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 قدمة: امل

في   سائدة  تكن  لم  جديدة  مرحلة  اليوم  العالم  مجاالت يعيش  جميع  في  املستمرة  الهائلة  والتغيرات  الشاملة  فالثورة  املاضية،  القليلة  السنوات 

 
 
   الحياة في الوقت الحالي لم ُيشهد لها مثيل من قبل، وهذه التغيرات جعلت من اإلدارات العاملية في شركات ومنظمات العالم شرقا

 
  وتتقدمتنطلق    وغربا

الفعالة وهي سر نجاح الكثير من  اإلدارة لتالئم روح العصر الجديد وتلبي متطلبات املجتمعات الحديثة. فالقيادة تعتبر جوهر العملية اإلدارية ومفتاح 

املنظمة   أهداف  تحقيق  في  طاقاتهم  تأثيره عليهم إلطالق  قوة  العاملين من خالل  وملهم  الرئيس  املحفز  القائد هو  ويعد   بكل كفاءة وفاعلية اإلدارات 

الخادمة؛  (34:    2010,  )الخشالي القيادة  نمط   
 
برزت مؤخرا التي  القيادية  األنماط  أكثر  النمط من  Servant Leadership  وإن من  بزغ هذا  ، حيث 

(. فالقيادة الخادمة تركز على تطوير  87:  2007)أبو تينة وآخرون،  Robert Greenleaf القيادة للمرة األولى في إدارة األعمال بواسطة روبرت غرينليف

للمنظمة  فراداأل  األفضل  األداء  تحقيق  نحو   
 
سعيا املناسبة  باملعلومات  وتزويدهم  ملتطلباتهم  االستماع  عن   

 
فضال التنظيمي  اإلطار  في  .  وسلوكياتهم 

 .(63: 2010)عجوة، 

 من أهمية دور قائد املدرسة والتي تتمثل في كسب ثقة العاملين معه، وتنسيق جهودهم وتوجيهها لتحقيق األهداف
 
التربوية املأمولة، البد    وانطالقا

 على األنماط السلوكية والتي تؤدي إلى تحسين األداء واالرتقاء  
 
باملدرسة ألعلى  له من العمل ضمن إطار أخالقي يضمن عملية التأثير التي تنعكس إيجابا

( اإلنجاز.  النظرة    (.Stephen & Terrence, 2001مستويات  يمثل  من  أفضل  الخادمة  القيادة  تتعلق وتعد  التي  االجتماعية  واملسؤولية  األخالقية 

ها ومرتكزاتها بالعالقات بين القادة واملرؤوسين، كما تتضمن القيادة الخادمة ُمثل عليا وفضائل تقترب من الروحانية والصفاء الفكري الخالق في مبادئ

مل بيئة األعمال  إلى  التنظيمية قيمة مضافة  املواطنة  للمنظمات وهي بذلك تخلق األساسية. كما تعد سلوكيات  العام  األداء  ا تسهم به من رفع مستوى 

ا للمنظمات الناجحة. )رشيد ومطر،  مميز 
 

عرفها باترسون فقد    (.2014:44صورة متوازنة للتبادالت االجتماعية داخل املنظمة وخارجها حتى عدت عامال

(Patterson,2003 أتباعهم القادة  التي يخدم فيها  "القيادة  بأنها:  الثاني.(  الهم  املنظمة وقضاياها  األول، وتكون شؤون  الهم  أن   ، فيكونون  ويرى عجوة 

وآخرون فعرفوها بأنها: " القيادة التي   ( Miao )مياو أما (.1:2010لخدمتهم" ) يقرالقيادة الخادمة هي:" فلسفة عملية ينتجها القائد لدعم اآلخرين والذي 
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  :لخصامل

وجهة نظر املعلمات، واعتمدت الدراسة هدفت الدراسة إلى تحديد درجة ممارسة قائدات مدارس املرحلة الثانوية للقيادة الخادمة من  

الوصفي املنهج  املكرمة  ،على  بمكة  الثانوية  املرحلة  معلمات  جميع  من  املكون  الدراسة  مجتمع  على  الدراسة  تطبيق  عددهن ،  وتم  والبالغ 

بيان كأداة للدراسة باستــخدام ( معلمة تم اختيارهن بالطريقة العشوائية. تم استخــدام االست481) ( معلمة، وتكونت عينة الدراسة من2953)

املرحلة  (Dennis & Bocarnea,2005(2005)دينيس وبوكارنيا،    مقياس أن درجة ممارسة قائدات  الدراسة  نتائج  أظهرت  الخادمة.  للقيادة   )

الثقة، خدمة اآلخرين،   ،باآلخرين)املحبة واالهتمام    الثانوية بمكة املكرمة إلبعاد القيادة الخادمة جاءت مرتفعة وكان ترتيبها على النحو التالي

اإليثار )،  التواضع(  ،التمكين،  إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  النتائج   بين متوسطات استجابات  0.05كما أشارت   )

ا ملتغير)املؤهل العلمي  الخبرة ( للمعلمات.سنوات  -املعلمات في تحديد درجة ممارسة قائدات املرحلة الثانوية للقيادة الخادمة وفق 

 . ؛ مكة املكرمةقائدات املدارس الحكومية ؛: القيادة الخادمةالكلمات املفتاحية
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ومن مجمل ما سبق   (.729:2014الذين يعملون لديها، والعمل على تطويرهم وتحقيق الفائدة الشاملة للجميع" )  فرادتقوم بالنضال من أجل خدمة األ 

وروحهم املعنوية يمكن تعريف القيادة الخادمة بأنها القيادة التي تهتم باألتباع عن طريق تلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم مما يؤدي إلى رفع مستوى رضاهم 

 بحماس وجدية فيكونوا قادرين على تحقيق األهداف املراد بلوغها.لكي يعملوا 

 نماذج القيادة الخادمة:

ميالرد   نموذج  ومنها  لها،  األساسية  األبعاد  توضح  التي  الخادمة  القيادة  لنماذج  تصنيفات  عدة  أبعاد  Milard(1995)هناك  سبعة  حدد  الذي   ،

لذي حدد ، ا   Laub (1999)ونموذج لوب   (Inbarasu,2008). للقيادة الخادمة وهي: العمل الجماعي، القدوة، التأكيد، األلفة، الفردية، املرونة، التالحم 

األ  الخادمة وهي: تقييم  للقيادة  أبعاد  األ فرادستة  القيادة فراد، وتنمية  القيادة، ومشاركة  املجتمع، وإظهار األصالة، وتوفير  -Cerit (2009, 600، وبناء 

رسل وستون   (602 ونموذج   .)Russell and stone (2002) ،والنمذجة والخدمة،  والثقة،  والنزاهة،  والصدق،  الرؤية،  أبعاد:  تسعة  وضعوا  حيث   ،

الخادمة وهي: االستماع، والتعاSpears (2002)والريادة، وتقدير اآلخرين، والتمكين. ونموذج سبيرز   للقيادة  أبعاد  الذي حدد عشرة  طف، والتالحم، ، 

 ,Black,2007, (Steinbeck, 2009)، وبناء املجتمع،  فرادبصر، واإلشراف أو الرعاية، وااللتزام بنمو األ والتصور، واالستبصار أو الت  ،واالقناع،  والوعي

35)&(Spears & Lawrence, 2010,13)    باترسون رقم)  Patterson (2003)ونموج  شكل  الخادمة  للقيادة  أبعاد  سبعة  حدد  الحب 1الذي  وهي:   )

الحب املضحى، Dennis (2004)املضحى ، والتواضع، واإليثار، والرؤية، والثقة، والتمكين، والخدم ونموذج دنيس   أبعاد هي:  أربعة  اعتمد على  الذي   ،

باربتو وويلر   (Pattison, 2010, 10)والتمكين، والتواضع، والرؤية  نموذج 
 
للقيادة     Barbuto and Wheeler (2006). وأخيرا أبعاد  الذي حدد خمسة 

التنظيمية   والرعاية  املقنع،  والتخطيط  والحكمة،  العاطفي،  والتالحم  لإليثار،  الدعوة  وهي:  وفي   (Barbuto and Wheeler,2006, 24-26)الخادمة 

سبيرز) من  كل  قبل  من  تطويرها  تم  التي  النماذج  تعتبر  الحاضر  )Spears,1995الوقت  ولوب   )Laub,1999  ورسل ستون (   Russell and) مع 

Stone,2002)) ( وباترسونPatterson,2003 .
 
 ( تعتبر من بين أكثر النماذج تأثيرا

 

 

 

 

 يمثل نموذج باترسون : (1شكل)

الخادمة: القيادة  تحمل    أبعاد  عديدة  وأبعاد  يمتلك سمات  قائد  هو  الخادم  القائد  مستقبلي    لتصميم إن  إطار  من وضع  تمكنهم  واضحة  رؤية 

ذكره  ما  األبعاد  هذه  أهم  ومن  واإلنجاز،  بالتحدي  يتسم  و  (Patterson ,2003ملنظماتهم   ) Dennis,2004)،و)مصطفى (  2016و)التمام،    ( 2015( 

 (:2018و)أحمد،

 على ما قدمه    Dennisاملحبة واالهتمام باآلخرين: عبر   .1
 
الصفة اعتمادا اليونانية، وتعني    agapaoبمفهوم     Winstonعن هذه  وهي كلمة من اللغة 

  Dennisويؤكد  ة تعني الحب في معناه االجتماعي.  الصحيح في الوقت الصحيح لألسباب الصحيحة، والكلم  عملالحب املعنوي )األخالقي( أي أداء ال

لى أن الحب في القيادة الخادمة يشمل الرعاية الحقيقية ألعضاء الفريق كبشر. وجعلهم يشعرون بأهميتهم، وأنهم صادقون كبشر وهذا ما يؤدي إ 

 توحد الفريق وفعاليته. 

من الكلمات التي عانت االستغالل في محل استخدامها من عدم احترام للذات على سبيل املثال، وفقدان القيمة للذات، بل على    يعتبرالتواضع:   .2

فالتواضع   الذات.  احترام  وعدم  الضعف  أنه  على  البعض  يفهمه  كما  العكس  وليس  والنفس  الذات  يحي  الذي  هو  التواضع  فإن    يمثل العكس 

للمرؤوسين. ومن مظاهر التواضع عدم االستبداد بالرأي أو االنفراد باتخاذ القرار، حيث إن مشاركة منسوبي املدرسة    االحترام والشكر واالمتنان

من  في الفكر والرأي واملشورة سوف يحفزهم على إبراز ما لديهم من أراء وأفكار من شأنها أن تسهم في الحصول على املعلومات الصحيحة وتقلل  

 لقرار أو املعارضة للقرارات املتخذة بالشكل الذي ُيسهم في تحسين املؤسسة التربوية وتطورها. نسبة الخطأ في اتخاذ ا 

خير وصف لإليثار في القيادة الخادمة أن هؤالء يصبحون أكثر صحة، وعقالنية، وأكثر ذكاء، ويعتبرون أنفسهم خادمين للجميع يعملون    اإليثار: .3

 والحتياجاتهم ورغباتهم. من أجلهم ويهتمون باآلخرين، ويصغون لهم 

والدروس    الرؤية: .4 الحاضر  على   
 
استنادا باملستقبل  التنبؤ  على  القدرة  وكذلك  الحاضر،  قراءات  على  بناء  الغد  واستطالع  رؤية  على  القائد  قدرة 

 املستفادة من املاض ي.

