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أثـرالقيادة الخادمة على تحسيـن األداء الوظيفي:
دراسة ميدانية في الدو ائرالحكومية في محافظة الكرك
د .عبد الرحمن فالح العبادلة

امللخص

أستاذ مساعد
قسم اإلدارة العامة  -جامعة مؤتة
اململكة األردنية الهاشمية

1

هدفت هذه الدراسة إلى تحليل أثـر القيادة الخادمة على تحسيـن األداء الوظيفي في الدوائر الحكومية في محافظة
الكرك ،ولتحقيق أهداف الدراسة ،واإلجابة عن تساؤالتها ،واختبار فرضياتها ،تم استخدام املنهج الوصفي التحليلي .تكون
مجتمع الــدراســة من جميع العامليـن في الــدوائــر الحكومية في محافظة الكرك ،من املسميات الوظيفية( :مديـر ،مساعد
مديـر ،رئيس قسم) .وتكونت وحدة التحليل من ( )200فرد ،تم اختيارهم بطريقة املسح الشامل .تم توزيع االستبانات على
جميع أفراد مجتمع الدراسة ،استـرجع ( )180منها ،وتم استبعاد ( )17استبانة غيـر صالحة للتحليل ،وتبقى ( )163استبانة،
كما هو في الجدول رقم ( .)1وبهدف اإلجابة عن أسئلة الدراسة ،واختبار فرضياتها ،تم استخدام أساليب اإلحصاء الوصفي
االستداللي ،باستخدام الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية ( )SPSS.19ملعالجة وتحليل البيانات ،واإلجــابــة عن أسئلة
الــدراســة واختبار الفرضيات .توصلت الــدراســة إلــى عـ ّـدة النتائج ـكـان مــن أهمها :أن مستوى ممارسة القيادة الخادمة في
الدوائر الحكومية في محافظة الكرك جاء بمستوى ًمرتفع ،وبمتوسط حسابي مقداره( ،)3.95وأن مستوى األداء الوظيفي
في الــدوائــر الحكومية في محافظة الكرك جــاء مرتفعا ،وبمتوسط حسابي مـقــداره ( ،)4.31وجــود أثـر ذو داللــة إحصائية
للقيادة الخادمة وكل أبعادها على األداء الوظيفي وكل أبعاده .وأوصت الدراسة بضرورة وضع معاييـر تحدد جودة الخدمة
التي تقدمها الدوائر الحكومية في محافظة الكرك ،توجيه تلك الدوائر نحو تنفيذ أنشطة تخدم املجتمع ،تفويض املزيد
من الصالحيات ملدراء الدوائر الحكومية في محافظة الكرك ،وضرورة بإجراء مزيد من الدراسات للتعرف على أثـر القيادة
الخادمة على متغيـرات أخرى لم تشملها الدراسة ،مثل التميـز التنظيمي ،وإدارة الصراع.
الكلمات املفتاحية :القيادة الخادمة ،األداء الوظيفي.

املقدمة

تعتبـر القيادة العامل األهم في نجاح املنظمات .وقد تناولت نظريات القيادة اإلدارية العناصر املادية تارة ،واإلنسانية
والنفسية تــارة أخــرى .وتــأتــي أهميه القيادة الخادمة مــن األث ــر الــذي تتـركه على األداء الوظيفي للعامليـن ،خاصة فــي ظل
ظروف بيئية متغيـرة (.)Al-Alaq, 2019
وتهدف هــذه الــدراســة إلــى تسليط الضوء على بعض أبعاد القيادة الخادمة ،وأثـرها على األداء الوظيفي في الدوائر
الحكومية فــي محافظة الـكــرك ،ملــا لهذه القيادة مــن دور فــي تحسيـن سلوك األف ـراد .فهي ّ
تعبر عــن منهج حديث فــي مفهوم
القيادة وأسلوب للحياة .حيث يمكن الكشف عن مستوى ممارسة القادة لهذا النوع من القيادة ،وكذلك التعرف على أثـرها
على األداء الوظيفي ،لالرتقاء بجودة الخدمات التي تقدمها الدوائر الحكومية في محافظة الكرك.

اإلطارالنظري والدراسات السابقة
اإلطارالنظري
القيادة :املفهوم واألهمية
جاء في لسان العرب أن القيادة :من القود وهو نقيض السوق ،فالقيادة من األمام والسوق من الخلف ،والقيادة مصدر
القائد ،ورجل أقود ال يلتفت ( .)Ibn Manzur,1994والقيادة ضرورية لكل املنظمات ،وفي كل املجاالت اإلدارية ،ويقع على عاتق
* تم استالم البحث في مارس  ،2022وقبل للنشر في مايو  ،2022وتم نشره في يونيو .2022
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أثر القيادة الخادمة على تحسين األداء الوظيفي ...

القائد مهمة توجيه الجهود نحو إنجاز األهــداف من خــال القدرة في التأثيـر على سلوك العامليـن .والقيادة الحكيمة ّ
توحد
الجهود والطاقات ملواجهة التطورات املتسارعة في ظل التقدم التكنولوجي والنظام العالمي الجديد ،لتحسيـن جودة الخدمات
والسلع وإرضاء العمالء .وتعرف القيادة بأنها «النشاط الذي يمارسه القائد في مجال اتخاذ القرارات وإصدار األوامر واإلشراف
اإلداري على اآلخريـن باستخدام السلطة الرسمية وعن طريق التأثيـر واالستمالة بقصد تحقيق هدف معيـن»(.)Petrage, 2018

أنماط القيادة:
يصنف األدب اإلداري القيادة إلى ثالثة أنماط) Al-Alaq, 2019( :
	-القيادة األوتوقراطية :ويتصف القائد بمركزية السلطة ،وعــدم إفساح املجال ملشاركة املرؤوسيـن ،وهو قائد
نشيط ومـســؤول عــن التفكيـر والتنظيم وفـعــال فــي اإلقـنــاع ،وعلى املرؤوسيـن التنفيذ واإلذع ــان ،وتعتمد عليه
الجماعة بشكل مطلق ،مما يعرضها للخطر عند غيابه.
	-الـقـيــادة الــديـمـقــراطـيــة :وت ــرتـكــز عـلــى االحـتـ ـرام املـتـبــادل وإش ـبــاع حــاجــات الـقــائــد واألت ـب ــاع ،واملـشــاركــة فــي اتـخــاذ
القرارات ،ويهتم القائد بالتنسيق أكثـر من التوجيه ،ويحتاج هذا النمط من القيادة لثقافة عالية من املرؤوسيـن.
	-القيادة الفوضوية :وتمنح املرؤوسيـن حرية التصرف ،من حيث وضع األهداف وتحديد أساليب تحقيقها واتخاذ
القرارات بشانها ،وتتـرك كامل املسئولية للمرؤوسيـن للتنسيق والتنظيم ،ويضعف تأثيـر القائد على املرؤوسيـن
مما يتسبب في ازدواجية الجهود والتأخيـر في اإلنجازً ،
ونادرا ما نجد مثل هذا النوع من القيادات إال في املؤسسات
البحثية التي يتوفر فيها أشخاص على قدر من املسئولية الذاتية والخبـرة الفنية.
نظريات القيادة)Al-Zoubi & Bataineh, 2020( :
	-نظرية القيادة في اإلسالم ،يدعو اإلسالم إلى وجوب القيادة حيث جاء في الحديث «إذا خرج ثالثة في سفر فليؤمروا
وعدم االختالف ،ويستند القائد املسلم إلى مقومات منها:
 ،)Narratedلسالمة الجماعة
أحدهم» (by Al-Bukhari
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	-نظرية الــرجــل العظيم ،يعتقد أنـصــار هــذه الـنـظــريــة أن ال ـقــادة يــولــدون ومـعـهــم صـفــات الـقـيــادة ،وتـرتكز
النظرية على املعاييـر الشخصية للقائد وسماتهم الزعامية الخارقة التي جعلت لهم دورا بــارزا فــي أحــداث
التاريخ (القائد األسطورة) مثل الرسول محمد صلى هللا عليه سلم ،واإلسكندر وهتلر وغانديُ .ويؤخذ على
النظرية تعاملها مع االستثناءات لقلة من يتصفون بهذه الصفات ،وصعوبة التنبؤ بمن سيصبح ً
قائدا،
الهتمامها بدراسة القادة بعد أن يصبحوا عظماء ،كذلك جمود النظرية واعتمادها على الوراثة واملوقف
وإهمالها للتدريب والتعلم ،فالقادة يولدون وال يصنعون.
والذهنية للقائد الناجح ،واملهارات
	-نظرية السمات ،حيث قامت على وصف الخصائص الشخصية واالجتماعية ً
الضرورية :الذاتية ،الفنية ،اإلنسانية والذهنية .ولم تستطع النظرية إيجاد نمطا متسقا من السمات التي تميـز
القادة ،وتجاهلت الطبيعة املوقفية للقيادة.
االتجاه السلوكي
وقــد حــاول أصـحــاب هــذا االتـجــاه تحديد سلوك القائد مــن خــال ُبعديـن  :االهتمام بالعمل ،واالهـتـمــام بالعالقات
اإلنسانية .ومن أهم النظريات في هذا املدخل نظرية الشبكة اإلداريــة التي جاء بها (بليك وموتون) والتي بينت ان التفاعل
بيـن نمطي القيادة (اإلنتاج والعالقات) ينتج عنه عدد كبيـر من األنماط القيادية تم اختصارها إلى خمسة أنماط هي)1-1( :
يمثل القيادة الضعيفة التي ال تهتم باملهمة وال بالعالقات )1-9( .ويمثل القيادة املتسلطة التي ينصب اهتمامها على العمل
ً
ً
ً
ومنخفضا باإلنتاج والعمل.
مرتفعا بالعالقات
اهتماما
بينما تهتم قليال بالعالقات )9-1( .ويمثل قيادة النادي والتي تـركز
( )5-5رجل الحلول الوسط الذي يوازن بيـن العمل واإلنتاج من جهة والعالقات من جهة أخرى.
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االتجاه املوقفي
وتشيـر النظرية املوقفية في القيادة إلى أنه يمكن ألي عضو في الجماعة أن يكون قائدا في موقف معيـن ،ولكن ليس
بــالـضــرورة ان يـكــون قــائـ ًـدا فــي مــوقــف آخــر .ومــن املتغيـرات املوقفية الـتــي تسمح لسلوك الـقــادة أن يصبح أكثـر فعالية في
موقف ما :الصفات املميـزة للقائد (األبعاد الشخصية ،واملحفزات ،والخبـرات والتجارب السابقة) ،الصفات املميـزة لالتباع
(األبعاد الشخصية ،واملحفزات ،والخبـرات والتجارب السابقة) ،الصفات املميـزة للجماعة ( بنائها وتماسكها والتواصل،
ومهمتها) ،البنية الهيكلية ( التسلسل الهرمي ،ومركزية القائد ،ومرونة القواعد واألنظمة عند التطبيق).
االتجاهات الحديثة في القيادة ()Al-Shehri, 2019
 - 1القيادة التحويلية
ً
مستخدما جاذبيته وموهبته إلحداث تغييـرات
ويتميـز هذا النوع من القادة بالقدرة على استثارة إبداعات التابعيـن
ً
ً
إيجابية ،والقائد التحويلي يحول املواقف السلبية إلى إيجابية ،مستغاًل املوارد املتاحة ومتابعا للتطورات في البيئة ،وباحثا
عن الفرص ومواجه التهديدات ،ويتعامل مع األزمات ويقود املنظمة نحو اإلنجاز العالي ،ويساعد األفراد على تجاوز التـركيـز
على الحاجات الدنيا إلى التطلع إلشباع الحاجات العليا كتحقيق الذات ،لتحصل املنظمة على أعلى منفعة ،مما ينعكس
على أدائهم.
 - 2القيادة الخادمة The Servant Leadership
ُ
املفهوم واألهمية :وجوهر النظرية أن القائد خــادم في املقام األول ،ويـعـزز االنتماء للجماعة واملشاركة في صناعة
الـقـرار .وتبـرز القيادة الخادمة عند األمــور الصعبة ،حيث تستثيـر األتباع للوصول إلــى الـقـرارات املرغوبة ،ويقدم القائد
ّ
نـفـســه ملـســاعــدة اآلخــريـ ــن لـيـعـمـلــوا بـشـكــل أف ـضــل ،وال ـقــائــد ال ـخــادم يـمــكــن األت ـبــاع ويـحـفــزهــم ،ويـبـحــث عــن وســائــل تلبية
احتياجاتهم ،ويخدم أهــداف التنظيمُ ،ويعزز العمل الجماعي .وتتضمن القيادة الخادمة ً
أبعادا منها :الدعوة إلى اإليثار،
واملعالجة العاطفية والحكمة (.)Hijazeen, 2020
وتتصف القيادة الخادمة بخصائص أهمها :اإلصغاء ،والتعاطف ،والوعي ،واإلقناع ،والتصور ،والبصيـرة ،واإلشراف،
وااللتـزام بتنمية األفراد ،وبناء املجتمع.)Petrage, 2018( :
أبعاد القيادة الخادمة :تم استخدام أبعاد القيادة الخادمة التالية في هذه الدراسة)Ghali, 2015( :
	-البعد األول :املهارات املفاهيمية ،وهي معرفة القائد بمنظمته ومهامه ومسئولياته ،بشكل يمكنه من مساعدة
املرؤوسيـن لتسهيل إنجاز األهداف.
	-الـبـعــد الـثــانــي :الـتـمـكـي ــن ،وه ــو نـمــط تنظيمي يـسـمــح لـكــافــة املـسـتــويــات اإلداريـ ــة بــاملـشــاركــة فــي ات ـخــاذ ال ـق ـرارات
واملعلومات للمساهمة في توسيع مجال الثقة بيـن اإلدارة والعامليـن في املنظمة.
ّ
	-البعد الـثــالــث :املعالجة العاطفية ،وتـعـنــي االعـتـنــاء بــاالهـتـمــامــات الشخصية لــأتـبــاع وحــل مشاكلهم وتلمس
احتياجاتهم ،لبث الحماس نحو اإلنجاز.
	-البعد الرابع :االلتـزام بتطويـر املجتمع ،وهو وعي القائد تجاه مساعدة املجتمع الــذي يعمل فيه ،ومسؤوليته
نحو تطويـره.
 - 3األداء الوظيفي:
املفهوم واألهمية :يعرف األداء الوظيفي بانه «النتيجة التي يتم الحصول عليها في أحد مجاالت العمل في املنظمة»
(.)Junni, 2013
واألداء الوظيفي املتميـز ينعكس على األداء التنظيمي العام مما يحقق أهداف املنظمة ،وتنبع أهمية األداء الوظيفي
من خالل تحسيـن األداء التنظيمي الشامل للمنظمة ،وتطويـر موقعها التناف�سي ،وتطويـر الذات وتشجيع اإلبداع ،وتحسيـن
جودة العمل ،وزيادة الدقة في األداء وتقليل األخطاء وإنجاز األعمال في األوقات املحددة (.)Yongxing, 2017
151

