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الشكر والعرفان
الحمد هللا الذي بنعمته تتم الصالحات ،والصالة والسالم على النبي األمي األمين ،الذي

علمنا قيمة الشكر لمن هم أهل الفضل ،حيث قال صلى هللا عليه وسلم" :من ال يشكر الناس؛ ال
يشكر هللا" ،وبعد أن أتم هللا نعمته علي إذ أتممت هذه الدراسة العلمية ،التي أسأل هللا أن يكتب

أجرها ،وأن ينفع بها كل ذي همة ،ال أجد من الكلمات ما يفي أصحاب الحق حقهم ،وال أهل

دعاء بظهر الغيب ،وكلمات قالئل اعتمرت بها قلوبنا من الحب والتقدير،
العطاء عطاءهم ،إال
ً
فكل الشكر لألسا ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذة الكرام أ.د /نهاية عبد الهادي التلباني ،ود /محمد جودت فارس ،اللذين
لم يبخال علي بمعرفة أو سديد رأي.
وأتقدم بالشكر الخالص للجنة المناقشة ممثلة بكل من:
الدكتور الفاضل  /رامز عزمي بدير(مناقشاً داخلياً)
الدكتور الفاضل  /سليمان أحمد الطالع (مناقشاً خارجياً)
على تفضلهما بقبول مناقشة الدراسة والحكم عليها ،واثرائها بمالحظاتهما السديدة ،سائالً هللا

– عز وجل -أن يديم عليهما موفور الصحة والعافية ،وأن يجزيهما خير الجزاء.

كما أتقدم بجزيل الشكر والتقدير ألساتذتي في جامعة األزهر بغزة على ما قدموه لي ولزمالئي
من علم ومعرفة خالل مرحلة الدراسة.
كما أتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى السادة المحكمين ألداة الدراسة ،لما كان إلرشاداتهم

ونصحهم من النفع والفائدة إلثراء الرسالة ،والشكر موصول إلى السادة األفاضل العاملين في

البلديات الكبرى بمحافظات غزة لتجاوبهم في تعبئة أداة الدراسة مما أتاح لي جمع البيانات بطريقة
صحيحة وشفافة ،كما أشكر زمالئي في الدراسة الذين لم يبخلوا علي بمعرفتهم.

واذ أشكر لهم هذا الجهد على ما قدموا من عطاء مميز جعله هللا في موازين حسناتهم،
حررت هذه السطور بلسان اإلمكان ال بقلم التبيان ،سائالً المولى أن يجعلنا جميعاً من أهل
اإلحسان ،وأن يرزقني واياهم الفردوس األعلى من الجنان ،وصدق هللا إذ يقول" :هل جزاء اإلحسان

إال اإلحسان".

ت

الملخص
هدفت الدراسة إلى معرفة أثر القيادة الخادمة على فعالية فرق العمل في البلديات الكبرى

بمحافظات قطاع غزة من وجهة نظر الموظفين.

وفي سبيل تحقيق أغراض الدراسة تم االعتماد على المنهج الوصفي التحليلي ،وصممت

استبانة لجمع البيانات تكونت من ( )45فقرة باالعتماد على نماذج معيارية ودراسات سابقة ،وقد
استخدم الباحث طريقة العينة العشوائية الطبقية للحصول على عينة حجمها ( )335موظفاً مرؤوساً

من مجتمع الدارسة الذي اشتمل على ( )2,628مفردة ،حيث بلغت نسبة االسترداد (.)%92

وأظهرت الدراسة العديد من النتائج أهمها :أن درجة ممارسة المسؤولين للقيادة الخادمة

كانت متوسطة بوزن نسبي بلغ ( ،)52.60%وأن مستوى فعالية فرق العمل لدى العاملين في
البلديات محل البحث كان متوسط بوزن نسبي بلغ ( ،)52.40%وأشارت النتائج إلى وجود عالقة

طردية موجبة ذات داللة إحصائية بين ممارسة القيادة الخادمة وفعالية فرق العمل ،بينما أظهرت

أث اًر لبعض أبعاد القيادة الخادمة على فعالية فرق العمل مثل (التمكين ،والمهارات الفكرية ،ومساعدة
المرؤوسين على التطور والنجاح ،واالهتمام بالمجتمع المحلي).

وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أهمها :العمل على تنفيذ برامج تدريبية

للمسؤولين في جميع المستويات اإلدارية لتنمية مهاراتهم ومعرفتهم حول سمات القيادة الخادمة

تحت إشراف المجالس البلدية وبالشراكة مع و ازرة الحكم المحلي ،والعمل على تعزيز ثقافة العمل

ضمن فريق مما يزيد من إيمان العاملين بدور مؤسستهم في صالح المجتمع وتقديم الخدمة
األفضل له ،باإلضافة إلى نشر ثقافة التمكين التي تعزز من قدرة تنفيذ العاملين لمهامهم بثقة

تامة مما ينعكس ايجاباً على نتائج فعالية فريق العمل.

ث

Abstract
This study aimed to investigate the impact of the servant leadership on
the effectiveness of the teams from the perspective of the employees in the
major municipalities of Gaza governorates.
In order to achieve the study objectives; the researcher used the
descriptive analytical approach. A Questionnaire consisted of (45) items has
been designed to collect the primary data based on benchmarks and previous
studies. A stratified random sample with total of (335) employees obtained
from the study population, which consisted of (2,625) individuals with (92%)
response rate.
Findings: The medium level of Servant Leadership with (52.60%)
relative weight, a medium level of teams’ work effectiveness with (52.40%)
relative weight. The study concludes that there is a positive and statistically
significant correlation between exercising the servant leadership and the
effectiveness of the working teams. While the study showed that there is an
effect for some of the servant leadership dimensions on the effectiveness of
team works such as (Empowering, Conceptual skills, Helping subordinates
grow and succeed, & Creating value for community).
The study recommended to: pursue effective training programs for
all levels of management within the municipalities to develop their skills and
knowledge about the servant leadership characteristics under a supervision of
the municipalities’ councils in partnership with Ministry of local government.
In addition, promoting a working culture within a team to increases the
workers belief in their institution’s role of society goodness. Furthermore,
disseminate the culture of empowerment, which enhance the ability of
workers to perform their mandated tasks with full confidence in their
performance, which will be reflected positively on raising the performance of
working teams.
ج
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الفصل األول
اإلطار العام للدراسة
أوالً :مقدمة
ثاني ًا :الدراسة االستطالعية

ثالث ًا :مشكلة الدراسة وتساؤالتها
رابعاً :متغي ارت ونموذج الدراسة

خامساً :فرضيات الدراسة
سادساً :أهداف الدراسة
سابعاً :أهمية الدراسة

ثامن ًا :مصطلحات الدراسة

أوالً :مقدمة:

لما كانت المؤسسات الخدمية بحاجة لتطوير أدائها العام ،كان لزاماً عليها أن تُ ِ
وكل أمر
خدمة الجمهور إلى فر ٍق من العاملين والفنيين المختصين الذين يوجههم مديرون قادرون على رسم

االتجاه السليم لبوصلة العمل بما يحقق غاية المؤسسة ورسالتها ،وصوالً لحالة الرضا التي يرقبها
المجتمع المحيط .وهنا ال نقصد بالقول ذلك المدير الذي يمتد سلطته من بيروقراطية ومركزية تقتل

روح المبادأة لدى العاملين ،ناهيك عن تثبيط الدافعية نحو العمل لديهم ،فتجدهم ينفرون من العمل

ليس لنقص لديهم ،وانما لنقص أصابهم ،بفعل ممارسات من مديرين لم يأخذوا من مضمون اإلدارة
غير صفة السلطة ومعها التسلط ،وتركوا معان أكثر عمقا كالتمكين ،والخروج من عباءة المركزية

الهادمة لروح اإلبداع واالبتكار لدى العاملين في كل المستويات اإلدارية .لذا وجب على المدير في

عصرنا هذا أن يدرك أنه ما لم يكن قائد في موقعه ،فاته الكثير ،فالقائد بطبعه مل ِهم لمن يقود،
يتعلم قبل أن يدعوهم للتعلم ،ويرسم لهم خططاً تدريبية وتنموية حقيقية قابلة للتطبيق بما يعود بالنفع

عليهم ،وليست مجرد إجراء روتيني يقوم به المدير ليسد خانة ضمن مهام يؤديها عن دون رغبة

منه ،فإن وجد المرؤوسون من رئيسهم اهتماماً وتقدي اًر ،كانوا فاعلين في مؤسستهم ومجتمعهم،
يقومون بأدوارهم ،ويؤدون المهام المنوطة بهم على خير وجه في توقيتها الصحيح ،في ظل قيادة
حكيمة تعرف للعاملين قدرهم ،وال تبخسهم أشياءهم.

من هنا نجد أن البحث في موضوع القيادة واإلدارة في هذا العصر ،هو ضرورة ال بد منها،

كي يطلع المهتمون على المفاهيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم والنظريات والخصائص والمشاك ـ ـ ـ ـ ــل والمعوقات (هايل،
 ،2008ص ،)8خاصة وأن جميع األعمال والواجبات باتت بحاجة إلى إدارة ناجحة كفؤة تدرك

ُخطاها إلى أين تتجه بكل ثقة (طشطوش ،2008 ،ص.)8

وتشير دراسة حديثة إلى أن القيادة مفهوم له شعبية عارمة ،وأهمية ذات أثر على جميع أطر

التنمية في المجال الوظيفي ،إذ تشيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر اإلحصاءات التي نشرتها جمعية تنمية المواهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب

األمريكية أنه ما بين العشرين والمئة وستين بلي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون دوالر قد أنفقت في مج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال االستثمار

في تنمية وتطويـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الموظفين على صعيد تعلم وتطوير مهارات القيادة لديهم (Gigliotti and

).Ruben, 2016, p.2

وتؤكد دراسات أخرى أن موضوع القيادة بات ذو أهمية كبرى في عالم اإلدارة اليوم ،فالقيادة

اإلدارية أصبحت محور نجاح أي تنظيم ،وغالباً ما ُيعزى نجاح أو فشل التنظيم في تحقيق أهدافه
إلى مدى كفاءة قيادته من عدمها ،فالقادة في الغالب هم الذين يبادرون في تكوين العالقة مع

2

األفراد ،ويستخدمون روابط االتصال ويتحملون عبئ المحافظة على هذه العالقة بالتنمية و ِ
المراس

الحسن للسلطة المفوضة إليهم (هاوس ،2006 ،ص.)2

ومع بدايات القرن الحادي والعشرين ،بدا جلياً تباطؤ الدور التقليدي للقيادة ،وأشرقت شمس
فكر جديد ،أساسه العمل الجماعي عبر مفهوم فرق العمل ال العمل الفردي في كافة نواحي الحياة،
هذا الفكر الذي يدعم اآلخرين في مجال صنع القرار في المنظمات االقتصادية والمؤسسات التربوية

والدينية والتعليمية وغيرها ،بل ودعا إلى التخلي عن الفكر التقليدي للقيادة ،القائم على الهرمية
ٍ
أنماط من القيادة الجديدة المشجعة لفكرة فريق العمل ،والمشاركة في صنع
والسلطة المركزية ،وتبني

القرار ،واالهتمام بالمرؤوسين ،وتعزيز نموهم في ٍ
إطار أخالقي إنساني يحصل فيه أن تتزامن مرحلة
االرتقاء بالعمل المؤسسي ونوعية اإلنتاج مع االعتناء بالعاملين واالهتمام بهم

).(Spears, 1996, p.33

وحيث إن النظرة العامة لمفهوم القيادة مرتبطة بالتأثير في اآلخرين ،وأن القائد له دور منوط

به أال وهو اتخاذ الق اررات في ظل استجابة تامة من قبل التابعين ،هذا األمر الذي يفرض على
المؤسسات االعتماد على االتجاهات والمداخل المعاصرة في القيادة والتي منها القيادة الخادمة.
كان األمريكي روبرت جرينليف أول من تحدث عن مفهوم جديد في علم اإلدارة ،أطلق عليه

في حينه مصطلح القيادة الخادمة ،والتي يقصد بها أن يكون األتباع هم محور اهتمام وتركيز
القائد ،حيث إن القائد الخادم يقدم مصالح أتباعه على رغباته ،ويهتم بهم ،ويمكنهم ،ويمدهم بما

يحتاجونه من سبل الدعم اللوجستي في سبيل الوصول بهم ألعلى مراتب استثمار طاقاتهم بما يعود

بالنفع عليهم وعلى منظماتهم التي يعملون بها وعلى مجتمعاتهم التي ينتمون إليها ويحيون فيها
(النشاش ،2013 ،ص.)347
وما ألهم جرينليف ( )Greenleaf Rبفكرة القيادة الخادمة هو ما قرأه في رواية "رحلة إلى

الشرق" للكاتب هيرمان هيس ( )Hermann Hessفي ستينات القرن المنصرم ،حيث ذكر األخير
في روايته قصة مجموعة من األصحاب المسافرين يرافقهم خادم ،يقوم بأعمال بسيطة لهم ،لكن

هذا الخادم كان صاحب أثر رائع على الجميع ،وكان لشخصيته الجميلة األثر غير العادي عليهم

لدرجة أنه ما إن يبتعد عنهم ،فإنهم يتشتتون في غيابه ،هذه القصة جعلت جرينليف يعيد النظر
في مفهوم القيادة ومدلوالتها ،وما هي سمات القائد المرتقب ،وكتب في ذلك مجموعة من المقاالت

أثمرت بمفهوم جديد في علم اإلدارة ،عرفه الحقا تحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت اسم :القائد الخادم (Spears, 2005,
).p.2

إن القيادة الخادمة تشجع األفراد على إحداث توازن في حياتهم ،في ظل كونهم قادة ،وفي

ذات الوقت يقومون بخدمة اآلخرين ،فالفكرة قائمة على أن األولوية لدى القائد الخادم هي خدمة
3

األفراد التاب عين مع تشجيعهم على استثمار المواقف والفرص التي تتيح لهم أن يكونوا قادة فيما

بعد ،فالغاية من وراء مفهوم القيادة الخادمة هي تحسين مستوى حياة األفراد التابعين ،والذين بدورهم

سيعُلون من مستوى المنظمات التي يعملون لديها ).(Spears, 2005, p.6
ُ

من هنا جاءت هذه الدراسة لتبحث في أثر القيادة الخادمة وعالقتها بفعالية فرق العمل

بالبلديات الكبرى في محافظات غزة وهي (خان يونس ،دير البلح ،رفح ،غزة).
ثانياً :الدراسة االستطالعية:

أجرى الباحث دراسة استطالعية حول مدى فعالية فرق العمل في البلديات الخمس الكبرى

(جباليا ،خان يونس ،دير البلح ،رفح ،غزة) ،حيث وزع ( )50استبانة لقياس فعالية فرق العمل
بالتساوي على البلديات ،وكان المسترد منها ( )35استبانة ،خالل الفترة ما بين  24حتى  28من

سبتمبر للعام .2016
جدول رقم ( :)1.1عدد استبانات الدراسة االستطالعية الموزعة والمستردة
م.

البلدية

االستبانات المرسلة

االستبانات المستردة

.1

جباليا

10

5

.2

خان يونس

10

9

.3

دير البلح

10

7

.4

رفح

10

5

.5

غزة

10

9

50

35

المجموع

وقد احتوت االستبانة االستطالعية على عدد ( )18فقرة لبيان واقع فعالية فرق العمل ،وقد
كانت النتائج على النحو المبين في الملحق رقم (:)5
وقد أظهرت نتائج الدراسة االستطالعية مجموعة من المؤشرات حسب ما يلي:
أ.

أن فعالية فرق العمل في عينة الدراسة االستطالعية كانت بدرجة متوسطة ،وشمل المجتمع
البلديات الخمس الكبرى في محافظات غزة وبلغ الوزن النسبي لفعالية فرق العمل (.)55.8%

ب .أن أضعف الفقرات كانت الفقرة ( ،)4والتي تنص على "يتم توفير كافة الموارد التي يحتاجها
الفريق" ،بوزن نسبي ( ،)44.4%تليها الفقرة ( ،)15التي تنص على "الق اررات الصادرة عن
اجتماعات فريق العمل غالبا ما يتم تطبيقها" ،بوزن نسبي (.)45%
4

ت .أن أقوى الفقرات كانت الفقرة ( ،)15والتي تنص على "يظهر فريق العمل مستوى عاليا من
التعاون مع اإلدارة العليا" ،بوزن نسبي (.)64%

وقد اتضح من الدراسة االستطالعية أن هناك ضعف في مستوى فعالية فرق العمل داخل

البلديات محل الدراسة ،باإلضافة لوجود بعض نقاط القوة التي يمكن استثمارها بهدف تدعيم وتحسين

فعالية فرق العمل في البلديات ،حيث يمكن من خالل وجود قيادة خادمة تتبنى توجهات التحسين،
القيام بتلك األدوار ،وهذا ما دفع الباحث لصياغة مشكلة البحث وتحديدها بهدف الوصول لحلول

لها عبر تحليل العقبات المعيقة لطريق فعالية فرق العمل.
ثالثاً :مشكلة الدراسة وتساؤالتها:

لما كانت مسألة نكران الذات أم اًر جوهرياً في ظل مفهوم العمل الجماعي الفاعل ،كان

لزاماً على كل قائد مسؤول في منظمته أن يقدم مصالح المرؤوسين المشروعة على رغباته في حب

السيطرة التي تَحول دون حصول المرؤوسين على جزء يسير من حقوقهم التي تنمي بذور اليقظة
والتنبه فيهم لما فيه صالح المنظمة التي يعملون لديها ،يقول في ذلك صاحب نظرية القيادة الخادمة
روبرت جرينليف" :إن تجاوز المصالح الذاتية للفرد ،يعتبر أحد أهم خصائص القائد الخادم"

).(Dierendonck, 2011, p.1230
إن جل تركيز القيادة منصب على رؤية المنظمة ومستقبلها بتفعيل دور فرق العمل عبر

التحفيز وغيره من سبل دعم تجعل المرؤوسين يبذلون أقصى طاقاتهم في سبيل استمرار المنظمة
ونموها وبقائها ،بعكس الدور اإلداري التقليدي المنصب على توفير األنظمة والعمليات الروتينية

الالزمة إلدارة العمليات بشكل يومي عبر إجراءات متسلسلة قد يشوبها بعض الخطأ إذا ما مارس
العاملون اإلجراءات فقط للتخلص من تكدس الملفات والعمليات المطلوب منهم تنفيذها لغياب روح
الفريق الداعمة لسير العمليات في االتجاه الصحيح ،من هنا يمكن القول أن القيادة واإلدارة أمران

ال بد من توافرهما في أي منظمة ترقب طريق التطور والنجاح.

وقد أشارت العديد مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن الدراسات األجنبية مثـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل )،(Spears, 2010

(Bosco

)، (Barbuto and Hayden, 2011) ،(Dierndonck, 2011) ،and Melchar, 2010
) ،(Govender and Krog, 2015) ،(Engelbrecht and Mahembe, 2014إلى أن
للقيادة الخادمة دورها الجلي في تحسين مستوى العمليات وزيادة فعالية األداء المؤسسي ،من خالل
تفاعل مجموعة من األدوار ،كااللتزام بتطوير ونمو المرؤوسين ،إقناع اآلخرين والتأثير فيهم،

اإلحساس بروح الفريق في ظل العمل الجماعي ،اإليثار بتقديم مصالح المرؤوسين على رغبات
القائد ،الحكمة في التعامل مع اآلخرين ،الوعي واإلدراك والمساعدة في فهم القضايا المحتوية على
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األخالقيات والقيم ،االستماع واإلنصات آلراء ومقترحات المرؤوسين ،التبصر وقدرة القائد على
ِ
مجتمعين ،وصوالً لبناء مجتمع تسوده روح المبادأة
إيصال رؤية المنظمة للعاملين بهدف تحقيقها
والعطاء.

وجود ضعف في مستوى فعالية
وكما اتضح من الدراسة االستطالعية التي أجراها الباحث
َ
فرق العمل داخل البلديات محل الدراسة حيث بلغ الوزن النسبي لفعالية فرق العمل في البلديات
ِ
ضعف فعالية فرق العمل في تلك البلديات ،باإلضافة
مؤشر على
محل البحث ( ،)55.8%وهذا
ٌ
لوجود بعض نقاط القوة التي يمكن استثمارها بهدف تدعيم وتحسين فعالية فرق العمل في البلديات،
حيث يمكن من خالل وجود قيادة خادمة تتبنى توجهات التحسين ،القيام بتلك األدوار ،وهذا ما دفع

الباحث لصياغة مشكلة البحث وتحديدها بهدف الوصول لحلول لها عبر تحليل العقبات المعيقة
َ
لطريق فعالية فرق العمل.
ومن خالل عمل الباحث في إحدى البلديات الكبرى بمحافظات غزة وهي بلدية خان يونس
والتي تعتبر ثاني ُكبريات البلديات بمحافظات غزة ومالحظته عن كثب لما يعانيه بعض العاملين
في هذه المؤسسة من ضغوط العمل ،والجهد المبذول من ِقبلهم لتحقيق األهداف المهيكلة وغير
المهيكلة ،وما يترتب على ذلك من صراعات وتناقضات في التوجيه تفقدهم تركيزهم ،وتخرجهم عن

طورهم ،وتفقدهم لب الغاية من عملهم في مؤسسة خدمية كبرى لغياب الدور الفاعل للقيادة الذي

طموح في ظل رسالتها،
إن مورس كما ينبغي له؛ فستتحقق من ورائه غايات المؤسسة ورؤيتها ال َ
كل ذلك في إطار تفاعل تام من قبل العاملين ،وأصبح ملموساً اليوم بما ال يدع مجاال للشك أن
تدعيم فرق العمل في هذه المؤسسات الخدمية الكبرى يتطلب وجود قيادة خادمة تهتم بحاجات

المرؤوسين أوالً ،وتعزز مهارات حل المشكالت لديهم ،وتمارس الحكمة معهم ،وتمارس السلطة
معهم بنمط أخالقي ،كل ذلك من أجل الرقي بالمؤسسة وتعزيز دورها المجتمعي ،ال لهدمها بجعل

العاملين فيها حانقين عليها لغياب ممارسات قيادية في التعامل مع العاملين.

إضافة لذلك تم استعراض دراسات سابقة تؤكد على الحاجة لقيادة خادمة من أجل فرق عمل
فاعلة ،وبينت خصائص ال بد من توفرها في القائ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـد الخادم كتقدير اآلخرين وحسن معاملتهم
).(Irving, 2005

في الحين ذاته تم استطالع دراسات فلسطينية حول فعالية فرق العمل ونجاحها في تحقيق
المطلوب منها دراسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة (أبو جربوع ،)2014 ،على و ازرة االقتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاد الوطني في

المحافظات الجنوبية ،دراسة (حميد ،)2016 ،على و ازرة الداخلية في المحافظات الجنوبية -

الشق المدني -أظهرت وجود ضعف في فعالية فرق العمل في المنظمات محل البحث ،تعزى
لضعف التمكين اإلداري تارة ،ولعدم اهتمام اإلدارة العليا في المنظمات المبحوثة تارة أخرى،
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والو ازرات الحكومية التي أجريت عليها الدراسة تشابه في واقعها و ازرة الحكم المحلي ومؤسساتها

العاملة وهي البلديات.

وعليه تسعى الدراسة الحالية إلى التعرف على أثر ممارسة مفاهيم القيادة الخادمة من قبل

المسؤولين في البلديات الخمس الكبرى بمحافظات غزة ،بهدف تحقيق أقصى استفادة ممكنة من

النتائج التي سوف تتوصل إليها هذه الدراسة الحقاً ،وذلك من خالل اإلجابة على السؤال الرئيس

التالي:

فعالية فرق العمل في البلديات الكبرى بمحافظات غزة من
ما أثر القيادة الخادمة على ّ
وجهة نظر الموظفين؟
ويتفرع من السؤال الرئيس ،التساؤالت اآلتية:
 .1ما واقع ممارسات القيادة الخادمة في البلديات الكبرى بمحافظات غزة من وجهة نظر
الموظفين؟

 .2ما واقع فعالية فرق العمل في البلديات الكبرى بمحافظات غزة من وجهة نظر الموظفين؟

 .3هل توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≥0.05بين أبعاد القيادة

الخادمة ومستوى فعالية فرق العمل في البلديات الكبرى بمحافظات غزة من وجهة نظر

الموظفين؟

 .4هل يوجد أثر للقيادة الخادمة على فعالية فرق العمل في البلديات الكبرى بمحافظات غزة
من وجهة نظر الموظفين؟

 .5هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≥0.05بين استجابات
المبحوثين تعزى للمتغيرات التالية( :الجنس ،العمر ،المؤهل العلمي ،المسمى الوظيفي،

سنوات الخدمة) حول القيادة الخادمة في البلديات الكبرى بمحافظات غزة من وجهة نظر

الموظفين؟

 .6هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≥0.05بين استجابات

المبحوثين تعزى للمتغيرات التالية( :الجنس ،العمر ،المؤهل العلمي ،المسمى الوظيفي،
سنوات الخدمة) حول فعالية فرق العمل في البلديات الكبرى بمحافظات غزة من وجهة
نظر الموظفين؟
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رابعاً :متغيرات ونموذج الدراسة:
 .1المتغير المستقل:
القيادة الخادمة ،وينبث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـق من المتغي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر المستقل متغيرات فرعيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وهي التالي:
)(Liden et al., 2008
أ .االهتمام بالمرؤوسين.
ب .التصرف بأخالق.
ت .التمكين.

ث .المعالجة العاطفية.
ج .المهارات الفكرية.

ح .مساعدة المرؤوسين على التطور والنجاح.
خ .االهتمام بالمجتمع المحلي.

 .2المتغير التابع :فعالية فرق العمل باالعتماد على (حميد ،)2016،و(أبو جربوع.)2014،
 .3المتغيرات الديموغرافية والتنظيمية( :الجنس ،العمر ،المؤهل العلمي ،المسمى الوظيفي ،سنوات الخدمة).
المتغيرات الديموغرافية والتنظيمية (الجنس ،العمر ،المؤهل العلمي ،المسمى الوظيفي ،سنوات
الخدمة)

المتغير المستقل

المتغير التابع

القي ــادة الخادمــة
االهتمام بالمرؤوسين
التصرف بأخالق
التمكين

فعالية فرق العمل

المعالجة العاطفية
المهارات الفكرية
مساعدة المرؤوسين على التطور والنجاح
االهتمام بالمجتمع المحلي
شكل رقم ( :)1.1نموذج الدراسة
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خامساً :فرضيات الدراسة:

الفرضية الرئيسة األولى:

توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≥0.05بين القيادة الخادمة وفعالية

فرق العمل في البلديات الكبرى بمحافظات غزة من وجهة نظر الموظفين.
ويتفرع عنها الفرضيات الفرعية التالية:

 .1توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≥0.05بين االهتمام بالمرؤوسين
وفعالية فرق العمل في البلديات الكبرى بمحافظات غزة من وجهة نظر الموظفين.

 .2توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≥0.05بين التصرف بأخالق وفعالية
فرق العمل في البلديات الكبرى بمحافظات غزة من وجهة نظر الموظفين.

 .3توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≥0.05بين التمكين وفعالية فرق
العمل في البلديات الكبرى بمحافظات غزة من وجهة نظر الموظفين.

 .4توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≥0.05بين المعالجة العاطفية وفعالية
فرق العمل في البلديات الكبرى بمحافظات غزة من وجهة نظر الموظفين.

 .5توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≥0.05بين المهارات الفكرية وفعالية
فرق العمل في البلديات الكبرى بمحافظات غزة من وجهة نظر الموظفين.

 .6توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≥0.05بين مساعدة المرؤوسين على

التطور والنجاح وفعالية فرق العمل في البلديات الكبرى بمحافظات غزة من وجهة نظر

الموظفين.

 .7توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≥0.05بين االهتمام بالمجتمع المحلي

وفعالية فرق العمل في البلديات الكبرى بمحافظات غزة من وجهة نظر الموظفين.
الفرضية الرئيسة الثانية:

يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≥0.05للقيادة الخادمة (االهتمام

بالمرؤوسين ،التصرف بأخالق ،التمكين ،المعالجة العاطفية ،المهارات الفكرية ،مساعدة المرؤوسين

على التطور والنجاح ،االهتمام بالمجتمع المحلي) على فعالية فرق العمل في البلديات الكبرى
بمحافظات غزة من وجهة نظر الموظفين.
الفرضية الرئيسة الثالثة:
توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≥0.05بين متوسطات استجابات

المبحوثين حول القيادة الخادمة في البلديات الكبرى بمحافظات غزة تعزى للمتغيرات التالية:
(الجنس ،العمر ،المؤهل العلمي ،المسمى الوظيفي ،سنوات الخدمة) من وجهة نظر الموظفين.
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الفرضية الرئيسة الرابعة:
توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≥0.05بين متوسطات استجابات

المبحوثين حول فعالية فرق العمل في البلديات الكبرى بمحافظات تعزى للمتغي ارت التالية( :الجنس،
العمر ،المؤهل العلمي ،المسمى الوظيفي ،سنوات الخدمة) من وجهة نظر الموظفين.
سادساً :أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة بشكل رئيس إلى الكشف عن أثر القيادة الخادمة (االهتمام بالمرؤوسين،

التصرف بأخالق ،التمكين ،المعالجة العاطفية ،المهارات الفكرية ،مساعدة المرؤوسين على التطور

والنجاح ،االهتمام بالمجتمع المحلي) على فعالية فرق العمل في البلديات الكبرى بمحافظات غزة

من وجهة نظر الموظفين ،باإلضافة إلى مجموعة من األهداف األخرى تتمثل في التالي:

 .1الكشف عن واقع ممارسة القيادة الخادمة لدى المديرين في البلديات الكبرى بمحافظات غزة
من وجهة نظر الموظفين.

 .2التعرف على مستوى فعالية فرق العمل في البلديات الكبرى بمحافظات غزة من وجهة نظر
الموظفين.

 .3التعرف على العالقة بين القيادة الخادمة وفعالية فرق العمل في البلديات الكبرى بمحافظات
غزة من وجهة نظر الموظفين.

 .4التعرف على أثر القيادة الخادمة بأبعادها على فعالية فرق العمل في البلديات الكبرى
بمحافظات غزة من وجهة نظر الموظفين.

 .5التعرف على الفروق في متوسطات استجابات المبحوثين حول القيادة الخادمة تعزى
للمتغيرات التالية( :الجنس ،العمر ،المؤهل العلمي ،المسمى الوظيفي ،سنوات الخدمة).

 .6التعرف على الفروق في متوسطات استجابات المبحوثين حول فعالية فرق العمل تعزى
للمتغيرات التالية( :الجنس ،العمر ،المؤهل العلمي ،المسمى الوظيفي ،سنوات الخدمة).

 .7الوصول إلى مجموعة من التوصيات التي تعزز من القيادة الخادمة وتزيد من فعالية فرق
العمل في البلديات الكبرى بمحافظات غزة من وجهة نظر الموظفين.

سابعاً :أهمية الدراسة:
تستمد هذه الدراسة أهميتها من كونها تبحث في موضوع االستثمار األكثر أهمية ألي

مؤسسة ،أال وهو االستثمار في المورد البشري ،وخصوصاً أولئك الذين لهم تأثير على العاملين في

أروقة المؤسسة ،وما كان هذا التأثير ليأتي إال من خالل قائد مل ِهم ،دائم اإليجابية في التعامل مع
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العمل على النهوض بها ،ما يز ُيد من فاعليتهم ويعود
مرؤوسيه ،وينمي فيهم بذور حب المؤسسة ،و َ
بالنفع الكبير على المنظمة واألفراد العاملين والمجتمع المحيط في آن واحد.
وفي ضوء ما تقدم يمكننا تحديد أهمية الدراسة فيما يلي:
 .1األهمية العلمية:

أ .الدراسة تشكل إطا اًر منهجياً معرفياً يمكن للباحثين الرجوع واالستناد إليه عند إجراء
الدراسات المتعلقة بالموضوع مستقبالً.

ب .ندرة الدراسات على المستوى المحلي واإلقليمي التي تناولت موضوع القيادة الخادمة
وأثرها في فعالية فرق العمل ،مما يضفي للدراسة أهمية أخرى بإثرائها المكتبة العربية

بدراسة في هذا المجال.

ت .تشكل الدراسة اإلطار المعرفي الخاص بالقيادة الخادمة وأثرها على فعالية فرق العمل،

وتبين مدى أهمية القيادة الخادمة كأسلوب إداري له فلسفته الخاصة في زيادة فعالية

فرق العمل.

 .2األهمية العملية (التطبيقية):

أ .بيان أهمية القيادة الخادمة وفرق العمل في الواقع التنظيمي للبلديات الكبرى في
محافظات غزة.

ب .إسهام هذه الدراسة في زيادة الحصيلة المعرفية من خالل النتائج التي تلقي الضوء

على مستوى ممارسة القيادة الخادمة ومستوى فعالية فرق العمل في البلديات الكبرى

محل الدراسة.

ت .ستسهم هذه الدراسة في تقديم دراسة مستوفاة حول تحديد أثر أبعاد القيادة الخادمة

على مستوى فعالية فرق العمل لدى العاملين البلديات الكبرى بمحافظات غزة ،مما
يفيد المسؤولين في إدارة البلديات على وضع خطط فعالة يتم بموجبها استثمار الموارد

البشرية بأفضل صورة بما يحقق الغاية من وجود هذه البلديات وما يعمل على تطوير

وتحسين الخدمات المقدمة للمجتمع.

ث .الخروج ببعض التوصيات التي من شأنها أن تكون رافداً للمسؤولين في مستوى اإلدارة
العليا الستثمار الجوانب اإليجابية في القيادة الخادمة بما يحقق فعالية فرق العمل في

البلديات.
 .3األهمية للباحث:

أ .زيادة المعرفة عند الباحث في مجال البحث.

ب .خوض تجربة دراسة مشكلة وايجاد الحلول المناسبة لها في إطار علمي.
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ت .القدرة على إيجاد أفضل المصادر للبيانات.

ث .الحصول على درجة الماجستير في إدارة األعمال.
ج .اإلسهام في االرتقاء الوظيفي للباحث في عمله.

 .4األهمية للمجتمع:

تعتبر البلديات الخمس (جباليا ،خان يونس ،دير البلح ،رفح ،غزة) هي الكبرى في

محافظات غزة ،لذا فإن تطبيق فكر القيادة الخادمة فيها سيسهم في تحسين مستوى الخدمات

للمجتمعات المحلية عبر زيادة فعالية فرق العمل بما ينعكس بشكل إيجابي على المجتمع الغزي
بشكل خاص ،وألن األفكار تتكامل فلدى الباحث أمل أن يصبح فكر القيادة الخادمة هو الفكر

الذي يسود مجتمعنا الفلسطيني كله في سبيل االرتقاء باإلنسان الفلسطيني وليس فقط حبس األفكار

داخل جدران المؤسسات وبين طيات الكتب.
ثامناً :مصطلحات الدراسة:

ترتكز الدراسة على المصطلحات التالية:
 .1القيادة الخادمة:

تعرف القيادة الخادمة بأنها :عملية مركبة من الفهم والممارسة لنمط قيادي تُقدم فيه مصلحة

المرؤوسين على رغبات ومصالح القائد ،بهدف االرتقاء بالمرؤوسين وتنميتهم ،إضافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة

إلع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـالء روح العمل الجماعي فيهم ،كما أنها تشرك المرؤوسين في القوة والمكانـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة ،بهدف
تحقيق مصلحة مشتركة لكل م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن المرؤوس والمنظم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة في كل مستوياتها (Laub, 2004,

) p.8مستوياتها .كما عرفها ( (Serrat, 2009, p.3بأنها "أسلوب القيادة الذي يدمج الخدمة
المتفانية واألخالقية لألتباع وتمكين األتباع من المشاركة في نموهم وتطورهم كأفراد وكأعضاء في

المجموعة" ،كما عرفها مركز جرينليف بأنها فلسفة ومجموعة من الممارسات التي تثري حياة
األفراد ،وتعمل على بناء منظمات أفضل مما يؤدي إلى خلق عالم أكثر عدالً وعناية باألفراد

).(Greenleaf Center, 2017

في حين تناولها البعض اآلخر من كونها مفهوماً يعبر عن إيمان القائد بأهمية خدمة

اآلخرين وتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم ،وتوفير البيئة المالئمة من أجل تطوير وتحسين مها ارت
اآلخرين حتى يتمكنوا على المدى البعيد من العمل باستقاللية في موقف أو ظرف معين من أجل
تطوير المنظمة التي ينتمون إليها (رومانسكي ،2010 ،ص.)6

ويعرف الباحث القيادة الخادمة إجرائياً بأنها :اتجاه حديث في القيادة يعتمد على استخدام

السلطة بنزاهة لتحقيق المصلحة العامة من خالل االهتمام بالمرؤوسين ،والتصرف بأخالق،
12

واالهتمام بالتمكين ،والمعالجة العاطفية ،وتنمية المهارات الفكرية ،والسعي الجاد لمساعدة

المرؤوسين على التطور والنجاح في البلديات الكبرى بمحافظات غزة.

وينبثق عن القيادة الخادمة عدة أبعاد كما بينها ) (Liden et al., 2008, p.162في بحثهم
التطبيقي على القيادة الخادمة هي:
 االهتمام بالمرؤوسين:وتعني "إعطاء األولوية إلشباع حاجات العمل لدى المرؤوسين ،والتوقف عن االهتمام

بالمصالح الشخصية ،ومساعدة المرؤوسين على حل المشاكل التي تواجههم أثناء العمل" (Liden

).et al., 2008, p.162

ويعرفه الباحث إجرائياً بأنه "إعطاء األولوية من قبل المديرين للموظفين العاملين في البلديات

الكبرى بمحافظات غزة والتوقف عن االهتمام بمصالحهم الشخصية".
 -التصرف بأخالق:

وتعني "التفاعل بانفتاح وعدل وصدق مع المرؤوسين" ).(Liden et al., 2008, p.162
ويعرفه الباحث إجرائياً "صدق تعامل المديرين مع الموظفين العاملين ببلديات محافظات غزة

الكبرى".

 التمكين:ويعني "تشجيع المرؤوسين والتيسير لهم للقيام بتحديد المشاكل وحلها وتحديد متى وكيف

تنجز المهام ،بمعنى آخر تفويض الصالحيات والمسؤوليات" ).(Liden et al., 2008, p.162

ويعرفه الباحث إجرائياً بأنه "تفويض الصالحيات والمسؤوليات من قبل المديرين للموظفين

العاملين في بلديات محافظات غزة الكبرى".
 -المعالجة العاطفية:

وتعني "االهتمام بالرعاية والسعادة الشخصية الذاتيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة للمرؤوسين في أماكن العمل"
).(Liden et al., 2008, p.162
ويعرفها الباحث إجرائياً بأنها "رعاية كرامة الموظفين العاملين في بلديات محافظات غزة

الكبرى من قبل مديريهم".
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 المهارات الفكرية:وتعني "مدى قدرة المدير في العمل على تقديم حلول مبتكرة وخالقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة لمشكالت قائم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة"

).(Liden et al., 2008, p.162

ٍ
لحدود دنيا من المعرفة في مجال عملهم ،ال
ويعرفها الباحث إجرائياً بأنها "امتالك المديرين

تقل عن المعرفة الموجودة لدى الموظفين أنفسهم ،كي يسهل على المديرين توجيه موظفيهم بما

يحقق أهداف البلديات الكبرى بمحافظات غزة".

 مساعدة المرؤوسين على التطور والنجاح:وتعني "االهتمام الحقيقي بتطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـور المرؤوسين في العمل وتنميتهم وتوجيههم

بإخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـالص" ).(Liden et al., 2008, p.162

ويعرفها الباحث إجرائياً بأنها "االهتمام الحقيقي من قبل المديرين بتطور المرؤوسين وتنميتهم

وتوجيههم بإخالص في بلديات محافظات غزة الكبرى".
 -االهتمام بالمجتمع المحلي:

وتعني "االهتمام الواعي والحقيقي بمساعدة المجتمع" ).(Liden et al., 2008, p.162
ويعرفها الباحث إجرائياً بأنها "مدى إدراك المديرين لدور المجتمع في تحقيق التنمية المتكاملة

عبر الشراكة مع المجتمع المحلي في وضع الخطط االستراتيجية للبلديات في ظل المساءلة

المجتمعية".

فعالية فرق العمل:
ّ .2
يعرفها العطوي ( ،2005ص )63بأنها "تتمثل بمخرجات إنتاج المجموعة المساهمة
في تنمية أعضاء المجموعة والدرجة التي فيها آلية العمل تزيد من قابلية أعضاء المجموعة للعمل

سوياً في المستقبل" .ويعرفها عبدالغني ( ،2007ص )3بأنها "مجموعة من األفراد يتميزون بوجود

مهارات متكاملة فيما بينهم تجمعهم أهداف مشتركة وغرض واحد ،باإلضافة إلى وجود مدخل

مشترك للعمل فيما بينهم" .في حين عرفها إبراهيم ( ،2014ص )12بأنها "عدد من األفراد َيولدون
تداؤب إيجابي من خالل تنسيق الجهود فيما بينهم لتحقيق أداء متميز أكبر من مجموع المدخالت

الفردية" .وعرفها الشلبي ( ،2013ص )495بأنها "قدرة الفريق على إنجاز المهام المطلوبة منه

بنجاح بشكل جماعي مع مراعاة أن فاعلية فرق العمل تتأثر بطبيعة المهام المطلوبة منه" .كما

عرفت بأنها "تحقيق أهداف الفريق وغاياته من خالل تنسيق جهود ونشاطات وأهداف الفريق الواحد"
).(Irving, 2005, p.10
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ويعرف الباحث فعالية فرق العمل إجرائياً بأنها :تحقيق أهداف الفريق المعلنة والمحددة والقابلة

للقياس والتحقيق والواقعية والموقوتة من خالل تنسيق جهود ونشاطات وأهداف الفريق الواحد في

البلديات الكبرى بمحافظات غزة.

 .3البلديات الكبرى في محافظات غزة:

تعرف البلدية في الفصل األول من القانون األساسي التونسي للبلديـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـات بأنها "جماعة

محلية تتمتع بالشخصية المدنية واالستقالل المالي وهي مكلفة بالتصرف في الشؤون المحلية بما
يحقق التنمية والنهوض للدول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـق التوجهات الوطنية االقتصادية واالجتماعيـ ـ ـ ـة والثقافية"

(موقع بوابة مركز التكوين ودعم الالمركزية في تونس.)2017 ،

فيما عرفها قانون الهيئات المحلية الفلسطينية رقم ( )1لسنـ ـ  1997ــة بأنها "وحدة الحكم

المحلي في نطاق جغرافي واداري معين".

وتعرف أيضاً على أنها شخصية اعتبارية ذات استقالل مالي تحدد وظائفها وسلطاتها
بمقتضى أحكام القانون ،ويتولى إدارتها مجلس يحدد عدد أعضائه وفقاً لنظام َيصدر عن الوزير-

وزير الحكم المحلي -ويصادق عليه مجلس الوزراء وينتخب رئيسه وأعضاؤه انتخاباً ح اًر ومباش اًر
وفقاً ألحكام قانون االنتخابات (ديوان الفتوى والتشريع.)1997 ،
ويعرف الباحث البلديات الكبرى إجرائياً في محافظات غزة بأنها" :البلديات التي تقدم خدماتها

ألكبر عدد من سكان محافظات غزة ،إضافة الستحواذها على مساحات نفوذ كبيرة من أراضي
محافظات غزة ،مع زيادة ملحوظة في عدد موظفيها مقارنة بباقي البلديات العاملة في محافظات

غزة ،وهذه البلديات هي :جباليا ،خان يونس ،دير البلح ،رفح ،غزة ،وذلك استناداً للمعلومات المقيدة

لدى و ازرة الحكم المحلي الفلسطيني وصندوق تطوير ودعم واقراض البلديات وبيانات برنامج األمم

المتحدة اإلنمائي.
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الفصل الثاني
اإلطــــــــار النظــــــــــــــــري
المبحث األول :القيادة الخادمة
فعالية فرق العمل
المبحث الثانيّ :
المبحث الثالث :البلديات الكبرى في محافظات غزة

المبحث األول :القيادة الخادمة
مقدمة:
ُيعتبر موضوع القيادة في الوقت المعاصر من القضايا الرئيسة التي تهتم بها المؤسسات
والدول قاطبة ،كما أن أمر القيادة أصبح يشهد تطو اًر سريعاً على صعيد كونه علم دراسي له أصول
أو على صعيد الممارسة التطبيقية للقيادة في كافة مناحي الحياة ،حيث نما مفهوم القيادة على

مدار التاريخ البشري ،وظهرت للقيادة أنماط ،كما كان للقادة أنفسهم سمات تنجلي عليهم من خالل

النمط القيادي الذي يتبنون فلسفته الفكرية.

الكتاب في مجال القيادة إلى أن االهتمام بالقيادة في منظمات األعمال قد
وتشير الدراسات و ُ

تزايد بشكل متسارع في العقود األخيرة ،وذلك بسبب التحديات التي تشهدها هذه المنظمات ،إضافة

للمنافسة الشديدة في مجال العمل ،مع تزايد المشكالت التنظيمية واإلدارية ،كل ذلك ُيحتم على
المنظمات كي تضمن نجاحها واستم ارريتها بفعالية تحقق لها النمو والتطور أن ترتكز في تسيير

أمورها على قيادة رشيدة (حريم ،2010 ،ص.)215

لذلك وجد الباحثون وطلبة العلم طريقاً لهم يسلكوه في سبيل سبر غور مفاهيم وأنماط القيادة

بهدف التطوير والتحسين ،وأصلوا لذلك ووضعوا نظريات وبنوا نماذج كانت األساس الذي انطلق

منه قادة المنظمات بل والدول نحو تحقيق أهدافهم قريبة وبعيدة المدى ،كما كان لدراسة العلوم

اإلنسانية في المجال اإلداري حظ وافر من خالل الربط بين القيادة بأنماطها المختلفة وأبعاد إدارية
أخرى.
ولقد تعددت تعريفات الباحثين في العلوم اإلدارية لمصطلح القيادة تبعاً لتنوع الدراسات التي

تناولته ،فمنهم من تناول القيادة من خالل السمات الشخصية للقائد ،ومنهم من تناولها في ضوء
استخدام القائد للسلطة (معشر ،2014 ،ص.)15
أوالً :القيادة الخادمة نظرة تاريخية:
لقد سطعت شمس القيادة الخادمة أول مرة بداية السبعينات من القرن الماضي في مقالة

كانت النواة لفكر القيادة الخادمة بعد أن سطرها الكاتب روبرت جرينليف في العام ( )1970بعنوان

خادما" ،وقد استوحى جرينليف الذي أسس مرك ًاز للقيادة الخادمة فيما بعد الفكرة األساس
"القائد
ً
لمفهوم القيادة الخادمة من أحداث رواية لألديب األلماني هيرمان هيس عنوانها "الرحلة إلى الشرق"
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كتبها األخير في العام (1956م) .وتدور أحداث الرواية حول مجموعة من الرجال تم اختيارهم

لرحلة دينية يصحبهم فيها خادم ُيدعى ليو( ،)Leoوظيفته االعتناء بتلك المجموعة ،والسهر على
راحتها ،وتشير األحداث إلى الرحلة سارت على خير وجه أريد لها حتى اختفاء الخادم ليو ،فتبدلت

من بعده حال المجموعة المسافرة إلى فوضى عارمة ما دفعهم إللغاء رحلتهم ،ويذكر راوي األحداث
ً
وهو من بين الذين ُقِدر لهم أن يكونوا في تلك المجموعة حال تكوينها أنه التقى من بعد سنوات

الخادم ليو ،وذهب به إلى رجل الدين الذي نظم رحلتهم أول مرة ،واكتشف هذا الرجل أن
قضت
َ
ليو كان كبير رجال الدين ،ومرشدهم الروح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ،وله من المكانة والسؤدد بين رجال الدين ما
يجعله قائدهم ،وليس مجرد خادم عادي كبقية الخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدم ،بل هو قائـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـد عظيم آثر إال أن

يكون خادم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاً بالمعنى الحرف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي لتحقيق أهداف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه التي يدعو إليها (Greenleaf, 2008,

).pp.2-3

من بين أحداث تلك الرواية صاغ جرينليف ( )Greenleafالكثير من الدروس حول دور

القائد ،وبمرور الوقت تطورت هذه الدروس حول مفهومه للقيادة الخادمة ،خصوصاً أنه لم يقدم لها
تعريفاً كامالً ،وعوضاً عن ذلك قدم اقتراحاً مفاده أن "القائد الخادم هو خادم أوالً" ،وهذا التعريف

الذي صاغه جرينليف ترك الباب مفتوحاً على مصراعيه للباحثين لسبر غور بحر القيادة الخادمة
والبحث عن إجابات لألسئلة الكثيرة ذات العالقة بها ).(Reinkie, 2004, pp.30-57

ِ
متساوين ،ال يحتل مرك اًز بؤرياً بينهم ،ويوفر لهم الدعم
فالقائد الخادم يرى نفسه قائداً بين
والموارد وكافة اإلمكانيات دون توقع الشكر منهم أو حتى التقدير ،وال شك أن سلوكياته الخدمية

تلك صوب مجموعته تُظهر دوره المحوري والمركزي لنجاحها فتدفع به نحو مركـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـز القيادة،
وهو بذلك يتولى مركـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـز القيادة استجابة إللحاح مجموعته وحاجتهم للنج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاح فقط (Smith

).and Kuzmenko, 2004, pp.79-91

وقد خُلص جرينليف من خالل إعماله الفكر في القصة األسطورية لهيرمان هيس إلى مغز ًى
رئيس مفاده أن القائد العظيم هو خادم أوالً لمنظمته أو مجتمعه ،وه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـذه الحقيقة البسيطة هي
مفتاح عظمة هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـذا القائد بل والتي تجعل االعتراف به قائداً مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن أيسر ما يكون (Joseph

).and Winston, 2005, pp.6-22
ثانياً :مفهوم القيادة الخادمة:

تُعد القيادة الخادمة نظري ًة ذات مضامين عملية تدعم كل من يريد أن يخدم الناس ليقودهم
كجماعات أو منظمات ،وتقوم هذه النظرية على أساس عاطفي ينص على أن الشعور بخدمة

اآلخرين غريزة إنسانية ينبغي استغاللها بحكمة في محيط القيادة ،كما تعتبر القيادة الخادمة عملية
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إلهام األفراد ليقدموا افضل ما لديهم ُبغية تحقيق النتائج المرجوة ،وهي مرتبطة بتوجيه األفراد للتحرك

وعطفاً على ما قاله وارين
في االتجاه السليم ،والحصول على التزامهم ،وتحفيزهم لتحقيق أهدافهمَ ،
بينيس وبيرت نانونس" :المديرون يفعلون األشياء بطريقة صحيحة أما القادة يفعلون األشياء

الصحيحة" (آرمسترونج ،2001 ،ص.)224-223

بدأ جرينليف ُخطاه بشكل جدي لتحديد المقصود بالقائد الخادم ،وأوضح أن ثمة ارتباط وثيق

بين مفهوم القائد الخادم وخدمة المرؤوسين ) .(Greenleaf, 1977, p.7وأشار إلى أن خدمة

المرؤوسين هي المفتاح الرئيس نحو قيادة جيدة تعمل على االلتزام بنمو الموظف العامل مع بقاء

المنظمة والحرص على تحمل المسؤولية صوب الجماعة ).(Reinkie, 2004, p.30

وقد عرف جرينليف القيادة الخادمة بأنها " فهم وممارسة القيادة التي تضع مصلحة المرؤوسين

فوق المصلحة الذاتية للقائد" ).(Greenleaf, 1977, p.7

ومن الممكن تحقيق ما حدده جرينليف من خالل "تقدير وتنمية األفراد ،وبناء المجتمع،

وممارسة السلوكيات الموثوق بها" ).(Laub, 1999, p.10

في حين عرفت بعض الدراسات األخرى القيادة الخادمة بأنها "ذلك النمط القيادي الموج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه
بالتابعين ((Sendjaya (Barbuto and Searle, 2011, p.110) ")Followers’ oriented

).and Santora, 2008, p.405

وأشار علماء اإلدارة إلى أن القائد الخادم "ال يستخدم قوته في إنجاز المهام المنوطة باآلخرين
بل يسعى إلى حث واقناع العاملين معه بها ،كما ويمتلك دور المسؤول عن الخدمة الذي يضع
ِ
المحفز نحو الحاجة للخدمة وليس الحاجة للقوة ،ولديه رغبة
المنظمة تحت رعايته ،ويكون دوماً

حقيقية في تلبية حاجات وأهداف المرؤوسين بما يحقق الحقاً أهداف وتطلعات المنظمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة"

) (Reinkie, 2004, p.30و) (Liden et al., 2008, p.162و (Dierndonck, 2011,
).p.1231

وفي ظل عدم وجود تعريف شامل للقيادة الخادمة من قبل م ِ
وجد هذه النظرية القيادية جرينليف
ُ
الذي ركز بدالً من تقديم تعر ٍ
يصف سلوكيات محددة للقائد الخادم مع بيان أثر تلك
يف؛ على طرٍح
ُ
السلوكيات على المرؤوسين ،فإن بعض من تلقوا أصول علم القيادة الخادمة على يديه إضافة
لبعض الباحثين والدارسين في هذا المجال قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـد سعوا لتقديم تعريفات مختلفة للقيادة الخادم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
ولكن غلب على معظمها الطابـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع األخالقي والديني(Smith and Kuzmenko, 2004, .

).p.89
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وتعرف القيادة الخادمة بأنها "القيادة التي يخدم فيها القادة مرؤوسيهم بالتركيز عليهم وجعلهم

الهم األول لهم ،فيما تكون شؤون المنظمة الهم الثاني لهم" ).(Patterson, 2003, p.2

كما عرفت بأنها "عملية مركبة من الفهم والممارسة لنمط قيادي تُقدم فيه مصلحة المرؤوسين

على رغبات ومصالح القائد ،بهدف االرتقاء بالمرؤوسين وتنميتهم ،إضافة إلعالء روح العمل

الجماعي فيهم ،كما أنها تشرك المرؤوسين في القوة والمكانة ،بهدف تحقيق مصلحة مشتركة لكل
من المرؤوس والمنظمة في كل مستوياته" ).(Laub, 2004, p.8
وعرفت بأنها "أسلوب القيادة الذي يدمج الخدمة المتفانية واألخالقية لألتباع وتمكين األتباع

من المشاركة في نموهم وتطورهم كأفراد وكأعضاء في المجموعة" ).(Serrat, 2009, p.3

في حين تناولها البعض اآلخر من كونها "مفهوماً يعبر عن إيمان القائد بأهمية خدمة

اآلخرين وتل بية احتياجاتهم ومتطلباتهم ،وتوفير البيئة المالئمة من أجل تطوير وتحسين مها ارت
اآلخرين حتى يتمكنوا على المدى البعيد من العمل باستقاللية في موقف أو ظرف معين من أجل

تطوير المنظمة التي ينتمون إليها" (رومانسكي ،2010 ،ص.)6

والزمن قد تغير ومعه تغيرت وجهات النظر حول سلوك القائد ،وأصبح مطلب المنظمات
موجها نحو إدارة أكثر أخالقية تركز على مصالح الناس ،وتتبنى فك اًر قيادياً مأخوذاً عن
الحالي َّ
فكر القيادة الخادمة بحيث ُيعطى جميع األطراف العاملين وذوي الصلة بالمنظمة االهتمام الكافي
بما يحقق تطلعاتهم ورغباتهم جميعاً ).(Dierndonck, 2011, p.1228

وبذلك يمكن القول أن القيادة الخادمة هي نمط قيادي ينمو بالفطرة مع األفراد عبر الممارسة

والتدريب ،بل إن القيادة تصبح نشاطاً هدفه أن يدرك القائد أنه عضو في جماعة بهدف رعاية
مصالحها ،واالهتمام بأمورها ،وتقدير أفرادها ال طمسهم وتغييبهم ،و على القائد أن يسعى لتحقيق

مصالح الجماعة أو المنظمة من خالل التفكير والتعاون المشترك في رسم الخطط وعدم التعالي

على التابعين بفرضه سياسة فرعون أنه ُيري أتباعه ما ال يرون ويهديهم سواء السبيل ،كما أن
القائد الخادم عليه ان يوزع المسؤوليات على األفراد وفقاً للكفاية والكفاءة ال وفقاً للعالقات الشخصية
والمحاباة ،كل ذلك يكون عبر استثمار خدمة اآلخرين بحكمة في محيط القيادة.

ثالثاً :سمات القيادة الخادمة:
استنتج الري سبيرز المدير التنفيذي لمركز جرينليف للقيادة الخادمة من خالل كتابات

جرينليف عشر سمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـات رئيسة للقيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادة الخادمة ال بد أن تتوافر في كل قائد خادم ،تمثلت

في التالي(Spears, 2010, pp.27-29) :
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 .1اإلنصات ( :)Listeningويهدف للتأكيد على أهمية االتصال والبحث لتحديد رغبة
الناس.

 .2التقمص العاطفي ( :)Empathyفهم القائد لآلخرين والظروف التي تواجههم.
 .3المعالجة ( :)Healingالقدرة على مساعدة المجتمع.
 .4الوعي ( :)Awarenessأن يكون يقظاً.

 .5اإلقناع ( :)Persuasionالتأثير على اآلخرين معتمداً على الحجة وليس على السلطة
الوظيفية.

 .6وضع تصور للمستقبل ( :)Conceptualizationالتفكير فيما بعد اليوم.
 .7البصيرة والحكمة ( :)Foresightيتوقع النتائج ويعمل بالبديهة.

 .8القيام بالخدمة ( :)Stewardshipالرعاية األمنية وتحقيق حاجات اآلخرين.

 .9االلتزام بتحقيق تنمية الناس ( :)Commitment to the Growth of Peopleتأسيس
النمو الشخصي والمهني واألخالقي لآلخرين.

 .10بناء المجتمع ( :)Building Communityالتأكيد على أن المجتمعات المحلية تكون
أساسية في حياة األشخاص.

وهناك سمات أخرى غير التي استنتجها سبيرز تنسجم معها في اإلطار الع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـام للقيادة

الخادمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة ،تضمنت اثنتي عشرة سمة للقائـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـد الخادم ،واحت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوت على بعض السم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـات
التي عرضها سبيرز كاإلنصات واإلقن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاع والقيام بالخدم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة ،وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـد تمثلت في التالي:

)(Ponton and Focht, 2015, pp.50-51
 .1تقدير اآلخرين (:)Valuing People

ويقصد بها تعظيم اآلخرين لذاتهم ،ال للغايات المرجوة من ورائهم ،بمعنى تقدير النفس

البشرية للتابعين بتجرد ،وااللتزام أمامهم بتحقيق كافة حقوقهم.
 .2التواضع (:)Humility

ويقصد بها أن القادة الخدم ُيقدمون  -يؤثرون على أنفسهم  -أتباعهم فعالً ال قوالً.

 .3االستماع (:)Listening

ويقصد بهذه السمة أن القادة الخدم لديهم القدرة على االستماع ألتباعهم حال لجوء اآلخرين

إليهم دون تردد أو خوف ينطوي على إمكانية إصدار حكم من القادة حول شخصية األتباع.
 .4الثقة (:)Trust

ويقصد بها أن القادة الخدم يعطون الثقة ألتباعهم ألنهم هم ذاتهم محل ثقة في التعامل تحت

أي ظرف.
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 .5العناية باآلخرين (:)Caring

ويقصد بها أن القادة الخدم يهتمون أكثر باألتباع أكثر من اهتمامهم بالمنظمة ،في سبيل

تحقيق النجاح للمنظمة.
 .6النزاهة (:)Integrity

ويقصد بها أن القادة الخدم يتمتعون بمعايير أخالقية عالية.

 .7القيام بالخدمة (:)Service
ويقصد بها أن القادة الخدم هم خدم ألتباعهم قبل كل شيء.
 .8التمكين (:)Empowering

ويقصد بها أن القادة الخدم يفوضون صالحياتهم ،ويتقبلون المساءلة.

 .9اإليثار (:)Serve others’ needs before their own

ويقصد بها أن القادة الخدم يقدمون أتباعهم على أنفسهم في كل شيء في مصلحة األتباع.

 .10التعاون (:)Collaboration

ويقصد بها أن القادة الخدم يفضلون النوع من المعامالت غير القائم على المنافسة السلبية،

والتي قد تحمل في طياتها أضغانا تجاه اآلخرين.
 .11المحبة (:)Unconditional Love

ويقصد بها أن القادة الخدم َيقبلون ويقدرون اآلخرين على اختالف أشكالهم وسلوكهم.

 .12التعلم (:)Learning

ويقصد بها أن القادة الخدم قادرين على التعلم من أتباعهم دون أن تكون لديهم تلك النظرة

الفوقية لآلخر ،بل إن ذلك يعتبر من التواضع الذي يميز القادة الخدم.
رابعاً :عالقة القيادة الخادمة بأنماط القيادة األخرى:
استنتج  Dierndonckم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن دراسته للقيادة الخادم ـ ـ ـ ـ ـة وجود تقاطع وتشاب ـ ـ ـ ـ ـ ـه بين

القي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـادة الخادمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وأنماط قياديـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة أخرى في عدي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـد م ـ ـ ـ ـ ـن السمات على النحو التالي:

)(Dierendonck, 2011, p.1235

 .1وجد أن القيادة التحويلية تتشابه مع القيادة الخادمة فيما يخص تنمية المرؤوسين والعمل
على النهوض بهم.

 .2تحقق لديه أن القيادة الموثوق فيها تتشابه مع القيادة الخادمة في درجة الثقة الممنوحة
للمرؤوسين.
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 .3القيادة األخالقية فقد تشابهت مع القيادة الخادمة في ميزتي تنمية األفراد والرغبة في القيام
بالخدمة.

 .4تشابهت القيادة الخادمة مع القيادة ذات المستويات الخمسة في خاصية التوجيه السليم
للمرؤوسين بما يحقق الغايات واألهداف الكبرى للمنظمة.

 .5تشابهت في خاصيتي التمكين وتنمية األفراد مع نمط القيادة التمكينية.

 .6فيما يخص التركيز على القيم وبناء عوامل القوة في المرؤوسين فقد كان وجه الشبه مع
القيادة الروحية.

 .7تشابهت القيادة الخادمة وفقاً لدايرن دونك في حب اآلخرين والسلوك األخالقي مع نمط
قيادة التضحية بالذات.

وعلى الرغم من تشابه هذه األنماط القيادية السبعة مع القيادة الخادمة في بعض السمات،
إال أن لألخيرة سمات أساسية غير موجودة في أي من تلك األنماط آنفة الذكر ،وهذه السمات هي:
تنمية األفراد ،والتواضع ،والموثوقية ،وفهم وقبول اآلخرين ،والتوجيه والقيام بالخدمة ،هذه السمات

تضع القيادة الخادمة في منزلة فريدة بالنسبة لألنماط القيادية األخرى (Dierendonck, 2011,
).p.1235
خامساً :مفهوم القائد الخادم:
أكد غرين فيلد مدير األبحاث في شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــركة ( )AT&Tومؤلف كتاب "القائد الخادم" على

بعض الفوارق بي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن صفات وسمات القائ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد التقليدي والقائـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد الخادم ،ومنهـ ـ ــ ــــا

التالي( :المدهون والعجرمي ،2011 ،ص ص.)188-186

 .1القائد التقليدي يسأل عن النتائج ،بينما القائد الخادم يسأل عما يستطيع فعله للمساعدة.
 .2يقيم القائد التقليدي األفراد من حيث إنتاجهم؛ بينما يؤمن القائد الخادم أن أكثر المنظمات
إنتاجاً تلك التي يكون فيها أكبر قدر من المبادرات والتطور.

 .3يرى القائد التقليدي الناس على أنهم مورد مهم ،ويرى نفسـ ـ ــه بصـ ـ ــفته الرئيس ،بينما يؤمن

القائد الخادم أن الناس يأتون أوالً ويرى نفسـ ـ ــه "األول بين المتسـ ـ ــاويين" ويرى دوره متمثالً

في "تسهيل ورعاية القدرات القيادية لآلخرين".

 .4يرى العاملون القائد التقليدي أنه المراقب الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارم ،ويصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنفون القائد الخادم على أنه
الشخص الواثق المتفتح المستقبل لألفكار الجديدة ويمتاز بالمرح واإليجابية.

 .5يش ـ ـ ـ ــجع القائد التقليدي المنافس ـ ـ ـ ــة الداخلية بينما يؤمن القائد الخادم بأن "المنافس ـ ـ ـ ــة يجب
كبحها إن لم يكن القضاء عليها واستبدالها بالتعاون والتكامل أولوية بالنسبة له".
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 .6القائد التقليدي ليس لديه وقت للمرؤوسين ،بينما الخادم يفرغ وقتاً للمرؤوسين ويحدثهم في
أمورهم الشخصية.

 .7يعتقد القائد التقليدي أن النجاح النهائي للقيادة هو النتائج المالية ،بينما يؤمن الخادم أن
النجاح النهائي هو نمو العاملين وتطورهم وتحسن أدائهم وتأهلهم ليكونوا قادة خدماً مستقبالً
بما يخدم أهداف المنظمة ويحقق لها النمو بعيد المدى.

 .8يحاول القائد التقليدي أن يجعل مرؤوسيه يتبعون سياسات المنظمة ويعملوا وفقاً لنمطها،

بينما القائد الخادم يندمج مع العاملين للتأكد من أن األفكار الجيدة تظهر للعلن وتدرس

بجدية حتى تظهر رؤية مشتركة لدى الجميع.
سادساً :صفات القائد الخادم:

يمكن تحديد أهم الصفات والسمات الشخصية والقيادية التي يتصف بها القائد الخادم كما

يلي( :عليوة ،2001 ،ص)54-53

 .1الصفات الشخصية للقائد الخادم:

أ .السمعة الطيبة واألمانة واألخالق الحسنة.

ب .الهدوء واالت ازن في معالجة األمور ،والرزانة والتعقل عند اتخاذ الق اررات.
ت .المرونة وسعة األفق.

ث .القدرة على ضبط النفس عند اللزوم.
ج .المظهر الحسن.

ح .احترام النفس واحترام الغير.
خ .القدرة على االبتكار وحسن التصرف.

د .تتسم عالقته مع زمالئه ورؤسائه ومرؤوسيه بالكمال والتعاون.

 .2الصفات القيادية للقائد الخادم:

أ .اإللمام الكامل بالعالقات اإلنسانية وعالقات العمل.

ب .اإللمام الكامل بلوائح وقوانين العمل بالمؤسسة.

ت .القدرة على اتخاذ الق اررات السريعة في المواقف العاجلة دون تردد.
ث .القدرة على اكتشاف األخطاء وتقبل النقد البناء.

