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امللخص

1

ـث نحــو تحديــد تأثي ــر القيــادة الخادمــة فــي الرفاهيــة النفســية للعاملي ــن فــي ظــل وجــود الثقــة فــي القائــد،
ســعى هـ
ـذا البحـ ً
ُ
ً
باعتبارهــا متغي ــرا وســيطا ،ويقــوم البحــث علــى عينــة قوامهــا  350مــن العاملي ــن فــي قطــاع البنــوك التجاريــة .وجمعــت البيانــات
األوليــة اعتمـ ًـادا علــى املقابــات املتعمقــة للباحثــة مــع العاملي ــن فــي بنــوك القطــاع العــام املم ُثــل فــي( :بنــك مصــر ،والبنــك األهلــي)،
والقطــاع الخــاص املمثــل فــي (بنــك فيصــل ،والبنــك الكويتــي) ،كمــا وزعـ ْـت قوائــم اســتقصاء ،قســمت إلــى أربعــة أجـزاء .الجــزء األول
لقيــاس القيــادة الخادمــة ،والجــزء الثانــي لقيــاس الثقــة فــي القائــد ،والجــزء الثالــث لقيــاس الرفاهيــة النفســية ،والجــزء الرابــع
لقيــاس املتغي ـرات الشــخصية واملتغي ـرات الوظيفيــةُ .
وصمـ َـم البحــث اعتمـ ًـادا علــى أربعــة فــروض رئيســة .وتبي ــن مــن االختبــارات
اإلحصائيــة وجــود تأثي ــر معنــوي جزئــي بي ــن أبعــاد القيــادة الخادمــة والثقــة فــي القائــد ،كمــا ثبــت وجــود تأثي ــر معنــوي بي ــن أبعــاد
الثقــة فــي القائــد والرفاهيــة النفســية للعاملي ــن ،وثبــت وجــود تأثي ــر معنــوي بي ــن أبعــاد القيــادة الخادمــة والرفاهيــة النفســية
للعاملي ــن ،كمــا ثبــت وجــود تأثي ــر وســيط للثقــة فــي القائــد فــي العالقــة بي ــن القيــادة الخادمــة والرفاهيــة النفســية للعاملي ــن .وقــد
قدمــت الدراســة العديــد مــن التوصيــات؛ لتعزي ــز كل مــن القيــادة الخادمــة والثقــة فــي القائــد والرفاهيــة النفســية للعاملي ــن.
الكلمات املفتاحية :القيادة الخادمة ،الثقة في القائد،الرفاهية النفسية..

املقدمة

فــي ظــل البيئــة ســريعة التغيي ــر والتنافــس املت ـزايد الــذي تواجهــه املنظمــات اليــوم ،والــذي ُيعــد مــن أحــد املتغي ـرات
العامليــة ،التــي تؤث ــر فــي إدارة املنظمــات؛ ممــا جعــل النمــط القيــادي التقليــدي غي ــر قــادر علــى مواجهــة املشــكالت فــي ضــوء هــذه
املتغي ـرات الســريعة ،ومــع وجــود أزمــات ومشــكالت تعانــي منهــا الكثي ــر مــن املنظمــات ،فقــد أوضحــت الدراســات الحديثــة ،التــي
أجرتها منظمة «جالوب» أن أكث ــر من ثلثي األشخاص الذي ــن يت ــركون وظائفهم أو يستقيلون منها بسبب مدي ــر غي ــر ناجح أو
مدي ــر غي ــر كــفء؛ لــذا فــإن املنظمــات اليــوم تحتــاج إلــى نوعيــة مختلفــة مــن القــادة ذوي الخصائــص الســلوكية ،التــي تســاهم
فــي تحقيــق أهدافهــا ( ،)Hunter, 2004وهــؤالء القــادة لديهــم املرونــة العاليــة ،التــي تمكنهــم مــن الوصــول إلــى األهــداف ،ولديهــم
القــدرة علــى اســتيعاب املتغي ـرات الداخليــة والخارجيــة وتطويعهــا لصالحهــا ،ومــن األنمــاط التقليديــة الحديثــة نمــط القيــادة
الخادمة ،التي تستند في جوهرها إلى مشاركة العاملي ــن وتفعيل طبيعة العالقة بي ــن القائد مرؤوسيه؛ فهي تشجع العاملي ــن
علــى إحــداث التــوازن فــي حياتهــم بي ــن ممارســة القيــادة وخدمــة اآلخري ــن.
أن القائــد الخــادم يمتلــك شــخصية واعيــة لهــا نظــرة شــاملة ،فهــو شــخص إيجابــي ومتفائــل ،ويتعامــل مــع اآلخري ــن مــن
منطلق أخالقي؛ وبالتالي تكون الوظيفة له بمثابة مكانة لتحقيق الذات؛ مما ينعكس على تعزيـز ثقة املرؤوسيـن في قيادتهم،
األمــر الــذي ينعكــس علــى ارتفــاع شــعور العاملي ــن بالرفاهيــة النفســية .إن العاملي ــن األكث ــر شـ ً
ـعورا بالرفاهيــة النفســية أكث ــر
ً
اســتفادة مــن الفــرص املتاحــة فــي بيئــات عملهــم ،وأكث ــر قــدرة علــى الرؤيــة اإليجابيــة وتشـ ً
إبداعــا؛
ـجيعا للعمــل الجماعــي وأكث ــر
ممــا ينعكــس علــى ارتفــاع ســلوكيات املواطنــة التنظيميــة وزيــادة االلت ـزام التنظيمــي وارتفــاع مســتويات األداء.
* تم استالم البحث في يوليو  ،2021وقبل للنشر في أغسطس  ،2021وتم نشره في ديسمبـر .2021
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أثر القيادة الخادمة في الرفاهية النفسية للعاملين دراسة التأثير الوسيط في الثقة في القائد ...

الدراسات السابقة

دراسات تناولت العالقة بيـن القيادة الخادمة والثقة
ً
 ،)Ilkhanizadehواســتهدفت تحديــد مــدى تأثي ــر الثقــة ،باعتبارهــا متغي ـ ًـرا وســيطا ،فــي
دراســة (& Karatepe, 2018
ُ
العالقــة بي ــن القيــادة الخادمــة والرضــا عــن الحيــاة .وطبقــت الدراســة علــى  99مــن مضيفــات شــركات الطي ـران فــي ت ــركيا .وقــد
ً
إيجابيــا بالثقــة داخــل املنظمــات ،كمــا توصلــت الدراســة إلــى ً وجــود عالقــة
توصلــت الدراســة إلــى أن القيــادة الخادمــة ت ــرتبط
ً
إيجابيــة بي ــن القيــادة الخادمــة والرضــا عــن الحيــاة مــن خــال الثقــة داخــل املنظمــات ،باعتبارهــا متغي ــرا وســيطا.
دراســة ( ،)Bingham, 2017وركــزت علــى تحديــد تأثي ــر الث ُقــة والقــوة الشــخصية ،باعتبارهمــا متغيـري ــن وسيطي ــن،
فــي العالقــة بي ــن القيــادة الخادمــة وااللت ـزام التنظيمــي العاطفــي ،وطبقــت الدراســة علــى  254مــن العاملي ــن فــي منظمــات غي ــر
ربحية .وتوصلت الدراسة إلى عدم وجود تأثي ــر وسيط للثقة في العالقة بي ــن القيادة الخادمة وااللت ـزام التنظيمي العاطفي،
فــي حي ــن ثبــت وجــود تأثي ــر وســيط للقــوة الشــخصية فــي العالقــة بي ــن القيــادة الخادمــة وااللت ـزام التنظيمــي العاطفــي.
ُ دراســة ( ،)Jaiswal & Dhar, 2017وتناولــت تحديــد تأثي ــر القيــادة الخادمــة والثقــة فــي القائــد فــي إبــداع العاملي ــن،
َ
وط ِّبق ْت الدراســة على  48من فرق العمل في  26منظمة هندية .وقد توصلت الدراســة إلى وجود عالقة إيجابية بي ــن القيادة
الخادمــة والثقــة فــي القائــد ،واللتي ــن تؤث ـران بدورهمــا فــي إبــداع العاملي ــن.
دراســة ( ،)Klein, 2014وركــزت علــى تحديــد التأثي ــر الوســيط لــكل مــن الثقـ ُـة والتوافــق بي ــن العاملي ــن واملنظمــة،
َ
باعتبارهــم متغي ـرات وســيطة فــي العالقــة بي ــن القيــادة الخادمــة واالرتبــاط الوظيفــي ،وط ِّبقـ ْـت الدراســة علــى  233مــن العاملي ــن
فــي منظمــات اليانصيــب  .Fortuneوتوصلــت الدراســة إلــى أن القيــادة الخادمــة تؤث ــر بدورهــا فــي كل مــن الثقــة وإدراك التوافــق،
ً
إيجابيــا فــي االرتبــاط الوظيفــي.
اللذي ــن يؤث ـران
دراســة ( ،)Kashyap & Rangnekar, 2014واهتمــت بتحديــد تأثي ــر نظــام القيــادة الخادمــة فــي معــدل ُدوران العمالــة
َ
مــن خــال تحديــد التأثي ــر الوســيط إلدراك العالمــة التجاريــة لصاحــب العمــل وثقــة املرؤوسي ــن فــي قائدهــم ،وط ِّبقـ ْـت الدراســة
علــى  253مــن العاملي ــن فــي املنظمــات الهنديــة .وقــد أثبتــت النتائــج أن القيــادة الخادمــة تــؤدي إلــى انخفــاض معــدل دوران
العمــل ،ويتوســط ذلــك إدراك العالمــة التجاريــة لصاحــب العمــل  Employer Brand Perceptionوالثقــة فــي القائــد.
اإليجابيــة لــدي املرؤوسي ــن،
دراســة (& Mak, 2014
 ،)Chanواهتمــت بتحديــد تأثي ــر القيــادة الخادمــة فــي االتجاهــات ُ
ُ
َ
واملتمثلــة فــي الرضــا الوظيفــي .ود ِرس التأثي ــر الوســيط لــكل مــن الثقــة ومــدة الخدمــة التنظيميــة .وطبقــت الدراســة علــى 218
مــن العاملي ــن الصينيي ــن فــي القطــاع الخدمــي فــي منظمــات صينيــة .وتوصلــت الدارســة إلــى أن الثقــة فــي القائــد تتوســط العالقــة
بي ــن القيــادة الخادمــة والرضــا الوظيفــي ،كمــا ثبــت أن القيــادة الخادمــة ي ــزداد تأثي ــرها اإليجابــي فــي الثقــة والرضــا الوظيفــي كلمــا
زادت مــدة الخدمــة التنظيميــة.
دراسات تناولت العالقة بيـن الثقة والرفاهية النفسية
دراســة ( ،)Lalatendu et al., 2018اســتهدفت تحديــد التأثي ــر املباشــر الرتبــاط العاملي ــن فــي الثقــة ،كمــا اســتهدفت
الدراســة تحديــد التأثي ــر ُغي ــر املباشــر لــكل مــن الرفاهيــة النفســية والقيــادة التحويليــة فــي العالقــة بي ــن ارتبــاط العاملي ــن
َ
والثقــة داخــل املنظمــة .وط ِّبقـ ْـت الدراســة علــى  394مــن العاملي ــن فــي الشــركات املتعــددة الجنســية فــي الصناعــات الخدميــة
للعاملي ــن فــي شــرق الهنــد .وتوصلــت الدراســة إلــى أن ارتفــاع مســتوى الثقــة داخــل املنظمــة يــؤدي إلــى زيــادة إدراك العاملي ــن لــكل
مــن االرتبــاط الوظيفــي والقيــادة التحويليــة والرفاهيــة النفســية.
دراسة ( ،)Rajput & ُ Talan, 2017وتناولت تحديد التأثي ــر الوسيط للثقة الشخصية في العالقة بي ــن التنوع في مكان
َ
العمــل ورفاهيــة العاملي ــن .وط ِّبقـ ْـت الدراســة علــى  113مــن العاملي ــن فــي اإلدارة الوســطى فــي منظمــات القطــاع الخــاص العاملــة
ًّ
ًّ
إيجابيــا فــي رفاهيــة العاملي ــن.
إيجابيــا فــي بنــاء الثقــة ،التــي بدورهــا تؤث ــر
فــي قطــاع التمويــل .وتوصلــت الدراســة إلــى أن التنــوع يؤث ــر
دراسة ( ،)Kelloway et al., 2012واهتمت بتحديد تأثيـر القيادة التحويلية في الرفاهية النفسية للعامليـن من خالل
دراســة التأثي ــر الوســيط للثقــة فــي القائــد .وتمــت الدراســة علــى عينــة مــن  436مــن العاملي ــن فــي شــركات االتصــاالت فــي كنــدا،
وتوصلــت الدراســة لوجــود عالقــة إيجابيــة بي ــن القيــادة التحويليــة ورفاهيــة العاملي ــن ،ويتوســط هــذه العالقــة الثقــة فــي القائــد.
دراســة ( ،)ALfes, et al., 2012وركــزت علــى تحديــد تأثي ــر إدراك ممارســات املــوارد البشــرية فــي نواتــج األداء الفرديــة
واملتمثلــة (فــي أداء املهمــة ،والرفاهيــة النفســية ،وســلوكيات املواطنــة ،ومعــدل الــدوران) ،كمــا اســتهدفت الدراســة تحديــد
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ُ َ
التأثي ــر الوســيط للثقــة فــي العالقــة بي ــن إدراك ممارســات إدارة املــوارد البشــرية ونواتــج األداء ،وط ِّبقـ ْـت الدراســة علــى  613مــن
العاملي ــن واملديـري ــن فــي منظمــات فــي القطــاع الخدمــي .وقــد توصلــت الدراســة إلــى وجــود تأثي ــر للثقــة فــي العالقــة بي ــن ممارســات
إدراك إدارة املــوارد البشــرية ونواتــج األداء الفرديــة املتمثلــة فقــط فــي (الرفاهيــة النفســية ،وأداء املهمــة ،ومعــدل الــدوران).
دراسة (ُ ،)Liu et al., 2010واستهدفت تحديد التأثيـر الوسيط للثقة في القائد والكفاءة الذاتية في العالقة بيـن القيادة
َ
التحويليــة ورفاهيــة العاملي ــن .وقــد ط ِّبقـ ْـت الدراســة علــى  745مــن العاملي ــن فــي الصي ــن ،وقــد أشــارت النتائــج إلــى وجــود عالقــة
إيجابيــة بي ــن القيــادة التحويليــة وكل مــن الثقــة والكفــاءة الذاتيــة للقائــد ،واللتي ــن تؤث ـران بشــكل إيجابــي علــى رفاهيــة العاملي ــن.

دراسات تناولت العالقة بيـن القيادة الخادمة ورفاهية العامليـن
دراســة ( ،)Feng, 2015واهتمــت بتحديــد تأثي ــر القيــادة الخادمــة فــي الرفاهيــة املوضوعيــة للعاملي ــن ،Objective Well Being
والتــي قيســت مــن خــال حــدة الغيــاب  Sickness Absenceوالرفاهيــة الشــخصية Subjective Well Beinـ التــي قيســت مــن خــال
ُ َ
اإلنهــاك العاطفــي  .Emotional Exhaustionوط ِّبقـ ْـت الدراســة علــى  216مــن العاملي ــن فــي شــركات استشــارية فــي أملانيــا .وهــذه الشــركات
تمي ــزت بأنهــا متوســطة الحجــم ،وتمــت الدراســة علــى الشــركات أثنــاء فت ــرة االندمــاج .وقــد توصلــت الدراســة إلــى وجــود عالقــة إيجابيــة
بي ــن القيــادة الخادمــة ورفاهيــة العاملي ــن املتمثلــة فــي انخفــاض حــدة الغيــاب واالنهــاك العاطفــي ،ويتوســط ذلــك كل مــن الرضــا عــن
الحاجــات األساســية وانخفــاض عــدم األمــان الوظيفــي.
ُ
َ
دراســة ( ،)Lohry, 2015واســتهدفت تحديــد تأثي ــر القيــادة الخادمــة فــي أداء ورفاهيــة املرؤوسي ــن ،وط ِّبقـ ْـت الدراســة علــى
 33مــن القــادة ،و 86مــن املرؤوسي ــن فــي ســت منظمــات صغي ــرة ومتوســطة ،تعمــل فــي مجــال الخدمــات .وقــد توصلــت الدراســة
وكل مــن األداء ورفاهيــة املرؤوسي ــن .ويتوســط هــذه العالقــة رأس املــال النف�ســي.
إلــى وجــود عالقــة إيجابيــة بي ــن القيــادة الخادمــة ٍ
دراسة ( ،)Bakhsh, 2014وركزت على تحديد العالقة بيـن خصائص القيادة الخادمة والرفاهية الشخصية للعامليـن
 .Subjective Well Beingوقد تناولت الدراســة خصائص خمســة للقيادة الخادمة واملتمثلة في الشــفاء العاطفي Emotional
 ،Healinggواإليثار  ،Altruismوالتمكيـن  ،Empowermentونمو األفراد  ،Growth of Peopleوالتصور املفاهيمي �Concep
ُ َ
 .tualizationوقــد ط ِّبقـ ْـت الدراســة علــى املشــروعات الصغي ــرة واملتوســطة فــي قطــاع التصنيــع والخدمــات فــي باكســتان .ومــن
خــال اســتخدام التحليــل العاملــي اســتبعد ُبعــد اإليثــار .وتوصلــت الدراســة إلــى وجــود عالقــة إيجابيــة بي ــن خصائــص القيــادة
الخادمــة ،املتمثلــة فــي (الشــفاء العاطفــي ،والتمكي ــن ،ونمــو األفـراد ،والتصــور املفاهيمــي) والرفاهيــة الشــخصية للعاملي ــن.
دراســة ( ،)Coetzer et al., 2013وتناولــت تحديــد تأثي ــر القيــادة الخادمــة فــي رفاهيــة العاملي ــن فــي مــكان العمــل.
وقــد أشــارت الدراســة إلــى أن نظريــة متطلبــات مــوارد الوظيفــة  Job Resource Demandمـ ُـن النظريــات التــي تصــف
َ
رفاهيــة العمــل ،وتقيــس رفاهيــة العمــل مــن خــال االرتبــاط بالعمــل واحت ـراق العاملي ــن ،وقــد ط ِّبقـ ْـت الدراســة علــى 186
مــن العاملي ــن فــي شــركات التشــييد فــي جنــوب إفريقيــا .وقــد توصلــت الدراســة إلــى أن القيــادة الخادمــة تــؤدي إلــى زيــادة
رفاهية العاملي ــن من خالل زيادة االرتباط بالعمل وانخفاض االحت ـراق الوظيفي لديهم ،ويتوســط ذلك موارد ومتطلبات
الوظيفــة .Job Resource Demand
دراسة ( ،)Yi-Chen et al., 2013وتناولت تحديد مدي تأثيـر القيم الروحية للقيادة من خالل دور القيادة الخادمة
ُ َ
فــي تعزي ــز الدافعيــة الذاتيــة  Autonomous Motivationللعاملي ــن والرفاهيــة النفســية لديهــم ،وط ِّبقـ ْـت الدراســة علــى 265
مــن الرؤســاء واملرؤوسي ــن فــي صناعــات متعــددة فــي تايــوان بالصي ــن ،وقــد توصلــت الدراســة إلــى وجــود عالقــة إيجابيــة بي ــن
ً
القيــادة الخادمــة والرفاهيــة النفســية للعاملي ــن مــن خــال تعزي ــز الدافعيــة الذاتيــة ،باعتبارهــا متغي ـ ًـرا وســيطا.
تعقيب على الدراسات السابقة:
تعمــل الدراســة الحاليــة علــى ســد الفجــوة فــي األدبيــات املتعلقــة بــكل مــن القيــادة الخادمــة والثقــة فــي القائــد والرفاهيــة
النفســية؛ فقــد تبي ــن مــن اســتعراض البحــوث الســابقة مــا يلــي:
أب ــرزت الدراســات الســابقة أهميــة القيــادة الخادمــة الرتباطهــا بالعديــد مــن املتغي ـرات الشــخصية والتنظيميــة ،مثــل:
زيــادة ثقــة العاملي ــن فــي القائــد ،وارتفــاع مســتوى رفاهيــة العاملي ــن ورضاهــم ،وارتفــاع مســتوى االلت ـزام التنظمــي واالرتبــاط
الوظيفــي ،وزيــادة مســتوى التوافــق بي ــن العاملي ــن واملنظمــة ،وارتفــاع مســتوى اإلبــداع.
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ً
القيادة الخادمة والثقة باعتبار القيادة الخادمة متغي ـ ًـرا مستقل
	-تناول العديد من الباحثي ــن
العالقة بي ــن ً
والثقة متغي ـ ًـرا ً
ً
تابعا ،وأحيانا متغي ــرا وســيطا ،وهو ما تبنته الدراســة الحالية
	-تناولــت الدراســات الســابقة العالقــة بي ــن القيــادة الخادمــة ورفاهيــة العاملي ــن باعتبــار أن القيــادة الخادمــة
متغي ــر مســتقل ورفاهيــة العاملي ــن متغي ــر تابــع ،وهــو مــا تبنتــه الدراســة الحاليــة.
	-نــدرة الدراســات التــي تناولــت الرفاهيــة النفســية للعاملي ــن؛حيث إن معظــم الدراســات الســابقة تناولــت
رفاهيــة العاملي ــن بأنواعهــا :الرفاهيــة املوضوعيــة ،والرفاهيــة الشــخصية ،والرفاهيــة النفســية ،لكــن فــي
هــذه الدراســة تــم التـركي ــز فقــط علــى الرفاهيــة النفســية.
ً
ً
	-تناولت الدراسات السابقة العالقة بيـن الثقة والرفاهية النفسية باعتبار الثقة متغيـرا مستقل والرفاهية
النفسية متغي ًـرا ً
تابعا ،وهو ما تبنته الدراسة الحالية.
	 -نــدرة الدراســات التــي ربطــت بي ــن الثقــة والرفاهيــة النفســية؛ كمــا أن غالبيــة الدراســات ركــزت علــى الثقــة
التنظيميــة ،لكــن هــذه الدراســة ركــزت فقــط علــى الثقــة الشــخصية املمثلــة فــي الثقــة فــي القائــد.
	-عــدم وجــود دراســة عربيــة أو أجنبيــة  -فــي حــدود علــم الباحثــة  -ربطــت بي ــن املتغي ـرات الثــاث ،املمثلــة فــي
«القيــادة الخادمــة» و»الثقــة فــي القائــد» و»الرفاهيــة النفســية».

