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Abstract 
      The current research aims to study the extent to which servant leadership 
contributes to achieving entrepreneurship for a group of employees at Zain Iraq 
Telecom Company. To face these challenges, this problem motivated us in the 
current study to shed light on a positive leadership style, in addition to the 
importance of the current study from the field and practical side, as the sample of 
the individuals surveyed was selected from (employees, unit managers, division 
managers, and department managers), numbering 1478 Individuals, and the 
current study sample is a stratified random sample of (315) individuals, as 12 
questionnaire forms that are not valid for analysis were excluded, so that the 
number of forms valid for analysis became (303), which is a representative sample 
of its community, as the attitudes of the respondents were measured through the 
questionnaire form, and then Data analysis using a set of statistical means 
(frequencies, percentages, standard deviations, confirmatory factor analysis, and 
path analysis using AMOS V.24 program). 
The research reached a set of results, the most important of which is that servant 
leadership encourages and urges followers to invest in opportunities, and the 
leadership theory that is valid to be applied in a particular organization may not 
be applied in another organization, so the theory of servant leadership has emerged 
in its positive form, which focuses on the human side of followers. 
The current research presented several recommendations, the most important of 
which is the need for Zain Iraq / Telecom to enhance the dimensions of servant 
leadership. The study also recommended strengthening the direction of the 
company’s senior management towards entrepreneurship based on consolidating 
the practice of social responsibility that will have a positive impact on the 
company’s reputation, which supports an opportunity Her success in 
entrepreneurship 
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دراسة  -إسهام القيادة الخادمة في تحقيق ريادية األعمال 

 " لالتصاالت في محافظة بغدادميدانية في شركة زين 
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                                 ؛16/11/2021:القبول ؛1/11/2021:التعديل والتنقيح؛ 12/10/2021:االستالمتاةيخ المقالة: 
 .1/9/2022: النشر

 المستخلص
تحقيق ريادية األعمال على مجموعة من إسهام القيادة الخادمة في  إلى دراسة  مدى يهدف البحث الحالي 

ي انعكست التغييرات الحديثة التوالمشكلة البحثية تبلورت في  العاملين في شركة زين العراق لالتصاالت،
بشكل أو آخر على بيئة األعمال وتأثيرها على سلوكيات األفراد والعاملين، إذ أصبح النمط القيادي التقليدي 

لتحديات، هذه اإلشكالية حفزتنا في الدراسة الحالية لتسليط الضوء على نمط غير قادر على مواجهة تلك ا
قيادي إيجابي، فضاًل عن أهمية الدراسة الحالية من الجانب الميداني والتطبيقي، إذ تم اختيار عينة األفراد 

فرداً، أما  1478المبحوثين من )الموظفين، ومدراء الوحدات، ومدراء الشعب، ومدراء االقسام( والبالغ عددهم 
استمارة استبانة غير  12( فرداً، إذ تم استبعاد 315عينة الدراسة الحالية فهي عينة عشوائية طبقية بلغت )

( وهي عينة ممثلة لمجتمعها، إذ تم قياس 303صالحة للتحليل ليصبح عدد االستمارات الصالحة للتحليل )
تحليل البيانات باستخدام مجموعة من الوسائل مواقف المجيبين عن طريق استمارة االستبانة، ومن ثم 

حليل للمسار وتالتكرارات والنسب المئوية واالنحرافات المعيارية و التحليل العاملي التوكيدي اإلحصائية )
 ).(AMOS V.24برنامج  باستخدام

إن القيادة الخادمة تشجع وتحث األتباع على استثمار قد توصل البحث إلى مجموعة من النتائج أهمها و 
الفرص، والنظرية القيادية التي يصح تطبيقها في منظمة معينة من الممكن عدم تطبيقها في منظمة أخرى، 

 لذلك برزت نظرية القيادة الخادمة بشكلها اإليجابي والتي تركز على الجانب االنساني لألتباع. 
عزيز تن تعمل شركة زين العراق/ لالتصاالت على أضرورة التوصيات أهمها  قدم البحث الحالي جملة من

أبعاد القيادة الخادمة ، كما أوصت الدراسة بتعزيز توجيه اإلدارة العليا للشركة نحو ريادية األعمال استناداً 
عم فرصة دإلى تعضيد ممارسة المسؤولية االجتماعية التي سيكون لها أثر إيجابي في سمعة الشركة، مما ي

 نجاحها في ريادية األعمال.
 

 الكلمات الرئيسة
 .القياد  الخادمة، ةيادية األعمال، شركة زين العراق لالتصاالت
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 المقدمة
وى يصيب الدول النامية وخصوصا على المست ما ومن هذه التحديات ،يشهد العالم اليوم تحديات كبيرة

 ،المنظمات الخدمية فجميع البلدان تسعى إلى نمو اقتصادها ، فضاًل عناالجتماعي واالقتصادي والسياسي
التي تمثل الريادية االسلوب األحدث واالكفأ واألسرع   ال من خالل الحصول على الثروةإوهذا لن يحدث 

مال ق علمية وعقالنية كون ريادية األعائوبطر  ينبغي على الشركات دعم المبادرات الريادية ، يها للوصول ال
ففي السابق عدد المشروعات التي تفشل أكثر من  ،ليست مغامرة غير محسوبة العواقب في الوقت الحالي

