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 :صخل  مُ ال

ف على طُُرق تحسين ُممارسة قائدات المدارس الحكوميَّة  هدفت هذه الدِّراسة إلى التَّعرُّ

اختيار عيِّنة إذ جرى الثَّانويَّة للقيادة الخادمة بمدينة بريدة من وجهة نظر الُمَعلِّمات، 

( ُمَعلِّمة 230عشوائيَّة بسيطة من ُمَعلِّمات المرحلة الثَّانويَّة بمدينة بريدة، بلغ عددهن )

استُخِدم المنهج و٪( من ُمجتمع الدِّراسة. واستُخدمت االستبانة لجمع البيانات، ٩بنسبة )

 الوصفي التحليلي لتحقيق أهداف الدِّراسة.

 ا يلي:وقد أظهرت نتائج الدِّراسة م

إن واقع ُممارسة قائدات المدارس الثَّانويَّة الحكوميَّة بمدينة بريدة للقيادة الخادمة من  -

(، 3٧٣٣وجهة نظر الُمَعلِّمات كان بدرجة ُممارسة كبيرة؛ إذ بلغ المتوسط الحسابي )

 (.2٧٣٠بانحراف معياري )

دارس الحكوميَّة ال تُوجد فُروق ذات داللة إحصائيَّة في واقع ُممارسة قائدات الم -

الثَّانويَّة للقيادة الخادمة بمدينة بريدة تُعزى لُمتَغيِّرات )سنوات الخدمة، وعدد الدورات 

 (.في القيادة التدريبية

إن هناك درجة أهمية كبيرة على ُمقترحات تحسين ُممارسة القائدات للقيادة الخادمة  -

وجهة نظر الُمَعلِّمات، ومنها نشر الوعي في المدارس الحكوميَّة الثَّانويَّة بمدينة بريدة من 

 لدى قائدات المدارس بمفهوم القيادة الخادمة.
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Abstract 

This study aimed to identify ways to improve the practice of servant 

leadership by the leaders in government secondary schools in the 

city of  Buraidah from the viewpoint of female teachers. Where a 

simple random sample was chosen from the secondary school 

teachers in Buraidah. They reached (132) female teachers (9%) of 

the study population. The questionnaire was used to collect data، as 

the descriptive analytical method was used to achieve the study 

objectives. 

The results of the study showed as follows:  

- The reality of Buraidah’s government high school leaders 

practicing servant leadership from the teachers ’point of view was a 

great degree of practice، as the arithmetic average (3.77) reached a 

standard deviation (0.76). 

- There are no statistically significant differences in the reality 

of the leaderships of government secondary schools for servant 

leadership in Buraydah City attributable to variables (years of 

service، number of training courses). 

- That there is a degree of great importance on the proposals to 

improve the practice of female leaders for serving leadership in 

secondary government schools in Buraidah from the point of view of 

teachers، including raising awareness among school leaders about 

the concept of serving leadership. 

Where the percentage of the quote was measured in the current study 

(14%) (Appendix 8) shows this. 

 

 الُمقدِّمة:

يات والُمتطلَّبات، ومن أبرز  ر التَّعليم وتحديثه في وقتنا الحاضر عديًدا من التَّحدِّ َواَجهَ تطوُّ
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يات وجود إدارة مدرسيَّة علميَّة حديثة تسعى إلى تحقيق ال املة للتَّعليم، تلك التَّحدِّ جودة الشَّ

وهو ما يستدعي التدقيق والعناية في اختيار القادة ُمديري المدارس من ذوي القُدرة 

ُمشرفًا ُمقيًما وفقًا لمفهوم اإلدارة المدرسيَّة  هبعد  والكفاءة في العمل اإلداري والفني؛ 

الُمعاصرة، وهذا يتطلَّب تأهيًًل أكاديمي ًا ومسلكي ًا لقيادة العمل، إلى جانب اإلعداد والتدريب 

 (022٠جي، على مفاهيم اإلدارة الحديثة وعمليَّاتها الحيويَّة )المذح

أنَّ عديًدا من الباحثين في مجال القيادة قد بذلوا ُجهًدا كبيًرا في  (022٣عبرية ) توأشار

وضع نظريات تحقق الهدف، بنسٍب ُمتفاوتٍة، ومن بين تلك النظريات التي حظيت بمزيٍد 

يَت نظرية "القيادة الخادمة"، وقد ظهرت عام  من االهتمام نظرية قيادة إنسانية ُسمِّ

باألتباع، وخدمتهم، ورعايتهم، ووضع مصالحهم في (، والتي هدفت إلى االهتمام 2٩٣1)

فلسفة مؤسسية يُمارسها القادة  بعد هومن الُممكن تطبيق نموذج القيادة الخادمة  .المقام األول

أشار بعض الباحثين إلى  إذفي جميع المنظمات، سواء الربحية، أو الخدمية، كالمدارس؛ 

 (.022٠النَّاجحة في السياق التربوي )رشيد ومطر، أن القيادة الخادمة تُمثِّل نموذًجا للقيادة 

ع األفراد على إحداث توازن في حياتهم بين ُممارسة القيادة وخدمة  وإنَّ القيادة الخادمة تُشجِّ

ع  اآلخرين، فهي تُحثُّ القادة على جعل خدمة أتباعهم من أولوياتهم، وفي الوقت نفسه تُشجِّ

يَّة لُممارسة القيادة؛ إذ إن الغاية من القيادة الخادمة األتباع على استثمار الفَُرص الموقف

 (.022٠تحسين حياة األفراد أنفسهم، ثم رفع مستوى منظماتهم من بعدهم )الحلبي، 

ومن هنا فقد أصبح من الضروري التَّركيز على الُمديرين؛ لتعزيز ُممارسات القيادة 

يَّة، واإليثار، والتَّواُضع، والمحبَّة، الخادمة الُمتمثِّلة في التمكين، والمهارات المفاهيم

واالهتمام باألتباع وُمساعدتهم على التقدم والنجاح، والتصرف بطريقة أخًلقية، والُمعالجة 

العاطفية، وااللتزام بتطوير الُمجتمع بما يحقق تطوير نُظُم تعليمية وتأهيلية وتدريبية 

نب سلوك القيادة الخادمة من حيث إلكساب الُمديرين المعارف والمهارات المتعلقة بجوا

التأثير في األتباع وتوجيه سلوكهم لتحقيق أهداف ُمشتركة وتنسيق جهودهم ليقدموا أفضل 

ما لديهم لتحقيق األهداف والنتائج المطلوبة، ولتحقيق ذلك ال بُدَّ من التزام الُمديرين بقواعد 

 (.022٣العدوان، ل العملية التَّعليمية )القيادة الخادمة للحدِّ من الُممارسات التي تهدد ُمستقب

( أن للقيادة الخادمة Dixon ،2013وفي هذا الجانب أكَّدت الدِّراسات، كدراسة ديكسون )

ا في تحسين المناخ المدرسي وتعزيز ثقة الُمَعلِّمين بالقيادات المدرسيَّة، كما  دوًرا مهم ً

ات تدريبية للُمديرين تتناول ( بتنظيم دور0221أوصت بعض الدِّراسات كدراسة غالي )

( 0222موضوع القيادة الخادمة: ماهيتها، وسماتها وأهميتها، ودراسة إبراهيم والشهومي )

أوصت بزيادة االهتمام بنمط القيادة الخادمة عامة، ونماذجها المتعددة خاصة في برامج 

يم، أو المكاتب إعداد ُمديري المدارس وتنميتهم مهني ًا، سواء على مستوى وزارة التَّعل

 التَّعليمية التابعة لها. 

 

 مشكلة الدراسة وتساؤالتها:

في ضوء اهتمام وزارة التَّعليم في المملكة العربيَّة السعودية بتطوير التَّعليم، والسعي 

للوصول إلى نماذج وأُطُر واضحة للتطوير تجمع بين القيادة الواعية والمدرسة الفاعلة 

كون قائد المدرسة لوالتَّعليم المتميز، أولت الوزارة القيادات المدرسيَّة اهتماًما كبيًرا؛ 

حور األساسي في تحسين األداء المدرسي واالرتقاء به، مما يُسهم في تحسين العملية الم

 (.022٩التَّعليمية، الذي ينعكس على ُمخرجات التَّعليم )الشايع والمطيري، 

( إلى أن نظرية القيادة الخادمة تَُعدُّ من النظريات التي 0222ويُشير الديرية وسًلمة )

رً  جرى ا في الدِّراسات الحديثة؛ لما لها من أهمية في التركيز على تلبية التركيز عليها ُمؤخَّ
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وأوصت بعض  االرتقاء بالعمل. ومن ثم  حاجات العاملين واالرتقاء بمهاراتهم وأدائهم، 

( بِحثِّ قادة المدارس الثَّانويَّة في المملكة العربيَّة 0222الدِّراسات كدراسة طالب )

القيادة الخادمة، كما أوصت دراسة الشايع والمطيري السعودية على تبنِّي ُممارسات 

( بضرورة عقد محاضرات، ودورات تدريبية للقائدات حول القيادة الخادمة، 022٩)

اقترح  إذئدات والُمَعلِّمات،وكذلك عدم إغفال أهمية العًلقات اإلنسانية وتحسينها بين القا

ارسة القيادة الخادمة بإدارات ( إجراء دراسة لواقع ُمم022٣(، والشهري )0222عداوي )

 التَّعليم بالمملكة العربيَّة السعودية.

وبناًء على ما سبق تتبيَّن ضرورة ُمواكبة النظريات القيادية الحديثة، وتوجه وزارة التَّعليم 

في المملكة العربيَّة السعودية تجاه تحديث وتطوير الُممارسات القيادية التَّربويَّة في 

طُُرق تحسين ُممارسة  في معرفةمؤسسات التَّعليم. وعليه، فيُمكن تحديد مشكلة البحث 

للقيادة الخادمة في مدينة بريدة. وبذلك تتحدد أسئلة  ات المدارس الحكوميَّة الثَّانويَّةقائد

 الدراسة في التالي:
ما واقع ُممارسة قائدات المدارس الحكوميَّة الثَّانويَّة للقيادة الخادمة بمدينة بريدة من  .2

 وجهة نظر الُمَعلِّمات؟

وعة إجابات أفراد الدِّراسة على هل تُوجد عًلقة ذات داللة إحصائيَّة بين مجم .0

 الُمتَغيِّرات: عدد سنوات الخدمة، وعدد الدورات التدريبية في مجال القيادة؟

ما ُمقترحات تحسين ُممارسة قائدات المدارس الحكوميَّة الثَّانويَّة للقيادة الخادمة  .3

 بمدينة بريدة من وجهة نظر الُمَعلِّمات؟

 

 أهمية الدراسة:

 راسة الحالية في جانبين كما يلي:تتمثل أهمية الدِّ 

: األهميَّة العلميَّة:  أوالا

 التالي: فيتكمن أهمية هذه الدِّراسة من الناحية العلميَّة )النظرية( 

تماشي هذه الدِّراسة مع خطط وزارة التَّعليم في التركيز على تطوير قيادات  .2

 المدارس.

وهو القيادة الخادمة، التي تسعى إلى حداثة المفهوم التربوي الذي تتناوله الدِّراسة،  .0

 تحسين وتطوير الدور اإلداري والتَّعليمي داخل المدرسة.

تُفيد الدِّراسة وزارة التَّعليم بوضع أُُسس ومعايير فاعلة على أساسها يتم ترشيح  .3

 .القائدات

 

 ثانياا: األهميَّة العمليَّة:

 :التالياألهميَّة العمليَّة )التَّطبيقيَّة( للدِّراسة الحالية في تكمن 

لفت أنظار قائدات المدارس ألهمية ُممارسة القيادة الخادمة، وضرورة تبنِّيها  .2

 وُممارستها، والعمل على اكتساب مهاراتها من أجل تطوير سلوكياتهم اإلدارية.

لتعليم عن واقع ممارسة قيادات قد تفيد نتائج هذه الدراسة المسؤولين في وزارة ا .0

المدارس للقيادة الخادمة، ومن ثم العمل على تقديم برامج تنموية أو عًلجية لتحسين هذه 

 الُممارسة.

الباحثين في إجراء بحوث جديدة في هذا نتائج الدراسة وتوصياتها يُمكن أن تُساعد  .3

 .وربطها بمستويات األداء والسلوك التنظيمي للمعلماتالمجال، 
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 أهداف الدراسة:

 تهدف هذه الدِّراسة إلى تحقيق ما يلي:

معرفة واقع ُممارسة قائدات المدارس الثَّانويَّة الحكوميَّة في مدينة بريدة للقيادة  .2

 الخادمة من وجهات نظر الُمَعلِّمات.

الكشف عن االختًلفات اإلحصائيَّة في تقديرات ُمَعلِّمات المدارس الثَّانويَّة   .0

في مدينة بريدة لُممارسة القائدات للقيادة الخادمة باختًلف الُمتَغيِّرات )سنوات  الحكوميَّة

 الخدمة، والدورات التدريبية في مجال القيادة(.

تقديم الُمقترحات التي تُساعد في ُممارسة القيادة الخادمة لدى القائدات في المدارس  .3

 الثَّانويَّة الحكوميَّة في مدينة بريدة.

 

 دراسة:ُمصطلحات ال

 اشتملت هذه الدِّراسة على المصطلحات التالية:

ه ٩٩، 0221عرَّف دهيش، الشًلش، رضون )القائد:  ( القائد بأنه: "الشخص الذي يُوجِّ

ف القائد بأنه: "الشخص الذي يستخدم نفوذه وقوته؛ ليُؤثِّر  ويُرشد ويُحفِّز اآلخرين". ويُعرَّ

 (.21، 022٩سلوك وتوجيهات األفراد من حوله إلنجاز أهداف محددة" )الهاجري،  في

وإجرائي ًا: يقصد بِه في هذه الدِّراسة قائدة المدرسة الثانوية الحكومية في مدينة بريدة التي 

 تمارس القيادة الخادمة.

ابة من أمامها، مأخوذة من "القود"، وهو في اللغة نقيض "السوق"، يُقال: يقود الدَّ  القيادة:

ويسوقها من خلفها، وعليه فمكان القائد في المقدمة كالدَّليل، والقُدوة، والُمرشد )ابن 

 (.321، 0222منظور، 

فها كل من  في: ( Greenberg and Baron)، 2000 بيرج وبرون غرينويُعرِّ

شخص بأنها: "مجموعة من اإلجراءات التي يُؤثِّر بُمقتضاها ( 02، 0222)اإلسماعيل، 

على باقي أعضاء الجماعة وفقًا ألساليب غير قهرية، من أجل تحقيق أهداف محددة 

 للجماعة أو المنظمة".

 المعلماتبالتأثير على  اعلى استخدام مهاراته قائدة المدرسةوتُعَرف إجرائي ًا بأنها قُدرة 

 دراتهم.لتحقيق األهداف المنشودة، عن طريق توجيه نشاطهم واستغًلل طاقاتهم وتنمية قُ 

 القيادة الخادمة: 

"القيادة الخادمة بأنها قيادة ( 22، 022٣عبرية، في: )( (Greenleafلف رينجف يُعرِّ 

تعمل على بناء منظمات أفضل عبر فلسفة ومجموعة من الُممارسات التي تؤدي إلى 

 العدالة بين األفراد والعناية بهم".