مشكلة البحث وأهميته
تحتــاج املنظمــات ،علــى اختــاف طبيعتهــا ونشــاطها ،إلــى قيــادات يتحملــون املســئولية الرئيســة فــي تحقيــق أهدافهــا
وإنجــاز أعمالهــا بكفــاءة وفاعليــة ،وبــدون تلــك القيــادات الواعيــة واملســئولة فإنــه يتعــذر عليهــا تحقيــق أهدافهــا .ولقــد اكتســبت
القيــادة الخادمــة ،باعتبارهــا أحــد أســاليب القيــادة ،قـ ً
ـدرا كبي ـ ًـرا مــن القبــول فــي املنظمــات بســبب النظــر إليهــا باعتبــار أنهــا حــل
واعــد لخلــق كــوادر قياديــة تتصــف بالكفــاءة واملبــادئ والتـركي ــز علــى العاملي ــن ،كمــا أن القيــادة الخادمــة هــي ممارســة للقيــادة
التــي تضــع صالــح اآلخري ــن ممــن يتبعــون تلــك ًالقيــادة فــي موقــع متقــدم قبــل مصلحتهــم الذاتيــة كقــادة ()Laub, 2004؛ لذلــك
فــإن القائــد الخــادم يحــاول تقديــم الخدمــة أول ،وال تقتصــر الخدمــة علــى املرؤوسي ــن ،بــل تمتــد لعمــاء املنظمــة وغي ــرهم مــن
أصحــاب املصالــح.
وتعــد القيــادة الناضجــة مصـ ً
ـدرا لخلــق ثقــة العاملي ــن فــي قيادتهــم ،وهــذه الثقــة تعــد مــن العوامــل الحاكمــة فــي نجــاح
املنظمات؛ فهي ت ــزيد من كفاءة التعامالت بي ــن القادة ومرؤوسيهم ،كما ت ــزيد من رضا العمالء ،وتساعد املنظمات في تقليل
عــدم التأكــد واملخاطــر املرتبطــة بتبــادل العالقــات ،وتدعــم املي ــزة التنافســية للمنظمــات.
إن املنظمــات فــي األلفيــة الجديــدة تســعى إلــى االهتمــام بالرفاهيــة النفســية للعاملي ــن لخلــق منــاخ عمــل صحــي ،يشــعر
فيــه العاملــون بالســعادة ،فاألف ـراد الســعداء يكونــون أكث ــر ثقــة بالنفــس وأكث ــر تقدي ـ ًـرا لذواتهــم وأعلــى كفــاءة اجتماعيــة،
ً
ـتعدادا لتقديــم املســاندة االجتماعيــة لآلخري ــن؛ ممــا يمكــن مــن
ولديهــم اســتعداد لحــل مشــكالتهم بطــرق أفضــل ،وأكث ــر اسـ
تدعيــم املنــاخ الصحــي وارتفــاع معــدالت األداء.
وتعمــل البنــوك بطبيعــة نشــاطها فــي بيئــة حــادة التنافــس؛ األمــر الــذي يتطلــب أســس وأدوات جديــدة فــي املنافســة
والتمي ــز املؤس�ســي ،ولكــي تســتطيع البنــوك أن توفــر بيئــة عمــل مناســبة لــكل مــن العاملي ــن والعمــاء ،وحتــي تواكــب خدماتهــا
أحــدث النظــم املصرفيــة؛ لــذا فالعنصــر البشــري يمثــل الركي ــزة األساســية فــي جــودة أداء البنــوك لهــذه الخدمــات املصرفيــة،
وزاد مــن أهميــة العنصــر البشــري التحــوالت الجوهريــة فــي خصائــص البنــوك فــي الداخــل والخــارج ،ومــن أهــم هــذه الخصائــص:
	-التحول من أسواق محلية إلى أسواق عاملية.
ًّ
ًّ
	-التحول من بنوك تنافس ًّ
محليا إلى بنوك متحالفة داخليا وخارجيا ذات أذرع تنافسية طويلة.
	-التحول من خدمات تقليدية إلى خدمات يتعاظم فيها املكون املعرفي الكامن في عقول البشر.
	-التحــول مــن عميــل محلــي إلــى عميــل عالمــي بفعــل ثــورة تكنولوجيــا املعلومــات وســيطرة اإلنت ــرنت ،يتطلــب التعامــل
معــه مهــارات جديــدة غي ــر تقليديــة فــي العنصــر البشــري داخــل البنــك.
ً
	-مســاهمة البنــوك بشــكل كبي ــر فــي التوســع فــي تمويــل املشــروعات الصغي ــرة واملتوســطة انطالقــا مــن مبــادرة البنــك
املركــزي فــي عــام .2016
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	-تضع البنوك في الوقت الحالي على رأس أولوياتها تحقيق إست ـراتيجية الشمول املالي؛ ملا له من دور إيجابي في تحقيق
النمو االقتصادي وتحسيـن مستوى املعيشة .وهذه الخصائص تطرح تحديات أمام البنوك املحلية ،تتمثل في:
	-أهميــة تعظيــم فــرص اســتثمار وتنميــة قــدرات األف ـراد وتحفي ــزهم لإلجــادة فــي األداء ،وإعدادهــم للت ــزود بمهــارات
النفــاذ لألســواق املصرفيــة العامليــة مــن خــال است ـراتيجيات تنافســية.
	-ضرورة اإلدراك والتكيف مع ثقافات وقيم واتجاهات نابعة من تعدد جنسيات العمالء والعامليـن.
	-القــدرة علــى تكوي ــن رؤى است ـراتيجية عامليــة ،تأخــذ فــي االعتبــار االختالفــات االجتماعيــة والثقافيــة واالقتصاديــة
والسياســية والتشــريعية فــي الســوق أو األســواق املصرفيــة املســتهدفة.
وفــي ضــوء مــا ســبق ومــن خــال مــا ُعـ َ
ـرض مــن الدراســات الســابقة ،وعلــى الرغــم مــن وجــود دراســات ربطــت بي ــن القيــادة
الخادمــة وكل مــن الرفاهيــة الشــخصية والرفاهيــة املوضوعيــة ،إال أنــه تالحــظ نــدرة الدراســات التــي ربطــت بي ــن القيــادة الخادمــة
ً
والرفاهيــة النفســية ،فضــا عــن عــدم وجــود دراســة تاريخيــة ربطــت بي ــن كل مــن القيــادة الخادمــة والثقــة فــي القائــد والرفاهيــة
النفســية  -وهــذا فــي حــدود علــم الباحثــة  -ومــن خــال الدراســة االستكشــافية( )2التــي تبي ــن فيهــا أهميــة توافــر مقومــات القيــادة
الخادمــة لتعزي ــز كل مــن الثقــة والرفاهيــة النفســية للعاملي ــن فــي البنــوك.
لذا فإن هذا البحث يحاول اإلجابة عن السؤال اآلتي:
ً
مــا دور الثقــة فــي القائــد باعتبــاره متغي ـ ًـرا وســيطا فــي تعزي ــز العالقــة بي ــن القيــادة الخادمــة والرفاهيــة النفســية
للعاملي ــن فــي قطــاع البنــوك التجاريــة املصريــة؟

أهداف البحث

	-تحديد طبيعة واتجاه العالقة بيـن القيادة الخادمة والثقة في القائد في البنوك التجارية محل البحث.
	-تحديد طبيعة واتجاه العالقة بيـن الثقة في القائد والرفاهية النفسية للعامليـن في البنوك التجارية محل البحث.
	-تحديد طبيعة واتجاه العالقة بيـن القيادة الخادمة والرفاهية النفسية للعامليـن في البنوك التجارية محل البحث.
ً
	-تحديــد أث ــر الثقــة فــي القائــد  -باعتبارهــا متغي ـ ًـرا وســيطا  -فــي العالقــة بي ــن القيــادة الخادمــة والرفاهيــة النفســية
للعاملي ــن فــي البنــوك التجاريــة محــل البحــث.

فروض البحث

	-يتوقع وجود تأثيـر معنوي بيـن أبعاد القيادة الخادمة والثقة في القائد في البنوك التجارية محل البحث.
	-يتوقع وجود تأثيـر معنوي بيـن أنواع الثقة في القائد والرفاهية النفسية للعامليـن في البنوك التجارية محل البحث.
	-يتوقع وجود تأثيـر معنوي بيـن أبعاد القيادة الخادمة والرفاهية النفسية للعامليـن في البنوك التجارية محل البحث.
ً
	-يتوقع وجود تأثيـر معنوي للثقة في القائد – باعتبارها متغي ًـرا وسيطا  -في العالقة بيـن القيادة الخادمة والرفاهية
النفسية للعامليـن في البنوك التجارية محل البحث.

منهجية البحث
مجتمع البحث وعينته
جدول رقم ()1
أعداد العامليـن بالبنوك التجارية
يشــمل مجتمــع البحــث جميــع العاملي ــن فــي البنــوك التجاريــة بقطــاع األعمــال العــام
والقطاع الخاص .ويوضح الجدول رقم ( )1بيان األعداد العامليـن في البنوك التجارية .بقطاع األعمال العام والقطاع الخاص
عينة البحث
ً
قامــت الباحثــة باختيــار عينــة مــن مجتمــع الدراســة طبقــا الســتخدام ب ــرنامج
 ،Sample Size Calculatorوقــد بلــغ حجــم العينــة  ،381وذلــك عنــد مســتوى ثقــة %95
وحــدود خطــأ ()%5

البنوك التجارية العدد
قطاع األعمال العام 47187
القطاع الخاص 56694
103881
اإلجمالي

النسبة
%45
%55
%100

املصدر :الجهاز املركزي للتعبئة واإلحصاء 2020 /2019

 2تمت الدراسة االستكشافيه من خالل إجراء مقابله مع ( )30من العامليـن في البنوك القطاع العام(ممثل في بنك مصر ،والبنك االهلى) والقطاع الخاص ممثل في (بنك
فيصل،البنك الكويتى) في الفتـرة من  2019/11/1حتى  ،2019/12/30وذلك للتعرف على مدى توافر أبعاد القيادة الخادمة ،وأنواع الثقة في القائد ،وأبعاد الرفاهية النفسية.
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جدول رقم ()2
نوع العينة
قامــت الباحثــة باختيــار عينــة طبقيــة عشــوائية مــن البنــوك التجاريــة أعداد العامليـن في البنوك في عينة البحث

بقطــاع األعمــال العــام والقطــاع الخــاص ،وذلــك كمــا يلــي:
	-الطبقــة األولــى :تتضمــن بنــوك القطــاع العــام ،وهــي :البنــك األهلــي
املصــري ،وبنــك مصــر ،وبنــك القاهــرة.
	-الطبقــة الثانيــة :تتضمــن ثالثــة بنــوك مــن القطــاع الخــاص ،وهــي :بنــك
قطــر الوطنــي األهلــي ،وبنــك فيصــل اإلســامي ،والبنــك الكويتــي الوطنــي.
وقــد اختي ــرت هــذه البنــوك لكب ــر رأس املــال وكب ــر حجــم التعامــات
فيهــا .ويوضــح الجــدول رقــم ( )2أعــداد العاملي ــن فــي كل بنــك مــن البنــوك
املختــارة فــي عينــة البحــث والنســبة املحــددة لــكل بنــك.
تــم توزيــع حجــم العينــة الســابق اإلشــارة إليهــا ،وهــي 381مفــردة باتبــاع
أســلوب التخصــص املناســب  Proportional Allocationحســب النســب
املئويــة ألعــداد العاملي ــن بــكل بنــك واملذكــورة بالجــدول رقــم ( ،)3كمــا يلــي:
وقد وزعت قوائم االســتقصاء على مفردات العينة ،وتم است ــرداد عدد 350
قائمة؛ وبذلك يتضح عدد القوائم الصالحة للتحليل بمعدل است ــرداد %92
 - 1وحدات املعاينة
تتمثــل وحــدات املعاينــة مــن كافــة العاملي ــن فــي البنــوك املختــارة بعينــة
البحــثُ ،ووزعــت العينــة الخاصــة بالعاملي ــن ســواء فــي البنــوك التجاريــة بقطــاع
األعمــال العــام أو القطــاع الخــاص ً
طبقــا للنســب املئويــة التاليــة لــكل مســتوى
مــن املســتويات اإلداريــة والوظائــف النمطيــة كمــا يلــي:
	 %20-للعاملي ــن بوظائــف اإلدارة العليــا( :نائــب مدي ــر ،مدي ــر عــام،
مدي ــر إدارة)
	 %30-للعامليـن بالوظائف اإلشرافية( :رئيس قسم ،مديـر مساعد)
	 %50-للعاملي ــن بالوظائــف النمطيــة( :مصرفــي أ  ،مصرفــي ب،
مصرفــي عالــي)

متغيـرات البحث
اشــتمل البحــث علــى املتغي ــر املســتقل املتمثــل فــي القيــادة الخادمــة،
واملتغي ــر الوســيط املتمثــل فــي الثقــة فــي القائــد ،واملتغي ــر التابــع ،وهــو الرفاهيــة
النفســية .ويوضــح الجــدول رقــم ( )4متغي ـرات البحــث.

أعدادـن النسبة
اسم البنك
م
العاملي
بنوك قطاع األعمال العام:
 1البنك األهلي املصري %37.5 17078
%27.5 12548
بنك مصر
2
%17 7540
بنك القاهرة
3
بنوك القطاع الخاص:
 4بنك قطر الوطني األهلي %11 4997
 5بنك فيصل اإلسالمي %5 2268
 6البنك الكويتي الوطني %2 1087

املصــدر :الجهــاز املركــزي للتعبئــة واإلحصــاء لجمهوريــة
مصــر العربيــة لســنة 2020/2019

جدول رقم ()3
توزيع حجم العينة
على البنوك املختارة في عينة البحث
م

اسم البنك

مفردات أعداد
العينة لكل مفردات
العينة
بنك

بنوك قطاع األعمال العام:
 1البنك األهلي املصري 143 = ×381
104 = ×381
بنك مصر
2
65 = × 381
بنك القاهرة
3
بنوك القطاع الخاص:
 4بنك قطر الوطني األهلي42 = × 381 .
 5بنك فيصل اإلسالمي19 = × 381 .
 6البنك الكويتي الوطني 8 = × 381
381
اإلجمالي

312
مفردة
69
مفردة
381

املصدر :من إعداد الباحثة

جدول()4
متغيـرات البحث
متغيـرمستقل متغيـروسيط
القيادة الخادمة الثقة في القائد
الثقة املبنية
التمكيـن
على العاطفة
التواضع
الوقوف بجانب الثقة املبنية
على املعرفة
اآلخريـن
الرعاية
األصالة

املتغيـرالتابع
الرفاهية النفسية
االستقالل الذاتي
التمكن البيئي
التطور الشخ�صي
العالقات اإليجابية
الهدف من الحياة

مقاييس متغيـرات البحث
 - 1مقياس القيادة الخادمة Servant Leadership
املصدر :من إعداد الباحثة
ِقيســت القيــادة الخادمــة باســتخدام مقيــاس (Van-Deirendonck et
 ،)al., 2017وهــو مقيــاس مكــون مــن ثمانــي عشــرة عبــارة تعكــس خمســة أبعــاد متمثلــة فــي:
 التواضع  Humilityوعباراته من9:7			
	-التمكيـن  Empowermentوعباراته من6:1
	-الوقوف بجانب اآلخريـن  Standing Backوعباراته من  - 12:10الرعاية  Stewardshipوعبارتها من 15:13
	-األصالة  Authenticityوعباراتها من 18:16
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 - 2مقياس الثقة في القائد Trust in Leader
قيســت الثقــة فــي القائــد باســتخدام مقيــاس ( ،)Mc-Allister, 1995وهــو مقيــاس مكــون مــن عشــر عبــارات تعكــس
نوعي ــن ،همــا:
ُ
ُ
	-الثقــة املبنيــة علــى العاطفــة  ،Affect-Based Trustويعــد هــذا البعــد  5عبــارات ممثلــة فــي العبــارات رقــم:
23،22،21،20،19
ُ
	-الثقة املبنية على املعرفة  ،Cognition-Based trustويمثل هذا البعد  5عبارات هي 28،27،26،25،24 :
 - 3مقياس الرفاهية النفسية Psychological Well-Being
ً
ِقيسـ ْـت الرفاهيــة النفســية باســتخدام مقيــاس ) Ryff’s (1995نقــا عــن ( )Ryff’s, 2017واملكــون مــن ثمانــي عشــرة عبــارة
تعكــس ســتة أبعــاد تمثلــت فــي:
وعباراته من رقم31،30،29
	-االستقالل الذاتي Self Autonomy
	-التمكن البيئي  Environmental Masteryوعباراته من رقم34،33،32
	 -التطور الشخ�صي  Personal Growthوعباراته من رقم37،36،35
	-العالقات اإليجابية  Positive Relationsوعباراتها من رقم 40،39،38
وعباراتها من رقم43،42،41
	-الهدف من الحياة Purpose In Life
وعباراته من رقم46،45،44
		
	-تقبل الذات Self-Acceptance

األساليب اإلحصائية
في ضوء أهداف البحث ،وإلثبات صحة أو عدم صحة فروضها ،قامت الباحثة باستخدام األساليب اإلحصائية التالية:
 - 1اإلحصاء الوصفي:
وتمثل في :املتوسط الحسابي ،االنحراف املعياري.
 - 2اإلحصاء التحليلي
	-التحليــل العاملــي التوكيــدي ) Confirmatory Factor Analysis (CFAلقيــاس صالحيــة البنــاء للمقاييــس
املســتخدمة فــي الدراســة.
	-اختبار الثبات ألفا كرونباخ  Alpha Cronbachللتحقق من ثبات مقاييس البحث.
	-مصفوفة ارتباط بيـرسون لتحديد قوة العالقة بيـن متغيـرات البحث واتجاهها.
	-اختبــار ســوبل  Sobel Testلقيــاس معنويــة التأثي ـرات غي ــر املباشــرة للمتغي ــر املســتقل فــي املتغي ــر التابــع فــي وجــود
املتغي ــر الوســيط .
	-اختبــار نمذجــة املعــادالت الهيكليــة  )SEM( Structural Equation Modelingباســتخدام تحليــل هيــاكل العــزم
ُ
خدم بـرنامج  ،Amos22ويتضمن هذا االختبار قياس العالقات الخطية
 Analysis of Moment Structuresواست ِ
املباشــرة وغي ــر املباشــرة بي ــن املتغي ـرات الكامنــة واملشــاهدةُ .ويعــد هــذا األســلوب األنســب لتحليــل البيانــات متعــدده
املتغي ـرات واختبــار الفرضيــات؛ حيــث ي ـراعي هــذا األســلوب خطــأ القيــاس ،ويســمح هــذا االختبــار بقيــاس العالقــات
املعقــدة بي ــن واحــد أو أكث ــر مــن املتغي ـرات املســتقلة ،وواحــد أو أكث ــر مــن املتغي ـرات التابعــة.

تقنيـن املقياس
 - 1ثبات وصدق املحتوى ملتغيـرات البحث
ً
أخــذت الباحثــة فــي االعتبــار التأكــد مــن صــدق املقيــاس وفقــا للصــدق املنطقــي والصــدق اإلحصائــي ،وفيمــا يتعلــق بالصــدق
املنطقي أو صدق املحكمي ــن ،فقد ُعر َ
ض املقياس على عشرة من األكاديميي ــن ،وثالثة عشر من مدي ــري البنوك في كل من البنك
ِ
59

أثر القيادة الخادمة في الرفاهية النفسية للعاملين دراسة التأثير الوسيط في الثقة في القائد ...