أثر القيادة الخادمة على تحسين األداء الوظيفي ...

معاييـر األداء الوظيفي ،ومنها :املعيار الزمني الذي يعتمد زمنا معينا لألداء ،املعيار املادي كأن نقيس اإلنتاج بالعدد
أو بالكمية أو الوزن ،واملعيار املالي كحجم املبيعات ،واملصروفات ،واألرباح ،واإليـرادات ،واملعيار املعنوي كعدد الشكاوى
أو املشكالت (.)Simintiras, 2014
أنواع األداء الوظيفي« :األداء الكلي» ،وهي إنجازات تساهم فيها جميع الفروع« .األداء الجزئي» ،ويساهم في تحقيقه
مجموعة أنظمة فرعية في املنظمة« .األداء الداخلي» ،الــذي تساهم فيه وحــدة معينة داخــل املنظمة« .األداء الخارجي»،
وينتج عن املتغيـرات التي تحدث داخل املنظمة من جهات خارجية (.)Sahoo, 2014
أبعاد األداء الوظيفي املستخدمة في الدراسة ()Al-Mutairi, 2016
	-كمية العمل ،وتعبـر عن مدى نجاح املوظف أو إخفاقه في تحقيق أهداف عمله وتشمل واجبات ومسئوليات املوظف.
	-جودة العمل ،وتعني مطابقة األداء الفعلي ملعاييـر األداء.
	-إنجازاملهامُ ،ويعبـر عن تحقيق أهداف املنظمة.
	-املعرفة وااللتـزام بمتطلبات الوظيفة ،وهي السلوكيات التي تعود باملنفعة على املنظمة ،وتختلف من منظمة ألخرى.

الدراسات السابقة

الدراسات العربية
دراسة ( ،)Abd Rabbo, 2020بعنوان «أثـر القيادة الخادمة على البـراعة التنظيمية في أمانة عمان الكبـرى» ،هدفت
الدراسة إلى التعرف على أثـر القيادة الخادمة على البـراعة التنظيمية في أمانة عمان الكبـرى ،وكان من أهم نتائج الدراسة:
وجود أثـر ذو داللة إحصائية ألبعاد القيادة الخادمة ( التمكيـن ،والتصرف بأخالق ،وااللتـزام بتطويـر املجتمع) في بـراعة
االستغالل ،وجــود أثـر ذو داللــة إحصائية ألبعاد القيادة الخادمة (التمكيـن والتصرف بــأخــاق) في بـراعة االستكشاف،
ً
وأصت الدراسة بالعمل على توعية العامليـن في أمانة عمان الكبـرى بأهمية نشاطات تطويـر املجتمع ،علما بأن نتائج هذه
الدراسة ساهمت في زيادة حصيلة معرفة الباحث فيما يخص بعدي التمكيـن وااللتـزام بتطويـر املجتمع في دراسته.
دراسة ( ،)Rababaa, 2020بعنوان «أثـر الوعي االستـراتيجي في األداء الوظيفي من خالل التمكيـن كمتغيـر وسيط:
دراســة تطبيقية على شركة البوتاس العربية العاملة في اململكة األردنـيــة الهاشمية» هدفت الــدراســة إلــى التعرف على أثـر
الــوعــي االستـراتيجي فــي األداء الوظيفي مــن خــال التمكيـن كمتغيـر وسـيــط ،وكــان مــن أهــم نتائج الــدراســة :وجــود أث ــر ذو
داللــة إحصائية للوعي االستـراتيجي في األداء الوظيفي بوجود التمكيـن كمتغيـر وسيط .وأوصــت الــدراســة بمتابعة الوعي
االستـراتيجي في الشركة واالهتمام بتحليل البيئة الخارجية .وقــد استند الباحث إلــى نتائج هــذه الــدراســة في تكويـن اإلطــار
النظري في لدراسته ،واستخدام األداء الوظيفي كمتغيـر تابع يتأثـر بطبيعة القيادة.
دراســة ( ،)Abdul Karim, 2019بعنوان «العوامل الداخلية املؤثـرة في األداء الوظيفي ملوظفي املحافظ العقارية
بمدينة بقاملة في الجزائر» ،وهدفت الدراسة إلى التعرف على أثـر العوامل الداخلية :بيئة العمل ،العناصر البشرية ،العوامل
الفنية ،والبيئة الداخلية في األداء الوظيفي ملوظفي املحافظ العقارية بمدينة بقاملة في الجزائر .وكان من أهم نتائج الدراسة:
أن األداء الوظيفي ملوظفي املحافظ العقارية بمدينة بقاملة في الجزائر يتأثـر بالعوامل الداخلية والفردية ،وأوصت الدراسة
بــإعــداد بـرامج تدريبية لتحسيـن مستوى األداء الوظيفي للعامليـن .وقــد انعكست نتائج هــذه الــدراســة على فهم الباحث
لطبيعة القيادة كعامل داخلي ذو تأثيـر على األداء الفردي والجماعي في املنظمات.
دراســة ( ،)Faeq & Al-Jaf, 2019بعنوان «دور اإلنــدمــاج الوظيفي فــي تعزيـز األداء الوظيفي دراســة تحليلية آلراء
عينة من املوظفيـن في فنادق األربــع والخمس نجوم في مدينة السليمانية/إقليم كــردسـتــان-الـعـراق» .هدفت الــدراســة إلى
التعرف على دور اإلندماج الوظيفي (الحيوية ،والحماس ،واإلخــاص ،والتفاني ،واالنغماس واالستغراق) في تعزيـز األداء
الوظيفي (أداء املهمة ،واألداء السياقي والسلوك املخالف للعمل) في فنادق األربــع والخمس نجوم في مدينة السليمانية/
إقليم كردستان-العراق ،وكان من أهم نتائج الدراسة :وجود عالقة ارتباط بيـن االندماج الوظيفي واألداء الوظيفي ووجود
أثـر لالندماج الوظيفي في تعزيـز األداء الوظيفي .وأوصت الدراسة بـزيادة االهتمام بمفهوم االندماج الوظيفي .وقد اعتمد
الباحث على نتائج هذه الدراسة واألبعاد املستخدمة فيها ليبحث في أبعاد أخرى لألداء الوظيفي.
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دراســة (« ،)Salah Addin, 2018بعنوان تأثيـر السلوك القيادي واألخــاقــي في األداء الوظيفي من خــال التمكيـن
كمتغيـر وسيط ،دراسة ميدانية في وزارة اإلعمار والبلديات واألشغال العامة في مدينة بغداد» ،وهدفت إلى التعرف على أثـر
السلوك القيادي واألخالقي في األداء الوظيفي ،من خالل التمكيـن كمتغيـر وسيط في وزارة اإلعمار في مدينة بغداد ،وكان من
أهم نتائج الدراسة :وجود أثـر ذو داللة إحصائية لكل من السلوك األخالقي والتمكيـن في األداء الوظيفي في الوزارة املبحوثة،
وأوصت الدراسة بتعزيـز القيم األخالقية للقائد .وبما أن القيادة الخادمة هي سلوك أخالقي يتبعه القادة في التأثـر في األتباع
فإن ارتباط هذه الدراسة بمحتوى الدراسة الحالية وثيق الصلة ،بدليل نتائج الدراسة التي أثبتت صحة الفرضيات.

