 0.88 3.86 0.91 3.91 0.86 3.93  الضمير الحي

 0.71 3.77 0.76 3.85 0.77 3.88 السلوك الحضاري
 0.91 3.80 0.77 3.89 0.73 3.93 التنظيميةالمواطنة جمالي إ

 0.84 4.01 0.73 3.88 0.98 3.99 المهارات المفاهيمية
 0.79 4.08 0.88 4.16 0.94 4.22 القيم الشخصية

 0.74 3.94 0.96 4.08 0.88 4.16 التأثير في اآلخرين
 0.73 3.91 0.93 4.01 0.86 4.09  الرؤية االستشرافية
 0.69 3.88 0.73 3.92 0.74 3.96 تطوير المجتمع

 0.98 3.96 0.84 4.01 0.79 4.08 القيادة الخادمةجمالي إ
 .)α ≤ 0.05(ذات داللة إحصائية عند مستوى * 

وجود اختالف ظاهري في  إلى) 7(جدول التشير النتائج في 
قيم المتوسطات الحسابية لتقدير أعضاء هيئة التدريس لممارسة 

لسلوك المواطنة التنظيمية وأبعاد القيادة القيادات األكاديمية 
  األردنية من وجهة نظر أعضاء هيئة اتفي الجامع الخادمة

االتدريس، وذلك على مستوى كل مجال والمستوى الكلي تبع 

ولمعرفة ما إذا كانت هذه الفروق ذات  .ة األكاديميةلمتغير الرتب
 Multiple(داللة إحصائية، تم إجراء تحليل التباين المتعدد 

Anova( . والجدول)يبين ذلك )8. 

  

  )8(جدول ال

األردنية  اتلدى القيادات األكاديمية في الجامع وأبعاد القيادة الخادمةسلوك المواطنة التنظيمية نتائج تحليل التباين األحادي المتعدد لدرجة ممارسة 
 .من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس تبعا لمتغير الرتبة األكاديمية

  أبعاد سلوك المواطنة التنظيمية  مصدر التباين وقيمة هوتلنج
مجموع 
  المربعات

  درجات
  الحرية

متوسط 
  ربعاتالم

  قيمة
F  

مستوى 
  الداللة

  الرتبة األكاديمية
  قيمة ولكس المدا

0.948 

  0.599  0.512  0.127 2  0.254 اإليثار
  0.852  0.158  0.030  2  0.061 الكياسة

  0.442  0.820  0.520  2  1.040 الروح الرياضية
 0.097 2.365 1.069 2 2.138  الضمير الحي

  0.987  0.012  0.006  2  0.012 السلوك الحضاري
  0.943  0.059  0.010  2 0.019  الكلي  
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  أبعاد سلوك المواطنة التنظيمية  مصدر التباين وقيمة هوتلنج
مجموع 
  المربعات

  درجات
  الحرية

متوسط 
  ربعاتالم

  قيمة
F  

مستوى 
  الداللة

  الخطأ

      0.210  239  50.252 اإليثار
      0.161 239  38.512 الكياسة

      0.539 239  128.787 الروح الرياضية
     0.384 239 91.788  الضمير الحي

      0.421 239  100.569 السلوك الحضاري
      0.143 239  34.228 الكلي  

  المجموع

        241  50.506 اإليثار
        241  38.573 الكياسة

        241  129.827 الروح الرياضية
       241 93.926  الضمير الحي

        241  100.581 السلوك الحضاري

        241  34.247 الكلي  

  أبعاد القيادة الخادمة  مصدر التباين وقيمة هوتلنج
مجموع 
  المربعات

  درجات
  الحرية

متوسط 
  المربعات

  قيمة
F  

مستوى 
  الداللة

  الرتبة األكاديمية
  قيمة ولكس المدا

0.989 

  0.758  0.381  0.110 2  0.220 المهارات المفاهيمية
  0.723  0.307  0.075  2  0.015 القيم الشخصية

  0.044*  3.144  1.751  2  3.502 التأثير في اآلخرين
 0.042* 3.257 1.101 2 2.201  الرؤية االستشرافية

  0.989  0.016  0.008  2  0.016 المجتمعتطوير 
  0.587  0.542  0.099  2  0.198 الكلي  

  الخطأ

      0.289  239  69.042 المهارات المفاهيمية

      0.244 239  58.378 القيم الشخصية

      0.557 239  135.142 التأثير في اآلخرين

     0.338 239 80.668  الرؤية االستشرافية

      0.494 239  118.119 تطوير المجتمع
      0.219 239 52.228 الكلي  

  المجموع

        241  69.262 المهارات المفاهيمية

        241  58.528 القيم الشخصية

        241  138.644 التأثير في اآلخرين

       241 82.869  الرؤية االستشرافية

        241  118.135 تطوير المجتمع
         52.426 الكلي  

  )α ≤ 0.05(ذات داللة إحصائية عند مستوى * 

وجود فروق ذات داللة إحصائية عدم ) 8(يتضح من الجدول 
بين متوسطات االستجابة لدرجة ) α ≤ 0.05(عند مستوى الداللة 