جدول رقم ()5
األهلــي املصــري وبنــك مصــر والبنــك الكويتــي الوطنــي .وقــد تــم التأكــد مــن الصــدق املنطقــي
ُ
خدم كل مــن معامــل ثبــات ألفــا كرونبــاخ معامالت الثبات والصدق الذاتي
لــأداة ،أمــا بالنســبة للصــدق اإلحصائــي فقــد اســت ِ
لكل من القيادة الخادمة والثقة
والصــدق العاملــي.
في القائد والرفاهية النفسية
 أمعامل ثبات ألفا كرونباخباستخدام ألفا كرونباخ

ْ
اسـ ُـتخ ِدام كل مــن معامــل ثبــات ألفــا كرونبــاخ لقيــاس ثبــات محتــوى متغي ـرات
البحــث ،وقــد تبي ــن مــا يلــي:
	-معامــل الثبــات إلجمالــي محــاور القيــادة الخادمــة ( )0.629ممــا يــدل علــى الثبــات
املرتفــع الــذي انعكــس أث ــره فــي الصــدق الذاتــي؛ حيــث بلــغ (.)0.79
	-معامــل الثبــات إلجمالــي الثقــة فــي القائــد ( ،)0.752ممــا يــدل علــى الثبــات املرتفــع
الــذي انعكــس أث ــره فــي الصــدق الذاتــي؛ حيــث بلــغ ()0.86
	-معامــل الثبــات إلجمالــي الرفاهيــة النفســية ( ،)0.738ممــا يــدل علــى الثبــات املرتفــع الــذي انعكــس أث ــره فــي الصــدق
الذاتــي؛ حيــث بلــغ ( .)0.85ويوضــح ذلــك جــدول رقــم (.)5
معامل
املحــاور
الثبات
القيادة الخادمة 0,629
الثقة في القائد 0,752
الرفاهية النفسية 0,738

 بالصدق العاملي للمقاييس املستخدمةُ
خدم التحليــل العاملــي التوكيــدي
اســت ِ
 Confirmatory Factor Analysisباســتخدام
ب ــرنامج  ،Amos 22للتأكــد مــن بنيــة املقاييــس
املســتخدمة ،وذلــك علــى النحــو التالــي:
	-الصدق العاملي ملقياس القيادة الخادمة:
ُ
خدم التحليــل العاملــي التوكيــدي
اســت ِ
للتأكــد مــن بنيــة املقيــاس املســتخدم ،وذلــك
عــن طريــق اختبــار نمــوذج العوامــل الخمســة
ُ
الكامنــة لــدى عينــة البحــث؛ حيــث افتـ ِـرض أن
جميــع األســاليب املســتخدمة فــي بنيــة املقيــاس،
تنتظــم علــى  5محــاور رئيســة ،وداخــل كل محــور
مجموعــة العوامــل الكامنــة .والشــكل التالــي
يوضــح تشــبعات كل محــور مــن املحــاور الفرعيــة
مــع كل محــور مــن املحــاور الخمســة.
يتضــح مــن الشــكل رقــم ( )1وباســتخدام
مؤش ـرات جــودة املطابقــة ،التــي تعــرف بجــودة
املطابقــة  ،Goodness of Fitومــن هــذه
املؤش ـرات مؤشــر املعيــاري ،وهــو عبــارة عــن
قيمــة df/ويســمى CMIN/d.f؛ حيــث يفضــل
أن تنحصــر قيمتــه بي ــن  2إلــى  ،8وقــد أشــارت
النتائــج إلــى صــدق هــذا النمــوذج؛ حيــث حققــت
مؤشـرات جــودة املطابقــة قبولــه لدرجــة كبي ــرة،
فقــد بلغــت قيمتهــا  ،2,917كمــا بلــغ مؤشــر
جــودة التوفيــق  GFIقيمــة  ،0,866ومؤشــر
جــودة التوفيــق املعيــاري  ،AGFI =0,843وبلــغ
مؤشــر  ،0,939= CFIوكلمــا اقت ــربوا مــن الواحــد
دل ذلــك علــى املطابقــة الجيــدة ،كمــا بلــغ

شكل رقم ( )1تشبعات كل محورمن املحاورالفرعية
مع كل محورمن املحاورالخمسة ملقياس القيادة الخادمة
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معامل
الصدق
0.79
0.86
0.85
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مؤشــر الجــذر الت ــربيعي ملتوســط مربعــات خطــأ التقدي ــر RMSE
=  ،0,082وكلمــا كانــت أقــل مــن أو يســاوي  0,08دل ذلــك علــى
املطابقــة الجيــدة.
	-الصدق العاملي ملقياس الثقة في القائد:
ْ
اسـ ُـتخ ِد َم التحليل العاملي التوكيدي للتأكد من بنية املقياس
املستخدم ،وذلك عن طريق اختبار نموذج العاملي ــن الكامني ــن لدى
ُ
عينــة البحــث؛ حيــث افتـ ِـرض أن جميــع األســاليب املســتخدمة فــي بنيــة
املقيــاس تنتظــم علــى محوري ــن رئيسي ــن ،وداخــل كل محــور مجموعــة
مــن العوامــل الكامنــة .والشــكل التالــي يوضــح تشــبعات كل محــور مــن
املحــاور الفرعيــة مــع كل محــور مــن املحوري ــن.
يتضــح مــن الشــكل رقــم ( )2وباســتخدام مؤش ـرات جــودة
املطابقــة ،التــي تعــرف بجــودة املطابقــة  ،Goodness of Fitومــن
هــذه املؤش ـرات مؤشــر املعيــاري ،وهــو عبــارة عــن قيمــة df/
ويســمى CMIN/d.f؛ حيــث يفضــل أن تنحصــر قيمتــه بي ــن  2إلــى
 ،8وقد أشارت النتائج إلى صدق هذا النموذج؛
حيــث حققــت مؤش ـرات جــودة املطابقــة قبولــه
لدرجــة كبي ــرة ،فقــد بلغــت قيمتهــا  ،3,066كمــا
بلــغ مؤشــر جــودة التوفيــق  GFIقيمــة ،0,940
ومؤشــر جــودة التوفيــق املعيــاري =0,880
 ،AGFIوبلــغ مؤشــر  ،0,912=CFIوكلمــا اقت ــربوا
مــن الواحــد دل ذلــك علــى املطابقــة الجيــدة،
كمــا بلــغ مؤشــر الجــذر الت ــربيعي ملتوســط
مربعــات خطــأ التقدي ــر  ،0,018 = RMSEوكلمــا
كانــت أقــل مــن أو يســاوي  0,08دل ذلــك علــى
املطابقــة الجيــدة.
	-الـ ـص ــدق ال ـع ــام ـل ــي مل ـق ـي ــاس الــرفــاه ـيــة
النفسية:
ْ
اسـ ُـتخ ِد َم التحليــل العاملــي التوكيــدي
للتأكــد مــن بنيــة املقيــاس املســتخدم ،وذلــك
عــن طريــق اختبــار نمــوذج العوامــل الســتة
ُ
افت ــر َ
ض أن
الكامنــة لــدى عينــة البحــث؛ حيــث ِ
جميــع األســاليب املســتخدمة فــي بنيــة املقيــاس
تنتظــم علــى  6محــاور رئيســة ،وداخــل كل محــور
مجموعــة مــن العوامــل الكامنــة .والشــكل التالــي
يوضــح تشــبعات كل محــور مــن املحــاور الفرعيــة
مــع كل محــور مــن املحــاور الســتة.
يتضــح مــن الشــكل رقــم ( )3وباســتخدام
مؤش ـرات جــودة املطابقــة التــي تعــرف بجــودة
املطابقــة  ،Goodness of Fitومــن هــذه
املؤش ـرات مؤشــر املعيــاري ،وهــو عبــارة عــن
قيمــة  df/ويســمى CMIN/d.f؛ حيــث يفضــل أن

شكل رقم ( )2تشبعات كل محورمن املحاورالفرعية مع
كل محورمن املحوريـن ملقياس الثقة في القائد

شكل رقم ( )3تشبعات كل محورمن املحاورالفرعية
مع كل محورمن املحاورالستة ملقياس الرفاهية النفسية
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تنحصر قيمته بي ــن  2إلى  ،8وقد أشــارت النتائج إلى صدق هذا النموذج؛ حيث حققت مؤشـرات جودة املطابقة قبوله لدرجة
كبي ــرة ،فقــد بلغــت قيمتهــا  ،2.861كمــا بلــغ مؤشــر جــودة التوفيــق  GFIقيمــة  ،0,738ومؤشــر جــودة التوفيــق املعيــاري =0,826
 ، AGFIوبلــغ مؤشــر =CFI, 0,838وكلمــا اقت ــربوا مــن الواحــد دل ذلــك علــى املطابقــة الجيــدة  ،كمــا بلــغ مؤشــر الجــذر الت ــربيعي
ملتوســط مربعــات خطــأ التقدي ــر  ،0,061 = RMSEوكلمــا كانــت أقــل مــن أو يســاوي  0,08دل ذلــك علــى املطابقــة الجيــدة .
ومن هنا ،يمكن القول أن املقاييس املستخدمة في هذه الدراسة تتمتع بالصدق للعديد من األسباب:
	-مقيــاس ) Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Samplying Adequacy (KMOوالــذي بلغــت قيمتــه ( )812.للقيــادة
الخادمــة  ،بينمــا بلغــت قيمتــه ( ).793للثقــة فــي القائــد كمــا بلغــت
جدول رقم ()6
قيمتــه ( ).848للرفاهيــة النفســية وجميــع القيــم أكب ــر مــن50 .
اختبارKMO, Bartlett’s
وهــذا يــدل علــى ســامه حجــم العينــة.
اختبار’ Bartlett
	-درجــة املعنويــة الختبــار  Bartlett’s Test of Sphericityتســاوي
متغيـرات اختبار
درجات
قيمة
KMO
الدراسة
كا  2الحرية املعنوية
 000.مما يعنى وجود ارتباطات بيـن متغيـرات الدراسة ،ويوضح
ذلــك جــدول رقــم (.)6
القيادة الخادمة 000. 153 4535.3 812.
الثقة في القائد 45 82 .1977 793.
الرفاهية النفسية 153 4196.86 848.

000.
000.

حدود الدراسة
 - 1حدود موضوعية
	-تناولــت الدراســة تحديــد التأثي ــر الوســيط للثقــة فــي القائــد فــي العالقــة بي ــن القيــادة الخادمــة والرفاهيــة النفســية
للعاملي ــن .و ِقيسـ ْـت القيــادة الخادمــة مــن خــال أبعــاد محــددة دون غي ــرها مــن األبعــاد األخــرى تمثلــت فــي :التمكي ــن،
والتواضــع ،والوقــوف بجانــب اآلخري ــن ،والرعايــة ،واألصالــة.
ّ
	ُ -ر ِكـ َـز فقــط علــى الثقــة الشــخصية ،املمثلــة فــي الثقــة فــي القائــد دون التـركي ــز علــى الثقــة فــي املنظمــات والثقــة بي ــن
املنظمــات ،و ِقيسـ ْـت الثقــة فــي القائــد مــن خــال أنــواع الثقــة فــي القائــد واملمثلــة فــي الثقــة املبنيــة علــى املعرفــة ،والثقــة
املبنيــة علــى العاطفــة.
ّ
ْ
	ُ -ر ِكــز علــى الرفاهيــة النفســية للعاملي ــن دون تنــاول الرفاهيــة املوضوعيــة والرفاهيــة الشــخصية ،و ِقيســت مــن خــال
أبعــاد محــدده تمثلــت فــي :االســتقاللية ،والتمكــن البيئــي ،والتطــور الشــخ�صي ،والعالقــات اإليجابيــة مــع اآلخري ــن،
والحيــاة الهادفــة ،وتقبــل الــذات.
ُ َ
 - 2حــدود مكانيــة :ط ِّبقـ ْـت الدراســة علــى البنــوك التجاريــة املصريــة فــي قطــاع األعمــال العــام ،ممثلــة فــي( :البنــك األهلــي
املصري ،وبنك مصر ،وبنك القاهرة) .والقطاع الخاص ممثله في( :بنك قطر الوطني األهلي ،وبنك فيصل اإلســامي،
والبنــك الكويتــي الوطنــي)
ُ َ
 - 3حــدود بشــرية :ط ِّبقـ ْـت الدراســة علــى العاملي ــن بوظائــف اإلدارة العليــا( :نائــب مدي ــر ،ومدي ــر عــام ،ومدي ــر إدارة) والعاملي ــن
بالوظائــف اإلش ـرافية( :رئيــس قســم ،ومدي ــر مســاعد) ،والعاملي ــن بالوظائــف النمطيــة( :مصرفــي أ  ،ومصرفــي ب ،ومصرفــي عالــي)
ُ
 - 4حدود زمنية :أجريت الدراسة امليدانية في الفتـرة من2019/11/حتى 2019/12/30

اإلطاراملعرفي للبحث
القيادة الخادمة Servant Leadership
 - 1مفهوم القيادة الخادمة
اســتخدم مصطلــح القيــادة الخادمــة ألول مــرة فــي إدارة األعمــال بواســطة  Robert Greenleafفــي مقالتــه التــي نشــرها
عــام  1970بعنــوان «.»The Servant Leader
ً
وقــد أحدثــت املقالــة ثــورة هائلــة فــي ممارســات القيــادة؛ حيــث أشــارت إلــى أن القائــد يجــب أن يكــون خادمــا فــي املقــام األول،
وعلــى الرغــم مــن أنــه قــد يكــون ملصطلــح الخــادم دالالت ســلبية ،فإنــه فــي الواقــع العملــي يشي ــر إلــى العمــل مــن أجــل اآلخري ــن ،وهــو
معنــى غي ــر ســلبي ينطــوي علــى تقديــم املســاعدة والشــعور باملســئولية تجــاه اآلخري ــن؛ ممــا يســهم فــي تحقيــق مصالــح املنظمــة.
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وقد تعددت تعريفات القيادة الخادمة؛ حيث عرفها ( )Hale and Fields, 2007: 399بأنها «التـركيـز على املرؤوسيـن؛
ً
عوضــا عــن تلقــي
حيــث يكــون القائــد الخــادم أكث ــر تـركي ـ ًـزا حــول تلقــي املرؤوسي ــن للتقدي ـرات املناســبة مقابــل إنجازاتهــم
األوســمة والجوائــز لنجاحــه؛ حيــث يســعى جاهـ ًـدا إلــى بنــاء بيئــة يمتلــك فيهــا املرؤوسي ــن حــق التعبي ــر ،وفــي بعــض الحــاالت قــد
يقــوم القائــد الخــادم بعمــل تضحيــات شــخصية لتأمي ــن ومشــاركة ،ورفاهيــة  ،وإنجــازات تابعيــة» .
ووصــف ( )Liden et al., 2008: 163القيــادة الخادمــة بأنهــا «نظريــة يعتمدهــا القائــد إلخـراج األفضــل مــن تابعيــه؛ حيــث
يعتمــد القــادة علــى االتصــال ً
وجهــا لوجــه لفهــم قــدرات ،واحتياجــات ،ورغبــات ،وأهــداف ،وإمكانــات التابعي ــن ،كمــا تختلــف
القيــادة الخادمــة عــن األســاليب التقليديــة للقيــادة فــي أن تـركي ــزها منصــب بالكامــل علــى العاملي ــن بجانــب التـركي ــز علــى إقامــة
عالقــات قويــة طويلــة األمــد معهــم».
فــي حي ــن عــرف ٌ
كل مــن ( )Carter & Baghurst, 2014: 455القيــادة الخادمــة بأنهــا «فلســفة قياديــة ،وتعالــج االهتمامــات
األخالقيــة ،وتجــارب العمــاء ،ومشــاركة العاملي ــن بجانــب خلــق ثقافــة تنظيميــة فريــدة مــن نوعهــا؛ حيــث يتحــد كل مــن القــادة
والتابعي ــن للوصــول إلــى األهــداف التنظيميــة بــدون ســلطة رســمية أو موضعيــة» .
وعــرف ( )Van Dierendonck & Patterson, 2015: 120القيــادة الخادمــة بأنهــا «نــوع مــن القيــادة ي ــركز فيــه القائــد
علــى خدمــة تابعيــه مــن حيــث الوصــول بالعاملي ــن إلــى أق�صــى إمكاناتهــم فــي مختلــف املجــاالت ،مثــل :فاعليــة املهــام ،واإلشـراف
املجتمعــي ،والتحفي ــز الذاتــي ،باإلضافــة إلــى تطوي ــر إمكاناتهــم القياديــة ،كمــا أكــدا علــى وجــود صفــات تجســد جوهــر ســلوك
القيــادة الخادمــة ،وهــي :التمكي ــن ،واإلش ـراف ،واملوثوقيــة ،وتوفي ــر التوجيــه ،والتواضــع والفضيلــة»
وت ــرى الباحثــة أن القيــادة الخادمــة هــي« :القيــادة التــي تؤمــن بأهميــة خدمــة اآلخري ــن وتلبيــة احتياجاتهــم ومتطلباتهــم
وتوفي ــر البيئــة والظــروف املالئمــة ،التــي تســاعد فــي تطوي ــر وتحسي ــن مهــارات اآلخري ــن؛ حتــى يتمكــن هــؤالء األفـراد علــى املــدى
البعيــد مــن العمــل باســتقاللية فــي موقــف أو ظــرف معي ــن مــن أجــل تطوي ــر املنظمــة التــي ينتمــون إليهــا».
 - 2محددات ونتائج القيادة الخادمة
ً
نموذجــا يوضــح العالقــة بي ــن محــددات القيــادة الخادمــة ونتائجهــا كمــا هــو موضــح
قــدم ()Van Dierendenck, 2011
بالشــكل رقــم (:)4
•

جودة العالقة بين
القائد
والمرؤوسين:
• التأثير

الثقافة

•

النفوذ

•

التوجه

الوظيفي
اإلنساني

• الحاجة إلى الخدمة

• الدافعية إلى القيادة

• االحترام

• المساهمة
• الوالء

خصائص القيادة
الخارقة
 تمكين وتطوير األفراد التواضع األصالة القبول الشخصي تقديم التوجيه -الرعاية

تحقيق الذات
اتجاهات المرؤوسين نحو الوظيفة
• االلتزام
• التمكين

• الرضا الوظيفي
• االرتباط

األداء:
• سلوكيات المواطنة التنظيمية

المناخ النفسي:
الثقة
العدالة

• فاعلية الفريق

• النتائج الوظيفية
• االستدامة

• المسئولية االجتماعية للشركة
خصائص األفراد
 تقرير المصير التطور المعرفي األخالقي -التعقد اإلدراكي