اآلخر وردود أفعاله وثقته بردود أفعال الطرف  ترك مساحة بين القائد واملرؤوس لتمكين كل طرف من معرفة حقيقة مشاعر الطرف    تمثلالثقة:   .5

 اآلخر تجاهه وإيمانه بأنه لن يخضع لالستغالل، وكلما وثقت باآلخرين كلما وثقوا هم بك  
 
مما يساعدك وييسر لك أمر التأثير فيهم لتحقيق   أيضا

اإليجابي، بأن األخر لن يتصرف بطريقة انتهازية، ( الثقة بأنها:  Robbins & Judge,2007وعرف روبنز وجودج )  أهداف املؤسسة التربوية. التوقع 

شدت الثقة فعلى الشخص أن يؤمن بأن الشخص األخر أو  وُتبنى الثقة على التوقع  وهي عملية تعتمد على سيرة الشخص الذاتية وتاريخه،
ُ
، فإذا ن
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الطرف االخر يتصرف بطريقة مماث املتوقعة، والتي ستجعل  بالطريقة  بالقيادة تمثل الجماعة ستتصرف  لة في موقف يتطلب ثقة عالية. والثقة 

 توقعات إيجابية موثوقة من قبل املرؤوس بخصوص تصرف وسلوك القادة والنية والرغبة للثقة بكلماتهم وأفعالهم. 

دية التي تسهم في زيادة محبة  خدمة اآلخرين: تعتبر مبادرة القائد التربوي في تقديم الخدمة للمؤسسة التربوية التي يعمل بها إحدى الصفات القيا .6

ساعدة اآلخرين والتفاني من أجلهم وتذليل كافة العقبات التي تواجههم كما يبرز من و مالعاملين له بالشكل الذي يرفع درجة تأثيره على العاملين  

ن معه الذين بدورهم سوف يتأثرون  خالله تغليب القائد املصلحة العامة على مصالحه الخاصة، وهو بذلك يشكل القدوة الحسنة لكافة العاملي

 بهذا السلوك وسوف يبادرون هم 
 
 بتطبيقه من أجل مساعدة اآلخرين. أيضا

إنجازها.    التمكين: .7 املطلوب  املهام  الالزمة ألداء  الصالحيات  كافة  ومنحهم  تفويضهم  املرؤوسين من خالل  أداء  رفع  التمكين على  ذكر يعمل  وقد 

 باملؤسسات الخدمية2014)  عفانه
 
يساعد في زيادة قدرة املوظف على التعامل   -ومنها التعليمية على سبيل املثال-( أن تمكين املرؤوسين وخصوصا

وعبد الرحمن   حربيبمستويات مرتفعة من املرونة والفهم والتكيف مما يؤدي إلى سرعة األداء واإلنجاز وجودة الخدمات. وقد أكد ذلك ما ذكره  

األ   ( أن2015) اإلداري يستلزم تنمية  الصالحيات    فرادالتمكين  املسؤوليات وتخويلهم  إعطائهم  للتحدي من خالل  الفرصة  ورفع قدراتهم ومنحهم 

با التربوية )املدارس( يعتمد  املؤسسات  أداء  أن مستوى  بأعلى كفاءة وفاعلية. وبما  األهداف  ليكونوا قادرين على تحقيق  القرارات  لدرجة التخاذ 

ين وأنه  ة على أداء القائد التربوي في تفاعله مع املعلمين لتقديم الخدمات التربوية الالزمة لكافة املستفيدين فإن ذلك يبين لنا أهمية التمكاألساسي

 يحقق رضا الطالب.  بماضرورة ملحة لزيادة مستوى إنتاجية املعلمين وتحسين جودة الخدمات التربوية والتعليمية 

 الدراسات السابقة:

 قام العديد من الباحثين لدراسة واقع ممارسة القيادة الخادمة في مجاالت املستويات التعليمية

قام   • الوظيفي    Cerit(2009)فقد  الرضا  على  وأثرها  االبتدائية  املدارس  ملديري  الخادمة  القيادة  سلوكيات  تأثيرات  ملعرفة  الدراسة  هذه  هدفت 

وتم  للعاملين  الوظيفي  الرضا  وقياس  الخادمة  القيادة  لقياس سلوكيات  كأداة  واالستبانة  الوصفي،  املنهج  الدراسة  استخدمت  وقد  للمدرسين، 

الدراسة على   البيانات من    29تطبيق هذه  بتركيا حيث تم تجميع  ابتدائية بمنطقة دوزس  الدراسة وجود   595مدرسة  نتائج  أظهرت  ا. وقد  معلم 

تعزى للخبرات  إحصائيةكما أظهرت الى عدم وجود فروق دالة . عالقة إيجابية قوية بين تطبيق القيادة الخادمة وتحقيق الرضا الوظيفي للمعلمين

 املهنية.

الذكور   Fridell, belcher and messner   (2009 )ة  دراس • العامة  املدارس  بين مدراء  الرئيسة  القيادية  الفروق  تحديد  إلى  الدراسة  هدفت هذه 

واالستبانة كأداة للدراسة. وقد أجريت الدراسة واإلناث في الغرب األوسط من الواليات املتحدة األمريكية. وقد استخدمت الدراسة املنهج الوصفي  

مدير مدرسة من اإلناث. ومن أبرز نتائج الدراسة عدم وجود اختالف بين مديري املدارس الذكور واإلناث  180مدير مدرسة من الذكور و  265على  

ا  يتعلق بأسلوب  فيما  بينما ظهرت اختالفات  التقليدية،  القيادة  أساليب  يتعلق باستخدام  أربعة فيما  الدراسة على  الخادمة حيث ركزت  لقيادة 

ا  ا  الجيدة، واخير  الرأي، والعالقة  االتفاق في  اليومي، وبناء أسس  الفعل  التفكير ورد  الخادمة وهي نمط  بالقيادة  الهتمام  أنماط أساسية متعلقة 

النتائج    بتقدير اآلخرين   .كما أظهرت 
 
األكثر فه  أيضا اإلناث هم  الخادمين من  القادة  بالقادة  أن  األنماط والقيم مقارنة  لهذه  ا وممارسة  ا وتطبيق  م 

 الخادمين من الذكور.

هدفت هذه الدراسة إلى استكشاف خبرات وممارسات مديري املدارس الثانوية فيما يتعلق بالقيادة الخادمة وذلك بالتركيز   Alcala (2009)دراسة   •

القياد نمط  تطبيق  عند  واجهتهم  التي  التحديات  تحديد  إلى  باإلضافة  القيادة،  من  النمط  لهذا  املديرين  إدراك  هي  أساسية  جوانب  ثالثة  ة  على 

على هذه التحديات. وقد استخدمت الدراسة املنهج الوصفي، وقد اعتمدت هذه الدراسة على إجراء املقابالت الشخصية  الخادمة وسبل التغلب  

الدراسة من خ وتكونت عينة  العلمي.  الواقع  تدوينها من  تم  التي  املالحظات  تحليل  الصدد وكذلك  في هذا  املتاحة  الوثائق  وتحليل  مسة  املتعمقة 

تقع   ثانوية  لديه  مديري مدارس  اإلناث وجميعهم  اثنتان من  بينما  ذكور  املديرين  ثالثة من هؤالء  األمريكية،  تكساس  والية  في  واحدة  في منطقة 

ا. وقد أظهرت نتائج الدراسة عن اعتقاد جميع املديرين بقيامهم بأدوارهم كقادة خادمين، وقد تب ين  خبرات تعليمية ال تقل عن خمس عشرة عام 

تواجههم في أدائهم ألعمالهم هي تشجيع اآلخرين على ممارسة النصح والتوجيه لآلخرين بهدف التغيير ليكونوا قادة خادمين  ن أكثر التحديات التي  أ 

 في املستقبل. 

وتم اختيار أعضاء هيئة التدريس  ،هدفت إلى تحديد أثر خصائص القيادة الخادمة في تعزيز ثقة املرؤوسين بالقائدبدراسة  (2012عبد الرسول )  •

العراق  اإلدارة بكلية   )  ،واالقتصاد بجامعة كربالء   كعينة80وأخذ 
 
املعلومات،  ( عضوا االستبيان كأداة لجمع  نتائجها   ،وتم استخدام  أهم  وكانت 

نظر   وجهات  الخادمة  أفرادبتباين  القيادة  خصائص  حول  املز   ،العينة  ببعض  باالهتمام  الدراسة  هذه  مهارات وأوصت  وتنمية  الشخصية  ايا 

 التدريب. 
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هدفت إلى التعرف على درجة ممارسة مديري املدارس الثانوية الخاصة في محافظة عمان للقيادة الخادمة وعالقتها دراسة    ( 2013إبراهيم)  وقدم •

الوصفي   املنهج  الدراسة  املعلمين، واتبعت  السائدة من وجهة نظر  التنظيمية  الثقة  )  ، االرتباطيبمستوى  الدارسة من      ( 327وتكونت عينة 
 
معلما

العشوائية بالطريقة  اختيارهم  تم  في   ،ومعلمة  الخاصة  الثانوية  املدارس  مديري  ممارسة  درجة  لقياس  االولى  أداتين  الدراسة  استخدمت  وقد 

ا  املدارس  السائدة في  التنظيمية  الثقة  الخادمة والثانية لقياس مستوى  للقيادة  الخاصةمحافظة عمان  أن درجة    ،لثانوية  النتائج  أهم  وكان من 

الثقة   جاء مستوى  بينما  كانت متوسطة،  املعلمين  نظر  الخادمة من وجهة  للقيادة  في محافظة عمان  الخاصة  الثانوية  املدارس  ممارسة مديري 

مرت كان  املعلمين  نظر  وجهة  من  عمان  محافظة  في  الخاصة  الثانوية  املدارس  في  السائدة  .التنظيمية 
 
النتائج    فعا فر إ وأظهرت  وجود  دالة  لى  وق 

 للمعلمين.تعزى ملتغير سنوات الخبرة  إحصائية

السوق)  قدمت و  • و   (2014شيخ  الخادمة  القيادة  بين  العالقة  ملعرفة  هدفت  بدراسة  هيئة عالقتها  ألعضاء  التنظيمي  وااللتزام  الوظيفي  الرضا 

ومتغيرات  ، الدراسة في البيانات املطلوبة للدراسة ومصادر هذه البيانات ومجتمع وعينة الدراسةالتدريس ببعض الجامعات املصرية، وتمثل منهج 

اإلحصائي التحليل  وأساليب  القياس  وأساليب  واقتصرت   ،الدراسة  املصرية  بالجامعات  التدريس  هيئة  أعضاء  على  الدراسة  مجتمع  واشتمل 

وقد تم جمع بياناته    ،وتمثلت أداة الدراسة في االستبيان  ،ينة بالطريقة العشوائية البسيطةوتم اختيار الع  ،الدراسة امليدانية على ثالث جامعات

وكانت قد توصلت الدراسة إلى انخفاض مستوى ممارسة القيادة الخادمة بالجامعات    ،من خالل استخدام املقابلة الشخصية والبريد اإللكتروني

 عن أن أعضاء هيئة التدريس بهذه الجامعات ال يدركون مفهوم القيادة الخادمة.
 
 املصرية محل الدراسة فضال

)جرى  أو  • املدا هدفت  الدراسة    ( 2016التمام  مديري  لدى  الخادمة  القيادة  واقع  على  التعرف  نظر  إلى  وجهة  من  املنورة  باملدينة  الثانوية  رس 

ية في املعلمين، واعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي، وتم تطبيق الدراسة على مجتمع الدراسة املكون من جميع معلمي املدارس الثانوية الحكوم

ا، وتم أخذ عينة قصدية بلغ عددها )2643باملدينة املنورة حيث بلغ عددهم ) ا، وتوزيع االستبيان عليهم كأداة للدراسة، وتوصلت  ( معل521( معلم  م 

التالي )املسا النحو  ترتيبها على  الخادمة عالية وكان  القيادة  املنورة ألبعاد  باملدينة  الثانوية  أن ممارسة مديرو مدارس  إلى  التسامح، الدراسة  ندة، 

 تقديم الخدمة، املساءلة، التواضع، التمكين، الثقة، الشجاعة(. 

