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واقع ممارسات القيادة الخادمة للمديرين من وجهة نظر 

 المعلمين في مدارس التعليم األساسي بسلطنة عمان
 نعيمة بنت خلفان السيابي

 ، ُعمان وزارة الرتبية والتعليم

 سليمان الفهديراشد بن  ياسر فتحي اهلنداوي املهدي

 وســــابـــــان قـــــلطــة الســـعـــامـــــج

 1/7/2221تاريخ النشر :    25/1/2221قبول النشر:   23/12/2222 استالم البحث:
 الممخص: 

ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف واقع ممارسات القيادة الخادمة لممديريف مف وجية نظر معممي مدارس 

التعميـ األساسي في سمطنة عماف، عبلوة عمى تحديد ما إذا كانت ىناؾ فروؽ دالة في تمؾ الممارسات تعزي 

تمدت الدراسة عمى المنيج الوصفي، لمتغيرات )النوع، المؤىؿ، المرحمة التعميمية، سنوات الخبرة، المحافظة(. واع

باستخداـ االستبانة كأداة رئيسة  Survey Research Designمف خبلؿ توظيؼ تصميـ البحث المسحي 

لجمع البيانات، والتي اشتممت عمى خمسة أبعاد لمقيادة الخادمة )اإليثار، التواضع، االىتماـ بتطوير المعمميف، 

( مف المعمميف 4961المجتمع(، وتـ تطبيقيا عمى عينة مكونة مف ) التبلحـ الوجداني، االلتزاـ بتطوير

والمعممات بمدارس التعميـ األساسي، وتـ اختيارىـ بالطريقة العشوائية. وكشفت نتائج الدراسة أف تقديرات 

المعمميف حوؿ واقع ممارسة القيادة الخادمة لدى مديري مدارس التعميـ األساسي بسمطنة عماف جاءت بدرجة 

بيرة في أبعاد )اإليثار، التواضع، االىتماـ بتطوير المعمميف، االلتزاـ بتطوير المجتمع(، بينما جاءت التقديرات "ك

عمى ُبعد )التبلحـ الوجداني( بدرجة "متوسطة". وخمصت الدراسة إلى العديد مف التوصيات أىميا العمؿ عمى 

ات القيادة الخادمة وفوائدىا وأثرىا عمى كٍؿ مف تحسيف تنفيذ برامج تدريبية لممديريف لتنمية مياراتيـ في ممارس

 األداء المدرسي والتعميمي.

 الكممات المفتاحية: القيادة الخادمة، مديري المدارس، المعممين، التعميم األساسي، سمطنة عمان
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Abstract 

The study aims to explore the school principals’ servant leadership practices for primary 

teachers’ perspectives in the Sultanate of Oman. Furthermore, It aims to investigate the 

differences in those practices attributable to variables (gender, qualification, educational 

stage, years of experience, governorate). The study adopted the descriptive approach by 

employing the survey research design using the questionnaire as the main tool for data 

collection, which included five dimensions of servant leadership (altruism, humility, 

enhancing teacher development, emotional healing, and commitment to community 

development). Data were collected from (1094) teachers in basic education schools who 

were chosen randomly. The results of the study indicated that teachers perceived servant 

leadership among their principals in Oman to a “large degree in dimensions (altruism, 

humility, enhancing teacher development, commitment to community development), while 

the emotional healing came at a moderate degree. The study concluded with several 

recommendations; the most important of which is working on implementing training 

programs for school principals to develop their skills in servant leadership practices, their 

benefits, and their impact on both improving school and educational performance. 

Keywords: servant leadership, school principals, teachers, basic education, 

sultanate of oman 
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 مقدمة
اإلدارة التربوية عمى المستويات الدولية والمحمية، نالت قيادة مدير المدرسة اىتماـ ممحوظا في أدبيات 

انطبلقا مف الدالئؿ المتراكمة بكوف مدير المدرسة يمثؿ أحد العناصر الميمة والحاسمة في تطوير أداء المعمميف 
 وتحسيف فعالية األداء المدرسي بشكؿ عاـ.

يرا لمبحث والدراسة في أدبيات عمـ وتعّد القيادة الخادمة واحدة مف نماذج القيادة التي القت اىتماما كب
لمقيادة الفعالة لمديري  بوصفيا انموذجاً اإلدارة والتي ظيرت في السبعينيات مف القرف العشريف، وانتقمت لمدراسة 

مة لمحقؿ التربوي، ويتصؼ مدير المدرسة الذي يطبؽ القيادة الخادمة بممارسات تشمؿ ءالمداس واألكثر مبل
 واضع، واالىتماـ بتطوير المعمميف، والتبلحـ الوجداني، وااللتزاـ بتطوير المجتمع سموكيات اإليثار، والت

(Al-Mahdy et. al., 2016, Nuijten & Dierendonck, 2010, Barbuto and Wheeler 
( وتشمؿ القيادة الخادمة الخدمة الشخصية لممجتمع بغض النظر عف المركز أو المكانة االجتماعية، وقد 6993

جاءت القيادة الخادمة مناقضة لمقيادة اليرمية التي كانت ترى أف قوة القائد تعتمد عمى تقديـ الطاعة مف قبؿ 
 مى استراتيجيات خدمة ورعاية اآلخريف االتباع داخؿ المنظمة، في حيف إف القيادة الخادمة تعتمد ع

(Crippen ،6992.) 
وتمثؿ القيادة الخادمة مفيوما معقدا متعدد األبعاد، وقد صاغ عبارة "القيادة الخادمة" بصورة مبكرة 

  4649روبرت ؾ. غرينميؼ في "القائد خادـ"، وىو مقاؿ نشر ألوؿ مرة في عاـ 
(Ann & Burbridge ،6946ووفًقا لغرينمي .) ؼ، فإف مصالح القائد الخادـ وسعيو لتحقيؽ المصالح

المشتركة، والعبلقة بيف القائد واألتباع ىي محور القيادة الخادمة، وتركز القيادة الخادمة عمى احتياجات ومصالح 
األتباع، وتتميز بوجود خصائص شخصية مثؿ الفضيمة والمثؿ األخبلقية العالية، والنزاىة، وحسف النية، كما أف 

ىـ مصدر لمقيادة الخادمة ىو الشخصية، وأحد المصادر الميمة لمقيادة الخادمة أف يكوف القائد متواضًعا أ
 ومتناغًما، وييدؼ إلى حؿ مشاكؿ الناس عبر ىذه السموكيات ولو تأثير إيجابي عمى تابعيو 

(Ekinci ،6942.) 
قائد الناجح التخمص مف جميع أشكاؿ ويرتبط مفيـو القيادة الخادمة بالسموؾ األخبلقي لمقائد، فعمى ال

الديكتاتورية والعبودية والمنفعة الذاتية، ويسعى إلى تحقيؽ مصالح األفراد والمنظمة والمجتمع المحيط، ويعتمد 
مفيـو القيادة الخادمة عمى تذليؿ جميع السبؿ مف أجؿ خدمة األفراد والمجتمع مف خبلؿ تقديـ خدمات متنوعة 

 (.6946ة ككؿ )عبدالوىاب، تؤدي إلى نجاح المنظم
( أف القائد يكوف خادًما أواًل، بمعنى أف طبيعة القائد وخصائصو Giorgiov ،6949ويرى جيوفيو )

الشخصية مبنية عمى خدمة اآلخريف، وىناؾ العديد مف التناقضات والقضايا بيف مصطمحي القائد والخادـ، إال 
ة لمقائد الناجح، والقائد الخادـ ىو ليس مجرد خادـ، أف صفة الخادمة يجب أف تكوف ضمف الصفات الطبيعي

نما ىو صانع لما سوؼ يكوف عميو المستقبؿ. ومف المعروؼ أف األتباع يستجيبوف بحرية لؤلفراد الذيف تـ  وا 



(       جملة البحوث الرتبوية والنفسية81(         اجمللد )07العدد)   9798
 

 

412 

 

 اختيارىـ كقادة ويتمتعوف بالخبرة والتجربة الكبيرة. وقد طور باربتو وويمر 
(Barbuto and Wheeler ،6993نموذًجا م ) تكامبًل لمقيادة الخادمة بعد إجراء مراجعة األدبيات، الذي

عمؿ عمى تجميع سمات القيادة الخادمة إلى خمسة عوامؿ تتمثؿ في سموكيات اإليثار، والتبلحـ العاطفي، 
( ست Van Dierendonck ،6944والتخطيط المقنع، والحكمة، والرعاية التنظيمية. وحدد فاف ديرندوؾ )

ادة الخادمة: التمكيف، وتطوير الناس، والتواضع، واألصالة، والقبوؿ بيف األشخاص، وتوفير خصائص رئيسة لمقي
 التوجيو واإلشراؼ. 

( بتطوير أبعاد القيادة الخادمة، طبقا لنموذجو والذي يشمؿ ست صفات Laub ،4666وقاـ لوب )
ع، إبراز األصالة، توفير القيادة، والمشاركة أساسية لمقيادة الخادمة، وىي: تطور األفراد، تقييـ األفراد، بناء المجتم

( عشريف سمة لمقيادة الخادمة، والتي تـ Russell and Stone ،6996في القيادة. وقد حدد روسؿ وستوف )
حدى عشرة سمة مرافقة وىي: الرؤية، النمذجة، االتصاؿ، اإلقناع، الصدؽ،  تصنيفيا إلى تسع سمات وظيفية وا 

ستماع، النزاىة، التقدير، الكفاءة، التشجيع، الثقة، التمكيف، اإِلشراؼ، الخدمة، التفويض، الريادة، المصداقية، اال
( في نموذجيا إلى سبعة أبعاد ىي: الحب، التواضع، Patterson ،6992الوضوح، التأثير. وأشارت باترسوف )

خصائص أساسية لمقيادة  ( بسرد عشرSpears ،6991اإليثار، الرؤية، الثقة، التمكيف، الخدمة. وقاـ سبيرز )
الخادمة، وىي: االستماع، التعاطؼ، الرعاية، الوعي، اإلقناع، اإلطار المفاىيمي، البصيرة، اإلشراؼ، االلتزاـ، 

 بناء المجتمع.
وتأسيسا عمى ما سبؽ يمكف مبلحظة وجود عمى األقؿ خمسة أبعاد أساسية مشتركة تجمع عمييا معظـ 

أكثر مناسبة لمتطبيؽ في الحقؿ التربوي تتمثؿ في سموكيات اإليثار، والتواضع،  أدبيات القيادة الخادمة وتعتبر
والتبلحـ الوجداني، واالىتماـ بتطوير المعمميف، وااللتزاـ بتطوير المجتمع. وفيما يأتي مناقشة أكثر تفصيبل ليذه 

 األبعاد:
ألتباعو وتوقعاتيـ مف تمقاء  اإليثار: اإليثار ىو سموؾ يشير إلى النيج الذي يركز عمى خدمات القائد

( إلى أف واحدة مف الخصائص األكثر أىمية لمقيادة الخادمة ىي أف يكوف ىناؾ 4644نفسو. وأشار غرينمؼ )
وعي داخمي لخدمة اآلخريف. وباإلضافة إلى ذلؾ، ذكر فإف مواقؼ وسموكيات اإليثار تخمؽ آثاًرا إيجابية عمى 