شكل رقم ()4

)Source: (Van Dieredonck, 2011

يضــع هــذا النمــوذج حجــر األســاس للقيــادة الخادمــة ويدمــج بي ــن الدافعيــة للقيــادة الخادمــة مــع الحاجــة إلــى
الخدمــة ،كمــا أنــه يقــر بأهميــة الخصائــص الشــخصية واملظاهــر الثقافيــة ،وينتــج عــن الخصائــص الخاصــة بالقيــادة
الخادمــة  -باإلضافــة إلــى الخب ـرات املكونــة مــن قبــل املرؤوسي ــن والناجمــة عــن العالقــة بي ــن القائــد واملرؤوسي ــن والبيئــة
النفســية داخــل املنظمــة  -العديــد مــن النتائــج علــى مســتوى املرؤوسي ــن علــى مســتوى املنظمــة.
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فعلــى مســتوى املرؤوسي ــن تؤث ــر فــي تحقيــق الــذات واالتجاهــات اإليجابيــة نحــو الوظيفــة وزيــادة األداء مــن خــال تحقيــق
ًّ
إيجابيــا فــي القيــادة الخادمــة مــن خــال تحقيــق االســتدامة
املواطنــة وفاعليــة فــرق العمــل ،وعلــى مســتوى املنظمــة تؤث ــر
للشــركات واملســؤولية االجتماعيــة ،وفيمــا يلــي شــرح مفصــل لــكل عنصــر مــن عناصــر هــذا النمــوذج:
 أالدافعية للقيادة الخادمة The Motivation to Become Servant Leaderً
الحاجــة إلــى الخدمــة فضــا عــن الدافعيــة يمثــان األســاس فــي هــذا النمــوذج  ،والدافعيــة القويــة Motivation Power
تشي ــر إلــى الحاجــة إلــى التأثي ــر حتــى يكــون أكث ــر قــوة وأكث ــر تأثي ـ ًـرا  .وتــم التوصــل إلــى أن القــادة اللذي ــن لديهــم دافــع قــوي أكث ــر
فاعليــة ،وهــذا ي ــرتبط بالقيــادة الخادمــة .وقــد صــور ( )Pallerson, 2003أن القائــد الخــادم يبــدأ مــن  Love Agapeوهــي كلمــة
يونانيــة يقصــد بهــا الحــب الــذي هــو م ـرادف للحــب األخالقــي ،وي ــرى  Greenleafأن القيــادة الخادمــة تبــدأ مــن الحاجــة إلــى
الخدمــة ،وتــؤدي إلــى الدافعيــة ،وهنــاك مــن ي ــري أنهــا تبــدأ مــن الدافعيــة للقيــادة وتشــكل االتجــاه نحــو الخدمــة.
ومن الواضح أن القيادة الخادمة تدمج بيـن املفهوميـن «الدافعية للقيادة» و«الحاجة إلى الخدمة».
 بتحديد املصيـر Self Determinationحتي تكون ً
قائدا ً
خادما ينبغي أن يتوافر لديك القدرة على تحديد مصيـرك ،وهذا يعني القدرة على إشباع االحتياجات
وتنظيمهــا إلــى أفعــال .والقــدرة علــى تقري ــر املصي ــر تأتــي مــن إشــباع ثالثــة احتياجــات نفســية :الشــعور بالكفــاءة ،والشــعور
بالتواصــل مــع اآلخري ــن ،والقــدرة علــى االســتقاللية.
ُ
وعندمــا تشــبع هــذه االحتياجــات ينشــأ الرضــا ،الــذي يعــزز الدافعيــة الشــخصية ويعــزز الصحــة الذهنيــة ،وبالتالــي يــؤدي
إلى القدرة على تقري ــر املصي ــر .والشــخص القادر على تقري ــر مصي ــره يكون أفضل في اســتخدام املوارد وبناء عالقات إيجابية
ومســاعدة اآلخري ــن فــي تقري ــر مصي ــرهم ،وبالتالــي فــإن القــوة ال تأتــي مــن خــال ممارســة الرقابــة أو توجيــه اآلخري ــن بطريقــة
ســلطوية ،وإنمــا تأتــي القــوة مــن خــال قيــادة إيجابيــة قــادرة علــى ت ــزويد اآلخري ــن بالقــدرة علــى تحديــد مصي ــرهم.
 جالتطوراملعرفي األخالقي Moral Cognition Developmentيصــف التطــور املعرفــي األخالقــي املراحــل املختلفــة التــي مــن خاللهــا تتطــور قيــم األفـراد وتفكي ــرهم وتســهل وتفســر نوازعهــم
أو رؤيتهــم للخي ــر مــن وراء التفاعــات االجتماعيــة ،وهــي ســت مراحــل للتطــور مــن الطفولــة حتــي الرشــد (البلــوغ) ،ومــن خاللهــا
يصبح الفرد أكث ــر ً
وعيا وقدرة على التميي ــز بي ــن الخطأ والصواب .وأعلى مستوى هو املستوى السادس؛ حيث يصبح االحت ـرام
املتبــادل هــو املبــدأ العالمــي الشــامل أو املبــدأ األسا�ســي .وبشــكل خــاص فــي هــذا املســتوى يتــم تصوي ــر كيــف تبــدو األشــياء مــن
ُ
ً
ً
وصــل إلــى
منظــور اآلخري ــن ،وتعــد جــزءا أساســيا فــي اتخــاذ الق ـرار وفــي عمليــة الق ـرار  .ومــن خــال تحليــل  Meta-Analysisت ِ
أهميــة النوايــا األخالقيــة والســلوك األخالقــي للقيــادة الخادمــة ،وبالتالــي فإنــه مــن املتوقــع كلمــا تحــرك الفــرد إلــى املســتوى األعلــى فــي
التفكي ــر /املنطــق األخالقــي فإنــه يكــون أكث ــر قــدرة علــى التصــرف باعتبــاره قائـ ًـدا ً
خادمــا.
 دالتعقد املعرفي Cognitive Complexityيمثــل التعقــد املعرفــي الخاصيــة الثالثــة مــن الخصائــص الفرديــة ،التــي لهــا دور مؤث ــر فــي توجــه الشــخص نحــو القيــادة
الخادمــة ،والتعقــد املعرفــي يعب ــر عــن قــدرة الفــرد علــى إدراك الســلوك االجتماعــي فــي الحــاالت املختلفــة ،واألف ـراد اللذي ــن
يتســمون بذلــك يكونــون أكث ــر قــدرة علــى الحكــم الدقيــق فــي املواقــف االجتماعيــة ،فاألف ـراد الذي ــن لديهــم تعقــد معرفــي عـ ٍـال
يكــون لديهــم قــدرة عاليــة علــى رؤيــة أبعــاد قــد يفتقدهــا أصحــاب التعقــد املعرفــي املنخفــض ،وهــذا يســمح لهــم بالحكــم الدقيــق
علــى املواقــف االجتماعيــة املختلفــة ،ومــن خــال خصائــص القائــد القــادم فــإن القائــد الخــادم عليــه أن يــوازن بي ــن الت ــزويد
باالتجاهــات وتوجيــه املرؤوسي ــن وبي ــن الســماح لهــم باســتخدام خب ـراتهم وعــدم التدخــل ،فهــي تتضمــن القــدرة علــى التفكي ــر
فــي ظــل مواقــف متصارعــة ،وتتضمــن القــدرة علــى التغلــب علــى االختالفــات ورؤيــة األفــكار.
 هالثقافة Cultureيوجد ُبعديـن للثقافة يؤثـران في حدوث القيادة الخادمة ،وهما :التوجه اإلنساني ومسافة السلطة /النفوذ الوظيفي.
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	-التوجه اإلنساني :Orientation Human
ُويقصــد بــه الدرجــة التــي مــن خاللهــا يشــجع املجتمــع واملنظمــة واألف ـراد علــى كونهــم يتســمون بالعدالــة والصداقــة
والرعايــة وإيثــار اآلخري ــن.
ً
وقــد أوضــح ( )Reyan, 2008نقــا عــن ( )Van Dierendenck, 2011فــي دراســته أنــه مــن ضمــن الــدول التــي تظهــر توجــه
إنســاني هــي زامبيــا والفلبي ــن وأي ـرلندا وماليزيــا وتايالنــد ومصــر.
والصداقــة والتســامح عــن األخطــاء،
والقيــم الثقافيــة هــي التــي تعــزز التوجــه اإلنســاني ،مثــل :التـركي ــز علــى اآلخري ــن
ً
ً
ً
وبالتالــي فإنــه مــن املتوقــع أن القــادة فــي ظــل هــذه الثقافــات يقدمــون
وتمكينــا وقبــول ورعايــة أكث ــر.
اهتمامــا
	-مسافة السلطة  /النفوذ الوظيفي Power Distance
تعكــس مســافة الســلطة تقبــل املجتمــع للتوزيــع غي ــر متسـ ٍـاو للقــوة داخــل املنظمــات ،والثقافــة التــي لديهــا درجــة عاليــة
مــن مســافة الســلطة فــإن أفرادهــا أكث ــر طاعــة ألشــكال الســلطة ،مثــل :الوالدي ــن أو األكب ــر سـ ًـنا أو القــادة ،وفــي هــذا الســياق
ً
فإنــه فــي ضــوء مســافة الســلطة فــإن األفـراد األقــل قــوة فــي مجتمــع مــا أو منظمــة مــا يكونــون أكث ــر قبــوال بوضعهــم ،ويتوقــع منهــا
الخضــوع إلــى الســلطة التــي يتمتــع بهــا عــدد مــن أصحــاب املراكــز العليــاُ ،ويالحــظ أن الثقافــة التــي تتمي ــز بوجــود مســافة فــي
الســلطة تكــون فيهــا املنظمــات مركزيــة ،وعلــى العكــس كلمــا كانــت الثقافــة تتمي ــز بوجــود مســافة أقــل فــي الســلطة ،عــزز ذلــك
تطوي ــر مفهــوم القيــادة الخادمــة؛ ألن العالقــة بي ــن الرئيــس واملــرؤوس تقــوم علــى فكــرة املســاواة.
 والعالقة بيـن القائد الخادم واملرؤوسيـن The Relationship between Servant Leader and Followerُ
تبنــى العالقــة بي ــن القائــد الخــادم واملرؤوسي ــن علــى اعتقــاد ،وهــو إيمانــه بقيمــه كل فــرد ،فهــو يقــدر و يــدرك ويعت ــرف
بقــدرات كل فــرد ومــا يســتطيع أن يتعلمــه ،وأنــه ليــس فقــط القائــد هــو الــذي يملــك اإلجابــة عــن كل األســئلة ،بــل يســتطيع
املرؤوسي ــن ً
أيضــا اإلجابــة عــن العديــد مــن التســاؤالت؛ ممــا يــؤدي إلــى شــعور املرؤوسي ــن باألمــان والثقــة .ولبنــاء عالقــة جيــدة فــإن
القائد الخادم يعتمد على اإلقناع ومناقشة املرؤوسي ــن ،ويحاول ً
دائما بناء اتفاق بي ــن أفراد املجموعة ،ويعمل على استخدام
أســلوب اإلقنــاع مــن خــال اســتخدام أدوات ،مثــل :التفسي ــر واألدلــة بالحقائــق واإللهــام واالستشــارات ،واألفـراد يتبعــون القائــد
الخــادم طواعيــة؛ ألنهــم يعتقــدون أنــه املوجــه لهــم إلــى الطريــق الصحيــح والعالقــة بينهــم تقــوم علــى الــوالء واإلســهام والتأثي ــر املنهــي.
 زاملناخ النف�سي The Psychological Climateالقائــد الخــادم يســاعد علــى خلــق منــاخ نف�ســي صحــي ،يقــوم علــى عنصري ــن رئيسي ــن ،همــا :الشــعور بالثقــة والعدالــة.
وقــد ثبــت مــن خــال العديــد مــن الدراســات وجــود عالقــة ارتبــاط بي ــن الثقــة فــي اإلدارة والقيــادة الخادمــة .كمــا ثبــت أن القائــد
الخــادم يخلــق جـ ًـوا يتســم بالعدالــة ،وذلــك ألن القائــد الخــادم لديــه شــعور باحتياجــات املرؤوسي ــن ،وبالتالــي مــن املحتمــل
ً
معاملتهــم بســلوك يتســم بالحساســية مــن الناحيــة الشــخصية ،فضــا عــن التوجــه األخالقــي للقائــد الخــادم علــى اتخــاذ قـرارات
أخالقيــة .كمــا أن القائــد الخــادم ي ــركز ً
دائمــا علــى ســعادة العاملي ــن ونموهــم ،وهــذا يتحقــق مــن خــال عدالــة املكافــآت.
 حنتائج القيادة الخادمة للمرؤوسيـن Follower Outcomes of Servant Leadershipً
نظ ـرا ألن القائــد الخــادم نمــط قيــادي يعتمــد علــى التـركي ــز علــى األف ـراد ،فــإن الدالئــل تشي ــر إلــى أن القــادة الخادمي ــن
يجعلــون العاملي ــن معهــم أكث ــر رضــا والت ـز ًاما ،فالقائــد الخــادم يعمــل علــى خلــق اتجاهــات إيجابيــة تجــاه الوظيفــة مــن خــال
التشــجيع علــى إشــباع احتياجــات املرؤوسي ــن ،وبالرجــوع إلــى أدبيــات القيــادة الخادمــة فــإن هنــاك ثــاث نتائــج علــى مســتوى
املرؤوسي ــن مرتبطــة بوجــود القيــادة الخادمــة املتمثلــة فــي:
	-تحقيــق الــذات  :Self-Actualizationيشي ــر تحقيــق الــذات إلــى الشــعور بالتطــور الشــخ�صي املســتمر ،وتحقيــق إمكانــات
الفــرد وقدراتــه ،وهــي ت ــرتبط باحت ـرام وقبــول الــذات .وتحقيــق الــذات يعطــي للفــرد معنــى للحيــاة .والقائــد الخــادم يســاعد
مرؤوســيه علــى التـركي ــز علــى فــرص الت ــرقي مــن خــال العمــل علــى التـركي ــز علــى األهــداف املرتبطــة بالنمــو ،والوصــول إلــى
املثاليــة ،والبحــث عــن الفــرص لتحقيــق الطمــوح.
	-االتجاهــات اإليجابيــة نحــو الوظيفــة  :Positive Job Attitudeحيــث تعــزز القيــادة الخادمــة مــن االتجاهــات
اإليجابيــة ،نحــو :الوظيفــة املتمثلــة فــي االلت ـزام التنظيمــي ،والتمكي ــن ،والرضــا الوظيفــي ،واالرتبــاط الوظيفــي.
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	-األداء  :Performanceتعــزز القيــادة الخادمــة األداء مــن خــال تنميــة املواطنــة التنظيميــة وفاعليــة فــرق العمــل،
فالقيــادة الخادمــة تؤث ــر فــي سـ ُـلوكيات املواطنــة التنظيميــة؛ ألنهــا تشــجع علــى نمــو التفكي ــر األخالقــي للمرؤوسي ــن،
َ
فاملبــادئ العامليــة أو الشــاملة ط ِّبقـ ْـت مــن قبــل القــادة ،وتســاعد علــى التــوازن بي ــن االهتمامــات الشــخصية واهتمامــات
ً
اآلخري ــن ،فضــا عــن تأثي ــر القيــادة الخادمــة فــي فاعليــة الفريــق ،فقيــادة الفريــق تتطلــب التوجــه نحــو الهــدف ،والقــدرة
مع شخصيات مختلفة داخل املجموعة ،وخلق التـزام موحد ،ووجود نوع من التقديـر وهذه الخصائص
على التعامل ً
هــي أكث ــر ارتباطــا بالقيــادة الخادمــة.
	-النتائــج التنظيميــة  :Organizational Outcomesتؤث ــر القيــادة الخادمــة فــي خلــق املســئولية االجتماعيــة وفــي
ً
تحقيــق اســتدامة الشــركات وفــي كتــاب العمالقــة الصغــار ( )Small Giantsللكاتـ�ب ( )Burlinghan, 2005نقــا عــن
( ،)Van Dierendenck, 2011الــذي أوضــح فيــه أن الشــركات الصغي ــرة واملتوســطة ال تعمــل علــى سياســة العائــد علــى
االســتثمار فقــط ،بــل إن مــن أحــد أهدافهــا األساســية باإلضافــة إلــى التأكيــد علــى خلــق مكانــة لهــا فــي مجــال العمــل هــو
بنــاء عالقــات مــع أصحــاب املصالــح واملشــاركة املجتمعيــة ،والتـركي ــز علــى جــودة الحيــاة ،وأن معظــم املالكي ــن لهــذه
املشــروعات تأث ــروا بهــذه األفــكار التــي تنبــع مــن وراء القيــادة الخادمــة.
وتحتــاج تطبيــق خصائــص القيــادة الخادمــة إلــى تكامــل بي ــن بنــاء املســئولية االجتماعيــة لشــركات األعمــال مــع التحديــات
التــي تواجــه ظــروف التشــغيل اليومــي مــع التأكيــد علــى أهميــة الن ـزاهة واألفــق الواســع واملنظــور طويــل األجــل والســلوك األخالقــي
وأهميــة الرعايــة لألفـراد واحت ـرام التواصــل وإدارة املســئولية خــارج املنظمــة وجميــع هــذه املظاهــر تأتــي مــن قيــادة خادمــة.
 - 3أبعاد القيادة الخادمة
تنــاول العديــد مــن الباحثي ــن أبعــاد القيــادة الخادمــة ،وقــد اختلفــت األبعــاد باختــاف الباحثي ــن ،وفــي هــذه الدراســة
ســوف تتنــاول الباحثــة أبعــاد القيــادة الخادمــة مــن وجهــة نظــر ()VanDierendonck et al., 2017
	-األصالــة  :Authenticityويقصــد باألصالــة التصــرف بشــكل أخالقــي وموضوعــي ،رغــم الضغــوط التــي قــد يتعــرض لهــا
القائــد ،والقائــد األصيــل يتصــف بالصــدق واألمانة،كمــا أنــه جدي ــر بالثقــة ،ويمكــن االعتمــاد عليــه ،وهــو نمــوذج يحتــذى بــه.
ً
	-التمكي ــن  :Empowermentيمثــل التمكي ــن ســلوكا تحفي ـ ًّـزيا يهــدف إلــى مســاعدة اآلخري ــن بحيــث يكونــون أكث ــر رغبــة فــي
مواصلــة التطوي ــر والســلوك التحفي ــزي يســاعد الفــرد إلــى أن يكــون صــورة قويــة عــن نفســه ويثــق فيهــا ،ويكــون مبـ ً
ـادرا،
وســلوك التمكي ــن يتضمــن التشــجيع ومشــاركة املعلومــات والتدريــب وتدعيــم االبتــكار.
	-الوقــوف بجانــب اآلخري ــن  :Standing Backيتضمــن الوقــوف بجانــب اآلخري ــن إعطــاء اآلخري ــن الدعــم الضــروري،
والثقــة فــي إنجازاتهــم .وهــذا يتضمــن أن يقــف القائــد خلــف مشــروعه وخلــف املهمــة املطلوبــة حتــى يتــم إنجازهــا ويقــدر
إنجــازات مرؤوســيه.
	-التواضــع  :Humilityالتواضــع هــو قــدرة القائــد علــى وضــع إنجــازات اآلخري ــن ومواهبهــم فــي املنظــور الصحيــح .ويمتلــك
القائــد الخــادم الجـرأة علــى االعت ـراف بأنــه باســتطاعته االســتفادة مــن خب ـرات اآلخري ــن وتجاربهــم ،وأن يأخــذ فــي االعتبــار
جميــع مالحظاتهــم وتقبــل النقــد البنــاء مــن قبلهــم.
	-الرعايــة  :Stewardshipتصــف الرعايــة إلــى أي مــدى يعــد القــادة منظماتهــم؛ لتقديــم مســاهمة إيجابيــة ملجموعــة العمــل
وللمجتمــع؛ حيــث يوجــد لــدى القائــد الخــادم شــعور قــوي باملســئولية االجتماعيــة ،ويعمــل علــى تحفي ــز املنظمــات علــى
تنفيــذ األعمــال املعنويــة واألخالقيــة التــي تعــود بالفائــدة علــى جميــع أصحــاب املصالــح.

الثقة Trust
 - 1مفهوم الثقة
اكتســب مفهــوم الثقــة أهميــة حاســمة مــن وجهــة نظــر تخصصــات متعــددة كاالقتصــاد ،والسياســية ،والتســويق،
ً
وكذلــك الســلوك التنظيمــي ،فمــن وجهــة النظــر التنظيميــة أصبــح مفهــوم الثقــة مفهــوم مرادفــا لالســتمرارية التنظيميــة.
فيعــرف ( )Fukuyama,1995: 22الثقــة بأنهــا «التوقــع الــذي ينشــأ داخــل املجتمــع مــن الســلوك الصــادق والتعاونــي بنـ ًـاء
علــى معايي ــر عامــة ومشت ــركة مــن أعضــاء املجتمــع».
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ويـرى ( )Broom et al., 1997: 98أن الثقة هي «التنبؤ بأن أحد األطراف سوف يتصرف بطريقة معينة ومقبولة»
وتشي ــر العديــد مــن الدراســات )Spadaro et al., 2020; Afsar et al., 2020; Tamer & Dereli, 2014( :إلــى أن الثقــة
فــي القائــد هــي مرادفــة للثقــة الشــخصية.
وتعــرف الثقــة الشــخصية ً
طبقــا ل ـ ( )McAllister, 1995 : 25بأنهــا «مــدى اتبــاع املــرء لــكالم اآلخــر وأفعالــه وقراراتــه
ورغبتــه فــي التصــرف علــى أســاس هــذا االقتنــاع ،إذا أخذنــا فــي اعتبارنــا أن اآلخــر ،وهــو الشــخص محــل الثقــة لــن يتصــرف إال
إذا أخــذ فــي اعتبــاره مصلحــة الشــخص مانــح الثقــة».
وي ــرى كل مــن ( )Kanawattanachai & Yoo, 2002: 189أن الثقــة الشــخصية هــي «مــدى ثقــة الشــخص واســتعداده
للتصــرف علــى أســاس كلمــات الشــخص اآلخــر وأفعالــه».
ويعرف ( )Six, 2005: 40الثقة الشخصية بأنها «حالة نفسية تتكون من النية في قبول تصرفات الطرف اآلخر والتأث ــر
بها على أســاس أن هذا الطرف اآلخر ســيقوم بعمل معي ــن بغض النظر عن القدرة على الســيطرة واملراقبة للطرف اآلخر».
ويشي ــر ( )Jiang et al., 2015: 133إلــى أن الثقــة الشــخصية هــي «ســرعة تأث ــر الشــخص مانــح الثقــة بأفعــال الشــخص
محــل الثقــة بســبب أفعالــه التــي تكــون خــارج ســيطرة الشــخص مانــح الثقــة».
ويعــرف الثقــة الشــخصية ( )Spadro et al., 2020: 3بأنهــا «حالــة نفســية تتضمــن ســرعة التأث ــر بأفعــال اآلخــر فــي
التفاعــات االجتماعيــة تحــت ظــروف االعتماديــة واملخاطــرة االجتماعيــة».
وسوف تتبنى الباحثة تعريف ( )Mc Allister, 1995للثقة الشخصية.
 - 2أنواع الثقة
تنــاول العديــد مــن الباحثي ــن أنــواع الثقــة أو مــا يطلــق عليهــا ً
أحيانــا بمســتويات الثقــة ،وهــي ممثلــة فــي الثقــة فــي املنظمــات،
والثقة بي ــن املنظمات ،والثقة الشخصية.
ت ــرى دراســات عديــدة أن الثقــة فــي القائــد هــي بطبيعتهــا ثقــة شــخصية ( ;Spadaro et al., 2020; Afsar et al., 2020
 ،)Tamer & Dereli, 2014ولكــن االختــاف فقــط فــي أطـراف العالقــة ،فالثقــة فــي القائــد طرفــي العالقــة فيهــا القائــد وتابعيــه
أو الرئيــس واملــرؤوس.
وت ــرى دراســة ( )Mohammed & Kamalanabhan, 2020أن الثقــة الشــخصية تعتمــد علــى طبيعــة املوثــوق فيــه أو
الشــخص محــل الثقــة ،ومــا إذا كان الشــخص محــل الثقــة الرئيــس أم املــرؤوس أم الزمــاء.
ً
وتنــاول  Mc-Allister, 1995نقــا عــن ( )Tamer & Dereli, 2014دراســة الثقــة الشــخصية واعتب ــرها مرادفــا للثقــة
فــي القائــد وأشــار فــي دراســته أن الثقــة الشــخصية /الثقــة فــي القائــد هــي نوعــان أساســيان ،همــا :الثقــة املبنيــة علــى املعرفــة
 Trust Based Cognitionوالثقــة املبنيــة علــى العاطفــة Trust based Affect
 أالثقة املبنية على املعرفة Cognition Trust basedتبنــى الثقــة القائمــة علــى املعرفــة علــى االختيــار ألننــا نختــار مــن نثــق فيــه ،وهــذا االختيــار إنمــا يبنــى علــى أســباب منطقيــة ،وهــي
ً
تشــكل دليــا علــى جــدارة مــن تثــق بــه ،وكمــا أنهــا تبنــى علــى كفــاءة وصــدق مــن نثــق بــه ،والثقــة تنشــأ مــن املعرفــة الت ـراكمية ،التــي تســمح
للشــخص مانــح الثقــة بالتنبــوء بمســتوى معي ــن مــن الثقــة فيمــا يتعلــق باحتمــال أن يتصــرف الشــخص محــل الثقــة كمــا هــو متوقــع.
والثقــة املبنيــة علــى املعرفــة تعتمــد علــى عــدة عناصــر ،وهــي نجــاح التعامــات الســابقة ،مــدى التشــابه االجتماعــي
والســياق التنظيمــي.
فالتعامــات الســابقة تعــد إحــدى العناصــر األساســية فــي عالقــات العمــل ،وهــي عــادة مــا تكــون شــخصية وتمتــد لفت ــرة
مــن الوقــت ،وهنــا يمكــن النظــر فــي ســجل العالقــة الســابقة ،وكيفيــة قيــام مــن نثــق فيــه بواجباتــه املرتبطــة بالعمــل فــي املا�ضــي،
وبالتالــي همــا عنصـران أساســيان للحكــم علــى جــدارة مــن نثــق بــه ،وفيمــا يتعلــق بالتشــابه االجتماعــي فهــو العنصــر الثانــي للثقــة
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القائمــة علــى املعرفــة؛ ألن مجموعــات األف ـراد التــي لهــا نفــس الخصائــص لديهــم القــدرة علــى إنشــاء عالقــات تتســم بالثقــة
والحفــاظ عليهــا ،وذلــك بســبب تشــابه نفــس الخصائــص ،مثــل :النــوع ،والعمــر ،والعــرق.
واملكــون الثالــث للثقــة املبنيــة علــى املعرفــة هــو الســياق التنظيمــي املتمثــل فــي املنظمــات الرســمية واالتحــادات املهنيــة،
واملؤسســات التعليميــة ،ومؤسســات االعتمــاد؛ حيــث تقــوم بتعزي ــز الثقــة مــن خــال اإلشــارة بــأن األفـراد سيســتوفون معايي ــر
القبــول فــي املنظمــات املهنيــة.
 بالثقة املبنية على العاطفة Trust Based Affectاملكــون الثانــي للثقــة الشــخصية /الثقــة فــي القائــد هــو املكــون العاطفــي ،فالثقــة املبنيــة علــى العاطفــة تتعلــق بالروابــط
العاطفيــة بي ــن األفـراد.
فاألفـراد هــم الذي ــن يقومــون باســتثمارات عاطفيــة فــي هــذا النــوع مــن العالقــة مــن خــال التعبي ــر عــن العنايــة واالهتمــام
ب ــرفاهية الشــركاء األطـراف فــي هــذه العالقــة ،واإليمــان باألفضليــة الجوهريــة لهــذه العالقــة.
ً
ارتباطا ً
وثيقا بأن تصرفات الشريك /محل الثقة إنما تبنى على دوافع جوهرية وتتمي ــز
وت ــرتبط الثقة املبينة على العاطفة
ً
بمشــاعر األمــان وقــوة هــذه العالقــة؛ لــذا فــإن الروابــط العاطفيــة التــي ت ــربط األفـراد تمثــل محــددا مــن محــددات الثقــة املبنيــة علــى
العاطفــة ،كمــا يمثــل ســلوك اإليثــار أحــد الخصائــص األساســية التــي تتمي ــز بــه الثقــة املبنيــة علــى العاطفــةُ ،ويعــد مــن أحــد أبعــاد
املواطنــة التنظيميــة ،وســلوك اإليثــار هــو ســلوك يهــدف إلــى مســاعدة اآلخري ــن فــي مواقــف معينــة بشــكل مباشــر ومقصــود.

