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 ممخص البحث:

هدفت الدراسة إلى الكشف عن درجة ممارسة القيادة الخادمة لدى مديري المدارس في محافظة الزرقاء في 
األردن .لتحقيق أهداف الدراسة استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحميمي إلجراء الدراسة باالعتماد عمىى 

والتىىي (wolfe,2013)ة ولفىىي االسىىتبانة كىى داة لمدراسىىة سحيىىث اسىىتخدمت الدراسىىة اسىىتبانة جىىاهزة مىىن دراسىى
تضىىىم ثىىىالث مجىىىاالت أساسىىىية متةمقىىىة بالقيىىىادة الخادمىىىة هىىىي و مجىىىال اإليثىىىار سومجىىىال التواضىىى  سومجىىىال 
التمكين .تكون مجتم  الدراسة من كافة مةممي المدارس في محافظة الزرقىاء والىذين عمىى رأس عممهىم فىي 

بالطريقىىة المتيسىىرة سحيىىث تكونىىت الةينىىة مىىن  .أمىىا عينىىة الدراسىىة فقىىد اختيىىرت 8102/8103الةىىام الدراسىىي 
مةمىىىم مىىىن المةممىىىين الةىىىاممين فىىىي مىىىدارس محافظىىىة الزرقىىىاء .توصىىىمت الدراسىىىة إلىىىى أن درجىىىة ممارسىىىة  81

المىىدراء لمجىىال التواضىى  جىىاءت مرتفةىىة سحيىىث كانىىت جميىى  مجىىاالت ممارسىىة القيىىادة الخادمىىة لىىدى عينىىة 
.كمىىا توصىىمت إلىىى أن مجىىال التواضىى  حصىىل عمىىى أعمىىى  الدراسىىة مرتفةىىة طبقىىا لممحىىك الىىذي تىىم اعتمىىاد 

درجىىة ممارسىىة سيميىى  مجىىال اإليثىىار فمجىىال التمكىىين .أوصىىت الدراسىىة بالحاجىىة إلىىى تصىىميم أنشىىطة ودورات 
تدريبيىىة تهىىدف إلىىىى تزويىىد المىىدراء بالمهىىىارات والمةمومىىات الالزمىىىة لممارسىىة القيىىادة الخادمىىىة بشىىكل أفضىىىل 

ن المةممين والمدراء من خالل منح المةممين صالحيات مةينة تشةرهم ب همية سوتةزيز التفاعل والتةاون بي
 دورهم في الةممية التةميمية .

درجة ممارسةس القيادة الخادمةس مدراء المدارس. الكممات المفتاحية:  
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ولالفصل ال   

 المقدمة 

تواجههىىىا الماسسىىىات التةميميىىىة لمواكبىىىة سىىىاهم التقىىىدم الةممىىىي والتكنولىىىوجي فىىىي زيىىىادة حجىىىم التحىىىديات التىىىي 
التغيىىرات والتطىىورات المسىىتمرة سفاسىىتمزمت هىىذ  التغييىىرات وجىىود إدارة مدرسىىية قويىىة قىىادرة عمىىى مواجهىىة هىىذ  
التحىىديات بنجىىاح سوقىىادرة عمىىى إدارة الماسسىىة التةميميىىة بمختمىىف أقسىىامها وأجزايهىىا بكفىىاءة وفةاليىىة سأشىىار 

المدرسية تةتبر من أهم مقومات نجاح المجتمةىات اإلنسىانية سوالتىي يمكىن ( إلى أن اإلدارة 8101عرابيد )
( أن 8102من خاللها تطبيق الخطط االسىتراتيجية وترجمتهىا إلىى واقى  مممىوس .كمىا بىين أبىو حسىب ا  )

نجىىاح الماسسىىات التةميميىىة فىىي تحقيىىق أهىىدافها مىىرتبط بشىىكل أساسىىي بقيادتهىىا التىىي تةتبىىر األسىىاس الىىذي 
الةممية التةميمية سوالركيزة التي يمكن من خاللها توجي  مختمف األقسام نحو تحقيق األهداف  يضمن نجاح
 المطموبة .

ومىىن يمةىىن النظىىر فىىي التجربىىة األردنيىىة فىىي مجىىال القيىىادة التربويىىة يسىىتنتج أن المشىىرع األردنىىي مىىنح هىىذا 
يات التىىىي تمكنىىى  مىىىن أداء الموضىىوع االهتمىىىام الكبيىىىر سحيىىىث أعطىىى المىىىدير المدرسىىىي الةديىىىد مىىن الصىىىالح

وظيفتىىىىى  بالمسىىىىىتوى والكفىىىىىاءة المطموبىىىىىة ساألمىىىىىر الىىىىىذي سىىىىىاهم فىىىىىي تطىىىىىوير المنظومىىىىىة التةميميىىىىىة األردنيىىىىىة 
( عمىىىى وجىىىود عالقىىىة واضىىىحة بىىىين نمىىىط القيىىىادة المسىىىتخدم 8100( .وأكىىىد الزكىىىي وحمىىىاد )8108)عجىىىوةس

ي حفىىىىز صىىىىانةي القىىىىرار فىىىىي .ودرجىىىىة قىىىىدرة المدرسىىىىة عمىىىىى تحقيىىىىق األهىىىىداف التىىىىي تسىىىىةى لهىىىىا ساألمىىىىر الىىىىذ
الماسسات التةميمية عمى اكسىاب مىدراء المىدارس األنمىاط القياديىة التىي يمكىن مىن خاللهىا دفى  الماسسىات 

 التةميمية نحو أعمى درجات التفوق والتميز . 

أن األنمىاط القياديىة التقميديىة لىم ينىتج عنهىا ا ثىىار   (Liethwood,2007) مىن ناحيىة أخىرى بىين ليثىوود
ابية التي من المفروض أن تسهم في تحسين المخرجات التةميميةس األمر الذي نتج عن  ظهور أنماط اإليج

قياديىىىة جديىىىدة مىىىن شىىى نها أن تحىىىدث األثىىىر اإليجىىىابي عمىىىى مسىىىتوى الةمميىىىة التةميميىىىةس حيىىىث أشىىىار )أبىىىو 
 ( إلى أن نمط القيادة الخادمة يةتبر من أهم هذ  األنماط.8108النصرس
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إلىى أن البىاحثين فىي مجىال القيىادة بىذلوا جهىدا فىي وضى  نظريىات  (Greenleaf,2002) وأشىار جرينميىف
تحقق الهدف بنسب متفاوتىةس ومىن تمىك النظريىات التىي حظيىت بالمزيىد مىن االهتمىام نظريىة قياديىة إنسىانية 

يتهم (س والتي هدفت إلى االهتمام باالتباع وخدمتهم ورعا0311سميت بنظرية القيادة الخادمة ظهرت عام )
 ووض  مصالحهم في المقام األول.

لهىامهمس كمىا تتضىمن  وتتضمن عممية القيادة فىي جوهرهىا مقىدرة القايىد عمىى التى ثير فىي األتبىاع وتحفيىزهم واك
تشىكيل عالقىىات إيجابيىىة ومنفتحىىة مىى  ا خىىرينس وهىىذا مىىا أكىىدت عميىى  النظريىىات القياديىىة مىىن خىىالل التركيىىز 

او القايىد واألتبىاعس بحيىث تجةىل األتبىاع )الةىاممين( فىي األولويىةس وهىذا عمى الةالقة بين طرفي الةالقة وهم
 (.8108وعبد السادةس الرسولس ما جسدت  نظرية القيادة الخادمة في فمسفتها )عبد

فقىىىد عىىىرف جرينميىىىف القيىىىادة الخادمىىىة ب نهىىىا الميىىىل الفطىىىري لمقايىىىد لخدمىىىة األتبىىىاعس وأن لقىىىب القيىىىادة يوهىىىب 
يهتم ب تباع  ليكونوا أكثر مةرفة واستقالالس وأن يصىبحوا هىم أنفسىهم عمىى األ مىب لشخص خادم بطبيةت س 
( ب نهىىا رأرقىىى أنىىواع القيىىادةس ألن اتبىىاع الةىىاممين 8111(. اعرفهىىا عبىىوي )8102خىىدما لرخىىرين )القرنىىيس

 لمقايد ال يكون نابةا من تقديرهم واحترامهم لشخص .