 (. Ekinci ،6942مؿ، والشعور باالنتماء، والتفاني )العمميات التنظيمية مثؿ التزاـ العا
التواضع: يعد بعد التواضع واحًدا مف أىـ خصائص القيادة الخادمة، وتمكف ىذه الخاصية القادة مف 
االعتراؼ بالحدود االجتماعية في مجاؿ االتصاالت. حيث ال ييمؿ القائد الخادـ أىمية الحصوؿ عمى الدعـ مف 

(. وفي العبلقات Nuijten & Dierendonck ،6949الصعوبات والتحديات ) اآلخريف لمتغمب عمى
االجتماعية يعتمد التواضع عمى الصدؽ واالحتراـ، ويشجع أتباعو عمى االنخراط بشكؿ وثيؽ مع القائد 

(6992Patterson وخبلًفا لذلؾ، فإف الغطرسة واألنانية والمواقؼ والسموكيات السمبية تخمؽ حواجَز أماـ .) ،
األتباع الذيف طوروا الصدؽ وااللتزاـ، ويعتقد أف القيادة الخادمة يمكف أف تكوف قوية تقـو عمى االلتزاـ الداخمي، 
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وليذا السبب يمكف لمواقؼ وسموكيات التواضع أف تكوف أكثر أىمية في ىذا السياؽ. ووفًقا لسانديج وينز فإف 
لمواىب، وىذا يعني ممارسة قبوؿ الذات، ولكنو يشمؿ التواضع ىو قدرة الفرد عمى الحفاظ عمى اإلنجازات وا

كذلؾ ممارسة التواضع الحقيقي، وىو ما يعني عدـ التركيز عمى النفس، ولكف التركيز بداًل مف ذلؾ عمى 
 (.Dennis & Bocarnea ،6992اآلخريف)

المشاعر  التبلحـ الوجداني. يعرؼ التبلحـ الوجداني بأنو تكويف عبلقات إنسانية بحتة تعتمد عمى
(. وقد اقترح عدد مف العمماء أف التبلحـ الوجداني قد Spears ،4662والعبلقات القوية بيف أفراد المجتمع )

يكوف بيف مستوى الميارات األقوى البلزمة لقيادة فعالة، وأف الغرض األساسي مف القيادة ىو التأثير عمى 
رح إمريش خبلؿ األوقات الصعبة والتحديات التي المشاعر والعواطؼ إلنشاء القمب العاطفي لممؤسسة. واقت

تواجييا القيادة يجب أف يكوف التعاطؼ ىو المنفذ الوحيد لمناس لمتعبير عف مشاعرىـ. ورغـ أف العديد مف 
الدراسات لـ تستخدـ مصطمح التبلحـ الوجداني بكثرة، إال أف أبعاد موضع الدراسة ىي جزء مف عممية التبلحـ 

أف التبلحـ الوجداني ىو جانب التقدير الناقص لمقيادة، وىو السمة التي تفصؿ بيف القيادة الوجداني. ويبدو 
الخادمة عف معظـ نظريات القيادة األخرى. ويتـ تفعيؿ التبلحـ الوجداني لمكشؼ عف قدرة القائد في التعرؼ 

 (.Barbuto& Wheeler ،6993عمى متى وكيؼ يتـ تعزيز العبلقات اإلنسانية )
( أف واحدة مف النتائج العظيمة لمقيادة الخادمة ىي 4663اـ بتطوير المعمميف. ذكر غرينمؼ )االىتم

تطوير األتباع في اتجاه إيجابي، وُيبلحظ أف توقعات الطرفيف )القيادة واألتباع( تمعب دوًرا في فعالية العبلقة، 
الدور اإلضافي، ورضا الموظفيف، وفعالية  وأف اىتماـ القادة باألفراد قد ارتبط عمى الدواـ بزيادة دافعية أداء

القيادة. وتشير ىذه النتائج إلى أف القادة الذيف يظيروف التزاًما لنمو الموظفيف سوؼ تشيد منظماتيـ نتائج 
تنظيمية إيجابية، ويتمثؿ تفعيؿ النمو في القدرة عمى تحديد حاجات اآلخريف، وتوفير فرص تنموية ليـ 

(Barbuto & Wheeler ،6993.) 
االلتزاـ بتطوير المجتمع: تتميز المنظمات بالقدرة عمى أف تكوف مجتمعات إذا التـز األفراد ببعضيـ 
البعض، وتعمموا عممية التواصؿ، ومعالجة قضاياىـ. فالمجتمعات القوية ىي مف تمتمؾ أتباًعا يظيروف التزاًما 

ليوية التنظيمية، وتفعيؿ البناء االجتماعي القادر عمى قويًّا تجاه القادة، فبناء المجتمع يؤدي إلى االلتزاـ ونمو ا
 (.Barbuto& Wheeler ،6993غرس روح المجتمع في المنظمة )

وىناؾ العديد مف الدراسات العربية واألجنبية التي تناولت موضوع القيادة الخادمة مف زوايا مختمفة وفي مجاالت 
 مختمفة.

( دراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى درجة ممارسة القيادة الخادمة 6946فقد أجرى أبو الغنـ والحماديف )
لدى مديري المدراس الثانوية الحكومية في محافظة مأدبا وعبلقتيا بالمناخ التنظيمي مف وجية نظر المعمميف 

جمع البيانات. وأظيرت النتائج أف ( فردا. واستخدمت االستبانة ل621ومساعدي المديريف، وتكونت العينة مف )
ممارسة القيادة الخادمة جاءت بدرجة متوسطة، وأف ىناؾ عبلقة ارتباطية بيف ممارسة القيادة الخادمة والمناخ 
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التنظيمي السائد. كما وجدت فروقا دالة إحصائيا في الدرجة الكمية لدرجة ممارسة القيادة الخادمة تعزى لمجنس، 
 زى لمتغيري سنوات الخدمة والمؤىؿ العممي. وال توجد أية فروؽ تع

( دراسة ىفت إلى التعرؼ عمى واقع القيادة الخادمة في 6946وأجرى محمد وأحمد ومحمد والمينا )
( 291مدارس المرحمة الثانوية بدولة الكويت مف وجية نظر المديريف والمعمميف، وتكونت عينة الدراسة مف )

( عبارة موزعة عمى سبعة محاور، وقد أظيرت النتائج أف واقع ممارسة 14) فردا، واستخدمت استبانة مكونة مف
القيادة الخادمة جاء بدرجة متوسطة، وجاء مجاؿ التصرؼ بأخبلؽ بدرجة كبيرة، في حيف جاءت بقية المجاالت 

ؽ دالة بدرجة متوسطة. كما أظيرت الدراسة وجود فروؽ دالة في جميع المجاالت تعزى لمتغير النوع، ووجود فرو 
 في بعض المجاالت تعزى لمتغير المسمى الوظيفي والمؤىؿ العممي.

( دراسة بيدؼ استقصاء العبلقة بيف ممارسة القيادة الخادمة لدى 6946وأجرى أبو شريخ وستراؾ )
ميري المدارس الحكومية في العاصمة االردنية عماف وعبلقتيا باالداء الوظيفي مف وجية نظر مساعدي 

ستخدمت االستبانة لغرض جمع البيانات. وأظيرت النتائج اف ممارسة القيادة الخادمة وممارسة المديريف، وا
االداء الوظيفي تمارس بدرجة مرتفعة. كما بينت النتائج وجود فروؽ دالة في ممارسة القيادة الخادمة تعزى 

موجبة بيف درجة ممارسة لمتغير الجنس وسنوات الخبرة. وأخيرا توصمت الدراسة إلى وجود عبلقة ارتباطية 
( دراسة ىدفت إلى تقصي 6945القيادة الخادمة ودرجة ممارسة األداء الوظيفي. وأجرى المحارمة والعمري )

درجة ممارسة القيادة الخادمة لدى مديري المدارس الثانوية وعبلقتيا بمستوى الوالء التنظيمي لممعمميف في 
( معمما ومعممة طبقت عمييـ االستبانة. وتوصمت الدراسة إلى 646محافظة الزرقاء. وتكونت عينة الدراسة مف )

أف درجة ممارسة القيادة الخادمة لدى المديريف جاءت مرتفعة، كما أظيرت النتائج وجود فروؽ دالة في مجالي 
االىتماـ بالمعمميف والتواضع تعزى لمجنس والتخصص، في حيف ال توجد فروؽ تعزى لمخبرة والمؤىؿ العممي في 

 جميع المجاالت.
إلى التعرؼ عمى درجة توافر أبعاد القيادة الخادمة لدى ( دراسة ىدفت 6945وأجرى ابراىيـ والشيومي )

مديري مدارس التعميـ األساسي بمحافظة الظاىرة في سمطنة عماف في ضوء نموذج لوب، واستخدمت االستبانة 
( مف المعمميف والمعممات. وتوصمت 695مف )  في جمع البيانات والمعمومات وتـ تطبيقيا عمى عينة مكونة

نتائج الدراسة إلى أف درجة توافر أبعاد القيادة الخادمة جاءت كبيرة بشكؿ عاـ، وكبيرة أيًضا في جميع المحاور، 
كما كشفت النتائج أيًضا عف عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في استجابات أفراد عينة الدراسة تعزى إلى 

 الخبرة، والمؤىؿ العممي، ولكف وجدت ىذه الفروؽ في متغير الجنس ولصالح اإلناث. متغيري سنوات
كنسي وساكيز ) جر وا  ( Insley, Iaeger, Ekinci, & Sakiz ،6943وأجرى كؿ مف انسمي وا 

دراسة بيدؼ تحديد سموكيات القيادة الخادمة التي تـ عرضيا، أو مف المتوقع أف يتـ عرضيا، مف قبؿ مديري 
س نحو ىيئة التدريس في مدارسيـ، مف وجية نظر المعمميف. وقد تـ جمع البيانات خبلؿ مناقشة مجموعة المدار 

معمًما كانوا في الخدمة في المدارس االبتدائية والثانوية. وأظيرت النتائج أف مديري المدارس لـ  46مكونة مف 
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 يكونوا مؤىميف بما فيو الكفاية لسموكيات القيادة الخادمة. 
( لمكشؼ عما إذا كاف مديرو المدارس Gül & Türkmen ،6943ت دراسة جوؿ وتركمف )وجاء

معمـ في المسح عف طريؽ أخذ عينة عشوائية. وتـ استخداـ  296يتميزوف بسموكيات القيادة الخادمة. وقد شارؾ 
ًقا (. ووفVan Dierendonck and Nuijten ،6944مقياس القيادة الخادمة الذي تـ تطويره مف قبؿ )

لنتائج البحث، فقد أظير المعمموف سموكيات القيادة الخادمة لممدير بشكؿ جزئي في ُبعد )المسؤولية(، في حيف 
 المعمموف أف ممارسات المديريف في بقية األبعاد الفرعية  عدّ 

 )التمكيف، وضبط النفس والتسامح والشجاعة والتواضع( غير كافية. كما أوضح المعمموف أف مدير المدرسة
 يتصرؼ بوصفو مديرًا مسؤواًل بداًل مف أف يكوف قائًدا خادًما. 

