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Abstract
The study sought to determine the impact of the characteristics of the server leadership
on organizational citizenship behaviours by trusting the commander as an intermediary variable-a field study of the nursing staff of the government hospitals in the Gaza Strip, the researcher
used a random stratified sample, the researcher used the descriptive analytical approach, and
used The researcher's resolution as a study tool for data collection, the researcher used a sample
of the nursing body and had a size (326) Nurses from a study community that included (2169) a
single recovery rate (97.2%), and the study showed many results, most importantly: there is a
high degree of approval from the sample About the characteristics of the server leadership and
came with relative weight (71.4%), and the results of a study also indicated that there was a high
degree of approval from the sample about confidence in the commander, which came with
relative weight (75.4%), and the results of the study indicated a high degree of approval of the
nurses ' practice of organizational citizenship behaviour in Government hospitals were relatively
overweight (76.9%), and the results of the study showed that there was no direct impact between
the dimensions of the driver's characteristics, the trust of the leader and the organizational
citizenship behaviors.
The study concludes with a set of recommendations, the most important of which are: to
develop training programmes and workshops for both hospital managers and nurses in order to
develop their performance and leadership skills and develop their knowledge, and also to
empower subordinates by raising the confidence of subordinates in the abilities of their
superiors, It also works to develop and continually develop the concept of organizational
citizenship behaviors among nurses through the development of social relationships that bind
employees together.
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الفرل األول
اإلشار العام لمجراسة
السقجمة7
أوالا :الجراسة االستصالعية.
ثانيا :مذكمة الجراسة ونسػذج الجراسة.
ثالث ا :متغيخات الجراسة.
رابع ا :فخضيات الجراسة.
خامدا :أىجاف الجراسة.
سادسا :أىسية الجراســــة.
سابع ا :مرصمحات الجراسة.

1

السقجمة:
يسكغ القػؿ إنو ما مغ مجسػعو بذخية ال يػجج بضشيا قائج يجيخ أمػرىا ويستمظ زماـ السبادرة فضيا،

فالقضادة كمسة تتجاوؿ قجيساً وحجيثاً ولكشيا اشتيخت قجيساً وارتبصت بالحخوب والسعارؾ حضث كانت االنترارات

في الحخوب سبباً رئضداً في إضيار مػاصفات القائج وشخرضتو ،ولكغ ثبت بسا ال يجع مجاالً لمذظ أف أفزل
قضادة شيجىا التاريخ ولغ يذيج ليا مثضل ىي قضادة الخسػؿ ملسو هيلع هللا ىلص ،حضث جسع فضيا القػة العدكخية والجػانب
اإلندانضة والتخبػية7

وقج تختمف الرفات السصمػبة في القادة بعس الذيء ولكغ البحث والتحمضل لمقادة السؤثخوف قج حجد

العجيج مغ الخرائز العامة التي يتحمى بيا القادة األكفاء ومغ ىحه الرفات= الخرائز الذخرضة

(االستقامة – التػاضع – الخجمة) ،والخرائز السػجو نحػ اآلخخيغ (الخؤية – وضع األىجاؼ – القضادة)،
والخرائز السػجو نحػ السياـ (الخؤية – وضع األىجاؼ – القضادة) ،الخرائز السػجو نحػ العسمضات

(الشسحجة – بشاء الفخيق – السذاركة في صشع

القخار)(page and Wong:2003)7

إف القضادة بكل أشكاليا تدعى تحدضغ أداء السخؤوسضغ ،وىشاؾ العجيج مغ الشطخيات التي حطضت

بكثضخ مغ االىتساـ في ىحا السجاؿ الشطخية القضادية اإلندانضة األخبلقضة التي تيجؼ رعاية السخؤوسضغ وخجمتيع
واالىتساـ بذأنيع ووضع مرالحيع في السقاـ األوؿ وىحه الشطخية سسضت بشطخية (القضادة الخادمة) فقج أوضح

 )2000،p.10( Greenleafصاحب ىحه الشطخية أف القادة الخجـ يقػمػا بتقجيع الخجمات السجانضة حتى
يكتدبػا ثقة السخؤوسضغ والسجتسعات7

وأشار  (2002, p. 10) purkey&siegelأثخيغ ميسضغ في تعخيف جخيشمضف لمقضادة الخادمة= إف

القضادة مغ غضخ خجمة تربح أقل أىسضة واكثخ أنانضة بجالً مغ أف يكػف تخكضدىا عمى خجمة السجتسع أوالً ،وإف
القضادة تتصمب تفعضميا وتػجضيا بحضث إف اىع متصمب لمقادة ىػ دعػة اآلخخيغ لمخجمة ثانضاً7

وأشار  (2002, p. 151) Greenleafدقة أفعاؿ القائج الخادـ وكضف يتع مبلحطتيا مغ قبل

اآلخخيغ فقاؿ= ىع ال يخوف أفعاؿ القضادة الخادمة كسا تخاىا أنت ،وىحا قج يكػف السفتاح األساسي إلى أف
القضادة الخادمة الفعالة تكػف دقضقة بحضث أف كل شخز يدتصضع مبلحطة الشتائج مغ غضخ أف يخػ األسباب7

ولقج أختار القادة الخجـ العسل بالخفاء مغ خمف الكػالضذ لسػاجية التحجيات وحل السذكبلت وتجاوز

صعػبات فيع ال تشاسبيع الرػرة الشسصضة والتقمضجية لمقائج الجخؼء وىع ال يخيجوف ذلظ وما يخيجونو فقط ىػ
عسل الذيء الرائب لسشطساتيع وزمبلئيع 7(2003, p. 70) Fullan
إف سمػؾ السػاششة التشطضسضة يعتبخ مغ أىع السفاىضع اإلدارية التي أنتجيا الفكخ اإلدارؼ السعاصخ

مؤخ اًخ وأستحػذ عمى اىتساـ الباحثضغ خاصة في الغخب حضث أنو يعدز بذكل أو بآخخ مغ األداء والفعالضة
التشطضسضة بالسؤسدات السعاصخة ويسكشيا مغ التكضف والبشاء لسجة أشػؿ (معسخؼ وبغ زاىي ،2167 ،ص ص

7)87-76

2

إف السػارد البذخية كػاحجة مغ أصػؿ السشطسة والتي تعتبخ مغ أىع السضدة التشافدضة ومغ أنجر السػارد
في االقتراد القائع عمى السعخفة الضػـ 7بدبب تأثضخىا الكبضخ عمى كفاءة السشطسة وفعالضتيا ،ومغ ىحه الحقضقة
تجج أف السشطسات تحاوؿ أف تدتقصب أفزل وأكفأ السػارد البذخية ومغ أىع الدسات القضسة لمسػارد البذخية

التي جحبت الكثضخ مغ االىتساـ ىي سمػكضات السػاششة التشطضسضة )7(Maleki.et.al.2012.p67
وإف االىتساـ بجراسة سمػؾ السػاششة التشط ضسضة والعػامل السؤثخة فضو لضذ ولضج الفخاغ بل ىػ ناتج عغ

أىسضة ىحا الدمػؾ وتأثضخه في العجيج مغ الجػانب التي تؤدؼ في الشياية تحدضغ األداء الفخدؼ والسؤسدي

وتشسضة األبجاع واالبتكار وتعديد بقاء السشطسة وقجرتيا عمى السشافدة وحسايتيا مغ األخصار (محارمة،211;،

ص 7)6<8

لحا أصبح سمػؾ الجور اإلضافي (التصػعي) والحؼ أشمق عمضة الباحثػف فضسا بعج مرصمح سمػؾ

السػاششة التشطضسضة مصمب الكثضخ مغ السشطسات بدبب أثاره اإليجابضة والتي مشيا= تحدضغ أداء السشطسة وزيادة

فعالضتيا وكفاءتيا وتقمضل مدتػػ التدخب الػضضفي ورفح الخوح السعشػية لمعاممضغ7

)(Tasi.et.al,2014.pp.397-417

سمػكضات السػاششة التشطضسضة ىي نػع مغ سمػكضات العسل والتي تعخؼ بأنيا سمػكضات فخدية تعػد

بالفائجة عمى السشطسة ولكشيا غضخ مرخح أو معتخؼ بيا مباشخة مغ قبل الشطاـ السؤسدي ولكغ الجراسات

تذضخ أف ليا األثخ الكبضخ في تحقضق أىجاؼ السشطسة ونجاحيا)7 (Yaghoubi,etal.2013,p3168

ونط اًخ لحجاثة مػضػع خرائز القضادة الخادمة وعجـ تػفخ الكثضخ مغ السعمػمات وألىسضة ذلظ

السػضػع عمى السؤسدات فقج سعى الباحث معخفة أثخ خرائز القضادة الخادمة والثقة بالقائج عمى سمػكضات

السػاششة التشطضسضة 7حضث إنو مغ خبلؿ الجراسة سػؼ يتع تحدضغ سمػكضات السػاششة لجػ السسخضضغ

العاممضغ داخل السدتذفضات مغ خبلؿ خرائز القضادة الخادمة والثقة بالقائج7

أوالا :الجراسة االستصالعية
أجخػ الباحث دراسة استصبلعضة حػؿ سمػكضات السػاششة التشطضسضة في السدتذفضات الحكػمضة بقصاع
غدة حضث وزع الباحث ( )35استبانة عمى السسخضضغ العاممضغ في السدتذفضات الحكػمضة لقضاس سمػكضات

السػاششة التشطضسضة في السدتذفضات ،وكاف السدتخد مشيا ( 7)35احتػت االستبانة عمى عجد ( )21فقخة7
ججول رقع ( )1,1يػضح عجد استبانات الجراسة االستصالعية السػزعة والسدتخدة
م

السدتذفى

االستبانات السخسمة

االستبانات السدتخدة

1

مدتذفى الذفاء

15

15

2

مدتذفى ناصخ

10

10

3

مدتذفى غدة األوروبي

10

10

السجسػع

35

35

3

 نتائج الجراسة االستصالعية:ججول رقع ( )2,1يػضح أسئمة ونتائج الجراسة االستصالعية لبيان سمػكيات السػاششة التشطيسية
#

سمػكيات السػاششة التشطيسية

1

أساعج زمالئي عمى القيام بأعساليع

2

أستجيب لتػجيات رؤسائي في العسل دون

مػافق

مػافق

غيخ مػافق
بذجة

االنحخاف

الػزن

0

0.48

93.1%

0

0.68

87.4%

غيخ

مػافق

محايج

23

12

0

0

17

14

4

0

بذجة

السعياري

الشدبي %

تخدد
أقػم بسداعجة وارشاد السخاجعيغ ليحرمػا

3

6

23

3

0

0.74

65.1%

أقػم بعسل زمالئي في حالة غيابيع

2

6

21

6

0

0.75

62.2%

أقػم بسداعجة السػضفيغ الججد حتى إذا لع

1

3

24

7

0

0.63

58.8%

أحتخم حقػق اآلخخيغ في العسل

14

18

2

1

0

0.71

85.7%

أحخص عمى اتخاذ التجابيخ الػقائية لمسذاكل

0

4

25

6

0

0.53

58.8%

8

أنتبو لؤل ثخ الحى يتخكو سمػكي في اآلخخيغ

2

4

25

4

0

0.67

62.2%

9

أتجشب إثارة السذاكل في العسل

14

16

4

1

0

0.77

84.5%

أقػم بسداعجة زمالئي دون تخدد ولػ تصمب

0

0

27

7

1

0.50

54.8%

0

4

24

7

0

0.56

58.2%

أستغل وقت العسل بأداء واجبات العسل

6

25

4

0

0

0.53

81.1%

أىتع لدسعة السدتذفى وأدافع عشيا في حال

16

15

3

1

0

0.75

86.2%

3
4
5
6
7

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

عمى خجمة متسيدة

يصمب مغ ذلظ

قبل حجوثيا

أقػم بالسيام اإلضافية دون تحمخ
ذلظ وقتا إضافيا

انتقادىا
أتابع دائسا اإلعالنات والتعاميع الجاخمية

0

3

15

8

9

0.96

46.8%

أحخص عمى حزػر المقاءات واالجتساعات

0

0

13

17

5

0.68

44.5%

الغيخ رسسية والتي تعقجىا السدتذفى
أحتخم أنطسة وتعميسات السدتذفى حتى عشجما

5

21

6

2

1

0.87

75.4%

أىتع بسدتقبل السدتذفى

10

15

3

5

2

1.19

74.8%

أقجم اقتخاحات لتحديغ وتصػيخ عسل

0

0

12

14

9

0.78

41.7%

أعسل ساعات أكثخ مغ الجوام الخسسي ألنياء

2

0

12

14

7

0.99

46.2%

أساىع في حل مذاكل العسل

0

0

9

11

15

0.82

36.5%

ال يػجج مخاقب

السدتذفى

عسمي دون ان يصمب مشي ذلظ

65.2%

الػسط الحدابي الكمي
4

أضيخت نتائج الجراسة االستصالعية:
 -إف سمػكضات السػاششة التشطضسضة في عضشة الجراسة االستصبلعضة كانت بجرجة متػسصة ،وشسل السجتسع

أكبخ السدتذفضات الحكػمضة في قصاع غدة وبمغ الػزف الشدبي لدمػكضات السػاششة التشطضسضة ()65.2%

 -إف أضعف الفقخات كانت الفقخة ( )20والتي تشز عمى (أساىع في حل مذاكل العسل) بػزف ندبي

(7)36.5%

 -إف أقػػ الفقخات كانت الفقخة ( ،)1والتي تشز عمى (أساعج زمبلئي عمى القضاـ بأعساليع) بػزف ندبي

(7)93.1%

ويتزح مغ الجراسة االستصبلعضة أف ىشاؾ ضعف في سمػؾ السػاششة التشطضسضة داخل السدتذفضات

الحكػمضة في قصاع غدة محل الجراسة ،باإلضافة لػجػد بعس نقاط القػة التي يسكغ استثسارىا بيجؼ تجعضع
وتحدضغ سمػكضات السػاششة التشطضسضة في السدتذفضات ،حضث يسكغ مغ خبلؿ وجػد خرائز لمقضادة الخادمة

والثقة بالقائج تتبشي تػجيات التحدضغ ،والقضاـ بتمظ األدوار ،وىحا ما دفع الباحث لرضاغة مذكمة الجراسة

وتحجيجىا بيجؼ الػصػؿ لحمػؿ ليا عبخ تحمضل العقبات السعضقة لصخيق سمػكضات السػاششة التشطضسضة7

ثاني ا :مذكمة الجراسة وتداؤالتيا:
تعتبخ السدتذفضات الحكػمضة في قصاع غدة مغ أىع القصاعات التي كاف لداماً عمضشا دراسة ىحا القصاع

وتحجيج اإلشكالضات التي تػاجو ىحا القصاع ومغ خبلؿ تصػع الباحث في أحجػ السدتذفضات في قصاع غدة،
ومبلحطتو عغ كثب لدمػكضات السسخضضغ في السدتذفى بأف أغمب السسخضضغ يؤدوف وضضفتيع كخوتضغ فقط

وقمضل مشيع مغ يقػـ بالجيج والجور اإلضافي ،وأيزاً السسخضضغ يعانػف مغ كثخة عجد السخضى داخل
اإلقداـ ،وأيزاً عجـ استقخار الخواتب التي يحرمػف عمضيا أدؼ عجـ اىتساـ السسخضضغ بعسميع ،ونتضجة لحلظ

يجفع ثسغ ىحه الدمػكضات السخضى بذكل أساسي ،مسا دفع الباحث لمجراسة في ىحا السجاؿ وإضافة إلى ذلظ
وجػد العجيج مغ الجراسات التي تؤكج عمى وجػد مذكمة في سمػكضات السػاششة التشطضسضة في السشطسات

الحكػمضة والخاصة= دراسة (شػا )2168،ودراسة (حجاج )2168،ودراسة (السرخؼ  )2168،وكسا أتزح
مغ الجراسة االستصبلعضة التي أجخاىا الباحث وجػد ضعف في سمػكضات السػاششة التشطضسضة داخل

السدتذفضات محل الجراسة ،باإلضافة لػجػد بعس نقاط القػة التي يسكغ استثسارىا بيجؼ تجعضع وتحدضغ
سمػكضات السػاششة التشطضسضة في السدتذفضات ،حضث يسكغ مغ خبلؿ وجػد خرائز لمقضادة الخادمة والثقة
بالقائج تتبشي تػجيات التحدضغ ،القضاـ بتمظ األدوار وىحا ما دفع الباحث مغ صضاغة مذكمة الجراسة وتحجيجىا
بيجؼ الػصػؿ لحمػؿ ليا عبخ تحمضل العقبات السعضقة لصخيق سمػكضات السػاششة التشطضسضة7

وأشارت العجيج مغ الجراسات مثل (،(Greenlef,2011) ،)Deenis,R.s.&Bocarnea,2005

( )page and wong,2003( ،)Winston,2015( ) Vandierendonck&Nuijten,2011إلى أف
لمخرائز القائج الخادـ دورىا في تعديد وتحدضغ العسمضات وزيادة مغ فعالضتيا مغ خبلؿ تفاعل مجسػعة مغ
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الخرائز ،كالخرائز الذخرضة التي يتحمى بيا القائج مثل االستقامة والتػاضع في التعامل مع
السخؤوسضغ وخجمتيع ،و الخرائز السػجو نحػ اآلخخيغ كاالىتساـ باآلخخيغ و تسكضغ اآلخخيغ وتصػيخ

قجرات اآلخخيغ ،والخرائز السػجو نحػ السياـ كالخؤية ،ووضع األىجاؼ وأيزاً القضادة الحكضسة،

والخرائز السػجو نحػ العسمضات ،مغ خبلؿ وضع نسػذج لدضخ عمضو في العسل ،وبشاء الفخيق وإعجاده،

والسذاركة في صشع القخار7

كسا أكجت الجراسات عمى وجػد عبلقة وثضقة بضغ القضادة الخادمة وسمػكضات السػاششة التشطضسضة عمى
أساس القاعجة السذتخكة بضشيسا والشتائج الستقاربة الستحققة مغ تصبضق السفيػمضغ ،وفي سضاؽ حجيث عغ الجور

الخئضذ الحؼ تؤديو القضادة في تػجضو سمػؾ التابعضغ الستعاشفضغ معيا باتجاه نضل األىجاؼ ،ذكخ( robbins
) 2005, p. 340أف أفعاؿ القادة تؤثخ بذكل كبضخ عمى اآلخخيغ أكثخ مسا تؤثخ أفعاؿ اآلخخيغ فضيع7

وفي ضل مفيػـ العسل الجساعي كاف ضخورياً عمى كل قائج مجيخ في مشطسة أف يقجـ مرالح
السخؤوسضغ عمى رغباتو في حب الدضصخة التي تحػؿ دوف حرػؿ السخؤوسضغ عمى حقػقيع التي تكسل عمى
نسػ الضقطة والتشبو فضيع لسا فضو صالح لمسشطسة التي يعسمػف لجييا 7يقػؿ في ذلظ صاحب الشطخية القضادة

الخادمة روبخت جخيشمضف= إف تجاوز السرالح الحاتضة لمفخد يعتبخ أحج أىع خرائز القائج الخادـ
)7(dierndonck,2011, p. 1230

وتسضدت العجيج مغ الجراسات الحجيثة لجراسة العبلقة اإليجابضة بضغ القضادة الخادمة وسمػكضات السػاششة

التشطضسضة بجراسة العػامل السذتخكة بضشيسا مغ خبلؿ تػسط عػامل آخخؼ مؤثخة في السفيػمضغ فقج أضيخت

دراسة  (2009) triversحػؿ تأثضخ القضادة الخادمة في الثقة بالقائج وسمػكضات السػاششة التشطضسضة ،كسا أف
ىشاؾ دراسة  )2010( Butarbutarالتي اختبخت العبلقة بضغ القضادة الخادمة وسمػكضات السػاششة التشطضسضة

بتػسط السشاخ األخبلقي ،وىشاؾ مغ ربط بضغ القضادة الخادمة وسمػكضات السػاششة التشطضسضة بااللتداـ التشطضسي
والخضا الػضضفي والتداـ الفخيق7

وعمضو تدعي الجراسة الحالضة التعخؼ عمى أثخ خرائز القضادة الخادمة عمى سمػكضات السػاششة
التشطضسضة والثقة بالقائج متغضخ وسضط دراسة مضجانضة عمى ىضئة التسخيس في مدتذفضاتو حكػمضة في قصاع
غدة 7ومغ ىشا جاء التداؤؿ الخئضذ ليحا الجراسة=

ما ىي شبيعة أثخ خرائز القيادة الخادمة عمى سمػكيات السػاششة التشطيسية مغ خالل الثقة بالقائج

كستغيخ وسيط "دراسة ميجانية عمى ىيئة التسخيس في السدتذفيات الحكػمية بقصاع غدة؟
ويتفخع عشو األسئمة االتية:

 -6ما مجػ تػافخ خرائز القضادة الخادمة بيضئة التسخيس في السدتذفضات الحكػمضة بقصاع غدة؟

 -2ما مجػ تػافخ سمػكضات السػاششة التشطضسضة بيضئة التسخيس في السدتذفضات الحكػمضة بقصاع غدة؟
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 -6ما مجػ تػافخ الثقة بالقائج بيضئة التسخيس في السدتذفضات الحكػمضة بقصاع غدة؟

 -7ىل يػجج أثخ ذو داللة إحرائضة عشج مدتػػ داللة ( )α≥1718لخرائز القضادة الخادمة وسمػكضات
السػاششة التشطضسضة بيضئة التسخيس في السدتذفضات الحكػمضة بقصاع غدة؟

 -8ىل يػجج أثخ ذو داللة إحرائضة عشج مدتػػ داللة ( )α≥1718لخرائز القضادة الخادمة عمى الثقة
بالقائج بيضئة التسخيس في السدتذفضات الحكػمضة بقصاع غدة؟

 -9ىل يػجج أثخ ذو داللة إحرائضة عشج مدتػػ داللة ( )α≥1718الثقة بالقائج عمى سمػكضات السػاششة
التشطضسضة بيضئة التسخيس في السدتذفضات الحكػمضة بقصاع غدة؟

 -:ىل يػجج أثخ ذو داللة إحرائضة عشج مدتػػ داللة ( )α≥1718لخرائز القضادة الخادمة عمى
وسمػكضات السػاششة التشطضسضة يػجج الثقة بالقائج كستغضخ وسضط بيضئة التسخيس في السدتذفضات الحكػمضة

بقصاع غدة؟

; -ىل تػجج فخوؽ ذات داللة احرائضة عشج مدتػػ داللة ( )α≥1718في استجابات أفخاد العضشة حػؿ
خرائز القضادة الخادمة في السدتذفضات الحكػمضة بقصاع غدة تعدػ لمستغضخات الجيسغخافضة؟

< -ىل تػجج فخوؽ ذات داللة احرائضة عشج مدتػػ داللة ( )α≥1718في استجابات أفخاد عضشة الجراسة
حػؿ سمػكضات السػاششة التشطضسضة في السدتذفضات الحكػمضة بقصاع غدة تعدػ لمستغضخات الجيسغخافضة؟

ثالثا :متغيخات الجراسة ونسػذج الجراسة
 -1الستغيخ السدتقل:

خرائز القضادة الخادمة ويشبثق عغ الستغضخ السدتقل متغضخات فخعضة كالتالي=

تع استخجاـ نسػذج ()Page and Wong:2003

أ -الخرائز الذخرية=

االستقامة – التػاضع – الخجمة

ب-الخرائز السػجو نحػ اآلخخيغ=
اإلىتساـ باآلخخيغ – تسكضغ اآلخخيغ – تصػيخ اآلخخيغ

ج-الخرائز السػجو نحػ السيام=
الخؤية – وضع األىجاؼ – القضادة

د-الخرائز السػجو نحػ العسميات=
الشسحجة – بشاء الفخيق – السذاركة في صشع القخار
 -2الستغيخ الػسيط:

الثقة بالقائج تع استخجاـ نسػذج )(Trivers, 2009

 -3الستغيخ التابع:

سمػكضات السػاششة التشطضسضة تع استخجاـ نسػذج ()Organ,1988
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 -4الستغيخات الجيسغخافية:
(الجشذ ،العسخ ،حالة االجتساعضة ،السؤىل العمسي ،سشػات الخبخة)
الستغيخ الػسيط:
المتغير المستقل:
خصائص القيادة الخادمة

الثقة بالقائج

المصدر()Trivers,2009

السرجر (page and
)Wong:2003

المتغير التابع:
سلوكيات المواطنة التنظيمية

الخرائز الذخرية:

()Organ,1988

(االستقامة – التػاضع –
الخجمة)
الخرائز السػجو نحػ اآلخخىغ:
(اإلىتسام باآلخخىغ – تسكيغ اآلخخىغ
– تصػيخ

اآلخخىغ)

الخرائز السػجو نحػ السيام:
(الخؤية – وضع األىجاف – القيادة)

الخرائز السػجو نحػ العسميات:
(الشسحجة – بشاء الفخيق –
السذاركة في صشع القخار)

الستغيخات الجيسغخافية (الجشذ – العسخ-الحالة االجتساعية-السؤىل العمسي-سشػات الخبخة)
شذذ

شكل رقع ( :)1.1نسػذج الجراسة
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رابعا :فخضيات الجراسة
الفخضية الخئيدة األولى:
يػجج أثخ ذو داللة إحرائضة عشج مدتػػ داللة ( )α≥1718لخرائز القضادة الخادمة (الخرائز

الذخرضة – الخرائز السػجو نحػ اآلخخيغ – الخرائز السػجو نحػ السياـ – الخرائز السػجو نحػ
العسمضات) عمى الثقة بالقائج مغ وجية نطخ ىضئة التسخيس بالسدتذفضات الحكػمضة بقصاع غدة7

الفخضية الخئيدة الثانية=
يػجج أثخ ذو داللة إحرائضة عشج مدتػػ داللة ( )α≥1718لثقة بالقائج عمى سمػكضات السػاششة
التشطضسضة مغ وجية نطخ ىضئة التسخيس في السدتذفضات الحكػمضة بقصاع غدة7
الفخضية الخئيدة الثالثة=
يػجج أثخ ذو داللة إحرائضة عشج مدتػػ داللة ( )α≥1718لخرائز القضادة الخادمة (الخرائز
الذخرضة – الخرائز السػجو نحػ اآلخخيغ – الخرائز السػجو نحػ السياـ – الخرائز السػجو نحػ
العسمضات) عمى سمػكضات السػاششة التشطضسضة مغ وجية نطخ ىضئة التسخيس في السدتذفضات الحكػمضة بقصاع
غدة7

الفخضية الخئيدة الخابعة:
يػجج أثخ ذو داللة إحرائضة عشج مدتػػ داللة ( )α≥1718لخرائز القضادة الخادمة (الخرائز
الذخرضة – الخرائز السػجو نحػ اآلخخيغ – الخرائز السػجو نحػ السياـ – الخرائز السػجو نحػ
العسمضات) عمى سمػكضات السػاششة التشطضسضة بػجػد الثقة بالقائج كستغضخ وسضط مغ وجية نطخ ىضئة التسخيس

في السدتذفضات الحكػمضة بقصاع غدة7
الفخضية الخئيدة الخامدة:

تػجج فخوؽ ذات داللة إحرائضة عشج مدتػػ داللة ( )α≥1718في استجابات أفخاد عضشة الجراسة

حػؿ خرائز القضادة الخادمة في السدتذفضات الحكػمضة بقصاع غدة تعدػ لمستغضخات الجيسغخافضة (الجشذ-
العسخ – الحالة االجتساعضة – السؤىل العمسي -سشػات الخبخة)7
الفخضية الخئيدة الدادسة:
تػجج فخوؽ ذات داللة إحرائضة عشج مدتػػ داللة ( )α≥1718في استجابات أفخاد عضشة الجراسة

حػؿ الثقة بالقائج في السدتذفضات الحكػمضة بقصاع غدة تعدػ لمستغضخات الجيسغخافضة (الجشذ-العسخ – الحالة
االجتساعضة – السؤىل العمسي -سشػات الخبخة)7
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الفخضية الخئيدة الدابعة:
تػجج فخوؽ ذات داللة إحرائضة عشج مدتػػ داللة ( )α≥1718في استجابات أفخاد عضشة الجراسة

حػؿ سمػكضات السػاششة التشطضسضة في السدتذفضات الحكػمضة بقصاع غدة تعدػ لمستغضخات الجيسغخافضة (الجشذ

– العسخ – الحالة االجتساعضة – السؤىل العمسي – سشػات الخبخة).

خامدا :أىجاف الجراسة
تيجؼ الجراسة إلي معخفة أثخ خرائز القضادة الخادمة عمى سمػكضات السػاششة التشطضسضة مغ خبلؿ

الثقة بالقائج كستغضخ وسضط "دراسة مضجانضة عمى ىضئة التسخيس في السدتذفضات الحكػمضة بقصاع غدة"
ويتفخع مشو األىجاف الفخعية التالية:

 -6التعخؼ عمى مفيػـ القضادة الخادمة وسمػكضات السػاششة التشطضسضة والثقة بالقائج في ضػء السفاىضع الحجيثة
في اإلدارة7

 -2تحجيج شبضعة العبلقة بضغ كل بعج مغ أبعاد خرائز القضادة الخادمة بدمػكضات السػاششة التشطضسضة في
السدتذفضات الحكػمضة بقصاع غدة7

 -6التعخؼ عمى أثخ خرائز القضادة الخادمة (الخرائز الذخرضة – الخرائز السػجو نحػ اآلخخيغ
– الخرائز السػجو نحػ السياـ – الخرائز السػجو نحػ العسمضات) عمى سمػكضات السػاششة

التشطضسضة في السدتذفضات الحكػمضة بقصاع غدة7

 -7معخفة أثخ الثقة بالقائج عمى سمػكضات السػاششة التشطضسضة في السدتذفضات الحكػمضة بقصاع غدة7

 -8تحجيج أثخ خرائز أبعاد القضادة الخادمة عمى الثقة بالقائج في السدتذفضات الحكػمضة بقصاع غدة7
 -9التعخؼ عمى أثخ خرائز القضادة الخادمة عمى سمػكضات السػاششة التشطضسضة بػجػد الثقة بالقائج كستغضخ
وسضط في السدتذفضات الحكػمضة بقصاع غدة7

 -7تحجيج الفخوؽ في متػسصات استجابات السبحػثضغ حػؿ درجة تػافخ خرائز القضادة الخادمة وسمػكضات

السػاششة التشطضسضة والثقة بالقائج كستغضخ وسضط في السدتذفضات الحكػمضة بقصاع غدة تعدػ الستغضخات

الجيسغخافضة (الجشذ-العسخ – الحالة االجتساعضة – السؤىل العمسي -سشػات الخبخة).

 -8تقجيع التػصضات لمسدتذفضات الحكػمضة بقصاع غدة والتي تداىع في تحدضغ سمػكضات السػاششة التشطضسضة
لمسبحػثضغ.

سادس ا :أىسية الجراسة
تدتسج ىحه الجراسة أىسضتيا مغ أىسضة السػضػع الحؼ تتشاولو كػف مػضػع القضادة أحج السػضػعات
اليامة التي حطضت وال تداؿ تحطى باىتساـ بالغ مغ قبل السيتسضغ بيحا السجاؿ ،وما ليا مغ تأثضخ كبضخ عمى
تقجـ السشطسات ونجاحيا وذلظ المتبلكيا قائج خادـ يعسل عمى تقجيع مرالح السخؤوسضغ عمى مرالحو
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الذخرضة وأيزاً عمى التداـ القائج بشسػ وتصػيخ السخؤوسضغ ،والتقمضل مغ فخص نجاح القائج مقابل زيادة
فخص ونجاح السخؤوسضغ مسا يديج مغ فعالضتيع ويعػد ذلظ بالشفع عمى السشطسة واألفخاد7
في ضػء ما تقجم يسكششا تحجيج أىسية الجراسة فيسا يمي:
 -6األىسية العمسية=
أ -تشبثق أىسضة ىحه الجراسة مغ خبلؿ السػضػع الحؼ تشاولتو وىػ خرائز القضادة الخادمة والثقة بالقائج

وأثخىا عمى سمػؾ السػاششة التشطضسضة ،إذ أف مغ الستػقع أف تداىع ىحه الجراسة في زيادة التخاكع السعخفي
وفتح السجاؿ لمباحثضغ لمبحث في مجاؿ دراسة سمػؾ السػارد البذخية إلجخاء السديج مغ الجراسات7

ب -ستػفخ الجراسة لمباحث عجداً مغ الجػانب السعخفضة والعمسضة التي تذكل نقصة انصبلؽ دراسات أخخػ
تتعمق بالسػضػع7

 -2األىسية العسمية=
أ -تذكل ىحه الجراسة اإلشار السعخفي بالسدتذفضات الحكػمضة ،حضث أف الجور الحػ تمعبو السدتذفضات
الحكػمضة مغ تقجيع خجمات ميسو لمسػاششضغ تعصي األىسضة لمجراسة مغ قبل الباحثضغ وذلظ أمبل مغ

زيادة دورىا في السجتسع بذكل مخضى لمسػاششضغ ومغ خبلؿ ىحه الجراسة يسكغ أف تكػف نتائجيا ذات
أىسضة لمتعخؼ عمى السعضقات التي تػاجييا السدتذفضات والتغمب عمضيا7

ب -الخخوج ببعس السقتخحات التي مغ شأنيا أف تعسل عمى تحدضغ الخجمة التي يقجميا السسخضضغ في
السدتذفضات الحكػمضة بقصاع غدة ألفخاد السجتسع7

 -3األىسية لمسجتسع:

تعتبخ السدتذفضات الحكػمضة في قصاع غدة جدء ميع مغ القصاع الحكػمي ،ولحلظ تصبضق مفيػـ

خرائز القضادة الخادمة والثقة بالقائج عمى السدتذفضات سضداعج عمى تعديد سمػكضات السػاششة التشطضسضة
في ىحه السدتذفضات ،وبالتالي سضشعكذ ذلظ بذكل إيجابي عمى السجتسع ويعسل عمى تحدضغ ضخوؼ الخعاية
الرحضة وتػفضخ بضئة صحضة لمسخضى7

سابع ا :مرصمحات الجراسة

تخكد الجراسة عمى السرصمحات األتية:

 -6القيادة الخادمة=

"ىي فمدفة ومجسػعة مغ السسارسات التي تثخؼ حضاة األفخاد وتعسل عمى بشاء السشطسات أفزل

وبالتالي تؤدؼ خمق عالع أكثخ عجالة وعشاية باألفخاد (مخكد جخيشمضف ،2166 ،ص )61وأيزاً تعخؼ بأنيا

نسط القضادة الحػ يعتسج عمى خجمة اآلخخيغ ولضذ عمى عبػديتيع " ()RuizMatine&Rodrigo,2010:47

11

أما الباحث يعخف القيادة الخادمة إجخائيا=

"ىي فيع ومسارسة خرائز القضادة التي تزع مرمحة السخؤوسضغ فػؽ السرمحة الذخرضة لمقائج

مغ خبلؿ عسمضة احتخاـ اآلخخيغ والربخ والمصف في السعاممة ،وأيزاً التػاضع في السعاممة والرفح
والسدامحة عغ أخصاء الفخدية وذلظ بسا يعػد بالشفع عمى السسخضضغ العاممضغ بالسدتذفضات"

 -2الثقة بالقائج:

"ىي تػقع اإليجابي خبللو لغ يقػـ الذخز بترخؼ انتيازؼ ،ولحا فأف الثقة تعتسج عمى السضخاث

والدمغ" (Robbins & Judge, 2007,p70).

ويعخف الباحث الثقة إجخائيا:

"ىي التػقع اإليجابي السػثػؽ مغ قبل السسخضضغ بخرػص ترخؼ وسمػؾ الخئضذ السباشخ بالعسل"

 -6سمػك السػاششة التشطيسية=

"ترخؼ الفخد التصػعي واالختضارؼ ،والحػ ال يشجرج ضسغ الػصف الػضضفي ،أو ضسغ التعمضسات

وعقج العسل ،أو تحت نطاـ الحػافد الخسسي في السشطسة ،واليادؼ تحقضق أىجاؼ السشطسة ،وزيادة فعالضتيا
وكفاءتيا")Mina-Huei,2006,p.43( 7

ويعخف الباحث سمػك السػاششة التشطيسية إجخائيا=
"وىػ الدمػؾ االختضارؼ الحػ يقػـ بو السسخضضغ في السدتذفضات دوف إجبار مغ أحج ويكػف مغ
تمقاء نفدو وال يكػف مختبط بشطاـ الحػافد الخسسضة داخل السدتذفضات"7
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الفرل الثاني

اإلشار الشطخي

السبحث األول :القيادة الخادمة.
السبحث الثاني :سمػكيات السػاششة التشطيسية.
السبحث الثالث :الثقة بالقائج والعالقة بيغ القيادة الخادمة وسمػكيات السػاششة التشطيسية
والثقة بالقائج.
السبحث الخابع :السدتذفيات الحكػمية بقصاع غدة.
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السبحث األول
القيادة الخادمة
السقجمة:
في عرخ السذكبلت العالسضة التي تشػعت زاد االىتساـ بسفيػـ القضادة وكثخت الجراسات واألبحاث

التي تشاولت ىحا السفيػـ ويختبط مفيػـ القضادة ارتباشا وثضقا بكافة مشاحي الحضاة7

في بجاية القخف الججيج وجج تػجو ججيج في السشطسات االقترادية العالسضة يجعػ التخمي عغ مفيػـ
القضادة التقمضجؼ الحػ يدتشج عمى اليخمضة والػصاية وسمصة السخكد وتع تبشي أنساط ونطخيات قضادية ججيجة

تعسل عمى تذجضع السخؤوسضغ في صشع القخار واالىتساـ بيع وتعديد نسػىع واالرتقاء بأداء السشطسة واالعتشاء
بالعامل واالىتساـ بو ()Spears,1996, pp.33-35
تعسل القضادة الخادمة عمى تذجضع االفخاد عمى إحجاث تػازف بضغ مسارسة القضادة وخجمة اآلخخيغ

وأيزاً تعسل عمى حث القائج عمى خجمة اتباعو وأيزاً تذجضع اتباعو عمى استثسار الفخصة السػضػعة بيع

لسسارسة القضادة)Spears,2005, p.6( 7

تقػـ القضادة الخادمة عمى فكخة ذكضة وىي أف القضادة عشجما تقػد االفخاد تخجميع لكي يكػنػا أكثخ

استعجاداً لضقػمػا ىع أنفديع بخجمة اآلخخيغ إف ما يكسل ىحه الفكخة أنو عشج اختضار األفخاد الحيغ يجب
استخجاميع إلنجاح القضادة الخادمة يجب أف يكػنػا في نسط االفخاد الحيغ يسضمػف لمخجمة أوال ويكػف لجييع
االستعجاد لخجمة اآلخخيغ ثانضا7
كسا ال يختمف اثشاف أف جػىخ عسمضة القضادة تتزسغ قجرة األفخاد في التأثضخ وتحفضد والياـ األتباع،

وقج أكج الكتاب السعاصخوف أقبميع عمى أف عسمضة القضادة تتزسغ بشاء وتذكضل عبلقات إيجابضة ومشفتحة مع
اآلخخيغ ،لكغ معطع أولئظ الكتاب يعتقج أف القائج ىػ الفخد الحػ يميع األفخاد بخؤية واضحة حػؿ كضفضة عسل

األشضاء بالذكل األفزل 7وقج كاف يعسل ( )Greenleafانعصافو كبضخة في مجاؿ نطخيات القضادة لضتع التخكضد
عمى العبلقة بضغ شخفي العسمضة وىسا القادة -األتباع والتي تجعل األتباع (العاممضغ) في األولػية ،ولعل نطخية

القضادة الخادمة ىي مغ جدجت ىحه الفمدفة7

أوالا :القيادة الخادمة نطخة تاريخية
ضيخ مفيػـ القضادة الخادمة ألوؿ مخة عمى يج جخيشمضف( (Greenleafعاـ  6<:1في مقالة بعشػاف
القائج الخادـ ،ولقج أستػحى مؤسذ مخكد غخيشمضف لمقضادة الخادمة تشسضة ىحا الشسط مغ أحجاث رواية قرضخة
عشػانيا "رحمة إلى الذخؽ" لمكاتب ىخماف ىدي ( )Herman Hesseكتبيا عاـ  6<98وتتحجث الخواية عغ
مجسػعة مغ الخجاؿ تع انتقائيع لخحمة ديشضة أسصػرية برحبة مخافق (خادـ) يجعي لضػ( )Leoكانت وضضفتو
14

االعتشاء بتمظ السجسػعة مغ الخجاؿ ،والديخ عمى راحتيع ،وتثبضتيع بعدمو وأغانضو ،ويذضخ أحجاث القرة أف
الخحمة سارت عمى خضخ ما يخاـ اال أنو أختفى الخادـ لضػ ذات يػـ فػقعت السجسػعة بعجه بالفػضى وتضياف

دفعيا إللغاء الخحمة ،ثع يبضغ الخاوؼ وىػ واحج مغ السجسػعة الخجاؿ الحيغ شاركػا في الخحمة أنو التقى لضػ
بعج سشػات عجة التضو ،وذىب بو إلى رجل الجيغ مشطع الخحمة ،لضكتذف أف لضػ الحػ عخؼ بالخادـ لع يكغ إال

كبضخ رجاؿ الجيغ ،ومخشجىع الخوحي ،وقائج عطضع وشخيف (7)Greenleaf,2008,pp.2-3

ومغ ىحه القرة صاغ غخيشمضف( )Greenleafالعجيج مغ الجروس عغ دور القائج ،وبسخور الػقت
تصػرت ىحه الجروس في مفيػمو لمقضادة الخادمة خرػصاً أنو لع يقجـ تعخيفاً كامبلً لسرصمح القضادة الخادمة

بجالً مغ ذلظ أقتخح تعخيف" القائج الخادـ ىػ خادـ أوالً" وىحا التعخيف تخؾ الباحثضغ مع قزضة مفتػحة لمبحث
ومع كثضخ مغ األسئمة التي تحتاج إلى إجابات(7)Reinke,2004,pp.30-57

ولقج خمز غخيشمضف مغ تمظ القرة األسصػرية إلى مغدػ رئضذ مفاده أف القائج العطضع ىػ خادـ
أوالً لسجسػعتو أو مشطستو أو مجتسعو ،وىحه الحقضقة ىي مفتاح عطستو واالعتخاؼ بو قائجاً ( Joseph and

7)Winston,2005,pp.6-22

فالقائج الخادـ يخػ نفدو قائجاً بضغ متداويغ ال يحتل مخك اًد بؤرياً بضشيع ،ويػفخ ليع السرادر والجعع
دوف تػقع شك اًخ أو حتى تقجيخ ،وال شظ أف سمػكضاتو الخجمضة تمظ لسجسػعتو تطيخ دوره السحػرؼ لشجاحيا

فتجفع بو إلى مخكد القضادة ،وىػ بحلظ يتػلى مخكد القضادة استجابة إللحاح مجسػعتو وحاجتيع لمشجاح

(7)Smithet.al,2004,pp.79-91
فالقضادة الخادمة تبجأ بشدعة شبضعضة لخجمة اآلخخيغ أوالً ،يتبعيا قػة دافعة لمقضادة بفعل ما ،ثع يتشامى
خضار واع ناتج عغ تمظ القػة الجافعة يجتحب الفخد لضتػؽ لمقضادة ،لضتحقق مغ أفخاد مجسػعتو أو مشطستو أو

مجتسعو ،فتدداد بحلظ فخص أف يكػف أولئظ السقجمػف أحدغ صحة ،وأكثخ حكسة وحخية واستقبلال ،فتدداد
بحلظ فخصة أف يكػف أولئظ السخجمػف أنفديع خجماً لغضخىع فضسا بعج ،والقضادة الخادمة بحلظ تختمف بػضػح
عغ القضادة أولئظ الحيغ يتػقػف لضكػنػا قادة أوالً ولعل ىحا االختبلؼ يعبخ عغ نفدو جمضاً مغ خبلؿ العشاية

التي يػلضيا القائج الخادـ ألتباعو(7)Lubin,2001,p.5

ثاني ا :تعخيفات لمقيادة الخادمة:
تعجدت التعاريف الستعمقة بسػضػع القضادة الخادمة لجػ العمساء والكتاب والباحثضغ تبعا الختبلؼ
الداوية التي يتع الشطخ مشيا لمباحثضغ إلى مفيػـ القضادة الخادمة باإلضافة إلى التصػرات الدخيعة والتقجمات
اليائمة التي تحجث في عالسشا الضػـ ويسكغ تعخيف القضادة الخادمة كسا عخفيا مؤسديا "أف القضادة الخادمة

تؤمغ بأسمػب السداعجة ومج يج العػف لآلخخيغ وتحقضق أماؿ اآلخخيغ والتعخؼ عمضيا وبشاء العبلقة معيع ومغ
ثع اإلسياـ في رفاه الشاس والسجتسع" )7(Greenleaf: R.1997.p13
15

وعخفيا " )2004, P,33(Blanchardبأنيا التأثضخ في الشاس بحضث يذاركػف بأراداتيع واختضاراتيع
في الدعي نحػ تحقضق أىجاؼ مذتخكة مفضجة لجسضع األشخاؼ بكل قمػبيع وعقػليع وأرواحيع وأبجاعيع وتسضدىع

وكل السػارد األخخػ التي يستمكػنيا"7

وعخفيا " )2004,p7( Spears,L.Cبأنيا محاوالت لتحدضغ الشسػ الذخري لمعاممضغ وتحدضغ
نػعضة الخعاية في العجيج مغ السشطسات وذلظ مغ خبلؿ العسل الجساعي والسذاركة في عسمضة صشع القخار"7
وأيزاً عخفيا " )2009,p.3(Serratبأنيا أسمػب القضادة الحػ يجمج الخجمة الستفانضة واألخبلقضة

لؤلتباع وتسكضغ األتباع مغ السذاركة في نسػىع وتصػرىع كأفخاد وكأعزاء لمسجسػعة"7

وعخفيا روماندكي ( ،2161ص" )9بأنيا إيساف القائج بأىسضة خجمة اآلخخيغ وتمبضة احتضاجاتيع
ومتصمباتيع ،وتػفضخ البضئة السبلئسة ليع مغ أجل تصػيخ وتحدضغ ميارات اآلخخيغ حتى يتسكشػا مغ تصػيخ

السشطسة التي يشتسػف إلضيا"7

وأضاؼ " )2010,p20( Pag&Wongبأنيا بالغ التعقضج لجرجة يعتحر مشيا أيجاد تعخيف بدضط ليا
ألنيا متعجدة األبعاد وثخيو في مطيخىا ومداجضة األشخاؼ في دالالتيا"7
وأيزاً عخفيا (" )Barbuto.et.al,2011,p.110بأنيا ذلظ الشسط القضادؼ السػجو بالتابعضغ"7
وعخفيا التساـ ( ،2169ص" )296بأنيا األسمػب الحػ يسارسو القائج لسداعجة العاممضغ وإيثارىع

والتفاني في خجمتيع والخفع مغ كخامتيع وإعبلء شأنيع لتحقضق أىجاؼ السشطسة"7

وأضاؼ الحمبي (; ،216ص" )21بأنيا تدعي بذكل أساسي إلى تسكضغ العاممضغ عػضاً عغ

الدضصخة عمضيع وأيزاً تدتخجـ وسضمة لؤلقشاع بجالً مغ اإلجبار وتعسل عمى تذجضع العاممضغ عمى السذاركة في
اتخاذ الق اخرات"7

ويعخف الباحث القيادة الخادمة بأنيا= درجة مداعجة الخؤساء لسخؤوسضيع لتحقضق أىجافيع وغاياتيع

والػصػؿ إلى أفزل ما لجييع لتحقضق الشتائج واألىجاؼ السخجػة مشيع لخفعة ورقي السشطسات التي يعسمػف

بيا7

في الشياية ال يعج مفيػـ القضادة الخادمة غخيبا عغ مجتسعاتشا الذخقضة فيػ يدتميع مبادئو مغ القضع
اإلسبلمضة العسضقة والجحور في الفكخ اإلسبلمي حضث كاف أعطع مغ جدج ىحا الشسػذج الخائع في القضادة ىػ

رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص في االىتساـ بأصحابو عمى تمبضة احتضاجاتيع وتسكضشيع لمػصػؿ إلضيا.
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ثالثا :الفخق بيغ القيادة واإلدارة
يػجج ججؿ مدتسخ بضغ كتاب اإلدارة حػؿ الفخؽ السيع بضغ القضادة واإلدارة ،فالقضادة تخكد عمى التأثضخ

والتحفضد والتػجضو لتحقضق أىجاؼ السشطسة ،أما اإلدارة تخكد عمى التخصضط والتشطضع والتػضضف والتسػيل
والخقابة لمػصػؿ إلى أىجاؼ السشطسة7
فاإلدارة تعتبخ فغ في جسع السرادر بصخيقة مشطسة تؤدؼ إلى تحقضق أىجاؼ السشطسة ،أما القضادة

فيي تعتبخ فغ تحفضد السرادر البذخية وحثيا عمى التخكضد عمى أىجاؼ السؤسدة ككل ،واإلدارة تعتبخ إدارة
األشضاء واألفخاد فشحغ نجيخ الذيء ولكغ ال نقػده ،والقضادة تعتبخ قضادة األفخاد ولضذ قضادة األشضاء فشحغ نقػد

األفخاد وال نقػد األشضاء()Hunter,2004,p.55

إف اإلدارة تعشي جسع كافة السعمػمات بصخيقة مشطسة حػؿ قزضة ما ،ثع إصجار رأؼ وتبشي خصط
محجدة وواضحة تتعمق بسػضػع الجراسة ،وتعتسج عمى الربلحضات الخسسضة لتػجضو اآلخخيغ وتحفضدىع ،أما

القضادة فيي تسثل القجوة عمى التأثضخ عمى العاممضغ مغ خبلؿ قػة شخرضتو وخبخاتو الحاتضة ،فالسجيخ العقبلني
يدتخجـ القػة الذخعضة السسشػحة لو لضحقق التداـ العاممضغ بسا يخيج ،أما القائج فيػ يعتسج عمى قجرتو عمى تأثضخ

عمى اآلخخيغ لضكػف رسالة ورؤية تبلمذ حاجت وشسػح ومذاعخ العاممضغ (نجع ،2166،ص)21
يػضح الججول رقع ( )1,2أىع الفخوق بيغ القيادة واإلدارة (نجع)2011،
الخقع

وجو السقارنة

القيادة/القائج

اإلدارة/السجيخ

-6

الػضضفة

اختضار أتجاه االستخاتضجي رؤية ورسالة السؤسدة

تخصضط ،تشطضع ،تقػيع ،سضصخة ،رقابة

-2

االىتساـ

االىتساـ بشتائج نيائضة وتحفضد العاممضغ

االىتساـ بكضفضة تػزيع السػارد وتػجضو العاممضغ

-6

اليجؼ

تغضضخ ،تصػر ،التقجـ

االحتفاظ باالستقخار

-7

التخكضد

يخكد عمى فاعمضة ومجػ تحقضق األىجاؼ

يخكد عمى كفاءة والعقل والخشج

-8

الدمصة

يدتسجىا مغ ذاتو

يدتسجىا مغ األنطسة

-9

السكانة

مخنة ومكتدبة

ثابتو وبالتعضضغ

-:

التخصضط

استخاتضجي

تذغضمي

;-

التغضضخ

ييتع بالتغضضخ والتصػيخ

ييتع بتججيج الػضع القائع

<-

الخقابة

يخكد عمى رقابة ذاتضة

يخاقب أداء مػضفضو

-61

التحجؼ

يقبل التحجؼ ويحب السغامخة

يتأقمع مع الػضع الخاىغ

رابع ا :خرائز القيادة الخادمة
تعجدت أراء الباحثضغ والكتاب بخرػص تحجيج الخرائز السشاسبة لمقضادة الخادمة وكاف ىشاؾ العجيج
مغ الشساذج والجراسات التي حجدت الخرائز لمقضادة الخادمة ومغ ىحه الشساذج7
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 -1نسػذج )1998,p,152(Spears
حضث أستخجـ الشسػذج العجيج مغ الخرائز وكاف مغ ىحه الخرائز=
-6األصغاء  -2التعاشف  -6الػعي  -7األقشاع  -8الترػر  -9البرضخة
 -:االىتساـ باآلخخيغ ; -الػالء
 -2نسػذج )2004,p,12(Dennis
حضث أستخجـ الشسػذج العجيج مغ الخرائز وكاف مغ ىحه الخرائز=
 -6الحب  -2التسكضغ  -6الخؤية  -7التػاضع  -8الثقة
-3نسػذج )2006,p,16(Hunter
حضث أستخجـ الشسػذج العجيج مغ الخرائز وكاف مغ ىحه الخرائز=
 -6الثقة  -2التشازؿ  -6االىتساـ باآلخخيغ  -7القػة  -8الكفاءة
-7نسػذج )2003,p,3(Pang and Wong
حضث أستخجـ الشسػذج العجيج مغ الخرائز وكاف مغ ىحه الخرائز=
أ -الخرائز الذخرية:
وىي تحجيج اإلشار العاـ لمقائج الخادـ والخكغ األوؿ مغ نطخية القضادة الخادمة 7ألنيا تتعامل مع ذاتو
التي تعج األساس الحػ تبشي عمضو الشطخية وتعسل عمى خمق القػة في نفذ القائج لتجعمو قاد ار عمى التغمب
عمى (أنا) وىحه الخرائز تطيخ أؼ نػع مغ األشخاص ىػ القائج التي يشصمق مشيا ومػافقتو وتذسل فضسا
يمي= االستقامة – التػاضع – الخجمة
ب -الخرائز السػجو نحػ اآلخخيغ:
وىحه الخرائز ىي التي تؤثخ في السجتسع وثقافتو بسا فضيع األفخاد التابعضغ وىع الخكغ الثاني في
الشطخية والشسػذج ،وتبضغ ىحه الخرائز الكضفضة التي يتعامل فضيا القائج مع اآلخخيغ فيي تعسل عمى تصػيخ
السػارد البذخية وتعسمي عمى التخكضد عمى العبلقة مع اآلخخيغ وىي= االىتساـ باآلخخيغ – تسكضغ اآلخخيغ –
تصػيخ اآلخخيغ
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ت -الخرائز السػجو نحػ السيام:
وىي الخرائز التي تكػف داخل السشطسة والتي تيتع بفاعمضة القضادة داخل السشطسة عمى السدتػػ
الكمي لمسشطسة وتعسل عمى التخكضد عمى السياـ يزصمع بيا القائج الخادـ والسيا ارت األساسضة التي تؤدؼ إلى
الشجاح وتذسل= الخؤية – وضع األىجاؼ – القضادة
ث -الخرائز السػجو نحػ اآلخخيغ:
وىي الخرائز التي يحسميا القائج ويؤثخ مغ خبلليا عمى كضفضة تشفضح العسمضات في السشطسة وتعسل
ىحه الخرائز عمى زيادة كفاءة وانتاجضة السشطسة وأيزاً تخكد عمى قجرة القائج الخادـ عمى تصػيخ نطاـ

كفػء ومفتػح ومخف وتذسل ىحه الخرائز= الشسحجة – بشاء الفخيق – السذاركة في صشع القخار7

وأتفق الباحث في نسػذجو مع نسػذج  )2003,p,3(Pang and Wongحضث يخػ الباحث أف ىحه
الخرائز التي تع االتفاؽ عمضيا ىي الخرائز ذات التساس السباشخ مع مفيػـ القضادة الخادمة ويخػ
الباحث أف التػسع والذسػؿ في الشسػذج يجعمو أكثخ أىسضة كػنو قج تع ترسضع الخرائز بشاءاً عمى

الذخرضة وعمى اآلخخيغ وعمى السياـ وأيزاً عمى البضئة السحضصة بالعسل7

خامدا :الذخوط الػاجب تػافخىا في القائج الخادم لقيادة عسمية التغييخ

مغ الذخوط الػاجب تػافخىا في القائج لقضادة عسمضة التغضضخ التالي (عػدة ،2169،ص<=)2
 -6الخؤية=
يجب أف يكػف دور القائج لمتغضخ جدءاً أساسضاً مغ الخؤية العامة فعشجما تكػف األدوار الججيجة لمقائج

غضخ مختبصة بالخؤية لسذاركتو فأف تمظ السػاقع القضادية ال تتمقي الجعع البلزـ لشجاح عسمضة التغضضخ7
 -2البيئة التشطيسية:

القائج بحاجة إلى بضئة تشطضسضة لمعسل ،وعمى الخغع أف ىحه البضئة قج تتغضخ تبعاً لصبضعة السؤسدة

والدضاؽ السجتسعي الحػ نذأ فضو ،إال أنيا بحاجة أضفاء الذخعضة لمجور الججيج7
 -3الػقت:

حتى يكػف ىشاؾ تجخبة وفكخ وتأمل وإبجاع فإف القائج بحاجة لمػقت وأيزاً بحاجة لمػقت لمتػاصل مع

اآلخخيغ وتصػيخ أداءه ومػاده والتعامل مع الرخاعات ،وبشاء عبلقات تعاوف مع العاممضغ7
 -4السيارات:

ىشاؾ مجسػعة مغ السيارات والقجرات التي تجعل الجور القضادؼ أكثخ فاعمضة والتي يشبغي عمى كل
مغ لو دور قضادؼ في عسمضة التغضضخ أف يكتدبيا ومشيا=
أ -بشاء الثقة في الحات
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ب -تذخضز شبضعة وضخوؼ العسل
ت -إدارة العسل
ث -بشاء السيارات والثقة باآلخخيغ
ج -امتبلؾ رؤية واضحة
ح -السبادرة
خ -التعخؼ عمى الشجاحات التي تحقق التغضضخ
د -خمق روح الفخيق ذ -تقجيع الجعع والتذجضع لآلخخيغ

سادس ا :أىسية القيادة الخادمة:

تعتبخ القضادة الخادمة مغ أىع السػاضضع اإلدارية ألنيا تيتع بالجرجة األولى بالسػارد البذخية ،فيي ال

تعسل عمى االستجابة الحتضاجاتيا الحاتضة فقط بل تعسل عمى غخس خرمة التعمع السدتسخ في نفديا7
ويخػ  )1990,p4( Sengeبأنو لع يعج كافضا أف يتعمع الذخز أو مجسػعة مغ األشخاص في
السشطسة ،السشطسات السبجعة ىي التي تسكغ األفخاد مغ االلتداـ والقجرة لمتعمع عمى كل مدتػيات السشطسة7
إف السشطسات التي تكػف مجارة بالقضادة الخادمة تكػف قادرة عمى خجمة الدبائغ بذكل أفزل وىي ال
تدتصضع اف تفعل ذلظ دوف اف تفيع لحاجات العاممضغ في السشطسة
وىشاؾ العجيج مغ الشقاط ألىسضة القضادة الخادمة (=7)Keith,2010,p18
 -6مداعجة القائج الخادـ لآلخخيغ بالتصػر والشسػ7
 -2مشح اآلخخيغ الفخصة لتحقضق ما يصسحػف إلضو7
 -6السشطسات السجارة بالقضادة الخادمة تكػف أكثخ فيساً الحتضاجات زبائشيا7
 -7خجمة السجتسع تعج مغ السبادغ األساسضة لمقضادة الخادمة7

 -8السشطسات السبجعة ىي التي تسكغ األفخاد مغ التعمع في كافة مدتػيات السشطسة7
 -9القضادة الخادمة تداىع في تأسضذ خجمة اآلخخيغ داخل السشطسة أو خارجيا7
 -:قجرة القضادة الخادمة عمى استضعاب كافة التصػرات الخارجضة مغ حضث استضعاب التكشػلػجضا الجولضة وقػة
العسل7