 من هنا ،غموضالمشروعات التي تنجح باعتمادهم على الحظ في إدارة مشروعاتهم في بيئات تتصف بال
توجب على رواد األعمال فهم البيئة التي يعملون بها ومعرفة احتياجاتها لكي تترجم هذه االحتياجات إلى 

و فاعلية القيادة الخادمة من أجل تعاون الجهود الفردية أمنتجات وخدمات فريدة من نوعها، وهنا يأتي دور 
ن القيادة الخادمة أالكبيرة وعدم تأكد البيئة الطبيعية، وبما  مام التحدياتأوالمنظمية لتحقيق االستجابة الجماعية 

كثر صحة وحكمة وحرية أن من يخدمون يصبحون أتأخذ مدخل انساني من خالل التركيز على ضمان 
 .ن يكونوا خادمين لغيرهم للوصول إلى الريادية في األعمال أكثر عرضة أواستقاللية وهم 
 منهجية البحث: المبحث األول

 تناول هذا المبحث المنهجية المستخدمة في البحث وفق المحاور اآلتية:
 أواًل: مشكلة البحث

كيات خر على بيئات األعمال وتأثيرها على سلو بآو أففي ظل التغييرات الحديثة التي انعكست بشكل 
إلى  اعمر الذي داألفراد والعاملين أصبح النمط القيادي التقليدي غير قادر على مواجهة تلك التحديات، األ

ال وهو نمط القيادة الخادمة بوصفه نظرية حديثة ذات مضامين ألى نمط قيادي إيجابي عتسليط الضوء 
 نجازإلن يخدم المجتمع واألفراد ليقودهم كجماعات أو مؤسسات وتقديم يد العون أأخالقية تدعم كل من يريد 

 ى إلى تقديم خدمة لالتباع هذا من شأنه يزيد من دخلالقيادة الخادمة تسعو . هداف التنظيميةالعمل وتحقيق األ
الفرد وتأمين الدخل االقتصادي وزيادة فرص العمل لألفراد وزيادة ربحية المنظمة له تأثير إيجابي على 

 تنشيط دور القيادةإلى لذلك تسعى الدراسة الحالية المجتمعات وهي مؤشرات أداء مهمة لريادية األعمال. 
 ؛ يمكن صياغة مشكلة الدراسة في التساؤالت اآلتية:مات الرياديةالخادمة في المنظ

 هل تسهم القيادة الخادمة في تعزيز ريادية األعمال في المنظمة المبحوثة ؟ -1

 أبعاد القيادة الخادمة  في تحقيق متطلبات ريادية األعمال ؟ثر تؤ هل  -2

 يسعى البحث الحالي إلى تحقيق اآلتي: هداف الدةاسةثانيا: أ
إطار معرفي بموضوعات )القيادة الخادمة، ، ريادية األعمال( ومتغيراتهما عبر تتبع الجهود البحثية بناء  -1

 .دبيات المتخصصةالتي تعرضها األ

 أبعاد القيادة الخادمة وريادية األعمال . بين األثراالرتباط و  الكشف عن طبيعة عالقة  -2
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 ( يعكس مخطط البحث االفتراضي1) الشكل ثالثًا: مخطط البحث االفتراضي:
 االفتراضي دةاسةمخطط ال :(1الشكل )

 
 ينمن اعداد الباحث :المصدة

 يشير إلى التأثير            يشير إلى االةتباط                             
 

 ةابعًا: فرضيات البحث
ال توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين القيادة الخادمة وريادية األعمال في  الفرضية الرئيسة األولى:

 المنظمة المبحوثة . وتنبثق عنها الفرضية الفرعية اآلتية: 
ال توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين كل بعد من أبعاد القيادة الخادمة منفردة في تحقيق ريادية  -

 األعمال . 

: ال يوجد تأثير ذو داللة معنوية للقياد  الخادمة  في ةيادية األعمال . وتنبثق الثانية الفرضية الرئيسة
 عنها الفرضية الفرعية اآلتية:

 ال يوجد تأثير ذو داللة معنوية لكل بعد من أبعاد القيادة الخادمة منفردًا في تحقيق ريادية األعمال . -

 تتضمن حدود الدراسة اآلتي: حدود الدةاسة:-خامساً 
 انحصرت الدراسة بين الفترة الزمنية التي تم فيها توزيع استمارة االستبيان وتحليل النتائج الحدود الزمنية: -1

 . 25/9/2021لغاية  15/8/2021من 

 .اقتصرت الدراسة على شركة زين العراق لالتصاالت الحدود المكانية:   -2
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 المبحث الثاني: الجانب النظري 
 القياد  الخادمة  -المحوة األول

 مفهوم القياد  الخادمة-اوالً 
تعتمد نظريات القيادة بصفة عامة على قدرة القائد على التأثير في األتباع ، وفي توجهاتها الحديثة 
على تقديم التحفيز والدعم لهم، وبناء وتشكيل عالقات إيجابية مع اآلخرين، في حين تقوم القيادة الخادمة 