( تصورات المعمميف العمانييف عف Al-Mahdy et. al ،.6943وحددت دراسة الميدي وآخروف )
القيادة الخادمة وعبلقتيا بالرضا الوظيفي لممعمـ، وتـ استخداـ مقياس القيادة الخادمة لباربوتو وويمر واستبانة 

معمًما، وقد أشارت النتائج أف المعمميف لدييـ مستويات  223ظيفي مف سبيكتور لجمع البيانات مف الرضا الو 
متوسطة مف الرضا الوظيفي والقيادة الخادمة لمديري المدارس. وكانت ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية تعزي 

العمؿ. واالختبلفات عمى مستوى لمتغير النوع ونوع المدرسة في مجاالت المعالجة العاطفية والترقية، وطبيعة 
المدارس جاءت لصالح الصفوؼ الدنيا. وتتشابو ىذه الدراسة مع الدراسة الحالية في مجتمع الدراسة لكنيا تختمؼ 
عنيا مف حيث أف الدراسة الحالية اعتمدت ابعاد مختمفة لمقيادة الخادمة تأسيسا عمى األدبيات كما أف دراسة 

جميزية وتتناوؿ متغير اخر مختمؼ وىو الرضا الوظيفي، أما الدراسة الحالية فتركز الميدي واخروف بالمغة اإلن
 بعمؽ أكبر عمى واقع ممارسات القيادة الخادمة لدى مديري المدارس في سمطنة عماف.

( إلى تطوير مدونة أخبلقية لمقيادة الخدمية في األردف، وقد 6942وىدفت دراسة النشاش والكيبلني )
دراسة مف القيادت التربوية في األردف والمتمثمة في مديري مديريات التربية والتعميـ، ومساعدي تكوف مجتمع ال

مديري التربية والتعميـ، باإلضافة إلى مديري المدارس الثانوية الذيف ىـ عمى رأس عمميـ والبالغ عددىـ 
ائج الدراسة ما يمي: القيادات التربوية (. وتـ توزيع أداة الدراسة "االستبانة" عمى عينة الدراسة، وأظيرت نت4292)

في األردف تمارس القيادة الخدمية التربوية بدرجة متوسطة. وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات 
تقديرات القيادات التربوية في مديريات التربية والتعميـ والمدارس الثانوية في األردف ألىمية القيادة الخادمة وبيف 

 ليا. واقع ممارستيـ
( تحديد الخصائص األساسية Focht & Ponton ،6942وكاف الغرض مف دراسة فوتش وبونتوف )

خاصية لمقيادة الخادمة في  499التي تقـو عمييا القيادة الخادمة مف خبلؿ دراسة دلفي. وقد تـ تحديد أكثر مف 
خاصية  46ثبلث جوالت تـ تحديد  األدبيات. وتـ إجراء دراسة دلفي مع عمماء في مجاؿ القيادة الخادمة، وبعد

مف الخصائص األساسية لمقيادة خادمة. وتشمؿ ىذه الخصائص تقييـ الناس، والتواضع، واالستماع، والثقة، 
والرعاية، والنزاىة، والخدمة، والتمكيف، وخدمة حاجات اآلخريف قبؿ الخاصة بيـ، والتعاوف، الحب / الحب غير 
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 المشروط، والتعمـ.
( تقييـ "سموكيات القيادة لممدير وفًقا آلراء المعمميف، Ekinci ،6942 )ف دراسة إكنسيوكاف الغرض م

حيث تـ تشكيؿ مخطط أولي بناء عمى األدب النظري، وقدـ إلى الخبراء ألخذ آرائيـ. ووفًقا لمبلحظات الخبراء، 
األنانية، والتعاطؼ، والعدالة تـ اختيار تسعة عناصر مف المخطط قسمت عمى خمسة أبعاد )السموكيات غير 

معمًما ممف يعمموف  232والنزاىة والتواضع(. تـ تحميؿ البيانات التي تـ الحصوؿ عمييا عف طريؽ تطبيقيا عمى 
معمًما. ووفًقا لمنتائج التي  636في المدارس االبتدائية. وفي المرحمة الثانية، تـ الحصوؿ عمى وجيات النظر مف 

أف "مقياس سموكيات القيادة الخادمة لمديري المدارس" كاف مقياًسا صحيًحا وموثوًقا بو،  تـ الحصوؿ عمييا، تقرر
وكاف ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية وفًقا آلراء المعمميف حوؿ سموكيات القيادة الخادمة لمديري المدارس تعزى 

نقابات المينية، وعما إذا كاف أو لمتغيرات )النوع، مدة العمؿ مع المدير الحالي، وعضوية مديري المدارس في ال
 لـ يكف المعمـ ومدير المدرسة في نفس الجمعية(.

( إلى التعرؼ عمى تأثير القيادة الخادمة Ibrahim & Don ،6941وىدفت دراسة إبراىيـ ودوف )
مف معممي المدارس الثانوية. وتضمنت الدراسة  216عمى إدارة التغيير في المدارس. وشمؿ ىذا االستطبلع 

(. وأظيرت النتائج أف القيادة الخادمة أسيمت في إدارة CFSQ( واستبياف )SLSاستخداـ مقياس خادـ القيادة )
 التغيير في المدارس. 

( إلى دراسة تأثير القيادة الخادمة عمى سموؾ Kwak & Kim ،6941وىدفت دراسة كواؾ وكيـ )
مشرًفا والموظفيف األقؿ  465استبانات عمى الموظفيف سواء بشكؿ مجموعات أو بشكؿ فردي. وقد تـ توزيع 

اتصااًل بالعمبلء والزبائف في الفنادؽ الكورية الجنوبية. وقد جاءت نتائج الدراسة مطابقة لمفرضيات. حيث إف 
استخداـ خصائص القيادة الخادمة مف قبؿ المشرفيف ينعكس إيجاًبا عمى سموكيات الموظفيف سواء بشكؿ فردي 

تشير النتائج إلى أنو مف أجؿ تحسيف جودة خدمة العمبلء في الفنادؽ فعمى المشرفيف أو بشكؿ مجموعات. و 
 تسييؿ األداء النشط مف قبؿ موظفييا.

( ىو التحقيؽ ما إذا كاف يمكف تطبيؽ القيادة Stoten ،6942وكاف الغرض مف دراسة ستوتف )
التي تـ إعدادىا بناًء عمى آراء المعمميف حوؿ الخادمة إلدارة الكمية. وشممت منيجية البحث االستبياف والمناقشة 

كيفية تفسير القيادة في الكمية. ونوقشت ثبلثة نماذج أخرى مف القيادة جنًبا إلى جنب مع القيادة الخادمة وىي 
يادة القيادة التنظيمية والقيادة الموزعة والقيادة التحويمية. وأشارت النتائج إلى أف القيادة الخادمة ىي أقؿ أشكاؿ الق

المعترؼ بيا في الكميات. كما أشارت النتائج إلى أف القيادة الخادمة ليست سائدة في القطاع الجامعي. وكانت 
قيادة المعامبلت الشكؿ األكثر تحديًدا مف القيادة التنظيمية، مع نماذج القيادة الموزعة والتحويمية تأتي قبؿ القيادة 

لعقمية المشتركة الموجودة داخؿ الكميات في مواجية سوؽ التعميـ الخادمة. وتسمط ىذه النتائج الضوء عمى ا
 النامية في المممكة المتحدة.
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( بالتركيز عمى مفيـو القيادة Zhang, Lin, & Suan ،6942 )وجاءت دراسة زانج وليف وسوف
الخادمة والذي أصبح محور االىتماـ ومقارنتيا بالقيادة الموثوقة التي أصبحت مف األساليب الفعالة في 
المؤسسات. وكاف الغرض مف ىذه الدراسة استكشاؼ أسموب القيادة الفعاؿ والمفضؿ في القطاع العاـ في 

عف طريؽ البحث المسحي والذي تـ تطبيقو عمى مجموعات مف قادة  سنغافورة. وتأتي البيانات التجريبية
المدارس في سنغافورة. وقد تـ استخداـ التحميؿ الكمي والنوعي لتحميؿ األسموب المفضؿ مف القيادة سواء القيادة 

القيادة الموثوقة، الخادمة أو القيادة الموثوقة. وقد تبيف مف نتائج الدراسة أف القيادة الخادمة ىي األكثر قبواًل مف 
 وأف القيادة الخادمة ىي األكثر فعالية ألنيا تعبر عف أفضؿ استخداـ لمسمطة مف قبؿ القادة. 

( إلى التعرؼ عمى درجة ممارسة المديريف 6994وىدفت دراسة أبو تينة وخصاونة والطجاينة )
مف وجية نظر المعمميف. وقد والمديرات في األردف لمقيادة الخادمة في مدارسيـ مف وجية نظر المديريف و 

مديًرا ومديرة مف خبلؿ اإلجابة عف أسئمة االستبياف. وقد  62معمًما ومعممة و 269تكونت عينة الدراسة مف 
توصمت الدراسة إلى أف المديريف والمديرات يمارسوف القيادة الخادمة بدرجة عالية مف وجية نظرىـ وبدرجة 

صمت الدراسة إلى عدـ وجود داللة إحصائية ألثر النوع أو المرحمة متوسطة مف وجية نظر المعمميف. كما تو 
الدراسية أو المؤىؿ العممي لممعمميف والمعممات في إدراكيـ لواقع ممارسة مدراءىـ لمقيادة الخادمة، بخبلؼ الخبرة 

 مة.التدريسية التي كانت لمداللة اإلحصائية أثرىا لصالح المعمميف والمعممات مف ذوي الخبرة الطوي
يتضح مف خبلؿ استعراض الدراسات السابقة أف ىذه الدراسات قد تعددت واختمفت باختبلؼ األىداؼ 
التي سعت إلى تحقيقيا، واختبلؼ القطاعات التي تناولتيا، واختبلؼ البيئات التي تمت فييا، والمتغيرات التي 

 تناولتيا، والمنيجيات التي اتبعتيا.
 مشكمة الدراسة وأسئمتها

رغـ مف الجيود التي تبذليا وزارة التربية والتعميـ بسمطنة عماف في تنمية ميارات القيادة عمى ال
المدرسية، ومف ضمنيا القيادة الخادمة، إال أف التحديات التي يشيدىا العصر والتطور السريع في النظـ والقوانيف 

يشير إلى الحاجة إلى تنمية ميارات القيادة الخادمة لمدراء المدارس. وقد ؽ واالستراتيجيات العالمية ائوالطر 
القيادة الخادمة في العديد مف الممتقيات والمؤتمرات التي تدعو إلى ضرورة تطوير وتحسيف العمؿ تأكدت أىمية 

األداء، وتحسيف  القيادي لمديري المدارس لمواكبة تحديات القرف الحادي والعشريف لموصوؿ إلى مراتب التميز في
 (.6942العممية التعميمية )الشحي والكندي والمعمري، 

وقد أشارت العديد مف الدراسات إلى بعض جوانب القصور في الخصائص الرئيسة لمقيادة الخادمة لدى 
( أف آراء المعمميف جاءت بمستويات 6943. )Al-Mahdy, et alمدير المدرسة، فقد أظيرت نتائج دراسة 

يادة الخادمة لمديري المدارس بسمطنة عماف، وىي ليست عمى المستوى المطموب حيث تحتاج إلى متوسطة لمق
المزيد مف التطوير والتحسيف لموصوؿ إلى مستويات عالية مف األداء. وقد وجد أف المعمميف يشعروف بالرضا 