الرفاهية النفسية Psychological Well-Being
 - 1مفهوم الرفاهية النفسية
تعــددت وجهــات نظــر الباحثي ــن فــي تنــاول مفهــوم الرفاهيــة النفســية ،في ــرى كل مــن ( )Ryff & singer, 2008: 19بأنهــا
«مجموعــة مــن املؤث ـرات الســلوكية تــدل علــى ارتفــاع مســتويات رضــا الفــرد عــن حياتــه».
ويعرفهــا كل مــن ( )Souri & Hasanirad, 2011: 1542بأنهــا «حالــة مــن الشــعور الصحــي يــؤدي إلــى الوعــي الكامــل
بالكرامــة الشــخصية التــي تتضمــن العناصــر الروحيــة للحيــاة».
وأشــار ( )Dodge et al., 2012: 223إلــى أن الرفاهيــة النفســية هــي «أكث ــر مــن مجــرد الشــعور بالســعادة؛ فهــي الشــعور
بالرضــا ،كمــا تعنــي تطوي ــر الفــرد لذاتــه وإشــباع حاجاتــه وتقديــم املســاهمة فــي مجتمعــه».
ويعرفهــا ( )Sahebalzamani,et.al,2013: 38بأنهــا «كفــاح األف ـراد مــن أجــل تحقيــق القــدرات الحقيقيــة إلمكاناتهــم،
فهــي عمليــة إدراكيــة يمثــل الرضــا عــن الحيــاة أحــد مؤش ـراتها».
بينما ي ــرى ( )Ryff, 2017: 14أن الرفاهية النفســية هي «الشــعور بالنمو الشــخ�صي باإلضافة إلى تحقيق أهداف الفرد
فــي الحياة»
ويعرفها ( )Kawabata,et.al,2017: 1975بأنها «مزيج من املتعة والسعادة التي تؤدي إلى زيادة الحيوية الشخصية»
وبالتالــي ت ــرى الباحثــة أنــه يمكــن تعريــف الرفاهيــة النفســية بأنهــا «حالــة وجدانيــة تتســم بالطابــع اإليجابــي؛ مــع وجــود
حالة من رضا الفرد عن حياته بشكل عام ،وتنعكس في مجموعة من املؤث ـرات السلوكية املتمثلة في :االستقاللية ،والتمكن
البيئــي ،والتطــور الشــخ�صي ،والعالقــات اإليجابيــة مــع اآلخري ــن ،والحيــاة الهادفــة ،وتقبــل الــذات».
 - 2أنواع الرفاهية
تناولت دراسة ( )Posa, 2019أنواع الرفاهية التي تمثلت في:
	-الرفاهيــة الشــخصية  :Subjective Well- Beingويقصــد بالرفاهيــة الشــخصية الشــعور الذاتــي بالرفاهيــة،
ويــدور هــذا النــوع حــول كيــف يكــون الفــرد سـ ً
ـعيدا ور ً
اضيــا عــن حياتــه .وتعكــس الرفاهيــة الشــخصية تصــورات
األف ـراد وتقيمهــم لحياتهــم مــن الناحيــة االنفعاليــة الســلوكية ،والوظائــف واألدوار النفســية االجتماعيــة التــي تعــد
أبعـ ًـادا ضروريــة للصحــة النفســية.
68

املجلة العربية لإلدارة ،مج  ،41ع  - 4ديسمبـر (كانون األول) 2021

	-الرفاهيــة النفســية  :Psychological Well -Beingتختلــف الرفاهيــة النفســية عــن الرفاهيــة الشــخصية؛ حيــث
تتعلــق الرفاهيــة النفســية بالحالــة اإليجابيــة أو الصحــة النفســية الجيــدة ،مثــل :القــدرة علــى متابعــة األهــداف ذات
املغــزى ،ونمــو وتطــور وإقامــة عالقــات جيــدة ذات معنــى مــع اآلخري ــن.
	-الرفاهيــة املوضوعيــة  :Objective Well-Beingوتتضمــن الرفاهيــة املوضوعيــة خمســة أنــواع ،هــي :الســعادة
املاديــة ،والصحــة ،والنمــو والنشــاط ،والســعادة االجتماعيــة ،والســعادة االنفعاليــة.
وقد تبنى البحث الحالي الرفاهية النفسية.
 - 3نماذج الرفاهية النفسية
ً
تعــدد النمــاذج املفســرة ملفهــوم الرفاهيــة النفســية وســيتم التـركي ــز علــى أكث ــر النمــاذج شــيوعا ،والتــي رســخت لهــذا
املفهــوم وطــرق قياســيه ومؤشـراته ،وهــو نمــوذج ( )Ryff, 1989نقــا عــن ( )Guirado et al., 2020للرفاهيــة النفســية؛ حيــث
ركــز علــى دمــج ثالثــة مجــاالت رئيســة( :علــم نفــس النمــو ،وعلــم النفــس اإلكلنيكــي ،وبحــوث الصحــة النفســية) ،وقــد دمــج
الــرؤى الثــاث فــي نمــوذج واحــد ،وركــز فــي هــذا النمــوذج علــى أبعــاد أساســية ،تمثلــت فــي:
	-االســتقاللية  :Autonomyوتشي ــر االســتقاللية إلــى قــدرة الفــرد علــى اتخــاذ الق ـرار ،وعلــى التفكي ــر ،والتصــرف
بطــرق معينــة ،وتقييــم نفســه ً
وفقــا للمعايي ــر االجتماعيــة .فالفــرد الــذي تتوافــر لديــه االســتقاللية قــادر علــى تحديــد
ذاتــه وثقتــه فــي آرائــه الخاصــة ،وعلــى مقاومــة الضغــوط االجتماعيــة ،وضبــط وتنظيــم الســلوك الشــخ�صي الداخلــي
أثنــاء التفاعــل مــع اآلخري ــن .وذلــك مــن خــال قدرتــه علــى تقري ــر مصي ــره بنفســه واســتقالله بذاتــه ،وأيضــا مــدى
قدرتــه علــى اتخــاذ قراراتــه بنفســه دون االعتمــاد علــى اآلخري ــن.
	-التمكــن البيئــي  :Environmental Masteryويشي ــر التمكــن البيئــي إلــى قــدرة الفــرد علــى التمكــن مــن تنظيــم
الظــروف املحيطــة بــه ومــدى االســتفادة بطريقــة فاعلــة مــن هــذه الظــروف املحيطــة ،وتوفي ــر البيئــة املناســبة،
واملرونــة الشــخصية ،وذلــك مــن خــال تغيي ــر البيئــة وفــق مــا ي ـراه ويتناســب معــه ،وهــذا مــن خــال خب ـراته املاضيــة
والحاضــرة ،ومــا يتوفــر لــه مــن فــرص ُيســتفاد منهــا فــي تحقيــق أهــداف حياتــه ،ومــدى اإلحســاس بالكفايــة والقــدرة
ُ
علــى إدارة البيئــة ،حتــى ولــو كانــت علــى درجــة مــن التعقيــد والتحكــم فيهــا ،وتعــد هــذه الســمة مــن ســمات الصحــة
النفســية ،التــي تتمثــل فــي القــدرة علــى التجديــد ،واالبتــكار ،وخلــق شــخصيات ذات ســياقات مناســبة.
	-التطــورالشــخ�صي  :Personal Growthويعــرف التطــور الشــخ�صي بأنــه قــدرة الفــرد علــى تنميــة وتطوي ــر قدراتــه،
وزيادة فاعليته وكفاءته الشخصية في الجوانب املختلفة ،والشعور بالتفاؤل ،وذلك من خالل إدراك الفرد لطاقاته
منفتحا ومسـ ً
ً
واالرتقاء بها؛ لكي تتقدم وت ــزيد باســتمرار ،ولكي يكون
ـتعدا لتلقي أية خب ـرات جديدة تضاف إلى رصيده
مــن الخب ـرات التــي تســهم فــي مثــل هــذا التطــور والنمــو ،بحيــث يكــون لديــه اإلحســاس بالواقعيــة ،التــي ســيجد الفــرد
نفســه بعدهــا قــد تطــور بمــرور الزمــن .إذن تعــد الحيــاة هنــا بالنســبة للفــرد عمليــة مســتمرة مــن التعلــم والتغي ــر والنمــو.
	-العالقــات اإليجابيــة مــع اآلخري ــن  :Positive Relations with Othersوتشي ــر العالقــات اإليجابيــة مــع
اآلخري ــن إلــى قــدرة الفــرد علــى تكوي ــن وإقامــة صداقــات وعالقــات اجتماعيــة إيجابيــة متبادلــة مــع اآلخري ــن علــى أســاس
مــن :الــود ،واملحبــة واأللفــة ،والثقــة املتبادلــة املتمثلــة فــي القــدرة علــى التعاطــف القــوي بينهــم والتفهــم والتأثي ــر
والــدفء والصداقــة واألخــذ والعطــاء ،وغي ــرها مــن العالقــات اإلنســانية ،وهــذه مــن أهــم عناصــر الصحــة النفســية؛
ألنهــا تعــد معيـ ًـارا للنضــج والتوافــق والقــدرة علــى تحقيــق الــذات وتقاســم الوقــت مــع اآلخري ــن.
	-الحيــاة الهادفــة  :Purpose In Lifeوتعــرف الحيــاة الهادفــة بأنهــا قــدرة الفــرد علــى تحديــد أهدافــه فــي الحيــاة
بشــكل موضوعــي ،وأن يكــون لــه هــدف ورؤيــة توجــه أفعالــه وتصرفاتــه وســلوكياته مــع املثاب ــرة واإلصـرار علــى تحقيــق
ً
أهدافــه ،أي أن الشــخص الــذي يتمتــع بالصحــة النفســية ً
أهدافــا وأفـ ً
ـكارا توفــر لــه معنـ ًـى واضحــا
دائمــا مــا يحمــل
لحياتــه؛ حيــث يمتلــك ً
إيمانــا بــأن أفعالــه فــي املا�ضــي والحاضــر كانــت ذات مغــزى وتوجهــه نحــو مســتقبله ً
حتمــا،
ً
وتجعلــه مــدركا للغــرض مــن حياتــه ،ويحــاول مــن خاللهــا إيجــاد املعنــى لهــا.
	-تقبــل الــذات  :Self- Acceptanceوتشي ــر إلــى القــدر علــى تحقيــق الــذات واالتجاهــات اإليجابيــة نحــو الــذات
والحيــاة ،وتقبــل املظاهــر املختلفــة للــذات بمــا فيهــا مــن جوانــب إيجابيــة وأخــرى ســلبية ،والقــدرة علــى تكوي ــن موقــف
إيجابــي تجــاه نفســه ،أي االعت ـراف بقبــول جوانــب متعــددة مــن النفــس ،والشــعور اإليجابــي تجــاه الحيــاة املاضيــة.
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جدول رقم ()7
املتوسطات واالنحر افات املعيارية للقيادة الخادمة

نتائج البحث امليداني:

تقييم إدراك العامليـن للقيادة الخادمة
باســتخدام املقيــاس املطبــق فــي البحــث أمكــن حســاب
املتوســط الحســابي واالنح ـراف املعيــاري ،ومعامــل االختــاف لــكل
بعــد مــن أبعــاد القيــادة الخادمــة ،كمــا هــو موضــح بالجــدول رقــم ()7
يتضــح مــن الجــدول رقــم ( )7فيمــا يتعلــق بالقيــادة
ً
اتجاهــا
الخادمــة أن اتجاهــات مفــردات عينــة البحــث أظهــرت
ً
ًّ
إيجابيــا فــي إجمالــي القيــادة الخادمــة بمتوســط حســابي
عامــا
قــدره ( ،)3,66وانح ـراف معيــاري ()0,50؛ حيــث إن درجــة
املتوســط الحســابي أو مــا تعــرف ( )Cut-Pointحســب املقيــاس
ً
ُ
البيانــات فــي ضوئهــا ،وكانــت علــى النحــو التالــي :تمثــل ( )2،1دليــا علــى عــدم املوافقــة ،وتمثــل ()3
الخما�ســي (  3فأكث ــر) وتختب ــر ً
درجــة محايــد ،وتمثــل ( )5،4دليــا علــى املوافقــة.
وهــذا االتجــاه اإليجابــي لــدى مفــردات البحــث إنمــا يعكــس وجــود قيــادة مؤمنــة بأهميــة خدمــة العاملي ــن وتلبيــة
احتياجاتهم ومتطاباتهم وتوفي ــر البيئة والظروف املالئمة التي تساعد في تطوي ــر وتحسي ــن مهاراتهم؛ حتى يتمكنوا على املدى
البعيــد مــن العمــل باســتقاللية فــي موقــف أو ظــرف معي ــن مــن أجــل تطوي ــر البنــوك التــي يعملــون بهــا.
ُويالحــظ أن أكث ــر األبعــاد أهميــة مــن وجهــة نظــر املســتق�صى منهــم فــي تحقيــق القيــادة الخادمــة هــو بعــد الرعايــة؛ حيــث
احتلــت املرتبــة األولــى بمتوســط ( )3,86وانحـراف معيــاري (.)0,55
وهــذا دليــل علــى أن القــادة تعــد البنــوك لتقديــم مســاهمة إيجابيــة ملجموعــة العمــل وللمجتمــع؛ حيــث يوجــد لــدى القائــد
الخــادم شــعور قــوي باملســئولية االجتماعيــة ،ويعمــل علــى تحفي ــز البنــوك مــن أجــل تنفيــذ األعمــال املعنويــة واألخالقيــة التــي
تعــود بالفائــدة علــى جميــع أصحــاب املصالــح.
ً
أبعاد القيادة العدد املتوسط االنحراف التـرتيب وفقا
الحسابي املعياري للمتوسط
الخادمة
2
0,54
3,70 350
التمكيـن
5
0,66
3,50 350
التواضع
4
0,60
الوقوف بجانب اآلخريـن 3,60 350
1
0,55
3,86 350
الرعاية
3
0,58
3,59 350
األصالة
املتوسط العام
0,50
إلجمالي 3,66 350
القيادة الخادمة

تقييم إدراك العامليـن للثقة في القائد
باســتخدام املقيــاس املطبــق فــي البحــث أمكــن حســاب املتوســط الحســابي واالنحـراف املعيــاري ،ومعامــل االختــاف لــكل نــوع
مــن أنــواع الثقــة فــي القائــد ،كمــا هــو موضــح بالجــدول رقــم ()8
ً
اتجاهــا عامــاً
يتضــح مــن الجــدول رقــم ( )8فيمــا يتعلــق بالثقــة فــي القائــد أن اتجاهــات مفــردات عينــة البحــث أظهــرت
ًّ
إيجابيــا فــي إجمالــي الثقــة فــي القائــد بمتوســط حســابي قــدره ( ،)3,70وانح ـراف معيــاري ()0,51؛ حيــث إن درجــة املتوســط
ُ
الحســابي أو مــا تعــرف ً( )Cut-Pointحســب املقيــاس الخما�ســي (  3فأكث ــر) ،وتختب ــر البيانـ ًـات فــي ضوئهــا ،وكانــت علــى النحــو
التالــي :تمثــل ( )2،1دليــا علــى عــدم املوافقــة ،وتمثــل ( )3درجــة محايــد ،وتمثــل ( )5،4دليــا علــى املوافقــة.
وهــذا االتجــاه اإليجابــي لــدى مفــردات البحــث إنمــا يعكــس اقتنــاع املرؤوسي ــن بــكالم وأفعــال وق ـرارات القائــد ورغبتهــم
فــي التصــرف علــى أســاس هــذا االقتنــاع ،إذا أخذنــا فــي اعتبارنــا أن القائــد (الشــخص محــل الثقــة) لــن يتصــرف إال إذا أخــذ فــي
اعتبــاره مصلحــة مرؤوســيه.
ويالحــظ أن أكث ــر األنــواع أهميــة مــن وجهــة نظــر املســتق�صى منهــم فــي تحقيــق الثقــة فــي القائــد هــو الثقــة املبنيــة علــى
العاطفــة؛ حيــث احتــل املرتبــة األولــى بمتوســط ( )3,71وانحـراف
جدول رقم ()8
معيــاري ( ،)0,58وهــذا إنمــا يعكــس وجــود ارتبــاط بي ــن العاملي ــن
ورؤســائهم؛ حيــث يوجــد لديهــم اهتمامــات مشت ــركة؛ حيــث
املتوسطات واالنحر افات املعيارية للثقة في القائد
ً
يهتــم الرؤســاء بمشــاكل العاملي ــن معهــم ،وتقديــم الحلــول لهــا ،أنواع الثقة في القائد العدد املتوسط االنحراف التـرتيب وفقا
الحسابي املعياري للمتوسط
والســؤال عــن أحوالهــم الشــخصية ،واإلنصــات إليهــم  ،كمــا قــد
1
0,58
تشي ــر النتائــج إلــى وجــود منــاخ يســاعد العاملي ــن فــي التعبي ــر عــن الثقة املبنية على العاطفة 3,71 350
2
0,50
آرائهــم دون خــوف أو عقــاب .وأن كثي ـ ًـرا مــن الرؤســاء قــد يســعون الثقة املبنية على املعرفة 3,68 350
فــي كثي ــر مــن األحيــان إلــى تدعيــم العالقــات بينهــم وبي ــن مرؤوســيهم .املتوسط العام
0,51
إلجمالي 3,70 350
الثقة في القائد
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جدول رقم ()9
املتوسطات واالنحر افات املعيارية للرفاهية النفسية