  

حداث توازن فىي حيىاتهم بىين ممارسىة القيىادة وخدمىة ا خىرينس فهىي إن القيادة الخادمة تشج  األفراد عمى ا
تحىىث القىىادة عمىىى أن أولىىويتهم األولىىى هىىي خدمىىة األتبىىاعس وفىىي الوقىىت نفسىى  تشىىج  األتبىىاع عمىىى اسىىتثمار 
الفرص الموقفية لممارسة القيادة. إذ أن الغاية من القيادة الخادمة هي تحسين حياة األفراد أنفسىهمس ثىم رفى  

 (.psraeps8112منظماتهم ) مستوى

ويمكىىىن أن ينظىىىر إلىىىى القيىىىادة الخادمىىىة عمىىىى أنهىىىا تتجىىىاوز االهتمىىىام بىىىالنفس أو االنشىىىغال بالىىىذات لخدمىىىة 
احتياجىىات ا خىىرين سومسىىاعدتهم عمىىى النمىىو والتطىىور سوتزويىىدهم بىىالفرص الالزمىىة لمكسىىب ماديىىا وعاطفيىىا 

ء ا خىرين الهىدف األسىاس لمقايىد الخىادم الىذي سفضال عن الةمل عمى تحقيق أهداف المنظمة .ويةد ارضىا
يضىى  خدمىىة ا خىىرين قبىىل مصىىمحت  الشخصىىية سفيةمىىل عمىىى اختيىىار واع فىىي اسىىتخدام مهاراتىى  مىىن أجىىل 
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التغييىىر سوالنمىىو لممنظمىىة ولافىىراد ا خىىرين سوأن الر بىىة فىىي مسىىاعدة ا خىىرين تسىىبق الر بىىة فىىي الحصىىول 
 . (Daf & Noe,2001)السمطة أو التحكم في ا خرين عمى منصب قيادي أو الحصول عمى القوة أو

( أن القيىىادة الخادمىىة نهىىج قىىويم لمقيىىادة األخالقيىىة مىىدعما باإليثىىار القىىوي سإذ Valeri,2007وذكىىر فىىاليري )
يكون القايد مدركا الحتياجات الةاممين ومتةاطفا بحيث يكونوا أكثر واستقالال سوفي ضىوء تمىك الممارسىات 

.وتركىىز القيىىادة الخادمىىة عمىىى ايجىىاد المنىىاخ المتماسىىك بىىين األتبىىاع وبشىىكل يسىىاعد عمىىى  يكىىون قايىىدا خادمىىا
تحقيق المحبة واأللفة والتةاون داخل الماسسات سإذ تستند القيادة الخادمة إلى أن األتبىاع سىوف يصىبحون 

ألعمىالهم بوصىفها أكثر حكمىة وازدهىارا سلكىون القيىادة الخادمىة تةىد اكثىر اسىتقاللية وحريىة فىي أداء األتبىاع 
النمط القيادي القايم عمى محبة ا خرين ومودتهم سويسهم في الوقت ذات  في تطوير اتجاهات ايجابية عند 

 . (Sendjoya,Sarros & Santora,2008)األتباع

 

 مشكمة الدراسة 

ضىخم لقد نتج عن التغيرات والتطورات الواسةة التي تشهدها المجتمةىات ومىا صىاحبها مىن انفجىار مةرفىي 
الةديد من التحىديات التىي تسىتوجب التةامىل مةهىا بكفىاءة ومهىارة لتحقيىق األهىداف المطموبىة سوانطالقىا مىن 
ايمىىان الماسسىىات التربويىىة بىى ن أعظىىم فرصىىة لنموهىىا مرهىىون بنمىىو الةىىاممين فيهىىا سوأن رأس المىىال األضىىخم 

ها يىتم بواسىطة الةناصىر البشىرية واألكثر قيمة هو راإلنسانر سوأن نجاح جمي  المخططىات اإلداريىة أو فشىم
التي تةمل فيها .ونظىرا لمىا تواجهى  بةىض هىذ  الماسسىات مىن ضىةف المةممىين والمةممىات بالقيىام بمبىادرة 
ذاتيىىة تتخطىىى حىىدود المهمىىات الرييسىىية المتفىىق عميهىىا سومىىن خىىالل أهميىىة المهمىىات اإلداريىىة التىىي ياديهىىا 

الخادمىة التىي تسىةى إلىى االهتمىام بىالمةممين والةمىل عمىى  مديري المدارس سفقد تم اختيىار موضىوع القيىادة
 تمبية حاجاتهم واالرتقاء ب دايهم .

إلى أن اتباع أسموب قيادي خدمي سيهتم باألتباع سيةمل عمى بناء عالقىات  (Spears,2004)حيث أشار
مىىىة الةىىىاممين قويىىىة وةمنىىىة بىىىين الةىىىاممين داخىىىل المنظمىىىة سوأن الهىىىدف األسىىىمى لمقايىىىد الخىىىادم يتمثىىىل فىىىي خد

ورفىىىاهيتهم سوأصىىىبح هىىىذا الىىىنمط يمىىىارس عمىىىى نطىىىاق الماسسىىىات التربويىىىة ولىىىيس عمىىىى مسىىىتوى المنظمىىىات 
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( 8100( سودراسىة عبىد الوهىاب )8100االقتصادية فقط .فقد أوصت بةض الدراسات مثل دراسة الديرية )
( 8102ة  ىىىالي )( سودراسىىى8102( سودراسىىىة المةشىىىر )8102( سودراسىىىة كىىىافي )8102سودراسىىة ابىىىراهيم )

سبىى جراء دراسىىة مماثمىىة لدراسىىاتهم عىىن القيىىادة الخادمىىة فىىي بييىىات مختمفىىة لمتةىىرف عمىىى ماهيتهىىا سوأهميتهىىا 
ودرجة ممارستها في الماسسىات التربويىة .مىن هنىا واسىتجابة لتوصىيات الدراسىات السىابقة فىي اجىراء المزيىد 

مىديري المىدارس فىي محافظىة الزرقىاء فىي األردن  من الدراسات الحديثة المتةمقىة بىنمط القيىادة الخادمىة لىدى
.حيىىث تىىتمخص مشىىكمة الدراسىىة الحاليىىة فىىي السىىاال الىىرييس التىىالي ومىىا درجىىة ممارسىىة القيىىادة الخادمىىة لىىدى 

 مديري المدارس في محافظة الزرقاء في األردن؟

 

 أهمية الدراسة 

اقشىىت  سوهىىو نمىىط القيىىادة الخادمىىة تسىىتمد الدراسىىة الحاليىىة أهميتهىىا مىىن أهميىىة الموضىىوع الىىذي تسىىةى لمن  
.بصىىورة عامىىة يةتبىىر موضىىوع القيىىادة المدرسىىية مىىن أهىىم مواضىىي  الةمىىوم اإلداريىىة التىىي تنىىال عنايىىة كبيىىرة 

( أن القيادة 8102واهتمام واس  من قبل الباحثين واألكاديميين من مختمف الدول سفقد بين أبو حسب ا  )
يىة سفىاإلدارة الفةالىة والديناميكيىة تةتبىر وسىيمة فةالىة لتحقيىق األهىداف المدرسية تةتبر جىوهر الةمميىة التةميم

( عمى أن القيىادة التربويىة تمثىل المقيىاس الىذي يمكىن مىن خاللى  تحديىد 8101المنشودة سكما أكد الةبادي )
ب حىد مستوى نجاح التنظيمات اإلدارية .ومما يزيد هذ  الدراسة أهمية ارتباط نمط القيادة الخادمىة الحىديث  

الجوانىىىب الهامىىىة التىىىي تسىىىةى كافىىىة المنظمىىىات لتهييىىىة المنىىىاخ الماليىىىم لتوفيرهىىىا لىىىدى الةىىىاممين بهىىىا )شىىىي  
 (.8102السوقس

 من ناحية أخرى يمكن تحديد أهمية الدراسة من خالل ما يميو

مىىن المىى مول أن تفيىىد الدراسىىة الحاليىىة مىىدراء المىىدارس وجميىى  الةىىاممين فىىي مىىدارس األردن بشىىكل خىىاص  -
 والمدارس الةربية بشكل عام بحيث تثير اهتمامهم ب همية وفوايد تطبيق نمط القيادة الخادمة.

مىىن المتوقىى  أن تسىىهم نتىىايج الدراسىىة الحاليىىة فىىي رفىى  مسىىتوى كفىىاءة مىىدراء المىىدارس فيمىىا يتةمىىق بطىىرق  -
 تطبيق مبادئ نمط القيادة الخادمة.
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في تحفيز صانةي القرار في وزارة التربية والتةميم في األردن من المتوق  أن تسهم نتايج الدراسة الحالية  -

بتزويىىد مىىدراء المىىدارس بالىىدورات والبىىرامج التدريبيىىة التىىي تزيىىد مىىن مسىىتوى مةىىرفتهم ب سىىس ومبىىادئ تطبيىىق 
 القيادة الخادمة وةثارها االيجابية عمى مستوى المنظمة.

القيىىىادة الخادمىىىة التىىىي مىىىن شىىى تها أن تفيىىىد  تةتبىىىر الدراسىىىة الحاليىىىة اضىىىافة عمميىىىة حديثىىىة عمىىىى موضىىىوع -
 الدراسات المستقبمية وتشكل مرج  عممي حديث يستدل ب .