الدراسات األجنبية
دراسة( ( ،)Hijazeen, 2020بعنوان �Servant Leadership and its Impact in Social Loafing: Test of the Mod
 . erating of Organizational Happiness: A Field Study on the Privet Hospitals in Ammanوهدفت الدراسة إلى
ً
معرفة أثـر القيادة الخادمة على التكاسل االجتماعي بوجود السعادة التنظيمية متغيـرا معدال في املستشفيات الخاصة
بمدينة عمان ،و ـكـان من أهــم نتائج الــدراســة :وجــود تأثيـر سلبي للقيادة الخادمة على التكاسل االجتماعي ،وأن السعادة
التنظيمية تـزيد من سلبية هذا التأثيـر ،وأوصت الدراسة بضرورة وضع قواعد لألداء وفقا للوصف الوظيفي ،واالهتمام
ً
ً
بالشكاوى وحلها .وهذا يعني أن السعادة التنظيمية تخفف من التكاسل االجتماعي حينما يمارس القائد دوره قائدا خادما
يوفر الرفاه للعاميـن ويقوم بحل مشاكلهم ،مما ينعكس على تحسيـن األداء.
دراسة ( ،)Luqman, 2019بعنوان ،Effect of Organizational Climate Upon the Jop Performance :وهدفت الدراسة
إلى التعرف على أثـر املناخ التنظيمي في األداء الوظيفي للعامليـن في مجال اللياقة البدنية في صربيا .وكان من أهم نتائج الدراسة:
وجود عالقة إيجابية بيـن املناخ التنظيمي واألداء الوظيفي في املراكز التي شملتها الدراسة .وأوصت الدراسة بضرورة تحسيـن بيئة
العمل .وبما أن طبيعة املناخ التنظيمي تنعكس على األداء فهذا يعني أن للقائد الخادم ً
دورا ً
مهما في تحسيـن بيئة العمل .وجاءت
الدراسة لسد الفجوة البحثية فيما يخص دور القائد في تحسيـن األداء من خالل توفيـر بيئة عمل صحية في املنظمة.
دراســة ( ،)Zraigat, 2019بـعـنــوانThe Impact of Empowerment Requirements in Improving Job :
 ،Performance at AL-Manaseer Groupوهــدفــت الــدراســة إلــى بـيــان أث ــر متطلبات التمكيـن (الـتــدريــب املستمر،
واالتـصــاالت الفعالة ،والثقة التنظيمية ،والعوائد واملـحـفـزات ،والــدعــم االجتماعي وفــرق العمل) في تحسيـن األداء
الوظيفي فــي مجموعة املناصيـر .وكــان مــن أهــم نتائج الــدراســة :وجــود أث ــر ملتطلبات التمكيـن على األداء الوظيفي.
وأوصت الدراسة بموازنة الحوافز واملكافآت مع الجهود املبذولة ،وإعالم املوظفيـن بـرسالة وأهداف اإلدارة العليا.
دراســة ( ،)AL-Shehri, 2019بعنوان The Impact of Incentives on Performance: An Empirical Study on
 .Khamis Mushayt Community College, King Khalid Universityهدفت الدراسة إلى التعرف على إثـر الحوافز على
األداء الوظيفي في جامعة امللك خالد .وكان من أهم النتائج ان استخدام الحوافز املادية اإليجابية يؤثـر في أداء الكلية ،وثبت
وجود داللة إحصائية للعالقة بيـن استخدام الحوافز املادية اإليجابية واألداء الوظيفي .وأوصت الدراسة بإضافة أنواع
جديدة من األدوات اإليجابية والحوافز املعنوية وربطها مع تقييم األداء الوظيفي.
دراسة ( ،)AL-daihani, 2017بعنوان The Impact of Servant Leadership on Strategic Planning in Kuwait
 .Schools: A Field Studyوهدفت الدراسة إلى التعرف على مدى انتشار األنماط القيادية بيـن مدراء املدارس في الكويت،
ً
انتشارا
ودور القيادة الخادمة في التخطيط االستـراتيجي في مدارس الكويت .وكان من أهم النتائج أن األنماط القيادية األكثـر
في مدارس الكويت هما القيادة التحويلية والقيادة الخادمة .وأوصت الدراسة بـزيادة الوعي بأهمية إيجاد جو من التنسيق
واملشاركة في املسئولية واالحتـرام.
دراســة ( ،)AL-Mohsen & Abd El Salam, 2017بعنوان The Relationship between Job Burnout and
 . Contextual Job Performance in Chaind and Independent hotels: A Study of Egyptian Hotelsهدفت الدراسة
إلى التعرف على العالقة بيـن االحتـراق الوظيفي وكل من حالة األداء الوظيفي ملوظفي الفنادق املصرية ،ونوع الفندق .وكان
من أهم النتائج أن نوع الفندق ،واالحتـراق الوظيفي ،وحالة األداء الوظيفي تبدو قوية.
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دراســة ( ،)Abuhayya, 2017بعنوان The Mderating Effect of Islamic Organizational Culture on the
�Assosiation of Servat Leadership, Perceived Organizational Support and Team Performance in Palestini . zation Organizationsهدفت الدراسة إلى التحقق من العوامل األساسية للقيادة الخادمة ،وإدراك الدعم التنظيمي
وتأثيـرها على أداء الفريق في املنظمات الفلسطينية .وكان من أهم نتائج الدراسة :أن القيادة الخادمة واستقبال الدعم
التنظيمي لهما تأثيـر كبيـر وإيجابي على أداء الفريق بيـن املوظفيـن في فلسطيـن ،وأن الدعم التنظيمي يؤثـر بشكل جزئي
كوسيط بيـن القيادة الخادمة وأداء الفريق.

ما يميـزهذه الدراسة عن الدراسات السابقة
لقد تم إجـراء الــدراســات السابقة في دول عربية كالجزائر وغــزة ،حيث يعمل املوظفون في ظل ظــروف معيشية وثقافية
ً
تحديدا والبيئة املحلية التي تعكس ثقافة البادية والشخصية املختلفة عنها
تختلف عنها في األردن ،وخاصة في محافظة الكرك
حتى في أماكن داخــل األردن نفسها .كما تميـزت الــدراســة بأنها أجريت في ظــروف صعبة بسبب جائحة كورونا ومــا عكسته تلك
الجائحة على ظــروف العمل وســاعــات الــدوام الرسمي والحظر الجزئي ،بينما تم إجـراء الــدراســات السابقة قبل الجائحة .كما
اقتصرت الدراسة على أربعة أبعاد للمتغيـر املستقل القيادة الخادمة وهي (املهارات املفاهيمية ،والتمكيـن ،واملعالجة العاطفية،
وااللتـزام بتطويـر املجتمع) وأربعة أبعاد للمتغيـر التابع األداء الوظيفي وهي (كمية العمل ،وجودة العمل ،وإنجاز املهام ،واملعرفة
وااللتـزام بمتطلبات الوظيفة) ،بينما لم تناقش الدراسات السابقة املتغيـريـن وبنفس األبعاد ،على حد علم الباحث.

مشكلة الدراسة

تتجلى مشكلة الدراسة من خالل شعور الباحث بضرورة ممارسة مدراء الدوائر الحكومية في محافظة الكرك للقيادة
الخادمة لرفع مستوى األداء الوظيفي في تلك الــدوائــر ،حيث يشعر الباحث بضعف مستوى الخدمات التي تقدمها هذه
الــدوائــر فــي ظــل إلـحــاح املواطنيـن على طلب مستويات أفضل مــن األداء .وانـطــاقــا مــن أهمية الـقـيــادة الـخــادمــة فــي توجيه
األداء الوظيفي وضبطه ،ولخطورة التقليل من أهمية هذا النوع من القيادة ،فقد جاءت هذه الدراسة الستكشاف مستوى
ممارسة القيادة الخادمة (املهارات املفاهيمية ،والتمكيـن ،واملعالجة العاطفية ،وااللتـزام بتطويـر املجتمع) ،ومستوى األداء
الوظيفي ( كمية العمل ،وجــودة العمل ،وإنجاز املهام ،واملعرفة وااللتـزام بمتطلبات الوظيفة) ،وأثـر القيادة الخادمة في
األداء الوظيفي في الدوائر املبحوثة.

أهميه الدراسة:

تنبع أهمية الدراسة من الحاجة ّ
املاسة للقيادة الخادمة ،في ظل التطورات في الخدمات التي تقدمها الدوائر الحكومية
للمجتمع ،كذلك االفتقار للدراسات في مجال ربط هذا النوع من القيادة في األداء الوظيفي في الدوائر الحكومية في محافظة
توجها ً
الكرك ،ولكونها ً
علميا ُيثـري املعرفة اإلدارية بعوامل تساعد على تحسيـن األداء وتعديل سلوك القادة في املنظمات،
ولسوف تلفت الدراسة نظر املعنييـن في الدوائر الحكومية في محافظة الكرك إلى الدور ّ
املغيب للقيادة الخادمة في دوائرهم.

أهداف الدراسة:

تهدف الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية:
 1التعريف بالقيادة الخادمة وصفاتها الستخدامها في توجيه سلوك العامليـن نحو األداء الوظيفي العالي في الدوائرالحكومية في محافظة الكرك.
 2التعرف على مستوى ممارسة القيادة الخادمة في الدوائر الحكومية في محافظة الكرك. 3التعرف على مستوى األداء الوظيفي في الدوائر الحكومية في محافظة الكرك. 4التعرف على أثـر القيادة الخادمة في األداء الوظيفي في الدوائر الحكومية في محافظة الكرك. 5تقديم توصيات تفيد املعنييـن والباحثيـن فــي املـجــال العلمي مــن جهة وقــادة املنظمات والعامليـن فيها مــن جهةً
اعتمادا على نتائج الدراسة.
أخرى،
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أسئلة الدراسة
التساؤل الرئيس للدراسة :ما هو أثـر القيادة الخادمة في األداء الوظيفي في الدوائر الحكومية في محافظة الكرك؟
وتسعى الدراسة لإلجابة عن التساؤالت الفرعية التالية:
 1ما مستوى ممارسة القيادة الخادمة بأبعادها (املـهــارات املفاهيمية ،والتمكيـن ،واملعالجة العاطفية ،وااللتـزامبتطويـر املجتمع) في الدوائر الحكومية في محافظة الكرك
 2ما مستوى األداء الوظيفي بأبعاده (كمية العمل ،وجــودة العمل ،وإنـجــاز املـهــام ،واملعرفة وااللـت ـزام بمتطلباتالوظيفة) في الدوائر الحكومية في محافظة الكرك.

الفرضيات

	-الفرضية األولى :ال يوجد أثـر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة (≥ )α0.05ألبعاد القيادة الخادمة املستخدمة
في الــدراســة (املـهــارات املفاهيمية ،والتمكيـن ،واملعالجة العاطفية ،وااللتـزام بتطويـر املجتمع) ،في كمية العمل
كأحد أبعاد األداء الوظيفي.
	-الـفــرضـيــة الـثــانـيــة :ال يــوجــد أث ــر ذو دالل ــة إحـصــائـيــة عـنــد مـسـتــوى دالل ــة (≥ )α0.05ألب ـعــاد الـقـيــادة الـخــادمــة
املستخدمة في الــدراســة (املـهــارات املفاهيمية ،والتمكيـن ،واملعالجة العاطفية ،وااللـت ـزام بتطويـر املجتمع) ،في
جودة العمل كأحد أبعاد األداء الوظيفي.
	-الـفــرضـيــة الـثــالـثــة :ال يــوجــد أث ــر ذو دالل ــة إحـصــائـيــة عـنــد مـسـتــوى دالل ــة (≥ )α0.05ألب ـعــاد الـقـيــادة الـخــادمــة
املستخدمة في الــدراســة (املـهــارات املفاهيمية ،والتمكيـن ،واملعالجة العاطفية ،وااللـت ـزام بتطويـر املجتمع) ،في
إنجاز املهام كأحد أبعاد األداء الوظيفي.
	-الفرضية الــرابـعــة :ال يــوجــد أث ــر ذو دالل ــة إحـصــائـيــة عـنــد مـسـتــوى دالل ــة (≥ )α0.05ألبـعــاد الـقـيــادة الـخــادمــة
املستخدمة في الــدراســة (املـهــارات املفاهيمية ،والتمكيـن ،واملعالجة العاطفية ،وااللـت ـزام بتطويـر املجتمع) ،في
املعرفة وااللتـزام بمتطلبات الوظيفة كأحد أبعاد األداء الوظيفي.

