
 

1 
 

الحكومية بمدينة الرياض لنمط القيادة  االبتدائية مستوى ممارسة مديري المدارس
 في ضوء عدد من المتغيرات الخادمة من وجهة نظر المعلمين

 عضو هيئة التدريس بكليات الشرق العربيد. نسرين مبارك آل تميم       : إعداد

 الملخص
راسة            بتدائية الحكومية بمدينة الرياض لنمط القيادة ممارسة مديري المدارس اإلمستوى تعرف إلى هدفت هذه الد ِّ

ألغراض  لمناسبته اتبعت الدراسة المنهج الوصفي المسحي .الخادمة من وجهة نظر المعلمين في ضوء عدد من المتغيرات

لعام حكومية بمدينة الرياض، لبتدائية ال، تكون مجتمع الدراسة من جميع المعلمين والمعلمات في المدارس اإلهذه الدراسة

( مدرسة للبنين 969( معلًما ومعلمة، موزعين على )02402( حيث بلغ مجتمع الدراسة الكلي )0202/0200الدراسي )

( معلمة تم رصدها من خالل البطاقة اإلحصائية للمدارس التابعة لالدارة العامة 9229( معلمًا و)20400والبنات بواقع )

(، وقد تم اختيار العينة الممثلة بطريقة طبقية عشوائية من المجتمع الكلي بلغت هـ2440ياض للعام )للتعليم بمنطقة الر 

 مجاالت هي: ربعةأ( فقرة موزعة على 09( معلمًا ومعلمًة. ولتحقيق أهداف الدراسة؛ تم تطوير استبانة مكونة من )020)

( فقرات. أما المجال الثالث: المحبة ، 9( فقرات. والمجال الثاني: اإليثار، وشمل )6المجال األول: التمكين، وشمل )

ممارسة مديري  مستوى وقد أظهرت نتائج الدراسة أن . ( فقرات7( فقرات. والمجال الرابع: التواضع، وشمل على )7وشمل )

. تجاء عاليًا في جميع المجاال ض لنمط القيادة الخادمة من وجهة نظر المعلمينالمدارس االبتدائية الحكومية بمدينة الريا

 ممارسة مديري المدارس االبتدائية الحكومية بمدينة الرياض لنمط القيادةولم تظهر النتائج فرةقًا دالة احصائيًا في مستوى 

ضوء ما أسفرت عنه الد ِّراسة من نتائج وفي  تعزى لمتغيري الجنس والمؤهل العلمي. الخادمة من وجهة نظر المعلمين

التأكيد باستمرار على استخدام نمط القيادة الخادمة في المدارس االبتدائية  قدمت الباحثة مجموعة من التوصيات من أهمها:

 .الحكومية بمدينة الرياض

 .المعلمين ،القيادة الخادمة ،الرياض ،مديري المدارس االبتدائية الحكومية ،ممارسةال: الكلمات المفتاحية
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The level of public primary school principals in Riyadh’s 

practice of the servant leadership style from the teachers’ 

point of view in light of a number of variables 

  

ABSTRACT  
   This study aimed to identify the level of practice of servant leadership style by government primary 
school principals in Riyadh from the teachers' point of view in the light of a number of variables. The 
study followed the descriptive survey method for its relevance for the purposes of this study. The 
study population consisted of all male and female teachers in government primary schools in Riyadh, 
for the academic year (2021/2022), where the total study population amounted to (20431) male and 
female teachers, distributed over (969) schools for boys and girls. A total of (12422) male and (8009) 
female teachers were monitored through the statistical card of the schools affiliated to the General 
Administration of Education in Riyadh for the year (1441), and the representative sample was 
selected in a stratified random manner from the total population of (303) male and female teachers. 
To achieve the objectives of the study; A questionnaire was developed consisting of (28) items 
distributed into four domains: The first domain: Empowerment, and it included (6) items. The second 
field: altruism, and it included (8) paragraphs. As for the third field: love, it included (7) paragraphs. 
The fourth area: humility, and it included (7) paragraphs. The results of the study showed that the 
level of public primary school principals in Riyadh practice of the servant leadership style from the 
teachers' point of view was high in all fields. The results did not show a statistically significant 
difference in the level of practice of servant leadership style by government primary school principals 
in Riyadh from the teachers' point of view due to the variables of gender and educational qualification. 
In light of the results of the study, the researcher presented a set of recommendations, the most 
important of which are: Continuously emphasizing the use of the servant leadership style in 
government primary schools in Riyadh. 
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 المقدمة:
وبدايات األلفية الجديدة ظهر في المؤسسات االقتصادية العالمية والمنظمات التربوية  في الزمن الحاضر     

واألكاديمية توجه لتنازل عن المفهوم التقليدي للقيادة الذي يرتكز على الهرمية والوصاية وسلطة 
ام نع القرار باإلضافة إلى االهتمواعتماد أنماط قيادية جديدة تمتزج بروح التعاون والمشاركة بص المنصب،

 بالمرؤوسين .
إن خصائص وصفات الشخص الذي يدير المؤسسة قد يؤثر بالسلب واإليجاب على المرؤوسين حيث      

( أن هناك كثير من العاملون يتركون  Gallup organizationتوضح دراسات أجريت في مؤسسة جالوب ) 
 ( .0229، الجهني وليس للمؤسسة نفسها )وظائفهم بسبب مدير غير ناضج وغير كفء 

ولكي يستطيع القائد أن يكون له دور في عملية التنمية داخل المؤسسة عليه أن يثق في قدرات األخرين       
وآرائهم ويعمل على تثبيت الثقافة التنظيمية وتقدير مبدأ التفكير وإعادة النظر والتحديث والتجديد وعليه أن يكون 

والمشاركة و تقبل اآلراء الناقدة لالرتقاء باألداء وتفسير ما يشمل الجميع بشفافية ووضوح تام وهذا  قدوة للمبادأة 
يتطلب منه ممارسة لمفهوم القيادة الخادمة لتطوير األداء نحو ما يضمن للمؤسسة مصالحها ويحقق أهدافها 

 (.0202، فالنايت بكفاءة عالية ) وتوجه األفراد العاملين الستغالل الفرص المتاحة والتعرف تجاه المشكال
وقد يكون هناك حاجة ماسة في المؤسسات إلى وجود قائد خادم يتسم بالعديد من الخصائص والصفات       

يكون فيها قادر على اإلقناع بوجهة نظره ولديه قدرة على استعمال مبادئ العالقات اإلنسانية وتثبيتها إليجاد 
ادئ اإلنسانية ، فالمتغيرات السريعة والتحديات الكبيرة جعلت المؤسسات تحتاج جو عمل تزدهر فيه القيم والمب

إلى نماذج من القيادات اإلدارية تمتلك اتجاهات فكرية حديثة وعندهم االستطاعة على االرتقاء واإلبداع بأداء 
مط لطموحات هو نالمؤسسة من خالل تشجيع االبتكار والعمل اإلبداعي وهذا النمط من الممكن ان يلبي هذه ا

 ( .0222، غاليالقيادة الخادمة )
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( القيادة الخادمة بأنها: نمط قيادي  يرتكز على تركيز مديري المدارس بجهودهم 0202) الراجحيوعرف     
على تطوير أداء العاملين وتوفير الرعاية المهنية واالهتمام باحتياجاتهم وتلبية متطلبات الوظيفة وتقديم مصلحة 

 لى المصلحة الفردية وذلك من خالل النصح واإلرشاد وذلك لتحقيق أهداف المدرسة بجودة وتميز.المدرسة ع
هو األب الروحي للقيادة الخادمة حيث أوجد مجموعة من الصفات   Greenleafويعتبر العالم جرينليف        

أن هناك مجموعة من  وأشار إلى 2999حتى عام 2972للقائد الخادم في مقاالته وكتبه ودراساته من عام 
الصفات والخصائص للقائد الخادم منها القدرة على القيادة والتأثير واللغة والتواصل والبصيرة واالستماع واإلقناع 

 (. 0229، أبو نفاعوترتيب األولويات والتطور المستقبلي وغيرها )
ومن هنا يبرز دور المدير في المدرسة على استخدام نمط القيادة الخادمة التي تنعكس على المرؤوسين      

والذي يمكن المؤسسات االجتماعية واالقتصادية والسياسية من العمل والبقاء على خالف األنماط القيادية 
مهم باالهتمام بأعداد العنصر البشري  (. فالمدرسة لها دور0222، عجوةاألخرى االستبدادية والدكتاتورية ) 

الذي يشكل أداة رئيسة لتحقيق أهدافها لذلك على القائد الخادم أن يوفر بيئة إيجابية صحية مناسبة وبيئة منظمة 
، حمدموتحقيق الحافز المادي والمعنوي للمرؤوسين للوصول إلى تحقيق أهداف المدرسة بفاعلية وجودة تامة ) 

0229. ) 
    

 الدراسة: مشكلة 

 التعلـــــيمالتعلـــــيم اهتمامـــــًا واســـــعًا، وتمثـــــل هـــــذا االهتمـــــام بســـــعي وزارة  العربيـــــة الســـــعوديةأولـــــت قيـــــادة المملكـــــة      
للتطـــــوير واإلصـــــالح المســـــتمر الـــــذي يتوافـــــق مـــــع متطلبـــــات العصـــــر الحـــــديث، إليجـــــاد بيئـــــة مدرســـــية تعليميــــــة 

منظومــــــة المـــــــدارس والعــــــاملين بهــــــا بشـــــــكل بشــــــكل عـــــــام، وتطــــــوير مثاليــــــة تحقــــــق طموحــــــات واهـــــــداف التعلــــــيم 
ــــــــات ومنحــــــــت  خــــــــاص، ــــــــرارات واألنظمــــــــة واآللي ــــــــك مــــــــن خــــــــالل إصــــــــدار الق ــــــــادةوذل ــــــــدًا مــــــــن  ق المــــــــدارس مزي

فــــــي هـــــذا المجــــــال، إال أنـــــه يالحــــــ   التعلـــــيمالصـــــالحيات؛ وفــــــي ظـــــل الجهــــــود الكبيـــــرة المبذولــــــة مـــــن قبــــــل وزارة 
 قـــــادة المـــــدارسأن  مدرســـــة ألخـــــرى، ممـــــا يؤكـــــد المـــــدارس، وجـــــودة مخرجاتهـــــا مـــــن قـــــادةوجـــــود تفـــــاوت فـــــي أداء 

 ال يزالون بحاجة إلى المزيد من االهتمام والدافعية للعمل وعلى رفع قدراتهم ومهاراتهم. 