التسامح مع    ،املحاسبية  ،حيث هدفت إلى الكشف عن درجة توافر سمات القائد الخادم )التمكين, دعم ومساندة االخرين (2016مدي)الغاقدم   •

املنهج الوصفي في اإل   ،التواضع  ،الشجاعة  ،خريناآل  شراف( لدى مديري املدارس الثانوية بمدينة الطائف من وجهة نظر املعلمين, وتم استخدام 

 (معلم1821)  الدراسة, وتم تطبيق الدراسة على مجتمع الدراسة املكون من جميع معلمي املدارس الثانوية في مدينة الطائف البالغ عددهم هذه  
 
  ، ا

إلى  400)  وتم أخذ عينة عشوائية طبقية عددهم  الدراسة  للدراسة, وتوصلت  القائد  أ (معلم وتوزيع االستبيان عليهم كأداة  ن درجة توافر سمات 

)االشراف  كانت ترتيبها  وكانت على  االخرين(  ،التواضع  ،الشجاعة،  التمكين،  املحاسبية  ، عالية  تدريب   ،دعم ومساندة  بضرورة  الدراسة  وأوصت 

 داري. مديري املدارس على التمكين اإل 

اإلتوضح  دراسة  ب  (2017غالي)قام   • وتحقيق  الخادمة  القيادة  ممارسة  بين  التنظيمي  العالقة  جامعات لتزام  في  واإلداريين  األكاديميين  للعاملين 

الخادمة وأوجه االختالف في ممارسة تلك    ،قطاع غزة  القيادة  الدراسة ألبعاد  الجامعات محل  التعرف على مدى ممارسة  إلى  الدراسة  كما سعت 

لها امليدانية  ،الجامعات  الدارسة  جانب أسلوب  إلى  التحليلي  الوصفي  املنهج  الدراسة على  البيانات   واعتمدت  لجمع  كأداة  االستبيان  باستخدام 

( بلغت  عينة  اختيار  وتم  العشوائية  الطبقية  العينة  طريقة  باستخدام  الدراسة  قامت  وقد  للدراسة،  األكاديميين    ( 400األساسية  العاملين  من 

 العينة. أفرادللقيادة الخادمة من وجهة نظر  ولين ؤ وبينت النتائج وجود تفاوت في درجة ممارسة املس  ،(2157واإلداريين حيث بلغ مجتمع الدراسة )

درجة ممارسة القيادات الجامعية للقيادة الخادمة بجامعة أم القرى لدى موظفات الجامعة وعلى  هدفت لتحديدالدراسة  (2018أحمد )جرى أو  •

الدراسة املكون م املنهج الوصفي االرتباطي، وتم تطبيق الدراسة على مجتمع  االلتزام التنظيمي لدى عينة منهن، واستخدمت الدراسة  ن  مستوى 

( موظفة، وتوزيع االستبيان عليهم كأداة  300وظفة، وتم أخذ عينة عشوائية بسيطة بلغ عددها )( م844موظفات جامعة أم القرى البالغ عددهن )

عينة  لدى   
 
مرتفعا التنظيمي  لاللتزام  مستوى  جاء  بينما  متوسطة،  جاءت  الخادمة  القيادة  ممارسة  درجة  أن  إلى  الدراسة  وتوصلت  للدراسة، 

 ن ممارسة القيادة الخادمة وبين االلتزام التنظيمي.الدراسة، وكذلك تبين وجود عالقة ارتباطية طردية بي

لى التعرف على واقع القيادة الخادمة في مدارس املرحلة الثانوية بدولة الكويت من وجهة نظر  إ دراسة هدفت    ( 2019وآخرون )  ،جرى املهناأكما   •

دوات الدراسة استبانة القيادة  أ كما اشتملت  ،  ( معلم ومدير املدرسة504وتكونت العينة من )  ،وتم استخدام املنهج الوصفي  ،املديرين واملعلمين

( تتضمن  مجاالت47الخادمة  سبعة  على  موزعة  عبارة  املدارس أ و   .(  مديري  لدى  ككل  الخادمة  القيادة  ممارسة  واقع  ان  الدراسة  نتائج  ظهرت 

املجاالت )امل املفاهيميةالثانوية قد جاء بدرجة متوسطة في جميع  اآل   ،يثاراإل   ،هارات  املجتمع  ،التمكين  ،خرينمساعدة  االهتمام   ،االلتزام بخدمة 

كبيبا بدرجة  جاءت  بينما  دالة    رة ملرؤوسين(  فروق  وجود  النتائج  أظهرت  كما  بأخالق.  التصرف  مجال  متوسطات    إحصائيةفي  عينة   أفرادبين 

  أفرادبين متوسطات    إحصائية بينما أظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة  ،  الدراسة في جميع مجاالت القيادة تعزى ملتغير النوع واملسمى الوظيفي

 عينة الدراسة في جميع مجاالت القيادة تعزى للمؤهل العلمي. 
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 من خالل استعراض الدراسات السابقة ُيالحظ التالي:

الدراسات   • الخادمة  أجمعت  القيادة  التي مارستها  األبعاد  اختلفت في  التعليمية ولكنها  املؤسسات  الخادمة غلى  القيادة  أهمية وتأثير  السابقة على 

ا  لها كدراسة  املميزة  واالبعاد  الخادمة  القيادة  ملفهوم  الداخلية  البنية  تناولت  دراسات  فهناك  تناولتها  التي  املتغيرات  إلى  (،  2016لتمام)باإلضافة 

لل العامة  املدارس  بين مديري  الرئيسية  القيادية  الفروق  للكشف عن  دراسات سعت  إلى  الواليات  ذباإلضافة  الوسط من  الغرب  في  واإلناث  كور 

كدراسة   األمريكية  ملديري   Cerit(2009)دراسة    أما  Fridell, belcher and Messner(2009)املتحدة  الخادمين  القادة  سلوكيات  فحددت 

الث املدارس  لدى مديري  الخادمة  القيادة  واقع  تناول موضوع  الدراسات ما  للمعلمين، ومن  الوظيفي  الرضا  وأثرها على  االبتدائية  انوية  املدارس  

 (. 2016باملدينة املنورة من وجهة نظر املعلمين كدراسة التمام)

الدر  اختلفت • عينة  في  السوق)الدراسات  شيخ  كدراسة  التدريس  هيئة  واعضاء  الجامعات  موظفي  عينتها  كانت  دراسات  فهناك  (  2014اسة 

دراسة  ك  ( بينما نجد أن هناك دراسات أخرى كانت عينتها مديري ومعلمي املدارس 2018( و أحمد)2017( وغالي)2012وعبدالرسول وعبدالسادة)

Alcala(2009) (2016( والغامدي)2013وإبراهيم.) 

السوق)ا  • شيخ  فدراسة  للدراسة  كأداة  املستخدم  املقياس  ناحية  من  السابقة  الدراسات  مقياس2014ختلفت  استخدمت   )Hale and 

Fieds(2007( الخادمة واملكون من  الثالثة15( للقيادة  القيادة  أبعاد  الغامدي)،  الخدمة والتواضع والرؤية:  ( عبارة لقياس  ( فقام 2016ودراسة 

 . (The Servant Leadership Survey)( فقد استخدم مقياس 2016واستخدامه كأداة لدراسته أما دراسة التمام ) Dirk(2011)بترجمة مقياس 

املستقل في  ( في كون القيادة الخادمة املتغير 1436( ودراسة غالي )2014( ودراسة شيخ السوق)2013الدراسة الحالية تشابهت مع دراسة إبراهيم) •

 الدراسة، إال أنها تختلف من حيث البيئة والعينة واألهداف واملتغيرات الديموغرافية. 

  :دراسةمشكلة ال

العو   أهم  أحد  فالقيادة  ابتكاري،  تعليم  إلى  وتحوله  التعليم  تدعم  التعليمية  في مؤسساته  قيادية  نهضة  إلى  بحاجة ماسة  العام  التعليم  امل أن 

 املستويات اإلدارية   املؤثرة في البيئة التنظيمية، وفي بناء وتكوين قيم ومبادئ وثقافة املنظمة، ولها تأثير بالغ في األنماط السلوكية للموظفين في مختلف

ورغم أهمية القيادة الخادمة، ملا تحققه من مزايا، والتفاقها مع قيمنا العربية واإلسالمية، فقد ورد في األثر )سيد القوم خادمهم(،   ،(2015)العامري،  

الخادمة. القيادة  تناولت موضوع  التي  العربية  والدراسات  البحوث  في  قلة  نجد  أننا  تي  إال  أبو  أشار  )فلقد  وآخرون  الصعيد 2007نة  البحث على  بأن   )

امل التطبيقية  والدراسات  األبحاث  تزل  لم  فيما  باملجال االقتصادي،  ا مقارنة  يزال قاصر  ال  التربوي،  املجال  في  الخادمة  للقيادة  بالقيادة  النظري  تعلقة 

ا  أقل وأكثر محدودية.-على أهميتها-الخادمة وممارستها تربوي 

( جونس  أشار  األعمال  Jones, 2012وقد  ومنظمات  االجتماعية  املنظمات  في   
 
كبيرا  

 
اهتماما اكتسبت  الخادمة  القيادة  أن  من  بالرغم  أنه  إلى   )

أكثر كفاءة، يؤمنون بالقيم واملبادئ، ويهتمون باملوظفين حيث يجعلونهم في املقام ا  ألول كما يركزون  باعتبارها أداة مهمة في إدراك الحاجة إلى قيادات 

أكدت نعلى   االدعاء. كما  التي تم إجراؤها إلثبات صحة هذا  التجريبية وامليدانية  البحوث  أن هناك ندرة في  أننا نجد  إال  احتياجاتهم،  ( 2012دا )تلبية 

 (.357ذلك بقولها "إن البحوث العلمية العاملية نادرة في مجال نظرية القيادة الخادمة" )ص،

( الرحمن  بأن "البحوث و 2014وذكر عبد  بالندرة" (  تتميز  ا  الخادمة بصفة عامة وقياسها تحديد  القيادة  تناولت موضوع  التي  العربية  الدراسات 

. فمدارس (، وأوص ى إلى توجيه جهود البحث في اململكة العربية السعودية إلى دراسة القيادة الخادمة وتأثيراتها على املنظمات واألجهزة الحكومية4)ص،

ع أهمية  تمثل  العام  التنموية  التعليم  النهضة  تحقيق  على  قادر  ناضج  جيل  لدينا  ليتكون  شخصياتهم  تنمية  وفي  والطالبات  الطالب  تعليم  في  ظمى 

لذا شعرت الباحثة بمشكلة هذه الدراسة وإلى   (2016للمجتمع بكل كفاءة وفاعلية لذا يلزم وجود قيادات على قدر عالي من الكفاءة والفاعلية. )التمام،

إلى إجراء   العليا الحاجة  الوطنية  األهداف  التي تقوم على خدمة اآلخرين ومساندتهم لتحقيق  الخادمة  القيادة  الدراسات واألبحاث في مجال  املزيد من 

)باملراحل الثانوية( بمكة    حددت مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس: ما درجة ممارسة قائدات املدارس الحكوميةللبالد من خالل التعليم العام، وعليه  

 املكرمة للقيادة الخادمة من وجهة نظر املعلمات؟ 

  :دراسةأسئلة ال

الرؤية، الثقة،  ما درجة ممارسة قائدات املرحلة الثانوية للقيادة الخادمة من خالل األبعاد التالية )املحبة واالهتمام باآلخرين، التواضع، اإليثار،   .1

  خدمة اآلخرين، التمكين( من وجهة نظر املعلمات؟ 

)  إحصائية هل توجد فروق ذات داللة   .2 الثانوية  0.05عند مستوى  املرحلة  املعلمات في تحديد درجة ممارسة قائدات  ( بين متوسطات استجابات 

 سنوات الخبرة(؟-للقيادة الخادمة تعزى ملتغيرات )املؤهل العلمي
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 : دراسةهداف الأ

ما درجة ممارسة قائدات املرحلة الثانوية بمكة املكرمة للقيادة الخادمة من وجهة نظر  لى تحقيق الهدف الرئيس املتمثل في تحديد  إ تسعى الدراسة 

 ويتفرع من الهدف الرئيس األهداف الفرعية التالية:  املعلمات

التالي .1 األبعاد  الخادمة من خالل  للقيادة  الثانوية  املرحلة  قائدات  درجة ممارسة  الرؤية،  تحديد  اإليثار،  التواضع،  باآلخرين،  واالهتمام  )املحبة  ة 

 الثقة، خدمة اآلخرين، التمكين( من وجهة نظر املعلمات. 