ونو. وينظر المعمموف إلى إلى حد ما عف وظائفيـ مف حيث عممية الترقية، وطبيعة العمؿ، واإلشراؼ الذي يتمق
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وجود عوامؿ تنظيمية مثؿ اإلشراؼ عمى التنظيـ والحكمة لكونيا عوامؿ أكثر أىمية مف العوامؿ البشرية مثؿ 
التبلحـ العاطفي والدعوة لئليثار. وىذا يشير إلى أف تحسيف نظاـ أو ىيكؿ المنظمة ىو أولوية، وأف ىذا يجب 

تياجات البشرية لمموظفيف. ولذلؾ جاءت ىذه الدراسة لئلجابة عف األسئمة أف يكوف لو األسبقية عمى تمبية االح
 :اآلتية

 ما واقع ممارسات مديري مدارس التعميـ األساسي ألبعاد القيادة الخادمة في سمطنة عماف؟ .4
ىؿ توجد فروؽ دالة إحصائيًّا لممارسات أبعاد القيادة الخادمة لدى مديري المدارس تعزى لمتغيرات: النوع،  .6

 المرحمة الدراسية، الخبرة؟
 أهداف الدراسة

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى واقع ممارسات مديري مدارس التعميـ األساس ألبعاد القيادة الخادمة في 
سمطنة عماف، وتحديد الفروؽ اإلحصائية في تقديرات المعمميف لممارسات القيادة الخادمة لدى مديري المدارس 

 رحمة الدراسية، والخبرة.لدييـ طبًقا لمنوع، والم
 حدود الدراسة

تناولت الدراسة القيادة الخادمة لدى مديري المدارس مف وجية نظر المعمميف طبقا لخمسة أبعاد أساسية 
ىي سموكيات اإليثار، والتواضع، والتبلحـ الوجداني، واالىتماـ بتطوير المعمميف، وااللتزاـ بتطوير المجتمع، 

 القيادة الخادمة وبوصفيا أكثر مناسبة لمتطبيؽ في الحقؿ التربوي.وذلؾ بعد مراجعة أدبيات 
 مصطمح الدراسة
  :Servant Leadershipالقيادة الخادمة 

تعرؼ القيادة الخادمة إجرائيًّا في ىذه الدراسة بأنيا الممارسات التي يقـو بيا مدير المدرسة مف خبلؿ 
ورعاية مصالحيـ الشخصية مف خبلؿ خمسة أبعاد أساسية وىي: التعامؿ والتعاوف مع أفراد المجتمع الدراسي 

 اإليثار، التواضع، االىتماـ بتطوير المعمميف، التبلحـ الوجداني، االلتزاـ بتطوير المجتمع.
 منهجية الدراسة
( معمـ ومعممة مف مدارس التعميـ األساسي في محافظات مسقط والداخمية 4993شممت العينة )عينة الدراسة: 

ؿ الباطنة بسمطنة عماف، وقد تـ اختيار العينة بشكؿ عشوائي بعد الحصوؿ عمى الموافقة الرسمية عمى وشما
التطبيؽ مف المكتب الفني بوزارة التربية والتعميـ في سمطنة عماف، وىي عينة كبيرة ومناسبة ألغراض الدراسة 

 %. 62 الحالية وتتجاوز الحد األدنى مف حجـ العينة المطموب عند مستوى ثقة
Johnson & Christensen, 2019)( 

تـ استخداـ االستبانة كأداة لمدراسة بعد مراجعة األدب النظري في موضوع القيادة الخادمة : أداة الدراسة
 ,Al-Mahdy, et al., 2016 ; Laubوالدراسات السابقة ذات الصمة بموضوع الدراسة، وخاصة دراسة )
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1999; Liden, et. al., 2015; Barbuto, & Wheeler ،6993( وقد شممت ، )أبعاد ىي: 2 )
االيثار، والتواضع، واالىتماـ بتطوير المعمميف، والتبلحـ الوجداني، وااللتزاـ بتطوير المجتمع. وقد تـ عرضيا 

 ( محكًما مف األكاديمييف في كمية التربية وكمية االقتصاد والعمـو السياسية في جامعة السمطاف قابوس44عمى )
ومف جامعة نزوى، ووزارة التربية والتعميـ. كما تـ قياس صدؽ االتساؽ البنائي ألداة باستخداـ معامبلت االرتباط، 

( يبيف ارتباط درجة كؿ بعد مف أبعاد الدراسة مع الدرجة الكمية لفقرات االستبانة، والذي يبيف أف 4والجدوؿ )
كما تـ قياس ثبات االستبانة لمختمؼ أبعادىا باستخداـ  (.α9.92≤معامبلت االرتباط دالة عند مستوى داللة )

( أف معامبلت 4طريقة كرونباخ ألفا لقياس ثبات محور القيادة الخادمة، وتشير النتائج الموضحة في جدوؿ )
(، بينما بمغت قيمة معامؿ كرونباخ 9.614-9.624الثبات ألبعاد القيادة الخادمة ودرجتيا الكمية تراوحت بيف )

( وىي معامبلت ثبات عالية جدًّا وتفي بأغراض البحث 9.616مدرجة الكمية ألبعاد القيادة الخادمة )ألفا ل
 العممي.

 (ألفاألبعاد القيادة الخادمة)( معامبلت االرتباط ومعامؿ ثبات 4جدوؿ )
عدد  العنواف البعد

 الفقرات
 معامؿ كرونباخ ألفا معامؿ االرتباط

 0.934 0.865 5 اإليثار األوؿ

 0.931 0.877 5 التواضع الثاني

 0.931 0.878 5 االىتماـ بتطوير المعمميف الثالث

 0.941 0.834 5 التبلحـ الوجداني الرابع

 0.935 0.855 5 االلتزاـ بتطوير المجتمع الخامس

 0.942 1.000 25 جميع األبعاد 

 نتائج الدراسة ومناقشتها
( لمحكـ 6لؤلسئمة البحثية، وقد تـ استخداـ المعيار الموضح في الجدوؿ )تـ عرض نتائج الدراسة ومناقشيا وفقا 

 عمى درجة االستجابة.
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 ( معيار الحكـ عمى النتائج6جدوؿ )
 مستوى الممارسة قيـ المتوسط الحسابي الدرجة

 إلى مف
 كبيرة جدًّا 5.00 4.25 5
 كبيرة 4.20 3.41 4
 متوسطة 3.40 2.61 3
 ضعيفة 2.60 1.81 2
 ضعيفة جدًّا 1.80 1.00 1

ما واقع ممارسات مديري مدارس التعميـ األساسي ألبعاد القيادة الخادمة في أواًل: النتائج المتعمقة بالسؤاؿ األوؿ: 
 سمطنة عماف؟

لئلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة 
عمى كؿ فقرة مف فقرات أبعاد القيادة الخادمة، ولكؿ بعد عمى حده، ولبلستبانة ككؿ، حيث قاـ أفراد الدراسة 

العينة بتقدير درجة الموافقة عمى واقع القيادة الخادمة بأبعادىا الخمسة )اإليثار، والتواضع، واالىتماـ بتطوير 
( 1ارس التعميـ األساسي بسمطنة عماف. والجدوؿ )المعمميف، والتبلحـ الوجداني، وااللتزاـ بتطوير المجتمع( بمد

 يبيف خبلصة النتائج.
( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة عمى أبعاد القيادة الخادمة 1جدوؿ )

 (4993مرتبة تنازليًّا وفًقا لممتوسط الحسابي )ف=
مستوى  المعيارياالنحراؼ  المتوسط الحسابي البعد الرتبة

 الممارسة

 كبيرة 0.75 3.92 اإليثار 1

االىتماـ بتطوير  2
 المعمميف

 كبيرة 0.73 3.88

االلتزاـ بتطوير  3
 المجتمع

 كبيرة 0.77 3.85

 كبيرة 0.67 3.84 التواضع 4

 متوسطة 0.77 3.21 التبلحـ الوجداني 5
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 كبيرة 0.60 3.74 االستبانة بشكؿ عاـ

( أف تقديرات أفراد عينة الدراسة عمى واقع القيادة الخادمة بأبعادىا الخمسة 1)يتضح مف الجدوؿ 
)اإليثار، والتواضع، واالىتماـ بتطوير المعمميف، والتبلحـ الوجداني، وااللتزاـ بتطوير المجتمع( بمدارس التعميـ 

(، وانحراؼ 2.41األساسي بسمطنة عماف في المحور ككؿ، جاءت بدرجة "كبيرة"، وذلؾ بمتوسط حسابي )
(، كما تراوحت تقديرات أفراد العينة نفسيا عمى أبعاد القيادة الخادمة الخمسة بيف درجة "كبيرة" 9.39معياري )

 (.9.44-9.42(، وانحرافات معيارية بيف )2.64-2.66و"متوسطة"، وذلؾ بمتوسطات حسابية ترواحت بيف )
( 2.66جة موافقة "كبيرة"، وذلؾ بمتوسط حسابي )وكاف أعبلىا متوسًطا ىو بعد اإليثار، حيث جاء بدر 

(، بينما جاء محور التبلحـ الوجداني في المرتبة الخامسة بدرجة موافقة "متوسطة"، 9.42وانحراؼ معياري )
(. وقد اتفقت الدراسة مع نتائج دراسة أبو شريخ وستراؾ 9.44( وانحراؼ معياري )2.64وذلؾ بمتوسط حسابي )

( التي أشارت إلى وجود 6945( ودراسة ابراىيـ والشيومي )6945ارمة والعمري )( ودراسة المح6946)
ممارسات مرتفعة لمقيادة الخادمة مف قبؿ مديري المدارس. بينما اختمفت نتائج ىذه الدراسة مع دراسة أبو الغنـ 

( Al-Mahdy, et al ،.6943( ودراسة )6946( ودراسة محمد وأحمد ومحمد والمينا (6946والحمادي )
والتي أشارت نتائجيا إلى أف المعمميف بمدارس سمطنة عماف يروف أف مديري المدارس ال ُيظيروف سوى 

 مستويات متوسطة مف القيادة الخادمة.
وقد أوضحت نتائج الدراسة أىمية وجود عبلقة قوية بيف مدير المدرسة والمعمميف، لما ليا مف أىمية في 

عميو العديد مف االعتمادات األخرى. وربما يعتمد ذلؾ عمى سموؾ وشخصية بناء األساس المدرسي والذي يقـو 
المدير داخؿ المدرسة. حيث تعتمد خصائص القيادة الخادمة عمى سموكيات ميمة مثؿ )التواضع، واإليثار، 

عمى أىمية  واألخبلؽ، والعبلقة بيف المدير والمرؤوسيف(. وقد أكد العديد مف الكتاب والباحثيف في القيادة الخادمة
(. فعمى سبيؿ Greenleaf, 1977; Laub, 1999; Spears ،6996سموؾ وشخصية القائد الخادـ )

( عّد شخصية القائد أىـ مورد مف موارد القيادة الخادمة. وينظر الموظفوف Spears ،6996المثاؿ، سبيرز )
ى تفاعؿ العامميف داخؿ المؤسسة. إلى سموؾ التواضع واإليثار عمى أنو مف السموكيات التي ليا تأثير قوي عم