فكرة أساسية هي إعادة هيكلة العالقات بين القادة والعاملين، وإعادة ترتيب األولويات، كذلك أن يخدم على 
 وقد أشاة .(Al-Shammari,2019:5القائد هؤالء العاملين أواًل، وهذا هو مفتاح االعتراف بالقائد الخادم، )

(Coetzer et. al.,2017:2 )الخيرية، متعددة األبعاد، تركز على نها نظرية قيادية تمتاز بخصائصها لى أإ
ين وتخلق قيمة للمجتمع من خالل التركيز على العامل ،خدمة العاملين أواًل، وتهدف إلى تحقيق رؤية استثنائية

أنموذجًا إيجابيًا لقيادة فريق العمل والذي يهتم باألتباع  (Lemoine & Blum,2021:1). وذكروالنتائج.
مجموعة من  مفهوم القياد  الخادمة ن اتساقًا مع ما تقدم يرى الباحثان أ .أواًل، وتنقسم معهم السلطة

وتعمل على بناء منظماتهم من خالل توليد مناخ أكثر عدالة وعناية  ،الممارسات المؤثرة في حياة العاملين
 واهتمامًا بهم.

 أهمية القياد  الخادمة-ثانياً 
نتائج إيجابية ملموسة للتابعين والمجتمع  باستخدام  تكمن أهمية القيادة الخادمة من خالل ما تحققه من

التأثير اإليجابي والتعامل اإلنساني بداًل من القوة  أو الربح بوصفها دوافع، بل وتؤكد قوة اإلقناع واإلجماع 
(. وفيما يأتي توضح ألهمية القيادة الخادمة وهي  Mishra and Mahapatra, 2018:40-44عند التابعين)

(Russel, 2016: 52_ 68 ( ، )Muhtasom et al , 2017: 71-88 (، )Muller et al ., 2018: 

46-62  ) 
ـــ تحسين األداء التنظيمي )أداء العمليات الداخلية ، أداء العاملين،  ، أهمية القياد  الخادمة للمنظمة: -1

 أداء التعلم واالبتكار، األداء المالي(.
االنجازات القيادية للقائد ومنها )يزيد من مستوى االرباح ، يقلل تعظيم أهمية القياد  الخادمة للقائد:  -2

 من معدل دوران العمل ، زيادة النمو التنظيمي(.

ة تشجع القيادة الخادم ،تحسين األداء الوظيفي للعاملينأهمية القياد  الخادمة للمرؤوسين :ومنها ) -3
 ملين(على زيادة فرص اإلبداع واالبتكار، زيادة الرضا الوظيفي للعا

 

 أبعاد القياد  الخادمة-ثالثاً 
-Al-Zaatari,2020:27)اعتمدت الدراسة الحالية أبعاد القيادة الخادمة التي اتفق عليها كل من   

 لمالءمتها للبيئة العراقية واآلتي ايضاح لهذه األبعاد :Liden et al., 2008:36) و ) (28
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رى هو خامتازت بها القيادة الخادمة عن االنماط القيادية األمن الميزات التي االلتزام بتطوير المجتمع:  -1
االلتزام بتطوير المجتمع من خالل تركيزها على مخرجات تنظيمية لحاجات المجتمع المحلي الذي تعمل 

(. يتم تحقيق المخرجات التنظيمية من خالل مشاركة Panaccio et al. ,2015:657-675به الشركة، )
تمع نشطة التطوعية خدمة للمجلمجتمعية وتشجيع المرؤوسين على المشاركة في األالمنظمة في االنشطة ا

 .AL-Sukar,2019:33)المحلي، )
 & Russellساسية التي يجب توافرها في القيادة الخادمة هو تمكين االتباع )مور األمن األ التمكين: -2

Stone,2002:152 يهدف تمكين األفراد وتطويرهم إلى إعطاء المرؤوسين في مكان العمل المسؤولية .)
ذلك،  اًل عنفضعن أفعالهم، من خالل التمكين، يعترف القائد الخادم للموظفين بمواهبهم ونقاط قوتهم، 

ي ساسيجب على القائد الخادم تشجيع وتحفيز الموظفين في أعمالهم ونموهم الشخصي، إن التمكين األ
هو االعتراف بأن االتباع ليسوا مجرد مرؤوسين، ولكن كل شخص منهم هو فرد في حد ذاته، له أدوار 
في مجال اإلدارة مثل تعيين المهام وتدريب الزمالء وترتيب المواد، ويشارك الموظفون المتمكنون في كل 

زيد من المنظمات مجال من مجاالت التخطيط وصنع القرار والذي سيؤدي في نهاية المطاف إلى الم
  .(Dierendonck,2011:251الالمركزية التي تتبنى تفويض السلطة، )

وتعني امتالك القائد الخادم المعرفة الالزمة عن المنظمة أي تصور تام عن المهام  المهاةات المعرفية:-3
مرؤوسين لالموكلة اليه بحيث يكون في وضع يستطيع فيه من تقديم المساعدة والخدمة والدعم الفعال ل

 ،خرين خصوصًا المرؤوسين المباشرينوالمنظمة والزبائن الذين تتعامل معهم المنظمة، وتسهيل مهام اآل
فهي تعكس قدرة وكفاءة القائد في حل مشاكل العمل وفهم أهداف المنظمة والقائد الذي لديه مهارات 