ف إجرائي ًا بأنها أحد أساليب القيادة  التي تُقدِّم مصلحة المرؤوسين على مصلحة القائد، وتُعرَّ

 من خًلل االرتقاء بقيمهم وتنمية قُدراتهم وتشجيعهم من أجل تحقيق أهداف المنظمة.

 القيادة المدرسيَّة: 
"هي الجهود الُمنسَّقة التي يقوم بها فريق من العاملين في المدرسة )إداريين، وفنيين( بُغية 

ة، وفق ما تهدف إليه الدولة من تربية أبنائها بشكل صحيح وعلى تحقيق األهداف المدرسيَّ 

وتُعَرف بأنها "القيادة اإلدارية المسؤولة عن  (.٩1، 022٠أُُسس سليمة" )المذحجي، 

تسيير أمور المدرسة وشؤونها الفنية واإلدارية، وتتمثَّل في ُمدير المدرسة والوكًلء 

 (.٣٣، 0221ن، آخردهيش وأ) العاملين بها"

ف القيادة المدرسيَّة إجرائي ًا بأنها تلك المهارات التي  ، والتي تمتلكها قائدة المدرسةوتُعرَّ
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نه في المدرسة وتحفيزهم على العمل لتحقيق  لتأثير اإليجابي على الُمَعلِّماتمن ا اتُمكِّ

 األهداف المنشودة.

 

 :الدراسةحدود 

o ُممارسة قائدات المدارس  : تناولت الدِّراسة طُُرق تحسينالحدود الموضوعيَّة

 الحكوميَّة الثَّانويَّة للقيادة الخادمة بمدينة بريدة.

o :تطبيق الدِّراسة على مدارس المرحلة الثَّانويَّة الحكومية في  جرى الحدود المكانيَّة

 مدينة بريدة.

o :2112تطبيق الدِّراسة في الفصل الدِّراسي الثَّاني لعام  جرى الحدود الزمانيَّة-

 .هـ2110

o المرحلة الثَّانويَّة مدارس : اقتصرت الدِّراسة على ُمَعلِّمات الحدود البشريَّة

 الحكوميَّة في مدينة بريدة.

 

  :والدراسات السابقة اإلطار النظري

ل: القيادة        :المحور األوَّ

الوصول إلى الهدف بأحسن الوسائل، وبأقل التكاليف، وفي حدود "القيادة بأنها  تُعرِّف

)القطارنة،  "الموارد والتسهيًلت الُمتاحة مع ُحسن استخدام هذه الموارد والتسهيًلت

ة، والتَّأثير، 2٣، ص 022٣ (. ويتضمَّن ُمصطلح القيادة ثًلثة مجاالت تتعلَّق بالقُوَّ

ة فهي القُدرة الكامنة على التأثير في سلوك اآلخرين، وهي بشكل عام  ا القُوَّ لطة. أمَّ والسُّ

السيطرة على الموارد القيمة، أو النادرة. أما التأثير فيظهر عندما يُمارس شخص  تشير إلى

لطة  ا السُّ ته بوعي، أو غير وعي في التأثير على سلوك واتِّجاهات شخص آخر. أمَّ ما قُوَّ

 (.0221فهي القوة الناتجة أو الممنوحة من قِبَل المنظمة )شهاب، 

ف القيادة المدرسيَّة على أنها  عملية إنسانية تتضمَّن التَّفاُعل بين القائد والتَّابعين ضمن تُعرَّ

حيث يُسهم القائد في التأثير على سلوكيَّات التَّابعين بشكل يؤدي لتحقيق  موقف معين؛

 (.0220األهداف المرجوة للمؤسسة التَّعليمية )أبو طاحون، 

التَّعليميَّة، فمن دون القيادة المدرسيَّة ال تُؤدِّي القيادة المدرسيَّة دوًرا محوري ًا في العمليَّة 

ر والتقدم، فالقادة مسؤولون عن تطوير  يُمكن أن تسير العملية التَّعليميَّة في طريق التَّطوُّ

مناخ وثقافات المدارس التي تدعم أفضل الُممارسات التَّعليمية مع الهدف األساسي المتمثل 

ن القيادة من ثًلثة أبعاد رئيسة يُمكن ذكرها على النحو في تحسين التَّعليم والتَّعلُّم. وتتكوَّ 

 :(Townsend ،2019،p16-17) التالي

ل: تحديد مهمة المدرسة  يتضمَّن هذا  :defining the school’s missionالبُعد األوَّ

 framing theالبُعد وظيفتين أساسيتين لقائد المدرسة، وهُما صياغة أهداف المدرسة 

school’s goals،  وإيصال أهداف المدرسةcommunicating the school’s 

goals وتتعلَّق الوظيفة األولى بدور القائد المدرسي في العمل مع الموظفين لضمان أن .

المدرسة لديها أهداف واضحة وقابلة للقياس، التي تُركِّز على التقدم األكاديمي لطًلبها. 

لى عاتق ُمدير المدرسة مسؤولية التأكد من أن هذه بينما تشير الوظيفة الثَّانية إلى أنه يقع ع

 األهداف معروفة على نطاق واسع ودعمها وتواصلها في الُمجتمع المدرسي.

 managing the instructional البُعد الثَّاني: إدارة البرنامج التَّعليمي

programme : ويتضمَّن ثًلث وظائف رئيسة لُمدير المدرسة، وهي: اإلشراف على

، وتنسيق المناهج supervising and evaluating instructionدريس وتقييمه الت
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coordinating the curriculum وُمراقبة تقدم الطًلب ،monitoring student 

progress وتتطلَّب هذه الوظائف من القائد المدرسي أن يُشارك بُعمق في تطوير التَّعليم .

 بالمدرسة.

 promoting a positive schoolاخ التَّعلُّم المدرسي البُعد الثَّالث: تعزيز من

learning climate:  الة تخلق "صحافة ويتوافق هذا البُعد مع فكرة أن المدارس الفعَّ

أكاديميَّة" من خًلل تطوير معايير وتوقُّعات عالية وثقافة التَّحسين المستمر؛ إذ يقع على 

حفيز الطًلب، واالهتمام بالتنمية المهنيَّة عاتق القائد المدرسي تحفيز الُمَعلِّمين، وت

 والحفاظ عليها. للُمَعلِّمين، وإعداد رؤية واضحة للمدرسة،

 أهميَّة القيادة في الفكر اإلداري الُمعاصر:

يَُعدُّ النظام التربوي أحد األنظمة االجتماعية المهمَّة، شأنه في ذلك شأن النُّظُم االجتماعية 

 إذاألخرى، كالنظام االقتصادي، واإلعًلمي، والسياسي، وغيرها من النُّظُم االجتماعيَّة، 

ًرا معرفي ًا ُمتناميًا، و اًل من إن الُمجتمعات البشرية تعيش ثورة اتِّصاالت هائلة، وتفجُّ تحوُّ

 (.0222ُمجتمعات ُمغلقة إلى ُمجتمعات ُمتفتِّحة )عبودي، 

إنَّ نجاح أي منظمة في تحقيق أهدافها ورسالتها، ُمرتبط بالكيفية التي يُدير بها القيادي هذه 

المنظمة، واألسلوب القيادي الذي يُمارسه، والصفات القيادية التي تتمثَّل في شخصيته، 

كاناته نحو العمل البنَّاء من أجل بناء عًلقات إنسانية إيجابية مع وقُدرته على توظيف إم

وتُؤدِّي القيادة  (.0220العاملين معه، وحفزهم على العطاء المستمر )لهلوب والصرايرة، 

في المؤسسات التَّربويَّة؛ وذلك من خًلل اهتمام القيادة المدرسيَّة بتنمية  اً دوًرا رئيس

ع اآلخرين من أعضاء المؤسسة التَّربويَّة، ويكون ذلك من عًلقات التفاعل والتعاون م

خًلل الدخول في حوارات بنَّاءة تتناول كل ما يستجدُّ من قضايا تهمُّ الميدان التربوي، 

وتأخذ بعين االعتبار تلك االتِّجاهات والقيم الُمستحدثة على الُمستويين المحلي والعالمي 

يقوم به هؤالء القادة من زيارة الفصول الدِّراسية،  (، باإلضافة إلى ما0220)أبو طاحون، 

وتحسين التَّعليم، وزيادة فهم الُمَعلِّمين لكيفية تعلُّم الطًلب، وُمساعدة الُمَعلِّمين على تطبيق 

 (. Agbakoba ،2017 ،p43استراتيجيات التدريس المناسبة في المواقف الُمختلفة )

 القيادة الخادمة نظرة تاريخيَّة:

( في Robert K. Greenleafُمصطلح القيادة الخادمة إلى روبرت جرين ليف ) يعود

"، وفي كتابه "القيادة الخادمة: The Servant as Leaderمقالته بعنوان "الخادم كقائد: 

ة الشَّرعيَّة والعظمة:   Servant Leadership: A Journey intoرحلة إلى طبيعة القُوَّ

the Nature of Legitimate Power and Greatness ،"تؤكد القيادة الخادمة  إذ

اًل، فالهدف األساسي من القائد كخادم هو خدمة التَّابعين من  فكرة أن القائد يجب أن يخدم أوَّ

هم ورفاههم لتحقيق مصالح مشتركة، وليس من أجل تحقيق المصالح الذاتية للقائد  أجل نُموِّ

 (.Russell ،2019 ،p12نفسه )

ة هيرمان ولقد جاءت فكر ة هذا النمط من القيادة من خًلل قراءة روبرت جرين ليف قصَّ

 The Journey to the( بعنوان "رحلة إلى الشرق: Hermann Hesseهيسي )

East اختيارهم لرحلة دينية  جرى"، التي تدور أحداثها حول مجموعة من الرجال الذين

في تلبية احتياجات هؤالء الرجال. (، والذي تتمثَّل وظيفته Leoبُصحبة خادم يُدعى ليو )

ة حول قيادة الخادم ليو لهؤالء الرجال أثناء الرحلة، وكانت بدايتها  وتدور أحداث هذه القصَّ

إلى أن الرحلة كانت تسير على نحو جيد، ولكن انعكس األمر تماًما عندما اختفى الخادم 

رون إذليو؛  إلغاء الرحلة والعودة مرة  سادت الفوضى بين هؤالء الرجال؛ مما جعلهم يُقرِّ

عن  مهمةأخرى. وبهذا فقد صاغ جرين ليف من تلك األحداث الواردة في الرواية دروًسا 
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 Sullivan،2019عرفوا ليو الخادم بأنه أحد كبار رجال الدين ) إذدور القائد الخادم؛ 

،p32 .) 

 مفهوم القيادة الخادمة:

فقط في الجانب األكاديمي؛ بل أيًضا كانت بين اكتسبت القيادة الخادمة شعبيَّة واسعة ليس 

ر المؤسسات، فالقيادة  قادة الشركات واالستشاريين؛ لما لها من دور محوري في بناء وتطوُّ

الخادمة تقوم على فكرة ذكية، وهي أن القيادة عندما تقود األفراد تخدمهم لكي يكونوا أكثر 

ن. وإن مما يكمل تلك الفكرة حق ًا هو أن استعداًدا، ولكي يقوموا هم أنفسهم بخدمة اآلخري

األفراد الذين يجب استخدامهم أو تحفيزهم وتشجيعهم إلنجاح القيادة الخادمة، أن يكونوا من 

اًل، أي لديهم االستعداد أن يكونوا َخَدًما لآلخرين،  نمط األفراد الذين يميلون للخدمة أوَّ

ن النموذج في أن يخدموا أواًل، َوِمْن ثَمَّ والقادة في ذلك هم القادة الخادمون الذين يقدمو

يقودون أو يستطيعون أن يقودوا لكي يستطيعوا خدمة العاملين، ويكونوا محفزين 

ف القيادة الخادمة (. 0221ومشجعين على أن يقوم العاملون بخدمة اآلخرين )غالي،  وتُعرَّ

حة الذاتية للقائد بأنها نمط من أنماط القيادة الذي يضع مصلحة األتباع فوق المصل

(Cartwright & Swearing، 2020 ،p333.)  ف أيًضا بأنها بناء متعدد كما تُعرَّ

األبعاد، يبدأ بالرغبة في الخدمة، يليها نية لقيادة اآلخرين وتطويرهم، لتحقيق هدف أعلى 

، Coetzer et al. ،2017في نهاية المطاف لصالح األفراد والمنظمات والُمجتمعات )

p1.) ه نحو القيادة؛ ويتجلَّى ذلك من خًلل تحديد األولويات نظر لها وي بأنها نهج ُموجَّ

لًلحتياجات واالهتمامات الفردية للتَّابعين؛ وإعادة توجيه اهتمام التَّابعين بالذات نحو 

القيادة ف(. Eva et al.، 2019 ،p144االهتمام باآلخرين داخل المنظمة والُمجتمع األكبر )

فلسفة إدارية يتبنَّاها القائد، مبنيَّة على فكرة أن القائد يعمل لخدمة المرؤوسين بداًل الخادمة 

من السيطرة عليهم، ويُقنعهم بداًل من إكراههم، ويشجعهم على المشاركة والمبادرة 

واالبتكار، ضمن فريق العمل، دون السعي للحصول على أهداف شخصية؛ من أجل تحقيق 

 (.022٩ي، أهداف المنظمة )الهاجر

ف القيادة الخادمة كذلك بأنها عملية ُمركَّبة من الفهم والُممارسة لنمط قيادي تُقدَّم فيه  وتُعرَّ

مصلحة المرؤوسين على رغبات ومصالح القائد، بهدف االرتقاء بالمرؤوسين وتنميتهم، 

انة، إضافة إلعًلء روح العمل الجماعي فيهم، كما أنها تُشرك المرؤوسين في القوة والمك

بهدف تحقيق مصلحة ُمشتركة لكل من المرؤوس والمنظمة في كل مستوياته )شراب، 

0222.) 

ف القيادة الخادمة أيًضا بأنها فهم وُممارسة القيادة التي تضع مصلحة أولئك الذين  وتُعرَّ

( مع التَّركيز على سلوكيات Laub ،2018 ،p76يقودون على المصلحة الذاتية للزعيم )

 (. Deml ،2016 ،p72تُركِّز على تنمية التَّابع، والتَّأكيد على عدم تمجيد القائد ) القائد التي

ا سبق أن القيادة الخادمة نمط من أنماط القيادة التي يهتم فيها القائد بمصلحة  يتَّضح ممَّ

لها على مصالحه الشخصيَّة،    والُمؤسَّسات.يهدف إلى تطوير األفراد واآلخرين ويُفضِّ

 يادة الخادمة:سماُت الق

 :( Daniels،2020 ،p57) تتَّسم القيادة الخادمة بمجموعٍة من السِّمات تتمثَّل فيما يلي

  الثِّقة: تحرص القيادة الخادمة على أن يتمتَّع القائد بُمستوى عاٍل من الثقة بين

 أتباعه.

  ف: تمتاز القيادة الخادمة بامتًلك القائد ُحسن ف في التَّعقُّل وُحسن التَّصرُّ التَّصرُّ

 األمور والتَّدبُّر فيها.