لدى القيادات األكاديمية في  سلوك المواطنة التنظيمية ممارسة
أبعاد واألردنية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس  اتالجامع

ُتعزى لمتغير الرتبة األكاديمية القيادة الخادمة لجميع المجاالت، 
فروق ذات ووجدت  .)أستاذ مساعد –أستاذ مشارك  –أستاذ (

بين متوسطات ) α ≤ 0.05(داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

لدى القيادات  أبعاد القيادة الخادمة ستجابة لدرجة ممارسةاال
األردنية من وجهة نظر أعضاء هيئة  اتاألكاديمية في الجامع

، )والرؤية االستشرافية ،التأثير في اآلخرين( يالتدريس على مجال
أستاذ  –أستاذ مشارك  –أستاذ (ُتعزى لمتغير الرتبة األكاديمية 

مقارنات  إجراءتم  ،كانت الفروق ولمعرفة لصالح من .)مساعد
 .ذلك يبين) 9(والجدول  ،بعدية بطريقة شيفيه
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  )9(جدول ال

األردنية من وجهة نظر  اتالقيادات األكاديمية في الجامع ممارسة أبعاد القيادة الخادمة لدىاختبار شيفيه للمقارنات المتعددة للفروق في درجة 
  .أعضاء هيئة التدريس تبعا لمتغير الرتبة األكاديمية

  الرتبة األكاديمية  المجاالت
  أستاذ  أستاذ مشارك  أستاذ مساعد  الرتبة األكاديمية

  مستوى الداللة
  4.16  4.08  3.94  المتوسط الحسابي

  التأثير في اآلخرين
 0.014  *0.22  0.14  - 3.94  مساعدأستاذ 

 0.322  0.08  -    4.08  أستاذ مشارك
 -  -      4.16  أستاذ

 مستوى الداللة 4.09  4.01  3.91 المتوسط الحسابي  الرتبة األكاديمية  

  الرؤية االستشرافية
 0.016 *0.18  0.10  - 3.91  أستاذ مساعد
 0.316 0.08  -   4.01  أستاذ مشارك

 - -     4.09  أستاذ
  .)α ≤ 0.05(ذات داللة إحصائية عند مستوى  *

وجود فروق ذات داللة إحصائية عند  )9(يالحظ من الجدول 
 ،التأثير في اآلخرين( يفي مجال) α ≤ 0.05(داللة المستوى 

وربمـا ). أستاذ(، لصالح فئة الرتبة األكاديمية )والرؤية االستشرافية
 مأصحاب الرتب األكاديمية العالية لديه أنبجـة يتفسر هـذه النت

الرتبـاط هـذه الرتب بدرجـة بعد التأثير في اآلخرين؛ باالهتمام 
ـة؛ كما أنهم يتمتعون يميفي والخبـرة فـي الثقافـة التنظيالنضـج الـوظ

ية عالية تساعدهم على تطبيق المفاهيم بخبرات إدارية وأكاديم
اإلدارية الحديثة وإدراك انعكاساتها اإليجابية على المؤسسة، 

درجة ممارسة وتمنحهم تلك الخبرات القدرة على التقييم الدقيق ل
واختلفت . في جامعاتهم لقيادة الخادمةاألبعاد القيادات األكاديمية 

 ,Al-Judaibi, 2020; Chehri( نتائج دراساتة مع جيهذه النت

2019; Ali & Al-Garni, 2017 ( التي أظهرت عدم وجود
فروق ذات داللة إحصائية تعزى ألثر الرتبة األكاديمية في جميع 

 . القيادة الخادمةمجاالت 

تم حساب المتوسطات الحسابية : مركز الجامعةتبعا لمتغير 
نة التنظيمية، سلوك المواطواالنحرافات المعيارية لدرجة ممارسة 

 اتلدى القيادات األكاديمية في الجامعوأبعاد القيادة الخادمة، 
مركز األردنية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس، تبعا لمتغير 

، كما )ةجامعة مؤت –جامعة اليرموك  –الجامعة األردنية ( الجامعة
 ).10( الجدول يبين

  )10(جدول ال
 .مركز الجامعةلمتغير تبعا  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة ممارسة سلوك المواطنة التنظيمية وأبعاد القيادة الخادمة