من المتوق  أن تمهد الدراسة الحالية الطريق إلجراء دراسات أخرى متةمقة بالقيادة الخادمة تسىتهدف فيىة  -
 لية.أخرى أو عينة أكبر تاكد أو تنفي النتايج التي توصمت إليها الدراسة الحا

 
 أهداف الدراسة

 هدفت الدراسة إلى التةرف عمى درجة ممارسة القيادة الخادمة لدى مديري المدارس في األردن 
 

 حدؤد الدراسة
حىداد بشريةواقتصىىرت هىذ  الدراسىىة عمىى مةممىىي امةممىات المىىدارس فىي األردن فىىي محافظىة الزرقىىاء لمةىىام 

 . 8102/8103الدراسي 
 الحكامية التابةة لازارة التربية االتةميم األردنية في محافظة الزرقاء )الرصيف (.حداد ماسسي والمدارس 

 . 8102/8103حداد زمانيةو تم تطبيق الدراسة خالل الفصل الدراسي األال  
 حداد مكانيةوأجريت الدراسة الميدانية في محافظة الزرقاء )الرصيف (.

 رجة ممارسة القيادة الخادمة لدى مديري المدارس.حداد ماضاعيةواقتصرت الدراسة عمى التةرف عمى د
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 مصطمحات الدراسة
 

درجة ممارسةوالمتاسط الحسابي الستجابات المةممين عمى أداة الدراسة االدال عمى درجة ممارسة 
المديرين القيادة الخادمةس اتتحدد الدراسة الحالية بااحدة من ثالث درجات افقا لممفتاح المبين 

درجة المرتفةةس أا الدرجة المتاسطةس أا الدرجة المنخفضة.الحقًاس  هي وال  
القيادة الخادمةوهي ممارسة القايد لاسماب القيادي الذي يخدم األتباع ايض  مصمحتهم فبل 

مصمحة القايدس اهذا الناع من القيادة يرتقي بقيمة األتباع اتمكينهم امساعدتهم عمى النما االتقدم 
ماعية بينهمس امشاركتهم بالقاة االمكانةس لتحقيق المصالح المشتركة االنجاحس ابناء الراح الج

(.8112لمقايد االتاب  عمى سااء)لابس  
اتةرف القيادة الخادمة اجراييا ب نها ذلك الناع من القيادة الذي يركز عمى خدمة األتباعس اتض  

ما يقاس ذلك باستبانة مصمحتهم أاال ايهتم برعايتهم اااللتزام بتطاير مهاراتهم امقدراتهمس اك
 القيادة الخادمة التي تم تطايرها ااعتمادها في هذ  الدراسة .

 
مديري المدارسوتةرف الباحثة مديري المدارس إجراييا وب ن  المدير الذي يةمل في المدارس 

 التابةة لازارة التربية االتةميم في األردن.
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 الفصل الثاني
 

 اإلطار النظري 
 

 الخادمةو مفهوم القيادة 
 

عمىىىى الىىىر م مىىىن أن مصىىىطمح القيىىىادة الخادمىىىة لىىىيس بىىىالمفهوم الجديىىىد سإال أنهىىىا تنىىىال اهتمامىىىا كبيىىىرا مقارنىىىة 
ب شىىكال القيىىادة األخىىرى وبخاصىىة فىىي ظىىل التطىىورات والتغيىىرات الكبيىىرة التىىي يشىىهدها المجتمىى  الةربىىي فىىي 

ء منظمىات أفضىل عبىر فمسىفة ومجموعىة الوقت الحاضر .تةرف القيادة الخادمة ب نها قيىادة تةمىل عمىى بنىا
سكمىىىىا عرفهىىىىا ) Greenleaf,2015مىىىىن الممارسىىىىات التىىىىي تىىىىادي إلىىىىى الةدالىىىىة بىىىىين األفىىىىراد والةنايىىىىة بهىىىىم )

(Hale&Field,2007 ( القيادة التي تركز عمىى تنميىة األتبىاع بجةىل مصىالحهم فىوق المصىمحة الشخصىية
لمرعايىىة وتقىىديم السىىموك والخدمىىة والسىىموك األخالقىىي لمقايىىد سبحيىىث تةطىىي نظريىىة القيىىادة الخادمىىة األولويىىة 

سذلىك Greenleaf,2002) خىادم أوالر )-والتةاون من خالل التواصىل مى  ا خىرين سشىةارها رالقايىد الخىادم
أن الهىىىدف األسىىىمى لمقايىىىد الخىىىادم هىىىو رفاهيىىىة المنظمىىىة وخدمىىىة الةىىىاممين فيهىىىا باتبىىىاع أسىىىموب قيىىىادي يهىىىتم 

 Dierendock&Pattersonالقات قوية وةمنة بين الةىاممين داخىل المنظمىة )باألتباع ويةمل عمى بناء ع
(. 
 

فةمى الر م من تةدد التةريفات التي منحت لمقيادة الخادمةس إال أن هذ  التةريفىات أجمةىت عمىى أن القيىادة 
م الرعاية الخادمة هي نمط قيادي يتضمن ر بة القايد الخادم الصادقة لخدمة المنظمة والةاممين فيهاس وتقدي

لهىىىم إلشىىىباع ر بىىىاتهمس فهىىىو ال يقىىىدم األفكىىىار ويجبىىىر الةىىىاممين مةىىى  عمىىىى قبولهىىىا وتنفيىىىذهاس قناعىىىة منىىى  أن 
 (.8108الةاممين لديهم أفكارا قد تكون من أفكار  )أبو النصرس
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 خصايص القيادة الخادمة 
لقايد لمةاممين في ( بةضا من خصايص القيادة الخادمةس التي من أهمهاو مشاركة ا8101ووضح سبيرز )

عممية صن  القراراتس واهتمام  بالترويج لمةمل الجماعي مةترفا أن الناس لديهم قيمة فةمية تتجاوز كىونهم 
 أتباعا فقطس لذا فإن  يهتم بتغذية نمو النواحي الشخصيةس والمهنية والروحية لهم.

 في ا تيو ( إلى خصايص أخرى لمقيادة الخادمة تتمثل8102كما أشار عبد الرحمن )
 الخصايص الشخصية  -0
 الخصايص الموجهة نحو األتباع -8
 الخصايص الموجهة نحو الةمميات. -2

 ( خصايص مهمة يجب أن يتحمى بها الفرد ليت هل إلى مرتبة القايد الخادمو,8118Zoharوذكر زوهار )
 * اإلحساس الةميق بتشابك الحياة وتواصمها في كافة الجوانب.

 الفاعمة.* المشاركة 
 * اإلحساس بالمساولية.

 * االقتناع بحتمية تحقيق النجاح.
* القناعة ب ن النشاط والمحاوالت والتجارب في الةمل ما هي إال جزء من النسيج األكبر في محيط الكون 

 واألكثر ثراء ل .
 * المةرفة الةميقة بمن سيقوم عمى خدمتهم.

 
 أسس القيادة الخادمة 

( أنموذجىىا لمقيىىادة الخادمىىة يقىىوم عمىىى عىىدة أسىىس بوصىىفها اضىىافة ,Patterson,8112وضىى  باترسىىون ) 
أن تمىىىىك األسىىىىس لهىىىىا دور بىىىىارزفي تطىىىىوير ) Dennis&Bocarnea,2005نظريىىىىة لمقيىىىىادةس كمىىىىا وضىىىىح )

 مفاهيم أكثر دقة وتحديدا لمقيادة الخادمة والتي منهاو الحب األخالقيس الرايةس والتمكينس والتواض .
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  الخادمة.أهمية القيادة 

( إلىىى مجموعىىة مىىن النقىىاط التىىي تبىىرز أهميىىة القيىىادة الخادمىىة فىىي المجىىال التربىىوي 8112أشىىار الةجمىىي )
 والمتمثمة في ا تيو

 تةمل كحمقة وصل بين الةاممين وبين الخطط والتصورات المستقبمية لمماسسة التربوية  .

 تقود إلى تحقيق األهداف المنشودة لمماسسة. .

 م اإليجابية في الماسسة التربوية وتبةد المفاهيم السمبية.تنشر المفاهي .

 تحد من مشكالت الةمل وتض  الخطط الالزمة لمةالجتها إن وجدت. .

 تهتم بالةاممين في الماسسة التربوية وتةمل عمى تدريبهم وتنميتهم. .

 تواكب التغيرات والمستجدات وتوظفها لصالح الماسسة التربوية. .

  الخادمةأبةاد القيادة 

س 8112فىىي عىىام  (Henderson)وهندرسىىون (Zhao)س تشىىاو(Wayne) س ووايىىن(Liden)قىىام كىىل مىىن 
 بتطوير أنموذج لمقيادة الخادمة ووضةوا تسةة أبةاد لهاس واعتمد من هذ  األبةاد سبةة تمثمت بالتاليو

 المهارات المفاهيمية  -

 التمكين  -

 مساعدة المراوسين عمى النجاح -

 بالمراوسين أوالاالهتمام  -

 التصرف األخالقي -

 الشفاء الةاطفي -

 االلتزام بتطوير المجتم  -
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 مبادئ القيادة الخادمة 

 ( مبادئ القيادة الخادمة ومنهاو,0332Blockوض  بموك )

 *اتاحة مزيد من فرص االختيار في الةمل لمن هم أكثر قربا من القايد.