ــــة ومنهــــا  ــــدول العربي ــــيم فــــي ال ــــيم فيهــــا  الســــعوديةوقــــد أدركــــت مؤسســــات التعل ــــر مســــيرة التعل مــــؤخرًا أن تعث
ــــــة الــــــنظم اإلداريــــــة ونمــــــط القيــــــادة المعتمــــــدة فــــــي تســــــيير مؤسســــــات  وتراجعهــــــا بشــــــكل ملفــــــت يعــــــزي إلــــــى تخل
ـــــيم وإدارتهـــــا وتوجيههـــــا. حيـــــث يعـــــد نمـــــط القيـــــادة الخادمـــــة مـــــن االســـــس التـــــي تبنـــــى عليهـــــا جـــــودة الحيـــــاة  التعل
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 القيادة الخادمة أنماط القيادة األخرى. الوظيفية والتمتع بالصحة التنظيمية، حيث تفوق 
ـــــــين     ـــــــادة الخادمـــــــة وعالقتهـــــــا االرتباطيـــــــة ب ـــــــائج العديـــــــد مـــــــن الدراســـــــات الســـــــابقة أهميـــــــة القي وتؤكـــــــد نت

ممارســـــتها والعديـــــد مـــــن المتغيـــــرات كالصـــــحة التنظيميـــــة والثقـــــة التنظيميـــــة وااللتـــــزام التنظيمـــــي والرضـــــا الـــــوظيفي 
 الســــــعوديةلباحثــــــة تالحــــــ  أن الدراســــــات التــــــي بحثــــــت فــــــي ذلــــــك فــــــي وغيرهــــــا. وعلــــــى الــــــرغم مــــــن ذلــــــك فــــــ ن ا
ــــــي مســــــتويات  ــــــى ضــــــعة ف ــــــادة الخادمــــــة؛  ممارســــــةأشــــــارت إل ــــــيكدراســــــة القي ــــــي أكــــــدت ان 0229) الجهن ( الت

ــــــت  ــــــادة الخادمــــــة كان ــــــائج دراســــــة منخفضــــــةمســــــتوى ممارســــــة مــــــديري المــــــدارس للقي  التمــــــام. كمــــــا أوضــــــحت نت
فـــــي حـــــين اظهـــــرت نتـــــائج . منخفضـــــة( بـــــأن مســـــتوى ممارســـــة مـــــديري المـــــدارس للقيـــــادة الخادمـــــة كانـــــت 0226)

ـــــــة للقيـــــــادة الخادمـــــــة كانـــــــت 0202دراســـــــة النـــــــايف ) ( ان درجـــــــة ممارســـــــة مـــــــديري المـــــــدارس الثانويـــــــة الحكومي
واجههــــــا وعلــــــى الــــــرغم مــــــن أهميــــــة موضــــــوع القيــــــادة الخادمــــــة، والــــــذي يعتبــــــر مــــــن التحــــــديات التــــــي ت متوســــــطة.

المنظمــــات لرفـــــع مســــتوى أدائهـــــا، وضــــمان نموهـــــا بشـــــكل مســــتمر فـــــي العصــــر الحـــــالي، إال أن هنــــاك نـــــدرة فـــــي 
. ممـــــا أكـــــد فـــــي المـــــدارس القيـــــادة الخادمـــــة مـــــدى ممارســـــةالدراســـــات حســـــب علـــــم الباحثـــــة التـــــي اهتمـــــت بمعرفـــــة 

دينـــــة الريـــــاض لـــــنمط الحكوميـــــة بم االبتدائيـــــة مســـــتوى ممارســـــة مـــــديري المـــــدارسضـــــرورة وأهميـــــة البحـــــث عـــــن 
 .القيادة الخادمة من وجهة نظر المعلمين

 هدف الدراسة وأسئلتها:
مستوى ممارسة مديري المدارس الحكومية بمدينة الرياض لنمط القيادة الخادمة معرفة هدفت الدراسة إلى    

 . وذلك من خالل اإلجابة عن األسئلة التالية:من وجهة نظر المعلمين
لقيادة الخادمة من وجهة نظر ا الحكومية بمدينة الرياض لنمط االبتدائية مديري المدارسما مستوى ممارسة  -2

 المعلمين؟
الحكومية بمدينة الرياض لنمط  االبتدائية ممارسة مديري المدارسهل توجد فروق ذات داللة إحصائية في  -0

 تعزى للجنس والمؤهل العلمي؟القيادة الخادمة من وجهة نظر المعلمين 
 الدراسة:أهمية 

 تكمن أهمية الدراسة فيما يلي:   
 األهمية النظرية: 

 تكتسب الدراسة الحالية أهميتها النظرية من خالل ما يلي:
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لمديرين اتطرح موضوًعا جديًدا في القيادة اإلدارية المعاصرة وخاصًة في المجال التربوي، أال وهو ممارسة  -
 .لقيادة الخادمةلنمط ا

 من المؤتمرات والمنتديات والندوات بأهمية اإلدارة التعليمية والتربوية. استجابة لتوصيات العديد -
 دة الخادمة.القياباإلثراء العلمي والمعرفي حول األسس التاريخية والفلسفية والنظرية ونماذج العمل الخاصة  -
 لرياض لنمطاممارسة المديرين بمدينة الدراسات السابقة التي تبحث في  ندرة وتتمثل أهميتها أيضا في -

 القيادة الخادمة.
 األهمية التطبيقية:

واطن بما يحقق االسهام في تعزيز م الحكوميةلمستوى القيادة الخادمة في المدارس تشخيص الوضع الراهن  -
 القوة وتحسين مواطن الضعة والقصور وتطويرها.

االستفادة من النتائج الخاصة بهذه الدراسة والتي من المؤمل أن تساعد في محاكاة أفضل مستويات المدارس  -
 وبما يحقق متطلبات برنامج التحول الوطني وخطط في مدينة الرياضوتطورها اإلداري بما يناسب المدارس 

 التنمية، واالستفادة من مزاياها.
 . الحكوميةالقيادة الخادمة وتطوير المدارس بت التي تتعلق فتح المجال أمام المزيد من الدراسا -
يادة تطوير أدائهم في مفهوم القل بمهاراتالمعلمين والمديرين في الميدان التربوي من المؤمل أن تزود  -

 الخادمة وتحقيق.
ي ر وتساعد الدراسة ونتائجها طالب الدراسات العليا في اإلدارة التربوية من خالل تزويدهم باطار نظ -

 ودراسات سابقة مفيدة متعلقة بممارسة نمط القيادة الخادمة.
 حدود الدراسة ومحدداتها:

 وتتمثل حدود الدراسة في:       
 قيادة الخادمة.ال الحكومية بمدينة الرياض لنمط االبتدائية مديري المدارسالحد الموضوعي: ممارسة  -
 .مدينة الرياضالحكومية في االبتدائية الحد المكاني: اقتصرت الدراسة على المدارس  -
 . لسعوديةمدينة الرياض باالحكومية في االبتدائيبة الحد البشري: اقتصر تطبيق الدراسة على معلمي المدارس  -
 0200/0200الدراسة خالل الفصل الدراسي االول للعام الدراسي  أداة الحد الزمني: تم تطبيق  -

 التعريفات والمصطلحات اإلجرائية:

 في الدراسة مصطلحات خاصة تم تعريفها على النحو اآلتي: ورد
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(: أنموذج يرتكز بشكل واضح وجلى على خدمة اآلخرين من قبل 0229عرفها الجهني )القيادة الخادمة:  -
ة في بل بروح الخدمة المتجلي القائد ويعدها إحدى شروط القيادة االخالقية، ليس الخدمة بالمعنى الوظيفي

كل سلوك بدءًا من النفس والعائلة والمجموعة واألمة، وصواًل ألصغر المنظمات وأكبرها، فهو يؤمن بأن 
ة أحد أنماط القيادة الحديثة التي تتص تعرف إجرائيًا:المنظمات لم تكن إال لخدمة اإلنسان وليس العكس. و

رتكز ت الحكومية بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعوديةيرو المدارس بالمبادىء اإلنسانية التي يقوم بها مد
على أسس المساواة واالحترام واالستقامة مع العاملين والمجتمع، وتم قياسها من خالل استجابة المعلمين 

 أفراد العينة على أداة الدراسة المعدة ألغراض هذه الدراسة.
 اإلطار النظري والدراسات السابقة

القيادة الخادمة، كما يتضمن استعراضاً لعدد من الدراسات بمراجعة لإلطار النظري المتعلق  الجزءيغطي هذا  
 السابقة العربية واألجنبية ذات الصلة. 

 أواًل: اإلطار النظري 

تتطلب المدرسة الفعالة قيادة محترفة تقود عمليات التغيير والتطوير، ومن أهم سماتها أنها تشارك العاملين       
في اتخاذ القرار وإدارة العمل، وتوزع المسئولية، وتحد من المركزية والبيروقراطية وتشيع التفكير الجمعي، ولديها 

عية ن بشكل مستمر؛ لتحسين أدائهم وتعمل على زيادة دافمعرفة مهنية بالعملية التعليمية، وتتحدث مع المعلمي
إلى  يدعو ما أدى إلى ظهور نمط جديد في القيادة يطلق عليه القيادة الخادمة وهوورضا الطالب والعاملين، 

االهتمام المتزايد بالعاملين بشكل عام والمعلمين بشكل خاص، وتلبية احتياجاتهم بوصفهم العنصر األهم 
 بالمدرسة.

 مفهوم القيادة الخادمة:

يتداخل مفهوم القيادة الخادمة مع غيره من المفاهيم األخرى للقيادة بل ويعزز بعض النماذج األخرى  
في اإلدارة مثل إدارة الجودة الشاملة ومجتمعات التعلم، كما تم مقارنته بالقيادة التحويلية في ان "الفرق األساسي 

ه لخادمة هو تركيز القائد، فتركيز القائد التحويلي يكون موجه نحو المنظمة، ويوجبين القيادة التحويلية والقيادة ا
سلوكه نحو مدى التزام األتباع بتحقيق اهداف المنظمة، بينما تركيز القائد الخدمي ينصب على األتباع، وأن 

كون لها دالالت ورغم أن كلمة الخادمة قد ي .(English, 2011)تحقيق األهداف ا لتنظيمية يعد مخرج تابع 
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سلبية إال أن الواقع العملي يشير إلى أنه يمكن استخدامها لتشير إلى العمل من أجل تقديم شيء ما إلى آخر، 
وهذا المعنى ليس سلبيًا، وإنما ينطوي على تقديم المساعدة وتعزيز المصالح والشعور بالمسؤولية تجاه اآلخرين، 

 (.0222لمنظمة )عجوة، ما يسهم في تحقيق غرض أسمى وهو مصلحة ا 

معًا يمثل تعارض  (Leader)بجوار القائد  (Servant)وهناك من يرى أن وضع مصطلح الخادم 
 ,Bovee)وتضاد، ولكن كلمة الخادم ال تعني الضعة، كما أن مصطلح القائد ال يتضمن النمط السلطوي، 

لى ع، وليس العكس، فالقيادة الخادمة تشدد ع، فالقيادة الخادمة هي القيادة التي يخدم فيها القائد األتبا(2012
 .(Greenleaf, 2012)الخدمة الزائدة لآلخرين، وتشجع النمو الشخصي، والمهني، والوجداني لألتباع 

اعي، أسلوب للقيادة معتمداً على العمل الجمهي  وهناك العديد من التعريفات لمفهوم القيادة الخادمة منها ما يلي:
للمجتمع، وعلى المشاركة في صنع القرار، والسلوك األخالقي القوي ورعاية السلوك، واإلحساس باالنتماء 

القيادة التي تضع مصلحة اآلخرين في مرتبة أعلى من و  .(English, 2011)والحرص على نمو األفراد 
ركيز تالمصلحة الشخصية للقائد، مؤكدًا على أن سلوكيات القائد يجب أن تركز على تنمية األتباع، وعدم ال