  لطة الًلمركزيَّة والسَّماح لطة الًلمركزيَّة: تتَّسم القيادة الخادمة باتِّباع نمط السُّ السُّ
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للمرؤوسين بالُمشاركة في اتِّخاذ القرار من خًلل إتاحة الحرية لهم للتَّعبير عن آرائهم 

 وأفكارهم من قِبَل القائد.

  ،عاية للمرؤوسين م القيادة الخادمة الدَّعم والرِّ يضع القائد مصلحة المرؤوسين  إذتُقدِّ

 فوق مصلحته الذاتية.

 :عالقة القيادة الخادمة بأنماط القيادة األُخرى

تختلف القيادة الخادمة عن األنواع األخرى للقيادة في أن القيادة الخادمة تقوم على فكرة أنه 

اًل، ثم يقود؛ بينما تقوم األنواع األخرى للقيادة على فن التَّأثير على لقائد أن ل ينبغي يخدم أوَّ

لطة إلى النَّهج  ل من النهج القائم على السُّ األتباع؛ لذا تَُعدُّ القيادة الخادمة بمثابة نقطة تحوُّ

ويرى البعض أن هناك تشابُهًا  (.Zhang et al ،2012 ،p371القائم على التَّمكين )

؛ فمن Transformational Leadershipفًا بين القيادة الخادمة والقيادة التَّحويليَّة واختًل

حيث التشابُه يُشدِّد كًلهما على تقدير األشخاص وتقييمهم، واالستماع إلى الُمتابعين 

ا من حيث االختًلف فنجد أن القادة في نمط القيادة التَّحويليَّة يهتم  وتوجيههم وتمكينهم. أمَّ

يُركِّز القادة في نمط القيادة الخادمة  في حينالتَّركيز أكثر على األهداف التنظيمية، إلى 

أكثر على األشخاص الذين يتبعونهم؛ بمعنى أن القيادة التَّحويليَّة عادةً ما تكون حول تحقيق 

أغراض تنظيمية كبيرة، والقيادة الخادمة تدور حول ُمساعدة كل شخص على تنمية شعور 

 (.Joseph & Keith ،2013 ،p21همية الشخصيَّة )صحي باأل

 خصائص القائد الخادم:

يُوَجد نموذج مفهوماتي، هو األقرب إلى التكاُمل من حيث تقسيم الخصائص التي تُوصف 

( ُمقسَّمة إلى أربعة Personal & wong ،2000بها القيادة الخادمة وضعها كل من )

 محاور، وهي:

 النزاهة، والتواضع، والخدمة.الخصائص الشخصية، وتشمل:  .2

الخصائص الموجهة نحو اآلخرين، وتشمل: التعاطف مع اآلخرين، وتمكين  .0

 اآلخرين، وتطوير اآلخرين.

هة نحو المهام وتشمل: الرؤية، ووضع األهداف، والقيادة. .3  الخصائص الُموجَّ

هة نحو العمليَّات وتشمل: النموذج، وبناء الفريق، والُمشا .1 ركة في الخصائص الُموجَّ

 (.022٠ُصنع القرار )رشيد ومطر، 

، Crippen & Willows ،2019( كما جاء في )(Spearsسبيرس  ويذكر        

p173-175:أن القائد الخادم يتَّسم بعديٍد من الخصائص التي تتمثَّل في التالي ) 

الخادم؛  : يَُعدُّ االستماع من إحدى السِّمات التي يتَّسم بها القائدListeningاالستماع  .2

يُظهر القائد الخادم االحترام  إذ نجده يستجيب تلقائي ًا ألي مشكلة من خًلل االستماع أواًل، إذ

والدفء واالهتمام الحقيقي أثناء استماعه؛ ألنه يعلم أن االستماع الحقيقي يبني قوة لدى من 

 يتم االستماع إليهم.

وهذا يشمل افتراض : ويتمثَّل في التعاطف مع اآلخرين، Empathyالتعاطُف  .0

النيَّات الحسنة للزمًلء وغيرهم. فالقائد الخادم يفهم اآلخرين من حيث ظروفهم أو 

 تحدياتهم، ومن خًلل ذلك يبنون الثقة، ويثقون مع أتباعهم.

: يَُعدُّ التًَّلُحم من الخصائص المهمة للقائد الخادم؛ فمن المعروف Healingالتًَّلُحم  .3

لقُدرة على التًلحم مع نفسه ومع اآلخرين من خًلل تقديم الدعم عند أن القائد الخادم لديه ا

 مرور الزمًلء باألوقات الصعبة، أو عند حدوث شيء ُمؤلم.

الية Awarenessالوعي  .1 : يُساهم االنفتاح والوعي بأكبر قدر ُممكن في تعزيز الفعَّ

للقائد الخادم  كقائد؛ وخاصة وجود درجة عالية من الوعي الذاتي بحيث يسمح هذا الوعي
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ي عن السياق وانفصاله حتى يكون قادًرا على رؤية جميع األمور بشكل كامل.  بالتنحِّ

: من المعروف أن القائد الخادم ال يستخدم اإلكراه، وال Persuasionاإلقناع  .1

ُسلطته الموضعية، بل يسعى إلقناع اآلخرين من خًلل التأثير. فالقائد الخادم ال يُجبر أي 

 عل أي شيء، بل يقدم أسبابًا حقيقية وُمقنعة للعمل.شخص على ف

ر   .٠ : تتطلَّب القيادة الخادمة اإلبداع والقُدرة على النظر إلى Visualizationالتَّصوُّ

مشكلة أو مؤسسة من منظور أوسع. هذا يتطلَّب من قادة الخدم التفكير فيما وراء الحقائق 

 اليومية وتشجيع اآلخرين على الحلم الكبير.

ر ال .٣ : إن القائد الخادم قادر على استخدام المعلومات الُمتاحة له Foresightتبصُّ

لمعرفة وتوقع األحداث في الُمستقبل. فالقائد الخادم قادر على إنشاء وتخيُّل االحتماالت مع 

توقُّع االحتماالت الُمستقبلية، ثم الُمضيِّ قُُدًما نحو الهدف. كما أن القائد الخادم قادر على 

ر ينطوي على أن تكون ُمتصًًل بالحاضر، كما  توقع نتائج القرارات بشكل صحيح. فالتبصُّ

 تكون على علم بالماضي، والقُدرة على توقُّع الُمستقبل.

الخدمة أساسية لعمل القائد الخادم، التي تشمل كونها  دُ : تُعStewardshipالرعاية  .2

ينظر القائد  إذتُسهم في تحقيق خير أكبر للُمجتمع وإحداث تأثير إيجابي،  إذُمضيفًا للمنظمة 

الخادم إلى الخير في جميع األوقات، بما في ذلك التأثيرات الُمحتملة على األفراد واألسر 

 والُمجتمعات من القرارات المتخذة داخل المنظمة.

القائد الخادم  : وتتمثَّل في اهتمامCommitment to Growthااللتزام بالنمو  .٩

 بنمو األفراد داخل المؤسسة.

: يجد القائد الخادم طرقًا لبناء الُمجتمع Community Buildingبناء الُمجتمع  .22

 وتعزيز العًلقات بين األفراد.

 دور القائد الخادم داخل المؤسسة التَّعليميَّة:

 من تلك الوظائف ما يلي:يقوم القائد الخادم بعديٍد من الوظائف داخل المؤسسة التَّعليميَّة، و

يُقيم األفراد من خًلل اإليمان بهم، وتلبية احتياجاتهم قبل احتياجاته الذاتية،  .2

 واالستماع إليهم.

يعمل على تطوير األفراد من خًلل توفير فُرص للتعلم والنمو، ووضع نماذج  .0

 للسلوك المناسب، وبناء اآلخرين من خًلل التشجيع والتأكيد.

جتمع العمل من خًلل بناء عًلقات شخصية قوية، والعمل بشكل يُسهم في بناء مُ  .3

 تعاوني مع اآلخرين، وتقييم اختًلفات اآلخرين. 

يتمسَّك باألصالة من خًلل االنفتاح والخضوع للُمساءلة أمام اآلخرين، والرغبة   .1

 في التعلم من اآلخرين، والحفاظ على النزاهة والثقة.

ر للُمستقبل،  .1  أخذ الُمبادرة، وتوضيح األهداف.يُسهم في وضع تصوُّ

يُشارك القيادة من خًلل وجود رؤية مشتركة، وتفويض السلطة، ومشاركة وتعزيز  .٠

 (.Horsman ،2018 ،p9-10اآلخرين )

إنتاج المعنى: يُنتج القائد معنى من خًلل الحفاظ على بيئة يتم فيها تذكير العاملين  .٣

بالمؤسسة التَّعليمية بما هو مهم، يُساعد القائد في تحديد مهمة المؤسسة التَّعليمية ونماذج 

ك المؤسسة التَّعليمية نحو األهداف المنشودة، فالقادة هم أشخاص يُمكنهم  السلوك التي ستُحرِّ

 استخدام الكلمات ببًلغة للتعبير عن األهداف الجماعية للمؤسسة. 

يخلق أنظمة غير مركزيَّة: إن البيروقراطية ال تخلق قادة ناجحين، لذا ينبغي أال  .2

يتبع القائد األنماط المركزية في القيادة، وأن يسمح بتفويض ُجزء من صًلحياته للعاملين 

 (. Amanchukwu et al. ،2019 ،p12بالمؤسسة التَّعليمية )
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  :أبعاد القيادة الخادمة

 فيما يلي:( Salameh ،2011 ،p138-139كما يراها )تتمثَّل أبعاد القيادة الخادمة 

يبني  ،توفير فَُرص للتَّعلُّم الجديد ،ُمساعدة األفراد على النُّمو ،تقييم وتطوير األشخاص)

 ويرى فان دريندونك (.توفير القيادة ،االهتمام باألصالة ،بناء عًلقات جيدة ،الُمجتمع

(Van Dierendonck 2011 ،p1232-1234 ،أن هناك ثمانية أبعاد للقيادة الخادمة )

 ،التَّسامح ،الشجاعة ،األصالة ،التواضع ،الوقوف خلف األتباع ،الُمساءلة ،التمكين): هي

 (.اإلشراف

، Plessis et al، 2015كما جاء في ) Barbuto & Wheelerوويلير  ويذكر باربوت

p2 ; Rashid et al، 2017 ،p89-90 أن هناك خمسة أبعاد للقيادة الخادمة تتمثَّل فيما )

 يلي: 

: وتمثل الرغبة الفطرية لدى القائد في التأثير Altruistic Callingالدعوة لإليثار  .2

باعه، ويفضل بشكل إيجابي على اآلخرين من خًلل خدمتهم، فالقائد الخادم يقدم الخدمة ألت

يرغب القائد الخادم في  إذالقيام على مصالحهم على حساب مصالحه الذاتية لتنمية أتباعه؛ 

 إحداث تطوير إيجابي في األفراد والجماعات والمنظمات والُمجتمعات.

: وتتمثَّل في قُدرة القائد على تقديم Emotional Healingالتًلُحم العاطفي  .0

يتعاطف  إذتباع عند مرورهم بأي أزمة، أو صدمات نفسية، الُمساندة والدعم العاطفي لأل

معهم، ويقوم ببناء مناخ تنظيمي يُمكن من خًلله األتباع على التعبير عما لديهم من مخاوف 

 شخصية ومهنية. 

: وتتمثَّل في قُدرة القائد على الوعي بما يُحيط به ومعرفة Wisdomالحكمة  .3

ة للبيئة وفهم عواقبه، باإلضافة إلى القُدرة على ا لتقاط اإلشارات أي الُمًلحظة الُمستمرَّ

تداعياتها. فالقائد الخادم ُمًلحظ، ولديه تفكير استباقي عبر عدَّة سياقات، يُمكنه من ترجمة 

 ما لديه من معارف إلى عمل ُمستقبلي.

: ويتمثَّل في قُدرة القائد على استخدام Persuasive Mappingالتَّخطيط الُمقنع  .1

 السليم واألُطُر العقلية لرسم الخطط الُمقنعة لتشجيع التفكير لدى أتباعه. المنطق

عاية التنظيميَّة  .1 : وتُشير إلى أي مدى يُِعدُّ Organizational Stewardshipالرِّ

القادة مؤسساتهم التَّربويَّة لتقديم مساهمة إيجابية للُمجتمع من خًلل برامج تنمية الُمجتمع 

ل المسؤولية االجتماعية للشركات؛وبرامج التنمية والت يُوجد لدى القائد  إذ واُصل وتحمُّ

الخادم شعور قوي بالمسؤولية االجتماعية، ويعمل على تحفيز مؤسسته التَّربويَّة على تنفيذ 

 األعمال المعنوية واألخًلقية التي تعود بالفائدة على جميع أصحاب المصلحة.

 للقيادة الخادمة سبعة أبعاد تتمثَّل في التالي:( أن 2015 ،p255) Lidenويذكر ليدن 

: والذي يتضمَّن الدرجة التي يهتم بها emotional healingالتًَّلُحم العاطفي  .2

 القائد بمشاكل أتباعه الشخصية ورفاههم.

د creating value for the communityخلق قيمة للُمجتمع  .0 : والتي تُجسِّ

ع الُمحيط بالمنظمة، باإلضافة إلى تشجيع الُمتابعين على ُمشاركة القائد في ُمساعدة الُمجتم

 أن يكونوا نشطين في الُمجتمع.

: والتي تعكس كفاءة القائد في حل conceptual skillsالمهارات المفاهيميَّة  .3

 مشاكل العمل وفهم أهداف واحتياجات المنظمة.

بالمسؤولية  : وتُشير إلى تقييم مدى تكليف القائد أتباعهempoweringالتمكين  .1

 واالستقًلل وتأثير اتخاذ القرار.
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 helping subordinates grow andُمساعدة المرؤوسين في النمو والنجاح  .1

succeed واالستيًلء على المدى الذي يُساعد القائد التَّابعين في الوصول إلى إمكاناتهم ،

 الكاملة والنجاح في حياتهم المهنية.

: ويُشير إلى تقييم putting subordinates firstاالهتمام بالمرؤوسين أواًل  .٠

 درجة إعطاء القائد األولوية لتلبية احتياجات التَّابعين قبل االهتمام باحتياجاته الشخصية.

ف األخًلقي  .٣ : ويتمثَّل في آلية التعامل المبنية على behaving ethicallyالتصرُّ

 الصدق والثقة والنزاهة مع المرؤوسين.

 الخادمة:  أهميَّة القيادة

أنننه يُمكننن تقسننيم أهميننة مننة؛ فنني مجننال القيننادة الخاد مننن خننًلل القننراءات النظريننة للبنناحثتين

 القيادة الخادمة على النحو التالي:

اًل: أهمية القيادة الخادمة على مستوى الموظفين.  أوَّ

القائد الخادم تتمثَّل أهمية القيادة الخادمة على مستوى الموظفين في أنها تُسهم في اهتمام 

المؤسسة ومبرر  بإنجاز أهداف وحاجات المرؤوسين من أجل هدف أكبر هو تحقيق رسالة

وجودها، كما تُسهم في إعطاء معنى لألفكار وللقوة وللمعلومات ولإلنجاز، وهنا فهم 

يقاظ إوالتكريس التام للجهود و يقيمون اآلخرين حقيقة، ويشجعون المشاركة، وتقاسم القوة،

نها إذ إ (.0221وعباس،  )علي مرؤوسين على توليد االفكار واإلبداع وااللتزامقُوى ال

تُسهم في زيادة مستوى الرضا الوظيفي لدى الُمَعلِّمين؛ مما يزيد من رغبتهم في البقاء في 

أيضاً أنها تُسهم في زيادة (. Caffey et al . ،2012 ) المؤسسة التَّعليمية والحفاظ عليها

خفض الضجر ، و(Esfahani et al . ،2013) للعاملين بالمؤسسة التمكين المهني

 .(Harju et al . ،2017الوظيفي لدى العاملين بالمؤسسة )

 ثانيًا: أهمية القيادة الخادمة على مستوى الُمنظَّمة.