 الح المراوسين وفي خدمتهم.*االهتمام بقياس األداء والضوابط لتكون لص

 *دعم الحمول الداخمية المقترحة م  حرية الرأي وعدم فرض ذلك عميهم.

 *التةهد في االلتزام عند التصرف وفق مصمحة الماسسة ككل.

 

  مدير المدرسة والقيادة الخادمة 

ومىىن ضىىمنها القطىىاع تىاثر القيىىادة الخادمىىة باعتبارهىىا أحىىد أنىىواع القيىىادة الحديثىة فىىي الةديىىد مىىن القطاعىىات س
التةميمىىي سحيىىث اثبتىىت فةاليتهىىا  فىىي تحسىىين كفىىاءة الةمميىىة التةميميىىة سوزادت مىىن حجىىم التةىىاون والمشىىاركة 
بىىين المةمىىم والمىىدير سفهىىي تركىىز عمىىى خدمىىة القىىادة )مىىدير المدرسىىة( لمراوسىىيهم )المةممىىين( قبىىل مصىىمحة 

( Patterson,2003ة مىى  مىىديري المىىدارس )المنظمىىة سوتمكىىين المةممىىون مىىن المشىىاركة فىىي القىىوة والمكانىى
سكما أن  أسموب قيادي يةتمد عمى الةمل الجماعي سوالشةور باالنتماء لممجتم  سفضىال عىن المشىاركة فىي 

( وباعتبىىار مىىدير المدرسىىة English,2011صىىن  القىىرار والحىىرص عمىىى االهتمىىام بنمىىو األفىىراد ورعىىايتهم )
هو المساول عن تحقيق األهداف التةميمية سفهو المساول بالت كيد المساول عن إدارة الماسسة التةميمية سو 

عن إرضاء المةممين وتمبية حاجاتهم بالصورة المناسبة سوهذا يتطمب من  مةرفىة قىدرات ومهىارات المةممىين 
 ( .8112المختمفة لتحقيق األهداف التةميمية بالصورة المطموبة )ربي س

خادمىىة ال تقمىىل مىىن أهميىىة ودور المىىدير المدرسىىيس بىىل عمىىى الةكىىس وبالتىىالي فىىإن هىىذا الىىنمط مىىن القيىىادة ال
تماماس القيادة المركزية تزيد من أهميىة دور المىدير المدرسىيس فهىو المطالىب بىالتميز بىين قىدراتهم ومهىاراتهم 
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لمىنح كىل مةمىىم المهىارة التىىي تتناسىب مى  قدراتىى  وماهالتى س فالقيىىادة المركزيىة تسىتهدف النشىىاط وتركىز عميىى  
 (.8102ر من تركيزها عمى األدوار )عبد الفتاحسأكث

إن الىىنمط القيىىادي الىىذي يسىىمك  مىىدير المدرسىىة يىىاثر تىى ثيرا مباشىىرا فىىي المهمىىات وتحقيىىق األهىىداف المرجىىوة 
(س لذا ال بد من الت كيد عمى أهمية مهنة مدير المدرسة وأن يتم تةيين األشخاص المةىدين 8100)صفحيس

 (.8111صب )حاردانسمهنيا وتربويا في تمك المنا

لىىذا فىىإن المختصىىين فىىي اإلدارة التربويىىةس يةىىدون مىىدير المدرسىىة هىىو القايىىد والمسىىاول المباشىىر عىىن نجىىاح 
(. إن الكيفيىىة التىىي يىىدير بهىىا القايىىد الماسسىىة التربويىىة 8112المدرسىىة فىىي تحقيىىق رايتهىىا ورسىىالتها )طىىاهرس

يمارسىى س وبالصىىفات القياديىىة الناجحىىة المتمثمىىة فىىي لتحقيىىق أهىىدافها ورسىىالتها مرتبطىىة بىىالنمط القيىىادي الىىذي 
شخصيت  ومقدرت  عمى توظيىف امكاناتى  وتهييىة الظىروف نحىو الةمىل البنىاءس لتحسىين أداء الةمىلس بإيجىاد 

 (. 8112عالقات انسانية ايجابية بين الةاممين تحفزهم عمى الةطاء المستمر )أبو عيدةس

 الدراسات السابقة

بىىاالطالع عمىىى عىىدد مىىن األبحىىاث االدراسىىات الةربيىىة ااألجنبيىىةس اقىىد تبىىين اجىىاد بحىىاث قامىىت الباحثتىىان 
ادراسىىات متةىىددة امختمفىىة فىىي مجىىال ممارسىىة القيىىادة الخادمىىة لىىدى مىىديري المىىدارس فىىي األردن مىى  بةىىض 
دم االختالفات في الطرحس فكل دراسة تناالت  من زااية مختمفة عن األخرى. افيما يمي عىرض لهىا مىن األقى

 إلى األحدث اعمى النحا التاليو

أجريت الةديد من الدراسات السابقة التي هدفت إلى التةرف  عمى نمط القيىادة الخادمىة سفقىد أجىرى أبوتينىة 
( دراسىىة هىىدفت إلىىى التةىىرف عمىىى درجىىة ممارسىىة مىىديري مىىدارس محافظىىة 8111سوخصىىاونة سوالطحاينىىة )

مدارسهم من وجهة نظرهم ووجهة نظر مةممىيهم ومةممىاتهم سوأظهىرت الزرقاء ومديراتها لمقيادة الخادمة في 
 نتايج الدراسة أن ممارسة القيادة الخادمة من وجهة نظر المةممين والمةممات جاءت بدرجة عالية .

( إلىىىى التةىىىرف عمىىىى درجىىىة ممارسىىىة عمىىىداء كميىىىات التربيىىىة فىىىي الجامةىىىات 8100هىىىدفت دراسىىىة الديريىىىة ) 
مىىة مىىن وجهىىة نظىىر أعضىىاء الهييىىة التدريسىىية سوقىىد توصىىمت الدراسىىة إلىىى أن عمىىداء األردنيىىة لمقيىىادة الخاد
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كميىىات التربيىىة فىىي الجامةىىات األردنيىىة يمارسىىون القيىىادة الخادمىىة بدرجىىة متوسىىطة مىىن وجهىىة نظىىر أعضىىاء 
 الهيية التدريسية.

الثانويىىىة  ( هىىىدفت إلىىىى التةىىىرف عمىىىى درجىىىة ممارسىىىة مىىىديري المىىىدارس8102وفىىىي دراسىىىة أجراهىىىا إبىىىراهيم ) 
الخاصىىة لمقيىىادة الخادمىىة وعالقتهىىا بالثقىىة التنظيميىىة السىىايدة فىىي مدارسىىهم مىىن وجهىىة نظىىر المةممىىين سوقىىد 
توصىىمت الدراسىىة إلىىى أن درجىىة ممارسىىة مىىديري المىىدارس الثانويىىة الخاصىىة لمقيىىادة الخادمىىة مىىن وجهىىة نظىىر 

 المةممين متوسطة. 

جة ممارسة مديري مىدارس األمانىة الةامىة لمماسسىات ( إلى التةرف عمى در 8102وهدفت دراسة المةشر )
التربويىة المسىيحية فىي عمىىان لمقيىادة الخادمىة وعالقتهىىا بسىموك المواطنىة التنظيميىة فىىي مدارسىهم مىن وجهىىة 
نظىىر المةممىىين سوقىىد أظهىىرت نتىىايج الدراسىىة أن مسىىتوى ممارسىىة المىىديرين لمقيىىادة الخادمىىة مىىن وجهىىة نظىىر 

 المةممين كان متوسطا. 

 ميق عمى الدراسات السابقةتع

لم تتمكن الباحثتان من الةثار عمى أي دراسة محميىة أا عربيىة تتنىاال درجىة ممارسىة القيىادة الخادمىة لىدى 
مىىديري المىىدارس فىىي محافظىىة الزرقىىاء )مىىدارس الرصىىيف (س األمىىر الىىذي يزيىىد مىىن أهميىىة هىىذ  الدراسىىة كانهىىا 

م البىاحثتين. ابالنسىبة لمدراسىات السىابقة الخاصىة فىي تطرقت لماضاع لم يتم التطرق ل  من قبل حسىب عمى
ماضىىاع القيىىادة الخادمىىةس فقىىد ركىىزت بمجممهىىا فىىي التةىىرف عمىىى مفهىىام القيىىادة الخادمىىة اأسسىىها اأبةادهىىا 

 اأهدافها.