ار والمفاهيم فكالعالقة بين األ مفاهيمية سيكون قادرًا على حل المشاكل وترتيب وصياغة العمليات وفهم
 (.Ehrhart,2004:70واالنماط والرموز )

خرين، ويقصد به التعامل بشكل صريح وبأنصاف وعدالة مع اآلالتصرف بأخالق:   -4
(Shurrab,2018:30إذ إن ما يميز القيادة الخادمة عن بعض أنواع القيادات األ ،) خرى هو توجهها

لنزاهة، ل اً أنموذجبوصفها نحو السلوك االخالقي للمرؤوسين، والذي يشمل الصدق والموثوقية والعمل 
فالتعامل االخالقي هو النهج القيادي االنسب لتعزيز وجود مناخ اخالقي داخل المنظمة والذي يشمل القيم 

لحقيقيين ثارة وتحفيز القادة اوتقديم أسلوب تفاعلي للعمليات المعرفية والعاطفية إل ،الذاتية المتسامية
 (.Li & Madsen, 2011:88ق تتفق مع قيمهم الذاتية المتسامية، )ائللتصرف بطر 

إن الشفاء أو المعالجة العاطفية هي إحدى نقاط القوة للقائد الخادم، حيث تبدًا بقدرة  المعالجة العاطفية: -5
الداري القائد او ملين أواًل من أجل التعرف على احتياجاتهم وفهمها، اد إلى االستماع واالصغاء للعالقائ

ن ن وقت الحاجة لحل مشاكلهم، لتمكنه مو ليه الموظفإن يمتلك المعالجة العاطفية، وهو من يلجأ أبإمكانه 
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 .Liden, et, al، )منة للمرؤوسين وللتعبير عن قضاياهم الشخصية والمهنيةآخلق بيئة تنظيمية 

,2015:254-269.) 

أي االهتمام بحاجياتهم العاطفية والعملية سواء داخل أو خارج نطاق العمل،  االهتمام بالمرؤوسين أواًل: -6
(Ali & Al-Qarni,2019:50  حيث االسلوب القيادي الذي يتمحور حول الموظفين باعتماده الهيكل .)

نع ن بفاعلية في عملية صو تنظيمي الهرمي. ويشارك المرؤوسالتنظيمي الالمركزي بداًل من الهيكل ال
-ALواتخاذ القرارات وحل المشكالت، وتعتبر القيادة الخادمة خير مثال الستخدامه هذا االسلوب، )

Sukar, 2019: 33)  ان االهتمام بالمرؤوسين يتضمن االهتمام بكافة شؤون المرؤوسين وتوفير البيئة .
عمالهم في المنظمة، وبما يشجعهم على القيام بمبادرات إيجابية تساعد في تحقيق المناسبة لهم لممارسة أ 

 .أهداف المنظمة 

تتشابه القيادة الخادمة مع القيادة التحويلية في سلوك مساعدة المرؤوسين على  مساعد  المرؤوسين: -7
عرف قائد على التلى قدرة الإالنمو والنجاح من خالل نمو وتطوير المرؤوسين، حيث يشير هذا السلوك 

على أهداف المرؤوسين المهنية والشخصية ومساعدتهم على تحقيقها، يجعل القادة الخادمون التطور 
 وجيههم وتقديم الدعم الالزم لهم.الوظيفي للمرؤوسين االولوية وت

Timiyo & Yeadon, 2016: 3-22).) إن هذا المفهوم يختلف عن االهتمام بالمرؤوسين، وذلك بكونه
على تقديم المساعدة إلى المرؤوسين عند حاجتهم اليها وحل المشكالت التي قد تواجههم اثناء أداء  يقتصر

 أعمالهم، أي إن االهتمام عملية مستمرة بينما المساعدة وقت الحاجة لها .

 

 ةيادية األعمال: المحوة الثاني
 مفهوم ةيادية األعمال-اوالً 

لنجاة وطلب الكأل وجمعها رواد وأصلها الذي يتقدم القوم التماس إالرائد في اللغة : الذي يرسل في 
لناس اليها اليبصر لهم الكأل ومكان مسقاط الغيث )سمعت الرواد يدعون إلى ريادتها( أي طلب 

(Hussein,2013:386  .) ريادية األعمال هي عملية ديناميكية للرؤية والتغيير واالبداع . تتطلب تطبيق
اء وتنفيذ أفكار جديدة وحلول ابداعية . والمكونات األساسية تشمل االستعداد لذلك للطاقة والعاطفة نحو انش

واتساقًا .   ((Balogun , 2020:12وتحمل المخاطر المحسوبة من حيث الوقت أو االنصاف أو الوظيفة  
ع واستغالل الفرص وإنتاج السل باإلبداعهي عملية ترتبط  ةيادية األعمالمع ما تقدم يرى الباحثون بأن 

الجديدة وتأسيس منظمات وخدمات جديدة والحصول على موارد جديدة والمخاطرة المحسوبة والتي قد تنتج في 
 .زيادة نجاح الريادي نفسه ونجاح المنظمة وتحقيق رضا الزبون 
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 أهمية ةيادية األعمال-ثانياً 
وات، فضاًل عن تراكم العوائد واستمرار دورة حياة تبرز أهمية الريادية من كونها االساس لتراكم ثر 