من المعروف أن المنظمات التَّعليمية، لديها ميزات فريدة من نوعها؛ ألن الُمدخًلت 

عن طريق تعمل هذه المؤسسات على نموهم و. دافراال فيها هموالُمخرجات الرئيسة 

لذلك يجب إجراء مزيد من االعتبار والدعم في كل جانب من مظاهر اإلدارة  ،األفراد أيًضا

األهداف التنظيمية من أجل تعزيز التعلم والتَّطوير، من الضروري والقيادة، ولتحقيق 

ولقد  (.Özmen et al، 2016 ،p171) وجود قيادة خادمة تضم جميع أصحاب المصلحة

( إلى أن القيادة الخادمة تُسهم في 0221)كدراسة غالي ؛ نتائج عديد من الدِّراساتأشارت 

ينعكس ذلك بشكل إيجابي على اندماج الفرد  زيادة االلتزام التنظيمي لدى العاملين مما

داخل المؤسسة واهتمامه واالستمرار في العمل بها؛ كما أشارت نتائج دراسة إبراهيم 

( إلى أنها تُسهم في اكتساب وتحسين السلوكيات التنظيمية، كما تُساهم 0222 ) والشهومي

يًا في بيئة العمل، ويقومون في إثراء المناخ المدرسي، فتجعل العاملين أكثر إيجابية وتفان

بالمهام والمسؤوليات والواجبات الوظيفية الصعبة دون خوف أو تردد، وعدم اإلحساس 

باإلجهاد في العمل، والشعور بالفخر واالنتماء والوالء للُمنظمة، وتحقيق مستويات عالية 

 من اإلنجاز، والرغبة القوية في البقاء في العمل واالستمرارية فيه.

 .: أهمية القيادة الخادمة على مستوى الُمجتمعثالثًا

تتمثَّل أهمية القيادة الخادمة على مستوى الُمجتمع في أنها تُنادي بالفضائل اإلنسانية التي 

تحتاج إليها الُمجتمعات الُمختلفة، فالقادة سيُدركون مدى تأثير سلوكهم من خًلل التابعين، 

وسيتفهَّمون حاجاتهم بشكل أفضل مما ينعكس على عًلقاتهم االجتماعية التي يرتبطون 

تُسهم القيادة الخادمة في توفير قيم ُمثلى للُمجتمع تصبُّ في الصالح العام )رشيد  إذ إنهابها، 

 (.022٠ومطر، 
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هة للقيادة الخادمة:  االنتقادات الُموجَّ

هة بمراجعة أدبيات القيادة الخادمة؛   التالي: لها فيتتمثَّل االنتقادات الُموجَّ

نننه انتقننناد لُمصنننطلح القائننند الخنننادم و - نه ُمصنننطلح عننند وُوجِّ ه ُمصنننطلًحا سنننلبي ًا لتضنننمُّ

 "الخادم".

ه انتقاد إلى القينادة الخادمنة فني اهتمنام القائند باألتبناع والحنرص علنى تلبينة  - كما ُوجِّ

تتعننارض فنني بعننض األحيننان قنند احتياجنناتهم والوفنناء بهننا قبننل تلبيننة احتياجننات المنظمننة؛ و

قينادة الخادمنة بتوضنيح دور القائند احتياجات األتباع مع احتياجات المنظمة، وهنا لم تهنتم ال

 (.022٠عندما تتعارض احتياجات الموظفين مع احتياجات المنظمة )رشيد ومطر، 

كذلك يُنظر إلى القيادة الخادمنة علنى أنهنا تعنني اتِّباًعنا، والنذي يُمكنن أن يُنظنر إلينه  -

التنأثير، فنإن آلينة بسهولة على أنه عكس القيادة. على الرغم من أن القيادة الخادمنة تتضنمَّن 

الكيفيننة التنني يننؤثر بهننا كجننزء مننن القيننادة الخادمننة لننم يننتم شننرحها بالكامننل فنني نمننط القيننادة 

 (.Mutia & Muthamia، 2016 ،p135الخادمة )

، بنل هني منزيج منن  - كما يرى البعض أن القينادة الخادمنة ليسنت نهًجنا قيادي ًنا ُمسنتقًل ً

 (.Cerit ،2010 ،p603)واإلنسانية القيادة التحويلية 

يتعلَّق نقد القينادة الرئيسنة للخنادم بنهجهنا النناعم غينر المناسنب لبيئنة تنافسنية؛ كذلك  -

يتخلف القائد الخادم في الننهج النذي يتبعنه عنن القنادة ذوي األسناليب القيادينة األخنرى  حيث

 (.Maharaj ،2015 ،p88في بيئة تنافسية )

مناسنبات ؛ ألننه، عدة  قيادة الخادمة غير مناسبة في لال تزال الخصائص األساسية ل -

غالبًنا مننا يكننون القائنند الخننادم مطلوبًننا للننتخلص منن خاصننية االنفتنناح مننن أجننل الحفنناظ علننى 

 مالسرية وسًلمة القنيم والمعتقندات األساسنية للُمجتمنع، سنواء أكنان ذلنك ألسنباب قانونينة، أ

أثناء حاالت األزمات، يجد القادة الخدم أنفسهم مضطرين إلى تعليق  كذلكلحماية اآلخرين. 

 & Mutiaعمليَّنننات االسنننتماع والتشننناور ويضنننطرون إلنننى إصننندار أوامنننر محنننددة )

Muthamia، 2016 ،p135.) 

ونظرا للجوانب اإليجابية للقيادة الخادمة في منظمات األعمال بصفة عامة وللمنظمات 

 ،م(022٩دراسة السر )ومنها  ؛اولتها العديد من الدراساتالتربوية بصفة خاصة، فقد تن

ف على درجة ُممارسة ُرؤساء األقسام في الكليات الجامعية  التي هدفت إلى التَّعرُّ

. وتمثَّلت عيِّنتها دورهم في تنمية الموارد البشريةبمحافظات غزة للقيادة الخادمة وعًلقتها ب

الجامعية بمحافظات غزة. واستخدمت أداة  ( فرًدا من العاملين في الكليات23٣في )

االستبانة لجمع البيانات وفق المنهج الوصفي التحليلي. وكان أبرز نتائجها أن درجة 

ُممارسة رؤساء األقسام في الكليات الجامعية بمحافظات غزة للقيادة الخادمة جاءت بدرجة 

 كبيرة.

ف ،م(022٩دراسة الشايع والمطيري )وهدفت  الذكاء العاطفي وعًلقته  على إلى التَّعرُّ

بالقيادة الخادمة لدى قائدات المدارس في محافظة المذنب من وجهة نظر الُمَعلِّمات. 

( ُمَعلِّمة بمحافظة المذنب. واستخدمت أداة االستبانة لجمع البيانات 0٠1وتمثَّلت عيِّنتها في )

ارسة قائدات المدارس وفق المنهج الوصفي االرتباطي. وكان أبرز نتائجها أن درجة ُمم

لمهارات الذكاء العاطفي والقيادة الخادمة ُمتحققة بدرجة كبيرة، وكذلك وجود عًلقة إيجابية 

 بين الذكاء العاطفي والقيادة الخادمة لدى قائدات المدارس.

ف علىم( 022٩دراسة الشمري )كما هدفت  واقع ُممارسة أبعاد القيادة الخادمة  إلى التَّعرُّ
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األقسام العلميَّة في جامعة حفر الباطن من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس لدى رؤساء 

( عضًوا من أعضاء هيئة التدريس من جامعة حفر 232بالجامعة. وتمثَّلت عيِّنتها في )

الباطن. واستخدمت أداة االستبانة لجمع البيانات وفق المنهج الوصفي المسحي. وكان أبرز 

يس يؤكدون أن درجة ُممارسة رؤساء األقسام للقيادة الخادمة نتائجها أن أعضاء هيئة التدر

 عالية.

، pk-12( بعنوان "تدابير القيادة الخادمة في مدارس Renfro،2019دراسة رينفرو )و

والتي هدفت إلى ُمقارنة نتائج القيادة الخادمة التي أبلغ عنها ذاتي ًا ُمديرو المدارس إلى 

بهم". وتمثَّلت عيِّنتها من أربعة من ُمديري درجات أعضاء هيئة التدريس الخاص 

المدارس وُمَعلِّميهم من المدارس العامَّة من المنطقة األولى من والية تينيسي، واستُخدمت 

لوا  ي. وكان أبرز نتائجها أن الُمديرين سجَّ أداة االستبانة لجمع البيانات وفق المنهج الكمِّ

لوا الُمَعلِّمين  أنفسهم في المقام األول ضمن المدى العالي في صفات القيادة الخادمة، وسجَّ

 ة إلظهار خصائص القيادة الخادمة.ُمديريهم من درجات متوسطة إلى عالي

ف على م( 0222دراسة طالب )وهدفت  درجة ُمساهمة القيادة الخادمة في تحقيق إلى التَّعرُّ

تميم والحريق من وجهة نظر الثقة التنظيمية لقادة المدارس الثَّانويَّة بمحافظتي حوطة بني 

( ُمَعلِّما من ُمَعلِّمي المدارس الثَّانويَّة بمحافظتي حوطة 212الُمَعلِّمين. وتمثَّلت عيِّنتها في )

بني تميم والحريق. واستُخدمت أداة االستبانة لجمع البيانات وفق المنهج الوصفي المسحي. 

لخادمة )التمكين، واإليثار، والتواضع( وكان أبرز نتائجها أن درجة ُمساهمة أبعاد القيادة ا

 في تحقيق الثقة التنظيمية جاءت بدرجة عالية.

ف على م( 0222دراسة إبراهيم والشهومي )كما هدفت  درجة توافر أبعاد القيادة إلى التَّعرُّ

الخادمة لدى ُمديري مدارس التَّعليم األساسي بمحافظة الظاهرة في سلطنة عمان في ضوء 

( ُمَعلِّمين وُمَعلِّمات في مدارس 022. وتمثَّلت عيِّنتها في )"(Laub Modleنموذج لوب )

الحلقة الثَّانية من التَّعليم األساسي. واستخدمت أداة االستبانة لجمع البيانات وفق المنهج 

الوصفي. وكان أبرز نتائجها أن درجة توافر أبعاد القيادة الخادمة لدى ُمديري مدارس 

 كانت كبيرة. التَّعليم األساسي

ف علىم( 022٣دراسة العدوان )و درجة ُممارسة ُمديري المدارس  التي هدفت إلى التَّعرُّ

الثَّانويَّة الحكوميَّة للقيادة الخادمة وعًلقتها بدرجة تطبيق استراتيجيات إدارة الصراع من 

ُمَعلِّما ( 331. وتمثَّلت عيِّنتها في )لِّمين في محافظة العاصمة عمانوجهة نظر الُمعَ 

وُمَعلِّمة. واستُخدمت أداة االستبانة لجمع البيانات وفق المنهج الوصفي االرتباطي. وكان 

أبرز نتائجها أن درجة ُممارسة ُمديري المدارس الثَّانويَّة الحكوميَّة في محافظة عمان 

 للقيادة الخادمة من وجهة نظر الُمَعلِّمين كانت مرتفعة.

( بعنوان "تحليل تأثير القيادة الخادمة على استبقاء Mcmilan،2017دراسة ماكميًلن )و

الموظفين في المدارس االبتدائية"، والتي هدفت إلى تحديد ما إذا كان القائد الخادم أو القيادة 

التحويلية ُمؤثِّرة تأثيًرا أكبر على استبقاء الُمَعلِّم والكشف عن بعض األسباب وراء ذلك. 

لِّمي المدارس االبتدائية. واستُخدمت أداة الُمقابلة لجمع البيانات وفق وتمثَّلت عيِّنتها في ُمعَ 

المنهج النوعي. وكان أبرز نتائجها أن ُمديري المدارس االبتدائية في شمال غربي الواليات 

المتحدة األمريكية يُمارسون القيادة الخادمة بدرجة كبيرة، ويدعمون العًلقات اإلنسانية 

 بينهم.

ف على م( 022٠التمام )دراسة وهدفت  واقع القيادة الخادمة لدى ُمديري إلى التَّعرُّ

في األبعاد التالية: )التمكين، ، المدارس الثَّانويَّة بالمدينة المنورة من وجهة نظر الُمَعلِّمين

والُمساندة، والُمساءلة، والتسامح، والشجاعة، والثقة، والتواضع، وتقديم الخدمة(. وتمثَّلت 
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( ُمَعلِّما من المدارس الثَّانويَّة الحكوميَّة في المدينة المنورة. واستُخدمت 102من )عيِّنتها 

أداة االستبانة لجمع البيانات وفق المنهج الوصفي. وكان أبرز نتائجها أن ُمديري المدارس 

 الثَّانويَّة بالمدينة المنورة يمارسون أسلوب القيادة الخادمة بدرجة مرتفعة.

ف على م( 022٠شهري )دراسة الوهدفت  واقع ُممارسات القيادة المدرسيَّة في إلى التَّعرُّ

من خًلل معرفة واقع ُممارستهم لمبادئها )الرؤية، والثقة،  ،ضوء مبادئ القيادة الخادمة

( ُمَعلًِّما من ُمَعلِّمي المدارس 0٠1والتمكين، وتطوير العاملين(. وتمثَّلت عيِّنتها من )

قة عسير التابعة لمكاتب التَّعليم بأبها، وخميس مشيط، وأحد رفيدة. الثَّانويَّة في منط

واستخدمت أداة االستبانة لجمع البيانات وفق المنهج الوصفي، وكان أبرز نتائجها أن القادة 

 التربويين يُمارسون مبادئ القيادة الخادمة بدرجة كبيرة.

ُممارسة القيادة الخادمة م( إلى الكشف عن العًلقة بين 0221دراسة غالي )كما هدفت 

وتحقيق االلتزام التنظيمي للعاملين األكاديميين واإلداريين في جامعات قطاع غزة )الجامعة 

( موظفًا 30٣اإلسًلمية، وجامعة األزهر، واألقصى، وفلسطين(. وتمثَّلت عيِّنتها في )

انات وفق المنهج وموظفة من األكاديميين واإلداريين. واستُخدمت أداة االستبانة لجمع البي

الوصفي التحليلي. وكان أبرز نتائجها إلى أن درجة ُممارسة المسؤولين للقيادة الخادمة 

كانت متوسطة، ووجود عًلقة ارتباط طردية بين ُممارسة القيادة الخادمة وااللتزام 

 التنظيمي.