ج .الثقة في النفس عن طريق الكفاءة العالية في تخصصه واكتساب ثقة اآلخرين.
ح .الديمقراطية في القيادة وتجنب االستئثار بالراي أو السلطة.
خ .القدرة على خلق الجو الطيب والمالئم لحسن سير العمل.
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د .المواظبة واالنتظام حتى يكون قدوة حسنة لمرؤوسيه.

ذ .سعة الصدر والقدرة على التصرف عند مواجهة المواقف الصعبة.
ر .توخي العدالة في مواجهة مرؤوسيه.

ز .تجنب األنانية وحب الذات واعطاء الفرصة لمرؤوسيه إلبراز مواهبهم وقدراتهم.
سابعاً :الشروط الواجب توافرها في القائد الخادم لقيادة عملية التغيير:
مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن الشروط الواجب توافرها في القائ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـد الخادم لقيادة عمليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة التغيير ،التالي:

)(Dimock and McGree, 1995, p.3
 .1الرؤية:

ال بد أن يكون دور قادة التغيير ذو طابع رئيس في إطار الرؤية العامة ،حيث إن عدم

ارتباط األدوار الجديدة للقائد بالرؤية العامة للهدف من المشاركة في عملية القيادة فإن المواقع
القيادية الجديدة ال تتلقى الدعم الالزم لنجاح عملية التغيير.
 .2البنية التنظيمية:

القادة بحاجة لوجود بنية تنظيمية لعملهم ،وعلى الرغم من أن هذه البينة التنظيمية قد تتغير

تبعاً لطبيعة المؤسسة والسياق المجتمعي الذي تنشا فيه ،إال أنها بحاجة إلى إضفاء الشرعية للدور

الجديد ،وابداء تفهم كبير إلمكانية قيامهم ببعض األدوار القيادية للتغيير.
 .3الوقت:

الوقت ليفكر ويتأمل ،فالوقت مهم في سبيل التواصل مع اآلخرين ،وبدونه ال
يحتاج القائد
َ
يمكن للقائد تطوير أدواته المعرفية أو التعامل مع الصراعات المحيطة ،كما أن الوقت مهم لبناء

عالقات التعاون مع الفرقاء العاملين.
 .4المهارات:

يوجد من المهارات والقدرات ما يجعل الدور القيادي أكثر فعالية ،وهذا يوجب على كل ذي

دور قيادي في عملية التغيير أن يكتسبها ،ومنها ما يلي:
أ .امتالك الرؤية الواضحة.

ب .أخذ المبادرة.

ت .المثابرة في مواجهة العقبات.

ث .تحليل وتشخيص بهدف التحسين لظروف وطبيعة العمل للمؤسسة التي يعمل بها.
ج .بناء الثقة مع العاملين والمجتمع المحلي.
ح .خلق روح الفريق بين العاملين.
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خ .تقديم الدعم والتشجيع لآلخرين.

د .إدارة العمل.

ذ .االحتفاء واالعتراف بالنجاحات التي تحقق التغيير.

ر .استخدام استراتيجيات بديلة في العمل لبناء المهارات.
ز .ممارسة الصبر.

ثامناً :أبعاد القيادة الخادمة:
من خالل قيام الباحث بمراجعة األدبيات حول القيادة الخادمة ،فقد استعرض نماذج لقياس

القيادة الخادمة أورد منها الباحث هنا نموذجين سبقا النموذج المعتمد للدراسة الحالية:

 .1نموذج  :Pattersonوالذي أقر سبعة أبعاد لقياس القيادة الخادمة تمثلت في (المحبة،
التواضع ،اإليثار ،الرؤية ،الثقة ،التمكين ،والرغبة في الخدمة) ،وقد لخص الباحث

تعريفات هذه البعاد بإيجاز كما يلي(Patterson, 2003, pp.3-6) :

أ .المحبة :ويقصد بها الحب المعنوي الذي يتضمن تقبل اآلخرين في المعنى االجتماعي.
ب .التواضع :إبداء االحترام للمرؤوسين وابداء الشكر واالمتنان للفريق العامل.

ت .اإليثار :تقديم اآلخرين على النفس على الرغم من الحاجة؛ وليس في وقت الرخاء.
ث .الرؤية :أن يمتلك القائد بصيرة نافذة تعينه على دفع أداء الفريق.

ج .الثقة :تشمل االعتماد على أعضاء الفريق في تنفيذ المهام المنوطة بهم في ظل تهيئة
الظروف المحيطة بالفريق.

ح .التمكين :وهذا يتعلق باإلنصات الجيد للفريق ،مع تفويض الصالحيات ،والقبول
بالمساءلة.

خ .الرغبة في الخدمة :وهذه تنطوي على الرغبة الحقيقية لدى القائد في حب العمل المكلف
استعالء عليهم.
به خدمة لآلخرين؛ ال
ً
ولم يتبن الباحث هذا النموذج ألن أبعاده متضمنة في نموج سي اليدن األحدث.
 .2نموذج دراسة  :Barbuto and Wheelerتضمنت هذه الدراسة تقديم أداة لقياس
القيادة الخادمة باالعتماد على الدراسات السابقة ذات الصلة ،وقد تم إجراء اختبار

للمقياس المقترح من الباحثين ،وقد تم التحقق من صالحية هذه األداة كمقياس للقيادة

الخادمة باالعتماد على الدراسات السابقة وكذلك آراء الخبراء ،وقد اشتقت خمسة أبعاد

لقياس القيادة الخادمة وفق النموذج تمثلت في (اإليثار ،االحتواء العاطفي ،اإلقناع،

الحكمة ،المسؤولية التنظيمية) ،وقد لخص الباحث تعريفات هذه األبعاد بإيجاز كما يلي:
)(Barbuto and Wheeler, 2006, pp.304-308
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أ .اإليثار :ويعبر عن رغبة عميقة لدى القائد في خدمة اآلخرين.

ب .االحتواء العاطفي :ويعبر عن مدى قدرة القائد على رفع معنويات األتباع ،والتخفيف
من معاناتهم بما يساعدهم في حل مشكالتهم ،في ظل بيئة عمل صحية ،خالية من

الصراعات السلبية واألزمات.

ت .اإلقناع :ويعبر عن نجاح القائد الخادم في بناء توافق جماعي في اآلراء من خالل الحث
الواضح والهادئ والمستمر نحو تحقيق األهداف ،بدون أي ضغوطات سلطوية.

ث .الحكمة :وتعبر عن قدرة القائد الخادم على الوعي بالظروف المحيطة والتنبؤ بالعقبات
المستقبلية.

ج .المسؤولية التنظيمية :وتعبر عن مدى اهتمام القادة الخدم ليس بأتباعهم داخل المنظمة
فحسب؛ بل بالمنظمة ككل ،وتأثيرها في المجتمع وعالقتها به.

ولم يتبن الباحث هذا النموذج ألن أبعاده أيضاً متضمنة في نموج سي اليدن األحدث.
 .3نموذج دراسة  :Liden et al.حيث تضمنت هذه الدراسة نموذج لقياس القيادة الخادمة

يتكون من تسعة أبعاد ،وخلصت الدراسة إلى تثبيت سبعة منها كمقياس للقيادة الخادمة،
وقد تم التواصل مع صاحب النموذج عبر البريد اإللكتروني لطلب اإلذن باستخدام

المقياس في الدراسة الحالية كون األبعاد التي يحتويها تالئم طبيعة العمل في مؤسسات
خدمية كالبلديات ،وتتمثل األبعاد في نموذج هذه الدراسة فيما يلي(Liden et al., :

)2008, p.166
أ .المهارات المفاهيمية ( :)Conceptual Skillsويقصد بها حيازة المعرفة حول المنظمة
والمهام الموكلة للقائد بحيث يكون في وضع يمكنه من تقديم المساعدة والدعم الفعال،

وتسهيل مهام اآلخرين ،خصوصاً المرؤوسين المباشرين.

ب .التمكين ( :)Empoweringويهدف إلى تشجيع وتقديم التسهيالت لآلخرين ،وخصوصاً
المرؤوسين المباشرين من خالل تحديد وحل المشكالت ،فضالً عن تحديد متى وكيف يتم
إتمام مهام العمل على أتم وجه.

ت .مساعدة المرؤوسين على التطور والنجاح ( Helping Subordinates Grow and
 :)Succeedويقصد به تقديم االهتمام الحقيقي لنمو المرؤوسين من خالل توفير الدعم
والتوجيه الالزم.

ث .االهتمام بالمرؤوسين أوالً ( :)Putting Subordinates Firstمن خالل استخدام
اإلجراءات والعبارات الواضحة لآلخرين ،خصوصاً المرؤوسين المباشرين ،وتلبية

احتياجاتهم من العمل واعتبارها أولوية ،فالمشرفون الذين يمارسون هذا المبدأ غالباً ما
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يقومون بإعطاء أولوية قصوى لمشاكل المرؤوسين التي يواجهونها اثناء أدائهم المهام

المنوطة بهم.

ج .التصرف بأخالق ( :)Behaving Ethicallyويقصد به التعامل بشكل صريح ،وبإنصاف
وصدق وعدالة مع اآلخرين.

ح .المعالجة العاطفية ( :)Emotional Healingويقصد به إظهار االهتمام تجاه اهتمامات
اآلخرين الشخصية.

خ .االلتزام بتطوير المجتمع ( :)Creating Value for Communityويقصد به وعي
حقيقي تجاه تطوير ومساعدة اآلخرين.
تاسعاً :فوائد القيادة الخادمة:
إلثراء الدراسة بمزايا وفوائد القيادة الخادمة قام الباحث بالبحث في الشبكة العنكبوتية وقواعد

البيانات المتاحة ولكنه لم يعثر إال على قليل من المقاالت المنشورة إلكترونياً لمختصين في مجال
إدارة األعمال والتي تعزز هذا الجانب ،وقد استند إليها الباحث إلبراز أهمية القيادة الخادمة وفق

ما يلي):(www.brighthub.com

 .1تطوير المنظمة (:)Organizational Development

نقاط القوة الرئيسة لنظرية القيادة الخادمة هي مساهمتها في التطوير التنظيمي ،حيث يتجه

القائد الخادم من نمط القيادة التقليدي الذي يركز على الهيمنة على المرؤوسين وتلقينهم ما يجب
عليهم القيام به ،إلى نمط قيادي يخولهم بالعمل ويلهمهم ألن تتضافر جهودهم بشكل جماعي ال

ان تذهب سدى في محاوالت فردية ،فالعمل الجماعي يثمر بشكل أكبر وأعظم م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن الجهود
الفردية.
ووفقاً لما ورد على لسان المهندس األمريكي والبروفيسور المحاضر والخبير اإلداري ويليام

إدوارد ديمنج (" )W. Edward Deming 1900-1993العملة األكثر قيمة ألي منظمة هي
المبادرة واإلبداع من أعضائها ،فكل قائد لديه المسؤولية األخالقية الجليلة لتطوير هذه العمالت إلى

الحد األقصى في أتباعه جميعاً ،وهذا بالضبط ما ترنوا إليه القيادة الخادمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة لفعله".

تُولي القيادة الخادمة أهمية كبرى للعمل الجماعي وبناء العالقات داخل المؤسسات ومنظمات

األعمال ،فكل عضو في الفريق يلعب دو اًر مختلفاً في أوقات مختلفة وفقاً لخبراته بدالً من درجاته
الوظيفية أو مسماه الوظيفي ،كما تمكن القادة الخادمة كل عضو أن يلعب دو اًر مهماً يولد الطاقة
التي تساعد المؤسسات على الوفاء بأهدافها ورسالتها ،وخصوصاً خالل مراحل التحول.
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 .2تطوير الموظفين (:)Employees’ Development

القيادة الخادمة ال ُتلقي بأهداف المنظمة على عاتق الموظفين ،بل على العكس من ذلك
ففيها يبذل القادة الجهد والوقت لمساعدة المرؤوسين على فهم نقاط القوة والضعف لديهم .فالقائد

الخادم يساعد مرؤوسيه على الوصول لقمة طاقاتهم الجسدية والفكرية ،وبذلك يصلون معه إلى

التوازن في حياتهم ،فهذا القائد ينظر دائماً نحو مصلحة اآلخرين ويبدي الصبر والتسامح مع

أتباعه ،لذا فوجود مثل هذه الصفات في القائد والتي يتطلع إليها معظم المرؤوسين تؤدي بدورها

لخلق حالة من الرضا الوظيفي ،والوالء التنظيمي لدي العاملين ،وتساعد بدورها المنظمات على

تطوير راس المال البشري والمحافظة عليه.

كما تم استعراض ما ورد في موقع ) (www.yourbusiness.azcentral.comكالتالي:
 .3بناء الفريق (:)Team Building

الستخدام نمط القيادة الخادمة في أماكن عمل مختلفة ،يدرك القادة أن اتباع النمط االستبدادي

أو الهرمي يؤدي إلى زيادة االغتراب والخالفات لدى العاملين ،لكن أسلوب القيادة الخادمة إلى
نتائج مفيدة لفريق العمل ككل ،حيث تساعد القيادة الخادمة كل فرد من أعضاء فريق العمل على

تقديم مساهمته بناء على مهاراته وخبراته ،وهذا النمط من القيادة يؤدي إلى بناء فريق عمل متعاون
ً

أكثر فعالية.

 .4اإلنجاز (:)Achievement

باستخدام وتيرة اإلعداد كأسلوب قيادة ،يحدد القائد معايير عالية لنفسه وألتباعه ،ومن جانب

آخر فإنه عند اتباع القائد ألسلوب القيادة الخادمة نجده يشرك أعضاء الفريق جميعهم في بلورة

أهداف وغايات العمل ،فكل فرد في الفريق لديه مساحة من الحرية في اتخاذ القرار ،إضافة إلى

اء إيجابية تجاه قيم العاملين ،هذا النوع من القيادة يتيح للعاملين وضع
أن القائد بذلك يخلق أجو َ
مؤشرات األداء الرئيسة الخاص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة بهم بما يعطي الموظف العامل الصالحي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـات الالزمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
إلجراء التغييرات التي تؤدي إلى النجاح طوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل المدى الذي تصب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـو إليه المنظمة.
 .5الرضا (:)Satisfaction

موحد الهدف
عندما يعمل الموظفون تحت إمرة قائد خادم فهم بشكل فعلي يعملون بشكل َ
من وجوده مصلحة الجميع ،وهذا ينعكس إيجاباً على معدالت الرضا الوظيفي ،نظ اًر ألن

االحتياجات جميعها ُتلبى ،وعليه فإن تبني القادة لنمط ديمقراطي في القيادة يتيح المجال أمام
اء الجميع يتم
الجميع للمشاركة في عملية صنع القرار ُيثمر نتيج ًة هي
ُ
ضمان القادة الخدم أن آر َ

االستماع إليها دون إغفال أحدها قط.
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 .6التغيير (:)Change

إدارة التغيير على نحو فعال تنطوي على وضع رؤية للمستقبل ،وباتباع أسلوب القيادة

بناء على وجهات نظر الموظفين ،مما ُي َمكن الموظفين
الخادمة يتم تحديد مهمة وأهداف المنظمة ً
من إدارة حياتهم المهنية الخاصة بشكل أكثر فعالية ويحقق توازناً مناسباً في الحياة بالنسبة لهم

عندما يقررون مستقبلهم الخاص ،فالموظفون الذين يلعبون دو اًر رئيساً في انتقال المنظمة من نمط

الء وأكثر إنتاجية ورضاً بما يحقق ميزة تنافسية
قائم إلى نمط جديد أكثر فعالية يكونوا أكثر و ً
للمنظمة على المستوى التنفيذي.
شر :اال نتقادات الموجهة للقيادة الخادمة:
عا اً

برز نموذج القيادة الخادمة كنموذج قيادي رائد في مجال قطاع األعمال مطلع القرن الحادي

والعشرين ،وبشكل عام يعني مفهوم القيادة الخادمة أن قائد المجموعة يقود مرؤوسيه كقدوة حسنة

لهم مع تقديم الدعم المباشر ،وفي إطار العلم اإلداري يعني مفهوم القيادة أن مدير الفريق العامل

يقوم بتفويض الصالحيات للفريق ومن ثم يقدم الدعم المطلوب لهذا الفريق كي ُيتم عمله على خير
وجه ،وعلى الرغم من أن هذا النهج سليم كنهج إداري ويضمن حسن التوجيه وحسن الرقابة ،إال
أن

االنتقادات

ال

تترك

باب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاً

إال

وطرقته،

ومن

تلك

االنتقادات

ما

يلي

):(www.smallbusiness.chron.com
 .1الفرضية خاطئة :يشير كوكملر في مقالته بعنوان" :مشاكل متعلقة بنموذج القيادة
الخادمة" ،إلى ما كتبه الكاتب المخضرم م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاك كريمون على حد تعبير كوكملر في

مقالة لألخير بعنوان" "لماذا القيادة الخادمة فكرة سيئة؟" إلى أن القيادة الخادمة ال
تتماشى والهيكلية األساسية لقطاع األعمال حيث إن الهدف الرئيس للمديرين يكمن في

لمالك المنظمة واإلدارة العليا فيها وال يكون
العمل على تحقيق األهداف والغايات الكبرى ُ
للعاملين لدى المديرين من هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـذا االهتمام نصيب إال فيما يتعلق بالتحفيز الذي ُيرجى

من ورائه غاية مردودها األول واألخير على المنظمة ومالكها واإلدارة العليا فيها ،في

حيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن أن توجه القيادة الخادمة لتحقيق وخدمة أه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـداف وآمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـال وتطلعات العاملين
ال يصب في مي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـزان بيئة العمل التي ينشدها المالك وم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن يرعون أمالكهم.

 .2غياب السلطة :في حقيقة األمر القيادة الخادمة يمكنها تحجيم السلطات التي يتمتع بها

المدير بل والوظيفة اإلدارية برمتها في داخل قطاع األعمال ،فعندما ُتلبى على الدوم
حاجات الموظفين على يد مديريهم فإن نظرة المرؤوسين للمديرين تفقد عنصر تحقق

السلطة القمعية في شخص المدير ،وبالتالي إذا ما أرادت اإلدارة العليا من مديري اإلدارة
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التشغيلية حث ودفع العاملين لتحسين أدائهم ،فإنه من الصعوبة بمكان على القائد الخادم
أن يتراجع عن وعد قطعه للمرؤوسين في سبيل تلبية رغبات اإلدارة العليا ،بل من

الصعوبة بمكان على القائد الخادم أن يفرض هيمنته على مرؤوسيه بعد أن اعتادوه كقائد

خادم.

ُ .3مح ِبطة :القيادة الخادمة قد تؤدي إلى تغييب الدافعية لدى الموظفين ،ومن ثم إلى

نتائج أقل مع مرور الوقت ،يشبه ماك كريمون هذه القيادة بالعالقة بين طفل وأبويه
حيث يحرص الولدان دائما على تجنيب ابنهم أي نوع من المشكالت والعقبات ،ويهتمان

برعايته ،فعندما يتيقن الموظفون أن مديريهم سيتدخلون بما فيه رعايتهم وتلبية حاجاتهم

وحل مشاكلهم التي قد تطرأ ،فإن هذا سيكون وباالً على المنظمة لما فيه من تراخي
العاملين في المهام المنوطة بهم ،بل وسيغيب عن ذهنهم التفكير في حل معضالت

العمل اليومية على حد تعبير ماك كروماك.

 .4ذات رؤية محدودة :ما يميز القادة عن الموظفين العاديين في جميع المستويات اإلدارية
لقطاعات األعمال المختلفة هو دورهم في تطوير الرؤية وتوفير التوجيه السليم ،وهذا ما

يراه كوكملر نقصاً في القيادة الخادمة لتالصقها مع العاملين.
ولذلك فإن كوكملر يرى أن توليد الرؤية والتوجيه السليم يلزم من المدير أن يكون منفصالً

عن الموظفين العاديين بما يحقق له صفاء الذهن الذي يضمن له التفكير السليم والتوجيه األسلم
حيث تمكن هذه الخلوة المدير من وضع يده بشكل دقيق على موضع المكان الذي يديره على سلم

النجاح واإلخفاق.

وكما أشار الباحث سابقاً لوجهات النظر المؤيدة والمعارضة لفلسفة القيادة الخادمة ،ونظ اًر
ألن المعارضين يسعون جاهدين لنقد فكرة القيادة الخادمة وأنها ال تصب على اإلطالق في صالح
منظمات األعمال ،فقد فند الكاتب جيمس سي هانتر ( )James C. Hunterادعاءات المعارضين

وألف كتاباً عنوانه" :مبدأ القيادة األكثر فعالية في العالم-كيف تصبح قائداً خادماً؟" (Hunter,

) ،2004وتحت عنوان فرعي" :هل القيادة الخادمة للضعفاء؟" أوضح هانتر أن القيادة الخادمة

أبعد ما تكون عن السلبية والوهن ،فالقادة الخدم بمقدورهم أن يكونوا شديدي الهرمية في التفكير وأن
يكونوا َملكيين أكثر من الملك ،عندما يتعلق األمر بجوانب ال يمكن السكوت عنها في إدارة
المنظمة التي يرعون شؤونها ،مثل :رسالة المنظمة وما تحتويه من وجهة معلومة ال يمكن الحيود

عنها ،والقيم التي تتبناها المنظمة ضمن القواعد والسلوكيات التي تقبل بها المنظمة في أداء مهامها،

والمحاسبة متمثلة في ضبط الفجوات بين المعايير الموضوعة واألداء الفعلي كي تكون محاسبة
موضوعية وموثوقة ،.ويقول هانتر في كتابه أن القادة الخدم العظام الذين عرفهم بمقدورهم أن
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يكونوا غاية في االستبداد عندما يتعلق األمر بالقضايا المشار إليها .القيادة الخادمة ال تسمح

للقائد بأن يتنازل عن مسؤولياته القيادية المتمثلة في تحديد المهمة والرسالة ،بجانب وضع القواعد
التي تحكم السلوكيات والتصرفات ،وبلورة المعايير ،وتحديد المسؤوليات والمحاسبة عليها ،القائد

الخادم ال ُي ِ
فوض ،أو يعقد اجتماعاً للجان أو يجري تصويتاً ديمقراطياً لتحديد توجهاته في العمل،
وفي الواقع فإن الموظفين ينتظرون من القائد أن يمنحهم االتجاه ،ومع ذلك فمجرد تقديم هذا

االتجاهُ ،يحين الوقت لقلب هيكل المنظمة رأساً على عقب ،والبدء في مساعدة الموظفين على
الفور ،ويصبح القائد في هذه المرحلة متجاوباً مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع َمن يقودهم ِم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن خالل التعرف على
احتياجاتهم الحقيقية المشروعة وتلبيتها لهم ،بحيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـث يمكن لهؤالء أن يكونوا على أفضل

حـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـال يرجى ،وينجزوا المهام المنوطة بهم بفعالية عالية ).(Hunter, 2004, pp.50-51

خاتمة:
عرض الباحث في هذه المبحث تعريفاً للقيادة الخادمة ،وتناول أهم السمات التي وضعها
مختصون في علم اإلدارة ،بجانب استعراض نماذج محكمة لقياس أبعاد القيادة الخادمة بجانب
النموذج المعتمد لهذه الدراسة ،كما تطرق لبعض الكتابات التي وردت في مواقع مختصة وكتب

ذات عالقة حول النواحي اإليجابية والسلبية للقيادة الخادمة من وجهة نظر الكتاب أنفسهم،

وبناء بجانب تقديم
وسيتطرق الباحث في المبحث التالي للحديث حول فرق العمل تعريفاً ومفهوماً
ً
بعض التعريفات األصيلة لفعالية فرق العمل و أهمية القيادة الخادمة في تحقيق هذه الفعالية.
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فعالية فرق العمل
المبحث الثانيّ :
المقدمة:
مما ال شك فيه أن الموارد البشرية تُعد من أهم أصول المنظمات اإلدارية ،كما أن نجاح
اإلدارات أو فشلها ُيعزى إلى الموارد البشرية .والمتابع للتطور العلمي الهائل الذي يشهده العالم

اليوم ُيدرك أهمية العنصر البشري في المنظمة أياً كان دورها في المجتمع؛ ولهذا تصبح فرق العمل

الفعالة مطلباً أساسياً لمواكبة التطور اإلداري وحل المشكالت.

وما يقصد بفرق العمل الفعالة هو مدى استطاعة أعضاء الفريق الواحد في المنظمة على

تحقيق األهداف المخططة والمرسومة بنجاح ،كما أن االعتماد على فرق العمل هو نتيجة طبيعية
لتعقد العمل في المنظمات اليوم ،والذي أدى لوجوب سيادة العمل الجماعي بسبب الحاجة إلى

مهارات وقدرات تتجاوز إمكانات الفرد الواحد مهما بلغ من الكفاءة ،وهذا يعطي لفرق العمل

أهميـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة قصوى لمواجهة متطلبات وأعباء العمل إضافة إلى االستفادة مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن المهارات والقدرات
العقلية والجسدية لدى أعضاء الفريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـق بما يحقق الفعالية المرجوة لتحقيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـق األهداف (دره،
 ،2015ص ص.)819-817

أوالً :تعريف فرق العمل:
تعددت التعاريف لفريق العمل من قبل الكتاب والمتخصصين ولكن كانت هناك نقاطاً مشتركة

جمعت بين تلك التعاريف .وفي ضوء ذلك جدير بنا أن نتعرف على تلك النقاط وعلى الجذور

اللغوية والمفاهيمية لفريق العمل ،وذلك على النحو التالي:

 .1في اللغة :عرف المصري ( ،1994ص )300الفريق في لسان العرب بأنه" الطائفة من
الشيء المتفرق".

 .2ومن بين التعاريف المتداولة في األدبيات اإلدارية لفريق العمل ما يلي:

فمن وجهة نظر جعلوك ( ،1999ص )1فإن فريق العمل عبارة عن " مجموع االفراد العاملين

في التنظيم“.
بينما يرى بيل ( ،2003ص )16أن فريق العمل عبارة عن " مجموعة من األشخاص اللذين

يتعاونوا فيما بينهم وكذلك يتفاعلوا لتحقيق الهدف المرجو".

أما هاييس ( ،2005ص )85فقد عرف فريق العمل بأنه " مجموعة من الناس اللذين يعملون
مع بعضهم بعضاً لتحقيق هدف مشترك“.
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في حين أن الفهداوي ( ،2005ص )62يرى أن موضوع فرق العمل ()work teams

مدخالً حديثاً ومتطو اًر في إكساب المنظمات اإلدارية الحالية خصائص الفعالية ،كما يعد خيا اًر
استراتيجيا مهماً وأسلوباً وحراكاً يعمق من االنتقال بالمسئولية واألداء من الفردية والجمود إلى الفريق
والمرونة ،وبالتالي االنتقال إلى المسؤولية اإلدارية بطريقة متراكمة.

وحسب توفيق ( ،2008ص )1فإن فريق العمل عبارة عن "مفهوم ينصب على مجموعة
العمل التي تتمتع بدرجة منخفضة من الثبات في التشكيل والتجانس التخصصي واألهداف والمهام

وال يوجد لها موقع على الهيكل التنظيمي".

وأشار ماكال إلى أن ومفهوم فريق العمل "مجموعة من األفراد يتم تجميع مهاراتهم ومصادرهم

ويعملوا مع بعضهم البعض لتحقيق هدف مشترك" ).(Mackall, 2009, p.14

ويشير شبيب ( ،2009ص )29إلى أنه سادت إدارة العمل الفردي منذ بدء ظهور علم

اإلدارة وحتى منتصف القرن العشرين؛ وذلك بتأثير المدرسة التايلورية -نسبة إلى فريدريك تايلور-

(في ميدان العمل اإلنتاجي) المستندة إلى أسس الفردية والتخصص في العمل وتوزيعه على األفراد،

والمدرسة(البيروقراطية) المستندة إلى االعتماد على التخصص الوظيفي واإلجراءات المحددة
والدقيقة واإلفراط في توصيف الوظائف وتقسيم المسؤوليات بين المستويات الوظيفية المتعددة.
وفي نفس اإلطار يتفق كوهين وأوكونل ( ،2009ص )25مع ما ورد من تعريفات لفريق

العمل ،حيث أورد بأن فريق العمل " مجموعة من األفراد يتفاعلون معاً ولهم هدف مشترك يتولون
مسئولية تحقيقه“.

في حين عرف جالب ( ،2011ص )342فرق العمل بأنها مجموعة من األفراد من ذوي

المهارات المكملة لبعضهم البعض والذين يتصفون بوالئهم لغرض معين ،وأهداف أداء محددة،
وعلى النحو الذي يجعلهم يتحملون مسؤولية مشتركة.

بينما أشار جبسون وآخرون إلى أن ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرق العمل هي عبارة عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن فردين أو أكثـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر

يتفاعلون مع بعضهم بعض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاً ،إذ أن سلوك وأداء أحـ ـ ـ ـ ـ ـد األفراد يتأثر بسلوك وأداء الفرد

اآلخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر ).(Gibson et al., 2011, p.243

وقد أورد الطراونة ( ،2012ص )129أن فريق العمل في أي منظمة أو مؤسسة عبارة عن

"عدد محدود من األفراد نسبياً يتم التفاعل واالتصال بينهم ولديهم أهداف مشتركة يسعون لتحقيقها
من خالل وظائف مختلفة ويتم التعاون والتفاعل فيما بينهم في ظل أسس ومعايير تضبط سلوك
الفريق".
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كما يرى وست أن فريق العمل عبارة عن "مجموعة من األفراد ضمن مؤسسة أو منظمة

يؤدون مهام عديدة تسهم في تحقيق أهداف المنظمة ويشترك هؤالء األفراد في جميع مهام العمل

ويمتلكون السلطة واالستقالل والمصادر الالزمة لتحقيق أهدافهم" ).(West, 2012, p.27

في ذات اإلط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـار نقل عفانة ( ،2013ص )25التعريفيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن اللذي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن قدمهما (أبو

النصر )2012 ،لفرق العمل فكان ،أوالهما بأنها" :وحدة تتألف من األفراد ،الذين يدركون وحدتهم

الجماعية ،ولديهم القدرة على العمل أو هم يعملون معاً لتحقيق هدف مشترك ،ضمن بيئة تجمعهم".
أما التعريف الثاني لفرق فقد كان" :مجموعة أعضاء من ذوي تخصصات مهنية متنوعة تم

اختيارهم بشكل مدروس للقيام بمهمة أو مهام معينة في زمن محدد".

ويؤكد السعودي ( ،2013ص )60أن مفهوم فريق العمل ظهر كغيره من الفلسفات اإلدارية
بغية مواجهة التحديات التي من الممكن ان تواجه المنظمات ،ومساعدتها كذلك على تحقيق أهدافها.

ورغم الجهود األولية التي قام بها ( ،)Elton Mayoوما تمخضت عنه تجارب (،)Hawthorne
من أن إنتاجية الفرد إنما تزداد بزيادة التغيرات اإليجابية في ظروف العمل البيئية ،نتيجة لمفهوم

الهوية الجماعية بين المجموعة المستهدفة ،إال أن األدب اإلداري لم يتناول مفهوم فريق العمل بكل
مستقل إال بعد ذلك بسنوات طويلة.

وليس من الضروري أن يكون قد تشكل فريق العمل حتى وان كان مجموعة من األشخاص

يعملون سوياً في منظمة ما ).(Ryan, 2012, p.256

فيما تم تعريف الفريق بأنه عبارة عن "مجموعة يركز كل افرادها على هدف واحد يجمعهم،

فالفريق ال يؤدي عمله على الوجه األكمل إذا كان كل فرد فيه يركز على هدفه الخاص" (األكاديمية
العربية البريطانية للتعليم العالي.)2017 ،

في ضوء ما تقدم من تعاريف لفرق العمل يمكن للباحث استخالص بعض النقاط الرئيسة

والتي يمكن اعتبارها من المرتكزات التي تقوم عليها فرق العمل وذلك على النحو التالي:
أ .فرق العمل وحدة تنظيمية تتكون من شخصين أو أكثر.

ب .وجود إدراك من هؤالء األشخاص المكونون لفرق العمل لوحدتهم الجماعية.
ت .يشترك جميع أف ارد فريق العمل بمهام معينة.

ث .وجود هدف مشترك يجمع أفراد فريق العمل.

ج .المهارات لدى الفريق تكون في مجال عمل معين ومشترك.
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كما يالحظ أن هذه التعاريف تبرز فريق العمل كنظام اجتماعي يتفاعل مع باقي األنظمة

في البيئة الداخلية والخارجية .فضالً عن أن العمل الجماعي هو أحد متطلبات نجاح اإلدارة لتحقيق

الجودة الشاملة وتعزيز الفعالية على كل الصعد في المنظمة.
ثانياً :مفهوم مجموعة العمل:

بعد أن قدم الباحث موضوع فرق العمل باالرتكاز إلى األدبيات ذات العالقة ،يمكن التطرق

إلى مفهوم مجموعة العمل من حيث الماهية والتعريف للتفريق بين مصطلحي (فريق العمل

ومجموعة العمل) وذلك على النحو التالي:

عرف جعلوك ( ،1999ص )41مجموعة العمل بأنها "شخصان فأكثر يعمل كل منهم

بأسلوب يؤدي إلى توحيد الجهود لتحقيق األهداف “.

وحسب ما أورده عبد الجواد ( ،2000ص )18فإن تعريف الجماعة "أي صورة من صور

التشكيل الجماعي المؤسس على اتباع دافع الشعور باالنتماء إلى جماعة معينة ،وكذا دافع القبول

االجتماعي ،ويحمل نوعاً من االرتباط المادي والمعنوي بين اعضاء الجماعة ووحدة أهدافها
واتجاهاتها".

أما توفيق ( ،2008ص )1فيرى أن جماعة العمل " ينصب على مجموعة العمل التي تتمتع

بدرجة عالية من الثبات في التشكيل والتجانس والتخصص واالهداف والمهام ،ولها موقع ثابت على
الهيكل التنظيمي للمنظمة“.
كما أشار السديري ( ،2010ص )12إلى أن مجموعة العمل هي "تجميع لعدد معقول من

االفراد يتراوح بين اثنين وخمسة وعشرون فرداً يتوفر بينهم نوع من التالحم والتناسق في اوجه
االنشطة التي يقومون بها وتبدو مظاهر االنتظام والتصرف في إطار واحد من المبادئ واألهداف
المشتركة".
فيما عرف جبسون مجموعة العمل بأنها "شخصان أو أكثر من العاملين في المنظمة أو

المؤسسة؛ يحصل بينهم تفاعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل ما بحيث أن سلوك وأداء كل منهم يتأثر ببقية المجموع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة"
).(Gibson et al., 2011, p.231
ِ
الفريق ،مجموعة العمل واللجنة:
ق بين
ثالثاً :الفر ُ
هناك فرق بين كل من الفريق والمجموعة واللجنة ،حيث يتميز كل منها على األخرى بما

يلي( :جعلوك ،1999 ،ص)47
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 .1الفريق :مجموعة رسمية لها قائد ،هدف ،ثقافة ،ويعمل – من خالله – االفراد المكونون
له بتعاون وتنسيق تام لتحقيق الهدف ،كما يالحظ غياب الفروق الفردية.

 .2المجموعة :منها ما يكون رسمياً ومنها ما يكون غير رسمي ،فقد ترتبط بالمهارة أو غيرها،
وقد تكون ذات صفة دائمة أو مؤقتة .وتميل إلى أن لها هويتها ،ومعايير متميزة للسلوك

االجتماعي.

 .3اللجنة :مجموعة رسمية لها رئيس مقرر ،وتتبع في اجتماعاتها قواع َد رسمية واجراءات
معينة.

وأيضاً فرق العمل "هي جماع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـات ينطبق عليها كل الخصائص واألسس العلمية
لجماعات العمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل" إال أنها تختلف عنها بما يلي( :خطاب وآخرون ،2004 ،ص)156

 .1حجم جماعات العمل :قد يكون حجم الجماعة اثنين أو مئات او آالف أما فريق العمل
فحجمه ضيق ،يتراوح من أربعة إلى عشرين أو ثالثين عضواً.

 .2المسؤولية عن األداء :أعضاء الفريق مسؤولين مسئولية جماعية عن تحقيق االهداف
بنجاح أما أعضاء الجماعة تكون المسئولية فردية.

بناء على تخصصاتهم الوظيفية
 .3التكامل بين المهارات :حيث يتم تجميع أعضاء الفريق ً
وما يتمتعون به من مهارات وقدرات مرتبطة بالوظائف.

 .4القيادة :القيادة في الفريق موقفية وغير مرتبطة بخصوص السلطة وغالباً ما يتخذ القائد
دور المنسق وينتهي دوره بانتهاء المهمة التي أُنشئ من أجلها الفريق.

 .5التمكين :ويتمثل تمكين فرق العمل فيما يلي:

أ .تفويض قدر كبير من السلطة والنفوذ في اتخاذ الق اررات.

ب .الشعور بالمسئولية عن أداء المهمة وتحقيق الهدف.
ت .محاسبة أعضاء الفريق عن مدى تحقيق األهداف.
ث .وجود قدر كبير من التغذية المرتدة للمعلومات.

أن ليست كل المجموعات فرق .فمجموعات العمل
أما بيل ( ،2003ص )17فيرى ْ
التقليدية يتم توجيه أعمالها بواسطة المشرف المسؤول ،ولكن في الفريق نجد أن القائد يقود ويمنح
التسهيالت لعمل االعضاء الذين يشاركون في مسؤولية التنفيذ .وان الفرق تختلف  -أساساً – عن
مجموعات العمل في أنها تتطلب كل من المسئولية الفردية والمسؤولية الجماعية المشتركة .مما

يجعل مستويات األداء الممكنة أعلى من التي يمكن لألفراد القيام بها وحدهم حتى عندما يكون

األداء عند أفضل مستوى.

الفرق بين ِفرق العمل وجماعات العمل من خالل الجدول التالي:
كما يمكن توضيح َ
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جدول رقم ( :)1.2الفرق بين فرق العمل وجماعات العمل
فرق العمل

م.

جماعات العمل

 .1التزام كلي باألهداف العامة.

تعمل على أهداف عامة.

 .2مشاركة وممارسة أدوار قيادية.

ُي َحدد لهم قائد قوي.

 .3مسؤولية فردية ومشتركة.

مسؤولية فردية.

 .4غرض ورؤية خاصة للفريق الواحد.

غرض متماثل للجماعة والمنظمة.

 .5األداء يقيم من قبل األعضاء والقائد.

األداء يقيم من قبل القائد.

 .6المخرجات تصنع جماعياً.

المخرجات تصنع فردياً.

.7

.8

تقاس الفعالية مباشرة من خالل تقييم العمل

تقاس الفعالية بصورة غير مباشرة من خالل

الجماعي.

التأثير على العمل (مثل األداء المالي).

يحدد النجاح من خالل طموح األعضاء بالقياس لما

يحدد النجاح من خالل طموح قادة الجماعات

تتطلبه المهمة المحددة من قبل المنظمة.

بالقياس لما يراه األعضاء المنتمون لها.

المصدر.(Daft, 2004, p.615) :

فيما أشار شبيب ( ،2009ص )30كما يظهر في الجدول التالي إلى التحول من إدارة

العمل الفردي إلى إدارة فريق العمل وفق ما يلي:

جدول رقم ( :)2.2التحول من إدارة العمل الفردي إلى إدارة الفريق
العمل الفردي
الرؤية واألهداف فردية.

الجماعة
الرؤية واألهداف خاصة بالجماعة.

العمل تخصص فردي مع تقييم العمل إجراءات تقنية تستخدمها الجماعة

الفريق
الرؤية واألهداف تربط الفريق.
العمل عملية قيادية وتشاركية بين

مفرط له.

وفق تعليمات المدير.

كافة أعضاء الفريق.

الفرد ُينفذ التعليمات فقط.

الجماعة تنفذ عملها وفق ما تريد.

ينفذ الفريق العمل وفق سياسة
المؤسسة.

ُينفذ العمل من أجل الراتب ُينفذ العمل؛ للحصول على أجر يحسن ينفذ العمل من أجل نجاح
المؤسسة.
واقع الجماعة.
والتعويضات.
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العمل الفردي

الفريق

الجماعة

نزعة فردية لكسب المزايا دفاع عن المزايا دون ربطها بمزايا العمل .التجانس بين أعضاء الفريق
واالهتمام بنتائج المؤسسة.

واالهتمام بالنتائج.

احتكار المعلومات والتحكم بها تجميع المعلومات لمصلحة الجماعة جريان المعلومات وتبادلها بطريقة

لمصلحة الذات.

واستخدامها لتعزيز أهميتها في المؤسسة .تفاعلية بين الفريق واإلدارة.

يوجد حاجز بين الفرد واإلدارة ثقة ضعيفة بين الجماعة واإلدارة وغياب ثقة متبادلة بين الفريق واإلدارة

وغالباً عدم ثقة وشك.

وتبادل اآلراء واالتفاق المشترك.

المعارضة بينهما.

االنغالق والحذر خالل ممارسة ال يتجاوز االنفتاح الجماعة والشك تجاه االنفتاح والشفافية في ممارسة
العمل.

العمل اتجاه الجميع.

االخرين.

المصدر( :شبيب ،2009 ،ص.)30

رابعاً :عناصر بناء فرق العمل:
توجد ثالثة عناصر ومرتكزات أساسية تؤثر في بناء فريق العمل وتحدد درجة فعاليته وهي:

(حمدان ،2012 ،ص)46-44
 .1العنصر الفني:

ويقصد بالعنصر الفني هو المهمة المطلوب إنجازها ،ومدى صعوبتها ،هل هي صعبة

التحقيق أو سهلة والمعلومات المتاحة عنها واألساليب والطرق المختلفة لتنفيذها ،لتحقيق تلك المهمة
ومدى صعوبتها ،واألدوات واألجهزة الالزمة إلنجازها.
 .2العنصر اإلنساني:

وهذا العنصر يتكون من جزأين هما قائد الفريق وأعضاء الفريق:

أ -قائد الفريق :هو المسؤول عن الفريق والقادر على تحفيز األفراد على القيام بمهم ًة ما
لتحقيق أهداف معينة ،كما أن قائد الفريق يتصف بالتالي:
 هو المسؤول عم تحقيق التنسيق والتكامل والتفاعل بين أعضاء الفريق. -يكون بينه وبين األعضاء قدر كبير من الثقة واالحترام والتعاون.

 ويكون مقتنعاً بأهداف الفريق مخلصاً في تحقيقها ،جاداً في قيادة االعضاء للوصولإليها.

 -يجب أن تتوافر فيه شخصية ناضجة ،وخبرة عملية مناسبة.
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-

يعمل القائد مستشا اًر للفريق ،ويقوم بتسهيل مهمة األعضاء ،وترسيخ القيم والقواعد

السلوكية ،وتوجيه وتعليم األعضاء ،وتقديم النصح والمشورة.

ويشير السديري ( ،2010ص )30إلى أنه يجب على القائد أن يدرك األمور والمفاهيم

التالية:

 -فهم الطبيعة البشرية ،واالختالف بين األفراد وتنوع احتياجاتهم ورغباتهم.

 -حاجة األفراد إلى أعمال يقومون بها ويؤدونها وهو السبب في تشكيل الفريق.

 حاجة األفراد إلى العمل مع بعضهم البعض كفريق وأن يتم تحفيزهم وخلق التماسك والرابط. كل فرد في الفريق له احتياجات شخصية يجب على القائد التنبه لها واشباعها من خاللمشاركته مع الفريق.

 األف ارد يحبون كلمات المديح والثناء. جعل األعمال بسيطة وسهلة لعدم قدرة األفراد على التعامل مع العديد من الحقائق واألمورفي آن واحد.

 -أن الناس يثقون بحدسهم وأحاسيسهم أكثر من ثقتهم في البيانات.

 -أعضاء الفريق ال يثقون بالقائد إذا كانت أقواله ال تتطابق مع أفعاله.

ب -أعضاء الفريق :والمقصود هنا سلوكيات األعضاء التي تؤثر تأثي اًر كبي اًر على نجاح فريق
العمل بشكل عام ،من حيث عددهم ،خبراتهم ،درجة االنتماء والوالء ،مدى استعدادهم

للتعاون المشترك فيما بينهم ،وقدرتهم على العمل الجماعي ،ومستوى الروح المعنوية
والدوافع لديهم.

وسلوكيات أعضاء الفريق تعكس نجاحه من عدمه ،فالفريق الناجح هو الذي يسعى كل فرد
فيه نحو نجاح الفريق ،وهذا السلوك ينتج عن االتصال الفاعل والبناء من قبل أعضاء الفريق كافة،

وتتصف الفرق الفعالة باإلنتاجية العالية والروح المعنوية المرتفعة .ويؤدي أفراد الفريق معظم أعمالهم

بدرجة عالية من الجودة ويمنحون االفراد اآلخرين الشعور بالرضا لكونه فرداً من هذا الفريق.
ويميلون إلى تكوين كيان اجتماعي لهم ،ويتمتعون بدرجة عالية من الوالء ،ويدفعهم ذلك الشعور
بالفخر والزهو ويروه أنفسهم أفضل الفرق األخرى ويكون الفخر هنا محمود ألنها ليست الحتقار

الناس ،بل دافع لبذل المزيد من التقدم.
 .3العنصر البيئي:

العنصر البيئي يتكون م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن جزأين هما البيئ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة االجتماعي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة والبيئ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة

التنظيمية( :حمدان ،2012 ،ص)47
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أ -البيئة االجتماعية:

ويقصد بها المؤثرات االجتماعية لمنظمة فريق العمل والتي يكون لها تأثي اًر كبي اًر على

الفريق من حيث العادات واالتجاهات وسلوكيات األفراد .كما يقصد بها ذلك اإلطار من العالقات
الذي يحدد ماهية عالقة حياة العضو مع غيره ،ذلك اإلطار من العالقات الذي هو األساس في

تنظيم أي فريق من الفرق سواء بين أفرادها بعضهم ببعض في بيئة ما ،أو بين فرق متباينة أو
متشابهة معاً وحضارة في بيئات متباعدة.
ب -البيئة التنظيمية:

وهي المنظمة أو المؤسسة التي يعمل بها فريق العمل وما تحتوي عليه من سياسات،

فلسفة ،أهداف ،خطط ،موارد ،نظام حوافز ،تقييم األدب والتدريب .وتعد البيئة التنظيمية الوسيط

بين الرضا عن العمل واألداء ،فالمستوى المرتفع من الرضا يدل على وجود بيئة تنظيمية إيجابية
تتيح مستويات أداء مرتفعة ،والعكس صحيح ،كما تعد البيئة التنظيمية عامالً مساعداً في تحقيق

الفاعلية التنظيمية للمنظمة ،ومن خالل تحسين البيئة التنظيمية يستطيع القائد التأثير على أعضاء

الفريق والذين يعدوا جوهر عملية رفع مستوى األداء بالمنظمة.

من كل ما سبق يستخلص الباحث الشروط اآلتية لنجاح الفريق:
 -أن يتولى القائد التخطيط بمشاركة األعضاء ،وتنسيق الجهود بينهم.

 أن يكون االعضاء على علم بالمهام المطلوبة ،واقتناع بأهميتها ،وقدرتهم على تحقيقها. -أن تتوافر لديهم المهارات الالزمة ألدائها.

 أن تتوفر الرغبة في التعاون لتحقيق الهدف ،وااللتزام بتقديم المساهمات لباقي األعضاء. -أن تتوفر اتصاالت مفتوحة ومعلومات متاحة للجميع.

 أن يتوفر بين االعضاء الثقة واالحترام ،والمساندة ،والرغبة في إذابة االختالفات. أن يتوفر نظام فعال للثواب والعقاب" المادي والمعنوي".خامساً :أنماط فرق العمل:
تتعدد أنواع فريق العمل وتصنيفاتها تبعاً ألهدافها التي تكون من أجل تحقيقها ،وعندما تشعر

المؤسسة بالحاجة إلى تشكيل وبناء فريق عمل ،فإن أول مشكلة تواجهها هي تحديد نوع الفريق،

حيث أن هناك عدة أنواع من فرق العمل يخدم كل منها هدفاً محدداً ،ويتأثر نوع فريق العمل لعوامل

عدة منها( :السديري ،2010 ،ص)24

 -1درجة االستقاللية التي يتمتع بها فريق العمل.

 -2الفترة الزمنية ،واستم اررية عمل الفريق ،بمعنى هل سيكون الفريق دائم أو مؤقت؟
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 -3نوع المهمة ودرجة تعقدها.

أما هداش ( ،2010ص )44فقد وضح أنه مهما تعددت أنماط فرق العمل وتباينت تصنيفاتها

فإنها تخدم هدفاً محدداً.
وفي ذات السياق بين جبسون وآخرون أنماطاً خمسة لفرق العمل هي :فرق حل المشكالت،

والفرق االفتراضية ،وفرق الوظائف المتعددة ،وفرق العمل المحدودة ذات الطابع السـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـري ،وأخي اًر
فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرق العمل المدارة ذاتياً ) ،(Gibson et al., 2011, pp.243-247وقد اتفق معهم
) (Robbins and Judge, 2013, pp.310-312حول أربعة أنماط دونها فرق العمل المحدودة-
 ،-Skunkworksوهذه األنماط على النحو التالي:

 .1فرق العمل الموجهة ذاتياً (:)Self-Managed Work Teams

هي عبارة عن مجموعة من األفراد ( 10إلى  )15فرداً -الذين لديهم القدرة على إدارة وتوجيه

نشاطاتهم وأعمالهم نحو تحقيق األهداف المطلوبة باالعتماد على ذواتهم ،ويتشكل األعضاء من
وحدة وظيفية واحدة ويكونوا مسؤولين عن عملية متكاملة وتتوفر لديهم المهارات الفنية والعلمية

واإلنسانية والمواد الالزمة لتحقيق النجاح ،ويتم اإلشراف على هذا الفريق من قبل مسؤول يتم

اختياره من قبل أعضاء الفريق ،ما يحقق أعلى درجات الرضا الوظيفي لدى أعضاء الفريق العامل،
إال أن الدراسات أوضحت أن فعالية الفريق تنخفض حال ظهور معوقات أو خالفات ألدنى درجة

من الفعالية )(Robbins and Judge, 2013, p.310

 .2فرق حل المشكالت (:)Problem Solving Teams

تتكون هذه الفرق من عدد من األفراد  5إلى  12من ذات الدائرة ،والذين يجتمعون لعدة

ساعات في األسبوع لمناقشة أساليب تحسين الجودة وبيئة العمل .وتركز هذه الفرق على قضايا
خاصة في مجال مسؤولياتها ،وتطوير الحلول المحتملة في إطار السلطة المتاحة لها للقيام باألعمال

ووفقاً للحدود المعروفة ).(Robbins and Judge, 2013, p.310

 .3فرق العمل متعددة الوظائف (:)Cross-Functional Teams

تتكون من أفراد في المستوى الهرمي نفسه داخل المنظمة ،ولكن من مجاالت عمل مختلفة،

يتم جمعهم لغاية إنجاز مهمة محددة ).(Robbins and Judge, 2013, p.310
 .4فرق العمل االفتراضية (:)Virtual Teams

عرفت الفرق االفتراضية على أنها مجموعة من األفراد المنفصلين والمتباعدين جغرافياً ،يتم

ربطهم من خالل استعمال تكنولوجيا االتصاالت في جميـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع صورها ألجل إنجاز أهداف محددة

).(Robbins and Judge, 2013, p.310
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ووفقاً لما بينه هداش ( ،2010ص )47فإن هذا النوع ظهر نتيجة التطور السريع في مجال

تكنولوجيا المعلومات ووسائل االتصاالت وانعكاس تأثيراتها على ممارسات المنظمات نهاية القرن

العشرين وبداية القرن الحالي ،والتي تحاول من خاللها االستجابة لتحديات العولمة وتخطي الحدود
وتقوم العالقة بين أعضاء الفريق على عناصر رئيسة أهمها الخبرة ،المعرفة والمعلومات.
 .5فرق العمل المحدودة والسرية (:)Skunkworks

ترجع تسمية هذا النوع من الفرق بشكل رسمي لشركة لوكهيد ( )Lockheedاألمريكية

المتخصصة في صناعة الطائرات الحربية ،وباتت اليوم تستخدم على نطاق واسع في األعمال

التجارية والهندسية والمجاالت التقنية لوصف مجموعة داخل مؤسسة من الذين توضع على كاهلهم
مهمة ابتكار منتجات جديدة ،وما يميز هذا النوع من الفرق أن البيروقراطية والهرمية اإلدارية التي

تحد من اإلنجاز تكاد تكون غير موجودة و ال يوجد لها أثر ألن أعضاء الفريق يتمتعون بالتمكين

الت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـام بما يحقق غايتهم المنشودة والهدف الذي تصبوا إليه المنظمة ،وعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـادة ما تتصف مهام

هذا النوع من الفرق بالسرية التامة لحين انتهاء المهمة وظهور المنتج ألول مرة (Gibson et
)al., 2011, p.246
كما توجد أنماط أخرى من فرق العمل أشارت إليها الدراسات ومنها ما يلي:
 .1فرق عمل إدارة األزمات:

أشار شبيب ( ،2009ص )32أن فريق عمل إدارة األزمات هو " مجموعة من األفراد الذين

يعملون سوياً من أجل االزمات التي يمكن ان تتعرض لها المنشأة وتخفيف آثارها ومحاولة تجنبها

في المستقبل".

 .2فرق عمل اإلدارة العليا:

ًبين السديري ( ،2010ص )25-24أن فريق اإلدارة العليا يعتبر من الفرق الدائمة والتي
تتشكل من مديري اإلدارة العليا ،وتقوم بدور حلقة الوصل بين المنظمة والبيئة الخارجية ،ويؤثر

أداء هذه الفرق على فعالية المنظمة نظ اًر ألن األعضاء في هذه الفرق يرون أنفسهم ممثلين لدوائرهم
أعضاء في الفريق نفسه ومن المهام المنوطة بهذه الفرق:
أكثر من اعتبار أنفسهم
َ
أ .تحديد رؤية ورسالة المنظمة.

ب .اتخاذ الق اررات االستراتيجية ووضع االستراتيجيات.

ت .تطوير فلسفة المؤسسة وسياساتها وتوجهاتها العامة.
ث .تحديد أهداف وواجبات قطاعات المنظمة المختلفة ،لمعالجة التداخل بين الوحدات من
جهة والقضاء على تعارض األهداف من جهة أخرى.
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 .3فرق العمل الوظيفية:

أشار هداش ( ،2010ص )45إلى أن فرق العمل الوظيفية هي التي يتألف أعضاؤها من

نفس الوحدة الوظيفية أو القسم بشكل يومي ،وعادة ما تتواجد في األقسام التشغيلية للمنظمة

كالتسويق واإلنتاج والمالية والموارد البشرية ،ويكون القائد معيناً بشكل رسمي في المنظمة وتكون
السلطات والمسئوليات محددة ،وتمتاز العالقات وسبل اتخاذ القرار الق اررات وحدود اإلدارة بوضوح.

وينشئ هذا النوع –غالباً -في المنظمات ذات الصفة الهيكلية التقليدية والتي تتسم بيئتها بالثبات.
 .4فرق حلقات الجودة:

وفقاً لما أورده علوان ( ،2009ص )90فإن الباحث كايرو أشيكاوا ياباني األصل
( )Kauro Ishikawaقد أوجد حلقات الجودة التي يتم من خاللها مشاركة العاملين في فرق
العمل ،والتي فيها يتكون كل فريق من أربعة إلى ثمانية عمال جميعهم يسهم في حل المشكالت،

إن فلسفة (أشيكاوا) هي نشر التعليم والتوعية بين العاملين .لقد تفهم أشيكاوا بأن القيمة الحقيقية

هي في استخدام فرق العمل في حل ومعالجة المسائل ذات الصلة بالجودة وان حلقات الجودة تحدد
ما إذا كانت الحلول قد حققت أهدافها أم ال.
 .5فريق عمل المشاريع:

أوضح مرعي ( ،2002ص )50تعريفاً لفرق عمل المشاريع بأنها " فرق يتم تكوينها؛ إلنجاز

مشروع محدد مثل إصدار منتج جديد ،أو تشييد مبنى جديد ويعتمد عمل الفريق على الفهم المتبادل

بين األعضاء والتنظيم الجيد ألنشطة األعمال ،وتتطلب هذه الفرق وجود مجموعة من المجموعات
والمهام الفرعية واعداد خطة تفصيلية باإلضافة إلى وجود نظام فعال للرقابة".

ويستنتج الباحث مما سبق بأن الكتاب والباحثين قد اجتهدوا في تصنيف فرق العمل ،فمنهم

من صنفها حسب أغراضها ،ومنهم من صنفها حسب الوقت ،ومنهم من صنفها حسب درجة

االستقاللية ،ومنهم من صنفها حسب هيكل السلطة ،ومنهم من صنفها حسب البنية الوظيفية ومنهم
من صنفها حسب درجة المشاركة في اتخاذ الق اررات وحل المشكالت ،وبالتالي يستنبط الباحث أن

كل فريق عمل له أهداف ومهام محددة يسعى جميع أعضائه لتحقيقها.
سادساً :بناء فريق العمل:
أوضح السامرائي ( ،2007ص )77-76أنه عندما يعمل أفراد كثيرون معاً لتحقيق هدف
معين فإن نتائج المجموعة الكبيرة تكون أكثر من نتائج المجموعة الصغيرة ،وان بناء فريق في
موقع العمل يحتاج إلى مهارة ،حيث إن األمر ال يتوقف على جمع أفراد كثيرين مع بعضهم البعض

46

ثم إطالق اسم فريق عليهم ،وهناك ست حاالت في العمل يمكن من خاللها أن تحسن الفرق من

أدائها وتساهم في حل المشكالت ،وترتفع جودة صنع الق اررات وهي:
أ .عندما تكون المشكلة معقدة وال يمكن فهمها بسهولة.

ب .عندما يكون االنتماء نفسياً ومرغوباً فيه.
ت .عندما تكون هناك رغبة في تحسين جودة القرار.

ث .عندما تحتاج إلى روح وأخالقيات الفريق المحسنة.
ج .عندما تكون هناك رغبة في تحسين االتصاالت.

ح .عندما يلزم وجود تماسك متزايد بين أعضاء الفريق.
حد ٌث مخطط
عرف شبيب ( ،2009ص )37بأن عملية بناء فريق العمل تعتبر َ
في حين َ
له بعناية لمجموعة من األفراد الذين يرتبطون معاً بنوع من األهداف داخل المنظمة؛ وذلك بهدف
تحسين الطرق واألساليب التي يتم بها أداء العمل ،لذلك فالهدف من األخذ بالمنهجية الجيدة لبناء

فرق العمل تجعل من الجماعة وحدة متماسكة ومتجانسة وتمتاز بالفعالية والتفاعل المثمر بين
األعضاء لتكون في النهاية جماعة مندمجة ملتزمة بالعمل على تحقيق أهداف محددة.

كما عرف أحمد ( ،2011ص )31عملية بناء فريق العمل بانها خليط من التغذية العكسية

ومدخل االستشارات اإلجرائية التي تهدف إلى تحسين فاعلية عمل الجماعة اإلنتاجي والسلوكي
من خالل التركيز على أساليب واجراءات العمل والعالقات الشخصية.

بينما يرى عليان ( ،2010ص )113أن المنشآت في العالم المعاصر تحاول ان تكون

أكثر مرونة واستجابة للمنافسة الحادة فتقوم بتشكيل فريق عمل يعهد إليه مسئوليات حل المشاكل
التي تواجهها المنشآت في البيئة واتخاذ الق اررات الالزمة.

لذلك فالهدف من األخذ بالمنهجية الجيدة لبناء فريق العمل تجعل من الجماعة وحدة

متماسكة ومتجانسة تمتاز بالفعالية والتفال المثمر بين األعضاء؛ لتكون في النهاية جماعة مندمجة
ٍ
أهداف محددة.
ملتزمة بالعمل على تحقيق
 .1مؤشرات الحاجة إلى بناء فريق العمل:

هناك العديد من األعراض والمشكالت التي توحي بوجود حالة ملحة لألخذ بمنهجية فرق
ُ
العمل ،ويمكن ذكر أهم المؤشرات التي تفرض على إدارة المؤسسة عند ظهور تلك األعراض العمل
الجاد على تبني منهجية فرق العمل ،وهي على النحو التالي( :السديري ،2010 ،ص( )14أحمد،
 ،2011ص)31
أ .ارتفاع مستوى الهدر في موارد ومخرجات المؤسسة.

ب .ازدياد الشكاوى والتذمر بين أفراد المؤسسة ،مع التركيز على األهداف الجزئية.
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ت .مظاهر الصراع والعداء بين أفراد المؤسسة.

ث .عدم مشاركة المعلومات مع اآلخرين ،واعتبار المعلومة قوة.
ج .عدم وضوح المهام والعالقات.

ح .عدم فهم واستيعاب الق اررات اإلدارية أو عدم تنفيذها بشكل مناسب.
خ .ضعف الوالء وااللتزام ،وظهور بوادر الالمباالة بين األفراد.

د .عدم فعالية االجتماعات وضعف روح المبادرة واإلبداع.

ذ .المعارضة للتغيير في إجراءات العمل أو إدخال التقنيات الجديدة.
ر .زيادة شكاوى المستفيدين من الخدمة ،أو المستهلكين للمنتجات.

كما أشار محمد ( ،2012ص )49إلى أن عدد من األعراض والمشكالت التي توحي

بوجود حالة ملحة لألخذ بمنهجية فرق العمل ،ويمكن ذكر أهم المؤشرات التي تفرض على إدارة

المؤسسة عند ظهورها العمل على تبني منهجية فرق العمل وهي كالتالي:
أ .ارتفاع مستوى الهدر في موارد ومخرجات المنظمة.

ب .مظاهر الصراع والعداء بين أفراد المنظمة.

ت .عدم مشاركة المعلومات مه اآلخرين ،واعتبار المعلومة قوة.
ث .عدم وضوح المهام والعالقات.

ج .زيادة شكاوى المستفيدين من الخدمة ،أو المستهلكين للمنتجات.
ح .عدم فاعلية االجتماعات وضعف روح المبادرة واإلبداع.

مما سبق يتضح للباحث وجود إجماع بين الكتاب والباحثين حول العديد من األعراض

والمشكالت التي توحي بوجود حاجة ملحة الستخدام أسلوب فرق العمل في إدارة المنظمات لما

لهذا األسلوب من دور كبير وهام في نجاح إدارة العمل فيها .كما يجب التأكيد على تبني منهجية

فرق العمل عند ارتفاع مستوى الهدر في موارد المنظمة ،وازدياد الشكاوى والتذمر بين الموظفين،

أو ضعف الوالء واالنتماء وازدياد مقاومة التغيير.
 .2أهداف بناء فريق العمل:

أشار كل من السديري ( ،2010ص )13وأحمد ( ،2011ص )32-31إلى أن أهداف بناء

فرق العمل هي كالتالي:

أ .بناء روح الثقة والتعاون بين األفراد.

ب .تنمية مهارات األفراد ،وزيادة مداركهم.

ت .تنمية مهارات المديرين في تحسين العالقات داخل المؤسسة بين الرؤساء والمرؤوسين.
ث .تنمية مهارات حل الصراعات والمنازعات بين األفراد والمجموعات.
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ج .توفير االتصال المفتوح بين أجزاء المؤسسة وبما يؤدي إلى مزيد من الشفافية والوضوح
في مواجهة القضايا والمشكالت.

ح .إعطاء مزيد من الوقت للمدراء للتركيز في فعالية المؤسسة في مجاالت التخطيط
ووضع األهداف.

خ .زيادة تدفق المعلومات بين أجزاء المؤسسة.

د .االستخدام األمثل للموارد واإلمكانات المتاحة وبما يحقق كفاءة األداء.

ذ .تهيئة البيئة المناسبة لتحسين الخدمات والمنتجات التي تقدمها المؤسسة.

الكتاب على العديد من أهداف بناء فرق العمل المشتركة،
مما سبق يتضح للباحث إجماع ُ
األمر الذي يدفع جميع المنظمات العامة والخاصة للتوجه الستخدام أسلوب فريق العمل.
ويوجد عدد من األسباب للعمل ضمن فريق العمل في أي منظمة أو مؤسسة ،تتمثل في
التالي(West, 2012, pp.17-19) :
أ .فرق العمل أسلوب جيد لخلق استراتيجية تنظيمية ،ووجود اتساق بين بيئات العمل التنظيمية
المتغيرة باستمرار.

ب .فرق العمل تمكن المنظمات من تطوير منتجاتها وخدمتها وتسليمها بسرعة وبتكلفة أقل،
ألن فرق العمل تعمل بشكل أسرع وأكثر فاعلية.

ت .تساعد المنظمة على أن تتعلم بشكل مستمر حيث تعمل على تغيير وتعديل استراتيجيتها،

وأعضاء الفريق أيضاً يتعلمون من بعضهم البعض.
ث .فرق العمل تعزز جودة اإلدارة ،بسبب المشاركة في وجهات نظر األعضاء واتخاذ الق اررات.

ج .فرق العمل تعزز اإلبداع بسبب تبادل ومشاركة األفكار بين أعضاء الفريق؛ ألن كل عضو
له معرفة ومهارات وامكانيات مختلفة عن غيره.

 .3أهمية وفوائد بناء فرق العمل:

فرق العم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل تقدم للمنظمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة أو المؤسسة العديد م ـ ـ ـ ـ ـن المزاي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا وأهمها ،ما

يلي(Tarricone and Luca, 2002, p.55) :
أ .تقليص عدد الموظفين وتخفيض المستويات الهرمية في العمل وبالتالي تخفيض التكاليف
وزيادة الربح.

ب .تحسين العالقة مع العمالء والحفاظ على سياسة التركيز على العميل.
ت .زيادة دافعية والتزام العاملين تجاه العمل المقصود.

ث .تقدير مساهمات األفراد والفرق ككل بشكل أفضل.
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فيما يؤكد العلي ( ،2008ص )35بأن أهمية بناء فريق العمل تنبع من تنفيذ نظام إدارة

الجودة الشاملة باعتباره األداة التي من خاللها يساهم جميع األفراد العاملين بالمنظمة ،ومن دون
العمل الجماعي أو فريق العمل باإلضافة إلى تطوير المرونة في جعل قوة العمل أكثر فعالية ،فإن

إدارة الجودة الشاملة لن تُحقق النجاح المطلوب لها.
بينما يرى سيفر ( ،2008ص )822أن الستخدام أسلوب فريق العمل في حل المشكالت

العديد من الفوائد التي تفوق أمر السماح لألفراد أو األقسام بالعمل بشكل منفصل في حل

المشكالت .وهذه المشكالت تتمثل فيما يلي:

أ .يتم عرض المشكالت على درجة متنوعة من المعرفة والمهارة والخبرة.

إرضاء ألعضاء فريق العمل ،كما أنه يعمل على رفع الروح
ب .يعتبر هذا األسلوب أكثر
ً
المعنوية.
ت .يمكن التعامل مع كم أكبر من المشكالت التي تحدث بين األقسام أو اإلدارات بعضها
البعض بصورة أسهل.