 امن هنا فقد استفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة عدة فاايد يمكن إجمالها كالتاليو

 ماضاع اإلطار النظري.اض  تصار عام ل -0

 االستفادة مما ذكر من مراج  عممية استندت إليها الدراسات. -8

 مقارنة النتايج التي تاصمت لها الدراسة الحالية بالنتايج التي تاصمت لها الدراسات السابقة. -2
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 تاجي  الباحثين إلى اقتراح دراسات أخرى جديدة  ير ما سبق دراست . -2

 منهج الدراسة

ن الهدف من الدراسة هىو التةىرف عمىى درجىة ممارسىة القيىادة الخادمىة لىدى مىديري المىدارسس فقىد تىم لما كا
استخدام المنهج الوصفي التحميمي إلجراء الدراسة كون  المنهج المناسب في هذ  الدراسىةس وذلىك مىن خىالل 

 ت إجابات أفراد الةينة.استخدام اإلحصاء التحميمي في التوصل إلى النتايج المتةمقة بالفروق بين متوسطا

 

 مجتمع وعينة الدراسة 

يتكىىون مجتمىى  الدراسىىة مىىن كافىىة مةممىىي المىىدارس فىىي محافظىىة الزرقىىاء والىىذين عمىىى رأس عممهىىم فىىي الةىىام 
 81. أمىىا عينىىة الدراسىىة فقىىد اختيىىرت بالطريقىىة المتيسىىرةس حيىىث تكونىىت الةينىىة مىىن 8102/8103الدراسىىي 

( يبىىىين وصىىىف لخصىىىايص عينىىىة 0مىىىدارس محافظىىىة الزرقىىىاء. الجىىىدول )مةمىىىم مىىىن المةممىىىين الةىىىاممين فىىىي 
 الدراسة حسب متغيراتها.

 (و وصف لخصايص عينة الدراسة حسب متغيراتهاو0جدول )

 النسبة المئوية التكرار الفئات المتغير

  - ذكر الجنس

 %011 81 أنثى الجنس

 %21 2 بكالوريوس المؤهل العممي

 %21 2 دبموم عالي 

 %21 2 ماجستير 
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   011% 

    سنوات الخبرة

 %21 2 سنوات 0-2 

 %82 2 سنوات 2-01 

 %22 3 ف كثر 01 

   011% 

  - أساسي نوع الدراسة

 %011 81 ثانوي 

ICDL 011 81 شارك% 

 %011 - لم يشارك 

    العمر

 82-21 0 2% 

 21-22 01 21% 

 %22 3 ف كثر 21 

   011% 

    

 %82 2 شريةة التخصص
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 %12 02 مةمم صف 

   011% 

 

 أداة الدراسة 

تىىىىىم االعتمىىىىىاد عمىىىىىى االسىىىىىتبانة لتحقيىىىىىق أهىىىىىداف الدراسىىىىىةس حيىىىىىث اسىىىىىتخدمت الدراسىىىىىة اسىىىىىتبانة جىىىىىاهزة مىىىىىن 
 (. تت لف االستبانة من األقسام التاليةو(Wolfe,2013دراسة

 القسم األولو يحتوي عمى متغيرات الدراسة.

 ثالث مجاالت وهيو القسم الثانيو يحتوي عمى

 فقرة. 02( مجال االيثار ويتكون من 0

 فقرة. 00( مجال التواض  ويتكون من 8

 فقرة. 02( مجال التمكين ويتكون من 2

درجاتس موافق  2تحددت االجابة عمى كل فقرة من فقرات االستبانة وفق سمم ليكرت )موافق بشدة وتقابمها 
درجىىاتس  يىىر موافىىق وتقابمهىىا درجتىىانس  يىىر موافىىق بشىىدة وتقابمهىىا  2درجىىاتس محايىىد وتقابمهىىا  2وتقابمهىىا 
 درجة(.

 

 نقاط القط  لمفقرات 

تم تصنيف درجة ممارسة القيادة الخادمة لدى مىديري المىدارس إلىى ثىالث مسىتويات )منخفضىةس متوسىطةس 
 مرتفةة(س حيث تم حساب متوسط إجابات أفراد الةينة لكل فقرة عمى النحو التاليو
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 الحد األدنى لمبدايل / عدد المستويات  –طول الفية = الحد األعمى لمبدايل 

  0s22=  0/2-2طول الفية = 

 وعمى ذلك فقد تم تقسيم المستويات حسب االعتبارات التاليةو

 ( مستوى منخفض من الممارسة لمقيادة الخادمة.8.22-0يةد الوسط الحسابي الذي يق  بين ) -
 ( مستوى متوسط من الممارسة لمقيادة الخادمة.2.21-8.22الذي يق  بين )يةد الوسط الحسابي  -
 ( مستوى مرتف  من الممارسة لمقيادة الخادمة.2-2.22يةد الوسط الحسابي الذي يق  بين ) -

( والىىىىىىىىذي اعتمدتىىىىىىىى  مىىىىىىىىن دراسىىىىىىىىة Wolfe,2013أمىىىىىىىىا صىىىىىىىىدق وثبىىىىىىىىات األداة فقىىىىىىىىد جىىىىىىىىاء وفقىىىىىىىىا لدراسىىىىىىىىة )
(س حيىث جىاء صىدق األداة مىن خىالل الحقىايق المبنيىة ,810Erickson(3( ودراسة(Nwogu,2011نوجو

التي دعمتها الةديد من الدراسات والمواقفس فقد اعتمدت الدراسىة طريقىة صىدق المحتىوىس وفيهىا تىم عىرض 
( محكىىم لمةرفىىة مىىدى مناسىىبة 00األداة عمىىى مجموعىىة مىىن المحكمىىين مىىن ذوي االختصىىاص بمىى  عىىددهم )

مىىاء كىىل فقىىرة لمجالهىىاس وكىىذلك مىىدى وضىىوح وسىىالمة لغتهىىا. تىىم االسىىتفادة مىىن الفقىىرات لموضىىوع الدراسىىة وانت
 المالحظات التي تم الحصول عميها.

بالنسىىبة لثبىىات األداة فقىىد اسىىتخدام مةادلىىة كرونبىىاخ ألفىىا لحسىىاب مةامىىل ثبىىات األداةس حيىىث حصىىمت عمىىى 
( مىا يىدل عمىى ثبىات واسىتقرار 1.21قيمة مةامىل ألفىا لكىل بةىد مىن أبةىاد االسىتبانة ولالسىتبانة ككىل فىوق )

 (.Wolfe,2013فقرات األداة بشكل جيد طبقا لدراسة )
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 الفصل الثالث 
 نتائج الدراسة 

 
 نتايج ساال الدراسةو ما درجة ممارسة القيادة الخادمة لدى مديري المدارس؟

الدراسىة الىثالث لإلجابة عن ساال الدراسىة تىم حسىاب المتوسىطات الحسىابية واالنحىراف المةيىاري لمجىاالت 
( 8المتمثمىةو بمجىىال االيثىارس مجىىال التواضى  ومجىىال التمكىين مىىن وجهىة نظىىر مةممىي المدرسىىة. والجىىدول )

 يوضح ذلكو
( المتوسىىطات الحسىىابية واالنحرافىىات المةياريىىة إلجابىىات أفىىراد الةينىىة عىىن درجىىة ممارسىىة القيىىادة 8جىىدول )

 .الخادمة لدى مديري المدارس من وجهة نظر المةممين
 

المستوى حسب  االنحراف المةياري المتوسط الحسابي المجاالت
 المتوسط

 متوسط 1.22 2.22 مجال االيثار

 مرتف  0.82 2.30 مجال التواض 

 متوسط 0.21 2.20 مجال التمكين

 
يوضح الجدول السابق جمي  مجاالت درجة ممارسة القيادة الخادمة لدى عينة الدراسة حيث كانىت مرتفةىة 
طبقا لممحك الذي تم اعتماد  سحصل مجىال االيثىار عمىى درجىة متوسىطة سفبمى  متوسىط مجمىوع اسىتجابات 

ذلك تضىىمن فيىىة ( وهىىي بىى1.22(سوانحىىراف مةيىىاري )2.22الةينىىة عمىىى الفقىىرات المتةمقىىة بمجىىال االيثىىار )
المسىتوى المتوسىط حسىب المحىىك الىذي تىم اعتمىىاد  سوكىذلك األمىر بالنسىبة لبقيىىة المجىاالت المتةمقىة بمجىىال 

( 0.82( بانحراف مةياري )2.30التواض  ومجال التمكين سحيث بم  المتوسط الحسابي لمجال التواض  )
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( 2.20لمجىىال التمكىىين )     وبىىذلك يضىىمن أعمىىى متوسىىط حسىىابي سفىىي حىىين بمىى  المتوسىىط الحسىىابي     
( سمما يدل عمى أن درجة ممارسة القيادة الخادمة لدى مديري المدارس هىي مىن 0.21وبانحراف مةياري )

 األمور الضرورية والتي يحرص المدراء عمى القيام بها ويدركون أهميتها باعتبارهم قادة تربويين .
الخادمة لتحديد الفقرة األهىم مىن وجهىة نظىر مةممىي  وفيما يمي ترتيب لفقرات كل مجال من مجاالت القيادة

 المدارس.
 