. (Bryniak,2020:73األعمال من خالل مساهمتها في دعم تحفيز اقتصاديات البلدان المتقدمة والنامية )
كما أن لريادية  منظمات األعمال أهمية كبيرة ليس على مستوى المنظمة فحسب، وانما تنعكس أهميتها على 

. .كما  تؤثر ريادية الشركات  بشكل إيجابي في (Welter et al , 2017:35)مستوى االقتصاد الكلي 
من خالل خلق فرص العمل في المجتمع  رواد األعمالالمجتمع واالقتصاد والسياسات التي يتفاعلون معها 

وزيادة المنافسة بين الشركات مما تؤدي  إلى الحفاظ على اقتصاد ديناميكي وتحقيق التنمية المستدامة 
(Dawood, 2011:161  . ) 

 ةيادية األعمال أبعاد-ثالثاً 
وجهات نظر الباحثين حول أبعاد ريادية األعمال من حيث تأكيدها على بعض األبعاد دون باين تت

 (Bakytgul & Kim,2019:41)و  (Thabethe , 2019 : 5)أخرى إال أن الباحثين اعتمدا أنموذج 
 كونها أكثر مالءمة للبيئة العراقية : 

هي رغبة اإلدارة العليا في تعزيز وتسهيل السلوك الريادي من خالل دعم االفكار االبداعية  دعم اإلداة  : -1
أن يمكن ن في المنظمة ليسلكوا سلوكا رياديا ، و و العامل األفرادواالبتكارية وتوفير الموارد التي يحتاج لها 

في مستويات المنظمة الوسطى دورا كبيرا في النشاطات الريادية ولكن عليهم ان يجتهدوا  يرون المد يؤدي
 & Toma)في جذب اهتمام اإلدارة العليا ودعمهم في تشجيع األفكار اإلبداعية والفرص الجديدة 

Kian,2013:10) (McGlone,2014:8) . 
المخاطرة هي التزام اإلدارة بتخصيص جزء كبير من موارد المنظمة إلى مشروع جديد أو  المخاطر  : -2

االقتراض الستغالل فرصة جديدة وهي سلوكيات تعتبر غير تقليدية ولكنها قد تنتج نتائج استثنائية ، 
منظمات األعمال على تشخيص الفرص والمخاطرة ولكنها إذا افتقرت إلى توازن التركيز تركز و 

ات ن تؤديها هذه المنظمأوض منافع وقيمة المبادرات الريادية التي يمكن قفهذا قد ي ،ستراتيجياال
(Hasan,2021:137).   

يعرف نظام الحوافز والمكافآت بأنه  تطوير واستخدام النظم التي تعزز السلوك :  المكافآت الحوافز و -3
الريادي وتقيم اإلنجازات الكبيرة وتشجع العاملين في  البحث عن العمل الذي فيه تحدي وتوافر نظام 
مكافآت يشجع على النشاط الريادي، ويركز على أهمية وضع األهداف والتغذية الراجعة وتفويض األفراد 

نظم  وتعد .(Martinkute & Kian,2013:10)للمهام وللمسؤوليات وتحفيزهم باالستناد على النتائج 
ك في تحقيق ريادية الشركات والتي تؤثر في سلو  اً رئيس اً المكافآت واألدوات التحفيزية األخرى دافع

مكافآت  ال منهاعلى عدة أشك وقد تكون المكافآت ،الموظفين وتشجعهم على تولي األدوار والمسؤوليات
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 المكانة أو التطوير المهني أو دوافع نفسية مثلب ترتبط  مالية أو مكافآت ترتبط بالسلطة أو مكافآت
 . (McGlone,2014:14) تفعيل الذات والتقدير والمكافآت االجتماعية

م الوقت هن األفراد أو المجموعات لديأوالمقصود بذلك تقييم حمل العمل للعاملين  لضمان  توفر الوقت:  -4
المطلوب لتنفيذ أعمالهم اليومية وفي نفس الوقت السعي إلى الحصول إلى إبداعات تدعم جهود تحقيق 

انا ال ن النشاطات الريادية أحيأل ؛فر الوقت مهمااألهداف التنظيمية القصيرة األجل والطويلة األجل، وتو 
هم في التفكير وقت لدي وروتيناتهم اليومية والتظهر عندما يكون األفراد في الشركة مشغولين في أعمالهم 

. وفيما (Martinkute & Kian,2013:10)كبر أو طرح أفكار وإبداعات اكبرأفي مشاكل تنظيمية 
ن   الوقت المتاح للموظفين هو عنصرا مهما في تسهيل االبتكار أ (Thabethe , 2019 : 64) يوضح 

 Omisore, 2019: 31))وريادة األعمال في الشركات . 
وتتمثل في الرغبة في المبادرة الفردية لدى العاملين في تنفيذ المهام ومستوى الحرية  العمل االختياةي : -5

مات على قادة المنظو  ،أو هو الرغبة في المطابقة واالمتثال للوظيفة المحددة االوصاف ،واالستقاللية
  (Sebora et al ,2010:455)تقادهم اتخاذ قرارات بشأن طبيعة عملهم وتجنب انبالسماح للموظفين 