ث .يمكن التعامل مع كم أكبر من المشكالت بما في ذلك المشكالت التي تتخطى قدرات
فراد أو قسم واحد.

ج .من المحتمل أن يتم تنفيذ توصيات فريق العمل أكثر من احتمال تنفيذ االقتراحات
الفردية.

وتوجد مجموعة من األسباب لوجود فرق العمل في أي منظمة أو مؤسسة ،تتمثل فيما يلي:
)(Mackall, 2009, p.12
أ .ألن االبتكارات التكنولوجية خلقت مهمات وواجبات ومشاريع معقدة ،يصعب على األفراد
التعامل معها لوحدهم.

ب .تقليص حجم الشركات قلل من منزلة المدراء متوسطي المكانة؛ وهذا يتطلب مسؤولي ًة عالية
وفرق عمل من موظفي المستويات الدنيا.

ت .أن الشركات أصبحت أوسع وأصبحت عالمية متعددة الجنسيات؛ لذا فإنه لم تعد تركز
ٍ
وخدمة واحدة ،وهذا أدى إلى الحاجة إلى فرق عمل؛ لتحل المشاكل وتسهل
منتج واحد
على ٍ
االتصال واإلنتاج بين الوحدات.

وهناك أيضاً مجموعة من الفوائـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـد التي تترتب على األخذ بمنهجيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة فريق العمل

ومنها( :السديري ،2010 ،ص)15

أ .خلق بيئة عالية التحفيز ،ومناخ مناسب للعمل يقلل من شعور العاملين بالوحدة ويزيد من
إحساسهم بالهوية المشتركة.
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ب .إشعار العاملين بالفخر بأدائهم الجماعي؛ لتقليل حاالت الغياب واإلهمال والكسل.
ت .الحد من الصراعات.

ث .اإلحساس المشترك بالمسؤولية تجاه المهام المطلوب إنجازها ،مما يؤدي إلى التركيز على
األهداف.

ج .تشجيع المبادرات ،وتقديم االقتراحات ،مما يؤدي إلى تحفيز القدرات اإلبداعية والمواهب
الذاتية لدى األفراد.

ح .استجابة أسرع للمتغيرات البيئية.
خ .تقليل االعتماد على الوصف الوظيفي.

د .التفويض الفعال من قبل المديرين.

ذ .توقع المشكالت قبل حدوثها ،وتقديم حلول لها.

ر .زيادة فعالية االتصاالت بين األعضاء مما يؤدي إلى تحسين وتنمية مهارات االتصال لدى
األفراد.

مما سبق يتضح أن هناك إجماع بين معظم الكتاب والمتخصصين حول أهمية وفوائد فرق

العمل ،لما تقدمه لمنظمات من نقاط قوى ومزايا كثيرة ،كون أن فرق العمل مفتاح للمستقبل في

المنافسة العالمية ،فضالً عن أهمية فرق العمل في تقليل التكاليف وزيادة اإلنتاجية وبالتالي زيادة
الربح ،كما نجد بأن فرق العمل تساهم بشكل كبير في حل معظم المشكالت والمعضالت التي
تواجهها المنظمات .أما على صعيد الروابط االجتماعية فنجد بأن فرق العمل تزيد من ترسيخ

العالقات وتحقيق االنسجام والتعاون بين الموظفين بجانب زيادة الرضا الوظيفي لديهم نتيجة تمكين

أعضاء فرق العمل وتحقيق مشاركتهم في صنع الق اررات واتخاذها ،وبالتالي تضمن المنظمة تحقيق
األداء الجيد في الوقت المحدد حسب الخطط الموضوعة وبالتالي تحقق إدارة المنظمة الفعالية

القصوى المرجوة من توظيف األفراد.
 .4مراحل بناء فريق العمل:

اقترح تيوكمان نموذجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاً لبناء فرق العمل مكونـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاً من أربعة مراحل رئيسة هي (مرحلة

التشكي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل ،ومرحلة العص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـف ،ومرحل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وضع المعايير ،ومرحلة التنفي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـذ)
ِ ِ
محسناً يحتوي على الخطوات
) .(Tuckman, 1965, p.396ثم قدم تيوكمان وجنسن نموذجاً َ
التالية واعتبراها مثالي ًة لبناء فرق العمل ) .(Tuckman and Jensen, 1977, p.419وقد أوردت
العديد من الدراسات تلك المراحل كتأكيد على أهميتها في تكوين فرق العمل الفاعلة والناجحة ومنها

) ،(Robbins and Judge, 2013, p.275و(الخرابشة ،والخوالدة ،2013 ،ص،)499
و(عيداروس ،2015 ،ص ،)95-94وفيما يلي خطوات بناء الفريق وفق النماذج سابقة ِ
الذكر:
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أ .مرحلة التشكيل (:)Forming

يسود هذه المرحلة االرتباك ،ألنه أعضاء الفريق يكونوا في مواقف جديدة غير مألوفة لهم،

وتتصف العالقات بالرسمية وينصب اهتمام األفراد على أنفسهم ،ويسعون لتلبية حاجات األمان

لديهم ،كما ويظهر التذمر من العمل مع الفريق ،والدخول في مناقشات غير مثمرة .ومرحلة التشكيل

مرحلة مهمة وتتطلب من قائد الفريق (باني الفريق) العمل على التأكيد على السلوكيات التي تحقق
النجاح وعدم النظر لألمور بمنظـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـور شخصي نظ اًر لحقيقة االختالفات البشرية الفردية

(عيداروس ،2015 ،ص.)94

ب .مرحلة العصف (الصراع) (:)Storming

تشير الدراسات إلى أن األعضاء الذين اختاروا المشاركة في تكوين الفريق في هذه المرحلة

سـ ـ ــيدركون أن افت ارضـ ـ ــاتهم المبدئية حول المطلوب منهم كأفراد وكفريق لم تكن دقيقة لذا سـ ـ ــينشـ ـ ــأ
جدل داخل الفريق حول المتوقع منهم ،ولن يتم التوصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل لجواب دقيق في هذه المرحلة ،وكذلك

سيزداد إدراك األعضاء لحقيقة أن البيئة غي ـ ـ ـ ـــ ـــ ـــ ـ ـــ ـر مفهومة وسيدخل األف ـ ـ ـ ـ ـــ ـ ـــ ـــ ـ ـــ ـــ ـ ـراد في مرحلة

ارتباك ول ـ ـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـ ـن تكون المهمة واضحة وسيشعرون بالرهب ـ ـ ـ ـ ــــ ـــ ـ ـ ــــ ـــ ـ ـة ،بمعنى حالة من الالمباالة

والالتعاون ستسيطر على سلوكهم ،كم ـــــــــــــــــــــــــا ستكون لديهم فكرة عامة بأن الفريق سوف يفشل

).(Robbins and Judge, 2013, p.275

ت .مرحلة التعاون (وضع المعايير) (:)Norming

بانتهاء مرحلة الصراع تب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدأ مرحلة االنسجام بين أعضاء الفريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـق بحيث يبدو أكثر

تماسكاً وتظهر بع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـض االهتمامـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـات المشتركة كما تظهر عالم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـات التعاون وااللتزام

(عيداروس ،2015 ،ص.)94

ث .مرحلة األداء (التنفيذ) (:)Performing

في هذه المرحلة يتسم سلوك األعضاء بالتفاهم والرغبة في مشارك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة المعارف والخبرات

كما تـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـزداد قدرة الفريق على التنبؤ بالمشكالت والقدرة على مواجهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة المستجدات

).(Mawand, 2012, p.51

كما أكد السديري ( ،2010ص )29-28أنه في هذه المرحلة يلتزم األفراد بمعايير وقيم
الفريق وتتسم المرحلة بالجدية والحيوية ،والرضا عن النفس ،والثقة باآلخرين ،ويتضح أن مرحلة

األداء تعتمد اعتماداً كلياً على التزام كل عضو من أعضاء الفريق بقيم ومبادئ وأهداف الفريق
باإلضافة إلى وضوح دور كل عضو ،وهذا يؤدي إلى التكامل في األدوار؛ األمر الذي يساعد في

تحقيق األهداف الموضوعة بكل كفاءة وفعالية.
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ج .مرحلة انتهاء الفريق (:)Adjourning

ترتبط هذه المرحلة بفرق العمل المؤقتة التي تنتهي بانتهاء المهمة التي ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم تكوين

الفريق لدائها ،وهنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا إما أن يكوون فريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـق العمل قد نجح في أداء مهمته أو فش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل
فيها ).(Robbins and Judge, 2013, p.275
ح .مرحلة العطاء:

حسب ما ذكره شبيب ( ،2009ص )45فإن قليالً من فرق العمل تصل إلى هذه المرحلة،
ولكن في حال تم تحقيق ذلك يكون بإمكان الفريق تحقيق أي هدف مطلوب ،حيث يكون الفريق قد

وصل إلى أعلى درجات التعاون واالنسجام بين أعضاءه ،حيث تتوفر درجة عالية من التقارب بين

أعضاء الفريق ،ويتم مناقشة الخالفات وحلها بشكل فوري ،ويتم االلتزام بمواعيد انجاز العمل وتحقيق

األهداف ،وبالتالي يكون الفريق ناجحاً.

مما تقدم يتضح أن عملية بناء وتطوير الفريق تم بمراحل متعددة من النضج والنمو ،وكذلك

من حيث التكوين وال تحدث عمليات البناء تلقائياً ،وبالتالي يلزم الفهم التام ،وااللتزام بالتدرج العملي

السليم ،واتقان العديد من المهارات الالزمة لهذه العملية ويمكن إيضاح المنهجية العامة لبناء فريق

العمل على النحو التالي:

أ .تحديد الحاجة للفريق.

ب .تعيين قائد للفريق.

ت .توضيح المهمة ،والتوقعات.
ث .تشكيل الفريق.

ج .المشاركة في صياغة الرؤية واألهداف.

ح .تصميم خطوات العمل ووضع معايير األداء.
خ .توزيع المهام وتحديد األدوار.

د .المحافظة على األداء الفعال.
ذ .االنتهاء.

 .5عوامل نجاح فريق العمل:

أشار هاييس ( ،2005ص )253-251بأنه وبعد تحليل العوامل المشمولة في الفرق

الناجحة فإنه من الممكن تلخيص عوامل النجاح في ثالث مجموعات :القابلية للمحاسبة ،الفرصة

وااللتزام .حيث يحتاج الفريق ككل أن يكون محاسباً أمام تنظيمه (يجب أن تكون لديه مهمة
محددة) ،أو أهداف محددة ،ويحتاج الفريق أيضاً أن تكون لديه فرصة لتأدية عمله :فيجب أن
تتوفر له الموارد ،الوقت ،المهارات والتدريب الذي يحتاجه ،وكذلك تكون له المقدرة على اتخاذ
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الق اررات الالزمة وتنفيذها ،باإلضافة اللتزام أعضاء الفريق ،وعندما تتوفر هذه العوامل فإن الفريق

ينجح في تحقيق المهام واألهداف التي أنشأ من أجلها .ويجب أن تكون هناك محفزات نفسية لتعزيز
احساس أعضاء الفريق بالكفاءة الذاتية .واألكثر معنوية من كل العمليات النفسية لعمل الفريق هو

الطريقة التي يشجع بها التعريف االجتماعي اإليجابي -ليس مع الفريق فقط ولكن مع التنظيم الذي
ينتمي إليه الفريق.
ومقومات الفريق الناجح ،تتمثل في التالي( :الجناحي ،2013 ،ص)10-8
أ .تحديد قائد كفؤ للفريق.

ب .تحديد أعضاء الفريق مع مراعاة تكامل كفاءاتهم ومهاراتهم.
ت .تحديد أهداف الفريق وخطة عمله وسياسته إذا تطلب األمر.
ث .إيمان أعضاء الفريق بدورهم أهداف فريقهم.

ج .وجود بيئة يسودها االحترام والتقدير بين أعضاء الفريق.
ح .تحديد المهام الفردية ألعضاء الفريق كل حسب إمكانياته.

خ .وضع خطة للتعامل مع المخاطر التي قد تواجه تحيق الفريق ألهدافه.
د .المتابعة المستمرة لسير العمل وتحقيق األهداف المرحلية.
ذ .تطبيق سياسة الثواب والمحاسبة.

ر .عقد لقاءات مستمرة بين أعضاء الفريق ،وجعل اإلعداد الجيد قبل االجتماعات ثقافة لدى
أعضاء الفريق.

ز .التوافق على قيم فريق العمل ،مثل :التحدث دائماً باسم الفريق عند اإلنجاز ،معالجة أخطاء
أعضاء الفريق دون إبرازها لآلخرين.

 .6سمات فريق العمل الفعال:

لكي يكون فريق العمل فعاالً ال بد أن تكون لديه رؤية واضحة ومتفق عليها ،وأن يكون

أعضاء الفريق منفتحين وصادقين مع بعضهم البعض ،وأن يستعدوا لمواجهة مختلف الصعوبات

واالختالفات لتحقيق أهداف الفريق .ووجود رؤية واضحة ومتفق عليها يجعل فريق العمل فعاالً،

وفري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـق العمل الفعال له سمات معروفة ،ونستطيع معرفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة مدى فعالية أي فريق عن

طريق النظر في مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدى تحقق ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـذه السمات فيه ،ومن أبرز سمات الفريق الفعال ،التالي:

(شبيب ،2009 ،ص)48-45

أ .وضوح الرسالة واألهداف :فأهداف فريق العمل الفعال تكون واضحة تماماً في ذهن كل
واحد من أعضاء الفريق .ويكون لتحقيق هذه األهداف األولوية القصوى عند كل عضو
من أعضائه .قد يكون لدى األعضاء بعض األهداف الشخصية التي يعملون على تحقيقها،
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ولكن األكثر أهمية في عملهم هو نجاح الفريق في تحقيق الهدف الذي قد حددوه معاً ،وال
يتوقف األمر عند ذلك فقط؛ بل إن كل عضو من أعضاء الفريق ُيعد مسؤوالً عن أداء
ونتائج الفريق ككل؛ وليس عن أدائه الفردي فحسب.

ب .يعمل بإبداع ويشجع على االبتكار :فمن مميزات فريق العمل الفعال الحرص على األفكار
اإلبداعية والحلول االبتكارية ويتم تشجيع كل أعضاء الفريق على ذلك.

ت .يتمتع أعضاء الفريق بدافعية عالية لألداء الجيد :تتسم فرق العمل الفعالة باإلنتاجية العالية
والروح المعنوية المرتفعة ،ويقضي أفراد الجماعة الفعالة معظم أوقات عملهم على درجة

عالية من الكفاءة والجودة.

ث .التوجيه والرقابة الذاتية :فمجرد ما تحدد إدارة المنظمة أهداف الفريق العامة تتاح له درجة
عالية من المرونة في التحرك تكفيه ألداء مهامه دونما تدخل.

ج .يحل الفريق خالفاته بنفسه :الخالف في الرأي بين أعضاء الفريق أم اًر نافعاً وطبيعياً كذلك؛
ألنه يساعد على إيجاد األفكار الجديدة .لذلك يقول بعض اإلداريين :إذا كنت أنت ومديرك
على رأي واحد فأحدكما ال داعي له .وهذه ليست دعوة للمخالفة من أجل المخالفة؛ ولكنها

دعوة إلبداء اآلراء ومناقشتها في حرية تامة.

ح .يشعر أفراده باتجاهات إيجابية نحو المؤسسة واإلدارة والعمل :حيث يشعر كل عضو في

الفريق بالسعادة بانتمائه للفريق والمؤسسة ويمتلئ قلب كل عضو من أعضاء الفريق بالحب
والود لبقية أعضاء الفريق ويحرص على االستمرار في العمل معهم.

خ .أخذ المشكالت والمواقف بالجدية المناسبة :فالفريق الجاد يريد أن يصل إلى األهداف بقوة

ولذا فهو ال يتهاون في التعامل مع المواقف والمشاكل المختلفة وان كانت صغيرة ،بل

شعاره دائماً الجدية في العمل ،ويترافق مع هذه الجدية إيمان كامل في نفس كل عضو
بعد إيمانهم وثقتهم باهلل تعالى بقدرتهم على حل أي مشكلة تواجه الفريق مهما كانت

صعوبة هذه المشكلة.

د .التطوير الدائم وتحسين األداء باستمرار :فالفريق الفعال يحرص على أن يتطور في األداء
دائماً ،وخير مثال على هذا التطور النظام الياباني (كايزن) ومعناه التطوير المستمر ،هذا

النظام يعني إدخال تحسينات صغيرة وبسيطة على الخدمات والمنتجات بشكل دائم ،وبهذا

المبدأ سيصعب على أي فريق اللحاق بفريقك ،ويكون فريقك دائماً في المقدمة.
مما سبق يتضح بأن نجاح فرق العمل الفعالة يعتمد بشكل أساسي على وجود قيادة حكيمة
توجه وتدعم وتحفز أعضاء الفريق ،كما أن اعتماد أسلوب اإلدارة باألهداف يحفز جميع أعضاء

فرق العمل على تحقيق هذه األهداف بكل كفاءة وفعالية ،باإلضافة لوضوح رؤية الفريق األمر
الذي يجعل األعضاء منفتحين وصادقين مع بعضهم البعض .فضالً عن ضرورة تمتع أعضاء
55

الفريق بدافعية عالية تجاه العمل والسعي لحل الخالفات قبل تحولها لصراع؛ لذلك على قائد الفريق

واألعضاء تطوير األداء وأنفسهم بشكل دائم والبحث دائماً عن الحلول اإلبداعية.
سابعاً :معوقات ومشاكل فريق العمل:

معوقات عمل الفريق تتمثل في مقاومة المشرفين الستخدام فريق العمل وذلك ألسباب متعددة

منها( :السامرائي ،2007 ،ص)269-268

أ .عدم رغبتهم بالتخلي عن صالحياتهم.
ب .النظر إلى المرؤوسين على أنهم غير أهالً لهذه المهمات.

ت .الحساسية الوظيفية الناشئة من تباين العناوين الوظيفية داخل كل فريق.

ث .التشكيك بإمكانية تحقيق ما هو أفضل (ليس باإلمكان أفضل مما هو كائن).
ج .الخوف من الفشل وما ينشأ عن ذلك من نظرة سلبية نحوه.

ح .خوف المشرفين من تحمل وزر النتائج غير المحققة من عمل الفريق المسئولين عنها
في نهاية المطاف.

ويرى السديري ( ،2010ص )32أن أهم التحديات التي تواجه المؤسسات – وفقاً لمفاهيم

فريع العمل – يتمثل في تحدي ردم الفجوة بين متطلبات المؤسسة ومهارات العاملين ،واالستخدام
األمثل للتقنيات المتطورة والحرص على الكفاءات الوظيفية المتميزة التي تحقق أهداف المؤسسة،

ففي المؤسسات الناجحة تعتبر العالقة بين الرؤساء والمرؤوسين هي حجر األساس لنجاح فرق
العمل المختلفة .ويلعب القائد أو المدير دو ًار مهماً في تطوير هذه العالقة في مناخ من الثقة
المتبادلة واالحترام والفهم الشامل الحتياجات كل من المؤسسة الفرد ،وذلك لخلق بيئة مالئمة لتحقيق
أهداف وتوجهات اإلدارة العليا للمنظمة وفي نفس اللحظة يتم تحقيق أهداف وتطلعات العاملين.

أما من وجهة نظر المدهون والعجرمي ( ،2011ص )141-139فإنهم يرون أنه توجد

بعض المشكالت العلمية والعقبات التي تعترض فريق العمل ومظاهرها الدالة عليها:
 .1ضعف التفاعل :والمتمثل في:

أ .عدم تغير السلوك الخاطئ بعد التوجيه.

ب .ضعف الفعالية في النقاش والحوار.
ت .عدم التعاون مع أفراد فريق العمل.

ث .عدم الحرص على حضور بعض أنشطة الفريق.
 .2إلقاء اللوم على اآلخرين:

أ .يذكر الفرد فريقه بما قاله سابقاً عند حدوث المشاكل.
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ب .االستعجال الشديد للنتائج.

ت .تبرئة النفس من كل تقصير ونسبته لآلخرين.
ث .التقليل من شأن إنجازات الفريق.

 .3الغياب المتكرر:

أ .الالمباالة عند فوات بعض البرامج واألعمال.

ب .عدم اإلحساس بقيد الزمان وقيمته.

ت .عدم السؤال عن موعد بداية البرنامج وانتهائه ومكان انعقاده.

 .4االنشغال باألعمال الشخصية عن أعمال الفريق:
أ .كثرة الغياب عن أعمال الفريق.

ب .عدم التقيد باآلراء التي انتهى إليها الفريق.
ت .قلة االبتكار وضعف التجديد.
ث .عدم التطوع للقيام بأي عمل.

 .5ضعف اتخاذ القرار داخل الفريق:
أ .التردد في اتخاذ القرار.

ب .تأجيل اتخاذ الق اررات.

ت .الخوف من اتخاذ الق اررات.

ث .المبالغة في وضع العوائق أمام كل قرار.
ج .تغليب السلبيات على اإليجابيات.

 .6عدم تحقيق أهداف الفريق:

أ .عدم دراسة الواقع دراسة دقيقة.

ب .ضعف المتابعة.

ت .االختيار غير الواقعي للوسائل المحققة لألهداف.
ث .اإلفراط في الطموحات واألمنيات.

 .7توتر العالقة مع رئيس الفريق:

أ .انتقاد رئيس الفريق من قبل اآلخرين.

ب .التغيب عن بعض األنشطة أو جميعها أحياناً.
ت .رفع الصوت على رئيس الفريق.

ث .المعارضة الدائمة لما يقوله دائماً رئيس الفريق.

ويمكن عرض المعوق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـات التي تعترض بناء فرق عمل فعالة في المنظمات

والمؤسسات ،في التالي( :شبيب ،2009 ،ص( )53-51السديري ،2010 ،ص)35-33
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 .1المعوقات التنظيمية وتتضمن:

أ .المعوقات الثقافية :ثقافة المناخ التنظيمي قد يطغي عليها ثقافة الفردية والتنافس والتركية

على اإلنجاز الشخصي ويكون الحديث عن فريق العمل كمفهوم حديث سطحي بعيد كل
البعد عن اإللمام بفوائد المفهوم أو وجود الدافع للعمل به .إن ايمان القادة والمد ارء (صناع

الق اررات) بمنهجية فريق العمل كأسلوب إداري يؤدي إلى اعتقادهم بأهميتها وهذا االعتقاد

يخلق الدافع للبحث بجدية عن الفوائد والمنافع ومن ثم تحدد االحتياجات التي يمكن تحقيقها

من خالل فريق العمل المختلفة ،على العكس من ذلك فإن افتقار القادة والمدراء لهذا األمر
يوجد ثقافة تنظيمية تمنع العمل على شكل فريق عمل.

ب .التركيز على إنجاز العمل :بمعنى التركيز على قبول الوظيفة كما هي والقيام بمهامها

بدون النظر إلى العالقات والمشاعر واالحتياجات اإلنسانية لألفراد انطالقاً من قاعدة "

أستطيع أن أعمل " فتنجز األعمال الموكلة لألفراد إما بشكل جماعي أو بشكل فردي
ويصرف النظر عن كل ما من شأنه تحقيق البناء الفعال لفريق العمل.

ت .ضعف التفكير االستراتيجي :من المعروف أن التفكير االستراتيجي يؤدي إلى التمييز بين
السبب والنتيجة بما يساعد على تحديد المشاكل التي تواجهها المؤسسة واألسباب الرئيسية

لها ،كما يحقق الحصول أفكار وحلول جديدة بعيدة عن الطرق التقليدية في أداء األعمال،
وكذلك عدم الخوض في الجانب التنفيذي والتركيز على الجانب االستراتيجي المهم ومن

ثم استخالص النتائج ومعرفة أثر كل ذلك على األفراد من خالل دراسة مدى استجابتهم

للكثير من الق اررات اإلدارية التي تُتخذ.
ولمزيد من اإليضاح فإن التفكير االستراتيجي يوفر عامل الوقت ويساعد على تحديد

المهارات المطلوبة للمستويات اإلدارية المختلقة؛ ليحول دون قيام التحصينات الثقافية

المانعة لمنهجية بناء فريق العمل.

ث .الهيكل التنظيمي :عندما يكون هناك هيكالً تقليدياً ذو تسلسل هرمي واسع وهناك عدد من
المراتب مختلفة المستويات ،وينظر إلى بعض القطاعات بمنظور مختلف يقلل من مكانتها

في التنظيم فإن العمل على شكل فريق عمل يكون عملية صعبة جداً وتصبح نشاطات
بناء فريق العمل الفعال غاية في التعقيد.

ج .تؤدي نظم الحوافز المكافآت التي توجه للجهود الفردية إلى تأثير كبير على عمليات بناء
فريق العمل وتعيق تقدمها من خالل التركيز على الفردية وايجاد التنافس.

 .2المعوقات الفردية:

أ .معتقدات قائد الفريق :تلعب معتقدات قائد الفريق واتجاهاته ومعرفته ومهاراته دو اًر هاماً
ف ي عملية بناء الفريق .حيث ال يكفي اإليمان بأهمية فريق العمل لوحده في بناء فريق
58

عمل ذا فعالية عالية حيث يعود بعض القادة إلى العمل الفردي بمجرد التعرض إلى
بعض الضغوط ويسعى ليسود رأيه في النهاية على أنشطة الفريق من منطلق الحرص

على عامل الوقت والمحافظة على الكفاءة المطلوبة إلنجاز العمل.

ب .المهارات :هناك نوعان من المهارات :المهارات الفنية ومهارات العمل ضمن الفريق،
فبخصوص المهارة الفنية ألعضاء الفريق من المهم أن تتوافر بشكل ٍ
كاف ألداء المهمة
وليس من الضروري أن يكون هناك مجموعة كاملة من المهارات حيث إن أحد فوائد

العمل كفريق :هي إتاحة الفرصة لألفراد لتعزيز مهاراتهم وتطوير أنفسهم ،ويشمل التطور
المهارات الفنية ومن المهم أن يتوفر في الفريق المهارات الفنية المالئمة ومهارات التفكير

االستراتيجي والمهارات الشخصية.

ت .المكان :الوضع المثالي هو أن يعمل الفريق في مكان واحد ،وبقدر ما يكون هنالك بعد
مكاني بقدر من الصعب بناء فريق عمل فعال ،وتكون عملية تبادل المعلومات والبيانات
ووضع األهداف العملية مزعجة ومتعبة جداً ويكون التعاون ضعيفاً بين أعضاء الفريق
ويمكن للخبرة أن تساعد في تحسين وضع الفريق والحد من مشاعر العزلة غير أن

إعادتهم للعمل في مكان واحد سيؤدي إلى زيادة التعاون.

ث .عدد أعضاء الفريق :يتراوح العدد المثالي ألعضاء فريق العمل – عادة – ما بين ثالثة
إلى ثمانية أفراد وفي بعض األحيان يصل العدد إلى عشرة أفراد ،مع مالحظة أن أي

زيادة في العدد عن الحد المعقول فإن ذلك يؤدي إلى تخفيض الوقت المتاح لكل عضو
للمشاركة الفعالة في نشاط الفريق والمناقشات أثناء االجتماعات المتعددة وكذلك فإن أي

نقص في العدد سوف يكون من شأنه اإلقالل من فعالية وكفاءة الفريق وذلك النخفاض
وقلة األفكار والرؤى المختلفة المطلوبة للنجاح في أداء المهمة.

ولذلك يمكن القول بأنه ال يمكن – بأي حال من األحوال – بناء فريق فعال إذا كان هذا

الفريق سيضم عدداً كبي اًر من األعضاء ،ألن من شأن ذلك انطباق قانون "تناقص الغلة" على مثل
هذا النوع من الفريق ،حيث كلما زاد عدد أعضاء الفريق كلما قل التعاون وقلت الفعالية والفائدة،
ولن يتحقق العائد والهدف الذي من أجله تم تشكيل الفريق.

ويرى الباحث بأنه توجد معوقات ومشاكل تتعرض لها فرق العمل في البلديات الكبرى

بمحافظات غزة – المحافظات الجنوبية وتتمثل في:

أ .ضعف الفعالية في النقاش والحوار بين أعضاء الفريق الواحد.

ب .عدم الحرص على حضور بعض أنشطة الفريق.

ت .تبرئة النفس من كل تقصير ونسبته لآلخرين خوفاً من العقاب.
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ث .عدم اإلحساس بأهمية الوقت وفائدته.
ج .قلة االبتكار وضعف التجديد.

ح .ضعف التطوع للقيام بأي أعمال.

خ .تغليب السلبيات على اإليجابيات.
د .ضعف المتابعة.

ذ .وجود ثقافة الفردية عند عدد من الموظفين ،والتركيز على اإلنجاز الشخصي.
ر .وجود هيكل تنظيمي تقليدي ذو تسلسل هرمي واسع.

ز .وجود قصور واضح لدى بعض قادة الفرق في المهارات الفنية والمهارات في العمل
ضمن فريق.

فعالية فرق العمل:
ثامناً :القيادة الخادمة و ّ
أدوار القادة تطورت في السنوات القليلة الماضية ،حيث كان أسلوب القيادة القديم يضع القائد

في وسط األعضاء ويتحكم بفعالية االتصاالت بين األعضاء ،وكذلك يوجه أنشطة الفريق المختلفة
ويتخذ الق اررات ،وقد نجح عمل هذا األسلوب بصورة جيدة في الماضي في ظل ظروف معينة ،أما

حالياً فقد قام العديد من القادة الناجحين بتغيير طرق عملهم والتزموا بالتواصل مع األعضاء والتحرك
في مركز المجموعة إلى حدود محيطها ،وعملوا كأعضاء خدم في الفريق أكثر من كونهم قادة

وأصبح القادة الجدد يعملون على فهم السلوك اإلنساني لألفراد ُبغية توجيه هذا السلوك لتحقيق
األهداف .فضالً عن السعي لتطبيق الجودة في المؤسسات وكذلك نشاطات إعادة الهيكلة
واالندماجات ،ونشاطات إدارة التغيير وضرورة تحسين المناخ التنظيمي للعمل ،فالقيادة الناجحة
هي التي تعمل على بث روح التعاون والعمل بروح الفريق الواحد بين العاملين وتدرك أهمية رفع
معنوياتهم والتعرف على شخصياتهم ورغباتهم وانجاز األعمال من خالل هؤالء األفراد؛ لتحقيق

األهداف النهائية للفريق (السديري ،2010 ،ص.)31-29
وبناء على ما تقدم أيضاً يتضح للباحث أن العمل الجماعي بالمفهوم العلمي يعتمد على
ً
أفراد بينهم تبادل فكري وثقافي وتكوين الفريق على أساس الفكر التوافقي الذي يسهم بشكل كبير
في تحقيق األهداف .كما ويتضح وجود بعض السلوكيات واألساليب الخاطئة في إدارة فرق العمل
والتي يجب العمل على التخلص منها ،لتحقيق األهداف المرسومة؛ ولذلك يتوجب على القائد

وأعضاء الفريق أال ُيقدموا على أي عمل بدون تخطيط وتحديد لألهداف ،كما يتوجب على اإلدارة

العليا اختيار قائد الفريق وأعضائه بعناية فائقة ،على أن يتم اختيار القائد أوالً ومن ثم إشراك القائد
في عملية اختيار أعضاء الفريق ،وعلى القائد أن يراعي عدم النقد الدائم والتعامل بسلبية مع أعضاء

الفريق واخفاء المعلومات عنهم؛ لما لذلك من ٍ
أثر سلبي على أداء الفريق وفعاليته في تحقيق
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األهداف المرسومة ،كما يحتاج قائد الفريق لتنمية مهارته في إدارة الصراع؛ وذلك لكي يستطيع أن
يدير الصراعات التي من المحتمل أن تحدث أثناء عمل الفريق؛ ألن عدم إدارة الصراع بالشكل

األمثل يعمل على ضياع الوقت وعدم التوصل لتحقيق األهداف.
خاتمة:

عرض الباحث في هذه المبحث أهم خصائص فرق العمل الناجحة ومقومات بناء الفرق

الفعالة التي تخدم مصلحة المنظمة ،كما استعرض مراحل بناء الفريق في ظل قيادة رشيدة تعمل
على استثمار هذا الفريق في تحقيق أهداف المنظمة وأهداف األعضاء الشخصية بما يحقق المنفعة

للجميع.
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المبحث الثالث :البلديات الكبرى في محافظات غزة
مقدمة:
يتناول الباحث في المبحث الثالث مفهوم اإلدارة المحلية ،ونشأتها وتطورها مع بيان الفرق

بين اإلدارة المحلية والحكم المحلي ،كما يعرج الباحث إلى توضيح الفرق بين نمطي مركزية

والمركزية اإلدارة بشكل عام ،مع إظهار مزايا وعيوب كل من النمطين ،كما يتناول الفصل التطور

التاريخي لمفهوم اإلدارة المحلية في فلسطين مع إلقاء الضوء على تصنيف البلديات في محافظات

غزة وفقاً لرؤيتي كل من و ازرة الحكم المحلي الفلسطينية ،وصندوق تطوير واقراض البلديات
( ،)MDLFثم يتطرق الباحث إلى بيان طبيعة العالقة بين البلديات وو ازرة الحكم المحلي ،مع ذكر
أهمية وأهداف ووظائف البلديات ،إضافة لشرح أبرز التحديات التي تواجه البلديات على صعيد

العمل ،كما يعرض الباحث أهم األدوار المنوطة بالبلديات في المجتمعات المحلية التي تحيط بها.
أوالً :مفهوم اإلدارة المحلية:
تعتبر اإلدارة المحلية أحد أساليب الالمركزية اإلدارية في الدول ،إذ تقوم بموجبه الحكومة

المركزية بتفويض جزء من صالحياتها اإلدارية إلى السلطات المحلية في المناطق الجغرافية

المختلفة داخل تلك الدول ،وعليه تعتبر اإلدارة المحلية تنظيماً إدارياً يخضع للتوجيهات والتعليمات
الصادرة عن مؤسسات الحكومة المركزية وتكون جزءاً من التنظيم اإلداري العام للدولة ،وما يميز
اإلدارة المحلية في منطقة جغرافية ما داخل الدولة أنها تختلف عن فروع الو ازرات المركزية العاملة

في ذات المنطقة الجغرافية من حيث االستقالل التنظيمي واإلداري والمالي النسبي الذي تحدده

الحكومة المركزية ،كما أن لإلدارة المحلية شخصية مستقلة وصالحيات نابعة من تفويض الحكومة

المركزية لها بها في نطاق حدودها الجغرافية المعرفة من قبل الحكومة المركزية ويبقى لها حق
تقرير األمور في النطاق الجغرافي لإلدارة المحلية ،ال سيما في اتخاذ الق اررات الرئيسة ،ورسم

السياسة العامة (العكش وآخرون ،2013 ،ص.)18

كما أن قانون الهيئات الفلسطينية رقم ( )1لسنة ( )1997الصادر من قبل المجلس التشريعي

الفلسطيني قد عرف اإلدارة المحلية بأنها "وحدة الحكم المحلي في نطاق جغرافي واداري معين"

(المجلس التشريعي الفلسطيني ،1997 ،ص.)1

كما تعرف اإلدارة المحلية بأنها "أسلوب من أساليب التنظيم اإلداريُ ،يراد به توزيع الوظيفة

اإلدارية بين السلطة المركزية في الدولة وبين الهيئات اإلدارية المتخصصة على أساس إقليمي

لتباشر ما ُيعهد إليها تحت رقابة هذه السلطة" (عوض ،2010 ،ص.)46
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ويشير ماضي ( ،2011ص )95لإلدارة المحلية بأنها المركزية إدارية ،ويعرفها بأنها "توزيع

للوظيفة اإلدارية بين الحكومة المركزية وهيئات منتخبة أو محلية تباشر اختصاصاتها تحت إش ارف
الحكومة المركزية ورقابتها".
ِ
إصدار ق ارر ٍ
ِ
ات
سلطة
"نقل
ويعرف الكاتب الفرنسي والين ( )Walineاإلدارة المحلية بأنهاُ :
إدار ٍ
مجالس منتخبة بحرية من المعنيين" (سيهام ،2012 ،ص.)3
ية إلى
َ
من كل ما سبق يتضح للباحث أن اإلدارة المحلية والهيئة المحلية والبلدية هي مصطلحات

ذات داللة واحدة ،تطلق على ذلك الجزء من الدولة الذي يتولى تقديم الخدمات األساسية لمنطقة

جغرافية محددة ،وادارتها بتفويض من الحكومة المركزية تحت إشرافها ورقابتها.
ثانياً :مفهوم الحكم المحلي:

يعتبر الحكم المحلي نمطاً لممارسة الحكم الذاتي في نطاق جغرافي محدد ضمن حدود

الدولة من خالل مشاركة سكان ذلك النطاق في إدارة شؤونهم بأنفسهم في إطار من االستقاللية

يضمنه دستور وقوانين الدولة األساسية ،كما يعتبر الحكم المحلي أسلوباً في الالمركزية السياسية
ُ
تقوم بموجبه الدولة األم بتوزيع بعض من صالحياتها التشريعية والتنفيذية والقضائية لصالح المناطق

الجغرافية المختلفة ممثلة بوحدات الحكم المحلي تحت وصاية الدستور والقوانين األساسية للدولة

األم ممثلة بحكومتها المركزية (العكش وآخرون ،2013 ،ص.)15
ثالثاً :الفرق بين اإلدارة المحلية والحكم المحلي:

أما وقد أتينا على ذكر مفهومي اإلدارة المحلية والحكم المحلي ،فإنه ال بد من التفريق بين

كال المصطلحين بشيء من التفصيل ،حيث يخلط البعض بين المصطلحين بجعلهما مترادفين لهما
ذات الداللة ،ومن خالل اطالع الباحث على دراسات ومراجع ذات صلة بالدراسة محل البحث،

توصل الباحث إلى أن نظام الحكم المحلي أكثر ميالً نحو فكرة الالمركزية السياسية من نظام

للسلطات التشريعية
اإلدارة المحلية ،حيث تتم بواسطته نقل جميع السلطات اإلدارية باإلضافة ُ
والقضائية لوحدات الحكم المحلي ،وهذا ما أكده العكش وآخرون ( )2013في إطار الحديث حول

اإلدارة المحلية والحكم المحلي ،ويرى بعض الباحثين أن مفهوم اإلدارة المحلية يتجه صوب
الالمركزية اإلدارية ،في حين يتجه مفهوم الحكم المحلي نحو الالمركزية السياسية التي تتمتع

مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن خاللها الوحدات اإلدارية المحلية بدرجة أكبر من االستقاللية (مسعود ،2013 ،ص،)48
ويوضح الجدول التالي بعض الفروق الرئيسة بين اإلدارة المحلية والحكم المحلي:
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جدول رقم ( :)3.2الفرق بين اإلدارة المحلية والحكم المحلي
وجه االختالف
النشأة
االرتباط

الوظيفة

الحكم المحلي

اإلدارة المحلية
بموجب القانون.

بموجب الدستور.

مرتبطة بالتنظيم اإلداري للدولة ولذلك
هي من أساليب التنظيم اإلداري.

مرتبط بتشكيل الدولة ويعتبر أسلوباً من
أساليب التنظيم السياسي.

تمارس جزءاً من وظيفة الدولة اإلدارية

يمارس وظائف مستقلة تنفيذياً وتشريعياً

فقط.

مدى ثبات االختصاص

قابل للتغيير بالزيادة والنقصان.

الرقابة

تخضع لرقابة الحكومة المركزية مباشرة.

وقضائياً.

درجة الثبات كبيرة لوجود تفويض
بالصالحيات.
تخضع لرقابة غير مباشرة من الحكومة
المركزية لوجود تفويض بالصالحيات.

المصدر( :العكش وآخرون ،2013 ،ص.)23-21

رابعاً :التطور التاريخي لإلدارة المحلية في فلسطين:
ارتكزت مراحل تطور الهيئات المحلية في فلسطين خالل المراحل التي سبقت االحتالل

(اإلسرائيلي) للضفة الغربية وقطاع غزة في عام (1967م) على الدور الفردي وعلى تقديم بعض

الخدمات للمواطنين ،وذلك عقب استحداث بعض البلديات إلدارة الشؤون المحلية سواء بالتعيين أو
باالنتخاب المباشر ،بعيداً عن أي دور سياسي لهذه البلديات ،وفي المرحلة التي تلت حزيران

(يونيو) 1967م ،حاولت سلطات االحتالل (اإلسرائيلي) السيطرة على قطاع الحكم المحلي لما له
من عالقة مباشرة مع المواطن الفلسطيني ،ال سيما فيما يتعلق بتقديم الخدمات بأنواعها المختلفة،

ولما فيها من التعامل اليومي المباشر مع المواطنين ،األمر الذي ظن المحتلون أنه سيزيل الفجوة
بينهم وبين صاحب األرض كما توهمت سلطات االحتالل في حينه ،إال أن هذه الخطوة التي

اعتبرها المحتل خطوة رئيسة على طريق التطبيع الشامل جوبهت برفض وطني كبير قادته فصائل
منظمة التحرير الفلسطينية في حينه ،واستمرت محاوالت سلطات االحتالل حتى السبعينات من

القرن المنصرم في الترويج لفكر التطبيع عبر قنوات الحكم المحلي ،إلى أن قامت في تلك المدة

بتعيين رموز موالية ومهادنة لها في بلديات الضفة الغربية وقطاع غزة ،دون أي موافقة شعبية،
أدت في نهاية المطاف إلى رد حاسم من قبل قيادة منظمة التحرير الفلسطينية التي قامت بعض

فصائلها بالتعرض المباشر للذين عينهم االحتالل لثنيهم عن ضاللهم الفكري والعودة بهم لصف
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الوطن والمواطن (فراج ،2013 ،ص ،)2وقد تناول الباحث التطور التاريخي لإلدارة المحلية في
فلسطين عبر المراحل الزمنية المختلفة التالية:

أ .مرحلة الدولة العثمانية (حتى العام .)1922
ب .مرحلة االنتداب البريطاني ما بين (1923م.)1948 -

ت .مرحلة اإلدارتين المصرية واألردنية ما بين (.)1967 -1948
ث .مرحلة االحتالل (اإلسرائيلي) ما بين (.)1994 -1967

ج .مرحلة السلطة الوطنية الفلسطينية ( -1994حتى اآلن).

أ .مرحلة الدولة العثمانية (حتى العام :)1922

تأسست أول بلدية في فلسطين بمدينة القدس في العام ( ،)1863وصدر أول قانون ينظم

عمل قطاع الحكم المحلي خالل تلك المرحلة في العام (ُ ،)1877سمي بـ "قانون التقسيمات
ن
بناء عليه تأسست بلديات في مدن(يافا ،وعكا ،واللد،
اإلدارية" ،ومن ضمنه قانو البلديات ،والذي ً
والرملة ،وغزة) ،وحتى تلك اللحظة لم يكن معموالً بأنظمة الحكم المحلي في فلسطين ،وبرزت

الحاجة لها بعد أن بدأ الوهن يدب في أوصال الدولة العثمانية على كافة األصعدة ما أظهر الحاجة
الملحة إليجاد هياكل إدارية إلدارة األقاليم (فراج ،2013 ،ص.)2

ب .مرحلة االنتداب البريطاني (:)1948 -1923

مع نهاية حقبة العثمانيين بهزيمة الدولة التركية في الحرب العالمية الثانيةْ ،أولى االنتداب
البريطاني على فلسطين اهتماماً كبي اًر بإنشاء وتطوير قطاع الحكم المحلي في فلسطين بهدف
السيطرة على كافة مناحي حياة الفلسطينيين ،مع سعي دؤوب من سلطة االنتداب لصبغ النظام

اإلداري بالصبغة البريطانية ،في ذات السياق سعت بريطانيا إلى تعزيز الالمركزية في هيئات الحكم
المحلي وتوسيع صالحيات الهيئات اإلدارية في أطر الحكم المحلي ،وجرت أول انتخابات بلدية

في العام ( )1927عقب صدور مرسوم االنتخابات البلدية عن المندوب السامي ممثل االحتالل
البريطاني في حينه سنة (1926م) ،وفي العام ( )1936جرت االنتخابات البلدية في ( )20مدينة
وقرية فلسطينية وتم اإلشارة لذلك في دراسة صباح ( ،2013ص )39ولم يط أر أي تغيير على
وضع البلديات حتى عام 1948م ،وخالل هذه المرحلة بدأت تتضح بعض معالم عمل البلديات

وأخذت تتوسع في تقديم الخدمات للمواطنين ،حتى باتت البلديات أجساماً ذات أهمية تساهم في
تلبية حاجات المجتمع المحلي ،ولعل قانون البلديات للعام ( )1936شمل الجوانب والخدمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـات

التي تش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرف عليها البلديات بشكل تفصيلي ،وبقي العمل بهذا القانون حتى قي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـام السلطة
الوطنية الفلسطينية واصدار قانـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون الهيئات المحلية الفلسطينية (فراج ،2013 ،ص.)2
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ت .مرحلة اإلدارتين المصرية واألردنية (:)1967 -1948

امتدت هذه المرحلة من النكبة ( )1948إلى النكسة ( ،)1967حيث بات قطاع غزة تحت

اإلدارة المصرية والضفة الغربية تحت اإلدارة األردنية ،وتمحور عمل البلديات خالل هذه المرحلة
حول تقديم الخدمات األساسية للمواطنين متمثلة في إنشاء شبكات المياه والكهرباء بجانب شق

ورصف الطرق ،وبالرغم من كل ذلك إال أن دور البلديات بدأ يتراجع رويداً رويداً على صعيد
متابعة ومعالجة قضايا المجتمع المحلي ما أفقد البلديات دورها الريادي في السياسة التنموية
للمجتمع المحلي ،وعلى الرغم من حدوث انتخابات الختيار المجالس البلدية في الضفة الغربية،

بعكس ما كان يحصل في قطاع غزة ،إال أن اإلدارة األردنية كانت تعين أشخاصاً في المجالس

البلدية وان لم يوافوا نصاب النجاح في االنتخابات كما حصل في انتخابات العام ( )1964لمجلس
بلدية الخليل ،بينما في قطاع غزة الذي كان يدار من خالل الدولة المصرية في حينه فلم يكن فيه

أي نوع من االنتخاب ألعضاء الهيئات المحلية ،وكان التعيين هو سيد الموقف ،وهذا ما جعل دور
الحكم المحلي في قطاع غزة يتراجع بشكل كبير إزاء دوره في خدمة المجتمع ،ناهيك عن فقده

الكثير من محتواه التنموي واالجتماعي خالل تلك المرحلة (فراج ،2013 ،ص.)2
ث .مرحلة االحتالل (اإلسرائيلي) ما بين (1967م1994 -م):

عقب احتالل الضفة الغربية وقطاع غزة سنة (1967م) ،أصدرت سلطات االحتالل في

المحتلة ،وأبقت
حينه مجموعة من المنشورات واألوامر العسكرية ذات صلة بطبيعة إدارة المناطق ُ
العمل بالقوانين السارية الموروثة عن اإلدارتين المصرية واألردنية ما لم يوجد في متنها ما يتعارض
واألوامر العسكرية الجديدة ،وظلت هذه األوامر العسكرية سارية المفعول حتى الرابع من نوفمبر

لعام 1994م (ماضي ،2011 ،ص ،)96بل إن بعض األوامر العسكرية الصادرة عن سلطات
االحتالل في حينه قد حجمت الدور الخدماتي الذي يمكن أن تقوم به الهيئات المحلية في كل من
الضفة الغربية وقطاع غزة عبر فرض رقابة صارمة على حجم اإلنفاق بشكل عام ،ما زاد

األمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر سوءاً على الصعيد الخدماتي بالرغـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم من الزيادة السكاني ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة الملحوظـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة (أبو

فريا ،2013 ،ص.)99

ج .مرحلة السلطة الوطنية الفلسطينية (1994م -حتى اآلن):

عقب اتفاق أوسلو الموقع في الثالث عشر من سبتمبر لعام 1993م والذي نجم عنه قيام

بناء عليه استلمت بدورها العديد من
السلطة الوطنية الفلسطينية في مايو 1994م ،والذي ً
المسؤوليات المدنية وبعض المسؤوليات األمنية ،فعلى سبيل المثال ،ووفقاً التفاقيات أوسلو ،فللسلطة

الفلسطينية كامل الصالحيات األمنية والمدنية في المناطق المصنفة (أ) ،وتشكل في غالبها المدن

والقرى الرئيسة ،بينما تحتفظ سلطات االحتالل بالصالحيات األمنية والمدنية في المناطق المصنفة
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(ج) ،أما في المناطق المصنفة (ب) والتي تشمل معظم القرى الفلسطينية ،فإن للسلطة الفلسطينية
الصالحيات المتعلقة باألمور المدنية ،ولسلطات االحتالل الصالحيات المطلقة فيما يتعلق باألمور
األمنية .ومن الجدير ذكره أنه بالرغم من أن السلطة الفلسطينية لها مسؤولية التخطيط المطلقة في

المناطق المصنفة (أ) إال أن هذه المسؤولية في المناطق المصنفة (ج) من نصيب سلطات االحتالل
(عبد العاطي ،2005 ،ص.)10
وفي ذات السياق أصدر رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس السلطة

الوطنية الفلسطينية في حينه ،السيد ياسر عرفات -أبو عمار رحمه هللا -القرار الرئاسي رقم ()1
بتاريخ العشرين من مايو للعام 1994م والذي صدر في تونس ،والذي جاء في مادة رقم ( )1منه

ما نصه التالي" :يستمر العمل بالقوانين واألنظمة واألوامر التي كانت سارية المفعول قبل تاريخ

الخامس من حزيران (يونيو) للعام 1967م ،في األراضي الفلسطينية -الضفة الغربية وقطاع غزة-
حتى يتم توحيدها" (ديوان الفتوى والتشريع.)1994 ،

وخالل هذه المرحلة أصدر رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية القانون رقم

( )5لسنة  1996م ،الخاص بانتخاب الهيئات المحلية الفلسطينية والذي تضمن ما عدده ()65
مادة (ديوان الفتوى والتشريع ،)1996 ،وتاله إصدار القانون رقم ( )1لسنة 1997م الخاص
بالهيئات المحلية (ديوان الفتوى والتشريع.)1997 ،

كما شهدت هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـذه المرحلة تحوالً كبي اًر وسريعاً نحو نظم الحكم المحلي الحديث رافقه

المنشأة حديثـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ًا ( )78بلدية
استحداث العديد من الهيئات المحلية ،حيث بلغ مجموع البلديات ُ
جديدة ،كما بلغ المجموع العام لبلديات الوطن ( )108بلدية ،و( )334مجلس قروي ،لذا يعتبر

قط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاع الحكم المحلي في األراضي الفلسطينية الثاني م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن حيث الحجم بعد القطاع الحكومي
(عبد العاطي ،2005 ،ص.)12
خامساً :بلديات محافظات غزة:
بقدوم السلطة الفلسطينية مطلع التسعينات من القرن المنصرم ،جرى تقسيم محافظات غزة

المعروفة بالمحافظات الجنوبية إلى خمس محافظات هي :رفح ،وخان يونس ،ودير البلح ،وغزة،

وشمال غزة (الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ،2015 ،ص ،)15وتتكون كل محافظة منها
من مجموعة من البلديات تبلغ في مجموعها ( )25بلدية تعكف على تقديم الخدمات األساسية
للسكان ضمن حدود نفوذها ،كما تجدر اإلشارة إلى أن الكم األكبر من البلديات الخمس وعشرين

متركز في الجزء الجنوبي من محافظات غزة بسبب توزيع السكان المترامي في تلكم المناطق ،إذ
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يبلغ عدد البلديات في كل من محافظتي دير البلح وخان يونس ( )7بلديـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـات لكل منهما ،ما

يشكل أكثر من نصف ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدد البلديات في المحافظات الجنوبية (الفرا ،2015 ،ص.)107

وخالل فترة قصيرة من عمر و ازرة الحكم المحلي ،تم خاللها إنشاء واستحداث وترفيـع مئـات
الهيئات المحلية التي بينت الممارسة العملية والفعلية تدني قدرة العديد من تلك الهيئات على تـدبر

أمورها ،ونشأت فجوات إدارية في التعامل مع الهيئات المحلية المختلفة .فهناك مدن كبرى لهـا
جذورها وتجاربها وتمتلك الكثير من الموارد وتتمتع بنفوذ واسع ،كما أقرت الوزارة أن المدن
المركزية للمحافظات تشكل بلدياتها البلديات الكبرى في تلك المحافظات وفق التصنيف برتبة (أ)،
بينما في الناحية األخرى كان هناك مجالس ناشئة تفتقر ألدنى مقومات اإلدارة التي تمكنها من

االستمرار بنجاح .وقد أحدث هذا األمر فجـوة في كيفية التعامل مع هذه الهيئات ضمن نسق واحد،
فخرجت فكرة تصنيف البلديات إلى( :أ ،ب ،ج ،د) ،من وزير الحكم المحلي الفلسطيني في حينها

الدكتور صائب عريقات .ويشر القرار إلى التصنيف مـا بـين مجالس محلية وقروية وبلدية ،دون
أن يرتكز على أي أساس قانوني ،كما أن قرار التصنيف الصادر بتاريخ 1998/4/20م ،لم ينص
إال على تصنيف البلديات ،ولم يأت على ذكر المجـالس القروية ،رغم أنه يذكر في مقدمة القرار بـ
تصنيف الهيئات المحلية.

جدول رقم ( :)4.2تصنيف بلديات محافظات غزة وفقا لوزارة الحكم المحلي
م.

المحافظة

المدينة

المركزية

البلدية

التصنيف

مساحة النفوذ

نسبة المناطق

بالكيلو متر المربع

الحضرية ()%

ب

18.10

30

بيت الهيا

ب

22.60

35

3

جباليا

أ

18.10

52

4

أم النصر

د

3.00

34

5

غزة

أ

52.40

56

المغراقة

ج

4.40

41

الزهراء

د

3.30

26

وادي غزة

د

14.20

17

دير البلح

أ

18.60

48

بيت

1
2

6
7

حانون
الشمال

غزة

جباليا

غزة

8
9

دير البلح
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م.

المحافظة

المدينة

بالكيلو متر المربع

الحضرية ()%

10

النصيرات

ب

9.20

41

11

الزوايدة

ب

6.90

39

12

البريج

ب

6.20

19

المغازي

ب

3.40

38

المصدر

د

4.40

30

د

6.40

33

أ

53.50

-

17

الق اررة

ب

14.30

39

18

بني سهيال

ب

6.80

50

13

المركزية

البلدية

التصنيف

مساحة النفوذ

نسبة المناطق

محافظة

دير البلح

14

وادي

15

السلقا
خان

16

19

يونس

محافظة
خان

يونس

خان

عبسان

يونس

الكبيرة

ب

عبسان

20

12.60

29

ج

3.30

28

21

خزاعة

ج

6.70

28

22

الفخاري

ج

9.20

32

23

رفح

أ

32.60

-

النصر

ج

6.60

46

الشوكة

ج

22.60

21

24
25

الجديدة

محافظة
رفح

رفح

المصدر( :برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،2016 ،ص ص  )36-35بتصرف.

ِ
البلديات وفقاً لرؤيته الخاصة المبنية على معايير
كما صنف صندوق تطوير واقراض
تختلف عن المعايير التي وضعتها و ازرة الحكم المحلي ،ويشار هنا إلى أن صندوق تطوير واقراض
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البلديات هو مؤسسة شبه حكومية أنشئت في العام (2005م) من قبل السلطة الفلسطينية بهدف

دعم عملية التطوير واإلصالح في الهيئات المحلية الفلسطينية كجزء من مبادرة السلطة الفلسطينية
في تحقيق الفعالية واإلصالح والشفافية على طريق بناء الدولة الفلسطينية المستقلة ،وقد التزم

الصندوق منذ نشأته بالعمل جنباً إلى جنب مع الهيئات المحلية لتعزيز قدراتها ورفع مستويات

األداء فيها إلى مستويات تمكنها من المساهمة في بناء دولة مستقلة قابلة للحياة والتمتع بالديمومة
واالزدهار ،ويشرف على سياسات وتوجهات وعمل الصندوق مجلس إدارة مكون من أحد عشر

عضواً برئاسة وزير الحكم المحلي وعضوية ممثلي الو ازرات ذات الصلة بما فيها و ازرة المالية ،و ازرة

التخطيط والتنمية اإلدارية ،و ازرة االقتصاد الوطني ،و ازرة االشغال العامة واالسكان ،واتحاد الهيئات

المحلية الفلسطينية ،ونقابة المهندسين ،وجمعية البنوك ،ومركز المرأة الفلسطينية لألبحاث والتوثيق

باإلضافة إلى رؤساء بلديتين مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن الضفة الغربية وقطاع غزة ،كما يقدم الصندوق منحاً ماليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
لمشاريع تنموية مختلفة ،إلى جانب محاولة النهوض بالوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع اإلداري للهيئات المحلية بما

يسمح برف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع قدرتها في قي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـادة المجتمع الذي تمثله (صندوق تطوير واقراض البلديات،
.)2017
ولقد صنف الصندوق الهيئات المحلية الفلسطينية وفقاً ألسس غير التي تبنتها و ازرة الحكم

الفلسطينية ،إذ يقوم تصنيف الصندوق على ثالثة مؤشرات هي :أداء الهيئة المحلية ،والسكان

وبناء على هذا التصنيف يقدر الصندوق حجم التمويل السنوي المفترض
المخدومون ،والحاجة،
ً
للهيئات المحلية الذي يسهم في التنمية المحلية ).(MDLF, 2016, P.40
وحيث إن الباحث بصدد دراسة أثر القيادة الخادمة على فعالية فرق العمل في البلديات

الخمس الكب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرى بمحافظات غزة ،والتي تقدم خدماتها لما يزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـد على المليون نسمة (صندوق
تطوير واقراض البلديات )2017 ،فإنه من الضروري التطرق لهذه البلديات ُبنُبذات مختصرة على
وفق التالي:
أ .بلدية غزة:

أنشئت بلدية غزة في العام 1893م في مرحلة العهد العثماني الذي حكم فلسطين منذ سنة

1516م وحتى مطلع القرن العشرين ،ورأس المجلس البلدي األول في مدينة غزة في ذلك الحين،

الحاج /مصطفى العلمي ،وكان آخر من تولى رئاسة المجلس البلدي في مرحلة العهد العثماني
السيد /سعيد الشوا ،الذي أُنشئ في عهده المستشفى البلدي الذي أصبح فيما بعد مق اًر لبلدية غزة

حتى يومنا هذا بالقرب من ساحة فلسطين في وسط مدينة غزة ،وتوالت على غزة مجالس بلدية

عدة في مرحلة االنتداب البريطاني ،واإلدارة المصرية ،وفي زمن االحتالل ،وصوالً لقدوم السلطة

الوطنية الفلسطينية في العام 1994م ،حيث وألول مرة في تاريخ غزة ،أصدر الرئيس الراحل ياسر
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عرفات -رحمه هللا ،-ق ار اًر بتشكيل مجلس بلدي جديد إلدارة شؤون البلدية ،حيث كلف السيد /عون
سعدي الشوا ،بتشكيل مجلس بلدي للمدينة يتناسب والمصلحة العامة ومتطلبات المدينة العاجلة،

فقام الشوا بتشكيل المجلس بتاريخ 1994/7/26م ،ويعتبر هذا المجلس أول مجلس بلدي في ظل

قيادة فلسطينية في التاريخ الحديث ،وقد أنشئ هذا المجلس لمواجهة األحوال المتردية في البنية
التحتية والخدمات ،كما تعتبر بلدية غزة األكبر بين بلديات المحافظات الجنوبية (موقع بلدية غزة،
.)2017

ويبلغ عدد موظفي البلدية المثبتون والعاملون على بند خلق فرص عمل ( )2000موظف

في كافة المستويات اإلدارية ،في حين أن المثبتين وحدهم ( )1436موظفاً في كافة المستويات

اإلدارية ،كما أن مساحة النفوذ للبلدية تبلغ ( 52.40كيلو متر مربع) وفقاً لتقرير تقييم قدرات
هيئات الحكم المحلي في قطاع غزة الصادر عن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي (برنامج األمم

المتحدة اإلنمائي ،2016 ،ص ص  ،)39-35ويبلغ عدد سكانها المخدومون بشكل

مباشر( )549,070نسمة وفقاً لما ورد في (صندوق تطوير واقراض البلديات ،)2017 ،ويرأس مجلس

بلدية غزة خالل مرحلة إعداد هذه الدراسة المهندس /نزار حجازي ،وتصنف البلدية وفقاً لو ازرة الحكم

المحلي عند الدرجة (أ) (موقع بلدية غزة.)2017 ،
ب .بلدية خان يونس:

تأسست بلدية خان يونس عام 1917م في مرحلة العهد العثماني بمجلس بلدي مكون من

رئيس وعضوية عضوين فقط ،وقد عملت منذ ذلك الحين على تقديم الخدمات األساسية لسكان
للمدينة ،فيما شهدت المدينة كمثيالتها في ارجاء الوطن إبان فترة االحتالل البغيض من تراجع

كبير في مستوى جودة ونوعية الخدمة المقدمة للسكان بسبب قيود االحتالل في حينه ،وبقدوم
السلطة الوطنية الفلسطينية ومع االهتمام الكبير من قيادتها ممثلة في شخص القائد ياسر عرفات

-رحمه هللا -بالدور المنوط بهيئات الحكم المحلي وضرورة االرتقاء بال ـ ـ ـ ـ ـدور اإلداري للبلديات جرى

اعتم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاد هيكلية إدارية قوية قادرة على تحمل أعبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاء المرحلة بهدف النهوض بالمدينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
(ماضي ،2011 ،ص.)103
ويبلغ عدد موظفي البلدية المثبتين والعاملين على بند خلق فرص عمل ( )456موظف في

كافة المستويات اإلدارية ،في حين أن المثبتين وحدهم ( )417موظفاً في كافة المستويات اإلدارية،
كما أن مساحة النفوذ للبلدية تبلغ ( 53.50كيلو متر مربع) وفق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاً لتقرير تقييم قدرات

هيئـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـات الحكم المحلي في قطاع غزة الصادر عن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي (برنامج األمم

المتحدة اإلنمائي ،2016 ،ص ،)39-38ويبلغ عدد سكانها المخدومين بشكل مباشر()174,240
نسمة وفقاً لما ورد في (صندوق تطوير واقراض البلديات ،)2017 ،ويرأس مجلس بلدية خان يونس خالل
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مرحلة إعداد هذه الدراسة المهندس /يحيى األسطل ،وتصنف البلدية وفقاً لو ازرة الحكم المحلي عند

الدرجة (أ) (موقع بلدية خان يونس.)2017 ،
ت .بلدية جباليا:

تأسس لجباليا مجلس قروي سنة 1934م ،وفي الرابع من فبراير لسنة 1952م بموجب األمر

الصادر رقم ( )203بسجل رقم( )757600028صدر قرار باعتبار جباليا بلدية في ظل اإلدارة
المصرية لقطاع غزة ضمن بلديات قطاع غزة في حينه ،ومورس العمل البلدي بشكل فعلي في العام

1954م (برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،2016 ،ص ،)20كما أن مساحة النفوذ للبلدية تبلغ

( 18.10كيلو متر مربع) وفقاً لتقرير تقييم قدرات هيئات الحكم المحلي في قطاع غزة الصادر

عن برنامج األمم المتح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدة اإلنمائي (برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،2016 ،ص،)39-38

ويبلغ عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدد سكانها المخدومين بشكل مباشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر( )158,754نسمة وفقاً لما ورد في (صندوق
تطوير إقراض البلديات )2017 ،وتعتبر جباليا ثالث أكبر بلدية في قطاع غزة من حيث الخدمات

المطلوبة للسكان ،ويوجد في منطقة نفوذها أكبر مخيم لالجئين في محافظات غزة (مخيم جباليا

لالجئين)؛ ويعمل في البلدية ( )400موظف في كافة المستويات اإلدارية من ضمنهم ( )373مثبتون
(برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،2016 ،ص ،)39-38ويدير البلدية مجلس بلدي مكون من ()13

عضوًا؛ يرأسه وقت إعداد هذه الدراسة السيد /عصام جودة ،وتصنف البلدية وفقاً لو ازرة الحكم المحلي
عند الدرجة (أ) (موقع بلدية جباليا.)2017 ،
ث .بلدية دير البلح:

بدأ العمل البلدي في دير البلح في العام 1946م حين تأسس أول مجلس قروي لها ،واستمر

العمل به حتى العام 1978م حين صدر أمر من الحاكم العسكري الممثل لسلطات االحتالل في
تلك السنة بتشكيل مجلس بلدي إلدارة خدمات السكان ،وعقب ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدوم السلطة الوطنية الفلسطينية،

كلفت قيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـادة السلطة السيد /سامي محمد أبوسليم بتكوين أول مجلس بلدي بقرار فلسطيني

صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرف ،وكان ذلك بتاريخ الفات ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـح من سبتمبر لسنة 1996م (ماضي ،2011 ،ص.)105
ويبلغ عدد موظفي البلدية المثبتين والعاملين على بند خلق فرص عمل ( )188موظف في
كافة المستويات اإلدارية ،في حين أن المثبتين وحدهم ( )119موظفاً في كافة المستويات اإلدارية،

كما أن مساحة النفوذ للبلدية تبلغ ( 18.60كيلو متر مربع) وفقاً لتقرير تقييم قدرات هيئـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـات

الحكم المحلي في قطاع غزة الصادر عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي (برنامج األمم المتحدة
اإلنمائي ،2016 ،ص ،)39-36ويبلغ عدد سكانها المخدومين بشكل مباشر( )67,727نسمة

وفقاً لما ورد في (صندوق تطوير واقراض البلديات ،)2017 ،ويرأس مجلس بلدية دير البلح خالل
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مرحلة إعداد هذه الدراسة السيد /سعيد نصار ،وتصنف البلدية وفقاً لو ازرة الحكم المحلي عند الدرجة

(أ) (موقع بلدية دير البلح.)2017 ،
ج .بلدية رفح:

حظيت مدينة رفح بأول مجلس بلدي في تاريخ السابع والعشرين من شهر سبتمبر لسنة

1972م ،حيث كانت قبل هذا التاريخ مجلس قروي تأسس في العام 1952م كانت مهمته الرئيسة
تقديم الخدمات األساسية لسكان المدينة ،ومنذ نشأة المجلس البلدي تعاقبت المجالس في ظل اإلدارة

المصرية لقطاع غزة ،وفي المرحلة التي تلتها في زمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن االحتالل الصهيوني حتى مرحلة

ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدوم السلطة الوطنية الفلسطينية ،حيث تـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم تشكيل أو مجلس بلدي لمدينة رفح في ظل

قيادة فلسطينية لقطاع غزة وك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـان المجلس برئاسة عطوفة المهندس /سعيد ُزعرب (ماضي،
 ،2011ص.)106
ويبلغ عدد موظفي البلدية المثبتين والعاملين على بند خلق فرص عمل ( )357موظف في

كافة المستويات اإلدارية ،في حين أن المثبتين وحدهم ( )272موظفاً في كافة المستويات اإلدارية،

كما أن مساحة النفوذ للبلدية تبلغ ( 32.60كيلو متر مربع) وفقاً لتقرير تقييم قدرات هيئـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـات

الحكم المحلي في قطاع غ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـزة الصادر عن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي (برنامج األمم

المتحدة اإلنمائي ،2016 ،ص ،)39-36ويبلغ عدد سكانها المخدومين بشكل مباشر()152,950
نسمة وفقاً لما ورد في (صندوق تطوير واقراض البلديات ،)2017 ،ويرأس مجلس بلدية رفح خالل

مرحلة إعداد هذه الدراسة السيد /صبحي رضوان ،وتصنف البلدية وفقاً لو ازرة الحكم المحلي عند

الدرجة (أ) (موقع بلدية رفح.)2017 ،
خاتمة:

تناول الباحث في هذا المبحث عرضاً مبسطاً لنشأة الهيئات المحلية في فلسطين ،كما

استعرض تطور مفهوم الحكم المحلي خالل المئة سنة األخيرة؛ وصوالً لما نحن فيه اليوم من مفهوم
بلديات كبرى وأسباب التصنيف المتبعة لدى و ازرة الحكم المحلي ،ولدى الجهة الداعمة للبلديات في

الضفة الغربية وغزة وهي صندوق تطوير واقراض البلديات ،كما قدم نبذة مختصرة عن كل بلدية

من البلديات الكبرى محل الدراسة عرض فيها للنشأة والمساحة وعدد السكان والتصنيف لدى و ازرة

الحكم المحلي.
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الفصل الثالث
الدراسات السابقة
المقدمة
المحور األول :الدراسات التي تناولت القيادة الخادمة.