 و ترتيب الفقرات في المجال األول رمجال االيثارر تنازليا حسب االهمية.2جدول 
المتوسط  الفقرة رقم الفقرة

 الحسابي
االنحراف 
 المةياري

 المستوى أفراد الدراسة

    0 يدرك مديري  
أن خدمة 

ا خرين تةد 
جوهر القيادة 

 الخادمة

2.21 222.  مرتف  81 

يقدم المدير  2
خدمة 

لرخرين من 
 ير أن 

يتوق  خدمة 
 منهم.

2.28 232.  مرتف  81 

يشج  المدير  2
ا خرين عمى 

أن يكونوا 

2.23 122.  مرتف   81 
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 مبادرين.
يظهر المدير  02

مصداقية عند 
تةامم  م  
 ا خرين 

2.21 122.  مرتف   81 

يمارس  2
المدير ما 

يقول  بحيث 
ال يخالف 
 قول  فةم 

2.82 201.  مرتف  81 

يتقبل المدير  01
ا خرين كما 

هم عمى 
 حقيقتهم

2.12 212.  مرتف  81 

يهتم مديري  08
بالراحة 
النفسية 
 لرخرين

2.30 282.  مرتف   81 

يقيم المدير  2
 نفس  بصدق

2.21 282.  مرتف  81 

ينظر المدير  1
إلى خدمة 

ا خرين ب نها 

2.22 322.  مرتف  81 
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مساولية 
 انسانية

يظهر المدير  3
اهتماما 
با خرين 

 بتشجية  لهم

2.12 222.  مرتف  81 

تتضح خدمة  8
المدير 

لرخرين من 
خالل تةامم  

 مةهم

 متوسط 81 0.183 2.22

يسةى المدير  2
لخدمة 
 ا خرين

 متوسط 81 0.100 2.20

يساعد المدير  00
ا خرين 

الذين لديهم 
أعباء عمل 

 مرهقة

 متوسط  81 0.122 2.22

يستشير  02
المدير 
ا خرين 
لمحصول 

 منخفض 81 0.122 8.22
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عمى 
مةمومات 
 اضافية

يقدم المدير  02
احتياجات 
المةممين 

عمى 
احتياجات  
 الخاصة

 منخفض 81 0.121 8.02

   

خدمىىة ا خىىرين تةىىد جىىوهر ( فىىي مجىىال االيثىىار )يىىدرك مىىديري أن 0يتضىىح مىىن الجىىدول السىىابق أن الفقىىرة )
( وهىي )يقىدم 02( في حين حصمت الفقرة )2.21القيادة الخادمة( قد حصمت عمى أعمى متوسط وقد بم  )

 (.8.02المدير احتياجات المةممين عمى احتياجات  الخاصة( قد حصمت عمى أدنى متوسط حيث بم  )

 

 سب االهمية.و ترتيب الفقرات في المجال الثاني )التواض ( تنازليا ح2جدول 

المتوسط  الفقرة رقم الفقرة
 الحسابي

االنحراف 
 المةياري

 الدرجة أفراد الدراسة

يرى المدير  2
في انجازات 

ا خرين 
دعما لمهمات  

2.21 228.  مرتف  81 
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االدارية 
 والتربوية

يفخر المدير  01
بما يقدم  
مةممو 

المدرسة من 
انجازات 
 تربوية

2.22 201.  مرتف  81 

يةتبر المدير  0
نفس  واحدا 
من أعضاء 

مجتم  
 الدراسة 

2.22 121.  مرتف  81 

يةتذر المدير  2
إذا صدر 

خط  تجا  أي 
 مةمم

2.01 222.  مرتف   81 

يصغي  2
مديري إلى 
 بكل اهتمام

2.13 201.  مرتف  81 

يةزز مديري  00 2.32 112.  مرتف  81 
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القيم 
االيجابية في 
 مكان الةمل

يسةى مديري  1
إلى الت ثير 
في ا خرين 
من خالل 
الةالقة 

االيجابية 
وليس 

باستخدام 
 سمطة منصب 

2.21 221.  متوسط 81 

أتوج  إلى  2
مديري عندما 

تواجهني 
مشكالت 
 شخصية

2.21 221.  متوسط  81 

يةترف  2
المدير 

ب خطاي  أمام 
 المةممين 

2.22 320.  متوسط 81 
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يتقبل المدير  8
ما يقول  
ا خرون 

عندما حتى 
يختمفون مة  

 في الرأي

2.22 313.  متوسط 81 

يهتم مديري  3
بالراحة 
الجسدية 
 لرخرين

 متوسط 81 0.11 2.22

 

( 2يتضىىح مىىن الجىىدول السىىابق أن مجىىال التواضىى  نىىال أهميىىة كبيىىرة عنىىد أفىىراد الدراسىىة حيىىث نالىىت الفقىىرة )
( عمىىىى درجىىىة عاليىىىة وبمتوسىىىط حسىىىابي )يىىىرى المىىىدير انجىىىازات ا خىىىرين دعمىىىا لمهماتىىى  االداريىىىة والتربويىىىة

(2.21.) 
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 و ترتيب الفقرات في المجال الثالث )مجال التمكين( تنازليا حسب االهمية.2جدول 

 

المتوسط  الفقرة رقم الفقرة
 الحسابي

االنحراف 
 المةياري

 الدرجة أفراد الدراسة

يوفر المدير  2
الفرص 
لممةممين 
لتطوير 

امكانياتهم 
 بشكل كامل 

2.21 122.  مرتف  81 

يمنحني  2
المدير 

الصالحيات 
الضرورية 
 لتنفيذ الةمل

2.10 282.  مرتف  81 

يشج  المدير  1
المةممين 

عمى الةمل 
بشكل 

جماعي 
 تةاوني

2.32 333.  مرتف  81 
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ي خذ المدير  0
برايتي 

الشخصية 
فيما يتةمق 

براية 
 المدرسة

 مرتف  81 0.820 2.21

ير ب المدير  2
بتطوير 
مقدرتي 
 القيادية

2.11 222.  مرتف  81 

يةزو المدير  02
أسباب نجاح 
المدرسة في 

تحقيق 
أهدافها إلى 
سيادة روح 
الفريق بين 
 المةممين

2.22 123.  متوسط 81 

يشج  المدير  3
المةممين 

عمى التطور 
الوظيفي من 

 متوسط 81 0.100 2.22
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خالل 
المشاركة في 

الدورات 
 التدريبية

 يغتنم المدير 2
الفرص ليةزز 
من مقدرتي 

بتطوير 
 مهاراتي

 متوسط 81 0.118 2.28

يتمت  المدير  01
بالهدوء في 

أوقات 
 األزمات

2.22 230.  متوسط 81 

يحترم المدير  8
ا راء التي 
اطرحها 

بصدد الةمل 
 المدرسي

 متوسط 81 0.22 2.00

يةمل مديري  00
عمى عدم 
تحميمي 

مسيوليات 

 متوسط 81 0.28 8.18
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 فوق طاقتي

يمتزم مديري  08
بما يةد 
 ا خرين

8.22 230.  منخفض 81 

يثق المدير  2
بي عند صن  

القرارات 
 المدرسية

8.20 112.  منخفض 81 

 

( إلى أن مجال التمكين حصل عمى اهتمام أقل بالمقارنىة مى  المجىالين السىابقين مىن قبىل 2يشير الجدول )
الفىرص لممةممىين لتطىوير امكانيىاتهم بشىكل كامىل(س حصىمت عمىى ( )يىوفر المىدير 2أفىراد الدراسىةس والفقىرة )

 أعمى متوسط في مجال التمكين.
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 الفصل الرابع

 مناقشة النتائج

 مناقشة ساال الدراسة الرييسو ما درجة ممارسة القيادة الخادمة لدى مديري المدارس؟

لدرجىىىة ممارسىىة المىىىدراء لمجىىىال ( يتضىىىح أن النتيجىىة جىىىاءت مرتفةىىة 8مىىن خىىىالل االطىىالع عمىىىى الجىىدول )
)التواض ( والذي يق  ضمن أولوياتهم .ولةل السبب في ارتفاع درجىة ممارسىة القيىادة الخادمىة لىدى المىدراء 
هىو التةامىل بكىل موضىوعية وتفهىم  راء المةممىين سممىىا يمكىن المىدراء والمةممىين مىن الةمىل سىويا لتحسىىين 

( بى ن 8111الدراسة م  ما توصمت إليى  دراسىة أبىو تينىة وةخىرون)الةممية التةميمية التةممية .تختمف نتايج 
المىىديرين يمارسىىون القيىىادة الخادمىىة بدرجىىة متوسىىطة مىىن وجهىىة نظىىر مةممىىيهم ومةممىىاتهم سودراسىىة ابىىراهيم 