ىذه المشاعر تنشأ اعتماًدا عمى خصائص الفرد، وىذا التأثير والقبوؿ مورد ميـ لمقيادة الخادمة. وقد جاء في 
( أف سموكيات Insley, Iaeger, Ekinci, & Sakiz ،6943نتائج دراسة انسمي وأيجر واكنسي وساكيز )

ؿ مديري المدارس لـ تكف كافية مف حيث النوعية والكمية، وبالتالي، يجب القيادة الخادمة التي تـ عرضيا مف قب
عمى مديري المدارس تطوير المناىج السموكية الواعية تجاه المعمميف باإلضافة إلى عرض حسف النوايا 

 وسموكيات القيادة الخادمة القائمة عمى شخصية القائد.
مدارس تظير تصرفاتيـ في إطار ضيؽ عف القيادة ومف ىذه النتائج، فإنو يمكف استنتاج أف مديري ال

الخادمة. عمى سبيؿ المثاؿ، جاء في الدراسات السابقة، عمى الرغـ مف وجود شؾ عف سموكيات القيادة الخادمة، 
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فقد قررت العديد مف الدراسات أبعاًدا أساسية لمقيادة الخادمة مثؿ عبلقة التعاطؼ، واإلشراؼ، والنزاىة، 
 شجيع، واإلخبلص، والرؤية، والتواضع، والتبلحـ العاطفي، والعدالة واالستماع، والت

(Dennis & Bocarnea, 2005; Laub, 1999; Patterson, 2003; Spears ،4665 ليذا .)
السبب، عندما يتـ مقارنة النتائج في ىذه الدراسة مع األدب، يمكف أف يفسر أف مديري المدارس ليس لدييـ 

القيادة الخادمة وتحتاج ىذه السموكيات إلى المزيد مف التطوير، وخاصة فيما يتعمؽ  الوعي الكافي بسموكيات
 بالعبلقة بيف المدير والمعمميف. 

كما يمكف لنتائج ىذه الدراسة، أف تكشؼ أف مدير المدرسة ىو مدير بداًل مف أف يكوف قائًدا. ونرى أف 
ف تختفي داخؿ روتيف العمؿ اليومي. وىذه النتيجة ال العبلقات اإلنسانية بيف المعمميف ومدير المدرسة يمكف أ

تتفؽ وسموكيات القيادة الخادمة القائمة عمى المساىمة في بناء التعاوف والعمؿ الجماعي داخؿ أو خارج المؤسسة 
مف حيث شعور االنتماء وتقاسـ جميع األمور األخرى )باستثناء العمؿ(. وفي ىذا السياؽ، ينبغي أف يكوف لدى 

شراكيـ في اتخاذ المدي ر في المقاـ األوؿ حساسية الحتياجات وتوقعات المعمميف، وتشجيع العمؿ التعاوني وا 
 القرارات وذلؾ لبناء مجتمع مدرسي ناجح.

كما جاءت آراء عينة الدراسة لتبيف أف المدير بوصفو قائدًا خادمًا يقتصر عمى بعض سموكيات القيادة 
الخادمة، خاصة في العبلقات االجتماعية، واالتصاالت. ومع ذلؾ، فقد اقترحت العديد مف األبحاث أف القيادة 

 اممة بالمثؿ وليس عمى نموذج ىرمي الخادمة قد تكوف مبنية عمى التواضع والصدؽ واإليثار والتعاوف والمع
(Daft, 2001; Laub, 1999; Page & Wong, 2000; Patterson, 2003; Spears ،6996 .) وقد

ذكر ىؤالء الباحثوف أيًضا أف العوامؿ المذكورة أعبله ىي الشروط األساسية لتحقيؽ األىداؼ التنظيمية. واليياكؿ 
قبؿ وتعتمد عمى العبلقات االجتماعية والتفاعؿ، والقادة يبدوف ىناؾ التنظيمية مثؿ المدارس تتشكؿ خاصة مف 

 حاجة ماسة لسموكيات القيادة الخادمة المطموبة في تمؾ المؤسسات.
 :ولمناقشة نتائج أبعاد القيادة الخادمة سيتـ عرض نتائج فقرات كؿ بعد عمى حده، عمى النحو اآلتي

 بعد اإليثار .4
ية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة عمى كؿ فقرة مف فقرات بعد تـ استخراج المتوسطات الحساب 

 (.2اإليثار، كما بينيا الجدوؿ )
 ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد العينة  لفقرات البعد األوؿ: اإليثار.2جدوؿ )

المتوسط  الفقرات الترتبة
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

مستوى 
 الممارسة

 كبيرة 0.84 4.20 يبذؿ المدير كؿ ما في وسعو لخدمة اآلخريف. 1
يبادر المدير بتقديـ الخدمات التي يحتاجيا  2

 المعمموف.
 كبيرة 0.85 4.00
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يقدـ المدير خدمة لآلخريف دوف أف تكوف ىناؾ  3
 خدمة مقابمة.

 كبيرة 0.96 3.99

مطموب منو رسميًّا يقـو المدير بأكثر مما ىو  4
 لتمبية احتياجات المعمميف.

 كبيرة 0.95 3.85

يتخمى المدير عف بعض مصالحو الشخصية  5
 لتحقيؽ احتياجات المعمميف.

 كبيرة 1.02 3.57

 كبيرة 0.75 3.92 جميع الفقرات 
حيث بمغ  ( أف تقديرات أفراد عينة الدراسة عمى بعد اإليثار جاءت بدرجة "كبيرة"،2يتضح مف الجدوؿ )
(، كما جاءت تقديرات أفراد العينة نفسيا عمى 9.42(، واالنحراؼ المعياري )2.66المتوسط الحسابي لمبعد )

(، وانحرافات معيارية بيف 2.24-1.69جميع فقرات البعد بدرجة "كبيرة"، وذلؾ بمتوسطات حسابية تراوحت بيف )
(9.51-4.96.) 

ت بعد اإليثار التي جاءت في المرتبة األولى، أف المديريف يتضح مف المتوسطات الحسابية لنتائج فقرا
يبذلوف أقصى ما لدييـ مف قدرات وميارات في خدمة اآلخريف دوف أف تكوف ىناؾ خدمة مقابمة، وىو ما أكدت 

( والتي احتمت المرتبة األولى والتي نصت عمى "يبذؿ المدير كؿ ما في وسعو لخدمة اآلخريف" 4عميو العبارة )
( والتي تنص عمى "يبادر المدير بتقديـ الخدمات التي يحتاجيا 2(، تمتيا الفقرة )1.69بمتوسط حسابي ) وجاءت

( والتي تنص عمى "يقدـ المدير 1(، تمييا الفقرة )1.99المعمموف"، والتي جاءت بالمرتبة الثانية بمتوسط حسابي )
(، 2.66رتبة الثالثة وبمتوسط حسابي )خدمة لآلخريف دوف أف تكوف ىناؾ خدمة مقابمة"، حيث جاءت بالم

وبذلؾ يتضح مف النتائج أف مديري مدارس التعميـ األساسي بسمطنة عماف لدييـ قدرة عالية عمى تقديـ خدماتيـ 
لآلخريف وىـ يمتمكوف صفة اإليثار، وىو ما يدؿ عمى تقديـ احتياجات اآلخريف قبؿ احتياجاتيـ الشخصية. 

(  التي جاءت فييا استجابات أفراد عينة الدراسة Al-Mahdy, et al ،.6943ة )واتفقت ىذه النتائج مع دراس
( والتي جاء فييا ىذا البعد بدرجة 6942لبعد اإليثار بدرجة "كبيرة"، واختمفت ىذه الدراسة مع دراسة غالي )

قيادة الخادمة ( التي وجدت قصوًرا في ممارسة ال6994"متوسطة"، وأيًضا اختمفت مع دراسة أبي تينة وآخريف )
( التي كانت فييا استجابات أفراد عينة 6941مف وجية نظر المعمميف، واختمفت أيًضا مع دراسة معشر )

 الدراسة لبعد اإليثار "متوسطة".
وقد تعزى ىذه النتيجة إلى أف الخدمة التي يقدميا المدير لممعمميف مف غير أف يكوف ىناؾ خدمة 

نما يرى أف مف مقابمة، بمعنى أنو ال يستخدـ أسم وب المقايضة وىو األسموب المستخدـ في القيادة التبادلية، وا 
واجبو أف يقدـ مثؿ ىذه الخدمات وذلؾ بحكـ موقعو القيادي داخؿ المدرسة. وىي خدمة واضحة لمجميع، مف 

قيمو خبلؿ ما يقـو بو مدير المدرسة مف ممارسات وسموكيات في أثناء تعاممو مع اآلخريف، تعكس توجياتو و 
والمثؿ التي ينتيجيا في عممو، بحيث تأتي ىذه الممارسة متسقة مع ما يعد بو وما يقولو. وربما تعزى ىذه 
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النتيجة إلى أف مدير المدرسة يرى في اإليثار نوًعا مف االلتزاـ األدبي واألخبلقي لكونو  سمة رفيعة ومرغوبة مف 
سير عمى تمبية رغباتيـ واحتياجاتيـ والتضحية مف أجميـ الجميع وىو ما يتمثؿ في تقديـ الخدمات لآلخريف وال
 بدوف انتظار أف يكوف ىناؾ خدمة بديمة أو مقابمة.

 بعد التواضع .4
تـ استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة عمى كؿ فقرة مف 

 (.3فقرات بعد التواضع، كما بينيا الجدوؿ )
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد العينة لفقرات البعد الثاني: التواضع.( 3جدوؿ )

المتوسط  الفقرات الرتبة
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

مستوى 
 الممارسة

1 
يعزو المدير أسباب نجاح المدرسة إلى سيادة روح الفريؽ بيف 

 كبيرة جدا 0.87 4.23 المعمميف.

2 
المدير في إنجازات المعمميف دعًما لميامو اإلدارية يرى 

 كبيرة 0.80 4.18 والتربوية.

 كبيرة 1.02 3.67 يقدـ المدير االعتذار إذا صدر منو خطأ تجاه أي معمـ. 3

4 
يتقبؿ المدير ما يقولو اآلخروف حتى عندما يختمفوف معو في 

 كبيرة 0.98 3.58 الرأي.