فعالية فرق العمل.
المحور الثاني :الدراسات التي تناولت ّ
فعالية فرق العمل.
المحور الثالث :الدراسات التي ربطت القيادة الخادمة و ّ
التعقيب على الدراسات السابقة.

المقدمة:
سعى الباحث بشكل حثيث في سبيل الحصول على مصادر ذات عالقة بموضوع الدراسة

الحالية ،سواء بالبحث في مكتبات الجامعات المحلية أو من الشبكة العالمية (اإلنترنت) ،أو من

خالل بعض قواعد البيانات لجامعات عربية وأجنبية تتيح نشر أبحاث علمية أو ملخصات ألبحاث
علمية بهدف االستفادة منها والوقوف على النتائج والتوصيات السابقة واثراء الدراسة الحالية بها ما

أمكن من أجل إضافة نوعية ومهمة للقادة في البلديات الخمس الكبرى في محافظات غزة حول

تأثير القيادة الخادمة في زيادة فعالية فرق العمل ،وقد تم تقسيم الدراسات لفئات ثالث (فلسطينية،

وبناء
عربية ،أجنبية) ،ومن ثم تم ترتيب الدراسات زمنيا حسب تاريخ النشر من األحدث لألقدم،
ً
على ما تقدم ،فقد تم استعراض دراسات منها ما هو متعلق بموضوع الدراسة بشكل مباشر أو غير
مباشر ،وتم توزيعها على ثالثة محاور:
 المحور األول :الدراسات التي تناولت القيادة الخادمة.

 المحور الثاني :الدراسات التي تناولت فعالية فرق العمل.

 المحور الثالث :الدراسات التي ربطت القيادة الخادمة وفعالية فرق العمل.
محاور الدراسات السابقة:
المحور األول :الدراسات التي تناولت القيادة الخادمة:
أ -الدراسات الفلسطينية:
 .1دراسة (عودة ،)2016 ،بعنوان( :دور القيادة الخادمة في تحسين مستوى البيئة التنظيمية
بوزارة الداخلية واألمن الوطني).

هدفت الدراسة لمعرفة دور القيادة الخادمة في تحسين مستوى البيئة التنظيمية في و ازرة

الداخلية واألمن الوطني (الشق العسكري) بقطاع غزة ،وتكون مجتمع الدراسة من العاملين في
الوظائف اإلشرافية البالغ عددهم ( )635موظفاً موزعين على المناطق ،وكانت العينة المبحوثة

( ) 240تم توزيعها بأسلوب العينة العشوائية الطبقية ،واتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي

للوصول إلى نتائج الدراسة ،حيث أظهرت نتائج الدراسة أن نسبة ممارسة فكر القيادة الخادمة في
الو ازرة بلغ نسبة ( ،)82%وبينت الدراسة وجود عالقة بين دور القيادة الخادمة و تحسين مستوى
البيئة التنظيمية ،كما أظهرت أن نسبة تأثير القيادة الخادمة في البيئة التنظيمية ضعيفة ،وأوصت

الدراسة بضرورة تعزيز العمل بفكر القيادة الخادمة ،إضافة لالهتمام بالمرؤوسين بالعمل على
تطويرهم وتوفير حاجاتهم الشخصية.
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 .2دراسة (غالي ،)2015 ،بعنوان( :القيادة الخادمة وعالقتها بااللتزام التنظيمي  -دراسة
تطبيقية على الجامعات في قطاع غزة).

هدفت الدراسة إلى التعرف على درجة ممارسة الجامعات محل الدراسة (األقصى ،األزهر،

اإلسالمية ،فلسطين) لفكر القيادة الخادمة في الممارسات في الممارسات اإلدارية ،ومعرفة مستوى
االلتزام التنظيمي لدى العاملين في الجامعات محل الدراسة ،حيث اعتمدت الدراسة على المنهج

الوصفي التحليلي وتم جمع البيانات من خالل استبانة صممت لقياس محاور الدراسة ،حيث وزعت
على عينة مقدارها ( )400مبحوث من أصل مجتمع الدراسة المكون من ( )2157مفردة ،وبينت

النتائج وجود تفاوت في ممارسة فكر القيادة الخادمة من قبل المسؤولين حسبما أظهرت نتيجة
تحليل آراء المبحوثين ،إذ أظهرت النتائج أن نسبة ممارسة القيادة الخادمة كانت بوزن نسبي بلغ

( ،)% 65كما أظهرت النتائج وجود عالقة ارتباط طردي بين مدى ممارسة فكر القيادة الخادمة
(المتغير المستقل) وبين االلتزام التنظيمي (المتغير التابع) ،وكان من أهم التوصيات التي خرجت

بها الدراسة العمل على تنفيذ برامج تدريبية لتنمية مهارات فكر القيادة الخادمة لدى المسؤولين في
تلك الجامعات وادراك أبعادها حسب ما بينت نتيجة تحليل آراء المبحوثين المستهدفين.
 .3دراسة (حجاج ،)2014 ،بعنوان( :العالقة بين نمط القيادة الخادمة والنية للبقاء في العمل
بين العاملين في بلدية غزة).

هدفت الدراسة إلى التعرف على العالقة بين نمط القيادة المعمول به في بلدية غزة ،وبين

نية البقاء في البلدية لدى العاملين الحاليين ،إضافة لتحديد مستوى ممارسة مفهوم القيادة الخادمة
في بلدية غزة وربط ذلك بنية البقاء في البلدية لدى العاملين الحاليين ،وقد استخدم الباحث المنهج

الوصفي التحليلي ،واستخدم االستبانة كأداة للدراسة لجمع البيانات ،واعتبر الباحث مجتمع الدراسة

هو جميع العاملين في بلدية غزة من الجنسين ،وبلغ مقدار عينة البحث ( )243مبحوثا من أصل

مجتمع الدراسة المستهدف البالغ عددهم ( )660من العاملين وتم اختيارهم بطريقة عشوائية ،وتوزيع
االستبانة عليهم ،كما أظهرت النتائج وجود عالقة ذات داللة إحصائية موجبة بين أبعاد القيادة
الخادمة والنية للبقاء في العمل في بلدية غزة بين العاملين الحاليين ،وبلغت نسبة ممارسة القيادة

الخادمة حسب آراء المبحوثين ( )59.47%وهي نسبة متوسطة ،كما أوصت الدراسة بضرورة عقد

ورشات عمل للمستوى اإلداري اإلشرافي للتوعية بمفهوم القيادة الخادمة ،واجراء دراسات أخرى

حول مدى ممارسة القيادة الخادمة في قطاعات أخرى مختلفة بدراسة أبعاد أخرى غير التي تم
تناولها في الدراسة لقياس مدى ممارسة القيادة الخادمة في القطاعات الجديدة بهدف التحسين

المستمر.
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ب -الدراسات العربية:
 .1دراسة (عبد الفتاح ،وأبو سيف ،)2016 ،بعنوان( :دور القيادة الخادمة في تحقيق التماثل
مع الهوية التنظيمية بمدارس التعليم قبل الجامعي بمصر من وجهة نظر المعلمين).

هدفت الدراسة إلى التعرف على دور القيادة الخادمة في تحقيق التماثل مع الهوية التنظيمية

بمدارس التعليم قبل الجامعي بمصر من وجهة نظر المعلمين ،تكون مجتمع الدراسة من جميع

المدرسين والمدرسات في مدارس مدينة (إهناسيا) التابعة لمحافظة بني سويف والبالغ عددهم
( ،)6472تم أخذ عينة عشوائية طبقية مقدارها ( )399مدرساً ومدرسة ،واتبعت الدراسة المنهج

الوصفي التحليلي لتحديد العالقة بين القيادة الخادمة وتماثل الهوية التنظيمية لدى عينة الدراسة،
وأعد الباحثان استبانتين تكونت األولى من ( )39عبارة وتقيس درجة ممارسة القيادة الخادمة من

وجهة نظر المدرسين ،والثانية وتكونت من ( )99عبارة مقسمة على ثالثة أبعاد البعد األول :يقيس

التمركز حول قيم المدرسة .البعد الثاني :يقيس تميز المدرسة .البعد الثالث :ويقيس استم اررية
المدرسة من وجهة نظر المدرسين .وقد أظهرت نتائج الدراسة أن ممارسة المديرين للقيادة الخادمة

من وجهة نظر المدرسين جاءت بدرجة مرتفعة ،بوزن نسبي بلغ ( ،)74.00%وبانحراف معياري
بلغ ( ،)0.87وأوصى الباحثان بضرورة عقد ندوات مجتمعية تعزز عالقة المدرسين بالمجتمع

المحلي واألخذ بآرائه حول جهود المدرسة.

 .2دراسة (عطا هللا ،)2015 ،بعنوان( :دور القيادة الخادمة في تفعيل التطوير الذاتي :د ارسة
مقارنة بالمستشفيات الجامعية).

هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى توافر أبعاد القيادة الخادمة كمتغير مستقل ودورها

في توفير أبعاد التطوير الذاتي كمتغير تابع في المستشفيات قيد البحث ضمن المستويات اإلدارية

المختلفة – عليا ،وسطى ،إشرافية -كما هدفت أيضاً إليجاد العالقة بين كال المتغيرين في مجتمع
الدراسة الذي تمثل في المشافي الجامعية المصرية التابعة لجامعة الزقازيق ،حيث بلغ حجم مجتمع

البحث ( )170مفردة في حين كانت العينة المبحوثة ( )120مفردة فقط ،واستخدمت الباحثة

المنهج الوصفي التحليلي آلراء العينة المبحوثة ،كما صممت الباحثة استبانة للدراسة استناداً

بناء على
لتوصيات من دراسات سابقة وأخذت من نموذج ) (Liden et al., 2008مرتَك اًز لها ً
توصية ) (Chung, Jung, Kyle, & Petrick, 2010لبناء أبعاد القيادة الخادمة ،وقد أظهرت

النتائج أن أبعاد القيادة الخادمة وفقا للنموذج المستخدم في القياس موجود بدرجة كبيرة في

المستويات اإلدارية العليا في حين كانت بدرجة متوسطة في المستويات اإلدارية الوسطى واإلشرافية،

وكان الوزن النسبي للقيادة الخادمة ( ،)56.60%فيما أوصت الباحثة بضرورة عقد دورات تدريبية
بشكل دوري ومستمر لتعريف المديرين في المشافي الجامعية بماهية القيادة الخادمة.
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 .3دراسة (رشيد ،ومطر ،)2014 ،بعنوان( :سلوكيات المواطنة التنظيمية في ظل نظرية القيادة
الخادمة -دراسة استطالعية في عينة من كليات جامعة القادسية).

هدفت الدراسة إلى التعرف على دور الممارسات الفكرية للقيادة الخادمة في تعزيز سلوكيات

المواطنة التنظيمية في عينة من كليات جامعة القادسية في جمهورية العراق ،وكانت تساؤالت
الباحثين عن مدى إدراك القيادات اإلدارية في الكلية محل البحث لسلوكيات المواطنة التنظيمية،

إضافة لمستوى ذلك اإلدراك ،وبلغ حجم مجتمع الدراسة ( )387مفردة ،فيما كانت العينة المبحوثة
وصممت استبانة
تشكل ( )287مبحوثاً من رؤساء األقسام وأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعةُ ،
كأداة للدراسة ،واستخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلي آلراء العينة المبحوثة ،وقد أظهرت نتائج

الدراسة أن ممارسة القيادة الخادمة جاءت بدرجة ضعيفة بوزن نسبي بلغ ( ،)51.80%في حين
كانت أهم التوصيات التي خرجت بها الدراسة بضرورة ترسيخ مفهوم الخدمة والتعاطف لدى العاملين
في الجامعة بما يخلق مناخا مساعدا للخدمة ذاتها وللشخصية المساعدة ،كما أوصى الباحثان

بوضع برامج تدريبية للقيادات اإلدارية بهدف ترسيخ مفهوم الخدمة لديهم.

 .4دراسة (معشر ،)2014 ،بعنوان( :القيادة الخادمة التي يمارسها مديرو مدارس األمانة العامة
للمؤسسات التربوية المسيحية في عمان وعالقتها بسلوك المواطنة التنظيمية لدى المعلمين

من وجهة نظرهم).

هدفت الدراسة إلى التعرف على درجة ممارسة مديري األمانة العامة للمؤسسات التربوية

المسيحية في عمان لنمط القيادة الخادمة وعالقة هذه الممارسة بسلوك المواطنة التنظيمية لدى

المعلمين ،وبلغ حجم عينة الدراسة (ُ )278معلماً ومعلمة من أصل مجتمع الدراسة المكون من

( )975معلماً ومعلمة ،تم اختيارهم بالطريقة العشوائية الطبقية ،وقد اتبعت الباحثة المنهج الوصفي
التحليلي آلراء العينة المبحوثة ،وصممت الباحثة استبانة كأداة للدراسة ،ومن نتائج الدراسة التي

توصلت إليها الباحثة أن مستوى ممارسة سلوك المواطنة من قبل المديرين كان متوسطاً ،وأظهرت
الدراسة وجود عالقة إيجابية بين مستوى ممارسة المديرين ألسلوب القيادة الخادمة ومستوى سلوك
المواطنة التنظيمية لدى المعلمين ،وقد أظهرت نتائج الدراسة أيضاً أن ممارسة القيادة الخادمة
جاءت بوزن نسبي بلغ ( ،)72.80%وبانحراف معياري ( ،)0.49ومن أهم التوصيات التي قدمتها

الباحثة ضرورة تنظيم دورات تدريبية للمديرين تتناول موضوع القيادة الخادمة ممثلة في خصائصها،

وأهميتها ،كذلك أوصت الدراسة بضرورة أن يشجع المديرون المعلمين ويحفزوهم للقيام بمبادرات

ذاتية ،تتخطى حدود الوصف الوظيفي.
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 .5دراسة (عقل ،)2013 ،بعنوان( :درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الخاصة في عمان
للقيادة الخادمة وعالقتها بمستوى الثقة التنظيمية السائدة في مدارسهم من وجهة نظر

المعلمين).

هدفت الدراسة إلى التعرف على درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الخاصة في َعمان

للقيادة الخادمة وعالقتها بمستوى الثقة التنظيمية السائدة في مدارسهم من وجهة نظر المعلمين،

وبلغ حج مجتمع الدراسة ( )2754مفردة ،وتكونت عينة الدراسة من ( )327مبحوثاً ومبحوثة من
المعلمين؛ تم اختيارهم بالطريقة الطبقية العشوائية من ثالث مديريات على مستوى أمانة عمان
الكبرى ،وقد استخدمت الباحثة االستبانة في شكل أداتين للقياس ،األولى لقياس درجة ممارسة
القيادة الخادمة من قبل المديرين في المدارس الثانوية الخاصة ،والثانية لقياس مستوى الثقة التنظيمية
السائدة في المدارس الثانوية الخاصة ،وأظهرت النتائج أن درجة ممارسة القيادة الخادمة بواسطة

المديرين من وجهة نظر المعلمين كانت بوزن نسبي بلغ ( ،)69.70%وبانحراف معياري(،)1.34
وأوصت الباحثة بضرورة عقد دورات تدريبية حول مفاهيم القيادة الخادمة لمديري المدارس ،وبضرورة

الحفاظ على المنسوب المرتفع للثقة التنظيمية في المدارس الثانوية الخاصة عبر تحفيز المديرين

القائمين على تلك المدارس.

 .6دراسة (النشاش ،)2013 ،بعنوان( :تطوير مدونة أخالقية للقيادة الخدمية التربوية في
األردن).

هدفت الدراسة إلى تطوير مدونة أخالقية للقيادة الخادمة في األردن ،وقد تكون مجتمع

الدراسة من القيادات التربوية في األردن ممثلة بمديري مديريات التربية والتعليم في األردن وعددهم

( )40مدي اًر ومديرة ،ومساعديهم وعددهم ( )80مساعداً ومساعدة ،إضافة إلى مديري المدارس

الثانوية في األردن وعددهم ( )1185مدي اًر ومديرة ،وبلغ حجم عينة الدراسة ( )510قائداً تربوياً،
جرى اختيارهم بطريقة العينة العشوائية الطبقية ،وقد استخدمت الباحثة االستبانة كأداة للد ارسة،
وأظهرت النتائج أن القيادات التربوية في األردن تمارس القيادة الخدمية التربوية بدرجة متوسطة

وبوزن نسبي بلغ ( ،)68%في حين حصلت مجاالت المدونة األخالقية للقيادة التربوية في األردن

على أهمية عالية بوزن نسبي بلغ ( ،)83.80%وأظهرت النتائج أيضاً وجود فروق ذات داللة
إحصائية بين متوسطات تقديرات القيادات التربوية في مديريات التربية والتعليم والمدارس الثانوية

وبناء
في األردن ألهمية القيادة الخدمية وبين واقع ممارستهم لها ،وذلك لصالح تقديرات األهمية،
ً
على النتائج تم وضع مدونة أخالقية للقيادة التربوية في األردن من خالل واقع األهمية والممارسة،

ومن خالل األدب النظري المتعلق بالموضوع ،إذ تكونت من ( )52مبدءاً أخالقياً موزعة على
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ثمانية مجاالت ،وأوصت الباحثة بإدراج المدونة األخالقية في المؤسسات التربوية األردنية وتشجيع
القادة على االلتزام بها ،كما أوصت بضرورة تبني و ازرة التربية والتعليم للمدونة المقترحة.

 .7دراسة (عبد الوهاب ،)2011 ،بعنوان( :القيادة الخادمة في المنظمات الحكومية بعد ثورة
 25يناير :اختبار آثارها على سلوكيات األداء والحاالت النفسية اإليجابية).

هدفت الدراسة إلى التأصيل النظري لمفهوم وسمات القيادة الخادمة ومقارنتها باألنماط

القيادية األخرى ،إضافة الختبار آثار ممارسة القيادة الخادمة على سلوكيات األداء والحاالت
اإليجابية للمرؤوسين ،ومن ضمن أهداف الباحث تقديم توصيات بالتطبيقات العملية التي يجب أن

تتبعها المنظمات الحكومية -في جمهورية مصر العربية -من أجل تفعيل نمط القيادة الخادمة،
وشمل مجتمع الدراسة العاملين في المنظمات الحكومية في مدينة كفر الشيخ المصرية في قطاعات
التعليم والصحة والتعليم العالي ،حيث بلغ حجم مجتمع البحث ( )12,750فردا عامال ،اعتمد

الباحث على المنهج الوصفي التحليلي في الدراسة ،وبلغ حجم العينة المبحوثة ( )375مبحوثا،

شكلت للباحث عينة عشوائية طبقية لمجتمع الدراسة ،وكشفت نتائج الدراسة عن أن ممارسة القيادة

الخادمة كانت بوزن نسبي بلغ ( ،)72.40%ووجود أثر إيجابي على سلوك المواطنة لدى الموظف

الحكومي ،وأن القيادة الخادمة كنمط إداري تقوي سلوك المواطنة لدى المرؤوسين ،وخرجت الدراسة
بتوصيات أهمها ضرورة دراسة عالقة أبعاد القيادة الخادمة بالرضا الوظيفي ،وااللتزام التنظيمي،

وفعالية القيادة ،وبوجوب دراسة أثر القيادة الخادمة كحالة الحقة يسبقها متغيرات متنوعة تؤثر في
سلوكيات القيادة الخادمة ،مثل :الدوافع االجتماعية ،والمهارات السياسية ،والقيم الشخصية للقائد.
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ت .الدراسات األجنبية:
 .1دراسة ) ،(Begzadege and Nedaei , 2017بعنوان:

"The Relationship between Servant Leadership with Organizational
Trust and Employee Empowerment in the Social Security
Organization of Ardabil".

(عالقة القيادة الخادمة بالثقة التنظيمية وتمكين العاملين في منظمة الضمان االجتماعي بأردبيل
في إيران).

هدفت الدراسة إلى بيان عالقة القيادة الخادمة التي يمارسها المسؤولون في منظمة الضمان

االجتماعي بأردبيل في إيران وبين تمكين العاملين ،حيث بلغ حجم المجتمع المستهدف ()257

عامالً ،بينما كانت العينة الممثلة ( )155عامالً ،جرى اختيارهم بطريقة عشوائية طبقية ،واستخدم
الباحث االستبانة كأداة للدراسة متبعا المنهج الوصفي التحليلي للوصول إلى نتائج الدراسة ،وأظهرت

النتائج وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين القيادة الخادمة ودرجة تمكين العاملين ،بينما كانت

درجة ممارسة القيادة الخادمة بشكل عام ضعيفة بوزن نسبي بلغ ( ،)42.50%وأوصى الباحث

بضرورة األخذ بخصائص القيادة الخادمة والعمل بموجبها كأسلوب إداري يضمن االرتقاء بمستوى

العمل في المنظمات محل الدراسة.

 .2دراسة ) ،(Irving and Berndt, 2017بعنوان:
"Leader Purposefulness within Servant Leadership: Examining the
Effect of Servant Leadership, Leader Follower-Focus, Leader GoalOrientation, and Leader Purposefulness in a Large U.S. Healthcare
Organization".
(الغرض من القيادة في ظل مفهوم القيادة الخادمة ،دراسة أثر القيادة الخادمة ،القيادة المركزة

على التابعين ،درجة توجه القائد نحو األهداف المنوطة به ،والغاية من القيادة في إحدى منظمات
الرعاية الصحية الكبرى بالواليات المتحدة األمريكية).

هدفت الدراسة إلى معرفة أثر القيادة الخادمة على الغاية من القيادة لدى المسؤولين في

إحدى منظمات الرعاية الصحية الكبرى بالواليات المتحدة األمريكية ،في المجتمع المستهدف إلجراء

الدراسة ،كما بلغ حجم العينة المستردة ( )1713مفردة ،جرى اختيارهم بطريقة عشوائية ،واستخدم

الباحثان االستبانة اإللكترونية كأداة للدراسة مستخدماً المنهج الوصفي التحليلي للوصول إلى نتائج

الدراسة ،وأظهرت النتائج وجود عالقة طردية إيجابية بين القيادة الخادمة و متغيرات الدراسة
األخرى ،كما بلغ الوزن النسبي للقيادة الخادمة ( )79.30%على مقياس ليكرت السداسي ،وأوصى
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الباحث بالبحث في قطاعات أخرى في الواليات المتحدة باستخدام ذات األبعاد والمقارنة مع
الدراسات السابقة لتعزيز المخرجات.

 .3دراسة ) ،(Gungor, 2016بعنوان:
"The Prediction Power of Servant and Ethical Leadership Behaviors
of Administrators on Teachers’ Job Satisfactionn".
(التنبؤ بتأثير ممارسات القيادة األخالقية والقيادة الخادمة لمديري المدارس على الرضا الوظيفي

للمدرسين).

هدفت الدراسة إلى التنبؤ بتأثير ممارسات القيادة األخالقية والقيادة الخادمة لمديري المدارس

على الرضا الوظيفي للمدرسين من وجهة نظر المدرسين أنفسهم في المدارس الثانوية مدينة

(اسكيشهر) التركية والذين بدورهم شكلوا حجم مجتمع الدراسة ،فيما كانت العينة المستهدفة ()319
مدرساً ومدرسة ،جرى اختيارهم بطريقة عشوائية من مدارس المدينة ،واستخدم الباحث االستبانة

كأداة للدراسة متبعاً المنهج الوصفي التحليلي للوصول إلى نتائج الدراسة ،وأظهرت النتائج وجود

عالقة سلبية بين القيادة الخادمة وكل من القيادة األخالقية ودرجة الرضا الوظيفي ،كما أن عالقة
القيادة األخالقية بالرضا الوظيفي بكل أبعاده إيجابية ،وبينت نتائج تحليل االنحدار التالي :زيادة

ملحوظة في مستوى الرضا الوظيفي كلما زادت ممارسات القيادة األخالقية وهذا يؤكد العالقة

الطردية اإليجابية بين المتغيرين ،في حين أن درجة الرضا الوظيفي تنخفض كلما زادت ممارسات
القيادة الخادمة ،كما أن الوزن النسبي للقيادة الخادمة بلغ ( ،)67.10%وأوصى الباحث بضرورة
وضع وصياغة مقاييس لكل من القيادة الخادمة والقيادة األخالقية والرضا الوظيفي تتماشى مع

طبيعة الثقافة التركية بما يزيد من فرصة تحسين النتائج المرتقبة.

 .4دراسة ) ،(Andre and Lantu, 2015بعنوان:
"Servant Leadership and Human Capital Management: Case Study in
Citibank Indonesia".
(القيادة الخادمة ورأس المال البشري ،دراسة تطبيقية على مؤسسة سيتي بانك في إندونيسيا)
هدفت هذه الدراسة إلى اختبار أثر ممارسة نمط القيادة الخادمة على رأس المال البشري

في قطاع األعمال ،حيث طبق الباحثان دراستهم على واحدة من الشركات الكبرى في إندونيسيا،
وقد استخدم الباحثان منهجيتين للدراسة :تمثلت األولى في تتبع السيرة الذاتية للشركة ،ومراجعة

الوثائق ذات العالقة ،أما المنهجية الثانية فتمثلت في مقابالت مباشرة مع المديرين ومسؤولي الموارد

البشرية ،دون الخروج ببيانات رقمية حول مستوى ممارسة القيادة الخادمة في المجتمع المبحوث،
إضافة ألسلوب المالحظة المباشرة في مجتمع البحث -مؤسسة سيتي بانك،)Citibank( -
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وأظهرت النتائج أن نمط القيادة المتبع يؤثر على رأس المال البشري ،وأنه يمكن الجمع بين نمط

القيادة الخادمة ورأس المال البشري األمر الذي ينتج عنه تكوين عالقات قوية بين المرؤوسين
والمسؤولين وأرباب المؤسسة بشكل عام ،وأوصى الباحثان بضرورة دمج خصائص القيادة الخادمة
كمعايير الختيار الموارد البشرية لما سيعود بالنفع على البنك كما أظهرت النتائج.

 .5دراسة ) ،(Han, 2014بعنوان:
"Hotel employees' perceptions of supervisors' servant leadership
behaviors, and relationships with employees' aﬀective commitment".
(إدراك موظفي الفنادق لممارسة مسؤوليهم للقيادة الخادمة وعالقة ذلك بااللتزام العاطفي لدى

الموظفين).

هدفت الدراسة إلى التعرف على درجة ممارسة مشرفي الفنادق لنمط القيادة الخادمة ،إضافة

لطبيعة العالقة بين المشرفين والموظفين ومدى االلتزام العاطفي تجاه المؤسسة ،تم تطبيق الدراسة
على العاملين في أحد الفنادق بوالية "آيوا" بالواليات المتحدة األمريكية ،حيث تم توزيع ما عدده

( )142استبانة الكترونية عبر البريد اإللكتروني لكل العاملين بهدف استقصاء آرائهم حول موضوع

الدراسة ،وقد توصلت الدراسة إلى نتيجة مفادها أن درجة ممارسة المشرف لنمط القيادة الخادمة

تختلف تبعاً للمتغيرات الديموغرافية من وجهة نظر العاملين ،وأن ممارسة القيادة بوجه عام كانـت
بوزن نسبي بلغ ( )70.60%على مقياس ليكرت السباعي ،كما أظهرت الدراسة أن عدد سنوات
الخدمة للمشرف في المؤسسة وعدد السنوات التي مارس فيها اإلش ارف الوظيفي على الموظف ذاته
تؤثر بشكل إيجابي في درجة ممارسة المشرف لنمط القياد الخادمة في حين لم تُظهر بقية المتغيرات

الديموغرافية أي اختالف ،كذلك أظهرت الدراسة وجود عالقة طردية موجبة بين ممارسة القيادة
الخادمة بأبعادها السبعة المدروسة وبين االلتزام العاطفي تجاه المؤسسة ،وأوصى الباحث بضرورة

إجراء دراسات على قطاعات خدمية أخرى ،مع األخذ في الحسبان بأن تكون عينة الدراسة بحجم
أكبر من الحالي.
 .6دراسة ) ،(Liden et al., 2014بعنوان:
"Servant Leadership and Serving Culture: Influence on Individual
and Unit Performance".
(دراسة أثر القيادة الخادمة وثقافة الخدمة على األداء الفردي والجماعي).
هدفت الدراسة إلى التعرف على العالقة بين القيادة الخادمة لدى المديرين في مجموعة
من سلسلة المطاعم متوسطة الحجم بالواليات المتحدة األمريكية وتوفر ثقافة الخدمة لدى العاملين،

واثر ذلك في تعزيز ثقافة الخدمة لدى العاملين ،وبلغ حجم عينة الدراسة ( )961مبحوثا من
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العاملين في ( )71فرعا ضمن السلسلة في ( )6واليات أمريكية ،واستخدم الباحثون المنهج الوصفي
التحليلي في الدراسة مستخدمين أداة دراسة تعتمد على الشبكة العنكبوتية للوصول للمجتمع

المبحوث ،وأظهرت نتائج الدراسة وجود ارتباط موجب بين ممارسة أسلوب القيادة الخادمة من قبل

المديرين وشيوع ثقافة الخدمة في فروع المطاعم ،وأن األداء الفردي يكون في أحسن حال بما يعزز

األداء الجماعي للفروع ،وأن شيوع ثقافة الخدمة بين األفراد العاملين ينمي اإلبداع وأدبيات التعامل

مع الزبون إضافة لبيان أنه يبين نية العاملين في ترك الفروع التي يعملون بها أو ترك العمل
بالمجمل ،كما أكدت نتائج الدراسة أن درجة ممارسة القيادة الخادمة في سلسلة المطاعم محل

الدراسة كانت متوسطة بوزن نسبي بلغ ( ،)77%بانحراف معياري ( ،)0.54وأوصى الباحثون
باالس تناد إلى نتائج دراستهم كركيزة لدراسة مستقبلية ،كما دعوا لدراسة مجتمعات صناعية مغايرة
مما يسهل عملية تعميم النتائج بشكل أوسع.
 .7دراسة ) ،(McCann et al., 2014بعنوان:
"Servant Leadership, Employee Satisfaction, and Organizational
Performance in Rural Community Hospitals".
(واقع القيادة الخادمة ،والرضا الوظيفي ،واألداء المؤسسي في المشافي الريفية).
هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى ممارسة المديرين لنمط القيادة الخادمة ،وعالقته
بدرجتي الرضا الوظيفي وااللتزام التنظيمي لدى العاملين في القطاع الصحي ،إضافة لمتلقي الخدمة

في عدد من المشافي الريفية في الواليات المتحدة األمريكية ،وشكل حجم مجتمع الدراسة ()3942
مفردة ،فيما بلغ حجم عينة الدراسة ( )219مبحوثا من العاملين في عشر من المشافي الريفية في

مجتمع البحث ،واستخدم الباحثون المنهج الوصفي التحليلي في الدراسة ،وأظهرت نتائج الدراسة

وجود ارتباط موجب قوي بين ممارسة أسلوب القيادة الخادمة ودرجة الرضا الوظيفي من جهة،
ووجود عالقة ارتباط قوي موجب بين أسلوب القيادة الخادمة ورضا متلقي الخدمة عن الخدمة

المقدمة ،كما أكدت نتائج الدراسة أن درجة ممارسة القيادة الخادمة في المشافي محل الدراسة كانت

متوسطة بوزن نسبي بلغ ( ،)65%بانحراف معياري ( ،)1.48كما أوصى الباحثون مديري
المشافي بتبني فكر القيادة الخادمة األمر الذي ينعكس أثره اإليجابي على العاملين ومتلقي الخدمة
على حد سواء ،وهذا ما ينجم عنه حالة من الرضا التام في المجتمع الذي تقدم فيه هذه المشافي

خدماتها.
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 .8دراسة ) ،(Chinmona, 2013بعنوان:
"The Influence of Servant Leadership on Employee Trust in a Leader
and Commitment to the Organization".
(أثر القيادة الخادمة على ثقة الموظف بالقائد وعلى مستوى االلتزام التنظيمي).
هدفت الدراسة إلى اختبار أثر القيادة الخادمة على ثقة المرؤوسين برؤسائهم المباشرين،

وأثر القيادة الخادمة على قدرة االلتزام التنظيمي ،وأثر ثقة المرؤوسين برؤسائهم على االلتزام

التنظيمي ،وتم تطبيق هذه الدراسة على العاملين في أحد مصانع منطقة "شارب فيل" ضمن حدود
مقاطعة "غوتنج" بجنوب أفريقيا ،جرت الدراسة في ظل وجود الثقة بالرؤساء كعامل وسيط بين
القيادة الخادمة وااللتزام التنظيمي ،واستخدمت االستبانة كأداة للدراسة على أساس المسح الشامل،

حيث وزع الباحث ( )150استبانة الستقصاء آراء المبحوثين؛ استرد منها ( ،)146وأظهرت نتائج

الدراسة وجود عالقة طردية موجبة ذات داللة إحصائية بين القيادة الخادمة وثقة المرؤوسين
برؤسائهم في العمل ،إضافة لوجود ارتباط موجب بين القيادة الخادمة وااللتزام التنظيمي لدى

العاملين ،وكانت درجة ممارسة القيادة الخادمة بوزن نسبي بلغ ( ،)75.90%وأوصت الدراسة

بمزيد من األبحاث حول القيادة الخادمة في البلدان النامية نظ اًر لندرتها ،وأوصت كذلك بتغيير
مجال الدراسات المستقبلية بالبحث في قطاعات أخرى غير قطاع الصناعة في جنوب أفريقيا،
إضافة لتوصية بإجراء دراسات حول القيادة الخادمة في البلدان المحيطة ومقارنة النتائج ألخذ

العبر.

 .9دراسة ) ،(Erickson, 2013بعنوان:
"When in the Service of Your Fellow Being: A Mixed Method Study
of Servant Leadership and Job satisfaction in State Government
Setting".
(عندما تكون في خدمة تابعيك ،دراسة بين القيادة الخادمة بأبعادها ومستوى الرضا الوظيفي).
هدفت الدراسة إلى التعرف على العالقة ما بين ممارسة نمط القيادة الخادمة بأبعادها الخمسة

(المحبة ،والثقة ،والرؤية ،والتواضع ،والتمكين) بحسب نموذج ) (Patterson, 2003وبين الرضا
الوظيفي في أحد مؤسسات القطاع الحكومي بالواليات المتحدة األمريكية ،وهدفت لتفسير وجود

العالقة من عدمه ،وكان مجتمع الدراسة المستهدف من فئة العاملين غير اإلشرافيين في القطاع

الحكومي في المقاطعة محل البحث وعددهم ( )568من الجنسين ،واحتسب الباحث العينة الممثلة
من خالل موقع إلكتروني ذي صلة بحساب أحجام العينات عند مستويات ثقة مختلفة ،وكان حجم

العينة ( )230مبحوثاً ،استخدم الباحث مقياساً نموذجياً لتقييم القيادة الخادمة ،وآخر لتقييم الرضا
الوظيفي ،وبعد ظهور النتائج التحليلية للبيانات الكمية ،أجرى الباحث مقابالت شبه مهيكلة بهدف
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التعرف على سبب وجود العالقة من عدمه في إطار تساؤالت الدراسة ،وأظهرت النتائج وجود

ارتباط قوي موجب ذو داللة إحصائية بين ممارسة القيادة الخادمة بأبعادها المدروسة ،وبين الرضا

الوظيفي ،وأوصى الباحث بضرورة إجراء دراسات مشابهة في قطاعات حكومية أخرى مع عدم
استثناء أي من المستويات الوظيفية ألنه رأى أن للجميع حق في التعبير عن رأيه تجاه موضوع

القيادة الخادمة بأ بعادها المدروسة ،وأوصى أن يتم التركيز على بعد الثقة المنبثق عن القيادة
الخادمة وعالقته بالرضا الوظيفي.

 .10دراسة ) ،(Choudhary et al., 2012بعنوان:
"Impact of Transformational and Servant Leadership on
Organizational Performance: A Comparative Analysis".
(أثر القيادة التحويلية والقيادة الخادمة على األداء المؤسسي ،دراسة مقارنة).
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر ممارسة كل من أسلوبي القيادة التحويلية ،والقيادة

الخادمة ومقارنة ذلك على مستوى األداء التنظيمي المحقق ،وكان مجتمع الدراسة المقصود هو
قطاع الشركات الربحية التي تقدم خدمات في جمهورية الباكستان ،مثل الفنادق وشركات
االتصاالت ،واستخدم الباحثون المنهج الوصفي التحليلي في الدراسة  ،وبلغ حجم العينة المبحوثة

( )155مبحوثاً من مديري تلك الشركات ،وأظهرت النتائج وجود أثر إيجابي لكل من القيادة
التحويلية والقيادة الخادمة على األداء التنظيمي ،وجاءت القيادة الخادمة بدرجة منخفضة بوزن
إيالء نمط
نسبي بلغ ( ،)51%بانحراف معياري ( ،)0.658وأوصت الدراسة إدارات تلك الشركات َ

القيادة المتبع في تلك الشركات مزيداً من االهتمام ،إذ أن ذلك سيعزز من فرص تحسين وتعزيز
العالقة بين المرؤوسين واإلدارة العليا ،وهذا بالطبع سيظهر جليا وبشكل مباشر على األداءين

الوظيفي والتنظيمي بشكل عام.
 .11دراسة ) ،(Liden et al., 2008بعنوان:
"Servant Leadership: Development of a Multidimensional Measure
and Multi-Level Assessment".
(القيادة الخادمة :تطوير مقياس ألبعاد القيادة الخادمة بمستويات مختلفة).
هدفت الدراسة إلى تطوير نموذج لقياس أبعاد القيادة الخادمة بعد استقصاء آراء مجموعة
من طلبة جامعة "إيليونز" في والية شيكاغو األمريكية ،وبلغ حجم العينة ( )298طالباً ،وتم تطوير

استبانة مكونة من ( )28فقرة لقياس أبعاد القيادة الخادمة التسعة وفقاً للنموذج المقترح من اليدن

( )Lidenوزمالئه في الدراسة ،وخلصت الدراسة إلى إقرار سبعة أبعاد لقياس القيادة الخادمة وفقاً
لنموذجهم هي (االهتمام بالمرؤوسين ،والتصرف بأخالق ،والتمكين ،والمعالجة العاطفية ،والمهارات
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الفكرية ،ومساعدة المرؤوسين على التطور ،وبناء المجتمع) ،وكان الوزن النسبي للقيادة الخادمة
قد بلغ ( )66.50%بدرجة متوسطة ،وأوصى الباحثون بإجراء بحوث مستقبلية حول القيادة الخادمة

في مجتمعات أخرى وأحجام عينات أكبر ومستويات إدارية أشمل.
فعالية فرق العمل:
المحور الثاني :الدراسات التي تناولت ّ
أ .الدراسات الفلسطينية:

 .1دراسة (حميد ،)2016 ،بعنوان( :دور ممارسة أسلوب إدارة فرق العمل في تحسين مستوى
األداء واتخاذ الق اررات بوزارة الداخلية واألمن الوطني -الشق المدني).

هدفت الدراسة إلى التعرف على دور ممارسة أسلوب إدارة فرق العمل في تحسين مستوى

األداء واتخاذ الق اررات بو ازرة الداخلية – الشق المدني بقطاع غزة ،وقد استخدم الباحث المنهج
الوصفي التحليلي ،وشمل مجتمع الدراسة حملة المسميات اإلشرافية في مجتمع الدراسة من رئيس

قسم وصوالً لمدير عام والبالغ عددهم ( )220موظفاً وموظفة ،واستخدم الباحث أسلوب المسح
الشامل ،وتم إعداد استبانة مكونة من أربعة محاور بغرض جمع البيانات ،وأظهرت النتائج أن
اهتمام اإلدارة العليا بأسلوب فرق العمل داخل الو ازرة متوسط بوزن نسبي بلغ ( ،)58.70%مع

وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين أسلوب فرق العمل وتحسين مستوى األداء واتخاذ الق اررات،

وأوصت الدراسة بضرورة العمل على زيادة ممارسة أسلوب فرق العمل في جميع مجاالت الو ازرة،

والعمل على عقد دورات تدريبية تبين أهمية فرق العمل ،مع توضيح الوصف الوظيفي بشكل أعمق

للعاملين في الو ازرة.

 .2دراسة (أبو جربوع ،)2014 ،بعنوان( :واقع بناء فرق العمل ودورها في تنمية اإلبداع اإلداري
من وجهة نظر العاملين في وزارة االقتصاد الوطني المحافظات الجنوبية).

هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع بناء فرق العمل ودورها في تنمية اإلبداع اإلداري من

وجهة نظر العاملين في و ازرة االقتصاد الوطني )المحافظات الجنوبية(  ،حيث تمثل مجتمع الدراسة

في العاملين في الو ازرة محل البحث والبالغ عددهم ( )237موظفا وموظفة ،وقد استخدمت الدراسة
المنهج الوصفي التحليلي ،وتم تمثيل العاملين بعينة حجمها ( )148موظفا وموظفة من الفئات
الوظيفية الثانية والثالثة ،وصممت استبانة كأداة للدراسة ،كما أظهرت نتائج الدراسة ان درجة

اإليمان بفرق العمل في الو ازرة محل الدراسة كانت بوزن نسبي بلغ ( ،)67.00%وكان من أهم

النتائج التي توصل إليها الباحث وجود دور فاعل لفرق العمل في تنمية اإلبداع اإلداري لدى
العاملين في الو ازرة ،كذلك وجود دور مهم لنمط القيادة المتبع في تنمية اإلبداع اإلداري لدى

العاملين ،كذلك أظهرت النتائج أن اإلدارة العليا ال تكافئ العاملين المبدعين والذين يخرجون
بتفكيرهم عن النمط الموصوف لعملهم بالشكل المطلوب ،وأوصت الدراسة بضرورة االهتمام بدور
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فرق العمل كاستراتيجية لها وقعها في تنمية اإلبداع اإلداري ،إضافة لوضع أسس ومعايير مهنية

لعملية ترقية فرق العمل ،مع تبسيط أنظمة واجراءات العمل والخروج من عباءة المركزية ،واتاحة
الفرصة للموظفين للتغيير.
 .3دراسة (عفانة ،)2013 ،بعنوان( :التمكين اإلداري وعالقته بفاعلية فرق العمل في المؤسسات
األهلية الدولية العاملة في قطاع غزة).

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على طبيعة العالقة بين التمكين اإلداري بأبعاده الخمسة

(االتصال ومشاركة المعلومات ،بناء فرق العمل ،التأثير ،حفز العاملين ،القوة) وفعالية فرق العمل،
ومستوى تطبيق كل منهما في المؤسسات األهلية الدولية العاملة في قطاع غزة ،وتكون مجتمع

الدراسة من جميع العاملين في المؤسسات األهلية الدولية التي تعمل في قطاع غزة ،والتي يبلغ

إجمالي عددها ) (65مؤسسة ،اختار الباحث من بينها سبعا هي المؤسسات األهلية الكبرى في
قطاع غزة ،وبلغ حجم العينة المبحوثة ( )300من العاملين في تلك المؤسسات ،واستخدم الباحث

االستبانة كأداة للدراسة ،في حين كان منهج الدراسة هو المنهج الوصفي التحليلي ،وأظهرت نتائج

الدراسة أن مستوى التمكين اإلداري في المؤسسات األهلية العاملة في قطاع غزة كان مرتفعا ،وأن
ممارسة فعالية فرق العمل مرتفعة بوزن نسبي بلغ ( ،)%79.60بانحراف معياري ( ،)0.54وبينت

الدراسة وجود عالقة طردية موجبة قوية بين التمكين اإلداري وفعالية فرق العمل ،وأوصت الد ارسة
أخي ار بإعادة النظر في نظام الحوافز المتبع ،وكذلك سالسة تدفق المعلومات بين المستويات

اإلدارية المختلفة.

ب .الدراسات العربية:

 .1دراسة (البدراني ،)2015 ،بعنوان( :عالقة التمكين اإلداري بفرق العمل وأثره في تحقيق خفة
الحركة االستراتيجية ،دراسة ميدانية على عدد من مستشفيات محافظة إربيل).

هدفت الدراسة إلى معرفة أثر استراتيجية التمكين كمتغير تفسيري بأبعاد فرعية هي (االتصال،

ومشاركة المعلومات ،بناء فرق العمل ،التأثير ،حفز العاملين ،القوة) وفاعلية فرق العمل كتغير

وسيط ،وخفة الحركة االستراتيجية كمتغير استجابي تابع يتكون من األبعاد (الحساسية االستراتيجية،
وحدة القيادة ،وتدفق أو انسيابية الموارد) ،واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي للوصول

إلى نتائج من البيانات المجموعة من مجتمع الدراسة المتمثل في بعض المؤسسات الصحية في
جمهورية العراق ،بمحافظة إربيل ،وتم انتقاء كل من مستشفى (رزكاري ،والجمهوري) مجتمعاً

للبحث ،وتكونت عينة الدراسة من ( )50طبيب وطبيبة هم مجموع العاملين في المشفيين المبحوثين،

وأهم النتائج التي توصلت إليها الباحثة هي وجود عالقة ارتباط وتأثير واضحة للتمكين اإلداري

في خفة الحركة االستراتيجية في ظل وجود فرق العمل ،إضافة إلى أن ممارسة فعالية فرق العمل
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كانت بوزن نسبي بلغ ( ،)67%كما أن ازدياد مستويات االتصاالت والمشاركة بالمعلومات والتركيز
على فعالية فرق العمل وتحفيز العاملين في أقسام الطوارئ في المشفيين يخلق المزيد من التعزيزات

في مستويات الحساسية االستراتيجية ،وكذلك في االلتزام وتحمل المسؤولية ،وأوصت الباحثة فيما
يخص اإلبقاء على مستويات جيدة من التمكين قائلة إنه يجب على المستشفيات محل الدراسة

تكثيف برامج التدريب والتعليم المعمول بها وعدم اإلنقاص منها ،لجميع األفراد العاملين وفي كل
المستويات اإلدارية ،بما يؤدي إلى تنمية هؤالء األفراد وزيادة درجة فعاليتهم ووالئهم واستقرارهم

الوظيفي.

 .2دراسة (دره ،)2015 ،بعنوان( :دور الذكاء العاطفي في تحسين فاعلية فرق العمل :دراسة
ميدانية على القطاع المصرفي األردني).

هدفت الدراسة إلى التعرف على مستوى الذكاء العاطفي ودوره في تحسين فاعلية فرق

العمل بالقطاع المصرفي األردني المكون من ( )25مصرفاً والتي شكلت بدورها مجتمع الدراسة،

واقتصرت الدراسة على عدد ( )9مصارف كعينة ممثلة للتطبيق في ثالث مدن رئيسة هي عمان،

واربد ،والزرقاء ،وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي بعد أن صمم استبانة لجمع البيانات

الخاصة بالدراسة ،وقد تكون مجتمع الدراسة من (المديرين -رؤساء األقسام -مقدمي الخدمة)

العاملين في العينة المبحوثة ،فيما تم توزيع ( )200استبانة على العينة المبحوثة ،بينما أظهرت

النتائج أن الوزن النسبي لفعالية فرق العمل قد بلغ ( ،)81.04%وأوصت الدراسة العاملين في
البنوك بتشكيل فرق عمل بعيدا عن الهياكل اإلدارية الهرمية التقليدية لما في الفرق من تماسك بين
أعضائها نتيجة الثقة المتبادلة ،كما أوصت باتباع نمط القيادة الذي يزيد من انتاجية الفريق.

 .3دراسة (شعالن ،)2015 ،بعنوان( :ترشيد تكاليف جودة الخدمات الصحية من خالل تبني
أسلوب العمل الفرقي دراسة تطبيقية في مدينة الصدر الطبية).

هدفت الدراسة إلى التعرف على عالقـة أسـلوب فـرق العمـل بترشـيد تكـاليف جـودة الخدمة

المقدمة في المؤسسات الصحية في مدينة الـصدر الطبيـة علـى وجـه الخـصوص ،بجمهورية العراق،
وقـد تم توزيع عدد ( )75استبانة على مجتمع الدراسة بأسلوب المسح الشامل المتمثل في الكوادر
الطبية المنتسبة إلى مدينة الصدر الطبية ويشغلون مناصب ذات عالقة بإدارة فرق عمل داخل

المدينة ،واسترد الباحث ( )43استبانة صالحة للتحليل ،فيما أظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة

ارتباط موجبة ذات داللة معنوية بين أبعاد فرق العمل وترشيد تكاليف الجودة للخدمة الطبية المقدمة
 -بدون أن يظهر الباحث الوزن النسبي أو المتوسط الحسابي لفرق العمل ضمن الدراسة -وهذا

بدوره أشار إلى أن زيادة االهتمام بفرق العمل يمكن ان يؤدي إلى ترشيد في التكاليف والنفقات،

كما أشارت النتائج إلى وجود رغبة لدى أعضاء عينة مجتمع الدراسة في تبني أسلوب فرق العمل،
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عند توفير البيئة الالزمة والمستلزمات الضرورية ،وأوصت الدراسة بضرورة تعزيز عناصر القوة

التي تساهم في تحقيق جودة عالية وتكاليف منخفضة ،والتركيز على الموارد البشرية ،مع توفير
التخصيصات المالية الكافية لتنفيذ برامج تدريبية داعمة للعاملين من أجل تنفيذ األعمال المنوطة

بهم ،واخي اًر أوصت الباحثة بضرورة توفير بيئة داعمة لإلبداع الجماعي وتوفير المستلزمات المادية
والمعنوية لفرق العمل من أجل الصالح العام للمنظمة األم.

 .4دراسة (إبراهيم ،)2014 ،بعنوان( :دور المنظمة المتعلمة في تطبيق سلوكيات فرق العمل-
دراسة استطالعية في مصرف الرشيد).

هدفت الدراسة إلى التعرف على العالقة بين المنظمة المتعلمة بأبعادها (القيم الثقافية

المشتركة ،واالتصال ،ونقل المعرفة ،وخصائص العاملين) وبين سلوكيات فرق العمل بأبعادها

(التنسيق ،والتعاون ،ومشاركة المعلومات ،وأداء الفريق) في مجتمع الدراسة المستهدف وهو أحد
المؤسسات الخدمية في جمهورية العراق ،ممثلة في مصرف الرشيد بمدينة بغداد ،واستخدم الباحث

المنهج الوصفي التحليلي ،فيما كانت عينة الدراسة مكونة من ( )39مدي اًر من اإلدارات العليا

والوسطى واإلشرافية بأسلوب المسح الشامل للمجتمع المستهدف ،واتبع الباحث في توزيع أداة
دراسته وهي االستبانة طريقة العينة الطبقية القصدية ،إذ أعطى االستبانات فقط للفئات المذكورة

من المديرين في مصرف الرشيد ،وأظهرت النتائج وجود عالقة ارتباط قوية ذات داللة إحصائية
للمنظمة المتعلمة بسلوكيات فرق العمل ،وأن هناك عالقة قوية ما بين التراجع الذي يصيب المنظمة

المتعلمة والتراجع في مستوى سلوكيات فرق العمل والعكس صحيح ،كما أن الوزن النسبي لممارسة
سلوكيات فرق العمل بلغ ( ،)69.80%وبينت النتائج وجود أثر للمنظمة المتعلمة في سلوكيات

فرق العمل اذ كانت قوية وذات داللة إحصائية؛ مما يدل على الدور المميز الذي تمارسه المنظمة

المتعلمة في نجاح سلوكيات فرق العمل في المصرف المبحوث ،وأوصت الدراسة بإقامة حلقات

نقاش وورش عمل للعاملين في المصرف بمساعدة من الخبراء المختصين بهدف خلق فرص

لإلبداع والتطور والحث على العمل الجماعي بهدف تحقيق التداؤب في العمل وذلك من خالل
توفير الظروف المناسبة وتقديم الدعم الالزم ألعضاء الفريق ومنحهم الصالحيات باتخاذ القرار.

 .5دراسة (السعودي ،)2013 ،بعنوان( :أثر تمكين فرق العمل في تعزيز أدائها بالمستشفيات
األردنية ،دراسة حالة :مستشفى اإلسراء).

هدفت الدراسة إلى معرفة دور تمكين فرق العمل في تعزيز أدائها بالمستشفيات األردنية،

دراسة حالة :مستشفى اإلسراء ،حيث بلغ حجم المجتمع المستهدف ( )103مفردة تشكل ()17

فريقا عامال بمستشفى اإلسراء وطبقت الدراسة على عينة بلغت ( )91عضواً بأسلوب عينة المسح
الشامل ،ولتحقيق الغرض من هذه الدراسة طورت استبانة مكونة من ( )36فقرة لقياس فرق العمل
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وأداء فرق العمل ،واتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي ،وأظهرت النتائج أن مستوى تمكين فرق

العمل في المستشفى محل البحث مرتفع ،وأن مستوى أداء فرق العمل في المستشفى محل البحث

أيضا مرتفع بوزن نسبي بلغ ( ،)76.60%كما بينت النتائج وجود أثر ذي داللة إحصائية لتمكين
فرق العمل بأبعاده (النفوذ ،االستقاللية ،األثر) في أداء فرق العمل بمستشفى اإلسراء ،وفي ضوء

النتائج قدمت الدراسة توصيات أهمها ضرورة االعتماد على فلسفة فرق العمل في أداء كافة األعمال
في المستشفيات األردنية ،إضافة ألهمية تفويض الصالحيات ألعضاء فرق العمل وتوفير فرص
إنجاز أعمال الفريق ،وجاءت التوصيات أيضا بضرورة تبني فلسفة تبادل الخبرات بين الفرق العاملة

بما يحقق الفعالية في تحقيق األهداف للمنظمة.

 .6دراسة (الشلبي ،)2013 ،بعنوان( :التفكير اإلبداعي وأثره في فاعلية فرق العمل :د ارسة
تطبيقية على شركات االتصاالت الخلوية في المملكة األردنية الهاشمية).

هدفت الدراسة إلى معرفة وتحديد اثر التفكير اإلبداعي كمتغير مستقل على فاعلية فرق

العمل كمتغير تابع في شركات االتصاالت الخلوية العاملة بالمملكة األردنية الهاشمية وعددها
ثالث شركات ،وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ،وقد شمل مجتمع الدراسة جميع

أعضاء فرق العمل في الشركات الثالث – زين ،اورانج ،أمنية – والبالغ عددهم ( )846فرداً عامالً،
فيما اختيرت عينة عشوائية بسيطة طبقية من المجتمع عددها ( )400فرد عامل ،وقد استخدم

الباحث االستبانة كأداة للدراسة معتمدا على دراسات سابقة في تكوينها ،وأظهرت النتائج أن مستوى

العام لفعالية فرق العمل قد بلغ ( )81.00%وهو ما يعكس ارتفاع مستوى فعالية فرق العمل لدى

المجتمع المبحوث ،كما بينت أن األفراد المبحوثين كانوا ذوي توجه إيجابي نحو فعالية فرق العمل،

فيما أوصت الدراسة بضرورة تطوير واعتماد استراتيجية فاعلة تُعنى بتطوير مهارات التفكير
اإلبداعي لدى األفراد العاملين.
 .7دراسة (عبده ،)2010 ،بعنوان( :فرق العمل وأثرها على اإلنتاجية في قطاع التعليم الجامعي
النسائي).

هدفت الدراسة إلى التعرف على العالقة بين تكوين فرق العمل وتحسين مستوى األداء في

قطاع التعليم النسائي الجامعي ،حيث كان مجتمع الدراسة المقصود هو جميع الموظفات العامالت

في قسم الطالبات بجامعة الملك عبد العزيز بجدة والبالغ عددهن ( )370مفردة ،واستخدمت الباحثة
المنهج الوصفي التحليلي كمنهج للدراسة ،وصممت الباحثة استبانة كأداة للدراسة ،وأظهرت النتائج

أن تكوين فرق العمل يساهم في تحسين أداء الموظفات ويساعدهن على مواجهة القضايا والمشكالت
بوض وح ،كما أنه يتيح االستفادة من موارد ومخرجات المنظمة بشكل فعال ،إضافة إلضفائه نوعا

من االستقاللية والمرونة في تنفيذ األعمال .وأوصت الباحثة بضرورة االهتمام بتكوين فرق العمل
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لكونها أثبتت فعالية في عالج الكثير من مشكالت العمل ،وأن يكون وضع األهداف بصورة جماعية
يشرك فيها الموظفون العاملون لما فيه من زيادة لفاعليتهم في مخرجات عمل يكون العاملون هم

من وضع بذرته ،فينمو ويزيد الحصاد.
 .8دراسة (حمدان ،)2007 ،بعنوان( :معوقات فرق العمل في المنظمات العامة  -دراسة ميدانية
على الخطوط الجوية العربية السعودية في محافظة جدة).

هدفت الدراسة إلى التعرف على معوقات فرق العمل في المنظمات العامة ،حيث كان

مجتمع الدراسة المقصود ممثال في الموظفين اإلداريين في الخطوط الجوية العربية السعودية
بمحافظة جدة ،وبلغ حجم العينة المبحوثة ( )488مفردة ،استخدمت في الدراسة االستبانة كأداة

لجمع البيانات ،واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي كمنهج للدراسة ،وكشفت نتائج الد ارسة
عن وجود ارتباط إيجابي قوي بين نجاح فرق العمل والمستوى العالي لدعم اإلدارة العليا في ظل
وضوح األهداف مع الموضوعية في اختيار أعضاء الفريق ،إضافة لمرونة االتصال داخل الفريق،

كذلك فإن نجاح الفريق مرتبط بمدى قبول ثقافة فرق العمل داخل المنظمة ،كما أظهر النتائج أن
للنمط القيادي في نجاح وفعالية الفرق العاملة دور كبير ،فكلما اتسم النمط القيادي باالنفتاحية
واشراك اعضاء الفريق في صنع الق اررات ،كلما زاد ذلك من مستوى نجاح فرق العمل ،وتمثلت أهم

التوصيات التي خرج بها الباحث بضرورة الدعم المستمر من طرف اإلدارة العليا لفرق العمل ،وبناء
نظام معلوماتي متكامل يمد أعضاء المنظمة بالمعلومات ،واالهتمام بالتوصيات التي تخرج بها

فرق العمل ما أمكن ،وفي حال التعذر في التنفيذ أن يتم شرح األسباب المنطقية للفريق كي ال
نثبط من همته الحقا.

ت .الدراسات األجنبية:
 .1دراسة ) ،(Gu and Jiang, 2016بعنوان:
"How abusive supervision and abusive supervisory climate influence
salesperson creativity and sales team effectiveness in China".
فعالية فرق
(كيف يؤثر اإلشراف التعسفي والمناخ اإلشرافي التعسفي على إبداع رجل المبيعات و ّ
البيع العاملة في الصين).
هدفت الدراسة إلى وضع حلول للنمط التعسفي في اإلشراف اإلداري باختيارها مجتمعاً

للدراسة ممثالً في صيدليات شمال الصين ،وجرت المقارنة بين رجال البيع وبين مديريهم الذين
يمارسون إجراءات إشرافية تعسفية ،وتكون حجم مجتمع الدراسة من ( )408رجل بيع ،و()128
مسؤوال وزعت عليهم أداة الدراسة األولى وهي استبانة لقياس (اإلشراف التعسفي ،والمناخ التعسفي،
واألمان الشخصي) وكانت أداة الدراسة الثانية استبانة خاصة بالمديرين القادة المسؤولين عن رجال
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البيع وكان هدفها قياس مدى اإلبداع لدى كل رجل بيع ومدى الفعالية ،واستخدم الباحث عينة

المسح الشامل كان المسترد منها ( )319استبانة رجل بيع ،و( )102مسؤول ،حيث قام كل مسؤول
ضمن عينة الدراسة بتقييم مرؤوسيه ،وأظهرت النتائج أن العالقة بين المناخ التعسفي وابداع رجال

البيع على المستوى الفردي كانت سلبية ،وأن العالقة بين اإلشراف التعسفي واألمان الشخصي
كانت سلبية ،وكذلك ظهرت عالقة سلبية بين المناخ التعسفي وابداع فرق البيع ككل ،وأوصت

الدراسة المؤسسات بضرورة التخلي عن النمط التعسفي في اإلشراف الوظيفي ،مع عدم إيصال
من لهم تاريخ أسود في معاملة زمالئهم بسوء إلى مناصب قيادية ألن ذلك يعود بالسلب على
المؤسسة ،وبضرورة تدريب المسؤولين اإلشرافيين على أنماط التعامل اللبق والجيد مع مرؤوسيهم

والذي يعود بمردود جيد على أداء المرؤوسين وتحسن عمليات المؤسسة.

 .2دراسة ) ،(Santos et al., 2105بعنوان:
"Is Training Leaders in Functional Leadership a Useful Tool for
Improving the Performance of Leadership Functions and Team
Effectiveness?".
فعالية
(هل يعتبر تدريب القادة في المواقع الوظيفية مهم لتحسين أدائهم ومعه تحسين أداء ّ

فرق العمل؟).

هدفت هذه الدراسة إلى اقتراح نموذج لتدريب الفرق في سبيل تحسين أداء القيادات الوظيفية

بما يزيد فرص تعزيز فعالية فرق العمل ،واتبع الباحثون المنهج التجريبي الطولي ،وكان مجتمع

البحث مكوناً من قطاعات عسكرية من فرق جيش البحرية البرتغالية من فئة جندي حتى فئة رقيب،
وهنا وجد تنوع كبير الخبرة الفنية لمجتمع البحث ،وكان كل المبحوثين من الذكور في البحرية

البرتغالية ،وتعرض كل المبحوثين لفرصة تلقي دورة تدريبية مدتها تسعة أشهر في سبيل الحصول

على ترقية حال اجتياز الدورة بنجاح وفقاً للمعايير الموضوعة لها ،وكان حجم عينة الدراسة ()90

شخصاً ،تم تقسيمهم لمجموعتين ،األولى مكونة من ( )45شخص شكلوا أساس مجموعة التدخل،
وشكل النصف اآلخر مجموعة مقارنة ،وأظهرت النتائج أن التدريب لقيادات مجموعة التدخل قد

أثمر عن زيادة في فعالية الفريق التابع ،في حين بقي الفرق اآلخر دون تغير في المستوى ،وخلصت

ِ
الموجهين ووفقاً لقدرة هؤالء على
الدراسة إلى أن فعالية فرق العمل تعتمد بشكل رئيس على القادة

فهم ثالثة محاور رئيسة هي :القدرة على فهم الحالة ،والقدرة على فهم وتحليل االستراتيجية الالزمة،

وأخي اًر القدرة على تنسيق جهود الفريق ،كما أوصت الدراسة بضرورة تدريب القادة لما فيه بشكل
غير مباشر من سبيل لتعزيز فعالية فرق العمل التي يشرف عليها هؤالء القادة.
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 .3دراسة ) ،(Perry et al., 2013بعنوان:
"Team establishment of self-managed work teams: a model from the
field".
(إنشاء فرق العمل المدارة ذاتياً :نموذج من حقل االختصاص).
هدفت الدراسة إلى توصيف نموذج إلنشاء فريق مكون من ( )64فريقاً من المتخصصين
في عمل مهني ذي مستوى متوسط ،في والية "كانساس" األمريكية ،وتم تكوين فرق متماثلة مكون
كل منها من ( )18عضواً في الفريق الواحد ،وتم تكليفهم في ذات اليوم بمهام متشابهة ،وجرت
مراقبة كل فريق بشكل منفرد واجراء مقابالت محدودة مع أعضاء هذه الفرق ،وجرى بعد ذلك إعداد

تقرير حالة لما مجموعه ( )874استجابة نوعية جاءت من خالل المراقبة والمقابالت ،وشكل المنهج

الوصفي منهجاً للدراسة ،وأظهرت النتائج أن الفرق تشكلت بطريقة مغايرة جداً عما كان متوقعاً،
بعملية حيوية كبيرة ،حيث يشير النموذج إلى وجود تفاعل بين التقييم المتواصل بين تنظيم العمل

في الوقت الذي تنشأ فيه العادات ويتم إنجاز العمل ،ومن المتوقع أن يكون لنموذج فرق إنشاء
العمل تطبيق في أوضاع أخرى ،كما يشير البحث إلى الرؤى القيمة التي يمكن من خاللها ألهل

العلم تطوير مخرجات هذا البحث الحقاً ،وأوصت الدراسة بإجراء أبحاث أخرى في مجال إنشاء
وتكوين فرق العمل.
 .4دراسة ) ،(Hambley et al., 2007بعنوان:
"Virtual team leadership: The effects of leadership style and
communication medium on team interaction styles and outcomes".
(قيادة الفرق االفتراضية :أثر نمط القيادة واالتصال على أنماط تفاعل ونتائج فرق العمل).
هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر أنماط األساليب القيادية المتبعة ووسائل االتصال بين

أعضاء الفريق على مستوى التفاعل الذي يبديه أعضاء الفريق تجاه العمليات المشتركة ،واختيرت

بيئات مختلفة منها بيئة يعمل أعضاؤها معاً وفي ذات المكان ،وبيئة ثانية افتراضية يعمل أفرادها من
أماكن مختلفة مرتبطين ببعضهم البعض عبر شبكات كمبيوترية ،وبيئة ثالثة أخرى يعمل أفرادها عبر
نظام االتصال الهاتفي بين أعضاء الفريق ،من طالب أحد الجامعات المتوسطة في كندا ،و بلغ حجم

عينة الدراسة ( )228طالباً ،وقد توصلت الدراسة على أن نمط القيادة المتبع لم يؤثر على أسلوب
التفاعل بين أعضاء فريق العمل في البيئات الثالث محل الدراسة ،وأشارت النتائج أيضا إلى أن متوسط
ناتج التفاعل للفريق الذي يجتمع أعضاؤه في ذات المكان وجها لوجه ،قد حققوا نتيجة أعلى من تلك

التي حققها أعضاء فرق االتصال عبر الفيديو او من خالل الهاتف ،إال أن المعدل العام للفرق الثالثة
ال يختلف كثيرا ،كما أشارت الدراسة إلى أن مستوى تماسك الفرق المجتمعة وجها لوجه وتلك المجتمعة

عبر نظام الفيديو كان أقوى الفرق المجتمعة عبر االتصال الهاتفي ،وأوصت الدراسة بإعادة التجربة
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في مجتمعات مغايرة والنظر إلى مدى االختالف واالتفاق الحاصل نتيجة اختالف الثقافة ومكان

التطبيق.