 تَّالي:من خالل استعراض الدِّراسات السَّابقة يُمكن التَّعقيب عليها على النَّحو ال

: أوُجه االتِّفاق. الا  أوَّ

م( في 0221م(، ودراسة )غالي، 022٩اتَّفقت هذه الدِّراسة مع دراسة )السر،  .2

م(، ودراسة 022٩استخدام المنهج الوصفي التحليلي، بينما دراسة )الشايع والمطيري، 

م(، 022٩م( استخدمت المنهج الوصفي االرتباطي، ودراسة )الشمري، 022٣)العدوان، 

 م( استخدمت المنهج الوصفي المسحي.0222ودراسة )ابن طالب، 

اتَّفقت هذه الدِّراسة مع جميع الدِّراسات السَّابقة في استخدام االستبانة كأداة  .0

 (، فقد استخدمت أسلوب المقابلة.Mcmilan،2017للدِّراسة، عدا دراسة )

دراسة )ابن طالب، م(، و022٩اتَّفقت هذه الدِّراسة مع دراسة )الشايع والمطيري،  .3

م(، ودراسة 022٣ة )العدوان، م(، ودراس0222م(، ودراسة )إبراهيم والشهومي، 0222

الدِّراسة على  طبقت إذ م( في عيِّنة الدِّراسة،022٠م(، ودراسة )الشهري، 022٠ام، )التم

 عيِّنة من ُمَعلِّمي المدارس.

تطبيقها في الميدان التَّعليمي  اتَّفقت هذه الدِّراسة مع جميع الدِّراسات السَّابقة في .1

 والتربوي.

 ثانياا: أوُجه االختالف.

ي، Renfro ،2019اختلفت هذه الدِّراسة مع دراسة ) .2 ( التي استخدمت المنهج الكمِّ

الدِّراسة الحالية  في حين ان( التي استخدمت المنهج النوعي، Mcmilan،2017ودراسة )

 استخدمت المنهج الوصفي.

( في أداة الدِّراسة التي Mcmilan ،2017اختلفت الدِّراسة الحالية مع دراسة )  .0

 الدِّراسة الحالية استخدمت أسلوب االستبانة. في حين أناستخدمت أسلوب المقابلة، 

على عيِّنة من  تطبق( التي Renfro،2019اختلفت هذه الدِّراسة مع دراسة ) .3

م، ودراسة على رؤساء األقسا تطبقم( التي 022٩، ، ودراسة )السرالُمديرين والُمَعلِّمين

م( 0221ريس، ودراسة )غالي، على أعضاء هيئة التد تطبقم( التي 022٩)الشمري، 
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الدِّراسة  في حين أنعلى العاملين من األكاديميين واإلداريين في الجامعات،  تطبقالتي 

 على الُمَعلِّمات فقط. تطبقالحالية 

 ة مع الدِّراسات السَّابقة في ُمجتمع البحث وزمن التطبيق.اختلفت الدِّراسة الحالي .1

 ثالثاا: أوُجه االستفادة من الدِّراسات السَّابقة:

 من الدِّراسات السَّابقة ما يلي: لدراسةاستفادت ا

 لدِّراسة.لإثراء األدب النظري و ،تحديد المنهج المناسب للدِّراسة  .5

نتائج تدعيم نتائج الدِّراسة بو وهي االستبانة.بة، اختيار وبناء أداة الدِّراسة المناس .0

 الدِّراسات السَّابقة.

االطًِّلع على المصادر والمراجع الُمختلفة، وخاصة األجنبيَّة منها، والتي تتناسب  .3

 مع الدِّراسة الحالية.

 رابعاا: أوُجه التميُّز.

ق في أنها  وقد تميَّزت الدِّراسة الحالية عن الدِّراسات السَّابقة: تُعتبر أول دراسة تتطرَّ

لموضوع القيادة الخادمة بمدينة بريدة، كما تميَّزت هذه الدِّراسة عن الدِّراسات السَّابقة 

بتناولها ثًلثة أبعاد للقيادة الخادمة، وهي )التمكين، والمهارات المفاهيمية، واالهتمام 

 بالمرؤوسين وُمساعدتهم(.

 الدراسة: منهج

استخدمت الدِّراسة المنهج الوصفي التحليلي، والذي يستهدف الوصف الكمِّي أو الكيفي 

لظاهرة اجتماعية، أو إنسانية، أو إدارية، أو مجموعة من الظواهر الُمترابطة مًعا من 

 في أمًًل  ويُقيِّم ويُفسِّر يُقارن أن ويُحاولخًلل استخدام أدوات جمع البيانات الُمختلفة، 

)األشعري،  الموضوع عن رصيد المعرفة بها يزيد معنى ذات ل إلى تعميماتالتَّوصُّ 

0223.) 

 :وعينتها الدراسة ُمجتمع

ن ُمجتمع الدِّراسة من جميع ُمَعلِّمات المرحلة الثَّانويَّة الحكوميَّة بمدينة بريدة،        تكوَّ

عليها من إدارة شؤون ( ُمَعلِّمة وفقًا لإلحصائيَّة التي تم الحصول 22٠٣والبالغ عددهن )

الُمَعلِّمين بإدارة التَّعليم بمنطقة القصيم، وذلك في الفصل الدِّراسي الثَّاني للعام الدِّراسي 

ومن خًلل توزيع رابط االستبانة اإللكترونية على جميع أفراد مجتمع الدراسة  هـ.2112

عينة عشوائية بلغت االكتفاء بردود بمدينة بريدة، تم  الحكوميَّةمن ُمَعلِّمات المرحلة الثَّانويَّة 

 ٪( من المجتمع األصلي.22( ُمَعلِّمة وبنسبة تبلغ )230)

ليَّة  :الوصف اإلحصائي ألفراد العيِّنة وفق البيانات األوَّ

 :توزيع أفراد العيِّنة حسب عدد سنوات الخدمة .5

ح الجدول )  22لديهم من %( من أفراد العيِّنة كانت سنوات الخدمة 1٣٧٠( أن )2يُوضِّ

سنوات،  22- 1%( من العيِّنة سنوات الخدمة لديهم من 3٣٧2سنوات فأكثر، بينما كان )

 سنوات. 1%( من العيِّنة عدد سنوات الخدمة لديهم أقل من 1٧3بينما كان )

 

 

 

 (: توزيع عيِّنة الدِّراسة بناءا على ُمت غيِّر عدد سنوات الخدمة5جدول )

 النسبة المئوية التكرار عدد سنوات الخدمة

سنوات 1أقل من   ٣ 1٧3 
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سنوات 22 – 1من   1٩ 3٣٧2 

 1٣٧٠ ٣٠ سنوات فأكثر 22

 522022 530 المجموع

 

عينة الدِّراسة هي معلمات عدد سنوات  منيبين الجدول السابق أن أعلى نسبة         

سنوات، وأقل نسبة في العيِّنة معلمات عدد سنوات الخدمة لديهن أقل  22خدمتهن أكثر من 

في مجال التَّعليم تُعلِّل سبب استجابة الُمَعلِّمات  ة الباحثتينسنوات. ومن خًلل خبر 1من 

ام وميول للمواضيع القيادية سنوات بأن تلك الفئة لديهم اهتم 22ذات الخدمة أكثر من 

ه إلى ترشيح أنفسهم لقيادة المدارس في الُمستقبل، وهذا يعود لخبرتهم في التَّعليم  والتوجُّ

 والُممارسات القيادية الُمختلفة.

 في القيادة: توزيع أفراد العيِّنة حسب عدد الدورات التدريبيَّة .0

لعيِّنة عدد الدورات التدريبية التي %( من ا01٧0( أن )0تبيَّن من خًلل نتائج الجدول )  

%( من العيِّنة عدد الدورات التدريبية أكثر من 12٧٩دورات، بينما كانت ) 1-2تلقوها من 

%( من العيِّنة لم يتلقوا أي دورات تدريبية، وهذا الُمتَغيِّر تم 1٠٧2دورات، بينما كانت ) 1

دراسة طرق تحسين القيادة على طرحه لمعرفة دور ُمتَغيِّر عدد الدورات التدريبية في 

 ُممارسة قائدات المدارس الحكوميَّة الثَّانويَّة للقيادة الخادمة بمدينة بريدة.

 في القيادة ( توزيع عيِّنة الدِّراسة بناءا على ُمت غيِّر عدد الدورات التدريبيَّة0جدول )

 النسبة المئوية التكرار عدد الدورات التدريبية

 1٠٧2 ٣1 ال تُوجد دورات

دورات 1-2من   30 01٧0 

دورات 1أكثر من   01 22٧٩ 

 222٧22 230 المجموع

 

يبين الجدول السابق أن أعلى نسبة في عيِّنة الدراسة هي معلمات لم يتلقوا دورات        

تدريبية تخص القيادة، بينما أقل نسبة من العيِّنة هي معلمات عدد الدورات التدريبية أكثر 

ذلك إلى قلَّة الدورات المختصة بالقيادة وانحصارها على  تينتُعلِّل الباحث .دورات 1من 

القائدات فقط، وإن ُوجدت تلك الدورات الصيفية تتطلَّب حضور قائدة المدرسة أو إحدى 

ا بحيث ال يُسمح لجميع الُمَعلِّمات بااللتحاق بتلك الدورات.  ُمَعلِّماتها فقط، وبعدد محدود جد ً

 الدراسة:أداة 

، وباالستفادة من تيناستبانة من إعداد الباحث تمَّ بناء الدِّراسة أهداف تحقيق أجل من     

قُسِّمت االستبانة إلى  وقداألدب النظري والدِّراسات السَّابقة حول موضوع القيادة الخادمة، 

 :هما رئيسين قسمين

ل: القسم ليَّة عن عبارة وهو األوَّ وتشمل: )عدد سنوات الخدمة، للُمستجيب،  البيانات األوَّ

 (.في القيادة التدريبية وعدد الدورات

ن الدِّراسة، محاور عن عبارة : وهوالثَّاني القسم  موزعة فقرة (32من ) االستبانة وتتكوَّ

 :هما محورين على

ل: المحور واقع مستوى ُممارسة أبعاد القيادة الخادمة للقائدات في المدارس الثَّانويَّة  األوَّ

ن من )  .أبعاد (3بمدينة بريدة، ويتكوَّ

ن من ) البعد .2 ل: التمكين، ويتكوَّ  ( فقرات.٣األوَّ
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ن من ) البعد .0  ( فقرات.٣الثَّاني: المهارات المفاهيميَّة، ويتكوَّ

ن من )الثالث: االهتمام بالمرؤوسين و البعد .3  ( فقرة.22ُمساعدتهم، ويتكوَّ

ُمقترحات تحسين ُممارسة القائدات للقيادة الخادمة في المدارس الثَّانويَّة المحور الثَّاني: 

ن من )  ( فقرات.٠بمدينة بريدة، ويتكوَّ

 صدق الُمحكِّمين )الصدق الظاهري(:
ليَّة على عدد ) جرى مين من أصحاب ( من الُمحكِّ ٠عرض االستبانة في صورتها األوَّ

الخبرة واالختصاص، من أجل التحقق من دقة الصياغة اللغوية لًلستبانة، وانتماء الفقرات 

 إذلمحاور االستبانة، ومدى صًلحية االستبانة لقياس األهداف المرتبطة بهذه الدِّراسة، 

مة، تمت االستجابة آلراء الُمحكِّمين من حيث التعديل والصياغة في ضوء الُمقترحات المقد

 جت االستبانة في صورتها النهائية.وبذلك خر

 :الدَّاخلي صدق االتِّساق

 الذي لمحورا مع االستبانة فقرات من فقرة كل اتِّساق مدى الدَّاخلي االتِّساق بصدق يُقصد

 االستبانة، بعد تطبيقها الدَّاخلي لفقرات االتِّساق تم حساب صدق وقد الفقرة، إليه هذه تنتمي

 من من مجتمع الدراسة، وذلك ُمَعلِّمة( 02على عي نة استطًلعية )تجريبية( مكونة من )

 الكلية. والدرجة االستبانة فقرات من فقرة كل بين ُمعامًلت االرتباط حساب خًلل

المحور األول: واقع مستوى ُممارسة أبعاد القيادة الخادمة للقائدات في المدارس الثَّانويَّة 

ن من   ، وهي:أبعاد 3بمدينة بريدة، ويتكوَّ

ل: التَّمكين البعد  األوَّ

األول،  للبعداألول مع الدرجة الكلية  البعد فقرات من فقرة كل بين ُمعامل االرتباط -أ 

 يُعتبر ، وبذلكα = 0.05معنوية  مستوى المبينة دالَّة عند الرتباطا ُمعامًلت أن والذي يبين

  .لقياسه ُوضع صادقًا لما البعد

ل مع الدرجة الكلية بعدال فقرات من فقرة كل بين ( ُمعامل االرتباط3جدول ) بعد لل األوَّ

 االول

 ُمعامل ارتباط الفقرة

 **2٧٠٩0 أخذ آراء الُمَعلِّمات فيما يتعلَّق برؤية المدرسة

 *2٧11٠ تفويض بعض الصًلحيات للُمَعلِّمات وفق مقدرتهن

 **2٧٣32 منح الُمَعلِّمات فرصة للتصرف في أداء مهامهن

 **2٧2٠0 متابعة تطوير الُمَعلِّمات مهني ًا

 **2٧٣1٩ تشجيع الُمَعلِّمات على العمل الجماعي والعمل بروح الفريق

د بالمعلوماتتحفيز الُمَعلِّمات للمشاركة في   **2٧2٣0 التزوُّ

ل المسؤولية  **2٧٣21 تشجيع الُمَعلِّمات على تحمُّ

 2021*دالة إحصائيَّا عند 

 2025**دالة إحصائي اا عند 

 

 

 المهارات المفاهيميَّة الثَّاني: البعد

 الثَّاني، بعدلل الكلية الثَّاني والدرجة البعد فقرات من فقرة كل بين ُمعامل االرتباط -ب 

ُد يُع ، وبذلكα = 0.05معنوية  مستوى المبينة دالَّة عند االرتباط معامًلت أن والذي يبين

  .لقياسه ُوضع صادقًا لما لبعدا
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 الثَّاني بعدلل الكلية والدرجة البعد فقرات من فقرة كل بين ( ُمعامل االرتباط4جدول )

 ُمعامل ارتباط الفقرة

 **2٧212 الفهم العميق بإدارة المدرسة وأهدافها 

ال لمواجهة المشكًلت الُمعقَّدة  **2٧2٠٣ التفكير بشكل فعَّ

 **2٧٣12 تقديم الدعم للُمَعلِّمات بشكل فردي وجماعي

 *2٧1٠3 التأكد من تحقيق الُمَعلِّمات لألهداف التَّربويَّة

ر العملتزويد الُمَعلِّمات بالمعلومات التي تخصُّ   **2٧1٩3 تطوُّ

 **2٧٣33 االهتمام بالتَّطوير المهني للُمَعلِّمات في ضوء أهداف المدرسة

 **2٧1٩٠ حل المشكًلت المتعلقة بالعمل بأفكار جديدة وُمبتكرة

 2021*دالة إحصائي اا عند 

 2025**دالة إحصائي اا عند 

 الثالث: االهتمام بالمرؤوسين وُمساعدتهم البعد

 والذي يُبيِّن ،بعدلل الكلية الثالث والدرجة البعد فقرات من فقرة كل بين االرتباط ُمعامل -ج

البعد  يُعتبر ، وبذلكα = 0.05معنوية  مستوى الُمبيَّنة دالَّة عند االرتباط ُمعامًلت أن

  .لقياسه ُوضع صادقًا لما

 الثَّالث بعدلل الكلية والدرجة البعد فقرات من فقرة كل بين ( ُمعامل االرتباط1جدول )

 ُمعامل ارتباط الفقرة

 **2٧٠12 اعتبار التَّطوير المهني للُمَعلِّمات من أولوياتها

 **2٧٠٩2 تزويد الُمَعلِّمات بخبرات العمل التي تمكنهن من تطوير مهارات جديدة

 **2٧٣21 إعطاء الُمَعلِّمات فرًصا لتطوير إمكاناتهن

 **2٧220 توكيل المهام للُمَعلِّمات وفق مقدرتهن 

ة للُمَعلِّمات عند التعامل معهن  **2٧210 ُمراعاة الظروف الخاصَّ

 **2٧٠٩1 إعطاء اهتمام لقضايا الُمَعلِّمات 

 **2٧2٣٠ توفير البيئة المناسبة للتعلم والنمو المهني 

 **2٧213 تقديم الخدمات للُمَعلِّمات دون مقابل

 **2٧٠3٣ االلتزام بالوعود التي قطعتها مع الُمَعلِّمات

 **2٧٩1٩ تشجيع الُمَعلِّمات على الُمبادرة

 **2٧22٣ الحرص على نجاح الُمَعلِّمات أكثر من اهتمامها بنجاحها الشخصي

 .2٧21*دالة إحصائي ًا عند 

 2٧22**دالة إحصائي ًا عند 

 

ُممارسة القائدات للقيادة الخادمة في المدارس الثَّانويَّة المحور الثَّاني: ُمقترحات تحسين 

 بمدينة بريدة.