تقييم إدراك العامليـن للرفاهية النفسية
باســتخدام املقيــاس املطبــق فــي البحــث أمكــن حســاب
ً
أبعاد الرفاهية العدد املتوسط االنحراف التـرتيب وفقا
املتوســط الحســابي واالنح ـراف املعياري،ومعامــل االختــاف
الحسابي املعياري للمتوسط
النفسية
لــكل بعــد مــن أبعــاد الرفاهيــة النفســية ،كمــا هــو موضــح
1
0,55 3,70 350
االستقاللية
بالجــدول رقــم ()9
5
0,60 3,44 350
التمكن البيئي
يتضــح مــن الجــدول رقــم ( )9فيمــا يتعلــق بالرفاهيــة
3
التطور الشخ�صي 0,54 3,60 350
ً
2
اتجاهــا العالقات اإليجابية 0,64 3,62 350
النفســية أن اتجاهــات مفــردات عينــة البحــث أظهــرت
ً
ً
1
0,56 3,70 350
الحياة الهادفة
إيجابيــا فــي إجمالــي الرفاهيــة النفســية بمتوســط حســابي
عامــا
4
0,58 3,56 350
تقبل الذات
قــدره ( ،)3,60وانح ـراف معيــاري ()0,50؛ حيــث إن درجــة
إلجمالي
العام
املتوسط
املتوســط الحســابي أو مــا تعــرف ( )Cut-Pointحســب املقيــاس
الرفاهية النفسية 0,50 3,60 350
ْ
الخما�سي (  3فأكث ــر) واخ ُت ِب َر ً ْت البيانات في ضوئها ،وكانت على
النحــو التالــي :تمثــل ( )2،1دليــا ًعلــى عــدم املوافقــة ،وتمثــل ()3
درجــة محايــد ،وتمثــل ( )5،4دليــا علــى املوافقــة.
وهــذا االتجــاه اإليجابــي لــدى مفــردات البحــث إنمــا يعكــس حالــة وجدانيــة  -لــدى العاملي ــن بالبنــوك محــل الدراســة – تتســم
بالطابــع اإليجابــي مــع وجــود حالــة مــن رضــا العاملي ــن عــن حياتهــم بشــكل عــام؛ وتنعكــس فــي مجموعــة مــن املؤث ـرات الســلوكية
املتمثلــة فــي (االســتقاللية،التمكن البيئــي ،التطــور الشــخ�صي ،العالقــات اإليجابيــة مــع اآلخري ــن ،الحيــاة الهادفــة ،تقبــل الــذات).
ويالحــظ أن أكث ــر األبعــاد أهميــة مــن وجهــة نظــر املســتق�صى منهــم فــي تحقيــق الرفاهيــة النفســية همــا االســتقاللية
والحيــاة الهادفــة؛ حيــث احتــا املرتبــة األولــى بمتوســط حســابي قــدره ( )3,70وانحـراف معيــاري علــى التوالــي (.)0,56( ،)0,55
وهــذا يعكــس أن العاملي ــن فــي البنــوك ي ــرون أنــه حتــى تتحقــق الرفاهيــة النفســية يجــب أن يتوافــر لــدى العاملي ــن القــدرة
علــى اتخــاذ القـرار ،وعلــى التفكي ــر ،والتصــرف بطــرق معينــة ،والتقييــم الذاتــي ً
وفقــا للمعايي ــر االجتماعيــة؛ أي مــدى قدرتهــم
علــى تحديــد ذاتهــم وثقتهــم فــي آرائهــم الخاصــة ،وعلــى مقاومــة الضغــوط االجتماعيــة ،وضبــط وتنظيــم الســلوك الشــخ�صي
الداخلــي أثنــاء التفاعــل مــع اآلخري ــن .فضــا عــن القــدرة علــى تحديــد األهــداف فــي الحيــاة بشــكل موضوعــي ،ووجــود هــدف ورؤيــة
توجــه األفعــال والتصرفــات والســلوكيات مــع املثاب ــرة واإلصـرار علــى تحقيــق األهــداف.
نتائج اختبارفروض البحث
يناقش هذا الجزء نتائج التحليل اإلحصائي الخاص باختبار فروض البحث على النحو التالي:
 - 1اختبارالفرض األول
ينــص الفــرض األول مــن فــروض البحــث علــى اآلتــي« :يتوقــع وجــود تأثي ــر معنــوي بي ــن أبعــاد القيــادة الخادمــة والثقــة فــي
القائــد فــي البنــوك التجاريــة محــل البحــث» والختبــار صحــة الفــرض ِقيسـ ْـت
جدول رقم ()10
معنويــة عالقــة االرتبــاط بي ــن القيــادة الخادمــة والثقــة فــي القائــد باســتخدام
مصفوفة االرتباط بيـن القيادة الخادمة
مصفوفــة بي ــرسون ،كمــا قيــس تأثي ــر أبعــاد القيــادة الخادمــة فــي الثقــة فــي
والثقة في القائد
القائــد باســتخدام أســلوب تحليــل املســار علــى النحــو التالــي:
 أقيــاس معنويــة عالقــة االرتبــاط بي ــن القيــادة الخادمــة والثقــة فــيالقا ئــد
اســتخدمت مصفوفــة بي ــرسون لقيــاس قــوة واتجــاه عالقــة االرتبــاط
بي ــن أبعاد القيادة الخادمة والثقة في القائد .ويوضح ذلك جدول رقم (.)10
بالنظر في مصفوفة االرتباط يتضح اآلتي:
توجــد عالقــة ارتبــاط معنويــة وطرديــة بي ــن أبعــاد القيــادة الخادمــة والثقة
فــي القائــد ،وهــي متمثلــة فــي( :التمكي ــن ،التواضــع ،الوقــوف بجانــب اآلخري ــن،
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أبعاد القيادة معامل االرتباط
القائدمع املعنوية
الثقة في
الخادمة
دالة
*** 0,769
التمكيـن
دالة
*** 0,514
التواضع
دالة
الوقوف بجانب اآلخريـن *** 0,702
دالة
*** 0,853
الرعاية
دالة
*** 0,733
األصالة
املتوسط العام إلجمالي
دالة
*** 0,829
القيادة الخادمة

ً
إحصائيا عند مستوى معنوية ()0,001
*** دال

أثر القيادة الخادمة في الرفاهية النفسية للعاملين دراسة التأثير الوسيط في الثقة في القائد ...

الرعايــة ،األصالــة) ،كمــا ثبــت وجــود عالقــة ارتبــاط معنويــة وطرديــة بي ــن إجمالــي القيــادة الخادمــة والثقــة فــي القائــد؛ حيــث كان
معامــل االرتبــاط ً
ً
إحصائيــا عنــد مســتوى
تباعــا علــى النحــو التالــي ،)0,733،0,829 ،0,702،0,853، 0,514 ،0,769( :وهــو دال
معنوية ( ،)0,001وتدل على أنه كلما ارتفع مستوى القيادة الخادمة انعكس ذلك على ارتفاع مستوى ثقة العامليـن في قائدهم.
 بقياس تأثيـر أبعاد القيادة الخادمة في الثقة في القائد:	-معاييـرتقييم جودة تقييم توفيق نموذج تحليل املسارات:
ال يمكن الجزم بمعنوية املسار في النموذج النهائي املقتـرح حتى يتم التأكد من جودة التوفيق الكلية للنموذج ،وتشيـر
مؤشـرات املالءمــة للمقيــاس إلــى أن معظــم مؤشـرات جــودة التوافــق للنمــوذج فــي املســتوى املناســب؛ حيــث بلــغ مؤشــر جــودة
التوفيــق  GFIقيمــة  ، 0,738ومؤشــر جــودة التوفيــق املعيــاري  ، AGFI =0,826وبلــغ مؤشــر ،CFI=, 0,838وبلــغ مؤشــر0,838
= ،NFIوكلمــا اقت ــربوا مــن الواحــد دل ذلــك علــى املطابقــة الجيــدة ،وبلــغ مؤشــر =3,126املعيــاري ،وهــو عبــارة عــن قيمــةdf/
ويســمى CMIN/d.f؛ حيــث يفضــل أن تنحصــر قيمتــه بي ــن  2إلــى  ،8كمــا بلــغ مؤشــر الجــذر الت ــربيعي ملتوســط مربعــات خطــأ
التقدي ــر  ،0,061 = RMSEوكلمــا كانــت أقــل
مــن أو يســاوي  0,08دل ذلــك علــى املطابقــة
الجيــدة ،وممــا ســبق يمكــن االعتمــاد علــى
النمــوذج املقت ــرح فــي التفسي ــر.
ويوضــح الشــكل رقــم ( )5قيــم معلمــات
مســارات العالقــات التأثي ــرية بي ــن متغي ـرات
نمــوذج البحــث .
	-تقييــم معامــات النمــوذج الهيكلــي
املقت ــرح
ً
بعــد التحقــق إحصائيــا مــن جــودة
ُ
توفيــق النمــوذج الهيكلــي املقت ــرح ،تقيــم
شكل رقم( )5قيم معلمات مسارالعالقات التأثيـرية
معامــات املســارات املعياريــة وغي ــر املعياريــة
بيـن أبعاد القيادة الخادمة والثقة في القائد
لتفسي ــر التأثي ـرات املباشــرة وغي ــر املباشــرة
ملتغي ـرات البحــث علــى النحــو اآلتــي:
يتضح من الجدول السابق رقم (  )11ما يلي:
•أن قيمــة معامــل التحديــد ( ،0,972 = )R2وهــذا يــدل علــى أن املتغي ــر املســتقل (القيــادة الخادمــة) بأبعادهــا املتمثلــة
فــي( :التمكي ــن ،والتواضــع ،والرعايــة ،واألصالــة) تفســر %97مــن التغي ــر فــي الثقــة فــي القائــد.
• ثبت وجود تأثيـر معنوي مباشر موجب ألبعاد القيادة الخادمة املتمثلة في( :التمكيـن ،والتواضع ،والرعاية ،واألصالة)
ً
إحصائيــا ،وهــذا يــدل علــى أنــه
علــى الثقــة فــي القائــد؛ حيــث بلــغ معامــل التأثي ــر ( )0,235،0,067،0,572،0,218وهــو دال
كلمــا ارتفــع مســتوى القيــادة الخادمــة
املتمثلــة فــي (التمكي ــن ،والتواضــع،
جدول ()11
والرعايــة ،واألصالــة) تــودي إلــى زيــادة نتائج تحليل املسارلقياس العالقة بيـن أبعاد القيادة الخادمة والثقة في القائد
مستوى
الثقــة فــي القائــد .وهــذا يــدل علــى أنــه
معامل معلمة املسار الخطأ
املعياري
قيمة املعنوية
املباشر)
ـر
ي
(التأث
التحديد
ـرات
ي
املتغ
كلمــا ارتفــع مســتوى إيمــان القــادة
 CR .S.Eاملحسوبة ()P
Beta
R2
بأهميــة خدمــة اآلخري ــن وتلبيــة
***
4,984 0,045
0,235
التمكيـن ← الثقة في القائد
احتياجاتهــم ومتطلباتهــم وتوفي ــر
**
1,780 0,029
0,067
التواضع← الثقة في القائد
البيئــة والظــروف املالئمــة ،التــي
الوقوف
0,991 0,11 0,037
0,000
بجانبالقائد 0,972
تســاعد فــي تطوي ــر وتحسي ــن مهــارات اآلخريـن← الثقة في
***
13,537 0,039
0,572
العاملي ــن حتــى يتمكــن العاملــون علــى الرعاية← الثقة في القائد
***
5,746 .0,033 0,218
املــدى البعيــد مــن العمــل باســتقاللية األصالة← الثقة في القائد
ً
ً
مــن أجــل تطوي ــر البنــوك التــي ينتمــون
إحصائيا عند مستوى معنوية ( ** )0,001دال إحصائيا عند مستوى معنوية ()0,01
*** دال
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إليهــا ،كلمــا انعكــس ذلــك علــى اقتنــاع املرؤوسي ــن بــكالم وأفعــال وقـرارات قادتهــم ورغبتهــم فــي التصــرف علــى أســاس هــذا
االقتنــاع؛ ألنهــم ي ــرون ً
دائمــا أن قادتهــم دائمــا يحكمهــم فــي أي ق ـرار مصلحــة املرؤوسي ــن.
ًّ
إحصائيا.
•لم يثبت تأثيـر لبعد الوقوف بجانب اآلخريـن في الثقة في القائد؛ حيث ثبت أن معامل التأثيـر غيـر دال
ممــا ســبق ،يتضــح صحــة الفــرض األول ًّ
جزئيــا ،وهــو الــذي ينــص علــى أنــه «يتوقــع وجــود تأثي ــر معنــوي بي ــن أبعــاد القيــادة
الخادمــة والثقــة فــي القائــد فــي البنــوك التجاريــة محــل البحــث؛ «حيــث ثبــت وجــود تأثي ــر معنــوي بي ــن أبعــاد القيــادة الخادمــة املتمثلــة
فــي( :التمكي ــن ،والتواضــع ،والرعايــة ،واألصالــة) والثقــة فــي القائــد ،فــي حي ــن لــم يثبــت وجــود تأثي ــر معنــوي بي ــن بعــد الوقــوف بجانــب
اآلخري ــن (أحــد أبعــاد القيــادة الخادمــة) والثقــة فــي القائــد.
 - 2اختبارالفرض الثاني
ينــص الفــرض الثانــي مــن فــروض البحــث علــى اآلتــي« :يتوقــع وجــود تأثي ــر معنــوي بي ــن أنــواع الثقــة فــي القائــد والرفاهيــة
النفســية للعاملي ــن فــي البنــوك التجاريــة محــل البحــث» ،والختبــار صحــة الفــرض ِقيسـ ْـت معنويــة عالقــة االرتبــاط بي ــن الثقــة
فــي القائــد والرفاهيــة النفســية باســتخدام مصفوفــة بي ــرسون ،كمــا ِقيــس تأثي ــر أبعــاد الثقــة فــي القائــد فــي الرفاهيــة النفســية
باســتخدام أســلوب تحليــل املســار علــى النحــو التالــي:
 أقياس معنوية عالقة االرتباط بيـن الثقة في القائد والرفاهية النفسية للعامليـنُْ
خد َمت مصفوفة بي ــرسون لقياس قوة واتجاه عالقة االرتباط بي ــن
است ِ
جدول رقم ()12
أنــواع الثقــة فــي القائــد والرفاهيــة النفســية .ويوضــح ذلــك جــدول رقــم (.)12
مصفوفة االرتباط بيـن الثقة في القائد
والرفاهية النفسية
بالنظر في مصفوفة االرتباط يتضح اآلتي:
مع
تباط
اال
معامل
ر
	-توجــد عالقــة ارتبــاط معنويــة وطرديــة بي ــن أنــواع الثقــة فــي أنواع الثقة في القائد الرفاهية النفسية املعنوية
القائــد املتمثلــة فــي( :الثقــة املبنيــة علــى العاطفــة ،والثقــة املبنيــة
دالة
الثقة املبنية على العاطفة *** 0,782
علــى املعرفــة) ،والرفاهيــة النفســية.
دالة
الثقة املبنية على املعرفة *** 0,775
	-كمــا ثبــت وجــود عالقــة ارتبــاط معنويــة وطرديــة بي ــن إجمالــي
دالة
*** 0,850
إجمالي الثقة في القائد
الثقــة وإجمالــي الرفاهيــة النفســية؛ حيــث كان معامــل االرتبــاط
ً
إحصائيا عند مستوى معنوية ()0,001
تباعــا ( )0,850 ،0,77 ،0,782وهــو دال *** دال
علــى النحــو التالــي ً
ً
إحصائيــا عنــد كل مــن مســتوى معنويــة ( ،)0,01وتــدل علــى أنــه كلمــا ارتفــع مســتوى الثقــة فــي القائــد انعكــس ذلــك
علــى ارتفــاع مســتوى الرفاهيــة النفســية للعاملي ــن.
 بقياس تأثيـرأنواع الثقة في القائد في الرفاهية النفسية	-معاييـرتقييم جودة توفيق نموذج تحليل املسارات:
ال يمكــن الجــزم بمعنويــة املســار فــي النمــوذج النهائــي املقت ــرح ،حتــى يتــم التأكــد مــن جــودة التوفيــق الكليــة للنمــوذج ،وتشي ــر
مؤشرات املالءمة للمقياس أن معظم مؤشرات جودة التوافق للنموذج في املستوى املناسب؛ حيث بلغ مؤشر جودة التوفيق
 GFIقيمة  ،0,889ومؤشر جودة التوفيق املعياري  ، AGFI =0,890وبلغ مؤشر ، =CFI, 1وبلغ مؤشر NFI ,= 1وكلما اقتـربوا من
الواحد دل ذلك على املطابقة الجيدة ،كما بلغ مؤشــر=2,88كا 2املعياري ،وهو عبارة عن قيمة df/ويســمى CMIN/d.f؛ حيث
يفضــل أن تنحصــر قيمتــه بي ــن  2إلــى  ،8كمــا بلــغ
مؤشــر الجــذر الت ــربيعي ملتوســط مربعــات خطــأ
التقدي ــر  ،0,060 = RMSEوكلمــا كانــت أقــل مــن
أو يســاوي  0,08دل ذلــك علــى املطابقــة الجيــدة.
ممــا ســبق يمكــن االعتمــاد علــى النمــوذج
املقت ــرح فــي التفسي ــر .ويوضــح شــكل ( )6قيــم
معلمــات مســارات العالقــات التأثي ــرية بي ــن
متغي ـرات نمــوذج البحــث.
شكل رقم ( )6قيم معلمات مسارالعالقات التأثيـرية بيـن أنواع الثقة في
القائد والرفاهية النفسية
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	-تقييم معامالت النموذج الهيكلي املقتـرح:
بـعــد الـتـحـقــق إحـصــائـ ًّـيــا
جدول ()13
م ــن ج ـ ــودة ت ــوف ـي ــق ال ـن ـم ــوذج
نتائج تحليل املسارلقياس العالقة بيـن أنواع الثقة في القائد والرفاهية النفسية
ال ـه ـي ـك ـلــي امل ـق ـت ـ ــرح ،ف ــإن ــه يـتــم
مستوى
معامل معلمة املسار الخطأ
ت ـق ـي ـي ــم مـ ـع ــام ــات امل ـ ـسـ ــارات
قيمة
التحديد (التأثيـراملباشر) املعياري
املعنوية
املتغيـرات
CR
امل ـ ـع ـ ـيـ ــاريـ ــة وغـ ـيـ ـ ــر امل ـع ـي ــاري ــة
املحسوبة ()P
.S.E
Beta
R2
***
9,328 0,039
0,420
لـتـفـسـي ــر الـتــأثـيـ ـرات املـبــاشــرة الثقة املبنية على العاطفة ← الرفاهية النفسية
***
10,530 0,045
0,474
وغ ـيـ ـ ــر امل ـ ـبـ ــاشـ ــرة مل ـت ـغ ـي ـ ـرات الثقة املبنية على املعرفة← الرفاهية النفسية 0,708
ً
البحث على النحو اآلتي:
إحصائيا عند مستوى معنوية ()0,001
*** دال
يتضح من الجدول رقم ( )13ما يلي:
•أن قيمــة معامــل التحديــد  ،)R2) = 0,708وهــذا يــدل علــى أن املتغي ــر املســتقل بأبعــاده املتمثلــة فــي (الثقــة املبنيــة
علــى العاطفــة ،والثقــة املبنيــة علــى املعرفــة) تفســر  %71مــن التغي ــر فــي مســتوى الرفاهيــة النفســية.
• ثبــت وجــود تأثي ــر معنــوي مباشــر موجــب ألبعــاد الثقــة فــي القائــد ،املتمثلــة فــي( :الثقــة املبنيــة علــى العاطفــة ،والثقــة
ً
إحصائيــا ،وهــذا
املبنيــة علــى املعرفــة) فــي الرفاهيــة النفســية؛ حيــث بلــغ معامــل التأثي ــر ( ،)0,420،0,474وهــو دال
يــدل علــى أنــه كلمــا ارتفــع مســتوى الثقــة فــي القائــد أدى ذلــك إلــى ارتفــاع مســتوى الرفاهيــة النفســية للعاملي ــن .وهــذا
يعكــس أنــه كلمــا ارتفــع مســتوى كفــاءة القائــد وإمكانيــة االعتمــاد عليــه ،وتوافــر املصداقيــة فيــه ،وقدرتــه علــى القيــام
ً
بمســؤوليات دوره ،فضــا عــن وجــود اهتمامــات مشت ــركة بي ــن الرئيــس واملرؤوسي ــن واهتمــام الرؤســاء بمشــاكل
العاملي ــن معهــم ،وتقديــم الحلــول إليهــم ،والســؤال عــن أحوالهــم الشــخصية ،واإلنصــات إليهــم ،فضــا عــن توفي ــر
منــاخ يســاعد العاملي ــن فــي التعبي ــر عــن آرائهــم دون خــوف أو عقــاب .انعكــس ذلــك علــى وجــود حالــة وجدانيــة لــدى
العاملي ــن تتســم بالطابــع اإليجابــي مــع وجــود حالــة مــن رضــا الفــرد عــن حياتــه بشــكل عــام ،وتنعكــس فــي مجموعــة مــن
املؤث ـرات الســلوكية املتمثلة في (تقبل الذات ،والعالقات اإليجابية مع اآلخري ــن ،والنمو الشــخ�صي ،ووجود مغزى/
هــدف مــن الحيــاة ،واإلحســاس بالتمكــن ،والكفــاءة فــي إدارة البيئــة)
ممــا ســبق يتضــح صحــة الفــرض الثانــي ،الــذي ينــص علــى «يتوقــع وجــود تأثي ــر معنــوي بي ــن أنــواع الثقــة فــي القائــد
والرفاهيــة النفســية للعاملي ــن فــي البنــوك التجاريــة محــل البحــث»
 - 3اختبارالفرض الثالث
ينــص الفــرض الثالــث مــن فــروض البحــث علــى اآلتــي« :يتوقــع وجــود تأثي ــر معنــوي بي ــن أبعــاد القيــادة الخادمــة والرفاهيــة
النفســية للعاملي ــن فــي البنــوك التجاريــة محــل البحــث» ،والختبــار صحــة الفــرض ِقيسـ ْـت معنويــة عالقــة االرتبــاط بي ــن القيــادة
الخادمــة والرفاهيــة النفســية باســتخدام مصفوفــة بي ــرسون ،كمــا ِقيــس تأثي ــر أبعــاد القيــادة الخادمــة فــي الرفاهيــة النفســية
باســتخدام أســلوب تحليــل املســار علــى النحــو التالــي:
 أقيــاس معنويــة عالقــة االرتبــاط بي ــن القيــادة الخادمــة والرفاهيــةالنفســية:
جدول رقم ()14
مصفوفة االرتباط بيـن القيادة الخادمة
اســتخدمت مصفوفة بي ــرسون لقياس قوة واتجاه عالقة االرتباط بي ــن
والرفاهية النفسية
أبعــاد القيــادة الخادمــة والرفاهيــة النفســية ،ويوضــح ذلــك جــدول (.)14
مع
االرتباط
معامل
القيادة
أبعاد
بالنظر في مصفوفة االرتباط يتضح اآلتي:
الرفاهية النفسية املعنوية
الخادمة
توجــد عالقــة ارتبــاط معنويــة وطرديــة بي ــن أبعــاد القيــادة الخادمــة
دالة
*** 0,787
التمكيـن
دالة
*** 0,648
التواضع
والرفاهيــة النفســية ،املتمثلــة فــي (التمكي ــن ،والتواضــع ،والوقــوف بجانــب
داله
*** 0,756
اآلخريـن ،والرعاية ،األصالة) ،كما ثبت وجود عالقة ارتباط معنوية وطردية الوقوف بجانب اآلخريـن
داله
*** 0,811
الرعاية
بي ــن إجمالــي القيــادة الخادمــة وإجمالــي الرفاهيــة النفســية؛ حيــث كان معامــل
دالة
*** 0,673
األصالة
االرتبــاط علــى النحــو التالــي)0,787،0,648،0,756،0,811،0,673،0,850( :
املتوسط العام
دالة
إلجمالي *** 0,850
وتــدل علــى أنــه كلمــا ارتفــع مســتوى القيــادة الخادمــة ارتفــع مســتوى
القيادة الخادمة
ً
*** دال إحصائيا عند مستوى معنوية ()0,001
الرفاهيــة النفســية للعاملي ــن.
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 بقياس تأثيـر أبعاد القيادة الخادمة في الرفاهية النفسية	-معاييـرتقييم جودة توفيق نموذج تحليل املسارات
ال يمكــن الجــزم بمعنويــة املســار فــي
النمــوذج النهائــي املقت ــرح حتــى يتــم التأكــد مــن
جودة التوفيق الكلية للنموذج ،وتشيـر مؤشرات
املالءمــة للمقيــاس أن معظــم مؤش ـرات جــودة
التوافــق للنمــوذج فــي املســتوى املناســب؛ حيــث
بلــغ مؤشــر جــودة التوفيــق  GFIقيمــة ،0,989
ومؤشــر جــودة التوفيــق املعيــاري ،AGFI =0,950
وبلــغ مؤشــر  NFI ,= 1كمــا بلــغ مؤشــرCFI, =1
وكلمــا اقت ــربوا مــن الواحــد دل ذلــك علــى املطابقــة
الجيــدة ،كمــا بلــغ مؤشــر =2,54املعيــاري وهــو
عبــارة عــن قيمــة df/ويســمى CMIN/d.f؛ حيــث
شكل رقم ( )7قيم معلمات مسارالعالقات التأثيـرية
يفضــل أن تنحصــر قيمتــه بي ــن  2إلــى  ،8كمــا بلــغ
بيـن أبعاد القيادة الخادمة والرفاهية النفسية
مؤشــر الجــذر الت ــربيعي ملتوســط مربعــات خطــأ
التقدي ــر  ،0,070 = RMSEوكلمــا كانــت أقــل مــن أو يســاوي  0,08دل ذلــك علــى املطابقــة الجيــدة.
مما سبق يمكن االعتماد على النموذج املقتـرح في التفسيـر.
ويوضح شكل ( )7قيم معلمات مسارات العالقات التأثيـرية بيـن متغيـرات نموذج البحث.
	-تقييم معامالت النموذج الهيكلي املقتـرح
ً
إحصائيــا مــن جــودة توفيــق النمــوذج الهيكلــي املقت ــرح ،يتــم تقييــم معامــات املســارات املعياريــة وغي ــر
بعــد التحقــق
املعياريــة لتفسي ــر التأثي ـرات املباشــرة وغي ــر املباشــرة ملتغي ـرات البحــث علــى النحــو اآلتــي:
يتضح من الجدول رقم ( )15ما يلي:
جدول ()15
•أن ق ـي ـمــة م ـعــامــل ال ـت ـحــديــد = ) R2نتائج تحليل املسارلقياس العالقة بيـن أبعاد القيادة الخادمة والرفاهية النفسية
مستوى
معامل معلمة املسار الخطأ
 ،)0,755وهــذا يــدل على أن املتغيـر
املعياري
قيمة املعنوية
املباشر)
ـر
ي
(التأث
التحديد
ـرات
ي
املتغ
املستقل (القيادة الخادمة) بأبعادها
 CR .S.Eاملحسوبة ()P
Beta
R2
***
5,389 0,048
0,276
املـتـمـثـلــة ف ــي( :الـتـمـكـي ــن ،وال ـتــواضــع ،التمكيـن ← الرفاهية النفسية
**
2,176 0,031
0,089
والوقوف بجانب اآلخريـن ،والرعاية ،التواضع← الرفاهية النفسية
األصــالــة) تـفـســر %75مــن التغيـر في
الوقوف بجانب اآلخري
***
3,365 0,040
0,160
النفسيةـن← 0,755
الرفاهية
مستوى الرفاهية النفسية.
***
8,831 0,041
0,405
•وجــود تأثي ــر معنــوي مباشــر موجــب الرعاية← الرفاهية النفسية
*
1,128 0,035
0,046
األصالة← الرفاهية النفسية
ألبعــاد القيــادة الخادمــة املتمثلــة فــي:
ً
ً
** دال إحصائيا عند مستوى معنوية ()0,01
إحصائيا عند مستوى معنوية ()0,001
*** دال
ً
إحصائيا عند مستوى معنوية ()0,05
(التمكي ــن ،والتواضــع ،والوقــوف * دال
بجانــب اآلخري ــن ،واألصالــة) علــى
ًّ
الرفاهيــة النفســية؛ حيــث بلــغ معامــل التأثي ــر( )0,276،0,089،0,160،0,405،0,046وهــو دال إحصائيــا ،وهــذا يــدل
علــى أنــه كلمــا ارتفــع مســتوى الثقــة فــي القائــد أدى ذلــك إلــى ارتفــاع مســتوى الرفاهيــة النفســية للعاملي ــن .وهــذا يــدل علــى
أن القيــادة التــي تؤمــن بأهميــة خدمــة اآلخري ــن وتلبيــة احتياجاتهــم ومتطاباتهــم ،وتوفي ــر البيئــة والظــروف املالئمــة ،التــي
تســاعد فــي تطوي ــر وتحسي ــن مهــارات اآلخري ــن؛ حتــى يتمكــن هــؤالء األف ـراد ً علــى املــدى البعيــد مــن العمــل باســتقاللية فــي
موقــف أو ظــرف معي ــن مــن أجــل تطوي ــر املنظمــة التــي ينتمــون إليهــا ،فضــا عــن التصــرف بشــكل أخالقــي وموضوعــي رغــم
الضغــوط التــي قــد يتعــرض لهــا القــادة .وقــد أدى ذلــك إلــى ارتفــاع مســتوى الرفاهيــة النفســية للعاملي ــن ،وقــد انعكســت فــي
وجــود حالــة وجدانيــة لــدى العاملي ــن ،هــذه الحالــة تتســم بالطابــع اإليجابــي مــع وجــود حالــة مــن الرضــا عــن حياتهــم بشــكل
عــام ،وقــد انعكســت فــي مجموعــة مــن املؤث ـرات الســلوكية املتمثلــة فــي( :تقبــل الــذات ،والعالقــات اإليجابيــة مــع اآلخري ــن،
والنمــو الشــخ�صي ،ووجــود مغــزى /هــدف مــن الحيــاة ،واإلحســاس بالتمكــن والكفــاءة فــي إدارة البيئــة).
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ممــا ســبق يتضــح صحــة الفــرض الثالــث ،الــذي ينــص علــى أنــه «يتوقــع وجــود تأثي ــر معنــوي بي ــن أبعــاد القيــادة الخادمــة
والرفاهيــة النفســية للعاملي ــن فــي البنــوك التجاريــة محــل البحــث».
 - 4اختبارالفرض الرابع
ينــص الفــرض الرابــع مــن فــروض البحــث علــى أنــه «يتوقــع وجــود تأثي ــر معنــوي للثقــة فــي القائــد – باعتبارهــا متغي ــراً
ً
وســيطا  -فــي العالقــة بي ــن القيــادة الخادمــة والرفاهيــة النفســية للعاملي ــن فــي البنــوك التجاريــة محــل البحــث» ،والختبــار هــذا
ُ
خد َم اختبــار (ســوبل) و(أســلوب نمذجــة املعــادالت الهيكليــة).
الفــرض فقــد اســت ِ
 أاختبارسوبل Sobel Testيستخدم لقياس معنوية التأثيـرات غيـر املباشرة للمتغيـر املستقل على املتغيـر التابع في وجود املتغيـر الوسيط ،حيث يعتمد االختبار
علــى معرفــة قيمــة  Z-Valueفــإذا كانــت أكب ــر مــن ( )1.96يمكــن القــول أن هنــاك تأثي ــر غي ــر مباشــر حقيقــي للمتغي ــر الوســيط علــى العالقــة
بي ــن املتغي ــر املســتقل والتابــع .وتعتمــد قيمــة  Z-Valueعلــى معامــات االنحــدار غي ــر املعياريــة واألخطــاء املعياريــة للعالقــة بي ــن املتغي ــر املســتقل
(القيــادة الخادمــة) واملتغي ــر الوســيط (الثقــة فــي القائــد)،
وكذلــك معامــات االنحــدار غي ــر املعياريــة واألخطــاء
جدول رقم ()16
املعياريــة للعالقــة بي ــن املتغي ــر الوســيط (الثقــة فــي القائــد)
نتائج اختبارسوبل
واملتغي ــر التابــع (الرفاهيــة النفســية) ويوضــح جــدول ()16
مساراملتغيـرالوسيط األثـر الخطأ املعياري  Z-valueمستوى املعنوية
قيمــة اختبــار ســوبل .ويوضــح ً
املحسوبة ()P
.S.E
Effect
أيضــا أن هنــاك تأثي ــر غي ــر
***
مباشــر له داللة إحصائية للمتغي ــر الوســيط؛ حيث بلغت القيادة الخادمة←الثقة في
النفسية 9,1111 0,0390 0,3554
القائد ← الرفاهية
قيمــة  Z-Valueفــي اختبــار ســوبل ( ،)9,1111أي أكب ــر مــن
ً
إحصائيا عند مستوى معنوية ()0,001
*** دال
القيمــة ( )1.96عنــد مســتوى معنويــة (.)0,001
 باختبارنموذج البحث باستخدام أسلوب نمذجة املعادالت الهيكليةيوضــح شــكل ( )8قيــم معلمــات
مسارات العالقات التأثيـرية بيـن متغيـرات
نمــوذج البحــث باســتخدام تحليــل نمذجــة
املعــادالت الهيكليــة ،ويحتــوي هــذا
النمــوذج علــى ثالثــة أنــواع مــن املتغي ـرات.
	-امل ـ ـتـ ـ ـغـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ�رات املـ ـ ـشــ ـ ـ�اهـ ـ ـ�د ة �Ob
 :served Variablesهي مجموعة
امل ـ ـت ـ ـغ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـرات ال ـ ـت ـ ــي اسـ ـتـ ـخ ــدم ــت
لالستدالل عن املتغيـرات الكامنة،
ُ
وع ـ ِّـب ـ ـ ـ َـر ع ـن ـهــا ف ــي ش ـكــل مـسـتـطـيــل،
وت ـش ـم ــل :ال ـت ـم ـك ـيـ ــن ،وال ـت ــواض ــع،
وال ـ ـ ـ ــوق ـ ـ ـ ــوف ب ـ ـج ـ ــان ـ ــب اآلخ ـ ــري ـ ـ ـ ـ ــن،
والرعاية ،واألصالة ،والثقة املبنية
عـلــى امل ـعــرفــة ،وال ـث ـقــة املـبـنـيــة على
العاطفة ،وتقبل ال ــذات ،والـهــدف
من الحياة ،والعالقات اإليجابية،
شكل رقم ( )8قيم معلمات مسارالعالقات التأثيـرية بيـن متغيـرات نموذج البحث
والـ ـتـ ـط ــور ال ـش ـخ ــ�ص ــي ،وال ـت ـم ـكــن
البيئي ،واالستقالل الذاتي.
	-املتغيـرات الكامنة  :Latent Variableوهى متغيـرات نظرية أو افتـراضية ال يمكن قياسها بصورة مباشرة ،ولكن يمكن
االستدالل على قيمتها من املتغيـرات املشاهدة ،وتمثل الشكل الدائري ،وتشمل :القيادة الخادمة ،الثقة في القائد،
الرفاهية النفسية.
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	-املتغيـرات خارج القياس  :Exogenous Variablesوتعبـر عن معامل الخطأ في القياس ،وهي املتغيـرات ( )e1إلى ()e13
تعب ــر القيمــة علــى األســهم عــن التأثي ـرات الكليــة لــكل متغي ــر ،وتشــمل التأثي ـرات املباشــرة وغي ــر املباشــرة للمتغي ـرات،
ويمكــن تفسي ــرها كمــا يلــي:
معلمة املسار بيـن املتغيـر املستقل (القيادة الخادمة) واملتغيـر التابع (الرفاهية النفسية) = 0,48
معلمة املسار بيـن املتغيـر املستقل (القيادة الخادمة) واملتغيـر الوسيط (الثقة في القائد) = 0,96
معلمة املسار بيـن املتغيـر الوسيط (الثقة في القائد) واملتغيـر التابع (الرفاهية النفسية) = 0,46
تشي ــر مؤش ـرات املالءمــة للمقيــاس ككل ً
طبقــا ملعايي ــر القيــاس الخاصــة بنمــوذج تحليــل املســار أن املالئمــة الكليــة
للنمــوذج مرتفعــه  ،وهــذه املعايي ــر تتمثــل فــي عــدة مؤشـرات؛حيث بلــغ مؤشــر جــودة التوفيــق  GFIقيمــة  ،0,867ومؤشــر جــودة
التوفيــق املعيــاري  ، AGFI =0,859وبلــغ مؤشــر  ،NFI=0,833كمــا بلــغ مؤشــر  CFI, =0,843وكلمــا اقت ــربوا مــن الواحــد دل
ذلــك علــى املطابقــة الجيــدة ،كمــا بلــغ مؤشــر =2,79املعيــاري ،وهــو عبــارة عــن قيمــة df/ويســمى CMIN/d.f؛ حيــث يفضــل أن
تنحصــر قيمتــه بي ــن  2إلــى  ، 8كمــا بلــغ مؤشــر الجــذر الت ــربيعي ملتوســط مربعــات خطــأ التقدي ــر  ،0,088 = RMSEوكلمــا كانــت
أقــل مــن أو يســاوي  0,08دل ذلــك علــى املطابقــة الجيــدة.
ويشيـر الجدول رقم ( )17إلى نتائج تحليل املسار لقياس العالقة بيـن متغيـرات وأبعاد نموذج البحث.
جدول ()17
نتائج تحليل املسارلقياس العالقة بيـن متغيـرات و أبعاد نموذج البحث
املتغيـرات