داللة   .2 ذات  كان هناك فروق  إذا  ما  )  إحصائيةمعرفة  قائدات 0.05عند مستوى  درجة ممارسة  تحديد  في  املعلمات  استجابات  بين متوسطات   )

 سنوات الخبرة(.-ادمة تعزى للمتغيرات )املؤهل العلمياملرحلة الثانوية للقيادة الخ

  :لدراسةهمية اأ

 األهمية النظرية: 

ال • لهذا  الدراسات  املزيد من  إجراء  إلى  الحاجة  يبرز  مما  العربية  البيئة  في  الخادمة خاصة  القيادة  تناولت  التي  والدراسات  البحوث  نوع من ندرة 

 العربية. األنماط القيادية إلثراء املكتبة 

ها لترقية نشر الوعي لدي املجتمع التربوي بأهمية هذا الجانب السلوكي وتوعية القيادين واالداريين بضرورة االستفادة من نتائج هذه الدراسة وغير  •

 االستفادة من القدرات اإلدارية املوجودة.

 األهمية التطبيقية: 

ا  • في  الثانوية  املرحلة  قائدات  تفيد  أن  نتائجها  األنماط  يتوقع من  في  وأثرها  التعرف على خصائصها  الخادمة من خالل  القيادة  أهمية  إلى  لتعرف 

 السلوكية للعاملين في املدارس. 

 أن تفيد نتائج هذه الدراسة القائدات واملعلمات في إدراك قيمة ممارسة القيادة ودوره في االرتقاء بأداء املدرسة وتحسين مخرجاتها.  •

 :دراسةمصطلحات ال

 ها شيخ السوق بأنها: " نمط القيادة الذي تتبناه القيادة في املنظمات في خدمة املرؤوسين  عرف :    Servant leadership  القيادة الخادمة
 
من خالل   أوال

 (.  48:2014تلبية االحتياجات القصوى لهم")

الخادمة   القيادة  عرف 
ُ
وتحقيق   إجرائًيات املعلمات  خدمة  على  تعتمد  والتي  املقدسة  بالعاصمة  الثانوية  املرحلة  قائدات  في  املتمثلة  القيادة  بأنها: 

؛ من أجل تحقيق املصلحة املشتركة للمعلمات واملدرسة، وذلك باتباع القائدات ألبعاد امل
 
 ووجدانيا

 
 وشخصيا

 
حبة واالهتمام احتياجاتهم وتنميتهم مهنيا

 التواضع، اإليثار، الرؤية، الثقة، خدمة اآلخرين، التمكين. باآلخرين، 

 : وإجراءاتها  دراسةمنهجية ال

التعبير عن  ويتم 
 
 دقيقا

 
الواقع ويهتم بوصفها وصفا الظواهر كما هي في  أو  الواقع  الذي يعتمد على دراسة  الوصفي  املنهج  الباحثة  ها بطرق  اتبعت 

 .  كيفية وكمية

 :دراسةمجتمع ال

الدراس ي  العام  من  األول  الدراس ي  الفصل  خالل  املقدسة  بالعاصمة  الثانوية  املرحلة  معلمات  جميع  من  للدراسة  األصلي  املجتمع  تكون 

 . هـ1440/ 3/ 20ة املقدسة بتاريخ العامة للتعليم بالعاصم اإلدارة الصادرة من  حصائية( معلمة بناء  على اإل 2953هـ، وعددهن ) 1439/1440

 : دراسةعينة ال

التطبيق    تم 
 
)  أوال    40على عينة استطالعية تكونت من 

 
اختيارهن عشوائيا الدراسة معلمة( تم  السيكومترية ألداة  الخصائص  التأكد من  ، بهدف 

 
 
.  وبعد التأكد من توافر الصدق والثبات في أداة الدراسة تم التطبيق على عينة   )الصدق والثبات(، وسوف يرد الحقا

 
تناول )الصدق والثبات( تفصيليا

%( 16( استبيان ويمثلن )481الدراسة األساسية، حيث اختيار عينة عشوائية. وبلغ عدد االستبيانات التي تم استرجاعها وصالحة للتحليل اإلحصائي )

ا  الوحدة تقريبا من معلمات  من  إفادة  والحصول على  العينة  التأكد من صحة  وتم  الدراسة،  إجراء  أثناء  العمل  رأس  الالتي هن على  الثانوية  ملدارس 

 . وفيما يلي وصف عينة الدراسة حسب متغيري املؤهل العلمي وسنوات الخبرة. حصائيةاإل 
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 من معلمات املرحلة الثانوية:  خصائص عينة البحث 

 : العلمياملؤهل  .1

 (:عينة الدراسة من املعلمات حسب املؤهل العلمي 1جدول )

 % العدد املؤهل العلمي 

 5.41 26 ماجستير فأعلى 

 6.65 32 عالي الدبلوم ال

 87.94 423 بكالوريوس

 

 : سنوات الخبرة .2

 عينة الدراسة من املعلمات حسب سنوات الخبرة  (:2جدول )

 % العدد  سنوات الخبرة 

 6.70 32 سنوات  5أقل من 

 39.90 192 سنوات  10أقل من  - 5من 

 17.00 82 سنة  15أقل من  - 10 من

 36.40 175 سنة فأكثر  15من 

 100 481 الكلي 

 : دراسةأداة ال

من وجهة نظر املعلمات، تم البحث في   في معرفة كل من درجة ممارسة قائدات مدارس املرحلة الثانوية للقيادة الخادمة  بناء  على أهداف البحث

الحالية، وقد تم استخدام االستب الدراسة  الصلة بمشكلة  السابقة ذات  التربوية والدوريات والبحوث والدراسات  املعلومات واملجالت  يان كأداة قواعد 

الخادمة والذي يتضمن )Dennis & Bocarnea, 2005قياس)للدراسة وهو م للقيادة   )42( أبعاد بمقدار )7( عبارة تقيس  ُبعد، وقد 6(  ( عبارات لكل 

 وبعد ذلك مر االستبيان بمرحلتي الصدق والثبات على النحو التالي: ، قامت الباحثة بترجمة املقياس إلى اللغة العربية

 :دراسةال صدق أداة

 االتساق الداخليصدق 

جة  تم التأكد من توافر صدق االتساق الداخلي الستبيان القيادة الخادمة عن طريق حساب معامل االرتباط لبيرسون بين درجة كل عبارة مع الدر 

( معلمة، وتم الحصول على  40الكلية للبعد الذي تنتمي إليه العبارة، وذلك من خالل التطبيق على العينة االستطالعية سابقة الذكر والتي تكونت من )

 ما يلي:

 (:صدق االتساق الداخلي الستبيان القيادة الخادمة 3جدول )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( وتشير إلى 0.05عند مستوى )  إحصائية (، وجميع قيم معامالت االرتباط موجبة ومرتفعة وذات داللة  0.71( إلى )0.64قيم معامالت االرتباط من )

 االتساق الداخلي، بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية الستبيان القيادة الخادمة. 

 البعد األول املحبة 

 واالهتمام باآلخرين 

 

 

 البعد الثالث  البعد الثاني التواضع 

 اإليثار

 البعد الرابع 

 الرؤية 

 االرتباط  العبارة  االرتباط  العبارة  االرتباط  العبارة  االرتباط  العبارة 

1 0.66 7 0.70 12 0.65 17 0.68 

2 0.65 8 0.66 13 0.68 18 0.69 

3 0.66 9 0.70 14 0.71 19 0.71 

4 0.69 10 0.65 15 0.66 20 0.65 

5 0.69 11 0.68 16 0.69 21 0.70 

6 0.71       
   البعد السابع التمكين  البعد السادس  خدمة اآلخرين  البعد الخامس الثقة 

22 0.68 28 0.70 32 0.69   

23 0.69 29 0.69 33 0.68   

24 0.65 30 0.66 34 0.70   

25 0.69 31 0.69 35 0.65   
26 0.68   36 0.64   

27 0.66       
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 :الثبات

التطبي خالل  من  وذلك  كرونباخ،  الفا  بطريقة  الخادمة  القيادة  استبيان  ثبات  من  التأكد  وتم  تم  الذكر،  سابقة  االستطالعية  العينة  على  ق 

 الحصول على ما يلي:

 لفا كرونباخ لثبات استبيان القيادة الخادمة أمعامالت (:4جدول )

 

 

 

 

 

 

 

 

قيم معامالت   )أ بلغت  )0.86لفا كرونباخ  و  تتمتع  0.93(  الخادمة  القيادة  استبيان  أن  وتشير  القيم مرتفعة  الخادمة، وهذه  القيادة  (، الستبيان 

 بدرجة عالية من الثبات.

 :دراسةتصحيح أداة ال

( الدرجة  تعطى  بحيث  الدراسة،  أدوات  عبارات  على  الدراسة  عينة  استجابات  لتصحيح  املتدرج  الخماس ي  ليكرت  مقياس  استخدام  ( 1تم 

(  لالستجابة 
 
)أبدا  ( لالستجابة )2(، والدرجة 

 
)أبدا  ( لالستجابة )3(، والدرجة 

 
 ( لالستجابة )4(، والدرجة )أحيانا

 
)(،  غالبا  5والدرجة 

 
(، ( لالستجابة )دائما

 وفقا للمقياس الخماس ي تم استخدام املعيار التالي للحكم على درجة االستجابة على العبارات: 

 4=  1 – 5أقل درجة =  –مدى االستجابة للعبارة = أعلى درجة 

 0.8=  4/5طول الفئة = مدى االستجابة / عدد فئات االستجابة = 

 معيار الحكم على املتوسطات الحسابية الستجابات عينة الدراسة(: 5جدول )

 درجة ممارسة القيادة الخادمة  االستجابة  املتوسط الحسابي

  1.81أقل من  – 1
 
ا  أبدا  ضعيفة جد 

  2.61أقل من  – 1.81
 
 ضعيفة  أبدا

  3.41أقل من  – 2.61
 
 متوسطة  أحيانا

  4.21أقل من  – 3.41
 
 كبيرة غالبا

4.21 – 5  
 
ا  دائما  كبيرة جد 

 

 :حصائيةاألساليب ال 

 اآلتية:  حصائيةلإلجابة عن تساؤالت الدراسة تم استخدام األساليب اإل 

عينة الدراسة لكل عبارة أو مجموعة من العبارات )البعد/الدرجة   أفراداملتوسط الحسابي، واالنحراف املعياري وذلك لحساب القيمة التي يعطيها   .1

 الكلية(. 

املعلمات في تحديد درجة ممارسة قائدات مدارس    ( Kruskal Wallis)اختبار كروسكال والس   .2 الثانوية  للمقارنة بين متوسطات استجابات  املرحلة 

 للقيادة الخادمة حسب متغيري املؤهل العلمي. 