أنموذج الدراسة

ً
يبيـن الشكل رقم ( )1وصفا لنموذج الدراسة

التعريفات اإلجرائية
 - 1املتغيـر املستقل :القيادة الـخــادمــة ،وهــي القيادة التي تضع خدمة اآلخريـن فــي املـقــام األول ،وتـقــاس بالفقرات
( )20-1ف ــي االس ـت ـب ــان ــة.
ويتمثل باألبعاد التالية:
م(ا ملتغيرمالتابع)م م
(ا ملتغيرمالستقل)م
	-املـ ـه ــارات املـفــاهـيـمـيــة:
الداء الوظيفي
القيادة الخادمة
وتـعـنــي ام ـتــاك الـقــادة
كمية العمل
لـلـمـعــرفــة وامل ـع ـلــومــات
املهارات املفاهيمية
ال ــازم ــة ع ــن دوائ ــره ــم
ومـ ـه ــامـ ـه ــم ل ـي ـت ـم ـك ـنــوا
جودة العمل
التمكين
مـ ــن دع ـ ــم وم ـس ــاع ــدة
املـ ــرؤوس ـ ـيـ ـ ـ ــن ل ـت ــأدي ــة
املعالجة العاطفية
إنجاز املهام
أعـ ـ ـم ـ ــالـ ـ ـه ـ ــم ،وت ـ ـق ـ ــاس
ـي
ب ــالـ ـفـ ـقـ ـرات ( )5-1فـ
االلتزام بتطوير املجتمع
املعرفة وااللتزام بمتطلبات
االستبانة.
الوظيفة
شكل رقم ( )1أنموذج الدراسة من عمل الباحث
	-ال ـت ـم ـك ـي ـ ــن :وه ـ ــو مـنــح
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املرؤوسيـن القدرة على القيادة من خالل تقديم التسهيالت الالزمة لهم ،وتقاس بالفقرات ( )10-6في االستبانة.
	-املـعــالـجــة الـعــاطـفـيــة :وتـعـنــي ق ــدرة ال ـقــادة عـلــى تـركيـز اهتمامهم نـحــو االهـتـمــامــات الشخصية لــآخــري ــن ،وتـقــاس
بالفقرات ( )15-11في االستبانة.
	-تطويـر املجتمع :وهو وعي القادة بضرورة تطويـر املجتمع الداخلي والخارجي وتقديم املساعدة املطلوبة لتحقيق
األهداف املنشودة ،وتقاس بالفقرات ( )20-16في االستبانة.
 - 2املتغيـرالتابع :األداء الوظيفي ،وهو اإلنجاز املتحقق من الجهد الذي يبذله الفرد لتحقيق أهداف الدائرة ،ويقاس
بالفقرات ( )35-21في االستبانة .ويتمثل باألبعاد التالية:
	-كمية العمل :وتشيـر للواجبات واملسئوليات التي يحرص العاملون على أدائـهــا ،ومــدى قبولهم ألي مسئوليات
إضافية بشكل يناسب قدراتهم ،وتقاس بالفقرات ( )25-21في االستبانة.
	-جــودة العمل :وتشيـر إلى أداء األعمال بما يتفق مع املعاييـر املحددة في الــدائــرة ،لتقديم خدماتها بجودة عالية،
وتقاس بالفقرات ( )30-26في االستبانة.
	-إنجاز املهام :ويشيـر إلى املهام الواضحة واملحددة املنوطة بالعامليـن في الدائرة إلنجازها ،لتقدم خدماتها وفقا
لألهداف املرسومة ،وتقاس بالفقرات ( )35-31في االستبانة.
	-املعرفة وااللتـزام بمتطلبات الوظيفة :وتشيـر إلى التـزام العامليـن في الدائرة باإلجراءات والتعليمات أثناء تأديتهم
لواجباتهم الوظيفية ،وتقاس بالفقرات ( )40-36في االستبانة.

منهجية الدراسة

أسلوب الدراسة
اعـتـمــدت الــدراســة عـلــى منهجية الـبـحــث الــوصـفــي بــاالعـتـمــاد على
التحليل الـنـظــري وامل ـســح املـكـتـبــي وامل ـيــدانــي ،حـيــث تــم تـطــوي ــر استبانة
لجمع البيانات من جميع عناصر مجتمع الدراسة.

جدول رقم ()1
عدد االستبيانات املوزعة
واملستـرجعة والنسبة املئوية
عدد االستبانات املستـرد املستبعد الصالح النسبة
للتحليل املئوية
املوزعة
%82 163
17
180
200

مجتمع وعينة الدراسة
يـتـكــون مـجـتـمــع ال ــدراس ــة مــن جـمـيــع املـ ــدراء واملـســاعــدي ــن ورؤس ــاء
األقسام في الدوائر الحكومية في محافظة الكرك وقد بلغ تعدادهم ()200
جدول رقم ()2
مبحوثا حسب إحصائية املوارد البشرية في الدوائر املبحوثة حتى تاريخ  .2021/2/1خصائص عينة الدراسة حسب املتغيـرات
قــام الـبــاحــث بمسح شــامــل لجميع عناصر مجتمع الــدراســة الـبــالــغ ( )200املتغيـر فئات املتغيـر العدد النسبة
املئوية
مبحوثا ،وتوزيع االستبيانات على جميع أفراد املجتمع ،وتم استـرجاع ( )180بنسبة
%30 49
مديـر
( ،)%90استبعد منها ( )17غيـر صالحة للتحليل ،وتبقى ()163بنسبة ( )%82من املستوى
الوظيفي مساعد مديـر %27 44
رئيس قسم
%43 70
مجتمع الدراسة ،ويبين جدول رم ( )1عدد االستبيانات املوزعة واملستـرجعة.
%81 132
ذكر
النوع
%19 31
أنثى
يـتـضــح م ــن جـ ــدول ( )2الـ ــذي يـبـي ــن خ ـصــائــص مـجـتـمــع ال ــدراس ــة حسب االجتماعي
املتغيـرات ،وبالنظر ملتغيـر(املستوى الوظيفي) فــإن أعـلــى نسبة ـكـانــت ()%43
 30سنة فأقل %20 33
 40 -31سنة %31 51
لصالح فئة (رئيس قسم) ،وكانت أقــل نسبة ( )%30لفئة (مديـر) .أمــا بالنسبة
العمر  50 -41سنة فأكثـر %30 49
ّ
ملتغير (النوع االجتماعي) فإن ّ
غالبية أفراد املجتمع من الذكور وبنسبة (.)%81
%19 30
51فأكثـر
ّ
ّ
وفيما يخص متغير(العمر) كانت أعلى نسبة ( )%31ولصالح الفئة العمرية (-31
املؤهل دبلوم كلية مجتمع %11 17
ّ
العمرية ( 51فأكثـر) فكانت األقل نسبة حيث بلغت (.)%19
 )40سنةّ ،أما الفئة
بكالوريوس %64 105
العلمي
دراسات عليا %25 41
وفـيـمــا يـخــص مـتـغـ ّـيــر املــؤهــل الـعـلـمــي فـكــانــت أع ـلــى نـسـبــة لـفـئــة (الـب ـكــالــوريــوس)
 5سنوات فأقل %4 7
وهــي( ،)%64بينما فئة (دبلوم كلية املجتمع) كانت األقــل نسبة وبلغت (.)%11
الخبـرة من  10-6سنوات %22 36
أمــا ّ
متغير (الـخـب ــرة) ،فقد جــاء معظم أف ـراد املجتمع ضمن فئة ( 16سنة فما
 15-11سنة %31 50
 16سنة فما فوق %43 70
فوق) بنسبة ( ،)%43وكانت أقل نسبة ( )%4للفئة ( 5سنوات فأقل).
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أداة الدراسة
استخدم الباحث االستبانة كأداة رئيسة في جمع البيانات من مجتمع الدراسة ،وذلك لطبيعة الدراسة التي اعتمدت
أسلوب املسح امليداني ،ولكون االستبانة أكثـر مالئمة ملثل هذا النوع الدراسات ،وفيما يأتي توضيح تفصيلي ألجزاء االستبانة
كما في امللحق (أ):
	-الـجــزء األول  :ويتضمن مـعـلــومــات حــول خـصــائــص مجتمع الــدراســة فــي ضــوء املـتـغـي ـرات الــديـمــوغـرافـيــة (الـنــوع
االجتماعي ،والعمر ،والخبـرة ،واملؤهل العلمي ،واملستوى الوظيفي).
	-الجزء الثاني :ويقيس مستوى القيادة الخادمة في الدوائر الحكومية في محافظة الكرك من وجهة نظر املبحوثيـن،
ً
مقياسا باالعتماد على اإلطــار النظري للدراسة ،واالسـتـفــادة من بعض الــدراســات مثل
حيث استخدم الباحث
مقياس ( .)Al-Sukkar, 2019بعد تعديله ليتناسب مــع طبيعة مجتمع الــدراســة ،ويتضمن ( )20فـقــرة تقيس
مستوى القيادة الخادمة :الفقرات ( )5 -1تقيس املهارات املفاهيمية )10 -6( ،وتقيس التمكيـن )15-11( ،وتقيس
املعالجة العاطفية )20-16( ،وتقيس تطويـر املجتمع.
	-الجزء الثالث :ويتعلق بقياس األداء الوظيفي ،حيث طور الباحث استبانه لقياس أبعاد (كمية العمل ،وجودة
العمل ،وإنجاز املهام ،واملعرفة وااللتـزام بمتطلبات الوظيفة) ،واستخدم الباحث مقياسا باالعتماد على اإلطار
النظري للدراسة ،واالستفادة من بعض الــدراســات ،بعد الرجوع لدراسة ( ،)Rababaa, 2020وتم إجـراء بعض
التعديالت على الفقرات بما يتناسب مع مجتمع الدراسة .ويتضمن هذا الجزء ( )20فقرة لقياس املتغيـر التابع
أبعاده وحسبما يأتي :الفقرات ( )25–21وتقيس متغيـر (كمية العمل) )30-26( ،وتقيس متغيـر (جودة
بجميع
ِ
العمل) )35-31( ،وتقيس متغيـر (إنجاز املهام) ) 40-36 ( ،وتقيس متغيـر (املعرفة وااللتـزام بمتطلبات الوظيفة).
وبذلك يكون عدد فقرات األداة ( )40فقرة ،منها ( )20للمتغيـر املستقل و( )20فقرة للمتغيـر التابع ،وتقاس كل
منها بمقياس خما�سي ( )Likert Scaleملعرفة درجة أهمية كل فقرة ،وتم توزيع درجات اإلجابة على هذه الخيارات
كما يلي )5( :وتعني موافق بدرجة كبيـرة ً
جدا )4( ،وتعني موافق بدرجة كبيـرة )3( ،وتعني موافق بدرجة متوسطة،
( )2وتعني موافق بدرجة قليلة ً
جدا )1( ،وتعني غيـر موافق على اإلطالق.
صدق األداة
 - 1الصدق الظاهري
تم عرض االستبانة في صورتها األولية على  10من املحكميـن ،من أعضاء الهيئة التدريسية واملختصيـن األكاديمييـن
في مجال ّ
الدراسة في جامعة مؤتة ،بـرتبة أستاذ وأستاذ مشارك ،لغرض تحكيمها والتحقق من صدق محتوى فقراتها ،وتم
األخذ بمالحظاتهم املقتـرحة ،للتأكد من أنها تقيس ما صممت لقياسه.
 - 2صدق االتساق الداخلي
لقد تم التوصل إلى استخراج قيمة الثبات من خالل معامل كرونباخ ألفا
’ ،)Cronbachللتناسق الداخلي  Internal Consistencyللقياس على
(ّ s’Alpha
ى
املـسـتــوى الـكــلــي لألسئلة جميعها ،وكــذلــك على مستو املـتـغـي ـرات ،حيث بلغت
قيم الثبات املستخرجة ً
نسبا عالية جـ ًـدا ،مما يدل على تـرسيخ املفهوم اإلجمالي
ملضمون االستبانة وملفهوم كل فقرة فيها ،والجدول رقم ( )3يوضح ذلك.