  المجاالت

  مركز الجامعةمتغير 

  )63=ن( ةجامعة مؤت  )81=ن( جامعة اليرموك  )98=ن( الجامعة األردنية

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي
 0.96 3.64 0.93 3.68 0.73 3.71 اإليثار
 0.71 3.73 0.95 3.76 0.64 3.83 الكياسة

 0.97 3.61 0.79 3.63 0.88 3.57 الروح الرياضية
 0.94 3.79 0.76 3.83 0.95 3.77  الضمير الحي

 0.72 3.71 0.71 3.74 0.93 3.67 السلوك الحضاري
 0.88 3.70 0.74 3.73 0.76 3.71 المواطنة التنظيميةاجمالي 

 0.96 3.61 0.79 3.63 0.96 3.65 المهارات المفاهيمية
 0.93 3.79 0.74 3.83 0.64 3.89 القيم الشخصية

 0.91 3.68 0.76 3.71 0.71 3.72 التأثير في اآلخرين
 0.76 3.82 0.93 3.85 0.93 3.87  الرؤية االستشرافية
 0.97 3.76 0.95 3.77 0.76 3.81 تطوير المجتمع

 0.92 3.73 0.87 3.76 0.96 3.79 القيادة الخادمةاجمالي 
 .)α ≤ 0.05(ذات داللة إحصائية عند مستوى * 
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وجود اختالف  إلى) 10(جدول التشير النتائج التي تظهر في 
ظاهري في قيم المتوسطات الحسابية لتقدير أعضاء هيئة التدريس 

لسلوك المواطنة التنظيمية وأبعاد لممارسة القيادات األكاديمية 
  األردنية من وجهة نظر أعضاء هيئة اتفي الجامع القيادة الخادمة

   

 اتبع ،مستوى كل مجال والمستوى الكليالتدريس، وذلك على 
ولمعرفة ما إذا كانت هذه الفروق ذات داللة  .مركز الجامعةلمتغير 

. (Multiple Anova)إحصائية، تم إجراء تحليل التباين المتعدد 
 .يبين ذلك )11(والجدول 

  )11(جدول ال

األردنية  اتلدى القيادات األكاديمية في الجامع سلوك المواطنة التنظيمية وأبعاد القيادة الخادمةنتائج تحليل التباين األحادي المتعدد لدرجة ممارسة 
 .مركز الجامعةمن وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس تبعا لمتغير 

  أبعاد سلوك المواطنة التنظيمية  مصدر التباين وقيمة هوتلنج
مجموع 
  المربعات

  درجات الحرية
متوسط 
  المربعات

  قيمة
F  

مستوى 
  الداللة

  مركز الجامعة
  قيمة ولكس المدا

0.915 

  0.588  0.275  0.058 2  0.115 اإليثار
  0.521  0.621  0.100  2  0.200 الكياسة

  0.112  2.101  1.122  2  2.243 الروح الرياضية
 0.232 1.402 0.544 2 1.088  الحيالضمير 

  0.098  2.118  0.877  2  1.753 السلوك الحضاري
  0.237  1.430  0.203  2 0.406  الكلي  

  الخطأ

      0.211  239  50.391 اإليثار
      0.161 239  38.373 الكياسة

      0.534 239  127.584 الروح الرياضية
     0.388 239 92.838  الضمير الحي

      0.414 239  98.828 الحضاريالسلوك 
      0.142 239  33.841 الكلي  

  المجموع

        241  50.506 اإليثار
        241  38.573 الكياسة

        241  129.827 الروح الرياضية
       241 93.926  الضمير الحي

        241  100.581 السلوك الحضاري
        241  34.247 الكلي  

  القيادة الخادمةأبعاد   مصدر التباين وقيمة هوتلنج
مجموع 
  المربعات

  درجات الحرية
متوسط 
  المربعات

  قيمة
F  

مستوى 
  الداللة

  مركز الجامعة
  قيمة ولكس المدا

0.953 

  0.381  0.758  0.219 2  0.438 المهارات المفاهيمية
  0.307  0.741  0.180  2  0.360 القيم الشخصية

  3.144  1.557  0.892  2  1.783 التأثير في اآلخرين
 3.257 2.029 0.692 2 1.383  الرؤية االستشرافية
  0.016  0.327  0.161  2  0.321 تطوير المجتمع

  0.542  0.452  0.099  2  0.198 الكلي  

  الخطأ

      0.289  239  68.824 المهارات المفاهيمية
      0.243 239  58.168 القيم الشخصية

      0.573 239  136.861 التأثير في اآلخرين
     0.341 239 81.486  االستشرافيةالرؤية 

      0.493 239  117.814 تطوير المجتمع
      0.219 239 52.228 الكلي  
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  أبعاد سلوك المواطنة التنظيمية  مصدر التباين وقيمة هوتلنج
مجموع 
  المربعات