سابع ا :أنساط القيادة:
أوضحت العجيج مغ الجراسات والبحػث وجػد أنساط لمقضادة تتذابو مع القضادة الخادمة في بعس
الدسات (7)Smith,2005,. p.20
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 -1القيادة التحػيمية:
وتتذابو القضادة التحػيمضة مع القضادة الخادمة في ىجؼ تشسضة السخؤوسضغ ومداعجة السخؤوسضغ في
تحقضق ذاتيع وتشسضتيع وتسكضشيع7
 -2القيادة السػثػق بيا:
تتذابو القضادة السػثػؽ بيا مع القضادة الخادمة في تػافخ عشرخؼ الثقة والتػاضع في القائج وتبشي
القضادة الخادمة الثقة بضغ القائج الخادـ والسخؤوسضغ مغ ناحضة وبضغ السخؤوسضغ وبعزيع البعس مغ ناحضة
أخخػ7
 -3القيادة األخالقية:
تعسل القضادة األخبلقضة عمى التأثضخ باآلخخيغ مغ خبلؿ امتبلؾ سسات وخرائز أخبلقضة شخرضة
وإدارية والعسل بخوح الفخيق مغ اجل تحقضق األىجاؼ السشذػدة لمسشطسة وتتذابو القضادة األخبلقضة مع القضادة
الخادمة في تشسضة االفخاد وتػاضع القائج في التعامل مع السخؤوسضغ7
 -4القيادة ذات السدتػيات الخسدة:
وتتكػف ىحه القضادة مغ الدمصة والعبلقات والػعػد وحجع السداىسة في أداء السشطسة وتشسضة األفخاد
والذخرضة وتتذابو مع القضادة الخادمة في التػاضع والتػجضو
 -5القيادة التسكيشية:
وتقػـ ىحه القضادة عمى أساس تسكضغ العاممضغ بسذاركتيع عغ معمػمات عغ أداء السشطسة ومشح
السكافآت عمى أساس األداء وتتذابو ىحه القضادة مع القضادة الخادمة في تسكضغ وتشسضة األفخاد
 -6القيادة الخوحية:
تقػـ ىحه القضادة عمى أساس التخكضد عمى القضع واألخبلؽ وتعديدىا في نفػس السخؤوسضغ وتتذابو
القضادة الخوحضة مع القضادة الخادمة انيا تخكد عمى القضع وبشاء عػامل القػة في السخؤوسضغ
 -7القيادة التزحية بالحات:
تتذابو قضادة التزحضة بالحات مع القضادة الخادمة في حب سمػؾ اآلخخيغ والدمػؾ األخبلقي7
ويخػ الباحث رغع وجػد التذابو بضغ القضادة الخادمة واألنساط القضادية األخخػ ،إال أف القضادة الخادمة
تتسضد بػجػد سسات أساسضة غضخ مػجػدة بالكامل في أؼ نسط مغ ىحه األنساط القضادية وىي تشسضة األفخاد
والتػاضع والسػثػقضة وفيع اآلخخيغ والقضاـ بالخجمة والتػجضو وىحه الدسات تجعل القضادة الخادمة متسضدة عغ
غضخىا مغ األنساط القضادية األخخػ7
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ثامشا :أبعاد القيادة الخادمة
م غ خبلؿ مخاجعة األدبضات الدابقة واألبحاث العمسضة السختبصة بالقضادة الخادمة تع اعتساد سبعة أبعاد
مغ األبعاد التدعة وىي تتسثل في= ()Liden et al:2008: p166
 -1السيارات السفاىسية)Conceptual skills(:
وىي تعشي حضازة السعخفة عغ السشطسة والسياـ السػكمة لو بحضث يكػف في وضع يسكغ القائج مغ
تقجيع السداعجة والجعع الفعاؿ وتديضل مياـ اآلخخيغ7
 -2التسكيغ)Empowering(:
وىي عسمضة تذجضع وتقجيع تديضبلت لمسخؤوسضغ السباشخيغ مغ خبلؿ عسمضة حل السذاكل الستعمقة
بيع فزبل عغ تحجيج (كضف ومتى) تع إتساـ السياـ العسل عمى أكسل وجو
 -3مداعجة السخؤوسيغ عمى التصػر والشجاح)Helping subordinates Grow and sueceed(:
وتعشي قضاـ القائج االىتساـ الحقضقي لمقضع السخؤوسضغ مغ خبلؿ عسمضة تقجيع الجعع ليع وتػجضييع إلى
الصخيق الرحضح
 -4االىتسام بالسخؤوسيغ أوال)Putting subordinates first( :
وىي استخجاـ اإلجخاءات والكمسات الػاضحة لآلخخيغ وتمبضة احتضاجاتيع مغ العسل واعتبارىا أولػية
 -5الترخف بأخالق)Behaving Ethically( :
وىي اف يتع التعامل بذكل صخيح وواضح بضغ السخؤوسضغ واف يتع االنراؼ بضغ السخؤوسضغ
 -6السعالجة العاشفية)Emotional Healing( :
وىي اف يتع إضيار االحتخاـ والتقجيخ واالىتساـ مغ قبل القائج لمسخؤوسضغ
 -7االلتدام بتصػيخ السجتسع)Creating Value for community( :
وىي اف يكػف ىشاؾ وعي حقضقي مغ قبل القائج اتجاه السخؤوسضغ لتصػيخىع ومداعجة السجتسع

تاسع ا :فػائج القيادة الخادمة:
بعج إشبلع الباحث عمى العجيج مغ الجراسات واألبحاث والكتب التي تع إجساؿ فػائج القضادة الخادمة
في الشقاط التالضة=
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 -1تصػيخ السشطسة:
يعتبخ تصػيخ السشطسة مغ أىع الشقاط األساسضة لشطخية القضادة الخادمة ألنيا تعسل عمى التصػيخ
التشطضسي لمسشطسة ،وتعسل عمى تػجضو القائج مغ الشسط التقمضجؼ الحػ يخكد عمى اليضسشة وتمقضغ السخؤوسضغ
ما يجب أف يقػمػا بو وتفزضل االنا عمى اآلخخيغ إلى الشسط القضادة الخادمة حضث يعسل القائج عمى تفػيزيع
بالربلحضات والسدؤولضات السباشخة إلتساـ العسل والػثػؽ بيع وتقجيع الشرح واإلرشاد مداعجتيع لتصػيخ
أدائيع وذلظ يداعج عمى تصػيخ أداء السشطسة (7)Nayab,2011,p70
 -2تصػيخ السػضفيغ:
اف القضادة الخادمة ال تعسل عمى القاء اىجاؼ السشطسة عمى عاتق السخؤوسضغ فقط وأنساط القضادة
الخادمة تعسل عمى تصػيخ السخؤوسضغ والعسل عمى الػصػؿ إلى نقاط القػة والزعف لمسخؤوسضغ وإتساـ
معالجتيا والعسل عمى مداعجة السخؤوسضغ عمى التصػيخ ،اف القائج دائسا يشطخ إلى مرمحة اآلخخيغ وخمق
روح الفخيق بضغ السخؤوسضغ والربخ والتدامح مع اتباعو ،اف ىحه الرفات لمقائج الخادـ تداعجه عمى تصػيخ
راس الساؿ البذخؼ والسحافطة عمضو (7)Nayab,2011,p.70
 -3بشاء الفخيق:
يجرؾ القائج اف استخجاـ األسمػب االستبجادؼ واليخمي يعسل عمى زيادة االغتخاب وزيادة الخبلفات
بضغ السػضفضغ ،اف أسمػب القضادة الخادمة يعسل عمى زيادة ميارات وخبخات كل فخد مغ افخاد الفخيق وىحا
الشػع يعسل عمى بشاء الفخيق ويدسح لكل فخد بعخض مياراتو والتعاوف بذكل أكثخ فاعمضو مع بقضة افخاد الفخيق
(7)Duggan,2015,p.40
 -4اإل نجاز:
يحجد القائج الخادـ مجسػعو مغ السعايضخ العالضة لشفدو ولسخؤوسضو ،اف استخجاـ أسمػب القضادة
الخادمة يعسل عمى اشخاؾ القائج لجسضع أعزاء الفخيق عمى وضع األىجاؼ والغايات ويعسل عمى اتخاذ كل
فخد لمق اخرات ،اف القائج يعسل عمى خمق جػ إيجابي نحػ قضسيع ،اف ىحا الشػع مغ القضادة يدسح لمسخؤوسضغ
بػضع مؤشخات الخاصة بيع مسا يعصي السخؤوس الربلحضات البلزمة إلجخاء التغضخات التي تؤدؼ إلى
إنجاح السشطسة بخمتيا عمى السجػ الصػيل (7)Duggan,2015,p.40
 -5التغييخ:
إف استخجاـ أسمػب القضادة الخادمة يعسل عمى أقامو رؤية لمسشطسة وتحجيج ميسو واىجاؼ السشطسة
بشاء عمى وجيات نطخ السػضفضغ ،اف ىحا األسمػب يداعج السخؤوسضغ عمى إدارة حضاتيع السيشضة بذكل أكثخ
فاعمضة وتػازف السشاسب في حضاة السخؤوسضغ الحيغ يمعبػف دو ار فاعبل في تحجيج انتقاؿ الذخكة إلى نسط ججيج
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مغ العسل يكػنػا أكثخ والء وانتساء لمسشطسة مسا يحقق السضدة التشافدضة عمى السدتػػ التشفضحؼ
(7)Duggan,2015,p.40
 -6الخضا:
اف القضادة الخادمة تزسغ اف اراء الجسضع يتع االستساع إلضيا ،واف العسل تحت امخة قائج خادـ يعسمػف
بذكل جساعي مػجػد لسرمحة الجسضع وىحا يعكذ أيجابا عمى معجالت الخضا الف جسع االحتضاجات يتع
تمبضتيا عشجما يدتخجـ القائج أسمػب القضادة الجيسقخاشضة (7)Duggan,2015,p.40
 -7خجمة السجتسع:
تعتبخ خجمة السجتسع مغ السبادغ األساسضة لمقضادة الخادمة فالقضادة تداىع في تأسضذ ثقافة خجمة
اآلخخيغ سػاء داخل السشطسة أو خارجيا ،مع ضيػر نسػذج القضادة الخادمة شيجت ازدىار الحخكة االجتساعضة
كسا سضكػف لمسجتسع قضع ترب في الرالح العاـ (7)Liden et al,2008,p.77-161

الخاتسة:
عخض الباحث في ىحا السبحث الشطخة التاريخضة لتصػر مفيػـ القضادة الخادمة ،وأيزاً تع تشاوؿ

تعخيفات لمقضادة الخادمة ،وبجانب ذلظ تع استعخاض أىع الخرائز لمقائج الخادـ ،وأيزاً تع التصخؽ أىسضة

القضادة الخادمة ،وأنساط القضادة الخادمة ،وماىي أبعاد القضادة الخادمة ،وبالشياية ماىي فػائج القضادة الخادمة،
وسضتصخؽ الباحث في السبحث التالي إلى سمػكضات السػاششة التشطضسضة7

24

السبحث الثاني
سمػكيات السػاششة التشطيسية
السقجمة:
يعتبخ سمػؾ السػاششة التشطضسضة مغ السفاىضع السعاصخة التي تعدز االىتساـ بيا خبلؿ العقجيغ
اآلخخيغ ،لسا ليحا السفيػـ مغ أثخ بارز عمى مدتػػ وأداء العاممضغ 7ويعتبخ مغ السفاىضع اإلدارية التي أنتجيا
الفكخ اإلدارؼ السعاصخ مؤخ اًخ واستحػذت عمى اىتساـ الكثضخ مغ الباحثضغ والسسارسضغ لسفيػـ سمػكضات
السػاششة التشطضسضة الحػ أصبح يعػؿ عمضو الكثضخ مغ السشطسات لبلرتقاء بسدتػػ وأداء السشطسات والسػضفضغ

عمى حج سػاء7
ومع بجاية أوائل القخف الساضي بجأ الباحثػف يخكدوف عمى نػع آخخ مغ الدمػكضات التي تؤثخ عمى
كفاءة السشطسة وفعالضتيا ،ىحا الشػع مغ الدمػكضات أشمق عمضو سمػؾ الجور اإلضافي وىػ سمػؾ يقػـ بو
العاممػف بشاء عمى اختضارىع ألنيا لع تخد ضسغ الػصف الػضضفي لجييع (الخقاد وأبػدية ،2166،ص7):77
ويعتبخ  )2162( Robbins & Judgaأف السشطسات الشاجحة تكػف دائساً في حاجة ممحة إلى

السػضفضغ الحيغ يعسمػف أكثخ مغ واجباتيع االعتضادية وإنجاز أكبخ مسا ىػ مصمػب مشيع حضث السخونة
أصبحت متصمباً أساسضاً لشسػ السؤسدات اإلدارية مسا يتصمب وجػد السػضفضغ الحيغ يطيخوف مدتػػ أكبخ مغ
سمػكضات السػاششة التشطضسي7

أوالا :نذأة سمػك السػاششة التشطيسية
يعتبخ  Katzمغ أوائل الحيغ قجمػا مفيػماً متكامبلً لدمػكضات السػاششة التشطضسضة وذلظ عاـ ،6<97

حضث أعتبخ  Katzسمػؾ السػاششة التشطضسضة مغ الدمػكضات السيسة لكل السشطسات ،حضث أف السشطسات التي

تعتسج عمى سمػكيا الخسسي تعتبخ مشطسة ىذة وسيمة الكدخ ،لحلظ كاف عمى السشطسات أف تتخؾ جدءاً مغ

الدمػؾ غضخ محجد لؤلفخاد حضث يكػف لجييع القجرة لمتعامل مع السػاقف غضخ الستػقعة والتي تتصمب الترخؼ
االبتكارؼ (حامج ،2112،ص7)67

وفي سشة  6<::قاـ ( )Organبشذخ وثضقة ييجؼ مغ خبلليا تفدضخ العبلقة بضغ الخضا الػضضفي
واإلنتاجضة حضث كاف السفيػـ الدائج أف العامل الدعضج ىػ السشتج ،غضخ أف الكثضخ عجد عغ أثبات ىحه
العبلقة وقج أوضح ( )Organأف الدبب في عجـ أثبات ىحه العبلقة يخجع إلى أف السرصمح اإلنتاجضة ىػ
مفيػـ كسي وقاصخ ،وفي الحقضقة ىشاؾ أداء لمعسل األساسي السشرػص عمضو بالػضضفة وأعساؿ أخخػ غضخ
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ممحػضة ال يسكغ قضاسيا وىي ناتجة عغ األداء الشػعي ،وىحه السداىسات الشػعضة تتخح أشكاؿ مداعجة
الدمبلء ومذاركتيع شخؽ العسل (ىاروف7)2167،
وذكخ عخيذة ( ،6<<9ص )2:نقبلً عغ  Katzفي دراستو التي فخؽ فضيا بضغ ثبلث أنػاع مغ
الدمػكضات السصمػبة مغ األفخاد والتي مغ السسكغ أف تؤثخ عمى كفاءة وفعالضة أؼ مشطسة وىي=
 -6وجػد حافد قػػ
وكاؼ لجػ األفخاد لبللتحاؽ بالسشطسة7
ً

 -2التداـ األفخاد بأداء متصمبات أدوارىع السحجدة في الػصف الػضضفي7
 -6قضاـ األفخاد بسسارسات نذاشات أخخػ تتعجؼ نذاشيع الخئضدي بالسشطسة7

ثانيا :مفيػم سمػكيات السػاششة التشطيسية
تعجدت التعاريف التي قجمت تػضضح لسفيػـ سمػكضات السػاششة التشطضسضة وذلظ الختبلؼ العمساء
والكتاب والباحثضغ عمى تعخيف كبلً حدب رأيو وحدب تخررو ،فقج عخفيا " )6<;;(Organبأنو ىػ

الدمػؾ الفخدؼ االختضارؼ والتصػعي والحػ ال يكػف ضسغ الػاجبات الػضضفضة وال يختبط بأؼ عبلمة مباشخة
بالشطاـ الخسسي"7
بضشسا عخفو  "(2119( Lambertبأنو الدمػؾ الحػ يتعجػ الستصمبات األساسضة لمعسل ويكػف بذكل
كبضخ عسل تصػعي واختضارؼ يقػـ بو السػضف داخل السشطسة"7
أما  " )2008,p.379(Yenli & Niehoffفعخفػىا بأنيا األنذصة التي يقػـ بيا الفخد إلنجاز العسل
بصخيقة غضخ مباشخة في بضئة العسل والتي تتزسغ مداعجة الدمبلء والسحافطة وااللتداـ بأنطسة وقػاعج بضئة
العسل والسذاركة الفاعمة في اتخاذ الق اخرات"7
وأيزاً عخفيا محارمو (; ،211ص " )72بأنو سمػؾ األدوار اإلضافضة والتي تتعجؼ حجود

الػضضفضة"7

وعخفيا عػدة ( ،2161ص )96بأنيا سمػؾ الجور اإلضافي فيػ سمػؾ اختضارؼ يقػـ بو الفخد دوف
أجبار كسا أنو ال يختبط بشطاـ خجمة رسسضة داخل السشطسة"7
وعخفيا " )2012,p.87(Uedaبأنيا الدمػؾ غضخ االعتضادؼ الحػ ال يعج جدءاً مغ متصمبات العسل

الخسسي ويؤدؼ إلى زيادة كفاءة السؤسدة"7

أما  ")2013,p.21(Jawaharفقج أشمق عمضيا سمػؾ السػاالة أو الجعع أو التأيضج االجتساعي وىى
مجسػعة مغ األفعاؿ التي تحجد برػرة مباشخة مغ قبل التػصضف الػضضفي ولكشيا تجمب مشافع لمسشطسة"7
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وعخفتيا الذػا ( ،2168ص; " )2أنيا سمػؾ اختضارؼ تصػعي تشبع مغ الفخد نفدو فيػ يقػـ
بسسارستيا لضذ لو أغخاض في ذاتو ووجػد مثل ىحه الدمػكضات في األفخاد يشعكذ أيجاباً عمى السشطسة"7
وعخفتيا الجعضثشي ( ،216:ص" )68بأنيا أعساؿ أضافضة تصػعضة غضخ مشرػص عمضيا في
التػصضف الػضضفي لمسػضف يؤدييا باختضاره بجافع ذاتي مداعجة اآلخخيغ وتحقضقا لمسرمحة العامة لمسؤسدة"7
ويعخف الباحث سمػكيات السػاششة التشطيسية" :بأنيا الدمػؾ االختضارؼ القائع عمى تصػيخ إدارة
الذخكة والسداىسة في تقجميا مغ خبلؿ العسل باألدوار اإلضافضة واالعساؿ غضخ الخسسضة في الػصف
الػضضفي لو ويقػـ بو الفخد دوف أجبار مغ أحج ودوف الشطخ إلى السكافأة والحػافد السادية"7

ثالث ا :أىسية سمػك السػاششة التشطيسية
لقج حطي مفيػـ سمػؾ السػاششة التشطضسضة باىتساـ الباحثضغ والكتاب في كػنو يداعج السشطسة واألفخاد
عمى تحدضغ أدائيع واألداء الكمي لمسشطسة ويحافع عمى تساسكيا وقػتيا7
وأيزاً سمػؾ السػاششة يداىع في تحقضق حاجة السؤسدة إلى تخرضز السػارد الشادرة والسحافطة

عمى تساسظ ووحجة السشطسة ويداعج في قجرة السػضفضغ عمى أداء أعساليع مغ خبلؿ تحقضق وقت أكبخ
لمتخصضط فعاؿ وحل السذاكل التي تػاجييع (7)Moormaret.al,1998,p98
ولقج أكج إسساعضل وآخخوف ( ،2162ص )226أىسضة سمػؾ السػاششة التشطضسضة في العجيج مغ
السجاالت كالفاعمضة التشطضسضة ،وتقضضع األداء ،وااللتداـ التشطضسي ،والخضا الػضضفي ،والعجالة ،ودوراف العسل
والغضاب ،والثقة التشطضسضة وىشاؾ تأثضخ كبضخ لدمػكضات السػاششة التشطضسضة عمى سمػؾ األفخاد مغ خبلؿ تػفضخ
القجرة عمى األبجاع واالبتكار مغ خبلؿ تشسضة األفكار والسقتخحات السقجمة مغ قبل األفخاد7
وأشارت العجيج مغ الجراسات إلى أىسضة سمػؾ السػاششة التشطضسضة ويسكغ تمخضز أىسضة سمػؾ
السػاششة التشطضسضة في جػانب األتضة= (زعخب ،2169،ص( )2:أبػسسعاف ،2168،ص ص;)7<-7
(الدعػد وسمصاف ،211; ،ص( )6:الدىخاني ،211:،ص ص=)Bowler,2008,p260( )62-66
 -6تعسل عمى تخفضف العبء السادؼ عغ السؤسدات7
 -2تعسل عمى تحدضغ أداء وإنتاجضة الفخد وتعسل عمى تصػيخه ذاتضاً7
 -6تعسل عمى زيادة مدتػػ الحساس في األداء7
 -7زيادة مدتػػ الخضا عغ العسل مغ قبل األفخاد7
 -8تػشضج العبلقة بضغ األفخاد والجساعات داخل السشطسة7
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 -9تحدضغ الكفاءة والفاعمضة التشطضسضة مغ خبلؿ استخجاـ السػارد7
 -:تخفف مغ تكالضف الخجمات والسرخوفات التذغضمضة7
; -تقمل مغ التدخب الػضضفي وتخفف مغ دوراف العسل7
< -تحقق مضدة تشافدضة مدتجامة لمسؤسدات7

رابع ا :محجدات سمػك السػاششة التشطيسية:
انصبلقا مغ أىسضة سمػؾ السػاششة التشطضسضة في حضاة السشطسات وبحثا عغ أىع األسباب (السحجدات)
التي تقف خمف ضيػر أو اختفاء ىحا الدمػؾ ،وأدػ أىسضة ىحا السػضػع إلى عكف الباحثضغ عمى اجخاء
العجيج مغ الجراسات بقرج اجخاء تفدضخ ليحه الطاىخة ومغ اىع العػامل التى تع الكذف عشيا=
(العخيزة ،2162،ص ص<( )82-7أبػ جاسخ ،2161،ص ص)81-77
ا
(العامخؼ ،2116 ،ص ص):<-:6
 -1الخضا الػضيفي:
يقرج بالخضا الػضضفي الحالة العاشفضة اإليجابضة الشاتجة عغ تقضضع الفخد لعسمو فضسا يتعمق بالحػافد،
وتع اجخاء العجيج مغ الجراسات لمكذف عغ عبلقة بضغ الخضا الػضضفي وسمػؾ السػاششة التشطضسضة ،أكجت
دراسة ( )Bolon,1997عمى أف الخضا الػضضفي يعج أكبخ السحجدات لدمػؾ السػاششة التشطضسضة ويسكغ
تفدضخ ىحه العبلقة إلى أف السػضف الخاضي عغ عسمو يشخخط في مسارسة بعس سمػكضات السػاششة
التصػعضة ،إال أف سمػؾ تصػعي ما ىػ إال عسمضة تبادلضة ألولئظ الحيغ أحدشػا إلضو7
 -2الػالء التشطيسي:
تعجدت تعاريف الػالء التشطضسي بتعجد السجاخل الفكخية ألصحابيا فيشاؾ مغ يعخفو (بسجػ قػة ارتباط
الفخد وتفاعمو مع السشطسة العسل) وفخيق آخخ يخاه (بانو االستعجاد والخغبة في زيادة شاقة العسل والػالء لمشطاـ
االجتساعي) ،وعخفيا حػاس ( ،2116ص )71بأنو مجػ ارتباط الفخد بقضع ومعتقجات واىجاؼ السشطسة ودرجة
االستعجاد لبحؿ الجيج في سبضل نجاح واستسخار السشطسة ،يخافق ذلظ كمو الخغبة القػية في االستسخار في
العسل بيحه السشطسة7
 -3العجالة التشطيسية:
يتكػف مفيػـ العجالة التشطضسضة مغ ثبلث ابعاد وىي= عسالة التػزيع – عجالة اإلجخاءات – عجالة
التعامبلت ،وتعشي عجالة التػزيع مجػ شعػر االفخاد باف ما يحرل عمضو مداو لسا يبحلو مغ جيج مقارف
بدمبلئو ،وعجالة اإلجخاءات ىي مجػ إحداس السػضفضغ باف اإلجخاءات الستبعة في تحجيج السكافآت التشطضسضة
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عادلة اما عجالة التعامبلت يقرج بيا مدتػػ العبلقة بضغ الخئضذ والسخؤوس خبلؿ عسمضة تقضع األداء وتعتبخ
ىحه االبعاد متخابصة ومتجاخمة وتؤدؼ في الشياية إلى مجػ إحداس السػضفضغ بالعجالة التشطضسضة في مشطسة
العسل ( زايج،2000،ص ،)967وأضيخت العجيج مغ الجراسات أف العجالة التشطضسضة تؤثخ إيجابضا في مكػنات
سمػؾ السػاششة التشطضسضة وذلظ الف إحداس السػضفضغ بالسداواة واالنراؼ فضسا يتعمق بعجالة اإلجخاءات أو
التػزيع أو التعامبلت يػلج لجيو شعػر بالذسػلضة تجاه مشطسة العسل7
 -4القيادة اإلدارية:
تعتبخ القضادة اإلدارية ىي أحج أىع العػامل السؤثخة في البضئة التشطضسضة وفي بشاء وتكػيغ قضع ومبادغ
وثقافة السشطسة التي بجورىا تؤثخ تأثض اًخ بالغاً في سمػكضات السػضفضغ وفي مختمف السدتػيات اإلدارية وما مغ

شظ فاف السسارسة التصػعضة أو سمػكضات السػاششة التشطضسضة التي يقػـ بيا القائج السدؤوؿ لو تكػف انعكاساتيا
السباشخة عمى قضع وأفعاؿ وسمػؾ السخؤوسضغ الحيغ سضدتميسػف التػجضو واإلرشاد مشيع (العامخؼ ،2111،ص
7)61
وأكج  )1999,p50( Pilia,et,alعغ وجػد العبلقة القػية بضغ القضادة اإلدارية وسمػؾ السػاششة
التشطضسضة عمى اعتبار أف القضادة اإلدارية تعسل دوما في الخفاء عمى حفد مػضفضيع بأكثخ مسا ىػ متػقع عغ
شخيق العسل الكفػء ليع واحتخاميع واالىتساـ بحاجاتيع وتقجيسيا عمى حاجاتيع الذخرضة7
 -5عسخ السػضف:
بضشت دراسة  )2000( Wagner & Rushأف عسخ السػضف لو تأثضخ واضح عمى سمػؾ السػاششة
التشطضسضة مغ خبلؿ تأثضخه عمى الستغضخات الػسضصة ،فقج أتزح أف السػضفضغ صغار الدغ يطيخوف ىحا الشػع
مغ األسمػب ألسباب تختمف عغ تمظ التي تجعل السػضفضغ كبار الدغ يسارسػف مثل ىحه األدوار اإلضافضة
التصػعضة فعسخ السػضف يحجد نطختو لمعسل وبالتالي نجج كبار الدغ يتستعػف بحاجات أقل لئلنجاز وتحقضق
الحات وأكبخ لبلنتساء االجتساعي والعبلقات اإلندانضة مغ صغار الدغ ندبضاً األمخ الحػ يؤثخ عمى تػجياتيع
نحػ أنفديع وأعساليع واآلخخيغ7

 -6مجة خجمة السػضف:
لخجمة السػضف في مشطسة العسل دو اًر ميساً في وجػد سمػؾ السػاششة التشطضسضة أو اختفائو فقج اثبتت

البحػث السضجانضة لجراسة  )1995( Orang & Rayanأف ىشاؾ عبلقة سمبضة بضغ مجة خجمة السػضف
وسمػؾ السػاششة التشطضسضة فقج تبضغ أف السػضفضغ الججد يطيخوف ىحا الشػع مغ الدمػؾ عمى عكذ السػضفضغ
ذو الخجمات الصػيمة ويعػد الدبب في ذلظ أف السػضفضغ الججد ال يعخفػف بذكل تاـ السياـ والسدئػلضات

29

السصمػبة مشيع وإنجازىا ولكغ ما إف يتكضفػا مع الشطاـ االجتساعي لمسشطسة تقل درجة عجـ التأكج والغسػض
عشجىع7
 -7الجوافع الحاتية:
يقرج بالجوافع الحاتضة حاجة اإلفخاد الجاخمضة لئلنجاز وتحقضق الحات والتي تعسل عمى تحخيظ الدمػؾ
والعسمضات الشفدضة فيي قػػ داخمضة السحخكة لمفخد لمقضاـ بعسل معضغ دوف تػقع الحرػؿ عمى حػافد مادية
خارجضة حضث تقػـ عسمضة الحفد ىشا عمى أساس العسل نفدو وتختبط الجوافع الحاتضة بدمػؾ السػاششة التشطضسضة
مغ خبلؿ قضاـ السػضف في االنخخاط بسسارسات تصػعضة في مجاؿ عسمو خارج الجور السػصػؼ لو رسسضاً

في السشطسة دوف تػقعو الحرػؿ عمى أؼ مخدود مقابل ذلظ7
; -الثقافة التشطيسية:

تسثل الثقافة التشطضسضة أحج أىع العػامل السؤثخة في سمػؾ اإلفخاد في مختمف السشطسات ،ويعخؼ
 )1989,p90( Sheinالثقافة التشطضسضة بأنيا ندق مغ االفتخاضات األساسضة التي أوججت واكتذفت أو
شػرت بػاسصة جساعة معضشة مغ االفخاد مغ اجل مػاجية التكضف الخارجي والتكامل والتشدضق الجاخمي والتي
استصاعت الثبات لفتخة شػيمة مغ الدمغ وعسمت بذكل مخضى إلفخاد جساعو مسا جعميا مغ الثػابت الخاسخة
التي تع تمقضشيا وتجريديا لؤلعزاء الججد باعتبارىا مشيج صحضح لئلدراؾ والتفكضخ والذعػر عشج التعامل مع
تمظ السذاكل ،الثقافة التشطضسضة بيحا السعشى تؤثخ في سمػؾ اإلفخاد سػاء مػجػديغ في السشطسة مشح فتخة
شػيمة أو ألعزاء ججد7
 -9الدياسات التشطيسية:
تعشي الدضاسة التشطضسضة الشذاشات التشطضسضة الجاخمضة اليادفة إلى أيجاد وتصػيخ واستخجاـ السرادر
السختمفة لمقػة لتحقضق األىجاؼ التي يدعي ليا الذخز في السػاقف التي تكػف فضيا الخضارات غامزة وغضخ
متػقعة فالدضاسة التشطضسضة ىي القػة غضخ الخسسضة ذات الصبضعة غضخ الذخعضة ويتدع الػجو الدمبي لمدضاسات
التشطضسضة بدعي الذخز أو الجساعة الحثضث لتحقضق السرالح الحاتضة والدضصخة عمى اآلخخيغ والشطخ إلى
األمػر بعضغ السشافدة التي يشبغي اف يكػف مشيا شخؼ خاس اخ وآخخ رابح وأيزاً يسارس في ىحا السشطػر

األنذصة الحخبضة كالدخية والسفاجأة وحجب السعمػمات والخجاع وما إلى ذلظ ،تختبط الدضاسة التشطضسضة بدمػؾ

السػاششة التشطضسضة مغ خبلؿ تأثضخىا عمى الشػاحي السختمفة لمحضاة في السشطسة فارتفاع مدتػػ درجة الدضاسة
التشطضسضة يديج مغ مسارسات الدمػكضة غضخ الخسسضة(عبلء الجني،2013 ،ص7)89
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خامدا :أنساط سمػك السػاششة التشطيسية
أشار الباحثػف إلى العجيج مغ أنساط سمػكضات السػاششة التشطضسضة نحكخ مشيا ما ذكخه أبػ جاسخ
( ،2161ص ص)72-76
 -1الشسط الستعمق بذؤون العسل:
ىحا الشسط يذسل مداعجة السػضف لدمبلء العسل في األمػر الستعمقة بذؤوف العسل ومداعجة اآلخخيغ
الستغضبضغ عغ العسل ،وتػجضو السػضفضغ الججد حتى لػكاف ذلظ غضخ مصمػب مشو ،ومداعجة اآلخخيغ ذوؼ
األعباء الػضضفضة الكبضخة7
 -2الشسط الستعمق باألمػر الذخرية:
ويذسل تقجيع السداعجة في األمػر الستعمقة بالسذاكل االجتساعضة العائمضة أو العاشفضة7
 -6الشسط الستعمق بالتشطيع اإلداري:
ويذسل ىحا الشسط االنرضاع لمقضع التشطضسضة والدضاسات والمػائح مثل الحزػر واالنرخاؼ حدب
مػاعضج العسل7
 -7الشسط الستعمق بالدمع والخجمات:
السخجعضضغ بأمػر تتعمق بالدمع والخجمات السقجمة مثل إرشادىع أو
وىحا يذسل مداعجة العسبلء و ا
األصغاء إلضيع ،وأيزاً شخح الصخؼ واإلجخاءات التي تداعجىع7
 -8الشسط الستعمق بتقجيع السشطسة لآلخخيغ:
ويذسل الحجيث عغ السشطسة برػرة شضبة أماـ اآلخخيغ والجفاع عشيا وعغ مرالحيا ،كحكخ
إيجابضاتيا مع العاممضغ والعسبلء والػقػؼ معيا في الطخوؼ الرعبة التي تػاجييا7
 -9الشسط الستعمق بااللتدام التشطيسي:
ويذسل ذلظ بحؿ جيػد مزاعفة في العسل وتجشب إضاعة الػقت في األحاديث وإشالة فتخات
االستخاحة أو عسل زيارات داخمضة وخارجضة لضذ ليا عبلقة بالعسل7
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 -:الشسط الستعمق بالتصػع لمقيام بأعسال إضافية خارج حجود السشطسة:
ويذسل ىحا االشت اخؾ بمجاف أو مذاريع متعمقة بالعسل أو التغمب عمى الرعػبات التي تػاجو
العسمضات التشطضسضة وحساية السشطسة مغ األخصار والحزػر اإلجبارؼ لبلجتساعات والشجوات7

سادسا :أبعاد سمػكيات السػاششة التشطيسية
بعج إشبلع الباحث عمى العجيج مغ الجراسات واألبحاث حػؿ أبعاد سمػكضات السػاششة التشطضسضة وجج
أنو ال يػجج أتفاؽ تاـ حػؿ األبعاد األساسضة لدمػكضات السػاششة التشطضسضة ،إال أنو يسكغ استشتاج االتجاىضغ
التالضضغ=
االتجاه األول= سمػكضات السػاششة التشطضسضة التي تتكػف مغ بعجيغ وذلظ وفقاً لميجؼ مغ ىحه الدمػكضات كسا

ذكخىا ()Paille,2010,p.54

 -6البعج الفخدؼ= الحػ يعشي مداعجة السػضفضغ اآلخخيغ لمقضاـ بأعساليع والتعاوف معيع7
 -2البعج السشطسي= الحػ يعشي مداعجة السشطسة واالرتقاء بيا بأدائيا والعسل عمى بقائيا7
االتجاه الثاني= سمػكضات السػاششة التشطضسضة التي تتكػف مغ خسدة أبعاد أساسضة=
 -1اإليثار:
وىػ مجػ مداعجة السػضف لؤلشخاص الحيغ حػلو مغ (الدمبلء – الخؤساء) في السياـ الستعمقة
بالعسل ،مثل مداعجة الدمبلء في حل مذكبلتيع الستعمقة بالعسل ومداعجة العاممضغ الججد وتعمضسيع (إسساعضل
وآخخوف ،2162،ص7)226
 -2الكياسة:
وىي محاولة الذخز لسشع وقػع السذكبلت الستعمقة بالعسل وإدراكو لتأثضخ الدمػؾ في اآلخخيغ وعجـ
استغبللو لحقػؽ اآلخخيغ وتجشب إثار السذكبلت مع اآلخخيغ عغ شخيق تقجيع الشرح ليع ( Beheshtifar
7)& Hesani,2013,p.215
 -3الخوح الخياضية:
وىي مجػ قجرة الفخد عمى التحسل ألؼ متاعب أو مزايقات يتعخض ليا في مكاف العسل دوف تحمخ
أو رفس ،وذلظ تطيخ ىحه السزايقات نتضجة تفاعل السػضف مع اآلخخ ،وادخار الصاقة السػجية لسثل ذلظ
إلنجاز العسل (دمحم وعثساف ،2162،ص7)662
32

 -4الدمػك الحزاري:
وتعشي السذاركة البشاءة والسدؤولضة في إدارة أمػر السشطسة واالىتساـ بسرضخ السشطسة مغ خبلؿ
الحخص عمى حزػر االجتساعات السيسة غضخ رسسضة ،والسحافطة عمى التغضضخ ،وقخاءة محكخات السشطسة
وإعبلناتيا ،وتأدية العسل برػرة تداعج السشطسة في السحافطة عمى سسعة السشطسة
(7)Owen&Sales,2000,p.102
 -5وعي الزسيخ:
وتذسل إخبلص الفخد لسثالضات يزعيا كسعضار لدمػكضاتو ،فضتجو إلى إنجاز دوره في السشطسة
بأسمػب يديج عمى السدتػػ السعخوؼ أو الستػقع مشو ،حضث يقػـ السػضف بالدمػؾ الحػ يفػؽ الحج األدنى
مغ متصمبات الػضضفة في مجاؿ الحزػر واحتخاـ المػائح واألنطسة (الخقاد وأبػدية ،2166،ص7(:97
ىحه األبعاد الخسدة ىي األبعاد التي تشاوليا نسػذج  Organعاـ ;;< 6والحػ أعتسج عمضو الباحث
في ترسضع االستبانة وذلظ لتعجد استخجاميا في العجيج مغ الجراسات التي تشاولت مػضػع سمػكضات السػاششة
التشطضسضة بدبب شسػلضة لجسػع جػانب سمػكضات السػاششة التشطضسضة7
أبعاد سمػكيات السػاششة التشطيسية

نسػذج خساسي األبعاد

اإليثار

نسػذج ثشائي األبعاد

البعج الفخدي

البعج السشطسي

الكياسة
الخوح الخياضية
الدمػك الحزاري
وعي الزسيخ
شكل رقع ( )1.2أبعاد سمػكيات السػاششة التشطيسية

السرجر (( )Paille,2010,p54إسساعضل وآخخوف ،2162،ص)Beheshtifar&Hesani,2013,p.215( )22
(دمحم وعثساف ،2162،ص( )Owen&Sales,2000,p.102( )662الخقاد وأبػدية ،2166،ص(:79
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سابعا :العػامل السعدزة لدمػكيات السػاششة التشطيسية
ىشاؾ العجيج مغ العػامل التي تداعج في تعديد سمػكضات السػاششة التشطضسضة في السشطسة وفي األفخاد

كسا أوضحتيا نػح ( ،2166ص ص<)66-2
 -1العػامل الذخرية اإليجابية:

وتذسل ىحه العػامل القشاعة بالعسل ،والتعيج الفعاؿ ،والثقة باآلخخيغ ،فالقشاعة بالعسل تعكذ لفيع

السػضفضغ لمسعامبلت السعخفضة وتؤثخ أيزاً في تعخيفيع ألعساليع وتجعميع يعبخوف عغ الجور اإلضافي بأنو
مغ ضسغ الجور الفعمي لمػضضفة ،أما التعيج الفعاؿ فكمسا أرتفع مدتػػ التعيج الحػ يسخ بو السػضف كاف

أقجر عمى تعخيفو مدئػلضاتو وأدواره إضافضة ،وأيزاً عشجما يثق األفخاد باآلخخيغ يؤدؼ ذلظ القضاـ بأنساط
سمػكضة مسضدة7

 -2العػامل السػقفية السجركة:
وتذسل ىحه العػامل قضع العسل ،وخرائز العسل ،إذ تذضخ قضع العسل إلى وجػد قضع مذتخكة تجؿ
عمى مشفعة مذتخكة لكل مغ األفخاد والسشطسة وتؤدؼ إلى وجػد عبلقات ذات أثخ إيجابي ،أما خرائز

العسل وبخاصة السحفدة مشيا مثل االستقبللضة والتغحية الخاجعة فإنسا تديج مغ الجافعضة الجاخمضة لجػ األفخاد
وتديج مغ مسارستيع ألنساط سمػؾ الجور اإلضافي7

 -3عػامل السخكد الػضيفي:
وتذسل ىحه العػامل تػلي السشرب في السشطسة ،وأيزاً مدتػػ العسل اليخمي ،فاألفخاد ذوؼ الخجمة
الصػيمة يربح لجييع عبلقة ضسشضة ورابط قػػ مع السشطسة ،مسا يػلج لجييع قضع ومذاعخ إيجابضة تعكذ عمى
أشكاؿ أنساط الجور اإلضافي ،وأيزاً تػلي السشاصب العمضا يؤدؼ إلى الحافدية ويديج مغ إمكانضة العسل بذكل

فعاؿ ،فزبلً عغ زيادة الحخية فضسا يتعمق بسسارسة أنساط سمػكضة متشػعة7

ثامش ا :معػقات سمػك السػاششة التشطيسية
إف عجـ إسياـ السػضفضغ في السشطسات اإلدارية بدمػكضات السػاششة التشطضسضة يعػد إلى عجة معػقات

كسا أوردىا القحصاني ( ،2167ص ص)69-68

 -6عجـ إشخاؾ السػضفضغ في الق اخرات التي تيع السشطسة ،فزبل عغ عجـ تقػية تػجياتيع اإليجابضة نحػ
السشطسة7

 -2عجد ثقافة السشطسة وقضع السشطسة عغ التخفضف عغ ضغػط العسل ،فالزغط الذجيج يؤثخ عمى كفاءة
السػضفضغ7
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 -6عجـ إتاحة الفخصة لمسػضفضغ لمتعبضخ عغ أراءىع وعجـ رضاىع تجاه وضائفيع مسا يقف عائقاً أماـ
السػضفضغ لمقضاـ بدمػكضات غضخ محدػبة7

 -7افتقار معطع السشطسات اإلدارية تحقضق العجالة التشطضسضة التي إف وججت تذكل حاف اًد قػيا لدمػكضات
السػاششة التشطضسضة7

ويبلحع بأف ىشاؾ معػقات أخخػ تؤثخ عمى سمػكضات السػاششة التشطضسضة لجػ اآلخخيغ=
 -6فقجاف الثقة مغ جانب العاممضغ والخؤساء ،الحػ يؤدؼ البلمباالة واالغتخاب وعجـ الخضا7

 -2العػامل االجتساعضة واالقترادية ،وىضاكل األجػر والسختبات ،والعػامل اإلدارة التي تتعمق بعجـ االستقخار
الػضضفي7

تاسع ا :األثار الدمبية لدمػكيات السػاششة التشطيسية

عمى الخغع مغ األىسضة الكبضخة لعسمضة تعديد سمػؾ السػاششة التشطضسضة عشج العاممضغ في السشطسات

واألثار اإليجابضة الكثضخة السحكػرة ،إال أنو قج تكػف ىشاؾ بعس األثار الدمبضة التي تحجث عشيا بعس
الباحثضغ ،حضث إف مػاقف العاممضغ ىي التي تحجد شبضعة إيجابضة ليحا الدمػؾ أو سمبضة7

وىحا ما أشار إلضو الباحثاف الدعػد وسمصاف (; )211فعمى صعضج الفخد يكػف سمػؾ السػاششة

التشطضسضة أحج أغخاض عجـ الكفاءة التشطضسضة ،أما عمى صعضج الجساعة فخبسا يؤثخ عمى أداء مجسػعة أخخػ
مغ السػضفضغ أو عمى بضئة العسل السحضصة مثل بخوز روح االتكالضة واألحجاـ عغ السبادرات الحاتضة7

ويخػ الخسضذ ( )2116أف سمػكضات السػاششة التشطضسضة قج يكػف تأثضخىا سمبي ضسغ إشار محجد

مغ السعايضخ ومغ امثمة ىحه السعايضخ=

 -6عشجما يكػف مدتػػ اإلداء مشخفزاً وغضخ فعاؿ ،حضشيا تربح ىحه الدمػكضات عجيسة الججوػ
 -2حضشسا تسارس ىحه الدمػكضات عمى حداب وقت العسل الخسسي7

 -6حضشسا تكػف ىشاؾ مخونة وتداىل في عسمضة استقصاب وتػضضف العاممضغ

ويخى الباحث أف إيجابضات سمػؾ السػاششة التشطضسضة أكثخ بكثضخ مغ الدمبضات ولكغ بالخغع مغ ذلظ

يجب مخاعاة الطخوؼ ال خاصة بصبضعة العسل الفعالة ويتزح أف ىحه الدمػكضات تعج إضافة نػعضة لؤلداء
الخسسي لمسشطسة وتعسل عمذ تحدضغ جػدة العسل وأداء السػضفضغ7

الخاتسة:

عخض الباحث في ىحا السبحث الشطخة التاريخضة لتصػر مفيػـ سمػكضات السػاششة التشطضسضة ،وأيزاً

تع تشاوؿ تعخيفات لدمػكضات السػاششة التشطضسضة ،وبجانب ذلظ تع استعخاض إلى أىسضة سمػؾ السػاششة
التشطضسضة ،وأنساط سمػكضات السػاششة التشطضسضة ،وماىي أبعاد سمػكضات السػاششة التشطضسضة ،وبالشياية ماىي

السعػقات التي تػاجو سمػؾ السػاششة التشطضسضة ،وسضتصخؽ الباحث في السبحث الثالث إلى حػؿ الثقة بالقائج7
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السبحث الثالث
الثقة بالقائج

السقجمة:
تصػرت دراسة الثقة التشطضسضة عمى مدتػػ الفخد والجساعة والتشطضع نط اًخ ألىسضتيا في تحدضغ

العبلقات وتبادؿ السعمػمات واآلراء واألفكار اإلبجاعضة ،وقجرتيا عمى تحقضق التكاتف في تحدضغ العبلقات
وتبادؿ السعمػمات واآلراء واألفكار اإلبجاعضة ،وقجرتيا عمى تحقضق التكاتف إلنجاز األىجاؼ السذتخكة

(الدعػدؼ ،2118،ص)611

ولقج حطي مػضػع الثقة في اآلونة األخضخة باىتساـ كثضخ مغ الباحثضغ في اإلدارة عمى اعتبار أف

األفخاد يمتدمػف باألىجاؼ التشطضسضة التي يثقػف بيا ،لجرجة أنيع يزحػف مغ أجميا ،ويقجمػىا عمى أىجافيع

الذخرضة في حضث أنيع ال ييتسػف بأىجاؼ تشطضسضة ال يثقػف بيا ،وبسا أف اإلدارة اخحت تيتع بالعشرخ
اإلنداني في التشطضع ،مػاقف العاممضغ ومضػليع وإنجازاتيع ومجاركيع ،لسا لحلظ مغ أىسضة عمى أدائيع

وإنجازاتيع ،فإف وجػد مشاخ مغ الثقة الستبادلة بضغ اإلدارة والعاممضغ ربسا يكػف العشرخ الحاسع في تحقضق
األىجاؼ التشطضسضة بكفاءة (إبخاىضع،2166،ص7)6:

أوالا :نذأة وتصػر الثقة التشطيسية
تستج الجحور التاريخضة لشذأة مػضػع الثقة التشطضسضة عقػد بعضجة ارتبصت بشذأة السجتسعات وتصػرىا

لضذغل فكخ الفبلسفة في الكثضخ مغ الحقػؿ العمسضة (الفمدفة ،الدضاسة ،االقتراد ،االجتساع) في محاولة لحل

الكثضخ مغ السذكبلت االجتساعضة ،وبجأ االىتساـ العمسي بالثقة التشطضسضة في بجاية الخسدضشات مغ القخف

الساضي بػصفيا مػضػعاً رئضداً في عمع الشفذ فقج أشار ( )Eriksonأف األفخاد يختمفػف في مضػليع لمثقة
باآلخخيغ وإف ىحا السضػؿ يشذأ مغ شفػلتيع السبكخة وتجاربيع في الحضاة (الذكخجي ،211;،ص<7)6

وخبلؿ مخحمة التدعضشات تبمػر مفيػـ الثقة ضسغ اإلجخاءات والدضاسات التشطضسضة عشجما تدايج

االىتساـ بسذاركة العاممضغ ضسغ فكخة الجيسقخاشضة الرشاعضة كخصػة أساسضة لتحدضغ نػعضة العسل ،وشخحت

الفكخة األولى لسفيػـ ضسغ الدضاقات التشطضسضة ألوؿ مخة مغ قبل ( )Luhmanالحػ أكج عمى أىسضة الثقة
داخل العبلقات التشطضسضة والتي تداعج عمى التشدضق اإلدارؼ األكبخ وكحلظ إنجاز فخؽ العسل لؤلىجاؼ بكفاءة

(7)Strater,2005,p.87

وخبلؿ التدعضشات مغ القخف الساضي ناؿ مػضػع الثقة اىتساماً متدايجاً مغ عمساء اإلدارة نتضجة

التصػرات والتغضخات السدتسخة التي تذيجىا السشطسات لحا أصبح ىشاؾ حاجة متدايجة لبلىتساـ بسفيػـ الثقة

ضسغ الدضاقات التشطضسضة وتفعضميا ،أما السجاخل الحجيثة في الفكخ اإلدارؼ والتشطضسي فقج زاد االىتساـ بسفيػـ
الثقة التشطضسضة خبلؿ تمظ السخاحل إذ بضشت الشطخية الضابانضة ( )Zعمى ثبلث مختكدات أساسضة والستسثمة
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(بالثقة ،والسيارة ،والسػدة) وبالتالي تعج الثقة ىي إحجػ السبادغ األساسضة لبشاء ىحه الشطخية (الصائي،211:،
ص7)96

ثاني ا :مفيػم الثقة التشطيسية
ال يداؿ الباحثػف يحاولػف أيجاد أرضضة مذتخكة لسفيػـ الثقة التشطضسضة بدبب التجاخل في بعس

السفاىضع العمسضة السختبصة بيا مثل التعاوف واالعتساد والتشبؤ وتعجد الرمة السباشخة لمثقة بحقػؿ عمسضة متعجدة

مثل الفمدفة والدضاسة واالقتراد(7)Sembenek,2007,p.5

وعخفيا الدعػدؼ ( ،2118ص;" ):عمى أنيا إيساف الفخد في الدسعة الحدشة في اآلخخيغ وبأنيع

سضقجمػف جيػداً تتػافق مع أىجاؼ الجساعة"7

وعخفيا  " )2005,p.88( Startetبانيا ىي درجة تفػيس بعس السدئػلضات والسياـ لمسخؤوسضغ

الحيغ يسثمػف التػقعات اإليجابضة ال نجازىع لتمظ السياـ والسدئػلضات"7

وعخفيا جكة وشاىضغ ( ،211:ص " )782بأنيا إيساف السػضف بأف السؤسدة سػؼ تيضئ الطخوؼ
وتتخح اإلجخاءات السشاسبة لمعسل لرالح السشطسة ،أو عمى األقل لغ تعسل عمى اإلضخار بو ،كسا أنيا ستمتدـ

بػعػد نجاحو"7

ويخػ  " )2008,p.387( Robbing & Judaبأنيا التػقع اإليجابي بأف اآلخخ لغ يترخؼ بصخيقة
انتيازية وىي شخيقة تعتسج عمى سضخة الذخز الحاتضة وتاريخو ،وتبشي الثقة عمى التػقع فاذا تدػده الثقة فعمى
الذخز أف يؤمغ بأف الذخز اآلخخ أو الجساعة سضترخؼ بالصخيقة الستػقعة"7

وعخفيا  " )2008,p.5( Rawlinsبأنيا رغبة شخؼ مغ األشخاؼ أف يكػف عخضة لصخؼ آخخ بشاء

عمى الػثػؽ في أف الصخؼ اآلخخ ججيخ ويسكغ االعتساد عمضة ونديو ويترخؼ بحدغ نضة"7

وتعخفيا بشات ( ،2169ص " )67بأنيا عبارة عغ عبلقة تبادلضة بضغ مجراء ومعمسضيع تعتسج عمى

تػقعات ومعتقجات ومذاعخ إيجابضو يحسميا السعمسػف تجاه السجرسة التي يشتسػف إلضيا والسختبصة بالدضاسات

اإلدارية السصبقة"

ويعخف الباحث الثقة التشطيسية " بأنيا التػقع اإليجابي السػثػق مغ قبل األفخاد بخرػص سمػك

الخئيذ السباشخ بالعسل ومجى درجة تفػيس الرالحيات والسدؤوليات والسيام إل نجازىا"

ثالثا :أىسية الثقة التشطيسية:
أقخ الباحثػف بأىسضة الثقة التشطضسضة في خمق التعاوف وتحقضق األىجاؼ كسا أنيا تداىع في تكامل

عسمضة الخقابة وشسػلضتيا ضسغ السشطسة باإلضافة قجرتيا عمى بشاء مرجاقضة الجيػد الخقابضة ،مغ خبلؿ خمق
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التػازف لمتأكج مغ استجابة األعزاء ومدايختيع لؤلوامخ الجاخمضة ،ومعخفتيع بخصػط الدمصة ،حضث تربح
الثقة نسصاً لمخقابة الخمدية التي تداعج عمى تقمضل تعقضجات األنطسة في السشطسة (الفيجأوؼ ،2118،ص<7)9

إف العسل مع اآلخخيغ يحتاج إلى االعتساد الستبادؿ بضشيع وبصخائق مختمفة إلنجاز أىجافيع الذخرضة

والتشطضسضة ،والثقة أساسضة وجػىخية لفيع سمػؾ جساعي والفخدؼ بضغ األفخاد والفعالضات اإلدارية والتبادؿ

االقترادؼ ،واالستقخار الجساعي والدضاسي ،فالثقة عامل معيع لعبلقات اجتساعضة ثابتة ومدتقخة (العشدؼ

والداعجؼ ،2117،ص7)87

وأشار الحخبي ( ،2166ص )<8نقبلً عغ زالباؾ وآخخوف ألىسضة الثقة التي تتسثل في العػلسة،
وتشػع الدػؽ ،والػعي الستدايج باالختبلؼ الثقافي ،وترغضخ حجع السشطسة ،والجعػة إلى الجيسقخاشضة الستدايجة

في سػؽ العسل ،والذبكات الجولضة ،وتكشػلػجضا السعمػمات والمخكدية صشع القخار حضث يعتبخ جسضعيا مغ
األحجاث والعسمضات التي تتخح الثقة خبلليا أىسضة كبضخة7

ولقج حجد  )2007( Fitzroyالسشافع التي تعػد عمى السؤسدة نتضجة تػافخ الثقة وىي كالتالي=
 -6الثقة التشطضسضة تجعل العسل في السؤسدة عسبلً متساسكاً7
 -2تديج الثقة مغ إنتاجضة العسل وجػدتو7

 -6تديج الثقة التشطضسضة مغ والء السػضفضغ لمعسل بالسؤسدة7
 -7تذجع عمى األبجاع واالبتكار7

 -8تحفف مغ معجالت الغضاب والتأخضخ ودوراف العسل7
 -9تعسل عمى زيادة الكفاءة وتحدغ أداء العاممضغ7
وأيزاً أشار معايعة وأنجراوس (< ،211ص )<6إلى الفػائج الكثضخ لمثقة التشطضسضة داخل السؤسدات

والتي مغ أىسيا=

 -6تديج مغ التفاعل والتعامل الرادؽ وتديع في تبادؿ األراء7
 -2تؤدؼ إلى وضػح األىجاؼ والسياـ والسذاركة الفاعمة في اتخاذ ق اخرات7
 -6تعسل عمى تفػيس الربلحضات وحدغ استخجاميا وتقبل التججيج7

 -7تؤدؼ إلى زيادة وتحدضغ وتشامي العبلقات الذخرضة وتكػف الجافع لمعسل وتحسل مديج مغ السدئػلضة7
 -8تؤدؼ إلى الخضا الػضضفي ،والتسضضد ،وارتفاع الخوح السعشػية وتػفخ بضئة ريادية متسضدة7
ويخػ الباحث مغ خبلؿ ما سبق أف تػافخ الثقة في السؤسدات وخاصة في السدتذفضات لو أىسضة

فائقة ،ألنيا تداعج عمى مػاكبة التصػرات الخارجضة الحاصمة في تقجيع رعاية أفزل لمسخضى وىحا ما يجعػ
إلى االىتساـ بتشسضة مشاخ مغ الثقة في العبلقات بضغ السجراء وبضغ السسخضضغ العاممضغ في السدتذفضات األمخ
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الحؼ سضداىع بذكل كبضخ في تقمضل مغ األخصاء الصبضة أيزاً تقجيع أفزل خجمة صحضة لمسخضى وأيزاً
زيادة كفاءة العسل7

رابع ا :خرائز الثقة التشطيسية
تتدع الثقة التشطضسضة بالعجيج مغ الخرائز التي أوجدىا ()Kathleen,Gaynelle,2000,p.5
عمى الشحػ االتي=
 -6متعجد السدتػيات :وىحا يعشي أف الثقة التشطضسضة يسكغ أف تكػف نتاج التفاعل السػجػد بضغ زمبلء العسل
أو فخؽ العسل التشطضسضة ،أو اإلدارة العمضا لمسؤسدات أو بضغ السؤسدات بعزيا البعس7

 -2ذات جحور ثقافية :بسعشى أف الثقة تختبط بذكل رئضذ بالثقافة التشطضسضة التي تزسيا قػاعج والقضع
والسعتقجات الدائجة داخل التشطضع اإلدارؼ7

 -6تعتسج عمى االترال :وىحا يعشي أف الثقة ىي نتاج لدمػكضات االتراؿ اإلدارؼ مثل تػافخ السعمػمات
وإتاحتيا لمجسضع وإعصاء تفدضخات لمق اخرات وإضيار الرجؽ ،والذفافضة في التعامل بضغ األفخاد7

 -7ديشاميكية :فالثقة في تغضخ مدتسخ ،فيي تسخ بعجة مخاحل ذات سسات مختمفة ،ثع تدتقخ كالبشاء وأخض اًخ
تحوب بضغ األفخاد داخل السؤسدة7

 -8متعجد األبعاد :وىحا يعشي أف الثقة تتكػف مغ عػامل متعجدة ،مثل السعارؼ ،والسدتػيات العاشفضة
والدمػكضة التي تؤثخ في إدراؾ الفخد درجة الثقة الدائجة7

خامد ا :أنػاع الثقة التشطيسية
وضح كل مغ (الغامجػ ،6<<1،ص ص<( )66-الدعػدؼ ،2118،ص( )618معايصة

وأنجرأوس ،211<،ص( )<6الخصضب ومعأيزة ،211<،ص ص( )66-66شاىضغ ،2161،ص; )9أف
الثقة التشطضسضة ليا عجة أنػاع=
 -1الثقة التعاقجية:
والسقرػد بيا أف االتفاؽ والتفاعل بضغ األشخاؼ يتزسغ التعيج مغ أحج األشخاؼ وتػقع الػفاء مغ

الصخؼ اآلخخ ،سػاء كاف ذلظ حقضقضاً أو ترػر ضسشضاً ،وىحا الشػع مغ الثقة بسجسػعات العسل يصمق عمضيا
السدؤولػف كسا وصفو جبلسخ ( )Glasserاالستعجاد لتشفضح االتفاؽ ،ويتع تصػيخ ىحا الشػع مغ الثقة مغ
خبلؿ التعاوف بضغ األفخاد واالندجاـ في الدمػؾ والعبلقات وعغ شخيق عقج الدمػؾ االجتساعي أو العقج

الشفدي لمسعامبلت الضػمضة7
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 -2الثقة السكذػفة:
ىي التػقعات التي يحسميا الفخد أو الجساعة أثشاء عسمضة إضيار السذاعخ واألراء واالتجاىات والقضع
لآلخخيغ بصخيقة ال تؤدؼ إلى اإلضخار بالفخد أو الجساعة ،بل عمى العكذ مغ ذلظ فإنيا تؤدؼ إلى زيادة
االحتخاـ والتقجيخ7

إف الثقة السكذػفة ذات خصػرة عالضة ،قج تكػف مشاسبة في مجاالت التجريب لمعبلقات اإلندانضة

والجراسات الشفدضة لمسجسػعات ومع ذلظ ففي حاالت العسل الجساعي حضغ يسارس القائج سمصاتو التشفضحية فسغ

األفزل برفة عامة أف يكػف أنساشاً حػؿ مدتػيضغ لمسخاشخة األقل في الثقة السكذػفة ىسا=

أ -الرجاقة :وذلظ مغ خبلؿ السذاركة في السعمػمات الذخرضة والتي تدسح بتصػيخ السذاركة اإليجابضة في
السجسػعة ،وىحا الشػع مغ السذاركة كسا يخاىا  Glasserجدءاً أساسضاً يديل عسمضة مػاجية وحل السذاكل

الفخدية والجساعضة7

ب -السيام :وذلظ مغ خبلؿ السذاركة في السعمػمات والسذاعخ الستعمقة بالػضضفة ومياميا وىحا الشػع مغ
الثقة يصمق عمضيا األمانة وىي تعشي السضل لسذاركة السعمػمات سػاء كانت خرائز أو مذاعخ ،والتي ربسا
تداىع في حل مذكمة السجسػعة7

 -3الثقة عمى مدتػى الفخد:

إف إنذاء الثقة في العبلقات الفخدية أمخ ضخورؼ بضغ الخئضذ ومخؤوسضو ،األمخ الحػ نتج عشو سخعة

التصػر الفكخؼ واالستقخار العاشفي وزيادة االبتكار واألبجاع7
 -4الثقة عمى مدتػى الجساعة:
وىي التي تجعل السجسػعات تعسل بكفاءة أكثخ7

سادس ا :محجدات الثقة التشطيسية
ىشاؾ العجيج مغ السحجدات واألكثخ شضػعاً واستخجماً في األدبضات وتتزسغ ىحه السحجدات=
 -1خرائز الذخز محل الثقة (السػثػق فيو) الستعمقة في:
 القجرة= وتعشي أف السػضف يجرؾ أف مجيخه يستمظ مجسػعو مغ ميارات وكفاءات والخبخات في مجاؿ عسموتدسح بأنو يكػف لجيو تأثضخ مباشخ عمى اآلخخيغ (رفاعي ،211< ،ص;7)21

 الشدعة لفعل الخضخ= ويعشي مجػ إيساف السػضف بأف مجيخه يسمظ نػايا حدشة تجاىو ويخيج عسل الخضخ لو،ويقجـ لو السداعجة ،وإف لع يكغ مصمػباً مشو ،كسا أنو ال يدتغمو حتى وإف سشحت لو الفخصة بحلظ ،ويأخح