(Thabethe , 2019 : 62). 
لعمل التنظيمي من ا تشير الحدود التنظيمية إلى التفسيرات الدقيقة للنتائج المتوقعةالحدود التنظيمية:  -6

يل وأن المنظمات يجب أن تتجنب وجود إجراءات تشغ، وتطوير آليات التقييم، اختيار االبتكار واستخدامه
 , Thabethe) ، وينبغي تقليل اعتمادهم على التوصيفات الوظيفية الضيقة واألداء غير المرن  موحدة

سياسات  يتم تعزيز أنشطة ريادة األعمال للشركات من خالل زيادة المرونة فيو  . (64 : 2019
د حدو و  وفرض جداول زمنية سياسات وإجراءات تنظيمية معقدةأن وجود  ، فضالً عنوإجراءات المنظمات

 مةداخل المنظلدى الموظفين ة األعمال يرياد مبادرة روح يخفضومعايير أداء غير واقعية  تنظيمية 
(Kuratko, et al., 2014:939). 

 المبحث الثالث: الجانب الميداني
 ويتضمن هذا المبحث المحاوة األتية:

 مجتمع الدةاسة ومبرةات اختياةها منظمةأواًل: وصف ال
ة من مسوغات اختيار الدراسة الحالي. و ميدانًا للبحث الحاليشركة زين العراق لالتصاالت  تم اختيار

 2015درجت في البورصة العراقية عام أإذ  ،أن شركة زين لالتصاالت في العراق لها دور اقتصادي كبير
خالل الدور الذي همًا في االقتصاد الوطني من موأنها تمثل موقعا  2020حسب التقرير السنوي للشركة عام ب

 %98إذ تغطي اليوم  ،تؤديه في سد احتياجات القطر في خدمات االتصاالت وارتباطها مع حاجات الزبائن
في جميع المحافظات العراقية  اً رئيس اً فرع 12تمتلك الشركة بطاقة تعريفية بأكثر من و من سكان العراق، 

 .بير في خدماتها في معظم المحافظات العراقية ومحافظات اقليم كوردستان، إذ يالحظ التوسع العمودي الك
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 وصف األفراد المبحوثين-نياً ثا
( يظهر بعض خصائص 1( موظف في الشركة المبحوثة. والجدول)303تم اختيار عينة مؤلفة من )

 أفراد عينة البحث وعلى النحو اآلتي:
 وصف األفراد المبحوثين في شركة زين لالتصاالت :(1) الجدول

 المتغيرات العدد النسبة
 اعدادي فاقل 8 2.6%

 المؤهل

 دبلوم 47 15.5%
 بكالوريوس 163 53.8%

 دبلوم عال   85 28.1%

 عليا 0 0%
 داري إ 195 64.4%

 االختصاص
 فني 108 35.6%
 قلفأ 5 127 41.9%

 سنوات الخبرة

22.1% 67 6-10 
21.5% 65 11-15 
14.5% 44 16-20 

 فأكثر 21 0 0%
 موظف 245 80.9%

 المهام الوظيفية
 مسؤول وحدة 22 7.3%
 مسؤول شعبة 15 5%

 معاون مدير 11 3.6%
 علىأمدير قسم ف 10 3.3%

     
على نسبة والتي أ ( نالحظ حصول حملة شهادة البكالوريوس على 1من خالل جدول )المؤهل العلمي:  -1

، ومن ثم حملة شهادة الدبلوم 2831، ثم تليها حملة شهادة الدبلوم العالي والتي كانت %%5338كانت 
 .ما حملة الشهادات العليا فلم يحصلوا على أي نسبةأ، 236، تليها %1535والتي كانت النسبة %

على نسبة والتي أ ى ن االختصاص االداري قد حصل علأ( نالحظ 1من خالل الجدول ) االختصاص: -2
 . 3536قل والتي كانت %أمقارنة باالختصاص الفني والذي حصل على نسبة  6434كانت %
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سنوات  5( نشاهد حصول سنوات الخبرة التي كانت ضمن الفترة 1من خالل الجدول ) سنوات الخبر :-3
ومن ثم  2231سنوات والتي كانت % 10إلى  6، تليها من 4139على نسبة والتي كانت %أ قل على أف

ما أ، 1435سنة والتي كانت%  20إلى  16، والفترة من 2135سنة والتي كانت % 15إلى  11من 
 .0كثر فكانت %أسنة ف 21للفترة من 

على أ حصلت  ن المهمة الوظيفية المتمثلة بالموظفأ( نالحظ 1من خالل الجدول ) المهام الوظيفية:4-
لمسؤول الشعبة،  5، ومن ثم %733الوحدة والتي كانت %، تليها مسؤول 8039نسبة والتي كانت %

 .كأقل نسبة 333انت %كخيرًا كانت نسبة مدير قسم فأعلى فأ، و 336ونسبة معاون المدير كانت %
 

 وةيادية األعمال. القياد  الخادمةبين قياس عالقة االةتباط -ثالثاً 
ن قيمة ( أ2يتضح من الجدول )عمال : قياس عالقة االةتباط بين القياد  الخادمة مجتمعة وةيادية األ -1

، كما 03847معامل االرتباط عالية بين متغير القيادة الخادمة وبين متغير ريادية األعمال والتي بلغت 
 ن قيمةأل ،ن قيمة معامل االرتباط موجب االشارة، وذات داللة معنويةوذلك أل ،ن هذه العالقة طرديةأ

P  ومتغير ريادية  متغير القيادة الخادمةن هناك عالقة طردية عالية ومعنوية بين إأي  0305اقل من
. وعليه ترفض الفرضية الرئيسة األولى ويتم قبول بديلتها التي تنص على وجود عالقة اةتباط األعمال

 ذات داللة معنوية بين القياد  الخادمة وةيادية األعمال.