  درجات الحرية
متوسط 
  المربعات

  قيمة
F  

مستوى 
  الداللة

  المجموع

        241  69.262 المهارات المفاهيمية
        241  58.528 القيم الشخصية

        241  138.644 التأثير في اآلخرين
       241 82.869  الرؤية االستشرافية
        241  118.135 تطوير المجتمع

         52.426 الكلي  

  .)α ≤ 0.05(ذات داللة إحصائية عند مستوى * 

وجود فروق ذات داللة عدم ) 11(يتضح من الجدول 
بين متوسطات ) α ≤ 0.05(إحصائية عند مستوى الداللة 

سلوك المواطنة التنظيمية وأبعاد القيادة  االستجابة لدرجة ممارسة
األردنية من وجهة  اتلدى القيادات األكاديمية في الجامع الخادمة

في جميع المجاالت والدرجة الكلية، نظر أعضاء هيئة التدريس 
 –جامعة اليرموك  –الجامعة األردنية ( مركز الجامعةُتعزى لمتغير 

تشابه العاملين في درجة بة جـيوربمـا تفسر هـذه النت .)جامعة مؤتة
مركز الجامعة،  إلىممارسة سلوك المواطنة التنظيمية دون النظر 

من وهذا نابع من مستوى وعيهم بأهمية األنشطة التي يمارسونها، و
النمط القيادي المتبع في الجامعات األردنية متشابه، وأن الجميع  أن

 االحتياجات يلمسون يجعلهم مما تحكمهم أنظمة وتعليمات واحدة،
 ،أهدافها وتحقيق الخادمة القيادة أبعاد لتطبيق للقيادات هانفس الالزمة

 نتائج دراساتجة مع يواختلفت هذه النت. إجاباتهم بين قارب هذا ماو
)Al-Faqawi, 2019; Alaudah, 2018; Ghali, 2018 ( التي

  . مركز الجامعةأظهرت وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى ألثر 

ما الرؤية : "، الذي نص علىلخامسالنتائج المتعلقة بالسؤال ا
االستراتيجية المقترحة لتعزيز ممارسة القيادات األكاديمية في 

 "الجامعات األردنية لسلوك المواطنة التنظيمية والقيادة الخادمة؟

يعتبر اإلطار التفعيلي للدراسة ، الذي عن هذا السؤال لإلجابة
قام الباحث بتحديد أوجه القصور  ،)المقترحة الرؤية االستراتيجية(

نتائج الدراسة الميدانية، وكذلك دراسة المقترحات  إليهاالتي أشارت 
التي أفاد بها أفراد العينة في أداة الدراسة، التي من شأنها تعزيز 
ثقافة سلوك المواطنة التنظيمية ومبادئ القيادة الخادمة في 

وتم طرح مجموعة من اإلجراءات المقترحة في سياق  .الجامعات
الرؤية المقترحة التي تساعد على تعزيز سلوك المواطنة التنظيمية 

تم بناء الرؤية االستراتيجية المقترحة،  ،عليه وبناًء .داخل الجامعات
يبين البناء الهيكلي للرؤية االستراتيجية المقترحة ) 2(والشكل رقم 
  .وفق عناصرها

  

  )2(شكل ال

  .البناء الهيكلي لعناصر الرؤية االستراتيجية المقترحة
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 ) المقدمة النظرية(التمهيد : اأوًل

اتعد القيادة الخادمة عنصر على أداء القيادات  امؤثر
األكاديمية في الجامعات، من خالل التأثير على سلوك العاملين فيها، 

الوقوف على طبيعة القيادة الخادمة بمكان وربما يكون من األهمية 
داخل الجامعات من أجل تحديد عناصر القوة والضعف فيها 

فالقيادة الخادمة لها تأثير على تعزيز سلوك  .للنهوض واالرتقاء
المواطنة التنظيمية في الجامعات، وتسهم في رفع كفاءة العاملين 

من  اوانطالًق .وإكسابهم المهارات والخبرات الالزمة لتحقيق األهداف
أهمية دور القيادات األكاديمية في إحداث التطوير والتغيير تلبية 

في ضوء ما توصل إليه الباحث في لمتطلبات اإلدارة الحديثة، و
قام الباحث بتقديم رؤية استراتيجية مقترحة فقد الدراسة الحالية، 

لتعزيز ممارسة القيادات األكاديمية لسلوك المواطنة التنظيمية 
والقيادة الخادمة في التعليم العالي في األردن؛ كي تسهم في تطوير 

أن الرؤية  إلىرة هنا وتجدر اإلشا. األداء وإحداث التغيير المنشود
مرحلة : وهي ،االستراتيجية تتكون من ثالثة مراحل رئيسية