للمقارنة بين متوسطات استجابات املعلمات في تحديد درجة ممارسة قائدات مدارس املرحلة    ( One Way ANOVA)اختبار تحليل التباين األحادي  .3

 سنوات الخبرة.  خادمة حسب متغيرالثانوية للقيادة ال

 داة الدراسة. االتساق الداخلي لصدق أ  .4

 ونباخ لثبات أداة الدراسة.  لفا كرأ  .5

 ومناقشتها:  دراسةعرض نتائج ال

للقيادة الخادمة من خالل األبعاد التالية )املحبة واالهتمام باآلخرين ، التواضع، إجابة السؤال األول: ما درجة ممارسة قائدات املرحلة الثانوية 

 اآلخرين، التمكين( من وجهة نظر املعلمات؟اليثار، الرؤية، الثقة، خدمة 

 قيمة الفا كرونباخ البعد 

 0.90 األول: املحبة واالهتمام باآلخرين

 0.89 الثاني: التواضع 

 0.91 الثالث: اإليثار

 0.90 الرابع: الرؤية 

 0.92 الخامس: الثقة 

 0.89 السادس: خدمة اآلخرين 

 0.88 السابع: التمكين 

 0.93 الدرجة الكلية 
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املعياري والترتيب الستجابات  الحسابي واالنحراف  املتوسط  الوصفي والتي تمثلت في  األول تم استخدام بعض مقاييس اإلحصاء  السؤال   إلجابة 

واضع، اإليثار، الرؤية، الثقة، خدمة اآلخرين، التمكين(، عينة الدراسة من املعلمات على أبعاد استبيان القيادة الخادمة )املحبة واالهتمام باآلخرين، الت

 وتم الحصول على النتائج التالية:

افات املعيارية لدرجة ممارسة قائدات امل(:6جدول )  . من وجهة نظر املعلمات  رحلة الثانوية للقيادة الخادمةاملتوسطات الحسابية واالنحر

 الترتيب  درجة املمارسة  املعياري االنحراف  املتوسط الحسابي  البعد 

 1 عالية 0.88 4.19 األول: املحبة واالهتمام باآلخرين

 7 عالية 0.98 3.96 الثاني: التواضع 

 6 عالية 0.98 3.98 الثالث: اإليثار

 5 عالية 0.99 4.04 الرابع: الرؤية 

 2 عالية 0.94 4.18 الخامس: الثقة 

 3 عالية 0.94 4.13 السادس: خدمة اآلخرين 

 4 عالية 0.99 4.07 السابع: التمكين 

 - عالية  0.89 4.09 الدرجة الكلية 

( أن درجة ممارسة قائدات املدارس الثانوية بمدينة مكة املكرمة للقيادة الخادمة، من وجهة نظر املعلمات هو بدرجة عالية  6تشير نتائج جدول )

( حسابي  أبعاد  4.09بمتوسط  إلى  وبالنظر  واالهتمام (.  املحبة  األول:  البعد  وجاء  عالية،  بدرجة  تمارس  األبعاد  جميع  أن  يالحظ  الخادمة،  القيادة 

(، ثم البعد السادس: 4.18(، يليه البعد الخامس: الثقة، في الترتيب الثاني بمتوسط )4.19باآلخرين، في الترتيب األول من حيث درجة املمارسة بمتوسط )

(، يليه البعد الرابع: الرؤية في الترتيب 4.07(، ثم البعد السابع: التمكين، في الترتيب الرابع بمتوسط )4.13الثالث بمتوسط )  خدمة اآلخرين، في الترتيب

( بمتوسط  )4.04الخامس  بمتوسط  السادس  الترتيب  في  اإليثار،  الثالث:  البعد  ثم  بمتوسط 3.98(،  التواضع  الثاني:  البعد  جاء  األخير  الترتيب  وفي   ،)

(3.96  .) 

يكون  قد  أنه  إلى  النتيجة  الباحثة هذه  املكرمة  ل  وتعزو  ومكة  السعودية عامة  البيئة  في  االجتماعية  التنشئة  املقدسة)طبيعة    ، خاصة  ( العاصمة 

، والتواضع، وااليثار، ، من حيث املحبة واالهتمام باآلخر)ملسو هيلع هللا ىلص(  األمين محمد  رسوله والتي يغلب عليها الطابع الديني والتربية على االيمان باهلل واتباع سنة  

  نجاح قيادتها للمدرسة، وادراكها أن  العمليةالقائدة    خبرة والثقة، وخدمة اآلخرين وتمكين اآلخر، كل ذلك توجد جذوره في شخصية القائدة، عالوة على  

النجاح للمدرسة من خالل وامر فحسب، بل  األ عطاء  إ قوم على  يال   مما يجعلها تحرص على اشاعة   كفريق واحد،مع الجميع، والعمل  تعاون  ال  يتحقق 

 جو من املحبة داخل املدرسة، وتهتم باملعلمات وتسعى لتحقيق احتياجاتهن، و 
 
املعلمات   إثارء االحترام والشكر واالمتنان لهن، وعدم التكبر عليهن، و أبدا

م وتتصرف  نفسها،  وتتحععلى  الغير عادل،  االستغالل   عن 
 
بعيدا املتوقعة  بالطريقة  تنفرد  هن  وال  العامة،  باملصلحة  وتلتزم  االجتماعية  املسؤولية  مل 

ة قائدات  بالقرارات بل تمنح املعلمات الصالحية والقوة لتشجيعهن على تطوير وتنمية قدراتهن ومهاراتهن الشخصية، وكل ذلك أدى إلى أن درجة ممارس

 عالية. املدارس الثانوية بمدينة مكة املكرمة للقيادة الخادمة، جاءت بدرجة 

( التي أظهرت أن درجة ممارسة مديرو املدارس الثانوية ألبعاد القيادة  2016؛ التمام،2016، الغامدي وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة كل من )

تينة وآخرون،    الخادمة عالية. )أبو  الحالية مع نتائج دراسات  الدراسة  نتائج  اختلفت  إبراهيم،  2007بينما  التي توصلت  2013؛  أن  (  درجة ممارسة إلى 

متوسطة كانت  املعلمين  نظر  وجهة  من  الخادمة  للقيادة  الثانوية  املدارس  دراسة    . مديري  نتائج  مع  الحالية  الدراسة  نتيجة  تختلف  السوق  شيخ  كما 

  . مستوى ممارسة القيادة الخادمة انخفاضتوصلت إلى التي  (2014)

الدراسة   نتائج  بين  التي اجريت فيها هذه وقد يرجع ذلك االختالف  الدراسات والبيئة  إلى اختالف طبيعة عينة هذه  الدراسة  الحالية ونتائج هذه 

أما النتيجة التي أشارت إلى أن بعد املحبة واالهتمام باآلخرين جاء في الترتيب األول   .الدراسات مع طبيعة عينة الدراسة الحالية والبيئة التي اجريت فيها

املمارسة   الثانوية بمكةمن حيث درجة  باملدارس  القائدات  باملدرسة    ،لدى  القائدة  العمل على   ها تتطلب من  الذي فيمكن تفسيرها في ضوء طبيعة عمل 

املدرسية البيئة  وبين  للمعلمات،  تهيئة  بينها  املحبة  يسود جو من  وبينهنوأن  بينها  انفصال  يكون هناك  وأال  ادارة هن،  العمل وتصعب  يتعطل  ال  حتى   ،

 ن عمل القائدة باملدرسة ليس فقط اعطاء االوامر، لكن  املدرسة، أل 
 
يتطلب منها القدرة على فهم املعلمات واالهتمام بهن لكسب ثقتهن ومحبتهن،   أيضا

ايجابي على   بأهميتهن، ألن ذلك ينعكس بشكل  الحقيقية الحتياجاتهن وجعلهن يشعرن  الرعاية  نجاحها كقائدة، ومن ثم تحقيق األهداف والعمل على 

 .ملنشودة للمدرسةا 

 رغم فباللنتيجة التي أشارت إلى أن بعد التواضع جاء في الترتيب األخير من حيث درجة املمارسة لدى القائدات باملدارس الثانوية بمكة،  ل  وبالنسبة

د ترجع إلى أن القائدات باملدارس  أنه جاء في الترتيب األخير إال أن درجة ممارسته جاءت عالية، وليست منخفضة، وترى الباحثة أن تلك النتيجة ق  من

والحزم وعدم التهاون في العديد من األمور الخاصة بالعملية التعليمة في املدرسة،   ،قد يلجأن في قيادتهن للمدرسة إلى التعامل بجدية أكثر مع املعلمات
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بأنه استعالء من القائدة عليهن، وأنها ليست متواضعة،   ، قد يفهم لدى بعض املعلمات بشكل خاطئ  ،إال أن هذه الجدية في العمل والحزم في القرارات

 لذا جاء بعد التواضع في الترتيب األخير من حيث درجة املمارسة لدى القائدات باملدارس، وفقا لرأي املعلمات.

 البعد األول: املحبة واالهتمام باآلخرين 

افات املعيارية 7جدول )  املحبة واالهتمام باآلخرين  الستجابات عينة الدراسة حول درجة ممارسة القيادة الخادمة للبعد األول (:املتوسطات الحسابية واالنحر

 العبارة  م

ب 
رتي

الت
 

 درجة املمارسة  االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي 

 عالية جًدا  0.81 4.46 1 توضح املعايير األخالقية الداعمة للعمل. 2

 عالية جًدا  0.97 4.23 2 النسانية. تهتم بي من النواحي  1

4  .
ً
 عالية 1.06 4.16 3 تشجعني دائما

 عالية 1.10 4.14 4 تشعرني بأهميتي.  6

 عالية 1.05 4.12 5 تبدي تعاطفها معي في أفعالها.   5

 عالية 1.05 4.06 6 تراعي احتياجاتي.  3

 عالية 0.88 4.19 املتوسط العام 

املرحلة الثانوية بالعاصمة املقدسة لبعد املحبة واالهتمام باآلخرين، ( أن  7تشير نتائج جدول ) املتوسط الحسابي العام لدرجة ممارسة قائدات 

(، وهذه املتوسطات الحسابية تقع 4.46( إلى )4.06( أي بدرجة )عالية(، وبمتوسطات حسابية للعبارات تراوحت من )4.19من وجهة نظر املعلمات بلغ )

ا" )ضمن درجة املمار  ا" وجاءتا في الترتيب األول 2توجد )( عبارات، على النحو التالي: 4" )( عبارة، "عالية2سة "عالية جد  ( عبارة بدرجة ممارسة "عالية جد 

" )توضح  2العبارة "والثاني من حيث ممارسة قائدات املرحلة الثانوية بالعاصمة املقدسة لبعد املحبة واالهتمام باآلخرين، من وجهة نظر املعلمات، وهي  

 (.  4.23" )تهتم بي من النواحي اإلنسانية( بمتوسط حسابي )1(، يليها العبارة "4.46املعايير األخالقية الداعمة للعمل( بمتوسط حسابي )

( توجد  حين  ا 4في  املرحلة  قائدات  ممارسة  حيث  من  السادس  إلى  الثالث  من  الترتيب  في  وجاءت  "عالية"  ممارسة  بدرجة  عبارات  بالعاصمة  (  لثانوية 

.( بمتوسط حسابي )4املقدسة لبعد املحبة واالهتمام باآلخرين، من وجهة نظر املعلمات، وهي العبارة "
 
" )تشعرني 6(، يليها العبارة "4.16" )تشجعني دائما

" )تراعي احتياجاتي( بمتوسط 3ثم العبارة "(، 4.12" )تبدي تعاطفها معي في أفعالها.( بمتوسط حسابي )5(، ثم العبارة "4.14بأهميتي( بمتوسط حسابي )

 (.  4.06حسابي )

االسالمي الذي يدعو    الدينبتعاليم  ه  أفراده، ويلتزم  أفراديقدس املحبة واألخوة بين  يتمتع بالتدين و   النتماء القائدات إلى مجتمع  وقد يعود السبب

انعكس   املحبة واحترام اآلخر، والذي  القائدة   باإليجاب إلى  املجتمع  على سلوك  املعلمات    كواحدة من هذا  للمدرسة، وحرصها على كسب ثقة  إدارتها  في 

يشعرون  املعلمات وجعلهم  الحقيقية الحتياجات  الرعاية  إلى  وتسعى  الجميع،  بين  والتألف  املحبة  يسوده  األكبر   وتهيئة جو  الفائدة  لتحقيق  بأهميتهن 

 للمؤسسة التعليمة، مما يعود بالنفع على املجتمع ككل.   