 
 القياد  الخادمة ومتغير ةيادية األعمال معامل االةتباط بين متغير :(2الجدول )

 اطباالةت

 متغير ةيادية األعمال  

 متغير القياد  الخادمة

Pearson Correlation 0.847** 

P-value 0.000 

N 303 

 
( 3من مالحظة نتائج الجدول )أبعاد القياد  الخادمة منفرد  وةيادية األعمال: بين قياس عالقة االةتباط  -2

القيادة الخادمة وبين متغير ريادية األعمال، ن هناك عالقة ارتباط عالية بين جميع أبعاد متغير يظهر أ
 نهاوذلك أل ،نها ذات داللة معنويةأكانت قيم معامل االرتباط عالية وموجبة أي عالقة طردية، كما  إذ

ة ض الفرضية الفرعيوعليه سيتم ةف والتي تعني ذات داللة معنوية. 0305قل من أ Pكانت تمتلك قيمة 
للفرضية الرئيسة األولى وقبول بديلتها التي تنص على وجود عالقة اةتباط ذات داللة معنوية لكل بعد 

 من أبعاد القياد  الخادمة في ةيادية األعمال.
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 ومتغير ةيادية األعمال متغير القياد  الخادمةأبعاد معامل االةتباط بين  :(3الجدول )
 االةتباط

 القياد  الخادمةمتغير 

 التمكين  
المهاةات 
 المعرفية

مساعد  
 المرؤوسين

التصرف 
 بأخالق

المعالجة 
 العاطفية

االهتمام 
 نبالمرؤوسي

االلتزام 
بتطوير 
 المجتمع

متغير 
ةيادية 
 األعمال

Pearson 

Correlation 
0.672** 0.663** 0.663** 0.664** 0.724** 0.703** 0.698** 

P-value 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

N 303 303 303 303 303 303 303 

 
 قياس تأثير القياد  الخادمة في ةيادية األعمال في المنظمة المبحوثة:-اً ةابع
( والذي يوضح أنموذج 2خالل الشكل )من  قياس تأثير أبعاد القياد  الخادمة في ةيادية األعمال:-1

المعادلة البنائية الذي تم تصميمُه ومن خالل التحليل االحصائي، يالحظ أن العالقة بين متغير القيادة 
الخادمة ومتغير ريادية األعمال كانت عالقة طردية من خالل اإلشارة الموجبة لقيمة معامل االنحدار الذي 

(، أما من حيث المعنوية فقد 4، وكما هو موضح في الجدول ) 0.933يربط بينهما والتي كانت قيمتُه 
وهي  p (0.004)ظهر متغير القيادة الخادمة ذو داللة معنوية مع متغير ريادية األعمال من خالل قيمة 

مما يدل على أنُه كلما زاد متغير القيادة الخادمة فذلك يؤدي إلى زيادة متغير ريادية  0305أقل من 
 قدار قيمة معامل االنحدار من خالل العالقة الطردية بينهما.األعمال بم

وجد تأثير يومن خالل ما تقدم سيتم ةفض الفرضية الرئيسة الثانية وقبول بديلتها التي مفادها:  
 ةيادية األعمال.مجتمعة في  ألبعاد القياد  الخادمةمعنوي 
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  ةيادية األعمالتغير تحقيق متطلبات (: التأثير لمتغير القياد  الخادمة في م2الشكل )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 متطلبات ةيادية األعمالمتغير لقياد  الخادمة في تحقيق متغير اتأثير (: 4جدول )

P 

Confidence Interval 

95% 
S.E. Estimate مساة  هالمؤثر ب المتغير

 التأثير
المتغير 
 Upper المؤثر

Bound 

Lower 

Bound 

 ------ > ريادية األعمال 0.933 0.020 0.883 0.966 0.004
القيادة 
 الخادمة
 قياس تأثير أبعاد القياد  الخادمة  منفرد  في ةيادية األعمال: -2

( الذي يوضح أنموذج المعادلة البنائية الذي تم تصميمُه ومن خالل التحليل 3خالل الشكل )من  
االحصائي، يالحظ أن العالقة بين أبعاد متغير القيادة الخادمة المتمثلة باألبعاد التمكين ، المهارات المعرفية، 

مع ؤوسين، االهتمام بتطوير المجتمساعدة المرؤوسين، التصرف بأخالق، المعالجة العاطفية ، االهتمام بالمر 
ومتغير ريادية األعمال كانت جميعها ذات عالقة طردية من خالل اإلشارة الموجبة لقيم معامل االنحدار الذي 