رعاية األتباع والدفاع عنهم، وتمكينهم، كما يجب على وهي  .(Hala & Fields, 2007)على تمجيد القائد 
القائد الخادم تلبية احتياجات األتباع ومساعدتهم على أن يصبحوا  أكثر صحة وأكثر حكمة، وأكثر استعدادًا 

الذي يحترم كرامة الفرد ويعلي من شأنه ويومض ذلك النمط من القيادة وهو  .(Yuk, 2012)لقبول مسؤولياتهم 
القادة الخادمين هم أولئك و  (.0227فيه ما أمكن نزعته اإلبداعية الفطرية للقيادة )أبو تينة وخصاونة والطحاينة 

الذين يركزوا على خدمة األتباع، فاألتباع يمثلوا الشغل الشاغل للقادة الخادمين، ثم يأتي بعدها األمور التنظيمية 
(Dennis & Bocarnea, 2015).  وهي أسلوب لقيادة وإدارة اآلخرين، يفتح األبواب لفرص التمكين والموارد
 .(Jackson, 2010)غير المحدودة ألعضاء المنظمة 

باستقراء التعريفات السابقة يتضح أن القيادة الخادمة تقوم على مجموعة من المبادئ االساسية، وهي: 
عمل الجماعي ومشاركة األتباع في صنع القرارات، وضع مصلحة األتباع قبل المصلحة التركيز على األتباع، ال

الشخصية للقائد وقبل مصلحة المنظمة ذاتها، تضجيع النمو الشخصي والمهني والوجداني لألتباع، تمكن 
عاملين دمة الومن ثم يمكن القول أن القيادة الخادمة لمديري المدارس، هي القيادة التي تعتمد على خ. األتباع

وتحقيق مصالحهم وتلبية احتياجاتهم أواًل، وبالتالي تتحقق األهداف المدرسية، مع اهتمامها الكبير بمشاركة 
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العاملين في صنع القرارات المدرسية، والحرص على تنميتهم مهنيًا وشخصيًا ووجدانيًا، مما يسهم في تحقيق 
 المدرسة الفعالة.

 ها:نماذج القيادة الخادمة وأبعاد

ثمة عدة تصنيفات لنماذج القيادة الخادمة التي توضح األبعاد األساسية لها، ومنها نموذج ميالدر 
Millader (1995) ،الذي حدد سبعة أبعاد للقيادة الخادمة وهي: العمل الجماعي، القدوة، التأكيد، األلفة ،

الذي حدد ستة أبعاد للقيادة الخادمة  Laub (1999). ونموذج (020)الراجحي، الفردية، المرونة، التالحم 
التمام، )هي: تقييم األفراد، وتنمية األفراد، وبناء المجتمع، وإظهار االصالة، وتوفير القيادة، ومشاركة القيادة 

؛ حيث وضعوا تسعة أبعاد: الرؤية، والصدق، Russel and Stone (2003)ونموذج رسل وستون  (.0226
، Spears (2002)والنمذجة، والريادة، وتقدير اآلخرين، والتمكين. ونموذج سبيرز  والنزاهة، والثقة، والخدمة،

الي حدد عشرة أبعاد للقيادة الخادمة وهي: االستماع، والتعاطة، والتالحم، والوعي، واإلقناع، والتصور، 
.  (English, 2011)واالستبصار أو التبصر، واإلشراف أو الرعاية، وااللتزام بنمو األفراد، وبناء المجتمع 

الذي حدد سبعة أبعاد للقيادة الخادمة وهي: الحب المضحى أو غير  Patterson (2003)ونموذج باترسون 
، ونموذج دنيس (English, 2011)المشروط، والتواضع، واإليثار، والرؤية، والثقة، والتمكين، والخدمة 

Dennis (2004)ي، والتمكين والتواضع، والرؤية ، الذي اعتمد على أربعة أبعاد هي: الحب  المض
(Pattison, 2010) وأخيرًا نموذج باربتو وويلر .Barbuto and Wheeler (2006)  الذي حدد خمسة

أبعاد للقيادة الخادمة وهي: الدعوة لإليثار، والتالحم العاطفي، والحكمة، و التخطيط المقنع، والرعاية التنظيمية، 
لدى  وتجريبيًا والتي يعتمد عليها البحث، وفيما يلي شرح لهذه األبعاد كما وردت والتي يبدو أنها متميزة مفاهيمياً 

(English, 2011)  وكريبين(Crippen, 2015): 

يتم تعريف الدعوة لإليثار باعتبارها خياراً واعياً لخدمة اآلخرين، : Altruistic Callingالدعوة لإليثار  .أ
اآلخرين من خالل خدمتهم، والتي تعد أمرًا جوهريًا في وتمثل الرغبة في التأثير بشكل إيجابي على 

القيادة الخادمة، فالقائد الخادم يقدم الخدمة ألتباعه ويضحي بمصالحه الذاتية لتنمية أتباعه؛ حيث 
يرغب القائد الخادم في إحداث تطوير إيجابي في األفراد والجماعات والمنظمات والمجتمعات، وقد تم 

ار في القيادة من قبل العديد من العلماء. كما أن إظهار القادة الستعدادهم االعتراف بضرورة اإليث
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لوضع مصالح األتباع قبل مصالحهم يؤدي إلى كسب ثقة كبيرة والتفاني من قبل أتباعهم، مما يؤدي 
 إلى جودة أعلى في العالقات بينهم، وبالتالي يزداد رضا العاملين وتزداد الفعالية التنظيمية.

ويشمل قدرة القائد على تقديم المساندة والدع م العاطفي : Emotional Healingلعاطفي التالحم ا .ب
لألتباع عند حدوث أي أزمة أو صدمات نفسية لهم، وينظر إلى القائد الخادم على أنه متعاطفًا للغاية 

لى عوقادر على إظهار  عواطفه لآلخرين، ويعمل على بناء مناخ تنظيمي يمكن من خالله االتباع 
التعبير عن المخاوف الشخصية والمهنية، وقد اعترف العلماء بأن هناك حاجة إلى قادة قادرين على 
مساعدة أتباعهم الستعادة األمل، والتغلب على األحالم المفقودة، وإصالح العالقات المقطوعة، فالقادة 

عهم، تكوين عالقات قوية مالقادرين على إقامة تالحم عاطفي مع أتباعهم سوف يكونوا أكثر احتمااًل ل
 مما ينعكس على فعالية المنظمة.

تصة الحكمة القدرة على التقاط اإلشارات أي المالحظة المستمرة للبيئة والتعرف  :Wisdomالحكمة  .ج
على العواقب المحتملة واآلثار المترتبة على مالحظاتهم، فالقائد الخادم مالح  ولديه تفكير استنباقي 

كنه من ترجمة معارفه إلى عمل مستقبلي. وقد اعترف العلماء بالحاجة لقدة لديهم غبر عدة سياقات، تم
شعور قوي بالوعي  إلى جانب القدرة على تطبيق المعرفة المكتسبة من خالل المالحظة، فالقادة الذين 

ير و يدركون تمامًا ولجيهم بصرة، سوف يكتسبوا احترام أتباعهم وثقتهم، والذي يمثل أمرًا ضروريًا لتط
 العالقات الديناميكية القوية.

يصة التخطيط المقنع القدرة على استخدام النماذج  :Persuasive mappingالتخطيط المقنع  .د
العقلية وصوت المنطق لتشجيع  التفكير لدى اآلخرين، فالقائد الخادم الذي لديه قدرة عالية على رسم 

 ور االحتماالت من خالل تقاسم أفكاره، كماالخطط المقنعة يكون بارع في التعبير عن القضايا وتص
أنه يملك المعرفة الالزمة لمساعدة ودعم أتباعه بشكل فعال، وتوصل الباحثون إلى أن النماذج القائمة 
على اإلقناع تكون أكثر إنتاجية من النماذج القائمة على السلطة، فالقادة القادرون على المحافظة على 

من إضفاء الشرعية والسلطة يكونوا أكثر قدرة على تكوين عالقات أقوى  استخدام التخطيط المقنع بدالً 
 مع أتباعهم.

تصة الرعاية التنظيمية إلى أي مدى يعد : Organizational Stewardshipالرعاية التنظيمية  .ه
القادة منظمتهم لتقديم مساهمة إيجابية للجماعة والمجتمع؛ حيث يوجد لدى القائد الخادم شعورَا قويًا 

ويعمل على تحفيز المنظمات على تنفيذ األعمال المع نوية واألخالقية التي  بالمسؤولية االجتماعية
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تعود بالقائدة على جميع اصحاب المصلحة، ويتم تحقيق ذلك من خالل برامج تنمية المجتمع، وأنشطة 
ما ينادي فكر . كالتوعية، وتسهيل سياسات المنظمة التي تعود بالنفع على المجتمع، والبيئة المحيطة

القائد الخادم بأن منظمته تحقق قيمة للمجتمع، فهذا القائد قادر على دمج المنظمة مع الغرض األكبر 
وهو المواطنة المجتمعية، مما يكسبه ثقة واحترام تعزز العالقات الديناميكية القوية بين المنظمة 

 والمجتمع.
 ثانيًا: الدراسات السابقة:

إلى عدة دراسات ميدانية ونظرية لتحقيق هدف الدراسة الحالية، ولوح  تنوع الدراسات التي تناولت تم الرجوع 
 :تم استعراضها متسلساًل من األقدم إلى األحدث وكما يلي فقدوبالرجوع إلى الدراسات القيادة الخادمة. 

البحث عن أثر مهارة مدير المدرسة المتوسطة كمستمع ( إلى Zamperlin, 2013) زامبرلينسعت دراسة        
على ثقافة المدرسة ضمن نموذج القيادة الخادمة. وتم إجراء الدراسة على ثالث مدارس متوسطة عالية األداء ذات 
تركيبة سكانية مماثلة في ثالث مناطق تعليمية مختلفة في نيويورك بالواليات المتحدة األمريكية الستكشاف أنماط 

فية تأثير خاصية االستماع على ثقافة المدرسة. كما درست طبيعة االتصاالت في المدارس لفهم كيفية التواصل كي
بين المدير والمعلمين والعاملين فيها، وتم االعتماد على المقابالت الشخصية مع مدير المدرسة، وأربعة معلمين من 

شارت النتائج إلى أن االستماع كان ذا قيمة عالية، ولديه كل مدرسة، معتمدة على أسلوب الدراسة اإلثنوغرافية. وأ
معنى عميق لشخصية األفراد، وأعطى المعلمين والعاملين اإلحساس بقيمتهم وأهميتهم. ورأى معظم األشخاص الذين 

 تمت مقابلتهم أن مديري المدارس كانوا متعاطفين معهم أثناء تواصلهم معهم. 