والذي  للمحور، الكلية المحور الثَّاني والدرجة فقرات من فقرة كل بين ُمعامل االرتباط -

 يُعتبر (، وبذلكα = 0.05معنوية ) مستوى الُمبيَّنة دالَّة عند ُمعامًلت االرتباط أن يُبيِّن
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  .لقياسه ُوضع صادقًا لما المحور

 للمحور الثَّاني الكلية والدرجة المحور فقرات من فقرة كل بين ( ُمعامل االرتباط6جدول )

 ُمعامل ارتباط الفقرة

 *2٧1٩1 نشر الوعي لدى قائدات وُمَعلِّمات المدارس بمفهوم القيادة الخادمة

 **2٧٠٣٠ توفير ورش تدريبية لتعزيز مفهوم القيادة الخادمة

 **2٧2٠٩ ترشيح القيادات المدرسيَّة بناًء على درجة توافر صفات القائد الخادم

 **2٧2٣1 تسليط الضوء على الُمَعلِّمات التي تتوافر لديهن صفات القائد الخادم للترشيح 

 **2٧2٣1 التأكيد على أهمية ُممارسة القيادة الخادمة في المدارس

ُمَعلِّمات المدرسة على ضوء االلتزام بمعايير القيادة تصميم خطة لتقييم أداء 

 الخادمة

2٧٠٣٣** 

 .2٧21*دالة إحصائي ًا عند 

 2٧22**دالة إحصائي ًا عند 

دق3  البنائي. . الصِّ

دق دُ يُع  تريد التي األهداف تحقق مدى يقيس الذي األداة صدق مقاييس أحد البنائي الصِّ

 الكلية بالدرجة الدِّراسة محاور من محور كل ارتباط مدى ويُبيِّن إليها، األداة الوصول

االستبانة. حيث تم حساب الصدق البنائي لًلستبانة، بعد تطبيقها على عي نة  لفقرات

 أن (٣الجدول ) من مجتمع الدراسة، ويُبيِّن ُمَعلِّمة( 02استطًلعية )تجريبية( مكونة من )

 = αمعنوية عند مستوى االستبانة دالَّة إحصائي ًا محاور جميع في االرتباط ُمعامًلت جميع

 .لقياسه ُوضعت لماتقيس  صادقة االستبانة محاور جميع دُ يُع ، وبذلك 0.05

 ( ُمعامل ارتباط بيرسون لكل محور مع الدرجة الكلية7جدول )

 ُمعامل ارتباط المحور

واقع مستوى 

ُممارسة ابعاد القيادة 

الخادمة للقائدات في 

الثَّانويَّة المدارس 

 بمدينة بريدة

 **2٧٩20 األول: التمكين  البعد

 **2٧٩21 الثَّاني: المهارات المفاهيميَّة  البعد

 **2٧٩10 الثالث: االهتمام بالمرؤوسين وُمساعدتهم البعد

 **2٧٩21 الدرجة الكلية للمحور األول

الثَّانويَّة  في المدارسارسة القائدات للقيادة الخادمة ُمقترحات تحسين ُمم

 بمدينة بريدة

2٧٩02** 

 .2021*دالة إحصائي اا عند 

 2025**دالة إحصائي اا عند 

الفقرات دالَّة إحصائي ًا، حيث إن جميع  عند ُمعامل االرتباط قيمة أن (٣الجدول ) من يتَّضح

داللة  ذو االرتباط إن هذا إذلًلستبانة،  الكلية وبالدرجة البعض، ببعضها ترتبط االبعاد

 .الداخلي واالتساق الصدق جيدة من بدرجة تتمتَّع االستبانة أن يؤكد وهذا إحصائيَّة،

 الدراسة:أداة  ثبات

 االستبانة لو تمَّت إعادة توزيع النتيجة نفس االستبانة هذه تُعطي أن االستبانة بثبات يُقصد

ة تحت من أكثر  يعني ستبانةاال ثبات والشروط، أو بعبارة أخرى أن الظروف نفس مرَّ

 على توزيعها إعادة تمَّت لو فيما كبير بشكل تغييرها االستبانة، وعدم نتائج في االستقرار

ات زمنية معينة، وتم التحقق من ثبات االستبانة من خًلل  فترات خًلل أفراد العيِّنة عدَّة مرَّ

 التالي:
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 طريقة ألفا كرونباخ:

ُمعامًلت االرتباط باستخدام ُمعادلة ألفا  التحقق من ثبات االستبانة من خًلل حسابجرى 

(، وهذا يدلُّ على أن االستبانة 2كرونباخ لمحاور االستبانة، كما هو ُمبيَّن في الجدول )

 تتمتَّع بدرجة عالية من الثبات.

 ( ُمعامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة8جدول )

 معامل ألفا المحور

واقع مستوى ُممارسة ابعاد 

القيادة الخادمة للقائدات في 

المدارس الثَّانويَّة بمدينة 

 بريدة

 **2٧٩12 األول: التمكين  البعد

 **2٧٩12 الثَّاني: المهارات المفاهيمية  البعد

 **2٧٩30 الثالث: االهتمام بالمرؤوسين وُمساعدتهم البعد

 **2٧٩٠1 الدرجة الكلية للمحور األول

القائدات للقيادة الخادمة في المدارس الثَّانويَّة بمدينة ُمقترحات تحسين ُممارسة 

 بريدة

2٧٩0٠** 

 **20966 الدرجة الكلية للمحاور

 ألفا كرونباخ لمعامل الموجب التربيعي الجذر = الثبات

كانت عالية لكل  ألفا كرونباخ معامل قيمة ( أن2جدول ) في الموضحة النتائج من يتَّضح

 االستبانة فقرات لجميع كرونباخمعامل ألفا قيمة كانت االستبانة، وكذلك محاور من محور

 النهائية صورتها في االستبانة أنو ،مرتفعالثبات  ُمعامل أن يعني وهذا ،(0.966)كانت 

 .واإلجابة عن أسئلة الدِّراسة النتائج لتحليلصالحة  تكون

 : تحليل أسئلة الدِّراسة

ستخدام مقياس با( للُحكم على اتِّجاه كل فقرة ٩تبنَّت الدِّراسة المعيار الموضح في الجدول )

ليكرت الُخماسي، وذلك باالعتماد بشكل رئيسي على قيمة الوسط الحسابي والوزن النسبي 

 لتحديد مستوى الُموافقة على فقرات ومحاور الدِّراسة.

 الدِّراسة( ُسلَّم المقياس الُمستخدم في 9جدول )

ا صغيرة المستوى ا كبيرة متوسطة صغيرة جد ا  كبيرة جد ا

 5097أقل من  الوسط الحسابي
إلى  5082

0019 

إلى  0062

3039 

إلى  3042

4059 

أكثر من 

4002 

 الوزن النسبي
أقل من 

3109% 

% إلى 36

1509% 

 % إلى10

6709% 

% إلى 68

8309% 

أكثر من 

84% 

 

 أن: وهذا يُعطي داللة إحصائيَّة على

 ( تُدلُّ على وجود ُمعارضة شديدة على الفقرة أو 2٧٣٩المتوسطات التي تقل عن )

 فقرات المحور ككل.

 ( تُدلُّ على وجود ُمعارضة على 0٧1٩إلى 2٧22المتوسطات المحصورة بين )

 الفقرة أو فقرات المحور ككل.

 ( تُدلُّ على حيادية اإلجابة عن3٧3٩إلى 0٧٠2المتوسطات المحصورة بين )  الفقرة

 أو فقرات المحور ككل.

 ( تُدلُّ على الُموافقة على الفقرة أو 1٧2٩إلى  3٧12المتوسطات المحصورة بين )
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 فقرات المحور ككل.

 ( تُدلُّ على الُموافقة الشديدة على الفقرة أو 1٧02المتوسطات التي تزيد على )

 فقرات المحور ككل.

 وُمناقشتها وتفسيرها: الدراسةنتائج أسئلة 

ل: ما واقع مستوى ُممارسة أبعاد القيادة الخادمة للقائدات في المدارس ال سؤال األوَّ

 الثَّانويَّة بمدينة بريدة؟

حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية جرى لإلجابة عن هذا السؤال 

واألوزان النسبية ومستوى الُممارسة والترتيب للمحور األول "مستوى ُممارسة أبعاد 

 ( يُبيِّن ذلك.22قيادة الخادمة لدى قائدات المدارس الثَّانويَّة بمدينة بريدة"، والجدول )ال

( الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي ومستوى الُممارسة 52جدول )

 المحور األول ألبعادوالترتيب 

 

( إلى أن واقع ُممارسة قائدات المدارس الحكوميَّة الثَّانويَّة 22أشارت النتائج في الجدول )

إذ بلغ  )كبيرة(،للقيادة الخادمة في مدينة بريدة من وجهة نظر الُمَعلِّمات جاءت بدرجة 

٪(، وبوزن نسبي 2٧٣٠٪(، بانحراف معياري )3٧٣٣متوسط الحسابي للدرجة الكلية )

 بُعدمة بدرجة )كبيرة(. فقد حصل القيادة الخاد جميع أبعاد٪(، وجاءت ٣1٧32)

تبة األولى، و "المهارات المفاهيمية" تبة الثَّانية، في حين  "التمكين" بُعدعلى الرُّ الرُّ

تبة الثالثة واألخيرة.االهتمام بالمرؤوسين وُمساعدتهم" بُعدحصل   " على الرُّ

الحكوميَّة في مدينة بريدة ويُستدلُّ من هذه النتيجة على أن قائدات المدارس الثَّانويَّة 

يُمارسن القيادة الخادمة بدرجة "كبيرة" من وجهة نظر الُمَعلِّمات، وقد تُنسب هذه النتيجة 

 إلى:

كفاءة قائدات المدارس في فهم أهداف واحتياجات الميدان التربوي والقُدرة على   -

 حل المشكًلت التي تُواجههن.

ية الشعور بأن الُمَعلِّمات يتعلمن وأنهن تمكين قائدات المدارس الُمَعلِّمات وتنم -

 كفؤات وأنهن في صميم العمل، وليس على األطراف.

اهتمام قائدات المدارس بتنمية عًلقات التفاعل والتعاون مع الُمَعلِّمات من خًلل  -

 الدخول في حوارات ومناقشات بنَّاءة تتناول كل ما يستجد من قضايا تهم الميدان التربوي.

لت إليه دراسة الشمري ) (، 022٩(، ودراسة السر )022٩واتَّفقت هذه النتيجة مع ما توصَّ

(، ودراسة إبراهيم 0222(، ودراسة ابن طالب )0222ودراسة الشايع والمطيري )

(، ودراسة 022٠(، ودراسة التمام )022٣(، ودراسة العدوان )0222والشهومي )

( في حصول قادة المدارس على درجة 022٣) Mcmilan(، ودراسة م 022٠الشهري )

 البُعد م
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي

مستوى 

 الُممارسة
 الترتيب

 0 كبيرة ٣1٧٣2 2٧٣2 3٧٣٩ التمكين 2

 2 كبيرة ٣٠٧11 2٧20 3٧32 المهارات المفاهيميَّة 0

3 
االهتمام بالمرؤوسين 

 وُمساعدتهم
 3 كبيرة ٣3٧2٩ 2٧2٠ 3٧٠٩

 
الدرجة الكلية للمحور 

ل  األوَّ
  كبيرة ٣1٧32 2٧٣٠ 3٧٣٣
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لت إليها دراسة  كبيرة في درجة ُممارسة القيادة الخادمة. واختلفت مع النتائج التي توصَّ

Renfro (022في حصول قادة المدارس على درجة 0221(، ودراسة غالي )٩ )

 متوسطة في درجة ُممارسة القيادة الخادمة.

 :القيادة الخدمة أبعادتحليل فقرات 

 األول: التمكين البُعدليل فقرات تح 

حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي، وتم تحديد مستوى جرى 

 ( يُبيِّن ذلك.22األول "التمكين"، والجدول ) البعدالُممارسة والترتيب لفقرات 

( الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي ومستوى الُممارسة 55جدول )

ل بعدوالترتيب لل  األوَّ

 

 م
 الفقرة

 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 الوزن 

 لنسبي 

 مستوى 

 الُممارسة
 الترتيب

2 
أخذ آراء الُمَعلِّمات فيما يتعلَّق 

 برؤية المدرسة
 ٣ متوسطة ٠٣٧٠2 2٧0٠ 3٧32

0 
تفويض بعض الصًلحيات 

 للُمَعلِّمات وفق مقدرتهن
 ٠ كبيرة ٣3٧02 2٧٩1 3٧٠٠

3 
ف  منح الُمَعلِّمات فرصة للتَّصرُّ

 في أداء مهامهن
 1 كبيرة ٣٠٧12 2٧22 3٧20

 1 كبيرة ٣1٧22 2٧٩3 3٧٣1 متابعة تطوير الُمَعلِّمات مهني ًا 1

1 
تشجيع الُمَعلِّمات على العمل 

 الجماعي والعمل بروح الفريق
 0 كبيرة ٣٩٧02 2٧٩٣ 3٧٩٠

٠ 
تحفيز الُمَعلِّمات للمشاركة في 

د بالمعلومات  التزوُّ
 3 كبيرة ٣٣٧02 2٧٩٣ 3٧2٠

٣ 
ل  تشجيع الُمَعلِّمات على تحمُّ

 المسؤولية
 2 كبيرة 22٧12 2٧٩2 1٧2٣

  كبيرة ٣1٧٣2 2٧٣2 3٧٣٩ األول بُعدالدرجة الكلية لل 

 

( أن هناك درجة كبيرة لواقع التمكين لدى قائدات المدارس الثَّانويَّة 22نًُلحظ من الجدول )

٪( بوزن نسبي 3٧٣٩الحكوميَّة بمدينة بريدة، إذ بلغ المتوسط الحسابي للدرجة الكلية )

حسب المتوسط  البعدأن أعلى فقرة في ٪(، ويتبيَّن ٣1٧٣2٪(، بانحراف معياري )2٧٣2)

ها: " ٣٪( هي الفقرة )1٧2٣الحسابي ) تشجيع الُمع لِّمات على تحمل (، والتي نصُّ

٪(، 2٧٩2٪(، وبانحراف معياري )22٧12"، وحصلت على وزن نسبي قدره )المسؤولية

ها: 2٪( هي الفقرة )3٧32حسب المتوسط الحسابي ) البعدوأقل فقرة في  (، والتي نصُّ

"، وحصلت على وزن نسبي قدره ت فيما يتعلَّق برؤية المدرسة"أخذ آراء الُمع لِّما

على  "التمكين" بُعدحصول  رجع الباحثتانوتُ  ٪(.2٧0٠٪(، وبانحراف معياري )٠٣٧٠)

 مستوى ُممارسة )كبيرة( من وجهة نظر الُمَعلِّمات إلى:

ل منح قائدات المدارس الُمَعلِّمات درجة مناسبة من الحرية واالستقًللية في العم -

وسلطة أوسع لتحمل المسؤولية والقدرة الفعلية على المشاركة في صنع القرارات لتوجيه 

 العمل، وهذا بدوره يؤدي إلى تحقيق النمو الشخصي والمهني. 