إجراءات الدراسة
تــم اعـتـمــاد مـقـيــاس ( ،)Likert Scaleالـخـمــا�ســي لــوصــف قـيــم املـتــوسـطــات
الحسابية لبدائل اإلجابات لكل فقرة من الفرات التي تقيس ثالثة مستويات هي:
مرتفع ،ومتوسط ،ومنخفض .وعليه فقد تم تطبيق املعادلة:
مدى التطبيق = (العالمة القصوى – العالمة الدنيا) ÷  . 3مدى
التطبيق = (1.33 = 3 ÷ )1 – 5
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جدول رقم ()3
قيمة الثبات من خالل معامل كرونباخ ألفا
( ،)Cronbach’s’ Alphaللتناسق الداخلي-
 Internalّ Consistencyللقياس،
على املستوى الكلي لألسئلة جميعها
الفقرات
5-1
10-6
15-11
20-16
25-21
30-26
35-31

القيادة الخادمة
املهارات املفاهيمية
التمكيـن
املعالجة العاطفية
تطويـر املجتمع
كمية العمل
جودة العمل
إنجاز املهام
ام
ز
املعرفة وااللتـ
الوظيفة 40-36
بمتطلبات

كرونباخ ألفا
%85.3
%86.3
%77.6
%88.7
%77.0
%71.0
%75.23
%75.5
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وعليه سيكون املستوى مرتفعا إذا كانت قيمة املتوسط الحسابي (أكبـر من  ،)3.67ومتوسطا إذا كانت قيمة املتوسط
الحسابي (  ،)3.67 – 2.34ومنخفضا إذا كانت قيمة املتوسط الحسابي أقل من (.)Sekaran & Bougie, 2016( )2.34

املعالجة اإلحصائية
تم اعتماد الرزمة اإلحصائية (  ،) SPSS V.19ملعالجة البيانات ولإلجابة على األسئلة والتحقق من صحة الفرضيات ،كما يلي:
 1مقاييس اإلحـصــاء الــوصـفــي ( ،)Descriptive Statistic Measuresلــوصــف خـصــائــص العينة بالنسب املئويةواملتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية وتـرتيب األبعاد تناز ًليا.
 2اختبار معامل تضخم التبايـن « »Variance Inflation Factor- VIFواختبار التبايـن املسموح « »Toleranceللتأكدمن عدم وجود ارتباط عال بيـن املتغيـرات املستقلة «.»Multicollinearity
 3اختبار معامل االلتواء ( )Skewnessللتأكد من أن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي (.)Normal Distribution 4تحليل االنحدار املتعدد ( )Multiple Regression Analysisالختبار أثـر املتغيـرات املستقلة مجتمعة على املتغيـر التابع. 5معامل االن ـحــدار الـتــدريـجــي ( )Stepwise Regression Analysisالخـتـبــار مـقــدرة املتغيـرات املستقلة فــي التنبؤباملتغيـر التابع.
حدود الدراسة
ً
واجه الباحث قيودا وصعوبات منها :أن الدراسة أجريت في محافظة الكرك تحديدا حيث صعوبة التواصل مع الدوائر
املبحوثة لبعد تلك الــدوائــر عــن مكان تــواجــد الباحث ،ولصعوبة اسـت ــرداد االستبانات خاصة أثـنــاء الــدوام الجزئي فــي األردن
وتناوب العامليـن بسبب جائحة كورونا ،إضافة للتكاليف املادية املتـرتبة على جمع وتحليل البيانات ،باإلضافة إللى املشاكل
التقنية املتعلقة بالطباعة وانقطاع الكهرباء أثناء التحليل وتذبذب في االتصال باإلنتـرنت في األردن ،وقد واجه الباحث قيودا
علمية خاصة في الحصول على الدراسات السابقة والحصول على املجالت املطلوبة .بينما اقتصرت الدراسة على أربعة أبعاد
للمتغيـر املستقل القيادة الخادمة وهي (املهارات املفاهيمية ،والتمكيـن ،واملعالجة العاطفية ،وااللتـزام بتطويـر املجتمع) وأربعة
أبعاد للمتغيـر التابع األداء الوظيفي وهي (كمية العمل ،وجودة العمل ،وإنجاز املهام ،واملعرفة وااللتـزام بمتطلبات الوظيفة).

املناقشة وعرض النتائج

عرض النتائج
لإلجابة على السؤال األول للدراسة :ما مستوى ممارسة القيادة الخادمة في الدوائر الحكومية في محافظة الكرك (املهارات
املفاهيمية ،والتمكيـن ،واملعالجة العاطفية ،وااللتـزام بتطويـر املجتمع)؟ .فقد تم احتساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات
املعيارية واألهمية النسبية ألبعاد القيادة الخادمة ،ويشيـر جدول ( )4إلى أن املتوسط الحسابي اإلجمالي (للقيادة الخادمة) واقع
ضمن الحالة العليا للنسبة البالغة ( .)3.95أما على مستوى األبعاد فقد حاز ُبعد (املهارات املفاهيمية) األهمية األولى بمتوسط
حسابي مقداره ( .)4.08وبمستوى مرتفع ،وتــاه ُبعد (االلتـزام بتطويـر املجتمع) بمتوسط حسابي مقداره ( .)4.04وبمستوى
مرتفع أيضا ،ثم أعقبه ُبعد (التمكيـن) بمتوسـط حسابي ( .)3.96وهو مستوى مرتفع ً
أيضا ،وأخي ًـرا ُبعد (املعالجة العاطفية)
بمتوسط حسابي قدره ( )3.70بمستوى مرتفع.
جدول رقم ()4
ولــإجــابــة عـلــى الـســؤال الـثــانــي لـلــدراســة :ما
مستوى األداء الوظيفي في الــدوائــر الحكومية في املتوسطات الحسابية ،واالنحر افات املعيارية واألهمية النسبية ،إلجابات
املبحوثيـن حول أبعاد متغيـرالقيادة الخادمة
محافظة الـكــرك (كمية الـعـمــل ،وج ــودة العمل،
املتوسط االنحراف األهمية املستوى بالنسبة
تسلسل
ُ
وإن ـج ــاز امل ـه ــام ،وامل ـع ــرف ــة واالل ـتـ ـ ـزام بـمـتـطـلـبــات
اسم البعد
الحسابي املعياري النسبية للمتوسط
فقرات
الوظيفة) .فقد تم احتساب املتوسطات الحسابية
مرتفع
1
0.75
 5-1املهارات املفاهيمية 4.08
مرتفع
3
0.79
3.96
التمكيـن
واالنـحـرافــات املعيارية واألهـمـيــة النسبية ألبعاد 10 -6
مرتفع
4
0.83
األداء الوظيفي ،حيث يشيـر الجدول رقم ( )5إلى  15-11املعالجة العاطفية 3.70
مرتفع
2
0.79
أن املتوسط الحسابي اإلجمالي(لألداء الوظيفي)  20-16االلتـزام بتطويـر املجتمع 4.04
مرتفع
3.95
واق ـ ــع ض ـم ــن ال ـح ــال ــة ال ـع ـل ـي ــا ل ـل ـن ـس ـبــة وال ـب ــال ـغ ــة  20 - 1القيادة الخادمة
( .)4.31أمــا على مستوى األبـعــاد ،فقد حــاز ُبعد *داللــه القيــاس  :مــن (( : ) 5 – 1أقــل مــن  )2.34منخفــض (  )3.67 – 2.34متوســط ( .أكب ــر
مــن  )3.67مرتفــع.
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جدول رقم ()5
املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية واألهمية النسبية إلجابات
املبحوثيـن حول أبعاد ّ
متغيراألداء الوظيفي

(املعرفة وااللتـزام بمتطلبات الوظيفة) األهمية
األول ـ ــى ب ـم ـتــوســط ح ـســابــي ( ،)4.48وب ـم ـس ـتــوى
مرتفع ،وتاله ُبعد (إنجاز املهام) بمتوسط حسابي
( ،)4.46وبمستوى مرتفع .ثم ُبعد (كمية العمل) تسلسل
ب ـم ـتــوسـ ــط ح ـس ــاب ــي ( )4.19ب ـم ـس ـت ــوى مــرت ـفــع ،الفقرات
ً
25-21
وأخ ـي ـ ـرا ُب ـعــد (جـ ــودة ال ـع ـمــل) بـمـتــوســط حـســابــي
30-26
( ،)4.11بمستوى مرتفع.
35-31

اسم البعد

كمية العمل
جودة العمل
إنجاز املهام
 40-36املعرفة وااللتـزام
بمتطلبات الوظيفة
 40 -21األداء الوظيفي

املتوسط
الحسابي
4.19
4.11
4.46
4.48

االنحراف األهمية املستوى بالنسبة
املعياري النسبية للمتوسط
مرتفع
3
0.60
مرتفع
4
0.54
مرتفع
2
0.49
0.49

1

مرتفع

اختبارالفرضيات
مرتفع
4.31
يـشـي ــر ال ـج ــدول رق ــم ( ،)6والـ ــذي يـحـتــوي
عـلــى املـتـغـي ـرات املستقلة وقـيـمــة مـعــامــل تضخم *داللــه القيــاس  :مــن (( : ) 5 – 1أقــل مــن  )2.34منخفــض (  )3.67 – 2.34متوســط ( .أكب ــر
مــن  )3.67مرتفــع.
الـتـبــاي ــن ( )VIFوالـتـبــاي ــن املـسـمــوح “”Tolerance
جدول رقم ()6
لكل متغيـر ،حيث أن قيمة ( )VIFلجميع املتغيـرات كانت أقل
من ( )10وتتـراوح ( )2.762 -2.002كما نالحظ أن قيمة التبايـن اختبارمعامل تضخم التبايـن والتبايـن املسموح ومعامل االلتواء
معامل التبايـن املسموح معامل
املسموح ( )Toleranceلجميع املتغيـرات كانت أكبـر من ()0,05
املتغيـرات املستقلة التضخم VIPبه  Toleranceااللتواء
وتـ ـراوحــت بيـن ( ،)0.500-0.362ولــذلــك يمكن الـقــول أنــه ال
1.0690.362
2.762
املهارات املفاهيمية
توجد مشكلة حقيقية تتعلق بوجود ارتباط عال(  (�Multicol
0.9360.372
2.688
التمكيـن
 )linearityبـي ــن املـتـغـي ـرات املـسـتـقـلــة .ومــن أجــل الـتـحـقــق من
0.6880.500
2.002
املعالجة العاطفية
0.9940.433
افـت ـراض الـتــوزيــع الطبيعي  Normal Distributionللبيانات ،االلتـزام بتطويـر املجتمع 2.310
فـ ـق ــد ت ـ ــم االس ـ ـت ـ ـنـ ــاد إل ـ ــى اح ـت ـس ــاب
جدول رقم ()7
قيمة معامل االلـتــواء ()Skewness
نتائج تحليل التبايـن لالنحدارللتأكد من صالحية النموذج الختبارفرضيات الدراسة
ل ـل ـم ـت ـغ ـي ـ ـرات ،م ـراع ـيـ ــن ف ــي ذلـ ــك أن
أبعاد املتغيـر املصدر درجة معامل مجموع متوسط قيمة  Fمستوى الداللة
الـبـيــانــات تـتـبــع الـتــوزيــع الطبيعي إذا
الحرية  R2املربعات املربعات املحسوبة اإلحصائية
التابع
كــان ــت ق ـي ـمــة م ـع ــام ــل االل ـ ـتـ ــواء تـقــل
كمية العمل االنحدار (20.582 0.353 )4.158
0.000
21.527 5.146
0.239 37.766
الخطأ
عــن ( .)1ولــذلــك يـمـكــن ال ـقــول بــأنــه
3.154
12.614
االنحدار
ال ت ــوج ــد م ـش ـك ـلــة ح ـق ـي ـق ـيــة تـتـعـلــق
0.000
جودة العمل الخطأ (14.368 0.219 34.678 0.267 )4.158
بالتوزيع الطبيعي لبيانات الدراسة.
7.631
االنحدار
0.000
10.208 1.908
إنجاز املهام الخطأ (0.187 29.529 0.205 )4.158
ت ـ ـ ــم الـ ـ ـت ـ ــأك ـ ــد م ـ ـ ــن ص ــاحـ ـي ــة
املعرفة وااللتـزام االنحدار (3.363 0.091 )4.158
0.005
3.930 0.841
0.214 33.792
ال ـن ـم ــوذج ل ـكــل فــرض ـيــة ع ـلــى ح ــدا ،بمتطلبات الوظيفة الخطأ
2.431
9.724
االنحدار
حـ ـي ــث يـ ــوضـ ــح الـ ـ ـج ـ ــدول رقـ ـ ــم ()7
0.000
الخطأ (18.350 0.132 20.932 0.317 )4.158
الكلي
صــاحـيــة ن ـمــوذج اخ ـت ـبــار فــرضـيــات
ال ــد اس ــة ،ون ـظ ـرا ت ـفــاع قـيـمــة (* )Fذات داللة إحصائية على مستوى داللة ()α≤0,05
الر
ر
ى
املحسوبة عــن قيمتها الجدولية على مستو داللــة ( )α≤0,05ودرجــات حرية ( ،)4.158حيث أن أبـعــاد القيادة الخادمة
تفسر ( )%31.7من التبايـن في املتغيـر التابع الكلي(األداء الوظيفي) ،كما تفسر ( )%35.3من التبايـن في ُبعد (كمية العمل)،
وتفسر ً
أيضا ( )%26.7من التبايـن في ُبعد (جودة العمل) ،وتفسر ( )%20.5من التبايـن في ُبعد (إنجاز املهام) ،وأخي ًـرا فسرت
أبعاد القيادة الخادمة ( )%9.1من التبايـن في ُبعد (املعرفة واملعرفة وااللتـزام بمتطلبات الوظيفة) ،وجميع ذلك يؤكد أثـر
أبعاد القيادة الخادمة في تفسيـر األبعاد التابعة لألداء الوظيفي ،وبناء على ذلك نستطيع اختبار فرضيات الدراسة.
الفرضية األولــى  -ال يوجد أثـر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05≥αألبعاد القيادة الخادمة املستخدمة
بالدراسة (املـهــارات املفاهيمية ،والتمكيـن ،واملعالجة العاطفية ،وااللتـزام بتطويـر املجتمع) ،في كمية العمل كأحد
أبعاد األداء الوظيفي.
يتضح من النتائج اإلحصائية الواردة في الجدول رقم ( )8ومن متابعة قيم اختبار ( )tأن أبعاد املتغيـر الفرعي (التمكيـن)
ً
إحصائيا في املتغيـر التابع (كمية العمل) بداللة وارتـفــاع قيم ( )tاملحسوبة عند مستوى داللــة ( )α≤0,05وهي:
ذو تأثيـر دال
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جدول رقم ()8
نتائج تحليل االنحداراملتعدد الختبارأثـرمتغيـرالقيادة
الخادمة بأبعادها املختلفة في كمية العمل