( معرفة درجة ممارسة مديري المدارس القيادة الخادمة وعالقتها Vondey, 2014) فونديوهدفت دراسة       
( معلماً ومعلمة 224بسلوك المواطنة. اتبعت الدراسة المنهج الوصفي المسحي االرتباطي. تكونت عينة الدراسة من )
ونة من ة الخادمة مكمن معلمي المدارس المتوسطة بالواليات المتحدة األمريكية. واستخدمت الدراسة استبانة للقياد

من ( فقرة. وأظهرت النتائج ان درجة ممارسة القيادة الخادمة 02( فقرةن ومقياس لسلوك المواطنة مكونًا من )42)
قبل مديري المدارس من وجهة نظر المعلمين كانت عالية، كما كان مستوى سلوك المواطنة عاليًا كذلك. وأظهرت 

 درجة ممارسة مديري المدارس القيادة الخادمة وسلوك المواطنة.صائيًا بين النتائج وجود عالقة ارتباطية دالة إح

 
( معرفة درجة ممارسة القيادة الخادمة وعالقتها بسلوك المواطنة Nobari, 2014) نوباري في حين هدفت دراسة     
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( موظفًا ممن 002)التنظيمية. اتبعت الدراسة المنهج الوصفي المسحي االرتباطي. وتكونت عينة الدراسة من 
( فقرة 09يعملون في جامعة آزاد اإلسالمية في إيران. ولغايات تحقيق أهداف الدراسة تم إعداد استبانة مكونة من )

( فقرة. وأظهرت النتائج أن درجة 04لقياس مستوى ممارسة القيادة الخادمة، ومقياس للمواطنة التنظيمية مكونًا من )
ى المواطنة التنظيمية في جامعة آزاد االسالمية متوسطة. وأن هناك عالقة ارتباطية ممارسة القيادة الخادمة ومستو 

 موجبة دالة إحصائيا بين درجة ممارسة القيادة الخادمة وسلوك المواطنة التنظيمية.
مي ي( معرفة درجة ممارسة الجامعات للقيادة الخادمة وعالقتها بتحقيق االلتزام التنظ0222) غاليوهدفت دراسة      

( فرد من العاملين 422في غزة. اتبعت الدراسة المنهج الوصفي المسحي االرتباطي. تكونت عينة الدراسة من )
بجامعات األزهر، واالقصى، الجامعة االسالمية وجامعة فلسطين ممن يعملون بغزة في فلسطين. واستخدمت الدراسة 

( فقرة. اما الثانية فعبارة 44للقيادة الخادمة وتكونت من ) اداتين: االولى عبارة عن استبانة لقياس ممارسة الجامعات
( فقرة. وأظهرت النتائج أن درجة ممارسة الجامعات 02عن استبانة لقياس مستوى االلتزام التنظيمي وتكونت من )

ائيًا بين صللقيادة الخادمة ومستوى االلتزام التنظيمي كان عاليًا. كما أظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطية دالة إح
درجة ممارسة الجامعات للقيادة الخادمة وااللتزام التنظيمي. ولم تظهر النتائج فروقًا دالة إحصائيًا في تقديرات 
العاملين في الجامعات عينة الدراسة لدرجة ممارسة الجامعات للقيادة الخادمة تعزى لمتغيرات الجنس والخبرة 

 والجامعة.
( معرفة واقع ممارسة القيادة الخادمة لدى مديري المدارس وعالقتها بدافعية Babb, 2016) بابوهدفت دراسة     

اإلنجاز لطالب المدارس المتوسطة. اتبعت الدراسة المنهج الوصفي المسحي االرتباطي. وتكونت عينة الدراسة من 
( طالبًا وطالبة. 022و)( معلمًا ومعلمة ممن يعملون في المدارس المتوسطة في والية بنسلفانيا األمريكية، 099)

( 02( فقرة لقياس واقع القيادة الخادمة. ومقياس للدافعية لإلنجاز مكونًا من )40وتم إستخدام استبانة مكونة من )
يثار في مجاالت التمكين واال فقرة. وأظهرت النتائج أن واقع ممارسة القيادة الخادمة لدى مديري المدارس كان عالياً 

النتائج وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائياً بين ممارسة القيادة الخادمة لدى مديري المدارس . كما أظهرت والتواضع
 ودافعية اإلنجاز لطالب المدارس المتوسطة.

( فهدفت الى معرفة درجة ممارسة مديري المدارس للقيادة الخادمة وعالقتها 0226) صالح الدينأما دراسة      
ت الدراسة المنهج الوصفي االرتباطي. واستخدمت الدراسة أداتين هما: استبانة مكونة بالرضا الوظيفي للمعلمين. اتبع

( فقرة. وجرى توزيعهما 02( فقرة لقياس درجة ممارسة القيادة الخادمة. ومقياس للرضا الوظيفي مكونا من )09من )
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الحكومية بمصر. واظهرت  الثانوية ( معلما ومعلمة ممن يعملون في المدارس420على عينة عشوائية مكونة من )
في مجاالت  النتائج ان درجة ممارسة مديري المدارس للقيادة الخادمة من وجهة نظر المعلمين كانت متوسطة

الرضا  . كما جاءت تقديراتهم لمستوى التواضع والمحبة والتمكين في حين كانت التقديرات مرتفعة لمجال االيثار
ود عالقة ارتباطية دالة إحصائيًا بين درجة ممارسة مديري المدارس الوظيفي منخفضة. كما أظهرت النتائج وج

للقيادة الخادمة والرضا الوظيفي. ولم تظهر النتائج فروقًا دالة إحصائيًا في تقديرات المعلمين في مصر لدرجة 
 ممارسة مديري المدارس للقيادة الخادمة تعزى لمتغيرات الجنس والخبرة والمؤهل العلمي.

( معرفة واقع القيادة الخادمة لدى مديري المدارس الثانوية بالمدينة المنورة. اتبعت 0226) التمامدراسة  وهدفت     
( مدرسة ثانوية 20( معلمًا موزعين على )202الدراسة المنهج الوصفي المسحي، وتكونت عينة الدراسة من )
ن ع القيادة الخادمة لدى مديري المدارس وتكونت محكومية بالمدينة المنورة بالسعودية. وتم إعداد استبانة لقياس واق

ثار والمحبة في مجاالت االي منخفضاً ( فقرة. وأظهرت النتائج أن تقديرات أفراد العينة لواقع القيادة الخادمة كان 09)
لخادمة لدى ا . ولم تظهر النتائج فروقًا دالة إحصائيًا في تقديرات المعلمين في المدينة المنورة لواقع القيادةوالتمكين

 مديري المدارس الثانوية تعزى لمتغيري الخبرة والمؤهل العلمي.
( معرفة درجة ممارسة مديري المدارس للقيادة الخادمة. اتبعت Stephen, 2017) ستيفنوهدفت دراسة     

رة لقياس ( فق09الدراسة المنهج الوصفي المسحي، ولغايات تحقيق أهداف الدراسة تم إعداد استبانة مكونة من )
درجة ممارسة القيادة الخادمة وجرى توزيعها على عينة عشوائية من معلمي المدارس الثانوية بالواليات المتحدة 

( معلمًا ومعلمة. وأظهرت النتائج ان درجة ممارسة مديري المدارس للقيادة الخادمة 479األمريكية بلغ عدد أفرادها )
ج أية فروق دالة كما لم تظهر النتائ. التنظيمية والتمكين وااليثار والمحبةفي مجاالت القيم الشخصية والقيم  مرتفعة

 إحصائياً في تقديرات معلمي المدارس الثانوية لدرجة ممارسة القيادة الخادمة تعزى لمتغيري النوع االجتماعي والعمر.
لدى مديري المدارس الثانوية  ( دراسة هدفت إلى معرفة درجة ممارسة القيادة الخادمة0229) أبو الغنموأجرت      

الحكومية في محافظة مأدبا وعالقتها بالمناخ التنظيمي السائد في مدارسهم من وجهة نظر المعلمين ومساعدي 
( معلمًا 004المديرين. اتبعت الدراسة المنهج الوصفي االرتباطي، وتكونت العينة من فئتين؛ المعلمين وبلغت )

( فردًا. واستخدمت الدراسة استبانتين األولى لقياس درجة ممارسة 02ت عينتهم )ومعلمة، ومساعدي المديرين وبلغ
( فقرة لقياس المناخ 09( فقرة، أما األداة الثانية فتمثلت باستبانة مكونة من )06القيادة الخادمة وبلغ عدد فقراتها )

رسة القيادة الخادمة لدى مديري التنظيمي السائد في المدارس الثانوية الحكومية. وأظهرت النتائج أن درجة مما
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مناخ . كما جاءت تقديراتهم للفي مجاالت التمكين وااليثار والتواضع المدارس الثانوية الحكومية كانت متوسطة
التنظيمي السائد في مدارسهم بدرجة متوسطة أيضًا. كما أظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيًا بين 

الخادمة لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظة مأدبا والمناخ التنظيمي. ولم تظهر درجة ممارسة القيادة 
النتائج فروقًا دالة إحصائيًا في تقديرات المعلمين لدرجة ممارسة القيادة الخادمة لدى مديري المدارس الثانوية تعزى 

 لمتغيرات الجنس والمؤهل العلمي والخبرة.
( معرفة درجة توافر القيادة الخادمة لدى مديري المدارس البطريركية الالتينية 0229) أبو نفاعوهدفت دراسة         

في األردن وعالقتها بالدعم التنظيمي المدرك لدى المعلمين. اتبعت الدراسة المنهج الوصفي المسحي االرتباطي. 
( فقرة عليهم جميعًا. وتوصلت 02ة من )( معلمًا ومعلمة، وجرى توزيع استبانة مكون099تكونت عينة الدراسة من )

الدراسة إلى أن درجة توافر القيادة الخادمة لدى مديري المدارس البطريركية الالتينية ودرجة توافر الدعم التنظيمي 
ما أظهرت . كفي مجاالت القيم الشخصية والتمكين والمحبة والتواضع المدرك لدى المعلمين في األردن مرتفعة

القة ارتباطية دالة إحصائيًا بين درجة توافر القيادة الخادمة لدى مديري المدارس البطريركية الالتينية النتائج وجود ع
والدعم التنظيمي المدرك لدى المعلمين. ولم تظهر النتائج أيضًا فروقًا دالة إحصائيًا في تقديرات المعلمين لدرجة 

 الالتينية تعزى لمتغيري الجنس والخبرة.توافر القيادة الخادمة لدى مديري المدارس البطريركية 

( بهدف معرفة مستوى ممارسة قائدات المدارس الثانوية في مدينة الرياض للقيادة 0229) الجهنيوجاءت دراسة    
( معلمة من 046الخادمة وسبل تحسينها. اتبعت الدراسة المنهج الوصفي المسحي، وتكونت عينة الدراسة من )

ية بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية. ولغايات تحقيق أهداف الدراسة تم إعداد استبانة معلمات المدارس الثانو 
( فقرة. وأظهرت النتائج أن تقديرات المعلمات لمستوى ممارسة قائدات المدارس الثانوية في مدينة 02مكونة من )

الة إحصائيًا ولم تظهر النتائج أيضاً فروقاً د .في مجاالت التمكين والتواضع والمحبة منخفضةالرياض للقيادة الخادمة 
في تقديرات المعلمات لمستوى ممارسة قائدات المدارس الثانوية في مدينة الرياض للقيادة الخادمة تعزى للمؤهل 
العلمي والخبرة. واقترحت المعلمات عددًا من المقترحات كسبل لتحسين ممارسة القيادة الخادمة ومنها: اعتماد 