حرص قائدات المدارس على تشجيع الُمَعلِّمات على العمل الجماعي والعمل بروح  -
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 والعمل الخًلق بين ُمَعلِّمات المدرسة. الفريق لما لهذا األسلوب من دور في تحقيق التعاون

لت إليه دراسة العدوان ) (، 022٩(، ودراسة السر )022٩اتَّفقت هذه النتيجة مع ما توصَّ

التمكين بدرجة كبيرة، واختلفت فيما  بُعد(، بدرجة ُممارسة 022٩ودراسة الشمري )

لت له دراسة غالي ) توسطة في (، في حصول قادة المدارس على درجة م0221توصَّ

 التمكين.  بُعددرجة ُممارسة 

  الثَّاني: المهارات المفاهيميَّة. البُعدتحليل فقرات 

حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي، وتم تحديد مستوى  جرى

 ( يُبيِّن ذلك.20الثَّاني "المهارات المفاهيمية"، والجدول ) البعدالُممارسة والترتيب لفقرات 

( الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي ومستوى الُممارسة 50جدول )

 الثَّاني بُعدوالترتيب لل

 الفقرة م
 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 الوزن

 النسبي

 مستوى

 الُممارسة
 الترتيب

2 
الفهم العميق بإدارة المدرسة 

 وأهدافها
 0 كبيرة ٣2٧12 2٧2٩ 3٧٩0

0 
ال لمواجهة التفكير  بشكل فعَّ

 المشكًلت الُمعقَّدة
 1 كبيرة ٣٠٧22 2٧٩2 3٧21

3 
تقديم الدعم للُمَعلِّمات بشكل 

 فردي وجماعي
 ٠ كبيرة ٣1٧22 2٧22 3٧٣1

1 
التأكد من تحقيق الُمَعلِّمات 

 لألهداف التَّربويَّة
 2 كبيرة ٣٩٧22 2٧22 3٧٩1

1 
تزويد الُمَعلِّمات بالمعلومات 

 العمل التي تخص تطور
 3 كبيرة ٣2٧12 2٧٩1 3٧٩0

٠ 

االهتمام بالتَّطوير المهني 

للُمَعلِّمات في ضوء أهداف 

 المدرسة

 1 كبيرة ٣٠٧12 2٧٩2 3٧20

٣ 
حل المشكًلت المتعلقة بالعمل 

 بأفكار جديدة وُمبتكرة
 ٣ كبيرة ٣0٧٠2 2٧20 3٧٠3

  كبيرة ٣٠٧11 2٧20 3٧23 الثَّاني بُعدالدرجة الكلية لل 

 

( أن هناك درجة كبيرة لواقع المهارات المفاهيمية لدى قائدات 20نًُلحظ من الجدول )

٪( 3٧23المدارس الثَّانويَّة الحكوميَّة بمدينة بريدة، إذ بلغ المتوسط الحسابي للدرجة الكلية )

 البعدويتبيَّن أن أعلى فقرة في ٪(، ٣٠٧11٪(، بانحراف معياري )2٧20بوزن نسبي )

ها: "1٪( هي الفقرة )3٧٩1حسب المتوسط الحسابي ) التأكد من تحقيق (، والتي نصُّ

٪(، وبانحراف ٣٩٧2وحصلت على وزن نسبي قدره ) الُمع لِّمات لألهداف التَّربويَّة"،

٪( هي الفقرة 3٧٠3٪(، وأقل فقرة في البُعد حسب المتوسط الحسابي )2٧22معياري )

ها: "٣) "، وحصلت ت المتعلقة بالعمل بأفكار جديدة وُمبتكرةحل المشكال(، والتي نصُّ

حصول  تان٪(. وتُرجع الباحث2٧20٪(، وبانحراف معياري )٣0٧٠على وزن نسبي قدره )

 على مستوى ُممارسة )كبيرة( من وجهة نظر الُمَعلِّمات إلى: "المهارات المفاهيمية" بُعد

لتَّربويَّة التي تسعى اإلدارة حرص قائدات المدارس من تحقيق الُمَعلِّمات لألهداف ا -
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 المدرسيَّة إلى تحقيقها.

الفهم العميق لدى القائدات بإدارة المدرسة وأهدافها والمهام الُموكلة لها، مما يُساعد  -

ال وتسهيل المهام للُمَعلِّمات.  القائدة في تقديم الُمساعدة والدعم الفعَّ

لت إليه دراسة غال (، 022٩(، ودراسة الشمري )0221ي )اتَّفقت هذه النتيجة مع ما توصَّ

 المهارات المفاهيمية بدرجة كبيرة. بُعدبدرجة ُممارسة 

  الثالث: االهتمام بالمرؤوسين البُعدتحليل فقرات 

تم حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي، وتم تحديد مستوى 

الثالث "االهتمام بالمرؤوسين وُمساعدتهم"، والجدول  البُعدالُممارسة والترتيب لفقرات 

 ( يُبيِّن ذلك.23)

 

( الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي ومستوى الُممارسة 53جدول )

 الثالث للبُعدوالترتيب 

 المتوسط الفقرة م 

 

 االنحراف

 

 المعياري

 الوزن 

 النسبي 

 مستوى

 الُممارسة
 الترتيب

5 
التَّطوير المهني للُمع لِّمات من اعتبار 

 أولوياتها
 52 كبيرة 75022 5021 3011

0 
تزويد الُمع لِّمات بخبرات العمل التي 

 تمكنهن من تطوير مهارات جديدة
 8 كبيرة 70082 2091 3064

3 
ص لتطوير  إعطاء الُمع لِّمات فُر 

 إمكاناتهن
 1 كبيرة 71002 2099 3076

4 
توكيل المهام للُمع لِّمات وفق  

 مقدرتهن
 0 كبيرة 77022 2093 3081

1 
لِّمات  ة للُمع  ُمراعاة الظروف الخاصَّ

 عند التعامل معهن
 4 كبيرة 71042 5029 3077

 6 كبيرة 70082 5054 3064 إعطاء اهتمام لقضايا الُمع لِّمات  6

7 
توفير البيئة المناسبة للتعلم والنمو 

 المهني 
 7 كبيرة 70042 5029 3060

 9 كبيرة 75082 5053 3019 تقديم الخدمات للُمع لِّمات بدون مقابل 8

9 
االلتزام بالوعود التي قطعتها مع 

 الُمع لِّمات
 3 كبيرة 76042 5028 3080

 5 كبيرة 79022 2099 3091 تشجيع الُمع لِّمات على الُمبادرة 52

55 
الحرص على نجاح الُمع لِّمات أكثر 

 من اهتمامها بنجاحها الشخصي
 55 كبيرة 69002 5050 3046

  كبيرة 73089 2086 3069 الثالث بُعدالدرجة الكلية لل 

 

 االهتمام بالمرؤوسين وُمساعدتهم( أن هناك درجة كبيرة لواقع 23نًُلحظ من الجدول )

لدى قائدات المدارس الثَّانويَّة الحكوميَّة بمدينة بريدة، إذ بلغ المتوسط الحسابي للدرجة 

ويتبيَّن أن أعلى ٪(، ٣3٧2٩٪(، بانحراف معياري )2٧2٠٪( بوزن نسبي )3٧٠٩الكلية )

ها: 22٪( هي الفقرة )3٧٩1حسب المتوسط الحسابي ) البُعدفقرة في  (، والتي نصُّ

٪(، ٣٩٧2وحصلت على وزن نسبي قدره ) على الُمبادرة"، "تشجيع الُمع لِّمات
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٪( 3٧1٠حسب المتوسط الحسابي ) البُعد٪(، وأقل فقرة في 2٧٩٩وبانحراف معياري )

ها: "22هي الفقرة ) الحرص على نجاح الُمع لِّمات أكثر من اهتمامها بنجاحها (، والتي نصُّ

٪(، 2٧20ف معياري )ا٪(، وبانحر٠٩٧02"، وحصلت على وزن نسبي قدره )الشخصي

 ذلك إلى: وتُرجع الباحثتان

 التشجيع الدائم القائدات لحث الُمَعلِّمات على الُمبادرة في العمل واألنشطة. -

امتًلك القائدات المعرفة الكافية بقُدرات الُمَعلِّمات وتوكيل المهام المناسبة حسب  -

 قدراتهن.

لت إليه دراسة  (، بدرجة ُممارسة بعد 022٩الشمري )اتَّفقت هذه النتيجة مع ما توصَّ

لت له دراسة غالي  االهتمام بالمرؤوسين وُمساعدتهم بدرجة كبيرة، واختلفت فيما توصَّ

(، في حصول قائدات المدارس على درجة متوسطة في درجة ُممارسة بعد 0221)

 االهتمام بالمرؤوسين وُمساعدتهم.

بين متوسط ( (0.05ة عند مستوى داللة السؤال الثَّاني: )هناك فُروق ذات داللة إحصائيَّ 

طُُرق تحسين ُممارسة قائدات المدارس الحكوميَّة الثَّانويَّة للقيادة إجابات األفراد حول 

في  الخادمة بمدينة بريدة تُعزى للُمت غيِّرات التالية: )سنوات الخدمة، والدورات التدريبية

 (؟مجال القيادة

وجود  ؛ مقابلعدمختبار ال (،One Way Anovaتبار )، استُخِدم اخولإلجابة عن السؤال

بين متوسط إجابات األفراد ( (α =0.05ذات داللة إحصائيَّة عند مستوى داللة فُروق 

طُُرق تحسين ُممارسة قائدات المدارس الحكوميَّة الثَّانويَّة للقيادة الخادمة بمدينة حول 

، (في مجال القيادة الخدمة، والدورات التدريبيةبريدة تُعزى للُمت غيِّرات التالية )سنوات 

 ( يوضح ذلك.21والجدول )

إليجاد فُروق ذات داللة إحصائيَّة تُعزى  One Way ANOVA( ُمعامل 54جدول )

 (في مجال القيادة للُمت غيِّرات التالية )سنوات الخدمة، والدورات التدريبية

 الفئات الُمت غيِّرات
 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف 

 المعياري 

 قيمة 

 "ف" 

 قيمة

 الداللة

 مستوى 

 الداللة 

 سنوات الخدمة

 2048883 308141 سنوات 1أقل من 

50203 20278 
 غير دالَّة

 إحصائي اا 
 2087410 304665 سنوات 52-1من 

 سنوات 52أكثر من 

 
308807 2064655 

الدورات 

 التدريبية

 2077667 306676 ال يُوجد

50337 20066 
 غير دالَّة

دورات 1-5من  إحصائي اا  306979 2070881 

دورات 1أكثر من   309478 2075225 

 

 مناقشة النتائج المتعلقة بُمت غيِّر عدد سنوات الخدمة. . أ

( عدم وجود فُروق ذات داللة إحصائيَّة عند 21أظهرت نتائج الدِّراسة في الجدول )

( في تقديرات عيِّنة الدِّراسة حول مستوى ُممارسة قائدات       مستوى الداللة )

المدارس الحكوميَّة الثَّانويَّة للقيادة الخادمة في مدينة بريدة تُعزى لُمتَغيِّر عدد سنوات 

سنوات(، إذ بلغت قيمة ف  22سنوات، أكثر من  22-1سنوات، من  1الخدمة )أقل من 

ا يُشير إلى ان هناك اتفاقًا بين وجهات نظر (، وهذ2٧٣2(، وبداللة إحصائيَّة )2٧203)
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الُمَعلِّمات حول واقع ُممارسة قائدات المدارس الثَّانويَّة الحكوميَّة بمدينة بريدة لنمط القيادة 

 الخادمة باختًلف سنوات خدمتهن.

م(، ودراسة الشايع والمطيري 022٩وتتَّفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة السر )

م(، التي بيَّنت عدم 022٠م(، ودراسة التمام )0222والشهومي ) م(، وإبراهيم022٩)

( بين متوسطات       وجود فُروق ذات داللة إحصائيَّة عند مستوى الداللة )

 تقديرات عيِّنة الدِّراسة تُعزى لُمتَغيِّر سنوات الخدمة. 

 مناقشة النتائج المتعلقة بُمت غيِّر عدد الدورات التدريبية. . ب

( عدم وجود فُروق ذات داللة إحصائيَّة عند 21الدِّراسة في الجدول )أظهرت نتائج 

( في تقديرات عيِّنة الدِّراسة حول مستوى ُممارسة قائدات المدارس       مستوى )

في  الحكوميَّة الثَّانويَّة للقيادة الخادمة في مدينة بريدة تُعزى لُمتَغيِّر عدد الدورات التدريبية

(، وهذا يُشير إلى أن 2٧0٠٠(، وبداللة إحصائيَّة )2٧33٣لغت قيمة ف )، إذ بمجال القيادة

حول واقع ُممارسة قائدات المدارس الثَّانويَّة المعلمات هناك اتِّفاقًا بين وجهات نظر 

 الحكوميَّة بمدينة بريدة لنمط القيادة الخادمة باختًلف عدد الدورات التدريبية لمجال القيادة.