فعالية فرق العمل:
المحور الثالث :الدراسات التي ربطت القيادة الخادمة و ّ
أ .الدراسات الفلسطينية:

أجرى الباحث مسحاً بحثياً في مكتبات الجامعات المحلية ،وتيقن أنه ال توجد رسالة في
مجال إدارة األعمال موسومة بنفس االسم ،أو تجمع بين متغيري الدراسة في نفس مجتمع البحث
المستهدف.
ب .الدراسات العربية:

 .1دراسة (متعب ،)2015 ،بعنوان( :القيادة الخادمة وأثرها في فاعلية الفريق-دراسة تحليلية
آلراء عينة من أعضاء المجالس المحلية في محافظة القادسية).

هدفت الدراسة إلى التعريف بمدخل القيادة الخادمة كنظرية قيادية في الممارسة اإلدارية،

إضافة للتعريف بمفهوم فعالية الفريق في إطار العمل المؤسسي المعاصر ،كما شخصت مدى
ممارسة مفهوم القيادة الخادمة لدى القيادات المحلية في المجالس المحلية لمحافظة القادسية في

جمهورية العراق ،ودرست أثر الممارسات الفكرية ألسلوب القيادة الخادمة على فعالية فرق العمل

ضمن العينة المبحوثة ،وتكون مجتمع الدراسة من جميع أعضاء المجالس البلدية في محافظة

القادسية والذين شكلوا حجم العينة المبحوثة المكون من ( )75عضو هيئة محلية ،وصممت استبانة
كأداة للدراسة ،واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي آلراء العينة المبحوثة ،وقد أظهرت نتائج

الدراسة أن ممارسة القيادة الخادمة جاءت بدرجة مرتفعة بوزن نسبي بلغ ( ،)74.80%وأوصى

الباحث بضرورة إنشاء مركز بحثي على مستوى المحافظة محل الدراسة للتعريف بالمفاهيم واألنماط

المختلفة للقيادة ،كما أوصى بأهمية إشاعة روح العمل التعاوني بين القيادات في المجالس المحلية

وفرق العمل التي تعمل بمعيتهم ما ينتج عنه إيجابيات شتى تُشعر العاملين بمزيد من الوالء
واالنتماء لمكان العمل ومعه المجتمع الحاضن.
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ت .الدراسات األجنبية:
 .1دراسة ) ،(Chiniara and Bentein, 2017بعنوان:
"The servant leadership advantage: When perceiving low
differentiation in leader-member relationship quality influences
team cohesion, team task performance and service OCB".
(ميزة القيادة الخادمة عند إدراك االختالف في مستوى جودة العالقة بين القائد والتابع بما يؤثر

على تماسك الفريق ،أداء المهام الجماعية ومستوى الخدمة الناتج عن سلوك المواطنة

التنظيمية).

هدفت الدراسة إلى دراسة ميزة القيادة الخادمة عند إدراك االختالف في مستوى جودة العالقة

بين القائد والتابع بما يؤثر على تماسك الفريق ،وأداء المهام الجماعية ومستوى الخدمة الناتج عن

سلوك المواطنة التنظيمية في إحدى شركات قطاع التكنولوجيا الكبرى بأمريكا الشمالية ،حيث بلغ

حجم المجتمع المستهدف ( )2508عامالً ،بينما بلغ حجم العينة المبحوثة ( )821مفردة ،استخدم

الباحثان االستبانة ( )Web- Basedكأداة للدراسة مستخدماً المنهج الوصفي التحليلي للوصول

إلى نتائج الدراسة ،وأظهرت النتائج أن درجة ممارسة القيادة الخادمة بشكل عام كانت متوسطة
بدرجة ممارسة بوزن نسبي بلغ ( ،)67.60%وأوصى الباحثان بالعمل على استثمار مبادئ القيادة

الخادمة التي أرساها جرينليف لما لها من أثر على فعالية فرق العمل في المنظمات.
 .2دراسة ) ،(Mahembe and Engelbrecht, 2014بعنوان:

"The Relationship Between Servant Leadership, Organizational
Citizenship and Team Effectiveness".
فعالية فرق العمل)
(العالقة بين القيادة الخادمة وسلوك المواطنة التنظيمي ،و ّ

هدفت الدراسة إلى التعرف على مستوى العالقة بين ممارسة فكر القيادة الخادمة وكل من

سلوك المواطنة التنظيمي وفعالية فرق العمل في مجتمع المدرسين بأحد مدارس مقاطعة وسترن
كاب في جنوب أفريقيا ،وما دفع الباحثين نحو هذه الدراسة هو حب التعرف على نمط التغيير في

القيادة وعالقته بفعالية فرق العمل ،في ظل التزايد المستمر مؤخ اًر في بيئة البحث في استخدام فرق
العمل ،لذا اقتضت الضرورة وجود دراسات تبين كيف يتصرف المرؤوسون أعضاء تلك الفرق،

وكيف يزيدون من فعالية الفرق التي يعملون من خاللها ،وبلغ حجم العينة المبحوثة من المدرسين
بجنسيهم في تلك المقاطعة ( )288مفردة ،موزعين على ( )38مدرسة في مقاطعة وسترن كاب

في جنوب أفريقيا ،وأظهرت النتائج وجود عالقة إيجابية ذات داللة معنوية بين القيادة الخادمة

بخصائصها ومستوى سلوك المواطنة التنظيمي لدى المدرسين ،كذلك وجود عالقة إيجابية ذات
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داللة معنوية بين القيادة الخادمة بخصائصها ومستوى فعالية فرق العمل لدى المدرسين ،وأخي ار

وجود عالقة إيجابية ذات داللة معنوية بين مستوى سلوك المواطنة وفعالية فرق العمل لدى المدرسين
في المجتمع المبحوث ،وأوصت الدراسة بالعمل على مزيد من الدراسات تتناول خصائص أخرى

للقيادة الخادمة وتبين أثرها في فعالية فرق العمل.

 .3دراسة ) ،(Rauch, 2007بعنوان:
"Servant Leadership and Team Effectiveness: A Study of Industrial
Manufacturing Correlation".
فعالية فرق العمل :دراسة العالقة في مجال الصناعات التحويلية)
(القيادة الخادمة و ّ

هدفت الدراسة إلى اختبار العالقة بين مستوى ممارسة فكر القيادة الخادمة وفعالية فرق

العمل في أحد القطاعات الصناعية في الواليات المتحدة األمريكية ،وتحديدا شركة ( G&S Metal

 ،)Consultantsالمتخصصة في صناعة قطع غيار السيارات ،حيث بلغ مجموع عينة الدراسة

( )3896مبحوثا ممن يعملون لدى الشركة في ( )28موقعا مختلفا ،تم قياس آراء المبحوثين
باستخدام االستبانة كأداة للدراسة للتعرف على توجهاتهم فيما يخص ابعاد القيادة الخادمة وابعاد

فرق فعالية فرق العمل ،وأظهرت النتائج وجود عالقة إيجابية بين مستوى ممارسة فكر القيادة
الخادمة وانخفاض معدل الغياب عن العمل ،في حين لم تظهر الدراسة أي نتائج فيما يخص مدى

استخدام فكر القيادة الخادمة وعالقته بمعدل تكرار حوادث العمل أو مدى خطورتها أو معدل

األجزاء التالفة أثناء التصنيع ،وعليه أوصت الدراسة بمزيد من الدراسات حول فعالية فرق بتناول

أبعاد أخرى غير التي تمت دراستها.

 .4دراسة ) ،(Irving, 2005بعنوان:
"Servant Leadership and the Effectiveness of Teams".
فعالية فرق العمل)
(القيادة الخادمة و ّ

هدفت الدراسة إلى استقصاء العالقة بين القيادة الخادمة وفعالية فرق العمل ،حيث أجرى

الباحث دراسة تجريبية على قطاع المنظمات غير الربحية في الواليات المتحدة ،وفيها استخدم

الباحث نموذجاً ألداة تقيس مستوى تقييم القيادة التنظيمية) ، (Laub, 1999ونموذجاً ألداة تقيس
مستوى القيادة الخادمة) ، (Dennis, 2004ونموذجاً ألداة تقيس مستوى فعالية فرق العمل

) ، (LaFasto & Larson, 2001وربط بين المتغيرات السابقة وأبعاد القيادة الخادمة التالية:
(الحب ،والتمكين ،والرؤية ،والتواضع ،والثقة) ،وأظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة ذات داللة

إحصائية موجبة بين كل من متغيرات القيادة الخادمة والرضا الوظيفي عند دراستها مع المتغير
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فعالية فرق العمل ،وأوصت الدراسة باعتبار نتائجها أساساً لدراسة العالقة بين القيادة الخادمة
وفعالية فرق العمل في قطاعات أخرى كقطاع األعمال والقطاع العسكري وقطاع التعليم .
التعقيب على الدراسات السابقة:
الحظ الباحث من خالل اطالعه على الدراسات السابقة ندرة في عدد الدراسات التي تربط

بين متغيري الدراسة ،وهما المتغير المستقل (القيادة الخادمة) ،والمتغير التابع (فعالية فرق العمل)،

مع وجود دراسات ربطت المتغير المستقل محل الدراسة بمتغيرات أخرى كتحسين مستوى البيئة
التنظيمية (عودة ،)2016 ،ونية البقاء في المؤسسة (حجاج ،)2014 ،وااللتزام التنظيمي (غالي،
 ،)2015وسلوك المواطنة التنظيمية (معشر.)2014 ،

وقد تناولت بعض الدراسات السابقة أحد متغيرات الدراسة وربطته بمتغير آخر كدراسة

(عفانة )2013 ،التي تناولت العالقة بين التمكين اإلداري وفعالية فرق العمل ،ومع ذلك فقد استفاد
الباحث من الدراسات السابقة في إعداد اإلطار النظري للدراسة ،واألداة المستخدمة في الدراسة وهي

االستبانة .وقام الباحث بمقارنة دراسته التي أجراها بالدراسات السابقة ،وتبين له اآلتي من حيث:
 .1أوجه االتفاق:

أ .أهداف الدراسة :اتفقت الدراسة الحالية مع سابقاتها في أنها هدفت لدراسة دور القيادة
الخادمة كنمط من األنماط القيادية ،وبيان أثرها على فعالية فرق العمل.

ب .متغيرات الدراسة :اتفقت الدراسة الحالية مع سابقاتها في تناولها أبعاد المتغير المستقل

(القيادة الخادمة) ،تبعاً لنموذج ) ،(Liden et al., 2008المستخدم في دراسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة كل
من( :عودة ،)2016 ،و(غالي ،)2015 ،و(عطا هللا ،)2015،و)،(Han, 2014
و(عقل ،)2013،و(عبد الوهاب ،)2011 ،وتقاطعت الدراسة الحالية مع دراسة (متعب،

 ،)2015و(رشيد .ومطر ،)2014 ،و(النشاش )2013 ،وفي بعد االهتمام بالمرؤوسين،

في حين أنها تقاطعت مع (معشر ،)2014 ،في بعد التمكين.

ت .مجتمع الدراسة :تتشابه هذه الدراسة مع بعض الدراسات السابقة في أنها تستهدف مجتمعاً
خدمياً.

ث .منهج الدراسة :اتفقت الدراسة الحالية مع كل الدراسات السابقة في استخدام المنهج الوصفي
التحليلي.

ج .أداة الدراسة :اتفقت الدراسة الحالية مع جميع الدراسات السابقة في استخدامها إلدارة
االستبانة.
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 .2أوجه االختالف:
أ .ظهر اختالف واضح بين هذه الدراسة وسابقاتها في أن بعض الدراسات السابقة استهدفت
قطاع الصحة مثل دراسة ) (McCann et al., 2014وأخرى استهدفت قطاع التعليم مثل

دراسة (معشر ،)2014 ،ودراسة ) (Rauch, 2007التي استهدفت قطاع الصناعة ،في

حين أن هذه الدراسة الحالية استهدفت الهيئات المحلية (البلديات الكبرى) في محافظات

غزة.

ب .بعد أن اطلع الباحث على الدراسات السابقة ،تيقن أنه ال توجد أي دراسة تتطابق بشكل
مطلق مع موضوع الدراسة الحالية بين مجتمع الدراسة ،أو المتغيرين المستقل والتابع سواء
على الصعيد الفلسطيني أو العربي أو العالمي ،وذلك بعد البحث في مكتبات الجامعات

المحلية ،وقواعد البيانات االلكترونية المتاحة على شبكة المعلومات العالمية (االنترنت).
 .3أوجه االستفادة:
استفاد الباحث من الدراسات السابقة في التالي:
أ .تنمية وتكوين أفكار عن موضوع الدراسة الحالية تساعد الباحث في تجهيز اإلطار النظري.

ب .تحديد مشكلة وأهمية البحث ومجتمع الدراسة والعينة الممثلة.

ت .االستفادة من األساليب اإلحصائية المتبعة ،إضافة لمقارنة النتائج ،واألخذ بالتوصيات.
ث .القدرة على فهم الفجوة البحثية بشكل واضح.
 .4أوجه التميز:
تتميز الدراسة الحالية في كونها تعتبر  -حسب علم الباحث -األولى التي تناولت دور

القيادة الخادمة في فعالية فرق العمل في بلديات محافظات غزة.
 .5الفجوة البحثية:

أ .ركزت الدراسات السابقة على المتغير المستقل (القيادة الخادمة) ،وعالقته بمتغيرات أخرى
غير المتغير التابع الذي سوف يتم بحثه في الدراسة الحالية كمتغير تابع وهو(فعالية فرق

العمل) ،مثل( :سلوك المواطنة التنظيمية ،وااللتزام التنظيمي ،ورأس المال البشري).

ب .ركزت الدراسات السابقة على المتغير التابع (فعالية فرق العمل) ،وعالقته بمتغيرات مختلفة
كالتمكين ،واإلنتاجية ،إضافة لدراسة واقع بناء فرق العمل في دراسات أخرى.

ت .تم التطبيق على عدة مجتمعات دراسية مختلفة ،مثل :القطاع الحكومي ،والمنظمات الربحية
وغير الربحية ،إضافة لقطاعي التعليم والصحة ،وقطاع الصناعة.
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ث .ال توجد دراسات سابقة ربطت بين المتغيرين ،المستقل (القيادة الخادمة) ،والتابع (فعالية
فرق العمل) في البلديات الكبرى بمحافظات غزة من وجهة نظر الموظفين.

ج .تم في هذه الدراسة التركيز على القيادة الخادمة وأثرها على فعالية فرق العمل في البلديات
الكبرى بمحافظات غـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـزة من وجهة نظر الموظفين ،حسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـب األبعاد الواردة في
نموذج ).(Liden et al., 2008
جدول رقم ( :)1.3الوزن النسبي للقيادة الخادمة في الدراسات السابقة
الوزن النسبي ( )%ألبعاد القيادة الخادمة المتقاطعة مع الدراسات السابقة

األحدث أوال

مساعدة

مقياس
الباحث

ليكرت

الوزن

االهتمام

بالمرؤوسين

التصرف
بأخالق

التمكين

المعالجة

المهارات

العاطفية

المرؤوسين

االهتمام

على

بالمجتمع

الفكرية

التطور

المحلي

والنجاح

النسبي
للقيادة

الخادمة

درجة

الممارسة

%

(Begzadeh
& Nedaei,
)2017

5

-

-

-

-

-

-

-

42.50

ضعيف

& (Chiniara
Bentein,
)2017

5

-

-

-

-

-

-

-

67.60

متوسط

(Irving
Berndt,
)2017

6

-

-

-

-

-

-

-

79.30

مرتفع

(Güngör,
)2016

6

-

-

69.50

-

-

-

-

67.10

متوسط

(عودة)2016 ،

10

-

89.57

79.86

80.17

83.08

80.77

82.50

82.38

مرتفع

&

(عبدالفتاح
وأبوسيف،

5

-

-

-

-

-

-

-

74.00

مرتفع

)2016
(غالي)2015 ،
(متعب،
)2015
(عطاهلل،
)2015
&

(Andre
Lantu,
)2015

7

58.10

74.40

64.80

60.60

71.70

65.50

67.10

5

68.40

-

-

-

-

-

-

5

57.40

81.80

48.80

51.52

49.94

57.72

49.60

-

-

-

-

-

-

-

Qual
.

65.70
74.80

56.60

Qual.

متوسط
مرتفع
متوسط

ارتباط

قوي بين
المتغيرين
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الوزن النسبي ( )%ألبعاد القيادة الخادمة المتقاطعة مع الدراسات السابقة

األحدث أوال

مساعدة

مقياس
الباحث

ليكرت

الوزن

االهتمام

التصرف

بالمرؤوسين

بأخالق

التمكين

المعالجة

المهارات

العاطفية

الفكرية

المرؤوسين

االهتمام

على

بالمجتمع
المحلي

التطور

والنجاح

النسبي
للقيادة

الخادمة

درجة
الممارسة

%

)(Han, 2014

7

58.42

77.57

73.85

69.57

75.14

67.28

72.71

70.65

متوسط

(Liden
et
)al., 2014

7

-

-

-

-

-

-

-

77.28

مرتفع

(McCann et
)al., 2014

5

-

-

-

58.20

-

-

-

65.36

متوسط

5

51.40

-

50.60

-

-

54.40

-

51.80

منخفض

5

-

-

71.20

-

-

-

-

71.80

مرتفع

5

-

-

-

-

-

-

-

ومطر،

(رشيد
)2014
(معشر،
)2014
(حجاج،
)2014

(عقل)2013 ،

59.47

متوسط

7

66

75.60

65.10

65.40

74.30

71.35

71.10

69.80

متوسط

5

84.60

-

-

-

-

-

87

68.00

متوسط

5

84.60

-

-

-

-

-

87

83.80

مرتفع

(Chinmona,
)2013

5

-

-

-

-

-

-

-

75.69

مرتفع

(Erickson,
)2013

6

-

-

-

-

-

-

-

**

(Choudhary
)et al., 2012

5

-

-

-

-

-

-

-

51.04

منخفض

5

-

-

-

-

-

-

-

72.40

متوسط

7

56.71

70.42

73.28

69.28

75.57

66.85

54.71

66.50

متوسط

(النشاش،
)2013
(النشاش،
)2013

(عبد

الوهاب،

)2011
(Liden
et
)al., 2008

المصدر( :إعداد الباحث).
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عالقة
طرية +

فعالية فرق العمل في الدراسات السابقة
جدول رقم ( :)2.3الوزن النسبي ل ّ
مقياس ليكرت

فعالية فرق العمل %
الوزن النسبي ل ّ

درجة الممارسة

(حميد)2016 ،

10

64.40

متوسط

)(Gu & Jiang, 2016

5

81.04

مرتفع

)(Santos, et al., 2015

5

70.00

متوسط

(البدراني)2015 ،

5

67.02

متوسط

(إبراهيم)2014 ،

5

69.80

متوسط

(أبو جربوع)2014 ،

5

68.00

متوسط

(عفانة)2013 ،

5

82.00

مرتفع

(السعودي)2013 ،

5

75.20

مرتفع

(عبده)2010 ،

7

73.40

مرتفع

الباحث

المصدر( :إعداد الباحث).
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الفصل الرابع
منهجية الدراسة
المقدمة
أوالً :منهج الدراسة
ثاني ًا :مجتمع الدراسة
ثالثاً :عينة الدراسة
رابعاً :أداة الدراسة
خامساً :تصحيح أداة الدراسة
سادساً :صدق وثبات أداة الدراسة
سابعاً :األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة

المقدمة:
يتناول هذا الفصل كافة اإلجراءات المتبعة في الدراسة ،من خالل بيان منهجها ،السيما وأن

المنهجية العلمية هي عبارة عن قواعد واجراءات للبحث العلمي ،والمنهج العلمي يبقى أساساً في
تدوين المعلومات والبيانات التي يحتاجها أي باحث إلنجاز أهداف رسالته وتحقيقها ،كما أن المنهج

العلمي ُيلزم الباحث بالدقة ليضمن حياد الباحث وموضوعيته دون دخول األهواء والميول الشخصية،

وبالتالي ُيلزم الباحث بعدم إبداء رأيه الشخصي دون تعزيزه بآراء لها قيمتها العلمية ،والتقيد بإخضاع

أي رأي للنقد ،فال رأي فوق النقد والنقاش مهما كانت درجة الثقة فيه ،ألنه ال توجد حقيقة راسخة
بذاتها.

وقد اعتمد الباحث في عرضه لإلجراءات المنهجية على عدة خطوات أهمها :منهج (أسلوب)
الدراسة ،ومجتمع الدراسة وعينته ،وخصائص عينة الدراسة ،وأدوات الدراسة ،ومجاالت الدراسة،

وصدق أداة الدراسة وثباتها وصالحيتها ،واألساليب اإلحصائية التي تم االعتماد عليها في تحليل

بيانات الدراسة.

أوالً :منهج الدراسة:
من أجل تحقيق أهداف الدراسة قام الباحث باستخدام المنهج الوصفي التحليلي ،وهذا المنهج
يصف الظاهرة ِ
موضع الدراسة بشكل دقيق ،وتحليل بياناتها ،والعالقة بين مكوناتها ،واآل ارء التي

تطرح حولها والعمليات التي تتضمنها ،واآلثار التي تُحدثها .ولم يقف المنهج الوصفي التحليلي
عن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـد جمع المعلومات لوصف الظاهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرة وانما كما يشير العساف ( ،2006ص )235يتعدى
ذلك إلى توضيح العالقة ومقدارها واستنتاج األسباب الكامنة وراء سلوك معين من معطيات سابقة،

فعالية فرق العمل في
وفي هذه الدراسة تم استخدام هذا المنهج لدراسة "أثر القيادة الخادمة على ّ
البلديات الكبرى بمحافظات غزة من وجهة نظر الموظفين".
وقد تم استخدام مصدرين أساسيين للمعلومات:
 .1المصادر الثانوية:

لمعالجة اإلطار النظري للدراسة تم الرجوع إلى مصادر البيانات الثانوية والتي تتمثل في

الكتب والمراجع العربية واألجنبية ذات العالقة ،والدوريات والمقاالت والتقاريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر ،واألبحاث،

والدراسات السابقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة التي تناولت موضوع الدراس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة ،والبحث في الشبكة العنكبوتية ( World
 )Wide Webبكل ما تحتويه من قواعد بيانات ذات صلة ،باإلضافة ألي مراجع وجد الباحث

أنها قد تسهم في إثراء الدراسة بشكل عملي.
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 .2المصادر األولية:

لمعالجة الجوانب التحليلية لموضوع الدراسة ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم جمع البيانات األولية مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن

خالل االستبانة كأداة رئيسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة للدراسة ،حيث تم اعتماد مقياس اليدن متعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدد األبعاد (Liden

) et al., 2008المعياري لقياس القيادة الخادمة ،ومن ثم تم تفريغها وتحليلها باستخدام برنامج

الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية ( )SPSSاإلحصائي واستخدام االختبارات االحصائية
المناسبة بهدف الوصول لدالالت ذات قيمة ومؤشرات تدعم موضوع الدراسة.

ثانياً :مجتمع الدراسة:
يتكون مجتمع الدراسة من جميع العاملين في البلديات الكبرى في محافظات غزة باستثناء

المديرين وأعضاء اإلدارة العليا ،ألن الباحث يريد أن يقيس مدى ممارسة سلوكيات القيادة الخادمة

من وجهة نظر المرؤوسين الذين يشكلون القاعدة العريضة للعاملين في البلديات وليس من وجهة
نظر الرؤساء أنفسهم ،والجدول رقم ( )1.4يبين توزيع الموظفين في البلديات محل الدراسة.
جدول رقم ( :)1.4مجتمع الدراسة المستهدف
م.

اسم البلدية

مجتمع الدراسة

.1

جباليا

384

.2

خان يونس

417

.3

دير البلح

119

.4

رفح

272

.5

غزة

1436
2628

المجموع
المصدر( :برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،2016 ،ص ص.)39-38

ثالثاً :عينة الدراسة:
تم اختيار عينة طبقية عشوائية من الموظفين في البلديات الكبرى آخذين بعين االعتبار

المحددات التي وردت في الفقرة السابقة وتم حساب العينة وفقاً للمعادلة اآلتية:
𝑍 2
)𝑛 = ( ) … … … … … … … . (1
𝑚2
𝑁∗𝑛
)) … … … … . (2
𝑁+𝑛−1
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( = ∗𝑛

والجدول رقم ( )2.4يبين مدلول المتغيرات:
جدول رقم ( :)2.4متغيرات معادلة حساب حجم العينة الممثل للمجتمع
N

حجم المجتمع.

Z

القيمة المقابلة لمستوى داللة معلوم ،مثالً ( 1.96=Zلمستوى داللة )𝛼 = 0.05

m

الخطأ الهامشي ويعبر عنه بالعالمة العشرية مثالً)±0.05( :

n

حجم العينة المحسوب.

*n

حجم العينة المعدل.

المصدر.(Bartlett et al., 2001) :

1.96 2
(=𝑛
)) = 384 … … … … … … . . … . (1
2 ∗ 0.05
384 ∗ 2628
( = ∗𝑛
)) = 335 … … … … . (2
2628 + 384 − 1
ويوضح الجدول رقم ( )3.4حجم العينة العشوائية الطبقية التي تم اختيارها من كل بلدية:
جدول رقم ( :)3.4حجم العينة التي سيتم اختيارها من كل بلدية محل البحث

م.

اسم البلدية

مجتمع

الدراسة

النسبة

حجم العينة

المئوية

الممثل

للعينة

الموزع

المسترد

النسبة

المئوية

لالسترداد

.1

جباليا

384

%14.6

49

54

51

94.40

.2

خان يونس

417

%15.8

53

56

56

100

.3

رفح

272

%10.3

35

35

30

85.70

.4

دير البلح

119

%4.5

15

15

15

100

.5

غزة

1436

%54.6

183

190

170

89.50

%100

335

350

322

%92

المجموع

2628

المصدر( :إعداد الباحث).

بناء على ما سبق وقبل توزيع االستبانات على المجتمع المبحوث ،تم توزيع ( )30استبانة
ً
بهدف إجراء دراسة تجريبية غايتها التحقق من صدق وثبات أداة الدراسة ،وعقب التأكد من الصدق
والثبات ألداة الدراسة المستخدمة ،تم توزيع االستبانات على عينة المجتمع بواقع ( )350استبانة

وكان المسترد منها بعد ( )322استبانة صالحة للتحليل بنسبة ( ،)92%وكان توزيع العينة على
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البلديات حسب الوزن النسبي لعدد العاملين في كل بلدية ،والجدول رقم ( )3.4يوضح عدد
االستبانات حسب المعادلة واالستبانات الموزعة والمستردة ونسبة االسترداد.

رابعاً :أداة الدراسة:
عرف العساف ( ،2006ص )100االستبانة بأنها "من أكثر وسائل الحصول على البيانات

من األفراد استخداماً وانتشا اًر في سبيل الوصول لمعلومات تخدم الدراسة" ،فيما عرفها األغا واألستاذ
بأنها" :أداة ذات أبعاد وبنود تستخدم للحصول على معلومات أو آراء يقوم باالستجابة لها المفحوص

نفسه ،وهي كتابية تحريرية" (األغا واألستاذ ،2004 ،ص ،)116وقد تم استخدام االستبانة الختبار

أثر القيادة الخادمة على فعالية فرق العمل في البلديات الكبرى بمحافظات غزة وكانت خطوات
بناء أداة الدراسة كاآلتي:
.1
.2

مراجعة أهداف وفرضيات وتساؤالت الدراسة.

االطالع على األدب اإلداري والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة ،واالستفادة
منها في بناء االستبانة وصياغة فقراتها قدر اإلمكان.

.3

تحديد األبعاد الرئيسة التي شملتها االستبانة.

.5

تم التواصل مع السيد روبرت سي اليدن صاحب نموذج ) (Liden et al., 2008عبر

.4

.6

تحديد الفقرات التي تقع تحت كل بعد من األبعاد.

بريده اإللكتروني  bobliden@uic.eduبتاريخ  2016/11/11وأخذ اإلذن منه في

استخدام نموذجه للدراسة الحالية ،وأبدى موافقته المكتوبة إلكترونياً ،أنظر الملحق رقم (.)1
تم ترجمة أبعاد وفقرات مقياس القيادة الخادمة ) (Liden et al., 2008باالستعانة

بمختصين في مجال إدارة األعمال ،إضافة للرجوع للترجمات الواردة في الدراسات السابقة
التي اتخذت من مقياس اليدن نقطة ارتكاز ،وتم تكييف الصياغات لتوائم طبيعة المجتمع

المبحوث.
.7

تم تصميم القسم األول من االستبانة لقياس المتغير المستقل  -القيادة الخادمة  -وقد

.8

تم تصميم القسم الثاني من االستبانة لقياس المتغير التابع – فعالية فرق العمل  -وقد

تكونت من ( )28فقرة لقياس هذا المتغير في صورتها األولية موزعة على ( )7أبعاد.
تكونت من ( )17فقرة لقياس هذا المتغير في صورتها األولية ممثلة ببعد واحد.

المشر ْفين على الدراسة ،واألخذ بمقترحاتهما وتعديالتهما األولية.
 .9تم عرض االستبانة على ُ
 .10تم عرض االستبانة على عشرة ُمحكمين من األكاديميين في كلية التجارة واالقتصاد والعلوم

اإلدارية في جامعة األزهر ،والجامعة اإلسالمية وجامعة القدس المفتوحة ،إضافة لمحكمين

ُلغويين واحصائيين .أنظر الملحق رقم ()2
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 .11في ضوء آراء المحكمين استجاب الباحث لهذه التعديالت ،وقام بإعادة صياغة بعض
فقرات االستبانة في ضوء المالحظات التي قدمها المحكمون حتى نالت االستبانة شكلها

النهائي .أنظر الملحق رقم ()3

وقد قسمت أداة الدراسة إلى ثالثة أقسام:
القسم األول :عبارة عن البيانات الديموغرافية للمبحوث ممثلة في :البلدية ،الجنس ،العمر،

المؤهل العلمي ،سنوات الخدمة.

القسم الثاني :القيادة الخادمة ويتكون من ( )28فقرة ،موزعة على ( )7أبعاد – مجاالت،-

وتم اعتماد مقياس ) (Liden et al., 2008بعد أن تم تكييف فقراته بما يتناسب وبيئة العمل

البلدي وفي ضوء آراء السادة المحكمين وترجمة مختصين في مجال إدارة األعمال بجانب

االستئناس بترجمات وردت في دراسات سابقة عند كل من (عقل )2013 ،و(عطا هللا)2015 ،
في بناء فقرات األبعاد الخاصة بقياس أبعاد القيادة الخادمة:

 .1البعد األول :االهتمام بالمرؤوسين ،ويتكون من ( )4فقرات.
 .2البعد الثاني :التصرف بأخالق ،ويتكون من ( )4فقرات.
 .3البعد الثالث :التمكين ،ويتكون من ( )4فقرات.

 .4البعد الرابع :المعالجة العاطفية ،ويتكون من ( )4فقرات.

 .5البعد الخامس :المهارات الفكرية ،ويتكون من ( )4فقرات.

 .6البعد السادس :مساعدة المرؤوسين على التطور والنجاح ،ويتكون من ( )4فقرات.
 .7البعد السابع :االهتمام بالمجتمع المحلي ،ويتكون من ( )4فقرات.

القسم الثالث :فعالية فرق العمل ويتكون من ( )17فقرة ،تم إعادة صياغتها بما يتناسب

وبيئة العمل في البلديات وفي ضوء آراء السادة المحكمين ،وترجمة الباحث لبناء الفقرات الخاصة

بقياس فعالية فرق العمل.

خامساً :تصحيح أداة الدراسة والمحك المعتمد:
استخد م الباحث تدرجا خماسيا يتم من خالله اإلجابة على كل فقرة من الفقرات الواردة في

أداة القياس وفق مقياس ( )Likert Scaleالخماسي متدرج األهمية كما هو موضح في الجدول

رقم (:)4.4
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جدول رقم ( :)4.4مقياس ليكرت الخماسي
اإلجابة
الدرجة

غير موافق
بشدة

غير موافق

محايد

موافق

موافق بشدة

2

3

4

5

1

ولتحديد مستوى الموافقة عل كل فقرة من الفقرات وكل بعد من األبعاد ضمن أداة الدراسة،

تم االعتماد على قيمة الوسط الحسابي وقيمة الوزن النسبي والجدول رقم ( )5.4يوضح مستويات
الموافقة استناداً لخمسة مستويات (منخفض جداً ،منخفض ،متوسط ،مرتفع ،مرتفع جداً).
جدول رقم ( :)5.4مستويات الموافقة على فقرات وأبعاد ومجاالت الدراسة
مستوى الموافقة

منخفض جدًا

الوسط الحسابي

أقل من 1.80

الوزن النسبي %

أقل من 36

منخفض
1.80

2.59

متوسط

حتى 2.60
3.39

51.9 - 36

مرتفع

حتى 3.40

67.9 - 52

4.19

مرتفع جدًا
حتى

83.9- 68

 4.20حتى 5
100 - 84

وهذا يعطي داللة واضـ ـ ـ ـ ــحة على أن المتوسـ ـ ـ ـ ــطات التي تقل عن ( )1.80تدل على وجود

درجة منخفضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة جداً من الموافقة على الفقرة أو البعد ،بمعنى وجود درجة مرتفعة جداً من عدم
الموافقة ،أما المتوس ـ ــطات التي تتراوح بين ( )2.59-1.80فهي تدل على وجود درجة منخفض ـ ــة

من الموافق ــة ،بمعنى درج ــة مرتفع ــة من ع ــدم الموافق ــة على الفقرات واألبع ــاد والمج ــاالت ،بينم ــا

المتوسـ ـ ـ ـ ــطات التي تتراوح بين ( )3.39-2.60تدل على وجود درجة متوسـ ـ ـ ـ ــطة من الموافقة ،أو

وجود درجة حيادية تجاه الفقرات واألبعاد والمجاالت المقص ـ ــودة ،كما أن المتوس ـ ــطات التي تتراوح

بين ( )4.19-3.40تدل على وجود درجة مرتفعة من الموافقة ،في حين المتوس ـ ـ ـ ــطات التي تزيد

عن ( )4.20تدل على وجود درجة مرتفعة جداً من الموافقة ،وهذا التقسـ ــيم تم تحديده وفق مقياس
ليكرت الخماسي المعتمد في تقييم أداة الدراسة.

سادساً :صدق وثبات أداة الدراسة (االستبانة):
تم التحقق من صدق أداة الدراسة وثباتها من خالل تطبيق االستبانة على عينة تجريبية

مكونة من ( )30مفردة ،وتم اتباع الطرق الموضحة فيما يلي للتأكد من صدق االستبانة وثباتها،
والتحقق من صالحيتها للتطبيق على جميع أفراد مجتمع الدراسة.

ويقصد بصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدق االستبانة "التأكد من أنها سوف تقيس ما أعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدت لقياسه فقط"
(الجرجاوي ،2010 ،ص ،)105كما يقصد به "شمول االستقصاء لكل العناصر التي يجب أن
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تدخل في التحليل من ناحية ،ووضوح فقراتها ،ومفرداتها من ناحية ثانية بحيث تكون مفهومة لكل

من يستخدمها" (العساف ،2006 ،ص.)30-429

أ .الصدق المرتبط بالمحتوى (الصدق الظاهري):

يقصد بصدق المحتوى "أن يختار الباحث عدداً من المحكمين المتخصصين في مجال

الظاهرة أو المشكلة موضوع الدراسة" (الجرجاوي ،2010 ،ص ،)107تم عرض االستبانة في

صورتها األولية على مجموعة من المحكمين من األكاديميين في كليات التجارة في كل من جامعة
األزهر واإلسالمية والقدس المفتوحة بجانب مختصين لغويين واحصائيين ،وقد تمت االستجابة
آلراء المحكمين من حيث التعديل والصياغة في ضوء المقترحات المقدمة ،وبذلك خرج المقياس

في صورته النهائية .أنظر الملحق رقم ()2

ب .الصدق البنائي (صدق األبعاد الفرعية):

يعتبر الصدق البنائي أحد مقاييس صدق األداة الذي يقيس مدى تحقق األهداف التي تريد

األداة الوصول إليها ،ويبين مدى ارتباط كل ُبعد من أبعاد الدراسة بالدرجة الكلية لفقرات االستبانة،
وللتحقق من الصدق البنائي تم حساب معامالت االرتباط بين درجة كل بعد من أبعاد االستبانة

والدرجة الكلية للمقياس كما في الجدول رقم (.)6.4

جدول رقم ( :)6.4معامالت االرتباط (الصدق) بين الدرجة الكلية لالستبانة والمجاالت واألبعاد الفرعية
معامل االرتباط )(R

مستوى المعنوية
)(Sig.

االهتمام بالمرؤوسين.

0.781

*0.000

التصرف بأخالق.

0.702

*0.000

التمكين.

0.848

*0.000

المعالجة العاطفية.

0.819

*0.000

المهارات الفكرية.

0.822

*0.000

0.906

*0.000

االهتمام بالمجتمع المحلي.

0.682

*0.000

فعالية فرق العمل.

0.721

*0.000

المجال

المجال األول

البعد

مساعدة المرؤوسين على
التطور والنجاح.

المجال الثاني

* االرتباط دال احصائياً عند مستوى داللة (.)α=0.05

يتضح من خالل الجدول رقم ( )6.4أن جميع معامالت االرتباط في جميع أبعاد االستبانة

ككل دالة إحصائياً ،وبدرجة قوية عند مستوى معنوية ( ،)α=0.05ويشير ذلك إلى وجود درجة
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عالي ة من صدق المجاالت واألبعاد الفرعية ،ولذلك تعتبر جميع أبعاد االستبانة صادقة وتقيس ما
وضعت لقياسه.

ت .صدق االتساق الداخلي:

يقصد بصدق االتساق الداخلي "مدى اتساق كل فقرة من فقرات المقياس مع البعد الذي

تنتمي إليه هذه الفقرة" ،وقد تم حساب االتساق الداخلي للمقياس ،وذلك من خالل حساب
معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات أبعاد المقياس ،والدرجة الكلية للبعد نفسه.

 .1صدق االتساق الداخلي لفقرات المتغير المستقل (القيادة الخادمة):
أ .نتائج صدق االتساق الداخلي للبعد األول" :االهتمام بالمرؤوسين"
يتضح من الجدول رقم ( )7.4أن معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال والدرجة

الكلية للمجال الذي تنتمي إليه الفقرة.

جدول رقم ( :)7.4معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات بعد "االهتمام بالمرؤوسين" مع المتوسط الكلي للبعد

م.

معامل ارتباط

الفقرة

()R

 1يهتم مسؤولي المباشر بنجاح الموظفين أكثر من

0.951

 2يضع مسؤولي المباشر مصلحة الموظفين فوق

0.956

 3يضحي مسؤولي المباشر بمصالحه الشخصية لتلبية

0.901

 4يفعل مسؤولي المباشر ما بوسعه لتيسير وتسهيل
مهامي الوظيفية.

0.874

نجاحه.

مصلحته.

حاجات الموظفين.

المعنوية

الداللة

()Sig.
*0.000

*0.000

*0.000
*0.000

دالة إحصائياً
دالة إحصائياً
دالة إحصائياً
دالة إحصائياً

* االرتباط دال احصائياً عند مستوى داللة (.)α=0.05

يتضح من الجدول رقم ( )7.4والذي يمثل معامالت االرتباط في كل فقرة من فقرات بعد
"االهتمام بالمرؤوسين" مع المتوسط العام لهذه الفقرات في نفس المجموعة ،وأصغر معامل ارتباط

كان يساوي ( )0.874وكان دال احصائياً في حين أن أكبر معامل ارتباط كان يساوي ()0.956
حيث كانت قيمة ( )Sig.أقل من ( )0.05وهذا دال احصائياً ،مما يؤكد أن فقرات هذا المجال

تعتبر صادقة لما وضعت لقياسه.
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للبعد الثاني" :التصرف بأخالق"
ب .نتائج صدق االتساق الداخلي ُ
يوضح الجدول رقم ( )8.4معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال والدرجة الكلية

للمجال الذي تنتمي إليه الفقرة.

للبعد
جدول رقم ( :)8.4معامالت االرتباط بين كل فقرات من فقرات ُبعد "التصرف
بأخالق" مع المتوسط الكلي ُ
ً
م.

الفقرة

معامل االرتباط
()R

المعنوية

الداللة

Sig.

5

يمتلك مسؤولي المباشر معايير أخالقية عالية.

0.893

*0.000

دالة إحصائياً

6

يتمتع مسؤولي المباشر بصفة الصدق دائماً.

0.972

*0.000

دالة إحصائياً

7

يلتزم مسؤولي المباشر بالمبادئ األخالقية

0.930

*0.000

8

يقدر مسؤولي المباشر الصدق أكثر من

0.912

*0.000

ليحقق النجاح في جميع الظروف.

الجوانب المالية في العمل.

دالة إحصائياً
دالة إحصائياً

* االرتباط دال احصائياً عند مستوى داللة (.)α=0.05

نالحظ من خالل الجدول رقم ( )8.4والذي يمثل معامالت االرتباط في كل فقرة من فقرات

ُبعد "التصرف بأخالق" مع المتوسط العام لهذه الفقرات في نفس المجموعة ،وكان أصغر معامل
ارتباط يساوي ( )0.893وهذا دال إحصائياً في حين أن أكبر معامل ارتباط كان يساوي (،)0.972

حيث كانت قيمة ( )Sig.أقل من ( )0.05وهذا دال إحصائياً ،مما يؤكد أن فقرات هذا المجال
تعتبر صادقة لما وضعت لقياسه.

للبعد الثالث" :التمكين"
ت .نتائج صدق االتساق الداخلي ُ
يوضح الجدول رقم ( )9.4معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال والدرجة الكلية

للمجال الذي تنتمي إليه الفقرة.
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للبعد
جدول رقم ( :)9.4معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات ُبعد "التمكين" مع المتوسط الكلي ُ
الفقرة

م.
9

ي ِ
عطني المس ــؤول المباش ــر تفويضـ ـاً
ُ
باتخاذ الق اررات المهمة ذات العالقة

10

يش ـ ــجعني المس ـ ــؤول المباش ـ ــر على

معامل االرتباط ()R

*0.000

0.915

القي ــام بق اررات العم ــل المهم ــة دون

*0.000

الرجوع إليه.
11

12

اتخاذ قرار مهم في صميم عملي ال

Sig.

0.957

بمهامي الوظيفية.

ي ِ
عطني المسـ ـ ـ ـ ــؤول المباشـ ـ ـ ـ ــر حرية
ُ
التعـ ــامـ ــل مع المواقف الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعبـ ــة

المعنوية

0.957
*0.000

بالطريقة المثلى من وجهة نظري.

0.880
*0.000

يس ـ ـ ـ ـ ــتوجب مني الرجوع للمس ـ ـ ـ ـ ــؤول
المباشر.

الداللة
دالة إحصائياً

دالة إحصائياً

دالة إحصائياً

دالة إحصائياً

* االرتباط دال احصائياً عند مستوى داللة (.)α=0.05

نالحظ من خالل الجدول رقم ( )9.4والذي يمثل معامالت االرتباط في كل فقرة من فقرات
ُبعد "التمكين" مع المتوسط العام لهذه الفقرات في نفس المجموعة ،وكان أصغر معامل ارتباط
يساوي ( )0.880وهذا دال إحصائياً في حين أن أكبر معامل ارتباط كان يساوي ( ،)0.957حيث

كانت قيمة ( )Sig.أقل من ( )0.05وهذا دال إحصائياً ،مما يؤكد أن فقرات هذا المجال تعتبر
صادقة لما وضعت لقياسه.

للبعد الرابع" :المعالجة العاطفية"
ث .نتائج صدق االتساق الداخلي ُ
يوضح الجدول رقم ( )10.4معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال والدرجة الكلية
للمجال الذي تنتمي إليه الفقرة.
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للبعد
جدول رقم ( :)10.4معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات ُبعد "المعالجة العاطفية" مع المتوسط الكلي ُ

م.

الفقرة

13

14

15

16

معامل االرتباط ()R

ألجأ إلى المسؤول المباشر إذا ما واجهتني
مشكلة شخصية.

يهتم المسؤول المباشر على الصعيد الشخصي
أن أكون في أحسن حال.

يخصص المسؤول المباشر وقتًا للتحدث معي
على المستوى الشخصي.
يستطيع مسؤولي المباشر معرفة إذا ما كنت

محبطا دون أن يسألني مباشرة.
َ

المعنوية
Sig.

الداللة

0.944

*0.000

دالة إحصائيًا

0.864

*0.000

دالة إحصائيًا

0.928

*0.000

دالة إحصائيًا

0.919

*0.000

دالة إحصائيًا

* االرتباط دال احصائياً عند مستوى داللة (.)α=0.05

نالحظ من خالل الجدول قم ( )10.4والذي يمثل معامالت االرتباط في كل فقرة من فقرات
ُبعد "المعالجة العاطفية" مع المتوسط العام لهذه الفقرات في نفس المجموعة ،وكان أصغر معامل
ارتباط يساوي ( )0.864وهذا دال إحصائياً في حين أن أكبر معامل ارتباط كان يساوي ()0.944
حيث كانت قيمة ( )Sig.أقل من ( )0.05وهذا دال إحصائياً ،مما يؤكد أن فقرات هذا المجال
تعتبر صادقة لما وضعت لقياسه.

للبعد الخامس" :المها ارت الفكرية"
ج .نتائج صدق االتساق الداخلي ُ
يوضح الجدول قم ( )11.4معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال والدرجة الكلية
للمجال الذي تنتمي إليه الفقرة.
للبعد
جدول رقم ( :)11.4معامالت االرتباط بين كل فقرات من فقرات ُبعد "المهارات الفكرية" مع المتوسط الكلي ُ

م.

الفقرة

 17يقوم المسؤول المباشر بإبالغي إذا ما كان
هناك شيء يتعلق بالعمل يسير بشكل خاطئ.

 18يمتلك المسؤول المباشر القدرة على التفكير
بفعالية خالل المشكالت المعقدة.

معامل االرتباط

المعنوية Sig.

0.811

*0.000

دالة إحصائياً

0.962

*0.000

دالة إحصائياً

()R
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الداللة

 19لدى المسؤول المباشر فهم تام لطبيعة عمل
وأهداف البلدية.
 20يستطيع المسؤول المباشر حل مشكالت
العمل بأفكار جديدة أو إبداعية.

0.938

*0.000

دالة إحصائياً

0.949

*0.000

دالة إحصائياً

* االرتباط دال احصائياً عند مستوى داللة (.)α=0.05

نالحظ من خالل الجدول رقم ( )11.4والذي يمثل معامالت االرتباط في كل فقرة من
فقرات ُبعد "المهارات الفكرية" مع المتوسط العام لهذه الفقرات في نفس المجموعة ،وكان أصغر
معامل ارتباط يساوي ( )0.811وهذا دال إحصائياً في حين أن أكبر معامل ارتباط كان يساوي
( )0.962حيث كانت قيمة ( )Sig.أقل من ( )0.05وهذا دال إحصائياً ،مما يؤكد أن فقرات هذا
المجال تعتبر صادقة لما وضعت لقياسه.

للبعد السادس" :مساعدة المرؤوسين على التطور والنجاح"
ح .نتائج االتساق الداخلي ُ

يوضح الجدول رقم ( )12.4معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال والدرجة الكلية
للمجال الذي تنتمي إليه الفقرة.
جدول رقم ( :)12.4معامالت االرتباط بين كل فقرات من فقرات ُبعد "مساعدة المرؤوسين على التطور والنجاح" مع
للبعد
المتوسط الكلي ُ
م.

21

الفقرة

معامل االرتباط

يجعل المسـ ـ ـ ـ ـ ــؤول المباشـ ـ ـ ـ ـ ــر التطور المهني

0.973

()R

للموظفين من أولوياته.
22

يهتم المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤول المبــاشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر بــالتــأكــد من أن

0.962

23

الموظفين بخبرات
ُيزود المسـ ـ ـ ــؤول المباشـ ـ ـ ــر
َ
عمل تمكنهم من تطوير مهارات جديدة.

0.947

24

يرغب المسـ ـ ــؤول المباشـ ـ ــر في معرفة أهداف

0.939

الموظفين قد حققوا أهدافهم الوظيفية.

الموظفين المهنية.

* االرتباط دال احصائياً عند مستوى داللة (.)α=0.05
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المعنوية
Sig.

*0.000

*0.000

*0.000

*0.000

الداللة

دالة إحصائياً
دالة إحصائياً
دالة إحصائياً
دالة إحصائياً

نالحظ من خالل الجدول رقم ( )12.4والذي يمثل معامالت االرتباط في كل فقرة من فقرات

ُبعد "مساعدة المرؤوسين على التطور والنجاح" مع المتوسط العام لهذه الفقرات في نفس المجموعة،
وكان أصغر معامل ارتباط يساوي ( )0.939وهذا دال إحصائياً في حين أن أكبر معامل ارتباط
كان يساوي ( )0.973حيث كانت قيمة ( )Sig.أقل من ( )0.05وهذا دال إحصائياً ،مما يؤكد
أن فقرات هذا المجال تعتبر صادقة لما وضعت لقياسه.

للبعد السابع" :االهتمام بالمجتمع المحلي"
خ .نتائج صدق االتساق الداخلي ُ
يوضح الجدول رقم ( )13.4معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال والدرجة الكلية

للمجال الذي تنتمي إليه الفقرة ،والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللـ ـ ـ ـ ـ ـة
(  )   0.05وبذلك يعتبر المجال صادق لما وضع لقياسه.
للبعد
جدول رقم ( :)13.4معامالت االرتباط بين كل فقرات من فقرات ُبعد "االهتمام بالمجتمع المحلي" مع المتوسط الكلي ُ

م.
25

الفقرة

معامل االرتباط ()R
0.847

يركز المسؤول المباشر على أهمية

المعنوية Sig.
*0.000

تحقيق المنفعة للمجتمع المحلي.
26

0.969

يهتم المسؤول المباشر بمساعدة األفراد

27

يشارك المسؤول المباشر في أنشطة

*0.000

*0.000

دالة إحصائياً

*0.000

دالة إحصائياً

المجتمع المحلي.
28

0.938

يشجعنا المسؤول المباشر على التطوع
في المجتمع المحلي.

دالة إحصائياً
دالة إحصائياً

في المجتمع المحلي دائماً.
0.952

الداللة

* االرتباط دال احصائياً عند مستوى داللة (.)α=0.05

نالحظ من خالل الجدول رقم ( )13.4والذي يمثل معامالت االرتباط في كل فقرة من فقرات

ُبعد "االهتمام بتطوير المجتمع" مع المتوسط العام لهذه الفقرات في نفس المجموعة ،وكان أصغر
معامل ارتباط يساوي ( )0.847وهذا دال إحصائياً في حين أن أكبر معامل ارتباط كان يساوي

( )0.969حيث كانت قيمة ( )Sig.أقل من ( )0.05وهذا دال إحصائياً ،مما يؤكد أن فقرات هذا
المجال تعتبر صادقة لما وضعت لقياسه.
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فعالية فرق العمل):
 .2صدق االتساق الداخلي لفقرات المتغير التابع ( ّ
يوضح الجدول رقم ( )14.4أن معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال والدرجة

الكلية للمجال الذي تنتمي إليه الفقرة ،والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـد مستوى
داللة (  )   0.05وبذلك يعتبر المجال صادق لما وضع لقياسه.
فعالية فرق العمل والدرجة الكلية للمحور
جدول رقم ( :)14.4معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات ّ
م.
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

.10

الفقرة

معامل بيرسون

القيمة االحتمالية

0.790

*0.000

0.817

*0.000

0.847

*0.000

0.851

*0.000

0.804

*0.000

0.816

*0.000

0.868

*0.000

0.773

*0.000

0.798

*0.000

االرتباط

أهداف وغايات البلدية مفهومة بشكل واضح ويقبلها

جميع أعضاء فريق العمل.

يشارك كل فرد في المناقشات الجماعية ويستمع
الجميع لرأيه ،وال حكم مطلق لألقلية.
يتم استشارة أعضاء فريق العمل فيما يتعلق
بالقضايا التي تخصهم.
يتسم فريق العمل بالموضوعية والفعالية في
الوصول للق اررات.
يتم تعيين مهام واضحة ومقبولة لكل فرد في فريق
العمل عند إعداد خطة عمل الفريق.

لدى الفريق قواعد وطرق واجراءات واضحة تقوده،
وهناك أساليب ُمتفق عليها لحل المشكالت.
يتسم التواصل بين األعضاء باالنفتاح والمصداقية،
ويستمع األعضاء لبعضهم البعض بشكل فاعل.
يتم التعامل بشكل علني مع القضايا الصعبة أو
المحرجة ،وال يتم غض الطرف عن الخالفات.

يتسم أعضاء الفريق بالنزاهة والوضوح في جميع
معامالتهم.
يلتزم أعضاء الفريق بمواعيد تسليم األعمال المنوطة
بهم إضافة لحضور االجتماعات وغيرها من أنشطة

0.794

)(Sig

*0.000

الفريق.
.11

يقدم أعضاء فريق العمل المساعدة لبعضهم
البعض ،بما في ذلك عند وقوع خطأ من أحدهم.

0.874

*0.000

يشعر أعضاء فريق العمل أن بإمكانهم تجربة أشياء
.12

جديدة وتحمل مخاطر الفشل ،ويشجعهم العمل
ضمن الفريق على المجازفة.
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0.857

*0.000

الفقرة

م.
.13

معامل بيرسون

القيمة االحتمالية

0.727

*0.000

االرتباط

يتم أداء العمل ضمن الفريق في أجواء مريحة.

)(Sig

يتم تقاسم األدوار القيادية داخل الفريق بحيث ال

.14

.15
.16
.17

تكون الهيمنة أو التحكم في اتخاذ الق اررات بيد

مجموعة من األفراد دون غيرهم.

يقوم الفريق بتقييم سير العمل بشكل دوري بهدف
التحسين.

تُعَقد االجتماعات بشكل منتظم بتخطيط جيد
وفعال.
يتمتع الفريق بروح العمل الجماعي وبحس من
المرح.

0.866

*0.000

0.881

*0.000

0.862

*0.000

0.811

*0.000

* االرتباط دال احصائياً عند مستوى داللة (.)α=0.05

نالحظ من خالل الجدول رقم ( )14.4الذي يمثل معامالت االرتباط في كل فقرة من فقرات

فعالية فرق العمل" أنها ذات داللة إحصائية عند مستوى ( ،)0.05حيث ت اروحت
المتغير التابع " ّ
قيمة معامالت صدق االتساق الداخلي لفقرات المتغير المستقل بين ( )0.727للفقرة رقم ()10
و( )0.881للفقرة رقم ( ،)15وكانت قيمة ( )Sig.أقل من ( )0.05وهذا دال إحصائياً ،مما يؤكد
أن فقرات هذا المجال تعتبر صادقة لما وضعت لقياسه.
ث .ثبات أداة الدراسة (االستبانة):
يقصد بثبات االستبانة هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـو "أن يعطي االستبيان نفس النتائج إذا أعيد تطبيقه عدة مرات
متتالية" ،ويقصد به أيضا "إلى أي درجة يعطي المقياس قراءات متقاربة عند كل مرة يستخدم فيها،

أو ما هي درجة اتساقه وانسجامه واستم ارريته عند تكرار استخدامه في أوقات مختلفة" (العساف،

 ،2006ص.)430
وقد تم التحقق من ثبات استبانة الدراسة من خالل طريقة معامل ألفا كرونباخ:
أ .معامل ألفا كرونباخ (:(Cronbach’s Alpha Coefficient

تم استخدام طريقة ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة ،وتشير النتائج الموضحة الجدول

التالي أن قيمة معامل ألفا كرونباخ مرتفعة لكل مجال من مجاالت القيادة الخادمة حيث تتراوح بين
( 0.870و ،)0.968وكان معامل ألفا كرونباخ للمتغير التابع -فعالية فرق العمل،)0.948( -
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كذلك قيمة معامل ألفا لجميع فقرات االستبانة ( ،)0.967وهذا يعنى أن معامل الثبات مرتفع ودال

إحصائيا ،وبذلك تكون االستبانة في صورتها النهائية كما هي في الملحق ( )3قابلة للتوزيع .ويكون
الباحث قد تأكد من صدق وثبات استبانة الدراسة مما يجعله على ثقة تامة من صحة االستبانة
وصالحيتها لتحليل النتائج واإلجابة على أسئلة الدراسة واختبار فرضياتها.
جدول رقم ( :)15.4ثبات أداة الدراسة باستخدام طريقة ألفا كرونباخ
م.

عدد الفقرات

المجال

معامل ألفا كرونباخ

.1

االهتمام بالمرؤوسين

4

0.900

.2

التصرف بأخالق

4

0.951

.3

التمكين

4

0.964

.4

المعالجة العاطفية

4

0.968

.5

المهارات الفكرية

4

0.889

.6

مساعدة المرؤوسين على التطور والنجاح

4

0.959

.7

االهتمام بالمجتمع المحلي

4

0.870

القيادة الخادمة

28

0.967

فعالية فرق العمل
ّ

17

0.948

االستبانة ككل

45

0.932

ب .طريقة التجزئة النصفية :Split-Half Coefficient

تم إيجاد معامل ارتباط بيرسون بين معدل األسئلة الفردية الرتبة ومعدل األسئلة الزوجية

الرتبة لكل بعد وقد تم تصحيح معامالت االرتباط باستخدام معامل ارتباط سبيرمان براون للتصحيح
وفق المعادلة اآلتية:

2ر
معامل الثبات =
 1ر

حيث ( ر ) معامل االرتباط والجدول رقم اآلتي يبين النتائج:

جدول رقم ( :)16.4ثبات أداة الدراسة باستخدام طريقة التجزئة النصفية
البعد/المجال
االهتمام بالمرؤوسين.

عدد

الفقرات
4

معامل االرتباط قبل
التعديل

0.815
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معامل االرتباط
المعدل
ُ

0.898

عدد

البعد/المجال

الفقرات

معامل االرتباط قبل
التعديل

معامل االرتباط
المعدل
ُ

التصرف بأخالق.

4

0.921

0.959

التمكين.

4

0.900

0.947

المعالجة العاطفية.

4

0.934

0.966

المهارات الفكرية.

4

0.696

0.821

4

0.875

0.934

مساعدة

المرؤوسين

التطور

على

والنجاح.
4

0.734

0.847

االهتمام بالمجتمع المحلي.
المجال األول (القيادة الخادمة)

28

0.755

0.860

المجال الثاني (ف ّعالية فرق العمل)

17

0.811

0.860

االستبانة ككل

45

0.795

0.850

كما يظهر في النتائج الموضحة في الجدول رقم ( )16.4أن قيمة معامل االرتباط المصحح

إحصائيا ،وبذلك تكون االستبانة في صورتها النهائية كما هي في
(سبيرمان براون) مرتفعة ودالة
ً
الملحق رقم ( )3قابلة للتوزيع ،وبذلك يكون الباحث قد تأكد من صدق وثبات استبانة الدراسة ،مما
يجعله على ثقة تامة بصحة االستبانة ،وصالحيتها لتحليل النتائج ،واإلجابة عن أسئلة الدراسة،
واختبار فرضياتها.

سابعاً :التوزيع الطبيعي لمتغيرات الدراسة:
تم استخدام اختبار كولمجروف سمرنوف ( )Kolmogorov-Smirnov Testلفحص إذا
ما كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي ألن حجم العينة المدروسة أكبر من ( )30ووفقا لما تقره

نظرية النهاية المركزية بإمكانية التخلي عن اختبار التوزيع الطبيعي (ربيع ،2007 ،ص،)111

ومن خالل القيمة االحتمالية ( )Sig.تبين أنها أكبر من مستوى الداللة ( )0.05وهذا ما يظهر

في الجدول رقم ( ،)17.4مما يشير إلى أن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي ،وبالتالي يمكن تطبيق
االختبارات المعلمية ( )Parametric testsفي التحقق من فرضيات الدراسة.
جدول رقم ( :)17.4نتائج اختبار كولمجروف سمرنوف للتوزيع الطبيعي
م.
.1

قيمة االختبار Z

المحاور واألبعاد

0.153

االهتمام بالمرؤوسين.
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القيمة االحتمالية
)(sig.
0.086

م.

قيمة االختبار Z

المحاور واألبعاد

القيمة االحتمالية
)(sig.

.2

التصرف بأخالق.

0.147

0.097

.3

التمكين.

0.176

0.071

.4

المعالجة العاطفية

0.168

0.077

.5

المهارات الفكرية.

0.134

0.180

.6

مساعدة المرؤوسين على التطور والنجاح.

0.133

0.183

.7

االهتمام بالمجتمع المحلي.

0.118

0.350

محور القيادة الخادمة

0.124

0.200

فعالية فرق العمل
محور ّ

0.126

0.200

*التوزيع الطبيعي عند مستوي داللة ( .)   0.05

ثامناً :األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:
تم تفري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـغ وتحليل االستبانة مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن خالل برنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـامج التحليل اإلحصائي ""SPSS

 Statistical Package for the Social Sciencesوتم استخدام األساليب اإلحصائية اآلتية:
 .1النسب المئوية والتك اررات ( :)Frequencies & Percentagesلوصف عينة الدراسة.
 .2المتوسط الحسابي والوزن النسبي.
 .3اختبار ألفا كرونباخ ( )Cronbach's Alphaوكذلك طريقة التجزئة النصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــفية لمعرفة
ثبات فقرات االستبانة.
 .4معــامــل ارتبــاط بيرسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون ( )Pearson’s Correlation Coefficientلقيــاس درجــة

االرتباط :يقوم هذا االختبار على د ارس ــة العالقة بين متغيرين ،وقد تم اس ــتخدامه لحس ــاب
االتساق الداخلي والصدق البنائي لالستبانة.

 .5اختبار  tفي حالة عينة واحدة ( )t-testلمعرفة ما إذا كانت متوسـ ــط درجة االسـ ــتجابة قد
وصـ ـ ــلت إلى الدرجة المتوسـ ـ ــطة وهي ) (3أم زادت أو قلت عن ذلك ،ولقد تم اسـ ـ ــتخدامه

للتأكد من داللة المتوسط لكل فقرة من فقرات االستبانة.

 .6اختبار  tفي حالة عينتين ( )Independent Samples t-testلمعرفة ما إذا كان هناك
فروقات ذات داللة إحصائية بين مجموعتين من البيانات المستقلة.
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 .7اختبار تحليل التباين األحادي ))One Way Analysis of Variance - ANOVA
لمعرفة ما إذا كان هناك فروقات ذات داللة إحص ـ ـ ــائية بين ثالث مجموعات أو أكثر من

البيانات.

 .8نموذج االنحدار البسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيط ( ،)Simple Regressionواالنحدار المتعدد ( Stepwise
 ،)Regressionلد ارس ــة العالقة بين المتغيرات التابعة والمس ــتقلة ومعامل التحديد لمعرفة
حجم التأثير الناتج عن المتغير المستقل.

 .9اختبار  Scheffeللمقارنات المتعددة بين متوسطين.
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الفصل الخامس
تحليل البيانات واختبار الفرضيات ومناقشتها
المقدمة
أوالً :الوصف اإلحصائي ألفراد العينة وفق البيانات األولية
ثاني ًا :نتائج تحليل مجاالت الدراسة وأبعادها
ثالثاً :اختبار فرضيات الدراسة ومناقشتها

المقدمة:
يتضمن هذا الفصل عرضاً لنتائج الدراسة ،وذلك من خالل اإلجابة عن أسئلة وفرضيات

الدراسة واستعراض أبرز نتائج الدراسة والتي تم التوصل إليها من خالل تحليل فقرات االستبانة،

فعالية فرق العمل في البلديات الكبرى بمحافظات
بهدف التعرف على "أثر القيادة الخادمة على ّ
غزة من وجهة نظر الموظفين".
لذا تم إجراء المعالجات اإلحصائية للبيانات المتجمعة من استبانة الدراسة ،إذ تم استخدام

الحزم اإلحصائية للدراسات االجتماعية ( )SPSSللحصول على نتائج الدراسة التي تم
برنامج َ
عرضها وتحليلها في هذا الفصل.
أوالً :الوصف اإلحصائي ألفراد العينة وفق البيانات األولية:
 .1توزيع أفراد العينة حسب البلدية (مكان العمل):
يوضح الجدول رقم ( )1.5توزيع العينة حسب مكان العمل ،ومقارنة مع الوزن النسبي لعدد
موظفي كل بلدية مع عدد الموظفين الكلي في البلديات المستهدفة حيث كانت نسبة موظفي بلدية

جباليا في العينة ( ،)14.60%وكانت نسبة موظفي بلدية خان يونس في العينة ( ،)15.80%في

حين بلغت نسبة موظفي بلدية دير البلح في العينة ( ،)4.50%وكانت نسبة موظفي بلدية رفح

في العينة ( ،)10.30%بينما جاءت بلدية غزة في الصدارة كونها تتمتع بالعدد األكبر من الموظفين
على مستوى البلديات الكبرى في المحافظات الجنوبية بنسبة بلغت (.)54.60%
جدول رقم ( :)1.5توزيع أفراد العينة حسب مكان العمل
التكرار

النسبة المئوية%

مكان العمل
بلدية جباليا

51

%14.60

بلدية خان يونس

56

%15.80

بلدية رفح

30

%10.30

بلدية دير البلح

15

%4.50

بلدية غزة

170

%54.60

المجموع

322

%100.00
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ويفســــر الباحث الزيادة الملحوظة في نسـ ـ ــبة بلدية غزة إلى أن عدد العاملين فيها أكبر من

البلديات األخرى بس ـ ــبب الزيادة الملحوظة في عدد الس ـ ــكان المخدومين وفقا للتقرير الص ـ ــادر عن
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي لتقييم قدرات البلديات في العام 2016م.
 .2توزيع أفراد العينة حسب الجنس:
يبين الجدول رقم ( )2.5أن ما نسبته ( )86.80%من عينة الدراسة من العاملين في

البلديات من جنس الذكور ،بينما ما نسبته ( )13.40%هم من اإلناث.
جدول رقم ( :)2.5توزيع أفراد العينة حسب الجنس
التكرار

النسبة المئوية%

الجنس
ذكر

279

%86.80

أنثى

43

%13.40

322

%100.00

المجموع

ويفسر الباحث هذه النتيجة المرتفعة نسبياً لصالح الذكور مقارنة مع النسبة لعدد اإلناث

وهي ( ،)%86.80أن طبيعة العمل في المجال البلدي شاق نسبياً مقارنة بغيره من المؤسسات
الحكومية وال يقدم عليه بشكل كبير غير الذكور عند اإلعالن عن الحاجة لشغل وظائف ،وقد تم

مالحظة ذلك خالل مرحلة جمع البيانات حيث كانت إحدى البلديات  -بلدية خان يونس -قد

أعلنت عن عدد من الوظائف ذات الطبيعة المشتركة بين المكتبي والميداني وكانت نسبة الذكور

المتقدمين أكبر من عدد اإلناث ،فعلى سبيل المثال لوظيفة هندسية تقدم  35مهندساً بينهم أنثى
واحدة فقط ،كما أوضح التقرير الذي أصدره برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ( ،2016ص )38أن

متوسط نسبة اإلناث العامالت في بلديات محافظات غزة قد بلغت ( )6%من إجمالي العاملين.
 .3توزيع افراد العينة حسب العمر:
يبين الجدول رقم ( )3.5أن ( )5.90%من عينة الدراسة هم من الذين أعمارهم أقل من 25
سنة ،في حين أن ( )43.80%من العينة هم من عمر  35حتى أقل من  45سنة ،بينما أن

( )%31.70من العينة هم من عمر  35حتى أقل من  45سنة ،بينما ( )18.60%هم من الفئة
العمرية  45سنة فأكبر.