السبادرة في مداعجتو في عسمو (أبػ شاوير ،2166 ،ص 7)2:
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 الشداىة واالستقامة= وتعشي امتبلؾ السجيخ لسجسػعة مغ القضع والسبادغ التي تعسل كسػجو لدمػكو ،واليدسح لثقة بالحضاد عشيا ،وتتزح الشداىة في سمػؾ السجيخيغ مغ خبلؿ ثبات مػاقفيع ومرجاقضتيا وتشاسقيا مع

مبادئيع (المجاوؼ ،2168 ،ص7)6:

 -2السػقف الدائج ودرجة تقبل السخاشخة:
فيي التي تختبخ مدتػػ الثقة بسعشى آخخ كمسا زاد مدتػػ الثقة قمت درجة السخاشخة7
 -3درجة استعجاد الصخف الػاثق (:واضع الثقة).
 -4نػعية السخخجات:

سػاء كانت إيجابضة أو سمبضة تديج مغ مدتػػ ثقة الذخز محل الثقة أو تقممو7

سابع ا :أبعاد الثقة التشطيسية:
اندجاماً مع

أىجاؼ

البحث

فقج

))Schoorman.et.al,2007.pp344-354

التخكضد

تع

عمى

األبعاد

التالضة

لمثقة

التشطضسضة

 -1الثقة بالسذخفيغ:
وىي التػقعات اإليجابضة لمسخؤوسضغ تجاه مذخفضيع في العسل وفقاً لمعبلقات الستبادلة بضغ الصخفضغ،

فيي سسة رئضدة مختبصة بالقضادة حضث يكتدب الخئضذ السباشخ ثقة مخؤوسضو إذا ما كانت تتػافخ فضو

خرائز الكفاءة والججارة واألخبلؽ واالنفتاح عمى السخؤوسضغ واالىتساـ بسرالحيع واحتضاجاتيع والعجالة في
تفاعل معيع7
 -2القجرة في اإلدارة العميا:

تكػف اإلدارة ججيخة بثقة العاممضغ في السشطسة مغ خبلؿ إشباع حاجاتيع ورغباتيع وتقػـ بتػفضخ الجعع

السادؼ والسعشػؼ لمعاممضغ وتصابق أقػاليع مع أفعاليع ويػضح تػقعاتيع ،وتػفضخ اليضكل التشطضسي السخف
باإلضافة إلى التعامل العادؿ مع كافة األقداـ والفخوع فانعجاـ الثقة يجعل األفخاد يفزمػف مرالحيع

الذخرضة عل مرالح السشطسة7(Tan and lim,2009,pp.45-66) 7
 -3الثقة بدمالء العسل:
وتذسل العبلقات الستبادلة بضغ األفخاد والعاممضغ والتبادؿ في األفكار والسعمػمات واالتراالت
السفتػحة بضغ جسضع األشخاؼ وذلظ بسا يديع في تحقضق األىجاؼ العمضا والغايات السذتخكة ،وتكتدب ىحه
الثقة في ضل تػافخ عجد مغ الدسات التي تجعل مغ الفخد ججيخ بثقة اآلخخيغ كااللتداـ في العسل والقضع

والسبادغ واالىتساـ بسرالح الدمضل ومداعجة الدمبلء اآلخخيغ فالثقة بضغ إدارة الفخيق نحػ الػصػؿ إلى

األىجاؼ السصمػبة(7)Yang.et.al.2009,pp.143-154
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ثامشا :العالقة بيغ خرائز القيادة الخادمة وسمػكيات السػاششة التشطيسية والثقة بالقائج
لقج تبضغ أف سمػكضات القضادة تمعب دو اًر ميساً في التأثضخ عمى سمػكضات السػاششة التشطضسضة

( )Padsakoff.etal.2000وأيزاً افاد تحمضل  )2002( Dirks and Ferrinsاف ىشاؾ عبلقة بضغ القضادة
التحػيمضة (الخادمة) وسمػؾ السػاششة التشطضسضة وبالشطخ إلى القػاسع السذتخكة في تعخيفات القضادة الخادمة

وسمػكضات السػاششة التشطضسضة مثل (الجعػة لئليثار مغ قبل القائج ،واإليثار في سمػكضات التابعضغ ،واالشخاؼ

التشطضسي واإلدارة السجنضة) اف ىشاؾ احتساؿ قػػ اف يكػف السفيػمات مختبصاف عمى مدتػيات عجيجة7

وأيزاً أشار  )1983) Bateman & Organإلى وجػد عبلقة إيجابضة بضغ سمػؾ السػاششة

التشطضسضة والخضا وااللتداـ وقج تبضغ اف كل مغ االرتضاح وااللتداـ مختبصاف بذكل إيجابي بالقضادة الخادمة7

وفي الػاقع أضيخت نتائج  )2006( Barbuto & Whcelerأف القضادة الخادمة كانت تذكل مؤش اخ
أفزل لشػعضة التبادؿ بضغ أعزاء مغ القضادة التحػيمضة والتي تذضخ اف القضادة الخادمة (التخكضد عمى

السخؤوسضغ) مغ السخجح اف تكػف ليا عبلقة إيجابضة عمى سمػؾ السػاششة التشطضسضة7

وقج وجج  )2004( Ehrhartأف ىشاؾ عبلقة إيجابضة بضغ القضادة الخادمة ووحجة مدتػػ سمػؾ

السػاششة التشطضسضة والعبلقة اإليجابضة السقتخحة بضغ القضادة الخادمة وسمػؾ السػاششة التشطضسضة تتفق مع
 )1983( Smith.etalأف القضادة الجاعسة لمسػضفضغ ىػ سمػؾ بصبضعتو سمػؾ مػاششة وبالتالي يجعل القائج
أساسا ونسػذج يحتحؼ بو7

وقج حجد كل مغ ),2005( Staiter Martinez & Dorfmanفي ترػراتيع حػؿ دور القضادة
الخادمة في بشاء ثقافة الثقة في السشطسة مغ خبلؿ (عسق العبلقة بضغ االفخاد ،ووضػح الجور ومدئػلضة،

والتػجضو ورؤية ،القجرة عمى إنجاز العسل ،اإليفاء بالػعػد وااللتداـ) اف ىحه العػامل عشجما يتع مبلحطتيا في
سمػؾ القائج مسا يعصضو دور ميع في أيجاد ثقافة الثقة الحػ يعتسج عمى مرجاقضة وثبات سمػؾ القائج في تمظ

عػامل.
أما  ),1996) Sarkus ,(,1997( Tatumذىبػا إلى أف بشاء العبلقة بضغ الثقة والخجمة أساسو

تأثضخ القضادة الخادمة واستشجوا في ذلظ إلى ( )Greenleaf,1997الحػ كاف يعتقج أف الثقة ىي جػىخ القضادة

الخادمة وىي حجخ األساس في بشاء القضادة الخادمة والحع ( )Greenleafأف القاعجة الػحضجة التي تكػف

أساس الثقة االفخاد ىي انيع يسمكػف تجخبة حقضقضة بػجػد قضادة خادمة في مؤسداتيع واف القضادة تسشح
األشخاص الثقة واإليساف بيا مغ خبلؿ سمػكضاتيع كقضادة خادمة ،وبحلظ فالقضادة الخادمة تكدب االتباع الثقة

مغ خبلؿ تعاشف التاـ مع التابعضغ وىحا ما أكجه ( Washington.etal,2006: Melose,1998:

 )Russell,2001: Defree,1997عشجما أشاروا أف فكخة الثقة تعتبخ عشرخ أساسي في كل نساذج القضادة

وبذكل خاص في القضادة الخادمة كعشرخ قػة لمقضادة ،وىحا ما يتزح عشجما يتخجع القائج نداىتو إلى

اإلخبلص التشطضسي ،وفي نفذ الدضاؽ يؤكج الباحثضغ اف الثقة عامل ميع في االعتساد الستبادؿ بضغ القائج
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والسخؤوسضغ في القضادة الخادمة إذ أف االىتساـ القضادة بالرالح الحاتي لئلتباع وجعميا أولػيات القادة يعج
عشرخ أساسي مغ خرائز القضادة الخادمة التي تكدب ثقة االتباع ( & Farling.etal,1999: Dennis

7)Winston,2003

أما  )1999( Farling.etalفاقتخح أف مشاخ الثقة يداعج عمى انذاء مشاخ تشطضسي تعاوني يؤدؼ
إلى زيادة مدتػيات الخجمة سػاء مغ القائج إلى االتباع ومغ االتباع إلى القائج وقج تبضغ اف الثقة تختبط مع
سمػؾ السػاششة التشطضسضة7

وأضيخ التحمضل الحػ قاـ بوDirks and Ferrin

( )2004وجػد ارتباط بضغ الثقة واساسضات

( )Organ,1998الخسدة لدمػؾ السػاششة التشطضسضة7
وأيزاً وجج  )2008( Asgani,et.alعبلقة بضغ الثقة وسمػكضات السػاششة التشطضسضة7
وبسا أف القضادة الخادمة قج فخضت لتختبط ارتباط إيجابي بكل مغ سمػؾ السػاششة التشطضسضة والثقة

أشار ( )Greenleafبإف ال شيء يحجث دوف ثقة وأشار إمكانضة وجػد سببضة أو مدار الػساشة بحضث
تتػسط الثقة العبلقة بضغ القضادة الخادمة وسمػكضات السػاششة التشطضسضة

كسا أكج  )2009( Triversاالرتباط اإليجابي بضغ القضادة الخادمة والثقة وسمػكضات السػاششة

التشطضسضة7

الخاتسة:
عخض الباحث في ىحا السبحث الشطخة التاريخضة لتصػر مفيػـ الثقة التشطضسضة ،وأيزاً تع تشاوؿ

تعخيفات لمثقة التشطضسضة ،وبجانب ذلظ تع استعخاض أىسضة الثقة التشطضسضة في السشطسات ،وأبعاد الثقة

التشطضسضة ،ومحجدات الثقة التشطضسضة ،وبالشياية تع عخض العبلقة بضغ خرائز القضادة الخادمة وسمػكضات
السػاششة التشطضسضة والثقة بالقائج ،وسضتصخؽ الباحث في السبحث التالي إلى السدتذفضات الحكػمضة بقصاع غدة7
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السبحث الخابع

السدتذفيات الحكػمية بقصاع غدة
السقجمة:
تعاني السدتذفضات الحكػمضة بقصاع غدة بدبب الحرار الخانق السفخوض عمضيا مغ قبل االحتبلؿ

الريضػني فالحرار ال يذسل عجـ إدخاؿ السػاد الرحضة فقط بل يذسل العشرخ البذخؼ كافة مغ أشباء
ومسخضضغ ومخضى ،فضقع عمى عاتق االنداف الفمدصضشي العسل والبحث والتصػيخ لخجمة اىجاؼ السجتسع
السجني بذكل مكثف وبكل الدبل ،وعمى الخغع مغ كل الرعػبات ومعػقات األداء والتي كانت بسثابة حائط

صمب يسشع ويحػؿ دوف الػصػؿ إلى نجاحات كثضخة ،بجأت وحجة التسخيس بتحلضل الكثضخ مغ ىحه الرعاب
والتي أعصت فضيا الػحجة الكثضخ مغ أولػياتيا ولقج كانت سسات العسل وسضاسة عسل اإلدارة ميشضة عمى أسذ

حضجة بعضجة إلى حج كبضخ عغ مخكدية القخار وقج تػفخ فضيا الكثضخ مغ تػزيع السياـ والتقػيس مسا نتج عشو ثقة
في العسل وتشاغع حدغ بضغ دوائخ التسخيس السختمقة مسا يشعكذ إيجابضاً عمى الداحة التسخيزضة بسختمف
أقداميا والحؼ يؤدؼ إلى االرتقاء بسدتػػ السيشة والشيػض بيا.
ويمعب التسخيس دو ار ميسا ومخكديا في تحدضغ الحالة الرحضة لمسػاششضغ ال مغ خبللو لزسو ألكبخ
فئو مغ الفخيق الرحي فقط بل لكػنو العامل األكثخ حدسا لجػدة العشاية السقجمة ونػعضتيا وىي أيزاً الفئة

الستػفخة شػاؿ الػقت لمسخيس ولمسؤسدة الرحضة عمى مجار الداعة ،اف رسالة ميسة التسخيس ىي

االستجابة لبلحتضاجات صحضة لمسػاششضغ اس اخ وافخادا وجساعات وتسكشيع مغ الػصػؿ إلى أقري درجات
الرحضة واالعتساد عمى الشفذ في مختمف مخاحل العسل ،اف ما يسضد ىحه السيشة عغ غضخىا مغ السيغ ىػ
تفاعميا واستجابات االنداف لحالتو صحضة بذكل شسػلي يذسل جػانب الجدسضة والشفدضة والخوحضة

واالجتساعضة ،وعمى ىحا فاف السسخض انداف ميشي لجيو حرضمة السعخفة والسيارة التي شػرىا مغ خبلؿ

بخنامج تعمضسي رسسي واكاديسي يعسل ضسغ فخيق عسل صحي في مختمف مػاقع العسل ،إف دور التسخيس
ال يقترخ عمى تقجيع الخجمات الرحضة وإدارتيا بل يذسل تثقضف السشتفعضغ وتعمضسيع وإرشادىع والجفاع عغ

حقػقيع ،والعسل ضسغ الفخيق الرحي بفعالضة ،وإجخاء األبحاث العمسضة ،واستغبلؿ األبحاث ذات العبلقة
بالػاقػع الرحي واالجتساعي السذابو لسثضمو في السجتسعات األخخػ7

أوالا :نبحة عغ السدتذفيات الحكػمية بقصاع غدة:
 -1مدتذفى بيت حانػن:
جخاء اال جتضاحات وتبعا لبلعتجاءات اإلسخائضمضة الستكخرة عمى شسالشا الرامج ولجت فكخة إنذاء

مدتذفى بضت حانػف إلمكانضة إسعاؼ وتزسضج جخاح أبشاء شعبشا 7تتكاثف األيادؼ وشجت األحدمة نحػ صب
الجيػد باتجاه بشاء صخح شبي يقجـ الخجمة ألبشاء مشصقة شساؿ غدة وبمجة بضت حانػف 7حضث أف التعجاد
44

الدكاني لبمجة بضت حانػف يقارب  78ألف ندسة بالتقخيب باإلضافة السشاشق الدكانضة السجاورة حضث عدبة

بضت حانػف ومشصقة األبخاج والتدايج السمحػظ في التعجاد الدكاني ومتصمبات ىحا الكع البذخؼ مغ الخجمة

الرحضة ففي عاـ 2117ـ كانت مكخمة الخئضذ الخاحل (ياسخ عخفات) وتػجضياتو بالبجء بعسمضة اإلنذاء وسج

الفجػة السػجػدة مغ نقز لمخجمة والحاجة الساسة تبعاً لصبضعة السشصقة الجغخافضة كسشصقة حجودية حضث
خرز ليا مداحة 2811ـ 2وبتسػيل مغ عجة جيات محمضة ودولضة تع اعسار السشذأة الرحضة 7حضث يعسل

بالسدتذفى  65مسخض( 7حدب مػقع و ازرة الرحة الفمدصضشضة)
 -2مجسع الذفاء الصبي:

مجسع الذفاء ىػ أكبخ مؤسدة صحضة شبضة داخل قصاع غدة 77تع إنذاء مدتذفى الذفاء عاـ
 6<79وأقضع عمى مداحة  72ألف متخ مخبع 7يقع في الشاحضة الغخبضة الػسصي لسجيشة غدة 77وكاف عبارة عغ

أكذاؾ صغضخة ،تع تصػيخىا أقداـ داخمضة (الباششة والجخاحة) وإضافة أقداـ تخررضة وبعس الػحجات
اليامة 77تقػـ إدارة مجسع الذفاء الصبي باإلشخاؼ والستابعة عمى الخجمات الرحضة التي تقجـ لمسػاششضغ مػػغ

خبلؿ ثبلثة مدتذفضات (الجخاحة – الباششة – الػالدة) وتزع مختمف السخضى السحػلضغ عغ شخيق أقداـ

االستقباؿ والصػارغ أو عغ شخيق عضادات الخعاية األولضة 77حضث يتع تحػيميع األقداـ الجاخمضة بالسدتذفضات

أو مخاجع ػػة العضادات الخارجضة بالسجسع ،حضث يعسل بالسجسع  675مسخض( 7حدب مػقع و ازرة الرحة
الفمدصضشضة)

 -3مدتذفى العيػن:
حضث كاف مدتذفى لمحسضات وتع تحػيمو مدتذفى لمعضػف عاـ  6<:2بدعة  8:سخي اخ وبعجىا اقتصع

نرف السبشي لمصب الشفدي في عيج االحتبلؿ اإلسخائضمي لضربح عجد األسخة  66سخي اخ فقط وأصبح حالضا

 71سخيخ ويعتبخ ىحا السدتذفى ىػ السدتذفى التخرري الحكػمي الػحضج لصب العضػف في محافطة غده
ومحافطات الذساؿ حضث انو يخجـ أكثخ مغ ممضػف ندسو وفي الدابق كاف السدتذفى يخجـ جسضع سكاف

سضشاء شػاؿ فتخة االحتبلؿ حتى اندحاب إسخائضل مغ سضشاء ،ويعسل بسدتذفى العضػف  37مسخض (حدب

مػقع و ازرة الرحة الفمدصضشضة)
 -4مدتذفى الشرخ لؤلشفال:
مدتذفى الشرخ يقجـ خجمات شب األشفاؿ وقج أنذئ في عاـ  1962عمى مداحة  2,4400ويخجـ
مشصقة التغصضة خاصة بسحافطة غدة مغ وادؼ غدة جشػبا وحتى الذضخ رضػاف شساال ويعسل في السدتذفى

 127مسخض( 7حدب مػقع و ازرة الرحة الفمدصضشضة)
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 -5مدتذفى عبج العديد الخنتيدي:
تع إنذاء مدتذفى األشفاؿ التخرري عاـ  ،2003لتقجيع خجمات تخررضة (مغ السدتػػ الثالث)
تغصي حاجات شخيحة مغ األشفاؿ السخضى يرل عجدىع لسا يديج عغ  911ألف شفل ،ضسغ الفئة العسخية
مغ سغ الػالدة وحتى سغ ( )62عاـ ،إضافة لؤلشفاؿ السخضى السحتاجضغ لمخجمة التخررضة حتى سغ

( )68عاـ 7ويقػـ السدتذفى حالضا بتقجيع الخجمات الصبضة كسدتذفى تحػيمي لكافة مشاشق قصاع غدة بحضث
ال يتع استقباؿ أية حالة إال بعج التشدضق السدبق ليا حدب الشطاـ الحػ تع وضعو في و ازرة الرحة وحضث

يعسل بالسدتذفى  112مسخض (حدب مػقع و ازرة الرحة الفمدصضشضة)
 -6مدتذفى دمحم الجرة:

جاء افتتاح مدتذفى الذيضج دمحم الجرة لؤلشفاؿ في العاـ  2000في محاولة لتخفضف السعاناة عغ

األشفاؿ وذوييع أباف فتخة االحتبلؿ الريضػني وتدامغ افتتاحو مع انتفاضة األقرى السباركة في العاـ
 ،2111وكاف في حضشو القصاع يخزع حرار مذجد وتقصضع ألوصالو  7أجداء ،حضث كانت السغتربات
الريضػنضة تذكل حضد ما يقارب  %71مغ مداحة القصاع وىحا كاف يجعل االحتبلؿ يقصع الصخقات عبخ
الحػاجد العدكخية ،وكل ىحه الزغػط حجت بالػ ازرة أيجاد حل لتديضل تقجيع الخجمة الرحضة لمسػاششضغ،

فجاءت رؤية و ازرة الرحة الفمدصضشضة بافتتاح العجيج مغ السدتذفضات عمى امتجاد القصاع مغ جشػبو شسالو،

وزرة الرحة الفمدصضشضة)
ويعسل في السدتذفى  72مسخض( 7حدب مػقع ا
 -7مدتذفى شيجاء األقرى:

مدتذفى شيجاء األقرى ىػ السدتذفى الػحضج في السشصقة الػسصى الحػ يقػـ بتقجيع خجمات العبلج

الدخيخؼ وىػ يذخؼ عمى رعاية وعبلج ما يقارب  611ألف ندسة وىػ مدتذفى عاـ يقػـ بتقجيع خجمات

 61تخررات باإلضافة قدع االستقباؿ والصػارغ الحػ يدتقبل سشػيا  <8ألف مخاجع كسا يقػـ السدتذفى
بستابعة السخضى في العضادات الخارجضة وقج أقضع ىحا السدتذفى عمى عجل عاـ  2116وذلظ بعج انجالع

انتفاضة األقرى وتقػـ و ازرة الرحة والقائسػف عمى السدتذفى بالعسل الجؤوب الجائع عمى تصػيخ السدتذفى
مغ حضث اإلنذاءات و زيادة عجد الكػادر الصبضة الستخررة والستسضدة كسا أف السدتذفى تقػـ باستجبلب
العجيج مغ الػفػد األجشبضة والعخبضة لمقضاـ بخجمات شبضة تحتاج لمعبلج في الخارج باإلضافة لشقل ىحه الخبخات

والسيارات الججيجة ألشباء السدتذفى وندعى جاىجيغ لمتسضد وتقجيع خجمات أفزل ويعسل بالسدتذفى 189

مسخض( 7حدب مػقع و ازرة الرحة الفمدصضشضة)
 -8مدتذفى غدة األوروبي:

بجا السدتذفى كسذخوع مشحة االتحاد األوروبي لمذعب الفمدصضشي في أواخخ االنتفاضة األولى عاـ

 1989حضث انو لع يكغ في ىحه الفتخة وجػد ألؼ وسضمة شخعضة فقج تع تكمضف وكالة الغػث بالعسل عمى
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انذاء ىحا السدتذفى وانتيى التسػيل السخرز عاـ  1996ومع وصػؿ الدمصة الفمدصضشضة إلى الببلد بجا
الحػار مع الػكالة واالتحاد األوروبي لشقل ممكضة السدتذفى إلى و ازرة الرحة ويعسل بالسدتذفى 281

مسخض (حدب مػقع و ازرة الرحة الفمدصضشضة)
 -9مدتذفى أبػ يػسف الشجار:

جاء افتتاح مدتذفى الذيضج دمحم يػسف الشجار في العاـ  2111في محاولة لتخفضف السعاناة عغ

أبشاء رفح وذوييع أباف فتخة االحتبلؿ الريضػني وتدامغ افتتاحو مع انتفاضة األقرى السباركة في العاـ
 ،2111وكاف في حضشو القصاع يخزع حرار مذجد وتقصضع ألوصالو  7أجداء ،حضث كانت السغتربات
الريضػنضة تذكل ما يقارب  %71مغ مداحة القصاع وىحا كاف يجعل االحتبلؿ يقصع الصخقات عبخ الحػاجد

العدكخية ويعسل بالسدتذفى  83مسخض( 7حدب مػقع و ازرة الرحة الفمدصضشضة)
-10مجسع ناصخ الصبي:
وضع حجخ األساس لمسدتذفى في العاـ (; )6<8حضث تع افتتاحو رسسضا في اؿ عاـ ،6<91في
عيج اإلدارة السرخية لقصاع غدة .ومشح ذلظ التاريخ تػالجت التصػرات في السدتذفى في مبانضيا اإلدارية
والصبضة والكػادر الفشضة ،وفي بجاية األمخ كاف يتكػف السدتذفى مغ شابق واحج لؤلقداـ الصبضة باإلضافة
شابق التدػية لمخجمات السداعجة وكانت سعتو ( )621سخي اخ وبو أربعة أقداـ رئضدضة ىي الجخاحة واألمخاض

الجمجية واألشفاؿ وقدع صغضخ لمػالدة الصبضعضة باإلضافة وجػد غخفة مختبخ وغخفة عسمضات واحجة ,وبعج
مصمع العاـ  6<99شيجت الدشػات الستبلحقة شفخة ججيجة في استحجاث أقداـ ججيجة وتػسعة مباني

السدتذفى ال سضسا األقداـ الخارجضة ويعسل بالسجسع  321مسخض( 7حدب مػقع و ازرة الرحة الفمدصضشضة)

ثاني ا :السذاكل التي تػاجييا ىيئة التسخيس في مدتذفيات قصاع غدة:
(حدب مػقع و ازرة الرحة الفمدصضشضة)
 -6الشقز في القػػ التسخيزضة وسػء تػزيع السػججيغ مشيا
 -2نقز في التخررات التسخيزضة في العجيج مغ السجاالت والتخررات خاصة القبالة وتسخيس أشفاؿ
وصحة عامة
 -6صعف الجانب الػقائي واالرشادؼ
 -7عجـ استخجاـ أسمػب عشاية تسخيزضة شاممة في تقجيع خجمة التسخيس
 -8غضاب مقايضذ العسل لمتسخيس السحجدة في السؤسدات الرحضة
 -9عجـ استخجاـ األسالضب اإلدارية الحجيثة في االشخاؼ والستابعة والحػافد وتقػيع األداء بذكل مػضػعي
47

 -:ضعف الجافعضة في العسل وعجـ االلتداـ بالقضع السيشضة
; -قضاـ السسخض في كثضخ مغ األحضاف بأعساؿ جانبضة غضخ ذات صمة بالعسل األساسي7
ومغ ىشا ارتأى الباحث أف يقػـ بيحه الجراسة وتصبضقيا عمى فئة التسخيس في السدتذفضات الحكػمضة
بقصاع غدة كسا تػاجو ىحه الفئة مغ صعػبات في التعامل مع اإلدارة وعجـ استخجاـ اإلدارة لؤلسالضب الحجيثة

في فغ التعامل مع السسخضضغ وعجـ استخجاـ اإلدارة األسالضب التحفضد لمسخضى وعجـ وجػد سمػؾ تصػعي

لجػ االفخاد وذلظ مغ خبلؿ عسل دراسة استصبلعضة شبقت عمى فئة مغ السسخضضغ في السدتذفضات
الحكػمضة وأكجت انو ال يػجج سمػؾ مػاششة تشطضسضة لجػ االفخاد التسخيس وىحا ما سػؼ يقػـ بو الباحث في

ىحه الجراسة مغ تصػيخ ىحه الدمػكضات لجػ افخاد التسخيس في السدتذفضات وأيزاً زيادة ثقة فئة التسخيس في

رؤسائيع وتقجيع وتحفضد

الخؤساء لسخؤوسضيع ومعخفة مذاكميع والعسل عمى حل ىحه السذاكل وتقجيع الخجمة لمسخؤوسضغ لمعسل

عمى تصػيخىع وزيادة فاعمضة في العسل وزيادة الثقة بالقضادة وبسخؤوسضيع

48

الفرل الثالث
الجراسات الدابقة
السقجمة.
أوالا :الجراسات التي تشاولت خرائز القيادة الخادمة.
ثاني ا :الجراسات التي تشاولت سمػك السػاششة التشطيسية.
ثالثا :الجراسات التي تشاولت الثقة بالقائج.
رابعا :الجراسات التي ربصت بيغ الستغيخات (خرائز القيادة الخادمة ،الثقة بالقائج ،سمػكيات

السػاششة التشطيسية).

خامد ا :التعميق عمى الجراسات الدابقة.
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السقجمة:
أشمع الباحث عمى العجيج مغ الجراسات الدابقة بالغتضغ العخبضة واإلنجمضدية ذات الرمة بسػضػع
الجراسة ،وذلظ مغ خبلؿ زيارتو لمسكتبات ،والبحث في السػاقع اإللكتخونضة وقػاعج البضانات البحثضة السختمفة،

وقج تع اختضار عجداً مغ ىحه الجراسات التي رأؼ أنيا األقخب بسػضػع الجراسة وذلظ ارتباشيا مع متغضخات

الجراسة سػاء الستغضخ السدتقل (خرائز القضادة الخادمة) ،أو الستغضخ التابع (سمػكضات السػاششة التشطضسضة)،

أو الستغضخ الػسضط (الثقة بالقائج)7

ويحتػؼ ىحا الفرل عمى عجد مغ الجراسات الدابقة في خسذ محاور رئضدة وىي كاالتي= السحػر
األوؿ ويعخض فضيا الجراسات التي تشاولت خرائز القضادة الخادمة(الستغضخ السدتقل) ،أما السحػر الثاني
ويعخض فضيا الجراسات التي تشاولت سمػكضات السػاششة التشطضسضة(الستغضخ التابع) ،أما السحػر الثالث ويعخض

فضيا الجراسات التي تشاولت الثقة بالقائج(الستغضخ الػسضط) ،أما السحػر الخابع ويعخض فضيا الجراسات التي

تشاولت ربصت بضغ الستغضخات (خرائز القضادة الخادمة والثقة بالقائج وسمػكضات السػاششة التشطضسضة) في حضغ
تع تختضب الجراسات الدابقة داخل كل محػر مغ األحجث إلى األقجـ ويحتػؼ كل محػر عمى العجيج مغ

الجراسات الفمدصضشضة والعخبضة واألجشبضة وفي ختاـ ىحا الفرل يعمق الباحث عمى ىحه الجراسات ومجػ التسضضد

عغ الجراسات الدابقة7

أوالا :الجراسات التي تشاولت خرائز القيادة الخادمة
-1دراسة(شخاب )2017،بعشػان( :أثخ القيادة الخادمة عمى فعالية فخق العسل في البمجيات الكبخى
بسحافطات غدة مغ وجية نطخ السػضفيغ)

ىجفت الجراسة معخفة أثخ القضادة الخادمة عمى فعالضة فخؽ العسل بسحافطات قصاع غدة مغ وجية

نطخ السػضفضغ ،وتع اعتساد السشيج الػصفي التحمضمي ،وتع استخجاـ االستبانة لجسع البضانات مغ السبحػثضغ

وتكػنت مغ ( )76فقخة باالعتساد عمى نساذج ودراسات سابقة ،وتع استخجاـ شخيقة العضشة العذػائضة الصبقضة

لمحرػؿ عمى عضشة حجسيا ( )668مػضفاُ مخؤوساً مغ مجتسع الجراسة الحػ أشتسل عمى (; )292مفخدة
حضث بمغت ندبة االستخداد (7)%<2

وأضيخت نتائج الجراسة أىسيا اف درجة مسارسة السدئػلضة لمقضادة الخادمة كانت متػسصة بػزف ندبي

( )%82791وأف مدتػػ فعالضة فخؽ العسل لجػ العاممضغ في البمجيات محل الجراسة كانت متػسصة بػزف

ندبي ( )%82771وأوصى الباحث بأىسضة العسل عمى تشفضح بخامج تجريبضة لمسدئػلضغ في جسضع السدتػيات

اإلدارية لتشسضة مياراتيع ومعخفتيع عمى سسات القضادة الخادمة وأيزاً تعديد ثقة العسل ضسغ فخيق مسا يديج
مغ إيساف العاممضغ بجور مؤسدتيع في صبلح السجتسع7
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-2دراسة ) (Irving and Berndt, 2017بعشػان( :التعخض مغ القيادة الخادمة في ضل مفيػم القيادة

الخادمة ،دراسة أثخ القيادة الخادمة ،القيادة السخكدة عمى التابعيغ ،درجة تػجو القائج نحػ األىجاف السشػط

بو ،والغاية مغ القيادة الخادمة في أحجى مشطسات الخعاية الرحية بالػاليات الستحجة االمخيكية)

"Leader Purposefulness within Servant Leadership: Examining the Effect of
Servant Leadership, Leader Follower-Focus, Leader Goal Orientation, and Leader
Purposefulness in a Large U.S. Healthcare Organization".

ىجفت الجراسة معخفة أثخ القضادة الخادمة عمى الغاية مغ القضادة لجػ السدئػلضغ في أحجػ مشطسات

الخعاية الرحضة الكبخػ بالػاليات الستحجة االمخيكضة ،في السجتسع السدتيجؼ ألجخاء الجراسة وبمغ حجع العضشة

( )6:66مفخدة وتع اختضارىع بصخيقة عذػائضة ،وتع استخجاـ االستبانة اإللكتخونضة كأداة دراسة وأستخجـ
الباحث السشيج الػصفي التحمضمي لمػصػؿ نتائج7

وأضيخت نتائج الجراسة إلى وجػد عبلقة شخدية إيجابضة بضغ القضادة الخادمة ومتغضخات الجراسة وبمغ

الػزف الشدبي لمقضادة الخادمة ( )%:<761وأوصي الباحثان بالبحث في القصاعات آخخػ في الػاليات
الستحجة باستخجاـ ذات األبعاد والسقارنة مع الجراسات الدابقة لتعديد مخخجات7
-3دراسة (الحمبي )2016،بعشػان( :درجة مسارسة مجيخي السجارس الحكػمية الثانػية في محافطات شسال
الزفة الغخبية لمقيادة الخادمة وعالقتيا بالتشسية السيشية لمسعمسيغ مغ وجية نطخ مجيخييا ومعمسييا)

ىجفت الجراسة التعخؼ درجة مسارسة مجيخؼ السجارس الحكػمضة الثانػية في محافطات شساؿ الزفة

الغخبضة لمقضادة الخادمة وعبلقتيا بالتشسضة السيشضة لمسعمسضغ مغ وجية نطخ مجيخييا ومعمسضيا ،كسا ىجفت
التعخؼ إلى أثخ بعس الستغضخات الجراسة مثل الجشذ ،الػضضفة ،السؤىل العمسي ،وسشػات الخبخة ،واستخجمت
الباحثة االستبانة كأداة دراسة لمحرػؿ عمى البضانات وكانت عضشة الجراسة مقجراىا ( )<16تع اختضارىع بصخيقة
عذػائضة شبقضة7
وأضيخت نتائج الجراسة مسارسة السجيخيغ لمقضادة الخادمة بجرجة كبضخة وبستػسط حدابي بمغ بػزف

ندبي (; )%:87وأيزاً استجابة كبضخة في درجة واقع التشسضة السيشضة لمسعمسضغ ،وأوصت الباحثة بزخورة
تصػيخ بخامج تجريبضة وورشات عسل مذتخكة وعقج المقاءات والسؤتسخات لكل مغ السجيخيغ والسعمسضغ لتصػيخ

مياراتيع القضادية والعبلقات فضسا بضشيع باإلضافة ضخورة قضاـ مجيخؼ السجارس بشذخ القضع اإليجابضة وتبادؿ
الخبخات فضسا بضشيع7
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 -4دراسة (عػدة )2016،بعشػان( :دور القيادة الخادمة في تحديغ مدتػى البيئة التشطيسية بػزارة

الجاخمية)

ىجفت ىحه الجراسة إلى التعخؼ عمى دور القضادة الخادمة في تحدضغ البضئة التشطضسضة بػ ازرة الجاخمضة

(الذق العدكخؼ ) في قصاع غدة حضث وتع استخجاـ أسمػب السشيج الػصفي التحمضمي وتع استخجاـ االستبانة

كأداة دراسة لجسع البضانات ،حضث تكػف مجتسع الجراسة مغ العاممضغ في الػضائف اإلشخافضة (رئضذ قدع حتى

مجيخ عاـ جياز ) مغ أصحاب الختب الدامضة السكمفضغ ،ويقجر عجدىع ( )968مػضفاً مغ العاممضغ في

الػضائف اإلشخافضة حضث تع تػزيع ( )281استبانة واستخداد ( )271استبانة بشدبة ( )%<9وتع استخجاـ

العجيج مغ األسالضب اإلحرائضة لمػصػؿ إلى الشتائج ،وأضيخت نتائج الجراسة إلى مسارسة السدئػلضغ لمقضادة

الخادمة بػ ازرة الجاخمضة بشدبة ( )%;2وكاف مدتػػ تػفخ البضئة التشطضسضة ( )%:6716وأيزاً يؤثخ الستغضخ

السدتقل القضادة الخادمة في الستغضخ التابع البضئة التشطضسضة بشدبة ضعضفة ججاً ( ،)%62وأوصى الباحث أنو
يجب االىتساـ بالسخؤوسضغ واالىتساـ بحاجتيع الذخرضة وتصػيخ وتشسضة قجراتيع ،وتعديد العسل بسسارسة

القضادة الخادمة بػ ازرة الجاخمضة واألمغ الػششي الذق العدكخؼ.

-5دراسة (التسام )2016 ،بعشػان( :واقع القيادة الخادمة لجى مجيخي السجارس الثانػية بالسجيشة السشػرة
مغ جية نطخ السعمسيغ)

ىجؼ ىحه الجراسة معخفة مجػ درجة مسارسة السجارس الثانػية استخجاـ القضادة الخادمة وأيزاً معخفة

الفخوؽ الفخدية لجػ أفخاد العضشة في مسارسة أسمػب القضادة ،استخجـ الباحث في الجراسة السشيج الػصفي

التحمضمي والحػ يعتسج عمى دراسة الطاىخة كسا ىي في الػاقع وأيزاً استخجـ الباحث االستبانة كأداة دراسة
لجسع البضانات وتكػف مجتسع البحث مغ جسضع معمسي السجارس الثانػية الحكػمضة بالسجيشة السشػرة حضث بمغ
عجدىع ( )2976كسا اكتفي الباحث بأخح عضشة لتسثضل مجتسع السعمسضغ بمغ عجدىع ( )826معمساً وتع

استخجاـ العجيج مغ األسالضب اإلحرائضة لمػصػؿ الشتائج السحتسمة7

وأضيخت نتائج الجراسة التي تػصل إلضيا الباحث أنو يسارس مجيخو السجارس أسمػب القضادة الخادمة

بجرجة مختفعة وبػزف ندبي بمغ ( ،)%:679ويسارس مجيخو السجارس الثانػية بالسجيشة السشػرة العبارات األتضة=

السدانجة ،التدامح ،التسكضغ ،السداءلة ،التػاضع ،والثقة بجرجة مختفعة ،وأوصى الباحث عمى حث مجيخؼ
السجارس عمى فعل ما يجب القضاـ بو ومشحيع كافة الربلحضات التي تسكشيع مغ القضاـ بياميع الػضضفضة عمى

أكسل وجو ،وحث مجيخؼ السجارس عمى معالجة اإلضخار التي يتعخض ليا السعمسػف عشج المجػء لجييع7
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-6دراسة (عبج الفتاح وأبػسيف )2016،بعشػان( :دور القيادة الخادمة في تحقيق التساثل مع اليػية

التشطيسية بسجارس التعميع قبل الجامعي بسرخ مغ وجية نطخ السعمسيغ)

ىجفت الجراسة إلى معخفة دور القضادة الخادمة في تحقضق التساثل مع اليػية التشطضسضة ،واستخجـ
الباحث السشيج الػصفي االرتباشي الحػ أىتع بتحجيج عبلقة اليػية التشطضسضة بالقضادة الخادمة لجػ معمسي

السجارس ،وكانت االستبانة أداة الجراسة السدتخجمة في جسع البضانات وكانت العضشة دراسة (<< )6مجرس
ومجرسة بسا ندبتو ( )%976في الفرل واخحت العضشة بصخيقة عذػائضة ،وأضيخت نتائج الجراسة كانت

مسارسة القضادة الخادمة مغ قبل السجرسضغ جاءت بجرجة مختفعة وبمغت بػزف ندبي ( )%:7711وبانحخاؼ

معضارؼ بمغ ( ،)17;:وأيزاً ضعف تػاصل السجرسضغ بالسجتسع السحمي السحضط بالسجرسة ،مسا ولج لجييع

فخاغاً مغ السعمػمات حػؿ رأؼ السجتسع بالسجرسة ،أف تػافخ قضع إيجابضة لجػ السجرسة يشعكذ بذكل إيجابي
عمى السجرسضغ العاممضغ فضيا وبالتالي يشعكذ عمى تصػيخ أدائيع وتحقضق أىجاؼ السجرسة ،وأوصى الباحثان
عمى عقج دورات مجتسعضة تعدز عبلقة السجرسضغ بالسجتسع السحمي ،ورفع رواتب السجرسضغ والسجيخيغ بسا
يتشاسب مع األمانة والسدئػلضة.

 -7دراسة ( )Gungor,2016بعشػان( :التشبؤ بتأثيخ مسارسات القيادة األخالقية والقيادة الخادمة لسجيخي

السجارس عمى الخضى الػضيفي لمسجرسيغ)

(The prediction power of servant and ethical leadership behaviors of administrators
)on teacher's job satisfaction

ىجفت الجراسة التشبؤ بتأثضخ مسارسات القضادة األخبلقضة والقضادة الخادمة لسجيخؼ السجارس عمى الخضى

الػضضفي لمسجرسضغ مغ وجية نطخىع في مجارس (اسكضذيخ) التخكضة وتع استخجاـ السشيج الػصفي التحمضمي،

وتع استخجاـ االستبانة كأداة دراسة لجسع البضانات وتع تػزيع عضشة (< )66عمى السجرسضغ والسجرسات وتع
اختضارىع بصخيقة عذػائضة وتع استخجاـ العجيج مغ األسالضب اإلحرائضة لمػصػؿ نتائج الجراسة7
وأضيخت نتائج الجراسة إلى زيادة ممحػضة في مدتػػ الخضا الػضضفي وكمسا زادت مسارسات القضادة

األخبلقضة وىحا يؤكج عمى وجػد عبلقة شخدية اإليجابضة بضغ الستغضخيغ كسا بمغ الػزف الشدبي لسسارسة القضادة

الخادمة بػزف ( )%9:761وأيزاً وجػد عبلقة سمبضة بضغ القضادة الخادمة وكل مغ القضادة األخبلقضة ودرجة
الخضى الػضضفي ،وعبلقة القضادة الخادمة بالخضى الػضضفي بكل ابعاده إيجابضة ،وأوصى الباحث إلى وضع
مقايضذ لكل مغ القضادة الخادمة والقضادة األخبلقضة والخضى الػضضفي بسا يتساشى مع شبضعة الثقافة التخكضة7
 -8دراسة (غالي )2015،بعشػان( :القيادة الخادمة وعالقتيا بااللتدام التشطيسي – دراسة عمى جامعات

قصاع غدة)

ىجفت الجراسة إلى التعخؼ عمى مجػ مسارسة القضادة الخادمة ومجػ فعالضتيا في تحقضق االلتداـ
التشطضسي لئلداريضغ واألكاديسضضغ في جامعات وكانت أماكغ الجراسة (االزىخ – األقرى – اإلسبلمضة –
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فمدصضغ ) وتع استخجاـ السشيج الػصفي التحمضمي جانب أسمػب الجراسة السضجانضة تع استخجاـ االستبانة كأداة
دراسة لجسع البضانات وتع استخجاـ شخيقة العذػائضة الصبقضة في اختضار حجع الجراسة عجد( )711شخز مغ

العاممضغ وبمغ مجتسع الجراسة( )268:لسعخفة مجػ اختبلؼ بضغ الجامعات في مدتػػ االلتداـ التشطضسي
ومعخفة مجػ االلتداـ التشطضسي لجػ العاممضغ في الجامعات ،ولمتحقق مغ صحة الفخضضات تع استخجاـ

الباحث مجسػعة مغ األسالضب اإلحرائضة7

وأضيخت نتائج الجراسة التي تع التػصل إلضيا أف درجة مسارسة السدئػلضغ لمقضادة الخادمة كانت
متػسصة في الجامعات بشدبة (،)%98وجػد تفاوت في درجة مسارسة السدئػلضغ لمقضادة الخادمة ،ووجػد
عبلقة شخدية بضغ مسارسة القضادة الخادمة وااللتداـ التشطضسي ،وأوصى الباحث عمى تشفضح بخامج تجريبضة
لمسدئػلضغ لتشسضة مياراتيع ومعارفيع عغ سسات القضادة الخادمة وفػائجىا وأثخىا عمى ٍكل مغ الجامعة

والعاممضغ ،وتعديد ثقافة االلتداـ التشطضسي واالنتساء لمعسل والتي بجورىا تديج مغ إيساف العاممضغ بالجامعة عغ

شخيق الشجوات وورش العسل بحضث يكػف محػرىا تعديد السسارسات اإليجابضة لمعاممضغ7

 -9دراسة (متعب )2015،بعشػان( :القيادة الخادمة وأثخىا في فعالية فخق العسل – دراسة تصبيقية آلراء
عيشة مغ أعزاء السجالذ السحمية)

ىجفت الجراسة اختبار العبلقة بضغ التأثضخ لمقضادة الخادمة مغ خبلؿ ما يسمكو القائج الخادـ مغ

خرائز في تعديد وتذكضل فخؽ العسل ،وتع استخجاـ الباحث السشيج الػصفي التحمضمي ،وتع استخجاـ
االستبانة كأداة دراسة وتع تػزيع ( ):8استبانة عمى أفخاد العضشة واستعادة ( )96استبانة صالحة لعسمضة

التحمضل وتشع تصبضق الجراسة عمى أعزاء السجالذ السحمضة ،واستخجاـ العجيج مغ وسائل اإلحرائضة كالستػسط

الحدابي واالنحخاؼ السعضارؼ ومعامل االرتباط البدضط.7

وأضيخت نتائج الجراسة أف مسارسة القضادة الخادمة جاءت بجرجة مختفعة بػزف ( ،)7:7;1ضخورة

امتبلؾ السجالذ السحمضة بعس مغ مقػمات القضادة الخادمة لتػأثضخىا الفاعل عمى فاعمضة فخؽ العسل ،تبضغ

وبعج حداب معامل االرتباط بضغ القضادة الخادمة وفخؽ العسل أف االرتباط بضشيسا ( )17862وىػ ارتباط

شخدؼ معشػؼ تحت داللة إحرائضة %8و ،%6وأوصى الباحث عمى تبشي السجتسع لسفيػـ القضادة الخادمة
كفمدفة قائسة عمى خجمة اآلخخيغ ،أشخاؾ أعزاء السجالذ السحمضة بجورات تجريبة وورش عسل لتخسضخ مفيػـ

القضادة الخادمة لجييع.

-10دراسة (عصا هللا )2015،بعشػان( :دور القيادة الخادمة في تفعيل التصػيخ الحاتي :دراسة مقارنة
بالسدتذفيات الجامعية)

ىجفت الجراسة معخفة دور القضادة الخادمة في تحقضق أىجاؼ عاممضغ بالسشطسة ،والتي تؤدؼ تحقضق

أىجاؼ السشطسة ومعخفة دور التصػيخ الحاتي في مداعجة العاممضغ في تصػيخ مدتػػ أدائيع لسياميع والتعخؼ
عمى مجػ ت ػفخ أبعاد القضادة الخادمة ودورىا في تػفضخ أبعاد التصػيخ الحاتي بالسشطسات واستخجـ الباحث
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السشيج الػصفي التحمضمي ،وتع استخجاـ االستبانة كأداة دراسة حضث بمغ مجتسع البحث ( )6:1مفخدة حضث
كانت العضشة السحدػبة ( )621مفخدة فقط7

وأضيخت نتائج الجراسة أف مسارسة القضادة الخادمة كانت بجرجة مشخفزة وكانت بػزف ندبي

( )%89791الجراسة اختبلؼ أبعاد القضادة الخادمة في السشطسات محل الجراسة باختبلؼ السدتػيات اإلدارية،

وجػد عبلقة تخبط بضغ أبعاد القضادة الخادمة والتصػيخ الحاتي في السشطسة محل الجراسة ،وأوصى الباحث إلى

عقج دورات تجريبضة لمسجيخيغ عمى كضفضة التعامل مع السخؤوسضغ ،ومخاعاة أف يتقمج السشاصب اإلدارية افخاد

لجييع السخونة والسيارات اإلدارية غضخ تقمضجية7

-11دراسة ( )Andra&Lantu,2015بعشػان( :القيادة الخادمة وراس السال البذخي ،دراسة تصبيقية
عمى مؤسدة سيتي بانظ في انجونيديا)

)Servant leadership and human capital management: case study in Citibank
)Indonesia

ىجفت الجراسة إلى اختبار أثخ مسارسة نسط القضادة لخادمة عمى أرس الساؿ البذخؼ في قصاع

األعساؿ ،واستخجـ الباحثػف السشيج الػصفي التحمضمي ،حضث تع التصبضق عمى احج الذخكات الكبخػ في

انجونضدضا ،لمجراسة وتع استخجاـ مشيجضتضغ لمجراسة= أوالً تتبع الدضخة الحاتضة لمذخكات وثانضاً عغ شخيق
السقاببلت السباشخة مع السجيخيغ ومدؤولي السػارد البذخية ،إضافة ألسمػب السبلحطة السباشخة في مجتسع

الجراسة مؤسدة سضتي بانظ وأضيخت الشتائج الجراسة أف نسط القضادة الخادمة الستبع يؤثخ أيجاباً عمى رأس
الساؿ البذخؼ ،و يسكغ جسع بضغ نسط القضادة الخادمة ورأس الساؿ البذخؼ األمخ الحػ يشتج عشو تكػيغ
عبلقات قػية بضغ السخؤوسضغ والسدؤولضغ وأرباب السشطسة بذكل عاـ ،وأوصى الباحث بزخورة دمج
خرائز القضادة الخادمة كسعضار الختضار السػارد البذخية كسا سضعػد بالشفع عمى البشظ7

 -12دراسة ( )Han,2014بعشػان( :إدراك مػضفي الفشادق لسسارسة مدؤولييع لمقيادة الخادمة وعالقة
ذلظ بااللتدام العاشفي لجى السػضفيغ)

) Hotel employees "perceptions of supervisors" servant leadership behaviors،and
)relationships with employees "affective commitment

ىجفت الجراسة معخفة درجة مسارسة مذخفي الفشادؽ لشسط القضادة الخادمة ومعخفة العبلقة بضغ

السذخفضغ والسػضفضغ ومجػ االلتداـ العاشفي تجاه السؤسدة ،تع تصبضق الجراسة في أحج السصاعع االمخيكضة،
حضث تع استخجاـ السشيج الػصفي التحمضمي ،وتع استخجاـ االستبانة كأداة دراسة لجسع البضانات وتع تػزيع

( )672استبانة الكتخونضة عبخ البخيج االلكتخوني لكل السػضفضغ العاممضغ في الفشادؽ بيجؼ معخفة أراءىع
حػؿ مػضػع الجراسة7
وأضيخت نتائج الجراسة مفادىا أف درجة مسارسة السذخؼ لشسط القضادة الخادمة تختمف تبعا لمستغضخات

الجيسغخافضة مغ وجية نطخ العاممضغ وكانت مسارسة القضادة الخادمة بػزف ندبي ( ،)%:1791وجػد عبلقة
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شخدية مػجبة بضغ مسارسة القضادة الخادمة بأبعادىا الدبعة وبضغ االلتداـ العاشفي ،وأوصى الباحث إجخاء

دراسات عمى قصاعات خجمضة أخخػ واخح بعضغ الحدباف أف تكػف العضشة أكبخ مغ العضشة الحالضة7

 -13دراسة ) (Liden.et.al.2014بعشػان( :دراسة أثخ القيادة الخادمة وثقافة الخجمة عمى األداء
الفخدي والجساعي)

(Servant leader ship and serving culture influence on individual and unit
)performance

ىجفت الجراسة التعخؼ عمى العبلقة بضغ القضادة الخادمة لجػ السجيخيغ في مجسػعة مغ سمدمة مصاعع

متػسصة الحجع بالػاليات الستحجة االمخيكضة وتػفخ ثقافة الخجمة لجػ العاممضغ وأثخ ذلظ في تعديد ثقافة
الخجمة لجػ العاممضغ ،وبمغ حجع العضشة ( )<96مبحػث مغ العاممضغ في ( ):6فخعا ضسغ سمدة السصاعع
في ( )9واليات أمخيكضة ،وتع استخجاـ السشيج الػصفي التحمضمي في الجراسة وتع استخجاـ الذبكة العشكبػتضة
كأداة دراسة لمػصػؿ لسجتسع البحث.

وأضيخت نتائج الجراسة إلى وجػد ارتباط مػجب بضغ مسارسة أسمػب القضادة الخادمة مغ قبل السجيخيغ

وتتشػع ثقافة الخجمة في فخوع السصاعع وأكجت نتائج الجراسة أف درجة مسارسة القضادة الخادمة في سمدمة

مصاعع محل الجراسة كاف متػسط حدابي بػزف ندبي بمغ ( )%::وانحخاؼ معضارؼ ( )1787وأوصى

الباحثػن باالستشاد لشتائج دراستيع كخكضدة لجراسة مدتقبمضة وأيزاً دعػا لجراسة مجتسعات صشاعضة مغايخة مسا
يديل عسمضة تعسضع الشتائج بذكل أوسع7

 -14دراسة ) (McCann et al., 2014بعشػان( :واقع القيادة الخادمة والخضا الػضيفي واألداء
السؤسدي في السذافي الخيفية)

"Servant Leadership, Employee Satisfaction, and Organizational Performance in
Rural Community Hospitals".

ىجفت الجراسة التعخؼ عمى مجػ مسارسة السجيخيغ لشسط القضادة الخادمة وعبلقتو بجرجة الخضا
الػضضفي وااللتداـ التشطضسي لجػ العاممضغ في القصاع الرحي إضافة لستمقي الخجمة في عجد مغ السذافي

الخيفضة في الػاليات الستحجة األمخيكضة وشكل حجع مجتسع الجراسة ( )6<72مفخدة وبمغ حجع عضشة الجراسة

(< )26مبحػثا مغ العاممضغ في عذخ مذافي الخيفضة في مجتسع البحث وتع استخجاـ السشيج الػصفي
التحمضمي في الجراسة وتع استخجاـ االستبانة كأداة لجسع البضانات7

وأضيخت نتائج الجراسة إلى وجػد ارتباط مػجب قػػ بضغ مسارسة أسمػب القضادة الخادمة ودرجة
الخضا الػضضفي ،وأكجت نتائج الجراسة أف درجة مسارسة القضادة الخادمة في السذافي محل الجراسة كانت
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متػسصة بجرجة ( )%98وبانحخاؼ السعضارؼ (; ،)677وأوصى الباحثػن مجيخؼ السذافي بتبشي فكخة القضادة
الخادمة األمخ الحػ يشعكذ باألثخ اإليجابي عمى العاممضغ ومتمقي الخجمة عمى حج سػاء7
 -15دراسة (الشذاش )2013،بعشػان( :تصػيخ مجونة أخالقية لمقيادة الخجمية التخبػية في األردن)
ىجفت الجراسة إلى تصػيخ مجونة أخبلقضة لمقضادة الخجمضة في األردف ،وقج تكػف مجتسع الجراسة مغ

القضادة التخبػية في األردف مسثمة بسجيخؼ مجيخيات التخبضة والتعمضع في األردف وبمغ عجدىع ( )71مجي اخ ومجيخة

ومداعجييع وعجدىع ();1مداعجاً ومداعجة إضافة إلى مجيخؼ السجارس الثانػية في األردف وعجدىع ()66;8

مجي اخ ومجيخة ،وبمغ حجع عضشة الجراسة ( )861قائجاً تخبػياً ،وتع اختضارىع بصخيقة عذػائضة شبقضة ،وقج
استخجمت الباحثة االستبانة كأداة دراسة لجسع البضانات7

وأضيخت نتائج الجراسة أف القضادة التخبػية في األردف تسارس القضادة الخجمضة بجرجة متػسصة

وبستػسط حدابي بمغ بػزف ندبي (; )%9وأيزاً أضيخت الجراسة إلى وجػد فخوؽ ذات داللة إحرائضة بضغ
متػسصات تقجيخات قضادات تخبػية في مجيخيات التخبضة والتعمضع والسجارس الثانػية في األردف ألىسضة القضادة

الخجمضة وبضغ واقع مسارستيع ليا وذلظ لرالح تقجيخات األىسضة ،وأوصت الباحثة إلى ادراج مجونة األخبلقضة
في السؤسدات التخبػية األردنضة وتذجضع القادة عمى االلتداـ بيا وكسا أوصت بزخورة تبشي و ازرة التخبضة

والتعمضع لمسجونة السفتػحة7

ججول رقع ( )1.3الػزن الشدبي لخرائز القيادة الخادمة في الجراسات الدابقة
الباحث

مقياس

الخرائز

السػجو نحػ

السػجو نحػ

السػجو نحػ

الشدبي %

السسارسة

شخاب216: ،

خساسي

-

%787:

-

-

%82791

متػسصة

Irving and Berndt,

سجاسي

-

-

-

-

:<761

مختفع

الحمبي2169 ،

خساسي

%:972

%:979

%:872

%:879

;:87

مختفع

عػدة2169 ،

خساسي

-

%;172

-

-

;2781

مختفع

التساـ2169 ،

خساسي

%:876

%:172

-

-

:679

مختفع

عبج الفتاح وأبػ سضف،

خساسي

-

-

-

-

;:77

مختفع

2017

ليكخت

الذخرية

الخرائز

الخرائز

الخرائز

الػزن

درجة

اآلخخيغ

السيام

العسميات

2169
Gungor, 2016

سجاسي

-

%9<781

-

-

9:76

متػسصة

غالي2168 ،

سباعي

-

%927:

-

-

987:

متػسصة

متعب2168 ،

خساسي

<%:67

%:776

-

-

:77;1

مختفع

عصاهللا2168 ،

خساسي

-

%8779

-

-

89791

متػسصة

Andra& Lantu, 2015

Qual

-

-

-

-

-

Qual
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الباحث

مقياس

الخرائز

ليكخت

الذخرية

الخرائز

الخرائز

الخرائز

السػجو نحػ

السػجو نحػ

السػجو نحػ

الػزن

درجة

الشدبي %

السسارسة

Han, 2014

سباعي

-

%9<77

-

-

:179

متػسصة

Liden. et. al, 2014

سباعي

-

-

-

-

::72

مختفع

McCann et al., 2014

خساسي

-

-

-

-

98769

متػسصة

الشذاش2166 ،

خساسي

-

%;777

-

-

;6761

مختفع

اآلخخيغ

السيام

العسميات

السرجر إعجاد الباحث مغ خبلؿ الجراسات الدابقة

ثاني ا :الجراسات التي تشاولت سمػك السػاششة التشطيسية
-1دراسة ) (Rafiei ,2017بعشػان( :أثخ الحكاء العاشفي عمى سمػك السػاششة التشطيسية في مجسػعة
مغ السذافي اإليخانية)

(The Effect of Emotional Quotient on the Organizational Citizenship Behavior in
)some Iranian Hospitals

ىجفت الجراسة معخفة أثخ الحكاء العاشفي عمى سمػؾ السػاششة التشطضسضة في مجسػعة مغ السذافي

اإليخانضة الػاقعة في مجيشة (زاىضجاف) ،وأستخجـ الباحث شخيقة العضشة العذػائضة الصبقضة لتسثضل عضشة الجراسة
السكػنة مغ ( )679مبحػثا ،واستخجـ الباحث السشيج الػصفي لمحرػؿ عمى نتائج الجراسة7
وأضيخت نتائج الجراسة إلى وجػد عبلقة شخدية ذات داللة إحرائضة بضغ الحكاء العاشفي وسمػؾ

السػاششة التشطضسضة ،وأوصى الباحث السجيخيغ في السذافي محل البحث أف ييتسػا بالسػضفضغ الحيغ يبحلػف
جيجاً في مسارسة سمػكضات السػاششة التشطضسضة مع السخضى ومع زمبلء العسل7
-2دراسة ) (Basu,et.al,2017بعشػان( :أثخ سمػكيات السػاششة التشطيسية عمى األداء الػضيفي في
السؤسدات الرحية في اليشج ،في ضل رأس السال االجتساعي كستغيخ وسيط)

(Impact of Organizational Citizenship Behavior on Job Performance in Indian
)Healthcare Industries: The Mediating Role of Social Capital

ىجفت الجراسة إلى معخفة أثخ سمػكضات السػاششة التشطضسضة عمى األداء الػضضفي في السؤسدات

الرحضة في اليشج عمى رأس الساؿ االجتساعي ،واستخجـ الباحثػف االستبانة كأداة دراسة لجسع البضانات،

وأيزاً استخجـ الباحثػف السشيج الػصفي التحمضمي لمحرػؿ عمى نتائج الجراسة ،وأضيخت نتائج الج ارسة عمى
وجػد عبلقة ذات داللة إحرائضة بضغ سمػكضات السػاششة التشطضسضة وكل مغ األداء الػضضفي ورأس الساؿ

االجتساعي ،وأيزاً كانت مسارسة سمػكضات السػاششة التشطضسضة بجرجة مختفعة وبستػسط حدابي بمغ بػزف
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ندبي ( ،)%<672:وأوصى الباحثػن بإجخاء دراسات مدتقبمضة تتعسق اكبخ فضسا يخز سمػكضات السػاششة

التشطضسضة بالشػع البذخؼ ومجػ تأثضخ أداء السشطسات بتمظ الدمػكضات بشاء عمى ذلظ7

-3دراسة (إبخاىيع )2017،بعشػان( :الجور الػسيط لمتسكيغ الشفدي في تعديد أثخ سمػك السػاششة
التشطيسية في االلتدام التشطيسي دراسة اختبارية في عيشة مغ السدتذفيات األىمية ببغجاد\الخصافة)

تيجؼ ىحه الجراسة التحخؼ الجور الػسضط لمتسكضغ الشفدي في تعديد العبلقة بضغ أثخ سمػؾ السػاششة

التشطضسضة في االلتداـ التشطضسي والتسكضغ الشفدي وأثخ التسكضغ الشفدي في االلتداـ التشطضسي ،فزبل عغ أثخ
سمػؾ السػاششة التشطضسضة في االلتداـ التشطضسي مغ خبلؿ الجور الػسضط لمتسكضغ الشفدي ،وتع استخجاـ

االستبانة كأداة لجسع البضانات التي وزعت عمى مجسػعة مغ العاممضغ في السدتذفضات األىمضة7

وأضيخت نتائج الجراسة أف درجة مسارسة العاممضغ لدمػؾ السػاششة التشطضسضة جاءت بجرجة مختفعة
وبمغ الستػسط الحدابي ( ،)67:7وأيزاً أف سمػؾ السػاششة التشطضسضة وااللتداـ التشطضسي ىسا مغ العػامل

الحاسسة في األداء التشطضسي ،وأيزاً فزبل عغ دور التسكضغ الشفدي في ذلظ ،وأيزاً إلى وجػد عبلقة بضغ
متغضخات البحث فزبل عغ وجػد دور وسضط لتسكضغ الشفدي في أثخ سمػؾ السػاششة التشطضسضة عمى االلتداـ

التشطضسي ،وأوصى الباحث عمى ضخورة تعديد مسارسات التسكضغ الشفدي لجػ العاممضغ في السشطسات
السبحػثة والسشطسات األعساؿ عسػما عبخ تػفضخ اآللضات السبلئسة لحلظ7
-4دراسة(الخوسان )2017،بعشػان( :أثخ القيادة التحػيمية في سمػك السػاششة التشطيسية دراسة ميجانية
في شخكات التأميغ األردنية)

ىجفت الجراسة التعخؼ عمى مجؼ مسارسة القضادة التحػيمضة في شخكات التأمضغ األردنضة وأيزاً

التعخؼ عمى درجة تػفخ سمػؾ السػاششة التشطضسضة لجػ العاممضغ في ىحه الذخكات والعبلقة األثخ بضغ
الستغضخيغ ،وتع استخجاـ االستبانة كأداة لجسع البضانات عمى عضشة عذػائضة مكػنة مغ ( )221مػضفا في
شخكات التأمضغ األردنضة7

وأضيخت نتائج الجراسة عمى أف متػسط الحدابي لجرجة مسارسة العاممضغ لدمػؾ السػاششة التشطضسضة

بمغ (< ،)672وأيزاً إلى وجػد عبلقة بضغ الستغضخيغ عمى السدتػػ الكمي وعمى مدتػػ الستغضخات الفخعضة،

وأيزاً وجػد أثخ لمقضادة التحػيمضة عمى سمػؾ السػاششة التشطضسضة ،وأوصى الباحث إلى ضخورة تخسضخ مسارسة
القضادة التحػيمضة ونذخ قضع العسل وبث روح الحساس والفخخ لجػ العاممضغ ودعع وتشسضة سمػؾ السػاششة

التشطضسضة لجػ العاممضغ7
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-5دراسة (ممحع ،مرمح )2017،بعشػان( :التسكيغ اإلداري وعالقتو بسدتػى سمػك السػاششة التشطيسية
بالتصبيق عمى الػ ازرات الفمدصيشية في مجيشة قمقيمية\فمدصيغ)

ىجفت الجراسة التعخؼ عمى التسكضغ اإلدارؼ وعبلقتو بسدتػػ سمػؾ السػاششة التشطضسضة بالتصبضق

عمى الػ ازرات الفمدصضشضة في مجيشة قمقضمضة وأيزاً معخفة مجػ وجػد (أو عجـ) فخوؽ معشػية في استجابات
عضشة البحث نحػ مدتػػ سمػؾ السػاششة التشطضسضة ،وتكػف مجتسع البحث مغ مػضفي الػ ازرات الفمدصضشضة
في مجيشة قمقضمضة وكانت عضشة البحث ( )76مػضفا مغ العاممضغ اإلداريضغ في ىحه الػ ازرات ،وتع استخجاـ
السشيج الػصفي التحمضمي في الجراسة7

وأضيخت نتائج الجراسة أف مسارسة عشاصخ التسكضغ اإلدارؼ في الػ ازرات فمدصضشضة كانت متػسصة

بجرجة ( )%96ومدتػػ سمػؾ السػاششة التشطضسضة كانت مختفعة بجرجة ( )%;672وأيزاً وجػد عبلقة بضغ
تحفضد العاممضغ ومدتػػ السػاششة التشطضسضة ،وأوصى الباحثان العسل عمى تصػيخ وتجريب العاممضغ في
الػ ازرات واستثسار قجراتيع ،وأيزاً زرع الثقة بضغ أعزاء وجساعات العسل والتخكضد عمى روح الفخيق في

العسل الػزارؼ7

-6دراسة (السميفي )2017،بعشػان( :الثقافة التشطيسية ودورىا في تعديد سمػك السػاششة التشطيسية دراسة
ميجانية عمى العامميغ اإلدارييغ بجامعة نايف لمعمػم األمشية)

ىجفت الجراسة التعخؼ عمى واقع الثقافة التشطضسضة لجػ العاممضغ اإلداريضغ بجامعة نايف لمعمػـ

األمشضة وىجفت الجراسة التعخؼ عمى واقع سمػؾ السػاششة التشطضسضة لجػ العاممضغ اإلداريضغ بجامعة نايف
لمعمػـ األمشضة ،واعتسج الباحث السشيج الػصفي التحمضمي في دراستو ،واعتسج الباحث االستبانة كأداة لجسع

البضانات الجراسة ،وتع تػزيع عمى ( )661مػضف وكانت عضشة الجراسة ( )62:مػضف مغ اإلداريضغ مغ

جامعة نايف لمعػـ األمشضة.