( بىى ن درجىىة ممارسىىة مىىديري المىىدارس الثانويىىة الخاصىىة فىىي عمىىان لمقيىىادة الخادمىىة كانىىت متوسىىطة 8102)
الهييىىىة التدريسىىىية .قىىىد تةىىىزي الباحثىىىة االخىىىتالف فىىىي نتىىىايج الدراسىىىة الحاليىىىة مىىى  مىىىن وجهىىىة نظىىىر أعضىىىاء 

الدراسىىات السىىابقة إلىىى اخىىتالف طبيةىىة البييىىة التةميميىىة وطبيةىىة الدولىىة التىىي أجريىىت فيهىىا الدراسىىات .بينمىىا 
( والتىىىي أظهىىىرت أن درجىىىة 8111تتشىىىاب  نتيجىىىة الدراسىىىة الحاليىىىة مىىى  نتيجىىىة دراسىىىة كىىىل مىىىن السىىىحيمات )

 ارسة القيادة الخادمة جاءت مرتفةة .مم

أمىىا فيمىىا يتةمىىق بترتيىىب الفقىىرات بالنسىىبة لممجىىال األول رااليثىىارر تنازليىىا حسىىب االهميىىة سوبنىىاء عمىىى جىىدول 
( )يىىدرك مىىديري أن خدمىىة ا خىىرين تةىىد جىىوهر القيىىادة الخادمىىة( عمىىى أعمىىى 0( فقىىد حىىازت الفقىىرة رقىىم )2)

( والتىي أكىدت عمىى أن مىدير المدرسىة يةىد خدمىة 8102طىا ا  )( وهىذا يتفىق مى  دراسىة ع2.21متوسط )
( )يقىىىدم المىىىدير احتياجىىىات 02المةممىىىين هىىىي جىىىوهر وأسىىىاس القيىىىادة الخادمىىىة .فىىىي حىىىين حصىىىمت الفقىىىرة )

( سوهذا ياكد عمى حاجة المدراء لتةزيز هذا 8.02المةممين عمى احتياجات  الخاصة ( عمى أدنى متوسط )
ت المةممىين وعىدم اهمىال هىذ  االحتياجىات سحتىى يشىةر المةممىين بالرضىا وتتوثىق الجانب باالهتمام بحاجا
 الةالقة م  مدراءهم .
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( وفيىى  ترتيىىب الفقىىرات فىىي المجىىال الثىىاني )مجىىال التواضىى ( تنازليىىا حسىىب االهميىىة 2أمىىا بالنسىىبة لمجىىدول )
ن هىي دعمىا لهىم سحيىث نالىت سفيشير أن ممارسة القيادة الخادمة تتطمب ادراك المدراء أن انجىازات المةممىي

( )يىىرى المىىدير فىىي انجىىازات ا خىىرين دعمىىا لمهماتىى  االداريىىة والتربويىىة( عمىىى درجىىة عاليىىة سوهىىذا 2الفقىىرة )
ياكد عمى أن انجازات المةممين هي بمثابة الدعم لممدراء وركيزة أساسىية لمنهىوض بمسىتوى المدرسىة سوهىذا 

أن القيىادة الخادمىة تحتىاج فىي بةىض األحيىان أن يشىةر  ( الىذي توصىل إلىى8102يتفق م  دراسة التمىام )
المدراء مةمميهم أن انجازاتهم هي بمثابة دعم ومساندة إلنجازاتهم ومهماتهم التربويىة واالداريىة سوهىذا يشىةر 
المةممىىون بالثقىىة بىىالنفس وأن أعمىىالهم وانجىىازاتهم مقىىدرة واهمالهىىا قىىد يىىاثر عمىىى أداء مهىىامهم و مسىىاولياتهم 

( )يهىىىتم مىىىديري بالراحىىىة الجسىىىدية 3كس سىىىمبا عمىىىى الةمميىىىة التةميميىىىة .فىىىي حىىىين حصىىىمت الفقىىىرة )سممىىىا يىىىنة
لرخىىرين( عمىىى أدنىىى درجىىة سوهىىذا يشىىير إلىىى وجىىود خمىىل فىىي عمميىىة إيىىالء الراحىىة الجسىىدية لممةمىىم مىىن قبىىل 

قيىادة الخادمىة ( إلى أن تطبيق نمط ال8108المدير االهتمام الكافي سفقد أشارت دراسة النشاش والكيالني )
يسهم في دعم المةممين وتقدير األعباء الجسىدية التىي يتحممونهىا نظيىر أدايهىم ألدوارهىم التةميميىة سوهىذا مىا 

 لم يتم الت كيد عمي  في الدراسة الحالية .

( الىىىذي يتضىىىمن ترتيىىىب الفقىىىرات فىىىي المجىىىال الثالىىىث رمجىىىال التمكىىىينر تنازليىىىا حسىىىب 2وبالنسىىىبة لمجىىىدول )
( )يىىوفر المىدير الفىىرص لممةممىين لتطىىوير امكانيىاتهم بشىىكل كامىل( عمىىى 2حىازت الفقىىرة رقىم )االهميىة سفقىىد 

أعمىىى متوسىىط سوهىىذا ياكىىد عمىىى أهميىىة القيىىادة الخادمىىة فىىي تةزيىىز فىىرص تطىىوير امكانىىات المةممىىين سوهىىذا 
واالرتقىاء  ( التي أكدت أن القيادة الخادمة تمنح المةممىين فرصىة لتطىوير8102يتفق م  دراسة عبدالفتاح )

( بىى ن هىىذا 8102( ودراسىىة مصىىطفى )8102بقىىدراتهم وامكانيىىاتهم الذاتيىىة سويتفىىق أيضىىا مىى  دراسىىة  ىىالى )
النمط القيادي يةتبر أحد أهىم األنمىاط القياديىة الرتكازهىا بشىكل أساسىي عمىى مبىدأ تةزيىز وتطىوير امكانىات 

( الىىذي 8102ق مىى  دراسىىة المةشىىر )المةممىىين سويسىىهم بالضىىرورة فىىي تحقيىىق األهىىداف المطموبىىة سكمىىا يتفىى
أشىىار إلىىى أن القيىىادة الخادمىىة تسىىتند فىىي مفهومهىىا إلىىى تةزيىىز قىىدرات المةممىىين واعطىىايهم المسىىاحة الكافيىىة 
لذلك سوقد اثبتت فةاليتها في إحداث تغييرات ايجابية وفةالىة فىي أداء المةممىين والطمبىة .فىي حىين حصىمت 

ر بىىي عنىىد صىىن  القىىرارات المدرسىىية( سربمىىا يةىىود السىىبب إلىىى أن ( عمىىى أدنىىى متوسىىط )يثىىق المىىدي2الفقىىرة )
 الةديد من المدراء ال يبادرون إلى تشجي  المةممين في المدرسة عمى وض  ذلك األمر موض  التنفيذ .
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 الفصل الخامس

 التوصيات

 

 بناءا عمى النتايج التي توصمت إليها الدراسة توصي الباحثة بما يميو

ء بتشىجي  المةممىين عمىى ممارسىة مهىام قياديىة تىاهمهم مسىتقبال عمىى تىولي مناصىب ضرورة قيام المدرا -0
 مهمة.

تةزيىىز التفاعىىل والتةىىاون بىىين المةممىىين والمىىدراء مىىن خىىالل مىىنح المةممىىين صىىالحيات مةينىىة تشىىةرهم  -8
 ب همية دورهم في الةممية التةميمية.

المهارات والمةمومات الالزمة لممارسة القيادة تصميم أنشطة ودورات تدريبية تهدف إلى تزويد المدراء ب -2
 الخادمة بشكل أفضل.

اجراء المزيد من الدراسات المتةمقة بالقيادة الخادمة تركز عمى الةقبات التي تواج  تطبيق نمىط القيىادة  -2
 الخادمة وأهم االستراتيجيات التي يمكن من خاللها التغمب عمى هذ  الةقبات.

القىىة بىىين المسىىيولين والةىىاممين مىىن خىىالل تكثيىىف المقىىاءات واالجتماعىىات وفىىتح الةمىىل عمىىى تطىىوير الة -2
 المجال لمةاممين إلبداء وجهات نظرهم وةرايهم ومناقشتها بشفافية وموضوعية.