( ،)4.205وهــي قيمة معنوية عند مستوى داللــة ()α≤0,05
وم ـمــا س ـبــق ي ـق ـتــ�ضــي رف ــض ال ـفــرض ـيــة ال ـص ـفــريــة ال ـت ــي تـنــص
على أنــه ال يوجد أثـر ذو داللــة إحصائية عند مستوى داللــة
 Bالخطأ  Betaقيمة  tالداللة
( )α≤0,05ملجال القيادة الخادمة (التمكيـن) في كمية العمل
القيادة الخادمة
املعياري
اإلحصائية
كبعد مــن أبـعــاد األداء الــوظـيـفــي ،مــن وجـهــة نـظــر املبحوثيـن املهارات املفاهيمية 0.942 0.72 0.008 0.085 0.006
فــي الــدوائــر الحكومية فــي محافظة الـكــرك» .وقـبــول الفرضية
0.000 *4.205 0.441 0.079 0.334
التمكيـن
الصفرية ملجاالت (املهارات املفاهيمية ،واملعالجة العاطفية،
املعالجة العاطفية 0.306 1.028 0.093 0.065 0.067
وااللتـزام بتطويـر املجتمع).
االلتـزام بتطويـر املجتمع 0.179 1.350 0.131 0.073 0.099
*ذات داللة إحصائية على مستوى داللة ()α≤0,05
وعند إجراء تحليل االنحدار املتعدد التدريجي لتحديد
الجدول رقم()9
أهمية كل متغيـر مستقل على حدا في املساهمة في النموذج
الريا�ضي الذي يمثل أثـر متغيـرات القيادة الخادمة (املهارات نتائج تحليل االنحداراملتعدد التدريجي للتنبؤ بكمية العمل
من خالل أبعاد القيادة الخادمة
املـفــاهـيـمـيــة ،والـتـمـكـي ــن ،واملـعــالـجــة الـعــاطـفـيــة ،واالل ـت ـ ـزام
تـرتيب دخول املتغيـرات قيمة معامل التحديد قيمة  tمستوى
بتطويـر املجتمع) فــي كمية العمل ،وكما يتضح فــي الجدول املستقلة في معادلة التنبؤ التـراكمي  R2املحسوبة داللة t
رقــم ( )9وال ــذي يبيـن تـرتيب دخــول املتغيـرات املستقلة في
0.000 8.92
0.331
التمكيـن
ً
0.038 2.10
0.348
معادلة االنحدار ،فإن متغيـر بعد التمكيـن يفسر ما مقداره االلتـزام بتطويـر املجتمع
( )%33من التبايـن في املتغيـر التابع (كمية العمل) ،ثم تاله *ذات داللة إحصائية على مستوى داللة ()α≤0,05
ًبعد االلتـزام بتطويـر املجتمع حيث يفسر مع املتغيـر السابق
ما مقداره ( )%35من التبايـن في املتغيـر التابع (كمية العمل) ،وخرج من معادلة االنحدار املتعدد املتدرج متغيـرا (املهارات
ً
إحصائيا من وجهة نظر املبحوثيـن.
املفاهيمية ،واملعالجة العاطفية )على اعتبار أنهما متغيـران ضعيفان وغيـر هاميـن

الفرضية الثانية« :ال يوجد أثـر ذو داللــة إحصائية عند مستوى داللــة ( )α≤0,05ملجاالت القيادة الخادمة (املـهــارات
املفاهيمية ،والتمكيـن ،واملعالجة العاطفية ،وااللتـزام بتطويـر املجتمع) في جودة العمل ُ
كبعد من أبعاد األداء الوظيفي
في الدو ائرالحكومية في محافظة الكرك
يتضح من النتائج اإلحصائية الواردة في الجدول رقم ( )10ومن متابعة قيم اختبار ( )tأن ُبعد املتغيـر الفرعي (التمكيـن)
ً
إحصائيا في املتغيـر التابع (جودة العمل) بداللة
ذو تأثيـر دال
جدول رقم ()10
وارتفاع قيم ( )tاملحسوبة عند مستوى داللة ( )α≤0,05وهي
نتائج تحليل االنحداراملتعدد الختبارأثـرمتغيـرالقيادة
( ،)1.954وهي قيمة معنوية عند مستوى داللة (.)α≤0,05
الخادمة بأبعادها املختلفة في جودة العمل
مما سبق يقت�ضي رفــض الفرضية الصفرية التي تنص على
 Bالخطأ  Betaقيمة  tالداللة
القيادة الخادمة
أن ــه «ال يــوجــد أث ــر ذو دالل ــة إحـصــائـيــة عـنــد مـسـتــوى داللــة
املعياري
اإلحصائية
( )α≤0,05مل ـجــال ال ـق ـيــادة ال ـخــادمــة (الـتـمـكـي ــن) فــي جــودة املهارات املفاهيمية 0.765 0.299 0.034 0.082 0.025
العمل ُ
كبعد مــن أبـعــاد األداء الــوظـيـفــي» ،وقـبــول الفرضية
0.050 *1.954 0.218 0.076 0.149
التمكيـن
الصفرية ملجاالت (املهارات املفاهيمية ،واملعالجة العاطفية ،املعالجة العاطفية 0.073 1.808 0.174 0.063 0.113
االلتـزام بتطويـر املجتمع 0.101 1.648 0.171 0.070 0.116
وااللتـزام بتطويـر املجتمع).
*ذات داللة إحصائية على مستوى داللة ()α≤0,05
وع ـن ــد إج ـ ـ ـراء ت ـح ـل ـيــل االن ـ ـحـ ــدار امل ـت ـع ــدد ال ـتــدري ـجــي
جدول رقم()11
لتحديد أهمية كل متغيـر مستقل على حدا في املساهمة في نتائج تحليل االنحداراملتعدد التدريجي للتنبؤ بجودة العمل
من خالل أبعاد القيادة الخادمة
النموذج الريا�ضي الــذي يمثل أثـر متغيـر القيادة الخادمة
(الـتـمـكـي ــن ،وامل ـعــال ـجــة ال ـعــاط ـف ـيــة) ف ــي ج ــودة ال ـع ـمــل ،كما تـرتيب دخول املتغيـرات قيمة معامل التحديد قيمة  tمستوى
يـتـضــح ف ــي ال ـج ــدول رق ــم ( )11والـ ــذي يـبـي ــن ت ــرتـيــب دخ ــول املستقلة في معادلة التنبؤ التـراكمي  R2املحسوبة داللة t
0,000 6,526
0,209
التمكيـن
املتغيـرات املستقلة فــي مـعــادلــة االن ـحــدار .فــإن متغيـر بعد
0,003 2,996
0,251
املعالجة العاطفية
التمكيـن يفسر مــا مـقــداره ( )%21مــن التبايـن فــي املتغيـر
*ذات داللة إحصائية على مستوى داللة ()α≤0,05
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التابع ( جودة العمل) .ودخل أخي ًـرا متغيـر بعد املعالجة العاطفية ،وفسر مع املتغيـر السابق ما مقداره ( )%25من التبايـن
في املتغيـر التابع (جودة العمل) .وخرج من معادلة االنحدار املتعدد املتدرج متغيـرا (املهارات املفاهيمية ،وااللتـزام بتطويـر
املجتمع) على اعتبار أنهما متغيـران ضعيفان وغيـر هاميـن إحصائيا من وجهة نظر املبحوثيـن.