وأضيخت نتائج الجراسة عمى مػافقة أفخاد العضشة الجراسة عمى واقع الثقافة التشطضسضة في جامعة نايف

العخبضة لمعمػـ األمشضة ومداىسة الثقافة التشطضسضة في تعديد سمػؾ السػاششة التشطضسضة ،وأوصى الباحث عمى
تذجضع وتحفضد اإلداريضغ بجامعة نايف العخبضة لمعػـ األمشضة العاممضغ بالتغمب عمى صعػبات العسل وتقجيع
األفكار والسقتخحات وتشطضع العسل7
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-7دراسة ) (Avci, 2016بعشػان( :أثخ أنساط القيادة لسجيخي السجارس عمى سمػك السػاششة التشطيسية
في تخكيا)

(Effect of Leadership Styles of School Principals on Organizational Citizenship
)Behaviors

ىجفت الجراسة التعخؼ عمى العبلقة بضغ أنساط القضادة التحػيمضة لجػ مجيخؼ السجارس وسمػؾ السػاششة

التشطضسضة مغ وجية نطخ السعمسضغ ،وأستخجـ الباحث السشيج الػصفي التحمضمي مغ أجل تحقضق ىجؼ لجراسة،

وتكػف مجتسع الجراسة مغ ( )7:;8معمسا ومعمسة مغ السجارس الحكػمضة الخاصة في مقاشعة كاديكػؼ في
إسصشبػؿ (تخكضا) بضشسا تكػنت عضشة الجراسة مغ ( )6:26معمسا ومعمسة ،وأستخجـ الباحث االستبانة لجسع

البضانات والحرػؿ عمضيا.

وأضيخت نتائج الجراسة مسارسة السعمسضغ لدمػكضات السػاششة التشطضسضة كانت مختفعة وبستػسط
حدابي بمغ ( )7769وأيزاً درجة مسارسة السجيخيغ لمقضادة التحػيمضة كانت مختفعة مغ وجية نطخ السعمسضغ7
 -8دراسة (سعيج )2016،بعشػان( :االغتخاب الػضيفي وعالقتو بدمػك السػاششة التشطيسية لجى العامميغ
في وزارة األوقاف والذؤون الجيشية)

ىجفت الجراسة معخفة مدتػػ االغتخاب الػضضفي لجػ العاممضغ في و ازرة األوقاؼ كسا ىجفت معخفة

مدتػػ سمػؾ السػاششة التشطضسضة لجػ العاممضغ في و ازرة األوقاؼ ومعخفة شبضعة العبلقة بضغ االغتخاب
الػضضفي وسمػؾ السػاششة التشطضسضة لجػ العاممضغ ،وتع استخجاـ السشيج الػصفي التحمضمي ،واستخجمت

االستبانة كأداة دراسة لجسع البضانات األولضة ،وشبقت الجراسة عمى عضشة مقجارىا ( )611مفخدة مغ مجتسع

الجارسة مغ جسضع العاممضغ محافطات غدة وعجدىع (; )661في و ازرة األوقاؼ والذئػف الجيشضة7

وأضيخت الشتائج الجراسة مسارسة العاممضغ لدمػؾ السػاششة التشطضسضة بجرجة مختفعة وبستػسط حدابي

بمغ بػزف ندبي (< ،)%;67وأيزاً انتذار ضاىخة االغتخاب الػضضفي بضغ الزباط واألفخاد العاممضغ ،عجـ
وجػد فخوؽ بضغ متػسط الزباط ومتػسط األفخاد العاممضغ،
كسا أوصى الباحث ضخورة تػفضخ االستقخار الػضضفي لمعاممضغ وتيضئة الجػ السشاسب لمعسل ،وتفعضل
دور الحػافد بشػعضيا السادؼ والسعشػؼ7
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-9دراسة ) (Kaya,2015بعشػان( :العالقة بيغ القيادة الخوحية وسمػك السػاششة التشطيسية .بحث حػل

سمػك مجيخي السجارس بتخكيا)

(The Relationship Between Spiritual Leadership Organizational Citizenship
Behaviors: Research on School Principals’ Behaviors).

ىجفت الجراسة اختبار العبلقة بضغ القضادة الخوحضة وسمػؾ السػاششة التشطضسضة مغ وجية نطخ معمسي

السجارس ا البتجائضة ،وأستخجـ الباحث السشيج الػصفي السدحي الكسي مغ أجل تحقضق أىجاؼ الجراسة،

وتكػنت عضشة الجراسة مغ ( )6;6معمسا تع اختضارىع بصخيقة عذػائضة مغ سبع مجراس مغ مخكد مجيشة

سانمضخفا ،وأستخجـ الباحث االستبانة كأداة دراسة لجسع البضانات والحرػؿ عمضيا7
وأضيخت نتائج الجراسة درجة مسارسة العاممضغ في السجارس االبتجائضة لدمػؾ السػاششة التشطضسضة

كانت مختفعة وبستػسط حدابي بمغ بػزف ندبي ( )%;676:وأيزاً وجػد عبلقة ارتباشضة مػجبة بضغ القضادة
الخوحضة وأبعاد سمػكضات السػاششة التشطضسضة7

-10دراسة ( )Harper,2015بعشػان( :استكذاف أشكال سمػكيات السػاششة التشطيسية الدػابق والشتائج
– الػاليات الستحجة االمخيكية)

(Exploring Forms of Organizational Citizenship Behaviors (OCB): Antecedents
)and Outcomes -United States

ىجفت الجراسة لسعخفة سمػؾ السػاششة التشطضسضة نحػ االستجامة فػي الػاليات الستحػجة األمخيكضػة 7وقج

تع استخجاـ السشيج الػصفي التحمضمي في الجراسة ،وقػج تع استخجاـ االستبانة كأداة دراسة لجسع البضانات،

أجػخػ الباح ػػث د ارس ػػتو عم ػػى ع ػػجد ( )767م ػػغ الع ػػاممضغ بالذ ػػخكات األمخيكض ػػة ح ػػػؿ س ػػمػؾ السػاشش ػػة

التشطضسض ػػة ،وبعج استخجاـ األدوات اإلحرائضة في عسمضة التحمضل تع الػصػؿ إلى العجيج مغ الشتائج عخض
لسفيػـ سمػؾ السػاششة التشطضسضة نحػ االستجامة متغضخ ،و تمبضة احتضاجات أصحاب السرمحة الستعجدة

لتحقضق العجالة التشطضسضة ،وأوصى الباحث أنو يجب اإلىتساـ مفيػـ لدمػؾ السػاششة التشطضسضة بذكل مدتسخ
لمعاممضغ.
 -11دراسة (زعخب )2015،بعشػان( :الجور الػسيط لمسمكية الشفدية تجاه الػضيفة عمى العالقة بيغ
مسارسات التدػيق الجاخمي وسمػك السػاششة التشطيسية في السؤسدات االكاديسية الفمدصيشية )

ىجفت الجراسة معخفة درجة التدػيق الجاخمي بأبعاده (التجريب وتصػيخ -والتحفضد والخؤيا) في

السؤسدات االكاديسضة وتعخؼ درجة الذعػر بالسمكضة الشفدضة تجاه الػضضفة وأيزاً التعخؼ درجة مسارسة

العاممضغ لدمػؾ السػاششة التشطضسضة بأبعادىا (الكضاسة – اإليثار – الخوح الخياضضة – الػعي والربخ) وتع

استخجاـ السشيج الػصفي التحمضمي وتع تصبضق الجراسة عمى ( )6:6مػضف ومػضفة مغ اإلداريضغ
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واألكاديسضضغ أصحاب السشاصب اإلدارية في أربع مؤسدات اكاديسضة في قصاع غدة ،واستخجاـ االستبانة لجسع
البضانات7
وأضيخت الشتائج الجراسة أف درجة مسارسة التدػيق الجاخمي في السؤسدات األكاديسضة متػسصة
بشدبة ( ،)%9677:2كسا واضيخت الشتائج الجراسة أف درجة مسارسة العاممضغ لدمػؾ السػاششة التشطضسضة
بأبعاده السختمفة جاءت مختفعة بشدبة ( ،)%;67128وأوصى الباحث بزخورة إعادة الشطخ بخؤيا السؤسدات
األكاديسضة ورسالتيا وأىجافيا االستخاتضجضة لتتفق مع الػاقع في قصاع غدة ،وتتفق مع حجع التحجيات التي

تػاجو السؤسدات األكاديسضة7

 -12دراسة (أبػ سسعان )2015،بعشػان( :محجدات العجالة التشطيسية وعالقتيا بدمػك السػاششة
التشطيسية مغ وجية نطخ ضباط في جياز الذخشة بقصاع غدة)

ىجفت الجراسة إلى تحمضل العبلقة بضغ محجدات عجالة التشطضسضة وسمػؾ السػاششة التشطضسضة وتأتي ىحه
الجراسة لتجرس واقع السػارد البذخية وسمػكيا التشطضسي ،واعتسجت الجراسة عمى السشيج الػصفي تحمضمي وتع
استخجاـ االستبانة كأداة دراسة لجسع البضانات وكانت عضشة الجراسة ( )711ضابط مغ مجتسع دراسة الباغ

عجده ( )6881ضابط ،وقج تع تػزيع أداة الجراسة عمى أفخاد العضشة في جسضع إدارات ومحافطات الذخشة

بقصاع غدة ،و تع استخداد ( )686استبانة وبشدبة استخداد ( ،)%;;76وجخػ تحمضميا باستخجاـ بخنامج

الحدمة اإلحرائضة لمعمػـ االجتساعضة ،وأضيخت نتائج الجراسة وجػد عبلقة ارتباشضة مػجبة بضغ محجدات

العجالة التشطضسضة وسمػؾ السػاششة التشطضسضة ،كسا تػصمت الجراسة وجػد العجالة التشطضسضة عسػماً بجرجة
متػسصة وجاء تختضب محجداتيا كالتالي= عجالة التعامبلت وبجرجة كبضخة ،تمتيا عجالة اإلجخاءات وبجرجة

متػسصة ،وأخض اًخ عجالة التػزيع كانت بجرجة قمضمة ،أما سمػؾ السػاششة التشطضسضة فجاء بجرجة كبضخة ومتػسط
حدابي بمغ ( )%;6727وبجسضع مكػناتو ،كسا بضشت الجراسة وجػد فخوؽ ذات داللة إحرائضة بضغ متػسصات
استجابة السبحػثضغ تجاه العبلقة السبحػثة تعدػ لمستغضخات (نػع اإلدارة ،الفئة العسخية ،السدسى الػضضفي،

الختبة) ،وأوصى الباحث بالعسل عمى مخاعاة عجالة التػزيع مغ خبلؿ تػفضخ رواتب مشاسبة وعادلة ،ومشح
مكافآت لمجيػد اإلضافضة السبحولة ،والسػازنة في تػزيع الػاجبات واألعباء الػضضفضة7
 -13دراسة (السرخي )2015،بعشػان( :االنغساس الػضيفي وعالقة بدمػك السػاششة التشطيسية دراسة
ميجانية عمى السدتذفيات حكػمية في قصاع غدة)

ىجفت الجراسة التعخؼ عمى العبلقة بضغ االنغساس الػضضفي وسمػؾ السػاششة التشطضسضة لجػ األشباء

العاممضغ في السدتذفضات وأعتسج الباحث السشيج الػصفي التحمضمي في وصف الطاىخة وتحمضميا ،وتع استخجاـ

االستبانة كأداة لجراسة الستصبلع آراء مجتسع الجراسة السكػف مغ ( )61:2شبضباً وتع أخح عضشة شبقضة
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عذػائضة قػاميا ( )2;8مغ األشباء فقط ،وكانت ندبة االستخداد ( ،)%<8وشسمت الجراسة ( )66مدتذفى
حكػمي7
وأضيخت نتائج الجراسة عغ وجػد عبلقة شخدية بضغ االنغساس الػضضفي وسمػؾ السػاششة التشطضسضة ،
كسا بضشت وجػد عبلقة شخدية بضغ أبعاد االنغساس الػضضفي (االنغساس العاشفي ،االنغساس السعخفي،
االنغساس الدمػكي) وسمػؾ السػاششة التشطضسضة ،فضسا أضيخت ارتفاع درجة مسارسة االنغساس الػضضفي وأيزاً

ارتفاع مسارسة سمػؾ السػاششة التشطضسضة لؤلشباء العاممضغ في السدتذفضات الحكػمضة وبمغ الستػسط الحدابي

بػزف ندبي بمغ ( ،)%:<769وأوصى الباحث عمى العسل عمى تصػيخ االنغساس العاشفي لجػ األشباء في
السدتذفضات الحكػمضة في قصاع غدة  ،وتعديد االنغساس الدمػكي عشج األشباء في السدتذفضات الحكػمضة7
 -14دراسة (صخصػر )2015،بعشػان( :دور االمغ الػضيفي في تحقيق سمػك السػاششة التشطيسية لجى
السػضفيغ اإلدارييغ بجامعة األقرى في قصاع غدة)

ىجفت الجراسة التعخؼ عمى درجة األمغ الػضضفي وسمػؾ السػاششة التشطضسضة لجػ السػضفضغ

اإلداري ضغ ،وتحجيج دور االمغ الػضضفي في تحقضق سمػؾ السػاششة التشطضسضة ،وتع استخجاـ السشيج الػصفي
التحمضمي 7تع استخجاـ االستبانة لجسع البضانات وتع تػزيع ( )269واستخداد ( ،)217وأضيخت الشتائج الجراسة

أف مدتػػ االمغ الػضضفي لجػ السػضفضغ اإلداريضغ جاءت مشخفزة وبستػسط حدابي بمغ بػزف ندبي

( ،)%9177وكانت نتائج سمػؾ السػاششة التشطضسضة جاءت متػسصة وبستػسط حدابي بمغ بػزف ندبي
( ،)%:67:وأوصى الباحث إلى وضع إلضة لديادة األمغ الػضضفي لجػ اإلداريضغ ،واالخح بعضغ االعتبار عشج

تقضضع السػضفضغ مجػ مداىستو الفخدية تصػعضة وتذجضعو عمى تبشي مثل ىحه سمػكضات ،وأيزاً أيجاد مشاخ
تشطضسي يداعج السػضفضغ عمى مسارسة سمػؾ السػاششة التشطضسضة عبخ ربط السكافأة مسا يطيخه العاممػف مغ

سمػؾ مػاششة تشطضسضة في العسل7

 -15دراسة (الذػا )2015،بعشػان( :الحكاء العاشفي وعالقتو بدمػكيات السػاششة التشطيسية – دراسة
تصبيقية عمى بشظ فمدصيغ في محافطات غدة)

ىجفت الجراسة معخفة العبلقة بضغ ذكاء العاشفي وسمػؾ السػاششة التشطضسضة لجػ السػضفضغ
واستخجمت الباحثة السشيج الػصفي تحمضمي ،واستخجمت الباحثة االستبانة كأداة لجسع البضانات وتع تػزيع

( )281استبانة وتع استخجاع ( )26:وكانت ندبة االستخداد (;7)%<77

وأضيخت نتائج الجراسة إلى وجػد عبلقة شخدية بضغ الحكاء العاشفي وسمػؾ السػاششة التشطضسضة ،وأف
درجة مسارسة الحكاء العاشفي لجػ مػضفي بشظ فمدصضغ إيجابضة ومختفعة ،وأيزاً مسارسة العاممضغ لدمػؾ
السػاششة التشطضسضة جاءت بجرجة مختفعة وبػزف ندبي بمغ ( ،)%;:وأوصت الباحثة عمى عسل دورات
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تجريبضة لخفع السدتػػ السعخفي والسيارات الخاصة بالحكاء العاشفي وسمػكضات ،اجخاء السديج مغ الجراسات
حػؿ كل مغ الحكاء العاشفي وسمػؾ السػاششة التشطضسضة ،وأيزاً العسل عمى االىتساـ بأبعاد الحكاء العاشفي7
 -16دراسة (الذخيف )2015،بعشػان( :تحميل العالقة بيغ التػجو بالدػق الجاخمي وسمػك السػاششة
التشطيسية – دراسة ميجانية عمى السرارف التجارية الميبية الخاصة)

ىجفت الجراسة التحقق مغ تأثضخات التػجو بالدػؽ الجاخمي عمى سمػؾ السػاششة التشطضسضة لمعاممضغ

في السرارؼ التجارية وأيزاً تحجيج مدتػػ التػجو بالدػؽ الجاخمي بجاللة أبعاده في السرارؼ التجارية وتع
استخجاـ االستبانة لجسع البضانات وتع تػزيع ( ):2استبانة عمى السػضفضغ وتع استخجاع ( )96استبانة بشدبة

استخداد ( )%;8مغ أجسالي مػضفي الخجمة ،وتألف مجتسع الجراسة مغ جسضع مػضفي الخجمة في فخوع
السراريف التجارية الخاصة في لضبضا7

وأضيخت نتائج الجراسة بعج عسمضة التحمضل باستخجاـ األدوات اإلحرائضة عمى وجػد عبلقة إيجابضة

بضغ تػجو بالدػؽ الجاخمي وسمػؾ السػاششة التشطضسضة ،وكانت درجة مسارسة سمػؾ السػاششة التشطضسضة عشج
مػضفي بجرجة متػسصة وبستػسط حدابي بمغ ( ،)27<7وأوصى الباحث عمى العسل عمى تصػيخ البخامج التي

تيجؼ إلى زيادة الػعي مجيخؼ السرارؼ ،وتعديد التػجو بالدػؽ الجاخمي لمعاممضغ عغ شخيق استخجاـ

األسالضب الخسسضة7

-17دراسة ( )Obamiro,et.al.2014بعشػان( :سمػك السػاششة التشطيسية الرػرة السؤسدية ألداء
السدتذفيات)

)(Organizational Citizenship Behavior, Hospital Corporate Image and Performance

ىجفت الجراسة إلى البحث عغ العبلقة بضغ سمػؾ السػاششة التشطضسضة وصػرة األداء السؤسدي في

السدتذفضات ،وتع أستخادـ السشيج الػصفي ،وتع استخجاـ االستبانة كأداة دراسة وتع تػزيع ( )681استبانة
عمى السخضى وتع إعادة (;< )2استبانة بشدبة استخداد ( )%8;7:دراسة ،وأضيخت نتائج الجراسة عمى أنو
يسكغ زيادة األداء مغ خبلؿ سمػكضات السػاششة التشطضسضة ،وأيزاً أوضحت الجراسة عمى وجػد تغايخ سمبي
بضغ سمػكضات السػاششة التشطضسضة و ومداىسة األداء الفخدؼ اإليجابي ،وأوصى الباحث عمى أنو يجب عمى

إدارة السدتذفى تصػيخ السشاخ التشطضسي مغ خبلؿ سمػكضات السػاششة التشطضسضة عغ شخؽ (السكافأة اإلضافضة

والتخقضات ) ،وتعديد صػرة اإليجابضة لمسدتذفضات التي سػؼ تثبط السػضفضغ مغ خبلؿ تقجيع خجمات إيجابضة

أفزل7
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ججول رقع ( )2.3الػزن الشدبي لدمػكيات السػاششة التشطيسية في الجراسات الدابقة
الباحث

مقياس ليكخت

الػزن الشدبي%

درجة السسارسة

)(Rafiei ,2017

خساسي

-

-

)(Basu,et.al,2017

خساسي

<672:

مختفع

(إبخاىضع)216:،

خساسي

;:77

مختفع

(الخوساف)216:،

خساسي

;987

متػسط

(ممحع،مرمح)216:،

خساسي

;672

مختفع

(السمضفي)216:،

-

-

-

)(Avci, 2016

خساسي

;:72

مختفع

(سعضج)2169،

خساسي

<;67

مختفع

(زعخب)2169،

سباعي

;6712

مختفع

)(Kaya,2015

خساسي

;676:

مختفع

)(Harper,2015

خساسي

-

-

(أبػسسعاف)2168،

خساسي

;6727

مختفع

(السرخؼ)2168،

خساسي

:<769

مختفع

(صخصػر)2168،

خساسي

:67:

متػسط

(الذػا)2168،

خساسي

;:

مختفع

(الذخيف)2168،

خساسي

;8;7

متػسط

)(Obamiro,et.al.2014

خساسي

-

-

السرجر :إعجاد الباحث مغ خالل الجراسات الدابقة السحكػرة بالججول

ثالثا :الجراسات التي تشاولت الثقة بالقائج

-1دراسة (بغ بخشال )2018 ،بعشػان( :تأثيخ فخق العسل عمى تشسية الثقة التشطيسية دراسة حالة كمية
العمػم االقترادية والتجارية وعمػم التدييخ بجامعة األغػاط)

ىجفت الجراسة إلى معخفة أثخ فخؽ العسل عمى تشسضة الثقة التشطضسضة دراسة حالة كمضة العمػـ

االقترادية والتجارية وعمػـ التدضضخ بجامعة األغػاط ،وتكػنت عضشة الجراسة مغ (; )7مفخدة مغ أصل

( ،)627وأستخجـ الباحث السشيج الػصفي التحمضمي ،وأستخجـ االستبانة كاداه دراسة لجسع البضانات ،وأضيخت

نتائج الجراسة إلى وجػد مقبػلة مغ الثقة التشطضسضة بستػسط حدابي ( )27;1وأيزاً وجػد ارتباط قجره
( )1787والتغضخ الحادث في الثقة التشطضسضة تفدخه فخؽ العسل بشدبة ،%61وأوصى الباحث عمى أفخاد اإلدارة
تشسضة ثقتيع مع السدتػيات اآلخخ ،وأيزاً تػفضخ الجعع السادؼ والسعشػؼ لكل الفخؽ ميسا كاف نػعيا مغ اجل
مداولة األعساؿ عمى أكسل وجو.
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-2دراسة (درادكة ،السصيخي )2017 ،بعشػان( :دور القيادة األخالقية في تعديد الثقة التشطيسية لجى
مجيخات مجارس السخحمة االبتجائية بسجيشة الصائف مغ وجية نطخ السعمسات)

ىجفت الجراسة إلى التعخؼ عمى مدتػػ مسارسات مجيخات السجارس االبتجائضة لمقضادة األخبلقضة ودورىا

في تعديد الثقة التشطضسضة مغ وجية نطخ السعمسات ،وكسا ىجفت الجراسة إلى معخفة درجة اختبلؼ وجيات

الشطخ باختبلؼ الستغضخات الجيسغخافضة ،وتكػنت عضشة الجراسة مغ( )762معمسة ،وتع اختضارىغ بالصخيقة
العذػائضة وتع استخجاـ السشيج الػصفي التحمضمي في الجراسة ،وتع استخجاـ االستبانة كأداة دراسة لجسع

البضانات ،وأضيخت نتائج الجراسة أف مسارسة السعمسات لمثقة التشطضسضة في السجارس كانت مختفعة وبستػسط

حدابي بمغ( ،)7776وأيزاً إلى وجػد إيجابضة ذات داللة إحرائضة بضغ متػسصات أفخاد العضشة الجراسة في
مدتػػ القضادة األخبلقضة والثقة التشطضسضة ،وأوصى الباحثان إلى تبشي بخامج تجريبضة لسجيخات السجارس
االبتجائضة تديع في تشسضة مدتػيات السعخفة بستصمبات مسارسة القضادة األخبلقضة وأيزاً إلى عقج دورات تجريبضة
ونجوات وورش عسل لتػعضة مجيخات السجارس االبتجائضة بأىسضة القضادة األخبلقضة ودورىا في تعديد الثقة

التشطضسضة7

-3دراسة (بخىػم )2017،بعشػان( :واقع الثقة التشطيسية في السجارس الثانػية بسحافطة رفح)
ىجفت الجراسة إلى التعخؼ عمى درجة الثقة التشطضسضة في السجارس الثانػية بسحافطة رفح مغ وجية

نطخ السعمسضغ ،وتع استخجاـ الباحث لمسشيج الػصفي التحمضمي في الجراسة ،وتكػف مجتسع الجراسة مغ()781

معمسا ومعمسة حضث كاف عجد االستبانات السخجعة ( )276استبانة أؼ بسعجؿ ( ،)%87وتع استخجاـ االستبانة

كأداة لجسع البضانات ،وأضيخت نتائج الجراسة أف درجة مسارسة الثقة التشطضسضة في السجارس الثانػية بسحافطة

رفح كانت مختفعة بستػسط حدابي بمغ(<; ،)%:;7وأيزاً عجـ وجػد فخوؽ ذات داللة إحرائضة بضغ
متػسصات درجات تقجيخ افخاد العضشة لػاقع الثقة التشطضسضة ،وأوصى الباحث عمى ضخورة اإلىتساـ بالبعج

اإلنداني ومخاعاة مذاعخ الدمبلء والسعاممة الحدشة ،وأيزاً العجالة في التقضضع مغ قبل السجيخيغ والسجيخات

والرخاحة والبعج عغ السداجضة7

-4دراسة (عتػدي )2017،بعشػان( :الثقة التشطيسية وعالقتيا بؤلداء الػضيفي مغ وجية نطخ العامميغ
بأمارة مشصقة جازان)

ىجفت الجراسة إلى معخفة الثقة التشطضسضة وعبلقتيا باإلداء الػضضفي مغ وجية نطخ العاممضغ بأمارة

مشصقة جازاف وكاف مجتسع الجراسة مغ جسضع العاممضغ بأمارة جازاف وبمغ عجدىع( )6:88مػضف ،وتع
استخجاـ االستبانة كأداة دراسة لجسع البضانات وبمغ عجد عضشة الجراسة ( )669مػضف ،وأستخجـ الباحث

السشيج الػصفي االرتباشي لتحقضق أىجاؼ الجراسة ،وأضيخت نتائج الجراسة عمى أف مسارسة السػضفضغ لمثقة
التشطضسضة جاءت بجرجة مختفعة وبستػسط حدابي بمغ( )6796وأيزاً أف مسارسة العالسضغ لؤلداء الػضضفي
كانت متػسصة وبتػسط حداب بمغ( ،)686وأوصى الباحث بأىسضة التججيج في أسالضب العسل التي تداعج في

رفع مدتػػ األداء الػضضفي وأيزاً العسل باتراالت عسل فعالة مع اآلخخيغ واالستفادة مغ آرائيع التي تداعج
في تصػيخ العسل7
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-5دراسة ( )Biswas, Kapil,2017بعشػان( :ربط الجعع التشطيسي السجرك والعجالة التشطيسية بأداء
السػضفيغ في الجور والدخخية التشطيسية مغ خالل الثقة التشطيسية تحقيق ميجاني في اليشج)

’"Linking perceived organizational support and organizational justice to employees
in-role performance and organizational cynicism through organizational trust: a
"field investigation in India

ىجفت الجراسة إلى معخفة أثخ ربط الجعع التشطضسي السجرؾ والعجالة التشطضسضة بأداء السػضفضغ في

الجور والدخخية التشطضسضة مغ خبلؿ الثقة التشطضسضة تحقضق مضجاني في اليشج ،وتكػف مجتسع الجراسة مغ

( )26:مفخدة ،وأستخجـ الباحث السشيج الػصفي التحمضمي ،وأستخجـ االستبانة كاداه دراسة لجسع البضانات،

وأضيخت نتائج الجراسة إلى أف مسارسة الثقة التشطضسضة جاءت بجرجة متػسصة بستػسط حدابي( )6777

وأوصى الباحثان بزخورة االىتساـ بسفيػـ الثقة التشطضسضة لسا لو مغ أثخ إيجابضة تشعكذ عمى أداء السػضفضغ
في العسل وأيزاً عقج دورات تجريبضة لتعخيفيع بأىسضة الثقة التشطضسضة7
-6دراسة (الذسخي ،عبج الػىاب )2017،بعشػان( :مجى تأثيخ نطخية تبادل القائج العزػ في تعديد الثقة

التشطيسية – دراسة تصبيقية في شكخه زيغ االتراالت)

ىجفت الجراسة إلى معخفة أثخ نطخية تبادؿ القائج العزػ في تعديد الثقة التشطضسضة – دراسة تصبضقضة

في شكخة زيغ االتراالت ،وتكػف مجتسع الجراسة مغ ( )298فخداً مسغ يعسمػف في الذخكة ،وأستخجـ الباحث
السشيج الػصفي التحمضمي ،وأستخجـ االستبانة كأداة دراسة لجسع البضانات ،وأضيخت نتائج الجراسة إلى وجػد
درجة مختفعة مغ الثقة التشطضسضة بستػسط حدابي(<; ،)67وأيزاً إمكانضة اعتساد مجخل نطخية تبادؿ العزػ

القائج في شخكة زيغ لبلتراالت ،وأوصى الباحثان ال بج مغ شخكة زيغ لبلتراالت مغ تبشي أسمػب نطخية
القائج العزػ كػنيا مغ الشطخيات التي عالجت ضضق وقت القادة وحاجتيع ألشخاص يسكغ االعتساد عمضيع

ومجىع بالسديج مغ الثقة والربلحضات7

-7دراسة (الجاف )2017 ،بعشػان( :مداىسة الثقة التشطيسية في السجارس األساسية الحكػمية بسحافطة
عسان مغ وجية نطخ السعمسيغ والسعمسات)

ىجفت الجراسة إلى التعخؼ عمى مجػ مداىسة الثقة التشطضسضة في السجارس األساسضة الحكػمضة

بسحافطة عساف مغ وجية نطخ السعمسضغ والسعمسات ،وأستخجـ الباحث السشيج الػصفي التحمضمي ،وأستخجـ

االستبانة كاداه دراسة لجسع البضانات ،وأضيخت نتائج الجراسة إلى وجػد درجة متػسصة مغ الثقة التشطضسضة

بستػسط حدابي( ،)6727وأيزاً لع تكغ ىشاؾ فخوؽ ذات داللة إحرائضة عشجؼ مدتػػ معضغ تعدػ لستغضخات
الجشذ والخبخة والسؤىل العمسي ،وأوصت الباحثة بتبشي استخاتضجضات وسضاسات تخبػية مغ شأنيا العسل عمى
زيادة مداىسة الثقة التشطضسضة بضغ السعمسضغ والسعمسات في السجارس الحكػمضة لسحافطة عساف في األردف7
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-8دراسة(بشات )2016،بعشػان( :الثقة التشطيسية لجى مجيخي السجارس االبتجائية بػكالة الغػث الجولية
بسحافطات غدة وعالقتيا بالسشاخ التشطيسي الدائج لجييع)

ىجفت الجراسة إلى التعخؼ عمى مدتػػ الثقة التشطضسضة لجػ مجيخؼ السجارس االبتجائضة بػكالة الغػث

الجولضة بسحافطات غدة وعبلقتيا بالسشاخ التشطضسي الدائج لجييع ،وتكػف مجتسع الجراسة مغ ( )686مجيخ

ومجيخة وبمغت ندبة الجراسة( )669مجيخ ومجيخة ،وأستخجـ الباحث السشيج الػصفي التحمضمي ،وأستخجـ الباحث

االستبانة كاداه دراسة لجسع البضانات ،وأضيخت نتائج الجراسة إلى وجػد درجة كبضخة مغ الثقة التشطضسضة بػزف

ندبي( ،)%;171:وأيزاً وجػد عبلقة شخدية متػسصة ذات داللة إحرائضة بضغ درجات تقجيخ مجيخؼ
السجارس لسدتػػ الثقة التشطضسضة ومتػسصات تقجيخاتيع لجػدة السشاخ التشطضسي ،وأوصت الباحثة إلى تػفضخ
حػافد ومكافآت وشيادات تقجيخ واحتفاالت تكخيع لجسضع الفعالضات واألنذصة الشػعضة ،وأيزاً زيادة بخامج
تصػيخية لمسعمسضغ7

-9دراسة (أبػ أسشية )2016 ،بعشػان( :مدتػى الثقة التشطيسية في السجارس الثانػية العامة في محافطة
جخش مغ وجية نطخ السعمسيغ)-

ىجفت الجراسة إلى التعخؼ عمى مدتػػ الثقة التشطضسضة في السجارس الثانػية العامة في محافطة

جخش مغ وجية نطخ السعمسضغ ،وتع استخجاـ السشيج الػصفي لتحقضق أىجاؼ الجراسة ،وتكػف مجتسع الجراسة
مغ جسضع العاممضغ في السجراس الثانػية البالغ عجدىع( )6761وبمغت عضشة الجراسة( )262معمسا ومعمسة وتع

اختضارىع بصخيقة عذػائضة ،وتع استخجاـ االستبانة كأداة لجسع البضانات ،وأضيخت نتائج الجراسة أف مدتػػ

مسارسة الثقة التشطضسضة في السجارس الثانػية كانت بجرجة متػسصة وبستػسط حدابي بمغ( )6721وأيزاً وجػد
فخوؽ ذات داللة إحرائضة في متػسصات استجابات السعمسضغ تعدػ لستغضخ الجشذ لرالح اإلناث ،وأوصت

الباحثة بزخورة تخكضد و ازرة التخبضة والتعمضع األردنضة عمى عػامل الثقة التشطضسضة في السجارس الثانػية وأيزاً
عقج دورات تجريبضة لمسجيخيغ والسعمسضغ في مجاؿ العبلقات اإلندانضة وأىسضة السشاخ التشطضسي لتحدضغ

العبلقات بضغ زمبلء العسل7

-10دراسة ( )Alfes,et,al.2016بعشػان( :اختبار اإلضافات مقابل التأثيخات التفاعمية لسالئسة التشطيع
الذخري والثقة التشطيسية عمى السذاركة واإلداء)

"Testing additive versus interactive effects of person-organization fit and
"organizational trust on engagement and performance

ىجفت الجراسة معخفة أثخ اإلضافات مقابل التأثضخات التفاعمضة لسبلئسة التشطضع الذخري والثقة

التشطضسضة عمى السذاركة واإلداء ،وتكػف مجتسع العضشة مغ ( )668مػضفاً ،وأستخجـ الباحث السشيج الػصفي
التحمضمي ،وأستخجـ الباحث االستبانة كأداة دراسة لجسػع البضانات ،وأضيخت نتائج الجراسة أف مسارسة الثقة

التشطضسضة جاءت بجرجة مختفعة بستػسط حدابي ( )77<6وأوصى الباحثػن بزخورة تشقضح نطخية التفاعل مغ

خبلؿ تقجيع واختضار نسػذج التأثضخ لمعػامل السختبصة بالعسل عمى السذاركة.
69

-11دراسة ( )Tlaiss, Elamin,2015بعشػان( :استكذاف الثقة التشطيسية والعجالة التشطيسية بيغ
مجيخي السجارس الستػسصة والرغيخة في السسمكة العخبية الدعػدية :الثقة في السذخف السباشخ كػسيط)

"Exploring organizational trust and organizational justice among junior and middle
"managers in Saudi Arabia: Trust in immediate supervisor as a mediator

ىجفت الجراسة إلى معخفة العبلقة بضغ الثقة التشطضسضة والعجالة التشطضسضة بضغ مجيخؼ السجارس

الستػسصة والرغضخة في السسمكة العخبضة الدعػدية= الثقة في السذخؼ السباشخ كػسضط ،وتكػف مجتسع الجراسة
مغ ( )266شخراً مغ السجيخيغ ،وأستخجـ الباحث السشيج الػصفي التحمضمي ،وأستخجـ االستبانة كإدارة دراسة
لجسع البضانات ،وأضيخت نتائج الجراسة إلى وجػد درجة متػسصة مغ الثقة التشطضسضة بستػسط
حدابي( ،)6777وأيزاً وجػد عبلقة إيجابضة مباشخة بضغ الثقة في السذخؼ السباشخ والثقة في السشطسة،
وأوصى الباحثان عمى ضخورة االىتساـ بسفيػـ الثقة التشطضسضة وعقج ورش عسل لتعديد ثقة السػضفضغ
ببعزيع البعس
-12دراسة (جػىخة ،فػزي )2015 ،بعشػان( :تأثيخ التقييع الخسسي في الثقة بيغ الخئيذ والسخؤوسيغ –
دراسة تصبيقية بذخكات صشاعة األدوية األردنية)

ىجفت الجراسة إلى إضيار تأثضخ التقضضع الخسسي عمى العبلقة بضغ الخئضذ والسخؤوسضغ ومعخفة األثار
الشاتجة بضغ كل مغ تقضضع رسسي والعجالة اإلجخائضة ،وكاف مجتسع الجراسة شخكات صشاعة األدوية باألردف

وكانت تزع ; 6شخكة ،وتع استخجاـ االستبانة كأداة دراسة وتع تػزيع ( )261استبانة عمى األفخاد العاممضغ
بالذخكات وتع استخجاع ( )261استبانة بشدبة ( ،)%<6761وأضيخت نتائج الجراسة عمى أف التقضضع الخسسي

يداعج في تحدضغ السػضفضغ عشج عسمضة التقضضع وكحلظ يداعج مغ التخمز مغ عجـ الثقة بضغ الخئضذ

والسخؤوسضغ ،وأيزاً أكجت الجراسة أف العجالة اإلجخائضة الحالضة تعدز الثقة داخل السشطسة ،وأوصى الباحثان

عمى زيادة اإلىتساـ بزػابط العسل التي مغ شأنيا أف تؤدؼ إلى تقػية الدمػؾ والتأثضخ اإليجابي عمى
عبلقات العسل داخل السشطسة ،وأيزاً السعاممة الجضجة بضغ الخئضذ والسخؤوسضغ تديج مغ قػة عبلقة الفخد

بخئضدو7

-13دراسة (السخشج )2014،بعشػان( :الثقة التشطيسية وعالقتيا باألبجاع اإلداري مغ وجية نطخ مػضفات
جامعة األميخة نػرة بشت عبج الخحسغ بالخياض)

ىجفت الجراسة إلى معخفة أثخ الثقة التشطضسضة وعبلقتيا باألبجاع اإلدارؼ مغ وجية نطخ مػضفات

جامعة األمضخة نػرة بشت عبج الخحسغ بالخياض وتكػف مجتسع الجراسة( )69;6مػضفة وتع االختضار بصخيقة
عذػائضة باختضار عضشة بمغت( )626مػضفة واستخجمت الباحثة السشيج الػصفي االرتباشي لتحقضق أىجاؼ

الجراسة وتع استخجاـ االستبانة كأداة دراسة لجسع البضانات ،وأضيخت نتائج الجراسة عمى أف مسارسة السػضفات
لمثقة التشطضسضة كانت متػسصة وبستػسط حدابي بمغ ( )6779وأيزاً أضيخت نتائج إدراؾ السػضفات ألبعاد
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األبجاع اإلدارؼ بستػسط حدابي بمغ ( ،)6798وأوصت الباحثة أنو يجب تػعضة السػضفات بثقافة االلتداـ
التشطضسي مغ خبلؿ تعديد الثقة التشطضسضة وأيزاً إشاعة ثقافة حب العسل وروح االنتساء لمجامعة والعسل7

-14دراسة (فارس )2014،بعشػان= (العالقة بيغ الثقة التشطيسية وااللتدام التشطيسي – دراسة ميجانية عمى
جامعة األزىخ – غدة)

ىجفت الجراسة إلى التعخؼ عمى العبلقة بضغ الثقة التشطضسضة وااللتداـ التشطضسي في جامعة االزىخ

غدة ،وتع استخجاـ السشيج الػصفي التحمضمي ،وتكػف مجتسع الجراسة مغ العاممضغ اإلداريضغ في جامعة األزىخ
غدة وكاف عجدىع ( )6:1مػضف ،وتع استخجاـ االستبانة كأداة دراسة لجسع البضانات وتع استخجاـ السدح

الذامل في عسمضة تػزيع االستبانات حضث تع استخداد ( )628استبانة بشدبة ( ،)%:678وأضيخت نتائج

الجراسة عمى أف مسارسة العاممضغ اإلداريضغ لمثقة التشطضسضة كانت بجرجة متػسصة وبستػسط حدابي بمغ
( ،)6766وأيزاً وجػد عبلقة شخدية متػسصة بضغ الثقة بالسذخفضغ وااللتداـ التشطضسي ،ووجػد عبلقة شخدية
ضعضفة بضغ التقجيخ بدمبلء العسل وااللتداـ التشطضسي ،وأوصى الباحث إلى ضخورة بشاء ثقافة تشطضسضة داخل
جامعة القائسة عمى العسل بخوح الفخيق ،وأيزاً زرع الثقة بضغ األفخاد العاممضغ في داخل الجامعة يداعج عمى

الخقابة الحاتضة لمعاممضغ.

-15دراسة ( )Agarwal,2013بعشػان) :التحقق مغ صحة تقارب الثقة التشطيسية)
)(Investigating the convergent validity of organizational trust

ىجفت الجراسة التحقق مغ صحة التقارب الثقة التشطضسضة ،وتكػف مجتسع الجراسة مغ (< )61مفخدة،

وأستخجـ الباحث السشيج الػصفي التحمضمي ،وأستخجـ االستبانة كاداه دراسة لجسع البضانات ،وأضيخت نتائج

الجراسة وجػد درجة مختفعة مغ صحة الثقة التشطضسضة بستػسط حدابي ( )6789وأيزاً أثبتت الجراسة عمى
صحة السقايضذ الثبلثة السقارنة مع بعزيا البعس وأوصي الباحث إلى تػضضح السػاصفات الشطخية

األساسضة الخاصة بيا ،وخاصة تحدضغ مػاصفات نطخية اليػية التشطضسضة وتحجيج اليضكل التشطضسي مع الثقة
واإلثار الستختبة عمى العسمضة7

-16دراسة ( )Sankowska,2013بعشػان( :العالقة بيغ الثقة التشطيسية ونقل السعخفة وخمق السعخفة
واالبتكار لجى الذخكة)

"Relationships between organizational trust, knowledge transfer, knowledge
"creation, and firm's innovativeness

ىجفت الجراسة معخفة العبلقة بضغ الثقة التشطضسضة ونقل السعخفة وخمق السعخفة واالبتكار لجػ الذخكة،

وأستخجـ الباحث السدح الياتفي في عسمضة جسع البضانات ،وإجخاء ( )212استبانة بضغ شخكات البػلشجية

السجرجة في البػصة ،وأضيخت نتائج الجراسة إلى وجػد درجة ضعضفة مغ الثقة التشطضسضة بستػسط حدابي

(; ،)6768وأيزاً وجػد عبلقة جدئضة بضغ خمق السعخفة في العبلقة بضغ الثقة وخمق السعخفة ،وأوصت الباحثة
بزخورة نقل السعخفة وجسعيا بستصمبات الثقة التشطضسضة والتي تؤدؼ مجتسعة االبتكارات7
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ججول رقع ( )3.3الػزن الشدبي لمثقة بالقائج في الجراسات الدابقة
الباحث

الػزن الشدبي

مقياس ليكخت

درجة السسارسة

)بغ بخشاؿ216;،

خساسي

70%

متػسصة

)(Biswas, Kapil,2017

خساسي

68.8%

متػسصة

درادكة،السصضخػ216:،

خساسي

%;;72

مختفع

بخىػـ216:،

خساسي

<%:;7

مختفع

عتػدؼ216:،

خساسي

%:279

متػسصة

أبػأسشضة216:،

خساسي

%97

متػسصة

الذسخؼ،عبجالػىاب216:،

خساسي

77.8%

مختفع

الجاؼ216:،

خساسي

64.8

متػسصة

بشات2169،

خساسي

80.07

مختفع

Alfes,et,al.2016

خساسي

98.6

مختفع

Tlaiss, Elamin,2015

خساسي

68.8

متػسط

جػىخة،فػزؼ2168،

خساسي

-

-

السخشج2167،

خساسي

%9<72

متػسصة

فارس2167،

خساسي

%9972

متػسصة

Sankowska,2013

سباعي

45.11

ضعضفة

Agarwal,2013

خساسي

71.2

مختفعة

السرجر :إعجاد الباحث مغ خالل الجراسات الدابقة

رابع ا :الجراسات التي ربصت بيغ الستغيخات (خرائز القيادة الخادمة والثقة بالقائج وسمػكيات

السػاششة التشطيسية)

-1دراسة )( (Chiniara and Bentein,2017ميدة القيادة الخادمة عشج إدراك االختالف في مدتػي
جػدة العالقة بيغ القائج والتابع وما يؤثخ عمى تساسظ الفخيق ،أداء السيام الجساعية ومدتػى الخجمة

الشاتج عغ سمػك السػاششة التشطيسية)

"The servant leadership advantage: When perceiving low differentiation in leadermember relationship quality influences team cohesion, team task performance and
service OCB".

ىجفت الجراسة إلى دراسة مضدة القضادة الخادمة عشج إدراؾ االختبلؼ في مدتػؼ جػدة العبلقة بضغ

القائج والتابع وما يؤثخ عمى تساسظ الفخيق ،أداء السياـ الجساعضة ومدتػػ الخجمة الشاتج عغ سمػؾ السػاششة

التشطضسضة في أحجػ شخكات قصاع التكشػلػجضا بأمخيكا الذسالضة وبمغ حجع العضشة السدتيجؼ(; )281عامبلً،
وبمغ حجع العضشة السبحػثة ( );7مفخدة ،وأستخجـ الباحث االستبانة كأداة لجسع البضانات واستخجـ الباحث

السشيج الػصفي التحمضمي ،وأضيخت نتائج الجراسة أف مسارسة القضادة بذكل عاـ كانت متػسصة وبستػسط
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حدابي بمغ( ،)%9:791وأوصى الباحثان بذكل عاـ عمى استثسار مبادغ القضادة األخبلقضة التي أرسيا

جخيشمضف ليا مغ تأثضخ عمى فعالضة فخؽ العسل7

-2دراسة ) (Begzadege and Nedaei,2017بعشػان( :عالقة القيادة الخادمة بالثقة التشطيسية
وتسكيغ العامميغ في مشطسات الزسان االجتساعي بأردبيل في أيخان)

"The Relationship between Servant Leadership with Organizational Trust and
Employee Empowerment in the Social Security Organization of Ardabil".

ىجفت الجراسة إلى بضاف عبلقة القضادة الخادمة التي يسارسيا السدؤولػف العاممضغ في مشطسات

الزساف االجتساعي بأردبضل في أيخاف وبضغ تسكضغ العاممضغ ،حضث بمغ حجع العضشة السدتيجؼ( )287عامبل،

وكانت العضشة السسثمة( )688عامبل وتع اختضارىع بصخيقة عذػائضة شبقضة ،وتع استخجاـ االستبانة كأداة دراسة
لجسع البضانات ،واستخجـ الباحث السشيج الػصفي التحمضمي لمػصػؿ إلى الشتائج الجراسة ،وأضيخت نتائج

الجراسة عمى أنيا تؤكج عمى وجػد عبلقة ذات داللة إحرائضة بضغ القضادة الخادمة ودرجة تسكضغ العاممضغ،

بضشسا كانت درجة مسارسة القضادة الخادمة بذكل عاـ ضعضفة ومتػسط حدابي بمغ( ،)%72781وأوصى

الباحثان بزخورة األخح بخرائز القضادة الخادمة والعسل بسػجبيا كأسمػب إدارؼ ضسغ االرتقاء بسدتػػ
العسل في السشطسات محل الجراسة7

-3دراسة (معذخ )2014،بعشػان( :القيادة الخادمة التي يسارسيا مجيخو مجارس األمانة العامة لسؤسدات
التخبػية السديحية في عسان وعالقتيا بدمػك السػاششة التشطيسية لجى السعمسيغ مغ وجية نطخىع)

ىجفت الجراسة التعخؼ عمى العبلقة بضغ القضادة الخادمة التي يسارسيا مجيخو السجارس وسمػؾ

السػاششة التشطضسضة لجػ السعمسضغ ،وأيزاً معخفة مدتػػ مسارسة معمسي السجارس لدمػكضات السػاششة
التشطضسضة ،ومعخفة مدتػػ مسارسة مجيخو السجارس لمقضادة الخادمة ،وتع استخجاـ السشيج الػصفي التحمضمي ،تع
استخجاـ االستبانة لجسع البضانات وتع تػزيع عضشة دراسة (; )2:عمى معمسضغ والسعمسات مجارس األمانة

العامة وتع اختضارىع بصخيقة عذػائضة ،وأضيخت نتائج الجراسة عمى مسارسة معمسي السجراس لدمػؾ السػاششة
التشطضسضة كانت بجرجة متػسصة وأيزاً مسارسة القضادة الخادمة كانت بجرجة مختفعة ،وأيزاً وجػد عبلقة
إيجابضة بضغ مدتػػ األمانة العامة لمقضادة الخادمة ومدتػػ سمػؾ السػاششة التشطضسضة ،وأوصى الباحث عمى
عسل دورات تجريبضة لمسجيخيغ تتشاوؿ مػضػع القضادة الخادمة مغ حضث الخرائز واألىجاؼ ،وتذجضع

السجيخيغ لمعاممضغ عمى القضاـ بالسبادرات الحاتضة.

-4دراسة (رشيج ومصخ  )2014,بعشػان( :سمػكيات السػاششة التشطيسية في ضل نطخية القيادة الخادمة –
دراسة استصالعية في عيشة مغ كميات جامعة القادسية)

ىجفت الجراسة إلى التعخؼ عمى مجػ مسارسة القضادات اإلدارية إلبعاد القضادة الخادمة ،وأيزاً

التعخؼ عمى شبضعة العبلقة واألثخ بضغ القضادة الخادمة وسمػكضات السػاششة التشطضسضة لمسشطسة ،ومعخفة ىل

تػجج عبلقة بضغ القضادة الخادمة وسمػكضات السػاششة التشطضسضة ،وتع استخجاـ االستبانة كأداة دراسة لجسع
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البضانات وتع تػزيع (; )6:استبانة عمى كمضات جامعة القادسضة وكانت عجد االستبانات الرالحة لعسمضة

التحمضل (; )2:بشدبة ( )%::78مغ رؤساء األقداـ وأعزاء اليضأة التجريدضة ،وأضيخت نتائج الجراسة عمى
وجػد القضادة الخادمة بجرجة ضعضفة وبستػسط حدابي بمغ ( ،)%867;1وكاف مػقف القادة أف أعزاء اليضأة

التجريدضة يفتقجوف لدمػؾ السػاششة الحزارؼ ،وأوصى الباحث بزخورة وضع بخامج تجريبضة لمقضادة اإلدارية
بيجؼ تخسضخ مفيػـ الخجمة لجييع ،وضخورة اإلىتساـ بحاجة العاممضغ وجعميا أولػية القضادة لتحقضقيا7
-5دراسة (عقل )2013 ،بعشػان( :درجة مسارسة مجيخي السجارس الثانػية الخاصة في عسان لمقيادة
الخادمة وعالقتيا بسدتػى الثقة التشطيسية الدائجة في مجارسيع مغ وجية نطخ السعمسيغ)

ىجفت الجراسة إلى التعخؼ عمى درجة مسارسة مجيخؼ السجارس الثانػية الخاصة في عساف لمقضادة

الخادمة وعبلقتيا بسدتػػ الثقة التشطضسضة الدائجة في مجارسيع مغ وجية نطخ السعمسضغ ،وبمغ حجع مجتسع

الجارسة( )2:87مفخدة ،وتكػنت عضشة الجراسة مغ( )62:مبحػثا ومبحػث مغ العاممضغ وتع اختضارىع بصخيقة

عذػائضة مغ ثبلث مجيخيات عمى مدتػػ أمانة عساف الكبخػ ،واستخجمت الباحثة االستبانة كأداة لقضاس درجة

مسارسة القضادة الخادمة مغ قبل السجيخيغ في السجارس الخاصة ،وأضيخت نتائج الجراسة أف درجة مسارسة
القضادة الخادمة بػاسصة السجيخيغ مغ وجية نطخ السعمسضغ كانت متػسصة وبستػسط حدابي بمغ (،)%9<7:1

وأوصت الباحثة بزخورة عقج دورات تجريبضة حػؿ مفاىضع القضادة الخادمة لسجيخؼ السجراس ،وأيزاً بزخورة

الحفاظ عمى السشدػب السختفع لمثقة التشطضسضة في السجارس الثانػية خاصة عبخ تحفضد السجيخيغ القائسضغ عمى
تمظ السجراس7

-9دراسة (نػح )2013،بعشػان( :الثقة التشطيسية لجى مجيخات السجارس الثانػية وعالقتيا بدمػك السػاششة
التشطيسية لمسعمسات بسجيشة مكة السكخمة)

ىجفت الجراسة إلى معخفة أثخ الثقة التشطضسضة لجػ مجيخات السجارس الثانػية وعبلقتيا بدمػؾ السػاششة

التشطضسضة لمسعمسات بسجيشة مكة السكخمة ،واستخجمت الباحثة السشيج الػصفي (السدحي ،السقارف،

االرتباشي) ،واستخجمت الباحثة االستبانة كأداة دراسة لجسع البضانات ،وتكػنت عضشة الجراسة مغ جسضع مجيخات
السجارس الثانػية لمبشات بسجيشة مكة السكخمة والبالغ عجدىا(; )8مجيخة ،باإلضافة إلى عضشة شبقضة عذػائضة

مغ معمسات تمظ السجارس والبالغ عجدىغ ( )988معمسة ،واعتسجت الجراسة عمى استجابات ( )88مجيخة،

و( )889معمسة ،أؼ ( )966فخداً وأضيخت نتائج الجراسة إلى وجػد درجة مختفعة مغ الثقة التشطضسضة لجػ

السجيخات السجارس الثانػية ،وأيزاً درجة مسارسة سمػؾ السػاششة التشطضسضة كانت مختفعة ،ووجػد عبلقة
ارتباط قػية بضغ الثقة التشطضسضة وسمػؾ السػاششة التشطضسضة ،وأوصت الباحثة باستخجاـ لجشة مشبثقة مغ مجيخة
السجارس والسعمسات عمى مدتػػ السجرسة يصمق عمضيا لجشة دعع الثقة التشطضسضة ،وأيزاً صضاغة شخؼ لسيشة
التجريذ لمسعمسات يذارؾ في وضعو السخترػف واعتساده في عسمضة التقضضع7
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-7دراسة (عبج الخسػل وآخخون )2012،بعشػان( :خرائز القيادة الخادمة وأثخىا في تعديد ثقة

السخؤوسيغ بالقائج – دراسة تحميمية في كمية اإلدارة واالقتراد -جامعة كخبالء)

تيجؼ الجراسة إلى تحجيج أثخ خرائز القضادة في تعديد السخؤوسضغ بالقائج ،وتع استخجاـ االستبانة
كأداة دراسة وبمغت العضشة ( );1شخز وتع اختضاره مغ خبلؿ األدوات الدضكػ متخية ومغ ثع تع اختضار

الفخضصات لتحجيج أثخ خرائز القضادة الخادمة عمى ثقة السخؤوسضغ باستخجاـ نساذج السعادلة اليضكمضة،

وأضيخت نتائج الجراسة تبايغ جيات الشطخ االفخاد اتجاه خرائز القضادة الخادمة ،وكحلظ تبشي وجػد اتفاؽ
جضج حػؿ الثقة والقضادة ،وأوصى الباحثػن باالىتساـ بسجػ التفاعل مع األفخاد والعاممضغ ،و تسكضغ العاممضغ

مغ خبلؿ التجريب وتصػيخ السيارات السعخفضة7

-8دراسة (عبج الػىاب )2011،بعشػان( :القيادة الخادمة في السشطسات الحكػمية بعج ثػرة  25يشايخ

اختبار أثارىا عمى سمػكيات األداء والحاالت الشفدية اإليجابية)

ىجفت الجراسة إلى التأصضل الشطخؼ لسفيػـ وسسات القضادة الخادمة ومقارنتيا باألنساط القضادية اآلخخ

أضافة الختبار أثار مسارسة القضادة الخادمة عمى سمػكضات األداء والحاالت اإليجابضة لمسخؤوسضغ ،واعتسج

الباحث السشيج الػصفي التحمضمي في الجراسة ،وتع استخجاـ االستبانة لجسع البضانات وبمغ حجع العضشة()6:8
مبحػثا ،وشكمت لمباحث عضشة عذػائضة شبقضة لسجتسع الجراسة ،وأضيخت نتائج الجراسة أف مسارسة القضادة

الخادمة كانت مختفعة وبستػسط حداب بمغ( )%:2771وأيزاً عمى وجػد أثخ إيجابي عمى سمػؾ السػاششة
التشطضسضة لجػ السػضف الحكػمي ،وأوصى الباحث عمى ضخورة دراسة عبلقة أبعاد القضادة الخادمة بالخضا
الػضضفي و االلتداـ التشطضسي وفعالضة القضادة ،وأيزاً دراسة أثخ القضادة الخادمة مع متغضخات متشػعة تؤثخ في

سمػكضات القضادة الخادمة7

-9دراسة ( )Mahembe,2010بعشػان( :العالقة بيغ القيادة الخادمة وتأثيخ التدام الفخيق عمى فاعمية
سمػك السػاششة التشطيسية)

)The relationship between servant leadership, team commitment, team citizenship
)behavior and team effectiveness: An exploratory study

ىجفت الجراسة إلى معخفة العبلقة بضغ القضادة الخادمة وتأثضخ التداـ الفخيق عمى سمػكضات السػاششة
التشطضسضة ،وتصػيخ نسػذج ىضكمي يعسل عمى معخفة تأثضخ القضادة الخادمة عمى فعالضة الفخيق ،وكاف مجتسع

الجراسة مغ العاممضغ في السجارس االبتجائضة والثانػية مغ السجارس في مقاشعة الكاب الغخبضة جشػب أفخيقضا،
وتع استخجاـ االستبانة كأداة لجسع البضانات وتع تػزيع ( )711استبانة عمى العاممضغ بالسجارس وتع استخداد

( )216استبانة مغ < 2فخيق ،وأضيخت نتائج الجراسة إلى وجػد عبلقة سمبضة ضعضف ججاً بضغ القضادة
الخادمة وفعالضة الفخيق ،وأيزاً وجػد عبلقة إيجابضة بضغ القضادة الخادمة والتداـ الفخيق ،وأوصى الباحث بسديج
الستابعة في عسل الجراسات في ىحا السجاؿ ضخورياً7
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-10دراسة ( )Trivers,2009بعشػان= (تأثيخات القيادة الخادمة عمى الثقة بالقائج وسمػكيات السػاششة
التشطيسية)

SERVANT LEADERSHIP'S EFFECTS ON TRUST AND ORGANIZATIONAL
)CITIZENSHIP BEHAVIORS

ىجفت الجراسة إلى فحز العبلقة بضغ القضادة الخادمة وسمػكضات السػاششة التشطضسضة ،أجخيت الجراسة

عمى السشطسات نػرث وستخوف األمخيكضة باستخجاـ ثبلثة أدوات لسدح لقضاس القضادة الخادمة والثقة وسمػكضات
السػاششة التشطضسضة مغ وجية نطخ السخؤوسضغ ،واستخجمت االستبانة كأداة دراسة وتع تػزيع ( )2;8استبانة

عمى السػضفضغ وتع استخجاع (  )66:استبانة مشيا ( )667استبانة صالحة لعسمضة التحمضل بشدبة (،)%7:
وأضيخت نتائج الجراسة عمى وجػد عبلقة شخدية بضغ قضادة الخادمة والثقة بالقائج وسمػكضات السػاششة

التشطضسضة ،وتع العثػر عمى ارتباشات قػية وإيجابضة بضغ الستغضخات الجراسة القضادة الخادمة والثقة بالقائج
وسمػكضات السػاششة التشطضسضة ،وأوصى الباحث عمى أف يكػف ىشاؾ حاجة إلى مديج مغ األبحاث الختبار
تأثضخ تخكضبة سكانضة وتفاعل الثقة في القائج والثقة في سمػكضات السػاششة التشطضسضة7

-11دراسة (رفاعي )2004،بعشػان( :دراسة وتحميل السحجدات ذات التأثيخ عمى الثقة بيغ الخئيذ
والسخؤوسيغ وعالقتيا بدمػك السػاششة التشطيسية دراسة ميجانية عمى العامميغ بالبشػك بسحافطة أسيػط)

ىجفت الجراسة إلى البحث عغ السحجدات ذات التأثضخ عمى الثقة بضغ الخئضذ والسخؤوسضغ ،وتحجيج

العبلقة بضغ ثقة السخؤوسضغ في رئضديع وسمػؾ السػاششة التشطضسضة لجييع ،وكاف مجتسع الجراسة السػضفضغ

العاممضغ بالبشػؾ بسحافطة أسضػط ،وبمغت العضشة الجراسة ( )298مػضفاً ،وتع استخجاـ االستبانة كأداة لجسع

البضانات وتع استخجاـ العضشة الصبقضة ،وبمغ عجد االستبانات صالحة لمتحمضل ( )212استبانة بشدبة

( ،)%:272وأضيخت نتائج الجراسة عمى عجـ وجػد اختبلفات جػىخية في إدراؾ السخؤوسضغ لثقتيع بخئضديع،
ووجػد عبلقة إيجابضة بضغ ثقة السخؤوسضغ في رئضديع وسمػؾ السػاششة التشطضسضة ،وأوصى الباحث عمى

ضخورة تػفضخ التجريب السشاسب لمخؤساء لتعسضق إدراكيع لسكػنات سمػؾ السػاششة التشطضسضة ،وأيزاً يجب

عمى الخؤساء في بشػؾ محل الجراسة لعب دور القجوة واألسػة الحدشة في ترخفاتيع وأفعاليع وأقػاليع7

-12دراسة ( )Kalleberg.et al.2004بعشػان= (االتحاد وشخكات الثقة وسمػكيات السػاششة التشطيسية
– ورقة قجمت في العالقة الرشاعية)

) union and company trust and citizenship behaviors: paper presented at industrial
)relation

ىجفت الجراسة لسعخفة العبلقة بضغ الثقة وسمػكضات السػاششة التشطضسضة ،وكحلظ التعخؼ عمى عبلقة

بعس الستغضخات الجيسغخافضة بالثقة ،وكاف مجتسع الجراسة عمى االتحادات العالسضة في الخابصة الجولضة وعساؿ

السرانع والذخكات بالػاليات الستحجة االمخيكضة ،وأضيخت نتائج الجراسة أف الثقة تختبط ارتباشاً إيجابضا وبقػة

مع سمػكضات السػاششة التشطضسضة ،وأيزاً وجػد عبلقة عكدضة بضغ مجة الخجمة في العسل والثقة باألفخاد
اآلخخيغ الحيغ لجييع مجة أشػؿ يثقػف في رؤسائيع بجرجة أقل مغ لجييع فقط سشػات خجمة أقل ،وأوصى
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الباحثػن بزخورة عسل دورات تجربضو لمخؤساء في سمػكضات السػاششة وكضفضة التعامل مع سمػكضات السػضفضغ،
وأيزاً زرع الثقة بالسخؤوسضغ وإعصائيع العجيج مغ السدئػلضات في العسل .