125

جدول رقم ( :)3.5توزيع أف ارد العينة حسب العمر
التكرار

النسبة المئوية%

الفئة العمرية
أقل من  25سنة

19

%5.90

من  25حتى أقل من  35سنة

141

%43.80

من  35حتى أقل من  45سنة

102

%31.70

 45فأكبر

60

%18.60

المجموع

322

%100.00

ويفسر الباحث هذه النتيجة بأن معظم الموظفين في البلديات هم من فئة الشباب الذين

تقل أعمارهم عن  45سنة ،كما أن قلة عدد َمن تقل أعمارهم عن ( )25سنة يرجع لقلة التوظيف
في السنوات العشر األخيرة للظروف السياسية المرتبطة بحالة االنقسام السياسي عقب أحداث العام

( )2007وفق التقرير الصادر عن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ( ،2016ص )31حول قدرات

البلديات ،وأن التوظيف لهذه السن يكون في الوظائف التي ال تحتاج لخبرة تفوق الخمس سنوات،
بعكس وظائف تفرض طبيعة العمل البلدي أن يكون صاحبها بعمر ال يقل عن ( )30سنة وخبرة

ال تقل عن ( )5سنوات كما أفاد رئيس قسم شؤون الموظفين في بلدية خان يونس.
 .4توزيع أفراد العينة حسب المؤهل العلمي:

نالحظ من الجدول رقم ( )4.5أن ( )43.50%من أفراد العينة لديهم مؤهل علمي دبلوم،

و( )51.90%مؤهلهم علمي بكالوريوس ،و( )4.60%مؤهلهم العلمي دراسات عليا (بين درجتي
الماجستير والدكتوراه).
جدول رقم ( :)4.5توزيع أفراد العينة حسب المؤهل العلمي
المستوى التعليمي

التكرار

النسبة المئوية%

دراسات عليا

15

%4.60

بكالوريوس

167

%51.90

دبلوم

140

%43.50

المجموع

322

%100.00
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ويفسر الباحث هذه النتيجة إلى أن العمل في البلديات بشهادة دراسات عليا غير مجدي

مادياً لمن ال يتقلدون منصباً له عالقة بطبيعة الشهادة ،ويبقى الراتب مرتبطاً بالشهادة الدنيا التي
على إثرها تم التوظيف ،وعليه نجد أن النسبة الكبرى من العاملين في البلديات هم من حملة
شهادتي الدبلوم والبكالوريوس بنسب متقاربة ،وما يخرج عن ذلك الطور هو بهدف التطوير الذاتي

وليس تشجيعا من المؤسسة ذاتها.

 .5توزيع أفراد العينة حسب طبيعة العمل (المسمى الوظيفي):
نالحظ من الجدول رقم ( )5.5أن نسبة الموظفين في اإلدارة التنفيذية باستثناء مديريها بلغت

( )%79.80في حين كانت نسبة الموظفين الذين يشكلون موقع رئيس قسم ورئيس شعبة بالنسبة
للسابقين (.)20.20%
جدول رقم ( :)5.5توزيع أفراد العينة حسب طبيعة العمل
التكرار

النسبة المئوية%

طبيعة العمل
موظف فني أو إداري

257

%79.80

رئيس شعبة

38

%11.80

رئيس قسم

27

%8.40

المجموع

322

%100.00

ويفسر الباحث هذه النتيجة إلى أن العينة المستهدفة في مجتمع الدراسة هي فئة المرؤوسين

في اإلدارة التنفيذية لتحقيق الغرض من قياس المتغير المستقل وهو القيادة الخادمة من وجهة نظر
المرؤوسين وان شملت العينة بعض أصحاب المواقع اإلدارية بصفة رئيس قسم أو شعبة حيث إن
هؤالء لهم مديرين مباشرين ويجب معرفة وقياس سلوكيات القيادة الخادمة من وجهة نظرهم

كمرؤوسين.

 .6توزيع أفراد العينة حسب سنوات الخدمة:
الجدول رقم ( )6.5يوضح أن ( )16.80%من أفراد العينة كانت سنوات الخدمة لديهم أقل

من خمس سنوات ،وما نسبته ( )39.10%لديهم سنوات خدمة ما بين  10-5سنوات ،وما نسبته
( )%20.20لديهم سنوات خدمة ما بين  15-10سنة بينما كان ( )23.90%من أفراد العينة
لديهم سنوات خدمة أكثر من  15سنة.
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جدول رقم ( :)6.5توزيع افراد العينة حسب سنوات الخدمة
التكرار

النسبة المئوية%

سنوات الخدمة
أقل من  5سنوات

54

%16.80

 5حتى أقل من 10

126

%39.10

 10حتى أقل من 15

65

%20.20

 15سنة فأكثر

77

%23.90

322

%100.00

المجموع

ويفسر الباحث قلة عدد الموظفين ذوي سنوات الخدمة األقل من ( )5سنوات لقلة التوظيف

في السنوات العشر األخيرة بسبب حالة االنقسام السياسي ،وشح الموارد البلدية التي تحول دون

عملية التوظيف الدورية بما يضمن ضخ دماء جديدة بشكل دوري يحقق االستدامة في منظومة

العمل الخدمي لجميع البلديات.

ثانياً :نتائج تحليل مجاالت الدراسة وأبعادها:
 -1تحليل النتائج المتعلقة بالمجال األول/المتغير المستقل "القيادة الخادمة".

فيما يلي عرض ألهم نتائج التحليل اإلحصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائي ألبعاد المجال األول التي تمثل المتغير

المس ـ ــتقل "القيادة الخادمة" ض ـ ــمن هذه الد ارس ـ ــة ،حيث تم حس ـ ــاب المتوس ـ ــط الحس ـ ــابي واالنحراف

المعياري والوزن النس ـ ـ ــبي لكل بعد من أبعاد المجال ،ومن ثم حس ـ ـ ــاب المتوس ـ ـ ــط الحس ـ ـ ــابي العام
واالنحراف المعياري والوزن النسـ ــبي للدرجة الكلية للمجال ،كما تم التحقق من مسـ ــاواة متوسـ ــطات

اإلجابة عن أبعاد المجال للقيمة ( )3التي تعبر عن الدرجة الحيادية ،باستخدام اختب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـار

(.)One Sample T-Test

أُ .بعد االهتمام بالمرؤوسين:

جدول رقم ( :)7.5نتائج التحليل المتعلق بالبعد األول "االهتمام بالمرؤوسين"

م.

الفقرة
يهتم

.1

المتوسط

المباشر

االنحراف

الوزن

الحسابي المعياري النسبي %

قيمة

االختبارt

القيمة

االحتمالية الترتيب
()Sig.

مستوى

الممارسة

مسؤولي
بنجاح

الموظفين أكثر من

2.11

1.027

42.20

نجاحه.
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15.461

*0.000

4

منخفض

م.

الفقرة
يضع

.2

المتوسط

االنحراف

الوزن

الحسابي المعياري النسبي %

قيمة
االختبارt

القيمة

االحتمالية الترتيب
()Sig.

مستوى
الممارسة

مسؤولي

المباشر مصلحة

فوق

الموظفين

2.18

1.008

43.60

14.539

*0.001

2

منخفض

مصلحته.
يضحي
.3

مسؤولي

المباشر بمصالحه
لتلبية

الشخصية

2.13

0.954

42.60

16.346

*0.001

3

منخفض

حاجات الموظفين.
يفعل
.4

مسؤولي

المباشر ما بوسعه
لتيسير

وتسهيل

2.44

1.183

48.80

8.478

*0.000

1

منخفض

مهامي الوظيفية.
درجة االهتمام
بالمرؤوسين

2.20

0.942

44.00

* المتوسط الحسابي دال إحصائياً عند مستوي داللة (  0.05

---- *0.000 14.903

منخفض

.) 

يتض ـ ـ ــح من خالل الجدول رقم ( ،)7.5أن الفقرة رقم ( )4التي تنص على "يفعل مس ـ ـ ــؤولي

المباشـ ــر ما بوسـ ــعه لتيسـ ــير وتسـ ــهيل مهامي الوظيفية" ،جاءت في المرتبة األولى من حيث قيمة

المتوســط الحســابي التي بلغت ( 2.44من  ،)5بوزن نســبي ( ،)48.80%ويشــير ذلك إلى وجود
درجة منخفض ـ ـ ــة من الموافقة على هذه الفقرة من قبل أفراد عينة الد ارس ـ ـ ــة ،بما يعكس عدم اهتمام

الرؤساء في العمل بمرؤوسيهم.

ويعزو الباحث عدم اهتمام الرؤساء والمديرين في البلديات المبحوثة بصفة خاصة بمرؤوسيهم

خوفاً من المنافسة على المنصب الذي يشغله الرؤساء ،حيث إن قرار بقاء الرئيس من عدمه في
ِ
المكون لكل بلدية على حدة ،وبالتالي تجد الرؤساء
منصبه هو سلطة ممنوحة للمجلس البلدي
يمارسون الروتين الوظيفي المعتاد وبدرجة كبرى من مركزية القرار مع البعد عن تفويض

الصالحيات بما يحقق التمكين الفاعل للمرؤوسين ،وهذا بدوره يشكل عامال سلبياً على فعالية فرق

العمل في البلديات ككل.

وفي المرتبة األخيرة من حيث قيمة المتوسـ ــط الحسـ ــابي لفقرات البعد نجد أن الفقرة رقم ()1

التي تنص على "يهتم مس ـ ــؤولي المباش ـ ــر بنجاح الموظفين أكثر من نجاحه ،".بمتوس ـ ــط حس ـ ــابي
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( 2.11من  ،)5ووزن نسـ ـ ـ ــبي ( ،)42.20%وتشـ ـ ـ ــير هذه القيمة إلى وجود درجة منخفضـ ـ ـ ــة من
الموافقة على هذه الفقرة من قبل أفراد عينة الدراسة.

ويعزو الباحث ذلك إلى أن اإلداريين في المناصب القيادية في البلديات ال يريدون أي تقدم

يلفت بشكل واضح أعين المجالس البلدية التي لديها سلطة التدوير الوظيفي
ظاهر لمرؤوسيهم ُ
بهدف التحسين ،األمر الذي يراه الرؤساء الضعاف انتقاصاً من ْقدرهم إذا ما تم تكليف أو تفويض

مهامهم كلياً أو جزئياً ألحد مرؤوسيهم لما تقتضيه مصلحة العمل.

وبشكل عام فقد تبين أن المتوسط الحسابي لمجال االهتم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـام بالمرؤوسين يساوي (2.20

من  ،)5ووزن نسبي ( ،)44%وأن قيمة اختبار  Tتساوي ) ،)14.903وأن القيمة االحتمالية

( )Sig.تساوي ( ،)0.000وبذلك يعتبر المجال دال إحصائيا ،مما يدل على أن متوسط درجة

االستجابة لهذا المجال تقل عن القيمة ( ،)3حيث بلغ متوسط االستجابة ( ،)2.20وهذا يعني أن

هناك عدم موافقة من قبل أفراد العينة على فقرات المجال بما يعكس رأيهم بعدم وجود اهتمام من

الرؤساء بالمرؤوسين.

ويعزو الباحث تدني الوزن النسبي ُلبعد "االهتمام بالمرؤوسين" إلى عدم تخصيص المسؤولين

وقتاً للتحاور مع مرؤوسيهم حول عقبات وتحديات العمل وما يحتاجه المرؤوسون لتطوير وتحسين

أدائهم وهذا ما ينعكس سلباً على األداء العام للمرؤوسين ،كما أن انحصار العالقة بين الرؤساء و

المرؤوسين في العمل داخل اإلطار الروتيني المرتبط بأداء األعمال دون النظر في جودة المخرجات

ينعكس سلباً على مخرجات العمل في البلدية ككل ،كما أن هذه النتيجة تدلل بما ال يدع مجاالً

للشك غياب اإليثار لدى الرؤساء وتقديم األَثرة التي تشكل معوقا كبي ار أمام تقدم العمل البلدي

ُبرمته ،ويرى الباحث أن فتح قنوات للحوار العقالني بين الرؤساء والمرؤوسين عبر االجتماعات
الدورية ذات األهداف الواضحة ،والمهام المخصصة المعلومة قادر على تعزيز فعالية العمل الفرقي
بما يخدم مصالح جميع األطراف ذوي العالقة داخل وخارج البلدية.

وتختلف هذه النتيجة مع النتائج التي توصل إليها كل من غالي ( ،)2015عقل (،)2013
عطا هللا ( )2014( Han ،)2015التي أشارت إلى وجود درجة متوسطة من االهتمام بالمرؤوسين،

وتختلف أيضاً مع دراسة متعب ( )2008( Liden et al ،)2015التي أشارت إلى وجود درجة
مرتفعة من االهتمام بالمرؤوسين ،ودراسة النشاش ( )2013التي أظهرت مستوى مرتفع جداً من

االهتمام بالمرؤوسين.

ويعزو الباحث االختالف بين نتائج دراسته ونتائج الدراسات السابقة إلى اختالف حقل

التطبيق وتباين الثقافة لدى العاملين في المنظمات المختلفة ،وكذلك الختالف المستوى اإلداري.
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فيما اتفقت نتيجة الدراسة مع النتيجة التي توصل إليها رشيد ومطر ( )2014مع اختالف

طبقت األخيرة في أحد الجامعات العراقية ،وهذا ما يعكس أهمية االهتمام
حقل التطبيق حيث ُ
بالمرؤوسين من وجهة نظر الباحث.
بُ .بعد التصرف بأخالق:

جدول رقم ( :)8.5نتائج التحليل المتعلق بالبعد الثاني "التصرف بأخالق"

م.

.1
.2

المتوسط االنحراف

الفقرة

الحسابي المعياري

يمتلك مسؤولي المباشر
معايير أخالقية عالية.
يتمتع مسؤولي المباشر

بصفة الصدق دائماً.

الوزن
النسبي

قيمة

القيمة

االختبار االحتمالية الترتيب
t

()Sig

مستوى
الممارسة

2.83

1.246

2.414 56.60

*0.016

1

متوسط

2.66

1.155

5.306 53.20

*0.000

3

متوسط

يلتزم مسؤولي المباشر

.3

بالمبادئ

األخالقية

ليحقق النجاح في جميع

2.76

1.168

3.671 55.20

*0.000

2

متوسط

الظروف.
يقدر مسؤولي المباشر

 .4الصدق أكثر من الجوانب

2.62

1.121

6.110 52.40

*0.000

4

متوسط

المالية في العمل.
مجال التصرف بأخالق

2.72

1.090

4.652 54.40

* المتوسط الحسابي دال إحصائياً عند مستوي داللة (  0.05

*0.000

----

متوسط

.) 

يتضـ ــح من خالل الجدول رقم ( ،)8.5أن الفقرة رقم ( )1التي تنص على "يمتلك مسـ ــؤولي

المباشــر معايير أخالقية عالية" ،جاءت في المرتبة األولى من حيث قيمة المتوســط الحســابي التي

بلغت ( 2.83من  ،)5بوزن نسـ ـ ـ ـ ــبي ( ،)56.60%ويشــ ـ ـ ــير ذلك إلى وجود درجة متوســ ـ ـ ــطة من

الموافقة على هذه الفقرة من قبل أفراد عينة الدراسة.

ويعزو الباحث تَصدر هذه الفقرة لفقرات بعد التصرف بأخالق -على الرغم من ضعفها العام

وفقاً للمقياس المستخدم -إلى أن العالقات اإلنسانية رغم الخالفات في جوانب أخرى داخل مكونات

مجتمعنا الفلسطيني ال تُنكر على اآلخرين فضلهم ،ولكن لبلوغ الكمال فال بد من تحسينات في
أمارة بالسوء
سلوكيات أخرى مرتبطة بتحسن هذه النتيجة ،والنفس البشرية كما يعلمنا ديننا الحنيف َّ
ِ
سلوكيات القيادة الخادمة وفق النموذج المستخدم في
ما لم تَُوف حقها ،ويحتاج األمر هنا تعز َيز
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الدراسة بجانب سلوكيات إيجابية أخرى تحول دون هضم حقوق اآلخرين لمجرد االختالف معهم

في الرأي أو لكونهم لم يعطونا حاف اًز مادياً عل سبيل المثال.

وفي المرتبة األخيرة من حيث قيمة المتوسـ ــط الحسـ ــابي لفقرات البعد نجد أن الفقرة رقم ()4
التي تنص على “يقدر مس ــؤولي المباش ــر الص ــدق أكثر من الجوانب المالية في العمل" ،بمتوس ــط
حســابي ( 2.62من  ،)5ووزن نســبي ( ،)52.40%وتشــير هذه القيمة إلى وجود درجة متوســطة
من الموافقة على هذه الفقرة من قبل أفراد عينة الدراسة.
ويعزو الباحث تلك النتيجة إلى أن المسؤولين يعنيهم بالدرجة األولى إنجاز العمل ولو على

حساب حقوق مالية أو غيرها ذات صلة بالموظف العامل.

وبشكل عام فق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـد تبين أن المتوسط الحسابي لمجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـال التصرف بأخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـالق يساوي

( 2.72من  ،)5ووزن نسبي ( ،)54.40%وأن قيمة اختبار  Tتساوي ) ،)4.652وأن القيمة

االحتمالية ( )Sig.تساوي ( ،)0.000وبذلك يعتبر المجال دال إحصائيا ،مما يدل على أن متوسط
درجة االستجابة لهذا المجال تقل عن القيمة ( ،)3حيث بلغ متوسط االستجابة ( ،)2.72وهذا

يعني أن هناك موافقة متوسطة من قبل أفراد العينة على فقرات المجال بما يعكس رأيهم في مدى

تصرف مسؤوليهم بأخالق تجاههم.
ويعزو الباحث هذه النتيجة لغياب الثقة المتبادلة الناجم عن ســياســات القمع ال الترغيب في

العمل بين المرؤوس ــين ورؤس ــائهم في العمل ض ــمن البلديات المكونة لمجتمع الد ارس ــة ،وهذا يعني
أن هناك حالة من عدم الرضـ ــا من جانب المرؤوســـين تجاه رؤســـائهم في البلديات محل الد ارســـة،

كون الرؤساء ينصب اهتمامهم فقط على العمل واتمامه بأي وسيلة وبأي ثمن ،دون الوقوف على
ما يترتب عليهم أمام إدارات البلديات تجاه مرؤوسيهم من حقوق ومستحقات.

وتختلف هذه النتيجة مع النتائج التي توصل إليها كل من غالي ( ،)2015عقل (،)2013

عطا هللا ( )2008( Liden et al ،)2014( Han ،)2015التي أظهرت جميعها أن مستوى

ممارسة بعد التصرف بأخالق كان مرتفعاً ،ودراسة عودة ( )2016التي أظهرت أن مستوى ممارسة
بعد التصرف بأخالق كان مرتفعاً جداً.

ويعزو الباحث هذا االختالف إلى أهمية التصرف بأخالق من قبل الرؤساء تجاه مرؤوسيهم

في المجتمع المبحوث من أجل تحقيق الفعالية المرجوة من فرق العمل في البلديات.
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تُ .بعد التمكين:

جدول رقم ( :)9.5نتائج التحليل المتعلق بالبعد الثالث "التمكين"

م.

المتوسط

الفقرة

الحسابي

االنحراف
المعياري

الوزن

النسبي

قيمة

االختبار t

القيمة

االحتمالية
()Sig

الترتيب

مستوى

الممارسة

يعطني المسؤول المباشر
.1

تفويضاً

باتخاذ

الق اررات

المهمة ذات العالقة بمهامي

2.21

*0.000 11.104 44.20 1.274

1

منخفض

الوظيفية.
يشجعني المسؤول على القيام

 .2بق اررات العمل المهمة دون

2.15

*0.000 12.505 43.00 1.225

4

منخفض

الرجوع إليه.
يعطني المسؤول المباشر
.3

حرية التعامل مع المواقف
الصعبة بالطريقة المثلى من

2.20

*0.000 12.044 44.00 1.189

2

منخفض

وجهة نظري.
اتخاذ قرار مهم في صميم
 .4عملي ال يستوجب مني

2.06

43.80 1.090

5.515

*0.000

3

منخفض

الرجوع للمسؤول المباشر.
مجال التمكين

2.19

*0.000 11.451 43.80 1.272

* المتوسط الحسابي دال إحصائياً عند مستوي داللة (  0.05

منخفض

.) 

يتضح من خالل الجدول رقم ( ،)9.5أن الفقرة رقم ( )1التي تنص على " يعطني المسؤول

المباشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر تفويض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاً باتخاذ الق اررات المهمة ذات العالقة بمهامي الوظيفية ،".جاءت في المرتبة
األولى من حيث قيمة المتوس ــط الحس ــابي التي بلغت ( 2.21من  ،)5بوزن نس ــبي (،)44.20%
ويشير ذلك إلى وجود درجة منخفضة من الموافقة على هذه الفقرة من قبل أفراد عينة الدراسة.

ويعزو الباحث تلك النتيجة إلى أن المسؤولين في البلديات يخشون من تفويض الصالحيات

خوفاً من المساءلة فيما لو حصل أمر سلبي بفعل هذا التفويض ،وبالتالي يفضلون مركزية القرارات
وتعطيل العمل عبر إجراءات روتينية يمكن تجنبها بالتفويض ،على خوض تجربة التفويض التي

تصنع جيالً من القادرين على تحقيق النهوض بالمؤسسة إذا ما أعطوا مجاالً للتصرف.

وفي المرتبة األخيرة من حيث قيمة المتوسـ ــط الحسـ ــابي لفقرات البعد نجد أن الفقرة رقم ()2

التي تنص على “يشــجعني المســؤول على القيام بقرارات العمل المهمة دون الرجوع إليه" ،بمتوســط
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حســابي ( 2.15من  ،)5ووزن نســبي ( ،)43.00%وتشــير هذه القيمة إلى وجود درجة منخفضــة
من الموافقة على هذه الفقرة من قبل أفراد عينة الدراسة.

ويعزو الباحث هذه النتيجة لمركزية القرار لدى الرؤسـ ـ ـ ــاء ،وغياب التفويض بالصـ ـ ـ ــالحيات

الممكنة ،وعدم الثقة بالمرؤوس ــين ،إض ــافة لغياب اإلجراءات المنهجية التي تض ــبط س ــياس ــة العمل
في كل مرة.

وبشكل عام فقد تبين أن المتوسط الحسابي لمجال التمكين يساوي ( 2.19من  ،)5ووزن

نسبي ( ،)43.80%وأن قيمة اختبار  Tتساوي ) ،)11.451وأن القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي
( ،)0.000وبذلك يعتبر المجال دال إحصائيا ،مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذا

المجال تقل عن القيمة ( ،)3حيث بلغ متوسط االستجابة ( ،)2.19وهذا يعني أن هناك موافقة

منخفضة من ق بل أفراد العينة على فقرات المجال بما يعكس رأيهم في تمكين مسؤوليهم لهم في
عملهم.

ويعزو الباحث ضعف ُبعد "التمكين" وحصوله على هذه الدرجة من قبل المرؤوسين في
البلديات محل الدراسة إلى اتباع مدرسة اإلدارة البيروقراطية القائمة على فلسفة التسلسل الوظيفي

ويحول دون وجود قنوات اتصال إال عبر الرئيس المباشر .فغياب
الهرمي الذي يحد من اإلبداع ُ
التفويض في مؤسسات خدمية كالبلديات ينعكس سلباً على األداء العام وعلى فعالية الفريق العامل
ويضعف رضا متلقي الخدمة في المجتمع المحلي.
ُ

وتختلف هذه النتيجة مع النتائج التي توصل إليها كل من غالي ( ،)2015عقل ()2013

التي أشارت إلى أن مستوى ممارسة التمكين كان بدرجة متوسطة ،كما اختلفت مع نتائج دراسة

كل من عودة ( ،)2016معشر (Liden et al ،)2016( Güngör ،)2014( Han ،)2014

( )2008التي أشارت إلى وجود درجة مرتفعة من ممارسة التمكين كبعد من أبعاد القيادة الخادمة،
وهذا االختالف نابع من اختالف ثقافة المجتمع المبحوث ومدى إدراكه للحاجته للتمكين.
واتفقت النتيجة مع د ارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة عطاهللا ( )2015ورشيد ومطر ( ،)2014والتي أظهرت

مستوى ممارسة التمكين بدرجة منخفضة في المجتمعات المبحوثة ،وهذا ما يعكس الحاجة الماسة
لزيادة درجة التمكين من وجهة نظر الباحث بهدف تحقيق أعلى قدر من فعالية فرق العمل.
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ثُ .بعد المعالجة العاطفية:

جدول رقم ( :)10.5نتائج التحليل المتعلق بالبعد الرابع "المعالجة العاطفية"

الفقرة

م.

المتوسط االنحراف

الحسابي المعياري

الوزن

قيمة

النسبي االختبار

القيمة
االحتمالية الترتيب
()Sig

مستوى

الممارسة

يهتم السـ ـ ـ ـ ــؤول المباشـ ـ ـ ـ ــر
 .1على الص ــعيد الش ــخص ــي

2.59

1.025

51.80

7.065

*0.000

2

منخفض

أن أكون في أحسن حال.
ألجأ إلى المس ـ ــؤول إذا ما

 .2واجـ ـهـ ـتـ ـنـــي مشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـكـ ـل ـ ـ ــة

2.66

1.070

53.20

5.672

*0.000

1

متوسط

شخصية.
يخصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــص المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤول
المبــاشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر وقت ـاً للتحــدث
.3
مـعــي عـلــى الــمسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتــوى

2.52

1.017

50.40

8.380

*0.000

4

منخفض

الشخصي.

يستطيع مسؤولي المباشر
 .4معرفة إذا ما كنت محبطا

2.55

1.040

51.00

7.712

*0.000

3

منخفض

دون أن يسألني مباشرة.

مجال المعالجة العاطفية

2.59

0.942

51.80

* المتوسط الحسابي دال إحصائياً عند مستوي داللة ( = 0.05

7.927

*0.000

منخفض

.) 

يتضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح من خالل الجــدول رقم ( ،)10.5أن الفقرة رقم ( )2التي تنص على "ألجــأ إلى

المسـ ــؤول إذا ما واجهتني مشـ ــكلة شـ ــخصـ ــية" ،جاءت في المرتبة األولى من حيث قيمة المتوسـ ــط
الحسـ ـ ـ ــابي التي بلغت ( 2.66من  ،)5بوزن نسـ ـ ـ ــبي ( ،)53.20%ويشـ ـ ـ ــير ذلك إلى وجود درجة
متوسطة من الموافقة على هذه الفقرة من قبل أفراد عينة الدراسة.
ويعزو الباحث تلك النتيجة إلى غياب أي دور لالتصال بين الرئيس والمرؤوس إال في حدود

العمل الروتيني ،كما أن االجتماعات واللقاءات التي يمكن على هامشها مناقشة قضايا تخص

المرؤوسين ال تكون دورية بحيث يكون على هامشها مناقشة قضايا تخص الجانب اإلنساني
للموظفين.
وفي المرتبة األخيرة من حيث قيمة المتوسـ ــط الحسـ ــابي لفقرات البعد نجد أن الفقرة رقم ()3

التي تنص على “يخص ـ ــص المس ـ ــؤول المباش ـ ــر وقتاً للتحدث معي على المس ـ ــتوى الش ـ ــخص ـ ــي"،
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بمتوس ــط حس ــابي ( 2.52من  ،)5ووزن نس ــبي ( ،)50.40%وتش ــير هذه القيمة إلى وجود درجة
منخفضة من الموافقة على هذه الفقرة من قبل أفراد عينة الدراسة.

ويعزو الباحث تلك النتيجة إلى حصر بعض الرؤساء والمسؤولين في البلديات محل الدراسة

اللقاءات مع المرؤوسين في اإلطار الرسمي من خالل االجتماعات نادرة الحدوث ،وهذا من وجهة
نظر المرؤوسين غير ٍ
كاف ويتطلعون لتحسينه ،كما أن عدم االهتمام بشؤون العاملين ومشاكلهم
ويضعف فعالية فريق العمل.
ينعكس سلباً على أدائهم في العملُ ،

وبشكل عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـام فقد تبين أن المتوسط الحسابي لمجال المعالجة العاطفيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة يساوي (2.59

من  ،)5ووزن نسبي ( ،)51.80%وأن قيمة اختبار  Tتساوي) ،)7.927وأن القيمة االحتمالية

( )Sig.تساوي ( ،)0.000وبذلك يعتبر المجال دال إحصائيا ،مما يدل على أن متوسط درجة

االستجابة لهذا المجال تقل عن القيمة ( ،)3حيث بلغ متوسط االستجابة ( ،)2.59وهذا يعني أن
هناك موافقة منخفضة من قبل أفراد العينة على فقرات المجال بما يعكس رأيهم في ممارسة مسؤوليهم

للمعالجة العاطفية معهم.

ويعزو الباحث انخفاض الوزن النسبي للمعالجة العاطفية من قبل الرؤساء تجاه مرؤوسيهم

إلى عدم اكتراث المسؤولين بالجانب الشخصي واإلنساني للموظف بالرغم من وجود جانب يسير

كما تظهر الدراسة من االهتمام الذي يكون في غالبه صورياً ال يرقى إلى الدرجة المطلوبة.

وتختلف هذه النتيجة مع النتائج التي توصل إليها كل من غالي ( ،)2015عقل (،)2013

 ،)2014( McCann et alالتي أشارت إلى أن مستوى ممارسة بعد المعالجة العاطفية كان
بدرجة متوسطة ،كما اختلفت مع نتائج دراسة كل من عودة (Liden ،)2014( Han ،)2016

 )2008( et alالتي أشارت إلى وجود درجة مرتفعة من ممارسة بعد المعالجة العاطفية كبعد من

أبعاد القيادة الخادمة.

واتفقت النتيجة مع د ارسـ ـ ـ ـ ـ ــة عطا هللا ( )2015التي أظهرت مسـ ـ ـ ـ ـ ــتوى ممارسـ ـ ـ ـ ـ ــة المعالجة
العاطفية بدرجة منخفضة في المجتمع المبحوث.
ويفسر الباحث تلك النتيجة بغياب المعالجة العاطفية للعاملين من قبل رؤسائهم في العمل؛

ما يعكس الحاجة الماســة للعمل على تنمية هذا الســلوك لدى الرؤســاء في البلديات محل الد ارســة؛
وعدم البقاء داخل القالب الروتيني للعالقة بين المسؤول والمرؤوس القائم على إصدار التعليمات.
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جُ .بعد المهارات الفكرية:

جدول رقم ( :)11.5نتائج التحليل المتعلق بالبعد الخامس "المهارات الفكرية"

الفقرة

م.

المتوسط االنحراف

الحسابي المعياري

الوزن

النسبي

قيمة

االختبار

القيمة
االحتمالية الترتيب
()Sig

مستوى

الممارسة

يقوم المســؤول المباشــر
بـ ــإبالغي إذا مـ ــا كـ ــان
 .1هنـ ـ ــاك شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيء يتعلق
بالعمل يسـ ـ ـ ــير بشـ ـ ـ ــكل

3.21

1.032

64.20

3.724

*0.000

1

متوسط

خاطئ.
ي ـم ـتـ ـل ـ ـ ــك الــمسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤول
.2

المبــاشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر القــدرة على
التفكير بفع ـ ـاليـ ــة خالل

3.03

1.045

60.60

0.587

0.558

2

متوسط

المشكالت المعقدة.

لدى المســؤول المباشــر
 .3فهم ت ــام لطبيع ــة عم ــل

2.98

1.113

59.60

0.300

0.7645

3

متوسط

أهداف البلدية.
يس ـ ـ ـ ـ ـ ــتطيع المس ـ ـ ـ ـ ـ ــؤول
.4

المباش ــر حل مش ــكالت

العمل بأفكار جديدة أو

2.95

1.032

59.00

0.809

0.419

4

متوسط

إبداعية.
المهارات الفكرية

3.05

0.863 61.00 0.952

* المتوسط الحسابي دال إحصائياً عند مستوي داللة (  0.05

0.389

--

متوسط

.) 

يتضح من خالل الجدول رقم ( ،)11.5أن الفقرة رقم ( )1التي تنص على " يقوم المسؤول

المباش ــر بإبالغي إذا ما كان هناك ش ــيء يتعلق بالعمل يس ــير بش ــكل خاطئ" ،جاءت في المرتبة

األولى من حيث قيمة المتوس ــط الحس ــابي التي بلغت ( 3.21من  ،)5بوزن نس ــبي (،)64.20%
ويشير ذلك إلى وجود درجة متوسطة من الموافقة على هذه الفقرة من قبل أفراد عينة الدراسة.

ويعزو الباحث تلك النتيجة إلى معرفة المسؤول بضرورة توجيه المرؤوسين ،واال فإن صورة

هذا المسؤول ستهتز في أعين مرؤوسيه إن وجدوا في شخصه ُقصو اًر واضحاً في التعاطي مع
أولويات العمل ،كما يجعل المرؤوسين ال يكترثون بالعمل وفق األسس الصحيحة لعدم قدرة مسؤولهم

على توجيههم ،وهذا القصور ال يفسره المرؤوسون إال أنه عجز لدى المسؤول بما يتيح لهم فرصة

العمل دون رقابة أو خشية من المساءلة.
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وفي المرتبة األخيرة من حيث قيمة المتوسـ ــط الحسـ ــابي لفقرات البعد نجد أن الفقرة رقم ()4

التي تنص على "يسـ ـ ـ ــتطيع المسـ ـ ـ ــؤول المباشـ ـ ـ ــر حل مشـ ـ ـ ــكالت العمل بأفكار جديدة أو إبداعية"،
بمتوس ــط حس ــابي ( 2.95من  ،)5ووزن نس ــبي ( ،)59.00%وتش ــير هذه القيمة إلى وجود درجة
متوسطة من الموافقة على هذه الفقرة من قبل أفراد عينة الدراسة.

ويعزو الباحث تلك النتيجة لغياب ثقافة الرقابة بشكل عام في البلديات وعدم األخذ

بالمقترحات الواردة في التغذية الراجعة لالستفادة من األخطاء السابقة وتقديم أفكار جديدة إبداعية،

ولوال سياسة صندوق تطوير واقراض البلديات ( )MDLFالقاضية بوجوب وجود جانب من اإلبداع
والتخطيط الفعال عبر المشاركة المجتمعية الكاملة مع طواقم البلديات في سبيل الحصول على

المخصصات المالية السنوية التي تحصل عليها منظمة التحرير الفلسطينية لكان مستوى أداء

البلديات أقل مما هو عليه؛ خصوصاً في ظل غياب االنتخابات التي من شأنها أن تفرز مجالس
المعينة .كما أن غياب مبدأ الثواب والعقاب أحد أسباب ضمور
بلدية أكثر تخصصية من المجالس ُ
التفكير ،وهو الدافع األكبر نحو العمل بالموروثات دون إحداث تحسين أو تطوير على ما هو قائم.
وبشكل عام فقد تبين أن المتوسط الحسابي لمجال المهارات الفكرية يساوي ( 3.05من ،)5

ووزن نسبي ( ،)61.00%وأن قيمة اختبار  Tتساوي ) ،)0.863وأن القيمة االحتمالية ()Sig.

تساوي ( ،)0.000وبذلك يعتبر المجال دال إحصائيا ،مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة

لهذا المجال تزيد عن القيمة ( ،)3حيث بلغ متوسط االستجابة ( ،)3.05وهذا يعني أن هناك

موافقة متوسطة من قبل أفراد العينة على فقرات المجال بما يعكس رأيهم في مستوى المهارات

الفكرية لمسؤوليهم في ممارسة العمل اليومي داخل البلديات.
ويعزو الباحث تلك النتيجة إلى أن البلديات كباقي المؤسسات الحكومية ال تهتم بتطوير فكر

العاملين بقدر ما تهتم بإنجاز المهام بأقل كلفة بعيداً عن أي معايير للجودة ،وهذا يؤدي إلى البعد
عن التفكير اإلبداعي.

وتختلف هذه النتيجة مع النتائج التي توصل إليها كل من عودة ( ،)2016غالي (،)2015

عقل ( )2008( Liden et al ،)2014( Han ،)2014التي أظهرت جميعها أن مستوى ممارسة
بعد المهارات الفكرية كان مرتفعاً ،كما اختلفت مع نتائج دراسة كل من عطا هللا ( )2015التي

أشارت إلى وجود درجة منخفضة من ممارسة بعد المهارات الفكرية كبعد من أبعاد القيادة الخادمة.
ويعزو الباحث هذا االختالف إلى طبيعة المجتمع المبحوث؛ فالقائد في هيئة محلية تلزمه

ملكات فكرية تختلف عن تلك التي يحتاجها شخص في مؤسسة صناعية أو تعليمية.
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حُ .بعد مساعدة المرؤوسين على التطور والنجاح:

جدول رقم ( :)12.5نتائج التحليل المتعلق بالبعد السادس "مساعدة المرؤوسين على التطور والنجاح"
م.

الفقرة

المتوسط االنحراف

الحسابي المعياري

الوزن

النسبي

قيمة

االختبار

القيمة
االحتمالية الترتيب
().Sig

مستوى

الممارسة

يجعل المسؤول المباشر
 .1الـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ــور الـ ـ ـمـ ـ ـهـ ـ ـن ـ ــي

2.45

1.156

49.00

8.506

*0.000

4

منخفض

للموظفين من اولوياته.
يهتم المس ــؤول المباش ــر
.2

بالتأكد من أن الموظفين
ق ـ ـ ــد حـ ـقـ ـقـ ـوا أه ـ ـ ــدافـ ـه ــم

2.46

1.176

49.20

8.245

*0.000

3

منخفض

الوظيفية.
يزود المس ــؤول المباش ــر
.3

الموظفين بخبرات عمــل

ت ـم ـك ـن ـهــم مــن ت ـطــويــر

2.48

1.136

49.60

8.142

*0.000

1

منخفض

مهارات جديدة.
يرغب المسؤول المباشر
 .4فـ ــي م ـ ـع ـ ـرف ـ ـ ــة أه ـ ـ ــداف

2.48

1.163

49.60

7.952

*0.000

2

منخفض

الموظفين المهنية.
مساعدة المرؤوسين على
التطور والنجاح

2.47

*0.000 8.764 49.40 1.085

* المتوسط الحسابي دال إحصائياً عند مستوي داللة (  0.05

منخفض

.) 

يتضح من خالل الجدول رقم ( ،)12.5أن الفقرة رقم ( )3التي تنص على "يزود المسؤول
المباشر الموظفين بخبرات عمل تمكنهم من تطوير مهارات جديدة" ،جاءت في المرتبة األولى من
حيث قيمة المتوسط الحسابي التي بلغت ( 2.48من  ،)5بوزن نسبي ( ،)49.60%ويشير ذلك

إلى وجود درجة منخفضة من الموافقة على هذه الفقرة من قبل أفراد عينة الدراسة.
ويعزو الباحث تلك النتيجة لعدم امتالك المسؤولين في كثير من األحيان لخبرات عمل

حديثة ومواكبة للتكنولوجيا ،أما المرؤوسين وهم في الغالب من جيل الشباب فلديهم تفوق ملحوظ

في هذا الجانب األمر الذي يجعلهم قادرين على تطوير أنفسهم دون الحاجة إلى المسؤولين.

وفي المرتبة األخيرة من حيث قيمة المتوسط الحسابي لفقرات البعد نجد أن الفقرة رقم ()1

التي تنص على “يجعل المسؤول المباشر التطور المهني للموظفين من أولوياته" ،بمتوسط حسابي
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( 2.45من  ،)5ووزن نسبي ( ،)49.00%وتشير هذه القيمة إلى وجود درجة منخفضة من الموافقة
على هذه الفقرة من قبل أفراد عينة الدراسة.

ويعزو الباحث تلك النتيجة لغياب الدافعية لدى المسؤولين بتطوير مرؤوسيهم لعدم وجود

برامج عمل فاعلة لتطوير وتدريب العاملين في البلديات ضمن الخطط السنوية تكون مدعومة من
المجالس البلدية.
وبشكل عام فقد تبين أن المتوسط الحسابي لمجال مساعدة المرؤوسين على التطور والنجاح

يساوي ( 2.47من  ،)5ووزن نسبي ( ،)49.40%وأن قيمة اختبار  Tتساوي ) ،)8.764وأن القيمة

االحتمالية ( )Sig.تساوي ( ،)0.000وبذلك يعتبر المجال دال إحصائيا ،مما يدل على أن متوسط
درجة االستجابة لهذا المجال تقل عن القيمة ( ،)3حيث بلغ متوسط االستجابة ( ،)2.47وهذا

يعني أن هناك موافقة منخفضة من قبل أفراد العينة على فقرات المجال بما يعكس رأيهم في مستوى

مساعدة مسؤوليهم لهم على التطور الشخصي داخل البلديات.

البعد إلى عدم حرص المسؤولين في البلديات محل
ويعزو الباحث المستوى الضعيف لهذا ُ
الدراسة على الرقي بمرؤوسيهم أو تقديم المساعدة لهم أو تنمية روح العمل كفريق لديهم ،وهذا

ُيظهر أن مستوى المساعدة المقدم للعاملين من قبل مسؤوليهم دون المستوى المرغوب ويحتاج
صناع القرار حرصاً على البناء التنظيمي للبلديات وخشية من انهيار منظومة
تدخال سريعا من قبل ُ

العمل البلدي  -ألسباب بعيدة عن شح التمويل للمشاريع التنموية والتطويرية -إذا ما استمر الحال
بهذا السوء بين الرؤساء ومرؤوسيهم.
وتختلف هذه النتيجة مع النتائج التي توصل إليها كل من غالي ( ،)2015رشيد ومطر

( ،)2014عطا هللا ( )2008( Liden et al ،)2014( Han ،)2015التي أشارت إلى أن

مستوى ممارسة بعد مساعدة المرؤوسين على التطور والنجاح كان بدرجة متوسطة ،كما اختلفت
مع نتائج دراسة كل من عودة ( ،)2016عقل ( )2013التي أشارت إلى وجود درجة مرتفعة من

ممارسة بعد مساعدة المرؤوسين على التطور والنجاح كبعد من أبعاد القيادة الخادمة.

ويفسر الباحث هذا االختالف لثقافة العاملين المختلفة في المجتمع المبحوث ونظرتهم

المستقلة لمفهوم المساعدة على التطور والنجاح خصوصاً وأنهم يعملون في مجال خدمي له عالقة

مباشرة مع كل فئات المجتمع؛ بعكس الدراسات التي اختلفت في النتيجة مع الدراسة الحالية التي

تتعامل مع مجتمع متجانس في مجاالت الصناعة والتعليم مع وضوح مفهوم التطوير الوظيفي في

تلك المجتمعات.
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خُ .بعد االهتمام بالمجتمع المحلي:

جدول رقم ( :)13.5نتائج التحليل المتعلق بالبعد السابع "االهتمام بالمجتمع المحلي"
الفقرة

م.

المتوسط االنحراف

الحسابي المعياري

الوزن

النسبي

قيمة

االختبار

القيمة
االحتمالية الترتيب
().Sig

مستوى

الممارسة

يركز المس ــؤول المباش ــر
.1

ع ـلــى أه ـم ـي ـ ـ ــة ت ـح ـق ـيــق
الـ ـمـ ـنـ ـفـ ـع ـ ـ ــة لـ ـلـ ـمـ ـجـ ـتـ ـم ــع

3.18

1.001

63.60

3.282

*0.001

1

متوسط

المحلي.

يهتم المسـ ــؤول المباشـ ــر
 .2بمسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع ــدة األفراد في

3.17

0.978

63.40

3.131

*0.002

3

متوسط

المجتمع المحلي دائماً.

يشارك المسؤول المباشر
 .3في أنش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـطـ ــة المجتمع

3.17

0.967

63.40

3.227

*0.001

2

المحلي.

متوسط

يشـ ــجعنا المسـ ــؤول على
 .4ال ـت ـطــوع فــي ال ـم ـج ـت ـمــع

3.13

0.979

62.60

2.333

*0.020

4

متوسط

المحلي.
االهتمام بالمجتمع المحلي

3.16

*0.001 3.249 63.20 0.904

* المتوسط الحسابي دال إحصائياً عند مستوي داللة (  0.05

---

متوسط

.) 

يتضــح من خالل الجدول رقم ( ،)13.5أن الفقرة رقم ( )1التي تنص على "يركز المســؤول

المباشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر على أهمية تحقيق المنفعة للمجتمع المحلي" ،جاءت في المرتبة األولى من حيث قيمة

المتوســط الحســابي التي بلغت ( 3.18من  ،)5بوزن نســبي ( ،)63.60%ويشــير ذلك إلى وجود
درجة متوسطة من الموافقة على هذه الفقرة من قبل أفراد عينة الدراسة.
ويعزو الباحث تلك النتيجة إلى أن العمل في البلديات أساسه تقديم الخدمات للمجتمع

المحلي ،وأن أي مسؤول في البلديات ال بد أن يكون حديثه ولو نظرياً منصباً نحو هذا الجانب،

حتى يظهر بشكل الئق مجتمعياً أمام مرؤوسيه وأمام البيئة المحيطة في المجتمع المحلي.

وفي المرتبة األخيرة من حيث قيمة المتوسـ ــط الحسـ ــابي لفقرات البعد نجد أن الفقرة رقم ()4
التي تنص على “يشجعنا المسؤول على التطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوع في المجتمع المحلي" ،بمتوسط حسابي

( 3.13من ،)5ووزن نسـ ـ ـ ـ ــبي ( ،)62.60%وتشـ ـ ـ ـ ــير هذه القيمة إلى وجود درجة متوسـ ـ ـ ـ ــطة من
الموافقة على هذه الفقرة من قبل أفراد عينة الدراسة.
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ويعزو الباحث تلك النتيجة إلى حب الظهور من جانب المسؤولين في صورة المنقذين

و ِ
صناع القرار
الم َخلصين للمجتمع المحيط أمام المرؤوسين ،مما ُيحسن من صورة المسؤول أمام ُ
ُ
في البلديات وتحديداً المجالس البلدية وو ازرة الحكم المحلي بصفتها مشرفاً عاماً على البلديات.
وبشـ ـ ـ ــكل عام فقد تبين أن المتوسـ ـ ـ ــط الحسـ ـ ـ ــابي لمجال االهتمام بالمجتمع المحلي يسـ ـ ـ ــاوي

( 3.16من  ،)5ووزن نس ـ ـ ـ ـ ــبي ( ،)%63.20وأن قيمة اختبار  Tتس ـ ـ ـ ـ ــاوي ) ،)3.249وأن القيمة
االحتمالية ( )Sig.تسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاوي ( ،)0.000وبذلك يعتبر المجال دال إحصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائيا ،مما يدل على أن

متوسط درجة االستجابة لهذا المجال تزيد عن القيمة ( ،)3حيث بلغ متوسط االستجابة (،)3.16

وهذا يعني أن هناك موافقة متوس ـ ــطة من قبل أفراد العينة على فقرات المجال بما يعكس رأيهم في

مستوى اهتمام مسؤوليهم بالمجتمع المحلي المحيط بالبلديات.

ويعزو الباحث تلك النتيجة إلى عدم تخصيص وقت من قبل المسؤولين للمساهمة الحقيقية

في األنشطة المجتمعية لعدم وجود عائد مادي يعود بالنفع على المسؤولين حال تطوعهم خارج
ساعات العمل الرسمية.
وتختلف هذه النتيجة مع النتائج التي توصل إليها كل من عودة ( ،)2016عقل (،)2014

 ،)2014( Hanالتي أظهرت جميعها أن مستوى ممارسة بعد االهتمام بالمجتمع المحلي كان
مرتفع ،ومع النشاش ( )2013الذي أظهر في دراسته أن ممارسة بعد االهتمام بالمجتمع المحلي

كان مرتفع جداً ،كما اختلفت مع نتائج دراسة كل من عطا هللا ( )2015التي أشارت إلى وجود
درجة منخفضة من ممارسة بعد االهتمام بالمجتمع المحلي كبعد من أبعاد القيادة الخادمة.

ويعزو الباحث أسباب االختالف مع الدراسات السابقة إلى حاجة المجتمع المحلي لمزيد من

االهتمام من قبل المسؤولين في البلديات كما يرى ذلك الموظفون أنفسهم.

واتفقت النتيجة مع دراس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة كل من غالي ( ،)2015و )2008( Liden et alالتي

بينت أن مستوى االهتمام بالمجتمع المحلي كان متوسطاً.

ويعزو الباحث أسـ ــباب االتفاق مع الد ارسـ ــات السـ ــابقة إلى أن المجتمع عنص ـ ـر مهم لتقديم

الخدمة فالد ارسـ ـ ـ ــات السـ ـ ـ ــابقة طبقت على مجتمعات تقدم خدمة التعليم للمجتمع ،وكذلك الد ارسـ ـ ـ ــة

الحالية المطبقة على البلديات تقدم خدمات عديدة للمجتمع المحيط وان كانت مغايرة في طبيعتها.
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 .1تحليل النتائج المتعلقة بالمتغير المستقل "القيادة الخادمة":
جدول رقم ( :)14.5نتائج التحليل المتعلقة بالمتغير المستقل "القيادة الخادمة"
القيمة

مستوى

المتوسط االنحراف

الوزن

1

االهتمام بالمرؤوسين.

2.20

0.942

44.00

0.000

2

التصرف بأخالق.

2.72

1.090

54.40

0.000

-4.652

3

التمكين.

2.19

1.272

43.80

0.000

-11.451

7

4

المعالجة العاطفية.

2.59

0.942

51.80

0.000

-7.927

4

منخفض

5

المهارات الفكرية.

3.05

0.952

61.00

0.000

0.863

2

متوسط

6

مساعدة المرؤوسين على التطور

49.40

0.000

-8.764

5

منخفض

االهتمام بالمجتمع المحلي.

3.16

0.904

63.20

0.000

3.249

1

متوسط

درجة القيادة الخادمة

2.63

0.870

52.60

0.000

-8.338

----

متوسطة

م.

أبعاد القيادة الخادمة

الحسابي المعياري النسبي %

والنجاح.
7

2.47

1.085

االحتمالية
Sig.

* المتوسط الحسابي دال إحصائياً عند مستوي داللة (  0.05

قيمة

االختبار t

الترتيب
Rank

الممارسة

-14.903

6

منخفض

3

متوسط
منخفض

.) 

يالحظ من الجدول رقم ( )14.5أن ترتيب أبعاد القيادة الخادمة يقع في درجة الممارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

بين المنخفض والمتوسط.

ففي المرتبة األولى ج ـــــــــــــــــــــاء بعد "االهتمام بالمجتمع المحلي" ،بمتوس ـــــــــــــــــــــــط حسابي

( 3.16من  ،)5بوزن نس ـ ــبي ( )63.20%فالبلديات مؤسـ ـ ـس ـ ــات خدمية ودورها الرئيس هو تقديم
الخدمات التي من ش ــأنها تحس ــين حياة المواطن في المجتمع المحلي التابع لها ،ومن الطبيعي أن

نرى أن أهم ســلوك قيادي يجب أن يتوفر في المســؤولين بالبلديات هو االهتمام بالمجتمع المحلي،
والذي أظهرت نتائج التحليل أنه جاء بدرجة متوس ـ ـ ـ ــطة ،وهو بحاجة إلى تعزيز من أجل ض ـ ـ ـ ــمان

فعالية العمل في البلديات.
وفي المرتبة الثانية جاء بعد "المهارات الفكرية" ،بمتوسط حسابي ( 3.05من ،)5وهذا يدل

على حاجة بعض المســ ـ ــؤولين في البلديات محل الد ارســ ـ ــة إلى تطوير مهاراتهم الفكرية ،فال يوجد

قائد مســ ـ ــؤول في مؤس ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـة إال ويجب أن يتمتع بمهارات فكرية تميزه عن غيره ليسـ ـ ـ ــتحق الموقع
القيادي الذي هو فيه.
بينما جاء في المرتبة الثالثة والرابعة والخامسـ ـ ـ ــة والسـ ـ ـ ــادسـ ـ ـ ــة على التوالي األبعاد المرتبطة

بســلوك المســؤول تجاه المرؤوس بشــكل شــخصــي ،بمتوســطات حســابية متقاربة ،وهذه األبعاد هي
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"التصـــــــرف بأخالق" ،و"المعالجة العاطفية" ،و"مســـــــاعدة المرؤوســـــــين على التطور والنجاح"،
و"االهتمام بالمرؤوسين" بمتوسطات حسابية تراوحت بين ( )2.72-2.20وفق ما هو ظاهر في

جدول رقم ( ،)14.5وهذه األبعاد تعكس مدى اهتمام القائد بمرؤوس ــيه على الص ــعيد الش ــخص ــي،
وليس فقط في إطار العمل الرس ــمي ،وقد جاءت بدرجة ض ــعيفة ومتوس ــطة وهي بحاجة إلى مزيد

من االهتمام من قبل اإلدارة العليا لمتابعة العالقة بين الرؤساء والمرؤوسين بما يضمن عدم تدني

فعالية العمل الفرق العاملة لدى البلديات.

أما المرتب ــــــــــــــــــــة السابعة واألخيرة فقد حل فيها بعد "التمكين" بمتوسط حساب ــــــــــــــــــــــي بلغ

( 2.19من ،)5بوزن نســبي ( )43.80%وهذا يعكس ضــعف بل غياب التمكين في البلديات من
وجهة نظر أفراد عينة الدراسة.
كما تظهر النتائج أيض ـ ـ ـ ـاً أن األبعاد ذات الصـ ـ ـ ــلة باالهتمام بالمرؤوسـ ـ ـ ــين و الحرص على

تمكينهم وتطورهم الوظيفي والحياتي جاءت بدرجة منخفضــة ،إذ جاء حســب الجدول رقم ()14.5

البعد األول والبعد الثالث والبعد السـ ـ ــادس من حيث مسـ ـ ــتوى الممارسـ ـ ــة ألبعاد القيادة الخادمة في

البلديات الكبرى بمحافظات غزة في الرتب الخامســة و الســابعة والســادســة على التوالي ،و هذا ما
يعكس ضــعفاً في ســلوك ممارســة الرؤســاء لســياســات ترعى وتكفل تحقيق الذات للمرؤوســين ربما

لخوف يتربص بالرؤس ـ ـ ـ ـ ــاء من تفوق مرؤوس ـ ـ ـ ـ ــيهم عليهم في مجال العمل ،ولجعل العمل مركزي،
تكون صناع ُة القرِار فيه حبيس ًة لدى فكر الرؤساء دون غيرهم.

وبشـ ـ ــكل عام فقد تبين أن المتوسـ ـ ــط الحسـ ـ ــابي للمتغير المسـ ـ ــتقل "القيادة الخادمة" يسـ ـ ــاوي

( 2.63من  ،)5ووزن نسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبي ( ،)%52.63وأن قيمة اختبار  Tتسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاوي) ،)8.338وأن القيمة
االحتمالية ( )Sig.تسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاوي ( ،)0.000وبذلك يعتبر المجال دال إحصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائيا ،مما يدل على أن

متوسـط درجة االسـتجابة لهذا المجال تقل عن القيمة ( ،)3حيث بلغ متوسـط االسـتجابة (،)2.63

وهذا يعني أن هناك موافقة متوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطة من قبل أفراد العينة على أبعاد القيادة الخادمة بما يعكس

رأيهم في مستوى ممارسة مسؤوليهم لسلوكيات القيادة الخادمة تجاههم.

كما ويتضـ ـ ـ ـ ــح أن متوسـ ـ ـ ـ ــطات القيادة الخادمة كانت في المسـ ـ ـ ـ ــتوى المتوسـ ـ ـ ـ ــط القريب إلى
يجعل على القيادات والمجالس البلدية في البلديات التي جرت عليها الد ارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة أن
المنخفض ما
ُ
تس ـ ــعى وبش ـ ــكل حثيث لص ـ ــقل مهارات لدى من يش ـ ــغلون مناص ـ ــب قيادية في جميع المس ـ ــتويات

اإلدارية حول مفهوم وأهمية القيادة الخادمة وض ــرورة بل وجوب ممارس ــة س ــلوكياتها تجاه العاملين
بمــا يحقق الكفــاء المرجوة من البلــديــات ككــل تجــاه بيئتهم الــداخليــة وبيئتهم المحيطــة الخــارجيــة في

إطار يضمن أفضل المخرجات في ظل فعالية تامة لفرق العمل وفي جميع المستويات اإلدارية.
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وقد اتفقت نتيجة درجة القيادة الخادمة مع بعض الد ارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابقة مع اختالف حقل

التطبيق حيث وافقت النتيجة الحالية النتيجة التي توصـ ـ ــلت إليها كل من د ارسـ ـ ــة غالي (،)2015

ودراسة حجاج ( ،)2014ودراسة رشيد ،ومطر ( ،)2014ودراسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة معشر ( ،)2014ودراسة
عقل ( ،)2013ودراســـــــــــــــــــة عبد الوهاب ( ،)2011ودراسة  ،(2016( Güngörودراس ـ ــــــــــــــة

 ،(2014) Hanودراس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة  ، (2014) McCann el al.ودراس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة Choudhary el al.

) ،(2012ود ارســة  ،(2008) Liden et al.ود ارســة عطاهلل ( ،)2015والتي بينت جميعها وجود
مستوى متوسط لممارسة القيادة الخادمة في المجتمعات المبحوثة.

بينما تختلف مع كل من دراسة عودة ( ،)2016ودراسة متعب ( ،)2015ودراسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة

النشاش ( ،)2013ودراسة  ،(2017) Irving and Berndtودراس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة Andre and Lantu

) ،(2015ودراس ـــــــــــــــــة  ،(2014) Liden et al.ودراس ـــــــــة عبد الفتاح ،وأبو يوسف (،)2016
ود ارســ ـ ـ ــة  (2017) Cheniara and Benteinوالتي أظهرت ارتفاع مسـ ـ ـ ـ ــتوى ممارسـ ـ ـ ـ ــة القيادة

الخادمة في المجتمعات المبحوثة.

كما أنها اختلفت مع د ارســة  (2017) Begzadeh and Nedaeiالتي أظهرت ضــعفا في

مستوى ممارسة القيادة الخادمة في المجتمع المبحوث.

ويعزو الباحث هذا التباين في درجات ممارسة القيادة الخادمة لعدة أسباب منها اختالف

المجتمعات المبحوثة واختالف ثقافة العاملين في هذه المجتمعات ومدى إدراكهم لمفهوم القيادة

الخادمة؛ وأبعادها المختلفة ،ومدى إدراكهم ألهمية هذه األبعاد من وجهة نظرهم.

فعالية فرق العمل".
 -2تحليل النتائج المتعلقة بالمجال الثاني/المتغير التابع " ّ
فعالية فرق العمل"
جدول رقم ( :)15.5نتائج التحليل المتعلقة بالمتغير التابع " ّ
القيمة
المتوسط الوزن
الترتي
قيمة
االحتمالية
فعالية فرق العمل
ّ
ب
الحسابي النسبي االختبار
().Sig

م.

مستوى

الممارسة

أهداف وغايات البلدية مفهومة بشكل
.1

واضح يقبلها جميع أعضاء فريق

2.36

47.20

9.436

*0.000

16

منخفض

العمل.
يشارك كل فرد في المناقشات
.2

الجماعية ويستمع الجميع لرأيه وال

2.28

45.60

11.428

*0.000

17

منخفض

حكم مطلق لألقلية.
.3

يتم استشارة أعضاء فريق العمل فيما
يتعلق بالقضايا التي تخصهم.

2.36

47.20
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10.034

*0.000

15

منخفض

فعالية فرق العمل
ّ

م.

.4

.5

يتسم

فريق

العمل

بالموضوعية

والفعالية في الوصول للق اررات.

المتوسط

الوزن

الحسابي النسبي

االختبار

2.53

50.60

7.900

قيمة

القيمة

االحتمالية
().Sig
*0.000

الترتي
ب
9

مستوى

الممارسة

منخفض

يتم تعيين مهام واضحة ومقبولة لكل
فرد في فريق العمل عند إعداد خطة

2.5

50.00

8.270

*0.000

13

منخفض

عمل الفريق.

لدى الفريق قواعد وطرق إجراءات
.6

واضحة تقوده وهناك أساليب متفق

2.51

50.20

8.257

*0.000

12

منخفض

عليها لحل المشكالت.
.7

يتم التواصل بين األعضاء باالنفتاح

والمصداقية

ويستمع

االعضاء

2.52

50.40

7.783

*0.000

11

منخفض

لبعضهم البعض بشكل فاعل.
يتم التعامل بشكل علني مع القضايا
.8

الصعبة أو المحرجة وال يتم غض

2.66

53.20

5.176

*0.000

6

متوسط

الطرف عن الخالفات.
.9

يتسم أعضاء الفريق بالنزاهة والوضوح
في جميع معامالتهم.

2.78

55.60

3.551

*0.000

4

متوسط

يلتزم أعضاء الفريق بمواعيد تسليم
.10

األعمال المنوطة بهم إضافة لحضور
االجتماعات وغيرها من أنشطة

2.87

57.40

3.789

*0.000

3

متوسط

الفريق.
يقدم أعضاء فريق العمل المساعدة
.11

لبعضهم البعض بما في ذلك عند

2.72

54.40

2.085

*0.038

5

متوسط

وقوع خطأ من أحدهم.
يشعر أعضاء فريق العمل أن
.12

بإمكانهم تجربة أشياء جديدة وتحمل

مخاطر الفشل ،ويشجعهم العمل

3.06

61.20

4.747

*0.000

2

متوسط

ضمن الفريق في أجواء مريحة.
.13
.14

يتم أداء العمل ضمن الفريق في أجواء

مريحة.

يتم تقاسم األدوار القيادية داخل الفريق

بحيث ال تكون الهيمنة أو التحكم في

2.39

47.80

0.986

0.325

14

منخفض

2.62

52.40

9.558

*0.000

7

متوسط
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م.

فعالية فرق العمل
ّ

المتوسط

الوزن

الحسابي النسبي

قيمة
االختبار

القيمة

االحتمالية
().Sig

الترتي
ب

مستوى

الممارسة

اتخاذ الق اررات بيد مجموعة من األفراد

دون غيرهم.
.15
.16
.17

يقوم الفريق بتقييم سير العمل بشكل

دوري بهدف التحسين.

تعقد االجتماعات بشكل منتظم
بتخطيط جيد وفعال.
يتمتع الفريق بروح العمل الجماعي
وبحس من المرح.

فعالية فرق العمل
ّ

2.54

50.80

3.388

*0.001

8

منخفض

3.18

63.60

7.611

*0.000

1

متوسط

2.53

50.60

2.916

*0.004

10

منخفض

2.62

52.40

7.685

*0.000

---

متوسط

* المتوسط الحسابي دال إحصائياً عند مستوي داللة (  0.05

.) 

يتضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح من خالل الجـ ـ ــدول رقم ( ،)39أن الفقرة رقم ( )16التي تنص على "تعقـ ـ ــد
االجتمــاعــات بش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـكــل منتظم بتخطيط جيــد وفعــال" ،جــاءت في المرتبــة األولى من حيــث قيمــة

المتوســط الحســابي التي بلغت ( 3.18من  ،)5بوزن نســبي ( ،)63.60%ويشــير ذلك إلى وجود
درجة متوسطة من الموافقة على هذه الفقرة من قبل أفراد عينة الدراسة.

ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى أن المرؤوسين ُيقرون بعقد االجتماعات مع الرؤساء لكنها

ليست في اإلطار الذي يحقق الفعالية المرجوة من وراء انعقادها ،و ذلك يرجع إلى أن الرؤساء في

البلديات يعقدون االجتماعات لتمرير سياساتهم ال لمناقشتها مع الفرق العاملة ،و هذا ما يعود
بمردود سلبي على فعالية األداء لدى فرق العاملين الذين يصبح همهم إنجاز ما أماله عليهم

رؤساؤهم دون النظر لجودة المخرجات ،ودون النظر لفاقد التكلفة الذي يمكن تحقيق قيمة إضافية
للبلدية وللمجتمع فيما لو لم يتحجر الفكر اإلداري في اإلطار الروتيني القاضي بتنفيذ كل ما ورد

من اإلدارة العليا دون نقاش.

وفي المرتبة األخيرة من حيث قيمة المتوسـ ـ ـ ـ ــط الحس ـ ـ ـ ــابي لفقرات المجال نجد أن الفقرة رقم
( )4التي تنص على “يشـ ـ ـ ــارك كل فرد في المناقشـ ـ ـ ــات الجماعية ويسـ ـ ـ ــتمع الجميع لرأيه وال حكم
مطلق لألقلية ،".بمتوســط حســابي ( 2.28من  ،)5ووزن نســبي ( ،)45.60%وتشــير هذه القيمة
إلى وجود درجة منخفضة من الموافقة على هذه الفقرة من قبل أفراد عينة الدراسة.
ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى أن العمل في البلديات قائم على سياسة عدم النقاش المتبعة

من قبل المسؤولين لرغبتهم بإنجاز المهام الموكلة بأسرع وقت للظهور بصورة مشرقة أمام المجلس
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البلدي ،وهذا ما يجعل المرؤوسين يغضون الطرف عن أخطاء قد تحدث ،ألنهم وبالتجربة قد ثبت
لديهم أن رأيهم ال ُيعتد به ،بل إنه ال ُيسجل في المحاضر الرسمية لالجتماعات.