 التعليمية ألساليب قياس تساعد في تحديد مستوى المسؤولية التنظيمية لدى قائدات المدارس الثانوية.  اإلدارات

( فهدفت إلى معرفة درجة ممارسة قائدات المدارس الثانوية الحكومية بمدينة 0229) الحميديأما دراسة        
من  مواطنة التنظيمية لدى معلمات المرحلة الثانويةالطائة بالمملكة العربية السعودية للقيادة الخادمة وعالقتها بال

( معلمة من 247وجهة نظر المعلمات. اتبعت الدراسة المنهج الوصفي المسحي االرتباطي، وتكونت العينة من )
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معلمات المدارس الثانوية بمدينة الطائة. ولغايات الدراسة تم إعداد استبانتين؛ األولى لقياس درجة ممارسة القائدات 
( فقرة. 02( فقرة. أما االداة الثانية فتمثلت بمقياس المواطنة التنظيمية وتكون من )06قيادة الخادمة، وتكونت من )لل

وأظهرت النتائج أن درجة ممارسة قائدات المدارس الثانوية الحكومية للقيادة الخادمة ومستوى المواطنة التنظيمية من 
لنتائج فروقًا دالة إحصائيًا في تقديرات المعلمات لدرجة ممارسة وجهة نظر المعلمات كانت عالية. ولم تظهر ا

 قائدات المدارس الثانوية الحكومية للقيادة الخادمة تعزى لمتغيري المؤهل العلمي والخبرة.
( بهدف معرفة واقع القيادة الخادمة في مدارس المرحلة الثانوية بدولة الكويت. 0229) محمدوجاءت دراسة     

( معلما ومعلمة ممن يعملون في المدارس 099دراسة المنهج الوصفي المسحي. وتكونت العينة من )استخدمت ال
( فقرة. واظهرت النتائج ان تقديرات المعلمين لواقع 06الثانوية بدولة الكويت. واستخدمت الدراسة استبانة مكونة من )
لمين ر النتائج فروقًا دالة إحصائيًا في تقديرات المعالقيادة الخادمة في مدارس المرحلة الثانوية كان عاليًا. ولم تظه

 عينة الدراسة لواقع القيادة الخادمة في مدارس المرحلة الثانوية تعزى لمتغيري المؤهل العلمي والخبرة.

( بهدف تعرف واقع ممارسة مديري المدارس الثانوية الحكومية بالسعودية للقيادة 0202) النايفوجاءت دراسة     
( معلمًا ومعلمة من معلمي المدارس 024ة. اتبعت الدراسة المنهج الوصفي المسحي، وتكونت العينة من )الخادم

( فقرة. وأظهرت النتائج أن تقديرات 44ستبانة من )اال تكونتالثانوية بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية. 
ي مجاالت ف بالسعودية للقيادة الخادمة كانت متوسطة أفراد العينة لواقع ممارسة مديري المدارس الثانوية الحكومية

. ولم تظهر النتائج فروقًا ذات داللة إحصائية في تقديرات أفراد العينة لواقع ممارسة مديري المحبة وااليثار والتمكين
 المدارس للقيادة الخادمة تعزى لمتغيرات الجنس والمؤهل العلمي والخبرة.

( معرفة درجة ممارسة قائدات المدارس الثانوية للقيادة الخادمة من وجهة نظر 0202) الراجحيوهدفت دراسة     
( معلمة من معلمات المدارس الثانوية 492المعلمات. اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي المسحي، تكونت العينة من )

أن تقديرات المعلمات لدرجة  ( فقرة. وأظهرت النتائج00ستبانة من )اال تكونتفي مدينة مكة المكرمة بالسعودية، 
هرت النتائج . كما أظفي مجاالت التمكين والتواضع وااليثار ممارسة قائدات المدارس الثانوية للقيادة الخادمة مرتفعة

عدم وجود أية فروق دالة إحصائيًا في تقديرات معلمات المدارس الثانوية بمكة المكرمة لدرجة ممارسة قائدات 
 يادة الخادمة تعزى لمتغيرات المؤهل العلمي والخبرة وعدد الدورات.المدارس الثانوية للق

 التعقيب على الدراسات السابقة وموقع الدراسة الحالية منها:

يتبين للباحثة من خالل اســــتعراض الدراســــات الســــابقة، ومن خالل اســــتقراء بعض المناهج المســــتخدمة في  
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ما يتعلق بالمنهج المســــــــــــــتخدم فتتفق هذه الدراســــــــــــــة مع معظم هذه الدراســــــــــــــات وبعض أهدافها ونتائجها ما يلي: في
دراســـــــة ســـــــتيفن ، و (0226التمام )الدراســـــــات الســـــــابقة في اســـــــتخدام المنهج الوصـــــــفي المســـــــحي كما في دراســـــــة 

(Stephen, 2017) دراســــــة ، و (0202دراســــــة النايف )، و (0229دراســــــة محمد )، و (0229دراســــــة الجهني )، و
وندي ف اتبعت باقي الدراســــــــات الســــــــابقة المنهج الوصــــــــفي االرتباطي كما في دراســــــــة. في حين (0202الراجحي )

(Vondey, 2014) ويالح   .(0229دراســـة أبو نفاع )، و (0229أبو الغنم )، ودراســــة (0222دراســـة غالي )، و
لقيادة اوعالقتها ببعض المتغيرات؛ فبعضـــــها تناول  القيادة الخادمةمن اســـــتعراض الدراســـــات الســـــابقة كذلك تناولها 

 ,Nobariدراســــــــــــة نوباري )، و (Vondey, 2014فوندي )كما في دراســــــــــــة  بســـــــــــلوك المواطنةوعالقتها  الخادمة
 وتنــاولــت .لقيــادة الخـادمــة وعالقتهــا بتحقيق االلتزام التنظيميا( 0222دراســــــــــــــة غــالي )، في حين تنــاولــت (2014

( القيـادة الخـادمـة لـدى مـديري المـدارس وعالقتهـا بـدافعية اإلنجاز لطالب المدارس Babb, 2016دراســــــــــــــة بـاب )
 لقيادة الخادمة وعالقتها بالرضا الوظيفي للمعلمين. ا( 0226دراسة صالح الدين )بينما تناولت المتوسطة. 

 ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة

تتشابه هذه الدراسة مع معظم الدراسات التي درست القيادة الخادمة، إال أن هذه الدراسة تتميز عن الدراسات      
مستوى ممارسة مديري المدارس االبتدائية الحكومية بمدينة الرياض لنمط القيادة الخادمة من وجهة السابقة بدراسة 

تعراض حيث يالح  من اس الستبانة في جمع البيانات.، وتم استخدام انظر المعلمين في ضوء عدد من المتغيرات
تعددت جوانب و الدراسات السابقة عدم تناولها المرحلة االبتدائية؛ حيث ركزت على المرحلتين المتوسطة والثانوية. 

اإلفادة من الدراسات السابقة في الدراسة الحالية من حيث التنوع في الدراسات السابقة مما أتاح للباحثة جوانب 
كثيرة لإلفادة منها في الدراسة الحالية ومن أهمها: تحديد مشكلة الدراسة وصياغة أسئلتها وأهدافها وبيان أهميتها، 

 وضع اإلطار العام لألساس النظري للدراسة الحالية وإثرائه.

 منهجية الدراسة 

 وتحقيق أهدافها . لكونه مالئًما لطبيعة الدراسة ، المسحياختارت الباحثة المنهج الوصفي 

 مجتمع الدراسة وعينتها :

للعام  ،بمدينة الرياضالحكومية  االبتدائية في المدارس تكون مجتمع الدراسة من جميع المعلمين والمعلمات
( 969موزعين على ) معلًما ومعلمة، (02402) ( حيث بلغ مجتمع الدراسة الكلي 0202/0200الدراسي )
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 ةاإلحصائي البطاقة تم رصدها من خالل ( معلمة9229( معلمًا و)20400)مدرسة للبنين والبنات بواقع 
وقد تم اختيار العينة الممثلة بطريقة  ،(2442للعام ) الرياض بمنطقةلتعليم ل لالدارة العامة للمدارس التابعة

لعينة حسب ( توزيع أفراد ا2( معلماً ومعلمًة ، ويوضح الجدول )020طبقية عشوائية من المجتمع الكلي بلغت )
 الدراسة  ي متغير 

 وفقًا لمتغيرات الدراسة أفراد عينة الدراسةتوزيع  (1جدول )

 % العدد المستوى  المتغير

 الجنس
 %60 292 ذكر
 %07 220 أنثى
 %222 020 المجموع

المؤهل 
 العلمي

 %40 202 بكالوريوس 
 دراسات عليا

 ماجستير

270 27% 
 %222 020 المجموع

 : أداة الدراسة

علق بالبيانات ويتاعتمدت الباحثة على أداة لجمع البيانات تمثلت باالستبانة التي تكونت من جزئيين، األول: 
ناد حيث تم تطويرها باالستالجزء الثاني: فاشتمل على مجاالت أداة الدراسة،  ، أما الشخصية لعينة الدراسة

، (0226)  التمام( ودراسة  0229) الجهنيواإلفادة من بعض الدراسات السابقة ذات االرتباط كدراسة 
، تووفقا لذلك فقد توصلت الباحثة إلى تحديد بعض المجاالت وصياغة بعض الفقرا (.0202والراجحي )

المجال الثاني: اإليثار، وشمل . و ( فقرات6التمكين، وشمل ): المجال األول وتمثلت مجاالت الدراسة باآلتي:
 ( فقرات.7المجال الرابع: التواضع، وشمل على )و  ( فقرات.7المحبة ، وشمل )المجال الثالث: . أما ( فقرات9)

 الدراسة   أداةصدق 

للتأكد من صدق االستبانة تم عرضها على عدد من أصحاب الخبرة واالختصاص في مجال  اإلدارة        
، للحكم على دقة كل عبارة ومدى انتماء الفقرات السعوديةالتربوية من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات 

للمحور الذي تقيسه ، ومدى وضوح الفقرات، ودرجة األهمية ، وسالمة التعبير والتراكيب اللغوية ، وقد أخذت 
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الباحثة بمقترحاتهم وتعديالتهم الالزمة حول فقرات مجاالت الدراسة كتعديل بعض الفقرات وحذف بعضها من 
تعديل  صياغة بعض الفقرات حيث جرى (  00قبل التحكيم ) االستبانةكان عدد الفقرات في االستبانة . حيث 

 ( فقرة .09 )واصبحت األداة بصورتها النهائية مكونة منوأجريت بعض التعديالت اللغوية والطباعية عليها ، 

 إجراءات تصحيح أداة الدراسة:
جة الصحة التنظيمية وعالقتها بمستوى ممارسة  القيادة الخادمة  لدى المديرين در ارتكزت الباحثة في تحديد 

( 0( درجات، محايد ) 4( درجات، أوافق ) 2على مقياس ليكرت ذو التدرج الخماسي كما يلي : أوافق بشدة )
ات : سابية للفقر ( درجة واحدة . وتم اعتماد التدرج التالي للحكم على المتوسطات الح2درجتان، ال أوافق أبًدا )