خامداَ :التعميق عمى الجراسات الدابقة:

الحع الباحث مغ خبلؿ اشبلعو عمى الجراسات الدابقة نجرة في عجد الجراسات التي ربصت بضغ

الستغضخات الجراسة ،السدتقل (خرائز القضادة الخادمة) والتابع (سمػكضات السػاششة التشطضسضة) والػسضط (الثقة

بالقائج) ،مع وجػد دراسات ربصت الستغضخ السدتقل محل الجراسة بستغضخات أخخػ كفاعمضة فخؽ العسل

(شخاب ،)216:،والتشسضة السيشضة(الحمبي )2169،واليػية التشطضسضة(عبجالفتاح وأبػ سضف )2169،ومع ذلظ
أستفاد الباحث مغ الجراسات الدابقة ألعجاد اإلشار الشطخؼ وأيزاً األداة السدتخجمة في الجراسة وىي
االستبانة وقاـ الباحث بسقارنة دراستو التي أجخاىا بالجراسات الدابقة وتبضغ لو االتي مغ حضث=

-1أوجو االتفاق:

أ-أىجاف الجراسة :اتفقت الجراسة الحالضة مع سابقاتيا في أنيا ىجفت لجراسة أثخ خرائز القضادة الخادمة
في مسارسة سمػكضات السػاششة التشطضسضة مغ خبلؿ الثقة بالقائج
ب-متغيخات الجراسة :اتفقت الجراسة الحالضة مع سابقاتيا في تشاوليا أبعاد الستغضخ السدتقل (خرائز القضادة
الخادمة) ،ومع دراسة (الحمبي )2169،وتقاشعت الجراسة مع )2116 (Page and Wong:تبعا لشسػذج
دراسة(متعب ،)2168،ودراسة (عصا هللا7)2168،

ج-مجتسع الجراسة :تذابيو ىحه الجراسة مع بعس الجراسات الدابقة في أنيا تدتيجؼ مجتسعاً خجمضاً7
ت-مشيج الجراسة :اتفقت الجراسة مع كل الجراسات الدابقة في استخجاـ السشيج الػصفي التحمضمي7
د-أداة الجراسة :اتفقت الجراسة مع كل الجراسات الدابقة في استخجاـ االستبانة كأداة لجسع البضانات7
 -2أوجو االختالف:
أ -بعس الجراسات الدابقة استيجفت قصاع البمجيات (شخاب ،)216:،وآخخػ استيجفت قصاع التعمضع

(الحمبي ،)2169،وأخخػ الػ ازرات(عػدة )2169،في حضغ ػأف ىحه الجراسة الحالضة استيجفت السدتذفضات
الحكػمضة في محافطات غدة7
ب-بعج اف اشمع الباحث عمى الجراسات الدابقة تبضغ أنو ال يػجج أؼ دراسة تتصابق بذكل كامل مع الجراسة

الحالضة مغ حضث مجتسع الجراسة والستغضخات السدتقل والػسضط والتابع عمى الرعضج الفمدصضشي والعخبي
والعالسي7
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-3أوجو االستفادة:
أ-تحجيج مذكمة الجراسة ومتغضخات الجراسة
ب-تحجيج مجتسع الجراسة
ت-صضاغة فخضضات الجراسة وأىجافيا
ث-الخبط بضغ نتائج الجراسة والجراسات الدابقة
-4أوجو التسييد:
تتسضد الجراسة الحالضة في كػنيا تعتبخ -حدب عمع الباحث -األولى التي تشاولت اثخ خرائز

القضادة الخادمة عمي سمػكضات السػاششة التشطضسضة مغ خبلؿ الثقة بالقائج كستغضخ وسضط عمى ىضئة التسخيس

في السدتذفضات الحكػمضة بقصاع غدة7
-5الفجػة البحثية:

أ-ركدت الجراسات الدابقة عمى الستغضخ السدتقل (خرائز القضادة الخادمة) وعبلقتو بستغضخات آخخػ غضخ

الستغضخ التابع الحؼ سػؼ يتع بحثو في الجراسة الحالضة وىػ (سمػؾ السػاششة التشطضسضة) ،مثل فخؽ العسل،

االلتداـ التشطضسي قضادة أخبلقضة ،ثقافة الخجمة7

ب-ركدت الجراسات الدابقة عمى الستغضخ التابع (سمػكضات السػاششة التشطضسضة) وعبلقتو بستغضخات مختمفة
(االغتخاب الػضضفي ،العجالة التشطضسضة ،االنغساس الػضضفي)7

ت-تع التصبضق عمى عجة مجتسعات دراسضة مختمفة مثل= القصاع الحكػمي ،قصاع التعمضع ،وقصاعات
الرشاعة ،وقصاع البمجيات الخجمضة7

ث-ال تػجج دراسات سابقة ربصت بضغ متغضخات الجراسة السدتقل (خرائز القضادة الخادمة) ،والتابع
(سمػكضات السػاششة التشطضسضة) ،والػسضط (الثقة بالقائج) في السدتذفضات الحكػمضة بقصاع غدة مغ وجية نطخ

ىضئة التسخيس

ج-تع في ىحه الجراسة التخكضد عمى خرائز القضادة الخادمة والثقة بالقائج وأثخىا عمى تصبضق سمػكضات
السػاششة التشطضسضة في السدتذفضات الحكػمضة بقصاع غدة مغ وجية نطخ ىضئة التسخيس(Pang and 7

 2116Wong:حدب األبعاد الػاردة في نسػذج
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السقجمة:
إف تأصضل الرفة العمسضة في البحػث االكاديسضة تتصمب مغ القائع عمى البحث عخض وتػضضح

اإلجخاءات السشيجضة التي اتبعيا في دراستو وما تزسغ ذلظ مغ ضػابط وخصػات مشيجضة عمسضة 7إف البحث
العمسي الستضغ يقػـ عمى الشطخة الفاحرة لمطاىخة السجروسة وذلظ مغ خبلؿ التعسق في أبعادىا وتحجيج

العبلقات بضشيا وبضغ مختمف الطػاىخ اآلخخ ،لحلظ عمى الباحث عجـ االكتفاء بالجانب الشطخؼ الحؼ ييجؼ

تػضضح مجسػعة مغ االفتخاضات الشطخية حػؿ الطاىخة السجروسة بل عمضيا تجعضع ذلظ بجانب مضجاني
باستخجاـ األدوات البحثضة السختمفة 7ويأتي ىحا الفرل مغ الجراسة والفرل الحؼ يمضو بكافة اإلجخاءات

السضجانضة والسشيجضة اإلحرائضة الػصفضة والتحمضمضة لشسػذج الجراسة وما يتختب عمضيا مغ مؤشخات وأرقاـ
إحرائضة ليا داللتيا العمسضة 7حضث يدتعخض الباحث في ىحا الفرل الخصػات التي اتبعيا والتي تتسثل في

تحجيج ووصف السشيج البحثي السبلئع لمجراسة ،تحجيج مجتسع وعضشة الجراسة ،وصف الخرائز الذخرضة
ألفخاد العضشة السذاركضغ في الجراسة ،وصف أداة الجراسة وتحجيج محتػاىا ،جسع وتشطضع بضانات الجراسة ،صجؽ

وثبات أداة الجراسة ،وأسالضب التحمضل االحرائي التي تع االعتساد عمضيا في تحمضل بضانات الجراسة7

أوالا :مشيج الجراسة
اعتسج البحث عمى إجخاءات السشيج الػصفي التحمضمي ،إذ يدتخجـ ىحا السشيج كأسمػب مغ أسالضب

البحث العمسي التي تعتسج عمى دراسة الطػاىخ البحثضة كسا تػجج في الػاقع وييتع بػصفيا والتعبضخ عشيا كضفضاً

أو كسضاً أو بكبلىسا معاً ،فالتعبضخ الكضفي يرف لشا الطاىخة أو الدسة السجروسة ويػضح خرائيا ،أما التعبضخ
الكسي فضعصضشا وصفاً رقسضاً يػضح ىحه الدسة أو حجسيا (العدكخؼ 7)2006،وقج استخجـ الباحث ىحا السشيج
لجراسة "أثخ خرائز القيادة الخادمة عمى سمػكيات السػاششة التشطيسية مغ خالل الثقة بالقائج كستغيخ
وسيط" دراسة مضجانضة عمى ىضئة التسخيس في السدتذفضات الحكػمضة بقصاع غدة
وقج تع استخجام مرجريغ أساسييغ لمسعمػمات:
-1السرادر الثانػية
لتكػيغ ومعالجة اإلشار الشطخؼ لمجراسة تع الخجػع إلى مرادر البضانات الثانػية والتي تتسثل في

السخاجع العخبضة واألجشبضة ذات العبلقة ،والسقاالت والتقاريخ والجراسات الدابقة التي تشاولت مػضػع الجراسة
وشبكة األنتخنت بكل ما تحتػيو مغ قػاعج بضانات ذات صمة7
-2السرادر األولية
تع جسع البضانات األولضة مغ خبلؿ االستبانة كأداة رئضدة لمجراسة حضث تع اعتساد مقضاس 7السعضارؼ

لخرائز القضادة الخادمة ومغ ثع تفخيغيا وتحمضميا )7)Page and Wong:2003
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باستخجاـ بخامج الحدـ اإلحرائضة واستخجاـ االختبارات اإلحرائضة السشاسبة بيجؼ الػصػؿ لجالالت
ذات قضسة ومؤشخات تجعع مػضػع الجراسة7

ثاني ا :مجتسع وعيشة الجراســــــــة
تيجؼ الجراسة بذكل عاـ لتدمضط الزػء عمى القصاع الحكػمي وخاصة السدتذفضات الحكػمضة الحؼ
يعتبخ قصاع ميع مقارنة بالقصاعات اآلخخ ،حضث يتسثل مجتسع الجراسة بالعاممضغ في ىضئة التسخيس

(السسخضضغ) في السدتذفضات الحكػمضة بقصاع غدة ،ويبمغ عجد السدتذفضات الحكػمضة في قصاع غدة ()12
مدتذفى ،حضث يبمغ عجد العاممضغ في ىضئة التسخيس بالسدتذفضات الحكػمضة ( )2169مسخض ومسخضة

استشاداً لمتقخيخ الدشػؼ لػ ازرة الرحة غدة ؿ عاـ72168

وتع اختضار عضشة عذػائضة شبقضة حدب السدتذفى مسثمة لسجتسع الجراسة باستخجاـ معادلة مجخل
رابصة التخبضة األمخيكضة لػ كضخجدي ومػرجاف ( )Kergcie & Morgan 1970لتحجيج الحج األدنى لحجع

العضشة السشاسب الحؼ يسثل مجتسع الجراسة أفزل تسثضل ،وذلظ وفق الرضغة السػضحة أدناه7

حضث أف=
= حجع العضشة السصمػب7

n

N

= حجع مجتسع البحث7

ME

= ندبة الخصأ الحػ يسكغ التجاوز عشو وأكبخ قضسة لو 0.03

= مؤشخ الدكاف أو ندبة السجتسع واقتخاح كضخجضدي ومػرجاف اف تداوؼ 70.5

P

= قضسة مخبع كأؼ بجرجة حخية واحجة =  3.86عشج مدتػػ ثقة =  0.95أو مدتػػ داللة 0.05
بعج التعػيس في السعادلة الدابقة تع التػصل ألف حجع عضشة الجراسة السشاسب ( )326مسخض

ومسخضو ،مغ أصل السجتسع الستاح البالغ عجدىع ( )2169مسخض ومسخضو ،والججوؿ ( )677يػضح تػزيع

مجتسع وعضشة الجراسة عمى السدتذفضات الحكػمضة في قصاع غدة7

ججول ( :)1.4يػضح تػزيع مجتسع وعيشة الجراسة عمى السدتذفيات الحكػمية في قصاع غدة
السدتذفى

مجتسع

عجد االستبانات

ندبة

%95.9

الشدبة %

العيشة (السصمػبة)

مدتذفى الذفاء

657

%30.3

98

93

مدتذفى ناصخ

321

%14.8

48

48

%100.0

مدتذفى غدة األوروبي

281

%13.0

42

42

%100.0

مدتذفى الشرخ لؤلشفال

127

%5.9

19

18

%94.7

مدتذفى األقرى

189

%8.7

28

28

%100.0

الجراسة
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السدتخدة

االستخداد

السدتذفى

مجتسع

عجد االستبانات

ندبة

%85.7

الشدبة %

العيشة (السصمػبة)

مدتذفى اإلنجونيدي

139

%6.4

21

18

مدتذفى الجرة

72

%3.3

11

11

%100.0

مدتذفى أبػ يػسف الشجار

83

%3.8

12

12

%100.0

مدتذفى اليالل االماراتي

86

%4.0

13

13

%100.0

مدتذفى الخنتيدي

112

%5.2

17

17

%100.0

مدتذفى العيػن

65

%3.0

10

10

%100.0

37

%1.7

7

7

%100.0

السجسػع

2169

100%

326

317

97.2%

مدتذفى بيت حانػن

الجراسة

السدتخدة

االستخداد

حضث تع تػزيع ( )629استبانة ،وبعج االنتياء مغ عسمضة جسع البضانات واستخداد االستبانات التي تع

تػزيعيا تع استخداد ( )317استبانة صالحة لمتحمضل مغ أصل االستبانات السػزعة لعضشة الجراسة ،حضث بمغت

ندبة االستخداد الكمضة (.)%97.2

وبشاء عمضو يسكغ االعتساد عمضيا في استكساؿ إجخاءات
وتعتبخ ىحه الشدبة مسثمة لسجتسع الجراسة
ً
الجراسة ،حضث يخػ البعس أف ندبة االستخداد التي تديج عغ  %40أو  %50تعتبخ ندبة مقبػلة ويسكغ

االعتساد عمضيا ،كسا أنو وفقاً لسا تػصل لو ( )Sekaran,2000فإنو يعتبخ ندبة استخداد  %30كحج أدنى
مشاسبة ألغخاض البحث7

ثالث ا :أداة الجراسة
اعتسج الباحث في ىحه الجراسة بذكل أساسي عمى االستبانة كأداة بحثضة لجسع البضانات ،حضث أف

االستبانة تتزسغ مجسػعة مغ األسئمة أو الجسل الخبخية الستعمقة بسػضػع الجراسة والتي يصمب مغ

السذاركضغ اإلجابة عمضيا بغخض قضاس متغضخات الجراسة وفقاً لئلجابات ،وتكػف اإلجابة عمى األسئمة وفق
شخيقة عمسضة يحجدىا الباحث بسا يتشاسب مع أغخاض البحث (عػدة وممكأوؼ ،)6<<2،وتع استخجاـ االستبانة

الختبار أثخ خرائز القضادة الخادمة عمى سمػكضات السػاششة التشطضسضة والثقة بالقائج كستغضخ وسضط دراسة
مضجانضة عمى ىضئة التسخيس في السدتذفضات الحكػمضة بقصاع غدة ،وكانت خصػات بشاء أداة الجراسة كاالتي=

 -6قاـ الباحث بسخاجعة الجراسات الدابقة التي تتعمق بسػضػع الجراسة7
-2مخاجعة أىجاؼ وفخضضات وتداؤالت الجراسة7
-6تحجيج األبعاد الخئضدضة لمجراسة7
-7تخجسة ألبعاد خرائز القضادة الخادمة باالستعانة بستخررضغ في مجاؿ إدارة األعساؿ7
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-8تع ترسضع القدع األوؿ مغ االستبانة لقضاس الستغضخ السدتقل (خرائز القضادة الخادمة) وقج تكػنت مغ
( )89فقخة لقضاس ىحا الستغضخ في صػرتيا األولضة مػزعة عمى ( )7أبعاد7
-9تع ترسضع القدع الثاني مغ االستبانة لقضاس الستغضخ الػسضط (الثقة بالقائج) وقج تكػنت مغ (<) فقخة لقضاس
ىحا الستغضخ في صػرتيا األولضة متسثمة ببعج واحج7

 -:تع ترسضع القدع الثالث مغ االستبانة لقضاس الستغضخ التابع (سمػكضات السػاششة التشطضسضة) وقج تكػنت مغ
( )21فقخة لقضاس ىحا الستغضخ في صػرتيا األولضة متسثمة ببعج واحج7
;-تع عخض االستبانة عمى السذخفضغ عمى الخسالة واالخح بسقتخحاتيسا وتعجيبلتيسا األولضة7
< -تع عخض االستبانة عمى محكسضغ مغ األكاديسضضغ في كمضة االقتراد والعمػـ اإلدارية في جامعة األزىخ
والجامعة اإلسبلمضة وجامعة األقرى وجامعة القجس السفتػحة أنطخ السمحق رقع ()2

 -61في ضػء أراء السحكسضغ استجاب الباحث ليحه التعجيبلت ،وقاـ بإعادة صضاغة بعس فقخات االستبانة

في ضػء السبلحطات التي قجميا السحكسػف حتى نالت االستبانة شكميا الشيائي 7أنطخ السمحق رقع (،)6
ويػضح ججوؿ ( )277تػزيعات لفقخات الجراسة7

ججول ( :)2.4يػضح تػزيع فقخات أداة الجراسة عمى السحاور واألبعاد السكػنة ليا
األبعاد الفخعية

السحاور

عجد الفقخات

الخرائز الذخرضة

61

الخرائز السػجو نحػ القائج

61

الخرائز السػجو نحػ السياـ

61

الخرائز السػجو نحػ العسمضات
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الستغيخ الػسيط

الثقة بالقائج

9

9

الستغيخ التابع

سمػكضات السػاششة التشطضسضة

12

12

الستغيخ السدتقل

خرائز القيادة الخادمة

إجسالي عجد فقخات االستبانة

61

58

رابعا :ترحيح أداة الجراسة (االستبانة)
استخجـ الباحث تجريج خساسي وفق مقضاس لضكخت ( )Likert Scaleلترحضح أداة الجراسة ،بحضث

تعخض فقخات االستبانة عمى عضشة الجراسة ومقابل كل فقخة خسذ إجابات تحجد مدتػػ مػافقتيع عمضيا

وتُعصى اإلجابات أوزاف رقسضة تسثل درجة االجابة عمى الفقخة يدتفاد مشيا في التعبضخ عغ مدتػػ انخفاض أو
ارتفاع السػافقة عمى فقخات وبشػد االستبانة ،والججوؿ ( )677يػضح ذلظ7
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ججول ( :)3.4يػضح ترحيح أداة الجراسة بخسذ درجات وفق مقياس ليكخت
اإلجابة
الجرجة

مػافق بذجة
8

مػافق

محايج

7

6

غيخ مػافق
2

غيخ مػافق بذجة
6

يتزح مغ الججوؿ أعبله أنو كمسا انخفزت الجرجة السسشػحة لئلجابة كمسا زادت درجة الخفس أو

عجـ السػافقة عمضيا ،حضث نجج أف الفقخة التي يتع السػافقة عمضيا بذجة تأخح الجرجة ( ،)8والفقخة التي يتع

السػافقة عمضيا تأخح الجرجة ( ،)7أما الفقخة التي تكػف نتضجة اإلجابة عمضيا محايج تأخح الجرجة ( ،)6في حضغ

أف الفقخة التي تكػف اإلجابة عمضيا بعجـ السػافقة تأخح الجرجة ( ،)2وأخض اًخ الفقخة التي تتع عجـ السػافقة عمضيا
بذجة تأخح الجرجة ( ،)6ولتحجيج مدتػػ السػافقة عمى كل فقخة مغ الفقخات وكل بعج وكل محػر ضسغ أداة
الجراسة ،تع االعتساد عمى قضسة الػسط الحدابي وقضسة الػزف الشدبي والججوؿ ( )777أدناه يػضح مدتػيات

السػافقة استشاداً لخسدة مدتػيات (مشخفس ججاً ،مشخفس ،متػسط ،مختفع ،مختفع ججاً)7
ججول ( :)4.4مدتػيات السػافقة عمى فقخات وأبعاد ومحاور الجراسة
مدتػى السػافقة
الػسط الحدابي

الػزن الشدبي

مشخفس ججا

أقل مغ 67;1
أقل مغ %69

متػسط

مشخفس

مختفع ججا

مختفع

278< 67;1

676< 2791

776< 6771

أكبخ مغ 7721

%867< %69

%9:7< %82

;%;67< %9

أكبخ مغ %;7

وىحا يعصي داللة واضحة عمى أف الستػسصات التي تقل عغ ( )67;1تجؿ عمى وجػد درجة

مشخفزة ججاً مغ السػافقة عمى الفقخة أو السحػر أو البعج بسعشى وجػد درجة مختفعة ججاً مغ الخفس ،أما

الستػسصات التي تتخاوح بضغ (< )67;1-278فيي تجؿ عمى وجػد درجة مشخفزة مغ السػافقة بسعشى درجة

مختفعة مغ الخفس عمى الفقخات أو األبعاد أو السحاور ،بضشسا الستػسصات التي تتخاوح بضغ (<)2791-676
فيي تجؿ عمى وجػد درجة متػسصة مغ السػافقة أو وجػد درجة حضادية تجاه الفقخة أو البعج أو السحػر

السقرػد ،كسا أف الستػسصات التي تتخاوح بضغ (< )6771-776تجؿ عمى وجػد درجة مختفعة مغ السػافقة،

في حضغ أف الستػسصات التي تداوؼ أو تديج عغ ( )7721تجؿ عمى وجػد درجة مختفعة ججاً مغ السػافقة،
وىحا التقدضع تع تحجيجه وفق مقضاس لضكخت الخساسي الحػ تع اعتساده في ترحضح أداة الجراسة7

خامدا :صجق وثبات أداة الجراسة (االستبانة)
صجؽ وثبات أداة الجراسة ىع أسمػباف لقضاس مجػ صحة أداة الجراسة (االستبانة) ،ويسكغ تعخيف

الرجؽ عمى أنو مجػ قجرة السقضاس عمى وصف أو تقجيخ ما صسع لقضاسو ،ووجػد درجة عالضة مغ الرجؽ
يجؿ عمى غضاب األخصاء السشيجضة في أداة الجراسة ،ويعكذ السفيػـ السفتخض والحقضقي لمسقضاس 7في حضغ

أف الثبات يعشي أؼ درجة يسكغ االعتساد عمى أداة الجراسة لزساف نفذ الشتائج عشج التصبضق الستكخر ألداة
الجراسة ،أؼ أنو في حاؿ استخجاـ باحث آخخ لشفذ أداة الجراسة تحت نفذ الطخوؼ سضتػصل لشفذ الشتائج
تقخيباً ،وىحا يعشي أف الجراسة التي تتستع بجرجة عالضة مغ الثبات7)Jonathan Weiner, 2007( 7
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أ .صجق أداة الجراسة
 .1الرجق السختبط بالسحتػى ()Content validity
يعتبخ صجؽ السحتػػ الخصػة األولى لقضاس صجؽ أداة الجراسة ،حضث يعتبخ أنو التحقق مغ تسثضل

السقضاس لمسحتػػ السخاد قضاسو ،وعمضو فإف تحقضق درجة عالضة مغ صجؽ السحتػػ لمسقضاس ما ىي إال داللة
عمى أف فقخات السقضاس تسثل نصاؽ الدمػؾ السخاد قضاسو تسثضبلً جضجاً (األنرارؼ 7)2111 ،بضشسا يذضخ صجؽ
السحتػػ محتػػ األداة وشكميا ومجػ مبلئسة السحتػػ وشسػلو لمسػضػع قضج الجراسة ،ولتحقضق ىحا الشػع مغ
الرجؽ فبل بج مغ تحجيج مجاؿ السحتػػ الحؼ نخيج قضاسو وبشاء أسئمة أو فقخات تسثل السػضػع قضج الجراسة

ومغ ثع تقجيع السحتػػ واألسئمة لمخبخاء والسخترضغ لضقػمػا بفحز الفقخات مشصقضاً وتقجيخ مجػ تسثمضيا
لمسحتػػ السخاد قضاسو (البصر وآخخوف7)2119 ،
وبشاء عمى ذلظ تع عخض االستبانة عمى عجد مغ السحكسضغ مغ مختمف الجامعات والتخررات،
ً
حضث قجـ السحكسضغ العجيج مغ التعجيبلت عمى أداة الجراسة ،وقاـ الباحث باألخح بيحه التعجيبلت وأعادت

صضاغة االستبانة في ضػء السبلحطات التي قجميا السحكسضغ ،حتى أخحت االستبانة شكميا الشيائي7
 .2الرجق البشائي ()Construct validity

يعتبخ الرجؽ البشائي أحج مقايضذ األداء الحؼ يقضذ مجػ تحقق األىجاؼ التي تخيج األداة الػصػؿ

إلضيا ،ويبضغ مجػ ارتباط كل محػر مغ محاور الجراسة بالجرجة الكمضة لفقخات االستبانة 7حضث يتع حداب
معامبلت االرتباط بضغ الجرجة الكمضة لبلستبانة مع السحاور واألبعاد السكػنة ليا وذلظ مغ خبلؿ شخيقة
الرجؽ البشائي ،والججوؿ ( )877يػضح معامبلت االرتباط عمى مدتػػ السحاور الخئضدضة ،حضث بمغ معامل

ارتباط السحػر األوؿ بالجرجة الكمضة لبلستبانة "خرائز القيادة الخادمة" ( ،)17<:1بضشسا بمغ معامل ارتباط

السحػر الثاني "الثقة بالقائج" ( ،)17986في حضغ بمغ معامل ارتباط السحػر الثالث "سمػكيات السػاششة

التشطيسية" (7)17771

وعمى مدتػػ األبعاد الفخعضة لمسحػر األوؿ جاءت معامبلت ارتباشيا بالسحػر عمى نحػ ()17:62

لمبعج األوؿ "الخرائز الذخرية" )17;7<( ،لمبعج الثاني "الخرائز السػجو نحػ القائج" ،و ()17;92

لمبعج الثالث "الخرائز السػجو نحػ السيام" )17;;:( ،لمبعج الخابع "الخرائز السػجو نحػ العسميات".

وحضث أف جسضع معامبلت االرتباط (الرجؽ) ذات داللة إحرائضة عشج مدتػػ  1718فإف ذلظ يذضخ

لػجػد درجة مختفعة مغ صجؽ األبعاد الفخعضة والسحاور الخئضدضة لمبضانات التي تع جسعيا مغ أفخاد العضشة
االستصبلعضة ،ولحلظ تعتبخ جسضع أبعاد االستبانة صادقة وتقضذ ما وضعت لقضاسو7
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ججول ( :)5.4معامالت االرتباط (الرجق) بيغ الجرجة الكمية لالستبانة والسحاور واألبعاد الفخعية
السحاور

الػصف

البعج

عجد

معامل

مدتػى

الفقخات

االرتباط

الجاللة

األوؿ

الخرائز الذخرضة

69

0.000 *:62.1

الثاني

الخرائز السػجو نحػ القائج

62

0.000 *;7<.1

الثالث

الخرائز السػجو نحػ السياـ

66

0.000 *;92.1

الخابع

الخرائز السػجو نحػ العسمضات

68

0.000 *;;:.1

89

0.000 *17<:1

السحػر الثاني

يتسثل السحػر بالستغيخ الػسيط "الثقة بالقائج"

<

*0.000 17986

السحػر الثالث

يتسثل السحػر بالستغيخ التابع "سمػكيات السػاششة التشطيسية"

21

80.00 *771.1

السحػر األول

أبعاد السحػر األول ككل ويتسثل بالستغيخ السدتقل "خرائز القيادة الخادمة"

*دالة إحرائية عشج مدتػى 0.05.

 .3صجق االتداق الجاخمي
يقرج باالتداؽ الجاخمي مجػ ارتباط درجات األبعاد والسحاور مع درجات الفقخات السكػنة ليا،

وكحلظ ارتباط درجات األبعاد والسحاور مع درجة أداة الجراسة ككل 7ويتع التحقق مغ وجػد صجؽ االتداؽ
الجاخمي مغ خبلؿ حداب معامبلت االرتباط بضغ درجة كل فقخة والجرجة الكمضة لمبعج أو السحػر الحؼ تشتسي

إلضو  ،وذلظ بيجؼ التحقق مغ مجػ صجؽ االستبانة ككل ،وفضسا يمي عخض لشتائج التحقق مغ صجؽ االتداؽ
الجاخمي لفقخات االستبانة حدب األبعاد والسحاور7
 3.1صجق االتداق الجاخمي ألبعاد السحػر األول "خرائز القيادة الخادمة"
 3.1.1صجق االتداق الجاخمي لمبعج األول "الخرائز الذخرية"
يتزح مغ خبلؿ الججوؿ ( )977أف معامبلت صجؽ االتداؽ الجاخمي لفقخات البعج األوؿ

"الخرائز الذخرضة" ،جسضعيا ذات داللة إحرائضة عشج مدتػػ  ،1718حضث تخاوحت قضع معامبلت صجؽ
االتداؽ لفقخات البعج بضغ ( )17779لمفقخة الثانضة عذخ التي تشز عمى "يعتخؼ مدئػلي بذكل دائع بأنو
يعتسج عمى اآلخخيغ" و (< )17;2لمفقخة الدادسة التي تشز عمى "مدئػلي يعدز التدامح والمصف والرجؽ

في مكاف العسل" ،ولحلظ تعتبخ جسضع أبعاد االستبانة صادقة وتقضذ ما وضعت لقضاسو
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ججول ( :)6.4معامالت صجق االتداق الجاخمي لفقخات البعج األول الخرائز الذخرية"
رقع

معامل

الفقخة

االرتباط

مدتػى
الجاللة

6

مدئػلي صخيح وغضخ متحضد مع اآلخخيغ

.806*1

0.000

2

مدئػلي مدتعج لمتعخض لمستاعب والسخاشخ لكي يكػف صخيح وججيخ بالثقة

.826*1

0.000

6

يصبق مدئػلي ما يشرح اآلخخيغ بو

.803*1

0.000

7

مدئػلي أكثخ حخصا عمى فعل الرػاب أكثخ مغ الحفاظ عمى الطيػر بسطيخ جضج

.812*1

0.000

8

مدئػلي ال يدتخجـ التبلعب والخجاع لضحقق أىجافو

.662*1

0.000

9

مدئػلي يعدز التدامح والمصف والرجؽ في مكاف العسل

.829*1

0.000

:

مدئػلي جاىد لمتشحي جانبا مغ أجل أشخاص أكثخ كفاءة لمقضاـ بالعسل

.773*1

0.000

;

دائسا ما يعسل مدئػلي خمف الكػالضذ ويتخؾ اآلخخيغ يحرجوف الشتضجة

.607*1

0.000

<

مدئػلي يتعمع مغ السخؤوسضغ الحيغ يعسمػف معو

.700*1

0.000

61

مدئػلي جاىد لبلعتخاؼ بخصاه الحػ يختكبو

.756*1

0.000

66

مدئػلي يجج االحتفاؿ بإنجازات زمبلئو أكثخ سيػلو مغ االحتفاؿ بإنجازاتو

.680*1

0.000

62

يعتخؼ مدئػلي بذكل دائع بأنو يعتسج عمى اآلخخيغ

.446*1

0.004

66

يجج مدئػلي متعة في خجمة اآلخخيغ أيا كاف دوره أو قجرتو

.607*1

0.000

67

مدئػلي لجيو قمب يجفعو لخجمة اآلخخيغ

.586*1

0.000

68

مدئػلي يعتقج أف القضادة ىي مدئػلضة أكثخ مغ كػنيا مشربا

.620*1

0.000

69

مدئػلي يدعي ألف يخجـ أكثخ مسا يخجـ

.538*1

0.000

*دالة إحرائية عشج مدتػى 0.05.
 3.1.2صجق االتداق الجاخمي لمبعج الثاني "الخرائز السػجو نحػ القائج"
يتزح مغ خبلؿ الججوؿ ( ):77أف معامبلت صجؽ االتداؽ الجاخمي لفقخات البعج الثاني

"الخرائز السػجو نحػ القائج" ،جسضعيا ذات داللة إحرائضة عشج مدتػػ  ،1718حضث تخاوحت قضع
معامبلت صجؽ االتداؽ لفقخات البعج بضغ ( )17728لمفقخة الثانضة عذخ التي تشز عمى "يمتدـ مدئػلي

بتصػيخ القادة السحتسمضغ الحيغ قج يتفػقػف عمضو في السدتذفى" و( )17;:6لمفقخة الدابعة التي تشز عمى
"يقػـ مدئػلي بإعصاء جسضع العاممضغ السدئػلضة إلتساـ مياميع" ،ولحلظ تعتبخ جسضع أبعاد االستبانة صادقة

وتقضذ ما وضعت لقضاسو7
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ججول ( :)7.4معامالت صجق االتداق الجاخمي لفقخات البعج الثاني "الخرائز السػجو نحػ القائج"
رقع

معامل

الفقخة

مدتػى

االرتباط

الجاللة

1

مدئػلي ييتع برجؽ ورفاىضة السخؤوسضغ الحيغ يعسمػف معو

.739*1

0.000

2

مدئػلي يجعل نفدو متاحا لجسضع السخؤوسضغ والدمبلء لمػصػؿ إلضو بديػلة

.706*1

0.000

3

مدئػلي يعتقج أف االىتساـ والخعاية باآلخخيغ سضعسمػف عمى تقجيع أفزل ما لجييع

.713*1

0.000

4

يدامح مدئػلي اآلخخيغ حتى لػ لع يجج السعاممة بالسثل

.850*1

0.000

5

يدتسع مدئػلي باىتساـ واحتخاـ لسا يقػلو اآلخخيغ

.861*1

0.000

6

يذجع مدئػلي اآلخخيغ عمى أخح زماـ السبادرة

.859*1

0.000

7

يقػـ مدئػلي بإعصاء جسضع العاممضغ السدئػلضة إلتساـ مياميع

.877*1

0.000

8

يقػـ مدئػلي باستسخار بتقجيخ وتحفضد أعساؿ اآلخخيغ7

.798*1

0.000

9

يذعخ مدئػلي بالخضا واالرتضاح حضشسا يخخج أفزل ما يسمكو اآلخخيغ7

.844*1

0.000

10

حضغ يختكب اآلخخيغ خصأ يكػف مدئػلي متدامحاً ججاً ويداعجىع عمى التعمع مغ أخصائيع

.853*1

0.000

.473*1

0.002

12

يمتدـ مدئػلي بتصػيخ القادة السحتسمضغ الحيغ قج يتفػقػف عمضو في السدتذفى

.425*1

0.006

11

مدئػلي يدتثسخ وقتا كثض اًخ وجيجا كبض اخ في تأىضل اآلخخيغ وتصػيخ إمكانضاتيع

*دالة إحرائية عشج مدتػى 0.05.

 3.1.3صجق االتداق الجاخمي لمبعج الثالث "الخرائز السػجو نحػ السيام"
يتزح مغ خبلؿ الججوؿ ( );77أف معامبلت صجؽ االتداؽ الجاخمي لفقخات البعج الثالث

"الخرائز السػجو نحػ السياـ" ،جسضعيا ذات داللة إحرائضة عشج مدتػػ  ،1718حضث تخاوحت قضع
معامبلت صجؽ االتداؽ لفقخات البعج بضغ (< )179:لمفقخة الثامشة التي تشز عمى "ييتع مدئػلي بالشتائج
أكثخ مغ الشذاشات والبخامج" و ( )17;<6لمفقخة الخابعة التي تشز عمى "ميسة مدئػلي دائسا مػجو نحػ

تحقضق الخؤية والخسالة" ،ولحلظ تعتبخ جسضع أبعاد االستبانة صادقة وتقضذ ما وضعت لقضاسو7
ججول ( :)8.4معامالت صجق االتداق الجاخمي لفقخات البعج الثالث "الخرائز السػجو نحػ السيام"
رقع

معامل

الفقخة

مدتػى

االرتباط

الجاللة

1

قضادة مدئػلي تعتسج عمى إحداس عالي بالسدئػلضة أتجاه ميامو

.801*1

0.000

2

قضادة مدئػلي تقػدىا قضع تتجاوز السرالح الذخرضة والشجاح السادؼ

.727*1

0.000

3

لجػ مدئػلي القجرة عمى إلياـ اآلخخيغ مغ خبلؿ حساستو وثقتو بسا يحققو

.816*1

0.000

4

ميسة مدئػلي دائسا مػجو نحػ تحقضق الخؤية والخسالة

.891*1

0.000

5

مدئػلي شجيج التخكضد واالنزباط بالعسل7

.737*1

0.000

6

مدئػلي يزع أىجافا واضحة وواقعضة7

.875*1

0.000

7

يذعخ مدئػلي بالقمق أتجاه إنجاز العسل أكثخ مغ القمق عمى سمصتو

.774*1

0.000

8

ييتع مدئػلي بالشتائج أكثخ مغ الشذاشات والبخامج

.679*1

0.000
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رقع

معامل

الفقخة

مدتػى

االرتباط

الجاللة

9

مدئػلي يحاوؿ وضع الخجل السشاسب في السكاف السشاسب لكي يحدغ مغ اإلنتاجضة

.680*1

0.000

10

مدئػلي يعخؼ كضفضة تػصضل أفكاره لآلخخيغ بفاعمضو

.833*1

0.000

11

لجػ مدئػلي فيع جضج بسا يحجث داخل السدتذفى

.864*1

0.000

12

لجػ مدئػلي معخفة في التعامل مع الذخرضات الستعبة والرعبة لتحقضق اإلنجازات

.680*1

0.000

13

مدئػلي يؤثخ في األحجاث بإجخاءات استباقضة وال يجع األحجاث تؤثخ عمضو

.700*1

0.000

*دالة إحرائية عشج مدتػى 0.05.

 3.1.4صجق االتداق الجاخمي لمبعج الخابع "الخرائز السػجو نحػ العسميات"
يتزح مغ خبلؿ الججوؿ ( )<77أف معامبلت صجؽ االتداؽ الجاخمي لفقخات البعج الخابع

"الخرائز السػجو نحػ العسمضات" ،جسضعيا ذات داللة إحرائضة عشج مدتػػ  ،1718حضث تخاوحت قضع
معامبلت صجؽ االتداؽ لفقخات البعج بضغ ( )179<9لمفقخة الخابعة عذخ التي تشز عمى "مدئػلي يزع الكع

األكبخ مغ صبلحضة صشاعة الق اخرات في أيادؼ مغ يتأثخوف أكثخ بشتائجو" و ( )17<12لمفقخة الثانضة التي

تشز عمى "غالبا يقػـ مدئػلي بالتػضضح لآلخخيغ إلضة اتخاذ الق اخرات وحل السذاكل" ،ولحلظ تعتبخ جسضع
أبعاد االستبانة صادقة وتقضذ ما وضعت لقضاسو7
ججول ( :)9.4معامالت صجق االتداق الجاخمي لفقخات البعج الخابع "الخرائز السػجو نحػ العسميات"
رقع

معامل

الفقخة

مدتػى

االرتباط

الجاللة

1

يقػد مدئػلي اآلخخيغ مغ خبلؿ القجوة

.870*1

0.000

2

غالبا يقػـ مدئػلي بالتػضضح لآلخخيغ إلضة اتخاذ الق اخرات وحل السذاكل

.902*1

0.000

3

يبضغ مدئػلي لسجسػعتو كضف يحرل عمى الشجاح بديػلة

.891*1

0.000

4

ال يصمب مدئػلي أبجا مغ أؼ شخز أف يفعل ما ال يخغب مدئػلي بفعمو بشفدو

.750*1

0.000

5

مدئػلي يخغب بالتزحضة بالسكاسب الذخرضة في سبضل تذجضع االندجاـ والشجاح الجساعي

.805*1

0.000

6

يقػـ مدئػلي بتقضضع وتػزيع أعزاء الفخيق بشاء عمى أدائيع وقجرتيع عمى خجمة اآلخخيغ

.868*1

0.000

7

يذجع مدئػلي التعاوف عػضا عغ التشافذ في السجسػعة
عادة ما يجج مدئػلي شخؽ إبجاعضة وبشاءه لحل الشداعات

.836*1

0.000

.801*1

0.000

9

مدئػلي يقجر كل شخز بفخيقو

.858*1

0.000

10

مدئػلي قادر عمى تحػيل أؼ فخيق عادؼ فخيق ناجح

.886*1

0.000

11

يصػر مدئػلي فخيقو مغ خبلؿ مجح إنجازاتيع والعسل حػؿ الزعف

.873*1

0.000

12

ألحضاء روح الفخيق ،يتػاصل مدئػلي بحساسة وثقة

.823*1

0.000

13

مدئػلي مدتعج أف تكػف أفكاره قابمو لمتحجؼ

.832*1

0.000

مدئػلي يزع الكع األكبخ مغ صبلحضة صشاعة الق اخرات في أيادؼ مغ يتأثخوف أكثخ بشتائجو .696*1

0.000

.745*1

0.000

8

14
15

مدئػلي مدتعج لسذاركة السعمػمات مع كافة السدتػيات التشطضسضة

*دالة إحرائية عشج مدتػى 0.05.
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 3.2صجق االتداق الجاخمي لمسحػر الثاني "الثقة بالقائج"
يتزح مغ خبلؿ الججوؿ ( )6177أف معامبلت صجؽ االتداؽ الجاخمي لفقخات السحػر الثاني "الثقة

بالقائج" ،جسضعيا ذات داللة إحرائضة عشج مدتػػ  ،1718حضث تخاوحت قضع معامبلت صجؽ االتداؽ لفقخات

السحػر بضغ ( )17:;7لمفقخة األولى التي تشز عمى "يتػافق السؤىل العمسي لسدئػلي مع وضضفتو وميامو

التي يقػـ بيا" و ( )17<19لمفقخة الخامذ التي تشز عمى "تتسضد عبلقة مدئػلي بثقة عالضة مع السخؤوسضغ"،
ولحلظ تعتبخ جسضع أبعاد االستبانة صادقة وتقضذ ما وضعت لقضاسو7
ججول ( :)10.4معامالت صجق االتداق الجاخمي لفقخات السحػر الثاني "الثقة بالقائج
رقع

معامل

الفقخة

مدتػى

االرتباط

الجاللة

1

يتػافق السؤىل العمسي لسدئػلي مع وضضفتو وميامو التي يقػـ بيا

.784*1

0.000

2

يفيع مدئػلي عسمو الحػ يقػـ بو بذكل كامل وكافي

.864*1

0.000

3

يتخح مدئػلي ق اخرات مجروسة حػؿ وضضفتو

.844*1

0.000

4

يقػـ مدئػلي بالسياـ السػكمة إلضو عمى أكسل وجو

.849*1

0.000

5

تتسضد عبلقة مدئػلي بثقة عالضة مع السخؤوسضغ

.906*1

0.000

6

يحل مدئػلي السذاكل التي تػاجيو مغ خبلؿ األسمػب العمسي لحل السذكبلت

.822*1

0.000

7

يقػـ مدئػلي بتعخيف الربلحضات والسدئػلضات لآلخخيغ

.875*1

0.000

8

يتدع مدئػلي برفات وخرائز القائج

.847*1

0.000

9

ثقتي بسدئػلي ال حجود ليا

.843*1

0.000

*دالة إحرائية عشج مدتػى 0.05.

 3.3صجق االتداق الجاخمي لمسحػر الثالث "سمػكيات السػاششة التشطيسية"
يتزح مغ خبلؿ الججوؿ ( )6677أف معامبلت صجؽ االتداؽ الجاخمي لفقخات السحػر الثالث

"سمػكضات السػاششة التشطضسضة" ،جسضعيا ذات داللة إحرائضة عشج مدتػػ  ،1718حضث تخاوحت قضع معامبلت

صجؽ االتداؽ لفقخات السحػر بضغ (< )1779لمفقخة الثانضة التي تشز عمى "أستجضب لتػجيات رؤسائي في

العسل دوف تخدد" و ( )17;99لمفقخة الثالثة عذخ التي تشز عمى "أىتع لدسعة السدتذفى وأدافع عشيا في
حاؿ انتقادىا" ،ولحلظ تعتبخ جسضع أبعاد االستبانة صادقة وتقضذ ما وضعت لقضاسو7
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ججول ( :)11.4معامالت صجق االتداق الجاخمي لفقخات السحػر الثالث "سمػكيات السػاششة التشطيسية"
رقع

معامل

الفقخة

مدتػى

االرتباط

الجاللة

أساعج زمبلئي عمى القضاـ بأعساليع

.726*1

0.000

أستجضب لتػجيات رؤسائي في العسل دوف تخدد

.469*1

0.002

3

أقػـ بسداعجة وارشاد السخاجعضغ لضحرمػا عمى خجمة متسضدة

.718*1

0.000

4

أقػـ بعسل زمبلئي في حالة غضابيع

.630*1

0.000

5

أقػـ بسداعجة السػضفضغ الججد حتى إذا لع يتصمب مشي ذلظ

.727*1

0.000

أحتخـ حقػؽ اآلخخيغ في العسل

.641*1

0.000

7

أحخص عمى اتخاذ التجابضخ الػقائضة لمسذاكل قبل حجوثيا

.655*1

0.000

8

أنتبو لؤلثخ الحػ يتخكو سمػكي في اآلخخيغ

.674*1

0.000

9

أتجشب أثارة السذاكل في العسل

.776*1

0.000

10

أقػـ بالسياـ اإلضافضة دوف تحمخ

.800*1

0.000

11

أقػـ بسداعجة زمبلئي دوف تخدد ولػ تصمب ذلظ وقتا إضافضا

.805*1

0.000

12

أستغل وقت العسل بأداء واجبات العسل

.862*1

0.000

13

أىتع لدسعة السدتذفى وأدافع عشيا في حاؿ انتقادىا

.866*1

0.000

14

أتابع دائسا اإلعبلنات والتعامضع الجاخمضة

.773*1

0.000

15

أحخص عمى حزػر المقاءات واالجتساعات غضخ الخسسضة التي تعقجىا السدتذفى

.792*1

0.000

16

أحتخـ أنطسة وتعمضسات السدتذفى حتى عشجما ال يػجج مخاقب

.828*1

0.000

17

أىتع بسدتقبل السدتذفى

.833*1

0.000

18

أقجـ اقتخاحات لتحدضغ وتصػيخ عسل السدتذفى

.796*1

0.000

19

أعسل ساعات أكثخ مغ الجواـ الخسسي ألنياء عسمي دوف أف يصمب مشي ذلظ

.791*1

0.000

20

أساىع في حل مذاكل العسل

.747*1

0.000

1
2

6

*دالة إحرائية عشج مدتػى 0.05.