املسار

املتغيـرات

التمكيـن
التواضع
الوقوف بجانب اآلخريـن
الرعاية
األصالة
الثقة املبنية على العاطفة
الثقة املبنية على املعرفة
االستقالل الذاتي
التمكن البيئي
التطور الشخ�صي
العالقات اإليجابية
الهدف من الحياة
تقبل الذات
القيادة الخادمة
الثقة في القائد
القيادة الخادمة
* p<0.05
*** p<0.001

←
←
←
←
←
←
←
←
←
←
←
←
←
←
←
←

القيادة الخادمة
القيادة الخادمة
القيادة الخادمة
القيادة الخادمة
القيادة الخادمة
الثقة في القائد
الثقة في القائد
الرفاهية النفسية
الرفاهية النفسية
الرفاهية النفسية
الرفاهية النفسية
الرفاهية النفسية
الرفاهية النفسية
الثقة في القائد
الرفاهية النفسية
الرفاهية النفسية

معلمة
املسار التأثيـر التأثيـر الخطأ قيمة مستوى املعنوية
ـر
ي
(التأث
املحسوبة
غيـر
املعياري CR
()P
املباشر) املباشر الكلي .S.E
Beta
***
18,68 0,055 0,871 ---0,871
***
13,96 0,072 0,699 ---0,699
***
17,58 0,062 0,836 ---0,836
***
19,02 0,057 0,893 ---0,893
***
15,70 0,064 0,784 ---0,784
***
12,28 0,081 0,875 ---0,875
***
22,54 0,039 0,876 ---0,876
***
14,56 0,065 0,753 ---0,753
***
15,46 0,071 0,788 ---0,788
***
17,62 0,063 0,898 ---0,898
***
18,45 0,073 0,92 ---0,92
***
17,35 0,065 0,876 ---0,876
***
14,928 0,067 0,748 ---0,748
***
17,60 0,06 0,962 ---0,962
*`0,027
2,212 0,181 0,464 ---0,464
*0,021
2,307 0,199 0,928 0,447
0,481

يتضــح مــن الجــدول الســابق رقــم ( )17وجــود عالقــة تأثي ــرية موجبــة ومباشــر ألبعــاد القيــادة الخادمــة فــي إجمالــي القيــادة
الخادمــة علــى النحــو التالــي:
	-معامل تأثيـر التمكيـن في القيادة الخادمة ()0.871
	-معامل تأثيـر التواضع في القيادة الخادمة ()0.699
	-معامل تأثيـر الوقوف بجانب اآلخريـن في القيادة الخادمة ()0.863
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أثر القيادة الخادمة في الرفاهية النفسية للعاملين دراسة التأثير الوسيط في الثقة في القائد ...

	-معامل تأثيـر الرعاية في القيادة الخادمة ()0.893
	-معامل تأثيـر األصالة في القيادة الخادمة ()0.784
ُ
ويالحظ أن أكثـر األبعاد تأثي ًـرا في القيادة الخادمة في نموذج تحليل املسار تمثل في بعد الرعاية.
وجود عالقة تأثيـرية موجبة ومباشرة ألنواع الثقة في القائد في إجمالي الثقة في القائد على النحو التالي:
	-معامل تأثيـر الثقة املبنية على العاطفة ()0,875
	-معامل تأثيـر الثقة املبنية على املعرفة ()0.876
ويالحظ أن أكثـر األنواع تأثي ًـرا في الثقة في القائد في نموذج تحليل املسار تتمثل في الثقة املبنية على املعرفة.
وجود عالقة تأثيـرية موجبة ومباشرة ألبعاد الرفاهية النفسية في إجمالي الرفاهية النفسية على النحو التالي:
	-معامل تأثيـر االستقالل الذاتي في الرفاهية النفسية ()0.753
	-معامل تأثيـر التمكن النسبي في الرفاهية النفسية ()0.788
	-معامل تأثيـر التطور الشخ�صي في الرفاهية النفسية ()0.898
	-معامل تأثيـر العالقات اإليجابية في الرفاهية النفسية ()0.920
	-معامل تأثيـر الهدف من الحياة في الرفاهية النفسية ()0.876
	-معامل تأثيـر تقبل الذات في الرفاهية النفسية ()0.748
ويالحظ أن أكثـر األبعاد تأثي ًـرا في الرفاهية النفسية في نموذج تحليل املسار تتمثل في العالقات اإليجابية.
كما يتضح من الجدول اآلتي:
ً
ً
تأثيـر الثقة في القائد باعتبارها متغيـرا وسيطا في العالقة بيـن القيادة الخادمة والرفاهية النفسية.
ولتحديــد تأثي ــر القيــادة الخادمــة فــي الرفاهيــة النفســية مــن خــال املتغي ــر الوســيط ،وهــو الرفاهيــة النفســية ُحـ ّـددَ
ِ
التأثي ــر الكلــي ،وهــو حاصــل مجمــوع التأثي ــر املباشــر وغي ــر املباشــر؛ حيــث يمثــل التأثي ــر املباشــر فــي تأثي ــر القيــادة الخادمــة
فــي الرفاهيــة النفســية ،فــي حي ــن يمثــل التأثي ــر غي ــر املباشــر فــي تأثي ــر القيــادة الخادمــة فــي الرفاهيــة النفســية فــي ظــل املتغي ــر
الوســيط ،وهــو الثقــة فــي القائــد ويتضــح مــن الجــدول اآلتــي:
التأثيـر الكلي = التأثيـر املباشر  +التأثيـر غيـر املباشر.
التأثيـر الكلي للقيادة الخادمة في الرفاهية النفسية =
التأثيـر املباشر للقيادة الخادمة في الرفاهية النفسية  +التأثيـر غيـر املباشر نتيجة املتغيـر الوسيط الثقة في القائد
التأثيـر الكلي = 0.928 = 0.447 + 0.481
ويتضح من املعادلة السابقة ما يلي:
التأثيـر املباشر = وهو التأثيـر نتيجة عالقة مباشرة بيـن املتغيـر املستقل /القيادة الخادمة ،واملتغيـر التابع /الرفاهية
ً
إحصائيا.
النفسية ،وكانت قيمته  0.481وهي دالة
التأثي ــر غي ــر املباشــر = وهــو التأثي ــر نتيجــة دخــول املتغي ــر الوســيط ،وهــو الثقــة فــي القائــد فــي العالقــة بي ــن املتغي ــر
ًّ
إحصائيــا.
املســتقل ،وهــو القيــادة الخادمــة /واملتغي ــر التابــع ،وهــو الرفاهيــة النفســية ،وكانــت قيمتــه ( )0.447وهــي دالــة
ً
إحصائيــا؛ حيــث كان التأثي ــر املباشــر  ،418وزاد هــذا التأثي ــر عندمــا
ويالحــظ أن معامــل التأثي ــر الكلــي  0.928وهــو دال
دخــل التأثي ــر غي ــر املباشــر ،املتمثــل فــي الثقــة فــي القائــد ،والــذي بلــغ .0.447
ً
ووجــود تأثي ــر معنــوي للثقــة فــي القائــد باعتبارهــا متغي ـ ًـرا وســيطا فــي العالقــة بي ــن القيــادة الخادمــة والرفاهيــة النفســية؛
يــدل علــى وجــود قيــادة تتســم بالتصــرف بشــكل أخالقــي وموضوعــي ،وتهــدف ملســاعدة العاملي ــن ليكونــوا أكث ــر رغبــة فــي تطوي ــر
البنوك التي يعملون بها ،وتشــجيعهم على االبتكار ومشــاركة املعلومات معهم ،وإعطائهم الدعم والثقة في إنجازاتهم ،واألخذ في
االعتبــار مالحظاتهــم وتقديــم املســاهمة اإليجابيــة للعاملي ــن فــي البنــك ،والشــعور الدائــم مــن قبــل القــادة باملســئولية االجتماعيــة
تجــاه البنــوك التــي يعملــون فيهــا ،كل ذلــك ينعكــس علــى التوقعــات اإليجابيــة الواثقــة للمرؤوسي ــن تجــاه قائدهــم ،والتــي تنعكــس
فــي اقتنــاع املرؤوسي ــن بــكالم وأفعــال وق ـرارات رؤســائهم ،وهــذه الثقــة فــي القائــد انعكســت علــى وجــود حالــة وجدانيــة إيجابيــة
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مــع حالــة مــن رضــا الفــرد عــن حياتــه بشــكل عــام ،وتنعكــس فــي مجموعــة مؤث ـرات ســلوكية متمثلــة فــي (تقبــل الــذات ،والعالقــات
اإليجابيــة مــع اآلخري ــن ،والنمــو الشــخ�صي ،ووجــود مغــزى الهــدف مــن الحيــاة ،واإلحســاس بالتمكــن والكفــاءة فــي إدارة البيئــة).
ممــا سـ ًـبق يتضــح صحــة الفــرض الرابــع ،الــذي ينــص علــى أنــه «يتوقــع وجــود تأثي ــر معنــوي للثقــة فــي القائــد باعتبارهــا
متغي ـ ًـرا وســيطا فــي العالقــة بي ــن القيــادة الخادمــة والرفاهيــة النفســية للعاملي ــن فــي البنــوك التجاريــة محــل البحــث».