التصميم، ومرحلة التطبيق، ومرحلة التقييم، وتقتصر الدراسة 
الحالية على وضع الرؤية االستراتيجية وتصميمها وآلية تطبيقها دون 

  . إذ يأتي التقييم بعد التطبيق ؛التقييم

ستراتيجية المقترحة أهداف الرؤية اال: اثاني 

يتحدد الهدف الرئيس لهذه الرؤية االستراتيجية المقترحة في 
تعزيز ممارسة القيادات األكاديمية في الجامعات األردنية لسلوكيات 

ويتحقق هذا الهدف من خالل . المواطنة التنظيمية والقيادة الخادمة
  : األهداف الفرعية التالية

وضع أطر ومبادئ عمل للقيادات األكاديمية على ضوء مبادئ  .1
 . القيادة الخادمة وسلوك المواطنة التنظيمية

إرساء أبعاد القيادة الخادمة كمدخل من مداخل اإلدارة الحديثة  .2
وممارسة  الدى القيادات األكاديمية في الجامعات األردنية سلوًك

 .امعة تعزز ذلكمن خالل بناء منظومة قيمية ثقافية وظيفية ج

تنمية وتدعيم مدركات القيادات األكاديمية في الجامعات األردنية  .3
 .بسلوك المواطنة التنظيمية وعالقتها االرتباطية بالقيادة الخادمة

في تبني مدخل القيادة الخادمة من قبل القيادات األكاديمية  .4
الجامعات األردنية من خالل تنفيذ البرامج التدريبية إلكسابهم 

وذلك لدورها الفاعل في تعزيز سلوك المواطنة  ،المهارات الالزمة
 .التنظيمية لدى العاملين

الجامعات األردنية لسلوك في تعزيز ممارسة القيادات األكاديمية  .5
  . المواطنة التنظيمية والقيادة الخادمة

  )SWOT(تحليل البيئة الداخلية والخارجية : اثالًث

من الضروري إحداث مطابقة  ،ةلبناء رؤية استراتيجية سليم
وبين ) عناصرالقوة والضعف(بين القدرات الداخلية للمؤسسة 

 إلىبما يؤدي ) الفرص والتهديدات(متغيرات البيئة الخارجية 
وفي . استثمار نقاط القوة القتناص الفرص والحد من أثر التهديدات

 ضوء ما أسفرت عنه نتائج الدراسة، يمكن تحديد أهم عناصر القوة
والضعف بالبيئة الداخلية للجامعات األردنية التي تؤثر على تعزيز 

الوقوف  إلىضافة سلوك المواطنة التنظيمية والقيادة الخادمة، باإل
والجدول  .عليها اعلى أفضل الفرص المتاحة وأكثر التهديدات تأثير

   .يبين ذلك )12( رقم

  

  )12(جدول ال

  .عناصر القوة والضعف والفرص والتهديدات وفق نتائج الدراسة

  أهم عناصر الضعف    أهم عناصر القوة

  وجود قيادات أكاديمية مؤهلة وقادرة على ترجمة توجهات
اإلدارة الحديثة إلى ممارسات عملية لتحقيق األهداف 

 . وتطوير األداء
  تميز القيادات األكاديمية في الخبرات والكفاءات وتنوع

 . الرتب األكاديمية لكال الجنسين
  الصالحيات التي تمتلكها القيادات األكاديمية في الجامعات

   . لتنفيذ األعمال
  اهتمام القيادات األكاديمية ببناء السمعة المؤسسية

 .المتميزة
 ات اإلدارية تزايد االهتمام بتعزيز الممارسات والتوجه 

  . الحديثة لمواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين

   ؤدي إلى ضعف يي لذا ،فقدان الثقة بين القيادات األكاديمية والعاملين
 . الدافعية للعمل وعدم الرضا والالمباالة

  غيابالعوامل االجتماعية واالقتصادية والرواتب واألجور، ومن ثم 
 . االستقرار الوظيفي

  ا لسلوكا قوياالفتقار إلى العدالة التنظيمية التي يشكل وجودها حافز
 . المواطنة التنظيمية

  قصور اهتمام القيادات األكاديمية بالعاملين وإعطائهم الفرصة للتعبير عن
 . مما يدفعهم للقيام بسلوكيات غير محسوبة ،آرائهم

 مما يزيد من ضغوط العمل  ،كثرة األعباء المنوطة بالقيادات األكاديمية
  .ويؤثر سلبا على كفاءة العاملين وسلوكياتهم
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  أهم التهديدات    أهم الفرص

  االستفادة من الدراسات والبحوث العلمية ذات العالقة التي
أظهرت أهمية تطبيق مدخل القيادة الخادمة في تعزيز سلوك 