 كبيرة 0.92 3.54 لمحصوؿ عمى معمومات إضافية.يستشير المدير العماؿ  5

 كبيرة 0.67 3.84 جميع الفقرات 

( أف تقديرات أفراد عينة الدراسة عمى بعد التواضع جاءت بدرجة "كبيرة"، حيث بمغ 3يبيف الجدوؿ )
نفسيا عمى (، كما جاءت تقديرات أفراد العينة 9.34(، واالنحراؼ المعياري )2.51المتوسط الحسابي لمبعد )

(، 2.21-1.62جميع فقرات البعد بيف درجة "كبيرة جدًّا" و "كبيرة"، وذلؾ بمتوسطات حسابية ترواحت بيف )
 (.9.66-9.59وانحرافات معيارية بيف )

يتضح مف المتوسطات الحسابية لنتائج فقرات بعد التواضع التي جاءت في المرتبة األولى، أف المديريف 
ف وما يبذلونو مف جيد في سبيؿ تحقيؽ أىداؼ المدرسة وخدمة العممية التعميمية، ومف يقدروف ما يصنعو اآلخرو 

ىنا يسعى المديروف لتشكيؿ الفريؽ المتعاوف الذي يضمف نجاح األىداؼ مف خبلؿ التشارؾ في صنع القرارات 
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عبارات بعد التواضع  ووتقبؿ آراء اآلخريف، والتشاور معيـ في معظـ القضايا التي تخدـ التعميـ، وىو ما أكدت
( والتي احتمت المرتبة األولى ونصت عمى 4التي جاءت متقاربة في المتوسطات الحسابية، حيث جاءت العبارة )

"يعزو المدير أسباب نجاح المدرسة في تحقيؽ أىدافيا إلى سيادة روح الفريؽ بيف المعمميف" وجاءت بمتوسط 
عمى "يرى المدير في إنجازات المعمميف دعًما لميامو اإلدارية ( والتي تنص 6(، تمتيا الفقرة )1.62حسابي )

( والتي تنص عمى "يقدـ 5(، تمييا الفقرة )1.45والتربوية"، والتي جاءت في المرتبة الثانية بمتوسط حسابي )
(، 2.34المدير االعتذار إذا صدر منو خطأ تجاه أي معمـ"، حيث جاءت في المرتبة الثالثة وبمتوسط حسابي )

( في المرتبة األخيرة والتي نصت عمى "يستشير المدير العماؿ لمحصوؿ عمى معمومات 3جاءت الفقرة )و 
(،  وبذلؾ يتضح مف النتائج أف مديري مدارس التعميـ األساسي بسمطنة عماف 2.21إضافية"، بمتوسط حسابي )

مية. واختمفت ىذه الدراسة مع دراسة لدييـ قدرة عالية عمى التواضع في سبيؿ خدمة اآلخريف وخدمة العممية التعمي
 ( التي كانت فييا استجابات أفراد عينة الدراسة لبعد التواضع "متوسطة".6941معشر )

وقد تعزى ىذه النتيجة إلى اعتراؼ مدير المدرسة وتقديره لمجيد الجماعي الذي يقدمو المعمموف لتحقيؽ 
تربوية التي يحققونيا عمى مدار العاـ الدراسي، ونتيجة أىداؼ المدرسة، ولذلؾ فيو يفخر بإنجازات المعمميف ال

لتواضعو فإنو يعزو األسباب التي أدت إلى نجاح مدرستو إلى سيادة روح الفريؽ الواحد بيف المعمميف، ويرجع 
الفضؿ ليذا النجاح إلى تميز المعمميف ومدى ما يمتمكونو مف قدرات وميارات وما يستخدمونو مف أساليب تتميز 

داع واالبتكار، وىي أساليب أدت إلى ىذا النجاح. وبذلؾ يقدـ المدير نموذًجا في التواضع، وتقديـ المصمحة باإلب
العامة أو مصمحة المدرسة عمى مصالحو الشخصية. فضبًل عف ذلؾ أف سمة التواضع ىي سمة أخبلقية ذات 

 فة النبيمة.قيـ عالية، تزيد مف رفعة المدير وتقدير اآلخريف لو إذا تميز بيذه الص
 بعد االىتماـ بتطوير المعمميف .4

تـ استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة عمى كؿ فقرة مف 
 (.4فقرات بعد االىتماـ بتطوير المعمميف، كما بينيا الجدوؿ )

اد العينة  لفقرات البعد الثالث: االىتماـ ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفر 4جدوؿ )
 بتطوير المعمميف

 الفقرات الرتبة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

مستوى 
 الممارسة

1 
يوفر المدير الفرص لممعمميف لتطوير أدائيـ بشكؿ 

 كبيرة 0.84 3.96 كامؿ.

2 
يشجع المدير المعمميف عمى التطور الوظيفي مف خبلؿ 

 كبيرة 0.91 3.93 الدورات التدريبية.المشاركة في 

 كبيرة 0.89 3.89 يجعؿ المدير تنمية المعمميف مينيًّا مف أولوياتو. 3
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4 
يزود المدير المعمميف بخبرات العمؿ التي تمكنيـ مف 

 كبيرة 0.87 3.81 تنمية ميارات جديدة.

 كبيرة 0.88 3.79 يبرز المدير أفضؿ ما لدى اآلخريف بأشكاؿ مختمفة. 5
 كبيرة 0.73 3.88 جميع الفقرات 

( أف تقديرات أفراد عينة الدراسة عمى بعد االىتماـ بتطوير المعمميف بشكؿ عاـ جاءت 4يبيف الجدوؿ )
(، كما جاءت تقديرات 9.42(، واالنحراؼ المعياري )2.55بدرجة "كبيرة"، حيث بمغ المتوسط الحسابي لمبعد )

 ات حسابية ترواحت بيف أفراد العينة نفسيا عمى جميع فقرات البعد بدرجة "كبيرة"، وذلؾ بمتوسط
 (.9.55-9.51(، وانحرافات معيارية بيف )2.63-2.46)

يتضح مف المتوسطات الحسابية لنتائج فقرات بعد االىتماـ بتطوير المعمميف، أف المديريف لدييـ الوعي 
يدفعيـ  التاـ بأىمية تطوير قدرات وميارات المعمميف التي قد تؤىميـ ليصبحوا قادة داخؿ الغرؼ الصفية، مما

لمزيد مف العطاء والتميز واإلبداع في العمؿ، وىو ما أكدت عميو فقرات بعد االىتماـ بتطوير المعمميف التي 
( في المرتبة األولى ونصت عمى "يوفر 44جاءت متقاربة في المتوسطات الحسابية، حيث جاءت العبارة )
( والتي 42(، تمتيا الفقرة )2.63سط حسابي )المدير الفرص لممعمميف لتطوير أدائيـ بشكؿ كامؿ" وجاءت بمتو 

تنص عمى "يشجع المدير المعمميف عمى التطور الوظيفي مف خبلؿ المشاركة في الدورات التدريبية"، والتي 
( والتي تنص عمى "يجعؿ المدير تنمية 46(، تمييا الفقرة )2.62جاءت في المرتبة الثانية بمتوسط حسابي )

( في 41(، وجاءت الفقرة )2.52ياتو"، حيث جاءت في المرتبة الثالثة وبمتوسط حسابي )المعمميف مينيًّا مف أولو 
المرتبة األخيرة والتي نصت عمى "يبرز المدير أفضؿ ما لدى اآلخريف بأشكاؿ مختمفة"، بمتوسط حسابي 

عمى االىتماـ  (،  وبذلؾ يتضح مف النتائج أف مديري مدارس التعميـ األساسي بسمطنة عماف لدييـ القدرة2.46)
 بتطوير قدرات المعمميف ومياراتيـ وتأىيميـ الكتساب المزيد مف الميارات والمعارؼ.

( إلى أف المؤسسات التي تسعى لخمؽ ثقافة Liden, et. al ،.6995وأشارت دراسة ليدف وآخروف )
كيز عمى بناء عبلقات االىتماـ بتطوير العامميف يجب أف تكوف حذرة الختيار المديريف الذيف يرغبوف في التر 

طويمة األمد مع األتباع. والقياـ بذلؾ ينطوي عمى جيد واٍع في التعرؼ عمى جميع األتباع لغرض تقديـ الدعـ 
والتوجيو مصممة خصيًصا لتمبية احتياجات كؿ فرد. وفي الواقع، أظيرت نتائج التحقيؽ وجود عبلقة بيف البعد 

النمو والنجاح" وااللتزاـ التنظيمي. إف ىذه العبلقة لمقيادات الخادمة القيادي لمخدمة "مساعدة المرؤوسيف عمى 
 وأداء متابعتيا تشير أيًضا إلى وجود اىتماـ خاص الختيار قادة يتصفوف بالنزاىة واألخبلقيات الصمبة.

 بعد التبلحـ الوجداني  .6
الدراسة عمى كؿ فقرة مف تـ استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة 

 (.5فقرات بعد التبلحـ الوجداني، كما بينيا الجدوؿ )
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( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد العينة لفقرات البعد الرابع: التبلحـ 5جدوؿ )
 الوجداني

المتوسط  الفقرات الرتبة
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

مستوى 
 الممارسة

1 
المدير في حؿ قضايا المعمميف  يشارؾ

 كبيرة 1.09 3.41 الشخصية.

2 
يستطيع المدير معرفة إذا كاف المعمموف 

 يشعروف بالضيؽ دوف أف يسأليـ.
 متوسطة 1.05 3.25

3 
يقضي المدير بعض الوقت في الحديث مع 

 متوسطة 0.89 3.19 المعمميف عمى المستوى الشخصي.

4 
أكثر مف اىتمامو ييتـ المدير بنجاح المعمميف 

 متوسطة 1.02 3.103 بنجاحو الشخصي.

5 
يمجأ المعمموف لممدير إذا واجيتيـ مشاكؿ 

 شخصية.
 متوسطة 1.06 3.102

 متوسطة 0.77 3.21 جميع الفقرات 

( أف تقديرات أفراد عينة الدراسة عمى بعد التبلحـ الوجداني بشكؿ عاـ جاءت 5يتضح مف الجدوؿ )
(، كما جاءت 9.44(، واالنحراؼ المعياري )2.64بمغ المتوسط الحسابي لمبعد ) بدرجة "متوسطة"، حيث

تقديرات أفراد العينة نفسيا عمى فقرات البعد بيف درجة "كبيرة" و "متوسطة"، وذلؾ بمتوسطات حسابية ترواحت 
 (.4.93-4.96(، وانحرافات معيارية بيف )2.496-2.14بيف )

ج فقرات بعد التبلحـ الوجداني أف المدراء لدييـ قصور في يتضح مف المتوسطات الحسابية لنتائ
االىتماـ بالعبلقات الشخصية بيف المدير والمعمميف، حيث ال يبذؿ المدير الوقت الكافي في الحديث مع 
المعمميف ومحاولة حؿ مشاكميـ الشخصية، وىو ما أكدت عميو فقرات بعد التبلحـ الوجداني، حيث جاءت العبارة 

لمرتبة األولى ونصت عمى "يشارؾ المدير في حؿ قضايا المعمميف الشخصية" وجاءت بمتوسط ( في ا44)
( والتي تنص عمى "يستطيع المدير معرفة إذا كاف المعمموف يشعروف بالضيؽ 69(، تمتيا الفقرة )2.14حسابي )

( والتي تنص عمى 46ة )(، تمييا الفقر 2.62دوف أف يسأليـ"، والتي جاءت في المرتبة الثانية بمتوسط حسابي )
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"يقضي المدير بعض الوقت في الحديث مع المعمميف عمى المستوى الشخصي"، حيث جاءت في المرتبة الثالثة 
( في المرتبة األخيرة والتي نصت عمى "يمجأ المعمموف لممدير إذا 45(، وجاءت الفقرة )2.46وبمتوسط حسابي )

 .(2.496واجيتيـ مشاكؿ شخصية"، بمتوسط حسابي )
وتعزو الدراسة المتوسط المتدني لبعد التبلحـ الوجداني حيف جاء في المرتبة األخيرة بيف أبعاد القيادة 
الخادمة إلى عدـ تفريغ المسؤوؿ جزًءا مف وقتو لمناقشة أحواؿ وقضايا مرؤوسيو بدًءا باالىتماـ بيـ، وبالتالي 

وتبقى في إطار عبلقة العمؿ الكبلسيكية النمطية  عدـ تطور العبلقة بيف المسؤوؿ والموظؼ إلى عبلقة نموذجية
 (، ودراسة 6942في كثير مف األحياف. وقد اتفقت ىذه النتائج مع دراسة غالي )

(Al-Mahdy, Al-Harthi, & Salah El-Din ،6943 التي جاءت فييا استجابات عينة الدراسة لبعد )
 التبلحـ الوجداني بدرجة "متوسطة".