 البعد الثاني: التواضع

افات املعيارية الستجابات عينة الدراسة حول درجة ممارسة القيادة الخادمة للبعد الثاني التواضع 8جدول )  (:املتوسطات الحسابية واالنحر

 العبارة  م

ب 
رتي

الت
 

املتوسط  

 الحسابي 

االنحراف 

 املعياري 

 درجة املمارسة 

 عالية جًدا  1.01 4.8 1 تقّدر انجازاتي. 7

 عالية 1.15 4.15 4 تستفيد من املالحظات املوجهة لها. 10

 عالية 1.09 4.1 2 تستشير االخرين في إيجاد حلول للقضايا التي تواجهها. 11

 متوسطة  1.16 3.39 3 تبتعد عن وصف ميزاتها.  8

 متوسطة  1.34 3.38 5 تعترف بأخطائها.  9

 عالية 0.97 3.96 املتوسط العام  

( نتائج جدول  نظر  8تشير  التواضع، من وجهة  لبعد  املقدسة  بالعاصمة  الثانوية  املرحلة  قائدات  لدرجة ممارسة  العام  الحسابي  املتوسط  أن   )

( بلغ  أي بدرجة  3.96املعلمات   )( للعبارات تراوحت من  إلى )3.38)عالية(، وبمتوسطات حسابية  الحسابية تقع ضمن درجة  4.80(  املتوسطات  (، وهذه 

ا" )  ( عبارة، على النحو التالي: 2( عبارة، "متوسطة" )2( عبارة، "عالية" )1املمارسة "عالية جد 

األول من حي ا" وجاءت في الترتيب  التواضع،  توجد عبارة بدرجة ممارسة "عالية جد  ث ممارسة قائدات املرحلة الثانوية بالعاصمة املقدسة لبعد 

" العبارة  وهي  املعلمات،  نظر  وجهة  )7من  بمتوسط حسابي  انجازاتي(  )تقّدر   "4.8( الثاني 2(.توجد  الترتيب  في  وجاءتا  "عالية"  ممارسة  بدرجة  عبارة   )

" )تستفيد من  10قدسة املكرمة لبعد التواضع، من وجهة نظر املعلمات، وهي العبارة "والثالث من حيث ممارسة قائدات املرحلة الثانوية بالعاصمة امل
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توجد    (.4.1" )تستشير االخرين في إيجاد حلول للقضايا التي تواجهها( بمتوسط حسابي )11(، العبارة "4.15املالحظات املوجهة لها( بمتوسط حسابي )

تيب الرابع والخامس من حيث ممارسة قائدات املرحلة الثانوية بالعاصمة املقدسة لبعد التواضع، من  عبارتان بدرجة ممارسة "متوسطة" وجاءتا في التر 

 (. 3.38" )تعترف بأخطائها( بمتوسط حسابي )9(، العبارة "3.39" )تبتعد عن وصف ميزاتها( بمتوسط حسابي )8وجهة نظر املعلمات، وهي العبارة "

ألساليب تحقيق النجاح في املدرسة، وأن تحقيق أهداف املدرسة    واالدراك الصحيح  بالخبرة والفهم املدرسة  في  تمتع القائدة    وقد يعزو السبب إلى

وأن بجدية،  لدورها  باملدرسة  واحدة  تؤدي كل  وأن  الجهود،  تكاتف جميع  إال من خالل  يتأتى  في    هودورها    ال  املعلمات  بكفاءة قيادة  لتحقيق    املدرسة 

 .ادوره ا ألن كل منهن له ،أبناء الوطن، وذلك يجعلها تتواضع وال تتكبر عليهناألهداف املنشودة لخدمة 

 البعد الثالث: اليثار 

افات املعيارية الستجابات عينة الدراسة حول درجة ممارسة القيادة الخادمة للبعد الثالث اليثار 9جدول )  (:املتوسطات الحسابية واالنحر

 العبارة  م

ب 
رتي

الت
 

املتوسط  

 الحسابي 

االنحراف 

 املعياري 

 درجة املمارسة 

 عالية جًدا  1.02 4.8 1 تبذل جهدها لالرتقاء بالعمل دون النظر إلى املقابل. 12

 عالية  1.10 4.19 2 تقدم املنافع الجماعية على الفردية والذاتية.  14

 عالية  1.07 4.17 3 تهتم بمصالح اآلخرين. 15

 متوسطة   1.11 3.39 4 ملساعدتي.تبذل الجهد   16

 متوسطة   1.32 3.35 5 تقدم الكثير من التضحيات من أجلي. 13

 عالية 0.98 3.98 املتوسط العام  

( جدول  نتائج  نظر  9تشير  وجهة  من  اإليثار،  لبعد  املقدسة  بالعاصمة  الثانوية  املرحلة  قائدات  ممارسة  لدرجة  العام  الحسابي  املتوسط  أن   )

( بلغ  )3.98املعلمات  للعبارات تراوحت من  أي بدرجة )عالية(، وبمتوسطات حسابية  إلى )3.35(  الحسابية تقع ضمن درجة  4.80(  املتوسطات  (، وهذه 

ا" )  ( عبارة، على النحو التالي: 2( عبارة، "متوسطة" )2( عبارة، "عالية" )1املمارسة "عالية جد 

ا" وجاءت في الترتيب األول من حيث ممارسة قائدات املرحلة الثانوية بالعاصمة املقدسة لبعد اإليثار، من   توجد عبارة بدرجة ممارسة "عالية جد 

العبارة " املعلمات، وهي  )12وجهة نظر  املقابل( بمتوسط حسابي  إلى  بالعمل دون النظر  ( عبارة بدرجة ممارسة  2توجد )  (. 4.8" )تبذل جهدها لالرتقاء 

الترتيب في  وجاءتا  وهي    "عالية"  املعلمات،  نظر  وجهة  من  اإليثار،  لبعد  املقدسة  بالعاصمة  الثانوية  املرحلة  قائدات  ممارسة  حيث  من  والثالث  الثاني 

 (. 4.17ح اآلخرين( بمتوسط حسابي )" )تهتم بمصال15(، العبارة "4.19على الفردية والذاتية( بمتوسط حسابي ) " )تقدم املنافع الجماعية14العبارة "

بتربيتها الدينية وباتخاذهن سيدنا محمد )ملسو هيلع هللا ىلص( كقدوة حسنة لهن في  تأثر القائدات في املدارس    أنه قد يكون بسبب  الباحثة هذه النتيجة إلىوترجع  

املعلمات على    وتفضلوتسمد من هذه القدوة سلوك االيثار،    ،، مما يجعلها تضع هذه القدوة الحسنة نصب أعينها عند التعامل مع املعلماتسلوكهن

 الوطن وليس ملصلحة شخصية، مما يجعلها تقوم بتقديم املعلمات على نفسها في النفع لهن أو الدفع عنهن. املدرسة، ومصلحة نفسها من أجل مصلحة

 البعد الرابع: الرؤية 

افات املعيارية الستجابات عينة الدراسة حول درجة ممارسة القيادة  10جدول )  الخادمة للبعد الرابع الرؤية (:املتوسطات الحسابية واالنحر
 العبارة  م

ب 
رتي

الت
 

املتوسط  

 الحسابي 

االنحراف 

 املعياري  

 درجة املمارسة 

 عالية جًدا  0.99 4.62 1 تتفاعل مع مستجدات بيئة العمل بإيجابية. 21

 عالية جًدا  1.02 4.39 2 تؤكد على ضرورة االلتزام بالرؤية املشتركة لتحقيق أهداف العمل.  19

 عالية 1.21 3.93 3 تشجعني للمشاركة في تحديد رؤية مشتركة للعمل. 18

أهداف   20 لتحقيق  املناسبة  املسارات  عن  بتصوراتي  األخذ  على  تحرص 

 املدرسة. 

 عالية 1.18 3.88 4

 متوسطة   1.25 3.39 5 تهتم بمعرفة أرائي الخاصة برؤية املدرسة.  17

 عالية 1.02 4.04 املتوسط العام  

)تشير   جدول  نظر  10نتائج  وجهة  من  الرؤية،  لبعد  املقدسة  بالعاصمة  الثانوية  املرحلة  قائدات  ممارسة  لدرجة  العام  الحسابي  املتوسط  أن   )

( بلغ  )4.04املعلمات  أي بدرجة  للعبارات تراوحت من )عالية(  إلى )3.39(، وبمتوسطات حسابية  الحسابية تقع ضمن درجة  4.62(  املتوسطات  (، وهذه 

ا" )عالية  املمارسة "  ( عبارة، على النحو التالي: 1( عبارة، "متوسطة" )2" )عالية  ( عبارة، "2جد 

املرحلة الثانوية بالعاصمة املقدسة لبعد عالية    توجد عبارتان بدرجة ممارسة " األول والثاني من حيث ممارسة قائدات  ا" وجاءتا في الترتيب  جد 

و  املعلمات،  نظر  "الرؤية، من وجهة  العبارة  )21هي  بمتوسط حسابي  بإيجابية(  العمل  بيئة  )تتفاعل مع مستجدات   "4.62" العبارة  )تؤكد على 19(،   "

" وجاءتا في الترتيب الثالث عالية    ( عبارة بدرجة ممارسة "2توجد )  (.4.39ضرورة االلتزام بالرؤية املشتركة لتحقيق أهداف العمل( بمتوسط حسابي )
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العبارة "والرابع من حيث ممارس املعلمات، وهي  الرؤية، من وجهة نظر  لبعد  املقدسة  بالعاصمة  الثانوية  املرحلة  " )تشجعني للمشاركة في 18ة قائدات 

( بمتوسط حسابي  للعمل(  مشتركة  رؤية  "3.93تحديد  العبارة  املدرسة( 20(،  أهداف  لتحقيق  املناسبة  املسارات  عن  بتصوراتي  األخذ  على  )تحرص   "

( بالعاصمة  3.88بمتوسط حسابي  الثانوية  املرحلة  قائدات  الخامس من حيث ممارسة  الترتيب  في  " وجاءت  " متوسطة  بدرجة ممارسة  (.توجد عبارة 

 (.3.39" )تهتم بمعرفة أرائي الخاصة برؤية املدرسة( بمتوسط حسابي )17املقدسة لبعد الرؤية، من وجهة نظر املعلمات، وهي العبارة "

  في  الجميع  تعاون   خالل من  إال   تتحقق لن  الرؤية  هذه   وأن  قيادتها،  على تعمل  التي  املدرسة  لرؤية   القائدة   فهم   ضوء  في  النتيجة  هذه   الباحثة  وتفسر 

 تدرك   ألنها  الجيد،  لألداء  دفعهن  على  والعمل  جهودهن  وتقدير  باملدرسة،  الجميع  الحتواء  السعي  عليها  يحتم   ما  وهو  واحد،  كفريق  والعمل  املدرسة  هذه 

 .املنظمة عن الوكيل هي الخادمة القائدة  أن

 البعد الخامس: الثقة 

افات املعيارية الستجابات عينة الدراسة حول درجة ممارسة القيادة الخادمة للبعد الخامس الثقة 11جدول )  (:املتوسطات الحسابية واالنحر
 العبارة  م

ب 
رتي

الت
 

املتوسط  

 الحسابي 

االنحراف 

 املعياري  

 املمارسة درجة 

وتمنت عليه من أسرار.  22
ُ
 عالية جًدا  0.89 4.82 1 تحافظ على ما أ

 عالية جًدا  1.11 4.66 2 تزرع الثقة فيما بيننا. 23

 عالية   1.11 4.18 3 تتعامل معي بكل شفافية. 26

 عالية  1.09 4.09 5 تتطابق أقوالها مع أفعالها.  24

 عالية  1.21 3.99 6 بصدق. تشاركني القرارات الخاصة بي  27

 متوسطة   1.12 3.37 4 تترفع عن استغالل قوتها ملصالحها الشخصية. 25

 عالية 4.90 4.19 املتوسط العام  

( جدول  نتائج  نظر  11تشير  وجهة  من  الثقة،  لبعد  املقدسة  بالعاصمة  الثانوية  املرحلة  قائدات  ممارسة  لدرجة  العام  الحسابي  املتوسط  أن   )

( بلغ  )4.19املعلمات  للعبارات تراوحت من  أي بدرجة )عالية(، وبمتوسطات حسابية  إلى )3.37(  الحسابية تقع ضمن درجة  4.82(  املتوسطات  (، وهذه 