على التوالي،  03847، 03840، 03841، 03825، 03826، 03894، 03816يربط بينهما والتي كانت قيمُه 
حيث المعنوية فقد ظهرت جميع أبعاد متغير القيادة الخادمة ذات ( ، أما من 4وكما هو موضح في الجدول )
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مما يدل على أنُه كلما  0305والتي كانت أقل من  pداللة معنوية مع متغير ريادية األعمال من خالل قيمة 
دار حزاد أي بعد من أبعاد متغير القيادة الخادمة يؤدي إلى زيادة متغير ريادية األعمال بمقدار قيمة معامل االن

ض وعليه سيتم ةفالعائد إلى ذلك البعد ألبعاد متغير القيادة الخادمة من خالل العالقة الطردية بينهما. 
الفرضية الفرعية للفرضية الرئيسة الثانية وقبول بديلتها التي تنص على وجود أثر معنوي لكل بعد من 

 أبعاد القياد  الخادمة في تحقيق ةيادية األعمال.
 

 ةيادية األعمال( التأثير وحدود الثقة لكل بعد من أبعاد القياد  الخادمة في تحقيق 4جدول )

P 
Confidence Interval 

95% 
S.E. Estimate 

المتغيرات 
 المؤثر بها

مساة 
 التأثير

المتغيرات 
 Upper المؤثر 

Bound 

Lower 

Bound 

 التمكين ------ > ريادية األعمال 03816 03042 03727 03865 03028

 ------ > ريادية األعمال 03894 03065 03785 03985 03019
المهارات 

 المعرفية

 ------ > ريادية األعمال 03826 03047 03735 03891 03026
مساعدة 
 المرؤوسين

 ------ > ريادية األعمال 03825 03046 03724 03881 03019
التصرف 

 بأخالق

 ------ > ريادية األعمال 03841 03038 03777 03901 03009
المعالجة 
 العاطفية

 ------ > ريادية األعمال 03840 03031 03783 03889 03015
االهتمام 
 بالمرسين

 ------ > ريادية األعمال 03847 0354 03710 03918 03039

االهتمام 
بتطوير 
 المجتمع

 
 المبحث الرابع: االستنتاجات والتوصيات

 االستنتاجات-اوالً 
تحقق وجود عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين القيادة الخادمة  على المستوى الكلي وريادية األعمال   -1

 . في المنظمة المبحوثة 

 تحقق وجود عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين كل بعد من أبعاد القيادة الخادمة منفردة وريادية األعمال.  -2
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يادة الخادمة على المستوى الكلي للمنظمة  المبحوثة تسهم في التأثير أكدت نتائج الدراسة الميدانية بأن الق -3
 إيجابيًا وعلى نحو مباشر في تحقيق ريادية األعمال في المنظمة المبحوثة.

تسهم أبعاد القيادة الخادمة على المستوى الكلي بتأثير معنوي وعلى نحو مباشر في تحقيق ريادية األعمال  -4
 .للشركة المبحوثة

ولية لكل بعد من أبعاد القيادة الخادمة في تعزيز المسؤ  اً عالي اً موجب اً معنوي اً ن هناك تأثير أالدراسة بأظهرت  -5
 . االجتماعية على المستوى الكلي في المنظمة المبحوثة،

 التوصيات-ثانياً 
قة لضرورة االهتمام بموضوع القيادة الخادمة بوصفها أحد االنماط القيادية اإليجابية الحديثة المتع -1

بالمنظمات المعاصرة وضرورة تعزيز القيادات في الشركة نحو موضوع القيادة الخادمة والعمل على 
هيمية والفلسفية التي ينطلق منها هذا الموضوع من خالل االطالع على اتوسيع االهتمام بالمرتكزات المف

معات والمجالت العلمية نتائج الدراسات والبحوث العلمية المنشورة من قبل الجامعات والمجالت الجا
 الرصينة والمتخصصة في هذا المجال.

ن تعمل شركة زين العراق/ لالتصاالت على تعزيز أبعاد القيادة الخادمة )التمكين، المهارات أضرورة  -2
المعرفية، االهتمام بالمرؤوسسين أواًل، مساعدة المرؤوسين، التصرف بأخالق، االلتزام بتطوير المجتمع، 

 .طفية(المعالجة العا

ن تستثمـر شركة زين/ العراق لالتصاالت ثقة اتباعها بسمـات نمط القيـادة الخادمة وتعمـل علـى أضرورة  -3
رض الواقـع واالفادة منهـا بتعميـق مستويات االنتمـاء لـدى األفراد االتباع أوضح على أتجسيدهـا بشكـل 

ولهـم من لتعبير عما يدور في عقلم الوقت الكافي هـئفي الشركة وزيادة مميزاتهـم المعنويـة والماديـة واعطا
 هداف الشركة الريادية.وأ ن تزيـد من مستويات االبداع لديهـم أفكـار وحلول ومشاريـع يمكن أ

التي  لخادمةالقيادة اتعزيز توجيه اإلدارة العليا للشركة نحو ريادية األعمال استنادًا إلى تعضيد ممارسة  -4
 مما يدعم فرصة نجاحها في ريادية األعمال. ،سمعة الشركةسيكون لها أثر إيجابي في 
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