وبشـ ـ ـ ــكل عام فقد تبين أن المتوسـ ـ ـ ــط الحســ ـ ــابي للمتغير التابع "فعالية فرق العمل" يسـ ـ ـ ــاوي

( 2.62من  ،)5ووزن نس ـ ـ ـ ـ ــبي ( ،)%52.40وأن قيمة اختبار  Tتس ـ ـ ـ ـ ــاوي ) ،)7.685وأن القيمة
االحتمالية ( )Sig.تسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاوي ( ،)0.000وبذلك يعتبر المجال دال إحصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائيا ،مما يدل على أن

متوسـط درجة االسـتجابة لهذا المجال تقل عن القيمة ( ،)3حيث بلغ متوسـط االسـتجابة (،)2.62

وهذا يعني أن هناك موافقة متوســطة من قبل أفراد العينة على مجال فعالية فرق العمل بما يعكس

رأيهم في مستوى فعالية فرق العمل في البلديات محل الدراسة.

ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى عدم اهتمام أو تركيز جهود البلديات على دعم وجود فرق

العمل في جميع المستويات اإلدارية ،وألن اإلدارة الفردية هي ما ُيتبع ،والرأي الفردي للمسؤول هو
ما ُيؤخذ به ،وهذا نابع من عدم إيمان القائمين على الهيئات المحلية بنجاعة فرق العمل ض ـ ـ ـ ـ ـ ــمن
هذه المؤسسات ،وربما يكون عدم وجود مختصين في المجالس البلدية في السنوات العشر األخيرة

قد رسخ لدى العاملين أيضا عدم جدوى العمل ضمن فريق بهدف تحسين جودة المخرجات.

وهنــا يرى البــاحــث أنــه ال بــد للهيئــات المحليــة ممثلــة في البلــديــات الكبرى بــالمحــافظــات

الجنوبيــة من وقفــة جــادة نحو تفعيــل مفهوم العمــل الفرقي وتعزيز تواجــده في كــافــة المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتويــات
اإلدارية بما يصـ ـ ـ ــب في الصـ ـ ـ ــالح العام للمجتمع المحلي ويحقق الهدف األكبر من وجود الهيئات

المحلية وهو خدمة المجتمع المحلي بفعالية كبرى من خالل التخص ـ ـ ـ ـ ــيص األمثل للموارد والجهود

في آن واحد.

وقد اتفقت نتيجة درجة فعالية فرق العمل مع بعض الد ارس ـ ـ ـ ــات الس ـ ـ ـ ــابقة مع اختالف حقل
التطبيق حيث وافقت النتيجة الحالية النتيجة التي توص ـ ـ ــلت إليها كل من د ارس ـ ـ ــة حميد (،)2016

أبو جربوع ( ،)2014البدراني ( ،)2015إبراهيم ( )2015( Santos et al ،)2014التي بينت
جميعها وجود مستوى متوسط لممارسة فعالية فرق العمل في المجتمعات المبحوثة.

ويفسـر الباحث هذه االتفاق بأهمية أبعاد فعالية فرق العمل التي تحقق أعلى أداء مؤس ـس ـي

في ظل أعلى فعالية لفرق العمل التابعة للبلديات محل الد ارسة.

بينما تختلف مع كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل من دراسة عفانة ( ،)2013السعودي ( ،)2013عب ـ ـ ـ ـ ـ ــده

( )2016( Gu & Jiang ،)2010والتي أظهرت ارتفاع مستوى ممارسة فعالية فرق العمل في
المجتمعات المبحوثة.
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ويفســـــر الباحث هذه االختالف أيضـ ـ ـ ـاً بأهمية أبعاد فعالية فرق العمل الغائبة في المجتمع

المبحوث وفق نتائج الد ارســة والتي بدورها تحقق أعلى أداء مؤس ـســي للبلديات محل الد ارســة إذا ما
استثمرت المجالس البلدية هذه األبعاد جيدا مع كوادرها البشرية العاملة.

ثالثاً :اختبار فرضيات الدراسة ومناقشتها:
الفرضية الرئيسة األولى:
تهدف هذه الدراسة إلى اختبار الفرضية التي تنص على "وجود عالقة ارتباطية ذات داللة

إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بين القيادة الخادمة (االهتمام بالمرؤوسين ،التصرف
بأخالق ،التمكين ،المعالجة العاطفية ،المهرات الفكرية ،مساعدة المرؤوسين على التطور والنجاح،

االهتمام بالمجتمع المحلي) ،وفعالية فرق العمل في البلديات الكبرى بمحافظات غزة.

ويتفرع من هذه الفرضية سبع فرضيات فرعية ،تم التحقق من صحتها من خالل حساب

معامل االرتباط بيرسون لقياس العالقة بين أبعاد المتغير المستقل " القيادة الخادمة " ،والمتغير

التابع "فعالية فرق العمل" ،حيث تم إحصائياً اختبار الفرضية العدمية ( ،)Hoوالتي تفترض عدم
وجود عالقة ذات داللة إحصائية مقابل الفرضية البديلة ( ،)H1التي تفترض وجود عالقة ذات

بناء على قيمة مستوى الداللة المحسوبة لالختبار
داللة إحصائية ،وتم الحكم على نتيجة االختبار ً
( ،)Sig.حيث يتم رفض الفرضية العدمية والتوصل إلى صحة الفرضية البديلة في حال كانت

قيمة ( )Sig.أقل من مستوى ( ،)0.05ويقال حينها :إن االختبار معنوي ويعني ذلك وجود عالقة
حقيقية وذات داللة إحصائية ،ويتم قبول الفرضية العدمية في حال كانت قيمة ( )Sig.أكبر من

( ،)0.05ونستنتج من ذلك عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية.
وفيما يلي يوضح الجدول رقم ( )16.5نتائج اختبار العالقة بين أبعاد المتغير المستقل

(االهتمام بالمرؤوسين ،التصرف بأخالق ،التمكين ،المعالجة العاطفية ،المهرات الفكرية ،مساعدة

المرؤوسين على التطور والنجاح ،االهتمام بالمجتمع المحلي) ،وبين المتغير التابع "فعالية فرق
العمل".
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جدول رقم ( :)16.5نتائج اختبار الفرضية الرئيسة والفرضيات الفرعية ذات العالقة بها
أبعاد القيادة الخادمة
فعالية فرق
ّ
العمل

معامل

 Rاالرتباط

مساعدة
االهتمام

التصرف

بالمرؤوسين

بأخالق

0.505

0.585

التمكين

0.661

المعالجة

المهارات

المرؤوسين

العاطفية

الفكرية

على التطور

0.539

0.678

0.776

والنجاح

االهتمام

بالمجتمع
المحلي
0.551

القيادة
الخادمة

0.791

القيمة
االحتمالية

*0.000

*0.000

*0.000

*0.000

*0.000

*0.000

*0.000

*0.000

)(Sig.

* دالة إحصائياً عند مستوي داللة (  0.05

.) 

يتضح من الجدول رقم ( )16.5ما يلي:
بالنسبة للفرضية الفرعية األولى:
"توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بين االهتمام

فعالية فرق العمل في البلديات الكبرى بمحافظات غزة من وجهة نظر الموظفين".
بالمرؤوسين و ّ
بلغ معامل االرتباط بيرسون بين المتغير المستقل "االهتمام بالمرؤوسين" ،والمتغير التابع

"فعالية فرق العمل" ،)r=0.505( ،وكان هذا االرتباط دال إحصائيا عند مستوى (،)α ≥ 0.05

حيث بلغت قيمة الداللة المحسوبة ( ،)Sig.=0.000ويشير ذلك إلى وجود عالقة ذات داللة
إحصائية بين االهتمام بالمرؤوسين وفعالية فرق العمل في البلديات الكبرى بمحافظات غزة من
وجهة نظر الموظفين ،وعليه يستنتج الباحث صحة الفرضية الفرعية األولى التابعة لفرضية الد ارسة

األولى.
بالنسبة للفرضية الفرعية الثانية:
"توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بين التصرف بأخالق

فعالية فرق العمل في البلديات الكبرى بمحافظات غزة وجهة نظر الموظفين".
وّ

بلغ معامل االرتباط بيرسون بين المتغير المستقل "التصرف بأخالق" ،والمتغير التابع "فعالية

فرق العمل" ،)r=0.585( ،وكان هذا االرتباط دال إحصائيا عند مستوى ( ،)α ≥ 0.05حيث
بلغت قيمة الداللة المحسوبة ( ،)Sig.=0.000ويشير ذلك إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائية

بين التصرف بأخالق وفعالية فرق العمل في البلديات الكبرى بمحافظات غزة من وجهة نظر
الموظفين ،وعليه يستنتج الباحث صحة الفرضية الفرعية الثانية التابعة لفرضية الدراسة األولى.
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بالنسبة للفرضية الفرعية الثالثة:
فعالية
توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بين التمكين و ّ

فرق العمل في البلديات الكبرى بمحافظات غزة.

بلغ معامل االرتباط بيرسون بين المتغير المستقل "التمكين" ،والمتغير التابع "فعالية فرق

العمل" ،)r=0.661( ،وكان هذا االرتباط دال إحصائيا عند مستوى ( ،)α ≥ 0.05حيث بلغت
قيمة الداللة المحسوبة ( ،)Sig.=0.000ويشير ذلك إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين

التمكين وفعالية فرق العمل في البلديات الكبرى بمحافظات غزة من وجهة نظر الموظفين ،وعليه
يستنتج الباحث صحة الفرضية الفرعية الثالثة التابعة لفرضية الدراسة األولى.
بالنسبة للفرضية الفرعية الرابعة:
توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بين المعالجة العاطفية

فعالية فرق العمل في البلديات الكبرى بمحافظات غزة.
وّ

بلغ معامل االرتباط بيرسون بين المتغير المستقل "المعالجة العاطفية" ،والمتغير التابع "فعالية

فرق العمل" ،)r=0.539( ،وكان هذا االرتباط دال إحصائيا عند مستوى ( ،)α ≥ 0.05حيث
بلغت قيمة الداللة المحسوبة ( ،)Sig.=0.000ويشير ذلك إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائية

بين المعالجة العاطفية وفعالية فرق العمل في البلديات الكبرى بمحافظات غزة من وجهة نظر
الموظفين ،وعليه يستنتج الباحث صحة الفرضية الفرعية الرابعة التابعة لفرضية الدراسة األولى.
بالنسبة الفرضية الفرعية الخامسة:
توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بين المهارات الفكرية

فعالية فرق العمل في البلديات الكبرى بمحافظات غزة.
وّ

بلغ معامل االرتباط بيرسون بين المتغير المستقل "المهارات الفكرية " ،والمتغير التابع "فعالية

فرق العمل" ،)r=0.678( ،وكان هذا االرتباط دال إحصائيا عند مستوى ( ،)α ≥ 0.05حيث
بلغت قيمة الداللة المحسوبة ( ،)Sig.=0.000ويشير ذلك إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائية

بين المهارات الفكرية وفعالية فرق العمل في البلديات الكبرى بمحافظات غزة من وجهة نظر
الموظفين ،وعليه يستنتج الباحث صحة الفرضية الفرعية الخامسة التابعة لفرضية الدراسة األولى.
بالنسبة الفرضية الفرعية السادسة:
توجد عالقة ذات دال لة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بين مساعدة المرؤوسين

فعالية فرق العمل في البلديات الكبرى بمحافظات غزة.
على التطور والنجاح و ّ
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بلغ معامل االرتباط بيرسون بين المتغير المستقل "مساعدة المرؤوسين على التطور والنجاح"،

والمتغير التابع "فعالية فرق العمل" ،)r=0.776( ،وكان هذا االرتباط دال إحصائيا عند مستوى
( ،)α ≥ 0.05حيث بلغت قيمة الداللة المحسوبة ( ،)Sig.=0.000ويشير ذلك إلى وجود عالقة
ذات داللة إحصائية بين مساعدة المرؤوسين على التطور والنجاح وفعالية فرق العمل في البلديات

الكبرى بمحافظات غزة من وجهة نظر الموظفين ،وعليه يستنتج الباحث صحة الفرضية الفرعية

السادسة التابعة لفرضية الدراسة األولى.
بالنسبة الفرضية الفرعية السابعة:

توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بين االهتمام بالمجتمع

فعالية فرق العمل في البلديات الكبرى بمحافظات غزة.
المحلي و ّ

بلغ معامل االرتباط بيرسون بين المتغير المستقل "االهتمام بالمجتمع المحلي" ،والمتغير

التابع "فعالية فرق العمل" ،)r=0.551( ،وكان هذا االرتباط دال إحصائيا عند مستوى (≥ 0.05
 ،)αحيث بلغت قيمة الداللة المحسوبة ( ،)Sig.=0.000ويشير ذلك إلى وجود عالقة ذات داللة

إحصائية بين االهتمام بالمجتمع المحلي وفعالية فرق العمل في البلديات الكبرى بمحافظات غزة
من وجهة نظر الموظفين ،وعليه يستنتج الباحث صحة الفرضية الفرعية السابعة التابعة لفرضية

الدراسة األولى.
ومن خالل ما سبق يمكن التوصل إلى صحة الفرضية الرئيسة األولى للدراسة والتي تفترض

وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( ،)α ≥ 0.05بين أبعاد القيادة الخادمة

(االهتمام بالمرؤوسين ،التصرف بأخالق ،التمكين ،المعالجة العاطفية ،المهرات الفكرية ،مساعدة

المرؤوسين على التطور والنجاح ،االهتمام بالمجتمع المحلي) ،وفعالية فرق العمل في البلديات

الكبرى بمحافظات غزة من وجهة نظر الموظفين .وعليه يستنتج الباحث صحة الفرضية الرئيسة
األولى ،ويرى الباحث أن هذه النتائج تشير إلى وجود ارتباط إيجابي يجمع بين كل أبعاد المتغير

المستقل السبعة ،حيث تدرجت قوة العالقة بحيث حصل ُبعد "مساعدة المرؤوسين على التطور
والنجاح" على أعلى قوة ارتباط بقيمة بلغت ( ،)0.776ويعزو الباحث هذه العالقة القوية إلى أن
هذا السلوك من سلوكيات القيادة الخادمة يمثل المدخل لبناء جسور الثقة بين القائد والمرؤوس،

فكلما حرص القائد على تطور ونجاح مرؤوسيه ،فإن عالقتهم به ستكون في أفضل حاالت االنسجام

الذي يحقق المصلحة العامة في العمل.

فيما جاء في قوة االرتباط ُبعدي المهارات الفكرية ،والتمكين ،ويعزو الباحث هذه القوة لذات
األسباب السابقة ،إضافة إلى أن التمكين يعزز عالقة المسؤول بمرؤوسيه بدون الشك في قدراتهم،
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وهذا من قيم القيادة الخادمة أنها تهدف للسمو باآلخرين ،وجعلهم يخطون خطوات تحقق لهم ذاتهم،
وبالتالي يكون عطاؤهم في العمل على خير وجه.

أما بقية أبعاد القيادة الخادمة ،فقد جاءت متقاربة في قوة عالقة االرتباط كما تظهر نتائجها
في الجدول رقم ( ،)16.5وهي أبعاد ذات طابع يهتم بالجوانب الشخصية للفرد والمجتمع ،بحيث

أن أي زيادة في ممارسة سلوك القيادة الخادمة المقصود ،فإنه سيعزز النتيجة المرجوة من فعالية

الفريق العامل بما يحقق الغاية الكبرى للبلديات وهي تقديم أفضل الخدمات للمجتمعات المحلية.

ويتضح من الجدول رقم ( )16.5أن العالقة بين المتغير المستقل "القيادة الخادمة" وبين

المتغير التابع "فعالية فرق العمل" كانت دالة إحصائياً عند مستوى داللة ( ،)α ≥ 0.05وكانت
قيمة معامل االرتباط ( ،)R=0.791وأن القيمة االحتمالية ( )Sig.=0.000وهي أقل من ()0.05
مما يدل على وجود عالقة بين القيادة الخادمة وفعالية فرق العمل في البلديات الكبرى بمحافظات

غزة من وجهة نظر الموظفين.

ويعزو الباحث تلك النتيجة إلى أن عظمة القيادة الخادمة تتمثل في تواضع وقناعة من

يعملون بها ويتبنون خصائصها في التعامل مع األفراد التابعين ،فالقائد الحقيقي هو الخادم األول
ألتباعه ولمن يرأسهم ويوجههم ،كما أن الجانب القيمي األخالقي المميز للقيادة الخادمة هو سبب

رئيس في أن تكون العالقة إيجابية بين السلوكيات التي يجب أن يتحلى بها أي قائد مسؤول في
مؤسسة وبين سلوكيات األفراد التابعين الذين تتأثر روحهم ومعها ِنتاجهم بسلوك القائ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـد ،ولنا

وعال حين خاطب النبي القائـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـد األعظم محمد صلى هللا عليه
هداي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة في قول ربنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا جل َ
ِ
الل ِـه لِنت َلهم ۖ وَلو ُكنت َف ًّ
وسلمَ" :فِبما رحم ٍة ِمن َّ
ف
ظا َغلِي َ
َ ُْ َ ْ َ
َ ََْ َ
ظ اْلَقْل ِب َال َنفضوا م ْن َح ْولِ َك ۖ َفا ْع ُ
َّ ِ
ِ
ع ْنهم و ِ
ِِ
َّ ِ
ين"
استَ ْغف ْر َل ُه ْم َو َش ِاوْرُه ْم في ْاأل َْم ِر ۖ َفِإ َذا َع َزْم َت َفتََوَّك ْل َعَلى اللـه ۖ ِإ َّن الل َـه ُيحب اْل ُمتَ َوكل َ
َ ُْ َ ْ
]آل عمران.[159 :

كما أن هذه النتيجة تؤكد أنه كلما تَوجه المسؤولون نحو التعامل بقيم أخالقية إنسانية مع
المرؤوسين؛ كلما صب ذلك في مصلحة المؤسسات التي يعملون فيها؛ وهنا يقصد الباحث البلديات
المدروسة ،فهذا بالتأكيد سيكون له جميل األثر على نفسية المرؤوسين ويضفي ِ
صبغة الفريق
المتوائم صاحب الرؤى المشتركة والقادر على تحقيق أهدافه وأهداف البلدية بتوفير أجود وأفضل

خدمة للمجتمع ،وهي الغاية التي تنشدها كل بلدية من بلديات الوطن.
وقد اتفقت هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـذه النتيجة بوجود عالقة إيجابية بين القيادة الخادمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وفعالية فرق العمل

مع الدراسات السابقة التي جمعت بيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن متغيري الدراسة ،كدراس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة متعب (،)2015
 )2007( Rauch ،)2014( Mahembe and Engelbrechtوأخي اًر .)2005( Irving
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ويفسر الباحث هذا االتفاق بأهمية أبعاد القيادة الخادمة في تحقيق فعالية فرق العمل في

البلديات محل الدراسة.

الفرضية الرئيسة الثانية:
يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≥0.05للقيادة الخادمة (االهتمام

بالمرؤوسين ،التصرف بأخالق ،التمكين ،المعالجة العاطفية ،المهارات الفكرية ،مساعدة المرؤوسين

على التطور والنجاح ،االهتمام بالمجتمع المحلي) على فعالية فرق العمل في البلديات الكبرى
بمحافظات غزة من وجهة نظر الموظفين.
ولتحليل هذه الفرضية تم استخدام "نموذج االنحدار المتعدد" باستخدام طريقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة

( )Stepwise Regressionللتعرف على تأثير أبعاد القيادة الخادمة السبعة (االهتمام
بالمرؤوسين ،التصرف بأخالق ،التمكين ،المعالجة العاطفية ،المهارات الفكرية ،مساعدة المرؤوسين

على التطور والنجاح ،االهتمام بالمجتمع المحلي) على فعالية فرق العمل في البلديات الخمس

الكبرى بمحافظات غزة ،وكانت النتائج كما في جدول رقم ( ،)17.5إذ تبين من الجدول أن لمتغير

التمكين أثر على فعالية فرق العمل في البلديات الخمس الكبرى بمحافظات غزة حيث كان القيمة
االحتمالية ( )sigتساوي ( )0.000وهي أقل من مستوى الداللة ( )0.05مما يشير إلى وجود أثر
إيجابي لمتغير التمكين على فعالية فرق العمل.

وكذلك بالمثل لمتغير المهارات الفكرية حيث كانت القيمة االحتمالية ( )sigللمتغير تساوي

( )0.000وهي أقل من مستوى الداللة ( )0.05مما يشير إلى وجود أثر إيجابي لمتغير المهارات

الفكرية على فعالية فرق العمل.

وبالمثل لمتغير مساعدة المرؤوسين على التطور والنجاح حيث كانت القيمة االحتمالية ()sig

للمتغير تساوي ( )0.000وهي أقل من مستوى الداللة ( )0.05مما يشير إلى وجود أثر إيجابي
لمتغير مساعدة المرؤوسين على التطور والنجاح على فعالية فرق العمل.

وكذلك األمر لمتغير االهتمام بالمجتمع المحلي حيث كان القيمة االحتمالية ( )sigللمتغير

تساوي ( )0.009وهي أقل من مستوى الداللة  0.05مما يشير إلى وجود أثر إيجابي لمتغير

االهتمام بالمجتمع المحلي على فعالية فرق العمل في البلديات الخمس الكبرى بالمحافظات

الجنوبية.
وقد تبين أن معامل التحديد بشكل عام يساوي ( )0.669وهذا يعني أن ما نسبته %66.9

من التغيرات الحادثة في فعالية فرق العمل ترجع إلى التعرف على كل من (التمكين ،المهارات
الفكرية ،مساعدة المرؤوسين على التطور والنجاح ،االهتمام بالمجتمع المحلي) والنسبة المتبقية
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والتي تساوي  %30.1تعزى إلى عوامل أخرى ،وقد تبين أيضا أن قيمة تحليل تباين االنحدار F

تساوي ( )162.840والقيمة االحتمالية تساوي ( )0.000وهذا يدلل على وجود أثر ذي داللة

إحصائية للمتغيرات المذكورة على فعالية فرق العمل ،مما يشير إلى أن نموذج االنحدار المقدر
جيد وصالح للتنبؤ.

فعالية فرق العمل
جدول رقم ( :)17.5نتائج نموذج االنحدار لدراسة أثر القيادة الخادمة على ّ

معالم واحصائيات النموذج
مقدرات

الخطأ

قيمة

القيمة

النموذج

المعياري
Std
error

المقدار الثابت

0.561

0.000 4.983 0.113

التمكين

0.148

0.000 4.939 0.030

المهارات الفكرية

0.191

0.000 4.496 0.042

0.341

0.000 7.994 0.043

0.101

0.009 2.624 0.039

معالم النموذج

مساعدة المرؤوسين على
التطور والنجاح

االهتمام بالمجتمع المحلي

االختبار
()T

االحتمالية
().Sig

المؤشرات اإلحصائية
معامل R

* النموذج المقدر دال إحصائياً عند مستوي داللة (  0.05

االرتباط

معامل

R2

التحديد

قيمة F

اختبار

0.820

0.669
162.840

القيمة

االحتمالية

*0.000

().Sig

.) 

معادلة خط االنحدار:
فع ـ ـاليـ ــة فرق العمـ ــل =  + 0.561التمكين  + 0.148المهـ ــارات الفكريـ ــة + 0.191

مساعدة المرؤوسين على التطور والنجاح  + 0.341االهتمام بالمجتمع المحلي 0.101

وتظهر معادلة تحليل األثر أن أبعاد القيادة الخادمة ذات األثر األكبر على فعالية فرق

العمل تمثلت في (التمكين ،والمهارات الفكرية ،و مساعدة المرؤوسين على التطور والنجاح،
واالهتمام بالمجتمع المحلي) وهذه األبعاد ذات أهمية لدى المرؤوسين عند ادائهم المهام المنوطة

بهم ،وأيضاً ذات أهمية ليمتلكها الرؤساء ليحققوا الغاية الكبرى من قيادتهم لفرقهم العاملة بما فيه

صالح البلديات بشكل عام ،وهذا األمر يوجب أن تأخذ اإلدارات العليا في البلديات محل الدراسة

ممثلة في مجالسها البلدية أن تتنبه لهذه األبعاد عند تعيين قادة في المستويات اإلدارية المختلفة.
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وقد اتفقت هذه النتيجة بوجود أثر ذي داللة إحصائية للقيادة الخادمة على فعالية فرق العمل

مع دراسة متعب ( )2015التي درست متغيرات أخرى ألبعاد القيادة الخادمة ،وهو ما يعكس أهمية
القيادة الخادمة في تحقيق الفعالية المرجوة من فرق العمل في البلديات محل الدراسة.

الفرضية الرئيسة الثالثة:
توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≥0.05بين متوسطات استجابات

المبحوثين حول القيادة الخادمة في البلديات الكبرى بمحافظات غزة تعزى للمتغيرات اآلتية:
(الجنس ،العمر ،المؤهل العلمي ،المسمى الوظيفي ،سنوات الخدمة).
 -1بالنسبة لمتغير الجنس:

للتحقق من هذه الفرضية تم استخدام اختبار "."Independent Samples T -Test

جدول رقم ( :)18.5نتائج اختبار ” - “Tلعينتين مستقلتين في القيادة الخادمة وفقا لمتغير الجنس
المجال

أنثى
n=43

ذكر
n=279

المتوسط االنحراف المتوسط االنحراف

الحسابي المعياري الحسابي المعياري

قيمة

االختبار
t

القيمة

االحتمالية
)(Sig.

االهتمام المرؤوسين.

2.18

0.912

2.44

1.100

1.683

0.093

التصرف بأخالق.

2.69

1.087

2.89

1.099

1.151

0.251

التمكين.

2.19

1.299

2.18

1.094

0.042

0.966

المعالجة العاطفية.

2.60

0.927

2.50

1.036

0.626

0.531

المهارات الفكرية.

3.01

0.930

3.23

1.075

1.426

0.155

مساعدة المرؤوسين على التطور والنجاح.

2.43

1.045

2.70

1.305

1.520

0.130

االهتمام بالمجتمع المحلي.

3.17

0.882

3.09

1.045

0.551

0.582

2.61

0.775

2.72

0.970

0.834

0.405

القيادة الخادمة

*الفروق بين المتوسطات دالة إحصائياً عند مستوي داللة (  0.05

.) 

*القيمة الجدولية عند مستوى داللة  0.05تساوي .1.96

من النتائج الموضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحة في جدول رقم ( )18.5تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابلة

الختبار" ) (tللعينتين المستقلتين" لكل ُبعد من األبعاد ذات الصلة بـ ـ ـ ـ "القيادة الخادمة في البلديات
الكبرى بمحافظات غزة " أكبر من مسـ ـ ـ ـ ــتوى الداللة ( )0.05وقيمة  tالمحسـ ـ ـ ـ ــوبة لجميع مجاالت

الدراسة أقل من قيمة  tالجدولية والتي تساوي ( )1.96مما يدل على عدم وجود فروق ذات داللة
إحصائية بين متوسطات استجابات المبحوثين حول "القيادة الخادمة" يعزى لمتغير الجنس.
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وقد اختلفت هذه النتيجة مع دراسة معشر ( )2014التي أظهرت وجود فروق ذات داللة

إحصائية في ممارسة التمكين كبعد من أبعاد القيادة الخادمة تعزى لمتغير الجنس ولصالح الذكور،
كما اختلفت مع دراسة عقل ( )2013التي أظهرت وجود فروق ذات داللة إحصائية في ممارسة

سلوكيات القيادة الخادمة تعزى لمتغير الجنس ولصالح اإلناث ،ما يفسره الباحث اختالفاً ناجماً
عن إدراك المبحوثين في تلك المجتمعات لمدى الحاجة لممارسة مسؤوليهم لسلوكيات القيادة الخادمة
تجاههم.
بينما اتفقت هذه النتيجة مـ ـ ـ ـ ــع دراسة غالي ( )2015ودراسة عبد الفتاح ،وأبو سيف ()2016

بعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات المبحوثين حول "القيادة الخادمة"

تعزى لمتغير الجنس وذلك ألهمية القيادة الخادمة من وجهة نظر المبحوثين.
 -2بالنسبة لمتغير العمر:

للتحقق من هذه الفرضية تم استخدام اختبار "."One Way ANOVA

جدول رقم ( :)19.5نتائج اختبار "  – Fتحليل التباين األحادي " في القيادة الخادمة وفقاً لمتغير العمر"
المتوسطات

قيمة

القيمة

االختبار

االحتمالية

 25أقل من

 35أقل

45

35
n=141

من 45
n=102

فأكثر
n=60

f

االهتمام المرؤوسين.

2.96

2.22

2.19

2.02

5.059

*0.002

التصرف بأخالق.

3.32

2.62

2.80

2.60

2.689

*0.046

التمكين.

2.43

2.05

2.31

2.24

1.160

0.325

المعالجة العاطفية.

2.78

2.52

2.63

2.59

0.581

0.628

المهارات الفكرية.

3.34

2.94

3.11

3.07

1.337

0.262

2.86

2.35

2.52

2.49

1.392

0.245

3.38

3.18

3.10

3.15

0.531

0.661

3.01

2.55

2.66

2.59

1.936

0.124

المجال

أقل من 25عام
n=19

مساعدة المرؤوسين على
التطور والنجاح.

االهتمام

بالمجتمع

المحلي.
القيادة الخادمة

*الفروق بين المتوسطات دالة إحصائياً عند مستوي داللة (  0.05

.) 

*قيمة Fالجدولية عند درجة حرية " "318 ،4ومستوى داللة  0.05تساوي .2.63
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)(Sig.

من النتائج الموضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحة في جدول رقم ( )19.5تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابلة

الختبار"  fتحليل التباين األحادي" لكل بعد من األبعاد ذات الصـ ـ ـ ـ ــلة بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ "القيادة الخادمة في

البلديات الكبرى بمحافظات غزة" أكبر من مسـ ـ ـ ـ ـ ــتوى الداللة ( )0.05وقيمة  fالمحسـ ـ ـ ـ ـ ــوبة ألغلب
مجاالت الد ارس ـ ــة أقل من قيمة  fالجدولية والتي تس ـ ــاوي ( )2.63مما يدل على عدم وجود فروق

ذات داللة إحص ـ ـ ــائية بين متوس ـ ـ ــطات اس ـ ـ ــتجابات المبحوثين حول "القيادة الخادمة" يعزى لمتغير

العمر ،باسـ ـ ـ ــتثناء ما يتعلق بمجالي االهتمام بالمرؤوسـ ـ ـ ــين والتصـ ـ ـ ــرف بأخالق حيث كانت القيمة

االحتمالية لكل منهما أقل من مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتوى الداللة  0.05مما يشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــير إلى وجود فروق ذات داللة

إحصائية تعزي لمتغير العمر.

واتفـق ـ ـ ـ ــت هـ ـ ـ ـ ــذه النتيجة م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع د ارسـ ــة عودة ( )2016ود ارس ــة غالي ( ،)2015حيث أثبتا

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى ممارسة القيادة الخدمية يعزى إلى متغير العمر،
وهو ما يفسره الباحث بمدى أهمية توافر أبعاد القيادة الخادمة في الرؤساء.
وللتعرف على الفروق لصالح من؛ تم استخدام اختبار  Scheffeللمقارنات المتعددة وكانت
النتائج حسب الجدول رقم (:)20.5
جدول رقم ( :)20.5نتائج اختبار  Scheffeللمقارنات المتعددة في القيادة الخادمة لمتغير العمر
العمر

أقل من 25عام

25أقل من 35

 35أقل من 45

 45فأكثر

أقل من 25عام
االهتمام

25أقل من 35

*0.73890

بالمرؤوسين

 35أقل من 45

*0.76935

0.03045

 45فأكثر

*0.94386

0.20496

0.17451

أقل من 25عام
التصرف
بأخالق

25أقل من 35

*0.69951

 35أقل من 45

*0.53973

-0.15978

 45فأكثر

*0.72061

0.02110

* الفروق دالة عند مستوى داللة (  0.05

0.18088

)

ومن خالل نتائج اختبار  Scheffeتبين التالي:

بالنسبة لمجال االهتمام بالمرؤوسين :وجود فروق ذات داللة إحصائية في تقدير االهتمام
بالمرؤوسين بين كل َمن أعمارهم أقل ِمن  25عام مقارنة مع باقي االعمار األخرى المختلفة
ولصالح ذوي الفئة العمرية األقل من  25عام ،وتبين عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين

كال الفئات العمرية المختلفة فيما بينها.
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بالنسبة لمجال التصرف بأخالق :وجود فروق ذات داللة إحصائية في تقدير التصرف
بأخالق بين ٍ
كل من الذين أعمارهم أقل من  25عام مقارنة مع باقي االعمار األخرى المختلفة
ولصالح الذين أعمارهم أقل من  25عام ،وتبين عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين كال

الفئات العمرية المختلفة فيما بينها.

ويعزو الباحث تلك النتيجة إلى أن الموظفين صغار السن يكونوا أكثر حساسية بالجانب

اإلنساني المرتبط باالهتمام ،والتعامل بنزاهة ومهنية ،بينما أولئك الذين مرت عليهم عشرات السنوات

في الخدمة يكون همهم تحصيل الراتب في نهاية الشهر بعيداً عن أي دافعية أخرى للعمل؛ في
ظل القدر اليسير من االهتمام من الرئيس المباشر بسبب عوامل قد يكون لها عالقة بضغوط
الحياة والعمل مجتمعين.

 -3بالنسبة لمتغير المؤهل العلمي:

للتحقق من هذه الفرضية تم استخدام اختبار "."One Way ANOVA

جدول رقم ( :)21.5نتائج اختبار "  - Fتحليل التباين األحادي في القيادة الخادمة " وفقا لمتغير "المؤهل العلمي"

المتوسطات
المجال

دراسات

قيمة

القيمة

عليا
n=15

االختبار

االحتمالية

f

)(Sig.

0.975

0.378
*0.007

دبلوم
n=140

بكالوريوس
n=167

االهتمام المرؤوسين.

2.13

2.27

2.35

التصرف بأخالق.

2.50

2.87

2.98

5.038

التمكين.

1.97

2.21

2.36

3.616

*0.028

المعالجة العاطفية.

2.56

2.58

2.73

0.208

0.812

المهارات الفكرية.

2.87

3.15

3.45

4.841

*0.008

مساعدة المرؤوسين على التطور والنجاح.

2.29

2.58

2.81

3.463

*0.033

االهتمام بالمجتمع المحلي.

3.13

3.16

3.41

0.661

0.517

2.49

2.71

2.85

3.425

*0.034

القيادة الخادمة

*الفروق بين المتوسطات دالة إحصائياً عند مستوي داللة (  0.05

)

*قيمة  Fالجدولية عند درجة حرية " "319 ،3ومستوى داللة  0.05تساوي 3.02

من النتائج الموضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحة في جدول رقم ( )21.5تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابلة

الختبار"  fلعدة عينات مستقلة" ب ـ ـ ـ ـ ـ "القيادة الخادمة في البلديات الكبرى بمحافظات غزة" أقل من

مس ـ ــتوى الداللة ( )0.05وقيمة  fالمحس ـ ــوبة لها أكبر من قيمة  fالجدولية والتي تس ـ ــاوي ()3.02
مما يدل على وجود فروق ذات داللة إحصــائية بين متوســطات اســتجابات المبحوثين حول "القيادة
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الخادمة في البلديات الكبرى بمحافظات غزة" يعزى لمتغير المؤهل العلمي ،وللتعرف على الفروق
لصالح من تبين من خالل مقارنة المتوسطات أنها لصالح حملة الدراسات العليا وكذلك في مجال

كال من التصــرف بأخالق والتمكين والمهارات الفكرية ومســاعدة المرؤوســين على التطور والنجاح،
باسـ ـ ـ ـ ـ ــتثناء ما يتعلق بمجال االهتمام بالمرؤوسـ ـ ـ ـ ـ ــين والمعالجة الفكرية واالهتمام بالمجتمع المحلي

حيث كانت القيمة االحتمالية لكل منهم أكبر من مس ــتوى الداللة  0.05مما يش ــير إلى عدم وجود

فروق ذات داللة إحصائية تعزي لمتغير المؤهل العلمي.

وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـد اختلفت هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذه النتيجة م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع د ارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة غالي ( ،)2015ود ارس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة عبد

الفتاح ،وأبو سيف ( ،)2016ودراسة عودة ( )2016حيث أثبتت الدراسات عدم وجود فروق ذات

داللة إحصائية في مستوى ممارسة القيادة الخادمة يعزى إلى متغير المؤهل العلمي.

بينما اتفـقـ ـ ـ ـ ـ ــت ه ـ ـ ـ ـ ــذه النتيجة مع دراسة (معشر )2014 ،التي أظهرت وجود فروق ذات

داللة إحصائية في ممارسة التمكين كبعد من أبعاد القيادة الخادمة يعزى لمتغير المؤهل العلمي،

كما اختلفت مع دراسة عقل ( )2013التي أظهرت وجود فروق ذات داللة إحصائية لتصور

المبحوثين حول القيادة الخادمة يعزى لمتغير المؤهل العلمي.

وللتعرف على الفروق لصالح من؛ تم استخدام اختبار  Scheffeللمقارنات المتعددة وكانت
النتائج حسب الجدول رقم (:)22.5

جدول رقم ( :)22.5نتائج اختبار  SCHEFFEللمقارنات المتعددة في القيادة الخادمة لمتغير المؤهل العلمي
المؤهل العلمي

دبلوم

بكالوريوس

دبلوم
التصرف بأخالق

بكالوريوس

*-0.37247

دراسات عليا

*-0.48155

-0.10908

دبلوم
التمكين

بكالوريوس

*-0.38877

دراسات عليا

*-0.24167

0.14711

دبلوم
المهارات الفكرية

مساعدة المرؤوسين

على التطور والنجاح

بكالوريوس

*-0.28098

دراسات عليا

*-0.57679

-0.29581

دبلوم
بكالوريوس

*-0.28412

دراسات عليا

*-0.51845

دبلوم
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-0.23433

دراسات عليا

المجال الكلي للقيادة
الخادمة

المؤهل العلمي

دبلوم

بكالوريوس

*-0.21611

دراسات عليا

*-0.35442

* الفروق دالة عند مستوى داللة (  0.05

بكالوريوس

دراسات عليا

-0.13831

.) 

ومن خالل نتائج اختبار Scheffeتبين التالي:

بالنسبة لمجال التصرف بأخالق :وجود فروق ذات داللة إحصائية في تقدير التصرف

بأخالق بين كل من حملة الدبلوم وحملة البكالوريوس ولصالح حملة البكالوريوس ،وتبين وجود

فروق ذات داللة إحصائية بين كل من حملة الدبلوم وحملة الدراسات العليا ولصالح حملة الدراسات
العليا ،وتبين عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين كال من الذين هم حملة البكالوريوس وحملة

الدراسات العليا.

ويعزو الباحث تلك الفروق إلى اهتمام أصحاب الشهادات العليا بالقيم السلوكية التي تضمن

لهم الحد األدنى من الكرامة في التعامل مع الغير ،بينما يكون هم حملة الشهادات المتوسطة هو
مسايرة
تحصيل المبال المالية نهاية كل شهر مع بعض األتعاب اإلضافية التي ال تكون بغير
َ

المسؤول المباشر ،وهو ما ال يرضاه حملة الشهادات العليا ذوي البناء السلوكي القويم ،وهذا ال
ينفي بالمطلق أهمية األخالق لدى حملة الشهادات المتوسطة.

بالنسبة لمجال التمكين :وجود فروق ذات داللة إحصائية في تقدير التمكين بين كال من

حملة الدبلوم وحملة البكالوريوس ولصالح حملة البكالوريوس ،وتبين وجود فروق ذات داللة إحصائية
بين كال من الذين هم حملة الدبلوم وحملة الدراسات العليا ولصالح حملة الدراسات العليا ،وتبين

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين كال من الذين هم حملة البكالوريوس وحملة الدراسات

العليا.

ويعزو الباحث تلك النتيجة الهتمام حملة الشهادات العليا بالتمكين لتطبيق ما تعلموه في

الميدان بعيداً عن اآلراء الشخصية التي تصدر عن بعض المسؤولين دون تحليل منطقي قائم على
أسس علمية لكثير من مشاكل العمل اليومية.

بالنسبة لمجال المهارات الفكرية :وجود فروق ذات داللة إحصائية في تقدير المهارات الفكرية

بين كل من حملة الدبلوم وحملة البكالوريوس ولصالح حملة البكالوريوس ،وتبين وجود فروق ذات
داللة إحصائية بين كال من الذين هم حملة الدبلوم وحملة الدراسات العليا ولصالح حملة الد ارسات

العليا ،وتبين عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين كال من الذين هم حملة البكالوريوس وحملة

الدراسات العليا.

ويعزو الباحث تلك النتيجة الهتمام حملة الشهادات العليا بالمهارات الفكرية واعمال العقل

والمنطق في كافة نواحي الحياة ناهيك عن تطبيق تلك المعايير في مجال عملهم اليومي.
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بالنسبة لمجال مساعدة المرؤوسين على التطور والنجاح :وجود فروق ذات داللة إحصائية

في تقدير مساعدة المرؤوسين بين كل من حملة الدبلوم وحملة البكالوريوس ولصالح حملة

البكالوريوس ،وتبين وجود فروق ذات داللة إحصائية بين كال من الذين هم حملة الدبلوم وحملة
الدراسات العليا ولصالح حملة الدراسات العليا ،وتبين عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين
كال من الذين هم حملة البكالوريوس وحملة الدراسات العليا.

ويعزو الباحث تلك النتيجة الهتمام حملة الشهادات العليا بمساعدة المرؤوسين على التطور

والنجاح لما له من مردود إيجابي على شخوصهم.

بالنسبة للقيادة الخادمة بشكل عام :وجود فروق ذات داللة إحصائية في تقدير القيادة

الخادمة بين كل من حملة الدبلوم وحملة البكالوريوس ولصالح حملة البكالوريوس ،وتبين وجود

فروق ذات داللة إحصائية بين كال من الذين هم حملة الدبلوم وحملة الدراسات العليا ولصالح حملة

الدراسات العليا ،وتبين عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين كل من حملة البكالوريوس وحملة

الدراسات العليا.

 -4بالنسبة لمتغير المسمى الوظيفي:

للتحقق من هذه الفرضية تم استخدام اختبار "."One Way ANOVA

جدول رقم ( :)23.5نتائج اختبار " - Fتحليل التباين األحادي في القيادة الخادمة " وفقا لمتغير " المسمى الوظيفي"

المتوسطات
المجال

فني

واداري
n=257

رئيس شعبة
n=38

رئيس
قسم
n=27

قيمة

االختبار

القيمة

االحتمالية
)(Sig.

االهتمام المرؤوسين.

2.17

2.30

2.45

1.245

0.289

التصرف بأخالق.

2.62

2.92

3.32

6.045

*0.003

التمكين.

2.07

2.51

2.77

5.310

*0.005

المعالجة العاطفية.

2.53

2.63

2.94

2.366

0.095

المهارات الفكرية.

2.96

3.25

3.52

5.481

*0.005

مساعدة المرؤوسين على التطور والنجاح.

2.37

2.65

3.06

5.677

*0.004

االهتمام بالمجتمع المحلي.

3.17

3.03

3.22

0.437

0.646

2.56

2.76

3.04

5.169

*0.006

القيادة الخادمة

*الفروق بين المتوسطات دالة إحصائياً عند مستوي داللة (  0.05

.) 

*قيمة  Fالجدولية عند درجة حرية " "319 ،3ومستوى داللة  0.05تساوي 3.02
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من النتائج الموضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحة في جدول رقم ( )23.5تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابلة

الختبار"  fتحليل التباين األحادي "  -للقيادة الخادمة في البلديات الكبرى بمحافظات غزة -أقل

من مس ـ ـ ـ ـ ـ ــتوى الداللة ( )0.05وقيمة  fالمحس ـ ـ ـ ـ ـ ــوبة لها أكبر من قيمة  fالجدولية والتي تس ـ ـ ـ ـ ـ ــاوي

( )3.02مما يدل على وجود فروق ذات داللة إحص ـ ـ ــائية بين متوس ـ ـ ــطات اس ـ ـ ــتجابات المبحوثين
حول" القيادة الخادمة في البلديات الكبرى بمحافظات غزة" تعزى لمتغير المسمى الوظيفي.

وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد اختلفت هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذه النتيجة م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع دراسة غالي ( ،)2015ود ارس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة عودة

( )2016التي أظهرت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى ممارسة القيادة الخادمة
تعزى لمتغير المسمى الوظيفي.

وكذلك اختلفت مع دراسة عودة ( )2016في أبعاد (االهتمام بالمرؤوسين ،المعالجة العاطفية،

االهتمام بالمجتمع المحلي).

بينما اتفـقـ ـ ـ ـ ـ ــت ه ـ ـ ـ ـ ــذه النتيجة مع دراسة عودة ( )2016التي أظهرت وجود فروق ذات داللة

إحصائية في ممارسة أبعاد القيادة الخادمة وهي (التمكين ،وااللتزام بتطوير المجتمع ،ومساعدة
المرؤوسين على التطور والنجاح ،والمهارات المفاهيمية) تعزى إلى الوظيفة ولصالح المسمى

الوظيفي.

وللتعرف على الفروق لصالح من؛ تم استخدام اختبار  Scheffeللمقارنات المتعددة وكانت
النتائج حسب الجدول رقم (:)24.5

جدول رقم ( :)24.5نتائج اختبار  SCHEFFEللمقارنات المتعددة في القيادة الخادمة لمتغير المسمى الوظيفي

العمر

فني أو إداري
التصرف بأخالق

فني أو إداري

رئيس شعبة

-0.30506

رئيس قسم

*-0.70151

رئيس شعبة

-0.39644

فني أو إداري
التمكين

رئيس شعبة

*-0.44289

رئيس قسم

*-0.70093

0.25804

فني أو إداري
المهارات الفكرية

مساعدة المرؤوسين

على التطور والنجاح

رئيس شعبة

-0.29257

رئيس قسم

*-0.56377

فني أو إداري
رئيس شعبة

-0.27852
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-0.27120

رئيس قسم

العمر

فني أو إداري

رئيس شعبة

رئيس قسم

*-0.68544

-0.40692

رئيس قسم

فني أو إداري
القيادة الخادمة

رئيس شعبة

-0.20184

رئيس قسم

*-0.48272

* الفروق دالة عند مستوى داللة (  0.05

-0.28088

.) 

ومن خالل نتائج اختبار  Scheffeتبين التالي:

بالنسبة لمجال التصرف بأخالق :عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في تقدير التصرف

بأخالق بين كل من الموظفين الفنيين أو اإلداريين ورؤساء الشعب ،وتبين وجود فروق ذات داللة

إحصائية بين كل من الموظفين فنيين كانوا أم إداريين ورؤساء األقسام ولصالح رؤساء االقسام،

وتبين عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين كل من رؤساء الشعب ورؤساء األقسام.

ويعزو الباحث تلك النتيجة إلى حجم المسؤولية األخالقية المنوطة برئيس القسم وما يجب

أن يتحلى به من سمات أخالقية راقية توجهه في تعامله مع اآلخرين.

بالنسبة لمجال التمكين :وجود فروق ذات داللة إحصائية في تقدير التصرف بأخالق بين

كل من الموظفين الفنيين أو اإلداريين ورؤساء الشعب ولصالح رؤساء الشعب ،وتبين وجود فروق
ذات داللة إحصائية بين كل من الموظفين الفنيين أو اإلداريين ورؤساء األقسام ولصالح رؤساء

االقسام ،وتبين عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين كال من الذين هم رؤساء الشعب ورؤساء
األقسام.

ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى أن كل مسؤول في مستواه اإلداري مهما كان متدنيا فإنه

وبحكم المسؤول يحتاج إلى التمكين اإلداري الذي يؤهله للتصرف بحرية دون قيود وتحديدا في زمن

حدوث المشكالت ،وطبيعة العمل في البلديات بصفة عامة كلها مشاكل وتحتاج ق اررات سريعة

حاسمة في التعامل معها وال تحتمل التأخير النابع من التسلسل الوظيفي الهرمي الذي ينظر لسالمة

اإلجراءات على حساب المخرجات.

بالنسبة لمجال المهارات الفكرية :عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في تقدير المهارات

الفكرية بين كل من الموظفين الفنيين أو اإلداريين ورؤساء الشعب ،وتبين وجود فروق ذات داللة
إحصائية بين كل من الموظفين الفنيين أو اإلداريين ورؤساء األقسام ولصالح رؤساء االقسام،
وتبين عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين كال من رؤساء الشعب ورؤساء األقسام.

ويفسر الباحث هذه النتيجة بأن رؤساء األقسام بصفتهم اإلشرافية إدارياً يهتمون بالقدرات
الفكرية كونها تسهل من عمل الفرق مجتمعة؛ فالفرد الذي يتمتع بمهارات فكرية عالية يحسن أداء
وفعالية الفريق الي يعمل فيه بما يخدم أهداف البلدية ككل وبالتالي أهداف المجتمع.
164

بالنسبة لمجال مساعدة المرؤوسين :عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في تقدير مساعدة

الشعب ،وتبين وجود فروق ذات
المرؤوسين بين كل من الموظفين الفنيين أو اإلداريين ورؤساء ُ
داللة إحصائية بين كل من الموظفين الفنيين أو اإلداريين ورؤساء األقسام ولصالح رؤساء االقسام،
وتبين عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين كل من الذين هم رؤساء الشعب ورؤساء األقسام.

ويفسر الباحث هذه النتيجة بأن رؤساء األقسام يسعون لمساعدة مرؤوسيهم ،وان كان بقدر

ضعيف كما أظهرت نتائج الدراسة وبحاجة لتعزيز هذا السلوك.

بالنسبة للقيادة الخادمة بشكل عام :عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في تقدير القيادة

الخادمة بين كل من الذين هم الموظفين الفنيين أو اإلداريين ورؤساء الشعب ،وتبين وجود فروق
ذات داللة إحصائية بين كل من الموظفين الفنيين أو اإلداريين ورؤساء األقسام ولصالح رؤساء

االقسام ،وتبين عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين كال من الذين هم رؤساء الشعب ورؤساء
األقسام.

ويفسر الباحث أهمية القيادة الخادمة كسلوك لدى رؤساء األقسام بصفتهم اإلشرافية على

عدد كبير من العاملين على الرغم أنها كانت بدرجة متوسطة وفقا لنتائج الدراسة ،ولذا ال بد من

تعزيز هذا السلوك القيادي لدى رؤساء األقسام بمتابعة حثيثة من اإلدارة العليا في البلديات مع

التدريب الجيد على ممارسة هذا السلوك بما يحقق أعلى فعالية لفرق العمل في البلديات محل

الدراسة.

 -5بالنسبة لمتغير سنوات الخدمة:

للتحقق من هذه الفرضية تم استخدام اختبار "."One Way ANOVA

جدول رقم ( :)25.5نتائج اختبار " – Fتحليل التباين األحادي في القيادة الخادمة لمتغير "سنوات الخدمة"
المتوسطات
المجال

أقل من 5

 5أقل من

االحتمالية

 15فأكثر
n=77

االختبار

االهتمام المرؤوسين.

2.48

2.18

2.13

2.15

1.750

0.157

التصرف بأخالق.

2.98

2.53

2.84

2.72

2.610

0.052

التمكين.

2.19

2.10

2.16

2.32

0.477

0.698

المعالجة العاطفية.

2.59

2.50

2.75

2.55

1.046

0.373

المهارات الفكرية.

3.01

2.92

3.16

3.17

1.518

0.210

مساعدة المرؤوسين على

2.49

2.35

2.44

2.65

1.186

0.315

التطور والنجاح.

سنوات
n=54

10

 10أقل من

قيمة

القيمة

سنوات
n=126
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 15سنة
n=65

)(Sig.

المتوسطات
 5أقل من

المجال

أقل من 5

االهتمام بالمجتمع المحلي.

3.23

3.16

القيادة الخادمة

2.71

2.53

سنوات
n=54

10

سنوات
n=126

 10أقل من

قيمة

القيمة

االحتمالية

 15فأكثر
n=77

االختبار

3.13

3.14

0.136

0.939

2.66

2.67

0.859

0.463

 15سنة
n=65

*الفروق بين المتوسطات دالة إحصائياً عند مستوي داللة (  0.05

)(Sig.

)

*قيمة  Fالجدولية عند درجة حرية " "318 ،4ومستوى داللة  0.05تساوي 2.63

من النتائج الموضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحة في جدول رقم ( )25.5تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابلة

الختبار"  fتحليل التباين األحادي" لكل مجال من المجاالت المتعلقة بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ "القيادة الخادمة في

البلديات الكبرى بمحافظات غزة “أكبر من مسـ ـ ـ ـ ـ ــتوى الداللة ( )0.05وقيمة  fالمحسـ ـ ـ ـ ـ ــوبة لجميع

مجاالت الد ارس ـ ــة أقل من قيمة  fالجدولية والتي تس ـ ــاوي ( )2.63مما يدل على عدم وجود فروق

ذات داللة إحص ـ ـ ــائية بين متوس ـ ـ ــطات اس ـ ـ ــتجابات المبحوثين حول "القيادة الخادمة" يعزى لمتغير

سنوات الخدمة.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد اختلفت هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذه النتيجة م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع د ارس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة عودة ( )2016ودراسة عقل

( )2013التي أظهرت وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى ممارسة أبعاد القيادة الخادمة
وهي (المهارات المفاهيمية ،والتمكين ،والتصرف بأخالق ،وااللتزام بتطوير المجتمع ،ومساعدة

المرؤوسين على التطور والنجاح) يعزى إلى متغير سنوات الخدمة.

ويفسر الباحث هذه النتيجة بتلقي المبحوثين في مجتمع الدراسة السابقة لدورات تدريبية حول

أهمية سلوكيات القيادة الخادمة ،األمر الذي جعلهم يقرون بأهميتها وبتناول مسؤوليهم لهذه
السلوكيات معهم في حياتهم الوظيفية.

بينما اتفـقـ ـ ـ ـ ـ ــت ه ـ ـ ـ ـ ــذه النتيج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع د ارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة غالي ( ،)2015ودارس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة عبد

الفتاح ،وأبو سيف ( )2016التي أظهرت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى ممارسة
القيادة الخادمة يعزى لمتغير سنوات الخبرة ،واتفقت مع دراسة معشر ( )2014التي أظهرت عدم

وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى ممارسة بعد التمكين يعزى لمتغير الخبرة لما للتمكين

من أهمية كبرى في تحقيق أفضل أداء من قبل العاملين ،واتفقت مع دراسة عودة ( )2016التي

أظهرت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى ممارسة بعد المعالجة العاطفية يعزى
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لمتغير سنوات الخدمة؛ وذلك لما لها من أثر مهم على سلوك الموظف ونفسيته بما يحسن أداءه
ويجعله يستثمر طاقته في العمل لتحقيق أهدافه وأهداف البلدية.

الفرضية الرئيسة الرابعة:
توجد فروق ذات داللة إحصــائية عند مســتوى داللة (  )   0.05بين متوســطات اســتجابات

المبحوثين حول فعالية فرق العمل في البلديات الكبرى بمحافظات غزة تعزى للمتغيرات الشـخصية
والتنظيمية (الجنس ،العمر ،المؤهل العلمي ،المسمى الوظيفي ،سنوات الخدمة).
 -1بالنسبة لمتغير الجنس:

للتحقق من هذه الفرضية تم استخدام اختبار "."Independent Samples T Test

فعالية فرق العمل وفقا لمتغير "الجنس"
جدول رقم ( :)26.5نتائج اختبار "  - Tلعينتين مستقلتين في ّ
أنثى
ذكر
القيمة
n=43
n=279
قيمة
االحتمالية
المجال
المتوسط االنحراف المتوسط االنحراف االختبار
)(Sig.
الحسابي المعياري الحسابي المعياري
فعالية فرق العمل
ّ

2.62

0.848

2.64

*الفروق بين المتوسطات دالة إحصائياً عند مستوي داللة (  0.05

1.010

0.171

0.865

.) 

*القيمة الجدولية عند مستوى داللة  0.05تساوي .1.96

من النتائج الموضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحة في جدول رقم ( )26.5تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابلة

الختبار" tللعينتين المسـ ـ ـ ـ ــتقلتين" لفعالية فرق العمل في البلديات الكبرى بمحافظات غزة ،أكبر من

مســتوى الداللة ( )0.05وقيمة  tالمحســوبة لجميع مجاالت الد ارســة أقل من قيمة  tالجدولية والتي
تس ــاوي ( )1.96مما يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحص ــائية بين متوس ــطات اس ــتجابات

المبحوثين حول "فعالية فرق العمل في البلديات الكبرى بمحافظات غزة" يعزى لمتغير الجنس.

ويفســر الباحث هذه النتيجة بعدم وجود فروق ذات داللة إحصــائية حول فعالية فرق العمل

من كال الجنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــين بمــا يــدل على اهتمــام العــاملين بتحقيق الفع ـاليــة المطلوبــة في ظــل أبعــادهــا
الموضحة في استبانة الدراسة.

وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد اختلفت هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذه النتيجة م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع دراسة درة ( )2015التي أظهرت وجود فروق

ذات داللة إحصائية في مستوى فعالية فرق العمل يعزى لمتغير الجنس ولصالح الذكور.

ويفسر الباحث هذه النتيجة الختالف طبيعة العاملين ومجال العمل وبالتالي اختالف الثقافة

حول أهمية الفعالية ومدى الحاجة لها في تحقيق أهداف العمل.
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وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد اتفقت هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذه النتيجة م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع دراسة حميد ( )2016التي أظهرت عدم وجود

فروق ذات داللة إحصائية في ممارسة أسلوب إدارة فرق العمل يعزى إلى متغير الجنس.

ويفسر الباحث هذه النتيجة بأهمية الحاجة لتحقيق فعالية فرق العمل في البلديات محل

الدراسة.

 -2بالنسبة لمتغير العمر:

للتحقق من هذه الفرضية تم استخدام اختبار"."One Way ANOVA

فعالية فرق العمل لمتغير "العمر"
جدول رقم ( :)27.5نتائج اختبار "  - Fالتباين األحادي في ّ
المتوسطات
القيمة
قيمة
 35أقل من
25أقل
أقل من25
االحتمالية
المجال
 45فأكثر
االختبار
45
من 35
عام
)(Sig.
n=60
n=102
n=141
n=19
*0.031
3.001
2.71
2.65
2.50
3.09
فعالية فرق العمل
ّ

*الفروق بين المتوسطات دالة إحصائياً عند مستوي داللة (  0.05

.) 

*قيمة  Fالجدولية عند درجة حرية " "318 ،3ومستوى داللة  0.05تساوي .2.63

من النتائج الموضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحة في جدول رقم ( )27.5تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابلة

الختبار "  fالتباين األحادي"  -لفعالية فرق العمل في البلديات الكبرى بمحافظات غزة  -أقل من

مس ــتوى الداللة ( )0.05وقيمة  fالمحس ــوبة أكبر من قيمة  fالجدولية والتي تس ــاوي ( )2.63مما

يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات المبحوثين حول فعالية فرق

العمل في البلديات الكبرى بمحافظات غزة يعزى لمتغير العمر.

وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد اختلفت هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذه النتيجة م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع دراسة درة ( )2015التي أظهرت عدم وجود

فروق ذات داللة إحصائية في مستوى فعالية فرق العمل يعزى لمتغير العمر.

ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى اختالف مجتمع الدراسة بالرغم من الطبيعة الخدمية ،ولكن

في البنوك بتقدم العمر يزداد المردود المادي والترقي الوظيفي ،وبالتالي تبقى الفعالية في وهجها

على مدى سني الخدمة جميعها ،بعكس ما يحصل في البلديات حيث إن عدم وجود نظام للحوافز
والترقيات يحقق تطلعات المجتهدين والفاعلين من العاملين ويعمل على ترقيتهم وتغيير مسماهم

الوظيفي يجعل همة العاملين تفتر بمرو الزمن لغياب االستحقاق وفق سلم الترقيات.

وللتعرف على الفروق لصالح من؛ تم استخدام اختبار  Scheffeللمقارنات المتعددة ،وكانت
النتائج حسب الجدول رقم (:)28.5
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فعالية فرق العمل لمتغير العمر
جدول رقم ( :)28.5نتائج اختبار  Scheffeللمقارنات المتعددة في ّ
 45فأكثر
25أقل من  35 35أقل من 45
أقل من 25عام
العمر
فعالية
ّ
فرق

العمل

أقل من 25عام
25أقل من 35

*0.58701

 35أقل من 45

*0.44546

-0.14155

 45فأكثر

*0.37833

-0.20868

* الفروق دالة عند مستوى داللة (  0.05

.) 

-0.06713

ومن خالل نتائج اختبار  Scheffeتبين التالي:

بالنسـ ــبة لفعالية فرق العمل بشـ ــكل عام :وجود فروق ذات داللة إحصـ ــائية في تقدير فعالية

فرق العمــل بين كــل الــذين أعمــارهم أقــل من  25عــام مقــارنــة مع بــاقي االعمــار األخرى المختلفــة

ولص ــالح من أعمارهم دون  25عام ،وتبين عدم وجود فروق ذات داللة إحص ــائية بين كال الفئات

العمرية المختلفة فيما بينها.

ويفســـــر الباحث هذه النتيجة بأن فئة الشـ ـ ـ ــباب في مقتبل العمر لديهم الدافعية الكبرى نحو

العمــل بمــا يحقق لهم طموحهم الوظيفي في بــدايــة حيــاتهم العمليــة؛ بعكس الفئــات العمريــة األكبر

التي تفتر لديها الدافعية ألس ــباب قد تكون ذات ص ــلة بالمس ــار الوظيفي وغياب الترقيات والحوافز

المعنوية والمادية.

 -3بالنسبة لمتغير المؤهل العلمي:

للتحقق من هذه الفرضية تم استخدام اختبار "."One Way ANOVA

فعالية فرق العمل لمتغير "المؤهل العلمي"
جدول رقم ( :)29.5نتائج اختبار "  – Fالتباين األحادي في ّ
المتوسطات
القيمة
قيمة
دراسات
االحتمالية
المجال
بكالوريوس
دبلوم
االختبار
عليا
)(Sig.
n=167
n=140
n=15

فعالية فرق العمل

2.74

2.47

*الفروق بين المتوسطات دالة إحصائياً عند مستوي داللة (  0.05

2.76

3.425

*0.034

.) 

*قيمة  Fالجدولية عند درجة حرية " "319 ،3ومستوى داللة  0.05تساوي .3.02

من النتائج الموضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحة في جدول رقم ( )29.5تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابلة

الختبار"  fالتباين األحادي" ب "فعالية فرق العمل في البلديات الكبرى بمحافظات غزة" أقل من

مس ـ ــتوى الداللة ( )0.05وقيمة  fالمحس ـ ــوبة لها أكبر من قيمة  fالجدولية والتي تس ـ ــاوي ()3.02
مما يدل على وجود فروق ذات داللة إحصــائية بين متوســطات اســتجابات المبحوثين حول "فعالية
169

فرق العمــل في البلــديــات الكبرى بمحــافظــات غزة" يعزى لمتغير المؤهــل العلمي ،وللتعرف على

الفروق لصالح َمن ،تَبين من خالل مقارنة المتوسطات أنها لصالح حملة الدراسات العليا.

وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد اختلفت هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذه النتيجة م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع دراسة حميد ( )2016التي أظهرت عدم وجود

فروق ذات داللة إحصائية في ممارسة أسلوب إدارة فرق العمل يعزى إلى متغير المؤهل العلمي.

ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى اختالف مجتمع الدراسة وطبيعة ثقافة العاملين حول أهمية

فعالية فرق العمل ،كما أنه قد يكون نابعاً من مدى الرغبة في العمل والقدرة على أدائه وفق المسمى
الوظيفي الممنوح.

وللتعرف على الفروق لصالح ،تم استخدام اختبار  Scheffeللمقارنات المتعددة وكانت
النتائج حسب الجدول رقم (:)30.5

فعالية فرق العمل لمتغير المؤهل العلمي
جدول رقم ( :)30.5نتائج اختبار  Scheffeللمقارنات المتعددة في ّ
دراسات عليا
بكالوريوس
دبلوم
المؤهل العلمي
دبلوم
فعالية فرق العمل
ّ

بكالوريوس

*-0.27580

دراسات عليا

*-0.29412

* الفروق دالة عند مستوى داللة (  0.05

-0.01832

.) 

ومن خالل نتائج اختبار  Scheffeتبين التالي:

فعالية فرق العمل بشكل عام :وجود فروق ذات داللة إحصائية في فعالية فرق
بالنسبة ل ّ
العمل بين كل من حملة الدبلوم وحملة البكالوريوس ولصالح حملة البكالوريوس ،وتبين وجود فروق
ذات داللة إحصائية بين كل من حملة الدبلوم وحملة الدراسات العليا ولصالح حملة الدراسات

العليا ،وتبين عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين كل من الذين هم حملة البكالوريوس وحملة
الدراسات العليا.

ويفسر الباحث هذه النتيجة بأن أصحاب الشهادات العليا يهتمون بالعمل وفق أعلى المعايير

بما يضمن أفضل فعالية ممكنة لألهداف المرسومة بأقل حيود ممكن.
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 -4بالنسبة لمتغير المسمى الوظيفي:

للتحقق من هذه الفرضية تم استخدام اختبار "."One Way ANOVA

فعالية فرق العمل لمتغير "المسمى الوظيفي"
جدول رقم ( :)31.5نتائج اختبار "  - Fالتباين األحادي في ّ

المتوسطات
المجال

فني

فعالية فرق العمل

2.55

رئيس شعبة
n=38

واداري
n=257

2.78

*الفروق بين المتوسطات دالة إحصائياً عند مستوي داللة (  0.05

رئيس

قسم
n=27
3.06

قيمة

االختبار
4.998

القيمة

االحتمالية
)(Sig.
*0.007

.) 

*قيمة  Fالجدولية عند درجة حرية " "319 ،3ومستوى داللة  0.05تساوي .3.02

من النتـائج الموض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحـة في جـدول رقم ( )55تبين أن القيمـة االحتمـاليـة ) (Sig.المقـابلـة

الختبار"  fالتباين األحادي"  -لفعالية فرق العمل في البلديات الكبرى بمحافظات غزة  -أقل من

مس ـ ــتوى الداللة ( )0.05وقيمة  fالمحس ـ ــوبة لها أكبر من قيمة  fالجدولية والتي تس ـ ــاوي ()3.02
مما يدل على وجود فروق ذات داللة إحصــائية بين متوســطات اســتجابات المبحوثين حول "فعالية

فرق العمل في البلديات الكبرى بمحافظات غزة" يعزى لمتغير المس ـ ـ ـ ـ ـ ــمى الوظيفي ،وللتعرف على
الفروق لصالح من تبين من خالل مقارنة المتوسطات أنها لصالح رؤساء األقسام.

وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد اختلفت هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذه النتيجة م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع دراسة درة ( )2015التي أظهرت عدم وجود

فروق ذات داللة إحصائية في مستوى فعالية فرق العمل يعزى لمتغير الوظيفة ،وم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع دراسة
حميد ( )2016التي أظهرت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في ممارسة أسلوب إدارة فرق

العمل يعزى إلى المسمى الوظيفي.