 ( عبارة، "2املمارسة  "دائما" )
 
 ( عبارات، "3" )غالبا

 
 ( عبارة، على النحو التالي: 1" )أحيانا

ا" وجاءتا في الترتيب األول والثاني من حيث ممارسة قائدات املرحلة الثانوية بالعاصمة املقدسة لبعد  ( عبارة بدرجة ممارسة  2توجد ) "عالية جد 

العبارة " املعلمات، وهي  )22الثقة، من وجهة نظر  وتمنت عليه من أسرار( بمتوسط حسابي 
ُ
أ العبارة "4.82" )تحافظ على ما  الثقة فيما 23(،  " )تزرع 

( عبارات بدرجة ممارسة "عالية" وجاءت في الترتيب من الثالث إلى الخامس من حيث ممارسة قائدات املرحلة 3(.توجد )4.66بي )بيننا( بمتوسط حسا

"  24(، العبارة "4.18" )تتعامل معي بكل شفافية( بمتوسط حسابي )26الثانوية بالعاصمة املقدسة لبعد الثقة، من وجهة نظر املعلمات، وهي العبارة "

(.توجد عبارة بدرجة 3.99" )تشاركني القرارات الخاصة بي بصدق( بمتوسط حسابي )27(، العبارة "4.09أقوالها مع أفعالها( بمتوسط حسابي ) )تتطابق

هي  ات، و ممارسة "متوسطة" وجاءت في الترتيب السادس من حيث ممارسة قائدات املرحلة الثانوية بالعاصمة املقدسة لبعد الثقة، من وجهة نظر املعلم

 (.3.37" )تترفع عن استغالل قوتها ملصالحها الشخصية( بمتوسط حسابي )25العبارة "

 العملية   نجاح  في  كبير  دور   لهن   املعلمات  ألن  بمفردها،  املدرسة  في  تعمل  ال  أنها  إلى  القائدة   إدراك  إلى  تعود  قد  النتيجة  هذه   ان  الباحثة  وترى 

 ثقة  كسب  على  تعمل  أن  البد  الدور   بهذا   تقوم  وكي  التعليمية،  للعملية  املنشودة   األهداف  لتحقيق  لهن   القيادة   دور   عليها  ويقع  باملدرسة،  التعليمية

  املتوقعة بالطريقة  تتصرف أن ويجب املعلمات،
 
 .كفاءتها في املعلمات  تثق كي عادل، الغير االستغالل عن بعيدا

 البعد السادس: خدمة اآلخرين 

افات املعيارية الستجابات عينة الدراسة حول درجة ممارسة القيادة الخادمة للبعد السادس خدمة اآلخرين 12جدول )  (:املتوسطات الحسابية واالنحر

 العبارة  م

ب 
رتي

الت
 

املتوسط  

 الحسابي 

االنحراف 

 املعياري 

 درجة املمارسة 

 عالية جًدا  0.94 4.92 1 تؤكد على أهمية املسؤولية املجتمعية. 30

 عالية جًدا  0.99 4.88 2 تحثني على خدمة االخرين.  31

 متوسطة   1.09 3.39 3 ترى أن خدمة االخرين مسؤولية تقع على عاتقها. 28

 متوسطة   1.32 3.36 4 تهتم بمشكالتي الشخصية. 29

 عالية 0.94 4.14 املتوسط العام  

ممارسة قائدات املرحلة الثانوية بالعاصمة املقدسة لبعد خدمة اآلخرين، من وجهة  ( أن املتوسط الحسابي العام لدرجة  12تشير نتائج جدول )

( بلغ  املعلمات  )4.14نظر  تراوحت من  للعبارات  وبمتوسطات حسابية  )عالية(،  بدرجة  أي   )3.36( إلى  تقع ضمن  4.92(  الحسابية  املتوسطات  (، وهذه 
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( ا"  املمارسة "عالية جد  التالي:(  2ة" )( عبارة، "متوسط2درجة  النحو  )  عبارة، على  األول  2توجد  الترتيب  ا" وجاءتا في  ( عبارة بدرجة ممارسة "عالية جد 

" )تؤكد على أهمية 30والثاني من حيث ممارسة قائدات املرحلة الثانوية بالعاصمة املقدسة لبعد خدمة اآلخرين، من وجهة نظر املعلمات، وهي العبارة "

ح بمتوسط  املجتمعية(  )املسؤولية  "4.92سابي  العبارة   ،)31( بمتوسط حسابي  االخرين(  خدمة  )تحثني على   "4.88( بدرجة ممارسة 2(.توجد  ( عبارة 

ن وجهة  من  اآلخرين،  خدمة  لبعد  املقدسة  بالعاصمة  الثانوية  املرحلة  قائدات  ممارسة  حيث  من  والرابع  الثالث  الترتيب  في  وجاءتا  ظر  "متوسطة" 

" العبارة  وهي  )ت28املعلمات،   "( بمتوسط حسابي  تقع على عاتقها(  االخرين مسؤولية  أن خدمة  "3.39رى  العبارة  الشخصية( 29(،  بمشكالتي  )تهتم   "

 (.3.36بمتوسط حسابي )

الدراسة مع دراسة  و  نتائج هذه  القائد كانت عالية  أ إلى    (2016الغامدي)اتفقت  إلى أنن درجة توافر سمات  البيئة والتنشئة    يمكن تفسير ذلك 

القائدة، وتكون نسق   التي نشأت فيها  الدينية  للو أ االجتماعية  العون واملساعدة لآلخرين، وهو ما ط خالقي لديها يدفعها لالنتماء  الغير وتقديم  ن، وحب 

 دوار والتكليفات على املعلمات، لكن بأن دورها ليس فقط التوجيه أو توزيع األ  تأكد من خالل وعيها
 
تعاونها مع املعلمات وتحمل املسؤولية   اللخ من أيضا

 رقي الوطن. من أجل ، التي تقودها لتزامها باملصلحة العامة، وتفضيلها على املصلحة الخاصة، لتحقيق النجاح للمؤسسة التعليميةإ االجتماعية و 

 البعد السابع: التمكين

افات املعيارية 13جدول )  الستجابات عينة الدراسة حول درجة ممارسة القيادة الخادمة للبعد السابع التمكين (:املتوسطات الحسابية واالنحر

 العبارة  م

ب 
رتي

الت
 

املتوسط  

 الحسابي 

االنحراف 

 املعياري  

 درجة املمارسة 

 عالية جًدا  1.09 4.79 1 تشجعني على االبتكار في العمل. 36

 عالية جًدا  1.08 4.62 2 تشجعني الستخدام مواهبي في العمل.  33

 عالية  1.16 4.16 3 تمكنني من تنمية قدراتي الشخصية.   34

 متوسطة   1.22 3.39 4 تمنحني الصالحيات التي تجعل العمل أسهل بالنسبة لي. 35

 متوسطة   1.25 3.38 5 تحرص على توفير املواد املطلوبة لنجاز عملي بشكل جيد. 32

 عالية 1.03 4.07 املتوسط العام  

( نتائج جدول  التمكين، من وجهة نظر  13تشير  لبعد  املقدسة  بالعاصمة  الثانوية  املرحلة  العام لدرجة ممارسة قائدات  الحسابي  املتوسط  أن   )

( بلغ  للعبارات تراوحت من )4.07املعلمات  أي بدرجة )عالية(، وبمتوسطات حسابية  إلى )3.38(  الحسابية تقع ضمن درجة  4.79(  املتوسطات  (، وهذه 

ا" )  ( عبارة، على النحو التالي: 2( عبارة، "متوسطة" )1( عبارة، "عالية" )2املمارسة "عالية جد 

ا" وجاءتا في الترتيب األول والثاني من حيث ممارسة قائدات املرحلة الثانوية بالعاصمة املقدسة لبعد2توجد )   ( عبارة بدرجة ممارسة "عالية جد 

نظر   "التمكين، من وجهة  العبارة  وهي  )36املعلمات،  بمتوسط حسابي  العمل(  في  االبتكار  )تشجعني على   "4.79" العبارة  )تشجعني الستخدام 33(،   "

توجد عبارة بدرجة ممارسة "عالية" وجاءت في الترتيب الثالث من حيث ممارسة قائدات املدارس الثانوية   (.4.62مواهبي في العمل( بمتوسط حسابي )

املك العبارة "بمدينة مكة  املعلمات، وهي  التمكين، من وجهة نظر  لبعد  الشخصية( بمتوسط حسابي )34رمة  تنمية قدراتي  توجد   (. 4.16" )تمكنني من 

ن، من ( بدرجة ممارسة "متوسطة" وجاءتا في الترتيب الخامس والسادس من حيث ممارسة قائدات املدارس الثانوية بمدينة مكة املكرمة لبعد التمكي2)

الصالحيات التي تجعل العمل أسهل بالنسبة لي( بمتوسط حسابي )35ر املعلمات، وهي العبارة "وجهة نظ " )تحرص على 32(، العبارة "3.39" )تمنحني 

حسابي   بمتوسط  جيد(  بشكل  عملي  إلنجاز  املطلوبة  املواد  م3.38)توفير  النتيجة  هذه  اتفقت  وقد  غالي)  ع(.  تقديم 2017دراسة  يمكن  ال  أنه  في   )

 حية للمشاركة في عملية اتخاذ القرار للمرؤوسين في جميع القرارات.الصال 

في  الباحثة    وتعزو  التي  السبب  الخبرات  الى  النتيجة  املراحل   اكتسبتهاهذه  وارتقاءها عبر  العملية، من بداية عملها كمعلمة  القائدة خالل حياتها 

وأهمية استثمار جوانب القوة   كفريق،  يعمل الجميع باملدرسةالوظيفية إلى أن وصلت إلى وظيفة القائدة، وهو ما أدى إلى إدراكها الصحيح لضرورة أن  

املعلمات تهن  واشراك  لدى  التي  املهمة  القرارات  الصالحيات،  في  االنفراد بكل  تبتعدخصهن، وعدم  املركزية  وأن  العمل   عن  و في  املعلمات  ضرورة  ،  منح 

األهداف املنشودة و   النجاح الصالحية والقوة واملوارد لتشجيعهن على تطوير وتنمية قدراتهن ومهاراتهن الشخصية ألن ذلك يسهم بشكل فعال في تحقيق

 . للمدرسة

 ( في أن القيادات تشجع املوظفات على االبتكار وتنمية املواهب ألداء أعمالهن بأفضل صورة.2018راسة أحمد )وقد اتفقت هذه النتيجة مع د

منح  يمكن  وال  بشكل مباشر؛  القرارات  أغلب  في  املعلمات  يصُعب مشاركة  أنه  في  درجة متوسطة  العبارات على  بعض  يعزو سبب حصول  وقد 

 هرمية املوجودة في وزارة التعليم. الصالحية بشكل كامل نتيجة بيئة العمل ال

 ( في أنه ال يمكن تقديم الصالحية للمشاركة في عملية اتخاذ القرار للمرؤوسين في جميع القرارات.2017دراسة غالي) مع وقد اتفقت هذه النتيجة
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الثاني السؤال  داللة  إجابة  ذات  فروق  توجد  هل  )  إحصائية:  مستوى  متوسطات  0.05عند  بين  ممارسة  (  درجة  تحديد  في  املعلمات  استجابات 

 سنوات الخبرة(؟   -قائدات املرحلة الثانوية للقيادة الخادمة تعزى ملتغيرات )املؤهل العلمي 

 
ً
 : املؤهل العلمي أوال

للتبيان في عدد    
 
املؤهل ) ماجستير فأكثر( من متغير سنوات    أفرادنظرا التأكد من ملؤهل  ا العينة في فئة  التوزيع    العلمي فقد تم  تتبع  البيانات  أن 

 كما هو موضح في الجدول: ،شابيرو -واختبار والك (Kolmogorov – Smirnove) روف سيمن -ستخدام اختبار كوملوجروفالطبيعي با