 : مرتفعة( بناء على المعادلة التالية : 2 – 0269: متوسطة (، ) 0267-0204: منخفضة(، ) 2-0200)
 2200= 2-2أصغر درجة = –حيث تم حساب طول الفئة من خالل : أكبر درجة 

                                                    0                  0 
 الدراسة  أداةثبات 

 .(0الدراسة ، كما يبين الجدول ) ألداة تم استخدام ألفا كرونباخ إليجاد معامل االتساق الداخلي 

 

 

 الدراسة ألداةقيم معامالت ثبات االتساق الداخلي )كرونباخ الفا(  (2جدول )

 عدد الفقرات المجال الرقم
 معامل الثبات

 كرونباخ الفا

 التمكين 1
6 

78.0 

 78.0 . اإليثار 2

 78.0 0 المحبة 3

 78.0 0 التواضع 4

 78.00 .8 القيادة الخادمة ككل
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( ، وقد أكدت جميع القيم على  22904)  بلغ ( أن معامل الثبات الستبانة القيادة الخادمة0يبين الجدول )
 ثبات مناسب، وعلى قدرتها على تحقيق أغراض الدراسة .  بمعاملالدراسة تتمتع بصورة عامة  أداة أن 

 متغيرات الدراسة 

 تتضمن الدراسة المتغيرات التالية :

 :  المستقلةالمتغيرات 

 الجنس: وله فئتان ) ذكر ، أنثى ( . -
 ( . دراسات عليا: ) بكالوريوس،  فئتانالمؤهل العلمي : وله  -

 إجراءات الدراسة 
ولتحقيق أهداف الدراسة، والوصول إلى النتائج المطلوبة ، تم إتباع اإلجراءات األتية : الحصول على 

راسة تطبيق أداة الد، و إعداد أداة الدراسةو  .خطاب رسمي لتسهيل مهمة الباحثة في تطبيق أداة الدراسة
،  SPSSإلحصائي ) معالجة البيانات إحصائًيا باستخدام برنامج التحليل ا، و على أفراد العينة

 ، ومناقشتها وكتابة التوصيات .اوتفسيره
 المعالجة اإلحصائية 

( في عملية تحليل بيانات الدراسة ، والوصول إلى نتائج  SPSSتم االعتماد على برنامج الرزم اإلحصائية ) 
المتوسطات  اماستخدالدراسة ، وتحقيق أهدافها ، واإلجابة عن أسئلتها ، واستخدمت الوسائل اإلحصائية التالية: 

 اختبار )ت( لالجابة عن السؤال الثاني.و  .الحسابية، واالنحرافات المعيارية، لإلجابة عن السؤال األول

 ومناقشتها: نتائج الدراسة
ة بالترتيب وذلك من خالل اإلجابومناقشتها عرضًا للنتائج التي توصلت إليها الدراسة  الجزء يتناول هذا  

 على أسئلتها.

ما مستوى ممارسة مديري المدارس االبتدائية الحكومية بمدينة : األول ومناقشتهالنتائج المتعلقة بالسؤال 
 ؟الخادمة من وجهة نظر المعلمينالرياض لنمط القيادة 
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ديري ممارسة ملإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى       
فرده لكل مجال بمالمدارس االبتدائية الحكومية بمدينة الرياض لنمط القيادة الخادمة من وجهة نظر المعلمين 

 ول التالية.ين في الجداوللمجاالت ككل. وذلك كما هو مب

ممارسة مديري المدارس المتوسطات الحسابية مرتبة تنازلًيا واالنحرافات المعيارية لمستوى  (3جدول )
 االبتدائية الحكومية بمدينة الرياض لنمط القيادة الخادمة من وجهة نظر المعلمين

 المجال رقم 
ترتيب 

 المجال

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الموافقة

 مرتفعة 0.11 3.32 1 التواضع 4

 مرتفعة 0.32 3.30 2 المحبة 3

 مرتفعة 0.17 3.10 3 التمكين 1

 مرتفعة 0.31 3.97 4 اإليثار 2

 الكلي 

 
 مرتفعة 0.13 3.19

ممارسة مديري المدارس االبتدائية الحكومية بمدينة الرياض لنمط ( أن مستوى 0يتضح من الجدول )     
( 0276بشكل عام مرتفعة، حيث بلغ المتوسط الحسابي الستجاباتهم )القيادة الخادمة من وجهة نظر المعلمين 

( وبانحراف 0290على أعلى متوسط حسابي حيث بلغ ) التواضع(، حيث حاز مجال 2270وبانحراف معياري )
( وبانحراف معياري 0292بمتوسط حسابي ) المحبة( وبدرجة موافقة مرتفعة، كما حل ثانياً مجال 2272معياري )

( وبانحراف معياري 0272بمتوسط حسابي ) التمكين( ودرجة موافقة مرتفعة، أما ثالًثا جاء مجال 2290)
( 2292بانحراف معياري )(، و 0269بمتوسط حسابي ) االيثار( ودرجة موافقة مرتفعة، ورابًعا جاء مجال 2279)

 :استعراض لكل مجال على حدة فيما يتعلقو ودرجة موافقة مرتفعة. 

  :التمكينالمجال األول: 

 مرتبة تنازلًيا واالنحرافات المعيارية ودرجة الموافقة لفقرات مجال التمكين المتوسطات الحسابية (4جدول )
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ن لمجال التمكي مدينة الرياضالحكومية في  االبتدائيةالمدارس  تقديرات معلمي( أن  4 يتضح من الجدول )
( وبانحراف معياري 0272بشكل عام مرتفعة ، حيث بلغ  المتوسط الحسابي لفقرات مجال التمكين ككل بلغ )

حيث  (.0294-0227)(، وبدرجة موافقة مرتفعة، كما تراوحت المتوسطات الحسابية لفقرات المعيار بين 2279)
وسط حسابي بمت، في المرتبة األولى يشجع المدير المعلمين على تطوير مهاراتهم وتنميتها"(: "0جاءت الفقرة )

يشجع المدير المعلمين (: "4(، ودرجة موافقة مرتفعة، كما جاءت الفقرة )2290( وبانحراف معياري )0294بلغ )
( وبانحراف معياري 0277المرتبة الثانية بمتوسط حسابي بلغ )، في على القيام في بعض األدوار القيادية"

 ،يتناول المدير أراء المعلمين في اتخاذ القرارات"(: "2(، ودرجة موافقة مرتفعة، في حين جاءت الفقرة: )2290)
في  ( ودرجة موافقة متوسطة،2294( وبانحراف معياري )0227في المرتبة قبل األخيرة بمتوسط حسابي بلغ )

 ، في المرتبة األخيرةيعطي المدير المعلمين حرية التصرف في المواقة الصعبة"(: "0جاءت الفقرة: ) حين
وقد يعزى السبب في ذلك ( ودرجة موافقة متوسطة. 2294( وبانحراف معياري )0227بمتوسط حسابي بلغ )

رياض في أهمية تمكين من وجهة نظر المعلمين إلى قناعة مديري المدارس االبتدائية الحكومية بمدينة ال
المعلمين وادراكهم أن خدمة اآلخرين تعد جوهر القيادة المدرسية وتعتبرها مسؤولية إنسانية. كما يمكن ان يعزى 
السبب في ذلك إلى رغبة مديري المدارس في تطوير قدرات المعلمين وتنميتهم مهنيًا من خالل اتاحة الفرصة 

دارية، وعدم احتكار السلطة، بل العمل على تفويض الصالحيات؛ لهم لممارسة بعض المهمات واالعمال اال

بة
رت

ال
 

رقم 

 الفقرة
 الفقرة

المتوسط 

 الحسابي

 االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الموافقة

1 2 
 مرتفعة 0.72 3.34 يشجع المدير المعلمين على تطوير مهاراتهم وتنميتها .

 مرتفعة 0.33 3.11 يشجع المدير المعلمين على القيام في بعض األدوار القيادية 4 2

 مرتفعة 0.72 3.14 يمنح المدير المعلمين صالحيات اتخاذ القرارات التي تختص بعملهم . 5 3

 مرتفعة 0.39 3.13 يدعم المدير المعلمين من اجل تحقيق أهدافهم. 9 4

 متوسطة 0.77 3.93 يتناول المدير أراء المعلمين في اتخاذ القرارات. 1 5

 متوسطة 0.74 3.51 يعطي المدير المعلمين حرية التصرف في المواقف الصعبة. 3 9

 مرتفعة 0.79 3.70 الكلي
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وقد يكون هذا االمر نابع من وعي مديري المدارس باهمية العنصر البشري وضرورة اشراكه في االعمال 
 االدارية.

أظهرت أن واقع ممارسة القيادة الخادمة  التي( Babb, 2016دراسة باب )واتفقت نتائج هذه الدراسة مع نتائج    
توصلت إلى أن  التي( 0229دراسة أبو نفاع ) واتفقت مع نتائج .في مجال التمكين لدى مديري المدارس كان عالياً 

تفقت كذلك مع وا في مجال والتمكين. درجة توافر القيادة الخادمة لدى مديري المدارس البطريركية الالتينية مرتفعة
 أظهرت ان درجة ممارسة مديري المدارس للقيادة الخادمة مرتفعةالتي ( Stephen, 2017ة ستيفن )دراس نتائج

اظهرت ان درجة التي ( 0226دراسة صالح الدين )واختلفت نتائج هذه الدراسة مع نتائج  .في مجال التمكين
جال التمكين. كما اختلفت في م ممارسة مديري المدارس للقيادة الخادمة من وجهة نظر المعلمين كانت متوسطة

منخفضًا في مجال أظهرت أن تقديرات أفراد العينة لواقع القيادة الخادمة كان التي ( 0226دراسة التمام )مع 
  .التمكين

 : االيثارالمجال الثاني: 

 مرتبة تنازلًيا واالنحرافات المعيارية ودرجة الموافقة لمجال االيثار المتوسطات الحسابية (2جدول )

 الرتبة
رقم 

 الفقرة
 الفقرة

المتوسط 

 الحسابي

 االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الموافقة

1 9 
 مرتفعة 0.39 3.71 يدافع المدير عن معلميه بكل أمانة .