ويعزو الباحث هذا االختالف للتباين الواضح في مكونات مجتمع الدراسة وطبيعة المهام

الموكلة إليهم ومدى دافعيتهم في التعامل معها.

وللتعرف على الفروق لصالح من؛ تم استخدام اختبار  Scheffeللمقارنات المتعددة وكانت
النتائج حسب الجدول رقم (:)32.5

فعالية فرق العمل للمسمى الوظيفي
جدول رقم ( :)32.5نتائج اختبار  Scheffeللمقارنات المتعددة في ّ
العمر

فني أو إداري

رئيس شعبة

فني أو إداري
فعالية فرق العمل
ّ

*

رئيس شعبة

-0.22858

رئيس قسم

*-0.50757

الفروق دالة عند مستوى داللة (  0.05

.) 
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-0.27898

رئيس قسم

ومن خالل نتائج اختبار  Scheffeتبين التالي:

بالنسبة لفعالية فرق العمل بشكل عام :عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في فعالية

فرق العمل بين كل من الموظفين الفنيين أو اإلداريين ورؤساء الشعب ،وتبين وجود فروق ذات

داللة إحصائية بين كال من الذين هم موظفين فنيين أو إداريين ورؤساء األقسام وصالح رؤساء

االقسام ،وتبين عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين كل من رؤساء الشعب ورؤساء

األقسام.

ويفسر الباحث هذه النتيجة بأن رؤساء األقسام يهتمون أكثر بتحقيق األهداف من باب

الحرص على أعلى تقييم لمخرجات الفرق العاملة معهم في البلديات محل الدراسة.
 -5بالنسبة لمتغير سنوات الخدمة:

للتحقق من هذه الفرضية تم استخدام اختبار "."One Way ANOVA

فعالية فرق العمل لمتغير "سنوات الخدمة"
جدول رقم ( :)33.5نتائج اختبار "  – Fالتباين األحادي في ّ
المتوسطات
المجال

أقل من 5

فعالية فرق العمل
ّ

2.79

سنوات
n=54

 5أقل من
10

سنوات
n=126
2.47

 10أقل من
 15سنة
n=65
2.70

*الفروق بين المتوسطات دالة إحصائياً عند مستوي داللة (  0.05

قيمة

 15فأكثر
n=77

االختبار

2.69

2.395

القيمة

االحتمالية
)(Sig.
0.068

.) 

*قيمة  Fالجدولية عند درجة حرية " "318 ،3ومستوى داللة  0.05تساوي .2.63

من النتائج الموضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحة في جدول رقم ( )33.5تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابلة

الختبار "  fالتباين األحادي"  -لفعالية فرق العمل في البلديات الكبرى بمحافظات غزة -أكبر

من مسـ ـ ــتوى الداللة ( )0.05وقيمة  fالمحسـ ـ ــوبة أقل من قيمة  fالجدولية والتي تسـ ـ ــاوي ()2.63

مما يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحص ـ ــائية بين متوس ـ ــطات اس ـ ــتجابات المبحوثين حول
"فعالية فرق العمل في البلديات الكبرى بمحافظات غزة" يعزى لمتغير سنوات الخدمة.

وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد اختلفت هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذه النتيجة م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع دراسة درة ( )2015التي أظهرت وجود فروق

ذات داللة إحصائية في مستوى فعالية فرق العمل يعزى لمتغير سنوات الخبرة ولصالح ذوي سنوات
الخبرة األطول.
ويفسر الباحث هذه النتيجة باختالف المجتمع الذي تمثل في البنوك العاملة في القطاع

المصرفي األردني وفق دراسة درة ( )2015والذي تختلف فيه طبيعة الحوافز والترقيات بتقدم العمر،
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بعكس البلديات التي قد يقضي فيها موظف عم اًر طويالً ولكنه ال يحصل على ترقية لغياب المعايير

الحاكمة لهذا األمر ،بما ينعكس سلباً على األداء الوظيفي للعاملين بصفة عامة بتقدم سني العمر.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد اتفقت هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذه النتيجة م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع دراسة حميد ( )2016التي أظهرت عدم وجود

فروق ذات داللة إحصائية في ممارسة أسلوب إدارة فرق العمل يعزى إلى سنوات الخبرة.

ويفسر الباحث هذه النتيجة بغياب الدافعية لدى كبار السن في البلديات للعمل بفعالية أكبر

لعدم وجود حوافز معنوية ومادية تثني على جهودهم طوال مدة عملهم في البلديات محل الدراسة.
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الفصل السادس
sالنتائج والتوصيات
المقدمة
أوالً :نتائج الدراسة
ثاني ًا :أهداف الدراسة وأساليب تحقيقها
ثالثاً :توصيات الدراسة
رابعاً :خطة عمل لتنفيذ هذه التوصيات
خامساً :الدراسات المقترحة

المقدمة:
يهدف هذا الفصل لعرض نتائج الدراسة التي تم التوصل إليها عقب إجراء عمليات التحليل

اإلحصائي على أداة الدراسة المستخدمة في البحث ،كما تم اقتراح عدد من التوصيات التي رأى

الباحث أنها ذات أهمية وتسهم في تعزيز فعالية فرق العمل في البلديات الكبرى بمحافظات غزة

بجانب تحسين مستوى القيادة الخادمة.

أوالً :نتائج الدراسة:
 النتائج المتعلقة بمحاور الدراسة:

 .1نتائج تحليل المحور األول (القيادة الخادمة):

أ -أشارت النتائج أن هناك موافقة بدرجة متوسطة من أفراد العينة حول ممارسة أبعاد القيادة

الخــادمــة وبوزن نسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبي  ،%52.63ويرى البــاحــث أن ذلــك يعكس رأي المبحوثين في
مستوى ممارسة مسؤوليهم لسلوكيات القيادة الخادمة تجاههم في البلديات محل الدراسة.

ب -أشارت النتائج أن هناك موافقة بدرجة متوسطة من أفراد العينة حول ممارسة بعد االهتمام
بالمجتمع المحلي وبوزن نسـ ــبي  ،%63.20ويرى الباحث أن البلديات مؤس ـ ـسـ ــات خدمية
ودورها الرئيس هو تقديم الخدمات التي من ش ـ ـ ـ ـ ــأنها تحس ـ ـ ـ ـ ــين حياة المواطن في المجتمع

المحلي الت ــابع له ــا ،ومن الطبيعي أن نرى أن أهم سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلوك قي ــادي يج ــب أن يتوفر في
المسؤولين بالبلديات هو االهتمام بالمجتمع المحلي.

ت -أش ـ ـ ـ ـ ـ ــارت النتائج أن هناك موافقة بدرجة متوس ـ ـ ـ ـ ـ ــطة من أفراد العينة حول ممارس ـ ـ ـ ـ ـ ــة بعد

المهارات الفكرية وبوزن نسـ ــبي  ،%61.00ويرى الباحث أنه يجب أن تكون نسـ ــبته أكبر
من ذلك ،فال يوجد قائد مسؤول في مؤسسة إال ويجب أن يتمتع بمهارات فكرية تميزه عن
غيره ليستحق الموقع القيادي الذي يشغله.

ث -أش ـ ـ ـ ـ ـ ــارت النتائج أن هناك موافقة بدرجة متوس ـ ـ ـ ـ ـ ــطة من أفراد العينة حول ممارس ـ ـ ـ ـ ـ ــة بعد
التصرف بأخالق وبوزن نسبي .%54.40

ج -أشـ ـ ـ ـ ـ ــارت النتائج أن هناك موافقة بدرجة منخفضـ ـ ـ ـ ـ ــة من أفراد العينة حول ممارسـ ـ ـ ـ ـ ــة بعد

المعالجة العاطفية وبوزن نس ـ ـ ـ ـ ــبي  %51.80وبعد مس ـ ـ ـ ـ ــاعدة المرؤوس ـ ـ ـ ـ ــين على التطور
والنجاح وبوزن نسـ ـ ــبي  %49.40وبعد االهتمام بالمرؤوسـ ـ ــين وبوزن نسـ ـ ــبي ،%44.00

ويرى الباحث أن هذا يعكس عدم اهتمام القائد بمرؤوسيه على الصعيد الشخصي ،وأيضاً
في إطار العمل الرسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمي ،وبالتالي هناك حاجة إلى مزيد من االهتمام من قبل اإلدارة

العليا لمتابعة العالقة بين الرؤس ـ ـ ـ ـ ــاء والمرؤوس ـ ـ ـ ـ ــين بما يض ـ ـ ـ ـ ــمن عدم تدني فعالية العمل

البلدي.
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ح -أشارت النتائج أن هناك موافقة بدرجة منخفضة من أفراد العينة حول ممارسة بعد التمكين
وبوزن نس ـ ـ ـ ـ ــبي  ،%43.80ويرى الباحث أن هذا يعكس ض ـ ـ ـ ـ ــعف بل غياب التمكين في
البلديات من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة.

فعالية فرق العمل):
 .2نتائج تحليل المحور الثاني ( ّ
أ -أشـ ــارت النتائج أن هناك موافقة بدرجة متوسـ ــطة من أفراد العينة حول فاعلية فريق العمل

وبوزن نســبي  ،%52.40ويرى الباحث أن يعكس رأي المبحوثين في مســتوى فعالية فرق
العمل في البلديات محل الد ارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ،وهذا ناتج عن عدم اهتمام أو تركيز جهود البلديات

على دعم وجود فرق العمل في جميع المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتويات اإلدارية ،وألن اإلدارة الفردية هي ما
ُيتبع ،والرأي الفردي للمسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤول هو ما ُيؤخذ به ،لذلك ال بد للهيئات المحلية ممثلة في
البلــديــات الكبرى بــالمحــافظــات الجنوبيــة من وقفــة جــادة نحو تفعيــل مفهوم العمــل الفرقي
وتعزيز تواجده في كافة الم ستويات اإلدارية بما يصب في الصالح العام للمجتمع المحلي

ويحقق الهــدف األكبر من وجود الهيئــات المحليــة وهو خــدمــة المجتمع المحلي بفع ـاليــة

كبرى من خالل التخصيص األمثل للموارد والجهود في آن واحد.

ب -أش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارت النتــائج أن هنــاك موافقــة بــدرجــة متوس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـطــة من أفراد العينــة على القيــام بعقــد

االجتماعات بش ـ ـ ــكل منتظم بتخطيط جيد وفعال وبوزن نس ـ ـ ــبي  ،%63.60ويرى الباحث

أن المرؤوســين يقرون بعقد االجتماعات مع الرؤســاء لكنها ليســت في اإلطار الذي يحقق

الفعالية المرجوة من وراء هذه االجتماعات ،وذلك يرجع إلى أن الرؤس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء في البلديات

يعقدون االجتماعات لتمرير س ـ ـ ـ ــياس ـ ـ ـ ــاتهم ال لمناقش ـ ـ ـ ــتها مع الفرق العاملة ،وهذا ما يعود

بمردود سـ ـ ـ ــلبي على فعالية األداء لدى فرق العاملين الذين يصـ ـ ـ ــبح همهم إنجاز ما أماله

عليهم رؤس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاؤهم دون النظر لجودة المخرجــات ،ودون النظر لفــاقــد التكلفــة الــذي يمكن
تحقيق قيمــة إضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــافيــة للبلــديــة وللمجتمع فيمــا لو لم يتحجر الفكر اإلداري في اإلطــار

الروتيني القاضي بتنفيذ كل ما ورد من اإلدارة العليا دون نقاش.

ت -أشارت النتائج أن هناك موافقة بدرجة منخفضة من أفراد العينة حول مشاركة كل فرد في

المناقش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات الجماعية واسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتماع الجميع لرأيه وال حكم مطلق لألقلية وبوزن نسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبي
 ،%45.60ويرى الباحث أن العمل في البلديات قائم على سـ ـ ــياسـ ـ ــة عدم النقاش المتبعة
من قبل المس ـ ــؤولين لرغبتهم بإنجاز المهام الموكلة بأس ـ ــرع وقت للظهور بص ـ ــورة مشـ ـ ـرقة

أمام المجلس البلدي ،وهذا ما يجعل المرؤوسـ ــين يغضـ ــون الطرف عن أخطاء قد تحدث،

ألنهم وبالتجربة قد ثبت لديهم أن رأيهم ال ُيعتد به ،بل إنه ال ُيسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــجل في المحاضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
الرسمية لالجتماعات.
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 النتائج المتعلقة بفرضيات الدراسة:

فعالية فرق العمل:
 .1النتائج الخاصة بالعالقة بين القيادة الخادمة و ّ
أ -أظهرت النتائج وجود عالقة ارتباط طردية قوية ( )R=0.791بين درجة ممارسة المسؤولين

للقيادة الخادمة وبين مستوى فعالية فرق العمل ،بحيث أن ارتفاع درجة ممارسة القيادة

الخادمة يؤدي إلى ارتفاع مستوى فعالية فرق العمل في البلديات محل الدراسة.

ب -أظهرت النتائج وجود عالقة ارتباط طردية بين درجة ممارسة المسؤولين ألبعاد القيادة
الخادمة السبعة (االهتمام بالمرؤوسين ،التصرف بأخالق ،التمكين ،المعالجة العاطفية،

المهارات الفكرية ،مساعدة المرؤوسين على التطور والنجاح ،االهتمام بالمجتمع المحلي)

وبين مستوى فعالية فرق العمل.

ت -أظهرت النتائج وجود أثر ذي داللة إحصائية لمتغيرات القيادة الخادمة األربعة (التمكين،
المهارات الفكرية ،مساعدة المرؤوسين على التطور والنجاح ،االهتمام بالمجتمع المحلي)

على فعالية فرق العمل.

 .2النتائج الخاصة بالفروق بين متوسطات تقديرات العينة حول محاور الدراسة:

أ -أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات المبحوثين
حول "القيادة الخادمة" يعزى لمتغير الجنس.

ب -أظهرت النتائج وجود فروق في مستوى تقدير أهمية القيادة الخادمة ممثلة في بعدي االهتمام
بالمرؤوسين والتصرف بأخالق لصالح الفئة العمرية أقل من  25عام.

ت -أظهرت النتائج وجود فروق في مستوى تقدير أهمية القيادة الخادمة بين حملة المؤهل
العلمي الدبلوم وبين حملة البكالوريوس والماجستير ولصالح الطرفين األخيرين.

ث -أظهرت النتائج وجود فروق في مستوى تقدير أهمية القيادة الخادمة تبعا لمتغير المسمى
الوظيفي لصالح رؤساء كل من الشعب واألقسام.

ج -أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات المبحوثين
حول "القيادة الخادمة" يعزى لمتغير سنوات الخدمة.

ح -أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات المبحوثين
حول "فعالية فرق العمل في البلديات الكبرى بمحافظات غزة" يعزى لمتغير الجنس.

خ -أظهرت النتائج وجود فروق في مستوى تقدير أهمية فعالية فرق العمل لصالح الفئة العمرية
أقل من  25عام.

د -أظهرت النتائج وجود فروق في مستوى تقدير أهمية فعالية فرق العمل لصالح ذوي المؤهل
العلمي بدرجة بكالوريوس وماجستير.
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ذ -أظهرت النتائج وجود فروق في مستوى تقدير أهمية فعالية فرق العمل لصالح الفئة العمرية
أقل من  25عام.

ر -أظهرت النتائج وجود فروق في مستوى تقدير أهمية فعالية فرق العمل تبعا لمتغير المسمى
الوظيفي لصالح رؤساء كل من الشعب واألقسام.

ز -أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات المبحوثين
حول "فعالية فرق العمل في البلديات الكبرى بمحافظات غزة" يعزى لمتغير سنوات الخدمة.

ثانياً :أهداف الدراسة وأساليب تحقيقها:
جدول رقم ( :)1.6أهداف الدراسة وأساليب تحقيقها
المضمون

الهدف

.1

كيفية تحقيق الهدف

الكشف عن واقع ممارسة القيادة الخادمة لدى  اختبار
المديرين في البلديات الكبرى بمحافظات غزة من
المتغير المستقل.
وجهة نظر الموظفين.

مجاالت

التعرف على مستوى فعالية فرق العمل في

.2

البلديات الكبرى بمحافظات غزة من وجهة نظر

وأبعاد

 اختبار المتغير التابع.

النتيجة
تم تحقيقه

تم تحقيقه

الموظفين.
.3

التعرف على العالقة بين القيادة الخادمة وفعالية  نتائج
فرق العمل في البلديات الكبرى بمحافظات غزة
الرئيسة األولى.
من وجهة نظر الموظفين.

الفرضية

.4

اختبار

التعرف على أثر القيادة الخادمة بأبعادها على  نتائج
فعالية فرق العمل في البلديات الكبرى بمحافظات
الرئيسة الثانية.
غزة من وجهة نظر الموظفين.

الفرضية

اختبار

الفرضية

اختبار

التعرف على الفروق في متوسطات استجابات

.5

المبحوثين حول القيادة الخادمة تعزى للمتغيرات

التالية( :الجنس ،العمر ،المؤهل العلمي ،المسمى

 نتائج

الرئيسة الثالثة.

تم تحقيقه

تم تحقيقه

تم تحقيقه

الوظيفي ،سنوات الخدمة).

التعرف على الفروق في متوسطات استجابات
.6

المبحوثين حول فعالية فرق العمل تعزى

للمتغيرات التالية( :الجنس ،العمر ،المؤهل
العلمي ،المسمى الوظيفي ،سنوات الخدمة).
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 نتائج

اختبار

الرئيسة الرابعة.

الفرضية

تم تحقيقه

ثالثاً :توصيات الدراسة:

 توصيات حسب نتائج تحليل المحور األول (القيادة الخادمة):

 .1ضــرورة عمل المجالس البلدية في البلديات محل الد ارسـة أن تســعى وبشــكل حثيث لصــقل

المهارات لدى من يش ـ ـ ــغلون مناص ـ ـ ــب قيادية في جميع المس ـ ـ ــتويات اإلدارية حول مفهوم
وأهمية القيادة الخادمة وضـ ـ ــرورة بل وجوب ممارسـ ـ ــة سـ ـ ــلوكياتها تجاه العاملين بما يحقق

الفعـ ـالي ــة والكف ــاءة المرجوين من البل ــديــات كك ــل تج ــاه بيئتهم الــداخلي ــة وبيئتهم المحيط ـة
الخارجية في إطار يضــمن أفضــل المخرجات في ظل فعالية تامة لفرق العمل وفي جميع
المستويات اإلدارية.

 .2االهتمام بالجيل الشاب وتدريبه لتحقيق التحسين المستمر؛ بجانب تأهيله لتحمل األعباء
القيادية في المستقبل القريب ،واال فإن العمل بمبدأ هذا ما وجدنا عليه آباءنا سيؤول
بالبلديات كافة في مجتمعنا الفلسطيني لحالة من الترهل الذي تصبح فيه غير قادرة على

إعطاء المجتمع المحلي الحد األدنى من الخدمات مهما كانت الكلفة متدنية ،ناهيك عن

التنظيم الداخلي للبلديات ،فاالرتقاء بالفكر واالهتمام بالمورد البشري بصفة عامة هو ما

يجلب المال ويحقق السمو والنمو و ِ
الرفعة للمؤسسة.
ُ
 .3االستثمار في تطوير فكر الموارد البشرية وهو ما يجعل البلديات بكل سهولة قادرة على

تعيين مسارات وظيفية واضحة خصوصاً لمن تظهر عليهم عالمات القيادة والقدرة على

العمل بموجباتها ،وهنا فإن إعمال أبعاد القيادة الخادمة التي شملتها الدراسة من أفضل

المعايير التي بموجبها يمكن تحديد بأن أشخاصاً يمكنهم تولي مناصب قيادية من عدمه

في حال شغور مناصب مستقبال األمر الذي يضمن استم اررية العمل بيقظة تامة وفعالية

عالية لدى الفرق العاملة في البلديات.

 .4العمل على تنفيذ برامج تدريبية للمسؤولين لتنمية مهاراتهم ومعارفهم حول سمات القيادة
الخادمة وفوائدها وأثرها في تحسين ظروف العمل وتدعيم العمل بالفريق في البلديات محل

الدراسة تقوم بها المجالس البلدية في البلديات محل الدراسة بتعيين استشاريين في مجال

اإلدارة لتدريب الطواقم المعنية.

 .5العمل على تطوير العالقة بين المسؤولين والمرؤوسين في البلديات عبر تحسين بيئة
االجتماعات وفتح المجال للمرؤوسين بإبداء آرائهم ووجهات نظرهم في العمل ومناقشتها

بشفافية وموضوعية ،وهذا دور المجالس البلدية في متابعة الملف وعدم االكتفاء بعقد
جلسات عمل أسبوعية ذات طبيعة واحدة.
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 .6تنفيذ برامج تدريبية للقيادات في البلديات محل الدراسة لتعزيز أبعاد القيادة الخادمة وفقاً
لنموذج الدراسة المستخدم من خالل استشاريين متخصصين ،وبإشراف ومتابعة المجالس

البلدية ،حيث أظهرت نتائج الدراسة أن أبعاد القيادة الخادمة جاءت بدرجة تتراوح بين

الضعيف والمتوسط وهو ما يستدعي تحسين وتعزيز هذه السمات لدى القيادات في كافة
المستويات اإلدارية.

 .7العمل على إحالل مبادئ الشفافية داخل البلديات بصفة عامة ،واعتماد سلوكيات القيادة

الخادمة ذات األثر الكبير على فعالية فرق العمل ضمن معايير إشغال وظائف قيادية في
البلديات عموماً ،وهذا الدور منوط بالمجالس البلدية.

 .8اعتماد معايير القيادة الخادمة التي تعزز من فعالية فرق العمل عند تعيين إداريين في
مناصب قيادية في البليدات محل الدراسة.
فعالية فرق العمل):
 توصيات حسب نتائج تحليل المحور الثاني ( ّ
 .1يجب تعزيز أواصر العمل بروح الفريق والخروج من عباءة العالقات السطحية الروتينية

التي يرى المسؤول نفسه فيها أنه اآلمر الناهي دونما رقيب أو حسيب ،مع عقد دورات
تدريبية للمسؤولين وكل من يشغل منصب قيادي مؤثر في البلديات جوهرها كيفية الحصول

على أعلى فعالية ممكنة من مخرجات العاملين في ظل التحسين المستمر وعدم االكتفاء

بالعالقات الروتينية ذات الطابع الجاف القائم على فكرة مراسلة تحوي أوامر وتعليمات هي

من وجهة نظر المسؤول غير قابلة للنقاش أو التعديل.

 .2تعزيز ثقافة العمل بالفريق وتنمية بذور االنتماء للعمل عبر فرق ذات أهداف واضحة
ومعلومة ،من خالل دورات تدريبية وورش عمل ذات عالقة بالتحسين اإلداري ،وهذا دور

المجالس البلدية واإلدارة العليا في البلديات.

 .3وضع سياسات عمل إجرائية في البلديات واضحة ومعلومة الكم والكيف للحد من الروتين

المعيق لتجاوب العاملين مع مفهوم فرق العمل ،وهذا دور اإلدارة العليا بالتعاون التام مع

اإلدارات الوسطى لترتيب العمل في البلديات محل الدراسة.

 .4تشجيع المرؤوسين على اتخاذ الق اررات المتعلقة بمهامهم في العمل دون الرجوع إلى
المسؤول المباشر عند كل مرة يتخذ فيها المرؤوس ق ار اًر بما ال يتعارض والصالحيات
الممنوحة ،وهذه مسؤولية كل مسؤول في المستوى اإلداري الذي هو فيه موجود.
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رابعاً :خطة عمل لتنفيذ هذه التوصيات:
فيما يلي يقترح الباحث خطة عمل لتنفيذ مجمل التوصيات السابق اإلشارة إليها من خالل

الجدول رقم ( )2.6الذي يوضح التوصية ،والجهة المسؤولة عن تنفيذها ،وكذلك اإلجراءات الواجب
القيام بها لتنفيذها ،واإلطار الزمني للتنفيذ ،وأخي اًر الموارد واإلمكانيات المطلوبة للتنفيذ.
جدول رقم ( :)2.6خطة عمل لتنفيذ التوصيات
التوصية

م.

اإلجراءات

المسؤول

المطلوبة

عن التنفيذ

اإلطار

الزمني

صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـقــل مهــارات من يش ـ ـ ـ ـ ـ ــغلون

.1

واداري ـ ـ ــة م ـ ـ ــن داخ ـ ـ ــل

ورش ـ ـ ـ ـ ــات عمل

الد ارس ـ ـة حول مفهوم وأبعاد القيادة
السلوكيات تجاه مرؤوسيهم.

المطلوبــــــــــــــــــــــة

تــوفـيــر كـوادر مـهـنـيـ ـ ــة

مناص ــب قيادية في البلديات محل

الخادمة؛ وحثهم على ممارسة هذه

الموارد واإلمكانيات

البلـ ـ ــديـ ـ ــات وخـ ـ ــارجهـ ـ ــا

ودورات تدريبية
اإلدارة العليـ ـ ــا

ل ـ ـل ـ ـب ـ ـلـ ـ ــديـ ـ ــات

بالتنس ـ ـ ــيق مع
اس ـ ـ ــتش ـ ـ ــاريين

مختصين.

مؤهلة لعملية التدريب.

ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

المس ـ ـ ــؤولين في

البلــديـات لتهيئــة
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ـ ــاخ

ال ـ ـت ـ ـن ـ ـظ ـ ـي ـ ـم ـ ــي

للع ــاملين لتقب ــل

سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل ــوكـ ـيـ ـ ــات

القيادة الخادمة.

 4شهور

تــوف ـيــر الــوقـ ـ ــت الــالزم

للمعنيين حتى يتسـ ـ ـ ـ ــنى
لهم االس ـ ـ ـ ـ ـ ــتفـ ـ ــادة من

التدريب.

توفير ميزانية مناسـ ـ ـ ـ ـ ــبة

للتجهيز للورش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات

والتدريب.
ورش ـ ـ ـ ـ ــات عمل

تعزيز االهتمام بالجيل الش ــاب في

تــوفـيــر كـوادر مـهـنـيـ ـ ــة

ودورات تدريبية
البلديات من خالل برامج تصـ ـ ـ ــب
اإلدارة العليـ ـ ــا
من  6ش ــهور واداري ـ ـ ــة م ـ ـ ــن داخ ـ ـ ــل
حسـ ـ ـ ـ ــب طبيعة
في خــدمــة أهــداف البلــديــات عبر
ل ـ ـل ـ ـب ـ ـلـ ـ ــديـ ـ ــات
إلى سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ــة البلـ ـ ــديـ ـ ــات وخـ ـ ــارجهـ ـ ــا
العمل.
اس ـ ـ ـ ـ ـ ــتثمــار الطــاقــات الكــامنــة في
بالتنس ـ ـ ــيق مع
لـ ـلـ ـم ــوظـ ـفـ ـي ــن مؤهلة لعملية التدريب.
الشباب كمورد بشري مهم.
ل ـل ـحـ ـ ــال ـي ـيــن،
اس ـ ـ ــتش ـ ـ ــاريين
.2
تسـ ــليط الضـ ــوء
وبش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ــل تــوف ـيــر الــوقـ ـ ــت الــالزم
م ـخــتص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيــن
عـ ـل ــى الـ ـكـ ـوادر
مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــر للمس ـ ـ ـ ـ ـ ــتهـ ـ ــدفين حتى
وم ـ ـ ـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ـ ـ ــري
الـ ـت ــي تـ ـتـ ـمـ ـت ــع
يتس ـ ـ ــنى لهم االس ـ ـ ــتفادة
الحقاً.
الدوائر.
بخبرات ولــديهــا
من التدريب.
الدافعية للعمل
االس ــتثمار في تطوير فكر الموارد اإلدارة العليـ ـ ــا ت ـع ـي ـيــن ك ـوادر
البش ـ ـ ـرية ورسـ ـ ــم مسـ ـ ــارات وظيفية ل ـ ـل ـ ـب ـ ـلـ ـ ــديـ ـ ــات بش ـ ـ ـ ـ ـ ـرية جديدة مــن ح ـي ـنـ ـ ــه ،ال ــالزمـ ـ ــة لـ ـلـ ـت ــوظـ ـي ــف
واضحة تحقق المساواة أمام جميع بالتنس ـ ـ ــيق مع بناء على ازدياد وبش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ــل والتدريب.
.3
الع ــاملين لتقل ــد من ــاص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب وفق اس ـ ـ ــتش ـ ـ ــاريين حـ ـج ــم وعـ ـ ــبء مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــر
تعيين كوادر بشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـري ــة
الحقاً.
م ـخــتص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيــن العمل.
خبراتهم العملية.

توفير الموارد الم ـ ــالي ـ ــة

وم ـ ـ ـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ـ ـ ــري
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متميزة.

م.

التوصية

اإلجراءات

المسؤول

المطلوبة

عن التنفيذ

اإلطار

الزمني

الموارد واإلمكانيات
المطلوبــــــــــــــــــــــة

ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوائ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ت ــدري ــب واع ــادة

ورؤس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء ت ــأهي ــل الكوادر
الموجودة على

األقسام.

راس عملها بما

يحقق الفع ـ ـاليـ ــة
المرجوة.

التحفيز المــادي
والمعنوي.

تش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــع

الموظفين على

االبتكــار وتوليــد

األفكار.
مددددددددد دددددددددر
ال ائر.

تنمية مهارات االتصــال والتواصــل
الـ ـفـ ـع ـ ـ ـال بـ ـي ــن ال ــمسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤولـ ـي ــن رؤسددددددددددددددددا
األقسام.
 .4والمرؤوسين ،وتحقيق التمكين.
اسدددددت دددددار
مختص.

اس ـ ـ ـ ـ ـ ــتقطـ ـ ــاب مـ ـ ــدربين

فاعلين في المجال.

اطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالع

الموظفين على  6ش ـ ـ ـ ـ ـ ــهور،
ال ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـوان ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــن

والتشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريع ـ ــات

وبش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ــل

مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــر

الخاصة بالحكم الحقاً.
ال ـم ـح ـلــي وف ـهــم

توفير ميزانيات كافية.
ت ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـئـ ـ ـ ــة األج ـ ـ ـ ـواء

التنظيمية.

مس ــؤولياتهم في
ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدود

صالحياتهم.

إتاحة الفرص ـ ـ ــة

اإلدارة العليـ ـ ــا وتوفير المنـ ـ ــاخ
ل ـ ـل ـ ـب ـ ـلـ ـ ــديـ ـ ــات ال ـ ـت ـ ـن ـ ـظ ـ ـي ـ ـم ـ ــي

توفير ميزانية مناسـ ـ ـ ـ ـ ــبة

للتدريب.

تعزيز ثق ـ ــاف ـ ــة العم ـ ــل الفرقي في
بالتنس ـ ـ ــيق مع ال ـم ـنـ ـ ــاس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب
 6شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهــور عق ــد ورشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات عم ــل
البل ـ ــدي ـ ــات ،وتطوير مفهوم بن ـ ــاء
اس ـ ـ ــتش ـ ـ ــاريين لـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن
وبش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ــل للموظفين لبي ــان أهمي ــة
وتكوين الفريق لدى المسؤولين بما
.5
م ـخــتص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيــن الموظفين.
مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــر الـ ـعـ ـمـ ـ ــل الـ ـف ــرق ــي ف ــي
يحقق الفعالية المرجوة.
وم ـ ـ ـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ـ ـ ــري
ت ـ ـ ـح ـ ـ ـق ـ ـ ـيـ ـ ــق األهـ ـ ــداف
الحقاً.
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوائ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر تـعـزيــز أهـمـيـ ـ ــة
بفعالية.
ورؤس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء العمـ ـ ــل الفرقي
لدى المســؤولين
األقسام.
والمرؤوسين في
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التوصية

م.

اإلجراءات

المسؤول

المطلوبة

عن التنفيذ

اإلطار

الزمني

الموارد واإلمكانيات
المطلوبــــــــــــــــــــــة

البلـ ـ ــديـ ـ ــات من

خـ ــالل ب ـ ـ ارمـ ــج

تدريب مناسبة.

اإلدارة العليـ ـ ــا
ل ـ ـل ـ ـب ـ ـلـ ـ ــديـ ـ ــات

بالتنس ـ ـ ــيق مع
وضـ ـ ـ ــع سـ ـ ـ ــياسـ ـ ـ ــات عمل إجرائية

.6

واضحة في البلديات.

و ازرة الـ ـحـ ـك ــم
الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـل ـ ـ ــي

واسـ ـ ــتشـ ـ ــاريين

م ـخــتص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيــن

وم ـ ـ ـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ـ ـ ــري
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوائ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
ورؤس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء

األقسام.

اطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالع

ت ــوفـ ـي ــر الـ ـمـ ـيـ ـ ازنـ ـيـ ـ ــات

الموظفين على

الالزمة.

ال ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـوان ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــن

والتشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريع ـ ــات

ت ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـئـ ـ ـ ــة األج ـ ـ ـ ـواء

ذات الـ ـع ــالقـ ـ ــة مـ ـ ـ ـ ـ ــن اآلن التنظيمية.
ب ـ ـ ـم ـ ـ ـهـ ـ ــام ـ ـ ـهـ ـ ــم
وبش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ــل
عق ــد ورشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات عم ــل
الوظيفية.
مستمر.
تخصصية.
االس ـ ـ ـ ـ ـ ــتعـ ـ ــانـ ـ ــة
بـ ـ ـخـ ـ ـبـ ـ ـراء ف ـ ــي

مجــال التخطيط

اإلداري.

تــوفـيــر كـوادر مـهـنـيـ ـ ــة

وادارية من داخل وخارج

اإلدارة العليـ ـ ــا ورش ـ ـ ـ ـ ــات عمل

البل ــدي ــة مؤهل ــة لعملي ــة

ل ـ ـل ـ ـب ـ ـلـ ـ ــديـ ـ ــات ودورات تدريبية

التدريب.

بالتنس ـ ـ ــيق مع لكــافــة العــاملين
تعزيز مفهوم االهتم ـ ــام بخ ـ ــدم ـ ــة

المجتمع المحلي لدى العاملين في

 .7البلديات.

و ازرة الـ ـحـ ـك ــم في البلـ ـ ــديـ ـ ــات من  3إلى  6تــوف ـيــر الــوقـ ـ ــت الــالزم
الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـل ـ ـ ــي لتهيئ ـ ــة المن ـ ــاخ شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ــور ،للعاملين حتى يتس ـ ـ ـ ـ ــنى
واسـ ـ ــتشـ ـ ــاريين التنظيمي بمـ ـ ــا
م ـخــتص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيــن

وم ـ ـ ـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ـ ـ ــري
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوائ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر

ورؤس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء

األقسام.

وبش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ــل

لهم االس ـ ـ ـ ـ ـ ــتفـ ـ ــادة من

يـ ــؤه ـ ـل ـ ـهـ ــم فـ ــي مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــر التدريب.
اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـقـ ـ ـبـ ـ ــال الحقاً.
توفير ميزانية مناسـ ـ ـ ـ ـ ــبة
وم ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــام ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــة
لـتـجـهـيــز الــورش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
الـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـه ـ ـ ــور

بمهنية عالية.
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واطالق عملية التدريب.

خامساً :الدراسات المقترحة:
 .1تطبيق دراسة بعنوان" :أثر القيادة الخادمة على فعالية فرق العمل في و ازرة الحكم المحلي".

 .2تطبيق دراسة بعنوان" :أثر القيادة الخادمة على فعالية فرق العمل في البلديات الكبرى
بالمحافظات الشمالية (الضفة الغربية)".

 .3دراسة بعنوان" :سبل تعزيز خصائص القيادة الخادمة في البلديات بالمحافظات الجنوبية
والشمالية".

وزرة األشغال
 .4دراسة بعنوان" :العالقة بين خصائص القيادة الخادمة وفعالية فرق العمل في ا
العامة واإلسكان بغزة".

 .5دراسة بعنوان" :أثر ممارسة القيادة الخادمة على فعالية فرق العمل وسلوك المواطنة
التنظيمية – دراسة تطبيقية على المسؤولين والمرؤوسين في البلديات الفلسطينية".

 .6تطوير مدونة أخالقية للقيادة الخادمة في بلديات محافظات غزة.
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المراجع
أوالً :المراجع العربية
ثانياً :المراجع األجنبية
ثال ًثا :مواقع اإل نترنت

أوالً :المراجع العربية:
 القرآن الكريم.

 إبراهيم ،نور خليل ( .)2014دور المنظمة المتعلمة في تطبيق سلوكيات فرق العمل-

دراسة استطالعية في مصرف الرشيد .مجلة العلوم االقتصادية واإلدارية -جامعة بغداد،

.180-146

 أبو النصر ،مدحت محمد ( .)2012فرق العمل الناجحة ،البناء والنمو واإلدارة إلنجاز
المهام بشكل أفضل وأسهل ،ط .1القاهرة :المجموعة العربية للتدريب وللنشر.

 أبو النصر ،مدحت محمد ( .)2012قادة المستقبل :القيادة المتميزة الجديدة ،ط .4القاهرة:
المجموعة العربية للتدريب والنشر.

 أبو جربوع ،يوسف ( .)2014واقع بناء فرق العمل ودورها في تنمية اإلبداع اإلداري من

وجهة نظر العاملين في و ازرة االقتصاد الوطني المحافظات الجنوبية ،رسالة ماجستير غير

منشورة ،أكايمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا ،غزة.

 أبوفريا ،زياد أحمد ( .)2013العوامل المؤثرة في اإلنفاق على المشاريع التطويرية في
بلديات قطاع غزة (حالة عملية بلدية بيت الهيا) ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة

اإلسالمية ،غزة.

 أحمد ،خالد محمد ( .)2007عالقة فرق اإلدارة الذاتية بكل من األداء والرضا الوظيفي:

بالتطبيق على هيئة تنظيم سوق العمل بمملكة البحرين .رسالة ماجستير غير منشورة،

جامعة عين شمس ،القاهرة.

 أحمد ،شاكر محمد ( .)2008إدارة فرق العمل في التعليم من بعد .التعليم من بعد في
الوطن العربي .مجلة جامعة قناة السويس ،العدد.16

 أحمد ،محمد علي ( .)2011إدارة وبناء فرق العمل .مجلة المال واالقتصاد،)66(1 ،
.29-32

 أدير ،جون ( .)2011قيادة محمد ،ط( .2المترجمون ،رامي كالوي) دبي :دار اليربوع
للنشر.

 آرمسترونج ،ميشيل ( .)2001إذا كنت مدي ارً ناجحاً كيف تكون أكثر نجاحا ،ط .1عمان:
مكتبة جرير للترجمة والنشر والتوزيع.

 أفندي ،عطية حسين ( .)2003تمكين العاملين :مدخل للتحسين والتطوير المستمر .ط،1
القاهرة :المنظمة العربية للتنمية اإلدارية.
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 البدراني ،إيمان عبد محمد أحمد ( .)2015عالقة التمكين اإلداري بفرق العمل وأثره في
تحقيق خفة الحركة االستراتيجية ،دراسة ميدانية على عدد من مستشفيات محافظة إربيل.

مجلة جامعة األنبار للعلوم االقتصادية واإلدارية.187-161 ،

 بدوي ،شيرين شريف ( .)2009تأثير فرق العمل متعددة الوظائف على الفعالية التنظيمية:

دراسة تطبيقية على شركات إنتاج الدواء .رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة عين شمس،

القاهرة.

 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ( .)2016تقييم قدرات هيئات الحكم المحلي في قطاع غزة.
غزة  -فلسطين.UNDP :

 بيل ،آرثر ( .)2003مرشد األذكياء الكامل  :بناء فريق العمل ،ط( .1تب توب لخدمات
التعريب والترجمة ،المترجمون) القاهرة :دار الفاروق الحديثة للطباعة والنشر.

 توفيق ،عبد الرحمن ( .)2008بناء وتحفيز فرق العمل ،ط .2القاهرة :مركز الخبرات
المهنية لإلدارة  -بميك.

 الجرجاوي ،زياد علي ( .)2010القاعدة المنهجية التربوية لبناء االستبيان ،ط .2غزة:
مطبعة أبناء الجراح.

 جعلوك ،محمد علي ( .)1999كيف يبني المدير الفعال ،فريق العمل الفعال ،ط .1بيروت:
دار الراتب الجامعية .

 الجناحي ،طارق ( .)2013مهارات إدارة فرق العمل :ندوة فرق العمل المتميزة ،كيف نعمل

معاً؟ برنامج دبي لألداء الحكومي المتميز ،المجلس التنفيذي ،حكومة دبي.

 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ( .)2015كتاب محافظات قطاع غزة اإلحصائي
السنوي.

 حجاج ،خليل ( .)2014العالقة بين نمط القيادة الخادمة والنية للبقاء في العمل بين
العاملين في بلدية غزة .المجلة الدولية للتجارة والعلوم االجتماعية.95-101 ،)7(5،

 حريم ،حسين ( .)2004السلوك التنظيمي سلوك األفراد و الجماعات في منظمات
األعمال ،ط .1عمان :دار الحامد للنشر والتوزيع.

 حريم ،حسين ( .)2010مبادئ اإلدارة الحديثة،النظريات –العمليات اإلدارية – وظائف
المنظمة ،ط .2عمان :دار الحامد للنشر والتوزيع.

 حسين ،عبد الغني ( .)2007دور فرق العمل في تطبيق اقتصاديات التنمية ،المؤتمر
العربي السنوي الخامس في اإلدارة.
 حمدان ،أحمد ( .)2012فرق العمل ،ط .1عمان :دار أسامة للنشر والتوزيع.
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 حمدان ،عيضة ( .)2007معوقات فرق العمل في المنظمات العامة  -دراسة ميدانية على
الخطوط الجوية العربية السعودية في محافظة جدة .جامعة الملك عبد العزيز.

 حميد ،أحمد صالح ( .)2016دور ممارسة أسلوب إدارة فرق العمل في تحسين مستوى

األداء واتخاذ الق اررات بو ازرة الداخلية واألمن الوطني -الشق المدني ،رسالة ماجستير غير

منشورة ،أكاديمية االرة والسياسة للدراسات العليا ،غزة.

 الحوامدة ،نضال صالح ،والعضايلة ،زياد عطا هللا ( .)2012أثر سمات فرق العمل في
فعالية الو ازرات .مؤتة للبحوث والدراسات ،سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية،)2(27 ،

.208-151

 الخوالدة ،باسم عيسى ،والخرابشة ،رياض عبدهللا ( .)2013التفكير الغبداعي واثره في

فاعلية فرق العمل :دراسة تطبيقية على شركات االتصاالت الخلوية في المملكة األردنية

الهاشمية .دراسات  -العلوم اإلدارية.492-511 ،)2(40 ،

 دره ،عمر محمد ( .)2015دور الذكاء العاطفي في تحسين فاعلية فرق العمل :دراسة
ميدانية على القطاع المصرفي األردني .المجلة األردنية في إدارة األعمال،)4(11 ،

.839-817

 دودين ،أحمد يوسف ( .)2014إدارة التغيير والتطوير التنظيمي ،ط .2عمان :دار
اليازوري العلمية للنشر والتوزيع.

 ديوان الفتوى والتشريع ،مجلة الوقائع الفلسطينية ،العدد األول 20( .نوفمبر .)1994 ,قرار
بشأن استمرار العمل بالقوانين واألنظمة واألوامر التي كانت سارية المفعول قبل تاريخ

 1967/6/5في األراضي الفلسطينية حتى يتم توحيدها رقم ( )1لسنة  .1994الوقائع

الفلسطينية (.)1
/newspaper
 ديوان الفتوى والتشريع ،مجلة الوقائع الفلسطينية ،العدد السادس عشر 16( .ديسمبر,
تم

االسترداد

من

http://www.moj.gov.ps/official-

 .)1996قانون بشأن انتخاب مجالس الهيئات المحلية الفلسطينية رقم ( )5لسنة .1996

الوقائع الفلسطينية ( .)16تم االسترداد من http://www.moj.gov.ps/official-
newspaper/1997/16-1.htm
 ديوان الفتوى والتشريع ،مجلة الوقائع الفلسطينية ،العدد العشرون 12( .أكتوبر.)1997 ,
قانون بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية رقم ( )1لسنة  .1997الوقائع الفلسطينية(.)20

تم االسترداد من http://www.moj.gov.ps/official-newspaper/1997/20-
1.htm
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 ربيع ،أسامة أمين ( .)2007التحليل اإلحصائي باستخدام برنامج  ،SPSSط .2القاهرة:
مكتبة األنجلو المصرية.

 الرحبي ،عصام ( .)2005بناء فرق العمل في قطاع الكهرباء السعودي .رسالة دكتوراة
غير منشورة ،جامعة الخرطوم ،الخرطوم.

 رشيد ،صالح ،ومطر ،ليث ( .)2014سلوكيات المواطنة التنظيمية في ظل نظرية القيادة

الخادمة -دراسة استطالعية في عينة من كليات جامعة القادسية .مجلة العلوم االقتصادية
واإلدارية.109-83 ،

 رومانسكي ،مايكل (خريف .)2010 ,القائد الجيد هو في المقاماألول خادم جيد( .ترجمة

عاطف شفيق محمد ،المحرر) تواصل ،العدد الحادي عشر .12-1 ،تاريخ االسترداد 8

أكتوبر ،2016 ,من http://www.qu.edu.qa

 السامرائي ،مهدي ( .)2007إدارة الجودة الشاملة في القطاعين اإلنتاجي والخدمي ،ط.1
عمان :دار جرير.

 السديري ،أحمد محمد ( .)2010آراء العاملين في القطاع الخاص في سلطنة عمان عن
مهارات مدرائهم في قيادة فرق العمل ،رسالة ماجستير غير منشورة ،األكاديمية العربية
البريطانية للتعليم العالي.

 السعودي ،موسى أحمد ( .)2013أثر تمكين فرق العمل في تعزيز أدائها بالمستشفيات
األردنية ،دراسة حالة :مستشفى اإلسراء .المجلة األردنية في إدارة األعمال60- ،)1(9 ،

.79

 السويدان ،طارق محمد ،والعدلوني ،محمد أكرم ( .)2005القيادة في القرن الحادي
والعشرين ،ط .1الرياض :قرطبة للنشر والتوزيع.

 السويدان ،طارق محمد ،وباشراحيل ،فيصل عمر ( .)2003صناعة القائد ،ط .2الرياض:
مكتبة جرير.

 سيفر ،مات ( .)2008المرجع العالمي إلدارة الجودة ،ط( .3خالد العامري ،المترجمون)
القاهرة :دار الفاروق لالستثمارات الثقافية.

 سيهام ،شباب ( .)2012إشكالية تسيير الموارد المالية للبلديات الجزائرية ،دراسة تطبيقية:
حالة بلدية معسكر .جامعة أبي بكر بلقايد.

 شبيب ،مجد ( .)2009دور فرق العمل في إدارة األزمات :دراسة مقارنة في قطاع
المستشفيات ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة دمشق ،دمشق.
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 شعالن ،حميدة كريم ( .)2015ترشيد تكاليف جودة الخدمات الصحية من خالل تبني

اسلوب العمل الفرقي دراسة تطبيقية في مدينة الصدر الطبية .مجلة الغري للعلوم

االقتصادية واإلدارية.256-233 ،

 الشلبي ،فراس سليمان ( .)2013التفكير اإلبداعي وأثره في فاعلية فرق العمل :دراسة

تطبيقية على شركات االتصاالت الخلوية في المملكة األردنية الهاشمية .دراسات -العلوم

اإلدارية.492-511 ،)2(40 ،

 صباح ،ريم سهيل ( .)2013معوقات تطبيق الخطط االستراتيجية في بلديات قطاع غزة

من وجهة نظر اإلدارة العليا واإلدارات التنفيذية بها ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة

اإلسالمية ،غزة.

 صبري ،شادي ،والحاج ،نضال ( .)2006دليل الموازنات للهيئات المحلية .فلسطين:
االتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية.

 الطراونة ،تحسين أحمد ( .)2012الفلسفة األخالقية وعلم القيادة وتطبيقاتها في قيادة فرق

العمل األمنية ،ط .1الرياض :جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،مركز الدراسات
والبحوث.

 طشطوش ،هايل ( .)2008أساسيات في القيادة واإلدارة ،النموذج اإلسالمي في القيادة
واإلدارة .إربد :دار الكندي.

 عادل ،فريد جميل وحداد ،سعد رشيد ( .)2001واقع فرق العمل في منظمات األعمال

األردنية  :دراسة ميدانية من منظور المديرين المعنيين .مجلة أبحاث اليرموك ،سلسلة

العلوم اإلنسانية واالجتماعية.337-371 ،)2(17 ،

 عبد الجواد ،محمد أحمد ( .)2000كيف تفهم وتدير فريق عملك؟ ،ط .1القاهرة :دار
األندلس الجديدة للنشر والتوزيع.

 عبد الرحمن ،نسرين محمود ( .)2005تاثير فرق العمل على سلوك المواطنة التنظيمية

دراسة مقارنة على قطاع المستشفيات ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة عين شمس،

القاهرة.

 عبد الرحيم ،محمد ( .)2012فرق العمل والتحول من الفرعونية إلى المؤسساتية .مجلة
الشرطة.48-49 ،)111(1 ،

 عبد العاطي ،صالح محمد ( .)2005الحكم المحلي والهيئات المحلية في فلسطين ،مركز
الميزان لحقوق اإلنسان ،غزة.60-1 ،

 عبد الفتاح ،محمد زين الدين ،وأبوسيف ،محمود سيد علي ( .)2016دور القيادة الخادمة
في تحقيق التماثل مع الهوية التنظيمية بمدارس التعليم قبل الجامعي بمصر من وجهة
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نظر المعلمين .مجلة العلوم التربوية ،كلية التربية للدراسات العليا ،جامعة القاهرة.38-1 ،
تم االسترداد من / https://www.academia.edu

 عبد الوهاب ،محمد ( 22سبتمبر .)2011 ,القيادة الخادمة في المنظمات الحكومية بعد

ثورة  25يناير :اختبار آثارها على سلوكيات األداء والحاالت النفسية اإليجابية .تم

االسترداد من جامعة كفر الشيخwww.ksf.edu.eg :

 عبدالغني ،أحمد عبده ( .)2007إدارة وبناء فرق العمل .ورقة عمل مقدمة للملتقى األول
للجودة في التعليم.18-1 ،

 عبده ،أم الخير ( .)2010فرق العمل وأثرها على اإلنتاجية في قطاع التعليم الجامعي
النسائي .جامعة الملك عبد العزيز بجدة.

 عبيدات ،عبدالرحمن ذوقان ،وعدس ،كايد عبدالحق ( .)2001البحث العلمي  -مفهومه
وأدواته وأساليبه ،ط .1عمان :دار الفكر للنشر و التوزيع.

 العدواني ،عبد الرحمن عبد الملك ( .)2003دور مراكز إمارة منطقة مكة المكرمة في
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موقع بلديـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة غـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـزة اإللكتروني ( 15مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـارس .)2017 ,تم االستـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرداد مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن
/https://www.gaza-city.org
موقع بلدي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة مدينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة خان يونس ( 15م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـارس .)2017 ,تم االست ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرداد مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن
/http://www.khanyounis.mun.ps
موقع بوابة مركز التكوين ودعم الالمركزية في تونس ( .)2017تاريخ االسترداد 2017 ,11 10

 موقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع صندوق تطويـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر واق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراض البلدي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـات ( 11نوفمبر.MDLF .)2017 ,
،2016

نوفمبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر,
11
االستـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرداد
تاريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـخ
http://www.mdlf.org.ps/Details.aspx?LangID=ar
 موقع لسان العرب اإللكتروني ( .)2016تاريخ االسترداد  25ديسمبر ،2016 ,من
http://www.lesanarab.com/kalima/%D9%81%D8%B1%D9%82
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م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن

المالحق

ملحق رقم ()1

مراسلة أ.د روبرت سي ال يدن
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ملحق رقم ()2

أسماء السادة المحكمون
م

مكان العمل

اسم المحكم/ة

.1

د .إبراهيم عابدين

جامعة القدس المفتوحة

.2

د .إسماعيل الف ار

جامعة القدس المفتوحة

.3

د .خالد دهليز

الجامعة اإلسالمية

.4

د .رامز بدير

جامعة األزهر

.5

د .سامي أبو الروس

الجامعة اإلسالمية

.6

د .سليمان الغلبان

جامعة القدس المفتوحة

.7

أ .د .سمير صافي

الجامعة اإلسالمية

.8

د .مروان األغا

جامعة األزهر

.9

د .نضال المصري

جامعة القدس المفتوحة

 .10د .وائل ثابت

جامعة األزهر

 .11أ.د .يوسف بحر

الجامعة اإلسالمية
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ملحق رقم ()3
جامع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة األزهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر -غزة

االستبانة

عم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادة الدراسـ ـ ـ ـ ـات الع ـلي ـ ـ ـ ـ ـا

كلية االقتصاد والعلـوم اإلداريـة
قس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم إدارة أعمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال

استبانة
أخي الكريم /أختي الكريمة
تحية طيبة وبعد
ّ

فإن هذه االستبانة التي بين أيديكم تهدف للتعرف على أثر القيادة اخلادمة على فعالية فرق

العمل يف مؤسستكم ،وذلك استكماالً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في إدارة

األعمال من جامعة األزهر بغزة.

حيث إن لتعاونكم الفعال من خالل تعبئة االستبانة عظيم األثر في الحصول على أفضل النتائج،

لذا أود إحاطة سيادتكم علماً بأن كل ما تدلون به من آراء أو بيانات ستكون موضع اهتمام الباحث،
ولن تستخدم لغير أغراض البحث العلمي في ظل سرية تامة.

راجياً التكرم باإلجابة على فقرات االستبانة بعد قراءتها بعناية ووضع عالمة أمام الفقرة التي تعبر

أكثر عن وجهة نظركم ،شاك اًر لكم تخصيصكم جزءاً من وقتكم الثمين إلتمام هذا األمر.
ولكم وافر االحترام

الباحث /سالمة محمد شراب
جوال رقم0599017345 :
Email: Salama.m.shurrab@gmail.com
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يرجى تعبئة البيانات التالية:
أوالً :البيانات الشخصية:
 -1اسم المؤسسة:
بلدية جباليا

( )

بلدية غزة

بلدية دير البلح

( )

بلدية خان يونس ( )

بلدية رفح

( )

 -2الجنس:

ذكر

( )

( )

أنثى

( )

 -3العمر:
أقل من  25سنة

( )

 -25أقل من  35سنة

( )

 -35أقل من  45سنة

( )

 45فأكبر

( )

 -4المؤهل العلمي:
دبلوم

( )

بكالوريوس

( )

ماجستير

( )

دكتوراة

( )

 -5المسمى الوظيفي:
موظف إداري أوفني

( )

رئيس شعبة

( )

رئيس قسم

 -6سنوات الخبرة:
أقل من  5سنوات

( )

من  5حتى أقل من ) ( 10

 -10أقل من  15سنة

( )

( )

 15فأكثر
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( )

ثانياً :محور القيادة الخادمة:
" اتجاه حديث في القيادة يعتمد على استخدام السلطة بنزاهة لتحقيق المصلحة العامة من خالل
االهتمام بالمرؤوسين ،والتصرف بأخالق ،واالهتمام بالتمكين ،والمعالجة العاطفية ،وتنمية المهارات

الفكرية ،والسعي الجاد لمساعدة المرؤوسين على التطور والنجاح في البلديات الكبرى بمحافظات

غزة".

غير

رقم الفقرة

فقرات قياس محور القيادة الخادمة:

موافق
بشدة

غير

موافق

محايد موافق

موافق
بشدة

المجال األول :االهتمام بالمرؤوسين:

"إعطاء األولوية من قبل المسؤولين المباشرين للموظفين العاملين في البلديات الكبرى بمحافظات غزة والتوقف
عن االهتمام بمصالحهم الشخصية".
1

يهتم مسؤولي المباشر بنجاح الموظفين أكثر من نجاحه.

2

يضع مسؤولي المباشر مصلحة الموظفين فوق مصلحته.

3

يضحي مسؤولي المباشر بمصالحه الشخصية لتلبية حاجات

4

يفعل مسؤولي المباشر ما بوسعه لتيسير وتسهيل مهامي
الوظيفية.

الموظفين.

المجال الثاني :التصرف بأخالق:

"صدق تعامل المسؤولين المباشرين مع الموظفين العاملين ببلديات محافظات غزة الكبرى".

5

يمتلك مسؤولي المباشر معايير أخالقية عالية.

6

يتمتع مسؤولي المباشر بصفة الصدق دائماً.

7

يلتزم مسؤولي المباشر بالمبادئ األخالقية ليحقق النجاح في
جميع الظروف.

8

يقدر مسؤولي المباشر الصدق أكثر من األمور المالية.

المجال الثالث :التمكين:
"تفويض جزء من الصالحيات والمسؤوليات للموظفين العاملين من قبل المسؤولين المباشرين في بلديات

محافظات غزة الكبرى".
9

يعطيني المسؤول المباشر تفويضاً باتخاذ الق اررات المهمة ذات

العالقة بمهامي الوظيفية.
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رقم الفقرة

غير

فقرات قياس محور القيادة الخادمة:

10

يشجعني المسؤول المباشر على القيام بق اررات العمل المهمة

موافق
بشدة

11

دون الرجوع إليه.
ي ِ
عطني المسؤول المباشر حرية التعامل مع المواقف الصعبة
ُ
بالطريقة المثلى من وجهة نظري.

12

اتخاذ قرار مهم في صميم عملي ال يستوجب مني الرجوع

غير
موافق

محايد موافق

موافق
بشدة

للمسؤول المباشر.
المجال الرابع :المعالجة العاطفية:

"رعاية كرامة الموظفين العاملين في بلديات محافظات غزة الكبرى من قبل مسؤوليهم المباشرين".
13

ألجأ إلى المسؤول المباشر إذا ما واجهتني مشكلة شخصية.

14

يهتم المسؤول المباشر على الصعيد الشخصي أن أكون في

15

يخصص المسؤول المباشر وقتاً للتحدث معي على المستوى

16

محبطا دون أن
يستطيع مسؤولي المباشر معرفة إذا ما كنت َ
يسألني مباشرة.

أحسن حال.
الشخصي.

المجال الخامس :المهارات الفكرية:

ٍ
لحدود دنيا من المعرفة في مجال عملهم ،ال تقل عن المعرفة الموجودة لدى
"امتالك المسؤولين المباشرين

الموظفين أنفسهم ،كي يسهل على المديرين توجيه موظفيهم بما يحقق أهداف البلديات الكبرى بمحافظات غزة".
17

يقوم المسؤول المباشر بإبالغي إذا ما كان هناك شيء يتعلق
بالعمل يسير بشكل خاطئ.

18

يمتلك المسؤول المباشر القدرة على التفكير بفعالية خالل

19

لدى المسؤول المباشر فهم تام لطبيعة عمل وأهداف البلدية.

20

يستطيع المسؤول المباشر حل مشكالت العمل بأفكار جديدة

المشكالت المعقدة.

أو إبداعية.
المجال السادس :مساعدة المرؤوسين على التطور والنجاح:

"االهتمام الحقيقي من قبل المسؤولين المباشرين بتطور المرؤوسين وتنميتهم وتوجيههم بإخالص في بلديات

محافظات غزة الكبرى".
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رقم الفقرة

غير

فقرات قياس محور القيادة الخادمة:

21

يجعل المسؤول المباشر التطور المهني للموظفين من

22

يهتم المسؤول المباشر بالتأكد من أن الموظفين قد حققوا

موافق
بشدة

غير
موافق

محايد موافق

موافق
بشدة

أولوياته.

أهدافهم الوظيفية.
23

الموظفين بخبرات عمل تمكنهم من
ُيزود المسؤول المباشر
َ
تطوير مهارات جديدة.

24

يرغب المسؤول المباشر في معرفة أهداف الموظفين المهنية.

المجال السابع :االهتمام بالمجتمع المحلي:
"مدى اهتمام المسؤول المباشر بالمجتمع المحلي".
25

يركز المسؤول المباشر على أهمية تحقيق المنفعة للمجتمع

26

يهتم المسؤول المباشر بمساعدة األفراد في المجتمع المحلي

المحلي.
دائم ًا.

27

يشارك المسؤول المباشر في أنشطة المجتمع المحلي.

28

يشجعنا المسؤول المباشر على التطوع في المجتمع المحلي.

فعالية فرق العمل:
ثالثاًّ :
تحقيق أهداف الفريق المعلنة والمحددة والقابلة للقياس والتحقيق والواقعية والموقوتة من خالل تنسيق

جهود ونشاطات وأهداف الفريق الواحد في البلديات الكبرى بمحافظات غزة ".
رقم

الفقرة
1
2
3

فعالية فرق العمل:
فقرات قياس محور ّ

غير

موافق
بشدة

أهداف وغايات البلدية مفهومة بشكل واضح
ويقبلها جميع أعضاء فريق العمل.
يشارك كل فرد في المناقشات الجماعية
ويستمع الجميع لرأيه ،وال حكم مطلق لألقلية.
يتم استشارة أعضاء فريق العمل فيما يتعلق
بالقضايا التي تخصهم.
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غير

موافق

محايد موافق

موافق
بشدة

رقم
الفقرة
4
5

فعالية فرق العمل:
فقرات قياس محور ّ

يتسم فريق العمل بالموضوعية والفعالية في
الوصول للق اررات.

يتم تعيين مهام واضحة ومقبولة لكل فرد في
فريق العمل عند إعداد خطة عمل الفريق.

تقوده ،وهناك أساليب ُمتفق عليها لحل
المشكالت.
يتسم التواصل بين األعضاء باالنفتاح

7

والمصداقية ،ويستمع األعضاء لبعضهم

البعض بشكل فاعل.

يتم التعامل بشكل علني مع القضايا الصعبة
8

أو المحرجة ،وال يتم غض الطرف عن
الخالفات.

9

يتسم أعضاء الفريق بالنزاهة والوضوح في
جميع معامالتهم.
يلتزم أعضاء الفريق بمواعيد تسليم األعمال

10

المنوطة بهم إضافة لحضور االجتماعات
وغيرها من أنشطة الفريق.
يقدم أعضاء فريق العمل المساعدة لبعضهم

11

البعض ،بما في ذلك عند وقوع خطأ من
أحدهم.
يشعر أعضاء فريق العمل أن بإمكانهم تجربة

12

أشياء جديدة وتحمل مخاطر الفشل ،ويشجعهم
العمل ضمن الفريق على المجازفة.

13

يتم أداء العمل ضمن الفريق في أجواء مريحة.
يتم تقاسم األدوار القيادية داخل الفريق بحيث

14

موافق
بشدة

لدى الفريق قواعد وطرق واجراءات واضحة
6

غير

ال تكون الهيمنة أو التحكم في اتخاذ الق اررات

بيد مجموعة من األفراد دون غيرهم.

209

غير
موافق

محايد موافق

موافق
بشدة

رقم
الفقرة
15
16

فعالية فرق العمل:
فقرات قياس محور ّ

موافق
بشدة

يقوم الفريق بتقييم سير العمل بشكل دوري
بهدف التحسين.

تُعَقد االجتماعات بشكل منتظم بتخطيط جيد
وفعال.
يتمتع الفريق بروح العمل الجماعي وبحس من

17

غير

المرح.
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غير
موافق

محايد موافق

موافق
بشدة

ملحق رقم ()4

رسالة تسهيل مهمة باحث
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ملحق رقم ()5
نتائج تحليل الدراسة االستطالعية
غير
موافق
بشدة

االنحراف
المعياري

الوزن
النسبي
%

الترتيب

10

7

12

3

1.16

58.8

6

11

12

2

0.97

57

8

13

4

1.06

54.8

13

9

3

0.87

44.4

18

م.

فعالية فرق العمل في
ّ
المؤسسة

1

أهــداف فرق العمــل داخــل
المؤسسة واضحة.

3

2

يتميز جو فرق العمـ ـ ــل
بالمرونة.

1

9

3

أدوار أعضاء فرق العمل
واضحة ومعلومة.

0

12

6

4

يتم توفير ك ـ ــاف ـ ــة الموارد
التي يحتاجها الفريق.

0

7

10

5

تعمـ ـ ــل فرق العمـ ـ ــل في
المؤسـ ـ ـ ـس ـ ـ ــة وفق رس ـ ـ ــالة
واضحة ومحددة.

2

6

يـ ــدرك جميع أعض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء
الفريق م جـ ــال رسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ــة
الفريق وحدودها.

0

7

يحدد أعضاء فريق العمل
بشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـكـ ـ ــل دقيق المهـ ـ ــام
ال ـ ـمـ ـ ـطـ ـ ـل ـ ــوبـ ـ ــة إلن ـ ـجـ ـ ــاز
األهداف.

1

8

يعتم ـ ــد أعض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء فريق
العمل على بعض ـ ـ ـ ــهم في
حل المش ـ ـ ـ ــكالت وتطوير
وسائل لبلوغ األهداف.

1

9

10

غير
موافق
موافق محايد
موافق
بشدة

8

7

6

10

7

17

8

11

11

9

14

8

7

2

6

5

1.21

0.82

1.06

1.09

52.4

56.4

49.6

56.4

15

11

16

10

يق ـ ــدم أعضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاء الفريق
المس ـ ـ ـ ــاندة لبعض ـ ـ ـ ــهم من
أجل إنجاز األهداف.

0

13

8

10

4

1.06

57

9

يعمـ ــل جميع أعض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء
الفريق بحماسـ ـ ــة من أجل
إنجاز األهداف.

1

12

13

7

2

1.63

61.6

3

يمتلك أعضاء الفريق
 11رغبة في تحمل المسؤولية
لتفعيل أداء الفريق.

0

10

9
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13

3

0.98

54.8

12

م.

فعالية فرق العمل في
ّ
المؤسسة

غير
موافق
موافق محايد
موافق
بشدة

غير
موافق
بشدة

االنحراف
المعياري

الوزن
النسبي
%

الترتيب

تتوحد جميع جهود فريق
حل
نحو
 12العمل
المشكالت.

0

11

16

6

2

0.85

60.4

4

يقوم أعضاء فريق العمل
بمعالجة المشكالت في
وقتها.

1

6

17

10

1

0.83

57.6

7

13

غالبا ما يظهر أعضاء
 14فريق العمل التزاما بقواعد
العمل.

1

11

13

10

0

0.85

61.6

2

يظهر فريق العمل مستوى
 15عاليا من التعاون مع
اإلدارة العليا.

2

12

13

7

1

0.93

64

1

16

غالبا ما يقدم فريق العمل
حلوال تقلل من الهدر
وتحسن من مستوى
اإلنتاجية.

1

10

13

9

2

0.95

59.4

5

17

يتم حل النزاعات بين
أعضاء الفريق بطريقة
سلمية.

0

11

10

6

8

1.15

53.6

14

18

الق اررات الصادرة عن
اجتماعات فريق العمل
غالبا ما يتم تطبيقها.

0

5

9

11

لفعالية فرق العمل
الوزن النسبي ّ

213

10

1.03

45

17

%55.8