الفرضية الثالثة« :ال يوجد أثـر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤0,05ملجاالت القيادة الخادمة (املهارات
املفاهيمية ،والتمكيـن ،واملعالجة العاطفية ،وااللتـزام بتطويـراملجتمع) في إنجازاملهام ُ
كبعد من أبعاد األداء الوظيفي
في الدو ائرالحكومية في محافظة الكرك.
جدول رقم ()12
نتائج تحليل االنحداراملتعدد الختبارأثـرمتغيـرالقيادة
يـتـضــح مــن الـنـتــائــج اإلح ـصــائ ـيــة ال ـ ــواردة فــي ال ـجــدول
الخادمة بأبعادها املختلفة في إنجازاملهام
رقــم ( )12ومــن متابعة قيم اختبار ( )tأن أبـعــاد املتغيـرات
 Bالخطأ  Betaقيمة  tالداللة
الفرعية التالية (التمكيـن ،وااللتـزام بتطويـر املجتمع) على
القيادة الخادمة
املعياري
اإلحصائية
ً
الـتــوالــي ذات تأثيـر دال إحـصــائــيــا فــي املتغيـر الـتــابــع (إنـجــاز املهارات املفاهيمية 0.927 0.092 0.011 0.076 0.007
املهام) بداللة وارتفاع قيم ( )tاملحسوبة عند مستوى داللة
0.039 *2.081 0.242 0.070 0.146
التمكيـن
( )α≤0,05وهــي على التوالي ( ،)3.075( ،)2.081وهــي قيم املعالجة العاطفية 0.373 0.894 0.090 0.058 0.052
معنوية عند مستوى داللة ( .)α≤0,05ومما سبق يقت�ضي االلتـزام بتطويـر املجتمع 0.002 *3.075 0.331 0.065 0.200
رفــض الفرضية الصفرية الـتــي تنص على أنــه ال يــوجــد أثـر *ذات داللة إحصائية على مستوى داللة ()α≤0,05
ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤0,05ملجاالت
جدول رقم ()13
القيادة الخادمة (التمكيـن ،وااللتـزام بتطويـر املجتمع) في نتائج تحليل االنحداراملتعدد التدريجي للتنبؤ بإنجازاملهام من
إنـجــاز املـهــامُ ،
خالل أبعاد القيادة الخادمة
كبعد مــن أبـعــاد األداء الوظيفي ،فــي الــدوائــر
الحكومية فــي محافظة الـكــرك ،وقـبــول الفرضية الصفرية تـرتيب دخول املتغيـرات قيمة معامل التحديد قيمة  tمستوى
املستقلة في معادلة التنبؤ التـراكمي  R2املحسوبة داللة t
ملجاالت (املهارات املفاهيمية ،واملعالجة العاطفية).
0.000 5.848
0.175
االلتـزام بتطويـر املجتمع
وع ـن ــد إج ـ ـ ـراء ت ـح ـل ـيــل االن ـ ـحـ ــدار امل ـت ـع ــدد ال ـتــدري ـجــي
0.024 2.280
0.201
التمكيـن
لتحديد أهمية كل متغيـر مستقل على حده في املساهمة في *ذات داللة إحصائية على مستوى داللة ()α≤0,05
النموذج الريا�ضي الذي يمثل أثـر متغيـرات القيادة الخادمة
(املهارات املفاهيمية ،والتمكيـن ،واملعالجة العاطفية ،وااللتـزام بتطويـر املجتمع) في إنجاز املهام .كما يتضح في الجدول رقم
( )13والذي يبيـن تـرتيب دخول املتغيـرات املستقلة في معادلة االنحدار .فإن متغيـر ُبعد االلتـزام بتطويـر املجتمع يفسر ما
مقداره ( )%18من التبايـن في املتغيـر التابع (إنجاز املهام) ،ودخل ً
ثانيا متغيـر ُبعد التمكيـن والذي فسر مع املتغيـر السابق
ما مقداره ( )%20من التبايـن في املتغيـر التابع (إنجاز املهام) .وخرج من معادلة االنحدار املتعدد املتدرج متغيـرا (املهارات
ً
إحصائيا من وجهة نظر املبحوثيـن.
املفاهيمية ،واملعالجة العاطفية) على اعتبار أنهما متغيـران ضعيفان وغيـر هاميـن
الفرضية الرابعة :ال يوجد أثـر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤0,05ملجاالت القيادة الخادمة (املهارات
املفاهيمية ،والتمكيـن ،واملعالجة العاطفية ،وااللتـزام بتطويـراملجتمع) في املعرفة وااللتـزام بمتطلبات الوظيفة ُ
كبعد
من أبعاد األداء الوظيفي في الدو ائرالحكومية في محافظة الكرك».
جدول رقم ()14
يـتـضــح مــن الـنـتــائــج اإلح ـصــائ ـيــة ال ـ ــواردة فــي ال ـجــدول
نتائج تحليل االنحداراملتعدد الختبارأثـرالقيادة الخادمة
رقــم ( )14ومــن متابعة قيم اختبار ( )tأن أبـعــاد املتغيـرات
الفرعية التالية (املهارات املفاهيمية ،والتمكيـن ،واملعالجة بأبعادها املختلفة في املعرفة وااللتـزام بمتطلبات الوظيفة
الداللة
الخطأ
العاطفية ،وااللتـزام بتطويـر املجتمع) على التوالي ضعيفة
القيادة الخادمة
 Bاملعياري  Betaقيمة  tاإلحصائية
الـتــأثـي ــر وال ــدالل ــة اإلح ـصــائ ـيــة ف ــي املـتـغـي ــر ال ـتــابــع (املـعــرفــة
املهارات املفاهيمية 0.710 0.373 0.047 0.081 0.030
واالل ـت ـ ـزام بمتطلبات الــوظـيـفــة) بــداللــة انـخـفــاض قـيــم ()t
0.148 1.455 0.181 0.075 0.109
التمكيـن
املحسوبة عند مستوى داللــة ( )α≥0.05وهــي على التوالي
املعالجة العاطفية 0.682 0.410 0.044 0.062 0.025
( ،)0.591( ،)0.410( ،)1.455( ،)0.373وه ــي قـيــم غيـر االلتـزام بتطويـر املجتمع 0.555 0.591 0.068 0.070 0.041
معنوية عند مستوى داللة ( ،)α≤0.05علما بأنها انخفاض *ذات داللة إحصائية على مستوى داللة ()α≤0,05
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القيم ليس كبي ًـرا ،إذ أن مستوى الداللة ملتغيـر التمكيـن قريب من ( )α≥0.05حيث بلغت ( .)0.148ومما سبق يقت�ضي ما
يلي :قبول الفرضية الصفرية التي تنص على :أنه ال يوجد أثـر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤0,05ملجاالت
القيادة الخادمة (املـهــارات املفاهيمية ،والتمكيـن ،واملعالجة العاطفية ،وااللتـزام بتطويـر املجتمع) في املعرفة وااللتـزام
بمتطلبات الوظيفةُ .
كبعد من أبعاد األداء الوظيفي.
جدول رقم()15
وع ـن ــد إج ـ ـ ـراء ت ـح ـل ـيــل االن ـ ـحـ ــدار امل ـت ـع ــدد ال ـتــدري ـجــي
نتائج تحليل االنحداراملتعدد التدريجي للتنبؤ باملعرفة
لتحديد أهمية كــل متغيـر مستقل على حــدا فــي املساهمة وااللتـزام بمتطلبات الوظيفة من خالل أبعاد القيادة الخادمة
تـرتيب دخول املتغيـرات قيمة معامل التحديد قيمة  tمستوى
املستقلة في معادلة التنبؤ التـراكمي  R2املحسوبة داللة t
0.000 3.798
0.082
التمكيـن

فــي ال ـن ـمــوذج الــريــا�ضــي ال ــذي يـمـثــل أثـ ــر مـتـغـيـ ـرات الـقـيــادة
ال ـخ ــادم ــة (املـ ـهـ ــارات امل ـفــاه ـي ـم ـيــة ،وال ـت ـم ـك ـيـ ــن ،وامل ـعــال ـجــة
العاطفية ،وااللتـزام بتطويـر املجتمع) في املعرفة واللتـزام
*ذات داللة إحصائية على مستوى داللة ()α≤0,05
بمتطلبات الوظيفة .كما يتضح في الجدول رقم ( )15والذي
ُ
يبيـن تـرتيب دخول املتغيـرات املستقلة في معادلة االنحدار .فإن متغيـر بعد التمكيـن يفسر مع املتغيـرات السابقة ما مقداره
( )%8.2من التبايـن في املتغيـر التابع (املعرفة واللتـزام بمتطلبات الوظيفة) .وخــرج من معادلة االنـحــدار املتعدد املتدرج
متغيـرات(املهارات املفاهيمية ،واملعالجة العاطفية ،وااللتـزام بتطويـر املجتمع) على اعتبار أنها متغيـرات ضعيفة وغيـر
ً
إحصائيا من وجهة نظر املبحوثيـن.
هامة

تفسيـرومناقشة النتائج
-

-

-

-

1دلت نتائج الدراسة على أن املتوسط الحسابي الكلي ملتغيـر القيادة الخادمة قد بلغ ( ،)3.95مما يشيـر إلى أن
اتجاهات أف ـراد مجتمع الــدراســة حــول هــذا املتغيـر كانت إيجابية .وأن ُبعد (املـهــارات املفاهيمية) احتل املرتبة
األولى ،بمتوسط حسابي ( ،)4.08وبمستوى مرتفع ،تاله ُبعد (االلتـزام بتطويـر املجتمع) بمتوسط حسابي ()4.04
وبمستوى مرتفع .أعقبه ُبعد (التمكيـن) بمتوسـط حسابي ( )3.96وهــو مستوى مرتفع ،وأخي ًـرا ُبعد (املعالجة
الـعــاطـفـيــة) بـمـتــوســط حـســابــي ( ،)3.70وبـمـسـتــوى مــرتـفــع .ولـعــل تفسيـر هــذه الـنـتــائــج يــدل عـلــى أهـمـيــة الـقـيــادة
الخادمة ،وأن املبحوثيـن يمتلكون تفكيـرا فعاال لحل املشكالت ،لوعيهم بأهداف الدائرة .وتتفق هذه النتائج مع
دراســة ( )Al-Dailhani, 2017والـتــي توصلت إلــى نتيجة مفادها أن األنـمــاط القيادية األكثـر انتشارا فــي مــدارس
الكويت هما القيادة التحويلية والقيادة الخادمة
2دلت نتائج الدراسة على أن املتوسط الحسابي الكلي (لألداء الوظيفي) واقع ضمن الحالة العليا للنسبة والبالغة
( ،)4.31بما يفيد بأن تصورات املبحوثيـن إيجابية إزاء هذا املتغيـر األسا�سي ،وأن ُبعد (املعرفة وااللتـزام بمتطلبات
الوظيفة) حاز على األهمية األولى بمتوسط حسابي ( ،)4.48وبمستوى مرتفع .تاله ُبعد (إنجاز املهام) بمتوسط
حسابي ( ،)4.46وبمستوى مرتفع .أعقبه ُبعد (كمية العمل) بمتوسـط حسابي ( ،)4.19وهــو مستوى مرتفع،
ً
وأخيـرا ُبعد (جودة العمل) بمتوسط حسابي ( )4.11بمستوى مرتفع .يمكن تفسيـر هذه النتيجة بأن جودة العمل
في الدوائر املبحوثة ناتجة عن إنجاز األعمال وفق املعاييـر املحددة ،ومنح أولوية اإلنجاز لألعمال املهمة ،والتـزام
املبحوثيـن بالسياسات واإلجراءات عند تأدية األعمال ،ويعود هذا االلتـزام للمتابعة في الدوائر املبحوثة والتـزام
املوظفيـن باألنظمة والتعليمات .وتتفق هــذه النتائج مع نتائج دراســة ()Al- Mohsen & Abd El Salam, 2017
حيث أشارت نتائج الدراسة إلى أن حالة األداء الوظيفي ملوظفي الفنادق املصرية تبدو قوية.
3تشيـر النتائج اإلحصائية إلــى أن ُبعد (التمكيـن) قد احتل املرتبة األولــى وفسر ما مـقــداره ( )%33.1من التبايـن
ثانيا ُبعد (االلـت ـزام بتطويـر املجتمع) حيث ّ
في املتغيـر التابع (كمية العمل) ودخــل ً
فسر مع املتغيـرات السابقة
( )%34.8من التبايـن في املتغيـر التابع (كمية العمل) وخرج من معادلة االنحدار املتعدد املتدرج املتغيـران (املهارات
املفاهيمية واملـعــالـجــة الـعــاطـفـيــة) عـلــى اعـتـبــار أنـهـمــا متغيـران ضعيفان وغـي ــر هاميـن إحـصــائـ ًـيــا مــن وجـهــة نظر
املبحوثيـن .وتفسر هذه النتيجة بأن قادة الدوائر الحكومية في محافظة الكرك يمنحون موظفيهم الصالحيات
التخاذ القرارات الهامة ويشجعونهم على تنفيذها لوحدهم ،مما يجعلهم يشعرون بأهميتهم في الدائرة.
4تشيـر النتائج اإلحصائية إلى أن ُبعد ( التمكيـن) قد احتل املرتبة األولى وفسر ما مقداره ( )%20.9من التبايـن في
املتغيـر التابع (جودة العمل) ،ودخل أخي ًـرا ُبعد (املعالجة العاطفية) الذي ّ
فسر مع املتغيـرات السابقة ()%25.1
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مــن التبايـن فــي املتغيـر الـتــابــع (ج ــودة الـعـمــل) وخ ــرج مــن مـعــادلــة االن ـحــدار املـتـعــدد امل ـتــدرج املـتـغـي ـران (امل ـهــارات
ً
إحصائيا من وجهة نظر
املفاهيمية وااللتـزام بتطويـر املجتمع) على اعتبار أنهما متغيـران ضعيفان وغيـر هاميـن
ّ
املبحوثيـن .ولعل تفسيـر هــذه النتيجة يشيـر إلــى أن الــدوائــر الحكومية في محافظة الكرك تمكن املوظفيـن من
اتخاذ القرارات ،واهتمام القادة باملصالح الشخصية للموظفيـن ،والحفاظ على أسرارهم الشخصية.
 5تشيـر النتائج اإلحصائية إلى أن ُبعد (االلتـزام بتطويـر املجتمع) قد احتل املرتبة األولى وفسر ما مقداره ()%17.5من التبايـن في املتغيـر التابع (إنجاز املهام) ودخــل ثانيا ُبعد (التمكيـن) وفسر مع املتغيـرات السابقة ما مقداره
( )%20.1مــن التبايـن فــي املتغيـر الـتــابــع (إنـجــاز امل ـهــام) ،وخــرج مــن مـعــادلــة االن ـحــدار املـتـعــدد املـتــدرج املتغيـران
ً
إحصائيا من وجهة
(املهارات املفاهيمية واملعالجة العاطفية) على اعتبار أنهما متغيـران ضعيفان وغيـر هاميـن
نظر املبحوثيـن .ولعل تفسيـر هذه النتيجة أن الدوائر الحكومية في محافظة الكرك تمنح املوظفيـن الحرية في
التعامل مع املواقف الصعبة ،وأن وتشجعهم على املشاركة بالنشاطات االجتماعية.
 6تشيـر النتائج اإلحصائية إلى أن ُبعد (التمكيـن) يفسر مع املتغيـرات السابقة ما مقداره ( )%8.2من التبايـن فياملتغيـر التابع ( املعرفة وااللـتـ ـزام بمتطلبات الــوظـيـفــة) .وخــرج مــن معادلة االنـحــدار املتعدد املـتــدرج متغيـرات
(املهارات املفاهيمية واملعالجة العاطفية وااللتـزام بتطويـر املجتمع) على اعتبار أنها متغيـرات ضعيفة وغيـر هامة
ً
إحصائيا من وجهة نظر املبحوثيـن .ولعل ذلك يعود إلى معرفة والتـزام املوظفيـن بمتطلبات الوظيفة في الدوائر
املبحوثة نتيجة لتشجيع القادة لهم ومنحهم الصالحيات التي تجعلهم ينضبطون في أداء أعمالهم.