 .4الرجق التسييدي ()discriminant Validity
يػضح الججوؿ ( )6277مؤشخات الرجؽ التسضضدؼ ألبعاد ومحاور الجراسة ،حضث تع حداب قضع

الرجؽ التسضضدؼ مغ خبلؿ نتائج التحمضل العاممي ،حضث تحدب مغ خبلؿ حداب الجحر التخبضعي لشدبة

التبايغ التي يذتقيا العامل الكامغ ( ،)Latent Factorوتعتبخ القضع التي تفػؽ  1798وجػد درجة عالضة مغ

الرجؽ التسضضدؼ ،وبالشدبة لسحاور وأبعاد الجراسة كاف الحج األدنى لسعامبلت الرجؽ التسضضدؼ ،17978
وتذضخ ىحه الشتائج وجػد مدتػػ جضج مغ الرجؽ التسضضد ألداة الجراسة ،ولحلظ تعتبخ جسضع أبعاد االستبانة

صادقة وتقضذ ما وضعت لقضاسو7
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ججول ( :)12.4مؤشخ صجق التسييدي لمسحاور وأبعادىا الفخعية
البعج

الػصف

عجد الفقخات

الرجق التسييدي

األوؿ

الخرائز الذخرضة

69

17:16

الثاني

الخرائز السػجو نحػ القائج

62

17:97

الثالث

الخرائز السػجو نحػ السياـ

66

17:;8

الخابع

الخرائز السػجو نحػ العسمضات

68

17;67

89

17978

السحػر الثاني

يتسثل السحػر بالستغيخ الػسيط "الثقة بالقائج"

<

<17;7

السحػر الثالث

يتسثل السحػر بالستغيخ التابع "سمػكيات السػاششة التشطيسية"

21

17:79

السحاور

السحػر األول

أبعاد السحػر األول ككل ويتسثل بالستغيخ السدتقل "خرائز القيادة الخادمة"

ب .ثبات أداة الجراسة

الثبات يختز بسجػ الػثػؽ بالجرجات التي نحرل عمضيا مغ تصبضق االختبار بسعشى أف الجرجات أو

الشتائج يجب أال تتأثخ بالعػامل التي تعػد أخصاء الرجفة ،فيػ يعشي دقة االختبار أو اتداقو ،وكسا أف معشى

الثبات ىػ ضساف الحرػؿ عمى نفذ الشتائج تقخيباً إذا أعضج تصبضق االختبار عمى نفذ السجسػعة مغ األفخاد
وذلظ يعشي قمة تأثضخ عػامل الرجفة أو العذػائضة ،فيػ يحجد الجقة التي تقضذ بيا أداء أؼ شيء تقضدو

(ىاشع حدغ 7)2119 ،وفي ىحه الجراسة تع استخجاـ كل مغ شخيقة ألفاكخونباخ وشخيقة التجدئة الشرفضة
وشخيقة الثبات السخكب لكل محػر وبعج وذلظ لقضاس ثبات أداة الجراسة ،حضث تخاوحت قضع معامل ألفاكخونباخ

بضغ ( ،)17<:6 -17<28وكحلظ وكانت جسضع قضع معامل جتساف لمتجدئة الشرفضة تجاوزت القضسة (،)17:1
وبالشدبة لقضع الثبات السخكب ( )Composite reliabilityالتي يحدب استشاداً نتائج التحمضل العاممي ،فقج

تجاوزت جسضعيا القضسة الحخجة ( )17:1حضث أف أدنى قضسة بمغت ( )17<6:وىحا يجؿ عمى الثبات العالي
لستغضخات الجراسة ،والججوؿ ( )6677يػضح ذلظ 7وتذضخ جسضع الشتائج الدابقة لػجػد درجة مختفعة مغ

الثبات في البضانات التي تع جسعيا مغ أفخاد العضشة االستصبلعضة ،وعمضو يسكغ االعتساد عمضيا وتحمضميا وتفدضخ
نتائجيا وتعسضسيا عمى مجتسع الجراسة7

ججول ( :)13.4نتائج اختبارات ثبات محاور وأبعاد أداة الجراسة

البعج

السحػر

عجد

شخيقة

شخيقة جتسان

الفقخات

الفاكخونباخ

(التجدئة الشرفية)

الثبات السخكب

األوؿ "الخرائز الذخرضة"

69

17<28

17<86

17<6:

الثاني "الخرائز السػجو نحػ القائج"

62

<17<2

17<88

17<71

الثالث "الخرائز السػجو نحػ السياـ"

66

17<7:

17<97

17<87

الثاني "الخرائز السػجو نحػ العسمضات"

68

;17<9

17<:8

17<:6

89

17<:6

17<;9

17<:7

الثاني

"الثقة بالقائج"

<

17<86

17<8:

<17<8

الثالث

"سمػكيات السػاششة التشطيسية"

21

17<88

17<:6

17<96

األول

أبعاد السحػر األول "خرائز القيادة الخادمة"
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سادس ا :التػزيع الصبيعي لستغيخات الجراسة
يدتخجـ اإلحرائضػف نػعضغ مغ االختبارات االحرائضة الختبار الفخضضات ،الشػع األوؿ االختبارات
السعمسضة ( )Parametric Testsوالشػع الثاني االختبارات البلمعمسضة (،)Non-Parametric Tests
ويذتخط الستخجاـ االختبارات السعمسضة شخط التػزيع الصبضعي لمبضانات السخاد إجخاء االختبارات اإلحرائضة

عمضيا ،بضشسا تدتخجـ االختبارات البلمعمسضة كبجيل لبلختبارات السعمسضة في حاؿ عجـ تحقق شخط التػزيع
الصبضعي لمبضانات ولكغ ذلظ يكػف فقط في حاؿ العضشات الرغضخة التي يقل حجسيا عغ ( )61مفخدة ،بضشسا
العضشات التي يديج حجسيا عغ ( )61مفخدة يسكغ التخمي عغ شخط التػزيع الصبضعي وذلظ وفقاً لسا تقخه نطخية

الشياية السخكدية (ربضع،211:،ص ،)666كسا تػصل  )2010( Normanأنو يسكغ استخجاـ االختبارات

السعمسضة مع بضانات مقضاس لضكخت الخساسي بغس الشطخ عغ حجع السجتسع كبض اًخ أو صغض اًخ ،وبغس الشطخ

عغ البضانات تتبع التػزيع الصبضعي أـ ال ،وفي ىحه الجراسة سضتع استخجاـ االختبارات السعمسضة وفقاً لمدببضغ
الدابق ذكخىع دوف المجػء لمتحقق مغ شخط التػزيع الصبضعي لمبضانات7
سابع ا :األساليب اإلحرائية السدتخجمة في الجراسة
-6

شخيقة ألفاكخونباخ ) ،(Cronbach's Alphaشخيقة جتساف لمتجدئة الشرفضة ( Guttmann

 ،)Split—Halfوالتحمضل العاممي لحداب مؤشخ الثبات السخكب ( )Composite reliabilityوذلظ بغخض
قضاس الثبات في البضانات

-2

معامبلت ارتباط بضخسػف ( )Pearson Correlation Coefficientلقضاس الرجؽ البشائي وصجؽ

-6

الججاوؿ التك اخرية والشدب السئػية لػصف عضشة الجراسة حدب الستغضخات الذخرضة ،وكحلظ التحقق

االتداؽ الجاخمي ،وكحلظ التحمضل العاممي لقضاس الرجؽ التسضضدؼ (7)Discriminant validity
مغ سبلمة البضانات والتأكج مغ خمػىا مغ أخصاء اإلدخاؿ

-7

الػسط الحدابي ( )Meanوالػزف الشدبي وذلظ لسعخفة مجػ ارتفاع أو انخفاض استجابات مفخدات

الجراسة عمى الفقخات وأبعادىا والسحاور الخئضدة ،واالنحخاؼ السعضارؼ ( =)Standard Deviationلمتعخؼ
عمى مجػ انحخاؼ استجابات مفخدات الجراسة لكل فقخة مغ الفقخات عغ وسصيا الحدابي ،جانب السحاور
وأبعادىا ،فكمسا اقتخبت قضستو مغ الرفخ تخكدت االستجابات وانخفس تذتتيا ،واختبار ( One Sample

 )T-testالختبار متػسصات اإلجابات عمى فقخات وأبعاد ومحاور االستبانة حػؿ القضسة ( )6التي تعبخ عغ
الجرجة الحضادية

-8

تحمضل التبايغ االحادؼ ( )One way ANOVAواختبار ()Independent Samples T-test

الختبار الفخوؽ في متػسصات إجابات أفخاد العضشة عمى متغضخات الجراسة وفقاً لمعػامل الذخرضة حضث

يدتخجـ اختبار ( )ANOVAلمسقارنة بضغ ثبلثة مجسػعات مدتقمة أو أكثخ بضشسا اختبار ( )T-testيدتخجـ

لمسقارنة بضغ مجسػعتضغ مدتقمتضغ7
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-9

واعتسج الباحث بذكل أساسي عمى بخنامج ( )Smart-PLSلتحمضل العبلقة الدببضة بضغ متغضخات

الجراسة ،ولقضاس التأثضخات السباشخة والغضخ مباشخة بضغ الستغضخ السدتقل والستغضخ التابع مغ خبلؿ الستغضخ

الػسضط الحؼ يذكل حمقة وصل إضافضة بضغ التابع والسدتقل 7وبحلظ تسكغ الباحث مغ اختبار فخضضات
الجراسة التي تتعمق بالعبلقة بضغ الستغضخات وتأثضخىا عمى بعزيا البعس 7وذلظ مغ خبلؿ بشاء معادالت

ىضكمضة لتحمضل العبلقة بض غ متغضخات الجراسة وحداب التأثضخات السباشخة والغضخ السباشخة ،حضث تقػـ مشيجضة
بشاء نساذج السعادالت اليضكمضة ") ”The structural equation modeling (SEMعمى افتخاضات وىي=
أف العبلقة الدببضة بضغ الستغضخات يسكغ تسثضميا مغ خبلؿ سمدمة مغ السعادالت البشائضة ،وأف ىحه العبلقات

البشائضة يسكغ نسحجتيا بالخسع الترػيخؼ حتى يديل الفيع الػاضح لشطخية البحث (السيجؼ7)211: ،
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الفرل الخامذ
تحميل البيانات واختبار فخضيات الجراسة ومشاقذتيا

مقجمة.
أوالا :الػصف اإلحرائي ألفخاد العيشة وفق البيانات األولية.
ثانيا :نتائج تحميل مجاالت الجراسة وأبعادىا.
ثالثا :اختبار فخضيات الجراسة ومشاقذتيا.
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السقجمة:
يتزسغ ىحا الفرل عخضاً لتحمضل بضانات الجراسة ،واختبار فخضضات الجراسة ويتزسغ الفرل

الػصف اإلحرائي لسجتسع الجراسة ،وأيزاً استعخاض أبخز نتائج االستبانة وإلى تع التػصل إلضيا مغ خبلؿ

تحمضل فقخاف االستبانة باستخجاـ بخامج الحدـ اإلحرائضة لمجراسة االجتساعضة بيجؼ التعخؼ عمى أثخ
خرائز القضادة الخادمة عمى سمػكضات السػاششة التشطضسضة والثقة بالقائج كستغضخ وسضط في السدتذفضات

الحكػمضة بقصاع غدة ،والحرػؿ عمى الشتائج الجراسة وتحمضميا التي يتع عخضيا في ىحا الفرل7
أوالا :الػصف اإلحرائي ألفخاد عيشة الجراسة وفق البيانات األولية:
-1تػزيع أفخاد العيشة حدب(الجشذ):
يبضغ الججوؿ رقع ( )678أف ما ندبتو ( )%827:مغ عضشة الجراسة مغ السسخضضغ في السدتذفضات حكػمضة

مغ جشذ الحكػر ،بضشسا ما ندبتو ( )%7:76ىع مغ األناث7

ججول رقع ( )1.5تػزيع أفخاد العيشة حدب (الجشذ)
الجشذ

التكخار

الشدبة السئػية%

ذكخ

167

52.7

أنثي

150

47.3

السجسػع

317

100

ويفدخ الباحث ىحه الشتضجة السختفعة ندبضاً لرالح الحكػر مقارنة مع الشدبة لعجد اإلناث وىي

( )%827:أف شبضعة العسل في السدتذفضات الحكػمضة شاؽ عمى اإلناث وذلظ لصبضعضة العسل وأيزاً الجواـ
المضمي وذلظ ال يشاسب اإلناث بدبب العادات والتقالضج لمسجتسع الفمدصضشي ولػجػد السسخضات لجييع أسخ

وأيزاً ضغػط وشبضعة العسل التي يػاجييا الحكػر في ىحا العسل ،وىحا اتفقت مع البضانات الرادرة عغ
جياز السخكد األحداء الفمدصضشي مشترف  ،2169حضث يذضخ إلى أف كفة القػػ العاممة مازالت راجحة
لمحكػر)www.pcbs.gov.ps ( 7
-2تػزيع أفخاد العيشة حدب(العسخ)
يبضغ الججوؿ رقع ( )278أف ما ندبتو ( )%6272مغ عضشة الجراسة ىع مغ الحيغ أعسارىع أقل مغ
 61عاـ في حضغ أف ما ندبتو ( )%7276مغ عضشة الجراسة ىع مغ الحيغ أعسارىع  61عاـ حتى أقل مغ 71
عاـ ،بضشسا في حضغ ما ندبتو ( )%6772مغ عضشة الجراسة ىع مغ عسخ  71عاـ حتى اقل مغ  81عاـ،

بضشسا في حضغ ما ندبتو ( )%6677مغ عضشة الجراسة ىع مغ عسخ أكثخ مغ  81عاـ7
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ججول رقع ( )2.5تػزيع أفخاد العيشة حدب (العسخ)
الفئة العسخية

الشدبة السئػية%

التكخار

أقل مغ  30عام

102

32.2

مغ  30عام حتى أقل مغ 40عام

134

42.3

مغ  40عام حتى اقل مغ  50عام

45

14.2

 50عام فأكثخ

36

11.4

السجسػع

317

100

ويفدخ الباحث ىحه الشتضجة أف معطع العاممضغ ىع مغ فئة الذباب الحيغ تقل أعسارىع عغ 81عاـ،
كسا أف قمة عجد مغ تقل أعسارىع عغ  61عاـ ىحا يخجع إلى قمة التػضضف في الدشػات األخضخة نط اًخ لمطخوؼ

الدضاسضة السختبصة باالنقداـ الدضاسي وأيزاً شبضعة العسل في السدتذفضات يحتاج لخبخات كبضخة نط اخ

لحداسضة ىحا السجاؿ وما يقجمو السسخضضغ مغ خجمات لمسخضى فيحا يحتاج لخبخة كبضخة لتقجيع أفزل
خجمات وتجشب األخصاء التي تفقج األنداف حضاتو7

-3تػزيع أفخاد العيشة حدب (الحالة االجتساعية)
يبضغ الججوؿ رقع ( )678أف تػزيع افخاد العضشة الجراسة حدب متغضخ حالة اجتساعضو ،حضث يبلحع أف

ما ندبتو ( )%:678مغ أفخاد العضشة الجراسة ىع متدوجػف ،بضشسا ما ندبتو ( )%6<72مغ افخاد العضشة ىع

العازبػف ،بضشسا ما ندبتو ( )%678مغ أفخاد العضشة ىع مغ السصمقػف ،بضشسا ما ندبتو (; )%67مغ أفخاد
العضشة ىع مغ األرامل7

ججول رقع ( )3.5تػزيع أفخاد العيشة حدب (الحالة االجتساعية)
الحالة االجتساعية

التكخار

الشدبة السئػية%

أعدب

61

19.2

متدوج

233

73.5

مصمق

11

3.5

أرمل

12

3.8

السجسػع

317

100

ويفدخ الباحث أف وجػد ندبة ( )%:678مغ الستدوجضغ نط اًخ الستقخارىع الػضضفي وتكػيغ حضاة

أسخية وألف الػضضفة تحقق ليع األماف واالستقخار فضتػجو السسخضضغ لتكػيغ األسخ وتحقضق حاجة مغ حاجاتو

الفصخية7

-4تػزيع أفخاد العيشة حدب (سشػات الخجمة)
يبضغ الججوؿ رقع ( )778أف ما ندبتو (; )%297مغ أفخاد عضشة الجراسة كانت سشػات الخجمة لجييع

أقل مغ خسذ سشػات ،وأف ما ندبتو (< )%6<7مغ أفخاد عضشة الجراسة كانت سشػات الخجمة لجييع مغ 8
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سشػات إلى أقل مغ  61سشػات ،وأف ما ندبتو (; )%297مغ أفخاد عضشة الجراسة كانت سشػات الخجمة لجييع
مغ 61سشػات إلى أقل مغ  68سشو ،وأف ما ندبتو ( )%2978مغ أفخاد عضشة الجراسة كانت سشػات الخجمة

لجييع أكثخ مغ  68سشة7

ججول رقع ( )4.5تػزيع أفخاد العيشة حدب (سشػات الخجمة)
التكخار

الشدبة السئػية%

سشػات الخجمة
أقل مغ  5سشػات

;8

;297

مغ 5سشػات -إلى أقل مغ 10سشػات

96

<6<7

مغ  10سشػات-إلى أقل مغ 15سشة

;8

;297

 15سشة فأكثخ

;7

2978

السجسػع

66:

611

ويفدخ الباحث أف قمة عجد السػضفضغ ذوؼ سشػات الخجمة مغ  8سشػات -اقل مغ  61سشػات ذلظ

يعػد نط اًخ لؤلوضاع الدضاسضة واالنقداـ الدضاسي واستشكاؼ العجيج مغ السسخضضغ عغ العسل وأيزاً أدؼ إلى
ذلظ تػضضف العجيج مغ السػضفضغ الحيغ لجييع خبخات أقل مغ  8سشػات وذلظ الحتضاج السدتذفضات لعجد كبضخ

مغ السسخضضغ نتضجة االنقداـ الدضاسي7
-5تػزيع أفخاد العيشة حدب (السؤىل العمسي)
يبضغ الججوؿ رقع ( )878أف ما ندبتو (< )%8<7مغ أفخاد العضشة لجييع مؤىل عمسي بكالػريػس ،وأف
ما ندبتو ( )%2;76مغ أفخاد العضشة لجييع مؤىل عمسي دبمػـ ،وأف ما ندبتو ( )%778مغ أفخاد العضشة لجييع
مؤىل عمسي ماجدتضخ ،وأف ما ندبتو (; )%27مغ أفخاد عضشة الجراسة ىع مغ حسمة درجة الجكتػراه7
ججول رقع ( )5.5تػزيع أفخاد العيشة حدب (السؤىل العمسي)
التكخار

الشدبة السئػية%

السؤىل العمسي
دبمػم

<;

2;76

بكالػريػس

<;6

8<79

ماجدتيخ

61

<78

دكتػراه

<

;27

السجسػع

66:

611

ويفدخ الباحث ىحه الشتضجة إلى أف ميشة التسخيس مختبصة بجرجة كبضخة بجرجتي البكالػريػس والجبمػـ
وذلظ نط اًخ لحاجة السدتذفضات حكػمضة لمعجيج مغ السسخضضغ بذكل كبضخ ذلظ نط اًخ الستشكاؼ العجيج مغ

السسخضضغ نتضجة االنقداـ الدضاسي وأف العسل في السدتذفضات بجرجات عمسضة الساجدتضخ والجكتػراه غضخ
مججؼ ماديا لسغ ال يتقمجوف مشاصبا إدارية في السدتذفضات7
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-6تػزيع افخاد العيشة حدب مكان العسل(السدتذفى)
يبضغ الججوؿ رقع( )978تػزيع العضشة حدب مكاف العسل ومقارنة مع الػزف الشدبي لعجد مسخضي كل
مدتذفى مع عجد السسخضضغ في السدتذفضات الحكػمضة حضث كانت ندبة مسخضضغ في مدتذفى

الذفاء( )%6761وكانت ندبة مسخضضغ مدتذفى ناصخ(; )%677وكانت ندبة مسخضضغ مدتذفى غدة

األوروبي( )%66وكانت ندبة مسخضضغ مدتذفضا الشرخ لؤلشفاؿ(< )%87وكانت ندبة مسخضضغ مدتذفى
األقرى( )%;7:وكانت ندبة مسخضضغ مدتذفى اإلنجونضدي( )%977وكانت ندبة مسخضضغ مدتذفى

الجرة( )%676وكانت ندبة مسخضضغ مدتذفى أبػ يػسف الشجار(; )%67وكانت ندبة مسخضضغ مدتذفى
اليبلؿ اإلماراتي( )%7وكانت ندبة مسخضضغ مدتذفى الخنتضدي( )%872وكانت ندبة مسخضضغ مدتذفى
بضت حانػف( )%6وكانت ندبة مسخضضغ مدتذفى العضػف(7)%67:

ججول رقع ( )6.5تػزيع أفخاد العيشة حدب (مكان العسل)
التكخار

الشدبة السئػية%

مكان العسل
الذفاء

<6

61

ناصخ

;7

;677

غدة األوروبي

72

66

الشرخ لؤلشفال

;6

<87

األقرى

;2

;7:

اإلنجونيدي

;6

977

الجرة

66

676

أب ويػسف الشجار

62

;67

اليالل اإلماراتي

66

7

الخنتيدي

6:

872

العيػن

61

6

:

67:

السجسػع

317

100

بيت حانػن

ويفدخ الباحث أف الديادة السمحػضة في عجد السسخضضغ في مدتذفى الذفاء ذلظ نتضجة إلى أف اعجاد

السخضى فضيا أكبخ مغ السدتذفضات اآلخخػ ذلظ نتضجة عجد الدكاف الكبضخة والتي تقجميا ليع السدتذفى مغ

الخجمات.
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ثانيا :نتائج تحميل مجاالت الجراسة وأبعادىا.
 -1تحميل الشتائج الستعمقة بأبعاد التغيخ السدتقل "خرائز القيادة الخادمة"
أ-الشتائج الستعمقة بالبعج األول (الخرائز الذخرية)
ججول ( :)7.5ممخز لشتائج التحميل اإلحرائي لمبعج األول " الخرائز الذخرية"
#
1

فقخات

الحدابي السعياري

الشدبي

Tاختبار

السسارسة

3.85

1.15

76.9%

*13.06

1

مختفع

3.67

1.13

73.4%

*10.58

7

مختفع

3.69

1.05

73.8%

*11.63

6

مختفع

3.76

1.03

75.3%

*13.14

3

مختفع

5

مدئػلي ال يدتخجـ التبلعب والخجاع لضحقق أىجافو

3.77

1.13

75.4%

*12.10

2

مختفع

6

مدئػلي يعدز التدامح والمصف والرجؽ في مكاف العسل

3.85

1.06

76.9%

*14.07

1

مختفع

3.35

1.15

67.1%

5.476

13

متػسط

3.37

2.56

67.3%

*2.54

12

متػسط

9

مدئػلي يتعمع مغ السخؤوسضغ الحيغ يعسمػف معو

3.51

1.09

70.2%

*8.25

10

مختفع

10

مدئػلي جاىد لبلعتخاؼ بخصاه الحػ يختكبو

3.46

1.07

69.3%

*7.65

11

مختفع

3.35

1.02

66.9%

*6.05

13

متػسط

3.14

1.07

62.7%

*2.27

14

متػسط

3.58

1.04

71.6%

*9.94

9

مختفع

3.71

1.03

74.2%

*12.15

5

مختفع

3.74

1.04

74.9%

*12.63

4

مختفع

3.60

1.06

71.9%

*9.96

8

مختفع

71.7%

*12.89

2
3
4

7
8

11
12
13
14
15
16

مدئػلي صخيح وغضخ متحضد مع اآلخخيغ

الستػسط االنحخاف

الػزن

قيسة

التختيب

مدتػى

مدئػلي مدتعج لمتعخض لمستاعب والسخاشخ لكي يكػف
صخيح وججيخ بالثقة
يصبق مدئػلي ما يشرح اآلخخيغ بو
مدئػلي أكثخ حخصا عمى فعل الرػاب أكثخ مغ
الحفاظ عمى الطيػر بسطيخ جضج

مدئػلي جاىد لمتشحي جانبا مغ أجل أشخاص أكثخ

كفاءة لمقضاـ بالعسل

دائسا ما يعسل مدئػلي خمف الكػالضذ ويتخؾ اآلخخيغ

يحرجوف الشتضجة

مدئػلي يجج االحتفاؿ بإنجازات زمبلئو أكثخ سيػلو مغ
االحتفاؿ بإنجازاتو
يعتخؼ مدئػلي بذكل دائع بأنو يعتسج عمى اآلخخيغ
يجج مدئػلي متعة في خجمة اآلخخيغ أيا كاف دوره أو
قجرتو
مدئػلي لجيو قمب يجفعو لخجمة اآلخخيغ
مدئػلي يعتقج أف القضادة ىي مدئػلضة أكثخ مغ كػنيا
مشربا
مدئػلي يدعي إلف يخجـ أكثخ مسا يخجـ
الجرجة الكمية لمبعج األول

3.59

0.81

مختفع

مالحطة= الستػسط الحدابي= متػسط إجابات السدتجضبضغ ،االنحخاف السعياري= انحخاؼ القضع عغ

وسصيا الحدابي ،الػزن الشدبي= يتع حدابيا مغ خبلؿ (الستػسط الحدابي ،)%611*8/اختبار  =Tاختبار

لعضشة واحج حػؿ القضسة ( * ،)6دالة إحرائضة عشج مدتػػ 71718
111

يػضح الججوؿ ( ):78السقايضذ الػصفضة لفقخات البعج األوؿ "الخرائز الذخرضة" لمسسخضضغ

العاممضغ في السدتذفضات الحكػمضة في قصاع غدة ،والسكػف مغ ( )69فقخة ،حضث نجج أف الفقختاف األولى

والدادسة المتاف تشراف عمى "مدئػلي صخيح وغضخ متحضد مع اآلخخيغ"" ،مدئػلي يعدز التدامح والمصف

والرجؽ في مكاف العسل" احتمتا السختبة األولى وذلظ بستػسط حدابي ( 67;8مغ  )8وبػزف ندبي

(< ،)%:97ويذضخ ذلظ إلى وجػد درجة مختفعة مغ السػافقة عمى ىحه الفقختاف مغ قبل أفخاد عضشة الجراسة7

ويعدو الباحث ذلظ لصبضعة العسل السختبط بحضاة الشاس والحؼ ال يمدمو أؼ نػع مغ السحاباة بل عمى
السدؤوؿ والسخؤوسضغ أف يكػنػا عمى ذات الجرجة مغ الشداىة في ،وأيزاً يعدز السدئػؿ التدامح والمصف

حتى يتع إنجاز العسل بجقة وبجػدة عالضة وحتى يذعخ السػضف بجافع لمعسل نتضجة حبو لمعسل7

وفي السختبة األخضخة مغ حضث قضسة الستػسط الحدابي لفقخات البعج نجج أف الفقخة رقع ( )62التي

تشز " يعتخؼ مدئػلي بذكل دائع بأنو يعتسج عمى اآلخخيغ " بستػسط حدابي (6767مغ  ،)8وبػزف ندبي

بمغ ( ،)%927:وتذضخ ىحه القضسة وجػد درجة متػسصة مغ السػافقة عمى ىحه الفقخة مغ قبل أفخاد عضشة
الجراسة7

ويعدو الباحث عجـ اعتساد السدؤوؿ عمى السخؤوسضغ ذلظ نتضجة العسل السيع في السدتذفضات الحؼ
ال يتحسل وجػد أخصاء ألف األخصاء تؤدؼ بحضاة السخيس ،وأيزاً إلى الذخرضة القػية لمسدؤوؿ في العسل

وقجرتو عمى إنجاز العسل بجقو عالضة7

وبذكل عاـ بمغ الستػسط الحدابي لفقخات البعج ككل (< 678مغ  )8وبػزف ندبي ( )%:67:وىي
تعبخ عغ درجة مػافقة مختفعة مغ قبل السسخضضغ العاممضغ في السدتذفضات الحكػمضة عمى فقخات البعج األوؿ

كسا تذضخ نتائج أف قضسة اختبار( )Tلمتحقق مغ أف متػسط االجابات تديج عغ القضسة ( )6التي تعبخ عغ

السػقف الحضادؼ ألفخاد العضشة أـ ال ،كانت جسضعيا ذات داللة إحرائضة عشج مدتػػ  1718وكانت جسضع
الستػسصات تديج عغ القضسة ( ،)6ويذضخ ذلظ الف متػسط االجابة عمى كل فقخة مغ فقخات البعج تديج عغ

القضسة ( )6زيادة جػىخؼ وذات داللة إحرائضة ،عشج مدتػػ  ،1718ويذضخ ذلظ ألف مػقف أفخاد عضشة
الجراسة تجاه فقخات البعج األوؿ "الخرائز الذخرضة" يتجو نحػ السػقف اإليجابي وىحه الشتضجة تذضخ

مػافقة السسخضضغ العاممضغ في السدتذفضات الحكػمضة في قصاع غدة عمى البعج األوؿ "الخرائز
الذخرضة"7

ويعدو الباحث مػافقة السسخضضغ عمى الخرائز الذخرضة لمسدؤوؿ ألف ىحه الخرائز ىي
الخصػة األولى لتحجيج األخصار لمقائج الخادـ وأيزاً ألنيا تتعامل مع ذاتو وتخمق القػة في نفذ السدؤوؿ

لتجعمو يتغمب عمى ذاتو وأيزاً ىي تعج مشيج لجعل السدؤوؿ يعسل عمى خجمة السخؤوسضغ ىي القضسة األولى

في عسمو وأيزاً ىحه الخرائز تيتع بسػقف السدؤوؿ مغ ناحضة العػاشف التي يحسميا والقضع التي يشصمق

مشيا7
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اتفقت نتضجة الجراسة مع الشتضجة التي تػصل إلضيا الحمبي ( ،)2169التساـ ( ،)2169متعب
( ،)2168التي وجج درجة مػافقة مختفعة عمى الخرائز الذخرضة لمقائج مع اختبلؼ حقل التصبضق حضث

شبقت في السجارس الحكػمضة والسجالذ السحمضة عمى التػالي وىحا ما يعكذ أىسضة االىتساـ بالسخؤوسضغ

والجور السيع الحؼ يقػـ بو السخؤوسضغ في السجتسعات السبحػثة7
ب -تحميل الشتائج الستعمقة بالبعج الثاني "الخرائز السػجو نحػ اآلخخيغ"
ججول ( :)8.5ممخز لشتائج التحميل اإلحرائي لمبعج الثاني " الخرائز السػجو نحػ اآلخخيغ"
#
6

فقخات
مدئػلي ييتع برجؽ ورفاىضة السخؤوسضغ الحيغ يعسمػف

الحدابي

االنحخاف
السعياري

الػزن

الشدبي

Tاختبار

الستػسط

قيسة

التختيب

مدتػى

السسارسة

3.58

1.14

71.6%

*8.98

5

مختفع

3.64

1.12

72.7%

*10.00

2

مختفع

3.66

1.09

73.3%

*10.74

1

مختفع

3.48

1.15

69.5%

*7.34

8

مختفع

8

يدتسع مدئػلي باىتساـ واحتخاـ لسا يقػلو اآلخخيغ

3.57

1.15

71.3%

*8.72

6

مختفع

9

يذجع مدئػلي اآلخخيغ عمى أخح زماـ السبادرة

3.49

1.16

69.8%

*7.43

7

مختفع

3.60

1.15

72.0%

*9.18

4

مختفع

3.49

1.17

69.7%

*7.30

7

مختفع

3.64

1.18

72.8%

*9.62

2

مختفع

3.36

1.23

67.2%

*5.23

10

متػسط

3.63

1.11

72.5%

*9.97

3

مختفع

3.42

1.16

68.3%

*6.33

9

مختفع

3.55

0.94

*10.27 70.9%

2
6
7

:
;
<
61
66
62

معو

مدئػلي يجعل نفدو متاحا لجسضع السخؤوسضغ والدمبلء
لمػصػؿ إلضو بديػلة

مدئػلي يعتقج أف االىتساـ والخعاية باآلخخيغ سضعسمػف
عمى تقجيع أفزل ما لجييع
يدامح مدئػلي اآلخخيغ حتى لػ لع يجج السعاممة
بالسثل

يقػـ مدئػلي بإعصاء جسضع العاممضغ السدئػلضة إلتساـ
مياميع
يقػـ مدئػلي باستسخار بتقجيخ وتحفضد أعساؿ اآلخخيغ7
يذعخ مدئػلي بالخضا واالرتضاح حضشسا يخخج أفزل ما
يسمكو اآلخخيغ7

حضغ يختكب اآلخخيغ خصأ يكػف مدئػلي متدامحاً ججاً
ويداعجىع عمى التعمع مغ أخصائيع

مدئػلي يدتثسخ وقتا كثض اًخ وجيجا كبض اخ في تأىضل
اآلخخيغ وتصػيخ إمكانضاتيع

يمتدـ مدئػلي بتصػيخ القادة السحتسمضغ الحيغ قج يتفػقػف
عمضو في السدتذفى
الجرجة الكمية لمبعج الثاني

مختفع

مالحطة= الستػسط الحدابي= متػسط إجابات السدتجضبضغ ،االنحخاف السعياري= انحخاؼ القضع عغ

وسصيا الحدابي ،الػزن الشدبي= يتع حدابيا مغ خبلؿ (الستػسط الحدابي ،)%611*8/اختبار  =Tاختبار

لعضشة واحج حػؿ القضسة ( * ،)6دالة إحرائضة عشج مدتػػ 71718
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يػضح الججوؿ ( );78السقايضذ الػصفضة لفقخات البعج الثاني "الخرائز السػجو نحػ القائج"

لمسسخضضغ العاممضغ في السدتذفضات الحكػمضة في قصاع غدة ،السكػف مغ ( )62فقخة ،حضث نجج أف الفقخة

) )6التي تشز عمى "مدئػلي يعتقج أف االىتساـ والخعاية باآلخخيغ سضعسمػف عمى تقجيع أفزل ما لجييع"،
احتمت السختبة األولى وذلظ بستػسط حدابي ( 6799مغ  )8وبػزف ندبي ( ،)%:676ويذضخ ذلظ إلى وجػد

درجة مختفعة مغ السػافقة عمى ىحه الفقخة مغ قبل أفخاد عضشة الجراسة7

ويعدو الباحث أف السدؤولضغ في السدتذفضات يعسمػف عمى رضى مخؤوسضيع وتقجيع يج السداعجة ليع
والعسل عمى تشسضة روح الفخيق واالىتساـ بسذكبلتيع والعسل عمى حل ىحه السذكبلت ومعالجة األخصاء التي

يقعػف بيا ،وبحلظ سضكػف السخؤوس قادر عمى العسل وأيزاً أحداس الخئضذ بالسدئػلضة أتجاه مخؤوسضو7

وفي السختبة األخضخة مغ حضث قضسة الستػسط الحدابي لفقخات البعج نجج أن الفقخة ( )61التي تشز

عمى "حضغ يختكب اآلخخيغ خصأ يكػف مدئػلي متدامحاً ججاً ويداعجىع عمى التعمع مغ أخصائيع" السختبة
األخضخة وذلظ بستػسط حدابي ( 6769مغ  )8وبػزف ندبي ( ،)%9:72ويذضخ ذلظ إلى وجػد درجة

متػسصة مغ السػافقة عمى ىحه الفقخة مغ قبل أفخاد عضشة الجراسة7

ويعدو الباحث عجـ التدامح عشج ارتكاب األخصاء نتضجة العسل السيع الحؼ يقػـ بو السسخضضغ في
السدتذفضات وأيزاً الخجمات السقجمة لمسخضى مغ قبل السسخضضغ الحؼ ال يتحسل وجػد أخصاء ألف الخصاء
الػاحج يعتبخ الخصاء األوؿ واألخضخ في حضاة السخيس ،إلى شخرضة القائج القػػ الحؼ ال يتحسل وجػد

أخصاء لجػ مخؤوسضو7

وبذكل عاـ بمغ الستػسط الحدابي لفقخات البعج ككل ( 6788مغ  )8وبػزف ندبي (< )%:17وىي

تعبخ عغ درجة مػافقة مختفعة مغ قبل السسخضضغ العاممضغ في السدتذفضات الحكػمضة عمى فقخات البعج الثاني
كسا تذضخ نتائج أف قضسة اختبار لمتحقق مغ أف متػسط االجابات تديج عغ القضسة ( )6التي تعبخ عغ السػقف

الحضادؼ ألفخاد العضشة أـ ال ،كانت جسضعيا ذات داللة إحرائضة عشج مدتػػ  1718وكانت جسضع الستػسصات
تديج عغ القضسة ( ،)6ويذضخ ذلظ الف متػسط االجابة عمى كل فقخة مغ فقخات البعج تديج عغ القضسة ()6

زيادة جػىخؼ وذات داللة إحرائضة ،عشج مدتػػ  ،1718ويذضخ ذلظ ألف مػقف أفخاد عضشة الجراسة تجاه
فقخات البعج الثاني "الخرائز السػجو نحػ القائج" يتجو نحػ السػقف اإليجابي وىحه الشتضجة تذضخ مػافقة

السسخضضغ العاممضغ في السدتذفضات الحكػمضة في قصاع غدة عمى بعج "الخرائز السػجو نحػ القائج"

ويعدو الباحث ارتفاع بعج الخرائز السػجو نحػ اآلخخيغ تخرضز السدؤولضغ وقتا لمتحاور مع
مخؤوسضيع حػؿ العقبات والتحجيات التي تػاجو السخؤوسضغ في العسل وما يحتاجو السخؤوسضغ لتصػيخ أدائيع

وىحا يشعكذ أيجاباً عمى اإلداء العاـ لمسخؤوسضغ وأيزاً ىحه الخرائز تيتع بتصػيخ السػارد البذخية وتخكد

عمى عبلقة القائج باآلخخيغ بتسكضغ اآلخخيغ في عسميع وتصػيخ أدائيع عغ شخيق ترحضح ومعالجة األخصاء

التي يقعػف بيا7

113

وتختمف ىحه الشتضجة مع الشتائج التي تػصل إلضيا شخاب ( ،)2169( Gung or ،)216:غالى

( ،)2168عصا هللا ( )2167( Han ،)2168التي أشارت إلى وجػد درجة مشخفزة مغ الخرائز السػجو
نحػ اآلخخيغ وىحا االختبلؼ نابع عغ اختبلؼ مجتسع التصبضق وأىسضة ىحه الخرائز في اآلخخيغ7

واتفقت الشتضجة مع الشتائج التي تػصل إلضيا كل مغ الحمبي ( ،)2169عػدة ( ،)2169متعب

( ،)2168الشذاش ( ،)2166والتي أضيخت مدتػػ خرائز السػجو نحػ اآلخخيغ بجرجة مختفعة في
السجتسعات السبحػثة وىحا ما يعكذ أىسضة ىحه الخرائز في السجتسعات الخجمضة مغ أجل تقجيع أفزل

الخجمات7

ت -تحميل الشتائج الستعمقة بالبعج الثالث "الخرائز السػجو نحػ السيام"
ججول ( :)9.5ممخز لشتائج التحميل اإلحرائي لمبعج الثالث " الخرائز السػجو نحػ السيام"
فقخات

#

قضادة مدئػلي تعتسج عمى إحداس عالي بالسدئػلضة

الحدابي

االنحخاف
السعياري

الػزن

الشدبي

Tاختبار

الستػسط

قيسة

التختيب

مدتػى

السسارسة

3.79

1.02

75.9%

*13.77

1

مختفع

3.70

1.05

73.9%

*11.81

4

مختفع

3.66

0.97

73.2%

*12.09

7

مختفع

4

ميسة مدئػلي دائسا مػجو نحػ تحقضق الخؤية والخسالة

3.68

1.02

73.7%

*11.92

5

مختفع

5

مدئػلي شجيج التخكضد واالنزباط بالعسل7

3.72

1.04

74.3%

*12.20

3

مختفع

6

مدئػلي يزع أىجافا واضحة وواقعضة7

3.65

1.02

73.1%

*11.36

8

مختفع

3.61

1.05

72.2%

*10.30

10

مختفع

3.68

0.96

73.6%

*12.63

5

مختفع

3.60

1.09

72.0%

*9.82

11

مختفع

10

مدئػلي يعخؼ كضفضة تػصضل أفكاره لآلخخيغ بفاعمضو

3.67

1.02

73.5%

*11.65

6

مختفع

11

لجػ مدئػلي فيع جضج بسا يحجث داخل السدتذفى

3.73

1.02

74.6%

*12.70

2

مختفع

3.62

1.06

72.3%

*10.21

9

مختفع

3.52

1.09

70.4%

*8.38

12

مختفع

3.66

0.85

73.3%

*13.93

1
2
3

7
8
9

12
13

أتجاه ميامو
قضادة مدئػلي تقػدىا قضع تتجاوز السرالح الذخرضة
والشجاح السادؼ
لجػ مدئػلي القجرة عمى إلياـ اآلخخيغ مغ خبلؿ
حساستو وثقتو بسا يحققو

يذعخ مدئػلي بالقمق أتجاه إنجاز العسل أكثخ مغ
القمق عمى سمصتو
ييتع مدئػلي بالشتائج أكثخ مغ الشذاشات والبخامج
مدئػلي يحاوؿ وضع الخجل السشاسب في السكاف
السشاسب لكي يحدغ مغ اإلنتاجضة

لجػ مدئػلي معخفة في التعامل مع الذخرضات
الستعبة والرعبة لتحقضق اإلنجازات
مدئػلي يؤثخ في األحجاث بإجخاءات استباقضة وال يجع
األحجاث تؤثخ عمضو
الجرجة الكمية لمبعج الثالث
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مختفع

مالحطة= الستػسط الحدابي= متػسط إجابات السدتجضبضغ ،االنحخاف السعياري= انحخاؼ القضع عغ

وسصيا الحدابي ،الػزن الشدبي= يتع حدابيا مغ خبلؿ (الستػسط الحدابي ،)%611*8/اختبار  =Tاختبار

لعضشة واحج حػؿ القضسة ( * ،)6دالة إحرائضة عشج مدتػػ 71718

يػضح الججوؿ (< )8،السقايضذ الػصفضة لفقخات البعج الثالث "الخرائز السػجو نحػ السياـ"

لمسسخضضغ العاممضغ في السدتذفضات الحكػمضة في قصاع غدة ،والسكػف مغ ( )66فقخة ،حضث نجج أف الفقخة
( )6التي تشز عمى "قضادة مدئػلي تعتسج عمى إحداس عالي بالسدئػلضة أتجاه ميامو" ،احتمت السختبة

األولى وذلظ بستػسط حدابي (< 67:مغ  )8وبػزف ندبي (< ،)%:87ويذضخ ذلظ إلى وجػد درجة مختفعة
مغ السػافقة عمى ىحه الفقخة مغ قبل أفخاد عضشة الجراسة7

ويعدو الباحث اىتساـ القائج بسيامو نتضجة السشرب اإلدارؼ الحؼ يتخأسو القائج وأيزاً نتضجة العسل

السيع في السدتذفضات الحؼ يعتسج عمى اىتساـ الخؤساء ،وأيزاً كمسا كاف الخئضذ ييتع بالعسل والسخؤوسضغ
ىحا يقمل مغ ارتكاب أخصاء في العسل ولتقجيع أفزل الخجمات7

وفي السختبة األخضخة مغ حضث قضسة الستػسط الحدابي لفقخات البعج نجج أن الفقخة ( )66التي تشز

عمى "مدئػلي يؤثخ في األحجاث بإجخاءات استباقضة وال يجع األحجاث تؤثخ عمضو" في السختبة األخضخة وذلظ

بستػسط حدابي ( 6782مغ  )8وبػزف ندبي ( 7)%:177ويذضخ ذلظ إلى وجػد درجة مختفعة مغ السػافقة

عمى ىحه الفقخة مغ قبل أفخاد عضشة الجراسة7

ويعدو الباحث عجـ تأثضخ السدؤوؿ في األحجاث قبل وقػعيا نتضجة الػضع الدضاسي التي يسخ بيا
القصاع وأيزاً نتضجة الحخوب السفاجئة مع االحتبلؿ اإلسخائضمي وعجـ معخفة السدؤوؿ الػقت والدماف ،وأيزاً
عجـ قجرة السدؤوؿ عمى معخفة متى وقع األخصاء والخصخ الحؼ ييجد العسل7

وبذكل عاـ بمغ الستػسط الحدابي لفقخات البعج ككل ( 6799مغ  )8وبػزف ندبي ( )%:676وىي

تعبخ عغ درجة مػافقة مختفعة مغ قبل السسخضضغ العاممضغ في السدتذفضات الحكػمضة عمى فقخات البعج

الثالث ،كسا تذضخ نتائج أف قضسة اختبار( )Tلمتحقق مغ أف متػسط االجابات تديج عغ القضسة ( )6التي تعبخ

عغ السػقف الحضادؼ ألفخاد العضشة أـ ال ،كانت جسضعيا ذات داللة إحرائضة عشج مدتػػ  1718وكانت جسضع

الستػسصات تديج عغ القضسة ( ،)6ويذضخ ذلظ الف متػسط االجابة عمى كل فقخة مغ فقخات البعج تديج عغ

القضسة ( )6زيادة جػىخؼ وذات داللة إحرائضة ،عشج مدتػػ  ،1718ويذضخ ذلظ ألف مػقف أفخاد عضشة
الجراسة تجاه فقخات البعج الثالث "الخرائز السػجو نحػ السياـ" يتجو نحػ السػقف اإليجابي وىحه الشتضجة

تذضخ مػافقة السسخضضغ العاممضغ في السدتذفضات الحكػمضة في قصاع غدة عمى البعج الثالث "الخرائز

السػجو نحػ السياـ"
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ويعدو الباحث إلى ارتفاع مػافقة السخؤوسضغ لبعج الخرائز السػجو نحػ السياـ ألنيا ىي

الخرائز التي تيتع بالفعالضات القضادية داخل السدتذفى وأيزاً تخكد عمى السياـ التي يجب أف يزصمع بيا
القائج والسيارات األساسضة التي يجب أف يستمكيا القائج التي تؤدؼ إلى نجاح العسل داخل السدتذفضات مغ

خبلؿ وضع رؤية لعسل السدتذفى وأيزاً وضع أىجاؼ لعسل السدتذفضات وتفعضل القضادة داخل السدتذفضات7
اتفقت نتضجة الجراسة مع دراسة الحمبي ( )2169التي بضشت أف مدتػػ خرائز السػجو نحػ السياـ كاف
مختفعاً ويعدو الباحث أسباب االتفاؽ مع دراسة سابقة أف السجتسع عشرخ ميع لتقجيع الخجمة فالجراسة الدابقة
شبقت عمى مجتسع يقجـ خجمة التعمضع لمسجتسع وكحلظ الجراسة الحالضة شبقت عمى السدتذفضات التي تقجـ

الخجمات الرحضة لمسجتسع7

ث -تحميل الشتائج الستعمقة بالبعج الخابع "الخرائز السػجو نحػ العسميات"
ججول ( :)10.5ممخز لشتائج التحميل اإلحرائي لمبعج الخابع " الخرائز السػجو نحػ العسميات"
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

فقخات
يقػد مدئػلي اآلخخيغ مغ خبلؿ القجوة
غالبا يقػـ مدئػلي بالتػضضح لآلخخيغ إلضة اتخاذ

الق اخرات وحل السذاكل

يبضغ مدئػلي لسجسػعتو كضف يحرل عمى
الشجاح بديػلة
ال يصمب مدئػلي أبجا مغ أؼ شخز أف يفعل
ما ال يخغب مدئػلي بفعمو بشفدو
مدئػلي يخغب بالتزحضة بالسكاسب الذخرضة
في سبضل تذجضع االندجاـ والشجاح الجساعي

يقػـ مدئػلي بتقضضع وتػزيع أعزاء الفخيق بشاء
عمى أدائيع وقجرتيع عمى خجمة اآلخخيغ

يذجع مدئػلي التعاوف عػضا عغ التشافذ في
السجسػعة

عادة ما يجج مدئػلي شخؽ إبجاعضة وبشاءه لحل
الشداعات
مدئػلي يقجر كل شخز بفخيقو
مدئػلي قادر عمى تحػيل أؼ فخيق عادؼ فخيق
ناجح
يصػر مدئػلي فخيقو مغ خبلؿ مجح إنجازاتيع

والعسل حػؿ الزعف

الحدابي

السعياري

الػزن

قيسة

الشدبي

Tاختبار

الستػسط

االنحخاف

التختيب

مدتػى
السسارسة

3.61

1.20

72.3%

*9.007

2

مختفع

3.52

1.17

70.4%

*7.817

5

مختفع

3.50

1.16

69.9%

*7.533

6

مختفع

3.42

1.14

68.5%

*6.619

11

مختفع

3.38

1.14

67.6%

*5.883

12

متػسط

3.59

1.12

71.7%

*9.259

3

مختفع

3.65

1.12

72.9%

*10.200

1

مختفع

3.47

1.14

69.5%

*7.380

8

مختفع

3.57

1.15

71.4%

*8.794

4

مختفع

3.43

1.15

68.5%

*6.555

10

مختفع

3.48

1.15

69.6%

*7.406

7

مختفع
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#
12
13
14
15

فقخات

الحدابي

االنحخاف
السعياري

الػزن

الشدبي

Tاختبار

الستػسط

ألحضاء روح الفخيق ،يتػاصل مدئػلي بحساسة

وثقة

مدئػلي مدتعج أف تكػف أفكاره قابمو لمتحجؼ
مدئػلي يزع الكع األكبخ مغ صبلحضة صشاعة

الق اخرات في أيادؼ مغ يتأثخوف أكثخ بشتائجو

مدئػلي مدتعج لسذاركة السعمػمات مع كافة
السدتػيات التشطضسضة

الجرجة الكمية لمبعج الخابع

قيسة

التختيب

مدتػى

السسارسة

3.45

1.17

69.0%

*6.791

9

مختفع

3.34

1.15

66.9%

*5.248

13

متػسط

3.42

1.15

68.3%

*6.410

11

مختفع

3.42

1.14

68.4%

*6.522

11

مختفع

3.48

0.97

69.7%

*8.806

مختفع

مالحطة= الستػسط الحدابي= متػسط إجابات السدتجضبضغ ،االنحخاف السعياري= انحخاؼ القضع عغ

وسصيا الحدابي ،الػزن الشدبي= يتع حدابيا مغ خبلؿ (الستػسط الحدابي ،)%611*8/اختبار  =Tاختبار

لعضشة واحج حػؿ القضسة ( * ،)6دالة إحرائضة عشج مدتػػ 171871

يػضح الججوؿ ( )6178السقايضذ الػصفضة لفقخات البعج الخابع "الخرائز السػجو نحػ العسمضات"

لمسسخضضغ العاممضغ في السدتذفضات الحكػمضة في قصاع غدة ،السكػف مغ ( )68فقخة ،حضث نجج أف الفقخة
الدابعة التي تشز عمى "يذجع مدئػلي التعاوف عػضا عغ التشافذ في السجسػعة" ،احتمت السختبة األولى
وذلظ بستػسط حدابي ( 6798مغ  )8وبػزف ندبي (< ،)%:27ويذضخ ذلظ إلى وجػد درجة مختفعة مغ

السػافقة عمى ىحه الفقخة مغ قبل أفخاد عضشة الجراسة7

ويعدو الباحث تذجضع السدؤوؿ التعاوف عػضاً عغ التشافذ ألف التشافذ سػؼ يدػده جػ مغ
الكخاىضة والسذاحشات بضغ السسخضضغ وقضاـ البعس بالخصط ضج اآلخخيغ ولكغ بالتعاوف يدػد جػ مغ السحبة

واإلخاء بضغ السسخضضغ وأيزاً زيادة اإلنتاجضة في تقجيع أفزل لمخجمات السقجمة لمسخضى وبجػده عالضو ودوف

ارتكاب اإلخصاء التي تيجد حضاة السخضى7

وفي السختبة األخضخة مغ حضث قضسة الستػسط الحدابي لفقخات البعج نجج أن الفقخة ( )66التي تشز

عمى "مدئػلي مدتعج أف تكػف أفكاره قابمو لمتحجؼ" السختبة األخضخة وذلظ بستػسط حدابي ( 6767مغ )8

وبػزف ندبي (< 7)%997ويذضخ ذلظ إلى وجػد درجة مختفعة مغ السػافقة عمى ىحه الفقخة مغ قبل أفخاد عضشة

الجراسة7

ويعدو الباحث عجـ استعجاد السدؤوؿ لسشاقذة أفكاره ألف السدؤوؿ يخػ بشفدو أنو السجيخ بعشي
التشطضسي بعضجاً عغ الفكخ القضادؼ السميع الحؼ يحخؾ في اآلخخيغ شخيقة األبجاع في العسل ووضع أفزل
الخصط واألفكار التي تداعج في العسل وأيزاً خػؼ السدؤوؿ مغ تعجيل السخؤوسضغ عمضو7
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وبذكل عاـ بمغ الستػسط الحدابي لفقخات البعج ككل (; 677مغ  )8وبػزف ندبي ( )%9<7:وىي

تعبخ عغ درجة مػافقة مختفعة مغ قبل السسخضضغ العاممضغ في السدتذفضات الحكػمضة عمى فقخات البعج الخابع7
كسا تذضخ نتائج أف قضسة اختبار( )Tلمتحقق مغ أف متػسط االجابات تديج عغ القضسة ( )6التي تعبخ عغ

السػقف الحضادؼ ألفخاد العضشة أـ ال ،كانت جسضعيا ذات داللة إحرائضة عشج مدتػػ  1718وكانت جسضع
الستػسصات تديج عغ القضسة ( ،)6ويذضخ ذلظ الف متػسط االجابة عمى كل فقخة مغ فقخات البعج تديج عغ

القضسة ( )6زيادة جػىخؼ وذات داللة إحرائضة ،عشج مدتػػ  ،1718ويذضخ ذلظ ألف مػقف أفخاد عضشة
الجراسة تجاه فقخات البعج الخابع "الخرائز السػجو نحػ العسمضات" يتجو نحػ السػقف اإليجابي وىحه الشتضجة

تذضخ مػافقة السسخضضغ العاممضغ في السدتذفضات الحكػمضة في قصاع غدة عمى البعج الخابع "الخرائز
السػجو نحػ العسمضات"7

ويعدو الباحث إلى ارتفاع السػافقة عمى بعج الخرائز السػجو نحػ العسمضات ألف ىحه الخرائز

التي يحسميا القائج يؤثخ مغ خبلليا عمى كضفضة تشفضح العسمضات داخل السدتذفضات وأيزاً ىحه الخرائز

تعسل عمى زيادة الكفاءة في تقجيع الخجمات داخل السدتذفضات وأيزاً تخكد عمى قجرة القائج عمى تصػيخ نطاـ
كفػء ومخف يعسل عمى بشاء فخؽ مػحجة وأيزاً مذاركة السخؤوسضغ في صشع الق اخرات7
اتفقت نتضجة الجراسة مع دراسة الحمبي ( )2169التي بضشت أف مدتػػ خرائز السػجو نحػ

العسمضات كاف مختفعاً ويعدو الباحث أسباب االتفاؽ مع دراسة سابقة أف السجتسع عشرخ ميع لتقجيع الخجمة

فالجراسة الدابقة شبقت عمى مجتسع يقجـ خجمة التعمضع لمسجتسع وكحلظ الجراسة الحالضة شبقت عمى

السدتذفضات التي تقجـ الخجمات الرحضة لمسجتسع7

 -1تحميل الشتائج الستعمقة بالستغيخ السدتقل (خرائز القيادة الخادمة)
ججول ( :)11.5نتائج التحميل اإلحرائي ألبعاد السحػر األول "خرائز القيادة الخادمة"
األبعاد

#

الستػسط االنحخاف

الحدابي السعياري

الػزن

قيسة

الشدبي

Tاختبار

التختيب

مدتػى

السسارسة

 6البعج األوؿ= الخرائز الذخرضة

3.59

0.81

71.7%

*12.89

2

مختفع

 2البعج الثاني= الخرائز السػجو نحػ القائج

3.55

0.94

70.9%

*10.27

6

مختفع

 6البعج الثالث= الخرائز السػجو نحػ السياـ

3.66

0.85

73.3%

*13.93

6

مختفع

 7البعج الخابع= الخرائز السػجو نحػ العسمضات

3.48

0.97

69.7%

*8.80

7

مختفع

3.57

0.79

12.750 71.4%

الجرجة الكمية لمسحػر

مختفع

مالحطة= الستػسط الحدابي= متػسط إجابات السدتجضبضغ ،االنحخاف السعياري= انحخاؼ القضع عغ

وسصيا الحدابي ،الػزن الشدبي= يتع حدابيا مغ خبلؿ (الستػسط الحدابي ،)%611*8/اختبار  =Tاختبار

لعضشة واحج حػؿ القضسة ( * ،)6دالة إحرائضة عشج مدتػػ 71718
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ا أل و ز ا ن ا ل ن س ب ي ة أل ب ع ا د ا ل م ح و ر ا أل و ل " خ ص ا ئ ص ا ل ق ي ا د ة
الخادمة"
74.00%
73.00%
72.00%
71.00%
70.00%
69.00%
68.00%
67.00%
الخصائص الشخصية الخصائص الموجه نحو الخصائص الموجه نحو الخصائص الموجه نحو الدرجة الكلية للمحور
األول
العمليات
المهام
القائد

الذكل ( )1.5يػضح األوزان الشدبية ألبعاد السحػر األول "خرائز القيادة الخادمة"

يػضح الججوؿ ( )6678السقايضذ الػصفضة ألبعاد السحػر األوؿ "خرائز القضادة الخادمة"

لمسسخضضغ العاممضغ في السدتذفضات الحكػمضة في قصاع غدة ،والسكػف مغ ( )7أبعاد فخعضة

ففي السختبة األولى جاء بعج "الخرائز السػجو نحػ السياـ" وبمغ الستػسط الحدابي ( )6799وبػزف

ندبي ( )%:676ألف ىحه الخرائز ىي التي تكػف السدتذفى والتي تيتع بفاعمضة القضادة داخل السدتذفى

عمى مدتػػ األخصار العاـ أو االستخاتضجضات وأيزاً تخكد عمى السياـ التي يزصمع بيا القائج الخادـ
والسيارات األساسضة التي يستمكيا

وفي السختبة الثانضة جاء بعج" الخرائز الذخرضة" وبمغ الستػسط الحدابي (< )678وبػزف ندبي

( )%:67:ألف ىحه الخرائز تعتبخ الخكغ السيع في نطخية القضادة الخادمة وألنيا تتعامل مع القائج بحاتو
والتي تعج األساس التي تبشي عمضو الشطخية وتعسل عمى خمق القػة في نفذ القائج وتيتع بسػقف القائج مغ
ناحضة العػاشف التي يتحسميا7

وفي السختبة الثالثة والخابعة جاء بعجيغ" الخرائز السػجو نحػ اآلخخيغ" وبعج " الخرائز السػجو

نحػ العسمضات" بستػسط حدابي بمغ ( )677;( )6788عمى التػالي وبػزف ندبي (< )%9<7:( )%:17وىحه
األبعاد تعكذ مجػ اىتساـ القائج بسخؤوسضو عمى الرعضج الذخري ولضذ فقط في أشار العسل الخسسي

وأيزاً عجـ رغبة الخؤساء بالتزحضة بسكاسبيع الذخرضة في سبضل تذجضع االندجاـ والعسل الجساعي وأيزاً
عجـ قابمضة الخئضذ لتكػف أفكاره قابمة لمتحجؼ7
وبذكل عاـ تبضغ أف الستػسط الحدابي لمستغضخ السدتقل (خرائز القضادة الخادمة)  678:مغ )8

وبػزف ندبي ( )%:677وىحه القضسة تعبخ عغ درجة مػافقة مختفعة مغ قبل السسخضضغ العاممضغ في
السدتذفضات الحكػمضة عمى أبعاد السحػر األوؿ ،والذكل ( )876يػضح األوزاف الشدبضة ألبعاد السحػر األوؿ7
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كسا تذضخ نتائج أف قضسة اختبار(  )Tلمتحقق مغ أف متػسط االجابات تديج عغ القضسة ( )6التي تعبخ

عغ السػقف الحضادؼ ألفخاد العضشة أـ ال ،كانت جسضعيا ذات داللة إحرائضة عشج مدتػػ  1718وكانت جسضع

الستػسصات تديج عغ القضسة ( ،)6ويذضخ ذلظ الف متػسط االجابة عمى كل بعج مغ أبعاد السحػر األوؿ تديج

عغ القضسة ( )6زيادة جػىخؼ وذات داللة إحرائضة ،عشج مدتػػ  ،1718ويذضخ ذلظ ألف مػقف أفخاد عضشة

الجراسة تجاه أبعاد السحػر األوؿ "خرائز القضادة الخادمة" يتجو نحػ السػقف اإليجابي وىحه الشتضجة تذضخ

وجػد مػافقة مغ قبل السسخضضغ العاممضغ في السدتذفضات الحكػمضة في قصاع غدة عمى أبعاد السحػر األوؿ

"خرائز القضادة الخادمة7
وقج اتفقت نتضجة القضادة الخادمة مع بعس الجراسات الدابقة مع اختبلؼ التصبضق حضث وافقت

الشتضجة الحالضة الشتضجة التي تػصمت إلضيا كل مغ دراسة  ،)216:( Irving and Berndtالحمبي
( ،)2167( ،)2169التساـ ( ،)2169عبج الفتاح وأبػسضف ( ،)2169متعب (، liden,et.al،)2168
الشذاش ( ،)2166عػدة ( )2169التي بضشت جسضعيا وجػد مدتػػ مختفع لمقضادة الخادمة في السجتسعات

السبحػثة7
بضشسا تختمف مع كل دراسة شخاب ( ،)2169( ،)216:غالى ( ،)2168عصا هللا (،)2168

( ،(2014) Hani Mccann.et,al)2167التي أضيخت وجػد درجة ضعضفة ومتػسصة في مدتػػ القضادة
الخادمة في السجتسعات السبحػث7

ويعدو الباحث ىحا التبايغ في درجة مسارسة القضادة الخادمة الختبلؼ السجتسعات السبحػثة وأيزاً

اختبلؼ ثقافة العاممضغ في السجتسعات7

 -2تحميل الشتائج الستعمقة بالستغيخ الػسيط (الثقة بالقائج)
ججول ( :)12.5ممخز لشتائج التحميل اإلحرائي لمسحػر الثاني "الثقة بالقائج"
#
1

فقخات
يتػافق السؤىل العمسي لسدئػلي مع وضضفتو وميامو

الحدابي

االنحخاف
السعياري

الػزن

الشدبي

Tاختبار

الستػسط

قيسة

التختيب

مدتػى

السسارسة

3.95

1.02

79.1%

*16.58

1

مختفع

3.95

0.97

79.0%

*17.43

2

مختفع

3

يتخح مدئػلي ق اخرات مجروسة حػؿ وضضفتو

3.82

1.02

76.4%

*14.26

3

مختفع

4

يقػـ مدئػلي بالسياـ السػكمة إلضو عمى أكسل وجو

3.80

1.05

75.9%

*13.43

4

مختفع

5

تتسضد عبلقة مدئػلي بثقة عالضة مع السخؤوسضغ

3.71

1.09

74.2%

*11.60

7

مختفع

3.63

1.12

72.6%

*9.98

8

مختفع

2

6

التي يقػـ بيا
يفيع مدئػلي عسمو الحػ يقػـ بو بذكل كامل

وكافي

يحل مدئػلي السذاكل التي تػاجيو مغ خبلؿ

األسمػب العمسي لحل السذكبلت
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#
7

فقخات
يقػـ مدئػلي بتعخيف الربلحضات والسدئػلضات

الحدابي

االنحخاف
السعياري

الػزن

الشدبي

Tاختبار

الستػسط

قيسة

التختيب

مدتػى

السسارسة

3.72

1.06

74.3%

*12.06

6

مختفع

8

يتدع مدئػلي برفات وخرائز القائج

3.73

1.11

74.5%

*11.55

5

مختفع

9

ثقتي بسدئػلي ال حجود ليا

3.62

1.13

72.3%

*9.65

9

مختفع

الجرجة الكمية لمسحػر الثاني

3.77

0.92

75.4%

*14.94

لآلخخيغ

مختفع

مالحطة= الستػسط الحدابي= متػسط إجابات السدتجضبضغ ،االنحخاف السعياري= انحخاؼ القضع عغ

وسصيا الحدابي ،الػزن الشدبي= يتع حدابيا مغ خبلؿ (الستػسط الحدابي ،)%611*8/اختبار  =Tاختبار

لعضشة واحج حػؿ القضسة ( * ،)6دالة إحرائضة عشج مدتػػ 71718

يػضح الججوؿ ( )6278السقايضذ الػصفضة لفقخات السحػر الثاني "الثقة بالقائج" لمسسخضضغ العاممضغ

في السدتذفضات الحكػمضة في قصاع غدة ،الفقخة رقع ( )6التي تشز عمى "يتػافق السؤىل العمسي لسدئػلي مع

وضضفتو وميامو التي يقػـ بيا" ،احتمت السختبة األولى وذلظ بستػسط حدابي ( 67<8مغ  )8وبػزف ندبي

( )%:<76ويذضخ ذلظ إلى وجػد درجة مختفعة مغ السػافقة عمى ىحه الفقخة مغ قبل أفخاد عضشة الجراسة7
ويعدو الباحث ذلظ نط اًخ ألىسضة العسل الحؼ يقػـ بو القائج والسدئػلضات الستختبة عمى السشرب
اإلدارؼ يحتاج لمسؤىبلت معضشة ألىسضة السشرب اإلدارؼ وأيزاً الخبخات الكافضة إلدارة السخؤوسضغ وتقجيع
أفزل الخجمات7

جاءت الفقخة (<) التي تشز عمى "ثقتي بسدئػلي ال حجود ليا" السختبة األخضخة وذلظ بستػسط حدابي

( 6792مغ  )8وبػزف ندبي ( ،)%:276ويذضخ ذلظ إلى وجػد درجة مختفعة مغ السػافقة عمى ىحه الفقخة
مغ قبل أفخاد عضشة الجراسة7

ويعدو الباحث ثقة السخؤوسضغ بقائجىع إلى تحضد القائج لبعس السخؤوسضغ والسحاباة بضغ السخؤوسضغ
وأيزاً عجـ تقدضع السياـ بضغ السخؤوسضغ بعجؿ وتحضد القائج لبعس السخؤوسضغ في عسمضة التقضضع وعجـ أعتاء

كل مخؤوس حقو في عسمضة التقضضع مسا يؤدؼ عجـ وجػد ثقة بضغ القائج والسخؤوس7

وبذكل عاـ بمغ متػسط الحدابي لفقخات السحػر ككل ( 67::مغ  )8وبػزف ندبي ( )%:877وىي

تعبخ عغ درجة مػافقة مختفعة مغ قبل السسخضضغ العاممضغ في السدتذفضات الحكػمضة عمى فقخات السحػر

الثاني كسا تذضخ نتائج أف قضسة اختبار(Tلمتحقق مغ أف متػسط االجابات تديج عغ القضسة ( )6التي تعبخ عغ

السػقف الحضادؼ ألفخاد العضشة أـ ال ،كانت جسضعيا ذات داللة إحرائضة عشج مدتػػ  1718وكانت جسضع
الستػسصات تديج عغ القضسة ( ،)6ويذضخ ذلظ الف متػسط االجابة عمى كل فقخة مغ فقخات السحػر تديج عغ

القضسة ( )6زيادة جػىخؼ وذات داللة إحرائضة ،عشج مدتػػ  ،1718ويذضخ ذلظ ألف مػقف أف اخد عضشة
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الجراسة تجاه فقخات السحػر الثاني "الثقة بالقائج" يتجو نحػ السػقف اإليجابي وىحه الشتضجة تذضخ مػافقة
السسخضضغ العاممضغ في السدتذفضات الحكػمضة في قصاع غدة عمى السحػر الثاني "الثقة بالقائج"
ويعدو الباحث ىحه الشتضجة إلى العسل الحؼ يقػـ بو القائج بذكل كامل وأيزاً لػجػد عبلقة قػية بضغ

القائج ومخؤوسضو مغ فئة التسخيس وأيزاً استخجاـ القائج لؤلسالضب العمسضة لحل السذكبلت التي تػاجييع في
العسل.
وقج اتفقت ىحه الشتضجة مع بعس الجراسات الدابقة مع اختبلؼ حقل التصبضق حضث اتفقت الشتضجة

الحالضة التي تػصمت إلضيا الجراسة كل مغ دراسة درادكة والسصضخؼ ( ،)216:بخىػـ ( ،)216:الذسخؼ وعبج

الػىاب ( ،)216:بشات ( )2166( Agarwal ،)2169( Alfes.et.al،)2169التي تبضغ جسضعيا وجػد
درجة مختفعة مغ الثقة بالقائج في السجتسعات السبحػثة7

ويفدخ الباحث ىحا االتفاؽ ألىسضة ثقة السخؤوسضغ بقائجىع التي تداعجىع عمى تحقضق أفزل إنتاجضة
وتقجيع أفزل الخجمات في السدتذفضات محل الجراسة7
بضشسا اختمفت مع كل مغ دراسة بغ بخشاؿ (; ،)216:( Biswas,Kapil،)216الجاؼ (،)216:
عتػدؼ ( ،)216:أبػأسشضة ( ،)2168( Tlaiss,Elamin،)216:السخشج ( ،)2167فارس ( )2167والتي

أضيخت إلى وجػد درجة متػسط مغ الثقة بالقائج في السجتسعات السبحػثة

ويفدخ الباحث ذلظ االختبلؼ نتضجة ألىسضة الثقة بالقائج في السجتسع السبحػث وفق نتائج الجراسة
والتي بجورىا تحقق أعمى جػدة في تقجيع الخجمات في السدتذفضات7
 -6تحميل الشتائج الستعمقة بالستغيخ التابع (سمػكيات السػاششة التشطيسية)
ججول ( :)13.5ممخز لشتائج التحميل اإلحرائي لمسحػر الثالث "سمػكيات السػاششة التشطيسية"
فقخات