 ملتغير املؤهل العلمي  :(14جدول )
ُ
 نتيجة اختبار اعتدالة التوزيع الطبيعي للبيانات وفقا

 النتيجة      شابيرو  -اختبار والك              روف سيمن  -اختبار كوملوجروف            املؤهل العلمي  

 الداللة درجة الحرية  حصائية قيمة اإل  الداللة درجة الحرية  حصائية قيمة اإل 

 تتبع التوزيع الطبيعي  0.197 26 0.862 0,121 26 0.292 ماجستير فأعلى 

 ال تتبع التوزيع الطبيعي 0.003 0.863 32 0.001 32 0.202 الدبلوم العالي 

 ال تتبع التوزيع الطبيعي 0.000 0.843 423 0.000 423 0.202 بكالوريوس

 ( عند مستوى الداللة 
ً
   (0.05دالة إحصائيا

وإنما يجب استخدام االختبار    ،وهذا ال يجيز استخدام تحليل التباين االحادي   ،الطبيعي   البيانات ال تتبع التوزيع( أن  14النتائج في الجدول )تبين  

التباين االحادي  املكافئة لتحليل  الالمعلميةمما تطلب استخدام كروسكال والس    ،الالمعلمية  امل  بوصفه من االختبارات  للبيانات )الالبارامترية(  ناسبة 

( نتائج اختبار كروسكال والس للمقارنة بين متوسطات استجابات املعلمات في تحديد ممارسة  قائدات 15ويوضح الجدول ). التي ال تتبع التوزيع الطبيعي 

ا ملتغير املؤهل العلمي.   املرحلة الثانوية للقيادة الخادمة وفق 

ا ملتغير   للمقارنة بين متوسطات استجابات املعلمات في تحديد ممارسة(:نتائج اختبار كروسكال والس 15جدول )
ً

قائدات املرحلة الثانوية للقيادة الخادمة وفق

 املؤهل العلمي 

 الداللة درجات  كاي متوسط  العدد املؤهل العلمي  البعد 

 حصائية ال  الحرية  تربيع  الرتب

واالهتمام   املحبة  األول: 

 باآلخرين

 0.11 2.00 4.35 45.00 26 فأعلى ماجستير 

 22.86 32 الدبلوم العالي 

 32.60 423 بكالوريوس 

 0.15 2.00 3.79 46.90 26 ماجستير فأعلى  الثاني: التواضع 

 26.64 32 الدبلوم العالي 

 31.90 423 بكالوريوس 

 0.11 2.00 4.41 46.40 26 ماجستير فأعلى  الثالث: اإليثار

 23.79 32 الدبلوم العالي 

 32.34 423 بكالوريوس 

 0.42 2.00 1.74 42.10 26 ماجستير فأعلى  الرابع: الرؤية 

 28.50 32 الدبلوم العالي 

 32.12 423 بكالوريوس 

 0.11 2.00 4.43 48.00 26 ماجستير فأعلى  الخامس: الثقة 

 26.43 32 الدبلوم العالي 

 31.83 423 بكالوريوس 
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 0.16 2.00 3.69 46.00 26 ماجستير فأعلى  خدمة اآلخرين السادس:

 25.36 32 الدبلوم العالي 

 32.16 423 بكالوريوس 

 0.11 2.00 4.41 46.90 26 ماجستير فأعلى  السابع: التمكين 

 26.64 32 الدبلوم العالي 

 31.90 423 بكالوريوس 

 0.42 2.00 1.94 48.00 26 ماجستير فأعلى  الدرجة الكلية 

 26.43 32 الدبلوم العالي 

 31.83 423 بكالوريوس 

وتشير إلى عدم وجود فروق ذات    إحصائية( وجميع هذه القيم غير دالة  4.41( إلى )1.74( أن قيم "كاي تربيع" تراوحت من )15تشير نتائج جدول )

)  إحصائيةداللة   بين متوسطات استجابات  0.05عند مستوى  ا   القائداتفي تحديد درجة ممارسة    املعلمات(  الخادمةاملرحلة  للقيادة  ، حسب لثانوية 

   .املؤهل العلمي للمعلماتاختالف 

القائدا  بين  التشابه  إلى  يعود  قد  بأنه  النتيجة  الباحثة سبب هذه  باهلل وتعزو  وااليمان  التدين  القائمة على  تنشئتهم  الدراسة من حيث  ت عينة 

لتح والسعي  العامة  املصلحة  على  وحرصها  الخادمة  القيادة  لسلوكيات  واكتسابهن  لهن،  والحياتية  العملية  الظروف  وتشابه  للوطن،  قيق واالنتماء 

ها املحبة والحرص على خدمة املعلمات والثقة بهن وتمكينهن في العمل وااليثار االهداف املنشودة للمدرسة، وتعاملهن مع املعلمات بطريقة جيدة تسود

املعلمات، وانعكس ذلك كله على تقييم املعلمات ل ولم درجة ممارسة قائدات املرحلة الثانوية للقيادة الخادمة  على أنفسهن، والتواضع في التعامل مع 

عدم التي توصلت إلى    (2019املهنا وآخرون ) ةالدراسة الحالية مع نتائج دراسنتيجة    تفق وت  .لمعلماتاملؤهل العلمي لتظهر فروقا دالة تعزى إلى اختالف  

 .املؤهل العلميلدى عينة الدراسة ترجع ملتغير الخادمة  القيادة فروق دالة إحصائيا في سلوك وجود 

 ثانيا: سنوات الخبرة 

تحديد   في  املعلمات  استجابات  بين متوسطات  تم للمقارنة  الخبرة،  ملتغير سنوات  ا  وفق  الخادمة  للقيادة  الثانوية  املرحلة  قائدات  درجة ممارسة 

 استخدام اختبار تحليل التباين وكانت النتائج كالتالي: 

ا (: اختبار )ف( للمقارنة بين متوسطات استجابات املعلمات في تحديد ممارسة قائدات16جدول )
ً

 ملتغير سنوات الخبرة  املرحلة الثانوية للقيادة الخادمة وفق

متوسط   درجات الحرية  مجموع املربعات  مصادر التباين البعد 

 املربعات 

الداللة   قيمة ف 

 حصائية اإل 

واالهتمام   املحبة  األول: 

 باآلخرين

 0.36 1.08 0.83 3 2.50 بين املجموعات 

 0.78 477 369.66 داخل املجموعات 
  

 480 372.17 الكلي 
   

 0.55 0.70 0.65 3 1.96 بين املجموعات  التواضع الثاني: 

 0.94 477 446.05 داخل املجموعات 
  

 480 448.01 الكلي 
   

 0.09 2.20 2.11 3 6.32 بين املجموعات  الثالث: اإليثار

 0.96 477 456.15 داخل املجموعات 
  

 480 462.47 الكلي 
   

 0.34 1.12 1.15 3 3.45 بين املجموعات  الرابع: الرؤية 

 1.03 477 491.33 داخل املجموعات 
  

 480 494.78 الكلي 
   

 0.34 1.11 0.99 3 2.96 بين املجموعات  الخامس: الثقة 
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 0.89 477 423.70 داخل املجموعات 
  

 480 426.67 الكلي 
   

 0.16 1.71 1.51 3 4.52 بين املجموعات  السادس: خدمة اآلخرين 

 0.88 477 419.70 املجموعات داخل  
  

 480 424.23 الكلي 
   

 0.45 0.89 0.94 3 2.82 بين املجموعات  السابع: التمكين 

 1.06 477 507.17 داخل املجموعات 
  

 480 509.99 الكلي 
   

 0.30 1.24 0.98 3 2.95 بين املجموعات  الدرجة الكلية 

 0.79 477 377.99 داخل املجموعات 
  

 480 380.93 الكلي 
   

( وجميع هذه القيم غير دالة إحصائيا وتشير إلى عدم وجود فروق ذات داللة  0.55( إلى )0.09( أن قيم "ف" تراوحت من )16تشير نتائج جدول )

ا ملتغير سنوات  ( بين متوسطات استجابات املعلمات في تحديد درجة ممارسة قائدات املرحلة الثانوية 0.05عند مستوى )  إحصائية للقيادة الخادمة وفق 

للمعلمات. دراسة    الخبرة  مع  الدراسة    Cerit(2009)وتتفق  نتائج  دالة  إ أظهرت  فروق  وجود  عدم  املهنية  إحصائية لى  للخبرات  كما    ،للمعلمين تعزى 

  تعزى ملتغير سنوات الخبرة للمعلمين. إحصائيةلى وجود فروق دالة إ حيث أظهرت النتائج ( 2013إبراهيم) اختلفت مع دراسة 

يعتمد في جزء كبير    ممارسة قائدات املرحلة الثانوية للقيادة الخادمةوترى الباحثة أن سبب هذه النتيجة قد يرجع إلى أن تحديد املعلمات لدرجة  

لقائدة معها، ومدى رضا املعلمة عن سلوكيات القائدة، التي  منه على التعامل بين املعلمات والقائدات، ودرجة رضا املعلمة عن الطريقة التي تتعامل بها ا 

 إ تتحدد في  
 
األقل في   ظهار كل من )املحبة وااليثار والتواضع وخدمة اآلخرين والثقة والتمكين(، ونظرا الخبرة  األعلى وذوات  الخبرة  املعلمات ذوات  لعمل 

مل في مدارس مدينة واحدة وفي نفس املرحلة الدراسية ومع نفس القائدات، لذا لم بيئة واحدة وتشابه الظروف العملية والحياتية بينهن، من حيث الع

  .سنوات الخبرة ممارسة قائدات املرحلة الثانوية للقيادة الخادمة حسب متغير تظهر فروق دالة إحصائيا بينهن في تحديدهن لدرجة 

 التوصيات: 

 الباحثة بما يلي:حيث أن التوصيات تنبثق من النتائج، لذا توص ي 

 العمل على تنفيذ برامج تدريبية للقيادات التربوية في املدارس لتنمية مهاراتهم ومعارفهم حول أبعاد القيادة الخادمة.  •

 التأكيد على أهمية غرس الثقافة التنظيمية التي تدعم استمرارية القيادة الخادمة . •

الجيد من ممارسة القيادة الخادمة مع مراعاة أن هناك بعض العبارات حصلت تشجيع قائدات املرحلة الثانوية لالستمرار على هذا امل • ستوى 

تعترف بأخطائها(   -على درجة ممارسة "متوسطة" لذا توص ي الباحثة بحث القائدات على زيادة درجة ممارستهن لكل من )تبتعد عن وصف ميزاته 

تقدم الكثير من التضحيات من أجلي( في بعد اإليثار، )تهتم بمعرفة أرائي الخاصة برؤية املدرسة( في   -في بعد التواضع، )تبذل الجهد ملساعدتي

 بعد الرؤية، )تترفع عن استغالل قوتها ملصالحها الشخصية( في بعد الثقة.

 لى سلوك املعلمات.مراعاة ممارسة القيادة الخادمة من قبل القائدات في مراحل التعليم الثانوي حيث ينعكس ذلك ايجابيا ع •

 : املراجع
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ً
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Abstract: The study aimed to determine the degree of servant leadership practice among high school leaders 
from the teacher’s point of view, and the study relied on the descriptive approach, and the study was applied 
to the study community consisting of all secondary school teachers. There are 2953 teachers in Mecca, and the 
study sample (481) is a random teacher. The questionnaire was used as a study tool using the Dennis & 
Bocarnea (2005) Server Leadership Scale. The results of the study showed that the degree of secondary school 
leaders in Makkah Al-Mukarramah to dimensions of servant leadership was high and was arranged as follows 
(love and care of others, trust, service to others, empowerment, altruism, humility), and the results showed 
that there were no statistically significant differences at the level of ( 0.05) among the averages of teacher 
responses in determining the degree of secondary school leaders who practice servant leadership according to 
the variable (qualification - years of experience) for the teachers. 

Keywords: maid of leadership; leaders of public schools; Makkah Al-Mukarramah. 
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