النتائج
نتائج البحث على مستوى النظرية:
	-تهتــم القيــادة الخادمــة بتجــاوز االهتمــام بالنفــس أو االنشــغال بالــذات لخدمــة احتياجــات اآلخري ــن ،ومســاعدتهم علــى
النمــو والتطــور ،وت ــزويدهم بالفــرص الالزمــة للكســب ًّ
ًّ
وعاطفيــا؛ فضــا عــن العمــل علــى تحقيــق أهــداف املنظمــة.
ماديــا
	-تعــددت أبعــاد القيــادة الخادمــة بي ــن الباحثي ــن ،وقــد تنــاول البحــث الحالــي األبعــاد املتمثلــة فــي( :التمكي ــن ،التواضــع،
الوقوف بجانب اآلخري ــن ،الرعاية ،األصالة)
	-تناول العديد من الباحثيـن مستويات الثقة ،وهي متمثلة في :الثقة في املنظمات ،الثقة بيـن املنظمات ،الثقة الشخصية.
وقد تناول البحث الحالي الثقة الشخصية ،وهي نوعان :الثقة املبنية على العاطفة ،والثقة املبنية على املعرفة.
	-تتعدد أنواع الرفاهية ،وتتمثل في :الرفاهية الشخصية ،والرفاهية املوضوعية ،والرفاهية النفسية.
وتبنى البحث الحالي الرفاهية النفسية.
نتائج البحث على مستوى التطبيق:
	-ارتفــاع إدراك العاملي ــن للقيــادة الخادمــة؛ حيــث اتســمت اتجاهاتهــم باإليجابيــة علــى املســتوى اإلجمالــي وعلــى مســتوى
كل بعــد مــن أبعــاد القيــادة الخادمــة املتمثلــة فــي( :التمكي ــن والتواضــع ،والوقــوف بجانــب اآلخري ــن ،والرعايــة ،واألصالــة).
	-ارتفــاع إدراك العاملي ــن للثقــة فــي القائــد؛ حيــث اتســمت اتجاهاتهــم باإليجابيــة علــى املســتوى اإلجمالــي وعلــى مســتوى
كل نــوع مــن أنــواع الثقــة فــي القائــد املتمثلــة فــي( :الثقــة املبينــة علــى العاطفــة ،والثقــة املبينــة علــى املعرفــة).
	-ارتفــاع إدراك العاملي ــن ملســتوى الرفاهيــة النفســية؛ حيــث اتســمت اتجاهاتهــم باإليجابيــة علــى املســتوى اإلجمالــي،
وعلــى مســتوى كل بعــد مــن أبعــاد الرفاهيــة النفســية ،املتمثلــة فــي( :االســتقالل الذاتــي ،والتمكي ــن البيئــي ،والتطــور
الشــخ�صي ،والعالقــات اإليجابيــة ،والهــدف مــن الحيــاة ،وتقبــل الــذات).
	-ثبتــت صحــة الفــرض األول ًّ
جزئيــا ،وينــص علــى أنــه «يتوقــع وجــود تأثي ــر معنــوي بي ــن أبعــاد القيــادة الخادمــة والثقــة
فــي القائــد فــي البنــوك التجاريــة محــل البحــث»؛ حيــث ثبــت وجــود تأثي ــر معنــوي بي ــن أبعــاد القيــادة الخادمــة املتمثلــة
فــي( :التمكي ــن ،والتواضــع ،والرعايــة ،واألصالــة ،والثقــة فــي القائــد) ،فــي حي ــن لــم يثبــت وجــود تأثي ــر معنــوي بي ــن بعــد
الوقــوف بجانــب اآلخري ــن (أحــد أبعــاد القيــادة الخادمــة) والثقــة فــي القائــد.
	-ثبتــت صحــة الفــرض الثانــي ،الــذي ينــص علــى أنــه «يتوقــع وجــود تأثي ــر معنــوي بي ــن أبعــاد الثقــة فــي القائــد والرفاهيــة
النفســية للعاملي ــن فــي البنــوك التجاريــة محــل البحــث»
	 -ثبتــت صحــة الفــرض الثالــث والــذي ينــص علــى أنــه «يتوقــع وجــود تأثي ــر معنــوي بي ــن أبعــاد القيــادة الخادمــة
والرفاهيــة النفســية للعاملي ــن فــي البنــوك التجاريــة محــل البحــث»
	 -ثبتــت ً صحــة الفــرض الرابــع الــذي ينــص علــى أنــه «يتوقــع وجــود تأثي ــر معنــوي للثقــة فــي القائــد – باعتبارهــا متغي ـ ًـرا
وســيطا  -فــي العالقــة بي ــن القيــادة الخادمــة والرفاهيــة النفســية للعاملي ــن فــي البنــوك التجاريــة محــل البحــث»

التوصيات
تعزيـزالقيادة الخادمة في البنوك من خالل اآلتي:
	-تعميــم مفهــوم القيــادة الخادمــة علــى مســتوى مدي ــري البنــوك وت ــرسيخه مــن خــال إدراجــه فــي الــدورات التدريبيــة
التــي يتلقاهــا املدي ــرون ،وتدريبهــم علــى أســاليب القيــادة الخادمــة لتنميــة مهاراتهــم ومعارفهــم حــول ســمات القيــادة
الخادمــة وفوائدهــا ،وإدراج أبعادهــا ضمــن معايي ــر تقييــم أداء املديـري ــن.
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	-تفعيــل مجموعــة مــن املؤش ـرات يتــم فــي ضوئهــا اختيــار القيــادات اإلداريــة بمختلــف املســتويات اإلداريــة بالبنــوك؛
وذلــك فــي ضــوء توافــر خصائــص وســمات ،مثــل :التواضــع ،والوقــوف بجانــب اآلخري ــن ،والرعايــة ،واألصالــة ،والتمكي ــن.
	-خلــق الشــعور لــدى العاملي ــن بأهميتهــم مــن خــال أن يضــع القــادة فــي املقــام األول مصلحــة العاملي ــن؛ ألنهــم يعملــون
مــن خــال مفهــوم الســلطة األخالقيــة التــي تبنــى علــى أســاس التضحيــة مــن أجــل الصالــح العــام.
	-تقديــم القائــد النقــد فــي صــورة بنــاءة ،وأن يتســم بالتعــاون وتقدي ــر مجهــودات العاملي ــن والقــدرة علــى بنــاء الفريــق
والعمــل مــن خــال الجماعــة.
	-تشــجيع االبتــكار واإلبــداع فــي العمــل ،ومســاعدة العاملي ــن علــى النمــو مــن خــال توفي ــر فــرص التعلــم لهــم؛ ممــا ي ــزيد
مــن إمكاناتهــم وتحسي ــن مســتوى أدائهــم بمــا يتناســب مــع املســتجدات.

تعزيـزالثقة في القائد في البنوك من خالل اآلتي:
	-فتــح قنــوات االتصــال بي ــن القائــد واملرؤوسي ــن؛ ليكونــوا علــى علــم بالق ـرارات والسياســات ومنطقيتهــا ،وهنــا يمكــن
اســتخدام عــدة وســائل ،مثــل :اإلدارة بالتجــوال ،وسياســة البــاب املفتــوح ،واإلدارة علــى املكشــوف ،وحلقــات الجــودة.
	-وجــود معايي ــر وقيــم يتمثلهــا القائــد وينشــرها وي ــري صداهــا فــي ســلوك املرؤوسي ــن ،وهنــا يحتــاج القائــد إلــى بــذل جهــد
خــاص فــي تعزي ــز تلــك القيــم وت ــرسيخها مــن خــال تمثــل الســلوك املرغــوب والقــدوة فــي القــول والعمــل ،والحفــاظ علــى
االلت ـزامات فــي جميــع العالقــات وفــي كل األوقــات ،وأن يتصــف بالن ـزاهة واألمانــة ويلت ــزم بالشــفافية واملوضوعيــة فــي
تعامالتــه مــع جميــع املرؤوسي ــن.
	-تعزي ــز ثقة القائد في مرؤوسيه من خالل إظهار الثقة في قدراتهم وقراراتهم ،وتعزي ــز ودعم مبادراتهم ومقت ــرحاتهم،
والثنــاء علــى مجهوداتهــم فــي العمــل ،واحت ـرامه لهــم ،وتفويــض صالحيــات كافيــة لهــم ،وســعيه للعــدل واملوضوعيــة
وعــدم التحي ــز فــي تقييــم أدائهــم.
تعزيـزرفاهية العامليـن في البنوك من خالل اآلتي:
ًّ
	-أن تكــون الرفاهيــة فــي مــكان العمــل جـ ً
ـزءا أساســيا مــن ثقافــة البنــوك؛ ألن تأثي ـراتها لصالــح البنــوك مــن خــال
تحسي ــن بيئــة العمــل وتحفي ــز العاملي ــن.
	-اعتماد ممارسات رفاهية العامليـن ضمن إستـراتيجيات الشركة والتـركيـز على توفيـر فرص التدريب والتطويـر.
	-زيــادة الدافعيــة الداخليــة للعاملي ــن؛ وهــذا يتحقــق مــن خــال شــعور العاملي ــن بأهميــة الوظيفــة التــي يؤدونهــا،
وأنهــا ليســت مجــرد نشــاط روتينــي ممــل ،وأن العمــل ي ــزيد مــن معرفتهــم ومهاراتهــم وخب ـراتهم ،وعندمــا يتوافــر لديهــم
الشــعور باملســئولية والحريــة فــي اتخــاذ الق ـرارات ،وحينمــا يكــون هنــاك تواصــل فعــال مــع زمالئهــم وأنهــم جــزء مــن
املهمــة يؤديهــا فريــق العمــل فــي الشــركة.
	-أهميــة وجــود مبــادرات خاصــة باالهتمــام بالتــوازن والتكامــل بي ــن أعبــاء العمــل واألعبــاء األســرية مــن خــال وجــود
ب ـرامج لإلرشــاد والتوجيــه املنهــي.
	-مرونــة إجـراءات العمــل وهــذا مــن خــال توفي ــر ســاعات العمــل املرنــة وإمكانيــة حصــول العاملي ــن علــى جــدول عمــل
مــرن ،ومرونــة مســاحة التقييــم بنـ ًـاء علــى اإلنجــاز وليــس مــن الضــرورة االلت ـزام والتواجــد فــي مــكان العمــل ،ومرونــة
املكافــآت واألجــور ،وهــذا بنــاء علــى اإلنتــاج وليــس بنــاء علــى الوقــت.
	 -اهتمــام اإلدارة فــي البنــوك بصحــة وســامة العاملي ــن فيهــا مــن خــال تقديــم خدمــة صحيــة تليــق بعامليهــا ،ويتــم هــذا
مــن خــال تقديــم أحــدث التقنيــات املمكنــة وإج ـراء فحــوص شــاملة للعاملي ــن وتوفي ــر التطعيمــات ضــد األوبئــة،
وتوفي ــر ظــروف عمــل صحيــة مــن خــال اختيــار مــكان مناســب للعمــل وخاضــع ملعايي ــر الســامة والصحــة ،وتنظيــم
وإتاحــة مجــال الست ـراحة العاملي ــن مــن أجــل اســتعادة نشــاطهم ،والتدريــب املســتمر للعاملي ــن علــى قواعــد الســامة
والصحــة املهنيــة مــن خــال املحاضـرات والتدريبــات امليدانيــة.
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املالحق

قائمة االستقصاء
الجزء األول:

أمــام ســيادتكم بعــض العبــارات التــي تعب ــر عــن مــدى توافــر خصائــص القيــادة الخادمــة لــدى قادتكــم ،ب ــرجاء وضــع عالمــة (صــح)
أمــام واحــدة فقــط مــن االختبــارات الخمســة املقابلــة لــكل عبــارة بمــا يعب ــر عــن وجهــة نظركــم ومــن واقــع مــا هــو موجــود باملنظمــة التــي تعمــل
بهــا.
م

العبارات

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

يقدم لي رئي�سي في العمل املعلومات التي احتاجها ألداء العمل بشكل جيد.
يشجعني رئي�سي علي استغالل موهبتي.
يساعدني رئي�سي علي تطويـر نف�سي.
يساعد رئي�سي فريق العمل علي توليد أفكار جديدة.
يوفر لي رئي�سي في العمل السلطة الكافية التخاذ القرارات والتي تسهل أداء العمل.
يقدم لي رئي�سي الكثيـر من الفرص لتعلم مهارات جديدة.
يتعلم رئي�سي في العمل من االنتقادات املوجه له.
يتعلم رئي�سي من وجهات النظر وآراء اآلخريـن املختلفة.
يضع رئي�سي في العمل انتقادات املرؤوسيـن موضع التنفيذ.
ً
يقف دائما رئي�سي مع مرؤوسيه ويمنحهم الثقة كاملة
يقدر رئي�سي في العمل إنجازات مرؤوسيه
يظهر رئي�سي االستمتاع بنجاح اآلخريـن مقارنة بنجاحه الشخ�صي
يظهر رئي�سي االهتمام باملرؤوسيـن املتميـزيـن.
يمتلك رئي�سي رؤية طويلة اآلجل.
يؤكد رئي�سي علي املسئولية االجتماعية تجاه عملنا.
يتعرف رئي�سي علي نقاط الضعف وأوجه التصور في الشركة.
يـراقب رئي�سي في الشركة ما يحدث حوله باستمرار.
يظهر رئي�سي مشاعره الحقيقية تجاه مرؤوسيه.

غيـر غيـرمو افق
افق
مو ً
تماما مو افق محايد مو افق علي اإلطالق

الجزء الثاني:
أمــام ســيادتكم بعــض العبــارات التــي تعب ــر عــن الثقــة فــي رؤســائكم ب ــرجاء وضــع عالمــة (صــح) أمــام واحــدة فقــط مــن
االختبــارات الخمســة املقابلــة لــكل عبــارة بمــا يعب ــر عــن وجهــة نظركــم ومــن و اقــع مــا هــو موجــود باملنظمــة التــي تعمــل بهــا.
م

العبارات

19
20
21
22
23
24

نشتـرك أنا ورئي�سي في العديد من االهتمامات واملشاعر
أستطيع التحدث بحرية مع رئي�سي.
أشعر أنا ورئي�سي بخسارة إذا تم نقل أحدنا من موقعه في الشركة.
يهتم رئي�سي بمشاكلي ويساعدني في تقديم الحلول لها
أنا ورئي�سي بذلنا الكثيـر من الجهد في تدعيم العالقة بيننا
يتميـز رئي�سي بالتفاني في أداء عمله
إذا توفر لرئي�سي اإلمكانيات املادية والبشرية املالئمة فأنه يمكنه تحقيق أهداف املنظمة
بدرجه عالية.
يمكن االعتماد على رئي�سي في أداء الوظائف شديدة الصعوبة
عندما يتعامل زمالئي مع رئي�سي بشكل شخ�صي يجدوه موضع ثقتهم
يتميـز العاملون باملهارة العالية في أداء أعمالهم.

25
26
27
28
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غيـر غيـرمو افق
افق
مو ً
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الجزء الثالث:
أمــام ســيادتكم بعــض العبــارات التــي تعب ــر عــن الرفاهيــة النفســية ب ــرجاء وضــع عالمــة (صــح) أمــام واحــدة فقــط مــن االختبــارات
الخمســة املقابلــة لــكل عبــارة بمــا يعب ــر عــن وجهــة نظركــم ومــن واقــع مــا هــو موجــود باملنظمــة التــي تعمــل بهــا.
غيـر غيـرمو افق
مو افق
تماما مو افق محايد مو افق علي اإلطالق

م

العبارات

29

من املمكن أن أغيـر قراراتي إذا تم االعتـراض عليها من قبل اآلخريـن.
لدي الثقة في معظم ما أقوم به.
ً
ً
أتصرف وفقا ملا اعتقد أنه مهم وليس وفقا ملا يتفق مع آراء اآلخريـن.
أشعر بأنني مسئول عن الوضع الذي أعيش فيه.
ال أشعر بالضغط واإلجهاد نتيجة لزيادة أعباء ومتطلبات الحياة اليومية.
أديـر معظم مسؤوليات حياتي اليومية بشكل جيد.
لدي القدرة علي اكتساب الخبـرات من املواقف املختلفة.
لدي االستعداد لتعلم طرق جديدة لتطويـر ذاتي.
أميل إلي التغييـر في حياتي.
ال أجد صعوبة في املحافظة علي العالقات الطيبة مع اآلخريـن.
يصفني اآلخرون بأنني شخص معطاء وعلي استعداد أن أشارك بوقتي مع اآلخريـن.
لدى عالقات كثيـرة تتسم بمشاعر طيبه والثقة في اآلخريـن.
أفكر في اليوم الذي أعيش فيه كما أشغل نف�سي بالتفكيـر في املستقبل
بعض األفراد ال أهداف لهم في الحياة ولكنني لست واحد منهم.
لدي رؤية جيدة عما أحاول إنجازه في الحياة.
عندما أنظر في حياتي أشعر بالسعادة لسيـر األمور علي النحو الذي سارت عليه.
أشعر بالرضا والثقة في نف�سي.
أشعر أنني حققت في حياتي ما كنت أتمناه.

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

الجزء الرابع
○ ذكر
	-النوع:
○ أقل من  25سنة
	-العمر:
○ من  – 35أقل من  45سنة
		
	-
	-الخبـرة الوظيفية ○ :أقل من  5سنوات
○  15إلى أقل من  20سنة
		
	-
	-املستوى الوظيفي ○ :وظائف اإلدارة العليا
	-وظائف اإلدارة اإلشرافية ○ :رئيس قسم
	-وظائف نمطيه ○ :مصرفي أ

○ أنثى
○ من  – 25أقل من 35سنة ○ من  – 45أقل من  55سنة
○ من  55سنة فأكثـر
○ من – 5أقل من  10سنة ○ من  10إلى أقل من 15سنة
○ من 20سنة فأكثـر
○ نائب املديـر ○ مديـر عام ○ مديـر إدارة
○ مديـر إدارة
○ مصرفي ب ○ مصرفي عالي
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ABSTRACT
This research sought to determine the effect of servant leadership on the psychological well-being of
the workers in the presence of trust in leader as a mediating variable, and was conducted on a sample of 350
workers in the commercial banking sector.
The primary data was collected based on the researcher’s in-depth interviews with employees in the
public sector banks (Banque Misr, National Bank of Egypt) and in the private sector (Faisal Islamic Bank,
National Bank of Kuwait), and the survey lists distributed were divided into four parts.
The first part to measure servant leadership, the second part to measure trust in leader, the third part to
measure psychological well-being, and the fourth part to measure personal and functional variables.
The research was designed based on four main hypotheses. It has been proven that there is a significant effect between the dimensions of trust in leader and the psychological well-being of the workers,
between the dimensions of servant leadership and the psychological well-being of the workers, and a mediating effect between the servant leadership and the psychological well-being of the workers.
The research made several recommendations to enhance servant leadership, trust in leader and the
psychological well-being of the workers.

Keywords: Servant leadership, Psychological Well-Being, Trust in Leader.
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