 مرتفعة 0.74 3.35 يدرك المدير بان خدمة المعلمين هو جوهر القيادة الخادمة . 2 2

 مرتفعة 0.70 3.31 يشجع المدير معلميه ليكونوا مبادرين. 1 3

 مرتفعة 1.01 3.12 ينظر المدير بان خدمة المعلمين هي واجب إنساني. 1 4

 مرتفعة 0.74 3.93 يفعل المدير ما يقوله دائًما. 3 5

 متوسطة 0.71 3.93 يسعى المدير لخدمة معلميه من غير أن يتوقعوا منه ذلك . 5 9

 متوسطة 1.01 3.43 يفضل المدير مصلحة المعلمين على مصلحته الخاصة. 3 1

 متوسطة 1.04 3.41 يضع المدير احتياجات المعلمين في مقدمة أولوياته. 4 3

 مرتفعة 78.8 .086 الكلي
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مدينة الرياض في مجال الحكومية في  االبتدائيةالمدارس تقديرات معلمي ( أن 2يتضح من الجدول )     
( وبانحراف معياري 0269الحسابي لفقرات االيثار ككل بلغ ) بشكل عام مرتفعة، حيث بلغ  المتوسط االيثار

حيث  (.0292-0247(، وبدرجة موافقة مرتفعة، كما تراوحت المتوسطات الحسابية لفقرات المعيار بين )2292)
( 0292بمتوسط حسابي بلغ )، في المرتبة األولى يدافع المدير عن معلميه بكل أمانة"(: "6جاءت الفقرة )
يدرك المدير بان خدمة المعلمين (: "0(، ودرجة موافقة مرتفعة، كما جاءت الفقرة: )2296عياري )وبانحراف م

( ودرجة 2294(، وبانحراف معياري )0292الخادمة"، في المرتبة الثانية بمتوسط حسابي بلغ ) هو جوهر القيادة
، في المرتبة مصلحته الخاصة"يفضل المدير مصلحة المعلمين على (: "0كما جاءت الفقرة ) موافقة مرتفعة،

في حين جاءت  ( ودرجة موافقة متوسطة،2222( وبانحراف معياري )0249قبل األخيرة بمتوسط حسابي بلغ )
، في المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي بلغ يضع المدير احتياجات المعلمين في مقدمة أولوياته"(: "4الفقرة )

وقد يعزى السبب في ذلك إلى أن مديري المدارس  .فقة متوسطة( ودرجة موا2224( وبانحراف معياري )0247)
يرون في االيثار بوصفه قيمة عليا وسمة طيبة وممارسة مرغوبة وهو نوع من االلتزام األدبي واالخالقي يتمثل 
في تقديم المساعدة للمعلمين دون توقع خدمة منهم، وكذلك وضع مصالح منسوبي المدارس االبتدائبة الحكومية 

مقدمة اولوياتهم، وكذلك قد يعزى السبب الى عدم ميل مديري المدارس الى استخدام اسلوب المقايضة في في 
التعامل المتبع في نمط القيادة التبادلية، وأنما من واجبهم التحلي بخلق االيثار بحكم موقعهم القيادي في 

أظهرت أن واقع ممارسة القيادة  التي( Babb, 2016دراسة باب ) وتتفق نتيجة هذه الدراسة مع نتائج المدرسة.
( Stephen, 2017دراسة ستيفن ) وتتفق مع نتائج .االيثار مجالفي  الخادمة لدى مديري المدارس كان عالياً 

راسة د وتختلة مع نتائج .في مجال االيثار أظهرت ان درجة ممارسة مديري المدارس للقيادة الخادمة مرتفعة التي
كما  .منخفضًا في مجال االيثارأن تقديرات أفراد العينة لواقع القيادة الخادمة كان  أظهرت التي( 0226التمام )

أظهرت أن درجة ممارسة القيادة الخادمة لدى مديري المدارس  التي( 0229أبو الغنم )تختلة مع نتائج دراسة 
 . في مجال االيثار الثانوية الحكومية كانت متوسطة

  المحبة:المجال الثالث: 

 المحبةلمجال مرتبة تنازلًيا واالنحرافات المعيارية ودرجة الموافقة  المتوسطات الحسابية (6جدول )
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 شكلب مدينة الرياض لمجال المحبة الحكومية في  االبتدائيةالمدارس تقديرات معلمي ( أن 6يتضح من الجدول )
(، وبدرجة 2290( وبانحراف معياري )0292عام مرتفعة، حيث بلغ المتوسط الحسابي لفقرات المحبة ككل بلغ )

حيث جاءت الفقرة  (.0290-0269، كما تراوحت المتوسطات الحسابية لفقرات المعيار بين )مرتفعةموافقة 
( 0299بمتوسط حسابي بلغ )ألولى ، في المرتبة ايشارك المدير المناسبات االجتماعية مع المعلمين"(: "6)

"،  يبدي المدير اهتمام بالمعلمين(:" 2(، ودرجة موافقة مرتفعة، كما جاءت الفقرة: )2296وبانحراف معياري )
كما جاءت  ( ودرجة موافقة مرتفعة،2294(، وبانحراف معياري )0290في المرتبة الثانية بمتوسط حسابي بلغ )

( 0270، في المرتبة قبل األخيرة بمتوسط حسابي بلغ )علمين كما هم على حقيقتهم"يتقبل المدير الم(: "0الفقرة )
يوفر المدير وسائل الراحة (: "7في حين جاءت الفقرة ) ،مرتفعة( ودرجة موافقة 2222وبانحراف معياري )

 .مرتفعةة ( ودرجة موافق2222( وبانحراف معياري )0269، في المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي بلغ )للمعلمين"
وقد يعزى السبب في ذلك إلى خصوصية المؤسسات التربوية في المجتمع السعودي حيث تتمتع القيادات 
المدرسية بدرجة عالية من القيم االخالقية وحسن المعاملة والمحبة للعاملين ومنسوبي المدارس االبتدائية، تلك 

سالمي. اضافة العتقاد مديري المدارس ان ممارسة القيم المستمدة من الخلفية الدينية والثقافية للمجتمع اال
 القيادة الخادمة في مجال المحبة يزيد من مكانتهم الوظيفية امام منسوبي المدرسة.

 الرتبة
رقم 

 الفقرة
 الفقرة

المتوسط 

 الحسابي

 االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الموافقة

1 9 
 مرتفعة 0.79 3.73 يشارك  المدير المناسبات االجتماعية مع المعلمين.

 مرتفعة 0.74 3.35 اهتمام بالمعلمين.يبدي المدير  1 2

 مرتفعة 0.71 3.17 يستمع المدير إلى ما يقوله المعلمون باهتمام 4 3

 مرتفعة 0.74 3.15 يلتزم المدير بما يعد به معلميه. 5 4

 مرتفعة 0.75 3.14 يراعي المدير العدالة في توزيع العبء التدريسي 3 5

 مرتفعة 1.01 3.13 على حقيقتهم.يتقبل المدير المعلمين كما هم  2 9

 مرتفعة 1.01 3.93 يوفر المدير وسائل الراحة للمعلمين. 1 1

 مرتفعة 78.8 08.7 الكلي
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أظهرت ان درجة ممارسة مديري المدارس للقيادة  التي( Stephen, 2017دراسة ستيفن ) وتتفق مع نتائج    
اظهرت التي ( 0226دراسة صالح الدين ) وتختلة نتائج هذه الدراسة مع نتائج .في مجال المحبة الخادمة مرتفعة

  في مجال المحبة. ان درجة ممارسة مديري المدارس للقيادة الخادمة من وجهة نظر المعلمين كانت متوسطة
ًا منخفضأن تقديرات أفراد العينة لواقع القيادة الخادمة كان  أظهرت التي( 0226دراسة التمام ) وتختلة مع نتائج
 .في مجال المحبة

 

 

 : التواضعالمجال الرابع: 

 مرتبة تنازلًيا واالنحرافات المعيارية ودرجة الموافقة لمجال التواضع المتوسطات الحسابية (7جدول )

مدينة الرياض لمجال التواضع الحكومية في  االبتدائيةالمدارس  معلمي تقديرات( أن 7يتضح من الجدول )
( وبانحراف معياري 0290عام مرتفعة، حيث بلغ المتوسط الحسابي لفقرات مجال التواضع ككل بلغ ) بشكل

حيث  (.4222-0262لفقرات المجال بين )(، وبدرجة موافقة مرتفعة، كما تراوحت المتوسطات الحسابية 2272)

 الرتبة
رقم 

 الفقرة
 الفقرة

المتوسط 

 الحسابي

 االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الموافقة

1 5 
 مرتفعة 0.32 4.05 يعد المدير إنجازات المعلمين نجاًحا للمدرسة .

 مرتفعة 0.35 3.75 يعتبر المدير نفسه واحدًا من فريق العمل في المدرسة. 1 2

 مرتفعة 0.70 3.73 يفخر المدير بما يقدمه المعلمين من إنجازات تربوية. 2 3

 مرتفعة 0.37 3.34 مثااًل لخدمة العاملين قواًل وفعاًل.يجعل المدير من نفسه  9 4

 مرتفعة 0.37 3.14 يستشير المدير المعلمين باتخاذ القرارات. 1 5

 مرتفعة 0.37 3.14 يقوم المدير نفسه بصدق. 4 9

 متوسطة 0.79 3.95 يعتذر المدير عن األخطاء التي تصدر منه اتجاه أي معلم  3 1

 مرتفعة 7808 08.8 الكلي
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 بمتوسط حسابي بلغ، في المرتبة األولى ( "يعد المدير إنجازات المعلمين نجاًحا للمدرسة"2جاءت الفقرة )
يعتبر المدير نفسه واحًدا (: "2(، ودرجة موافقة مرتفعة، كما جاءت الفقرة )2290( وبانحراف معياري )4222)

(، 2292( وبانحراف معياري )0292، في المرتبة الثانية بمتوسط حسابي بلغ )من فريق العمل في المدرسة"
، في المرتبة قبل األخيرة بمتوسط يقوم المدير نفسه بصدق"(: "4ودرجة موافقة مرتفعة، في حين جاءت الفقرة: )

يعتذر (: "0) في حين جاءت الفقرة ( ودرجة موافقة مرتفعة،2299( وبانحراف معياري )0274حسابي بلغ )
( وبانحراف 0262، في المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي بلغ )المدير عن األخطاء التي تصدر منه اتجاه أي معلم"

وقد يعزى السبب في ذلك الى ما يتميز به مدير المدرسة من قيم ( ودرجة موافقة متوسطة. 2296معياري )
ة سة اإلداريين. اضافة لنظرة مدير المدرساخالقية تتمثل بتواضعه في تعامله مه المعلمين ومنسوبي المدر 

ن فريق يعتبر المدير نفسه واحًدا م، و يعد المدير إنجازات المعلمين نجاًحا للمدرسةااليجابية نحو المعلمين؛ حيث 
دمة يجعل المدير من نفسه مثااًل لخ، و يفخر المدير بما يقدمه المعلمين من إنجازات تربوية، و العمل في المدرسة

يجة هذه وتتفق نت .المدير عن األخطاء التي تصدر منه اتجاه أي معلماضافة الى اعتذار  قواًل وفعاًل. العاملين
أظهرت أن واقع ممارسة القيادة الخادمة لدى مديري المدارس  التي( Babb, 2016دراسة باب ) الدراسة مع نتائج

اظهرت ان التي ( 0226دراسة صالح الدين ) وتختلة نتائج هذه الدراسة مع نتائج .في مجال التواضع كان عالياً 
 كما في مجال التواضع. درجة ممارسة مديري المدارس للقيادة الخادمة من وجهة نظر المعلمين كانت متوسطة

أظهرت أن درجة ممارسة القيادة الخادمة لدى مديري المدارس  التي( 0229أبو الغنم )تختلة مع نتائج دراسة 
 .في مجال التواضع الثانوية الحكومية كانت متوسطة

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في ممارسة مديري المدارس االبتدائية : الثانيالنتائج المتعلقة بالسؤال 
 ر المعلمين تعزى للجنس والمؤهل العلمي؟الحكومية بمدينة الرياض لنمط القيادة الخادمة من وجهة نظ