 . المواطنة التنظيمية في الجامعات
  االستفادة من التجارب والممارسات العالمية حول

 . األساليب القيادية واالتجاهات الحديثة في القيادة
  انسجام نمط القيادة الخادمة وسلوك المواطنة التنظيمية

 . مع مبادئ الفكر اإلسالمي
  دور القيادات األكاديمية في إحداث التطوير والتغيير تلبية

 .رين ومواجهة تحدياتهلمتطلبات القرن الحادي والعش
  اهتمام القيادات األكاديمية بحضور البرامج التدريبية حول

األساليب اإلدارية الحديثة بما ينمي مهارات القيادة الخادمة 
  . وقيم المواطنة التنظيمية

    عدم وجود بيئة تنظيمية مشجعة تجسد ممارسات القيادة الخادمة وقيم
المواطنة التنظيمية داخل الجامعات األردنية من خالل الحوافز المادية 

 . والمعنوية
  ضعف برامج اإلعداد والتنمية المهنية المستمرة التي من شأنها توفير

 . ميةمناخ جامعي وتنظيمات إدارية تدعم سلوك المواطنة التنظي
 ضعف االستفادة من الالمركزية واإلدارة الذاتية لدى القيادات األكاديمية، 

مما ال يتيح حرية التصرف وأخذ زمام المبادرة وإصدار القرارات األكثر 
 . مةءمال
  ضعف االستفادة من الخبراء التربويين والمهنيين لتقديم استشارات

ادمة وسلوك المواطنة وحلول إبداعية جديدة تعزز ممارسات القيادة الخ
  . التنظيمية

    

على ما ورد في تحليل البيئة الداخلية والخارجية في  وبناًء
يمكن صياغة الرؤية االستراتيحية المقترحة لتعزيز  ،)12(الجدول 

ممارسة القيادات األكاديمية في الجامعات األردنية لسلوك المواطنة 
االرتقاء : التنظيمية وفق منظور القيادة الخادمة في نطاق ما يلي

بأداء القيادات في الجامعات األردنية وتعزيز قدراتهم الكامنة على 
التنظيمية من خالل دعم الممارسات سلوك المواطنة ممارسة 

ااإليجابية المحفزة للقيادة الخادمة داخلي اوخارجي.   

منطلقات الرؤية االستراتيجية المقترحة: ارابع 

تأتي الرؤية االستراتيجية المقترحة من الحاجة الماسة 
لتحسين وتجويد أداء القيادات األكاديمية في الجامعات األردنية من 

دارة الحديثة وتحسين العالقة بين القيادة والعاملين خالل مدخل اإل
 إلى اومراعاة مشاعرهم وتلبية احتياجاتهم المادية والنفسية وصوًل

وقد تحددت منطلقات هذه  .تحقيق العدالة التنظيمية لدى العاملين
  : ما يليبالرؤية 

تحسين جودة األداء في الجامعات األردنية في ظل  إلىالحاجة  .1
ااحتدام التنافس محلي إلىمما يجعل الحاجة ماسة  ،اوإقليمي 

توظيف مداخل القيادة الخادمة وسلوك المواطنة التنظيمية في 
 . تحسين مستوى القيادات األكاديمية

االهتمام الرسمي باالرتقاء بكفاءة القيادات األكاديمية وتنمية  .2
مهارات والقدرات القيادية من أجل دعم التنمية المهنية ال

 . المستدامة لدى العاملين

الرغبة في تحفيز القيادات األكاديمية في الجامعات األردنية على  .3
األمر تلبية نمط القيادة الخادمة وسلوك المواطنة التنظيمية، 

 . الذي يسهم في تحقيق أعلى درجات الرضا الوظيفي

باطية بين أبعاد القيادة الخادمة وسلوك وجود عالقة ارت .4
المواطنة التنظيمية لدى القيادات األكاديمية في الجامعات 

مما يعني أن توجه القيادات األكاديمية لتلبية حاجات  ،األردنية
العاملين واهتمامهم بمساعدتهم ومتابعة قضاياهم يسهم في 

 . تعزيز سلوك المواطنة التنظيمية لديهم

د من الدراسات التربوية التي أظهرت أهمية توصيات العدي .5
تطبيق القيادة الخادمة وسلوك المواطنة التنظيمية في مؤسسات 

 . التعليم العالي

مرتكزات الرؤية االستراتيجية المقترحة: اخامس 

تعتمد الرؤية االستراتيجية المقترحة في قاعدتها وأساس 
تحسين  إلىبنائها على بعض المرتكزات واألسس النظرية التي تهدف 

جودة أداء القيادات األكاديمية في الجامعات األردنية من خالل 
مدخل القيادة الخادمة وسلوك المواطنة التنظيمية، وذلك على النحو 