#

الستػسط

االنحخاف

الحدابي

السعياري

الػزن

الشدبي

قيسة

Tاختبار

التختيب

مدتػى

السسارسة

4.11

0.91

*21.60 82.2%

1

مختفع

3.93

0.96

*17.24 78.7%

8

مختفع

4.02

1.01

*18.06 80.4%

2

3.95

1.03

*16.31 78.9%

6

3.96

1.07

*15.99 79.2%

5

6

أحتخـ حقػؽ اآلخخيغ في العسل

4.01

1.03

*17.53 80.3%

3

مختفع

7

أحخص عمى اتخاذ التجابضخ الػقائضة لمسذاكل قبل حجوثيا

3.90

1.03

*15.53 78.1%

9

مختفع

1
2
3
4
5

أساعج زمبلئي عمى القضاـ بأعساليع

أستجضب لتػجيات رؤسائي في العسل دوف تخدد
أقػـ بسداعجة وارشاد السخاجعضغ لضحرمػا عمى خجمة
متسضدة
أقػـ بعسل زمبلئي في حالة غضابيع
أقػـ بسداعجة السػضفضغ الججد حتى إذا لع يتصمب مشي
ذلظ
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مختفع
مختفع
مختفع

فقخات

#

الستػسط

االنحخاف

الحدابي

السعياري

الػزن

الشدبي

قيسة

Tاختبار

التختيب

مدتػى

السسارسة

8

أنتبو لؤلثخ الحػ يتخكو سمػكي في اآلخخيغ

3.94

1.03

*16.22 78.8%

7

مختفع

9

أتجشب أثارة السذاكل في العسل

3.98

1.05

*16.50 79.6%

4

مختفع

أقػـ بالسياـ اإلضافضة دوف تحمخ

3.76

1.01

*13.34 75.2%

12

مختفع

3.87

1.01

*15.18 77.3%

10

12

أستغل وقت العسل بأداء واجبات العسل

3.96

1.02

*16.64 79.2%

5

مختفع

13

أىتع لدسعة السدتذفى وأدافع عشيا في حاؿ انتقادىا

3.87

1.08

*14.30 77.4%

10

مختفع

14

أتابع دائسا اإلعبلنات والتعامضع الجاخمضة

3.75

1.08

*12.19 75.0%

13

مختفع

3.42

1.15

*6.47 68.5%

17

3.82

1.09

*13.30 76.4%

11

17

أىتع بسدتقبل السدتذفى

3.71

1.11

*11.30 74.1%

14

مختفع

18

أقجـ اقتخاحات لتحدضغ وتصػيخ عسل السدتذفى

3.62

1.08

*10.07 72.4%

15

مختفع

3.53

1.17

*8.12 70.7%

16

أساىع في حل مذاكل العسل

3.76

1.13

*11.92 75.2%

12

الجرجة الكمية لمسحػر الثالث

3.84

0.86

*17.50 76.9%

10
11

15
16

19
20

أقػـ بسداعجة زمبلئي دوف تخدد ولػ تصمب ذلظ وقتا

إضافضا

أحخص عمى حزػر المقاءات واالجتساعات غضخ
الخسسضة التي تعقجىا السدتذفى
أحتخـ أنطسة وتعمضسات السدتذفى حتى عشجما ال يػجج

مخاقب

أعسل ساعات أكثخ مغ الجواـ الخسسي ألنياء عسمي دوف
أف يصمب مشي ذلظ

مختفع

مختفع
مختفع

مختفع
مختفع
مختفع

مالحطة= الستػسط الحدابي= متػسط إجابات السدتجضبضغ ،االنحخاف السعياري= انحخاؼ القضع عغ

وسصيا الحدابي ،الػزن الشدبي= يتع حدابيا مغ خبلؿ (الستػسط الحدابي ،)%611*8/اختبار  =Tاختبار

لعضشة واحج حػؿ القضسة ( * ،)6دالة إحرائضة عشج مدتػػ 71718

يػضح الججوؿ ( )6678السقايضذ الػصفضة لفقخات السحػر الثالث "سمػكضات السػاششة التشطضسضة"

لمسسخضضغ العاممضغ في السدتذفضات الحكػمضة في قصاع غدة ،حضث نجج أف الفقخة ( )6التي تشز عمى

"أساعج زمبلئي عمى القضاـ بأعساليع" ،احتمت السختبة األولى وذلظ بستػسط حدابي ( 7766مغ  )8وبػزف

ندبي ( ،)%;272ويذضخ ذلظ وجػد درجة مختفعة مغ السػافقة عمى ىحه الفقخة مغ قبل أفخاد عضشة الجراسة7
ويعدو الباحث ىحه الشتضجة لقمة أعجاد السسخضضغ السػجػدة في السدتذفضات وكثخة عجد السخضى الحيغ

يخيجوف أف يتمقػا الخجمات الرحضة وعجـ وجػد تػضضف لمسسخضضغ في السدتذفضات بدبب االنقداـ الدضاسي
والطخوؼ الدضاسضة7
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بضشسا احتمت الفقخة الخامدة عذخ التي تشز عمى "أحخص عمى حزػر المقاءات واالجتساعات غضخ

الخسسضة التي تعقجىا السدتذفى" السختبة األخضخة وذلظ بستػسط حدابي ( 6772مغ  )8وبػزف ندبي

( ،)%9;78ويذضخ ذلظ إلى وجػد درجة مختفعة مغ السػافقة عمى ىحه الفقخة مغ قبل أفخاد عضشة الجراسة7

ويعدو الباحث ذلظ إال أف السسخضضغ مختبصضغ بعبلقات آخخػ في حضاتيع الخاصة وعبلقات
اجتساعضة ولكغ بالخغع مغ ذلظ نجج أف قضسة ىحه السختبة تذضخ إلى درجة مػافقة ولكشيا حرمت عمى التختضب

األخضخ وىحا يجؿ عمى االنتساء السسخضضغ لمسدتذفضات التي يعسمػف فضيا وأيزاً حخصيع عمى متابعة الق اخرات
الشاتجة عغ االجتساعات وحتى إف كاف ذلظ برػرة غضخ رسسضة7

وبذكل عاـ بمغ الستػسط الحدابي لفقخات السحػر ككل ( 67;7مغ  )8وبػزف ندبي (<)%:97
وىي تعبخ عغ درجة مػافقة مختفعة مغ قبل السسخضضغ العاممضغ في السدتذفضات الحكػمضة عمى فقخات

السحػر الثاني7

كسا تذضخ نتائج أف قضسة اختبار( )Tلمتحقق مغ أف متػسط االجابات تديج عغ القضسة ( )6التي تعبخ

عغ السػقف الحضادؼ ألفخاد العضشة أـ ال ،كانت جسضعيا ذات داللة إحرائضة عشج مدتػػ  1718وكانت جسضع
الستػسصات تديج عغ القضسة ( ،)6ويذضخ ذلظ الف متػسط االجابة عمى كل فقخة مغ فقخات السحػر تديج عغ

القضسة ( )6زيادة جػىخؼ وذات داللة إحرائضة ،عشج مدتػػ  ،1718ويذضخ ذلظ ألف مػقف أفخاد عضشة
الجراسة تجاه فقخات السحػر الثالث "سمػكضات السػاششة التشطضسضة" يتجو نحػ السػقف اإليجابي وىحه الشتضجة

تذضخ مػافقة السسخضضغ العاممضغ في السدتذفضات الحكػمضة في قصاع غدة عمى محػر الثالث "سمػكضات

السػاششة التشطضسضة"7

ويعدو الباحث وجػد درجة مختفعة لجػ السسخضضغ لدمػكضات السػاششة التشطضسضة إلى أىسضة العسل

الحيغ يقػمػف بو مغ أجل تقجيع أفزل الخجمات الرحضة لمسخضى وأيزاً نط اخ لؤلوضاع الدضاسضة والحخوب

التي يػاجييا السجتسع الفمدصضشي حضث يذعخ السسخض بأنو مدئػؿ عغ تقجيع ومعالجة السخضى وأيزاً يػجج
العجيج مغ السسخضضغ يقجمػف السداعجة لدمبلئيع نط اخ لمعبلقة القػية بضغ السسخضضغ التي تخبصيع ببعس7

وقج اتفقت نتضجة درجة سمػكضات السػاششة التشطضسضة مع بعس الجراسات الدابقة مع اختبلؼ حقل
التصبضق حضث وافقت الشتضجة التي تػصمت إلضيا كل مغ دراسة  ،)216:( Basu,et.alإبخاىضع (،)216:

ممحع ومرمح ( ،)2169( Avci ،)216:سعضج ( ،)2169زعخب ( ،)2168( Kaya ،)2169أبػ سسعاف

( ،)2168السرخؼ ( ،)2168الذػا ( ،)2168التي بضشت جسضعيا وجػد درجة مختفعة مغ السػافقة لسسارسة
سمػكضات السػاششة التشطضسضة في السجتسعات السبحػثة7

وىحا يعكذ بأىسضة مسارسة سمػكضات السػاششة التشطضسضة لسا تحققو مغ إنتاجضة عالضة في تقجيع

الخجمات وتػشضج العبلقة بضغ السسخضضغ العاممضغ في السدتذفضات محل الجراسة7
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بضشسا اختمفت الجراسة مع كل مغ الخوساف ( ،)216:صخصػر ( ،)2168الذخيف ( )2168والتي

أضيخت مدتػػ متػسط مغ مسارسة لدمػكضات السػاششة التشطضسضة ،ويفدخ الباحث ىحا االختبلؼ بضئة الجراسة

التي اختمفت مع بضئة الجراسة الحالضة التي تع تصبضقيا في السدتذفضات وذلظ نط اًخ ألىسضة السدتذفضات وتقجيع

الخجمات الرحضة وإنقاذ أرواح السخضى

ثالث ا :نتائج تحميل االرتباط بيغ متغيخات الجراسة.
ججول ( :)14.5معامالت االرتباط بيغ متغيخات الجراسة
سمػكيات السػاششة التشطيسية

الستغيخات

معامل االرتباط

الثقة بالقائج
معامل االرتباط

الجاللة

الجاللة

خرائز القيادة الخادمة

0.468

0.000

0.807

0.000

الخرائز الذخرية

0.271

0.000

0.713

0.000

الخرائز السػجو نحػ القائج

0.457

0.000

0.632

0.000

الخرائز السػجو نحػ السيام

0.435

0.000

0.809

0.000

الخرائز السػجو نحػ العسميات

0.496

0.000

0.738

0.000

الثقة بالقائج

0.320

0.000

---

---

يػضح الججوؿ ( )6778يػضح معامبلت ارتباط بضخسػف بضغ كل متغضخ مغ الستغضخات السدتقمة وكل
مغ الستغضخ التابع والسدتقل كل عمى حجا ،حضث يبلحع مغ خبلؿ الججوؿ وجػد عبلقة مػجبة بضغ كل مغ

الستغضخات السدتقمة (الخرائز القضادة الخادمة) والستغضخ التابع (سمػكضات السػاششة التشطضسضة) ،وكحلظ بضغ
كل متغضخ مغ الستغضخات السدتقمة والستغضخ الػسضط (الثقة بالقائج) ،ولكغ السثضخ لبلنتباه اف معامبلت ارتباط

الستغضخات السدتقمة بالستغضخ الػسضط أكبخ مغ معامبلت ارتباشيا بالستغضخ التابع ،في حضغ اف ارتباط الستغضخ

الػسضط (الثقة بالقائج) بالستغضخ التابع (سمػكضات السػاششة التشطضسضة) كاف ارتباط ضعضف يبمغ (7)1762
رابع ا :نتائج تحميل الشسػذج الييكمي لجراسة العالقات السختمفة بيغ متغيخات الجراسة.
ججول ( :)15.5نتائج الشسػذج الييكمي العام لستغيخات الجراسة.
التأثيخ

التأثيخ السباشخ

التأثيخ الغيخ مباشخ

التأثيخ اإلجسالي

القيسة

الجاللة

القيسة

الجاللة

القيسة

الجاللة

الثقة بالقائج  سمػكيات السػاششة التشطيسية

-0.173

17626

---

---

-0.173

17626

القيادة الخادمة  الثقة بالقائج

0.812

17111

---

---

0.812

17111

القيادة الخادمة  سمػكيات السػاششة

0.614

17111

-0.141

0.123

0.473

17111

التشطيسية
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شكل ( :)2.5الشسػذج الييكمي العام لستغيخات الجراسة باعتبار الثقة بالقائج متغيخ وسيط

يػضح الججوؿ ( )6878يػضح نتائج تقجيخ الشسػذج اليضكمي العاـ لجراسة التأثضخات السباشخة والغضخ

مباشخة بضغ متغضخات الجراسة الخئضدضة (خرائز القضادة الخادمة ،الثقة بالقائج ،سمػكضات السػاششة التشطضسضة)،
باعتبار أف (خرائز القضادة الخادمة) الستغضخ السدتقل( ،سمػكضات السػاششة التشطضسضة) الستغضخ التابع،

و(الثقة بالقائج) الستغضخ الػسضط 7حضث يتزح مغ خبلؿ الججوؿ أف الستغضخ الػسضط (الثقة بالقائج) لضذ لو

تأثضخ ذو داللة إحرائضة عمى الستغضخ التابع (سمػكضات السػاششة التشطضسضة) حضث أف مدتػػ الجاللة

السدحػب أكبخ مغ مدتػػ  ،1718إذ يبمغ ( ،)17626بضشسا يبلحع مغ خبلؿ الججوؿ أف الستغضخ السدتقل
(خرائز القضادة الخادمة) يؤثخ تأثضخ أيجابي ذو داللة إحرائضة عشج مدتػػ  1718في الستغضخ الػسضط

(الثقة بالقائج) بسقجار ( )17;62ما يعشي أف أؼ تغضخ في مدتػػ (خرائز القضادة الخادمة) بجرجة واحجة

سضؤدؼ لتغضخ بسدتػػ (الثقة بالقائج) بسقجار ( )17;62درجة 7وفضسا يتعمق بتأثضخ الستغضخ السدتقل (خرائز

القضادة الخادمة) عمى الستغضخ التابع (سمػكضات السػاششة التشطضسضة) فتذضخ الشتائج السػضحة بالججوؿ أف

التأثضخ اإلجسالي لمستغضخ السدتقل كاف تأثض اخ إيجابضا وذو داللة إحرائضة عشج مدتػػ  1718حضث بمغت قضستو

( )177:6وىحا يعشي أف أؼ تغضخ في مدتػػ (خرائز القضادة الخادمة) بجرجة واحجة سضؤدؼ لتغضخ
بسدتػػ (سمػكضات السػاششة التشطضسضة) بسقجار ( )177:6درجة ،تحت شخط وجػد متغضخ الثقة بالقائج كستغضخ
وسضط بالشسػذج عمى الخغع مغ عجـ معشػيتو اإلحرائضة ،ويشقدع ىحا التأثضخ تأثضخ مباشخ وتأثضخ غضخ مباشخ

مغ خبلؿ الػسضط (الثقة بالقائج) ،حضث يتزح مغ خبلؿ الشتائج أف التأثضخ الغضخ مباشخ غضخ داؿ إحرائضاً
عشج مدتػػ  ،1718بضشسا التأثضخ السباشخ كاف تأثض اخ مػجباً وذو داللة إحرائضة ويقجر بػ( 7)17967وبذكل
عاـ يبلحع مغ خبلؿ الذكل ( )278أف ندبة التبايغ السفدخ في الستغضخ التابع بػاسصة الشسػذج اليضكمي تبمغ

 ،%2677كحلظ ندبة التبايغ السفدخ في الستغضخ الػسضط بػاسصة الستغضخ السدتقل  %99تقخيباً 7ويجب

االنتباه اف ىحه الشتائج تع الحرػؿ عمضيا تحت بشاء الشسػذج اليضكمي باعتبار متغضخ الثقة بالقائج متغضخ وسضط
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بضغ الستغضخ السدتقل والستغضخ التابع ،إال أف الشتائج تذضخ لعجـ معشػية التأثضخ الغضخ مباشخ لمستغضخ السدتقل
مغ خبلؿ الستغضخ الػسضط ،مسا يجعمشا ندتشتج اف متغضخ الثقة بالقائج لضذ لو دور وسضط بضغ كل مغ التابع

والسدتقل7

ججول ( :)16.5نتائج الشسػذج الييكمي التفريمي لستغيخات الجراسة.
التأثيخ السباشخ

التأثيخ

التأثيخ الغيخ مباشخ

التأثيخ اإلجسالي

القيسة

الجاللة

القيسة

الجاللة

القيسة

الجاللة

الثقة بالقائج  سمػكضات السػاششة التشطضسضة

-0.145

0.243

---

---

-0.145

0.243

الخرائز الذخرضة  الثقة بالقائج

0.258

0.001

---

---

0.258

0.001

-0.122

0.364

-0.037

0.221

-0.160

0.213

0.270

0.005

---

---

0.270

0.005

0.377

0.021

-0.039

0.309

0.338

0.039

-0.137

0.110

---

---

-0.137

0.110

0.165

0.213

0.020

0.349

0.185

0.170

0.506

0.000

---

---

0.506

0.000

0.217

0.184

-0.073

0.263

0.144

0.355

الخرائز الذخرضة  سمػكضات السػاششة
التشطضسضة
الخرائز السػجو نحػ العسمضات  الثقة بالقائج
الخرائز السػجو نحػ العسمضات  سمػكضات
السػاششة التشطضسضة
الخرائز السػجو نحػ القائج  الثقة بالقائج
الخرائز السػجو نحػ القائج  سمػكضات

السػاششة التشطضسضة

الخرائز السػجو نحػ السياـ  الثقة بالقائج
الخرائز السػجو نحػ السياـ  سمػكضات

السػاششة التشطضسضة

يػضح الججوؿ ( )6978يػضح نتائج تقجيخ الشسػذج اليضكمي التفرضمي لجراسة التأثضخات السباشخة

والغضخ ومباشخة لسكػنات الستغضخ السدتقل ،حضث يتزح مغ خبلؿ الججوؿ أف مكػنات الستغضخ السدتقل

(خرائز القضادة الخادمة) ليا تأ ثضخ مباشخ عمى الستغضخ التابع (سمػكضات السػاششة التشطضسضة) إال أف ىحا

التأثضخ غضخ داؿ احرائضاً عشج مدتػػ  ،1718باستثشاء متغضخ الخرائز السػجو نحػ العسميات الحؼ كاف

لو تأثض اًخ إيجابضا وذو داللة إحرائضة بسقجار ( )1766:درجة 7وبالشدبة لمتأثضخ الغضخ السباشخ لسكػنات الستغضخ

السدتقل مغ خبلؿ الستغضخ الػسضط (الثقة بالقائج) فمع تذضخ الشتائج لػجػد أؼ تأثضخ غضخ مباشخ لو داللة

إحرائضة ،لحا فإنشا ندتشتج اف متغضخ (الثقة بالقائج) لضذ لو أؼ دور وسضط بضغ عبلقة مكػنات الستغضخ

السدتقل (خرائز القضادة الخادمة) بالستغضخ التابع (سمػكضات السػاششة التشطضسضة)7

أما فضسا يتعمق بالتأثضخ السباشخ لسكػنات الستغضخ السدتقل عمى الستغضخ الػسضط ،فتذضخ الشتائج

السػضحة بالججوؿ ( ،)6978الف جسضع مكػنات الستغضخ السدتقل ليا تأثضخ مباشخ وذو داللة إحرائضة عمى

متغضخ (الثقة بالقائج) باستثشاء متغضخ الخرائز السػجو نحػ القائج فمع يكغ لو تأثضخ معشػؼ عمى الستغضخ

الػسضط ،وبجوره فإف الستغضخ الػسضط (الثقة بالقائج) لع يكغ لو تأثضخ معشػؼ مباشخ عمى الستغضخ التابع
(سمػكضات السػاششة التشطضسضة)
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شكل ( :)3.5الشسػذج الييكمي التفريمي لستغيخات الجراسة باعتبار الثقة بالقائج متغيخ وسيط

لسديج مغ الفحز والتجقضق في شبضعة العبلقة والتأثضخات الستبادلة بضغ متغضخات الجراسة ،تع تقجيخ

الشسػذج اليضكمي العاـ باعتبار متغضخ (الثقة بالقائج) متغضخ ُمعجؿ ( ،)Moderateوكانت الشتائج تذضخ لػجػد
تأثضخ معشػؼ مباشخ لمستغضخ السدتقل (خرائز القضادة الخادمة) عمى الستغضخ التابع ،وعجـ وجػد تأثضخ
معشػؼ لستغضخ (الثقة بالقائج) عمى الستغضخ التابع ،إال أف الشتائج أوضحت وجػد تأثضخ أيجابي ذو داللة
إحرائضة لحج التفاعل بضغ متغضخ الثقة بالقائج ومتغضخ خرائز القضادة الخادمة وىػ ما يعخؼ بحج التعجيل

( )Moderating effectوبحلظ يسكغ االستشتاج أف متغضخ (الثقة بالقائج) يمعب دور متغضخ ُمعجؿ
( )Moderateفي العبلقة بضغ خرائز القضادة الخادمة وسمػكضات السػاششة التشطضسضة ولضذ متغضخ وسضط
(7)Mediate

شكل رقع ( :)4.5الشسػذج الييكمي العام باعتبار الثقة بالقائج متغيخ ُمعجل
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ججول رقع ( )17.5نتائج الشسػذج الييكمي العام باعتبار الثقة بالقائج متغيخ ُمعجل
اتجاه التأثيخ

قيسة التأثيخ

الجاللة اإلحرائية

تأثيخ التعجيل  سمػكيات السػاششة التشطيسية

0.178

0.001

الثقة بالقائج سمػكيات السػاششة التشطيسية

-0.064

0.530

خرائز القيادة الخادمة  سمػكيات السػاششة التشطيسية

0.624

0.000

وتتزح الشتائج جمضاً في الججوؿ ( )6:78والذكل ( )778والتي تذضخ ألف حجع تأثضخ متغضخ

(خرائز القضادة الخادمة) عمى الستغضخ التابع (سمػكضات السػاششة التشطضسضة) يبمغ ( )17927درجة ،كسا

السعجؿ (;،)176:
يبمغ حجع تأثضخ التعجيل عمى العبلقة بضغ الستغضخ السدتقل والتابع بػاسصة الستغضخ ُ
وبالتالي يسكششا االستشتاج أف متغضخ الثقة بالقائج يمعب دور ُمعجؿ أيجابي حضث يديع في تحدضغ مدتػػ
سمػكضات السػاششة التشطضسضة بسقجار (; )176:مغ خبلؿ دخػلو عمى العبلقة بضغ متغضخ خرائز القضادة

الخادمة وسمػكضات السػاششة التشطضسضة

خامدا :اختبار فخضيات الجراسة
الفخضية الخئيدية األولى:

تفتخض الفخضضة الخئضدضة األولى "وجػد أثخ ذو داللة إحرائية عشج مدتػى داللة ( )α≥0.05بيغ

أبعاد خرائز القيادة الخادمة (الخرائز الذخرية – الخرائز السػجو نحػ اآلخخيغ – الخرائز

السػجو نحػ السيام – الخرائز السػجو نحػ العسميات) والثقة بالقائج مغ وجية نطخ ىيئة التسخيس

بالسدتذفيات الحكػمية بقصاع غدة"7

مغ خبلؿ نتائج الشسػذج اليضكمي التفرضمي ،والسػضحة بالججوؿ ( )6978والذكل ( )678نبلحع
وجػد تأثض اخ مباش اًخ ذو داللة إحرائضة لسكػنات الستغضخ السدتقل (خرائز القضادة الخادمة) كل عمى حجا
عمى الستغضخ الػسضط (الثقة بالقائج) ،باستثشاء متغضخ (الخرائز السػجو نحػ القائج) فمع يكغ لو أؼ تأثضخ ذو

داللة إحرائضة عمى متغضخ (الثقة بالقائج) 7كسا تذضخ نتائج الشسػذج اليضكمي العاـ والسػضحة بالججوؿ

( )6878والذكل ( )278أف الستغضخ السدتقل كستغضخ رئضدي مدتقل (خرائز القضادة الخادمة) لو تأثضخ

إيجابي ذو داللة إحرائضة عشج مدتػػ  1718عمى متغضخ الثقة بالقائجػ بحضث أف ارتفاع مدتػػ الخرائز
القضادة الخادمة سضؤدؼ الرتفاع مدتػػ الثقة بالقائج 7وىحا بجوره يؤكج صحة الفخضية الخئيدة األولى ،مغ
وجية نطخ ىضئة التسخيس بالسدتذفضات الحكػمضة بقصاع غدة7
اتفقت ىحه الشتيجة مع دراسة كل مغ= ( )Begzadege and Nedaei,2017ودراسة عقل

( ،)2166ودراسة عبج الخسػؿ وآخخوف ( )2162لػجػد أثخ ذو داللة إحرائضة عشج مدتػػ داللة

( )α≥1718بضغ أبعاد خرائز القضادة الخادمة (الخرائز الذخرضة – الخرائز السػجو نحػ اآلخخيغ
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– الخرائز السػجو نحػ السياـ – الخرائز السػجو نحػ العسمضات) والثقة بالقائج مغ وجية نطخ ىضئة
التسخيس بالسدتذفضات الحكػمضة بقصاع غدة"
الفخضية الخئيدية الثانية:

تفتخض الفخضضة الخئضدضة الثانضة "وجػد أثخ ذو داللة إحرائية عشج مدتػى داللة ( )α≥0.05بيغ

الثقة بالقائج وسمػكيات السػاششة التشطيسية مغ وجية نطخ ىيئة التسخيس في السدتذفيات الحكػمية

بقصاع غدة"7

مغ خبلؿ نتائج الشسػذج اليضكمي التفرضمي ،والسػضحة بالججوؿ ( )6978والذكل ( )678وكحلظ مغ

خبلؿ نتائج الشسػذج اليضكمي العاـ والسػضحة بالججوؿ ( )6878والذكل ( )278نبلحع عجـ وجػد تأثضخ ذو

داللة إحرائضة لستغضخ (الثقة بالقائج) عمى الستغضخ التابع (سمػكضات السػاششة التشطضسضة) 7وىحا بجوره يؤكج

عجم صحة الفخضية الخئيدة الثانية ،مغ وجية نطخ ىضئة التسخيس بالسدتذفضات الحكػمضة بقصاع غدة7

اتفقت ىحه الشتيجة مع دراسة رفاعي ( )2167لعجـ وجػد أثخ ذو داللة إحرائضة عشج مدتػػ داللة
( )α≥1718بضغ الثقة بالقائج وسمػكضات السػاششة التشطضسضة7

واختمفت مع دراسة نػح ( )2166ودراسة ( 7)Kalleberg.et.al,2008لػجػد أثخ ذو داللة

إحرائضة عشج مدتػػ داللة ( )α≥1718بضغ الثقة بالقائج وسمػكضات السػاششة التشطضسضة7

الفخضية الخئيدية الثالثة:

تفتخض الفخضضة الخئضدضة الثالثة "وجػد أثخ ذو داللة إحرائية عشج مدتػى داللة ( )α≥0.05بيغ

أبعاد خرائز القيادة الخادمة (الخرائز الذخرية – الخرائز السػجو نحػ اآلخخيغ – الخرائز

السػجو نحػ السيام – الخرائز السػجو نحػ العسميات) وسمػكيات السػاششة التشطيسية مغ وجية نطخ
ىيئة التسخيس في السدتذفيات الحكػمية بقصاع غدة"7

مغ خبلؿ نتائج الشسػذج اليضكمي التفرضمي ،والسػضحة بالججوؿ ( )6978والذكل ( )678نبلحع

وجػد تأثض اخ مباش اًخ لسكػنات الستغضخ السدتقل (خرائز القضادة الخادمة) كل عمى حجا عمى الستغضخ التابع
(سمػكضات السػاششة التشطضسضة) إال أف ىحا التأثضخ لضذ لو داللة إحرائضة عشج مدتػػ  ،1718باستثشاء متغضخ
(الخرائز السػجو نحػ العسمضات) فقج كاف تأثضخه السباشخ عمى (سمػكضات السػاششة التشطضسضة) تأثض اخ ذو

داللة إحرائضة عشج مدتػػ  71718بضشسا تذضخ نتائج الشسػذج اليضكمي العاـ والسػضحة بالججوؿ ()6878
والذكل ( )278أف الستغضخ السدتقل كستغضخ رئضدي مدتقل (خرائز القضادة الخادمة) لو تأثضخ إيجابي ذو

داللة إحرائضة عشج مدتػػ  1718عمى متغضخ (سمػكضات السػاششة التشطضسضة) ػ بحضث أف ارتفاع مدتػػ
الخرائز القضادة الخادمة سضؤدؼ الرتفاع مدتػػ سمػكضات السػاششة التشطضسضة 7وىحا بجوره يؤكج صحة

الفخضية الخئيدة الثالثة ،مغ وجية نطخ ىضئة التسخيس بالسدتذفضات الحكػمضة بقصاع غدة7
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اتفقت ىحه الشتيجة مع دراسة ( ،)Chinlara and Bentein,2017ودراسة معذخ (،)2167
ود ارسة رشضج ومصخ ( ،)2167ودراسة عبج الػىاب ( ،)2166ودراسة( 7)Mahembe,2010لػجػد أثخ ذو

داللة إحرائضة عشج مدتػػ داللة ( )α≥1718القضادة الخادمة وسمػكضات السػاششة التشطضسضة7
الفخضية الخئيدية الخابعة:

تفتخض الفخضضة الخئضدضة الخابعة"وجػد أثخ ذو داللة إحرائية عشج مدتػى داللة ( )α≥0.05بيغ

أبعاد خرائز القيادة الخادمة (الخرائز الذخرية – الخرائز السػجو نحػ اآلخخيغ – الخرائز

السػجو نحػ السيام – الخرائز السػجو نحػ العسميات) وسمػكيات السػاششة التشطيسية بتػسصيا الثقة
بالقائج مغ وجية نطخ ىيئة التسخيس في السدتذفيات الحكػمية بقصاع غدة"7

مغ خبلؿ نتائج الشسػذج اليضكمي التفرضمي ،والسػضحة بالججوؿ ( )6978والذكل ( )678نبلحع

عجـ وجػد أؼ تأثضخ معشػؼ غضخ مباشخ لسكػنات الستغضخ السدتقل (خرائز القضادة الخادمة) كل عمى حجا

مغ خبلؿ الستغضخ الػسضط (الثقة بالقائج) عمى الستغضخ التابع (سمػكضات السػاششة التشطضسضة) حضث أف

مدتػيات الجاللة لجسضع التأثضخات الغضخ مباشخة كانت أكبخ مغ مدتػػ  71718كحلظ تذضخ نتائج الشسػذج
اليضكمي العاـ والسػضحة بالججوؿ ( )6878والذكل ( )278أف الستغضخ السدتقل كستغضخ رئضدي مدتقل

(خرائز القضادة الخادمة) لضذ لو تأثضخ غضخ مباشخ ذو داللة إحرائضة عشج مدتػػ  1718مغ خبلؿ
الستغضخ الػسضط (الثقة بالقائج) عمى الستغضخ التابع (سمػكضات السػاششة التشطضسضة) 7وىحا بجوره يؤكج عجم

صحة الفخضية الخئيدة الخابعة ،مغ وجية نطخ ىضئة التسخيس بالسدتذفضات الحكػمضة بقصاع غدة7

اختمفت ىحه الشتيجة مع دراسة ( )Trivers,2009لػجػد أثخ ذو داللة إحرائضة عشج مدتػػ داللة
( )α≥1718بضغ القضادة الخادمة وسمػكضات السػاششة التشطضسضة بتػسصيا الثقة بالقائج كستغضخ وسضط7"7
ججول ( :)18.5ممخز نتائج اختبار الفخضية الخئيدية األربعة األولى وفق ا لمشساذج الييكمية
الفخضيات

الشسػذج الييكمي العام

خرائز القضادة الخادمة  الثقة بالقائج

قبػؿ

الثقة بالقائج  سمػكضات السػاششة التشطضسضة

رفس

خرائز القضادة الخادمة  سمػكضات السػاششة التشطضسضة

قبػؿ

خرائز القضادة الخادمة  الثقة بالقائج  سمػكضات
السػاششة التشطضسضة

رفس

الشسػذج الييكمي التفريمي

قبػؿ لثبلثة متغضخات ورفس لستغضخ
الخرائز السػجو نحػ القائج
رفس
رفس لثبلث متغضخات وقبػؿ لستغضخ
الخرائز السػجو نحػ العسمضات
رفس

يػضح الججوؿ ( )6;78يػضح ممخز قبػؿ ورفس الفخضضات الخئضدضة األولى والثانضة والثالثة

والخابعة ،وذلظ حدب نتائج الشسػذج اليضكمي العاـ والشسػذج اليضكمي التفرضمي.
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الفخضية الخئيدية الخامدة:

تشز الفخضية الخئيدة الخامدة عمى " يػجج فخوق ذات داللة إحرائية عشج مدتػى داللة

( )α≤0.05في متػسصات استجابة السبحػثيغ حػل أبعاد خراص القيادة الخادمة تعدى لمبيانات

الذخرية (الجشذ ،العسخ ،الحالة االجتساعية ،سشػات الخجمة ،السؤىل العمسي) مغ وجية نطخ ىيئة

التسخيس في السدتذفيات الحكػمية بقصاع غدة".
 -1بالشدبة لستغيخ الجشذ

ججول رقع ( :)19.5نتائج اختبار " Tلعيشتيغ "وفقا لستغيخ الجشذ"
السجال

T.test

Sig

Result

الخرائز الذخرضة

<-2726

17129

يػجج

الخرائز السػجو نحػ القائج

-676<6

17268

ال يػجج

الخرائز السػجو نحػ السياـ

-67827

<1762

ال يػجج

الخرائز السػجو نحػ العسمضات

;-67:7

171;6

ال يػجج

خرائز القضادة الخادمة

-67<86

17182

ال يػجج

 الفخوؽ بضغ الستػسصات دالة إحرائضا عشج مدتػػ داللةα≤0.05
 القضسة الججولضة عشج مدتػػ داللة α≤0.05تداوؼ 67<9

لمتحقق مغ ىحه الشطخية تع استخجاـ اختبار  Independent Samples T-Testمغ الشتائج

السػضحة في ججوؿ رقع ( )6<78تبضغ أف قضسة احتسالضة ( )Sigالسقابمة الختبار ( )Tلمعضشات السدتقمة لكل

مغ اإلبعاد ذات الرمة بخرائز القضادة الخادمة في السدتذفضات الحكػمضة بقصاع غدة أكبخ مغ مدتػػ

داللة ( )1718وقضسة  tالسحدػبة لجسضع مجاالت الجراسة أقل مغ قضسة  tالججولضة والتي تداوؼ ( )67<9مسا

يجؿ عمى عجـ وجػد فخوؽ ذات اللة إحرائضة بضغ متػسصات استجابات السبحػثضغ حػؿ خرائز القضادة

الخادمة تعدػ لستغضخ الجشذ7

وقج اختمفت ىحه الشتضجة مع دراسة معذخ ( )2167التي أضيخت وجػد فخوؽ ذات داللة إحرائضة

تعدػ لستغضخ الجشذ باستثشاء تعدػ لستغضخ الجشذ ولرالح الحكػر

بضشسا اتفقت ىحه الشتضجة مع دراسة شخاب ( )216:ودراسة عبج الفتاح وأبػسضف ( )2169بعجـ وجػد فخوؽ
ذات داللة إحرائضة بضغ متػسصات السبحػثضغ حػؿ "خرائز القضادة الخادمة" تعدػ لستغضخ الجشذ وذلظ
ألىسضة القضادة الخادمة مغ وجية نطخ السبحػثضغ7
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 -2بالشدبة لستغيخ العسخ
ججول رقع ( :)20.5نتائج اختبار " Tلعيشتيغ "وفق ا لستغيخ العسخ"
السجال

T.test

Sig

Result

الخرائز الذخرضة

17876

17988

ال يػجج

الخرائز السػجو نحػ القائج

676:6

17286

ال يػجج

الخرائز السػجو نحػ السياـ

<6787

17212

ال يػجج

الخرائز السػجو نحػ العسمضات

17<;1

17716

ال يػجج

خرائز القضادة الخادمة

67681

<1762

ال يػجج

 الفخوؽ بضغ الستػسصات دالة إحرائضا عشج مدتػػ داللةα≤0.05
 القضسة الججولضة عشج مدتػػ داللة α≤0.05تداوؼ 67<9

لمتحقق مغ ىحه الشطخية تع استخجاـ اختبار  Independent Samples T-Testمغ الشتائج

السػضحة في ججوؿ رقع ( )2178تبضغ أف قضسة احتسالضة ( )Sigالسقابمة الختبار ( )Tلمعضشات السدتقمة لكل

مغ اإلبعاد ذات الرمة بخرائز القضادة الخادمة في السدتذفضات الحكػمضة بقصاع غدة أكبخ مغ مدتػػ

داللة ( )1718وقضسة  tالسحدػبة لجسضع مجاالت الجراسة أقل مغ قضسة  tالججولضة والتي تداوؼ ( )67<9مسا

يجؿ عمى عجـ وجػد فخوؽ ذات اللة إحرائضة بضغ متػسصات استجابات السبحػثضغ حػؿ خرائز القضادة

الخادمة تعدػ لستغضخ العسخ7

بيشسا اتفقت ىحه الشتضجة مع دراسة شخاب ( )216:ودراسة عػدة ( ،)2169ودراسة غالى ()2168

بعجـ وجػد فخوؽ ذات داللة إحرائضة بضغ متػسصات السبحػثضغ حػؿ "خرائز القضادة الخادمة" تعدػ
لستغضخ العسخ وذلظ ألىسضة القضادة الخادمة مغ وجية نطخ السبحػثضغ 7وىػ ما يفدخه الباحث بسجػ أىسضة

أبعاد خرائز القضادة الخادمة7

 -3بالشدبة لستغيخ الحالة االجتساعية:
ججول رقع ( :)21.5نتائج اختبار " Tلعيشتيغ "وفقا لستغيخ الحالة االجتساعية"
السجال

T.test

Sig

Result

الخرائز الذخرضة

<8778

17116

يػجج

الخرائز السػجو نحػ القائج

97869

17111

يػجج

الخرائز السػجو نحػ السياـ

77191

17111

يػجج

الخرائز السػجو نحػ العسمضات

;67;7

17111

يػجج

خرائز القضادة الخادمة

87977

17116

يػجج

 الفخوؽ بضغ الستػسصات دالة إحرائضا عشج مدتػػ داللةα≤0.05
 القضسة الججولضة عشج مدتػػ داللة α≤0.05تداوؼ 67<9
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لمتحقق مغ ىحه الشطخية تع استخجاـ اختبار  Independent Samples T-Testمغ الشتائج
السػضحة في ججوؿ رقع ( )2678تبضغ أف قضسة احتسالضة ( )Sigالسقابمة الختبار ( )Tلمعضشات السدتقمة لكل
مغ اإلبعاد ذات الرمة بخرائز القضادة الخادمة في السدتذفضات الحكػمضة بقصاع غدة أقل

مغ مدتػػ داللة ( )1718وقضسة  tالسحدػبة لجسضع مجاالت الجراسة أكبخ مغ قضسة  tالججولضة والتي

تداوؼ ( )67<9مسا يجؿ عمى وجػد فخوؽ ذات اللة إحرائضة بضغ متػسصات استجابات السبحػثضغ حػؿ
خرائز القضادة الخادمة تعدػ لستغضخ الحالة االجتساعضة7

وقج اختمفت ىحه الشتيجة مع دراسة غالى ( ،)2168ودراسة  )2167( Hanالتي أضيخت عجـ وجػد

فخوؽ ذات داللة إحرائضة تعدػ لستغضخ الحالة االجتساعضة

 -7بالشدبة لستغيخ سشػات الخجمة:

ججول رقع ( :)22.5نتائج اختبار " Tلعيشتيغ "وفقا لستغيخ سشػات الخجمة"
السجال

T.test

Sig

Result

الخرائز الذخرضة

17:9:

17867

اليػجج

الخرائز السػجو نحػ القائج

17;26

177;2

ال يػجج

الخرائز السػجو نحػ السياـ

67:1:

17698

ال يػجج

الخرائز السػجو نحػ العسمضات

17:69

17876

ال يػجج

خرائز القضادة الخادمة

671<7

17862

ال يػجج

 الفخوؽ بضغ الستػسصات دالة إحرائضا عشج مدتػػ داللةα≤0.05
 القضسة الججولضة عشج مدتػػ داللة α≤0.05تداوؼ 67<9

لمتحقق مغ ىحه الشطخية تع استخجاـ اختبار  Independent Samples T-Testمغ الشتائج

السػضحة في ججوؿ رقع ( )2278تبضغ أف قضسة احتسالضة ( )Sigالسقابمة الختبار ( )Tلمعضشات السدتقمة لكل

مغ اإلبعاد ذات الرمة بخرائز القضادة الخادمة في السدتذفضات الحكػمضة بقصاع غدة أكبخ مغ مدتػػ

داللة ( )1718وقضسة  tالسحدػبة لجسضع مجاالت الجراسة أقل مغ قضسة  tالججولضة والتي تداوؼ ( )67<9مسا

يجؿ عمى عجـ وجػد فخوؽ ذات اللة إحرائضة بضغ متػسصات استجابات السبحػثضغ حػؿ خرائز القضادة

الخادمة تعدػ لستغضخ سشػات الخجمة7

بضشسا اتفقت ىحه الشتضجة مع دراسة شخاب ( )216:ودراسة عبج الفتاح وأبػسضف ( ،)2169غالى

( )2168وجػد فخوؽ ذات داللة إحرائضة بضغ متػسصات السبحػثضغ حػؿ "خرائز القضادة الخادمة" تعدػ
لستغضخ سشػات الخجمة ،وذلظ لسا ليا أثخ ميع عمى سمػؾ السسخض ونفدضتو بسا يحدغ مغ أداءه ويجعمو
يدتثسخ شاقت في العسل لتحقضق أىجافو وأىجاؼ السدتذفى7
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واختمفت ىحه الشتضجة مع دراسة عػدة ( )2169عجـ وجػد فخوؽ ذات داللة إحرائضة بضغ متػسصات

السبحػثضغ حػؿ خرائز القضادة الخادمة تعدػ لستغضخ سشػات الخجمة7

 -8بالشدبة لستغيخ السؤىل العمسي:

ججول رقع ( :)23.5نتائج اختبار " Tلعيشتيغ "وفق ا لستغيخ السؤىل العمسي"
السجال

T.test

Sig

Result

الخرائز الذخرضة

<676:

;1766

ال يػجج

الخرائز السػجو نحػ القائج

67;:2

17161

يػجج

الخرائز السػجو نحػ السياـ

27766

1719:

ال يػجج

الخرائز السػجو نحػ العسمضات

77688

17118

يػجج

خرائز القضادة الخادمة

6718:

<1712

يػجج

 الفخوؽ بضغ الستػسصات دالة إحرائضا عشج مدتػػ داللةα≤0.05
 القضسة الججولضة عشج مدتػػ داللة α≤0.05تداوؼ 67<9

لمتحقق مغ ىحه الشطخية تع استخجاـ اختبار  Independent Samples T-Testمغ الشتائج

السػضحة في ججوؿ رقع ( )2678تبضغ أف قضسة احتسالضة ( )Sigالسقابمة الختبار ( )Tلمعضشات السدتقمة لكل

مغ اإلبعاد ذات الرمة بخرائز القضادة الخادمة في السدتذفضات الحكػمضة بقصاع غدة أقل مغ مدتػػ

داللة ( )1718وقضسة  tالسحدػبة لجسضع مجاالت الجراسة أكبخ مغ قضسة  tالججولضة والتي تداوؼ ( )67<9مسا

يجؿ عمى وجػد فخوؽ ذات اللة إحرائضة بضغ متػسصات استجابات السبحػثضغ حػؿ خرائز القضادة الخادمة
تعدػ لستغضخ السؤىل العمسي 7حضث يػجج فخوؽ بضغ (بكالػريػس) و(ماجدتضخ ،دكتػراه) وكانت الفخوؽ لرالح
(بكالػريػس) ،فضسا يتعمق بالبعج الثاني "الخرائز السػجو نحػ القائج" حضث كانت الفخوؽ بضغ (الجبمػـ

والجكتػراه) لرالح (الجبمػـ) ،وبضغ (البكالػريػس والجكتػراه) لرالح البكالػريػس ،وبضغ الساجدتضخ والجكتػراه

لرالح الساجدتضخ ،اما البعج الخابع "الخرائز السػجو نحػ العسمضات" وكانت الفخوؽ بضغ (الجبمػـ والجكتػراه)
لرالح (الجبمػـ) ،وبضغ (البكالػريػس والجكتػراه) لرالح البكالػريػس ،وبضغ الساجدتضخ والجكتػراه لرالح
الساجدتضخ7

وقج اختمفت ىحه الشتضجة مع دراسة شخاب ( ،)216:ودراسة معذخ ( )2167التي أضيخت عجـ وجػد

فخوؽ ذات داللة إحرائضة تعدػ لستغضخ السؤىل العمسي7

بضشسا اتفقت ىحه الشتضجة مع دراسة عػدة ( )2169ودراسة عبج الفتاح وأبػسضف ( ،)2169ودراسة

عػدة ( )2169وجػد فخوؽ ذات داللة إحرائضة بضغ متػسصات السبحػثضغ حػؿ "خرائز القضادة الخادمة"

تعدػ لستغضخ السؤىل العمسي7
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الفخضية الخئيدة الدادسة:

تشز الفخضية الخئيدة الدادسة عمى "يػجج فخوق ذات داللة إحرائية عشج مدتػى داللة

( )α≤0.05في متػسصات استجابة السبحػثيغ حػل الثقة بالقائج تعدى لمبيانات الذخرية (الجشذ،
العسخ ،الحالة االجتساعية ،سشػات الخجمة ،السؤىل العمسي) مغ وجية نطخ ىيئة التسخيس في

السدتذفيات الحكػمية بقصاع غدة".
 -1بالشدبة لستغيخ الجشذ

ججول رقع ( :)24.5نتائج اختبار " Tلعيشتيغ "وفقا لستغيخ الجشذ"
السجال

T.test

Sig

Result

الثقة بالقائج

-272:8

17127

يػجج

 الفخوؽ بضغ الستػسصات دالة إحرائضا عشج مدتػػ داللةα≤0.05
 القضسة الججولضة عشج مدتػػ داللة α≤0.05تداوؼ 67<9

لمتحقق مغ ىحه الشطخية تع استخجاـ اختبار  Independent Samples T-Testمغ الشتائج

السػضحة في ججوؿ رقع ( )2778تبضغ أف قضسة احتسالضة ( )Sigالسقابمة الختبار ( )Tلمعضشات السدتقمة لكل
مغ اإلبعاد ذات الرمة بالثقة بالقائج في السدتذفضات الحكػمضة بقصاع غدة أقل

مغ مدتػػ داللة ( )1718وقضسة  tالسحدػبة لجسضع مجاالت الجراسة أكبخ مغ قضسة  tالججولضة والتي

تداوؼ ( )67<9مسا يجؿ عمى وجػد فخوؽ ذات اللة إحرائضة بضغ متػسصات استجابات السبحػثضغ حػؿ

الثقة بالقائج تعدػ لستغضخ الجشذ7

ويفدخ الباحث ىحه الشتضجة عمى وجػد فخوؽ ذات اللة إحرائضة بضغ متػسصات استجابات السبحػثضغ

حػؿ الثقة بالقائج ألىسضة الثقة الخؤساء في مجاؿ الرحي ألنو ال يتحسل األخصاء

وقج اختمفت ىحه الشتيجة مع دراسة بشات ( ،)2169ودراسة بخىػـ ( )216:التي أضيخت عجـ وجػد

فخوؽ ذات داللة إحرائضة تعدػ لستغضخ الجشذ7

ويفدخ الباحث ىحا االختبلؼ نتضجة اختبلؼ شبضعة العاممضغ وأيزاً شبضعة العسل واختبلفات الثقافات

حػؿ أىسضة الثقة بالقائج مغ مجتسع آلخخ7
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 -2بالشدبة لستغيخ العسخ:
ججول رقع ( :)25.5نتائج اختبار " Tلعيشتيغ "وفق ا لستغيخ العسخ"
السجال

T.test

Sig

Result

الثقة بالقائج

1766

17;12

ال يػجج

 الفخوؽ بضغ الستػسصات دالة إحرائضا عشج مدتػػ داللةα≤0.05
 القضسة الججولضة عشج مدتػػ داللة α≤0.05تداوؼ 67<9

لمتحقق مغ ىحه الشطخية تع استخجاـ اختبار  Independent Samples T-Testمغ الشتائج

السػضحة في ججوؿ رقع ( )2878تبضغ أف قضسة احتسالضة ( )Sigالسقابمة الختبار ( )Tلمعضشات السدتقمة لكل
مغ اإلبعاد ذات الرمة بالثقة بالقائج في السدتذفضات الحكػمضة بقصاع غدة أكبخ7

مغ مدتػػ داللة ( )1718وقضسة  tالسحدػبة لجسضع مجاالت الجراسة أقل مغ قضسة  tالججولضة والتي

تداوؼ ( )67<9مسا يجؿ عجـ وجػد فخوؽ ذات اللة إحرائضة بضغ متػسصات استجابات السبحػثضغ حػؿ الثقة
بالقائج تعدػ لستغضخ العسخ7

وقج اختمفت ىحه الشتيجة مع دراسة السخشج ( ،)2167التي أضيخت وجػد فخوؽ ذات داللة إحرائضة

تعدػ لستغضخ العسخ7

 -6بالشدبة لستغيخ الحالة االجتساعية:
ججول رقع ( :)26.5نتائج اختبار " Tلعيشتيغ "وفقا لستغيخ الحالة االجتساعية"
السجال

T.test

Sig

Result

الثقة بالقائج

67267

17126

يػجج

 الفخوؽ بضغ الستػسصات دالة إحرائضا عشج مدتػػ داللةα≤0.05
 القضسة الججولضة عشج مدتػػ داللة α≤0.05تداوؼ 67<9

لمتحقق مغ ىحه الشطخية تع استخجاـ اختبار  Independent Samples T-Testمغ الشتائج
السػضحة في ججوؿ رقع ( )2978تبضغ أف قضسة احتسالضة ( )Sigالسقابمة الختبار ( )Tلمعضشات السدتقمة لكل
مغ اإلبعاد ذات الرمة بالثقة بالقائج في السدتذفضات الحكػمضة بقصاع غدة أقل7

مغ مدتػػ داللة ( )1718وقضسة  tالسحدػبة لجسضع مجاالت الجراسة أكبخ مغ قضسة  tالججولضة والتي

تداوؼ ( )67<9مسا يجؿ وجػد فخوؽ ذات اللة إحرائضة بضغ متػسصات استجابات السبحػثضغ حػؿ الثقة
بالقائج تعدػ لستغضخ الحالة االجتساعضة7
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 -7بالشدبة لستغيخ سشػات الخجمة:
ججول رقع ( :)27.5نتائج اختبار " Tلعيشتيغ "وفق ا لستغيخ سشػات الخجمة"
السجال

T.test

Sig

Result

الثقة بالقائج

67677

17666

ال يػجج

 الفخوؽ بضغ الستػسصات دالة إحرائضا عشج مدتػػ داللةα≤0.05
 القضسة الججولضة عشج مدتػػ داللة α≤0.05تداوؼ 67<9

لمتحقق مغ ىحه الشطخية تع استخجاـ اختبار  Independent Samples T-Testمغ الشتائج

السػضحة في ججوؿ رقع ( )2:78تبضغ أف قضسة احتسالضة ( )Sigالسقابمة الختبار ( )Tلمعضشات السدتقمة لكل
مغ اإلبعاد ذات الرمة بالثقة بالقائج في السدتذفضات الحكػمضة بقصاع غدة أكبخ

مغ مدتػػ داللة ( )1718وقضسة  tالسحدػبة لجسضع مجاالت الجراسة أقل مغ قضسة  tالججولضة والتي

تداوؼ ( )67<9مسا يجؿ عجـ وجػد فخوؽ ذات اللة إحرائضة بضغ متػسصات استجابات السبحػثضغ حػؿ الثقة
بالقائج تعدػ لستغضخ سشػات الخجمة7

وقج اتفقت ىحه الشتيجة مع دراسة بشات ( ،)2169ودراسة بخىػـ ( )216:التي أضيخت عجـ وجػد

فخوؽ ذات داللة إحرائضة تعدػ لستغضخ سشػات الخجمة7
 -8بالشدبة لستغيخ السؤىل العمسي:

ججول رقع ( :)28.5نتائج اختبار " Tلعيشتيغ "وفقا لستغيخ السؤىل العمسي"
السجال

T.test

Sig

Result

الثقة بالقائج

172;8

17;69

ال يػجج

 الفخوؽ بضغ الستػسصات دالة إحرائضا عشج مدتػػ داللةα≤0.05
 القضسة الججولضة عشج مدتػػ داللة α≤0.05تداوؼ 67<9

لمتحقق مغ ىحه الشطخية تع استخجاـ اختبار  Independent Samples T-Testمغ الشتائج
السػضحة في ججوؿ رقع ( )2;78تبضغ أف قضسة احتسالضة ( )Sigالسقابمة الختبار ( )Tلمعضشات السدتقمة لكل
مغ اإلبعاد ذات الرمة بالثقة بالقائج في السدتذفضات الحكػمضة بقصاع غدة أكبخ

مغ مدتػػ داللة ( )1718وقضسة  tالسحدػبة لجسضع مجاالت الجراسة أقل مغ قضسة  tالججولضة والتي

تداوؼ ( )67<9مسا يجؿ عجـ وجػد فخوؽ ذات اللة إحرائضة بضغ متػسصات استجابات السبحػثضغ حػؿ الثقة
بالقائج تعدػ لستغضخ السؤىل العمسي7

وقج اتفقت ىحه الشتيجة مع دراسة بشات ( ،)2169ودراسة بخىػـ ( )216:التي أضيخت عجـ وجػد

فخوؽ ذات داللة إحرائضة تعدػ لستغضخ السؤىل العمسي7
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الفخضية الخئيدة الدابعة:
تشز الفخضية الخئيدة الدابعة عمى " يػجج فخوق ذات داللة إحرائية عشج مدتػى داللة

( )α≤0.05في متػسصات استجابة السبحػثيغ حػل سمػكيات السػاششة التشطيسية تعدى لمبيانات
الذخرية (الجشذ ،العسخ ،الحالة االجتساعية ،سشػات الخجمة ،السؤىل العمسي) مغ وجية نطخ ىيئة

التسخيس في السدتذفيات الحكػمية بقصاع غدة".
 -1بالشدبة لستغيخ الجشذ:

ججول رقع ( :)29.5نتائج اختبار " Tلعيشتيغ "وفقا لستغيخ الجشذ"
السجال

T.test

Sig

Result

سمػكضات السػاششة التشطضسضة

;-67::

171:9

ال يػجج

 الفخوؽ بضغ الستػسصات دالة إحرائضا عشج مدتػػ داللةα≤0.05
 القضسة الججولضة عشج مدتػػ داللة α≤0.05تداوؼ 67<9

لمتحقق مغ ىحه الشطخية تع استخجاـ اختبار  Independent Samples T-Testمغ الشتائج
السػضحة في ججوؿ رقع ( )2<78تبضغ أف قضسة احتسالضة ( )Sigالسقابمة الختبار ( )Tلمعضشات السدتقمة لكل

مغ اإلبعاد ذات الرمة بسسارسة سمػكضات السػاششة التشطضسضة في السدتذفضات الحكػمضة بقصاع غدة أكبخ مغ

مدتػػ داللة ( )1718وقضسة  tالسحدػبة لجسضع مجاالت الجراسة أقل مغ قضسة  tالججولضة والتي تداوؼ

( )67<9مسا يجؿ عجـ وجػد فخوؽ ذات اللة إحرائضة بضغ متػسصات استجابات السبحػثضغ حػؿ مسارسة
سمػؾ السػاششة التشطضسضة تعدػ لستغضخ الجشذ

وقج اختمفت ىحه الشتيجة مع دراسة الذػا ( )2168التي أضيخت وجػد فخوؽ ذات داللة إحرائضة

تعدػ لستغضخ الجشذ7

وقج اتفقت ىحه الشتيجة مع دراسة السرخؼ ( )2168التي أضيخت عجـ وجػد فخوؽ ذات داللة

إحرائضة تعدػ لستغضخ الجشذ7
 -2بالشدبة لستغيخ العسخ:

ججول رقع ( :)30.5نتائج اختبار " Tلعيشتيغ "وفق ا لستغيخ الجشذ"
السجال

T.test

Sig

Result

سمػكضات السػاششة التشطضسضة

176<9

<;;17

ال يػجج

 الفخوؽ بضغ الستػسصات دالة إحرائضا عشج مدتػػ داللةα≤0.05
 القضسة الججولضة عشج مدتػػ داللة α≤0.05تداوؼ 67<9
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لمتحقق مغ ىحه الشطخية تع استخجاـ اختبار  Independent Samples T-Testمغ الشتائج
السػضحة في ججوؿ رقع ( )6178تبضغ أف قضسة احتسالضة ( )Sigالسقابمة الختبار ( )Tلمعضشات السدتقمة لكل

مغ اإلبعاد ذات الرمة بسسارسة سمػكضات السػاششة التشطضسضة في السدتذفضات الحكػمضة بقصاع غدة أكبخ مغ

مدتػػ داللة ( )1718وقضسة  tالسحدػبة لجسضع مجاالت الجراسة أقل مغ قضسة  tالججولضة والتي تداوؼ

( )67<9مسا يجؿ عجـ وجػد فخوؽ ذات اللة إحرائضة بضغ متػسصات استجابات السبحػثضغ حػؿ مسارسة
سمػؾ السػاششة التشطضسضة تعدػ لستغضخ العسخ7

وقج اتفقت ىحه الشتيجة مع دراسة الذػا ( )2168التي أضيخت عجـ وجػد فخوؽ ذات داللة إحرائضة

تعدػ لستغضخ العسخ7

وقج اختمفت ىحه الشتيجة مع دراسة السرخؼ ( )2168التي أضيخت وجػد فخوؽ ذات داللة إحرائضة

تعدػ لستغضخ العسخ7

 -6بالشدبة لستغيخ الحالة االجتساعية:
ججول رقع ( :)31.5نتائج اختبار " Tلعيشتيغ "وفقا لستغيخ الحالة االجتساعية"
السجال

T.test

Sig

Result

سمػكضات السػاششة التشطضسضة

277662

17111

يػجج

 الفخوؽ بضغ الستػسصات دالة إحرائضا عشج مدتػػ داللةα≤0.05
 القضسة الججولضة عشج مدتػػ داللة α≤0.05تداوؼ 67<9

لمتحقق مغ ىحه الشطخية تع استخجاـ اختبار  Independent Samples T-Testمغ الشتائج
السػضحة في ججوؿ رقع ( )6678تبضغ أف قضسة احتسالضة ( )Sigالسقابمة الختبار ( )Tلمعضشات السدتقمة لكل

مغ اإلبعاد ذات الرمة بسسارسة سمػكضات السػاششة التشطضسضة في السدتذفضات الحكػمضة بقصاع غدة أقل مغ

مدتػػ داللة ( )1718وقضسة  tالسحدػبة لجسضع مجاالت الجراسة أكبخ مغ قضسة  tالججولضة والتي تداوؼ

( )67<9مسا يجؿ وجػد فخوؽ ذات اللة إحرائضة بضغ متػسصات استجابات السبحػثضغ حػؿ مسارسة سمػؾ
السػاششة التشطضسضة تعدػ لستغضخ الحالة االجتساعضة7

وقج اختمفت ىحه الشتيجة مع دراسة السرخؼ ( )2168التي أضيخت عجـ وجػد فخوؽ ذات داللة

إحرائضة تعدػ لستغضخ الحالة االجتساعضة7
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 -7بالشدبة لستغيخ سشػات الخجمة:
ججول رقع ( :)32.5نتائج اختبار " Tلعيشتيغ "وفق ا لستغيخ سشػات الخجمة"

السجال

T.test

Sig

Result

سمػكضات السػاششة التشطضسضة

67787

1722:

ال يػجج

 الفخوؽ بضغ الستػسصات دالة إحرائضا عشج مدتػػ داللةα≤0.05
 القضسة الججولضة عشج مدتػػ داللة α≤0.05تداوؼ 67<9

لمتحقق مغ ىحه الشطخية تع استخجاـ اختبار  Independent Samples T-Testمغ الشتائج

السػضحة في ججوؿ رقع ( )6278تبضغ أف قضسة احتسالضة ( )Sigالسقابمة الختبار ( )Tلمعضشات السدتقمة لكل

مغ اإلبعاد ذات الرمة بسسارسة سمػكضات السػاششة التشطضسضة في السدتذفضات الحكػمضة بقصاع غدة أكبخ مغ

مدتػػ داللة ( )1718وقضسة  tالسحدػبة لجسضع مجاالت الجراسة أقل مغ قضسة  tالججولضة والتي تداوؼ

( )67<9مسا يجؿ عجـ وجػد فخوؽ ذات اللة إحرائضة بضغ متػسصات استجابات السبحػثضغ حػؿ مسارسة
سمػؾ السػاششة التشطضسضة تعدػ لستغضخ سشػات الخجمة7

وقج اختمفت ىحه الشتيجة مع دراسة الذػا ( )2168التي أضيخت وجػد فخوؽ ذات داللة إحرائضة

تعدػ لستغضخ سشػات الخجمة7

وقج اتفقت ىحه الشتيجة مع دراسة السرخؼ ( )2168التي أضيخت عجـ وجػد فخوؽ ذات داللة

إحرائضة تعدػ لستغضخ سشػات الخجمة7
 -5بالشدبة لستغيخ السؤىل العمسي:

ججول رقع ( :)33.5نتائج اختبار " Tلعيشتيغ "وفق ا لستغيخ السؤىل العمسي"

السجال

T.test

Sig

Result

سمػكضات السػاششة التشطضسضة

87786

17116

يػجج

 الفخوؽ بضغ الستػسصات دالة إحرائضا عشج مدتػػ داللةα≤0.05
 القضسة الججولضة عشج مدتػػ داللة α≤0.05تداوؼ 67<9

لمتحقق مغ ىحه الشطخية تع استخجاـ اختبار  Independent Samples T-Testمغ الشتائج

السػضحة في ججوؿ رقع ( )6678تبضغ أف قضسة احتسالضة ( )Sigالسقابمة الختبار ( )Tلمعضشات السدتقمة لكل

مغ اإلبعاد ذات الرمة بسسارسة سمػكضات السػاششة التشطضسضة في السدتذفضات الحكػمضة بقصاع غدة أقل مغ

مدتػػ داللة ( )1718وقضسة  tالسحدػبة لجسضع مجاالت الجراسة أكبخ مغ قضسة  tالججولضة والتي تداوؼ

( )67<9مسا يجؿ عمى وجػد فخوؽ ذات اللة إحرائضة بضغ متػسصات استجابات السبحػثضغ حػؿ مسارسة
سمػؾ السػاششة التشطضسضة تعدػ لستغضخ السؤىل العمسي7

وقج اختمفت ىحه الشتيجة مع دراسة الذػا ( ،)2168دراسة السرخؼ ( )2168التي أضيخت عجـ

وجػد فخوؽ ذات داللة إحرائضة تعدػ لستغضخ السؤىل العمسي7
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الفرل الدادس
الشتائج والتػصيات
مقجمة.
أوالا :نتائج الجراسة.
ثاني ا :أىجاف الجراسة وأساليب اإلحرائية.
ثالثا :تػصيات الجراسة.
رابعا :خصة عسل لتشفيح ىحه التػصيات.
خامد ا :الجراسات السدتقبمية.
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السقجمة=
ييجؼ ىحا الفرل لعخض نتائج وتػصضات الجراسة التي تع التػصل إلضيا بعج عسمضة التحمضل

أإلحرائي عمى أداة الجراسة السدتخجمة في البحث ،وأيزاً تع اقتخاح العجيج مغ التػصضات التي ارتأػ
الباحث أنيا ذات أىسضة وتعسل عمى تعديد سمػكضات السػاششة التشطضسضة في السدتذفضات الحكػمضة بقصاع

غدة7

أوالا :نتائج الجراسة:
-1نتائج تحميل السحػر األول (خرائز القيادة الخادمة)

أ-أشارت نتائج الجراسة أف ىشاؾ مػافقة بجرجة مختفعة مغ أفخاد العضشة حػؿ خرائز القضادة الخادمة وبػزف
ندبي  %:677ويخػ الباحث أف ذلظ يعكذ أراء السبحػثضغ في خرائز التي يتحمى بيا القائج في

السدتذفضات حكػمضة محل الجراسة7

ب -أشارت نتائج الجراسة أف ىشاؾ مػافقة بجرجة مختفعة مغ أفخاد العضشة حػؿ الخرائز الذخرضة التي
يستمكيا القائج الخادـ وبػزف ندبي  %:67:ويخػ الباحث أف الخرائز الذخرضة ىي أىع الخرائز التي
يجب أف يستمكيا القائج ألنيا ىي التي تخمق القػة في نفذ القائج لتجعمو قاد اًر عمى التغمب السذاكل التي

تػاجيو وتجعمو قاد اًر عمى خجمة السخؤوسضغ7

ت -أشارت نتائج الجراسة أف ىشاؾ مػافقة بجرجة مختفعة مغ أفخاد العضشة حػؿ الخرائز السػاجو نحػ

اآلخخيغ وبػزف ندبي < %:17ويخػ الباحث أنو ىحه الخرائز ىي التي تؤثخ في السخؤوسضغ وتبضغ
الخرائز الكضفضة التي يتعامل بيا القائج مع اآلخخيغ7

ث -أشارت نتائج الجراسة أف ىشاؾ مػافقة بجرجة مختفعة مغ أفخاد العضشة حػؿ الخرائز السػجو نحػ السياـ

وبػزف ندبي  %:177ويخػ الباحث أف ىحه الخرائز ىي التي تيتع بفاعمضة القضادة داخل السدتذفضات

والتخكضد عمى السياـ التي يزصمع بيا القائج الخادـ7

ج -أشارت نتائج الجراسة أف ىشاؾ مػافقة بجرجة مختفعة مغ أفخاد العضشة حػؿ الخرائز السػجو نحػ

العسمضات وبػزف ندبي  %9<7:ويخػ الباحث أف ىحه الخرائز يجب أف يتحمى بيا القائج ألف ىحه
الخرائز تداعجه عمى تشفضح العسمضات في السدتذفضات وأيزاً لديادة كفاءة السدتذفى7
 -2نتائج تحميل السحػر الثاني (الثقة بالقائج):
أشارت نتائج الجراسة أف ىشاؾ مػافقة بجرجة مختفعة مغ أفخاد العضشة حػؿ العاممضغ في السدتذفضات

الحكػمضة بقصاع غدة وبػزف ندبي  %:877ويخػ الباحث أف ىحه الثقة ناتجو عغ العسل الحؼ يقػـ بو القائج
في السدتذفضات إلعصاء التعمضسات التي تداعج السخؤوسضغ عمى القضاـ بأعساليع عمى أكسل وجو وتقجيع أفزل

الخجمات لمسخضى7
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-6نتائج تحميل السحػر الثالث (سمػكيات السػاششة التشطيسية):
أشارت نتائج الجراسة أف ىشاؾ مػافقة بجرجة مختفعة مغ أفخاد العضشة حػؿ مسارسة السسخضضغ

لدمػكضات السػاششة التشطضسضة وبػزف ندبي < %:97ويخػ الباحث أف يعكذ رأؼ السبحػثضغ في مدتػػ
سمػكضات السػاششة التشطضسضة في السدتذفضات محل الجراسة7
-الشتائج الستعمقة بفخضيات الجراسة:

-1الشتائج الخاصة بالعالقة بيغ خرائز القيادة الخادمة والثقة بالقائج وسمػكيات السػاششة التشطيسية:

أ-أضيخت نتائج الجراسة وجػد تأثضخ مباش اُخ ( )17;62بضغ أبعاد خرائز القضادة الخادمة (الخرائز

الذخرضة – الخرائز السػجو نحػ اآلخخيغ – الخرائز السػجو نحػ السياـ – الخرائز السػجو نحػ

العسمضات) والثقة بالقائج بحضث أف ارتفاع درجة مسارسة خرائز القضادة الخادمة يؤدؼ إلى ارتفاع الثقة
بالقائج7

ب -أضيخت نتائج الجراسة عجـ وجػد تأثضخ مباش اُخ ( )-17197بضغ الثقة بالقائج وسمػكضات السػاششة
التشطضسضة7

ت -أضيخت نتائج الجراسة وجػد تأثضخ مباش اُخ ( )177:6بضغ أبعاد خرائز القضادة الخادمة (الخرائز
الذخرضة – الخرائز السػجو نحػ اآلخخيغ – الخرائز السػجو نحػ السياـ – الخرائز السػجو نحػ
العسمضات) وسمػكضات السػاششة التشطضسضة بحضث أف ارتفاع مدتػػ خرائز القضادة الخادمة يؤدؼ إلى ارتفاع

في مدتػػ سمػكضات السػاششة التشطضسضة7

ث -أضيخت نتائج الجراسة عجـ وجػد تأثضخ مباش اُخ (; )176:بضغ أبعاد خرائز القضادة الخادمة
(الخرائز الذخرضة – الخرائز السػجو نحػ اآلخخيغ – الخرائز السػجو نحػ السياـ – الخرائز

السػجو نحػ العسمضات) والثقة بالقائج وسمػكضات السػاششة التشطضسضة7
-2الشتائج الخاصة بالفخوق بيغ متػسصات تقجيخات العيشة حػل محاور الجراسة:
أ -أضيخت نتائج الجراسة عجـ وجػد فخوؽ ذات داللة إحرائضة في متػسصات استجابات السبحػثضغ حػؿ
خرائز القضادة الخادمة تعدػ لستغضخ الجشذ ،والعسخ ،وسشػات الخبخة ووجػد فخوؽ ذات داللة إحرائضة
تعدؼ لستغضخ الحالة االجتساعضة والسؤىل العمسي.