 دراسة أهمية تطبيق القيادة الخادمة لتطوير األداء المدرسي. -2

 دراسة درجة امتالك مديري المدراس لمقيادة الخادمة. -1
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 المراجع العربية

درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الخاصة في محافظة (.8102ابراهيمسمنى عمر عقل)-
عمان لمقيادة الخادمة وعالقتها بمستوى الثقة التنظيمية السائدة في مدارسهم من وجهة نظر 

ة الهاشمية.س)رسالة ماجستير  ير منشورة(سجامةة الشرق األوسطسعمان سالمممكة األردنيالمعممين  
(.رتةرف واق  القيادة الخادمة لدى مديري المدارس 8102التمامسعبدا  بن عمي بن سالم)-

مجمة العموم الثانوية بالمدينة المنورة من وجهة نظر المةممين )دراسة ميدانية(رس
.213-822(س8)82سالتربوية  

في الجامعات الردنية  "درجة ممارسة عمداء كميات التربية(.8100الديريةسالنا فوزيس فهد)-
س)رسالة لمقيادة الخادمة من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية وعالقتها برضاهم الوظيفي"

 ماجستير ير منشورة(سالجامةة الهاشميةسالزرقاءساألردن.
(.القيادة الموزعةوأسسها ومتطمبات تطبيقها في مدارس التةميم 8100الزكيسأحمد حمادسوحيد)-

(0)01سجامةة بور سةيدسمة كمية التربيةمجالةام في مصرس  
.233-222س   
سموك المواطنة التنظيمية لدى معممي المدارس الثانوية (.8111السحيماتسختام عبدالرحيم)-

س)أطروحة دكتورا   ير منشورة(سجامةة عمان الةربية العامة في الردن وعالقته بأدائهم الوظيفي
 لمدراسات الةمياسعمانساألردن.

(.تطوير مدونة أخالقية لمقيادة الخدمية 8108النشاشسفاطمة محمودسوالكيالنيسأنمار مصطفى)-
. 221-223(س8)28سدراسات:العموم التربويةفي األردنس  

القيادة الموزعة لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية وعالقتها بتوافر أبعاد (.8101الةباديسمحمد)-
س)رسالة ماجستير في ة نظر المعممين بمحافظة العاصمة عمانالمنظمة الساعية لمتعمم من وجه

 التربيةستخصص اإلدارة والقيادة التربويةسجامةة الشرق األوسط.
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دور القيادة التشاركية بمديريات التربية والتعميم في حل مشكالت مديري (.8101الةرابيدسنبيل)-
س زة..رسالة ماجستيرسجامةة األزهرالمدارس الثانوية بمحافظة غزة  

سعمانودار االتجاهات الحديثة في القيادة اإلدارية والتنمية البشرية(.8112الةجميسمحمد حسنين)-
 المسيرة لمنشر والتوزي .

(.نظريات القيادةوالقيادة المشتركة. متوفر عمى الرابطو8102القرنيسمحمدبن عبدالرحمن)  

http://saudileadership.org/ 

م2/0/8103تم استرجاع  بتاري و   

القيادة الخادمة التي يمارسها مديرو المانة العامة المؤسسات (.8102المةشرسفاتن سةيد سالم)-
التربوية المسيحية في عمان وعالقتها بسموك المواطنة التنظيمية لدى المعممين من وجهة 

الشرق األوسطسعمانساألردن.س)رسالة ماجستير  ير منشورة(سجامةة نظرهم  

سترجمة مكتبة جرير 0طإذا كنت مديرا ناجحا كيف تكون أكثر نجاحا،(.8108أبو النصرسمدحت محمد)-
 لمترجمة والنشر والتوزي سالرياضومكتبة جرير.

(.رالقيادة الخادمة في المدارس 8111أبو تينةسعبدا  محمدسوخصاونةسسامرسوالطحاينةسزياد لطفي)-
المجمة الردنية في العموم ما يدركها المةممون والمديرونودراسة استطالعيةر.األردنية ك
.021-021(سص2(سالةدد)2سالمجمد)التربوية  

درجة ممارسة مديري المدارس اإلبتدائية بمحافظات غزةلمقيادة الموزعة (.8102أبو حسب ا سسامي)-
ير(سقسم أصول التربيةسالجامةة )رسالة ماجستوعالقتها بمستوى الروح المعنوية لدى المعممين.

 اإلسالميةس زة.

النماط القيادية في الجامعات وانعكاسها عمى تفعيل أداء (.8112أبو عيدةسكفاية يوسف)-
)رسالة ماجستير  ير منشورة(سجامةة األزهرس زةسفمسطين.العالمين  

http://saudileadership.org/
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المدارس الثانوية بسمطنة تصورات المعممين لنمط القيادة السائد في (.8111حاردانسأحمد فرج عمي)-
س)رسالة ماجستير  ير منشورة(سجامةة اليرموكساربدساألردن.عمان  

دراسة -القيادة الخادمة وعالقتها بالرضا الوظيفي وااللتزام التنظيمي(.8102شي  السوقسسمر محمود)-
ر الةربية.س)رسالة ماجستير  ير منشورة(سجامةة المنوفيةسجمهورية مصتطبيقية عمى الجامعات المصرية  

النماط القيادية وعالقتها بإدارة الصراع التنظيمي بالمنظمات (.8100صفحيسيحي بن موسى عبدا )-
س)رسالة ماجستير  ير منشورة(سالجامةة اإلفتراضيةسالمممكة المتحدة.الخاصة  

القيادة التربوية في اإلسالم.متوفر عمى الرابط:(.8112طاهرسعموي عبدا )-  

http://dr-meshaal.com/leadership/wp/-content/uploads/2013/12 

11و1سو  02/0/8103تم استرجاع    

(.رالرضا الوظيفي لمةاممين في ظل نظرية القيادة الخادمة)دراسة ميدانية 8102عبدالرحمنسطارق عطية)-
.22-22(س0)22سمجمة اإلدارة العامةمن الةاممين باألجهزة الحكومية في مدينة الرياض(رس عمى عينة  

(.رخصايص القيادة الخادمة وأثرها في تةزيز ثقة 8108عبدالرسولسحسين عمي وعبدالسادةسميثاق هاتف)-
-مي السادسالمؤتمر العمالمراوسين بالقايد دراسة تحميمية في كمية اإلدارة واالقتصاد/جامةة كربالءس

كمية اإلدارة واالقتصاد -أهمية استراتيجيات التعميم العالي والبحث العممي في تدعيم العممية اإلنمائية
.822-882الةراقس-بجامعة البصرة  

(.ردور القيادة الخادمة في تحقيق 8102عبدالفتاحسمحمد زين الةابدينسوأبوسيفسمحمود سيد عمي)-
مجمة رس التةميم الةام قبل الجامةي بمصر من وجهة نظر المةممينرسالتماثل م  الهوية التنظيمية بمدا

.822-201(س8)82سالعموم التربوية  

 52القيادة الخادمة في المنظمات الحكومية بعد ثورة (.8100عبدالوهابسمحمد أحمد أبو القمصان)-
الةربية.س)رسالة ماجستير  ير منشورة(سجامةة كفر الشي سكفر الشي سجمهورية مصر يناير  

http://dr-meshaal.com/leadership/wp/-content/uploads/2013/12
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(.ردور القيادة الخادمة في التطور الذاتي )دراسة مقارنة بالمستشفيات 8102عطاا سعبيرمحمود)- 
.881-033(س2س)المجمة العممية لمتجارة واالقتصادالحكومية(رس  

القيادة الخادمة وعالقتها بااللتزام التنظيمي دراسة تطبيقية عمى (.8102 اليسمحمد أحمد سةد)-
س)رسالة ماجستير  ير منشورة(سالجامةة اإلسالميةس زةسفمسطين.قطاع غزةالجامعات في   

(.رأثر خصايص القيادة الخادمة عمى جودة الحياة الوظيفيةرسدراسة 8102مصطفىسإيمان محفوظ)-
.002-022(س0س)المجمة العممية لإلقتصاد والتجارةمقارنة عمى قطاع البنوكس  
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Abstract 

The target of this study is to detect the degree of practicing the servant leadership by the 
school principles in Zarqa governorate in Jordan .To achieve the study targets ,the 
researcher used the analytical descriptive approach .The researcher depended on 
questionnaire as a tool for the study ,that is ,the researcher used a ready-made 
questionnaire done by Wolfe’s study (Wolfe,2013) ,the questionnaire includes three main 
fields ,which are related to the servant leadership ,the three fields are :Altruism field 
,Modesty field ,and empowerment field .The community of this study included all teachers in 
Zarqa governorate who are on duty during year 2018-2019 .The sample of the study was 
chosen using available sample ,it contained 20 teachers who work in the schools of Zarqa 
governorate ,the study reached that the practice of all servant leadership fields ,by the study 
sample ,was high according to the reliance criterion ,mainly ,the degree of practicing 
Modesty field got the highest mark followed by the Altruism field then the empowerment field 
.The study recommends that there is a need to design activities and training course to 
provide the school principals with the needed information and skills to enhance their servant 
leadership practice .More to add ,there is a need to reinforce the interaction and cooperation 
between teachers and principals by hand over certain authorities to teachers ,let them feel of 
the important role they play in the teaching process . 

Key words:Degree of Practicing,leadership servant,school’s principals.  

 

 

 

 