ا ُمقترحات تحسين ُممارسة القائدات للقيادة الخادمة في المدارس السؤال الثَّالث: م

 الثَّانويَّة بمدينة بريدة؟

حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية ومستوى  جرى

األهمية والترتيب للمحور الثَّاني "ُمقترحات تحسين ُممارسة القائدات للقيادة الخادمة في 

 ( يُبيِّن ذلك.21المدارس الثَّانويَّة الحكوميَّة بمدينة بريدة"، والجدول )

واالنحراف المعياري والوزن النسبي والمستوى المرجح ( الوسط الحسابي 51جدول )

 والترتيب للمحور الثَّاني

( أن هناك أهمية بدرجة كبيرة على ُمقترحات تحسين ُممارسة 21نًلحظ من الجدول )

القائدات للقيادة الخادمة في المدارس الثَّانويَّة الحكوميَّة بمدينة بريدة، إذ بلغ المتوسط 

٪(، ٣1٧10٪(، بانحراف معياري )2٧٣2٪( بوزن نسبي )3٧٣0الحسابي للدرجة الكلية )

(، والتي 2٪( هي )3٧٣1أن أعلى فقرة حسب المتوسط الحسابي )ويتبيَّن من الجدول 

 الفقرة م
 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف 

 المعياري 

 الوزن 

 النسبي 

 المستوى

 المرجح
 الترتيب

5 
نشر الوعي لدى قائدات وُمع لِّمات 

 المدارس بمفهوم القيادة الخادمة
 5 كبيرة 74082 5055 3074

0 
ورش تدريبية لتعزيز مفهوم  توفير

 القيادة الخادمة
 6 كبيرة 75062 5050 3018

3 
ترشيح القيادات المدرسيَّة بناءا على 

 درجة توافر صفات القائد الخادم
 0 كبيرة 74042 5053 3070

4 

تسليط الضوء على الُمع لِّمات التي 

تتوافر لديهن صفات القائد الخادم 

 للترشيح 

 4 كبيرة 73062 5055 3068

1 
التأكيد على أهمية ُممارسة القيادة 

 الخادمة في المدارس
 3 كبيرة 73062 5028 3068

6 

تصميم خطة لتقييم أداء ُمع لِّمات 

المدرسة على ضوء االلتزام بمعايير 

 القيادة الخادمة

 1 كبيرة 73022 5027 3061

  كبيرة 74040 2078 3070 الدرجة الكلية للمحور الثَّاني 
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ها: " "، وحصلت نشر الوعي لدى قائدات وُمع لِّمات المدارس بمفهوم القيادة الخادمةنصُّ

٪(، وأقل فقرة حسب 2٧22٪(، وبانحراف معياري )٣1٧2على وزن نسبي قدره )

ها: 0( هي )3٧12المتوسط الحسابي ) ش تدريبية لتعزيز مفهوم "توفير ور(، والتي نصُّ

٪(، وبانحراف معياري ٣2٧٠"، وحصلت على وزن نسبي قدره )القيادة الخادمة

استخدام المداخل اإلدارية الحديثة في التَّعليم التي ضرورة  وتُبيِّن الباحثتان ٪(.2٧20)

تقديم برامج ودورات تدريبة لقائدات القيادة الخادمة، وضرورة  تدعم استخدام أسلوب

 .لِّمات المدارس على أساليب القيادة الحديثة منها القيادة الخادمةوُمعَ 

بتنظيم دورات تدريبية  (0221وتتَّفق هذه المقترحات مع توصيات دراسة غالي ) 

للُمديرين تتناول موضوع القيادة الخادمة: ماهيتها، وسماتها وأهميتها، ودراسة إبراهيم 

االهتمام بنمط القيادة الخادمة عامة، ونماذجها أوصت بزيادة التي ( 0222والشهومي )

المتعددة خاصة في برامج إعداد ُمديري المدارس وتنميتهم مهني ًا، سواء على مستوى 

 وزارة التَّعليم، أو المكاتب التَّعليمية التابعة لها.

ص ألبرز نتائج الدِّراسة :  ُملخَّ

معلمات المرحلة الثانوية تبيَّن من النتائج أن أكثر من نصف عينة الدراسة من  .2

٪ من العيِّنة لم يتلقين 1٣سنوات، وأن  22٪ سنوات الخدمة لديهن أكثر من 1٣٧2وبنسبة 

 أي دورات تدريبية في مجال القيادة التَّربويَّة.

تُبيِّن النتائج أن واقع ُممارسة القيادة الخادمة لدى القائدات في المدارس الثَّانويَّة   .0

ريدة بشكل ُكفء؛ حيث جاءت أجوبة عيِّنة الدِّراسة أنها تمارس بدرجة الحكوميَّة بمدينة ب

نظرة إيجابية نحو تطبيق القيادات  وأن أفراد العيِّنة لديهن ٪.٣1،32"كبيرة" وبنسبة 

 القيادة الخادمة كالتمكين، والمهارات المفاهيمية، واالهتمام بالمرؤوسين. ألبعاد

ة لدى قائدات المدارس الثَّانويَّة الحكوميَّة في القيادة الخادمة ُممارس أبعادأكثر   .3

 ٪.٣٠،11المهارات المفاهيمية، حيث بلغت النسبة  بُعدمدينة بريدة هو 

حصلت جميع عبارات مجال التمكين على مستوى ُممارسة كبيرة وبنسبة  .1

٪، عدا فقرة )أخذ آراء الُمَعلِّمات فيما يتعلَّق برؤية المدرسة(، فقد حصلت على ٣2،٣1

 درجة متوسطة، وهي أقل درجات مجال التمكين.

حصلت جميع عبارات مجال االهتمام بالمرؤوسين على مستوى ُممارسة كبيرة،  .1

 ٪.٣3،2٩وبنسبة 

بين متوسط (       ال تُوجد فُروق ذات داللة إحصائيَّة عند مستوى داللة ) .٠

الحكوميَّة الثَّانويَّة للقيادة طُُرق تحسين ُممارسة قائدات المدارس إجابات األفراد حول 

في  الخادمة بمدينة بريدة تُعزى للُمتَغيِّرات التالية )سنوات الخدمة، والدورات التدريبية

 (.مجال القيادة

تُبيِّن نتائج الدِّراسة أن هناك أهمية بدرجة كبيرة على ُمقترحات تحسين ُممارسة  .٣

ة الحكوميَّة بمدينة بريدة، حيث بلغت النسبة القائدات للقيادة الخادمة في المدارس الثَّانويَّ 

٪، ومن هذه المقترحات: نشر الوعي لدى قائدات المدارس بمفهوم القيادة الخادمة ٣1،10

وأبعادها، وترشيح القيادات المدرسيَّة بناًء على درجة توافر صفات القائد الخادم، والتأكيد 

وتسليط الضوء على الُمَعلِّمات التي على أهمية ُممارسة القيادة الخادمة في المدارس، 

 تتوافر لديهن صفات القائد الخادم للترشيح.

لت إليها الدِّراسة، نُوصي بالتَّالي:  بناءا على النتائج التي توصَّ
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تبني برامج التحفيز المادية والمعنوية الًلزمة لقائدات المدارس والتي تسهم في  .2

 ة الخادمة. زيادة دافعيتهن نحو ممارسة سلوكيات القياد

حث قائدات المدارس وتشجيعهن علنى مشناركة المعلمنات فني قضناياهن الشخصنية  .0

والبحنث معهنن عنن الحلنول واالستفسار منهن عن أي مشكًلت قد تواجههن في بيئة العمنل 

 المًلئمة لتلك المشكًلت.

 إشراك جميع منسوبي المدرسة في بناء رؤية المدرسة ورسالتها ورسم أهدافها. .3

لقائدات وُمَعلِّمات المدارس على أساليب القيادة لتقديم برامج ودورات تدريبة  .1

لتوعيتهن بأهمية ممارسات القيادة الخادمة في تحقيق ومنها القيادة الخادمة، الحديثة 

 األهداف التعليمية.

التأكيد على قائدات المدارس بأهمية استخدام المداخل اإلدارية الحديثة التي تدعم  .1

 مهن أسلوب القيادة الخادمة.استخدا

 

 المراجع

 : المراجع العربيَّة.الا أو

م(. درجة 0222إبراهيم، حسام الدين السيد محمد، والشهومي، سعيد بن راشد بن علي. )

توافر أبعاد القيادة الخادمة لدى مديري مدارس التعليم األساسي بمحافظة الظاهرة في 

المجلة الدولية للدراسات التربوية . Laub Modleسلطنة عمان في ضوء نموذج لوب 
 : مركز رفاد للدراسات واألبحاث. )مقبول للنشر(.والنفسية

 . لبنان: دار صابر للنشر.المعجم لسان العربم(. 0222ابن منظور، محمد بن مكرم. )

. عمان: دار أمواج للنشر القيادة التربوية الفاعلةم(. 0220أبو طاحون، أمل لطفي. )

 والتوزيع.

". بيروت: دار القائد اإلداري "نحو نمط قيادي مبتكرم(. 0222سماعيل، جابر شعيب. )اإل

 العربية للعلوم ناشرون.

(. 0)ط. الوجيز في طرق البحث العلميم(. 0223األشعري، أحمد بن داود المزاجي. )

 جدة: خوارزم العلمية لنشر والتوزيع.

القيادة الخادمة لدى مديري المدارس م(. واقع 022٠التمام، عبد هللا بن علي بن سالم. )

، مجلة العلوم التربويةالثانوية بالمدينة المنورة من وجهة نظر المعلمين: دراسة ميدانية. 

 كلية الدراسات العليا للتربية.-جامعة القاهرة

درجة ممارسة مديري المدراس الحكومية الثانوية في م(. 022٠الحلبي، منال جهاد. )
الغربية للقيادة الخادمة وعًلقتها بالتنمية المهنية للمعلمين من  محافظات شمال الضفة
 ا ]رسالة ماجستير غير منشورة[. جامعة النجاح الوطنية، نابلس.وجهات نظر ومعلميه

اإلدارة والتخطيط م(. 0221دهيش، خالد، الشًلش، عبد الرحمن، ورضوان، سامي. )
 ياض: مكتبة الرشد.(. الر1)ط. التربوي "أسس نظرية وتطبيقات علمية"

م(. درجة إمكانية تطبيق 0222الديرية، النا فوزي فهد، وسًلمة، كابد محمد أحمد. )

مديري المدارس االستكشافية األردنية في محافظة العاصمة للقيادة الخادمة من وجهة نظر 

ات مجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسالمعلمين وعًلقتها بالدافعية تجاه عملهم. 
 .التربوية والنفسية

القيادة الخادمة "منظور جديد م(. 022٠رشيد، صالح عبدالرضا، ومطر، ليث علي. )
 ". العراق: دار نيبور للنشر والتوزيع.للقيادة في القرن الحادي والعشرين

درجة ممارسة رؤساء األقسام في الكليات الجامعية م(. 022٩السر، محمد محمد. )
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]رسالة  الخادمة وعًلقتها بدورهم في تنمية الموارد البشرية بمحافظات غزة للقيادة

 ماجستير غير منشورة[. جامعة األقصى، كلية التربية.

م(. الذكاء العاطفي وعًلقته 022٩الشايع، علي بن صالح، والمطيري، عوطف بطاح. )

لمجلة ابالقيادة الخادمة لدى قائدات المدارس في محافظة المذنب من وجهة نظر المعلمات. 
 ، مركز رفاد للدراسات واألبحاث.الدولية للدراسات التربوية والنفسية

أثر القيادة الخادمة على فعالية فرق العمل في البلديات م(. 0222شراب، سًلمة محمد. )
]رسالة ماجستير غير منشورة[. جامعة  الكبيرة بمحافظات غزة من وجهة نظر الموظفين

 اإلدارية، غزة. األزهر، كلية االقتصاد والعلوم

م(. واقع ممارسة أبعاد القيادة الخادمة لدى رؤساء 022٩الشمري، راضي تركي عذبي. )

األقسام العلمية في جامعة حفر الباطن من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بالجامعة. 

 ، جامعة حفر الباطن.مجلة العلوم التربوية والنفسية

التنظيمي "القواعد النظرية والممارسات  التطويرم(. 0221شهاب، فادية إبراهيم. )
 ". عمان: األكاديميون للنشر والتوزيع.التطبيقية

واقع ممارسات القيادة المدرسية في ضوء مبادئ م(. 022٠الشهري، حسن محمد حسن. )
]رسالة ماجستير غير منشورة[. جامعة الملك خالد، كلية التربية، قسم  القيادة الخادمة

 لتربوي. الطائف.اإلدارة واإلشراف ا

ممارسة قائدات المدارس الثانوية للقيادة م(. 022٣الشهري، خلود بنت ظافر بن محمد. )
]رسالة ماجستير غير  الخادمة وعًلقتها بااللتزام التنظيمي للمعلمات في مدينة الرياض

منشورة[. جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسًلمية، كلية العلوم االجتماعية، قسم اإلدارة 

 والتخطيط التربوي، الرياض.

م(. درجة مساهمة القيادة الخادمة في تحقيق الثقة 0222طالب، بدر بن عبد هللا محمد. )

ني تميم والحريق من وجهة نظر التنظيمية لقادة المدارس الثانوية بمحافظتي حوطة ب

 كلية التربية. -، جامعة أسيوطمجلة كلية التربيةالمعلمين. 

عًلقة نمطي القيادتين الخادمة والموزعة بصنع م(. 022٣عبرية، نعيمه بنت سيف. )
القرار االخًلقي لدى مديرات مدارس التعليم األساسي في محافظة مسقط ُعمان من وجهة 

ماجستير غير منشورة[. جامعة الشرق األوسط، كلية العلوم ]رسالة  نظر المعلمات

 التربوية، قسم اإلدارة والمناهج. األردن.

. عمان: دور القيادة التربوية في اتخاذ القرارات اإلداريةم(. 0222عبودي، زيد منير. )

 دار الشروق للنشر والتوزيع.

قائدات المدارس  الممارسات القيادية لدىم(. 0222عداوي، فاطمة محمد أحمد. )
]رسالة ماجستير غير منشورة[. جامعة  المتوسطة بمنطقة جازان في ضوء القيادة الخادمة

 جازان، كلية التربية، قسم التربية، جازان.

درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية م(. 022٣العدوان، هديل محمد يوسف. )
تيجيات إدارة الصراع من وجهة الحكومية للقيادة الخادمة وعًلقتها بدرجة تطبيق استرا

]رسالة ماجستير غير منشورة[. جامعة الشرق  نظر المعلمين في محافظة العاصمة عمان

 األوسط. كلية العلوم التربوية.

. عمان: دار الشخصية القياديةم(. 0221علي، ئاسو صالح سعيد، وعباس، حسين وليد. )

 غيداء للنشر والتوزيع.

لقيادة الخادمة وعًلقتها بااللتزام التنظيمي دراسة تطبيقية . ام(0221غالي، محمد أحمد. )
 ]رسالة ماجستير غير منشورة[. الجامعة اإلسًلمية، غزة. على الجامعات في قطاع غزة
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. عمان: دار أساليب القيادة واتخاذ القرارات الفعالةم(. 022٣القطارنة، زياد حمد. )

 األكاديميون للنشر والتوزيع.

مهارات القيادة التربوية م(. 0220لهلوب، ناريمان يونس، والصرايرة، ماجدة أحمد. ) 
 . عمان: دار الخليج للنشر والتوزيع.الحديثة

". اإلدارة التربوية واألصول "النظرية والتطبيقم(. 022٠المذحجي، منصور قاسم. )

 الرياض: مكتبة الرشد.

. الرياض: ت إدارية في القيادة األكاديميةثقافام(. 022٩الهاجري، عبد العزيز سعيد. )

 مكتبة الرشد.
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