  : التالي

عينة الدراسة حول سبل تعزيز ممارسة القيادات آراء ومقترحات  .1
 .األكاديمية لسلوك المواطنة التنظيمية والقيادة الخادمة

ما تضمنته هذه الدراسة من نتائج من خالل اإلجابة عن  .2
 . أسئلتها

وما خلصت  ،الدراسات السابقة العربية واألجنبية ذات العالقة .3
 . إليه من نتائج وتوصيات

جاءت به هذه الدراسة وانطوى على مادة  اإلطار النظري الذي .4
ا مثرة حول القيادة الخادمة وسلوك المواطنة التنظيمية وأهميته

 . كمدخل وتوجه في اإلدارة الحديثة

تحليل فجوة األداء المتعلقة بسلوك المواطنة التنظيمية لدى  .5
والوقوف على سبل معالجة تلك الفجوات بما  ،القيادات األكاديمية
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ل الرؤية االستراتيجية المالئمة للتطبيق وفق التوجه يوجه تشكي
 . التعليمي الراهن

تطبيق الرؤية االستراتيجية المقترحة: اسادس 

يتم تطبيق الرؤية االستراتيجية المقترحة وفق  :مراحل التطبيق .1
 :مراحل خمس متكاملة على النحو اآلتي

ويقصد بها وعي القيادات  :مرحلة الوعي: المرحلة األولى
األكاديمية في الجامعات األردنية بمدخل القيادة الخادمة وسلوك 

  . المواطنة التنظيمية

من خالل إعادة النظر  :مرحلة منح الصالحيات: المرحلة الثانية
في الصالحيات الممنوحة للقيادات األكاديمية والتوجه نحو 

  .الالمركزية في القيادة والتأكيد على اإلدارة الذاتية

من خالل إحالل مبدأ التكافؤ بين  :مرحلة الدعم: الثةالمرحلة الث
الجميع وتوفير الدعم المادي والمعنوي للقيادات األكاديمية لتعزيز 

  . سلوك المواطنة التنظيمية والقيادة الخادمة

من خالل تمكين القيادات  :مرحلة التمكين: المرحلة الرابعة
األكاديمية من مبادئ وتوجهات اإلدارة الحديثة كالقيادة الخادمة 

  . وممارسة اوسلوك المواطنة التنظيمية تنميًة وسلوًك

التوسع في تطبيق الرؤية  :مرحلة التوسع: المرحلة الخامسة
االستراتيجية في مؤسسات التعليم العالي وإشراك القيادات 

  . التخطيط والتطوير لتحق األهداف المنشودة األكاديمية في

تعتمد آليات تطبيق الرؤية االستراتيجية  :آليات التطبيق .2
المقترحة لتعزيز سلوك المواطنة التنظيمية والقيادة الخادمة لدى 

رتقاء بكفاءاتهم القيادات األكاديمية في الجامعات األردنية على اال
وترتكز هذه اآلليات  .المحفزةوقدراتهم، وإيجاد البيئة التنظيمية 

 : وتتمثل فيما يلي ،المتوسط والقريب ينالزمني يينعلى المستو

العمل على إيجاد بيئة تنظيمية محفزة ومشجعة تجسد سلوك  .1
من  المواطنة التنظيمية والقيادة الخادمة داخل الجامعات األردنية

 . خالل الحوافز المادية والمعنوية

الديموقراطي من قبل قادة الجامعات اعتماد النمط القيادي  .2
فهناك من ال يمارس سلوك المواطنة  ؛األردنية تجاه العاملين

معه مما ينبغي  ،التنظيمية نتيجة لموقف أو ردة فعل على موقف
 . تشجيع العالقات الالرسمية

المناخ اإليجابي في الجامعات األردنية الذي ينمي  ضرورة سيادة .3
بأن تتطابق األقوال مع األفعال، وأن  ؛سلوك المواطنة التنظيمية

 .تقوم العالقات على الشفافية والعدالة واإليجابية

وإخضاعهم  ،من إداريين وقياديينكافة لعاملين لاالختيار الجيد  .4
لإلعداد والتنمية المهنية المستمرة التي من شأنها توفير مناخ 

 . جامعي داعم

ب اإلدارية والتنظيمية تبني القيادات األكاديمية للمداخل واألسالي .5
مما  ،كالقيادة الخادمة وسلوك المواطنة التنظيمية ،الحديثة

تطبيق األفكار الجديدة ليساعد على الحد من مقاومة العاملين 
 . التي يمكن من خاللها تجويد األداء

تحديد المبادئ والمهام والمسؤوليات التي يجب أن يستند  .6
لجامعات في ضوء التوجهات عليها عمل القيادات األكاديمية في ا