التوصيات

ً
استنادا على ما تقدم من نتائج ،تو�صي الدراسة بما يلي:
 1انتهاج مبدأ القيادة الخادمة في جميع الدوائر الحكومية في محافظة الكرك ،من خالل ممارسة حقيقية ،حيثبينت النتيجة األولى للدراسة بأن بعد املعالجة العاطفية جاء في املرتبة األخيـرة في تـرتيب أبعاد القيادة الخادمة.
 2وضــع معاييـر تحدد جــودة الخدمة املقدمة من قبل الــدوائــر الحكومية في محافظة الكرك للمستفيديـن .حيثبينت النتيجة الثانية للدراسة بأن ُبعد جودة العمل جاء في املرتبة األخيـرة ضمن أبعاد األداء الوظيفي.
 3تفويض املزيد من الصالحيات ملدراء الدوائر الحكومية في محافظة الكرك ملواجهة املشكالت الصعبة ،وتشجيعهمعلى حل املشكالت التي تواجههم بطرق حديثة وأكثـر ً
إبداعا ،إذ بينت النتيجة الثالثة أن ُبعدي املهارات املفاهيمية
واملعالجة العاطفية غيـر هاميـن في تحسيـن األداء الوظيفي في تلك الدوائر.
 4وضع بـرامج لتدريب قادة الدوائر الحكومية في محافظة الكرك على طرق حل املشكالت الشخصية للموظفيـن،ووضع مدونات سلوك ،إذ بينت النتيجة الرابعة أن ُبعدي املهارات املفاهيمية واملعالجة العاطفية غيـر هاميـن في
تحسيـن األداء الوظيفي في تلك الدوائر.
 5إلزام الدوائر الحكومية في محافظة الكرك بتطويـر املجتمع واملشاركة في النشاطات االجتماعية من خالل وضعالخطط اإلجـرائـيــة الـتــي يشتـرك فــي وضعها املــوظـفــون ،إذ بينت النتيجة الخامسة لـلــدراســة أن ُبـعــدي املـهــارات
املفاهيمية وإنجاز املهام غيـر هاميـن في تحسيـن األداء الوظيفي في تلك الدوائر.
 6متابعة تحقيق األهــداف والتأكد من نشرها لتكون متاحة لجميع املوظفيـن ،حيث بينت النتيجة السادسة أنُبعدي املهارات املفاهيمية واملعالجة العاطفية ،أقل األبعاد تأثي ًـرا في تحسيـن األداء الوظيفي في الدوائر الحكومية
في محافظة الكرك.
 7توجيه الدوائر الحكومية في محافظة الكرك نحو تنفيذ أنشطة وفعاليات تخدم املجتمع ،حيث بينت النتيجةالسادسة للدراسة أن األبعاد (املهارات املفاهيمية واملعالجة العاطفية وااللتـزام بتطويـر املجتمع) ليست ذات
تأثيـر في تحسيـن األداء الوظيفي في الدوائر الحكومية في محافظة الكرك.
 8إجراء مزيد من الدراسات حول دور القيادة الخادمة في تعزيـز أبعاد أخرى كالتميـز التنظيمي ،وحل الصراعات.163
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ملحق (أ)
استبانة الدراسة
القسم األول  -:معلومات عامة :
الرجاء وضع إشارة (√) داخل املربع املناسب .
	-الوظيفة  -1:مديـر  - 2مساعد مديـر  3رئيس قسم  -4موظف
	-النوع االجتماعي -1 :ذكر  -2أنثى
	-العمر  30( - 1:سنة فأقل)  40-31( - 2سنة)  50-41( -3سنة)  51( -4سنة فأكثـر)
	-الخبـرة 5( -1:سنوات فأقل)  10-6(-2سنوات)  15-11( -3سنة)  16( -4سنة فأكثـر)
	-املؤهل العلمي  ( - :دبلوم كلية مجتمع فما دون )  ( -2بكالوريوس )  ( -4دراسات عليا )
القسم الثاني  :املتغيـراملستقل  :القيادة الخادمة
أرجو التكرم بوضع إشارة ( √) أمام االختيار املناسب.
أوزان املقياس
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

العبارة

1
2
3
4
5
مو افق مو افق محايد غيـر غيـرمو افق
مو افق بشدة
بشدة

البعد األول  :املهارات املفاهيمية
يخبـرنا القائد إذا تبيـن له ان هناك خطأ يتعلق بالعمل
يواجه القائد املشكالت الصعبة في الدائرة بفعالية
يمتلك القائد القدرة على التفكيـر الفعال لحل املشكالت
يفهم القائد الدائرة جيدا ويعي أهدافها
يحل القائد مشكالت العمل بطرق تتميـزباالبداع والحداثة
البعد الثاني  :التمكيـن
يمنح القائد للمرؤوسيـن صالحيات اتخاذ قرارات هامة ذات عالقة بأعمالهم
يقدم القائد التشجيع للمرؤوسيـن ليتمكنوا من تنفيذ القرارات املهمة في العمل لوحدهم
يمنح القائد للمرؤوسيـن الحرية للتعامل مع املواقف الصعبة بالطريقة التي يـرونها
مناسبة لهم
ن
يتخذ املوظف قرارات مهمة ضمن صالحياته دو الرجوع للقائد
تشعرني القيادة بأهميتي كعنصر فاعل ومهم في الدائرة
البعد الثالث  :املعالجة العاطفية ورعاية اآلخريـن
يستعيـن املوظف بالقائد عند مواجهته ملشكلة شخصية صعبة
يبدي القائد االهتمام باملصلحة الشخصية للموظف
ى
يق�ضي القائد بعض الوقت للحديث مع املوظف على املستو الشخ�صي
يمتلك القائد القدرة على استشعار أي ضيق يعاني منه املوظف من غيـر ان يسأله
يحافظ القائد على أسرار املوظف وال يف�شي بها لآلخريـن
البعد الرابع  :تطويـراملجتمع
يهتم القائد بضرورة االرتباط والتواصل مع املجتمع
يحرص القائد على تقديم املساعدة للمجتمع باستمرار
يحرص القائد على املشاركة في األنشطة االجتماعية
يشجع القائد املوظفيـن على املشاركة في األنشطة التطوعية لخدمة املجتمع
يشجع القائد على احتـرام ثقافة املجتمع وقيمه
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القسم الثالث :املتغيـرالتابع  :األداء الوظيفي
أوزان املقياس

الرقم
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

1
2
3
4
5
مو افق مو افق محايد غيـر غيـرمو افق
مو افق بشدة
بشدة

العبارة

البعد األول :كمية العمل
تتناسب كمية العمل املطلوبة مني مع قدراتي العلمية والعملية
لدى املوظفيـن االستعداد ملواكبة التحوالت في طرق القيام بالعمل
يهتم املوظفيـن بأداء واجباتهم ومسئولياتهم بشكل فعال
يحرص املوظفيـن في املنظمة يكونوا أكثـر قدرة على أداء األعمال املوكلة لهم
أقوم بإنجاز األعمال في الدائرة في الوقت املناسب
البعد الثاني  :جودة العمل
يؤدي املوظفون أعمالهم بشكل يتوافق مع املعاييـر املعتمدة في الدائرة
انجز أعمالي في الدائرة بأقل كمية من املوارد املتاحة
يقوم املوظفون بأداء أعمالهم بأقل مستوى من األخطاء
تسعى الدائرة لتقديم خدمات مميـزة تـر�ضي العامليـن ومتلقي الخدمة
تؤمن الدائرة بأهمية تطبيق معاييـرالجودة في العمل
البعد الثالث  :إنجازاملهام
انجز مهام عملي وفقا ملا هو للخطة املوضوعة
اشعر ان كميات العمل التي انجزها تتناسب مع املعاييـر املوضوعة
اشعربإنجازمعظم األعمال التي توكل إلي
ً
اشعر أنني انجز أعماال مهمة في الدائرة
اشعرأنني أقوم بإنجازأعمالي في الدائرة وفقا ألهداف واضحة
البعد الرابع  :املعرفة واملعرفة واملعرفة وااللتـزام بمتطلبات الوظيفة
التـزم بالسياسات والتعليمات واإلجراءات عند قيامي بوظيفتي
امتلك معرفة تامة بكيفية أداء أعمالي في الدائرة
أقوم بتأدية أعمالي وواجباتي دون الحاجة إلى اإلشراف واملتابعة
تتابع الدائرة مدى التـزام املوظفيـن باألنظمة والتعليمات
يتوفرلدي القدرة على حل املشكالت التي تعتـرض أدائي ألعمالي في الدائرة

قائمة بأسماء املحكميـن
االسم
أ.د .نضال الحوامدة
أ.د .سامر البشابشة
أ.د .محمد املحاسنة
أ.د .غازي أبو قاعود
أ.د .فاطمة الطراونة
أ.د .حسيـن العزب
أ.د .ايمن القطاونة
أ.د .مدحت الطراونة
أ.د .كامل الحواجرة
أ.د .صالح صبـري

الجامعة
مؤتة
مؤتة
مؤتة
مؤتة
مؤتة
مؤتة
مؤتة
مؤتة
مؤتة
القدس املفتوحة

الرتبة
أستاذ
أستاذ
أستاذ
أستاذ
أستاذ
أستاذ
أستاذ
أستاذ
أستاذ
أستاذ
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التخصص
إدارة عامة
إدارة عامة
إدارة عامة
إدارة عامة
إدارة عامة
إدارة عامة
إدارة أعمال
إدارة أعمال
إدارة عامة
إدارة عامة

... أثر القيادة الخادمة على تحسين األداء الوظيفي
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ABSTRACT
This Study aimed to analyze the impact of servant leadership on job performance in the government
departments in karak. To achieve the objectives of the study, and answer its questions, tests its hypothesis,the descriptive-analytical method was used. The study pupulation consest of all of the employees of the
job titels: (manager, manager assistant, head of department) in the Government department in Karak.
The analysis unit consisted of (200) individuals, whom were chosen by the comprehensive survey
method. A questionnaire distributed to all study population, 180 questionaires has been retrieved, and 163
were useful for the analysis, As in the table number (1). Astatistical package for the social sciences (SPSS.19)
used in processing, analyzing data, answer the questions and testing hypothesis. The study reached serval
results, the most important of which are: The servant leadership level in the government department in
Karak came to high degree, with mean (3.95),the job performance level came to high degree, with mean
(4.31), there is astatistically significant impact of servant leadership and all its dimensions on job performance and all its dimensions, in the government department in Karak.
The study recommended the need to setting standerds for quality of service in the government department in Karak, directing those dimensions towards implementing activities that serve the community,
delegating more powers to the managers of government departments in Karak, the necessary to conduct
further researches to analyze the impact of servant leadership on another variables not included in this
study, such as organizational excellence, conflict management.

Keywords: Servant Leadership; Job Performance.
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