 :الجنسمتغير  
 تم حســــــــاب المتوســــــــطات الحســــــــابية واإلنحرافات المعيارية بالجنسولإلجابة عن متغير الدراســــــــة المتعلق      

 ( يوضح ذلك.9والجدول ) الجنسلمجاالت األداة ولألداة ككل في ضوء متغير  واختبار )ت(
مديري المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية ونتائج اختبار )ت( لدرجة ممارسة ( 8رقم ) جدول

 المدارس االبتدائية الحكومية بمدينة الرياض لنمط القيادة الخادمة من وجهة نظر المعلمين تعزى للجنس
 العدد الجنس المجاالت

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الداللة ت

 0.212 2.015 7.257 33.22 171 ذكر التواضع
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   7.760 32.65 112 أنثى 

 اإليثار
 2.103 6.740 28.70 171 ذكر

 

0.301 

 5.634 27.82 112 أنثى 

 المحبة
 2.233 8.317 34.82 171 ذكر

 

0.153 

 8.058 34.62 112 أنثى 

 التمكين

 6.740 26.70 171 ذكر
2.103 

 

0.245 

 

 5.634 25.82 112 أنثى
2.015 

 

0.325 

 

 
(، مما يشير إلى 2222دالة عند مستوى الداللة )غير ( أن قيمة )ت( 9أشارت النتائج الواردة في الجدول )    
مديري المدارس االبتدائية الحكومية بمدينة الرياض وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة ممارسة عدم 

ي . وقد يعزى السبب ففي جميع مجاالت الدراسةلنمط القيادة الخادمة من وجهة نظر المعلمين تعزى للجنس 
القيادة الخادمة من قبل مديري  ممارسة لدرجة المعلمينتحديد ذلك إلى اعتقاد المعلمين عينة الدراسة إلى أن 

 قةعن الطريالمعلم  رضا ودرجة ،المعلمين ومديري المدارسمنه على التعامل بين  د في جزء كبيريعتمالمدارس 
كل من  إظهارتتحدد في  ، التيالمديرعن سلوكيات  المعلمومدى رضا  ،مدير المدرسة معهبها  يتعاملالتي 

 وتشابه احدةو  بيئةالمعلمين وبغض النظر عن الجنس في ونظرا لعمل  (.والتواضع والتمكين وااليثاراملحبة )
ة ومع المرحلة التعليميوفي نفس  واحدة مدارس مدينة من حيث العمل في ،مبينه والحياتية الظروف العملية

لنمط  رسمديري المدا ممارسة لدرجة متحديده في مإحصائيا بينه تظهر فروق دالة ، لذا لممديري المدارس نفس
لم  التي( Stephen, 2017دراسة ستيفن ) واتفقت نتائج هذه الدراسة مع دمة تعزى لمتغير الجنس.القيادة الخا

تظهر أية فروق دالة إحصائيًا في تقديرات معلمي المدارس الثانوية لدرجة ممارسة القيادة الخادمة تعزى لمتغير 
لم تظهر فروقًا دالة إحصائيًا في تقديرات المعلمين  التي( 0229أبو الغنم )كما اتفقت مع نتائج  النوع االجتماعي.

راسة أبو دكما اتفقت مع نتائج  لدرجة ممارسة القيادة الخادمة لدى مديري المدارس الثانوية تعزى لمتغير الجنس.
 ىلم تظهر أيضًا فروقًا دالة إحصائيًا في تقديرات المعلمين لدرجة توافر القيادة الخادمة لد التي( 0229نفاع )

 مديري المدارس البطريركية الالتينية تعزى لمتغير الجنس.
 : المؤهل العلميمتغير -0
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تم حســـــــاب المتوســـــــطات الحســـــــابية واإلنحرافات  بالمؤهل العلميولإلجابة عن متغير الدراســـــــة المتعلق       
( يوضــــــــــــح 9والجدول ) المؤهل العلميلمجاالت األداة ولألداة ككل في ضــــــــــــوء متغير واختبار )ت( المعيارية 

 ذلك.
مديري المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية ونتائج اختبار )ت( لدرجة ممارسة ( 9) جدول

المدارس االبتدائية الحكومية بمدينة الرياض لنمط القيادة الخادمة من وجهة نظر المعلمين تعزى 
 للمؤهل العلمي

 العدد المؤهل العلمي المجاالت
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الداللة ت

 التواضع

 

 1.249 8.358 32.64 131 بكالوريوس

 

0.351 

 4.626 33.71 112 دراسات عليا 

 اإليثار
 1.27 6.746 27.70 131 بكالوريوس

 

0.412 

 4.234 29.76 112 دراسات عليا 

 المحبة
 1.17 8.967 35.20 131 بكالوريوس

 

0.301 

 5.377 37.09 112 عليادراسات  

 التمكين

 6.746 27.70 131 بكالوريوس
1.149 

 

0.257 

 

 4.234 29.76 112 دراسات عليا
1.23 

 

0.214 

 

     
مما يشير  (،2222مستوى الداللة )( أن قيمة )ت( غير دالة عند 9أشارت النتائج الواردة في الجدول )     

مديري المدارس االبتدائية الحكومية بمدينة الرياض درجة ممارسة إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في 
 وقد يعزى  .في جميع مجاالت الدراسة لنمط القيادة الخادمة من وجهة نظر المعلمين تعزى للمؤهل العلمي

ري المتشابهة وبغض النظر عن المؤهل العلمي لمدي السبب لفي ذلك إلى قناعة المعلمين عينة الدراسة ونظرتهم
 المدارس بانهم واعون الهمية القيادة الخادمة وانعكاسها على أداء المعلمين بصرف النظر عن مؤهلهم العلمي.

لم تظهر فروقًا دالة إحصائيًا في تقديرات المعلمين لدرجة ممارسة  التي( 0229أبو الغنم )واتفقت مع نتائج      
اسة الحميدي در  واتفقت كذلك مع نتائج. المؤهل العلميالقيادة الخادمة لدى مديري المدارس الثانوية تعزى لمتغير 

وية الحكومية الثان لم تظهر فروقًا دالة إحصائياً في تقديرات المعلمات لدرجة ممارسة قائدات المدارس التي( 0229)
لم تظهر فروقًا دالة  التي( 0229دراسة محمد ) واتفقت مع نتائجللقيادة الخادمة تعزى لمتغير المؤهل العلمي. 

إحصائيًا في تقديرات المعلمين عينة الدراسة لواقع القيادة الخادمة في مدارس المرحلة الثانوية تعزى لمتغير المؤهل 
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 العلمي.
 :والمقترحاتالتوصيات 

 في ضوء نتائج الدراسة توصي الباحثة بما يلي:
 التأكيد باستمرار على استخدام نمط القيادة الخادمة في المدارس االبتدائية الحكومية بمدينة الرياض. -2
االهتمام بالفقرات التي جاءت استجابات معلمي المدارس االبتدائية الحكومية فيها متوسطة ومنها:  -0

صلحة م حساب مصلحة المعلمين على. واالهتمام بمن غير أن يتوقعوا منه ذلك المعلمينلخدمة  السعي
 .المدير مقدمة أولويات وجعلهااحتياجات المعلمين واالهتمام ب الخاصة. المدير

 ن.تحسين مستوى األداء للمعلمياالستمرار في توعية مديري المدارس باهمية نمط القيادة الخادمة في  -0
 بية باستمرار لمديري المدارس لتعزيز ثقافة استخدام نمط القيادة الخادمة.عقد دورات تدري -4
 إجراء مزيد من الدراسات المستقبلية حول واقع القيادة الخادمة مع عينات تختلة عن الدراسة الحالية. -2
 
 
 
 
 
 
 

 قائمة المراجع

 أواًل: المراجع العربية:

الخادمة لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظة درجةة ممارسةةةةةةةةةة القيادة (. 0229أبو الغنم، عال )
 .مأدبا وعالقتها بالمناخ التنظيمي السةةائد في مدارسةةهم من وجهة نظر المعلمين ومسةةاعدي المديرين

 رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الشرق االوسط، عمان، االردن.

(. القيادة الخادمة في المدارس األردنية 0227لطفي ) ابو تينة، عبد هللا محمد وخصاونة، سامر والطحاينة، زياد
 .99-60(، 4)9 مجلة العلوم التربوية والنفسية،كما يدركها المعلمون والمديرون: دراسة استطالعية. 
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درجةةة توافر القيةةادة الخةةادمةةة لةةدى مةةديري المةةدارس البطريركيةةة الالتينيةةة في األرد  (. 0229أبو نفــاع، ابراهيم )
. رســــالة ماجســــتير غير منشــــورة، جامعة مؤتة، الكرك، دعم التنظيمي المدرك لدى المعلمينوعالقتها بال

 األردن.

ية مجلة العلوم التربو (. واقع القيـادة الخـادمـة لدى مديري المدارس الثانوية بالمدينة المنورة. 0226عبـد هللا ) ،التمـام
 .092-002(، 2)04، بمصر

(. مســــــــــتوى ممارســــــــــة قائدات المدارس الثانوية في مدينة الرياض للقيادة الخادمة وســــــــــبل 0229الجهني، ســــــــــارة )
 .244-220(، 24)02. مجلة البحث العلمي في التربيةتحسينها. 

(. درجــة ممــارســــــــــــــة قــائــدات المــدارس الثــانويــة الحكوميــة بمــدينــة الطــائة بــالمملكــة العربيــة 0229الحميــدي، منــال )
ة للقيـادة الخـادمـة وعالقتهـا بـالمواطنـة التنظيميـة لـدى معلمات المرحلة الثانوية من وجهة نظر الســــــــــــــعوديـ
 .277-229(، 29)2. مجلة جامعة الطائف للعلوم اإلنسانيةالمعلمات. 

(. درجــة ممــارســــــــــــــة قــائــدات المــدارس الثــانويــة للقيــادة الخــادمــة من وجهــة نظر المعلمــات. 0202الراجحي، إلهــام )
 .099-077(، 0)9. ولية للدراسات التربوية والنفسيةالمجلة الد

(. درجة ممارســـــــــــة مديري المدارس للقيادة الخادمة وعالقتها بالرضـــــــــــا الوظيفي 0226صـــــــــــالح الدين، نســـــــــــرين )
 .266-62(، 2)42. مجلة كلية التربية في العلوم التربويةللمعلمين. 

المجلة راسة تطبيقية على قطاعات األعمال. د –(. القيادة الخادمة 0222عجوة، أحمد محمد فتحي أحمد )
 .42-2، 04( 0) المصرية للدراسات التجارية،

 .درجة ممارسةةةةةةةةة الجامعات للقيادة الخادمة وعالقتها بتحقيم االلتزام التنظيمي في غزة(. 0222غالي، محمد )
 رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة االسالمية بغزة، فلسطين.

. مجلة العلوم التربوية. واقع القيةادة الخةادمةة في مةدارس المرحلةة الثانوية بدولة الكوي (. 0229محمـد، فتحي )
0(0 ،)222-029. 
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المجلة (. واقع ممارســـــــــــة مديري المدارس الثانوية الحكومية بالســـــــــــعودية للقيادة الخادمة. 0202النايف، ســـــــــــعود )
 .497-429(، 7)9. التربوية بجامعة الكوي 
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