 .االستراتيجية الجديدة إلدارة مؤسسات التعليم العالي

إسهام القيادات األكاديمية في تفعيل قيم المواطنة التنظيمية  .7
على إيجاد حلول  تلك القيادات لدى العاملين من خالل حرص

وترسيخ مبدأ العدالة والمساواة بينهم، والعمل على  ،لمشكالتهم
إيجاد مناخ مناسب  إلىمما يؤدي  ،قات اإلنسانيةإشاعة العال

 . لدعم قيم المواطنة التنظيمية لديهم

مما يتيح حرية التصرف  ،التأكيد على الالمركزية واإلدارة الذاتية .8
مما يوفر  ،وأخذ زمام المبادرة وتطوير نظم المعلومات اإلدارية

 المناخ المناسب لتعزيز سلوك المواطنة التنظيمية والقيادة
 . الخادمة

تفعيل القيادات األكاديمية في الجامعات األردنية ألبعاد القيادة  .9
الخادمة من خالل األنشطة والبرامج والممارسة والسلوك والقدوة 

في تعزيز سلوك المواطنة  اإيجابياسهاما مما يسهم  ،الحسنة
 .التنظيمية لدى العاملين

واعتبار  ،جاتهماحتيا تلبيةو ،االهتمام بالمرؤوسين وبمصالحهم .10
خدمتهم مسؤولية إنسانية، وبذل أقصى جهد ممكن للدفاع عنهم 

 . وتبني قضاياهم

تحكيم الرؤية االستراتيجية المقترحة: اسابع 

قام الباحث بعرضها  ،بعد بناء الرؤية االستراتيجية المقترحة
من الخبراء والمختصين في مجال القيادة التربوية وإدارة  )16(على 

 التعليم العالي، وتم استطالع آرائهم حول درجة واقعية الرؤية
 .وشموليتها ووضوحها وإمكانية تطبيقها في الجامعاتالمقترحة 

 )13(ويبين الجدول  .وقد تم أخذ جميع المالحظات باالعتبار
 . جاباتهم ونسبهانتائج أراء المحكمين وتكرارات است
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  )13(جدول ال

  .الستراتيجية المقترحة وتكرار استجاباتهم ونسبهاانتائج آراء المحكمين للرؤية 

  عدد المحكمين  مجال الحكم
  منخفضة  متوسطة  مرتفعة

  (%)النسبة   التكرار  (%)النسبة   التكرار  (%) النسبة  التكرار
  درجــة واقعية الرؤية

16 

10  % 62.50  6  % 37.50 0  0.00%  
  %0.00  0 25.00 %  4 75.00 %  12  درجـة وضوح الرؤية
  %0.00  0 31.25 %  5 68.75 %  11  درجة شموليـة الرؤية

  %0.00  0 43.75 %  7 56.25 %  9  مكانية التطبيقإدرجة 

أن عدد محكمي أنموذج الرؤية  )13( يتضح من الجدول
، كما يتضح رأي المحكمين محكما )16(االستراتيجية المقترحة 

مجال واقعية الرؤية الذي جاء بدرجة مرتفعة وبنسبة  إلىبالنسبة 
كما جاء مجال وضوح الرؤية بدرجة ، )62.50 %(قدرها مئوية 

وجاء مجال شمولية ، )75.00 %(بلغت مرتفعة وبنسبة مئوية 
جاء  اوأخير ،)68.75 %(بلغت الرؤية بدرجة مرتفعة وبنسبة مئوية 

قدرها  مجال إمكانية تطبيق الرؤية بدرجة مرتفعة وبنسبة مئوية 
ة الرؤية معقولي إلىبالنظر ويمكن تفسير هذه النتيجة  .)56.25 %(

رتقاء بأداء االستراتيجية المقترحة، وإمكانية تطبيقها للنهوض واال
   .القيادات األكاديمية في الجامعات األردنية

  

  

  

  التوصيات

الدراسة، يمكن اقتراح  إليهافي ضوء النتائج التي توصلت 
  :التوصيات اآلتية

العمل على تحسين قدرة القيادات األكاديمية في مؤسسات  .1
التعليم العالي على ممارسة أبعاد القيادة الخادمة لتمكين العاملين، 

 . وخلق مناخ تنظيمي مالئم لتعزيز الرضا والوالء التنظيمي

 تفعيل معايير تتعلق بسلوك المواطنة التنظيمية ضمن تقارير .2
يمية إلشعارهم بأن سلوكهم األداء الوظيفي للقيادات األكاد

 . الطوعي موضع اهتمام وتقدير

تبني تطبيق الرؤية اإلستراتيجية المقترحة الناتجة عن هذه  .3
الدراسة في الجامعات األردنية للمساهمة في تحسين جودة األداء 

 .وتطوير العمل الجامعي
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