 المجتمع بعد االلتزاـ بتطوير .4
تـ استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة عمى كؿ فقرة مف 

 (.6فقرات بعد االلتزاـ بتطوير المجتمع، كما بينيا الجدوؿ )
االلتزاـ ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد العينة لفقرات البعد الخامس: 6جدوؿ )

 بتطوير المجتمع

 الفقرات الرتبة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

مستوى 
 الممارسة

1 
يوطد المدير العبلقات اإليجابية مع أفراد 

 كبيرة 0.91 3.97 المجتمع.

2 
يشجع المدير الموظفيف والطمبة عمى 
 كبيرة 0.935 3.90 القياـ بأعماؿ تطوعية لخدمة المجتمع.

3 
المدير لمعمؿ مع اآلخريف أكثر مف يسعى 

 كبيرة 0.930 3.89 العمؿ بشكؿ فردي.

4 
ينغمس المدير في المشاركة في األنشطة 

 كبيرة 0.99 3.72 المجتمعية.

5 
يعمؿ المدير عمى تفعيؿ دور المدرسة في 

 كبيرة 0.97 3.71 معالجة قضايا المجتمع.

 كبيرة 0.77 3.84 جميع الفقرات 
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( أف تقديرات أفراد عينة الدراسة عمى بعد االلتزاـ بتطوير المجتمع بشكؿ عاـ جاءت 6يبيف الجدوؿ )
(، كما جاءت تقديرات 9.44(، واالنحراؼ المعياري )2.51بدرجة "كبيرة"، حيث بمغ المتوسط الحسابي لمبعد )

 ت حسابية تراوحت بيف أفراد العينة نفسيا عمى جميع فقرات البعد بدرجة "كبيرة"، وذلؾ بمتوسطا
 (.9.64-9.64(، وانحرافات معيارية بيف )2.64-2.44)

يتضح مف المتوسطات الحسابية لنتائج فقرات بعد االلتزاـ بتطوير المجتمع أف المديريف يمكنيـ 
تخصيص جزء مف أوقاتيـ في المساىمة بتطوير المجتمع مف خبلؿ المشاركة في األنشطة المجمعية وتشجيع 

عمى القياـ بأعماؿ خدمية تطوعية لتطوير المجتمع، وىو ما أكدت عميو فقرات بعد االلتزاـ بتطوير  المعمميف
( في المرتبة األولى ونصت عمى "يوطد المدير العبلقات اإليجابية مع أفراد 64المجتمع، حيث جاءت العبارة )

ى "يشجع المدير الموظفيف والطمبة ( والتي تنص عم61(، تمتيا الفقرة )2.64المجتمع" وجاءت بمتوسط حسابي )
(، تمييا 2.69عمى القياـ بأعماؿ تطوعية لخدمة المجتمع"، والتي جاءت في المرتبة الثانية بمتوسط حسابي )

( والتي تنص عمى "يسعى المدير لمعمؿ مع اآلخريف أكثر مف العمؿ بشكؿ فردي."، حيث جاءت في 62الفقرة )
( في المرتبة األخيرة والتي نصت عمى "يعمؿ 62(، وجاءت الفقرة )2.56المرتبة الثالثة وبمتوسط حسابي )

 (.2.44المدير عمى تفعيؿ دور المدرسة في معالجة قضايا المجتمع"، بمتوسط حسابي )
وتعزو الدراسة الدرجة الكبيرة التي حصؿ عمييا بعد "االلتزاـ بتطوير المجتمع" إلى تخصيص المدير 

شطة المجتمعية وتشجيع الموظفيف عمى ذلؾ، وقد اختمفت نتائج ىذه الدراسة مع لبعض وقتو لئلسياـ في األن
 (.6942دراسة غالي )

( إلى أف القيادة الخادمة قد تعزز كؿ مف Liden, et. al ،.6995وتشير نتائج دراسة ليدف وآخريف )
ة قد يميموف أتباعيـ لمقياـ بدور األداء الوظيفي وااللتزاـ بالمنظمة. وفضبًل عف ذلؾ ، تشير النتائج إلى أف القاد

نشط في خدمة المجتمع الذي تكمف فيو المنظمة. فعندما يحتؿ العديد مف القادة في منظمة ما القيادة الخادمة، 
قد تنجح المنظمة في تطوير ثقافة خدمة اآلخريف، سواء داخؿ المنظمة أو خارجيا. وتظير نتائج دراسة 

(Zhang, Lin, & Suan ،6946 سمة ) أخرى مف القيادة الخادمة وىي بناء المجتمع. حيث إف كؿ
الموظفيف وقادة المدارس في المجتمع ستشترؾ في فيـ مماثؿ عمى البنود في السمات الشخصية واألساليب 
الرائدة. وىذا يعني أنو في نفس المجتمع، يكوف تصور أداء القيادة مماثبًل تماًما. وأظيرت نتائج دراسة 

(Ibrahim, & Don ،6941 أف أبعاد التنمية المجتمعية تتأثر تأثًرا كبيًرا بإدارة التغيير في المدرسة. ويوضح )
ىذا البعد أف القادة قادروف عمى تطوير فريؽ متماسؾ لتعزيز االلتزاـ المتبادؿ والتواصؿ الفعاؿ واالستجابة 

ييرات التنظيمية وخصائص القيادة الخادمة لمعقبات. وىذا يعني أف الدور القيادي الميـ جدًّا في نجاح تنفيذ التغ
يجب أف يتـ بإحداث تغيير فعاؿ. ويؤدي ىذا الوعي لمقائد إلى البحث عف بعض الوسائؿ لبناء المجتمع بيف 
أولئؾ الذيف يعمموف ضمف مؤسسة معينة. وتقترح القيادة التي تقودىا الخدمة أنو يمكف إنشاء مجتمع حقيقي بيف 

 ي المؤسسات المختمفة. أولئؾ الذيف يعمموف ف
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 ثانيا: النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني
 ىؿ توجد فروؽ دالة إحصائيًّا لممارسات أبعاد القيادة الخادمة لدى مديري المدارس تعزى لمتغيرات 

 )النوع، المرحمة الدراسية، الخبرة(؟
 ي:لئلجابة عف ىذا السؤاؿ سيتـ عرض كؿ متغير عمى حدة، وذلؾ عمى النحو اآلت

 متغير النوع .4
تـ استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة عمى محور القيادة 

؛ Independent Samples T-Testالخادمة بأبعاده الخمسة، مع استخداـ اختبار "ت" لعينتيف مستقمتيف 
 ( يبيف ذلؾ.49الجدوؿ )لمعرفة أثر متغير النوع عمى ممارسات القيادة الخادمة، و 

( خبلصة نتائج اختبار "ت" لعينتيف مستقمتيف لمعرفة مدى تأثير طبيعة الفروؽ عمى أبعاد القيادة 49جدوؿ )
 (4993الخادمة وفقا لمتغير النوع )ف=

المتوسط  العدد النوع البعد
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

قيمة "ت" 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 اتجاه الفروؽ

دالة لصالح  0.00 3.540 0.78 3.83 433 ذكر اإليثار
 اإلناث

    0.72 4.00 573 أنثى

دالة لصالح  0.00 3.576 0.66 3.75 433 ذكر التواضع
 اإلناث

    0.67 3.90 573 أنثى

االىتماـ 
بتطوير 
 المعمميف

5.207 0.76 3.74 433 ذكر
- 

دالة لصالح  0.00
 اإلناث

    0.68 3.98 573 أنثى

التبلحـ 
 الوجداني

 غير دالة 0.238 1.181 0.79 3.18 433 ذكر

    0.75 3.23 573 أنثى

دالة لصالح  0.001 3.441 0.74 3.74 433 ذكرااللتزاـ 
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بتطوير 
 المجتمع

 اإلناث

    0.79 3.91 573 أنثى 

4.147 0.61 3.65 433 ذكر اإلجمالي
- 

دالة لصالح  0.00
 اإلناث

    0.59 3.81 573 أنثى

( في α9.92≤( أنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )49يتضح مف الجدوؿ )
تقديرات أفراد عينة الدراسة عمى واقع القيادة الخادمة ككؿ، وعمى أبعاد اإليثار والتواضع واالىتماـ بتطوير 

النتائج عمى عدـ وجود فروؽ ذات داللة المعمميف وااللتزاـ بتطوير المجتمع وفًقا لمتغير النوع، بينما دلت 
( في تقديرات أفراد عينة الدراسة عمى بعد التبلحـ الوجداني وفًقا لمتغير α9.92≤إحصائية عند مستوى داللة )

 النوع. 
أشارت معظـ الدراسات التي تقيس واقع القيادة الخادمة إلى عدـ وجود اختبلؼ ألفراد العينة تعزى 

( ودراسة ابراىيـ والشيومي 6945( ودراسة المحارمة والعمري )6946لمتغير النوع كدراسة أبو شريخ وستراؾ )
(  ودراسة غالي 6946)ينا ( ودراسة محمد وأحمد ومحمد والم6946( ودراسة أبو الغنـ والحمادي )6945)
 ( ودراسة Hajjaj ،6941( ودراسة )6994( ودراسة أبي تينة وآخريف )6942)
(Gül, & Türkmen ،6943( ودراسة ،)Laub ،4666( بينما أشارت دراسة معشر ،)إلى وجود 6941 )

 اسة فروؽ ذات داللة إحصائية في مجاالت اإليثار والتواضع والتمكيف لصالح الذكور. وبينت در 
(Ekinci ،6942 وجود فروؽ ذات داللة إحصائية ولصالح الذكور، ويمكف تفسير ىذه النتائج بأف تقييـ )

المعمميف الذكور لسموكيات القيادة الخادمة لرؤسائيـ تأتي بمستوى أعمى مف المعممات، وىذا يفسر حقيقة أف 
الموجو نحو خدمة زمبلئيـ. كما أشارت دراسة المديريف الذكور يمكنيـ أف يكونوا أكثر راحة عند توضيح السموؾ 

(Al-Mahdy, Al-Harthi, & Salah El-Din ،6943 إلى وجود فروؽ بيف الذكور واإلناث في بعد )
 التبلحـ الوجداني.