ب -أضيخت نتائج الجراسة عجـ وجػد فخوؽ ذات داللة إحرائضة في متػسصات استجابات السبحػثضغ حػؿ

الثقة بالقائج تعدػ لستغضخ العسخ ،وسشػات الخبخة ،والسؤىل العمسي ووجػد فخوؽ ذات داللة إحرائضة تعدؼ

لستغضخ الجشذ ،والحالة االجتساعضة7

ت -أضيخت نتائج الجراسة عجـ وجػد فخوؽ ذات داللة إحرائضة في متػسصات استجابات السبحػثضغ حػؿ

سمػكضات السػاششة التشطضسضة تعدػ لستغضخ الجشذ ،والعسخ ،وسشػات الخبخة ووجػد فخوؽ ذات داللة إحرائضة
تعدؼ لستغضخ الحالة االجتساعضة ،والسؤىل العمسي.
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ثاني ا :أىجاف الجراسة وأساليب تحقيقيا:

ججول رقع ( )1.6أىجاف الجراسة وأساليب تحقيقيا
السزسػن

اليجف
-6

الشتيجة

كيفية تحقيق اليجف

التعخؼ عمى العبلقة بضغ أبعاد خرائز القضادة الخادمة (الخرائز الذخرضة نتائج اختبار الفخضضة تع تحقضقو
– الخرائز السػجو نحػ اآلخخيغ – الخرائز السػجو نحػ السياـ – األولى
الخرائز السػجو نحػ العسمضات) والثقة بالقائج في السدتذفضات الحكػمضة
بقصاع غدة7

-2

التعخؼ عمى العبلقة بضغ الثقة بالقائج وسمػكضات السػاششة التشطضسضة في نتائج اختبار الفخضضة تع تحقضقو

-6

التعخؼ عمى العبلقة بضغ أبعاد خرائز القضادة الخادمة (الخرائز الذخرضة نتائج اختبار الفخضضة تع تحقضقو

الثانضة

السدتذفضات الحكػمضة بقصاع غدة7

– الخرائز السػجو نحػ اآلخخيغ – الخرائز السػجو نحػ السياـ – الثالثة
الخرائز السػجو نحػ العسمضات) وسمػكضات السػاششة التشطضسضة في
السدتذفضات الحكػمضة بقصاع غدة7
-7

التعخؼ عمى العبلقة بضغ أبعاد خرائز القضادة الخادمة (الخرائز الذخرضة نتائج اختبار الفخضضة تع تحقضقو
– الخرائز السػجو نحػ اآلخخيغ – الخرائز السػجو نحػ السياـ – الخابعة
الخرائز السػجو نحػ العسمضات) وسمػكضات السػاششة التشطضسضة بتػسصيا الثقة
بالقائج في السدتذفضات الحكػمضة بقصاع غدة7
تع تحقضقو

-8

التعخؼ عمى مفيػـ خرائز القضادة الخادمة وسمػكضات السػاششة التشطضسضة

-9

التعخؼ عمى الفخوؽ في استجابات أفخاد عضشة الجراسة تجاه خرائز القضادة نتائج اختبار الفخضضة تع تحقضقو

والثقة بالقائج كأحج السفاىضع الحجيثة في عالع إدارة األعساؿ7

الخادمة وسمػكضات السػاششة التشطضسضة في السدتذفضات الحكػمضة بقصاع غدة الخامدة
تعباً لمستغضخات الجيسغخافضة

والدادسة

والدابعة

ثالث ا :تػصيات الجراسة:

تػصيات حدب نتائج تحميل السحػر األول (خرائز القيادة الخادمة):

-6العسل عمى تصػيخ بخامج تجريبضة وورشات عسل لكل مغ السجيخوف في السدتذفضات والسسخضضغ وذلظ مغ
أجل تصػيخ أدائيع ومياراتيع القضادية وتشسضة معارفيع حػؿ القضادة الخادمة وخرائريا7

-2العسل عمى أعتاء الثقة مغ قبل الخؤساء لمسخؤوسضغ والربلحضات البلزمة إلتساـ العسل واتخاذ الق اخرات
داخل السدتذفى7

-6العسل عمى دعع اآلخخيغ عشج حجوث اإلخصاء ومداعجتيع في التغمب عمى ىحه األخصاء وتجشبيا7

-7العسل عمى مذاركة السخؤوسضغ واالستساع ليع في وضع األفكار والخصط التذغضمضة لمسدتػيات اإلدارية7

-8العسل عمى تقجيع الخؤساء التزحضة بالسشاصب والسخاكد اإلدارية لآلخخيغ إلتساـ العسل في سبضل الشجاح
الجساعي7
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تػصيات حدب نتائج تحميل السحػر الثاني (الثقة بالقائج):
-6العسل عمى تسكضغ لجػ السخؤوسضغ مغ خبلؿ رفع ثقة السخؤوسضغ في قجرات رؤسائيع7
-2العسل عمى عقج دورات تجريبضة لتحدضغ العبلقة بضغ الخؤساء والسخؤوسضغ7

-6العسل عمى عقج دورات تجريبضة لتػعضة الخؤساء بأىسضة القضادة ودورىا في تعديد الثقة التشطضسضة
لمسسخضضغ7

-7العسل عمى تقػية العبلقة بضغ الخؤساء والسخؤوسضغ مغ خبلؿ االتراؿ الفاعل بضشيع في االتجاىضغ7
تػصيات حدب نتائج تحميل السحػر الثالث (سمػكيات السػاششة التشطيسية):

-6العسل عمى التشسضة والتصػيخ السدتسخ لسفيػـ سمػكضات السػاششة التشطضسضة لجػ السسخضضغ مغ خبلؿ
تشسضة العبلقات االجتساعضة التي تخبط السػضفضغ ببعزيع البعس7

-2العسل عمى ربط سمػؾ السػاششة التشطضسضة بالسكافآت والحػافد السادية والسعشػية بسا يطيخه السسخض مغ
سمػكضات تصػعضة وذلظ لجفع السسخضضغ بسديج مغ اإلداء واإلنجاز في العسل7

-6أعتبار العسل التصػعي ىػ أحج السعايضخ اليامة لغايات مشح الججارة والػصػؿ إلى السشاصب الػضضفضة
العمضا7

-7اإلىتساـ عشج ترسضع الػضائف بأف يتع ترسضع الػضائف بصخيقة تذعخ السسخض بأف عسمو ميع داخل
السدتذفى وخارجيا كسا ىػ ميع بالشدبة لو وىحا سضديج مغ سمػكضات السػاششة وتحقضق أىجاؼ السدتذفى7

رابعا :خصة عسل لتشفيح التػصيات

فضسا يمي يقتخح الباحث خصة عسل لتشفضح مجسل التػصضات الدابقة اإلشارة إلضيا مغ خبلؿ الججوؿ

رقع ( )279الحؼ يػضح تػصضة والجية السدئػلة عغ تشفضحىا وكحلظ اإلجخاءات الػاجب القضاـ بيا لتشفضحىا
واإلشار الدمشي لمتشفضح7

ججول رقع ( )2.6خصة عسل لتشفيح التػصيات
م
6

التػصية

السدؤول عغ التشفيح

تصػيخ بخامج تجريبضة وورشات عسل لكل مغ اإلدارة

السجيخوف في السدتذفضات والسسخضضغ

العمضا

السدتذفضات

العسل عمى إعصاء الثقة مغ قبل الخؤساء السدؤوؿ
2

اإلجخاءات السصمػبة

في ورشات عسل ودورات تجريبضة لكل
السجيخوف في السدتذفضات والسسخضضغ

اإلشار

الدمشي
شيخيغ

السباشخ الدساح لمسخؤوسضغ باتخاذ القخار

لمسخؤوسضغ والربلحضات البلزمة إلتساـ العسل لمسسخضضغ

وتفػيس بعس الربلحضات ليع

-

داخل السدتذفى
6

7

العسل عمى دعع اآلخخيغ حضغ يختبكػا األخصاء اإلدارة العمضا بالتشدضق مع تػعضة رؤساء األقداـ وتػجضو الجعع
ومداعجتيع في الغمب عمى ىحه األخصاء وتجشبيا مجراء األقداـ

لمسخؤوسضغ

العسل عمى تقجيع الخؤساء التزحضة بالسشاصب الخئضذ السباشخ

تخمي الخئضذ عغ السشرب اإلدارؼ

والسخاكد اإلدارية لآلخخيغ إلتساـ العسل في سبضل
الشجاح الجساعي
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لرالح السخؤوسضغ األكفاء

مغ وقت
آلخخ
-

التػصية

م

اإلجخاءات السصمػبة

السدؤول عغ التشفيح

اإلشار

الدمشي

عقج دورات تجريبضة لتػعضة الخؤساء بأىسضة القضادة اإلدارة العمضا بالتشدضق مع عقج دورات تجريبضة عغ القضادة أىسضتيا
8

ودورىا في تعديد الثقة التشطضسضة لمسسخضضغ

السػارد البذخية في و ازرة في السدتذفضات

شيخيغ

الرحة
العسل
9

عمى

تقػية

العبلقة

بضغ

الخؤساء اإلدارة العمضا بالتشدضق مع عقج دورات تجريبضو عغ االتراؿ

والسخؤوسضغ مغ خبلؿ االتراؿ الفاعل بضشيع ذو السػارد البذخية في و ازرة والتػاصل

االتجاىضغ

الرحة

شيخ

العسل عمى عقج دورات تجريبضة لتػعضة الخؤساء اإلدارة العمضا بالتشدضق مع عقج دورة تجريبضة عغ أىسضة القضادة
:

بأىسضة القضادة ودورىا في تعديد الثقة التشطضسضة

السػارد البذخية في و ازرة ودورىا في تعديد الثقة بالسشطسة

شيخ

الرحة
العسل عمى التشسضة والتصػيخ السدتسخ لسفيػـ اإلدارة العمضا بالتشدضق مع عقج دورات تجريبضة لتعديد مفيػـ
;

<

سمػكضات السػاششة التشطضسضة لجػ السسخضضغ

السػارد البذخية في و ازرة العسل التصػعي

الرحة

العسل عمى ربط سمػؾ السػاششة التشطضسضة اإلدارة العمضا

إعادة ترسضع ىضكل األجػر في

بالسكافآت والحػافد السادية والسعشػية

السدتذفضات وربط سمػؾ السػاششة

 6أسابضع

-

التشطضسضة بسكافآت مادية
اعتبار العسل التصػعي أحج السعايضخ اليامة اإلدارة العمضا
 61لغايات مشح الججارة والػصػؿ إلى السشاصب

اعتبار الدمػؾ التصػعي أحج البشػد
الخئضدة لمتخقضات والػصػؿ لمسشاصب

العمضا

الػضضفضة العمضا

-

االىتساـ عشج ترسضع الػضائف بأف يتع ترسضع اإلدارة العمضا بالتشدضق مع العسل عمى إعادة تقضضع الػضائف
 66الػضائف بصخيقة تذعخ السسخض بأف عسمو ميع السػارد البذخية في و ازرة (تحمضل العسل ،ومدتمدمات الػضضفة)
داخل السدتذفى

شيخيغ

الرحة

خامد ا :دراسات مدتقبمية:

-6تصبضق دراسة بعشػاف= "أثخ خرائز القضادة الخادمة عمى سمػكضات السػاششة التشطضسضة بتػسصيا الخضا
الػضضفي كستغضخ تابع في السدتذفضات الحكػمضة بقصاع غدة7

-2تصبضق دراسة بعشػاف= " العبلقة بضغ خرائز القضادة الخادمة وسمػكضات السػاششة التشطضسضة تصبضق في
البمجيات في محافطات قصاع غدة7

-6تصبضق دراسة بعشػاف= "أثخ خرائز القضادة الخادمة عمى الخضا الػضضفي دراسة مضجانضة عمى السجارس
الثانػية بقصاع غدة7

-7الثقة بالقائج كستغضخ معجؿ لقضاس أثخ خرائز القضادة الخادمة عمى سمػكضات السػاششة التشطضسضة في
السدتذفضات الحكػمضة بقصاع غدة7
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السخاجع

أوالا :السخاجع العخبية
ثاني ا :السخاجع األجشبية
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 القخآن الكخيع

أوالا :السخاجع العخبية:

 إبخاىضع ،عسخ" =)2166( ،درجة مسارسة مجيخي السجارس الثانػية الخاصة في محافطة عسان لمقيادة
األخالقية وعالقتيا بسدتػى الثقة التشطيسية الدائجة في مجارسيع مغ وجية نطخ السعمسيغ" ،رسالة
ماجدتضخ غضخ مشذػرة ،جامعة الذخؽ األوسط ،عساف7

 أبغ مشطػر =)6<:;( ،قامػس لدان العخب ،بضخوت7

 أبػ تائو ،بشجر" =)2162( ،أثخ العجالة التشطيسية عمى سمػك السػاششة التشطيسية في مخاكد الػ ازرات

الحكػمية في األردن" ،مجمة الجامعة اإلسبلمضة لمجارسات االقترادية واإلدارية ،السجمج  ،21العجد ،2

غدة7

 أبػ جاسخ ،صابخيغ" =)2161( ،أثخ إدراك العامميغ لمعجالة التشطيسية عمى أبعاد األداء الدياقية"،
دراسة تصبضقضة عمى مػضفي و ازرات الدمصة الػششضة الفمدصضشضة ،فمدصضغ7

 أبػ سسعاف ،دمحم ناصخُ " =)2015( ،محجدات العجالة التشطيسية وعالقتيا بدمػك السػاششة التشطيسية
مغ وجية نطخ الزباط في جياز الذخشة بقصاع غدة" ،رسالة ماجدتضخ الجامعة اإلسبلمضة ،غدة.
 أبػ شاوير ،شخيغ غانع" =)2166( ،محجدات الثقة التشطيسية وأثارىا دراسة تصبيقية عمى العالسيغ في
وكالة الغػث وتذغيل الالجئيغ" ،رسالة ماجدتضخ غضخ مشذػرة ،جامعة اإلسبلمضة ،غدة7

 إسساعضل ،دمحم وجاسع ،نبضل وصبخ ،رنا" =)2162( ،أثخ السشاخ التشطيسي في سمػك السػاششة"
التشطيسية– دراسة تحميمية ال ارء عيشة مغ أعزاء الييئة التجريدية في معيج اإلدارة /الخصافة ،مجمة

كمضة بغجاد لمعمػـ االقترادية الجامعضة ،السجمج  ،61العخاؽ7

 أمضخة ،حػاس" =)2116( ،أثخ االلتدام التشطيسي والقة باإلدارة عمى العالقة بيغ العجالة التشطيسية
وسمػكيات السػاششة التشطيسية بالتصبيق عمى البشػك التجارية" ،رسالة ماجدتضخ غضخ مشذػرة ،جامعة

القاىخة ،قدع إدارة اعساؿ ،مرخ.

 بجر ،دمحم األنرارؼ" =)2111( ،قياس الذخرية" ،دار الكتاب الحجيث ،الكػيت.

 البصر ،دمحم ،وآخخوف" =)2119( ،كتاب مشاىج البحث العمسي" ،دار السضدخة لمشذخ والتػزيع والصباعة،
عساف7


بغ بخشاؿ ،عبج القادر" =)216;( ،تأثيخ فخق العسل عمى تشسية الثقة التشطيسية" ،دراسة حالة ،كمضة

العمػـ االقترادية والتجارية وعمػـ التدضضخ ،جامعة األغػاط ،مجمة الجراسات العجد االقترادؼ ،السجمج

 ،68العجد ،12جػاف ;7216

 بشات ،عايجة" =)2169( ،الثقة التشطيسية لجى مجيخي السجارس االبتجائية بػكالة الغػث الجولية
بسحافطات غدة وعالقتيا بالسشاخ التشطيسي الدائج لجييع" ،رسالة ماجدتضخ ،جامعة اإلسبلمضة،

فمدصضغ7
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 التساـ ،عبج هللا بغ عمى بغ سالع" =)2016( ،واقع القيادة الخادمة لجى مجيخي السجارس الثانػية
بالسجيشة السشػرة مغ وجية نطخ السعمسيغ" ،دراسة ميجانية ،العمػـ التخبػية ،مرخ7

 الجابخ ،ريع عبج الخحسغ عبج هللا" =)2015( ،درجة مسارسة العجالة التشطيسية وعالقتيا بسدتػى سمػك
السػاششة التشطيسية بإدارات التخبية والتعميع في السسمكة العخبية الدعػدية" ،مجمة كمضة التخبضة ،جامعة
بشيا ،مرخ7

 الجاؼ ،نطسضة" =)216:( ،مداىسة الثقة التشطيسية في السجارس األساسية الحكػمية بسحافطة عسان

مغ وجية نطخ السعمسيغ والسعمسات" ،جامعة حضاة أربضل ،كمضة العمػـ اإلدارية والسالضة ،الدشة األربعػف،

العجد  ،666عساف7

 الجعضثشي ،ختاـ" =)216:( ،درجة مسارسة مجيخي السجراس االبتجائية لمقيادة األخالقية وعالقتيا
بدمػك السػاششة التشطيسية لجى معمسييع" ،رسالة ماجدتضخ ،جامعة اإلسبلمضة ،غدة7

 جكة ،عتضق عبج العديد والذاىضغ ،عبج الخحضع عبج المصضف" =)211:( ،الثقة في الشطام اإلداري

الحكػمي بالثقة كستغيخ عمى السؤسدات الخجمية في دولة اإلمارات" ،السجمة العخبضة لمعمػـ اإلدارية،

السجمج  ،67العجد  ،6اإلمارات العخبضة الستحجة7

 جػىخة ،أقصي ،فػزؼ" =)2168( ،تأثيخ التقييع الخسسي في الثقة بيغ الخئيذ والسخؤوسيغ" ،دراسة
تصبيقية بذخكات صشاعة األدوية األردنية ،مجمة اقتراديات شساؿ افخيقضا ،الجدائخ7

 الحارحذة ،دمحم والخخيذة ،ممػح" =)2162( ،درجة مسارسة سمػت السػاششة التشطيسية وعالقتيا باألداء
التشطيسي لجى العامميغ في مجيخيات التخبية والتعميع في محافطة السغخق" ،مجمة مؤتة لمبحػث
والجراسات ،السجمج  ،2:العجد  ،2العخاؽ7

 حامج ،سعضج" =)2169( ،أثخ عالقة الفخد بخئيدو وإدراكو لمجعع التشطيسي وتصبيق عمى العالقة بيغ
العجالة التشطيسية" ،دراسة ميجانية ،جامعة األزىخ ،غدة7

 حجاج ،خمضل" =)2014( ،العالقة بيغ نسط القيادة الخادمة والشية لمبقاء في العسل بيغ العامميغ في
بمجية غدة" ،السجمة الجولضة لمتجارة والعمػـ االجتساعضة ،السجمج  ،8العجد 7:

 حجاج ،خمضل ،جعفخ ،خمضل" =)2012( ،دور العجالة التشطيسية في تعديد سمػك السػاششة التشطيسية"،
دراسة استصالعية آلراء العامميغ في شخكة تػزيع كيخباء محافطات غدة ،تشسضة الخافجيغ ،العخاؽ7

 الحخبي ،حامج" =)2166( ،الجارة بالثقافة وعالقة بالثقة التشطيسية بالجامعات الدعػدية مغ وجية نطخ
أعزاء ىيئة التجريذ والسػضفيغ" ،رسالة دكتػراه ،كمضة التخبضة ،جامعة أـ القخؼ ،مكة السكخمة7

 حدغ ،ماىخ" =)2117( ،القيادة :أساسيات ونطخيات ومفاىيع اربج" ،دار الكشجؼ لمشذخ والتػزيع،
عساف7

 حػاس ،أمضخة" =)2116( ،أثخ االلتدام التشطيسي والثقة في اإلدارة عمى عالقة بيغ العجالة التشطيسية
وسمػكيات السػاششة التشطيسية بالتصبيق عمى حقػل التجارية" ،رسالة ماجدتضخ ،امعة القاىخة ،مرخ7
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 خراونة ،شيخؼ ،أنضذ ،مضشة" =)2013( ،أثخ سمػك السػاششة التشطيسية عمى التػجو نحػ األداء في
شخكات االتراالت األردنية مغ وجية نطخ العامميغ فييا" ،مجمة جامعة السمظ سعػد (العمػـ اإلدارية)،

الدعػدية7

 الخسضذ ،عبج هللا" =)2116( ،عالقة خرائز الػضيفية بدمػكيات السػاششة التشطيسية لجى

السػضفيغ" ،دراسة ميجانية عمى السػضفيغ في اإلدارة اليشجسية بقػات الجفاع الجػي ،رسالة ماجدتضخ
غضخ مشذػرة ،جامعة نايف العخبضة لمعمػـ األمشضة ،الخياض7

 الجعامدة ،سبلمة ،وحدب هللا ،عبج الحفضع" =)2168( ،أثخ عجالة التعامالت عمى سمػك السػاششة
التشطيسية" ،دراسة تحميمية آلراء العامميغ في شخكات  QIZفي األردن ،مجمة رؤػ اقترادية ،كمضة

العمػـ االقترادية والتجارية وعمػـ التدضضخ ،جامعة الػادؼ ،الجدائخ7

 الخازؼ ،دمحم بغ أبي بكخ" =)6<;6( ،مختار الرحاح" ،دار الخسالة ،الكػيت7

 ربضع ،أسامة" =)211:( ،التحميل اإلحرائي باستخجام بخنامج  ،"SPSSالجدء األوؿ ،كمضة التجارة،
جامعة السشػفضة ،الصبعة الثانضة ،مرخ7

 رشضج ،صالح ،ومصخ ،لضث" =)2014( ،سمػكيات السػاششة التشطيسية في ضل نطخية القيادة الخادمة"،
دراسة استصالعية في عيشة مغ كميات جامعة القادسية ،مجمة العمػـ االقترادية واإلدارية ،العخاؽ7

 رشضج ،مازف فارس" =)2116( ،الثقة التشطيسية في األجيدة الحكػمية بالسسمكة العخبية الدعػدية بعس
السحجدات واألثار" ،مجمة اإلدارة العامة ،السجمج  ،76العجد  ،7الدعػدية7

 رفاعي ،رجب حدضغ" =)211<( ،تحميل العالقة بيغ الثقة التشطيسية وسمػك اإلداري اإلبتكاري" ،دراسة
ميجانية ،السجمة العخبضة لمعمػـ اإلدارية ،السجمج  ،69العجد  ،2مرخ7

 رفاعي ،رجب" =)2117( ،دراسة وتحميل السحجدات ذات التأثيخ عمى الثقة بيغ الخئيذ والسخؤوسيغ
وعالقتيا بدمػك السػاششة التشطيسية" ،دراسة ميجانية عمى العامميغ بالبشػك بسحافطة أسيػط ،السجمة

العمسضة (كمضة التجارة جامعة أسضػط) ،السجمج  ،26العجد  ،6:مرخ7

 الخقاد ،ىشاء وأبػديو ،عديدة" =)2162( ،الحكاء العاشفي لجى القادة األكاديسييغ في جامعات األردنية
الخسسية وعالقتو بدمػك السػاششة التشطيسية لجى أعزاء الييئة التجريدية" ،مجمة الجامعة اإلسبلمضة

لمجراسات التخبػية ونفدضة ،السجمج  ،21العجد ،2غدة7

 زايج ،عادؿ دمحم" =)2111( ،تشسية سمػك السػاششة التشطيسي لمعامميغ في قصاع األعسال السرخي"،
دراسة تصبيقية ،مجمة السحاسبة واإلدارة والتأمضغ ،العجد  ،88مرخ7

 زعخب ،نزاؿ" =)2015( ،الجور الػسيط لمسمكية الشفدية تجاه الػضيفة عمى العالقة بيغ مسارسات

التدػيق الجاخمي وسمػك السػاششة التشطيسية في السؤسدات األكاديسية الفمدصيشية ،رسالة ماجدتضخ،

جامعة اإلسبلمضة ،فمدصضغ7
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 الدىخاني ،دمحم" =)211:( ،سمػك السػاششة التشطيسية لجى معمسي السجارس التعميع العام حكػمية لمبشيغ
بسجيشة ججة" ،دراسة استصالعية مغ وجية نطخ مجيخي ومعمسي تمظ السجارس ،رسالة ماجدتضخ،

الدعػدية7

 الدعػد ،وسمصاف" =)211;( ،درجة العجالة التشطيسية لجى رؤساء األقدام األكاديسية في الجامعات
األردنية الخسسية وعالقتيا بالػالء التشطيسي ألعزاء الييئات التجريدية فييا" ،كمضة الجارسات التخبػية

العمضا ،جامعة عساف العخبضة لمجارسات العمضا ،السجمج  ،28العجد  ،2األردف7

 الدعػدؼ ،مػسي أحسج" =)2118( ،العالقة بيغ الثقة التشطيسية والخضا الػضيفي لجى العامميغ في
الػ ازرات األردنية" ،دراسة ميجانية ،دراسات العمػـ اإلدارية ،السجمج  ،62العجد  ،6األردف7

 سعضج ،محسػد" =)2016( ،االغتخاب الػضيفي وعالقتو بدمػك السػاششة التشطيسية لجى العامميغ في
وازرة األوقاف والذئػن الجيشية" ،رسالة ماجدتضخ ،أكاديسضة اإلدارة والدضاسة لمجراسات العمضا ،فمدصضغ7

 سمضساف ،حشا" =)2166( ،القيادة وسمػكيات السػاششة التشطيسية في القصاع السرخفي اإلسالمي"،
رسالة ماجدتضخ غضخ مشذػرة ،جامعة دبي البخيصانضة ،اإلمارات7

 شاىضغ ،ماجج إبخاىضع" =)2161( ،مجى فاعمية وعجالة نطام تقيع أداء العامميغ في جامعات الفمدصيشية

وأثخىا عمى األداء الػضيفي والػالء والثقة التشطيسية" ،دراسة مقارنة بيغ الجامعة اإلسالمية واألزىخ،

رسالة ماجدتضخ غضخ مشذػرة ،الجامعة اإلسبلمضة ،غدة7

 الذخجي ،أسساء شو خػرؼ" =)211;( ،أثخ العجالة التشطيسية والثقة التشطيسية في االحتخاق الشفدي
لمعامميغ" ،دراسة تصبيقية آلراء عيشة مغ العامميغ مغ وزارة التعميع العالي والبحث العمسي ،أشخوحة
دكتػراه في إدارة األعساؿ ،كمضة اإلدارة واالقتراد ،جامعة بغجاد7

 الذخيف ،أحسج سعج سعضج" =)2015( ،تحميل العالقة بيغ التػجو بالدػق الجاخمي وسمػك السػاششة
التشطيسية" ،دراسة ميجانية عمى السرارف التجارية الميبية الخاصة ،السجمة العمسضة لمجراسات التجارية
والبضئضة ،مرخ7

 شبلبي ،ولضج " =)2015( ،دور الػالء التشطيسي في تشسية سمػك السػاششة التشطيسية لجى عيشة مغ
مػضفي االدارة السحمية بػالية مديمة" ،رسالة ماجدتضخ ،جامعة دمحم خضزخ بدكخة ،الجدائخ7

 الذسخؼ ،انتطار ،عبج الػىاب ،فادية" =)216:( ،مجى تأثيخ نطخية تبادل القائج العزػ في تعديد الثقة

التشطيسية" ،دراسة تصبيقية في شخكة زيغ االتراالت ،مجمة االقتراد ،الدشة  ،71العجد ،666

األردف7

 الذػا ،جسانا" =(2015( ،الحكاء العاشفي وعالقتو بدمػكيات السػاششة التشطيسية" ،دراسة تصبيقية عمى
بشظ فمدصيغ في محافطات غدة ،رسالة ماجدتضخ ،جامعة األزىخ ،فمدصضغ7

 صخصػر ،أية" =)2015( ،دور األمغ الػضيفي في تحقيق سمػك السػاششة التشطيسية لجى السػضفيغ
اإلدارييغ بجامعة األقرى في قصاع غدة" ،رسالة ماجدتضخ ،الجامعة اإلسبلمضة ،فمدصضغ7
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 الصائي ،رنا صخاصضخ" =)211:( ،األنساط القيادية والثقة التشطيسية وأثخىا مغ تحقيق االلتدام

التشطيسي" ،دراسة تصبيقية تحميمية آل ارء عيشة مغ السجيخيغ في شخكات القصاع الرشاعي السختمط،

رسالة ماجدتضخ في إدارة األعساؿ ،كمضة اإلدارة واالقتراد ،جامعة بغجاد ،العخاؽ7

 العامخؼ ،أحسج بغ سالع" =)2112( ،الدمػك القيادي التحػيمي وسمػك السػاششة التشطيسية في األجيدة
الحكػمية الدعػدية" ،السجمة العخبضة لمعمػـ اإلدارية ،السجمج < ،العجد  ،6الدعػدية7

 العامخؼ ،أحسج سالع" =)6<<;( ،نحػ نسػذج متكامل لمعػامل السؤثخة والشتائج الستختبة عمى الجوافع
الحاتية لمسػضف" ،مجمة جامعة السمظ سعػد ،كمضة العمػـ اإلدارية ،السجمج  ،61العجد  ،2الدعػدية7

 العامخؼ ،أحسج" =)2116( ،محجدات وأثار سمػك السػاششة التشطيسية في السشطسات" ،قدع اإلدارة
العامة ،كمضة العمػـ اإلدارية ،جامعة السمظ سعػد ،الخياض7

 عبج الخسػؿ ،حدضغ ،وعبج الدادة ،مضثاؽ" =)2012( ،خرائز القيادة الخادمة وأثخىا في تعديد ثقة
السخؤوسيغ بالقائج دراسة تحميمية في كمية االدارة واالقتراد" ،جامعة كخببلء ،وقائع السؤتسخ العمسي

الدادس ،أىسضة استخاتضجضات التعمضع العالي والبحث العمسي في تجعضع العسمضة اإلنسائضة ،كمضة اإلدارة
واالقتراد بجامعة البرخة ،الع اخؽ7

 عبج الفتاح ،دمحم ،وأبػسضف ،محسػد" =)2016( ،دور القيادة الخادمة في تحقيق التساثل مع اليػية
التشطيسية بسجارس التعميع قبل الجامعي بسرخ مغ وجية نطخ السعمسيغ" ،العمػـ التخبػية ،مرخ7

 عخيذة ،دمحم" =)6<<9( ،محجدات سمػكيات الجور اإلضافي وسمػكيات الجور الخسسي لؤلفخاد في
مشطسة العسل" ،السجمة العمسضة لكمضة اإلدارة واالقتراد ،السجمج  ،:العخاؽ7

 العخيزة ،رائج" =)2162( ،مدتػى القيادة األخالقية لسجارس الثانػية الحكػمية في عسان وعالقتو
بسدتػى سمػك السػاششة التشطيسية مغ وجية نطخ السعمسيغ" ،رسالة ماجدتضخ ،جامعة الذخؽ األوسط،

األردف7

 العداـ ،زياد فضرل" =)2015( ،أثخ الثقافة التشطيسية عمى سمػك السػاششة التشطيسية في بمجية
الػسصية في محافطة اربج باألردن" ،دراسات العمػـ اإلدارية ،األردف7

 العدكخؼ ،عبػد عبج هللا" =)2119( ،مشيجية البحث العسمي في العمػم الشفدية والتخبػية" ،دار الشسضخ،
دمذق7

 عصا هللا ،عبضخ عثساف" =)2015( ،دور القيادة الخادمة في تفعيل التصػيخ الحاتي" ،دراسة مقارنة
بالسدتذفيات الجامعية ،السجمة العمسضة لبلقتراد والتجارة ،مرخ7

 عبلء الجنى ،عمضاء" =)2166( ،أثخ الجعع التشطيسي في أداء الذخكات وسمػك السػاششة التشطيسية"،
دراسة تصبيقية في أداء الذخكات الرشاعية في مجيشة سحاب ،رسالة ماجدتضخ غضخ مشذػرة ،جامعة

الذخؽ األوسط ،كمضة إدارة االعساؿ ،األردف7
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 عمى ،دمحم" =)2013( ،أثخ مسارسات إدارة السػارد البذخية عمى نية تخك العسل ودور سمػك السػاششة
التشطيسية كستغيخ وسيط" ،دراسة ميجانية بالتصبيق عمى البشػك التجارية الدػدانية ،مجمة العمػـ
االقترادية ،جامعة الدػداف لمعمػـ والتكشػلػجضا ،الدػداف7

 العشدؼ ،سعج عمى والداعجؼ ،مؤيج يػسف (" =)2117الثقة بيغ األخصار التشطيسي ليا والسفيػم
التشطيسي الحجيث" ،السجمة العخاقضة لمعمػـ اإلدارية ،العجد  ،8العخاؽ7

 العشدؼ ،سعج عمى ،الداعجؼ ،مؤيج يػسف نعسة" =)2117( ،الثقة بيغ األخصار الذخري ليا
والسفيػم التشطيسي الحجيث" ،السجمة العخاقضة لمعمػـ اإلدارية ،كمضة اإلدارة واالقتراد ،جامعة كخببلء،

العجد  ،8العخاؽ7

 عػدة ،أحسج ،ممكاوؼ ،فتحي" ،)6<<2( ،أساسيات البحث العمسي" ،مكتبة الكتاني ،عساف7

 عػدة ،عبج هللا" =)2161( ،العالقة بيغ الثقافة التشطيسية وتحقيق سمػك السػاششة التشطيسي ألعزاء
مجالذ ادارة الجسعيات االىمية" ،السؤتسخ العمسي لمخجمة االجتساعضة الثالث والعذخوف ،حمػاف ،مرخ7

 عػدة ،وسضع" =)2016( ،دور القيادة الخادمة في تحديغ مدتػى البيئة التشطيسية بػزارة الجاخمية
واألمغ الػششي" ،رسالة ماجدتضخ ،اكاديسضة االدارة والدضاسات لمجراسات العمضا ،جامعة األقرى ،بخنامج

القضادة واإلدارة ،فمدصضغ7

 غالى ،دمحم" =)2015( ،القيادة الخادمة وعالقتيا بااللتدام التشطيسي" ،دراسة تصبيقية عمى الجامعات
في قصاع غدة ،رسالة ماجدتضخ ،الجامعة اإلسبلمضة ،فمدصضغ7

 الغامجؼ ،عبج هللا عبج الغشي" =)6<<1( ،الثقة التشطيسية في األجيدة اإلدارية لمسسمكة العخبية
الدعػدية" ،السجمة العخبضة لئلدارة ،السجمج  ،67العجد  ،66الدعػدية7

 فارس ،دمحم" =)2167( ،العالقة بيغ الثقة التشطيسية وااللتدام التشطيسي" ،دراسة ميجانية عمى جامعة
األزىخ ،مجمة الجامعة اإلسبلمضة لمجراسات االقترادية واإلدارية ،السجمج  ،22العجد  ،2غدة7

 القحصاني ،عبج الدبلـ" =)2167( ،سمػك السػاششة التشطيسية وعالقتو باإلبجاع اإلداري" ،دراسة
مقارنة ،نسػذج مقتخح رسالة دكتػراه ،جامعة نايف لمعمػـ األمشضة ،الخياض7

 كشعاف ،نػاؼ" =)211<( ،القيادة اإلدارية" ،دار عالع الثقافة لمشذخ والتػزيع ،عساف7

 المجاوؼ ،سعضج عسخ" =)2168( ،درجة مسارسة مجيخي مجارس وكالة الغػث الجولية في محافطة عسان
لدمػك الشفاق األخالقي وعالقتو بسدتػى الثقة التشطيسية الدائج في مجارسيع مغ وجية نطخ

العامميغ" ،رسالة ماجدتضخ غضخ مشذػرة ،جامعة الذخؽ األوسط ،عساف7

 متعب ،حامج" =)2015( ،القيادة الخادمة وأثخىا في فاعمية الفخيق" ،دراسة تحميمية آلراء عيشة مغ

أعزاء السجالذ السحمية في محافطة القادسية ،مجمة الكػيت لمعمػـ اإلدارية واالقترادية ،السجمج

 ،17الكػيت7

 محارمو ،ثامخ" =)211;( ،سمػك السػاششة في األجيدة الحكػمية القصخية" ،دارسة ميجانية ،اإلدارة
العامة ،السجمج ; ،7العجد  ،2الخياض7
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 دمحم ،بذخؼ وعثساف ،أسضل" =)2162( ،أثخ سمػك السػاششة التشطيسية في تحجيع االتكالية االجتساعية"،
دراسة استصالعية تحميمية مقارنة اإلبخاء عيشة مغ العامميغ في وزارتي التعميع العالي والبحث العمسي

واألعسار واألسكان ،مجمة كمضة بغجاد لمعمػـ االقترادية السجمج  ،62العخاؽ7

 مرصفي ،إيساف" =)2015( ،أثخ خرائز القيادة الخادمة عمى جػدة الحياة الػضيفية" ،دراسة مقارنة
عمى قصاع البشػك ،السجمة العمسضة لبلقتراد والتجارة ،مرخ7

 معايعة ،عادؿ وأنجراوس ،رامي جساؿ" =)211<( ،درجة مسارسة القيادة األكاديسية في الجامعات
األردنية لمعشاصخ السؤثخة في البيئة التشطيسية" ،مجمة العمػـ التخبػية والشفدضة السجمج  ،7األردف7

 معذخ ،فاتغ" =)2014( ،القيادة الخادمة التي يسارسيا مجيخو السجارس األمانة العامة لمسؤسدات

التخبػية السديحية في عسان بدمػك السػاششة التشطيسية لجى السعمسيغ مغ وجية نطخىع" ،رسالة

ماجدتضخ ،جامعة الذخؽ األوسط ،األردف7

 معسخؼ ،حسدة ،ومشرػر ،بغ زاىي" =)2014( ،سمػك السػاششة التشطيسية كأداة لمفعالية التشطيسية في
السشطسات الحكػمية" ،مجمة العمػـ اإلندانضة ،السجمج  ،67الجدائخ7

 نجع ،نجع عبػد" =)2166( ،القيادة اإلدارية في القخن الػاحج والعذخون" ،دار الرفاء لمشذخ والتػزيع،
عساف ،األردف7

 نجا ،فػزؼ" =)2012( ،قياس خرائز القيادة الخادمة لجى السذخفيغ عمى الخسائل الجامعية مغ
وجية نطخ السعيجيغ والسجرسيغ السداعجيغ بجامعتي عيغ شسذ والقاىخة" ،السجمة العمسضة لبلقتراد

والتجارة ،مرخ7

 نػح ،عمضاء" =)2166( ،أثخ الجعع التشطيسي في أداء الذخكات وسمػك السػاششة التشطيسية" ،دراسة
تصبيقية في الذخكات صشاعية في مجيشة سحاب ،رسالة ماجدتضخ ،جامعة الذخؽ األوسط ،عساف7

 ىاروف ،سسضخ" =)2167( ،فعالية السػاششة التشطيسية في تجعيع اإلبجاع اإلداري بالسشطسة" ،دراسة
حالة السؤسدة الػششية لمديارات الرشاعية ،رسالة ماجدتضخ غضخ مشذػرة ،جامعة دمحم بػقخة بػمخداس،
كمضة االقترادية والتجارية وعمػـ التفدضخ ،الجدائخ7

 اليجاوؼ ،فيسي خمضل" =)2118( ،العالقة بيغ أنساط الثقة التشطيسية ومدتػى القػى القيادية
لمسشطسة" ،دراسة تحميمية تصبيقية ،مجمة الشيزة ،جامعة القاىخة ،السجمج  ،9العجد  ،7مرخ7
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أوالا :ممحق رقع ()1
قائسة أسساء السحكسيغ

م.

الجية التي يتبعيا

اسع السحكع

76

د .إبخاىيع عابجيغ

جامعة القجس السفتػحة – غدة

72

د .أشخف مذسر

جامعة األقرى –غدة

76

د .أكخم سسػر

77

د .بال ل البذيتي

78

د .سامي أبػالخوس

79

د .وائل ثابت

جامعة األزىخ – غدة

7:

د .وفيق األغا

جامعة األزىخ – غدة

;7

د .يػسف بحخ

الجامعة اإلسالمية – غدة

الجامعة اإلسالمية – غدة
جامعة األزىخ – غدة
الجامعة اإلسالمية – غدة
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ممحق رقع()2
االستبانة

جامـعـــــــــــــــة األزىـــــــــــخ– غـــــــــــــــــــدة

عسادة الجراســــــــــــــــــــات العميـــــــــــــــــا

كميـــــــــــــــــة االقتراد والعمػم اإلدارية
قدــــــــــــــــــــــع إدارة األعســـــــــــــــــــــــــــال

الدادة السحتخميغ
الدالم عميكع ورحسة هللا وبخكاتو،
السػضػع :استبانة
أتػجو إليكع بالتقجيخ واالحتخام ،وباإلشارة لمسػضػع أعاله فإنشي أقػم بإعجاد دراسة بعشػان:
أثخ خرائز القيادة الخادمة عمى سمػكيات السػاششة التشطيسية مغ خالل الثقة بالقائج كستغيخ وسيط
"دراسة ميجانية عمى ىيئة التسخيس في السدتذفيات الحكػمية بقصاع غدة
وذلظ استكساال لستصمبات الحرػل عمى درجة الساجدتيخ في إدارة األعسال مغ جامعة األزىخ  -غدة،.
حيث أنشا نؤمغ بأنكع خيخ مرجر لمػصػل إلى السعمػمات السصمػبة ،إن حخصكع عمي تقجيع السعمػمات

الكافية بجقة ومػضػعية سيؤدي بجون شظ إلي تقييع أفزل لسػضػع الجراسة مسا سيعػد بالشفع والخيخ لسا
فيو مرمحة السدتذفيات ووشششا بأذن هللا تعالي

عمسا بأن كافة السعمػمات التي سيتع الحرػل عمييا سػف تكػن سخية وتدتخجم ألغخاض البحث العمسي
فقط .شك اخ لكع لتعبئة االستبانة بعشاية ووضػح ووضع عالمة ( )xفي الخانة التي تعبخ عغ مجي مػافقتكع

عمييا.

وتفزمػا بقبػل فائق االحتخام والتقجيخ،،،
البـــــاحـــــــثــ :رامي خميل فارس
الجػال0597745996 :
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التكخم باختيار البجيل السشاسب لكل عبارة مغ العبارات التالية وذلظ بػضع إشارة (:)x
يخجى ّ
القدع األول :البيانات الذخرية
 .1نػع الجشذ:
 ذكخ

 انثى

 .2العسخ:
 أقل مغ  30عام

 مغ  30عام إلى أقل مغ  40عام

 مغ  40عام إلى أقل مغ  50عام

 50 عام فأكثخ

 .3الحالة االجتساعية:
 أعدب  متدوج
 مصمق  أرمل
 .4عجد سشػات الخجمة في مجال العسل الحالي:
 أقل مغ  5سشػات

 5 سشػات – أقل مغ  10سشػات

 10 سشػات – أقل مغ  15سشة

 15 سشة فأكثخ

 .5السؤىل العمسي:
 دبمػم  بكالػريػس
 ماجدتيخ  دكتػراه
 .6اسع السدتذفى:
........................................................................................................
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القدع الثاني :مجاالت البحث=
م.

مػافق
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بذجة

الستغيخ السدتقل :خرائز القيادة الخادمة
الخرائز الذخرية

6

مدئػلي صخيح وغضخ متحضد مع األخخيغ

2

مدئػلي مدتعج لمتعخض لمستاعب والسخاشخ لكي يكػف صخيح وججيخ بالثقة

6

يصبق مدئػلي ما يشرح األخخيغ بو

7

مدئػلي أكثخ حخصا عمى فعل الرػاب أكثخ مغ الحفاظ عمى الطيػر
بسطيخ جضج

8

مدئػلي ال يدتخجـ التبلعب والخجاع لضحقق أىجافو

9

مدئػلي يعدز التدامح والمصف والرجؽ في مكاف العسل

:

مدئػلي جاىد لمتشحي جانبا مغ أجل أشخاص أكثخ كفاءة لمقضاـ بالعسل

;
<

دائسا ما يعسل مدئػلي خمف الكػالضذ ويتخؾ األخخيغ يحرجوف الشتضجة

مدئػلي يتعمع مغ السخؤوسضغ الحيغ يعسمػف معو

 61مدئػلي جاىد لبلعتخاؼ بخصاه الحؼ يختكبو
 66مدئػلي يجج االحتفاؿ بإنجازات زمبلئو أكثخ سيػلو مغ االحتفاؿ بإنجازاتو
 62يعتخؼ مدئػلي بذكل دائع بأنو يعتسج عمى االخخيغ
 66يجج مدئػلي متعة في خجمة األخخيغ أيا كاف دوره أو قجرتو
 67مدئػلي لجيو قمب يجفعو لخجمة األخخيغ
 68مدئػلي يعتقج أف القضادة ىي مدئػلضة أكثخ مغ كػنيا مشربا
 69مدئػلي يدعي ألف يخجـ أكثخ مسا يخجـ
الخرائز السػجو نحػ القائج

 6:مدئػلي ييتع برجؽ ورفاىضة السخؤوسضغ الحيغ يعسمػف معو

; 6مدئػلي يجعل نفدو متاحا لجسضع السخؤوسضغ والدمبلء لمػصػؿ إلضو بديػلة
<6

مدئػلي يعتقج أف االىتساـ والخعاية باألخخيغ سضعسمػف عمي تقجيع أفزل ما
لجييع

 21يدامح مدئػلي األخخيغ حتى لػ لع يجج السعاممة بالسثل
 26يدتسع مدئػلي باىتساـ واحتخاـ لسا يقػلو األخخيغ
 22يذجع مدئػلي األخخيغ عمى أخح زماـ السبادرة
 26يقػـ مدئػلي بإعصاء جسضع العاممضغ السدئػلضة إلتساـ مياميع
 27يقػـ مدئػلي باستسخار بتقجيخ وتحفضد أعساؿ األخخيغ7
 28يذعخ مدئػلي بالخضا واالرتضاح حضشسا يخخج أفزل ما يسمكو األخخيغ7
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محايج

غيخ

مػافق

غيخ

مػافق
بذجة

م.

29

مػافق
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حضغ يختكب األخخيغ خصأ يكػف مدئػلي متدامحاً ججاً ويداعجىع عمى التعمع

مغ أخصائيع

 2:مدئػلي يدتثسخ وقتا كثض اًخ وجيجا كبض اخ في تأىضل األخخيغ وتصػيخ إمكانضاتيع
; 2يمتدـ مدئػلي بتصػيخ القادة السحتسمضغ الحيغ قج يتفػقػف عمضو في السدتذفى
الخرائز السػجو نحػ السيام
< 2قضادة مدئػلي تعتسج عمى إحداس عالي بالسدئػلضة أتجاه ميامو
 61قضادة مدئػلي تقػدىا قضع تتجاوز السرالح الذخرضة والشجاح السادؼ
 66لجػ مدئػلي القجرة عمى إلياـ األخخيغ مغ خبلؿ حساستو وثقتو بسا يحققو
 62ميسة مدئػلي دائسا مػجو نحػ تحقضق الخؤية والخسالة
 66مدئػلي شجيج التخكضد واالنزباط بالعسل7
 67مدئػلي يزع أىجافا واضحو وواقعضة7
 68يذعخ مدئػلي بالقمق أتجاه أنجاز العسل أكثخ مغ القمق عمي سمصتو
 69ييتع مدئػلي بالشتائج أكثخ مغ الشذاشات والبخامج
6:

مدئػلي يحاوؿ وضع الخجل السشاسب في السكاف السشاسب لكي يحدغ مغ
اإلنتاجضة

; 6مدئػلي يعخؼ كضفضة تػصضل أفكاره لؤلخخيغ بفاعمضو
< 6لجػ مدئػلي فيع جضج بسا يحجث داخل السدتذفى
71

لجؼ مدئػلي معخفة في التعامل مع الذخرضات الستعبة والرعبة لتحقضق

اإلنجازات

 76مدئػلي يؤثخ في األحجاث بإجخاءات استباقضة وال يجع األحجاث تؤثخ عمضو
الخرائز السػجو نحػ العسميات
 72يقػد مدئػلي األخخيغ مغ خبلؿ القجوة
 76غالبا يقػـ مدئػلي بالتػضضح لؤلخخيغ ألضة اتخاذ الق اخرات وحل السذاكل
 77يبضغ مدئػلي لسجسػعتو كضف يحرل عمى الشجاح بديػلة
78
79
7:

ال يصمب مدئػلي أبجا مغ أؼ شخز أف يفعل ما ال يخغب مدئػلي بفعمو

بشفدو

مدئػلي يخغب بالتزحضة بالسكاسب الذخرضة في سبضل تذجضع االندجاـ
والشجاح الجساعي
يقػـ مدئػلي بتقضضع وتػزيع أعزاء الفخيق بشاء عمى أدائيع وقجرتيع عمي
خجمة األخخيغ

; 7يذجع مدئػلي التعاوف عػضا عغ التشافذ في السجسػعة
< 7عادة ما يجج مدئػلي شخؽ إبجاعضة وبشاءه لحل الشداعات
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 81مدئػلي يقجر كل شخز بفخيقو
 86مدئػلي قادر عمى تحػيل أؼ فخيق عادؼ إلى فخيق ناجح
 82يصػر مدئػلي فخيقو مغ خبلؿ مجح انجازاتيع والعسل حػؿ الزعف
 86ألحضاء روح الفخيق ،يتػاصل مدئػلي بحساسة وثقة
 87مدئػلي مدتعج أف تكػف أفكاره قابمو لمتحجؼ
88

مدئػلي يزع الكع األكبخ مغ صبلحضة صشاعة الق اخرات في أيادؼ مغ

يتأثخوف أكثخ بشتائجو

 89مدئػلي مدتعج لسذاركة السعمػمات مع كافة السدتػيات التشطضسضة
الستغيخ الػسيط :الثقة بالقائج
 8:يتػافق السؤىل العمسي لسدئػلي مع وضضفتو وميامو التي يقػـ بيا
; 8يفيع مدئػلي عسمو الحؼ يقػـ بو بذكل كامل وكافي
< 8يتخح مدئػلي ق اخرات مجروسة حػؿ وضضفتو
 91يقػـ مدئػلي بالسياـ السػكمة إلضو عمى أكسل وجو
 96تتسضد عبلقة مدئػلي بثقة عالضة مع السخؤوسضغ
92

يحل مدئػلي السذاكل التي تػاجيو مغ خبلؿ األسمػب العمسي لحل
السذكبلت

 96يقػـ مدئػلي بتعخيف الربلحضات والسدئػلضات لؤلخخيغ
 97يتدع مدئػلي برفات وخرائز القائج
 98ثقتي بسدئػلي ال حجود ليا
الستغيخ التابع :سمػكيات السػاششة التشطيسية
 99أساعج زمبلئي عمى القضاـ بأعساليع

 9:أستجضب لتػجيات رؤسائي في العسل دوف تخدد
; 9أقػـ بسداعجة وارشاد السخاجعضغ لضحرمػا عمى خجمة متسضدة
< 9أقػـ بعسل زمبلئي في حالة غضابيع
 :1أقػـ بسداعجة السػضفضغ الججد حتى إذا لع يتصمب مشي ذلظ
 :6أحتخـ حقػؽ االخخيغ في العسل

 :2أحخص عمى أتخاذ التجابضخ الػقائضة لمسذاكل قبل حجوثيا
 :6أنتبو لؤلثخ الحؼ يتخكو سمػكي في االخخيغ
 :7أتجشب أثارة السذاكل في العسل

 :8أقػـ بالسياـ اإلضافضة دوف تحمخ

 :9أقػـ بسداعجة زمبلئي دوف تخدد ولػ تصمب ذلظ وقتا إضافضا
 ::أستغل وقت العسل بأداء واجبات العسل
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; :أىتع لدسعة السدتذفى وأدافع عشيا في حاؿ انتقادىا
< :أتابع دائسا اإلعبلنات والتعامضع الجاخمضة
;1

أحخص عمى حزػر المقاءات واالجتساعات غضخ الخسسضة التي تعقجىا
السدتذفى

 ;6أحتخـ أنطسة وتعمضسات السدتذفى حتى عشجما ال يػجج مخاقب
 ;2أىتع بسدتقبل السدتذفى
 ;6أقجـ اقتخاحات لتحدضغ وتصػيخ عسل السدتذفى

 ;7أعسل ساعات أكثخ مغ الجواـ الخسسي ألنياء عسمي دوف أف يصمب مشي ذلظ
 ;8أساىع في حل مذاكل العسل
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