 متغير المرحمة التعميمية .6
القيادة لمتحقؽ مف داللة الفروؽ لتقديرات أفراد عينة الدراسة لمعممي مدارس التعميـ األساسي حوؿ واقع 

(، One Way ANOVAالخادمة وفًقا لمتغير المرحمة التعميمية تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادي )
 (.44والذي تظير نتائجو في الجدوؿ )
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( لمفروؽ بيف متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة حوؿ ANOVA( تحميؿ نتائج التبايف األحادي )44جدوؿ )
 (4993ي مدارس التعميـ األساسي بسمطنة عماف تبًعا لمتغير المرحمة التعميمية )ف=واقع القيادة الخادمة ف
أبعاد القيادة 
 الخادمة

مجموع  مصدر التبايف
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ؼ 
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

بيف  اإليثار
 المجموعات

6.213 2 3.106 5.464 0.004 

داخؿ  
 المجموعات

570.19 1003 .568   

بيف  التواضع
 المجموعات

5.556 2 2.778 6.089 .002 

داخؿ 
 المجموعات

457.606 1003 .456   

االىتماـ 
بتطوير 
 المعمميف

بيف 
 المجموعات

10.244 2 5.122 9.753 .000 

داخؿ 
 المجموعات

526.745 1003 .525   

التبلحـ 
 الوجداني

بيف 
 المجموعات

.477 2 .238 .400 .671 

داخؿ 
 المجموعات

598.243 1003 .596   

االلتزاـ 
بتطوير 
 المجتمع

بيف 
 المجموعات

7.257 2 3.628 6.070 .002 

   598. 599.571003داخؿ 
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 0 المجموعات

واقع القيادة 
الخادمة 
 بشكؿ عاـ

بيف 
 المجموعات

5.109 2 2.555 7.047 .001 

داخؿ 
 المجموعات

363.59
3 

1003 .363   

( أف قيمة )ؼ( المحسوبة جاءت دالة إحصائيًّا في أبعاد القيادة الخادمة 44الجدوؿ )يتضح مف 
)اإليثار، التواضع، االىتماـ بتطوير المعمميف، االلتزاـ بتطوير المجتمع( وفي المحور ككؿ، مما يدؿ عمى وجود 

سة لواقع القيادة الخادمة ( في تقديرات أفراد عينة الدراα9.92≤فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )
في مدارس التعميـ األساسي بسمطنة عماف تعزى لمتغير المرحمة التعميمية. بينما جاءت قيمة )ؼ( المحسوبة 
غير دالة إحصائيًّا لبعد )التبلحـ الوجداني(، مما يدؿ عمى عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائيًّا عند مستوى 

نة الدراسة لواقع القيادة الخادمة في مدارس التعميـ األساسي بسمطنة ( في تقديرات أفراد عيα9.92≤داللة )
( لممقارنات البعدية LSDعماف تعزى لمتغير المرحمة التعميمية. ولمعرفة اتجاه الفروؽ تـ استخداـ اختبار )

 ( يبيف خبلصة نتائج االختبار.46المتعددة، والجدوؿ )
 المرحمة التعميمية( لمتغير LSD( خبلصة نتائج اختبار )46جدوؿ )

المرحمة  األبعاد
 التعميمية

الداللة  فرؽ المتوسطات 
 اإلحصائية

 0.002 0.18 10-5 4-1 اإليثار
 1-4 11-12 0.17 0.007 
 5-10 11-12 0.009 0.865 

 0.001 0.18 10-5 4-1 التواضع
 1-4 11-12 0.09 0.083 
 5-10 11-12 0.08 0.101 

االىتماـ 
بتطوير 
 المعمميف

1-4 5-10 0.24 0.000 
1-4 11-12 0.20 0.001 

5-10 11-12 0.04 0.448 
التبلحـ 
 الوجداني

1-4 5-10 0.05 0.381 
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 1-4 11-12 0.04 0.517 
 5-10 11-12 0.01 0.861 

االلتزاـ بتطوير 
 المجتمع

1-4 5-10 0.20 0.001 
1-4 11-12 0.14 0.027 

5-10 11-12 0.06 0.276 
 0.000 0.17 10-5 4-1 اإلجمالي

 1-4 11-12 0.13 0.010 
 5-10 11-12 0.04 0.359 

( ارتفاع نتائج تقديرات عينة الدراسة عمى إجمالي أبعاد القيادة الخادمة ما عدا 46يتضح مف الجدوؿ )
 ( مقارنة بالفئات األخرى.1-4بعد )التبلحـ الوجداني(، وذلؾ لصالح الفئة )

السابقة إلى عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف المعمميف والمعممات في تشير نتائج الدراسات 
إدراكيـ درجة ممارسة مديرييـ ومديراتيـ لمقيادة الخادمة في مدارسيـ تعزى لمتغير المرحمة الدراسية كدراسة أبي 

 (.Gül & Türkmen ،6943( ودراسة )6941( ودراسة معشر )6994تينة وآخريف )
 ة ومقترحاتها:توصيات الدراس

في ضوء ما توصمت إليو الدراسة الميدانية مف نتائج حوؿ واقع القيادة الخادمة لمديري مدارس التعميـ 
األساسي بسمطنة عماف، يمكف تقديـ مجموعة مف التوصيات المقترحة التي يمكف مف خبلليا تفعيؿ القيادة 

 آلتي:الخادمة لمديري مدارس التعميـ األساسي في سمطنة عماف، كا
 العمؿ عمى ترسيخ مفيـو القيادة الخادمة لدى مديري المدارس وذلؾ مف خبلؿ: .4
تنفيذ برامج تدريبية لمديري المدارس لتنمية مياراتيـ ومعارفيـ حوؿ خصائص القيادة الخادمة وسماتيا  -

 وأىميتيا لدى العامميف بالمدارس.
 تشجيع العبلقات داخؿ المجتمع المدرسي القائمة عمى مبدأ األخوية والمساواة والعدالة.  -
 تضميف مناىج اإلعداد التربوي بالجامعات قيـ القيادة الخادمة وأخبلقياتيا. -
 السعي لتطوير العبلقة االجتماعية بيف المدير والعامميف بالمدرسة مف خبلؿ: .6
 فتح باب الحوار إلبداء الرأي والتشارؾ في اتخاذ القرارات.  -
 العمؿ عمى ترسيخ مبدأ الشفافية وسياسة الباب المفتوح داخؿ المدارس. -
 اعتماد سموكيات القيادة الخادمة كأحد المعايير الميمة في شغؿ منصب مدير المدرسة.  -
 اعية.المرونة في العمؿ كمطمب أساسي ميـ لتطوير العبلقات االجتم -
 العمؿ عمى تطوير العبلقة بيف المدرسة والمجتمع المحمي مف خبلؿ: .2
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 تشجيع العامميف بالمدرسة لممشاركة في األنشطة المجتمعية.   -
 إتاحة الفرصة لمعامميف بالمدرسة لممشاركة في أعماؿ تطوعية تخدـ المجتمع.  -
 جتمع وتوطيد التواصؿ معيـ.مشاركة أولياء األمور في إعداد برنامج تفاعمي يخدـ المدرسة والم -
 إثراء مبدأ المشاركة في اتخاذ القرار والمساىمة في رسـ السياسات المستقبمية عف طريؽ: .1
 استخداـ فرؽ العمؿ التي يشارؾ فييا الموظفوف وعمى اختبلؼ مستوياتيـ الوظيفية.  -
 العمؿ عمى تنمية روح المبادرة واإلبداع عف طريؽ تبني برامج تشجيعية لؤلفكار المبدعة.  -
تعزيز مستوى االلتزاـ بأىداؼ المدرسة وتطمعاتيا المستقبمية مما يخمؽ شعوًرا بالرضا وااللتزاـ لدى العامميف   -

 في المدارس.
Study Recommendations: 
In light of the results of the field study on the reality of servant leadership for 
primary school principals in the Sultanate of Oman, a set of suggested 
recommendations can be presented through which servant leadership can be 
activated for primary school principals in the Sultanate of Oman, as follows: 
1. Establishing the concept of servant leadership among school principals through: 
- Implementing training programs for school principals to develop their skills and 

knowledge about the characteristics, features and importance of servant 
leadership among school personnel. 

- Encouraging relationships within the school community based on the principle of 
fraternity, equality and justice. 

- Include in the educational preparation curricula the values and ethics of servant 
leadership. 

2. Seeking to develop the social relationship between the principal and the school 
staff through: 

- Opening the door for dialogue to express opinions and to participate in decision-
making. 

- Work to consolidate the principle of transparency and an open door policy within 
schools. 

- Adopting servant leadership behaviors as one of the important criteria in filling 
the position of school principal. 



(       جملة البحوث الرتبوية والنفسية81(         اجمللد )07العدد)   9798
 

 

421 

 

- Flexibility at work as an important prerequisite for developing social relations. 

3. Work to develop the relationship between the school and the local community 

through: 

- Encouraging school personnel to participate in community activities. 

- Providing school employees with the opportunity to participate in volunteer work 

that serves the community. 

- Parents' participation in preparing an interactive program that serves the school 

and the community, and the strengthening of communication with them. 

4. Enriching the principle of participation in decision-making and contributing to 

shaping future policies by: 

- The use of work teams in which employees participate at different levels of 

employment. 

- Work to develop entrepreneurship and creativity by adopting programs to 

encourage creative ideas. 

- Enhancing the level of commitment to the school's goals and future aspirations, 

which creates a sense of satisfaction and commitment among school personnel. 
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 غير منشورة(. جامعة الشرؽ األوسط، عماف. 

(. دليؿ عمؿ اإلدارة المدرسية. دائرة تطوير األداء المدرسي. سمطنة 6943بوابة سمطنة عماف التعميمية ) .3

 عماف.

(. نػػػػػػدوة التعمػػػػػػيـ وكفايػػػػػػات القػػػػػػرف الحػػػػػػادي 6942أحمػػػػػػد؛ والمعمػػػػػػري، أحمػػػػػػد )الشػػػػػػحي، أحمػػػػػػد؛ والكنػػػػػػدي،  .4

والعشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريف. دائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة تطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوير األداء المدرسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي. سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمطنة عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف. 
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-dule=topicshttp://home.moe.gov.om/arabic/module.php?mo

showtopic&CatID=1&ID=2416. 25/10/2016. 

(. القيادة الخادمة وعبلقتيا بااللتزاـ التنظيمي دراسة تطبيقية عمى الجامعات في 6942غالي، محمد أحمد ) .5

قطاع غزة  )رسالة مقدمة استكمااًل لمتطمبات الحصوؿ عمى درجة الماجستير في إدارة األعماؿ(. الجامعة 

 فمسطيف.اإلسبلمية. 

درجة ممارسة القيادة الخادمة لدى  (.6945المحارمة، أميرة محمد موسى، والعمري، أيمف أحمد إبراىيـ. ) .6

  مديري المدارس الثانوية وعبلقتيا بمستوى الوالء التنظيمي لممعمميف في محافظة الزرقاء

 )رسالة ماجستير غير منشورة(. الجامعة الياشمية، الزرقاء.

الرسوؿ، محمد، سيدة سبلمة، المينا، محمد فرج متعب، و أحمد، أشرؼ محمود. محمد، فتحي عبد  .49

مجمة العمـو التربوية: جامعة  (. واقع القيادة الخادمة في مدارس المرحمة الثانوية بدولة الكويت.6946)

 .208- 155 ، 2كمية التربية بالغردقة، ع -جنوب الوادي 

(. تطوير مدونة أخبلقية لمقيادة الخدمية التربوية 6942مصطفى )النشاش، فاطمة محمود؛ والكيبلني، أنمار  .44

 .(2) 42في األردف. مجمة العمـو التربوية

(. دليؿ مياـ الوظائؼ المدرسية واألنصبة المعتمدة ليا. مكتب وكيؿ الوزارة 6941وزارة التربية والتعميـ ) .46

 لمتخطيط التربوي وتنمية الموارد البشرية. سمطنة عماف.

 (. الكتاب السنوي لئلحصاءات التعميمية. إصدارات التربوية، سمطنة عماف. 6942لتربية والتعميـ )وزارة ا .42
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